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 سەبارەت بە ستراتیژی شۆڕش لە کوردستان... 
 گفتوگۆیەکی هەمەالیەنە لەگەڵ ڕێبوار ئەحمەد

 دا ... دەخوێننەوە 12 و 11لەالپەرە 

 ئۆکتۆبەر... ٦١ساڵێک دوای 
، دوو ڕووداوی ٦١٦١چارەکی کۆتایی ساڵی 

گەورە روویاندا، یەکێکیان شکستی سەربازی 
داعش لەدواین بەرەکانی جەنگدا و ئەوی تریان 
ئەنجامدانی ریفراندۆم بوو لەکوردستان... کە 
خەڵکی کوردستان بە پەرۆشەوە و بە هیوای 
دەستراگەیشتن بە خەونی سەربەخۆیی 

 بەشداری بەرچاویان تیایدا کرد. 
ئەم دوو رووداوە، ئاڵوگۆرێکی بەرچاوی 
لەسەر ئاستی عێراق و کوردستاندا بەدوای 
خۆیدا هێنا، جگە لەوەش پێگەو بااڵنسی 
بزوتنەوە سیاسییە کۆمەاڵیەتیەکان و 
حزبەکانی بااڵدەستی ناو ئەو بزوتنەوە 

 کۆمەاڵیەتیانەی، گۆڕی...
سەرکەوتنی سەربازی بەسەر داعشدا، پیگەی 

ناسیونالیستی تایفی شیعی -بزوتنەوەی ئیسالم
لەسەر ئاستی عێراقدا چ لەبەرامبەر 
ناسیونالیزمی سونی عەرەبیدا و چ لەبەرامبەر 

ناسیونالیزمی کوردا، بەهێز کرد و غروری ئەو 
بزوتنەوەیەیەی بردە سەرەوە، هاوکات تا 
رادەیەک ریزەکانی سوپا و  هێزە میلیشیاکانی 
سێبەری ئەو سوپاو هیزە چەکدارانەی 
رێکخستەوە. ئەو ئاڵوگۆرە ئەرک و 
چاوخشاندنەوەی خستە بەردەم هێزەکانی 
سەرکەوتوو بەسەر داعشدا. لەوچوارچێوەیەدا 
و لەهاوسەنگی هێزی تازەدا، حەل و فەسڵی 
دۆسیە هەڵپەسێردراوەکان، زێدەڕۆیەکان، 
ئاساییکردنەوەی ئەو دۆسیانەی لەگەڵ هاتنی 
داعشدا، سەریان هەڵدابوو، تادەگاتە تەسفیە 
حسابی ناوخۆیی لەناو خانەوادی ئیسالمی 
سیاسی شیعیدا... بوونە مەسەلەی رۆژ و 
دەبوو بجوڵینرین و بەرەو یەکالییکردنەوە، 

 ببرێن. 
بۆ بزوتنەوەی ناسیونالیزمی کوردیش، 
کۆتاییهاتنی جەنگ لەدژی داعش، دەورەیەکی 
نوێ بوو، هێزە خاوەن بریارەکانی ئەو 

بزوتنەوەیە، بۆیان رۆشن بوو کۆتاییهاتنی 
جەنگ لەدژی داعش و شکانەوەی بەسودی 

ئیسالمی شیعی، -بزوتنەوەی ناسیونال
دەروازە دەکاتەوە بۆ راگەیاندنی تەماحەکانیان 

و لە پیش هەمووشیانەوە یەکالییکردنەوەی 
هەردوو دۆسیەی کیڵگە نەوتیەکان، گێرانەوەی 
ئەو ناوچانەی بەهۆی هاتنی داعشەوە لەالیەن 

هیزە چەکدارەکانی 

ئۆکتۆبەر، گۆشەیەکە لە عادەتی نۆکەر پیشەیی  16
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی، بەزلهێزەکانی دنیاو 

 واڵتانی چنگ بەخوێنی ناوچەکە! 

 5 یاداشتەکانی گۆرکی دەربارەی لینین ل

٢بۆ الپەڕە   

بەهۆی توندبوونەوەی کەشی سەرکوتی سیاسی لەناو 
ڕیزەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و ئۆرگانە رابەریەکانیدا، و 
بەرتەسک بوونەوەی رۆژ بەرۆژی ئازادییەکان و کڵوم 
کردنی دەنگی رەخنەگرانەو ناڕازی کادرو 
هەڵسوڕاوەکانی، وە نا شەفافیەت و بوونی بزوتنەوەی 
گۆران بە کۆپیەک لە حزبێکی بنەماڵەیی... نەبوونی هیچ 
جیاوازییەکی بنەرەتی لەگەڵ حزبەکانی دەسەاڵت 
بەدەستی کوردستان و نارۆشنی و نەبوونی هیچ پرۆژەو 

ئەجندایەکی سیاسی رۆشن.. هێندەی تر بزوتنەوەی گۆران و کێشەناوخۆیەکانی ئەو 
بزوتنەوەی قوڵتر کردۆتەوە... لەبەرامبەر بەو کەش و دۆخەدا کە بزوتنەوەی گۆڕان توشی 
بووە و ڕۆژ بەڕۆژیش پاشەکشەدەکات و بەرەو داکوژان مل دەنێت... ژمارەیەک لە کادرو 
هەڵسوڕاوی ئەو حزبە، لەرێگای نامەیەکەوە بۆ ریکخەری گشتی بزوتنەوەی گۆڕان 
نارەزایەتی خۆیان بەیان دەکەن و هوشدارییش دەدەن ئەگەر ئەم کەش و دۆخە چاک 
نەکرێت، هەڵویستی تر دەگرنە بەر. دیارە ئەم ناڕەزایەتی نامەیە، تەنها گۆشەیەکە لە دەریای 
توەڕەیی و ناڕەزایەتی بە ڕووی سیاسەت و نەخشەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و ئەو سەرکوتە 

دا، دەقی نامەی  ٣لە الپەرە سیاسیەی دەکرێتە سەر کادرە ڕەخنەگرو ناڕازییەکانی گۆڕان... 
 ناڕەزایەتی هەڵسوڕاوەکانی گۆڕان دەخوێننەوە...

سەرکوتی سیاسی، لەناو بزوتنەوەی 
 اندا بە ئاستێکی ترسناک دەگات...ڕگۆ

ئازیزت بە  ١ئیرادەیەکی بەهێزی دەوێت 
 …بەرچاوتەوە بخنکێن

ئەم وێنەیەی دەیبینن، وێنەی پێنج مناڵ 
وهاوسەری ئەو ژنەن بەناوی مهاباد 
ئیسماعیل عەلی یە کە لە روداوەکەی 
قەرەبورونی شاری ئیزمیری تورکیا تەنها 
خۆی دەرچوو هەر پێنج منالەکەی و 
هاوسەرەکەی لەو روداوەدا دەخنکێن. 
گێرانەوەی ئەم روداوە، و ویناکردنی لە 

سەختی سەخترە، مەگەر ئینسانەهایەکی بەئیرادەی بێ کۆتا خۆی بۆ بگرێت چاوەکان پڕ فرمێسک 
نەبن. یان کەسانێک بەتەواوەتی ویژدانیان، بەستبێتی... چ کارەسات و ڕووداوێکی جەرگ بڕە، 

بەبەرچاوی خۆتەوە ببینی، شەپۆلە سەرشێتەکانی دەریا یەک لەدوای یەک جگەر... 

دەریای ئیجە ژیانی ژمارەیەک لە پەنابەری تری 
 هەڵلوشی

٢بۆ الپەرە   

  01گۆشەی دیمانە لەگەڵ هەڵسوڕاوانی چەپ و کۆمۆنیستی زیندانی کراو... ل

 لەم ژمارەیەدا ئەم بابەتانەش دەخوێننەوە:
 3* قوربانیانی توندوتیژی و نامووسپەرستی.................................. ...ل

 4ل“.................................................... ئیعدام“ * سزای لەسێدارەدان
 6* هەڵبژاردن شکستی خوارد، دوای ئەوە دەبێ چی بکەین؟..............ل
 7* بەنەمانی سزای لەسێدارەدان، سیستەمی ئیسالمی دەڕوخێ.............ل
 8* هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان.......................ل
 9*دیمانە لەگەڵ سەمیر نوری سەبارت بە سزای لەسێدارەدان..............ل
 9* لەگۆشەیەکی ترەوە ...............................................................ل

دیمانەلەگەڵئاسۆکەمال...سەبارەتبەتێپەڕبوونی
 13ساڵێکبەسەربەپرسیریفراندۆمدا...ل
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 15/10/2013(  83)ساڵی دووەم ژمارە 

کوردایەتیەوە دەستی بەسەردا 
گیرابوو. بزوتنەوەی کوردایەتی و 
زۆر بەتایبەتیش پارتی لەو 
چوارچیوەیەدا، دۆسیەی 
ریفراندۆمی هێنایە گۆڕ... جواڵندنی 
ئەم دۆسیەیە لەو سەروبەندەدا 
الیەنێکی سەرەکی وەاڵمی 
پێشگیرانەی پارتی بوو، بەدۆخی 
دوای داعشدا، تالەو رێگایەوە هەم 
بتوانێت پێگەی خۆی لەسەر ئاستی 

هیزتر بکات و  کوردستان بە
دەستکەوتی خۆی لەشەری دژی 
داعشدا بچنێتەوەو هەمیش خۆی بە 
پرسێکەوە هەڵبواسێت، کە 
لەبنەرەتدا پرسی خەڵکی 
کوردستانەو پاشانیش وەکو 
کارتێکی سیاسی بۆ مامەڵەی خۆی 
لەگەڵ ناوەندو تەنانەت واڵتانی 
ناوچەکەش بەدەستیەوە بگرێت. 
دیارە هێزەکانی تری سەر 
گۆرەپانی سیاسی کوردستان، 
لەوانە بزوتنەوەی گۆڕان ناڕۆشن 
و هاوکات لەدۆخێکی شلۆق و 
ناسەقامگیردا بوو. رەوتی روو لە 
لێژی دوای مردنی نەوشیرواندا، 
بەتەواوی بە بزوتنەوەی گۆڕانەوە 
دیار بوو. یەکێتی نیشتیمانیش بەجیا 
لە پەک کەوتەیی تەواوەتی تاڵەبانی، 
ملمالنێی ناو باڵ و الباڵەکانی، 
لێکترازان و نەبوونی 
سەرچاوەیەکی بریاردان... یەکێتی 
کردبووە، هێزێكی داوەشاوی چەند 
سەرەی بێ ئاسۆ و بێ بریار و 
تەنانەت بی نەخشی کاریگەر لە 
ساحەی سیاسی عێراق و 
کوردستاندا. لەهەل و مەرج و 
دۆخێکی ئاوادا، کە لەالیەکەوە 
داعش لە باری سەربازییەوە شکاو 
و ڕاونراوە، ئیسالمی سیاسی 
شیعی پیگەی زۆرتر و کاریگەر تر 
بووە، لەالیەکی ترەوە پارتی وەکو 
هێزی خاوەن بریار هەڵمەتی پێش 
وەختەی بۆ بەرگری 
دەستپێکردووەو دەستی بە 
ریفراندۆمەوە گرتووەو، پاشان 
ریفراندۆم ئەنجامدراو بەگشتیش 
خەڵکی کوردستان پێشوازییەکی 
گەورەیان لێی کرد... لەم ملمالنێیەدا 
کە لەالیەکەوە ناوەند و هێزی 
ئیسالمی سیاسی شیعی وەستاون 
و لەالکەی ترەوە پارتی وەکو 
الیەنی بااڵدەستی ناو بزوتنەوەی 
ناسیونالیستی کورد، وەستاوە. 
هێزەکانی ئیسالمی سیاسی شیعی، 
کە کۆنترۆڵی دەسەاڵتی ناوەندی 
کردووە، بۆ جێبەجێکردنی 
نەخشەکانی دوای جەنگی داعش، 
بەدوای هیزو الیەنی نزیک خۆیدا 
دەگەرا، لەو نێوەدا، یەکێتی 
نیشتیمانی کە لەقوتبی ئێران نزیکە 
بەتایبەتیش باڵی بنەماڵەی تاڵەبانی 

باشترین مەقاشی یاریپێکردن و 
بەکارهێنانە. لەو کەش و ژینگە 
تایبەتیەدا، تەنها بیست رۆژ بەدوای 
ئەنجامدانی ریفراندۆمی کوردستان 
و هاوکات لەگەڵ شکستی 
سەربازی داعش لەدواین بەرەکاندا، 
باڵی بنەماڵەی تاڵەبانی و نۆکەر 
پیشەی ناو یەکێتی نیشتیمانی 
کوردستان، بەمەبەستی گوزر 
وەشاندن لە خەونی سەربەخۆیی 
خەڵکی کوردستان و 
ریفراندۆمەکەی و بەمەبەستی 
راستکردنەوەی بااڵنسی هێز 
لەبەرامبەر پارتییدا، چ لە ناوەندو چ 
لەناو کوردستاندا، هاوکاتیش بۆ 
جیگا پەیداکردن لەناو تەالری 
رێکخراوەیی یەکێتی نیشتیمانی 
کوردستاندا، چوونە پاڵ سیاسەت و 
نەخشەی ناوەند و دەستی 

هێزەکانی حەشدی شەعبییان گرت  
و ئیرادەی خۆیان رادەستی قاسمی 
سلێمانی کرد و لەماوەیەکی کورتدا، 
ناوچەیەکی فراوانیان، لە 
قەڵەمرەوی ژیر دەسەاڵتی 
بزوتنەوەی کوردایەتی، بە 
کەرکوکی" قودس و دڵی" 
کوردستانیشەوە، رادەستی 
هیزەکانی حەشدی شەعبی و 
سوپای!! عێراق کردوە. هیرشی 
دەوڵەتی ناوەندی بە هاوکاری و 
خۆشخزمەتی یەکێتی و پیگەی 
بزوتنەوەی ناسیونالیستی بەرەو 
داکشانێکی گەورە برد، چ لەئاستی 
عێراق و چ لە ئاستی ناوچەکەشدا، 
پاشەکشەیەکی گەورەی سەپاند 
بەسەر جێگەو رێگەی ناسیونالیزمی 

 کورددا.
لەم رووداوەدا، بەجیا لە گێرانەوەی 
دەسەاڵتی تایفی بۆ هەموو ئەو 

وە،  ٦١١٣ناوچانەی لەساڵی 
لەالیەن حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتییەوە کۆنترۆڵ کرابوو، وە 
ببووە ئەمری واقع، هاوکات 
ژمارەیەک پێشمەرگە، غافڵگیر 
کراون بوونە قوربانی، وە 
 جەماوەرێکی زۆریش ئاوارە بوون.  
ئامانجی ئەو باڵەی یەکێتی لەو 
کردەوە دژە ئینسانییەدا، گۆرینی 
پارسەنگی هێز لەگەڵ پارتی 
مەسەلەی میحوەری بوو، بەاڵم بەو 
هۆیەوە چ ئێران و چ کرێگرتەکانی 
لە حەشدی شەعبی و حکومەتی 
ناوەندی بەغدا، تەنها وەکو 
کرێگرتەیەک تەماشای ئەو نۆکەر 
پیشەییەیان کرد، کەرکوک و 
زۆریک لەو ناوچە کیشە 
لەسەرەکان کە ناوچەی جێگا 
نفوزی یەکێتی نیشتیمانی بوون، بۆ 
یەکیتی نەک نەبوو بەدەستکەوت، 
بەڵکو خۆشیان بوونە یاساغ لە 
ناوچانەو بەدەستی بەتاڵ لەو گەمە 
سەرشۆرانەیەدا هاتنە دەرەوەو 
ئێستاشی لەگەڵ بێت، ئەوەی 

دەسەاڵتی بەدەستە لەو پانیاییە 
فراوانەدا، دەسەاڵتی ناوەندی و 
حەشدی شەعبییە. یەکیتی 
نیشتیمانیش لە پیگەی 
دەسەاڵتدارێتیەوە بۆتە چاودێرێکی 
سیاسی دۆخەکە، ئەوە بەجیا 
لەوەی گورزێکی کەمەر شکینیشی 
لە پیگەی یەکێتی لەسەراسەری 

 کوردستاندا، وەشاند.
پارتی لەگەڵ ئەوەدا بێ زیان 
دەرنەچوو، بەاڵم نەبووە نێچیرێکی 
شکستخواردو تا یەکێتی بە قازانجی 
خۆی، سودی لێوەربگرێت... لەناو 
تەالری رێکخراوەیی یەکێتیدا، ئەو 
باڵەی نۆکەر پیشەیی و 
پێشلەشکری کرد، تا رادەیەک 
توانیان هەژموونی خۆیان 
دابسەپێنن و پایەکانی تەوریسی 
سیاسی، بەهیز بکەن و وەکو 
میراتگری تاڵەبانی ببنە قوتبێکی 
زاڵی ناو یەکێتی، بەاڵم ئەو قوتبی 
بوونەی باڵی بنەماڵەی تاڵەبانی 
لەناو خۆی یەکێتیدا، بە نرخی 
پاشەکشەی یەکێتی لەسەراسەری 
کوردستاندا شکایەوە. ئەمرۆ 
یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، لە 
پێگەیەکی زۆر الوازتر لە 
پێشوودایە لەچاو رەقیبە 
مێژوویەکەی "پارتی"دا... ئەم 
پاشەکشەیەی یەکێتی نەک هەر لە 
ئاستی کوردستاندا، بەڵکو لەسەر 
ئاستی عێراق و ناوچەکەشدا، 

 راستیەکی ئینکار هەڵنەگرە.
ئیستا دوای زیاتر لە ساڵیک بەسەر 
ریفراندۆم و ساڵیك بەسەر روداوی 

ئۆکتۆبەردا، بزوتنەوەی  ٦١
ناسیونالیستی کورد بەگشتی لە 
مەقعیەتێکی الوازتر و هاوکات 
بەرگرییەکی هەمیشەییدایە لەگەڵ 
ناوەند.. دۆسیە هەڵپەسێردراوەکانی 
نێوان هەولێر و بەغدا فراوانتر و 
کەلێنی نیوانیان گەورەتر و ئاسۆی 
چارەسەر و یەکالییکردنەوەشیان 

 قورستر... بووە.
بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد، لە 
ئێستادا لە زوربەی بوارەکاندا، 
لەژێر کۆنترۆڵی ناوەندایە. زوربەی 
هەرەزۆری کێڵگە نەوتییەکان و 
دەرهێنان و فرۆشتنی تا دەگاتە 
فرۆکەخانەکان، خاڵەکانی سنوری 

عیراق -ئیران و عێراق-نێوان عێراق
سوریا...  -تورکیا و عێراق-

چاودێری بەغدای لەسەرە. هاوکات 
% و ٦١بری بودجەی هەرێم لە 

% ... ٦٦،٢١هێنراوەتە خوارەوە بۆ 
وە شاری کەرکوک و زوربەی 
هەرەزۆری ناوچە 
کێشەلەسەرەکان، لەدەست و ژێر 
کۆنترۆڵی دەسەاڵتی ناوەندیدایە، 
یان ئەوان تیایدا بااڵدەستن. لەسەر 
ئاستی ناوچەکەش پەیوەندی هەرێم 

 ناسەقامگیرو الوازترە.
یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، و 

باڵی زاڵی ناوی کە باڵی بنەماڵەی 
تاڵەبانییە، لەگەڵ ئەوەدا لەناو 
یەکێتیدا، خاوەن و سەنگی زاڵ و 
بریاردەرن و ئۆرگانە حزبیەکانیان 
کردۆتە کاریکاتۆر و هەموو جومگە 
هەستیارەکانی دەسەاڵتدارێتی زۆنی 
سەوزو داهاتی ئەو زۆنەیان، پاوانی 
خۆیان کردووە، بەاڵم لە ئاستی 
کوردستاندا نەیانتوانیووە پاشەکشە 
بە رەقیبەکەیان کە پارتییە بکەن و 
پیگەی جەماوەریان بەرەو هەڵکشان 
ببەن، بەپێچەوانەوە لەچاو کاتی بەر 

ئۆکتۆبەر لە جێگاو رێگایەکی  ٦١لە 
لەخوارتر دان و جغرافیای 
قەڵەمرەوی سیاسیان، بەرتەسک تر 
بۆتەوە و لە زۆنەشدا کە خاوەنی 
دەسەاڵتن، هاوبەشیان بۆ دروست 
بووە و بێ رێگری نین... هەروەها 
هیشتا ملمالنێی ناوخۆیی و  بێ 
رابەری معتەبەر، لەپاڵ نەبوونی 
ئەجندایەکی سیاسی رۆشن، یەکێتی 
بەرەو داخورانی ناوخۆیی زیاتر 

ئۆکتۆبەر،  ٦١دەبات. روداوی 
بەپێچەوانەی خەونی باڵی نۆکەر 
سفەتەوە، یەکێتی الوازکرد، نەک 
بەهێز، لە هەمیشەش زیاتر ریسوای 
کردو کردیە خاوەنی فایلێک کە 

ئاب، باجی  ٣٦بەئەنەندازەی فایلی 
سیاسی و جەماوەری و متمانە 

 لەدەستدانی، دەوێت.
ئەم جێگاو رێگایە کە سەرجەم 
بزوتنەوەی ناسیونالیستی کوردی 

ئۆکتۆبەرەوە، بۆی  ٦١لەدوای 
ماوەتەوە، الوازو ناسەقامگیرە. لە 
چوارچێوەی عێراقدا. ئەو پیگەیە 
لەناوخۆی کوردستانیشدا، 
روبەرووە لەگەڵ نارەزایەتی 
جەماوەری و بەئاقاری گۆرانی 
هاوسەنگی هیزدا، هەنگاو دەنێ... 
نارەزایەتی جەماوەری 
لەکوردستاندا، کە ریشەی لە دزی 
و تااڵنی و گرانی و بیکاری و 
سەرکوت و بێمافیەکان و نۆکەری 
پیشەیی دەسەاڵتی بزوتنەوەی 
کوردایەتیدایە، ڕێگای گەرانەوەی 
لێگیراوە و رۆژ بەرۆژ بەرەو 

 هەڵکشان دەچیت...  
 ٣٦ئۆکتۆبەر و  ٦١دیارە هیشتاش، 

ئابی تر قابیلی پێشبینین و ئایندەی 
سیاسی کوردستان، لەچوارچیوەی 
عێراقدا، ئایندەیەکی لێڵە. ئەوەی کە 
دەتوانێت... ئەم چارەنووسە نادیار 
و لێڵە بگۆرێت، لە گرەوی کۆتایی 
هێنان بە دەسەاڵتی میلیشیییا و 
درۆی فیدرالیزمی قەومی لەگەڵ 
عێراق و دەست گرتنە بە ئاکامی 
ریفراندۆمەوە، کە دەتوانێت، 
ئایندەی سیاسی کوردستان بە 
ئاقارێکی تر ببات و بەریش 

ئابەکان، دوبارە  ٦١بگرێت... لەوەی 
 ببنەوە.  

      

 ئۆکتۆبەر16درێژەی...ساڵێکدوای

گۆشەکانت، مناڵەکان و" پینج مناڵ" و هاو 
ژینەکەت، لێ بفڕێنێ و بەرەو مەرگ 
راپێچێان بکات... دڵ و ویژدانی چ 
ئینسانێک بەرگەی ئەو تراژیدیایە 
دەگرێت... مهاباد باسی ڕوداوەکە دەکات 
و دەڵێت" تەنها من هیلەکی مەتاتیم لەبەر 
بوو ئەوانی تر هێلەکیان پێ نەبوو، بۆیە 

 . پەنابەر" ٣٦تەنها من دەرچووم لەکۆی 
دەڵێت کاتێک یەختەکەمان لەکارکەوت ئیتر 
شەپۆلەکان غەرقیان کردین کوڕە 
گەورەکەی تا دوا جار دەستی گرتبوو تا 
نەخنکێت، بەاڵم دواجار شەپۆلەکان ئەو 
کورەشیان لەدەستی رفاند. دەڵێت زۆرم 
بەهاوسەرەکەم وت دەستم بەرمەدە تا 
نەخنکێیت، بەاڵم نەمانتوانی دەستی یەک 

 . بەرنەدەین دواجار ئەویش خنکا
ی مانگ لەزاخۆوە ٢مهابات دەڵێت رۆژی 

بەرێ کەوتین بۆ تورکیاو لەوێ چووینە 
ئیزمیرو لە ناوچەی قەرەبورون سواری 
بەلەمێک بووین کە پێشتر ئێمە دوو 
قاجاخچی کورد بوون یەکێکیان خەڵکی 
سوریا بوو ئەوی تریشیان کوردی عێراق 
لەگەڵ قاچاخچیەکی عەرەب زمان کە 
عێراقی بوو .. دەڵێت کاتێک لەناو 
دەریاکەدا تەلەفۆنمان بۆ قاجاغچیەکە کرد 
هاوکارمان بێت کەچی تەلەفۆنەکەی 
داخستبوو هیچ کەس نەبوو فریامان 
بکەوێت دواجار هەموو پەنابەرەکانی نێو 
بەلەمەکە خنکان، تەنها خۆم دەربازم بوو، 

کەس ٨دوان لەو خانەوادەی لەگەڵم بوو 
بوون ئەوانیش سەرجەمیان خنکان ئەوانی 
دیکە لەگەڵمان بوون ئەفغانی خەڵکی 

 .. عەرەب زمان بوون

مهابات تەنها بەهێلەکەکەی کە لەبەری بوو 
رزگاری بووە دواتر لەناوچەی قەرەبوون 
لەدەرگای ماڵێک دەدات لێێ ناکەنەوە، 
دواتر لەدەرگای ماڵێکی دیکە دەدات لێی 
دەکەنەوە. روداوەکە باس دەکات و دواتر 
الیەنە پەیوەندیدارەکان لەروداوەکە ئاگادار 

سەعات لەناو ئاودا ٦١دەکەنەوە. مهابات 
ماوەتەوە دواجار بەهێلەکەکەی رزگار 
بووە ئێستا ئەو بەتەنها ماوە پێنج مناڵ و 
هاوسەرەکەی لەدەستداوە تەنها تەرمی 

 دوو مناڵی دۆزراونەتەوە.
 

 ئامادەکردنی رۆژ عەزیز

درێژەی....دەریای ئیجە ژیانی 
ژمارەیەک لە پەنابەری تری 

 هەڵلوشی
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  ئەم مانگە  ٥بەرواری
کچێکی مناڵ کار کە تەمەنی 

ساڵ بوو، لە  ٦٣تەنها 
شارۆچکەی زەرایەنی 
ناوچەی شارەزوور، پەنای 
بۆ خۆکوژی بردووە، بۆئەو 
مەبەستە لە رێگای پەتەوە 
خۆی خنکاندووە کۆتایی 

 بەژیانی خۆی هێناوە...

  ١سەرلەبەیانی بەرواری 
ئۆکتۆبەر لە گەرەکی ئازادی 
شاری کۆیە پیاوێک ژنەکەی 

کوشت... ئەو ژنە خاوەنی حەوت  ٦٧١٨خۆی بەناوی" ش، ف، م" لەدایک بووی ساڵی 
مناڵە... جیگای ئاماژەیە کە دواتر پیاوە بکوژەکە خۆیشی دەکوژێت...دەوترێت پەراوی 

 لێکۆڵینەوە بۆ ئەم ڕووداوە کراوەتەوە..

  ئۆکتۆبەر ژنێک بەناوی ئاڤان نەجمەدین کەخاوەنی چوار مناڵە لەشارۆچکەی  ١بەرواری
کەس بە  ٣فێنتۆنی بەریتانیا بەشیوەیەکی درندانەو لەماڵەکەی خۆیدا بەچەقۆ کوژراوە... 

 تۆمەتی کوشتنی ئەو ژنە لەالیەن پۆلیسەوە دەستگیر کراون...

  ئۆکۆتۆبەری ئەم مانگە دایک و مناڵێکی کورد لەماڵەکەی خۆیان هۆڵەندا، کوژران و  ١
 هێشتا دیار نییە بکوژ کێیەو هۆکاری ئەو رووداوە چییە؟

  ی ئۆکتۆبەر لە شارۆچکەی حاجیاوای سەر بەئیدارەی راپەڕین ٦٦دوا نیوەڕۆی بەرواری
ساڵ بەناوی" ش، ع"، لە رێگای پەتەوە خۆی هەڵواسیوەو کۆتایی بە  ٢٨ژنێکی تەمەن 

ژیانی خۆی هێناوە... ئەو ژنە خاوەنی مناڵێکە... دەوترێت ئەو ژنە نەخۆشی دەرونی!! 
 هەبوو.

 ئۆکتۆبەر، پیاوێکی تەمەن سەرو سی ساڵ لە شاری دهۆک، دوای ئەوەی لە  ٦٦
روداوێکدا پیاوێک دەکوژێت، هاوکات دەچێت بۆ شارۆچکەی ئامێدی و لەویش ژنەکەی 
خۆی دەکوژێت و پاشان خۆ رادەستی پۆلیس دەکات... دەوترێت پەڕاو بۆ دۆسیەکە 

 کراوەتەوە...

 ساڵ، لە سنوری شارۆچکەی چەمچەمال  ٦٢ئۆکتۆبەر ژنیك بەناوی" ا،ب،س" تەمەن  ٣١
دەکوژرێت و پاشان تەرمەکەی فڕیدەدرێت... دواتر دەگوازرێتەوە بۆ خەستەخانەی 
چەمچەماڵ... تا ئیستا بکوژی ژنەکە دیار نییە، دەوترێت پەڕاوی لێکۆڵینەوە بۆ دۆسیەکە 

 کراوەتەوە.

 
جێگای باسە... لە شاارەکاانای نااوەراسات و خاواروی عاێاراقایاش بەتاایابەتایاش بەغاداو بەسارە... 
هەرەشەی کوشتن، لە ژمارەیەک ژن کراوە، کە کاری مۆدێل و جوانکااری دەکەن، یاان هەڵساوراو 
چاالکوانی مەدەنین لەچوارچێوەی ئەو شااڵوەشدا بۆ سەر ژنان، ژماارەیەک لە و ژناانە کاوژروان 
لەوانە... تارا فارس، رەشا حەسەن، رەفیقە یااساری، کە لەباواری ماۆدێال و جاواناکااریادا کااریاان 
دەکردو سوعاد ئەڵعەلی سەرۆکی رێکخراوی ودی بۆ مافەکانای مارۆل لەشااری بەسارە کاوژرا... 
هەروەها ژمارەیەکیش زۆریش یان هەڵهاتوون و عێراقیاان جاێ هاێاشاتاووە، یاان خاۆیاان حەشاار 
داوە... ئەم سێاڵوی ژن کوشتنەی شارەکانی عێراق، لە هایارشاێاکای ڕێاکاخاراو بەنەخشاەی تااقامە 

 میلیشیا کۆنەپەرستە تایفییەکان دەچێت...
 

قوربانیانی توندوتیژی و 
  ناموسپەستی

سزای سیاسی... دەقی نامەی 
ناڕەزایەتی ژمارەیەک هەڵسوڕاوی حزبی 

 گۆڕان... بۆ جڤاتی نیشتیمانی

 

 

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          ماڵپەری بۆپێشەوە
www.bopehsawa.net 
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ئەم وتارەی خوارەوە لەالیەن کارل مارکس ەو 
ی مانگای  ٦٨و  ٦١نوسراوە لە ٦٨٥٣٥٦٥٦٨لە 

شااوباااتاادا لە "ڕۆژنااامەی ناایااۆیااۆرک دەیاالاای 
 تریبوون " چاپ کراوە.

 سزای لە سێدارەدان
دا لە باارەی لە  ٦/   ٦٥ڕۆژنامەی "تاایاماز" لە 

 سێدارەدانی کەسەکاندا چەند تێبێنیەکی داوە:

"زۆرترین قسە لە ئێستاادا لەساەر ساێادارەدانە 
لەم واڵتەی ئێمەدا بە شاێاوەکای گشاتای، بەاڵم 
ئێمە شاهیدی ئەوەین  لەسێدارەدان بە ڕێاگاای  
هەڵواسین بە داردا ، خاۆکاوشاتان، یاا ماردنای 
ڕێکەوتی، درێژەی هەیەو بەردەوامە، ئەناجاامای 
ئەوەی تاوانباارێاکای  نااساراو کە لە ساێادارە 
دەدرێ کاااریااگەری دەخاااتە سااەر کەسااانااێااک 
کەنەخۆشی دەروونیان هەیە، یاا کەسااناێ کە 

 عەقلیان نوقسانە" 

لەم ڕووەوە ئەم ڕۆژنامەیە چەناد ناماوونەیەک 
باس دەکا یەکێ لەوانە باسی شێاتاێاک دەکاا لە 
"شیفێلد" لەگەڵ شاێاتەکاانای دەوروبەری خاۆی 
باسی لە سێدارەدانی کەسێکای پایاری کاردووە 
بە ناوی "باربور"ی کە ئەو خاۆی هەڵاواسایاوە 
بەداردا. وە ئەم ڕۆژنامەیە نمونەیەکی تر بااس 

سااڵ خاۆی لە  ٦٢دەکا کە ماێارد ماناداڵایاکای 
 سێدارە داوە.

لە واقعدا باسکردنی ئەم ناماوناانە لەالیەن ئەم 
ڕۆژنااامەیەوە بەم شااێااوەیە لە خاازمەتاای ئەو 
بڕیارەیە کە خۆی داویەتی ، بەاڵم جێ بااوەڕی 
هیچ کەسێکی هۆشیار نااباێ، ئەماانە لە ڕووی 
ئسوڵیەوە هیچ شتێک نین جگە لە ستایشاکاردن 
و وەسااافااای جەالدەکاااان و قاااایااال باااوونااای 
ڕاسااتەوخااۆی ئەوانە بە جااێااگااای خااودا لەم 
نااێااوەدا. لااێاارەدا ساازای  سااێاادارەدان "بە دوا 
چاااارەساااەری کاااۆمەڵاااگە دائەناااێااات".  ئەم 
ڕۆژناااامەیەی کە خاااۆی بە لە "ساااەرووی 
رۆژنامەکاان" نااو دەباات  پایارۆزکاردنای ئەم 
ساازایە بە ئەرکاای خااۆی دەزانااێ ئەمە ئەو 
ئاامااناجەیە کە ئەم ڕۆژناامەیە لە وتاارەکەیاادا 

 بەیانی کردوووە.

رۆژناااامەیەکااای تااار بە نااااوی "ماااۆرنااایاااناااگ 
ئەدڤایستەر" کە ڕەخانە لە "تاایاماز" دەگارێ لە 
بواری لە سێدارەداندا  وە تایاماز بە الیەناگاری 
لە سێدارەدان نااو دەباات ئااماارێاکای ساەرناج 
ڕاکیشی داوە لەساەر لەساێادارەدان لە مااوەی 

 دا کە بەم شێوەیە :٦٨٢٧ڕۆژدا لە ساڵی  ٢٣

 ناو و بەرواری لە سێدارە دراوەکان:      

 ی مارس                      ٦١میالن        

 ی مارس                     ٦١پولی         

 ی مارس                   ٦١سمێث         

 ی مارلندیک                       ٣٦هۆو          

 ی نیسان ٧لندیک        

 ی نیسان  ٦٣سارا تامس   

 ی نیسان                                          ٦٨جەی . گریفیت  

 نیسان٦٦جەی. راش    

 کوشتن وخۆ کوژیەکان   

 ی مارس ٦٦هانا ساندلس     

 ی مارس٦٦ا.م.ج نیوتن      

 ی مارس                            ٦١ج.ک کلیسون    

 دۆسیەی کوشتن لە لێڤەرپول(٢) 

 ی نیسان٦کوشتن خۆ کوژی لە لیسستر 

کوشتن بە هاۆی ژەهاراوی باوون لە گەرمااو
 ی نیسا  ١)حەمام( 

 ی نیسان دەبل یۆ بیلی    ٨

 ی نیسان  ٦٣جەی. وارد دایکی کوشتوە   

 ی نیسان     ٦٢یاردلی 

ی ٦٢داکسی دایاک وبااوکای خاۆی کاوشاتاوە 
 نیسان

منادالای خاۆی  ٦ی نیسان جەی بیلی خۆی  ٦١
 کوشتوە

 ی  ٦٨چارلز ئورتن   

 ی ئایار ٦دنیل هولمزدن   

بەم شێوەیە" تایمز "یش کە خۆشی ڕای لەسەر 
ئەم خشتەیە. ئەم خشاتەیە ئەوە نایاشاان ئەدا 
نەک تەناهاا خاۆ کاوشاتانەکاان، بەڵاکاو ئەواناای 
تریش لەجۆری وەحشیانە ترینی  کوشتنەکانان 
بە تایبەتی لە ساێادارەدانای تااوانابااران، جاێای  
سەرسورماانە کە ئەو وتاارە ی تاایاماز جاگە 
لەوەی کە دەیەوێ تایاۆریەکای وەحشایاانە باۆ 
ئەمە داڕێاژی هایاچ بەڵاگەیەکای ساادە ناادا بە 
دەستەوە بۆ بەمەدەنی بوونی ئەم کاۆمەڵاگەیە، 
بە هیچ شێوەیەک ناتوانێ هایاچ بانەماایەک باۆ 
ئەو عەدالەتە داباناێ کە خاۆی بااناگەوازی باۆ 
دەکااااا لەم رێااااگاااااوە واتە لەرێااااگااااای لە 
سێدارەدانەوە. سزاکان بەوە پێنااساەکاراون کە 
بۆ ترساندن و چاکسازی کەساانای تارە، بەاڵم 
تااۆ ئەو مااافەچااۆن بە خااۆت دەدەی کە بااۆ  
ترساندن و چاککردنی  کەسانی تار مان تەماێ 
بکەی. مێژوو نیشانایاداوە بە پاێای بااشاتاریانای  
ئەو ئااااامااااارانەی لە بەردەسااااتاااادایە ئەوە 
سەلامێنراوە  لە سەردەمی "قابیل"ەوە تا ئێاساتاا 
دونیا لە ڕێگای سزادانەوە نەتارساێاناراوە و نە 

 چاکیش بووە، بەڵکو بە پێچەوانەوە بووە. 

لە گاۆشاە نایاگاای "تااکای داباڕێاناراو"ەوە یەک 
تاایاا ااۆری ساازادان هەیە ئەوەش تاایاا ااوریەکەی 
"کانت"ە کە مافی تاک دادەبڕێ لە کاۆمەڵاگە وە 
زۆر گرنگی پێ دەدا، ئەویش فۆرمۆڵبەنادیەکەی 
لە هیگڵەوە وەرگرتوە ، هێگڵ دەڵاێات :"سازادان 
مافی تاواناباارە، ئەم کااردانەوەیە لە ئایارادەی 
خااودی تاااواناابااارەکەوە هاااتااووە. تاااواناابااار بە 

پێشێلاکاردنای مااف ئەو ماافە بەخاۆی دەدات. 
تاوانەکەی ئەو نەفیکردنەوەی مافە، سزادانایاش 
نەفاااایااااکااااردنەوەی ئەو نەفاااایەی ئەوە، وە 
پشتیوانیکردنی تااواناباار لە ماافاێاکە کە خاۆی  
بااااڕیاااااری لەسااااەر داوە، وە بەسااااەریاااادا 

 فەلسەفەی هەق(. -سەپێنراوە") هیگل 

بێگومان لەم فۆرمەڵبەندیەدا سەرلێاشاێاوایەک   
دەیێنرێ. هیگڵ لە جیااتای ئەوەی کە تااواناباار 
وەک یەک )بااکەری ناااو هەلااومەرجااێااک( و 
کااۆیاالەی دادگااا بااباایاانااێ، ئەو بەکەسااێااکاای 
سااەربەخااۆو دوور لەکااۆمەڵااگەی دەباایاانااێ وە 
دەڵااێاات ئەو چااارەنااوساای خااۆی بە دەساات 
خۆیەتی. بە ڕۆشنتر  بڵێین ئەوە ئاایادیاالایازمای 
)میثالی( ئەڵمانیە بەم نموونەیە وەک نمونەکانی 
تاار ڕەهااایاای دەبەخشااێ بە یاااسااا خااوێااناااویە 
باوەکانی سەر کۆمەڵگە کە ئەویش لە ڕەهاایای 
بااووناای دەرەوەی سااروشااتەوە سااەرچاااوەی 
گرتووە، ئایا ئەمە بێ دەربەستی نییە لە جیاتای 
دۆزینەوەی هاندانە واقعیەکانی کەسەکە دیااری 
بکەی و لەجیاتی ئەوەی بایاێات کە ئەو فشاارە 
باادۆزیااتەوە کە لەسااەر کەسااەکە پەیاادا بااووە 
بەهۆی جۆراوجۆری هەلومەرجی کاۆمەاڵیەتای 
داسەپێنراوکەچی دێیت کەساەکە دائەباڕی لەم 
هەلومەرجە تەنها خۆی دەبینی وەک کەساێاکای 
سەربەخۆ و دابڕاو سەیاری دەکەیات و باێایات 
لەجاایاااتاای خااودی کەسااەکە کە ساایاافاااتاای 
جۆراوجۆری هەیە یەک سایافەتای باۆ دیااری 
بکەی وهەر خۆتیش بڕیاری لەسەر بادەی! ئەم 
تیا اۆریە کە دەڵاێ سازاکەی لەساەر ئایارادەی 
خااۆیەتاای، ئەم ساازایە جااگە لە ڕاگەیاااناادناای  
هاوشێوەکردنی میتافیزیکیانەی "یاسای تۆڵە بە 
تۆڵە" کۆنەکەیە واتە دەبێ )ئەو سزایە یەکساان 
بێ بەو تاوانەی کە تاوانباار ئەناجاامای دەدات(
)چاااو بەراناابەر چاااو، وددان بەراناابەر ددان، 
خوێن بەرانبەر خوێن( شتێکی جیاواز تر نایایە. 
ڕاست وڕەوان ئەم سازایە شاتاێاک نایایە جاگە 
لەوەی وەک هااۆیەک بەکااار دەهااێااناارێاات بااۆ 
دارماااانااای کاااۆمەڵاااگە بەرەو باااارودۆخاااێاااکااای 
دواکەوتااوانە ئەمە چ کااۆمەڵااگەیەکە جااگە لە 
جەالد هااۆیەکاای باااشااتااری نەبااێ بااۆ بەرگااری 
لەخاااۆی، کە ئەم ڕۆژناااامەیە باااۆی دیااااری 
کردووە، بە پشتیوانی خۆی لەم سازا وەحشای 
گەریە دەیەوێ ئەم هەلومەرجە بۆ هەتا هەتاایە 

 ڕاگرێ.

بەریااز . . کااتاالە لە یەکااێاالە چاااپااکااراوە بە 
 ناوبانگەکانیدا دەڵێت:

"ئااێاامە دەباایااناایاان بااودجەیەکاای زەبەال  بااۆ 
زیندانەکان، گرتووخانە نهێنیەکان، بنکەکانای لە 
سێدارەدان دائەنارێ، لە کااتایاکاا دەتاوانایان بە 
هەمان شاێاوە کە  پاێاشابایانای لە دایاکااباووان 
بکەین، رەئای بادەیان لەساەرئەوەی کە چەنادە 
کەس دەستی لە کوشتندا هەیە، چەنادە کەسای 
بااکااوژی ژەهااراوی هەیە، وە چەناادە دەچاانە 

 زیندانەوە"

بەڕێز کوتلە لەئەنجامی کۆکاردنەوەی زانایااری 
بەشاێاوەیەکای  ٦٨٦٧لەسەر تاوانەکان لەساڵی 

سەرسوڕهێنەر پێشبینیەکانی بەدی هاتوون کە 
بەچاااپ کااراوی ڕایااگەیاااناادووە نەک تەنااهااا بە 

ژمااارە، بەڵااکااو تاااوانە جااۆراوجااۆرەکاااناایااشاای 
دا ، ٦٨٣١دیاریکردووە لە فەرەنساا لە سااڵای 

ئەم کارەی ئەو نەک لەساەر بانەماای دەزگاای 
سیاسیەکانی یەک واڵت، بەڵکو لەسەر بانەماای 
تەواوی ئەو هەلااومەرجەیە کە کااۆمەڵااگەیەکاای 
مۆدیرنی بۆرژوازی هێناویەتی لەگەڵ خۆی کە 
دیارە ئەناجاامادانای تااوان خاۆی بەشاێاکە لەم 
هەلومەرجە لە کۆمەڵگەیەکی دیااریاکاراودا. لەم 

ئااماادە  ٦٨٦٦-٦٢خشتەیەی ئەودا کە بۆ ساڵی 
کراوە دەتوانین ئاگادار بین تاوانابااران چەنادن 

لە فەرنساو لە  ٦١١وکام تەمەنن بەپێی ژمارە  
 ئەمەریکا:

                 

 تەمەن       فیالدلفیا          فەرەنسا   

-------        ------         ---------- 

 ٦٧                ٦٧سال         ٦٦خوار 

 ٣٥               ٢٢ساڵ        ٣١تا  ٦٦

 ٦٣               ٦٣سال        ٢١تا  ٣١

 ٦٣              ٦٢سال      ٢١سەروی 

 ٦١١           ٦١١کۆی گشتی           

بەپێای ئەم خشاتەیە تااوانەکاان بەشاێاوەیەکای 
زیاااد بەرچاااو دەکەون، چەناادە لەوانە و چ 
جۆرێکیان لە دیااردەیەکای مااددیەوە هااتاوون 
ودووبارە دەبنەوە. لێرەدا بەڕیاز کاوتالە دەڵای: 
ئاسان نییە باتاوانایان بە وردی دیااری باکەیان 
چەندە لەم تاوانانە )هۆکاری دونیای مادیین یاا 
سیستەمی کۆمەاڵیەتین( ئەمە زۆر گرناگ نایایە 
ئەوە دەزاناایاان کە ئەم ساایااسااتەمە چەناادە 
کااااریاااگەری هەیە لەساااەرئەو  تااااواناااانە 
ودووبارەکردنەوەیان بە شێاوەیەکای بەردەوام. 
بۆیە دەبێ لە جیااتای ساتاایشاکاردنای جەالد و 
ئەوانەی کەسەکان لە سێدارە دەدەن )مەبەسات 
دەوڵەتی بورژوازیە _ وەرگاێار(کە هەرخاۆیاان 
هااۆن بااۆ دروسااتااکااردناای تاااوان وتاااوانااباااران 
تاااواناایااش هەر دووبااارە   دەبااێااتەوە بەهااۆی 
ئەمااانەوە، دەبااێ زۆر بە تااوناادی خااوازیاااری 
ڕووخااان و لەناااوبااردناای ئەو هەلااومەرج و 
بارودۆخە بایان کە تااوان بەرهەم دەهاێاناێ و 

 سەرچاوەی تاوانەکانە لە کۆمەڵگەدا .

 تێبینی وەرگێڕ:

گرنگی وەرگێاڕانای ئەم باابەتە باۆ زماانای  -٦
کوردی لەوەدایە کە باۆرژوازی لەڕاگەیاانادنای 
حیزبەکانیەوە یا لەروانگەی تیۆریسیانەکاانایەوە 
یاااا لەڕێاااگاااای ڕۆشااانااابااایااارەکاااانااایەوە ڕۆژانە 
پروپاگەندە لەدژی کۆمۆنیزم دەکەن، کومۆنیزم 
بە الیەنگری مرۆل کوشتن ناو دەبەن لەکاتێکاا 
پێچەوانەکەی ڕاساتە، کاۆماۆنایاساتەکاان ئەگەر 
دەسااەاڵت بە دەسااتەوە بااگاارن کااوشااتااناای 
ئینساانەکاان ڕادەگارن، یەکەم کااریاان ئەوەیە 
سزای لە سێدارەدان )ئیعدام( هەڵدەوەشێنانەوە، 
بۆیە ئەم وتارەی ماارکاس وەک وەاڵماێاکە باۆ 

 ئەو پروپاگەندانە.

ئەم بابەتەم لە زمانی فارسیەوە وەرگێاڕاوە  -٦
 لە دوو وەرگێڕان سوودم وەرگرتووە : 

وەرگێڕانی اشرف دهقانی ئەمە لینکەکەیەتی   -.
ht tp : / /un iversa l to le rance .org /

component/k2/ 

خاااور ئەمە لاایاانااکەکەیەتاای -وەرگااێااڕاناای  -ب
http :/ /www.negah1.com/clasic/

marx9.htm  

 سزای لە سێدارەدان ) ئیعدام(

 نوسینی :کارل مارکس

 وەڕگێڕانی : سەردار عەبدواڵ حەمە
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گۆرکی لەدرێژەی یاداشتەکانی سەبارەت بە 
لینین دەڵێ: ڕاوبۆچوونی خۆم دەربارەی 
دروستکردنی دەزگایەکی باڵوکردنەوە و 
چاپەمەنی )دارالنشر(ی نوێ خستە بەردەم 
لینین و پیشنیارم کرد کە ڤالدیمیر ئیلیچ لینین 
و ڤۆردڤسکی و کەسێکی تر ببنە دەستەی 
نووسەرانی ئەودەزگایە لەدەرەوەی واڵت و 
دیزنسکی سترۆیڤ لەروسیا نوێنەرایەتی 
بکات. من لەو باوەڕەدابووم کە نووسینی 
زنجیرەیەک لە کتێب سەبارەت بە مێژووی 
ئەدەبیاتی روسیا و رۆژئاوا پێویست بێت. 
هەروەها کتێب لەسەر مێژووی کلتوور و 
فەرهەنگ کە سامان و مەتریاڵێکی ڕاستەقینە 
بۆ کرێکاران دابیندەکات بۆ پرۆپاگەندە و 
پەروەردە و هۆشیارکردن، بەاڵم لینین ئەم 
پالنەی ڕەتکردەوە و لەبەر سانسۆر و 
دژواری رێکخستنی خەڵک هەروەها 
لەبەرئەوەی زۆربەی ئەوانەی ئەو کارانەیان 
دەکرد سەرگەرمی کارکردن بوون لە کاری 
حزبیدا و کاتی نووسینیان نەبوو. بەاڵم ئەوەی 
جێگەی سەرنج بوو زیاتر ئەوە بوو کە لینین 
دەیگووت ''ئێستا کاتی گونجاو نییە بۆ 
نووسینی کتێبی زل و قەبە، کڕیاری ئەو کتێبە 
زل و قەبانە رۆشنبیرانن کە لە سۆشیالیزم 
پاشەکشە دەکەن و بەرەو لیبرالیزم دەچن، 
ئێمە ناتوانین لە هەڵبژاردەی خۆیان تەکانیان 
پێ بدەین'' . ئەوەی ئێمە پێویستمان پێی بوو 
ڕۆژنامە و نامیلکە بوو، بەاڵم بۆ ئەم 
مەبەستەش دەبوا سەدان هەزار نوسخە چاپ 
بکرێ بۆ خەڵک و کێشەی سەرەکی لێرەدا 
گواستنەوەیان بوو بۆناو روسیا. لەبەرئەوە 
دامەزراندنی وەها دەزگایەکی چاپەمەنی 

 دواخرا بۆ کاتێکی باشتر. 
لینین دوابەدوای ئەمە کۆمەڵێک باسی هێنایە 
پێشەوە کە شەڕ نزیکە، تەنها یەک شەڕ نا 
بەڵکو زنجیرەیەک شەڕ، ئەمە هەر زوو 
لەناوچەکانی بەڵقان روویدا و هاتەدی. 
لەکاتێکدا بەخێرایی هەنگاوی دەنا لە ژوورە 
بچووکەکەدا و چاوەکانی لەنێو پێڵوە تەنگ و 

 تەسکەکانی دەدرەوشانەوە و دەیگووت:  
'' شەڕ بەڕێوەیە، ئەمە حەتمی یە، جیهانی 
سەرمایە گەیشتۆتە بارو ڕەوشێکی داخوراو و 
چرووک و داڕزیو و ژەهری شۆڤێنیزم و 
نەتەوەپەرستی کاریگەری خۆی داناوە 
لەسەرخەڵک. ئێمە ڕووبەڕووی شەڕێکی تەواو 
سەراسەری ئەوروپی دەبینەوە، پرۆلیتاریا، 
لەوباوەڕەدام پرۆلیتاریا زەحمەتە ئەو هێزو 
توانایەی هەبێ کە بتوانێ ڕێگری بکات لە 
خوێن ڕێژی. ئەی چی دەبێ بکرێ؟ لەڕێگەی 
مانگرتنی سەراسەرییەوە لە تەواوی ئەوروپا؟ 
کرێکاران نە بەئەندازەیەکی باش ڕێکخراون بۆ 
ئەم کارە وە نە هۆشیاری چینایەتی باشیان 
هەیە.  وەها مانگرتنێک دەبێتە سەرەتای 
جەنگێکی ناوخۆیی و ئێمەش وەک 
سیاسەتمەدارێکی واقیعی ناتوانین پشت بەمە 
ببەستین. بێگومان پرۆلیتاریا لە ئاکامی ئەمەدا 
دووچاری رەنج و مەینەتیەکی ئێجگار زۆر 
دەبێ. بەداخەوە ئەمە چارەنووسەکەی دەبێ 
لەئێستادا. بەاڵم دوژمنانی ) پرۆلیتاریا ( 
هەریەکەیان ئەوی تریان الوازدەکا، ئەمەش 

 حەتمی یە''. 
هاتە المەوە و وتی: '' تەنها بیر لەمە بکەرەوە''، 
ئەمەی لەکەش و هەوایەکی سەرسوڕمان و 
ئارامدا گووت. بەاڵم زۆر بە تین و هێزەوە 

وتی: ''بیر لەوە بکەرەوە، بۆچی چاوتێرەکان، 
برسییەکان پاڵ پێوەدەنێن کە یەکتر 
سەرببڕن؟''. بەردەوام بوو و وتی: '' ئایا 
دەتوانی بیر لەتاوانێک بکەیتەوە لەوە 
گەوجانەتر و قێزەونتر بێت؟'' '' بە قیمەتێکی 
گران تەواو دەبێ بۆ کرێکاران، بەاڵم 
لەکۆتاییدا ئەوان )کرێکاران( سەردەکەون، 

 ئیرادەی مێژوو وەهایە''.
ئەگەرچی زۆرجار باسی لەمێژوو دەکرد، 
بەاڵم هەرگیز لێم نەبیست کە ئاماژە بدا بەوەی 
کە وەک بتیک ملی دابێ بە ئیرادەو هێز و 
دەسەاڵتی )مێژوو(. دیاربوو کە حەماس و 
خرۆشێکی زۆری هەبوو. لەسەر مێزەکەی 
دانیشتبوو و نێوچەوانی دەسڕی و قومی دەدا 
لە چایە ساردەکەی، لەناکاو دەنگی لێ 
بەرزبۆوە و گووتی: '' بەڕاست بۆچی ئەو 
هەموو هەراو هۆریایەیان نایەوە دەربارەی تۆ 
لە ئەمریکا؟ لە ڕۆژنامەکان خوێندمەوە، بەاڵم 
بەڕاستی چی بووە؟ چی ڕوویداوە؟ منیش 
کورتەیەکی سەرگوزەشتەی خۆم بۆ گێڕایەوە. 
دوای ئەمە دەستی دایە قاقا و پێکەنین و 
هەرگیز کەسم  نەبینیوە  ئاوا بە شێوەیەکی 
ئاوا واگیر وەک ڤالدیمیر ئیلیچ  پێ بکەنێ. 

 بەڕاستی سەیر بوو.
سەیر بوو کەسێک وەک لینین کە زۆر بە 
ڕۆشنی، حەتمیەتی کارەساتە کۆمەاڵیەتیە 
گەورەکانی دەبینی و هەستی پێدەکرد، ئاوا 
سەرسەخت و سوور لەڕق و کینەی بەرامبەر 
جیهانی سەرمایەداری، بتوانێ ئاوا پی بکەنێ، 
پێکەنینێکی پڕ لەشادی منااڵنە تا ئەو ڕادەیەی 
کە فرمێسک لە چاوەکانی بدرەوشێتەوە. دەبێ 
پیاوێکی چەند بەهێز و تەندروست بێ و 
گیانێکی چەند توند و تۆڵی هەبێ کە ئاوەها 
پێدەکەنێ. لە کەلێنێکی نێو پێکەنین و بزەو 
خەندەکانەوە گووتی: تۆ کەسێکی قۆشمەو 
قسەخۆشی، وانییە؟ پچڕ پچڕ قاقای لێدەدا و 
خەریکی سڕینەوەی چاوەکانی بوو و بەنەرمی 
زەردەیەکی کرد و گووتی: '' شتێکی باشە کە 
الیەنی خەندەداری شکستەکانت دەبینی. 
قۆشمەیی وقسەخۆشی شتێکی زۆر نایاب و 
تەندروستە. زۆر پێزانینم هەیە بۆ قۆشمەیی 
وقسەخۆشی ئەگەرچی خۆم بەهرەو تواناکەیم 
نییە. لەوانەیە بەو ئەندازەیەی کە قۆشمەیی و 
خۆشی هەیە لەژیاندا ناخۆشی و پەژارە 
هەبێت، نەک کەمتر. دڵنیام ''. قەرار بوو پاش 
دوو رۆژی تر بیبینمەوە، بەاڵم بەهۆی 
جەڵدەی خوێنەوە کە تووشی بووم ناچار 

 بووم رۆژی دواتر شار بەجێبهێڵم. 
من گووتم بۆگدانۆل و لۆناکارسکی و 
بازارۆل کەسایەتی گەورەن، بەڕای من ئەم 
کەسانە زۆر پڕ زانیاری و زانست و 
پەروەردەن. من هاوتای ئەوانەم نەبینیوە لە 
حزبدا. بەاڵم لینین لەوەاڵمدا وتی: ''دەگونجێ 
وابێت، بەاڵم لەمە چی دەردەکێشرێت؟ ''. 
هەروەها وتی '' لە کۆتا شیکردنەوەدا ئەم 
کەسانە  بە کەسانێک دەناسم کە هەمان 
ئامانجیان هەیە، وە هەمان ئامانجی 
دڵسۆزانەیان قبووڵکردوە، وە دەبێ جیاوازیە 

فەلسەفیەکان لەناوبەرن". '' کە مانای ئەوەیە 
کە هێشتا ئومێدت هەیە بە سازان و 
سازگاری؟ ئەمە کارێکی بێهودەیە!''.  هەروەها 
وتی'' ئەم ئومێدە وەدەرنێ، ئەمە 
ئامۆژگاریەکی هاوڕێیانەی منە بۆ تۆ، هەروەها 
پلیخانۆل یش کەسێکە هەمان ئامانجی هەیە 
لەڕوانگەی تۆوە، بەاڵم من دەڵێم  ئەو پێکەوە 
بەدوای ئامانجێکی ترەوەیە سەرەڕای هەموو 
ئەو ڕاستییەی کە ئەو کەسێکی ماتریالیستە و 
میتافیزیست نییە' '. لێرەدا گفتوگۆکەمان 
کۆتایی پێهات. ئێستا لینین زۆر بەتین تر و 
بەگوڕ تر لەوکاتەی کۆنگرەی لەندەن. لەوێ 
نیگەرانی هەبوو، هەندێ ساتە وەختی واهەبوو 
کە زۆر بەڕوونی دەرکی پێدەکرا کە 
جیابوونەوە و لەت بوونی حزب بە قووڵی 

 کاریگەری لەسەر دانابوو.
لینین بەردەوام بوو لە گفتووگۆکەی و وتی: '' 
شوپنهاور دەڵێ: ' ئەوکەسەی بەڕۆشنی 
بیردەکاتەوە، بە ڕۆشنی یش ڕووندەکاتەوە و 
شیدەکاتەوە' '. ئەمە بەڕای من باشترین شتێک 
بووە کە ئەو وتوویەتی. بەاڵم تۆ، هاوڕێ 
بۆگدانۆل، شتەکان بە ناڕۆشنی ڕوون و 
شیدەکەیتەوە. پێم بڵێ، بە دوو یا سێ ڕستە، '' 
جێگرەوە یا جێنشین ''ەکەی تۆ چی پێشکەش 
دەکات بە چینی کرێکار و بۆچی ماکسیزم 
)دەگەڕێتەوە بۆ ئیرنست ماکس ی فەیلەسوف 
و فیزیکناس( ئایا شۆڕشگێرانەترە لە 

 مارکسیزم؟ ''.
بۆگدانۆل هەوڵیدەدا روونیکاتەوە، بەاڵم 
قسەوباسەکانی پڕ لە واژە و وشەی تەماوی 
بوون. پاش ئەم قسەوباسانە یاریەکی 

 شەترەنجی لەگەڵ پۆگدانۆل دا کرد. 
ئێوارەیەکیان کە هەموو چووبوونە دەرەوە بۆ 
پیاسەکردن بە نائومێدی و داخێکی زۆرەوە بە 
من و '' ئەندرێڤا '' ی وت: '' ئەمانە  کەسانێکی 
بەهۆش و زیرەکن، کاری زۆریان بۆ حزب 

بەرامبەر زیاتریش  ٦١کردووە دەیانتوانی 
کاربکەن بۆ حزب، بەاڵم لەگەڵ ئێمەدا نایەن! 
ناتوانن. دەیان و سەدانی وەک ئەوان 
تێکشکاون و ئیفلیج بوون لەالیەن ئەم 

 سیستەمە تاوانکارەوە''. 
لە ''کەپری'' کە دوورگەیەکە لە ئیتالیا، لینین 
زۆر بە وردی دەیپرسیەوە لە ژیان و 
گوزەرانی ماسیگرەکان لەوێ، دەیویست بزانێ 
کە هەقدەستەکانیان چەندە و تاچ ڕادەیەک 
لەژێر ڕکێف و کاریگەری قەشەکاندان، 
پرسیاری دەکرد سەبارەت بەو قوتابخانانەی 
کە مناڵەکانیان بۆی دەچوون. من واقم 
وڕمابوو لە مەوداو ئەندازەی مەیل و ئارەزوو 
و دڵ بەستەگی ئەو بە ماسیگرەکان و ژیانیان. 
پێی وترا کە یەکێک لەقەشەکان کوڕی 
هەژارترین جوتیارە لەوێ، یەکسەر ئەو 
پرسیارە هات بە مێشکی دا کە ئایا هەر چەند 
جارێ جوتیارەکان مناڵەکانیان دەنێرن بۆ 
قوتابخانە ئایینیەکان وە ئایا دەگەڕێنەوە وەک 
قەشە کاردەکەن لە گوندەکانیاندا. لنین 
خاسیەتێکی موگناتیسی هەبوو کە دڵ و سۆز 
و خۆشەویستی کرێکارانی بەدەست دێنا. مناڵ 

ئاسایەک سادە و بێخەوش پێدەکەنی،  قاقای 
لێدەدا و پێدەکەنی لەگەڵ ماسیگرەکانی '' 
کەپری '' کە وەک  مناڵ سادە و بێخەوش بوو 
کە سەرنجی ئەوانی ڕاکێشابوو ئەگەرچی 
زمانی ئیتالیشی نەدەزانی، پیرە ماسیگرێک کە 
ناوی '' گیۆڤانی سپادارۆ '' بوو لە بارەی 
لینینەوە گووتی: '' تەنها مرۆڤی ڕاستگۆ 

 دەتوانێ ئاوا پێبکەنێ''
دا ٦٧٦٧لە برسیەتیەکەی ساڵە سەختەکەی 

لینین هەستی بەشەرم دەکرد کە ئەونانە 
بخوات کەبۆی دەنێردرا لەالیەن هاوڕێ و 
سەرباز و جوتیارەکانەوە لە پارێزگاکانەوە. 
کاتێ بەستە و پاکەتەکان دەگەیشتنە شوقە 
سادە و بێ ئارایشەکەی یەکسەر، کەرە و 
شەکر و ئاردەکەی دابەشدەکرد لە نێو 
هاوڕێکانیدا ئەوانەی کە نەخۆش بوون یا الواز 
بوو بوون لەبەرکەم خۆراکی. ڕۆژێکیان 
دەعوەتی کردم بۆ خواردنی ئێوارە و وتی: '' 
دەتوانم دەعوەتت بکەم بۆ خواردنی هەندێ 

ئەستراخانەوە   –ماسی دووکەڵ لێدراو کە لە 
بۆم هاتووە' '. ئەو پێی ناخۆش بوو کە ئەو  -

خواردنانەی بۆ دەنێرن و وتی: '' ئەوان 
بەردەوام شتم بۆ دەنێرن وەک ئەوەی من 
کوێخا و ئاغابم! بەاڵم چۆن ئەمانە ڕەتکەمەوە؟ 
ئەگەر وەری نەگرم و رازی نەبم ئەوا 
هەستیان بریندار دەکەم. هەموو برسیە لە 
دەوروبەرمان''. ئەم مرۆڤە لە بەیانیەوە تا 
شەو کاری دەکرد و ئاگای لە پێداویستی خۆی 
نەبوو، بەاڵم چاوێکی تیژی هەبوو بۆ بینینی 
تەواوی پێداویستیەکانی هاوڕێکانی گەرچی 
سەخت سەرگەرمی کارکردن بوو ئەویش 

 کاری سەخت و دژوار. 
رۆژێکیان چووم بۆبینینی بەاڵم بینیم 
سەرگەرمی نوسینە لەسەر مێزەکەی. پێی 
گووتم '' مەرحەبا چۆنی؟''  قەڵەمەکەی هەرگیز 
لە کاغەزەکە جیا نەبۆوە،  ئینجا وتی" یەک 
دەقە )دەقیقە( تەواو ئەبم. هاوڕێیەک هەیە لە 
پارێزگاکان کە بێزار بووە دیارە هیالک بووە. 
ئێمە دەبێ بیهێنینەوە سەرحاڵ، حاڵ ومەزاجی 

 هاوڕێیەک شتێکی بێ بایەخ نییە!''. 
جارێکیان کە سەرم لێدا لە مۆسکۆ لێی پرسیم: 

 '' نانی ئێوارەت خواردووە؟ ''
وتم: بەڵێ، وتی: ''خۆ ئەمەت دروست 
نەکردوە؟ منیش وتم: شایەتم هەیە کە لە 
ژووری نانخواردنی کرێملن نانم خواردووە ''. 
ئەویش وتی: '' بیستوومە چێشتەکەیان خراپ 
و گەنیوە '' من وتم: نەگەنیوە، بەاڵم دەکرێ 

 باشتر بێت''.   

یاداشتەکانی گۆرکی دەربارەی ڤالدیمیر 
 ئیلیچ لینین 

 ساالر حمە سەعید
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ی سێپتێمبەر، ٣١  ر واته دوو هەفتە لەمەوبه
ڕۆژێکی گرنگ و هەنگاوێکی روو لەپێشی 

  ڕاستای بردنه خەڵكی کوردستان بوو له
چینی  ی ئایندەی خۆیان بەرامبەر به وه پێشه

بۆرژوازی و هەموو حزبە رەنگاو رەنگەکانی، 
توانیان وەک هێزو بەرەیەکی گەورە خۆیان 

ری ناڕازی"نا" یەکی  ماوه ن و جه نیشان بده
رتاپای  اڵت و سه سه وانی ده نێوچه گەورە بنێ به

کانی  حزبه که  وه اڵتدارێتیه سه مێکی ده سیسته
ی  ڕێوه به  ساڵه ٦١تی  ی کوردایه وه بزوتنه

ر بایکۆتی  وبه مه له  فته ن. دوو هه به ده
رگای  ده له ڵک بوو که  ی خه و هێزه هەڵبژاردن ئه
  وه زمه عه و به  ی داوه وره کی گه گۆڕانکاریه

،  خش بڕیوه کی ئومێد به یه چاوی بۆ ئاینده
ڕای  ره سه  م ئومێده و ئه  نگاوه م هه اڵم ئه به

ک  بێ وه ی هێشتا کافی نییە و ده که ریه کاریگه
ی شەرعیەت  وه ندنه راستای لێسه ک له تایه ره سه

  تی حزبه وجودیه ت و پەرلەمان و مه لەحکومه
  وه ڵکی ناڕازیه ن خه الیه کان له اڵتداره سه ده
و ئۆمیدێ   خشه نه  وه شه رنج بدرێ و لێره سه
ر  سه لهتری  وره ی گه وه ڵهینانه نگاو هه هه
کەواتە گرنگی ئەم بایکۆت و ڵبچنرێت.  هه

و  دەبێ  چیدایه ڵک له ی خه کردنه شداری نه به
 کانی دواتر چی بێت؟. نگاوه هه
 ؟  چیدایه ری له ماوه یەکەم: واتای بایکۆتی جه 

مانای  نها به ڵبژاردن ته بایکۆتی هه
نگدان و دیموکراسی و  جاڕگرتنی ده گاڵته به

ناویان نا  که  نییه  و سیناریۆیه خودی ئه
پوچ گرتنی  مانای مایه ڵکو به ڵبژرادن، به هه

ت و  مه مان و حکو رله هەموو حزبەکانی په
  ته کوردستاندا کراوه له   که  مێکه سیسته

،  ماڵه ڕووپۆشێک بۆ دوو حزبی میلیشیاو بنه
مانای ڕیسوابوونی حزبە گەورەکانی  به

دەسەاڵتداری دوو زۆنی زەرد و سەوز و 
ناوی ئۆپۆزسیۆن و  که  شه وانه موو ئه هه

و  کی تر ئه واتایه . به خۆیان ناوه ناڕازیان له
ڵک و  کردنی خه شداری نه به له  یه ڕێژه

ڵبژاردن شۆکێکی گەورە بوو  بایکۆتکردنی هه
ی کوردایەتی و  وه بۆ حزبەکانی بزوتنه

ی  ئیسالمیەکان و ریسوابوونی کارنامه
 ڵبژاردنیان.  هه

تێکی ئاواش گشت  قیقه بێگومان ڕووداو و هه
ر  کانی سه اڵتدارێتی و حزبه سه می ده سیسته

نێو   خاته شانۆی سیاسی کوردستان ده
  مه ئه  ، چونکه وه ری سیاسیه یرانێکی خنکێنه قه
تی  قبولیه ستدانی ڕازیبوون ومه ده مانای له به
ن  الیه له  می ئێستایه اڵت و سیسته سه ده
زی  رکه خاڵێکی مه   النانی بۆته و وه وه ڵکه خه
رێکی ناڕازیدا. مێژووش  ماوه زهنی جه له

ر  هه کان له سیاسیه  ئاڵوگۆڕه  نیشانی داوه
کات  ست پێده ده  وێوه اڵتێکدا له سه ده
هوشیاری و زهنی   ت له م و حوکمه سیسته که
" بگرێ.  کی گشتیگرو "زۆربه ڵكدا جێگایه خه
کان و  ڕینه کان، ڕاپه کی تر شۆڕشه واتایه به
ڵک  خه  ری کاتێک مومکینه ماوه ستانی جه هه
اڵتی  سه ده بێت به وێ و رازی نه یه نه  وه خواره له
ریدا خۆی  ماوه ی جه کرده ش له مه وجود و ئه مه

م  ی ئه ، بایکۆت نیشانه وه کس بکاته عه
کس  و عه وه خواره له  اڵته سه ی ده ویستنه نه
 .    ره ماوه ی جه گشتیگره  ته م زهنیه ی ئه وه ره که

دووەم: بایکۆت سەرکەوت، بەاڵم حزبەکانی 
 کوردایەتی ماون!

نگیان  ری ناڕازی بایکۆتیان کرد و ده جەماوه
وتنێکیان تومارکرد  رکه شیان سه م کاره دا، به نه

  تێکی حزبه و سیناریۆ و سیاسه
جاڕی  گاڵته کانیان ڕیسواکردو به بۆرژوازیه
م  قێک بوو له نها شه ته  مه اڵم ئه گرتیان، به

ر  نها سەنگه ته  مه یان، ئه که اڵته سه و ده حزبانه
ی  وه کانی بزوتنه گرتنێک بوو، بەاڵم حزبه

شوێنی خۆیاندا ماون، هێشتا   تی له کوردایه
ر بازاڕی تااڵنچێتی و قاچاغچێتی کردن  هه
ڕخستنی کۆمپانایا و دزی و  گه رمان و وه ده به

رخێ، هێشتا حکومت  چه ر ده راو و روتیان هه
مانیان  رله ر و یاساو په رکوتگه زگای سه و ده

،  ری گرتووه سێبه  وه ڵکه ری خه ر سه سه به
اڵتیان  سه و ده  م حزبانه ر ئه هێشتا هه

و  ستایه  ده ڵکیان له دەرات و نانی خه موقه

تگوزاری و کارو  هێشتا بۆ دابینکردنی خزمه
  وایه وان بگیرێ، که ی ئه خه ر یه بێ هه ده  موچه

ی  وه ڵهێنانه ک وتمان بایکۆت هه روه هه
باتێکدا  ی خه پرۆسه نگاوێک بوو له  هه
بۆی   وه ی شوباته٦١  ری ناڕازی له ماوه جه که

جۆرێک و  به  رجاره و هه  وه یدانه مه  ته هاتونه
ی  خه تێک یه وری خواستێک و بۆ بابه ده له
هاوێت.  قی خۆی ده گرێ و شه اڵت ده سه ده

کانی  رگرتنه نگه و سه  نگاوانه م هه بێگومان ئه
کی  یه وه ی بزوتنه دا نیشانه وه ڵ ئه گه له

بۆ نان و ئازادی و   ریه ماوه تی جه زایه ناڕه
ی  دا پایه وه ڵ ئه گه رانی، له خۆشگوزه

خنی  ناوه و له  وریه تی و هێزیکی گه اڵیه کۆمه
کانی، ژنان و الوان، کرێکاران و  خۆیدا خواسته

کانی  حرومه مه  شه موو به ندان و هه کارمه
  وه یه م حاڵه اڵم به ، به  خۆ گرتووە ڵگەی له کۆمه

م  النانی ئه ک بۆ وه یه وه بزوتنه  بۆته هێشتا نه

، هێشتا خواستی کۆتاییهێنان  اڵته سه ده
کانی  تیه زایه می ناڕه رچه اڵت ئاسۆ و په سه ده به
ق هاویشتن و  ر شه هه  ربۆیه هه  ر نییه ماوه جه
نها ناتوانێ  ته ر گرتنیك به نگه ر سه هه

.  وه کالبکاته اڵتی ئێستا یه سه نوسی ده چاره
کان ماون،  ڵێین حزبه کی تر کاتێک ده واتایه به

ری  ماوه تی جه زایه ی ناڕه وه یانی هێشتا بزوتنه
ڵ  گه ی هێزی خۆی  له هاوکێشه  یتوانیوە نه
و   وه کال بکاته وجودا یه اڵتی مه سه ده

  وه ڵک خۆیانه ن خه الیه ڵگە له نوسی کۆمه چاره
اڵتدارێتی  سه ده  بگیرێ و جۆرێک له وه  سته ده به
اڵتی  سه کانی ده ری شوێنی ئۆرگانه ماوه جه

بێ  ده که  یه و خاڵه ئه  مه . ئه وه ئێستا بگرێته
رانی  ڵسوڕاوان و رابه رنجی هه جێگای سه

 ری بێ.   ماوه ی ناڕازی جه وه بزوتنه
بی چی بکرێ و رێگا چارەی خەڵک  کەواتە ده

 چیە!
رێگاچارەی حزبەکانی دەسەاڵت بە  که  ئاشکرایه

پارتی و یەکێتی و ئۆپۆزسیۆنەوە بەدوای 
کانی  پایه  وه پێکه که  یه وه ر ئه هەڵبژاردندا، هه

ردا  وهه جه له  مه م سیسته اڵت ڕابگرن و ئه سه ده
بە هەموو خیالف و   مه حزبانه . ئه وه بمێنێته

گلەیی و گازندەو هەڵدانەوەی فایلی تیرۆر، 
ی ئاب و ٣٦گەندەڵکاری، تاکید کردنەوە لە 

ی ئۆکتۆبەر و دەست تێکەڵکردن لەگەڵ ٦١
کۆنەپەرسترین حکومەتانی ناوچەکە و 
ئەمریکادا، لەبەرامبەر داواکاری و خواستەکانی 

  یه شیان هه ی هاوبه له سه ک مه خەڵكدا، یه
ویش درێژەدانە بە دەسەاڵت و  ئه

هەموویان   وه شه م ڕێگایه پەرلەمانەکەیان، له
نانی بڕاوی سەر سفرەی خاڵی خەڵکی کرێکار 
و زەحمەتکێش دەخۆن، خۆیان لە جۆرەها 
حزبی کۆنەپەرستی قەومی و ئیسالمی 
بازرگانی و سەرمایەدارو کۆنەپەرستدا 
رێکخراو دەکەن، کۆمەڵگە بە حزبی دەکەن، 
لەپشتی پەردەو ژوورە تاریکەکاندا 

مین  که دا یه م راستیه ر ئه رامبه به رێدەکەون،... له

ر  به  ڵکی ناڕازی بیگرێته بی خه ده کار که
  یانه که باته ی ڕیزی خۆیان و خه وه جیاکردنه

فریو   حزبانه هیچکام لەو  و نابێ به   م حزبانه له
کانیان  ته ڵین و سیاسه بخۆن و حساب بۆ به

بات بۆ  بێ خه ده  وه شه مه نار ئه که بکرێ. له
ک  اڵتی ئێستا وه سه ده النان و کۆتاییهێنان به  وه

و  سایه تێکی شۆڕشگێرانه  ئاسۆ و سیاسه
و بچوکی  وره تی گه زایه ری ناڕه سێبه
واوی هێزی بۆ  ریمان بێت و ته ماوه جه

وڵدان بۆ  هه  وه شه ر لێره . هه وه کۆبکرێته
خۆرێکخراوکردن لە شوراکان و کۆمیتە و 
ئەنجومەنەکانی شوێنی کارو ژیاندا وه 

گەڕەک و   ری له ماوه ڵبژاردنی نوێنەرانی جه هه
وازنی هێز  ش ته کارگەو زانکۆکان و هێنده

رین بۆ کۆنترۆڵی  ستبه دات ده ڕێگامان پێده
شکردنی  مهێنان و دابه رهه کانی به نده ناوه

ی  وه ندنه نجام لێسه ره کان و سه داهاته
کانی  حزبه له  وه خواره اڵت له سه تی ده شروعیه مه

شوێن  به  لێک بن که نگاوگه توانرێ هه ئێستا.. ئه
ری  ماوه کی سیاسی جه یه وه خۆیدا بزوتنه
  اڵت پێ بنێته سه النانی ده بۆ وه  شۆڕشگێرانه

باتی  وی خه نگاو پێشڕه هه نگاو به و هه وه یدانه مه
رێ...  به  وه وپێشه ره ڵکی ناڕازی به ی خه ڕۆژانه

پشتیوانی و  به  م کارانه وای ئه بێگومان ته

وری حزبێکی شۆڕشگێڕی  ده له  وه کۆبوونه
رچی زیاتر  باتکار و کۆمۆنیستی هه خه
دا  ک وته یه . له وه کاته وتن نزیک ده رکه سه له

ئەبێت هوشیار بین بەوەی کە کۆمەڵگەی 
کوردستان کۆمەڵگایەکی چینایەتیەکە ئەوان 
ناسیونالیزمی کورد و حزبەکانی کوردایەتیان 
کەمایەتی کۆمەڵگان، بەاڵم رێکخراو و 
یەکدەستن لەبەرامبەر بەرژەوەندیەکانی 
خۆیاندا، بەدژی زۆربەی زۆری کۆمەڵگە، بەاڵم 

هێزی ملیۆنی خۆمان  ئێمە زۆربەین و دەبێ  بە
و تواناکانی خۆمان ئاگادار بین و لەحزبی 
چیانەیەتی خۆماندا رێکخراو و ئامادە بین، کە 
خۆشبەختانە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 
کوردستان لەپێشەوەی ئەم خەباتەدایە و 
زەروورە لە دەوری کۆبینەوەو خۆمان 

 لەدەوری رێکخراو بکەین. 

هەڵبژاردن شکستی خوارد، دوای 
 دەبێ چی بکەین!؟  وه ئه

 نووسینی: نوری بەشیر

ری ناڕازی  ماوه جه باتێکدا که ی خه پرۆسه نگاوێک بوو له  ی هه وه ڵهێنانه بایکۆت هه
وری  ده جۆرێک و له به  رجاره و هه  وه یدانه مه  ته بۆی هاتونه  وه ی شوباته٧١  له

 گرێ... اڵت ده سه ی ده خه تێک یه خواستێک و بۆ بابه

اڵتی ئێستا  سه ده النان و کۆتاییهێنان به  بات بۆ وه بێ خه ده
ری  و سێبه سایه تێکی شۆڕشگێرانه  ک ئاسۆ و سیاسه وه
واوی هێزی  ریمان بێت و ته ماوه و بچوکی جه وره تی گه زایه ناڕه

 .  وه بۆ کۆبکرێته
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جێبەجێکردنی یاسایی لە سێدارەدان کە 
یاسایەکی دژە مرۆڤایەتییە بۆ لەناوبردنی 
دەنگە سیکۆالر و ئازادیخوازو 
یەکسانیخوازەکانە وئەو یاسا کۆنەپەرست و 
دواکەوتووە تەنها بۆ پاراستنی 
بەرژەوەندییەکانی سیستەمی دەسەاڵتدارە. لە 
ئێران ئاخوندەکان دەیانەوێت بەردەوام بن 
لەگەشەدان بە سەرکوت و نابەرابەری 
وگەشەدان بە بێکاری و چارەسەر نەکردنی 
قەیران وکێشەکانی خەڵک ولوشدان و 
تااڵنکردنی هەرچی سامان و داهاتی کۆمەڵگەی 
ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستانە، بۆیە هەتا 
کۆماری ئیسالمیی لە ئێران لە دەسەاڵتدا 
بمێنێت جێبەجێکردنی یاسای لە سێدارەدان لە 
ئێران بەردەوامی پێدەدرێت و جێبەجێ 
دەکرێت. ئەم یاسا کۆنەپەرست و دژە 
بەشەرییە ئامرازێکی کوشندەیە بۆگێڕانەوەی 
کۆمەڵگە بۆ سەردەمی خورافیات 
ودواکەوتوویی ونەزانی و کۆیالیەتی سەدە 
تاریک وشمشێر بەدەستەکان. بۆیە ناکرێت و 
ناگونجێت مرۆڤانێک کە ژیر و وشیاربن 
ڕازیبن بەوجۆرە یاسا کۆنەپەرست ودژە 
مرۆڤانە و دڵخۆشبن مرۆڤەکانی تر بە مل 
پەڕاندن ولە سێدارەدانی مرۆڤەکانی 
کۆمەڵگاکەی یان مرۆڤەکانی مرۆڤایەتی. 
قبوڵکردن و ڕازیبوون و بێدەنگی لە ژێر هەر 
بیانوێک و ناونیشانێکدا بێت نیشانەی گەمژەیی 
و دواکەوتوویی ونەزانی مرۆڤەکان دەردەخات، 
هەر بۆیە ئەرکی مرۆڤە وشیارو 
پێشکەوتنخوازو سیکۆالر ویەکسانیخوازەکانە 
تێکۆشانی دڵسۆزانە ئەنجام بدەن و بەهەر 
جۆرێک ولە ژێر هەر ناونیشانێک بەگونجاوی 
دەزانن بۆ دژایەتیکردن و نەمان وڕاگرتنی 
یاسایی لە سێدارەدان لە واڵتە 
جۆراوجۆرەکانی جیهانی مرۆڤایەتی دا 
بەگشتی و لە هەنگاوی بەپەلەیان بۆفشارهێنان 
بۆسەر کاربەدەستانی بااڵی کۆماری دژە 
ئینسانی ئەویش کۆماری ئیسالمیی ئێرانە، کە 
ڕۆژانە بە بەرچاوی مرۆڤایەتی و دەوڵەتانی 
پێشکەوتوو وسیکۆالر و ڕێکخراوەکانی 
داکۆکی کاروبەرگری کار لە مافەکانی مرۆل 
گەنجان و الوانی کورد ونەتەوە جیاجیاکانی 
ئێران لە سێدارە دەدات... پێوستە مرۆڤایەتی بە 
ئەرکی خۆیی هەستێت ئەویش بە جۆری 
کرداری لە سەرجەم بوارەکانی فشار بردن 
کەم تەرخەم نەبێت وچیتر بێ هەڵوێستی 
کرداری نەبێت. هاوکاربن بۆالبردنی ئەو 
دومەڵەی کە ناوی سیستەمی ئیسالمی ئێرانە 

لەسەر شان وملی گەالنی ئێران. سەرجەم 
دەوڵەتانی کە خاوەن سیستەمی سیکۆالرو 
شارستانی و پێشکەوتوون زۆر باش دەزانن 
کە سزای ئیعدام یان لە سێدارەدان لەژێر 
سایەی کۆماری ئیسالمی ئێران لە ماوەی 
مێژوویەکی دوور و درێژی بۆخۆی تۆمار 
کردووە، سیستەمی کۆنەپەرستانە و دژە 
ئینسانی و حاکمیەتی ئاخوندی توانیویەتی 

ساڵ تەمەنەی ٢١لەماوەی دەسەاڵتداریەتی ئەم 
خۆی ئەم جۆرە سزایە لەسەرئاستی جیهانی 
مرۆڤایەتیدا لەبەرچاوی دەوڵەتانیک کە 
پڕوپاگەندەی هەبوون و داکۆکیکردن لە 
چەسپاندنی ماف و ئازادییەکانی مرۆڤەکان 
دەکەن و پڕوپاگەندەی دژایەتیکردنی 
جێبەجێکردنی یاسای دژ مرۆڤایەتی لە 
سێدارەدان دەکەن، بەاڵم لە مەیدانی کرداریدا 
سەرجەم بڕیارنامە و یاسا نێودەوڵەتیەکان کە 
تایبەتە بە پاراستنی مافەکانی مرۆل و 
دژایەتیکردنی یاسای لە سێدارەدان فەرامۆش 
دەکەن، هەر بۆیە کۆماری ئیسالمی ئێران 
توانیوێتی لە جێبەجێکردنی یاسای دژە ئینسانی 
لە سیدارەداندا بگەیەنێتە لوتکە لەسەر ئاستی 
جیهانی مرۆڤایەتییدا. کە لە ماوەی تەمەنی 
دەسەاڵت و سیستەمی مەال ئیسالمییەکاندا لە 
ئێراندا بە هەزاران کەس لە مرۆڤەکان لەسێدارە 
بدات. کە زۆر بەداخەوە هیچ لەمپەرێک و 
ڕێگرێک لەبەردەمی گەشەدان بەو سیستەمە 
بۆگەن و دژە مرۆڤایەتی یە لە ڕوویی 
ناوخۆیی و نێودەوڵەتیەوە نەبووە. هەموو 
هۆکارەکانی ئەم کردەوە نائێنسانیەی کۆماری 
ئاخوندی بۆ پاراستنی دەسەاڵت و پایەکانی 
چەوساندنەوەن لەناوخۆی واڵت، بۆیە کۆماری 
ئیسالمی بە کۆمەڵێک فاکت و چەمکی جیاواز 
کاری لە سەر ڕەوابوونی ئەم چەمکە واتە 
ئیعدام کردووە. دەسەاڵتدارانی ئاخوندی ئێران 
هەموو ئامانجییان ئەوەیە کە بە شێوەی 
سایکۆلۆژیانە ئەم سزا دژە ئینسانی و 
سەرکوتگەرانەیە بهێنێتە نێو ژیان و کولتوری 
رۆژانەی خەڵکی ولەناو یاسای واڵتدا بە 
تەواوی بیگونجێنێت و لەم رێگەوە بتوانێت 
فکرو هزری کۆمەڵگاش بۆ ئامادە کردنی ئەم 
جۆر تاوان و سزایە بۆ الی خۆی رابکێشێت. 
ئەبێت ئەوە بزاندرێت سەرجەم دەوڵەتانی 
شارستانی وسیکۆالر وپێشکەوتنخواز لەگەڵ 
هەر لە سێدارەدانێکی مرۆڤێک لە ئێران 
ئەوانیش تاوانبارن لەبەرئەوەی لە پێناوی 
پاراستن و گەشەدانی بازرگانی و سەرمایە 
وئابوورییان بە درێژایی ئەو چل ساڵە بێ 
هەڵوێستی و بێ دەنگیان هەڵبژاردووە بۆیە 
کاربەدەست وبەرپرسانی ئەم سیستەمە بۆگەن 
و دژە ئینسانییە لە کۆمەڵگەی ئێران بەردەوام 
بووە لە دەسەاڵت و جێبەجێکردنی یاسای 
کۆنەپەرستانە و دژە ئینسانی لە سێدارەدان و 
گەنجان و الوانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و 
ئێران رۆژانە سەریان پەڕێندراوە. هەربۆیە 

ئەگەر دەوڵەتانی سیکۆالر و شارستانی 
وپێشکەوتنخواز دەیانەوێت زیاتر شەرمەزاری 
خۆیان ومێژوویی مرۆڤایەتی نەبن پێویستە 
دەست هەڵبگرن لەو بێدەنگی و بێ هەڵوێستییە 
کە بە درێژایی چل ساڵی فەرمانڕەوایی 
ئیسالمییەکان لە ئێران درێژەی پێدەدەن. 
ئەرکی هەموو مرۆڤایەتی یە کە هەموو الیەک 
وێڕای هەبوونی هەرجیاوازێک لە بیروڕاو 
بۆچوون و تێڕوانینەکاندا، بەاڵم دەکرێت لە 
دژی جێبەجێکردنی ڕۆژانەی یاسای دژە 
ئینسانی لەسێدارەدان ولە سێدارە دانی 
ڕۆژانەی گەنجان و الوانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان هەڵوێستی ڕاشکاوانەی هەبێت، 
لەسەر ئێمەی مرۆڤەکان پێویستە ڕاشکاوانە 
بەبێ ترس داکۆکی لە مرۆل بوونی و ژیانێکی 
ئازاد بۆ هەمووان بەبێ جیاوازی بکەین. بە 
تێکۆشانێکی یەکگرتووانە وچۆک بە ڕەوتی دژە 
مرۆڤایەتی بوونی سیستەمی ئیسالمیی 
ئاخوندەکانی ئێران دابدەین. لە هەنگاوەکانی 
تێکۆشانەکاندا پشتیوانی داواکاری و خواستە 
ڕەواکانی خەڵکی شاروشارۆچکە ودێهاتەکانی 
رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران بین. کە لە 
سەردەمی ئێستادا ڕۆژانە چینە 
جۆراوجۆرەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و 
ئێران لەسەر شەقام وکوچە وخیابانەکانی 
شارەکانن بۆ خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی 
دەربڕین بۆ دابینکردنی خواست و داواکاری یە 
ڕەواکانیان. سەرکەوتنى ناڕەزایەتى و 
خۆپیشاندانەکانى ئێستاى ڕۆژهەاڵتى 
کوردستان و بەشەکانى ئێرانیش بەندە بە 
بەهێزکردن و گەشەدان بە تێکۆشانى هاوبەش 
و یەکگرتوانەى خەڵکى ناڕازى لەناو خۆیی 
ئێران و دەرەوەى ئێران بۆ ئەوەى هەرچى 
زووترە ئەو بەاڵیەى کە ناوى کۆمارى 
سێدارەى ئیسالمی ئێرانە لەسەر شانى خەڵکى 
ڕۆژهەاڵتى کوردستان و ئێرانى البچێت. ئیتر 
بەسە لەسێدارەدانى گەنجان و الوان لە ناو 
زیندانەکانى ئێران، دژایەتىکردنى یاساى لە 
سێدارەدان ئەرکى پیرۆزى مرۆڤایەتىیە، 
بێدەنگى لەئاستیدا کە ڕۆژانە گەنجان و الوان 
لە سێدارە بدرێن شەرمەزارى و ڕیسوایی یە 
بۆئەوانەى لەژێر هەربیانوێکەوە بێ دەنگن. 
بۆیە پێویستە دەنگى نا بۆ لەسێدارەدان لە 
ئێران هەمووان بە هەبوونى هەرجۆرە 
بیروباوەڕو نەتەوە وئاینێکى جیاواز کۆبکاتەوە، 

هەر لە  .نەفرەت لە یاسای لەسێدارەدان بکەین
قۆناخی ئێستادا بە گوێرەی راگەیاندنی 
ناوەندی ڕێکخراوەکانی داکۆکیکار لە مافەکانی 

کەس لە چاالکوانانی  ٦١١مرۆل زیاتر لە 
سیاسی گەنجان و الوانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان لەژێر هەڕەشەی لە سێدارەدان دان. 

کەسەش هەر وەک ٦١١ناکرێت ئەم 
تێکۆشەرانی رابردوو بهێڵدرێت لە سێدارە 
بدرێن. نزیکەی مانگێک لەمەو پێش هەواڵی 
ئێعدامی سێ چاالکی سیاسی رامین حسێن 

پەناهی، لوقمان و زانیار مورادی کۆی 
کۆمەڵگەی کوردستانی تووشی نیگەرانی کردو 
خەڵکی ئازادیخواز و یەکسانیخوازی کورد 
لەژێر ناوی هەر بۆچوون و بیروباوەڕێک لە 
رێگەی جۆراوجۆرەوە هاتە دەنگ و نیگەرانی 
و پەرۆشی لە جێبەجێکردنی ئەم ئێعدامانەو 
مووشەک باران بۆ سەر دوو حیزبی 
دێمۆکراتی کوردستان و حیزبی دێمۆکراتی 
کوردستانی ئێرانی بە مانگرتنێکی بەرینی 
جەماوەری دایەوە. کە ئەمەش نیشانەی 
یەکگرتوویی و هاوخەباتی لە تێکۆشاندا باشتر 
دەرخست هەروەها ئاستی بەرزی وشیاری 
خەڵکی ناوخۆیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بەتایبەتی و دەرەوەی ئێرانی نیشانی ڕای 
گشتی دا. پێش لە جێبەجێکردنی حوکمی ئەو 
سێ چاالکە کوردەی ناویان هات شاهیدی 
دەیان جۆری کەمپەین و ئاکسیۆن و هەوڵ و 
چاالکی ناو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بووین و 
تەنانەت لە ناوخۆی کوردستانیشدا بەو دۆخە 
ئەمنییەتییەی زاڵ بووە. هەربۆیە هێزی 
شۆڕشگێڕانەی خەڵکی ئازادیخوازی کوردو 
گەالنی ئێران بەرەو بەهێزبوون وهەڵچوونی 
شۆڕشگێڕانەی زیاتر هەنگاودەنێت. لە چەند 
ڕۆژی لە مەوبەر کە بە پێی ئەوهەواڵ و 
دیکۆمێنتانەی کە لە ناوخۆی ئێران و 
لەشارەکانی کوردستانەوە باڵوکراونەتەوە 

ی ٨ی هەتاوی ٦٣٧١ی ڕەزبەری ٦١لە
ئۆکتۆبەر لە زۆربەی شارەکانی ئێران و لە 
شارەکانی کوردستان و لەوانە لە سنە، سەقز، 
بانە، کرماشان، مەریوان و بازاڕییان 
وکاسبکارانی ئەو شارانە بەداخستنی دوکان 
وبازاڕ مانیان گرتووە ئەم مانگرتنە لە 
ناڕەزایەتی بەرامبەر بە گرانی سەرسووڕهێنەر 
لە ئێران کە خۆی دەرئەنجامی سیاسەتی 
هەڵەو نابەرپرسانەی کاربەدەستانی کۆماری 
ئیسالمی یە وهاوکات پشتیوانی یە لەمانگرتنی 

ڕۆژە  ٦١خاوەن لۆڕییەکان کە ئەوە بۆ ماوەی
دەستیان داوەتە مانگرتن و لەبار لێدان 
وگواستنەوەیان خۆیان بواردووە. پێویستە ئەم 
ناڕەزایەتیانەی ناوخۆیی ئێران باشتر بکرێت 
بەوەی خەڵکی ناڕازی لە سیستەمی 
چەوسێنەری ئیسالمی لە سەرجەم شارەکاندا 
ڕێکخراو بکرێت لەالیەن خودی خەڵکی ناڕازێ 
وە لەناو کارگەکان و لەناو بارهەڵگرەکان و لە 
ناو کوچە وخیابانەکانی سەرجەم شارەکاندا 
لەالیەن کەسانی وشیار بۆ ئەوەی ئاراستەی 
ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی چین و توێژە 
جیاوازەکانی کۆمەڵگەی ئێران و ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان لە بەرژەوەندی و سوودی تەواویی 
خەڵکی کۆمەڵگەی ئێران و ڕۆژ هەاڵتی 
کوردستان وەرچەرخێت. لە قۆناغەکانی 
داهاتووی تێکۆشانی یەکگرتووانەی خەڵکدا 
ببێتە هۆی گۆڕانکاری لە سیستەم و دەسەاڵتدا 
کۆماری ئیسالمیی ئێران لە گۆڕبندرێت و 
بڕوخێت و لەدواییدا خەڵکی خۆیی بەتێکۆشانی 
یەکگرتوانەی ئازادیخوازانەی جۆرە سیستەمێک 
دابمەزرێنێت کەبە جۆرێک بێت ئازادی و 
بەرابەری بۆ هەموو گەالنی ئێران بەبێ 
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سەندیکای نێونەتەوەیی لۆری و بارهەڵگرەکان لە 
ئەمەریکا؛ پشتگیری خۆیان ڕادەگەێنن بۆ شوفێرە 

 مانگرتووەکان لە ئێران!

یەکێک لە هەرە سەندیکا پڕنفوزو کاریگەرەکان لە 
ئەمەریکا پشتگیری خۆیان بەردەوامی پێ دەدەن 
بۆ شوفێرانی لۆری و بارهەڵگرەکانی ئێران کە 

 ماوەیەکی درێژە لە مانگرتندان.

جێگەی باسە کە شوفێرەکانی لۆری و 
بارهەڵگرەکان لە ئێران لە مانگی ئایارەوە لە 
مانگرتندان لەبەر هاتنە خوارەوەی کرێی 
کارکردنیان و لە هەمانکاتدا بەرزبوونەوەی 
تێچوونی ڕێگاو گواستنەوەو مەسروفاتی ئیش 
پێکردنی بارهەڵگرەکانیان. هەروەها بۆ ئەوەی 
دەسەاڵتداران مافەکانیان پێبدەن کە خۆی 
دەبینێتەوە لە ئازادی خۆڕێکخستن و کۆبوونەوە و 
پێکهێنانی ئیتیحادیە و سەندیکای تایبەت بەخۆیان 

 و ئازادی ڕادەربڕین.

ئەو شوفێرانەی ئێران مانگی ئایار دەستیانکرد بە 
داخستنی هەندێک ڕێگای سەرەکی ئەویش بە 
ڕاگرتنی لۆریەکانیان لەسەر ڕێگاکان  بۆ  
دروستکردنی بەربەست بە ڕووی هات و چۆدا. 
دەسەاڵتدارانی ئێران ڕایانگەیاند کە وەاڵم دەدەنەوە 
بە داواکاری شوفێرەکان و ئەوانیش کۆتاییان هێنا 
بە مانگرتنەکان، بەاڵم ماوەیەک شوفێرەکان 
چاوەڕێیان کردو بۆیان دەرکەوت کە دەسەاڵتداران 
درۆیان لەگەڵ دەکەن. هەر بۆیە بە هەمان شێوەی 
مانگی ئایار لە مانگی سێپتەمبەری ئەم ساڵدا 

 دەستیان دایەوە مانگرتن.

جەیمس پی هۆفا، سەرۆکی سەندیکای 
نێونەتەوەیی لۆری و بارهەڵگرەکان لە ئەمەریکا، 
پشتگیری سەندیکاکەی بۆ شوفێرانی مانگرتووی 
ئێران ڕاگەیاند. لەوبارەوە لە مانگی ئایاردا بە 
نامەیەک دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی 
ئاگادارکردەوە لەو پێشێلکاریانەی کەدەرهەق بە 
شوفێران دەکرێت لەئێران وداوای کرد کە 
داواکانیان جێبەجێ بکرێت، بەاڵم دەسەاڵتداران 
هیچ وەاڵمی ئەو نامەیان نەدایەوە. دیسان لە مانگی 
سێپتەمبەردا نامەیەکی تری ئاراستە کردنەوە بۆ 
هەمان مەبەست و لەسەر هەمان بابەت. وە لە 
نامەکەدا پشتگیری خۆیای دووپات کردەوە بۆ 

 شوفێرەکانی ئێران.

هەر لەو بارەوە دەنگی ئەمەریکاو شوێنە 
تایبەتەکانی سەر بە دەوڵەتی ئەمەریکا 
خۆپیشاندانی شوفێرەکانی ئێرانیان لە ڕووی 
ڕاگەیاندنەوە زەق کرەدەوە بە مەبەستی دابڕاندنی 
خەڵکی ئێران لە ڕژێمی کۆماری ئیسالمی 

 سەرکوتگەر.

جێگەی باسە کە  شوفێرانی ئێران لە دەوروبەری 
هەرێمدا دەستیان داوەتە مانگرتن و  ٣٦شارو  ٣١١

خۆپیشاندان بە ڕووی دەسەاڵتدارانی کۆماری 
ئیسالمی لەبەر خراپی باروگوزەرانی ژیانیان و 

 بێمافیەک کە بەسەریاندا سەپێنراوە. 

کرێکارانی سەر بە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان 
لە کەرتی غەزەی  فەلەستین دەست دەدەنە 

 مانگرتن!

و نیوز کلیک ( ٦٢بە پێی هەواڵێک کە لە )فرانس   
دا باڵوکراوەتەوە کرێکاران و ستافی سەر بە 
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لە کەرتی غەزە 
دەستیان دایە مانگرتن بە هۆی کەم بوونەوەی 

 کار.

جێگەی باسە دوای بڕیارەکەی تڕەمپ بەبڕینی 
هاوکاریەکانی ئەمەریکا بۆ خەڵکی فەلەستین، بووە 

کاری ستافی  ٦٥١هۆی کەمبوونەوەی دەوروبەری 
ڕێکخراوی سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان لە کەرتی 

غەزەو بانی ڕۆژئاوای فەلەستین. هەروەها ئەو 
بڕینی هاوکاریەی ئەمەریکا بۆ فەلەستینیەکان بووە 

کاری  ئەو ستافە و کرێکارانی  ٥١١هۆی گۆڕینی 
ئەو ڕێکخراوە بەدەوامی تەواوەوە بۆ دەوامی نیوە.  
هەر بۆیەش کرێکارەکان و ستافی سەر بەو 
ڕێکخراوە دەستیان دایە مانگرتن و ناڕەزایی 

 ڕۆژ. ٦دەربڕین بۆ ماوەی 

ئۆنڕوا کە بەشێکە لە یوئێن بۆ هاوکاری پەناهەندە 
خوێندنگای لە کەرتی غەزە  ٦١١فەلەستینیەکان 

هەزار  ٦٨١سەرپەرشتی دەکرد، کە بە هەموویان 
خوێندکاریان لە خۆ دەگرت. بێجگە لەوەش ئۆنڕوا 
لە ڕووی خزمەتگوزاری تەندروستی و 
دابەشکردنی خۆراکەوە هاوکاری بەردەوامی 
پێشکەش بەو پەناهەندە فەلەستینیانە کردووە، 
بەاڵم هەروەک سکرتێری ئەو ڕێکخراوە لە کەرتی 
غەزە ڕایگەیاند بۆ میدیاکان؛ دەڵێت لەوەتی تڕەمپ 
بریاری کەم کردنەوە و بڕینی هاوکاریەکانی 
ئەمەریکای بۆ ئەو ڕێکخراوە داوە، ئیتر کاریش 
 کەم بۆتەوە بۆ ستاف و کرێکارانی ئەو ڕێکخراوە.

هەروەها سەرچاوەیەکیش  ئەوەی ڕاگەیاند کە لە 
کەس لە ستافی ئەو ڕێکخراوە کە خەڵکی  ٦٧کۆی 

 ١واڵتانی ترن و لەوێ کاریان کردووە، تەنها 
کەسیان ماونەتەوە. ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ 
کەمبوونەوەی ئاسایشی ستافی ئەو ڕێکخراوە لە 

 ناوچەکەدا.

هەر لەسەر ئەوەی کە ئاسایشی ئەندامانی ئۆنڕوا 
ناپارێزرێت لە کەرتی غەزە قسەکەرێکی حەماس لە 
کەرتی غەزە ئەوەی بەدرۆ خستەوە و دەڵێت 
حەماس هیچ کەسێکی لەو ستافە ئازار نەداوە و 

 پشگیری داواکانیشیان دەکات.

 ٣١١جێگەی باسە کە بڕیارەکەی تڕەمپ زیاتر لە 
بۆ  ٦١٦٨ملیۆن دۆالری کەم کردەوە بۆ ساڵی 

ڕێکخراوی ئۆنڕوا. ئەوەش قەیرانێکی ئابووری 
زۆری دروست کرد بۆ ئۆنڕوا لە هاوکاری کردنی 
پەناهەندە فەلەستینیەکان. بە پێی ئەو سەرچاوەیە 

ملیار دۆالر هەیە بۆ ساڵی  ٦،٦ئۆنڕوا پێویستی بە
داهاتوو کە بتوانێت تەواوی کارەکانی جێبەجێ 

 بکات.

درووست بوو بۆ هاوکاری  ٦٧٢٨ئۆنڕوا لە ساڵی 
ئەو پەناهەندە فەلەستینیانەی کە ژمارەیان ئەو کات 

هەزار کەس کە لە شوێنی خۆیان  ٦١٥دەگەیشتە 
دەرکران و ڕۆیشتن بەرەو سوریا، ئوردون، 
لوبنان، کەرتی غەزەو بانی ڕۆژئاوای فەلەستین. 
لەو ساڵەوە تائێستا ئۆنڕوا بەردەوامە لە گەیاندنی 
هاوکاری بەو پەناهەندانە لە زوربەی بوارەکانی 
ژیاندا. ئێستا ژمارەی ئەو پەناهەندانە لەو ساڵەوە 

ملیۆن  ٥زیادی کردووە گەییشتوە بە  دەوروبەری 
 کەس.

کەواتە بڕیارەکەی تڕەمپ کاری کردۆتە سەر 
ملیۆن پەناهەندەی فەلەستینی کە بە زەبرو  ٥ژیانی 

زۆرەملێ لە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان دەرکراون و 
ئاوارەی واڵتانی دەوروبەر کراون. هەروەها کاری 

هەزار کارگوزارو  ٦٣کردۆتە سەر زیاتر لە 
کرێکاری ئۆنڕوا کە لە کەرتی غەزە هاوکاری 

ملیۆن فەلەستینی لە  ٦دەگەێنن بە دەوروبەری 
کەرتی غەزەو بانی ڕۆژئاوای فەلەستین ژیان 

 بەسەر دەبەن.

ەلەکردن لە تەواوکردنی فرۆکەخانە گەورەکەی پ
ئەستەمبوڵ دەبێتە هۆی مردنی زیاتری کرێکاران 
 و بەرپابوونی  ناڕەزایەتی ومانگرتنی کرێکاران!

ئەو تاوەرەی لەم وێنەیەدا دەبینرێت تاوەری 
کۆنتڕۆڵکردنی هاتوچۆی هەوایی ئەو فڕۆکەخانە 
زەبەالحەیە دەبێت کە حکومەتی تورکیا بە تەمایە 

 ی ئەم مانگەدا بیکاتەوە.٦٧لە 

بە پێی هەواڵێک کە لە ئایریش تایمز و چەند 
سەچاوەیەکی ترەوە باڵوکراوەتەوە, گەورەیی ئەو 
فرۆکەخانەیەی ئەستەمبوڵ، کە پارتی ئاکەپەی 
سەر بە ئەردۆغان دروستی کردووە ، گەورەترین 

 فرۆخانە دەبێت لە جیهاندا.

ی ئەم ٦٧سەرچاوەکە دەڵێت حکومەت بە تەمایە لە 
مانگەدا کە دەکاتە ڕۆژی دامەزراندنی کۆماری 
تورکیا فرۆکەخانەکە بکاتەوە و دەست بەکار بێت. 
گەورەیی فرۆکەخانەکە ئێستا توانای لەخۆگرتنی 

ملیۆن کەسی دەبێت و لە دواڕۆژیشدا بە تەمان  ٧١
ملیۆن کەسی تریش بگرێتە  ١١وای لێبکەن کە 

فرۆکە دەبێتەوەو بۆ  ٦٦٢خۆی. هەروەها جێگای 
شوێنیش سەفەری تێدا دەکرێت. ئاکەپە لە  ٣١١

 ساڵی حوکمڕانیدا تەواوی کردووە. ٦٥ماوەی 

بە پێی ڕاگەیاندنەکانی میدیای تورکیا چەندین 
کرێکار مردوون و برینداربوون لە ماوەی 

کارکردن لەو فرۆکەخانەیەدا. لەوبارەوە وەزیری 
ی ٦١کاری تورکیاش لە پرێس کۆنفرانسێکدا لە 

 ٦١وە  ٦١٦٥شوباتدا دانی بەوەدا نا کە لەساڵی 
کرێکار گیانیان لەدەستداوە بەهۆی ڕووداوی 

 کارەوە لەو فرۆکەخانەیەدا.

بەهۆی زۆری کرێکاران و فەرمانبەرانێک کە لەو 
 ٣١فرۆکەخانەیدا کاردەکەن کە ژمارەیان دەگاتە 

هەزار کەس قەرەباڵغیەکی زۆری درووستکردووە. 
لە الیەکی ترەوە ڕێنماییەکانی تەندروستی و 
یاساکانی کار پشتگوێ خراون و زۆر گوێ بە 
سەالمەتی کرێکاران نادرێت. )تەختەقوڕس(یش 
ژیانی لەکرێکارەکان لە شەودا هەراسان 

 کردووەوناخەون.

بە پێی ڕۆژنامەیەکی سەربە چەپەکان بە ناوی 
سۆڵ دەڵێت: کە کرێکارێک لەو فرۆکەخانەیەدا 
بریندار دەبێت کێشەی گواستنەوەی بۆ خەستەخانە 
بۆدروست دەبێت لەبەرئەوەی تەواوی ڕێگاکان لە 
کاتی کارکردندا دادەخرێن. هەروەها لەهەندێک 
شوێنی ناو ئەو فرۆکەخانەیەدا کرێکاران دەبێت 
لەژێر چاودێری پۆلیسدا کاربکەن. ڕۆژنامەکە 
دەڵێت بورهان بینگۆڵ لەو شوێنەدا مرد 
لەبەرئەوەی هیچ ڕاهێنانی پێنەکرابوو لەسەر 

جۆری کارەکەی و هەر بۆیەش تووشی ڕووداوی 
 گیانلەدەستدان بووەوە. 

هەروەها ڕۆژنامەی جەمهوریەتی تورکیا ئاماژەی 
بەوەداوە کە ڕۆژانە کرێکاران گیان لەدەست 
دەدەن بەهۆی ڕووداوی کارەوە و تائێستا ئەوەی 

کرێکار.   ٢١١زانراوە ژمارەیان گەییشتۆتە 
ی سێپتەمبەردا ٦٢سەرچاوەکە دەڵێت کە هەر لە 

بە هۆی بێسەرەوبەرەیی لە هێڵەکانی گواستنەوە و 
کارکردندا و بونی قەرەباڵغیەکی زۆر بە هۆی 
ڕووداوی خۆ پێکدادانی دوو سەیارەی کارکردن ، 

کرێکار برینداربوون. ڕۆژ لەدوای ڕۆژ کێشەو  ٦١
گرفت بۆ کرێکاران درووست دەکرێن و ڕۆژانەش 
مافیان دەخورێت و لە ژێر بارودۆخێکی 
زۆرناهەمواردا دەبێت کاربکەن. هەر بۆیە 
کەڵەکەبوونی ئەو کێشانە دەبێتە هۆی ئەوەی کە 
هیچیتر کرێکارەکان بەرگە نەگرن و ئیتر بتەقنەوە 
بەڕووی دەسەاڵتدارانداو خۆپیشاندان و ناڕازایەتی 

 گەورەی لێ بکەوێتەوە.

بۆیە ئەگەر دروستکردنی فڕۆکەخانەیەکی گەورەی 
بێوێنەی لەوجۆرە لە الیەن پارتی ئاکەپەی 
ئەڕدۆغانەوە  لەسەر حیسابی قوربانی و ژیانی 
کرێکاران سەرکەوتن بێت بۆ پارتەکەی ئەو، ئەوا 
لە الیەکیترەوە دەبێت بۆ کرێکاران ببێتە هۆی 
ناڕەزایەتی و ڕاوەستان بەڕووی دەسەاڵتدارانەوە 

 بۆ بەدەستهێنانی تەواوی مافەکانیان.

 ٨کرێکارانی کۆمپانیای میوانخانەکانی ماریۆت لە 
 شاری ئەمەریکادا مانگرتن دەست پێدەکەن!

بە پێی هەواڵێک کە لە )یو ئێس ئەی تودەی( دا 
باڵوکراوەتەوە تەواوی کرێکارەکانی سەر بە 
کۆمپانیای ماریۆت هەر لە پێشوازی کەرانەوە تا 
دەگاتە پاککەرەوە و کرێکارانی میوانخانە و 
چێشتخانەکانی ناو میوانخانەکان کارەکانیان 

 بەجێهێشت و دەستیان دایە مانگرتن.

ئەو مانگرتنە بە کۆمەڵەی کرێکارانی کۆمپانیای 
میوانخانەکانی ماریۆت  کە بە پێی سەچاوەکان 

کرێکاری هەشت شوێن  ١١١١ژمارەیان دەگەیشتە 
و شاری گەورەی ئەمەریکای گرتەوە . کرێکارەکان 
هەموویان سەربە سەندیکایەکی گەورەن بە ناوی 
)یونایت هیەر( واتە لێرە یەکتر بگرن و ئەندامیشن 
لەو سەندیکایەدا. وە هەر لەالیەن ئەو سەندیکایەوە 

 ڕێبەرایەتی ئەو مانگرتنەیان دەکرێت.

ی ئەم مانگەوە ٨جێگەی باسە کە مانگرتنەکان  لە 
ئەو شوێن و شارانەی خوارەوەیان گرتەوەو 
گەورەترینیان لەو شوێنانەدا بوو : هەوایی، بۆستن 

 وە سانفرانسیسکۆ.

ی ئەم مانگەوە لە شارەکانی ئوهاوو ٨سەرەتا لە 
کرێکار کارەکانیان  ٦١١١لە گەڵ ماووی هەوایی : 

بەجێهێشت و دەستیان دایە مانگرتن ، لە  بۆستن: 
کرێکار دەستیان  ٦٥١١وە لە سانفرانسیسکۆ  ٦٨١١

 دایە مانگرتن.

هەروەها شارەکانی وەک ساندیگۆ، ئۆکاڵند، سان 
خوسەی  هەروەها دیترۆیت بە دەیان میوانخانەیان 
کاری تێکرا بەهۆی ئەو مانگرتنە سەرتاسەریەی 
کرێکارانی کۆمپانیای ماریۆت. بەاڵم بە پێی 
تازەترین ڕاگەیاندنی سەندیکای جیهانی خۆراک و 
کێڵگەکان و میوانخانەکان ڕێژەی کرێکارە 

ی ئەم مانگە ٦١مانگرتووەکانی ماریۆت بۆ ڕۆژی 
کرێکارو چەندین شاری تری لە  ١١١١گەیشتە 

ئەمەریکا گرتەوە. ئامانجی کرێکارەکان لەو 
مانگرتنە سەرتاسەریە ئەوەیە کە بگەنە ڕێکەوتن و 

گرێبەستێکی تازەی جیا... 

هەواڵی نارەزایەتییە کریکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنی شوان عەزیز و ئاراس رەشید

٤١بۆ الپەرە   
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ی ئۆکتۆبەر، بە ڕۆژی جیهانی دژ بە ٦١بۆپێشەوە: 
ئیعدام ناسێنراوە. دەپرسین هۆکاری مانەوەی 
سزای ئیعدام و زیندانی هەتاهەتایی، کە کوشتنی بە 
ئەنقەست و سەندنەوەی ئاگاهانەی ژیانە لە ئینسان، 
چییە؟ کە تا ئێستا لە زۆرێک لە واڵتانی دنیا 

 .بەرێوەدەچێت

بزووتنەوەی دژی ئیعدام؛  سەمیر نوری:
بزووتنەوەیەکی نوێیە ئەگەر موقایەسەی بکەین بە 
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانیتر.  ئەم بزووتنەوەیە تا 
ئێستا توانیویەتی هەنگاوی جدی ئەنجام بدات و 

واڵتی جیهان سزای لە سێدارەدانیان  ٦٣٢
هەڵوەشاندوەتەوە، ئەم بزووتنەوەیە لە برەو و 
پێشڕەویدایە. هەزاران چاالکەوان لەسەراسەری 
جیهاندا دەستیان داوەتە چاالکی و تێکۆشان بۆ 
 هەڵوەشانەوەی ئەم سزا بەربەری و دژی ئینسانییە. 
سزای لە سێدارەدان سزایەکی سیاسیە، پەیوەستە 
بە دەوڵەت و تۆقاندن و ترساندنی دەوڵەت لە دژی 
هاواڵتیان، و یەکێکە لە پێویستیەکانی ڕژێمی 
سەرمایەداری بۆ لەسەرپێ وەستانی دەوڵەتەکانی، 
و بۆ داسەپاندنی هەرچی نابەرابەری و ناعەدالەتی 
هەیە لەسەراسەری جیهاندا. کۆمەلگەی بەشەری 
دەناڵێنێ بەدەست جەنگ و بێکاری و هەژاری و 
دەیان کێشەی ترەوە. سەرمایەداری بۆ دەستبردن 
بۆ چارەسەری کێشەکان بۆئەوەی چارەسەریان کا 
بۆی چارەسەر ناکرێ، بۆیە دەست بۆ 
دەرهاوێشتەکانی دەبات. بۆیە البردنی سزای 

 لەسێدارەدان کارێکی ئاسان نییە. 
هێزە کۆنەپەرستەکان بە تایبەت هێزە ئیسالمیەکان 
و دەوڵەتە ئیسالمیەکان، بەشێکی سەرەکی مانەوەی 
سزای لەسێدارەدانن. لەم سااڵنەی دوایدا سەرەڕای 
ئەوەی سزای لەسێدارەدان لە زۆر واڵت 
هەڵوەشاوەتەوە، بەاڵم ڕێژەی ئیعدام زیادی کردوە، 
لەبەرئەوەی واڵتانی بە ناو ئیسالمی وەک سعودیە 
و عێراق و ئێران و پاکستان ڕێژەی جێبەجێکردنی 
سزای لە سێدارەدانیان بردوەتە سەرەوە. ڕووخانی 
دەسەاڵتی سیاسی و دامەزراندنی دەسەاڵتێک لەم 
واڵتانە کە النی کەمی ئارەزوەکانی خەڵک بەدەست 
بهێن، هەنگاوی یەکەمە بۆ کەمکردنەوەی 

 جێبەجێکردنی سزای لەسێدارەدان.
عێڕاق یەکێکە لەو واڵتانە کە ئەم سزایەی بە 
ڕێژەیەکی بەرز تێدا جێ بەجێ دەکرێت. لە پلەی 
چوارمەدایە لەڕیزبەندی ئەو دەوڵەتانەی کە ئەم 
سزایە جێبەجێ دەکەن، سەرەڕای ئەو 
لەسێدارەدانانەی کە گروپە چەکدارە ئیسالمیەکانی 
وەک  داعش یان حەشدی شەعبی و میلیشیاکانی تر 
جێبەجێی دەکەن، کە سەرژمێری ناکرێن زۆر 
ترسناک و خەتەرناکن. یاسای ڕووبەڕوو بوونەوەی 
تیرۆر یەکێکە لەو یاسایانەی کە هۆیەکە لەسەر زیاد 
جێبەجێکردنی سزای لەسیدارەدان و دەیان کەس 
لەژێر پەتی سێدارە وئەشکەنجەدان بەهۆی موخبری 
سڕیەوە. بەتایبەت لەدژی تایەفەی سونی جێبەجێ 
دەکرێت. یەکێک لەتەبریرەکانی دەوڵەتی عێراق بۆ 
جێبەجێکردنی سزای لەسێدارەدان، بوونی تیرۆرە. 
بەاڵم چەند جار ڕامان گەیاندوە هەرچەندە ئیعدام 
کردنە بەکۆمەڵەکان زیادی کردوە، بەهەمان وەتیرە 
تیرۆریش زیادی کردوە. ئێمە پێمان وایە تیرۆر و 
ئیعدام دووی ڕووی یەک پارەن و تەواوکەری 
یەکترین، دەبێ ئەم کوشتنانە بوەستینڕێن مافی 

 ژیان سەروەر بێت.
دەبێ چ بکرێت بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەو  بۆپێشەوە: 

 یاسا دژە ئینسانییە؟
لەڕاستیدا سزای لەسێدارەدان و سزای  سمیر نوری:

زیندانی هەتاهەتایی سەرتاپای یاساکانی سزادانی 
عێراقی داگرتوەو ئەمە یەک یاسا نییە، ئەمە یەک 
سیستەمی دادوەریە و فەلسەفەکەی لەسەر هەڕەشە 
و تۆقاندن وتەمێکردن و پێشاندانی عبرەیە 
بەکۆمەڵگە. هەروەها پشتی بەستوە بە بنچینەی"دان 
بەرامبەر دان و چاو لەبەرامبەر چاو" و 
جێبەجێکردنی قەساس. ئەمەیان کردوەتە تێڕوانینی 
کۆمەڵگە، وای پێشان دەدەن کە گوایە؛ ئەوە سزای 
لەسێدارەدانە کۆمەڵگەی پاراستوە لە تاوان و 
تاوانکاری، و ئەوە سزای لە سێدارەدانە کە مافی 
غەدر لێکراوی گەڕاندوەتەوە، بەبێ ئەم سزایە 
کۆمەڵگە پڕ دەبێت لە تاوانباران. بەاڵم راستیەیەکان 
پێچەوانەی ئەمە پێشان دەدەن، ئەم سزایە جێبەجێ 
دەکرێت و کۆمەڵگەش پڕ پڕە لە تاوانباران و 
پیاوکوژ و ژن کوژەکان، باشترین و تێکۆشەرترین 
ڕۆڵەکانی کوردستان و عێراق لە مێژووی 
هاوچەرخی عێراقدا لەسێدارە دراون، لە پای خەبات 
و تێکۆشانیان بۆ ژیانێکی باشتر. هەروەها هیچ 
کاتێک لە هیچ سەردەمێکدا ئەم سزایە تاوان و 
تاوانکاری کەم نەکردوەتەوە. هەروەها بەهیچ 
جورێک تیرۆری کەم نەکردوەتەوە. هەر ئێستا 
هەزاران کەس سزای لە سێدارە دراون، کەچی 

 تیرۆر و تەقینەوەکان هەر ڕوو لەسەرەوەن.
دەبێ سیستەمی دادوەری لەڕەگەوە هەڵوەشێتەوە. 
بۆ هەڵوەشانەوەی ئەم سزایە؛ دەبێ دادوەری 
لەسەربنچینەی پاراستنی کۆمەڵگە لە تاوانباران و 
پەروەردە و بارهێنانی تاوانباران و گێڕانەوەیان 
وەک کەسانی ئاسایی کۆمەڵگە، دەبێ پاراستنی مافی 
ژیانی تیا سەروەر بێت و قودسیەتی ئینسان 
جێبخرێت، ئینسانیەت لە کۆمەڵگەدا برەو پێ بدرێت. 
دادوەری دەبێ لەسەر بنچینەی نەهێشتنی نا 

 عەدالەتی لە کۆمەڵگەدا بنیاتبنرێت. 
بۆ هەڵوەشانەوەی سزای لەسێدارەدان دەبێ 
بزووتەنەوەیەکی فراوانی سەراسەری بەڕێ بخرێت 
هاوشانی بزووتنەوە جیهانیەکە، دەبێ شیعاری 
هەڵوەشانەوەی ئەم سزایە ببێتە سەرلەوحەی 
خٶپێشاندانەکانی گۆڕەپانەکانی شارەکان، یەکێک 
بێت لە داواکاریەکانی خەڵکی تێکۆشەر، ئەبێ 
بگۆڕێت بە مەسەلەیەکی گرنگی کۆمەڵگە. 
هەڵوەشانەوەی ئەم سزایە یانی گێڕانەوەی 
کەرامەتی ئینسان و گێڕانەوەی ئینسانیەتی ئینسان 

 بۆی.

دیمانە لەگەڵ هاوڕێ سەمیر نوری، قسەکەری کۆمیتەی 
هەڵوەشانەوەی سزای لە سێدارەدان لە عێراق و ئەندامی 
هاوپەیمانێتی جیهانی لە دژی ئیعدام، سەبارەت سزای 

 ئیعدام و ڕۆژی جیهانی دژ بە تاوانی سزای ئیعدام..
 سازدانی/ ئاراس ڕەشید

بەخشینی خەاڵتی نۆبڵی جیهانی بۆ ئاشتی بە نادیە موراد، کە خۆی قوربانییەکی کارەساتی 
خەڵکی شەنگاڵ بوو، لە هەفتەکانی ڕابردوودا بۆتە یەكێک لە ڕوداوە گەورەو گەرمەکان و جێگای 
پرس و ڕای گشتی. ئەم ڕوداوەش جارێکی تر تاوان و کارەساتی کۆمەڵکوژی خەڵکی شەنگاڵ و 
ناوچەکانی دەوروبەری کردەوە باس و بابەتێکی گەرمی هەنوکەیی. هاوکات بوونی ئەم کچەش 
کە بۆتە هێما و پەیامبەرو قارەمانی ناو ئەو خەڵکە ستەملێکراوەوکارەساتەکە زیاتر بۆتە خاڵی 
ملمالنێ و پرس و راگۆڕینەوە بە الیەنگری ونەیاری. ئەگەر چی نادیە موراد بەهرەمەندە لە 
گەورەترین پشتیوانی بەرەی ئازادیخوازی و یەکسانیخوازی ئینسانی لە ئاستی دونیا، بەاڵم 
هاوکات بۆتە جیگای بێڕیزی و سوکایەتی سیاسی و شەخسی بە تایبەتی لەالیەن کەسانی 
خاوەن ئایدیۆلۆژی ئیسالمی و قەومی و خێڵەکییانە لە کوردستان. تەنانەت تاکو تەرا کەسانیک 
کە خۆی بە ئازادیخوازو یەکسانیخوازو چەپ دەزانێت بەهۆی دەمارگیری ئایدیولۆژی و پێوەری 
هەموو ڕوداوەکان و کەسایەتییەکان بە بێژنگی ئایدیۆلۆژی خۆی پێی خزاوەتە ئەم سوکایەتی 
کردنەوە. زیاتریش بەبەهانەی وەرگرتنی خەاڵتەکەوە کە ئەمە خەاڵتی دەزگایەکی بۆرژوازی و 
سیستەمی سەرمایەداری جیهانییە. بەم بەهانەیەوە ئەوەیان لەبیرچووە کە کرۆکی پەیام و 
ئەرکەکەی نادیە موراد وەک قوربانی و پەیامبەرێکی ئەم روداوە کارەساتبارە چییە؟. بەاڵم 
پرسیاری سەرەکی ئەوەیە بۆ لەنێو هەموو ئەو خەڵکەی کە بە شێوازی جۆراوجۆر بوونە 
قوربانی، نادیە موراد بوو بە پەیامبەری جیهانی دەنگی راستەقینەی ئەو خەڵکە، لە کاتێکدا ئەو 
کۆمەلگەیە کەسانی سیاسی و ئەکادیمی و ڕۆشنبیر ی و داکۆیکاری مافەکانی ژنان و مافی 
مرۆل تیدابووە ؟!؟ بۆ وەاڵمی سادەو کورتی ئەم پرسیارە وا پێویست دەکات ئاماژە بە چەند 
ڕاستییەکی سیاسی و میژویی بابەتی بدەین بۆ زیاتر ڕۆشنکردنەوەی پرسەکە. بەر لەهەر شتێک 
پێویستە ئەوە بڵێم کە من راوبۆچوونم لەسەر ئەو کارەساتەو پیویستی بوونی کەسانی وەک 
نادیە دابوو تا ببنە پەیامبەرو نوینەری دەنگی راستەقینەی قوربانیانی ئەو کارەساتە لە وتارێکی 

ساڵ لەمەوبەر بەناوی کێ دەبێتە ئەننا فرانکی شەنگاڵ کە هێشتا خودی نادیە موردا وەک  ٣
پەیامبەرێکی ئەمرۆ دەرنەکەوتبوو. ئەوکات لە برگەی سەرەتاوە نوسیبوم: کە زۆر جار لە 
ڕووداوە گەورەکاندا، جا چ ڕاپەرین و شۆڕشەکان بیت کە ئومێدو هیواو ویستی گەورە بە 
مرۆڤەکان دەبەخشێت بۆ گۆڕانکاری و وەرچەرخان، یاخود کارەساتە مرۆڤایەتیەکان بێت کە بێ 
ئومێدی و بێ هیوای و بێ توانایی بەدوادا دێت، کەسانێک دەبن بە قارەمان و مێژوویی ئەو 
ڕوداوانە دەنووسنەوەو دەگێڕنەوە کە بە واقعی لەگەڵیدا ژیاون. وە ڕەنگە هەرگیز بە خەیاڵی 
خۆیاندا نەهاتبێت ئەم کەسانە دەبنە ئەم پەیامبەرو قارەمانە میژووییانە. بۆ نمونە لە دەورانی 
سیستەمی کۆیالیەتی کێ پێشبینی ئەوەی کردەوە کە سپارتاکۆس دەبێتە پەیامبەرو قارەمانی 
خەباتی ئازادی بۆ کۆیلەکان. یاخود لە میژویی نوێدا کێ پێشوەخت پێشبینی کردەوە کە ماندیال 
ناوێک دەبێتە هێماو پەیامبەرو قارەمانی خەباتی دژی رەگەزپەرستی لە هەمو ئەفریقا..! یاخود 
کێ پێشبینی ئەوە دەکرد کچە مناڵیکی وەک ئەننا فرانک کە لە ترسی فاشییەکان لە چاپخانەکەی 
باوکی دوو ساڵ خۆیان شاردەوە، بەالم بە نووسینەوەی یاداشتە رۆژانەیییەکانی توانی 
الپەرەکی گەورە لە مێژووی ستەم و چەوسانەوەی ئەو دەورانەی ئاشکرا بکات. و وەک دوای 
کارەساتەکەش ببێتە یەکیك لە هیماو پەیامبەرە قارەمانەکانی ئەو کارەساتە...! یان کێ پێشبینی 
دەکرد الوێکی وەک محمد بوعەزیزی کاسبکاری هەژار لە دژی ستەم و چەوسانەوەی دەسەاڵتی 
بن علی لە تونس ئاگر لە جەستەی خۆی بەرداو ئەو ڕوداوەش بێیتە مەشخەڵی چەند ڕاپەرینی 
گەورە لە چەند واڵت و چەند دەسەاڵتی سیاسی سەرکوتگەر بڕوخێنێت..! ئەمانەو دەیان نمونەی 
زیندوی تری سیاسی و مێژویی دەکرێت وەک بەڵگە ئاماژەی پێ بکەین لە وەاڵمی ئەم پرسیارە 
کە بۆ نادیە مورادێکی گومناو بوو بە پەیامبەرێکی جیهانی دەنگی راستەقینەی خەڵکی قوربانی 
کارەساتی شەنگاڵ. جا ئەوانەی ناوەڕۆکی روداوەکان و دەرکەوتنی پەیامبەرو رابەرو 
قارەمانەکانی لە بۆتەی ئەو کێشەو ملمالنێیانەوە دێنە دەرێ و کرۆکی پەیامەکەیان نابینن، ئەوە 
تەنها لە روانگەی ئایدیۆلۆژیایەکی رووتی خۆیانەوە روداو و ملمالنی و کارەکتەکانی 
وهەڵدەسنگێنن. جا ئەوانە یان خاوەن ئایدیۆلۆژیایەکی فاشستین یاخود زۆر دەمارگیرانە لەو 
ئایدیۆلۆژیایە گەییشتون. کاتێک هەر کەسێکی ئیسالمی یاخود بەهەر پلەیەک بروای بە ئاینی 
ئیسالم بێت، بەاڵم بەهۆی ئەوەی نادیە موراد سەر بەباوەری دینی ئەو نییەو سوکایەتی و 
بێریزی ئەخالقی و شەخسی پێ دەکات ئەوە جگە لە دەمارگیرێکی فاشی هیچی تر نییە. کاتێک 
کورد زمانێک کە بەو هۆیەی نادیە موراد بە کوردی قسەی نەکردوە یاخود ناسنامەی کوردایەتی 
بۆ خۆی دانەتاشیوە و بگرە بڕوای بە ناسنامەیەکی ترە و سوکایەتی و بێ ڕێزی ئەخالقی پێ 
دەکەن ئەوە ئەو کەسانە بێگومانە خاوەن باوەڕێکی دەمارگیری قەومی فاشین. نادیە موراد 
پێویستە ئازاد بێت لەوەی بە چ زمانێک قسە دەکات و بیروباوەری چییە. هیچ کەس مافی ئەوەی 
نییە بە بەهانەی زمان و بیروباوەرو کەلتور ،و تەنانەت هەتا بۆ ئەو خەاڵتەی وەرگرتوە بێ 
ڕێزی پێبکات. بێڕێزی کردن بە نادیە موراد بێڕێزی کردن و سوکایەتی کردنە بە خودی 

کارەساتی شەنگال و قوربانییەکانی. ئەو لەبەر زمان و بیروباوەرو کەلتور... 

 لە گۆشەیەکی ترەوە
پرس و ڕای هەفتانە، گۆشەیەکی هەفتانەیە کە هاوڕی موزەفەر عەبدواڵ 
دەینووسێت، بۆپێشەوە هەر دوو هەفتە جارێک، باسێک یان چەند باسێکی 

بۆ نادیە موراد بوو بە پەیامبەری دەنگی “لەم گۆشەیەدا باڵودەکاتەوە...

 دەخوێننەوە...؟قوربانیانی کارەساتی شەنگاڵ؟ 

٤١بۆ الپەرە   
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بۆپێشەوە: سەرەتا پێمان خۆشە خۆتان 
 بناسێنن؟

میهرەبان عەلی: دەستپیکی کاری سیاسی 
نم وەک هەموو کەسە ئازادیخوازەکانی ئەو وبو

ە وە کاری 1991واڵتە لەسەرەتای سالی
رێکخستنم کردوە. ئە وسەردەمانە لەگەڵ 
کۆمەڵەی ڕەنجدەران ماوەی دووساڵ ونیو 
بەردەوام بووم. دوای ئەو تێکشکانەی کە 
حیزبە کوردیەکان دوای ئە نفالی بەدناو، ئەگەر 
بڵێم هیچ کام لەو حیزبانەی ئێستا لە 
کوردستان بوونیان نەمابوو. کۆمەڵێک خەڵکی 
ئازاو چاونەترس کۆمەڵێ ڕێکخراوی 
کۆمۆنیستیان دروست کردبوو. ئەوانەی کە 
بیرم مابێتن دەستەی پێشڕەوانی پڕۆلیتاریا و 
ڕەوتی کۆمۆنیست و یەکێتی خەبات بوون. 
بەداخەوە بەهەڵە یان بڵێم کەم ئەزموونی 
ڕێکخراوەیی هەندێک کەسی جاسوسیان 
هینابووە ناوڕێکخستنەکان. زۆرێک لە 
هاوڕێیانی دەستەو ڕەوت ڕەشبگیری کران، 
وەکو دەنگی تەسبیح زوربەی ئە ندامانی ئەو 
دوو ڕێکخراوەیە گیران لەکاتێکی کەمدا. منیش 
یەکێک بووم لە هەڵسوڕاوانی کومونیست، 
کەئەوکات لەگەڵ دەستەدا کارم دەکرد. 
بەداخەوە منیش وەکو هەرگەنجێک کە ئەو 

 وەزعانەم پێ قبول نەدەکرا، دەستگیرکرام.
بۆپێشەوە: ئێوە لەگەڵ چ الیەنێکی سیاسی 

 بوون، بۆ گیران و چۆن گیران؟
چۆنیەتی دەستگیرکردنەکەم، میهرەبان عەلی: 

لەکۆتایی تاقکردنەوەکانی پەیمانگا ئەوکەسەی 
ئێستا هاوژینی ژیانمە، ئەوکات هاوڕێ بووین، 
بەاڵم الی روون نەبووکە کاری ڕێکخراوەیی 
دەکەم،  پێی گووتم کە ئاگام لەخوم بێت، 
چونکە دەنگۆی ئاشکرابوونی زۆرێک لە 
هاوڕێیانی بیستبوو، کە دەستگیرکراون. 
بەحوکمی ئەوەی کە خە ڵکی قەاڵدزێ بووین 
ماڵمان لە ئۆردوگا زۆرەملیەکانی ڕژێم بوو لە 
بازیان. هەر ئەو ڕۆژە گەرامەوە بۆماڵ، 
وەشەوەکەی هەرچی بەیاننامە وباڵوکراوی 
ڕێکخستنم البوو سووتاندم، بەاڵم ئەوە کۆتایی 

شەوکاتێک  ۲۱نەهات، شەو دوای کاتژمێر
خەبەرم بووە، سەربان وناوماڵ وحەوشە 
پڕبوو لە چەکداری ئەمن، هەموویان عە رە ب 
بوون، بەدوو سەیارە هاتبوون بۆدە 
ستگیرکردنم. ئەوکەسەی کە ئیعترافی کردبوو 
لەسەر ڕێکخراوی من لەیەکێ لەسەیارەکاندا 
بوو. چونکە؛ کەمنیان برد هەستم کرد لە 
سەیارەکەیتردا بوو. هەرئەو شەوە باوکم 
لەگەڵمدا هات، گووتی بشم کوژن هەردێم 
لەگەڵ کچەکەم. بەڕاستی زۆر قورسە 
جەماعەتی ئەمن یەکێک لە ئەندامانی 
خێزانەکەت دەستگیر بکەن، چونکە لە ناو 
ئۆردوگادا ڕێگەیان لێ تێک چوو تا گەیشتینە 
دەزگای ئەمنی بازیان، بەاڵم لەوێ تەنها یەک 
چارەکە سەعات ماینەوەو یەکسەر هێنامیان بۆ 
دائیرەی ئەمنی سلێمانی. هەر بە گەیشتنمان 
باوکمیان بە پاڵ کردە دەرێ، و منیشیان بردە 
قاعەی ژنان. هەرچەندە ئەوەی عەقڵم 
تەصوری نەدەکرد ئەوە بوو کە ئەو کەسەی 
کاری ڕێکخراوەیم لەگەڵ دەکرد کە 
دەستگیرکرابێت، چونکە لە شوێنێک دەژیا 
کەس وکاری خۆی نەیان دەزانی لە کوێ 
دەژی، تەنها برادەرانی ڕیکخستن نەبێت، 
تەنانەت خۆم کە ویستبام بیبینم لەدەرەوە 
یەکمان دەبینی. بەهەرحاڵ؛ ئەو شەوە 
دریژترین شەوی ژیانم بوو، چۆن نەمردم 
نازانم کە چوومە ژوورەوە چەند ژنێکی لێبوو 

ئەوانە کە ناوەکانیانم بیرماوە )سروە فایق 
هەڵەبجەیی، ڕوناک منداڵێکی کچی بچوکی 
)روزا( ی ناوبوو لەگەڵ ئەحمد مندالێکی کوڕی 
پێبوو، فاتمەخان لەگەڵ هاوژینەکەی کە ناوی 
ئەمجەد بووخەڵکی کەرکوک بوون، لەگەڵ 
ڕێزان وهەندێکی تر داوای لێبووردن دەکەم 
ئێستا ناوەکانم بیر نەماون(. بەیانی دوای 

 ی بەیانی بردمیان بۆلێکۆڵینەوە. ٨کاتژمێر 
بۆپێشەوە: دۆخی ناو زیندان چۆن بوو، 
مەبەستمان ئەوەیە جۆری لێدان و شکنجەو 
لێپرسینەوە چۆن بوو؟ پەیوەندیتان لەگەڵ 

 زیندانیەکانی تر چۆن بوو؟ 
میهرەبان عەلی: چی ڕویدا نازانم بڵێم چی! 
ئەوەی عەقل چاوەڕناکرێت بوو، ئەوکەسەی 
کە بەرپرسم بوو لەوێ بوو، بە قاتوببجامەوە 
بەرانبەرم دانیشت بوو، هەرچی ویستم نکوڵی 
و حاشا بکەم لە ناسینی، بەاڵم فایدەی نەبوو. 
دوای ئیهانە وسوکایەتی پێکردن و لێدانێکی 
زۆر کارەبایان لێم داو کەسەکەیان بردە 
سجنی پیاوان، وتیان ئەو جیهازە درۆکانتان 
دەردەخات، ویستم حاشا بکەم، بەاڵم 
ئیستیفادەی نەبوو، چونکە دەست نووسی 
پەیوەندی کردنم گیرابوو کە داوای ئە 
ندامگیریم کردبوو، بەاڵم ئەوەی جێگای 
دڵخوشیە بۆمن تاکە ئەندامی چەپ 
وکۆمۆنیست من بووم خۆڕاگرانە کەسم 
بەدوای خۆمدا نەبردە زیندان. ئەوە مایەی 
شانازیمە، چونکە ئەوەی بچێتە دائیرەی ئەمن 
و خۆڕاگربێت؟ شانازیە. بەهەرحاڵ؛ ماوەی 

مانگی خایاند تاوەکو لێکۆڵینەوە ۳زیاتر لە 
تەواو بوو. زۆرێ لەژنەکان دەڕۆیشتن بۆ 
مەحکەمەی بەناو ثورە وەەندێکیان بۆسجنی 
پۆلیس و هەندێک ئازاد دەکران کە هیچیان 
لەسەر ساغ نەدەبووە.  بۆنموونە ژنێک دە 
ستگیرکرا ناوی لیلی عبدللە خێزانی دلێری 

ڕۆژمایەوە بەزووترین  ۱۲سەید مجید، تە نها 
کات ناردیان بۆ مەحکمە وحوکم درا. زۆر 
ژنێکی باش بوو؛ تەنانەت موستیلەیەکی 
ئاڵتوونی پێبوو دایە دەست سروە بۆ ئەوەی 
بیدا بەشیر بۆ منداڵەکەی، بەداخەوە ڕۆحی 

ساڵی  ۲۲شاد ئێستا لەژیاندا نەماوە. لە مانگی
کۆمەڵێک ژن گیران کە کەسوکاری ۲۹۹۱

عومەر و جمال بوون. دوو کەس بوون کە 
پلەدارێکی ڕژێمیان کوشتبوو، خۆیان نە گیران، 
بەاڵم کەسوکاریان گیران، لەوانە )پە خشان، 
فریشتە، شادان، نەکەرۆز، ژیان حمە سعید، 
ڕزگارو دایکی( تەنها ناوی ئەوانەم بیرماوە بە 

داوای لیبوردن. ئەو مەوزوعە بوو بەخێروبەرە 
کەت، چونکە بەهۆی یەکێک لەو کەسانە من 
هەواڵی ماڵەوەم پێگەیشت. ژیان حمە سەعید 
ماموستا بوو لە ئۆردوگاکەی ئێمە بوو. 
نامەیەکی بچووکی بۆم بردە دەرەوە بۆئەوەی 
ماڵەوەمان دڵنیا بن لەمانم لە ژیاندا. دوای 

دا بوو، خەڵەف کە ۲۱ماوەیەک لە مانگی 
مدیری ئەمن بوو سەردانی بەشی ژنانی کرد. 

کچی عەرەبی لێبو و بە ناوی سەلوا ومارلین، ۱
دیار بوو مە سیحی بوون ویستبویان لە 
ڕێگەی ئێرانەوە سەفەر بکەن، دەستگیرکرابون. 
من و سروە وەکو لە بیرم مابێت بەهۆی 
ئەوەی من و سروە لەسەرهەمان کاری 
ڕێکخراوەیی دەست بەسەر بووین، تاوەکو 
کۆتایی کاتی زیندانیمان بەیەکەوە بووین. جا 
کە خەڵەف هات هەریەکە کێشەی خۆی 
باسکرد. منیش داوام لێکرد کە چاوپێکەوتنی 
دایکم وبابم بکەم؟ ڕازی بوو. دوای دوو ڕۆژ 
لە ڕێگەی خوشکەکەمەوە ئاگاداریان کردبوون 
کە قوتابی بوو، لە ڕێگەی ئیدارەی قوتابخانە 
پێیان گوتبوو وەرن بودائیرەی ئەمن 
بۆچاوپیکەوتن. هەرچەندە ماڵەوەمان لەو 
بڕوایەدا نەبوون کە کچە گەنجەکەیان مابێت 
وبتوانن بیبینەوە. دایکم وبابم وخوشکە 
گەورەکەم هاتن. لەالیەکەوە خۆش بوو بە 
دیداریان شادبووم، لەالیەک زۆرخەفەت 
باربووم، چونکە دانیشتنمان تەنها نیو کاتژمێر 
بوو، بە ئامادەبوونی پیاوانی ئەمن. بۆئەوەی 
بزانن باس لەچی دەکەین؟ هەردووالمان 
زۆرگریاین هەرچەندە چاودیرەکە پێیگووتم بۆ 
وادەگری؟  بابم جوابی دایەوە وتی بۆ ئەوانەی 
لێرەن دەبێ لەدەرەوە خەڵک چۆن باستان 
دەکەن. ئینجا کچێکی گەنج مەجالی هیچ هەواڵ 
پرسینێکمان نەبوو، تەنها هەواڵ پرسینی 
گشتی. وتیان تەواو هەرئەوەنە ڕێگە پێدراوە. 
ئەوەندە ئەشکەنجەی دەروونی وجەستەیی 
هەیە، هەرچەند بنووسم الم وابێ تەواو نابێت. 
بەاڵم تەنەها چەند کاتژمێرێکی ئەوێتان بۆباس 
بکەم، بە نموونە؛ بێمە سەرخەوتن، من وەکو 
خۆم شەوان هەرنەدەنووستم، لەبەرناڵەی 
زیندانیەکان، بە تایبەت لە شەواندا 
ئەشکەنجەیان دەدان،  ودەنگەدەنگی  سەجان 
و دەنگی زیرەی کلیلەکان کە دەچوون 
زیندانەکانیان دەردەەینا. زوربەی کات پەنجەرە 
بچوکەکەی ژوری ژنانیان دادەخست، بۆئەوەی 
نەیان بینین.بەەۆی سروەوە )هاوژینەکەی 
سەردار عبدللە(بوو ئاومان دەکردە ژێر 

دەرگاکە تاوەکو بزانین کێ دەبەن بۆ 
ئەشکەنجە کردن؟ هەرچەندە هیچمان 

ژەم  ۱پێنەدەکرا! یان نانخواردن ڕۆژی 
بەیانیان و نیوەڕۆیان! ئەویش لەقاپا نا! 
لەدوومەنجەڵی گەورە! هیچی ترنا! زۆرکات 
ئێواران پاشماوەی خواردنی خۆیان دەدا 
پێمان. بەاڵم چی؟ کاتێک ئەوشەوانە کە)ڕەحیم 
سالم( خەفەربوایە هەرچەندە یەکێک بوون 
لەجەماعەتی ئەمن، بەاڵم بەڕاستی 
هەڵسوکەوتیان زۆرباش بوو لەگەڵمان. 
بۆنموونە: لەژوورەکەی ئێمە تەنەنها 
سەرئاوێکی تێدابوو! دەبوایە بۆخۆشۆرینیش 
بەکارمان هێنابایە. سالم؛ شانەیەکی بۆهێناین 
بەهەموومان بەکارمان دەهێنا. هەرچەندە خۆم 
ئەوماوەیە لە ئەمن بوم، تەنەها دووجارسەرم 
شۆرد بەتایبەت ئەویش لەبەر ڕشک وئەسپێ، 
ئاراممان لێەهەڵگیرابوو. شتی تر ئەوەندە زۆرە 
ناتوانم باسی بکەم . لە دوای لێدانی ئەمریکا لە 
عێراق، و دوای داگیرکردنی کوێت لەکۆتایی 

دا، تەنەها من وسروە ۲۹۹۲ساڵی۲مانگی 
مابوینەوە ئێمەشیان ڕەوانەی سجنی گرتن 
وگواستنەوە  کرد، هەتا کۆتایی مەحکەمە. 
بەاڵم لەسەر فایلەکانمان نوسرابوو حیجز! 
 ۱تەنانەت ماڵەوە محاوەلەی زۆریان کرد، 

چاوپێکەوتنمان بۆکرا. کەچووین بۆ سجنی 
سەرەوە، کۆمەڵێک ژنی زۆری تێدابوو؛ 
لەوانەی کەلەبیرم ماوە:)میمکە تەلەودوو 
بووکی وهەندێک مندال کە لەسەرئەوەی 
کوڕەکانی میمکە تەلە پێشمەرگە بوون، 
ئەوانیشیان دەستبەسەرکردبوو. ئێمە 
هەرچاوەڕێ بووین تاوەکو ڕۆژی ڕاپەڕینی 
خەڵکی ئازادیخوازی سلێمانی دەستی پێکرد. 
لەیەکەم ڕۆژی ڕاپەڕین ئێمە ئازادبووین. من 

مارس بەڕۆژی لەدایک  ۲هەمووساڵێک ڕۆژی 
بوونمی دادەنێم، و ڕۆژی بەرەنگاری 

 ونوێبوونەوەم.
بۆپێشەوە: ئێوە دوای ئەو هەموو ساڵە، کە 
دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی دەبینن، چی 

 دەڵێن؟
پێم خۆشە هەندێک شت بڵێم کەقسەی دڵمە؛  

من وچەندان کەسیتر کەڕێگەی خەباتمان 
اوەڕێی چهەڵبژاردوە بۆ دنیایەکی باشتر بژین 

پاداشت نەبووین، بەاڵم ئێستا دەڵێم باش بوو 
تیا نەچووین!؟ وەکو ئەو هەموو هەزاران 
کەسە ئازادیخوازەی ترکە ئێستا ژیانیان 
بەفیڕۆچوو! لەپێناو کۆمپانیاکانی کوردایەتی 
ومافیای نەوت و مافیای دەرمان وچەندان 
شتی قێزەونی تر. زۆرجاردەڵێام؛ خۆش 
بەختبووین کە گیانمان نەبەخشی. دروود بۆ 
گیانی ئەوانەی گیانیان بەخشی لە پیناو 

 ئازادی.

ێکۆشانی کۆمۆنیستەکان، لە پێناو دنیایەکی باشتر و دامەرزاندنی کۆمەڵگەیەکی ت
سۆشیالیستیدا، مێژوویەکی درەوشاوەیە... لەو رێگایەدا ژمارەیەکی زۆر لە کۆمۆنیستەکان 
گیانیان لەدەستداوە، یان لەالیەن جەالدەکانی بەعس و پارێزەرانی نیزامی زاڵمانەی 
سەرمایەدارییەوە، توشی راوەدونان و گرتن و شکنجە بوونەتەوە... بۆپێشەوە بە مەبەستی 
ناساندنی رۆڵی تیکۆشەرانەی ئەو کۆمۆنیستانەی لەالیەن بەعسەوە گیراون، تەوەرەیەکی 
تایبەتی دەکاتەوە... کەهەر جارەی گفتوگۆ لەگەڵ یەکێک لەو هاوڕێیانە دەکات، کە زیندانی 

 لەم ژمارەیەدا دیمانەیەک لە مهیرەبان عەلی دەخوێننەوە...کراون... 

دیمانە لەگەڵ...میهرەبان عەلی سەبارەت بە 
چۆنیەتی گیران و بیرەوەرییەکانی ناو 

 زیندانی ڕژێمی بەعس
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بەاڵم لە هەلومەرجێکدا کە لە ناوچە  :بۆپێشەوە
یان شارێکدا ئەم دەسەاڵتە میلیشیاییە 
هەڵپێچرێت، بێگومان نە تەنیا ئەو الیەی 
دەسەاڵتی ئەوناوچەیەی لێسەندراوە 
دەستەوئەژنۆ دانانیشێت، بەڵکو دەسەاڵتی 
زۆنەکەی تریش ئەزمونێکی وەها بە 

بۆیە  .مەترسیەکی گەورە لەسەر خۆی دەزانێ
بێ درەنگ ئەویش دێتەسەرخەت و ئەوەی لە 
دەستی بێت دەیکات بۆ بەشکست کێشانی 
تەجروبەیەکی وەها؟ ئەم ئەزمونە چۆن 
 دەتوانێ لە مەترسی ئەم پەالمارانە بپارێزرێت؟ 

بێگومان وایە، لەوەش زیاتر   :رێبوار ئەحمەد
ڕەنگە یەکدەستی یان بە وتەی خۆیان 
رێکخستنی ناوماڵی بزوتنەوەی کوردایەتی، بە 
تایبەتی هەردوو هێزی بااڵدەستی ئەم 
بزوتنەوەیە کە زیاتر لە نیو سەدەیە شەڕ و 
کوشتاری یەکتر دەکەن، لەبەرامبەر ئەزمونێکی 
وەهادا هەموو ناکۆکی و شەڕ و کوشتاریان 
لەبیردەبەنەوە و بۆ ناکام کردنەوەی 
 ئەزمونێکی بەم جۆرە دەستی یەک دەگرن. 
بەر لەهەرشت بێگومان ئەزمونێکی بەم جۆرە 
دەبێ هەر لەیەکەم رۆژەوە لە بیری ئەوەدابێت 
 کە خۆی بۆ بەرگری سەربازی ئامادە بکات.
پێویستە لەیەکەم ساتەوە چەکدارکردنی گشتی 
خەڵک  بە ژن و پیاوەوە، هەروەها راهێنانی 
سەربازی و رێکخستنی لە میلیشیایەکی 
جەماوەری لە دەوری بنکە و شوراکانی 
گەڕەک و ناوەندەکان، بکرێتە تاقە هێزی 
چەکدار هەم بۆ پارێزگاری لە ئەمنیەت و هەم 

 .بۆ بەرگری لەم ئەزمونە
بەاڵم مەسەلەی گرنگتر ئەوەیە کە بەرگری لەم 
ئەزمونە چەندە سەربازی و چەکدارانە و 
بەرگریکارانەیە، دوئەوەندە سیاسی و 

ئەوەی کە زۆر گرنگە   هێرشبەرانەیە.
بەرجەستەکردنی ئیرادەی جەماوەری کرێکار 
 و زەحمەتکێش و ئازادیخوازە لەم ئەزمونەدا.
مەبەستم ئەوەیە ئەو دەسەاڵتەی ئەم ناوچەیە 
بەڕێوەدەبات پێویستە بەراستی و بەکردەوە 
بەرجەستەکەری ئیرادەی خەڵک بێت، 
بەدەرلەوەی چ فۆڕمێکی دەبێت، گرنگ ئەوەیە 
وەکو ئیرادەی جەماوەری کرێکار و 

لە حالێکی وەهادا   زەحمەتیکێش عەمەل بکات.
تەنانەت خەڵک بەرگەی سەختی و برسێتی و 
تەنگەبەریش دەگرێت، بەومەرجەی بۆیان ڕون 
بێت کە ئیرادەی خۆیان لە مەیداندایە و ئەم 
ئیرادەیە حوکمڕانی دەکات لە ڕێکخستنی 
هەموو الیەنەکانی ژیان و گوزەرانیاندا. ئەمە 
دەتوانێ عەزمێکی لە شکاننەهاتوو بدات بە 
جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش بۆ بەرگری 
لەو ئەزمونە، هەروەکو چەندین جار لە مێژودا 
نیشاندراوە. بۆ نمونە بەرگری قارەمانانەی 
خەڵکی کوردستانی ئێران بەرامبەر هێرشی 
جمهوری ئیسالمی، راوەستانی قارەمانانەی 
کۆمۆنارەکان بۆ بەرگری لە کۆمۆنەی پاریس. 
تازەترین نمونەش جەنگی بەرگری خەڵکی 
کۆبانی بوو بەرامبەر بەربەریەتی داعش کە 

 بووە داستانێکی مێژویی. 
مەبەستیشم لە هێرشبەرانە بە مانای نیشاندان 
و پیادەکردنی ئەزمونێکە لە دەسەاڵتدارێتی کە 
جەماوەری دانیشتوانی ناوچەکانی دیکەی 
کوردستان هانبدات بۆ هەراسانکردنی 
دەسەاڵتی میلیشیایی و جۆشدانی بزوتنەوەی 
سەرنگونی ئەو دەسەاڵتە و کۆپیکردنی هەمان 
شێوە و نموزەجی دەسەالتدارێتی 

لەم   شۆڕشگێڕانە لە هەموو ناوچەکانی تر.
ڕوەوە ئەم ئەزمونە پێویستە هەرلەرۆژی 
یەکەمەوە کۆمەڵە یاسا و رێسایەک ڕابگەیەنێت 
کە هەمو جۆرە هەاڵواردنێیک لە نێوان 
هاواڵتیان لەسەر بناغەی قەومیەت و دین و 

رەتبکاتەوە، ئازادی ....مەزهەب و جنس و 
سیاسی و ڕادەربڕینی بێ قەیدو بەند 
ڕابگەیەنێت و هەموو دەرگاکان بخاتە 
سەرپشت بۆ ئەوەی رۆژنامەنووس و 
میدیاکاران بەوپەڕی ئازادییەوە ڕیپۆرتاژ 

لەسەر ئەوەی دەگوزەرێت ئامادەبکەن و 
نیشانی جیهانی بدەن، هەرچی داهات و 
سامانی گشتی هەیە بەشێوەیەکی شەفاف و 
ڕۆشن بۆ دابینکردنی گوزەران و 
 .خزمەتگوزاری گشتی تەرخان بکرێت

ئەمانە وادەکات کە نە تەنیا دانیشتوانی ...و..
ناوچەکانی دیکەی کوردستان پشتیوانی گەرم 
لەم ئەزمونە بکەن و ڕێگانەدەن کە حزب و 
دەسەاڵتی میلیشیایی حزبە بۆرژوا 
ناسیۆنالیستەکان بە چەک پەالماری بدەن، 
بگرە پشتیوانیەکی جیهانی گەورە بۆ ئەم 
ئەزمونە پێکدێت کە پشتیوانیەکی گەورەتربێت 
لەوەی کە لە ئاستی جیهانیدا بۆ کۆبانی 

 .بینیمان
بە کورتی ئەزمونێکی بەم جۆرە هەر لەیەکەم رۆژەوە 
پێویستە چەکداربوونی گشتی جەماوەری رێکخراو لە 
دەوری شورا و بنکە و ئۆرگانە جەماوەریەکانی تر 
وەکو ئەرکێکی زۆر گرنگ بخاتەدەستوەرە و بە 
کردەوەی دەربهێنێت. ئەم میلیشیا جەماوەریە 
شۆڕشگیرە پێویستە هەم بە شێوەیەکی تۆکمە رێکخراو 
هەم لە رووی سەربازیەوە بە باشی راهێنراوبێت بۆ 
ئەوەی هەم ئەمنیەتی گشتی مسۆگەر بکات و هەم بە 
عەزمەوە بەرامبەر هەر هێرشێک راوەستێ کە لەالیەن 
ئەحزاب و دەسەاڵتی میلیشیایی ئەحزابی بۆرژوا 
ناسیۆنالیست و ئیسالمی و...بکرێتەسەری. بە بڕوای من 
میلیشیای ئەحزابی بورژوازی کە خاوەن فەرماندەی 
گەندەڵ و فاسدن، بارهاتون بە ماراسۆنی هەڵهاتن و 
دۆڕان و سااڵنە داستانێکی بەم جۆرەیان هەیە، 
ریزەکانی ئەم میلیشیایانە کە رۆڵەی کرێکار و 
زەحمەتکێشن و زۆربەیان نەفرەت لەم دەسەاڵت و 
حزبە تااڵنچیانە دەکەن و بە ناچاری بۆ دابینبوونی 
ژیانیان چەکی ئەوانیان لەشانە، ناتوانن لەبەرامبەر 
راوەستاوی جەماوەری چەکدار خۆیان ڕاگرن. هەر 

سالی رابردودا هەر  ٦١بەوبەڵگە سادەیەی کە لە ماوەی 
شەڕێکیان کردبێت دۆڕاندویانە، جگە لە کۆتاشەڕیان 
لەگەڵ داعش، لەوجەنگەشدا تەنها دەچونە سەر الشەی 
مردو کە پێشتر بۆمبارانی تەحالوف کوشتبوونی. 
لەوەش زیاتر لە روبەروبونەوە لەگەڵ هێزی چەکداری 
خەڵکی رێکخراو لە شورا و ئۆرگانە جەماوەریەکاندا، 
ریزەکانیان پارچەپارچە دەبێت. بۆیە تەنها رێگا بۆ 
بەرگری لە ئەزمونێکی وا چەکداربونی جەماوەرە بۆ 
پاریزگاری لە ئیرادە و ژیان و چارەنوسی خۆیان. بە 
تایبەتی لە سەردەمێکدا کە هەرچی ئەحزاب و 
دارودەستە و باندی قەومی و مەزهەبی هەن چەکدارن، 
جەماوەری کرێکار و زەحمەت کێش و حزب و شورا و 
ئۆرگانە جۆراوجۆرەکانیان دەبێ چەکدار و ئامادەی 
هەموو بەرامبەرکێییەی چەکداریان هەبێت. ئەمە 

 ناچاریەکە و فەرزکراوە و نابێ دودڵی لێبکرێت.
تۆ باسی دامەزراندنی دەوڵەت و   :بۆپێشەوە

دەسەاڵتێکی غەیرە قەومی و غەیرە مەزهەبیت 
ئەم   کرد لە هەر پانتاییەک کە مومکین بێت.

باسە لە ناو بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و 
هەڵسوڕاوانی چەپ و کۆمۆنیستدا مشتومڕێکی 
زۆری لەسەرە، ئەمە بە قۆناغبەندی کردنی 
شۆڕشی سۆسیالیستی لێکدەدرێتەوە کە 
لەپێشدا دەبێ حکومەتی غەیرە قەومی و غەیرە 
مەزهەبی دامەزرێت و لە قۆناغی دوەمدا 

هەر بەم پێیەش پێداگری   حکومەتی کرێکاری.
لەسەر ئەم مەسەلەیە بە پۆپۆلیستی لەقەڵەم 
دەدات، چونکە حکومەتی کرێکاری 
دەهێنێتەخوارەوە بۆ ئاستی حکومەتی غەیرە 

ئێوە وەاڵمتان بۆ ئەو  قەومی و غیرە مەزهەبی.
بۆچونانە چیە و چۆن پێویستی غەیرە قەومی 
و غیرە مەزهەبی ڕون دەکەنەوە و چۆنی 
گرێدەدەن بە شۆڕشی کرێکاریەوە؟ بە تایبەت 
کە ئەم مەسەلەیە لە ستراتیژی حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستاندا جەختی 

 .لێکراوە
بەبڕوای من ئەو دیدگایەی لە   رێبوار ئەحمەد:

پشتی ئەم جۆرە تێڕوانینەوە وەستاوە، جگە لە 
دوپاتکردنەوەی توتیانەی کۆمەڵێک دروشم 
هیچ لێکدانەوەیەکی نە بۆ دۆخەکە و نە بۆ 
گرفت و کێشمەکێشەکان و نە بۆ بزوتنەوە 
جیاجیاکان هەیە و نە خاوەنی هیچ دیدێکی 
ستراتیژیە بۆ ڕەوتی شۆڕشی کرێکاری و 
 بەرپاکردنی بەکردەوەی ئەو شۆڕشە.
حکومەتی غەیرە قەومی و غیرە مەزهەبی نە 
بەدیلی حکومەتی کرێکاریە و نە زەرورەتەکەی 
راستەخۆ لە شۆڕشی کرێکارییەوە 

بەڵکو لەسەر بنەمای ئاستی   دەردەکێشرێت.
تەکامولی خەباتی چینایەتی و ڕیزبەندی 
چینایەتی لە هەناوی کێشمەکێشەکانی ئێستا و 
خواست و ئامانجە جیاوازەکانی چینەکان، 
هەروەها البردنی کۆسپ و ڕێگریەکانی سەر 
ڕێگای پەرەسەندنی خەباتی چینایەتی، بە 
دیاریکراوی لە پەیوەند بە کێشەی میللیەوە، 

غەیرە قەومی و غەیرە   مانا پەیدادەکات.
مەزهەبی بوونی دەوڵەت لە پەیوەند بە 
کۆتایهێنان بە ستەمی میللی و هەموو جۆرە 
ناکۆکیەکی قەومی و مەزهەبیەوە زەرورەت 

بۆ ئەم مەبەستە پێویستە هەموو   .پەیدادەکات
هاواڵتیان بەدەرلە هەر ناسنامەیەکی قەومی و 
دینی و مەزهەبی و جنسی و نەژادی، لە 
هەموو الیەنەکانی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
 و ئابوری یەکسان و خاوەن مافی یەکسانبن.
بێگومان ئەمە لەهەمانکاتدا کۆمەک دەکات بە 
چڕکردنەوەی ڕەوتی خەباتی چینایەتی و 
شۆڕشی بەردەوامەوە تا بەسەرئەنجام 

  .گەیاندنی شۆڕشی کرێکاری
وەکو پێشتر وتم لە ڕوانگەی کۆمۆنیزمی 
کرێکاریەوە سازدان و ڕابەریکردن و بە 
سەرکەوتن گەیاندنی یەک شۆڕش فەلسەفەی 
کۆمۆنیزم وەکو بزووتنەوەی دژی 
سەرمایەداری پێکدەهێنێت، ئەویش شۆڕشی 
کریکارییە بۆ هەڵوەشاندنەوەی نیزامی کاری 

زۆر دەمێکە لە   بەکرێ و موڵکایەتی تایبەتی.
دنیای هاوچەرخدا زەمینە بابەتیەکانی ئەم 
شۆڕشە و بەرپاکردنی کۆمەڵگەیەکی 

شۆڕشی  .سۆسیالیستی فەراهەم بووە
کریکاری تەنها لەسەر ئامادەییە زاتیەکانی 
چینی کرێکار ڕاوەستاوە، ئەو ئامادەیی و 
پێداویستیانەی کە پێشتر باسم کردوە و 

هەرکات ئەوانە ئامادەبوو   دوبارەیان ناکەمەوە.
بەڕای من نابێت دەستبردن بۆ دەسەاڵتی 
سیاسی و ئەنجامدانی شۆڕشی کرێکاری یەک 
ڕۆژ و یەک سەعات بە هیچ بەهانە و پاساوێک 

ئەوکات تەنانەت کێشە و گرفتە   دوابخرێت.
جۆراوجۆرەکانی دنیای ئێستا، وەکو مەسەلەی 

مەسەلە "میللی و ئەو مەسەالنەی کە بە 
ناسراون و لە مێژودا  "دیموکراسیەکان

شۆڕشە بورژوازیەکان چارەسەریان کردوە و 
ئێستا کە بورژوازی هەموو جۆرە شۆڕشگێڕی 
و پێشکەوتنخوازیەکی لەدەستداوە و هەندێک 
لەو جۆرە کێشانە بە چارەسەر نەکراوی 
ماونەتەوە، پێویستیان بە هیچ رێگاچارەیەکی 
دیکەی تایبەت نییە، چونکە شۆڕشی کرێکاری 
بە باشترین و ڕیشەییترین شێوە چارەسەریان 

 .دەکات
تا ئێرە مەسەلەکە سادە و رۆشنە و 
ناکۆکیەکی لەسەر نییە، بەاڵم لێرە ئەو 
پرسیارە دێتەئاراوە؛ تا کاتێک مەلزوماتی زاتی 
شۆڕشی کرێکاری فەراهەم نەبووبێت، 

هەروەها لە کاتێکدا مەسەلە گەلێکی وەکو 
کێشەی میللی و مەزهەبی لە ئارادابێت، یان 

 ٦١١٣تا  ٦٧٧٦دۆخێکی وەکو ئەوەی  لە دوای 
لە کوردستاندا بەرقەرار بێت، یان وەکو 

تا ئێستا بەرقەرارە و ئەم  ٦١١٣ئەودۆخەی لە 
کۆمەڵگەیەی لە گێژاوێکی قوڵدا ڕاگرتوە بە 
هۆی دەسەاڵتی میلیشیایی و دەوامەی 
فیدرالیزمی قەومیەوە، کۆمۆنیزمی پرۆلیتێری 
وەاڵمی بۆ ئەم کێشانە چیە؟ هەروەها 
هەڵوێستی بەرامبەر ئەو بزوتنەوانە چیە کە بۆ 
کۆتایهێنان بەو گرفتانە دێنەئاراوە؟ ئایا 
دەکرێت بە جەماوەری گرفتار بەدەست ئەو 
کێشانەوە بوترێت، دانیشن  و دەست بۆ هیچ 
کارێک مەبن و چاوەڕوان بمێننەوە تاوەکو 
مەلزومات و ئامادەییەکان بۆ شۆڕشی 
کرێکاری فەراهەم دەبێت و ئەوکات بە 
باشترین شێوە ئەو کێشانەتان بۆ چارەسەر 
دەکات؟ یان ئایا دەکرێت بلێین لەبەرئەوەی 
مەهامی مێژویی کرێکار و کۆمۆنیزم تەنها 
شۆڕشی سۆسیالیستیە، بۆیە ئەو کێشانە و 
بزوتنەوەکانی دژی ئەم کێشە و گرفتانە 
پەیوەندی بە کرێکار و کۆمۆنیزمەوە نییە؟ یان 
راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ بڵێین ئەوانە کێشە و 
بزوتنەوەی بورژوازین و بە میتۆدێکی 
مەنشەفیانە لێگەڕێێن بۆرژوازی و سونەت و 
حزبە بورژوازیەکان یاریان پێ بکەن؟ وەاڵمی 
من بۆ ئەم پرسیارانە بەبێ دودڵی نەخێرە و 

 .دواتر ئەمانە زیاتر ڕوندەکەمەوە
وەکو ئەمری واقع و دوور لە ویست و 
ئیرادەی ئێمە، دەبینین لە بەشێک لە 
کۆمەڵگەکانی ئێستادا بزوتنەوەگەلێک لەدژی 
سەرکوتی سیاسی، لەدژی ستەمکاری دەوڵەتە 
بورژوازیەکان، لە دژی بی مافی و جیاکاری و 
هەاڵواردنی زەق و ڕەق و نەبونی 
خزمەتگوزاریەکان و لە دژی ستەمی میللی و 

لە مەیداندان. بۆ نمونە شۆڕشی ..و..مەزهەبی و
میسر و تونس، بزوتنەوەی ناڕەزایەتی لە 
عێراق و کوردستان، مەیل و خواستی فراوانی 
کۆتیهێنان بە دەسەاڵتی ئێستای عێراق و 

کۆمۆنیزم چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم   کوردستان.
مەسەلە و ئەم بزوتنەوانە و خەبات بۆ 
کۆتیهێنان بەو ستەم و هەاڵواردنانە دەکات؟ 
بێگومان مەبەستم لە هەلومەرجێکدایە کە 
ئامادەییە زاتیەکانی چینی کرێکار بۆ 
دەستبردنی... راستەوخۆ بۆ دەسەاڵتی سیاسی 
 و ئەنجامدانی شۆڕشی کرێکاری فەراهەم نییە.
بەڕای من بەبێ دودڵی ئەرکی کۆمۆنیزمی 
کرێکاریە کە وەاڵمی تەکتیکی گونجاو بەو 
کێشانە بداتەوە، ئاسۆی سیاسی خۆی بەسەر 
ئەو بزوتنەوە و خەباتانەدا سوار بکات، ئەرکی 
رێکخستن و رابەری کردنیان لە ئەستۆ بگرێت، 

 وە سەرئەنجام پێناسەیەک بۆ 
 

سەرکەوتنیان بەدەستەوەبدات کە هەم 
باشترین و کارسازترین چارەسەری فەوری 

 ئەوکێشانە بکات و هەم ئەو 

 ستراتیژی شۆڕش لە کوردستان
 گفتوگۆ لەگەڵ ڕێبوار ئەحمەد

 بەشی دووەم و کۆتایی
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سەرکەوتنانە کۆمەک بکات بە 
زەمینەخۆشکردن بۆ پەرەسەندی خەباتی 

ایەتی و شەفاف بونەوەی ریزبەندی نچی
چینایەتی و چونەسەری ئامادەییەکانی چینی 
کرێکار لە رێگای دەستبردن بۆ دەسەاڵت و 

 .ئەنجامدانی شۆڕشی کرێکاری
بۆ نمونە سەردەمانێک کوردستان چارەنوسی 
هەڵواسرابوو، نوقمی سەرگەردانی بوو، بە 
هۆی ستەمی لە مێژینەی قەومی و دابڕانی 
عەمەلی لە عێراق بەبێ ئەوەی وەکو 
دەوڵەتێکی سەربەخۆ بەڕەسمی ناسرابێت، 

کۆمۆنیزمی کرێکاری   نوقمی سەرگەردانی بوو.
لەو ڕوانگەیەوە کە ئەو دۆخەی بە هۆکاری 
هەڵوەشانی شیرازەی کۆمەڵگە هەروەها بە 
بەربەستێکی گەورە دەزانی لەبەردەم گەشەی 
خەباتی چینایەتی و ڕیزبەندی چینەکان و 
فەراهەم بوونی ئامادەیەکانی شۆڕشی 
کرێکاری، بەدروست وتی وەاڵمی تایبەتی و 
فەوری بەم گرفتە جیابونەوەی کوردستان و 
دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆیە و پێداگری 
لەسەر ئەوەکرد کە دەوڵەتی سەربەخۆی 
کوردستان پێویستە غەیرە قەومی و غیرە 

یان دۆخی ئێستای کوردستان   مەزهەبی بێت.
و گێژاوێک کە بە هۆی دەسەاڵتی میلیشیایی و 
فیدرالیزمی قەومیەوە دوچاری بووە، خۆ 
ناکرێت بلێین چارەسەری ئەم دۆخە تەنها 
شۆڕشی کرێکارییە بۆ هەڵوەشاندنەوەی 
 نیزامی کاری بەکرێ و موڵکایەتی تایبەتی.
ئەمە نە لەڕوی تی وری ونە لە رووی 

چونکە دەکرێت ئەو   عەمەلیەوە دروست نییە.
بارودۆخانە و ئەو کێشانە بەبێ شۆڕشی 

تەنانەت   کرێکاریش چارەسەر بکرێن.
ڕێگاچارەی بورژوازیشیان هەیە، بۆ نمونە 
گێژاو و سەرگەردانی کوردستان دەکرا بە 
ڕێگاچارەی بورژوازی بۆ جیابونەوە و 
دامەزراندنی دەوڵەتی ناسیۆنالیستی و 

پێداگری لەسەر   کوردایەتی چارەسەر بوایە.
غەیرە قەومی و غیرە مەزهەبی بونی دەوڵەت 
مەرجێک بوو بۆ داشکاندنەوەی ئەو ئایندەیە 
بە قازانجی ئازادیخوازی و لێدان لە ڕۆڵی دین 
و مەزهەب و نەتەوەپەرستی و کۆتایهێنان بە 
تەفرەقە و رقوکینە و هەاڵواردنی میللی و 

مەرجێک بوو بۆ کۆتایهێنان بە   مەزهەبی.
زەمینەکانی دەمەزەردکردنەوە و دوبارە 
بەرهەمهێنانەوەی هەموو رۆژەی ناسیۆنالیزم 
و نەتەوەپەرستی و گێرەوکێشەی قەومی و 
مەزهەبی، هۆکاریک بو بۆ وشکردنی ئەو 
زەلکاوانەی دەستە و تاقمە قەومی و 

تا   مەزهەبیەکان گەرای خۆیانی تیا دەپیتێنن.
کاتێک ئەم زەمینەیە بۆ بەردەوام 
بەرهەمهێنانەی ناسیۆنالیزم و مەزهەب لە 
ئارادا بێت، ئەوە خەیاڵێکی پوچە کە بکرێت بە 
زەبری فکر و خەباتی فکری ئەم نەرێتانە الواز 

ی ٦١ڕوداوێکی وەکو   یان بنەبڕ بکرێ. 
النیکەم دەساڵ کاری فکری  ٦١٦١ئۆکتۆبەری 

جگە   و هۆشیاردەرانە زەربی سفر دەکات.
لەوانە پێداگری لەسەر غەیرە قەومی و غەیرە 
مەزهەبی بوونی دەوڵەت بایەخێکی زۆر گرنگ 
و تایبەتی هەیە بۆ بەشکستکێشانی ئەو 
نموزەجە تا سەرمۆخ کۆنەپەرستانەیەی 
دەوڵەتانی زلهێز بە دیاریکراوی دەوڵەتانی 
غەربی بۆ نقومکردنی ئەم کۆمەڵگەیانە لە 
زەلکاوی شەڕ و کێشەی قەومی و مەزهەبیدا 

دەیان دەستە وتاقم و باندی   بەڕێیانخستووە.
پڕچەکی قەومی ومەزهەبیان بەرەاڵی گیانی 
خەڵک کردوە، مەزهەبی بوون و قەومی 
بوونیان کردوە بە بنەمایەکی دەوڵەت و 

بەم جۆرە هەموو   چەندین دەسەاڵتی ناوچەیی.
سیمایەکی مەدەنی واڵتانی ناوچەکەیان 

پێداگری لەسەر   بەسەریەکدا ڕوخاندووە.
غەیرە قەومی بوون و غەیرە مەزهەبی بوونی 
دەسەاڵت و دەوڵەت بوەتە مەرجێکی بەرگری 
لە پێوانە و سیما مەدەنی و پێشکەوتوانەکان و 

پێکهاتنی هەلومەرجێک کە سەرەتاییترین 
بنەماکانی ژیانێکی ئارام و دوور لەشەڕ 
وکوشتاری  تیادا فەراهەم بێت و خەباتی 

   چینایەتیش تیایدا پەرەبگرێت.
لە هەمانکاتدا پێداگری لەسەر غەیرە قەومی 
بوون و غەیرە مەزهەبی بوونی دەوڵەت، خۆی 
لە خۆیدا هیچ ناکۆکی نییە لەگەڵ ئەسڵی 

تەنانەت لەگەڵ  )شۆڕشی کرێکاری هەر ئەمڕۆ
حکومەتی کرێکاری، ئەمە دانی تەعەهودێک 
نییە کە ئەو دەوڵەتە غەیرە قەومی و غەیرە 

بەڵکو وەکو   دینیە حکومەتی کرێکاری نەبێت.
لە ستراتیژی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 
کوردستاندا هاتووە، حکومەتی کرێکاری خۆی 
لە هەمانکاتدا بااڵترین جۆری دەوڵەتی غەیرە 

سەرئەنجام لەهەر   مەزهەبی و غەیرە قەومییە.
سەردەمێکدا ڕادەی تەکاموڵی خەبات و 
ریزبەندی چینایەتی و هاوسەنگی هێزی 
چینایەتی خەسڵەتی چینایەتی دەوڵەتیش 

بێگومان شۆڕشی کرێکاری   دەبڕێتەوە.
هیچکات لەسەر ئەوە ڕاناگیرێت کە 
دامەزراندنی دەوڵەتێکی غەیرە قەومی و غەیرە 
دینی غەیرە کرێکاری ببێتە قۆناغێکی بەرلە 
شۆڕشی کرێکاری و دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا. 
هەرکات ئامادەکاری ئەم شۆڕشە فەراهەم 
بێت، بێدرەنگ چینی کرێکاری دەست بۆ 
دەسەاڵتی سیاسی دەبات و تەنانەت ئەو 
غەیرە قەومی غەیرە مەزهەبیەش بە خودی 

بەدەر   دیکتاتۆری پڕۆلیتاریا مسۆگەر دەکات.
لە هەموو ئەمانە پێویستە هەر بزوتنەوەیەک 
بەوجۆرەی کە هەیە بیناسین، زەمینە و هۆکار 
و ئاستی ڕیزبەندی چیانیەتی و پێکهاتە 
کۆمەاڵیەتیەکەی لەبەرچابگرین و 
لەسەربنەمای هەموو ئەوانە ئاسۆ و 

ئەمەش بەندە بە   ئامانجەکەی گەاڵلە بکەین.
زەرورەتی مێژوییەوە، نەک بە ئیرادەگەری و 

لەم  .ویست و ئارەزوی ئەفراد و ئەحزاب
ڕوانگەیەوە ئیتر زۆر ڕونە کە ناکرێت ئەو 
خەبات و بزوتنەوەییەی ئێستا لە کوردستاندا 
مەیداندارە چ لە دژی گەندەڵی و ستەمکاری 
هەمەالیەنەی دەسەاڵتی حزبە ناسیۆنالیستەکان 
و چ لە دژی ملهوری حکومەتی مەرکەزی، 
ئارەزومەندانە وەکو شۆڕسی کریکاری چاوی 
لێ بکەین و سۆسیالیزم وەکو ئاسۆ و 

بزوتنەوەیەک   ئامانجەکەی پێناسە بکەین.
سۆسیالیستی نەبیت ناکرێت و ناتوانرێ 
 ئامانجی سۆسیالیستی بەسەردا داببڕیت.
کارێکی بەم جۆرە نە تەنیا بە قازانجی 
سۆسیالیزم نییە، بەڵکو ڕێک بە پێچەوانەوە 
داشکاندنی سۆسیالیزمە لە ناوەڕۆکە 
واقعیەکەی خۆی، تا ئاستێک کە لەڕێگای 
بزوتنەوەیەکی هەمەگیری خەڵکیەوە 

ئەمە دەبێتە جۆرێک لەو   دەستەبەربێت.
سۆسیالیزمە خەڵکیەی لە دوای شۆڕشی 

ڕەواجی پەیداکرد و لەالیەن  ٦٧١٧ئێرانی 
 مارکسیزمی شٶڕشگێڕەوە درایە بەر رەخنە.

 .بەم مانایەش پۆپۆلیستیە
ئەو ڕوانگەیەی کە پێی وایە کرێکار و 
کۆمۆنیزم جگە لە سۆسیالیزم و حکومەتی 
کرێکاری هیچ وەاڵمێکی تریان نییە بۆ کێشە و 
گرفتەکانی دنیای ئەمرۆ، شتێک نییە جگە 
هەڵبەزودابەز لە نێوان  پاسیفیزم و 
دەستەوەستانی لەالیەک و پۆپۆلیزم لەالیەکی 
ترەوە. کۆمۆنیزمی کرێکاری وەکو سونەتێکی 
سیاسی دەخاڵەتگەر، لە جەرگەی هەموو 
بارودۆخێک و لە ئاست هەموو مەسەلەیەکدا 
سیاسەت و تاکتیکی کارسازی ئەوتۆ 
دەگرێتەبەر کە بە کردەوە هەنگاوێک ڕوەو 
شۆڕشی کریکاری بەرەوپێشەوە 

بەاڵم ئەو میتۆدەی کە بە ڕواڵەت ،هەڵگرێت
گوایە لە سۆسیالیزم نایاتەخوارەوە، لە ئاست 
وەاڵمێکی فەوری و مومکین بە کێشەکانی 
وەکو؛ نەبونی ئەمنیەت، شەڕوکێشەی قەومی 
و مەزهەبی، مەسەلەی میللی و چەندین گرفتی 
تر دادەمێنێ، کە جگە لەوەی دۆخێکی 

کارەساتباریان بۆ جەماوەری کرێکار و 
ستەمدیدە خوڵقاندوە، کۆسپی گەورەشیان 
لەبەردەم ڕەوتی گەشەی خەباتی چینایەتی و 
. بەرەوپێشچونی شۆڕشی کرێکاری پێکهیناوە

هاوچارەنوسی "ەمینەیان بۆ چەواشەکاری ز
خوڵقاندوە، زەمینەیان  "چینەکانی یەک میللەت

بۆ بەردەوام بەرهەمهێنانەوەی نەتەوەپەرستی 
ئەم دیدگا   و کینەی مەزهەبی و دینی پێکهێناوە.

و نەرێتە پەراوێزکەوتوە لە ئاست ئەو خەبات 
و بزوتنەوە جەماوەریانەی راستەوخۆ لەدژی 
ئەم گرفت و هەلومەرجانە سەرهەڵدەدەن، بێ 
سیاسەت و بێ تاکتیک و دەست لەئەژنۆ 

یان وەکو مەسائیلی ناپەیوەست بە   دەمێنێتەوە.
چینی کرێکار و کۆمۆنیزم و شۆڕشی 
کرێکاری، فەرامۆشیان دەکات و مەیدان چۆڵ 
 دەکات بۆئەوەی بورژوازی کایەیان پی بکات.
یان ناچار دەبێت هەموو خرۆشان و هەڵچون 
و بزوتنەوەیەکی لەم بابەتانە بە شۆڕشی 
کرێکاری لەقەڵەم بدات و سەرئەنجامیش 
سۆسیالیزمێکی خەڵکی وەکو ئامانجەکەی 
پێناسە بکات کە هاوتای ئەم بزووتنەوە 
خەڵکیانە بێت، لە جێگای سۆسیالیزمی 

بۆ نمونە ئەگەر سەرنج بدەین ئەم   کرێکاری.
میتۆدە لە هەڵوێست و مامەڵەی لەگەڵ 
بزووتنەوە ناڕەزایەتیە جەماوەرەیەکانی ئێستا 
لە عێراق و کوردستان، یان لە مامەڵە لەگەڵ 
خواستی هەڵپێچان و کۆتایهێنان بە دەسەاڵتی 
ئەم حزبە میلیشیایانەی کوردستان، هەروەها 
لەگەڵ دیاردەکانی وەکو شۆڕشی میسر و 
تونس، ناتوانێ لە دوو حاڵەت بەدەربێت کە 
هەردوکیان وەکو دوو دیوی یەک پارە وان؛ 
یان وەکو بزووتنەوەی بورژوازی و 
کۆنەپەرستانە چاویان لێ دەکات و مەیدان 
چۆڵ دەکات بۆ باڵەکانی بورژوازی تا لە 
کێشمەکێشی کۆنەپەرستانەی ناوخۆیاندا 
یاریان پێ بکەن و ئاسۆ و سیاسەتی خۆیانی 
بەسەردا زاڵ بکەن، یان کاتێک بەبێ 
لەبەرچاوگرتنی زەمینە و هۆکار و ئاستی 
ڕیزبەندی چیانیەتی و پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی 
ئەو بزوتنەوانە، سۆسیالیزم وەکو ئامانج 
بەسەریاندا دادەبڕێت و بەم پێیەش وەکو 
 شۆڕشی کرێکاری مامەڵەیان لەگەڵ دەکات.
ئەوکات بە ناچاری سۆسیالیزمێک کە هاوتای 
ئەم بزووتنەوە جەماوەری و هەمەخەڵکیانە 

بەم جۆرە ئەم میتۆدە   بێت دەکاتە ئاسۆکەی.
یان گرفتاری پاسیفیزم و مەنشەفیزم دەبێت، 

 .یان پۆپۆلیزم
هەر بزوتنەوەیەک دەبێ وەکو خۆی و 
بەوجۆرەی کە هەیە ببینرێت و بناسرێت و 

دەبێ زەمینە و هۆکار   مامەڵەی لەگەڵ بکرێت.
و ئاستی ریزبەندی چینە دەخیلەکان و بافتی 
کۆمەاڵیەتی و پێکهاتە چینایەتیە واقعیەکەی 

هەر لەسەر ئەم بناغانە   لەبەرچاوبگیرێت.
ڕادیکاڵترین ئامانج و سەرکەوتنی بۆ گەاڵڵە 

ناکرێ ئارەزومەندانە سۆسیالیزم   بکرێت.
بکەیت بە ئاسۆی خەباتێک کە ئەمرۆ لە 
کوردستاندا دژی دەسەاڵتی میلیشیایی و 
گەندەڵی و تااڵن و بڕۆی حزبە 

ناکرێ   ناسیۆنالیستەکان لە ئارادایە.
سۆسیالیزم بکەیتە ئامانجی خەباتی 
جەماوەری و گشتگیری خەڵکی کوردستان 
دژی عەسکەرتاریەت و ملهوڕی دەوڵەتی 

کاتێک ئەمە وەکو بنەمای مامەڵە   مەرکەزی.
لەگەڵ ئەم بزوتنەوانە لەبەرچاو بگیرێت، 
بێگومان دەبێ سەرکەوتنەکەشی شتێکی 
جیاواز لە سۆسیالیزم و حکومەتی کرێکاری 

بەاڵم زۆرترین کۆمەک بکات بە ڕەوتی   بێت.
پێشڕەوی بەرەو شۆڕشی کرێکاری و 

لێرەدا و لەم هەلومەرجانەدایە کە   سۆسیالیزم.
باسی دەوڵەتی غەیرە قەومی و غەیرە 
مەزهەبی و رادیکاڵترین بەرنامە بۆ ریفۆرم 
مانا و زەرورەت پەیدا دەکات و پەیوەندی 
نێوان ریفۆرم و شۆڕش مانایەکی دیاریکراو 

کۆمۆنیزمی کرێکاری بەم   بەخۆوە دەگرێت.

میتۆدە لەم کێشە و گرفت و بزوتنەوانە 
جگە لەوەی پێداگری دەکات کە   دەڕوانێ.

هەرکات چینی کرێکار و حزبی کۆمۆنستی ئەم 
چینە توانای بەسەرکەوتن گەیاندنی شۆڕشی 
کرێکاری پەیدابکات، بێ درەنگ دەست دەبات 
بۆ دەسەاڵتی سیاسی و شۆڕشی کرێکاری 
بەرپادەکات و لەسەر هیچ هەنگاوێکی 
بەیناوبەینی و تۆزقالێک هاتنەخوارەوە لە 
ریشەکێشکردنی نیزامی کاری بەکرێ و 
مولکایەتی تایبەتی ڕاناوەستێ و هەر ئەمەش 
دەکات بە ڕێگاچارەی فەوری و کارساز و 
ڕیشەیی هەموو گرفت و کێشەکانی دنیای 

هەر لە نەبوونی ئەمنیەتەوە تا   ئەمرۆ.
شەڕوکێشەی کۆنەپەرستان و تا کێشەی میللی 

تا وەختێکیش ..و..و نەبونی خزمەتگوزاری و 
چینی کرێکار و حزبی سیاسی ئەم چینە 
توانای ئەوەی پەیدانەکردبێت کە ئاسۆیەکی 
نزیک بۆ ئەم شۆڕشە نیشانبدات، یەک ڕۆژ 
ئەم گرفت و کێشانە بێ وەاڵمی فەوری و لە 
 چاوەڕوانی شۆڕشی کرێکاریدا ناهێڵێتەوە.
هەربەم پێیەش بزوتنەوە جەماوەری و 
ڕولەپێش و ئازادیخوازانەکان، لە دەوری 
ڕێگاچارەی فەوری بۆ ئەو کێشانە ڕابەری و 
ڕێکخراو و ئاسۆدار دەکات، وە پێناسەیەک بۆ 
سەرکەوتنیان گەاڵڵە دەکات کە هەم بە 
ڕادیکاڵترین شێوەی مومکین چارەسەری 
دەمودەستی ئەوکێشانە بکات، هەم کۆمەک 
بکات بە گەشەی خەباتی چیانیەتی و 
بەخۆداهاتنەوەی چینی کریکار و خوڵقاندنی 
هەلومەرجێکی گونجاو بۆ چونەسەری خێرای 
توانای سیاسی چینی کرێکار بۆ ئەنجامدانی 

لەم هەلومەرجانەدا   شۆڕشی کرێکاری.
کۆمۆنیزمی کریکاری وەکو دەوڵەت لە 
دەورانی گوزاردا مامەڵە لەگەل دەوڵەت و 

بورژوازی دەیەوێ   دەسەاڵتی سیاسی دەکات.
دەسەاڵتی سیاسی بۆ داشکاندنەوە ئەزمەکانی 
بەسەر چینی کرێکار و کۆمەاڵنی چەوساوەدا 
لەڕێگای پاشەکشەکردن بە خەبات و بزوتنەوە 
رادیکاڵەکان بەکاربەرێت، کۆمۆنیزمیش 
شێوەیەک لە دەوڵەت لەو دەورانە گوزارەدا 
دەخاتە بەردەم ئەو بزوتنەوانە و بۆ 
فەرزکردنی تێدەکۆشێت، کە ئەزمەی 
سەرمایەداری قوڵتربکاتەوە و بیگۆڕێ بۆ 
ئەزمەیەکی شۆڕشگێڕانە و لە پرۆسیسێکی 
شۆڕشی بەردەوامدا بەرەو شۆڕشی کرێکاری 

 .دەفعی بکات
لەم ڕوانگەیەوە ئەگەر بزوتنەوەی کۆتایهێنان 
بە دەسەاڵتی میلیشیایی ئێستا وەکو 
بزوتنەوەیەکی جەماوەری و شۆڕشگیرانە، لە 
دەوری ئاسۆیەکی سیاسی کە کۆمۆنیزمی 
کرێکاری دەیخاتە بەردەمی و بە ڕابەری 
کۆمۆنیزم پەرەبگرێت و بەسەرکەوتنیش بگات، 
هێشتا ئەمە بە مانای دەقیقی وشەکە شۆڕش 

بەاڵم ئەگەر   و سەرکەوتنی شۆڕش نییە.
سەرکەوتنی بزوتنەوەی هەڵپێچانی ئەم 
دەسەاڵتە بەو هەلومەرجانەوە کە کۆمۆنیزم 
دەیخاتە بەردەمی بەسەرکەوتن بگات، 
گورزێکی گەورە لە دەسەاڵتی 
سەرکوتگەرانەی بورژوازی دەدات و ڕەوتی 
شۆڕشی کرێکاری هەموار دەکات و 
هەلومەرجێک دەخوڵقێنێ کە وەکو لینین دەڵێ 

ی "لە هەر رۆژێکدا بە ئەندازەی بیست ساڵ"
دەورانی رکودی سیاسی و دەسەاڵتێکی 
بورژوازی سەقامگیر، ڕەوتی ئەم شۆڕشە 

بە مانایەکی تر هیچ قەتع و   خێرادەکاتەوە.
ڕاوەستانێک ناکەوێتە نێوان سەرکەوتنی 
بزووتنەوەی هەڵپێچانی ئەم دەسەاڵتە و 
هەنگاوی راستەوخۆ بۆ شۆڕشی کرێکاری، 

دیواری چینیان لە نێوان "هەروەکو لنین دەڵێت 
، بەواقعی دەکرێت هەر ڕۆژێک بە "نییە

ئەندازەی بیست ساڵ بەرەو سۆسیالیزم 
   تاوبدرێت.

 



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

بۆپێشەوە: ریفراندۆم بەسەرکەوتووی ئەنجامدراو 
خەلکی کوردستان دەنگیان بەجیابوونەوەدا، بەاڵم 
حزبەکانی بزوتانەوەی کاوردایەتای کە الیەناگارو 
پشتیوانی ریفراندۆم بوون، دەستیاان لە ئااکاامای 
ریفراندۆم هەڵگرت و ئێاساتاا ئەوەنادەی پەلەیاانە 
لەگەڵ بەغدا رێک بکەون، نایاو ئەوەنادە پاابەنادی 
ئاکامی ریافارانادۆم نایان، هاۆکااری ئەمە باۆچای 

ئۆکتۆبەر تا  ٦١دەگێڕنەوە؟ هەروەها دۆخی دوای 
ئێستاش، نیشانی دەدات، کە فیدرالیزمی قەومی و 
مایەپوچ بووەو ئایندەی خەلکی کوردستان لە بەغدا 
نییە، التان وانییە پێویستە ئامادەکاری و پێداگاری 
 لەسەر جیبەجێکردنی ئاکامی ریفراندۆم بکرێت؟ 

ئەنجامدانی رفراندۆم هەمیشە شانساای ئاسۆکمال: 
سەرکەوتنی هەیە، چونکە زۆربەی زۆری خەڵک بە 
تەجروبەی پراکتیکی خۆی بەو ئەنجاامە گەیشاتاوە 
کە سااەربەخاۆیاای ڕێااگااچااارەیە لەگەڵ حاکااومەتاای 
عێراقدا، بەاڵم حزبە ناسیونالیستەکان ئەناجاامادانای 
رفراندۆمیان بۆ جێبەجێکردنی ئەنجامەکەی نەبووە، 
بەڵکو وەسیلەیەک بوو کە لە ڕێگایەوە دەیاناویسات 
شەرعیەتێک بدەن بەو جێگەوڕیگەی تاازەیەیاان کە 
لە دوای داعشااەوە بەدەسااتاایااان هااێاانااابااوو. چ لە 
ناوخۆی عێراق و چ لە ئاستی ناوچەکە و جایاهاان 
ئەمەیان باۆ نەچاووە پاێاش و شاکاساتایاان هاێاناا. 
هۆکاری سەرەکی ئەوەی بە ئەناجاامای رفارانادۆمە 
پابەندنین ولەگەڵ بەغداد ڕیکەوتونەتەوە ئەوەیە کە 
سااتااراتاایااژی ناااساایااونااالاایاازماای کااورد لە عااێااراقاادا 
سەربەخۆیی کوردستان نییە. هەرچەندە ئەم کێشاە 
قەومایە لە هەردووالوە بەردەوامە. باۆئەوەی لەم 
ئەنجامگیریە تێبگەین پێویستە سەرەتا کاورتەیەکای 

ئابوری ئەم کاێاشاەیە بااس -پرۆسەیەکی مێژوویی
 بکەین.

بورژوازی لە عێراقدا نەیتوانیاوە لەدەوری باازاڕی 
نەوت هاوئاهەنگیەکای سایااسای و فەرهەناگای باۆ 
سااەرجەم هاااواڵتاایاااناای عااێااراقاای دروساات بااکااا. 
ناسیونالیزمی عەرەبی دەورەیەک توانیویەتی وەک 
سەرخانێکی سیاسی زۆربەی خەڵکی عاێاراق وەک 
نەتەوەی عەرەب بە دەوری دەوڵەتی عێراقادا ڕێاک 
بخا، بەاڵم هەر ئەمە وای کردوە کە کەماایەتایەکای 
خەڵاکاایااش وەک کااورد وەک هاااواڵتاای پاالەدوو لە 
دەوڵەتاێاکای عەرەبایادا ماامەڵە باکاا و سایااساەتای 
تەعریبکردنی کەرکوک و جێگا تێکەاڵوەکان بگارێاتە 
بەر. لەدوای ڕوخاااناای بەعساایااشااەوە ئاایااسااالماای 
سیاسی بەهەردوو بااڵەکەیەوە خەڵاکای عاێاراقایاان 
کردە دوو نەتەوەی شایاعەو ساونەی عەرەبای کە 
هەرچی زیاتر ئەم جیاکااریەی ناێاوان هااواڵتایاانای 
عێراقای تاونادتارکاردەوە و ئاێاساتاا باورژوازی لە 
عێراقدا خاوەنی هیچ بزوتنەوەیەکی سایااسای نایایە 
کە بتوانێ هاوئاهەنگیەکای سایااسای و فەرهەناگای 
سەراسەری بۆ دەوڵەتی عاێاراق و هااواڵتایەکاانای 
دروسات بااکاا و شااەڕ و ماالااماالنااێاای سایاااساای و 
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی ئەم دەوڵەتەی لەبەریەک 
هەڵوەشاندوە و ناجێگری سیااسای و کاۆمەاڵیەتای 

 گەورەی توش کردوە. 

لە کوردستانیش ناسیونالیزمای کاورد لەبەرئەوەی 
لە دوای جەنااگاای جاایااهاااناای یەکەم و ڕوخاااناای 
ئیمپراتۆریەتی عوسمانی لە شێوەی عەشیرەتگەری 
و ناوچەگەریدا دێتەمەیادان و لە ڕێاگەی زماان و 
خوێندنی ڕەسامای کاوردیەوە فەرهەناگاێاک شاکاڵ 
پێدەدا کە نااتاواناێ هەماوو بەشاەکاانای ساۆران و 
بااادیاانااان هاااوئاااهەنااگ بااکااا و کااێااشااەی ناااوخااۆی 
بزوتانەوە سایااسایەکەشای لە شاێاوەی جەاللای و 
مەالیاادا زیاااتاار ئەم خەسااڵەتاای باانەماااڵەیاای و 
عەشیرەتگەری و نااوچەگەریە تاۆخ دەکااتەوە. لە 

یشەوە هەرچەناد دیافااکاتاۆ ساەربەخاۆ ٦٧٧٦دوای 
دەبێ لە ڕژێمی بەعس، بەاڵم نە لەباری ئااباوریەوە 
توانای سەربەخۆی دەبێ و نە لەباری سیاسیشەوە 
دەتاواناێ یەک ئاایادارە باێات و بەم شاێاوەیە دوو 

ڕۆشاانااباایااری ناااوچەگەری لەالیەن دوو حاازباای 
چەکاادارەوە دەبااێااتە ناااساانااامەی داناایااشااتااواناای 

ەوە ئاڵوگۆڕی گارناگ لەبااری ٦١١٣کوردستان. لە 
ئاباوریەوە ڕودەدا و نەوت دەباێ بە بانەماایەکای 
ئیمکانی سەربەخاۆباون و ڕێاکەوتانای ساتاراتایاژی 
دەساڵەش حکومەتی هەرێم دەکاتە ئەماری واقایاع. 
بەاڵم هیچ ئاڵوگۆڕێکی ڕیشەیی لە ئیدارەی سیاسی 
و یاساایایادا ڕوناادات و دەساتاور و پەرلەماان و 
دەزگاااکااان وەک خااۆیااان ناااکااارا و ناااجااێااگاایاار و 
ژێردەستەی سیستەمی میلیاشایاایای دوو ئایادارەی 
حزبی دەمێنێتەوە. هەم سیاساەتای ناێاودەوڵەتای و 
دژایەتیەکانی ئێران و تورکیا و هەم بەرژەوەنادی 
سیاسی و ئابوریەکانی هەردوو حزبی دەساەاڵتادار 
و پەیوەندییە پاشکۆیەکانای یەکاێاتای باۆ ئاێاران و 
پاارتای باۆ تاورکایاا قااڵابای ماانەوەی کاوردساتاان 

 لەعێراقدا دەسەپێنن. 

حزبە دەسەاڵتدارەکانی ناسیاوناالایازمای کاورد لەو 
چوارچیوە سیاسی و نێودەوڵەتیەی تیایدا کااردەکاا 
بەرژەوەندیەکانی لەئاساتای لاۆکااڵ و نااوچەکاانای 
سااەوز و زەرددا لە پاااراسااتااناای ساایااسااتەمااێااکاای 
میلیشیایی عەشیرەتی و بنەماڵەییەوە بەڕیاوەدەچاێ 
کە لە پاێانااو پااراساتانای ئەم دەساەاڵتە هەرێامایە 
ولەژێر فشااری دەرەوەدا پاێاویساتای بە جاۆرێاک 
ڕیکەوتنە لە ئااساتای کاوردساتاانادا، بەاڵم ئەمە نە 
ساایااسااتەمااێااکاای ساایاااساای جااێااگاایاارە نە خاااوەناای 
بەرناااامەیەکااای دەوڵەتااای و ساااتاااراتااایاااژیە. ئەم 
پێاویساتایاانەی دەساەاڵتە نااوچەگەریەیە کە پالەی 
هاوئاهەنگی لە نێو ناسیونالیزمی کاورددا دروسات 
دەکات، نەک وەک ئەوانەی پییان وایە کە یەکێتی و 
پارتی ناسیونالیست نیان هەرباۆیە هااوئااهەناگایاان 
ناایاایە و دژ بەیەک دەوەسااتاان و لەگەڵ هااێاازی 
دەرەکیدا ڕیک دەکەون لەدژی یەکاتار. باورژوازی 
کااوردیااش ئەم حاازبە ناااساایااونااالاایااسااتااانەی وەک 
نااوێاانەری سااەرەکاای خااۆی لەم سااێ دەیەیەدا 
قبوڵکردوە و هیچ بزوتنەوەیەکای تاری باورژوازی 
نەیتوانیوە ڕەقیبی بێت و بتوانێ دۆخی کوردستاان 
بگۆڕێ وئایندەیەکی جیاواز بۆ چارەسەری کێشەی 

 قەومی بخاتە ڕوو. 

سەرەڕای ئەمەش لە فیدرالیزمی قەومی و سیستەم 
وپێکهاتەی سێ کوچکەی قەومی و مەزهەبی کورد 

ەوە ٦١١٣سونە، لەوەی تاا ئاێاساتاا لە  –شیعە   –
گااوزەراوە باااشااتاار دروساات نااابااێ.ئەم جااۆرە 
فیدرالیزمە مانای ناجاێاگایاری و کاێاشاە و شاەڕی 
بەردەوامە. خەڵاااکااای کاااوردساااتاااان کااااتاااێاااک لە 
رفراندۆمێکدا، کە مەسعود بارزانیش ساەرپەرشاتای 
دەکا، دیساانەوە هەر دەناگ بەساەربەخاۆیای دەدا 
نیشانەی شکستی ئەو فایادرالایازمەیە لە قەنااعەتای 

ئاۆکاتاۆبەر و دوای ئەویاش هەر  ٦١خەڵکدا. پیش 
خەلااک دەزاناان هاایااچ ئااایااناادەیەکاایااان لەگەڵ ئەم 
حکومەتە مەزهەبی و شیعیەی عێراقدا نایە و هەر 
رفراندۆمێکی تریش بکرێ و هەر فارساەتاێاکای تار 

 بێتە پێشەوە داوای سەربەخۆیی دەکەن.

رفراندۆم لەسەر دەستی ئەم حزبانە خۆی ناتاواناێ 
هیچ لەم واقیعەتانە بگۆڕێ. تەنیا وەک وەسیالەیەک 
بااوو کە پااارتاای و یەکااێااتاای بەکاااریااان هااێاانااا بااۆ 
هێشتنەوەی دەسەاڵتیان لەو هااوساەناگایەی دوای 
داعشدا. لە کااتاێاکایاشادا ئەم وەسایالەیە نەیاتاوانای 
ئامانجی ئەم دوو حزبە دابیان باکاا ئەوا هەردووال 
گەڕانەوە سااەر درێااژەدان بە هەمااان سااتاراتاایااژی 
مانەوە لە عێراق و قبوڵکردنی ڕۆڵای کەماایەتای لە 

سایەی زۆرینەی حکومەتی شیعەی عاێاراقادا. هەر 
نەبوونی ئەم بەرناامە وئااساۆیەش باۆ چاۆنایەتای 
دامەزراناادناای قەوارەیەکاای ساایاااساای و ئااابااوری 
سەربەخۆ لە بەغداد وای کردوە کە ناسیونالایازمای 
کورد لە بنەبەستدا بمێنێتەوە و نەتوانێ شەرعیەتای 
خاۆی لەڕێاگاای ئاایادیاا و ڤایاژن و سایااساەت و 
فەرهەنگێکی دەوڵەتیەوە جاێاگایار باکاا و هەمایاشاە 
ئاینادەی ئەم دەساەاڵتاداریەتایە ناادیاارە، هەرباۆیە 
پاااێاااویساااتااای بە ساااەرکاااوتااای باااێ پەردە یاااان 
تۆخکردنەوەی سنورە ناوچەیای و عەشایارەتای و 
حاازباایەکاااناای زیاااتاارە بااۆ درێااژەدان بە مااانەوەی 
دەسەاڵتە لۆکاڵیەکانی. ئەم شاێاواز و سایاساتەمای 
بەڕیوەبردنە لەبواری بەرهەمهاێاناان و فارۆشاتانای 
نەوت و بازرگانی و وەرگرتنی گومرگی سنورەکان 
و باودجە لە دەوڵەتای عاێاراق، یااخاود لە باواری 
سیاسەت و پەرلەمان و یاسا و پەروەردە و هاتاد.. 

 دەبینرێ.

ئاۆکاتاۆبەر و چاونەوە بەغاداد و  ٦١ڕوداوەکانی 
بەشداری پارتی و یەکێتی لە هەڵبژاردنی پەرلەماان 
و حکومەتی عێراق ئیتر ئەو مەلەفەی داخستاوە کە 
ناوی "ئاکامی رفراندۆم" بوە. لەبەرئەوەی پارتای و 
یەکێتی رفارانادۆمایاان ئەناجاام دا و خەڵاک تەنایاا 
بەشااداری لە پاارۆسااەیەکاادا کااردوە و دەنااگاای 
بەسەربەخۆیی داوە لەبەرئەوەی ئەوە بە قاازاناجای 
بووە. ئێستاش وەک پێش رفراندۆمی سێپاتەمابەری 

خەڵااک هەمااان خااواسااتاای هەیە، بەاڵم ئەم  ٦١٦١
خەڵکە خاوەنی بزوتنەوەیەکی سەربەخۆی سیاسای 
و جەماوەری نییە تا خۆی باکااتە مایاراتاگاری ئەو 
رفااراناادۆمە و هاایااچ کااام لەو هااێاازانەشاای ئەم 
رفراندۆمەیان بەرپاکرد ئاێاساتاا خاۆیاان نااکەن بە 
خاوەنی. لە ئێستادا ئەم رفراندۆمەی سێاپاتەمابەری 

لەسااەر  ٦١١٥وەک رفااراناادۆماای نااافەرماای  ٦١٦١
کاغەز یان نێتدا ماوەتەوە و خاوەندارێتی رفراندۆم  
و سااەربەخااۆیاای بە بەدەسااتەوەگاارتااناای "ئاااکاااماای 
رفراندۆم" ئۆتۆماتیکی خۆی نابێتە هێزێکی یاسایای 
و فیعلی، کە تەنیا بە ئاامااژەپاێاکاردنەوەی"ئااکاامای 
رفراندۆم"  فشارێک دروست بکا کە لە یەکاێاتای و 

 UNپارتیەوە تا حکومەتی عێاراق و ئەماریاکاا و 
 حسابی بۆبکا. 

بۆپێاشاەوە: نااوەنادی ساەربەخاۆی کاوردساتاان، 
لەسەروبەندی ریفراندۆمدا، چاالک بوو، بەاڵم دوای 
کۆتاییهاتانای ئەناجاامادانای ریافارانادۆم، کاۆتاایای 
بەکارەکانی خاۆی هاێاناا، پاێاویسات نایایە الیەنای 
ساایاااساای تاارو لەوانەش ناااوەناادی سااەربەخااۆی 
کوردستان، چاالک بیتەوە یاان بەدیالای نااوەنادی 
سااەربەخااۆ کااوردسااتااان پاایااک بااێاات و کااار 
بۆسەربەخۆی کوردستان و جێبەجێکردنی ئاکامی 

 ریفراندۆم بکات؟

ئێمە وەک کەمپینی رفراندۆم و گۆڤاری ئاسۆکمال: 
رفاارانااادۆم و دواتااار نااااوەنااادی ساااەربەخاااۆیااای 

ساااڵاای ڕابااردوودا چاااالکاای  ٦١کااوردسااتااان لە 
جۆراوجۆری سیاسی و ڕاگەیاندن و ناڕەزایەتیمان 
ئەنجامداوە. لەهەر دەورەیەکدا بەپێی پاێاویساتای و 
ئەولەویەت و تواناییەکانی خۆمان و پشتیوانایەکاان 
شااێااوازی کااارمااان دیاااریااکااردوە و گااۆڕیااومااانە. 
دەورەیەک زۆر چاااالک بااویاان و دەورەیەک کااپ 
بوین. ئێستاش دەورەیەکی کپیە لەدوای رفراندۆمی 

و هەر کااات ئەم خااواسااتە  ٦١٦١سااێااپااتەماابەری 
لەکااۆمەڵااگەدا کەوتەوە ئەولەیەتاای خااواسااتەکاااناای 
خەڵک ئاێامەش باێاگاوماان کااری زیااتاری لەساەر 

دەکەین. تەجروبە و توانای تیاوری و پاراتایاکای و 
ڕاگەیاندنی بۆ دەخەینەوە کاار. ئەوەی تاا ئاێاساتاا 
وەک کەمپینی رفراندۆم و نااوەنادی ساەربەخاۆیای 
کوردستان کراوە ئامانجی خۆی لەوەدا بەدیهێانااوە 
کە رفااراناادۆم و سااەربەخااۆیاای وەک فااکاارە و 
ڕێگاچارە ناسراوە و چیتر پیویساتای بە نااساانادن 
نەماوە. جەماوەری ملێاونای رفارانادۆمایاان کارد و 
تەجااروبەیااان هەیە و ئەوەی بەردەوامە باااساای 
دۆخی سیاسای کاوردساتاان و ئاایانادەکەیەتای کە 
دەکرێ لە ڕێگەی میدیا و کاۆڕەوە بااس باکارێ و 
وەک ناااوەناادی سااەربەخااۆیاای کااوردسااتااان یااان 

 کەسایەتیەکانی ئەم بوارە بەردەوام دەبین. 

ئەوە ڕۆشاانە کە ئااێاامە وەک کەمااپاایاان و کاااری 
ڕۆشنگەری و ناڕەزایەتی و کاۆڕ و کاۆنافارانسای 

ساااڵاای ڕابااوردودا لەسااەر  ٦١زۆرمااان گاارت لە 
رفراندۆم و سەربەخۆیی، بەاڵم لەبەرئەوەی وەک 
کۆمۆنیزم بزوتنەوەیەکای سایااسای و جەمااوەری 
نەبوین و دەسەاڵتدار نەبوین نەمانتوانی رفارانادۆم 
بەرپابکەین و پارتی و یەکێتای لەبەرئەوەی هاێازی 
دەسەاڵتداربون ئەنجامیاندا. ئەمە هەمان ڕاستیاماان 
پااێ دەڵااێ لەسااەر ئەوەی کە الیەنااێااک دەتااوانااێ 
"ئاکامی رفراندۆم" بەدەستەوە بگرێ و جێبەجێ بکا 
کە لە جێگای پارتی و یەکێتی ئەو دەسەاڵتدارباێات. 

ساڵی تریش کەمپیان و  ٦١بەبێ ئەم هێزە ناتوانین 
کۆڕ و خۆپیشاندان بۆ "ئاکامی رفراندۆم" بکەیان و 
هەموو کاتیش پێمان وابێ بەم ئاااڵ و دروشامەوە 
سبەینێ دەبینە میاراتاگاری "ئااکاامای رفارانادۆم" و 

 سەربەخۆیی جێبەجێ دەکەین.

وەک لەسەرەتااوە وتام لەوانەکاانای رفارانادۆمەوە 
دەبااێ باازاناایاان کە ماایااراتااگااری سااەربەخااۆیاای و 
بەکااارهااێااناااناای بەڵااگەی "ئاااکاااماای رفااراناادۆماای 

" لە پێشدا پێویساتای بەهاێازێاکە ٦١٦١سێپتەمبەری 
کە چارەنوسی کوردستان دیاری بکا و ئەو کات لە 
جێگای پارتی و یەکێتی بڕیاری سەربەخاۆیای دەدا 
یان ئەگەر پاێاویسات باوو رفارانادۆماێاکایاشای باۆ 
بەرپادەکا. بۆ لێسنەندنەوەی دەسەاڵتیش لە یەکێتی 
وپارتی پێویستە بەدیلێکی کرێکاری و کۆمۆنیساتای 
دروسااات باااباااێ کە ساااەرجەم سااایاااساااتەمااای 
دەسەاڵتدارێتای ئەم دوو حازبە هەڵاوەشاێاناێاتەوە. 
ئەمەش بەدەوری خاواساتای ژیاان و گاوزەران و 
ئااازادیەکاااناای خەڵااکاای کاارێااکااار و فەرماااناابەر و 
کەمدەرامەت و ئازادیخوازی کاوردساتاانەوە شاکاڵ 
دەگرێ نەک بەتەنیا بەدەوری "ئاکامی رفراندۆم" و 
خاااواساااتااای ساااەربەخاااۆیااای کاااوردساااتاااانەوە. لە 
هەلااومەرجاای ئەمااڕۆدا ئەم چاایاانە چەوساااوەیە 
سااەربەخااۆیاای بەدەرگااای کاارانەوەی ڕزگاااری و 
ئازادی خۆی نابینێ، بەڵکو بەشێکە لەچارەساەرێاک 
کە دەبێ لەگەڵ البردنای دەساەاڵتای ڕاساتەوخاۆی 
یەکێتی و پارتیدا کێشەی چارەناوسای کاوردساتاان 

 لەگەڵ دەوڵەتی عێراقدا یەکالیی بکرێتەوە. ...

لە پاارساایااارەکەتاادا باااساات لە "بەدیاالاای ناااوەناادی 
سەربەخۆی کوردستان کردوە کە پێک بێت" و کار 
بۆ ساەربەخاۆیای کاوردساتاان و جاێابەجاێاکاردنای 
ئاکامی رفراندۆم بکا. وەک وتام ئەم بەدیالە دەباێ 
بزوتنەوەیەکی سیاسی و جەماوەری چینی کرێکاار 

و زەحاااامەتااااکااااێااااشاااای 
کوردستان بێتە مەیادان... 
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دیمانەلەگەڵئاسۆکەمال...سەبارەتبە
 تێپەڕبوونیساڵێکبەسەربەپرسیریفراندۆمدا

 بەشی دووەم و کۆتایی

 ٤١بۆ الپەرە 



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 15/10/2013(  83)ساڵی دووەم ژمارە 

 پاشماوەی... دوا وتە

لەگەڵ کۆمپانیای ماریۆت. کرێکارەکان خوازیارن کە 
لەو گرێبەستە تازەیەدا کرێکانیان زیاد بکرێت و 
مەسەلەی دڵنیایی لە بەردەوامی کارەکانیان دەبێت لەو 
گرێبەستە تازەیەدا خاڵی گرنگ بێت و گرنگی زیاتری 
پێ بدرێت. هەروەها لەبەر هاتنە کایەی تەکنۆلۆجیای 
پێشکەوتووی زیاتر بۆ ناو میوانخانەکان و 
چێشتخانەکان دەبێت بابەتی سەالمەتی کاریش گرنگی 
زیاتری پێبدرێت و داوایەکی سەرەکی کرێکارەکان 

 دەبێت.

جێگەی باسە بە پێی بەدواداچوونی هەندێک سەرچاوە 
لەوانە لەیبەر ستارت کۆمپانیای ماریۆت بۆ 
میوانخانەکان، یەکێکە لە پارەدارترین و قازانج 

 هێنەرترین کۆمپانیا لە سەرتاسەری جیهاندا.

نزیک بەچارەکە ملیۆن هاواڵتی ئەڵمانی دژ بە 
 !نەژادپەرستی واڵتەکەیان خۆپیشاندانیان کرد

دامەزرێنەرانی سۆشیالیزمی زانستی )مارکس و 
ئەنگلس( لە مانیفێستی کۆمۆنیستدا دەڵێن" لەگەڵ 
نەمانی کێشمەکێشی نێوان چینەکان لەناو گەلدا، 
هەڵوێستی دوژمنکاری و کینەی نێوان نەتەوەکان 

 لەناودەچێت".

، ڕێپێوانێکی مەزن ٦١٦٨ی ئۆکتۆبەر ٦٣ئەمڕۆ شەممە 
لەبەرلینی پایتەختی ئەڵمانیا، بەڕێوەچوو دژ بە 
نەژادپەرستی. ڕێکخەرانی ڕێپێوانەکە گووتیان کە نزیک 
بە چارەکە ملیۆنێک کەس بەشداریان کردوە. ئەم 
ژمارەیەش لە سەروی پێشبینیەکاندا بوو. بەرەی 
)ناکرێت دابەشبین( بانگەوازی ئەو ناڕەزایەتیەی 

کردبوو، لەژێر دروشمی) لە پێناو کۆمەڵگەیەکی کراوە 
 هاوپشتی لە جیاتی تەریکخستنەوە(. -و ئازاد

ئامانجی ئەو بەرەیە، وەستانەوەیە لە بەرامبەر هاندانی 
بەرەی ڕاست و جیاکردنەوەی و خنکانی پەنابەران لە 
دەریان سپی ناوەڕاست، و کەمکردنەوەی کۆمەکە 
کۆمەاڵیەتیەکان. فیلیکس مۆلەربۆ ئاژانسی هەوالی 
ئەڵمانی )د.ب.ا( گووتی" ئێمە زۆر ڕازین لە 
بەرەوپیرهاتنەکەمان"، ئەوەشی زیادکرد" ئەمە 
جەختکردنەوەیە لەسەرئەوەی کە کەسانێکی زۆر هەن 
کە دەیانەوێت ئاماژە بەوە بکەن لەپێناو هاوپشتی دژ 
بە توندڕەوی ڕاست. خۆپیشاندەران الفیتە و باڵۆنیان 
هەڵکردبوو کە لەسەری نووسرابوو )نا بۆ هاندان دژ 
بە موسولمانان و نەژادپەرستی بەدیل نییە(. 
ژمارەیەکی زۆر لە ڕێکخراو و یەکێتیەکان و پارتەکان 

 پشتیوانی لەو ڕێپێوانە دەکەن.

قسەکەری بەرەی )ناکرێت دابەشبین( بەناوی)تیریزا 
هارتمان( بۆ ئاژانسی هەوالی فەرەنسی )اف ب( 
گووتی" ئێمە ئەمڕۆ لێرەدا زۆر ڕوو ناکەینە 
سیاسەتمەداران، بەڵکو ڕوومان لە کۆمەڵگەی مەدەنیە. 
لەسەر خەڵک پێویستە کە تێبینی ئەوەبکەن کە لەسەر 
خۆمانە شتێک بجووڵێنین بۆئەوەی گۆڕانکاری 

 ڕووبدات".

سیاسەتمەدارێکی سەر بە پارتی سۆسیالیستی 
دیموکراتی گووتی"زۆرینەی هاواڵتی ئەڵمانی پشتیوانی 
لە لێبووردەیی و کرانەوە لەبەرامبەر دنیا دەکەن. 
ئەوەشی زیادکرد کە نەتەوەیی تازە کێشەکان 
چارەسەر ناکات. هەروەها گووتی" پێویستمان بە 
دابڕان نییە، بەڵکو پێویستمان بە کۆمەکی نێودەوڵەتی 
پتر هەیە. هەمەجۆری ڕەنگی پێست و ئەسنیک و ئایین 
و شێوەی جیای ژیان، دەبێتە دەوڵەمەندبوونی ئێمە، 

نەک هەڕەشە". ئاماژەشیدا بە" دوژمنایەتیکردنی بێگانە، 
و دژایەتی سامیەکان، نابێت جێگەیان بێتەوە. نەک تەنیا 

 لێرە، بەڵکو لە هەر شوێنێکی دیکەی جیهان".

ئەم هەواڵەی لەم سەرچاوە گرنگەی ئەڵمانی 
باڵوکراوەتەوە، جێگەی خۆشحاڵیە و هیوابەخشە بۆ 
پشتیوانی لەو بیردۆزەی کە دەڵێت )دوژمنایەتی نێوان 
گەل و نەتەوەکان بوونی نییە(. واتە؛ سەرەڕای 
جیاوازی پێست و ڕەگەزی ئینسانەکان، ڕق و کینەی 
نێوان ئینسانەکان بوونی نییە. دوژمنایەتی و ڕق و 
کینە و جەنگ، بە بیانووی پێویستی چینایەتی دەکرێت. 
چینی دەسەاڵتدار، بەردەوام خەریکی جیاکاریە. مۆرکی 
ئایدیۆلۆجی درۆینە و نەژادپەرستی و ئایینی تایفی 
گەشە پێدەدات بۆ وەگەڕخستنی جەنگ و پڕکردنەوەی 
چاوچنۆکی خۆیان. لە نموونە زۆر بەناوبانگەکان؛ 
بانگەوازی هیتلر بوو، کاتێک میللەتی ئەڵمانی جۆش 
دەدا بە درۆی) ئەڵمانیا لەسەروی هەمووانە(. یان 
لەپێناو دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسرائیل بۆ جوولەکە 
دەیانگووت )جوولەکە میللەتی هەڵبژێردراوی خوایە(. 
نموونە زۆرن بۆ خورافاتی ئایدیەلۆجی، بۆ خۆڵکردنە 
چاوی جەماوەر و دوورخستنەوەیان لە 
مرۆڤایەتی.حکومەتی ئەڵمانی پێشوازی لە پەنابەرانی 
سووری کرد، بۆ پڕکردنەوەی بازاڕی ئەڵمانی بە 
هێزی کاری هەرزان. لەهەمان کاتیشدا؛ پشتیوانی لە 
تیرۆریزم دەکات لە سوریا، و کار دەکات بۆ جێخستنی 
توندوتیژی ئیسالمی لە ئەڵمانیا لە بەرامبەر خەباتی 
چینایەتی، لەجیاتی ڕیشەکێشکردنی. بۆیە بەشێوەیەکی 
سروشتی ڕۆحی دوژمنکاری لەالی باڵی ڕااستی 
کۆمەڵگەی ئەڵمانی زیندوودەبێتەوە دژ بە کۆچبەران، 
وەک پەرچەکردارێکی سروشتی. بەاڵم ویژدانی 
ئینسانی لە ناخی جەماوەری ئەڵمانیدا جێگیرە، و 

 گاڵوی نەخشەکانی حکومەت کاریان تێناکات.

سەرۆک کۆماری و پۆستە 
سیادیەکان، سەفقەیەکی ئابورییە لە 
تااڵنی، هەر الیەنێکی سیاسی کە ئەو 
پۆستە وەردەگرێت، وەکو ئەوە وایە 
کۆمپانیایەکی ئامادەکراوی سەرەوت 
پیکەوەنان و بانق سازی بەالشی 
دەست کەوتبێت، و شانسی ئەوەشی 
هەیە چەندین کەسی تر بکاتە 
هاوپشکی ئەو کۆمپانیای دزییە 

 وەگەرکەوتووە...
لەو چوارچیوەیەدا مەعسوم، بەرهەم و 
بەرهەمەکانی داهاتوو، ئامادەن پشت 
بکەنە هەموو پرانسیب و مۆرالێکی 
ئینسانی، بۆ گەیشتنیان، بە مەنزڵی ئەو 
پۆستانەی، دەبنە سەرچاوەی 
بەملیۆنیر بوون و بەخشینی پشکیش 

 بە هاوبەشە هاوپیشەکانیان... 
بەرهەم سالح و هاوپشکەکانی، ئێستا 
و داهاتوو، کە خاوەنی چەندین پشکی 
تری سیاسی، تااڵنی و ئاشکراو 
نهێنین، ناچار بە سازان  و رێکەوتنن، 
لەسەر ئەو پارە مۆڵەی بەبەالش و 
لەپای خۆشخزمەتی و نۆکەر 
پیشەییدا، دەستیان پێی دەگات... 
کیشەی نیوان یەکێتی و پارتی لەسەر 
ئەو پۆستەو کیشەو ملمالنێ و 
کێبەرکێ لەناو سەرانی حزبیکیشدا 
بۆئەو پۆستە، سەرچاوەکەی ئەو 
موچەو تااڵنیە ئاشکرایەو ئەو پیگەیەیە 
کە دەکرێ لێیەوە، چەندین کەناڵی 
دزی و تااڵنی تری لێ سەرچاوە 

 بگرێت...
لە کاتێکدا سەرانی ئەحزابی سیاسی 
بۆرژوازی و لە پۆستە ناچیزەکاندا، 
دەبنە خاوەنی ملیۆنان و ملیاردها 
دۆالر و سامان، کە زوربەی 
هەرەزۆری خەڵکی کرێکارو دەست 
تەنگ، موحتاجی ئاوی خواردنەوەی 
پاک و روناکی کارەبان، موحتاجی 
سەرپەنایەکی شیاوی ئینسانی و 
سەرەتاییترین خزمەتگوزارین، 
موحتاجی خوێندن و پەروەردەو 
تەندروستین، موحتاجی رێگاو بان و 

 ژیانێکی ئارامن... 
ئەم نابەرابەرییە ئابوری و ئەو 
جیاوازییە لە موچەو ئەو پۆستە 
ناچیزە زیاد و سەرو خەڵکییە، پر 
لەقاسەی دۆالرو ئەو سەرچاوەی 
کەڵەکەی سەرمایەیەیە، بەشیکە لە 
قیزەونترین روخسار و سیمای 
زاڵمانەی نیزامی سەرمایەداری، 
بەتایبەتیش لە واڵتانی دواکەوتووی و 

 کریگرتەی دەوڵەتەکانی تردا... 
ئەم نیزام دەسەاڵتە دەبێ بڕوات، و 
سامان و داهاتی کەڵەکەکراویش بۆ 
هاواڵتیان بگێردرێتەوە... ئەم دزییە 
دەبێ رابگیرێت... چۆن تیکۆشان بۆ 
باشترکردنی ژیان پیویستە، ئاواش 
دەستکۆتاکردنی ئەو دزانە لە تااڵنی 
ئاشکراو بەناو یاساییدا، پێویستیەکی 

 حاشاهەڵنەگرە... 

نەبۆتە پەیامبەرو... قارەمانی ئەو کارەساتە نەخیر 
هەرگیز...! بێگومانە ئەوانە هۆکارێک بوونە بۆ 
کۆیلەو قوربانی بوونەکەی، بەاڵم ئەوەی ئەوی 
کردوە بە پەیامبەرو قارەمانی ئەو روداوە 
کارەساتبارە بە پلەی سەرەکی لەبەر ئەوەیە کە 
ئەو خاوەن ئیرادەو ئامادەیی و قوربانی ئازادانەیە 
لە پێناوی گەیاندنی کرۆکی ئەو کارەساتە بە ڕای 
گشتی ئازادیخوازی جیهان. بۆیە ئەگەر لەم گۆشە 

نیگایەوە سەرنجی کارەسات و قوربانییەکانی 
خەڵكی شەنگال و خودی ڕۆڵ و ئەرک و 
پەیامەکەی نادیە موراد بدەین ئەوە بەو ڕایە 
دەگەین کە ئەو بەڵێ ئەمڕۆ لە نێو دەیان هەزار 
کەسی قوربانی، و تەنانەت ئەوانەی لەناو 
ڕیزەکانی حزبەکانی کوردایەتی و خێڵەکیەکاندان 
و خاوەن بڕوانامەو سیاسەتمەدارن، بەاڵم نادیە 
بۆتە هێماو پەیامبەرو قارەمانی ئەو خەڵکە 
قوربانییە. بەڵێ ئەوەی ئەم قوربانییەی کردە 

پەیامبەرو قارەمانی کارەساتی شەنگال، تەنها 
ئیرادەو ئامادەیی و عەزم و جەزمی ئینسانی 
خۆی بوو. خۆ ئەگەر هەر کەس و الیەن و 
دەزگاو دەوڵەتیکێش لە پشتی ئەو ڕوداوە هەر 
مەبەست و بەرژەوەندیەکییان هەبێت، کە بیگومانە 
زۆریان هەیانە، ئەوە هیچ لە پێگەو ڕۆڵ و ئەرک 
و پەیامەکەی نادیە کەم ناکاتەوەو نابێت کەم 

 بکریتەوە.
 

درێژەی... هەواڵ و نارەزایەتییە کرێکاری و 
 جەماوەرییەکان

 درێژەی... لە گۆشەیەکی ترەوە

تاکو بتوانێ سەربەخاۆیای و ساەرجەم خاواساتەکاانای 
خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێشی کوردستان بەدی بێنێ. 
ئەم کارە بە پرۆژە و کەماپایاناێاک نااکارێ کە هاێازی 
جەماوەری و سایااسای نەباێ و نەتاواناێ لە جایااتای 
یەکێتی و پارتی بڕیار لەسەر پەیوەندی و چارەناوسای 
کوردستان لە گەڵ عێراق و حکومەتی ناوەندیدا بادات. 
ئێستا ئەولەویەتی کاری ئاێامە وەک کاۆماۆنایاساتەکاان 
ئەوەیە کە باازوتاانەوەیەکاای چاایاانااایەتاای کاارێااکااار و 
زەحمەتکێشی کوردستان بەڕێ بخەین، تاکو باتاوانایان 
کیشە سیاسی و ئابوریەکانی بەردەم خەڵاک لەوانەش 
سااەربەخااۆیاای وەاڵم باادەیاانەوە، بەتااایاابەتاایااش لەهەر 
ئاڵوگۆڕێکی سیااسای عاێاراق و نااوچەکەدا وەک ئەم 
هێزە سایااسای و جەمااوەریە ساەربەخاۆیە باتاوانایان 

 چارەنوسی کوردستان بگۆڕین.

ئۆکتۆبەر هاوڕێیانێک "بزوتنەوەی ئاازادی و  ٦١دوای 
سەربەخۆیی کوردستان" دروستاکارد وەک بەدیال باۆ 
"سەربەخۆیی" هەر ئەوکات ئەم ڕەخنانەم لەو پڕۆژەیە 
گرت کە ڕاستەوخۆ لەگەڵیان بااساماکارد، کە دەمەوێ 
لێرەدا بەچەند خاڵێک ڕەخانەکاانام لەو پاڕۆژەیە بااس 
بکەم بەمەبەستی ڕۆشنترکردنەوەی پرسایاارەکەی تاۆ 
سااەباااارەت بە "بەدیااالااای نااااوەنااادی ساااەربەخاااۆیااای 

 کوردستان". 

یەکەم؛ ئەم پااڕۆژەیە دوو مەسااەلەی تااێااکەڵ کااردوە 
یەکەمیان ئازادی و دوەمیان سەربەخۆیی کوردساتاان. 
کە ئەمە دوو کیشەی جیاوازن. لەوانەیە کوردستان بە 

سەربەخۆیی بگات، بەاڵم هیچ ئازادیەکی تاێاداباێات، وە 
ئااازادیااش و حااکااومەتاای نااوێاانەراناای خەڵااک لەڕێااگااای 
سەربەخۆیایەوە ناایەتەدی. هااوکاات بااسای گاۆڕیانای 
دەسەاڵتی یەکێاتای و پاارتای بە دەوڵەتای ناوێانەرانای 
خەڵکی دروشمێکی پۆپۆلیستایە و وەک کاۆماۆنایاسات 
دوای دووسااەدە لە تەجااروبە و زانساات و تاایااۆری 
ئەوەی دەوڵەت نوێنەری چینێکی دیاریکراوە و شاەڕی 
چینایەتای هەماووی لەساەر دەوڵەتە و شاتاێاک نایایە 

 بەناوی دەوڵەتی ئازادی خەڵک . 

دووەم؛ هەربااۆیە ئەم پااڕۆژەیە زیاااتاار کەمااپاایاانااێااکاای 
ئۆکتاۆبەرە کە پاێای واباوو  ٦١تەبلیغاتی دوای دۆخی 

دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی لە کوردستان تەواو بووە و 
تێکی کاتی  ئەم بزوتنەوەیە ئەرکی دروستکردنی حکومه

مااانااگاادا.و  1ی  ماااوه سااتااور لااه کااردناای ده وئاااماااده
دیاااریااکااردناای "لاایااژنەی دانااوسااان لەگەڵ دەوڵەتاای 

کان و  ڵکی شاره تی خه رایه کانی نوێنه ته ی ه ناوەندا"و" هه
قاۆنااغای  ، لاه وه سات پاێایااناه یاوه کانی پاه نه و لیژ کۆمیته
رداو شاااتااای لەو باااابەتەیە کە "دۆخاااێاااکااای  ڕاگاااوزه

شۆڕشگێڕانە" دەیخوازێ. ئەمە هیچ لێکدانەوەی واقعای 
لە دۆخی سیاسی و هاوسەنگی و ملمالنێی هێزەکان و 
هەربۆیە ئەم پڕۆژەیە هیچ فکر و تیاۆریەکای سایااسای 

 جدی لە پشتەوە نییە. 

سێهەم؛ هاوڕییاناێاک کە تایاۆریازەی ئەم بازوتانەوەیە 
دەکەن دەڵێن"حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردساتاان" 
ناتوانێ ئەم بەدیلە بێات باۆیە "بازوتانەوەی ئاازادی و 
سااەربەخااۆیاای کااوردسااتااان" پااێااویسااتە. کەواتە ئەمە 
دۆزینەوەی بەدیلی حزبە نەک بەدیلێک بۆ وەاڵمادانەوە 

بە نیازەکانی چیانای کارێاکاار و خەڵاکای کاوردساتاان. 
چونکە ئەگەر بەدیلێک باتاواناێ حاکاومەتای ناوێانەرانای 
خەڵااکاای کاارێااکااار و زەحاامەتااکااێااش دروساات بااکااا و 
سەرچاوەی دارایای و ساەرباازی باخااتە دەسات ئەم 
چینە چەوساوەیە و ئازادی و یەکساانای لەکاۆمەڵاگەدا 
دابین بکا ئیتر حزبی کۆماۆنایاساتای کارێاکااری باۆچای 
پێویستە؟ هەرباۆیە دەبایانایان ئەم "بەدیال"ە کە داوای 
سەربەخۆیی کوردستان دەکا جێگای حزبی گارتاۆتەوە 
و تەناااانەت لە نااااڕەزایەتااایەکاااانااای کااارێاااکااااران و 
فەرمانبەرانیشدا ئەم حزبە "بەدیلەکەی" دەناێارێ پەیاام 
بە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان بادا! بەڕای مان ئەم 
دۆزینەوەی بەدیل بۆ کاۆماۆنایازمە نایاشاانەی ئەزمەی 
بزوتنەوەکەمانە، کە دەباێ نەک بە هاێاناانای پاڕۆژەی 
خەیاڵی، بەڵکو بە لێکۆڵایانەوەی زانساتای لە کاێاشاە و 
کەموکوڕیەکانی بکۆڵینەوە و بزانین کە چۆن دەتاواناێ 
ئەرکەکانی خۆی و لەوانە بەدیهێنانی خواستی خەڵاکای 

 کوردستان بۆسەربەخۆیی بەدی بهێنێ. 

بەکورتی ئەمڕۆ کاری ئاێامە وەک کاۆماۆنایاساتەکاانای 
کااااوردسااااتااااان وەاڵماااادانەوەیە بەسااااەرجەم ئەو 
پێداویستیانەی بزوتنەوەیەکی سایااسای و جەمااوەری 
کرێکاری لە کاوردساتاان دێاناێاتەمەیادان کە دەتاواناێ 
لەهەموو مەیدانە سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتیەکاندا 
وەاڵماای پااراتاایااکاای خااۆی بەو کااێااشااانە بااداتەوە کە 
بورژوازی کورد و حکومەت و دەساەاڵتای یەکاێاتای و 
پارتی بۆ چینی کرێکار و زەحمەتاکاێاش و کاۆمەڵاگەی 
کوردستانیان دروستکردوە. پڕۆژە و بەدیلای دروسات 
و واقعای دەباێات لەالیەن ئەم هاێازەوە باخارێاتە ڕوو 

 ئەوکات دەبێتە بەدیل و واقع. 

 درێژەی... دیمانە لەگەڵ ئاسۆ کەمال... 
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" کتێبی "پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان چیمان پێدەڵێت؟ 
  وه رانه ردیدی خوێنه به  وته که

 ١/٨٢//١٢/٨دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو 

بەپێی هەوڵێکی ئاژانسی پەیامنیر کە 
ڕایگەیاندووە لەسەرچاوەیەک 
لەدەستەی کارگێری مەکتەبی سیاسی 
یەکێتی نیشتیمانیەوە دەستیان 
کەوتووە... لەداهاتی سەرۆک کۆمار 

ملیۆن دۆالری  ٢٦کە برەکەی 
مانگانەیە، هەریەک لەباڵ و الباڵەکانی 
یەکێتی خاوەن پشکن لەم برە پارەیە 
و بەپێی رێکەوتنێک کە لەنێوخۆیاندا 
لەسەری رێک کەوتوون، پشکەکان 
 بەم جۆرەی خوارەوە دابەش کراوە:

 ملیۆن دوالری مانگانە بۆ الهور جەنگی. ٦٥
 .ملیۆن دۆالری مانگانە بۆ باڤیڵ تاڵەبانی ٦٢
 .ملیۆن دۆالری مانگانە بۆ كۆسرەت رەسول ٥
 .ملیۆن دۆالر بۆ میدیای یەكێتی ٣

باقیاتەکەی بۆ سەرۆک دەمێنێتەوە کە مانگانە دەکاتە، پینج ملیۆن 
 دۆالر....

ئەوەی گومان هەڵناگرێت و خەڵکی عێراق و کوردستان، پێی ئاشنان، 
لوشدانی داهات و سامانە لەالیەن سەرانی حزبە میلیشیایی و تایفی و 
قەومیەکان. لەالیەن وەزیر و ئەندام پەرلەمان و خاوەن پۆستە سیادییە 
حکومی و حزبیەکان و خیڵی بندیوار و لیستی دورودرێژی راوێژکار و 

 خانەنشینی کە هەموویان لەدەوری ئەم موچە خۆرە بەالشخۆرانەن.
ئەوەی کە عێراق و کوردستان، لەتەواوی یان لەزوربەی واڵت و 
دەوڵەتەکانی دنیا جیا دەکاتەوە، هەر دەسەاڵتی تایفی و قەومی، هەر 
ئەحزابی خۆشخزمەت و نۆکەر پیشە، نییە، بەڵکو هاوکات لوشدانی 
 ئاشکرای داهاتە بە شێوەی ئاشکراو بەبەرگی یاسایی بەبەرداکراودا...

جیاوازی موچەی وەزیرو گزیرەکان، ئەندام پەرلەمان و بەرێوەبەرە 
گشتیەکان، خاوەن پۆستە ئەمنی و سەربازی و جاسوسیەکان، 
راوێژکارە زۆرەکانیان تا دەگاتە موچەی خانەنشینیان، بەجۆرێکە کە 

 وەکو جیاوازی ئاسمان لە زەوییە...   
ئەو جیاوازییە لە موچە، یان باشتر بڵێین، ئەو سەرچاوەی داهاتە کە 
سەرفی موچەی ئەو خێڵە بەرینە دەکرێت و هەر چەند ساڵ جاریکیش، 
ریژەیان زیاد دەکات، سەرجەم پۆستە سیادییەکانی کردۆتە، 
کۆمپانیایەکی دۆالر بەرهەم هێن... و هەر ئەوەشە وای کردوە پۆست 
فرۆشی ببێتە ناسنامەی دزیەکی ئاشکراو داهێنانێکی ناوازەی ناو 

 دنیای سیاسەت لەناو خانەوادەی بۆرژوازدا...
سەرۆک کۆماری لە عێراقدا کە پۆستێکی تەشریفاتی و چاک و چۆنی 
و مەجیلس سازی و دەاڵڵییە، لەگەڵ واژۆ دان لەسەر سزای قێزەونی 
ئیعدامی ئینسان، وەکو زوربەی پۆستە سیادیەکانی تر بۆتە 
سەرچاوەی بە ملیۆنیر بوون و کەناڵێکی ئاشکرای دادۆشینی داهاتی 
هاواڵتیان و قوتی جەماوەری کرێکارو بیکار و زەحمەتکێشی عێراق و 

 کوردستان...
پارتی و یەکێتی و حزبەکانی تری ناو خانەوادەی بۆرژوازی کورد 
تەوافوقیان لەسەر پۆستە سیادیەکان، یان ملمالنێی و کیشەیان لەسەر 
پۆستەکان، لەوانەش پۆستی سەرۆک کۆمار و نەلەسەر پرۆژەیە، 
نەلەسەر سیاسەت، بەڵکو شەڕو جەنگینە بۆ دزیەکی ئاشکرا کە 

 لەموچەی و ئیمتیازەکاندا، خۆی دەردەخات...

 و

 
  
 

نووسەرانی ئەم ژمارەیە:ئاراس ڕەشید، شوان 
عەزیز، ساالر حەمە سەعید، نوری بەشیر، 
عبدالرحمن رەسوڵ، رێبوار ئەحمەد، سەردار 
  عەبدواڵ، ئاسۆ کەمال، عەبدواڵ مەحمود   

 راوێژکاری سەرنووسەر: ڕێبوار ئەحمەد عەبدواڵ مەحمود:  رنووسەر سه

 دوا وتە
 هاوپشکەکانی سەرۆک

 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود

٤١بۆالپەرە   

  وساایاه ساره مای خاه ڵاه قاه باه کاه  م کاتاێاباه ئه
فااۆرماااتاای پاایاادیاا ااێاافاادا، بااۆ  و لااه نااوسااراوه
  وڵێکه ، هه کراوه نێتدا، ئاماده ی له وه باڵوکردنه

وتاای بااۆرژوا  بااۆ ئاااناااتااۆماای کااردناای ڕه
ک  ناسیاوناالایازم لەبەرگای چااکساازیادا. وه

کای کاورتادا،  کایاه پێاشاه ر له سهونو ی که وه ئه
ڵ  گاه کای لاه یاه قساه  وه یاه کاه ی کاتاێاباه باره له

زیااتار   وه دا لاه لێره  ، ئێمه ران کردووه خوێنه
خاودی  ی کاه وه لاه پێویست نازانایان، جاگاه به

شاای  واناه . ئاه وه ناه یاه باااڵوباکاه  کاه کایاه پاێاشاه
  کاه واوی کاتایاباه تاه ستیان به وێت ده یانه ده که

تاوانان  ست بهاێانان ده ده ک به ڕابگات وکۆپیه
 ن: بکه  م سایتانه ردانی ئه سه

//:http:   وه ی باۆ پاێاشاه سایتی بالوکراوه
bopeshawa.net 
 http://hawpshti.comسایتی هاوپشتی: 

 http://hkkurdistan.orgسایتی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان: 
  وه ی بۆپێشه باڵوکراوه

  یه که کی کتێبه قی پێشه ش ده وه ی خواره مه ئه 

  

  ران: ڵ خوێنە گە ک لە یە کی: قسە باتی پێشە لە

ناێاوان  گاۆڤااری دیادگاای ساۆشایاالایاساتایادا، لاه  له ، که تێکه شی بابه به ٦ی  ، کۆکراوه وه یخوێننه دا ده ی لێره یه م نووسراوه ئه 
  وتاه ڵساوکاه هاه ر لاه ده باه  که ته . بابه وه ته کدا، چاپ وباڵوکراوه ریه ی پشت سه ژماره ٦، له٢١٤٢تا جواڵی  ٢١٤٢ری ئۆکتۆبه

ر  ساه وخاۆ لاه وڕاستاه  وه نوسراوه کانیه رکرده ربڕینی سه یاندن وده ی گۆڕان وزمانی ڕاگه وه کانی بزوتنه ییه سیاسی وڕۆژانه
  ش و شاوێاناه تا ئاه  . وه ستوه ی به ره وه ، ته ری وجێگیره وهه کی جه یه نامه ڵگه ی به وه ک ئه پرۆگرامی سیاسی حزبی گۆڕان، وه

یەکای زۆریاش  نادو تااڕاده و باه ره وه ش و تاه باه م  رجاه ساه باه  وڵیاداوه ی بواری دابێت، هه وه و باڵوکردنه  ی گۆڤارکه واره قه
ماوکاوڕی نااباێات،  بێ کاه  وه شه م حاڵه به  دیاره ڕوو. که ر بخاته سه یان له نه خه رنج و ڕه دا، ڕابگا وسه که کانی پڕۆگرامه خاڵه به
کانی  مک وبۆچونه چه ندێک له ی هه وه کردنه دوباره کات، به ر ناچارده ، نووسه وه ش باڵوبکرێته ش به به تێک که تی بۆ بابه تایبه به

داوای لاێاباوردن   وه مابااره ربڕینەکانای خاۆی، لاه ڕۆکی ده ناوه  ت به م ئاشنایان بکا دوای خۆێدا بهێنێ والنی که ر به تا خوێنه
 م.  که ران ده ماندووبونی خوێنه له
  شااناه ربڕین وبااناگاه و ده ڕۆکی ئه ناوه  ویستوومه ی که  وه له ، جگه ته م بابه ی ئه وه نووسین و باڵوکردنه اڵم ئامانجی من له به 
ناێاو   و نااچاێاتاه  حزبێکی جیاواز وگۆڕانخاوازه ی که وه ویش به ێڵێت، ئه رخۆی ده سه ی گۆڕان له وه بزوتنه که  وه مه درۆ بخه به

ڕۆکای باۆرژوا ڕیافاۆرمایاساتای و  نااوه  وڵاماداوه هاا هاه روه ، هاه وه تایاه ی کاوردایاه وه کانی بزوتاناه قلیدیه ته   ی حزبه واده خانه
باۆ ڕیافاۆرم   یاه وه م بازوتاناه کاانای ئاه دو ساناوره حاه م کاه رخه ده  وه کانی بناسێنم و ئه وئامانجه  م حزبه ی ئه ناسیونالیستانه

ن  داران و باازرگااناان و خااوه رماایاه ساه لاه  شاه و باه نایاگاای ئاه گاۆشاه لاه چاۆن  و وه  ناده دیهێنانی گۆڕاناکااری تاا چاه وبه
ناگای  تی وپارتیدا ده کیه ستی یه ژێر فشاری بااڵده له ڕوانێ، که می حوکمڕانی ده دۆخی کوردستان و سیسته ، له وه کۆمپانیاکانه

ی گاۆڕان  وه ڵادانای بازوتاناه رهاه ساه وێت بڵێم که  مه ده  وه م حاڵه به“.  وه ی ناڕازیانه ره به”نێو   ته ڕیوه وپه  ڵبڕیوه تی هه زایه ناڕه
کاانای ناێاوان کارێاکااران و  ی ناکۆکیه وه تی وفراوان بوونه ڵشتێکی چینایه یدابوونی قه ی په وه نگدانه ک مۆدێڵیکی حزبی، ڕه وه
کاانای  اڵتادارێاتای باۆرژوا نااسایاوناالایاساتای کاورد وحازباه سه زمونی ده ئه دۆخێکدا که ش له مه ، ئه دارانی کوردستانه رمایه سه
ی نااسایاوناالایازمای کاوردی  وه مهێانااناه رهه به  و پێویستی دوباره  وه تیه اڵیه ی کۆمه وره کی گه تیه زایه ناڕه ر به رامبه به  وتۆته که
نااسایانای   وه شاه تای باۆ گشات باۆرژوازی کاورد. لاێاره اڵیاه کی کاۆماه پێداویستیه  مۆدێلی حزبێکی ڕیفۆرمخوازدا، کردۆته له

ساێاک  رکاه بۆ هاه  لێی، کارێکی پیویسته  وه وه وخۆجیاکردنه یه که ڕێگای پڕۆگرامه له  وته م ڕه تی ئه ڕۆکی سیاسی وچینایه ناوه
  یاه م ناوساراوه وارم ئاه ئاومایاده .  وه کاته می حوکمڕانی ئیستا ده سیسته اڵت و  سه ده یی له شۆڕش وگۆڕانکاری ڕیشه  بیر له که

وتای  کاانای ره همه وه  کان له ریه ماوه جه  تییه زایه ڵسوڕاوانی ناره رچی زیاتری هه و دابڕانی هه وه ڕۆشن بوونه ک بکات به کۆمه
 .  ستاوه یدا راوه وه ڕیزی پێشه ی گۆڕان ڵه وه بزوتنه  چاکسازی که

  وه راناه فاا، گاه وشایاروان مساتاه ناه “ ناونیشانی  ی وتارێکم به وه باڵوکردنه  مه، رهه م به ک پاشکۆ بۆ ئه بڵیم وه وه ئاخریشدا ئه له
  وه، کاه تاه ی هااواڵتایادا بااڵوکاراوه ڕۆژنااماه  ش لاه دووباه کااتای خاۆی باه پێویست زانای کاه ، به“  بێهوده  وڵێكی و هه  بۆالدێ
 ..  وه م باسه ڕۆکی ئه ناوه له  کی زۆر نزیکه یه تاڕاده

 م.. کانی ئێوه خنه رنج وڕه ڕوانی، سه چاوه  وه سوپاسه به
  و سایه سره خه 
 2119ری  ن٥ ئۆکتۆبه نده له

http://hkkurdistan.org

