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بەرزوبەرێزەیادیخەباتکارانەی
 هاوڕێئازادئەحمەد

کەندو کۆسپی خاوەندارێتی مناڵ بۆ ژن 
 4لەناو سیستەمی ئیسالمی ئێران...ل

  
ئۆکتۆبەر... عادل عبدولمەهدی، کابینەی نوێ حکومەی عێراقی پیکهێنا ٥٢

 و بەفەرمی بوو بە سەرۆک وەزیرانی عێراق.
لەگەڵ کاندیدا بوون و بوونییشی بە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، 
حزب و الیەنە سیاسیەکانی بۆرژوازی کورد، کەوتنە پشتیوانی و ناردنی 
پەیام و خۆشنودی نیشاندان بۆ عادل عەبدول مەهدی، بەوێنەی 

 سەرۆک وەزیرانی تازەی" میانەڕەو" و " دۆستی میژووی" کورد.
وە، هەر کەسێک کاندیدا یان بووبێتە سەرۆک  ٥٠٠٢دیارە لەدوای ساڵی 

وەزیرانی عێراق، حزبەکانی بۆرژوازی کورد، بە جیاجیا و لەپشتی 
یەکتریەوەو هەموو هەوڵ و هاوکات هەڵپەیەکیان کردووە، تا لەرێگای 

 ستایش و ناردنی پەیامەوە، وەفاداری خۆیانی پێ ڕابگەیەنن. 
هەموو ئەو حکومەتانەی لەدوای کەوتنی بەعسەوە لەدەسەاڵت، 
پێکهاتوون، بێگوێدانە ناوەرۆکی ئەو حکومەتانە و پەیام و کارنامەکانیان، 
حزبەکانی بۆرژوازی کورد بەپەلە خۆیان پێیان هەڵواسیوەو هەموو 
هەوڵێکیان داوە، تا لە پشکی پۆست و داهاتدا، بەشیان پێببڕیت و 
رەوایەتی دەسەاڵتیان لەکوردستان بۆ بەرەسمی بناسرێتەوە. لەو 
نێوەشدا، حزبەکانی دەسەاڵت بەدەستی کوردستان بەتایبەتی پارتی و 
یەکێتی، بەجیا جیا هەوڵیان داوە، پشک و بەشی خۆیان لەو حکومەت و 
دەسەاڵتەدا بەر بکەوێت و بۆ ئەو مەبەستەش" درۆی یەککریزی 
نیشتیمانیان" کردۆتە کاریکاتۆرێکی قەڵب و کەوتوونەتە پاشقول 
لەیەکگرتن، و تەنانەت پیالن چنین، بۆ ئەوەی دەستیان بە بەشی زۆرتر 

 لە پۆست و پیگەی سیاسی و داهات، گیر بێت.
لە حکومەتی نوێ کابینەکەی عادل عەبدوڵ مەهدی و لەپرسی پۆستی 
سەرۆک کۆماریشدا، کێبەرکێ و ملمالنێی نێوان پارتی و یەکێتی، 
بەوپەرێ خۆی گەیشت و بەڕادەیەک کە پارتی و یەکێتی لە دوو 
هاوپەیمان و خاوەنی ریکەوتنی ستراتیژییەوە!! کردۆتە دوو نەیاری 
ئاشکرا و بەریەکەوتنی زبری میدیای و پیالن لەیەکگێران و 

 دوورکەوتنەوەیان لە یەکتری.
حکومەتی عادل عەبدول مەهدی درێژکراوەی حکومەتە قەومی و دینی و 
تایفییە، شکستخواردوە گەندەڵ پیشەییەکانی پێش خۆیەتی... کە عیراقی 
خاوەن سامانی زۆری نەوتی کردۆتە، دۆزەخ بۆ خەڵکی کرێکار و 
زەحمەتکیش و نەهێشتنەوەی ژیان بۆیان. ئەوە بەجیا لەوەی کەعێراق 
بۆتە یەکیک لە گەندەڵترین و نائەمنترن واڵتی دنیا و واڵتی دابڕ 
دابڕکردنی دانیشتوانەکەی بەپێی ناسنامەی قەومی و دینی و مەزهەبی و 

 تایفی و نۆکەر بە واڵتانی ناوچەکە.
دەوڵەتی عێراق هیشتاشی لەگەڵ بێت، بەمانای وشە پێکنەهاتۆتەوەو 
جەنگ بۆ چوارچێوەبەخشینەوە بە قەوارەی دەوڵەتێکی پێناسەکراوی 
سەقامگیر، سەنتیزی ملمالنێی نیوان الیەنە قەومی و دینیەکانی عێراقە، 
لەفەلەکی سیاسەت و ستراتیژی واڵتانی خاوەن بەرژەوەندی ناوچەکەدا. 
لەو نێوەدا رۆڵی ناسیونالیزمی کوردو حزبەکانی، رۆڵی پارانەوەو 
سواڵی سیاسی و داهاتە، نەک هیچ ئەجندایەکی رۆشنی سیاسی بۆ 

 ئێستا و داهاتووی کوردستان.
حزبەکانی بۆرژوازی کورد، دەزانن کە پارەو داهات و پشکی نەوت و 
بودجەیان دەوێت، بەاڵم لەوە بترازێت چ بە جیا جیا، چ بەیەکەوە، 
هەڵگری هیچ پرۆژەو ئەجندایەکی سیاسی رۆشن نین. پرسی پێشمەرگە، 
بودجە، نەوت و غاز، ناوچە کیشەلەسەرەکان، ئاساییکردنەوەی دۆخی 
کەرکوک... کەیسی سات و سەودان لەگەڵ بەغدا، بۆ پچرینی بەشی 

زۆرتر لەپۆست و داهاتی حزبی... واتە نەک نوێنەری... 
٢بۆ الپەرە   

حکومەتی نوێی عێراق درێژکراوەی حکومەتە قەومی و دینی و تایفییە شکستخواردووە گەندەڵ 
  پیشەییەکانی پێش خۆیەتی، خەڵکی عێراق و کوردستان نابێ هیچ خۆشباوەڕییەکیان پێی هەبێت!

 گڕی گومان!!

 3الپەرە 

 

 ساڵەی شۆڕشی ئۆکتۆبەردا:  ١٠١لەیادی  یژمارهوته
مارکسیزم   ستن به پێداگرتن و پشت به

کی  ک جیهانبینی و تیئۆریه وه
  ی پایه وه مانای وتنه  تی به اڵیه کۆمه
  ست له ربه کانی مارکسیزم سه گشتییه

  ڵکو به . به تی نییه اڵیه بارودۆخی کۆمه
ر  باتی فکری هه خه  له  شدارییه مانای به
ک مارکسیست و  دا وه مه رده سه
ڕووی  رگرتن و خستنه ڵوێست وه هه

  و گیروگرفته ت به باره سه  وه شیکردنه
تی  که ره ندی حه وه ڕه  له ی که  نوێیانه

 7-6گۆڕێ... ل  تیدا دێنه باتی چینایه ڵگە و خه مێژوویی کۆمه

 بۆیە مان دەگرین چونکە: 
* چاالکوانانی سەندیکا و ئیتیحادیەکانی 
 مامۆستایان دەگیرێن و زیندانی دەکرێن...

 * خوێندن و پەروەردە بە ئەهلی دەکرێت... 
* لەبەرئەوەی ناو پۆلەکانی خوێندنگاکانمان 

 سەالمەت نین بۆ خوێندکار...
 * لەسەر ناوڕۆکی پەڕتووکی خوێندن و وانەکان... 

 * لەبەرئەوەی جوداخوازی و ڕەگەزپەرستی بوونی هەیە لە سیستەمی خوێندندا...

 3ل

 10لەگۆشەیەکی ترەوە... ل

 8هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان..ل

یادی شۆرشی 
ئۆکتۆبەر... تەنها 

بیرەوەریەکی 
 مێژوویی نییە...

 9ل

 5ڕۆڵی حزب و ڕابەری لەشۆڕشی ئۆکتۆبەردا......ل
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کوردستان و خواستەکانیان لە زمینەی خەڵکی 
سیاسی و یەکالیی کردنەوەی ئایندەکەیدا نین، 
بەڵکو بەتەواوەتی لەسەر بنەمای وەستانەوە 
بەرووی خواستەکانی خەڵکی کوردستان و 
ئایندە سیاسیەکەدا، لە کێبەرکێدان لەگەڵ 

ئیسالمی و قەومی عیراقی  -بۆرژوا ناسیونال
 عەرەبیدا.  

لەدۆخی ئێستاشدا، کە پێگەی ناسیونالیزمی 
کورد لەسەر ئاستی عێراقدا، بەرەوخوار 

ئۆکتۆبەر، پێگەی ئەو  ٦١هاتووەو 
، ٥٠٠٢بزوتنەوەیەیەی گێرایەوە بۆ بەر لەساڵی 

لەبەرامبەردا پیگەی بزوتنەوەی ناسیونال 
ئیسالمی و قەومی عەرەبی )سەرباری 
ملمالنێی نێونیان و شکستخواردنیان لە 
سازدانەوەی دەوڵەتی عێراق و وەاڵمدانەوە بە 
خواستی هاواڵتیان( لەپەیوەند بە بزوتنەوەی 
ناسیونالیسدا کوردا، تا هاتووە هەڵکشاوە... 
ئەگەر لە خولەکانی پێشوو وە حکومەتەکانی 
پێشتر، ئامادەنەبوون مل بە ویستەکانی 
ناسیونالیزمی کورد بدەن و گرفتە 
هەمیشەیەکانی وەکو بودجە، پێشمەرگە، ناوچە 
کیشەلەسەرەکان، پرسی نەوت و غاز، 
بەئاقاری یەکالکردنەوە لەنیوان خۆیاندا ببەن، 
ئەوا لە ئێستادا، مانەوەی ئەو کیشانە 
بەچارەسەرنەکراوی و لەوەش زیاتر تەماحی 
دەسەاڵتی ناوەندی بۆ دەست کورتکردنەوەی 
پیگەی ناسیونالیزمی کورد، رەوەندیكی بێ 

گەڕانەوەیە و رۆژ بەرۆژ دەسەاڵتەکانی هەرێم 
و پشکی ناسیونالیزمی کورد بەرەو کەمترو 
کەمتر دەبرێت تا رادەی بە کریگرتنیان بۆ 
ئیدارەدانی کوردستان، یان وەکو موچەخۆری 
خۆیان. بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد لە 

ئۆکتۆبەرەوە تائێستا بەتەواوەتی  ٦١دوای 
کەوتۆتە حاڵەتی بەرگری و هەوڵ بۆراگرتنی 
دووبارەی گەرانەوەی هەژموونی دەسەاڵتی 
ناوەندی، بەسەر الیەنە جیاوازەکانی 

 دەسەاڵتدارێتی هەرێمدا...
دیارە بۆ بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد، 
پرسی نەوت و غازو موچە، گەرانەوەی 
دەروازە سنوریەکان بۆ ژیر دەسەاڵتی 
سەربەخۆ هەرێم،  کۆنترۆڵی ئازادانەو 
سەربەخۆی فرۆکەخانەکان، ئاساییکردنەوەی 
دۆخی شاری کەرکوک و ناوچە 

ئۆکتۆبەر،  ٦١کیشەلەسەرەکان و بۆپیش 
... تاد. لە کاتێکدا هیچ کام لەوانە ٦٤٠مادەی 

پرسی بناغەیی خەڵکی کوردستان نین و 
هەموو ئەو پرسانە دەرهاویشتەو ئەنجامی 
پرسی مێژووی و سەرەکی کیشەی نەتەوایەتی 
خەلکی کوردستانن لەگەڵ دەسەاڵتی ناوەندی 
و چارەکردنیان یان رێگاکرانەوە بۆ یەکالیی 
کردنەوەیان، پەیوەستە بە رێگاچارەیەکی 
گونجاوی پرسی کورد... ئەو پرسەی لەالیەن 
ناسیونالیزمی کوردو حزبەکانیەوە کراوەتە 
کارت و ڕیگایەک بۆ سات و سەودا و پچرینی 

بەشە داهات و دەسەاڵت... ئەوە لەکاتێکدایە کە 
پرس و کیشەی خەڵکی کوردستان، پرسی 
بەرەسمی ناسینی ئیرادەی سیاسییە... پرسی 
دیاریکردنی ئایندەی سیاسی کوردستانە، 
پرسی کۆتاییهێنانە بە کیشەی نەتەوایەتی 
خەڵکی کورستان، کە چاوگەی هەاڵواردن و 

 جیاکاری و ژینگەی ستەمی نەتەوایەتیشە.
نە حکومەتەکە عادل عەبدول مەهدی نەخشەو 
پرۆژەیەکی بۆ چارەسەری پرسی کوردستان 
و بەرەسمی ناسینی مافی حقوقی خەڵکی 
کوردستان هەیە و نەحزبەکانی بۆرژوازی 
کوردیش چارەسەری پرسی سیاسی و حقوقی 
خەڵکی کوردستان، پرۆژەو نەخشەیانە... 
ئەمەش ئەو راستیە نیشان دەدات، کە خەڵکی 
کوردستان لەیەک کاتتدا هەم رووبەرووە 
لەگەڵ دەسەاڵتی ناوەندی بۆ چارەسەری 
سیاسی و حقوقیەکەیی و هەمیش روبەرووە 
لەگەڵ دەسەالتی بزوتنەوەی کوردایەتی کە 
کۆسپن لەبەردەم ئەو چارەسەرەدا و لەجێگای 
ئەوە فیدرالیزمی پوچی قەومیان کردۆتە قیبلە 

نومای درێژەدان بەدەسەاڵتیان لە کوردستان 
و تااڵنکردنی ئەو سامان و داهاتەی کە هیشتا 

 لەچنگی خۆیاندا، هێشتویانەتەوە.
کێشەی خەڵکی کوردستان کێشەی موچە و  

نەوت و دەروازە سنوریەکان و فرۆکەخانەکان 
نییە...لەگەڵ بەغدا. کێشە خەڵکی کوردستان 
ئەوە نییە کورد زمانەکان ئەندام پەرلەمان و 
وەزیر و گزیر بن بەغدا. بەدرێژایی دەسەاڵتی 
ناسیونالیستی عەرەبی بەسەردەمی 
بەعسیشەوە، تا دەگاتە دوای دەسەاڵتی بەعس 

ساڵی رابردوودا، وەزیر کورد، ئەندام  ٦٢لە 
پەرلەمانی کورد، سەرۆک کۆماری کورد و 
چەندین پۆستی سیادی بەدەست کورد 
زمانەکانەوە بووە، بێ ئەوەی ئەم پۆست و 
بەشداریانە توانیبێتی هیچ گرفتێکی خەڵکی 
کوردستان چارەسەر بکات، یان گرێیەکی 
سەرەکی نێوان دەسەالتی ناوەندی لەگەڵ 
خەڵکی کوردستان یەکالیی بکاتەوە... تەنانەت 

نەیتوانییوە کیشەی نیوان خۆشیان وەکو 
باڵیکی بۆرژوازی ناڕازی لەگەڵ بەغداد، بە 
جێیگایەک بگەیەنن. هەر ئالوگۆڕ و جێگەو 
رێگەیەک کەحزبەکانی ناسیونالیستی کورد 
بوویانە، پەیوەندی بە نائارامی سیاسی عێراق، 
یەکالنەبوونەوە و قوتبی نەبوونەوەی 
دەسەاڵتی ناوەندی و هاوسەنگی هێزەوە بوو، 
لەگەڵ ئالوگۆریکش بەسەر هاوسەنگی هیزدا 
بە قازانجی بۆرژوازی و دەسەاڵتی ناوەندی، 

یەکسەر بۆتە مایەی الوازبوونی پیگەی 
ناسیونالیزمی کورد.. لەئیستاشدا ناسیونالیزمی 
کورد و حزبەکانی الوازبوونی پیگەی خۆیان و 
پیشرەوی دەسەاڵتی ناوەندییان، کردۆتە 
زەخیرە وکارتێک بۆ دوبارە رەوایەتی 
بەخشینەوە بەدەسەاڵتیان بەسەر خەڵکی 
کوردستانداو هەوڵیان داوە، هەموو موسیبەت 
و بەدبەختی و کوێرەوەرییەکانی تری سەر 
خەڵکی کوردستان بگێرنەوە بۆ دەسەاڵتی 
ناوەندی. ئەوە لە کاتێکدایە کە بێ موچەیی و 
بێمافی و تا نەبوونی سەرەتایتیرین 
خزمەتگوزاریەکان دەسەاڵتی بزوتنەوەی 

 کوردایەتی لێی بەرپرسیارە...
شانخاڵی کردنەوە لە دابینکردنی موچە و  

خزمەتگوزارییەکان و مافەکانی هاواڵتیان 
کوردستان، لەژێر ناوی کێشە لەگەڵ بەغدا 
پاساوێکی پوچە. تەنانەتە ئەگەر کێشەی 
موچەو خزمەتگوزاری ومافەکانی هاواڵتیان 
کوردستان پەیوەندیشی هەبێت بە سیاسەت و 
پالنەکانی بەغداوە، دیسان هەر دەسەاڵتی 

سیاسی و حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی 
بەرپرسن، چونکە ئەوە ئەوانن چارەنووسی 
خەڵکی کوردستانیان، لەسەروی ئیرادەی 
خەڵکی کوردستانەوە بە بەغداوە شەتەک 

 داوەتەوە. 
هێنانەخوارەوەی کێشەی سیاسی خەڵکی 
کوردستان، بۆ ئاستی موچەو داهات و 
ملمالنێی لەسەر کێڵگە نەوتیەکان و دەروازە 
سنوریەکان و فرۆکەخانەکان، بەجیا لەوەی 
شکستێکی گەورەی بزوتنەوەی ناسیونالیستی 
و کوردو حزبەکانیەتی، هاوکات مایەی 
شەرمەزاریەکی گەورەشە کێشەی سیاسی 
خەڵکی کوردستان تا ئەو ئاستە نزم 
بکرێتەوە... ئەوە تاوانێکە دژ مافی رەوای 
خەڵکی کوردستان بۆ دیاریکردنی ئایندەی 

 سیاسی خۆی بەدەستی خۆی.
لەم هەلومەرجەشدا کە کابینەی نوێی 
حکومەتی ناوەندی پێکهاتۆتەوە، ئەگەر 

حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی دڵخۆشن کە 
دۆستێکی مێژوویان!! بۆتە سەرۆک وەزیران و 
پەیامی پشتیوانی بۆ دەنێرن... ئەوا خەڵکی 
کوردستان ناچارنین، هیچ جۆرە 
خۆشباوەرییان بە دەسەاڵت و حکومەتێک 
هەبێت، کە لەسەر بنەمای تایفی و قەومی و 
دینی و مەزهەبی پیکهاتووە، لە کارنامەکەیدا 
جێگایەک بۆ بەرەسمی ناسینی ئیرادەی 

 سیاسی خەڵکی کوردستان نییە...
ئەگەر خەڵکی کوردستان کێشەی سیاسی و 
چۆنیەتی دیاریکردنی ئایندەی خۆیان لەگەڵ 
دەسەاڵتی بەغداو هێزە بۆرژوازیەکانی هەیە، 
ئەوا کێشەی دەسەاڵتدارێتی و تااڵنی و بێمافی 
سەدان دەردو مەینەتی تریان لەوانەش موچەو 
ماف و ئازادییەکانیان، لەگەڵ دەسەاڵتی 
بۆرژوازی کورد هەیە، کێشەیان لەگەڵ ئەو 
دەسەاڵتە هەیە، کە دەیەوێت بەسترانەوەی 
نادڵخوازی خەڵکی کوردستان بە ناوەندو 
دەسەاڵتی قەومی و ئیسالمی عەرەبیەوە، 
درێژە پێ بدات و کێشەی خەڵکی کوردستان، 
بهێنتە خوارەوە بۆ ئاستی موچەو داهات و 
کردنەوەی فرۆکەخانەکان... خەڵکی کورستان 
و بەرەی ئازادیخوازو پێشکەوتنخوازەکەی 
پێویستە، هەم لەبەرامبەر بەدەسەاڵتی بەغدا بۆ 
پایماڵکردنی کێشەی سیاسی خەڵکی 
کوردستان و هەمیش لەدژی دەسەاڵتی 
تااڵنچی و سەرکوتگەری بزوتنەوەی 
کوردایەتی، قوڵی خەباتکارانەی لێ هەڵبماڵن... 
بەهەر ئەندازەش دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردی 
کەنار بخەن و دەسەاڵتی پشت بەستوی 
جەماوەری لە جێگای ئەو دەسەاڵتە مافیاییە 
جێگیر بکەن، هێندەش توانای خەباتکارانەیان 
بۆ دیاریکردنی ئایندەی سیاسی کوردستان 
دەتوانن بەسەر بەغداو دەسەاڵتەکەی و 
هاوکارەکانیان لە ناوچەکەو دنیادا بسەپێنن،  

 ئەوە نەبەردێکە دەبێ بکرێت.  

 درێژەی وتەی ژمارە....

پرس و کێشەی خەڵکی کوردستان، پرسی بەڕەسمی ناسینی ئیرادەی سیاسییە... پرسی 
دیاریکردنی ئایندەی سیاسی کوردستانە، پرسی کۆتاییهێنانە بە کێشەی نەتەوایەتی 
خەڵکی کورستان، کە چاوگەی هەاڵواردن و جیاکاری و ژینگەی سەرهەڵدانی ستەمی 

 نەتەوایەتیشە...

 لە بۆپێشەوەوە
 
 

* بااەبەکەنااەۆااش باا جاا اا ااە     اا ە 
“ گااا  اااە  کە  ی ە کاااە ااا ە “ لە

بەگ تش کەع یر لەخەکش سایاەساش   
فکرە   د ۆایاەبایاۆاش نا یا ۆایا یاش 
یەینس   ن ی ۆیا یاش نارراکاەی اش 

 د نە .
* باا  جاا اا ااە    تاایاا  بااەبەکاا اا  
باڵ ۆەنەکە    نە ج  تار لە انرا    
نەۆااە ااش بااایااۆاار    بااایاا ااتاار     

 ۆن سر  د ... باڵ بنب تە  .
 

* بەبەکش باڵ بن    لە ب ج ا اە  د   
ئە ناااەکە لەن ەا خاااە  ۆەنە ە   
یااەفااش باااڵ نااردۆە  ە تە ە  نە 
ب ج  ە   باڵ بنب تە  . ی سپاەید ە 
ب ج  ە   ە  نە خاە  ۆاش باەبەکەنە 
ئەیەژ  بەۆە  ئە  ژیەی ە ب ج  ە   
باااا     نە بااااەبەکەنەە کاااایااااەد  

 باڵ ب کە  .
 

* دی ۆاااا ۆاااەیدۆاااش باااەبەکەناااەا  
لەناااەکاااش ی گە ەۆااا ی  ە خااا  ااا    
 اااەۆ اااش بااااڵ بااانۆە   لەد سااا  

 د د  .

شانخاڵی کردنەوە لە دابینکردنی موچە و خزمەتگوزارییەکان و مافەکانی هاواڵتیان 
کوردستان، لەژێر ناوی کێشە لەگەڵ بەغدا پاساوێکی پوچە. تەنانەتە ئەگەر کێشەی موچەو 

خزمەتگوزاری ومافەکانی هاواڵتیان کوردستان پەیوەندیشی هەبێت بە سیاسەت و 
پالنەکانی بەغداوە، دیسان هەر دەسەاڵتی سیاسی و حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی 

بەرپرسن، چونکە ئەوە ئەوانن چارەنووسی خەڵکی کوردستانیان، لەسەروی ئیرادەی خەڵکی 
 کوردستانەوە بە بەغداوە شەتەک داوەتەوە
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 گڕی گومان!!
 نووسینی: بەشدار عوسمان

کاتێک ژێر زەمینی ئەنجومەنی وەزیران 
لەهەولێر دەسوتێت و هەرچی دۆسیەی 
چەند ساڵی رابردووی سەرۆکایەتی 
حکومەت و فرۆشتنی نەوتە گڕ دەگرێت، 
کاتێک ژووری مەلەفەکانی پەرلەمان لەقاتی 
سێیەم لە رۆژێکی پشوودا گڕ دەگرێت و 
هەرچی مەلەفی سەرۆکی پێشووتری 
پەرلەمانە دەبێت بە خۆڵەمێش،کاتێک بازاڕی 
لەنگە لەنێو جەرگەی شاری هەولێر چەندین 
کەڕەت گڕ دەگرێت و دواتر بەمەرجی 
گواستنەوەی شوێنەکەیان گڕەکە دەوەستێت 
و شوێنەکەشیان بە هاوبەشی دەدرێت 
بەیەکێک لە سەرمایەدار و دەسەاڵتدارانی 
شار،کاتێک رۆژنامەنوسێک لەنێوجەرگەی 
شار و بە بەرچاوی سەدان خەڵک و پۆلیس 
بەئاشکرا دەڕفێندرێت پێشتر لەالیەن 
دەسەاڵتدارانی شارەوە لەسەر هەڵوێست و 
نوسینەکانی هەڕەشەی لێکرابوو، دواتریش 
کەیسەکەی ئاوەژوو دەکرێتەوە، کاتێک 
کچێکی جوان و ژیکەڵە و پارێزەرێک 
بەیانیەکەی پێش چوونە دەرەوەی لەماڵ 
خۆی دەڕازێنێتەوە،بەاڵم الشەکەی بە 
گڕگرتووی دەدۆزرێتەوە و گوایە خۆی 
کوشتوە،کاتێک دارسنۆبەرەکانی چەند 
شوێنێکی  ئەو شارە وشکیان کرد و دواتر 
دەرکەوت شەوان نەوتیان ڕژاندوە بۆ 
ئەوەی وشک بکرێت و دواتریش کرا بە 
ڤێالی بزنسی یەکێک لە دەسەاڵتدارەکان، 
کاتێک هۆڵێکی هونەری ئەم شارە 
دەڕوخێندرێت بەمەبەستی چاککردنەوە، 
بەاڵم دواتر لەالیەن حزبەوە دەستی بەسەرا 
دەگیرێت....،دەیان و سەدان کەیسیتر پێمان 
دەڵێت ئیتر گومانێک نەماوەتەوە دەستێکی 
بەهێز لەپشتەوەی برسیکردن و 
دەستبەسەراگرتن و بێدەنگکردنی خەڵکە، 
هێزێکی رێکخراو تاوانەکان ئەنجامدەدات و 
هەموو دەزگاکانی  ئەمن و ئاسایش و 
دەسەاڵتی قەزائیش لەهەوڵی بردنە پێشەوەی 
پالنە ئاگرینەکانن، ئیتر ڕەشەبای عەقڵ و 
مەنتیق و پالن و سیناریۆ قێزەوەنەکانی 
تریان شەقێک لە گڕی گومان هەڵدەدات و 
هەمووان بەئاسانی ڕووی تاوانباران 
دەناسینەوە و ئامانجی پشتەوەی 

 هەوڵەکانیان بۆ هەمووان رۆشنە.
لە سوتاندنی جارێکیتری بازاڕی لەنگەی 
هەولێر، هەمووان بە ئاسانی لە پەیامی 
پشتەوەی گڕی ئاگرەکە گەیشتن و لەماوەی 
دوو رۆژی سەرەتادا کاسبکار و 
دوکاندارەکان بەدەنگێکی بەرز لەسەر دار و 
بەردی سوتاوی دوکانەکانیان گوتیان چۆڵی 
ناکەین و دەیانەوێت لێمان داگیربکەن! 
دەسەاڵتدارانیان ناچارکرد واز لە پالنەکانیان 
بهێنن، بەاڵم بەداخەوە لەم نێوەندەدا سەدان 
خێزان و هەزاران کاسبکار بەگیرفانی خاڵی 
هاتنە دەرەوە و بوونە قوربانی چاوچنۆکی 
دەسەاڵتی نەوتی و سەرمایەداری 

 کوردستان.

دەسەاڵتدارانێک سات و سەودا بە 
چارەنوسی خەڵکەکەی بکەن و هەرماوەیەک 
دەست لەگەڵ هێز و واڵتێک تێکەڵ بکەن و 
ژیان و چارەنووسی هەمووان بخەنە بەر 
رەحمەتی دەبابە و ناقیلەی میلیشیاکان بۆ 
دەستکەوتنی نەوتی زیاتر، کەسانێک شەق 
لەناو گەڵی مامۆستا و فەرمانبەر هەڵبدەن 
تەنها لەبەرئەوەی داوای کرێی رۆژانەی 
کارەکەی کردووە، هێزێک گوللە بنێن بەنێو 
دەم و سینگی رۆژنامەنوسان و گەنجانی 
تەنها لەبەرئەوەی ناڕازییە و دەنگ 
هەڵدەبڕێ و دەنووسێ دژی ستەم و بێدادی 
و نایەکسانی،باکی بەوە نەبێت دارکاری 
کەمئەندامان بکات و گەورەترین بێرێزی بە 
پیر و پەککەوتە و خانەنشینان بکات و ناچار 
بە پاروویەک نانیان بکات، فیرعەونەکانی 
کوردایەتی دادگا و دەسەاڵتی قەزائی بکاتە 
گاڵتەجاڕ و مافیا و دز و پیاو کوژ و 
ژنکوژەکان لە شەقامەکان بەئاشکرا 
بسوڕێنەوە،ئاساییە تەماعیشیان لە زەوی 
دەستفرۆش و کاسبکارانێک بێت و هیچ 
هەستێکی ئینسانی ئازاریان نەدا لە 
سوتاندنی شیری هەزارەها مناڵ و نانی پیر 

 و پەککەوتەکان. 
پالنی تێکدان و چۆڵکردنی بازاڕە میللیەکان، 
درێژکراوەی پالنێکە کە دەسەاڵتی نەوتی و 
سەرمایەداری کوردستان چەند ساڵێکە 
دەستی داوەتێ لە بەتایبەتیکردنی کەرتە 
خزمەتگوزارییەکانی وەک پەروەردە و 
تەندروستی و ئاو و کارەبا و زیادکردنی باج 
و رسومات دەستی پێکرد، تاگەیشت بە 
دەستبەسەراگرینی هەرچی بازاڕ و شوێنی 
ستراتیژ و تاپۆکردنیان بەسەر کەسە 
نزیکەکانی خۆیان و دەرهێنانیان لەدەستی 
کاسبکارانێک کە بەدرێژایی ژیانیدا 

 رەنجیداوە بۆ بەدەستهێنانی.
ئەو هەزاران کاسبکار و دوکاندارەی بازاڕی 
لەنگەی شاری هەولێر، کە شەرەفمەندانە و 
ئازایانە بەبێ ئەوەی چاویان لەدەستی 
رێکخراو  و ناوچە و کۆمیتەکان بێت بۆ 
دامەزراندن و کارکردن وتەسکیەی 
حزبی،سااڵنێکی زۆرە نانی خۆیان و 
خێزانەکانیان پەیدا دەکەن، هەر بەو ڕۆحیەتە 
بەرزەشیانەوە لەدژی پالنی پشتەوەی گڕی 
ئاگرەکە وەستانەوە و شکستیان بە 
پالنەکەیان هێنا لەگواستنەوەی شوێنی 
کارەکانیان و دەستبەسەراگرتنی وەکو 
بەشێکی زۆری شوێنەکانیتر، ئەرکی هێزی 
ئازادیخوازی کۆمەڵگەیە پاڵپشت و 
هاوکاریان بێت و فەشەل بە پرۆژەیەک 
بهێندرێت کە ئامانج تەنها زیاتر برسیکردنی 
خەڵک و بەرزکردنەوەی کۆنتۆ و خەزێنەی 
چەند کەس و خێزانێکی دەستڕۆیشتوی 

 کوردستانە. 

 the)بەپێێێێێێێێێی هەواڵێێێێێێێێێکێێێێی مێێێێاڵێێێێپەڕی 
conversation)  ئێێێێێران مێێانێێگێێرتێێنێێێێێکێێی

سەرتاسەری مامۆستایانی بەخێۆیەوە بێیێنێی. 
ئەو مانگرتێنە مێامێۆسێتێایێانێی سێەرەتێایێی و 
دواناوەندی دەیێان شێاری گەورەی ئێێێرانێی 
گرتەوە. مانگرتێنەکە بە وێێنە و پێیێشێانێدانێی 
ڤێدیۆیی تەواوی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانی تەنێی. 
سەربێاری ئەوەی کە کە لەنێاوەوەی ئێێێران 
تەواوی دەزگێێا پەیێێوەنێێدیێێدارەکێێانێێی کێێۆمێێاری ئێێیێێسێێالمێێی بەخێێۆوە خەریێێک کێێردبێێوو، بەاڵم دەزگێێا 
ڕاگەیاندنەکانی سەربەحکومەت ئەومانێگێرتێنەیێان بە گێرنێگێیەکێی زۆر کەمەوە بێاس لێێێوە دەکێرد و 

 هەندێکیان هەر باسیشیان نەدەکرد. 

هەروەهێێا ڕاگەیێێانێێدنەکێێانێێی بێێاوی سێێەربەکێێۆمێێاری ئێێیێێسێێالمێێی لەدەرەوەی واڵت ئەو مێێانێێگێێرتێێنەیێێان 
بەشێوەیەک پیشانی ڕای دەرەوە دەدا کە ئەوە هەندێک لە مامۆستایانێن کە داوای مێووچە دەکەن و 
هەروەها بۆیەش هاتونەتە سەر شەقامەکان تا ناڕەزایی خۆیان لە دژی ئەو ئابڵوقە ئابێووریە نێیێشێان 

 بدەن کە ئەمەریکا خستوویەتیە سەر گەلی ئێران!

بەاڵم لەڕاستیدا ئەو مانگرتنەی مێامێۆسێتێایێان زۆر لە داواکێاری بێۆ مێووچە و ڕاوەسێتێان لە دژی 
 ئابڵوقەی ئابووری ئەمەریکا لەسەر ئێران واوەتر رۆیشت.

چەقی داواکاری مامۆستایان لەو مانگرتنەدا بریتیبوو لە دادپەروەری لەبواری فێرکردنێدا. بێۆ نێمێوونە 
یەکێک لەو ڤیدیۆیانەی مامۆستایان کە زۆر گێرنێگە بە ڕوونێی نێیێشێانێی دەدا کە مێامێۆسێتێایێان لەو 
مانگرتنە سەرتاسەریەدا مەبەست و ئامانجیان چێیە و داواکێاریەکێانێیێان لە چێیێدا چێڕکێردۆتەوە. بێۆ 
نموونە یەکێک لەو مامۆستایانە لەو ڤیدیۆیەدا بە ڕوونی لیێسێتێی داواکێاریەکێانێیێان دەخێوێێنێێێتەوە کە 
بۆچی خوێندکارەکانیشیان هاتوونەتە سەرشەقام و مانیێان گێرتێووە. ئەو دەڵێێێت ئەمێانەی خێوارەوە 

 داواکاریە سەرەکیەکانمانن:

بۆیە مان دەگرین؟ چونکە چاالکوانانی سەندیکا و ئیتیحادیەکانی مامۆستایان دەگیرێن و زیێنێدانێی  -٦
بۆیە مان دەگرین؟ چونێکە خێوێێنێدن   -٥دەکرێن. بۆ نموونە مامۆستا موحەمەد حەبیبی و دەیانی تر...

لەبەرئەوەی ناو پۆلەکانێی خێوێێنێدنێگێاکێانێمێان سێەالمەت نێیێن بێۆ  -٢و پەروەردە بە ئەهلی دەکرێت. 
مێان دەگێریێن لەسێەر  -٤خوێندکارو هەروەها لە توانای خۆیان زیێاتێر خێوێێنێدکێاریێان تێێێدەکێرێێت. 

لەبەرئەوەی جوداخوازی و ڕەگەزپەرسێتێی بێوونێی هەیە  -٢ناوڕۆکی پەڕتووکی خوێندن و وانەکان. 
لەبەرئەوەی ئێێێمە دەبێیێنێیێن کە دزیێن و تێااڵنێی و بەهەدەردان هەیە لە  -١لە سیستەمی خوێندندا. 

 سەروەت و سامانی گشتی لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە.

جێگەی باسە مانگرتنێک کە مامۆستایان کردیان لەبەردەم بینایەی حکومەت بۆ بودجە و پالنێدانێان لە 
سێاڵ  ٦٠مامۆستا گیران و لە نێویشیاندا چاالکوان )موحەمەد حەبیبی( بێوو کە بە  ٦٤تاران کە تێیدا 

 جەڵد لێدان  سزا درا. ٤٤زیندانی و 

هەروەها لەبەرئەوەی کە کۆماری ئیسالمی زۆر کاریگەری ئەومانگرتنەی لەسەر بوو کە پێێێیێان وایە 
ی مێانێگێی ٥٤وە مانگرتنی فراوانی لەو شێوەیەی مامۆستایان ڕووی نەداوە. بێۆیە لە  ٥٠٠٠لە ساڵی 

سێپتەمبەر موحەمەد جەعفەر مێونێتەزیێری، داواکێاری گشێتێی ئێێێران، هەڕەشێەی سێزای مێردنێی لە 
 مانگرتووەکان کرد.

مانگرتنی سەرتاسەری مامۆستایانی ئێران موژدەی دەورانێکی تازەی لە 
 خەباتکردن پێیە!

 نووسین و ئامادەکردنی: شوان عەزیز

 قوربانیانی توندوتیژی و نامووس پەرستی

سێاڵ  ٢٤ژنێێێکێی تەمەن  ٥٠٠٦٠٠٥٠٦٢* بەرواری 
بەناوی شێنێۆ عەبێدواڵ... لە نێاحێیەی سێەنێگەسێەری 
سەر بە قەزای قەاڵدزی، لەرێگای خۆ هەڵێواسێیێنەوە 
کۆتایی بەژیانی خۆی هێێێنێا...دەوتێرێێت کە ئەم ژنە 
نەخێێۆشێێی دەرونێێی هەبێێووە و هێێۆکێێاری ژیێێان 
سەندنەوەش لە خۆی، ئەم نەخێۆشێیێیە دەرونێیێیەی 

 بووە...
لەگەرەکێێی رەحێیێمێێاوای  ٥٢٠٦٠٠٥٠٦٢*  بەرواری 

شاری کەرکوک ژنێکی نزیک تەمەن ساڵ، کە دایێکێی 
مێێێنێێێاڵە لەالیەن هێێێاوسێێێەرەکەیەوە بەدەمێێێانێێێچە  ١

کوژراوە... و پاشان بکوژ دەستگیر کراوەو دەوترێێت، کە پەڕاو بێۆ لێێێکێوڵێیێنەوە لە دۆسێیەکەی 
 کراوەتەوە...
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  ی که و واڵتانه لەناو ئه
سازی و  بواری پیشه  له

وتنه  پێشکه
  وه کانه تیه اڵیه کۆمه

ئاستی   ته یشتوونه گه نه
و  یره کاندا په ڵگە رۆژئاواییه کۆمه  ی له و شارستانیه ئه
م گرفتە،  م ئه رده کانی به گرینگترین هۆکاره  کرێ، له ده

  وتوویه تانی دواکه وڵه ی ده تی و پێکهاته اڵیه سیستمی کۆمه
  مای گۆرانه ر بنه سه یاسا و ریساکانیان له  که
 . کان بنیات نراوه میه رده سه
ی و  که تیه وڵه م سیستمی ده هه  ی که و واڵتانه کێک له یه
مای  ر بنه سه ی له که تیه اڵیه ی کۆمه مدیس پێکهاته هه

، واڵتی  کان رۆنراوه میه رده سه  وتنه پێداویستی و پێشکه
 . ئێرانه

  اڵله ک گه یه شێوه  گشتی به  دا به م بواره یاساکانی ئێران له
تی  سایه ی که وه ستاندنه ر لێ ئه سه ی له ماکه بنه  کراون که

 . و شوناسی ژنه
نی  تی ئێران دا ژن تا کاتێک خاوه اڵیه سیستمی کۆمه  له

  به  ی دریژه که ره ڵ هاوسه گه رازی بێ له  تی که یه که منداڵه
زۆر  ت به نانه ر هۆکارێک و ته هه ر کاتێک به ژیان بدات. هه

  ، له یه وه سته ده  یاتی به وایی داخوازیی حه ژن ره  هۆکار که
ی مافی  وه التی ئایینی ئێراندا ئه سه یاساکانی ده

زی پیاوە،  گه نیا ره یە، ته ر مندالدا هه سه  تی به نداریه خاوه
تی  نداریه توانێ خاوه ر خودی پیاویش نه گه ت ئه نانه ته

 .منداڵ بکات
  ش ئالۆزتره، وه له  که واری دا گرفته ڵگەی کورده کۆمه  له

هۆی   . به وتوویه ریتی و دواکه کی نه ڵگەیه کۆمه  چونکه
  ی ژن به ر شێواز و پێناسه سه له  له ی روانینی هه وه ئه

ن  که ست ده زۆرجار ژنان هه  که  ک شێواوه یه راده
نی  نیا پیاو خاوه ته  کن بۆ بارهێنانی منداڵ که یه سه ره که
ڵگەی  ژنانی ناو کۆمه  که  وتووه بێ، زۆرجار رێککه ده

  وه کانیانه ره ی هاوسه ماڵه ن بنه الیه نیا له ته  واری نه کورده
وت  کانیان لێ زه تی منداله نداریه دا خاوه وه کاتی جیابوونه له

کو، دایک،  وه  وه ی خۆشیانه ماڵه ن بنه الیه ڵکو له ، به کراوه

  که  لمیندراوه باوک، برا و مام و خال و هتد... پێی سه
سانایی پێیان   و زۆر به  ی هی خۆی نییه که منداڵه
  وه ئه  ، که ت بۆ چییه منداڵی پیاوێکی بێگانه  که  یاندووه راگه
ی  وه کاردانه  چونکه  وه، کاته بۆ ژنان قوڵتر ده  که ساته کاره

 بێ ر ژن ده سه تیڤی له زۆر نیگه
  بالوبووه  وه نگوێ ئه کانی رابردوودا ده ماوه  بێ بڵین له ده
کانی دادگا و  ئێران دوای بڕینی قۆناغه  ژنان له  که

توانن  ند و کۆسپ ده دان که داواکاری و برینی سه
ماکانی  بنه  بێ بوترێ که اڵم ده ربگرن، به کانیان وه منداله

مان پیدا و  پێشتر ئاماژه  ی که یه ڵه هه  روانینه  م شێوه ئه
یاسا   ، جیاواز له نیا هی پیاوه منداڵ ته  ی که یه و روانگه ئه

،  یه که ته کانی ڕژیمی ئیسالمی پرسی ئابووریی بابه ژنیه دژه
منداڵ   یشتن به خێوکردنی مندال و پیڕاگه  رکی به ئه  چونکه

و بارهێنانی منداڵ   رده روه رکی په و ئه  بۆ پیاو دیاریکراوه
کاری ناوماڵ و   خێکی مادی، بۆیه ی بایه خانه  وتۆته که نه

رعی بۆ ژن  وا و شه رکێکی ره ک ئه یشتن وه منداڵ و پێراگه
  وتۆی پێ بدرێ، له خێکی ئه ی بایه وه و بێ ئه  دیاریکراوه

  به  که تیه نداریه سدا مافی خاوه ی دوو که وه کاتی جیابوونه

)مافی   ناوی لێنراوه  ی که وه درێ و ئه پیاو ده
ر  تی و بڕیاردان لەسه ره تی بنهشر رپه تی( و سه نداریه خاوه

و   م کرداره کانی ئه درێ، ئاکامه پیاو ده  ژیانی منداڵ به
ریتیدا  ڵگەی نه ر کۆمه سه له  م دۆخه کانی ئه ریه کارتێکه

کات  لمێنێ، پیویست ده سه ده  که  دۆخیکی وای پیکهێناوه
  جۆرێک که  تی بکرێ، به ره دا گۆرانکاری بنه  م بواره له

  کسان به کی یه یه شێوه  شتی کردنی منداڵ به ر رپه مافی سه
 .زی ژن و پیاو بدرێت گه ر دوو ره هه
ی ژن و پیاو  وه کتر جیابوونه یه  کانی له شێوازه  کێک له یه

یل  مه  به  مرێ، ناچاره ی ده که ره . کاتێک ژنێک هاوسه مردنه
  به  وه له  ی بژی، جگه که ره ی هاوسه ماڵه زووی بنه و ئاره

و  وام ئه رده و به  وه ستێندرێته ی لێ ده که ئاسانی منداله
م  ی ئه نموونه  کاتی وادا که  کرێ. له ی لێ ده شه ره هه
ژن   واری دا زۆره ڵگەی کورده ناو کۆمه  له  وته ڵسوکه هه

ری پیشووی ژیانی  سێکی نیزیکی هاوسه ل که گه له  ناچاره
ری ژیانی  ڵبژاردنی هاوسه . مافی هه وه ش پێک بێنێته هاوبه

ن  الیه و له  زووی خۆی نییه ئاره  داهاتووی به
گوێ دا   ی به یه ڵه هه  م وته وام ئه رده به  وه ڵگەشه کۆمه

ڵ  گه بن، له نه  کانت ئاواره ی منداله وه بۆ ئه  چرپێندرێ که ده
ت  که ره ل برای هاوسه گه سیکی نیزیک یان باشتر بلێن له که

و  ی ئه٠٠دا  سه  . له وه ش پێک بێنه ژیانی هاوبه
یلی خودی ژن  ر خواست و مه سه له  رگیریانه هاوسه

  رگیریه و هاوسه زی نێر به گه ر کاتێک ره الم هه بووە، به نه
اڵم  ، به پاوه سه ردا نه سه مافی بڕیاردانی به  بووه رازی نه

ل برای  گه له  بووه رازی نه  که ر کاتێک ژنه گه ئه
  ر زۆر به ش پێک بهێنی هه ی ژیانی هاوبه که ره هاوسه

و زۆرجار   وه ته رگیراوه کانی لێ وه سانایی و زوویی منداله
کانی  وام و دژواری گوشاره رده ی به شه ره هۆی هه به
ست  ده  که  یشتووه گه  وه ی خۆی به که ره ی هاوسه ماله بنه
ی  و ژنانه کانیش ئه ی کاته ڵبگرێ. زۆربه کانی هه منداله  له
ی  ماله بنه  ی که وه ترسی ئه مرێ له کانیان ده ره هاوسه  که

ناچارن   وه گرنه رنه کانیان لی وه کانیان منداله ره هاوسه
 . وه هێننه ش پێک نه ژیانی هاوبه

بات و تێکۆشانی  رچی خه گه دا ئه م یاسایانه گۆرانکاری له
ڵێک یاسا و  گۆڕینی کۆمه  ته و بابه وێ و باسکردن له ده

ر  رامبه به  له  وه بوێریه  بێ ژنان به الم ده به  رێسای ئایینیه،
  ئایین به  ستن که راوه  وتووانه دواکه  ریته م داب و نه ئه

ڵیک داب و  ستن و کۆمه هه  رکه و ئه دیاری پێیداون و به
ناوی   وتێنن و له ڵگە بفه وتووی ناو کۆمه ریتی دواکه نه
تی  نداریه کسانیخوازی ئێران خاوه ژنانی یه  رن. پێویسته به
ن و  یاسایی بکه  ر مندالدا به سه کسانی ژن و پیاو به یه
خۆیی  ربه ر سه رامبه به  له  ن که رکدار بکه ت ئه وله ده

کردنی  رپرسیار بێ بۆ ئورگانیزه الق به ئابووری ژنانی ته
کگرتوو ریزی خۆیان  کی یه شیوه  به  شنه و چه داخوازی له
کانی  وتوه بێ بڵێن گۆڕینی یاسا دواکه ن. ده رێک بخه

ریتی و مل  ڵگای نه کردنی کۆمه کشه رژیمی ئیسالمی پاشه
م  ناو ئه شنه له و چه راکیشان بۆ ویست و داخوازی له

  وه روانییه و ئه چاوه  تێکی دوور له دا بابه ڵه نده گه  سیستمه
اڵم  بێ، به ر ده ڕووخانی رژیمی ئیسالمی مسۆگه  نیا به ته

باتی  بێ خه ست دانین وده ر ده سه ست له ناکرێ ژنان ده
 .ن بێوچانی بۆ بکه

 
ر  سه کسانی ژن و پیاو به تی یه نداریه تی خاوه وابوو بابه که

ر شانی  سه به  میانه رده رکیکی سه ئه  بێته مندالدا ده
رچی زیاتر نیشاندانی سیمای  بێ بۆ هه مان و ده ڵگەکه کۆمه

بن و   باته و خه ئه  نگی ڵگە ژنان پێشه شارستانی کۆمه
ست بن تا بتوانن  ربه بواری ئابووری سه  ن له ول بده هه

 .رگرن کانیان وه تی منداڵه نداریه خاوه

 کەندوکۆسپی خاوەندارێتی مناڵ بۆ ژن لەناو سیستەمی ئیسالمی ئێران
 نووسینی: هەتاو عەبدواڵهی

ڕازی بێ   تی که یه که نی منداڵه تی ئێران دا ژن تا کاتێک خاوه اڵیه سیستمی کۆمه  له
ت  نانه ر هۆکارێک و ته هه ر کاتێک به ژیان بدات. هه  به  ی درێژه که ره ڵ هاوسه گه له
یاساکانی   ، له یه وه سته ده  یاتی به وایی داخوازیی حه ژن ره  زۆر هۆکار که به
نیا  یە، ته ر منداڵدا هه سه  تی به نداریه ی مافی خاوه وه اڵتی ئایینی ئێراندا ئه سه ده
 ...تی منداڵ بکات نداریه توانێ خاوه ر خودی پیاویش نه گه ت ئه نانه زی پیاوە، ته گه ڕه

بۆژن و پیاو، یەکساانای تەواوی ماا  و ئەرکەکاانای ژن و پایااو “  تەاڵق“  مافی بێ قەیدو شەرتی جیابوونەوە*  
لەکاروباری پەیوەست بەبەخێوکردن و سەرپەرشتی کردنی منااڵن لەدوای جیابوونەوە، مافێکای ساەرەتاایای ژن و 

 پیاوە...
* کۆمەڵگە لەسەرێتی کەخۆشگوزەرانی و بەختەوەری بۆ هەموو مناڵێک دابین بکات، بەبێ لەبەرچاوگرتنی وەزعای 

 خێزانی...
* یەکسانی لە سەرجەم مافەکانی ژن و پیاو لە خێزاندا، لەکاروباری سەرپەرشتای و فاێارکاردن پەروەردەکاردنای 

 مناڵدا...
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مانگی ئۆکتۆبەر سەدو یەک    ٥٢ڕۆژی  
ساڵ تێپەڕی بەسەر گەورەترین و 
کاریگەرترین شۆڕشی چینایەتی کرێکاران 
و خەڵكی چەوساوەی جیهان کە لە واڵتی 

ڕویدا بە ڕابەری  ٦٠٦٤ڕوسیا لە ساڵی 
 . حزبی کۆمۆنیستی بەلشەفی و لینین

لە چەپ و  بێگومان هیچ کەس و الیەنێك  
ڕاستەوە، بە الیەنگرو نەیارەوە، ناتوانێت 
نکۆڵی لە کاریگەری قوڵ و ڕیشەیی ئەم 
شۆڕشە بکات لەسەر کۆمەڵگەی ڕوسیاو 

 .جیهان بە گشتی لەم سەد ساڵەدا
هەروەها بە چەپ و ڕاستەوە، بە الیەنگرو 
نەیارەوە، کەم کەس و الیەن، دەتوانێت 
نکۆڵی لە ڕۆڵی گەورەی حزبی کۆمۆنیستی 
بەلشەفی و ڕابەری لینین بکات لەم 

  .شۆڕشەدا
تەنانەت ئەگەر هاوئامانج و هاوڕای ئەم 
شۆڕشەش نەبن، و دژی بن و لەبەرەی 
ڕاستی بۆرژوایدا بن، ئەوە هەر ناتوانن 
نکۆڵی لە ڕۆڵی حزبی بەلشەفی و لینین 
بکەن. ڕەخنەو ناکۆکی قوڵی نەیارانی ئەم 

دەڵێن لینین و حزبی  شۆڕشە ئەوەیە کە 
بەلشەفی کودەتایان کرد بەسەر حکومەتی 

 .کاتی دیموکراسی شۆڕشگێردا
بۆیە بە درێژایی ئەم سەد ساڵە هەمیشەو 
هەمو کات، بە تایبەتی لە ساڵیایدا، زۆربەی 
سەرنج و ڕەخنەو ناکۆکییەکان لەبارەی 
ڕۆڵی حزب و ڕابەری لینینەوە بووە لەم 
شۆڕشەدا. ڕاستە لە زۆر گۆشە نیگای 

لە  ترەوە سەرنج دەدەن و ڕەخنە دەگرن 
هۆکارەکانی ڕودانی شۆڕش و شکستەکەی 
و، ئەمانەش گرینگی زۆریان هەیە، بەاڵم 
وەک ئاماژەمان پێدا پرسی ڕۆڵ و 
کاریگەری حزب و لینین هەمیشە پرس و 

 .خاڵێکی تەوەرەیی بووە
بۆیە لێرەداو بەم بۆنەیەوە وا پێویست 
دەکات زۆر بە کورتی لە 

مارکسیستییەوە ئەم ڕۆڵەی  دیدگایەکی 
 .حزبی بەلشەفی و لینین ڕوون بکەینەوە

دیارە کێوێک کتێب و نووسراوی ڕابەران 
و هەڵسوڕاوانی کۆمۆنیست هەن کە بە 
وردی ئەم پرس و پێگەو ڕۆڵەی حزب و 
لینینیان ڕۆشن کردۆتەوە، بەاڵم لە نێو 
هەموو ئەوانە دەکرێت ئاماژە بە 
نووسینیکی ترۆتسکی، کە یەکێک لە 
ڕابەرانی بەرجەستەی شۆرش بووە، بدەم 

 .بەناوی دەرسەکانی شۆرشی ئۆکتوبەرەوە
ئەگەر چی هەموو ڕاپەڕین و شۆڕشەکان 
لەهەموو ڕویەکی خۆیی و بابەتییەوە 
تایبەتمەندی و گرینگی و کاریگەری 

هەبووە، بەاڵم هیچیان بە ئەندازەی  خۆیان 
شۆڕشی ئۆکتۆبەر تایبەتمەندی و گرینگییە 

یەکەی  -ذاتي وموضوعي  –خۆیی وبابەتی 
 .وەک ئەم شۆڕشە نەبووە

ئەوەی ئەم شۆڕشە لەهەموو شۆڕشەکانی 
تری پێش خۆی جیادەکاتەوە تایبەتمەندییە 

 –الذات االنساني  -خودییە مرۆڤییەکەیەتی
کە لە خودی حزبی کۆمۆنیستی بەلشەفی و 

شەخسی لینین دا بەرجەستە بۆتەوە. ئەم 
تایبەتمەندییەش پەیوەستە بەوەی کە لینین 
زۆر بە ڕاستی و دروستی و بابەتیانە و 
وردی پەی بە ناوەڕۆکی تێۆرو پراکتیکی 
شۆڕشگێرانەی مارکس بردوە بۆ پێگەو 
ڕۆڵی کۆمەاڵیەتی و سیاسی چینی 
کرێکاربە گشتی و رەوتی کۆمۆنستی و 
ئیرادەو ئامادەیی و هەوڵی هەمەالیەنەی 
تاکی ئینسانی ڕابەرو مەسەلەی 

  .ڕێکخراوبوونی حزبی و ..هتد
بەالی لینینەوە مەسەلەی بوونی حزبێکی 
خاوەن بەرنامەو پەیڕەوی ناوخۆ و 
ستراتیژ و تاکتیک و پالنداری سات 
بەساتی دروست کە ئیرادەو ئامادەیییەکی 
بەهێزو یەکگرتو جەسور دەبەخشێت بە 
مرۆڤەکان بۆ ئاڵوگۆڕی ڕیشەیی مەرجی 
سەرەکی سەرکەوتنی شۆڕشە بۆ ڕوخانی 
دەسەاڵتی بۆرژوازی و دامەزراندنی 
دەسەاڵتی چینی کرێکارو جەماوەری 

 .ستەمدیدە
لێرەدا ئیرادەو ئامادەیی هەمەالیەنەی زاتی 

وەک توخمی –فرد وجمع -تاک و کۆ
شۆڕشگێر لە پەیوەندییەکی دیالەکتیکیدا 

لەگەڵ  تێکەڵ و کارلێک دەکەن. هاوکات 
الظروف الموضوعیة  –هەلومەرجی بابەتی 

لە پەیوەندی یەکی دیالیکتیکدا کارلێک  -
دەکەن و ئاڵوگۆڕو وەرچەرخانی 

 .شۆڕشگێڕانە بەدی دێنن

بێگومان هەر ئەمەش کرۆکی تیۆرو 
تیزەکانی مارکسە کە 

نووسراوەکان و هەوڵە  لەزۆربەی 
کردەیییەکانی بەدی دەکرێت. ئەو تێزەی کە 
لەمەڕ فیورباخ وەک ڕەخنە لەوی دەگرێت 

دەڵێت کە فەیلەسوفەکانی پێشو هەر  و 
دونیایان لێکداوەتەوە، لەکاتێکدا گرینگی لە 
گۆڕینیدایە. بە الی مارکسەوە هۆکاری 
سەرەکی گۆڕین و وەرچەخان توخمی 
شۆڕشگێرە کە خودی ئینسانە. ئەم تێزە 
دەقاو دەق ڕاست دێتەوە لەگەڵ ڕۆڵی 

 .حزبی بەلشەفی و لینین
 

لە دیدگای مارکسدا مرۆڤ و کۆمەڵگە 
وەک تاک و کۆ بەردی بناغەین لەهەر 
ئاڵوگۆڕو وەرچەرخانێکدا. مارکس مرۆڤ 
و کۆمەڵگەو هەلومەرجی بابەتی وەک 
فیورباخ و هیگل و فەیلەسوف و 
بیرمەندەکانی تر نابینیت. جا میتافیزیکیانە 
یا ئایدیالیستیانە بێت. بەڵکو بە توخمی 
بنچینەیی هەموو ئاڵوگۆڕو وەرچەخانە 
شۆڕشگیرانەکانی دەزانێت بۆبارودۆخی 

 .بابەتی لەهەر کات و شوێنێکدا
بۆیە بە پێچەوانەی دیدگاو بۆچونەکانی 
نەیارانی لینین و بەلشەفییەکانەوە بە چەپ 
و ڕاستەوە، کە لە ڕەوتی جۆراجۆردا 
بەرجەستە بونەتەوە، وپێیان وایە ئەوەی 
ڕویدا نە شۆرش بوەو نە کریکاریش. وە 

دەڵێن ئەوەی کە ڕویدا کودەتای لینین و 
بەلشەفییەکان بوو بەسەر حکومەتی کاتی 

شۆڕشی شوباتدا. ئەمانە  دیموکراسی 
پێیان وایە ڕوداوی ئۆکتۆبەر کارو 

تاکڕەوانەو سەرەڕۆیانەی لینین  سیاسەتی 
سیاسەتی خۆی  بوو. پێیان وایە لینین 

سەپاند بەسەر حزبداو ناچاری کردن 
 ٦٠٦٤ئۆکتۆبەری  ٥٢لەسەر ٥٤شەوی  کە 

 .دا هەستن بە کودەتایەکی چەکداری
بەاڵم مەسەلەکە ئەوەیە کە شۆڕشی 
کرێکاری و سۆسیالیستی خۆبەخۆ وەک 
شۆڕشی بۆرژوازی و شۆڕشەکانی پیش 

شۆڕشە کرێکارییەکان  تر ڕونادات. بەڵکو 
ئاکامی ئیرادەو ئامادەیی زاتی مرۆیی 
کرێکارو کۆمۆنستییە لە ڕویی فکری و 

 .سیاسی و ڕێکخراوییەوە
هەر لەم بارەیەوە دەکرێت ئاماژە بە 
فاکتێکی تریش بکریت وەک نمونەیەک بۆ 
سەلماندنی ئەم بۆچۆن و لێکدانەوەیە. 
ئەویش ئەوەیە چۆن بوو هەر لە دەورانی 
مارکس و لە چارەکە سەدەیەکی خەباتیاندا 
کرێکاران و جەماوەری ستەمدیدە هەستان 
بە شۆڕشی کۆمۆن و دەسەاڵتی 
بۆرژوازیان ڕوخاندو بۆ ماوەیەک 

 !...دەسەاڵتیان گرتە دەست
چۆن بوو لینین و بەلشەفییەکان لە ماوەی 
کەمتر لە چارەکە سەدەیەک لە خەباتیان 
دەسەاڵتی بۆرژوازیان ڕوخاندو 

 !..دەسەاڵتیان گرتە دەست
ئەی چۆنە لە دوای سەد ساڵ لەو روداوە 
شۆرشگێری یانە ڕوداوی وای 

 !...شۆرشگێڕی ڕوینەداوەتەوە
دیارە ئەوانەی لە دیدگاکەی مارکسەوە بۆ 
ئینسان وەک توخمی شۆرشگیرانە لە 

ئابوری و  چوارچیوەی پەیوەندییە 
کۆمەاڵیەتییەکان ناڕوانن، ڕەنگە بلێن ئاخر 
زەمینەو هەلومەرجی بابەتی نەڕەخساوە. 
یاخود بڵێن ئاخر بۆرژوازی بە تایبەتی لەم 
ڕۆژگارە زۆر زیرەک و بەئەزمونترو 
بەهێزترن. کرێکارو کۆمۆنیزم زۆر الوازتر 
بوونە بەهۆی شکستی شۆڕشەکانەوە. 
ئەمانە دەکرێت هەموی فاکتەر بن، بەاڵم 
فاکتەری بنەڕەتی هەر لە چوارچێوەیەی 
ئەم لێکدانەوەو بۆچونەش هەر توخمە 
ئینسانییەکەیە. یانی توخمی ئینسانی لە 
چوارچیوەی بەرژەوەندییە جیاوازییە 

 .ئابوری و کۆمەالیەتییەکاندا
بۆیە ئەگەر لەم ڕوانگە مارکسیستی یەوە 
لە شۆڕشی ئۆکتۆبەر بڕوانین ئەوە 
درکێکی قوڵ و ڕۆشن بۆ ڕۆڵی حزبی 

لینین دەکرێت. وە  بەلشەفی و ڕابەری 
دەکرێتە ئەزمونی زیندو بۆ پڕکردنەوەی 
ئەم الوازییە زاتییەی چینی کرێکارو تویژە 
ستەمدیدەکان و بزوتنەوەکانیان و شۆڕش 
ناسپێردرێت بە بیروباوەری 

 .قەدەرگەرایانەی ئایدیالیستیانە
 

 داڕۆڵی حزب و ڕابەر لە شۆڕشی ئۆکتۆبەر
لە یادی سەدو یەک ساڵەی شۆڕشی 

 ئۆکتۆبەردا
 موزەفەر عەبدواڵنووسینی: 
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ت و  ی سۆڤیه کشه پاشه :رناسیۆنال ئینته
تێکشکانی سۆشیالیزم   اڵت به بلۆکی ڕۆژهه

ن. ئایا  به و کۆتاییهاتنی کۆمۆنیزم ناو ده
  م داڕشتنه پشتی ئه  ک له هیچ ڕاستیه

م  ڕ ئه مه له  وه ی بورژوازییه سمی و باوه ڕه
  ڕای ئێوه  ؟ به شارداوه خۆی حه  ئاڵوگۆڕانه

توانرێت بووترێت تێکڕمانی  ک ده یه تاچ ڕاده
ت  ی سۆڤیه جروبه اڵت یان ته بلۆکی ڕۆژهه

کی  یه وه کی گشتی تاقیکردنه یه شێوه به
وتووی کۆمۆنیزم و سۆشیالیزم  که رنه سه

 ؟ بووه
  ی که و جێگایه تا ئه  :ت نسور حکمه مه
سۆشیالیزم و   به  یه ندی هه یوه په

ک  کۆمۆنیزمی کرێکاریی و مارکسیزم وه
م  و، ئه ی فیکری و تیئوری ئه چوارچێوه
تێکشکانی سۆشیالیزم   نه  ڕووداوانه

کۆتاییهاتنی کۆمۆنیزم.   ن و نه خه رده ده
تێکشکان و کۆتاییهاتنی جۆرێکی   مه ئه

سۆشیالیزمی بۆرژوازی و   له  دیاریکراوه
  تی که وڵه داری ده رمایه مۆدێلێکی سه

  ی که و ڕاستیه هێنا. ئه ی پێکده ماکه بنه
و  بوو، ئه ت واڵتێکی سۆشیالیستی نه سۆڤیه
تی نامۆ  واوه ته  ت به سۆڤیه  ی که ڕاستیه

بۆ   ئاسۆی مارکسیستانه  بوو به
نها بۆ  ک ته سۆشیالیزم و کۆمۆنیزم، نه

و  ی ئه ڕاستیدا زۆرینه زۆر و له  ره شی هه به
  چۆنێک بێت خۆی به ر هه  ی که توێژه

ڵکو  برد ڕۆشن بوو، به کۆمۆنیست ناوده
تناسانی  کیران و سۆڤیه ت موفه نانه ته

نا.  جۆراوجۆری بۆرژوا دانیان پیادا ده
سمی  مڕۆی ئایدیۆلۆژی ڕه پێداگریی ئه
نوێی  رله ر ناوبردنی سه سه بۆرژوایی له

کۆمۆنیزم و مارکسیزم و درز   ت به سۆڤیه
کانی  فسیره وه و ته لێکدانه  ڵه وتنی کۆمه تێکه

و   چاودێران  تا ئێستای زۆرێک له

م  ی ئه وانه پێچه  کان که بۆرژواییه  کادیمیه ئه
لماند، نووکی ڕمێکی  سه ی ده شته

ر  سه مڕۆ له ئه  هێرشێکدا که  له  بلیغاتییه ته
اڵت  ی تێکشکانی بلۆکی ڕۆژهه مینه زه
ر مارکسیزم و کۆمۆنیزمی  سه  کرێته ده

ڵێن سۆشیالیزم  ی کرێکاریی. ده قینه ڕاسته
ی بتوانن تێکیبشکێنن،  وه بۆ ئه  تێکشکاوه

ی  وه بۆئه  ڵێن کۆمۆنیزم کۆتایی هاتووه ده
مووی  هه  مانه بتوانن کۆتایی پێبێنن. ئه

نگی  نای جه را و زه ڵکێشان و هه خۆهه
گوێ سووکتر   نده ر چه و هه  بۆرژوازییه

زیندووبوونی   ت له الله بکرێت زیاتر ده
کی  یه شه ڕه ک ئاسۆی هه کۆمۆنیزم وه

 .کات ڵگەی بۆرژوازی ده کۆمه  کرێکاریی له
م  اڵت له ی بلۆکی ڕۆژهه کشه خودی پاشه

ی  باره ک له رییه ی دواییدا داوه ند ساڵه چه
نادات   وه سۆشیالیزم و کومۆنیزمه

ت و بلۆکی  سۆڤیه  ، چونکه وه سته ده به
  ر له هیچ پێودانگێک، هه  اڵت به ڕۆژهه

تا ئیداری و   وه پێودانگی ئابوری و سیاسیه
تی کۆمۆنیزم و  رایه ئایدۆلوژی، نوێنه
اڵم بێ گومان  . به کردووه سۆشیالیزمیان نه

گشتی   ت به ی سۆڤیه جروبه ته
بۆ   وتوو بووه که رنه کی سه یه وه تاقیکردنه

  ر. ئێمه شۆڕشی کرێکاریی ئۆکتۆبه
  یه له سه م مه ت به باره بۆچوونی خۆمان سه

کانی مارکسیزم و  بۆڵتنه  پێشتر له
  ڕوو. به تدا خستۆته ی سۆڤیه له سه مه

بۆچوونی من شۆڕشی کرێکاریی 
  اڵتی سیاسی له سه توانی ده ٦٠٦٤ساڵی

وڵ  ر هه سه ربێنێت و به چنگ بۆرژوازی ده
وخۆ سیاسی و  ال ڕاسته قه و ته

  اڵتداره سه ده  کانی چینه ربازییه سه
  کانی ڕوسیادا که رنگون کراوه سه
  وه یانوویست نیزامی سیاسی کۆن بگێڕنه ده

  دواوه به  م قۆناغه اڵم له وێت. به رکه سه
نووسی شۆڕشی کرێکاریی  چاره

ئایا   که  وه وه به  سترابۆوه وخۆ به ڕاسته
  ندییه یوه ی په توانای گۆڕینی شۆڕشگێڕانه

ی  رنامه یان نا و به  یه کانی هه ئابوریه
ئابوری سۆشیالیستی چینی کرێکار 

  وه بوو که لێره  زرێنێ یان نا، وه مه داده
وی بکات.  یتوانی پێشڕه شۆڕشی ڕوسیا نه

ندارێتی  و خاوه  رمایه تی بوونی سه وڵه ده  به
م هێناندا  رهه کانی به ر هۆیه سه تی به وڵه ده

ئیشتراکی کردن و   ی به له سه جێی مه
کانی کارکردن و  واوی هۆیه گۆڕینی ته

موڵکی گشتی هاواڵتیانی   مهێنان به رهه به
های  ، به کرێ، پاره  به . کرێ و کاری  وه گرته

ی  وه ئاڵووێر )القیمة التبادلیة( و جیابوونه
کانی  هۆیه  ر له مهێنه رهه چینی به

  . له وه جێی خۆیان مانه  مهێنان له رهه به
ی بیستدا بینای  یه می ده ی دووه نیوه

ی  رمایه لگۆی سه پێی ئه کی میللی به ئابوریه
هۆی ڕوودانی  به  وه کرده  به  تی، که وڵه ده

رناتیڤی  ڵته نها ئه ته  وه شۆڕشێکی کرێکارییه
مومکینی بورژوازی   وه ڕووی مێژووییه  له

  رمایه کانی سه ندییه یوه بوو بۆ پاراستنی په

ڵ  گه ما و ناچار له بنه  دا، بووه م واڵته له
دا،  رمایه ی سه وبوونی ئابوریانه پته
وتنی سیاسی چینی کرێکاری  رکه سه

تی  جێی حکومه  . له وه وت کرایه ڕوسیاش زه
می لینین،  رده ی کرێکاریی سه شۆڕشگێرانه

ی متمرکزی  تێکی بۆرژوازیانه بیروکراتیه

  تدا زاڵ بوو. له ر سۆڤیه سه تی به وڵه ده
ت ناسیونالیزمی بۆرژوازی، پشت  سۆڤیه

ستکاریکراوی  کی ده لگۆیه ئه  ستوو به به
ر کۆمۆنیزمدا  سه داری، به رمایه سه
مڕۆدا  له  یه م دیارده واوی ئه وت. ته رکه سه

ڵکو  ، به کشه ک پاشه . نه دواوه  هاتۆته
تی  شایه  یه م دیارده یدابوونی ئه په

.  وتوویی سۆشیالیزمی کرێکارییه که رنه سه
مڕۆ  بۆ ئه  وه ڕێته ش ناگه یه له سه م مه ئه  که

 .مڕۆ کانی ئه و ئاڵوگۆڕه
  موکوڕییه م که کانی ئه هۆیه  ت به باره سه
کورتی،  توانرێت زۆر شت بووترێت. به ده

تی  ڕه رسی بنه ده  چم که وای بۆ ده
کان  ت بۆ مارکسیسته ی سۆڤیه جروبه ته
ک  ر وه شۆڕشی کرێکاریی هه  که  یه وه ئه

ی  باره  تی له تایبه  چۆن مارکسیزم به
ئکیدی لێ  ته  وه ی پاریسه ی کۆمۆنه جروبه ته

  رکه یاندنی ئه جێ گه بێ به  به  وه کردۆته
رپاکردنی  بێ به ی خۆی، به که ئابوریه

ڵگەدا،  مای ئابوری کۆمه بنه  شۆڕشێک له
وتنێکی  رکه ر سه شکێت و هه ر تێکده هه

  ئابوریه  م شۆڕشه بێ ئه سیاسی به
. شۆڕشی  نجام دووچاری ناکامییه رئه سه

ش بکرێت  ش به سۆشیالیستی ناتوانرێت به
ک  تی خۆیدا، وه کولیه  بێت له و ده

وتن  رکه سه  تی به اڵیه شۆڕشێکی کۆمه
  ندییه یوه ر په سه . شۆڕش بهبگات

ڕاستی شۆڕش  به  کاندا، پێویسته ئابوریه
ڕیفۆرمێک   ڵه پاندنی کۆمه ک سه بێت نه

م  مای ئه ر نیزامی ئێستادا. بنه سه به
کرێ و  ی کاری به وه شاندنه ڵوه هه  شۆڕشه

کانی  واوی هۆیه ئیشتراکی کردنی ته
  م کاره . ئه ش کردنه مهێنان و دابه رهه به
 .ت سۆڤیه  درا له نجام نه رگیز ئه هه

مێژووی   ورانی گرنگ له ده :رناسیۆنال ئینته
ری  اڵتدا کاریگه ت و بلۆکی ڕۆژهه سۆڤیه

ی  وه ر گشت بزووتنه سه ریان له کانده ته
ی کۆمۆنیستی و  وه بزووتنه  ناوبراو به

بوو.  ههتی سۆشیالیزم  خسیه شه

مەنسوری حیکمەت... لە پەیوەند 
بەشۆڕشی ئۆکتۆبەرو هۆکاری شکستی 
ئەو شۆرشەوە... لەوەاڵمی دوو 

 پرسیاردا

  ک چۆن مارکسیزم به ر وه شۆڕشی کرێکاریی هه  که  یه وه کان ئه ت بۆ مارکسیسته ی سۆڤیه جروبه تی ته ڕه رسی بنه ده
  رکه یاندنی ئه جێ گه بێ به  به  وه ئکیدی لێ کردۆته ته  وه ی پاریسه ی کۆمۆنه جروبه ی ته باره  تی له تایبه

ر  شکێت و هه ر تێکده ڵگەدا، هه مای ئابوری کۆمه بنه  رپاکردنی شۆڕشێک له بێ به ی خۆی، به که ئابوریه
. شۆڕشی سۆشیالیستی ناتوانرێت  نجام دووچاری ناکامییه رئه سه  ئابوریه  م شۆڕشه بێ ئه وتنێکی سیاسی به رکه سه

 وتن بگات... رکه سه  تی به اڵیه ک شۆڕشێکی کۆمه تی خۆیدا، وه کولیه  بێت له ش بکرێت و ده ش به به

و و  پته  وه ڕۆکه ڕووی میتۆدۆلۆژی و ناوه  کجار قووڵ و له مارکسیزم تێروانینێکی یه
و تاوانبارکردنی   خنه داری. مارکسیزم ڕه رمایه ڵگەی سه کۆمه  ت به باره سه  جیمه مونسه
کانی  ندییه یوه په  کرێ، دژ به چینی کرێکاری به  ، واته ڵگەیه شێکی دیاریکراوی کۆمه به

 ئێستا
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  کان، باسه ی سییه یه کانی)محاکمات( ده رییه دادوه
ر  سه ڵماڵین له هه رده ی په رباره کانی خرۆشۆڤ ده نهێنییه

نگاریا و دواتر  می ستالین، داگیرکردنی هه رده سه
  پۆلێک له هۆی شه  ر کامیان بوونه چیکسلۆفاکیا هه

کانی  ودیو سنوره مارکسیزم و کۆمۆنیزم له  له  وه جیابوونه
یبینین  مڕۆ ده ی ئه وه اڵم ئه . به وه اڵته خودی بلۆکی ڕۆژهه

راورد ناکرێت.  ی پێشوودا به وانه ڵ ئه گه هیچ جۆرێک له  به
ی  وه ی جیابوونه خێرایه  نده وه م ڕه ت به باره سه

  ڵێن چی؟ به مارکسیزم ده  کانی" پێشوو له "کۆمۆنیسته
ک  یه اڵت تا چ ڕادده ی بلۆکی ڕۆژهه کشه بڕوای تۆ پاشه

 ؟ ئاراوه  مارکسیزمدا دێنێته  به  وه پێویستی پێداچوونه
حکام  ک ئه یه ی ڕسته وه ر له مارکسیزم به  :ت نسور حکمه مه

داری.  رمایه ڵگای سه کۆمه  له  گرتنه خنه و پێشبینی بێت، ڕه
  خۆی پشتی به  گرتنه خنه م ڕه ئه که   ڕۆشنه

و   م نیزامه ماکانی ئه بنه  کی ئیسپاتی له یه وه شیکردنه

بۆچوونی من  . به ستووه کانی به رونییه ده  ناکۆکییه
ت.  قیقه حه  له  یه وه مارکسیزم جیابوونه  له  وه جیابوونه

  ک له ت بێت و بڕوات هیچ گۆڕانکارییه زار سۆڤیه هه
ڵگەی ئێستا،  کۆمه  کو مارکسیستێک له ی من وه خنه ڕه

  به  کی شایسته ڵگەیه کۆمه  ت به باره سه  تێڕوانینێک که
بۆ   ی که تیه اڵیه کۆمه و هێزه  ت به باره ئینسانی ئازاد و سه

ڵگەی ئێستادا  دڵی کۆمه  له  ڵگە نوێیه م کۆمه دیهاتنی ئه به
کجار قووڵ و  مارکسیزم تێروانینێکی یه، ڕوونادات.  مه هه
  جیمه و و مونسه پته  وه ڕۆکه ڕووی میتۆدۆلۆژی و ناوه  له

  خنه داری. مارکسیزم ڕه رمایه ڵگەی سه کۆمه  ت به باره سه
  ، واته ڵگەیه شێکی دیاریکراوی کۆمه و تاوانبارکردنی به

ڕای  به کانی ئێستا. ندییه یوه په  کرێ، دژ به چینی کرێکاری به
ڵکو  ت، به مڕۆی سۆڤیه کانی ئه  نها ئاڵوگۆڕه ک ته من نه

می  رده کانی سه تیه اڵیه ئابوری و کۆمه  واوی ڕاستییه ته
و  مڕۆ و ئه کانی دنیای ئه رقاڵییه واوی سه ، ته ئێمه
کان و زانکۆکان،  زگا گشتیه ده  له  ی که النه سه مه
ی  له سه ک مه بیات و... هتدا وه ده ر و ئه کانی هونه یدانه مه له

موو  ر باس، هه به  درێنه رخ ده ڵگای هاوچه تی کۆمه ڕه بنه
ی  خنه ڕاست و دروستی تێڕوانین و ڕه  ئکید له ته  ڕۆژه

  یان به . گاڵته وه نه که ده  ڵگەیه م کۆمه له  مارکسیستیانه
مای ژیانی  بنه  کان به ئابوریه  ندییه یوه په  کرد که مارکس ده

ر  هه مڕۆ له زانێت. ئه ڵگە ده نگی کۆمه رهه سیاسی فه
ی ڕاسیزم و  شه گه  ت به باره کان سه قامه ڕێبوارێکی نێو شه

تا خراپ بوونی  فاشیزم و ناسیۆنالیزم و تاوانکاری هه
کێشان و مۆسیقایی پرسیار بکرێت،  شێوازی وێنه  فاڵنه

ئێران   ال له . مه وه تی ئابوریه زعیه وه  به  وه ستێته به ده  مانه ئه

تی  زاره زی و وه رکه کارکردی بانقی مه ت له ی دیانه وه مانه
کی ڕیاڵ و دۆالردا  ر یه رامبه سازی و نرخی به پیشه

ر قازانج و  سه له  له سه مه  زانن که مووان ده . هه وه بیننه ده
 labour] العمل(  )انتاجیة ریی کاره مهێنه رهه به

productivity]. ت  وڵه ده  زانن که دڵیان ده موویان پڕ به هه
و پۆلیس و سوپا بۆچی دروست   ی چ کارێکه سیله وه

ڵگەدا  ندی کۆمه ناوه  له  زانن که موویان ده کراون. هه
دار  رمایه نێوان کرێکار و سه  یی له میشه کێشێکی هه کێشمه

  که  وه ڕۆشن بۆته.  یه ردا هه رگر و کرێ ده و کرێ وه
  وه ته ستراوه ڵگادا به کۆمه  ت له تۆزقالێک ئازادی و ئینسانیه

  وه ی توانایی و هێزی کار و ڕێکخراوی کرێکارییه ڕادده  به
داری و حزب و  رمایه کانی سه زراوه ر دامه رامبه به له
  ڕێکخراوه  له  ڕوانییه و چاوه . ئهکانیاندا ته وڵه ده

و ئیستبداد بن، دژی   وه وسانه دژی چه  کان که کرێکارییه
تی و...  اڵیه رانی کۆمه اڵواردن بن، خوازیاری خۆشگوزه هه

  ڵک. کرێکار به ڕوانیی سروشتی خه چاوه  ته هتد بن، بووه
اڵواردن و  هه  رانی و بۆرژوازی به ئازادی و خۆشگوزه

ی  ده بۆچونی من سه  ری و تااڵنی ناسراون. به گه ته چه
ی مارکسیزم و گشتی بوون و  ده م سه بیسته

ت  باره کان بوو سه مارکسیستیه  وه گیربوونی لێکدانه مه هه
  ی که و جێیه تا ئه  م پێیه داری. به رمایه جیهانی سه  به
باس   ک تێڕوانینێک که وه  یه هه  وه مارکسیزمه  ندی به یوه په
ڕای  کات، به ڵگە ده ی کۆمه قینه عریفی ڕاسته ناسین و ته  له

م  ی ئه وه بۆ پێداچونه  ئارادا نییه ک هیچ پاساوێک له من نه
د  ی جیهان سه م دواییه کانی ئه ڵکو ئاڵوگۆڕه ، به بۆچوونه

ی  م بیر و بۆچونه وابوونی ئه ڕاست و ڕه  نده وه ئه
 . لماندووه سه
مارکسیزم هیچ   له  وه وتنه پۆلی دوورکه اڵم شه به
بوونی  ڵه ڕاست و دروستی یان هه  کی به ندییه یوه په
.  ندێکی سیاسییه وه ڕه  مه . ئه نییه  وه فسیری مارکسیستیه ته

ڵ  گه له  که  . وانییه ک زانستیانه نه  یه کان سیاسیانه ئیختیاره
ناکاو تیشکی  ت له ی سۆڤیه م دواییانه کانی ئه ئاڵوگۆڕه

. ڕاست بوون یان ڕاست  وه سێکه دڵی که  چووبیێته   عریفه مه
ورێکی  دا ده ڵگە لێره فسیری مارکسیزم بۆ کۆمه بوونی ته نه

تی  ن ڕواڵه ده وڵ ئه هه  ی که وانه زۆر ناگێڕێ و ئه
  کشه م پاشه ن به بده  کی زانستییانه یه وه پێداچوونه

بڕوای من  تیدا به  اڵیه ئاستی کۆمه پ له ی چه سیاسیه
نرخی ڕۆژ نان   ن و به ده فیڕۆ ده کات به  سانێکن که که
هێرشی سیاسی و فکری   که  یه وه ت ئه خۆن. واقعیه ده

پشت   ر مارکسیزم و سۆشیالیزم، به بۆرژوازی بۆ سه
ناوچوونی بلۆکی سۆشیالیزمێکی درۆزن،  له  ستن به به

ڵی  ر با سه  بلیغاتی زۆری خستۆته فشارێکی سیاسی و ته
ندی ڕووتێکردنی ڕۆشنبیرانی  وه ڵگە. ڕه پی کۆمه چه

ندی  تمه تایبه  مارکسیزم، که  ڵگە له ڕیفۆرمیستی کۆمه
ڕاستی  م تا ناوه نگی جیهانی دووه واوبوونی جه ی ته وره ده

وێ تا  . زۆری ده وه ته بووه  وانه فتا بوو، پێچه کانی هه ساڵه
  و پێویسته  وه ڵ بێته پووچه  یه رانه هێرشبه  پۆله م شه ئه
بۆرژوازی تا جارێکی   ی کرێکاریی گرنگ بدرێ له ربه زه

  مارکسیست به  تر ڕۆشنبیرانی بۆرژوا خۆناوبردنیان به
م  ر ئه سه بێ له ری ئیعتباریان بزانن. ده سه  ی چوونه مایه

شێکی زۆری  به  که  وه مه ئکید بکه ش ته ڕاستیه
  یره گرانی غه خنه واقعدا ناڕازیان و ڕه  کان" له "مارکسیسته

  به  وجود بوون که ڵگای مه سۆشیالیستی کۆمه
  وه بزووتنه  چاوکردنی ئیعتباری گشتی مارکسیزم له ڕه

یان  رگه م به کاندا ناچار ئه داریه رمایه دژی سه  ئیعترازییه
نگرانی  کان، الیه کان، ڕیفۆرمیسته پۆشیبوو. ناسیونالیسته

کان،  خۆیی خوازه ربه مدا، سه جیهانی سێیه  سازی له پیشه
  کان و به زۆڵم لێکراوه  تیه مایه موخالیفانی ئیحتکارات، که

و تاقمی جۆراوجۆر   سته ندین ده کی گشتی چه یه شێوه
ی  چوارچێوه  مارکسیزم و سۆشیالیزمیان کردبووه

ڵگەی  کۆمه  کانیان له یانکردنی ئیعتراز و داواکاریه به
  بوونه  مانه ئیستادا. دوێنێ مارکسیزم مۆدێل بوو ئه

موویان  و هه  مڕۆ "دیموکراسی" مۆدێله مارکسیست، ئه
مان ئامانج و  جێبوونی هه و جێبه  وه ته وری خڕبوونه ده له

ڕوان  دیموکراسی و بازاڕ چاوه  زوویان له خواست و ئاره
دا  یه وره م ده مارکسیزم له  له  مانه ی ئه وه ن. جیابوونه که ده

  مه . ئه ی خۆشحاڵییه بڕوای من مایه  ڕوان کراو و به چاوه
اڵم  ، به وه کاته سکتر ده مارکسیزم ته  زا له رچی فه گه ئه

کۆمۆنیزمێکی کرێکاریی و مارکسیستی   کاری شکڵدان به
 . وه کاته ئاسانتر ده  وه زۆر ڕووه  قووڵ له

ر  گه مارکسیزمدا، ئه  ک به یه وه بڕوای من پێداچوونه به 
  دا به م ناونیشانه ژێر ئه له  ی که و کڵێشانه مارکسیزم له

ی سیاسی  وه ستی ساغکردنه به مه  یان ساڵ به درێژایی ده
.  رووری نییه ، زه وه ینه بازاڕ جیابکه  ته جۆراوجۆر هێنراونه

ریی جیدی  زه حلیلی و نه شداری ته به  روورییه زه  ی که وه ئه
کانی تیئوری  جۆراوجۆره  یدانه مه  له  کانه مارکسیه

ت  باره سه  ڵوێستی مارکسیستیانه تیدا. جێگای هه اڵیه کۆمه
  نده وه و ڕه رخ و ئه ڵگەی هاوچه کانی کۆمه جیاوازه  نه الیه  به
بێت،  ڕئه مڕۆ پێیاندا تێپه جیهانی ئه  ی که وانه ره کالکه یه

ک  مارکسیزم وه  ستن به پێداگرتن و پشت به.  خاڵییه
  ی پایه وه مانای وتنه  تی به اڵیه کی کۆمه جیهانبینی و تیئۆریه

بارودۆخی   ست له ربه کانی مارکسیزم سه گشتییه
باتی  خه  له  شدارییه مانای به  ڵکو به . به تی نییه اڵیه کۆمه

ڵوێست  ک مارکسیست و هه دا وه مه رده ر سه فکری هه
و  ت به باره سه  وه ڕووی شیکردنه رگرتن و خستنه وه

تی مێژوویی  که ره ندی حه وه ڕه  له ی که  نوێیانه  گیروگرفته
پێویستیمان   . ئێمهگۆڕێ تیدا دێنه باتی چینایه ڵگە و خه کۆمه

تێڕوانینی ڕاست و ڕادیکالدا   تاکه  له  نییه  وه پێداچوونه  به
جیهانی   تی له کارهێنانیه به ڵکو پێویستمان به  ڵگە، به بۆ کۆمه
 …کانیدا جۆراوجۆره  رخ و گیروگرفته هاوچه

ک جیهانبینی و  مارکسیزم وه  ستن به پێداگرتن و پشت به
کانی  گشتییه  ی پایه وه مانای وتنه  تی به اڵیه کی کۆمه تیئۆریه

  ڵکو به . به تی نییه اڵیه بارودۆخی کۆمه  ست له ربه مارکسیزم سه
ک  دا وه مه رده ر سه باتی فکری هه خه  له  شدارییه مانای به

  وه ڕووی شیکردنه رگرتن و خستنه ڵوێست وه مارکسیست و هه
تی  که ره ندی حه وه ڕه  له ی که  نوێیانه  و گیروگرفته ت به باره سه

 گۆڕێ... تیدا دێنه باتی چینایه ڵگە و خه مێژوویی کۆمه
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لە فلیپین کۆمەڵێک لە کرێکارانی قامیشی 
 شەکر کۆمەڵکوژ دەکرێن!

لە شێێاری سێێەگێێای نێێیێێگێێرۆسێێی سێێەر بە 
ویالیەتی ئۆکسیدێنتڵ لە واڵتی فیلیپین،  لە 
کاتی شەودا تەقە لە کرێکارانی ناو قامیشی 

کرێکێاریێان دەسێبەجێێ  ٠شەکر دەکرێت و 
 لێ دەکوژرێت.

ئەو هێرشێە لەالیەن هێێێزێێکێی چەکێدارەوە 
 ٠کێێراوەتە سێێەر ئەو کێێرێێێکێێارانە و هەر

کرێکارە کوژراوەکەش ئەندامی سەنێدیێکێای 
 چەپی نیشتیمانی کرێکارانی شەکر بوون.

لە ڕاپۆرتێکی پۆلێیێسێی شێاری سێەگێای دا 
 ١بۆ  ٢هاتووە، کە هێرشبەرەکان ژمارەیان 

چەکێێداربێێوون و لە کێێاتێێی نێێان خێێواردنێێی 
شێواندا هێاتێوونەتە سێەر کێرێێکێارەکێان و 
تەقەیان لێ کردوون. وە لە ئەنێجێامێی ئەو 

کێێرێێێکێێار دەسێێبەجێێێ گێێیێێان  ٠تەقەیەشێێدا 
لەدەست دەدەن. هەر بە پێی ڕاپۆرتەکە ئەو 
کرێکارانە لە زەوی کەسانی تردا چێادریێان 

 هەڵداوە و تێیدا ژیاون.

هەر بە پێی ڕاپۆرتی پۆلیس خەڵکێانێێێک کە 
لەودەوروبەرە بێێوون وتێێوویێێانە کە بێێێۆ 
ماوەی پێنج شەش خولەکێێێک دەنێگێی تەقە 

 بیستراوە.

گرووپی مافپەروەرانی کێاڕابێاتێان ئێیێدانەی 
ئەو قەتڵ و عامەی کرێکارانی کردوو پێیێان 
وایە ئەو جێێۆرە ڕووداوانە ڕەنێێگێێدانەوەی 
برسیەتی و نەبوونی کرێکێارانە. وە دەڵێێێن 
کە کرێکارەکان شوێنێک نەبێووە کە تێێێیێدا 
بژین . هەر بۆیەش لە زەوی خەڵێکێی تێردا 

 چادریان هەڵداوە. 

هەروەها ئەو گێرووپەی کێاڕابێاتێان داوا لە 
ڕێێێکێێخێێراوی مێێافێێی مێێڕۆڤ دەکێێات کە 

لێکۆڵیێنەوەیەکێی بێێێالیەنێانە ئەنێجێام بێدات 
 لەسەر ئەو ڕووداوە.

ڕێپێوانی ناڕەزایەتی سەدان هەزاری لە 
کرێکاران و خەڵک، هاتوچۆ لە ناوجەرگەی 

 شاری ماڵبۆڕن دەوەستێنی!

بە پێێێی ڕاگەیێانێدنێی ئەنێجێومەنێی یەکێێێتێی 
سەندیکا پیشەییەکانی ئوستێڕالێیێا)ئەی سێی 

هەزار کەس  ٦٤٠تێێی یێێو( دەوروبەری 
 بەشداری لەو ڕێپێوانەدا کردووە.

زۆرێێێێێێک لە ڕاگەیێێێێێانێێێێێدنەکێێێێێان کە  
چێێێێاوپێێێێێێێێێکەوتێێێێنێێێێیێێێێان کێێێێردووە لەگەڵ 
خۆپیشاندەراندا دەڵێێێن: ئەو نێاڕەزایەتێی و 
خۆپیێشێانێدانێانە هەمێووی لەبەر گێرانێی و 
سەختی ژیان لە الیەک و کەمێی و نێزمێی 

 هەقدەستەکانیانە لە الیەکی ترەوە.

لەو ڕێپێوانە گەورەیەدا تەنێانەت سێەرۆکێی 
حکومەتی خۆماڵی ڤێیێکێتێۆریێاش بەشێداری 
کردوو چووە پێشەوەی ڕێپێوانەکە. ئەویش 
بۆ میدیاکان قسەی کردو  گێرانێی و کەمێی 
هەقێێێدەسێێێتێێێی لە تەواوی ئێێێوسێێێتێێێڕالێێێیێێێادا 
پشتڕاست کردەوە و ڕایێگەیێانێد کە دەبێێێت 
ئاسێتێی هەقێدەسێت بەرز بێکێرێێتەوە تێاکێو 
هەموو کرێکارێک بتوانێێ ژیێانێێێکێی بێاشێی 

 هەبێت.

ئەو ڕێپێوانە لەسەر داخوازی و بێانێگەوازی 
ئەنێێجێێومەنێێی سێێەنێێدیێێکێێا پێێیێێشێێەیێێیەکێێانێێی 

 ئوستڕالیاوە ڕێکخراو سەرپەرشتی دەکرا.

ئامانجی سەرەکی ئەو ڕێپێوانە بریتیبوو لە 
بەرزکردنەوەی هەقی کار، بێاشێتێر کێردنێی 
هەل و مەرجی کار، هەروەها دڵێنێیێایێی دان 
بە بەردەوامی و مێانەوەی کێرێێکێار لەسێەر 

 کارەکەی. 

مانگرتێنەکە زۆرێێک لە شێارە گەورەکێانێی 
ئوستڕالیای گرتەوە و بوو بە ڕێێپێێێوانێێێکێی 
سەرتاسەری لە تەواوی ئوستڕالێیێادا. وەک 
بەشێک لە بەدەمەوەچێوونێی بێاگەوازەکەی 

 ئەنجوومەن.

تەنانەت سێکێرتێێێری یێاریێدەدەری یەکێێێتێی 
سێێەنێێدیێێکێێاکێێانێێی نێێۆژەنێێکێێردنەو، دارسێێتێێان، 
کێێانەکێێان، هەروەهێێا وزە کە قسێێەی بێێۆ 
ڕادیۆی ئەی بی سی شاری مێاڵێبێۆڕن کێرد 
دەڵێت: من هەست دەکەم هیچ پەیێوەنێدیەک 
لە نێێێێێوانێێی سێێەنێێدیێێکێێاکێێان و سێێیێێسێێتەمێێی 
دەسەاڵتدا نەماوە. چونکە ئەگەر بمابایە ئەو 
هەموو خەڵێکە نێاڕازیە لێێێرە نەدەبێیێنێرا بە 

 شێوەی ڕێپێوانی ئاوا گەورە. 

جێێێێێگەی بێێاسێێە کە داتێێاکێێان ئەوە نێێیێێشێێان 
هەزار کەسێێێک  ٥٢دەدەن کە دەورووبەری 

لە ئوستڕالیا بێ خێانە و النەن، سێەربێاری 
ئەوەی کە بە بەردەوامێێیێێش بە دەوامێێی 
تەواوەوە کێێێێێار دەکەن. ئەوەش ئەوە 

دەگەێێێنێێێێێت کە هەقێێی کێێار زۆر نێێزمە لە 
 پەیوەند بە گرانی شتەکانەوە.

خەڵکی ناڕازی دەڵێێێن کە لە ئێوسێتێڕالێیێادا 

النی کەمی دەستکەوتی کەسێک لە ساڵێێکێدا 
کە بەبەردەوامی و دەوامێی تەواوەوە کێار 

هەزار دۆالر. ئەوەش  ٢٤بێێکێێات دەگێێاتە 
بەشێی تێێێێچێووی ژیێێان نێاکێات بەتێایێبەتێێی 

 لەشارەگەورەکندا.

پشتگیری ڕۆژنامەنووسان بەرەو هەڵکشان 
دەچێت بۆ ئەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان 

بڕیارێک دەربکات بۆ پاراستنی 
 ڕۆژنامەنووسان.

ڕۆژلە دوای ڕۆژ داخێێێێێێێێێێوازی 
ڕۆژنێێێێامەنێێێێووسێێێێان لە ڕێێێێێکێێێێخێێێێراوی 
نەتەوەیەکێێگێێرتێێووەکێێان بەرەو زیێێادبێێوون 
دەچێت بۆدەرکردنی بڕیارێک بۆ پاراستێنێی 

 ڕۆژنامەنووسانی جیهان. 

بەپێێی هەواڵێێێکێی مێاڵێپەڕی فێیێدڕاسێیێۆنێی 
ڕۆژنامەنووسانی جیهان، دۆسێیە وکەیسێی 
کێێوشێێتێێنێێی ڕۆژنێێامەنێێووسێێان دەبێێرێێێتە نێێاو 
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە شێاری 

 نیویۆڕک.

نێێێێێێوێێێێێێێنەرانێێێێێێی  ٥٠٦٢-٦٠-٥٥ڕۆژی 
ڕۆژنامەنووسێان، ڕاگەیێانێدکێاران، بێێێژەرو 
هەواڵنێرەکان، هەروەها نێوێێنەری ڕۆژنێامە 
و گۆڤارو باڵوکێراوەکێان لە سێەرتێاسێەری 
جیهان، کەیسی کوشتنی ڕۆژنامەنووسانیان 
بردە ناو ڕێکخراوی نەتەوەیەکێگێرتێووەکێان 
لە شاری نیویۆرک، و داوایێان لێێێکێردن کە 
بەکێێرداری هەڵێێوێسێێت لەدژی کێێوشێێتێێنێێی 

 ڕۆژنامەنووسان بنوێنن.

ئەو نوێێنەرانە کێۆبێوونەوەیێان کێرد لەگەڵ 
تەواوی نوێنەرانی واڵتانی ئەوروپا، ئێاسێیێا، 
ئەفێێریێێقێێای بێێاکێێوور، ئەمێێریێێکێێای بێێاکێێوور، 
ئەمێێریێێکێێای التێێیێێن، هەروەهێێا نێێوێێێنەرانێێی 
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و نێوێێنەری 
فیدڕاسیۆنی نێونەتەوەیی ڕۆژنامەنووسانێی 

 جیهان.

لەو کۆبوونەویەدا نێوێێنەرەکێان داوایێان لە 
نێێوێێێنەری واڵتەکێێان کێێرد کە بە کێێرداری 

بێێڕێێێارێێێک دەربێێکەن کە ڕاگەیێێانێێدکێێارانێێی 
 پیشەیی لە تەواوی جیهاندا بپارێزێت.

جێگەی باسە کە داتاکان نیشانیانداوە کە لە 
 ٥دا لە هەر هەفێتەیەکێدا  ٥٠٦٢ئەمسێاڵێی 

ڕۆژنامەنووس کوژراون و پالن داڕێێژەری 
کێێوشێێێتێێنەکێێێانێێێیێێش هێێێیێێچ هەڵێێێوێسێێتێێێێێێێک 

 لەبەرامبەریاندا نەگیراوەتەبەر.

هەر بۆیەش ساڵی ڕابردوو کە فیدڕاسیۆنێی 
جێێێێیێێێێهێێێێانێێێێی ڕۆژنێێێێامەنێێێێووسێێێێان ئەو 
دەستپێشخەریەی ڕاگەیێانێد پشێتێگێیێریەکێی 
زۆری سێێەرتێێاسێێەری جێێیێێهێێانێێی لەنێێێێێو 

ڕاگەیێێانێێدکێێارو سێێەنێێدیێێکێێاکێێانێێی مێێیێێدیێێایێێیێێدا 
بەدەست هێنا. بۆنموونە پشتگیری ئەمێانەی 
بەدەست هێنا: پشتگیری ڕێێکێخێراوی مێافێی 
مڕۆڤ، کێۆمەڵەی خێاوەنێدارانێی ڕۆژنێامەو 
باڵوکراوەکان، یەکیەتی مێیێدیێایێی ئەوروپێا، 
هەروەها فیدڕاسیۆنی یەکێتیە پیشەییەکێانێی 

 ٥٠جیێهێانێی مێیێدیێاکێاران کە دەوروبەری 
مێێلێێیێێۆن کێێرێێێکێێاری مێێیێێدیێێایێێی وەک ئەنێێدام 

 لەخۆدەگرێت.

جێێێێێگەی بێێاسێێە کە لەو کێێۆبێێوونەوەیەدا 
تەواوی نوێنەرەکانی میدیێایێی و نێوێێنەری 
واڵتەکان هاوڕابوون لەگەڵ یەکتری و هەر 
یەکەشیان لەالی خۆیەوە گلەیی و گێازنێدی 
لەو بێێێوارەدا ڕاگەیێێێانێێێد. هەر بێێێۆیەش 
نوێنەرانی میدیاکاران بە تێوونێدی ئێیێدانەی 
کێێوشێێتێێنێێی ڕۆژنێێامەنێێووسێێانێێیێێان کێێرد کە 
هەمێێوویێێان بە بەرنێێامەوە کێێوژراون. بێێۆ 
نێێمێێوونە لەم دوایێێیێێانێێدا ڕۆژنێێامەنێێووسێێی 
دیاری واشتنتۆن پۆست بە ناوی خاشگچێی 
کە لەنێێێاو قێێێونسێێێوڵێێێیەی سێێێعێێێودیەدا لە 

 ئەستەمبوڵ کوژرا..

هەڵوەشاندنەوەی فیزەی چوونەدەرەوەی 
کرێکاران لە قەتەر کەوتە بواری 

 جێبەجێکردنەوە.

حێێێێێێکێێێێێێومەتێێێێێێی قەتەری گێێێێێێووتێێێێێێی" 
هەڵێێوەشێێانێێدنەوەی ئەو یێێاسێێایەی لەسێێەر 
کێێرێێێکێێارە بێێیێێانێێیەکێێان پێێێێێویسێێت دەکێێات 
بەوەرگرتنی ڤیزا بۆ گەڕانەوە، دوای ئەوەی 
مۆڵەت لە خاوەن کێارەکێانێیێان وەردەگێرن، 
کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە. لە تێویێتێێێکێدا 

کە وەزارەتێێێی نێێێاوەوەی 
 ١١بۆ الپەرە 

 هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان
 ئامادەکردنی شوان عەزیز و ئاراس رەشید
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ساڵ بەسەر  101* دوای نزیک بە 
تێپەربوونی شۆڕشی ئۆکتۆبەردا، ئێستاش 
بۆژوازی لە ناوجەرگەی دنیای تەمەدونی 
بەناو غەربیدا نەیتوانییوە ئەو ئازادی و 
مافانە دەستەبەربکات کە شۆرشی 
ئۆکتۆبەر بە ڕابەری لینین دەستەبەری 

 .کرد

* یادی شۆرشی ئۆکتۆبەر و لینین تەنها 
گێڕانەوەی بیرەوەریەکی مێژووی نییە، 
بەڵکە ڕوانینە لە تەجروبەیەکی گەورەو 
شکۆدار بۆ ئایندەیەک کە ئینسانەکانی 
خوازیاری عەدالەت و خۆشبەختی و 
ئازادی ئەم سەردەمەو نەوەکانی داهاتوو 

 .بەدوایدا وێڵن

  چین که  ی لینین جروبانه رس و ته و ده ئه
ی کۆمۆنیستی  وه کرێکاران و بزووتنه  پێویسته

  وه نه ختی بخه مڕۆدا و جه رچاوی بگرن له به له
 ر؟ سه

ڕاستیەکەی دەرس و عبداللە مەحمود: 
تەجروبەکانی ئۆکتۆبەرو لینین و نەخشی ئەو 
لەم شۆرشەو لەوەش واوەتر لەسەر 
بەشەریەت وە بۆ چینی کریکارو 
کۆمۆنیستەکان و بزوتنەوەی کریکاری و 
کۆمۆنیستی هێندە زۆرە، کە لێرەدا ناکرێت و 
بواری ئەوەمان نییە بەدرێژی باسیان بکەین، 
بۆیە من لێرەدا ئاماژە بەگرنگترین دەرس و 

 .تەجروبەکانی ئەکەم

یەکەمین دەرسێک کە لینین و شۆڕشی 
ئۆکتۆبەر نیشانی بزوتنەوە کریکاری و 
کۆمۆنیستی وچەپ و دنیایاندا ئەوە بوو کە 
مارکسیزمی لە مەیدانی پراکتیکدا بە کردەوە 
دەرهێنا، و نیشانیدا کۆمۆنیزم و بنیاتنانی 
کۆمەلگەی سوشیالستی و کۆمۆنیستی خولیاو 

 .خەیاڵێک نییە و کارێکی عەمەلییە

وە ئەوەی کە بۆرژوازی دەوڵەتکردن و 
ئیشکردن لە بواری دەوڵەتی کردبوو بە 
کاریکی ئاڵۆز، وە بەکاری خەڵکی متەخەسیس 

بۆدورخستنەوەی   و دیاریکراوی دەزانی و
چینی کرێکار لەخەباتی سیاسی و دەستبردنی 
بۆشورش و ئەوەی بەخەیاڵ لەقەڵەم ئەدا 
کرێکار دەسەاڵت بگرێتە دەست، دەوڵەت 
بەدەستەوە بگرێت و بەڕێوەی بەرێت. 
شۆڕشی ئۆکتۆبەر ئەم درۆ زلەی بەکردەوە، 

 .بەمێژوو سپارد

لینین و حزبی لینینی لەجێگای شۆرشی میللی 
و واڵتی، شۆڕشی کرێکاری بەناوەڕۆکی 
ئەنتەرناسیونالستی بەرپاکرد، وە بەکردەوە 

هاوپشتی و هاوچارەنووسی چینی کرێکارو 
بەرژەوەندییە سەراسەری و گشتیەکانی چینی 
کرێکاری کردە مەبنای شۆڕش. ناسنامەی 
میللی و دینی و ڕزگاری خاک و سەرزەمینی 
میللی و نەتەوەیی و کەلتوری هیچ جێگایەکیان 
لەناو ئەم شوڕشەدا نەبوو، لەجێگای حزبی 
میللی و نەتەوەیی، حزبی پێشرەوی چینی 
کرێکارو شۆرشی کرێکاری پێکهێنا، 
هاوچارەنووسی چینی کرێکاری نەک هەر 
لەڕوسیا بەڵکە لەدنیادا کردە مەبنای خەباتێکی 
ئەنتەرناسیونالستی. وە نیشانیدا کە چۆن 
سەرمایەدان و دەوڵەتەکانیان سەرباری 
کێشمەکێشی نەپساوەی واقعی نێوان خۆیان 
بۆ بردنی دەست رەنجی زیاتری چینی کریکار 
و قازانج پەرستی، کە لەنێوان خۆیان هەیانە، 
بەاڵم بۆ سەرکوتی چینی کرێکارو شۆڕشی 
حەقخوازانەیان دەست ئەخەنە ناودەستی 
یەکترو لە هیچ پیالنێک درێغی ناکەن. لینین و 
شۆڕشی ئۆکتۆبەر لەبەرامبەردا 
هاوچارەنووسی چینی کرێکاری جیهانیان 
کردە بناغەیەکی پتەو. ئەمە لەکاتێکدا بوو کە 
بەهۆی بەردەوامی جەنگی جیهانی یەکەمەوە 
دەمارگیری نەتەوەیی و بەرگری لە نیشتمان و 
بۆرژوازی خۆ واڵتی تەواوی ئەوروپای 
ئەوکاتەی داگرتبوو. زۆربەی حزبە لیبرال و 
سۆسیال دیموکراتەکان، لەژێر ناوی بەرگری 
لە نیشتماندا کەوتبوونە بەرگریکردن لە 
بۆرژوازی واڵتی خۆیان. لەناو دڵی ئەم 
هەلومەرجەدا لینین و حزبی بۆلشەویک ڕیزی 
سەراسەری چینی کرێکارو هاوپشتی و 
هاوچارەنووسی جیهانی چینی کرێکاریان 

 .نوێنەرایەتی کرد

ناسینی وردی هەلومەرج و تەشخیس دانی 
گرفتە بناغەیەکانی کۆمەڵگەو چونیەتی 
کۆکردنەوەی چینی کریکار و خەڵکی 
ستەمدیدە لەدەوری و پێکهنانی هاوپەیمانیەتی 

لە نێوان کرێکاران و باقی توێژە بێبەشەکانی 
ئەو سەردەمەدا، یەکێکیتر لەو دەرسە 
بەنرخانەیە کە دەبێ حزبە لینینیەکان لە 
خەباتیاندا بۆ بەرپاکردنی شۆڕشی کرێکاری و 
کۆمۆنیستی بەدەستیەوە بگرن، لینین لەڕاستای 
هەڵوەشاندنەوەی خاوەندارێتی تایبەتی 
لەڕیگای شۆڕشی چینی کریکارو و 
بێبەشانەوە بۆ بەرپاکردنی کۆمەڵگای 
سۆسیالستی، سەرەکیترین گرفتەکانی 
کۆمەڵگەی روسیای بەدەستەوە گرت کە 
کۆمەڵگەی داگرتبوو، لینین کەدەیبینی ڕۆژانە 
کلور کلور ئینسان لەجەنگدا دەسوتێن و 
کەمئەندام ئەبن و خەلکی هەراسانی 
درێژەکیشانی جەنگ بوو، دروشمی ئاشتی و 
لەکاتێکدا برسێتی بڕستی لە زوربەی 
هەرەزۆری کۆمەڵگە بڕیبوو، دروشمی نان و 

بێپەردەی سیاسی و   لەوەختێکدا سەرکوتی
نەبوونی ئازادی بەمانای تایبەتی و گشتی 
وشەکە، ئازادی پەلبەست کردبوو، دروشمی 

نان ئاشتی ”  ئازادی و بەم شێوەیە دروشمی 
بەدەستەوەگرت و بە ”  و ئازادی 

بەدەستەوەگرتنی ئەم دروشمانە کە خواستی 
هەرە زوربەی خەڵکی بێبەشی روسیا بوو 
توانی خەڵکی روسیا بۆ شۆرش و ئاڵوگۆر لە 

 .دەوری ئەم خواستە سەرەکیانە ڕێکبخات

بزوتنەوەی شورایی و دەسەاڵتی شورایی 
یەکێکیتر بوو لەو سیستمە سیاسی و ئیداریەی 
کە لینینی و شۆرشی ئۆکتۆبەر بۆیەکەمین 
جار لەبەرامبەر سیستەمی پەرلەمانی 
بۆرژوازیدا دایمەزراند و دەسەاڵتی زوربەی 
بۆ بەڕێوەبردنی واڵت چ بەوێنەی دانەری 
یاساکان و چ بەوێنەی بەڕێوەبردنی یاساکان، 
جێگیر کرد. وە نیشانیدا کە سیستەمی شورایی 
و بەڕێوەبردنی دەوڵەت و بە پێچەوانەی 
بانگەشەی بورژوازییەوە نەک هەرکارێکی 
دوورە دەست وئاڵۆز نییە، کاری جەماعەتیکی 

دەورە دیدەی تایبەت نییە، بەڵکە کارێکی 
ئاسایییە و سادەیە و هەموو کەسێکی سەرو 

 .ساڵ دەتوانی بەشداری تیا بکات 81تەمەن 

لەگەڵ لە دەسەاڵت هێنانەخوارەوەی بۆژوازی 
کۆنگرەی دووەمی سەراسەری شوراکان، 
بریارنامەیەکی ڕوو بە کرێکاران و بێبەشانی 
ڕووسیا ڕاگەیاند، یەکێک لەبەندەکانی بریتی 
بوو لەمەسەلەی دیاریکردنی حەقی دیارکردنی 

 .چارەنووسی میللەتەکانی بەدەست خۆیان

دیبلۆماسی نهێنی هەڵوەشاندرایەوە و هەموو 
ڕیکەوتننامە نهێنیەکان باڵوکرانەوە، و 
بەئاگاداری کۆمەڵ گەیەنران، حەقی 
پەناهەندەیی بۆیەکەمین جار بەهەموو 
مافێکەوە کە خەڵکی روسیا هەیبوو درا 
بەهەرکەسێک کە لەو واڵتەدا بوو. 
بەکورتیەکەی دەرسەکان و دەسکەوتەکانی 
شۆرشی ئۆکتۆبەر کە لینین ڕابەری کرد هێندە 
زۆرن و هەموو زەمینەکانی ژیانی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتی و ئیداری و ئابووری و حقوقی لە 
ئاستێکی فراوانی کۆمەاڵیەتیدا دەگرێتەوە. بۆ 
زیاتر ئاشنابوون بەم دەسکەوتانە دەکرێت 
دەستوری ئەساسی کەدوای چەند مانگ لە 
پێکهێنانی حکومەتی شورایی پەسەندکرا، بە 
شێوەیەکی هەمەالیەنە دەسکەوتەکان و 
تەجروبەکانی ببینرێت. لێرەدا بانگەوازی 
هەموو خەباتکارانی کۆمۆنیست و خەڵکی 

 .ئازادیخواز ئەکەم کە ئەم سەنەدە بخوێننەوە

تیبینی: وەاڵمی ئەم پرسیارە، بەشێکە 
لە دیمانەیەکی هەمەالیەنە سەبارەت 
بە شۆرشی ئۆکتۆبەر و لینین، کە 
هاوڕی جەبار محسین لەگەڵ من پیش 

 چەند ساڵێک ئەنجامی داوە...

بەبێ بانگەوازی کۆمۆنیزم، بەبێ ئومێد بە کۆمۆنیزم، بەبێ هەڕەشەی کۆمۆنیزم، 
 مەنسور حیکمەتدنیا گۆڕاوە بەچ لیتاوێک...  

عەبدواڵ مەحمود لەوەاڵم بە پرسیارێکدا... کە بەشێکە لە دیمانەیەکی 
 دریژتر سەبارەت بە رۆڵی شۆرشی ئۆکتۆبەر و لینین لە ئاستی دنیادا..
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ئۆردوگان لە   ڕۆڵ و بەرژەوەندی 
 پیالنگێڕی کوشتنی خاشوقچیدا چی یە...؟

لە ڕێکەوتی دوی ئۆکتۆبەرەوە، کە 
قاشوقچی ڕۆژنامەنووس و نەیاری   جمال

دەسەاڵتی پاشایەتی سعودیە بەپیالنێک 
لەالیەن ئەو دەسەاڵتەوە لە کۆنسڵگەری 
شاری ئەستەمبولی تورکیا کوژراوە، هەتا 

بۆتە هەواڵێکی زۆر   ئێستاش ئەم ڕوداوە
گەرمی دەزگاکانی ڕاگەیاندن و ڕای گشتی 
جهان. وە لەگۆشە نیگای جیاوازەوە 
ڕاوبۆچون و هەڵویستی لەبارەوە دەدەن، و 
بە گشتی سەرکۆنەی ئەم تاوانە دڕندانەیە 

 کراوە.

لەم بارەیەوە سەرانی دەوڵەتانی ئیمپریالی 
و سەرمایەداری جیهانی کە خۆیان 
خوڵقێنەری ئەم هەلومەرجەن کە کەسانی 
وەک قاشوخچی و ملیونانی تر ببنە 
قوربانی نێوان کێشەو ملمالنێکانیان، بەاڵم 
هەر خۆیان گەورەترین هەراو جەنجاڵی 

بەناوی بەرگری   درۆ دەسەلە ڕێکدەخەن
لە ئازادی و مافەکانی مرۆڤەوە. هەمو 
ئەمانەش لە ڕاستیدا بۆ شاردنەوەی 
ناوەڕۆکی ڕوداوەکان و پاشان تاوانبارانی 
گەورەیەو بە ساتوسەوداکاری 
دەیانشارنەوەو، بگرە دەیان کەن بە 

 قارەمانی ئازادی.

بێگومان ئەگەرچی ڕاو هەڵویستەکان وەک 
ئاماژەمان پێدا بە گشتی لە دژی ئەم 
تاوانەیەو سەرکۆنەی دەکەن بە شێوازی 
جۆراوجۆر. وە بەجیا لە بیروباوەڕی 
سیاسی وپێشینەی بەرپرسیارێتی لە 
دەزگاکانی ڕژێمی سعودیە پەیوەندی 
لەگەڵە تاقمە ئیسالمییەکان و سەرانی 
دەوڵەکان بە تایبەتی ئوردوگان، بەاڵم ڕاو 

بۆتە فشارێکی   هەڵوێستەکان بە گشتی
گەورە بۆ سەر سەرانی سعودیە تادان بەم 
تاوانەدا بینن کە لەالیەن کاربەدەستانیانەوە 
ئەنجامدراوە. دیارە سەرانی سعودیە ئەم 

تەنها وەک ڕێکەوت و هەڵەی   تاوانە

هەندێک بەرپرس لە دەزگاکان دەزانن، نەک 
پیالنێکی گەورە کە ڕاستەوخۆ محمد بن 
سەلمانی جێنشینی پاشا سەرپەرشتی 

 کردەوە.

لە ڕویەکی تریشەوە ئەم ڕوداوە پیالنگیری 
و تاوانە بۆتە بەهانەیەک بە دەستی 
زۆربەی زلهێزە جیهانییەکان و رژیمەکانی 
ناوچەکە تا بەکاری بێنن لە کێشەو ملمالنی 
سیاسییەکان. بە تایبەتی ئۆردوگان و 
دەسەاڵتە قەومی و ئیسالمییە دژی 
ئینسانییەکەی تا هەم قازانجی لێ بکات و 
هەم پاشەکشە بە نەیارەکانی، بە تایبەتی 

 دەسەاڵتدارانی سعودیە بکات.

جا ئەوەی زیاتر لەم پیالنگێری و تاوانی 
کوشتنەدا جێگای سەرنجە هاوشانی 
تاوانبارانی تری دەسەاڵتدارانی سعودیە 
بانگەشە ژەهراوییەکانی ئۆردوگانەو 
سەرانی تری ڕژێمەکەیەتی لە بەرگری لە 
ئازادی و مافی مرۆڤ و 
ڕۆژنامەنوسی ..هتد.  ڕاستە لە ڕویەکەوە 
ئەو هەقێتی قسە لەسەر ئەم تاوانەو 
ئاشکراکردنی تاوانباران بکات بەو پێ یە 
تاوانەکە لە واڵتی ژێر دەسەاڵتی ئەواندا 
بووە، بەاڵم کۆمەڵێک ڕاستی تر هەن کە 
بانگەشە زیادە ڕەوییەکانی ئەوان بەدرۆ 

 دەخەنەوە.

بۆیە پرسیاری سەرەکی لێرەدا 
ئاخۆ ڕۆڵ و بەرژەوەندی   ئەوەیە

ئۆردوگان و سەرانی دەسەاڵتەکەی لەم 
 پیالنگێری و تاوانەدا دەبێت چی بێت...؟

بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارەو ڕۆشنکردنەوەی  
ڕاوبۆچونەکەمان وا پێویست دەکات ئاماژە 

 بە چەند ڕاستیەک بدەین.

ئەوەیە کە ئەم تاوانە لە  یەکەم ڕاستی
بۆتەی کێشەو ملمالنێ و قەیرانی قوڵی 
ناوچەیی و جیهانی ڕویداوە. هەر بۆیەش 
بۆتە بەهانەیەکی گەورە بە دەستی 
زۆربەی ئەم زلهێزانەوە تا بەکاری بێنن لە 

کێشەو ملمالنی سیاسی یەکان. بە 
ئۆردوگان و دەسەاڵتە قەومی و   تایبەتی

ئیسالمییە دژی ئینسانییەکەی تا پاشەکشە 
بە نەیارەکانی، بە تایبەتی دەسەاڵتدارانی 
سعودیە، بکات و ڕۆڵی سەرکردایەتی 
وەرگرێت لەوەی پێی دەڵێن جیهانی 

 ئیسالمی.

ئەوەیەو پێویستە لێرەدا  ڕاستی دوەم
جەختی لێ بکرێتەوە بۆ بەدرۆخستنەوەی 
پڕوپاگەندەکانی ئۆردوگان و سەرانی 
دەسەاڵتەکەی و ڕیسواکردنیان، کارنامەی 

دژی  خوێناوی خودی دەسەاڵتەکەیانە لە
ئازادی و یەکسانی و مافەکانی مرۆڤ بە 
گشتی، و ئازادی ڕۆژنامەنوسی و 

 ڕۆژنامەنوسان بە تایبەتی.

بۆ هەموو الیەک ئاشکرایە کە لەم چەند 
ساڵەی دەسەاڵتی ئۆردوگاندا سەدان و 
هەزاران کەس بە شێوازی جۆراوجور 
کوژران و تیرۆرکراون. وە سەدان 
وهەزاران کەسیش زیندانی کراون وئازارو 
ئەشکەنجە دراون تەنها بەهۆی ڕەخنەو 
ناکۆکیان لەگەڵ دەسەاڵتی ئۆردوگان. 
کارنامەی خوێناوی ئوردوگان و 

لە دژی ڕێکخراو و   دەسەاڵتەکەی
هەڵسوڕاوانی سیاسی خەڵکی کوردستانی 

 تورکیا ڕون و ئاشکرایە لەم بارەیەوە.

لە ئاستی دەرەوەش هێرش و شەڕی 
گەورەیان لە دژی خەڵكی واڵتانی تر، بە 
تایبەتی لە دژی خەڵکی کوردستانی عێراق 
و سوریا هەڵگیرساندوەو هەرچی بۆیان 
کراوە دژی بەرەی ئازادیخوازی ئەنجامیان 

تاقمی   داوە. هاوکاری هەمەالیەنەیان بۆ
داعشی تیرۆریست زیندوترین و 
گەورەترین و ئاشکراترین بەڵگەی 

 سەلماندنی ئەم ڕاستییەیە.

ئەوەیە بە دانپیانانی خودی  سێهەم ڕاستی
ئۆردوگان و سەرانی دەسەاڵت و 
دەزگاکانی ئاساییشەکەی کە پێش 
ئەنجامدانی تاوانەکە ئەوان ئاگاداری ئەم 

سەرانی سعودیە بوونە.  پیالنگێڕیەی
لە بانگێشتکردنی قاشوخجی بۆ   هەر

کۆنسڵگەری تا هاتوچۆی مەکوکیانەی 
سەرانی گەورە دەسەاڵتدارانی سعودیە 
ئاگادار بوونە بۆ تورکیا لەو یەک دوو 
ڕۆژەداو زانیویانە ڕوداوێکی گەورە 
ڕودەدات، بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەوەشدا 
هەوڵیان نەدا تا ئەم پیالنە سەرنەگرێت. 
ئەمەش دیارە کە لە چاوەڕوانی ڕودانی 
سەرگرتنی پیالنەکەدا بوونە تا لەکیشەو 
ملمالنێکانیان لە دژی سعودیە بەکاری بێنن 

و کەڵکی لێوەگرن .ئەمەش یانی هەم 
هەبوونی ڕۆڵ لەم تاوانەو هەم 

 بەدەستهێنانی قازانج و بەرژەوەندی.

پێویستە لەم ڕوداوەدا   کە چوارەم ڕاستی
پرسی گرتن و   جارێکی تر بیری بێنینەوە

زیندانیکردنی قەشە ئەمریکیە بوو لەالیەن 
ئۆردوگان و دەزگا جاسوسی و 
قەزایییەکانی. ئەوان ئەم قەشەیەیان گرتو 
زیندانیان کردو ئەشکجەیان داو تەنانەت 
حوکمی سی ساڵ زیندانیان بەسەردا 

ئابڵوقەی   سەپاندنی  بڕیوە. سەرەڕای
ئابوری لە الیەن ئەمریکاو فشارەکانی ڕای 
ئازادیخوازی جیهان، بەاڵم هەر ئازادیان 
نەکرد. تا لە بۆتەی ئەم پیالنگیری و 
تاوانەداو لە چاوتروکانێکدا ئازادیان کرد. 
ئەمەش نیشانەو بەڵگەیەکە بۆ پەیوەستی 
ئەم روداوە لەگەڵ ئەم پیالنگێڕیە و ڕۆڵ و 

 بەرژەوەندی ئۆردوگان و دەسەاڵتەکەی .

دەرکەوتنی ئوردوگانە وەک  پێنجەم ڕاستی
دەاڵڵ و جادوگەرو فێڵبازو دوو ڕوو 
هەلپەرستی سیاسی لەڕادەبەدەر لە 
بەرگێکی مۆدێرن و بەکردەوە کۆنەپەرستی 
فاشی قەومی و ئیسالمی. ئەم سەرە 
گەورەیەی پارێزەری سەرمایە لە 
ناوچەکەدا بەهۆی جێگاوڕێگا ئابوری و 
سیاسییەکەی بۆرژوازی و ڕەوتە سیاسی 
یەکەیەوە لە ناوچەکەو جیهان ئامادەیە 
لەیەک ڕۆژدا گەورەترین دۆست و دوژمنی 
سەرانی سیاسی تر بێت. وە بۆپاراستنی 
بەرژەوەندییەکانیشی ئامادەیە گەورەترین 

خوێناوی بگێڕیت وەک   ڕۆڵی پیالنگێری
لەم ڕوداوەی کوشتنی قاشوخچی دۆستیدا 

 بەدی دەکەین.

بەاڵم بێگومانە لە داهاتودا هەر خۆشی 
دەبێتە نێچیرێکی بچوکی دەستی 

 زلهیزەکان.

لە کۆتاییدا خاڵێک کە پێویستە ئاماژەی 
کە بەهۆی الوازی و بێ   پێبدەین ئەوەیە

بەدیلی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بزوتنەوەی 
کرێکاری و کۆمۆنیستییەوە لە ئاستی 
هەموو واڵتەکان وایکردوە کە هەموو چینی 
بۆرژوازی و حزب و دەسەاڵت و 
دەوڵەتەکانیان لە پێناوی پاراستنی 
دەسەاڵت و سەرمایەکانیان جیهان بکەنە 
گۆڕەپانی کێشەو ملمالنێ و پیالنگێری و 

 شەڕەکانیان و خەڵکیش بکەنە قوربانی.

بە تایبەتی سەرانی وەک ئۆردوگان و 
ترامپ و سەرانی پاشایەتی سعودیەو 
زۆرتر لە پاڵ تاوانەکانیان ببنە قارەمانی 

 بەرگریکاری ئازادی و مافەکانی مرۆڤ...

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

 دەخوێننەوە...؟ڕۆڵ و بەرژەوەندی ئۆردوگان لە پیالنگێڕی کوشتنی خاشوقچیدا چییە“لەم گۆشەیەدا باڵودەکاتەوە...
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 درێژەی دوا وتە....

ی ٦٢قەتەری دەریێێکێێردوە" یێێاسێێای ژمێێارە 
، هێێاتێێنە ژوورە و گەڕانەوە ٥٠٦٢سێێاڵێێی 

 ڕێکدەخات کەوتە بواری جێبەجێکردن".

کێێۆمەڵێێێێێکێێی مێێافێێپەروەر مێێاوەیەکێێی زۆرە 
داوایێێێانێێێکێێێردوە ڤێێێیێێێزای چێێێوونە دەرەوە 
هەڵوەشێێێنێنەوە، کە بەنێدێێکێی بێنەڕەتێیە لە 
سێێیێێسێێتەمێێی کەفێێالەت کە زوربەی واڵتێێی 
کەنداو پیڕەوی لێدەکەن، و وەک سیسێتەمێی 
کۆیلەتی شارستانیە لە ئێستادا". بەپێێێی ئەم 
یاسایە تێازەیە، مێافێی زوربەی کێرێێکێارانە، 

% ی ئەو هێێێێێزی کێێارەی) کە ٢بەدەر لە 
پێێۆسێێتێێی بەرزیێێان هەیە( لە یەکێێێێێک لە 
کۆمپانیاکان، کە وازلەکارەکەیان بێنێن بەبێێ 

 وەرگرتنی ئیزن لە خاوەن کارەکەیان.

بەردەوامی لە دانیشتنەکانی ئەنجومەنی 
شارەوانی شاری گالسکۆ لەسەر کرێی 

 یەکسان.

هەزار لە  ٢٠٠٠بەهۆی مێانێگێرتێنێی نێزیێک 
فەرمێێێێێانێێێێێبەرانێێێێێی خێێێێێزمەتێێێێێگێێێێێوزاریەوە، 
خێێزمەتێێگێێوزاریەکێێانێێی ئەوشێێارە کێێێێێشێێەی 
گەورەیێێێان تێێێێێێێکەوت. ڕابەری یەکێێێێێێێتێێێیە 

کرێکاریەکان نیگەرانێی خێۆیێان دەربێڕی لە 
نەچوونەپێشەوەی گفتوگۆکان. ئەنجوومەنێی 
شارەوانی گووتیان کە شێەڕ بێۆ یەکسێانێی 
کێێێرێ بەڕاسێێێتێێێی دەسێێێتێێێیێێێپێێێێێێێکێێێردووە و 
سەرکەوتنی بەدەستهێناوە، بۆیە پێویست بە 
مانگرتن ناکات. کۆکردنەوەی زبڵوخێاشێاکێی 
ڕۆژانە... کۆنەکرانەوە بەهێۆی... مێانێگێرتێنێی 

 لە کرێکارانی پاکردنەوە. ١٠٠

 ٤کرێکاران و فەرمانێبەرانێی مێانێگێرتێوو لە 
وێسگەی ڕێسایکل بێۆ ڕۆژی دووەم بەبێێ 
ئاگادارکردنەوەی پێێێشێوەخێتەی مێانێگێرتێن، 
لەالیەن ئەنێێێجێێێوومەی شێێێارەوانێێێیەوە بە 
نێێایێێاسێێایێێی دانێێراوە و یەکێێێێێتێێیەکێێانێێیێێان لێێێ 

 ئاگادارکردۆتەوە.

خویندگا بنەڕەتیەکان و بێاخێچەی سێاوایێان 
بۆ دووەم ڕۆژ بەردەوام بوون لە مانێگێرتێنە 

سێێێێێێێێەعێێێێێێێێاتێێێێێێێێیەکە. هەروەهێێێێێێێێا  ٤٢
خزمەتگوزاریەکانی ناومااڵنیش کێێشێەی بێۆ 
دروستبووە، دوای ئەوەی ئەندامانی یەکێتێی 

GMB  وUnison .دەستیان لەکارکێشایەوە
مانگرتنێی ڕانەگەیەنێراوی پێاکێوخێاوێێنێی لە 
ڕۆژی سێشەممە دەستیپێکێرد و بێۆ ڕۆژی 

 دوایی بەردەوامی هەبوو.

هەروەها ژمارەیەک لە کرێکێارانێی پێارک و 
مۆزەخانەکانیش پشتیوانیان لە مێانێگێرتێنەکە 

 کردووە و ئامادەی مانگرتنەکە بوون.

ئەنجوومەن کە پارتی نیشتمانی سکۆتلەنێدی 
سەرۆکایەتی دەکات، ڕایێگەیێانێد کە مێانێگێی 
کانوونی دووەمەوە دانێووسێان و گێفێتێوگێۆ 

 دادگا بەردەوامە بۆ یەکسانکردنی کرێ.

شێێێێەمێێێێمە هەزاران لە  ٢بەاڵم ڕۆژی 
فەرمێانێبەرانێێی شێارەوانێێی دەسێتێێیێان کێێردە 
مێێێانێێێگێێێرتێێێنێێێێێێێکێێێی گەورە و دەسێێێتێێێیێێێان 
لەکارکێشایەوە. ئەم مانگرتن و خۆپیشاندانە 
بەگەورەترین دادەنێرێێت لەپێێێنێاو یەکسێانێی 

 کرێ لە شانەنشینی یەکگرتوو) بەریتانیا(.

 

 درێژەی هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان
ناسیبێت، الی بۆتە سیمایەکی خۆشەویست 
و بەرجەستە و لەیاد نەچوو... ئازاد 
تێکۆشەرێکی کۆمۆنیستی کۆمەاڵیەتی و 
ماندونەناس، شۆرشگێرێکی بەرچاو رۆشن 
و خاوەن ئیرادە، راوەستاو سازش هەڵنەگر، 
پشو درێژو پڕ هیوا بە ئایندە بوو... ئازاد 
سیمایەکی ناسراو خۆشەویستی ناوچەی 
پشدەر و بیتوێن و شۆرشگێرێکی جەسوری 
رێگای شۆرشی کۆمەاڵیەتی بوو لەپێناو 
ئازادی و یەکسانی و دامەزراندنی کۆمارێکی 

 ...سۆسیالیستیدا
 

بۆیە ماڵئاوایی یەکجاری ئازاد، بەجیا لە 
خەمی قورس و گەورەی هاوسەری ئازیزو 
مناڵەکانی، خێزانە خۆشەویست و 
تیكۆشەرەکەیان، هاوکات خەمی هەموو ئەو 
ئینسانانەیە، کە چاوی ئومێدیان بریبووە 
سیستەم و کۆمەڵگایەکی ئینسانی، کە ئینسان 
تیادا ئازاد و تەسەل و خاوەن بەهاو شکۆ 
بێت... بڕوا هێنان بەوەی ئازاد بۆ یەکجاری 
لەناوماندا نەماوە نایبینینەوە، زۆر سەختە، 
کەچی واقعیەتی تاڵ ئەوەیە ئەو بۆ هەمیشە 
جێیهێشتین. باندێکی ئینسانکوژو چەپەڵ 
گیانی ئەویان بەوپەرێ دڵرەقی دەرکێشا... 
بەاڵم خەمە گەورەکانی کۆمەڵگا ماون، هیواو 
ئومێد بەرزگاری و ئایندەیەکی ئینسانی، 
خولیا گەورەکەی ئازاد، زیندوە... بۆیە تا ئەو 
کاتەی خولیای ئازادی و خۆشبەختی و 
رزگاری یەکجاری ئینسان... لە سیستەمی 
زاڵمانە، ویستی ئینسانە، ئازاد زیندوەو 
لەناوماندایە... ئینسان دۆستی و یەکسان 
دۆستی ژین دۆستی و خۆشەویست دۆستی 
و ئازادیخوازبوونی ئازاد، هێزو ئیرادە و 
سەرمایەکی گەورەی هێز بەخشە بە خەبات 
و تێکۆشان بۆ ئازادی یەکجاری و 
داهاتویەکی ئینسانی... کە تیایدا ژیان سەما 

  .بۆ ئازادی و بەختەوەری خۆی بکات
بەرزو بەرێزە یادی خەباتکارانەت، خولیای 
ئینسانیت زیندووە، ئارام و ئازاد بخەوە، 

  ...ئازادی هاوڕێم

 مەحمود
ا

: عەبدوڵ  نووسینی

: ئەم بابەتە پێنج ساڵ  تێبینی
بەر لە ئێستاو ڕاستەوخۆ دوای 

ۆرکردنی هاوڕێ ئازاد  تیر
 نوورساوە... 

 

 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 بۆپێشەوەwww.bopehsawa.net 

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



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 
 

 دوا الپەڕە 1/11/2018(  93)ساڵی دووەم ژمارە  عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 دا“ئازاد ئەحمەد”لەپێنجەمین ساڵیادی هاوڕێی گیان بەختکردو 
 کورتەیەک لە ژیاننامەکەی...

 درێبوار ئەحمە: ڕاوێژکاری سەرنووسەر
 یه: م ژماره رانی ئه نوسه
ئاراس رەشید،  حمود، بدواڵ مه عه بەشدار عوسمان،

  شوان عەزیز، هەتاو عەبدواڵهی،موزەفەر عەبدواڵ
 

 بۆ پەیوەندی راستەوخۆ بەسەرنووسەرەوە:
0046737403392 

و  هاورێ ئازاد ئەحمەد، کەسایەتی سیاسی
و کادری رابەری حیزبی کۆمۆنیستی  جەماوەری

لە شاری قەاڵدزە  ٥٢٠٥٠٦٠٤٦کرێکاری، لە 
لەدایك بووە. خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لە 
قەاڵدزەو خوێندنی دوا ناوەندیشی لە شاری 

کۆلیژی  ٦٠٠٤رانیە تەواوکردوە. دواتر ساڵی 
ئەندازیاری بەشی میکانیكی لە زانکۆی 

هاورێ ئازاد لە .سەالحەدین تەواوکردوە 
  سەرەتای الویەوە تێكەاڵوی خەباتی سیاسی
بوەو یەکێك بووە لە هەڵسوڕاوە چاالکەکانی 

و پشدەر. لەیەکەم  دژی رژێم لەناوچەی بتوێن
ساتەکانی خرۆشانی خەڵکی رانیە لە بەهاری 

و  دا دەوری بەرچاو دەگێرێت ٦٠٠٦ساڵی 
و فیداکاری بووە لە دژی  نمونەی جەسارەت

و دەرپەڕاندنی  رژێێمی سەرکوتگەری بەعس
دەزگا جاسوسیەکانی لەوناوچەیە. دواترو 
لەگەڵ ئاشکرابوونی خەباتی سیاسی 
کۆمۆنیستی وچەپ لە کوردستان لەگەڵ 

و  هەڵسوڕانی سیاسی رێکخراو ئاشنا دەبێت
سەرەتا لە ریزەکانی رێکخراوی رەوتی 
کۆمۆنیستدا، دەست بە هەڵسوڕانی سیاسی 

و دوای ئەوەی کە حیزبی کۆمۆنیستی  دەکات
پێکهات یەکێك  ٦٠٠٢کرێکاریی عێراق ساڵی 

و سەرەتای  بوو لە دامەزرێنەرانی حیزب
دەورەیەکی پڕ لەهەڵسورانی سیاسی 
وکۆمۆنیستی لەڕیزەکانی حزبدا دەست 

و چەندین ئەرک وبەرپرسیارێتی  پێدەکات
جیاوازی لەئەستۆگرتووە، لەوانە بەرپرسی 

و ئەندامێتی لەکۆمیتەی  کۆمیتەی رانیە
و  رابەرایەتی ڕێکخراوی کوردستانی حیزب

پاشان ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و مەکتەبی 
سیاسی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق کە 
تا دوا ساتەکانی ژیانی تەمەنی ئەندامی 

 ٥٠٠٤مەکتەبی سیاسی حیزب بوو. لە ساڵی 
ساڵ جێگری  ٤ەوە بۆماوەی نزیك بە 

سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی حیزب بووە. 
هەروەها هاوڕێ ئازاد لە پێکهاتنی حزبی 

 ٥٠٠٢کۆمۆنیستی کریکاری کوردستان ساڵی 
و لەیەکەمین  یەکێك بوو لە دامەزرێنەرانی حیزب

کۆنگرەی حیزبی کوردستاندا بەئەندامی 
 .کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردراوە

لەماوەی هەڵسوڕانی سیاسیدا، هاورێ ئازاد، 
چەندین چاالکی جەماوەری و حیزبی سازداوەو 

ی مارس ٢رێکخستوە. لە هەموو مەراسیمەکانی 
لەناوچەی   و یەکی ئایارو یادەکانی حیزب 

و  پشدەرو بتوێن وتاری پێشکەش کردوە
و نارەزایەتیەکانی ئەو  لەسەرجەم خۆپیشاندان

ناوچەیەدا دەوری رابەری بینیوەو لەریزی 
پێشەوەی وەستانەوە بووە بۆ داکۆکی لە 

و داواکاریەکانی خەڵك. لەدەورانی  خواست
و رۆژانی دواتردا  ی شوبات٦٤خۆپیشاندانەکانی 

دەوری بەرچاوی بینیوەو یەکێك بووە لە 
رابەرانی ئەو بزوتنەوە جەماوەریەی جەماوەری 

. هاوڕی ئازاد ئەحمەد  زەحمەتکێش
کەسایەتیەکی ناسراو وکۆمۆنیستێکی جەسوری 
ڕێگای خەباتی راوەستانەوە بووە بەدژی 

و  دەسەالتی کۆنەپەرستانەی ئەحزابی قەومی
ئیسالمی لەکوردستان دەستدرێژیەکانیان 

وئازادیەکانیان..بەرگریکاری  بۆسەر ماف
و  و مافەکانی ژنان سەرسەخت بوو لە کەسایەتی

لەونێوەدا بە کردەوە نەخشی هەبووە لە 
رزگارکردنی چەندین ژن لە چەقۆی 

و ژنکوژان لەسەر ئاستی  ناموسپەرستی
و عێراق. لەپاڵ کاروباری سەختی  کوردستان

و پڕ مەسئولیەتدا، هەڵسوڕواێکی  حیزبی
بەرجەستەی مافەکانی منااڵنیش بووو یەکێك 
بوو لە کەسە ئەسلیەکانی سەنتەری بەرگری لە 

و  و کوردستان ق مافەکانی منااڵن لە عێرا
بۆماوەیەك بەرپرسی سەنتەری پاریزگاری لە 
منااڵنی عێراق بوەو چەندین چاالکی 

 .جۆراوجۆری لەو پەیوەندەدا ئەنجام داوە
مەیدانی هەڵسوڕانی سیاسی هاورێ ئازاد 

و عێراق بوو. بەرگریکرن  سەرجەم کوردستان
و هەوڵو خەبات بۆ  و کەرامەتی ئینسان لە ژیان

دەستراگەییشتنی مرۆڤەکان بە ئازادی، بە 
ژیانێکی ئارام و یەکسان، بە ژیانێك کە 

و عێراق ئاسودەو  هاواڵتیانی کوردستان
و سەربەرز بژین، سەرجەم  خۆشگوزەران

مێژووی ژیانی سیاسی هاورێ ئازاد ئەحمەد 
 .پێکدەهێنێ

و  هاورێ ئازاد ئەحمەد سەرباری کارە سیاسی
جەماوەریەکانی، لەبواری دابینکردنی ئیمکاناتی 
مالی بۆ هەردووحیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 

و کوردستانیش کەسێکی خاوەن نەخشەو  عێراق
بەتوانا بوو. بۆماوەی چەندین ساڵ بەشێکی 
بەرچاوو گرنگی ئیمکاناتی مالی هەردوو حیزبی 
دابین دەکردو هەمیشە لە فکری ئەوەدابوو کە 

 .هەردوو حیزب لە تەنگژەی مالی رزگاربکات
و  هاوڕی ئازاد وەکو چۆن لەژیانی سیاسی

حیزبیدا بەوپەڕی دڵسۆزیەوە ئەرکەکانی 
جێبەجێکردوەو خۆشەویستی هاورێیانی بووە، 

و خۆشەویستیی بۆ   بەهەمانشێوە دڵسۆزی ئەو
و چ لەومەیدانانەدا  چ لەژیانی کۆمەاڵیەتی  خەڵک

کە تێێدا کاری کردوە، زۆر بە زوویی بوەتە 

جێگای متمانەیان و الی خەڵك خۆشەویست 
بووە. هاورێ ئازاد بەهەق کەسایەتیەکی ماندوو 
نەناس و راوەستاو بوو لەسەر 
بیروباوەڕەکانی، لەسەر بەها بەرزە 

و  ئینسانیەکانی، لەسەر رێزگرتن لە ماف
و خەبات کردن بۆ گێڕانەوەی  حورمەتی ئینسان

لە کۆمەڵگایەکدا کە لە یاساو دەسەاڵتەوە تا بە 
و کەلتور، لەسەر پێشێلکردنی ئەو  نەریت

و کەسایەتیەی مرۆڤەکان دامەزراوەو  کەرامەت
تەنانەت ژیانی ئینسانەکان وەکو بارمتەو 
هۆکاری گەیشتنی الیەنە سیاسیە 

و  و ئیسالمیەکان بە دەسکەوت نەتەوەپەرست
بەرژەوەندیەکانی خۆیان مامەڵە دەکرێت. 
هاورێ ئازاد نمونەی ئومێدو گەشبینی 
کۆمۆنیستی وئینساندۆستی بوو، بەدڵسۆزیو 
قوربانیدانەکانی لەجواڵنەوەی کۆمۆنیستی 

 .وحزبەکانیدا جێگایەکی گەورەی هەبوو
هاورێ ئازاد ئەحمەد وەکو چۆن لەژیانی 

و  و حیزبیدا کەسێکی دڵسۆزو میهرەبان سیاسی
خەمخۆرو پڕ لە هەستی بەرپرسیارێتی بوو، 
بەهەماشێوە لەژیانی خێزانیدا نمونەی 

و یەکسانیخوازو  کەسایەتی کۆمۆنیست
و دڵسۆزی بوو. هاورێ  ئازادیخوازو میهرەبانی

ئازاد هەر لەالیەن ژیالی کچیەوە وەکو 
باشترین باوک وەسف نەکرا، بەڵکو لەالیەن 
ساکاری هاوسەریەوە وەکو خۆشەویسترین 

و  و براو خوشک هاورێ و لەچاوی دایك
  کەسوکارەکەیەوە
بوو کە خەمی هەموانی   کۆڵەکەی ماڵ

 !هەڵدەگرت
هاورێ ئازاد، بەهەق خەمی هەموانی هەڵدەگرت. 
هەر خەمی مناڵەکانی خۆی نەبوو، بەڵکو بە 

و کوردستانەوە بوو. هەر  خەمی منااڵنی عێراق
و ئەندامانی  لەگەڵ هاوسەرو خوشکەکان

خێزانەکەیدا یەکسان مامەڵەی نەدەکرد، بەڵکو 
و پیاوان، بۆ یەکسانی  بۆ یەکسانی نێوان ژنان

و  نێوان مرۆڤەکان، بۆ نەهێشتنی نایەکسانی
چەوسانەوەو زوڵم خەباتی دەکردو هەموو 
ژیانی خۆشی بۆتەرخان کرد. بەلەدەستدانی 
هاورێ ئازاد، نەك بەتەنها خێزانەکەی، بەڵکو 

و  ، سەرجەم خەڵکی کوردستان و منااڵن ژنان
عێراق، بزوتنەوەی کۆمۆنیستی کرێکاری 
لەعێراق وکوردستان وحزبەکانی، خەسارەتێکی 

و حیزبەکانی کۆمۆنیستی  گەورەیان لێکەوت
و کوردستان یەکێک لەسیما  کرێکاریی لە عێراق

 .و ناسراوەکانی خۆیان لەدەستدا سیاسی
 

 و

 دوا وتە

ئەم سەرزەمینی ژینە، لێوان لێوە لە ئینسان. 
بەاڵم لەناو ئەو هەموو حەشامەتی 
ئینسانیەدا، دەگمەنن ئەوانەی هەڵگری خەمی 
گەورەن... ناوازەن ئەوانەی زوربەی ژینی 
خۆیان تەرخانی، ئازادی دەکەن و بۆ 
دنیایەکی باشتر، بێسرەوتن، تێدەکۆشن. ئازاد 
ئەحمەد لەو ئینسانە ناوازە تێکۆشەرانە بوو، 
کە هەر زوو لەگەڵ سەرەتای چرۆی تەمەنی 
الوێتیەوە، خولیای ئازادی و خۆشبەختی و 

  .شکۆی ئینسانی، بوونە ناسنامەی
ئازاد... هەمیشە لەریزی پێشەوەی 
نارەزایەتیەکانی برسیەکان بوو بۆ نان. 
رابەرایەتی ستەم لێکراوەکانی دەکرد بۆ 
ئازادی. رێنوێنی و وانەی دەدا بە بێمافەکان، 

  .بۆ بەدەستهێنانی مافەکانیان
هەر کەسێك بۆ یەکجار و تەنانەت بۆ چەند 

ساتێک ئازادی دیبێت و... 

هەموومان 
پێویستمان بە 
ئازاد ئەحمەدە، 

ئەو جێی 
 هێشتین... 

١١بۆ الپەرە   

 2018-11-13دواکات بۆ ناردنی بابەتەکانتان بۆ ژمارەی داهاتووی بۆپێشەوە 


