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شەنگال، بەڵگەنامەی یەکێک لە گەورەترین کارەساتی 
  تاوانـی بزوتنـەوەی کوردایەتـی و پارتیـیـە!
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“ ئارام“ یادێك لە هاوڕێیانی کۆمۆنیست نەزیز عومەر 
 10الپەرە دا... “ ئاراس” و ئەرسەالن مەولود 

 

چوارساڵ بەسەر کارەساتی  ٨٢٣٢/٨/٣
داگیرکردنی شەنگالدا، یان دروستر بڵێێن چوار 
ساڵ بەسەر رادەستکردنی شەنگال لەالیەن 
دەسەاڵت و بەرپرسانی پارتییدا بە دەستی 
داعش تێپەردەبێت. چوار ساڵ لەمەوبەر 
لەکاتێکدا خەڵکی شەنگال و دەوروبەری 
خەریکی ژیانی ئاسایی خۆیان بوون، لە 
پالنێکی غافڵگیرانەدا، جینوسایدێکی ئاشکرای 
ئیسالمی کران و شارێکی گەورەی پر 
دانیشتوان و دەوروبەری بوونە نێچیری 
درندەیی هێزێکی وەکو داعش، کەتیایدا 
بەهەزاران ئینسان کوشتارکران و 
بەهەزارانیان دیلکران و ژنان و کچانیان کران 
بە کەنیزەک  و لە بازاری کرێن و فرۆشتنی 
ئیسالمیدا، خرانە مامەڵەی بازاری سونەتی 

 430ئیسالمی محەمەدییەوە. لەو کارەساتەدا 
 هەزار كەس ئاوارەبوون

هەزاریان روویانکردە چیای  140

هەزاریان چوونە شار و  290  شنگال،
شوێنانی دیکەی باشووری كوردستان و زیاتر 

هەزار كەس بێسەروشوێن بوون، کە   6لە 
 ٥٣پیاو بوون. هەروەها  ٣٨٨/ژن و  ٨٥٣٣

هەزار کەس بوونە پەنابەر و زیاتر لە هەزار و 

منداڵ بۆ  ٤٥٣/کەس کۆمەڵکوژکران  ٣٨٨
هەمیشە لە نازی دایک و باوکیان بێبەش کران. 
بەدەیان و سەدان ئینسانی بێتاوان لە دەیان 
گۆڕدا شوێن بزرکران و کۆمەڵکوژی لە دەیان 
ناوچەدا بەرێوەبرا. تەنها لەڕێگای چیای 

مناڵ و پیرو پەککەوتە  ٥٨٨شەنگالدا زیاتر لە 
% شەنگال ٣٨گیانیان لەدەستدا. هەروەها 

خاپورکرا، هەزاران دۆنم زەوی کشتوکاڵی و 
سەرچاوەی بژێوی هەزاران خێزان، شێوێندرا. 
ئەم روداوە لە کاتێکدا روویدا کە سەرانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی و خێڵێکی بەرین لە 
نووسەری کڕدراو ویژدان مەیوو لەسەرەتادا 
هاتنی داعشیان بەخێرو بەرەکەت لەقەڵەمدا، 
هەموو وتیان فرسەتە... داگیرکردنی موسڵ و 
ئەو تاوانکارییەی لەو شارەدا لەسەر دەستی 
داعش رویدا، ویژدانی سەرانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی و نۆکەرە قەڵەم بەدەستەکان و 
نووسەرە توشبووەکان بە فایرۆسی 
نەتەوەپەرستی، نەک نەجواڵ، بەڵکو کردیانە 
شایی و لۆغان و وەکو فرسەتێک بۆ کورد!! 
کوردستانی باشور!! لێیان روانی و رایانگەیاند 

 ٥٨/شانسی کورد کراوەتەوە، مادەی 
کۆتایی هاتووە،.. 

کەناڵی"ئازادی" دەبێ ئازاد 
 بکرێت!!

تەموز تەلەفزیۆنی "ئازادی" حزبی شیوعی کوردستان، لەالیەن حکومەتی  25
هەرێمەوە بە بیانوی نەدانی رسومات، راگیرا... و بەڕیوبەری کەناڵەکەش ئەو 

 تۆمەت و بیانووە بە ناراست لەقەڵەم دەدەت..
دەسەاڵتی سیاسی لە کوردستان، بە وینەی دەسەاڵتێکی سەرکوتگەر و 
کۆنەپەرست، یەکێک لە پایە سەرەکیەکانی دژی ئازدی بوونە، بۆیە جەنگی 
دژی ئازادی و وەستانەوە بەڕوی دۆخی نیمچەکراوەی کوردستان، جەنگ و 
بەرامبەرکێیەکە، کە تەمەنی بە ئەندازەی تەمەنی دەسەاڵتە، داخستنی کەناڵی 

 ئازادییش لەچوارچیوەی ئەو جەنگە دژی ئازادییەی دەسەاڵتدایە.
لە کوردستاندا، دەیان  کەناڵی سەتەالیت و تەلەفزیۆنی ناوخۆیی هەن، 
بەشیکی زۆری ئەو کەنااڵنە حزبین یان سێبەری حزبە دەسەاڵتدارەکانن، کە 
بە داهاتی دزروای خەڵکی کوردستان دەچەرخێن. وە چەندین کەناڵی ژەهراو 
رشتنی ئیسالمی هەن، کە کاریان وەستانەوەیە بەرووی مافەکانی ژنان و 
منااڵن و ئینسان و سیما مەدەنیەکانی کۆمەڵگەدا... کاریان 

دەمەزەردکردنەوەی یاساو ریسا ئیسالمییە ماوە... 
٢بۆ الپەرە   

 4واتای دادی کۆمەاڵیەتی چییە؟..... ل 

داڕمانی بێوێنەی تمەن لە بەرامبەر دۆالردا، ژیان و گوزەرانی خەڵکی 
 ئێرانی ڕوبەڕووی مەترسی گەورە کردۆتەوە

لەم ڕۆژانەی دواییدا، داڕمانی بەهای 
تمەن لەبەرامبەر دراوەکانی تری وەکو 
دۆالر و یۆرۆ، ئاستێکی پێوانەیی و 
مێژووی تۆمارکرد و دەکات، کەئەمەش 
تواناو بڕستی لە زوربەی زۆری 
خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێشی ئێران 
بریووە، بۆ کڕینی کاالو پێداویستییە 
ژیارییەکان و دابینکردنی گوزەرانیان... 
بەمەش قورسایەکی یەکجار زۆر 
کەوتۆتە سەر خانەوادە کەم 

دەرامەتەکان، دیارە لەبەرامبەر بەو دۆخەدا، توەڕیی و نەفرەتی جەماوەری قوڵپ دەدات و هەر رۆژە و لە شوێنێک 
و لە شارو شارۆچکەیەک، نارەزایەتی جەماوەری ڕوودەدات... لەبەرامبەریشدا هێزەکانی... 

٢بۆ الپەرە   

 :وهخوێننهشدهتانهمبابهدائهیهمژمارهله
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دەورەیەکی نوی   
هاتۆتە ئاراوە و هاوسەنگی هێز 
لەبەرامبەر بە بەغدادا، بەقازانجی کوردایەتی 

 شکاوەتەوە. 
سەرانی بزوتنەوەی کوردایەتی و بەتایبەتیش 
پارتی، کە هەمیشە بە هێزی پێشمەرگە و 
زێرەفانیەوە دەفشین، کاتێک هێزەکانی داعش 
پەالماری شەنگال و دەوروبەریاندا، بێ هیچ 
بەرگرییەک رایانکردو بەسەدان هەزار 
ئینسانیان، بەدەستی بەستراوەوە بۆ 
جانەوەرانی ئیسالم جێ هێشت. هێندە بێ 
شەرمانە رایانکرد، تەنانەت ئامادەنەبوون بەر 
لە ڕاکردنیان دانیشتوانی شارەکەو دەوروبەری 
ئاگادار بکەن، کە نایانەوێ یان ناتوانن بەرگری 
بکەن، تا النی کەم خەڵک بیرێك لە خۆیان 
بکەنەوە یان بتوانن شار و شوێنی ژیانیان 
چۆڵ بکەن و کاریگەری ئەم کارەساتەو 
قوربانیەکانی کەم بکاتەوە. هەر ئەوەشە 
وادەکات گومانەکان بۆ رادەستکردنی شەنگال 

 بە پیالنی پێش وەختە بکاتە یەقین.
ئەو کارەساتە گەورەیە کە دەکرێ بڵێن یەکێک 
لە گەورەترین مەرگەسات و جینۆسایدی 
سەرەتای هەزارەی سێهەمی دنیایە، تا 
ئێستاشی لەگەڵ بێت، جگە لە ئاڵوگۆرێکی زۆر 
الوەکی لە چەند پۆستێکی ئیداری کە 
پەنجەکانی دەستێک تەواو ناکەن، هیچ 
لێپرسینەوەو سزایەک، نەگەیشتە دەستی 
تۆمەتبارانی ئەم کۆمەڵکوژییە دڕندانەیە، 
بەتایبەتیش لە سلکی سەربازی و بەرگرییدا!! 
ئەوەش هێندەی تر ئەو راستیە دووپات 
دەکاتەوە، کە بریاری پشتی ئەو کارەساتە، 

بریاری سەرانی بزوتنەوەی کوردایەتی و 
پارتییە و سات و سەودایەکی پشت پەردەی 
پارتی لەگەڵ داعش بەئاشکرا بەیان دەکات. 
سات و سەودایەک کە ئەوکاتە بۆسەرانیان 
بۆتە نیعمەت، لەسەر الشەی جینۆسایدی 
بەکۆمەڵ و ئیغتیسابی ژنان و کچان و 
بازارکردنەوەو مامەڵە پیکردنیان و ئاوارەیی بە 
کۆمەڵ و ئەو مەرگەساتەی هەرگیز ناتوانرێت 
لە بیربچێتەوە. نابێ ئەو راستیەش فەرامۆش 
بکرێت، کە تەواوی حزب و هێزەکانی تری 
بزوتنەوەی کوردایەتی و ئیسالمی، لە 
یەکێتییەوە، بۆ حزبی گۆڕان و سۆشیالیست و 
کۆمەڵ و یەکگگرتوو، ئامادەییان تیا نەبوو ئەو 
کاتە ئەو رووداوە ئیدانە بکەن، بەمەش 
نیشانیاندا، باکیان بە کوشتار و مەرگی 
بەکۆمەڵی خەڵکی نییە، پارتی هاوپەیمان و هاو 
خانەوادەیان و پەیوەنییەک کە ئەوان بە پارتی 
دەبەستێتەوە بە گەورەتر و گرنگتر لە گیانی 
قەسابی کراو گۆری بەکۆمەڵ و کرین و 
فرۆشتن بەژنانەوە، بزانن... بەمەش بوونە 
هاوکار یان الیەنگر لەو پیالنە چەپەڵەی مەرگی 
هەزاران ئینسانی بەدوای خۆیدا هێناو برنێکی 
قوڵ و گەورەی ساڕێژ هەڵنەگری، لەدوای 

 خۆی بەجێهێشت...
هەمین ساڵیادی ئەو کارەساتەیە،  ٥ئێستا کە 

هیشتا بەسەدان و هەزار کەس چارەنووسیان 
لەدەستی داعشدایە و بەسەدان ژن و کچ الی 
خەلیفەکانی داعشن، یان مامەڵەیان 
پێوەدەکرێت. هێشتا بەهەزاران کەسیان 
ئاوارەن و لەهەموو ئەوانەش واوتر برینی ئەم 
روداوە، لە قواڵیی روح و جەستەی هەموو 

ئینسانێکی بەئەمەک و ویژدان زیندوودا بۆ 
ئەبەد دەمێنێتەوە... سارێژکردنی ئەم زامە کەم 
دنیا دیووە، لە سەختی سەختر و لە ئەستەم 
ئەستەم ترە... کەچی جگە لەچەند رۆژ پێش و 
چەند رۆژ دوای ئەم بەروارە رەشە، ئەم 
مەرگەساتە لەبیرنەچووەوە، ئەحزابی دەسەاڵت 
بەدەستی کوردستان و بەتایبەتیش پارتی، جگە 
لەهەندێک چاالکی فریودەرانەو بەرنامەی 
میدیایی، کارێکی تریان لە دەستوردانییە، بۆ 
قوربانیانی ئەم رووداوە و 
قەرەبووکردنەوەیان... زۆرتر لەوەش ئەم 
کارەساتەش وەکو هەموو کارەسات و 
مەرگەساتەکانی تری وەکو کیمیابارانکردنی 
هەڵەبجە و ئەنفال و... لەالیەن ئەحزبی سیاسی 
بزوتنەوەی کوردایەتیەوە وەکو سەرمایەی 
سیاسی بەدەستەوە دەگیرێت بۆ سات و 

 سەوداو مامەڵە لەسەر کردن...
کارکردن و تیکۆشان بۆ رزگارکردنی ئەو 
هەزاران ئینسانەی لەدەستی داعشدا ماون، بۆ 
رزگارکردنی ئاوارەکان و گێرانەوەیان، وە 
قەرەبووکردنەوەی قوربانیانی ئەو کارەساتە و 
ئاوەدانکردنەوەی شەنگال و دەوربەری، 
کارێکی دەستبەجێیەو بەبێ کاری چروپڕ لەو 
زەمینانەدا، باسی بە جینۆساید ناساندنی ئەم 
مەرگەسات و کوشتارە بە کۆمەڵە، 

 فریوکارییەکی ئاشکرایە... 
دانیشتوانی شەنگال، لەالیەکەوە بەهۆی بوونی 
دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی و حزبەکانی، 
لەالیەن دەسەاڵتی ناوەندییەوە فەرامۆش 
کراون و بەو هۆیەشەوە شەنگال بە فەرمی 
سەر بە هەریمی کوردستان نییە، لەالیەن 

دەسەاڵتی سیاسی هەریمەوە، ئاوڕێکی جدی 
لێ نادرێتەوە... بەم شیوەیە دانیشتوانی 
شەنگال و دەوروبەری بەو زامە قوڵە کەم 
وێنەیەوە بوونەتە قوربانی ملمالنێی نیوان 
هەرێم و ناوەند، نێوان داعش و بزوتنەوەی 
کوردایەتی و هەرەشەی بەردەوامی دەوڵەتی 
تورکیا... بەم جۆرە ئاشی وردکردن و هارینی 
خەڵکی شەنگال و دەوروبەری بێ وەستان 
لەالیەن کۆمەڵێک هێزی دژە ئینسانیەوە، 
دەگەرێت... هەوڵدان بۆ رزگارکردنی شەنگال 
لەدەستی ئەو هەموو گورگە کەڵبە خوێناویانە، 
کاری تیکۆشەران و ئینسان گەلێکە کە ئینسان 
الیان بەنرخترین سەرمایەیەو، ماندونەناسی 
رزگاری ئینسانن بی لەبەرچاوگرتنی دین و 
مەزهەب و نەتەوە و ئینتیمای حزبی... خەڵکی 
شەنگال و دەوروبەری نابێ هیچ 
خۆشباوەرییەکتان بە فریوکاری دەسەاڵتی 
ناوەند و هەرێم هەبێت... پێویستە قوڵی 
خەباتکارانەی لێ هەڵبماڵن و ئاسۆی رزگاری 
خۆیان و قەربووکردنەوەو ئایندەیەکی باشتر 
بەدەستی خۆیان، بە پشتیوانی هێزو الیەنی 
پیشکەوتنخوازو ئینسانی و دنیای بێدار بەپشت 

شەنگال، بەستن بەخۆیان بگرنە بەر...  
بەڵگەنامەی یەکێک لە گەورەترین تاوانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی و پارتییە و لێخۆش 
بوون هەڵناگرێت و دەبێت، هەموو تۆمەتبارانی 
ئەم کارەساتە دوور یان نزیک لە دادگای 

 نێودەوڵەتیدا، دادگایی بکرێن... 
 
  
 

بەسەرچووەکانە، کاریان سوکایەتی و... بێرێزییە بە ئازادی و ئازادییەکان. هەموو ئەو کەنااڵنە چی 
ئەوانەی سەر بەدەسەاڵتن و چ ئەوانەشی کە هی ئیسالمیەکانن، کە سیخناغن لە بەرنامە و تەوەرەی 
ترساندنی کۆمەڵگە و بێرێزی بە ئینسان و مافەکانیان، بەردەوامن و کەس لە گوڵ کاڵتیریان 
پێناڵێت... کەچی کەنالێکی تەلەفزیۆنی هەژارانە کە جار جار بەرنامەیەک یان تەوەرەو گۆشەیەک لە 

 کارنامەی دەسەاڵت بخاتە روو، رووبەرووی هەرەشە و داخستن و سزادان دەبێتەوە... 
داخستنی کەناڵی "ئازادی" بە پاساوی نەدانی رسومات، ئەو پرسیارە دەوروژێنێت، ئایا ئەو هەموو 
کەناڵە میدیایی و تەلەفزیۆنی سەتەالیتەی دەسەاڵت، رسومات دەدەن بەکێ؟ بە پارەی کێ 
دەچەرخێن؟ سەرچاوەی داهاتە فەرمی و پەرێز پاکیان کامەیە؟ هۆی چییە هیچ کام لەو کەنااڵنە سزا 
نادرێن و داناخرێن؟ ئەی ئەو کەنااڵنەی کە ترس و تۆقاندنی مەالو خولەفاکان و پەیامبەران و 
قورعان و حەدیس، دەبەخشنەوە بۆ توشی لێپێچینەوە نابن؟ ئەو کەنااڵنەی هانی توندوتیژی و 
بێمافی دەدەن، بۆچێ زمانیان ئاوەاڵییە؟ ئەوانەی هیشتا دەیانەوێ بە دوعاو نوشتە، نەخۆشی 
شیرپەنجەو... نەخۆشییە قورسەکان چارەسەر بکەن و جەنگ لەدژی زانست و زانستی پزیشکی 

 دەکەن، بۆچێ ئازادانە کاریان راییە؟ 
چ دەسەاڵتیکی کۆنەپەرست و دژە ئازادییە، کە سایەی رەشی خۆی بەسەر کۆمەڵگەو ئازادیدا 
بەزۆری چەک و پارە و میدیای بە پارەدزراو و لەگەڵ نۆکەر سفەتیان بۆ واڵتانی ناوچەکە بەسەر 

 خەڵکی کوردستاندا سەپاندووە... 
داخستنی کەناڵی "ئازادی" پیشێلکردنێکی ئاشکرای ئازادی کاریی میدیایی و رۆژنامەگەرییە. درێژە 
پێدەری سەرکوتی سیاسی وترساندنی ئازادی و ئازادیخوازانە. ترساندنی رەخنەگرانی دزی و تااڵنی 

 و بیمافی و بیکاری و برسێتی و سەرکوت گەرییە...
پیویستە بەرەی ئازادیخوازی نەترساو و سازش هەڵنەگر بۆ ئازادی، ئەو هەنگاوەی دەسەاڵت 
لەمەنگە بدەن و ریسوای بکەن و دەسەاڵت و وەزارەتە رۆشنبرییەکەی ناچار بکەن، ئەو کەناڵە ئازاد 

 بکات و قەرەبووبکاتەوە...

 بۆپێشەوە
 ٨/٣/تەموزی  ٤/

 درێژەی... تەلەفزیۆنی ئازادی، دەبێ ئازاد بکرێت!! 

 
 

 کرێکاران، زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد! 
 

بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی سەرکەوتوانە بباتە 
پێشەوە، لە هەواڵی نارەزایەتیەکانتان، لە خۆپیشاندان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو 
گیروگرفتەکان و رێگریەکانی بەردەم خەبات و یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاگاداری بکەن... ئەو 
هەوااڵنەی حزب و بزوتنەوە و میدیای بۆرژوازی و سیبەریان، دەیانەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشی 
بکەن، ئێوە بە ئێمەی بگەیەنن... ئەو راستیانەی ئەوان پەردەپۆشی دەکەن، لە رێگای 
بۆپێشەوەوە، پەردەی لەسەر هەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی شوێنی کار و قوربانیانی، هەواڵی 
سەرکوت و دزی و تااڵنی دەسەاڵت و کۆمپانیاکانیان، هەوڵی توندتیژی دژ بەژنان و 
قوربانیەکانیان، هەواڵی پێشێلکاری ئازادیە سیاسیەکان، ئازادی رۆژنامەگەری و ئازادی مافە 
فەردی و مەدەنیەکان... بە ئێمە بگەیەنن... بۆپێشەوە، دەنگی سازشهڵنەگرو سەکۆی راستبێژی و 
مەیدانێکی گرنگی ئێوەیە، لە پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر جێگاو گۆشەیەکی ئەم دنیایەن 

 لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا...ئەدرەس ئیمێڵ و پێگەی بۆ پێشەوەیە.. 
                    bopeshawa@gmail.com       

 www.bopehsawa.netماڵپەری بۆپێشەوە..    

پارێزەری دەسەاڵتی ئیسالمی ئیران رۆژ بەرۆژ چاوسورکردنەوەو هیرش و پەالمار بۆسەر 
هەڵسوراوانی کرێکاریی و نارەزایەتی جەماوەری پەرەپێدەدەن لە ژێر ناوی پاریزگاری لە 
نیزام و نەزم، و وەستانەوە بەرووی نەزم شکینیدا، هەر رۆژە ژمارەیەک لە چاالکوانی 
سیاسی و جەماوەری راپێچی زیندانەکان دەکەن لە ژێر شکنجەدا دەیان کوژن یان لەداریان 
دەدەن... ئەم هەلومەرجە سەختە لە برسێتی و گرانی و سەرکوتە سیاسییەی دەسەاڵتی 
ئیسالمی، ناتوانێ تاسەر بڕ بکات و سەرەتاکانی شۆرش و گورز وەشاندنی راسانی 
جەماوەری لەدەسەاڵتی ئیسالمی ئێران کە لە کۆتایی ساڵی رابردوو دەستی پێکرد، لە 
چرکەساتێکی دیاریکراودا بە فراوانتر و گەورەتر خۆی نمایش دەکاتەوە... نەبەردی داهاتوو 
بەری پێناگیرێت. ئەوەی گرنگ و پێویستە بۆ ئەو نەبەردەی داهاتوو، ئامادەیی رابەری و 
رێکخراوبوون و یەکگرتوویی دەبی پەرەی پێبدرێت و رابەریەکی کارامە کە هەڵگری ئاسۆی 
رزگاری و ئینسانی و دنیایەکی باشترە، ریگە نەدات تێکۆشان و خەباتی بێ بەشان بۆ 

 ژیانێکی باشتر، لەالیەن رەوت و هیزی تری رەنگاو رەنگی بۆرژوازییەوە بدزرێت. 

 درێژەی....داڕمانی بێوێنەی تمەن لە بەرامبەر دۆالردا، ژیان و گوزەرانی خەڵكی...



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 1/8/2018(  33)ساڵی دووەم ژمارە

 

 کۆمۆنيستممن لە راسيتيدا 

کۆمۆنیزم دووبارە دەبێتەوە وێردی زمانی الوان لە 

 بەریتانیا
 نوسینی: ساالر حمەسەعید

ئاش سەرکار: من لە راستیدا کۆمۆنیستم. 
سۆسیالیزم دەرفەت و هەلی بۆ ڕەخساوە لە 
بەریتانیادا. ئاش سەرکار، کە 

بووە  نۆڤارا میدیا ''یەسەرنووسەرێکی '' 
باسی ئەم هەفتەیەی میدیاکان لە بەریتانیا، 

ساڵە لە  ٥/ئەم ژنە گەنج و الوە کە تەمەنی 
 Goodبەرنامەی ''بەیانی باش بەریتانیا '' 

Morning Britain  لەبەردەم یەکێک لە
بەناوبانگترین پێشکەشکارانی بەرنامە و شۆ 

ەکانی بەریتانیا بەناوی '' پیرز یتەلەفیزیۆنی
مۆرگان'' ەوە زۆر بە شانازیەوە ڕایگەیاند 
کە لەڕاستیدا کۆمۆنیستە. ئەم ژنە گەنج و 
الوە مۆرگان بە گەوج ناوزەد دەکات. ئەمە 
لەکاتێکدا مۆرگان بەناوبانگە لە بەریتانیادا بە 
الیەنگریکردنی لە ترەمپ و سیاسەتەکانی. 
مۆرگان تاسەر ئێسقان کۆنسێرڤەتیڤ و 
الیەنگری ڕاستڕەوترین باڵی بۆرژوایی، لەوە 
تووڕەیە کە ئەو ژنە سەرنووسەرە گەنجە 
بەڕاشکاوانە رایدەگەیەنێ کە دەچێت لە 
ناڕەزایەتیەکانی دژ بە هاتنی ترەمپ 
بەشداری دەکات. ئاش سەرکار دەڵێ من 
الیەنگری "جێرمی کۆربن" ی حزبی 
کرێکارانم. هەروەها دەڵێ کە ئێمە هەل 
ودەرفەتێکمان هەیە بۆ سۆسیالیزم. ئێستا 
کات و دەرفەتمان هەیە بۆ سۆسیالیزم 
لەبەریتانیا. تێڕوانینی کۆمۆنیستی دەکرێ 
ڕێنمابێت بۆ ئەم سەردەم و کاتە. بۆرژوازی 
دژایەتیەکانیان بەرامبەر کۆمۆنیزم بە 
بیانووی جۆراوجۆرەوە دەردەبڕن چونکە 
کەوتوونەتە پەلەقاژە و بەرگریکردن لە 
سیستەمە پڕ لە قەیرانەکەیان. ئەوان بە 
کۆمۆنیستەکان دەڵێن کە ئەوا دووبارە 
ڕوخساری ناحەزی خۆیان پیشاندەدەنەوە 
پاش ئەوەی سیستەمەکەیان تاقیکرایەوە و 
کارەساتی لێکەوتەوە و جگە لە کوشت و 
کوشتار هیچ یادەوەریەکی پەسەندی بەجێ 
نەهێشت. ئەگەر تەواوی ئەم قسە 
پووچانەتان ڕاست بێت ڕەخنەگرانی 
کۆمۆنیزم، ئەی خێرە وا کێچ کەوتۆتە 
کەوڵتان و نازانن چۆن بێزاری خۆتان 
لەسەرهەڵدانی ئەم شەپۆلە لە ناڕازیانی 
کۆمۆنیست دەربڕن و سەرسوڕمانی خۆتان 
بەوە دەردەبرن کە چۆنە پەند و عیبرەتتان 
لە ڕابردووتان وەرنەگرتووە. ئەگەر 
قسەکانتان ڕاستە کەواتە بۆ نیگەرانن. ئەگەر 
ڕوخساری کۆمۆنیزم وا ناحەز و قێزەونە 
ئەی بۆچی ئەو گەنج و الوانە ڕوو دەکەنە 
کۆمۆنیزم؟ کەواتە وتەکانتان نادروستە، 
کەواتە تەواوی راستی لە کەمپەکەی ئێوەدا 

ملیۆن کوشتار دەکەن  ٨٨نییە. ئێوە باس لە 
کە گوایا ئەمە کۆمۆنیزمە بۆتە مایەی 
کوشتاری دەیان ملیۆنی خەڵکی روسیە و 

 سیبیریا و شوێنەکانی تر. 
ئەگەرچی نامەوێ بەراوردێک بکەم لەنێوان 
سەرمایەداری و سیستەمێک کە ستالین 
ڕابەرایەتی دەکرد و سیستەمێک کە بە 

سۆسیالست ناوزەد کراوە کە گوایا ئەوە 
کۆمۆنیزم بووە. بەاڵم کە باس لەکوشتار 
دەکەن ئەی بۆ باس لەو هەموو کوشتارانە 
ناکەن کە تائێستا لە ژێر سایەی سیستەمی 

 کاپیتالیزمدا ڕوویداوە و روودەدات.  
لە جەنگی جیهانی یەکەمدا چەند ملیۆن 

 ٨٤خەڵکی بێتاوان کوژران؟ ئایا زیاتر لە 
ملیۆن لە خەڵکی بێتاوان نەکوژران؟ کاتێ 

 ١/٥/دەستتان کردە جەنگی یەکەم لە ساڵی 
دا هێشتا روسیا لەژێر سایەی قەیسەردا 
نەبوو؟ ئەوە لە دەوری کۆتایی جەنگە 
خوێنینەکەتان بوو کە لەسەر 
دابەشکردنەوەی بازار و بەرژەوەندییەکانی 
سەرمایە بوو ئەو شەڕە کارەسات بارەتان 
بەسەر خەڵکی بێتاوانی جیهاندا سەپاند. 
هێشتا سۆسیالیزم نەهاتبووە ئاراوە کە ئەو 
جەنگەتان نزیک بەکۆتایی گەیاند. وە لەکاتی 
شۆڕشی ئۆکتۆبەردا رابەری ئەو شۆڕشە 
دووری گرت لە تێوەگالن لەوەها شەڕێکی 
کاولکەردا. تەواوی ئەو جەنگ و 
کوشتارانەی کەلە واڵتانی جیهاندا روویاندا و 
روودەدەن دەستی ئەم سیستەمە 
کاپیتاڵیستەی ئێوەی تێدایە و نە بەدوور نە 
بەنزیک پەیوەندی بە سۆسیالیزمەوە نییە و 

 نەبووە.
ئێوە باس لە ئازادی دەکەن، کام ئازادی؟ 
ئازادیەک کە باسی لێوەدەکرێ هەر ئەوەیە 
کە هەر چەند ساڵێک جارێک چەوساوەکان 
بڕیار دەدەن کە نوێنەرێک هەڵبژێرن لە چینی 
چەوسێنەر و دەسەاڵتدار کە نوێنەرایەتی 
بکات و بیچەوسێنێتەوە. ئەمە ماهیەتی 

 ئازادییە لە سیستەمی سەرمایەداریدا.
  

ی //سەرچاوەکان: گاردیان بەرواری 
 CITYAM.COM  ٨/٣/تەمموزی 

رۆژنامەی سیتی ئام کە رۆژنامەیەکی دارایی 
 مالی یە لەلەندەن دەردەچێت.

نوڤارا ميديا، سايتێكى چەپى راديكاله 
بابەتەكانى وتارى نوسراو و چاوپێكەوتنى 

 ڤيديۆييه.

لەماوەی ئەم چەند ساڵەدا کە عێراق  و سوریاو زۆر واڵتی تر بونەتە گۆڕەپانی شەڕو پێکدادان و 
کوشتوکوشتاری نێوان ڕژێمە سەرکوتگەرو دەستەو تاقمە قەومی و ئیسالمی و تایەفییەکان، و 
هەروەها دەخاڵەتی دەوڵەتە زلهێزە جیهانییەکان، بە تایبەتی ئەمریکاو ڕوسیاو، ڕژێمە 
کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە، وەک ئێران تورکیاو سعودیەو قەتەر...هتد دەیان کارەساتی 

 کۆمەڵکوژی ڕویان داوە.
کارەساتی شەنگاڵ کە ڕاستەوخۆ لە الیەن داعش و بە چاوپۆشی لێکردن و تەنانەت هاوکاری 
هەندێک الیەنی بااڵ دەست لە عیراق ڕویدا بە گەورەترین کارەساتی کۆمەڵکوژی ئەم سەردەمە 
دادەنرێت. بە دوای ئەوەدا چەند ڕوداوی کۆمەڵکوژی تر ڕویانداوە کە کۆمەڵکوژییەکەی شاری 

 سوەیداء سوریا لە ڕۆژەکانی هەفتەی ڕابردودا یەکێکی ترە لەوانە.
ئەم شارە سەدان هەزار کەسی تیا دەژی و بەوە ناسراوە کە زۆری خەڵکەکەی هەروەک شەنگاڵ 
چۆن پێیان دەڵێن یەزیدی ئاواش بەمان دەڵین دروز. وە هەتا ئێستاش هێزی سەربازی ئەسەد تا 
ڕادەیەک بااڵدەستی سەربازی بەسەرەوەیە. بەاڵم هاوکات خەڵکەکەی بۆ پاراستنی گیان و ژیانی 

 زۆریان خۆیان چەکدار کردوەو کاروباری ژیانی خۆیان بەڕیوەدەبەن.  خۆیان
بە مانایەک لەو شارەشدا دەسەاڵتێکی دوالیەنە هەیە هەم هێزی چەکداری ناو خەڵکەکەو هەم 

 هێزی چەکداری ڕژێم.
بەاڵم لە دوای هەمو ئەو پاشەکشەو شکستە سەربازی و مەعنەوییەی بەسەر داعشدا هات لەم 

بخوڵقێنن   ڕۆژانە دەرفەتیان بۆ ڕەخساوەو لە ڕوداوێکی چاوەڕوان نەکراودا کۆمەڵکوژیەکی تر
سەد کەسیان کوشتوەو سەدانیان بریندار کردوەو دەیانیشیان بەدیل گرتوەو القە  ٨٨٨کە زیاتر لە 

 کردوە. وە بەشی زۆری کوژراوەکان لە ژنان و منااڵنن.
ئەگەرچی ئەم کارەسات و ڕوداوە دەنگدانەوەیەکی بوەو بۆتە جێگای سەرنج و پرس وڕای خەڵک 
و دەزگاکانی ڕاگەیاندن و هەندێک لە ڕێکخراوە مرۆڤدۆستەکانیش سەرکۆنەیان کردوە داوای 
لێکۆڵینەوە دەکەن، بەاڵم لە الیەن خودی ڕژێمی ئەسەدو ڕژێمەکانی ناوچەکەو دەوڵەتە 

ئەم کارەساتە   زلهێزەکانەوە هیچ گرینگی پێنادەن. ئەم بێدەنگی یەش گومانی ئەوەی لێ دەکرێت
 ئاکام و بەشێک بێت لە بەندوبەستی ڕێکەوتنی نێوانیان.

جا ئەم ڕوداوی کۆمەڵکوژییە هۆکارو ئاکامی هەرچییەک بێت خۆی لە خۆیدا تاوانێکی گەورەو 
دژی مرۆڤایەتییە. بەتایبەتی ئەم تاوانە دەرهەق بە خەڵکانێك کراوە کە بەهانە سەرەکییەکەیان 
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  که  یه باوانه  مکه وچه کێک له تی یه اڵیه دادی كۆمه
مڕۆدا  لتوری فکری و سیاسی دونیای ئه که   له

له  و   ی داگیرکردووه وره کی گه پانتاییه
ی  ڕاده برێ. به کارده ئاستێکی فراوانیشدا به 

و   زگا و ڕێکخراوه ی که حزب و ده وه ئه
یان  که ریه ، هه ی جۆراوجۆر زراوه دامه

  دوا عبیرکردن له شێوازی جیاواز، بۆ ته به
سیاسی   و و پرۆگرامه یڕه په کانیان، له  ئامانجه
.   وه کانیاندا، جێگایان بۆ کردۆته تیه اڵیه و كۆمه

رۆکی واڵت، قازی و  و سه  رکرده ت سه نانه ته
ڕای  ره رۆک خێڵ، سه و سه  شه ال و قه مه

ری و  رکوتگه ش و سه ی ڕه کارنامه
جۆرێک  به یان،  رستی و ڕاسیستانه په کۆنه

و  یام و ئاماژه  دانی په کان له  جۆره له
م  کاربردنی ئه نا بۆ به کانیاندا په ربڕینه ده
ک ئاوات و ئامانجێک  ن و وه به ده مکه  چه
هۆکاری   ڵکیدا. دیاره گویێ خه ن به  یده ئه
  که  خات رده دا خۆی ده و خاڵه ش له مه ئه

وتی  ڕه تی"، له  اڵیه مکی "دادی كۆمه چه
  ته ، کراوه ڕاندووه تێیپه کدا که  مێژوویه

ر، بۆ  به مکێکی پیرۆزکراو و موعته چه
کی  ڵگە و داهاتوویه کۆمه عبیرکردن له  ته

ران و ئازاد و  ر و خۆشگوزه وه خته به 
م  کاتێکدا خودی ئه وتووی ئینسانی. له پێشکه

ڵگری واتا  و هه  کجار ناڕۆشن و لێڵه مکه، یه چه
ت  نانه ست و ئامانجی جۆراوجۆر و ته به و مه
وتی  ڕه له  مکه م چه تی ئه تایبه . به کیشه یه دژبه

ڵگە  کۆمه  مانی جیاجیا و له رده سه مێژوودا و له
و هێز و   وه ن بزووتنه الیه کاندا، له جۆراوجۆره

  وه تییه اڵیه تی و کۆمه وتی جیاوازی چینایه ڕه
ڵ  گه له  وانه نگ و پێچه نگاوڕه عبیری ڕه واتا و ته

و بۆ پاساودانی  وجودی لێدراوه  واقعی مه
کی  اڵت، بۆداهاتوویه سه م و ده ڕاگرتنی سیسته

مان کاتدا بۆ دانی ئاوات و  هه نادیار و له 
و زوڵم  وساوه  ڵكی چه خه یاڵی، به  ئومێدێکی خه

   .  ستی بۆ براوه لێکراو، ده
تی  اڵیه گشتی دادی کۆمه کان به  ئاینه  بۆنموونه

رز و  ر ئه سه ند له ک حوکمێکی خوداوه وه
گرێ بۆ کێشانی  رده ک وه رازوویه واتای ته

خالقیات  به ئه  سپێردراوه   دل و ئینساف" که "عه
قڵی  رانێکی پیاوچاک و ئه یامبه ویژدانی په  و 
ڵگە و  ، تا کۆمه کیمانێکی خێرخواز حه

" و بوغز  یتان و فیتنه ڕی شه "شه کان له  ئینسانه
نگ٢  رکێشێ و ژیانێکی "هاوسه ده  و کینه

ک بێت بۆ  رازویه ویژدان" ته وی" و "به ڕه میانه
ژاران و  نێوان هه رارکردنی داد له  رقه به
ن  و خاوه نێوان کۆیله  نداندا، له  مه وڵه ده

نجامدا، زۆرترین تاوان و  ئه چی له  دا. که کویله
ی  سایه  اڵواردن له رکوت و هه بێدادی و سه

وی  رزه رانی سه رانی نوێنه تی دادوه "نیه
 . کان" خوڵقێنراوه نده خواوه

مین  که ک یه ، وه فالتون سوقرات و ئه
می کۆنی یۆنان،  رده سوفانێکی سه یله فه
  ته زیله مای "فه ر بنه سه تی ئایدیاڵ"، له وڵه "ده

  شبوونه دابه  ند به یوه په کان" و له  تیه اڵیه كۆمه
و   وه مانه و ده کانی ئه تیه اڵیه تی و كۆمه چینایه

کانی   کیه ته ناوه سڵه ر "خه سه پێداگرتن له به 
ر  سه تییان له اڵیه خودی ئینسان"، دادی كۆمه

  تدان به شروعییه مای ڕاگرتن و مه بنه
فی  لسه مکێکی فه ک چه تی، وه یه کۆیله
فی و  لسه مشتومڕێکی فه دواتر  ، که وه کایه هێنایه

مکی دادی  اڵم دواتر چه ، به وه وته تیۆری لێکه
"تاوان و  ند به  یوه په زیاتر له تی که  اڵیه كۆمه

می  سیسته بوعدێکی قانونیدا له   " له سزاوه
  رخست و کرایه زاییدا، خۆی ده ری و قه دادوه

ئاشوب و تاوان،  ڵغانێک بۆ پێشگیری به  قه
موواندا،  ر هه رامبه به ریی یاسا"ی له روه "سه

ی  ژێر سایه کاتێکدا له ت ناساند. له داله عه به
تایی،  تاهه ریی یاسادا"، زیندانیکردنی هه روه "سه
ڵواسینی  دان و هه سێداره ڕاندن و له رپه سه

ک  ی مافی ژیان، وه وه ندنه ئینسان و لێسه
تا  ت"، که  داله نفیزی عه شێوازێک بۆ "ته

  شێک له به  یه، کرایه ی هه مڕۆش درێژه ئه
  وه شه م حاڵه کان و به قانونییه  مه سیسته

کانی  یدانه مه  و ره تی به اڵیه مکی دادی كۆمه چه
ڵناسی  ت، ئابووری و کۆمه خالق، سیاسه ئه

مڕۆ  ی ئه وه ی ئه ڕاده . به وه وخوار بوه ره سه
تنیکی و"دادی  لتوری و، ئه تی که داله عه باس له 

شدا واتای  ربواره هه کرێ و له  جوگرافی"یش ده
 درێ.  تی پێده تایبه

مدا و  هه ژده ی هه ده سه دیاریکراویش له به
می  ندنی سیسته سه ره ڵدان و په رهه ڵ سه گه له

دار و  رمایه وتنی سه رکه داری و ده رمایه سه
تی  اڵیه شبوونێکی کۆمه ک دابه کرێکار وه

تی  اڵیه مکی دادی كۆمه کی، چه ره سه
عبیرێکی  ک ته کی بۆرژوایی پێدرا و وه یه ڕوانگه 

شێتی" نێوان  کسانی و هاوبه بۆ "یه  م چینه ئه
ی  له سه کارهێنرا. مه ڵگە، به کانی کۆمه تاکه

ر ڕۆژکارێکی  رامبه به له  "کرێی عادیالنه
ی  رگه جه ریتانیا له کرێکارانی به  "دا، که عادیالنه

وتنی  رکه و ده  ندنی مانیفاکتۆره سه ره په
ژاری و  ڵشتێکی فراوان لەنێوان ژیانی هه قه
ندان و  مه وڵه ک و ده الیه داری کرێکاران له نه

عبیرێک  داراندا، ته رمایه و سه ن کارگه  خاوه
اڵم  تی، به اڵیه حقیقی دادی كۆمه بوو بۆ ته

ی  ڕوانگه ی له ته و بابه نی "ئه نگلس واته ئه
پێی یاساش  ت به نانه ، ته یه عادیالنه  وه خالقه ئه

ی که  و شته راورد به به اڵم به  عادیالنه بێت، به
شێ  ، ئه یه عادیالنه  وه تییه اڵیه ی كۆمه ڕوانگه له  

ڕی خۆی جیاوازبێت". کرێکاران له  وپه تائه
فرۆشی   له جگه   داریدا، که رمایه ڵگەی سه کۆمه 

بۆ دابینکردنی   هێزی کاریان شتێکی تریان نییه
ترین چین و  وساوه ک چه ژیان و بژێوییان، وه

کی  ندییه یوه په  ونه که ڵگە، ده شی کۆمه به
ر  رامبه به له  وه ر و ناعادیالنه رابه نابه
ڵگەدا.  ندانی کۆمه مه وڵه داران و ده رمایه سه
ی کار  پڕۆسه کاری کرێکاران له  تی که  تایبه به

ر  ک هه و فرۆشتنی هێزی کاریاندا، نه
کانی بژێوی خۆیان و  پێداویستی و هۆیه

کیش  یه ڵکو زیاده هێنن، به مده رهه ڵگە به کۆمه
له  ی که  یه رمایه و سه ر بڕی ئه سه نه  خه ده

.   وه داراندا کۆبۆته رمایه ت و سه وڵه ستی ده ده 
تی  اڵیه ی داهاتی کۆمه رچاوه سه  مجۆره به

بوونی  که ڵه که له  جگه   شتێکی تر نییه
وامی هێزی کاری دزراوی کرێکاران،  رده به
شبوونی  ترین دابه ئیتر ناعادیالنه  مه ئه

ت و  وڵه چینی بۆرژوازی و ده  که   تییه اڵیه كۆمه
تی  سمییه " ڕه کی "عادیالنه یه دیارده  یاسا به

داران بۆ  رمایه سه  وه کی تره الیه . له پێداوه
داری،  رمایه ی نیزامی سه ته قیقه م هه ڕاگرتنی ئه

و   وه وسانه م و چه سته  ندین الوه چه له
لێک  گه  و بگره  مهێناوه رهه جیاکاری به

ڵگەکانی  کۆمه له  ی که  م و بێدادییانه وسته له
میرات   ، به بووه پێش خۆیدا بوونیان هه

ش  م پێیه مکێشی ژنان. به سته  وانه ، له بردووه
موو  ی هه رچاوه ک سه داری وه رمایه نیزامی سه

له  که   که یه وه وسانه م و چه جیاکاری و سته
ر کرێکاراندا  رامبه به ر بێدادی له سه له  وه ته ڕه بنه 

دونیا و  ، له م ڕاستییه . خودی ئه ستاوه ڕاوه
مڕۆدا، چینی بۆرژوازی و  می ئه رده سه
دارانی وردودرشت و  رمایه تان و سه وڵه ده
شێوازی جۆراوجۆر  ، به ستانی ده م به ڵه قه

وا و  ڕه بۆ جوانکردن و به  وه کاره خستۆته
داری و  رمایه نیشاندانی نیزامی سه  عادیالنه به

م  له  تییه اڵیه ی دادی كۆمه وه کردنه وانه پێچه
ک  وه  مکه م چه تی کاتێک ئه تایبه دا. به نیزامه

  نه ک دوائامانجی هێزوالیه دروشم و ڕێباز، وه
ی  رنامه ک ڕێباز و به کان، وه بۆرژوازییه

، له  م چینه کانی ئه تیه اڵیه كۆمه  وه بزووتنه
  مه پاو و سیسته رجی داسه لومه هه  ند به یوه په 

  وه جیاجیاکانه   قانونی و سیاسی و ئابوورییه
گیرێ و واتای جۆراوجۆر و  ده  وه سته ده به

تی  اڵیه مڕۆ دادی كۆمه درێ: ئه جیاوازی پێده
  ی پێدراوه و واتایه کان ئه الی دیموکراتخوازه

ر  سه له که   می دیموکراتی"یه "سیسته  وه ئه که 
کاندا  ڵبژاردنه هه تاک" له   نگدانی مای "ده بنه
ت" ڕۆڵبگێڕێ  داله رازووی عه ک "ته توانێ وه ئه
اڵتدارێتیدا و  سه می ده ی سیسته وه بڕانه  له

مووان  تیش بۆ هه اڵیه ئازادی و دادی كۆمه
به    یه م پرۆسه . زۆرجاریش ئه ربکات به سته ده

تی" و  اڵیه "ئاشتی كۆمه  ستهێنانی ده ئامانجی به 
  وه توندوتیژییه له   وه وتنه دوورکه

ژاری و بێکاری،  کاتێکدا هه له .  وه سترێته به ده
المار و توندوتیژی  نگ و کوشتار، په جه

قی  زه  کی یه دیارده  ڵه پۆلیسی و ڕاسیستی کۆمه
.  کانه دیموکراتیه  مه دیموکراسی و سیسته

تی بۆ  اڵیه ش زیاتر واتای دادی كۆمه مه له
لماندنی  له مافی سه کان که  ناسیونالیسته

وانی تردا و  ر ئه رامبه به یی له وه ته تی نه ویه هه
ڕزگاری خاک و ئاوی واڵت، له  مافی  له 

وانی تر"  ڕێت، "ئه ، زیاتر تێناپه ستی بێگانه ده 
رکوت  ییدا، سه وه ته تی نه کیه یه له   مینه" ک "که وه
کات.  دوو چاویان لێده ک ئینسانی پله کا و وه ده

خاڵی  رایی  تاک و تاکگه کانیش که  الی لیبڕاله
،  کانی تاک ندیه تمه تایبه  پێویست ، به ره نته سه
یی و  کان، شایسته ییه توانا و ئاماده  وانه له

نجامی  رئه موویان به ر هه هه پسپۆڕی... که 
شکردنی  سوسی و کاردابه خه کاری ته

ک  دارین، وه رمایه می سه ی سیسته نه کالیه یه
مکی دادی  ی چه کی جێگیر بۆ پێناسه مایه بنه

م  گیرێ و به ده وه  سته ده تی به اڵیه كۆمه
مانای  کان به ردییه ها فه به یشتن به  ش گه جۆره

  کاربردنه مه به رهه "به یشتنی تاک به  گه
ی  وه ی کۆکردنه پرۆسه  کان" له تیه اڵیه كۆمه

قێکی  هه کاندا، به " رمایه قازانج و سودی سه
کاتێکدا  دات. له ت پێده سمییه دی تاک" ڕه به ئه
ر  هه  وه کاندا ئه تی لیبراله داله ی عه ژێر سایه له
ژاری  بێکاری و هه ، که  یه حبوب"ه مه  و "تاکه ئه

  تی و "تاوانه اڵی تر خنکاندویه ردوبه یان ده و ده
کاندا،  ی زیندانه گۆشه کان" له  تییه اڵیه كۆمه

دا دادی  ک وته یه . له خسیری کردووه یه
داری  رمایه ڵگەی سه کۆمه تی له  اڵیه کۆمه

بواری ئابووری و  زیاتر ڕووی له  مڕۆدا که  ئه
، له  کان کردووه تیه اڵیه کۆمه  داهات و سامانه

، زیاتر  وه کانیه وته ی بۆرژوازی و ڕه ڕوانگه 
درێ.  شکردندا"ی پێده دابه  ت له داله واتای "عه

تی وداهاتی تاک" باوترین  اڵیه "داهاتی کۆمه
نێوان  ت له  داله رازووکردنی عه مکن بۆ ته چه
ت و هاواڵتیاندا،  وڵه داران و ده رمایه سه
مهێنان و  رهه ی به پڕۆسه  وه کاتێکدا ئه له

ر  هه وێدا، که له  کانه جێگاوڕێگای ئینسانه
کانی  ی تاکه وته رکه بڕیاری به  وه پێشه له

الی مارکس و ).  ڵگای داوه کۆمه
کسانی"  مکی یه کان، "چه مارکسیسته

.  تییه اڵیه مکی دادی کۆمه رناتیڤی چه ئاڵته
مانای دابینکردنی  ر به  ک هه کسانی نه یه

موو  هه  کسانییان له کانی ئینسان و یه ئازادییه
تی و سیاسیدا،  اڵیه کانی ئابووری و كۆمه بواره

شێتی  شداریکردن و هاوبه به  کسانی له ڵکو یه به
ی  پرۆسه ڵگە له  مووتاکێکی کۆمه هه

یشتنی  ستڕاگه تی و ده اڵیه مهێنانی كۆمه رهه به
مادی   رچاوه موو داهات و سه هه  کسانیان به یه

  م جۆره ڵگەدا، به کانی کۆمه ویه عنه و مه
ی  پرۆسه کسانی الی مارکس له  یه
کات و  ست پێده ده  وه مهێنانه رهه به

می  رهه شکردنی به بۆ دابه  وه بێته شۆڕده
کانی تر.  موو بواره تی و هه اڵیه كۆمه

ش هەر کەسێک بەوپێیەی کە ئینسانە  مجۆره به
و چاوی بە کۆمەڵگەی ئینسانی هەڵهێناوە بە 
یەکسانی لە هەموو نیعمەتەکانی ژیان و 
بەروبوومی کاری هاوبەشی ئینسانەکان 
بەهرەمەند دەبێت. "لە هەر کەسێک بەپێی 

و بۆ هەرکەسێک بەپێی پێویستیەکانی،  توانای 
کسانی  ئەمە بنەمایەکی سەرەکی کۆمەڵگەی یه

و ئازادی کۆمۆنیستییە". شۆڕشی کۆمۆنیستی 
اڵتی سیاسی چینی  سه ر ده ک هه نه که 

ڵکو موڵکدارێتی  ڕوخێنێ، به اڵتدار ده سه ده
و  وه  شێنێته وه ڵده کرێ هه تی و کاری به تایبه
زرێنێ،  مه ڵگەی کارکردوان داده کۆمه

کان و  ت و چینه وڵه ی ده وه ی پوکانه ئاڕاسته به
کانی  موو بنیاده و بازاڕ... وهه كااڵ و پاره 

  جۆرێک که داری.. به رمایه ڵگەی سه کۆمه
تی  اڵیه تی دادی کۆمه اڵیه کسانی واقعی كۆمه یه
 ربکات.(  به سته ده
رچۆنێک  تی هه اڵیه مکی دادی کۆمه اڵم چه به

  یدابووه ی په ته وه ک بێت، له ر مانایه هه بێت و به
که   یه و ڕاستیه ی ئه ڵگه تا ئێستا، خۆی به

،  وه وسانه م و چه جیاکاری جۆراوجۆر، سته 
شێکی  ن به الیه و له کاندا  نێوان ئینسانه له

ک  ی تر، یه که شه به ر به  رامبه به  ڵگەوه کۆمه
ش له  ته م حاڵه و ئه گره  ڵنه تی حاشاهه واقعیه

سیاسی و ئابووری و   قاڵبی سیستمه 
بات و  ش خه م پێیه ، به کاندا ڕێکخراوه قانوونیه

کان بۆ  ردیی ئینسانه تی و فه اڵیه وڵی کۆمه هه
م و  سته و کۆتاییهێنان به  ته م واقعیه گۆڕینی ئه

"دادی  که   وامه رده کی به یه ، کرده وه وسانه چه
  واتای جۆراوجۆری کردۆته تی" به اڵیه كۆمه
ی  له سه مه  وه شه یه م ڕوانگه ی. له ئااڵکه
دیهێنان و دابینکردنی دادی  تی به چۆنیه
  وه کرده تا به   تی خۆی پرسێکی گرنگه اڵیه کۆمه

  چ ئاستێک و چ جۆرێک له  پیشانمان بدات که
و  ڕاندووه  جیاکاری تێپه م و  کانی سته جۆره

و دادی  ره ی به ی چ نیزامێکدا، ڕێچکه سایه له
؟ "ڕیفۆرم و چاکسازی"،  تی گرتووه اڵیه كۆمه

  رنامه تی"، "به اڵیه ی کۆمه یماننامه ستور و په "ده
ستبردن بۆ شۆڕش و  و هوشیاری"، تا ده

پێناو   له  لێکن که ڕێبازگه  مانه ڕین... ئه ڕاپه
حزاب  ن ئه الیه تیدا له اڵیه دادی کۆمه یشتن به گه

و  ستیان بۆ براوه  ، ده لی جیاجیاوه وتگه و ڕه
 . یان زۆره مێژوودا نموونه له

م  سود له  که ته واوی بابه ی ته وه بۆخوێندنه
 : ربگره وه  لێنکه

 http://
media4.hkkurdistan.org/2017/09/

Didga6.pdf 
 

 ؟  تی چییه اڵیه واتای دادی كۆمه
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بەردەوام ئەوسیستەمانەى کە ئازادی 
وژیانێکى سیکۆالر و شارستانیان قبوڵ نییە 
دەستیان بۆ تیرۆرکردنى ڕەخنەگر و 
مخالیفانى خۆیان و ئۆپۆزیسیۆنى خۆیان و 
ئازادیخواز و یەکسانیخوازان بردووە. 
سیستەمی ئیسالمی ئێران یەکێک لەو 
سیستەمانەى کە بە کارگەى بەرهەمهێنانى 
تیرۆزم و هاوکار و بنیادنانى فکر و ئایدیاى و 
بیرکردنەوەى توندڕەوى لەجیهاندا ناسێندراوە 
و بە ئاشکرا هاوکارى بە پۆڵ و پارەى 
بەلێشاوى بۆگرووپ و ڕێکخراوە تیرۆریستى 
و توندڕەوەکان کردون لە واڵتانى ڕۆژهەاڵتى 
ناوەڕاست و واڵتانى جیهان. کەواتە ئەو ڕژێمە 
کۆنەپەرست و دژە ئینسانییە هەتا بمێنێت 
بەردەوام دەبێت لە گەشەدان بە گرووپ و 
ناوەندە تیرۆریستییەکان و ئەنجامدانى 
تیرۆرکردنى نەیارانى و هەڵسوڕاوانى سیکۆالر 
و ئازادیخواز. بەدرێژایی چل ساڵە بۆ یەک 
ساتیش وازى لە تیرۆرکردنى نەیارانى 
نەهێناوە، بەردەوام پالنى داڕشتووە و 
نەخشەسازى کردووە بۆئەوەى هەرچى 
زووترە نەیارانى پاکتاو بکات لەرێگاى تیرۆر 
و سێدارە و کوشتن و سووتاندن و 
ئازاردانیانەوە. ئەم جارەیان یەکێکى تر لە 
هەڵسوڕاوانى تێکۆشەرى ڕۆژهەاڵتى 
کوردستان کە چاالوانێکى سیاسى و داکۆکى 
کار لەمافەکانى مرۆڤە دەکەوێتە بۆسەى 
تیرۆریستانى کۆمارى ئیسالمیی ئێرانەوە کە 
زۆر بێ ڕوحمانە و وەحشیگەریانە تیرۆرى 
دەکەن. ئەو تێکۆشەرە مرۆڤ دۆست و 
ئازادیخواز و یەکسانیخوازەش بەڕێز ئێقباڵ 
مۆرادی یە، کەماوەى چەندین ساڵە وەک 

سزای   ڵسوڕاوی سیاسی و چاالكی دژ به هه
ئێعدام، کار وچاالکى و تێکۆشانى ئەنجامداوە. 
بە بەردەوامى بەرگرى لەمافەکانى مرۆڤى 
کردووە، ئیقباڵ مورادیان چاالکی سیاسی و، 
چاالکی بواری مافی مرۆڤ و ئەندامی 
بەڕێوەبەری کۆمەڵەی مافی مرۆڤی 
کوردستان، باوکی بەندکراوی سیاسی 

” و مامی ”  زانیار مورادی”مەحکوم بە سێدارە 
بەندکراوی دیکەی مەحکوم ”  لوقمان مورادی

بە سێدارە بوو. کەواتە سیستەمی ئیسالمیی 
نەک هەڵسوڕاوانى سیاسى و ڕەخنەگرو 
ئۆپۆزیسیۆنەکانى بە مەترسی دەزانى بۆسەر 
ئاسایش و ئارامى سیستەمەکەى، بەڵکو 
هەڵسوڕاوان و داکۆکیکاران و بەرگریکارانى 
مافەکانى مرۆڤیش بەمەترسى دەزانى 
بۆسەرخۆیی، بۆیە دەست دەبات 
بەتیرۆرکردنیان، کە زۆر بەداخەوە ئەم 

لەشاری  ٨/٣/  -٤  -٤/تێکۆشەرە لە شەوى 
پێنجوێن لە باشوری کوردستان بووە 
دەڕفێندرێت و لەهەمان شەودا تەرمەکەى 
لەچەمى پێنچوێن دۆزراوەتەوە، کە 
شوێنەوارى چەندین فیشەکى پێوە بووە 
بەداخەوە ئەم تێکۆشەرە گیان لەدەست دەدات. 

  ن كه خه رده كان وا ده موو نیشانه هه
كانی كۆماری ئیسالمی تاوانباری  تێرۆریسته

كەم جار  یه  وه تە و ئەو تاوانەن. ئه نایه و جه ئه
ر  به  وێته كه هاوڕێ ئێقباڵ مۆرادی ده  كه  نییه

هێرشی ئاخوندە تێرۆریستییەکانى سیستەمى 
  له ٨٣٤/ساڵی  ئیسالمیی ئێران. پێشتریش له

و  ری شاری پێنجوێن هێرشێكی له ورووبه ده
سەختی بریندار بوو.  ر و به سه  ی كرایه شنه چه
  و له  خۆشخانه ندرایە نه یه و كات خێرا گه ئه

مردن ڕزگاری بوو. وێڕاى ئەوەى بەتوندى 
تیرۆرکردنى ئیقبال مورادى شەرمەزار و 
مەحکوم دەکەم و سەرەخۆشى لە تەواوى 
ئەندامانى ئەو خانەوادە وبنەماڵە زۆر بەڕێز و 
ئازیز وخۆشەویستە و کۆمەڵەی مافی مرۆڤی 
کوردستان وهاوڕێ یانى دەکەم، لەهەمان 
کاتدا دەسەاڵت و حکومەت وسیستەمی 
باشوورى کوردستان بە بەرپرسى یەکەم 
دەزانم بۆ ڕێگا خۆشکردن و هاوکاریکردن و 
ڕەخساندنى بارودۆخێکى گونجاو بۆ ئەنجام 

دانى ئەم کارە تیرۆریستییە لە ژێرسایە و 
سیستەم و یاساکانى دەسەاڵتدار لە باشوورى 
کوردستاندا. بەدرێژایی تەمەن و ماوەى ئەم 
سیستەم و حکومدارییەى حیزبەکانى 
باشوورى کوردستان مانگانە و سااڵنە کارى 
تیرۆریستى لەدژى خەڵکى سیکۆالر و 
ئازادیخواز و چەپ و کۆمۆنست و 
هەڵسوڕاوانى حیزبەکانى ئۆپۆزیسیۆنى ئێران 
بەگشتى حیزبەکانى ڕۆژهەاڵتى کوردستان 
بەتایبەتى ئەنجام دەدرێت. ئەگەر ئەم دەسەاڵت 
و حیزبانەى باشوورى کوردستان هاوکار 
نەبن بۆ ڕەخساندنى بارودۆخێکى گونجاو بۆ 
کارى تیرۆریستى مەالکانى ئاخوندى ئیسالمی 
هەرگیز ئەو هەموو تێکۆشەرە سیکۆالر 
وئازادیخواز ویەکسانیخوازە تیرۆر نەدەکران. 

واتە ئەم ساڵ چەندین  ٨/٣/تەنها لە ساڵى 
 ٨/٣/-٨-/تێکۆشەر تیرۆرکراون لەوانە ) لە 

لەبنەساڵوە لەشارى هەولێر بۆمبێک 
بەئۆتۆمبیلێکى کادرێکی ڕۆژهەاڵتى کوردستان 
کە کادیرى حیزبی دیموکراتى کوردستانى 
ئێران کە دواتر بۆمبەکە دەتەقێندرێتەوە 
بەسەختى دووکەس برینداردەبن کە کوڕو 
باوکێک پێکەوەدەبن، بەداخەوە یەکیان بەناوى 
سەالح ڕەحمانى گیان لەدەست دەدات. لە 

  له ٣/، )٨/٣/ی مارسی ٤ر  سه له٥  مه چوارشه
(،هەڵسوڕاو ٨١٥/ی  مه شه ی ڕه٥/ر  سه

تێکۆشەرێکى حیزبى دیموکراتى کوردستان 
  ماشێنی خۆی به  به  بەناوى قادر قادری که

ری  مێحوه  ردانێک چووبووه سه
نگانی  دره  وه داخه  ، به بالیسان_چوارقوڕنه

سڕێژى فیشەک و  ر ده به  درێته و ده شه
  ی له که ری ماشێنه وروبه ده  ، له ی که رمه ته

, لە ) وه ته دۆزراوه   ”لێ رته هه“نزیک گوندی 
( ٨/٣/-٨-٨٨( بەرامبەر)٤/٣/-ى خاکەلێوە٨/

سەر لە بەیانی ئەحمەد ئیرانی ئەندامی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە شاری دیانا 
)سۆران( بەدەستی تیروریستانی کوماری 

بە درێژایی  ).فاشیزمی ئیسالمیی تیرۆرکرا
دەسەاڵت وحکومەتى هەرێمى کوردستان 

 ٨/٣/هەتا وەکو ئێستا کە  /١١/لەساڵى 
بەچەندەها کەس تیرۆرکراون لەباشوورى 
کوردستان لەهەڵسوڕاوان وتێکۆشەرانى 
حیزبەکانى ئۆپۆزیسیۆنى ئێرانى، بەتایبەتى 
هەڵسوڕاوانى سیاسى خەڵکى ڕۆژهەاڵتى 

ساڵی   کوردستان. کۆماری ئیسالمی له

ندین پیالنی  وە هەتا ئێستا، چه/١١/
دژی   رێمی کوردستان له هه  تیرۆریستی له

بردووە،  ڕێوه اڵت به رانی کوردی ڕۆژهه تێکۆشه
ڕژێمی کۆماری ئیسالمی سێدارەى ئێران و 

ری سەرجەم  نجامده ئه  کانی به کرێگیراوه به
کارە تیرۆریستییەکان کە لەدژى تێکۆشەرانى 
ڕۆژهەاڵتى کوردستان ئەنجام دەدرێت 
تاوانبارە لەبەرئەوەى تەراتێنی دەزگای 
اطالعاتی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە 
کوردستانی عێراق بەئاشکرا دیارە 
لەشاروشارۆچکەکانى کوردستان دێن ودەچن. 
بنکەو نووسینەگەى تایبەتمەند بەئیتاڵعاتیان 
هەیە. بەرپرسانى باشوورى کوردستان 
رێگەیان بۆ دەزگای سیخوری اطاڵعات 
کردۆتەوە کە بەئارەزووی خۆیان نەیارانی 
کۆمارى ئیسالمیی ئێران و ئۆپۆزسیۆنی 
ئێرانی بکەنە ئامانج، کەئەمەش نیشانەى 
هاوکارى ویارمەتدانى بەرپرسانى حکومەتى 
هەرێمى کوردستان وحیزبەکانى دەسەاڵتدار 
لەباشوورى کوردستان نیشان دەدات 
کردنەوەى دەرگاکانە بۆ دەزگای ئیتاڵعاتى 
تیرۆریستییەکانى کۆمارى ئیسالمی ئێران، 
بۆئەوەى درێژە بەکارە تیرۆریستییەکانى بدات 
لەباشوورى کوردستان، ئەم کردەوە چەپەڵەى 
کۆماری ئیسالمی ئێران مەحکومەو 
شەرمەزارە، پێویستە خەڵکى باشوورى 
کوردستان لەئاست کارە چەپەڵ ودژە 
ئینسانییەکانى دەزگاکانى ئیتاڵعاتى ئێرانى کە 
کارى تیرۆریستى ئەنجام دەدات خەڵکی 
باشوورى کوردستان وەدەنگ بێن وئەم 
دەزگاو سیخوڕانە بەشەق وەدەرنێن 
لەباشوورى کوردستان، هەبوونى ئەم 
فەرمانگەو دەزگا ئیتاڵعاتیانەى کۆمارى 
ئیسالمیی ئێران نیشانەى هەبوونى 
شەرمایەزارییە بۆ دەسەاڵت وحکومەتى 
باشوورى کوردستان لەگەڵ بەردەوام بوون 
وئەنجامدانى هەرکارێکى تیرۆریستیدا 
کەلەدژى چاالکوان و پەنابەرانی ئازادیخوازى 
ڕۆژهەاڵتى کوردستان ئەنجامدەدرێت، 
بەدڵنیایەوە خەڵکى باشوورى کوردستان 
زۆریان پێناخۆشەو ئارەقى شەرمەزارى 
دەسڕن لەبەرئەوەى لەژێر دەسەاڵت و 
حکومەتى کوردىدا لە باشوورى کوردستان 
تیرۆردەکرێن، ئیتر با بەس بێت چیتر 
ڕێگەنەدرێت ئەم هەڵسوراو کادرە سیاسی و 

نەیارانەی جمهوری ئیسالمی 
تیرۆربکرێن.ئەرکی خەڵکی ئازادیخوازو 
یەکسانیخوازى کوردستانە لەئاست بەردەوامى 
تیرۆریزمی کۆمارى سێدارەى ئیسالمی ئێران 
نارەزایەتی دەرببڕن. پاراستنی ژیانی 
ئۆپۆزسیۆنی ڕۆژهەاڵتى کوردستان 
وئۆپۆزیسیۆنى ئێرانی لەئەستۆی حکومەتى 
هەرێمى کوردستان ودەسەاڵتدارانی 
کوردستانە. بەاڵم بە ئاشکرا دیارە حیزبەکان 
دەسەاڵت وحکومەتى باشوورى کوردستان لە 
ئاست ئەنجامدان و بەردەوام بوونى ئەم کارە 
تیرۆریستییانە لە پێناوى بەرژەوەندى حیزبى 
بێ دەنگى و بێ هەڵوێستییان هەڵبژاردووە، 
کەمەش ئەوە دەردەخات کە خۆیان هاوکار و 
پشتیوانن بۆگەشەى بزووتنەوەى تیرۆریزم لە 
باشوورى کوردستان بە تایبەت لەدژى کادرو 
هەڵسواروانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و تورکی... 
پاراستنی گیانی هەڵسوراوانی سیاسی ئیران و 
تورکیا لەئەستۆی یەکێتی نیشتیمانی 
کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستانەدایە، 
لەبەرئەوەى دەسەاڵت وحکومەت بەدەست 
ئەوانەوەیە. ئەرکی خەڵکی ئازادیخوازە 
لەبەرامبەر تیرۆری هەلسوراوانی سیاسی 
بەدەنگ بێت، پێویستە یەخەی دەسەالتدارانی 
کوردستان بگرن کە جارێکی دیکە رێگە نەدەن 
هەلسوراوانی سیاسی تیرۆر بکرێن. هەڵپێچانی 
بنکەو بارەگای دەزگای سیخوری و 
وەدەرنانیان لەکوردستان بە بەرەی 
ئازادیخوازی دەکرێت نابێ چیتر رێگە بدرێت 
کەسانی سیاسی تیرۆر بکرێن. خۆشەویستان 
کە ئەمرۆ کە ئیقباڵ مورادی ئەندامی 
بەرێوەبەری کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستان 
تیرۆرکرا و بێ دەنگەى لێ بکرێ بەدڵنییایەوە 
لە ڕۆژانى داهاتوویی نۆرەى هەڵسوڕاوێکى 
سیاسى یاخود چاالکوانێکى بەرگریکارى مافى 
مرۆڤ و مەدەنى دەبێت لەوانەیە ئەو کەسە 
تۆیی سیکۆالر و ئازادیخواز و 
یەکسانیخوازبێت یاخود براکەت یان هاوڕێ 
خۆشەویستەکەى خۆت بێت کە بەردەوام 
بەیەکەوەن یاخود هاوفکرو بۆچوون وتێڕوانین 
لەگەڵ یەکترى دا. بۆیە ئەرکى هەموو 
بەویژدان و بەهەڵوێستە ئەرکى هەموو هەموو 
مرۆڤیکى سیکۆالر و ئازادیخواز و 
یەکسانیخواز ومرۆڤ دۆست و مرۆڤ 
پەرەوەرە، و ئەرکى هەموو ئەوانەیە کە دڵییان 
بۆ ئازادى و مافەکانى مرۆڤ لێدەدات لە ئاست 
بەردەوام بوونى تیرۆر لە دژى هەڵسوڕاوانى 
سیاسی ڕۆژهەاڵتى کوردستان و 
ئۆپۆزیسیۆنى ئێرانى بێ دەنگى بشکێنن 
بەیەکەوە دەستى یەکبگرن، بەبەهێزکردنى 
تێکۆشانى هاوبەش بۆ دژایەتیکردنى تیرۆر و 
بەدژایەتیکردنى بیروباوەڕى کۆنەپەرستانەى 
تیرۆریستانەى دژە مرۆڤایەتى هەڵوێستى 
جوان و مرۆڤانەی خۆیان نیشان بدەن. 
بەبڕواى من ئەم کارە تیرۆریستییە بەرپرسانى 

و ئەنجامدەری  كۆماری ئیسالمی ئێران بكەر
ئەم تاوانەن لەبەرئەوەى بەرپرسانى كۆماری 
ئیسالمی و سیستەمى ئیسالمی بە ئاشکرا 
هەمیشە بە كردەوە دژایەتى خۆیان بۆ هەر 
هەنگاوێکى ئازادیخوازانە و مەدەنیانە 
دەربڕێوە، بەکردەوە بە ئەنجامدانى 
جێبەجێکردنى پیالنى تیرۆریستی هەوڵی 
بێدەنگكردنی هەڵسوڕاوانی سیاسی كوردی و 
هەڵسوڕاوانى سیکۆالر و ئازادیخوازى داوە. 
دوژمنی سەرەكی بزوتنەوەی حەقخوازانەی 

و هەڵسوڕاوانی سیکۆالر و  خەڵکى كوردستان 
ئەرکى .ئازادیخواز و یەکسانیخوازە 

دڵسۆزانەى خەڵکى کوردستان و سەرجەم 
ئازادیخوازانە کە هاوکارو پشتیوان بن بۆ 
وەدەرنان و دوورخستنەوەى پێگە و نفوز و 
کاریگەرییەکانى سیستەمی کۆمارى ئیسالمی 

 ..ئێران لە باشوورى کوردستان

تیرۆر و سێدارە بەرهەمی سیستەمى 
 ئیسالمیییە

 عبدالرحمن رسول  
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سیاسەتی دژە ئینسانی ئەمەریکاا  لەبەرامابەر 
مندااڵندا لە ئەمەریکای ئێستاای )تاڕەماپ (ەوە 
دەستی پێنەکردوە ، بەڵاکاو ماێاژوویەکای زۆر 
درێژترو لەوە قوڵتری هەیە و تڕەمپیش تەناهاا 

 درێژەپێدەری ئەو مێژووەیە! 
دام ودەزگاکانی سەر بە کاۆچ و کاۆچابەرانای 
ئەمەریکا لە مانگی ئۆکتاۆبەری سااڵای پاارەوە 
سیاسەتێکی سفار لاێاباوردەیایاان بە فەرماانای 
ترەمپ لە دژی، بە قسەی خۆیان، کاۆچابەرانای 
نایااساایای دا گارتاۆتەبەر. هەرچەنادە ئاێاساتاا 
ڕووی ڕواڵەتی ئەو سیاسەتەی ترەمپ ئەوەیە 
کە ماانااداڵەکااان لە دایااک و باااوک و کەس و 
کاااریااان جاایااانەکاارێاانەوە، بەاڵم تااائااێااسااتاااش 
چارەنووسی ئەو ژمارە  زۆرەی مانادااڵن کە 
جیاکراونەتەوەو بە دوور لە دایک و بااوکایاان 
ژیان بەسەر دەبەن دیاار نایایە. زوربەی ئەو 
مااانااادااڵنەش کە ئاااێاااساااتاااا وەک لە وێااانەو 
ڕاگەیاندنەکاانەوە دەبایانارێان لەنااو قەفەزدان. 
هەنادێااک سااەرچااوەی ڕەساامای قساە لەسااەر 

منداڵ دەکەن و هەندێکی تریش بااس لە  ٨٨٨/
منداڵ دەکاات کە لە دایاک و بااوکایاان  ٨٤٨٨

جاایاااکااراونەتەوە. هەناادێااک لەوانەش دایااک و 
باااوکاایااان ڕەوانەی ئەو واڵتە کااراونەتەوە کە 

 لێیەوە بە نایاسایی هاتبوونە ناو ئەمەریکاوە.
ئەو ساایاااسااەتەی ئەمەریااکااای تااڕەمااپ وەک 
هەندێک ڕۆژناامەناووس ئاامااژیاان پاێاداوە و 
شتیان لەسەر نووسیووە ڕێک بە ئەمەریاکاای 
پەنجا ساڵ لێرەو پێشی دەچوێانان لەبەرامابەر 
مندااڵندا. بۆ نماوونە کااتاێاک کە ئەمەریاکاا لە 

کە هێارشای کاردە ساەر گاونادی  ١٥٣/ساڵی 
مای الی ڤێتنامی و قەتاڵ وعاامای خەڵاکەکەی 
کرد. لە چاوپێکەوتناێاکایادا کە ئاێامای گاودماان 
باڵوی کردۆتەوە دەڵێت ئەوەی ئێستاا تاڕەماپ 
لە ئااۆکااتااۆبەری ساااڵاای ڕابااردووەوە دەیااکااات 
لەبەراماابەر مااناادااڵناای پەنااابەراناادا هاااوتەریاابە 
لەگەڵ سیاسەتی ئەمەریکای پەنجا ساڵ پاێاش 

 ئێستا کە لە ڤێتنامدا پەیڕەوی لێکرد.
هەندێک لە شارەزایانی مێژووی سیاسەتەکانی 
ئەمەریااااکاااااو هەناااادێااااک لە نااااووسااااەرو 
ڕۆژنامەنوسانیش پێیان وایە ئەوەی ئەمەریاکاا 
ئێستا دەیکات لەبەرامبەر مندااڵندا شتێکی تازە 
نییەو مێژوویەکی زۆر کاۆناتاری هەیە. ئەوان 
پێیان وایە ئەو مێژووە لە )تڕەمپ( ەوە دەسات 
پێناکات، بەڵکو سیاسەتێکی کاۆناتارو قاوڵاتاری 
هەیە کە زۆر لە پااێااش تااڕەمااپاایااشااەوە ئەو 
سیاسەتە پڕاکتیازە کاراوە. ئەوان پاێایاان وایە 
ئەمەریکای ئێستای تڕەمپ تەنها درێژەپێادەری 
ئەو سیاسەتەیەو هیچی تر. بۆ نموونە: ڕەساڵ 
کااۆنااڕێااڕاس ،لە ئەسااۆساایەیااتااس پاارێااس، لە 
بەدواداچونێاکایادا لە ڕووی ماێاژوویەوە ئەوە 
دەسەلمێنێت کە سیاسەتی ئەمەریکاای ئاێاساتاا 
لەبەرامابەر مانادااڵناای کاۆچابەری نااایااساایایاادا 
بەگشاتای و جاایااکاردنەوەی ماناادااڵنای تاریااش 
بەتایبەتی کارێکی تاازەی ئاێاساتاای ئەمەریاکاا 

 نییە کە سەرچاوەی لە  تڕەمپەوە گرتبێت.
ڕەسڵ، لەشاری ئەلاباوکاوێاڕکاۆ لە مەکسایاک، 
ڕاپۆرتێکی بۆ ئەسۆسیەیتس پرێس لەوباارەوە 
ئامادە کردووە. بۆ سەلماانادنای باۆچاوونەکەی 
چەنااد ناامااوونەیەک دەهااێاانااێااتەوە. هەروەهااا 
چەنادیان ناووساەرو ڕۆژناامەناووساای تاریااش 
لەگەڵ ڕەسااڵ هاااوڕان و بەشااێااوەیەک لە 
شێوەکان دروستی ڕاو باۆچاوونەکەی ڕەساڵ 
پشاااات ڕاساااات دەکەنەوە. هەناااادێااااک لەو 
ناامااوونااانەی  کە لە ڕووی مااێااژوویاایەوە 
دەیسەلمێانان کە ئەمەریاکاا ماێاژوویەکای زۆر 
کاااۆنااای  قاااێااازەونااای هەیە لە چاااۆنااایەتااای 
ماااامەڵەکاااردنااای لەگەڵ مااانااادااڵنااادا ئەماااانەی 

 خوارەوە هەندێکیانن:
 کۆیالیەتی... 

ئەمااااریااااکااااا لەسااااەردەماااای کااااۆیااااالیەتاااای 
ڕەشپێستەکاندا سیاسەتی دەستبەساەراگارتانای 
منداڵی ڕەشاپاێاساتەکاانای بەڕێاوەدەبارد. پاێاش 
سەردەمی لەباربردنی منداڵ کاتێک کە ژناێاکای 
کۆیلەی ڕەشاپاێاسات ماناداڵای دەباوو، خااوەن 
کۆیلە تەواوی دەسەاڵتی کاڕیان و فارۆشاتانای 

بەسەر کۆرپەڵەکەدا هەباوو. دایاکای ماناداڵەکە 
نەیدەتوانی هایاچ هەڵاوێساتاێاکای هەباێات. هەر 
ئەوکااااتە بااااباااای ئەمەریاااکاااایااای کە پشااات 
ئەساااتاااوورباااوو بە سااایااااساااەتااای ئەوکااااتااای 
دەسەاڵتدارانای ئەماریاکاا ماناداڵە سااواکاان و 
کۆرپەڵەکانی لە دایکە ڕەشپێاساتەکاانایاان جایاا 
دەکردنەوەو دەیان باردن باۆ شاوێاناێاکای تار. 
زۆرجاران هەبوو دایکەکاان هەرگایاز چااویاان 

 نەدەکەوتەوە بە منداڵە جگەرگۆشەکانیان.
هەمیشە خێزانە ڕەشپێستە کۆیلەکان باۆئەوەی 
نەکەونە بەرشاااااااڵوی جااااایااااااکاااااردنەوەی 
منداڵەکانیان لێیان پەنایان باۆ ڕاکاردن دەبارد. 
بەاڵم ئەوەش ڕێاااگاااای مەرد و پاااڕدەردی 
سااەریااتاار بااوو هەم بااۆخااۆیااان و هەم بااۆ 
منداڵەکانیان. چونکە لە کاتی گیاران و کەوتانە 
بۆسەو کەمینی خاوەن کۆیلەکان ئەو خێزاناانە 
زۆرجاااران مەرد چاااوەڕێاایااان دەبااوو. زۆر 
جاران کە دەگیرانەوەو دەکەوتانە بەر ئاازاری 
لێدان و ئەشکەنجەدان  ئیتر ئاواتیان بە ماردن 

 دەخواست. 
ماناادااڵنای خەڵااکە ڕەسااەنەکەی ئەمەریاکااا لە 

 خوێندنگا تایبەتییە ناوخۆییەکان دا!
ئەمەریکا خوێندنگای تایبەتی لەساەرتااساەری  

واڵتااادا دامەزراناااد باااۆ مااانااادااڵنااای خەڵاااکە 
ڕەسەنەکەی ئەمەریاکاا کە بە هایانادیەکاانایاش 
ناویان دەهێنێرێت. ژمارەی ئەو خوێنادناگاایاانە 

خااوێااناادنااگااا.  ٣٨/خااۆی دەدا لە ناازیااکەی 
مەبەستی ئەمەریکا لەو خاوێانادناگاایاانەدا ئەوە 
بوو کە ئەو مانادااڵنە وا لاێاباکاات کە داب و 
نەریت و ماێاژووی ساپای پاێاسات و دیاانەتای 
مەساایااحاایەت وەربااگاارن و لەبەراماابەریشاادا 
هەرشتێک کە پەیوەندی بە خۆیاان و ڕەگەزی 
خاۆیاانەوە هەباێات وەالی بااناێان و لەبایاریااان 
بچیتەوە. بۆ نموونە دەبوایە قاژیاان باباڕن بەو 
شێوەیەی کە سیاسەتی ئەوکاتی خوێندنگااکاان 
دەیخواست لێیان. وە بۆیان نەباوو بە زماانای 
زکماکی خۆیان ئاخاوتن باکەن. باۆیاان نەباوو 
جاالاای تااایاابەت بە خااۆیااان لەبەر بااکەن. ئەو 
مندااڵنە بۆ ماوەیەکی زۆر لە دایک و بااوک و 
داب و نەریااتاای ڕەسااەناای خااۆیااان دادەبااڕان. 
وایان لێ دەکرا کاتێک کە دەیاان باردنەوە باۆ 
الی دایک وباوک و کەسوکااری خاۆیاان هایاچ 
کااام لە دایااک و باااوکەکااان ماانااداڵاای خااۆیااان 
نەدەنااااسااایەوە. لە هەماااان کااااتااادا  ئااایاااتااار 

منداڵەکانیش هەم گەورەبوون و ئایاتار ماناداڵ 
نەماون و هەمیش تازە بیبڕای ببڕای لە ڕووی 
بایاارکاردنەوەو داب و نەریاتەوەو تەناانەت لە 
ڕووی سیماو ڕواڵەتیشەوە لە هیندیەکانی بااب 
و پاااپاایااراناای خااۆیااان ناااچاان. زۆر جاااراناایااش 
هەبووە کە تەناانەت دژایەتای کەس و کااری 

خۆشیان کاردووە. باۆ ناماوونە دوای شاەڕی 
کە بە کاوشااتاارگەی )وناد ناای(  ٣١٨/سااڵاای 

دەناااساارێاات کە ئەمەریااکااا لە دژی هاایااناادیە 
سورەکان ئەنجامی داو هاێازەکاانای ئەمەریاکاا 

پیاوی لە هایانادیەکاانای نااوچەی الکاۆتاا  ٣٨/
کوشت. دوای ئەوە خێزانەکانی ناچار کارد کە 
منداڵەکانیان بناێارنە ئەو خاوێانادناگاایاانەی کە 
بۆیان ئامادە کاراباون. ئەو خاوێانادناگاایاانە بە 
کارگەی کوشتنی هایانادیەکاان لە نااوخاۆیاانادا 
دادەنران.. تاکو ئێستاش لە هەنادێاک شاوێانادا 
دژایەتی ئەو جۆرە لە خوێندنگای تاایابەت بەو 
هیندیانە کراوەو ماناداڵەکاانایاشایاان زۆرجااران 
ڕایااان کااردووە. یاااخااوود جااار هەبااووە کە 
پەنایاان باۆ خاۆکاوشاتانایاش باردووە، یااخاود 
خااوێااناادنااگاااکاااناایااان ئاااگاار تااێاابەرداوە، یاااخااود 

 کەلوپەلەکانیان شکاندووە. 
بەشێکی تر لەو مندااڵنە تەواو ملکەچی بڕیاارو 
سیاسەتەکانی ناو خوێانادناگااکاان باوون و بە 
هەموو شاێاوەیەک تاێاکەاڵوی داب و نەریاتای 
سپیپێستەکان بوون. وە هەندێکیشیان سوودی 
زۆریان لێبینراوە بە هاۆی زماانەکەیاانەوە کە 
لەنااو هاێاازە چەکادارەکااناای ئەمەریاکاادا وەک 
کۆدی نهێنی بەکار هێنراوە لە جەنگی جیاهاانای 

 دووەمدا.
 برسیەتی و نەبوونی و قات و قڕی

باارساایەتاای و نەبااووناای و کەم دەرامەتاای 
خێزانەکان لە هەموو کات و شوێنێکادا دەباێاتە 
هۆی ئەوەی کە ئەو خێزانانە ملکەچی بناوێانان 
بۆ هەرچی داخوازی و مەرام و سایااساەتاێاک 
بااێاات. تەنااانەت کە ئەگەر بەزیااانااایااشاایاااان 
بشکێتەوە.  تەنها باۆ ئەوەی ماناداڵەکاانایاان و 
خۆیان لەبرسا نەمرن. بۆ نموونە لە سەرەتاای 
هەزارو نااۆسااەدەکااانەوە، هەناادێااک دەوڵەتاای 
هەندێک لە ویالیەتەکاانای ئەمەریاکاا مانادااڵنای 
خێزانە هەژارەکانیان بردوون و لە شوێنای تار 
ژیانایاان پاێ بەساەرباردوون. کە لە هەنادێاک 
شااوێاان پااێاای گااوتااراوە هەتاایااوخااانە. "لە ژێاار 
ساااایەی مااااڵااای هەژاران دا" کە ماااێاااژووی 
هاااوکاااری کااۆمەاڵیەتاای لە ئەمەریااکااایە و لە 
الیەن مایکڵ بی کاتازەوە بااڵوکاراوەتەوە، ئەو 
هەتیوخانانە بەرەو ئاستێکای باااڵتار باراون و 
لەالیەن ڕیافاۆرم خااوازانەوە باڕیاار دراوە کە 
ئیتر منداڵەکان نابێت لە کەس و کااریاان جایاا 
بکرێنەوە. مەک کڵەین لەو باارەوە دەڵاێات" تاا 

ئێستاشی لەگەڵدا بێت ویالیەتەکانای ئەمەریاکاا 
هەژاری و نەباووناای خاێاازانەکاان بە دەرفەت 
دەزاناان و دەیااکەنە پاااساااوی جاایاااکااردنەوەی 
منداڵەکان لە خێزانەکانیان. بە تایبەتی خاێازانای 
خەڵااکاای ئەمەریااکاایە ڕەسااەنەکااان و خااێاازانە 
ڕەشپێستەکان. لە هەنادێاک جااران دا باابەتای 
تااێااکااچااووناای دەرووناای و ناااتەواوی باااری 
دەرووناای خااێاازانەکااان دەکەنە باایااانااوو بااۆ 
لێسەنادنەوەی ماناداڵەکاانایاان لاێایاان. هەر باۆ 
سەلماندنی ئەو بۆچوونەی مەک کڵەین ئەوەتە 
شایەتحاڵێک بە ناوی )ماڵکم ئێکس(  کە ئێساتاا 
چاالوانێکی سەرسەختی مافی مڕۆڤە بە زمانی 
خۆی دەربارەی مێژووی ژیانی خۆی  دەدوێ 
و دەڵااێاات "ماان ئەوکاااتاای کاارێااکاااراناای بەشاای 
هاوکاری کۆمەاڵیەتیم باش دێاتەوە بایار. هەر 
دوای ئەوەی کە باوکمان کوژراو دایاکاماان بە 
تەنیا مایەوە لەگەڵ ئێمە. دەوڵەت هاات ئاێامەی 
هەموو بردوو دایکمان بەتەنیابێ ماناداڵ و باێ 
هاوسەر مایەوە. هەر زوو بیستم کە دایاکاماان 
لە خەم و خەفەتاای دووری ئااێاامەو نەماااناای 
بااوکاماان تاووشاای نەخاۆشای دەروونای زۆر 
ترسناک ببوو.  هەر ئەو چااالکاوانە درێاژەی 
پێدەداو دەڵێت "ئاخر هەموو ئەو بەهانانەی کە 
دەوڵەت دەیااهااێاانااانەوە بااۆ جاایاااکااردنەوەی 
ماانااداڵەکااان لە کەس و کاااریااان هەمااووی 
بەهانەی سیاسی و ڕەگەزپەرساتای باوون کە 

 مەرامی سیاسیان لە پشتەوە بوو."
 کۆچکردن و کۆچبەران

لە سەردەمی گرانییە گەورەکەی ئەمەریکادا لە 
دا، لە هەردووک ویاالیەتای  ١٨٨/ساڵەکاانای 

گەورەی تەکساس و کالیفۆڕنیاای ئەمەریاکاادا، 
دەسەاڵتدارانی دەوڵەتای ئەمەریاکاا دەساتایاان 
کرد بە دیپاۆرتاکاردنەوەی بەکاۆمەڵای خەڵاکای 
مەکسیک کە هاتبوون لە ئەمەریاکاادا باژیان و 
کاااااار باااااکەن. تەناااااانەت هەماااااوو ئەو 
مەکساایااکاایااانەشاایااان دەرپەڕانااد کە باابااونە 
هاوواڵتی ئەمەریکی و چەنادیان دەیە و جایال  
بااوو کە لە ئەمەریااکااادا دەژیااان. بەهااانەی 
دەسەاڵتداران ئەوە بوو کە ئەو گرانیایە لە بان 
سەری ئەوانەوەیە. هەندێک سەرچاوە بااس لە 
دەرپەڕاندن و دیاپاۆرتاکاردنەوەی پاێاناج ساەد 
هەزار بۆ یەک مالایاۆن مەکسایاکای دەکاات لە 

دا. هەندێک ساەرچااوە ئەو سااڵە  ١٨٨/ساڵی 
بە ساااڵاای ڕاماااڵاایااناای مەکساایااکاایەکااان  لە 

 ئەمەریکادا ناو دەبات. 
بە پێی کتێبی "چەندین دەیە لە خەیانەت" کە لە 
الیەن پاارۆفاایااسااۆرێااکاای زانااکااۆوە بە ناااوی 
ئەینجڵس باڵدێڕامە وە بااڵوکاراوەتەوە دەڵاێات" 
هەندێک لە دایاکاان و بااوکاان و خاێازانەکاان 
منداڵەکانیان دەشاردنەوەو لەوالوە تەسلیام بە 
کەسێکی تری خزم یاا نااسایااو یاا بارادەریاان 
دەکردن تاکو بیان پارێزن لەوەی کە دەساتای 
دەوڵەت بیاان گااتاێ و بەرەو شاوێاناێاکای تار 
ببرێن". زۆر لەو خێزانانە هەستیان بە فشاارو 
زۆری دەکرد کە لێیان دەکراو منداڵەکانیان لاێ 
جاایااادەکاارانەوە. هەروەک ئەو مااامااۆسااتااای 
زانااکااۆیە لە کااتااێاابەکەیاادا ئاااماااژەی پااێااداوە 
زۆرێک... لەو مانادااڵنە ئایاتار بااوک و دایاکای 

 خۆیان نەدیوەتەوە..
 کامپی گرتن و دەست بەسەرکردنی یابانیەکان

دا  کاااتااێااک کە ئەمەریااکااا /١٥/لە ساااڵاای  
 ٨//لەشااەڕدابااوو لەگەڵ یااابااان دەوروبەری 

هەزار کەسی بە ڕەگەز یابانی لەسەرتااساەری 
ئەمەریااکااادا فەرماااناای گاارتااناای بااۆدەرچااوو. 
هەرهەمااوویااان خاارانە زیااناادانەکااانەوە. لەو 

هەزار کەساایااان  ٨٨ژمااارەیەش دەوروبەری 
 منداڵ بوون...
دا لە بەدواداچااوونااێااکاای  ١١١/لە ساااڵاای 

پشتبەستوو بە دۆکیومەنت بە ناوی "مانادااڵنای 
نااێااو کااامااپەکااان" فااۆکەس... 

ئەمەریکاو مێژوویەکی درێژ لە جیاکردنەوەی 
 مندااڵن لەکەس و کاریان !

 شوان عەزیز نووسینی: 

٠١بۆ الپەرە   
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جەمیل ڕەنجبەر لەبڕگەیەکی مێژوویی دێتە ناو 
دونیای نووسین و سەرهەڵدەدات، کە نە 
بزووتنەوەی ڕوانگە لە ئارادا بووە و نە 
شیعری کوردیی توانیبووی خۆی نوێ بکاتەوە 
و هەناسەی تازەبوونەوە هەڵمژێت. لە 
ناوەڕاستی دەیەی شەستەکانی سەدەی 

ەوە،  ١٥٣/ڕابردوو، بەتایبەتیش لە ساڵی 
وەک شاعیرێک توانی  ی الوجەمیل ڕەنجبەر

لەسەر پێی خۆی بوەستێت و شوناسی شاعیر 
بوون بە هەوڵە شیعرییەکانی ببەخشێت.. ئەو 
قۆناغە لە ڕووی پۆلینبەندی شیعرییەوە بە 
قۆناغی دوای گۆران ناو زەد دەکرێت. 
ناوەڕۆکی شیعرەکانی ئەو سەردەمەی جەمیل 
خوالنەوەیە لە بازنەی تێڕوانینە سیاسییە 
باوەکان. باوترین جیهانبینی سیاسیی لەو 
سەردەمە بریتیبوون لە کوردایەتی و شیوعی 
بوون. ئەوە ڕۆشنە کە ڕەنجبەر شیوعی 
نەبووە، واتە ئەندامی حیزبی شیوعی عێراقی 
نەبووە، بەڵکو زیاتر هەستێکی نەتەوەیی و 
نیشتمانپەروەری سێبەری خستبووە سەر 
جیهانبینی و تێڕوانینی سیاسی ئەوکاتی ئەو. 
واتە ئینیتمای جەمیل، ئینتمای تاکێکی کورد 
بووە بۆ کۆمەڵگەی کوردستان. جەمیل 
ڕەنجبەر دیارە لەپاڵ شاعیربوونەکەی، 
چاالکوانێکی سیاسیش بوو. بۆئەوەی لە 
ڕەنجبەر بگەین دەبێ لەالیەکەوە شیعر و 

( و لەالیەکی /نووسینەکانی بخوێنینەوە)
تریشەوە ئەگەر بە خێراییش بێت لەو سەردەم 
و بارودۆخە سیاسییەی باشووری کوردستان 
ورد بینەوە کە ڕەنجبەری تێدا سەر هەڵدا و 
بەرهەمەکانی باڵودەکاتەوە. جەمیل ڕەنجبەر لە 
سەردەمێکدا سەرگەرمی نووسینی شیعر بوو، 

چەکداری  –کە بزووتنەوەی سیاسی کوردایەتی
دووچاری لێکترازان بوو. لە نیسانی ساڵی 

باڵی مەکتەبی سیاسی لە پارتی  ١٥٥/
دیموکراتی کوردستان جیا دەبێتەوە و 
ڕەنجبەریش وەک گەنجێکی هەواداری سیاسی، 
الیەنگری باڵی مەکتەبی سیاسی دەکات. جەمیل 
لە پەیوەندییەکی نزیکدا دەبێ لەگەڵ ئەم باڵە تا 
الیەنگیریی و پەیوەندییەکەی درێژە دەکێشێت 

لینینی، کە دواتر   –بۆ کۆمەڵەی مارکسی 
ناوەکەی دەگۆڕدرێت بە کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی 
کوردستان و ئینجا یەکێتیی نیشتمانی 
کوردستان و دواجاریش بە خەباتی چەکداری
)پێشمەرگایەتی( و تا بە گیان بەختکردن 
کۆتایی پێ دێت. جەمیل ڕەنجبەر وەک 
هەڵسوڕاوێکی سیاسی شەو و ڕۆژ لێک گرێ 
دەدات، بۆ ئەوەی بە ئامانجەکانی بگات. 
ڕەنجبەر خۆ ڕۆشنبیرکردن بە ئەرکی هەر 
تاکێک دەزانی. بۆیە سەرباری خۆ 
ڕۆشنبیرکردن بە فەلسەفەی مارکسیزم و 
پێداگری لەسەر هەقانییەتی ڕێبازی مارکسیزم 

لینینیزم، لەهەمان کاتیشدا هەوڵ دەدات  -
خەڵک وشیار بکاتە و ڕێکیان بخات بۆ 
تێکۆشان لەپێناو ئازادی و سەرفرازی. 
ڕەنجبەر ئەم تێکۆشانەی هەروا بێ سەرئێشە 
بۆ نەچۆتە سەر، چونکە ژیان و گوزەران لە 
سێبەر دەسەاڵتێکی نەگریسی وەکو بەعس 
ئاسان نەبووە و حیزبی بەعس هەمیشە 
چاودێری ئەو کەسانەی کردووە کە چاالکی 
سیاسی دژی ڕژێمیان هەبووە. بێگومان 
ڕەنجبەریش چاودێری کراوە و لە ئەنجامی 
ئەو چاودێریکردنەش دەست بەسەر کراوە و 
زیندانیکراوە. جەمیل ڕەنجبەر دوو جار 
زیندانی دەکرێت. جاری دووەم لە نیسانی 

دەگیرێت و تەنها چوار دینار و  ١٤٤/ساڵی 
 ١٤١/نیوی لە گیرفاندا دەبێت و لە مانگی ئابی 

 ئازاد دەکرێت.
جەمیل ڕەنجبەری شاعیر تا لە ژیاندا بوو بۆ 
ساتیکێش هەدای نەدا و بەردەوام و بێپسانەوە 
بەرگری لە کرێکار و زەحمەتکێشی کوردستان 
کرد. ڕەنجبەر شیعرەکانی کردە مەشخەڵی 
ڕووناککردنەوەی ڕێگای تاریکی... تێکۆشا تا 
بە ئامانجە چینایەتییەکانی بگات. جەمیل 

شیعری وەک هۆکارێک بەکاردەهێنا بۆ 
هۆشیارکردنەوەی خەڵکی ستەمدیدەی 
کوردستان. ئەمەش وابەستەیی ڕەنجبەر 
دەردەخات بە ڕێبازی ئەدەبی ڕیالیزمی 

( جەمیل وەفادار بووە بە /سۆشیالیستی.)
خۆی و فێڵی لە خۆی نەکردووە. ئەوەی 
باوەڕی پێبووە هەر ئەوەی کردووە. ڕەنجبەر 
بە هیچ شێوەیەک دەمامکی نەبووە، ئەو بە 
ڕوون و ئاشکرا بۆچوون و دیدگای سیاسی 
خۆی چ لە ئاخاوتنەکانی ڕۆژانەی و چ لە 
شیعرەکانیدا، دەربڕیوە. ڕەنجبەر دیسانەوە 
ڕاستگۆیانە ژیاوە. ڕاستگۆ لەگەڵ خۆی و 
باوەڕەکەی، ڕاستگۆ لەگەڵ خەڵک و 
ئەدەبەکەی. ئەم ڕاستگۆییەش بێگومان لە 
باوەڕە پتەوەکەیەوە سەرچاوەی گرتووە. ئەم 
ڕاستگۆییەیە ڕەنجبەر دەگەێنێتە تێکۆشان لە 
ڕیزی هێزەکانی پێشمەرگە و قوربانیدان بە 
بەنرخترین شت کە ژیانییەتی لەپێناو 
ئامانجەکانی. خەسڵەتێکی تر لە خەسڵەتەکانی 
جەمیل ڕەنجبەر، سیفەتی ڕێبەری بوونە. وەک 
لە بیرەوەری هەندێ بەڕێزدا بەرچاوم کەوت 
کە لەم کتێبەدا چاپ کراون، ڕەنجبەر چ لە 
ژیانی ئاسایی و چ لە زیندان و چ لە 
پێشمەرگایەتیدا ڕۆڵی ڕێکخەر و پێشەوا و 
سەرکردەی بینیوە. ئەم ڕێبەرایەتیی کردنە 
خۆڕسک نییە و لە خۆڕا سەرچاوەی 
نەگرتووە، بەڵکو بەرئەنجامی ڕۆشنبیریی 
فراوان و ئەزموونی قووڵە کە ڕەنجبەر لێی 
بەهرەمەند بووە. واتە دەتوانین لێرەدا ئاوا 
پێناسەی جەمیل ڕەنجبەر بکەین و بڵێین : 
ڕەنجبەر شاعیرێک و ڕێبەرێکی بە وەفا و 
ڕاستگۆی ئەو ڕێباز و جیهانبینییە بوو کە لە 
پێناویدا گەورەترین قوربانیدا. بە بڕوای من 
جەمیلی سیاسی و ڕەنجبەری شاعیر 
لێکهەڵپێکراون و جودا ناکرێنەوە لە یەکدی. 
جوداکردنەوەی ئەم دووانە و کاڵکردنەوەی 
یەکێکیان لەسەر حیسابی ئەویتریان، چەشنی 
وێناکردنی ڕەنجبەرە وەک باڵندەی تاک باڵ. 
ڕەنجبەر لە یەککاتدا هەم سیاسی و هەم 
شاعیر بووە، هەم ڕێبەر بووە و هەم خەمی 
زمانی کوردی هەبووە. هەم خەڵکی هەژار و 
دەستەنگی ڕێکخستووە و هەم گۆرانی 
ڕزگاری بۆیان وتووە. جەمیل ڕەنجبەر چەند 
لە سیاسەت و باوەڕی سیاسی خۆی قاڵ 
بۆتەوە، ئەوەندە و بگرە زیاتریش لە شیعر و 
ئەدەب قاڵ بۆتەوە و هەمیشە ویستویەتی 

 دەست و پەنجە لەگەڵ هونەردا نەرم بکات. 
جەمیلی سیاسی زانیویەتی کە هەڵسوڕانی 
سیاسی بێ قوربانیدان نابێت، بۆ ئەم 
مەبەستەش خۆی بۆ هەر جۆرە ئەگەرێک 
ئامادە کردووە. جەمیل ڕەنجبەر لەسەر 
هەڵسوڕانی سیاسی خۆی دووچاری سزا 
بۆتەوە. سزا دانەکەش لە دوو ئاستدا بووە. 
ئاستی خۆماڵی کوردی و ئاستی دەرەکی 
بەعس. لە ئاستی خۆماڵی کوردیدا جەمیل 
ڕەنجبەر ڕووبەڕووی ڕەتکردنەوە بووەوە، 
وەکو ڕێگە نەدان بە بەشداریکردن لە 
میهرەجانی یەکەمی شیعری کوردیی لە 

، هەروەها بە بۆنەی  /١٤/کەرکووک لە ساڵی 
کە شیعری )با  ١٤٨/ڕۆژی شەهیدانی ساڵی 

کوردستان شەهید نەبێ( دەخوێنێتەوە، پارتی 
دیموکراتی کوردستان بەیاننامەیەک لە دژی 
جەمیل ڕەنجبەر دەردەکات و بە دژی ڕێبازی 
)پ د ک( ی دەداتە قەڵەم و لە دەزگا 
ڕۆشنبیرییەکان دەری دەکەن. بەاڵم لە ئاستی 
سزای دەرەکی بەعس ڕەنجبەر ڕووبەڕووی 

چاودێریکردن و هەڕەشە و گوڕەشەی دەزگا 
سەرکوتگەرەکانی بەعس و دوو جار زیندانی 

 کردن و دواجاریش کوشتن دەبێتەوە.
شیعرەکانی ڕەنجبەری شاعیر مۆرکێکی 
سیاسی چینایەتیان پێوەیە. جەمیل خۆی لە 
بەرەیەکدا دەبێنییەوە کە بەرەی بەشمەینەتانی 
کوردستان بوو. ڕەنجبەر هانی خەڵکی هەژاری 
دەدا ڕاپەڕن و شۆڕش بەرپا بکەن و 
بورژوازی و سەرمایەداری لەنێو بەرن و 
دونیایەکی یەکسان و خۆشگوزەران بنیاد بنێن. 
جەمیل مرۆڤێکی پێشکەوتووخواز بوو، 
سەرتاپای ژیانی وەک دەردەەکەوێت 
دژایەتیکردنی کۆنەپەرستی و دواکەوتوویی 
بوو. جەمیل دەیویست کلتووری باو تێک 
بشکێنێ و نەریتە کۆن و داڕزیوەکان لەناو 
ببات. پەیوەندییە خێاڵیەتییەکانی کۆمەڵی 
کوردەواری بە تایبەت لە بواری هەڵسوکەوت 
لەگەڵ ژنان کاڵ بکاتەوە و باشترین بەڵگەش 
بۆ ئەم قسانە خودی بیرەوەرییەکانی
)قسەکانی( نەجیبە خان و مامۆستا سەعادەتن 

 کە لەم کتێبەدا چاپ بووە.
ڕەنجبەر بۆ سەردەمی خۆی بە تایبەتی دەیەی 
حەفتاکانی سەدەی ڕابردوو، بەشداری چەندین 
کۆڕی شیعریی دەکات و  شیعرەکانی لەو  
کۆڕانە دەخوێنێتەوە و لەهەمان کاتیشدا لە 
ژمارەیەک گۆڤار و ڕۆژنامەی ئەو سەردەمە 
چاالکانە بەرهەمەکانی باڵودەکاتەوە وەکو 
)گۆڤاری دەنگی مۆسیقا، گۆڤاری هەولێر، 
گۆڤاری قوتابخانەی باتاس، ڕۆژنامەی 
هاوکاری، ڕۆژنامەی بیری نوێ، گۆڤاری 
نووسەری نوێ، ڕۆژنامەی ژین(. هەروەها 
ڕەنجبەر نەک هەر شیعر، بەڵکو بە وتار و 
نووسینیش دیدگا و جیهانبینی خۆی لە بارەی 
کێشەکانی سەردەم و ئەدەب و هونەر باڵو 

 (٨دەکاتەوە. )
ماڵ و قوتابخانە و زیندان و پاشانیش 
پێشمەرگایەتی شوێنی چاالکی ئەدەبی و 
سیاسی ڕەنجبەرن. ڕەنجبەر لە ماڵەوە ئیش 
لەسەر تێكشکاندنی کلتوور، پەیوەندییە 
کۆمەاڵیەتییەکان، و سەرجەم نەریتە 
پیاوساالرییەکانی کۆمەڵگە دەکات. 
پەیوەندییەکی ئینسانانە لەگەڵ هاوسەر و 
خوشک و دایک دادەنێ و بەهای مرۆڤبوونیان 
بەرز ڕادەگرێ. دەبێتە هاوڕێ و جێمتمانەی 
خێزان و بنەماڵە. لە قوتابخانەش وەک 
مامۆستایەکی ڕووناکبیر و تێگەیشتوو و 
وشیار قوتابییەکانی بە بیر و هزری کراوە و 
پێشکەوتونخوازانە پەروەردە دەکات و زەین و 
بیری قوتابییەکانی ڕوو بە زانست 
وەردەچەرخێنێت. لە زیندانیش ڕەنجبەر دەبێتە 
مایەی بەرزکردنەوەی ورەی هاوڕێکانی و 
ڕێنیشاندەریان بۆ بەرگری و نەدرکاندنی 
نهێنییەکان و ئومێدبوون بە ئازادی و 
ڕزگاربوون لەو دۆزەخی زیندانە. لە 

(جەمیل ڕەنجبەر ڕۆڵی ٥پێشمەرگایەتیش )
رابەرێک دەبینی بۆ جەنگێک لە کوردستانی 

 کارگەران لەپێناو دونیایەکی یەکسان و  ئازاد.
دواجار جەمیل ڕەنجبەری سیاسی و شاعیر، 
ئەو ڕەنجبەرەی کە بە خوێنی خۆی خەباتی 
دژی ستەم و بێمافی هەژاران و چەوساوەکان 
نەخشاند، پەیامی ئینسانانەی خۆی بە گوێی 
هەمووماندا دا. بەوپەڕی جورئەتەوە لەناو 
تاریکی و ڕۆژە رەشەکانی ژیانی کرێکاران و 
زەحمەتکێشانی کوردستان ڕۆژەکانی ژیان 
خۆی و جوانی تەمەنی خۆی کرد بە چرای 

ڕۆشنکەرەوەی خەبات لە پێناو ئازادی و 
سەرفرازی و  یەکسانی کۆمەاڵیەتی و 
دادپەروەری، لەپێناو دونیایەکی بێ چین و 
ستەم، لەپێناو جیهانێکی خاڵی لە هەرچەشنە 
هەاڵواردنێک، لەپێناو گەیشتن بە خەونە گەش 

(. ٣و گەورەکەی خۆی کە سۆشیالیزم بوو.)
ئەگەر عەرەب بەگشتی و فەلەستینییەکان بە 
تایبەتی سەمیح قاسم بە ئەستێرەی شیعری 
بەرگریی فەلەستینی بزانن، ئەوا کرێکار و 
زەحمەتکێشی کوردستان جەمیل ڕەنجبەر بە 
هەتاوێکی گەش دەزانن کە بەستەڵەکی ستەم و 
چەوسانەوەی بۆ دەتواندنەوە. ئەستێرەی 
هیوای لە شەوەزەنگی تاریکی کوردستانا بۆ 
دادەگرتنە خوارێ تا دواجار بە خوێنی سوور 
و گەشی خۆی داری خەونی خەباتی چینایەتی 
کرێکارانی ئاودا و خۆی بوو بە ئەستێرەیەکی 
پرشنگداری هەمیشە درەوشاوەی خەبات لە 

 (٥پێناو دادوەری و یەکسانی کۆمەاڵیەتی.)
 کەنەدا

 پەراوێزەکان :
( شیعرەکانی ڕەنجبەر لەبەردەستدان، بەاڵم /)

نووسینەکانی کە لە گۆڤار و ڕۆژنامەکان باڵو 
کراونەتەوە، بەداخەوە کۆ نەکراونەتەوە و 
لەبەردەستدا نین. بۆیە بەداخەوە لێرە ناتوانین 

 هیچیان لەبارەوە بڵێین.
ڕیالیزمی سۆشیالیستی بەو تەوژم و ڕێبازە (/)

ئەدەبیی و هونەرییە دەوترێ کە لەدوای 
شۆڕشی ئۆکتۆبەر لە واڵتی یەکێتیی 
سۆڤییەتی جاران هاتە ئاراوە و گەشەی کرد و 
بوو بە بزووتنەوەیەکی ئەدەبی 
ئەنتەرناسیوناڵی مەزن. گەشەی ڕیالیزمی 
سۆشیالیستی هەر تەنها یەکێتیی سۆڤیەتی 
نەگرتەوە، بەڵکو ئەو دەوڵەتانەشی گرتەوە کە 
بە دەوڵەتانی سۆشیالیست یان بلۆکی 
ڕۆژهەاڵت دەناسران. ئەم ڕێبازە لە نووسین و 
ستایڵ لە بنچینەدا لەسەر کلتووری 
پرۆلیتاریاوە سەری هەڵداوە. کلتووری 
پرۆلیتاریاش لە هونەر و ئەدەب پێداگیری 
ئەدەبە لەسەر خەباتی چینایەتی و بەرژەوەندی 
کرێکاران دژ بە بورژوازی و سەرمایەداران. 
ئامانجی ئەم ئەدەبە هەوڵدانە بۆ وێناکردنی 
ژیان و خەباتی ئەو چینە لە پێناو ڕزگاری 
یەکجارەکی لە کۆت و بەندی کۆیلەتی 
بورژوازی. ڕێبازی سۆشیالیستی لە ئەدەب لە 
دەیەی بیستەکانی سەدەی ڕابردوو لە واڵتانی 
ئەڵمانیا و فەرەنسا و جیکسلۆڤاکیا و پۆڵەندە 
دامەزرا. ئەو نووسەرانەش کە ڕۆڵیان هەبوو 
لە بەرەوپێشبردنی ئەم ڕێبازە ئەدەبییە لە 
واڵتانی خۆرئاوا بریتبوون لە لویس ئاراگۆن و 

 ١٨٥/جۆهانس بێچەرو  پابلۆ نیرۆدا.ساڵی 
ئەم شێوازە ئەدەبییە لە یەکەمین گۆنگرەی 
نووسەرانی سۆڤییەت کاتێ نوێنەری جۆزێف 
ستالین، ئەندریە زدانۆڤ، وتارێکی پێشکەش 
کرد و بە تووندی جەختی لەوە کردەوە کە 
ڕیالیزمی سۆشیالیستی بە فەرمی بوو بە 
ڕێنمایی نیشتمانی کلتووری یەکێتیی سۆڤییەت. 
بەدەستەوەگرتنی ئەم ڕێبازە ئەدەبییە بە 
کردەوە بووە هۆی پشتکردن لە ڕێبازە 
باوەکانی جیهان لە چەشنی ئیرۆتیک، ئایین، 

 تەجریدگەرایی، سوریالیزم و گوزارشتخوازی.
( جەمیل ڕەنجبەر لە بواری ڕەخنەی ٨)

ئەدەبیشدا  لێهاتوو بووە، ئەو هەوڵیداوە لە 
ڕوانگەی میتۆدی بیرکردنەوەی خۆیەوە ڕەخنە 
بگرێت. لێرەدا جێی خۆیەتی ئاماژە بە وتارێکی 
کاک سەالم محەمەد بکەم دەربارەی شیعر بە 
ناوی )شیعر شەقشەقەیە( کە لە گۆڤاری 
ڕۆشنبیری نوێ باڵوی دەکاتەوە. جەمیل 
ڕەنجبەر لە وتارێکی ڕەخنەییدا، ڕەخنە لە 
ناواخنی ئەو وتارە دەگرێت و وەک کاک 
سەالم پێی ڕاگەیاندم کە کاک جەمیل ڕەنجبەر 
لە ڕوانگەی ڕیالیزمی شۆشیالیستییەوە 

هێز  ڕەخنەی گرتبوو و بۆ بە
کردنی بۆچوونەکانی،... 

 ی جەمیل ڕەنجبەرخوێندنەوەیەکی تر
جەمیل ڕەنجبەری سیاسی و جەمیل ڕەنجبەری   

 شاعیر
 نووسینی : عەبدواڵ سڵێمان )مەشخەڵ( 

٠٠بۆ الپەرە   
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پاارساای باانەڕەتاای لە ڕوداوەکەی هەولااێااردا 
 چییە...؟

لە ڕۆژەکانی هەفاتەی ڕاباردوودا ساێ کەسای 
الو هەلیاان باۆڕەخسااو خاۆیاان گەیاانادە نااو 
باڵەخانەی پارێزگای هەولاێار، دوای کاوشاتانای 
کارمەندێکی بێتاوان، و مااوەی چەناد ساەعاات 
تەقەو بەراماابەرکااێ لەگەڵ هااێاازی چەکااداری 
دەسااەاڵت، هەرسااێااکاایااان کااوژران و چەنااد 

 کەسێکی تریش بریندار بوون.
بە پااێاای ئەو زاناایاااریااانەی کە دەزگاااکاااناای 
لێکۆڵێنەوەو ڕاگەیاندنی سەر بە پارتی بااڵویاان 

کەسە بۆ کاری تایارۆریساتای  ٨کردۆتەوە ئەم 
گەورە هااااتاااون. گاااوایە ئەماااانە ساااەر بە 

تایارۆریساتای داعاش باوونەو هااوکاات   تاقمی
پەیوەندیان بە کۆمەڵی ئیسالمی کاوردساتاان و 
چەند مەالیەکی سەر بە کاۆمەڵەوە هەباووە کە 

 بانگەشە بۆ تیرۆر دەکەن.
هاوکات و دوایی ڕووداوەکەش کاربەدەستاانای 
پارتی و دەسەاڵتەکەی کەوتونەتە ڕەشاباگایاری 
لە کەسااوکاااری ئەو تاااواناابااارانەو ئەوانەی 
پەیوەندیان پێیانەوە هەبووە. بە تایبەتی هەوڵای 
دەسااگاایاارکااردناای ئەو مەالیااانەشاایااان داوە کە 
گااوماااناای پەیااوەناادیاایااان لااێااکااردوون بەم کااارە 
تیرۆریستییەوە، بەاڵم گوایە مەالکاان هەاڵتاون 

 بۆ ژێر دەسەاڵتی یەکێتی.
بەم شااێااوەیە ئەم ڕوداوەش وێااڕای زیاااتاار  

ئااااڵاااۆزتااارکاااردنااای دۆخەکە وەک زۆربەی 
ڕوداوەکانی تر هەروەها بووە هەواڵای گەرمای 
دەزگاکانی ڕاگەیاندن و جاێاگاای پارس و ڕای 

 گشتی.
بەشااێااکاای بەرچاااو لە ڕایەکااان پاارسااەکەیااان 
لەدەوری ئەوە تەوەرە پاێ دەبەسات کە ئەمە 
سینارێوی پارتی خۆیەتی بۆ مەبەستی سیاسی 
خۆیان پێی هەساتااون. جاا چ باۆ نایاشاانادانای 
بەهاااااێااااازی دەزگاااااا جااااااساااااوسااااای و 
سەرکوتگەرییەکانی بەناو پاراستن و ئااساایاش 
و پۆلیس بێت یاخود بۆ ئەوەیان بێت بیکەن بە 
بەهانەیەک بۆ توندکردنەوەی فەزای سەرکوتای 
زیاتر لەم کاتەدا. لە ڕوویەکی تریشاەوە دەیاان 
وت ئەمە نیشانەو بەڵگەی فەشەلی دەزگااکاانای 

 ئاساییش و چەکداری پارتی یە.
لە بەرامبەر ئەم ڕایەش ڕایەکی تار دەبایاساتارا، 
ئەویش سەرانی پارتی و ئەندام و دۆستاانایاان، 
کە پارتی بە پاارێازەرو خەماخاۆری ئاازادی و 

ئەمان و ئااساایایاشاای خەڵاک نایاشاان دەدا، و 
یەکسەر پەنجەی تۆمەتیان بۆ ئیساالمایایەکاانای 
هااااوبەش لە دەساااەاڵتەکەیاااان درێاااژ کااارد. 
لەمباارەوە بە تاایابەت قساەکاانای پاارێازگااری 
هەولێر کە دەیاوت بااڵەخاانەی پااریازگاا مااڵای 
هەموو خەڵکە بۆیە هەمیشە دەرگای کاراوەیەو 
ئەو خەڵکە خۆشی لەگەڵ دەزگاکانی ئاسایایاش 

 دەیپارێزن.
وەک ئەوەی پارتی بە درێاژایای ماێاژووەکەی  

نوێنەرو بەرگریکارو پاارێازەری ساەرساەخاتای 
هەموو ماف و ئازادی و ئەمن و ئااساایایاش و 
خۆشگوزەرانی خەڵکای باێات. وە هەرگایازیاش 
پەناای باۆ ساەرکاوت و تارس و تااۆقاانادن و 

 تیرۆر نەبردبێت.
بەاڵم لەم ناێاو ئەم ڕوداوو ڕاو هەڵاوێسات و 

ئەوەیە ئااخاۆ   سەرەکی  بانگەشانەدا پرسیاری
 پرسە بنەڕەتی و سەرەکی چی یە ؟!

بە ڕای من پرسی بانەڕەتایای و ساەرەکای لەم 
ڕوداوەدا خاااودی کااااروکاااردەوەی تااایااارۆرو 
تیرۆریزمە کە دەبێت بەهەمو شێوازێاک ئایادانە 
بااکاارێاات. وە بەرەی ئااازادیااخااوازی لەدژی 
بوەستیتەوەو هەوڵی کۆتایی پێهینانای بادات لە 
ڕێگای دژایەتیکردن و کۆتایایاپاێاهاێاناانای هاێازو 
دەساااەاڵتااای هەماااوو ئەو الیەن و دەساااتەو 
تاقمانەی کە هەڵدەستن بەم کاارو کاردەوە پاڕ 

 لە تاوانە.
لە ڕاستیدا هیچ کەس نااتاواناێات ناکاوڵای لەوە 
بااکااات کە لەم چەنااد دەیەیەی ڕابااردودا هەتااا 

تیرۆرو تیرۆریزم باۆتە دیااردەیەکای   ئێستاش
کۆمەاڵیەتی و سایااسای گەورەو تارسانااک لە 
ئاستی دونایاادا. جاا چ تایارۆریازمای دەوڵەتای 
ونێودەوڵەتی باێات کە دەساتەی فەرمااناڕەوای 

تیرۆریزمیایە لەگەڵ   ئەمریکا سەرگەورەی ئەم
زۆرێاااک لە ڕژێااام و دەساااەاڵت و تااااقااامە 
ئیسالمییەکان لەساەرو هەماوویاانەوە رژێامای 
ئیسالمی ئێران وتاقمەکانی قاعادەو تاالایاباان و 
داعش و تەنانەن ئیسالمییەکانی کوردستاانایاش 

 کە پەروەردەی دەستی هەموویانن.
ئەوە ڕون و ئاشکرایە ئەوانەی لە دەساەاڵتادان 
هەماایااشااە بااۆ پاااراسااتااناای دەسااەاڵتەکەیااان 

کااارە هەسااتاااون دژ بە نەیااارەکاااناایااان   بەم
وتەنانەت بۆ ساەرکاوتاکاردنای هەر دەناگاێاکای 
ئازادی. ئەوانەش لە دەساەاڵتای ڕاساتەوخاۆدا 
نین، بە تایبەتی ئیسالمییەکان، چ بۆ گەیایاشاتان 

بە دەسەاڵت چ بەرامبەر هەر کەس و الیەناێاک 
ناااکااۆک باان پااێاایااان هەسااتاااون بە کاااری 
تیرۆریستی. تەنانەت زۆرجار کەس و دەساتەو 
تاقمی تریش هەر پەنا بۆ ئەم کاارە دەبەن باۆ 

 مەبەستی سیاسی و دینی و رەگەزی ...هتد.
بەم شێوەیە دەبینین ئەم کاارو کاردەوانە باۆتە 
دیاردەیەکی سەرەکی نەک هەر لە کاۆمەڵاگەی 

بەڵااکااو لە ئاااسااتاای   کااوردسااتااان و عااێااراقاادا،
 ناوچەکەو دونیاشدا.

بۆیە ئەم دیااردەیە هەڵەیە بە تەناهاا دەساتەو 
تاقمە ئیسالمییەکانی تیا تاوانبار بکرێت. یاخاود 
بەتەنها ڕژێم و دەوڵەکانی ناوچەکەو جایاهاانای 

 تیادا تاوانبار بکرێت.
ئەوانەی خەریکی ئەم تیۆر داتاشیان و بەڵاگەو 
بەهاااانە هاااێاااناااانەوانەن ئەوە هەردوو بەنااااو 
بیرمەندو ڕۆشنبیرو نووسەرەکانی هەردو الی 
ئەم سیاسەت و کاردەوانەن کە لەدژی یەکاتار 
ئەنااجاااماای دەدەن لە پااێااناااوی پاااراسااتااناای 
دەسااەاڵتەکەیااان یااان بااۆ گەیاایااشااتااناایااان بە 

 دەسەاڵت.
ئێساتاا ئەوە چەناد سااڵاێاکە چەقای   ئەگەرچی

ملمالنێکانی نێاوان زلاهاێازەکاانای دونایاا، دوای 
گۆڕانی هێز هاوسەنگی و ساەرهەڵادانای چەناد 
جەمسەری زلهێزی تر لە دەوری ئەم دیااردەیە 
تەوەرە نابەستێت، و پڕوپاگەندە جەنگایایەکاانای 
ئەمریکاو هاوپەیمانەکانی بەنااوی جەناگ دژی 
تیرۆرو جەمسەرەکانی تایارۆر دامارکااوەتەوە، 
بەاڵم هێاشاتاا دەوڵەتە زلاهاێازو ڕژێام وتااقامە 
دەسەاڵتادارەکاان بە قەومای و ئایاساالمایایەوە 

شااێااوازی کااارو کەلااتااورە   دەساابەرداری ئەم
دیااااردەیەکااای سااایااااسااای و   نەباااوونە وەک

 کۆمەاڵیەتی هەر ماوەتەوە.
کە زۆربەی   وە هیاچ گاوماانایاش لەوەدا نایایە

دەوڵەت و دەسەاڵتەکاان هەرچەناد خاۆیاان بە 
الیەنگری ئازادی و دیموکاراسای و پاارێازەری 
ئەمن و ئاساییش بنااساێانان، بەاڵم لە پاێانااوی 
مانەوەی دەسەاڵتەکانیان هەمیاشاە پەناا دەبانە 
بەر کاری تیرۆرو تیرۆیزم. تایارۆری دەیاان و 
سااەدان کەس لە هەڵسااوڕاواناای ساایاااساای و 

لەالیەن   ڕۆژنامەنوس و نوسەرو ڕۆشانابایاران
دەسەاڵت یاخود لەالیەن تاقمە ئیسالمییەکانەوە 
بەڵاااگەن باااۆ ڕاساااتااای ئەم ڕاوباااۆچاااون و 

 هەڵوێستەمان.

بۆیە ڕاو هەڵویستگارتان لەساەر خاودی کاارو 
دیاردەکە کە تیارۆرە تەناهاا وەک سایانااریاۆی 

یااخاود تەناهاا وەک کاارو   پارتی و دەساەاڵت
نەریااتااێااکاای ئاایااسااالماایاایەکااان دابااناارێاات، ئەوە 
بەناچاری هێزی سێهەم کە جەمااوەرە دابەش 
دەکات لە نایاوان ئەم دووبەرەیەی بە ڕوالەت 
دوو نەیاااری یەکااتاارن. ئەم ڕاو هەڵااوێسااتە 
سیاسییە لە زۆربەی ڕوداوە کارەساتبارەکاانای 
وەک یانزەی سیپتەمبەرو لەنادن و پااریاس و 
مەدریاادو دەیاااناای شاااری تااری لەم سااەربااۆ 
ئەوسەری دونایاا بایانایاماان. تەناانەت هایاشاتاا 
زۆرێک دەڵێن سایانااریاوی دەساەاڵتادارانەو لە 
ڕاسااتاایااشاادا واناایاایەو ئەمەش بە قااازانااجاای 

 ئیسالمییەکان و تیرۆریزمەکەیانە.
لە کاتێکدا ڕاو هەڵوێستی سەرەکی پێویساتە لە 
دەوری ئەوە تەوەرە باابەسااتااێاات کە پاارسااە 
بنەڕەتی و سەرەکیییەکە کارو کاردەوەو فاکارو 
کەلااتااوری تاایاارۆریاازمەو پااێااویسااتە سااەرکااۆنە 
بکرێت و هەوڵی کۆتاییپێهێناانای بادرێات کە لە 

دەیەی ڕاباردوو زۆربەی دەوڵەت  ٨-/ماوەی 
و ڕژێم و تاقمە ئیسالمییەکان ئەنجامای دەدەن 

 و تاوانبارن لە سەرهەڵدان و بااڵکردنیدا.
ئەوەش ڕاستییەکی ڕون و ئااشاکارایە ئەوەی 
دەبێت بە قورباانای لەم ناێاوەدا بەگشاتای هەر 
مرۆڤەکانن. وە زۆرایەتای ئەو مارۆڤاانەش لە 
کاارێااکاااران و خەڵااکاای سااتەماادیاادەو هەژارو 

 ڕۆڵەکانیانن.
جا بۆئەوەی کارو کردەوەو سیناریۆی تیارۆرو 
تیرۆریزم کۆتاییاان پاێاباێات، پاێاویساتە هاێازی 
جەماوەرو بەرەی ئازادیخوازو یەکسانیاخاوازی 
و ماارۆڤاادۆسااتاایەکەی بە هااێاازی یەکااگاارتااوو 
ڕێکخراویان بێنە مەیدان و هەماوو ئەوانەی لە 
پێش و پشتی تیرۆرەوە ڕاوەستاون کۆتایی بە 

 هیزو دەسەاڵتیان بهێنرێت...

کۆمەڵگەی ئازادی کۆمۆنیستی کە لەسەر بناغەی هاوبەشی 
هەمووان لەسەروەت و سامانی کۆمەڵگە، 
  دامەزراوە...هەر ئەمڕۆ دەکرێ پیادەبکرێ!

 

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

پرسی بنەرەتی لە ڕوداوەکەی هەولێردا “لەم گۆشەیەدا باسێک یان چەند باسێکی باڵودەکاتەوە...
 دەخوێننەوە...چییە؟
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ڕێکخەرانی سەندیکاو یەکیەتیە کرێکاریەکان لە 
تورکیا، هێرش دەکرێتە سەر مافەکانیان و لە 

 کارەکانیان دەردەکرێن!

هاش تاک# هاێارش باۆساەر ماافای کارێاکااران 
ڕابگرن. هااش تااک# کارێاکاارە دەرکاراوەکاان 

 بگێڕنەوە بۆسەر کارەکانینان.  
ئەمە ئەو هێرشە پەرچە کردارەیە کە چاالکاوان 
و باازووتاانەوە کاارێااکاااری و سااەناادیااکاااکاااناای 
کرێکااران وەک پاالناێاک گارتاوویاانەتە بەر لە 
تۆڕە کاۆمەاڵیەتایەکاانادا لەبەرامابەر دەرکارانای 
چاالکوانانی کرێکااری لە کاارگەی کاارگایال لە 

 تورکیا.
کەس لە چاالکوان و ڕێکخەرانی یەکیەتی و  ٥/

سەندیکای کرێکاریی بە بەردەوامی ماانادەگارن 
و ناااڕەزایەتاای دەردەبااڕن، چااونااکە زۆر بە 
ناااڕەوایااانە لەکااارەکاااناایااان دەرکااراون. ئەو 
چاالکاواناانە باۆیە لە کاارەکاانایاان دەرکاراون، 
لەبەرئەوەی یەکاااایەتاااایەکاااای کاااارێااااکاااااریااااان 
بەڕێخستووە لە ناو کاارگەی ئااشای کاارگایال. 
جێگەی باسە کە کارگەی کاارگایال کاارگەیەکای 
ئاااشاای گەناامەشاااماایە لە شاااری بااۆرسااە لە 

 ئۆرهانغازی لە تورکیا.
هەروەها دەبێت ئەوەش بهێنرێتەوە بەرباس کە 
ئەوە یەکەم جارنیایە بەڕێاوەبەرایەتای کاارگەی 
ئااااشااای کاااارگااایااال کااارێاااکااااران دەرباااکاااات 
لەساااەرکاااارەکاااانااایاااان، تەناااهاااا لەبەرئەوەی 

 مومارەسەی مافی یاسایی خۆیان کردووە.
، کەیساێاکای هەماان ٨/٣/بۆ نموونە: لە ساڵی 

شاێااوە درا بەدادگاا و دادگاااش ڕایااگەیااانااد کە 
کارێاکاارەکاان لەو کااارگەیەدا بە ناایااساایای و 
نااادادپەروەری لە کااارەکاااناایااان دەرکاااراون. 
جێگەی باسە کە بە پێی یاسای کار لە تورکیادا 
دەبێت ئەو کارێاکاارانەی کە بە ناایااساایای لە 
کارەکاانایاان دەردەکارێان یاا باچانەوە باۆساەر 
کارەکانی پێشوویان یااخاود بە پاارە قەرەباوو 
بکارێانەوە. باۆیە کاارگەی کاارگایال لە جایااتای 
گێڕانەوەی کرێکارەکان بۆسەر کارەکانیان، ئەو 
ڕێاااگاااای دووەمااای هەڵاااباااژارد و بە پاااارە 

 کرێکارەکانی قەرەبوو کردەوە.
هەر لەوبارەوە کارگەی ئاشی کارگیل چەنادیان 
جاااار کەوتاااۆتە بەر ڕەخااانەی زۆرێاااک لە 
سەندیکای کرێکاریی جیهانی. باۆ ناماوونە هەر 
لەو ماوەیەدا سەندیکای بەناوبانگی جیهاانای بە 
ناوی )ئای یو ئێف( کە سەندیکایەکی جیهاانایایە 
کە کرێکارانای بەشای خاۆراک و مایاواناخاانەو 
کااێااڵااگەکااان لەخااۆدەگاارێاات. ڕەخاانەی تااوناادی 
ئاراستەی ئەو کارگەیە کرد لەسەر پێشێلکارییە 

 بەردەوامەکانی لەبەرامبەر مافەکانی کرێکاندا.
پۆلیسی ئیسپانیا بە شێوەیەکی دڕندانە 
سەرکوتی خۆپیشاندانەکانی کرێکارانی 

 کۆمپانیای ئەمازۆن دەکات!
یو ئێن ئای) گڵۆبەڵ یونیەن(، بە تاونادی ئایادانە 
و سەرکۆنەی پاۆلایاسای ئایاساپاانایاای کارد کە 

توندوتیژی بەکارهێناوە لە دژی نااڕەزایەتای و 
خااۆپاایااشاااناادانەکاااناای کاارێااکاااراناای کااۆمااپاااناایااای 

 ئەمازۆن.
کۆمەڵێک لەو کرێکارانە کە ڕۆڵای چااودێاریاان 
لەدەرەوەی کااۆمااپاااناایاااکە پااێ سااپااێااردرابااوو، 
لەالیەن پۆلیسەوە بە شێاوەیەکای زۆر دڕنادانە 

 بە دارو تێاڵ هێرش کرایە سەریان.

هەر لەڕۆژی دووەماای ئەو خااۆپاایااشاااناادانەدا، 
پااۆلاایااس ڕێااگەی تااوناادوتاایااژی گاارتەبەر بااۆ 
سەرکوتی خۆپیشاانادانەکە. باۆیە لە ئەناجاامای 

کرێکاربەسەختی بریانادار  ٨ئەو توندوتیژیەشدا 
بوون و یەکاێاکایاش بە هاۆی ئەوەی کە بەدار 
لەدەم و چااویاان داوە خاوێان لە دەم و پالای 

 هاتووە و ددانیشی لەدەست داون.
پۆلیسی ئیسپانیا بەهانەی بۆ بەکارهێاناانای ئەو 
توندوتیژییە ئەوەیە کە ئەو کرێاکاارانە باوونەتە 
هۆی پەکخستانای هااتاوچاۆ و ڕێاگااکاانایاان لە 

 خەڵک و لە هاتوچۆی ئۆتۆمۆبێل داخستوون.
کریستی هۆفمان، سکرتاێاری گاڵاۆبەڵ یاونایەن، 
دەڵێت ئەو کارێاکاارانە باۆیە دەساتایاان داوەتە 
خااۆپاایااشاااناادان، چااونااکە ڕووبەڕووی فشااارو 
چەوساااناادنەوەیەکاای زۆر بااوونەتەوە لەناااو 
کااۆمااپاااناایاااکەدا و هەر کە هاااتااوونەتە دەروە 
یەکسااەر ڕووبەڕووی سااەرکااوتاای پااۆلاایااس 
بوونەتەوە. بۆیە ئاێامە لەو باارەوە بە تەواوی 

 ئیدانەی ئەو شێوە ڕەفتارەی پۆلیس دەکەین. 
ئەم کارەی پۆلیسی ئیسپانیا تەناهاا لەبەرامابەر 
کرێکارانی کۆمپانیای ئەمازۆندا نەکراوە، بەڵاکاو 
لەبەرامبەر مافی کۆبوونەوەو مانگرتنی تەواوی 
کارێاکااارانای دناایاادا کااراوە. ئەمە ئااامااژەیە کە 
کرێکاران مافی خاۆپایاشاانادان و نااڕەزایەتایاان 
نییە هەرچەندە کە مافەکانیشیان پێشێل بکارێات 

 ومافیشیان دواخرێت.
کارێاکااری ئەو  ٥٨٨/جێگەی باسە کە لە کۆی 

٪ ی ئەو ژماارەیە بەشاداریاان ٣٨کۆمپانیایە لە 
لەو خااۆپاایااشاااناادان و ناااڕەزایەتاایەدا کااردبااوو. 

ڕۆژی باۆ  ٨هەروەها خۆپایاشاانادانەکە تەناهاا 
دیاری کرابوو، بەاڵم هەر لە ڕۆژی دووەمایادا 

 تووشی ئەو سەرکوتەی پۆلیس بووەوە.
ئەوەی کە بەرپرسانای کاۆماپاانایاای ئەماازۆنای 
هااێااناااوەتە لەرزە ئەوەیە کە مااانااگاارتاان و 
ناڕەزایەتیەکانی کرێکارانی سەر بەوکۆمپانایاایە 
تەواوی واڵتەکاانای گارتاۆتەوە. بە تاایابەتای لە 
مااانااگاای تەمااوزدا کەیااادی ڕۆژی کااۆمااپاااناایااای 

 ئەمازۆنی تێدا کراوەتەوە. 
 

کرێکارانی سەر بە کۆمپانیای غازو نەوت 
 ماوەی مانگرتنەکەیان درێژدەکەنەوە !

 ٨/٣/-٤-٥/نەرویج٢
ژمارەی ئەوکرێکارانەی کە ویستیان بەشاداری 
مانگارتانەکە باکەن ڕووی لە زیاادکاردن کارد. 

کاارێااکااارێااک  ٤٨٨سااەرەتااا تەنااهااا ناازیااکەی 
هاتنەدەر، بەاڵم دوایای ڕێاژەکەی بەرەو ساەر 

 ڕۆییشت.
گفتوگۆکانی نوێنەرانی کرێکاران و کۆماپاانایااکە 
لەسااەر ئەوە بااوو کە کاارێااکااارەکااان داوای 
زیادکردنی کرێی کارو بیمەی زیااتاری کااریاان 

 دەکرد.
دوای ئەوەی کە ناوێانەرانای کارێاکاارەکاان کە 
سەر بە یەکیەتی کارێاکاارانان نەگەیشاتانە هایاچ 
ڕێکەوتنێک لەگەڵ خاوەندارانی کۆمپانیاکە ئیاتار 

 بڕیاری مانگرتن و ڕاگرتنی کاریان دا.
باااۆیە ئەو یەکااایەتااایەی کااارێاااکااااران تاااوانااای 

کرێکاار باهاێاناێاتەدەر لەساەر  ١٨٨دەوروبەری 
 ڕۆژ مانگرتن ئەنجام بدەن. ٥کارو بۆ ماوەی 

هەر چەناادە ئەو مااانااگاارتاانە بە ڕاسااتەوخااۆ  
کاریگەرییەکی ئەوتۆی نەبوو لە بەرهەمهێاناانای 
نەوت، بەاڵم ئاماژەیەک بوو بۆ کۆمپاانایااکە کە 
 کرێکاران دەتوانن کاری بەرهەم هێنان ڕابگرن.

جێگەی باسە کە ئەو کاۆماپاانایاایە کاۆماپاانایاای 
بەدواداچوون و دۆزینەوەو دەرهێنانی نەوت و 
غازە لەناو دەریاکاندا. ڕۆژانە توانای بەرهەمای 

بەرمایالە لە  ٨،١٨٨/ئەو کۆمپاانایاایە نازیاکەی 
 ڕۆژێکدا.

لەبەرئەوەی تاکو ئێستاش داواکاری کارێاکااران 
بە پااێاای پااێااویساات وەاڵماای پااێ نەدراوەتەوە 
لەالیەن کۆمپانیاکەوە بۆیە کرێکااران هەمایاشاە 
ئااامااادەی دووبااارەکااردنەوەی مااانااگاارتااناان و 
ئەمااجااارەیااان بە پااالنااێااکاای تااۆکاامەتاارەوە مااان 
دەگاارن. ئەمەش کاااریااگەری زیاااتااری لەسااەر 
کۆمپانایکە دەبێت. باۆیە لەوباارەوە ناوێانەرانای 
 کرێکاران و کۆمپانیاکە هەمیشە لە گفتوگۆدان. 
کرێکارانی هێڵی شەمەندەفەری گاوترەین  

 !دەست بەمانگرتن دەکەن
 ٥٢٤٢/٨/٣/جۆهانزبێڕد٢خوارووی ئەفەریقا٢ 

لەبەرئەوەی کاااارێااااکااااارەکاااااناااای ئەوهااااێااااڵە 
شەمەندەفەرە داوای زیادکردنی کارێای کااریاان 
دەکەن و بەرپاارسااەکاااناای ئەو هااێااڵەش وەک 
پێویست بەدەم داخوازیەکانیانەوە نااچان، باۆیە 

 کرێکارەکان بڕیاری مانگرتن دەدەن.

جااێااگەی باااسااە بااۆماابااێااڵە، کە کااارپااێااکەرو 
وەگەڕخەری ئەو هێڵەیە، بەڵێنی بەکرێاکاارەکاان 

٪ ی کرێی کاریان بۆ زیااد باکاات. ٣داوە کە لە 
بەاڵم کارێاکاارەکاان بەو ڕێاژەیە ڕازی نایان و 

 ٪ دەکەن کە بۆیان زیاد بکرێت.٨/داوای 
هەروەها کرێکارەکان بااس لەئەوە دەکەن کە  

دەبێت ئەو هێڵی شەمەندەفەرە پاارەی خااناوو، 
پااارەی شاافااتاای شااەوانە و هەروەهااا پااارەی 

 هاتوچۆشیان بۆ سەرف بکات . 

جێگەی وەبیرهێنانەوەشە کە کرێکاارانای هاێاڵای 
شەمەندەفەری گاوترەین بەشێکن لە سەندیکاای 
کرێکارانی یوئێن تی یو. سەندیکای نیشتایاماانای 
بۆ گواستنەوە. هەربۆیەش لەڕۆژی سێاشاەمەی 

دا باڕیااری ئەوەیاان دا  ٨/٣/-٤-٥/ڕێکەوتی 
کە دەست بۆ مانگرتن بەرن لە ئەگەری وەاڵم 

 نەدانەوەی داواکانیان.
شاااەمەنااادەفەری گااااوتااارەیااان، هاااێاااڵاااێاااکااای 

 ٣٨شاااەمەنااادەفەریە ودرێاااژیەکەی نااازیاااکەی 
کاایاالااۆمەتاارە و دەکەوێااتە شاااری گاااوتااێاانااگاای 
خااوارووی ئەفەریااقااا. ئەو هااێااڵە شااارەکاااناای 
جۆهانزبێرد و پاریاتاۆریاا و ئەخاورولاێانای و 
فاااڕۆکەخاااانەی جاااۆهاااانااازباااێااارد بەیەکەوە 
دەبەسااتااێااتەوە. هەروەهااا سااوودێااکاای یەکااجااار 
زۆریش لە ڕووی گواستانەوەوە بە هااواڵتایاان 
دەگەێاااناااێااات. چاااوناااکە ڕۆژانە لەو خەتەوە 
خزمەتگوزاری هاتوچۆ پێاشاکەش بەهااواڵتایاان 

 دەکرێت. 
کرێکارانی مۆندیالی قەتەر؛ لە نێوان مرد و 

 ڕاکردن و ڕەحمەتی خەڵک!
 نیودەلهی٢ هیندستان

ڕۆژنامەی ) هایانادوساتاان تاایاماز( ی هایانادی 
کرێکاری هینادی، کە  ٥٨٨دەریخست کە پتر لە 

کاری بایانااساازی دەکەن لە قەتەر، لەو واڵتە 
گااایاااریاااان خاااواردوە بەهاااۆی لەدەساااتااادانااای 
کارەکانیان و بێبەشبوونیان لە مووچەکانیان و 
بە ژیااانااێااکاای ناااخااۆشاادا تااێااپەڕدەباان لە ناااو 
ئۆردوگاکانی کار و دروستکردنی یاریگاکان بۆ 

 .//٨/مۆندیالی 

بەرپاارسااێااکاای هاایااناادی گااوتاای؛ ژمااارەیەک لە 
کرێکارانی هیندی نااردراونەتەوە هایانادوساتاان 
بەبااێ ئەوەی مااووچەکاااناایااان وەرگاارتاابااێاات، 
هەروەها ئەوانەی لەناو ئەو کاێاشاەیەدان، هایاچ 
بەڵاایاانااێااکاایااان وەرنەگاارتەوە سااەبااارەت بە 

سااڵ  ٨/-٣مووچەکانیان، دوای ئەوەی ماوەی 
 دەچێت کاردەکەن...

هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنی: شوان عەزیز و ئاراس رەشید

 ١١بۆ الپەرە 
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لە یادی هاوڕێیانی گیانبەختکردوی رێگای ئازادی و سۆشیالیزمدا... بەرزو بەڕێزە یادی خەباتکارانەی 
 “ ئارام“ و نەزیز عومەر“ ئاراس“ هاوڕێیان ئەرسەالن مەولود

* ئەرسەالن مەولود ناسراو بە) ئاراس( لە 
لەو  ١٥٥/دایکبووی شاری)کۆیە(یە. ساڵی 

شارە چاوی بەدنیای چەوسانەوە هەڵێناوە. 
هەموو قۆناغەکانی خوێندنی لە کۆیە تەواو 

بەشی پێوەریار ١٣١/کردووە. پاشان لەساڵی 
)مساحە(ی پەیمانگای بەغدا تەواو دەکات. 

بەهۆی نەچوونی بۆ مەشقی  ١٣٥/ساڵی 
جەیشی شەعبی لە پەیمانگا دەردەکرێت)فەسڵ(. 
پاش دوو ساڵ بە لێبووردنی گشتی بۆ 
خوێندکارانی دەرکراو، دەگەڕێتەوە پەیمانگا و 
خوێندن تەواو دەکات. لە قەیرانی شەڕی 
یەکەمی کەنداو سەرباز دەبێت، بەاڵم پێش 
دەستپێکردنی شەڕ وەک هەزاران سەربازی 
دیکە ڕیزەکانی سوپا بەجێدەهێڵێت و ڕادەکات 
و لە هەولێر بە خۆحەشاردانەوە خۆی 
دەپارێزێت.لە کاتی دەسپێکردنی ڕاپەڕینی 

بەهۆی تەجروبەی سەربازی /١١/بەهاری 
بەشداری چاالکانەی دەبێت لە شەڕی 
ڕزگارکردنی هەولێر لە گەڕەکی خۆیان لە 
خانووەکانی کارگەی نەسیج.هەر لەو کاتەدا بە 
شورای کرێکاران و ڕێکخراوی ڕەوتی 
کۆمۆنیست ئاشنایی پەیدا دەکات و دەبێتە 

یەکێک لە هەڵسوڕاوە بەرچاوەکانی ئەو 
بزووتنەوەیە. بەتایبەتی بەشی چاپەمەنی و 
سەربازی کە پسپۆری و شارەزایی هەبوو 

 تێیدا.
پاشان لە شەڕی بەرەنگاربوونەوەی بەعس بۆ 
گرتنەوەی شاری هەولێر سەرپەرشتی هێزێکی 
چەکداری شوراکان دەکات لە گەڕەکی حی 
عەسکەری و کوران. پاش دەستپێکردنەوەی 
گفتوگۆی بەرەی کوردستانی وڕژێمی بەعس 
دەگەڕێتەوە ناو شار و لەگەڵ ڕەوتی 
کۆمۆنیست درێژە بە چاالکی سیاسی دەدات و 
بەشداری زووربەی ناڕەزایەتیەکانی 

 جەماوەری هەولێر دەکات.
بە  /١١/ی تەمووز ٤/سەرلە ئێوارەی ڕۆژی 

ڕێکخستنی خۆپیشاندانێکی جەماوەری پالن 
بۆداڕێژراوی لە پێشینە، شەپۆلی جەماوەر 
بەرەو بەردەرکی سەرا و بینای پارێزگای 
هەولێر شەپۆلی دەدا، بەشیعاری) هێزی 
داگیرکەر لە کوردستان بچێتە دەر(، لەگەڵ 

 دەیان ئااڵی سور.
پاش ئەوەی ڕێگریەکانی بەرەی کوردستانی بە 
سەرپەرشتی) ڕێباز، بەرپرسی سەربازی 
ی.ن.ک لەهەولێر( شکستی هێنا. 
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ هێزەکانی بەعس لە 
بەردەرکی سەرا ڕوویدا و جەماوەر لە 
ماوەیەکی کورتدا توانیان دەستبگرن بەسەر 

 سەرا و سجنەکەیدا. 
لەو خۆپیشاندانەدا هاوڕی ئاراس لە بەشی 
پێشەوەی خۆپیشاندانە دەبێت و کە بەرەو 
سەرای هەولێر دەڕۆن و لەگەڵ دەسپێکردنی 
تەقە و شەڕ لەگەڵ زانای موهەندیس دەپێکرێن 
دەچنە کاروانی گیانبەختکردوان بۆ ئازادی و 
خۆشگوزەرانی و سۆسیالیزم و دنیایەکی 
باشتر.  دوای گیان لەدەستدانیان قارەمانانی 
کوردایەتی!! و چەکدارەکانی بەرە بە دیاری 
کراویش) ڕێباز( کە بەرپرسێکی)ی.ن.ک( بووم 

ڕۆژ تەرمی ئاراس دەست  /بۆ ماوەی 
بەسەردەکەن بۆ ئەوەی شەپۆلی 
ناڕەزایەتیەکانی خەڵک کپ بکەنەوە. شایانی 

ساڵیادی هاوڕی ئاراسدا، کاوان  ٥/باسە لە 
قادری هونەرمەند نەخشەی پەیکەری هاوڕێ 
ئاراسی کێشاوە، وا بریارە دوای تەواوبوونی و 
ئامادەکاریەکان، ئەو پەیکەرە لەسەر گڵکۆی 

 هاوڕی ئاراس لە شاری کۆیە دابنرێت... 
هاورێ نەزیز عومەر ناسراو بە "ئارام" لە *  

لە دێی کواشی سەر بە ناحیەی  ١٥٥/ساڵی 
سمێل، لە باوەشی خێزانێکی کریکاریدا، چاوی 
بە دنیای زاڵمانەی سەرمایەداری هەڵهێناوە... لە 

دا کۆلیژی کشتوکاڵی لەشاری  ١١٨/ساڵی 
موسڵ تەواو کردووە، هاوڕی ئارام کە زۆر 
زوو هەست بە زوڵم و نابەراری و 
چەوساندنەوە دەکات، تیکەڵی کاری سیاسی 
دەبێت و دەست دەداتە هەوڵ و تێکۆشان... لەو 
راستایەدایە وەکو هەڵسوراوێکی کۆمۆنیست 
دەناسرێت و لەناو زانکۆی موسڵدا و دەبێتە 
سیمایەکی خۆشەویستی رەتکردنەوەی ستەم و 

دا لەگەڵ ژمارەیەک ١٣٣/نابەرابەری... لەساڵی 
لە هاوڕییانی تریدا،  ئەلقەی "هاوپشتی 
کرێکاریی" پیکدەهێنن و ساڵیک داوتر واتە لە 

دا، خۆی و ئەلقەکەیان بە رەوتی ١٣١/ساڵی 
کۆمۆنیستەوە پەیوەست دەبن... رەوتی 

کۆمۆنیست یەکێک دەبێت لە رێکخراوە 
کۆمۆنیستەکانی ئەو کاتە... بە پیکهاتنی حزبی 
کۆمنیستی کرێکاریی عێراق، هاوڕی ئارام 
دەبێتە یەکێک لە کادرە چاالک و خەباتگێرەکانی 
ئەو حزبە لە بادیناندا و سیمایەکی ناسراو و 
 خۆشەویستی ناوچەکە و  

تێکۆشەریكی دژی دەسەاڵتی بەزۆرداسەپاوی  
ناسیونالیزمی کورد و پارتی... هەروەها هاوڕی 
ئارام دەبێتە یەکێک لە هەڵسوراوانی 
بزوتنەوەی دژی تااڵنی و گرانی و بیكاریی و 
هەر بۆیە دواتر دەبێتە یەکێک لە رابەرانی 

 یەکێتی بێکاران...
هاورێ ئارام، چ وەکو کادرێکی خۆشەویست و 
جێ متمانەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 
عێراق و چ وەکو هەلسوراو و رابەرێکی 
یەکێتی بیكاران... رۆڵی زۆر بەرجەستە 
دەگێرێت لە هوشیار کردنەوەی و ریکخستنی 
کرێکاران و زەحمەتکێشاندا و دەبێتە یەکێک لە 
روخسارە ناسراو خۆشەویست و 
تیکۆشەرەکەی بادینان و ناوچەکەی... رۆڵ و 
نەخشی هاوڕی ئارام... ئارامی لە 
دەسەاڵتدارانی ناوچەکە دەبرێت و بەهەموو 
شێوەیەک هەوڵدەدەن پاشەکشەی پێ بکەن و 
ناچار بەدەست هەڵگرتن لە هەڵسورانی 
کۆمۆنیستی بکەن... پارتی جگە لە هەرەشەو 
چاوسوکردنەوە چەند جار بانگی دەکەن 
دەزگای ئاسایش و چەندین هەوڵی تر دەخەنە 
گەر تا ناچاری بکەن واز لە چاالکی و 
هەڵسورانی خۆی بهێنێت... پێداگری هاوڕی 
ئارام لەسەر رێبازەکەو و بروای پتەوی بە 
دنیایەکی باشتر، نەک ئامادەی پاشەکشە نابێت، 
بەڵکو بەگورو تینێکی بەردەوام و هیوا 
بەخشەوە درێژە بە هەڵسورانی خۆی دەدات... 

لەالیەن باندیكی  ٣٢٣٢/١١٨/تا بەرواری 
ئینسان کوژی ئازادی کوژەوە، دەرفێنرێت و 
پاش شکنجەدانی ترسنۆکانەو وەحشیانە، 
تەرمەکە دەسوتێنن و پاش سێ رۆژ لە 

تەرمەکەی لە نزیک  ٣٢٣٢/١١٨/بەرواری 
 شاری سمێل دەدۆزرێتەوە...

کراوەتە سەر  ژیانای نااڕەحەت و پاڕمەتارسای 
ئەو مااناادااڵنەی کە لەگەڵ دایااک و باااوکاای 
خەفەتباریاندا خراونەتە کونجای زیانادانەکاانەوە. 
شتێکی سەرساوڕهاێانەرتار لەوەش  ئەوەیە کە 
مندااڵنای تاۆزێ بەتەمەن و کە خەریاکای ئەوە 

ساڵ چااوەڕێ باوون بابان بە  ٣/بوون ببن بە 
ساڵ و بڕۆن لەگەڵ هاێازەکاانای ئەمەریاکاادا  ٣/

بەشداری شەڕ بان لە دژی یااباان. ئەوەش باۆ 
ئەوە بوو تا بیسەلمێنن کە ئەوان و کەسو کاری 
ئەوان دژی ئەمەریکاو وەاڵتی ئەمەریکان نین و 
هەم بۆ ئەوەش کە لە دایاک و بااوکایاان جایاا 

 نەکرێنەوە.
لەوبارەوە زۆرێاک لە یاادەوەری و بایارەوەری 
ناوسااراو لە ئااارادایە کە الیەن ئەو مااناادااڵنەوە 
نوسراوەتەوە. بۆ نموونە کیۆشی کەی موڕانااگاا 
کە باااوک و دایااک و کەس و کاااری ئەو لەو 
کاااتەدا خاارابااوونە زیااناادانەوە لە ئەمەریااکااادا، 

ساڵی تەواو کردو چووە ڕیازەکاانای  ٣/ئەویش 
سوپای ئەمەریکاو لە دژی یابانیەکان جەناگاا تاا 
لە ئیتالیا کوژراو لە دوای مردنیشی لەالیەن بیال 
کاالاانااتااۆن ی سااەرۆکاای ئەمەریااکاااوە مەدالاایااای 
ڕێزلێنان و ئازایەتی و دڵسۆزی باۆ ئەمەریاکاای 

 پێ بەخشرا.

هەر بۆیەش گەلێک لە چاالکاوان و بازوتانەوەی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ڕێکاخاراوەکاانای ماافای 
مڕۆڤ و زۆرێاکایاش لەوانەی کە لە ماێاژووی 
حااکااومەتاای ئەمەریااکااا شااارەزان دەرحەق بە 
مەساەلەی جاایااکااردنەوەی ماانادااڵن لە کەس و 
کاریان  ئەمڕۆ هاتوونەتە دەنگ. هەر بۆ نماوونە 

حااوزەیااراناای  //ڕادیااۆی ساای باای ساای لە 
ئەمساااڵاادا قسااەوباااساای )لاایااناادا ڕیااڤاااس( ی 
باڵوکردەوە. لێندا پاارێازەرەو ناوێانەرایەتای ئەو 
دایکانە دەکات کە منداڵەکانیان لێ ستانادوون لە 
سنووری مەکسیک بۆ ئەمەریکا. لیندا پاێای وایە 
چاااارەناااووسااای ئەو ماااناااداڵە جااایااااکاااراوانە 
چارەنووسیان باش نابێت بە هۆی فەرمانەکاانای  

 تڕەمپی سەرۆکی ئەمەریکاوە.
لیندا ڕیڤاس چاوپێکەوتنی لەگەڵ ژماارەیەک لەو 
دایک و باوکانە کاردووە کە ماناداڵەکاانایاان لاێ 
سەندراون و بەرەو شوێنێکای ناادیاار باراون و 
خااۆشاایااان لە کەناااری دیااپااۆرتااکااردنەوەدان بااۆ 
واڵتی خۆیان بە بێ منداڵەکانیاان. ڵایانادا دەڵاێات 
هەرچەندە ترەمپ ئێستا ئەو بڕیارەی پاێاشاووی 
پااێااچەوانەکااردۆتەوەو ئااێااسااتااا ئەو ڕازیاایە کە 
منداڵەکان لەگەڵ دایک و باوکیان باماێانان. بەاڵم 
تااڕەمااپ هاایااچ بااڕیااارێااکاای دەرنەکااردووە بااۆ 
هااێاانااانەوەی ئەو هەمااوو ماانااداڵەی کە پااێااشااتاار 

جیاکرابوونەوە و ئێستا لەقەفەزدا ژیاان بەساەر 
دەبەن. بۆ نموونە )ئانا( کە ژنێاکای مەکسایاکایەو 
چەندهەفاتەیەکە باۆی دەرکەوتاووە کە ماناداڵای 

 ٣لەسااکاادایە. لەهەمااان کاااتاادا ئااانااا ماانااداڵااێااکاای 
ساااڵنەی هەباوو ئەویشاای لەسااەر سانااوور کە 
هاااااتە ناااااو دیااااوی ئەمەریااااکاااااوە لەالیەن 
پاسەوانەکانەوە لێی سەندرا. ئانا ئێستا خاۆشای 
لەسەر کەناری ڕەوانەکردنەوەدایە بۆ مەکسایاک 

 بە بێ منداڵە پێنج ساڵەکەی.
پوختە: ئەوەی کە ئەمەریاکاای ئاێاساتاا دەیاکاات 
لەبەراماابەر مااناادااڵناادا و خەتاااکەی دەدەنە پاااڵ 
ترەمپ و هەندێک پاێای وایە ئەوە تارەماپە ئەو 
بڕیارەی دەرکردووە، بەاڵم ڕاساتایەکەی ئەوەیە 
کە ئەمەریااکااا مااێااژوویەکاای درێااژی لەوبااارەوە 
هەیە. لەسەردەمای تارەماپ دا ئاێاساتاا بە پاێای 

مااانااداڵ و  ٨٤٨٨تااا  ٨٨٨/ڕاگەیاااناادنەکاااان 
کاااۆرپەڵەی سااااوا لە دایاااک و بااااوکااایاااان 
جیاکراونەتەوەو براون بۆ شوێنێاکای تاایابەت و 
بە دوور لە کەس و کاریان، بەاڵم لەساەردەمای 
ئەمەریکای پێشترو سەردەمی سەرۆکەکانای تار 
کاری بەهەمان شاێاوە کاراوەو زۆر جاارانایاش  
لەو کااارەی تاارەمااپ قااێاازەونااتاار بااووە. بااۆیە 
ئەمەریاااکاااا وەک سااایاااساااتەم لەو ڕووەوە 
ماااێاااژوویەکااای درێاااژی هەیەو هەر بەهەماااان 
شێوەش کە ئەگەر بەری پێ نەگایارێات حەتامەن 
مێژووەکەی هەر درێژترو بەردەوام تار دەباێات. 

کەواتە ئەوە ئەرکی ئازادیخوازان، چااالکاواناانای 
مافی مڕۆڤ و مناداڵ بەتاایابەتای، چااالکاواناانای 
بواری کۆچ و کۆچبەران، بزوتنەوە کاۆمەاڵیەتای 
و سیاسای و بەرەی لایاباڕال و ئاازادیاخاواز و 
هەموو ئەوانەی کە پێیان وایە ئەوەی ئەمەریاکاا 
دەیکات کارێکی نامڕۆڤاانەیەو لەگەڵ بەهااکاانای 
ئاایاانااساااناادا نااایەتەوە، پااێااویسااتە بااێاانە دەنااگ و 
ئەمەریکا باخەنە ژێار فشاارو بایاوەساتاێانان. باا 
هیچی تر ئەمەریکاو دۆستەکانی نەتوانن ئەوەی 
بیانەوێت بیاکەن و بایاساەپاێانان بەساەر بەرەی 

 مڕۆڤایەتیدا.
* بااۆ ئااامااادەکااردناای ئەو بااابەتە سااوودم لە 
هەندێک سەرچاوەی ئەنتەرنێت وەرگرتووە کە 
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 درێژەی... ئەمەریکاو مێژوویەکی درێژ لە جیاکردنەوەی مندااڵن لەکەس و کاریان... 
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 پاشماوەی... دوا وتە
و تایبەتمەندییەکانی، پێی لەسەر هیچ زەمینەیەکی مادی و بابەتی 
نەبوو، هیزێک بیەوێت لە رێگای هەڵبژاردنەکان و هێنانی کورسی 
پەرلەمانەوە دەسەاڵت لە پارتی و یەکێتی دەربهێنێت، پیش وەختە 
دۆراوە، چونکە ئەوەی یەكیتی و پارتی هیشتۆتەوە پەرلەمانەکەی 
نییە، حکومەتەکەی نییە، هیزە چەکدارەکەیەتی، داهاتە زۆر 
زەوەندەکەیەتی کە لە گیرفانی خەڵک و داهاتی گشتی دزیویەتی، 
خۆبەستنەوەیەتی بە واڵتانی کۆنەپەرستی ناوچەکەوە. حکومەت و 
پەرلەمان تەنیا دوو کۆڵەکەن بۆ راگرتنی درۆی دەسەاڵتدارێتی 
یاسایی لەچاوی رای گشتی و فەرمی ناوخۆ و دەرەوەدا. ئەو 
دەسەاڵتە چاکسازی هەڵناگرێت، بۆیە پاکیجەکانی چاکسازی 
بەشوینێک نەگەیشتن، چاکسازی یانی روخانی ئەو دەسەاڵتە و 
لەگەڵ خۆیشیدا، یانی لەدەستدانی پاوانی سەروەت و سامانی حزبە 
دەسەاڵتدارە میلیشیاییەکان و کۆتاییهاتنی دەسەاڵتدارێتی سیاسییان. 
بۆیە چاکسازی لە ژێر چەکمەی میلیشیادا، خەونێکی نەزۆکە. ئامارو 
ئەرقام نیشاندان، زەرب و تەقسیم کردن، بایکۆتی کۆبونەوەکانی 
پەرلەمان، دەم گەرمی پەرلەمانە تەسەلەکانی لە میدیاو ماس 
میدیاکان، تەپڵ کوتان و وەشاندنی بتڵی ئاو و فیکە لێدان و لێدوان و 
نەسیحەتی  نووسەرە بێبارەکان و، کە خۆیان پێویستیان بە 

 ئامۆژگارییە، ریگەی گۆرینی دەسەاڵتی میلیشیایی نییە.
بزوتنەوەی گۆران، لە تەمەنی نۆ ساڵەی خۆیدا، نەیتوانی یەک تاکە 
بەڵێن و پرۆژەو پاکیج و هیچ ئاڵوگۆرێک بە قازانجی خەڵک ئەنجام 
بدات. هەلومەرجی ژیان و گوزەرانی خەڵکی لە نۆ ساڵی رابردوودا 
کەتەمەنی بزوتنەوەی گۆرانیشە، رۆژ بەرۆژ بەرەو خراپتر چووە. 
ئەم بزوتنەوەیە هیچ شتێکی بۆ شانازی پێوەکردن و خۆ پێوەبادان 

 نییە.
خاکی بوونی! نەوشیروان مستەفا و تێوە نەگالنی لە دزی و گەندەڵی 
و سادە ژیانکردنی، لە چاو هاو سیاسیەکانی تەمەنی و هاوڕێ و 
هەڤاڵە ملیۆنەرەکانی، کە مایەی شانازی زۆریک لە الیەنگران و 
جەماوەری گۆران بوو، تا رادەی ئەوەی ناوی بنێن باوکی هەژاران!! 
بە گواستنەوەی سەروەت و سامانی گۆران و کۆمپانیای وشە، بەر 
لەمردنی بۆ سەر کورەکانی کە بە سەدان ملیۆنەها دۆالر مەزەندە 
دەکرێت، ئەو تایبەتمەندییە لە سادەیی و ژیانکردنی نەوشیروانی 
کردە بلقی سەر ئاو، درۆی ئەوەی کە دژی دەسەاڵت و تەوریسی و 
بۆماوەیین، نیشانداو ئەو راستییەی سەلماند کە نەوشیروان 
مستەفاش لە هەمان قوماش و لەهەمان مارکەی سیاسی بزوتنەوەی 
کوردایەتی و پارتی و یەکێتییە. ئەمەش کاریگەری هەبوو لەوەی 
تەالری ناوخۆیی بزوتنەوەی گۆران بلەرزێنێت و نارەزایەتی بەدوای 

هیزو رەوتێک بانگەشەی چاکسازی و گەرانەوەی  خۆیدا بهێنیت. 
داهات و سامان بۆ هاواڵتیان بکات و قیرەقیری دژە گەندەڵی بکاتە 
ناسنامەی کاری و هاواری شەفافیەت، بکاتە ئاوازی گەیشتن 
بەدەسەاڵتی، بەکردەوەش بە قەبارەی سەدان ملیۆن دۆالر سامانی 
بگوازێتەوە بۆ سەر کورەکانی... حزبەکەی بکاتە کرێچی و گوێ 
لەمستیان، بەکردەوە دەبێتەوە بە پارتی و یەکێتی، وە وەرگرتنی 

دەفتەر دوالر لە یەکێتی، درۆی گۆرین و البردنی  ٣/مانگانەی 
یەکێتی و دەسەاڵت، دەکاتە کاریکاتێریكی قەڵب. وە هەموو ئەوانە 
دۆسیەو بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەگرن، کە گۆران جیاوازییەکی سەرەکی 
لەگەڵ یەکێتی و پارتی نییە. چەند کادر و نووسەر و ئەندام 
پەرلەمانی تەسەلی دەم گەرمی نیعمەت بەسەرا کەوتوو ناتوانن 
تاسەر بە پاساوی ساختە، خەڵکی کوردستان و جەماوەری گۆران و 

 هیزی گۆران، بخەڵەتێنن...
رەوتی روو لە لێژی گۆران و درزو کەلێنەکانی گۆران، تا بێت بەرەو 
هەڵکشان دەچێت، ئەوەی لەو نێوەدا قوربانییە، ئەو جەماوەرە 
بەرینەیە، کە نزیکەی دەهەیەکە خەون و ئاواتەکانی خۆیان بە 
گۆرانەوە گرێدا و ئیستاش دەست بەتاڵ دەرچوون و ژمارەیەک لە 
بەرپرسان و ئەندام پەرلەمان و وەزیر و گزیرەکانیان، بوونە ملیۆنێر 
و دابینکردنی ژیانی شاهانەیان، لەسەر حسابی برسێتی و بێبەشی 

 جەماوەری کوردستان....
بزوتنەوەی گۆران، بەو هێڵ و ئەجندا سیاسییە تەواو تەبایەی لەسەر 
پرسە سەرەکیەکانی کۆمەڵگەی کوردستان، لەگەڵ یەکێتی و پارتی، 
شانسی هەستانەوە یان شانسی بەرگرتن بە کێرڤی هاتنەخوارەوەی 

 نییە...

 دواکارییەکی دۆستانە

چەندین قسەی مارکس و ئەنجلسی هێنابۆوە. ، دیارە کاک سەالمیش وەاڵمی کاک ڕەنجبەری داوەتەوە. ئەمەش ئاماژەیە بۆ 
 وابەستەبوونی ڕەنجبەر بەو دیدگا و تێڕوانینە ئەدەبییەوە.

لینینی دەبن و چ   –( چەپی کوردستان لە دەیەی حەفتاکانی سەدەی بیستەم چ ئەوانەی لە ناو کۆمەڵەی مارکسی ٥)
ئەوانەی ئەو کۆمەڵەیەیان قەبووڵ نییە و دەچنە دەرەوەی ئەو ڕیکخراوە و ڕیکخراوی تر دروست دەکەن بەتایبەتی 
ڕیکخراوی )تێکۆشانی کارگەران(، کەپێیان وابوو دەکرێ )ی ن ک( وەک سەنگەری چەکداری لە دژی بەعس و حکومەتی 
عێراق چاو لێبکەن. بۆیە بێ هۆ نەبوو چەپەکانی ئەو سەردەمە زۆربەی هەرە زۆریان دەبوونە پێشمەگەرگەی کۆمەڵەی 

لینینی. ئەو چەپانە چەندین قوربانیشیاندا. لەم ڕوانگەیەوە وای دەبینم کە چونکە جەمیل ڕەنجبەر خۆی کادریکی  –مارکسی 
 دیار و بەرزی کۆمەڵە بوو، کۆمەڵەشی بە تاکە ئەلتەرناتیڤ دەزانی بۆ خەباتی چەکداری.

ئابوورییە و    –( سۆشیالیزم وەک دوا ئامانجی خەباتی کرێکاران لە دژی سەرمایەداران، فرماسیۆنێکی کۆمەاڵیەتی ٣)
لەوێدا چینەکان بەرەو لەناو چوون دەچن و یەکسانی و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی بەرقەرار دەبێ. لەناو ڕیزەکانی کۆمەڵەی 

لینینی تا ناوەڕاستی دەیەی هەشتاکانی سەدەی ڕابردوو، مەسەلەی مارکسیزم و سۆشیالیزم و خوێندنەوەی  -مارکسی 
کتێبەکانی مارکس و ئەنگڵس و لینین برەوی هەبوو. بەاڵم لەو مێژووە بەدواوە ئیتر لەناو ڕیزەکانی یەکێتیی نیشتمانی 

 کوردستان ئەو جۆرە بایەخدانە بە خوێندنەوەی کالسیکی مارکسیزم بە تەواوەتی کاڵ دەبێتەوە و بەرەو نەمان دەچێت.
 (ئەم نووسینە لە کتێبی )جەمیل ڕەنجبەر..ئەو شاعیرەی ڕۆژێک بێ تێکۆشان نەژیا!( باڵو کراوەتەوە.٥)

 ڕەنجبەری شاعیرجەمیل ڕەنجبەری سیاسی و جەمیل ی جەمیل ڕەنجبەر,خوێندنەوەیەکی تردرێژەی ... 

ڕۆژنامە هیندیەکە ئەوەشی گوت کە کرێکارەکان کاتی زۆر ناخۆش و سەختیان بەڕێکردوە لە کاتی قەیرانی ماڵی کۆمپانیای 
HKH  کرێکاری هەبووە. یەکێک لە کرێکارەکان بە ناوی کۆمار لە کیارال کە  ٨٨//ی قەتەری پێدا تێپەڕیوە، لەوکاتەدا پتر لە
مانگە مووچەی وەرنەگرتووە، ئێمە بۆ ڕەحمەت و یارمەتی خەڵاک جاێامااویان کە  ٥ساڵە کار دەکات گوتی"ماوەی  ٣ماوەی 

کۆمەکمان بکەن و خواردنمان بەخیر بۆ بهێنن، تەنانەت لە ڕۆژیشدا کارەبامان نییە. بەاڵم لە شەواندا دەتوانین ماوەلایادەکاان 
بەکاربخەین". سەفارەتی هیندی لە قەتەر قسەی لەگەڵ کۆمپانیاکە کاردوە ساەباارەت بە ماووچەی نەدراوی ئەو کارێاکاارە 
هیندیانە. جارنیل سینغ یەکێک لە کرێکارەکان دەڵێ" ئێمە شایستە داراییەکانی خۆمان دەوێت، حکومەتەکان دەڵێن ئاێامە کاار 

مااناگە بەردەوامە، و ئاێامە دڵانایاا نایان لە دواڕۆژی  ٥لەسەر ئەو دۆسیەیە دەکەین، سەبارەت بەئێمە، ئەو کێشەیە ماوەی 
 خۆمان".

کرێکار هەفتانە گایاان لەدەساتادەدەن لە  //هەروەها ڕاپۆرتی پۆڕتاڵی "سوفیتسکی سپۆرت"ی ڕووسی ئاماژەی بەوەدا، کە 
دروستدەکرێن. لە سەرچاوەی یەکێتی ناێاودەوڵەتای نەقاابە کارێاکااریایەکاان  //٨/کاری بیناکردنی بیناکانی کە بۆ مۆندیالی 

گواستراوەتەوە کە زوربەی ئەو کرێکارانەی گیان لەدەست دەدەن، بریتین لە کرێکاری ئاوارە، ئامااژەی بەوەدا کە ژماارەی 
 ملیۆن کەس. /,/کۆی ئەو کۆچبەرانە گەیشتۆتە 

پۆرتاڵەکە ئاماژەی بەوە داوە کە زوربەی ڕووداوەکانی گیان لەدەستدانەکان دەگەڕێتەوە بۆ ساەخاتای هەلاومەرجای کاار و 
کرێکاری کاۆمااری نایاپاال تاوانایاان خاۆیاان  ٤٨پلەی سەدی. ئاماژەی بەوەدا، کە  ٣٨گوزەران لەژێر پلەی گەرما کە دەگاتە 

بگەیەننە قونسوڵیەی واڵتەکەیان و بگەنەوە واڵتی خۆیان. دەسەاڵتدارانی قەتەری بەرگە و ناسنامە و دۆکایاوماێاناتەکاانایاانای 
کارێاکااری هایانادی گایاانایاان  /٣لێسەندونەتەوە و مووچەکانیشیانی نەداون. سەفیری هینادی لە قەتەر ڕایاگەیاانادباوو کە 

کرێکاری دیکە گلەیی لە هەلومەرجی کاری تاقەت پروکێن و قاباوڵ  ٥٥٨/لەدەستداوە لەماوەی سەرەتای ئەم ساڵ، هەروەها 
 نەکراو دەکەن.

 هێرش بۆسەر ڕۆژنامەنووسان لە نیپاڵ لە هەڵکشاندایە و هێزە ئەمنیەکانیش هەڕەشەیان لێدەکەن!
کاتێک کە ڕۆژنامەنووسان چووبوونە ناو ئاپۆڕەی خۆپیشاندانی خەڵکەوە بەدژی حکومەتی ئەو واڵتە لە شاری کاثماندۆ لە 

نیپاڵ بەمەبەستی ڕوماڵکردنی خۆپیشانادانەکاان، لەگەڵ پاۆلایاسای ئەو واڵتە 
ڕووبەڕوو بوونەوە. لە ئەنجامیشدا خۆپیشاندانەکە تاونادوتایاژی تاێاکەوت و 

 بەو هۆیەشەوە چەندین ڕۆژنامەنووس لەالیەن پۆلیسەوە بریندار کران.
دا دەساتایاان پاێاکارد، ٨/٣/-٤-//جێگەی باسە کە ئەو خۆپیشاندانانە کە لە  

لەالیەن بەرەی ڕاستی سەر بە پارتی کۆناگارێسای نایاپااڵای ساازکاراباوون و 
 ڕێبەرایەتی دەکران.

هەر لەوبارەوەو بەهۆی ئەو توندوتیژیانەی کە پۆلیسی نیپاڵ ئەنجامای داون 
لەبەرامبەر ڕۆژنامەنووسانی ئەو واڵتەدا، ڕووبەڕووی ڕەخانەبااران باووەوە 

لەالیەن فیدراسیۆنی نێونەتەوەیی ڕۆژنامەنووسانەوە. فیدراسیۆن لە ڕاگەیاندنێکدا ڕایگەیاند کە ڕۆژناامەناووساان لە نایاپااڵ 
 لەو ماوەیەدا توندوتیژی لەبەرامبەریاندا زیادی کردووە.

بۆیە فیدراسیۆنی نێونەتەوەیی ڕۆژنامەنووسانیش دەنگی خۆیان خستە پاڵ دەنگی فیدراسیۆنی ڕۆژنامەنووسانی نیاپااڵ. وە 
 هەردووک الیان ئیدانە و سەرکۆنەی توندی حکومەت و پۆلیسی نیپاڵیان کرد. 
ڕۆژنامەنووسی برینادارکاردووە لە کااتاێاکادا  ٣هەروەها لە ڕوونکردنەوەکەی فیدراسیۆندا ئەوەش هاتووە کە پۆلیسی نیپاڵ 

ئەوان ڕووماڵی خۆپیشاندانی خەڵکیان دەکرد لەبەردەم بینایەی پەڕلەمان لەشاری کاسماندو. هەروەها پارێزگارو بەرپارسای 
 بەشی ئەمنی ئەوشارە هەڕەشەی لەچەند ڕۆژنامەنووسێک کردووە. 

 فەرمانبەرانی کەرتی تەندروستی لە زیقارلەبەرامبەر دواکەوتنی مووچەکانیان ناڕەزایەتی دەردەبرن.
دەیان کەس لە فەرمانبەرانی کەرتی تەندروستای لە پاارێازگاای زیاقاار دەساتایاان دایە مااناگارتان و نااڕەزایەتای لەبەردەم 

 ٨. هۆکاری ناڕەزایەتیەکە دواکەوتنی مووچەکەیان بوو باۆ مااوەی ٣٢٤٢/٨/٣/شەممە  ٥فەرمانگەی تەندروستی، لە ڕۆژی 
مانگ. یەکێک لە مانگرتوان بە ناوی غایاس حساێان باۆ ماربەد گاوتای" 
ئەوان دامەزراون و پلەی فەرمانبەریاان وەرگارتاووە لەساەر مایاالکای 

مااناگە ماووچەیاان باۆ ساەرف نەکااراوە.  ٨فەرمااناگە، بەاڵم مااوەی 
فەرمااانااگەکەش ئاااماااژەی بەوەکااردوە کە کااارەکاااناایااان بە شااێااوەی 
گرێبەست بووە و فەرمانی وەزارەتیش دەرچووە بە جاێاگایارکاردنایاان 
لەسەر میالی بەردەوام لە سەرەتای ئەم مااناگەوە. بەاڵم فەرمااناگەکە 
کارە ئیداریەکانی تەواو نەکاردوون باۆئەوەی ماووچەکاانایاان ساەرف 

 بکرێت.

 درێژەی... هەواڵ و نارەزایەتییە کرێکاری و جەماوەرییەکان
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 عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 داکوژانیگۆڕان
نووسینی: عەبدواڵ 

 مەحمود
حزبی گۆڕان، بەردەوامە 
لەسەر داکشان و کوژانەوەی 
ئەو مۆمەی بە سەدان هەزار 
کەس لە کوردستاندا، ئومید 
و خەونە رەنگاڵەییەکانی 
خۆیان پێوە گرێدا... 
بزوتنەوەی گۆران لە ساڵی 

دا، لەرێگای خۆ  ٨٨١/
هەڵواسین و بە تورەیی و 
بزوتنەوەی نارەزایەتی 

جەماوەری لە دەسەاڵتی تااڵنچی و میلیشیایی پارتی و یەکێتی، و 
جڵەوکردنی ئەو نارەزایەتیانە توانی وەکو هێزو باڵێکی بۆرژوازی 
پیگەیەکی گەورە لە کۆمەڵگەی کوردستاندا، پەیا بکات و ببێتە 

 هێزیكی حساب لەسەر کراو کاریگەر...
هەرچەندە ئەو بزوتنەوەیە، پایە سەرەکی و هێزە بەرینە زۆرە 
جەماوەرییەکەی بەرهەمی جیابوونەوەو لەت بوونی یەکێتی 
نیشتیمانی بوو، کە سەرانی جیابوەوە لە یەکێتی، هەم بەشێکی 
زۆر لە کادر و ئەندام و هاوکات جەماوەرێکی بەرینی خوارەوەی 
یەکێتیان لەگەڵ خۆیان برد، بەاڵم بانگەشەیان بۆ وەستانەوە 
بەرووی گەندەڵی و تااڵنچیتیدا، پێداگریان لەسەر شەفافیەتی و 
نەوت و داهاتەکانی کوردستان و بەدامەزراوەیی کردنی دام و 
دەزگا میلیشاییەکان و جێ خستنی یاسا... لەکوردستان توانی 
جەماوەرێکی توڕە و بیالیەنی دەرەوەی جەماوەری یەکێتی 
بۆخۆی ببات. لەوچوارچێوەیەشدا هێزێکی زۆری الوان و 
بەشێکی بەرین لە نووسەرو رۆشنبیرانی بزوتنەوەی 
ناسیونالیستی پەلکیشی ناو خۆی کردو ژمارەیەکی زۆریان 
بوونە راوێژکار و ئوستادی سیمایەکی جیاواز بەخشین بە 

 گۆران. 
دیارە ئەوەی هەر لەسەرەتاوە رۆشن بوو، نەبوونی جیاوازی 
بزوتنەوەی گۆران بوو لەگەڵ حزبەکانی تری بزوتنەوەی 
کوردایەتی بەتایبەتیش پارتی و یەکێتی، لەسەر پرسە سەرەکی و 
گرنگ و چارەنووسازەکانی کۆمەڵگەی کوردستان. بزوتنەوەی 
گۆران لەسەر پرسی هەرێم بە ناوەندەوە و فیدرالیزمی قەومی، 
لەسەر ئایندەی سیاسی کوردستان، لەسەر سیستەمی سیاسی و 
بەڕێوەبردن، لەسەر پەیوەندی بە واڵتانی ناوچەکەوە، لەسەر 
پرسی مافە فەردی و مەدەنیەکان، لەسەر پرسی ژنان، لەسەر 
پرسی دین و جیاکردنەوەی لە سیاسەت و دەوڵەت و خوێندن و 
پەروەردەو فێرکردن و یاساکان... نەک هەر جیاوازی نەبوو، 
بەڵکو لەزۆر بواردا کۆنەپەرست تر، دژە ژن تر، سازشکارتر بۆ 
ئیسالمی سیاسی و رەوتەکانیان، زمان پڕجنێوتر بەرامبەر 
رەخنەگران و نەیارانی سیاسییان... خۆیان نیشاندا. وە جگە لەو 
بانگەشەی چاکسازی و شەفافیەت خاوەنی هیچ پرۆژەو 
ئەجندایەکی سیاسی جیاواز لە پارتی و یەکێتی و ئیسالمیەکان 
نەبوون. هۆکاری سەرەکی دارمان و داروخان و هەڵوەرینی رۆژ 
بەرۆژی گۆرانیش لیرەوە سەرچاوە دەگرێت. ئەوە بەجیا لەوەی 

خوێندنەوەی ئەو رەوتە بۆ دەسەاڵتی میلیشیایی.. 

 دوا الپەڕە 1/8/2018(  33)ساڵی دووەم ژمارە

 
شەرمەزاریە بۆ سیستەمێک کە کرێکارانی 

 بێ شوێن و ڕێگە بن
 ساالر حمەسەعید

 دوا ستوون

 درێبوار ئەحمە: ڕاوێژکاری سەرنووسەر
 یه: م ژماره رانی ئه نوسه

حمود،  بدواڵ مه ، عهخەسرەو سایە، شوان عەزیز
ئاراس رەشید، عەبدواڵ سولەیمان، مزەفەر 

 عەبدواڵ، ساالر حەمە سەعید، عبدالرحمن رەسوڵ

دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو 
11-8-8018 

٠٠بۆ الپەرە   

کرێکار لەناچاری دا لە دەرەوە دەخەون و شوێن  ٨٨٨٨٨
 خەویان نییە

بەپێی لێکۆڵینەوەکانی شێڵتەر دەیان هەزار کرێکار بێ جێگەو 

ڕێگەن و ناچارن لەسەر جادەو شەقامەکان بخەون. بەهۆی 
گرانی کرێی خانوو و ڕاگرتنی یا جێگیربوونی یارمەتیەکانی 
لەمەڕ کرێی خانو و ماڵ  لەجێی خۆیداو کەمی یا نەبوونی 
خانووی کۆمەاڵیەتی )خانووی شارەوانی(، ژمارەی 
ئەو کەسانەی کاردەکەن و جێگەو ڕێگەیان نییە  لە 

لەئێستادا لە  ٨٨٨٨٨بۆتە  ٨/٨/ەوە لەساڵی  ١٨٨٨/
 لەندەن.

ی ئەوکەسانەی کاریان هەیە  ٣٣دەوری لەسەدا 
وسەرگەمی بەالنی کەمەوە کارێکن لەشوێن وڕێگەی 

 کاتی دان )نابەردەوام(.
شەرمەزاریە کرێکاران لەکاتێکدا سەرگەرمی کاری 
بەردەوامن، بەاڵم شوێن و جێگەی بەردەوام 

 وجێگیریان نەبێت. 
ژنە مامۆستایەک کە لەشێلتەر)پەناگە(دا شەو 
دەباتەسەر بەهۆی جیابوونەوەی لە مێردەکەی ناچار 
بێخانەو النە دەکرێت. ئەم ژنە دەڵێت: من بەیانیان بۆ 

 دەمووچاوشتن و خۆگۆڕین دەچمە ماکدۆناڵد.
کرێکارێکی سکیورتی بەناوی )کەلووم( کە لەدوکانێک 

 ٣یا بازارێک لە ''بۆند ستریت''دا کاردەکات سەعاتی 
هەقدەست وەردەگرێ، ئەم پیاوە دەڵێ من  ٣٨پاوەند 

وەک سووپرمان وام بە رۆژ وەک سیکیورتی 
کاردەکەم و بەشەویش بێ خانەو النە و جێگە و 
رێگەم نییە. خێزانێکیش لەبەرئەوەی کە نەیتوانیوە 

 

 لە بۆپێشەوەوە
 

بەگشگیگی تەعگ گیگە ەە ەتگی “  گگۆەگەو تەوەرەت تگاتگ ە “ * بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگەە ەە
 سیاسی و فکەت و دونیابینی کۆمۆنیزمی مارکس و کۆمۆنیزمی کەێکارتی دەکا .

* بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشیە ەەەوێن و کەناڵی بینگەوو وبگیگاگیگەوو و 
 نووسەوودو... باڵوبوبێیەوە.

* بابەتی باڵوبوەوە ەە بۆپێشەوەدو، ئەوکاتە ەەالتەن  اوەنەکەتەوە مگافگی بگاڵوکگەدنەوەت 
هەتە، کە بۆپێشەوە باڵوبوبێیەوە. روسپاردەت بۆپێشگەوەتە، کە  گاوەنگی بگابەتەکە ئگامگا ە 

 بەناو ئەو  مارەت بۆپێشەوە بدو ، کە بابەتەکەت تیادو باڵوبۆتەوە.
* درەنگ ناردنی بابەتەکان، ەەکاتی روگەتەندرووت  ۆتدو، ەگاناگی بگاڵوبگونەوە ەەدەسگ  

 دەدو .
 * ئەوەەوتە  بۆ بابەتی کورتە.

 
 
 


