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وەکو هەموو خولەکانی پێشوو، کێبەرکێ و هاوکات ویستی بەشداری کردنی 
حزبەکانی بۆرژوازی کورد لە حکومەتی داهاتووی هەرێمدا گەرمە... هەموو 
الیەنەکانیش بەچاوی ئومێدەوە دەڕوانە کابینەی نوێ و وانیشان دەدەن کە 
حکومەتێکی باش و بەهێز دەبێت و هەمووشیان جەخت لە هاوبەشی راستەقینە، 
چوار ساڵی ئارام!! بەشداری کارا لە سەرخستنی حکومەت دەکەنەوە. ڕیکەوتنی 
هەولێر و ناوەندیش لە پەیوەند بە پرسی بودجەوە هەموویانی مەستی دەرچوون لە 
ئەزمەی ئابوری و تێپەڕین لە دۆخی ناهەمواری ئابوری و کۆتایهێنان بە 
پاشەکەوتی موچە کردووە. چاوە تیژەکانی حزب بۆ بەشی داهات و بودجە، کراوەن. 
بەکورتی هەموو الیەنەکان ئومێدەواری پەخش دەکەنەوەو بەڵێنی چارەسەری دۆخی 

 ژیان و گوزەرانی خەڵک و باشترکردنی هەلومەرجی هەرێم، دەدەن.
بەپێچەوانەی بانگەشەی پێش پیکهاتنی کابینەی نوێ، چاوەڕوانی لەوەی کە  

حکومەتی داهاتووی هەرێم، کابینەی نۆهەم، دەتوانێت گۆڕانی بەرجەستە لە ژیان و 
 گوزەرانی خەڵکی کوردستاندا پیکبهێنێت... وەهمە.

دڵخۆشکردن بەوەی کە چارەسەری کێشەی بودجە لەبەغدا لەم خولەی دانوستاندنی 
بەغدا و هەولێردا، بە قازانجی هەرێم دەتوانێت، دەروازیەکی نوێ بەرووی ژیان و 
گوزەرانی خەڵکی کوردستاندا بكاتەوەو ئاسۆی ملمالنێیکانی نێوان بەغداو هەرێم، 

 بەرەو کەناری ئارامییەکی سیاسی زۆرتر ببات، بێ ڕیشەیە.
ساڵەی رابردووی  ٨٢خەڵکی کوردستان، ئەزموونی هەموو جۆرە حکومەتەکانی 

هەیە... حکومەتی فیفتی فیفتی، حکومەتی بنکە فراوان، حکومەتی دوو ئیدارەیی و 
زۆنی، حکومەتی سازاو لەگەڵ ناوەند، حکومەت گرژ و پڕ کیشە لەگەڵ بەغدا، 
حکومەتی دەستپڕ لە داهات و نەوت کۆنترۆڵکراو، حكومەتی بێ بەشکراو لە بودجە 

هیزی بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد لە  بەغدا و ناوەند... حکومەت لە دۆخی بە
ئاستی عێراق و ناوچەکەو دنیا، حکومەتی تەریک کەوتووی الوازکراو لەسەر ئاستی 
عێراق و ناوچەکەو دنیا، حکومەت بە پانتایی قەڵەمرەوی فراوان و حكومەتی خاوەن 
لەدەستدانی قەڵڕەویەکی فراونی جغرافییەوە... لەهەموو ئەو دۆخ و هەلومەرجانەدا، 
لەباری ئابورییەوە ژیان و گوزەرانی خەڵکی کوردستان و خزمەتگوزارییەکان خراپ 
و نەبوو، لەباری سیاسیەوە دۆخی ناجێگیر و پر ملمالنێ لەگەڵ بەغدا، پرسەکانی پڕ 
کیشە لەگەڵ بەغدا بەدەست لێنەدراوی ماونەتەوە... لەسەروی هەمووشیانەوە 
فیدرالیزمی پوچی قەومی لە دنیای واقعیدا بەشوێنێک نەگەیشتووەو خۆی بۆتە 

 هۆکارێک بۆ ڵیکترازن و دوورکەوتنەوەی هەرێم لە ناوەند...
لە ئێستادا، بەهۆی ڕیکەوتنی هەرێم و بەغدا لەسەر بودجە، وا بەرچاو دەخرێ کە 
هەلومەرجی ئابوری و دارایی هەریم، باشتر دەبێت... بەاڵم ئەوە هەرگیز بەمانای 
باشبوونی بەرچاو و بەرجەستەی ژیان و گوزەرانی خەڵکی کوردستان تەواو نابێت. 
لەو بڕگەیەی کە کێشەی بودجە لەگەڵ بەغدا پڕ ئاریشەش نەبوو، بە لێشاو پارە 
ڕژێنرایە بازاری کوردستانەوە، لەگەڵ ئەوەدا ڕاچەنین و جموجۆڵێکی بەخشیە بازاڕ، 

بەاڵم نەیتوانی هیچ ئاڵوگۆڕیکی بەرچاو لە خزمەتگوزارییەکاندا... 
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چارەسەری دۆخی هەرێم و خەڵکەکەی لە گرەوی ئەوەدایە، کۆمەڵگەی 
  کوردستان لەژێر ڕکێفی دەسەاڵتی بۆرژوا میلیشیایی ناسیونالیستی دەربهێنرێت!
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 درێژەیوتەیژمارە...

پێک بهێنێت، بەپێچەوانەوە وێرانتری کرد. موچەی دابەشکرد، بەاڵم ویستەکانی 
هاواڵتیانی وەاڵم نەدایەوە. ئەوەی ئەو ڕژانە لە داهات و بودجەی لە بازار و لە هەرێمدا 
چنییەوە، حزب و سەرمایەداران و کۆمپانیاکانی حزب و بەرپرسەکانی بوون، کە 
قەبەترو دەوڵەمەندترو لەبەرامبەریشدا ئوردوی کرێکاران و زەحمەتکێشانی کۆمەڵگە 

 بەرینتر بووەو سەرئەنجامیش قڵشتی چینایەتی قوڵتر کردەوە.
دیارە هیچ کاتێک نەبووە کە ئەو داهاتانەی کەوتۆتە دەستی حزبەکانی دەسەاڵت لە 
کوردستان، بەشی موچەو دابینکردنی خزمەتگوزارییەکان و ویستەکانی هاواڵتیان بەپێی 
ستانداردی بەرێوەچوونی خێزانیكی پێنج نەفەری، نەکات. ئەوەی کە ئەو بڕە زۆر 

 سادەو سەرەتاییە لەموچە حەپوڵشکراوە، حزبەکانی دەسەاڵت بوون کە لوشیانداوە.
ئەم دەسەاڵتە لە بنەرەتدا لەسەر بنەمای تااڵنی و گەندەڵی بیناکراوەو هەر کاتێک ڕگەی 
ئەو دزی و تااڵنییە، ببڕدرێت، ئەو دەسەاڵتە کۆتایی بە ژیانی سیاسی دێت. هەر 
ئەوەشە کە ڕێگای لەبەردەم حزبەکان بۆ چاکسازی گرتووە، ئەو دەسەاڵتەی کردۆتە 

 دەسەاڵتێکی چاکسازی هەڵنەگر.
بەلەبەرچاوگرتنی ئەو راستیانەیە، کە ناتوانرێت چاوەڕوانی باشبوونی ژیان و گوزەرانی 
هاواڵتیان و دابینکردنی خزمەتگوزارییەکان، لەو دەسەاڵتە حزبۆکراتی و میلیشیاییە 

 بکرێت.
لە باری سیاسیشەوە، ڕێکەوتنی هەرێم و بەغدا لەسەر بودجە" ئەگەر الیەنەکانی هەرێم 
و بەغدا، پێوەی پابەند بن" ئەوە بەمانای چارەسەری ئەو گرفتە سیاسیانە نییە، کە 
لەگەڵ بەغدا لەسەر "سەرژمێری، پیشمەرگە، ناوچە کیشەلەسەرەکان، کەرکوک و 

، یاسای نەوت و غازو، پەیوەندییەکان...تاد" هەیە، وە بەمانای سەرکەوتنی ٠٤١مادەی 
پرۆژەی فیدرالیزەکرنی عێراق و کوردستان نییە. خودی پەیوەندی هەریم و بەغدا 
لەسەر بنەمای فیدرالیزمی قەومی منداڵدانی ئاوس بوونی بەردەوامی لەدایک بوونی 
کێشەیە لەنیوان ناوەندو هەرێمدا، کە بزوتنەوە سیاسییە کۆمەاڵیەتیەکان، لەپشتیەوەن. 
بەو پێیە ناکرێ هیچ چاوەروانییەک لە باشبوونی دۆخی پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغدا، 
هەبێت و زمانەتێک یان مەوادای درێژخایەن بۆ ئاسایشی سیاسی هەریمی کوردستان 

 دەستبەر بکرێت.
پەیوەندی هەرێمی کوردستان بە بەغداوە، پەیوەندیەکی ناهاوسەنگ و شلۆقە، دۆخی 
سیاسی کوردستان هەمیشە لەبەردەم رەشەبای جواڵنە سیاسیەکانی عیراق و 
 ناوچەکەدایە و هەمیشە ئەگەری تیکچوونی هەلومەرجی سیاسی کوردستان لە ئارادایە...

کێشەکانی نێوان هەرێم بەغدا، دەهاویشتەی وەاڵم وەرنەگرتنەوەی سیاسی و حقوقی 
کیشەی سیاسی خەڵکی کوردستانە لەسەر ئاستی ناوچەکەو لەگەڵ دەوڵەتی عێراقدا، و 
فیدرالیزمی قەومیش بۆتە گرفتێکی بەردەم چارەسەری  کیشەی کورد، و سەرچاوەی 

 کێشمەکیشی هەمەالیەنەو هەمە رۆژەی هەرێم لەگەڵ بەغدا.
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی، بەتایبەتی حزبە دەسەاڵت بەدەستەکان، الیەنێکی 
سەرەکی ئەم ملمالنێی و کیشە سیاسیەن و لەم شلۆقی و ملمالنێی سیاسەیەدا 

 بەهرەبەرداری سیاسی دەکەن و تەمەنی دەسەاڵتدارێتیان درێژە پێدەدەن.
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی، ویستی جیابوونەوەی کوردستان لە عێراق و 
پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ، نەک بە سودی خۆیان نازانن، بەڵکو دژایەتی 
سەرسەختی لەگەڵ دەکەن و لە جێگای ئەوە فیدرالیزمی قەومی وەکو شاڕێی مانەوەو 
قازانج پەرستی دەبینن. بەدرێژایی میژووی سیاسییشیان، هەمیشە جەنگین و کیشەیان 
لەگەڵ دەسەاڵتی سیاسی لە بەغدا، بەمەبەستی بەشداری لە دەسەاڵتی ناوەند و پچرینی 

 پشکی داهات و بەتایبەتیش داهاتی نەوت بووە... 
بۆیە چۆن ئەو دەسەاڵتە لە ئاستی کوردستاندا، ناتوانێت وەاڵم بە ویست و 
داخوازییەکانی هاواڵتیان لە دابین کردنی ژیانێکی شیاوی ئینسانی و خزمەتگوزارییەکان 
و ئازادییەکان و مافە فەردی و مەدەنیەکان بداتەوە، هاوکات ناتوانێت هیچ کام لە سلکی 
هێزی چەکدار و دەزگای ئەمنی و هەواڵگری و ئیداری و دادوەری و بە دامەزراوەیی و 
سەراسەری بکات. وە ناتوانێت بەکردەوە دەست بۆچاکسازی ببات و چاکسازی 
پایەکانی بەسەر یەکدا دەڕمێنێت. ئەم دەسەاڵتە لەسەر ئاستی عیراقیشدا و هەڵگری هیچ 
چارەسەرێکی سیاسی بۆ پرسی سیاسی و حقوقی خەڵکی کوردستان نییە و خۆی 
کۆسپێکی بەردەمیەتی. لە ئێستاشدا حكومەتداری و دەسەاڵتی هەریم زۆرتر رۆڵی 
ژمێریاریی و دابەشکردنی موچەی بۆماوەتەوە، لەو رێگایەشەوە هەم دزی و تااڵنی و 
درێژە پێدەدات و هەمیش پەیوەندی خۆی لەگەڵ ناوەند رادەگرێت. لەو نێوەشدا هەم 
هەلومەرجی ژیان و گوزەرانی خەڵک و خزمەتگوزاریی و ماف و ئازادییەکان، 
بەرەباشتر ناڕۆن و هەمیش کێشەی سیاسی و حقوقی خەڵکی کوردستان، بە 

 چارەسەرنەکراوی دەمێنێتەوە. 
تەنها رێگایەک کە لە توانادابێت بۆ تێپەڕاندی ئەم دۆخە چ لەسەر ئاستی ناوخۆی 
کوردستان و چ لەسەر ئاستی عێراق بۆ چارەسەری پرسی سیاسی و حقوقی خەڵکی 
کوردستان لە گرەوی ئەوەدایە، کۆمەڵگەی کوردستان لەژێر ڕکێفی دەسەاڵتی بۆرژوا 

 ناسیونالیستی دەربهێنرێت. -میلیشیایی
 

توڕەیی خەڵکی شیالدزێ، ئاگری بەردایە، 
 ملهوری تورکیا

ئەم مانگە، جەماوەری شیالدزێ بۆ بەرگرتن لە ژیان و گوزەرانیان و سنوردانان بۆ دەستدرێژی و  ٨٢
ملهوری هەموو رۆژەی سوپای تورکیا و بۆمبابارانکردنی ناوچەکانیان، لەڕێگای خۆپیشاندانێکی 
جەماوەرییەوە دەستیان بەسەر یەکێک لە بنکە سەربازییەکانی تورکیادا "بنکەی سیرێ" گرت و گڕی 
تورەیی خۆیان، بەردایە بنکەکەو بەتەواوەتی سوتاندیان. هیزە درندەو سنوربەزێنەکەی تورکیا، لە 

 ٠٢هاواڵتی گیانی لەدەستداو زیاتر لە  ٠بەرامبەر بە خۆپیشاندەراندا کەوتە دەسترێژی و لە ئاکامدا 
هاواڵتیش بریندار بوون... جێگای ئاماژە پێدانە، حکومەتی هەرێم... لەچوارچیوەی نۆکەری پیشەیی بۆ 
دەوڵەتی فاشیستی تورکیادا، تۆمەتی دەستی دەرەکی دایە پاڵ خۆپیشاندانی حەقخوازانەی خەڵکی 
شیالدزێ و لیژنەی لێکۆڵینەوەی بۆ روداوەکە دروستکردوە. لەبەرامبەر بە درندەیی و کوشتاری 

 خۆپیشاندەرانیشدا، ئامادەی ئیدانەی درندەیی سوپای تورکیا نەبووە.
رژێمی فاشیستی تورکیا، بەهاوکاری حزبە خۆشخزمەتەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی و بە چاوپۆشینی 

وە تا ئێستا دەیان بنکەو بارەگای سەربازی و جاسوسیان،  ٠٩٩٠حکومەتی بەغدا، لە ساڵی 
لەکوردستان کردۆتەوەو پەیتا پەیتاش سنور بەزاندنی ترو بۆمباباران و هێرشی فرۆکە جەنگیەکانی 
تورکیا بۆ سەر ناوچە سنورییەکان، لە ژێر ناو و پاساوی لێدان لە بنکەو بارەگاکانی پەکەکەدا، درێژەی 
بووە، کە لە ئاکامی ئەو هێرش و ملهوریانەی تورکیادا، بەدەیان هاواڵتی گیانیان لەدەستداوە یان بریندا 
بوون، خەڵکی ئاوارە بوون، زەرەو زیانێکی زۆر بە هاواڵتیان گەیشتووەو نائەمنیش بۆتە مۆتەیەکی 
هەمیشەیی سەر ژیان و ئاسایشیان. ئەم رووداوەش کە بەسوتاندنی بنکەیەکی سەربازی تورکیا 
شکایەوە، بەرگریی خەڵکی قوربانی دیدەی ناوچەکەیە بەدژی هێرش و ملهوری هەموو رۆژەی دەوڵەتی 
تورکیادا. کاتی ئەوە هاتووە کە خەڵکی کوردستان لەچوارچیوەی پشتیوانیان لە خەڵکی ناوچە 
سنورییەکاندا، لە رێگای خۆپیشاندان و نارەزایەتی جەماوەرییەوە خواستی چونە دەرەوەی تەواوی 
بنکەو بارەگاکانی سوپای تورکیا و واڵتانی تر لە کوردستان، بەرز بکەنەوە... و حزبە دەسەاڵدارەکانیش 

 ناچار بکەن، دەست لە خۆشخزمەتی و سیفەت پیشەیی بۆ واڵتانی ناوچەکە هەڵبگرن.  

 قوربانیانی توندوتیژی و نامووسپەرستی
ساڵ،  ٠٩* ناوەڕاستی ئەم مانگە ژنێکی تەمەن 

لەگوندی گورزەیی سەر بەناحیەی پردی، لە ڕێگای 
خوارنی حەبەوە کۆتایی بەژیانی خۆی هێنا و گیانی 
لەدەستدا... دەوترێت پەڕاو بۆ دۆسیەکەی 

 کراوەتەوە.
جەنیوەری، ژنێک بەناوی" ڤ،ا،س"  ٠٢* بەرواری 

کە دانیشتوی شارەدێی بە سیدەکانی سەر بە قەزای 
سۆرانە لە رێگای چەکەوە بە سەختی بریندار 
دەکرێت... بەاڵم بەهۆی سەختی برینەکەیەوە 
نەتوانراوە وتەی لێوەر بگیرێت... دەوترێت پەڕاوی 

 لێکۆڵینەوە بۆ ئەم دۆسیەیە کراوەتەوە...
ی جەنیوەری ژنیكی تەمەنداری دانیشتوای توەسورانی سەر بەناحیەی سەنگەسەر،  ٨٢* بەرواری 

% جەستەی ٩١لەڕیگای گڕبەردانە جەستەی خۆی هەوڵیداوە کۆتایی بە ژیانی خۆی بهێنێ، و زیاتر لە 
 سوتاوە و رەوانەی خەستەخانەی سلێمانی کراوە... دوبارە دەوترێت پەڕاو بۆ دۆسیەکەی کراوەتەوە...

جەنیوەری، کچیکی تەمەن بیست و سێ ساڵ بەناوی" پ، ڕ" لەشاری شنۆی کوردستانی  ٨٢* بەرواری 
ئێران لەڕیگای دەرزی لەخۆدانەوە، کۆتایی بەژیانی خۆی هێنا... جێگای باسە، ئەو کچە خوێندکاری 

 زانکۆی پزیشکی ئورمییە بوو.

 لە بۆپێشەوەوە
 

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

 
* بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتر لەشوێن  و کەننا نی بنینننرسو وبنین نتنرسو و 

 نووسرسودس... باڵوبوبێتەوە.
 

* بابەتی باڵوبوەوە لە بۆپێنشنەوەدس، وەوکناتە لەنیەا خناوەنەکەیەوە منافنی بناڵوکنردنەوەی 
هەیە، کە بۆپێشەوە باڵوبوبێتەوە. رسسپاردەی بۆپێشەوەیە، کە خاوەنی بابەتەکە ونامنا ە بەنناو 

 وەو  مارەی بۆپێشەوە بدست، کە بابەتەکەی تیادس باڵوبۆتەوە.
 

* درەنگ ناردنی بابەتەکاا، لەکاتنی رسگەیەنندرسوی خنۆیندس، شنان نی بناڵوبنونەوە لەدەسن  
 .دەدست
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 ڵبگرن هه  دانیان هێلكه  توانن ئه  ریتانیا به له   نجه شێرپه   به  تووشبوو  ژنانی
 ن الیه له  شی كه رجیه خه  و  دواتردا   له  ی وه كارهێنانه به  بۆ  ردا فرێزه   له

 .كرێت ده دابین  وه ندروستیه ته سیستەمی
  كێك له توانێ یه ئه  یاند كه ن رایگه نده له  ی رۆیال فری له خۆشخانه نه

  نجه خۆشی شێرپه نه  كانی ژنان و كچانی تووشبوو به دانه هێلكه
ی  بوو بۆ پرۆسه  ئاماده  كه سه ردا و دواتر كاتێ كه فرێزه  ڵبگرێت له هه

و  ئه  مه ها ئه روه كرێت. هه ی بۆ ده وه چاندنه  مناڵ دروستكردن، دووباره
  نجه نی پێش باڵق بوندا تووشی شێرپه مه ته  له  كه  وه گرێته ش ده كچانه

ت مناڵی  نانه داهاتودا، ته  بوونی مناڵ له هه  بن له ش نه بن تا بتوانن بێبه ئه
 . یه م پرۆسه ند بێت له توانێت سودمه ك ساڵیش ئه ن یه مه ته

ڵگرتنی  اڵم هه ، به ی پیتێنراو شێوازێكی باوه و هێلكه ڵگرتنی هێلكه هه
  له  وه وتنێكی نوێ بكاته ند پێشكه ر چه سه رگا له توانێت ده دان ئه هێلكه

 بواری پزیشكیدا.
م  ند بێت له توانێت سوودمه ریتانیا ئه به  خۆش له د نه زارو دووسه هه

ری  سه هۆی چاره به  ی كه خۆشانه و نه ت ئه تایبه به  یه پرۆسه
 ن. ناتوانن مناڵی بلووری دروست بكه  وه نجه شێرپه

ر  و دواتریش هه  دانیمارك كاری پێكراوه  ساڵ له ٨١پێش   م شێوازه ئه
 مریكا و ژاپۆن.  واڵتانی ئه  ك له یه

دان  هێلكه  له  ی پارچه لێوه  ند كونێكە كه كردنی چه به  كه شێوازی پرۆسه
ی  وه گیرێت بۆ ئه ڵده ژێر سفردا هه ٠٩٢ی  پله  هێنرێت و دواتر له رده ده

كاتی  ون له كه ئه  سته ر جه به  ی كه و زیانانه دان دور بێت له هێلكه
  وه توێنرێته كاتی گونجاودا ئه ری كیمیایی، دواتر له سه كارهێنانی چاره به

دیواری سكی   دا یان به كه دانه ی هێلكه وه ره شی سه به له  و دووباره
 . وه چێنرێته دا ئه كه خۆشه نه
  چنه ی ئه و ژنانه ربگیرێت بۆ ئه توانرێت سوودی لێ وه ئه  یه م پرۆسه ئه
ی جارێكی  وه یان نامێنێت بۆ ئه سوڕی مانگانه  نی )مێنۆپۆس( واته مه ته

ی  نه مه و ته له  ی كه و ژنانه یاخود ئه  وه ڕێته یان بۆ بگه و سوڕه تر ئه
زی  گه ره  له  ر یان هاوڕێیان نییه ن هاوسه توانن مناڵ دروست بكه ئه
 ر. رامبه به

 تێبینی:
 ٨١٠٩ی ناوەڕاستی جەنیوەری  Evening Standardئەم بابەتە لە 

 دا باڵوبۆتەوە ئامادەکراوە.

بەریتانیا: ژنانی تووشبوو بە شێرپەنجە دەتوانن 
 ئامادەکردنی:چۆپیڵبگرن               ههدانیانهێلكه

ن و  تی شێرتی اکرێکار
 ز (ڵ) سپایس گێر

 ساالر حمە سەعید

( لە کارگە گەلێک ڵ سپایس گێر (تی شێرتی 
 ٥٣بەرهەم دەهێنرێت کە کرێکارەکان تەنها 

 پێنس لەسەعاتێکدا هەقدەستیانە!
کرێکارانێک کە تی شیرتی تایبەت بە )کۆمیک 
ریلیف/ بەمەبەستی پارە کۆکردنەوە بۆ 
رێکخراوی خێرخوازی(  بەرهەمدەهێنن 
هەقدەستیان زۆر لەخوار ئاستی گوزەران و 

 ژیاندایە.
ئەو تێ شیرتانەی کە بەدەستی ئەو ژنە 
کرێکارانەوە بەرهەمدەهێنرێت لە بەنگالدش 

هەر تاکە تی  ,پێنسە ٥٣کەهەقدەستیان تەنها 
پاوەند دەفرۆشرێت. واتە  ٠٩.٤١شێرتێک بە 

ئەو کااڵیەی کە کرێکارێک بەرهەمی دەهێنێت 
و پێی نامۆیە نرخەکەی لە بازاڕدا بەرامبەر بە 

سەعات و نیو کارکردنی  ٣٣هەقدەستی 
بەمانایەکی تر  ,کرێکارێک لەو کارگایانەدایە

هەقدەستی زیاتر لە هەفتەیەکی کرێکارێک لە 
 بەنگالدش.   

ئەوەی شایەنی باسە ئەم کااڵیانە لەالیەن 
ژنانێکی کرێکارەوە بەرهەم دەهێنرێت کە 

سەعات کاردەکەن وە خراپترین  ٠٢رۆژانە 
ڕەفتاریان لەگەڵ دەکرێت لەالیەن 
بەڕێوەبەرەکانیانەوە و بە "کچی لە 

کاتێ ناتوانن  ,شفرۆشەکان'' ناوزەد دەکرێن
 بە ئەندازەی ئایدیاڵی ئەوان بەرهەمبهێنن.

گاڵتەجاڕی لەوەدایە ئەو کااڵیە بۆ ئەوە 
 ٠٩.٤١بەرهەم دەهێنرێت کە بفرۆشرێت بە 

پاوەند تاکو پارەکەی ببەخشرێ 
بەرێکخراوێکی خێرخوازی بەناوی )کۆمیک 
ریلیف( بۆ کۆمەک بە '' داکۆکیکاری یەکسانی 
بۆ ژنان'' . ئەم ڕێکخراوە وا بڕیارە کە لەهەر 

 پاوەند وەربگرێت. ٠٠.٢١تی شێرتێک 
سەبارەت بەبارو ڕەوشی نامرۆیی کارکردن 
لەو کارگانەدا یەکێک لەکرێکارەکان دەڵێت: 
ئێمە هەقدەستمان بەئەندازەیەکی وانییە وە 
لەبارو ڕەوشێکی نا ئینسانیدا کاردەکەین. ئەم 
کارگەیە کە ئەم کااڵیە بەرهەم دەهێنێت و 
کرێکارەکانی النی کەمی هەقدەست وەرناگرن 
بۆ گوزەرانیان، خاوەندارێتیەکەی بە 
شێوەیەکی هاوبەش دەگەڕێتەوە بۆ وەزیرێکی 
حکومەتی ئۆتۆریتاری )ئیستبدادی( بەنگالدش 
کە لە هەڵبژاردنەکانی مانگی رابردوودا بە 

 بردەوە.  ٩٢ڕێژەی لەسەدا 
بەپێی سەرچاوەکان کرێکارانی ئەو کارگانە 

پاوەند وەردەگرن کە  ٢٨مانگانە تەنها 
 ٥٣سەعاتی کرێکار کە دەکاتە  ٣٤هەقدەستی 

پێنس بۆ هەر سەعاتێک کارکردن. هەروەها 
کرێکارەکان زۆریان لێدەکرێت کە زێدە 

سەعات تا  ٠٢سەعات کار بکەن وە تا 
 نیوەشەو لەسەر کار بمێننەوە.   

 دەوڵەتی سعودیە یاسایەکی تازەی لەسەر چۆنیەتی کارکردنی ژنان دەرکرد! 
 ئامادەکردنی: شوان عەزیز

)سەرباری ئەوەی کە میییدییاکیانیی سیعیودیە، و هەمیوو ئەوانەشیی کە  
میدیای سێبەری سیستەمی دژە ژنی سعودیەن، ڕۆژانە باڵوی دەکەنەوە 
کە ژنان لە سعودیەدا ئیازادییان هەیە و دەتیوانین شیانیبەشیانیی پیییاوان 

یە، وا تیازە ژنیان ڕێیگەییان ٨١٠٩دەورببینن. بەاڵم  ئیێیسیتیا کە سیاڵیی 
پێدەدرێت کە شوفێری بیکەن و تیازە ڕێیگەییان پیێیدەدرێیت لە هەنیدێیک 
شوێندا کار بکەن. هێشتا لە چاوی سیستەمی سعودیەوە ژن و پیاو دوو 

 جیهانی تەواو لێک جیان و تێکەڵ بوونیان هەرگیز ناگونجێت(.

دا بییاڵوکییراوەتەوە  ( Khaleej   Timesبە پییێییی هەواڵییێییک کە لە ( 
دەوڵەتی سعودیە، لە ڕێگەی وەزارەتی کارو گەشەپێدانی کۆمەاڵیەتییەوە، 
بە مەبەستیی ڕەخسیانیدنیی هەلیی کیار بیۆ ژنیان وشیێیوە و چیۆنییەتیی 

 کارکردنیان یاسایەکی تازەی دەرکردووە.

هەر بە پییێییی هەواڵەکە، دەوڵەتییی سییعییودیە بییۆیە ئەو یییاسییا تییازەیەی 
دەرکردووە تاوەکو ژنان بخاتە سەرکارو هەلی کاری زییاتیر لە کیارگەو 
شییوێیینە پیییییشییەسییازیەکییانییدا بییۆ ژنییان بییڕەخسییێیینییێییت.  هەر بە قسییەی 
دەسەاڵتداران لە وەزارەتی کاری سعودیەدا، ئەوان بۆیە ئەو ییاسیایەییان 
دەرکردووە تا زیاتر هیانیی ژنیان بیۆ کیارکیردن، و زییاتیر سیەرنیجیییان 
ڕابکێشرێت. هەروەها لە بڕیارەکەدا ئەوەش هاتووە کە ئەو یاسا تیازەیە 

 نابێ کاربکاتە سەر ئازادی ژنان و هەقدەستەکانیان.

 بە پێی ئەو بڕیارە تازەیە:

ژنان دەبێت گرفتیان بۆ درووست نەبێیت و کیارییش نەکیرێیتە سیەر  -٠
 موچەکانیان.

دەبێت شوێنی کارکردنی ژنان گونجاو بێت و تایبەت بێت بە ژنیان و -٨
بگونجێت لەگەڵیاندا. شوێنی نوێژیان هەبێ و بتوانن نوێیژەکیانیییان بیکەن 
لە شوێنی کارکردنیدا و هەروەهیا شیوێینیی پشیووی تیاییبەت بەخیۆییان 

 هەبێت.

دەبییێییت شییوێیینییی ئییاودەسییتەکییانیییییان بە جیییییابییێییت و بە تەنیییییشییتییی  -٥
 ئاودەستەکانی پیاوانەوە نەبێت.

 شوێنی کارەکەیان نابێت بە تەنیشتی شوێنی کاری پیاوانەوە بێت. -٤

سەعات کار بۆ ئەو ژنانەی لە شوێنە پیییشیازی و کیارگەکیانیدا کیار  -٣
ی شەو زیاتر کار نەکەن، و لەدوای ئەو  ٠٠دەکەن دەبێت هەتا سەعات 

کاتەش لە شوێنی کارەکە نەمێننەوە. بۆ ژنانی ترییش کە لەشیوێینەکیانیی 
 ی ئێوارەیە. ٢تردا کاردەکەن ماوەی کارکردنیان تاکو 

بە کورتی: ئەم بڕیارەی دەسەاڵتدارانی سعودیە کە لە ڕێگەی وەزارەتیی 
کییارو گەشییەپییێییدانییی کییۆمەاڵتیییەوە دەریییان کییردووە، دەیییانەوێییت وەک 
دەسکەوتێکی گەلێک مەزن بۆ ژنانی سعودیە پیییشیانیی جیییهیانیی بیدەن، 
بەاڵم ئەگەر بێت و لە یەک بەیەکی ئەو مەرجانە وردبیتەوە تێیدەگەی کە 
ئەو یاسایە زیاتر کەلێنی جیاوازی فراوانتیر دەکیات لە نیێیوانیی ژنیان و 

 ٨١٠٩پیاواندا. هەروەها دەریدەخات کە هێشتا هەرچەندە ئێیسیتیا سیاڵیی 
یە، بەاڵم لە دیدی سیستەمی ئیسالمی سعودیەوە ژنان هەر کەمیتیرن لە 
پیاوان و هەر دەبێت لە الیەن پیاوانەوە چاودێری بیکیرێین. واتە هیێیشیتیا 
ژنان الوازن و کەم عەقڵن. هەروەها هێشتا ژنیان دەبیێیت لەگەڵ پیییاوان 
تێکەڵ نەبن. هێشتا لە دیدی سیستەمی ئیسالمیەوە ژنان مایەی کێشیە و 
بەالرێدابردنی پیاوانن و وەک شیەییتیان ڕۆڵیی خیراپ لە دژی پیییاوان 
دەبییییینیین. بییۆیە دەبییێییت وەک دوو جیییییهییانییی تەواو جیییییاواز لەیەکییتییری 

 مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت. 
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لە دوو سێ مانگی رابردوودا، چەندین ئاڵوگۆڕ 
لە شانۆی سیاسی سوریادا ڕوویان داوە، یان 
هاتوونەتە پێشەوە. ئەم رووداو پێشهاتانە، 
پانتایەکی بەرینی میدیاکانی دنیای بەخۆیەوە 
سەرقاڵ کردووە. کشانەوەی هێزەکانی 
ئەمریکا لەسوریا، بەدوایدا سەردانی سەرانی 
واڵتانی عەرەبیەکان بۆ سوریا، خستە 
بەرباسی گەڕانەوەی سوریا و دەسەاڵتەکەی 
بەشار ئەسەد بۆ نێو واڵتانی کۆمکاری 
عەرەبی، دانیشتنی نێوان بەشار ئەسەدو هێزە 
کوردیەکان، دەستپێکردنی دەورەیەکی فراوانی 
بۆردومانی ئاشکرای فرۆکەکانی ئیسرائیل بۆ 
ناو سوریا و دەوری دیمەشق و بۆسەر 
هێزەکانی جمهوری ئیسالمی ئێران لەسوریا 
وکوژران و برینداربوونی دەیان پاسدار، 
ناوەنجگیری روسیا بۆ گەشتنە خاڵی 
هاوبەشی نێوان تورکیا و سوریا و کوردەکانی 
سوریا، خیالفاتی نێوخۆی هێزەکانی 
هاوپەیمانی ئەمریکا و ناوخۆی ئەمریکا لەسەر 
کشانەوەی ئەمریکاو لێدوانی جیاواز لەو 
بارانەوە لەقسەکانی سەرانی فەرەنسا، 
بەریتانیا و ئەڵمانیا و ئیسرائیل و یۆنان... 
دەیان کێشەی تری واڵتانی ناوچەکە لەوانە 
واڵتانی عەرەبی لەگەڵ تورکیا و ئێراندا و 
دەخالەتی پارتی و بارزانی لەرێگای هێزەکانی 
الیەنگری لەسوریا و تا دەگاتە هەڕەشەکانی 
ئۆردوگان بۆ سەر ناوچە کورد نشینەکان 

 لەسوریادا...
هەموو ئەم رووداو و ئاڵوگۆڕانەی لەسوریا 

ساڵی  ٢هاتوونەتە پێشەوەو هەروەک دەورەی 
رابردوو کەچەندین گۆڕانکاری جۆراجۆر تییدا 
روویدا، هێندەی پەیوەندی بەکێشە جیهانی و 
ناوچەییەکانەوە هەیە، هێندەی پەیوەندی بە 
جێگاوڕێگای گرنگی سوریاوە هەیە بۆ 
یەکالکردنەوە خیالفاتی هێزە جیهانیەکانەوە، 
هێندە پەیوەندی بە کێشەی ناوخۆی سوریاوە 
لەدانانی رێگاچارەیەک کە سوریا و خەڵکی 
سوریا بەسەری دەبەن نییە، تەنانەت 
بەپێچەوانی بانگەشەی الیەنە دەرگیر و 
بەرژەوەندخوازەکان، هیچ کام لەم رووداو 
پێشهاتانە دوورونزیک پەیوەندی بە 
کۆتاییهێنان بەوەی ناویان ناوە دژە تیرۆرو 
داعشەوە نییە. ئەوەی روون و دیارە، هیشتا 
سوریا، ناوەندی کیشمەکێشی قوتبە 
جیهانییەکان و دەوڵەتەکانی ناوچەکەیە بۆ 
زاڵکردنی هەژموون و بااڵدەستی سیاسی 
خۆیان بەسەر ناوچەکەو دنیادا... ئەو 
رووداوانەی ڕویان داوە یان لەسەرەتای 
رووداندان، دەرهاویشتەی گۆڕانی هاوسەنگی 
هێزەکانی دەرگیر لە سوریادایە. بریاری 
کشانەوەی ئەمریکا لە سوریا، کە روداوێکی 
سەرەکی ئیستایە لە سوریا و ناوچەکە، 
بەرهەمی شکست و ناکامی یەک لەدوای 
ئەمریکایە لە سوریا و حاسڵی شکستی 
سیاسی و نەبوونی روئیایەکی سیاسی بوو...  
کە ئەوەش بەجیا لەوەی دەروازەی بە 
دەستێوردانی زیاتری روسیا کردەوە و پیگەی 
ئەوی لە ناوچەکە بەهیزتر کرد، هاوکات 

خۆگرتنەوەی زۆرتری رژێمی سوریاش نیشان 
دەدات. ئامادەیی بەشیک لەواڵتانی عەرەبی بۆ 
کردنەوەی قونسوڵی رژیمی سوریا لە 
واڵتەکانیان، و ئامادەیی هیزە کوردیەکان بۆ 
سازان لەگەڵ رژیمی ئەسەد، تیژبوونەوەی 
رۆڵی ئیسرائیل لەناو سوریا، هەرەشەکانی 
دەوڵەتی تورکیا بۆ هیرشی سەربازی بۆناو 
سوریا... هەر یەکەیان پەیوەندیان بەو 
ئاڵوگۆرانەوە هەیە، بەتایبەتیش ناکامی ئەمریکا 
و بڕیاری پاشەکشەی سوپاکەی. دیارە هەموو 
ئەمانەش برگەیەکی نوێ لەدۆخی سوریادا 
دەهێنێتە پیشەوە، کە کاریگەری راستەوخۆی 
لەسەر ناوچەکە و کێشمەکێشەکانی دەبێت. 
دیارە جەنگ و ملمالنێی قوتبە جیهانیەکان لە 
گۆرەپانی سوریادا، بەتایبەتیش ئەمریکا و 
روسیا، پەیامەکانی بەرینترو فراونتر و 
جیهانین، لە پێناو هەژموونگەرایەکی سیاسی و 
ئابوری و سەربازی فروانتر لەدڵی ئەزمەیەکی 
ئابوری خنکێنەردا، کە رووبەڕووی جیهانی 
سەرمایەدارییە. تەنانەت کیشەی فەنزویال و 
بەرخوردی هەرکام لە ئەمریکا و روسیا، 
دیسان پەیامەکەی قوڵتر لە فەنزویال و 
کێشەکانی فەنزویالیە... دنیای ئەم سەردەمە، 
دەروازەی بەرووی جیهانی یەک قوتبیدا، 
بەتەواوەتی داخست و ئیستا بەکردەوە، بەجیا 
لە قەڵەمرەوی ئابوری و دیبلۆماسی، 
دەخالەتگەری سیاسی و سەربازی، دنیای 
کردۆتە مەیدانی بەرامبەرکێی دووقوتبی 
سەرەکی و جیهانی و چەند بلۆکی ناوچەیی و 
هیزی محلی لە واڵتانی ئەزمەگرتووی سیاسی 

 و جەنگ زەدەدا.  
ئەوەی لەم نێوەدا، چ لە ئاستی سوریا و  
ناوچەکەو چ لە سەرئاستی دنیادا 
دەگوزەرێت...لەگەڵ ئەوەدا مۆرو نیشانی 

ملمالنێکانی رابردووی پێوەیە و دریژکراوەی 
ئەوە، بەاڵم هاوکات هەڵگری پەیام و ئەجندای 
نوێ و تازەشە. چ قوتبی ئەمریکی و 
هاوپەیمانەکان و چ قوتبی رووسی و 
هاوپەیمانەکانی، رازی لە پیگەی خۆیان نیین و 
دەخوازن دنیا، لەسەر بنەمای هاوسەنگی 
هیزی نوێ و ئەمری واقعی ئیستادا، پێناسە 
بکەنەوە... بۆ ئەمریکا، ناکامی و شکستەکانی، 
لە عیراق و ئەفغانستان و سوریا و لەبەرامبەر 
ئیران و لەتەواوی ئەو گۆشەو کەنارانەی 
دەخالەتگەری تیایدا، بووە...قابییل قبوڵ نییە، 
لەوەش واوەتر ناتوانێ چاوە تیژەکانی لەسەر 
رۆڵی بەرەو سەری روسیا و 
دەخالەتگەرییەکانی بگوازێتەوە و لەبەرامبەری 
بێ کاردانەوە و بێ نەخشە بێت... بۆ روسیاش 
بەدوای روداوەکانی ئۆکرانیا چەند ساڵ لەوە 
پێش و بەرۆڵی کاریگەری لە سوریا و 
ناوچەکە لە ئیستادا، دەخوازێت قەڵەمرەیەکەی 
فراوانتر بکات و پیگەی ئیستا بەرێتە 
سەروتر... لە ملمالنێیەکی ئاوادا، ئوردویەک 
قوربانی ئاشکرا و پەنهان هەن... ئەو 
قوربانیانە خەڵکی کرێکاو زەحمەتکێشن... چینی 
کرێکار لە سەرتاسەری دنیادا، لە 
هەلومەرجێکی نەخوازروا و دایە، ئوردوی 
بێکاران هەر فراوان دەبێت، ئاستی هەژاری 
هەڵدەکشی، بیمە کۆمەاڵیەتی و تەندروستی و 
خزمەتگوازرییەکان، لەژێر نوکە رمی 
سەرمایەدان، کەچی بەرامبەرکێی سەربازی و 
خۆ پڕچەککردن، برەودان بەدەخالەتگەری و 
جەنگ و جەنگی راستەوخۆ و بەوەکالەت، بە 
ملیاردەها دۆالر دەکرێ بەگەروویدا، کە 
هەموو بەرهەمی دەست رەنجی چینی 
کرێکارە... بەجیا لەو غولەی کە دەبێت بە 
لێشاو دوالری بۆ سەرف بکرێت، هاوکات بە 

ملیۆنان ئینسانیش دەکاتە قەرەبرووت و 
کۆمەڵگەکان وێران و خاپور دەکات... ئەوەی 
لەدڵی ئەم هەلومەرجەدا دەبێتە قوربانی لە 
سوریا و ناوچەکەدا گۆشەیەکە لە تەسفیەی 
ئینسانی و داروخاندنی کۆمەڵگەو ئایندەی 
نەوەکانی. کەچی ئەوەی باسی ناکرێت یان 
جێگای گرنگی پێدان و ڕاچەنین نییە، 
چارەنووسی خەڵکی ئەو واڵتەیە، بۆ دنیا 
رۆشنە کە جیا لە نزیکەی یەک ملیۆن کوژراو 
لەو واڵتەدا، چەندین ملیۆن ئاوارەی واڵتانی 
ناوچەکەو جیهانن، چەندین ملیۆنی تریش 
بەناچاری ناوچەکانی خۆیان چۆڵکردوە، هەر 
ئەم رۆژانە بەپێی لێدوانی رێکخراوەکانی مافی 

ملیۆن مناڵ لەبەردەم رەقبوونەوەی  ٢منااڵن 
سەرمای ئەم زستانەدان لەسوریا،... هەموو 
ئەو کارەسات و مەرگەساتە، جێگای 
بێدابوونەوەی ناوەند نیودەوڵەتی و 
جهیانییەکان نییە، هەروەک چۆن 
کۆبوونەوەکانی جنێڤ و ئەستانەش نەیان 
کرد، ئەمەش نیشانەی ئەوەیە، کە دنیای 
فەرمی لە ژێر بەرژەوەندیەکانی زلهێزەکانی 
دنیادا، گوێی خۆی کەڕکردووە، ئەم 
هەلومەرجە تازەیەش کە دێتە پێشەوە، دوبارە 
دریژەدانە بەهەمان ئەو سیناریۆیەی کە هێزە 
ئەسڵیەکانی ئەمریکاو روسیاو نۆکەرەکانیانن، 

 لە هاوسەنگی هیزێکی تازەدا.
هەروەها ئەوەی ئێستا ئەمریکا لە سوریا 
دەرگیری بووە تەنیا ئەزمەی ئێرە نییە، بەڵکو 
ئەزمەیەکی گەورەیە کە لەناوخۆی واڵتەکەی 
دەرگیری بووە، ئەوەی کە ترامپ نەک 
ژمارەیەکی زۆری وەزارەتەکانی بەوەزارەتی 
بەرگریەوە وازیان هێناوە، بەڵکو 

تی فیدراڵی توشی  زگاكانی حكومه داموده
 داڕمان و راوەستان بووە.

لەکۆتاییدا ئەوەی لەسوریا هاتۆتە پێشەوە 
درێژەی سیناریۆیەکە کە واڵتانی 
سەرمایەداری ئەزمەگرتوو لەوێدا سیاسەتی 
خۆیان دەبەنە پێشەوەو نزیک و دوور 
پەیوەندی بەچارەنووسی خەڵکی ئەو واڵتەوە 
نییە، کەئەوان دەستوری بۆ دەنووسنەوەو 
بەرنامەی بۆ دادەنێین و کۆبوونەوەی بۆ 

 دەکەن.
 
 

ئەوەیلەئاڵوگۆڕیسوریادا
 باسیناکرێت!

 نووسینی: نوری بەشیر

ئازادی بێقەیدو شەرتی بیروباوەر، دەربڕین، کۆبوونەوە، مانگرتن و 

 خۆپیشاندان... مافێکی سەرەتایی خەڵکی کوردستانە!
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کرێکاران و خەڵکی  پڕکردنی سفرەی بەتاڵی 
تێکۆشانی  زەحمەتکێش بەندە بە گەشەدانی 
ڕۆژهەاڵتی  یەکگرتووانەی خەڵکی ناڕازی

کوردستان و ئێران ئەویش بە ڕێکخراوبوونیان 
گەشتنیان  لە دەوری ئامانجە ئینسانییەکان 

بەمافەکانیان ئاسانتر دەکات. باچیتر ڕێگا 
نەدەین سفرەی کرێکاران وزەحمەتكێشان 

 . خاڵی و بەتاڵ بێت
کرێکاران وزەحمەتکێشان چینی ماندووی 
کۆمەڵگەکانن کە بەتێکۆشانی کارکردنیان 
ژینگەی کۆمەڵگە پاک ڕادەگرن و بەرهەمی 
جۆراوجۆر بۆکۆمەڵگە بەدەست دەهێنن، بەکار 
کردنەکانیانەوە کە دیواری ئەپارتمان و بینا 
بەرزەکان وناوچە گەشت و گوزارییەکان 
دروست دەکرێ و خزمەتگوزاری پێشکەش بە 
میوانان و گەشتیاران دەکرێ و پاک وخاوێنی 
نەخۆشخانەو شوێنە گشتییەکان و 
شەقامەکانی شارەکان دەپارێزدرێت. خیابان و 
ڕێگاکان دروست دەکرێ، بەکورتی بەهۆی 
ماندووبوونی کرێکارانەوەیە کە تاکەکانی 
کۆمەڵگە بەهرەمەند دەبن لە بەرهەمە ماددییە 

 ژێر زەوی وسەرزەوییەکانی کۆمەڵگە.
لەگەڵ هەموو ئەم ماندووبوونیانەشیاندا لەژێر  

دەسەاڵت وسیستەمە چەوسێنەرەکانی چەشنی 
کۆماری کۆنەپەرستی ئیسالمی ئێراندا زۆر 
بێڕوحمانە کرێکارانی ئێران و ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان بێماف دەکرێن وزۆر بەتوندی 
دەچەوسێندرێنەوە، بۆ ماوەی چەندین مانگ 
کرێی کارکردنیان پێ نادەن یان لەسەرکار 
دەریان دەکەن، دەیان خەنە ڕیزی بێکارانی 
کۆمەڵگەوە، یاخود بێبەش دەکرێن لەبیمەی 
سەالمەتی وبیمەی تەندروستیان و شوێنی 
نیشتەجێ بوونیان بۆدابین ناکرێت. کاتێکیش 
هەرچینێک وبەشێکی کۆمەڵگە دەست بە 
ناڕەایەتی و خۆپیشاندان دەکەن بۆ هێنانەدی 
مافەکانیان لەالیەن هێزە سەرکوتگەرەکانی 
ڕژێمی ئیسالمییەوە سەرکوت دەکرێن، زیندانی 
دەکرێن ئەشکەنجەو ئازار دەدرێن. گرینگە 
لەگەڵ دەست پێکردن وبەردەوام بوونی 
ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکانی کرێکاران و 
مامۆستایان و ژنان و جوتیاران و قوتابیاندا 
داوای دەستبەجێ ئازادکردنی زیندانیانی 

و  خۆپیشاندەرو زیندانیانی سیاسی بکرێت 
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ڕێکخراوەکان و 
ناوەندەکانی تایبەتمەند بە داکۆکی کار لە 
مافەکانی مرۆڤ ومافەکانی کرێکاران 
ئاگاداربکرێتەوە بۆئەوەی فشارەکان گشتگیر 
بکرێت بۆسەر ڕژێمی ئیسالمی مەالکان. هەر 
مرۆڤێکی بە ویژدان وشیار باش دەزانێت 

کۆمەڵگەن کە  کرێکاران ئەو بەشە گرینگەی  کە
ڕەنج و ماندووبوونی زۆر دەبەخشن بۆ 
بوژانەوە وپێشکەوتنی کۆمەڵگە بۆیە پێویستە 
بە بەردەوامی ڕەچاوی پاراستن و دابینکردنی 
مافەکانی کرێکاران بکرێت. هەر کەم 
تەرخەمێک لە هەر بوارێکەوە بێت بەرامبەر بە 
کرێکاران نیشانەی هەبوونی سیستەم و 
دەسەاڵتێکی ملهوڕی چەوسێنەر دەردەخات. 
کۆماری تیرۆریستی ئیسالمی ئێران بە 
درێژایی تەمەنی دەسەاڵتی بەتوندترین شێوە 
کرێکارانی چەوساندۆتەوە و بێماف و بێکاری 

 . کردوون
ئەم سیستەمە سەرمایەدارییە دینییەش هەرچی 
داهات و سەروەت و سامانی گشتی کۆمەڵگە 
هەیە لەالیەن کەمینەیەک لەبەرپرسە بااڵکانی 

کۆمەڵگەوە تەخشان وپەخشانی پێدەکرێت و 
دەدزرێت و تااڵن دەکرێت. یاخود پوڵ و 
پارەی گشتی واڵت دەخرێتە خزمەتی گەشەی 
ڕێکخراوە توندڕەو تیرۆریستییەکانی ئیسالمی 
لە واڵتە جۆراوجۆرەکانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست هەروەک سوریا وعێراق و 
دەوڵەتانی تر. بەدرێژایی چل ساڵ لە دەسەاڵت 
و سیستەمی مەالکان کرێکاران 
وزەحمەتکێشان وکۆڵبەرانی کوردستان زۆر 
بەتوندی دەچەوسێندرێنەوە و کێشەو 
قەیرانەکانیان بۆ زیاد دەکرێت، لەگەڵ 
درێژەدان بە کێشەو قەیرانەکان و بێکار کردنی 
کرێکاران، تەنها خەڵکی کرێکارو هەژار و 
زەحمەتکێشی کۆمەڵگەی ئێران و ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان باجی زیاتر و قورستر و ناخۆشتر 
دەدەن. بۆیە ناکرێت ڕێگە بدرێت ئەم 

خەڵکی  سوکایەتی وئەشکەنجە وئازارانەی 
کرێکار وکۆڵبەرانی زەحمەتكێش و جوتیاران 
بەردەوام بێت، پێویستە نەخشە ڕێگایەک 
هەبێت کە کارو تێکۆشانی لەسەر بکرێت 
بۆکۆتاییهێنان بەئەشکەنجە وئازارەکانی 
هەمووان، ئەو نەخشە ڕێگایەش ئەوەیە کە 
ئازار و ئەشکەنجەکانی رۆژانەی هەمووان 
کۆبکەینەوە وبیکەین بەیەک ئازار 
وئەشکەنجەی گشتی. دواتر کاری جدی بکرێت 
بۆبنیادنان وگەشەدان بە تێکۆشانێکی 
یەکگرتووانەی هاوبەشی سەرجەم 

وئازادیخوازان و  چەوساوەکانی کۆمەڵگە 
 یەکسانیخوازانی کۆمەڵگە...

کرێکارانی شارەوانی و بەشە جیاوازەکانی 
کۆمەڵگە کە قورسترین پیشەیان هەیە بە هۆی 
قەیرانێک کە سەرانی کۆماری ئیسالمی بۆ 
خەڵکی هەژاری ئێران و رۆژهەاڵتی 
کوردستانی ساز کردووە ماوەی چەند مانگە 
موچەیان وەرنەگرتووە و وەک نارەزایەتییەکی 
مەدەنی هەموویان پێکەوە سفرە خاڵی یەکەی 
ماڵەوەیان لەسەر جادەی بەر دەرگای 
بەرپرسانی شارەدەری رژیمی دواکەوتوانەو 
دژە مرۆڤانەی ئیسالمی ڕاخستووە. سەرانی 
رژیمی تیرۆریستی ئیسالمی بۆ شەڕ و 

ماڵوێرانی لە ناوچەکە بە میلیاردها دوالر 
خەرج دەکات، گەندەڵی و دزی مەالکان و 
ئاغازادەکان بانکەکانی ئێران و بانکەکانی 
ئەوروپا و دەوڵەتانی تر پڕ کردووە، کەچی 

پارەی کرێکارانی هەژاری نییە. ئەمە  دەگوترێ 
دونیای پێچەوانەی خواست و داواکارییەکانی 

 .مرۆڤەکانی کۆمەڵگەیە پێویستە بگۆڕدرێت
دەبێ تێکڕای خەڵکی کوردستان و ئێران 
دەستخۆشی لە نارەزایەتی مەدەنیانەی 
کرێکارانی شارەوانی بکەن و پشتیوانی لە 

 ..داخوازیەکانیان بکەن
قدەستی تەواو لە کاتی خۆیدا و  پێدانی هە

پێدانی بیمە کۆمەاڵیەتی و تەندروستی و 
سەالمەتی ژیانی کرێکاران بە مافێکی ڕەوای 
تەواوی کرێکارانە و ناکرێت لە ژێر هیچ 
بیانوێکدا پێدانی هەقدەست و بیمەکانیان دوا 

  ..بکەوێت
ی هەتاویی کرێکارانی ٠٥٩٢ی ڕێبەندانی ٨لە

شارەداری مەریوان بە نیشانەی نارەزایەتی 
مانگ حەقدەست، لەبەر ٠٢دەربرین بە پێنەدانی 

شارەداری مەریوان سفرەی بەتاڵیان 
ڕاخستووە. هۆکار ئەوەیە کە حەقدەستیان پێ 
نەدراوە ئەوانیش دەستیان بە نارەزایەتی و 
مانگرتن کردووە بۆیە ئەرکی هەریەکە لە 
تێکۆشەرانی ئازادیخوازو مرۆڤ دۆستان و 
تەواوی خەڵکی کوردستانە کە بێنە مەیدان بۆ 
 نیشاندانی پشتیوانی لە خواستەکانی کرێکاران

. 
گرینگە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران 
وشیاربێت و ئەوە بزانێت دابینکردنی داواکاری 
و خواستە ڕەواکانی کرێکارانی نارازی 
هەنگاوێکی بەهێزی بەرەوپێشچوونی 
کۆمەڵگەیە بەرەو هێنانەدی ماف و 
ئازادییەکانی تەواوی تاکەکانی کۆمەڵگە. 
ئەگەرچی بە دڵنییایەوە سیستەمی فاشیزمی 
ئیسالمی ئێران بەهیچ جۆرێک مل بەدابینکردنی 
خواست و داواکارییەکانی ئێستایی کرێکارانی 

کەواتە ئەرکی هەمووالیەکە بە  ناڕازی نادات 
تێکۆشانی  گەشەدان بەهاوخەباتی 

خەباتی ناڕەزایەتییەکانی  ئازایخوازانە 

شارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران بە 
گوڕترو بەجۆشتر بکات، بۆئەوەی هەرچی 
زووترە گوێ بیستی سەرکەوتنی 

 . تێکۆشانەکانی کرێکاران بین
سەرجەم ناڕەزایەتییەکان بکرێن بەیەک  

ئاراستەی گشتگیر کەتەواوی شارەکان 
هێزە  بگرێتەوە وپەرتەوازەیی و پەرشوباڵوی 

جیاوازەکان هەڵبوەشێندرێتەوە هەموویان 
بکرێنە یەک ناڕەزایەتی گشتگیر وبەهێزی 
جەماوەری، کە سەرجەم بەشەجیاوازەکانی 
کۆمەڵگە لەخۆبگرێت. هەربۆیە تاکە ڕێگای 
چارەسەر بۆ کۆتایی هێنانی سەرجەم کێشە و 
قەیرانەکانی ئێران و کوردستان، بەرپاکردنی 
شۆڕش و ڕاپەڕینە بۆ گۆڕانکاری لەسیستەمی 
چەوسێنەرو نابەرابەر و سەرکوتگەری 
سیستەمی ئیسالمییە و دامەزراندنی 

 .سیستەمێکی شورایی ئازاد و بەرابەرە
ئەویش بە بەهێزکردن و گەشەدان بە 
تێکۆشانی هاوبەش و یەکگرتووانەی 
بزووتنەوەی شورایی خەڵکی کودستان و 
ئێران مسۆگەر دەبێت، پێویستە ئەم جارە لە 
ئاڵوگۆڕکردن و گۆڕانی سیستەمەدا خەڵکی بە 
تاقی کردنەوەی جۆرە سیستەمێکی جیاوازتر 
لە جۆرە سیستەم ودەسەاڵتەکانی ڕابردوو لە 
جۆری دەسەاڵتی سەرکوتگەری دینی و 
قەومی ڕوبەڕوویی قۆناغی داهاتووببێتەوە، 
ئەویش لە سەرەتای هەنگاوەکانی بۆ پێشەوەدا 
دەسەاڵت و ئیدارەدانی خەڵک تاقی بکاتەوە 
لەجۆری شوراییدا، کە باشترین هەنگاو و 
نەخشە ڕێگایە کە کۆمەڵگە بەرەو 

 .کۆمەڵگەیەکی ئازاد و بەرابەر ئاراستە بکات
لە قۆناغی ئێستای ئێران سەردەمێکی 
هەستیارە بەهۆی هەبوونی وشیاری خەڵکی 
ناڕازی شارەکانی ئێران و کوردستان بەگشتی 
وکرێکاران و زەحمەتکێشان بەتایبەتی کە زۆر 
ئازایانە و تێکۆشەرانە هاتوونەتە مەیدان بۆ 
بەدیهێنانی ماف و ئازادییەکانیان، پێویستە 
خەڵک وشیاربێت بەجۆرێک کە دابینکردن و 
بەدیهێنانی ماف و ئازادییەکان و کۆتاییهێنان 
بە کێشە وقەیرانەکان بێ ڕاپەڕین و شۆڕش 
مەحاڵە هەرگیز بەدی نایە و سیستەمی 
تیرۆریستی ئێستای ئیسالمی بەهیچ جۆرێک 
مل نادات بەدابینکردنی خواست و 
داواکارییەکانی خەڵکی ناڕازی ئێران 
وکوردستان، بۆیە تەنها ڕێگاچارە 
ڕێکخرابوونی خەڵکی ناڕازییە لەجۆری 
بزووتنەوەی شورایی دا کە لەنێوخۆیاندا بە 
گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوە و هەڵبژاردنی شوراکانی 
خۆیان دەست بە تێکۆشانی جۆراوجۆری 
سیاسی و ڕۆشنبیری و فەرهەنگی و 
کۆمەاڵیەتی بکەن. لەپێناوی گۆڕانکاری لە 
سیستەمی چەوسێنەر و نابەرابەرو 
سەرکوتگەر و گۆڕانکاری لە کۆمەڵگەدا بەرەو 
کۆمەڵگەیەکی باشتر و ئازاد و بەرابەردا. 
ئەمەش بە جۆرێک سەکەوتوو دەبێت کە هەر 
لەسەرەتاوە بەجۆری کرداری هەڵسووران و 
تێکۆشانی شۆڕشگێرانەی خەڵکی ناڕازو 
ئازادیخوازو یەکسانیخواز بکرێتە ناو یەک 
نەخشەی یەکگرتووانەی جێگیر و نەگۆڕ لە 
ڕێگای تێکۆشانەکاندا کە تێکۆشانی شوورایی 
لەهەر هەنگاوێک بۆپێشەوە نوێبونەوە لە 
خۆبگرێت و بە جۆرێکی شورایی هەنگاو بنێت 
کە تەواو پێچەوانە بێت بە هەنگاوەکانی 

 پیرۆزکردنی خێاڵیەتی وحیزبایەتی...

سفرەیکرێکارانباچیترڕێگانەدەین
 بەتاڵبێ!
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لە ڕەخنەی ئاسمانەوە بۆ 
 !ڕەخنەی زەوی
 نوسینی : کارل مارکس 

 

 وەرگێڕانیبۆکوردی:سەردارعەبدواڵحەمە
 

            

لە پاش ئاشکرابوونی نەبوونی دونیای 
ئەودیوی ڕاستی دەبێ، ڕاستی ئەم دونیایە 
هەڵسەنگێنرێت، ئەمە بە ئەرکی مێژوو 
دائەنرێت، لەپێشدا ئەمە ئەرکی فەلسەفەیە 
کە دەبێ ئەم خزمەتە بە مێژوو بکات. 
بنچینەی ڕەخنەی نائاینی ئەوەیە؛ کە مرۆڤ 
ئایین دروست دەکات نەک ئایین مرۆڤ 
دروست ئەکات، لە ڕاستیدا ئایین هوشیاری 
وپێشبینی خودیە لەالیەن مرۆڤەوە 
لەوکاتەدا کە هێشتا خودی خۆی 
نەدۆزیوەتەوە یا خۆی ون دەکاتەوە 
جارێکی تر، بەاڵم دەبێ ئەوە بزانین کە 

لە  مرۆڤەکان دابڕاو نین ولەجێگایەکدا نین
دەرەوەی ئەم دونیایەدا بن. مرۆڤ دونیای 

وە ئەم دەوڵەت  مرۆڤە، دەوڵەتە، کۆمەڵگەیە 
و کۆمەڵگەیەش ئایین بەرهەم دێنن؛ 
هوشیارییەکی پێچەوانە )لنگەوقوچ( دەدەن 
سەبارەت بەم دونیایە، چونکە 

دونیایەکی پێچەوانەن. ئایین تیۆری  خۆیان 
ئەم جۆرە دونیایەیە، بە کورتیەکەی  گشتی 

ئاین دەتوانێ پێگەی خۆی لەناو خەڵک 
بکاتەوە بەوەی کە گیانێکی 
شەرافەتمەندانەیە، هاندەرێکی باشە بۆ 
خەڵک، پاداشی بۆ ڕەوشتی خەڵک داناوە، 
ترس دەخاتە دڵی خەڵکەوە، مەراسیم و 
پرسەی مردووانی خەڵک دائەنێ، ئەمانەن 
جێگای ئایین دەکەنەوە لەناو خەڵکدا. 

جێبەجێکاری خەیااڵتی جۆرە  ئایین 
مرۆڤێکە کە بوونی نییە لە واقیعدا، ئەنجا 
دەتوانین بەوە بگەین وەستانەوە لە بەرانبەر 
ئاییندا بەوە دەبێت کە لەبەرانبەر ئەو 
دونیایەدا بوەستیتەوە کە ئایین لە هەناویدا 
دروست دەبێت. ئەو خۆشیەی ئایین وەک 
مژدە دەیدا هەر لەم واقیعەوە و لەم 
دونیایەوە وەریگرتووە کەچی خۆی 
ناڕازییە لەم دونیایەدا بەدەست بێت لە 
بەرانبەریدا دژایەتی دەکات. ئایین بەکاردێت 
بۆ فریودانی خەڵکی ستەملێکراو، ئایین دڵی 
جیهانێکی بێ دڵە، ئایین گیانی 
هەلومەرجێکی بێ گیانە، ئایین تلیاکی )بێ 
هۆشکەری( خەڵکە. کاتێ ئایین نامێنێ واتە 
بەهەشتی خەیاڵی نامێنێ و بەهەشتی 
واقیعی دێتە بوون واتە مرۆڤ واز 
لەوبیرانە دێنێ کە ناواقعین لەسەر 
بارودۆخی خۆی، لەهەمان کاتدا واز لەو 
بارودۆخە دێنێ کە بیری ناواقعی بەرهەم 
دێنیت، هەر بۆیە ڕەخنە لە ئایین ڕەخنەیە لە 

و ناخۆشیانەی  دۆڵی) شیوی( ئەو فرمێسک
کە ئایینی تیدا لە دایک بووە. ڕەخنە لە ئایین 

وەهمیانە الببات کە  بۆ ئەوەیە ئەو کلێشە 
لەبەر ئەوە نییە کە  گوڵەکانیان داپۆشیووە، 

دیمەنی گوڵەکانی ناشرین کردووە، بەڵکو 
کلێشەکان نەهیڵێت و لە  لەبەر ئەوەیە هەر 

گوڵی  جیاتی گوڵی دروستکراو، مرۆڤ
زیندوو بەرهەم بێنێت، ڕەخنە لە ئایین، 
ئەفسانەکانی مرۆڤ تێکدەشکێنێت تا بیر 

مرۆڤ  بکاتەوە، تا چاالک بێت، تا واقعی 
بوونی خۆی دروست بکات، بەو سیفەتەی 
مرۆڤێک بێت بە بێ بیری ئەفسوناویانە بژی 
و بگاتە حالەتی ژیری وکامڵ بوون، وە بۆ 
ئەوەی بە دەوری خۆیدا بسوڕێتەوە، واتە 

خۆری ڕاستەقینەی  بە دەوری  سوڕانەوە 
خۆیدا، چونکە وای لێکراوە لە الیەن 
ئایینەوە بە دەوری خۆرێکی نادیاردا 

 . بسوڕێتەوە
لە پاش ئاشکرابوونی نەبوونی دونیای  

ئەودیوی ڕاستی دەبێ ڕاست ئەم دونیایە 
هەڵسەنگێنرێت، ئەمە بە ئەرکی مێژوو 
دائەنرێت لەپێشدا ئەمە ئەرکی فەلسەفەیە 
کە دەبێ ئەم خزمەتە بە مێژوو بکات، 
ئەمەش بەوە دەبێت ئەو ڕواڵەتە پیرۆزەی 
کە بە مرۆڤ دراوە وەک کۆیلەیەک سەیری 
خۆی بکاو خۆی تێدا بینێتەوە، ڕیسوا 

ماسکەی بە مرۆڤەوە کراوە  بکرێت، وە ئەو 
لێی  بێت،  بۆئەوەی خۆی بەخۆی نامۆ 

کرێتەوەو بە پیرۆزی نەزانێت، بەوشێوەیە 
دەکرێت ڕەخنەکان لە ئاسمانەوە داگیرین 
بۆسەر زەوی، ڕەخنەکان لە ئایینەوە دەبن 
بە ڕەخنە لە مافەکان، ڕەخنەکان لە خوا 

دەبن بە رەخنە لە  ناسی و خواپەرستیەوە 
 .سیاسەت

بەشێک لە لەپێشە کی "ڕەخنە لە فەلسەفەی 
 "مافەکان لە الیەن هیگڵەوە

 
بۆ عەرەبی گۆڤاری "النقطة "  وەرگێڕانی 

 . ٠٩٢٥چاپی پاریس 
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  ت به کانیش، ئامانجێکی تایبه و چینه وه وسانه ی چه وه ت سڕینه نانه ڵکو ته کسانی، به ها ئازادی و یهەنت نه  
جیاجیاکانیی چییین   وه ئااڵی بزووتنه  م ئامانجانه ڵگاکانی پێشووشدا ئه کۆمه . له کۆمۆنیزمی کرێکاری نییه

تی  اڵیه و ئامانجێکی کۆمه وه کو بزوتنه کۆمۆنیزمی کرێکاری وه  ی که و شته کان بوون. ئه شه بێبه  و توێژه
کیۆمیۆنیییزمیی   که یه  وه ، ئه وه کاته کانی پێشوو جیاده کسانیخوازانه و یه  ئازادیخوازانه  وڵ و کۆششه هه  له

ر  رامیبیه بیه  ، لیه وه ڕووی ئیامیانیج و فیییکیره  وه و چ لیه تیییییه اڵیه لی و کۆمه مه ڕووی عه  کرێکاری چ له
   سییتییێ. وه تیییییدا ڕاده وتییووتییرییین و مییۆدێییرنییتییرییین نیییییزامییی چییییینییایییه پییێییشییکییه  داری، واتییه رمییایییه سییه

ڵیدانیی  رهیه میی سیه رهیه خیۆی بیه  ی کیه و چییینیه ، ئیه ی پیرۆلیییتیارییاییه وه کۆمۆنیزمی کرێکاری بزوتنیه 
ر فیرۆشیتینیی هیێیزی کیاری  سه له  ی که و چینه . ئه سازییه مهێنانی مۆدێرنی پیشه رهه داری و به رمایه سه

رانیی شیک نیابیات.  چیوونیی گیوزه رێیوه هێزی کاری خۆی ئامرازێیکیی تیر بیۆ بیه  له  ژی و جگه خۆی ده
  س، نیه ی که کۆیله  و نه سێکه موڵکی که ، نه ر نییه وه ستاکارو پیشه ، وه ت نییه عییه ، ره نییه  پرۆلیتاریا کۆیله

  بازاڕدا بیه  هێزی کاری خۆی له  که  م ناچاره و هه  م ئازاده تی. هه نی ئامڕازی کاری خۆیه خۆیشی خاوه
ی  وسیاوه و چییینیی چیه سازی میۆدێیرنیه رمایاداری و پیشه می سه رهه بفرۆشێت. پرۆلیتاریا، به  رمایه سه

  دا. م نیییییییییییییییییییییییییییییییییییییزامییییییییییییییییییه لییییییییییییییییییه  کییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه ره سییییییییییییییییییه
ئیابیوری   پایه  له  خنه ی ڕه ناغه ر به سه تی کۆمۆنیزمی کرێکاری له اڵیه کان و ئامانجی کۆمه ما فیکرییه بنه 

.  قیییقیی و شیۆڕشیگیێیڕه کیی حیه یه خنه . ڕه زراوه داری دامه رمایه کانی نیزامی سه تی و فیکرییه اڵیه و کۆمه
رییی  وه خیتیه کسیانیی و بیه پرۆلییتیێیری بیۆ ئیازادی و ییه  یره رانی غه مهێنه رهه تکێشان و به حمه دیدی زه

  نیدیییییه یییوه و پیه ی ئییه وه نیگییدانیه نیاچییاری ڕه  ڵییگیاکیانییی پیێییشیوودا، بییه کیۆمیه میڕۆو چ لیه  ر، چ ئیه شیه بیه
وانیه  ی جیێ وشیوێینیی خیودی ئیه وه نیگیدانیه هیا ڕه روه ، هیه ڵیگیادا زاڵیه ر کۆمه سه به  که  یه تییانه اڵیه کۆمه

  نیاچیاری زۆر لیه  بیۆ ئیازادی بیه  . دییدی کیۆییلیه وه نیدارێیتیییییه میهیێینیان و خیاوه رهیه بیه  ند بیه یوه په له 
کسیانیی  ییه  ری بچووکی شار له وه ت یان پیشه عییه رکی ڕه ڕێ و ده داری تێ ناپه ی کۆیله وه شاندنه ڵوه هه

کیو  ڵدانیی پیرۆلیییتیارییا وه رهه سه  اڵم به ندارێتی بێت. به مافی خاوه  کسانیی له یه  ناتوانێ شتێکی زیاتر له
مهیێینیان،  رهه کانی به کی ئامڕازه ندارێتییه خاوه ر جۆره هه  رانی داماڵراو له مهێنه رهه ری فراوانی به ماوه جه

ی بینیییات  کیه حیقیوقیییییه  ی ئازادییه ر بناغه سه ی، ڕێک له که ئابوورییه  وه وسانه ت و چه ساره ئه  چینێک که
ردا هات. پرۆلیتاریا ناتوانیێ  سه ئاڵوگۆڕی به  وه ته ڕه بنه  کسانیخوازی له ، ئاسۆی ئازادیخوازی و یه نراوه

کیانیی  ر ئیامیرازه سیه تیی بیه نیدارێیتیی تیاییبیه خیاوه  کی گشتی لیه یه شێوه  ڵگە به ی کۆمه وه ئازاد بێت بێ ئه
ڵیکیو  کی حقوقیی ڕووت نییه، بیه یه له سه کسانی مه تی ڕزگاری ببێ. یه شبوونی چینایه مهێنان و دابه رهه به

  . تییییییییییییییییییییه اڵیییییییه تییییییدا ئییییییابییییییووری کییییییۆمییییییه ڕه بیییییینییییییه مییییییان کییییییاتییییییداو لییییییه هییییییه  لییییییه
و  بیاتیی سیییاسیی ئیازادییخیوازانیه هیا جیییهیانیبییینیی و خیه روه داری، هیه رماییه سه ی پرۆلیتاری له خنه ڕه 

ی دییارییکیراوی کیۆمیۆنیییزمیی  شیێیوه  ئێستا لیه  ر له به  ده نزیکی دوو سه  ی کرێکاریی که ڕزگاریخوازنه
زنیی  کی تیییۆری میه رچاوڕۆشنی و توانایه ئینسجام و به  وه هۆی مارکسیزمه ڵدا، به ری هه کرێکاریدا سه

کیی قیووڵ و  نیدییییه ییوه درێژایی مێیژووی خیۆی پیه ی کۆمۆنیزمی کرێکاری به وه ست هێنا. بزووتنه ده به
  . بیووه داری هیه رمیاییه ڵیگەی سیه کیۆمیه  ی میارکسیییسیتیی لیه خینیه ڵ میارکسیییزم و ڕه گیه پساوی لیه نه
داری و چینیی کیرێیکیاری  رمایه ڵدانی سه رهه سه به  که  تییه اڵیه کی کۆمه یه وه کۆمۆنیزمی کرێکاری بزوتنه 

نیییزامیی   تی چینی کرێکار بیه زایه و ناڕه خنه ی ڕه ی گرت و گشتیترین و قووڵترین شێوه واره قه  کرێگرته
  ییه وه م بیزوتینیه کیانیی ئیه لیییه مه عه  رنامه کات. ئامانج و به تی ده رایه کانی نۆێنه تییه ینه داری و مه رمایه سه
کو ئیاخیریین  رخ، وه داری هاوچه رمایه ڵگەی سه کانی کۆمه بنچینه  ی مارکسیستی له خنه ی ڕه ر بناغه سه له

  . زراوه تیییی، دامیییه ڵیییگیییای چییییییینیییاییییه ی کیییۆمیییه وتیییووتیییریییین شیییێیییوه و میییۆدێیییرنیییتیییریییین و پیییێیییشیییکیییه
  کی جیا لیه ندییه وه رژه گشت چینی کرێکار پێکناهێنێ و به  کی دابڕاو له یه وه تنه کۆمۆنیزمی کرێکاری بزو 

ڵ بیاقیی  گیه ی کۆمۆنیییزمیی کیرێیکیاری لیه وه . جیاوازی بزووتنه موو چینی کرێکاری نییه ندی هه وه رژه به
کێتی و  ر واڵتێکدا، ئااڵی یه تی هه باتی چینایه خه  م، له که یه  که  دایه وه کان له کرێکارییه  و حیزبه وه بزووتنه

قیۆنیاو و   میییش، لیه ، دووه وه کیاتیه رز ده ری جیهان بیه راسه کانی کرێکارانی سه شه هاوبه  ندییه وه رژه به
شیی  وتیریین بیه ی پیێیشیڕه وه ندی تێکڕای بزووتنه وه رژه باتی چینی کرێکاردا، به جیاجیاکانی خه  ره نگه سه

بیاشیی   تی بیه باتی چینایه وتن و دوائامانجی خه رکه کانی سه رج و پێداویستییه لومه هه  که  چینی کرێکاره
  کۆشێ. جیاجیاکانی چینی کرێکاردا تێده  شه یدانی به مه  پێناو هێنانه  ناسێ و له ده
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حیزبی کۆمۆنیستی ئێراندا   له  ئێمه  که  وه ئه
تیی کرێکاران"  ندامه ی "ئه له سه مڕۆ مه بێت ئه ده
ی  وه ر باس و بۆ ئاسانکردنه به  ینه بده
  حیزبدا ڕێگاچاره  تی کرێکاران له ندامه ئه

ی ناکۆکی و  ، خۆی نیشانه وه بدۆزینه
که  له  سه بوو مه . ده تییه ڕه بوونێکی بنه وانه پێچه

. حیزبی کۆمۆنیست  بوایه  مه ی ئه وانه پێچه به
ڕوانی  پێی چاوه ی خۆی و به پێی پێناسه به

جارێک مانیفێستی   سێک که ر که ئاسایی هه
بوو حیزبێکی  ، ده وه کۆمۆنیستی خوێندبێته

ک  یه دا قسه نێو ئێمه ر له گه کرێکاری بێت. ئه
بوو باسی  گۆڕ، ده  تی دێته ندامه ر ئه سه له
یری  تی غه ندامه کانی ئه کان و پێویستییه رجه مه

م  حیزبی کرێکاریماندا بێت. ئه  کرێکاران له
ندامێکی حیزبی  موو ئه بێت هه ده  ناکۆکییه

ر  سه  کێنێ و بیخاته ڵه کۆمۆنیست ڕاچه
 . وه بیرکردنه

تیی  ندامه ی ئه له سه هاوڕێیان مه  ندێک له هه
ک نیشانکردێکی ئاماری  حیزبدا وه  کرێکاران له

ندامانی  ندی ئه دی چه ن، سه که چاو لێ ده
م  هاوڕێیان ئه  که  وه حیزب کرێکارن؟ خودی ئه

،  ت زۆر باشه ڵبه رچاو بگرن هه به له  یه پێوانه
تا ئاستی  هه  که له سه ی مه وه خواره اڵم هێنانه به

حیسابی ئامار و   ند، به دی چه کان و سه ئاماره
ندامانی  ی ئه شێوێنێت، ژماره ر ده سه  ژماره

  کرێکار له  یره ندامانی غه چاو ئه کرێکار له
  تا هاتووه هه  وه تای پێکهاتنییه ره سه  حیزبدا، له

م  مڕۆ حیزبی کۆمۆنیست له . ئه زیادی کردووه
پی  نێو چه له  ک که یه پله  یشتۆته گه  وه ته بابه

یان ساڵی ڕابردوودا  ده  ڕادیکاڵی ئێران له
زۆری  ره ی هه کرێت بڵێین زۆربه . ده  یه بێوێنه

  ته دا بوونه م سااڵنه ی له کرێکارانه  یره و غه ئه
ل  گه له  ن که و هاوڕێیانه ندامی حیزب، له ئه

کرد،  ڕێکخستنی حیزبی کۆمۆنیست کاریان ده
بوون،  ند نه مه هره تی به ندامه مافی ئه  اڵم له به
پاش پێکهاتنی   دا که و هاوڕێیانه نێو ئه اڵم له به

ی  ست بوون، زۆربه یوه په  وه ئێمه  حیزب به
  ڕاستیدا، به زۆریان هاوڕێیانی کرێکارن له 

سێ چوار ساڵی ڕابردوودا   ت له تایبه
کی  یه ڕێژه  کرێکاران به  یره ڕووناکبیران و غه

حیزبی   تی له ندامه م داواکاری ئه زۆر که
حاڵێکدا   کۆمۆنیستی ئێراندا بوون، له

و کاری ڕێکخراو  ره ڕووهێنانی کرێکاران به
ی  ره لێک په ڵ حیزبی کۆمۆنیستدا گه گه له

 . گرتووه

ت و دڵخوازن،  موویان موسبه هه  وتانه م ڕه ئه
ی توانایی و بەهێزی حیزبی  نیشانه  مانه ئه

حیزبێکی   کۆمۆنیستی ئێرانن بۆ گۆڕان به
تی  ندامه اڵم باسی ئه ڕاستی کرێکاری. به به

ی  یه یی و ساده شێنه  م ئاماره کرێکاران، ئه
چۆن   م که ده . دواتر نیشانی ده ست نییه به مه
و حیزب هێشتا  ره ی کرێکاران به م ڕووهێنانه ئه
ندام  مێکی ئه ت و سیسته ی سیاسه رگه جه  له
  خۆی له  چێت، که و پێش ده ره رگرتندا به وه
م  ر خودی ئه هه  . بۆیه تدا ناکرێکارییه ڕه بنه
مانا و   شنه ر چه هه له  وه کرده ش به وته ڕه

کێت.  ته تی داده ڕۆکێکی جیددیی چینایه ناوه
  وه رنجی هاوڕێیان بۆ ئه نیا سه دا ته اڵم لێره به

تی کرێکاران  ندامه ی ئه له سه مه  کێشم که ڕاده
نێو   تاک تاکی کرێکاران بێنینه  که  نییه  وه ئه

مڕۆ  ی ئه و مانایه ندام، به ئه  ینه حیزب و بیان که
پێدانی  ره ر په سه له  ڵکوو قسه ین، به گه تێی ده

  جۆرێک که  به  تی حیزبه وجودییه رینایی مه به
و  ر له چاالکیی کرێکاری کۆمۆنیست، هه

چێت،  ده  ڕێوه به  و چاالکییه مڕۆ ئه ی ئه جێگایه
  خۆی. به  شێک له به  ر و بیکاته به  بگرێته

  تی کرێکاراندا قسه ندامه باسی ئه  کی تر له یه وته
تی و  ندامه بۆ مانای ئه  ر ڕوانینێکی تره سه له

  باته و خه ئه  جۆرێک که  ت، به حیزبییه
ر  هه  ش که کرێکارییه  کۆمۆنیستی و ڕادیکاڵه

ڵ حیزبدا  گه نگ له نگاته کی ته ندییه یوه په  ئێستا له
  رس بکاو بیکاته چێت، هه و پێش ده ره به

نا  په کی خۆنواندنی حیزب له ره شێوازی سه
نێو   ته ی هاتوونه و کرێکارانه ی ئه ئامار و ژماره

  ن که لێک گرنگتریش هه حیزب، فاکتی گه
  ده د و شایه ی بایه و جۆره هێشتا به  وه داخه به
گیراون و  رچاو نه به دا له حیساباتی ئێمه  له

ی ڕێکخستن  وه ر بیرکردنه سه  کردۆته کاریان نه
م  ک له یه کانمان. نموونه حیزبییه   ریته و نه
  رین له ، شکڵگرتنی گورزێکی به فاکتانه

باتی  ری خه کرێکارانی کۆمۆنیست و تێکۆشه
  واوی ئیلهام له ته  به  که  تیی کرێکارییه زایه ناڕه

ندی  یوه په  وه کرده ر به گه گرن و ئه رده حیزب وه
یل  ر بێ مه به له  نییه،  ل ئێمه گه زۆر نزیکیان له

نگوباسی چاالکی  ده  . جاری وایه بوونیان نییه
رانی حیزبی  بۆ ڕێکخه  م هاوڕێیانه ئه

ر هێشتا  ک هه نه  . حیزبی ئێمه ره رسووڕهێنه سه
کوللی بزاوتی سۆشیالیستی   یتوانیوه نه

،  وه نێو خۆیدا کۆ بکاته ڕادیکاڵی کرێکاران له
ران و  تێکۆشه  له  شه و به ت ئه نانه ڵکوو ته به
شی  کرێکارییه  م سۆشیالیزمه ڵسووڕاوانی ئه هه
نزیک   حیزب به  له  خۆیان هۆشیارانه  که
ی  وه ره ده  زۆری له ندن، به زانن و پێی پابه ده

 . کانی حیزب ڕاگرتووه حوقووقییه  سنووره
ر  کی تر، حیزبی کۆمۆنیستی ئێران هه یه وته  به

رمی،  شی فه ، به ش پێک هاتووه دوو به  ئێستا له
و  ئه  مه رگیراو، ئه ندام وه ئه رژمێرکراو و به سه

گوترێت  ی ئاسایی پێی ده شێوه  به  که  یه شه به
دا تانوپۆی ناکرێکاری هێشتا  شه م به حیزب. له

رمی زۆر  م هێزێکی نافه شی دووه . به زاڵه
کرێکارانی کۆمۆنیست و   له  که  رینتره به

کان پێک  تییه زایه ناڕه  وه رانی بزووتنه ڕابه
ندامی حیزب بن،  ی ئه وه بێ ئه و به هاتووه 
  ن و به به و پێش ده ره کانی حیزب به ته سیاسه

  یی و به ساسنامه ئه  یره ی غه شکڵ و شێوه
ڵ  گه سمی دیاریکراو له بێ ڕێوڕه ت به ڕواڵه

گرن. توانستی واقیعی حیزبی  ند ده یوه حیزب په
ردوو  می هه رهه ر قۆناغێکدا به هه  له  ئێمه

رمی  ی فه شێوه  اڵم حیزب به ، به یه که شه به
م دوو  ، ئه مه که ی یه وه نیا ئه ته  وه داخه به

اڵم  ، به یه کی ئێراندا هه موو جێگایه هه  له  نییه الیه
قترین  زه  کرێت به ده  که  که کوردستان جێگایه

ببینیت.   م ناکۆکییه و ئه ته  قیقه م حه ئه  شێوه
  که  نییه  وه مانای ئه  تی کرێکاران به ندامه ئه

ی  شه و به م )ئه که شی یه ی کرێکارانی به ژماره
ی  شێوه  ( به یدا کردووه تی په سمییه مڕۆ ڕه ئه

بێت  شدا ده رچی لێره گه تی زیاد بکات، ئه خه
ک کرێکاران زیاتر  والیه مال و ئه بێ هیچ ئه به

م  رمی ناسینی ئه فه مانای به  ڵکوو به بن، به
تی  ندامه پێدانی ئه ره م و په ی دووه شه به

  کرێکارییه  رینه به  و ڕێکخراوه تا ئه ، هه حیزبییه
کانی  ی سنووره وه ره ده  له  ر که به  گرێته ده
ی حیزبی  وه . کرێکاریبوونه مڕۆی حیزبه ئه

ی پراتیکی  وه کۆمۆنیست یانی کرێکاریبوونه
پراتیکی کرێکاری   که  وه ، یانی ئه و حیزبه ئه

وخۆیدا  رکێی ڕاسته رانبه به کۆمۆنیست له
شی  گرنگترین به  ، ببێته رمایه سه  ر به رانبه به

  یشتنێکی تر له پراتیکی حیزب، یانی تێگه
ر  ی هه م پراتیکه ئه  جۆرێک که  ت، به حیزبییه

بگرێته   گۆڕێدایه  و له  یه هه  وه کرده ئێستا به
ش  وه و له  رجی ئێستا واقیعی نییه لومه ر. هه به

حیزب    دایه وه ی له که کییه ره سه  گرنگتر زیانه
وری پراتیکی  ده خۆی له  که  و جێگا و شوێنه له
ریی  ڕێک بخا و کاریگه  کرێکارییه  شه م به ئه

م پراتیکه،  ر ئه سه  شیاوی خۆی بکاته
ر  هه  کرێکارییه  شه م به کا. ئه حرووم ده مه

ندامی حیزبی  بڕوای من ئه  ئێستا به
  رینه به  شه م به ئه  که  وه . ئه کۆمۆنیستی ئێرانه

ی  وه ره ده له  وه باری حوقووقییه  له
کی  یه ڕاده  ، به وه ته کانی حیزب ماوه سنووره

ی  وه وبوونه وتی پته ش ڕه زۆر تا ئێره
یی  حیزبدا شێنه  کۆمۆنیزمی کرێکاری له

ر ڕێگای  سه  و کۆسپی خستۆته وه  کردۆته
حیزبی   به  ئاڵوگۆڕپێدانی حیزبی ئێمه

بێت  ده   م دۆخه کۆمۆنیستی کرێکاران، ئه
 .کۆتایی پێ بهێنرێت

  م باسه ی ئه ی چوارچێوه وه بۆ ڕۆشنکردنه
 :م ند خاڵی تریش بکه چه  به   بێت ئاماژه ده
ین  که م، کاتێک باسی حیزبی کرێکاری ده که یه

اڵنی  ن کۆمه تمه حه  که  ست حیزبێک نییه به مه
ڵ خۆیدا ڕێک  گه ند له یوه په روا له کرێکاری هه

تی سۆسیال  وقیعیه ک مه خستبێت )شتێکی وه
  یرانی ده تا پێش قه وروپا هه دیموکراسیی ئه

بۆ کۆمۆنیزمی   مه ( ئه م دواییه ساڵی ئه
،  یه تدا ئیمکانی هه ی تایبه وره ده شۆڕشگێڕ له

حیزبی   که  یه وه ئه  ستمانه به مه  ی ئێمه و شته ئه
  و جێگایه تا ئه رحاڵ هه هه بێت به کۆمۆنیست ده

  یه تی هه وجودییه ک حیزبێکی سیاسی مه وه  که
ی  وه ره ر و کۆکه کات، ڕێکخه و چاالکی ده

تی چینی  زایه ی ناڕه وه رانی بزووتنه تێکۆشه
رانی کرێکاران بێت، حیزبی  کرێکار و ڕابه
یلێکی کرێکاری  بێت حیزبی مه کۆمۆنیست ده

تیی  زایه شوێنی ناڕه بێت حیزبێک بێت له بێت. ده
و  رگیری ئه ستابێ و ده وه هه کرێکارییه

  کی و چاالکییه ره بێت، بینای سه  تییه زایه ناڕه
و و  شی پێشڕه به  بێت له ی ده که کییه ره سه

ستوور  کۆمۆنیستی خودی کرێکاران پشت ئه
دا شۆڕشگێڕانی  م حیزبه له  بێت. دیاره

ستابن  هه  وه ر چینێکه نێو هه کۆمۆنیست له
ڵ و  پشت و ڕایه اڵم بڕبڕه ، به وه بێته جێگایان ده

بێت  کی، ده ره کی سه یه شێوه  به  و حیزبه پۆی ئه
سڵی  یدانی ئه خودی کرێکاران پێک بێ و مه  له

  بێت که  و جێگایه بێت له پراتیکی حیزب ده
ی  رگه جه  کرێکارانی کۆمۆنیست و حیزبی له

و  رمایه  سه  ر به رانبه تی کرێکاریدا به زایه ناڕه
ری کرێکاران  ماوه جه  ڵ به داری تيکه رمایه سه
 .بن ده

کی گرنگی  ی من جیاوازییه م باسه م، ئه دووه
مڕۆ حیزب  ئه  که یه،  سانێک هه ڵ باسی که گه له
نێن.  نگ"ی چینی کرێکار داده حیزبی "پێشه  به

نگ"دا  ی "پێشه واژه سته ڵ ده گه من ناکۆکیم له
و  یشتن له ڵ تێگه گه ڵکو و له ، به نییه
  ندییه م فۆرموولبه نگرانی ئه . الیه یه یه واژه سته ده
دووی   ریت به پێی نه دا به ی ئێمه وره ده  له

م  و له وه  ونه که ڕێکخستنی ڕووناکبیران ده
ک بۆ پێکهێنانی  یه تنامه دا مۆڵه فۆرمووله

  مانه . بۆ ئه وه بیننه پی ناکرێکاری ده لی چه پارتگه
و هێشتا  تییه  قیده نگێکی عه نگ هێشتا پێشه پێشه

ڵ.  واری کۆمه ر توێژی خوێنده سه  وه ڕێته گه ده
رانی  و و ڕابه ی پێشڕه باره  باسی من له

  و کرێکاره ، ئه وه لی چینی کرێکاره مه عه
ک  ر ئێستا وه هه  که  رچاوه به ی له کۆمۆنیستانه

لیغ و  تی کرێکاری و موبه زایه رانی ناڕه ڕابه
ری سۆسیالیزمی کرێکاری چاالکی  ڕێکخه

ر حیزبێک  پشتی هه بێت بڕبڕه ده  مانه ن، ئه که ده
  .کات ناوی کۆمۆنیست چاالکی ده  به  بن که
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کرێکارانی کارگەی جلوبەرگ و پۆشاک 
لە کەمبۆدیا لە ترسی داخستنی 

کارگەکەیان دەست دەدەنە مانگرتن و 
 خۆپیشاندان!

 Khmer)بە پێی هەواڵێک کە لە پۆرتاڵی 
Times) ٤١١دا باڵوکراوەتەوە، دەوروبەری 

کەس لە کرێکارانی کارگەی جلوبەرگ و 
 (Long Victory Internationalپۆشاکی)

 دەستیان دایە مانگرتن و خۆپیشاندان.
کرێکاران دەڵێن ئەو خۆپیشاندانەیان لە دوای 
ئەوە هات کە دەنگۆی ئەوە باڵوبوەوە کە 
کارگەکە نیەتی داخستن یان گواستنەوەی بۆ 
جێگایەکی تری هەیە. بە تایبەتی کە بینیان 
کارگەکە دەستی کردووە بە البردن و 
گواستنەوەی هەندێک ئامێروکەلوپەلی ناو 
کارگەکە. ئەمەش ترسی لە الیان دروست 
کردووەو دەبینن کە دواڕۆژێکی سەختی 
بێکاری چاوەڕێیان دەکات. لەو پێناوەدا 

 دەستیان داوەتە مانگرتن.
جێگەی باسە بە پێی لێدوانی یەکێک لەو 
کرێکارانە بۆ میدیاکان  وتی: پێشتریش دوو 

  ٠٤١١کرێکار لە کۆی  ٤٨١جاریتر نزیکەی 
کرێکاری ناوکارگەکە خۆپیشاندان و مانگرتنیان 
ئەنجامداوە. ئەوان سەرباری ئەوەش داوای 
دەستکەوتی زیاتریان کردووە لە نموونەی 
باشترکردنی مووچەو بیمەی بیکاری و 
 دابینکردنی گەلێک  پێداویستی تری کرێکاران. 

هەروەها داوای ئەوەیان کردووە کە ئەو 
کرێکارانەی بە گرێبەست دامەزراون 
دەرنەکرێن و بگەرێنەوە سەرکارەکانیان. هەر 
بە پێی لێدوانی کرێکارەکان کارگەکە بەڵێنی 
پێداون کە ئەوبڕیارەیان پوچەڵ بکەنەوەو 
کرێکارەکان بگەڕێنەوە سەرکارەکانیان، بەاڵم 
کارگەکە بەڵێنەکەیان نەبردوتەسەر! 
کرێکارەکان دەڵێن لەئەگەری بەدەست نەهێنانی 
داواکانیان ئەو کەیسە دەبەنە ناو وەزارەتی 

کرێکاری  ٢١١کارەوە. لەهەمان کاتدا زیاتر لە 
تری جلوبەرگ و پۆشاک کە سەربەکارگەی 
جاندا گاڕمینتسن مانگرتنیان ئەنجامدا. 
مانگرتنی ئەو کرێکارانەش هەمووی لە پێناو 
باشترکردنی گوزەرانینان و بەرزکردنەوەی 

 هەقدەست و موچەکانیان بووە.
جێگەی باسە کە لەالیەن سەرۆک وەزیرانی 
ئەو واڵتەوە بە ڕێکخەرانی خۆپیشاندانەکان و 
سەرۆکی سەندیکا ئیتیحادیە کرێکاریەکان 
ڕاگەێنراوە کە خۆپیشاندان و مانگرتنی تر 
ئەنجام نەدەن. ئەم ئاگادارنامەش  لەالیەن 
سەرۆک وەزیرانەوە بۆ ئەوە بووە کە نەهێڵن 
مانگرتنەکان تەواوی واڵت بگرنەوە. چونکە 
سەرۆک وەزیران پێیوایە؛ لە ئەگەری 

تەنینەوەی مانگرتنەکان بۆ سەرتاسەری واڵت 
کارگەی تر لە ژێر هەرەشەی  ٢١١زیاتر لە 

 داخستندا دەبن.
 

مامۆستایانی لۆس ئەنجلس لە مانگرتنەکەیاندا 
لە دژی بە ئەهلی کردنی خوێندنگا گشتیەکاندا 

 !سەرکەوتن بەدەست دەهێنن

مامۆستایانی ویالیەتی  کالیفۆڕنیای 
ئەمەریکا مانگرتنی سەرتاسەریان لە 

 تەواوی ئەو ویالیەتەدا ئەنجامدا. 
مامۆستایانی شاری لۆس ئەنجلس کە 
دەکەوێتە ویالیەتی کالیفۆرنیاوە سەرکەوتنیان 
لە ئەنجامی ئەو دوو هەفتە مانگرتنەدا 

 بەدەستهێنا. 
کە هەواڵەکەی  ( rabble.caبە پێی سایتی)

هەزار  ٥١باڵوکردۆتەوە، دەوروبەری زیاتر لە 
مامۆستا بەشداری لەو خۆپیشاندان و مانگرتنە 
سەرتاسەریەدا کردووە. ئەمەش بووە هۆی 
داخستنی سەدان خوێندنگا. هەر بەپێی 

ساڵی  ٥١هەواڵەکە؛ ئەوە بۆ یەکەم جارە لە 
مێژووی ئەو شارەدا کە مامۆستایان 
بەڕێژەیەکی ئاوا زۆر، و بۆ ماوەیەکی ئاوا 
زۆر مانگرتن ئەنجام بدەن. لەو مانگرتنە 
سەرتاسەریەدا تەواوی کەسوکاری 
خوێندکارەکان، و خوێندکارەکان خۆشیان 
بەشداریان تێداکرد. هەروەها ستاف و 
ئەندامانی یەکیەتی مامۆستایانی لۆس ئەنجلس 
بە شێوەیەکی گشتی بەشداربوون لەو 

 مانگرتنەدا.
هەم کەس و کاری خوێندکاران، و هەم 
خوێندکارەکانیش باوەڕیان وا بوو، کە ئەو 
مانگرتنەی مامۆستایان تەنها بۆ بەرژەوەندی 
مامۆستاکان خۆیان نییە، بەڵکو لە بەرژەوەندی 
خوێندکارەکانیش دایە. هەر بۆیەش بەو رێژە 
زۆرە بەشداریان تێدا کرد. جێگەی باسە کە لە 
زۆرێک لە ڕۆژەکاندا باران دەباری. سەرباری 
ئەوەش هەر وازیان نەدەهێنا، بۆ خۆپاراستن 

 لەباران چەترو باران پۆشیان بەکار دەهێنا. 
 داواکاریەکانی مامۆستایان بریتیبوون لە: 

دابینکردنی زۆرتری پێداویستیەکانی  -٠
خوێندنگا و ژووری پۆل و خوێندکارەکانیش 

دابینکردنی پەرستارو کتێبخانە لە هەموو  -٨

کەمکردنەوەی ژمارەی  -٥خوێندنگایەکدا.
 -٤خوێندکاران لە ژووری پۆلەکاندا.

 بەرزکردنەوەی کرێ و موچە. 
ی جەنیوەری خایاند. لە ٨٥مانگرتنەکە تا 

دا بۆردی سیستەمی  ٨١٠٩-٠-٨٥ڕۆژی 
خوێندنگاکان لە لۆس ئەنجلس، کە دووەمین 
گەورەترین سیستەمە لە واڵتدا، بڕیاریدا کە 
ڕازین بە داواکاریەکانی مامۆستایان و 

ی  ٨٤جێبەجێیان دەکەن. وە بڕیار درا کە 
جەنیوەری مامۆستایان بچنەوە سەر کارو 

 دەرگای خوێندنگاکان بکرێنەوە.
جێگەی باسە ئەو مانگرتنەی مامۆستایانی 
لۆس ئەنجلس هاوکات بوو لەگەڵ خۆپیشاندان 
و مانگرتنی کرێکاران لە سەرتاسەری واڵتدا. 
هەروەک سەرۆکی یەکیەتی مامۆستایانی 
شاری لۆس ئەنجلس ڕایگەیاند: "ئێمە 

مانگرتنێکمان ئەنجامدا کە بێ وێنەبوو لە 
 مێژووی ئەمەریکادا"..

 
گەورەترین خۆپیشاندان سۆدان 

دەگرێتەوە و پۆلیسی خەرتومیش غازی 
فرمێسکڕێژ لە دژی خۆپیشاندەران 

 بەکاردێنێت.!
پۆلیس لە خەرتومی پایتەخدا، دەستی کردووە 
بە بەکارهێنانی غازی فرمێسکڕێژ لە دژی 
خۆپیشاندەران. ئەو خۆپیشاندانانە کە لە دژی 
حکومەت ئەنجام دەدرێن تەواوی سۆدانی 

 گرتۆتەوە.
گرووپی چەتری ئەندازیاران و دوکتۆرەکان و 
مامۆستایان بەهەماهەنگی و هاوکاریکردنی 
یەکتری وای کردووە کە خۆپیشاندان و 
مانگرتنەکان لە دژی حکومەت تەواوی سۆدان 

 بگرێتەوە.
بە پێی لێدوان و هەواڵێک کە ڕۆژنامەنووس 
زەینەب موحەممەد ساڵح بە بی بی سی 

بە  ٨١٠٩-٠-٨٤ڕاگەیاند، خۆپیشاندانی ڕۆژی 
 گەورەترین خۆپیشاندان دادەنرێت. 

ژمارەی قوربانیەکان لە نێو هاوواڵتیاندا بە پێی 
کەسی مەدەنی.  ٨٢لێدوانە ڕسمیەکان بریتیە لە 

بەاڵم گروپەکانی مافی مڕۆڤ دەڵێن زۆر لەوە 
زیاتر کوژراون. ئەوان دەڵێن تا ئێستا کە 

کەسی  ٤١یە، زیاتر لە  ٨١٠٩-٠-٨٤ڕۆژی 
 سیڤیل بە گوللەی هێزە ئەمنیەکان کوژراون.

بە پێی هەواڵەکەی بی بی سی دوکتۆرەکان 
زیاتر دەکرێنە ئامانج لە الیەن هێزەکانی 
ئاسایشەوە، ئەوەش لەبەرجێگاو ڕێگای 
کۆمەاڵیەتی دوکتۆرەکان، هەروەها ڕۆڵیشیان 

 لە ئامادەکردن و  ڕێکخستنی خۆپیشاندانەکانە.
جێگەی باسە کە هەندێک لە پەیامنێرو 
ڕۆژنامەنووسی بیانی ڕێگەیان پێنەدراوە کە 
ڕوماڵی خۆپیشاندانەکان بکەن. بۆ نموونە: 
ژمارەیەک لە پەیامنێرو ڕۆژنامووسی سەر بە 
الجەزیرە و ئەنادۆڵوی سەربەتورکیا و 
ئەوانەی کە لەگەڵ تەلەفزیۆنی العربیە ی 

 سعودیەدا کاردەکەن.
 

بەسراییەکان داواکاریەکانیان 
 بیرنەچۆتەوە...

، سەرلەنوێ ٠٢/٠/٨١٠٩ئێوارەی هەینی ڕۆژی 
خۆپیشاندان لە بەسرە لەبەرامبەر گەندەڵی و 
کەمی خزمەتگوزاری سەری هەڵدایەوە. 
 خۆپیشاندەران بنکەیەکی پۆلیسیان ئاگرتێبەردا.

ژمارەیەکی زۆر لە خۆپیشاندەران لە نزیک 
بینایەی پارێزگای بەسرە لە دژی کەمی 
خزمەتگوزارییەکان کۆبوونەوە. بەپێی هەواڵی 
ڕووسی، سەرچاوەیەک لە پۆلیس گوتی" 
پۆلیس هەوڵی باڵوپێکردنی خۆپیشاندەرانی 
داوە، لە ئەنجامدا بۆتە دەمەقاڵێ لە نێوان 
هەردووالدا"، هەروەها" خۆپیشاندەران ئاگریان 
لە بنکەی پۆلیسی)کرفان( بەرداوە و بۆتەهۆی 
ئاگرکەوتنەوە لە ناوچەکە و لەنێوان پۆلیس و 

 خۆپیشاندەران.
کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤ لە بەسرە، هەینی 
ڕایگەیاند؛ دووکەس لە خۆپیشاندەران 
دەسگیرکراون و ئەوانیش بەدواداچوونی 
بۆدەکەن و هەوڵ دەدەن پێویستیەکانی 

 بۆدابین بکەن.
نووسینگەی مافی مرۆڤ گوتیشی" ڕاپۆرتەکان 
ئاماژە بەوە دەکەن کە سەدان کەس 
لەخۆپیشاندەران ئەمڕۆ هەینی ڕژاونەتە سەر 
شەقامەکان بەڕێ پێوان بەرەو تەالری 
حکومەتی ناوەخۆ چوون. داواکاریەکانیان 
جیاوازیەکی نەبووە لە داواکاریەکانی 
پێشوویان لە دۆسیەی )خزمەتگوزاری و 
تەندروستی و دروستکردنی هەلی کار بۆ 
خەڵکی بەسرە، و هەروەها گۆڕینی ئەو 
هەلومەرجەی گوزەرانی خەڵک کە لەئاستی 

 پێویستدا نییە(
 
 
 

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنی شوان عەزیز و ئاراس رەشید

 هێزی چینی کرێکار لە ڕێکخراوبوون و یەکگرتووبوونیدایە!
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بۆپێشەوە: پێشرەو محمەد ناوێکی دیارو جێگە 
پەنجەی لە وەرگێرانی ئەدەبیاتی مارکسیستیدا، 
بەرچاوە، سەرەتا دەپرسین، پێشرەو محمەد 
کێیە؟ کەی و چۆن تێکەڵ بە رەوتی چەپ 

 بووە؟ 
 

لەدایكبووم،  8811من ساڵی پێشڕەو محەمەد: 
بەشێكی ژیانم بەكاری هونەرییەوە وەك 

یەوە 5002وێنەكێشێك بەسەربرد، لە ساڵی 
هاتمە ناو بواری ڕۆشنبیریی و فەلسەفی، 
نزیكەى لەماوەى پێنج ساڵدا و تا كۆتایی 

، لەبواری فیكریی و ڕۆشنبیریدا هەم 5080
نووسین هەم وەرگێڕان كارم كردووە، و 
چەندین كتێب و لێكۆڵینەوەم لەو بوارەدا 
باڵوبووەتەوە. بەاڵم لەو ماوەیەدا كە 
ئاشنایەتیم بە فیكری ماركس پەیدا كردبوو، 
سەرەتا لەڕێگای بیرمەندە چەپە تازەكانەوە 
هاتمە ناو بیری چەپ، وەك ئاالن بادیۆ، 
ئەرنستۆ الكالو، جۆرجیۆ ئاگامبێن )كە چەندین 
وتار و كتێب و كتێب دەربارەى فیكری ئەوم 
كردووە بەكوردیی(، شانتال موفە، سالڤۆی 
ژیژەك و هتد، بەاڵم بە ناسینی لیۆن ترۆتسكی 
و خوێندنەوەى كتێبی "مێژووی شۆڕشی 
ڕووسیا" من گەڕامەوە سەر ماركسیزمی 
كالسیك و لەو سەروبەندە و لە ڕەوتی 
موتاڵەعە و خوێندنەوەدا بە دەیڤد هارڤەى 
ئاشنا بووم، كە منی بردە ناو "ڕەخنەى 
ئابووریی سیاسیی" و لەوێوە بوو دەستمكرد 

بە ئاشنابوونی تەواو بە "سەرمایە"ی ماركس. 
 5082ئەم گەڕانەوەیە وایكرد من تا ساڵی 

زۆرینەى كاتەكانی ژیانم بۆ موتاڵەعەى 

ماركس و ماركسیزم تەرخان بكەم. لەو 
بەروارەوە، كە لە ماركسەوە تا دەگاتە 

 ماركسیستە تازەكان، موتاڵەعەم كردبوو. 
بۆپێشەوە: چۆن بوو دەستتان کرد بە 
وەرگێرانی ئەدەبیاتی مارکسیستی و چەپ؟ 
ئەوە پڕۆژەیەکی ئامانجدارانەو رێکخراو و 
بەنەخشەیە یان هەر خولیایەکە بۆ ناساندنی 
خوێنەری کورد زمان بە ئەدەبیاتی چەپ و 

 کۆمۆنیستی و رابەرانی؟
 

لە وەاڵمی پرسیاری پێشڕەو محەمەد: 
سەرەوەدا، بەكورتی باسمكرد كە چۆن بەرەو 
چەپ هاتم، بەاڵم كاتێك دوای ئەو موتاڵەعە 
بەردەوامەى دەمكرد، و لەهەمانكاتدا بۆشاییم 
دەبینی لەنێو زمانی كوردیدا، ئێمە هەژارین 

سەبارەت بە هەبوونی ئەدەبیاتی 
سۆشیالیستی، ئەوە بوو بڕیارمدا 
دەستبەكاربم، بەاڵم پێشتر كتێبێكم نووسیبوو 

بەناوی "وەرگێڕان وەك ئەكتی سیاسیی"، لەو 
كتێبەدا ئامانجم ئەوە بوو چۆن نەوەى نوێ 
لەكۆمەڵگەیەكی ناسیاسییدا هان بدەم بەرەو 
وەرگێڕانی ئایدیا ڕادیكاڵ و شۆڕشگێڕییەكان 

بە  5082بێن، لەو سەروبەندەدا، لە ساڵی 
وەرگێڕانی كتێبی "بۆچی ماركس لەسەرحەق 
بوو"، لە نووسینی "تێری ئیگڵتۆن"، لەو 
سەردەمەدا، بناغەى سەرەتاكانی ئەم ڕەوتەم 
دامەزراند، كە لە كتێبی "وەرگێڕان وەك ئەكتی 
سیاسیی"دا باسمكردبوو. لێرەشەوە وردە 

وردە هاوڕێ و هاوبیر و هاوفیكر لەدەوری 
یەكتر كۆدەبووینەوە و كارەكە لە 

 تاكەكەسییەوە بەرەو كاری گروپی ڕۆیشت. 
لەڕاستیدا، ئەگەر كتێبی "وەرگێڕان وەك ئەكتی 
سیاسی" بخوێننەوە، هەموو بۆچوونە 

سیاسییەكانی من سەبارەت بە نووسین و 
وەرگێڕان ئاشكرا دەبن. من بەتەواوی باوەڕم 
بەوە هەیە، وەرگێڕان و نووسین بەشێكی 

دانەبڕاوی بزووتنەوەى كۆمۆنیستی و 
كرێكارییە. بزووتنەوەكە هەیە، بەاڵم لە 
كوردستان بەتەنها كێشەى هەبوونی 
بزووتنەوەمان نەبوو، بەڵكو كێشەى ستراتیژ و 
ئاسۆیەكی ڕوونی خەباتی كۆمەاڵیەتی و 
سیاسییمان هەبوو، بەكورتی: كێشەى غیابی 
ستراتیژی شۆڕشگێڕانەمان هەبوو. وەك لینین 
دەڵێت: بەبێ تیۆری شۆڕشگێڕانە بزووتنەوەى 
شۆڕشگێڕانەش بوونی نییە. ئەڵبەتە نابێت 
قسەكەى لینین وەها لێك بدرێتەوە، كە ئەگەر 

تیۆری ماركسیزم نەبێت، شۆڕش ڕوونادات، 
بەپێچەوانەوە هەروەك ماركس باسی كردووە: 
"مرۆڤەكان لە بەرهەمهێنانی كۆمەاڵیەتی 
بژێویی خۆیاندا دەچنە نێو گەلێك پەیوەندیی 
دیاریكراوەوە كە لەدەرەوەى ئیرادەى 
ئەوانەوەیە. بەدیاریكراوی، پەیوەندییەكانی 
بەرهەمهێنان كە گونجاون لەگەڵ قۆناغێكی 
دیاریكراوی هێزە ماتریالییەكانی بەرهەمهێنان. 
كۆى ئەم پەیوەندییانەى بەرهەمهێنان بونیادی 
ئابووریی كۆمەڵگە پێكدەهێنن كە سەرخانی 
یاسایی و سیاسییان لەسەر دادەمەزرێت و 
فۆرمی دیاریكراوی ئاگایی كۆمەاڵیەتی لەگەڵ 

مۆدێلی بەرهەمهێنانی ژیانی  .ئەوەدا هاوتایە
ماتریالی پرۆسەى كۆى ژیانی كۆمەاڵیەتی، 
سیاسیی و كولتووری دیاری دەكات. ئەوە 
ئاگایی ئینسان نییە كە بوونی ئەو دیاری 
دەكات، بەڵكو بوونی كۆمەاڵیەتییە كە ئاگایی 

دیاری... 

دیمانە لەگەڵ هاوڕێ پێشرەو محەمەد چاالکوانی ناوەندی 
 لێکۆڵینەوەی سۆشیالیستی

 سازدانی: ئاراس ڕەشید

من بەتەواوی باوەڕم بەوە هەیە، وەرگێڕان و نووسین بەشێكی دانەبڕاوی 
بزووتنەوەى كۆمۆنیستی و كرێكارییە. بزووتنەوەكە هەیە، بەاڵم لە كوردستان 

بەتەنها كێشەى هەبوونی بزووتنەوەمان نەبوو، بەڵكو كێشەى ستراتیژ و ئاسۆیەكی 
بەكورتی: كێشەى غیابی ستراتیژی ... ڕوونی خەباتی كۆمەاڵیەتی و سیاسییمان هەبوو

  شۆڕشگێڕانەمان هەبوو
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لە قۆناغێكی دیاریكراوی دەكات. 
گەشەكردندا، هێزە ماتریالییەكانی 
بەرهەمهێنانی كۆمەڵگە لە بەركەوتنیاندا بە 

یا   –پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان جێگیر دەبن 
لەگەڵ فۆرمەكانی   –لە شیكردنەوەى یاساییدا 

خاوەندارێتی كە پێشتر لەنێو ئەو 
چوارچێوەیەدا چاالكییان نواندووە. ئەم 
پەیوەندییانەی فۆرمە گەشەكردووەكانی هێزە 
بەرهەمێنەرەكان دەبن بە زنجیرە 
بەربەستەكانی. لێرەوە سەردەمی شۆڕشی 
كۆمەاڵیەتی دەستپێدەكات. گۆڕانكارییەكان لە 
بونیادی ئابوورییدا، درەنگ یان زوو دەبنە 

بەو  .هۆى وەرچەرخانی سەرجەمی سەرخان"
مانایە شۆڕشی كۆمەاڵیەتیی حەتمییەتی 
مێژووە و كاتێك هیچ ئەگەرێك بۆ مرۆڤ 
نامێنێتەوە، بۆ سووككردنی باری سەرشانی، 
دەست بۆ شۆڕش دەبات. بەاڵم دەبێت 
لێرەشەوە وریا بین نەكەوینە ناو تیۆری 
ماركسیزمی ئەرسەدۆكسی ئەنتەرناسیۆنالی 

دوو و ڕەوتی مەنشەڤیزم بەڕابەرایەتیی 
پلیخانۆڤەوە، ڕۆڵی تیۆر و پارتی 
شۆڕشگێڕیش، ڕۆڵێكی یەكااڵكەرەوەیە. 
دەكرێت لێرەوە لە ئامانجی پڕۆژەكە تێبگەین، 
وەرگێڕان و ناساندنی ڕابەرانی كۆمۆنیستیی چ 
بە نووسین چ وەك وەرگێڕان، دانانی بناغەى 
تیۆری شۆڕشگێڕانەیە بۆ بزووتنەوەیەكی 
شۆڕشگێڕانە. كارەكە خۆى لە كاری 

 ئەكادیمیی و ڕۆشنبیرییدا نابینێتەوە. 
بۆپێشەوە: تا چەندە وەرگێڕانەکانی ئیوە 
پەیوەندە بە ناوەندی لێکۆڵینەوەی 
سۆشیالیستیەوە؟ ئایا ناوەندی لیکۆڵینەوەی 
سۆشیالیستی، ناوەندێکە بۆ وەرگێران یان 

ناوکۆکەیەکی سیاسی و گروپ و 
 ڕیکخراوەیەکی سیاسی واوەتر لە وەرگێڕانە؟ 

 
ناوەندی لێكۆڵینەوەى پێشڕەو محەمەد: 

سۆسیالیستیی تەنها ناوەندێكی چاپ و 
باڵوكردنەوە نییە، ئەگەر سەیری هێڵە سیاسیی 
و فیكرییەكانی بكەیت، نوێنەرایەتیی ڕەوتی 
سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕیی یان سۆسیالیزمی 
ئەنتەرناسیۆنال دەكات وەك لە ناوی 
زمانحاڵەكەشییەوە دیارە. من كە خۆم بە 
هاوبیر و هاوخەباتی ئەم ڕەوتە دەزانم، 

زۆرینەى كارەكانیشم دەچنە ناو ناوەندی 
لێكۆڵینەوەى سۆسیالیستییەوە، بەاڵم ئەمە بەو 
مانایەش نایەت، كە پێموابێت بەتەنها ئەم 
ڕەوتە دەتوانێت نوێنەرایەتیی كۆى 
بزووتنەوەى چەپ بكات. ئێستا خودی چەپ لە 
كوردستان لە قەیران دایە، قەیرانی چەپ و 
قەیرانی ڕۆشنبیرانی چەپ، كاریگەریی لەسەر 

بزووتنەوەكەش بەجێهێشتووە؛ یەكێك لە ئەرك 
و ئامانجەكانی ناوەندی لێكۆڵینەوەى 
سۆشیالیستی، بەشداریكردنە بەئامانجی 
كەمكردنەوەى ئەو قەیرانە و ئەگەر دەرفەتیش 
بگونجێت، ببێتە هەوێنی لێكنزیككردنەوەى 
ڕەوتەكانی دیكە لەپێناوی هەنگاوێكی دیكە 
بردنە پێشەوەى بزووتنەوەكە و سەرەتاكانی 

دەرچوون لە قەیرانی چەپ و قەیرانی 
ڕۆشنبیرانی چەپ. سەبارەت بەوەى ناوەندی 
لێكۆڵینەوەى سیاسی گروپە یان ڕێكخراوێكی 
سیاسی، ڕەنگە لێرە دەرفەتی ئەوە نەبێت 
لەسەر وردەكارییەكانی ئەم پرسە بووەستین، 
بەاڵم هەوڵمدا لە وەاڵمی ئەم پرسیارە و 
پرسیارەكەى سەرەوەشدا، بەكورتی، ڕوونی 
بكەمەوە، كە ئامانجی من هەم وەك كەس هەم 
وەك بەشێك لە ناوەندی لێكۆڵینەوەى 
سۆشیالیستیی، چییە و ئاسۆ سیاسی و 
ستراتیژ و تاكتیكە كۆمەاڵیەتیی و 

 سیاسییەكانی چین. 
 

بۆپێشەوە: تا چەندە التان وایە، رۆڵی 
وەرگێران دەتوانێت کاریگەری هەبێت لە 
بەرەوپێشەوە بردنی بزوتنەوەی چەپ و 

 کۆمۆنیستی و کرێکاریی لە کوردستاندا؟
 

پێموایە كاریگەرییەكی پێشڕەو محەمەد: 
ئێجگار گەورەى دەبێت. ئێمە پێویستمان بە 
سەپاندنی هەژموونی خۆمان هەیە. گرامشی 
كاتێك باسی فەلسەفەى پراكسیس دەكات و 
دەڵێت: "فەلسەفەى پراكسیس نایەوێت ناكۆكییە 

هەنوكەییەكانی ناو مێژوو و كۆمەڵگە 
بەشێوەیەكی ئاشتییانە چارەسەر بكات، بەڵكو 
خۆی تیۆریای هەمان ئەو ناكۆكییانەیە. 
فەلسەفەى پراكسیس ئامرازی دەستی 
حكومەتی گروپێكی بااڵدەست نییە تا بتوانن 
لەڕێگایەوە ئەوانی دیكە ڕازی بكەن و 
هەژموون و هەیمەنە بەسەر چینە 

ژێردەستەكاندا پیادە بكەن. فەلسەفەى 
پراكسیس زمانحاڵی چینە ژێردەستەكانە كە 
دەیانەوێت خۆیان لە هونەری حوكمڕانیدا 
پەروەردە بكەن و فەلسەفەی ئەوانەیە 
دەیانەوێت هەموو حەقیقەتەكان بزانن، تەنانەت 
حەقیقەتە تاڵەكانیش و لەو ڕێگایەوە خۆیان لە 
فرت و فێڵە هەمیشەییەكانی چینە بااڵكان 

بەدوور بگرن و تەنانەت لە هی خۆشیان"، 
دەیەوێت باس لە چەمكی هەژموون بكات؛ 
بۆرژوازیی هەژموونی بەسەر كۆى 
جومگەكانی كۆمەڵگەدا كردووە، چینی كرێكار 
و بزووتنەوەى چەپیش دەبێت ئەم هەژموونەى 
خۆی بسەپێنێت. بۆیە ئەگەر سەیربكەن 
كاریگەرییەكانی ئەم كارانەى ئێمە لە چەند 
ساڵی ڕابردوودا كردوومانە گەیشتووە بەو 
شوێنەى كە ئەمڕۆ تەنانەت الوەكانیش 
وشەكانی وەك بۆرژوازیی، لیبرالیزم، 
نیۆلیبرالیزم، ئیمپریالیزم، سەرمایەداریی، 
وردەبۆرژوازیی بەكاردەهێنن و وەك تانە و 
تەشەریش بەكاردەهێنن؛ كار بەوە گەیشتووە 

ئەمڕۆ بە گەنجێك بڵێیت وردەبۆرژوازیی، یان 
نیۆلیبرالیست وەك سوكایەتی سەیری بكات. 
ئەمە لەالیەك، لەالیەكی دیكەوە، خۆم كە زیاتر 
لە چەند ساڵێك لە زانكۆی سلێمانی و 
پێشتریش دوو ساڵ لە زانكۆی ڕانیە )ڕاپەڕین( 
كارم كردووە، ئەوكات، لە هیچ یەكێك لە 
بەشەكانی سیاسەت، ئابووری، فەلسەفە و 
كۆمەڵناسی، ماركس نەدەخوێندرا، تەنها لە 
بەشی كۆمەڵناسی، بەشێك لەسەر كۆمەڵناسی 
كالسیك هەبوو، ماركس وەك كۆمەڵناس... 
دەخوێندرا، بەاڵم هەر دوای یەكەم مانگ، ئەو 

كۆمەڵناسانە دەخوێندران، كە دەیانگوت 
تیۆرەكانی ماركس درۆ بوون و بەسەرچوون. 
بۆیە زەینی خوێندكار بەو ئاراستەیەدا دەچوو، 
پێشتریش ڕەوتی ڕۆشنبیران، هێرشیان 
دەكردە سەر ماركس و ماركسیزم. بەاڵم 
ئەمڕۆ خۆشبەختانە ماركس و ماركسیزم بووە 
بە بەشێكی سەرەكی لە زانكۆكانی كوردستان 

و لێكۆڵینەوەى بەكالۆریۆس و ماجستێری 
لەسەر دەنووسرێت و تەنانەت هەڵوێستی 
ڕۆشنبیرانیش بەڕادەیەك سەبارەت بە ماركس 
و ماركسیزم گۆڕانی بەسەردا هاتووە، 
ئەوانەى دوێنێ دوژمنی بوون، ئەمڕۆ یان 
بێدەنگیان هەڵبژاردووە یان ستایشی دەكەن. 
ئەمە جگە لەوەى، چەندین گروپی خوێندكاریی 
و گۆڤار و ڕۆژنامە دەركەوتوون خۆیان بە 
چەپ و ماركسیست دەزانن. دەكرێت 
كاریگەرییەكان لەداهاتوودا زیاتریش ببن. 
بێگومان بزووتنەوەى ژنان دەبێت یەكێك بێت 

 لەم كاریگەرییانە. 
بۆپێشەوە: وەرگێرانەکان بەچ پرۆسەیەکدا 
تێدەپەرێت بۆ دڵنیابوون، لە ڕووی دەق و 

 پاراستنی ناوەڕۆک و زمانەوانییەوە؟
 

سەبارەت بەم پرسیارە پێشڕەو محەمەد: 
هەموو دەزگایەكی چاپەمەنی دەبێت كەسانی 
پسپۆڕ هەبن پێداچوونەوە بەسەر دەقەكاندا 
بكەن. بەاڵم بەداخەوە لە كوردستان ئەم 
پرۆسەیە یان نییە، یاخود ئەگەر هەشبێت، زۆر 
الوازە. بۆیە ئەم ئەركە دەكەوێتە سەر شانی 
كەسانی نووسەر و وەرگێڕ خۆیان. ئێمە 
كاتێك دەقێك دەنووسین یان وەردەگێڕین 
لەناو خۆماندا ئاڵوگۆڕی دەكەین و بەراوردی 
دەكەین و سەرنج و تێبینی بۆیەكتر دەنێرین. 
بەراوردی زیاد لە زمانێك و دوو زمانی 
دەكەین. لەشوێنێك الوازیی یان هەڵەیەك بینرا، 
هەوڵی چارەسەركردنی دەدەین. بەو مانایە 
زۆربەى ئیشەكان بەڕاوێژی دەستەجەمعیی 
چارەسەر دەكەین. ئەو هەڵەیەش كە 
دەمێنێتەوە، ئەركی كەسانی دیكەیە هەم 
ڕەخنەى لێبگرن، هەم كەسانی نووسەر و 
وەرگێڕ لە هەڵەكان ئاگادار بكەنەوە. 
بێگومانیش هیچ كارێك بێ هەڵە نابێت، وەك 
لینین دەڵێت: تەنها ئەو كەسە هەڵە ناكات، كە 
هیچ كارێك ناكات. ئەڵبەت نابێت ئەم قسەیەی 

 لینینیش ببێتە پاساوی هەڵەكردن. 
بۆپێشەوە: بەدیاریکراوی تا ئێستا چەند کتێب 
و نامیلکەتان وەرگێراوەتە سەر زمانی 
کوردی؟ ئایا کەسێک یان کەسانێک هەن 

 هاوکارت بن، لە وەرگێرانی بابەتەکاندا؟ 
جگە لەو كارانەى بە پێشڕەو محەمەد: 

هاوبەشی لەگەڵ هاوڕێكانی دیكەم ئەنجامم 
داون، یاخود ئەو كارانەى هاوڕێیانی دیكە بە 
سەرنج و تێبینیی یارمەتییان داوم، باقی 
كارەكانی دیكە، لەالیەن خۆمەوە ئەنجام 
دراون. واتا تا ئەم ساتە وەرگێڕان وەك 
پرۆسەیەكی شەخسی دەبینم، بەاڵم 

لەهەمانكاتیشدا وەك... 

داهاتووی سەرمایەداریی وەك چەند ساڵێكە دەستیپێكردووە، بەرەو قەیرانی گەورەتر 
دەڕوات. ئەم جەنگ و كاولكارییەى ئەمڕۆ هەیە، گەڕانەوەى بەرەى ڕاست و ڕاسیزم لە 
خۆرئاوا و هەبوونی دەموچاوەكانی وەك دۆناڵد ترەمپ، پۆتین، ڤیكتۆر ئۆربان، ماتیۆ 

سالڤینی، ئەردۆغان، بنیامین نەتەناهیو، و هتد، یەكێكن لەنیشانەكانی سەرمایەداریی ڕوو لە 
كەوتن و داڕمان، واتا سەردەمی داوەشینی سەرمایەداریی. ئەو قۆناغە گەیشتووە كە 

 ماركس دەڵێت قەیرانە ناوەكییەكانی سەرمایەداریی بەرەو وێرانبوونیان دەبات. 

ناوەندی لێكۆڵینەوەى سۆسیالیستیی تەنها ناوەندێكی چاپ و باڵوكردنەوە نییە، 
ئەگەر سەیری هێڵە سیاسیی و فیكرییەكانی بكەیت، نوێنەرایەتیی ڕەوتی 
 سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕیی یان سۆسیالیزمی ئەنتەرناسیۆنال دەكات... 

ئێستا خودی چەپ لە كوردستان لە قەیران دایە، قەیرانی چەپ و قەیرانی 
ڕۆشنبیرانی چەپ، كاریگەریی لەسەر بزووتنەوەكەش بەجێهێشتووە؛ یەكێك لە 

ئەرك و ئامانجەكانی ناوەندی لێكۆڵینەوەى سۆشیالیستی، بەشداریكردنە بەئامانجی 
 كەمكردنەوەى ئەو قەیرانە 

١١بۆ الپەڕە   
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پرۆسەیەكی دەستەجەمعیی و ئەرك و 
 ئەكتێكی سیاسیشی دەبینم. 

 
بۆپێشەوە: لەگەڵ سوپاسمان، ئەگەر 
پەیام یان قسەیەکی ترت هەیە، 

 بفەرموون
زۆر سوپاس بۆ ئێوە پێشڕەو محەمەد: 

و بۆ ئەم دەرفەتەش. لەڕاستیدا ئەگەر 
قسەیەك هەبێت و لێرەدا دەرفەت ڕێگەم 
پێبدات، ئەوەیە بەكورتی دەمەوێت بڵێم 
كە داهاتووی سەرمایەداریی وەك چەند 
ساڵێكە دەستیپێكردووە، بەرەو قەیرانی 
گەورەتر دەڕوات. ئەم جەنگ و 
كاولكارییەى ئەمڕۆ هەیە، گەڕانەوەى 
بەرەى ڕاست و ڕاسیزم لە خۆرئاوا و 
هەبوونی دەموچاوەكانی وەك دۆناڵد 
ترەمپ، پۆتین، ڤیكتۆر ئۆربان، ماتیۆ 

سالڤینی، ئەردۆغان، بنیامین نەتەناهیو، 
و هتد، یەكێكن لەنیشانەكانی 
سەرمایەداریی ڕوو لە كەوتن و داڕمان، 
واتا سەردەمی داوەشینی 
سەرمایەداریی. ئەو قۆناغە گەیشتووە 
كە ماركس دەڵێت قەیرانە ناوەكییەكانی 
سەرمایەداریی بەرەو وێرانبوونیان 
دەبات. بزووتنەوەكەش ڕۆژ بەڕۆژ 
لەگەورەبوون دایە، لە ئەمریكای التینەوە 
تا كوردستان، ئەگەر هێزێكی شۆڕشگێڕ 
نەتوانێت بەیەكجاریی سەرمایەداریی 
لەگۆڕ بنێت، ئێمە لەسەردەمی 
سۆسیالیزمدا ناژین، بەڵكو هەتا ماوین 
دەبێت دەستوپەنجە لەگەڵ ئەم 

 بەربەریزمەدا نەرم بكەین. 
 
 

 درێژەی... دیمانە لەگەڵ پێشڕەو محمەد

 بنەمای ژێر پێخستنی پیرۆزییەکانی" ئینسان"... 
الی دەسەاڵت و موچەخۆرە بن دیوار و گوێ لەمستانیان سیفەت و نازناوەکان و پیشەی 
کەس و تاکەکان پیرۆزترن لە خودی "ئینسان" بۆیە بێشەرمانە لە جیاتی بەرگریکردن لە 
ئینسان و مافە رەواکانیان و ویستەکانی ژیانکردن و خۆشگوزەرانیان، پێشمەرگە!! بوون، 
دەپیرۆزێنن. رەخنەگرتن لە پێشمەرگە، وەکو شکاندنی شکۆی نەتەوەو ژێرپێخستنی 
پیرۆزییەکان، نیشان دەدەن. ئەوە لە کاتێکدایە، کە خودی کەسایەتی پێشمەگە، 
بەزیندەبەچاڵکردنی خەونی ئازادی و رزگارییان، بە برسیکردن، بە بێ موچەیی، بە 
بەکاربردنیان وەکو زەخیرەی دەستی واڵتانی کۆنەپەرست، کردنیان بە ئامێری حزب و 
بارهێنانیان بە کوشتنی براکانیان!! لەسەر بەشی دەسەاڵت... بۆتە ئولفەتی دەسەاڵت. تەنانەت 
لە... پشتەوە رادەستکردنی پێشمەرگەو خەڵکی کوردستان بە دەوڵەتە چنگ خوێناویەکانی 

ئۆکتۆبەر نیشانیاندا.. نەک لە یادەوەریی، بەڵکو هێشتا خوێنی  ٠٢ناوچەکە، وەکو لە شەنگال و 
بەناحەق رژاویان دەبینرێت... هیشتا لێدوانی ئاراس شیخ جەنگی لەبەردەستە کە سەبارەت بە 
شەری دژی داعشی پێشمەرگە!!، دوای رادەستکردنی کەرکوک بە حەشدی وەحشی و شیعی، 

 وتی ئەمریکا داعشی نابود دەکردو ئێمەش دواتر سێڵڤیمان دەگرت...
ئەو پێشمەرگە دێرین و قارەمانانەی!! لە بەرامبەر بە تورەیی هاواڵتیەک و هاواڵتیاندا... 
هێنراونەتە سەرشەقام و نارەزایەتیان پێ دەردەبڕن، لەبەرامبەر بەو هەموو بێمافی و 
سوکایەتی و نەبوونی و تاوانکارییانەی دەسەاڵت و ئیمتیاز بەخشینەوەیان بە پیاوانی 
گرێگرتەی پێشووی سەدەمی بەعس و بە کوشتاری هاواڵتیانی ناڕازی کە داوای نان و ئاو و 
عەدالەتیان دەکرد، نقەیان لێوە نەهات و بەشیکیان بوونە بکوژی هاواڵتیان بۆ پاراستنی 

 ئەزموونی پوچ و دەسەاڵتی تااڵنچی بزوتنەوەی کوردایەتی.
نە پێشمەرگایەتی و حزبایەتی و نە هیچ پیشەیەک لە سلکی سوپا و ئەمنیەت و بەرگری!! 
دەوڵەتداری و حکومەتداری و وە لەهەموو بوارەکانی تری ژیانی سیاسی و فەرهەنگی 
وئەدەبی و کۆمەاڵیەتیدا تا دەگاتە هەر هەر میژوویەک و میژوو سازیەک... پیرۆز نییە. ئەوەی 
پیرۆزە و دەبێ بەرگری لیبکرێت، بێگویدانە ناسنامەو نازناو، بێ لەبەرچاوگرتنی پێگەی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی، و ئینتیمای حزبی و باوەڕداری، جۆری کار و پیشەکان... "خودی 

 ئینسانە"... 
هیزی چەکدار و ئەمنی، ئاشکراو نهێنی، پیشەیی و ناپیشەیی، ئیجباری یان خۆبەخش، 
رێکخراو و دەوڵەتی و لەسەر بنەمای زانستی و دامەزراوەیی بیت یان حزبی و نارێکخراو 

 زۆنی... بە جیاتی لە نیەتی تاکەکانی و ناچارییان بۆ ژیان... هیزو بەشی پاراستنی دەسەاڵتن.
هیزی پیشمەرگەی کوردستان" دێرین و تازە" و دەزگا ئەمنی و هەواڵگرییە ئاشکراو نهێنییە 
هەمەچەشنەکانیان، هیز و ئامرازی پاراستنی دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد و حزبەکانی خاوەن 
قەڵەمرەوی دەسەاڵتن... ئەو دەسەاڵتە تااڵنچی و مافیایی و نۆکەر پیشەییە، بۆیە تا ئیستا 
لەسەر پێیەکانی خۆی ماوەتەوە... چونکە بۆ مانەوەی بە جیا لە فریوکاری، پشتی بە هیزی 
چەکدار و ئەمنی بەستووە، تا پارێزگاری لە دەسەاڵتەکەیانی پێ بکەن... دەسەاڵتیش بۆ 
راگرتنی ئەو هێزە پێویستی بە پاساوی هەمەچەشنە هەیە... پارێزگاری لە خاک و نیشتیمان، 
بەرگری لە شوناسی نەتەوە و پیرۆزییە قەومی و دینی و کەلتوری و ئەخالقییەکان. 
وەستانەوە بەرووی دوژمنانی دەرەوە، ئەو پاساوە پوچانەن، بۆ بەرگری لەدەسەاڵت و قازانج 
پەرستی سەرمایە. خۆ ئەگەر لە زوربەی هەرەزۆری واڵتانی دنیادا، سوپاو هیزی چەکدار و 
دەزگای ئەمنییەکان... ژیانی خۆیان و ماڵ و مناڵیان دابینکراو بێت، پۆشتە و خاوەن موچەو 
ئیمتیازات بن، هیزی رێکخراو و پەروەردەکراوبن، ماف و ئەرکیان دیاریکراوبێت... ئەوا لە 
کوردستان، زوربەی هەرەزۆری ئەوانەی پێشمەرگەن... لە دۆخێکی هەرە نەخوازراودان. 
برسی و نەدار و بێمافن و ژیانی خۆیان و خیزانەکانیان لەوپەڕی خراپیدایە، و سەرئەنجامیش 
کراونەتە ماشینی هەمیشە ئامادەی کۆنترۆڵکراو بۆ سەرکوت و داپڵۆسینی ئازادی و 
ئازادیخوازن و ئۆردوی نەیاری دەسەاڵت. لە بەرامبەریشدا ژمارەیەکی یەکجار کەم لە 

 بەرپرسەکانیان، ژیانی فیرعەونیان بۆ خۆیان و نەوەکانی داهاتوویان، زامن کراوە.
لەپشتی زوربەی هێرشەکان بۆسەر ئازادیی و ئازادییەکان و مافەکانی ئینسان، دەیان پاساوی 
پوچ و رتوشکراو وەستاون. هیرش و خۆپیشاندان بۆسەر کەناڵی ئین ئارتی، بۆ بەرگری 
کردن نییە لە شکۆی نەتەوە!! شکۆی پیشمەرگە!! شکۆی مێژوو؟ شکۆی پێشمەرگە 
دێرینەکان!! و بۆ بەرگری لە خاک و ئاوی کەوسەری کوردستان و هەوای دڵرفێن نییە... بۆ 
سەرکوتی ئازادی و کپکرنەوەی دەنگە نارازییەکانە، کە هاواڵتیان لە پێناو ژیانێکی باشتردا، 

 دەری دەبڕن.         

 درێژەی... دوا وتە

کرێکاران، 
زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو 

 دەنگی ئازاد! 
 

 
 

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

 پێشەوەیە.. 
 

bopeshawa@gmail.com    
ماڵپەری بۆپێشەوە      

www.bopehsawa.net 
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 مەحمود
دوای دەربرینی نارەزایەتی 
هاواڵتیەک لە کەناڵی ئێن 
ئارتی، لەدەسەاڵتی تااڵنچی 
ومافیایی بزوتنەوەی 
کوردایەتی و پێشمەرگە. 
هات و هاواری پیرۆزیەکان 

و شکاندنی شکۆی نەتەوەیەک و پاشانیش رێپێوانی 
نارەزایەتی ژمارەیەک پێشمەرگەی دێرین!! و قورمیشکراو 

 بۆسەر کەناڵی ئین ئارتی بەدوای خۆیدا هێنا.
نارەزایەتی هاواڵتیانی کوردستان لە دەسەاڵتی حزبەکانی 
کوردایەتی و کارنامەیان، لە تااڵنی و نەبوونی و 
بێکارییەوە تا نەبوونی سەرەتاییترین خزمەتگوزارییەکان، 
نەک هەر راستیەکی بەردەوام و رەوای ناو هەناوی 
کۆمەڵگەی کوردستانە، هاوکات ئەم نارەزایەتی دەربڕین و 
"نا" وتنە، بەدەسەاڵتی فەرهودچی و خۆشخزمەتی 
بزوتنەوەی کوردایەتی الیەنێک لە پیرۆزییەکانی کۆمەڵگەیە 
و پێویستە بە ئاراستەی فراونکردن و بەرینبوونەوو 

 رێکخراوبوون و ئاسۆدارکردنیدا، ئاراستە بکرێت.
هات و هاواری حزبەکانی دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆنێکی 
بودەڵەی خزمەتکار بەدەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی، 
بەوەی شکۆی پێشمەرگە شکێنراوە، پیرۆزییەکان ژێر 
پێخراوە... لە بنەرەتدا بۆ تابۆکردنی پیرۆزیەکان و قفڵدانی 
ئەو پەراوێزە لە ئازادی و کەشی نیمچەکراوەی 

ساڵی  ٨٢کوردستانە، کە بزوتنەوەی کوردایەتی لە 
 رابردوودا نەیتوانییوە کڵۆمی بدات.

هێنانە سەرشەقام و قورمیشکردنی ژمارەیەک لە 
پێشمەرگەی دێرین!! بەدژی لێدوانی هاواڵتیەکدا، کە 
دەبری هەست و نەستی بەشی هەرە فراوانی کۆمەڵگەی 
بێبەشی کوردستان و ئەو پێشمەرگانەیە!! کە دەسەاڵتی 
تااڵنچی و مافیایی بزوتنەوەی کوردایەتی شکۆیانی و 
شکاندووە، یان خەون و ئارەزووی دەیان الوی 
پێشمەرگەی بۆ ئازادی و رزگاری زیندەبەچاڵ کردووە، 
هیچ نییە جگە لەوەی دەیانەوێ لەو رێگایەوە رەوایەتی بە 

بە پیرۆزی پێشمەرگە!! بدەن لەسەر... 

ی هەواڵی ئەوروپی وتارێکی باڵوکردەوە لەسەر  (euro news"پۆڕتاڵی) 
شەممەی یانزەهەمی ئێلەگ زەردەکان لە فەرەنسا. کەتێیدا هێزی ئەو قەیرانە 
دەردەکەوێ کە سیستەمی سەرمایەداری فەرەنسی بەرەوڕووی بۆتەوە. 

 کاتێک میدیا دانی پێدادەنێت، ئەمەش وەک زمانحاڵی دەسەاڵت وایە.

 خۆپیشاندان و پێکدادان لە ناوەڕاستی شاری پاریس:

لە بەرامبەر ماکرۆندا، هیچ هۆکارێک ئێلەگ زەردەکان پاشەکشێ پێناکات... نە 
کەش و هەوای سارد، نەتاریکی شەوی سارد. ڕۆژی شەممە هەزاران 
خۆپیشاندەر لە ئێلەگ زەردەکان لە مەیدانی کۆماری سەنتەری پاریس 
گردبوونەوە، و ناویان نا)شەوی زەرد(، وەک ناڕەزایەتیەک لە بەرامبەر 
سیاسەتەکانی سەرۆک ماکرۆن، و هەوڵەکانی حکومەت بۆ سەرکوتکردنی ئەو 

 بزووتنەوە جەماوەریە وەک دەڵێن. 

 گازی فرمێسکاوی و پرژاندنی ئاو بەسەر خۆپیشاندەران لە مەیدانی کۆماری:

پێکدادان لە نێوان خۆپیشاندەران  و هێزە ئەمنیەکان ڕوویدا، هێزە ئەمنیەکان 
گازی فرمێسک ڕژێن و قومبەلەی دەنگی و ئاویان بەکارهێنا بۆ باڵوەپێکردنی خۆپیشاندەرانی توڕە. ئەنجامی ئەو 

لە ئێلەگ زەردەکان دەستگیرکران، بەپێی ئاماری فەرمیەکان. جگە لە پاریس، شارەکانی دیکەی فەرەنسا  ٨٨٥تێکهەڵچوونە 
ناڕەزایەتی بەهەمان شێوە لێکەوتەوە، ئەوەش بەپێی داوایەک بۆ بەردەوامی خۆپیشاندانەکان لە کاتی شەودا لە شێوەی 

 پاریس.

 نەگەڕانەوە بۆ دواوە!

سەرەڕای گرتنی ڕێوشوێنی سیاسی و ئەمنی لەالیەن ماکرۆن و حکومەتەکەیەوە، هیچ ئاماژەیەک نابینرێت بە پاشەکشەکردن 
بە چڕی بزووتنەوەی ئێلەگ زەردەکان. سەرەڕای ئەوەی دەسەاڵتداران دەیانەوێت گفتوگۆی نیشتمانی رێکخەن بۆئەوەی 
حکومەت بتوانێت هەناسەیەک بدات لە بەرامبەر ئەو سیاسەتەی گرتبویە بەر لە باج و سک هەڵگوشین، کە بەرهەڵستکارانی 
ماکرۆن نازناوی سەرۆکی دەوڵەمەندەکانیان بەسەردا بڕاندۆتەوە. هیلەگ زەردەکان، بوونەتە رەمزی بزوتنەوەیەکی جێگا 

 شانازی بزوتنەوەی کرێکاری فەرەنسا و تەواوی دنیا...  

 هەفتەی یانزەهەمی ئێلەگ زەرەدەکان
 ئێلەگ زەردەکان؛ شەوان وەک ڕۆژیانە "

 ئامادەکردنیئاراسرەشید

١١بۆ الپەرە   

ساڵح  بەدەست و پەنجەی هیوا 
 نەخشێنراوە

 سەرپۆش توڕدان 
لەبەرامبەر بە گوشار و زاڵکردنی ڕۆژ بەڕۆژی هەژموونی دینی و 
رێساو یاسا دینییەکان بەسەر کۆمەڵگەدا، بەتایبەتیش بۆ سەر ژنان و 
ئازادییەکانیان، لەم هەفتەیەدا ژنانی تورکیا، کەمپەینی فڕیدانی سەرپۆش 
"حجاب" یان دەسپێکردووە، لەچواچێوەی ئەو کەمپەینەدا، کە "نا" و 
وەستانەوەیە بەدەسەاڵتی ئاک پارتی و زاڵکردنی کۆنەپەرستییە 
دینیەکەی، بەسەدان ژن، سەرپۆشەکانیان توڕدا و گوشارەکانیان بۆ 

 سەرپۆش پۆشین، وەالنا.
ئەم هەنگاوەی ژنانی تورکیاو کەمپەینەکەیان بۆ توڕدانی حجاب، کە 

سومبولی بزوتنەوە سیاسیە ئیسالمیەکانە، سەرەتایەکی نوێیە بۆ بێداکردنەوەی تەواوی کۆمەڵگەی تورکیا، لە هەڕەشەی 
ئاک پارتی و رەوتە ئیسالمیەکان بۆسەر ئازادی و ئازادییە فەردییەکان. ئەم هەنگاوەی ژنانی تورکیا، قابیلی پشتیوانی 
هەموو بزوتنەوەیەکی سیاسی و جەماوەی رادیکاڵ و پێشکەوتنخوازانەیە. ژنان لەهەر گۆشەیەکی دنیا بن پێویستە 
پشتیوانی لەو بزوتنەوەیە بکەن و لەو جێگایانەش کە حجابی ئیسالمی بەهۆکاری جۆراوجۆر یان بەناچاری داسەپێنراوە، 

 دەبێ بە فڕیدانیان، بەو کەمپەینەوە پەیوەست بن، کە ژنانی ئازاد ویستی تورکیا دەستیان پێکردووە.
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