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 مانگیڕەمەزانمانگیپێشێلکردنیئازادییەکانو

 5ل!! بێکاریوگرانیوکۆنەپەرستییە

نگدانى  ى ده رێمى كوردستان، پرۆسه رى عێراق و هه رتاسه سه  لهئەم مانگە  ٢١
بەپێی .  چوو ڕێوه رانى عێراق به نى نوێنه نجومه ڵبژاردنى ئه گشتى بۆ هه

% ٦٥سەرچاوەکانی هەواڵ رێژەیەکی بەرجەستە و بەدیاریکراوی زیاتر 
 .خەڵکی عێراق، بەشداری هەڵبژاردنەکانیان نەکردووە

لە کوردستانیش بەهەمان شێوە بەشێکی یەکجار زۆر لەخەڵکی کوردستان 
یەکی گەورە، وەاڵمی ئەم سیناریۆ "  نا"بەشداری هەڵبژاردنەکانیان نەکردو بە 

 .پوچەیان دایەوە
سەرباری خستنە گەری ماشێنێکی گەورەی هەزار سەری راگەیاندنی 
حزبەکان، راگەیاندنی میدیای سێبەر، وەگەرخستنی فراوانی سۆسیال میدیا، 
راکەراکی کادرە حزبیەکان، کاندیدەکان، سازدانی سەدان و هەزاران 
کۆبونەوەی جەماوەری لەشارو شارۆچکەکان، تەرخانکردنی دەیان بەرنامەی 
تایبەت و سەدان کەمپەینی جیاواز بۆ هەڵبژاردنەکان، تەخشان پەخشانکردنی 
هەزارەها بەڵێن و وادە، هەڵخراندنی هەستی نەتەوایەتی، بەهرەبەرداری لە 
هەژاری و برسێتی و بیکاری خەڵک، سۆز داباراندن بۆ روباری خوێنی 

تا هەرەشەی نان وبرین و ...   شەهیدان، ئامیزکردن بە رابردوویدا
چاوسورکردنەوە، کەڵک وەرگرتن لە لەشکرێک لە کادری بن دیوار و کەڵک 
وەرگرتن لە دەسەاڵت و هێزی چەکدار و دەستبردن بەهەموو رێگاکانی فێڵ 

بۆئەوەی خەڵکی کوردستان راپێچی سەر سندوقەکانی ...  وساختەسازی
دەنگدان بکەن، کەچی هەموو ئەمانە نەیانتوانی پرۆسەی هەڵبژاردنەکان، 

بەشێکی زۆری خەڵکی کوردستان فریوی بانگەشەو وادەو بەڵێنە .  سەربخەن
درۆزنانەکانیان نەخوارد و حزبەکان نەیانتوانی کارنامەی رابردووی خۆیان لە 
گرانی و بێکاری و برسێتی و بێ خزمەتگوزاری و سەرکوتی ماف و 

نەیان توانی روخساری .  ئازادییەکان و لەچاوی خەڵکی کوردستاندا بشارنەوە
. راستەقینەی خۆیان بە ماکیاژی فریوکاری و وادەو بەڵێنی داهاتوو دابپۆشن

و سزای دەسەاڵت و بزوتنەوەی کوردایەتی و رەوتگەلی "  نا"خەڵک وتیان 
تەنها چەند حزب و  ئەوەی لەم هەڵبژاردنەدا دۆرا، .  کۆنەپەرستی ئیسالمیان دا

الیەنێکی سیاسی دیاریکراو نەبوون، بەڵکو شکستێکی ئاشکرای بزوتنەوەی 
کوردایەتی بوو، بە حزبە دەسەاڵت بەدەستەکانەوە تا حزبە بەشدار و بەناو 

 ...ئۆپۆزیسێۆنەکان
لە کوردستان، دەنگی بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری بوو، کە لە "  نا"دەنگی 

وە پێی ناوەتە ئاستێکی ترەوە، دەنگی ئەو بزوتنەوەیە بوو ١١٢٢شوباتی  ٢١
کە لەدژی تااڵنی و دزی و گەندەڵی، لەدژی نۆکەرایەتی و خۆشخزمەتی، دژی 
بێمافی و نەبوونی خزمەتگوزارییەکان، دژی بێ یاسایی و  پاشەکەوتی موچە، 

لەچەند مانگی رابردوودا سەراسەری ....  دژی گرانی و بێکاری و هەژاری
 .کوردستانی گرتەوە

بۆ هەڵبژاردنەکان، بەشێوەی "  نا"بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری و دەنگی 
خۆرسک و بێئەوەی بەکردەوە لەالیەن هیچ حزب و الیەنێکی سیاسییەوە 
نوێنەرایەتی بکرێت، توانی مۆری شکست لە هەڵبژاردنەکان بدات و 
پاشەکشەیەکی حاشاهەڵنەگر بە بزوتنەوەی بۆرژوا ناسیونالیستی کورد و 

 .هیزگەلە ئیسالمیەکان، بکات
ئەم هەڵبژاردنە کە بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بوو، واتە 

٢بۆ الپەرە   

دەبێتە چوارچێوەیەک بۆ هەڵسوڕاوانی ... تۆڕی هەڵسوڕاوانی ئایار
  3ل...بزوتنەوەی کرێکاریی

گۆشەیدیمانەلەگەڵهەڵسوڕاوانیچەپوکۆمۆنیستی
 10ل ... زیندانیکراو

 

 :لەم ژمارەدا ئەم بابەتانەش دەخوێننەوە     
  3ل.......................... پەیامێک بەبۆنەی ئەنجامدانی مەراسیمەکانی یەکی ئایارەوە* 
  4ل.......................................................... یەکی ئایارو میدیای کوردی* 
 4ل..................................................................قوتابخانەی فرانکفۆرت* 
 6ل...........................................................................لەساڵی مارکسدا* 
 7ل............................ هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان* 
 8ل........................... تەنها تێکۆشانی هاوبەشە، پەتی سێدارە دەپچڕێنێت* 
  9ل.................. لەگۆشەیەکی ترەوە، کێشەی نێوان ئەمریکاو ئێران چییە * 

 یژمارهوته
 !بۆهەڵبژاردن“نا“زوربەیخەڵکیکوردستانوتیان

 ئاباجی“عەزرائادەمی“ژنەتێکۆشەریکۆمۆنیست
 2ل ... بۆهەمیشەچاویلێکنا
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 یژمارهوته...یدرێژه

 
 ! کرێکاران، زەحمەتکێشان، الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد

 

ژیباڵوکراوەیبۆپێشەوە،زمانیتیژوپاراویکۆمۆنیستیوئازادیخوازیئێوەیە،دەنگوسەکۆیبزوتنەوەینارەزایەتیسۆشیالیستیتانە،بەد
رە بۆروبەروبونەوەیفکروراگەیاندنیدارزیووفریوکارانەیبۆرژوازیوبزوتنەوەو وتەنیزامیزاڵمانەیسەرمایەداریوسەکۆیەکیلێبراوە

حزبییەکانی و فکری و ئێوەیە...سیاسی راستەقینەی مینبەری و دەنگ وە هاوخەباتی، و هاوپشتی بۆ هاوچینەکانتانە بانگەوازی بڵندگۆی
دەکرێت ئێوە بەرامبەر ئێستادا، سەرمایەداری کۆمەڵگای لە ستەمێککە و زوڵم هەر و...لەدژی سەکۆیەک  پێشەوە، بۆ وشەدا، لەیەک

کۆمەڵگایەکی دامەزراندنی و سەرمایەداری زاڵمانەی دنیای ژێروژورکردنی بۆ کرێکاردا، چینی کۆمەاڵیەتی شۆرشی بەرەی لە مینبەرێکە
 ...سۆسیالیستی

بۆئەوەیبۆپێشەوە،بتوانیتنەخشیچینایەتیوئەرکیپێناسەکراویخۆیسەرکەوتوانەبباتەپێشەوە،لەهەواڵینارەزایەییەکانتان،لە
 ...خۆپیشاندانومانگرتنوخواستەکانتان،لەکێشەوگیروگرفتەکانورێگریەکانیبەردەمخەباتویەکگرتوویتان،بەردەوامئاگاداریبکەن

 

ئەو...ئەوهەوااڵنەیحزبوبزوتنەوەومیدیایبۆرژوازیوسیبەریان،دەیانەوێبەالڕی،یانپەردەپۆشیبکەن،ئێوەبەئێمەیبگەیەنن
هەواڵینائەمنیشوێنیکاروقوربانیانی،هەواڵی...راستیانەیئەوانپەردەپۆشیدەکەن،لەرێگایبۆپێشەوەوە،پەردەیلەسەرهەڵبماڵن

،سەرکوتودزیوتااڵنیدەسەاڵتوکۆمپانیاکانیان،هەوڵیتوندتیژیدژبەژنانوقوربانیەکانیان،هەواڵیپێشێلکاریئازادیەسیاسیەکان
بۆپێشەوە،دەنگیسازشهڵنەگروسەکۆیراستبێژیومەیدانێکی...بەئێمەبگەیەنن...ئازادیرۆژنامەگەریوئازادیمافەفەردیومەدەنیەکان

باشتردا دنیایەکی پێناو لە ئێوەیە، لەگەڵیدا.گرنگی بەردوامدابن لەپەیوەندی دنیایەن ئەم گۆشەیەکی جێگاو خوارەوە...لەهەر ئەمەی
 bopeshawa@gmail.com...ئەدرەسئیمێڵیبۆپێشەوەیە

وێستگەیەک بوو بۆ نیشاندانی پێگەی بزوتنەوەی ناسیونالیستی 
بەرامبەر بە بەغدا، بەتایبەتیش دوای تیكچونی هاوسەنگی هێز ...  کورد

بەشداری ...  ئۆکتۆبەردا ٢٥و بەدوای کۆتاییهاتنی جەنگی داعش و 
نەکردنی نیوەی خەڵکی کوردستان تیایدا، هەڵگری ئەو پەیامەشە کە 
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی تەنانەت لە ئاستی ختیابی 
نەتەوایەتیشیاندا، شانسی ئەوەی خەڵکی کوردستان بە بانگەشەی 
پاراستنی مافەکانی کورد، راپێچی پشت سیاسەتەکانیان بکە، ڕوو 

وە خەڵکی کوردستان بەو رێژەیە لە بەشداری .  لەشکستێکی ئاشکرایە
نەکردنیان لە هەڵبژاردنەکاندا، ئەوەی نیشاندا کە دەزانن و پەی بەو 
راستیە دەبەن، کە ئەگەر حزبەکانی کوردستان، هەموو کوردسییەکان

بەدەست بهێنن، ناتوانن زامنی هیچ ماف و دەستکەوتێکی بۆ (!!  کورد)
خەڵکی کوردستان، لەسەر دەستی بزوتنەوەی ناسیونالیستی و 

ئەوە بەجیا لەوەی حزبەکانی .  ئیسالمی سیاسی شیعی، بکەن
بزوتنەوەی کوردایەتی بەچوونیان بۆ پشت فیدرالیزمی پوچی قەومی، 
نەک بەشێک نین لە بزوتنەوە رەوتێک بۆ سەربەخۆیی و دیاریکردنی 
ئایندەی سیاسی کوردستان، بەڵکو بەشێکن، لە هێزی یەکپارچەیی 
سیاسی عێراق و پاراستنی سەروەری، دەوڵەتێک کە لەدنیای واقعیدا 
هیچ سەرەوەریەکی نییەو سوکانی ئاژوتنی لەالیەن واڵتانی ناوچەکە 

 ...و بەدیایکراویش ئێرانەوە، بەدەستەوە گیراوە
بەڵی بەشداری نەکردنی زوربەی خەڵکی کوردستان لە گاڵتەجاری 
هەڵبژاردنی ژێرسایەی دەسەاڵتی حزبۆکراتی و میلیشایی کرێگرتەدا، 
. بەشێکە لە دریژەی نارەزایەتی بە دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتیدا

ئەم ملمالنێیەی نیوان دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی و لەگەڵ 
بزوتنەوەی نارەزایەتی خەڵکی کوردستان لە پەیوەند بە کایەی 

مانگی ئەیلول، دوبارە ٠١هەڵبژاردنەکان درێژەی هەیە و 
پەلەمانی "  بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی کوردستان...  هەڵبژاردنێکی تر

 .بەرێوەدەچیت" کوردستان
خەڵکی کوردستان پێویستە لە ئێستاوە لەچوارچیوەی خەبات و 
تیکۆشان و نارەزایەتیە جەماوەرییەکانیاندا بۆ ماف و داخوازییە 

پێویستە رابەران و هەڵسوراوانی .  رەواکانیان، خۆیان ئامادە بکەن
بزوتنەوەی کرێکاریی و جەماوەری، بزوتنەوەی الوان و ژنان و دژە 

تاد، لەتەواوی شارو شارۆچکەکان و شوێنی کارو ...گەندەڵی و دزی
ژیان و مەیدانی نارەزایەتیەکان، لەدەوری یەکتری کۆببنەوە و 

یەکی گەورەو رێکخراو بەدژی "  نا"پالتفۆرمی نەخشەمەندانەی 
پەسەند بکەن و ...  کوردستان!!  گاڵتەجاری هەڵبژاردن بۆ پەرلەمانی

بیکەنە نەخشە رێگای داسەپاندنی شکستێکی کەمەر شکێنی تر بەسەر 
دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتیدا بەمەبەستی گۆرینی هاوسەنگی 

" نا"پێویستە دەنگی .  هیزی بەرچاو بە قازانجی خۆیان
بەهەڵبژاردنەکان، کە لەبنەرەتدا دەنگی نارەزایەتییە بە دەسەاڵتی 

کۆرو کۆبونەوەو .  بزوتنەوەی کوردایەتیدا، نوێنەرایەتی بکرێت
چاالکی هەمەچەشنی سیاسی کۆمەاڵیەتی رێکخراو لەبەرامبەر بە 
کەمپەینی حزبەکانی کوردستان بۆ هەڵبژاردنەکان بخاتە دەستوری 

 ...    خۆیانەوە
بێ ...  ئەم هەڵبژاردنە بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق تەواو بوو

ئەوەی بتوانێت هیچ لە واقعیەتی سیاسی و جۆر دەسەاڵتدارێتی لە 
 ...عێراق و کوردستاندا بگۆرێت

دەنگدان و هەڵبژاردن، لە ژێر سایەی دەسەاڵتی حزبۆکراتی و 
میلیشیاییدا، فریوکارییەکی پوچە بۆ رەوایەتی بەخشینەوە بەهەمان 
دەسەاڵتی حزبۆکراتی و میلێشایی و دریژەدان بە ستەم و 

 ...نابەرابەری و وردکردنی ئیرادەی سیاسی هاواڵتیان
خەڵکی ئازادیخوازو پێشکەوتنخوازی کوردستان، پێویستە لە 
چوارچێوەی خەباتی نەپساوەی خۆیاندا بەدژی دەسەاڵتی بزوتنەوەی 
کوردایەتی بۆ ماف و ئازادیی و داخوازیی و خزمەتگوزاریی و 
ژیانێکی شایستەی ئینسانیدا، بە بەشداری نەکردن و بەشکست 
کێشانی هەڵبژاردنەکاندا،  ئەلتەرناتیفی بەڕێوەبردنی راستەوخۆی 
جەماوەری بەدەستی خۆیان، دەست بۆ ببەن و نوێنەرانی 
راستەوخۆی خۆیان لە کۆبونەوەی گشتی و ئازادانەدا، هەڵبژێرن و 
خۆ بەرێوەبردنی ئازادانە بکەنە شوێن گرەوەی مۆدێلی پەرلەمانی و 

 . سیستەمی نوێنەرایەتی لە سەرەوەی ئیرادەی جەماوەری
 ١١٢٢ناوەراستی ئایاری    

ژنە تیکۆشەر و "  عەزرا ئادەمی"  ئایار، ئاباجی ٦بەرەبەیانی 
ساڵیدا و لەشاری  ٤٩کۆمۆنیستی نەسرەوتوو لە تەمەنی 

ڤێسترۆسی سوید، بۆ هەمیشە ژیان ئاوایی کرد و چاوە پر 
ئاباجی زیاتر لە چوار دەهە و بێ .  ئومێدەکانی لێک نا

پشودان لە سەنگەری چەپ و کۆمۆنیزمدا، لەپاڵ هەزاران 
ئینسانی کۆمۆنیستدا، لە جەرگەی خەباتێکی بەردەوامدا لە 

سەختیەکانی ژیان و .  پێناو دنیایەکی باشتردا تیکۆشا
کۆسپەکانی بەردەم خەباتی کۆمۆنیستی، هیواکانی ئاباجیان 
نەتاساند و نەیانتوانی ببنە رێگر لە بەردەم ورەو بروابوونی 
. بە دامەزاراندنی کۆمەڵگەیەکی بێچین و چەوساندنەوە

ئاباجی یەکێک لە تیکۆشەرانی روخاندنی رژیمی شاهەنشایی 
و پاشانیش خەباتکارێکی نەسرەوتووی دژی رژیمی 

 .کۆنەپەرستی ئیسالمی ئێران بوو
. ئاباجی لەناو چەندین نەسڵی کۆمۆنیستیدا، سیمایەکی ناسراو و خەباتکار، ڕوخسارێکی خۆشەویست و ماندو نەناس بوو

بە عیشقەوە دەیڕوانییە خەباتی کرێکاریی .  زەردەخەنەی هیوا تا ئەوکاتەی چاوەکانی بۆ هەمیشە لێکنا، لەسەر لێوەکانی نەترازا
لەهەموو هەورازو نشێویەکانی نزیک بە پێنج دەهەی خەباتی کۆمۆنیستیدا، لێبراوانە و بێ .  و کۆمۆنیستی و کاری رێکخراوەیی

نیشانیدا بۆ رزگاری .  پشودان راوەستاو نیشانیدا ژنان، خاوەنی ئیرادەو توانایی بێ کۆتان و هیچیان لە پیاوان کەمتر نییە
ئاباجی بەوباوەڕەوە چ لە .  دەبێت ژنان و پیاوان شانبەشانی یەکتری تێبکۆشن و لەسەنگەرەکانی خەباتی چینایەتیدا ئامادەبن

شارو لە ژیانی پیشمەرگایەتی و  چ لە ئەوروپادا، بە باوەری قوڵی بە کۆمۆنیزم و رزگاری لەزوڵم و چەوساندنەوەی 
 ..چینایەتیدا، پراکتیکی کۆمۆنیستی کردبووە قیبلەنومای وەدیهێنانی هیواو ئاوات و ئارەزووە زۆروزەبەندەکانی ئینسان

ئایار، چاوەکانی لێک ناو، بەاڵم چۆن جوان و تێكۆشەرانە ژیا، ئاواش جوان و تێکۆشەرانە، بۆ هەمیشە  ٦بەداخەوە ئاباجی 
ئایار، لەشاری ڤێستەرۆسی سوید و بە سرودی نێونەتەوەیی چینی  ٢٦ژیانئاوایی کردو لەسەر ویستی خۆشی ئەمرۆ 

سرودی قرمژن ئاسای ئەنتەر ناسیونال و بە ئامادەبوونی بەشێکی زۆر لە کۆمۆنیستەکان و هاورێ و هاوسەنگەر ...  کرێکار
 ...و کەس و کارەکەیدا  لە ئارامگەی هەمیشەیییدا بە خاک دەسپێردرێت

 بەرزو بەرێز بێت یادی چەندین دەهە لەخەباتی نەپساوەی کۆمۆنیستی هاوڕی ئاباجی
 بۆپێشەوە

     ١١٢٢ئایاری  ٢٦

 ...بۆ هەمیشە چاوی لێکنا" ئاباجی" ژنە کۆمۆنیستی تیکۆشەر
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دەبێتە ... تۆڕی هەڵسوڕاوانی ئایار
 چوارچێوەیەک بۆ هەڵسوڕاوانی

 ...بزوتنەوەی کرێکاریی 
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 کۆبونەوەی دوای بەڕێوەچونی مەراسیمەکانی یەکی ئایار
 (تۆڕی هەڵسوڕاوانی ئایار)ڕاپۆرتی 

کێۆمێیێتەی ) لەسەعات سێێێی دوا نێیێوەڕۆ (  ١١٢٢-٦-١)ڕۆژی دوو شەممە 
لەم .  کۆبونەوەیەکی ئەنجامدا بە بەشداری بەشێک لە هێاوڕێێیێان(  یەکی ئایار

 :کۆبونەوەیەدا، قسەوباس لەسەر ئەم خااڵنە ئەنجامدرا
هەڵسەنگاندن بۆ بەرپاکێردن و چێاالکێیەکێانێی مەراسێیێمێی یەکێی ئێایێاری 

 .ئەمساڵ لە کوردستاندا
تیایدا ئاماژە بەوە درا دوای سااڵنێکی دورودرێژ ئەوە یەکەمێیێن جێارە کە 
چاالکیەکی بەو چەشنە بەرفراوانە، بەدەسپێێشێکەری هەڵسێوڕاوانێێێکێی 
. بزوتنەوەی کرێکاری و ڕێێکێخێراوە کێرێێکێاریەکێان، ئەنێجێام دەدرێێت

هەروەها ئاماژەش درا بە خاڵە الواز و بەهێزەکانێی و بە بێایەخەکەی 
بۆ بزوتنەوەی کرێکاری و ڕۆڵ و کاریگەریەکەی لەسەر خێوڵێقێانێدنێی 
کەش و هەوایەکی هاوڕێیێانە هەم لەنێاو هەڵسێوڕاوانێی کێرێێکێاری و 
هەم ساز کردنی زەمینەیەکی لەبار بۆ کاری هاوبەشی حێزب و الیەنە 

 .سیاسیەکانی سەر بە بزوتنەوەی چەپ و کۆمۆنیستی کوردستان
 :کاروباری مالی

تێێیێێایێێدا ڕاپێێۆرتێێی مێێالێێی، خەرجێێیەکێێان و داهێێاتەکێێان، بە ورەدەکێێاریەوە 
ئاماژە بەوەش درا کە بەخەمێهێاتێنەوەی دڵسێۆزانێێێک بێۆ .  خرانەڕوو

کۆمەگی کردن بەم چاالکیە بڕێکی باش کۆمەگ هێاتە دەسێت و بێڕی 
ئەم .  دۆالریش دوای هەموو خەرجێیەکێان مێاوەتەوە(  033)سێ سەد 

بڕە پارەیە کە ماوەتەوە دوای ئەوەی ئاهەنگێکی ڕێز لێنێانێی پێێ سێاز 
دەکرێت بۆ سرود خوێنەکەی مەراسێیێمێی یەکێی ئێایێاری سێلێێێمێانێی، 
ئەوەی کە دەمێنێتەوە هەڵدەگیرێت بۆ پێداویستیەکان و چێاالکێیەکێانێی 

 .ئایندە
 :هێشتنەوەی پەیوەندی نێوان هەڵسوڕاوان

هەروەها پێێێداگێری لەسێەر ئەوەش کێرا کە ئەم یەکێیەتێیەی ئێێێمە لەنێاو 
دا پێێێویسێتە لەوە واوەتێر بێڕوات کە هەر بێۆ ( کۆمیتەی یەکی ئێایێار)

بەرپاکردنی مەراسیمی یەکی ئایێار بێوبێێێت و بێکێرێێتە چێوارچێێێوە و 
تۆڕێکی پەیوەندی هەمیشەیی بۆ هەڵسوڕاوانی بزوتێنەوەی کێرێێکێاری 

 .و کار و چاالکیەکانی ئایندەمان
 (:تۆڕی هەڵسوڕاوانی ئایار)ەوە بۆ (کۆمیتەی یەکی ئایار)گۆڕینی ناو لە 

دوای کۆبونەوەکە و ئێاگێادارکێردنەوەی ئەنێدامێان لێێێی، پێێێشێنێیێارێێکێیێش 
ەوە بێکێرێێت بە ( کۆمیتەی یەکی ئایار) خرایەڕوو کە ناوی کۆمیتەکە لە 

، تا ڕێکبێتەوە لەگەڵ بڕیاری هێێێشێتێنەوە و ( تۆڕی هەڵسوڕاوانی ئایار) 
ڕاوجۆچونێی هەمێوو ئەنێدامێان .  بەردەوامی دان بە پەیوەندی نێوانمان

 .وەرگیرا و پێشنیارەکە پەسند کرا
تێێۆڕێێێکێێی خەبێێاتێێکێێارانەی (  تێێۆڕی هەڵسێێوڕاوانێێی ئێێایێێار) لێێێێێرە بەدواوە 

هەڵسێێوڕاوانێێی بێێزوتێێنەوەی کێێرێێێکێێاری دەبێێێێێت بێێۆ مەسێێائێێیێێلەکێێانێێی 
بزوتنەوەی کرێێکێاری و ئێاسێۆدارکێردنێی، بێۆ ڕابەرایەتێی خەبێات و 
ناڕەزایەتی کرێکێاران و کێارمەنێدان، بێۆ چێۆنێیەتێی ڕوبەڕوبێونەوەی 
بێکاری و هەژاری و ڕێکخراوکردنی بێکاران، هەروەها بێۆ هێێێنێانەدی 
و پەرەدارکێێردن و بەهێێێێێزکێێردنێێی ڕێێێکێێخێێراوە سێێەربەخێێۆکێێان و 
گێێرێێێدانەوەیێێان بەیەکەوە لە یەکێێیەتێێیەکێێی سێێەراسێێەریێێدا لە ئێێاسێێتێێی 
کوردستاندا، و دواجار گرێدانەوەی بزوتنەوەی کرێکێاری کێوردسێتێان 
و ڕێێێکێێخێێراوە سێێەربەخێێۆکێێانێێی بە بێێزوتێێنەوەی هێێاوچێێیێێنەکێێانێێیێێان 

 .لەسەراسەری عێڕاق و ڕێکخراوە سەربەخۆ و خەباتکارەکانیانەوە
 

 تۆڕی هەڵسوڕاوانی ئایار
١١٢٢-٦-٤ 

 پەیامێک بەبۆنەی ئەنجامدانی مەراسیمەکانی

 یەکی ئایارەوە 

 !هاوڕێیان، کرێکاران و ئازادیخوازان
یاد کردنەوەی یەکی ئایار، ڕۆژی هاوپشتی نێونەتەوەیی و خەباتی کرێکێاری، دوێێنێێ شێکێۆمەنێدانە و سێەرکەوتێوانە لە 

کێۆمێیێتەی یەکێی ) چەند شار و شارۆچکەیەکێی کێوردسێتێان لەالیەن 
بیست ساڵ دەبێت مەراسێیێمێێێکێی لەو چەشێنە .  ەوە بەڕێوەچوو(ئایار

کە دوێنێ بەرپامان کرد بۆ یەکی ئایار لەو شار و شێارۆچێکێانەدا لە 
بەم بێێۆنەوە پێێیێێرۆزبێێایێێی لە تەواوی کێێرێێێکێێاران و .  ئێێارادانەبێێووە

ئازادیخوازان، هەڵسێوڕاوانێی بێزوتێنەوەی کێرێێکێاری و کێرێێکێارانێی 
 .ڕادیکاڵ و سۆشیالیست دەکەم

ئەمە لە بنچینەدا ئاماژەیە بۆ پەرەسەندنێکی بزوتنەوەی کێرێێکێاری لە 
بارودۆخی ئێستای کوردستاندا، وە بە دیێاریێکێراویێش ئێامێاژەیە بێۆ 
هەستکردنی هەڵسوڕاوانی ڕادیکاڵ و سێۆشێیێالسێت بە ئەرکێێێک کە 

دەسێتێپێێێشێکەریەکێان و .  لەسەرشانیانە لەناو بزوتنەوەی کێرێێکێاریێدا
خۆکۆکردنەوە بۆ ئامادەکاریەکان هەر لەسەرەتای مانگی ئەپێریێلەوە، 

 .گوزارش لەو ڕاستیە دەکەن
هەر وەک هێزی چینی کرێکار لە ڕێکخراوبوون و یەکگرتێوویێی دایە، 
هێزی گرایشی ڕادیکاڵی سۆشیالیستیش لەناو بزوتێنەوەی کێرێێکێاری 

بەواقێعێی (  کۆمیتەی یەکی ئایێار. ) لە ڕێکخراو بوون و یەکگرتووییدایە
پێێێکێهێێێنێانێی .  بوو بە قاوغی ڕێکخراوەیی هەڵسوڕاوانی ڕادیکاڵ و سۆشیالیسێت و چێوارچێێێوەیەک بێۆ یەکێگێرتێوویێمێان

کۆمیتەکە و ئەنجامدانی مەراسیمەکە بەرهەمی ئەم هەستکردنە بوو بە بەرپرسیارەتێی و یەکێگێرتێوویێی لەالیەن تێوێێژ و 
 .گرایشی ڕادیکاڵ و سۆشیالیست لە دەرونی بزوتنەوەی کرێکاری کوردستاندا

ئێمە هەموومان بەیەکەوە جوانین، هەمومان بەیەکەوە هێزین لەبەرامبەر دنیای سەرمایەداری و دەسەاڵتێی بێورژوازی لە 
 .کوردستاندا، ئەم مەراسیمە شکۆدار و سەرکەوتوانەی یەکی ئایاری ئەمساڵ ئەوەی سەلماند

و (  کۆمیتەی یەکێی ئێایێار)سەرکەوتوویی و شکۆمەندی ئەم مەراسیمەی یەکی ئایاری ئەمساڵ، نەک هەر سەرکەوتوویی 
هەڵسوڕاوانی ماندوو نەناسی بوو، بەڵێکێو سێەرکەوتێوویێی و شێکێۆمەنێدی، ڕێێکێخێراوە سێەربەخێۆکێانێی کێرێێکێاران و 

و هەروەهێا سێەرکەوتێوویێی ئەو حێزب و ڕێێکێخێراو و الیەنە (  بێیێنێاسێازی)و ( کارەبا)و ( خەستەخانەکان)کارمەندانی 
سێێیێێاسێێیەکێێانێێی پشێێت ئەم جێێمێێوجێێوڵەی یەکێێی ئێێایێێاری 

 .ئەمساڵیش بوو
ئەم چێێاالکێێیە نێاتێێوانێێرێێێت هەر تەنێێهێێا بە چەنێد سێێەعێێاتێێی 
بەڕێوەچونی مەراسیمی یەکی ئایارەکە سنوردار بکێرێێتەوە، 
بەڵکو تەواوی ئەو چاالکێیێانە دەگێرێێتەوە کە کێۆمێیێتەکە و 
هەڵسوڕاوانی لەناوەڕاستی مانگی چوارەوە پێێی هەڵسێاون، 
هەر لە کێێۆبێێونەوەکێێان، بەیێێانێێنێێامە بێێتکێێردنەوە و الفێێیێێتە 
هەڵواسینەوە بیگرە تا سەردانێی شێار و شێارۆچێکەکێان و 
گێێردبێێونەوەکێێان و پەوەیێێوەنێێدیەکێێان بە کێێرێێێکێێاران و 

بەدڵنیاییەوە هەم یەکگرتوویی ئێێمە لەنێاو . زەحمەتکێشانەوە
کۆمیتەکەدا و هەم ئەم چاالکیانە، کاریگەری خۆیێان لەسێەر 

بەاڵم قوڵی و داوێنی ئەو کاریێگەریێانە، پەیێوەسێتە .  بزوتنەوەی کرێکاری بەجێ دەهێڵن چ لە کورتماوە و چ لە درێژماوەدا
 .بە کاری ئاگاهانەی ئێمە و بەدواداچونی ئێمە بۆیان لە دوای یەکی ئایارەوە

هەموو ئەمانەی سەرەوەش ئەوە ناگەێنن کە ئەم سەرکەتوویی و شکێۆمەنێدیە بێێ کەمێوکێوری و هەنێدێ الیەنێی الواز 
نەبێت، بەاڵم بە دڵنیاییەوە ئەزمونێکی بەنرخە و پێویستە بۆ چاالکیەکانی ئاینێدە سێودی لێێێوەربێگێریێن و کەمێوکێوڕی و 

لێرەوە هەموو ڕەخنەیکی دڵسۆزانە پێویستە بەجدی وەربێگێیێرێێت، لەڕاسێتێای بێاشێتێر .  الیەنە الوازەکان چارەسەر بکەین
 .کارکردن، پوختکردنەوەی چاالکیەکان و بەرفراوانکردن و هێنانەمەیدانی هەرچی زیاتری هێزی چینایەتیمان لە ئایندەدا

هەموو هاوڕێیانی هەڵسوراو لەو یادەدا کە زەحمەتیان کێشاوە و ماندووبوون بە ئێامێادەکێاریەکێانەوە، جێێێگەی ڕێێزن و 
بەاڵم بە دڵێنێیێایێیەوە بەبێێ بەشێداری بەرفێراوانێی . بەگەرمی دەستیان دەگوشم  و پیرۆزبایی ئەو سەرکەوتنەیان لێدەکەم

. کرێکاران و ئازادیخوازان لەو مەراسیمانەدا ئەم چێاالکێیێانە ئەو شێکێۆمەنێدی و سێەرکەوتێویێیەیێان بەدەسێت نەدەهێێێنێا
ئامادەبوونی هەر کەسێک لەڕێپێوان و گێردبێونەوە و بەڕێێوەچێونێی مەراسێیێمەکێانێدا بەهێای خێۆی هەیە و بەوبێۆنەوە 

 .پیرۆزبایی سەرکەوتنی ئەو یادکردنەوە لە هەموان دەکەم
 نەوزاد بابان

 (ناوەندی خەباتی کرێکاری و جەماوەری لە کوردستان)هەڵسوڕاوی بزوتنەوەی کرێکاری لە 
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بۆپێشەوە ! هێزی چینی کرێکار لە ڕێکخراوبوون و یەکگرتووبوونیدایە
 !بەرەو ڕێکخراوبوون
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هەمو ساڵێک لە یەکی ئایاردا، کرێکاران یادی ئەوە رۆژە دەکەنەوە، 
لە  ٢٢٢٥کە پۆلیسی شاری شیگاگۆ لە چواری ئایاری ساڵی 

جگە لەوەی کە .  ساحەی هایمارکێت، هێرشیان کردە سەرکرێکاران
ژمارەیەکی زۆرلە کریکاران کوژران، هێرشیش کرایە سەر 
ریکخراوە کریکارییەکان و ڕابەرەکانیان دەستگیر کران و لە 
دادگایەکی بێسەروبەردا بریاری لەسێدارەدان بۆ پێنج  لە رابەرانی 

لە .  لەسیدارەدران  ٢٢٢١نوڤەبەری  ٢٢لە .  کرێکاریی  دەرچوو
بەدواوە کریکاران سااڵنە ئەم یادە بەرز رادەگرن  ٢٢٤١سالی 

 .لەزۆربەی واڵتەکانی جیهان ئەو رۆژە بوە بە پشوی رەسمی
عێراقیش یەکێکە لەو واڵتانە، لە دوای هاتنە سەر دەسەاڵتی 

لەدوای .  کاندا سااڵنە کرێکاران بەهاوکاری حزبی شوعی توانیویانە یادی ئەو رۆژە بکەنەوە٦١عبدالکریم قاسم لە کۆتایی
نەمانی قاسمیشەوە، لەالیەن سەندیکا زەردەکانی سەردەمی بەعس یادی ئایار کراوەتەوە، بەاڵم زیاتر بۆ  ستایشکردنی 

 .دەسەاڵتی بەعس بووە
هێزبوونی کۆمۆنیزمی کریکاری و دامەزراندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی  لەدوای ڕاپەرینی خەڵکی کوردوستان و بە 

عێراق، یەکی ئایار و رێزگرتن لەو رۆژە سیمایەکی تری بەخۆیەوە گرت و بەنەریتێکی تەواو جیاواز یادکردنەوەی ئایار 
لەو کاتەوە  یادی ئەو رۆژە سااڵنە بەرز ...  ، نەریتیك کە سەر بە بزوتنەوەی سەبەخۆیی چینایەتی کڕیکارییە...جێکەوت

لە مەلعەبەکەی سلیمانی بە دەیان هەزار لە خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش مەراسیمی ریزگرتن لە  ٢٤٤٩ڕادەگیرا، لە ساڵی 
تا یەکێتی لەسەر .  لە ساڵی دواتریش لە هەولێر بە دەیان هەزار لە باخچەی گلکەند کۆبوونەوە.  یەکی ئایاریان کردەوە

قەتلوعامی کۆمۆنیستەکانی نەکرد،  ٢٩/١/١١١١داوای ئێران هێرشی نەکردبووە سەر کۆمۆنیستەکان و باوکی هەژاران  لە 
لەناو شاری سلیمانی و هەولێر و زۆریک لە شارو شارۆچکەکان سااڵنە کۆمۆنیستەکان و رابەرانی کرێکاری یادی یەکی 

و ئاکسیۆنی ئایاریان بەرز ڕادەگرت، بەاڵم لەو کاتە بەدواوە، تارادەیەکی زۆر ...ئایاریان بە شیوازی جۆراوجۆر دەکردەوە
 . مەراسیمە ئایارییەکان بەرەو الوازی چوون و پاشەکشە بە ئاکسیۆنە ئایارییەکان کرا

ئەمسال کۆمۆنیستەکان لەدەوری یەک کۆبونەوەو کۆمیتەیەکیان دروست کرد بە ناوی کۆمیتەی یەکی ئایار لە ناو شاری 
یەکەمین جارە بەوهێزەوە  ١١١١دەتوانین بڵێین لە دوای .  سلیمانی و دەوروبەری یادی ئایاریان بەرز ڕاگرت

بە سەدان کەس لە شەقامی سالمەوە بە .  کۆمۆنیستەکان بێنەوە سەر شەقام نمایشێکی وا گەورە لەئایاردا نیشان بدەن
دروشمی ئازادی، یەکسانی، حکومەتی، کرێکاریی بەرەو باخچەی گشتی بەڕیکەتن و لەوێش درێژەیان بە 
مەراسیمەکەیاندا، بەاڵم ئەوەی جیگای پرسیار بوو الی هەندی کەس کە بۆچی هیچ میدیایەکی کوردی، لەو مەراسیمەدا 

بیگومان جوابەکەی الی من روونە، چونکە زۆربەی میدیاكانی هەرێمی كوردستان، بەهەرسێ میدیای ..  بەشداری نەکرد
بینراو بیستراو خوێندراو، هی حزبەکانن، یاخود میدیای سێبەری حیزبین، لەالیەن  سەرکردایەتی حزبیشەوە ئاراستە 

هێزەکانی چینی  ئەم میدیایانە دژی بەرژەوەندی چینی کرێکارانن، هەر بۆیە هەمیشە لەهەوڵی ئەوەدان کە خاڵە بە.  دەكرێن
بۆیە خۆیان نادەن لە بتوکردنەوەی نمایشیکی ئاوا، و لە جێگایدا هەوڵدەدەن کە .  کرێکار دەر نەخەن و دژی بوەستنەوە

 .بیشارنەوە
کە خۆی بە میدیای ئۆپۆزسیۆن دەناسێنێ، کاری سەرەکی ڕەخنەگرتن بوو (  گۆڕان)میدیاکەی باوکی هەژاران 
خۆی بە خەمخۆری هەژاران دەناسی، بەتایبەتی لەکاتی گواستنەوەی هەواڵەکانی  .  لەدەسەاڵتی پارتی ویەکێتی

، تا جێگای خۆی کردەوە لەناو دەسەاڵتدا وپاشان بینیمان کە خۆپیشاندانەکانی  ١١٢٢شوباتی  ٢١خۆپیشاندانەكانی 
حزبەکەی باوکی هەژاران ئێستا .  شوباتی نەمابوو ٢١خەڵکی شارۆچكەی هەژارنشینی سەیدسادق کرا، ئەو گرو تینەی 

زیاتر بووە بە حزبی ئیخوانیەکان بۆیە ئەوانیش وەک باوکی هەژاران دژی کۆمۆنیستەکانن خۆیان لە گواستنەوەی هەوڵی 
 .کریکاری دور دەگرن

خۆیان لە .  هەرچی میدیای حزبە ئیسالمیەکانیشە وەک گای ئیسپانی وان لەهەرشوێنێک ئاالی سور ببین پەالماری دەدەن
 .شوێنی وا نزیک ناکەونەوە

بەشێکی تر لە میدیاکان کە هی سەرمایەدارەکانن خۆیان بە میدیا ئەهلی سەربەخۆ دەناسێنن چەند دەوڵەمەندیکی دز لە 
 .ئەم میدیایانەش بیگومان نایانەوێت هێزی کرێکار پێشان بدەن. پشتیانەوەیە

بەکورتی دەتوانین بڵێین کە هەموو میدیاکانی کوردی هی حزبەکانن حزبەکانیش نوینەری سەرمایەدارانن میدیاکانیش لە  
بەرژەوەندی چینی سەرمایەداران کار دەکەن و دژی چینی کرێکارانن وهیج کات نایانەویت سەرکەوتنی ئەو چینە پیشان 

بۆیە لە یەکی ئایاردا هیچ یەکێک لەومیدیایانە لەو مارشەدا بەشداریان نەکرد و هەتا نەشیان توانی وەک ئەرکی .  بدەن
ئەو هەواڵەیان لە گوێگران و بینەران و .  دوور لە هەموو ئەخالقێکی میدیایی.  ئەخالقی میدیایی ئەوهەواڵە بتو بکەنەوە

 .خوێنەرانی خۆیان شاردەوە
بێدەنگی و خۆدزینەوەی میدیاکان، لە گوێزانەوەی هەواڵی ئاکسیۆن و خۆپیشاندن و کۆبونەوەی کرێکاران لەناوجەرگەی 

بانگەشەی ...  کە کوردستان بە کردەوە خاڵییە لە میدیای ئازادو سەربەخۆ..  شارو لەیەکی ئایاردا، ئەو راستیە بەیان دەکات
ئەم میدیایانە ئامادەن دۆزینەوەی وێنەی کۆنی ...  میدیای سەربەخۆ و بێ الیەن، تەنها درۆیەکە بۆ شیواندنی رای گشتی

بەرپرسێکی حزبی بکەنە مانشیت، دوودێر نووسینی بێ ناوەرۆکی تازە دۆزراوەی فتنە بەرپرسی مردوو بکەنە تایتڵی 
بەاڵم چاوی بینینی ڕێپێوانی کرێکارانیان نییە، گوێی بیستنی ...  گەورە، کۆبونەوەی بێناوەرۆکی حزبەکان بکەنە سەردێر

کامیراکانیان حەشامەتی ریزگرتن لە یەکی !!  دروشمی ئازادی و بەرابەری و حکومەتی کرێکارییەکان نییە، زومی ئاقڵێ
 !!.    چ میدیایەکی سوک و بازاری کۆنترۆڵی کۆمەڵەگەیان کردووە... ئایار نابینێ

یەکی ئایاری ئەمساڵ دەتوانین بڵێین سەرەتای کارێکی سەرکەوتوی چینی کرێکاران وکۆمۆنیستەکانە بۆیە دەبیت 
کۆمۆنیستەکان وکرێکاران دەست بەم سەرکەوتنەوە بگرن و بتوانن لە دوای ئایاریشەوە پیکەوە کاری هاوبەش بکەن 
بزوتنەوەکەیان بەرەو سەرکەوتن بەرن تەنها ڕێگاش بۆ سەرکەوتنیان یەکگرتنیانە، لەو چوارچێوەیەشدا پێویستە میدیای 
ئازاد و میدیای بەرگری لە بزوتنەوەی کرێکاریی و بێبەشان، هەوڵی بۆ بدرێت و ئەو بۆشاییە لە کاری میدیایی لە 

 ... بزوتنەوەی کریکاریی و کۆمۆنستیدا، پڕ بکرێتەوە

قوتابخانەی 
 فرانکفۆرت

دا، قوتابخانەی فرانکفۆرت، ناسراو بە پەیمانگای  ٢٤١٠لە ساڵی 
، لە ئەڵمانیادا، بە "بوون"و "  ئایدیا"لێکۆڵینەوەی کۆمەاڵیەتی لەسەر 

سپۆنسەری فیلیکس ویڵ دامەزرێنراوەو هەتا ئەم ساتەوەختە، سێ 
ئەو قوتابخانەیە، زیاتر وەک تیۆری ڕەخنەیی .  نەوەی پیر کردووە

فەلسەفی و سایکۆلۆژی ناسراوەو لە باشترین حاڵدا، لە دیدی 
وە گوایە ئەو قوتابخانەیە، وا .  کۆمەڵناسیەوە، دەڕوانێتە جیهان

 .دامەزرێنراوە، لێکۆڵینەوە لەسەر مارکسیزم بکات بە مارکس خۆیەوە
بەاڵم لە ڕاستیدا، ئەو قوتابخانەیە، لە دواین کۆششیدا، مەیدانی فەلسەفە 

بۆیە هەرچیشی لە بارەی مارکسەوە .  مردووەکەی هیگڵی جێنەهێشت
گوتووە، هیچ نەبووە شێوانشێوێکی نوێ نەبێت لە تێزەکانی مارکسداو 
ناساندنی وەک بەشێک لە سیستمە فەلسەفیە مەسیحیەکەی هیگڵ کە لە 

واتە ئەو .  دا باشتر خۆی دەنوێنێت"  فینۆمینۆلۆژیا"و "  لۆژیک"کتێبی 
قوتانخانەیە، لەدواین جاردا، هەوڵێک بوو بۆ زیندووکردنەوەی فەلسەفە 
مردووەکەی هیگڵ، زیندووکردنەوەی دیالەکتیک و زمانی فەلسەفی، وە 
 .بەردەوام بوونیش لەو شێوانشێوەی لە ماتریالیزمی مێژووییدا کراوە

بەڵێ، قوتابخانەکەی فرانکفۆرت شێوێنەری تێزە ماتریالیستەکانی مێژووە، 
بەتایبەت لەکاتێکدا کە بەردەوام ئەوە دووپات دەکاتەوە گوایە مارکس لە 

ەوە "  مەزنەکەی"ی هیگڵ و فینۆمینۆلۆژیا "  شۆڕشگێرانە"هەمان مێتودی 
ئەمە لە کاتێکدا مێتودەکەی هیگڵ هەمان مێتودی .  دەستپێدەکات

وە بە .  مەسیحیەتەو فینۆمینۆلۆژیاکەیشی، خودی مەسیحیەت خۆیەتی
پێچەوانەی ئەو قوتابخانەیەوە، خودی مارکس خۆی، دەربارەی 

"فەلسەفەکەی هیگڵ گوتویەتی ئەو فەلسەفەیە لە شتراوسەوە دەستی بە : 
بۆگەن بوون کردو هەموو هێزە کۆنەکانی بەداوی خۆیدا بەکێش 

)کرد  .(بڕوانە پێشەکی ئایدیۆلۆژیای ئەڵمانی" 
 :دەربارەی فینۆمینۆلۆژیاکەی هیگڵیش، مارکس دەڵێت

لە کاتێکا ئینسکلۆپیدیای هیگڵ بە لۆژیک، واتە بە بیرێکی تیۆری بێگەرد  "
بە هۆشیاری زات، بە ڕۆحی   -دەستپێدەکات، وە بە مەعریفەیەکی ڕەها 

کۆتایی   -(یان لە سەروو ئینسانیەتەوە)ڕووتی فەلسەفە یان ڕەهاگەری 
دێت و خۆی هۆشیارە بەخۆی، خۆی ئیدارکی خۆی دەکات، بەگشتی 
ئائەم ئینسکلۆپیدیایە هیچ نییە خستنەڕووی ماهیەتی ڕوحی فەلسەفی و 

زهنی فەلسەفییش هیچ نییە زهنی ئەو .  بابەتی فەلسەفە خۆی نەبێت
 -جیهانە مغتەرەبە نەبێت کە لە چوارچێوەی ئیغترابی خۆیدا بیردەکاتەوە

لۆژیک، بیرکردنەوەیەکی .  یان کە هەر تەنها ئیدراکی خۆی دەکات
گونجاوەو بەس، بیرکردنەوەیەکە لە سروشت و مرۆڤی ڕاستەقینە 

کارل ماركس، مخطوطات عام " )واتە بیرکردنەوەیەکی ئابستراکتە:  دابڕاوە
 .(االقتصادية والفلسفية 0211

، هەر تەنها بە زیندووکردنەوەی (قوتابخانەی فرانکفۆرت)هەر بەوجۆرە، 
فەلسەفە بێ گیانەکەی هیگڵەوە خەریک بووە، دەنا مارکس؛ ماتریالیزمی 
مێژوویی بە سنووری نێوان خۆی و هیگڵ و فەلسەفە دیالەکتیکیەکەی 
 .دادەنێت، بەتایبەت فینۆمینۆلۆژیا، ئینجیلەکەی هیگڵ
 :مارکس دەڵێت

هیگڵ جارجارە شتێکی ڕاستەقینە دەخاتەڕوو، بەاڵم خودی ئەوشتە لە "
ئەم خستنەڕووەی واقیع .  چوارچێوەی تێڕاماندا دەخاتەڕوو

لەچوارچێوەی تێڕاماندا خوێنەر چەواشە دەکات، وە ئیتر تێڕامانەکە وەک 
کارل مارکس، العائلة )واقیع وەردەگرێت و واقیعەکەیش وەک تێڕامان 

 .(١٠:المقدسة، ل
 

دوای ئەم دیدگایەی مارکس بۆ هیگڵ، ئیتر سەیروسەمەرەیە وا بزانین 
هیگڵ بە فینۆمینۆلۆژیا ڕوحانیەکەیەوە، شتێکی هاوبەشی لەگەڵ مارکس 

وە ئەوەی دەتوانێت بڵێت دیالەکتیکێک .  و ماتریالیزمی مێژووییدا هەیە
: هەیە ڕۆحانی و یەکێکی تر ماتریالیستی، ئەوە لە دواجاردا دەڵێت

مەسیحیەتێک هەیە ئایدیالیستی و مەسیحیەتێکی تریش هەیە 
 .ماتریالیستی

 

 یەکی ئایارو میدیای کوردی
 مستەفا باهیر: نووسینی
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هەموو ساڵێک کە مانگی رەمەزان دێتەوە، 
ئاستی بێکاری و پێشێلکردنی ئازادییەکان، 

هەموو ساڵێک ...  بەرینتر و فراوانتر دەبێتەوە
لەم مانگەدا بەهەزاران کرێکار بێ کار دەکرێن 

و بێ ...  لە چێشتخانەو چایخانەکان و بارەکان
ئەوەی خاوەن کار قەرەبووی ئەو مانگەیان بۆ 
بکاتەوە یان دەسەاڵت بەرپرسێتی هەڵبگرێت و 

 . لەجیگایدا بیمەی قەرەبوویان بداتێ

بەشێک لەخاوەن گازینۆو چێشتخانەکان  
بەهۆی پابەندبوونیان بە مانگی ڕەمەزانەوە 
دوکانەکانیان دادەخەن کرێکارەکان بێکار 
دەکەن لەو مانگەداو قەرەبووی ئەو مانگەشیان 
بۆ ناکەنەوە، بەشێکی دیکەشیان کە 
چێشتخانەو گازینۆکان دادەخەن دەسەاڵت 
پێیان دادەخات و دەبێت وەک ڕێز گرتنێک 
لەمانگی رەمەزان دایبخەن یان دەسەاڵت  
بەپارەیەکی زۆری چێشتخانەو گازینۆکانیان بۆ 
دەکاتەوە و مۆڵەتی کارکردنیان پێدەدات لەو 

بێ کارکردنی کرێکارانی .  مانگەدا کە  کار بکەن
چێشتخانەو گازینۆکان هەم دەسەاڵتداران 
وحکومەت لێی بەرپرسن وە هەم خاوەن کار 
لێی بەرپرسەو دەبێت بێمەی بێ کاری ئەو 

 . مانگەیان پێ بدرێت

کرێکاری بەشمەینەت تاوانی چییە لەو مانگەدا  
بێکار دەکرێت؟ بێکارکردنی کرێکاران دەبێت 
دەسەاڵت و خاوەن کار هەقی ئەو مانگە 
بێکاریەی پێ بدات، بۆ دەبێت بەناوی ڕێزگرتن 
لە پیرۆزییەکانی مانگی ڕەمەزان کرێکاران 
بێکار بکرێن، ئەی وەک بێکاریان دەکەن بۆ 
بیمەی بێکاری ئەو مانگە دەسەاڵت یان خاوەن 

ئەمەش گەورەترین هێرشە .  کار پێیان نادات؟
بەجیا لەوەش ...  بۆسەر سفرەی کرێکاران

مانگی رەمەزان بەهۆی زاڵکردنی کەشی 
کۆنەپەرستانەو تەخشان و پەخشانکردنی 
زەخیرەیەکی فراوانی بۆگەناوی ئیسالمی و 
خورافی، کۆمەڵگە دادەگرێت و ئینسان هەست 
دەکات لە کۆمەڵگایەکی ئیسالمی و لەژیر 

لەو مانگەدا ...  سایەی خولەفاکانی راشیدین دایە
فەزایەکی ئیسالمی دواکەوتویی و کۆنەپەرستی 
بەرۆکی کۆمەڵگە دەگرێت و ئازادییەکان و 
بەتایبەتیش ئازادییە فەردییەکان دەکەونە بەر 
شەپۆلی بەردەوامی کارگەی بازرگانی و 
پیشەسازی پیاوانی دینی و رەوتە ئیسالمییە 

خیڵی مەالی ...  رەنگاورەنگەکانی کۆمەڵگەوە
بەالشخۆر، کادرانی حزب و رێکخراوە 
ئیسالمیەکان، بێ گویدانە هیچ پرانسیب و 
رەوشتێکی شاری و شارستانی، مینبەری 
مزگەوتەکان و بڵندگۆکانی بەردەستیان، 
دەخەنە گەر و لەهیچ ئیهانەو سوکایەتیەک بە 
کەسانی پابەند نەبوو بە مانگی رەمەزان و 

لەناو ئەو شەپۆلی ...  نەریتەکانی، دریغی ناکەن
سوکایەتی و بێ رێزییەدا ژنان قوربانی 
یەکەمن، چونکە کەشێک دەخوڵقێنن کە 
ژمارەیەکی زۆر لە ژنان ناچار بە پۆشینی جل 
و بەرگی ئیسالمی و حجابی ئیسالمی دەکەن و 

منااڵن راپێچی ...  ئازادی فەرییان لێدەسەنەوە
لەهەر جیگایەکیش کە ...  مزگەوتەکان دەکەن

هیرش و سوکایەتی بەو ژنانە ...  بۆیان بکرێت
دەکەن کە پەیرەوی نەریتە دیلی هێنەرەکانی 

وە هیچ ...  مانگی رەمەزان و ئیسالم ناکەن
رێزێک بۆ ئاتەئیستەکان و بێ باوەرەکان، بۆ 

دەیانەوێت ...  دانانین...  مەسیحی و یەزیدی و 
دەمی هەموو کەسێک ببەستن و رێگای 
خواردن و خواردنەوەی ئازادانە لەهەموو 

هات و هاواری بەردەوامی ....   کەسێک بگرن
میکۆفۆنە دەم ئاوەاڵ و دەنگ گرەکان و  
دەهۆڵ کوتانی نیوەشەوان، بەتەواوی خەڵکی 

بە تایبەتیش منااڵن و ...  هەراسان دەکەن
 ...کەسانی پەککەوتەو نەخۆش

مەسەلەیەکی تر ئەوەیە مانگی رەمەزان لەگەڵ 
خۆیدا گرانیەکی ئەژدیها ئاسا لەگەڵ خۆی 

دەهێنیت، نرخی کەل و پەل و پێداویستیەکانی 
ژیان و گوزەرانی خەڵکی لەالیەن بازرگانان و 
پیاوانی لەخواترسیان، بەرزدەکرینەوە و زۆر 

بەڵی ...  جار دووقات نرخەکانیان هەڵدەکشیت
مانگی رەمەزان بازار و گرانی دەکاتە 

 ...دیکتاتۆریەتیکی ویژدان تۆپیوو

ئەمە بێجگە لەوانەی لەسەرەوە باسم کردن  
چێشتخانەکانیش دەبێت پەردەیان پێوە بکرێت 
وەک ڕێزێک بۆ مانگی ڕەەمەزان و ڕۆژوەوان 
و دوکانی مەی فرۆشی دەبێت دابخرێت 
باڕەکان دەبێت دابخرێن کرێکارەکانیشیان 
دەبێت بێ کار بن و خاوەن دوکان و 
بارەکانیش لەو مانگەدا دەبێت کرێی باڕو 
دوکانەکەیان لەسەر حسابی گیرفانی خۆیان 

 . بدەن

لەو مانگەدا حوجرەکان پڕ دەکرێن لەمنااڵن   
بەناوی دەرسی قورئان و دواتریش هانی 
توندوتیژیان دەدەن کە ئەوانەی نوێژ ناکەن بێ 
باوەڕن یاخود ئەوانەی جلوبەرگی مەدەنی 
دەپۆشن بەچاوی ناشرین لە کۆمەڵگەدا سەیر 
دەکرێن لەالیەن هێزە ئیسالمیەکانەوە، 
کەنالەکانی هێزە ئیسالمی و ناسیونالیستەکانی 
کورد دەکرێنە مینبەری   دواکەوتویی و 
کۆنەپەرستی خورافات و هەموویان 
دواکەوتویی و کۆنەپەرستی بەسەر کۆمەڵگەدا 
پەخش دەکەن و ئیسالم و نەریتەکانی 

ئەوانەی بەڕۆژو نین .   دەمەزەرد دەکەنەوە
سوکایەتیان پێدەکرێت وهەرکەس لەبازارەکان 
شت بخوات دەم بجوڵێنێت دەیان کەس سەیری 
دەمی دەکەن و تانەو تەشەری لێ دەدەن، وە 
کاتێکیش جەژنی رەمەزان هات ئیتر رۆژوەوان 
دەکەونە سوکایەتی پێکردنی ئەوانەی بەڕۆژو 
نین و دەڵێن جەژنت پیرۆز بێت لەو الشەوە 
تەعلیقێکی لێ دەدەن دەڵێن هەرچەندە جەژنی 

 .تۆ نییە بەس قەیناکە جەژنت پیرۆز بێت

یان هەندێک جار ئەوانەی بەرۆژو بوون  
تەعلیق لەوانە دەدەن کە بەرۆژو نەبوون دەڵێن 
جا تۆ بۆ نانی جەژن دەخۆیت خۆ تۆ موسڵمان 

خاڵێکی دیکەی ئیزعاج .  نیت بەرۆژو نەبوویت
کردن ئەوەیە هەموان لە رۆژی عارفەدا 

ماندون شەتەکن بەهۆی فرکان فرکانەوە بەدوا 
شت کڕیندا خاوەن دوکان ماندوە کەچی کە 
یەکەم رۆژی جەژن هات ئیتر بەرە بەیان 
خەڵک ڕاکە ڕاکیەتی بۆ مااڵن وجەژنە پیرۆزەو 
گەردن ئازادی لەیەکتر بیر لەوە ناکەنەوە ئاخر 
ئەم ئینسانانە ماندوبوون رۆژی پیشوو ترو وە 
درەنگانی شەوو لەسەرکار هاتوونەتەوە کەچی 
بەیانی زوو هەڵدەکوتنە سەر ماڵیان جەژنە 

 . پیرۆزەیان لێ دەکەن

ئەو خێزانانەی کە پابەندی نەریتەکانی مانگی 
رەمەزانیش نەبوون، لە رۆژی جەژندا 
رزگارییان لە میوانی بەکۆمەڵ نابێت، کە 
سەرلەبەیانی زوو دەچینە سەریان، گوایە 
گەردن ئازایی و پیرۆزبایی جەژنیان پێ 

 .. رادەگەیەنن

هەموو ئەو کەشە نا تەندوست و کۆنەپەرستانە 
... ئیسالمیە کە لەو مانگەدا، کۆمەڵگە دادەگرێت

بە پلەی یەکەم حزبە دەسەاڵت بەدەستەکان 
ئەوە ئەوانن رێگەیان بۆ ...  بەرپرسن لێی

بەمەالکان و مزگەوتەکان، بە رەوت و کادرە 
ئیسالمیەکان داوەو تەراتین بکەن و مافە 
فەردی و مەدەنییەکانی خەڵک و ئازادییەکان 

ئەو حزبانە کە شادەماری ...  پایماڵ بکەن
قورعان "  پیکهاتەیان پشت بەستنە بە شەیعەت

، لەوە زیاتریان لێ چاوەروان "و حەدیس
 ...  ناکرێت

لەکۆتایدا دەمەوێت ئەوە بڵێم نابێت ڕێگە 
بدرێت بەناوی پیرۆزی مانگی ڕەمەزانەوە 
کرێکاران بێ کار بکرێن دوکانی مەی 
خواردنەوەو باڕەکان دابخرێن و چێشتخانەو 

نابێت ڕێگە بدرێت مەالو ...  گازینۆکان دابخرێن
ئیسالمی سیاسی لە مزگەوتەکانەوە سوکایەتی 
بە خەڵک و خودی ژنان بکرێت کە بەڕۆژو نین 
. یاخود ژنان کە  جلوبەرگی مەدەنی دەپۆشن

پێویستە لەالیەن بەرەی پێشکەوتنخوازی 
کۆمەڵگەوە دەسەاڵت ناچار بکرێت، ریز لە مافە 
فەردی و مەدەنییەکان و ئازادییەکان بگرێت و 
  ئازادی دینداری و بێ دینی، بە فەرمی

 ..بناسێت

 !!مانگیڕەمەزانمانگیپێشێلکردنیئازادیوبێکاریوگرانیوکۆنەپەرستییە
 رۆژ عەزیز: نووسینی

 مافێکی سەرەتایی... ئازادی دینداری و بێ دینی
 !هەر تاکێکی کۆمەڵگەیە 
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دا دنیا باوەشی بۆ بیرمەندێکی  ٦/٦ئەمساڵ لە 
مرۆڤایەتی کردەوە، کەسایەتیەک کە 
نوێنەرایەتی بەرژەوەندیەکانی زۆربەی 
کۆمەڵگە دەکات و لە گۆشە نیگای چینێکی 
دیاریکراوی کۆمەڵگە کە زۆربەی زۆری 
کۆمەڵگا پێکدەهێنێت کە چینی کرێکارە وەک 
چینێکی شۆڕشگێڕ دەوری سەرەکی هەیە لە 
ئاڵوگۆڕی ریشەیی و شۆڕشگێڕانە بۆ 
کۆمەڵگەیەکی ئازادو یەکسان، ئەویش کارڵ 

 .مارکسە
باوەشکردنەوەی دنیا بۆ مارکس و دوبارە 
گەڕانەوە و روهێنانی کۆمەڵگە بۆ چەپ و 
کۆمۆنیزم، لەالیەکەوە بەرهەمی فاسدبوونی 
رۆژ بەرۆژ زیاتری نیزامی دیلهێنەری 
سەرمایەدارییە بەهەموو بەرگ و مۆدیڵ و 
شیوەکانیەوە، بەرهەمی بنبەستی 
سەرمایەدارییە لە وەاڵم دانەوە بەو قەیرانە 
قوڵ و سەرپاگیرەکەی و لیکەوتەکانی، لە 
هەژاری و برسیتی و بەرینبوونەوەی بیکاری 
و جەنگ و تیرۆریزم و نائەمنی و دەیان 

لەالیەکی تریشەوە ...  دەردو موسیبەتی تر
راست و دروست بوونی لکێدانەوەو 
بۆچوونەکان و تیزەکانی مارکسە، لەسەر 

 ...کۆمەڵگەی سەرمایەداری
بانگەشەکانی تیۆریسێۆنە بۆرژوازییەکان، کە 

کۆتایی "  بەدوای شکستی بلۆکی شەرقدا جاری
ئاشتی و "  دا، بانگەوازی دنیای"  مێژوویان

" ئارامی و کۆتاییهاتنی دیکتاتۆریەکان
بەکردەوە نەک پوچی خۆی ...  راگەیاند

سەلماند، بەڵکو ئەوە راستیەشی سەلماندەوە 
کە تا نیزامی سەرمایەداری و شیوە 

ملمالنێی ...  بەرهەمهێنانی سەرمایەداری هەبێت
چینایەتی، تایبەتمەندی کۆمەڵگەیەو میژووی 
کۆمەڵگەش مێژووی بەرامبەرکێی چینی 
کرێکاریی کرێگرتەیە لەبەرامبەر بە نیزامی 

جەنگ و ...  سەرەوخواری سەرمایەدارییدا
کوشتار، دیکتاتۆریەتی شاراوەی دەسەاڵت و 
سەرمایە لە ئەمریکاو ئەوروپادا، تا 
دیکتاتۆریەتی بێ پەردەی دەسەاڵتی 
رژێمەکانی ئەمریکای التین و واڵتانی ئەفریقیاو 

لە تایبەتمەندیەکانی نیزامی ...  ئاسیا
سەرمایەدارین و جەنگ و کوشتار و نائەمنی 
و تیرۆر، تەنها دەتوانێت دەرهاویشتەو یەکێک 
لە لێکەتەکانی خودی ئەم نیزامە چاوچنۆکە 

ئەم دەورانە دەورانی  بەکردەوە ...  بێت
داکوژانی هەموو ئەو تیزو بۆچوونە دژە 
مارکسیانەیە، کە چەندەی توانیان ویستیان 
دنیای پێ گێژبکەن و ماهیەتی چینایەتی 

بەاڵم ...  چاوچنۆکانەی سەرمایەداری دابپۆشن
لەدڵی خودی ئەم نیزامەدا، چینی کرێکار و 
بێبەشان، ئۆردوی بێ ئەژماری دژی جەنگ و 

ئەمڕۆ ...  تیرۆریزم، خوازیارانی دنیایەکی تر
چاویان لە چەپ و کۆمۆنیزم و مارکسیزمە، 

پێشوازی لە ...  وێڵی ئازادی و بەرابەرین
دووسەد ساڵەی یادی مارکسدا، پێشوازییە لە 
یادی و رۆڵی خەباتکارانەی مارکس لەهەموو 
زەمینەکانی فەلسەفەو سیاسەت، فکر و تیۆری 
شۆرشگێرانە، پراکتیکی کۆمۆنیستی و کاری 
ڕیکخراوەیی، وە دووبارە بەدەستەوەگرتنی 

 .   مانفێستی کۆمۆنیستە
ساڵ لەدایک بوونی مارکس و   ١١١بەڵێ پاش 

سەرهەڵدان و کۆتاییهاتنی جەنگ ساردو 
هاتوهاوار و جاڕی سەرجەم بۆرژوازی و 

دەوڵەت و بیرمەندو دەسەاڵتەکانیان بۆ مەرگی 
مارکس و کۆمۆنیزم، جاڕی ناساندنی 
سیستەمی سەرمایەداری بەدوا نیزام و بە 
ئەبەدی و ئەزەلی نیشاندانی و هەوڵدان بۆ 
رتوشی دیموکراسی و بازاڕی ئازادو پەرلەمان 
و دنیای یەک قوتبیەکەیان بەنەمری و هەتا 

دا "    ١١١مارکس "  هەتایی، بەاڵم ئەمساڵ لە 

هیچ جێگایەک بۆ ئەو پڕوپاگەندە و 
چەواشەکارییە دژی کرێکارو خەڵکی 
مەشمەینەتی کۆمەڵگایە نەمایەوە، تەنانەت 
ئەوە تەنها داواکاری و باسی کۆمۆنیستەکان و 
کرێکارانی پێشڕەو زۆرێک لە کەسایەتیەکان 
نین لەدنیادا باسی مارکس و تیۆرییەکان و 
رێگاچارەی ئەو دەکەن لەبەرامبەر ئەزمەی 
سەرمایەداریدا، بەڵکو ئەوە خودی بیرمەندانی 
سەرمایەداریشە کە قەیرانە دەورەییەکان 
یەخەیان دەگرێت و لە دابەزینی قازانج و 
ترسی دەسەاڵتەکانیان، لە هەوڵی 
داشکاندنەوەی بەسەر کۆمەڵگەدا لە بێکارکردن 
و کرێی کەم و و برسی کردنی کۆمەڵگە بۆ 
مانەوەی خۆیان پەنا بۆ مارکس و راستی و 

دروستی تیۆری ئابووری مارکس دەبەن کە 
. راست و دروستی وتووە و دەگەڕێنەوە بۆی

دەیانەوێت مارکس تەنیا بە بیرمەند، 
فەیلەسوف، ئابوری ناس، زانا و نوسەر و 
بلیمەت بناسێنن و هەلومەرجی ئەزمەکانی 

خۆیانی پێ لێکبدەنەوە و بەمە دەیانەوێت 
مارکس لە راستی خۆی داماڵن لە پەیوەندیەکی 
توند و هەڵپێکاوی لەگەڵ چینی کرێکار و 
شۆڕشگێڕێتی چینایەتی بۆ ئاڵوگۆڕی 
کۆمەڵگەی سەرمایەداری بۆ کۆمەڵگەیەکی 

 .ئازادو یەکسانی کۆمۆنیستی
مانگی پێشوو ناوی مارکس و  ١  -٥ئەگەرچی 

راستی تیۆریەکانی مارکس تایتڵی سەرەکی 
زۆرێک لە میدیا جیهانیەکانی داگرتبوو تا یادی 
لەدایک بوونەکەی وە کۆمەڵێک چاالکی زۆری 
جۆراوجۆر خرابووە دەستورەوەو لە 
نوسینێکی  ئاخری مانگی ئەپریل دا ئیشارەم 

ئایاردا زۆرێک لە چاالکی و باسی  ٦پێدا و لە 
جۆراوجۆری سیاسی و تیۆریکی لەسەر 
مارکس و باسەکانی و ژیاننامەی خراونەتە 
ڕوو، وە بەشێوەی فەرمی پولێکی بەریدی 
تایبەت بە وێنەی مارکسەوە  لە ئەلمانیا 

هەروەها شاری تریر بۆ پەردە .  بتبۆتەوە
هەڵماڵین لەسەر پەیکەرە گەورەکەی مارکس 
کە لەواڵتی چین دروستکراوە بووە نمایشی 
مارکس و کۆمۆنیزم و لەشوێنی 
جۆراوجۆرەوە خەڵک ئامادەبوون،  وە 
کۆمەڵێک چاالکی تاکو کۆتایی ئایار لە یادی 

 .مارکسدا ئەنجام دەدرێت
هەر کەسێک چاوێکی خێرا بە پەیجی  

گاردیانی بەریتانیدا بگێڕێت بە خێرایی بۆی 
دەردەکەوێت کە جێگاو رێگای مارکس پاش لە 
دوو سەدە لەدەمی زۆرێک لە نوسەران و 
بیرمەندانێکی دنیاوە لەسەر نیزامی 
چەوسێنەرانەی سەرمایەداری و هەژاری و 
برسیکردنی کۆمەڵگە راستیەکی حاشا 
هەڵنەگرەو هەر ئەوەشە لەجیهاندا روو هێنان 
بۆ مارکس و خوێندنەوەو لەچاپدانەوەی 
بابەتەکانی مارکس لە کاپیتاڵ و مانیڤێست و 
تێزەکانی فیورباخ و ئایدۆلۆژی ئەڵمانی و 

لە چاپدانەوەو ...  هەژاری فەلسەفەو
بتوبوونەوەی روو لەزیادبوون و 

ئیکۆنۆمیست و بەردەوامیدایە، ئەوە جیا لە 

ئیندپێندنت و رادیۆ و  تەلەفزیۆنی جۆراجۆر 
لە ئاستی دنیادا بابەتی تایبەتیان 
بتوکردۆتەوەو هەتا زۆرێک لە الیەنگرانی 
سیستەمی سەرمایەداری هێناوەتە قسە کە 
ناتوانن راستەوخۆ رەخنە لەمارکس بگرن، 
بەاڵم شەرمنۆکانە باسی ئەوە دەکەن کە 

 .هەندێک لە شتەکانی مارکس راستە
بەاڵم هێشتا هەموو ئەوانە وەاڵمدەرەوەی 
راستیەکان نین لەسەر مارکس وەک 
بیرمەندێکی چینێکی دیاریکراو چینێکی 
شوڕشگێڕ کە لە کۆمەڵگەی سەرمایەداریدا 
مەوجودە، بۆ ئاڵوگۆڕی شۆڕشگێڕانە، 
شانبەشانی ئەنگڵز کاریان کردووە، دەیانەوێت 
کە تەنیا وەک کەسایەتیەکی جیهانی و 
بیرمەندێکی بێ مونافسی جیهانی لەسەر 
تیۆری ئابوری و قەیرانەکان باسی بکەن، بەاڵم 
نایانەوێت ئەو رێگایەی کە خستویەتیە بەردەم 
کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بۆ دەرچوون لە قەیران 
و برسیکردنی ئینسانەکان و شەڕو کاولکاری 
کە بەڕۆشنی لەمانیڤێستی حزبی کۆمۆنیست و 
تێزەکانی دەربارەی فیورباخ باسی کردووە، 
باس بکەن، واتە تا ئەو جێگایە دەیانەوێت وا 
باسی بکەن کە دایبڕن لەچینی کرێکارو 
ئاڵوگۆڕێک کەپێویستە لەدنیای سەرمایەداریدا 
رووبدات، واتە وەاڵمدانەوە لە دیدگای 
چینێکەوە کە هەموو بەرهەمهێنانی کۆمەڵگە 

 .ئەو بەرهەمی دەهێنێت و کەڵەکەی دەکات
بەاڵم لە مێژووی مرۆڤایەتیدا هیچ بیرمەندێک 
بەوێنەی مارکس لە یادەوەریەکەیدا جێگاو 
رێگای بەرزو مەزن رانەگیراوە، هەر ئەم 
دەیەیی ئەزمەی سەرمایەداری و هەوڵی 
سەرمایەدارن بۆ شکاندنەوەی ئەزمەکانیان 
بەسەر چینی کرێكارو بێکارکردن و نانەوەی 
شەڕو کوشتار و لەبەرامبەریدا بوونی 
ناڕەزایەتی فراوان لەدنیا و بێزاری زۆربەی 
خەڵكی کۆمەڵگە لە دەوڵەت و دەسەاڵتدارانی 
بۆرژوازی و نەفرەت لە هەڵبژاردن و شەڕو 
کوشتاریان، نیشانەی زیندوویی تێکەڵبوونی 
مارکس و تیۆریەکانی مارکسە بۆ ئاڵوگۆڕی 
ریشەیی کۆمەڵگە بۆ سۆشیالیزم، کە ئەویش 
. بە چینی کرێکاری هوشیارو رێکخراو دەکرێت

هاتنەوەی مارکس و گرنگی دەورو جێگای 
مارکس بەمانای گرنگی دەورو جێگای ئەو 
چینە کۆمەاڵیەتیەش دێت کە دەتوانێ ئەو 
ئاڵوگۆڕە بەوجود بهێنێت و مارکس بەرۆشنی 
نیشانی داوە، هەموو ئەوانە راستی زەرورەتی 

 ١١٢٢مارکس و کۆمۆنیزم دەخوازێ لەساڵی 
دا کە وەک ساڵی مارکس ناسراوە کە 
کۆمەڵگای مرۆڤایەتی ئەمڕۆ لەهەموو کات 

 .زیاتر پێویستیەتی
٢٠/٦/١١٢٢ 

 :لە ساڵی مارکسدا
 دنیالەهەمووکاتزیاترپێویستیبە

 !مارکسوکۆمۆنیزمە
 نوری بەشیر: نووسینی
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شاری  ،ڕێپێوانی سەدان هەزاری لە کرێکاران
 !!مێاڵبۆرن لە ئوسترالیا لە هاتوچۆ دەخات

ڕێپێوانی بەرفراوانی سەدان هەزاری لە 
کرێکاران لە شاری ماڵبۆڕن، بوو بە مانشێتی 
تەواوی ڕؤژنامەو پۆڕتاڵ و تەلەفزیۆن و 

 .ڕاگەیاندنە سەرەکییەکانی سەرتاسەری جیهان
هەموو ئەو ڕاگەیاندنانە ئەوەیان دوپات 
دەکردەوە کە ئەو ڕێپێوانە مەزنە هاتوچۆی لە 
تەواوی شاردا پەکخست و تەواوی ڕێگاو 

 .شەقامەکانی لەجووڵە خست
ئەو ڕێپێوانە گەورەیە سێ کاتژمێری خایاند، لە 
کاتژمێری یازدەی سەرلەبەیانی بەکاتی 
ماڵبۆڕن لە بەردەم دادگای لێکۆڵینەوەکانی 

 .شاری ماڵبۆرن کۆتایی پێهێنرا
مەبەستی سەرەکی ئەو ڕێپێوانە سەد هەزاریە 
: لە کرێکارانی ئوستڕالیا بۆ ئەوە بوو کە

بارودۆخی شوێنی کار باشتر بکرێت، الیەنی 
کەمی سەعات کار زیاتر بکرێت، پاڵپشتی بۆ 

،  (سی ئێف ئێم ئی یو)ڕابەرانی سەندیکای 
مەسەلەی دایەنگا و سەرپەرشتی منااڵن، 

هەروەها دڵنیایی  فرەیی و گونجاندن لە کاردا،
لە بوونی کارو دڵنیایی لە بەردەوامیدا و 

 ..چەندین داواکاری گرنگی کرێکاری تر
لە بەردەم دادگای شاری ماڵبۆرن دا  

قسەکەرانی ئەو ڕێپێوانە داوایان لە 
بەشداربووان کرد کە پاڵپشتی خۆیان 
ڕابگەیەنن بۆ هەردووک ڕابەری دیاری 
کرێکاری کە ئێستا کەیسەکانیان لەژێر 

جێگەی باسە .  لێکۆڵینەوەدان لەالیەن دادگاوە
سکرتێری سەندیکای گەورەی  جۆن سێتکەکە 

یە (سی ئێف ئێم ئێم ئی یو)کارێکاریە بە ناوی 
ئەو سەندیکا .  جێگریەتی و شۆن ڕێردنیش

کرێکارییە هەموو بەشەکانی تەعمیرات و 
بیناسازی، دارستان، دەریاییەکان و کارگەکان 

 .دەگرێتەوە
هەروەها تێبینی کراوە کە هەندێک لە 
ئامادەبووانی ئەو ڕێپێوانە منداڵ و کەس و 
وە هەروەها  .کاری خۆشیان لەگەڵ خۆ هێناوە
تێبینیش کراوە کە بەشداربووانی ئەو ڕێپێوانە 
تەنها سەر بەو سەندیکایە نەبوون، بەڵکو 
 .چەندین چین و توێژی تریشی لەخۆ گرتووە
بۆ نموونە؛ کاتێک کە دەزگایەکی ڕاگەیاندن 
چاوپێکەوتن دەکات لەگەڵ بەشداربوویەک ئەو 
ئەو ڕێپێوانە زۆر لەوە گەورەترە  ":پێی دەڵێت
کە تەنها لەالیەن یەک سەندیکاوە سەرپەرشتی 
بکرێت، و تەنها ئەندامانی سەر بەو 
ئەمە زۆر لەوە  ..سەندیکایەش نین لێرە
هەروەها سەلینە شاڕپ کە ژنێکی  "گەورەترە
بەشداربووی ئەو ڕێپێوانە بوو لەگەڵ کوڕە 
من بۆیە هاتووم تا " :چوار ساڵەکەیدا دەڵێت
پشتگیری لە کرێکاران بکەم و پشتگیریش لەو 
هەروەها " .داوایانە بکەم کە کرێکاران هەیانە
یەکێکی تر لە بەشداربووان دەڵێت لە 
هەمووالوە شەڕ لەبەرامبەر کرێکاراندا 

بەرپاکراوە و مافەکانیان پێشێل کراوە، بۆیە 
ئێمەش دەبێت نەک هەر بەرەنگاری بکەین 

 ".بەڵکو پتر کاتی هەستان و مانگرتنە
جێگەی باسە کە هەندێک لە سەندیکاکان داوای 
دۆالر زیاد  ٦١ ئەوە دەکەن کە النی کەم
بکرێت لە هەفتەیەکدا، بەاڵم نوێنەری دەوڵەت 
دۆالر  ١١ زۆرە و قسە لەسەر $٦١ دەڵێت
ئەمەش  .دەکەن کە زیاد بکرێت لە هەفتەیەکدا
ئەوە دەگەیەنێت کە دەوڵەت دەیەوێت و پێی 
 ٥٤٦ باشە النی کەمی کرێی هەفتانە  لە
بەاڵم هەندێک لە  ١١١  دۆالرەوە  بکرێت بە
نوێنەرانی سەندیکای کرێکاران دەیانەوێت 

 .دۆالر لە هەفتەیەکدا ١٩٦ بکرێتە
 ٢٢ کرێکار دەمرن و ١٠ لە تەنها یەک ڕۆژدا

 ...ی تریش بە سەختی بریندار دەبن
لە پارێزگای بلوجستان لە واڵتی پاکستان 
چەندین کرێکار دەبنە قوربانی و بەو 
هۆیەشەوە کەمپین لە دژی خاوەن کاران و 

 .بەڕێوەبەری کانەکان ڕادەگەێنرێت
کانەکاندا  ناو لە چەند ڕووداوێکی جیاجیای  

تەنها لەیەک ڕۆژدا چەندین قوربانی لە 
 .!!نێوکرێکاراندا لێ دەکەوێتەوە

دا بە پێی هەواڵی  ١١٢٢-٦-٦لە ڕۆژی 
ڕاپۆڕتەکان، لە کانی پیر ئیسماعیل دا لە 

کرێکار کاری  ٠١تا  ١٦ناوچەی مەڕوار کە 
تێدا دەکرد، بە هۆی تەقینەوەی گازی میسان 
کانەکە لەدەروازەکەیەوە تێک دەروخێت و 

 .کرێکار ٢٥دەبێتە هۆی کوشتنی 
هەر لە هەمان ڕۆژدا، واتە لە ڕۆژی پێنجی ئەم 
مانگەدا لە ڕووداوێکی تردا لە ناو کانێکی ترلە 
ناوچەی سوڕانج، کە لەالیەن دەوڵەتەوە 
خاوەنداری دەکرێت و لەالیەن کۆمپانیای 

 ١گەشەپێدانی کانزاکانەوە بەڕێوەدەبرێت، 
مردنی ئەو حەوت .   کرێکاری تر دەمرن

کرێکارەش بەهۆی ئەوەوە بووە کە بەشێکی 
کانەکە لەکاتی کارکردندا تێک ڕوخاوە و 

 .کرێکارەکانی کەوتۆتە ژێرەوە
بەڵگەکان ئەوە دەردەخەن کە هەموو ئەو 
ڕوداوانە بەهۆی ئەوەوە بوون کە 
کاربەدەستان زۆر گوێیان نەداوە بە 
ڕێنماییەکانی تەندروستی و خۆپاراستن لەناو 

، کەمال ئۆزکانهەر بۆیە .  کانەکاندا
یاریدەدەری سکرتێری گشتی پیشەسازی دێتە 

ئەو کارەساتانە دەتوانرا "سەرخەت و دەڵێت
بەریان پێبگیرێت ئەگەر کاربەدەست و 

بەڕێوەبەرانی کانەکان پەیڕەوییان کردبایە لە 
شایەنی باسە ".  ی کانەکان ٢١٥یاسای ژمارە 

کە ئەو یاسایە  تایبەتە بە تەندروستی و 
 .سەالمەتی کارکردن لە ناو کانەکاندا

لە (٢١)هەر لەبەر ئەوەش بوو کە نزیکەی دە 
یەکیەتی و سەندیکای کرێکارانی جیهانی 
کەمپینێکیان لە شاری ئیسالم ئابادی پاکستان 

لەو کەمپینەدا بەشداربووان .  ڕاگەیاند
ڕایانگەیاند کەدەبێت دەسەاڵتداران گرنگی 
زیاتر بدەن بە یاساکانی تەندروستی و 

هەر لەو کەمپینە .  سەالمەتی لەناوکانەکاندا
فراوانەدا ئیدانەی هەموو ئەو کۆمپانیا و کان و 
خاوەنکارانەیان کرد کە یاساکانی سەالمەتی و 
تەندروستیان فەرامۆش کردووە و هەر بۆیەش 
قوربانی بەم شێوەیەی لە ناو کرێکاراندا لێ 

 .دەکەوێتەوە
 ٩هەڵکشانی ڕێژەی برسیەتی لە تورکیا بۆ 

 !ساڵدا ٢٦بەرابەر لەماوەی 
 ٩تێچووی رۆژانەی تێرکردنی خێزانێکی 

کەسی لە تورکیا لە ماوەی مانگی نیسانی 

لیرەی تورکی بەرزبۆوە،  ٦٥.٦٤ڕابردوو بۆ 
 ٢.٥٤٢هەروەها تێچووی مانگانەش گەیشتە 

ناوەندی لێکۆڵینەوەی یەکێتی .  لیرەی تورکی
نەقابەی کرێکارانی مەعدەن ڕوونیان کردەوە، 
کە تێچووی خواردنە سەرەکیەکان 
بەرزبوونەوەیەکی بەرچاوی لەماوەی مانگی 

وە ئەو ڕێژەی .  نیساندا بەخۆوە بینیوە
هەروەها هێڵی .  سەرەوەی پشتڕاستکردەوە

 .لیرەی تورکی ٦٢١١هەژاری گەیشتۆتە 
بەپێی ئەو داتایانەی ئەو ناوەندە دەریکردوە، 

لیرە هەیە بۆ  ٢٩.٩٢ژنان پێویستیان بە 
خۆراکی تەندروست، و پیاوانیش پێویستیان بە 

لە کاتێکدا منداڵ .  لیرە هەیە لەڕۆژێکدا ٢٩.٤٢
ساڵی پێویستی بە  ٢٢-٢١لە تەمەنی نێوان 

 ٥-٩لیرە هەیە، لە کاتێکدا منداڵی تەمەن  ٢٥.١٦
 .لیرە هەیە ٢٢.١٦پێویستی بە 

ئەم ناوەندە لەهەفتەی یەکەمی هەموو مانگێکدا 
هەڵدەستێت بە بتوکردنەوەی ئەم ڕاپۆرتە، 
بەپشت بەستن بە ڕێژەی هەلئاوسانی نرخی 
بەکارهێنراوی ڕاگەیەنراو لەالیەن لیژنەی 

شێوەی )  هەروەها ڕاپۆرتی.  ئاماری تورکی
خۆراکی دیاریکراو لە تورکیا، کە لەالیەن 
بەشی خۆراک و پارێزگاری زانکۆی هاجیتبەی 

 .تورکیەوە ئامادە دەکرێت

ژنانی کرێکاری کشتوکاڵی مۆراکۆیی لە  
ئیسپانیا، فەزیحەی ئیستیغالل کردنیان لەالیەنی 

 !جنسیەوە ئاشکرا دەکەن
 Buzzfeedلێکۆڵینەوەیەک کە لەالیەن سایتی 

ژن لە  ١٢ەوە کراوە، ئاشکرای دەکات کە 
واڵتانی ڕۆمانیا و بولغاریا و مۆراکۆ 

ڕووبەڕووی القەی سێکسی دەبنەوە لە 
کێڵگەکانی تەماتە، و هەڕەشەی کوشتنیشیان 

ئەم فەزیحەیەش .  لێدەکرێت ئەگەر قسە بکەن
کە سایتەکە ئاشکرای کردوە، بەردەوامی 
چیرۆکی ژنە کرێکارە مۆراکۆییەکانە کە 
دووچاری القەی سێکی بوونەتەوە لەبەرامبەر 

 .کارکردنیان لەو کێڵگانەی تەماتەدا لە ئیسپانیا
ئەوەی جێی سەرسوڕمانە؛ کە ئەوە مەرجی 

دەبێ !  ئەو کۆمپانیانەیە بۆ کارکردن تێیدا
هاوسەرگیریشت کردبێت، ئەمەش ئاسانکاری 
بۆ خاوەن کارەکان دەکات بۆئەوەی کاری 
. سێکسی خۆیان لەو کێڵگانە بکەن

بەپێچەوانەوە، ئەگەر کرێکارە ژنەکان 
هاوسەرگیریان نەکردبێت، ئەوا لە بەرامبەر 
ئەو القە کردنە ڕووبەڕووی یاسا دەبنەوە، 
بەتایبەت ئەگەر بەڵگە هەبێت کە پەردەی 
کچێنی لەدەست دابێت، لەکاتی پشکنینی 

ئەمەش لەسەر حکومەتی مۆراکۆی .  پزیشکیدا
پێویست کردوە کە دەخالەت بکات بۆ پاراستنی 
هەلومەرجی ڕێزلێگیراو لە کرێکارە ژنە 
مۆراکۆییەکان لەکاتی کارکردنیاندا بۆئەوەی 

 .القە نەکرێن
بەاڵم، لەبەرامبەردا یەکێک لە کرێکارە ژنە 

هەموو "  مۆراکۆییەکان بۆ ڕۆژنامەکەمان گوتی
کرێکارەکان ڕووبەڕووی القەکردنی سێکسی 
نابنەوە، هەروەها هەموویان ڕازی نابن 

زۆربەیان .  کەکاری سێکسیان لەگەڵدا بکرێت
 "بەکەرامەتەوە کاری خۆیان دەکەن

 
کرێکارانی مانگرتوو، بەندەری حەیفا و 

 ...ئەسدود لە ئیسرائیل دادەخەن

کرێکارانی مانگرتوو هەردوو بەندەری 
سەرەکی حەیفا و ئەسدود لە ئیسرائیل 
دادەخەن، وەک ناڕەزایەتی لە بەرامبەر 
دروستکردنی سەکۆیەکی ڕکابەری بیانی، کە 
بۆتە هۆی ڕاگرتنی دەیان کەشتی بارهەڵگر لە 

 ٢١نزیکەی .  ٢١/٦/١١٢٢شەممە  ٦ڕۆژی 
کەشتی لە چاوەڕوانیدا بوون بۆ بەتاڵکردنی 

 ٢٩بارەکانیان لە بەندەری ئەسدود، لە کاتێکدا 
. کەشتی تر لە بەندەری حەیفا ڕیزیان بەستبوو

... قسەکەرێکی بەندەرەکان

هەواڵیناڕەزایەتییەکرێکارییو
 جەماوەرییەکان
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لە ڕۆژ هەاڵتى کوردستان ڕۆژانە گوێ بیستى 
هەواڵى دڵتەزێنى لەسێدارەدانى گەنجان و الوان 
دەبین هەروەها گوێ بیستى هەواڵى کوشتنى 

گوێ .  کۆڵبەرانى زەحمەتکێشى کورد دەبین
بیستى زیندانیکردن و ئەشکەنجەدانى گەنجان 
دەبین، گوێ بیستى هەواڵى بێ مافى وبێکارى 
و هەژارى و سەرکوت وگەندەڵى و دزى و 

ئەم هەواڵ و .  قەیران و کێشەکان دەبین
چل ساڵە  ٩١دەنگوباسانە ئەوا بە درێژایی 

بەردەوامە ئەمەش لەسایەى هەبوونی دەسەاڵت 
و سیستەمى کۆنەپەرست و فاشیزمیی 
ئیسالمیی ئێرانەوەیە، بە دڵنییایەوە هەتاوەکو 
ئەو سیستەمە دژە ئینسانییە بەردەوام بێت لە 
دەسەاڵت لەئێران سەرجەم هەواڵە ناخۆش و 
دڵتەزێنە جۆراوجۆرو قەیران وکێشەکان 

لەدرێژەى هەبوونى هەواڵ و .  درێژەى دەبێت
دەنگوباسە ناخۆشەکاندا بەپێی ئەو هەوااڵنەى 
کە لە میدیاکان وڕۆژنامە و ماڵپەڕ و 
ناوەندەکانى ڕاگەیاندن بتوکراوەتەوە 
کارەبەدەستانى کۆمارى فاشیزمیی ئیسالمیی 

کە زیندانێکى (  رامین حسێن پەناهی)ئێران 
سیاسی کوردە بۆ قەرەنتینەی زیندانی سنه 

واتە بە پێی ئەو هەوااڵنەی کە بە .  گواستۆتەوە
بنەماڵەى رامین حسێن پەناهى و پارێزەرەکەی 

ی ٢٢)  ١١٢٢ی مەی ٢دراوە سێ شەممە 
زیندانی سیاسی کورد .(  هێ٢٠٤١خاکەلێوەی 

بەمەبەستی "  ڕامین حسێن پەناهی"
جێبەجێکردنی حوکمی لە سێدارەدانی بۆ 

لە ئێستادا ڕامین .  قەرەنتینە گوازراوەتەوە
حسێن پەناهى لەگەڵ چەندین زیندانى تر 

هیدات عبداللە پوور و زانیار )بەناوەکانى 
مورادى و لوقمان مورادى و ابوبکر روستەمى 
و کمال احمد نەژاد و چەندینى تر کە 
ناوەکانیان بتونەکراوەتەوە لە زیندانەکانى ترى 
ئێران لەالیەن رژێمی ئێرانییەوە چاوەڕێی 

بڕیاربوو رۆژی .  لەسێدارەدان دەکەن
ی ئایار لەسێدارە بدرێت ڕامین ٠پێنجشەمە 

ئەگەرچى لەئێستادا لە ژوورى .  حسێن پەناهی
تاکە کەسێ وە گواستراوەتەوە ژوورى گشتى 
لەو بەروارو کاتە لەسێدارە نەدراوە ڕامین بۆ 
کاتێکى نادیار دوای خستووە، بەهەرجۆرێک 
بێت به پێی ئەزموونی پێشوو بەداخەوه ئەمه 
نیشانەی ئەوەیه که کات و ساتی ئێعدامی 

ئەوەش زانراوه که لێژنەیەک له .  رامین نزیکه
تارانەوه چوونه زیندانی سنه لیژنەکە ناوى 

بۆى هەیە بەنهێنى .  ە(لێژنەی مەرگ)
لەسێدارەى بدا و پاشان هەواڵى لەسێدارەدانى 
بە بنەماڵەکەى ڕابگەیەنێت، یاخود بەنادیارى 
بیهێڵێتەوە هەروەکو کارە دژە ئێنسانییە 
هەمیشەیییەکانى کە سااڵنە چەندەها کەس 
لەسێدارە دەدا و تەرمەکانیشیان ناداتەوە 
یاخود لەناو زیندان بەشێوازى جۆراوجۆر 
. دەیان کوژێت بە شارەوەیی و نهێنى دەمێنەوە

بەاڵم زۆر بەداخەوه هەر دوای بتوبوونەوەی 
هەواڵی گواستنەوەی رامین بۆ قەرەنتینەی 

ساڵ  ١٦زیندان، نیشتمان حسێن پەناهی تەمەن 
که دەبێتە خوشکەزای رامین و ئەفشین حسێن 
پەناهی، له ژێر گوشاری زۆری دەروونی و 
خەمی رامین و بنەماڵەکەیدا دەگوترێت دەستی 
داوەته خۆکوژی و کۆتایی به ژیانی خۆی 

بەاڵم زۆر ڕوون نییە کە نیشتمان .  هێناوه
تی  اڵتدارانی حکومه سه خۆی کوشتبێت، بەڵکو ده

زای  وخۆ نیشتمان خۆشکه ئیسالمی ناراسته

ڕامین یان کوشتووە بەهۆى ئەوەى دەستى 
بەناڕەزایەتى دەربرین کردووە و دەنگى 
. بەرزکردۆتەوە لە دژى لەسێدارەدانى ڕامین

کاربەدەستانى ناو زیندان بۆ بێ دەنگ کردنى 
بەگوێرەى .  بە ناڕاستەخۆیی کوشتوویانە

نیشتمان هەر له (  مێردى)هەواڵەکان هاوسەرى 
. پێوەند لەگەڵ پەروەندەی رامین زیندانی کراوه

بەپێى ئەو هەواڵ و دەنگوباسانەى کە لە 
میدیاکان بتوکراوەتەوە لە ماوەی نزیک بە 
یەک ساڵی ڕابردوو و بە دوای دەستگیربوونی 

و بێ سەروشوێن "  ڕامین حسێن پەناهی"
ڕۆژ لە الیەن ناوەندە  ١١١بوونی بۆ ماوەی 

ئەمنییەتییەکانی ڕژیمەوە، رۆژی پێنجشەممه 
ی ٦ی ژانویە بەرامبەر به ١٦رێکەوتی 
ی هەتاوی حوکمی ئێعدامی ٢٠٤٥رێبەندانی 

تێکۆشەری سیاسی رامین حسێن پەناهی 
لەالیەن دادگای دژە ئینسانى کۆمارى فاشیزمی 
ئیسالمیی لە شارى سنەوه به وەکیلەکەی 

شایانی باسه رامین .  راگەیەندرا(  پارێزەرەکەى)
 ٢٠٤٥ی پووشپەڕی ١حسێن پەناهی رێکەوتی 

به دوای ئەوەدا کە بۆ سەردانی دایک و باوکی 
بەسااڵچووی گەڕابۆوه کوردستانی رۆژهەاڵت، 
له شاری سنه کەوتە ناو کەمینی هێزەکانی 
. سپای پاسداران و به برینداری به دیل گیرا

لەو کاتەوه تا ئێستا له زینداندا ئەشکەنجه و 
دەرکردنی حوکمی .  ئازاری زۆر دراوه

ناعاداڵنەی لەسێدارەدان لەالیەن دادگای ڕژیمى 
مەالکانەوە بۆ ڕامین حسێن پەناهی به تاوانی 
ئەندامەتی کۆمەڵه بووه و چەندین تۆمەتی 
دیکەشیان داوەته پاڵی، ئەگەرچى لەالیەن 
ڕامینەوە تۆمەتەکان ڕەتکراوەتەوە، بەاڵم هەر 
حکومى قەرەقوشى بەسەردا سەپاوە 
سیستەمى مەال ئیسالمییەکان ئەڵێن ئەبێت 

بەدرێژایی چەند .  ڕامین لەسێدارە بدرێت
هەفتەیە لە واڵتانى ئەوروپا و چەند واڵتى تر 
چەندین میتینگ و ناڕەزایەتى و خۆپیشاندانى 
جۆراوجۆر لەالیەن ئازادیخوازان و مرۆڤ 
دۆستانەوە ئەنجامدراوە، کەمپینى کۆکردنەوەى 
ئیمزا و ناردنى نامە بۆ ناوەندەکانى ڕێکخراوە 
و ناوەکاندەکانى داکۆکى کار لەمافەکانى مرۆڤ 
وناردنى نامە بۆ ئەندامە پەرلەمانەکانى واڵتانى 

دەشگوترێ چەندین .  ئەوروپا و بەریتانیا
ڕێکخراوى جیهانى و ئەوروپایی کە بەرگرى 
لەمافەکانى مرۆڤ دەکەن نامەى ناڕەزایەتیان 
ئاراستەى بەرپرسانى کۆمارى ئیسالمیی ئێران 
کردووە داواى هەڵوەشاندنەوەى ئەو بڕیارەیان 
کردووە، بەاڵم بەرپرسانى کۆمارى فاشیزمیی 
ئیسالمیی گوێێان بەهیچ نەداوە و بەقسەى 
کەسیان نەکردووە هەروەک ئەڵێن لەکەرى 
شیتان نەهاتوونە خوارەوە ئەڵێن ڕامین هەر 

بۆ پاشەکشەکردن و .  لەسێدارە دەدەین
هەڵوەشاندنەوەى بڕیارى لەسێدارەدان 
بنەماڵەى ڕامین حسێن پەناهى و سەرجەم 
بنەماڵەى زیندانییەکانى تر پێویستییان 

بەهاوکارى و پشتیوانى سەرجەم مرۆڤ 
دۆستان و ئازادیخوازان و یەکسانیخوازانى 
کورد و سەرجەم هاواڵتیانى تێکۆشەرى 
ئازادیخواز و مرۆڤ دۆستى دونیایە، کە 
بەهانایانەوە بچن بەیەکەوە و یەکگرتوانە 
دژایەتى هەبوونى یاساى لەسێدارەدان لەئێران 

ناکرێت چیتر ڕێگە بدرێت ڕۆژانە .  بکەن
گەنجان و الوانى کورد لە ئێران لەسێدارە 
بدرێن، پێویستە سنوورێک بۆ ئەم سیستەمە 

دانانى ئەم سنوورەش بۆ .  فاشییە دابندرێت

پچراندنى پەتى سێدارەو ڕاگرتنى شەپۆلى 
بەکۆمەڵى سەربڕین و سەرپەڕاندنى گەنجان و 
الوانى تێکۆشەرى ڕۆژ هەاڵتى کوردستانە، 
ئەتوانین سەربکەوین و پەتى سێدارەش لەت 
لەت بکەین و خەندەو پێکەنینیش بەگەڕێنینەوە 
بۆ سەر لێوى دایک و باو ک و خوشک و 
براکانى سەرجەم زیندانى کراوانى ئێستا کە 
چاوەڕوانى لەسێدارانى ئازیزانیانن، بەاڵم بەم 

بەم خۆبادان و !  جۆرە تێکۆشانەى ئێستا نا
! خۆدەرخستنە سیاسى و حیزبییەى ئێستا نا

بەم جۆرە گروپ بەندى و کوتلەبەندى و بەش 
بەشێن و لەیەکتر خوێندن و ڕەخنەى مل 

ئەبێت دان بەو ڕاستیەدا !  شکاندنى یەکترى نا
بنێین کە پێش ئەوەى ئەوانى تر لە هەڵە و 
کەموکوڕى دابن ئەوا خۆمان زۆر زیاتر لەوان 

خۆمان !!  ولە تۆ لە هەڵە و کەموکوڕى داین
ئەبێت ڕەخنە لەخۆمان بگرین بە جۆرێک ناخ و 
دەروونى خۆمان بریندار بکەین کە بەخوێنى 
. خۆمان ساڕێژى برینەکانى یەکترى بکەین

دەستى هاوکارى و پشتیوانى بۆ یەکترى درێژ 
بکەین بە جۆرێک هیچ هێزێک نەتوانێت 

ئەکرێ پەتى .  لەمپەربێت و ڕێگربێت لەنێوانماندا
سێدارەکان بسوتێنین لەجیاتى چاوەڕوانى گیان 
لەدەستدانى ئازیزانمان، بەاڵم بە مەرجێک 
هەموو ئەوانەى کە دڵییان بۆهێنانەدى ئازادى 

و مافەکانى مرۆڤ لێدەدات تەبا ویەکگرتووبن 
لە .  لە تێکۆشان بۆ دژایەتیکردنى لەسێدارەدان

هەر دەوڵەت و واڵتێکى جیهان هەیە کوردى لێ 
یە، لە واڵتانى ئەوروپا و ئەمریکا و بەریتانیا و 

هتد بە هەزارەها و بگرە بە ملیۆنان ....کەندا و 
کورد هەیە لەو واڵتانە تاک تاکە و بەتەنها 
یاخود بە گروپ بەندى و حیزبایەتى 
هەریەکەیان سنگى خۆی دەردەپەڕێنى دەڵێ 
من ئازادیخواز و مرۆڤ دۆستم، بەاڵم ناتوانن 
بەیەکەوە مرۆڤ دۆست بن و ئازادیخوازبن 
نەخشەڕێگایەکى هاوبەشیان هەبێت بۆ 
تێکۆشانى هاوبەش لەدژى بەجێبەجێکردنى 

لە دژى کوشتنى .یاساى لەسێدارەدان لەئێران 
بۆ تەنها جارێک بە هەزارەها و .  کۆڵبەران

بەملیۆن کورد لەپاریس یان لە لەندەن یا 
لەبەرلین و لەهەر شوێنێک بێت بێنە سەر 
شەقامەکان بەیەکەوە هاواربکەن بۆنەفرەت 
کردن لە چەوسانەوە و نەفرەت کردن و 
دژایەتیکردنى جێبەجێکردنى یاساى دژە 
بەشەرى لەسێدارەدان لەئێران بە دڵنییایەوە 

ئەتوانین .  کاریگەرى زۆر باشى دەبێت
سەرکەوتووبین لمۆزمى مەالکان تێک بشکێنین 
کە دەیانەوێت یاساى لەسێدارەدان جێ بەجێ 
بکەن، بەمەرجێک هەموو ئەوانەى کە داکۆکى 
لە هەبوونى سیستەمێکى سیکۆالر و ئازاد 
دەکەن یەکگرتوو تەبابەن بۆ تێکۆشان بۆ 
ڕوخانى سیستەمى فاشیزمیی مەالکانى 

بە دڵنییایەوە هەموو خەڵکى .  ئیسالمیی لەئێران
تێکۆشەرى ڕۆژهەاڵتى کوردستان و ئێران زۆر 
بێزارە لەهەبوون و جێبەجێکردنى یاساى دژە 
ئینسانى لەسێدارەدان، بەاڵم ئەو خەڵکە 
پێویستى بە ڕێکخرابوونە بۆئەوەى بەیەکەوە 
بە یەک دەنگ و بە تێکۆشانى یەکگرتوانە بە 
دەنگى بەرز هاوار بکەن و نەفرەت بکەن 

تاک تاکە .  لەدژى هەبوونى یاساى لەسێدارەدان
و بەتەنها بۆڵەبۆڵکردن هیچ کاریگەرى نییە بۆ 
گۆرانکارێکى باشتر لە کۆمەڵگەدا، بەاڵم ئەگەر 
هەموو ئەوانە یەکگرتووبن و خەباتى هاوبەش 
بکەن کە خودى خۆیان دەڵێن ئێمە دژى 
هەبوونى یاساى دژە ئینسانى لەسێدارەدانین بە 
دڵنییایەوە سەردەکەوین، بەاڵم بە 
جێبەجێکردنى نەخشە ڕێگایەک کە گەشە 

 .بەتێکۆشانى هاوبەش و یەکگرتوانە بدات
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بڕیاری کشانەوەی تاکالیەنەی دەوڵەتی 
 ٢+٦ئەمریکا لە ڕێکەوتنە نێو دەوڵەتییەکەی 

یانی ،ئەمریکا، بەریتانیا، فەرەنسا، ئەڵمانیا، 
لەگەڵ ڕژێمی ئیسالمی ئێران،   -روسیاو چین 

چەند ڕۆژێک لەمەوبەر  کە لەالیەن ترامپەوە
واژۆ کرا، لەچەند ڕۆژی ڕابردوەوە تا 

یەکێک لە گەورەترین ڕوداوە   ئێستا
ئەم ڕوداوە بووە یەکێک لە .  جهانییەکان بوو

هەواڵ و پرسە گەرمەکانی دەزگاکانی 
 .ڕاگەیاندن و ڕای گشتی جیهان

لەمبارەیەوە لێکدانەوەو ڕاوبۆچوون و 
هەڵوێستی جۆراجۆر لە گۆشەنیگای جیاوازەوە 

زیاتریش ڕاوهەڵوێسگیری یە .  بەدی دەکرێت
سیاسییە گشتی و فەرمییەکان الیەنگیرن بۆ 
الیەنەکان، جگە لە ڕاو هەڵویستی هەندێک لە 
چەپ و کۆمۆنسیتەکان کە بە گشتی دژایەتی 

 .هەموو الیەنە دەرگیرەکان دەکەن

ئەوەی جێگای سەرنجیشە ئەوەیە کە زۆربەی 
لێکدانەوەو ڕاوبۆچونەکان زیاتر لەڕوانین لە 

وە .  هەڵوێستگیری دەکەن  ڕواڵەتی پرسەکەوە
پێیان وایە کە کرۆکی پرس و کێشەو ملمالنێکە 
هەر ئەوەیە کە خودی الیەنەکان پروپاگەندەی 

 .بۆ دەکەن

ڕواڵەتی پرسەکەش الی ئەوان ئەوەیە کە گوایە 
دەست ڕاگەییشتنە بۆ چەکی   ئێران لە هەوڵی

ئەتۆمی و ناوکی و، ئەمریکاو هەمو دۆست و 
هاوپەیمانەکانیشی ڕێگای پێنادەن ئەم نەیارو 
دوژمنەیان بێیتە خاوەنی ئەم جۆرە چەکانە، 
چونکە ئەمن و ئاساییشی جیهان دەخاتە 

لە کاتێکدا وەک ئاماژەمان پێدا .  مەترسییەوە
ئەمە تەنها ڕواڵەتی کێشەو پرسەکەیەو 
کردویانە بە بەهانە تا لەم ڕێگایەوە کۆمەڵێک 
ئامانجی سیاسی و ئابوری و سەربازی تر 

 .بەدی بێنن

ڕۆشنکرنەوەی هۆکارە راستەقینەکان   جا بۆ 
وا پێویست دەکات ئاماژەیەک بە 

تایبەتمەندی ڕژێمی ئیسالمی و   هەندێک
و  بنەمای کێشەو ملمالنێکانی لەگەڵ ئەمریکا 

 .هەندێک لەو زلهێزانە بدەین

بەر لەهەر شتێک پێویستە ئەو ڕاستیی یە 
جارێکی تر جەخت لێبکەینەوە کە ئەم ڕژێمە 
بەرەنجامی بەالڕێدابردنی ڕاپەرین وشۆرش و 
سەرکوتی جەماوەری شۆرشگێر بوو کە 

. دا  ٢٤١٤ڕژێمی شایان ڕوخاند لە ساڵی 
نەبوونی یەک   بە پلەی یەکەم لە  ئەمەش

بەدیلی بەهێزی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
کۆمۆنیستی و کرێکاری وایکرد ئەم باڵە 
ئیسالمییەی چینی بۆژوازی لە هەلومەرجێکی 
تایبەتی ناوخۆیی وناوچەیی و جیهانیدا بتوانێت 
دەست بەسەر هەموو دەسەاڵت و دەوڵەتدا 
بگرێت و بەهێزی سەرکوت خۆی تا ئێستا 

 .بسەپێنێت

تایبەتمەندی ئەم ڕژێمە ئیسالمییە سەرکوتگەرو 
کۆنەپەرست و تیرۆریستیەش لە چاو ڕژێمی 
شای سەرکوتگەری هاوکارو هاوپەیمانی 
ئەمریکاو ڕۆژئاوا وەک زۆربەی ڕژێمە 
سەرمایەدارییە ژێردەستە ئیمپریالییەکان زیاتر 
پەیڕەوکردنی بوو بۆ مۆدیلی سەرمایەداری 
دەوڵەتی بەسەر هەموو هۆیەکان وسەرجەم 
پرۆسەی بەرهەمهێنانی سەرمایەو زیدەبایی و 
زیدە قازانج لە سایەی دەسەاڵتێکی ئەوپەڕی 
سەرکوتگەر کە سەرەتاییترین ماف و ئازادی 

کرێکاران و توێژە   بۆ  بە ڕەوا نابینێت
 .ستەمدیدەکان

ئەم ڕژێمە بەپێی ماهیەتە چینایەتییەکەی 
نایەوێت و ناتوانێت ڕێگا بدات بە کەمترین 
کردنەوەی دەروازە بۆ سەرمایەدارایی و 
هاوردنی کااڵو پێویستییەکانی تری بازارو 

 .ئازاد  ملمالنێی

وە هەر ئەمەش هۆکارو کرۆکی هەموو کێشەو 
ملمالنێی و هەڕەشەو گوڕەشەو پیالنەکان لە 
دژی یەکتر لە نزیک بە چڵ ساڵی ڕابردوەوە تا 

 .ئێستا

جا هەرچی دەوڵەتە ئیمپریالیستەکانی ئەمریکاو 
ئەوروپایە دەیانەویت ئێران، کە لەسەر 
دەریایەک لە نەوت و گازو سەروەتو سامان، 
بە تایبەتی هێزی ملیۆنی کاری هەرزان، 
ڕاوەستاوە دەرگاکەی بە فراوانی ئاوەاڵبێت بۆ 
ناردنی سەرمایەی دارایی و کااڵو تەکنیکی 

هەرچی .  ئەوان وەک زۆر واڵتی تری دونیا
ڕژێمی ئیسالمی ئیرانیشە، وەک وتمان بە پێی 
ناوەڕۆکە چینایەتییە بۆرژوازییەکەی، لە ڕووی 
فکری و سیاسی و مێژویییەوە نە دەیەوێت و 
نە دەتوانێت پەیڕەوی تەواو لە مۆدیلی 
سەرمایەی بازاری ئازادو هاوردنی سەرمایەی 

هتد دەرەکی بکات بە بێ سانسۆرو ..دارایی و 
 .البردنی تاریفەی گومرکی و ملمالنێیەکی ئازاد

ئیتر هەمو دروشم و پروپاگەندەکانی تریان 
لەهەردوو الیەنەوە بە تایبەتی ئەمریکاو 
ڕۆژئاوا لە بوون و پەرەپێدانی ئێران بۆ چەکی 
ناوەکی و مەترسی بۆسەریان و پرسی مافی 
مرۆڤ و دیموکراسی زیاتر 

لەدەوری ئەم کێشەو   بەهانەیەکن  کۆمەڵە
 .ملمالنێ سەرەکییەدا دەخولێنەوە

تەنانەت پروپاگەندەی مافی مرۆڤ و 
دیموکراسی لەدژی ئەم ڕژێمانە تا ئەو جێگایە 
مەبەستی ئەمریکایە کە کەمترین دەرفەت بدەن 
بۆ کردنەوەی بازارەکانیان بۆ وەبەرهێنانی 

هەر کات ئەو دەرفەتەیان دا .  سەرمایەی ئەوانە
ئیتر پروپاگەندەکان هەمووی خودبەخود 

 .نامێنن

باشترین نمونەش دەوڵەت و دەسەاڵتی  
پاشایەتی سعودیەو زۆری ترە کە 

سەرەتایترین مافی مرۆڤ و دیموکراسی و 
هەڵبژاردنی تێدا نییە، بەاڵم نەک هەر هیچ 
کێشەیەکیان لەگەڵی نییە، بەڵکو باشترین 
دۆست و هاوپەیمانی ئەمریکاو دەوڵەتە 

 .سەرمایەدارییە ڕۆژئاوایییەکانن

بێگومانە ئەوە ڕونە کە ئەمریکاو پێنج زلهێزە 
ئەمپریالیزمەکەی بەریتانیاو فەرەنساو ئەلمانیاو 
ڕوسیاو چین لەوەتەی ڕژێمی ئیسالمی لەسەر 
کارەو، دەسەاڵتە سەرکوتگەرییەکەی جێگیر 
کردوە، بەردەوام بەشێوازی جۆراوجۆر لەهەر 
دەورەیەک، چ بە تەنهاو چ پێکەوە، هەم لە 
ناکۆکی و ملمالنێدابوونە و هەم لە ڕیکەوتن و 

بە .  هاوکاری بە پێی هێزو هاوسەنگییان
تایبەتی ئەمریکا لەهەر دەورانێکی بااڵدەستی 
خۆیدا هەموو شێوازێکی فشاری هێناوە بۆ ئەم 

هەر لە ئابڵوقەی ئابوریی و پێکدادانی .  ڕژێمە
سیاسی، جار جار سەربازی، تا نەخشەو 
پیالنی ڕوخانی ڕژێم جا چ ویستبێتی شەر لە 
دژی بەرپا بکات و سیناریوی رەشی وەک 
عیراق و سوریا بەدی بێنێت، بەهاوکاری تاقمە 
پرۆ ئەمریکایییەکانی وەک سەڵتەنەتەکان، 
یاخود بەهاوکاری باڵە کۆنەپەرستەکانی ناو 
ڕژێم هەوڵیداوە ئاڵوگۆر بکات بە قازانجی 

 .خۆی

بەاڵم دوای چەندین ساڵ لەهەڕەشەو 
گوڕەشەی دەخاڵەتی سەربازی و سەپاندنی 
ئابڵوقەی ئابوری و پیالنی جۆراجۆری ڕژێم 

 ١١٢٦  چێنچی بێ ئاکام ئیتر لە مانگی مەی
هەموویان بە چاودێری نەتەوە یەکگرتوەکان و 
دەخاڵەتی لیژنەی چاودێری وزەی ناوەکی و 
یەکیتی ئەوروپا لەسەر کۆمەڵێک خاڵ 

گرینگترین خاڵیش ملدانی ڕژێمی   .ڕێکەوتن
بوو بۆ سنوردانان بە پەرەپێدانی   ئیسالمی

پرۆژەی وزە ئەتۆمییەکەی لە ژێرچاودێری 
لەبەرامبەر ئەمەدا هاوکات ئەمریکاو .  ئەوان

هاوکارەکانیشی ئابڵوقەی ئابوری لەسەر 
هەڵبەت .  البەرن کە چەند ساڵ بوو دایان نابوو

ملیار  ٢٥١لەم ئابڵوقەیەشدا ئیران زیاتر لە 
دۆالر زیانی پێکەوتبو، بەاڵم بە پێی ڕێکەوتنەکە 

ئەمە .  ملیار دۆالری بلکۆکراویان دایەوە ٢٢١
 .سەرەڕای کۆمەڵیک شەرت وشروتی تر

ساڵ لەم ڕیکەتننامەیەو الوازی  ٠بەاڵم دوای 
بوونی پێگەی سیاسی و سەربازی ئەمریکا چ 
لە گۆڕەپانی ملمالنێ و شەرەکان لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەبەرامبەر نەیارەکانی 
لەوانە خودی ڕژێمی ئیسالمی چ دابەزینی 
کێشی لەنێو هاوپەیمانە ئەوروپییەکانیشی ئیتر 
ترامپ و ئیدارەکەی ناچاربوون چاوبخشێننەوە 
بە ڕێکەتننامەکەو بەبەهانەی پوچەوە پاشگەز 

دیارە لەم ڕوەوە نیگەرانییەکان و .  ببنەوە
هەندێک بەڵگەی ئیسرائیل و سعودیە وەک دوو 
دۆستی دێرینی ئەمریکاش کاریگەری هەبووە 

لەسەر ئەم پاشگەزبونەوەیەو کشانەوەیە لە 
 .ڕێکەوتنەکە

لە واقعدا ئەمانە هۆکاری سەرەکی و 
راستەوخۆی ئەم کێشەو ملمالنێ و پرسەو 
تەنانەت پاشەکشەی ئەمریکایە لەو 

 .ڕێکەوتنامەیە

بەاڵم ئەوەی ئاکامەکانی ئەم کشانەوەیە لە 
ئێستاو داهاتودا چی دەبێت دەکرێت ئاماژە بە 
زۆر خاڵ بدرێت لە ئاستی ناوخۆیی وناوچەیی 

 :و جیهانی لەزۆر الیەنەوە بۆ نمونە

ئاکامی کاریگەری سەلبی هەردوو :  یەکەمین
ئەم دەوڵەتە بۆرژواییە ئەوەیە کە بەبەهانەی 
چارەسەرنەبوونی کێشەو ملمالنیکانیان و، 

ئەوە .  هەڕەشەوگوڕەشە تەنانەت ئەگەری شەڕ
فشاری ئابوری و سیاسی و سایکۆلۆژی زیاتر 

بە تایبەتی خەڵکی ئەو واڵتانەی .  بۆ خەڵک دێت
کە چەند ساڵە دەرگیری شەڕی نوێنەرایەتی 

 .نێوان ئەم ڕژێمانەن

ئەوەتا هەر لەگەڵ کشانەوەکەیدا ترامپ بریاری 
. سەپاندنی ئەوپەڕی ئابڵوقەی دا بەسەر ئێڕاندا

وە ئەمەش یەکەمین قوربانییەکەی خەڵکی 
 .ستەمدیدەی ئێران دەبێت

هەموو الیەنەکانی دەرگیر لەم کێشەو :  دووەم
ملمالنییەدا، بە تایبەتی ئەمریکاو ڕژێمی 
ئیسالمی دەخاڵەتەکانیان لە واڵتانی ناوچەکە، 
بە تایبەتی عێراق و سوریاو یەمەن و لیبیاو 

چ ڕاستەوخۆ بە .  زۆری تر، توندتر دەکەنەوە
لەشکرکێشی زیاتر، چ بە هاندان و هاوکاری 
ڕژێم و دەستەوتاقمە کۆنەپەرستە ئیسالمی و 

 .تایەفی و قەومی یەکانیان

پێکدادانە سەربازی و هێرش و، :  سێهەم
تەنانەت ئەگەری شەڕی نێو هەندێک لە 
. دەوڵەتەکانی ناوچەکە لەم قۆناغە زیاتر دەبێت

بە تایبەتی پەرەگرتنی ڕاستەوخۆی شەڕ 
. لەنێوان ڕژێمی سوریاو ئێران لەگەڵ ئیسرائیل

وە هەر ئێستا ئەوە بەچاوی خۆمان دەبینین 
هەفتەیەی ڕابردوو کە چۆن هێرشی  ٠-١لەم 

ئاسمانی و موشەکبارانی بنکەکانی یەکتر 
 .دەکەن

قوڵبونەوەی کێشەو ملمالنێ و، :  چوارەم
... تەنانەت شەڕ لە نێوان

 

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

هۆکاری کێشەی نێوان ئەمریکاو ئێران چییەو ئاکامی “لەم گۆشەیەدا ...جارێک، باسێک یان چەند باسێکی باڵودەکاتەوە
 دەخوێننەوە...؟کشانەوەی لە ڕیکەوتنەکە چی دەبێت

 ١١بۆ الپەرە 



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 15/5/2018(  28) ساڵی دووەم، ژمارە

 

سەرەتا پێمان خۆشە خۆتان :  بۆپێشەوە
 .بناسێین

ناوم سەردار عەبدواڵ حەمەیە، لە :  سەردار
دایکبووی هەڵەبجەم وسەرەتایی وناوەندیم 

بەشی زانستی .  هەر لەوێ تەواوکردووە
ئێستا .  ئابووریم لە زانکۆی موسڵ تەواو کردوە

هاوواڵتیەکی کەنەدایم و لەم واڵتەش ئەژێم و  
 . باوکی پێنج منداڵم

ئێوە لەگەڵ چ الیەنێکی سیاسی :  بۆپێشەوە
 بوون، بۆ گیران و چۆن گیران؟

ئەگەر پرسیارەکە :  سەردار عەبدواڵ حەمە 
ئەوە بێت لەسەر کام الیەنی سیاسی 
دەسگیرکرام، من بەتۆمەتی چاالکی سیاسی لە 

" و"  دەستە ی پێشڕەوانی پڕولیتاریا"ڕێکخراوی 
من لە .  دەسگیر کرابووم"  ڕەوتی کۆمۆنیست

دووالوە خەبەرم لەسەر درابوو، بەاڵم من بۆ 
خۆم لەوکاتەی دەسگیرکرام ئەندامی کۆمیتە 

 . مەحەلی سلێمانی دەستەی پێشرەوان بووم

لەکوێ گیران و ماوەی چەند :  بۆپێشەوە
 زیندانی بوون؟

کاتێ کە زانیم :  سەردار عەبدواڵ حەمە 
بەشێک لە هاورێکانم دەستگیراون منیش بە 
پەلە لەگەڵ هاوسەرم وکۆرپە ساواکەمان 
ماڵمان بەجێ هێشت بۆ ئاگادارکردنەوەی 
هاورێکانی رێکخستنمان، دەستمان کرد بە 
سەردانی ماڵی ئەو هاورێیانەم کە لە سلێمانی 
بوون، تاپێیان بڵیم خۆیان بشارنەوە وخۆیان 

ئەوکاتە تەلەفۆن ومۆبایل نەبوو، .  ببپارێزن
وەهیچکام لە هاوڕیکانیشم تەلەفۆنی ماڵەوەیان 
نەبوو، ناچار بەپیادەڕەوی ملی ڕێگامان 

یەکەم ماڵ کەچووم ماڵی هاوڕێ .  دەگرت
( کاوان قادری هونەرمەندی پەیکەرتاش بوو)

ئەو بەرپرسی شانەیەکی سەرەکی ڕێکخستن 
بوو، کە یەکێ لەو سێ شانەیە بوون کە من 

گەیشتینە ماڵیان کاتێ .  بەرپرسیان بووم
تەقەمان لە دەرگایان ئەدا کەچی دراوسێکانی 
یەکسەر وتیان ئەمشەو کاوانیان گرت وبردیان؛ 

پاشان چووم بۆ ماڵی .  لەم ناوەوە مەمێنن
هەرچەندە )وەستا سابیر، ئەوم ئاگادار کردەوە 

لە ڕێکخستندا پێکەوە نەبووین، بەاڵم هاورێی 
وە لەڕیگەی ئەوەوە پێم وت (  نزیک بووین

پەیوەندی بە سامان کەریمەوە بکات تا 
هەویەیەکی تەزویرم بۆ بکات بۆئەوەی لە شار 

سامان )دەرچم، وتی باشە ئاگاداری ئەکەمەوە 
کەریم ئەو کاتە یەکێ لەو سێ کەسەی 
دامەزرێنەری دەستە بوو ئەوکاتە ئەندامی 

ئیتر چاوەڕێ بووم، ئەنجا بەڕێ (.  ناوەندی بوو
کەوتین بۆ ماڵی شیخ حسێن لەگەڕەکی 
چوارباغ، کاتێ چووینە ئەوێ و خوشکەکەیمان 

ئەو لەگەڵ خۆشکی ئەژیا لە حەوشەیەکی )بینی 
ئەمنی اقتصاد شیخ حسێنیان :  وتی(  کرێدا بوون

بانگکردوە لە ماڵەوە نییە، ئێستا چووە بۆ 
شاهیدی دان لەسەر خاوەن ماڵەکەی کەگوایا 
کەلوپەلی لە دوکانەکەی بەگران فرشتووە 

ئنجا (.  وەک پیالنێک بوو بۆ گرتنی شیخ حسین)
نیو سەعاتی نەبرد حەوشەی ماڵەکە پڕ بوو لە 
: ئەمن یەکسەر منیان ڕاگرت بەپێوە و وتیان

ڕوو لە دیوارەکە بکە و دەستت بەرز بکەوە، 
دەستیان کرد بە پشکنینیم هیچیان نەدۆزیەوە 
جگە لە هەویەیەک کە ناوی جوانە مەرگی برام 

تۆچی :  و وێنەی خۆمی لەسەر بوو وتیان
من کارمەندم لە بەغدا :  ئەکەی لێرە؟ وتم

وکوڕی خۆشکی خاوەن ماڵەکەم بیستم کە 
ئەوتان گرتوە هاتووم بزانم مەسەلە چییە، 

من و سروە .  باشە بڕۆ ئەوالوە:  وتیان

و مناڵەساواکەم چووینە (  هاوسەری ئەوکاتەم)
ناو خێزانی خاوەن ماڵ، و لەگەڵ خۆشکی شێخ 

لەو کاتەدا .  حسێنی هاوڕێم دەست بەسەرکراین
من نەمدەتوانی قسە لەگەڵ کەس بکەم جگە لە 
سروە، بەاڵم سروە بە بیانووی 
مناکەڵەکەمانەوە دەیتوانی لەگەل ژنەکان 

بیرم لە .  هاتووچۆ بکات و قسەیان لەگەڵ بکا

پیالنێک کردەوە بۆ خۆدەربازکردن، بە 
لەهجەی هەورامی پیالنەکەم بە سروە وت 
ئەمنەکان تێ نەگەیشتن ئەمە چ زمانێکە، چونکە 

پیالنەکەش ئەوە بوو؛ .  تەنها سۆرانی فێرببوون
ئێمە شێخ :  کە بە ژنی خاوەن ماڵەکە بڵێت

حسێن ناناسین وخاوەن ماڵەکە خاڵی منە و بۆ 
ئیتر لەوکاتانەدا .  سەردانی ئەوان هاتوین

ئەمنەکان مەشغول بوون خەریکی پشکنینی 
داروبەرد وناوماڵ و سەر درەختی 

تا هەموو کەسەکان .  ناوحەوشەکەش بوون
وناوماڵەکەیان خستبووە ژێر کۆنتڕۆلی 

کات بووە دوانزەی شەو خاوەن .  خۆیانەوە
ماڵی دەسگیرکراو بە ئۆتۆمبیلەکەی 
بەڕێوەبەری ئەمن هێنرایەوە بۆ ماڵەوە و شیخ 
حسێنی هاورێمیان لە ئەمنە سورەکە گل 

لەو کاتەدا بە هەورامی بە سروە م .  دابووەوە
گوت، بە ژنی ماڵەکە بڵێت وئەویش بە خاوەن 
ماڵە ئازادبووەکە بڵیت ئەویش بە مدیر ئەمن 
بڵێت ئەمە خۆشکەزامە، ڕێگامان بدات تا برۆینە 
. دەرەوە لەو ماڵە لەبەر ئەو مناڵە ساوایە

پیالنەکەم سەریگرت ومدیر ئەمن فەرمانی بە 
ئێمە بە .  ئەمنەکانی تردا رێگا بدەن ئەمانە بڕۆن

پەلە هاتینە دەرەوە لە ماڵەکە وخۆمان دەرباز 
لەو کاتەدا برای شیخ .  کرد لە دەستیان

حسێنمان بینی لە بەردەم ماڵەکە کە ناوی کاک 
. عیسی بوو، چاوەڕێی هەواڵی براکەی دەکرد

ئەو بە پیادەڕەوی بردینی بۆ ماڵێک بۆ ئەوەی 
بمانشارێتەوە لە ڕێگادا هەموو هەواڵیکمان پێ 

ئەو بردینی بۆ ماڵی ژن وپیاوێکی خزمی .  وت

ئەوانیش ناویان )خۆی هەر لەو گەڕەکە 
شەو لەسەربان جێگیان (.  سەردار وسروە بوو

بەیانی هەستاین .  بۆ ڕاخستین و خەوتین
لەخەو پاش نان وچای بەیانی بەڕێکەوتین بۆ 

. لە گەڕەکی خەبات(  چیمەن)ماڵی خوشکم 
باسی مەترسیەکەم بۆ کرد کە لە سەرمانە دوو 
شەو لەوی ماینەوە دواتر بڕیارمدا جێگامان 
بگۆڕین، تاکسیمان گرت وچووین بۆ ماڵی خاڵم 
لە خانوە قوڕەکان، بە خاڵم نەوت خۆمان 
شاردوەتەوە لە ئەمن هەڵهاتویین، وتم هاتووین 

بۆ .  بۆ سەردانتان شەوێک لەوێ ماینەوە
بەیانی سەردانی وەستا سابیرم کردەوە وتم 
بزانم سامان کەریم هەویەکەی بۆ دروست 
نەکردووم، بۆئەوەی دەرچین لە شار؟ وتی 

ئەمەش یەکێ لە هۆی )نەخێر هیچ جوابی نییە 
ئنجا بڕیارمدا جێگامان (.  دەسگیر گرتنم بوو

بگۆڕین، چووین بۆ زەرگەتە بۆ ماڵی پووری 
و بە نیازی ئەوە نا کە لەوێ (شوکریە)سروە 

بمێنینەوە، بەڵکو بە نیازی ئەوەی بچینە ماڵی 
هاورێیەکی کۆمەڵەی ئێرانم لەوی نزیک بوو، لە 
شەهیدانی سەرچنار بوو، بەڵکو ئەو دەرمان 
بکا بۆ ناو کۆمەڵە، بەاڵم کە چووین لە 

لەوێ (  حەمە رەزا)دەرگاماندا هاورێێ کۆمەڵە 
نەبوو گەڕاینەوە ماڵی پووری سروە هەواڵمان 

دڵخواز کە ژنێکی )گەیاند بە خوشکی سروە 
. ، ماڵیان لە کانیسکان بوو(حاملە بوو لەوکاتەدا

ئێمە کە سەالمتین بە کەس وکار بڵێن خەمی 
ئێمەیان نەبێ تا ئێستا نەگیراوین، وە لە 

ئیتر ئەمە بووە .  زەرگەتەین لە ماڵی شوکریە
هەڵەیەکی مێژووی من بووە هۆی 

 ٩وە  ٠دەسگیرکردنمان شەو سەعات لە بەینی 
ی مانگی  ٢١لەسەر ٤ی سەرلەبەیانی ڕۆژی

، مالزم عەلی طەواری و دەیان ئەمن ٢٤٤١ی ٤
بەسەر دیواری ماڵەکەدا بازیان دایە 
ناوحەشەی ماڵەکە، و مالزم عەلی خۆی 
هەڵدایە سەر جێگای خەوتنەکەم لەهەیوانی 
ماڵەکە کەلەگەڵ مناڵەکەم و هاوسەرم لەوێ 

نەیهێشت من لە جێی خۆم بجوڵێم .  خەوتبوین
( شنواسمک:)وکەلەپچەی کردە دەستم؛ وتی 

، ناوی جوانەمەرگەی "باقی"ناوت چییە وتم 
ئێ وەڵال سدیگ :"  برامم پێ وت، ئەویش وتی

تۆ راست ئەکەی ناوت باقیە، "  بس انت باقی
چونکە تەنها تۆ ماوی دەسگیرمان نەکردووی، 
شەقازلەیەکی توندی لێدام منیش دوای ئەوە 
زانیم ئیتر من ئەبەن، بە سروەم وت، با 
ئەڵقەکەت بدەمێ بیفرۆشە، بیدە بە شیر بۆ 
مناڵەکە، ئەمنەکان خەریکی پشکنینی ماڵەکە 

لەو شەوەدا باوکی سروە یادی بەخێر )بوون 
بە هۆی بیستنی هەواڵەکەوە هاتبوو لەگەڵمان، 

یادی "  ئەبوبەکر"لەگەڵ پیاوی ماڵەکە کاک 
(. بەخێر و سێ کورەکەی هەموویان پشکنین

وتم بە سروە قوتووی شیرەکە بێنە ئەو مناڵە 
چونکە دەم ویست )برسیەتتی شیری بۆ بکە 

قوتوی شیرەکە نەکەوێتە دەست ئەمنەکان 
ناوی تەشکیالتی سلێمانیمان لەبنی شیردا 

وتم بەڵکو قوتووەکە لە ماڵەکەدا .  شاردبوەوە
بشارینەوە کەچی مالزم عەلی وتی ئەو 
قوتووی شیرە بکەنەوە یەکێ لە ئەمنەکان 
قوتوی شیری هەڵپچڕی منیش زۆر ترس دای 

هەرچەندە ناوەکان ناوی ئەسلی خۆیان )گرتم 
نەبوو، بەاڵم وەک تەنها بەڵگەیەک بوو 

بەدەست منەوە بیگرن و 

سەردار عەبدواڵ حەمە سەبارەت ...دیمانە لەگەڵ
 بە چۆنیەتی گیران و بیرەوەرییەکانی

 ناو زیندانی ڕژێمی بەعس 
 

 ئاراس رەشید: سازدانی
 بەشی یەکەم

١١بۆ الپەرە   

مێژوویەکیت سۆشیالیستیدا، کۆمەڵگەیەکی دامەرزاندنی و باشتر دنیایەکی پێناو لە کۆمۆنیستەکان، ێکۆشانی
جەالدەکانی...درەوشاوەیە لەالیەن یان لەدەستداوە، گیانیان کۆمۆنیستەکان لە زۆر ژمارەیەکی رێگایەدا لەو

بوونەتەوە شکنجە و گرتن و راوەدونان توشی سەرمایەدارییەوە، زاڵمانەی نیزامی پارێزەرانی و ...بەعس
بۆپێشەوەبەمەبەستیناساندنیرۆڵیتیکۆشەرانەیئەوکۆمۆنیستانەیلەالیەنبەعسەوەگیراون،تەوەرەیەکی

لەم...کەهەرجارەیگفتوگۆیەکلەگەڵیەکێکلەوهاوڕێیانەدەکات،کەزیندانیکراون...تایبەتیدەکاتەوە
 ...ژمارەیەداسەردارعەبدواڵحەمەدەدوێنین
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، گۆردرا بە "سەرچاوەیەکی مەترسی و پشتیوانیەکی تیرۆر"وەکو 
"... ئارامی لە ناوچەکەدا"دۆستی غەرب و الیەنێک بۆ گێرانەوەی 

دیارە هەوڵی ئەمریکا بۆ ئەوە بوو ئیران لە رێگای ئەو 
 ... ڕیکەوتننایەکەوە دەستەمۆ بکرێت

دوای سێ ساڵ بەسەر ئەو رێکەوتننامەیدا، کە کاتی خۆی چ  
ئیران و چ ئەمریکاو غەرب وەکو دەستکەوت و دەورەیەکی نوێ 
تەماشایان دەکرد، بەم دوایانە ئەمریکا وەکو الیەنی سەرەکی 
ریکەوتتننامەکەو الیەنی سەرەکی و قوتبی ناو ملمالنێکە لەگەڵ 

دیارە کشانەوەی ئەمریکا لە ...  ئێران، لە ریکەوتننامەکە دەکشێتەوە
رێکەوتتنامەکە، دوبارە ئارایشیکی تازە دەدات بە هاوسەنگی هیز 
لە ناوچەکەدا، لەالیەکەوە ڕۆڵی زیاتر دەدات بەناسیونالیزم و 
بۆرژوازی عەرەب لە روداوەکانی ناوچەکەداو غرورو پیگەی 

دەوڵەتانی غەرب کە ...  دەوڵەتی ئیسرائیلیش دەباتە سەرەوە
دەستیان گرتووە بە رێکەوتننامەیەکەوەو پابەندبوونی خۆیانی 

زۆرتر بەدوای پەیوەندییە ئابورەیەکانی ...  پێوە دوپات دەکەنەوە
خۆیانەوەن و نایانەوێت ببنە بازی ملمالنێی نیوان ئەمریکاو 

ئەمەش لەالیەکەوە قڵشتی نیوان بەشیک لە واڵتانی ...  ئیران
ئەوروپاو یەکیتی ئەوروپا لەگەڵ ئەمریکا زیاد دەکات و بە سودی 
ئیران و هاوکات لە بەرژەوەندی قوتبی نەیاری ئەمریکا، روسیاو 

لەهەموو ئەوانەش زیاتر ئەمریکا لە ...  چین، دەچیتە پێشەوە
داسەپاندنەوەی سزاکانی بەسەر ئیراندا، لە هاوکاری دۆستە 

و پیگەی ئیران ناتوانرێت ...  ئەوروپیەکانی بێبەش دەبێت
ی ساڵی ٢+  بگیڕدرێتەوە بۆ بەر لەکاتی ریکەوتننامەی پینج

١١٢٦ ... 
دەوڵەتی ئێران ئەمجارە، سەرباری هەرەشەکانی پێشوویان کە 
ئەگەر ئەمریکا لە ریکەوتننامەکە هەڵبوەشێنێتەوە، ئەوانیش گڕی 
دەدەن و دەی سوتێنن، دەیەوێت رێکەوتننامەکە بمینێتەوە لەگەڵ 

 .واڵتە ئەوروپیەکان
دیارە پابەندبوونی ئیران لەگەڵ واڵتانی ئەوروپا بە رێکەوتننامەکە، 
هیشتا ناتوانێت کاریگەری دووبارە داسەپاندنەوەی سزاکانی 

داسەپاندنەوەی سزای ...  ئەمریکا بەسەریدا، بی کاریگەر بکات
...  ئابوری و سزای کۆمپانیاکان بۆ هاوکاریکردن لەگەڵ ئێران

کاریگەری زۆری لەسەر ئیران و لەوانەش لەسەر خەڵکی کرێکارو 
هەژاری زیاتر دەکات، رادەی بیکاری ...  نەداری ئیران دەبێت

فراوانتر دەکاتەوە، دەیان کارگەو کارخانە رووبەرووی راوەستان 
دەکات، بیانو دەدەتە دەست دەسەاڵتی رەشی ئیسالمی تا لە ژیر 
ناوی سزاکاندا، شانی خۆی لەدابینکردنی داخوازییەکانی خەڵکی 
ئیران خاڵی بکاتەوە، وەدەستی هیزە سەرکوتکەرەکانی ئاوەاڵ 
دەکات تا دووبارە لە ژیر ناوی هەرەشەی دەرەکی و 

سەرکوتی زیاتر "  شەیتانی گەورە"رووبەرووبوونەوە لەگەڵ 
وە ئیران سزاکان دەکاتە چەکێک بۆ پاشەکشەکردن بە ...  بکەن

بزوتنەوەی نارەزایەتی وکرێکاریی و جەماوەری و شۆرشگێرانە، 
کە لەکۆتایی ساڵی رابردووە پێی نابووە قۆناغێکی تازەو ئاستێکی 

 ...بەرزترەوە
دیارە لەو نێوەدا، حزب و رەوتە بۆرژوازییەکانی ئێران، چاویان لە 
ئەمریکاو داسەپاندنی سزایە بەسەر ئیراندا  وەکو رێگایەک بۆ 

تا خۆیان بەسەر ...  الوازکردنی ئیران و روخاندنی ئەم رژێمە
الشەی خەڵکی برسی و بێئیرادەکراوی ئیراندا نەخشەی هەڵزنین و 

 ...دەستگرتن بەدەسەاڵتەوە، دابرێژن
هیچ لە ئەزموونی جینۆسایدی ...  ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی ئیران

و بۆیە ...  خەڵکی عێراق لە رێگایی ئابڵۆقەی ئابوریەوە فیرنەبوون
بێ شەرمانە داسەپاندی سزا بەسەر ئیراندا بە رێگایەک بۆ 
الوازبوونی رژیمی ئیران دەزانن و روویان لە کەعبەی ئەمریکایە، 

 ...تا هەرچی سزایە دای بسەپێنێت
کە پاشەکشەی ئەمریکا لە رێکەوتننامەی ...  لە کۆتاییدا دەبێ بلێین

سەرەتای ملمالنییەکی نوێیە لە نێوان ئەمریکاو ...  ئەتۆمی ئیران
ئیراندا، ئارایش و هاوسەنگی هێزە دەرگیرەکان لە ناوچەکەدا 

خەڵکی ئیران و ناوچەکە قوربانی یەکەمی ملمالنیی ...  دەگۆرێت
 ... دەورەی داهاتوو دەبن

      

 درێژەی دوا وتە،،،،،

کەشتی دیکەش لە بەندەری حەیفا ڕاگیراون، و  ٢١"  گوتی
بەرپرسێکی ".  چاوەڕێ دەکرێت کەشتی دیکە لەڕێگا بن

کرێکارانی بەندەرەکە ناڕازین بۆ ئامادەبوون "  بەندەریش گوتی
بۆ سەرکار، بەاڵم کەشتیە گەشتوگوزاریەکان دەتوانن بێنە 

 "بەندەری حەیفا
ەوە، حکومەت گڵۆپی سەوزی بۆ دروستکردنی  ١١٢٠لە سڵی 

بەندەری تازە هەڵکردوە، کە دەبێتە ڕکابەری بەندەری ئەسدود 
و حەیفا، کە هەردووکیان لەالیەن دەوڵەتەوە بەڕێوە دەبردرێن، 
ئەمەش دوای کێشەی کرێکاری کە بووە هۆی ڕاگرتنی 

ڕابەرە کرێکاریەکان کە .  بازرگانی لە ئیسرائیل بۆ چەندان ساڵ

لە دانووساندان لەگەڵ حکومەت لەسەر مەرجەکانی 
 ٦دامەزراندنی تازە لەژێر ڕکابەری بەندەرە تازەکان، ڕۆژی 

شەممە بانکراون بۆ بەردەم دادگای کرێکاری بۆ گفتوگۆکردن 
 .لەسەر مانگرتن

قسەکەری یەکێتی نەقابە کرێکاریەکان لە ئیسرائیل، ئەو 
پرسیارانەی دەربارەی کارەکان هەن، داویەتی بە لیژنەی 

 . کرێکارانی بەندەرەکان کە نەیانتونیوە پەیوەندیان پێوە بکرێت
وا بڕیارە کە کۆمپانیای شەنگەهای چینی نێودەوڵەتی 
بەندەرەکان، بەندەرێکی تایبەت لە حەیفا سەرپەرشتی بکات، و 
تێرمیناڵ ئەنتەرناسیۆنالیش بەندەرێک لە باشووری بەندەری 

بەندەرە تازەکان، "  حکومەت دەڵێت.  ئەسدود سەرپەرشتی بکات
 ".دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی تێچووی کەلوپەل

 ....هەواڵونارەزایەتییەکرێکارییەکان...درێژەی

، بەاڵم باش بوو ئەمنەکە کە (مەسەلەکەم لەسەر قورس دەبێت
سەری قوتوی کردەوە شیری بینی وتی سەیدی هەر شیری 
تێدایە لەوێ بەجێیان هێشت و من وسێ کوڕی گەنجی 

النکرۆز پڕ لە ئەمن  ٢١بینیم نزیکەی .  ماڵەکەیان بردە دەرەوە
ئەو ناوەیان گرتبوو، و دڵخواز لەیەکێ لە الندکرۆزەکاندا بوو 

ئەبێ ئەو ماڵەمان :  ئەویان دەستگیرکردبوو پێیان وتبوو)
ئەویش حاملە .  پیشان بدەی کە سەردار خۆی تێدا حەشار داوە

بوو زۆر ترسابوو لە ترسی گیانی خۆی شوێنەکەی منی 
کاتێ منیان خستە النکرۆزێکەوە و سێ .  بەوان دابوو

ئەم سێ کوڕە گەنجە )کوڕەکەیان خستە النکرۆزێکی ترەوە 
سروە بەخۆی وبە مناڵەکەوە هات (.  هەمان ڕۆژ ئازاد کران

ئەو مێردەم ببەن ئەگەر ئەو دەبەن دەبێ منیش :  وتی نابێ
بەرن وتیان باشە تۆش دەبەین، وتی ئەو مناڵە ساوایەش 

سروە و مناڵەکەشیان خستە .  دەهێنم، وتیان بیهێنە
سروە پێی وابوو بەڵکو بەزەییان بێتەوە )الندکرۆزێکی ترەوە، 

بە ژن ومناڵەکەمان وئازادم کەن لەبەر ئەوان، کەچی ئەوانیش 
لەڕێگادا بەرەو .  هێنران بۆ ئەمنە سوورەکە(  بوونە تۆمەتبار

ئەمنە سورەکە لە ناو النکرۆزەکدا زۆریان لێدام بە پشتی 

دەمانچە و بەبۆکس ولێدانی جۆراوجۆر، وەک سەگی هار تێم 
کێت لەگەڵە و کێ دەناسیت، با ئێستا :  دەیانووت.  بەربوون

ئێوە بە :  بچین بیهێنین وخۆت ئازاد دەکەین، منیش دەمووت
هەڵە منتان گرتووە؛ من کەسێکی سیاسی نیم وکەس ناناسم، 

ی بەیانی کە ٥نزیکەی کاتژمێر .  ئەوەندەی تر لێیان دەدام
گەشتینە ئەمنە سورەکە، بەچاو بەستراوی وبە کەلەپچەوە 
منیان دایە دەست جەالدێکەوە کە ناوی ئەبو دەلەف بوو، زۆر 
کەتە وزل بوو پۆستاڵ لەپێ وجلی سەربازی لەبەردا بوو، بە 
لێدان بردمی بۆ زیندان، یەک شەقی ئەوندە توندی تێ 
سرەواندم دەرگای ئاسنی صالۆنی ئینفرادیەکانی خوارەوەی 
پێ کردمەوە، پاشان بەستمیەوە بەشیشێکی ئاسنەوە 

 ٩لەوکاتەدا.  لەبەرانبەر چەند ژوورێکی ئینفرادی بە جێی هیشتم
زیندانی کۆن لە ژوورەکانەوە قسەیان لەگەڵ کردم و خۆیان 
پێ ناساندم، ئەوەی یەکەم جار ناسیم مامۆستا جەبار، کە 
بەتۆمەتی ئیغتیاالتی کۆمەڵە گیرابوو، یەکی تریشیان دکتۆر 
کامەران بوو بە تۆمەتی ڕەوتی کۆمۆنیست گیرابوو، بەاڵم 
دوانەکەی ترم بیر نایەتەوە، ئەو دوو زیندانیە زۆر هاندەرم 

بۆ بەشی .  بوون بۆ خۆڕاگری، زۆر شتیان لێوە فێربووم
مانگ لەم زیندانەی ئەمنە  ٥دووەمی ئەم پرسیارەتان من 

 …سوورەکە بووم

 ...لەگەڵسەردارعەبدواڵحەمە...درێژەیدیمانە

بە .  سعودیەو هاوپەیمانەکانی لەگەڵ ئێران و هاوپەیمانەکانیان
بێگومان .  تایبەتی تاقمە چەکدارە تیرۆریستییەکانیان

ڕەوتە   ئیسرائیلیش لەم نێوەدا ئاگری ئەم شەڕی نێوان
 .سوننگەراو شیعەگەراکان بە قازانجی خۆی خۆشتر دەکات

هیز هاوسەنگی  لەگەڵ زیاتر جەمسەربەندی و گۆڕانی :  پێنجەم
قەیران و ئاژاوەو پەشیوی و شەڕو   و قوڵبونەوەی

پێكدادانەکانی نێوان ئەم ڕژێم و تاقمانە لەم واڵتانە ئیتر 
ئەگەری پێکدادان و شەڕی ڕاستەوخۆی نێوان خودی ئەم 
زلهیزانەش ممکین تر دەبێت و جیهان زیاتر دەخزێننە ناو 

 .سیناریوی ڕەش و شەرو کارەساتی گەورەترەوە

بێگومان هەموو ئەم ئاکامانەش هیچی لە بەرژوەندی و 
تەنها .  قازانجی جەماوەری ئەو واڵتانەو ناوچەکەو جیهان نییە

خەڵک دەبێتە قوربانی نێوان کێشەو ملمالنێ و شەڕی ئەم 
وە سەرەنجام وێرای .  دەوڵەتە سەرمایەداری و ئیمپرپالیستیانە

پەرەسەندن دیاردەی شەڕوکوشت و کوشتار بێگومان 
ئاوارەیی و بێکاری وهەژاری و برسیتی و بیخانەوالنەیی و 

جا ئەگەر لە سایەی ئەم .زۆر دیاردەی تریش سەرهەڵدەدات
ڕژێم و دەوڵەتە سەرمایەداری و ئیپمریالیستیانەو باری ئەمنی 

و ئاساییش و هێمنی و ڕێکەوتنیاندا خەڵک هەمیشە 
دەچەوسێتەوەو بێ مافن ئیتر ئەوە لە سایەی ملمالنێ و 
ئاژاوەو شەرەکانیاندا بێگومانە خەڵکی توشی کارەساتی 

 .زیاترو زیاتر دەبن

بۆیە پێویستە لەسەر جەماوەری کرێکاران و توێژە 
بۆ ڕێگاگرتن و کۆتاییهێنان   ستەمدیدەو نەدارو هەژارەکان

بەم هۆکار و ئاکامە کارەساتبارانەی کەدەبنە هۆی 
دروستبوونی ئەم دۆخ و کەشە بۆیان بە 

. چینایەتی خۆیان ڕێکخراو و یەکگرتووکەن  سیاسی  ئاگایی
وە بەردەوام بن لە ناڕەزایەتیەکانیان و خەبات درێژە پێ بدەن 
تا پاشەکشەو الوازکردن و تەنانەت ڕوخانی دەسەالتی 

 .بۆرژوازی لەم واڵتانە

بە تایبەت ڕوخانی ڕژێمی ئیسالمی کە نزیک بە چڵ ساڵە بۆتە 
هێمای ئیرهاب و ئیعدام و سەرکوت و جیاکاری ڕەها بۆ 

روخانی ڕژێمی ئیسالمی لەڕیگای .  خەڵکی ناوخۆی و ناوچەکە
ڕاپەڕینێکی شۆڕشگێرانەی جەماوەرەوە، کە جارێکی تر 
تارمایییەکەی دێت و دەچێت، دەسکەوتێکی گەورە دەبێت بۆ 

چونکە هاتنەسەکارو مانەوەی ئەم .  خەڵکی ئێران و ناوچەکە
رژێمە تا ئێستا تەنها لە ڕیگای ئیرهاب و ئیعدام و سەرکوتی 

 .ڕەهاوە بووە

 ...لە گۆشەیەکی ترەوە... درێژەی
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خۆپیشاندانێکی گەورەی کرێکاران بەڕێوەچوو لەبەرامبەر ( TUC) لەسەر بانگەوازی یەکێتیە کرێکاریەکانی ٢١/٦رۆژی 
حکومەتی پارێزگاراندا بەدژی لێگرتنەوەی ئابووری لەکۆمەڵگەدا و هەروەها داواکاری خواستی کرێکاریی تردا، کە 

ئەزمەیەکی گەورە کە رووی لەکۆمەڵگەی بەریتانیا کردووە و بەتایبەتی لەبەرامبەر  خۆپیشاندانەکە لەبەرامبەر بە 
ئەم هەواڵە بەدرێژی لەسایتی ئیندپێندەنتی بەریتانیدا . خراپی کرێدا کە لە چەند دەیەی رابردوودا بێوێنە بووە

 ١١١٦ئیتحادیە کرێکاریەکان ئیشارەیان داوە بەوە کە کرێکاران لەوەها هەولومەرجێکدا تا ساڵی . بتوبۆتەوە
 .وەزعیەتێکی خراپ بەسەر دەبەن

 :وە خواستەکانی کرێکاران ئەمانەبوون
 پاوەند بۆ یەک سەعات ٢١النی کەمی کرێ  -٢
 .بوجەی کافی دابنرێت بۆ کەرتی تەندروستی لەئاستی واڵتداو خزمەتگوزارییە گشتیەکانی تر -١
 .قەدەغەکردنی رێکەوتنەکانی کار کە بەسەعاتی سفر ناو دەبرێت -٠
ماڵیات وەرگرتن لە کۆمپانیا گەورەکان کە خۆیانیان لێدزیوەتەوە و خەرجکردنی ئەو ماڵیاتە بۆ بەڕێوەبردنی  -٩

 .قوتابخانەو نەخۆشخانەکان کەبەدەست کەمی بوجەوە دەناڵێنن
 .البردنی یاسای دژی یەکێتیە کرێکارییەکان کە بۆ دیفاع لە مافەکانی کرێکاران کێشەی دروستکردوە -٦

زۆرێک لە رابەرانی کرێکاران و ئیتحادیەکان بەشداریان کردو قسەوباسیان کرد، هەروەها جێرمی کۆربن رابەری 
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 ئەمریکاو کشانەوە 
  ...لە رێکەوتننامەی ئەتۆمی

 عەبدواڵ مەحمود: نووسینی
 

هەشتی ئەم مانگە دۆنالد ترمپی سەرۆکی ئەمریکا لە رێکەوتننامەی ئەتۆمی 
... لەگەڵ ئێران کشایەوە

کشانەوەی ئەمریکا لەو 
رێکەوتننامەیە لە ژێرناوی 
بوونی کەموکورێ زۆر لە 
رێکەوتننامەکە و هیوا 
خواستن بە واژو کردنی 

... رێکەوتننامەیەکی نوێ
بەشێکە لە دریژەی 
کیشمەکیشی درێژ مەوداو 
درێژخایەنی نێوان ئەمریکاو 
غەرب لەگەڵ ئێران لەالیەک 
و کیشمەکیشی نیوان 
بلۆکەکانی ئیستای دنیا 

بۆ ...  لەالیەکی ترەوە
ئامانجەکانی ئیستاو داهاتووی ناوچەکە و ملمالنێیەکی فراوانتری 

 ....نیودەوڵەتی
دەهەی رابردووی  ٩یەکێک لە سیماکانی دنیا و تایبەتمەندیەکانی زیاتر لە 

کە بەدوای شۆرشی ئێراندا لەساڵی ....  دنیا، ملمالنێی ئیران و ئەمریکایە
چ واژۆکردنی رێکەوتنامەی ئەتۆمی لەنیوان ...  وە درێژەی هەیە ٢٤١٢

و چ   ١١٢٦ئەمریکاو ئێران و بەشێک لە واڵتانی ئەوروپاو لەساڵی 
کشانەوەی تاک الیەنەی ئەمریکا، و پێداگری واڵتانی ئەڵمانیاو فەرەنساو 
بەریتانیاو یەکیتی ئەوروپا، بۆ مانەوەی رێکەوتننامەکەو بەرگریکردن لە 

دەبێ لە چوارچیوەی ملمالنێی نێوان ئەمریکاو غەرب و ...  هەڵوەشاندنەوەی
 ...لەگەڵ ئێراندا، سەرنجی بدرێتێ

دەستەمۆکردنی ""هەرەشەی ئەتۆمی ئیران"بۆ ئەمریکا لەپشت بانگەشەی 
ئەویش ...  راستیەکی ئاشکرا هەیە"  ئیران و سنوردارکرنی دەستێوەردانەکانی

ئەوەیە ئەمریکا بەدوای بەهیزکردنی پیگەی سیاسی و سەربازی خۆی لە 
 .  ناوچەکەدایە لە بەرامبەر رەقیبەکانی لە ئاستی دنیادا

دا، بەوێنەی ١١٢٦لە ساڵی (  ٢+واڵتانی پینج)رێکەوتننامەی نیوان 
" خاوبوونەوەی ملمالنێی نێوان ئەمریکاو غەرب لەگەڵ ئێران، بەپاساوی

بگات، دەورەیەکی نوێی "  ریگەگرتن لەوەی ئیران دەستی بە چەکی ئەتۆمی
چوارچیوەیەکی تر و نوێی بەخشی بە پەیوەندییە ئابوری و ...  هێنایە کایەوە

سیاسیەکانی ئیران بە غەربەوە، هاوسەنگی هێزی الیەنە دەرگیرەکانی 
گرنگترین ئاڵوگۆر ئەوەبوو کە کاریگەری بۆژوازی ...  لەناوچەکەدا، گۆرێ

و ...عەرەبی و پێگەی دەوڵەتی ئیسرائیلی لەبەرامبەر بە ئیراندا الواز کرد
دەرگای کردەوە بە رووی ئیراندا تا پەیوەندیە ئابوری و سیاسییەکانی 
لەگەڵ غەرب پیناسەبکاتەوە و پێگە و دەستیوەردانی خۆییشی لە ناوچەکەدا 

بەمەش هاوسەنگی هیز بە سودی ئیران شکایەوە، بە جیا ...  قایمتر بکات
لەوانەش بۆژانەوەیەکی ئابوری کاتی لەناوخۆی ئیراندا بەدوای خۆیدا 

جێگەو رێگەی ئیران ...  لەهەموو ئەوانەش بەرچاوتر ئەوە بوو کە ...هێنا

١١بۆ الپەرە   

 ناڕەزایەتیگەورەی دوا وتە
 کرێکارانلەبەریتانیا


