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هەموو ئاماژەکان، ئەو راستیە بەیان دەکەن، کە حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی چ ئەوانەی دەسەاڵتیان لە رێگای زۆری هێزو پاوانی داهاتەوە، 
نزیک بە سێ دەهەیە داسەپاندووەو چ زوربەی حزبەکانی بەناو 
ئۆپۆزیسێۆن، لەسەر ئەوە کۆکن کە هەرچی زووە حکومەتێک بەهێز!! 
دروست بکەن و چوارساڵی ئارام فەراهەم بکەن، لە رێگای خامۆشکردنی 

 نارەزایەتی شەقامەوە.
ریشەی هەوڵێکی ئاوا یەکگرتوانەی زۆربەی حزبەکانی ناو خانەوادەی 
بۆرژوازی کورد، "بەدەسەاڵت و ئۆپۆزیسێۆنەوە" بۆ خامۆشکردنی شەقام، 
ڕاستەوخۆ پەیوەندی بەنەفرەتی قوڵی جەماوەری کرێکارو بێدەرەتانی 
کوردستانەوە هەیە، کە لە گاڵتەجاری هەڵبژاردندا، بە بەشداری نەکردن و 
بایکۆت کردن، نیشانیاندا. ئەم بەشداری نەکردن و بایکۆتەی هەڵبژاردن، 
زەنگی مەترسی لەسەر دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی لێداو هەموو 
بزوتنەوەی بۆرژوازی کوردی لە مەترسی ڕاچەنین و ڕاسانی داهاتوو 
بێدارکردووە. وەاڵمدانەوە بەو مەترسییە نەک هەر بوو بە کاری لەپێشینەی 
حزبەکانی دەسەاڵت، بەڵکو بوو بەهۆی ئەوەی ئۆپۆزیسێۆنی!! دەسەاڵتیش، 
تەکان بدات و ناچاری بکات، رێگایەک بۆ دەرچوون لەو دۆخە بگرێتەبەر و 
هەرچۆنێک بووە ئەزموونی شکستخواردووی بزوتنەوەی کوردایەتی 

 پارێزراو رابگرێت.
راگرتن و پاراستنی دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی، کە دەمێکە کەوتۆتە 
بەردەم تورەیی و غەزەبی جەماوەری ناڕازی، یەکێک لە ڕێگا 
سەرەکیەکانی بەوە مەیسەر دەبێت، ئەو بزوتنەوەیە نارەزایەتییەی شەقام، 
بزوتنەوەی جەماوەری بێبەش و برسیکراو، موچەبراو، بێبەش 
لەسەرەتاییترین خزمەتگوزاریەکانی وەکو ئاو و کارەبا و سوتەمەنی و 
نااڵندن بەدەست وێرانی سیستەمی پەروەردەو تەندروستی و...تاد، خامۆش 
بکرێت. تا لەدرێژەی ئەو خامۆشی و بێدەنگیەدا ئەو خزمەتگوازییە نیوە 
ناچاڵنەی ماون هەرزان فرۆشی کەرتی تایبەتی بکەن و لەو رێگایەوە هەم 
کەڵەکەی سەرمایەی زۆرتر مەیسەر بێت و هەم ئاستی دزی و تااڵنی 
روپۆشکراوتربێت. حکومەتیش شانخاڵی لەوەاڵمدانەوە بە ویست و 

 خواستی هاواڵتیان بێتە دەرەوە.
هێز و چوار ساڵی ئارام لەالیەن پارتییەوە، دانانی   بانگەشەی حکومەتێکی بە

مەرج  بۆ ئەو الیەنانەی دەیانەوێت لە کابینەی نۆهەمدا بەشدار بن، نازین 
بەغروری سەرکەوتن و زۆری کورسییەوە، تا دەگاتە ئامادەیی یەکێتی بۆ 
بوون بە شەریکە بەشی بێ رکەبار و لەگەڵ پارتی و سازدانەوەی 
پەیوەندییەکانی لەگەڵیدا کە هەمان وتام بۆنی ڕیکەوتنی ستراتیژی پێشویان 
بدات، تا دەگاتە سەما و تامەزرۆی ئاشکرای بزوتنەوەی گۆڕانی نەیاری 
یەکێتی لە زۆنی سەوزدا، بۆ پارتی و لە پێناو بەشداری کردن لە حکومەتی 
داهاتوودا. هەموو ئەمانە یەکریزی بزوتنەوەی بۆرژوازی کورد" ئەگەر 
کاتیش بێت" بۆ پیکهێنانی کابینەی حکومەت!! بۆ کۆنترۆڵی شەقام و بێدەنگ 

 کردنی نارەزایەتی رەوای خەڵکی کوردستان بەیان دەکەن.
دیارە بانگەشەی دروستکردنی حکومەتی بەهێز، لە ناو دڵی دۆخی سیاسی 

ئۆکتۆبەر و ئەو هاوسەنگییە  ٦١عێراق و کوردستان و ئاڵوگۆرەکانی دوای 
تازەیەی هاتە ئاراوە، درۆیەکی ئاشکراییە. حکومەتی هەرێمی کوردستان و 
کابینەی نوێ کە بڕیارە پێکبێت، بە تەواوەتی لە بەرامبەر بە بەغدادا، 
الوازتر و گوێرایەڵ تر دەبێت و دەسەاڵتەکانی لەپەیوەند بەپرسی 
فرۆشتنی نەوت و غاز، دەروازە سنورییەکان، ملمالنێ لەسەر ناوچەکێشە 
لەسەرەکان و کەرکوک،  فرۆکەخانەکان، سنوردارتر و کەم کراوەتەوە. 
بۆیە حكومەتی بەهێز لەبەرامبەر بە بەغدادا نییە. لەسەر ئاستی ناوچەکەش 

 ٦١پێگەی بزوتنەوەی کوردایەتی بەگشتی بەدوای 

 

 فەرەنسا یژمارهوته
بزوتنەوەی کرێکاری  و جەماوەری لە 

 3بەرگرییەوە بۆ هێرشکردن ل

هیچ سەیر نییە ئەندام پەرلەمانەکانی کوردستان، داوای 
وەرگرتنی پاسپۆرتی دیبلۆماسی، بکەن... چونکە پەرلەمان و 

پەرلەمانتاران گەورەتری تااڵنچی یاسایی!! کۆمەڵگەی 
  2کوردستانن! ل 

 4یەمەن کارەساتی مرۆیی گەورە...ل

 8هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان......ل
دیمانەی دیدگای سوشیالیستی لەگەڵ سەرنووسەری بۆپێشەوە... 

 9,01سەبارەت بە ناسنامەی هەدەپەو پەیەدە...ل

کابینەی نۆهەمی حکومەت، کابینەی سازانی حزبەکانی بۆرژوازی کوردە بۆ 
 خامۆش ڕاگرتنی شەقام و هێرش بۆ سەر سفرەی کرێکاران و زەحمەتکێشان!

 لەیادی حەفتا ساڵەی باڵوبوونەوەی بڕیارنامەی مافەکانی مرۆڤدا
  7مرۆڤ لەوپەڕی بێ مافیدایە...ل

 ٢بۆ الپەڕە 

 3فەرهەنگی کارگەری کوردستان بۆچی الوازە ل

 5یەکگرتوویکرێکارانیفەرەنسا،وانەیەکبۆتێکۆشان...ل

 7ل  گۆڕان لەم دۆخەدا چی لەپارتی دەوێت؟...لەگۆشەیەکی ترەوە... 

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ یەکێک لە ڕێکخەرانی گروپی 
 6ل“...ڕۆژمێری تیرۆر“شوبات، سەبارەت بە پڕۆژەی ٧١
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ئۆکتۆبەردا... بەرەوخوار و داکشانی بەرجەستە بووەو و لەگەڵ 
بەهێز بوونەوەی دەسەاڵتی ناوەندیدا، دەسەاڵتی بزوتنەوەی 
کوردایەتی کاراکتەری پێشوو نییە و مایە لەسەر دانراو نەماوە... 
بەهەموو ئەو فاکتانەوە باسی حکومەتی بەهیز، کە پارتی 
پایەکانیەتی، باسی دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردە و 
خۆریکخستنەوەیەتی لەبەرامبەر بە خەڵکی کوردستاندا، کە ئەویش 
بێ کیشە نییە. راستە یەکێتی کورسی کەمی کردووە و وەکو 
پارتییەکان دەڵین مامەڵە لەگەڵ یەکێتی بە شێوەی فیفتی فیفی و 
پەنجا بە پەنجا ناکەن، بەاڵم دەسەاڵتی زۆنی سەوز، لە پرسی 
ئیدارەدانەوە تا داهات و سامان و دەزگای ئەمنی... وەکو پێشو 
پاوانی یەکێتیە، حکومەت و کابینەی نۆهەم  و بەدیاریکراوی پارتی 
ناتوانێ دەسەاڵتێکی زۆرتر لە پێشووی لە زۆنی سەوزدا هەبێت... و 
یەکیتی ئەگەر بەشداری حکومەتیش نەکات و هیچ پۆستیکیشی 
لەالیەن پارتییەوە لە حکومەتدا پی نەدرێت، خاوەنی دەسەاڵتی 
سەرەکییە لە زۆنی سەوزدا و ئەوەی دەتوانێت و رێگری و کۆسپ 
بۆ یەکێتی دابنێت لەزۆنی سەوزدا، بزوتنەوەی نەخەوتووی 
نارەزایەتی جەماوەری و بزوتنەوەی گۆران و ملمالنێ و لێکترازانی 

 ریزەکانی ناوخۆییەتی.
ئەوەی پارتی دەیەوێت، ئەوەیە یەکێتی و بزوتنەوەی گۆران وەکو 
دووهیزی زۆنی سەوزو رکەباری یەکتر و خاوەن جەماوەر لە 
زۆنی زەردا، زۆرتر دەستەمۆ بکات. هاوکات کەڵک لە ملمالنێکانیان 
بە قازانجی خۆی وەربگرێت. هەوڵی پارتی بۆئەوەیە یەکێتی و  
گۆڕان بکات بە ئامرازی ئامانجە سیاسیەکانی خۆی و لەبەرامبەر بە 
هەنگاو نەخشە و پرۆژەکانی خۆیدا بێدەنگیان بکات، و شەقامیش لە 
زۆنی سەوزدا خامۆش رابگرێت. دیارە راگرتنی خامۆشی یان 
سەرکوت و بێدەنگەکردنی دەنگی نارەزایەتی شەقام لە زۆنی سەوز 
و تیکەڵ بە نیلیدا، بە یەکێتی و گۆران دەکرێت. بە کورتییەکەی 
ئەگەر دەسەاڵتی ناوەندی دەیەوێت لە کوردستاندا پارتی بێدەنگ و 
گوێرایەڵی سیاسەتەکانی ناوەند بکات، ئەوا پارتیش لە کوردستاندا 
دەیەوێت، یەکێتی و گۆڕان بێدەنگ و گوێرایەڵی سیاسەت و 
نەخشەکانی خۆی بکات... لەبەرامبەر بەو مەئموریەتەشدا، چۆن 
بەغدا بەشی داهات و پۆستی بەخشی بە پارتی، پارتیش لە 
کوردستاندا، بەشی داهات و پۆست دەبەخشیت، بە یەکێتی و 
گۆڕان، بێ ئەوەی دەسەاڵتی کاریگەر و یەکالکەرەوەیان پێ 

 ببەخشیت. 
ئەو نەخشەیەی کە پارتی بۆ پێکهێنانی کابینەی نۆهەم هەیەتی، یان 
باشتر بلێین، بۆ داسەپاندنی دەسەاڵتی زۆرتری خۆی هەیەتی، و 
پێشوازی یەکێتی و گۆرانیش لەو نەخشەیەی پارتی، بەجیا لەوەی 
بە زیانی یەکیتی و گۆڕان دەشکیتەوەو دەبنە قوربانی نەخشەیەکی 
بەرنامە بۆدارێژراوی پارتی، هاوکات پرۆژەکیشە بۆ بێدەنگکردنی 
شەقام و خامۆشکردنەوەی ئەو نارەزایەتیەی قوڵەی لە کۆمەڵگەی 
کوردستاندا بەدژی دەسەاڵتی مافیایی و تااڵنچی بۆرژوازی کورد لە 
کواڵندایە و یەكیتی و بزوتنەوەی گۆرانیش ئەرکیانە بەزۆری هێز 
زۆنی سەوزو نیلی وەکو زۆنی زەرد خامۆش بکەن و بێدەنگ 

 رایبگرن.
جەماوەری ناڕازی کوردستان و لە پێشینانەوە زوربەی هەرە 
زۆری کۆمەڵگە چینی کرێکار، ئامانجی سەرەکی دەسەاڵتی 
بۆرژوازی کوردن، لە کابینەی نوێ حکومەتدا، تا لەڕیگای سەرکوت 
و بێمافی زیاترەوە سەرکوت بکرێن و بەری رەنجی ماندووبوونیان، 
تااڵنی بکرێت و ببێتە مایەی کەڵەکەی زۆرتری سەرمایە بۆ 

 بۆرژوازی کورد و دەسەاڵتی تااڵنچی بزوتنەوەی کوردایەتی.
چینی کرێکار لە کوردستان و لە پێشیانەوە رابەرانی کۆمۆنیست و 
سۆشیالیست، بۆئەوەی بەر بگرن بە هێرشی داهاتووی بۆرژاوزی 
کورد و حکومەتەکەی، دەبێ ببنە ئااڵهەڵگری خواستە سەرەکیەکانی 
جەماوەری بێبەش و توڕەی کورستان و وەکو نوێنەرو قسەکەری 
بەدیهینانی مافە گشتیگرە حاشالینەکراوەکانی ئینسان لە ئازادی و 

 ژیانێکی تەسەل و دابینکردنی دنیایەکی باشتر، لە مەیداندا بن.
کابینەی نۆهەمی حکومەت، کابینەی سازانی حزبەکانی بۆرژوازی 
کوردە بۆ خامۆش ڕاگرتنی شەقام و هێرش بۆسەر سفرەی 

 کرێکاران و زەحمەتکێشان. 
 

واژۆ کۆکردنەوە بۆ دەرهێنانی پاسپۆرتی  درێژەیوتەیژمارە...
 دیبلۆماسی

ڕاگەی وەبەپێی دەسەاڵت پەرلەمانتارانی لە ژمارەیەک سلێمانی، لە نوێ نەوەی فراکسیۆنی سەرۆکی ندراوێکی
 الیەنەکانیتر،خەریکیواژۆکۆکردنەوەنبەمەبەستیدەرهێنانیپاسپۆرتیدیبلۆماسی...

هیچجێیسەرسوڕماننییەلەکاتێکدا،پەرلەمانبەیاساموچەیئەندامپەرلەمانەکانینزیکبەهەشتملیۆندینارو
لەبەرامبەردا موچەیخانەنشینیاندوایچوارساڵشەشملیۆندیناروپاداشتیخولێکچلونۆملیۆندیناربێت،

هەزاردیناربێت،پەرلەمانوئەندامپەرلەمانەکانیبەدوایئیمتیازاتی٠٥٥موچەیکرێکارومامۆستاوپێشمەرگەیەک
و پەرلەمان ریسواییبۆ کۆمەڵگەیکوردستانن... تااڵنچییاسایی، دزو پەرلەمانتارانو پەرلەمانو وێڵبن. تردا
پەرلەمانتاران.جێگایباسە،فراکسیۆنینەوەینوێبەتوندیلەدژیوەرگرتنیپەساپۆرتیدیبلۆماسیوەستاونەتەوە...
هەڵوێستی دیبلۆماسی...لەگەڵ پاسپۆرتی وەرگرتنی بۆ پەرلەمانتارانە هەوڵەی ئەو بەڵگەنامەی خوارەوە ئەوەی

 فراکسیۆنینەوەینوێ...

ی ئەم مانگە ژنیکی سەرو تەمەن بیست ساڵ  ٩بەرواری *   
بەناوی: س، ح" لە قەزای دەربەندیخان لە رێگای خۆ خنکاندنەوە 
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا... دەوترێت پەڕاوی لێکۆڵینەوە بۆ 
 دۆسیەکەی کراوەتەوە...

ی ئەم مانگە ژنێک لەشاری کەالر دەسوتیت، دوای ٨* بەرواری 
ئەوەی بۆ چارەسەر رەوانەی نەخۆشخانەی ئیمێر جنسی 
سلێمانی دەکرێت، بەاڵم بەهۆی زۆری سوتاویەکەیەوە گیان 
لەدەست دەدەت... هیشتا هۆکاری سوتانی ئەو ژنە نادیارە و 

 دەوترێت پەروای لێکۆڵینەوە بۆ دۆسیەکەی کراوەتەوە.

ی ئەم مانگە لە گوندی یوسف بەگی سەر بە  ٣* بەرواری 
شاری خانەقین، ژنێکی تەمەن بیست و چوار ساڵ لەالیەن 
پیاوەکەیەوە!! بەچەکی کاڵشینکۆف گیانی لێ دەسەنرێتەوەو 

 دەکوژرێت.. و تۆمەتبارە بکوژەکەش رادەکات... دەوترێت پەڕاوی لێکۆڵینەوە بۆ رووداوەکە کراوەتەوە!!

ئەم مانگە، دۆسیەی لێدان و شکنجەدانی بێرەحمانەی بەردەوامی پیاوێک بەرامبەر بە ژنەکەی لە گوندی  ٢* لە بەرواری 
بەرزێوەی سەر بە شاری ڕەواندز ئاشکرا بوو... بەهۆی شکنجەدانی زۆری ژنەکەوە، ژنەکە رەوانەی نەخۆشخانە کراوە و لە 
ژێر چاودێری پزیشک دایە... تۆمەتبارەکە تائیستا دەستگیر نەکراوە و وەکو هەمیشەش دەوترێت دۆسیەی لێکۆڵینەوە، بۆ 

   رووداوەکە کراوەتەوە...

 قوربانیانی توندوتیژی و نامووسپەرستی
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بەدوای بڕیاری زیادکردنی باج لەسەر نرخی سوتەمەنی وەکو گاز 
و بەنزین، هەژانێکی گەورە فەرەنسا و بەتایبەتی پاریسی، گرتەوە. 
هەژانێک کە لەناوخۆیدا هەڵگری چەندین ژانی گەورەی کۆمەاڵیەتی 
بوو. قڵشتی چینایەتی، نیوان کرێکاران و بەرهەمهێنەرانی کۆمەڵگە، 
لەگەڵ کەمایەتیەکی زۆر کەمی سەرمایەدار و خاوەن کۆمپانیاکان و 

 حکومەتدا، سەرچاوەی سەرەکی ئەو هەژانە بوو. 
بەرهەم هێنەرانی کۆمەڵگە، خاوەنانی ئەسڵی فەرەنسا، وەکو بەشێک 
لە چینی کرێکاری جیهان و ئەوروپا، کە خاوەنی مێژوویەکی 
درەوشاوەن لەپیناو دنیایەکی باشتردا و خاوەنی شۆڕشی دنیا 

، راسانی خوێنداکارانی ٦٩٩٨و شۆرشی ساڵی  ٦٨٨٩هەژێنی ساڵی 
و هاوکات خاوەنی کۆمۆنەو کۆمۆنارەکانن، لە ریزی  ٦٩١٨ساڵی 

 پێشەوەی چینی کرێکاردا، جێگایان گرتووە.
لەم چەند دەهەی دوایدا، چینی کرێکار بە گشتی و چینی کرێکاری 
ئەوروپا بە تایبەتی، کەوتونەتە بەردەم هێرشێکی هیستریک و 
سیستماتیکی بۆرژوازییەوە. دەسکەوتەکانی شۆرش و ڕاسانەکان، 
ئەو دەستکەوتانەی بەهۆی شۆرشی ئۆکتۆبەرو کاریگەرییەکانی ئەو 
شۆرشەوە، دەستەبەر ببوون، وە هەموو ئەو دەستکەوتانەی تر کە 
بەرهەمی خەباتی کرێکاری و بێبەشانی کۆمەڵگە بووە. رۆژ بەرۆژ 
دەسەندرانەوە. لەوانەش واوەتر لەگەڵ ئەوەدا کە ڕۆژ بەڕۆژ 
چاوەڕوانییەکانی ئینسان بەرەو سەر دەچیت و پێداویستیەکانی 
ژیان بەرەو هەڵکشان دەچن، کەچی هێرش بۆسەندنەوەی 
دەستکەوتەکان، لە کەمکردنەوەی کرێ وە، لە زۆربوونی 
بێکارییەوە، تا بردنە سەرەوەی سااڵنی خانەنشینی، زۆرترکردنی 
خێرای کار، نەبوونی خانو ماڵی گونجاو تا دەگات بەپەرەدان بە 
هەاڵواردن و کەمکردنەوەی خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتی و 
تەندروستی و  پەروەردەیی و...تاد. ئەو هێرشانە بوون، کە 
لەالیەکەوە دۆخی ژیان و گوزەرانی چینی کریکاری رۆژ بەرۆژ 
بەرەو خراپی بردووە و لەوالشەوە بۆتە مایەی کەڵەکەی سەرمایە 
بۆ سەرمایەداران و دەوڵەتەکەیان. ئەم هەلومەرجە بە ئاراستەی 
ژیان سەندنەوە لە چینی کرێکار دەچووە پێشەوە، تا ئەو ڕادەیەی 
شەپۆلی سەرمایەداری دژی کرێکار وای کرد، کە پاشەکشەیەکی 
گەورە بەچینی کرێکار بکرێت و بخرێتە دۆخی بەرگرییەوە. ئەم 
هێرشە بەردەوامەی بۆرژوازی چینی کرێکاری رووبەڕووی 
هەژاری زۆرتر کرد و ئۆردوی بێکارانییشی فراوانتر دەکردەوە، کە 

 بەناچار کرێکارانی راپیچی وەستانەوە دەکرد.
خرۆشان و هاتنە مەیدانی کرێکاران فەرەنسا" هێلەگ زەردەکان" 
لەبەرامبەر بە زیادکردنی باج لەسەر سوتەمەنی، گازو بەنزین بووە 
دەروازیەک بۆ "نا" وتن، و وەستانەوە بەرووی هیرشی بەردەوامی 
بۆرژوازی فەرەنسا و نیولیبرالیزمدا، وە بووە سەرەتایەک به 
هەڵرشتنی غەزەبێکی شاراوە لە دەسەاڵتی تااڵنچی بۆرژوازی و 

 دەوڵەتە چاوچنۆکە تێر نەبووەکەی سەرمایە.
ڕاسان و هاتنە مەیدانی کرێکارانی فەرەنسا" هێلەگ زەردەکان" 
هێندە خیرا و  کاریگەر بوو، کە توانی حکومەتی فەرەنسا ناچار بە 
هەڵپەساردنی بریاری زیادکردنی باج لەسەر سوتەمەنی بکات، بەاڵم 
ریشەی نارەزایەتی و هاتنە مەیدانی چینی کرێکارو ئەو هاوپشتیە 
جیهانییەی لێی کراو پیشبینی بەرینبوونەوەی لێ دەکرێت، واوەتر 
لەوە بوو کە تەنها پەیوەندی بە زیادکردنی باج لەسەر سوتەمەنیەوە 
هەبێت. بۆیە وێرای بەڵینی دەوڵەتی فەرەنسا کرێکاران لە مەیدان 
مانەوە و لە ئێستادا لە حاڵەتی بەرگرییەوە کەوتوونەتە دۆخی 
هێرش بردن و ئاستی داخوازییەکانیان بەرەو سەر بردووەو 
لیستێک لەو خواستانەشیان ئاراستەی پەرلەمانی ئەو واڵتە کردووە، 
کە هەڵگری ویستەکانی چینی کرێکاریی فەرەنسایە. هاوکات هەڵگری 
ئەو پەیامە گشتگیر و سەراسەریەشە، کە چینی کرێکارو بێبەشانی 
کۆمەڵگەی بەدوایدا وێڵن، ئەوەی دەوڵەتی فەرەنسا دەیان ساڵە لە 
دژی چینی کریکار دەیکات، هەڵوەشاندنەوەیان بۆتە ویستی 

 ناڕەزایەتیەکانی ئێستا. 
دەوڵەتی فەرەنسا، سەرباری هەڕەشەو چاوسورکردنەوە، بەڵین 
دان، هاوکات هێزیکی یەکجار زۆری دەیان هەزار نەفەری لە پۆلیس 

و هێزی بەکریگیراوی دیموکراسی!! تەنانەت تانکی سەربازی 
بەردایە گیانی نارازییان کە تا ئێستا چوار کەس گیانیان لەدەستداوە 
بەسەدان کەس بریندار و بەسەدان کەسیش دەستگیر کراون، 
دەوڵەت و حکومەتی سەرمایەداران دەیانەوێت بەزۆری هێز 
پاشەکشە بەچینی کرێکاری هاتووە مەیدان و پڕ ویستی رەوایان، 
بکەن. بەردەوامی نارەزایەتیەکان و ئەو پشتیوانییە بەرینەی لە 

ی ئەم مانگە  ٦١فەرەنسا لە هیلەگ زەردەکان دەکرێت، بەرواری 
ماکرۆنی ناچار کرد دان بنێت بەرەوایەتی خواستی هیلەگ 
زەردەکان و دانی بەڵێنی البردنی باج لەسەر موچەی کەمی 
خانەنشینان و زیادکردنی النی کەمی کرێ بۆ کرێکاران و 

 دەستبردن بۆ چاکسازی... بدات. 
سوربوونی چینی کرێکاریی فەرەنسا لەسەر داخوازیەکانیان و 
ئامادەیی یەکگرتوانەیان بۆ وەاڵمدانەوە بە نەخشەو پیالنە 
هەمەرەنگ و پاشەکشەکردن بە زۆری هێزی سەرکوتگەری 
دەوڵەتی فەرەنسا، پشتیوانی بەشەکانی تری کرێکاران و پەیوەست 
بوونی کرێکارانی سەندیکاکان بەو نارەزایەتیە و هاوپشتی چینی 
کرێکار لە واڵتانی تری ئەوروپا و ئەمریکا و ئوسترالیا و رۆڵی 

 حزب و رێکخراوەی چەپ و کۆمۆنیستی، دەخوازیت.
چینی کرێکار لە تەواوی ئەوروپا و دنیا، چاوی ئومێدیان بڕیوەتە 
بزوتنەوەی کرێکاریی ئێستای فەرەنسا، هاتنە مەیدانی چینی کریکار" 
هێلەگ زەردەکان" لە بەلجیکا و هۆڵەندا و ئەڵمانیا... سەرەتایەکی 
ئومید بەخشە بۆ بێداربوونەوەی سیاسی چینی کریکار و بۆ 
وەستانەوە بەو هێرشانەی چەندین دەهەیە، دەکرێتە سەریان و 

 دەستکەوتەکانیان دەچنێتەوە. 
کات، کاتی کۆتاییهینان بە دۆخی بەرگری و زەمەنی دەستپێکردنی 
ناچاری هێرشی چینی کرێکارە، بۆسەر بۆرژوازی دەوڵەتەکانیان و 
سیاسەتی نیولیبرالیزم، کە رۆژ بەرۆژی سک هەڵگوشین و 
توندکردنەی قایشەکانی چینی کرێکار و بەرهەم هێنەرانی کۆمەڵگەی 

هێناو قایش و پشتێن شلکردنەوەی و  بەدوای خۆیدا دە
سەرمایەدارەکان و حکومەت پارێزەریانی برەو پێدەدا. ئەمرۆ 
ماکرۆن وەکو پارێزەری دەوڵەمەندەکان و حکومەتەکەیان، 
لەبەرامبەر بە دروشمی" لەتێک نانمان ناوێت، هەموو نانەکەمان 
دەوێت" پاشەکشەی کردووە بۆتە مەنفورترین کەسایەتی سیاسی و 
پاریزەری بۆرژوازی فەرەنساو خواستی وازهێنانی بۆتە یەکێک لە 
دروشم و ویستەکانی، بزوتنەوەی کرێکاریی و جەماوەری بێبەشی 

 فەرەنسا.
تورەیی و غەزەبی چینی کرێکار لە فەرەنساو ئەوروپا، بەدژی 
نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری و ئەو نابەرابەرییەی قوڵەی، لەچەند 
دەهەی رابردوودا تا هاتووە، بەرینتر بۆتەوە، ئەگەر بۆ ماوەیەکی 
کاتیش خامۆش بێتەوە، بەاڵم رەوتی روولەپێش و هەڵکشان و 
بەرین بوونەوە و رێکخراوبوونی، بەری پێناگیرێت و بۆتە 
ناچارییەکی زەمانە. ئەوەی لەمانگی رابردوو لە فەرنسا روویدا، 
تەواوی خانەوادەی بۆرژوازی لە تەواوی ئەوروپا و دنیادا تەکاندا، 
و نیشانیدا رێگەی ئاڵوگۆر و باشترکردنی ژیان، لە رێگای 
هەڵبژاردنەکان و جێگۆرکێی حزبەکانی ناو خانەوادەی بۆرژوازی، 
بەشوینیک ناگات. بەرهەمی تا ئێستای ئەو راسان و خرۆشانەی 
چینی کرێکار و برسییەکان "هیلەگ زەردەکان"ی فەرەنسا، بە 
ئەندازەی چەند دەهە توانی دەسکەوت مسۆگەر بکات لەوانەش 
توانی یەکەم: بزوتنەوەی چینی کرێکار لە بەرگرییەوە بگوازیتەوە بۆ 
هێرشکردن و پاشەکشە پێکردن بە هیرشی بەردەوامی بۆرژوازی و 
دەوڵەتەکانیان، دووەم: ئاستی هاوپشتی و هاوچارەنووسی چینی 
کریکاریشی چەند هەنگاو بردە پێشەوە. سێهەم: تاڕادەیەکی زۆر 
بزوتنەوەی سەندیکای تێپەڕاند، ئەو سەندیکایانەی دەمێکە نەک 
نەیانتوانییوە دەستکەوتێکی بەرچاو بۆ چینی کریکار مەیسەر بکەن، 
بەلکو وەکو زمان حاڵی بۆرژوازی خۆیان نیشانداوەو رۆڵی 
سازشکارییان، بۆتە کۆسپێک لەبەردەم بەدیهێنانی خواستی 

 کرێکاراندا.
 

 فەرەنسا
بزوتنەوەی کرێکاری و جەماوەری لە بەرگرییەوە بۆ 

 هێرشکردن

  نووسینی: عەبدواڵ مەحمود

فەرهەنگی کارگەری 
کوردستان بۆچی 

 !؟  الوازە
 بەڵێن ئیسماعیل

کەسانێک هەن، وابیردەکەنەوە کە کرێکاران، 
کەسانێکن کە تەنها لەکارخانەکان و کارگەکاندا 

لەحاڵێکدا ئەمە پێناسەیەکی ناتەواو و  .کاردەکەن
چەواشە کراوە کەزۆرتر بۆ داپۆشینی دژایەتی 
سەرەکی نێوان دوو چینی سەرەکی کۆمەڵگە، واتە 
 .چینی بااڵدەست و ژێردەست داڕێژراوە

جیاکردنەوەی پەرستار، فەرمانبەر و مامۆستا، 
دەستفرۆش، تەنانەت بەشیکی زۆر لە پزیشک 
وئەندازیار لەیەکتری تەنیا سەرچاوە گرتووە 
لەسیاسەتێک بۆ لیکترازندنی ئەم چینە کۆمەاڵیەتیە 

هێنەرە، کەچینی کڕیکارە. بەشێویەکی گشتی  بەرهەم 
تەواوی ئەوکەسانەی کەناچارن بۆبژێوی ژیانیان کار 
بکەن و هێزی لەش و زەهنی خۆیان بفرۆشن بە 
کرێکار بەحسێب دێن، هەر بەم پێناسەیە 
لەمامۆستایەکەوە بگرە هەتاوەکو و کرێکارێکی 
شارەوانی هەر کرێکارن، جا یەکێکیان کرێکاری 
زەهنی و ئەوی دیکە کرێکاری دەستی و کاری 
جەسەدی دەکات. نیزامی چینایەتی بۆئەوەی بتوانێ 
دەسەاڵتی خۆی ڕاگرێ، بیروباوەری خۆی زاڵ 
دەکات و هونەرو ئەدەبیاتی و بیوباوەری ڕەسمی 
یان دەوڵەتی دەکاتە جێگرەوەی هونەرو ئەدەبیاتێکی 
ئینسانی. لەالیەکیترەوە کرێکارانیان بەگشتی 
زەحمەتکێشان بەتایبەتی بەهۆی نەبوونی وشیاری 
چینایەتی پیویستەوە یان بەهۆی لە خۆبێگانەبوون 
بەتایبەت لە هونەرو ئەدەبیاتی ئەم چینە 

بۆ نموونە، سینەمای کاڵومەخمەڵیەکان  .زەحمەتکێشە
و درامای بێسەرەوبەرەو چەواشەکارانەکانی 
تەلەفزێۆن و چاپکردنی چەندین کتێبی نووسەرانی 
نیشتەجێی باڵەخانەکانی روناکبیری بۆرژوازیدا، کە 
زۆرتر دەست دەدەنە باڵوکردنەوەی کۆمەڵە 
بەرهەمێک بە کە بەزمانێکی زۆرقورس و ئاڵۆز 
نووسراون و پەیوەندییان بە ژیان و گوزەرانی چینی 

بگرە لەخزمەت لەپەیوەند لەگەڵ   کرێکارەوە نییە.
وێنەیەکی  .ژیان و بایەخ گەلی بااڵدەستی کۆمەڵگادایە

هەر ئەم باس و بابەتانەی )بەناومۆدێرنیسم( یان 
پۆست مۆدێڕن، کە بووە بەباسی کۆرو کۆمەڵی بە 
نێو رۆشنبیری کۆمەڵگەو پێوەندی بە ژیانی ئەو 
خەڵکەوە نییە، کە بۆ بژێوی ژیانیکی سادە گیانیان 
بگاتە سەرلێو. لە شەقامەکانی ئەم شارەدا 

 ٦٢کرێکارانێک هەن کە هەندێک لەوانە تەمەنیان 
 ٦١تا  ٦٢ساڵیدایە رۆژانە ناچارن  ١٦ساڵی تا 

سەعات کار بکەن، بەشیکی زۆری ئەو کرێکارانە 
لەدەرەوەی شار، یان لە شارۆچکەکانەوە دێن!! 
چەندین جار ئاگام لێبوە پێکەوە گاڵتەو گەپیان لەگەڵ 

 .خۆیان کردووە زۆر ئینسانی تر بووە
بە هەرحاڵ دەردی کرێکارانی ئێمە لە کوردستان، 
دانەو دوان نییەو بە چاپکردنی باڵوکراوەیەک یان 
چەند کتێبێک ناتوانین، کارێکی زۆر گەورە بکەین و 
ژیان جوان بکەین و بگۆڕین. ڕێکخستنی بنەڕەتی 
ئێمە کرێکاران و پەرەپێدانی هونەرو فەرهەنگی 
کرێکاران و زەحمەتکێشان بەستراوەتەوە بە 
پێکهێنانی ڕێکخراوەی کرێکارییەوە. هێزی چینی 

 کرێکار لە ڕێکخراوبوونیدایە!
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 لەیەمەنچدەگوزەرێ؟
هەواڵ و وێنەکانی مندااڵن و ڕادەی بەرزی مردن 
کە مانشێت و تایتڵی الپەڕەی رۆژنامەو گۆڤار و 
میدیاکانی خودی بۆرژوازی ناچارن رای بگەیەنن، 
وە هوشداری دانی سەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان 
و رێکخراوەکانی مندااڵن و مافی مرۆڤ و لە 
پەیوەند بە یەمەن، نیشان دەدات چ کارەساتێکی 
مرۆیی دەگوزەرێ. بیستن و بینینی ئەو هەوااڵنە 
هیچ مرۆڤێک جگە لەسەرانی حکومەت و حزبەکانی 
بۆرژوازی و سەرمایەدارن نەبێت ناتوانێت تەزوو 
بە گیانیدا نەیەت و ئازار نەبینێت. ئەگەر ئەو 
هەلومەرجە وا بڕوات لەئایندەیەکی نزیکدا 
کارەساتێکی مرۆیی وا چاوەڕوان دەکرێت کە 
بەوتەی زۆرێک لە میدیاکان و هەتا سەرانی زۆر 
لە رێکخراوە نێودەوڵەتیەکان گەورەترین کارەسات 
دەبێت لە سەد ساڵی رابردودا. ئەمەی لە یەمەن 
روودەدات و پشتگوێ خراوە هیچ بوارێک بۆ 
گاڵتەجاڕی مافی مرۆڤ و دیموکراسی بۆرژوازی 
و سەرمایەداران و حکومەتانی  واڵتە زلهێزەکانی 
جیهان ناهێڵێتەوە. واڵتێک لەژێر سایەی 
بەرژەوەندیخوازی و چاوچنۆکی سەرمایەداران و 
دەوڵەتە کۆنەپەرستە سەرمایەداریە جیهانی و 
ناوچەییەکاندا کە ڕۆژانە تەپڵی مافی مرۆڤ 
لێدەدەن، بەرەو داروخانێکی بێوێنە دەڕوات. سێ 
لەسەر چواری دانیشتوانی لەبەردەم هەڕەشەی 
لەناوچووندان، واڵتێک کە هاتوهاواری رۆژانەی 
دایک و باوکی منااڵنێک کە پەراسوەکانیان یەک 
بەیەک دەژمێرین و مێشو مەگەز تێی داون، لەبەر 
بێ ئاوی و بێ خۆراکی و کولێراو دەیان نەخۆشی 
ترو رۆژانە ئەگەر بەخت یاوەریان بێت بەبرسێتی 
نەمرن ئەوا لەبەردەم رەحمەتی هێرشی فڕۆکەی 
جەنگی و تۆپەکانی الیەنی شەڕکەرانی واڵتانی 
ناوچەکەدا دەبنە قوربانی، کە لەیەمەندا جەنگێکی 
خوێناوی و برسێتیان هەڵگیرساندووە کە دوورو 
نزیک هیچ پەیوەندیەکی بە خەڵکی ئەو واڵتەوە 
نییە، کەچی رۆژانە دەبێ چاوەڕێی مەرگی دەیان و 
سەدانی منداڵەکانیان بن، کە الشەی پەرچە 
پارچەی مناڵ و  تێکەڵ بە خانوو و جلوبەرگ و 
گۆشتی ئاژەڵ بووە، ئەم تراژیدیە ئینسانیە جیا لە 
ترامپ و میرکل و تریزا و ئۆردوگان و مالکی و 
شێخ سەلمان و مەسعود و خامنەئیەکان کێ 
دەتوانێ لە دیمەن و هەواڵەکانی دڵگران و پەست 
نەبێت و لەئایندەی خۆی و مناڵەکانی لەدنیای 

 ئەمڕۆدا نەترسێت.
ئەوە تەنیا هەواڵەکانی رێکخراوە ئینسانیەکانی 
وەک رێکخراوی مافی مرۆڤ و یونیسێف و 
رێکخراوەکانی مندااڵن و چەندان رێکخراوی تر 

ملیۆن ئینسان لەیەمەندا  ٢٢نییە کە خەبەری 
ملیۆن کەس کە لەبەردەم ترسی  ٢٨لەکۆی 

مردندان بەهۆی بەدخۆراکی و نەبوونی دەرمانەوە 
پشت راستدەکەنەوە کە لەژێر هێڵی هەژاری و 
برسێتیەوە و نەخۆشیدا دەژین، ئەوە تەنیا ئەو 
رێکخراوە ئینسانیەکان نین ئەمە پشت 
راستدەکەنەوە، بەڵکو خودی نوێنەرانی نەتەوە 
یەکگرتووەکان و زۆرێک لەسەرانی واڵتانی 
زلهێزی سەرمایەداری کە یەمەنیان پشتگوێ 
خستووەو تەسلیمی واڵتانی هاوپەیمانی عەرەبیان 
کردووە لە ناوچەکەدا بەسەرپەرشتی سعودیە، 
زۆربەی کوشتارەکانی یەمەن و لەبرسا مردنەکان 
و ئاوارەبوونەکان لەژێر سایەتی هێرشەکانی ئەو 
هاوپەیمانیەدا لەالیەک و لەالیەکی ترەوە 
حوسیەکانی هاوپەیمان و کۆمەکەکانی جمهوری 
ئیسالمی ئێراندا ئەنجامدەدرێت، ئەوە 
کارنامەکانیانە و بەاڵم هەریەکە لە سعودیە و 
ئێرانیش بەرگی ئەوە دەکەن بەبەریدا کە یارمەتی 
خەڵکی یەمەن دەدەن، ئەمە هەروەک هەمان 
ئیدعانامەو  کارنامەکانی ئەمریکاو واڵتانی غەرب 
بوو لەپەیوەند بە سوریا و عێراق و ئەفغانستانەوە 

 کە چەندە پوچ و بێناوەرۆک دەرچوون.
بەپێی راپۆرتەکان جیهانیەکانی نەتەوە 
یەکگرتووەکان و رێکخراوی مندااڵن رزگار بکەن " 

" هەشتاو پێنج هەزار مناڵ کە لە پێنج ساڵ ٨٦١١١
بەرەوخوار بوون بوونەتە قوربانی سیاسەتی 
برسیکردنی شەڕی سعودیەو ئێران لە یەمەندا لە 
سێ ساڵی رابردوودا. هەواڵەکان ئاوارەیی سێ 
ملیۆن خەڵكی ئەو واڵتە و کوشتاری دەیان هەزار 
کەس و برینداری بێئەژمار و دیل باس دەکەن، کە 

 ٦٦١١١لە رێکەوتنی سویدی ئەم هەفتەیەدا بڕیاری 
پانزە هەزار دیل رادەستی یەکتری بکەنەوە. 
هەواڵی تراژیدی لەبرسا مردنی زیاتر لە دە ملیۆن 
ئینسان تا کۆتایی دیسەمبەری ئەمساڵ بەگوێی 

دەيفيد بيسلی لێپرسراوی بەرنامەی دنیادا دەدرێت. 
خواردنی جیهانی لەنەتەوە یەکگرتووەکان دەڵێت: 
یەمەن لەرێگای کارەساتێکی ئینسانی گەورەدەایە 
بەهۆی برسێتی دانیشتوانەکەی و ئەگەر بەپەلە 
جەنگی ئەو واڵتە نەوەستێت، ئەوە شەرمەزاری 

 دەبێت بۆ بەشەریەت.
ئەمانە دیوێکی کارەساتەکانە، دیوێکی تری ئەو 
ناوچانەی کەلەژێر سایەی حکومەتی بەناو شەرعی 
یەمەندایە بەسەرۆکایەتی عەبد رەبە مەنسور هادی 
کە سەربە سعودیە و هاوپەیمانەکانە و ئەو 
ناوچانەی تریش کە لەژێر سایەی دەسەاڵتی " 
ئەنسار ئەاڵدایە" واتە حوسیەکان، هەریەکەیان 
بەجۆرێک هەرکەس سەر بەوان و چەکداری ئەوان 
و الیەنگری ئەوان نەبێت ئەوا دەکوژرێت یان 
زیندانی دەکرێت یان لەناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی 
ئەواندا دەردەکرێت. هەواڵەکان رادەگەیەنن کە 
حوسیەکان لە سەپتێمبەری ئەمساڵدا زیاتر لە 

سی پێنج هەزار کارمەندیان دەرکردوەو  ٣٦١١١١
شوێنەکانیان بە الیەنگر و ئەندامانی خۆیان 

 پڕکردونەتەوە.
بەدوای دەستبەراگرتنی سەنعای پایتەختی یەمەن 
و لەم دواییەدا شارو بەندەری حودەیدەی سەر 
کەناری دەریای رۆژئاوای ئەو واڵتە کە جێگایەکی 
ستراتیژیە، تەنیا لە شەڕی ئەم چەند مانگەی 

سەد  ٦١١١١١ئەخیردا لە شاری حودەیدە زیاتر لە 
هەزار کەس ئاوارە بووەو هەزارەها کەس 
کوژراون، لەالیەک حوسیەکان ناردنی یارمەتی 
خواردن و دەرمان کە شارێگایەکی سەرەکیە کە لە 
سەدا حەفتا و پێنجی پێداویستیەکان لەوێوە دێت 
راگرتووە، یان سعودیە رێگا نادات ئەو یارمەتیە 
مرۆییەکانی دەرمان و خۆراک بڕوات بۆ 
ناوچەکانی کە لەژێر دەستی حوسیەکاندایە، ئەمانە 
کارەساتی مردن و نەخۆشی جۆراوجۆری زیاتر 

 کردووە. 
 الیەنەکانی جەنگ لە یەمەندا!

جەنگێکی ماڵ وێرانکەر کە لە چوار ساڵ 
وە لەنێوان دەوڵەتی  ٢١٦٩لەمەوبەرەوە واتە لە 

یەمەن بە سەروکایەتی عەبد رەبە مەنسور هادی 
لەالیەک و حوسیەکان لەالیەکی ترەوە دەستی 
پێکردو بەدوای گرتنی سەنعای پایتەختدا لەالیەن 
حوسیەکان و راکردنی عەبد رەبە بۆ سعودیە لە 

دا ئەوا گۆڕانی تەوازنی هێز لەبەرژەوەندی  ٢١٦٦
حوسیەکان و ئێران روویدا، جەنگ لەو واڵتەدا پێی 
نایە قۆناغێکی نوێ و بەهۆی پەراوێزی یەمەنەوە 
ئەمریکاو غەرب سەرپەرشتی جەنگیان بە سعودیە 
سپارو هاوپەیمانی عەرەبیان لەدەور سازدا، وە 
جەنگەکە بوو بەجەنگی راستەوخۆی هاوپەیمانی 
عەرەبی بەسەرپەرشتی سعودیە و لەوالوە کۆمەکە 
زۆرەکانی ئێرانیش بۆ حوسیەکان جێگاو رێگای 
حوسیەکانی دەبردە سەرەوەو تا ئەوەی 

حوسیەکان دوای سەنعا بتوانن چەند شاری تر 
بگرن لەوانە بەندەری حودەیدە، ئەمانە وایانکرد 
هێرشە ئاسمانیەکانی هاوپەیمانی عەرەبی زیاتر 
بکات بۆ سەر ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی 
حوسیەکان، کە هێندەی خەڵکی مەدەنی دەکوشت 
هێندە حوسیەکان بەر نەدەکەوتن، وە ئەمانە 
گەمارۆی سەر خەڵکی مەدەنی زیاتر دەکرد و 
دەبووە  هۆی باڵوبوونەوەی نەخۆشی جۆراوجۆر 
و برسێتی و مردنێکی زۆر، کە یەمەن بە 
ترسناکترین شوێنی دنیا بۆ برسێتی و مردن 
وەسف دەکرێت، وە زۆرترین کوشتاری مندااڵن 
بەپێی راپۆرتی نەتەوە یەکگرتووەکان و رێکخراوە 

 ئینسانیەکان لە سێ ساڵی رابردوودا روویداوە.
بەهۆی ئەوەی جێگاو رێگای یەمەن تاسیری 
لەسەر سیاسەتی واڵتە زلهێزەکانی وەک روسیاو 
ئەمریکا نییە، جێهێڵراوە بۆ کێشەکانی نێوان 
سعودیەو هاوپەیمانەکان لەالیەک و لەوالوە ئێران 
و حوسییەکان، وە یەمەن بۆ ئەمریکا وەرەقەیەکە 
کە هەم لەبەرامبەر سعودیە بەکاری دەهێنێت و 
هەم لەبەرامبەر ئێراندا، ئەوەتا سات و سەداکانی 
ئەمریکا لەگەڵ سعودیەدا رۆشنەو لەوالشەوە 
"براین هوك" نوێنەری ئەمریكا بۆ كاروباری ئێران 
دەڵێ:"ئەگەر بزانین ئێران هێرش دەكاتە سەر 
بەرژەوەندییەكانمان لەو ناوچەیەدا ئەوا  
هەڵوێستی بەکردەوەمان دەبێت لەبەرامبەریدا"، 
ئەمە ئەوە دەگەیەنێت واتە ئەگەر ئێران دەست 
نەبات بۆ بەرژەوەندی ئەمریکا، ئەوا کێشەیان 
نییەو ناوبەناو تاوانباری دەکەن کەیارمەتی 
حوسیەکان دەدات، کە بەدڵنییاییەوە بەیارمەتی 
ئێرانە حوسییەکان ئێستا بااڵ دەستن. ئەگەر 
هاوپەیمانی واڵتانی عەرەبی بەسەرپەرشتی 
سعودیە نەبێت، حکومەتی بەناو شەرعی عەبد رەبە 
دەمێک بوو بەدوای گرتنی شاری سەنعاو راکردنی 
بۆ سعودیە دەکەوتە دەست حوسیەکان و 
گەمەکانی قاسم سلێمانی وەک لە سوریا و عێراق 

 و کوردستان بە ئاشکرا نیشان دەدرا.
 کۆبوونەوەی سوید بۆ رێکەوتنی یەمەن!

بەدوای چەندین هەوڵ بۆ ئەوەی ئاگربەست 
رووبدات لەنێوان دەسەاڵتی عەبد رەبەو 
حوسیەکان و رازی نەبوونی حوسیەکان بەوەی کە 
دەسەاڵتی عەبد رەبە بەرەسمی ناناسن و دانیشتنی 
راستەوخۆ لەگەڵ سعودیەدا کە سەرپەرشتی 
شەڕەکە دەکات بە ئەنجام نەگەیشت، 
توندبوونەوەی جەنگی یەمەن و بەرزبوونەوەی 
رێژەی مردنی مندااڵن و ترسی مردنی ملیۆنی 
خەڵکی ئەو واڵتە و هەموو ئەمانە جیا لەچوونە 
سەرەوەی خەرجیەکان لەیەمەن بۆ ئەمریکاو 
هاوپەیمانانی، وە هەروەها هەریەکە لە سعودیەو 
ئێران لەبەردەم ئەزمەی ناوخۆیی خۆیاندان، بۆیە 
دەخالەتی ئەمریکا لەرێگای نوێنەری نەتەوە 
یەکگرتووەکانەوە لە هەشت مانگی رابردوودا بۆ 
ئەوەی رێگایەک بۆ خەرجیەکانیان دابنێن و 
یاریەکەیان لە یەمەن بگۆڕێت بەشێوەیەک دەستی 
ئێران کەمبکەنەوە، گەیشت بەوەی کە ئەمریکا 
کۆمەڵێک داواکاری حوسیەکان جێبەجێ بکات بۆ 
دانیشتنی راستەوخۆ بەسەرپەرشتی مارتین 

كان لە  كگرتووه یه  وه ته گریفیس نێردەی تایبەتی نه
ی دیسەمبەردا ١ن. بۆ ئەمەش لە  مه یه

بەسەرپەرشتی نەتەوە یەگرتووەکان لە سوید 
دیسەمبەر  ٦٣دانیشتن بۆ ماوەی یەک هەفتە کە 

ئاخرین رۆژ بوو ئەنجام درا. لەم دانیشتنەدا وەاڵم 
بە کۆمەڵێک داواکاری حوسیەکان درایەوە کە 
نەتەوە یەکگرتووەکان خۆی بەشداری بکات و بۆ 

هێنانی نوێنەری حوسییەکان بۆ دانیشتنی سوید. 
خودی نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان لەیەمەن 
مارتن گریفیس خۆی رۆشتۆتە سەنعاو وەفدی 
مفاوزی حوسییەکانی هێناوە بۆ سوید و هەروەها  
ژماریەکی زۆری بریندارەکان بۆ چارەسەر ناردوە 
بۆ عەممان. کە بۆ ئەمریکا ئێستا لەگەڵ گەمارۆی 
دووەمی سەر ئێراندا، دەیانەوێت بەم رێکەوتنە 
حوسییەکان لە ئێران دوربخەنەوەو دەخالەتی 
ئێران لەیەمەن ببڕن، بەاڵم جێگاورێگای حوسیەکان 
دەچێتە سەرەوە. سەبارەت بە کۆتایی 
جەلسەکەش، ئەگەرچی حوسیەکان بە راوەستانی 
شەڕی ناڕازین، بەاڵم ئەنتۆنیۆ گوتیرێس سكرتێری 
گشتی نەتەوە یەكگرتووەكان، دەڵی لە رێکەوتنی 
یەمەن لە سوید الیەنەکانی یەمەن گەشتوون بە 
چەند خاڵێک و بە خۆشبینیەوە سەیری دەکات بۆ 
لێتێگەشتنی الیەنەکان و نزیکبوونەوەی بڕواکانیان 
بۆ وەستانی جەنگ لە ئایندەدا. نەتەوە 
یەکگرتووەکان خۆی سەرپەرشتی هەندێ شوێنی 
وەک بەندەری حودەیدە دەکات وهاتوچۆی 

 ئاسمانی ناوخۆ لەسەنعا دەست پێدەکات.
کام رێگا چارەی خێراو ئینسانی بۆ هەلومەرجی ئێستای 

 یەمەن!
لەهەلومەرجێکی ئاڵۆزو پڕکێشەی ناوچەکەو 
جیهانیدا، بااڵدەستبوونی دەوڵەتانی سەرمایەداری 
کۆنەپەرست و دژی ئینسانی بەهەموو ئەزمەو 
کێشەیەکی ناوخۆیانەوە کەهەیانە، هەریەکەیان 
دەیەوێت خۆی رابەری ناوچەکە بەدەستەوە 
بگرێت، بەهەر رێگایەک جەنگێک کە لەیەمەندا 
بەرێخراوە بەدژی خەڵكی مەدەنی ئەو واڵتەو هیچ 
نزیکایەتی بە چارەنوسێکی باشەوە بۆ خەڵک نییە. 
وەستانی شەڕ لەو واڵتەدا لەبەرژەوەندی 
خەڵكدایە، کە بتوانرێت شەڕ و بەاڵی تۆپباران بە 
سەریانەوە بوەستێت، کوشتن و لەبرسا مردنی 
ملیۆنی مندااڵن بوەستێ، لەبەرئەوەی ئەم شەڕە 
شەڕی خەڵک نییە، وە خەڵک هیچ هێزو ئیرادەی 
نەک نییە بۆ بڕیاردان لەسەر چارەنوسی خۆی، 
بەڵکو لەبەردەم لەناوچوونی بەکۆمەڵی ملیۆنیدایە، 
وە ئەم کارەساتە بۆ شکاندنی شکۆی ئینسانی 
نەک تەنیا لە یەمەندا، بەڵکو لەناوچەکەدا 
مەترسیدارترین شت دەبێت، بۆیە وەستانی ئەم 
جەنگە و نەمانی بەاڵی کوشتارو ئاوارەیی و 
برسێتی ملیۆنی زیاتر کە بەڕێوەیە دەوەستێنێت، 
ئەگەرچی رێکەوتنی ئێستای مەیەن کە لەسوید 
ئەنجامیانداوەو درێژەی دانیشتنەکە بۆ مانگی 

دانراوەو هەندی خاڵ رێکەوتنی  ٢١٦٩جەنیوەری 
لەسەر کراوە، وەک نیشاندانی سەرەتایی کۆتایی 
جەلسەکە پاشەکشەیەکی زۆری هاوپەیمانی 
عەرەبی و هەتا ئەمریکاو غەربە لەبەرامبەر 
حوسیەکانداو جێگاو رێگای حوسیەکان دەباتە 
سەرەوە، بەاڵم ویستی خەڵکی یەمەن لە ئێستادا 
راستەوخۆ وەستانی بەاڵی جەنگە بەسەر 
سەریانەوە، کە ئەمەش داواکاری هەموو بەرەو 

 ئینسانی ئازادیخواز و مرۆڤدۆستە لەدنیادا.
ئەگەر کۆمەڵگەی بەشەری بیەوێت بەاڵی یەکجاری 
شەڕو کوشتار بەسەریانەوە نەمێنێت، وە 
کارەساتەکانی سوریا، ئەفغانستان، عێراق، 
کوردستان و یەمەن بۆ یەکجاری کۆتایی بێت ئەوە 
بە رێکخراوبوونی کرێکاران و جەماوەری 
بەشمەینەت و رابەرایەتی کۆمۆنیستی لە شۆرشی 

 کرێکاری و کۆمۆنیستیدا، دەبێت.
٦٩٢٦٢٢٢١٦٨ 

 یەمەن کارەساتی مرۆیی گەورە!
 نووسینی: نوری بەشیر
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هەنگاوەکان بەرەو بەدیهێنانی مافەکان 
پێویستی بە هەموو چەوساوە و ئازادیخوازانە 
کە تێکۆشانی هاوبەشی یەکگرتووانە گەشە 
پێبدەن، لە دژی چەوسانەوە و نابەرابەری و 
سەرکوت و بێمافییەکان دەنگ هەڵبڕن و 
ئازایانە و نەترسانە بێنە مەیدانی تێکۆشان. 
ماوەی چەندین ڕۆژە لە پاریسی پایتەختی 
فەرەنسا خەڵکی تێکۆشەر و ئازا لە دژی 
یاساکانی سەرمایەداری هاتوونەمەیدان، لە 
واڵتی ئێرانیش کرێکاران و زەحمەتکێشان 
هاتوونە مەیدان و لە واڵتی تونس دەسەاڵت و 
دەوڵەت لەبەر هەبوونی شەپۆلێکی زۆری 
ناڕەزایەتی خەڵکی ئازادیخواز ویەکسانیخواز و 
سیکۆالر چەندین یاسای شارەستانی و مەدەنی 
دەرکرد. یەکێک لە یاساکان دەرکردنی یاسای 
یەکسانی ژن و پیاو و لە پێدانی میرات و 
شاهیدان و هەروەک پیاو ئەژمار بکرێت. بە 
دڵنیایەوە لە واڵتێک و دەوڵەتێک ئەو میزەڵدانە 
دەتەقێت کە ناوی سیستەمی سەرمایەدارییە 
هەروەک کارل مارکس گووتی )سەرمایەداری 
خۆی گۆڕی خۆی هەڵدەکەنێت( لەوانەیە بۆ 
ماوەی کاتی نارەزیەتییەکان سڕبکرێت بە 
زەبری هێز، بەاڵم زۆر نزیکە لە کاتەکانی 
داهاتوو لەم واڵتانە یان لە واڵتانی تر ئەو 
میزەڵدانە بتەقێت کە ناوی سیستەمی 
سەرمایەدارییە، بۆیە لە ئێستادا لە 
پایتەختەکانی دەوڵەتانی تریش چاوەڕوانی 
هاتنەمەیدانی خەڵکی ناڕازی لە سیستەم و 
یاساکانی سەرمایەداری دەوڵەتەکانیان دەکەن. 
ئەوەی چەندین ساڵ مارکس گوتی )کرێکارانی 
جیهان یەکگرن(. کەواتە تەنها کرێکارو 
چەوساوەکانن کە پێویستە یەکگرتووبن 
وبەرگری لەماف و ئازادییەکانیان بکەن 
شانبەشانی ئازادیخوازان و یەکاسانیخوازان لە 
ڕۆژانی داهاتوودا تێکۆشانیان گەرم ترو بە 
هێزترو پڕکاریگەرتر بکەن بۆئەوەی بە زوویی 
خۆیان و تەواوی مرۆڤە چەوساوە وکۆیلەکانی 
کۆمەڵگەکەیان ڕزگاربکەن لە داهاتوو بە دیبێت 
ئازادی و بەرابەری بۆ هەمووان بەبێ 
جیاوازی. ناڕەزایەتییەکانی ئەم مانگەی 
فەرەنسا بەهۆی هەبوونی كێشەو قەیرانەکانی 
چەند ساڵەی سیستەمی چەوسێنەری 
سەرمایەدارییەوە هاتۆتە پێش کەبەهۆی 
هەبوونی نابەرابەری و بازاڕی ئازادەوە کە 
سیستەمی دەوڵەتداری لە سیستەمی 
سەرمایەداری دا تەنها گرینگی بە قازانجی 
سەرمایە و بواری بازرگانی دەدات و هەتا 
بۆی بکرێت بەرژەوەندی و سوودی مافەکانی 
مرۆڤ و چەسپاندنی بەرابەری فەرامۆش 
دەکات، بۆیە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ کێشەو 
قەیرانەکانی ناو دەوڵەتانی سەرمایەدار بە 
چارەسەر نەکراوەیی گەورەتر دەبن. لە ماوەی 
چەندین ساڵەی یەک لە دوای یەکی 
دەسەاڵتدارانی واڵتی فەرەنسا نەیان توانیوە 
بەرابەری بچەسپێنن و کێشەو قەیرانە 
جۆراوجۆرەکان چارەسەر بکەن، بۆیە سااڵنە 
بەردەوام ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی کرێکار و 
زەحمەتکێشی فەرەنسا درێژەی هەیە. 
سیستەمی دەوڵەتداری فەرەنسا سیستەمی 
سەرمایەدارییە، هەر بۆیەش لە ژێر سایەی 
ئەو سیستەمەدا کە زۆر بێ ڕەحمانە گیان 
وشیلەی مرۆڤەکان بەگشتی و کرێکاران و 

حمەتكێشان و دەستفرۆشان وجوتیاران   زە
دەهاڕێت و دەمژێت. لە واڵتی فەرەنساش 
هەروەک واڵتەکانی ترە کە سیستەمی 
سەمایەداری تێدا بەڕێوەدچیت، بەاڵم ئەوەی 
جیاوازە خەڵکی فەرەنسا ئاستی وشیاری 
جیاوازە ترە هەر بۆیەش بەردەوام خەڵکی 
فەرەنسا لە ملمالنێ و شۆڕشدا بووە بۆ 

هێنانەدی مافەکانیان. زۆرێک لە شۆڕشەکانی 
فەرەنسا کاریگەریان بەسەر واڵتانی تریشدا 
هەبووە. ئەمەش وای کردووە کە بەردەوام 
خەڵکی فەرەنسا پێشڕەوی گۆڕانکاری و 
شۆڕش بووە لە ئەوروپا و لەوێشەوە بۆ 

 ٦٨٨٩جیهان. خەڵکی فەرەنسا لە ساڵی 
شۆڕشیان دژی دەسەاڵتی کەنیسە و پاشایەتی 
و سیستمی دەرەبەگایەتی کرد ودین و 
مەزهەبیان لە دەوڵەت جیاکردەوە کەهە 
نگاوێکی زۆر گرینگ بوو لە مێژوویی 
مرۆڤایەتیی دا، هەر لە دوای فەرەنسا 
ئەوروپاش دوای فەرەنسا کەوت وخۆیان لە 
تاریکی و دەسەاڵتی دینی و مەزهەبی 
سەدەکانی ناوەڕاست ڕزگارکرد، دینیان لە 
دەوڵەت جیاکردەوە، بەمەش کۆمەڵگە هەنگاوی 
زیاتر و باشتر بەرەوپێش چوو لە دەست 
ڕاگەیشتن بە ماف و ئازادییەکان، بیرۆکەی 
هاواڵتی بوون و حکومەتی هاواڵتییان هێنایە 
کایەوە و یاساشیان خستە سەرووی هەموو 
کەسەوە بەبێ جیاوازی کە بەرپرس بیت یان 
هاواڵتی بیت. بەمەش خەڵکی تێکۆشەری 
فەرەنسا بوو بە ژیلەمۆی شۆڕشی 
شارستانیەت و گۆڕانکاری لە جیهانی 

شۆڕش بوو  ٦٨٩٨مرۆڤایەتی دا .. شۆڕشی
دژی شەڕ و ئیمپراتۆرییەت. ئەم شۆڕشە 
گۆڕانکاری گەورەی هێنایەکەوە لە ئەوروپا و 
شۆڕش هەموو ئەوروپای گرتەوە. 

کە بۆ یەکەمین جار لە مێژوویی  ٦٨٨٦شۆڕشی
مرۆڤایەتی جیهاندا چینی کرێکار حوکمەتی 
خۆی دامەزراند، کە تیایدا کرێکاران لە پاریس 
حکومەتی خۆیان، دامەزراند کە ناسراوە بە 
'کۆمۆنەی پاریس'، ئەگەرچی تەمەنی ئەم 
حکومەتە کەم بوو، بەاڵم هەنگاوی گەورەی نا 
بۆ دەرکردنی چەندین یاسا کە لەبەرژەوەندی 
و سوودی مرۆڤەکاندا بێت لەوانە )خوێندن 
کرایە خۆڕایی، یەکسانی ژن و پیاو وە دادی 
کۆمەاڵیەتی و چەندین بڕیارو یاسای تر کە لە 
بەرژەوەندی مرۆڤەکاندا بێت دەرچوو. کە لە 
واڵتانی تر نەبوو دواتر لە واڵتانی تر بوو بە 

ئەگەرچی  ٦٨٨٦یاسا....( شۆڕشی ساڵی 
تەمەنی کەم بوو، بەاڵم کاریگەری زۆر بەهێزو 
گەورەی هەبوو بەسەر جیهانی مرۆڤایەتی دا. 
نارەزایەتی و ڕاپەڕینی قوتابیان و خەڵکی 

کە تێدا شۆڕشێکی  ٦٩١٨فەرەنسا ساڵی 
گەورەو کاریگەر بوو بەسەر جیهان بەگشتی و 
واڵتانی ئەوروپا بە تایبەتی کەتێیدا توانی 
ئازادی تاکی بەرجەستەکرد بە دوایشدا 
گۆڕانکاری لە ئەوروپا هێنایە کایەوە. هەریەک 
لەم شۆڕش و ڕاپەڕینانە نەک تەنها بۆ خەڵکی 
فەرەنسا گرینگ بوون، بەڵکو بۆ خەڵکی 
واڵتانی تریش گرینگ و کاریگەری ئیجابی 
هەبوو لەوانە ئومێدو هیوای بەگەالنی 
چەوساوە دەبەخشی بۆ گەشەی شۆڕش و 
ڕاپەڕین و گۆڕانکاری. هەر بۆیە سەرجەم 
خەڵکی جیهان چاویان لەسەر گەشەو 
گۆرانکارییەکانی کۆمەڵگەی فەرەنسایە. 
دیسانەوە خەڵکی تێکۆشەر و وشیاری 

( ساڵ جارێکی تر ٦١فەرەنسا پاش پەنجا )
هەنگاوی بەرەوپێشەوە بۆ بەدیهێنانی مافەکانی 
ناجۆری تێکۆشانەکانیش مێژووی بۆ چەندین 

جار خۆی دووبارە کردەوە و کرێکارانی 
 -فەرەنسی نەوەی کۆماندارەکانی پاریس

نەوەی ئااڵ سوورەکان وسروودی ئۆژین 
وەک ڕابەری کرێکاران و بزوتنەوەی  -پۆتییە

ناڕەزایەتی کرێکاری دژی سیاسەتی ئابووری 
سەرمایەداری و حکومەتەکەی ماکرۆنی هاتنە 
مەیدان و بە ناوی بزوتنەوەی هێلک زەردەکان 

 ٢١٦٨ی تشرینی دووەمی ٦٨لە دوا نیوەرۆی 
بە هەزاران کرێکارانی ناڕازی هاتنە مەیدان لە 
گۆڕەپانەکانی پاریس. رۆژانی دواتر شاری 
پاریس و شارەکانی تری فەرەنسا 
خۆپیشاندانی بە سەد هەزارکەسی شەقامەکان 
بە بانگەوازو دروشمەکانی خەڵکی ناڕازی 
ڕازیندراونەتەوە و ڕۆژانامەو رادیۆ و 
تەلەفیزیۆنەکانی فەرەنسا و ڕاگەیاندنەکانی 
واڵتانی تر بەردەوام هەواڵ و چاالکی 
خۆپیشاندانی خەڵکی نارازی باڵو دەکەنەوە، 
رۆژ لە دوای رۆژ خەڵکی ناڕازی بە گڕوتینی 
زیاترو هێزی جەماوەری زیاتر درێژەی بە 
ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکانی دەدات. 
سروشتی هاتنەکایەوەی نارەزایەتی 
وخۆپیشاندانەکانی فەرەنسا جیاواز لە زۆر 
ناڕەزایەتی و خۆپیشاندان کە لەالیەن حیزبێک 
یان سەندیکایەک بەڕێوەبچێت وبانگەوازی 

بۆبکرێ، بەڵکو ڕاستەوخۆ لەهەناوی 
کێشەکانەوە لەپێناوی چارەسەرکردن سەری 
دەرهێناو کەوتە تێکۆشانی هەقخوازانەی خۆی، 
بۆیە هیچ حیزب و کەسێک ناتوانێت بیکات بە 
دەستکەوتی خۆی، بەاڵم هەموو مرۆڤێک 
پێویستە بەرگری لەوجۆرە تێکۆشانە بکات 
کەتەنها بۆهێنانەدی مافەکانە. سەرەتای 
هاتنەکایەوەی هێزی هەزاران کەسی هێلەک 
زەردەکان بەم جۆرە بوو کە ژنێک لە ڕێگەی 
فەیسبوکەوە هێلەک زەردەکانی دامەزراند ئەو 
ژنە ناوی، )بریسیلیا لودوسکی(، یە ئەو ژنە 
کەرستەکانی جوانکاری دەفرۆشێت لە 
دەوروبەری پاریس، لە ڕێگەی پۆستێکی 
فەیسبوکەوە بانگەوازی کرد بۆ 
بەرەنگاربوونەوەی گرانکردنی نرخی 
سوتەمەنی لێکەوتە خراپەکانی ئەم بڕیارەی 
لەسەر هەژاران و زەحمەتکێشان ودامودەزگا 
فەڕەنسیەکان ڕوونکردەوە، کەچی ئەم پۆستە 
فەیسبوکی یە هێزی سەد هەزار کەسی هێلەگ 
زەردەکانی لێ بەهەم هات، کە ئێستا 
سەرکردایەتی ناڕەزایەتییەک دەکەن خەریکە 
دەبێتە بێ پێشینە لە مێژووی نوێی فەڕەنسا، 
ئەو ژنە فرۆشیارە ،)بریسیلیا(، کە پێشتر 
فەرمانبەری بانک بووە، ئەم ژنە بە میدیاکانی 
ڕاگەیاندوە کە وەالمی پەیوەندی 

پەرلەمانتارانتارانی ڕاستڕەوی توندڕەو 
ناداتەوە بۆئەوەی مۆرکی خۆڕسکانەو 
میللییانەی هێلەگ زەردەکان نەشێوێت و ئەم 
جموجۆلە لەدەرەوەی بازنەی سەندیکاو 
ڕێکخراوی حیزبە سیاسیەکان بمێنێتەوەو 
بەتەنها هی خەلکی فەڕەنسا بێت، نەک حزبە 
تەقلیدییەکان، بەشی زۆری ئەمەش دەگەڕێتەوە 
بۆ سروشتی خەلکی فەڕەنسا کەزۆر جار بەوە 
بەناوبانگن کە خوارو خێچی لەدەسەالتدارانیان 
قبوڵ ناکەن و لەمەشدا پێشەنگی گەالنی 
ئەوڕوپان لە ئێستاشدا بووە بەسەرچاوەی 
ئیلهام بۆ ناڕەزایەتییەکانی ئەوڕوپا و واڵتانی 

 تر...
لەناو ناڕەزایەتییەکانی فەرەنسادا پێنج جۆر 

خەڵکی -٦دەستە هەیە لەخەڵک کە ئەمانەن : 
کرێکار و زەحمەتکێشان و هەژارانی فەرەنسا 
کە ژیانی رۆژانەی هەریەکێکیان تراژیدیایەکە 
بۆ خۆی. کە زۆرینەی خۆپیشاندەرو خەڵکی 

دەستەیەکی تر یان -٢ناڕازی پێکدەهێنێت. 
گروپی ڕاستی ڕاست کە دەیانەوێت گروپی 
یەکەم بەکاربێنن بۆ لێدان لە حوکمڕانیی 

گروپی حیزبە کۆمۆنیست -٣ئێمانیول ماکرۆن. 
و چەپەکان کە پێیان وایە هەلومەرجەکە لەبارە 
بۆ ڕاگەیاندنی شۆڕشی سوور و شۆڕشی 
کرێکاری کە لەئێستادا لەگەشەکردن 
وبەهێزبووندان وهەنگاو بەرەو یەکگرتوویی و 

گروپی ڕاوڕوت و -٩تێکۆشانی زیاتر دەنێن. 
تااڵن کە دەیانەوێت وەک هەمیشە دۆخەکە 
بقۆزنەوە بۆ دزین و بڕین و سوتاندن و 
شکاندن و تااڵنکردن. گروپی پێنجەمیش کە 
بریتین لە خوێندکارانی ئامادەیی. بە 
بەشداریکردنی قوتابییان نارەزایەتییەکان زیاتر 
گشتگیرتر بوو. پاش ئەوەی ناڕەزاییەکان تا 
ڕادەیەك هەموو فەرەنسای گرتۆتەوە، ئێستاش 

قوتابخانەی ئامادەیی و  011زیاتر لە 
پەیمانگاکان لەالیەن قوتابیانەوە بلۆککراون 
بەهۆی ئەوەی کە دەوڵەت دەیەوێت سیستەمی 
خوێندن بگۆڕێت. مێژو و ئەزموونەکان نیشانی 
دەدەن کە ناڕەزایی لەناو قوتابیانا لە ماوەیەکی 

 00زۆر کەمدا دەبێتە سەرانسەریی. زیاتر لە 
مستەودەعی سووتەمەنی داخراوە پاش 
بلۆککردنیان لەالیەن خۆپیشاندەرانەوە، 

بەنزینخانە بەنزینیان لێبراوە.  01زیاتریش لە 
تا ئێستاش ناڕەزایی کەران پشتگیرییەکی 
باشی خەڵکییان هەیە. هەموو حیزبەکان داوا 
دەکەن کە بڕیار و پرۆژەی زایادکردنی باج 
لەسەر سووتەمەنی کە بڕیارە لە مانگی یەکی 
ساڵی تازەوە بکەوێتە کار هەڵوەشێنێتەوە، 
تەنها پارتی سەوز نەبێت کە داوای ئەوە 
دەکات کە باج هەبێت. ماکرۆن سەرۆکی 
فەرەنسی کە بەرامبەر ئەندام پەرلەمان و 
سەرۆک وەزیران و وەزیرەکانی حکومەتی 
فەرەنسا وئامادەبوانێکی زۆر لە شارەزایانی 
بواری ژینگە ودارایی قسەی کرد، لێدوانەکە 
سەبارەت بەو بریارەی دوایی بۆ زیادکردنی 
باج لەسەر سوتەمەنی بوو. ئەم بڕیارەی 
ماکرون، نارەزایەتی زۆری لێکەوتەوە و 
تەنانەت کوشتن وبریندار بوون و زیانی گیانی 

ەکگرتوویی کرێکارانی فەرەنسا ی
 وانەیەکە بۆ تێکۆشان

 عبدالرحمن رسول نووسینی: 
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وماددی زۆریشی لێکەوتەوە و، دوای ئەم 
لێدوانەی ماکرۆن، هێلەک زەرد لەبەرەکان 
دووبارە نارەزایەتی خۆیان نیشان دایەوە و 
بڕیایانداوە بەردەوام بن. کرۆکی ئەم بڕیارە یان 
پاساوی ئەم بڕیارە کە ماکرۆن داویەتی وەک 
خۆی دەڵێت: ژینگەی کۆمەڵگە )ئیکلۆژی 
سیسیۆلۆج(ە، بەمانایەکی دیکە پاراستنی ژینگە بۆ 
هەمووان، زیادکردنی باج دەبێتە هۆکاری کەم 
بەکاربردنی سوتەمەنی کە کاربۆن دەردەداتە 
دەرەوە وژینگە پیس دەکات، کە ئەمەش 
خەتەرێکی گەورەی دورست کردووە لەفەرەنسا. 
سەرۆکی فەرەنسا، ماکرۆن لەم لێدوانەیدا گوتی: 
رێژەی مردنی مرۆڤەکان بە هۆی پیسبونی ژینگە 
هیجگار زۆرترە لە مردن بە رووداوی هاتووچۆ 
وروداوەکانی دیکە لەسەرانسەری فەرەنسا، ئەم 
ژمارە مەترسیدارە. درێژەی داێێ و وتی: من 
دەمەوێت نەوەکان و منداڵەکانمان هەوایەکی پاک 
هەڵمژن. دیارە لێدوانەکەی زۆر درێژ بوو، باسی 
لە ئەلتەرناتیڤ و چۆنیەتی رێکخستنی ژیانی تاک 
بەتاکی هەژارەکان پێش دەوڵەمەندەکان کرد. لە 
دوایی ئەم لێدوانەی ماکرۆنەوە دیسان 
ناڕەزایەتییەکان درێژەی پێدرا. بۆ ماوەی چەندین 
ڕۆژی تر، بەاڵم بە هێزی جەماوەری زیاترەوە. لە 
ئەنجامی ئەم خۆپیشاندانەی کە چەند رۆژە 
بەردەوامە، وەزیری ناوخۆی فەرەنسا کریستۆف 
کاستانیر لەبارەی کوشتن و برینداربوون و 
گیراوەکان و ژمارەی بەشداربوانی 
خۆپیشاندەرانەوە وتی: تا ئێستا تەنها یەک ژن 

کەسیش بریندار بوە کە برینی  ٩١٩کوژراوە و 
کەسیش  ٢٨٢کەسیان جێگای مەترسیە.  ٦٩

دەستگیر کراوە. لە بارەی ژمارەی 
هەزار  ٢٨٨خۆپیشاندەرانەوە وتی کە زیاتر لە 

کەس بەشداری خۆپیشاندانەکانیان کردوەو 
بەشێکیشیان بە شەوانیش درێژەیان بە 
خۆپیشاندان داوە کە ژمارەیان هەزارەها کەس 
بووە. شایەنی باسە بە گوێرەی راپرسیەک کە 

٪ فەرەنسیەکان پشتگیری داخوازی ٨٦کراوە لە 
خۆپیشاندەران دەکەن، بەاڵم لەسەر شیوەی 
خۆپیشاندانەکە کۆمەلگەی فەرەنسی بوون بە دوو 

٪ پشتیوانی شێوازی دەربرینی ٦٢بەشەوە لە 
٪ دژی ئەو شێوازەن. ٩١نارەزایەتیەکانن وە لە 

خۆپیشندەران بریاریان داوە کە بەردەوام دەبن لە 
خۆپیشاندان تا حکومەتی فەرنسی ئەو بریارە 
هەڵدەوشینیتەوە، یان دەبیت ماکرۆن دەست لەکار 
بکێشێتەوە. خۆپیشاندانەکە بە شەوانیش 

لێدوانێکیدا   بەردەوامەی هەیە. ئیمانوێل ماكرۆن له
كان باسی  رده ی خۆپیشاندانی ئێلەگ زه باره له
  ری باجی زیاده سه بێ خسته به  كرد بوو كه  وه له
 ٦١١  مانگانه  وه ه  ٢١٦٩    ر كۆمپانیاكاندا له سه به

ن. کورتەیەک  كه زیاد ده  مترین مووچه یورۆ بۆ كه
 -لە گوتارەکەی ئێمانوێل ماکرۆن دەڵێت: 

توڕەییەکی قووڵ لەناو کۆمەڵگەی فەڕەنسیدا هەیە 
پشتگوێی ناخەم. بەشی خۆم بەرپرسیاریی 
دەگرمە ئەستۆ. دەزانم لەوانەیە بە بەشێک لە 
قسەکانی ڕابردووم هەندێکتانم بریندار کردبێ. 
تاکسی زیاد کراوی سەر سوتەمەنی بەتەواوی و 

 Smicبە یەکجاری البراون. کەمترین مووچە 
یۆرۆ مانگانە بەرز دەکرێتەوە.  لەم  011بڕی 

هەفتەیە لەگەڵ خاوەنی کۆمپانیا گەورەکان و 
دەوڵەمەندەکان کۆدەبمەوە تا ئەوانیش بەشداربن 
لە باشکردنی گوزەرانی ئەوانەی پێویستیانە. داوا 
لە کۆمپانیاکان دەکەم، ئەوانەی دەتوانن، 
بەخشیشی کۆتایی ساڵ بدەنە مووچەخۆرەکانیان. 
زیاتر و خێراتر هەوڵ دەدەین کار بدۆزینەوە بۆ 
بێکاران. پێویستە ریفۆرمێکی سەرتاسەری ئەنجام 
بدەین. بۆ ئەم مەبەستەش پێویستمان بە 
دیبەیتێکی نیشتیمانی هەیە کە هەمووان تێیدا 
بەشداربن، حکومەت و ئەنجوومەنی نوێنەران و 

کۆمەڵگە و ڕێکخراوەکان. ئەو خانەنشینانەی 
یۆرۆ کەمتر وەردەگرن باجیان  0111مانگانە لە 

زیاد ناکرێ، بڕیار بوو لە مانگی جانیوەری 
واڵێكی  ی هه گوێره  زیاد بکرێت. به 0102

تی  وڵه زیری ده واڵیی ئانادۆڵ و، وه ئاژانسی هه
ر دوسسۆپت  نسا بۆ كاروباری دارایی، ئۆلیڤه ڕه فه

ی  و بڕیارانه تێچووی ئه  كرد كه  وه ی به ئاماژه
ریكردوون  رۆك كۆمار، ئیمانوێل ماكرۆن ده سه
لێدوانێکی بۆ   . له شت بۆ دە ملیار یورۆیه هه
ر دوسسۆپت  ، ئۆلیڤه BFMTVڤیزیۆنی  له ته

ی  و بڕیارانه تێچووی ئه  كرد كه وه باسی له
ی  باره له  ت كه وڵه ر ده سه ئیمانوێل ماكرۆن له

شت بۆ دە  هه  ریكردووه، ده  وه كانه رده هێلەگ زه
ی چۆن  وه ر ئه سه ن له كه و كارده  ملیار یورۆیه

م  ن. له ر بكه به سته پشتیوانی دارایی بۆ ده
ئیمانوێل ماكرۆن   كرا كه  وه به  دا ئاماژه نده نێوه
ری بانك و كۆمپانیا  ڵ نوێنه گه ی له مڕۆ و سبه ئه
. سەرەڕای ئەوەش  وه بێته كاندا كۆده وره گه

جواڵنەوەی هێلەک زەردەکان لە راگەیەندراوێکدا 
رێوشوێنەکانی ماکرۆنیان رەتکردەوە و سوور 
بوون لەسەر جێبەجێکردنی تەواوی 

خاڵدا دەبینێتەوە.  01داواکارییەکانیان کە خۆی لە 
نابێ هیچ مرۆڤێک بێ  -٦کە بەشێکیان ئەمانەن: )

سەمایەدارو  -٢شوێنی نیشتەجێ بوون بێت 
النی کەمی -٣بازرگانەکان باجی زیاتر بدەن. . 

. -٩یۆرۆ کەمتر نەبێ  ٦٣١١کرێی مانگانە لە 
 -٦سیستەمی سۆشیال هەمووان بگرێتەوە 

کۆتایی بە زیادکردنی باج لەسەر سوتەمەنی 
یۆرۆ  ٦٢١١. نابێ هیچ خانەنشینێك لە -١بهێنرێ 

کرێی هەموو مرۆڤێکی  -٨کەمتر وەربگرێ 
فەرەنسی و هەروەها خانەنشینان دەبێ رەچاوی 

-٨هەاڵوسان بکات و بەپێی هەاڵوسان زیاد بکات 
کەم کردنەوەی -٩. دابینکردنی ئاسایشی کار. 

گرێبەستی کاتی و دیاریکراو لە کۆمپانیا 
گەورەکاندا.. ئێمە گرێبەستی کراوە یان 

. کۆتاییهاتن بە لێبوردن -٦١هەمیشەییمان دەوێ 
. کۆتایی هاتن -٦٦لە باجی کۆمپانیا گەورەکان .. 

. -٦٢بە سیاسەتی تقشف )سك هەڵگوشین(. 
مامەڵەی کەیسی پەنەبارانی ناچارکراو بەشێوەی 
دروست و دابینکردنی شوێنی نیشتەجێ بوون 
بۆیان. هەروەها پێویستە ئاسایش و خواردنیان 
بۆ دەستبەر بکەین و خوێندن بۆ مناڵەکانیان 

. بااڵترین مووچەی مانگانە لە ٦٣-دابین بکەین. 
. کار بۆ بێکاران -٦٦هەزار یۆرۆ زیاتر نەبێ.  ٦٩

دەستەبەر بکرێ...هیتد ئیمانۆیڵ ماکرۆن سەرۆکی 
فەرەنسایان لە سەرەتای دەست بەکاربونیدا لە 
کۆشکی ئێلیزێ، ماکرۆن کۆمەڵێک چاکسازیی 
ئەنجامدا، بەاڵم نەیارەکانی ڕەخنەی ئەوەی 
لێدەگرن چاکسازییەکانی دەوڵەمەندەکانی 
دەوڵەمەندتر کردووە و چینی ناوەند و 
خوارەوەش ژیانیان سەختتر بووە. کەواتە لە 
قۆناغی ئێستای کۆمەڵگەی فەرەنسا بەرەو 
قۆناغێکی تازە ملدەنێ کە جیاواز بێت لەچەند 
مانگ لەمەوبەر ئەوش یان بەرپرسانی بااڵی 
دەوڵەتی فەرەنسا بەشێکی زۆر لە داواکارییەکانی 
خەڵکی ناڕازی وخۆپیشاندەران جێبەجێ دەکەن و 
شەقامەکان ئارام دەکەنەوە خەڵکی کرێکار و 
زەحمەتکێش بە دەستکەوت وسەرکەوتنەوە 
دەچنەوە ماڵەکانیان یاخود بە پێچەوانەوە 
بەدڵشکاوی و بە زەبەری هێز وبەڵێنی درۆینە 
وفێلبازانەو وچەواشەکارانە فرێودەدرێن 
وبەتوڕەبوونی زۆرەوە دەگەڕێنەوە ماڵەکانیان. 
بەدڵنییایەوە کرێکارانی فەرەنسا ئەم جارەیان بە 
ئاسانی وازناهێنن لەبەئەوەی خواستەکەیان 
ڕەوایە وزۆرینەی خەڵکی فەرەنسیان لەگەڵدایە 
ڕۆژانی داهاتوو لەبەرژەوەندی کرێکاران 

 وزەحمەتکێشاندا دەبێت...
 

 

ڕەگەز حەمە ” دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ 
 ٧١یەکێک لە رێکخەرانی گروپی “ عەلی

شوبات، سەبارەت بە دۆکیمۆمینت کردنی، 
“ تیرۆری سیاسی لەکوردستان لە ژێر ناوی

 دا“ رۆژمێری تیرۆر
 سازدانی: ئاراس رەشید  

بۆپێشەوە: بەکورتی؛ دامەزرانی ڕێکخرراوی 
ی شرروبررات چررۆن، و لەکەی و لەکرروێ ٦٨

 دروست بوون؟
ی شروبرات ۷۱ڕێکخراوی ڕەگەز حەمەعلی: 

، ۱۱۷۷بۆ مافەکانی مرۆڤ لەشوباتی ساڵی 
ی ۷۱سررەرەتررا لەچرروارچررێرروەی گررروپرری 

شوباتدا لەواڵتی سوید کرارو چراالکریەکرانری 
دەستپێکرد، دواترر دەسرتەیەک لە چراالکران 
لەو واڵتەجرریرراوازەکرران سررویررد مررالرریررزیررا، و 
نرراوخررۆی واڵت هەنررگرراوی نررا، لەقررۆنرراغرری 
گروپەوە بۆ کراری ڕێرکرخرراوەیری لە سراڵری 

، پاشان ماڵپەڕو پەیجی فەرمری خرۆی ۱۱۷٩
وەشررررانررررد و پەیرررروەنرررردی بەرفررررراوانرررری 
درووسررتررکرررد لەگەڵ نرراوەنررد و ڕێررکررخررراوە 

 جیهانییەکان تاکو ئێستا بەردەوامە.
بۆپێشەوە: چوارچێوە و ئاسرۆی بەرنرامەی 

 چاالکیەکانتان چیە؟
ی شروبرات ۷۱ڕێکخراوی ڕەگەز حەمەعلی: 

بررۆ مررافەکررای مرررۆڤ ترراکە ڕێررکررخررراوی 
مافەکانری مررۆڤە لەسرەر ئراسرتری هەرێرمری 
کررررروردسرررررتررررران کە لەچررررروارچرررررێررررروەی 
پێشێلکارییەکانی مافی مررۆڤ کە بەرامربەر 
سەرجەم چین و توێژەکان دەکرێرت لەالیەن 
دەسەاڵتی باشورەوە، هاوکات تۆمارکردن و 
ئررامررادەکررردنرری داتررای سررااڵنە، هەروەهررا 
هەڵدانەوەو ئاشکرراکرردنری کەیسری تریررۆرە 
سرریرراسرریرریەکرران، هەم لەمرراوەی سررااڵنرری 
حررکررومررڕانرری کرروردیرری لەبرراشررور و هەم 
لەسررەردەمرری شررۆڕش و شرراخ کە لەالیەن 
پارتە جیراوازەکرانری براشرور ئەنرجرامردراون. 
هەروەهررا، چرراالکرری بررۆ فشررارخسررتررنە سررەر 
دەسەاڵت لەناوەوە و دەرەوەی واڵت و لە 
پەرلەمررانرری واڵتررانرری ڕۆژئرراوا، و یەکررێررترری 
ئەوروپا، هاوبەشریرکرردن لە براڵوکرردنەوەی 
ڕاپرررۆرتررری جررریرررهرررانررری لەگەڵ ڕێرررکرررخرررراوە 

 .جیهانییەکان
بررررۆپررررێررررشررررەوە: دوایرررریررررن پررررڕۆژەترررران؛ 
بەدۆکیومێرنرترارکرردنری تریررۆری سریراسریە 
لەهەرێمی کوردستانی عێراق. پێمران براشرە 
هەمرررووالیەنەکرررانررری ئەم پررررۆژەیە برررۆ 
خوێنەرانی بۆپێشەوە و خەڵکی کوردسرتران 

 باس بکەن.

دواین پررڕۆژە و چرراالکرری ڕەگەز حەمەعلی: 
ڕێررکررخررراوەکەمرران بررریررترریرریە لە پررڕۆژەی 

برۆ  ۷٩٩۷"ڕۆژمێری تیرۆر" لەنێوان سااڵنی 
لەسررەر ئرراسررترری پررارێررزگررای دهررۆک  ۱۱۷٢

)دەڤەری بررادیررنرران(، پررارێررزگررای هەولررێررر، و 
پررارێررزگررای سررلررێررمررانرری و هەڵەبررجە. لەم 
پڕۆژەیەماندا تەواوی تریررۆرە سریراسریەکران 
بەشێوەی ئینفۆگرافیک دەخەینەڕوو، کە نراو 
و وێنەی قوربانییەکە و الیەنی سریراسری کە 
کررراری تررریررررۆرکرررردنەکەی ئەنرررجرررامرررداوە 
ئاشکرادەکەین بەگوێررەی سرەرچراوەکران و 
ئەو زانیارییانەی بەدەسترمران دەگرات، وەک 
لەماوەی چەنرد ڕۆژی ڕابرردوو ڕۆژمرێرری 
تیرۆری بادینان و هەولێررمران براڵوکرردەوە، 
لەئررێررسررتررادا کرراردەکەیررن لەسررەر ڕۆژمررێررری 
تیرۆر لە سلێمانی و هەڵەبرجە بەم نرزیرکرانە 

 .باڵودەبێتەوە
پررێررمرران برراشررە لەم فرررسررەتەدا و لەڕێررگررای 
باڵوکراوەکەی ئێوەدا، برانرگەوازی سرەرجەم 
کەسایەتی و ڕێکخراو و حیزب و الیەنەکران 
بکەین، بۆئەوەی هەر کەسرێرک شرک دەبەن 
کە تیرۆرکراوە لەگەڵ تەواوی زانیاری )نراو، 
شوێنی تیرۆرکردن، الیەنی هەستاو بەکراری 
تیرۆرەکە لەگەڵ هەردۆکیومێرنرترێرکریرترریەکری 
وەک وێررنە، ڤرریرردیررۆ، برراڵوکررراوە...ترراد( ئەوا 
بۆمرانری ڕەوانە برکەن تراوەکرو بەهراوکراری 
هەمووالیەک ئەو تاوانانە دۆکیومێنت بکرێن. 

 سوپاسی هەموو الیەک دەکەین. 

ی ٧١ی شوبات؛ بۆپشتیوانی لە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی کوردستان لە ٧١ڕێکخراوی 
لە سوید دامەزرا. لەوکاتەوە بەبەردەوامی و بەشێوەی جیاجیا لە  ١١٧٧شوباتی ساڵی 

دەرەوەی کوردستان، ناڕەزایەتی بەدژی سیاسەتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و حیزبە 
دەسەاڵتدارەکانی ئەنجامداوە. هەروەها پشتیوانی لە خەڵکی ناڕازی کوردستان کردووە. 
لەدوا هەوڵیاندا ویستوویانە هەموو تیرۆرە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان لە ژێر 

ەوە لە شاروشارۆچکەکانی  ٧٩٩٧ناونیشانی" ڕۆژمێری تیرۆر" دوای ڕاپەڕینی بەهاری 
کوردستان بەدۆکیومێنت بکەن. بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز "ڕەگەز حەمەعلی" یەکێک 

 لەڕێکخەرانی ئەو ڕێکخراوە گفتوگۆیەکی ئەنجامداوە بۆئەوەی خۆیان باسی ئەو کارە بکەن.
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 15/14/4018(  24)ساڵی دووەم ژمارە 

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

گۆڕان لەم دۆخەدا چی “ لەم گۆشەیەداچەند باسێکی باڵودەکاتەوە...
 ...دەخوێننەوە؟“لەپارتی دەوێت

 

 گۆڕان لەم دۆخەدا چی لە پارتی دەوێت...؟!

دوای چەند مانگ لە سیناریۆی هەڵبژاردنی 
پەرلەمانی کوردستان و سەرکەوتنی چاوەڕێ 
نەکراوی پارتی لە الیەن نەیارەکانی یەوەو، 
هەوڵە پیالنگێرانەکانیان بۆ پێکهێنانی حکومەت 
بەسەرۆکایەتی مەسرور بارزانی، و جێگۆرکێ لە 
پۆستەکانی پارتی و بنەماڵەی بارزانی، یەکسەر 

الیەنەکان، بەتایبەتی گۆڕان، کەوتنە  wهەمو
خۆشحاڵی دەربڕین و هەڵپەی دیدارو گفتوگۆ 

 لەگەڵ سەرانی پارتی و بنەماڵەی بارزانیدا.

جا بۆ زویر نەبوونی سەرانی پارتی و بارزانی 
بەناوی ڕێکخەری گشتیانەوە نامەیەکیان 
ئاراستەی ڕیزەکانی ڕێکخستنیان و میدیاکانیان 
کرد کە کەس لێدوان دژی پارتی و بنەماڵەی 

 بارزانی نەدات لەم قۆناغە هەستیارەدا.

ئەگەرچی هەندێک لە گۆڕانخوازەکان گومانیان 
خستە سەر ڕاستی ئەم نامەیە، بەاڵم کۆبونەوەی 
شاندی سەرکردایەتی گۆڕان و پارتی و 
ڕاگەیاندنی ئاکامی کۆبونەوەکەو ڕێکەوتنیان لەم 

خاڵ نەک هەر ئەو گومانەی  ٣قۆناغە لەسەر 
ڕەواندەوە، بەڵکو مشتەکۆڵەیەکیشیاندا لەدەمی 
ئەو گۆڕانخوازانەی کە گومانیان خستبوە سەر 

 نامەکە.

هەموو ئەم ڕوداوانەش لە چەند ڕۆژی 
ڕابردوودا ببوونە هەواڵی گەرمی دەزگاکانی 
ڕاگەیاندن و جێگای پرس و ڕای گشتی و، لە 
گۆشە نیگای جیاوازەو سەرنج و ڕایان لەبارەوە 

 دەدا.

بەاڵم پرسیاری سەرەکی لە نێو هەموو ئەم 
ڕوداو و پرسانەدا ئەوەیە ئاخۆ گۆڕان لەم 

 دۆخەدا چی لە پارتی دەوێت...؟!

بۆ وەاڵمی کورت و ڕۆشنی ئەم پرسیارە 
پێویست دەکات ئاوڕێک لە ڕابردوی پێگەی 
گۆڕان و هەراوهوریاو قیڕەقیڕی دەیگۆڕین 
دەیگۆڕین کە بۆ یەکەمجار لەسەر زاری ڕابەری 
ڕوحیانەوە کردیانە دروشم بۆ تەفرەدان و 
بەالڕێدابردنی خواست و ناڕەزایەتییە 
بەرهەقەکانی جەماوەری ناڕازی لە دەسەاڵتی 
بنەماڵەیی و خێڵەکی و قەومی سەرکوتگەرو دزو 
گەندەڵی کوردایەتی بەسەرکردەیی پارتی و 

 بارزانی.

دیارە هیچ گومان لەوەدا نییە کە بزوتنەوەی 
گۆڕان، وەک ئاماژەمان پێدا، بەهۆی ناڕەزایەتی 

 ٢١٦٦قوڵی جەماوەر لە دەسەاڵت کە لە شوباتی 
تا ڕادەی دروشمی کۆتایی پێهێنانی دەسەاڵتی 
میلیشایی ڕۆییشت، بوونە هێزێکی گەورەی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی کاریگەر. ئەوەش بەهۆی 
خۆهەڵواسینیان لەگەڵ ناڕەزایەتییەکان و 
هاوکات بێ بەدیلی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
جەماوەرو بەرەی ئازادیخوازو یەکسانیخوازەوە. 
وە لەژێر دروشم و خواستی دژی گەندەڵی و 
یەکخستنی هێزی میلیشایی ودەزگاکانی 
ئاساییش و ئیدارەو حکومەت و بە دامەزراوەیی 
کردنیان، بەرامبەر دەسەاڵتی پارتی و یەکیتی  

 قوت بوونەوە.

بەم شێوازە لە سیناریۆی هەڵبژاردنەکانی بەناو 
پەرلەمانی سێهەم و چوارەم توانیان ببنە خاوەنی 

کورسی. یەکەمجار خۆیان وەک  ٢٦-٢٩
ئۆپۆزیسیون نیشان داو پاشان چونە ناو 
حکومەتی بنکە فراوانەکەی پارتی یەوەو 
کۆمەڵێک پۆستی پەرلەمانی حکومیان وەرگرت و 
هاوکات کەوتنە بەرنامە داڕشتن بۆ بەکردەوە 
دەرهێنانی نەخشەکانیان وەک لە بەرنامەی 

 چاکسازییاندا هاتبوو.

بەاڵم سەرەرای هەراو ئاژاوەو قیڕقیرو 
هاویشتنی بوتڵە ئاو لەنێو پەرلەمان تا گەیشتە 
دەرپەڕاندنی سەرۆکی پەرلەمانەکەیان وهەموو 
ئەندامان و وەزیرەکان و، تەنانەت 
بەڕیوەبەرەکانیشیان لە هەولێر، بەاڵم پارتی ملی 
نەدا بە بەرنامە چاکسازییەکەیان. وە ڕۆڵی 
راوێژکارانەیان  لێوەرگرتنەوە. بەم شێوەیە 
 هەموو دروشم و پالنەکانیان بوە بڵقی سەرئاو .

جا بە جیا لەوەی کە گۆڕان خۆیان چۆن لە 
نەخشەو پالن و دروشم و خواستەکانیان 
دەڕوانن کە گوایە لە قازانجی جەماوەری 
ناڕازیدا بووە، بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا لە 
ڕوانگەی ئاسۆو ئامانجە چینایەتییەکانی 
جەماوەری ناڕازی و ئازادیخوازو یەکسانیخواز 
گۆڕان جگە لە ڕۆڵی ڕاوێژکاری بۆ پارتی 
وبارزانی هیچی تر نەبوو. ڕاستییەکەی هەر ئەو 

لە نوسینێکدا  ٢١٦٢کات لە مانگی دوانزەی 
بەناوی گۆڕان ڕۆڵی ڕاوێژکاری بارزانی دەبینێت 
لەسەر ئەو ڕۆڵ و پێگە سیاسییەیان ڕاوبۆچونی 

 خۆماندا.

ئێستاش دوای هەموو ئەو ئاڵوگۆڕانەی لەسەر 
ئاستی سیاسی کوردستان و ناوچەکەو جیهان، 
و قوڵبونەوەی قەیرانەکان و، الوازبوونی پێگەی 
ناسیونالیزمی کورد ڕویانداوە، هاوکات ڕۆڵ و 
پێگەی سیاسی گۆڕانیش زۆر الواز بوەوەو، 
تەنانەت گەییشتونەتە بنبەستی سیاسی. ئەم 
ڕاستییەش بە نیسبەت گۆڕانەوە لە هەردوو 
هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان و عیراقدا 
دەرکەوت. جا بۆیە گۆڕان لەم دۆخەی ئێستادا 
ئەوەی لە پارتی و بارزانی دەوێت ئەوەیە کە 
ئامادەیە لە ڕۆڵی ڕاوێژکاری دەسەاڵت، بە 
سەرکردایەتی پارتی وبارزانی، بێتە خوارەوە بۆ 
 وەرگرتنی ڕۆڵی پاسەوانێکی دڵسۆزو بە ئەمەک.

هەروەها ئەم ڕاوبۆچونەش لەسەر ئەم پێگەو 
خاڵەدا دیارە کە  ٣ڕۆڵەی گۆڕان بە ڕونی لەو 

لەسەری ڕێککەوتون و داوای  یەک گوتاری 
کوردایەتی بەرامبەر دەسەاڵتی فیدرالی و، 
ئاساییکردنەوەی دۆخی کەرکوک، و 
یەکخستنەوەی ناو ماڵی کوردایەتی دەکەن. دیارە 

خاڵە  ٣هەر بۆ ترش و خوێ کردنی ئەم 
ئاماژەیەکیشیان بە باش کردنی گوزەرانی خەڵکی 
داوە. بۆیە ئەگەر ئەمانە بەراورد بکەین لەگەڵ 
هەموو ئەو هەراو هوریاو قیڕە قیڕی دەیگۆڕین 
دەیگۆڕین و، پێشنیار کردنی چەندین نەخشەو 
پالن، وەک لە بەرنامەو دروشمەکانی 
هەڵبژاردنیاندا هاتوە، ئەوە دەسەلمێنێت کە ئیتر 
گۆڕان ئەو هێزە نییە ڕۆڵی ڕاوێژکاری 
دەسەاڵتی کوردایەتی ببینێتەوە، بەڵکو جگە لە 
پاسەوانێکی چاالک زیاتر هیچی تری لەبارا 
نەماوە.بێگومان پارتی و بارزانیش بە 
خۆشحاڵییەوە ئەم داوایەی گۆڕان قەبوڵ دەکەن 
بە مەرجێک بەبێ هەراو هوریاو قیڕە قیڕ ئەگەر 

 ئەم ڕۆڵە بگێڕن.

 لەیادی حەفتا ساڵەی باڵوبوونەوەی بڕیارنامەی مافەکانی مرۆڤدا

 مرۆڤ لەوپەڕی بێمافی دایە!

 نووسینی: موزەفەر عەبدواڵ
ی مانگ حەفتا ساڵ تێپەڕی کرد بەسەر ٦٢ڕێکەوتی 

باڵوبونەوەی بڕیارنامەی مافەکانی مرۆڤ لە جیهاندا. 
لە ژێر چاودێری  ٦٩٩٨ئەو بریارنامەیە لە ساڵی 

ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان و بە واژۆی زیاتر لە 
لە ئەمریکاو ئەروپاو زۆرێک لە  هەشتا دەوڵەت 

واڵتانی ئاسیا پەسەندکرا. هاوکات دامەزراوەیەکیشیان 
لەناو ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بەناوی لێژنەی 
مافەکانی مرۆڤەوە پێکهێنا بۆ چاودێری وپیادەکردنی 
بڕگەکانی ئەم بریارنامەیە لەسەر ئاستی واڵتەکانی 
جیهان. ئەمە جگە لەوەی لەسەر ئاستی جیهانی و 
واڵتەکان هەزاران ڕێکخراوو دامودەزگای تری چ 
دەوڵەت و ڕژێمەکان و چ لەالیەن هەڵسوڕاوان و 

 بەرگریکارانی مافەکانی مرۆڤەوە پێکهاتوە.

هەڵبەت بەجیا لەهەر سەرنج و ڕەخنەیەک کە لەهەر 
ڕوانگەیەکەوە هەبێت بۆ ناوەڕۆکی ئەم بڕیارنامەیەو 
بڕگەکانی، وهەروەها بۆ ئامانجی سیاسی 
دەسپێشکەران و بانگێشکارانی و، ئەو هەلومەرجە 
گشتییەی کە بڕیارنامەکەی تیا بەدەستهات و 
باڵوکرایەوە، بەاڵم ئەگەر چاوێک بخشێنین بە دۆخی 
مافەکانی مرۆڤ، وەک جەختمان لێکردەوە ئەگەر هەر 
لە ڕوانگەی ناوەرۆک و ئامانجی ئەو 

مرۆڤ و  بریارنامەیەشەوە بێت، ئەوە دەبینین کە 
 مرۆڤایەتی دوای حەفتا ساڵ لەوپەڕی بێمافیدا دەژین.

ئەم بێمافی یە ڕەهایە بە تایبەتی دوای ئاڵوگۆڕە 
سیاسییە گەورە جیهانییەکانی کۆتایی نەوەتەکان و، 
تیژ کردنەوەی بانگەشەی بەرگری لە مافەکانی مرۆڤ 
لەالیەن دەوڵەتە زلهێزەکانەوە، بە تایبەتی ئەمریکا، 
ڕاستی یەکی ڕون و ئاشکرایە. چاوپیاخشانێکی خێرا 
بەسەر دۆخ و باری ئابوری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
هەمو کۆمەڵگەکان و تاک تاکی مرۆڤەکان لەهەموو 
واڵتانی دونیا، لەوانەش گوایە مافی مرۆڤ لەوپەڕی 
پارێزراویدایە، بەاڵم ڕاستییە بابەتی یەکان هەموو 
بانگەشەکانی بەرگریکارانی پشتی ئەم بڕیارنامەیە 
بەدرۆ دەخاتەوە. لەسەرو هەموویانەوە خودی 
ئەمریکا کە لەسەرەتای نەوەتەکان و کۆتایی ئەو 
جەمسەربەندی یە سیاسییەی کە ئەم بڕیارنامەیەی 

 تیا پەسەند کراو باڵوکرایەوە.

بۆ نمونە جەنگە ناوچەیییەکان لەناو جەرگەی 
ئەوروپاوە تا ئاسیای ڕۆژهەاڵت و ئەفریقا و 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست کە لە جەنگی کەنداو بەرجەستە 
بوەوە کە ئەمریکا ڕابەری دەکرد لەژێر دروشمی 
بەرگری لە دیموکراسی و مافی مرۆڤ، بەاڵم خۆی لە 
خۆیدا پێشێکلکردنی ئەوپەڕی مافەکانی مرۆڤ بوو. 
هەر بە پێی ڕاپۆرت و بەڵگەنامەکانی خودی لێژنەی 
چاودێری مافەکانی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکان و 
هەموو ڕێکخراوە جیهانییەکانی تر ئەو جەنگانەی دژی 

 ناوەڕۆکی بڕیارنامەکەن.

لە ڕویەکی ترەوە بڕیار بوو ڕێکخراوەی نەتەوە 
یەکگرتوەکان و لێژنەکانی مافی مرۆڤ و، هەموو 
ئەوانەی لە دەوری ئەم بڕیارنامەیە کۆبونەتەوە، 
بەهەموو شێوازێک کار بکەن بۆ دەستەبەرکردنی 
کرۆکی بریارنامەکەوە پێش هەر شتێک ڕیگا بگرن لە 
جەنگیکی تری جیهانی و هەمو جەنگەکانی تر، بەاڵم 

و، ئابڵوقەی  ٦٩٩٦ئەنجامدانی جەنگی کەنداوی ساڵی 
ئابوری هەشت ساڵە لەسەر عیراق، وپاشان جەنگی 
سۆماڵ و ئەفغانستان، و جەنگ لە دژی عیراق ساڵی 

، هەتا دەگاتە جەنگ لە لیبیاو یەمەن و  ٢١١٣
سوریا ..هتد کە تیایاندا نەک مافەکانی مرۆڤ پێشێل 
کراوە، بەڵکو بەملیۆنان مرۆڤ تیادا بوونەتە قوربانی. 
هەموو ئەمانە بەڵگەی ئەوەن کە بانگەشە بۆ مافی 

مرۆڤ زیاتر بەهانەیەکە بۆ ئامانجە ئابوری و سیاسی 
و سەربازییەکانی ئەمریکاو هاوپەیمانەکانی لە دوای 

 جەنگی جیهانی دوەمەوە.

بێگومان ئاکامی ئەم جەنگانەش دەیان دیاردەی 
پەنابەری و  کارەساتباری تری لێکەوتۆتەوە وەک 

ئاوارەیی و بێخانەو النەیی وبێکاری و هەژاری 
ونەخۆشی کوشندەو دوبارە باڵوبونەوەی 
نەخوێندەواری و دەیان دیاردەی تر ئەمانەش 
هەمووی بەڵگەی زیندو بابەتین بۆ پێشیلکاری 

 مافەکانی مرۆڤ.

خۆ ئەگەر لەسەر کاربوونی دەوڵەتە بۆرژوازی یە 
بەناو چەپ و سۆشیالیست و کۆمۆنیستەکان و، بە 
کردەوە نەبوونی ئازادی سیاسی و بەیان، بەهانەیەک 
بوون بۆ تیژکردنەوەی بانگەشەو بەرگری لە 
دیموکراسی و مافی مرۆڤ!! بە دەست ئەمریکاو 
هاوپەیمانەکانیانەوە بۆ بەڕێخستنی جەنگە ناوخۆیی و 
ناوچەیییەکانی وەک ئاماژەمان پێدا، ئەوە پشتگیری 
ئەمریکاو هاوپەیمانەکانی بۆ دەسەاڵت و ڕەوت و 

تایەفییەکان،   –وئایینی  خێڵەکی  -جواڵنەوە قەومی 
دەسەاڵت و جواڵنەوە ئیسالمییەکانی وەک  بە تایبەتی 

دەسەاڵتی پاشایەتی سعودیەو تالیبان و قاعدەو هەتا 
دەگات ئێستای ڕەوتە ئیسالمییە ئینسانکوژەکانی ناو 
سوریا هەموویان بەڵگەن بۆ ئەوەی دوای حەفتا ساڵ 
لە دەرچونی ئەم بریارنامەیە مافی مرۆڤ هێشتا 
لەوپەری پێشێلکاری دایە بەسەرکردەیی 

 بانگەشەکاران و بەرگریکارانی ئەو بڕیارنامەیە.

خۆ ئەگەر چاوێکیش بخشێنین بەسەر دۆخی مافی 
مرۆڤ لەناوی ئەو واڵتانەی ئەمریکاو ئەوروپا تا 
دەگات ئوسترالیا ئەوە ڕاستە هەندێک مافی و مەدەنی 
و فەردی و سیاسی و ڕۆژنامەگەری و 

دەستەبەر بووە بەهەوڵ و خەباتی لەمێژینەی  بەیان 
جەماوەری ئازادیخوازو یەکسانیخواز، بەاڵم کاتێک 
گەشە و هێرشی بەردەوامی دەوڵەتەکان و ڕەوتە 
ڕەگەزپەرستەکان بۆ سەر کۆمەڵگەو مرۆڤەکان و، 
جیاکاری بەردەوام تا دەگاتە گەشەی قوڵبونەوەی 
قەیرانەکانی و بێکاری و هەژاری و بێخانەو النەیی و 
گرانی سەرسورهێنەرو دەیان دیاردەی تر دەبینین کە 
هەمیشە مەترسی ودڵەڕاوکەی بۆ مرۆڤەکان پێکهێناوە 
کە هاوتای هەمان بێمافی سیاسییە لەو واڵتانەدا، 
هەموو ئەمانەش ڕادەی بریقەداری دروشمەکانی مافی 
مرۆڤ و تەنانەت الوازی ناوەڕۆکی بریارنامەکەش 

 دەردەکەویت.

لەم ڕوانگە بابەتی و  جا ئەگەر لەم یادەدا 
چینایەتییەوە لەم بڕیارنامەیەو دەوڵەتە بانگەشەکارو 

ئەوە ڕون و ئاشکرایە کە  بەرگریکارەکانی بڕوانین 
پیشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لەهەموو ئاستە سیاسی 
و ئابوری و کۆمەاڵیەتییەکاندا لەوپەڕیدایە، ئەمەش 
نەک هەر لەالیەن دەوڵەت و ڕژێمە نەیارەکانی 
ئەمریکاو ڕۆژئاوا، بەڵکو لەالیەن خۆیان و ئەو 

ساڵ بەر لەئیستا واژۆی  ٨١دەوڵەتانەشەوە کە 
 جارنامەی مافەکانی مرۆڤیان کردووە.

بۆیە بۆ ئەوەی مافەکانی مرۆڤ بەهیچ شێوازێک 
و هەموو مافەکان لە ڕووی ئابوری و  پێشێل نەکرێت 

سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە دەستەبەر بکرێت، ئەوە 
مەرجی سەرەکی لە ڕێکخستن و یەکگرتووکردن و 
ئاسۆدارکردنی هەموو ئەو خەبات و ناڕەزایەتیانەدایە 
کە دژی هەموو پێشلێکارییەکانی مافەکانی مرۆڤ 
هەیە بۆ کۆتاییهێنان بەم سیستەمە ئابوری و 
سیاسییەی سەرمایە کە هۆکارو سەرچاوەی هەموو 

 بێمافی و چەوسانەوەیەکە...



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 15/14/4018(  24)ساڵی دووەم ژمارە 

لەگەڵ پەرەسەندن و فراوانبوونەوەی 
خۆپیشاندانەکان لە ئێراندا، چاالکانی 

نێو ئیتیحادیە و سەندیکانیش 
 ئەشکەنجە دەدرێن!

شەپۆلی ناڕەزایەتی و مرانرگررترن و  
خررۆپرریررشررانرردانەکرران لەسررەرترراسررەری 
پررارێررزگررای خرروزسررتررانرردا کرراریررگەری 
زۆری داناوە لەسەر دەسرەاڵتردارانری 
ناوچەکە. هەر بۆیەش دەسرەاڵترداران 
وەک پیشەی هەمیشەییران دەسرتریران 
کردووە بە گرترن و ئەشرکەنرجەدانری 
چررراالکرررانررری نرررێرررو سرررەنررردیرررکررراو 

 ئیتیحادیەکان.
کرێکارانی سرەربە کرارگەی ئراسرنری 
نیشتیمانری لە ئەهرواز لەیەک سراڵری 
ڕابرررردوودا لە چەنررردیرررن کرررات و 
موناسرەبەی جریراوازدا مرانرگررترنریران 

 ئەنجامداوە.
بابەتی پێنەدان و دواکەوتنری مرووچە 
و هەقرردەسررت و خرراوەنرردارێررترری ئەو 
کارگەیە لەالیەن سێکتەری ترایربەتەوە 
خراڵری سرەرەکرری و هرۆی سرەرەکرری 
خۆپیشاندانەکان بووە. جێگەی براسرە 
کە کرررێررکرراران داوای برراشررترررکررردنرری 
بارودۆخی شروێرنری کراریران دەکەن، 
هەروەها دەیانەوێت کەخراوەنردارێرتری 
کۆمپانیاکە بگەڕێتەوە برۆ سرێرکرتەری 

 گشتی.
بۆ ئەم مەبەستە کرێرکراران ڕایەڵەی  

هاوکاری و بەدەم یەکترەوە هاترنریران 
لەگەڵ کرێکارانی کۆمەڵگەی شرەکرری 
حەوت تەپە، کە دەکەوێررتە شرراری 
شوش پێکهێناوە. جرێرگەی براسرە کە 
کرێکارانی کۆمەڵگەی شەکری حەوت 
تەپەش وا بۆ ماوەی زیاترلە مانگرێرک 
دەچرررێرررت کە لە مرررانرررگررررترررن و 
خررۆپرریررشررانرردانرردان. مررانررگرررتررنەکررانرریرران 
لەسررررەر کەمرررری و دواکەوتررررنرررری 
مررووچەکررانرریررانە و هەروەهررا لەسررەر 
گەنررررردەڵررررری دەسرررررەاڵترررررداران و 

 بەڕێوەبەرانی کۆمەڵگەکەیە .
جررێررگەی برراسررە کە مررانررگرررتررن و 
خررۆپرریررشررانرردان لە پررااڵوگەی نەوترری 
عەبادانیش کە بە پرڕۆژەی مریرتررۆی 
ئەهررواز دادەنرررێررت ئەنررجررامرردراوە. 
هەروەهررا فەرمررانرربەرانرری شررارەوانرری 
حەمررررریررررردیەش دەسرررررتەوەسرررررتررررران 
دانەنیشتوون و ئەوانریرش بە هەمران 
شێوەی هاوڕێکانیان لە شروێرنەکرانری 
تر مانگرتن و خۆپیشاندانیان ئەنرجرام 

 داوە.
هەروەک پرریررشررەی هەمرریررشررەیرریرران 
دەسەاڵتردارانری کرۆمراری ئریرسرالمری 
چاوی خۆیان دەنوقێن لەهەمروو ئەو 
بررێررمررافرری و نەبرروونرری و خەفەقررانەی 

کەبەسرررەر خەڵرررک و کررررێرررکرررارانررری 
ئررێرررانرریررانرردا سررەپررانرردووە. بررۆیە دێررن 
هەموو ئەو خۆپیشاندانرانە هرۆیەکەی 
دەدەنە پررراڵ دەرەوەو برررێرررگرررانەو 
دوژمنەکانی ئرێرران. برۆ نرمروونە لەم 
دواییانەدا عەلری خرامرنەیری، ڕێربەری 
کرررۆمررراری ئررریرررسرررالمررری، وتررری ئەو 
خرررۆپررریرررشرررانررردانرررانە ئەمەریرررکرررا و 
ئیسڕائیلیان لەپشتەوەیە و برۆ ئەوەیە 
ترا ئرابررووری ئررێرران بەرە و الوازی 
بەرن. بەاڵم کرێکارەکان دەڵێن نەخێر 
ئەمە ڕاسررت نرریرریە، و ئررێرررانرریررش 
دەچوێنن بە" ماڵی دزان "!. کرێرکراران 
دەڵررێررن دەسررەاڵترردارانرری کررۆمرراری 
ئیسالمی نموونەیان نییە لە جریرهرانردا 
لە دزی و گەنرردەڵرریرردا. بررۆیە نررابررێررت 
برراوەڕ بە دەسررەاڵتررداران بررکرررێررت لە 
دروستکردنی دوژمرنرێرک لەدەرەوەی 
ئێران و خرۆیران. ئەوان پرێریران وایە 
دوژمررن ئەمەریررکررا نرریرریە و ئەوەتە 
لەنراوخرۆی ئرێررانرردایە کە برریرتریە لە 
دەسەاڵتردارانری کرۆمراری ئریرسرالمری 
ئررێررران و بررۆیە دەبررێررت لەدژی ئەو 

 دوژمنە بجەنگین.
ئەندامانی کۆمیونیتی کرێکارانی 

چینی لە ئوستڕالیا دەستیان داوەتە 
 خەبات!

ئەو کرررێررکررارانە داوای ئەوە دەکەن 
کرررێرری سررەعررات کرراریرران بررۆ بەرز 
بررکرررێررتەوە. هەروەهررا داوای ئەوەش 
دەکەن کە گرنرگری زیراترر بردرێرت بە 
بررارودۆخرری کرررێررکرراران و شرروێررنرری 

 کارکردنیان لەالیەن دەوڵەتەوە.
جرروڵە و کەوتررنە خررۆی کرررێررکررارانرری 
چینی کە لە ئوسترالیا نیرشرتەجریرن و 
لەوێرررش کرررار دەکەن بەشرررێرررکە لە 
کەمپینێکی فراوانی سەرتاسرەری نراو 
ئوسترالیا. ئەو کەمپینە بۆ ئەوەیە کە 
تیشک بخرێتە سەر نابەرابەریەک کە 
هەیە لە نێوانی ئەو کررێرکرارانەی کە 
بەڕەگەز ئوستررالری نریرن و ئەوانەی 
کە بە ڕەگەز ئرروسررترررالرریررن. جررێررگەی 
باسە کە کرێکارانی بە ڕەگەز چریرنری 
و هەموو ئەو کرێکارە بیرانریرانەی کە 
لە ئوسترالیرا کراردەکەن لە الیەکەوە 
کرررێرری سررەعررات کرراریرران کەمررترررە و 
لەالیەکرری تررریشررەوە خەراپ بەکررار 
دەهێنرێن. هەروەها  وەک کررێرکراری 
بە ڕەگەز ئوسترالی سوود لە یاسرای 

کارکردن وەرناگرن و ناچراردەکررێرن 
کە هەرجرررۆرە کرررارێرررک برررکەن بە 
کرررررێرررریەکرررری زۆر کەمررررترررررو لە 

 بارودۆخێکی زۆر خەراپدا. 
بۆیە ئێستا ئەو کرێکرارانە لە ڕێرگەی 
سەنردیرکرا کرریرکراری و هەروەهرا لە 
ڕێررگەی کررۆمرریررونرریررترری خررۆیررانەوە 
دەستیان داوەتە خەبات و جرمروجرۆڵ 
لە بەرامررررربەر دەسرررررەاڵتررررردارانررررری 
دەوڵەترریەوە. ئەمەش داواکرراریەکررانە 
یەکەم: کە جریراوازی نەکررێرن لەگەڵ 
کررێررکررارانری بەڕەگەز ئرروسرترررالرری لە 
هەقرردەسررت و کرررێرری سررەعرراتررکرراردا. 
دووەم: براشرتررکرردنری سرەالمەتری و 
تەندروسرتری شروێرنری کرارکرردن برۆ 
کررێررکراری چرریرنرریرش. سررێرهەم: هەلرری 
کاریان بۆ بڕەخسێنرێرت و دڵرنریرایری 
بەردەوام برروونرریررشرریرران  پررێرربرردرێررت 

 لەسەر کارەکانیان.
جێگەی براسرە کە نەبروونری کرار یرا 
کەمی  کار بۆ کررێرکرارانری چریرنری و 
هەمرروو کرررێررکررارە کررۆچرربەرەکررانرریررتررر 
هررۆیەکەی دەگەڕێررنررنەوە بررۆ الوازی 
زمان و جیاوازی کەلرترووری. دەڵرێرن 
ئەوانە زمرانری ئریرنرگرلریرزی نرازانرن و 
کەلررتررووریشرریرران بە جررۆرێررکرری زۆر 
جیاوازە کە وایران لرێردەکرات زۆر بە 
زەحررمەت کرراری ڕەسررمرریرران دەسررت 
برررکەوێرررت. یررراخررروود دەڵرررێرررن ئەو 
شوێنانەی کە خاوەنەکانیان چریرنریرن، 
بۆ نرمروونە چرێرشرترخرانە چریرنریەکران 
مامەڵە بە زۆری بە پرارەی کراشرەوە 
دەکەن، ئەمەش ڕێرگە خرۆش دەکرات 
تا کرێکارانی چینی کە لەناویاندا کرار 
دەکەن زیرررررراتررررررر هەسررررررت بە 
چەوساندنەوە بکەن. وە هەمیشە ئەو 
کرررێررکررارانە هەم کەلررتررووری خررۆیرران 
وەک خۆی دەمرێرنرێرتەوە و هەمریرش 
زمانی ئینگلیرزی فرێرر نرابرن یراخروود 

 درەنگ فێری دەبن.
شررێرروەی بەکررارهررێررنررانرری کرررێررکررارە 
چرریررنرریەکرران بەچەنررد شررێرروەیەکە بررۆ 
نررمرروونە: کرررێررکررار هەیە دوای دوو 
سررەعررات کررارکررردن پررێرری دەڵررێررن 
بڕۆرەوە کار نییە، یان کرار هرێرواشرە 
و ئەمڕۆ تۆمان ناوێت. یران کررێرکرار 
هەیە دوای دوو مرانرگ لە کرارکرردن 
دەری دەکەن و هیچ مافێرکریرشری پرێ 
ڕەوا نابینن. یان کرێری زۆر کەمریران 
دەدەنێ و ئەویش بەکاشە و نراویران 
وەک کرێکار لە لریرسرتری کررێرکرارانردا 
نییە. کەواتە لە کاتی کارکردندا ئەگەر 
ئەو کرررێررکررارە ترووشرری ڕووداوێررکرری 
ناخۆش بوو برۆ نرمروونە شروێرنرێرکری 
سووتا هیچ حسابێکی کررێرکراری برۆ 

 ناکرێت.

سەندیکا پریرشرەیریەکرانری هەنرگراریرا  
نرراڕەزایەترری لە دژی یرراسررایەکرری 

 حکومەتی ئەو واڵتە دەردەبڕن!

حکومەتی هەنگاریا پالنی زیادکرردنری 
ژمارەی سەعاتکارەکرانری زێردەکراری 

 ٩١١سررەعرراتەوە بررۆ  ٢٦١هەیە لە 
سرررەعرررات لەسررراڵرررێرررکررردا. هەروەهرررا 
سررووکررکررردنرری تەگەرە و بەربەسررت 
لەڕێی هەندێک یاسای کاری ترردا کە 
ئەوەش کرێکراران بە دژایەتریرکرردنری 

 بەرژەوەندی خۆیانی دەبینن.
هەر بررۆیە ئرریررترریررحررادیە و سررەنرردیررکررا 
پیشەییەکرانری ئەو واڵتە نراڕەزایەتری 
توندی خۆیان لە دژی ئەو هەنگراو و 

 پالنانەی حکومەت دەربڕی.
حکومەت دەڵێت ئەو پرالنەمران برۆیە 
هەیە، تررراکرررو لەالیەکەوە هەلرررێرررک 
بررڕەخسررێررنرریررن بررۆ کرررێررکرراران ترراکررو 
سررەعرراتررکرراری زیرراتررریرران هەبررێررت و 
بەمەش پرارەی زیرراترر پەیردا دەکەن. 
هەروەهرا بەم پررالنە هەلری براش بررۆ 
کۆمپانیا بیانریەکران دەڕەخسرێرنررێرت، 
تاکو سەرمایەکانیان لە واڵتی ئرێرمەدا 
برررخەنە کرررارو بەمەش ئرررابرررووری 
هەنگاریا بەرزدەبێرتەوە. برۆ نرمروونە: 
کررۆمررپررانرریررای مرراشررێررنرری ئەڵررمررانرری لە 
هەنرررگررراریرررا.  لەالیەکررری ترررریشرررەوە 
حررکررومەت پررێرری وایە بەم پررالنەیرران 
نەقس و کەمی کرێکرار پرڕ دەکەنەوە 

 لە سێکتەری کاردا.
الیەکی مەبەسرتەکەی حرکرومەت لەم 
پررالنەدا کە نەقسرری کرررێررکررارە لەو 
واڵتەدا هۆیەکەی ئەوەیە کە ڕێرژەی 
بەسرررااڵچررروان لەو واڵتەدا ڕووی 
لەهەڵکشان کردووە و ئریرترر تروانرای 
کارکردنیان نەماوە. هرۆیەکری ترریرش 
لە نەقسی کرێکار لەو واڵتەدا ئەوەیە 
کە هەقررردەسرررت بە بەراورد لەگەڵ 
واڵتەکانی ترری ئەوروپرا زۆر کەمە. 
هەر بۆیەش کرێکارەکرانری هەنرگراریرا 
ڕوو دەکاتە واڵتانی تری ئەوروپا برۆ 
کارکردن و بەمەش نەقسری کررێرکرار 
لەو واڵتررری هەنرررگررراریرررادا دروسرررت 

 دەبێت..
بەاڵم کرێکاران ئەم پالنەی حرکرومەت 
بە دژی بەرژەوەنردیەکرانری خرۆیرانری 
دەبیرنرن. ئەوان ئەو پرالنە بە پرالنری 
یراسررای کررۆیررالیەترری وەسررف دەکەن. 

کرێکراران ئەو پرالنە وا دەبریرنرن کە 
زیاتر لەبەرژەوەندی کۆمپانیراکرانردایە 
و بەم یاسایە زیاتر سرەرمرایەکرانریران 
کەڵەکە دەکەن لەسەر حیسابی چینری 

 کارگەر.
کرررێرررکررراران دەڵرررێرررن حرررکرررومەت بە 
زیادکردنی زێدەکاری لەسراڵرێرکردا برۆ 

سررەعررات؛ وەک ئەوە وایە کە  ٩١١
ڕۆژێررکرری تەواو زیرراد بررکرررێررت لە 
هەفررتەیەکرردا بررۆ کررارکررردن. ئەمەش 
لەبەرژەوەنرردی کرررێررکررارانرردا نرریرریە و 
دژایەتی یاسای پێنرج ڕۆژ کرارکرردن 

 لەهەفتەیەکدا دەکات.
 

کۆماری پەت و سێدارەی ئیسالمی 
ئێران ناچار دەکرێت بە بەردانی 

چەند چاالکوانێک و مانگرتنەکانیش 
 هەر بەردەوامن!

بە پێی هەواڵێکی ڕادیرۆ فەردا کە لە 
ی ئەم مرررانررگەدا بررراڵوی ٦٢ڕۆژی 

کردەوە، کۆماری ئیسالمی ئەو پرۆلە 
چرراالکەی بەردا کە ڕۆژی پررێررشررتررر 
لەالیەن هێزە ئەمنیەکانەوە گیرابوون. 
سررەنرردیررکررای کرررێررکررارانرری ترراران و 
کۆمپانیای گرواسرترنەوەی هرێرڵەکرانری 
دەوروبەری شاری تاران بەربروونری 
ئەو پررۆلە چرراالکەی ڕاگەیررانررد هەر 
چەند سەعاترێرک دوای گریررانریران لە 

 الیەن هێزە ئەمنیەکانەوە.
بە پێی لێدوانی سەندیکای کرێکرارانری 
ترراران و هررێررڵەکررانرری گررواسررتررنەوەی 
دەوروبەری شرررار دوو کەس لە 
ئەندامەکانیان بە ناوی: ڕەزا شەهابری 
و حەسەن سەییردی شرەوی پرێرشرترر 
گیرابوون لەناو شاری ترارانردا لەگەڵ 
چەنرررد چررراالکرررێرررکررری برررواری مرررافە 
 -مەدەنرریرریەکرران بە نرراوی : ئەمرریررر

عەباس ئازەر ئامەد، ڕوحام یەگانە و 
کەیرروان مەهررتەدی کە برررابرروون بررۆ 
شوێنێکی نرادیرار. جرێرگەی براسرە کە 
هررۆی گرررتررنرریرران لە الیەن هررێررزە 

 ئەمنیەکانەوە نادیار بوو.
شەهابی کە کەسێکی دیرارو گررنرگری 
سررەنرردیررکررای کرررێررکررارانرری ترراران و 
کۆمپانیای هرێرڵەکرانری گرواسرترنەوەی 
دەوروبەری شررراری تررراران بررروو 
هەروەها کەسێکی چاالکی بوارەکانری 
مافری مرڕۆڤ و مرافە مەدەنریریەکران 

گریررا  ٢١٦١بوو. شەهابی لە سراڵری 
لەالیەن هێزە ئەمنیەکرانەوە و سرزای 
زیندانی بۆ ماوەی پێنج ساڵ بەسرەرا 
سررەپررێررنرررا بە تررۆمەترری تررێررکرردانرری 
ئاساییشی نیشتیمانی. شەهابی مانگی 
ئازاری ڕابردوو هاتەدەر لە زیندان و 

 ئازاد کرا.
لە الیەکەوە ئەو بێنە و بەردەی گرتن 

و بەردانی کرێکاران. 

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنی شوان عەزیز و ئاراس رەشید

١١بۆ الپەرە   
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بۆ   یه له سه م مه دیدگای سۆشیالیستی: ئه
  ده یه په  ت به باره س سه به  یه وجۆره توركیا به

اڵتێكی دی فاكتۆیان  سه وان ئیتر خۆیان ده ئه
مای  مان بنه ر هه سه له  گوایه  زراندووه دامه

ی خۆیان پێی  وه وخۆ یان ئه دیموكراسی ڕاسته
  وه نه م الیه و شتانه. له ڵێن خۆجێیی و ئه ئه
و   په ده نێوان هه  له  یه مێك جیاوازی هه كه
ك  هێشتا وه  په ده ی هه وه رئه به دا له ده یه په

ی  شه رچی بانگه گه هێزێكی ئۆپۆزسیۆن، ئه
موو دانیشتووانی  بۆ هه     كه  ی كردووه وه ئه

  وه كوردستانه  ك تۆ وتت له اڵم وه ، به توركیایه
  یتوانیوه زیاتر نه  مه له  بۆیه  ی گرتووه رچاوه سه

كوردستانی   له  ده یه اڵم په . به وه پێشه بچێته
اڵتی  سه ڵدا بێ ده گه تا ئێستاشی له سوریادا هه

  ریكه رچی ئێستا واخه گه ئه  یه وه سته ده به
  وێته كه ی جیاجیا ئه شێوه  ی به كه اڵته سه ده
وتن و  ریكی دانوسان و ڕێككه قولۆقی و خه له
  وه یه مباره له  . پێت وانییه یه و شتانه ئه

جۆرێك  مان به ئه  چونكه  یه ك هه جیاوازیه
  یه م خاڵه ؟ بۆ نمونه ئه كردووه  یان پیاده مه ئه
ند  یوه په دروست تۆ له  پ به چه  ندێك له هه  كه
  نده وه ئه  مه س ئه ت پێدا به ئاماژه   وه په ده هه  به

وكات  ئه  كه  یدا كردووه په  ده یه سیمپاتی بۆ په
ووتن  س پێی ئه ندێ كه ت هه نانه بینیمان ته
اڵتی واقعی  سه ئیتر ده  مه كان، ئه كۆمۆناره

، پێمان باش ‘‘سۆشیالیزم’’ئیتر   یه مه ، ئه ڵكه خه
 یت.  ك بكه یه ش قسه مه ر ئه سه كورتی له  بوو به

  له  ی كه وه ئه  یه تێك هه واقعیهحمود:  بدواڵ مه عه
لیدا  مه یدانی عه مه  له  كه  وه ده یه په  ند به یوه په
.  كی تری نیشان داوه لگۆیه جۆرێك ئه به

سێ چوار   له  ی كه وه له  شی بریتیه كه نمونه
  ین كه ی پێ بده توانین ئاماژه دا ئه له سه مه

ك پێشتریش وتمان  م، وه كه . یه قابیلی پشتیوانیه
م  ، دووه وه خواره  ری له به ڕێوه سیستمی خۆبه

كسانی ژن و پیاو، سێیەم،  رسومی یه مه
راوەستاوی و بەرگری قارەمانانە لە کۆبانی 

  چووه نه  ی كه وه بەرامبەر بەداعش. چوارەم، ئه
مریكا و  ڵ ئه گه كی له كجاره ی یه نێو چوارچێوه

ڕی  ی ملمالنێ و شه وه كالییكردنه ربدا بۆ یه غه
ند  چه  مانه ڵ داعشدا ... ئه گه خۆی له

اڵم  قابیلی پشتیوانین. به  كن كه یه له سه مه
ی بۆ  م ئاماژه زۆر كه  كه  یه تێك هه واقعیه

ویش  كاندا نابینرێ ئه بیاته ده ئه  كرێ و له ده
  ده یه ی بۆ په اڵته سه م ده ئه  كه  یه وه ئه

می  رهه كوردستانی سوریادا به  له  پێكهاتووه
پێشتری  باتی له ڕۆژ و خه  وی ڕۆژ به پێشڕه

تی سوری  وڵه دژی ده  ڵكی كوردستان له خه
رنجی  بێ زۆر سه ده  كه  خاڵێكه  مه . ئه بووه نه

  ی له ته و واقعیه ر ئه گه ئه  بدرێتێ چونكه
و  و به  كوردستانی سوریادا پێكهاتووه

ستیان  ده مان به ئێستا ئه  ش كه وتانه سكه ده
ڵك  ری خه ماوه پێشتری جه  می له رهه به  هێناوه

ر  رامبه به له  بووایه  ی شۆڕشگێڕانه وه و بزووتنه
ر  رامبه به زیدا و له ركه تی مه وڵه اڵتی ده سه ده
یان پێ  كشه د پاشه سه ت و ئه وڵه دا ده وه ئه

یان  اڵته سه م ده لك خۆیان ئه و خه  بكرایه
ڵ  گه له  یه جیاوازی هه  مه ، ئه زراندایه دامه
نگیدا  كی دیاریكراوی جه زایه فه  ی له وه ئه

مان بۆ  بێ. ئه كی سیاسی دروست ده بۆشاییه
ستیان  ی بۆشایی سیاسی ده وه پڕكردنه
و  ئه  دیاره  كه  نگاوانه و هه بۆ ئه  بردووه

و  اڵم خودی ئه قابیلی پشتیوانین، به  نگاوانه هه
  باتی له می خه رهه ناتوانێ مادام به  نگاوانه هه

كوردستانی سوریادا   ری له ماوه ی جه پێشینه
كانی  ر قاچه سه دا له درێژماوه  ناتوانێ له  نییه

  ی كه و خااڵنه له  كێكه یه  مه ستێ. ئه خۆی ڕابوه
  ی كه وه ئه  ین. دیاره ی پێ بده بێ ئاماژه ده

  سیاسیه  و بۆشاییه ڵك له كه  مان توانیویانه ئه
نگاوی  ڵێك هه دا كۆمه و نێوه ربگرن و له وه

و قابیلی   سته رجه تێكی به دیاریكراو بنێن واقعه
پشتیوانییە، ئەوە هەنگاوێکی موسبەتە کە 

شێك لەسوریایان لە جەنگی تیرۆرسیتی  به
اڵم  به  پاراست و ئەو بۆشایەیان پڕ کردەوە،

  وه ئه  می چ شتێكه رهه به  مه ئه  ی كه وه ئه
؟ ئەو هەلومەرجەی بۆ پەیەدە   یه كه پرسیاره

هاتە ئاراوە، بەرهەمی گۆرانی هاوسەنگی هێز 
لەنێوان بزوتنەوەی جەماوەری و 
  شۆڕشگێڕانەی خەڵکی کوردستانی سوریا

ددا  سه تی ئه وڵه لەگەڵ دەوڵەتی فاشیستی ده
  و ناوچانه نەبوو، رژێمی سوریا ناچار بوو ئه

چۆڵ بكات و لەجێگایدا پەیەدە ئەو بۆشایەیەی 
پڕکردەوە، دەشێ هەماهەنگیەکیش لەنێوان 
پەیەدەو دەوڵەتی سوریادا هەبووبێت. کەواتە 

كی  زایه ی فه چوارچێوه  دەکرێت بڵێن له
  و جۆره  وه پێشه هاته  خوازراو كه نه

ك دروست بوو  بۆشاییه  بوو وه وتنێك هه ڕێككه
،  ی پرکردۆتەوە كه بۆشایه  ده یه دا په و نێوه و له
و  و كۆتایی هاتن به  وه ڵ ئارامبوونه گه اڵم له به

  دیاره  ، كه یه سوریادا هه  ی له سیاسیه  ته واقعیه
ڕووبدات،   له په  زۆر به  وه ئه  پێم وانییه

میان  كه ، یه مه رده به نجام دوو ڕێگای له رئه سه
تی سوریا خۆی  وڵه ر ده گه ئه  كه  یه وه یا ئه
زات و  ی مفاوه ڕێگه له  و  وه بگرێته

  نانه و الیه ل ئه گه بێ له ئه  وداوه ساتوسه
تی  حكومه  كه  یه وه میان ئه ون. دووه ڕێكبكه

ربازی و  ست ببات بۆ هێرشی سه سوریا ده
ژێر كۆنترۆڵی خۆی،   وه بخاته  و ناوچانه ئه
ر ئێستا  ی هه ندێ ناوچه ك چۆن هه روه هه

 . وه كۆنترۆڵ كردۆته
ج  نبه مه  ك له وه  دیدگای سۆشیالیستی: وایه

 یبینین.  ئه
ی بۆ  وه ڵێ. یان ئه بهحمود:  بدواڵ مه عه

و  موو ئه توانێ هه كی دیاریكراو نه یه ماوه
جاران   ی كه موو زوڵمه و هه ركوت و ئه سه

ڵێك  كۆمه  به  یه وانه . له وه پێنێته تی بیسه بوویه
كۆتایی پێ بێ. بۆ   وه ئیمتیازاتی دیاریكراوه

  كان له كورده  ردا به ده ده نه  جنسیه  نمونه
  بكات به  وه ودوا ئه مه ئیتر له  یه وانه سوریا له

  جۆرێك بە  تا به هه  یه وانه سمی. له ڕه
ڵێك مافی خوێندن  ئۆتۆنۆمیش ڕازی بن. كۆمه

اڵم هێشتا  سمی بناسن، به ڕه و نووسین به
  ی كه نگاوانه و هه رباری ئه سه  ده یه خودی په

ی  ڕووی ئاینده  ڵیگرتوون له باسمان كرد هه
ی سیاسی  دیاریكردنی ئاینده  واته  وه سیاسیه

ڵ  گه ی له كه ی كێشه وه كالییكردنه یه  سوریا وه
  كه  ری نییه سائیلێكی میحوه د مه سه تی ئه وڵه ده

ڵك بزانن بۆ  بۆ ڕای خه  وه ڕێنه گه ئایا ده
؟  وه نه ده اڵمێك ده چ وه  یه و كێشه ری ئه سه چاره

ی ڕیفراندۆم  ی ڕێگه له سه مه  ئایا بۆ نمونه
ڵی  خه  ر بزانن كه به  گرنه وێش ده دیسان بۆ ئه

وێ  یانه كان ده كوردنشینه  سوریا یان ناوچه
؟ ئایا  وه ڵ سوریا یان جیاببنه گه له  وه بمێننه
  نه بكه  مه ن و ئه كار بكه  مه ر ئه سه ن له ئاماده

م  و ئه  خۆجێییه  اڵته سه م ده بنا و ئه مه

دژی   له  پێشتر بینیومانه  ئێمه  ی كه رگریه به
بکەنە مەبنای   یه هه  كه  یه و ئیراده داعش و  ئه

هەڵویست و پرۆژەی سیاسی بۆ ئایندە ... ئایا 
  نه ن بیكه هه  كه  مانه موو ئه ن هه ئاماده

  له  ی كه وه ئاقاری ئه  به  وره كی گه یه رمایه سه
تی  وڵه ر ده سه  ی فشارخستنه چوارچێوه

ی  ری كێشه سه چاره  زی سوریا بۆ  ركه مه
یان نا؟ هێشتا   وه كالیی بێته وێ یه كورد له

  دا. ڕاسته ده یه تی په سیاسه  له  ونه  وه ئه
،  یه كسانی ژن و پیاوی هه رسومی یه مه

ڵبژاردنی  ، هه یه رگری هه و به  وه ستانه ڕاوه
م  اڵم هێشتا ئه به  كردووه، ی پیاده وه خواره له
  رین له میحوه  ی كه سیاسیانه  سائیله مه
دا نادیار و ونه کە  ده یه جێندای سیاسی په ئه

  كێشه  له  كێكه یه  مه ئاینددەی سیاسییە. ئه
و  ی سیاسی ئه ئاینده  كه  ده یه كانی په وره گه

م  وه یان النی كه هێڵێته نادیاری ئه  به  ڵگایه كۆمه
كی باش بۆ كۆتاییهێنان و  ناتوانی بڵێی ئاسۆیه

  یه وێ هه له  كه  سیاسیه  و كێشه ری ئه سه چاره
  وێ له یانه مانیش ده . زۆرتر ئه ئارادایه له

  وه پێشه  نه تی سوریادا بیبه وڵه ی ده چوارچێوه
سمی بناسێ  ڕه یان بۆ به یه وڕێگه و جێگه ئه  كه
  شێوه  زای یان له فه  له  من پێم وایه  كه
 .  ددا شتی وا مومكین نییه سه تی ئه وڵه ده

ر خاڵێك  سه  وه دیدگای سۆشیالیستی: با بێینه
ت پێ كرد  مێك ئاماژه پێشووتریش كه  كه
ڕاستیدا  له  كه  یه وه ی ئه له سه ش مه وه ئه
، باسی  په ده و چ هه  ده یه ردوو الیان، چ په هه

واو  ته  وه ته تی نه وڵه ده  گوایه  ن كه كه ئه  لێوه
  په ده بینین هه ك ئه . وه ماوه و پێویستی نه  بووه

سك  رته كوردستانی توركیادا خۆی به  نها له ته
  شێك له به  ت خۆی به نانه و ته  وه ناكاته

  ری توركیاوه راسه كانی سه ڕادیكاڵه  له سه مه
  مان شێوه هه  ش به ده یه . په وه كاته ست ئه یوه په
ڕۆشنی   تا كاتی خۆی ساڵح موسلیم به هه

وێ شتێكی  نایانه   گوایه  كاتی خۆی وتی كه
ن.  یی كورد دروست بكه وه ته ومی و نه قه
كه و  كو یه كوردستان وه  سێك له موو كه هه
ك  زۆرتر وه  مه ئه  . دیاره یه مان مافیان هه هه

  واقعدا چییان كردووه  ی له وه نا ئه ڕێكالم ده
  كه  وانه ڵ ئه گه و له  م خاڵه . ئه كی تره یه له سه مه

  كه  وێكی دروست كردووه تۆ باست كرد جه
تا ئاستی   م دوو هێزه به  ندێتی داوه سه په
ی زۆر پێ  مانه ڵك ئه ك وتمان خه وه  ی كه وه ئه

س باسی  ندێ كه ت هه نانه پ و ته ڕادیكاڵ و چه
م  ڵگای توركیا به ئیتر كۆمه  كرد كه یان ده وه ئه
بێ، ئیتر  ڕزگاری ئه  په ده ی هه ند كورسیه چه

سوریا   دا له ده یه ستی په ر ده سه سۆشیالیزم له
و  و ئه  وه وه ته ی نه یه له سه م مه زرێ. ئه مه دائه

جۆرێك سیمپاتی  ی باسیان كرا به خااڵنه
  م هێزانه ی له خنه بواری ڕه  جێهێشتبوو كه

م  ر ئه سه مێكیش له . با كه وه نگ كردۆته مڕه كه
 بدوێین.  یه له سه مه
شێك  خودی به  من الم وایهحمود:  بدواڵ مه عه
  ی كه وته و ڕه ی یان ئه و بۆچوونه له

و   په ده هه  ی كه وه به  یه یاڵییان هه خۆشخه
دوو هێزی ڕادیكاڵ و شۆرشگێڕ یان   ده یه په

  یی كه گیرۆده  له  جۆرێكه  وه کۆمۆنیستن، ئه
تووشی بوون. پێش   وت و کەسانە و ڕه ئه
وێ  ك له یه چ كێشه  بكرێ كه  وه ی باس له وه ئه

  ی شتێكه گیرۆده  م بۆچوونه ر ببێ، ئه سه چاره
زۆر جار   بێ لێی ڕزگار ببێ. ئێمه ده  كه

دا  ٢١١٩  له  وێ بۆ نمونه ك له نه  بینیومانه
كوردستانی   ك دروست بوو له یه وه بزووتنه

ر  سه ڵی یان له نده ژێر ناوی دژی گه عێراقدا له
  كێتی و پارتی كه مای شكستی یه بنه

  یه وه م بزووتنه ی گۆڕان بوو. ئه وه بزووتنه
ی دروست كرد  وره كی ئێجگار گه یاڵیه خۆشخه

هێزێكی شۆڕشگێڕ ناویان   ڵكێكی زۆر به خه  وه
كان  شلوشێواوه  په چه  ڵێك له برد، كۆمه

لكی  ڵیان ڕۆیشتن، جەماوەرێکی بەرینی خه گه له
سالی  ٩  وه اڵم ئه یان گرێدا... به ئومێدی پێوه

وتێكی  ڕه  كه  مڕۆ بیبینه ر ئه خایاند هه نه
كی  یه و ژماره  وه پێشه هاته  وره داكوژانی گه

هوم و خۆش  وه ته  كه  ڵكه و خه زۆر له
قوربانی.   بوو بوون به گۆڕان هه  ڕییان به باوه

  جۆرێكی كه ت به قیقه مان حه هه  من پێم وایه
یان   ده یه په  پێی وایه  كه  یه دا هه و ڕوانینه له
  خۆیان نیشان داوه  یان له مانه مادام ئه  په ده هه

  له  ده یه په  تیڤ كه ڵێك خاڵی پۆزه یان كۆمه
كات  وا ده  مانه تی ، ئه یه كوردستانی سوریا هه

ر و  هێزێكی ڕزگاركه  بكاته  مانه ئه  كه
هم زیاتر  وه  له  مه ئه  من پێم وایه‘‘  كۆمۆنیست’’

تۆ پێت وابێ هێزێك   ئساته . مه هیچی تر نییه
كانی  سڵیه ئه  سائیله ر مه سه  خاته نه  نجه په  كه

مای پیکهاتنی ستەم و  ڵگە، و بنه كۆمه
ڵێك  كۆمه  اڵم به نابەرابەری چینایەتی نەبێت، به

تیڤن،  پۆزه  دیاره  ، كه وه سائیل و خاڵی تره مه
  كه وه واوی بزووتنه ی ته بنووسێت و ئاینده

! پەیەدە و  تێكه خۆی موسیبه  مه بینێ ئه نه
مای دروست بوونیان ستەم و  هەدەپە نە بنه

نابەرابەری کۆمەاڵیەتی و چینایەتییە و نە 
خۆشیان ئەو بانگەشەیەشیان کردووە، لەوەش 
واوتر تەنانەت هێزیك نین بتوانن هەڵگری 
چارەسەری کێشەی سیاسی کورد بن بە 
ڕێگاچارەیەکی کارساز و شارستانیانە. 

، خۆبەڕێوەبەری  مقاوەمەتی جێگا پشتیوانیه
، مەرسومی یەکسانی ژن و  جێگا پشتیوانیه

... سەرئەنجام دەبێ  پیاوی جێگا پشتیوانیه
پەیوەست بێت بە چارەسەری ئەو گرفتە 

ی کوردە و  بناغەییە سیاسییەوە کە كێشه
بەشێکە لە کێشیەکی ناوخۆیی تورکیا و سوریا 
و هاوکات کێشەیەکی ناوچەییی 
پێکەوەبەستراویشە... وەاڵمی ئەو دوو هێزە 
چاوبڕینە بەدەسەاڵتی ناوەندییەوە لە دیمشق و 
ئەنقەرە و بەشدارییە لە دەسەاڵتدا، کە ئەمەش 
نەک وەاڵم بە پرسی سیاسی کورد ناداتەوە، 

  بەڵکو دەبێته

 ندێك ڕاستی ر هه سه پوتۆز له البردنی ته
بدواڵ  ڵ عه گه قی گفتوگۆی دیدگای سۆشیالیستی له ده

و   په ده هه  ت به باره حمود سەرنووسەری بۆپێشەوە سه مه
 ... ده یه په

 بەشی دووەم و کۆتایی
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بەردەمی... پیداگری بەردەوامی رێگری 
موسلیم و پەیەدە کە نایانەوێ شتێکی قەومی 
و نەتەوەیی دروست بکەن  زۆر ئاشکرایە، کە 
دەیەوێت لەو ڕێگایەوە وەکو بەش و هێزێك لە 
دیموکرایتزەکردنی سوریادا ڕۆڵ ببەخشێتەوە، 
کە ئەمە وەهمە و دەوڵەتی سوریا لە ڕێگای 
هێزی محەلی و لە کوردستانی سوریاوە 
دیموکراتیزە ناکرێت... ساڵح موسلیم خۆیشی 
ئەو ڕاستیە دەزانێت، بەاڵم دەیەوێت لە ڕێگای 
ئەم بۆچوونانەوە پەیامی پاراستنی 
یەکپارچەیی خاکی سوریا، بگەیەنێت.  لە 

  الن له ئۆجه  ی كه وه تورکیاش ئه
ی  له سه تی و مه كانیدا نووسیویه رگرینامه به
ساڵح   وه تا ئه و هه  نییه  له سه بۆیان مه  وه ته نه

  ی كه وه جیا له تی، به موسلیمیش وتوویه
  زۆرتر گوشارێكه  وه ی ئه كه ، ڕاستیه ڕێكالمێكه

و  ر ئه سه له  وه زیندانه  الن له ئۆجه  كه
ك  و وه تی. ئه یه ی خۆی هه یه وه بزووتنه

موو  وێ و هه ر له سه ستبه سێكی ده كه
تی  تایبه ی و به م دواییه كانی ئه نووسراوه

الن  ی ئۆجه رگرینامه ژێر ناوی به ی له وانه ئه
بۆ ئازادكردنی   كه یه رگرینامه ی به تی هێنده یه هه

  زیندان و دەستهەڵگرتنیەتی  خۆی له
  له  ڕابردووی خۆی كه  لەسیاسەتی

بۆ   وه ی كوردستانه خۆیی چوار پارچه ربه سه
خۆیی كوردستانی توركیا و ئیستاش  ربه سه

دەستهەڵگرتن لە پرسی کورد لە ژیر ناوی 
كی دیموكراتیك و  ڵگایه تیکۆشان بۆ كۆمه

ڕاستدا، ئەمە  اڵتی ناوه تی ڕۆژهه شارستانیه
بەجیا لە پاکانە دەتوانین بڵێین، پێشەکی دانە بە 
ئەردۆگان و ئاک پارتی کە پرسی کورد الی 
ئەوان کۆتایی هاتووە و بەهەموو شێوەیەک 

ئەو   جیا لەوانەش  ئامادەی سازانن... 
الن لە  دەربڕینانەی وەکو تێز ئۆجه

بەرگرینامەکانیادا پیداگریان لەسەر دەکات، 
ی ناسیۆنالیستی  وه كی بزووتنه كو كاریزمایه وه

تی سیاسی هەموو  خه  به  كوردیش بووه
رەوتەکانی ژیر سایەی ئۆجەالن چ لە تورکیا و 
سوریا و چ لە عێراق و ئێراندا کە 

یەکی سیاسی و مۆرڤ دۆستانەیە!! بۆ  شه بانگه 
الن  تا ئۆجه وه بڵێن ئه  كه  نانه و الیه خودی ئه

، دژی  یه وه ، دژی جیابوونه دژی توندوتیژییه
وێ  یه م ده كردنی واڵته، ئه پارچه پارچه
  له  كی دیموكراتیك پێكبهێنێ كه ڵگایه كۆمه

ی  وه . ئه یه ی جیهانی مافی مرۆڤدا هه جاڕنامه
كات و بۆی  ر ده سه ڕی له دنیا شه  كه

  له  پۆله م شه ڵ ئه گه وێ له یه كۆشێت. ده تێده
ئینساندۆستی و ڕزگاریخوازی و مافی مرۆڤ 

دا خۆی بگونجێنێ.  وانه الن و ئه و مافی گه
و چ   ده یه ك وتم چ په م، وه كه ر نا یه گه ئه
لدا  محه  حزابی لۆكاڵین؟ بۆ له بۆچی ئه  په ده هه

و  م، ئه ری نین؟ دووه رتاسه پێكهاتوون و سه
ومی  مای زوڵمی قه ر بنه سه له  حزبانه

مای قڵشتی  ر بنه سه ك له پێكهاتوون، نه
ڵگای كوردستانی توركیا یان  كۆمه  تی له چینایه

و  تی ئه كێشی چینایه سوریادا تاكو كێشمه
ر  ن و هه الببه  وه ن و ئه تی بكه رایه نوێنه  واڵتانه

ری  سه چاره  شێك بن له شدا به یه و چوارچێوه له
ی  مایه  ببێته  وه ی كورد تا ئه له سه ی مه كێشه

هی خۆیانی   كانیش به كۆمۆنیسته  ی كه وه ئه
كوردستانی توركیا یا   ر له گه ئه  بزانن. وه

ك  وه  بێت كه  وه ڕۆكه و ناوه سوریا هێزێك به
  وه تی شۆڕشێگێڕ خوازیاری ئه هێزێكی چینایه

  مێنێ وه تی نه وێ قڵشتی چینایه بن له
ركردنی  سه هێزێك بۆ چاره  شێكیش بێت له به

م  م واڵتی و هه كو پرسێكی هه پرسی كورد وه
ر  بوو هه ده  و كاته ئه  دایه كه ناوچه  له  كه

ر پشتیوانی لێ  ك هه هێزێكی كۆمۆنیستی نه
شێك  به  هێزی خۆی بزانێ و به  به  بكات بگره

  رێكی كۆمۆنیستی بزانێ كه مسه و جه  ره به  له
  نییه  مه ڕاستی ئه  اڵم به . به یه دا هه كه ناوچه  له

سێك  ر كه كان یان هه تا كۆمۆنیسته
 بێ. ڕی پێی هه خۆشباوه  وه یه وباره له

نگاوی سیاسی  هه  ش به و شوێنه تا ئه
سوید یان   ك چۆن له روه هه  وه ڕێته گه ئه
ر شوێنێكی  ئێران یان هه  رویجدا یان له نه

  مڕۆ له ر ئه گه  نگاوێك بنرێ، بۆ نمونه دنیادا هه
ئێراندا حیجابی ئیجباری هەڵبوەشیتەوە سزای 

 ...  دان نەهێڵدرێ سێداره له
 . ، جێگای پشتیوانیه دیدگای سۆشیالیستی: وایه

.  ناتوانم بڵێم جێی پشتیوانیهحمود:  بدواڵ مه عه
ری  ماوه ی جه وه ژێر فشاری بزووتنه ر له گه ئه
وا  ، ئه وه شێته ڵبوه هه  وه خواره  ڵك له خه
ك  نه  ملی داوه  تی كۆماری ئیسالمییه وڵه ده
بێت تا پشتیوانی لێ   قه ده خێر و سه  ی كه وه ئه
پێ   درێژه  كه باته بێ خه ئه  و كاته یت. ئه بكه
ی سزای  وه شاندنه ڵوه هه  ی له بده
كان.  تا جێگیركردنی ئازادییه  وه دانه سێداره له
نسا یان  ڕه ك فه واڵتێكی وه  ر له گه اڵم ئه به

شتێكی   دا ئێمه شنه و چه دانیمارك یان واڵتی له
می  رهه به  مانه وێش ئه تا له وا ببینین هه

ڵك  تی و ئازادیخوازی خه زایه ی ناڕه وه بزووتنه
ت و  وڵه ی ده قه ده ك خێر و سه نه  بووه
  شێك له به  اڵت. بۆچی مافی منااڵن له سه ده

كانی  وروپیدا زۆرتره؟ بۆچی مافه واڵتانی ئه
؟ بۆ  ت كراوه مانه كی باش زه یه ژنان تا ڕاده

رچاو  كی به یه كانی مرۆڤ تا ڕاده مافه
هێشتا   كه  یه هه  وه وه ندی به یوه ؟ په پارێزراوتره

تی و  زایه ری و ناڕه ماوه ی جه وه بزوونته
ری  ماوه ی ڕادیكاڵی جه ڵێك بزووتنەوه كۆمه

  . وه وه ر ئه سه له  بووه رییان هه كاریگه
خته.  ڵك سه خه  له  وتانه سكه و ده ی ئه وه ندنه سه

یانی  ر به گه پێش چاوی خۆت ئه  یانی تۆ بیهێنه
ڵك  بڕیار و یاسای تۆزێك توند دژی خه

  مه . هێشتا ئه ر جاده سه  ڵك دێته ربچێت، خه ده
  وه یه وباره نابێ له  مه ئه  . بۆیه یه جیاوازی هه

  ی كه وه ین. ئه ڵ بكه تێكه  یسانه و كه موو ئه هه
،  كوردستانی سوریا گرنگه  یكات له ئه  ده یه په
ی چینایەتی و  اڵم بۆ منێكی كۆمۆنیست كێشه به

هەڵوەشاندنەوەی خاوەندارێتی تایبەتی و 
بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیستی، مەسەلەی 

ك ئازادیخوازێك  ت وه نانه میحوەرییە. یان ته
  پرسی ژنان، ژینگە، پرسی كوردیش به  كه

  په ده یان هه  ده یه زانم، كاتێك په پرسی خۆم ده
و ڕۆشنی بۆ  كی دیاریكراو  یه چاره ڕێگه
ن  بعه . ته ژێر پرسیاردایه بۆ من له  نییه  كه كێشه

  یه م كێشه بۆ ئه  ش كه چارانه و ڕێگه موو ئه هه
كان  ی سۆشیالیسته چارانه و ڕێگه له  كراون جگه
وتنی جێ  ركه سه  ك شوێن یه  له  كردوویانه

ر  گه . ئه دڵخوازی بەدوای خۆیدا نەهێناوە
دوای شۆڕشی   ربگرین له ی فنیالند وه نمونه

  وه ر ئه سه ر كاتێك لینین بڕیار له ئۆكتۆبه
بینین فینالند واڵتێكی  تا ئه وه دات ئه ده
بۆ   ی كه وه ی ئه وانه پێچه  خۆ و ئارامه ربه سه

تا ئێستاش   باكوری سودان ڕوویدا كه  له  نمونه
ی  وه . جیابوونه یه ی تێدا هه ڕ و كێشه ر شه هه
  كردی به  دا كه ٦٩١٦ساڵی   رویج له نه
ن  ك خاوه خۆ و وه ربه تێكی سه وڵه ده
  توانێ ببێ به و ئه  وه تیه ری هێشتوویه روه سه

و  بۆ واڵتانی تری دنیا. كاتێك ئه  نمونه
كان و هێزی شۆڕشگێڕ   كۆمۆنیسته  چارانه ڕێگه

  وه پێشه  یباته ده  وه خشه نه  تی و به پشتیه  له
بۆرژوازی   ی كه یه چاره و ڕێگه له  تا جیاوازه هه
  وێت بیخاته ژێر فشاریشدا بیه ت له نانه ته
 .  وه ستوری خۆیه ده

  ر كۆمۆنیست و شۆڕشگێڕێك به بۆ هه
ی  نده وه ئه  كه  یه وه ئه  كه له سه بۆچوونی من مه

ڵگری چ  هه  كه  و حزبه ی ئه وه ر ئه سه  بێته  كه
مای  یدانی واقعیدا بنه مه  و له  یامێكه په

ست پێ  ده  وه كه چ جێگایه  له  تی كه یه كه جواڵنه
ر  هه  له  یه كی زۆر گرنگی هه كات جێگایه ده

ن پێیان  سانێك هه و بۆچوونێكدا. كه  وه لێكدانه
ر  گه كرێ مێژوو، ئاخر خۆ ئه هێشتا ده  وایه

  وه ر ئه هه  وه مێژووی سوریا بنووسرێته
كسانی ژن و پیاو  یاسای یه  كه  وه نانووسرێته

  نده چه  كه  وه نووسرێته ده  وه . مێژوو به یه هه
ڵكی كوردستانی سوریای  ی سیاسی خه كێشه

سێك  ر كه ر برد. خۆ ئاگه سه و چاره ره به
  وه كانه نگه مڕه لی و كه محه  ڕووداوه  وێ به بیه

یانی   وه بنووسێته  وره بێت مێژووی گه
واقعین،   مانه وێت مێژوو بشێوێنێت. ئه یه ده

تێكی  بێ دیقه ده  وه یه مباره له  من پێم وایه  بۆیه
رباری  سه  یسه و كه ر ئه سه زۆرتر بدرێ له

ڵێك  كۆمه  كرێ تۆ پشتیوانی له ده  ی كه وه ئه
و  اڵم خودی ئه یت به نگاوی دیاریكراو بكه هه
شۆڕشگێڕ و   كات به ده  و هێزه ئه  نه  نگاوانه هه
ڕاستی   .... هتد. به ماركسیست و نه  بێ به ده  نه
  بێنه  كه  و هێزانه ر ئه سه بێ گوشار دابنرێ له ده
  به  . من پێم وایه النه سه م مه سڵی ئه ر ئه سه
  بێن و ببنه  په ده یان هه  ده یه ك په یه ندازه ر ئه هه
ری  راسه ی سه وه بزووتنه  شێك له به

كوردستانی توركیا یان سوریا   له  شۆرشگێڕانه
ی  وه بزووتنه  هێزتر ببن، چونكه توانن به ده

  یه ری هه كوردستان كاریگه  له  شۆڕشگێڕانه
ری و  راسه ی سه وه ر بزووتنه سه به

  ریش له راسه ی سه ی شۆڕشگێڕانه وه بزووتنه
ی  وه ر بزووتنه سه ری به توركیادا كاریگه

بێ.  ده  وه ڵكی كوردستانه ی خه شۆڕشگێڕانه
مەبەستی من لە بزوتنەوەی شۆرشگێرانە، ئەو 
ناڕەزایەتی و نەفرەتە قوڵەی جەماوەری 
کرێکار و زەحمەتکێش و نەداری کوردستانە 
لە دەسەاڵتی بۆرژوازی تورکیا و سیاسەتە 
سەرکوتگەرانە و جیاوازیخواز و 
  هەاڵواردنەکان و ستەمی نەتەوایەتی، دیاره

  وه و بزووتنه شێك بن له به  م حزبانه ر ئه گه ئه
  ، چونكه یه دا هه و پارچانه له  كه  یه شۆرشگێڕانه
  په ده . هێشتا هه كه یه شه بانگه  مه هێشتا ئه

اڵتی  سه ده  ی كه یه وه و بزووتنه له  شێك نییه به
ت بکاتەوە. بەدژی  ردۆگان ڕه ی ئه وانه تاكڕه

یاسا و ریسا ئیسالمیەکانیدا وەستابێتەوە، 
پشتیوانی لە بزوتنەوەیەکی کرێکاریی و 

هیچ شوێنێكدا تۆ   جەماوەری کردبێت...تاد، له
ند  م چه بێ؟ من خۆم ئه ك هه یه یاننامه به  بینیوته
ندین نووسین و كتێب و دۆكیومێنتم  چه  ڕۆژه

. زۆر  هیچ شوێنێكێدا تیای نییه  له  وه ڵدایه هه
شوو،   ن به ده ئه  سااڵنه ٩. كچی  یه هه  له سه مه

كسانی  یاسای یه  ئاخر ناكرێ تۆ پشتیوانی له
  لیدا له مه یدانی عه مه  اڵم له یت، به ژن و پیاو بكه

 ٩واجی كچی  وێ زه یه ده  كدا كه توركیایه
پێی یاساكانی  سمی به ڕه  سااڵن بكاته

ری،  سه بێ له كت نه یه تی ئیسالمی قسه ریعه شه
خۆپیشاندانی جەماوەری بەدژی 
ئیسالمیزەکردنی تورکیا بکرێت، تۆ خۆت کەڕ 

   بکەیت و بە ێیشەی خۆتی نەزانی...
ستت خۆش  . ده دیدگای سۆشیالیستی: ڕاسته

اڵم كاتی  زۆرن به  ته و بابه ی تری له بێ. نمونه
گرنگ   وه المه به  ی كه وه . منیش ئه مان نییه وه ئه

  دوو حزبی ناوبراو ناكرێ كه  كه  یه وه بوو ئه
ی  له سه ندێ مه لی یان هه مه ندێ خاڵی عه هه

نی  شایه  كه  وه پێشه  سیاسیان بردبێته
و ڕوویان  ره ك به پشتیوانی بێت یان سیمپاتیه

ی  خنه ی ڕه وه مانای كاڵبوونه  ڕابكێشێ به
ی  وڕێگه جێگه  له  خنه تی و ڕه واقعی و چینایه

ی  نانه م الیه ئه  پێم وایه  كه  وان نییه واقعی ئه
زانی  ر ئه گه ت پۆشی و ئه كه له سه مه

 یت.  كورتی بیكه  توانی به ئه  كت ماوه یه ئیزافه
وتۆم  ڕاستی من شتێكی ئه حمود: بدواڵ مه عه
ی  وانه هیوادارم ئه  بڵێم كه  وه الم ئه . به ماوه نه

  زانن له پ و كۆمۆنیست ده چه  خۆیان به
یری  كوردستاندا جارێكی تر بچن سه

نگڵس و  كانی ماركس و ئه ڵوێسته مانیفێست، هه
ری  سه ن بۆ چاره ت بكه نسور حكمه لینین و مه

  وه . ئه و ڕووداوانه و بۆ بینینی ئه  م كێشانه ئه
ئینسان   ی كه وه كات به كێكی زۆر زۆر ده كۆمه

  نه و الیه ئه  بڕوانێته  وه چاوێكی كراوه  به
كی دیاریكراوی  یه بڕگه  له  كه  سیاسیانه

ن  كه نگاوی سیاسی ده ڵێك هه مێژووییدا كۆمه
یاندا شتی  نگاوانه و هه نێو ئه  ت له شایه  كه

ی  وه ئه  نابێ بكاته  مه اڵم ئه بێ، به باشیش هه
بینی. دیارە  نه  و هێزانه تی ئه ڕۆكی چینایه ناوه

چۆن پشتیوانی لە هەندێک هەنگاوی 
دیاریکراوی هیچ هێزێکی سیاسی، کەس ناکات 

سیاسیە و هەڵگری   بە پەیڕەوی ئەو هێزه
ناسنامەی ئەو حزبە، ئاواش ڕەتکردنەوە و 
بێبەهاکردنی هەنگاوی ئیجابی هەر هێزو 
حزبێکی سیاسی، کۆمۆنیست بوونی کەس تۆخ 

لە روداوەکانی   ناکاتەوە... بەداخەوە ئێمه
کوردستانی سوریادا شاهیدی دیدی زۆر 
سەیر بووینەوە، کۆمۆنیستانێک هەبوون 
پشتیوانی کردن لە مەرسومی یەکسانی ژن و 
پیاو، بەرگری لە سیستەمی خۆ بەرێوەبەری، 
پشتیوانی لە مقاوەمەتی کۆبانی... بە 
ناسیونالیستی دەزانی. هەروەها لەبەرامبەردا 
کۆمۆنیستانێک هەبوون ئەو چەند ئیقدامەی 
پەیەدەیان، تا ڕادەی ئیقدامی کۆمۆنیستی 
دەبینی... بەڕاستی هەردوو ئەم دیدگایە 

بیرم   زیانبارو نادروست بوون... خاڵێكی تر كه
كداری  باڵی چه  كه  كه كه په  كه  یه وه ئه  وه وته كه
و  ، ئه په ده ووترێ هه پێی ئه  كه  یه و هێزه ئه
كات، ئایا بۆیان  كدار ده چه  موو مناڵه هه
چاوێكی   بێ به ؟ بۆیە ئه نییه  له سه مه

كان بچن  پ و كۆمۆنیسته چه  وه تره كراوه
مێژووی   ن. له بكه  و ڕووداوانه یری ئه سه

زۆر   ی ڕابردوودا ئێمه ده دورودرێژی سه
  كه  مان بینیوه ته و بابه نگاوی سیاسی له هه
  هاتوون. له  وه ندی باشه به  حزاب به ئه

  شروته یانی مه ره ك ئێراندا جه شوێنێكی وه
کە دژی پاشایەتی وەستاوەتەوە و   یه هه

نگاوی باشەوە هاتۆتە  بەکۆمەڵێک هه
  بەرامبەرکێی سیستەمی شاهانشاهی، له

. كێ  یه راعی هه ی ئیساڵح زه له سه عێراقدا مه
قازانجی جوتیار و خەڵک   له  مه ئه  بڵێ كه  یه هه
و  ڕاستی بوونی ئه ر به اڵم هه ؟ به بووه نه

  كات به دام حسێن ده عێراقدا سه  له  ئیساڵحاته
  كاتێكدا پشتیوانیكردن له شۆڕشگێڕ؟ له

س  موو كه راعی هه ئیقداماتی ئیساڵحات زه
 یكات. ده

ست خۆش و  دیدگای سۆشیالیستی: ده
 سوپاس.

   ش. حمود: سوپاس بۆ ئێوه بدواڵ مه عه
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 درێژەی دوا وتە
لەدەرەوەی چوارچیوەی ریكخراوەیەوە سوکان 
و بریاری حزبیان پاوانی خۆیان کردووە. بۆیە 
پرسی دەسەاڵتی بنەماڵەیی شتێکی تازە 
لەدەسەاڵتی سیاسی کورستان ناخاتە روو، 
کوردستان دەمێکە قوربانی و گیرۆدەی دوو 
دەسەاڵتی بنەماڵەیی و ریزێک حزبی سیاسی ژێر 

 قەڵەمرەوی کوڕانی بنەماڵەیە.
حكومەت لە کوردستان کە دیکۆرێکە بۆ 
داپۆشینی دەسەاڵتی میلیشایی، هاوکات 
روپۆشێکیشە بۆ شاردنەوەی دەسەاڵتی 
حزبۆکراتی و بنەماڵەیی، بەاڵم هیچ کام لەوانە 
ناتوانن و هەرگیزیش نەیتوانیووە ڕاستی 
هەژموونی دەسەاڵتی بنەماڵە، دابپۆشێ. هەموو... 
کەسێکی هوشیار و ویژدان زیندو، ئەو راستیە 
دەزانێ، کە حکومەت و پەرلەمان ...تاد، 
بەتەواوەتی ئامرازی دەستی حزب و لەناو 
حزبیشدا، ئامرازی دەستی بنەماڵەن. 
لەکوردستانی پشت بەستوو بە هێزی چەکداردا، 
حکومەت و پەرلەمان، ناتوانێ هەژموونی حزب و 
بنەماڵە، ڕابماڵێ... یان رەوتی ریفۆرم و 

 چاکسازی تیایدا مانای واقعی پەیا بکات. 
هیچ حکومەتێک لە کوردستاندا ناتوانێ حکومەتی 
سەراسەری بێت، ناتوانێ دەسەاڵتی زاڵ بکات 
بەسەر دەسەاڵتی حزبی و هیچیشیان ناتوانن، 
دەسەاڵتی بنەماڵە کەنار بخەن. پێچەوانەی ئەوانە 
راستیەکی تاڵ و نەفرەتلێکراوی کۆمەڵگەی 

 سیاسی کوردستانە.
هەرگیز حکومەت لە هەولێردا، ناتوانی ببێتە 
حکومەت لە زۆنی سەوزدا و بە پێچەوانەشەوە 
حکومەتی زۆنی سەوز ناتوانێ هیچ کاراییەکی لە 
زۆنی زەردا هەبێت. لەهەر دوو زۆنەکەشدا، هیچ 
حکومەتێک ناتوانێت دەسەاڵتی حزب لغاو بکات و 
لەوەش زیاتر قودرەتی ڕەهای بنەماڵە، 

 بسرێتەوە.
حکومەت بەمانا باوە بۆرژوازیەکەی، تەنها کابینە 
نییە، تەنها ریزێک وەزارەتخانەو وەزیر نین. 
حکومەت لە هەر جێگایەکی ئەم دنیاو 
هەسارەیەدا، دەسەاڵت و کۆمەڵێک ئەرک و 
سەاڵحیەتی بە یاسا" هەر یاسایەک" بۆ دانراوە، 
کە خەریکە جێ بەجێیان دەکات و حزبەکانیش 
ملکەچی بریارو دەسەاڵتەکانی دەبن. لە 
کوردستان نەک حکومەتی خاوەن دەسەاڵت نییە، 
بەڵکو خودی دەسەاڵتی حزبی و میلیشیایی 

 ڕیگرن، لە حکومەتداری و دەسەاڵتی حکومی. 
ئەگەر لەهەموو جغرافیایەکی پێناسەکراو و 
خاوەن قەوارەی دەوڵەتیدا، حکومەت مانایەکی 
هەبێت و خاوەنی دەسەاڵتی یاسایی و حقوقی، 
بێت... ئەوا لە کوردستاندا لە غیابی قەوارەو 
چوارچێوەی دەوڵەتیدا، لە غیابی یاسا و ریسای 
حکومەتداریدا، دەسەاڵتی میلیشیایی حزبی و 

 بنەماڵە، هەمە کارەیە.
ئەگەر لە دۆخی نزیک بە سێ دەهەی سیاسی 
کوردستاندا ترسێک لە دەسەاڵتی حزبۆکراتی و 
میلیشیایی و  بنەماڵەیی هەیە، رەواندنەوەی ئەو 
ترس و لەراستیدا مۆتەکەیە، تەنها دەتوانێت 
لەرێگای کۆتاییهێنان بەدەسەاڵتی میلیشیایی و 
کۆتاییهینان بە پەیوەندی نا نۆرماڵی ناوەند بە 
بەغداو چارەسەری کارسازو گونجاوی پرسی 
کوردەوە، بە ئاکام بگات، کە خەڵکی کوردستان 

 تیادا رۆڵی شایستەی خۆیانی تیادا بگێرن.
 

 درێژەی هەواڵ و ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان...
و چرراالکرروانرران هەیە، لە الیەکەی تررریشررەوە 
خررۆپرریررشررانرردان و مررانررگرررتررنەکرران نەک هەر 
کۆتایریران نرایەت، بەڵرکرو هەر بەردەوامریریران 

 هەیە.  
بررۆ نررمرروونە سررەنرردیررکررای پرریررشررەیرری ئررازادی 
کرێکارانی ئێرانی لە ئەکاوەنتی خرۆی لەسرەر 
تێلەگڕام نووسیویەتی دەڵێت:  ئەوە بۆ ماوەی 

ڕۆژ دەچرێرت بە بەردەوامری کررێرکرارانری  ٢٩
گرووپی پیشەسرازی نریرشرتریرمرانری ئرێرران لە 
مررانررگرررتررن و خررۆپرریررشررانرردانرردان. ئەم گرررووپە 
شیعارو الفیتەیان بەرزکردۆتەوە کە لەسرەری 
نوسراوە "سوکایەتی پێکردن ئیتر قەت نرابرێرت 
ببێت" ئەمە ئەوە دەسەلمێنێت کە کرێرکراران و 
خەڵکی لێقەوماو و زۆرلێکراوی ئێران گرتن و 
زیندانیکردن نایان ترسێنێت و بەردەوام دەبرن 
لە مررانررگرررتررن و خررۆپرریررشررانرردان لە دژی 

 دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی ئێران.
هەر بەپێی ڕاگەیاندنەکەی گروپی پیشرەسرازی 
ئاسنی نریرشرتریرمرانری ئرێرران کررێرکرارەکرانریران 
کررۆبرروونەوەیەکرری نرراڕەزایەترریرران ئەنررجررامرردا 
لەبەردەم ئۆفیسی بانکی نریرشرتریرمرانری شراری 
ئەهواز هەر لەو کاتەدا کە کرێرکرارانری ترریرش 
لە تررراران ڕێرررپرررێررروانررریررران دەکررررد لەبەردەم 
پەڕلەمانی ئێران لە تراران برۆ پشرترگریرری لە 

 کرێکارانی شوش و ئەهواز. 
 

هەزاران مامۆستا لە تونس بۆ زیادکردنی 
 کرێیان خۆپیشاندان دەکەن

 
لە شراری سرەفرقراسری ترونسری کە دەکەوێرتە 
)نررراوەڕاسرررت( و بە دووهەمررریرررن گەورە 
شارەکانی تونس دادەنرێت، هەزاران مامۆسترا 

 ٢١٦٨ی کررانروونری یەکەم ٨لەرۆژی هەیرنری 
خۆپیشاندانیان سرازدا. نراڕەزایەتریەکە لەسرەر 
بانگەوازی نەقابەی گشتی خوێندنی ئرامرادەیری 
سەربە یەکێتی گشتی کاری تونسیە. بەهەمران 
شررێرروە لە شررارەکررانرری ویررالیەترری الررکرراف )لە 
ڕۆژئاوا( و مەدەنین )لە براشروور( و سریردی 

 بوزید )لە ناوەڕاست( ناڕەزایەتیان دەربڕی.
بەپێی هەواڵرنرێرری فررانرس پررێرس، لەبەردەم 
بارەگای ویرالیەتری سرەفرقراسردا گرردبروونەوە 
کررراو ئەم شرریررعررارانەیرران دەگرروتەوە بەدژی 
وەزیررری پەروەردە )حرراتررم بررن سررالررم( )ئەی 
وەزیررری فرراشررل، دەسررت لەکررارکررێررشررانەوەت 
چارەسەرە" جرێ برێرڵە". مرامرۆسرتراکران داوای 
بررراشرررتررررکرررردنررری هەلرررومەرجررری دارایررری و 

ڕێررررکررررخررررسررررتررررنرررری کەرترررری پەرەوەردە و 
جێبەجێکردنری ئەو برڕیراریرارانە دەکررێرت کە 
پێشووتر لەسەری پێکهاتوون لەگەڵ حکومەت 
سرررەبرررارەت بە بەرزبررروونەوەی پرررلەکررران و 

 دەرماڵەکان.
ژمررارەیەکرری زۆر لە مررامررۆسررتررایرران ڕۆژی 
دووشەممە نەچوونە هۆڵری تراقریرکرردنەوەکران 
کە بڕیارە ئەم هەفتەیە دەستپرێربرکرات، ئەوەش 
بررۆ فشررارخسررتررنە سررەر حررکررومەت بررۆئەوەی 
وەاڵمی داواکاریەکانی نەقابە برداتەوە، کە برن 
سرررالرررمررری تررراوانررربرررار کرررردووە بە برررڕیرررنررری 
مووچەکانیان بەڕێگەیەکی نرامەشررو . بەپرێری 

% ی مررامررۆسررتررایرران ٨١ڕاگەیررانرردنرری نەقررابە، 
بەشداری نەچوونە هۆڵی تاقیرکرردنەوەکرانریران 

 کردووە.
لەهەمان کاتدا لە ڕادیۆی جروهررەدا وەزیرری  

پەروەردە ئەم قسرررانەی نەقرررابەی بەدرۆ 
وەسفکرد، و تەنیا بەهاندانی مامۆسترایرانری لە 
قەڵەمرررردا بە دژی وەزارەترررری پەرەوەردە.  
لەالیەن خۆیەوە مررشرد ئریردریرس؛ بەرپررسری 
نەقابە بە فررانرس پررێسری گرووت" حرکرومەت 
هەوڵی چەواشەکردنی ڕای گشتری دەکرات دژ 
بە ناڕەزایەتیەکانی ئەو مامۆسرترایرانەی داوای 

 مافە رەواکانیان دەکەن".
ئەم نررراڕەزایەتررریرررانەش ڕای جررریررراجررریرررای 
لێکەوتۆتەوە لەالیەن خوێرنردکرار و دایرکران و 

 باوکانەوە.
شایانی باسە کە کەرتی پەروەردە لە ترونرس 

ەوە  ٢١٦٦لە سەرەتای شۆڕشەوە لە سراڵری 
ناڕەزایەتی لێکەوتۆتەوە و چەند جارێرک برۆتە 

دا  ٢١٦٦هۆی وەستانی خروێرنردن. لە سراڵری 
حکومەتری ترونرس ڕایرگەیرانرد بە دەرچروونری 
گشت خوێندکارانی بنەڕەتری، ئەوەش بەهرۆی 
مرررانرررگررررترررنررری مرررامرررۆسرررترررایررران لەکررراتررری 
ترراقرریررکررردنەوەکررانرردا. هەروەهررا نرراڕەزایەترری و 
خۆپیشاندانی جەماوەری لەتونس لە شۆڕشری 

ەوە ڕووی لەهەڵررکررشررانرردایە، ئەوەش  ٢١٦٦
بەهۆی تێکچوونی هەلرومەرجری ئرابرووری لە 
واڵت و بەرزبوونەوە و گرانی ئاستی ژیران و 

 گوزەران.
 

ئێران... ئەو کرێکارانەی بەشداری 
ناڕەزایەتیەکانیان کردووە سزای زیندانی و 

 شەالق لێدانیان بەسەردا دەسەپێنن.
 

 ٢١٦٨ی کانوونی یەکەمری ١شەممە  ٦ڕۆژی 
، ئاژانسەکانی ڕاگەیرانردن براڵویرانرکرردەوە کە 
دادگررای ترراوانەکرران لە ئرریررالم لە برراشررووری 

 ٦٦ڕۆژئرراوای ئرررێرررران، حرروکرررمررری بەسرررەر 
لەکررێررکرارانرری بەشررداربروو لە گررردبرروونەوەی 
ناڕەزایەتی نیسانی ڕابردوودا سەپانرد. بەپرێری 

کررێرکرارە  ٦٦ڕادیۆی زەمانەی ئرێررانری، ئەو 
شرەالقریران  ٦٦١١سراڵ زیرنردانری  ٦٦ماوەی 

 بەسەردا بڕاوەتەوە.
کرێکارانی پەترۆ کیمیایی لە مرانرگری نریرسرانری 
ڕابردوو هەستان بەداخستنری ڕێرگەی چروون 
بۆ ئەو کرۆمرپرانریرایە. هەروەهرا کررێرکرارەکران 
بررۆمرراوەی چەنررد ڕۆژێررک لەبەردەم دەرگررای 
کۆمپانیاکە خۆپیشانردانریران ئەنرجرامردا دژ بە" 

 دامەزراندنی واستە". 
خۆپیشاندانی کرێکارانی پەترۆکیمیایی لەئیرالم 

کررررێرررکرررار لەالیەن  ٦٦دوای دەرکرررردنررری 
بەرپرررسررانەوە دەسررترریررپررێررکرررد. لەجرریرراترری ئەو 
کرێکارانە کرێکاری دیکەیان لە دەرەوەی ئەو 
شررارە دامەزرانررد برروو. ئەمەش بررووە هررۆی 

 تووڕەبوونی کرێکارانی کۆمپانیاکە.
کرێکارانیش بەردەوامبوون لە گرردبروونەوە و 

هەفررتە،  ٢نرراڕەزایەترریەکررانرریرران بررۆ مرراوەی 
سررررەرەڕای هەڕەشررررەی بەرپرررررسرررران لە 
دەرکرررررردنررررریررررران. ئەمەش برررررووە هرررررۆی 
بانگهێشترکرردنری زۆرێرک لەو کررێرکرارانە برۆ 

 ناوەندە ئەمنی و دادوەریەکان.
بەپێی پێگەی" هەنگاو" کە تایبەتمەندە لەپرسری 
مافی مرۆڤ لە کوردستانی ئێران، کە هەندێک 
دۆسرریەی برراڵوکررردۆتەوە ئررامرراژە دەدات بە 
دەرکردنری حروکرم دژ بە کررێرکراران لەالیەن 
دادگررای ترراوانەکرران لە ئرریررالم. بەپررێرری ئەم 

مرانرگ و  ١دۆسیانە؛ سزای گرتن بۆ مراوەی 
کرررێررکررارە سررزا  ٦٦شررەالق ئەم  ٨٩لررێرردانرری 

دراون، بەتررۆمەترری" شررێرروانرردنرری ئرراسررایشرری 
گشتی". ڕاپۆرتی ئەو پێگەیە دەڵرێ "دادگرا ئەم 
سررزایررانەی بررڕیرروەتەوە بەسررەریررانرردا، لەسررەر 
بنەمای پێشرکەشرکرردنری شرکرایەترێرک لەالیەن 
کۆمپانیای پەترۆ کیمیاوەیەوە لە ئریرالم، دوای 
ئەوەی کرررێررکرراران لە نرریررسررانرری ڕابررردوو 

 ناڕەزایەتیان دەربڕیوە.
هەروەهررا پررێرررگەی ڕادیررۆی زەمررانە نررراوی 
سزادراوانری براڵوکرردۆتەوە کە بەم جرۆرەیە 
)ئەفشار ڕەشیردی، ئەنروەر ڕەشریردی، سرادق 
ڕۆستەمی، نادر خاکی، میالد دۆستری، مرحرمرد 
قیتاسی، سادق کاکاخرانری، تروحریرد قریرتراسری، 
سرعرریرد قریررتراسرری، ئەمریررن ئەرکرروازی، حررجررت 
ئیسماعیلی، عباس مزەفەری، علی کراکراخرانری، 

 محمد حیدری و علی ئەعزەمی(. 
 گرتنی کرێکارانی پۆاڵ لە ئەهواز:

هەرلەو چوارچێوەیەدا، پێگەی مافی مرۆڤ لە 
شرەمرمە  ٦ئێران باڵویانکردۆتەوە، کە ڕۆژی 

ی کانوونی یەکەم، ژمارەیەک لە کرێرکرارانری ١
کرررۆمرررپرررانررریرررای ئررراسرررن وپرررۆاڵی ئەهرررواز 

ڕۆژ لە  ٢٦دەسررتررگرریرررکررراون. ئەوەش دوای 
خۆپیشاندانی سەرشرەقرامەکرانری ئەهرواز ، لە 

 بەرامبەر پێنەدانی مووچەکانیان.
 

هێزی چینی کرێکار لە یەکگرتووبوون و 
 رێکخراوبووندایە!
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 دوا الپەڕە 15/14/4018(  24)ساڵی دووەم ژمارە  عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

جارێکی تر کاسبکارانی دەستفرۆش دەکەونە بەر هێرشی 
 شارەوانی

 هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید
 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

شوان عەزیز، حمود،  بدواڵ مه ئاراس رەشید، عه
عەبدالرحمن رەسوڵ، موزەفەر عەبدواڵ، نوری 

 بەشیر، بەڵێن ئیسماعیل
 

 بۆ پەیوەندی راستەوخۆ بەسەرنووسەرەوە:
0046737403392 

 خوێنەرانی ئازیزی بۆپێشەوە...
بە ئاگادارێتان دەگەیەنین، کە بەهۆی پشووەکانی سەری ساڵەوە، 

دەرناچێت و ژمارەی داهاتوو دەکەوێتە...  2,91-9-9بۆپێشەوە لە
  2,91-9-95 بەرواری

 2,91-9-91دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو بەرواری 

 و

 دوا وتە

هەفتەی پێشوو، جارێکی تر و خاوەن عارەبانەکان و دەستفرۆشانی شەقامی 
سالمی شاری سلێمانی دەکەونە بەر هێرشی شارەوانی سلێمانی و ڕیگە لە 
کارو کاسبیان دەگریت و بژێوی ژیانیان لێ دەسەنرێتەوە. پاساوی ئەم 
هێرشە کە ماوە ماوە دەکرێتە سەر دەستفرۆشەکانی شارەکانی کوردستان، 
جوانکردنی سیمای شەقام و شارە، کەچی ئەو جەنابە تەسەالنە، ئامادەنین 
شوێنێکی گونجاو شایستە بۆ ئەو کاسبکارانە دیاری بکەن و لە جێگای ئەوە 
دەست بەسەر عارەبانەکانیان و شوێنی کاسبیەکەیاندا دەگرن. دەسەاڵتی 
سیاسی، سەندنەوەی بژیوی ژیان لە سەدان خێزان، بە ناشیرین نازانن، 
کەچی کاسبی ناچاری سەدان ئینسان و هەزاران خێزان لەسەر شەقامەکان، 
بەگەرمای هاوێن و سەرمای زستان بەناشیرینکردنی سیمای شار وێنا 
دەکەن و رێگەیان لێدەگرن. پێویستە دەستفرۆشان و خاوەن عارەبانەو 
دەستگێرەکان، ریزەکانیان رێکخراو بکەن و نارەزایەتی وەرێ بخەن 
بەمەبەستی ناچارکردنی دەسەاڵت تا ناچاریان بکەن شوێنێکی گونجاویان بۆ 
دابین بکەن. ئەوە پیویست بەوە دەکات کە کەسانی دڵسۆزو خاوەن متمانە 
وەکو نوێنەرانی خۆیان هەڵبژێرن و نوێنەرایەتیان بکەن. وە پیکهێنانی 
رێکخراوەیەک بۆ کۆبونەوەیان لەدەوری و یەکخستنی توانایەکانیان کارێکی 
ترە تا لە رێگایەوە داواو خواستەکانیان بخەنە روو، وە بەهیزی رێکخراوەوە 

 بەر بگرن بە هێرشی بەردەوامی شارەوانی بۆ سەریان. 

 لە بۆپێشەوەوە
 

بەگشتی تەعبیر لەخەتی سیاسی و فکرکری و “  گۆشەو تەوەرەی تایبەت“ * بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگە لە
 دونیابینی کۆمۆنیزمی مارکس و کۆمۆنیزمی کرێراریی دەکات.

* بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتر لەشوێن و کەناڵی بینراو وبکیکرکتکراو و نکووسکراودا... 
 باڵوبوبێتەوە.

* بابەتی باڵوبوەوە لە بۆپێکشکەوەدا، وەوککاتە لەنیەا خکاوەنەکەیەوە مکافکی بکاڵوککردنەوەی هەیە، کە 
بۆپێشەوە باڵوبوبێتەوە. راسکاکاردەی بکۆپکێکشکەوەیە، کە خکاوەنکی بکابەتەکە وکامکاوە بەنکاو وەو ومکارەی 

 بۆپێشەوە بدات، کە بابەتەکەی تیادا باڵوبۆتەوە.
 * درەنگ ناردنی بابەتەکاا، لەکاتی راگەیەندراوی خۆیدا، شانری باڵوبونەوە لەدەست دەدات.

 دەسەاڵتی بنەماڵە
 

 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود
 

دەسەاڵتی بنەماڵە لە کوردستاندا، قێزەونترین میراتی بۆ 
ماوەیی میژوویەکی بەسەرچووە، ئەم میراتە چەپەڵە چ 
لەحزبەکانی دەسەاڵتدا و چ لە حزبەکانی دەرەوەی 
دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردییدا، ڕاستیەکی 
حاشالێنەکراوە. چۆن حزبەکانی دەسەاڵت، بەشێوەی 
سیستماتیک دزی و تااڵنی دەکەن، خۆشخزمەتی و 
نۆکەر پیشەیی عادەتیانە، بەهەمان شێوەش پەرەپێدەری 
بە بنەماڵەییکردنی دەسەاڵت و وەگەرخستنی کۆمپانیای 
سەرۆک سازیین. لە ماوەی دەسەاڵتدارێتیاندا چەندین 
پاکێج لەسەرۆکی پاکەتی بنەماڵەییان ئامادەکردووە، کە 
هەم سوکانی حزبەکان بئاژۆن و هەمیش پۆستە هەر 
بڵندەکانی حکومەتی دیکۆر، بگرنە دەست. ئەم میراتە بۆ 
ماوەییە، کەدەسەاڵتی حزبی و حکومی!! و ئیداری و 
ئەمنی و داهات و پەیوەندییە ناوچەیی و جیهانیان...  
قۆرغ کردووە، تازە نییە، کەسانێک کە دەیانەوێت ئەوە 
وەکو مۆدێلێکی تازە نیشان بدەن، هێندەی دەیانەوێت 
پەردە بدەن بەسەر میراتی دەسەاڵتی بنەماڵە، کە 
میژوویەکە ئامادەیی هەیە، هێندە رەخنەیان لە دەسەاڵتی 
بنەماڵەیی و بۆماوەیی و پشتاو پشت نییە، بەکردەوەش 

 تامەزرۆی بەشداری لە دەسەاڵتی بنەماڵەیدان.   
لەدوای ئەوەی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی، وەکو 
براوەی!! هەڵبژاردنەکانی کوردستان... مەسرور بارزانی 
بۆ سەرۆکی حکومەت و نێچیر بارزانی بۆ سەرۆکی 
هەرێم پیشنیار کرد. هات و هاواری مەترسی دەسەاڵتی 
بنەماڵەیی بەرز بۆوە، ژمارەیەکی زۆر لەنووسەر 
توێژەری سیاسی!! میدیاکارو کادری سیاسی و 
موچەخۆر کە بەشی زۆریان کاسبی و ژیانی رۆژیان 
لەسەر ئەو لیکدانەوە لێدوانانەیە... وای نیشان دەدەن 
ئەمە روداوێکی تازەو مەترسیدارە. دەیانەوێ لەو 
رێگایەیەوە خۆڵ بکەنە چاوی خەڵکی و راستیەکانی 

 کۆمەڵگەی کوردستان بشارنەوە.  
هیج لەوە راستتر و سەلماوترو رۆشنتر نییە، کە دەمێکە 
دەسەاڵتی سیاسی لە کوردستان، پاوانی دوو دەسەاڵتی 
بنەماڵەیە. دوو زۆن، دوو بنەماڵە پاوانی دەسەاڵتەکان، 
داهاتەکان و بازار و ئابوری، پەیوەندییەکان، دەزگا 
ئەمنییەکان،... کردووە. تەنانەت لەناوخۆی حزبیشدا، 
میراتگرانی بنەماڵە، هەمە کارەو خاوەن بڕیارن و 
ئەوانەی دەورو بەریان گوێرایەڵ و بیکاریگەر و کەم 
دەسەاڵت و بێ ئاگا، لەرەگ و پایەکانی دەسەاڵتی 
داسەپاوی بنەماڵەن. تەنانەت هەژموونی کەسانی 
دەسترۆشتوی ناو بنەماڵە، قەوارەی رێکخراوەیی و 
حزبی قوتداوە. کەسانێک بێئەوەی ئەندامی سەرکردایەتی 

١١بۆ الپەرە یان مەکتەب سیاسی... بن،   

ی مانگی ساڵی  15لەگەڵ ئەوەدا کە باڵوکراوەی ژمارەی داهاتووی بۆپێشەوە دەکەوێتە 
داهاتوو. بەاڵم ماڵپەر و پەیجی فەیس بوکی بۆپێشەوە، بەردەوام دەبێت... بۆیە دەتوانن 

 بابەتەکانتان، بەبەردەوامی بنێرن... بۆ ئەدرەس ئیمێڵی سەرنووسەر و بۆپێشەوە...


