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زیاتر لە سێ مانگ و نیوە، هەڵبژاردن بۆ پەرلەمانی کوردستان کۆتایی هاتووە، 
کۆبونەوەکان بە نهێنی و بە ئاشکرا دەستیان پێکردووە، بەاڵم هەموو هەوڵەکان بۆ 
پێکهێنانی حکومەت، ناکام ماوەتەوە. کۆبونەوەی الیەنەکان بەتایبەت پارتی و یەکێتی، 
هیچ بەرەو پێش چوونیکیان بەخۆوە نەدیووە و هیشتاش گرفتەکانی نێوان پارتی و 
یەکێتی، زۆر زیاتر لەوەن کە بتوانرێت بەئاسانی تێ بپەڕێنرێن. دیارە گرفت و ناکۆکی 
نێوان پارتی و یەکیتی لە پرسی پێکهێنانی حکومەتدا، لەگەڵ ئەوەدا، ئاکامە 
زیانبارەکانی، کاریگەری لەسەر خەڵکی کوردستان دادەنێت، بەاڵم دوورو نزیک 
پەیوەندی بە خواست و ویستی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی و مافەکانی خەڵکی 

 کوردستانەوە نییە.
پارتی کە خۆی بەبراوەی یەکەم دەزانێت، بە غرورێکی زۆرەوە و پێش وەختە، لە 
هەڵمەتێکی هێرش بەرانەی حکومەت سازیی و کۆنترۆڵی دەسەاڵتی سیاسی هەرێمدا، 
سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی بۆ کوڕانی دەسترۆشتووی بنەماڵە، 
یەکالیی کردۆتەوە و بە پاکیجی دەسەاڵتی زوربەو ڕەهاوە، چۆتە ناو گفتوگۆکانەوە. 
ئەم تموحانەی پارتی، کە لەدنیای واقعی حکومداریدا، جێگایەک و پێگەیەکی کاریگەر 
بۆ بەشداری الیەنەکان بەتایبەت یەکێتی، ناهێڵیتەوە. یەکێتی بە جەستەیەکی بریندار و 
شەقار شەقارەوە، لەالیەکەوە ناتوانێت قبوڵی ئەو دەسەاڵتە رەهایانەی پارتی 
لەکابینەی نۆهەمدا بکات، و لەالیەکی تریشەوە برستی بەرەنگارییەکی بەهێزی 
بەرووی پارتیدا نییە، ئەوەش هێندەی تر بۆتە هۆی ئەوەی تەالری ناوخۆیی یەکێتی 

 بەیەکدا بدات و ملمالنێی باڵەکان لەناوخۆیی یەکێتی قوڵتر بکاتەوە.
بزوتنەوەی گۆڕان، وەکو الیەنێکی تر کە کێرفی جەماوەری و پێگەی سیاسی و بەرەو 
داکشانێکی نیوە مردوو هاتووە، بەلەبەرچاوگرتنی ئەو دۆخەی هەیەتی و ئەو پاکیجە 
پاکەتیانەی شانسی ڕێ برینیان نەبوو، خۆی بۆ بەشداری لەکابینەی نۆهەمدا 
ئامادەکردووە و مایەی زۆریشی لەسەر ناکۆکی نێوان پارتی و یەکێتی هەڵچنیوەو 
دەیەوێت بەکەڵک وەرگرتن لە ملمالنێی نیوانیان، بەکورسی دەسەاڵتی حکومیدا 
هەڵزنێت و لەپارتی نزیک بێتەوە. بەتایبەتیش کە دەزانێت یەکێتی هەموو هەوڵیک 
 دەدات بۆئەوەی بزوتنەوەی گۆران بێبەش لە پۆست و بەشداری لە حکومەتدا بکات..

گۆڕان... کەهیچی بۆ گۆڕان لە کۆمەڵگەو دەسەاڵت و سیستەمی سیاسیدا لە هەگبەدا 
نییە و تەنانەت پاکیجەکانی پێشووی بەکردەوە لەسەر رەفەکان ئارشیف ریزکردووە، 
بەریەککەوتنی لەگەڵ یەکێتی لە زۆنی پاوانی ژێر دەسەاڵتی یەکێتیدا، هێندەی تر 
ناچاری کردووە نەرمی زۆرتر بۆ پارتی بنوێنێت و لەو رێگایەوە کەناڵ و رێگاکانی 

 بەرەو رووبوونەوەی  بەئاراستەی وەستانەوە بە هەژمونی یەکێتیدا، بگرێتە بەر.
پارتی کە هەم ئاشنا بە دۆخی یەکێتی و ملمالنێی ناوخۆیەکانیەتی و هەم ئاگاداریی 
ملمالنێی نێوان گۆران و یەکێتی و هاوکات داکشانی پێگەی بزوتنەوەی گۆڕانی 
لەبەرچاوە، دەیەوێت کەڵک لە دۆخی نەخوازراوی هەردووالیان وەربگرێت. لەالیەکەوە 
هەوڵی قوڵکردنەوەی ناکۆکی نێوان بزوتنەوەی گۆران و یەکێتی دەدات و لەالیەکی 
تریشەوە الیەکیان لە بەرامبەر الیەکی تریان، بەکار دەهێنێت، بۆ سەرکەوتن بەسەر 
ئاریشەکانی بەردەم پیکهینانی حکومەتی دڵخوازی خۆیدا، کەدەسەاڵتی بێ چەندو 

 چوونی خاوەن بریار بۆخۆی بەفەرمی بکات.
یەکێتی نیگەرانی نزیکایەتی نێوان پارتی و بزوتنەوەی گۆرانەو خودی ئەو نزیکایەتیە 

گرفتێکی یەكیتی و کۆسپێکی بەردەم پیکهێنانی کابینەی نوێی... 

 

 یژمارهوته

 8هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان......ل

وەاڵمی کارساز بە هەلومەرجی هەرێمی کورستان، لەگرەوی دامەزراندنی 
سیستەمێکی سیاسی بنیاتنراو لەسەر بەشداری ڕاستەوخۆ و بەردەوامی خەڵک لە 

 کاروبـاری حکومڕانیدا مەیسـەر دەبێـت، نـەک حکومـەت و کابینـەیـەکی تر!

گەڕانەوەو دەستپێکرنەوەی 
 9-10 مانگرتنەکان لە ئەمەریکادا! ل

 ٢بۆ الپەڕە 

مەراسیمی ڕێزنان لە یادی ژیان و خەباتی کۆمۆنیستی 
هاوڕێ جەبار مستەفا، لەکوردستان و ئوسترالیاو چەندین 

  5واڵتی ئەوروپادا بەڕێوەچوو...ل

 2  تااڵنی لە زمانی خۆیانەوە... ل

هێرش بۆسەر چاالکیەکانی تەڤگەری ئازادی، 
  2هێرشە بۆ سەر ئازادییە سیاسیەکان...ل

  3لەگەڵ هەفتەی نۆیەمی نمایشی بەهێزی ئێلەگ زەردەکان لە فەرەنسا! ل

هەڵوێستی "لینین" سەبارەت بەئازادی خۆشەویستی و 
  3هاوسەرگیری چی بووە؟...ل

 5ئازادی زنجیر مەکەن...ل بەسە چیتر 

 6ژیاننامەی هاوڕێ جەبار مستەفا...ل
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 درێژەیوتەیژمارە...

حکومەتیشە. گرفتێکی تری یەکیتی ئەوەیە لەالیەکەوە بەهۆی کۆمەڵێک پشکی 
ئابوریی لەگەڵ بەپرسانی پارتی، ناتوانێ زۆر پێێ لێ ڕابکێشیت و ببێتە 
ئۆپۆزیسیۆنێکی فەرمی حکومەت و پارتی و بەهۆی ملمالنێی ناوخۆیشەوە خاوەنی 
هیچ بریارو و پاکیجێکی یەک دەست نییەو هەر باڵێک لەناو یەکێتیدا هەڵگری 
تەماحی تایبەت بەخۆیانن. تەماحی میراتگری تاڵەبانی و تەماحی بەشداری لە 
حکومەت و تەماحی پاراستنی هاوبەشی پشکە ئابورییەکان لەگەڵ بەرپرسانی 
پارتی... هەموو ئەوانە یەکێتی خستۆتە هەلومەرجێکی دژواری بێ دەواوە. بە جیا 
لەوانەش زۆنی سەوز زۆنێکی ئارام و بێ کیشە نییە بۆ دەسەاڵتی یەکێتی، یەکێتی 
لەگەڵ کۆمەڵە هێزو حزب و رێکخراوەیەکی سیاسی تر بەرەو رووە، کە هەمیشە 
دەتوانن لە سەر ئاستی شەقامدا، گرفت بۆ یەکیتی و سیاسەت و نەخشەکانی 

ئۆکتۆبەریشەوە قەڵەمرەی دەسەاڵتی سیاسی یەكێتی  ٦١دروست بکەن... بەدوای 
سنوردارتر و کەمتر بۆتەوە و زۆرتر پێگەکەی لە پارێزگای سلێمانیدایە و لەسەر 
ئاستی کوردستانیش هاوسەنگی هێزی لەگەڵ پارتیدا گەراوەتەوە بۆ چارەکە پێگە 
و کەمترش. لە باری بریاری سیاسی و مامەڵە لەگەڵ ناوەند و واڵتانی ناوچەکە، 
یەکێتی خاوەن بریاری سیاسی سەربەخۆ، خاوەنی نەخشە، پرۆژەیەکی دیاریکراو 
نییە، هەموو ئەمانە بەپلەی یەک لەدەستی پارتیدا دان و یەکیتی رۆڵی پاشکۆ 
دەگیڕێت. ئەوەی یەکیتی تیایدا تاڕادەیەکی زۆر سەربەخۆیە، وابەستەیەتی بە 
ئیرانەوە و لە هەوڵی بەردەوامیشدایە بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ 
تورکیا و لەو رێگایەدا ئامادەیە هەموو ئیرادەی سیاسی خۆی هەرزان فرۆش بکات 
و هێرشەکانی بۆسەر ئۆپۆزیسیۆنی واڵتەکان، بەرینتر بکاتەوە پەراوێزی 

 ئازادییەکان، بەرتەسک تر و بەرتەسکتر بکاتەوە.
ئەوەی کە یەکیتی لە پرسی پێکهێنانی حکومەتدا، بەدەستیەوەیەتی، بوونی 
دەسەاڵتیەتی بەسەر زۆنی سەوزدا، لەڕێگای هێزی چەکدار و ئەمنی و پاوانی 
داهاتی ئەو جغرافیایەدا. یەکێتی ئەو ڕاستیەش دەزانێت، لە حکومەتدا پۆستی 
هەبێت یان نا، بەشی هەبێت یان نا، دەسەاڵتی یەکەم و خاوەن بریاری زۆنی 
سەوز لەدەستی خۆیدایەتی و ئەگەر پارتی هەموو کورسیەکانیش لە هەڵبژاردندا 
بەدەست بهێنێت، ئەو واقعیەتە ناگۆرێت... پارتی لە پرسی پێکهێنانی حکومەتدا، 

 ناچارە ئەو ڕاستی و ئەو واقعیەتە چەندە تاڵیش بێت، قبوڵ بکات.
ئەوەی لە ناو پرۆسەی پێکهێنانی حکومەتدا، هەموو الیەنەکان پێداگری لەسەر 
دەکەن و بە ئاشکرا بەرووی پارتیدا بەدەستیەوە دەگرن، پێداگرییە لەسەر 
شەراکەتی ڕاستەقینە، بەشدارییە لە بریاری سیاسی هەرێمدا، لەگەڵ بەرنامەو 
کارنامەی حکومەت... دیارە ئەوانەش زۆرتر چوارچێوەیەکی گشتی و  
فریوکارانەیە. هیچ کام لەو حزبانە مەجیان ئەوە نییە، کە کابینەی نوێ حکومەت، 
دەبێ ئازادی و ئازادییە سیاسییەکان بەفەرمی بناسێ، موچەی کریکاران و 
کارمەندان لە کاتی خۆیدا بدرێت و بەرزبکرێتەوە بۆ ئاستی بەڕێوەچوونی ژیانێکی 
شایستە، مافە فەردی و مەدەنیەکان رێزلێگیراو بن، خزمەتگوزارییەکان باش بکرێن 
و کێشەی ئاو کارەباو، تەندروستی و پەروەردە، بەرەو چارەسەر ببرێن و بێکاری 
نەهێڵن، یاساکانی سەردەمی بەعس و دژی ئینسانیەکان الببرێن و جێگایان بە 
یاسایی مۆدێرن و سەردەمی پر بکرێتەوە و هەمووان لەبەرامبەر یاسادا یەکسان 
بن، دەستی دین و کۆنەپەرستی دینی کۆتا بکرێت، دزو مافیاکانی لوشدانی داهات، 
روبەرووی یاسا!! بکرێنەوە، سنورێک بۆ دەستێوردانی واڵتانی ناوچەکە لە 
کوردستان دابنرێت... لەسەروی هەموو ئەمانەشەوە پرسی ئایندەی سیاسی 
کوردستان و الیەنی حقوقیەکەی وەاڵمی کارساز و گونجاوی پێ بدرێتەوە... 
نەبوونی وەاڵمێکی رۆشن بۆئەو پرسانە، ئەو ڕاستیە دەخاتەوە روو، کە حکومەتی 

ساڵی  ٧٢داهاتوو، درێژە پێدەری هەمان ئەو حکومەت و دەسەاڵتە زاڵمانەی 
رابردووە، کە بۆ کەمایەتیەکی کەمی حزب و بنەماڵەو سەرمایەداران بۆتە بەهەشت 
و ژیانی فیرعەونی و بۆ زوربەی هەرەزۆری خەلکی کرێکارو زەحمەتکیشیش بۆتە 
مەینەت ئاواو دۆزەخ و سەندنەوەی سەرەتاییترین پێداویستەکانی ژیان و ژیان 
کردن. خەڵکی کوردستان نابێ هیچ خۆشباوەرییەکان بە حکومەت و کابینەی 
داهاتووی هەرێم هەبێت. لەجێگای ئەوە درێژەدان بەنارەزایەتیەکانیان، کە 
بەبەشداری نەکردن لە هەڵبژاردنەکاندا گۆشەیەکیان نیشاندا و بە خۆپیشاندانەکانی 

 بەر لە هەڵبژاردنەکان گۆشەیەکی تریان خستە ڕوو. 
ڕیگاچارە ریزکردن و زۆر کردنی کابینە حکومیەکان نییە... هەموو جۆرەکانی 
حکومەت لە کوردستان ئەزموون کراون. باشبوونی ژیانی خەڵکی و چاکسازی و 
زامن بوونی مافە فەردی و مەدەنییەکان،  و چارەسەری دۆخی هەرێم و 
خەڵکەکەی لە گرەوی ئەوەدایە، کۆمەڵگەی کوردستان لەژێر ڕکێفی دەسەاڵتی 
بۆرژوا میلیشیایی ناسیونالیستی دەربهێنرێت و ئاینندەی سیاسی کوردستان، 
وەاڵمی کارساز وەربگرێتەوە. ئەمەش لەگرەوی دامەزراندنی سیستەمێکی سیاسی 
بنیاتنراو لەسەر بەشداری راستەوخۆ و بەردەوامی خەڵک لە کاروباری حکومڕانیدا 

 مەیسەر دەبێت.            

هێرش بۆسەر چاالکیەکانی تەڤگەری ئازادی، 
 هێرشە بۆ سەر ئازادییە سیاسیەکان...

لەکاتی  ٧١٦٢-٦-٦٦ڕۆژی هەینی بەرواری 
کۆبونەوەی ژمارەیەك لە ئەندامان و الیەنگرانی 
ڕێکخراوی )تەڤگەری ئازادی( لە پارکی ئازادی لە 
سلێمانی، بۆ یادکردنەوەی تاوانی تیرۆری سێ 
هەڵسوڕاوی پەکەکە لە پاریس، ئاسایشی سلێمانی 
هێرش دەکاتە سەر کۆبوونەوەکەو دەیان کەس لە 
بەشداربووان دەگرێ و رەوانەی زیندانی 
ئاسایشیان دەکات. هاوکات ئاسایشی سلێمانی، 
رێگری لە پیشاندانی فیلمێك دەکات لە سینەما 
سالم کە تایبەت بوو بە ژیان و خەباتی ساکینە 

 چانسز، یەکێك لە ئەندامانی تیرۆرکراوی پەکەکە لە پاریس.
ئەم هیرشانەی ئاسایشی سلێمانی بۆسەر چاالکی و هەڵسوڕاوانی تەڤگەری ئازادی، راستەخۆ بۆ رازیکردن و  

دڵدانەوەی دەوڵەتی فاشیستی تورکیایە بەمەبەستی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵیدا،... لەگەڵ ئەوەدا 
ئەو رەفتارانەی یەکێتی هێندەی تر دەوڵەتی تورکیا هاندەدات بۆ هیرشی زیاتری یەکیتی بۆسەر ئۆپۆزیسیۆنی 
تورکی، هاوکاتیش پیشیلکارییەکی ئاشکرای ئازادی و هەڵسورانی و سیاسییەو هەوڵێکە بۆ بەرتەسککردنەوەی 
پەراوێزی کەشی نیمچە کراوەی کوردستان و ترساندنی خەڵکی کوردستانیشە، لە نارەزایەتی دەربرین و 
پیداگریان لە داخوازییە رەواکانیان... ئیمە بەتوندی ئیدانە هێرشەکانی یەکێتی بۆ سەر تەڤگەری وئازادی و 
هەڵسوراوەکانیان دەکەین و لەپیناو بەرینکردنەوەی ئازادییەکانیشدا، لەپاڵ هەموو دەنگ و رەنگێکی 

 ئازادیخوازییدا دەوەستین...

 تااڵنی لە زمانی خۆیانەوە...
مەال بەختیار بەرپرسی دەستەی 
کارگێری مەکتەبی سیاسی یەکێتی 
نیشتیمانی کوردستان لە وتارێکدا کە 
لەپەیجی تایبەتی خۆی باڵوکراوەتەوە، 
ئاماژە بە دزی و تااڵنیەکی تری 
بەپرسەکان دەکات و دەڵێت "لە چاڵگە 
نەوتەكانی جمبوور لە ناحیەی تازە 
خورماتووی كەركووكدا، رۆژانە 

هەزار بەرمیل نەوت، بە  03ئێستاش 
. كاروانی ئەو نەوتە دزراوانە، شەوانە بەرەو سلێمانی رێچكە  كاروانی تانكەری بەرپرسان تااڵندەكرێت

و سەودای تایبەتی ساخدەكرێنەوە" ئەم تااڵنییە کە مەالبەختیار باسی دەکات، لەگەڵ   و بەپێی سات دەبەستن 
ئەوەدا کە خۆ پارێزی دەکات لە ناوهێنانی بەرپرسە تااڵنچیەکان، تەنها گۆشەیەکە لەو فەرهودەی کە 
بەرپرسە حزبی و حکومیەکانی هەرێم ئەنجامی دەدەن... کاتی ئەوە هاتووە لیستی ناوی ئەو فەرهودچیانە 
ئاشکرا بکرێت و لەژیر گوشاری جەماوەری و دەنگی بەرابەریخوازییدا، رادەستی دادگا و لیپرسینەوە بکرێن... 
مەال بەختیاریش کە ئاگاداری ئەم تااڵنیەو دەیان دۆسیەی تری دزییە، دەبێ لێی بپرسرێ هۆکار چییە، ناوی 

 ئەو تااڵنچیانە نادرکێنن و ئاشکرای ناکەن؟

 لە بۆپێشەوەوە
 

بەگشتی تەعبیریل لەتەتیی “  گۆشەو تەوەرەی تایبەت“ * بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگە لە
 سراسی و فکلی و دونرابرنی کۆمۆنرزمی مارکس و کۆمۆنرزمی کلێکاریی دەکات.

 
* بۆ پێشەوە، هرچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتل لەشوێن و کەناڵی برنلاو وبرستیلاو 

 و نووسلاودا... باڵوبوبێتەوە.
 

* بییابەتییی بییاڵوبییوەوە لە بییۆپییێییشییەوەدا، اەوکییاتە لەمیەی تییاوەنەکەیەوە مییافییی 
باڵوکلدنەوەی هەیە، کە بۆپێشەوە باڵوبوبێتەوە. راسپاردەی بۆپێشەوەیە، کە تاوەنی 

 بابەتەکە ااماژە بەناو اەو ژمارەی بۆپێشەوە بدات، کە بابەتەکەی ترادا باڵوبۆتەوە.
 

* درەنگ ناردنیی بیابەتەکیای، لەکیاتیی راگەیەنیدراوی تیۆییدا، شیانسیی بیاڵوبیونەوە 
 لەدەست دەدات.
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پەیوەندیەکی نایاب لەنێێێوان 
مێێارکێێس و کێێێێێشێێمەکێێێێێشێێی 
چینایەتی هەیە لە فەرەنسێا. 
ئەگەر لێکچوونەکە ڕاستبێت 
و بێێڵێێێێێیێێن لە پەیێێوەنێێدی 
)خێێۆشێێەویسێێتێێی( دەچێێێێێت، 
ئەمە سێەرەڕای بێیێرمەنێدی 
بێوێنەکەی مێارکێس. ڕەنێگە 
ئەم پەیێێێێێوەنێێێێێدیە لەالی 
زۆرێێێێێێێک ون بێێێێێێێێێێێێێت. 
تاقیکردنەوەکانێی شێۆڕشێی 

ی  ٦٤٨٤/٦٤٨٢سێێێێاڵێێێێی 
فەرەنسا هزری مارکسێی زۆر دەوڵەمەنێد کێرد، وانەی 
زۆری لێ هەڵێێێنێجێا و بەشێێێوەیەکێی پێتەو و زانسێتێی 
گشتێی کێردەوە بێۆئەوەی بێبێێێتە پێاڵێپێشێتێی بێیێردۆزی 
کێشمەکێشی چینایەتی لە دنیێای هێاوچەرخ، کە لەسێەر 

 جیاکاری و نەبوونی ماف بەندە. 

لەو ساتەوە کە دەکێاتە نێزیێکەی سێەدە و نێیێو، چێیێنە 
بێێێێبەشێێەکێێانێێی فەرەنسێێا لە خەبێێاتێێدان و داواکێێارن بێێۆ 
باشترکردنی ئاستی گوزەران و ژیانیان تێاوەکێو ئەمێڕۆ 
شێێەمێێمە، بەاڵم زوربەی ڕاپەڕیێێن و شێێۆڕشێێەکێێێان 
شێێکێێسێێتێێیێێان هێێێێێنێێاوە بەبێێێێێنەوەی داواکێێاریەکێێانێێیێێان 
بەدەسێێتێێبێێێێێنێێن. یێێان بەزەبێێری هێێێێێز و تێێونێێدوتێێیێێژی 
دەسەاڵتدارانی بۆژوازی سەرکوتکراوە، یان بێشێەرمێانە 

 هەڵخەڵەتێنراون.

(  حێێکێێومەتێێی بێێۆژوازی ٦٧/٦/٧١٦٢ئەمێێڕۆ شێێەمێێمە)
هەزار پۆلیێس بە  ٤١فەرەنسی بەسەرۆکایەتی ماکرۆن؛ 

تێێانێێک وسێێەیێێارەوە کێێۆی کێێردۆتەوە دژ بە ئێێێێێلە  
زەردەکان. هەروەها کەمپینی ڕاگەیاندنێی بەکێارخسێتێوە 
بۆ ناوزڕاندنی ئامانجی ئەو بزووتنەوەیە بە گوتنی" ئەو  
نێێاڕەزایەتێێیەیێێانەی کە کێێۆمەڵێێگەکەمێێان دەیێێبێێیێێنێێێێێت، 
هەنێێێدێێێێکێێێجێێێار هێێێۆکێێێارەکەی ئەوەیە کە زۆرێێێێک لە 
هاونێیێشێتێمێانێیێان بێاوەڕیێان وایە کە لەتێوانێادایە شێت 
بەدەست بێنیت بەبێ ماندووبوون!!!"  لەالیەکێی دیێکەوە 
داوای گفتوگۆی نیێشێتێمێانێی کێردووە، ئەمەش لەپێێێنێاو 
باڵوەپێکردن بە بزووتنەوەکە و جیێاکێردنەوەی بەشێێێک 
لێێ. ئەمە شێوە و کارنامەی حکومەتە بێۆژوازیەکێانە لە 
دێرزەمانەوە لەپێناو پاراستنی دەسێەاڵتێیێان، کە لەسێەر 
زەبروزەنگ و چەواشێەکێاری دامەزراوە. وەک دەڵێێێن 
مەسەلە گرنگەکە ئەوەیە: بزووتنەوەی ئێلە  زەردەکێان 
لە برەو و پێشکەوتندایە لە نێاو کێۆمەڵێگەی فەرەنسێی، 
بەجۆرێکی جدی حکومەتی ماکرۆنی تێوشێی دڵەڕاوکێێ 

 کردووە. 

بەجۆرێک داواکێاریە ئێابێووریەکێان بەرزبێوونەتەوە بێۆ 
داواکێاری فێێراوانێێتێێری سێێیێێاسێێی، جێێۆرەکەی جێێیێێایە لە 
سەرەتێای هەفێتەکێانێی بێزووتێنەوەکە، وەک" نێرخەکێان 
لەپاریس دادەبەزێنیێن" بێوە بە شێیێعێاری" گێۆڕانێکێاری 
لەتوانادایە، ئەگەر یەکگرتووبین". یەکێێێک لە ڕێێکێخەران 
لە هەفتەی ڕابردوو گووتی" هەموو ڕۆژانێێێکێی شێەمێمە 

، پێێێداگێریێش ٧١٦٢لێرە ئامادە دەبین بەدرژایێی سێاڵێی 

دەکەیێێن لەسێێەر بەدەسێێتەوەگێێرتێێنێێی دەسێێەاڵت لەالیەن 
هاونیشتمانیان. وە دەمانەوێت دەوڵەت گشێتێی بێێێت و 
گەل ڕێێێێکێێێیێێێبێێێخێێێات و گەلێێێیێێێش بەڕێێێێوەی بەرێێێێت". 
خۆپیشاندەران لە کۆتاییدا هاواریانکرد" ماکرۆن دەسێت 

 لەکاربکێشەوە". 

بەڕاسێێتێێی ئەم شێێیێێعێێارانە شێێۆڕشێێگێێێێێڕانەن، داوای 
گێێۆرانێێکێێاری ئێێابێێووری دەکێێات )دابەزانێێدنێێی نێێرخ( و 
گێێۆڕانێێکێێاری سێێیێێاسێێی ڕۆشێێنێێیێێش لە وتەی ڕابەرانێێی 
بزووتنەوەکە دەبیسترێت، بەاڵم ئایا ئەمە بەسە) کافێیە(؟ 
تەنانەت بۆ توێژی بۆرژوازی بچووکێیێش لە شێوفێێێری 
ترێلەکان و فەرمانبەران و خوێندکارن وخانەنشیێنێان و 

 جووتیاران...، بەدەر لە چینی کرێکار؟

وانەکێێانێێی مێێارکێێس کەلە ئەزمێێوونێێی کێێێێێشێێمەکێێێێێشێێی 
چێیێنێایەتێی لە فەرەنسێا دەریێێکێردوە،  ئێامێۆژگێاریێمێێان 
دەکات، دوای ئەوەی کە بەشۆڕشێی حێوزەیێران سێاڵێی 

ناسرا و شکستی هێێێنێا، کە هێۆکێاری شێکێسێتێی  ٦٤٨٤
شۆڕش؛ دەگەڕێتەوە بۆ شیعاری بێۆژوازی بێچێووک و 
جووتیارانی شۆڕشگێڕ لە چاکسازی چینایەتی وەستا و 
بەوەنێێدە ڕازی بێێوون! لەسێێەر کێێرێێێکێێاران پێێێێێویسێێتە 
بەردەوامێێێی بەشێێێۆڕش بێێێدەن وبێێێیێێێکەنە "شێێێۆڕش 

 بەردەوامە".

مارکس لە بێانێگەوازی بێۆ کێۆمەڵەی کێۆمێۆنێیێسێتەکێان 
لەفەرەنسا ئاماژە دەکاتە بەوەی" لەسەر حیزبێی چێیێنێی 
کێێرێێێکێێار پێێێێێویسێێتێێدەکێێات هەرچێێی بێێۆیێێان دەکێێرێێێت 
بەشێوەیەکی ڕێکخێراوتێر دەرکەون، تێابێۆیێان دەکێرێێت 
یەکگرتووتربن، تا بۆشیان دەکرێت سەربەخێۆتێر بێن..."" 
کەواتە گۆرانکاری  لە توانێادایە ئەگەر یەکێگێرتێووبێیێن".  
چێێونێێکە" پێێرسێێەکە بێێۆ ئێێێێێمە لە دەوری گێێۆڕانێێکێێاری 
خێێاوەنێێدارێێێتێێی تێێایێێبەتێێدا قەتێێیێێس نێێامێێێێێنێێێێێت، بەڵێێکێێو لە 
نەهێشتنیدایە، لە پشتیوانی جیێایێی چێیێنێایەتێیێدا نەخێێێر، 
بەڵکو نەهێشتنی چینەکانە، وە لە چێاکێردنێی کێۆمەڵێگەی 
 ئێستادا نییە، بەڵکو دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی تازەیە"

قووڵکردنەوەی شێیێعێارەکە" "دەمێانەوێێت ئەو دەوڵەتە  
گشتیەی کە گەل ڕێێکێیێدەخێات و بەڕێێوەی دەبێات" بە 
ڕۆشنی  بکەینە حکومەتی کێرێێکێاری" تەنێیێا لە ڕێێگەی 
ئەوەوە هەموو بێمافیەکان نامێنن و باشکردنێی کێرێ و 

 ئاستی بژێوی و گوزەران دێتە دی.

 

لەگەڵ هەفتەی نۆیەمی نمایشی بەهێزی 
 ئێلەگ زەردەکان لە فەرەنسا!

 نووسینی: ئەحمەد عبدالستار

 

هەڵوێستی "لینین" سەبارەت بەئازادی 
 خۆشەویستی و هاوسەرگیری چی بووە؟

 
 وەرگێرانی: سەردار عەبدواڵ

یەکێ لەو پرسیارانەی لە 'لینین" کرا سەبارەت بە خۆشەویسێتێی  ٦٢٦١لە ساڵی 
و هاوسەرگیری بوو لە الیەن ژنە خەباتکاری بزووتێنەوەی ژنێانێی جێیێهێانێیەوە 
"ئینیسا ئەرماند" کە دواتریش سەرجەم وەاڵمەکانی کردە نامیێلەیەک بێۆ ژنێانێی 
 کێێێێێرێێێێێێکێێێێێار سێێێێێەبێێێێێارەت بە کێێێێێێێێێێێشێێێێێە کێێێێێۆمەاڵیەتێێێێێیەکێێێێێانێێێێێیێێێێێان. 
پاش ووردبوونەوە لە پرسیارەکە "لینین" پرسیارەکەی بە جۆرێێکێی تێر لێێێکێرد: 
ئایا مەبەست لەمە جوداکردنەوەی خۆشەویستیە لە بەرژوەنێدیێیە مێاددیێیەکێان
)پارە وسامان(؟ یا لە خورافات؟ یا زۆرداری باوکان ودایکان؟ یا لە خێورافێاتێی 
کێۆمەڵێێگێێا )داب ونەریێێتە کێۆنەکێێان(؟ یێێا لە تەسێێک بێێیێێنێێی ووردە بێێۆرژواکێێان 
)جوتیاران یا ڕۆشنبیران(؟ یا لە کۆت و بەندی یێاسێا ودادگێا وپێۆلێیێس؟ یێا لە 
جیدیەتی خۆشەویستی؟ یان ئامانجی منداڵ دروستکردن؟ یا ئەوەی بە ئێازادانە 
خیانەت لە هاوسەرگیری بکرێت؟ ئەگەر وەاڵم بەم پێرسێیێارانە بێدەیێنەوە سێێ 
خاڵی دوایی پەیوەندیان نییە بەم مەسەلەوە بۆ ئەوەی خێوێێنەر بە ئێاسێانێی لە 
هەڵێێویسێێتێێی کێێۆمێێۆنێێیێێزم تێێێ بێێگێێات لەم بێێارەوە، دەبێێی ئەوە بێێلێێێێێیێێن بە بێێێ 
جیاکردنەوەی خۆشەویستی لەمانە هەڵێوێسێتەکە دوور دەبێێێت لە هەڵێوێسێتێی 
 کێێێێێۆمێێێێێۆنێێێێێیێێێێێسێێێێێتێێێێێی سێێێێێەبێێێێێارەت بە ئێێێێێازادی خێێێێێۆشێێێێێەویسێێێێێتێێێێێی.
لە ڕوانگەی کۆمۆنیستەکانەوە خۆشەویستی ڕاستەقیێنە نێابەسێتێریێتەوە بەهێیێچ 
شتێکی ترەوە، ئازادی خۆشەویستی بە مێانێای جێیێاکێردنەوەیەتێی لە ئێامێانێجە 
مادییەکان )پارە وسامان(، لە خورافات، لەهەر جۆرێێکێی بێێێت، لە دوو ڕوویێی 
ودرۆکردن، لە زۆرە ملێی باوکان ودایێکێان، لە یێاسێا دژە یەکسێانێیێیەکێان، بە 
مانایەکی تر ئازادی خۆشەویستی ڕەها بە مانێای هەڵێبێژاردنێی هێاوژیێن   ژن 
بێت یا پیاو وە بەستنی گرێبەست تەنها دەبێ لەسەر بنەمای خۆشەویستی بێێت 
وهیچی تر ، ئەگەر ببەسترێتەوە بە هەر شتێکی ترەوە ئەوە خۆشەویستی نێیێیە، 
هەر هاوژینی دروست کردنێک لەسێەر بەرژوەنێدەیێیە ئێابێوریەکێان بێێێت ئەوە 
سەرکەوتنی تێیێا نێابێێێت، بە تێایێبەت ئەوە لە بەرچێاو بێگێیێرێێت هێاوژیێنەکەت 
دەوڵەمەندەو خاوەن پارەو سامانە لە کاتێکا ئەو کەسە هەڵگری هیچ بنەمێایەکێی 
ئینسانی نییە بۆ هاوژینی پێکهێنان، ئەمەش دەبێێتە هێۆی سێەرهەڵێدانێی درۆ و 
دووڕووی و ستەم کردن، خۆشەویستی ڕاستەقیێنە پێێێویسێتێی بە ڕاسێتێگێۆیێی 
وگۆڕینەوەی هاوسۆزی بۆ یەکتر هەیە. لە خۆشەویستیدا دوو کەس بەشێدارن، 
بەاڵم سێیەمیش دێتە بوون ئەویش ژیانێکی نوێیە، لێێێرەشێەوە بەرپێرسێیێارەتێی 
دەبێتە ئەرک لە بەرانبەر مرۆڤدا )لە بەرانبەر منداڵی خۆشەویسێت وە نەوەکێان 
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 سەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە         ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە   ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە       
ل ز ەەی ەەر    و ەەە  و  و ەەە ەەرەەم  و   سەە   ز ەەی ەەر  ەە           لەەەەە ەە ەەر 
  ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە سەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە    ە   

https://bnibou3iyach3.skyrock.mobi/817 س یەمۆک(  یڵپ ڕ ( 
 

ساڵ، مافیان  ٦١هەموو دوو تاکی سەروو 
هەیە کە بەمەیل و ئارەزووی خۆیان 

 پێکەوە بژین

https://bnibou3iyach3.skyrock.mobi/817%D9%85%D8%A7%DA%B5%D9%BE%DB%95%DA%95%DB%8C?fbclid=IwAR0cDeB7Rx0qh7yUpBM7xaTPLxDW7kPoyZPA1bcGH0kXoxVQvD77uF8LjMc


 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net ڵڵسڵاسڵسڵشڵالڵستڵڵهڵهبڵاوڵراوه 

 15/1/2019(  34)ساڵی دووەم ژمارە 

چەنێێدیێێن سێێاڵ لەمەوبەر مێێام جەالل بە 
چاپ وپەخشی سێەردەم  بۆنەی کردنەوەی 

لە شاری سلێمانی گووتی، هەموو کەسێێێک 
ئێێازادە قسێێە و ڕەخێێنەی خێێۆیێێی بێێکێێات، 

ڕەخنە لە منیش بگرن، کێردنەوەی  تەنانەت 
پارکی ئازادی بە پێویستی سێەردەمێی دانێا 
و بە شوێنی کۆبوونەوەی ئازادی نێاسێانێد، 
ئەم قسێێێانە هەمێێێوو بە ڤێێێیێێێدیێێێۆ هەیە 
لەتەلەفێێیێێزیێێۆن و یێێوتێێوب و فەیسێێبێێوکێێدا 
بێێاڵوکێێراوەتەوە، لە کێێاتێێێێێکێێدا ئەو قسێێانە 
دەکێێات شێێێێێرکێێۆ بێێێ کەسێێی شێێاعێێیێێر لە 

، بەاڵم دیێێارە ئەو  تەنێێیێێشێێتێێی وەسێێتێێاوە
قسانەی مام جەاللی تەنها بۆ ڕاگەیاندنەکان 
بووە و هێیێچێی تێر، ئەوەتێا لە دوایێی ئەم 
وتارەوە خەڵکێکێی زۆر بەهێۆی هەبێوونێی 
بێێێێیێێێێروبێێێێاوەڕی سێێێێیێێێێاسێێێێی جێێێێیێێێێاوازو 
بێێاڵوکێێردنەوەی ڕەخێێنەکێێانێێیێێانەوە تێێووشێێی 
ئازار و ئەشکەنجە و زیندانیکردن، تەنێانەت 
زۆرجار ڕەخنەگرانی دەسەاڵتی بێاشێووری 
کوردستان ڕوبەڕووی ڕفێانێدن و تێیێرۆرو 
کوشتێنێیێش و بێوونەتەوە لە ژێێر سێایەی 
 .دەسەاڵت و سیستەمی قوتابیانی مام جالل

 
واتە )(   ۱١۲۱بەفێێرانێێبێێاری۱۲لە بەرواری)

ئێێاسێێایشێێی سێێلێێێێێمێێانێێی تێێارا (  ۲۲-۲-۱۱۲۱
حسێن وتەبێژی تەڤگەری ئازادی و زیێاتێر 

کەسێێی دیێێکەی لە پێێارکێێی ئێێازادی  ١١لە 
شاری سلێمانی دەستگێیێرکێرد. بەپێێێی ئەو 
هەوااڵنەی کە لەسێێەرچێێاوە و مێێیێێدیێێا و 
ڕاگەیاندن و مێاڵێپەڕەکێانێدا بێاڵوکێراوەتەوە. 
هێێۆکێێاری ئەم دەسێێتێێگێێیێێرکێێردنە بەهێێۆی 
ئەوەبێێووە کە بەمەبەسێێتێێی نێێمێێایشێێکێێردنێێی 
فیلمی تایبەت بە ساکینە جانسز هاواڵتیێیێان 
و ئەندامانی تەڤێگەری ئێازادی لە سێەکێۆی 

 .ئازادی پارکی ئازادی کۆببوونەوە
 

پێێێێێش چەنێێد ڕۆژێێێک لەمەوبەر کێێۆمەڵێێێ 
کتێبفرۆش لەسێەر فێرۆشێتێنێی کێتێێێبەکێانێی 
عبداڵلە ئۆجەالن و هەندێ مامۆستا لەسێەر 
پێشنێیێاری پەخشێکێردنێی فێیێلێم دەربێارەی 

 .جانسز و هاوڕێکانی دەستگیرکراون
هەروەها لەناوچەی ژێر دەسەاڵتی سەوزی 
یەکێتی نێیێشێتێمێانێی کێوردسێتێان سێەرجەم 
بارەگاکانێی تەڤێگەری ئێازادی کێوردسێتێان 
داخێێێێێێێران. ئەمەش لەدوایێێێێێێێی ئەوە 

کەیەکێێێێێتێێی نێێیێێشێێتێێمێێانێێی کێێوردسێێتێێان  هێێات
پەیوەندییەکانی لە دەوڵەتی تورکیادا بەرەو 
خێێراپێێی چێێوو، یەكێێێێێتێێی بەمەبەسێێتێێی دڵ 
ڕازیکردنی دەولەتی تورکیا، هێرش دەکێاتە 
سەر ئۆپۆزیسیۆنی تێورکێی و کەسێایەتێیە 

 سیاسیەکانیان.
 

بەپێی سەرچاوەی ڕاگەیاندنەکان کەهێزێکی 

باڵوکردۆتەوە، لە سەرای ئێازادی،  زۆریان 
لە ئەنجامدا هەریەکە لە شەهێن محەمەد، و 
حاجی ئازاد هاوسەرۆکی تەڤگەری ئێازادی 
و سەالح خدر رۆژنامەنێووس و کێلێسێووم 
حسێێێێێن ئەنێێدامێێی دەسێێتەی بەڕێێێوەبەری 

سێێاڵێێیێێشێێی  ٨بێێۆ  ٣تەڤێێگەر و مێێنێێداڵێێێێێکێێی 
ئەوانێێێیێێێش لەگەڵ تێێێارا حسێێێێێێێن  تێێێیێێێایە

 .دەستگیرکراون
 

لە زۆرێک لە ڕاگەیاندنەکاندا باڵوکراوەتەوە 
کە هێزێکی زۆری ئێاسێایێش لە دەوروبەی 
پارکێی ئێازادی سێلێێێمێانێی بێاڵوکێراوەتەوە 
بەمەبەستی ڕێگریکردن و سێەرکێوتێکێردنێی 

لەوشێێوێێێنەی بێێڕیێێاربێێوو  ئەو چێێاالکێێیێێیەی 
فیلمەکەی تێدا نمایش بکرێێت کێۆبێونەوە و 
ڕێگەیان نەداوە فێیێلێمەکە نێمێایێش بێکێرێێت، 

لە ئێێسێتێادا هێێێزێێکێی زۆری ئەمێنێی و  و 
ئاسایێش لە دەروازەکێانێی پێارکێی ئێازادی 

 .جێگیرکراون
 

ئەنێدامێی  03دەستگیرکردنی تارا حسێن و 
چێێاالک کە تەنێێهێێا ویسێێتێێبێێویێێان فێێیێێلێێمێێێێێکێێی 
دۆکۆمێنتاری پێشکەش بێکەن لە سێەکێۆی 
ئازادی سلێێێمێانێی، تەنێهێا سێەرکێوتێکێردنێی 
ئازادی نییە، بەڵکو دروستکردنی تێرسێی و 

دەسێێەاڵتێێی سێێەرکێێوتێێگەری و  زاڵێێبێێوونێێی 
وەحشێێیێێگەری حێێیێێزبە بێێۆ تەواوی خەڵێێک. 
هەر هێێێێێزێێێک ئەگەر پێێێێێچەوانەوەی یێێاسێێا 
مەدەنێێی و شێێارسێێتێێانێێیێێیەکێێان کێێاری کێێرد 
پێویستە بەپێی یاسا مامەڵەی لەگەڵ بکێرێ، 

نەک بە زەبێێێری هێێێێێێێزی چەکێێێداری و 
سێێێەرکێێێوتێێێگەری. بەم هەنێێێگێێێاوە هێێێیێێێچ 

لەگەڵ دەسێێەاڵتێێێی  جێێیێێاوازێێێکێێتێێان نێێیێێیە
تێیێرۆریسێتێی  بەعس و دەوڵەتی  فاشیزمی 

ئێیێسێالمێێیێی ئێێێێران و دەوڵەتێی ئێیێسێالمێێی 
تێێێورکێێێیێێێادا کە ڕۆژانە درێێێێژە بەکێێێاری 
سێێێەرکێێێوتێێێکێێێردن و زیێێێنێێێدانێێێیێێێکێێێردنێێێی 
هەڵسوڕاوانی موخالیفانی خۆیێان دەدەن و 

 .ئازار و ئەشکەنجەیان دەدەن
 

ئەمەش لە کاتێکدایە، دوای ڕێێگێریێکێردن لە 
نمایشی فیلمی تایبەت بە ژیێان و خەبێاتێی 
ساکینە جانسز لە سیێنەمێا سێالێمێی شێاری 
سلێمانی، بڕیاری داخستنی سێیێنەمێا سێالێم 
لەالیەن هێزەکانی ئاسێایشێی سێلێێێمێانێیەوە. 
تەڤێێگەری ئێێازادی بێێڕیێێاریێێدا لە سێێەکێێۆی 
ئازادی پێارکێی ئێازادی شێاری سێلێێێمێانێی 
فیلمەکە نمایشبکەن. ناوەڕۆکێی فێیێلێمەکەش 
بێێێێێێاس لە خەبێێێێێێات و ژیێێێێێێانێێێێێێی 

 . گیانبەختکردووانیان دەکات تێکۆشەرانی 
شەرمەزاری یە بۆ سیستەم و دەسێەاڵت و 
حێێێیێێێزبێێێێێێێک کە بێێێانێێێگەشێێێەی ئێێێازادی و 
دیێێمێێوکێێراسێێی و مێێافێێی مێێرۆ  و مێێافێێی 
چێێارەنێێووس دەکێێات، بەاڵم بە درێێێژایێێی 
دەسەاڵتی لەکوردستانێدا لەسێەر بێیێرورای 

جیاواز موخالیفان و ڕەخێنە گێران  سیاسی 
دەستگیێر  و ئازادیخوازان و یەکسانیخوازان

 ..دەکات
لە دەسەاڵتی ۱۲ئەمە نیشانەی ئەوەیە پاش 

حیێزبەکێانێی بێاشێووری کێوردسێتێان هێیێچ 

هەنێگێاوێێکێیێان بەرەو پێێێشێەوە نەنێاوە کە 
باشووری کوردستان بکرێتە کۆمەڵگەیەکێی 
سێێیێێکێێۆالر و ئێێازاد بەپێێێێێچەوانەوە، بەرەو 
دواوە گەڕێێێێێنێێێێدراوەتەوە. یێێێێاسێێێێاکێێێێانێێێێی 
عەشیرەت و بنەماڵە و حیزب زیاتر پەرەی 
پێدراوە لە یاسا و سیستەمی دامەزراوەیێی 
شێێارەسێێتێێانێێی و مەدەنێێی و نێێوێێێگەری 
لەسێێەرجەم بێێوارە جێێیێێاوازەکێێانێێدا. بێێۆیە 
پێویستە خەڵکی ئازادیخواز و یەکسانیخواز 
و تەواوی خەڵکێی بێاشێووری کێوردسێتێان 

دەسێەاڵتێی مێیێلێیێشێایێی  چیتێر ڕێێگێا نەدەن
وچەکێێداری زاڵێێبێێێێێت و یێێاسێێا مەدەنێێی و 
شێێارسێێتێێانێێی و پێێێێێشێێکەوتێێنێێخێێوازەکێێان 

لەالیەن پێێێارێێێێزەرانێێێی  فەرامێێێۆشێێێبێێێکێێێرێێێێن
دەسەاڵتی حیزبەکێانەوە. پێێێوێسێتە ئێازادی 
بێێێێۆ هەمێێێێووان بێێێێچەسێێێێپێێێێێێێێێت بەبێێێێێ 
هەرجیاوازییەک، چونکە گرینگێی هەبێوونێی 

 . ئازادی لە هەبوونی جیاوازییەکاندایە
 

گێێرفێێت و کێێێێێشێێەیەکێێی گەورەتێێر هەیە لە 
بێێاشێێووری کێێوردسێێتێێان کە پەیێێوەنێێدی بە 
دەسەاڵت و سیستەمی چەوسێنەرەوە نیێیە، 
ئەویێێش پەرتەوازەیێێی و پەرش وبێێاڵوی 
داکۆکیکەران و بەرگریکەرانی چەسێپێانێدنێی 
ئازادی ڕادەربڕینی بێ مەرجە. کەپێێێویسێتە 
بێێۆ داهێێاتێێوو گەشێێە بە هێێاوخەبێێاتێێی و 
تێکۆشێانێی زیێاتێر بێدەن بێۆ چەسێپێانێدنێی 
ئێێازادی. کێێاتێێێێێک ڕۆژنێێامەنێێووس، چێێاالکێێی 
مەدەنێێێی، سێێێیێێێاسێێێی، ڕۆشێێێنێێێبێێێیێێێرێێێێک، 
هێێونەرمەنێێدێێێک، هەرکەسێێێێێکێێی تێێر لە هەر 
حیزب و ئایین و عەشیرەتێک بێێێت کێاتێێێک 
هێرش دەکرێتە سەری و ڕوبەووی فشێار 
و ئازار و زینێدانێیێکێردن دەبێێێتەوە لەسێەر 
خسێێتێێنە ڕوویێێی بێێیێێروبێێاوەڕ و بێێۆچێێوونە 
ڕەخنەیی و کارەپیشێەیێیێیەکێانێی، پێێێویسێتە 
هەموو الیەک بەرگری لێێێبێکەیێن و داوایێی 
ئازادبوونی بۆ بکرێ. ئەمێڕۆ کە الیەنێێێکێی 
دیێێێاریێێێکێێێراو فشێێێاری دەخێێێرێێێێتە سێێێەرو 
هەڵسوڕاوانی زیێنێدانێی دەکێرێ ئەگەر بێێ 
دەنێێگێێی لێێێ بێێکێێرێ بێێۆ داهێێاتێێوویێێی ڕوو 
بەڕوویی ئەوانی تێریێش کە بێاوەڕیێیێان بە 
ئێێێازادی و بەرابەری و یێێێاسێێێا مەدەنێێێی 

 وشارەستانییەکان دەبێتەوە.
بێێێۆیە پێێێێێێێویسێێێتە هەمێێێووالیەک داوایێێێی 
ئازادبوونی زیندانێیێانێی سێیێاسێی بێکەن لە 
باشووری کوردستان، کە بە هێۆی خسێتێنە 
ڕوویی ڕەخنە و بۆچوونە سیاسیێیەکێانێیێان 
زیندانی کراون لە شارەکانێی سێێێلێمێانێی و 
هەولێێێێێێێر و دهێێێۆک سێێێەرجەم شێێێار و 

 . شارۆچکەکانی باشووری کوردستان
 

ئازادی زنجیر  بەسە چیتر 
 مەکەن

 

  عبدالرحمن رسول

ئازادی بێقەیدو شەرتی بیروباوەر، دەربڕین، کۆبوونەوە، مانگرتن 

 و خۆپیشاندان... مافێکی سەرەتایی خەڵکی کوردستانە!
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ژیاننامەی سیاسی  هاوڕێ جەبار لێوان لێو و 
سەرڕێژ بوو لە هەورازو نشێو، خەباتی نهێنی 
و زیندان و کاری کۆمۆنیستی ئاشکرا و 
ڕێكخراو... ئەم خەباتەی هاوڕێ جەبار 
بەچەندین وێستگەی جیاجیادا، نەک هەر 
هاوڕێ جەباری کردە سیمایەکی ناسراو و 
خۆشەویستی ناو بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و 
مارکسیستی لەسەر ئاستی عێراق و 
کوردستاندا، بەڵکو هاوکات، کردی بە 
کاراکتەرێکی سەرەکی لە دروستکردنی 
مێژوویەکی پرشنگداری بزوتنەوەی 
کۆمۆنیستی. لەم مەراسیمانەدا کە بۆ رێزنان 
لە خەباتی کۆمۆنیستی ئەو سازدران، بەجیا لە 
ژیاننامەکەی ئاوڕ لە بەشێک لە وێستگە 
سەرەکیەکانی کاری سیاسی و کۆمۆنیستی 

 ئەو درایەوە:

جەبار مستەفا، ڕابەرێکی بەرجەستەی 
بزووتنەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری عێراق و 
کوردستان و ڕێبوارێکی ماندوونەناسی ڕێگای 
ئازادی و یەکسانی ئینسانەکان بوو. کەزیاتر لە 
چواردەهە بێ وەستان و خۆنەویستانە تا دوا 
ڕؤژەکانی ژیانی، ساتێک لە تێکۆشان لەم 

 پێناوەدا وچانی نەدا. 

، دوای ساڵ و  ٣٦/٦٧/٧١٦٤بەداخەوە ڕۆژی 
نیوێک ملمالنێ لەگەڵ نەخۆشی شێرپەنجەدا، 
دڵی گەورەی جەبار مستەفا لەشاری سیدنی 
ئوسترلیا لە لێدان کەوت. مەرگی ناوادەی ئەو 

ساڵیدا، خەم و پەژارەی خستە  ١١لەتەمەنی 
دڵی خێزان و کەس و کارو  سەدان و هەزاران 

 ئینسانی کۆمۆنیست و  ئازادیخوازەوە.

بۆ ڕێزلێنان لە نزیک بە نیو سەدە خەبات و 
تێکۆشانی ئەم ڕابەرە گەورەیەی ڕێگای 
ئازادی و یەکسانی، لەالیەن حیزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان و  کەسو 
کارو هاوڕێ و دۆستانییەوە، چەندین مەراسیم 
لە کوردستان و چەندین واڵتی ئەوروپا و 
هاوکات دوو مەراسیم لەشاری سیدنی 

 ئوسترالیا بەڕێووەچوون. 

یەکەمین مەراسیمی  ٨/٦/٧١٦٢بەرواری 
رێزنان لە یادی خەباتکارانەی کۆمۆنیستی 
هاوڕی جەبار لە هۆڵی رۆشنبیری جەماوەر 
لەشاری سلێمانی بەڕیوەچوو، مەراسیم 
بەسرودی قرمژن ئاسای ئەنتەرناسیونال و بە 
بەشداری سەدان کەس لە هاوڕییان و 
دۆستانی، کەس و کارو ئینسان دۆستان و 
هاوڕییانی کۆمۆنیستی و نوینەرانی چەندین 
حزب والیەنی سیاسی دەستی پیکرد. لەو 
مەراسیمەدا بەجیا لەخوێندنەوەی ژیاننامەکەی 
وتەی هەردوو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی و 
کوردستان و عیراق پێشکەش کرا، پاشان 
هەڵدانەوەی الپەرەو وێستگەکانی ژیانی 
کۆمۆنیستی هاوڕێ جەبار، بە فیلمێکی جواڵو 
خرایە روو، هاوکات لەالیەن هاوڕییانی و 
کەس و کارییەوە ئاماژە بە  رۆڵی هاوڕی 
جەبار لەماوەی تیکۆشانیدا کرا،   لە 

بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و چەپ و کرێکاریی لە 
عێراق و کوردستان و لەهەردوو حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق و کوردستاندا... 
هەروەها لەم مەراسیمەدا ئاماژە بەتواناییەکانی 
کرا لە بواری کاری ڕیکخراوەیی و باوەری 
قوڵی بەسەرکەوتنی کۆمۆنیزم و راوەستاوی 
لە زیندان و نووسین و وەرگێران و رۆڵی لە 
رادیۆدا... هەروەها چەند بەش لە وتووێژی 
هاوڕی جەبار لەگەڵ سەکۆی چەپی 
تەلەفزیۆنی ئازادی نیشان درا... بە جیا 
لەوانەش جگە لە خوێندنەوەی پەیامی حزب و 
الیەنە سیاسیەکان بەدانانی چەندین چەپکە 
گوڵی وەفا و دانانی دەفتەری یاداشتکردن و 
لەناو شورو شەوقی شانازیکردن بە یادی 
خەباتکارانەی هاوڕی جەبارەوە، مەراسیم بە 
سرودی ئەنتەرناسیونال، کۆتایی پێهات... 
شایانی باسە مەراسیمەکە لەالیەن" ئاڤان 

 جەالل و ئازاد مەجیدەوە" بەڕێوەبرا.

پاش  ١/٦/٧١٦٢هەروەها ڕۆژی شەممە، 
ڕێوڕەسمی دوا دیدار و ماڵناوایی خانەوادە و 
دۆستانی لە هاوڕێ جەبار، مەراسیمێک لەسەر 
تەرمەکەی لەهۆڵی پاینگرۆ  نۆرس چەپڵ 
لەگۆڕستانی پاینگرۆ  لە گەرەکی مینچنبێری 
شاری سیدنی سازکرا. مەراسیمەکە بە 
دەقیقەیەک وەستان بۆ یادی ئازیزی جەبار 
مستەفا دەستی پێکرد. لە مەراسیمەکەدا 
سەرەتا وتەی شیرین موراد، هاوژینی هاوڕێ 
جەبار لەالیەن ئاشنا مولودەوە پێشکەشکرا. 
پاشان هەرسێ کچەکەی، زاریا، ماردین و لیزا 
وتەی خۆیان پێشکەشکرد. ئەوان لە وتەکانیاندا 
باسیان لەکارەکتەری هاوڕێ جەبار کرد وەکو 
هاوژین و باوکێکی دڵسۆز و خۆشەویست و 
خەمخۆری خانەوادەکەی. پاشان عدنان کەریم، 
هاوڕێی دێرینی هاوڕێ جەبار، باسی لە 
تێکۆشان و خۆڕاگری و ئنساندۆستی ئەو کرد. 
چیمەن عارف وتەی کۆمیتەی ئوسترالیای 
حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستانی 
پێشکەش کرد و سوپاسی ئامادەبووانی کرد 

بۆ بەشداربوونیان لە ڕێوڕەسمەکەدا. بە 
نمایشکردنی سالیدشۆیەک، کە گەشتێکی خێرا 
بوو بەناو وێستگە جیاجیاکانی ژیانی هاوڕێ 
جەبار مستەفادا، مەراسیمەکە کۆتایی هات. 
شایانی باسە مەراسیمەکە لەالیەن مەنسور 

 ڕەزاقییەوە بەڕێوە دەبرا.

پاش تەواوبوونی مەراسیمەکە، ئامادەبووان 
تەرمی هاوڕێ جەباریان یاوەری کرد تا دوا 
مەنزڵگەی لە گۆڕستانی پاینگرۆ . لەوێ لەناو 
ئاپۆرە و ئەڵقەی خانەوادە و دۆست و 
هاوڕێیانیدا تەرمی هاوڕێ جەبار لەگەڵ 
سروودی ئانتەرناسیۆنال، سروودی 

 نێونەتەوەیی کرێکاران، بەخاک سپێردرا.

، لە هۆڵی ١/٦/٧١٦٢ڕۆژی دواتر، یەکشەمە 
هۆڵڕۆید فەنکشن سێنتە، لە گەڕەکی 
مێریالندس، مەراسیمێکی شکۆدار بۆ ڕێزلێنان 
لە یادی ئەم ڕابەرەی کۆمۆنیزمی کرێکاری 
بەرپا کرا. مەراسیمەکە بە هەڵدانی پێکێک 
شەراب بەیادی هاوڕێی کۆچکردوو دەستی 
پێکرد. پاشان دەقیقەیەک بێدەنگی ڕاگەیەنرا. 
ئینجا، ئەنتەرناسیۆنال، سروودی جیهانیی 
کرێکاران لێدرا. لەمەراسیمەکەدا چەندین وتە 
پێشکەشکران. ماردین جەبار وتەی خانەوادەی 
هاوڕێ جەباری پێشکەش کرد. پەیامی 
ڤێدیۆیی عوسمانی حاجی مارف، سکرتێری 
کۆمیتەی ناوەندی حیزب نمایشکرا. پاشان 
تۆما حەمید بە زمانی عەرەبی وتەی مەکتەبی 
سیاسی هەردوو حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 
عێراق و کوردستانی خوێندەوە. هەروەها 
حەسەن مارف ژیاننامەی هاوڕێ جەباری 
خوێندەوە، پاشان فایەق پێنجوێنی شیعرێکی 
پێشکەش بە ژیان و خەباتی هاوڕێ جەبار 
کرد. دوا بڕگەی کۆتایی ئەم بەشە 
خوێندنەوەی سوپاسنامەیەک بوو کە ئارام 
عوسمان هاوسەری ماردنیی هاوڕێ جەبار 

 ئاڕاستەی بەشداربووانی کرد.

بەشی دووەمی مەراسیمەکە لە پاش 

پشوویەکی کورت، بە وتەی لین سمیس لە 
ڕێکخراوی هاوپشتی نێوان نەقابەی کرێکارانی 
ئوسترالیا و عێراق دەستی پێکرد. پاشان جمال 
عەلی حەالق کە نووسەر و شاعیرێکی عەرەب 
زمانە، وتەیەکی پێشکەشکرد، بە دوایدا عەدنان 
کریم هاوڕێی دێرینی جەبار وتەیەکی پێسکەش 
کرد. پاشان داود قەفاری لە کۆمیتەی 
هاوپشتی لەگەڵ بزوتنەوەی کرێکاری ئێران، 
پەیامی سەرەخۆشی ڕێکخراوەکەیانی بە 
زمانی فارسی خوێندەوە. بەدوایدا موزەفەر 
عەبدواڵ هاوڕێی حیزبیی دەیان ساڵەی جەبار 

 وتەی خۆی پێشکەشکرد.

مەراسیمەکە بە نمایشکردنی ژیاننامە و 
چاالکییەکانی هاوڕێ جەبار لەڕێگەی 
سالیدشۆی وێنەکانییەوە کۆتایی هات. هەر لە 
مەراسیمەکەدا ڤیدیۆیەکی چەند دەقیقەیی 
هاوڕێ جەبار نمایشکرا کە کورتەی قسەکانی 
بوو لە پانێڵێکدا کە لەسەر هێڕشی ئەمریکا بۆ 

دا بەسترابوو. ٧١١٣سەر عێراق لە ساڵی 
لەنێوان بڕگەکانی مەراسیمەکە و لەکاتی 
سالیدشۆکەدا ئۆدیۆی چەند گۆرانیەکی 
دڵخوازی هاوڕێی کۆچکردوو لێدرا. هەروەها 
لە مەراسیمەکەدا ناوی ئەو کەسایەتی و 
ڕیکخراو و حیزبە سیاسیانە خوێندرایەوە کە 
پەیامی سەرەخۆشیان ئاڕاستەی حیزب و 
خانەوادەی هاوڕێ جەبار کردبوو. شایانی 
باسە مەراسیمەکە لە الیەن لینا ئەسعەد و 

 عامر سابیرەوە بەڕێوەدەبرا.

کۆمیتەی ئوسترالیای حیزبی کۆمۆنیستی 
کرێکاریی کوردستان، سوپاسی بێ پایانی 
خۆی پێشکەشی هەموو ئەو ئازیزانە دەکات کە 

مانگی ڕابردوودا، لەڕۆژانی  ٦٤لەماوەی 
سەختی شەڕی دەستەویەخە لەگەڵ نەخۆشی 
نەگریسی سەرەتاندا، دڵسۆزانە لەپاڵ هاوڕێ 
جەبار و خانەوادەکەی ڕاوەستان. هەروەها 
سوپاس و پێزانینی خۆی ئاراستەی هەموو 
ئەو دۆست و هاوڕێیانە دەکات، کە لە دوا 
ڕۆژەکانی ژیانی و ڕۆژانی پاش مەرگی ئەم 
ئازیزەمانەوە، ئامێزی خۆشەویستییان بۆ 
شیرین و زاریا و ماردین و لیزا و ئارامی 
هاوسەری ماردین کردەوە و لەمەراسیمەکانی 
ماڵناوایی و ڕیزلێنان لەیادی هاوڕێ جەباردا 

 بەشدارییان کرد.

 هەروەها لە هەریەک لە واڵتەکانی 
سوید... مەراسیمی نەرویج، فنلەند، بەریتانیا، 

رێزنان لەیادی خەباتکارانەی هاوڕێ جەبار 
مستەفا لەالیەن کۆمیتە حزبییەکانی ئەو 
واڵتانەو هاوڕێ و کەس و کارییەوە سازکرا، 
کە بەسەدان کەس لە دۆستان و هاوڕییانی و 
کەسانی کۆمۆنیست و ئازادیخواز بەشدارییان 

 تیایدا کرد...

بەرزو بەڕێز بێت یادی خەباتکارانەی هاوڕێ 
جەبار مستەفا و سەرجەم گیانبەختکردوانی 

 ڕێگای دنیایەکی باشتر... 

زنان لە یادی ژیان و خەباتی کۆمۆنیستی هاوڕێ جەبار مستەفا، لەکوردستان و ئوسترالیا ێمەراسیمی ڕ
 وچەندین واڵتی ئەوروپا، 

 بەڕێوەچوو...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2494828037200456&set=pcb.2493448730671720&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAa4zOfBAFOCWRs1UlQ2kocAwelYjRALHhUNIVTxoyw8ir8F3DMaUvc7lQ1kiQANXh2FNGkXQdPvc4j
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 ژیاننامەی هاوڕێ جەبار مستەفا
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و کەسایەتی  

 ناسراوی ناو بزوتنەوەی کۆمۆنیستی لە عێراق و کوردستان

هاوڕێ جەبار مستەفا، ئەندامی کۆمیتە 
ناوەندی حزبی کۆمۆنیستی کریکاریی 
کوردستان و کەسایەتیەکی ناسراو و 
کاریگەری ناو بزوتنەوەی کۆمۆنیستی لە 

 ٣٦/٦٧/٧١٦٤عێراق و کوردستاندا، بەرواری 
بۆیەکجاری ماڵناوایی لێکردین و بەجێی 
هێشتین. هاوڕێ جەبار مستەفا زیاتر لە چوار 
دەیە، بێوەستان تێکۆشا و خۆنەویستانە 
درێژەی بەخەباتی کۆمۆنیستیدا لەپێناو 
دنیایەکی باشتر و بێبەری لە زوڵم و زۆری 
 هەزار سەرەی نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری. 
ژیاننامەی هاوڕێ جەبار لێوان لێو و سەرڕێژە 
لە هەورازو نشێو، خەباتی نهێنی و زیندان و 
کاری کۆمۆنیستی ئاشکرا و ڕێكخراو... ئەم 
خەباتەی هاوڕێ جەبار بەچەندین وێستگەی 
جیاجیادا، نەک هەر هاوڕێ جەباری کردۆتە 
سیمایەکی ناسراو و خۆشەویستی ناو 
بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و مارکسیستی لەسەر 
ئاستی عێراق و کوردستاندا، بەڵکو هاوکات، 
کردویەتی بە کاراکتەرێکی سەرەکی لە 
دروستکردنی مێژوویەکی پرشنگداری 
بزوتنەوەی کۆمۆنیستی. لێرەدا بەجیا لە 
ژیاننامەکەی بەشێک لە وێستگە سەرەکیەکانی 
کاری سیاسی و کۆمۆنیستی ئەو دەخەینە 

 ڕوو...
 ٦٢١٧* هاوڕێ جەبار مستەفا لە ساڵی 

لەشاری سلێمانی و لە خێزانێکی 
زەحمەتکێشدا، چاوی بەدنیای نا یەکسان و 
سەرەوخواری سەرمایەداری هەڵێناوە. هەر لە 
شاری سلێمانیش خوێندنی سەرەتایی تەواو 
کردووە. پاشان لەسەرەتای شەستەکاندا، 
لەگەڵ خێزانەکەیدا بۆ دابینکردنی ژیان و 
گوزەرانیان روویان کردوتە شاری بەسرەو 
لەوێ خوێندنی ناوەندی و ئامادەیی تەواو 
کردووە. هەر لەویش لە قوناغی ئامادەییەوە 
تیکەڵی کاری سیاسی بووە و پەیوەندی 
بەچەند کەسێکی کۆمۆنیست و مارکسی ئەو 

 سەردەمەوە کردووە لەشاری بەسرە.

لە کولیەی ئاداب  ٦٢٢٨  -٦٢٢٣لەساڵی *  
بەشی ئابوری زانکۆی سلیمانی وەرگیراوە. 
هەر لەو سااڵنەدا لەدرێژەی کاری سیاسی و 
 -رێکخراوەیدا پەیوەندی بە کۆمەڵەی مارکسی

 لینینیەوە دەکات...

دا، بەهۆی جیاوازی سیاسی  ٦٢٢١لەساڵی *  

لینینی و -و فکری لەگەڵ کۆمەڵەی مارکسی
گۆشکراو بە بیری ماوتسی تۆنگ جیادەبێتەوە، 
هۆکاری سەرەکی جیابوونەوەی لە کۆمەڵەی 

لینینی، ناکۆکی بوو لەسەر  -مارکسی
مەسەلەی پێکهێنانی حزبی کوردستانی یاخود 

 حزبی عێراقی بۆ چینی کرێکار.

بەهۆی کار و چاالکی  ١/١/٦٢٢٢لە ڕێکەوتی *  
سیاسی و رێکخراوەیی و ڕۆڵی بەرچاوی 
لەناو خوێنکاران و ئەڵقە مارکسیەکاندا، بەر 
شااڵوی هێزە سەرکوتگەرەکانی بەعس 
دەکەوێت و دەستگیر دەکرێت. لەوکاتەدا 
هاوڕێ جەبار لەگەڵ گروپێک کاری دەکرد کە 

 پێیان دەوتن "عێراقیەکان".

هاوڕێ جەبار لەالیەن دادگای رژێمی *  
بەعسەوە حوکمی پینج ساڵ و سێ مانگی 
بەسەردا دەسەپێنرێ. هاوڕێ جەبار لە زینداندا 
بەجیا لە خۆڕاگری و راوەستاویی بەرامبەر بە 
جەالدەکانی بەعس،  زیندانیش دەکاتە 
وێستگەو مەیدانیكی خەباتی مارکسیستی و 
ڕۆڵی بەرچاو دەگێرێت، لە بەمارکسیست 
کردنی ژمارەیەک لە هاوەڵەکانی لە زینداندا، 
بەجۆرێک کاتێك دەستگیر دەکرێت تەنها خۆی 
و هاوڕێیەکی دیکەی دەبن، بەاڵم کاتێک ئازاد 

کەس و چەندین الیەنگر...  ٦١  دەکرێن، دەبنە
دا بەر ٦٢٢٢هاوڕێ جەبار مستەفا لەساڵی 

لێبوردنی گشتی دەکەوێت و ئازاد دەکرێت و 
دا، لە ٦٢٤١دەگەرێتەوە بۆ زانکۆ و  لەساڵی 

زانکۆی موستەنسریە لەشاری بەغدا، بەشی 
 ئابوری تەواو دەکات.

هاوڕێ جەبار دوای ئازادبوونی لە زیندان و *  
تەواوکردنی خوێندن پەیوەندی دەکاتەوە بەو 
هاوڕێ و ئەڵقە سیاسی و رۆشنبیریانەی کە 
لەهەوڵدا بوون بۆ پیکهینانی حزبێکی 
مارکسیستی و سەراسەری چینی کرێکار، تا 

دا، رێکخراوی" یەکێتی تیکۆشانی ٦٢٤٦لەساڵی 
کارگەران" لەگەڵ ژمارەیەک لە هاوڕێیانیدا 
پێکدەهێنێت. لە پیکهێنانی ئەو رێکخراوەدا 
هاوڕێ جەبار مستەفا رۆڵێکی سەرەکی و 

 پایەیی دەگێرێت.

دا، لە دوای هەڵوەشانەوەی  ٦٢٤١لەساڵی *  
رێکخراوی یەکێتی تێکۆشانی کارگەران، 
هاوڕێ جەبار لەگەڵ بەشێک لە ئەڵقە 
کۆمۆنیستیەکانی ئەو سەردەمە، دەکەونە ژێر 
کاریگەری حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی ئێران 
و پەیوەست دەبن بە هێڵی مارکسیزمی 
شۆرشگێر و پاشانیش کۆمۆنیزمی کرێکاریی 
دەبێتە دنیابینیان بۆ درێژەدان بە خەبات و 
چوارچیوەیەکی سیاسی و فکری و تیۆری بۆ 

 پیکهێنانی حزبی چینی کرێکار لە عێراقدا.

، لەگەڵ ژمارەیەک لە ٦٢٤٢لەساڵی *  
هاوڕێیانیدا ڕیکخراوی "یەکێتی خەباتی 
کۆمۆنیزمی کرێکاریی" پێک دەهێنن، کە هاوڕێ 
جەبار لە پێکهێنانی ئەو رێکخراوەشدا، رۆڵی 
کاراو بەرجەستە دەگیڕێت، تا پێکهێنانی حزبی 
کۆمۆنیستی کریکاریی عێراق... بەر لە پێکهاتنی 
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عیراقیش، لەساڵی 

دا، لە راپەرینی خەڵکی کوردستاندا بۆ ٦٢٢٦
وەردەرنانی رژێمی بەعس و پاشانیش لە 
وەرێخستنی بزوتنەوەی شوراییدا دەوری 

 بەچاو و رابەری دەگێرێت.

دا، هاوڕی جەبارو رێکخراوی  ٦٢٢٣لەساڵی *  
یەکێتی خەباتی کۆمۆنیزمی کرێکاریی، لەگەڵ 
رێکخراوەکانی ئەو سەردەمە، پەیوەست دەبن 
بە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراقەوە و 

هاوڕێ جەباریش وەکو کادرێکی رابەری 
لەچوارچیوەی ئەو حزبەدا، درێژە بە خەباتی 
کۆمۆنیستی و رێکخراوەیی خۆی دەدات، و 
 رۆڵێکی زۆر بەرجەستە دەگێرێت بۆ لێکگردانی
بزووتنەوەی کۆمۆنیستی کوردستان لەگەل 
بزوتنەوەی کۆمۆنیستی لە ناوەڕاست و 

 باشوری عێراقدا...

دا، هاوڕی جەبار لەگەڵ  ٧١١٤لەساڵی *  
ژمارەیەک لە هاوڕێیانی، بە لەبەرچاوگرتنی 
دۆخی سیاسی کوردستان، حزبی کۆمۆنیستی 
کرێکاریی کوردستان پێکدەهێنن، هاوڕێ جەبار 
لەناو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان، 
درێژە بەخەباتی کۆمۆنیستی خۆی دەدات و 
وەک رابەرێک لە ریزی پێشەوەی هەڵسورانی 
سیاسی حزبدا دەبێت لە ناوخۆی کوردستان و 

 لە رێکخراوی دەرەوەی حزب لە ئوسترالیا.

شایانی باسە، هاوڕی جەبار مستەفا خاوەنی *  
قەڵەمێکی بەبرشت بوو، کە لە ویستگەکانی 

ژیانی خۆیدا سەدان نوسین و وتاری نوسیوە 
و بۆماوەی دووساڵ بەرنامەی )ئاسۆی 
کرێکار(ی ئامادە کردوە کە لە رادیۆی 
پێشەنگەوە باڵودەبووە. هەروەها کتێبێکی 
بەناوی )خەباتی ئابوری چینی کرێکاری( 
بەزمانی کوردی باڵوکردۆتەوەو بەهۆی 
ئەوەی، لەپاڵ زمانی کوردیدا، زمانەکانی 
عەرەبی و فارسی بەباشی زانییوە، رۆڵێکی 
بەرچاوی هەبوە لە وەرگێرانی ئەدەبیاتی 
کۆمۆنیزمی کرێکاری لە زمانی فارسییەوە بۆ 
هەردوو زمانی عەرەبی و کوردی.. لەو 
بەرهەمە زۆر بەپێزانەی هاورێ جەبار بۆسەر 
زمانی عەرەبی وەریگێڕاوە باسەکانی هاورێ 
مەنسوری حیکەمەتە سەبارەت بە ئەفسانەی 
بۆرژوازی میللی و پێشکەوتنخواز لەژێر ناوی
 -) خصائص تطور االنظمة الراسمالیة التابعة

 ایران نموذجا(

سەرباری ئەو کارانەی، هاورێ جەبار 
کەسێکی عەمەلی و چاالك و هەڵسوڕاو بووە. 
لە دەیان خۆپیشاندان و چاالکی جەماوەریدا 
کە لە واڵتی ئوسترالیا بۆ بەرگری لە خەڵکی 
کوردستان ئەنجام دراوە، بەشداری چاالکانەی 
کردوە. بەشداری دەیان کۆڕو کۆبونەوەو 
کۆنگرەو کۆنفرانسی رێکخراوە کۆمۆنیست و 
چەپەکان و رێکخراوە کرێکاریەکانی 
ئوسترالیای کردوە.و نوێنەرایەتی حزبی 

 کردوە.

و  ٧١٦٤هاوڕێ جەبار تا دوا ساتەکانی ساڵی 
دا،  ٣٦/٦٧/٧١٦٤بەدیاریکراوی لە بەرواری 

بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجەوە، بۆ هەمیشە 
چاوەکانی لێک ناو دڵە گەورەکەی بۆ هەمیشە 
لە لێدان کەوت... نەسرەوتوانەو 
ماندوونەناسانە درێژە بەخەباتی کۆمۆنیستی 
خۆی دەدات. بۆیە ماڵناوایی یەکجاری هاوڕێ 
جەبار خەسارەتێکی گەورەیە لە حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و لە 
بزوتنەوەی کۆمۆنیستی لەسەر ئاستی عێراق 
 و ناوچەدا... کەپڕکردنەوەی تابڵیی سەختە... 
بەرزو بەڕیز بێت، یادی خەباتکارانەو 

 .کۆمۆنیستی هاوڕێ جەبار..
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ی  تر، زۆربه حیزبی کۆمۆنیست واوه  له
و  وه  لی سۆسیالیست، کرێکاریبوونه وتگه ڕه

رک و  ک ئه ت وه نانه ڕێکخراوبوون ته
کجار  یه  ن، زۆریان به پرانسیپیش چاولێ ناکه

. بۆ  ال ناوه ر وه بیری شۆڕشی کرێکارییان هه
  کی گشتییه یه یان سۆسیالیزم چوارچێوه زۆربه

ری،  روه بۆ مرۆڤدۆستی، نیشتمانپه
تی،  نعه گرتنی سه ره خۆیی ئابووری و په ربه سه

ر  و هه شنه  م چه دیموکراسی و شتی تری له
  سۆسیالیزم به  مانه الی ئه له  وه یه م بۆنه به

ر کرێکار و  سه  وه ت ڕێناباته کی تایبه یه شێوه
  پێیان وایه  تی. زۆری تریش که باتی چینایه خه

  هێشتا بۆ کاری خۆیان پێویستییان به
باتی  ک پرۆلیتاریا و خه تی وه مارکسیزم و بابه

  ی تر خۆیان له ڕێگا و شێوه  ، به یه تی هه چینایه
  نگه زانن، ڕه عاف ده مه  به  وه کرێکاریبوونه

  نگه بێت، ڕه بار نه هێشتا بارودۆخی سیاسی له
بێت  رج نه بۆ پرۆلیتێری بوونی ڕێکخستن مه

  که ی ڕێکخستنه واره و قه  نه ده ن به تمه حه
  کرێکاران هێشتا به  شه وانه کرێکاری بێت، له

تی"یان  ی کافی "هۆشیاریی چینایه ندازه ئه
کان  اڵم بیانووه هێنابێت، به ست نه ده به
ئێران و   ک بن، مێژووی کۆمۆنیزم له رچییه هه
  له  ورانی ڕابردوو پڕه ت مێژووی ده تایبه به

  ر له هه  سازمان و ڕێکخراوی "پرۆلیتاری" که
چینی   ر به خوێندکاران و زانایانی سه  له  وه بنه
م  النی که  که  وه ڵ پێکهاتوون، ئه نجی کۆمه ناوه
نی چینی کرێکاریان  دا الیه وره ندێک ده هه  له

  مانه ئه  نگه ڵناگرێت، ڕه ، هیچ گومان هه گرتووه
  به  یشتبان_ که اڵت گه سه ده  ر به گه ئه
تییان و  رچاوگرتنی جێگا و شوێنی بابه به له
باتی  راوێزی خه په  له  میشه هه  که  وه ئه

  وت به ڵکه هه  ر به گه کاندا بوون مه چینه
رجی  لومه یشتبان_ ژیان و هه اڵت گه سه ده

و باشی  ک ڕووه  یه کاری کرێکاران تا ڕاده
  ته م واقیعه ئه  مانه اڵم هیچ کام له چووبا، به
و هاوکات  مانه  نا ئه په ڕێک له  ناگۆڕێت که

باتی  ، خه مانه ڵ پراتیکی "پرۆلیتاری"ی ئه گه له
و مشت  جیڕه  ددانه  ر له تی، هه واقیعی چینایه
تا  ، هه وه ی کرێکارانه موو ڕۆژه قووچاندنی هه

و جموجووڵی  وه  کان و بزووتنه مانگرتنه
  یدانێکی تر له مه  رینی کرێکاری، له ئاشکرا و به

و  وتی خۆی چووه  ر ڕه سه ڵدا له مان کۆمه هه
مترین  که  وتانه م ڕه ت و چاالکی ئه وجودییه مه

و  ر ئه سه  وخۆی کردۆته ری ڕاسته کاریگه
 . باته خه

بوونی حیزبی  ر بوون و نه سه دا له لێره  که قسه
  یه وه ئه  که . قسه ی کرێکاری نییه وره گه وره گه
ی  که رینایییه ڕێکخراوی کۆمۆنیستی_ جا به  که
بێت پێش  ندێ بێت_ ده ر چه م یان زۆر هه که
موو شتێک ڕێکخراوی کرێکاری بێت و  هه
تیی کرێکاری  زایه ڵ شوێنی ناڕه گه ندی له یوه په
یان  که ی بۆ سۆسیالیزمه وانه ر ئه گه بێت. ئه هه

بتوانن گوێی خۆیان   کرێکار نییه  پێویستییان به
یان  که ی ئێستای ڕێکخراوه م بارودۆخه له
بۆ   ری حیزبی کۆمۆنیست که وێنن، تێکۆشه بخه

گیرسان و شکڵگرتنی کۆمۆنیزمێکی 
بێت  کات، ده بات ده ندی کرێکاری خه تمه قودره
و ناکۆکی و  ، ئه م بارودۆخه دیتنی ئه  به
  رچاو که به  ی بێته بایی و گیروگرفتانه ناته

 .رنجیان بداتێ جیددی سه  به  پێویسته
کی مێژوویی  تی کرێکاران، گرێیه ندامه باسی ئه
  م وتاره ست له به پشته، مه  تی له اڵیه و کۆمه
و  م گرێ و گیروگرفته  ی ئه وه شیکردنه

  بۆ زاڵبوون به  لییه مه نجامی عه ڵهێنجانی ئه هه
و   پێی قسه به  م وتاره دا. ئه و گیروگرفته ر ئه سه

سیمیناری   پێش له وه سێ مانگ له  باسێک که
.  شم کرد نووسراوه کاندا پێشکه ی شاره کۆمیته

  ڵقه ئه  له  کێکه یه  م باسه ئه  من پێم وایه
وپێشچوونی کۆمۆنیزمی  ره کانی به گرنگه

نێو حیزبی کۆمۆنیست و   له  کرێکاری،   له
ی کرێکاریی  وه نێو بزووتنه رین له ئاستێکی به
  یگیرانه ر په گه کانی ئه لییه مه عه   نجامه ئێران و ئه

توانێ سیمای سیاسی و  چاو بکرێن، ده ڕه
لی حیزبی کۆمۆنیستی  مه جێگاوشوێنی عه

تی  ندامه باسی ئه  ئێران بگۆڕێت. دیاره
رینتر بۆ  ردێکی به به نه  له  که یه کرێکاران گۆشه

تی  ندامه کۆمۆنیزمی کرێکاری. باسی ئه
و   وه موو لێکدانه هه  نجام به ره کرێکاران سه

ر،  به یانگرێته ده  کی سیاسی که یه  وه شیکردنه
  تی"، که ندامه ی "ئه له سه ر مه وه سه ڕێته گه ده
وی  یڕه "په  ست به یوه کی په یه له سه مه

  که   دیاریکراوانه  نگاوه و هه . ئه یه ناوخۆ"وه
  خۆی له  نگه کرێن، ڕه دیاری ده  م باسه پێی ئه به

اڵم  هێنێت، به تی پێک نه ڕه خۆیدا ئاڵوگۆڕی بنه
ر  سه  کار بکاته  م باسه ئه  من هیوام وایه

  که  گشتییه  خنه و ڕه ڕوانینمان بۆ حیزب و ئه
ین،  که نێوی کۆمۆنیزمی کرێکاری باسی ده به
  .هێز بکات به

ی  وه کرێکاریبوونه  ت به باره ک سه یه کورته
   حیزب
دانسقه   حیزبی کۆمۆنیست به  ندین ساڵه چه
ئامانجی خۆی،   ته ی" کردووه وه "کرێکاریبوونه 
بۆ   وڵم داوه ند ساڵی ڕابردوو هه درێژایی چه به

  که  وه مه ڕۆشن بکه  وه رانی حیزب ئه تێکۆشه
ر  گه ن؟ ئه کامانه  م ئاڵوگۆڕه کانی ئه پێویستییه

کدا  یه ند ڕسته چه  له  م باسانه وێت کرۆکی ئه بمه
یه: سۆسیالیزمی کرێکاریی  وه م، ئه یان بکه به

  له  تی زایه کی زیندووی ناڕه یه وه بزووتنه
و  پێی ئه پێ به  ، که داریدایه رمایه ڵگەی سه کۆمه
ی کۆمۆنیستی  وه بزووتنه  ی خۆی ناوناوه شته

و پێش  ره تی خۆی به وتی تایبه ر ڕه سه له
خۆی  ربه نووسی سه نی چاره و خاوه  هاتووه
. پێکهێنانی حیزبێکی کۆمۆنیستی  بووه

  و سۆسیالیزمه کرێکاری، یانی ڕێکخستنی ئه
ک حیزبێکی سیاسیی  وه  کرێکارییه

تپێدانی  مارکسیستی، یانی حیزبییه
رچی  گه ر ئێستا )ئه هه  ک که یه وه بزووتنه
و خۆڕێکخستنی ناوخۆیی  روسامانه  بێسه
 . یه بوونی هه ( الوازه
ئاوا نابینێت. بۆ   که له سه پی تا ئێستا مه چه
  ڵه و کۆمه ی سۆسیالیستی ئه وه وان بزووتنه ئه

نێوی  به  ن که سیاسییانه  ڕێکخراو و حیزبه
ر  ن، هه که سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم چاالکی ده

حیزب و   له  سته و ده م یان ئه ئه  نگه وتێک ڕه ڕه
  که  نگ و پێوانه ندێک سه هه  کان )به ڕێکخراوه
ی  چوارچێوه  یین( له تی و فیرقه قیده زیاتر عه
ی کۆمۆنیستی"دا حیساب بکات یان  وه "بزووتنه

ر حاڵ تا باسی  هه  اڵم به یکات. به نه
بۆ   نجه ن، په که ی کۆمۆنیستی" ده وه "بزووتنه
دێرن  ڕاده  ڵێک حیزب و ڕێکخراوه کۆمه
، چینی  م حیزب و ڕێکخراوانه ر به رانبه به

  و چینه ی "خۆڕسک"ی ئه وه کرێکار و بزووتنه
دا  م بۆچوونانه کرێت، له ستنیشان ده ده

و  ی سۆسیالیستی چینی کرێکار تا ئه وه بزووتنه
کاریان   م حیزبانه ئه  که  یه ئیمکانی هه  جێگایه
  مانه ری و ڕێکیان خستبێت. ئه سه  کردبێته
کی سۆسیالیستی  یه وه وجودی بزووتنه  دیاره

  حیزبییه  ته که ره م حه ی ئه وه ره ده  کرێکاری له
   .رمی ناناسن فه به
م جێگا و شوێنی ئێستای چینی کرێکار و  هه

م  ناو کۆمۆنیستی و هه  ی به وه بزووتنه
ڵدانی مارکسیزم و کۆمۆنیزمی  رهه مێژووی سه

  رییه م پێشداوه یی ئه رشکسته کرێکاری، وه
ن، مانیفێستی کۆمۆنیست  خه رده ده  بۆرژوایییه
ی سۆسیالیزمێکی کرێکاریی  رگه جه خۆی له

مدا  هه ی نۆزده ده سه  وجود له زیندووی مه
ت ناوی  نانه نگڵس ته یاندرا. مارکس و ئه ڕاگه
  رگرت که ناوێک وه  ی خۆیانیان له که یاننامه به

ی سۆسیالیستی  وه بزووتنه  کرێکاران له
ی  وشه  ختیان کرد که جه  خۆیانیان نابوو، وه
  تا خۆیان له ن، هه به کار ده به  "کۆمۆنیست" بۆیه

می خۆیان  رده سۆسیالیزمی ناکرێکاریی سه
   و بزاڤه ربه ن، سه و نیشانی بده وه  نه جیا بکه
ڵدا  کۆمه  ناوی کۆمۆنیزم له  به  ن، که کرێکارییه

تیی سۆسیالیستیی  زایه بۆ مارکسیزم. ناڕه  یه هه
داریدا،  رمایه ڵی سه کۆمه  چینی کرێکار له

وان  وجود بوو، ئه تیی مه رزێکی بابه پێشفه
بوون  کی وا نه یه وه هێنانی بزووتنه مای دا ته به
ی  ی دیبێ و نه س نه که  و کاته تا ئه  که

ن بیر و  خاوه  ڵکو خۆیانیان به بیستبێت، به
زانی  ده  کرێکارییه  و سۆسیالیزمه ری ئه ڕێکخه
مڕۆ پاش  بوو. ئه ڵدا هه کۆمه  له  وه کرده به  که
تێکۆشانی   له  نجا ساڵ که د و په سه

ی  بێت، پاش نزیکه ڕ ده کان تێپه مارکسیسته
  تیۆری مارکسیزم به  نجا ساڵ که د و په سه

نێو  له  وانه ک له ی جۆراوجۆر و یه شێوه
ناوخۆی  کاندا له زنه مه  ی شۆڕشه رگه جه

.  ی کرێکاریدا جێگر بووه وه بزووتنه
بیعی،  ی ته شێوه  سۆسیالیزمی کرێکاری ئیتر به

مارکسیزم   و له  و مارکسیزمه ره یلی به مه
ندێک  هه  ک و له یه وره گرێت. بۆ ده رده ئیلهام وه
مارکسی   واڵتانی جۆراوجۆر، حیزبه  قۆناغدا له

کی واقیعی،  یه شێوه  کان به و کۆمۆنیستییه
  کرێکارییه  و سۆسیالیزمه ری ئه حیزبی ڕێکخه

بوون. مێژووی حیزبی سۆسیالیزم و مێژووی 
  میشه تی سۆسیالیزم هه اڵتی و چینایه کۆمه
ربووت  ک ئێستا لێک جیا و پێک نامه وه
تێکی  وقیعیه مه  له  مڕۆ ئێمه اڵم ئه بوون. به نه
ناو   وتی حیزبی به واو جیاوازداین، ڕه ته

موو لق و  هه  کۆمۆنیستی و سۆسیالیستی به
وخۆی  کی ڕاسته ندییه یوه ئیتر په  وه کانییه فیرقه
  وه کرێکارییه  سۆسیالیستییه  وه م بزووتنه به
داری،  رمایه دژی سه  تی کرێکار له زایه . ناڕه نییه
گرتنی  ره و په شه  پێی گه پێ به  که
مڕۆ  و ئه وه  ته داری تووندتر بووه رمایه سه

رتاپای  سه له  کییه ره کێشی سه کێشمه
متر  متر و که رچی که داریدا، ئیتر هه رمایه سه
  . ئێمه ی تێدایه حیزبییانه  وته م ڕه تی ئه خاڵه ده

ین، دوو  بکه  وه بێ باسی دوو بزووتنه ئیتر ده
،  وه تیی جیاوازه پاڵپشتی چینایه  به  وه بزووتنه

نووس و  چاره  ، به وه ئامانجی جیاوازه  به
و   له سه مه  و به  وه داهاتووی جیاوازه
 . وه گیروگرفتی جیاوازه

تی و  اڵیه تێکی کۆمه کۆمۆنیزمی کرێکاری واقیعه
،  یه باتکارانه ریتێکی زیندووی خه ت و نه سونه
ک  ر وه ڕێک هه  تییه اڵیه وتێکی کۆمه ڕه

تێکی  واقیعیه  لیبراڵیزمی بۆرژوایی که
  ونه که ده  ریتانه ت و نه م سونه . ئه تییه اڵیه کۆمه

کان، زانستی سیاسی  سیاسییه  پێش حیزبه
فراد  ئه  ڵێک له کۆمه  بۆرژوایی حیزب به

ش  دیهێنانی ئامانجی هاوبه بۆ وه  زانێت که ده
، بۆ مارکسیزم  وه ته ک کۆبوونه وری یه ده له

ریتێکی  رانی نه حیزب ڕێکخراوی تێکۆشه
.  تییه اڵیه کی کۆمه یه وه و بزووتنه  باتکارانه خه

کدا حیزبێک  یه وره ده  توانێت له لیبرالیزم ده
اڵم  ی کات، به ی بکات یان نه که تییه رایه نوێنه

بن،  کانی هه تییه اڵیه کۆمه  تییه بابه  مادام پایه
وتێکی زیندووی نێو  ک ڕه ریتی لیبرالیزم وه نه

حیزبێکی   ر جاره و هه وه  مێنێته بۆرژوازی ده
،  مه تی ئه ر بابه . هه وه کایه  دێنێته  لیبراڵی تازه

بۆ ناسیۆنالیزم و ڕێفۆرمیزمی بۆرژوایی و بۆ 
کانی تریش  تییه اڵیه کۆمه  یله موو مه هه
  وه ئاسانی له  س به موو که گونجێت. هه ده
موو  ی میللی و هه ره ، به بۆ نموونه  گات که ده

ریتی  نه  له  یه ره و به کانی ناو ئه ڕێکخراوه
ریان  سه  وه لیبرالیزم و ناسیۆنالیزمی ئێرانییه

  نه  ریتانه م نه اڵم ئه ڵدا و شکڵیان گرت. به هه
  و نه ڵداوه  ریان هه ی میللی سه ره ڵ به گه له
ت  بابه  ویش کۆتایییان پێ دێت. له ڵ ئه گه له

،  یه هه  مه ر ئه هه  وه کۆمۆنیزمی کرێکاریشه
  ریتی کۆمۆنیزمی کرێکاری که نه

ڤیزم و  م و بۆڵشه که رناسێوناڵی یه ئینته
  وه خۆیه ڵمانیا و ڕووسیای به کانی ئه شۆڕشه
لی سیاسیی  پارتگه  یتوانیوه نه  مێکه ، ده دیوه

کرێت باسی  جیددی شکڵ پێ بدات. ده
م  اڵم ئه ین، به بکه  توانینه م نه کانی ئه هۆیه
دا پێک  ته و واقیعیه هیچ ئاڵوگۆڕێک له  توانینه نه

کۆمۆنیزمی...   ناهێنێت که

تیی  ندامه حیزبی کۆمۆنیست و ئه
 کرێکاری

 م که شی یه به
 نووسینی: مەنسور حیکمەت

١١بۆ الپەرە   
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کرێکارانی کانەکانی خەڵوز لە پاکستان 
دا ڕووبەڕووی  ٧١٦٢لە ساڵی تازەی 

 تراژیدی تازە دەبنەوە!

ئەو کەمێپێیێنەی کە  (Industrialبەپێی سایتێی)
سەندیکای ئیندەستریال دەستی پێ کێردبێوو لە 

دا بەردەوامێێی پێێێ ٧١٦٤پێێاکسێێتێێان لە سێێاڵێێی 
 دا.٧١٦٢دەدەن لە ساڵی 

سەندیکای ئیندەستڕیاڵ ڕایدەگەێنێێت کە بێۆیە  
بەردەوامی بە کەمپینەکە دەدەن، چونکە هێشێتێا 
کانەکان سەالمەت نین بێۆ کێارکێردن تێێێیێانێداو 
هێشتا کرێکاران بە بەردەوامی دەبنە قێوربێانێی 
لە ئەنجامی نەبوونی سەالمەتی پێویست لە نێاو 

 کانەکاندا.
بۆ نموونە هەر لە دووەم ڕۆژی سێاڵێی تێازەی 

دا ، لە یەکێێێێک لە کێێانەکێانێێی خەڵێێوز لە ٧١٦٢
ناوچەی دوککەی سەر بە ویالیەتی بلوجستێان، 

کرێکار  ٨لە ئەنجامی تەقینەوەی گازی میساندا 
دەسووتێن و یەکێێکێیێش بە سێەخێتێی بێریێنێدار 
دەبێت. هەر بۆیەش کەمێپێیێنەکە بێۆ ئەوەیە کە 
سەالمەتی کارکردن و سەالمەتی کێرێێکێاران لە 

 ناو کانەکاندا زیاتر بایەخی پێ بدرێت. 
بە پێی زانیاری هەندێک ڕاپۆرت؛ کێرێێکێارەکێان 
بە سەدان مەتر لە قواڵیێی ژێێر زەوی کێاریێان 
دەکێێرد لە نێێاو کێێانێێی خەڵێێوزی چەمەالنێێگ کە 

لە  ٨گازی میسانەکە تەقیەوە. ئەم تەقێیێنەوەیە 
کرێکێارەکێانێی بە تەواوی سێووتێانێد و بێوونە 
قوربانی، و یەکێکیش بە سەخێتێی بێریێنێداربێوو. 
کرێکارەکانیتر هەر بۆ خۆیان الشەی کێرێێکێارە 
سووتاوەکانێیێان لەگەڵ بێریێنێدارەکە هێێێنێاوەتە 

لە کێێرێێێکێێارە  ٧دەرەوە. جێێێێێگەی بێێاسێێە کە 
سووتاوەکان  برابوون و سەر بە یەک خێێێزان 

 بوون.
دەگێووتێرێێت کە هەر لەو نێاوچەیەدا و چەنێد 
ڕۆژێک پێش ئەو ڕووداوە کێارەسێاتێێێکێیێتێر لە 
یەکێک لە کانەکانیتر ڕوویداوە. لە دێسێەمێبەری 

دا یەکێک لە کانەکان بە سێەریەکێدا  ٧١٦٤ی ٧٢
کرێکاری تێدا بێۆتە قێوربێانێی و  ٣ڕووخاوە و 

یەکێکیش بە سەختی بریندار بێووە. بەردەوامێی 
ئەو کێێێارەسێێێاتێێێانەش وای لە سێێێەنێێێدیێێێکێێێای 
ئیێنێدەسێتێڕیێاڵ کێردووە کە بەردەوام بێێێت لە 
کەمێێێێپێێێێیێێێێنەکەی و بێێێێڕیێێێێاریێێێێانێێێێداوە هەتێێێێا 
داخوازیەکانیێان نەهێێێنێنە دی کەمێپێیێنەکێانێیێان 

 نەوەستێنن.
جێێێێێگەی بێێاسێێە کە ڕووداوە دڵێێتەزێێێنەکێێان و 
سەالمەت نەبوونی ناو کانەکێان بێۆ کێارکێردن، 
پاڵی بە چەندین سەندیکا و ئیتیێحێادیەوە نێا کە 
ڕێپێوان و ناڕەزایەتی بەڕێ بخەن. بێۆ نێمێوونە 

ی مێێێانێێێگێێێی ڕابێێێردوودا، نێێێاوەنێێێدی ٣٦لە 
فیدراسیۆنی کرێکێارانێی خەڵێوزی پێاکسێتێان و 
هەموو فیدراسیێۆنە کێرێێکێاریەکێانێی پێاکسێتێان 
ڕێپێێێوانێێێکێیێان بەڕێێخێسێت بێۆ بەردەم یێانەی 
ڕۆژنامەگەری کوێتا. لەو ڕێێپێێێوانەدا بە دەیێان 
شیعارو پالکاردو داخێوازیێان بەرز کێردۆتەوە. 

کە ناوڕۆکی داخوازیەکانێیێان بێریێتێی بێووە لە 
گرنگیدان بە ژیێان و گێوزەرانێی کێرێێکێاران و 
باشترکردنی سەالمەتی نێو کانەکان بە گشێتێی 

 و بە تایبەتی کانەکانی خەڵوز.
سەندیکاکانی هەنگاریا بانگەواز دەکەن 

بۆ ئەنجامدانی ناڕەزایەتی و 

 ٧١٦٢-٦-٦٢خۆپیشاندان لە ڕۆژی 
ڕابەرانێێێی تەواوی سێێێەنێێێدیێێێکێێێا و یەکێێێیەتێێێیە 
کرێکاریەکان بانگەوازیان بۆ تەواوی کرێێکێاران 
کرد کە دەست بێدەنە نێاڕەزایەتێی دەربێڕیێن و 
خۆپیێشێانێدان و مێانێگێرتێنێێێکێی سێەرتێاسێەری 

 ٧١٦٢-٦-٦٢لەهەمێێوو هەنێێگێێاریێێادا ئەگەر تێێا 
سەرۆک وەزیێران داواکێاریەکێانێی کێرێێکێارانێی 

 جێبەجێ نەکرد...
 The Sydney Morningبە پێی ڕۆژنامەی:

Herald  ئەو ناڕەزایەتی و خۆپیێشێانێدانەی کە
بانگەوازو ئامادەکاری بۆ دەکرێت بۆ ئەوەی لە 

دا ئەنجام بدرێت، لە پێناو گێۆڕیێن  ٧١٦٢-٦-٦٢
و هەڵوەشاندنەوەی یاسایەکە کە کرێکاران ئەو 
یاسایە بە دژی خێۆیێانێی دەزانێن و هەروەهێا 

 وەک یاسای کۆیلە دەیبینن .
هەزار کێێرێێێکێێارێێێک هەر لە  ٦١دەوروبەری 

ئێێێێێسێێتێێاوە لەبەردەم بێێاڵەخێێانەی پەرلەمێێانێێی 
هەنگاریا کۆبوونەوە و هەر لە ئێێسێتێاوە داوای 

 هەڵوەشاندنەوەی ئەو یاسایە دەکەن. 
پەرلەمانی هەنگاریا ئەو یاسایەی، کە کرێکێاران 
بە دژی خۆیانی دەزانن، لە مانگی دێسێەمێبەری 
ڕابردوودا دەرکرد. بە پێێێی ئەو یێاسێایە ئێیێتێر 
لەمەودوا خاوەنکارەکان بۆیان هەیە کە سێااڵنە 

کاتژمێر وەک زێدەکار بسێەپێێێنێن بەسێەر  ٨١١
 کرێکاراندا.

Laszlo Kordas سێێێەرۆکێێێی سێێێەنێێێدیێێێکێێێا ،
پێیێێشێێەیێێیەکێێانێێی هەنێێگێێاریێێا؛ لە لێێێێێدوانێێێێێکێێدا بێێۆ 

ئەو  -٦میدیاکان وتێی" کێرێێکێاران داوا دەکەن:
یاسایە هەڵبوەشێنرێتەوە کە بە ڕاستی بە پێێێی 
ئەو یێێاسێێایە کێێرێێێکێێاران وەک کێێۆیێێلە دەبێێێێێت 
مێێێامەڵەیێێێان لەگەڵ بێێێکێێێرێێێێت. بێێێۆیە دەبێێێێێێێت 

هەقێێدەسێێت و مێێووچەی  -٧هەڵێێبێێوەشێێێێێتەوە.
کرێکێاران زیێاتێر   -٣کرێکاران بەرز بکرێتەوە. 

مێێافێێیێێان بێێۆ دابێێیێێنێێبێێکێێرێێێت و زیێێاتێێر بێێتێێوانێێن 
چێێاکێێکێێردنێێی  -٨مێێافەکێێانێێیێێان بەکێێار بێێێێێنێێن. 

سیستەمی خانەنشینی کرێکاران بە شێێێوەیەک 
تێێێدا بێێێت.  Flexibelity(کە زیاتر مروونەتی) 

بێێۆیە ئێێێێێمە پێێالنێێمێێان هەیە ئەو داواکێێاریێێانە 
بێێبەیێێنەوە بێێیێێدەیێێنە سێێەرۆک وەزیێێران. ئەگەر 
سێێێێێەرۆک وەزیێێێێێران ڕازی نەبێێێێێوو بە 

داواکاریەکانی کرێکاران؟ ئەوە ئەو کێاتە ئێێێمە 
بە دڵێێنێێیێێایێێیەوە ئەو مێێانێێگێێرتێێنە سێێەرتێێاسێێەریە 

 .".٧١٦٢ -٦ -٦٢ئەنجام دەدەین لە 
هەروەهێێا سێێەرۆکێێی فێێیێێدراسێێیێێۆنێێی سێێەنێێدیێێکێێا 
پیشەییەکانی هەنگاریا وتی" لە ئەگەری ئەوەی 
کە حکومەت بەدەم داواکارەکانمانەوە نەهات و 
وەاڵمی ئەرێیی نەبوو، ئەو کات بە دڵێنێیێایێیەوە 

 -٦٢مانگرتن و خۆپیشاندانەکانێمێان لە ڕۆژی 
ئەنجام دەدەین وتەواوی وەاڵت  لە   ٧١٦٢-٦

 جووڵە دەخەین"
 

بە دەیان هەزار لە کرێکاران کارەکانیان 
بەجێ دەهێڵن و دەڕژێنە سەر 

شەقامەکان و ڕێگا سەرەکیەکانیش 
 دەداخەن

بە دەیێێان هەزار لە کێێرێێێکێێارەکێێانێێی تەواوی 
کارگەکێانێی جێلێو بەر  و ڕسێتێن و چێنێیێنێی 
بەنگاڵدیش وا بۆ چوارەمین ڕؤژ دەچێت کە لە 

 مانگرتن و خۆپیشاندانی بەردەوامدان.
 The Straitsبە پێێێێێی سێێایێێت وڕۆژنێێامەی: 

Times  هەزار لە کێرێێکێارانێی  ١١دەوروبەری

جلوبەر  و ڕستنێوچێنێیێن، بەرەبەیێانێی ڕۆژی 
کێارەکێانێیێان  ٧١٦٢-٦-٢چوارشەمە کە دەکاتە 

ڕاگرت و چوونەدەر لە کێارگەکێانێیێان و ڕژانە 
 سەر شەقامەکان. 

بە پێی لێدوانی کرێکارەکان و نێوێێنەرانێیێان بێۆ 
دەزگاکانی ڕاگەیاندن:  لە زۆر الوە و بە زۆر 
شێوە دەسەاڵتدارانی دەوڵەتی هەوڵی ڕاگرتن و 
نەهێێێشێتێێنێی کێرێێێکێارانێی کێێارگە دوورەکێان و 
هەندێێک شێوێێنێیێان داوە کە نەتێوانێن خێۆیێان 
بگەێننە پایتەخت و بەشداری لەو خۆپێیێشێانێدان 
و مێێانێێگێێرتێێنەدا بێێکەن، بەاڵم سێێەربێێاری ئەو 
ڕێێگێریێانەش کێرێێکێێارانێی بەشێداربێوو خێۆیێێان 

 هەزار کەس. ١١گەیاندە نزیکەی 
کرێکاران دەڵێن پۆلیس زۆر توندوتیێژ بێووە و 
زۆر بە دڕنێدانە بەرەوڕووی خێۆپێیێشێانێدەران 
بۆتەوە. کرێێکێاران دەڵێێێن کە پێۆلێیێس گێولەی 
پالستیکی و گازی فرمێسکڕێێژی بەکێارهێێێنێاوە 
لە دژی کێێێرێێێێکێێێارانێێێی خێێێۆپێێێیێێێشێێێانێێێدەر، و 
لەئەنجامیێشێدا تێا ئێێێسێتێا کێرێێکێارێێک گێیێانێی 

 ی تریش برینداربووە. ١١لەدەستداوە و 
پۆلیسیش ڕایگەیاند کە ئەو کێرێێکێارانە تەواوی 
ڕێگا سێەرەکێیەکێانێیێان داخسێتێووە و بێوونەتە 
هۆی ڕاگێیێرانێی هێاتێوچێۆ. بێۆیە بە مەبەسێتێی 
کردنەوەی ڕێگاکێان، هەوڵێی بێاڵوەپێێێکێردنێیێان 
دراوە و بەو هۆیەشەوە توندوتیژی تێێکەوتێووە 
و لە ئەنێێجێێامێێیێێشێێدا بە هێێۆی بەردەفێێڕکێێێێێی 

پێۆلێیێس  ٦٧کرێکارەکان بەڕووی پێۆلێیێسێەوە 
برینداربووە وتائێستاش کوژرانی کرێکارێێک و 

 بریندار بوونی پەنجا کرێکاری لێکەوتۆتەوە.
داواکێێێێاری سێێێێەرەکێێێێی ئەو کێێێێرێێێێێکێێێێارانە 
بەرزکێێێێردنەوەی هەقێێێێدەسێێێێت و کێێێێرێ و 
مێێووچەکێێانێێیێێانە. ئەوان دەڵێێێێێن مێێووچەکێێانێێیێێان 
بەبەراورد لەگەڵ نرخی کااڵو پێداویستێی ژیێان 
هیچ نییە و ناتوانێن بەو کێرێێیەی کەدەسێتێیێان 
دەکەوێت بژین. هەروەها دەڵێن لە دێسەمێبەری 

٪ی ١٦ڕابێێێردوو بەڵێێێێێێێنێێێیێێێان پێێێێێێێدراوە کە 
 ٤١١مووچەکانیان بەرز بێکێرێێتەوە و بێکێرێێتە 

دۆالری ئەمەریکی لە مانگێێێکێدا،  ٦٣١تاکە، واتە 
بەاڵم ئەوەی کە کێێراوە زۆر لەوە کەمێێتێێرە. 
ئەوان دەڵێێێێێن پێێێێێش پێێێێێنێێج سێێاڵ مێێووچەیێێان 
بەرزکراوەتەوە و لە ماوەی ئەو پێنج سێاڵەشێدا 
نرخی بازار زۆر بەرزبۆتەوە. بۆیە نێاتێوان بەو 

 کرێیەی ئێستایان ژیان بەڕێوەبەرن.
هەروەها شوێنی کارکردن و بابەتی سێەالمەتێی 
تەندرووستیش هێۆیەکێی تێری مێانێگێرتێنەکێانە. 
جێگەی باسە کە ئەو بابەتە لە نێاو کێارگەکێانێدا 
گرنگی پێنەدراوە و سەالمەتی کرێکاران لەکاتی 
کارکردندا لەبەرچاو نەگێیێراوە. بێۆ نێمێوونە لە 

دا ئەو کێارگەیەی کە لە پێالزای  ٧١٦٣ساڵی 
کێرێێکێار  ٦٦٣١ڕەنادا بوو ڕووخاو لە ئەنجامدا 

 گیانی لەدەستدا.
کێارگەی  ٨١١١جێگەی بێاسێە کە دەوروبەری 

جێێلێێوبەر  و ڕسێێتێێنێێوچێێنێێیێێن  لە بەنێێگێێاڵدیێێش  
مێلێیێۆن کێرێێکێار  ٨بوونی هەیە، و دەوروبەری 

لەو کارگانەدا کاردەکات. بەرهەمی ئەو کارگانە 
مێلێیێار دۆالری  ٨١ساڵی پار گەیشتە نێزیێکەی 

ئەمەریێێکێێی. بەرهەمێێی ئەو کێێارگێێانە هەمێێووی 
ڕەوانەی دەرەوەی واڵتی بەنگێاڵدیێش دەکێرێێت 
و دەڕوات بێێۆ کێێۆمێێپێێانێێیێێاکێێانێێی کێێۆفێێرۆش و 

 ,H&M, Walmartتاکێفێرۆشێەکێانێی وەک : 
Tesco, Carrefour and Aldi .. 

جێگەی باسیشە کە واڵتی بەنگاڵدیێش لە دوای 
چین بە دووەمێیێن گەورەتێریێن واڵتێی بەرهەم 
هێنی جلوبەر  و ڕسێتێنێوچێنێیێن دادەنێرێێت لە 

 جیهاندا.  
مانگرتنی کۆمپانیای  پیشەسازی  

 دروستکردنی ئۆتۆمۆبیل لە عێڕاق
پێش یەکێتی نەقابە کرێێکێاریەکێان لە عێێێڕاق  ٣

نێاڕەزایەتێێیەکێی ڕێێکێێخێسێێت بێێوو بێێۆ گێێۆڕیێنێێی 
بەرێوەبەرە سەرنەکەوتووەکان لە کارکانیان، و 
گۆڕینیان بە کەسانی لێهاتێوو بێۆ ئەنێجێامێدانێی 
کێێێارەکێێێانێێێیێێێان. ئەوکێێێات، داواکێێێاریەکێێێانێێێیێێێان 
جێێێێێێێبەجێێێێێێێکێێێردن، بەاڵم پێێێاش مێێێاوەیەک 
ئەوکەسانەی کە لەدوورخرانەوە، پلە و پێایە و 
بەرپرسێیێاریەتێی فێراوانێتێریێان پێێێدرا، ئەمەش 
سێێووکێێایەتێێیەکێێی ئێێاشێێکێێرایە بە کێێرێێێکێێاران و 
ڕێزنەگرتنی دەنگیان. بەمەش ڕۆژ لەدوای ڕۆژ 
هەلومەرجی کێۆمێپێانێیێاکە لە دواکەوتێتێنێدابێوو. 
لەپێناو کۆمپانیاکەدا، کە بەیەکێک لە کێۆمێپێانێیێا 
گەورەکانێی عێێێڕاق و ڕۆژهەاڵتێی نێاوەڕاسێت 
ئەژمار دەکرێت، بە ڕابەرایەتێی وەلێیێد نێیێعێمە 
فارس سەرۆکی یەکێتی نەقابە کێرێێکێاریەکێانێی 
عێێێێێڕاق خێێۆپێێیێێشێێانێێدانێێێێێک سێێازدرا. داوا لە 
بەڕێێێوەبەرایەتێێی گشێێتێێی کێێرا کە بەچێێاوێێێکێێی 
ڕێزەوە سەیری داواکاری کرێێکێاران بێکەن بێۆ 
بیناکردن و بەرەوپێێێشێبێردنێی شێارسێتێانێی و 
گەشێێەی واڵت، هەروەهێێا هێێۆشێێداری درا کە 

هەرکەس و الیەنێێێێێێێێێک 
سوکایەتی بەکێرێێکێاران... 

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنی شوان عەزیز و ئاراس رەشید

١١بۆ الپەرە   
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 15/1/2019(  34)ساڵی دووەم ژمارە 

ی  ٧١٦٢ی ساڵی ٦تێبینی: ئەم بابەتە لە ژمارە 
دا  The American Prospectگێۆڤێاری ))

کە گۆڤارێکی وەرزیە بێاڵوکێراوەتەوە. ئەوەی 
کە من لێرەدا ئامادەم کردووە هەمووی نیێیەو 
تەنها ئەوەی کە بەگرنگم زانێیێوە کێردوومەتە 

 کوردی.

ئەمساڵ، بە هەزاران لە مامۆستایان، کرێکارانی 
میوانخانەکان، فەرمانبەرانی گێوگێڵ وچەنێدیێنێی 
تر لە کارەکانیان چوونە دەرێ و دەسێتێکەوتێی 
گەورەشیان بەدەستهێنا. ئەمەش دوو پێرسێیێار 
دەوروژێنێت. یەکەمێیێان: بێۆچێی لە ئێێێسێتێادا؟ 

 دووەمیان: ئایا ئەمە بەردەوام دەبێت؟

بۆ چەندین ساڵە زۆرێک لە شێارەزایێانێی کێار 
دیاربووە کە ئامادە بوون بۆ نێووسێیێنێی وتێار 
دەربارەی مانگرتنەکان لە ئەمەریکادا. لە سێاڵێی 

دا لە سێێێێکێێتەری تێایێێبەتێێدا ژمێێارەی ئەو ٧١٦٢
مانگرتنە گەورانەی کە لە هەزار کرێکێار زیێاتێر 
بەشداری تێدا کردووە هاتۆتەخوارێ بێۆ تەنێهێا 
حەوت جار مانگرتن. لە ڕاسێتێیێدا بە درێێژایێی 

مانگێرتێنێی گەورە بە  ٦٣دەیەی ڕابردوو تەنها 
معدل  لە ساڵێێکێدا ئەنێجێام دراون. ئەمەش بە 

کەمترە بە بەراورد لەگەڵ سێااڵنێی  ٦/١ڕێژەی 
جێێار مێێانێێگێێرتێێنێێی گەورە  ٤٣هەشێێتێێاکێێانێێدا کە 

یێش کەمێتێر ٦/٧١ئەنجێامێدراون و بە ڕێێژەی 
بوون بە بەراورد لەگەڵ سااڵنی حەفتاکانێدا کە 

جار مانگرتێنێی گەورە ئەنێجێام دراون. بە ٧٤٤
پێێێێێی ئێێامێێارێێێکێێی بێێیێێرۆی کێێار، بە تەنێێهێێا لە  

ملیۆن و نێیێو لە کێرێێکێارانێی  ٧دا   ٦٢٢٦ساڵی
سێکتەری تایبەت مانگرتنیێان ئەنێجێام داوە کە 

جێێار زیێێاتێێرە لە ژمێێارەی ئەو  ٦١١ئەمەش 
دا ٧١٦٢کرێکارانەی کە مانگرتێنێیێان لە سێاڵێی 

 هەزار کرێکار. ٧١ئەنجامداوە کە بریتیە لە 

هات کە جێووڵەو  ٧١٦٤بەاڵم دوای ئەوە ساڵی 
زیادبوونێکی سەرسوڕهێنەری لە مانگرتێنەکێان 
بەخۆوە بینی لە هەردووک سێکتەری تایبەت و 
گشتیدا. بۆ نموونە لە مانگی شوباتدا زیێاتێر لە 

هەزار مێێێامێێێۆسێێێتێێێاو کێێێارمەنێێێدی تێێێری  ٧١
خوێندنگاکان لە بەشی ڕۆژئاوای ڤێرجینیا و بە 

هەزار زیێێاتێێر لە  ٧١دوایشێێدا النێێیێێکەم لە 
ویالیەتی ئۆکاڵهۆما لە کارەکانیان هاتنە دەرێ. 

ڕەنێێگە مەزنێێتێێریێێن مێێانێێگێێرتێێنێێی فێێێێێرکێێاران لە 
هەزار لە  ٨١ئەریزۆنا دا بووبێت کە زیاتێر لە 

کارەکانیان هاتنەدەرێ. کار بەجێهێشتنی تریێش 
بە ژمارە بێچێووک، بەاڵم هێێێشێتێا هەر گەورە 
بێێوون، ڕوویێێانێێداوە لە هەنێێدێێێک شێێوێێێنێێیێێتێێری 
ئەمەریکادا. بۆ نموونە لە کۆڵەڕادۆ، کێنتوکی، و 
بەشی سێەرووی کێۆڵەڕادۆ. ئەوسێێێپێتەمێبەری 

هەزار کرێێکێاری مێیێوانێخێانەکێان  ١ڕابوردووە 
مێیێوانێخێانەی شێیێکێاگێۆ  ٧١مانگرتنیان لە دژی 

ئەنێێجێێامێێدا لە پێێێێێنێێاو دابێێیێێنێێکێێردنێێی بێێیێێمەی 
تەندروستی هەموو کرێکاری میوانخانەکێان. لە 

کرێکار مانگرتنێی ئەنێجێامێدا  ٢، ٢١١ئۆکتۆبەردا
میوانخانەی سەر بە کۆمپانیای ماریۆتی  ٧٣کە 

شاری وەک بێۆسێتێن، دیێتێڕۆیێت،  ٤گرتەوە لە 
هۆنۆلولو، هەروەها فڕانسیسکۆ. لە نێۆڤەمێبەردا 

هەزار کرێکاری چێاودێێری نەخێۆش لەوانە  ٦١
کرێکارانی تەکێنێیێکێی تێیێشێک وتێایێبەتێمەنێدانێی 
بەشێێی کێێۆئەنێێدامێێی هەنێێاسێێەدان وهەروەهێێا 

ڕۆژ مانگرتنیان  ٣تایبەتمەندانی دەرمانخانەکان 
لە دژی مەڵبەندەکانی پزیشکی سەر بە زانکێۆی 
کالیفۆڕنیا ئەنجامدا لە شێارەکێانێی وەک لێۆس 
ئەنجلس، سان فڕانسیسکۆ، سان دیگۆ، ئایرڤیێن 

هەزار ئەندامی سەندیکای تریێش  ٧٨و داڤیس . 
لە ناویاندا شوفێری لۆری، بێاخەوان وئێاشێپەز 
سۆزداریان بۆ ئەو مانگرتنانە پێیێشێانێدا. وە لە 
یەکێک لە سەرنجڕاکێشتێریێن و سێامێنێاکێتێریێن 
مانگێرتێن کە کێاری بەتەواوی تێێێدا ڕاگێیێرا و 

هەزار کێێرێێێکێێار کێێارەکێێانێێیێێان  ٧١نێێزیێێکەی 
بەجێهێشت بریتیبوو لە مانگێرتێنێی کێرێێکێارانێی 

. ئەو مانگرتێنە ٦کۆمپانیای گوگڵ لە نۆڤەنبەری 
نێێێاڕەزایەتێێێی بێێێوو لە دژی مێێێامەڵەی ئەو 
کۆمپانیایە و مەسەلەی ئیزعاج کردنی سێکسێی 
و گێێێێێچەڵێێی سێێێێێکێێسێێی کە هەر بەڕێێێوەبەرە 
بێێااڵکێێانێێی ئەو کێێۆمێێپێێانێێیێێایە ئەنێێجێێامێێی دەدەن. 
مێێێێێژوونێێووسێێی بەنێێاوبێێانێێگێێی کێێار، نێێێێێڵێێسێێن 
لیچتێنستەین، ئەو مانگرتنەی بە مێانێگێرتێنێێێکێی 
عەزیم و جێی تێڕامێان نێاو هێێێنێاوە. هەروەهێا 
بەخێێتەوەریشێێە کە دەبێێێێێنێێێ هەتێێا کێێرێێێکێێارانێێی 
نوخبەش لە نێێێو ئەو کێۆمێپێانێیێا دیێارەدا دان 
 دەنێن بە گرنگی و کاریگەری کاری بۆکۆمەڵ.

هەندێک لە پسپۆڕانی بواری کار بە زۆربوونێی 
ئەم دواییەی مانگرتنەکان پێشبینی شێەپێۆلێێێکێی 
تازەی چاالکی کرێکاری دەکەن و کرێکارانێیێش 
زۆرتێێرو زۆرتێێر درک بەوە دەکەن کە کێێاری 
بەکۆمەڵ دەتوانێت بەرهەمی هەبێت. هەنێدێێکێی 
تێێریێێش پێێێێێداگێێری لەسێێەر ئەوە دەکەن کە 
زۆربوونی ئێستای مانگرتنەکان زۆرتر بێریێتێیە 
لە نیشاندانی جارێک لە کەف و کوڵی خۆیان و 
ئەمەش بەرەو کاڵبوونەوە دەچێێێت هەر وەکێو 
چۆن ئاستی کاری ڕێکێخێراوبێووی دوورمەودا 

کە  Jake Rosenfeldبەرەودابەزین دەچێت. 
پێێرفێێیێێسێێۆری کێێۆمەڵێێنێێاسێێیە دەڵێێێێێت" فێێاکێێتەری 
سەرەکی کە مێلێمێالنێێ جێیێاوازەکێان بەیەکەوە 
دەبەستێت، بێێجێگە لە کێاربەجێێێهێێێشێتێنێی نێاو 
گوگڵ، بریتیە لە چاککردنی باری ئێابێووری کە 
تێیدا هەندێک گروپ هەسێت دەکەن کە بەجێێ 
هێڵراون. مامۆستایێانێی ڕۆژئێاوای ڤێێێرجێیێنێیێا، 
ئێێۆکێێاڵهێێۆمێێا وئەریێێزۆنێێا کێێاتێێێێێک کێێارەکێێانێێیێێان 
بەجێهێشت کە بێهێیێوا و تێوڕە بێوون، چێونێکە 
زیێێادەکەی کێێرێێێیێێان بێێۆ چەنێێدیێێن سێێاڵ بێێوو 
وەرنەگرتبوو هەرچەندە کە بێاری ئێابێووریێش 
بەهێێێێێز بێێوو. هەروەهێێا لێێیێێژنەی یێێاسێێادانێێانێێی 
ویێێالیەتەکێێانێێیێێان بە ڕادەیەکێێی زۆر بێێاجێێی 
داشکاندبوو لەسێەر کێۆمێپێانێیێاکێان. بە هەمێان 
شێوە کرێکارەکانێی سێەر بە مێیێوانێخێانەکێانێی 
ماریۆت مانگرتنیان ئەنجامدا چونکە کۆمپانیێاکە 
مێێوچەکەیێێانێێی هێێێێێنێێدە بەرز نەکێێردەوە کە 
بگونجێت لەگەڵ ئەو هەاڵوسانە ئابێووریەی کە 

 لە ئارادا بوو. 

مانگرتێن بەشێێێکێی گێرنێگ بێووە لە مێێێژووی 
ئەمەریێێکێێا و ڕۆڵێێێێێکێێی گەورەشێێی بێێیێێنێێیێێوە لە 
بەرزکێێێردنەوەی جێێێێێێێگێێێاوڕێێێێگێێێای کێێێرێێێێکێێێارو 
بەرزبوونەوەی کرێکێانێیێان کە زۆرجێاران ئەو 
ڕۆڵەی وەهێێا گێێرنێێگ نەبێێیێێنێێراوە. ڕاپەڕیێێنێێی 

 ٦٢٢٢کرێکارانی جل وبەرگی ژنێانە لە سێاڵێی 
هەزار کێێرێێێکێێار بەشێێداری تێێێێێدا کێێرد،  ٧١کە 

مانگرتنی کارگەی جلوبەرگی لۆڕەنس لە ساڵێی 
، مانگرتنی بەشێوەی دانیشێتێن لە سێاڵێی ٦٤٦٧
ی شاری فلینێت یێان مێانێگێرتێنێی ٦٢٣٢و ٦٢٣١

پەیوەست بە بەهێداشێتێی مەمێفێیێس لە سێاڵێی 

. مێێێژوونێووسێان دەڵێێێن ڕاگێرتێنێی کێار ٦٢١٤
هەزار کرێکاری کۆمپێانێیێای )جێی  ٦٢١لەالیەن 

 ٦٢٨١هەفێێتە لە سێێاڵێێی  ٦١ئێێێێێم( بێێۆ مێێاوەی 
فاکتەری سەرەکی بوو کە کۆمپانیاکەی نێاچێار 

زنێجێیێرەیەک گێرێێبەسێتێی  ٦٢٨٤کرد کە ساڵی 
گێێرنێێگ بێێۆ کێێرێێێکێێاران واژو بێێکێێات. هەروەهێێا 

چەندین  ٦٢١١دیسان بە هەمان شێوە لە ساڵی 
گرێبەستی تر کە لە بەرژەوەنێدی کێرێێکێارانێدا 
بێێوون واژوکێێران لەالیەن کێێۆمێێپێێانێێیێێاکەوە لە 
بەرامبەر ئەوەی کە کرێکارەکان ئارام بێبێنەوەو 
مانگرتن ئەنجام نەدەن. کۆمپانیاکە نەیدەویسێت 

دیسێان  ٦٢١١هیچیتر کار ڕابگیرێت. لە سێاڵێی 
گرێبەستێکی پێێنێج سێاڵە ڕاگەێێنێرا لە نێێێوانێی 
کۆمپانیای )جی ئێم( و کێرێێکێارەکێانێیێدا کە بە 
گێێرێێێبەسێێتێێی دیێێتێێڕۆیێێت نێێاسێێرا. ئەوە بێێوو کە 

٪ی مێێوچەی بێێنەڕەتێێیێێان ٧١کێێۆمێێپێێانێێیێێاکە لە 
بەرزبێێێێێکێێێێێاتەوە. ئەمەش بێێێێێووە هێێێێێۆی 
درووستکردنی دەوڵەمەنترین چینی ناوەڕاستێی 
سێێێەرزەوی. هەر بێێێۆیەش لە سێێێاڵەکێێێانێێێی 
پەنجاکاندا چەندین سێەنێدیێکێای کێرێێکێاری تێر 
هەمان شتیان دەویست لە کێۆمێپێانێیێاکێانێیێان و 
دەسێێێتێێێیێێێان دایە چەنێێێدیێێێن مێێێانێێێگێێێرتێێێن بێێێۆ 

 بەدەستهێنانی هەمان دەستکەوت.

مانگرتن کە بەهێزترین چەکی چێیێنێی کێارگەرە 
لە هەشتاکانەوە بەکارهێنانی ئەو چەکە بەرەو 
دابەزین چووە. ئەمەش بە شێوەیەکی سەرەکی 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە کۆمپێانێیێا گەورەکێان 
دژە ستراتیجیەتێێێکێی تێازەیێان بێاڵوکێردۆتەوە. 
بەهۆی ڕاوەستانی بازاڕو هاوردەوە کۆمێپێانێیێا 
گەورەکانی ئەمەریکا بە شێوەیەکی زیاد چەکێی 
تایبەت بەخۆیان بەکارهێناوە کە بریتی بووە لە 
بە دائیمی پڕکردنەوەی جێگای ئەو کرێکێارانەی 
کە ڕۆیشتوون بۆ مانگرتن بە کێرێێکێارانێی تێر. 
ئەوەش بۆ ئەوەی تا کێشەی بەجێهێشتنی کێار 
لەالیەن مانگرتێووانەوە چێارەسێەر بێکێرێێت. لە 
پەنجاکان و شەستەکانەوە گۆڕانێکی خێراو تیژ 
بەسێێەر ئەمەدا هێێات کێێاتێێێێێک کێێۆمێێپێێانێێیێێاکێێان 
بەزۆری جێێێێێگێێاکێێانێێیێێان بە شێێێێێوەی کێێاتێێی پێێڕ 
دەکردنەوە بۆ ئەوەی کاری کۆمپانیا  لە کێاتێی 
مانگێرتێنێدا بەردەوام بێێێت لە بەرهەم هێێێنێان، 
بەاڵم هەر کە مێێانێێگێێرتێێووەکێێان گەیشێێتێێن بە 
گرێبەستێک دەگەڕانەوە سەر کارەکانیان. ئەوە 
ڕۆنەڵد ڕیگان بوو کە گڵۆپی سێەوزی هەڵێکێرد 
بۆ کۆمپانیا گەورەکانی ئەمەریکا تاکو شێوێێنێی 
ئەو کرێکارانەی کە کارەکانیان بەجێێهێێێشێتێبێوو 
بێێۆ بەشێێداری لە مێێانێێگێێرتێێن پێێڕ بێێکێێرێێێتەوە بە 
کێێرێێێکێێای تێێر بە شێێێێێوەی دائێێیێێمێێی. ئەو هێێات 

کرێکاری چاودێری هێڵی ئاسێمێانێی لە  ٦٦،٢١١
دا لە کێێارەکێێانێێیێێان دەرکێێرد بە  ٦٢٤٦سێێاڵێێی 

بێێیێێانێێووی ئەوەی کە ئەوان بەشێێداریێێان لە 
مێێانێێگێێرتێێنێێی نێێایێێاسێێایێێیێێدا کێێردووە. هەروەهێێا  
عەولەمەش ڕۆڵێێی هەبێێوو لە کەمێێکێێردنەوەی 
مانگرتنەکان. کرێکارانێی سێەنێدیێکێاکێان بێۆیێان 
دەرکەوت کە ئەگەر مانگرتنەکانیان توند بێن و 
زەرەر بە کێێۆمێێپێێانێێیێێا بێێگەیەنێێن بەڕێێێوەبەرانێێی 

کێێێۆمێێێپێێێانێێێیێێێاکێێێان 

 گەڕانەوەو دەستپێکرنەوەی مانگرتنەکان لە ئەمەریکادا!
 نووسینی: ستێڤن گرینهاوس

 ئامادەکردن و وەرگێڕانی: شوان عەزیز
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نێێێێێاچێێێێێاردەکەن کە بێێێێێڕیێێێێێاری 
گواستنەوەی کۆمپانیاکانیان بێدەن بێۆ واڵتێانێی 
تر کە لەوێێدا بە هەرزانێتێر دەتێوانێن کێرێێکێار 
بگرن. ئەوەش بووە هۆی کە ژمارەی مانگرتێنە 
گەورەکێێان بەرەو دابەزیێێن بێێڕوات کە وای 

دا تەنهێا پێێێنێج مێانێگێرتێن ٧١١٢لێهات لە ساڵی 
 ئەنجام دران.

ژمێێارەی مێێانێێگێێرتێێنە گەورەکێێانێێی ئەمەریێێکێێا لە 
دا هاتە خوارێ بۆ تەنها پێنج جێار. ٧١١٢ساڵی 

ئەو ساڵە قەیرانی ئابووری و قەیێرانێی بێوونێی 
کار بوو، کرێکاران لە حێاڵەتێێێکێی زۆر الوازدا 

٪. ٦١بوون، ڕێێژەی بێێێکێاری بەرزبێویەوە بێۆ 
سێێاڵ لە  ٢دا، دوای  ٧١٦٤بەاڵم لە سێێاڵێێی 

چاکبوونەوەی قەیران و باشێتێربێوونێی ڕێێژەی 
٪، هێێێشێتێا ٨بێکاری کە هێاتەخێوارێ بێۆ ژێێر 

کرێکارانی ئەمەریکا لە حاڵەتێکێی مەزاجێی دان 
و شێێەڕی مەزاج دەکەن. هەر وەک شێێارن 
بلۆک، بەڕێوەبەری پڕۆگرامی کارو ژیانێی کێار 
لە زانکۆی هارڤارد، دەڵێت:" کاتێێێک کە زۆرتێر 
بە شێوە گشێتێیەکەی زۆر لە کێاری بەکێۆمەڵ 
ڕوودەدەن وەک: ڕێێێێێێپێێێێێێێێێێێوانێێێێێی ژنێێێێێان، 
پشێێتێێگێێیێێریێێکەرانێێی پەنێێاهەنێێدەو کێێۆچێێبەران، 
مافەکانی هەڵگرتنی چەک، لێرەدا خەڵک زۆرتێر 
بیر لە کێاری بەکێۆمەڵ دەکێاتەوە ئەویێش ئەو 
شتەیە کە بۆ ماوەیەکێی درێێژە خەڵێک لە نێاو 
ئەو واڵتەدا بە شێێێوەیەکێی گێرنێگ گێوێێی پێێ 
نەداوە "هەروەها ڕەبێکە گەیرلی کە مامۆستێای 
زانسێێتەکێێانە دەربێێارەی مێێانێێگێێرتێێنێێی ویێێالیەتێێی 
ئەریێێزۆنێێا دەڵێێێێێت: "تێێوڕەبێێوون لە تێێڕەمێێ  و 
سکرتێری بەشی فێرکردن بوو بە بەنزینێک بێۆ 
مانگرتنی مامۆستایان لە ئەریزۆنا. بێۆ نێمێوونە 
خەڵکیان زۆر دەرکێرد لە کێارەکێانێیێان. دوای 
ئەوە بێێابەتێێی ژیێێانێێی ڕەشێێەکێێان گێێرنێێگە، یێێان 
هەروەها منیش، یاخێود بێزووتێنەوەی ژنێان و 
گەشێێەکێێردنێێی بەرەنێێگێێاری بەتێێایێێبەتێێی لە نێێێێێو 

٪ی ٢١ژناندا. ئەوەشێت لەبێیێر نەچێێێت کە لە 
بەشێێی فێێێێێرکێێردن ژنێێانێێن. هەروەهێێا بێێابەتێێی 
قسەکردن لەسەر چەکدارکردنی مامۆستایان و 
چەندین بابەتی تریش وای لە مامۆستایان کێرد 
کە ئیتر بتەقنەوەو مانگرتنەکان ئەنێجێام بێدەن." 
دی تایلەر سەرۆکی سەندیکای لێرە یەکێبێگێرن، 
ئەو سەندیکایەی کە ڕابەرایەتی مانێگێرتێنەکێانێی 
کۆمپانیای میوانخانەکانی ماریۆت و شیکێاگێۆی 
کێێرد، دەڵێێێێێت" مێێن پێێێێێم وابێێوو گێێرنێێگە کە 
مێێانێێگێێرتێێنەکێێان بێێگێێێێێڕیێێنەوە نێێاو بێێزووتێێنەوەی 
کاگەری" هەروەها دەڵێێێت " کێاتێێێک کە تێۆ لە 
شەڕدای لەبەرامبەر الیەنە بەهێێێزەکێان بێۆچێی 

 دەبێت کاری تاکتیکی لەبەرچاو نەگیرێت؟"..

ئەوەی کە دەگێێوتێێرێێێت بێێۆچێێی کێێارمەنێێدو 
 ٤کرێکارانی سەر بە کۆمێپێانێیێای مێاریێۆت لە 

شار کارەکانیان بەجێێێهێێێشێت و مێانێگێرتێنێیێان 
ئەنجامدا؟ دی تایلەردەڵێت "ئەو کرێکارانەی کە 
ئێمە نوێنەرایەتێیێان دەکەیێن زۆر تێوڕە بێبێون 
لەبەر ئەوەی کاری پێیێشێەسێازی زۆر بێاشێەو 
بەرهەمێێێێێی زۆرە و لە الیەکێێێێێیێێێێێشێێێێێەوە 
میوانخانەکانی ماریۆت بە هۆی کێریسێمێاسێەوە 
وەک دیاری لەالیەن تڕەمپەوە بێاجێیێان لەسێەر 
سوک کرا و لەهەمانکاتیشدا کرێکارەکان لەبەر 
گێێرانێێی ژیێێان و کەمێێی مێێوچەکێێانێێیێێان نەیێێان 
دەتێێوانێێی لەو شێێارەدا ژیێێان بەڕێێێوەبەرن کە 
کاریان تێدا دەکرد. بۆیە ئێمە پێێمێان وابێوو کە 
ئەوە دەرفەتێێکە بێۆئەوەی  سێوودی گەشێەی 
ئێێابێێووری ئەنێێدامێێانێێی ئێێێێێمەو کێێرێێێکێێاران و 
خێزانەکانیشیان بگرێتەوە. وە ئێمە ئامێادەیێن و 

هەر شتێ دەکەیێن لەو پێێێنێاوەدا هەتێا دەگێاتە 
 مانگرتنیش". 

یەکیەتی کرێکاری ئەوە بۆچەندین دەیە دەچێێت 
کە لە نێزمێتێریێن هێێێزی خێۆیێدایە. زۆرێێک لە 
مانگرتنەکانی ئەمساڵ لەچوارچێوەی پەیوەنێدیە 
تەقلیدیەکێانێی بەڕێێوەبەریەتێی کێارەوە یێاخێود 
لەدەرەوەی ئەو بەڕێێێێوەبەریەتەوە ئەنێێێجێێێام 
دراون. بەدەر لە مانێگێرتێنێی کێرێێکێارانێی سێەر 
بەمیوانخانەکان، ئەو مانگێرتێنە گەورانەی تێری 
کێێێرێێێێکێێێاران لەدەرەوەی پەیێێێوەنێێێدیەکێێێانێێێی 
بەڕێوەبەریەتی کرێکارانەوە ئەنجام دراون. بێۆ 
نموونە هەندێک لە مانگرتنەکانی مێامێۆسێتێایێان 
لەڕێێگەی گێێروپەکێێانێێی فەیسێێبێێووکەوە ئەنێێجێێام 
دراون. هەروەهێێا مێێانێێگێێرتێێنێێی کێێارمەنێێد و 
کرێکارانی کۆمپانیای گوگڵ لەڕێگەی سۆشێیێال 
میدیاوە ڕێکخران و ئەنجامێدران. ئەوەش ئەوە 
دەسەلمێنێت کە کرێکاران بۆخۆیێان ڕێێگێایەکێی 
کێێێاری بەکێێێۆمەڵ دەدۆزنەوە کە بەهێێێۆیەوە 
بتوانن ئامانجەکانیان بەدەست بهێنن. لە بەشێی 

یەکێێیەتێێی  ٧ڕۆژئێێاوای ویێێالیەتێێی ڤێێێێێرجێێیێێنێێیێێا 
سەرەکی مێامێۆسێتێایێان بێوونێیێان هەیە، بەاڵم 
ئەوانە بەبەردەوامی کێشەیان لەگەڵ یەکێتێریێدا 
هەیەو هەردووکێێێیێێێان خەریێێکێێێی کێێێاروبێێێاری 

 ئەندامیەتی و زۆرکردنی ئەندامن بۆخۆیان..

Jay O’Neal  کە مامۆستای زمانی ئینگلیزیە ،
لە چاڕلستن، گروپێکی فەیسبێووکێی درووسێت 
کردووەو داوای بێاشێکێردنێی بێاری گێوزەرانێی 
مامۆستایان دەکات. لەسەرەتادا ئەو گرووپە بە 
هێواشێی گەشێەی کێرد. ئێیێنێجێا لە سێەرەتێای 

وە بەرەو گەشێێەکێێردنێێیێێکێێی سێێەرسێێووڕ ٧١٦٤
 ٧١هێنەر ڕۆیی و ژمارەی ئەندامانی گەییێشێتە 

هەزار کەس.  مامۆستایان توڕە بێوون کێاتێێێک 
کە کێێۆمێێپێێانێێیێێای دڵێێنێێیێێایێێی لە ویێێالیەتەکەیێێان 
ئاماژەی بەوەدا کە مێامێۆسێتێایێان ڕووبەڕووی 
بەرزبوونەوەی ڕێژەی چاودێری تەندرووسێتێی 
دەبێێنەوە کە سێێاڵ دوای سێێاڵ دەسێێەپێێێێێنێێرێێێت 
بەسەریاندا. هەر دوای ئەوە بەرپێرسێی بێااڵی 
ویالیەتەکە وتی کە موچەی مامۆستایان تەنێهێا 

٪ی  بەرز دەکرێتەوە. مامۆستێایێان ٦بە ڕێژەی 
هەر لەخۆیاندا تێوڕەو نێاڕازیێبێوون لەوەی کە 
پێیان دەدراو هەیان بوو. ئەمەی ئێسێتێاشێی کە 
دێتە سەر وەک ئەوە وایە کە بەنزین بێکەی بە 
ئێێاگێێردا. نەهێێامەتێێی مێێامێێۆسێێتێێایێێان گەیێێیێێشێێتە 
ترۆپکەی. ساڵێک بەڵێنی درۆیینەیێان پێێێدەدەن، 
ساڵێکی تێر دەبێیێنێن کێرێێکێانێیێان کەمێبێۆتەوە، 
ساڵێکی تێر هەقێی چێاودێێری تەنێدرووسێتێیێان 
لەسێێەر زیێێاد دەکێێرێێێت، سێێاڵێێێێێکێێی تێێر هێێیێێچ 
مێێووچەکێێانێێیێێان زیێێاد نێێاکێێرێێێت و سێێەربێێاری 
ئەوانەش مامۆستایان هیچ ڕێزیان لێ ناگیرێێت. 
بۆیە ئەمانە وای کردووە کە مامۆستایان بگێاتە 
سێێێەر لێێێێێێێویێێێان و بێێێتەقێێێنەوە بە ڕووی 

 دەسەاڵتدارانداو مانگرتن ئەنجام بدەن. 

نێاوچەی  ٣مانگرتنی کاربەجێهێشتن سەرەتا لە 
بێێاشێێووری وەاڵتەوە لە الیەن کێێرێێێکێێارانێێی 
کانەکانەوە دەستی پێکرد کە بووە مێێژوویەکێی 
پێێڕ لە شێێانێێازی. ئەو شێێوێێێنەی کە شێێەڕی 
بەناوبانگی چیای بلێری تێدا ڕوویێدا، هەروەک 

The New York Times,  لە دەمێێێێێێێی
مامۆستایەکەوە بەناوی کاتی ئێندیکۆت دەڵێێێت: 
"ئێمە لە شێوێێنێێێکەوە هێاتێوویێن کە هەمێیێشێە 
پێشینانمان ئەوەیان کردووە کە باوەڕیێان پێێێی 
بووە. ئێێێمەش پێێێمێان وایە هەمێان ڕێێبێازمێان 
گرتۆتە بەر". شەڕی چیای بلێێێر شێەڕێێک بێوو 

 ٦١دا ڕوویدا. ئەوە بێوو  کە ٦٢٧٦کە لەساڵی 

هەزار کێێرێێێکێێاری کێێانەکێێان کەوتێێنە جەنێێگەوە 
هەزار لە یێێاسێێادانەران و کەسێێانێێی  ٣لەگەڵ 

مێێانێێگێێرتێێن شێێکێێێێێنەرکە ئەمە بە گەورەتێێریێێن 
ڕاپەڕین دادەنرێت لە دوای جەنێگێی نێاوخێۆیێی 
ئەمەریکا. هەر زوو بانگەوازی مانگرتن کێرا لە 

دا لە بەشێی ڕۆژئێاوای ویێالیەتێی ٧١٦٤ساڵی 
هەزار مێامێۆسێتێا ئێامێادە  ٦١ڤێرجینیا و تێیێدا 

بوون. ئەمە وای کرد کە بەرپرسی هەرە بێااڵی 
ناوچەکە بڕیاری زیاد کردنی موچەکانیان بدات 

٪. .  کێرێێکێاران و مێامێۆسێتێایێان ١بە ڕێژەی 
پێیان وایە ئەمە بەس نییە، بەاڵم خێاڵێی گێرنێگ 
ئەوەیە کە ئەوان بێێێێێێێردوویێێێێێێێانەتەوەو 
مانگرتنەکەیان بەرهەمی هەبووە. بێۆیە دەبێێێت 
هەمێێیێێشێێە بە دەسێێتە جەمێێعێێی و بە یەکەوە 
ڕووبەڕووی دەسەاڵتێداران بێبێیێنەوەو خێۆمێان 
زیێاتێێر ڕێێکێێخێێراو بێێکەیێێن. بە هەمێێان شێێێێێوەی 
مامۆستاکەی پێشوو دیسان مامۆستێایەکێی تێر 
گێێێێرووپێێێێێێێێێکێێێێی فەیسێێێێبێێێێووکێێێێی بە نێێێێاوی، 
کاربەجێهێشتێنێی مێامێۆسێتێایێانێی ئێۆکێاڵهێۆمێا، 
 ٧٨درووسێێت کێێردو لە مێێاوەی یەک ڕۆژدا 

هەزار ئەنێێێدام لەدەوری کێێێۆبێێێوونەوە. ئەم 
گرووپەش سێوودی بە مێامێۆسێتێایێان گەیێانێد 
بەهەمان شێوەی گرووپەکەی تر. ئەم گێرووپە 
پاڵی بە بەرپرسی هەرە بااڵی ناوچەکەوە نا کە 
بۆ ئەوەی مامۆستایان لە مانگرتن بێوەسێتێێێنێێ 
بڕیاری بەرزکردنەوەی موچەکەیێانێی دا. ئێیێتێر 
هەر بەم شێوەیەو لە ڕێگەی سۆشیال مێیێدیێاو 
فەیسبوکەوە مێامێۆسێتێایێان تێوانێیێان هەنێدێێک 
داواکاری بسەپێنن بەسەر دەسەاڵتداراندا.  بێۆ 
نموونە نوح کارڤێلیس ئەویێش مێامێۆسێتێایەکێی 
تێێری نێێاوچەی ئەریێێزۆنێێا بێێوو کە لە ڕێێێگەی 

هەزار مێامێۆسێات لە  ١٧فەیسبێوکەوە تێوانێی 
خۆی کۆبکاتەوەو ئەو گێروپە بێکێاتە فشێارێێک 
بۆسەر دەسێەاڵتێداران بێۆ ئەوەی داواکێانێیێان 

 جێبەجێ بکەن. .

ئەو ناڕەزایەتیانەی کە هەفتانە ئەنێجێام دەدران 
ی ٦٦بەرەو فراوانی ڕۆیشتن تا وای لێهێات لە 

هەزار کەس لە  ٦٦١دا ٧١٦٤نێێێیێێێسێێێانێێێی 
مامۆستایان و ستافی خوێندنگاکان بەشێداریێان 
لە مێانێگێرتێنێدا کێرد. یەکێیەتێی مێامێۆسێتێایێانێێی 
ئەریێێێزۆنێێێا کە نێێێزیێێێک و تێێێێێێێکەاڵوە لەگەڵ 
مامێۆسێتێایێانێی تەواوی ئەو ویێالیەتەدا داوای 

ی نێیێسێانێدا. ٧١دەستبەجێی مانگرتنی کێرد لە 
داواکێێاریێێان لەو مێێانێێگێێرتێێنەدا بێێریێێتێێیێێبێێوو لە 

٪ و ٧١بەرزکردنەوەی موچەکانیێان بەڕێێژەی 
ملێیێار دۆالرەی کە  ٦هەروەها گێڕانەوەی ئەو 

وەک هاوکاری دەدرا بە خوێندنگاکان و لێێێیێان 
بڕابوو. هەموو ئەوانە وای لە مامۆستایان کێرد 
کە باوەڕیان بەخۆیان هەبێ. بێۆیە هەنێدێێکێیێان 
دەیان گووت: "ئەوەی پێویست بوو کێردمێان و 
بەرهەمێی بێاشێێیێشێێمێێان بەدەسێێت هێێێێنێێا، بەاڵم 
دەسەاڵتێداران ئێێێمەیێان پشێتێگێوێ خسێتێبێوو." 
دەسێەاڵتێدارێێکێێی بێااڵ کە خێۆی هەڵێبێژاردبێێوو 

٪ی مێوچەی بە ٧١بەڵێنێی بەرزکێردنەوەی لە 
مامۆستێایێان دەدا بێۆئەوەی مێامێۆسێتێایێان لە 
مانگرتن ڕابگرێت، بەاڵم مامۆستایان بێاوەڕیێان 
بەو بەڵێنە نەدەکرد، چونێکە هێیێچ داهێاتێێێکێیێان 
نەدەبینی کە بۆ ئەو مەبەستە تەرخان کێرابێێێت 
لە الیەن گەنجینەی ویالیەتەکەوە. هەر بێۆیەش 

 ١١ی نیسان مێانێگێرتێنێیێان ڕاگەیێانێد کە ٧١لە 
 هەزار مامۆستا بەشداری تێدا کرد..

کاربەجێهێشتن لەالیەن مامۆستایێانەوە وای لە 
ملیۆن دۆالر  ٨١١دەسەاڵتداران کرد کە بەڵێنی 

سااڵنە بدەنە خوێندنگاکان وەک هێاوکێاری بێۆ 
پێویستیەکانیان، بەاڵم مامۆستایێان بەمە ڕازی 

نەبوون و دەستیان بە کۆکردنەوەی ئیمزا کێرد. 
هەزار  ٧٢١ئەوە بوو لە ماوەیەکی زۆر کورتدا 

ملیۆنیان کێرد  ١٢١ئیمزایان کۆکردەوەو داوای 
کە دەوڵەت لە ڕێگەی زیادکردنی بێاج لە سێەر 
دەوڵەمەندان کۆی بکاتەوە، بەاڵم ئەو داوایەیان 
لەالیەن دادگای بااڵی ئەریزۆناوە پشێتێگێوێێخێرا 
بە دەلیێلێی ئەوەی کە داواکێاریەکەیێان لێێێڵ و 
ناڕوونە. زوربەی مامۆستایێانێیێش پێێێیێان وایە 
دەبێت ڕێگەی تری خۆڕێکخستن بگرنە بەر تێا 
مانگرتنەکانیان سوودی هەبێێێت و کێاریێگەری 
لەسێێەر دەسێێەاڵتێێداران دابێێنێێێێێت. ئەوان دەڵێێێێێن 
فەیسبووک باشە، بەاڵم زۆرتێر بێۆ بێزوانێدنێی 

 خەڵک باشە. 

مامۆستایان پاڵپێشێتێیەکێی گەورەیێان بەدەسێت 
هێێنێا لەالیەن کەس و کێاری خێوێێنێدکێاران و 
خوێندکاران خۆیانیش. ئەوەش لەبەرئەوە بێوو 
کە خەڵێێک تێێێێێێگەیێێی کە ئەو مێێێانێێگێێرتێێێنەی 
مامۆستایان تەنها بۆ خێۆیێان نێیێیە بەڵێکێو بێۆ 
خێێوێێێنێێدکێێارەکێێانێێیێێشێێە. مێێامێێۆسێێتێێایێێان ئەمەیێێان 
بەڕوونێێێی پێێێیێێێشێێێانێێێدابێێێوو. ئەو داوکێێێاریەی 
مامۆستایان دەبووە هۆی زیادکردنی هاوکێاری 
بۆ خێوێێنێدنێگێاکێان و کەمێکێردنەوەی ژمێارەی 
خێێێوێێێێنێێێدکێێێار لەیەک پێێێۆلێێێدا، دەبێێێووە هێێێۆی 
نێێێۆژەنێێێکێێێردنەوەی خێێێوێێێێنێێێدنێێێگێێێا کێێێۆن و 
داڕوخاوەکان،  هەروەها بۆ گۆڕینی پڕۆگرام و 

 کتێبە کۆن و بەسەرچووەکانی خوێندن. 

کێێرێێێکێێارو  ٦١١١ی ئێێۆکێێتێێۆبەریێێش دا ٣لە 
کارمەندی میوانخانەکان مانگرتنیان دەستپێکێرد 

مێیێوانێخێانەی سێەر بە کێۆمێپێانێیێای  ٢لە دژی 
مێێاریێێۆت و کێێارەکێێانێێیێێان بەجێێێێێهێێێێێشێێت. ئەو 
مێێێانێێێگێێێرتێێێنەی نێێێاو بێێێۆسێێێتێێێن بە یەکەمێێێیێێێن 
کێێاربەجێێێێێهێێێێێشێێتێێن دادەنێێرێێێت لە مێێێێێژووی 
هاوچەرخی بۆستێنێدا. کێرێێکێارەکێان بێۆیە ئەو 
مانگرتنەیان دەستپێکرد، چونێکە ڕازی نەبێوون 
بەو موچەیەی کە کێۆمێپێانێیێای مێاریێۆت پێێێی 
دەدان، هەروەهێێا زۆرێێێک لە کێێرێێێکێێارەکێێانێێی 
میوانخانەکان ترسی ئەوەیان هەبوو کە مێڕۆ  
و ئامڕازە ڕۆبێۆتێیەکێان بەهێۆی پێێێشێکەوتێنێی 
تەکنەلۆجیاوە شوێنی ئەوان بگرنەوەو هێێنێدەی 
تریش بێێکێاری و نێزم بێوونەوەی هەقێی کێار 
ڕوویان تێێبێکێات و ئەو ڕۆبێۆتێانە بێبێنە هێۆی 
نەهێشتنی کار بۆ کرێکاران.. هەروەهێا زۆرێێک 
لە کرێکارە ژنەکان داوای ئەوەیێان دەکێرد کە 
ئەالڕمی گێچەڵی سێکسیان پێ بدرێت تا ئەگەر 
یەکێک ئەو کارەی لەبەرامبەردا کردن یەکسێەر 
بتوانن دەرەوە تێبگەێنن. وەک کە کێرێێکێارەکێان 

شێوێێن کێار  ٧دەڵێن زۆرێک لەوان دەبێێێت لە 
 ٢١بکەن و زۆریێش لەو کێرێێکێارانە هەفێتێانە 

کاتژمێر کاردەکەن بۆ ئەوەی بتوانێن بێژیێن. لە 
زۆرێک لە شارەکان کاتێێک کە کێرێێکێارەکێانێی 
سەر بە میوانخانەکانی مێاریێۆت مێانێگێرتێنێیێان 
ئەنجام دەدا هەمان شیعاریان بەرز دەکێردەوە 
کە نووسرابوو " دەبێت یەک کار بەس بێت بێۆ 
ئێمەو بتوانین بەیەک کێار بێژیێن". زۆرێێک لەو 
کرێکارانە دەڵێن تەواوی پێداویستیەکانێی ژیێان 
زۆر گرانن بە بەراورد لەگەڵ ئەو مێووچەیەی 
پێیان دەدرێێت. جێاری وا هەیە تەنێهێا بەشێی 
کرێی خانوو دەکات و بۆ شتەکانی تێر دەبێێێت 

 کارێکی تر بدۆزینەوە.

کرێکارەکانی سەر میوانخانەکانێی کێۆمێپێانێیێای 
ماریۆت بەردەوامێیێان دا بە مێانێگێرتێن و کێار 
بەجێهێشتن. لەو نێێێوەدا دەبێوایە داهێاتێێێکێیێان 
هەبێ تا پێی بژین. هەر بۆیە لە الیەن زۆرێێک 
لە ئیتیحادیەو سەندیکاو یەکیەتیە کرێکاریەکانی 

١١بۆ الپەرە   
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 بکات ئەنجامەکەی لەناوچوونە.
کێێێرێێێێکێێێار بەشێێێداری  ٣٧٧٦نێێێزیێێێکەی 

خۆپیشاندانەکەیان کرد. جگە لە سێەرۆکێی 
یەکێتیەکە سکرتێری گشێتێی فێائێق حسێێێن 

عەگال بەشداریانکرد، هەروەهێا ژمێارەیەک 
 لە خەڵکی ئەو ناوچەیە .

شایانی باسە کە کۆپیەکێی داواکێاریەکێانێی 
کرێکاران گەیشتۆتە دەست" بۆپێشەوە" کە 

خاڵدا دەبینێتەوە. گرنگترینێیێان  ٦٢خۆی لە 
بریتیە گواستنەوە یان گۆڕینێی زۆرێێک لە 
بەرپێێرسێێی بەشێێە جێێیێێاجێێیێێاکێێانێێی نێێاو 
کێێۆمێێێپێێێانێێێیێێێاکە بەهێێێۆی نێێێاکێێێارامەیێێێی و 
تێوەگالنیان لە گەنێدەڵێی. هێۆشێداریێدان بە 
بەڕێێێوەبەرانێێی کێێۆمێێپێێانێێیێێاکە لە هێێۆکێێانێێی 

. ٧١٦٤شێێکێێسێێتێێی ئێێابێێووری کێێارگەکە لە 
دەسێێت لێێێێێنەدان لە مێێووچەی کێێرێێێکێێار و 
فەرمێێانێێبەرانێێی کێێارگەکە. هەڵێێوەشێێانێێدنەوە 
ئەنێێجێێوومەنێێی بەڕێێێوەبەری کێێارگەکە و 

هەڵێێێێێبێێێێێژاردنێێێێێی لەالیەن خێێێێێۆیێێێێێانەوە. 
دابەشکردنی زەوی بەسێەر فەرمێانێبەرانێی 

دۆنێم زەوی هەیە ٢١١کارگەکە کە پتر لە 
کە سێێەربەکێێۆمێێپێێانێێیێێاکەیە. گەڕانێێدنەوەی 
سەرجەم ئەو سەیارانەی کێۆمێپێانێیێاکە کە 
ئێێێێێێێسێێێتێێێا لە مێێێاڵێێێی بەرپێێێرسێێێەکێێێانێێێدان. 
بەدواداچێێوونێێی جێێدی بێێکێێرێێێت بێێۆ ئەو 

 قەرزانەی کۆمپانیا. 
شایانی باسێە کە کێۆمێپێانێی پێیێشێەسێازی 

کرێکێار  ٨٧١١ئۆتۆمۆبیل لە عێڕاق نزیکەی 
و فەرمێێانێێبەر لەخێێۆدەگێێرێێێت. زۆرێێێک لە 
ئۆتۆمێۆبێیێل و دەزگێای کشێتێوکێاڵێی تێێێدا 

 دروستدەکرا.
 

  له  وجوده ی واقیعی و مه باتکارانه وتێکی خه کرێکاری ڕه
 .ڵدا کۆمه
م  ئه نێو له  ر شکڵپێدانی حیزبێکی کۆمۆنیستییه سه له  قسه  وایه که
ر  مرۆ  هه  یه وه ر ئه م هه که نگاوی یه هه .دا یه باتکارانه خه  ریته نه
  سۆسیالیست و شێوه  شێوه  حیزبه  ببینێ و تێی بگات که  وه ئه

ریان  سه  وه ریته م نه نێو ئه له  وجود، نه کانی مه مارکسیسته
کی  ره رکی سه اڵم ئه ن. به که کاری تێدا ده  و نه ڵداوه  هه
 . یه و حیزبه کاربوون و داڕشتنی ئه ستبه ده
مان  که ی گشتیی باسه بێت چوارچێوه کران، ده  که  وه م قسانه به

ک ڕوونتر  یه ی حیزب تا ڕاده وه کرێکاریبوونه  ت به باره سه
نای حیزبی کۆمۆنیستی ئێران سۆسیالیزمێکی  په . له وه بووبێته

  وته م ڕه . ئه ردایه نگه سه  بۆرژوازی له  ر به رانبه کرێکاریش به
زار و  نێو خۆیدا هه ، له ی نووسراوی نییه رنامه ، به حیزبی نییه

  ، ڕێکخراوبوونی نێوخۆیی له یه زار ناڕۆشنی هه ت و هه ک خه یه
بێت  ، حیزبی کۆمۆنیست ده مدایه تایی و النی که ره ئاستێکی سه

بیڵێ و   یه کی هه یه ر قسه گه ست بێت و ئه یوه په  وه وته م ڕه به
ی  وه بیڵێ و بیکات. کرێکاریبوونه  بیکات، لێره  یه کارێکی هه

رمی ناسرانی حیزبی کۆمۆنیست  فه حیزبی کۆمۆنیست یانی، به
دژی   تیی کرێکار له زایه پێدانی ناڕه ره ک ئامرازی په وه
وتی سۆسیالیزمی کرێکاری و  هۆی خودی ڕه  داری به رمایه سه

حیزبی   که  یه هه  وه پێویستی به  مه . ئه وه کرێکارانی کۆمۆنیسته
ری و  و بیروبۆچوون و پێشداوه موو ئه هه  کۆمۆنیست له

پی  میراتی چه  که  وشتانه و ڕه ندی و کارکرد و شێوه  یوه په
  ندییه ربه نگه و سه نێو ئه واوی له ته کرێکارین دابڕێ و به  یره غه

حیزبی   که  یه هه  وه پێویستی به  مه بێت. ئه یی هه ئاماده  کرێکارییه
کرێکارییه   ریته م نه ڵگری ئه ر و ئااڵهه که قسه  کۆمۆنیست ببێته

وجود و کوللی  ڵی مه کوللی کۆمه  ر به رانبه ، به مه نیا ئه و ته 
  .بۆرژوازی

 ماویەتی...

 درێژەی... دەربارەی ئەندامەتی کرێکاریی...

درێژەی.... هەوڵ و نارەزایەتییە کرێکاریی و 

تێێر پشێێتێێگێێیێێری دەکێێران. بێێۆ نێێمێێوونە 
 ٣١١سەنێدیێکێای یێونێایێت هێیەر هەفێتەی 

دۆالری دەدا بە هەر کێێرێێێکێێارێێێک کە لە 
 مانگرتنەکەدا بوو.

لە سێێێەرەتێێێای مێێێانێێێگێێێی دێسێێێەمێێێبەرەوە 
گەییێشێتە   "UNITE HEREسەندیکای " 

گێێێرێێێێبەسێێێتێێێێێێێک لەگەڵ کێێێۆمێێێپێێێانێێێیێێێای 
میوانخانەکانی ماریۆت لەهەر ئەو هەشێت 
شارەی کە مانگرتێنەکێانێیێان تێێێدا ئەنێجێام 
درابێێێوون. بە پێێێێێێێی ئەو گێێێرێێێێبەسێێێتە 
کرێکارەکان دەستکەوتی باشیان بەدەسێت 
 -٦هێناون. بێۆ نێمێوونە بێڕیێار درا کە : 

ئەوانەی کە لەمااڵندا کار دەکەن لە شێاری 
سان دیگۆ  موچەکانیان لە مێاوەی چێوار 

٪ بەرز دەکێرێێتەوە .ئەمەش ٨١ساڵدا  لە 
 ٦٨ئەوە دەگەێنێت کە سەعات کێاریێان لە 

دۆالر لە  ٧١سەنتەوە دەگێاتە  ٧١دۆالرو 
کێرێێکێارەکێانێی بێۆسێتێن  -٧سەعێاتێێێکێدا. 

ساڵدا  بە ڕێێژەی  ٨موچەکانیان لە ماوەی 
٪ی ٣٢٪ بەرز دەکێێێێرێێێێێتەوەو لە ٧١

موچەکانیشیێان پێاشێەکەوت دەکێرێێت بێۆ 
هەفێتە  ١پێێێدانێی  -٣کاتی خێانەنشێیێنێیێان.

هەفتەش بۆ مێێێردەکێانێیێنێان  ٧دایکایەتی و 

مێێێاریێێێۆت   -٨بە مێێێوچەی تەواوەوە. 
ڕەزامەندی دەربڕی بۆ زیاتێر پێارێێزگێاری 
لە کێێرێێێکێێارە ژنەکێێان کە دەسێێتێێدرێێێژی 

پێێێێێدانێێی  -١سێێێێێکێێسێێیێێان نەکێێرێێێتە سێێەر. 
ئەالڕمێک بە کرێکارە ژنەکان تێا لە کێاتێی 
ئەوەی کە گێێێێێێێچەڵ و دەسێێێتێێێدرێێێێژی 
سێکسیان دەکرێێتە سێەر بێتێوانێن دەرەوە 
 -١ئاگادار بکەن و دەوروبەر تێێێبێگەێێنێن. 

ڕۆژ پێێێێێش  ٦١١مێێاریێێۆت ڕازی بێێوو کە 
ئەوەی کە ڕۆبۆتێک بهێێنێنە شێوێێنێێێک بێۆ 
ئەوەی کاری پێبکرێت کرێکێارەکە ئێاگێادار 
دەکەنەوەوەو هەروەهێێێا مەشێێێقێێێیێێێشێێێی 

 پێدەکەن بۆ چۆنیەتی بەکارهێنانی. 

مامۆستایان و کرێکارەکانی میوانخانەکانی 
کۆمپانیای ماریۆت بەو مێانێگێرتێن و کێار 
ڕاگرتنەیان دەسکەوتێی زۆر و گەورەیێان 
بەدەسێێت هێێێێێنێێاوە، بەاڵم پێێرسێێیێێارەکە 
لێرەدایە: ئایا ئەو مانگرتێنێانە بەرەو پێێێش 
دەچن و بەردەوامیان پێدەدرێت و دەتوانن 
پێێارێێێزگێێاری لەو دەسێێکەوتێێانە بێێکەن کە 
بەدەستیان هێناون؟ لەو بارەوە پرسیارێک 
لە سەرۆکی کۆمەڵەی مامۆستایانی بەشێی 
ڕۆژئێێاوای ڤێێێێێرجێێیێێنێێیێێا کێێراوە کە ئەگەر 

پێشبینی مانگرتنێکی تری مامێۆسێتێایێان لە 
تەواوی ویالیەتەکە بکات؟ ئەو دەڵێێێت کە 
گێێێومێێێانێێێی هەیە. وا بێێێڕیێێێار بێێێوو کە 

٪ی بەرز بکرێتەوە، بەاڵم ١موچەکانیشیان 
دەربارەی ئەوەش گومانێی خێۆی پێیێشێان 
داوە. بەاڵم هەموو الیەک نێزم بێوونەوەی 
هەقێێدەسێێت و بەرز بێێوونەوەی ڕێێێژەی 
بێکاری بە هۆیەکی سەرەکی دەزانێن وەک 
پاڵنەرێکی بەهێزیش وایە بۆ ئەنێجێام دانێی 
مانگرتن و نێاڕەزایەتێی دەربێڕیێن و هەتێا 

 خۆپیشاندان و ڕاپەڕینیش.

پرسیارێکی تریش لە بێواری کێاردا خێۆی 
قوت دەکاتەوە لێرەدا ئەویش ئەوەیە: ئێایێا 
کرێکارەکان دەتوانن فێرببن وە بێزانێن کە 
یەکگرتێوویێی و ڕێێکێخێراوبێوون و کێاری 
بەکۆمەڵی خۆیان چەندە بەهێێزە؟ وە ئێایێا 
دەتوانن مێژووی مانگرتنەکانی خێۆیێان لە 
ڕابێێێێێێردوودا کە دۆڕاون یێێێێێێاخێێێێێێود 
بێێردویێێانەتەوە لەیێێاد بێێێێێت و دەرسێێی 
لێوەربگرن؟ ئەگەر وەاڵمەکە مەنێفێی بێێێت  
ئەوا بە دڵێنێیێایەوە ئێێێسێتێاو ئێایێنێدەشێیێان 

 بەرەو باشی ناڕوات..

 

 درێژەی... گەڕانەوەو دەستپێکردنەوەی مانگرتنەکان لە ئەمریکا...

راگرتنی پەیوەندییە سیاسیەکانی و کاتیکیش دەکەوێتە 
بەرامبەریان و قیبلەی پەیوەندیەکانی دەگۆڕێ جەنگ لەدژی 

 بەرپا دەکات و دەبێتە هێزی پشتیوانی براکانی!!
کاتێک لەگەڵ هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی تورکی دەکەوێتە 
پەیوەندییەوە، بە کردەوە هێزو میدیاکەیان دەبنە زمان حاڵی 
حزبەکانیان و تای کوردایەتی سنورەکان دەبەزێنێ، کاتێکیش 

رۆژ دەگۆڕێ، دەبێتە رووی پەیوەندیەکانی بەپێی بەرژەوەندی 
بکوژیان و لەژیر ناوی پاراستنی ئەزموونی هەرێمدا لە ژێر سایەی 
فرۆکە و لەپاڵ جەندرمەکانی تورکدا، کوشتاری براکانی!! لە باکور 

 دەپیرۆزێنێ.
کاتێک لەگەڵ بەعسدا بۆ سەرخستنی گفتوگۆ و بەشی دەسەاڵت، 
سەدام حسین دەکات بە حەکەمی حوکمی زاتی و لە پشتەوە چەقۆ 
وەشاندن لە سوپا درندەکەی رادەگرێت و ئەو کاتەش قیبلەی 
نۆکەرایەتی بۆ بەرژەوەندی حزبی دەگوازێتەوە و بەرووی ئێراندا، 
پێش لەشکری دەکات بۆ هێرش بۆ سەر قودس و دڵی کوردستان 

 و بۆسەر هەڵەبجە...تاد
ئەم ناهونەر پیشەییەی یەکێتی لە پەیوەندییەکانییدا، بە نرخی 
سەرکوت و پیشیلکردنی ئازادی و بەرتەسک کردنەوەی 
پەراوێزەکانی ئازادییدا دەچێتە پێشەوە. ئەو هێرشانەی لەم دوایەدا 
دەیکاتە سەر ئۆپۆزیسیۆنی ئیرانی و تورکی... باشترین بەڵگەی 
ئەوەیە کە یەكیتی هێزێکی دژە ئازادی و نۆکەر پیشەی 
ناشارەزایە... بااڵنس سزو بێ پرنسیبە. کە لە پێناو 
بەرژەوەندییەکانی خۆیدا چاوی بینی ئازادی بەتەواوی کوێر دەبێت 

 و گوچکەی بیستی دەنگی نەیار لەدەست دەدات...
هێرشی یەکێتی بۆ سەر تەڤگەری ئازادی و چاالکیەکانیان، بۆ سەر 
رێکخراوە جەماوەرییەکانی نزیک لەم هیزە سیاسییە، تەواوکەری 
هەوڵەکانی دەوڵەتی تورکیایە بۆ تیرۆری کەسایەتیە سیاسییەکانی 
ئۆپۆزیسیۆنی تورکی.. سنوردارکردن و ریگەگرتن لە چاالکیەکانی 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی، کۆکە لەگەڵ هیرشی ئاشکرا و بۆمبابارانی 
رژێمی ئیران بۆسەر بارەگاکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئیرانی لە قواڵیی 
کوردستانی عێراقدا و تیرۆری کادرەکانیان... هەروەها چاوپۆشین 
و گوێ خەواندن لە سنوربەزاندنەکانی دەوڵەتی فاشیستی و 
تورکیاو ئیران... بێدەنگە هەڵبژاردن، هەموو ئەوانە نیشان دەدەن کە 
یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، هیزیكی دژە ئازادییە، نۆکەر پیشەیە، 
وە ئامادەیە لە پێناو بەرژەوەندییە حزبی و بنەماڵەییەکانی، خەڵکی 

 کوردستانیش بکاتە قوربانی.
ئەو سیاسەتی سەرکوت و نۆکەر پیشەییە، پێویستە ریسوا بکریت. 
پێویستە بە چاالکی بەرفراوانی کۆمەاڵیەتی و جەماوەری بەردەوام، 
حەلەقە و تۆری سەرکوتی سیاسی بشکێنرێ و ریگە بگیرێت 
لەوەی ئەو پەراوێزە لە کەشی کراوەی سیاسی، کوردستان، قانگ و 

 کڵۆم بدرێت.     

 درێژەی... دوا وتە

 کرێکاران، زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد!  
 

یشاندان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو گیروگرفتەکان و خۆپبۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی سەرکەوتوانە بباتە پێشەوە، لە هەواڵی نارەزایەتیەکانتان، لە 
انەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشی بکەن، ئێوە بە ئێمەی بگەیەنن... ئەو دەیرێگریەکانی بەردەم خەبات و یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاگاداری بکەن... ئەو هەوااڵنەی حزب و بزوتنەوە و میدیای بۆرژوازی و سیبەریان، 

کوت و دزی و تااڵنی دەسەاڵت و کۆمپانیاکانیان، هەوڵی توندتیژی سەرراستیانەی ئەوان پەردەپۆشی دەکەن، لە رێگای بۆپێشەوەوە، پەردەی لەسەر هەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی شوێنی کار و قوربانیانی، هەواڵی 
گەیەنن... بۆپێشەوە، دەنگی سازش هەڵنەگرو سەکۆی راستبێژی و ە بدژ بەژنان و قوربانیەکانیان، هەواڵی پێشێلکاری ئازادیە سیاسیەکان، ئازادی رۆژنامەگەری و ئازادی مافە فەردی و مەدەنیەکان... بە ئێم

 ێڵ و پێگەی بۆ پێشەوەیە.. ئیممەیدانێکی گرنگی ئێوەیە، لە پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر جێگاو گۆشەیەکی ئەم دنیایەن لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا...ئەدرەس 
 

bopeshawa@gmail.com         ماڵپەری بۆپێشەوەwww.bopehsawa.net 



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net ڵڵسڵاسڵسڵشڵالڵستڵڵهڵهبڵاوڵراوه 

 
 

 دوا الپەڕە 15/1/2019(  34)ساڵی دووەم ژمارە  عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

ملیۆن کرێکار لە هیندستان، بەگەورەترین خۆپیشاندانی مێژوو ٠٢٢خۆپیشاندانی 
 دەناسرێت!

 ئامادەکردنی شوان عەزیز

 هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید
 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

بدواڵ  عه مەنسور حیکمەت، ئاراس رەشید،
شوان عەزیز، عەبدالرحمن رەسوڵ، حمود،  مه

 ئەحمەد عبدالستار، سەردار عەبدواڵ
 

 بۆ پەیوەندی راستەوخۆ بەسەرنووسەرەوە:
0046737403392 

 و

 دوا وتە

 تورکیا و یەکێتی بااڵنس سز!
 

 عەبدواڵ مەحمود
 

دوای ئەوەی نووسینگەی 
نوینەرایەتی یەكیتی 
نیشتیمانی لەالیەن 
حکومەتی تورکیاوە 
داخرا، پاشانیش 
هاتووچۆی فرۆکەوانی 
تورکیا بۆ فرۆکەخانەی 
سلێمانی و 
بەپێچەوانەشەوە راگیرا، 
پەیوەندی نێوان یەکێتی و 

دەوڵەتی تورکیا ئاڵوگۆری بەسەردا هات. یەکێتی لە پێناو 
ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ دەوڵەتی فاشیستی 
تورکیا، لەالیەکەوە پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئۆپۆزیسێۆنی 
دەوڵەت تورکیا هەڵپەسارد و راگرت، هاوکاتیش کەوتە 
سنوردارکردنی جموجۆڵە سیاسییەکانیان و چاالکیەکانیان. 
ساڵی رابردووش لەژێر ناوی نەبوونی مۆڵەتی یاساییدا 

 بارەگاو نوسینگەکانی تەڤگەری ئازادییان داخست...
یەکێتی لەدرێژەی وەاڵم دانەوە و بەپیرەوەچوونی 

ئەم مانگەشدا، ڕیگەی  ٢داخوازییەکانی دەوڵەتی تورکیادا لە 
ساڵەی  ١لە هەڵسوراوانی تەڤگەری ئازادی گرت کە یادی 

تیرۆری ساکینە جانسز و هاوڕیکانی بکەنەوە، کە لەالیەن 
دەوڵەتی تورکیاوە لە فەرەنسا تیرۆرکران.  لەوەش زیاتر 
هێرشی کردە سەر چاالکیەکیان لە پارکی ئازادی!! و نزیکەی 
پەنجا کەسێکیان لێ دەستگیر کردن... هاوکات ڕیگەیان گرت 
لەوەی فیلمێک لەسەر ساکینە جانسیز لە سینەما سالم 

 پێشکەش بکرێت.
یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، کە سەرو بنی زمانی 
راگەیاندن و بەرپرس و کادرەکانیان، نازینە بە دیموکراسی و 
ئازادی و کراوەیی و ڕیزگرتن لە مافی و مرۆ  و 
ئازادییەکان، لە پیناو رازیکردنی دەوڵەی تورکیاو 
ئاسییکردنەوەی پەیوەندیەکانیان، ئەمجارە رێگری لە 
هەڵسوڕانی پارتە براکانی!!، لە بەشەکانی تردا دەکات و 
هەڵسورانیان لە ژیر قەڵەمرەوی دەسەاڵتی خۆیدا یاساغ 
دەکات... هێرش دەکاتە سەر چاالکیە سیاسیەکانیان و کادرو 
 هەڵسوراوەکانیان، راپێچی زیندانەکانی دیموکراسی!! دەکات.

یەکێتی نیشتیمانی لەو هێزە سیاسیانەیە، کە مەوایەک لە 
نیوان پەیوەندی سیاسی و دیبلۆماسی، لەگەڵ نۆکەرایەتی و 
خۆشخزمەتی، نابینێ، بااڵنس سزە. یان دەکەوێتە ئیرادە 
تەسلیمکردنی تەواو و خۆشخزمەتی و نۆکەر پیشەیی 

 ئاشکرا، یان دوژمنایەتیەکی لەچار نەهاتوو.
کاتێک لەگەڵ ئیران، پەیوەندیی هەیە، دەکەوێتە ناو تۆڕی 
جەالدەکانی ئیران و راسپارەکانیان وەکو مەئموریەتێکی 
پیرۆز بەجێ دەگەیەنێ و هیرش بۆسەر ئۆپۆزیسیۆنی ئەو 

واڵتە، دەکاتە عیبادەتی سیاسی بۆ... 

ملیۆن کرێکار  ٧١١جەنیوەری، نزیکەی  ٢و٤ڕۆژانی 
هەستان بە خۆپیشاندان لە سەرتاسەری هیندوستان. لە 

لە  ٦١ئەنجامدا واڵت توشی ئیفلیجی هاتوچۆ هات. 
یە گەورەکانی ئەو واڵتە بانگەوازیان بۆ ینەقابە کرێکار

ئەم خۆپیشاندانە کرد. دژ بەسیاسەتی دژی کرێکاری 
کە  BMSسەرۆک وەزیران لە حکومەتی مودی. 

تاقە نەقابە بوو دژ بە مانگرتنەکە  RSS-BJPسەربە 
وەستایەوە و هەوڵی تێکدانیدا. ئەوانیتر هەمووی 
بەوپەڕی تواناوە لە هەوڵی سەرکەوتنی مانگرتنەکە 

 بوون.

کرێکارانی کەرتی گشتی هێڵی شەمەندەفەر و بانکەکان 
و وێستگەی وزە بەشداریان کرد. لەپاڵ ئەوانیش کرێکارانی کەرتی تایبەت لەوانە، کرێکاری کانەکان و پیشەسازیەکان و گواستنەوە و 
بازرگانی بچووک... بەپێی ڕاپۆرتی نەقابە کرێکاریەکان، ژمارەیەکی زۆر لە کرێکارانی ناڕەسمی بەشداریانکرد. وەک دەستفرۆشەکان 

 و کرێکارانی ناومااڵن و کۆشک و کرێکاری کشتوکاڵ..

 گەورەترین مانگرتن لە مێژوودا!

بەگەورەترین مانگرتن لەمێژوو دادەندرێت لە ئێستادا. هەروەها پشتیوانیەکی گەورەی لەالیەن خوێندکاران و جووتیارانەوە لێکراوە 
لەسەرتاسەری واڵت. جووتیارەکان ماوەی چەند مانگێکە بەژمارەی زۆرەوە و لە ویالیەتە جیاجیاکانی واڵتدا ناڕەزایەتی لە دژی 
هەڵوێستی توندی حکومەت لە هێنانەخوارەوەی ئاستی گوزەران دەربڕیوە. کە بوەتە هۆی باڵوبوونەوەی هەژاری و برسیەتی. ئەم 
مانگرتنە بووە هۆی هەلێک بۆ یەکگرتن لەگەڵ کرێکارانی کەرتی پیشەسازی و گشتی بۆ فشارخستنە سەر حکومەت بۆ جێبەجێکردنی 
داواکاریەکانیان. هەروەها خوێندکارانی زانکۆ جیاجیاکان لەوان زانکۆی جوهانسبر  کە سااڵنێکە لە ناڕەزایەتیدان، هاوکاری مانگرتنی 

 کرێکارانیان کرد بۆ بەرزکردنەوەی داواکاریەکانیان.

 ٦١بەسترا و بە ڕێکەوتنی هەر  ٧١٦٤مانگرتنەکە لەالیەن کۆنگرەی نیشتمانی کرێکارانەوە بانگەوازی بۆکرا کە لە مانگی سپتەمبەری 
داواکاریدا دەدۆزێتەوە )دژ بەبەرزکردنەوەی نرخ، بێکاری، بەش بەشێنی  ٦٧نەقابە کرێکارییەکان. ناوەرۆکی داواکاریەکان خۆی لە 

کەرتی گشتی، کاری خانەنشینی، و داواکاریتر. هەروەها نەقابەکان داوای بیمەی کۆمەاڵیەتیان بۆ گشت کرێکاران کردوە، ئەوەش النی 
 بێت، لە مانگێکدا هەروەها یاسای خانەنشینی بیانگرێتەوە.  ٦٤١١١RSکەمی کرێ 

بەبۆنەی گیان لەدەستدانی "جەبار مستەفا"ی ئازیزمانەوە ژمارەیەکی یەکجار زۆر لە دۆستان، خۆشەویستان و هاورێیانی ئازیزمان، 
هەروەها چەند الیەنێکی سیاسی، لە رێگای جۆراوجۆرەوە: بەسەردانیکردنمان بۆ ماڵەوە لە شاری سیدنی ئوسترالیا، دەرکردنی 
ڕاگەیاندن، نووسینی نامە، پەیوەندی تەلەفۆنی و بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردن و مەراسیمەکانی ڕێزلێنان لەشاری 

  .سیدنی ئوسترالیا، سلێمانی، سوید، بریتانیا، نەرویج و فنلەندا خەم وپەژارەی لەدەستدانی ئەم ئازیزەیان لەگەڵ بەشکردین
 .بەبێ هاودەردی و هاوخەمی ئەم ئازیزانە بەرگەگرتنی ئەم کۆستە بۆ ئێمە زۆر سەخت بوو

سەرەڕای هەموو ئەمانە، هەر لێرەدا دەمانەوێ سوپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستەی هەموو ئەو هاوڕێ و دۆستە ئازیزانەش 
مانگی ڕابردوودا   لەماڵ و   لە نەخۆشخانە بەردەوام ئێمەیان بەسەرکردۆتەوە و ورەو خۆڕاگریان بە  ٦٤بکەین، کە لەماوەی 

ئێمەو جەباری ئازیزمان بەخشیووە. پاڵپشتی و شەونخوونی ئێوە بەدیارمانەوە لە ڕۆژانی ئەخیردا هەرگیز لەیاد ناکەین و بۆ 
  .هەمیشە لەبیرەوەریماندا دەمێنێتەوە

سوپاسی تایبەتیمان بۆ هاوڕێیانی هەردوو حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و عێراق بۆ دڵسۆزی و هاوخەمی و ئەرک و 
 .ماندووبوونیان لە بەرپاکردنی مەراسیمەکانی ڕێزلێنان لە جەباری ئازیزمان لە واڵتە جیاجیاکاندا

ئێمە بەکردەوە بینیمان کە جەبار تەنها لە ئێمە نەڕۆیشت، خانەوادەکەی ئەو زۆر لە خانەوادە بچووکەکەی )هاوژین و مناڵەکانی( 
 .گەورەترە. ئێمە شانازی بەوەوە دەکەین کە دۆست و هاوڕێی دڵسۆزی وەکو ئێوەمان هەیە

 .دووبارە سوپاستان دەکەین
 شیرین )هاوژینی جەبار مستەفا(

 زاریا، ماردین و لیزا )کچەکانی جەبار مستەفا(
١١/١/٢/١١ 

١١بۆ الپەرە   

 سوپاس و پێزانین


