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بەرزوبەڕێزەیادی
خەباتکارانەیهاوڕێ

 فاروق

کارگەی درۆ و باهۆزی بەخشینەوەی 
 فریوکاری پێویستی بە وەاڵمی بەکردەوەیە!

 
بریارە بانگەشەی هەڵبژاردنەکان بۆ ئەنجوممەنو   ٤/  ٥١لە ئەمرۆە 

نیشتیمان  عێراق دەست پێبکات... و دەیان حوب  و ێکوکوووراوەی 
سیاس  و هاوپەیمانیەت  و قەوارەی جوۆراوجوۆر نواوی اوۆیوان 
الی کۆمۆسیۆن  بااڵی هەڵبژاردنەکان تۆمار کردووە... دیوارە بەر 
لە ئەمرۆ کە یەکەم رۆژی بانگەشەی هەڵبژاردنەکانە، بوانوگەشوەی 
پێش وەاتەی هەڵبژاردنەکان چەنو  هەتوتە و بوۆ هەنو یون الیەن 

 مانگێن زیاترە بە کردەوە دەست  پێکردووە... 
دیارە هەڵبژاردنەکان  عێراق، ئەمساڵ لە هەلممەرجێک  توایوبەتویو ا 
بەرکوومەدەچووێووت، کە بەجوویووا لەدۆاوو  ئوواڵووۆزکوواوی نوواوچەکەو 
هەرەشەی جەنگ و وەسوتوانو  بوکوۆکەکوان بەراموبەر بەیەکوتوری، 
سەرەکیترین تایبەتمەن یەکان  ئەم هەلوممەرجە، کوۆتوایو  هواتو و  
تمانای  سەربازی داعش لە عێراق، دارمانو  درۆی تویو رالویوبم و 
 ٥١تووویوووکووووووومونووو  پەیووومەنووو ی هەرکووو  بە بە ووو اوەو بەدوای 

ئۆکتوۆبەرەوە، تومرەیو  و نەتورەتو  جەمواوەری سوەراسوەری و 
ارۆشان و هات ە مەیو انو  جەمواوەری اەڵوکو  کومردسوتوان بوۆ 
هەڵمەشان نەوەی سیستەم  پاشەکەوت  ممچەو دانو  مومچەکوان 

 لەکات  اۆی ا... 
دیارە قەوارەو هاوپەیوموانویەتو  جوۆراوجوۆری توازەە   لەسوەر 
ئاست  عێراق و   لەکومردسوتوانو ا، هواتومنەتە نواو ەوۆرەپوانەکەو 
بەشێن و بەشێک  دەم ەەرموتور لە حوب  و قەوارەکوانو  پوێوش 

 اۆیان دەبن... 
بانگەشەی هەڵبژاردنەکان و باهۆزی درۆ بەاشی ەوە، تەاشان و 
پەاشووانوو  وادەو بەڵوویوون... لە ئووێووسووتوواوە نە  هەر کووۆمەڵووگەی 
داەرتموە، بەڵوکوم تور  و دڵەراوکوب لەبەریە  کەوتو و  زبور و 
تمن وتیژی الیەنەکان  بەش ار لە بوانوگەشوەو هەڵوبوژاردنەکوانویوش، 

 سایەی رەش  بەسەر کۆمەڵگەدا دکت و دەچێت...
لەئێستاو لە چەن  هەتوتە لەوە پوێوشوەوە، زموانو  توریشوتە ئواسوا، 
هەست ببوتن و سۆز نویوشوانو ان، سوەردان و بەسوەر کوردنەوە، 
ئامادەی  و سەا  تەبیعەت بمون بەرامبەر بە اەڵکو  کوارەسوات 
لێکەوتمو و کە  و کاری قمربوانویوان، مەلەکوردنو  ئوارام لە نواو 
روبوواری اوومکوو وو  شووەهوویوو ان و درکوو  ئەوەی دەبووب ئوواوێیووان 
لێب رکتەوە، وەتوا بوارانو ن و دەسوتو  هواوکواری درکوژکوردن بوۆ 
هەژاران!!، دڵ ناسن وبمون هەستیار بمون بۆ نەبمون  و ەورانو  
و بێکاری و برسێت  و کەم  ابمەتگمزارییەکان، نویوگەرانو  قومڵ 
لە ەەن ەڵ  و دزی و ناشەتاتویەت، بەڵویون و وادە بەاشویو ەوە،... 
بەجۆرککە وەکم ئەوە وایە بڵییت اەڵک  کمردستوان و بەم زوانە 
و دوای هەڵووبووژاردنەکووان دەەوومازکوو ەوە بووۆ بەهەشووتووێووکوو !! کە  
نەدیمو، بۆ بەهەشوتوێون!!، موردوان و بەهەشوتویویوان دنویوای ئەوال 
تامەزوری مەرەێک  تورن، بوۆ هواتو ویوان بوۆ نواو ئەو بەهەشوتە!! 

 تازەیە...  
هەممو حببە بۆرژوازییەکان  کومرد، بە قەومو  
٢بۆ الپەرە و ئووویوووسوووبمووویەوە لەبەرپووورسوووە پوووکە یە  و   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەمین ساڵیادی تیرۆری هاوڕێیان شاپورو قابیلدا...  02لە 
 

لەهەر جێگایەک ستەم و نابەرابەری هەبوو ئەوان 
 3ل لەوێ بوون، لە ڕیزی پێشەوە... 

 4 لەپێشوازییەکیئایاردا...ل

گۆشەی دیمانە لەگەڵ هەڵسوراوانی چەپ و کۆمۆنیستی  زیندانی کراو... 
 10ل 

 

 لەم ژمارەدا ئەم بابەتانەش دەخوێننەوە:     
 2* بانگەوازێک بۆ ڕیکخراوبوونی کرێکاران................................. ل
 3* بەرزوبەرێزبێت یادی خەباتکارانەی هاوڕێیان........................... ل
  4* چەند بیرەوەریەکی نەوتراو لەگەڵ هاوڕێ شاپور..................... ل
 5*کاتێک ڕابەر لە ئاپۆرەی نارەزایەتیەکانەوە دێتە دەر..................ل
 6* کارەساتی دوما و ملهوری جەنگی......................................... ل
  7* هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان................... ل
 8* فاشیزمی ئیسالمی گەشە بەتیرۆر دەدات................................. ل

 یژمارهوته
 !وهڵبژاردنهههیشهستپیکردنیبانگهیدهبۆنهبه
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 یژمارهوتهی...درێژه

 کرێکاران، زەحمەتکێشان، الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد! 
 

باڵوکراوەیبۆپێشەوە،زمانیتیژوپاراویکۆمۆنیستیوئازادیخوازیئێوەیە،دەنگوسەکۆیبزوتنەوەی
بۆ  لێبراوە سەکۆیەکی و سەرمایەداری زاڵمانەی نیزامی بەدژی سۆشیالیستیتانە، نارەزایەتی
و فکری سیاسیو رەوتە بزوتنەوەو و بۆرژوازی فریوکارانەی راگەیاندنیدارزیوو و فکر روبەروبونەوەی
مینبەری و دەنگ وە هاوخەباتی، و هاوپشتی بۆ هاوچینەکانتانە بانگەوازی حزبییەکانی...بڵندگۆی
ئێوە بەرامبەر ستەمێککەلەکۆمەڵگایسەرمایەداریئێستادا، زوڵمو راستەقینەیئێوەیەلەدژیهەر
چینی کۆمەاڵیەتی شۆرشی بەرەی لە مینبەرێکە و سەکۆیەک  پێشەوە، بۆ وشەدا، لەیەک دەکرێت...

 کرێکاردا،بۆژێروژورکردنیدنیایزاڵمانەیسەرمایەداریودامەزراندنیکۆمەڵگایەکیسۆسیالیستی...
بۆئەوەیبۆپێشەوە،بتوانیتنەخشیچینایەتیوئەرکیپێناسەکراویخۆیسەرکەوتوانەبباتەپێشەوە،
لەهەواڵینارەزایەییەکانتان،لەخۆپیشاندانومانگرتنوخواستەکانتان،لەکێشەوگیروگرفتەکانو

 رێگریەکانیبەردەمخەباتویەکگرتوویتان،بەردەوامئاگاداریبکەن...
 

پەردەپۆشی یان بەالڕی، دەیانەوێ سیبەریان، و بۆرژوازی میدیای و بزوتنەوە و حزب هەوااڵنەی ئەو
بۆپێشەوەوە، رێگای لە دەکەن، پەردەپۆشی ئەوان راستیانەی ئەو بگەیەنن... ئێمەی بە ئێوە بکەن،
پەردەیلەسەرهەڵبماڵن...هەواڵینائەمنیشوێنیکاروقوربانیانی،هەواڵیسەرکوتودزیوتااڵنی
کۆمپانیاکانیان،هەوڵیتوندتیژیدژبەژنانوقوربانیەکانیان،هەواڵیپێشێلکاریئازادیە دەسەاڵتو
سیاسیەکان،ئازادیرۆژنامەگەریوئازادیمافەفەردیومەدەنیەکان...بەئێمەبگەیەنن...بۆپێشەوە،
لەهەر دنیایەکیباشتردا. پێناو لە مەیدانێکیگرنگیئێوەیە، و راستبێژی سەکۆی دەنگیسازشهڵنەگرو
بۆ ئەدرەسئیمێڵی خوارەوە لەگەڵیدا...ئەمەی بەردوامدابن لەپەیوەندی دنیایەن ئەم گۆشەیەکی جێگاو

  bopeshawa@gmail.comپێشەوەیە...

دەسووتوووۆشووتوومەکووانەوە، تووا کووادیوورە تووێوور پوورو 
ەۆشکراوەکانیان، وای نیشان دەدەن کە لە نواکواو 
و لەپووو بووب ئوویوورادەی اووۆیووان چەنوو  رۆژکووکە 
لەهەسارەیەک  پێشتر نەبویوسوتورواوە، هواتومونەتە 
کمردستان و بریاریان داوە، کمردستان لەدەسوت 
دزو جەردەو ماتیاکان، لە ەەنو ەڵوکوارو بوازرەوانە 
چاوچ ۆکەکان، لە اۆبەست ەوە و ابمەتویت  بە 
واڵتەکووان، لە بووێووموواتوو  و سووتەم و نەبوومونوو ... 
ابمەتگمزارییەکان، لە وکران بمون  سویوسوتەمو  
پەروەردەو توویوورکووردن، لە دارمووانوو  سووکووکوو  
تەن روست ، لەدیوارنەبومونو  ئوایو و ەی سویواسو  
کمردستان، وە بێوکواری و ەوران و هەژاری ولە 
ژیوو ووگەی پوویووا... رزەووار بووکەن و ئووایوو وو ەیەکوو  
درەوشوواوەی پوور بەرەکەت و اووێوور و اشوو  و 
تەسەل و ئازاد و بەرابەر و ئارام و دڵ ویواکەرەوە 

 بۆ اەڵک  کمردستان بکەنە دیاری!!!   
ئەو بانگەشانەی دەسوتویوان داوەتوب و لەرۆژانو  
داهاتمودا ەەرمتر و هەیەجانتر دەبێت... بەسە بوۆ 
راەەیان ن  ئەوەی کە بەاەڵک  کمردستان بوڵوێون، 
بروامان پب مەکەن.. ئێمەین درۆزنوانو  زەموانە... 
ئێمەین بریارمان داوە، هەلممەرج  کمردسوتوان... 
بەشێمەی ئێستا و اراپتریش بێت... تەنوانەتە ئەو 
هەڵمەتەی لەبەرامبەر بەیەکتری ا دەیگورنە بەر، و 
دۆسیەکان  یەکتری هەڵ ەدەنەوە ەەواهو  دەری 
ئەو راستیەن... کە نە  شایستەی ئەوەنین کە  
بروایان پێبکات، بەڵکم بەڵگەنامەی ئەوەن لەسوەر 
ئەو توواوانووکوواریوو  و دزی و ەەنوو ەڵوو  و کووارە 
نارەوایانەی ئەنجامیان داوە، ب رک ە بەردەم دادەا 
و لێپرسویو ەوەی جەمواوەری و یواسوایو ... ئەمە 

 بەدانپیانان  اۆیان...
ئەو حووببووانەی کوومردسووتووان... و بەرپوورسووە دەم 

سواڵە، حوب  و  ٧٢ئواەوریوو ە تووریومکووارەکوانوویوان، 
سوواڵە  ٧٢کووارەکووتەری سووەرەکوو  کوومردسووتووانوون، 

راستەواۆ یان ناراستەواۆ... دەسەاڵت ار و یوان 
بەش ارن لەسیستەم  سیاس  کومردسوتوان و لە 
 ٧٢دەسەاڵت  حوببوۆکوراتویو ان... لە مواوەی ئەو 

سوواڵەداو لەسووەرەتووای یەکەموویوون هەڵووبووژارنەوە، 
تمارەی بوانوگەشوەو و بەڵویون و وادەی رەنوگواو 
رەنووگوویووان... کووراوەتەوە، کەچوو  دوای ئەو موواوە 
درکژە، و لەەەڵ ئەوەدا پاوانو  هەمومو داهوات و 
سامان  اەڵک  کمردستانیان لەبەردەسوت بوموە، 
هێشتا نەیان تمانییمە کارەباو رونواکو  بو ەنە بە 
هاواڵتویوان، هوێوشوتوا ئواوی اوماردنەوە کوێوشوەی 

سوواڵ بەسووەر ئەو  ٧٢اەڵووکوویوویە... بەڵوو  دوای 
دەسووەاڵتەو ئەو حووببووانەی دیسووان بوواهووۆزی 
باڵوکردنەوەی درۆیان وەەەراستموە، بورسوێوتو  
و ەران ، نەبمون  و هەژاری و بێکاری ، بوێومواتو  
الوان و ژنان... ناعەدالەت  و  تااڵنوکوردن و دزی 
ئوواشووکوورا... سووەرکوومتوو  ئووازادیوویەکووان و بەریوون 
بمونەوەی قڵشت  چی ایەت ...توا دەەواتە نوادیواری 
ئووایوو وو ەی سوویوواسوو  کوومردسووتووان... مووۆتەکەیەکەو 
دەسوو  نوواوەتە بوویوو ەقوواقووای بەشووب هەرەزۆری 
اەڵک  کریکارو زەحومەتوکوێوش و سوتەم دیو ەی 

 کمردستان...
ئەم دەسەاڵتە کەهەممو ئەو حببانە بە قەومو  و 
دیوو وویەوە توویووای بەشوو ار بوومون و یووان وەکووم 
قووارەمووانوو !! پووکە یەکوو  نەوەی نووم ... لە نوواو 
ەەن ەڵستان  ئەو دەسوەاڵتەدا بوۆتە موکویوۆنویور و 
هاوکات دەم ئاەری   دەوڵەمەن کردن  هەمومون!! 
هەلووممەرجووێووکوویووان بووۆ اەڵووکوو  کوومردسووتووان 

امڵقان ووە، کە نەترەت لەو دەسوەاڵتە بەوپەری 
اۆی ەەیشوتوموە. نوارەزایەتو  و اوۆپویوشوانو انە 
بەردەوامەکان  کمردستان لەدژی ئەم دەسوەاڵتە 
تووااڵنووووو  و دزو  موواتوویووا و سووەرکوومتووکەرو 
سووەرچوواوەی بووێووموواتوو  و نووابەرابەریوویە، بووۆتە 

 تایبەتمەن یەک  کۆمەڵگەی کمردستان.
دیسان کە هەراو هوۆریوای هەڵوبوژاردن دەسوتو  
پووێووکووردووە، دوبووارە ئەم جەنووابە دز و جەردەو 
نۆکەر و  دژە ئازادی و ماتە رەواکان  هاواڵتیوان 
و اۆشوبمەت بە واڵتان  نواوچەکەو قوارەموانو  
سووەرکوومت و کوومشووتوواری اووۆپوویووشووانوو ەران... 
کەوتوووومنەتە هەڵوووورشووووتوووو وووو  هەەووووبەی درۆو 
وەکاراست   ماشی   راەەیوانو نو  توریومکوارانەو 
درۆزنانە بۆ لەاشتەبردن  اەڵک  کمردسوتوان و 
دوبووارە رەوایوو  بەاشوویوو ەوە بە درکووژەدان بە 

 ساڵەیان... ٧٢کارنامەی 
اەڵووکوو  کوومردسووتووان، نە  نووابووب تووریوومی ئەم 
حببانەو بەڵێ ەکانیان بوووۆن، بەڵوکوم اومدی ئەو 
تریمکاری  و درۆ شوااو ارانەیوان، دەبو ە بەڵوگەو 
پاسواو بوۆ ریسوماکوردنویوان... ریسوماکوردنو  ئەو 
حببانە و پەیوامەکوانویوان بەوە دەبوێوت، بەڵویون و 
وادەکان  پێشمویان بە بیربهێ ەوە، کوارنوامە دژە 
ئی سانیەکانیان بەروودا ب ەنەوە، دەسەاڵتو ارکوتو  
و بەشوو اری دەسووەاڵتوویووان بووکەنە موو ە  بووۆ 
ئابروبردنیان... بەڵگەی دزی و تااڵنوکواریەکوانویوان، 
نیشان ب ەنەوە، نۆکەرایەتیەکانیوان بووەنە روو... 
بووب کووارەبووایوو  و بوو  ئوواوی و بووب موواتوو  و 
سەرکومتەکوانویوان، وە  بەڵوگەی ریسومای بو ەن 
لەنواوچەوانوویووان. توویو رالوویووبموو  پومچوو  قەوموویووان، 
نیشان ب ەن... هەلممەرج  قومربوانویوانو  ژیوان و 
ەمزەران  اەڵک  کارەساتباری وەکم کیمیابواران، 
ئەنفال، ئاوارەی ، قمربانیان  جەنوگو  دەسوەاڵتو  
ناواۆ... قمربانویوانو  دەسوتو  دزی و توااڵنو  و 
بری   ممچە... ب ەن بەروویانو ا. کوارنوامەی دژی 
ئازادی و بێماتیەکان و لیست  قومربوانویوانو  ژنو  
دەست  پیاوساالریان، بۆ بکەنە دیکۆمێ ت. یاسواو 
ریسا بەعسیەکانیان و دۆسیەی بێیاسییان، بوکەنە 
بەڵگەی پمچ  بانگەشەکانیان. توۆمواری تویورۆری 
رۆژنووامەنوومسووان و کەسووانوو  سوویوواسوو  چە  و 
کۆمۆنیست و ئازادیومزاو هەلسمراو و کوادر و 
ئەن امان  ئۆپۆزیسیۆن  واڵتان  نواوچەکەیوان بە 

 لیست نیشان ب ەن.
ساڵ... دزی   بەری رەنج  دەسوتو  موانو وو  ٧٢

بوومونوو  کوورکووکوواران و زەحوومەتووکووێووشووان، درۆ، 
سوووەرکووومت، نوووۆکەرایەتووو ، دزی و توووااڵنووو ، 
نادادپەروەری، سەرکمت  ئازادی و زەوتوکوردنو  
سەرتاییترین مات  تا  و هاواڵتیوان، پەرەدان بە 
کووۆنەپەرسووتوو ، یوواسووای دژە ژن، ویوورانووکووردنوو  
سیستەم  اومکو و ن و پەروەردە، تەنو روسوتو ، 
نەبمون  سەرەتای  توریون اوبمەتوگومزاریویەکوان، 
اووۆشوووووبمەتوو  و نووۆکەرایەتوو  بووۆ واڵتووانوو  
سووتەمووگەر،... کووارنووامەی دەسووەاڵتوو  بووبوتوو ەوەی 
کوومردایەتوویوویە... کووارنووامەی پووارتوو  و یەکووێووتوو  و 
کاراکتەرە تۆراوەکان و حببە ئۆپۆزیسوێوۆنەکوانە، 
کارنامەی سەران  موکویوۆنویوری اوۆ بەسویواسوەت 
هەڵمسراوەوەیە... بۆیە دەبب بە ریسماکردنیان و 
بەردەوام  دان بە اەبات بۆ راماڵی یوان، وەاڵمو  
بانگەشەو کارەەری وەەەراستوموی درۆکوانویوان 
ب رکتەوە... ئەموانە نواتومانون توۆبە بوکەن، توۆبەی 

 ەمرگ مەرەە...     

هاوێکیان، هەڵسمێاوان  سۆشیالیست  ببوت ەوەی کرککاری، پێشوەوان و ێابەران  ێادیکاڵ  
کرککاری ئەموۆ ببوت ەوەی کرککاری کمردستان  عێواق و ناێەزایەتیە کۆمەاڵیەتیەکان  
کرککاران و زەحمەتکێشان بە دژی دەسەاڵت  بمرژوا ناسیمنالیست  کمرد، پێ  ناوەتەوە 

لە ناو دڵ  ئەم ببووت ەوە ناێەزایەتیە و لە پەرەسەن ن  اۆی ا، کرککاران و  .قۆنا ێک  تازەوە
کارمەن ان  کەرتە جۆراوجۆرەکان هەرچ  زیاتر پەیانبردوە بە پێمیست  ێککوراوبمون  
سەربەاۆی اۆیان و هەنگاوی عەمەلیان بۆی ناوە، ئەوەتا کارمەن ان و کرککاران  کەرت  

ێککوراوی "کارەبا بە دەستپێشکەری هەڵسمێاوانێک  کرککاری سۆشیالیست و ێادیکاڵ  ناسراو 
سەربەاۆی کارەبا"یان ێاەەیان  و ێککوراوە جۆراوجۆرەکان  ناو اەستەاانەکانیش 
هاوئاهەنگیان لە نێمان اۆیان ا دروستکردوە بەهێ انەدی ئۆێەانێن بەناوی "بۆردی 
ناێەزایەتیەکان  اەستەاانە"، وە لە هەن   لە کەرتەکان  تریش ا هەر لە راستای ێککورابمون ا 

ببوت ەوەی کرککاری بۆ شکڵگرتن و بەرجەستە بمونەوەی وە   .هەوڵمتەقەال لە ئارادایە
هێبکک  سەبەاۆی چی ایەت  لەناو کۆمەڵگەدا، پێمیست  بە زاڵبمن هەیە بەسەر پرشمباڵوی 
ێیبەکان  اۆی ا، ئەم بارودۆاە سیاسیەی ئەموۆی کمردستان پێمیستە وە  هەلێک  مێژووی  
بۆ هەرچ  زیاتر ێککوراو کردن  کرککاران و هێ انەدی ێککوراوە سەربەاۆکانیان کەڵک  
لێمەربگیرکت. ئەمەە بەن ە بە دەستپێشکەری ئێمەی هەڵسمێاوان  سۆشیالیست و پێشوەوان  

ئەنجام ان  ئەم ئەرکە مێژووییە؛ زاڵبمن بەسەر پرشمباڵوی  .ێادیکاڵ  ببوت ەوەی کرککاریەوە
ببوت ەوەی کرککاری و هێ انەدەرەوەی وە  ببوت ەوەیەک  بەرجەستە و تۆکمەی چی ایەت  
لەسەر ئاست  کۆمەڵگە، بەبب اۆ ێککوراوکردن  تمکژی کرککاران  سۆشیالیست و پێشوەو، وە 

ئەموۆ  .ێابەران  ێادیکاڵ  ببوت ەوەی کرککاری لە تۆێکن لە پەیمەن ی ا، زۆر سەاتە
ببوت ەوەی کرککاری پێمیست  بە دوو جۆر، یا دوو ئاست لە ێککوراو بمون هەیە، ێککوراوە 
کرککاریەکان بەشێمەیەک  ەشت  کە هەر ئێستا هەڵسمێاوان  ببوت ەوەی کرککاری لەهەوڵ  
هێ انەدیان ان لە کەرتە جۆراوجۆرەکان و شمک   کاردا، وە جۆری دووەمیش اۆکۆکردنەوەی 
کرککاران  سۆشیالیست و رادیکاڵ و پێشوەوی ناو ئەو ببوت ەوەیە لە تۆێکن لە پەیمەن ی و 

چمنە پێشەوەی ببوت ەوەی کرککار   لە ێووی ێککوراوبمون و    .کۆمیتەی هاوئاهەنگی ا
لەێووی بەرجەستە بمونەوەی و دەرکەوت   لەسەر ئاست  کۆمەڵگە ەرک  اماردوە بەوەوە کە 
تاچەن  ەرایش  ێادیکاڵ و سۆشیالیست  ناو ئەو ببوت ەوەیە سەروسامان ئەدات بە ێککوراو 
بمون  اۆی، ئاسۆی سۆشیالیست  و ئی ەتەرناشیمناڵ  اۆی لەبەرامبەر نفمزی ناسیمنالیبم، 
ئیسبم  سیاس ، و ێیفۆێمیبم ا، لە پایەیەک  بەهێبتر و بەرتراوانتر بەهرەمەن  دەکات لەناو 
ببوت ەوەی کرککاری ا، وە بە دەستەجەمعیەوە اەریک  ئەنجام ان  ئەرک  مێژووی  اۆیان 

پتەوکردن و بەرتراوانکردن  ئەم ەرایشە سۆشیالیست و ێادیکاڵەی ناو ببوت ەوەی  .دەبن
کرککاری کمردستان و بەرچاوێون  لە ئاسۆ و ئەرکەکان و ئەولەویاتەکان  کارکردنی ا 

  .زەمانەت و مەرجێک  ژیان  چمنەپێشەوەی ەشت ببوت ەوەی کرککاریە
  !بۆپێشەوە بەرەو هێ انەدی تۆێی هەڵسمێاوان  کرککاری

  !بۆ پێشەوە بەرەو هەرچ  زیاتر ێککوراوبمون
   !بژی ئازادی ێککوراو بمون، بژی سۆشیالیبم

 2018-4-5ناوەن ی اەبات  کرککاری و جەماوەری لە کمردستان 

 

تۆڕیهەڵسوڕاوانیسۆشیالستیبزوتنەوەیکرێکاری
 نامەیەکیکراوەلەالیەن"ناوەندیخەبات"ەوە
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لە یادی بیست ساڵەی تیرۆری 

 هاوڕێیان شاپور و قابیل...دا

لەهەر جێگایەک ستەم و خەبات 

 هەبوو، ئەوان لەوێ بوون!

 15/4/2017(  26) ساڵی دووەم، ژمارە

 

تێپەردەبێت، بەسەر تیرۆری ئەم مانگە بیست ساڵ  ٥١
هاوێییان  شاپمرو قابیک ا، کە لەالیەن بان کک  ئی سانکمژی ئیسبمییەوە، لە 

 ژکر سایەو ژی گەی دەسەاڵت  پارتی ا...تیرۆرکران.
شاپمرو قابیل... دوو رابەری کۆمۆنیست و بێوانەوالنەکان، رابەری 
ئاوارەکان و ببوت ەوەی دژی بێکاری و یەکێت  بێکاران... تیکۆشەران  
 ئاکسیۆنە کرککارییەکان و لێبراوان  ببوت ەوەی یەکسانیومازی ژنان...بمون.

لەهەر جێگایەیە  ستەم و نابەرابەری هەبمو ئەوان لە ریبی پێشەوە بمون 
بۆ نەهێشت  ... لەهەر شمک ێن راسانێن هەبمو ئەوان دای ەمۆو جمڵێ ەری 
بمون. لەهەر ەۆشەیە  هاوارو ناڵەی ئی سان  زوڵ  لێکراو دەبیسترا، ئەوان 
دەنگ  رەسای لەبەین بردن  ئەو زوڵمە بمون... کاتێك ئاوارەی  و بێوانەو 
النەی  یەاەەیری هاواڵتیان دەبێت... ئەوان دەب ە رەمبی وەستانەوە 
بەرووی ژیان  ئاوارەی  و بێوانەو النەی او کۆمەڵەی ئاوارەکان دروست 
دەکەن... کاتێن بێکاری بێ اد دەکات، ئەوان دەب ە رابەری بێکاران و 
رکكوراوەی یەکێت  بێکاران، کاتێن شەێی دەسەاڵت  ناواۆی  حببەکان  
کمردستان دەبێتە مۆتەکەو کابمس  سەر دڵ  اەڵک  کمردستان، ئەوان 
دەب ە رەمبی ببوت ەوەی دژی شەێ. کاتێن ژنان ستەمیان لێ ەکرکت، ئەوان 
دەب ە تیکۆشەری ببوت ەوەی یەکسانیومازی ژنان و دەب ە لمۆز شکێ   
پیاوساالری. کاتێن ببوت ەوەی کرککاری  و ریبەرتن لە بۆنە کرککارییەکان 
دەبێتە نەریت، ئەوان رککوەرو رابەری ئاکسیۆنە ئایارییەکان دەبن و دەب ە 
رەمبی وەستانەوە بەرووی ستەم  چی ایەت  و بڵ  ەۆ بەدەست  
رزەارییان... اۆ کاتێکیش ببوت ەوەی کۆمۆنیست  و کرککاری  دەست دەبات 
بۆ اۆ ریكوراوکردن، ئەوان بە شمروشەوقەوە، دەب ە چاال  و 

 هەڵسمراوی  و دەب ە کاراکتەری رابەری ئەو حببە...    
بەڵب شاپمر و قابیل... وکڵ  رزەاری ئی سان و کۆتاییهێ ان بە نابەرابەری و 
بێمات  و ستەم و چەوسان نەوەو هەاڵواردن... دەبن. هەر ئەوەشە وادەکات 
ئەو دوو هاوێییە بب ە سیمایەک  اۆشەویست و سممبک  رزەاری 
ئی سان...بب ە اۆشەویست  ببوت ەوە کۆمەاڵیەتیەکان  وەکم " کرککاران، 
ژنان، و اەڵک  بێوانەوالنەو ئاوارە، بب ە رابەری ناسراو جێمتمانە... بب ە 

 کادری رابەری حبب  کۆمۆنیست  کرککاری .
رۆڵ  بەرجەستەی ئەو دوو رابەرە کۆمۆنیستە، لەناو دڵ  ەەشە و 
پێشرەوی حبب  کۆمۆنیست  کرککاری  لەوسەردەمەدا و کۆبمنەوە 

دواتر، بەرامبەرکێ  کۆمۆنیبم    ٥٩٩٤جەماوەرییە ئایارییەکان  سااڵن  
کرککاری  و حببەکەی و ببوت ەوەی یەکسانیومازی ژنان، لەەەڵ رەوت  
کۆنەپەرست  ناو کۆمەڵگەو ئیسبمیە اۆشوبمەتویەکان  ناوچەکە، بە 
واقع  دەبێتە تر  الی دەسەاڵت و ئیسبمییەکان، دەبێتە اەم  دەسەاڵت و 
ببوت ەوە کۆنەپەرستەکانیان... هەرەشەو چاوسمرکردنەوە، چەن  جار 
زی  ان  کردن، پاشان اۆراەری و بەردەوام  دان بە تێکۆشان و اەبات، 
پەت  تەحەممل  سەران  ببوت ەوەی کمردایەت  و ئیسبمییە کۆنەپەرستەکان 
دەپورک ێت... بۆیە دارشت   پیبن بۆیان دەچێتە دەستمرەوە... رکن لەو 
کاتەدا کە هاوێکیان و شاپمر و قابیل لەەەڵ هەڵسمێاوان  ببوت ەوەی 
یەکسانیومازی ژنان و رککوراوەی سەربەاۆی ئاترەتان سەرەەرم  
وەاڵم انەوەن بە هێرش  ئیسبمیەکان بۆسەر ژنان و ماتەکانیان، رکن لەو 

، لەبەرواری ٥٩٩١کاتەدا کە اەریک  ئامادەکارین بۆ یەک  ئایاری ساڵ  
دا، دەکەونە ناو پبنێک  تیرۆریست  نەاشەبۆکێشراو و تیرۆر  ٥١/٤/٥٩٩١

دەکرکن... بەتیرۆرکردن  ئەم دوو هاوێییە ببوت ەوەی کۆمۆنیبم  کرککاری  
و حبب  کۆمۆنیست و ببوت ەوەی بەرابەریومازی ژنان و ببوت ەوەی 
کرککاری  و جەماوەری، تیکۆشان  تمکژە بێبەشەکان  کۆمەڵگە ەمرزکک  
جەرەبر دەامات و کە تائیستاە شمک   پر نەکراوەتەوە و پرکردنەوەی 

 شمک ەکانیشیان ستەم و لە مەحاڵەوە نبیکە...
بەرزو بەرکب بێت یادی اەباتکارانەی کۆمۆنیست  و شۆرشگێرانەی 

 هاوێییان شاپمر و قابیل
 مەرگ بۆ تیرۆر و تیرۆریبم  ئیسبم ...

 

بەرزوبەرێزییتیادیخەباتکارانەتان،
 ! هاوڕێیانشاپوروقابیل

 نووسینی:مستەفاباهیر

ببوت ەوەی کۆمۆنیبم  کرککاری ، حبب  اۆی دروست   ٥٩٩١و بەدیاریکراوی لەساڵ  نەوەدەکان ا،  ٩٩لە سەرەتای
کرد، و دەست  کرد بە چاالک  سیاس  و جەماوەری... حبب  کۆمۆنیست  کرککاری  لەماوەیەک  کەم ا بموە جیگای 

وە تارادەیەک  زۆر بموە جێگای ئممێ ی رابەران و . پێشمازی جەماوەری کرککاری و زەحمەتكێش  کمردستان
هەڵسمراوان  کرککاری  و جەماوەری و تمکژە بێبەشەکان  کۆمەڵگە... لەێاستای تیکۆشان و پێشرەوی ئەو حببەدا 
هاوێییان )شاپمرو قابیل( کە پێشتر اۆیان دوو رابەرو سیمای ناسراوی ئاوارەکان و بێوانەو النەکان بمون، 
پەیمەست بمون بە حببەوە، بە پەیمەست بمونیان بە حببەوە هەم حببیان ەەورەکرد و هەم تمانای  اەباتکارانەی 
اۆیان بردەسەر و لەماوەیەک  کەم ا، بمونە دوو کادری ناسراو و اۆشەویست  رابەری حببیش...  هاوێییان 
شاپمرو قابیل لەو رابەرە چاال  و بەرچاو رۆش ە کۆمۆنیستانە بمون، کە بووایان بەوە هەبمو کە سیستەم  
سەرمایەداری، سیستەمێکە لەسەر چەوسانەوەو نایەکسان  لەێوی ئابمری، سیاس ، کۆمەاڵیەت  ب یات نراوە، هەممو 

 ئەو دەردو مەی ەتیانەی کەبەسەر کۆمەڵگەدا دکت سیستەم  سەرمایەداری لێ  بەرپرسە.
ئەوان دەیان وت ئەم سیستەمە لەێۆژی ئەزەلەوە بمون  نەبمەو هەتا هەتایەە ناتمانێت حمکموان  مرۆڤایەت  بکات. 
دەیان وت کە ئەم سیستەمە لەاۆوە ناێوات و پێمیست  بە اەبات و کارو چاالک  هەیە، دەیانمت ئەم دنیا 
سەرەوامارەو دەبب بەاەبات  یەکگرتمانەی چی   کرککار، بورکتەوە سەرقاچەکان  اۆی، تەنها هێبیکیش کە ئەم 
سیستەمە لەناوبەرکت، شۆێش  کرککاریە. ئەم شۆێشەە بەبب حبب  پێشوەوی اۆی، مممکین نیە. بۆیە ئەمان لە ناو 
حبب  کۆمۆنیست  کرککاری ا بەوپەری لێبواویەوە، چاالکانە دەستیان کرد بەکارکردن و بەهۆی چاالکیانەوە، چمنە 
ێیبی رابەران  حببەوە، هاوێ  شاپمر بمو بەئەن ام  مەکتەب  سیاس  و هاوێی قابیکیش بموە ئەن ام  کۆمیتە 

 .رابەری رککوراوی کمردستان
کارو چاالکیەکان  حب  بەتایبەتیش کارو نەاش   ئەم دوو رابەرە، لە مەی ان  ئاوارەکان و بێوانەو النەکان و رۆڵ  
بەرجەستەیان لە ناو ببوت ەوەی بێکاری و ئاکسیۆنە ئایارییەکان ا، لە هەشت  مار  و رۆڵیان لە ببوت ەوەی 
یەکسانیومازی ژنان ا... بەجۆرکن بەرجەستەو کاریگەر بمو کە بەرەی کۆنەپەرست  کە ئەحبابە ئیسبمیەکان 
نمی ەرایەتیان دەکردو بەرەی ناسیۆنالیبم  کمردی لەهەولێر کە پارت  نمی ەرایەت  دەکرد، بەتەواوەت  نیگەران 
کردبمو. شاپمرو قابیل اەڵکیان وریا دەکردەوە و دەیان وت، "نە شا نە شێخ نە ئاسمان ناتمانێت رزەارمان کات تەنها 
اۆمانین کە دەتمانن اۆمان رزەار کەین". ئەوان اەڵک  کمردستانیان ئاەادار دەکردەوە لە دزی و تااڵنکردن  
 سەروەت  کمردستان لەالیەن ببوت ەوەی ناسیۆنالیبم  کمردەوە کەیەکێت  وپارت  نمی ەرایەتیان دەکرد.

شاپمرو قابیل اەڵک  کمردستانیان ئاەادارکردەوە کە ئەم دووحببە ناسیۆنالیستە، اەڵک  کمردستان تمش   
کارەسات  ەەورە دەکەن، چمنکە ئەمانە هیچ نین جگە لە دوو بەکرکگیراوی دەست  دەوڵەتان  ناوچەکە و پارکبەران  
سەرمایەداران. هەربۆیە هەردوو بەرە ترسیان لب نیشت لە بەهێببمون  ببوت ەوەی کۆمۆنیبم  کرککاری . ببوت ەوەی 
ناسیۆنالیبم  کمردی دەیبان  ببوت ەوەی کۆمۆنیبم  کریکاری  ببوت ەوەیەکە لەدژی بەرژەوەن ی سەرمایەداران  
کمردستان کار دەکات و ئەمەە دەبێتە کەم بمونەوەی پایەی کۆمەاڵیەت  ناسیۆنالیبم  لە کمردستان ا. بۆیە ەکۆپ  
سەوزی بۆ ەروپە تیرۆریستە ئیسبمیەکان هەڵکرد، ئەوانیش وە  ببوت ەوەیەک  کۆنەپەرست کە هیوکات بەرەەی 
ئازادی، پێشکەوت   کۆمەڵگەو، اۆشگمزەران  ناەرن. بۆ الوازکردن  ئەم ببوت ەوەیە  ئامادەبمون هەممو رکگایە  

،  ٥١/٤/٥٩٩١ساڵ بەر لە ئێستا، لە کاتژمێر هەشت و پەنجا املەک  سەرلەبەیان  رۆژی  ٧٩بگرنە بەر.  هەربۆیە 
بان کک  تیرۆریست  ئی سانکمژی چەپەڵ  ئیسبم ، ئەودوو ێابەرە اۆشەویستەی ببوت ەوەی کۆمۆنیست  و حبب  

کان و یەکێت  بیکاران، و  ویستەی ئاواره کۆمۆنیست  کرککاری  و، ئەو دوو ئی سانە شۆێشگێرە، ئەو دوو ێابەرە اۆشه
 بێوانە والنەکان، کە اەریک  ئامادەکاری بمون بۆ یەک  ئایار تیرۆر دەکەن.
هەرچەن ە ئەو کردەوە تیرۆریستیە راستەواۆ ئیسبمییەکان پێ  هەستان، بەاڵم بەبب ئاەاداری دەزەاکان   پارت  
ئەستەم بمو.  لەو کاتەدا تیرۆریستێک  وە  مەالبەشیر لە مبەەوتەوە بەئاشکرا تتمای کمشت   کۆمۆنیستەکان  دەداو 
داوای دااست   رۆژنامەکان  دەکرد. پارتیش وە  پیشەی هەمیشەی  کەوتە هاوکاریکردن  ئەو بەرە کۆنەپەرستە 
چەپەڵە. هەربۆیە دەزەاکان  پارت  دوای تیرۆرکردن  هاوێکیان )شاپمرو قابیل(، لەبات  ئەوەی لێکۆڵی ەوە لەو کارە 
تیرۆریستیە بکەن و هاوکاری کە  و کارو هاوێکیانیان  لە حبب  کۆمۆنیست  کرککاری  عێراق بکەن، لەجیات  ئەوەی 
هەوڵ ب ەن تیرۆریستان ب اسێن و نەاشەدارکژەران  ئەو کردەوە چەپەڵە، تمش  لێپێوی ەوە بکەن... وە تتمادەرانێک  
وە  مەالبەشیر، ێاپێو  بەردەم دادەا بکەن. مەالی بەشیریان کردە ئەن ام و پەرلەمان... ئەو پەرلەمانەی لەژکر سایەی 

 ئەو مەال تاوانکارانەدا، پاشان یاسای ترەژنییان دەمەزەردو پەسەن کرد.
سەرەێای ئەوەی کە ئێمە هیچ کات باوەێمان بە دادەایە  نەبموە کە بکمژ اۆی دادوەربب، سەرەێای ئەوەە   

کەسمکاری هاوێکیان سکااڵیان تۆمار کرد. بەاڵم دادەا هیچ لێپرسی ەوەیەک  نەکرد لەو تاوانە. لەێووی سیاسیشەوە 
پارت  ب کەی بێکاران و رککوراوی سەربەاۆی ئاترەتان  دااست و رۆژنامەی"یەکسان " قەدە ەکرد. پارت  بەم 
کارەی ئەوێاستیەی سەلمان  کە دژی هەممو بەرەیەک  ئازادیومازەو، دژ بەوکەسانەیە کە هەوڵ ەدەن بۆ باشترکردن  
ژیان  هەژاران. پارت  بەم کارەی دووپات  کردەوە کە هەمیشە پاڵپشت و یارمەتی ەری بەرەی کۆنەپەرستەو دژی 

 هەمم ببوت ەوەیەک  پێشکەوتمامازە. 
دوو رابەری شۆێشگێوو، دوو شۆێشگێری رکگای دنیایەک  باشتر بمون، لە دەست انیان  …شاپمر و قابیل

اەسارەتیک  ەەورە بمو لەببوت ەوەی کرککاری  بەەشت  و لە کۆمۆنیبم  کرککاری  بەتایبەت ، بەاڵم دەبێت دوژم ان  
کۆمۆنیبم، ئەوێاستیە باە ببانن، تا ئەوکاتەی مکمبنێ  چی ایەت  مابێت، تا ئەوکاتەی کرککارو سەرمایەدار مابێت، تا 

 .ئەوکاتەی هەژارو دەوڵەمەن  مابب، مێژووی اەبات و تێکۆشان  شاپمرو قابیل و هاوبیران  بەردەوام دەبێت
 

 .بەرزو بەێکببێت یادی ئەو دوو هاوێ  تیکۆشەرە، مردن بۆ تیرۆرو تیرۆریستان
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دوو ێابەری جەماوەری اۆشەویست   ،ساڵ بەسەر تیرۆری دوو هاوێک  ئەزیبمان 20  ,ی ئەپریل18
 کرککاران و ئاوارەکان، دوو ئی سان  کۆمۆنیست و ئازادیوماو یەکسانیومازدا تێ ەپەێکت.

شاپمرو قابیل لە دەرئەنجام  کێشمەکێشێک  نێمان بەرەی یەکسانیومای و بەرەی کۆنەپەرست  لە 
لەبەرچاوی دەسەاڵت اران  ئەم شارەو لەناو جەرەەی شاری   شاری هەولیر بەدوای تتمای مەال بەشیر

 هەولێر تیرۆر دەکرکن.
ساڵ  ێابردودا ئێمە هاوێکیان  شاپمرو قابیل و اەڵک  ئاوارەو زەحمەتکێش هەوڵمان اوە کە  20لە 

یادەوەری و کارە جمانەکانیان لەپێ اوی ئازادی و یەکسان  بۆ ئی سان بوەی ە ێوو، بەهەق هەوڵمان اوە 
زیاتر بە نەوەی تازەیان ئاش ا بکەین و کارە جەماوەری و پو بەرهەمەکانیان بکەی ە ێک یشان ەری 
 اەباتمان لەپێ اوی ئەو ئااڵیەی کە شاپمرو قابیل هەڵگری بمون لە ساڵ  نەوەدەکان  سەدەی رابردودا.
من نامەوکت لێرە بومە سەر وردەکاری و کارو اەباتیان ئەوەی لێرە باس  دەکەم چەن  بیرەوەریەک  

 تایبەتییە لەەەڵ هاورک  ئەزیبم شاپمر عب القادر.
لە هەولێر لە چمارچێمەی اەبات  جەماوەری ا کە اۆم ئەن ام  ێیکوراوی  1994من لە ساڵ  

سەربەاۆی ئاترەتان بموم هاوێکیان شاپمرو قابیک  ناس . زۆر سەرسام بموم بە ێۆڵ و کاریگەریان، 
بە ببکمی و کۆڵ ەدانیان لەپی اوی سەن نەوەی قمت  دزراوی اەڵک  ئاوارەو زەحمەتکێش، بەاڵم لە 

ئەوکاتەی کە  1991نبیکەوە تێکەاڵوی و ناسی   لەەەڵ هاوێی شاپمر دەەەێیتەوە بۆ هاوی   
پەیمەن ی  بە هێبی عەسکەری حیبب  کۆمۆنیست  کرککاری عیراقەوە کرد لە سکیمان ، لەوکاتەدا 

 بارەەای سەرەک  لە ەردەکەی نێمان بەاتیاری و زەرەەتە بمو بە ەردی زەرەەتە دەناسرا.
شاپمر جارکک  تر سەرسامیکردمەوە ئەمجارەیان بە پێ اەری لەسەر ئازادی و یەکسان ، ئەو کاتەی 
من پەیمەن ی  بە هێبی عەسکەری کرد لە بارودۆاێک  تایبەت  زۆر اراپ ابمم، لە سەروبەن ی 
جیابمنەوەم بمو لە هاوسەری یەکەم ، زۆر دۆا  اراپبمو دەترسام لەوەی تمش  تمن وتیژی و 
هەرەشە ببمەوە، ئەو کەسە بەردەوام دەهات سەردان  دەکردم و هەوڵ  ئەوەی دەدا کە دۆا  
نێمانمان ئارام بکەی ەوە. شاپمر هەست  بە نائارام  من کردبمو، هاوێکیان  ئاەادارکردبۆوە سەرباری 
ئیشمکارو سەرەەرم  زۆری کە هەرچەن  جارکن ئەو هاوێکیە هات و ویست  من ببی ێت سەرەتا ئەو 
ئاەادارکەی ەوە، من بەوەم نەزانیبمو بەالمەوە سەیربمو هەممو جارکن شاپمر بەر لەمن لە ژوری 
میمان ئامادەبمو بۆ قسەکردن لەەەڵ . زۆر بەرەری لەمن دەکرد و پێ اەری لەوە دەکرد هیچ کەسێن 
مات  ئەوەی نییە نە  تەنها لەناو بارەەا بەڵکم لە دەرەوەە تشار بۆمن بهێ ێت. ێۆژککیان نائارام  
دروستبمو من ێووبەێوی هەرەشە بممەوە، لەم ماوەیەدا شاپمر م   لە شمی ب اۆی هێشتبۆوە بۆ 
ئەوەی ئارامببمەوەو هەست بە تر  و دڵە ێاوکب نەکەم، تەنانەت ئەو دڵسمزی و میهرەبانیەیی  
بیرناچێتەوە کە شەوانە وە  ئەوەی م  اڵ  ساواب  دەهاتە سەر سەرم بۆ ئەوەی دڵ یابێت کە بە 

 ئارام  اەوتمم و تر  و دڵەێاوکێ  نییە.
دوای ماوەیە  کە ئەم کێشە کۆتای  هات و من هەر لەو  لەەەڵ هاوێ  جکیک  هاوسەرم ئاش ا بموم، 
هاوێ  شاپمر زۆر اۆش اڵ بمو بەوە، وە بەردەوام لە بەرەریکردن بمو بۆمن. ) دیارە ئەم 
چاودکریکردن و دڵ یابمن لە دۆامان تەنها بۆمن وانەبمو وە  ااسیەتێک  زات  بۆ هەممان بە هەمان 
شێمە بمو بەتایبەت هاوێ  ژنەکان(. هەن کن لە هاوێککان نارەزایەتیان دەربوی کە من و جەلیل نابێت 
ژیان  تایبەتمان لەناو بارەەاکان  حیب  مممارەسە بکەین و دەبێت لە دوو مەقەری جیاواز داب  رکین 
ئەم داواکارییەیان ەەیان ە هاور  شاپمر. شاپمر زۆر ممسەیتەرو بەبب بیرکردنەوە یەکسەر 
وەاڵمی انەوەو وت " ئێمە ئاەادارن اەریکن دەکەونە داوکک  زۆر کۆنەپەرستانە؟ جیاوازی ئێمەو مەالی 
مبەەوتەکان چییە کە تەتمای کمشت   ژنان لەسەر شەرەف دەدەن؟ جیاوازی ژیان  تایبەت  ئێمەو 
هاوسەرەکانتان لەەەڵ ئەم دوو هاوێکیە چییە؟ جیاوازیەکە تەنها ئەوەیە کە ئەوەی ئێمە مەال بویاری 
لەسەرداوە بەاڵم ئەوان نەچمنەتە الی مەال، دەکرکت من ئێمە جیاکەمەوە؟ هەرکات تۆ " بە هاوێک  
داواکاری وت" و هاوسەرەکەت  جیاکردەوە ئەوکات ئەوانیش جیادەکەمەوە"  بەم شێمەیە بە ێون  و بە 

 تمن ی بەرامدی بەوهاورکیانە کرد، کە جاریک  تر نەوکرن ئەو باسە بکەنەوە.
ێۆژکک  تریان لەسەر شێمەی جکپۆشی   چەن  هاوێکیە  ناێەزایەتیان دەربوی، من ئاەاداری ئەوە 
نەبمم، ئەوەن ەم زان  شاپمر شۆرتێک  کابۆی لەبەرکردبمو ێاستیەکەی المەوە سەیربمو پیشتر بەم 
شێمەیە نەمبی یبمو، لەسەر نانوماردن هاتە الی م ەوە دانیشت و وت " جەماعەت ئەموۆ شۆرت  لەپێیە" 
کە  وەاڵم  نەدایەوە ئەوکش بەدەمە پر لە اەن ەو لەهجە کەرکمکیەکەی وت " معین ئەەەرالوژە 
بممایە هەممتان ناێەزایەتیتان دەردەبوی،   عەجە  کە  قسە ناکات، ئەەەر ناوم شاپمر بمایە هەروا 
بێ ەنگ دەبمون؟ جیاوازی پۆشی   شۆرتەکەی من و عەزیەکەی الوژە چییە؟ تەنها ئەوە نەبێت من 
پیاوم و ئەو ژن. هەرکە  ناێازیە بە پۆشی   جک  ئەوانیتر و ناێەزایەت  دەردەبویت ئێرە جێگای نییە 
بابویتە بەردەم مبەەوت  ەەورە یان شێوەاڵو هەاڵ بکێشب بەاڵم ئەوکاتەە لەو  بازاێی وەاڵم  

 اۆتان پێ ەدەی ەوە".
شاپمر زۆر بۆی ەرنگ بمو بارەەاکان  حیب  شمک ێک  ئارام بێت بۆ هاوێیان بەتایبەت بۆ ژنەکان و 
بەکەم سەیرنەکرکن، هەرچەن  ێۆژ جارکن هاور  ژنەکان کە ئەوکات، من، ژاڵە، هێرۆ و ناهی  م سین، 
ساکار، وە چەن  هاوێکیەک  بێژەری رادیۆ کە بەدڵ یایەوە هاوێ  سمهام حسی   بیرماوە، 
کۆدەکردەوەو قسەی لەەەڵ دەکردین، پرسیاری لێ ەکردین کە دۆامان چۆنە؟ وە زۆرجار بابەتەکەی 
دەاستە سەر ئەوەی کە سەرباری ئەوەی کە ئێمە باوەێی تەواومان بە یەکسان  هەیە بۆ وە  
پێمیست ژنان ێوناکەنە حیب  وە بەتایبەت  هێبی عەسکەری؟ بۆچ  ژمارەی ژنانمان زۆر کەمترە 
لەوەی دەبێت ببێت، چاوی دەاستە ناو چاومان و ەمک  لێ ەەرتین وە هەمیشە پرسیاری ەکرد کە 

 دەبێت چ  بکەین بۆ ئەوەی کە ئاڵمەۆر بەدیبهێ ین؟
کۆمۆنیست بمون  شاپمر، هەستکردن بە بەرپرسیاریەت ، سمربمن  لەسەر کۆمۆنیبم و بەرپاکردن  
شۆێش  کرککاری، بەرەریکردن  لەمات  تا  و مات  ژن وایکرد من سمرب  لەسەر ێیبازەکەم و 
کۆمۆنیست بمون  وایکرد کە زیاترو زیاتر پەرە بەەەشەدان بە اەبات لەپی او کۆمەڵگایەک  ئازادو 

 یەکسان ب ەم.
 یادی هاوێکیان بەرزو بەێکبە.

 

شاپور عبدالقادر و چەند بیرەوەریەکی نەوتراو 
 الوژە جەواد

 

 لەپێشوازی یەکی ئایاردا
 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود

یەک  ئایار رۆژی هاوپشت  و هاوچارەنموس  جیهان  چی   کرککار، رۆژی نەترەت لە 
نیبام  هارودێن ە و چاوچ ۆک  سەرمایەداری.. بەێیمەیە... رابەران و هەڵسمراوان و 
رککوراو و یەکێتییە کرککارییەکان، حببە چە  و کۆمۆنیستەکان لە تەواوی دنیادا 
لەپێشمازی ئایاردان... ئایاری ئەمساڵ لە هەلممەرجێک  زۆر تایبەت ا بەێکمەدەچیت... لە 
هەلممەرجێک ا، کە سەرمایەداری نە  تەنها لەرکگای بەتااڵنبرن  هیبی کاری چی   
کریکارەوە، نە  تەنها لە رکگای مژی   هیبو تمانای مکیاردەها ئی سانەوە، بەڵکم هاوکات لە 
رکگای جەنگ  راستەواۆی و ناراستەواۆ، لەرکگای دیممکراس  و دیکتاتۆرییەوە، بب 
شەرمانە ەۆی زەوی کردۆتە پارچەیە  لە جەنگ و نائارام ... و کردویەت  بە 
هەسارەیەک  ئاو  لە مکمبنب و قمتبەکان و بکۆکەکان و دەوڵەتەکان. دنیای کردۆتە 
ەۆرەپان  و دوبەرک  و کێبەرکێ  قەوم  و دی   و مەزهەب  و تایف  و رەەەزی... 
کردویەت  بە بازارکك کەبە جەنگ و بە ئاشتییە روکەشەکەیەوە، نە  تەنها املیاو اەون و 
ئارەزووەکان  ئی سان، بەڵکم امدی ئی سانەکانەکانیش لە کمرەیەک  ەەرم  چاوچ ۆکی ا 
دەکاتە قەرەبروت... ژی گەی زۆربەی ئی سانەکان   هەر پی ج کیشمەکەی دنیای نە  
هەرکردوە بە شمک   رمبازک   و جەنگ و کێبەرکێ  چەک  وکرانکەر، بەڵکم امدی 

 ژی گەش  کردوتە ژەهری، ژەهراوی کردن  ئی سانەکان و بمنەوەرە هەناسەدەرەکان...
ئەمرۆ ئاماری قمربانیان  نائەم   شمک   کار، برسیان و بیکاران و بێسەر پەنایان  کرککار، 
تا دەەاتە قمربانیان  جەنگ و بۆمبارانەکان... ئامارکک  ترس اک  بێمک ەن لە مێژووی 
تائیستای بەشەری ا... دنیا نمقم  سامانە، و ئۆردی ب  داهات و سامانیش دنیای نمقم  
اۆی کردووە... تمانای  و داهی ان  ئی سان، بە تیژرەویەک  سەرسمرهێ ەرەوە دەئاژوکت... 
کەچ  بە هەمان تیژرەوی و اێرایەوە، بیکاری و ەران  و نابەرابەری، دەرواتە پیشەوە... 
زۆر لەسەروی چاوەروان  ئی سانەوە، ابمەتگمازری هەمەالیەن  تەن روست  و تەتیه  و 
پەروەردەی  بۆ هەممان ئیمگان  هەیە، کەچ  نە  بەمکیۆنان ئی سان ویڵ  ئەو 
ابمەتگمازیانەن، بەڵکم بەشێک  زۆر لە ابمەتگمزارییەکان  رابردووە، کەمتر دەکرک ەوەو 
دەب ە قمربان  قازانج پەرست  و کەڵەکەی سەرمایە... ژمارەیەی سەرمایەدارەکان و مۆلت  
مکیاردکرەکان هەڵ ەکشێت، و لە بەرامبەردا ئۆردوی نەداران و بێبەشان و هەژاران... نە  
لە واڵتان  رۆژەهەاڵت  ناوەراست و دواکەوتمو، بەڵکم لە ناوجەرەەی ئەمریکاو ئەوروپادا، 
بە وک ەی کۆشن و باڵەاانە هەور برەکان، هەڵ ەکشێن... تمانای بی اسازی و تیرکردن و 
پبیشک ... سەسام ئاوارە... کەچ  بێوانەو النەی  و ئۆردی بب سەرەپاناکان و ژیان لەسەر 
شەقام و ناو میتیرۆ و ژیر پرد و سێبەری باڵەاانەکان و کەالوەکان و ناو کارتۆن و  
اەوی سەتەری... تراوانترو تراوانتر دەبێت...ئاماری هەاڵتمان و ئاوارەکان  دەست  جەنگ، 
بەدەیان مکیۆن ئی سانە... ژمارەی ئەوانەی تمانای تیربمونیان لێ ەسەن رکتەوە، بەری تر 
دەبێتەوە، نەاۆشییەکان و پەری ەوەو تەنی ەوەیان... جەستەی مکیۆنەها ئی سان  
هەڵتەکان وە... بانگەشەی دیممکراس  هەدا نادات و قمبانیان  دیممکراس  هی  ە زیادی 
کردووە، بەرواود بە قمربانیان  سیستەمە دیکتاتۆرە چ گ و بەامکن و قەوم  و دی ییەکان، 
ناکرکت... دیممکراس  و سیستەمە بەناوکراوەکەی لەم سەردەمەدا بە مکیۆنەها ئی سان 
دەکاتە کردەی بەناو دیممکراس ... تەماشاکەن... جەنگ و ئابکۆقەی ئابمری و، جەنگ  بە 
وەکالەت و راستەواۆ... هەممو لەالیەن سەران  دەوڵەتەکان  النک  دیمکراسیەوە، ئاراستە 
دەکرکن و پشتیمان  لە رژکمە تیر نەبمو لە امکن و کمشتار و سەرکمتەکان... لە لەالیەن 
ئەو جەنابانەی دیممکراسیەوە، دەکرکن و سەرپۆش  قازانج پەرست  سەرمایە  تاوانە 
دڵهەژین و جەرەبرەکان دەشارکتەوە... تاڵیبان و ئمسامەکان، داعش و هاوشێمەکان ، 
لەالیەن کارکتەرە سیاس  و دەوڵەتە سەرمایەدارە دیمکراسیەکانەوە دروستکراون کە 
بەسەدان هەزار ئی سانیان قەساب  کردووە، بە بی اوی جەنگیش دژ بەو  ملە امک رکژنەی 
ئیسبم... لەالیەن هەمان جەنابان  دیممکراس  و سەرمایەدارییەوە، بەسەدان هەزار ئی سان  
تر، قەساب  دەکرکن و بەشێک  بەری   دنیاە بۆتە مەڵبەن کک  نائارام و ناسەقامگیر و 
تەنانەت ناجیگیر... ستەم  سەر ژنان و هەاڵورادنیان، تمن وتیژی و بیماتیان... هیشتا 
شەرماوەرترین دیاردەی دنیای دیممکراس  و سەرمایەدارییە... کاری م ااڵن و هەڵمشی   
شیکەی جەستەیان و کمشت   اەون  رەنگاليییان، لە مەی انەکان  کاری سمد پەرستی ا، 

 ریسمایەک  تری سیستەم  ەەنیمو ەەن ەڵ  سەرمایەدارییە... 
ئەم بەربەریەتەی سەرمایەداری... دنیای تەنیمەتەوە... لەو نێمەدا عێراق و کمردستانیش 
بەشیکە لەو جەهەنەمەی سەرمایەداری بۆ چی   کرککارو اەڵک  ستەم دی ەو بێبەش  
امڵقان ووە.... لە عێراق کمردستان ا جگە لەجەنگ و کمشتار و هەاڵواردن  تەرم  لەژیر 
ناوی تی رالیبم  قەوم  و دی   تایفی ا، وەبەجیا لە چەوسان نەوەی چی ایەت  و بیبەش  
هەمەالیەنەی چی   کرککار لەسەرەتای  ترین ماتەکان ، هاوکات ناس امەی چی ایەتیش ، لە 

 ژیر ناوی بەتەرمانبەرکردم ا لێسەن راوەتەوە، کە یاسای سەردەم  بەعسە...
لەکمردستان ا چی   کرککار... وەکم بەشێن لەو چی ە جیهانیەی دنیا... لەهەلممەرج  تەواو 
نائی سان  و نائەمن و نەامازراودا راەیراوە.. چی   کریكاری... کمردستان جگە لە کرک  

کەم و نائەم   شمی   کارو و بیمات  و نەبمون  بیمەکان و سەات  
١١بۆ الپەرە   
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 ٥٩٩١-٤-٥١بیست ساڵ لەمەوبەر لە ێککەوت  
دا بە ئاشکرا لەناو شاری هەولێرو لە سایەی 
دەسەاڵت  پارت  لەالیەن چەن  کەسێک  سەر 
بە تاقمە ئیسبمییە تیرۆریستەکانەوە دوو 
ێابەری جەسمرو مان ونەنا  و دڵسۆزی 
جەماوەری چەوساوەی کمردستان، بە تایبەت  
اەڵک  ئاوارەو بێوانەو النەو بێکارو هەژار، و 
الیەنگران  ماتەکان  ژنان تیرۆر کران، کە 
ئەوانیش هاوکیان شاپمر عەب ولقادرو قابیل 
عادل لە ێابەرای حبب  کۆمۆنیست  کرککاری 

بمون.                                                                              
ئەەەر چ  ئەو کات پارت  کەسانێک  دەسگیر 
کرد کە ەمایە هەستاون بەم تاوانە، بەاڵم 
ئەوەی ەممان  تیا نییە تا ئیستاە ئەوەیە کە 
هان ەرو بویاردەری سەرەک  ئەم تاوانەیان 
نە  هەر دەسگیر نەکردوە، بەڵکم پارت  بۆ 
مەبەستەکان  اۆی پکەو پایەی پێ اون و 
کردویانن بە ئەن ام پەرلەمانییش   لەسەر 
لیست  پارت    لەسەر لیست  ئیسبمییەکان. 
ئەوانەە مەال بەشیری سەر بەپارت  کە بە 
ئاشکرا لە امتبەری رۆژی هەی ییەوە هان  
اەڵن دەدات بۆ کمشت   هاوێکیان هەروەها  
مەال بیبل  سەر بە کۆمەڵ  ئیسبمیش بە پێ  
دانپیانان  یەکێن لەوانەی دەسگیرکراون باس  
چۆنێت  کمشت یان دەەێوکتەوەو دەڵێت ئەوان 
دەستەیەک  چمارکەس  بمونە لەالیەن مەال 
بیبلەوە راستەواۆ سەرپەرشت  کراون تا ئەم 
تاوانە ئەنجام ەن. کەچ  ئەم دوو کەسە تا 
ئێستا ئازادن وە  سەدان و هەزاران تاوانباری 

 تیرۆریست  تر.                                                                                     

هەمم ئەم بەڵگانە لە کاتێک ایە کە ێابەری حبب  
کۆمۆنیست لەو ساتەوە چەن ین جار لە ێووی 
یاساییەوە دەست  بردوە بۆ ئەم کەیسەو بە 
ج ی دادەای لێیان ەرتموە، بەاڵم پارت  هەر 
جارەی بۆ مەبەستێک  اۆی ئەم دەست و ئەو 

 دەست  پێ ەکات.                  

اۆ هەر کاتێکش کێشەو مکمبنێیان لەەەڵ تاقمە 
ئیسبمییەکان تمن  بموبێتەوە ئەوە سەران  
پارت  ئاماژە بە کەیسەکە دەدەنەوە ئەویش بۆ 
مڵکە  پێکردنیان. ئەمەە جارکک  تر ئەوە 
دەسەلمێ ێتەوە کە پارت   وە  الیەن  
دەسەاڵت ار بیانەوکت و نەیانەوکت ێۆڵیان 
هەبمو   لە هان ان  مەالو ئیسبمییەکان بۆ ئەم 
تاوانە   لەوەی هەن کن لە تاوانباران ئاشکران 
و بای  ئەوەن ەە بەڵگە هەیە بۆ دەسگیرکردن 

 و سبادانیان، بەاڵم بب دەنگەی لێ ەکەن.             

بۆیە ئەم کەیسە لەهەممو ێوویەک  سیاس  و 
یاساییەوە الی جەماوەری ئازادیوماز بە ەشت  
و حبب  کۆمۆنیست  کرککاری بە تایبەت ، 
هەمیشە بەکراوەی  دەمێ ێتەوەو هەرەیب 
تەرامۆە ناکرکت تا ئەو ێۆژەی دەسەاڵتێن 
دەبێت الن  کەم  ئازادی و عەدالەت و 
سەروەری یاسا بپارکبیت و لە سایەی ا ئەم 

 تاوانبارانەە ێووبەێوی دادەاو سبا بکرک ەوە.                 

هەر بەم بۆنەیەوە بە پێمیست  دەزان  جارکک  
تر ئاماژەیەک  کمرت بە پێگەی ئەم دوو 
هەڵسمێاوە کۆمۆنیستە ب ەم کەچۆن ئەوان لە 
ناو ئاپۆێەی ناێەزایەت  جەماوەرەوە وە  دوو 

 ێابەر هاتمنەتە دەرەوە.

بێگممان شاپمرو قابیکش وە  سەدان و 
هەزاران کەس  تر هەر لە دەوران  هەرزەی  و 
الوکتییەوەو لە چمارچێمەی بارودۆا  پو لە 
مکمبنب و کێشمەکێش  سیاس  و چی ایەت  و 
شەێو ستەم و بێمات  تر لە سایەی ێژکم  
قەوم  تاش  بەعا و بااڵدەست  ێەوتە 
بۆرژوا قەومییەکان  تر لە ئاست  عێراق و 
کمردستان ئاش ا بمونە بە  تکرو کاری 
سیاس  و پاشان ێوهێ انیان بۆ بیروکاری 

 کۆمۆنیست .                                                                                   

بە تایبەت  لە دەوران  جەنگ  ئەمریکا لە عێراق 
و، پاشان ئاوارە بمون و بێوانەو النەی  و 
بێکاری و هەژاری ...هت  ئەمانیش 
چارەنموسیان بەستراوەیە لەەەڵ ئەو 
جەماوەرە. بێگممانە ئەم دۆاەە کە دەسەپێت 
بەسەر اەڵک ا ئیتر اەڵکیش ناێەزایەت  
دەردەبوکت بەرامبەر ێژک  و دەسەاڵتە 
سەرکمتگەرەکان بۆ بەدیهێ ان  ماف و اماستە 
سەرەتایییەکانیان. بە تایبەت   هەزاران کە  لە 
اەڵک  ئاوارەو بێوانەو النە کە لە دەسەاڵت  
بەعا هەاڵتبمون بۆ ژکر دەسەاڵت  پارت  

 ویەکیت .                                                                    

ئەمانیش لەەەڵ دەیان و سەدان کەس  تر لەناو 
ئاپۆرەی ناێەزایەت  جەماوەردا بە جەسمری و 
شێکگیری و دڵسۆزی و ،هەروەها بە هەوڵ 
واەباتیان بۆ یەکگرتموکردن  اەڵن و دانان  
نەاشەو پبن بۆیان بە کردەوە بمونە نمک ەرو 

 ێابەری جەماوەری ناێازی.                                                                

لە ماوەیەک  کەمتر لە ساڵێن بە هاوکاری 
دەیان هەڵسمراوی تری چە  و ئازادیوماز 
تمانیان اەڵک  ئاوارەو بێوانەو النە لە زۆربەی 
شارەکان  کمردستان، بە تایبەت  لە هەولێر، لە 

کۆمەڵەی ئاوارەکان ێککوەن و چەن ین 
اماست و داوایان بە هێبی یەکگرتمانە 
بەدیبێ ن. جا   ئەو اماست و داوایانە بەسەر 
دەسەاڵت  تازە داسەپاوی حببە قەومییەکان ا 
سەپان بێتیان   لەێکگای ئەو هاوکارییانەی کە 
دەزەا اێرامازی و ئی سان ۆستە 
جیهانییەکانەوە دەدرا. ئەمان بە شێمازیک  
دادپەروەرانەو دڵسۆزانەو اۆنەویستانە لە 
ێکگای کۆمەڵەی ئاوارەکانەوە دەیانگەیان ە 

 اەڵن.                         

بەاڵم لەەەڵ چمونە سەری ئاست   هۆشیاری 
چی ایەت  و ێککوراوەی  ئەو اەڵکەدا، کە 
ئەمان لە نمک ەران و ێابەرە بەرجەستەکانیان 
بمون، ئیتر سەران  دەسەاڵت  قەوم  و 
اێڵەک  و میکیشای  کە نەیان دەتمان  بە 
شێمازی مکمبنێ  سیاس  و مەدەنیانە 
پاشەکشە بە جەماوەرو رابەرەکانیان بکەن، 
بۆیە هەمیشە اەریک  پبنگیری و ئاژاوەەیری 
بمون لە دژیان. وە چەن ین جاریش ێووبەێوی 
هەێەشەو ەمێەشە بمونەتەوەو هەوڵ  
دەسگیرکردن و بێسەروشمک کردنیان دراوە لە 

 الیەن سەران  دەسەاڵتەوە.                                         

هەرچەن  سەران  دەسەاڵت تمانیان بە جۆرکن 
لە جۆرەکان سەرکەوتمبن لە الوازکردن  
کۆمەڵەی ئاوارەکان لە ێکگای پارە 
بەاشی ەوەو ناردن  کەسان  سەربەاۆیان بۆ 
ناویان و پووپاەەن ەکردن لە دژیان، بەاڵم 
لەەەڵ هەمم ئەمانەش ا ئەوان بەردەوام بمونە 
لەسەر کارو اەباتکردن لە مەی ان  ترو 
شێمازی تر بۆ بەرەری لەماف و ئازادییەکان  
جەماوەرو ێککوراوکردنیان بەئاسۆ ئامانج و 

 بیروکارو نەریت  کۆمۆنسیتانە.                                                    

تایبەتمەن ی تری ئەم دوو ێابەرە   
جەماوەرییە ئەوە بمو کە تەنها لە نێم ێیبەکان  
اەڵک  ئاوارە هەڵسمێاو نەبمون، بەڵکم لەنێم 
تمکژە ستەم ی ەکان  تریش لەوانە بێکاران و 
کارمەن ان و امک  کاران و ببوت ەوەی 
یەکسانیومازی ژنانیش ێۆڵ  بەرچاویان 
هەبمو. بە تایبەت  لە دوای پێکهێ ان  حبب  

  ٥٩٩١-٢-٧٥کۆمۆنیست  کرککاری عیراق لە 
ێۆڵ  بەرچاویان هەبمو لە پێکهی ان و 
جێگرکردن  بیرو نەریت  کۆمەاڵیەت  و 
کۆمۆنسیتانە. بە تایبەت لە شاری هەولێر لە 

بەدواوە ئیتر بمونە نمی ەری  ٥٩٩١سال  
سیاس  راستەقی ەی حبب  و جەماوەری 
ستەم ی ە بەرامبەر دەسەاڵت اران. وە بەرەریان 

لە پر  و ماتەکان  ژنان بەرامبەر یاساو 
باوەێو نەریت  داکەوتم و داسەپاوی اێڵەک  
حببە دەسەاڵت ارەکان و تاقمە ئیسبمییەکان و 
مەالکانیان مەی انێک  تری ەەورەی کارو 
اەباتیان بمو. ئەم ێۆڵەشیان لە مەراسیم  

-٢-٧٥یادی سب ساڵەی حبب  کۆمۆنیست لە 
لە هۆڵ  می یا لە هەولێر کە ئەو کات  ٥٩٩٢

ئەن ام  کۆمیتەی ێککوست   شاری هەولێر 
بموم ئاشکراترو بەرجەستە تر بموە لە پێشم. 
لەو کاتەوە ئیتر کێشەو مکمبنێیان لەەەڵ تاقمە 

ەەیشتە  ٥٩٩١ئیسبم  و مەالکانیان لە ساڵ  
ێادەیە  کە ئیتربۆ ئیسبمییە تیرۆریستییەکان 
تەحەممل نەدەکرا. هەر بۆیە مکهمرانە پەنایان 
بردە بەر پبنگیران و هان ان  کەسان  لۆمپەن 
و هەن کن مەالو رۆڵ  هەلپەرستانەی پارت  
چەن  تاوانبارکن لە ب کەی بێکاران بە ێۆژی 
ێونا  تیرۆریان کردن، بەاڵم هەر وە  
ئاماژەمان پێ او جارکک  تریش جەات  لب 
دەکەی ەوە کە یادی ئەم ێابەرە جەسمرانە کە 
لە ناو ئاپۆێەی ناێەزایەت  جەماوەر هاتمنە 
دەرەوە هەمیشە زی  وەو کەیسەکەشیان لە 
ێووی سیاس  و یاسایییەوە هەمیشە بە 
کراوەی  دەمێ ێتەوە تا ئەو کاتەی بومکترین 

 دەرتەت دەبێت بۆ سبادان  تاوانباران.

هاوکات ئێمە لەەەڵ هەمم بەرەی ئازادیومازی 
بە درکژەدان بە اەباتیان تا ەەییشتن بە 
ئامانجەکانیان، کە بەدیهی ان  سۆسیالیبمە، 

 بەردەوام دەبین. 

بەرزو بەرکب بێت یادی ئەم دوو ێابەرە 
 جەماوەریەی چەوساوەکان  کمردستان!  

ێیسمای  بۆ تیرۆریبم  ئیسبم  و دەسەاڵت  
سەرکمتگەری قەوم  و اێڵەک  میکیشای  لە 

 کمردستان!

 کاتێکڕابەرلەئاپۆڕەیناڕەزایەتیچەوساوەکانەوەدێتەدەر!
 لە بیستەمین ساڵیادی تیرۆری هاوڕێیان شاپورو قابیلدا

 
 نووسینی: مزەفەر عەبدواڵ

 

  وه بۆ پێشه
و   وه بخوێننه

ستی دۆستان و  ده به
ئاشنایانی خۆتانی 

 ! نه یه بگه
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هەشت  ئەپریل لەهێرشێک  دێن انەدا، لە دومای 
کە   ٥١٩ ۆتەی ێۆژهەاڵت  سمریا... زیاتر لە 

کمژران و زیاد لەهەزار کەسیش بری  ار بمون، 
ئەمریکاو  ەر  و سمریایان بە ئەنجام ان  ئەو 
هێرشە و بەکارهێ ان  چەک  کیمیای  تۆمەتبار 
کرد و سمریا و روسیاە ئەو تۆمەتەیان 

 رەتکردەوە...
ئەو ێووداوە دڵتەزک ە، کە تەنهاو تەنها  

ەۆشەیەکە... لەو زنجیرە ێووداو و هێرشە 
بەردەوامانەی لەالیەکەوە لەالیەن ەروپە 
تیرۆریستەکان  بەناو سمپای سمریای ئازاد و 
بان ەکان  تر سەر بەئەمریکاو تمرکیاو  ەر  لە 
الیەک  تریشەوە لەالیەن سمپای 
هەوسارپوراوی بەرەری لەدەسەاڵت  رژیم  
ئەسەد بە پشتیمان  ئاشکرای روسیاو ئیران... 

 ئەنجام  دەدەن. 
ئەو هێرشە ئی سان کمژیە بۆسەر دوما... هیچ 
جیاوازییەک  لەەەڵ هێرشە نەپساوەکان  الیەنە 
دەرەیرەکان لەەەڵ یەکتر لە سمریادا، نییە... 
ئەوە نەبێت کە هەن کن لەو هێرە و روداوانە 
بە بیانموی جۆراوجۆر دەکرک ە نیعمەت  
امدای  بۆ مکهمێی نیشان ان  تایبەت  هێبە 
سەرەکییە دەرەیرە جیهانییەکان... لەوانەە 
ئەمریکاو  ەر  و هاوپەیمانەکان  لەالیە  و 
روسیاو ئێران و هاوپەیمانەکان  لەالیەک  

 ترەوە.
کمشت   بەکۆمەڵ و جی ۆسای ی ئاشکرا، بە 
چەک  کیمیای !! یان بە بۆمباباران  هێشمی  و 
قەسابیکردن بەدەست رکژی چەکە ەەرم و 
چەورەکان... هەر کمشتارە، بەاڵم لە دی ی 
واڵتان  زلهێبی وەکم ئەمریکاو  ەر  و 
روسیادا، کە اۆیان کردۆتە ااوەن  سەرەک  
کەیس  سمریا، و سمریا مەی انێک  سەرەک  
بەرامبەرکێ  ئێستایان پێک ەهێ ێت...جۆری 
کمشتارەکان و کۆمەڵکمژیەکان، ئاست  تر لە 
کۆمەڵکمژی و درن ەی  راستەواۆی ئەمریکاو 
 ەر ، یان روسیاو رژکمەکەی ئەسەد... دەکاتە 
کابمسێک  تر بۆ کمشتاری اەڵک  بێتاوان و 

 سفیک  ئەو واڵتە...
اەڵک  لەالیەن سمپای سمریاوە قەساب  
دەکرکن، وەاڵم  ئەمریکاو  ەر ، دوبارە 
قەساب  کردن و داباران ن  بۆمبا مەرگ 
چێ ەکان و کمشتاری کمکرانەیە. بان ە ەروپە 
ئی سانکمژە ئیسبم  و نۆکەرەکان  ئەمریکاو 
 ەر  کمشتار و سەربری   بەکۆمەڵ ئەنجام 
دەدەن، دوبارە وەاڵم  سمپای سمریا و 

هێبەکان  روسیا، دیسان کمشتارو داباران ن  
مکیۆنەها تەن بۆمب و باروت و کمشت   

 کمکرانەیە...   کارەساتێکە!!؟
ئەم جەنگە نەەریسە راستەواۆ و ناراستەواۆ 
و بەوەکالەتەی ئەمریکاو  ەر  لەالیە  و 
روسیاو تمرکیا و هاوپەیمانەکان  لەالیەک  
ترەوە لە سمریا درکژەی پێ ەدەن... ەۆرپان  
امک رکژیەکەی سمریایە، بەاڵم پەیامە 
سیاسییەکەی جەنگ  زاڵکردن  هەژممون  قمتبە 
جیهانییەکانە لە روژهەاڵت  ناوەراست ا 

 بەتایبەت  و لە دنیادا بە شێمەیەک  ەشت .
ئەمریکا... کە بەشکست  لە ئەتغانستان و 
عێراق ا، اەون  دامەزران ن  نەزم  نمک  دنیای 
دوای شکست  بکۆک   ەرب ، زێاو ناکام 
مایەوە... دەیەوکت لەبەرامبەر سەر 
بەرزکردنەوەو هات ەوە مەی ان  روسیاو 
دەستێمەردان  راستەواۆی لەناوچەی 
روژهەاڵت  ناوەراست ا و بەتایبەت  لە سمریا و 
پێکهێ ان  ریکەوت  امەی سب کۆچکەی ئیران، 
سمریا، روسیا... بمەستێت و س مرکن بۆ رۆڵ  
رۆژ بەرۆژ روولەسەری روسیا و 
هاوپەیمانەکان  و نەاشەکانیان داب ێت. بۆ 
روسیاو هاوپەیمانەکانیش  شکست  ئەمریکا لە 
عێراق و ئەتغانستان و لەسمریادا، بموە ئەو 
زەمی ەو ژی ەەەیەی کە روسیا، هەم بکۆک  
ناوچەی  دروست بکات و هەم بەر 

هێببمونەوەی هەیمەنەی ئەمریکا و  ەر   بە
بگرکت و بڵێت ستۆ ... دنیا پاوان  مکهمری و 
تا  پۆلیس  نییە، ئەوە شەرە راستەقی ەکەیە. 
قمربانیان  ئەم جەنگە چەورە، بەجیا لە 
بەتااڵنبرن و کۆنترۆڵ  سامان  ئەو واڵتانە، لە 
باری ئی سانییەوە، اەڵک  سمریا و بەشێک  
زۆری ناوچەی رۆژهەاڵت  ناوەراستە، بەاڵم لە 
باری امکن مژی و کەڵەکەی سەرمایەو 
قەرەبموکردنەوەی ئەزمە ئابمرییەکەیان 
لەرکگای جەنگەوە، هێرشێک  سیستماتیک  
سەرمایەیە بۆسەر چی   کرککارو اەڵک  
بێبەش  ئەمریکا و  ەر  و روسیا و. تەواوی 

 دنیای بەناو ئارام و دیممکراس  ..تاد.
کارەسات  دوما، لە  ۆتەی رۆژهەاڵت  سمریادا، 
دەریوە و دەروازەی چمونە سەری مکمبنێ  
راستەواۆی ئەمریکاو و روسیایە. دۆما و 
کەیس  بەکارهێ ان  چەک  کیمیای  تەنها بیانمو 
بەهانەیەکە بۆ زاڵکردن  هەیمەنەی اۆیان 
بەسەر دنیاو چ ی ەوەی بەرژەوەن ییە سیاس  
و ئابمرییەکانیان.. ئای  ەی ئەم مکمبنب و جەنگە 

بەکم  دەەات؟ براوەی نێمانیان کام ال دەبێت؟  
قمربانیان  ئەم شەرە هەر اەڵک  سمریا 
دەبێت، یان کڵپەی ئاەرەکەی بۆ تەواوی 
رۆژهەاڵت  ناوەراست و دوکەڵەیش  بۆ 
سەرجەم کۆمەڵگەی ئی سانییە... بەن ە بە 
کۆمەڵێن تاکتەری تری دواترەوە. دیارە 
ئەمریکاو  ەر  لەو جەنگەدا لەبەرامبەر بە 
روسیا،  بەهۆی نەبمون  ئەلتەرناتیڤ  دوای 
رواان ن  رژکم  ئەسەدەوە، کەیس  رواان ن  
رژکم  سمیایان دەست لێهەڵگرتموە، و 
مەسەلەکە پەیمەن ی نییە بە رواان ن  ئەو 
رژکمەوە، تەنانەت مەسەلەی بەکارهێ ان  چەک  
کیمیای  و لەبەین بردن  ئەو چەکانەە 
درۆیەک  ئاشکرایە...سەرچاوە زەبەالحەکان  
چەک  کیمیای  و بایەلۆژی و کاڵوئەتۆمیەکان و 
ئەنبارە پرەکان  ئەو چەکانە، امدی ئەمریکاو 
روسیاو واڵتان   ەر  و دۆستە درن ەکانیان و 
تاکە واڵت  بەکارهێ ەری چە  و بۆمب  
هیشمی  و نەوەوی امدی ئەمریکا بموە   لە 
جەنگ  تیت ام و   لەداباران ن  بەسەر 
هیرۆشیما... لە یابان ا. تەنانەت دەستبردن بۆ 
داباران ن  دەیان هەزار و تەن و باروت و 
لەژیر ناوی لەناوبردن  چەک  کیمیایی ا، تاوان  
بەکارهێ ان  چەک  کیمیای  ناسویتەوەو امدی 
ئەم بۆمباران و هەرەشانە بۆ بەکارهێ انیان، 
تاوانێک  ئاشکرای جەنگ  و ویرانکارییەک  
رۆش   بەئەنقەستە، بۆ ئامانج  دیاریکراو، بۆ 
زاڵکردن  هەیمەی سیاس  و سەربازی و 
ئابمری و س مردانانە بۆ دەسترۆشتمی  
ئێستای روسیا و دەستێمەردانەکان  لە 
رۆژهەاڵت  ناوەراست ا... وەشان ن  ەمزی 
سەربازی لە سمریا لەژکر هەر بیانمویەک ا 
لەالیەن ئەمریکاوە، ەمرز وەشان نە لە 
بەرژەوەن یەکان  روسیا و ترسان ن  روسیا و 
هەوڵێکە بۆ دەستکمرتکردنەوەی روسیا و 
هاوپەیمانە ئیرانیەکەی لە ناوچەکەو لە ئای  ەی 
ناوچەکەو لەسەر ئاست  دنیاش ا، ئەمریکا 
دەیەوکت هیبو دەوڵەت  بب رکەبەری دنیا بێت، 
لەو پێ اوەش ا، دەست بۆهەممو کردەوەیەک  
درن انەو وکرانکاری دەبات... ئەمریکا   دەست 
ببات بۆ کردەوەی سەربازی و ەمرز وەشان ن 
و کە ئەەەری زۆرە ئەنجام  ب ات، تەنانەت 
ئەەەر رژکم  ئەسەدیش برواێت" کە لە ئیستادا 
مەبەستیان نییە" ناتمانێت رۆڵ و نەاش  اۆی 
لەو ەۆرەپان  ئەزمەەرتموی ناوچەیەدا، بە 
قازانج  اۆی بشکێ ێتەوە، ئەمریکا هیچ 
بەرنامەیەک  رۆش   بۆ دۆا  ناوچەکەو 
سمریا نییە، ااوەن  هیچ ئەڵتەرناتیڤێن نییە... 
لەبەرامبەردا هیبە نەیارە دووبارە 
سەربەرزکراوەکەی روسیا، ئەلتەرناتیف  
رۆش   اۆی و هاوپەیمانەکان  ئامادەیە، کە 
رژکم  سمریایەو دەیەوکت ئەو رژکمە 
بمی ێتەوەو لەداهاتمش ا ئاڵمەۆرکک  کەم  
بەسەردا بێت... شانس  مانەوەی رژکم  
ئەسەدیش زۆر لە شانا و نەاشەی نارۆش   
ئەمریکا، زیاترە... بێگممان ئەمەە بە قازانج  
روسیاو ئیران و هاوپەیمانەکان  تریان 
دەشکێتەوە... بۆ ئەمریکا دەستێمەردان  

سەربازی و بەری کردنەوەی  و ەمرز وەشان ن 
لە رژیم  سمریا، زۆرتر پەلەقاژەیەکە بۆ 
مانەوەی اۆی لەناوچەکەو ترسان ن و 
س مردانانە بۆ روسیاو ئیران لەو جغراتیایەدا... 
دیارە مانەوەی رژیوم  ئەسەد و چمونە 
پێشەوەی نەاشەی روسیا و بااڵنس  هێب لە 
ئاست  ناوچەکەو رۆژهەاڵت  ناوەراست و 
دنیادا بە قازانج  روسیا دەەۆرکت... ئەمەە   
لەسەر ئاست  ناواۆی ئەمریکاو  ەر  و   لە 
ئاست  ناوچەکەدا ئەمریکا روبەرووی ریسمای  
و شکست و ناکام  دەکاتەوە... بەاڵم ئەمە 
هەممو حکایەتەکە نییە. ئەەەری بەریە  
کەوت   سەربازی نێمان ئەمریکاو روسیاە لە 
ئارادایە، کە ئەەەر رووب ات کارەساتێک  کەم 
وک ە لە مێژووی هاوچەرا ا بەدوای اۆی ا 
دەهێ ێت.. زۆر کە  هەر ئێستا ئەم مکمبنییەی 
ئەمریکاو روسیا، بەوی ەی پەیامەکان  بەر 
لەجەنگ  جەنگ  جیهان  سێیەم دەزانن یان 
ناویان ناوە جەنگ  جیهان  سێهەم، کە لە 
ئای  ەدا پێشبی   بەکارهێ ان  چەک  ئەتۆم  
تیادا دەکرکت. لەوەها حاڵەتێک ا، کارەساتە 
جەرەبرەکان  ئێستای سمریا، دەب ە کایەی 
م ااڵنە لەچاو مەرەەسات و لێکەوتەکان  

 جەنگیێک  ئاوادا. 
ئەپریل، کە ترەمپ شەقاوە ئاسا  ٥٥ئەو تمیتەی 

لەبەرامبەر بەلێ وان  تەرمان ەیەک  روسی ا، کە 
وتمویەت  ممشەکەکان  ئەمریکا دەاەی ە 

 :دەنموسێتامارەوە 
ێوسیا بەڵێ   داوە هەممو ئەو ێۆکێتانە “

بواتەامارەوە کە ئاراستەی سمریا دەکرکن، 
اۆت ئامادەکە ێوسیا، چمنکە ێۆکێتەکان 

“. زیرە !”بەێکمەن، ێۆکێت  قەشەنگ و تازە و 
ێوسیا تۆ نابێت دۆست و هاوکاری ئاژەڵێن 
بێت کە  از )چەک  کیمیاوی( بەکاردەهێ ێت بۆ 
کمشت   میککەتەکەی اۆی و چێژیش لەم 

کاردانەوە لێ وانەکان  بەشین  “ !کمشت ە ببی ێت
لە بەرپرسان  روسیا، مایەی مەترسیەک  
ەەورەو ئامادەبمون  دوو حمت  ئی سان لمشە، 
لە جەنگ  بەرژەوەن ییە سیاس  و ئابمری و 
زاڵکردن  قەڵەمرەوی نفمزدا... لەیە  وشەدا، 
ئەو جەنگەی بەێکمەیە جەنگ  هەیمەنە کردنە 

 بەسەر دنیادا... 
بۆیە بەراست  رۆژهەاڵت  ناوەراست و دنیا 
لەبەرامبەر مەترسییەک  ەەورەدایە... سمریا 
ەۆرەپان و سەنتیبی تتیک ان  جەنگێک  تراوانتر 
و تەنانەت ئەتۆمییە. همشیاربمون لەبەرامبەر 
بەو کارەساتەو بێ ارکردنەوە و بێ اربمونەوەی 
دنیای دژی جەنگ و نابەرابەری... تاکە زام   
بەرەرتن بەو کارەساتەیە. کات  دەنگ هەڵبرین 
و وەستانەوەی مکیۆن  بەدژی جەنگێک  
امک اوی تردا، کە ەۆرەپانەکەی سمریایەو 
قمربانیان  س مر نەبوە، نە  هەر پێمیستیەک  
ئی سان  و بەپەلەیە، بەڵکم دواکەوتموە... با 
بۆبەرەرتن بە جەنگ ێابین و تێبکۆشین!!  
سەرەزل و شەقاوە دەسەاڵت بەدەستەکان  

 سەرمایە، شەیپمری جەنگ دەچون!! 
            ٧٩٥١ئەپریک   ٥١

 دۆما
 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود

کارەساتی دوما، لە غۆتەی رۆژهەاڵتی سوریادا، دەریچە و دەروازەی 
 چوونە سەری ملمالنێی راستەوخۆی ئەمریکاو و روسیایە!
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دادگایشاریتانگایڵلەبەنگالدیشسزای
لەسێدارەداندەسەپێنێتبەسەربکوژی

 ڕابەریسەندیکایەکدا.
ممستەتیبور ێەحمان کە  ٧٩٥٧ساڵ  بەنگبدیش/دەکا : 

کرککارکک  کارەە بمو هەستا بە ێتان ن و لە دواییش ا 
کمشت   چاالکمان و ێابەری بەناوبانگ  سەن یکایە  بەناوی 
ئەمی مل ئیسبم  لە واڵت  بەنگاڵدیش. بۆیە داەای شاری 
تانگایڵ بویاری لە سێ ارەدان  بە  یاب  سەپان  بەسەر بکمژی 

 ئەو چاالکمانەدا.
ەروپەکان  سەربە سەن یکا پیشەییەکان ئەو دادەاییکردنەیان 
ێەت کردەوە و ێایانگەیان  کە بۆیە ئەو کرککارەیان تێمە 
ەبن ووە تاکم بۆ ەروپ  ەەورەتری داپۆشن کە لەو کەیسەوە 

 تێمەەبون. 
جێگەی باسە دوای دوو ێۆژ لە دیارنەمان  ممستەتیبوری 
بکمژ، الشەی ئەو چاالکمانە ژنە بە شێمک راوی لە الێکیەک ا لە 
شاری تانگایڵ دۆزرایەوە. الشەکەی بە شێمەیە  شێمک رابمو 
کە تەواوی پەنجەکان  شکێ رابمون و قاچەکانیش  شمک   
برین و لێ ان  زۆریان پێمەبمو... کارەەی ئاشملیا کارەەیەک  
زۆر زەبەالح  جکم بەرەە، کەوتۆتە دامێ   شاری دەکا وئەو 

 بکمژەکە لەو کارەەیەدا کرککار بموە.
ممڵتان عمددین کە داواکاری ەشتییە وت  زۆر پێ ەچێت بۆیە 
ئەو چاالکمانە کراوەتە ئامانج, چمنکە زوربەی ناێەزایەت  و 
مانگرت ەکان لە نێم تەواوی کارەەکان  جل وبەرەەوە  لەالیەن 
ئەوەوە ئامادە و سەرپەرشت  کراوە.  هەروەها ئەو وت  " ئەو 
چاالکمانە کە لە هەمان کاتیش ا وە  ێابەری سەن یکا ناوی 
دەهێ ێرکت، هەمیشە دیفاع  سەرسەاتانەی لە بەرژەوەن ی 

 هەواڵینارەزایەتییەکرێکارییوجەماوەرییەکان
 ئامادەکردنی: شوان عەزیز و ئاراس رەشید

کرککاران کردووە. بۆیە هەر الیە  بەرژەوەن یەکان  کەوتبێتە 
مەترسیەوە لە ئەنجام  اەبات  ئەو ێابەرەدا پەرچەکرداریان بە 

 ێکگەی کمشت   ەرتۆتەبەر. 
پۆلیس  ئەو شارە دەڵێت تا ئێستا هیچ کەسێک  تریان لەسەر ئەو 
کەیسە دەستگیر نەکردووە. هەروەها پۆلیا وتیش  کە 
ممستەتیبور لە ێۆژی کمشت   ئەو چاالکمانەوە  دیار نەماوە و 

 هەر لە ێاکردن و اۆشاردنەوەدایە ..
بە پێ  هەن کن ئامار واڵت  بەنگبدیش بە دووهەمین ەەورەترین 

بەرهەم   ٧٩٥٢واڵت  بەرهەم هێ   جکمبەرگ دادەنرکت. ساڵ  
  ١٩جکمبەرە  بەەبدیا کە بۆ دەرەوەی ناردووە ەەیشتە بای  

٪ی بەرهەم  ١٩مکیار دۆالر. بۆیە کارەەکان  جکمبەرگ 
 هەناردەکراوی واڵت  بەنگبدیش پێن دەهێ ێت.

سەن یکاو یەکێتیە کرککاریەکان پێیان وایە کە کمشت   ئەو ێابەرە 
کرککاریە لە الیەن بەش  ئیستیوباێات و ااوەن کارەەکانەوە 
پبن  کمشت   بۆ داێکژرابێت، وە هەر بەسەرپەرشت  ئەوانیش 

   کارەکە ئەنجام درابێت.

  
سەندیکاویەکێتیەکرێکاریەکانپاڵپشتی
خۆیانڕاگەیاندبۆئەوکرێکارانەیکەشەڕ

 لەپێناومافەکانیاندادەکەن.!!
لە ئەڵمانیا کرککاران  سەن یکای اۆرا  و ئەڵمانیا/  کۆڵن  : 

هاوپەیمانەکانیان بە ناوی ئێن ج  ج  پاڵپشت  ێاستەواۆی 
اۆیان ێاەەیان بۆ ئەو کرککارانەی کە بە پاسکیل اماردن 

 دەبەن بۆ مااڵن. 
دوو کۆمپانیای زەبەالح  ناو ئەڵمانیا بە ناوی تمدۆێاو 
دیکیڤەروو کە بە هەردووکیان زیاتر لە چمار هەزار کرککاری 
پاسکیل داریان دامەزران ووە لە دەیان شاری ئەڵمانیادا 
بۆئەوەی امادرن بە پاسکیل بگمکبنەوە. ئەو کرککارانە 
دەستیان بە شەێو ناێەزایەت  کردووە لە پێ او دابی کردن  
ماتەکانیان ا. لەو نێمەش ا سەن یکای ئێن ج  ج  پاڵپشت  

 اۆی بۆ ئەو کرککارانە ێاەەیان .
شایان  باسە کە لە شاری کۆڵ   ئەڵمانیا کرککاران  سەر بە 
سەن یکای تمدۆێا هات ە ناو ێیبەکان  ئێن ج  ج  و 
ئەنجممەنێک  کرککاریان لەساڵ  پاردا بەیەکەوە دامەزران . 
بۆیە لە مانگ  شمبات  ئەمساڵێش ا کرککاران  سەر 
بەسەن یکای دیکیڤەروو هات ە ناو هەمان ئەنجممەنەوە بۆ 
ئەوەی هەممو بەیەکەوە دیفاع بکەن لە کرککاران  اۆرا  

 ەماست ەوە.
ئەوەی کە بموەتە مایەی نیگەران  ئەوەیە کە کرککاران  
اۆرا  ەماست ەوە بە پاسکیل بە شێمەی کات  و کمرت ماوە 
دامەزراون، یاامد لە ژکر تایتڵ  کرککاران  )واتە بۆاۆت کار 
بکەیت، نە  بۆ کۆمپان (سێڵف ئیمپکۆیی ا کاردەکەن. بۆیە 
دەبێت تەواوی تێوموی نەاۆش  و یا کارەسات و 
ێووداوەکان دەکەوکتە سەر شان  اۆیان نە  ااوەن 
کارەکان. واتە لێرەدا ااوەن کارەکان شان  اۆیان لە هەر 

بەرپرسیاریەتیە  ااڵ  کردۆتەوە.. ئەمەە بە بارکک  تردا بە 
اراپ  شکاوەتەوە بەسەر حەق ەست  ئەو کرککارانەدا، و 
لەبەرامبەر الن  کەم  حەق ەست  سەرتاسەری ا ئەوان کەمتر 

 وەردەەرن.
نیسان دانراوە لە الیەن زۆرکن لە سەن یکا کرککاریەکان  ٥٤بۆیە ی

تا بێ ە مەی ان و ناێەزایەت  دەربون و پاڵپشت  کرککاران  اۆرا  
ەماست ەوە بە پاسکیل بکەن. ئەمەە وە  شەێککە تا هیویتر 
ااوەن کارەکان نەتمانن کرککاران بەکار بهێ ن و ماتەکانیشیان 
پێشێل بکەن. ئەوان دەڵێن دەبێت کرککاران تەواوی حەق ەستیان 
پب ب رکت و تێوموی پاسکیل و نەاۆش  و کارەساتەکانیش 

 دەبێت ااوەن کار بیواتە سەرشان  اۆیان نە  کرککارەکان.
 

مانگرتنەسەرتاسەریەکەیئەڵمانیاکاردەکاتە
 سەرژیانیملیۆنانکەسلەناوئەڵمانیادا.!

هەر کە ناێەزایەت  و مانگرت ەکان لە زۆرکن لە ئەڵمانیا/میمنیخ : 
شارە ەەورەکان  ئەڵمانیا درکژەی کێشا بۆ ێۆژی دووەم. زۆرکن 

لە ناوەن ەکان  کاربەشێمەک  سکبیانە کاری تێکرا. بۆ نممونە 
دایەنگا و اەستەاانە و هێڵەکان  ەماست ەوەو هات و چۆ بە 

 شێمەیەک  ێاستەواۆ کەوت ە بەر ئەو کارتێکردنە .
ئەو مانگرتن و ناێەزایەتیانە  کە لە الیەن سەن یکایەک  
کرککارانەوە ێککوران  بە ناوی) ڤێر دی( یەوە وە  کامپی ێن  
بمون لە پێ او بەرزکردنەوەی حەق ەست  کار بۆ کرککاران  

 کەرت  ەشت .
جێگەی باسە کە تەواوی کرککارو تەرمانبەرەکان  هاتمچۆی 
شاری دوسێڵ ۆێف هێ رابمونە سەرشەقامەکان و بەو 

 هۆیەشەوە تەواوی هاتمچۆی پاسەکان لە جمڵە کەوتبمو.
ی بەرەبەیان  زووەوە کرککاران  ١کاتێن کە لە کاتژمێری 

بەش  سەرووی ێای   وکست تیڵ  کە ژمارەیان اۆی دەدا لە 
دوو هەزار کەسێن ئیتر هاتمچۆ لەو کاتەوە وەستا، و ئەوەە 
وای لە قسەکەری سەن یکای  ڤێر دی کرد کە بڵێت: "هەممو 

 شتێن لە جموڵە کەوتموە و کمژاوەتەوە"
هەروەها لە سب هەرکم  ەەورەی ئەڵمانیا هاتمچۆ شڵەژان  
دیاری بەاۆیەوە بی   و لە زۆرکن لە هەرک  و کەرتەکان 

 هاتمچۆ ێاەیراو دەوام نەما.
لە زۆرکن لە شارو هەرکمەکان بۆ نممونە اەستەاانەکان لەو 
شمک انەدا تموش  ەرتت  هاتمچۆ بمون. بۆ نممونە لە شاری  

 یان دااران. ٥١١بااوەی ساوایان ا  ٥٤٩نۆرەمبێرگ دا لە 
ئامانج  سەن یکای ڤێردی لەو کامپین و مانگرت انە ئەوەیە تا 

-٥١تشاری زۆر بواتە سەر بەرپرسان  کەرت  ەشت  تا پێش 
سەعاتکاری کرککارەکان بەرزبکەنەوە. هەروەها ئەو  ٤

سەن یکایە کە نمک ەرایەت  دەوروبەری دوو مکیۆن و سێسەد 
هەزار کرککاری کەرت  ەشت  دەکات دەیەوکت بەرزکردنەوەی 

٪ کەمتر نەبێت بۆ سەرتاسەری و الن  کەم  ١سەعاتکار لە 
یۆرۆ  ٧٩٩مانگانەە بۆ کرککارەکان  حکممەتە ناواۆییەکانیش 

 مانگانە زیاد بکرکت.
نابۆهەڵبژاردنبەبێسەرفکردنی

مووچەکان...خۆپیشاندانومانگرتنی
کرێکارانیگرێبەستوڕۆژانەلەبەغدا

 وکەربەالوحلەودیوانیەوناسریە.
اۆپیشان ان لە ژکر دروشم ) نا هەڵبژاردن بەبب عێراق/ بە  ا: 

سەرتکردن  مموچەکان(؛ شارەکان  بە  ا و کەربەال و حوکە و 
دیمانیە و ناسریە اۆپیشان ان  ەەورەیان بەاۆوە بی   لەالیەن 
کرککاران و کارمەن ان  ەرکبەست و ێۆژانە. داواکاریان بوریوتو  
بمو لە داوای دان  مموچەی دواکەوتمویان و جوێوگویورکوردنویوان. 
شووایووانوو  بوواسووە بووۆ یەکەم جووارە جەموواوەری اەڵوون لەەەڵ 
اۆپیشوانو ەران دکو ە سوەر شوەقوام و پشوتویومانویوان لوێو ەکەن. 
شارەکان  عیراق ماوە ماوە دەبێتە شومکو و  اوۆپویوشوانو ەرانو  
کرککاری و جەماوەری لە کەرتە جیاجیاکان. ئەم نواێەزایەتویوانە 
حوکوممەتو  عەبوادی اسوتووۆتە هەلوممەرجوێوون کە ئوێوورەیو  پووب 
ناکرکت. بەتایبەت نبین دەبی ەوە لە هەڵبژاردنەکوانو  پەرلەموان. 
ئەم دروشمە" نوا بوۆ هەڵوبوژاردن بوب اوبمەتوگومزاری" تورسو  
اسوووتوووۆتە دڵووو  حوووکوووممەت بەتوووایوووبەت لەەەڵ نووواێەزایەتووویە 
کرکوکواریەکوان ەوۆراوە بە" نوا بوۆ هەڵوبوژاردنەکوان بەبوب دانو  
مموچە" یان" نا بۆ هەڵبژاردنەکان، بەبب دابی کوردنو  هەلو  کوار 
وبیمەی بێکاری". عەبادی هواوەڵەکوانو  لە ئویوسوبمو  سویواسو  
شوویووعوو  لە شووەرعوویەتوو  هەڵووبووژاردنەکووان دەتوورسوون لەکوواتوو  
بایکۆتکردن  هەڵبژاردن. ئەنجممەن  شارەوان  بە  ا ێایوگەیوانو  
کە ناتمانن ابمەتگمزارییەکان دابین بوکەن لەکواتو  بەردەوامو  
نوواێەزایەتوویەکووان. حووکووممەتوو  عەبووادی بەشووێوومەی جوویوواجوویووا 

ناێەزایەتویەکوان سوەرکومت دەکوات، هەروە  
١١بۆ الپەرە   
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تێرۆر واتە کمشتن وەیان لێسەن نەوە لە 
مرۆڤەکان بەبب ئەوەى پێشتر قمربانییەکە یان 
مرۆڤەکە ببانێت کە لەوێکگایە یاامد لەوشمک ە 
یان لەوکاتەدا ێووبەێوو دەبێتەوە لەەەڵ 
دوژم ەکەی ا، زۆربەى جار کەسى تیرۆرکراو 
بەهیچ شێمەیە  کەسى تیرۆریستى نەدیمە 
ونەناسیمە، یان هیچ ەفتمەۆیەکیش ێووى 
نەداوە لەنێمان مرۆڤەکان ا، بەاڵم بەبب تاوان 
دەکرک ە قمربانى. ئەو مرۆڤانەى کە کارى 
تیرۆریستى دەکەن بۆ دەوڵەتێن یان 
ێککوراوککى تیرۆریستى دوورن لەهەبمونى 
ویژدانى زی  وى مرۆڤایەتى، دوورن 
لەبەهاجمانەکانى مرۆڤایەتى، دوورن لەعەشق 
واۆشەویستى بۆمرۆڤەکان، دوورن لەئاکارو 
ێەوشتى جمانى مرۆڤایەتى واتە ئەوانەى 
مرۆڤەکان تیرۆردەکەن ەۆشکراون بەتەرهەنگ 
وسمنەت وبیروباوەێى کۆنەپەرستى و 
وەحشیگەرى ودژەئی سانى، هەروەها ئەوانەى 
کە هاوکارى تیرۆریستان دەکەن بەهەرجۆرکن 
بێت   ماددى و  مەع ەوى )پێ انى زانیارى( 
بەکەسى تیرۆریست کەتایبەت بە چۆنێتى ژیان 
وشمک ى ژیان وشمک ى کارکردنى کەسى 
تیرۆرکراو بەمەبەستى دەست ێاەەیشتن بۆ 
تیرۆرکردن، هیچ جیاوازیان نییە لەەەڵ 
تیرۆریستان وبکمژانى مرۆڤەکان. ئەوانەى 
هاوکارى تیرۆریستانن بەهەرجۆرکن بێت 
بەهەمان شێمەى تیرۆریستان تاونبارن. هیچ 
بیانمیە  وپاساوکن دروست نییە 
بۆهاوکاریکردنى ئەنجام انى کارى تیرۆریستى 
لەبەرئەوەى مرۆڤەکان لەهەممو شتێن و 
لەهەممو بەهایە  بەنراترن پێمیستە بەئازادى 

 .بژین نە  تیرۆرکرکن
هەروە  کارڵ مارکا ەمتمیەتى )مرۆڤ 
بەنراترین سەرمایەیە( کەواتە چۆن دەکرکت 
کوین وترۆشت ى پێمەبکرکت؟! لەپێ اوى پێ انى 
پارەو سامان ا هاوکارى تیرۆریستان بکرکت. 
ەیانى تێکۆشەرانى ئازادیومازو یەکسانیوماز 
کەشەو ێۆژ بەبب وەستان لەکارکردنى 
تێکۆشان ان بۆ دەستەبەرکردنى ژیانێکى 
باشترو شایەستەترو بەرابەرو ئازاد دوور 
لەهەرچەش ە چەوسانەوەیە  بۆ مرۆڤەکانى 
کۆمەڵگەکەیان بە ئاوات دەامازن، بەاڵم بەشێن 
لەمرۆڤەکان بەهاوکاریکردنى تیرۆریستان 
دەیانەوکت ئامانج واماستە ئی سانییە 
جمانەکانى ئەو مرۆڤ تێکۆشەرانە 
بەتیرۆرکردنیان لەەۆێب ێن. دەبێت تیرۆریستان 
ئەوە باە ببانن کە ئامانج واەونەکانى 
تێکۆشەرانى ئازادیوماز ویەکسانیوماز هەرەیب 
تەرامۆە ناکرکت لەالیەن هاوێکیانى 
تێکۆشەرانى ەیانبەاتکردووى دەستى 
تیرۆریستان و تەواوى اەڵکى تێکۆشەرو 

 .دڵسۆز بەهێ انەدى ماف وئازادییەکان
لەناوبردنى تیرۆرو تمن ێەوى ئەرکى هەممو 
مرۆڤێکى بەویژدان وئازادیومازەو ئەرکێکى 
پیرۆزە ناکرکت بەهیچ شێمەیە  کەمتەراەم 
بین لەئاست دژایەتیکردنى بیروباوەێى 
تمن ێەوى وتیرۆریستی ا ئەمەە لەپێ اوى 
ەەشەدان بەئازادى وئاسمودەیى و ژیانێکى 

 .ئارام بۆ سەرجەم مرۆڤەکان بەبب جیاوازى
لەماوەى دوومانگ ا کۆمارى تاشیبم  ئیسبم  
ئێران بەپشتیمانى هاوکارەکانى لە باشمورى 
کمردستان لەژکر سایەى حکممەتى هەرکمى 
کمردستان ا چەن ین کارى تیرۆریستى 
ئەنجام اوە، تیرۆریستان لەئەنجام انى 
کارەکانیان سەرکەوتموبمون، بۆچى؟ لەبەرچى؟ 

لەم کات وسەردەمەدا دیسان تیرۆرى 
ئازادیومازى ێۆژهەاڵتى  تێکۆشەرانى 

کمردستان دەکرکتە ئامانج؟! وەاڵمى ئەم 
پرسیارانەى پێمیستە سەرۆکى حکممەت 
وجێگرى سەرۆکى حکممەتى هەرکمى 
کمردستان وسەرۆکى پەرلەمان وجێگرى 
سەرۆکى پەرلەمان وسکرتێرى پەرلەمان و 
ئەن امانى پەرلەمانى هەرکمى کمردستان 
وسەرۆ  وسکرتێرى حیببەکانى دەسەاڵت ار 
لەباشمورى کمردستان وەاڵمى اەڵکى کمردى 
ێۆژهەاڵتى کمردستان وسەرجەم تێکۆشەرانى 
ئازادیومازى ئۆپۆزیسیۆنى ئێران ب ەنەوە. 
ناکرکت هەممو جارکن کە تێکۆشەرککى 
ێۆژهەاڵتى کمردستان تیرۆربکرکت تەنها 
بروسکەى هاواەمى و سەرەاۆشى 
باڵوبکرکتەوە، بەڵکم اەڵکى ێۆژهەاڵتى 

وئازادیومازان وەاڵمى ج ى ترى  کمردستان 
 .دەوکت. اەموۆرى کردارى دەوکت

ئەەەرناتمانن ئاسایش وئەم ێتى سەرجەم 
تێکۆشەرانى ئۆپۆزیسیۆنى ێۆژهەاڵتى 
کمردستان وئێران بپارکبن پێمیستە بەئاشکرا 
وێاستەواۆ پێیان بڵێن و بەاەڵن ێابگەیەنن کە 
حکممەتى هەرکمى کمردستان ناتمانێت ئاسایش 
وئارامى بۆ هەڵسمێاوانى حیببەکانى 
ئۆپۆزیسیۆنى ێۆژهەاڵتى کمردستان وئێران 
دابین بکات. کاتێن بەرپرسانى دەسەاڵت 
وحکممەتى هەرکمى کمردستان ئەوە ێابگەیەنێت 
زۆرجمان ولەجێ  اۆی دایە هیچ کە  وحیب  
الیەنێکى ئۆپۆزیسیۆنى ێۆژهەاڵتى کمردستان 
وئێرانى نەێەا ەیەکى دەبب و نەهیچ ەکەییە ، 
بەاڵم کێشە ئەوەیە کە چەن ین ساڵە 
تیرۆرکردنى تێکۆشەرانى ێۆژهەاڵتى 
کمردستان لەباشمورى کمردستان بەردەوامەو 
درکژەى هەیە، کەچى بۆ تەنها جارکن تاوانباران 

سباى اۆیان وەرنەەرت لە  وتیرۆریستان 
دادەاکانى باشمورى کمردستان. بەبوواى من 
درکژەدان بەکارى تیرۆریستى لەدژى 
هەڵسمێاوانى ێۆژهەاڵتى کمردستان 
لەباشمورى کمردستان نە  تەنها تیرۆریستان 
تاوانبارن، بەڵکم شەرمەزارى میژووی  
تۆماردەکات بۆ دەسەاڵت وحکممەتى کمردى 
لەباشمورى کمردستان ێیسمابمونى جۆرى 
سیستەم ودەسەاڵتیان ێوونتر بۆمرۆڤایەتى 

 .دەردەکەوکت
لەژکرسایەى ئەو دەسەاڵت وسیستەمە 
چەوسێ ەرو سەرکمتگەرو ەەن ەڵکارو 

دەسەاڵتە  نابەرابەرەدا لەماوەى مێژووی  
تیرۆر  نەەریسەکەی ا ساڵ نییە چەن ین کە  

نەکرکن وژنان و کوان ێەشەکمژ نەکرکن 
تەرمەکانیان لەقەراغ شاروەمن ەکان توک ەدرکت. 
چەن ەها نممونە هەیە وە  تیرۆرکردنى بەکر 
عکى و ەملکەبارانکردنى پێ چ تێکۆشەرى حیببى 
کۆمۆنیستى کرککاریى لەالیەن یەکێتى نیشتمانى 
کمردستان بەئاشکرا تەنها لەبەرئەوەى 

ئەو حیببە داکۆکى وبەرەرییان  هەڵسمێاوانى 
لەماف و ئازادییەکانى اەڵکى کرککارو 
زەحمەتکێش وکارمەن  و دەستفرۆشانى 
باشمورى کمردستان دەکرد بە پیبنگێوى 
ێژکمى کۆنەپەرستى ئیسبم  ئێران وبەجێبەجب 

کردنى امدى مەکتەبى سیاسى و 
بەسەرپەرشتى نەوشیروان مستەتا ئەو مرۆڤە 
کۆمۆنیست و ئازادیوماز ویەکسانیومازە 
بەئاشکرا ەملکەباران کران. 

ێابەرانى کۆمۆنیستى کرککاری   تیرۆرکردنى 
لە شارى  )شاپمر عب القادرو قابیل عادل ( کە 

 .هەولێرو... تاد
تیرۆرکردنى مامۆستا سەالح هەورامى و 
سەردەشت عمسمان و کاوە ەەرمیانى و 
شمکرى زەی ەدین ودکتۆر شڤان وێک ا  
ونەزیرعمرو ئارام وم م  حەالق و هاوێککانى 
وعەلى بۆسکانى وێەئمف ئاکرکى وشێخ ستارو 
سۆرانى مامەحەمەو ئازاد احم  و وی اد حسێن 
وکمال شێخ سادە ناسراو بەکەمالە ارەو 

 وەستا سەدیق ساڵیاوایى و........هیت 
( ٧٢٥١-ى ااکەلێمە٥٩زۆر بەدااەوە ئەمرۆ لە )

سەر لە بەیان  ئەحمەد  (  ٧٩٥١-١-١٩بەرامبەر)
ئیران  ئەن ام  حیبب  دکممكرات  كمردستان  
ئێران لە شاری دیانا )سۆران( بەدەست  
تیروریستان  کمماری تاشیبم  ئیسبمی  
تیرۆرکرا. نەترەت لەکۆماری تاشیبم  ئیسبم  
ئێران. نەترەت لەهاوکارانى تیرۆریستان  
ئیسبمی . سەرکەوتموبێت تێکۆشان  هاوبەە 
ویەکگرتمانە بۆێواان  کۆماری تاشیبم  
ئیسبم  ئێران. ئەمە چەن ەمین کارى 
تیرۆریستییە کە لەماوەى تەنها دوو مانگ ا 

ر  لەسه  مه ئەنجام ب رکت. کە پێشتر سێشه
  له ٥١، )٧٩٥١ی مارس  ٢ر  سه له١  مه چمارشه

(،هەڵسمێاو ٥١٩١ی  مه شه ی ێه٥١ر  سه
تێکۆشەرککى حیببى دیممکراتى کمردستان 

  ماشێ   اۆی به  به  بەناوى قادر قادری که
ری  می مه  ردانێن چموبموه سه

و  نگان  شه دره  وه دااه  ، به بالیسان_چمارقمێنه
  ، له ی که رمه سوکژ و ته ر ده به  درکته ده
نبین ەمن ی   ی له که ری ماشێ ه وروبه ده
ی  ناسراوه  و کادره . ئه وه ته دۆزراوه   ”لب رته هه“

ڵ هیچ  ەه اسی  له ی شه حیبب  دیممکوات کێشه
-١-٥ها لە  روه . هه بموه نێن نه   و الیه که

لەب ەساڵوە لەشارى هەولێر بۆمبێن  ٧٩٥١
بەئۆتۆمبیکێکى تێکۆشەرککى ترى ێۆژهەاڵتى 
کمردستان کە کادیرى حیبب  دیممکراتى 
کمردستانى ئێران کە ئەویش هیچ کێشەیەکى 

دواتر  شەاسى یان کۆمەاڵیەتى نەبموە 
بۆمبەکە دەتەقێ  رکتەوە بەسەاتى دووکە  
بری  اردەبن کە کمێو باوکێن پێکەوەدەبن، 
بەدااەوە یەکیان بەناوى سەالح ێەحمانى ەیان 

 .لەدەست دەدات
بە درکژای  دەسەاڵت وحکممەتى هەرکمى 

هەتاوەکم ئێستا کە  ٥٩٩٥کمردستان لەساڵى 
بە چەن ەها کە  تیرۆرکراون  ٧٩٥١

لەباشمورى کمردستان لەهەڵسمێاوان و 
تێکۆشەرانى حیببەکانى ئۆپۆزیسیۆنى ئێرانى، 

دوو ساڵ  ێابردوودا،   کۆماری ئیسبمی  له
رکم   هه  ن ین پیبن  تیرۆریست  له چه

ران   کان و تێکۆشه دژی ب که  کمردستان له
بردوون، ێکژیم   ێکمه اڵت به کمردی ێۆژهه

  کان  به کرکگیراوه کۆماری ئیسبمی  ئێران و به
ری سەرجەم کارە تیرۆریستییەکان کە  نجام ه ئه

لەدژى تێکۆشەرانى ێۆژهەاڵتى کمردستان 

تاونبارە لەبەرئەوەى تەراتێ    ئەنجام دەدرکت 
دەزەای اطبعات  کۆماری ئیسبمی  ئێران لە 
کمردستان  عێراق بەئاشکرا دیارە 
لەشاروشارۆچکەکانى کمردستان دکن ودەچن، 
ب کەو نموسی ەەەى تایبەتەمەن  بەئیتاڵعاتیان 
هەیە. بەرپرسانى باشمورى کمردستان رکگەیان 
بۆ دەزەای سیومری اطاڵعات کردۆتەوە کە 
بەئارەزووی اۆیان نەیاران  کۆمارى ئیسبمی  
ئێران و ئۆپۆزسیۆن  ئێران  بکەنە ئامانج. 
کەئەمەە نیشانەى هاوکارى ویارمەتى دانى 
بەرپرسانى حکممەتى هەرکمى کمردستان و 
حیببەکانى دەسەاڵت ار لەباشمورى کمردستان 
نیشان دەدات. کردنەوەى دەرەاکانە بۆ دەزەای 
ئیتاڵعاتى تیرۆریستییەکانى کۆمارى ئیسبم  
ئێران، بۆئەوەى درکژە بەکارە تیرۆریستییەکانى 
ب ات لەباشمورى کمردستان، ئەم کردەوە 

ئێران مەحکممەو  چەپەڵەى کۆماری ئیسبم  
شەرمەزارە، پێمیستە اەڵکى باشمورى 
کمردستان لەئاست کارە چەپەڵ و دژە 
ئی سانییەکانى دەزەاکانى ئیتاڵعاتى ئێرانى کە 
کارى تیرۆریستى ئەنجام دەدات وە دەنگ بێن 

وەدەرنێن  و ئەم دەزەاو سیومێانە بەشەق 
لەباشمورى کمردستان، هەبمونى ئەم 
تەرمانگەو دەزەا ئیتاڵعاتیانەى کۆمارى 
ئیسبم  ئێران نیشانەى هەبمونى 
شەرمایەزارى یە بۆاەڵکى باشمورى 
کمردستان، لەەەڵ بەردەوام بمون وئەنجام انى 
هەرکارککى تیرۆریستی ا کەلەدژى تێکۆشەرانى 
ئازادیومازى ێۆژهەاڵتى کمردستان 
ئەنجام ەدرکت بەدڵ یایەوە زۆریان پێ ااۆشەو 
ئارەقى شەرمەزارى دەسون لەبەرئەوەى لەماڵى 
اۆیان لەباشمورى کمردستان تیرۆردەکرکن، 
ئیتر با بە  بێت چیتر ێکگە نەدرکت ئەم 
تێکۆشەرە ئازایانە، بەم جۆرەتیرۆربکرکن، 
ئەرک  اەڵک  ئازادیومازو یەکسانیومازى 
کمردستانە لەئاست بەردەوامى تیرۆریبم  
کۆمارى سێ ارەى ئیسبمی  ئێران نارەزایەت  
دەرببون. پاراست   ژیان  ئۆپۆزسیۆن  
ێۆژهەاڵتى کمردستان وئۆپۆزیسیۆنى ئێران  
لەئەستۆی حکممەتى هەرکمى کمردستان 

 .ودەسەاڵت اران  کمردستانە
کۆمارى تاشیبم  ئیسبمی  بەدڵ ییایەوە بەهیچ 
جۆرکن دەست هەڵ اەرکت لەئەنجام انى کاری 
تیرۆریستى لەدژى نەیاران وتێکۆشەرانى 
سیکۆالرو ئازادیوماز، بەردەوام هاوکارى 
ەرو  وێککوراوە تمن ێەوە وتیرۆریستییەکانى 
واڵتانى تریشى کردووە. هەربۆیە باشترین 
نەاشەێکگاى چارەسەرى لەناوبردنى تیرۆر 
بەێواانى کۆمارى ئیسبمی  ئێران دەست پب 

  .دەکات
لەبەرئەوەى ئەو ێژکمە هارو دێن ەیە تەنها  

بەێواانى واز لەتیرۆر دەهێ ێت. بۆیە ئەەەر 
هەر یەکێن دژى کارى تیرۆریستى 
وتمن ێەوییە پێمیست دەکات هاوکارو پشتیمان 
بێت بۆ ەەشەدان بە شۆێە و ێاپەێین لەدژى 
ئەو ێژکمە. ئەرکى سەرجەم حیب  و الیەنەکانى 

ێۆژهەاڵتى کمردستان و ئێرانە  ئۆپۆزیسیۆنى
ەەشە بەتێکۆشانى هاوبەە ویەکگرتمانەى 
زیاترى اۆیان ب ەن، وکوای هەبمونى تکرو 
بیروباوەێى جیاواز تەنها جەات لەێواانى 
ێژکمى تاشیبم  ئێران بکەنەوەو دامەزران نى 
سیستەمێکى سیکۆالرو ئازاد و شارستانى 

 .بکەنە بەدیهێ انى ئامانجەکانى داهاتمو
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 فاشیزمیئیسالمییئێرانگەشەبەتیرۆردەدات
 عبدالرحمن رسول
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ێۆژی یەک  ئایار ێۆژی هاوپشت  و 
ناێەزایەت  چی ایەت  نێمنەتەوەی  کرککاران  
جیهان بەێکمەیە. ئەم ێۆژە پێمیستە هەر لە 
ئێستاوە ببێتە جێگای سەرنج و پر  و ێای 
ێۆژانەی هەممو کرککاران و رابەران  
سۆسیالیست و کۆمۆنیست و حب  و 
ێککوراوەکانیان. پێمیستە  هەممومان بپرسین 
پێمیستە بە   ئاسۆیەکەوە پێشمازی لەم 

 ێۆژەمان بکەین؟!

سەرەتا بەرلەوەی وەاڵم  پرسیارەکە ب ەی ەوە 
وا پێمیست دەکات زۆر بە اێرای  چاوکن 
بوشێ ین بەسەر کمرتە مێژووی سەرهەڵ ان و 
ەەشەی بیرۆکەی ئەم ێۆژەو قۆنا ەکان  کە 

ساڵ تێپەێ دەبێت بەسەر بویاری  ٥١١ئەمساڵ 
کردن  لەالیەن ئەنتەرناسیمنال  دووەمەوە لە 

وە  ێۆژی نێمنەتەوەی  چی    ٥١١١ساڵ  
 کرککار لە ئاست  جیهان ا.

وە  زانراوە بیرۆکەی مێژوی  سەرەتای  ئەم  
ێۆژە دەەەێکتەوە بۆ کرککاران  کەشتیوان  لە 
ئمسترالیا، و پاشان پشگیریکردن  لە الیەن 
کرککاران  شاری شیکاەۆی ئەمریکا کە لەو 
سەروبەن ەدا بمو نارەزایەتییەکانیان کەوتە بەر 
هێرش  درن انەی هێبی چەک اری 
سەرمایەداران کە چەن  کرککارکن ەیانیان 

 بەاتکردو هەن ککیشیان لە سێ ارەدران. 

هەروەها بیرۆکەی ئەم رۆژە هاوکاتە لەەەڵ 
زۆر اماست  تری وە  کەم کردنەوەی کات  
کارکردن بۆ هەشت سەعات کار. دابی کردن  
سەالمەت  شمک   کار، کرک  یەکسان بۆ کاری 
یەکسان. دابی کردن  پشمی سااڵنەو نەاۆش  و 
دایەنگەو..هت . ئەمانە جگە لە بەرزکردنەوەی 
چەن ین  مات  تری وە : ئازادی ێککوراوبمن  
پیشەی  و سیاس  و جەماوەری لە شمک   
کارو ژیان، بەاڵم لە هەمان کات ا هەممو ئەم 
داامازییە ئابمری و کۆمەاڵیەت  و سیاسیانە 
ئاویتە بمونە لەەەڵ ئاسۆ و ئامانجە 
سۆسیالیست  و کۆمۆنیستییەکان  ێەوت  
کۆمۆنیست  کە تیمرەکان  مارکا بۆتە تیۆرو 
پراتیک  شۆرشگێرانەی ئەم چی ە. ئەمەە بە 
تایبەت  لە دوای پێکهێ ان  یەکەمین ێککوراوی 
کۆمۆنیست  کۆمەڵەی تێکۆشەران  ێەنج ەران 
لە ئەڵمانیاو، پاشان کۆمەڵەی کۆمۆنیستەکان و، 
تا ئەنتەرناسیمنال  یەکەم و دووەم کە 
هەممویان بە دەست پێشکەری ێاستەواۆی 
مارکا و ئەنگکبو سەدان ێابەری کۆمۆنیست  

 تر لە ئەوروپاو ئەمریکاو ئمسترالیا پێکهاتن.

وە لەچماچیمەی مێژووی ئەم اەبات و 
ناێەزایەت  و مکمبنێیانەش ا بمو مانیفیست  
حبب  کۆمۆنیست، کە بەرنامەی کۆمەڵەی 
کۆمۆنیستەکان بمو، لە الیەن مارکا و 
ئەنگڵبەوە نموسران، بمو بە بەرنامەی تکری و 
سیاس  و ستراتیژی شۆێش  کۆمەاڵیەت  
کرککاری  بۆ ێواان  دەسەاڵت  بمرژوازی و 
دامەزران ن  کۆمەڵگەی سۆسیالیست  

 وکۆمۆنیست . 

جا لەو کاتەوە تا ئەموۆ چی   کرککار لەەەڵ 
چمنەسەری ناێەزایەت  و اەباتیان، بە پێ  
ێادەی یەکگرتمی  و ێککوراوبمنیان، لە 
ێککوراوی پیشەی  و جەماوەری و حببیان ا 
هەمیشە ێۆژی یەک  ئایاریان کردۆتە ێۆژکن 
بۆ نیشان ان  ئیرادەی شۆرشگێوانەیان 
لەسەراسەری جیهان. وە لە ێکوەوەی 
اەباتیشیان ا تمانیتیان دوو جار  دەسەاڵت  
چی   بۆرژواو دەوڵەت و حکممەتەکەیان بە 
ێاپەرین و شۆێش  اۆیان بوواێ ن. یەکەم 

، دووەم ٥١٢٥جار لە کۆمۆن  پاریا ساڵ  
لە روسیا  ٥٩٥٢جاریش لە  ئۆکتۆبەری ساڵ  

بە ێابەری لی ین و حبب  بەلشەتین تمانیان 
دەوڵەت و دەسەاڵت  چی   بۆرژوازی لە ێوسیا 
بوواێ ن. کرککاران و جمتیاران و سەربازان کە 

ێککوراوبمن لە شمراکان ا)سۆڤیەتەکان(
 دەسەاڵت  جەماوەری اۆیان دامەزرک ن. 

ئیتر لەو سااڵنە بەدواوە ێۆژی یەک  ئایار لە 
سایەی دەسەاڵت ارکت  دەوڵەت  یەکێت  
سۆڤیەتەوە لە زۆربەی واڵن  جیهان ئەم رۆژە 
بموە بە پشمی ێەسم . لەم ێۆژەدا بە ێەسم  
دەوڵەت هەڵ ەستا بە ێککوست   اۆپیشان ان و 
کۆێوکۆبمنەوەو مەراسی  و دەیان چاالک  تر 
کەسەرتاپا کۆمەڵگەی ئەو واڵتانەو تەواوی 
جیهان ێەنگ و بۆی ئەم ێۆژەی دەەرت، بەاڵم 
ئەوە چەن  دەیەیەکە لە دوای هەرەس  ئەم 
تاقیکردنەوەیەو بااڵدەست  تەواوی چی   
بۆژوازی و حببە ێاستەکانەوە، کە بەردەوام لە 
هەوڵ  لێ ان و ێکگاەرتن و پیبنگێوین لە دژی 
جمالنەوەی کرککاری  و کۆمۆنسیت  و حب  و 
ێیکوراوەکانیان ئەم ێۆژە وە  ئەو دەورانەی 
پێشم ئاپۆێەدارو شکۆدار نییە. چمنکە چی   
بۆرژوازی و حب  و دەسەاڵتەکانیان هەوڵ 
دەدەن لە ێۆڵ و ەری گ  ئەم ێۆژە کەم کەنەوە 
تا ئاست  ئەوەی کە ێۆژکک  کریکارییە، تەنها 
بۆ کۆمەڵێن داواکاری و چاکسازی، بەاڵم 
سەرەێای هەوڵەکان  بۆرژوازی و حب  و 
دەوڵەتەکانیان ێابەران  جمالنەوەی کرککاری  و 
کۆمۆنیست  بەردەوامن لە کاروچاالک  
جۆراوجۆر لەم ێۆژەدا. هەر لە اۆپیشان ان و 
ێکپێمان و مەراسی  و کۆێوکۆبمنەوەو مانگرتن 

بۆ ماف و ئازادییەکانیان تا دەەاتە 
بەرزکردنەوەی دروشم  شۆرشگێرانەی 
سۆشیالسیت  و کۆمۆنیست  بۆ ێواان  
دەسەاڵت  بۆرژوازی و سیستەم  

 سەرمایەداری.

جا ئەەەر بەراوردکک  ئەم چەن  دەیە بکەین 
لەەەڵ دەورانە سەرەتایییەکان  دەسەاڵت ارکت  
دەوڵەتە کریکاری و سۆسیالیستییەکان لە 
ێوسیاو زۆر واڵت  تر، تەنانەت دەوران  پێش 
ئەوانیش، ئەوە ێادەی پەرشمباڵوی و الوازی 
هەمەالیەنەی کرککاران، وە  چی ێن بۆ اۆی، 
لەمرۆدا زیاتر بەدەردەکەوکت. هەممو ئەمانەە 
لەبەرنەبمون  حببە کۆمۆنسیت و رککوراوە 
جەماوەرییە شۆرشگیرە کۆمەاڵیەتییەکان. هەر 
بۆیە ئەم ێۆژەە زیاتر ێەوتە ێیفمرمومازو 
سەن یکای  و ئەنارک  و زۆر ێەوت  تری ناو 

ببوت ەوەی کرککاری بە ئاسۆ و ئامانج  
اۆیانەوە پێشمازی دەکەن و ێکک  دەاەن. 
ئەمە جگە لەوەی کە  دەوڵەت و ێژک  وحببە 
ێاستە لیبرال  و قەوم  یەکانیش بە شێمازی 
جۆراوجۆر هەوڵ  ج ی دەدەن    بە سی اریۆ 
سازکردن لەالیەن سەن یکاو رککوراوە 
زەردەکانیانەوە لەم ێۆژەدا بۆ ااڵیکردنەوەی 
ناوەێۆکە ێادیکاڵ و شۆێشگێوانەکەی    
قەدە ەکردن  ئەم ێۆژەو ێکگانەدان بەهیچ  
چاالک  یە . بۆیە لە پێشمازی ئەموۆژەدا 
پێمیستە لەسەر ئێمەی  کرککاران و 
کۆمۆنسیتەکان، و هەممو ئی سانە ستەم ی ەکان 
بە ەشت ، ێککوراوەو حببە کۆمۆنستەکان بە 
تایبەت ، لەچەن  هەتتەو مانگ بەر لەم ێۆژەوە  
بۆ پێشمازی ئەم ێۆژە ئامادە بین. لێژنەو 
ئەنجممەنە تایبەتەکان پێکبێ ین بۆ جۆرەها 
کاروچاالک . هەر لە بەست   کۆنفرانا 
وکۆێوکۆبمنەوەو ناێەزایەت  و مانگرتن و 
اۆپیشان ان وێکپێمان و مەراسی  و پێشەنگای 
همنەری و ئەدەب  هەتا دەەاتە ئاهەنگ و 
ەۆران  و سەماو مۆسیقای  اۆش  و شادی. 
هاوکات پێمیستە حب  و ێککوراوە کۆمۆنستییە 
شۆرشگێرەکان پێشەنگ بن لە بەرزکردنەوەی 
دروشمە شۆرشگێری و سۆسیالیست  و 
کۆمۆنیستییەکان کە ئامانج و ئاسۆی 
شۆێشگیرانەی ێواان  دەسەاڵت  بۆرژوازی و 

دامەزران ن  دەسەاڵت  چی   کرککارو دەوڵەت 
و کۆمەڵگەی سۆسیالیست  دەاەنە دەستمر 
کارەوە بۆ زیاتر بەرزکردنەوەی ئاەای  سیاس  
و ێککوراوەی  چی ایەت  کرککاران و 

 جەماوەری ستەم ی ە.

هەر لە دروشم  کرککاران  جیهان یەکگرن، 
چی   کرککار بەهێبی یەکگرتمانەی اۆی ێزەار 
دەبێت، هێبی چی   کرککار لە ێادەی 
ێککوراوبمونی ایە، ێکگاچارە بۆکۆتاییهێ ان بە 
هەممو کێشەو ەرتتەکان تەنها سۆسیالیبم و 
کۆمۆنیبمە، بژی سۆسیالیبم، ئازادی یەکسان  
حکممەت  کرککاری ...هت  پێمیستە ئەم 
دروشمانە ببێتە پێشەنگ لە اۆپیشان ان و 

 ناێەزایەت  و کۆێوکۆبمنەوەو مەراسیمەکان.

هەر وە  دەبی ین کە چی   بۆرژوازی و حب  
و دەسەاڵت و دەوڵەت و حکممەتەکانیان دەیان 
ێۆژی ممزەیەت  ئەتسانە داتاشراویان بۆاۆیان 
دروست کردوەو کردویانە بە هێمای پیرۆزو 
سەپان ویانە بەسەر هەممو اەڵک ا. چەن ین 
ێۆژیان داناوە بە ناوی ێۆژی نیشتیمان  و 
نەتەوەی  و ەەل  و ئایی   و سەربازی، بەاڵم 
ئەم ێۆژانە هیچ  قازانج و سمدککیان بۆ 
کرککاران و اەڵک  چەوساوە نییە، جگە لە 
ەێژکردن و اۆشوەیاڵ کردنیان نەبێت. بۆیە 
کرککاران و اەڵک  چەوساوەە، لە پێشیانەوە 
ێابەرانیان وهەڵسمێاوان  ببوت ەوەی 
کۆمۆنیست ، پێمیستە ێۆژی یەک  ئایار بکەنە 
ێۆژی ناێەزایەت  و اۆپیشان ان و هێب 
نیشان ان  کۆمەاڵیەت   اۆیان لە هەمم شمک ن. 
لە کارەەو تەرمانگەوە تا شەقام و پار  و هەر 
جێگایەک  تر. لەم ێۆژەدا وکرای 
بەرزکردنەوەی اماست و داوا ئابمری و 
کۆمەاڵیەت  و سیاسییەکان پێمیستە وە  
وتمان زۆر دروشم  تری  شۆرشگێری 
سۆشیالسیت  و کۆمۆنسیت  بەرزبکوکتەوە بۆ 
بەرزکردنەوەی هۆشیاری و ئیرادەی 
یەکگرتمانەی سیاس  و چی ایەت  کرککاران لە 

 ێیوەوی اەبات  ێۆژانە  تا ئاست  ێاپەین.

پێمیستە بەم ئاسۆیەوە لە پێشمازی یەک   
ئایار، ێۆژی نێمنەتەوەی  چی ایەت  کرککاران ا، 

 بین.

 

 لە گۆشەیەکی ترەوە
پرس و ڕای هەفتانە، گۆشەیەکی هەفتانەیە کە هاوڕی مزەفەر عەبدواڵ دەینووسێت، بۆپێشەوە هەر دوو هەفتە 

 لە پێشوازی یەکی ئایاردا ...“ لەم گۆشەیەدا جارێک، باسێک یان چەند باسێکی باڵودەکاتەوە...
 دەخوێننەوە...پێویستە چ ئاسۆیەک بخەینە بەردەم خۆمان؟
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تێکۆشان  کۆمۆنیستەکان، لە پێ او دنیایەک  
باشتر و دامەرزان ن  کۆمەڵگەیەک  
سۆشیالیستی ا، مێژوویەک  درەوشاوەیە... لەو 
رکگایەدا ژمارەیەک  زۆر لە کۆمۆنیستەکان 
ەیانیان لەدەست اوە، یان لەالیەن جەالدەکان  
بەعا و پارکبەران  نیبام  زاڵمانەی 
سەرمایەدارییەوە، تمش  راوەدونان و ەرتن و 
شک جە بمونەتەوە... بۆپێشەوە بە مەبەست  
ناسان ن  ێۆڵ  تێکۆشەرانەی ئەو 
کۆمۆنیستانەی لەالیەن بەعسەوە ەیراون، 
تەوەرەیەک  تایبەت  دەکاتەوە... کەهەر جارەی 
ەفتمەۆیە  لەەەڵ یەکێن لەو هاوێکیانە 

 دەکات، کە زی  ان  کراون...
بۆپێشەوە: سەرەتا پێمان اۆشە اۆتان 

 ب اسێ ن؟
نەریمان ئەمین عممەر ) ناسراو بە ئاسۆ( لە  

شارۆچکەی قەرەداغ.   1915داین بموی ساڵ  
امک  ن  سەرەتای و ناوەن ی و ئامادەیی  لە 
شاری سکێمان  تەواوکردوە. لە زانکۆی 
سەاڵحەدین امک  ن  ئەن ازیاری بەش  
کارەبام امک  وە. بەهۆی کاری سیاسیەوە لە 

ژیان   1990لە ساڵ   امک  ن دابواوم. 
هاوسەری  پێکهێ اوە. ااوەن  کچ و کمێکک  

 ساڵ(. ٧٥ساڵ ئارۆ  ٧١)نۆژەن 
بۆپێشەوە: ئێمە لەەەڵ   الیەنێک  سیاس  

 بمون، بۆ ەیران و چۆن ەیران؟
من ئەن ام  ێککوراوی ێەوت  کۆمۆنیست  

بموم. بەهۆی کاری سیاسی  لەم ێککوراوەدا 
دەستگیرکرام، دوای ئەوەی لەالیەن سیومێکک  

"ح، م،  "   دەزەاکان  ئەم   سکێمان  بەناوی 
ی ٩ی ١\١دەست نیشان کرابموم، شەوی 

 لەشاری سکێمان  دەستگیرکرام. ٥٩٩٩
بۆپێشەوە: لەکم  ەیران و ماوەی چەن  

 زی  ان  بمون؟
لەشاری سکێمان  ەیرام و هەر ئەو شەوە برام 
بۆ ئەم   بەل ە یە  شەو لە  مامەوە دواتر 

 بردمیان بۆ ئەم ە سمورەکە.
من ماوەی شەە  مانگ و سب ێۆژ زی  ان  

 بموم.
بۆپێشەوە: دۆا  ناو زی  ان چۆن بمو، 
مەبەستمان ئەوەیە جۆری لێ ان و شک جەو 
لێپرسی ەوە چۆن بمو؟ پەیمەن یتان لەەەڵ 

 زی  انیەکان  تر چۆن بمو؟ 
ئەم ە سمورەکەی سکێمان ؛ زی  انێک  ناسراوە 
بۆ اەڵک  کمردستان. دیارە لەسەرەتای 
دەستگیرکردن ا مرۆڤ تەنها بیر لەوە دەکاتەوە 
کە بەتمانا و اۆێاەربێت بەرامبەر بە هەممو 
شێمەکان  ئەشکەنجە. ئێمە کۆمەڵێك هاوێک  
سیاس  یەکتربموین هەوڵمان ەدا وورە ب ەی ە 

زی  ان بۆاۆی مانای وەرەرت ەوەی یەکتر. 
دەکرد  بەوە هەستمانئازادییە،  بۆیە هەمیشە 

 دەبێت هاودەم و هاوێک  یەکتربین.
ئەشکەنجە جۆری زۆربمو لە هەڵماسین و 
کارەبا لێ ان و لێ ان بەکێبڵ و دار و شەق و 
بۆکب لەەەڵ جۆرەها ئەشکەنجەی دەروون  بۆ 
ێواان ن  ئیرادەی زی  انیان. ژووری تا  
ئی فرادی( و ژووری بە کۆمەڵ )قاعە( لە (
زی  ان ا هەبمو، هەر زی  انیە  دەهێ را یەکەم 
جار لە ئی فرادی دادەنرا دوای لێکۆڵی ەوە 

 .دەبرایە قاعە
ئێمە کۆمەڵێك  زۆر لە ەروپەکان  چەپ  
کمردستان ەیرابموین لە هەممو 
ێککوراوەکانمان لەەەڵ بمو. هاوێکیەتیەک  
زۆر باە واۆە لەنێمانمان ا هەبمو. 

کۆمۆنیستەکان بموبموی ە نممونەیەک  پێشوەو 
بۆ هەممو زی  انیەکان  تر و کۆمە  و ێک مای  
زۆربەی زی  انیەکانمان دەکرد و نەمان 
دەهێشت هیچ جۆرە ناێکك و پێکیە  لە نێم 

 .زی  ان دروست ببێت
بۆپێشەوە: چۆن و کەی ئازاد کران؟ دەتمانن 
بیرەوەری  ناو زی  انمان بۆ بگێرنەوە، اۆە 

 یان نااۆە؟
 من لەەەڵ هەممو زی  انیان  ئەم ە سمرەکە لە
لە ێاپەێی ە جەماوەریەکەی  ٥٩٩٥ ی١ ی١

 .شاری سکێمان  ئازادبموم
دیارە هەڵومون  جەماوەری شار و ئیرادەی 
اەڵن تمان  دیماری زی  ان  ێژکم  تاش  

 .بەعا بوواێ   و ئێمە ێزەارمان ببێت
لە ناو زی  ان یادەوەری اۆە و نااۆشمان 
زۆر بی   لێرەدا هەن کن بۆ امی ەری 

 .بۆپێشەوەی ئازیب دەەێومەوە
ك با  بکەم کە کلێرەدا پێموۆشە ێووداو

بەسەر کمێکک  ەەنج  عەرە  هات؛ لە هۆڵ  
( بموین کە ئەم کمێە ەەنجەیان ١ژمارە سب )

هێ ا، من هەر زوو چموم بۆالی و لەەەڵ  
باس  شێمەی دێن ەی ێژکم  بۆ باسکرد و 
پێممت: نابێت باس  هیچ شتێك بکەیت و اۆت 
ب ەیتە دەستیانەوە، ئەویش بویاری ا وا بکات و 
هیچ شتێن نەدرکێ ب. دوای چەن  کاتژمێرکن 
هاتن و بردیان بۆ لێکۆڵی ەوە، دیارە ئێمە 
ەمکمان لە دەنگ  هاوێکیان دەبمو هەن کك جار 
لە کات  لێکۆڵی ەوەدا، دوای یەك کاتژمێر دەرەا 
کرایەوە، کەسێکیان کرد بە ژووردا هەرچەن ە 
سەیرم کرد نەم اسیەوە، دوای  بە جکەکانیا 
زانی  )عبء(ە، سەری زۆر ئاوسابمو دەم و 
چاوی بەهیچ شێمەیەك لە )عەالء( نەدەچمو، 
چمومە پێشەوەو وت : )عەالء(، وت : بەڵب؛ ئەوە 
م   نەمتمان  اۆێاەرم ببمرە، من هەرەیب 
نەمبان  بمو ئەم ێژکمە ئەمەن ە دێن ەیە 
بەێاست  یەکەم جارە لەەەڵیان مامەڵە بکەم. 
دیارە زۆر ێووداوی لەم جۆرە ێووی دەدا، 
ئێمە هەردەم هەوڵمان دەدا کە پاڵپشت  هاوێ  
زی  انیەکانمان بکەین، بەێاست  مرۆڤ  زۆر 
 .قارەمان لەم زی  انانەدا ەیانیان لەدەست دەدا
دیارە ئێمە ێۆژانە بەدوای هەواڵ  دەرەوە 
بموین، هەوڵمان ەدا کە دانەبوکین و 
ێووداوەکان  کمردستان و جیهانیش زۆر بۆ 
ئێمە ەرنگ بمو. ئێمە کە جار جار زی  ان  تازە 
دەهات هەر هەممومان وەك شاهەنگ 
چماردەوریمان دەەرت و پرسیار دوای پرسیار 
ئاراستەمان دەکردن، بەدوای وردەکاریەکان  

 .ێۆژانەی اەڵك و ێژک  و جیهانەوە بموین
جاری واهەبمو کەسب دەەیرا هیچ جۆرە 
زانیاریەک  باش  نەئەدا بە ئێمە، بۆ نممونە؛ 
جارککیان شۆتێرکک  تەکس  ەیرا کە تەنها 
یە  شەو المان بمو بەربمو. دوای دوو ێۆژ 
دیسان ەیرایەوە ئێمە اۆش اڵ بموین کە 
هەن کن هەواڵ  تازەمان ب اتب کەچ  زۆر 
بەئاسان  وت : هیچ ێوونادات و م یش هەر 

اەریک  عەشق بازی اۆم ، ئێمە تۆزکك 
 تموێەبموین و لۆمە و سەرکۆنەمان کرد.

 ک  اۆش  زی  ان... رییه وه یاده
( لە زی  ان ٥٩٩٩ئێمە ئەو کات ) کۆتای  ساڵ   

بموین هیمامان بە هات   سەری ساڵ  تازە 
زۆر بمو، کە ببێتە ساڵ  ئازادی و سەرترازی، 
بۆیە هەر چەن  ێۆژ پێش هات   سەری ساڵ 
اۆمان بۆ ئەو شەوە ئامادە دەکرد، 
ئامادەکاری ئێمە نەێازان نەوەی ژوور بمو، نە 
هێ ان  تیپ  مۆسیقا بمو، بەاڵم شتێك بۆ ئێمە 
ەرنگ بمو کە بتمانین هەممومان لەسەر 
سفرەیەک  تۆزکك پۆشتە دانیشین و نانێک  

 .کەمێك زیاتر هەبێت بیوۆین
بۆیە هەر چەن  ێۆژکك پێش سەری ساڵ 
هەوڵمان دەدا کە هەرکە  و الی اۆیەوە 
شتێك لەو اماردنە زۆر کەمە الب ات بۆ ئەو 
شەوە، جا لە پارچەیەك نان بۆ امرمایەك یان 
پەتاتەیەك ئەمەمان کرد، تمانیمان بوکک  باە 
کە ئەو شەوەی پب بەری ە سەر کۆبکەی ەوە. 
ئی جا دانان  بەرنامەی چاالکیەکان و جۆری 
یارییەکان و ەۆران  و نمکتە و مەتەڵ، دواتر 
لە شەوی سەری ساڵ ا هەممو بەیەکەوە لە 

( تمانیمان شەوە ئاهەنگێك ١هۆڵ  ژمارە پێ ج )
سازبکەین، کە تا ماوەیەک  زۆر جێگەی ئەو 
شەوە مایەوە لە زه   هەممومان ا، بەێاست  
شەوکک  اۆە و یادەاریەک  اۆشمان تۆمار 

 .کرد
ئێمە دەنگ اۆە و حیکایەت امان و 
نمکتەبازی زۆر باشمان لە نێمدا بمو، کمێکک  
ەەنج  جمان  اەڵک  ) پش ەر ( ەیرا بەناوی 
) جەمال( کە بەێاست  بۆ ئێمە بموە 
سەرچاوەی اۆشبەات . ئەم کمێە دەنگێک  
زواڵڵ  اۆش  هەبمو، لە هەمان کات ا دەیتمان  
السای  هەممو ەۆران  بێژە ێەسەنەکان 
بکاتەوە، ەەر وەك ئەوان  نەووتبب بەبووای 
من نااۆشتری نەدەووت. هەممو ەۆرانیەکان  
ئەوانیش  دەزان  ئیتر ئەم دەنگ اۆشە 
شەوانە کۆێو کۆمەڵەکان  ئێمەی زیاتر اۆە 

 دەکرد، هەرەیب بب دڵ  نەدەکردین.
 مانگرتن:

هەر بە ێابەرایەت  ئێمە بمو کە تمانیمان لە )
( دا وە  لە پێشەوە باس  کرد ٥٢/٧/٥٩٩٥

ەەورەترین ناێەزایەت  ێککبوەین و هەممو 
هێبەکان  تری ناو زی  ان بێ ی ە سەر ئەوەی 
کە مانبگرین لە اماردن و تا داواکانمان بەدی 
نەیەت دەست لە مانگرتن هەڵ ەەرین. ئەوەبمو 
تمانیمان هەممو بەێکمبەرایەت  زی  ان بهێ ی ە 
ناو هۆڵەکە و داواکانمان دەربارەی اماردن و 
بب کارەبای  و پیس  سەرئاوەکان استە ێوو. 
دیارە تمانیمان کە وایان لب بکەین 
اماردنەکەمان بۆ باە بکەن و کەم کەم کارەبا 
هەبێت و الن  کەم چرایەك بهێ ن بۆئەوەی 
شەوانە بەر پێ  اۆمان ببی ین، بەێاست  
کارکک  زۆر جەسمرانەبمو کە ئێمە 
) کۆممنیستەکان( جێگەی دەستمان بە 

 زی  انەوە دیاربمو.
بۆپێشەوە: ئێمە دوای ئەو هەممو ساڵە، کە 
دەسەاڵت  ببوت ەوەی کمردایەت  دەبی ن، چ  

 دەڵێن؟
دیارە دەسەاڵت الی هەر الیەنێن بێت کە 
بەرژەوەن ی سەرمایەداری بپارکب  تەنها ێۆژ 
ێەش  و نەهامەت  بەوالوە هیویتری پب نییە 

 بۆ اەڵک  کرککارو زەحمەتکێش.
ئەم دەسەاڵتەی کمردایەت  لەم ماوە درکژەی 
دەسەاڵتی ا تەنها ماتیا ئاسا اەریک  دزین و 
بەتااڵنبردن  سەروەت و سامان  اەڵن بموە 
بۆ ەیرتان  چەن  مەسئملێن و دوو ب ەماڵەی 
بەرزان  و تاڵەبان . ئەم ێووداوانای دوای  و 
ناێەزایەت  جەماوەری اەڵك  کمردستان 
نیشانەی پوبمون  جام  ێق و کی ەی اەڵکە 

 لەم دەسەاڵتە ەەن ەڵ و ماتیایە.  
تەنها هێبی اەڵن و رککوراوە کرککاریەکانە 
کە دەتمانب ئەم دەسەاڵتە ەەن ەڵە بگۆێیت بە 
دەسەاڵت  اەڵن و هێ انە کایەی ژیانێک  

 ئی سانیانە بۆ کۆمەاڵن  اەڵک  کمردستان.
بۆپێشەوە: دیارە ئەو کاتە ئەن امان  الیەنەکان  
تریش لە زی  ان ا هەبمون، دەتمانیت ئاماژە 

 بەوانیش بکەیت؟
جگە لە لەو کاتەی ئێمە لە زی  ان ا بموین؛ 

ێەوت  کۆمۆنیست، ێککوست ەکان  ئەم 
ێککوراوە کۆمۆنیستیانەش  تێ ابمو)دەستەی 
پێشوەوان  پرۆلیتاریا، کۆمەڵەی یەک  ئایار، 
زوربەی ەیراوەکانیش لە دەستەی پێشوەوان 
بمون(. جێ  ئاماژەیە کە بەدەر لە زی  انیەکان  

ێککوراوی سکێمان  ی ن   کۆمۆنیست، 
زوربەی ەیرابمون، کۆمەڵێك  زۆری کادرە 
نهێ یەکانیان لەەەڵ ئێمە بمون، پێش 
ێزەاربمونمان هەممویان ێەوانەی بە  ا کران 
و )جەباری حاج  ێەش ( و هاوێککان  لە 
سێ ارەدران. چەن  ئەن امێک  ئااڵی شۆێە و 
پاسۆ  و حبب  شیمع  لەناو زی  انەکان ا 
بمون. دیارتری یان مامۆستا ئەحمەد و کەمال 
قەردا   و کەمال  پاسۆ ، کە دواتر ئەمانە 
هەممو حمک  دران. دوای تیرۆرکردن  تایەق  
مۆتب کە تاڵگرەوەیەک  دیاری سکێمان  بمو 
لەالیەن ئیسبمیەکانەوە. کۆمەڵێک  زۆریان 
لێگیرا و پێش ێزەاربمونمان بەچەن  
کاتژمێرکن، ئەم ەکان لەبەردەم زی  ان 

 کەسێکیان ێەم  کرد.
سەرکەوتموبێت ناێەزایەت  اەڵک  

 کمردستان ...
لەەەل ێیبو اۆشەویستی  بۆ امک ەران  

 بۆپێشەوە...
 نەریمان ئەمین) ئاسۆ (

دیمانە لەگەڵ... نەریمان ئەمین" ناسراو بە 
ئاسۆ" سەبارەت بە چۆنیەتی گیران و 

 بیرەوەرییەکانی ناو زیندانی ڕژێمی بەعس
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کارەساتر ئەوەیە هەر ئەو حببانەی کە ترمێسک  
تیمساح  بۆ قمربانیان  اەڵک  کمردستان و ئەنفال 
هەڵ ەرکژن، وە کەیس  تاوانەکان  ئەنفال و 
کیمیابارانیان، کردۆتە دۆسیەی کۆکردنەوەی 
سەرمایەی سیاس  و سماڵ  داهات و بەش  
دەسەاڵت... لەەەڵ ەەرانەوەیان بۆ شارەکان و بەر 
لەراپەرین، بب ەمک انە هیج هەست و سۆزکک  
قمربانیان و بب رەچاوکردن  هیچ بەهایە  بۆ یاساو 
لێپرسی ەوە، لێبمردن  ەشتیان بۆ دەیان و سەدان لە 
ەرکگرتەکان  بەعا کە لە تەوج  اەتیفەو مەترە 
تایبەتیەکان ا بمون، و بەبەڵگەوە بەش اری ئەو 
شااڵوانەو چاوسا   ئەو جی ۆسای ە بمون، ەەردن 
ئازاد!! کرد. لەەەڵ کەوت   رژیم  بەعسیش ا، دەیان 
لە کاراکتەرە سەرەک  و ئاەادار و بەش ار لە 
کارەسات  ئەنفال و کیمیاباران ا، لە چەش   نبار 
اەزرەج ، هاش  و سڵتان و وەتیق سامەرای  و ... 
لەالیەن هەر ئەو حببانەی ببوت ەوەی کمردایەتیەوە 
پارکبران و تەرش  سمریان بۆ راارا، رەوانەی 
ئەوروپا کران و وەتیق سامەرایش کرایە، راوکژکاری 

 ئا ای جەالل تاڵەبان ...
هەممو ئەو راستیانە، پێمان دەڵێت، ئەو حببانەی 
ببوت ەوەی کمردایەت ، بەشێکن لەو کارەساتە، نە  
هەر لەکات  رووی انی ا، بەڵکە دوای روداوەکەو دوای 
کەوت   رژکم  بەعسیش...درکژە پێ ەری ئەو کەیسەو 
اەریک  ام  رکژکردن  زام  کەسمکاریانن..  
ئێستاە اەریکن بب شەرمانە سەردان  کە  و 
کاری ئەو قمربانیانە دەکەن، نە  بۆ پرسی ەوە لە 
ژیان و ەمزەرانیان هاوکاری کردنیان، نە  بۆ 
راەەیان ن  و ئاشکراکردن  ناوی تاوانکاران  بەش ار 
لە جی ۆسای ەدا، وە نە بۆئەوەی تەنانەت شمک   
دروست  ەۆرەکانیان پب بڵین... بەڵکم بۆ ئەوەی 
باهۆزی تریمکارییان بەسەردا ببەاش ەوە و داوای 
دەنگیان لێبکەن... تا بەسەر الشەی دەیان هەزار 
کەس  جی ۆسای کراو کە  وکاری دل زام اریان ا، 
هەڵبنێن و درکژە بەدەسەاڵت  زاڵمانەو تیرعەونانەیان 
ب ەن... یان دەستیان لەدەسەاڵت ەیر بکەن...   
تاوانکارییەکە، ژیان  سیاس  کردن لەسەر الشەی 
قمربانیان و ترمێسک  وشن نەبموی دەیان هەزار 
ئی سان  زی  وودا...   ریسماییەکە بەش اربیت لە 
کمشتار و جی ۆسای او ترمێسک  درۆزنانەە بۆ 
کەسم کاریان برکژیت و کارەەی درۆ بەاشی ەوەە، 

 بوەیتە ەەر... 
ئەو دۆاەی کە کە  و کاری ئەنفالەکان و 
کیمیاباران و کارەساتبارەکان  کمردستان، 
دەیگمزەرک ن، راست  بەردەوام  کارەساتەکان، بە 
جۆری تر نیشان دەدات... بەردەوام  ام  ێیژکردن  
زام  قمربانیان بەیان دەکات... ئەو دەسەاڵت و 
حببانەی کایەی سیاس  بە ەیان  قمربانیان و کە  
وکاریانەوە دەکەن، ئەو حب  و الیەنانەی دەیانەو  
کمردستان بە دەسەاڵت  قەوم  و ئیسبم  عروب  
شەتە  ب ەنەوە، دریژە پێ ەری کارەسات  جی ۆسای  
و کارەساتە دڵ هەژک ەکانن و نەاشە رکگای  
زی  ووبمون  کارەساتەکان دەەێرن... ئەو دەسەاڵت 
حببانەی هاوکار و هاوبەشیان، تاوانبارن، تاوانباری 
رابردوون، تۆمەتباری داهاتموشن... دەبب لە پای ئەو 
تاوانەشیان، بکەونە بەردەم تمرەی  و نەترەت  
جەماوەری قمربان  لیکەوتمو وە شۆشگێر و 

 ئازادیومازی کمردستانەوە... 
 ٧٩٥١ئەپریک   ٥٤

 درێژەی دوا وتە،،،،،

لێ ان لە اۆپیشان ەران لە ناوچەی سبع البمر ێووی ا. یوان لە ێکوگەی 
ناردن  نمک ەری اۆی لەەەڵ شان کن بە سەرۆکایەت  موهو ی الوعوبق، 
کە چاوی کەوت بە نمک ەری اۆپویوشوانو ەران لە نواوچەی السوفویور و 

 المعامل.
هەروەها لە وکستگەی الکمالیەی دوو لە کەربەال، کرککاران  ەرکبەست 

مانگرت ێک   ١/٤/٧٩٥١شەممە  ١بویاری مانگرت   کراوەیان داوە. 
کراوەیان ێاەەیان بەهۆی.. وەرنەەرت   مموچە. ێاەەیان نەکان ەمتیان 
ئەم مانگرت ە ێەنگە کار بکاتە سەر بەرهەمهێ ان  ووزەی کارەبای 
پارکبەاکە. هەروەها تەرمانبەران  ەرکبەست لە وکستگەی کارەبای 

شەممەی ێابردوو مانگرت یان  ١الویرات لە پارکبەای کەربەال؛ 
ێاەەیان ، دوای کشانەوەیان لە شمک   کار، و ئی ارەی وکستگەکە 

 دەرەاکان  دااست بەێووی تەرمانبەرە مانگرتمەکان. 
تەرمانبەران  ەرکبەست و کرک  ێۆژانە لە وکستگەی  ازی سەر بە 

 ١/٤/٧٩٥١شەممە  ١وەزارەت  کارەبای پارکبەای دیمانیە، ێۆژی 
مانگرت ێک  کراوەیان لەبەردەم وکستگەکە کە دەکەوکتە ێکگای نێمان 
دیمانیە و قەزای الشامیە لە ێۆژئاوای پارکبەاکە ێککوست. 

مانگ  پێشمویانە،  ٤مانگرت ەکە بۆ داواکاری مموچەی دواکەوتموی 
لەەەڵ جێگیرکردنیان و ەەێان نەوەی کرککارە ەرکبەستەکان کەماوەی 
پێشمو دەرکرابمون. وە  بۆ ێادیۆی المرب  قسەیان کردبمو" 
داواکاریەکانمان ێاژەی تەرمانبەریمان بە پێ  سیستەم  البردن و 
نمککردنەوەە دەەرکتە اۆی" ئەوەشیان دیارکرد کە" وکستگەکە 
اەریکە لە کارکردن دەوەستێت بەهۆی مانگرت   کادرەکان لە دەوام 
کردن". ئەوەشیان زیاد کرد کە" مانگرت ەکەمان کراوە دەبێت تا 
وەاڵم انەوە بە داواکاریەکانمان و جێبەجێکردن  لە الیەن حکممەت  

 ناوەن ی و وەزیری کارەبا قاس  الفه اوی".

لە پارکبەای زیقاریش ا کرککاری ەرکبەست ناێەزایەتیان دەربوی لە 
سەرف نەکردن  مموچەکانیان و بە دروشم " نا بۆ هەڵبژاردن بەبب 
 ١دان  مموچە". داواکاری ئەوانیش بریت  بمو لە دان  مموچەی 

مانگیان. هەرەشەی بەش اری نەکردنیان لە هەڵبژاردنەکان 
بەرزکردبۆوە. سبم جبر یەکێن لە ناێازیان ەمت " بەتمون ی 
سەرکۆنەی ئەنجممەن  پارکبەای زیقار دەکەین بەهۆی سەرقاڵیان بە 

 هەڵبژاردنەکان و پشتگمکوست   داواکاریەکان  ئێمە".
لەالیەک  دیکەوە تەرمانبەران  بەێکمەبەرایەت  وکستگەی کارەبای 
حکە، اۆپیشان انیان کرد بۆ داواکاری لە سەرۆکایەت  ئەنجمومەن  
وەزیران بۆ جێگیرکردنیان لەسەر میبک  وەزارەت  کارەبا 
بەشێمەیەک  بەردەوام. کەری  حمادی کە بەناوی اۆپیشان ەرانەوە 

ساڵە  ٥٥قسەی کرد" حکممەتێن هەیە کە نەتمانێت ماوەی 
هەزار  ١٩تەرمانبەران  ەرکبەست جێگیرنەکات، تا وای لێهات 

تەرمانبەری ەرکبەست کەڵەکە بێت بەسەریەک ا. لەکاتێک ا ئەوانە بە 
چەراان ن  سەرەک  بەردەوام  وزەی کارەبا دادەنرکن". 
تەرمانبەرککیتر بەناوی ئیبراهی  عبی  ەمت " کەسێن ەم  لە 
داواکاریەکانمان ناەرکت، ئێمەە بەردەوام دەبین لە مانگرتن تا 

 دەرکردن  بویاری جێگیر کردنمان".
لە بە  اە سەدان لە کرککاران  ەرکبەست  کۆمپانیای هێڵ  ئاسمان  
عێراق کۆبمونەوە لەبەردەم وەزارەت  ەماست ەوە لە ناوەێاست  
بە  ا، بۆ ناێەزایەت  دەربوین لەبەرامبەر جێگیر نەکردنیان. مانگرتمان 

لەبەردەم وەزارەت    ١/٤/٧٩٥١شەممە  ١لە نیمەی شەوی 
ەماست ەوەدا ناێەزایەتیان دەربوی لەبەرامبەر دەرکردنیان و جێگیر 

 نەکردنیان. وەزارەت  ەماست ەوەە هیج وەاڵمێک  نەداونەتەوە.
 
 
 

 درێژەی...هەواڵونارەزایەتییەکڕیکارییەکان....

کار... جگە لە بێکاری و تراوان و هەاڵوردان لە ژیر ناوی ژن و پیاو، 
کریکاری اۆی  و بیان ، کرککاران  لەسەر کارو بێکار... تەنانەت 
بەشێک  بەری   ئەو چی ە لە کەرت  ەشت  و حکممی ا!! ئەو 
ممچەیەش  پێ ادرکت کەبەشیکە لەمات  اۆی، بەڵکم لە ژکر ناوی 
پاشەکەوت  ممچەدا، لێ  دەدزرکت و لەالیەن کۆمپانیا سیاس  

 بازرەان  و حبب  و ناحببی ا، حەپەلمە دەکرکت...
لەیە  رستەدا، قمربانیان  هەممو ئەو بەربەریەتەی سەرمایەداری، 
چی   کرککار و اانەوادەکانیانە لەسەراسەری دنیادا...  بب ەمی انە 
ناس امەی  دەوڵەت و واڵت  و ب  ەمی انە پێ اس  قەوم و دین و 

 رەنگ  پیست و دوور و نبیکیان لەیەکتریەوە... 
بۆیە یەک  ئایار... رۆژی نەترەت  ئەو چی ە سەراسەری و جیهانیەیە، 
کە کۆمەڵگە لەسەر شان  ئەو دەچەراێت،  بەدژی ئەو نیبامەی کە 
دنیای کردۆتە دۆزەخ بۆ چی   کرککار... یەک  ئایاری هەممو ساڵێن 
رۆژی ناوتن و رەتکردنەوەی ستەم و بێمات  هەزار سەری 
سەرمایەدارییە لەالیەن چی   کرککارەوە... رۆژی نەترەت و تمرەی  
چی ێکە، کە ئەەەر رککوراو و یەکگرتمو بێت، ئەەەر دەست ب اتە 
راەرت   چەراەکان  بەرهەم هی ان... دنیای سەرەواماری ئیستا، 

 رادەەرکت و  هەڵ ەەێرکتەوە... 
یەک  ئایار ئەەەر بۆ هەممو چی   کریکار... لەسەراسەری دنیادا 
هەڵگری پەیامێک  هاوبەش  جیهان  بێت دژی نیبام  سەرمایەداری... 
ئەوا تایبەتمەن ی ستەم  تایبەت  هەو واڵت و دەوڵەت و جغراتیایە ، 

بەدژی ستەم و بێماتییە تایبەتیەکان  هەرکام لەو واڵت و دەوڵەتانە... 
بەشیکە لەهەمان پەیام  سەراسەری چی   کریکار بە رووی 
سەرمایەداری ا... چی   کویکار لە کمردستان ا وەکم بەشین لە 
ئۆردووە جیهانیەی چی   کرککار... پێمیستە لە یەک  ئایاردا، 
یەکگرتمانەو رککوراو بێ ە مەی ان... چەراەکان  بەرهەم هێ ان و 
سەرچاوەکان  کەڵەکەی داهات... لە شمک   کاریان ا رابگرن... شمک   
کارو سەکۆ کۆبمنەوەی ئاکسیۆنە ئایارییەکان بکەنە... شمی ێن بۆ 
نیشان ان  تمانای  اەباتکارانەو ەۆرەپانێن بۆ بریاردان لەسەر 
ریكوراوبمون و پین هێ ان  رککوراوەی سەربەاۆی اۆیان و بەیان  
داواو داامازییە رەواکانیان... لە زیادکردن  ممچەوە، بەپێ  بازار و 
دان  بیمەی بیمەی بێکاری شیاو بۆ بێکاران و هی ان  یاسای کاری 
پێشرەوی کرککاری  کە سەرجەم ماف و داامازییەکان  چی   

 کرککار... لەاۆ بگریت...
یەک  کرککار... رۆژکک  تایبەتە کە دەتمانێت ئاست و تمانای  چی   
کریکار و ئاست  رککوراوبمون  ئەو چی ە نیشان ب ات... یان بکاتە 
شمک ێن بۆ بریاردان و رککوراوبمون و هی انە ەۆری داواو 

 داامازییەکانیان...
رابەران و هەڵسمراوان  چە  و کۆمۆنیست  چی   کریکار و 
ێککوراوەکان  ئەو چی ە، پیمیستە هاوکات لەەەڵ هاوچی ەکانیان لە 
دنیادا، لە ئیستاوە اۆیان بۆ پێشمازی لەیەک  ئایار ئامادەبکەن و 
یەک  ئایار بکەنە رۆژکن بۆ رۆژی ناوت   ەشت  و ێککوراو و 
رۆژکن بۆهێ انە مەی ان  داامازییە سەرەک  و ماتە 

 پایماڵکراوەکانیان... 

 ئایاردا ١درێژەی لە پێشوازی 

 
 

مۆارکۆ و“  گۆشەوتەوەرەیتایبەت“ *بابەتەکانیبۆپێشەوە،جگەلە کۆۆمۆۆنۆیۆزمۆی بەگشتیتەعبیرلەخەتیسیاسیوفکریودونیابینی
 کۆمۆنیزمیکرێکارییدەکات.
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دواکاتبۆناردنیبابەتەکانتانبۆژمارەی
 8102-4-82داهاتوویبۆپێشەوە....

ئەم مانگە، هاوێ " تاروق عب الرحمن  ٥١بەرەبەیان  
حەمە ئەمین" ناسراو بە تاروق  ئەلبیسە، بۆ یەکجاری 
ژیان ئاوای  کردو جێیهێشتین، هاوێی تاروق یەکێن لە 
سیماو رابەرە کۆمۆنیستە اۆشەویستەکان  ببوت ەوەی 
کۆمۆنیبم  کرککاری  بمو لە کمردستان. ئەو یەکێن لەو 
تێکۆشەرە کۆمۆنیستانە بمو کە مان ونەناسانە هەممو 
ژیان  اۆی تەراان  اەبات بەدژی نیبام  زاڵمانەی 
سەرمایەداری کرد. اەبات لە دژی رژیم  بەعس  
سەرمایە، و بەش ار لە راماڵی   دەسەاڵت   بەعا لە 
کمردستان و پاشانیش، بموە یەکێن لە هەڵسمراوان  

کمردستان ا. هەر لەساڵ   ٥٩٩٥ببوت ەوەی شمای  ساڵ  
دا یەکێن بمو لەو رابەرە کویکارییە بەرچاو ٥٩٩٥

رۆش انەی لەەەڵ ژمارەیە  لەهاوێییان  کرککارو 
کۆمۆنیستی ا شمرای کرککاران  ئەلبیسەیان، لەشاری 
 سکێمان  بۆ بەرەری لە کرککاران و ماتەکانیان پێکهێ ا... 

هاوێ  تاروق هاوکات تێکۆشەرکك  نەسرەوتموی دژی 
دەسەاڵت  تااڵنو  و میکیشیای  ببوت ەوەی کمردایەت  
بمو،  یەکیك بمو لەو رابەرە کرککارییانەی تامەزرۆی 
حبب  کرککاران  کۆمۆنیست بمو، بۆیە ئەو یەکێن بمو 
لەو هاوێکیانەی لە پێکهات   حبب  کۆمۆنیست  کرککاری  
عێراق ا، رۆڵ  بەرجەستەی ەێراو بموە کادرکک  
بەرجەستەی ئەو حببە... هاوێی تاروق لەراستای اەبات  
کۆمۆنیست  اۆی ا، تا ئەوکاتەی بەیەکجاری چاوی لێک ا، 
لەهیچ جۆرە اەبات تیکۆشانێن بۆ دنیایەک  باشتر 
دریغ  نەکرد... بۆیە ماڵئاوای  ناوادەی ئەو هاوێکیە، 

اەسارەتێک  ەەورەیە لە ببوت ەوەی کرککاری  و 
کۆمۆنیست ، هەر وەکم چۆن کۆستێکیشە بۆ اێبان و 
کە  و کارو هاوێ  و هاواەباتکاران ... ئێمە بەو 
بۆنەیەوە، پرسەو سەراۆش  اۆمان ئاراستەی اێبان و 
کە  وکار و هەممو رابەران و هەڵسمراوان  ببوت ەوەی 
 کرککاری  و مان وونەناسان  دنیایەک  باشتر دەکەین....

 
بەرزوبەرکب بیت یادی اەباتکارانەی کۆمۆنیست  هاوێ  

 تاروق
 بۆپێشەوە
٥٤/١/٧٩٥١ 

 ئەنفال...
 

 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود
 

ئەم ێۆژانە س  ساڵ 
بەسەر شااڵوەکان  ئەنفال ا 
تێ ەپەرکت. س  ساڵ 
بەسەر ەەورەترین 
کۆمەڵکۆژی ئاشکرا و 
بێ ەنگەی دنیای بەناو 
دیممکراسی ا دەەمزەرکت، 
کە بەدەیان هەزار ئی سان، 
لەەەورەو بوم ، ژن و 
م اڵ، الو پەکەوتە، 
بەکۆمەڵ بەرەو دۆزەخ 
بران و بەکۆمەڵیش ژکر 
ااک  لمی   و 
دەشتاییەکان  ناوەراست و 

اماروی عێراق کران... بێگممان سەدام حسێن و ێژکم  درن ەی بەعا، 
تاوانکاری سەرەک  ئەم کارەساتە جەرەبرە کەم وک ەیەی دنیای 
هاوچەران، بەاڵم ئەمە هەرەیب نابب ئەو ئاکامەی لب وەربگیرکت کە 

 الیەنەکان  تری بەش ار لەو کارەساتەدا، نادی ە بگیرکن...
کارەسات  ئەنفال، وەکم کارەسات  هەڵەبجە و بۆمباباران  قەاڵدز  ... نە  
هەر رۆڵ  حببە بۆرژوازییەکان  کمردستان  تیایە، بەڵکم لە ب ەرەتەوە 
کارەسات  هەڵەبجەو شاالوەکان  ئەنفال و سمتماککردن  دەیان و هەزاران 
دکهات و تەنانەت راەمستن و لەەەڵ زەوی تەاتکردن  چەن ین شارو 
شارۆچکە لەچمارچێمەی جەنگ و مکمبنێب رژکم  بەعا و ببوت ەوەی 

 ناسیمنالیست  شاا  کمردی ا رووی داوە...  
کارەسات  دڵهەژکن و مەرەەسات  بەکۆمەڵ  دەیان هەزار ئی سان لە 
شااڵوەکان  ئەنفال ا، وەیشممەی مەرەێک  بەکۆمەڵە، و هەڵگری 
اەرمانەیە  لێکەوتەی نەامازراوە، کە هەرەیب لەبیر کە  و کارو 

 ئازیبانیان، و بیری اەڵک  کمردستان و دنیای ویژدان زی  و ناچێتەوە...
ئەوەی ئەو کارەساتە جەەبوە، و کاریگەرییەکان  لە کە  و کارو ئازیبان  
ئەو قمربانیانەو اەڵک  کمردستان جیانابێتەوە... هەر ئەوە نییە کە سەدام 
حسێ   سەرە تاوانکار، بەر لە دان ان بەو تاوانەو چۆنیەت  ئەنجام ان و 
کاراکتەرە بەش اربموەکان ، وە وەرەرت   سبای تاوانکارانەیان، لە 
ەەمەیەک  سیاس  و تۆڵەسەن نەوەی تایفی ا، نهی یەکان  لەەەڵ اۆی برد... 
بەڵکم هاوکات دوای س  ساڵ، کە  و کاری قمربانیان  ئەنفال، لە ژیانێک  
بب ئەن ازە نەامازراودان... هاوکات دوای س  ساڵ بەسەر ئەو کارەساتەدا، 
حببەکان  ببوت ەوەی کمردایەت  هەممو ابمەتیان بە کە  وکاری ئەو 
قمربانیانە، بۆتە مەراسی  و بۆنەی سیاس  سااڵنە و ڤیستیڤاڵ سازکردن، 
بۆتە دۆسیەی کۆکردنەوەی دەنگ لە هەڵبژاردنەکان ا، بۆتە سەردان  
پاڵیمراوە حببیەکان بۆ سایە زاڵکردن  دەسەاڵتیان بەسەر قمربانیان  

 کارەساتە جەرەبرەکان و اەڵک  کمردستان ا...
س  ساڵ بەسەر کارەسات  ئەنفال ا تێ ەپەرکت، کەچ  هێشتا، ژمارەی 
دروست  قمربانیان  ئەو کارەساتە، نادیارە، هێشتا روون نییە لەو قمربانیانە 
چەن یان و ژن و چەن یان پیاو و م اڵن، لەهەر ناوچەو ەمن و دیهاتیک ا 

چەن  کە  راپێوب مەرگ کراون... لەوانەە 
١١بۆ الپەرە   

 دوا وتە
بەرزو بەڕێز بێت، یادی خەباتکارانەی ڕابەری 
کرێکاریی و کۆمۆنیستی نەسرەوتوو" فاروقی 

 ئەلبیسە"

 ئێمە و ئێوە
 ئێوە موشەکەکانتان دەگرنە یەک 

 ئێمەش دڵمان 
 ئێوە جیهان لەخوێن هەڵدەکێشن 

 ئێمەش خۆشەویستیی  
 ئێوە قاقا بە مەرگ و بۆ مەرگ پێدەکەنن 

 ئێمەش بۆ ژیان
 ئێوە گەورە سەرمایەدار و دڕندەن 

 ئێمەش ئینسان.  
 

  ١١٢٢ی نیسانی ٢١عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ( 


