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ری  ماوه ی جه پێشێلکردنی ئیراده ساڵ له ٠٢دوای  
شوباتی  ٧١شان، لە  کرێکاران و ئوردوی بێبه

مین پریشکی خرۆشان و ناڕەزایەتی  که دا، یه ٠٢٧٧
ی  وه کرده تای به ره شان لێیداو سه فراوانی بێبه

لەدژی دەسەاڵتی   کی شۆڕشگێڕانه یه وه بزووتنه
ئەم   ستی پێکرد. بزوتنەوەی کوردایەتی، ده

خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییە بە ئیلهام وەرگرتن لە 
  كانی و شۆڕشگێڕیه تی  زایه ناڕه  ی وه بزووتنه

فریقاوه، دەستی پێکرد. بزوتنەوەیەک کە  ئه باكوری  
پرسی شۆرش و گۆڕانکاری لە ڕێگای شۆرشی 
لەخوارەوەی جەماوەرەوە هێنایەوە مەیدان و لە 
سەرەتاکانی خۆیدا، توانی چەندین رژێمی دیکاتۆرو 

 چنگ بەخوێن و تااڵنچی رابماڵێت. 
لەوچوارچێوەیەدا، ناڕەزایەتی جەماوەری خەڵکی 
کرێکارو زەحمەتکێشی کوردستان، لەدزی و تااڵنی، 
لە نابەرابەری و بێمافی، لەسەرکوت و ژێر 
پێخستنی ئیرادەی تاکەکانی کۆمەڵگەی کوردستان، 

تەقییەوە و بۆ یەکەمین جار بزوتنەوەی نارەزایەتی 
جەماوەری لە ئاستێکی فراوانی کۆمەاڵیەتیدا، خۆی 

ئەو نمایشە لە نارەزایەتی جەماوەری نمایش کرد.  
تەواوی دەسەاڵتی بۆژوازی کوردی توشی 
ڕاچەنین کرد و ئەو ڕاستیەی نیشاندا، کە ڕێگای 
بەدەست هێنانی داخوازییەکان و پاشەکشەکردن بە 
دەسەاڵتی تااڵنچی بزوتنەوەی کوردایەتی لە ڕێگای 
دەربرینی  نارەزایەتی و هێنانە مەیدانی هێزی 
جەماوەرییەوە مەیسەر دەبێت، نەک لە ڕیگای 

 هەڵبژاردن و کایەی سواوەکەی پەرلەمان.  
هەرچەندە دەستپێکی ئەو خۆپیشاندان و 
نارەزایەتییە جەماوەرییە، بۆپشتیوانی لە ڕاپەرین و 
شۆڕشەکانی باکوری ئەفریقا" بەهاری عەرەبی"، وە 
بەدژی دزی و تااڵنی و نابەرابەری ئابوری و 
نەبوونی خزمەتگوزارییەکان، بوو، بەاڵم لە 
ناوەرۆکدا، بزوتنەوەیەک بوو بەدژی سەراپای 

دەسەاڵتی داسەپاوی بۆرژوازی... 

شوبات،خاڵێکیی٧١یرماوهیدانیجهمههاتنه
 ڵگەیکوردستاندا!کۆمهرخانیمێژووییبوولهرچهوه

شوبات...دۆسیەیەکیتایبەتی٧١هەشتهەمینساڵیادی
دا...چەندین٧١،٧١،٧٧ئەمژمارەیەیە...لەالپەرەکانی

دیمانەلەگەڵڕابەرانوهەڵسوڕاوانیسیاسیو
 بزوتنەوەیناڕەزایەتیجەماوەریدەخوێننەوە...

"مارکسپێشبینیقەیرانی
ئێستامانوڕێنماییهاتنە

 دەرەوەیکرد"
 3رۆژنامەیگاردیاندەڵێتل

٢بۆ الپەرە   

مامەڵەیبەعسیانە
بوەستێنن،پێویستە

دەستبەجێ
دەستگیرکراوەکانی
 2لبادینانئازادبکرێن!

هێرشیفاشیزم
رمارکسیزمبۆسه
 3لنندهلهله

کانی   اڵتی حزبه سه ده بوو به  وره کی گه شوبات نایه ٧١
  4تی!..ل کوردایه

 دووکرێکارلەشوێنیحەوانەوەوپشویانبوونەقوربانی
ئەگەر کرررێررکرراران شرروێررنرری کررارکررردنرریرران 
ئەمنیەتی و نییە و بەهۆی کەمی پێداویستیریە 
گرنگەکانی کارەوە سااڵنە بە دەیان و سەدان 
کرێکار کە کوردستان گیان لەدەسرت دەدەن 
یان توشی لەدەستدانی ئەندامەکانی لەش یان 
دەرگیری نەخۆشی درێرژخرایەن دەبرن، ئەوا 
ئەمجارە کرێکاران بەهۆی نەبوونری شروێرنری 
گررونررجرراو بررۆ حەوانەوەو پشررویرران، دەبررنە 

 2ل قوربانی... 

بەهرۆزبوچانی؛بەڕۆمانی"جگەلە
چیا،هیچهاوڕێیەکنییە"لەزیندان
دەبێتەخاوەنیباشترینخەاڵتی

 5ئەدەبی...ل

دیمانەلەگەڵدووهەڵسوڕاویپێکهێنەریشورایهاوپشتیخەڵکی
 9,01کوردستان...سەبارەتبەکاروبەرنامەیئەوشورایە..ل

 تیی کرێکاری ندامه حزبی کۆمۆنیست و ئه
 7پیڕادیکاڵ"وکرێکاران..لچه

بانگەشەکردن
بۆهاوسەرگیریمنااڵن

  5تاوانە..ل

 8هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان ل

  4ر!...لكانیڕوسیاوشۆڕشیسۆشیالیستیئۆكتۆبهموسڵمانه
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 درێژەیوتەیژمارە...

 کورد و کارنامەیەکی رەشی بیست ساڵەی.
لەبەرامبەر بەو بزوتنەوە نارەزایەتییە ڕەوایەدا، دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی ماهیەتی 
ڕۆپۆشکراوی خۆی، بە نواندنی سەرکوت و دڵرەقیەکی کەم وێنەوە نمایش کرد. 
لەبەرامبەر بە خۆپیشاندانی بێ چەک و جەماوەریدا، دەستی بۆ توندوتیژی و چەک و 

کەس گیانیان لەدەستداو  نزیک بە  ٧٢سەرکوتی بێپەردە برد و لە ماوەیەکی دیاریکراودا، 
دووهەزار کەس بریندار بوون، بەسەدان هاواڵتی و هەڵسوراوی جەماوەری راوەدونران 
و خرانە زیندانەکانەوە، ڕفینراون و چاویان لێ سورکرایەوە، بەدەیان کەناڵ و میدیا و 
رۆژنامەو و بەسەدان رۆژنامەنووس کەوتە بەر شەقی دیموکراسی!! و پیاوانی دەزگا 
ئەمنی و جاسوسیەکان، بەشێکی زۆری شارەکان میلیتاریزە کران و ترس و تۆقاندن 

 کەشی کۆمەڵگەی قانگ دا. 
بە جیا لە بەدەستەوەگرتنی حەربەی سەرکوت و ترساندن، دەسەاڵت ناچار بوو لەژێر  

شوباتدا، سەری تەسلیم لەبەرامبەر بە  ٧١گوشاری خۆپیشاندان و نارەزایەتیەکانی 
ئیرادەی وەگەرکەوتووی جەماوەریدا، دابنەوینێت. وادە و بەڵێنی لێپرسینەوە لە 

شوبات و ئەوانەی تەقەیەیان لە هاواڵتیان کردووە، دا، بەڵێنی ئازادکردنی  ٧١تۆمەتبارانی 
 زیندانییە سیاسیەکان، 

بەڵینی.... چاکسازی و وەستانەوە بەدژی گەندەڵی، دابینکردنی خزمەتگوزارییەکان و ئاوڕ 
دانەوە لە ویستەکانی خەڵکی کوردستانی، راگەیاند.  وەعدی باشترکردنی 
خزمەتگوزارییەکان، تا دەگاتە ناچاربوون بە دانیشتن لەگەڵ هەڵسوراوان و دەستەی 

 سەرپەرشتی خۆپیشاندانەکان...تاد، دا. 
شوبات و لە زۆنی  ٧١لەگەڵ ئەوەدا کە خۆپیشاندان و نارەزایەتییە جەماوەریەکەی 

سەوزدا، چەخماخەی دا، بەاڵم ریشەی لە نارەزایەتی و تورەیی سەراسەری خەڵکی 
کوردستاندا بوو... دەسەاڵتی زۆنی زەرد بە داسەپاندنی دیکتاتۆریەتێکی ئاشکرا رێگەی 

 لەوە گرت، کە خەڵکی کرێکارو ستەم لێچوو بێنەسەر شەقامەکان.
خۆپیشاندانەکانی دواتری زوربەی زۆری شارو شارۆچکەکانی کوردستان، تا دەگات 

 ٧١خۆپیشاندانەکانی هەولێر و ژێر دەسەاڵتی پارتی، هەر درێژەکراوەی خۆپیشاندانەکانی 
و رۆژانی دواترە. تەنانەت بەشداری نەکردن لە هەڵبژاردنەکاندا و بایکۆتی هەڵبژاردنەکان، 
لە درێژەی هەمان دۆخ و بەرەوپێشەوە چوونی ئاستی نارەزایەتی جەماوەریدا دەچیتە 

شوباتدایە. بۆیە بەهەموو پێوانەیەک  ٧١پێشەوە، کە پرشک و چەخماغەکەی ریشەی لە 
شوبات خاڵی وەرچەرخانێکی گرنگ، لە پەیوەندی نێوان دەسەاڵت و جەماوەری  ٧١

 ناڕازی خەلکی کوردستاندایە...
ڕۆژ بەرۆژ قڵشتی نێوان دەسەاڵت و جەماوەری بیبەش،  کەلێنی نێوان دەسەاڵتی 
سەرمایەو چینی کرێکار  و بەرهەم هێنەرانی کۆمەڵگە فراونتر دەبێتەوە... لەو نێوەدا 
بەجیا لە دەسەاڵت کە کەوتۆتە بەردەم شەپۆلی نارەزایەتی جەماوەری، هاوکات 
ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی کوردیش بە قەومی و ئیسالمیەکەیەوە، کەوتۆتە بەردەم تورەیی 
و نەفرەتی جەماوەری. خۆشباوەری بە بزوتنەوەی گۆران و ئیسالمیەکان، تا ئەندازەیەکی 
یەکجار زۆر بەرەو رەوینەوە چووە. کارنامەی ئەو ئۆپۆزیسۆنە لە بەشداریکردنی 
لەدەسەاڵتی دزی و تااڵنچی بزوتنەوەی کوردایەتیەوە، تا دەرکەوتنی ماهیەتی 

شوبات و  ٧١ریاکارانەیان  و سات و سەودایان بە خوێنی بە ناحەق ڕژراوی قوربانیانی 
پاشان بەڵینی" چوار ساڵی ئارام" و هەوڵدان بۆ راگرتنی جوڵەی شەقام و مامەمەڵەیان 
لەگەڵ پاشەکەوتی موچە، لەگەڵ خۆپیشاندان و نارەزایەتیەکانی مامۆستایان و کارمەندان، 

ئۆکتۆبەر و لە ئێستاشدا،  ٧١بێدەنگەکردنیان لە روداوی کارەساتی شەنگال و پاشان 
خستنەگەری هەموو هەوڵکیان بۆ بەشداری لە کابینەی نۆهەمدا، نوزەیەکی دژ 
بەدەسەاڵتی تیا نەهێشتونەتەوە و ئەوەی ماویانە، سازش و هەوڵە بۆ بەشداریان لەو 

 حکومەتە دزو جەردە و سەرکوتگەرەدا، کە ئەمجارە کوڕانی بنەماڵە قورغیان کردووە...
شوباتدا دەگوزەرێت... خەڵکی کوردستان  ٧١ساڵ بەسەر خرۆشانی  ٨لە ئێستادا، کە 

لەگەڵ تەواوی حزب و الیەنەکانی ناو خانەوادەی بۆرژوازی کورد بە"دەسەاڵت و بە 
ئۆپۆزیسۆنەوە" رووبەرووە... هەروەها توەریی ونارەزایەتی جەماوەری لە دەسەاڵت و 
ئۆپۆزیسۆن پێی ناوەتە ئاستێکی بااڵترەو... ئۆپۆزیسۆن لەگەڵ بکوژانی خۆپێشاندەراندا، 
خەریکی سازان و بەشداری لەو دەسەاڵتە تااڵنچی و سەرکوتگەرەن کە خەڵک لە دژیان 

شوبات و رۆژانی دواتریان کردە، پەیژەی هەڵزنین بە  ٧١ڕاپەری... وە خوێنی قوربانیانی 
شوباتدا  ٧١دەسەاڵتدا. هەروەها هەموو ئەو بەڵین و وادانەی دەسەاڵت لە ژێر گوشاری 

دابوویان، بە لێپرسینەوە لە تۆمەتباران و بکوژی خۆپیشاندەران و تا دەگاتە بەڵینی 
چاکسازی و باشکردنی ژیان و گوزەرانی خەڵکی کوردستان، درۆ دەرچوون و 
بەخشینەوەی ئەو بەڵین و وەعدانە هەر بۆ دامرکاندنەوەی تورەیی و نەفرەتی جەماوەری 

 بووە.  
شوباتدا، هەلومەرجی ژیان و گوزەرانی خەڵکی  ٧١ئێستا دوای هەشت ساڵ بەسەر 

کوردستان خراپتر لەهەشت ساڵی رابردووە، سەرکوتگەری زیاترە، دزی و تااڵنی 
بەشوێنێک گەیشتووە، بەپرسەکان لە زمانی خۆیانەوە دان بە دزییەکاندا دەنێن...بێمافی 
فرەترە، خزمەتگوزارییەکان خەریکە ئاسەوارییان نامێنێ، قڵشتی چینایەتی بەرینترە، 
ئایندەی سیاسی کوردستانیان نادیارە... ناوەرۆکی ئۆپۆزیسۆن بەتەواوەتی ئاشکرا بووە، 
تورەیی جەماوەری گشتی ترە، هۆشیاری چینایەتی چۆتە سەرەوە، درۆی چاکسازی، 

شوباتیکی تر، بە ئاستیکی فراونتر، یەکگرتوانەتر،  ٧١بەتەواوەتی دەرکەوتووە، 
رێکخراوتر، بە ئاسۆیەکی سۆشیالیستی رۆشنەوە، بۆتە پێداویستیەک بۆ کۆتاییهێنانی 

 یەکجاری بەدەسەاڵتی سەرمایەو بزوتنەوەی کوردایەتی... 
 

مامەڵەی بەعسیانە بوەستێنن، پێویستە دەست بەجێ 
 دەستگیرکراوەکانی بادینان ئازاد بکرێن!

دوابەدوای خۆپیشاندانی ڕەوای خەڵکی شیالدزی و داباراندنی تورەیی و نەفرەتی جەماوەری لە بوونی سوپاو 
بنکەو بارەگاکانی دەوڵەتی تورکیا و هێرشە هەموو رۆژەکانی ئەم ڕژێمە هارەی سەرمایە، و سەرئەنجام 
دەست بەسەرداگرتنی بنکەیەکی سەربازی تورکیا... هیزە ئەمنیەکانی پارتی کەوتنە دەستگیرکردنی ژمارەیەک 
لە بەشداربوونی خۆپیشاندانەکەو ئەوانەی کە هاندەر و هەڵسوڕاوی ئەو خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییە 

کەس لە دەستگیرکراوەکان، لە زیندانەکانی  ٧٨جەماوەرییە بوون، بە جیا لە ئازادکردنی ژمارەیەکیان تا ئیستا 
ی ئەم مانگەدا، بۆ درێژکردنەوە... ئەو دەستگیرکراوانە ٧٧پارتیدا ماون. دادگای پارتی!! ماوەی سزاکەیانی لە 

سزادانی عێراقی" خیانەتی نیشتمانی و تێکدانی ئاسایشی واڵت"، کە میراتی چەپەڵی بەعسیزم و  ٧٥١بە مادەی 
درندەیی رژێمی لە گۆڕنراوە، لەالیەن پارتییەوە بەدەستەوە گیراوە.. و بەو تۆمەتە پوچەش دەیانەوێ 
دەستگیرکراوەکان دادگایی بکەن... لە کاتێکدا پیش لەشکری و خۆشخزمەتی و نۆکەر پیشەیی حزبەکانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی بۆ بەعس و تورکیا، بۆ ئیران و قاسم سولەیمانی، کە گەورەترین تاوانە بەرامبەر 
بەخەڵکی کوردستان، بە تاوان ناناسێنن، بەاڵم قبوڵ نەکردنی ملهوری واڵتێک و رەتکردنەوەی بوونی بنکەو 
بارەگاو دەزگا جاسوسیەکانیان، نارەزایەتی دەربڕین بەرووی دەستوەردان و هیرشی هەموو رۆژەی ئەو 
واڵتانە لەالیەن خەڵکی سفیل و بێچەکەوە لەالیەن دەسەاڵتی نۆکەر پیشەوە بە تاوانی تیکدانی ئاسایش، لەقەڵەم 
دەدەن... ئەم رەفتارەی حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی و پارتی، هەمان رەفتاری بەعسی گۆڕ بەگۆرە 
بەرامبەر بە هاواڵتیانی نارازی... پیویستە دەست بەجێی و بێ قەیدو شەت هەموو گیراوەکان ئازاد بکرێن و 
هەموو ئەو یاسا سەرکوتگەرانە دژیی ئازادیانەش بەهیزی جەماوەری و ریزی ئازدایخوازن بە زبڵدانی مێژوو 
بسپێردرێن...خواستی چونە دەرەوەی سوپاو بنکەو بارەگای واڵتانی ناوچەکەو دەستێوەردانەکانیان، خواستی 

 جەماوەری گشتی کوردستانەو بە زیندانی کردن و سەرکوتکردن خامۆش ناکرێت... 
ئازادی خۆپیشاندان و مانگرتن و کۆبونەوەو رادەربڕین... مافێکی ساناو سەرەتایی خەڵکی کوردستانە، 

 ئەوانەی دژی دەوەستنەوە سەر ئەنجام دەبێ ئامادەی باجەکەشی بن...     

دوو کرێکار لە کاتی پشو و حەوانەوەیاندا، گیانیان 
 بەخت کرد

 
و کاتی پشویاندا لە پرۆژەى النە  ، دوو کرێکار لە شوێنى حەوانەوه٧٧/٠/٠٢٧١ی بەرواری  ممه ڕۆژی دووشه

 .سیتی لە شاری کەالر گیانیان لەدەستدا
هۆی گازی كاربۆن پشوویان لێ بڕاوەو   به  م دوو كرێكاره ، ئه م شاره وتنی ئه كانی فریاكه ی تیمه پێی وته  به

ستداوە. ئەم رووداوە دەیان رووداوی تر کە ژیانی کریکاران دەکێشێت، راستەوخۆ پەیوەندی بە  ده گیانیان له
نائەمنی شوێنی کار و شوێنی گونجاوی ژیانەوە هەیە... ئەگەر کرێکاران شوێنی کارکردنیان ئەمنیەتی و نییە و 
بەهۆی کەمی پێداویستییە گرنگەکانی کارەوە سااڵنە بە دەیان و سەدان کرێکار کە کوردستان گیان لەدەست 
دەدەن یان توشی لەدەستدانی ئەندامەکانی لەش یان دەرگیری نەخۆشی درێژخایەن دەبن، ئەوا ئەمجارە 
کرێکاران بەهۆی نەبوونی شوێنی گونجاو بۆ حەوانەوەو پشویان، دەبنە قوربانی... ئەم ڕوداوانە، دڕندەیی و 
چاوچنۆکی سەرمایەداران و کۆمپانیاکان دەردەخات، کە لە پێناو قازانج و سودی زۆرتردا، چاویان ژیان و 

 گوزەرانی کرێکاران نابینێ... 

گڵکۆ و پەیکەری مارکس بە گوڵ 
 دەڕازێنرێتەوە

دوای ئەوەی چەند کەسێک هەوڵیاندا لە رێگای چەکوش 
کارییەوە، پەیکەری مارکسی شۆرشگێرو بیرمەندی 
کۆمۆنیزم و فەیەلسوفی جیهانی، بشیوێنن، لەبەرامبەردا بۆ 
ڕیزگرتن لە رۆڵی مارکس بۆ ڕزگاری چینی کرێکارو 
ئینسانیەت لەدەستی نیزامی دیلیهێنەری سەرمایەداری و بۆ 
ئیدانەکردنی ئەو هەوڵە ترسنۆکانەیەی کە چاوی بە رۆڵی 

 ٧٢بێدرێغ و رزگاری بەخشی مارکس هەڵنایەت، بەرواری 
ی ئەم مانگە ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتی سیاسی و 
کۆمۆنیست و ئینسان دۆست، و بەرابەری خواز سەردانی 
گڵکۆ و پەیکەری مارکسیان کرد و کۆبوونەوە... هەر لەو 
نمایشە ریزگرتنەدا، پەیکەرو گڵکۆی مارکس بە چەندان 

 بەستە گوڵ ڕازێنرایەوە...
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مانیڤێستی کۆمۆنیست پێشبینی سەرمایەداری دڕندە و پۆلەرایز 
ی کرد. بەاڵم مارکس و ئەنگڵز  ٠٧)قوتبی(ی جیهانی سەدەی 

ئەوەشیان خستە پێشچاومان کە ئێمە توانای ئەوەمان هەیە کە 
دونیایەکی باشتر بخولقێنین. مانیڤێستێک بۆئەوەی سەرکەوتوو 
بێت پێویستە لەگەڵ دڵمانا وتووێژ بکات وەک شیعر چۆن 
مێشک و دەروونمان دادەگرێ بە بیر و بیرۆکەیەک کە 
بەشێوەیەکی سەرنجڕاکێش نوێ و تازەیە. پێویست دەکات 
چاوەکانمان بکاتەوە لەڕووی هۆکارە ڕاستەقینەکانی 

 گۆڕانکارییە سەرسوڕهێنەر و نا ئارامەکانی دەوروبەرمان. 
هیچ مانیڤێستێک سەرکەوتووتر نەبووە لە ئەنجامدانی هەموو 

لێڤرپووڵ ستریت  ٦١ئەمانە بەئەندازەی ئەو مانیڤێستەی کە لە 
باڵوکراوەتەوە. مانیڤێستی  ٧٨٦٨لەندەن مانگی شوباتی ساڵی 

حزبی کۆمۆنیست هەروەک ئەوەی یەکەمین جار باڵوکراوەتەوە 
و لەالیەن دوو الوی ئەڵمانیەوە نووسراوە: کارڵ مارکس، 

 ساڵە.  ٠٨ساڵە و فردریک ئەنگڵزی  ٠١فەیلەسووفێکی 
 مانیڤێست وەک کارێکی ئەدەبیاتی سیاسی بێ هاوتا دەمێنێتەوە.

بەناوبانگترین دێڕەکانی ئەم مانیڤێستە، یەکەمین دێڕی 
پێشەکیەکەیەتی کە دەڵێ "تارماییەک ئەوروپای داگرتووە، 
تارمایی کۆمۆنیزم''، کە خاسیەتێکی شکسپیری هەیە. هەروەک 
چۆن هاملێت رووبەڕووی تارمایی باوکی کوژراوی دەبێتەوە، 
خوێنەر ناچار دووچاری سەرسوڕمان دەبێت: ئایا بسازێم 
لەگەڵ وەزعی گشتی باودا؟ بۆ مارکس وئەنگڵز مانیڤێست 
کێشە و ڕازێکی ئەکادیمی نەبوو تا لە ساڵۆنە ئەدەبیەکانی 
ئەوروپادا گفتوگۆ و دیبەیتی لەسەر بکرێت. مانیڤێستەکەیان 
بانگەوازێک بوو بۆ کارکردن. تێبینیکردنی ئەم نزای تارماییە 
زیاتر بە مانای چەوساندنەوە و لەهەندێ حاڵەتدا زیندانی ماوە 
درێژ بووە. ئەگەرچی حزبە کۆمۆنیستیەکان لە گۆڕەپانی 
سیاسەت دا لەبەرچاو نەماون، بەاڵم ناخ و دەروونی کۆمۆنیزم 
کە مانیڤێست دەبزوێنێ زەحمەتە بێدەنگ بێت. لە کۆتایی 

ەکاندا سەرمایەداری لەرزۆک و بەشبەش کراو ٧٨٦٢ساڵەکانی 
و لە پەلوپێ کەوتوو و ناوچەیی بوو، بەاڵم مارکس و ئەنگڵز لە 
دووربینیانەوە پێشبینی ئاییندەی سەرمایەداریان کردبوو کە 

 ٧١١٧جیهانگیرو گڵۆباڵیزەیە. ئەم گڵۆبالیزەبوونە کە لە ساڵی 
ەوە پەیدابوو هەر ئەو ساڵە بوو کە ئەم دامەزراوە مەرگی 
مارکسیزم و کۆتایی مێژووی ڕاگەیاند. تەنانەت ئابووری ناسە 
چەپەکانیش پێشبینییە بنەماییەکانی مانیڤێستیان خستە ژێر 
پرسیارەوە. لەمانیڤێستدا هاتووە کە چۆن ئەم سیستەمە واتە 
سیستەمی سەرمایەداری هەموو کون و کەلەبەری کۆمەڵگە 
دەگرێتەوە و هیچ شوێنێک بە بەتاڵی بەجێ ناهێڵێ. زۆرینەی 
ئابووریناسەکان تەنانەت ئەوانەی کە هاوسۆزیشیان هەبوو بۆ 
مارکس گومانیان هەبوو لەوەی کە ''بەهرەگیری/ بەهرەکێشی 
لە بازاڕی جیهانی'' خەسڵەتێکی کۆسمۆپۆڵیتی )جیهانی( بداتە 
بەرهەمهێنان و بەکارهێنان )بەکاربردن( لەهەر واڵتێکدا''. وە 
هەروەک ئەگەرچی درەنگیش دەرکەوت کە مانیڤێست ڕاست 
بووە. هەرکەسێک کە مانیڤێست بخوێنێتەوە ئەمڕۆ سەری 
دەسوڕمێ کە وێنەیەکی لە جیهان دێتە بەرچاو کە زۆر لە 
جیهانی ئەمڕۆمان دەچێت، بەشێوەیەکی ترسناک دەلەنگێتەوە 
لەسەر لێواری تازەگەری و نوێگەری تەکنۆلۆژی دا. لە 
رۆژگاری مانیڤێستدا مەکینەی هەڵم گەورەترین هەڕەشەو 
مەترسی بوو بۆ سیستەمی فیۆداڵی/ دەرەبەگایەتی. ئەگەر 
مانیڤێست هەمان هێز و توانای هەیە بۆ حەماس پێدان و 

دا، ئەوە لەبەرئەوەیە ٧٨٦٨بزواندنمان هەروەکو هەیبوو لەساڵی 
خەباتی نێوان چینە کۆمەاڵیەتیەکان بە ئەندازەی کۆنی ڕۆژگار 

وشەی پڕجورئەتدا  ٧١و زەمەن کۆنە. مارکس و ئەنگڵز لە 
ئەمەیان کورت کردۆتەوە: ''مێژووی تائێستای کۆمەڵگەی 
مەوجود مێژووی خەباتی چینایەتییە''. لە ئەرستۆکراسی 
فیۆداڵیەوە بۆ ئیمپراتۆریەتی سەنعەتی، مەکینەی مێژوو 
هەمیشە ناکۆکی بەردەوامی نێوان بە شۆرشگێڕکردنی 
تەکنۆلۆژیا و سونەتە چینایەتییە مەوجودەکان. چینەکۆنەکان 
لەناودەچن و تەنها دوو چینێک کە دەمێنێتەوە یەکێکیان هەموو 
شتێکی هەیە و ئەوی تریان هیچی نییە، بۆرژوازی و 
پرۆلیتاریا. ئەمە ئەو بارە دژوارەیە کە ئێستا ئێمەی تیاین. 
لەکاتێکدا ئێمە قەرزاری سەرمایەدارین بەوەی کە هەموو 
جیاوازییە چینایەتیەکانی کورت کردۆتەوە لەو کەلێنە 
گەورەیەی کە هەیە لەنێوان مڵکدارەکان و بێ مڵک و ماڵەکان. 
مارکس و ئەنگڵز دەیانەوێ ئێمە تێ بگەین کە سەرمایەداری 
بەشێوەیەکی ناتەواو گەشە و پەرەی سەندووە، تاکو ئەو 

 تەکنۆلۆژیایەی دروستی دەکات زیاتر بمێنێتەوە. 
لە وشە لەیاد نەچووەکانی مانیڤێست:''کۆمەڵگەیەک کە وەها 

هۆیەکانی بەرهەمهینان و ئاڵوگۆڕی زەبەالحی ئامادە و 
سازکردووە وەک ئەو جادوگەرە وایە کە چیدی ناتوانێ ئەو 
دۆزەخە بخاتە ژێر ڕکێفی خۆیەوە کە بە تەلیسمی خۆی 

 بانگەوازی بۆ کردووە ''. 
بەپێی ئەوەی کە مارکس و ئەنگڵز لە مانیڤێستدا نوسیوویانە 
''ڕووخانی بۆرژوازی و سەرکەوتنی پرۆلیتاریا حەتمی یە''. 
هەرچەندە ئەم پێشبینیە تا ئێستا بەدی نەهاتووە، بەاڵم 
ڕەخنەگران ئەوەیان لەبیرچووە کە  مانیفێست ئومێدێک ئەخاتە 
ڕوو لە شکڵ و فۆرمی دڵنیایی دا. مانیڤێست چیرۆکێکە بە 
زمانێکی سەرکەش و یاخی. مارکس و ئەنگڵز پێمان دەڵێن 
ئەگەر ئێمە ترسی شۆڕشمان هەبێ یاخود خۆمان لە ئەرکی 
سەرشانمان دووربخەینەوە ئەوا خۆمان لەسەر گێژاوێکی 
مارپێچی دا دەبینینەوە کە سەرمایە گیانی مرۆڤەکان لێواو لێو 

 دەکات و بێ رەنگیان دەکات.    
سنوور و لێواری سەرمایەداری هێندە بەرین و هەمەگیرە کەوا 
دەکات مەحاڵ بێت جیهانێک بەبێ ئەم سیستەمە لەخەیاڵ و 
هۆشت دا جێگەی بۆ بکەیتەوە و وادەکات کە تەسلیم بە 
قەدەری سەرمایەداری بێت، بەاڵم لەوکاتەدا بانگەوازی 
مانیڤێست وەک ئەلتەرناتیڤ بەرامبەر بێدادی و نایەکسانی 
بەفریاد دێت. کێشەی سەرمایەداری یا کاپیتاڵیزم نامەنتیقیە و 
نامەعقولە. سەرکەوتنی سەرمایە لە بەرینکردن و فراوانکردنی 
سنوورەکانیدا لە کەڵەکەکردن لەپیناوی کەڵەکەکردن دەبێتە 
مایەی ئەوەی کە کرێکاران وەک مەکینە کار بکەن بۆ 
هەقدەستێکی ئێجگار کەم لەکاتێکدا رۆبۆت وا پرۆگرامکراوە کە 
شت گەلێک بەرهەم بهێنێ کە کرێکار چیدی ناتوانێ بەرهەمی 
بهێنێ و رۆبۆت پێویستی پێی نییە. سەرمایە ناتوانێ 
بەشێوەیەکی مەنتیقی و لۆژیکی مەکینە باشەکان بەکار بهێنێ 
کە دروستیان دەکات و تەواوی نەوەکان بە مەحروم کردن و 
الوازکردنی ژینگە و بێکاری مەحکوم دەکات. ئەگەر 
سەرمایەداری نادادپەروەری و ناڕەوایی دێتە پێش چاو 
لەبەرئەوەیە کە هەموو دەکاتە کۆیلە هەژار و دەوڵەمەند و 

 سەرچاوە مرۆیی و سروشتیەکان بەهەدەر دەدات.  
یەکێک لەو پێشبینیانەی مانیڤێست سەبارەت بە سەرمایەداری 
و هەڕەشەیەک کە رووبەڕووی ئەو سیستەمە دەبێتەوە وە 

''سەرمایە'' هەڕەشەی  دەرکەوتووە کە ڕاستە و ڕاستیەکە
سەرەکیە بۆ ئەو سیستەمە هەروەک مارکس و ئەنگڵز 
ئاماژەیان پێداوە لە مانیڤێستدا. بەکورتی ڕاسپاردەی مانیڤێست 
ئەوەیە کە ئێمە پاڵ بە سەرمایەوە دەنێین بۆ لێوار و قەراغ و 
سنوورەکانی لەکاتێکدا ئاکامەکانی سنووردار دەکەین وە 

. مارکس و ئەنگڵز ئامادەکاری دەکەین بۆ سۆسیالیزم
مانیڤێستەکەیان لەسەر بنەمای وەاڵمێکی سادە و ساکارە 
ئەویش: خۆشی ڕاستەقینە بۆ مرۆڤەکان  و ئازادی 
راستەقینەیە. مارکس و ئەنگڵز ئەگەرچی ئەنارشیست نەبوون، 
بەاڵم میانەیان لەگەڵ دەوڵەتدا نەبوو و خوازیاری نەمانی 
دەوڵەت بوون بە بەدیهاتنی سۆشیالیزم، چونکە لەوباوەڕەدا 
بوون کە دەوڵەت هی چینێکە و دروست بووە بۆ 
سەرکوتکردنی چینێکی تر، هەر بەو پێیە ئامانجی کۆتایی 
کۆمەڵگەیەکی بێ چینایەتی بێت کە پێویستی نە بەدەوڵەت بێت 

 نە بە دامودەزگای سەرکووتگەری تری دەوڵەت. 
ئەگەر بە وردی بڕوانینە مانیڤێست و ئەو دونیایەی کە مارکس 
و ئەنگڵز وێنایان کردووە لەو بانگەوازەدا هیچ پەیوەندییەکی 
دوور و نزیکی بە سیستەمێک و ڕژێمێک کە لەالیەن ستالینەوە 

 ڕابەری کراوە و بەڕێوە براوە نییە.

 "مارکسپێشبینیقەیرانیئێستامانوڕێنماییهاتنەدەرەوەیکرد"
 رۆژنامەیگاردیاندەڵێت

 ئامادەکردنی: ساالر حمە سەعید 

رمارکسیزملههێرشیفاشیزمبۆسه
 نندهله

 شیر نوری به

ر  سه ری مارکس له یکه ر په سه  کرێته هێرش ده  م مانگه تای ئه ره سه
  به  که  که ره یکه ی په وه شی پێشه ن و به نده له یت له برانی هایگه قه
کوشی هێرش  ر هێرشی چه به  وێته که ده , ڕ لێی نوسراوه ڕمه مه
  واڵه م هه ری ئه ی فێبریوه5رۆژی   ند رۆژ دواتر واته ران، چه به
میدیاکانی   شێک له ریتانیا و به ی میدیاکانی به باسی زۆربه  بێته ده

ر  بۆسه  رۆکدا هێرش نییه ناوه له  م هێرشه وروپا. ئه واڵتانی ئه
بۆرژوازی و   که  م جار نییه که یه  مه ری مارکس، ئه یکه په

ی ئابوری و  زمه کانیان کاتێک توشی ئه ته وڵه داران و ده رمایه سه
ر کۆمۆنیزم و مارکس و  کانیان بۆسه بن هێرشه سیاسی ده

ر  ها هه روه هه  وه، نه که ڵگە چڕ ده تی کۆمه نیه ده مارکسیزم و مه
تکێش بۆ  حمه ری کرێکارو زه ماوه تی جه زایه کی ناڕه یه وه بزوتنه

سۆشیالسیت و   به  وه بێته ڕوویان ده کانیان رووبه خواسته
مانی مارکس  زه  مه ن، ئه که مارکسیست و کۆمۆنیزم تاوانباریان ده

ڕۆشنی  نجڵز به مانڤێستدا مارکس و ئه  له  ر بۆیه ر وابوو، هه هه
اڵت،  نگی ساردو ڕوخانی بلۆکی رۆژهه دوای جه ن، به که باسی ده

 ری لینین.  یکه ر په سه  هێرش کرایه  مان شێوه هه به
رگیری  ده  سیاسی و ئابوریدا که  ی زمه ڵ ئه گه داری له رمایه سه  واته
ڵگەدا،  ر کۆمه سه به  وه ی بشکێنێته که زمه ی ئه وه بێت، بۆ ئه ده

ڵگەو کۆمۆنیزم و  حرومانی کۆمه ر کرێکارو مه کانی بۆسه هێرشه
رستی و  په کۆنه  وه بزوتنه  کات و مارکس و رادیکالیزم، زیاد ده

و  ره ڵگە به زای کۆمه هێنن و فه رده ر ده کان سه راسیستی و فاشستیه
زای  ر فه م داو بوونی هیتله نگی جیهانی دووه جه  ن، له به ده  دواوه

زای  نگی سارد، فه دوای جه نازیستی و فاشیستی دروستکرد، به
ک قوتبی و بازاڕی ئازاد و دیموکراسی و لیبرالیزم و  دنیای یه

یاندو هێرشی فراوان بۆ  رگی و کۆمۆنیزم و مارکسیان راگه مه
ستی پێکرد و  گشتی ده ڵگە به کانی کرێکاران و کۆمه رمافه سه
بات و  نجامی خه رئه کرێکاران و ژنان به  وتێک که ستکه ده

 ر. سه  ستیان هێنا هێرشی کرایه ده تێکۆشانیان به
ی ئابووری و  زمه دوای ئه ک و به ی بیست و یه ده دنیای ئێستای سه

زای  ی گرتوون، فه خه یه  وه 8002  له  داری که رمایه سیاسی سه
یی و گرانی و برسێتی و  نگ و ماڵوێرانی و ئاواره و جه ره دنیای به

زای نیولیبرالیزم و  ، فه رستی بردووه په ی کۆنه وه توندکردنه
  دینی و ئیسالمییه  هێزکردنی هێزه نگی و به رهه فه  هاتوهاواری فره

ر ژیان و  کان هاوکاتی هێرشی سیستماتیک بۆسه رسته په کۆنه
و  ره ڵگەی به رات روخساری کۆمه مده ڵکی کرێکارو که رانی خه گوزه
. ترامپ و ئۆردوگان و داعش و  کی فراوان بردووه تییه زایه ناڕه

  یه گرتووه  زمه رج ئه لومه و هه نجامی ئه رئه باب به رام و شه بۆکۆحه
ر  ڵگە و هێرشی بۆسه رستی کۆمه په زای فاشیستی و کۆنه فه  که

کان و  نی و ئینسانیه ده مه ڵگەو کۆمۆنیزم و مافه رادیکالیزمی کۆمه
 . مارکس و مارکسیزم زیادی کردووه

دژی  بێت به تی تێدا نه زایه مڕۆ ناڕه ئه  یه چ شوێنێکی دنیا هه
کۆمۆنیزم و   یی و به ماڵه ت و بنه وڵه اڵت و ده سه داری و ده مایه سه

کانی کرێکارانی ئێران و  تیه زایه کرێن. ناڕه مارکسیزم تاوانبار نه
کۆمۆنیزم،   رانی کرێکاران و تاوانبارکردنیان به ستگیرکردنی رابه ده

کی سۆشیالیستی و  مریکا هیچ ئیدعایه ئه ر له بێرنی سانده
پ و  چه  کات به ریفۆرم ده  رگری له نیا به ته  مارکسیستی نییه

ری  یبه حزبی له کرێت، جێرمی کۆربن له سۆشیالیزم تاوانبار ده
  وه برێت، ئه پ و کۆمۆنیست ناو ده چه  به  مانشێوه هه ریتانیا به به

مین  هه 31  پێی نایه  نسا که ره کانی فه رده ک زه تی هێله زایه ناڕه
گێڕ ناو  پ و کۆمۆنیست و ئاژاوه چه  ی خۆی و بۆ لێدانیان به فته هه
رستی  په رخانی کۆنه رچه کی روو وه یه ختیار نموونه ال به برێن، مه ده

  کات، بۆیه ده کان قسه رده ک زه دژی هێله به ، که زیاتری بۆرژوازیه
مریکای  بینن و دێن و ئیدعای ئه کانی خۆیان ده ندیه وه رژه نیا به ته

نساو  ره ناسێنن، فه پیاوی چاک و حاجی بوش ده  دۆست و بۆش به
ی  فتانه م هه نابینن له  وه اڵم ئه ن، به به دۆستی کورد ناوده مریکا به ئه

هندستان   ڵگە له حرومانی کۆمه د ملیۆن کرێکارو مه پێشوودا دوو سه
کانیان،  می خواست و داواکاریه کان و بۆ النی که قامه ر شه سه  ڕژانه

تی  زایه ترین و زۆرترین ناڕه وره گه  وه ساڵی رابردوه  ریتانیا له به
ندانی  کرێکاران و مامۆستایان و کارمه  ، له بینیوه  وه خۆیه به
  کان، وه پ و سۆشیالسته چه  کان و رێگاو بان و له خانه سته خه
رچوون  ی برێگزتدا )ده زمه دوای ئه رستی حزبی پارێزگاران به په نه کۆ
رستی و ناسیونالیزمی کوێرو  په زای کۆنه گکرتوو( فه وروپای یه ئه له

ر کۆمۆنیزم و مارکس  بۆسه  فاشیزم زیادی کردووه  گاته تا ده
ر  سه  ی مجاره ی ئه م هێرشه ڵگە، ئه تی کۆمه نیه ده ومارکسیزم و مه

ر  ی بۆرژوا فاشیستی بۆسه و هێرشه له  شێکه ری مارکس به یکه په
  جێگاو رێگای مارکس چۆته  کاتێکدا که  کۆمۆنیزم و مارکسیزم. له

و و کاپیتاڵی مارکس و  میدیاکانه و جێگای باسی زۆرێک له وه ره سه
 . کان بووه ساڵی رابردوودا پڕ فرۆشترین کتێبه ده  مانیڤێست له

کان و  ری کۆمۆنیسته ی فێبریوه30بوو رۆژی   وه وهۆیه ر به هه
ڵگرت  نگاوی جدیان هه ن هه نده له کان و ئازادیخوازان له مارکسیسته

  له  ر کۆمۆنیزم و مارکس و مارکسیزم ی بۆسه و هێرشه دژی ئه به
  و به  وه گوڵه  پکه چه نجامدرا، به ئه  وه ری مارکسه یکه رێگای په

فاشیزمی   کانیان به تیه زایه ری مارکس ناڕه یکه گوڵبارانکردنی په
شوێندا  به  وباسیان کرد و بڕیاریان دا که ربڕی و قسه بۆرژوازی ده

و  ن ئه وڵبده هه  که  یه و ناوچه رێگای لێپرسراونی ئه ن له چوون بکه
ڵگە   تی کۆمه نیه ده ر مه ی بۆرژوا فاسیستی بۆ سه هێرشانه  جۆره

 . ستێنرێت بوه
 8032ری  ڕاستی فێبریوه ناوه
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ر  كانی شۆڕشی سۆشیالیستی ئۆكتۆبه یاره نه
  له  میشه كسانی وكۆمۆنیزم هه و ئازادی ویه

ی ناڕاست و  نده پڕوپاگه  دان به وه وڵی ئه هه
ن، و  ملكراو فریو بده ڵكی سته لێمنراو خه سه نه
وت  بیری چه  ن به هر خواردیان بكه ژه

  كه  یه وه یان ئه ندانه پڕوپاگه  ك لەو وناواقعی. یه
اڵتیان  سه ر ده گه كان ئه ڵێن: كۆمۆنیسته ده
وان  ئه  ن، چونكه به ناوده  كان له بێ موسڵمانه هه

دا  زرێنن. من لێره مه دیكتاتۆری پرولیتاریا داده
    به  ندانه م پروپاگه ی ئه وانه وئ پێچه مه ده
ر  م. پێش شۆڕشی ئۆكتۆبه نیشان بده  ڵگەوە به

نگێكی  برو زه ژێر زه  كانی روسیا له ئیسالمیه
كوژراو زیندانی  زۆردا بوون زۆریان لێ ده

خراو قورئان و  ده كانیان دا وته كرا، مزگه ده
بران.  تااڵن ده  كان به دینیه  وارو كتێبه ئاسه

وقاز بڕیاریاندا  كانی قه ت كاتێك ئیسالمیه نانه ته
ن ڕژێمی  كه م نه كه ڕی جیهانی یه ری شه شدا به
اڵم  سی لێ كوشتن. به كه ٨١٢٢٢ر  یسه قه

كان چۆن بوو  فیه لشه ی لینین وبه ڵه بزانین مامه
مانگی   كاتی شۆڕش و دوای شۆڕش: له له

ری  رتاسه كانی سه موسڵمانه ٧١٧١ئایاری 
مۆسكۆ   ی خۆیان له م كۆنگره كه روسیا یه

شداری تێداكرد،  موسڵمان به ٧٢٢٢نجامدا  ئه
  له  سیان ژن بوون جگه كه ٠٢٢  وانه له

ند كرد  سه ند بڕیاڕێكی په چه  كان كۆنگره باسه
عات بێ  سه ٨بێ  عاتی كاركردن ده : سه وانه له
بێ  وی وزار ده ندارێتی زه ڕۆژێكدا، خاوه  له
  ر مولكه سه ست بگیرێت به وده  وه شێته ڵوه هه
نێوان   كسانی له ر، یه رابه به بێ به كاندا وره گه

كانیاندا دابین   واوی مافه ته  ژن وپیاودا له
  بكرێت، حیجابی زۆره  غه ده ژنی قه  بكرێ، فره

و كۆت  م ئه رجه سه  بكرێت، وه  غه ده ملێ قه
واڵتانی تری   له  یه ر ژنان هه سه  ی له ندانه وبه

ی  ٠٥  بمێنن. له  ئیسالمیدا نابێ لێره
  به  كه  و قورئانه دا ئه ٧١٧١ری  مبه دیسه

و  له  ناسراوه  وه قورئانی پیرۆز و عوسمانه
نی ئیسالمی  نجومه و بۆ ئه ڕێنرێته گه دا ده كاته

ی  وارانه و كتێب و ئاسه م ئه رجه پیترۆگراد، سه
  وه ره یسه كانی قه ن ڕژێمه الیه له  ئیسالم كه

سڵی   بۆ جێگای ئه  وه ڕێنرانه تااڵن كرابوون گه
ی  ڕۆژی بۆنه   خۆیان، ڕۆژی جومعه كرایه

واوی  سمی بۆ ته ئایینی و پشووی ڕه
ڕاستدا.  واوی ئاسیای ناوه ته  كان له موسڵمانه

ی نیساندا لینین ١  له ٧١٠٢ساڵی  له
رۆكی  نێرێ بۆ )ئۆرجوندز( سه ك ده یه بروسكه

  وه كرده  بێ به ڵێت: ده وقاز وتێدا ده ی قه ره به
هاوپشت   ئێمه  كان كه لمێنت بۆ موسڵمانه بیسه

خۆییان  ربه وانین بۆ سه وهاوسۆزی ئه
ی  ٠٦  اڵتی خۆیان. له سه بردنی ده ڕێوه وبه
  وازێكدا به بانگه  لینین له ٧١٠٦ری  مبه نۆڤه

ی  یاند: ئێوه ئه كانی روسیای ڕاگه موسڵمانه
كانی ڕوسیا وسیبریا وتوركمانستان  موسڵمانه

ر  یسه كانی قه ڕژێمه  ی كه وانه ی ئه ئه  وقاز وقه
  تیان كرد به كانی تێكدان وسووكایه وته مزگه

رو كولتورتان ئێستا ئیتر  وبیروباوه  قیده عه
ڕ  و بیرباوه  قیده ربڕینی عه ده  ئازادن له  ئێوه

توانن ژیانی میللی  یتان وده وه ته وكولتوری نه
بێ بوونی هیچ  ن. ئازادبن به خۆتان ڕیك بخه

  شۆڕشه  ش بزانن كه وه ندو كۆسپێك. ئه به
رانی كرێكاران  مان وشورای نوێنه كه زنه مه

  كانی ئێوه ربازان وجوتیاران مافه وسه
پارێزێت، پشتیوانی  ڵكی ڕوسیا ده واوی خه وته
  له  م شورایه ر ئه ن. هه بكه  م شۆڕشه له
 offinmativeناوی )  یدا به كه رنامه به

actionر  رانبه به  له  وه ستانه وه  ( واته
ڵكی  خه  یه رنامه م به پێ ی ئه به  جیاكاری، كه

جێگای   وه ڕێنه بێ بگه كان ده سڵی ناوچه ئه
م  ڵكی ئه ناوی خه  ی به وانه سڵی خۆیان و ئه ئه

مێنن  نه  م ناوچانه بێ له ن ده كه ده  قسه  ناوچانه
كان و  كانی روسه رسۆدۆكسیه ئه  نیسه ك كه وه

م  كه ك زمانی یه كان، زمانی روسی وه قۆزاكیه
زمانی    بێته كان ده سڵی ناوچه نابێت وزمانی ئه

ت  كانی حكومه ئیداره  م و قوتابخانه كه یه
  یه رنامه م به پێی ئه  ر به كانیش، هه وچاپكراوه

م  ڵكی ئه خه  سانێك كه كه كرێت به ك ده كۆمه
  م ناوچانه ن تابتوانن خۆیان ئه چانه ناو
ش  م ناوچانه ڵكی ئه رن وخه به ڕێوه به

كانی خۆیان  كۆمۆنیسته  تی حیزبه ركردایه سه
كان  زیفه وه  یه رنامه م به ر بهپێی ئه ن، هه بكه
  م ناوچانه، زانكۆكان بۆ لكی ئه خه  درێن به ده

م  دا. ئه م ناوچانه بن له ڵكی ده یاندنی خه پێگه
بارودۆخێكی دیاریكراو   به  ته نها تایبه ته  ته بابه
كان،  فیه شه له می لینین وحوكمی به رده سه  واته

رچی ڕووی دابێ  دا هه م مێژووه دوای ئه  به
ڵوێستی لینین و  هه  به  ندی نییه یوه په
می  رده سه  له  بۆ نمونه  وه كانه فیه لشه به

و هاتوون  ی دوای ئه وانه حوكمی ستالین و ئه
وان  ئه  واڵتانی تر، چونكه  ڕووسیا یا له  چ له

و ڕێبازی لینین   رنامه به  به  یانتوانی درێژه نه
جیاتی سۆشیالیزمی   ن له كان بده فیه لشه وبه

وان سوشیالیزمی بورژوازیان  كرێكاری ئه
ناوی دیكتاتۆری   ر به كرد، هه و ده یڕه په

  وامن له رده تا ئێستایش به  كه  پرۆلیتاریاوه
ند  زۆر واڵتدا. ئازادی بێ كۆت وبه ری له سه

و بیروڕا   قیده بۆ كاری سیاسی و بۆ عه
اڵتی دیكتاتۆری  سه ده  ربڕین له ڕاده

وتنی شۆرشی  ركه رجی سه پرۆلیتاریادا مه
یشتن  بۆ گه  كرێكاری وسۆشیالیزمه

موو  هه  كسان و ئازاد له كی یه ڵگەیه كۆمه به
ش رێبازی لینین  مه ئه  جیهاندا، وه

ما  ر بنه سه له  كان بوو كه فیه لشه وبه
نگلس  ئه  كانی ڕێبازی ماركس وه كیه ره سه

 بوو. 
٠٢٧١\٠\١   

م  بۆ ئه  سوودیان لێ بینراوه  كان كه رچاوه سه
 internationalist socialist: گۆڤاری  ته بابه

no 330 spring 8006 رگێڕانی بۆ  وه
  له  بدوالقادر كه عه  بی نادیه ره عه

دا  اوراق االشتراكیه  داله٠٢٢١نیسانی
ڕی حزب  ن ماڵپه الیه له  ، وه وه ته باڵوكراوه

دا  ٠٢٧٧موزی  ته ١٢  العمال_ تونس له
  دانراوه

 ر!كانیڕوسیاوشۆڕشیسۆشیالیستیئۆكتۆبهموسڵمانه
 

 سەردار عەبدواڵ

کانیاڵتیحزبهسهدهبووبهورهکیگهشوباتنایه٧١
 تی!کوردایه

 نوری بەشیرنووسینی: 

دا، ئەم رۆژە سەرەتای ٠٢٧٧شوباتی  ٧١ساڵ تێدەپەڕێت بەسەر یادی  ٨چەند رۆژی داهاتوو 
کی جەماوەری فراوانی خەڵکی کوردستان بە   تیه زایه دەوریەکی تازە بوو لە هاتنە مەیدانی ناڕه

ڵک  ی خه یدانه مه  م هاتنه کانی بیست ساڵی رابردوو، ئه تیه زایه ناڕه  جیاواز بوو له  دژی دەسەاڵت که
کە زۆربەی ناوچەکانی سەوز و لەبەر سەرکوت و دڕندەیی پارتی بەشێک لەناوچەی زەردی 
گرتەوە، کە لە پاڵ خواست و داواکاری و  پێداویستییە سەرەتاییەکانی وەک ئاو و کارەبا و 

کان  ڵک، بە کاریگەریەکانی راپەڕین و هێرشه موچەو ئازادی و نان و  شکۆمەندی ئینسانی بۆ خه
ر دەسەاڵتداران و حکومەتە تااڵنکار و میلیتاریست و بنەماڵەییەکانی واڵتانی عەربی و  بۆسه

باکوری ئەفریقیا و روخانی دامودەزگاکانیان. لە کوردستانیش خواستی رۆشتنی دەسەاڵتی 
بنەماڵەیی پارتی و یەکێتی وەک دوو حزبی بزوتنەوەی کوردایەتی نەک تەنیا کە قۆرخی سەروەت 
و سامانی کۆمەڵگەیان کردووە، بەڵكو وەک دوو هێزی میلیشیایی سەرکوت و خاوەن زیندان و 
ترس و تۆقاندن و تیرۆر، دەسەاڵتی زۆری خۆیان سەپاندوە بەسەر کۆمەڵگەدا، وە ژمارەیەکی 

اڵتدا  سه زۆریتری حزبی بەناو ئۆپۆزسیۆنی قەومی و ئیسالمیان لەخوارەوە شەریک کردووە له ده
بۆ زاڵکردنی فەزای ئاوەاڵ بۆ دەسەاڵتی سەرکوتی ئەحزابی بۆرژوازی کوردی. نەک تەنها ئەوەی 

دا  تیه زایه و ناڕه حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی وەاڵمیان بەخواست و داواکاری خەڵک له
ژمارەیەکی   کانیان، وه ڵک و داواو خواسته خه روو به  وه ره اڵمده وه  نەدایەوە، بەڵکو چەکیان کرده

زۆری الوانی دڵپڕ لەهیوا بۆ ژیانێکی باشتر هاتنە سەر شەقام و ناڕەزایەتیان کرد بە چەکی 
کوردایەتی لە شەقامەکان و ناو جەرگەی شاری سلێمانیدا خەڵتانی خوێن کران، وە بووە 
بەهێزبوونی زیاتری پارتی و دەسەاڵتە سەرکوتگەرەکەی، وە لەوالوە ناڕەزایەتیەکانی حەڤدەی 
شوبات بووە بەردەبازێک بۆ ئۆپۆزسیۆنێکی فریوکار کە کایە بکات بەسەر خۆپیشاندانەکان و 
سیاسەتی ناسیونالیستانەی خۆی بەسەر ئاسۆی خۆپیشاندانەکاندا زاڵ بکات و هەروەها  بچێتە 

 دەسەاڵت و  هەوڵی چوار ساڵ شەقامی ئارام بدات.
ی شوباتدا نەک  ڤده ر حه سه ڕین به بەاڵم خواست و داواکانی خەڵک بە دوای نزیکەی دەیەیەک تێپه

ران و  خۆپیشانده  کانیان کرده ی رووی چه وانه ڵکو ئه ، به وه درایه ک نه وەاڵم بەهیچ خواست و داوایه
اڵتیان زیادی کرد،  سه و ده وه ره سه  کانیان بردنه ڵتانی خوێنیان کرد، پۆسته منااڵن و الوان و خه

، واتە ئاو و کارەبا خراپتر بووە، بێکاری زیادی  وه ره سه  ی تر چووه کان هێنده ها پێشێلکاریه روه هه
کردوەو ئازادیەکان زۆرتر بەرتەسک کراوەتەوە و هەروەها چارەکە موچەو نیوە موچە داهێنانێکی 
کوردایەتیە کە لەدنیا دا وێنەی نییە، بە جیا لە سەرکوت و تۆقاندن و زیندان و تیرۆری 

نوسان و ئازادیخوازان و کوشتنی ژنان و ریزی منااڵنی کچ و کوڕ بۆ کلینێکس و عەالگە  رۆژنامه
و کۆچی بەلێشاوی الوان زستان و هاوینی بۆ نییە بۆ رێگای بێ ئاسۆی   فرۆشتن زیادی کردوه
 . ناوبانگه ر به ئۆکتۆبه 36  به  ی ئابێکی تر که13هەندەران و خولقاندنی 

ئەم دەسەاڵتە نزیکەی سێ دەیە وەک دەسەاڵتێکی بۆرژوا ناسیونالسیتی کوردی، کە کەلێنی نێوان 
سەرمایەداران و کرێکاران و کەمدەرامەتی کۆمەڵگەی بەشێوەیەک فراوان کردۆتەوە، کە ریزی 
ملیۆنی هەژارو هەژارتر دەبێت و کەمایەتیەکی سەرمایەداران کە پارێزگاری لە دەسەاڵتی 

دەست تێکەڵکردن لەگەڵ  بۆرژوازیانەی کوردایەتیی دەکەن سەروەتەکەیان دەچێتە سەرەوەو به
پەرپرسە حزبیەکانی یەکێتی و پارتیدا و قۆرخی هەموو جومگەکانی کۆمەڵگەیان لە دەرمانی 
بەسەرچوو، بازاڕی کەلوپەل و میوەو سەوزەواتەوە تاکو بازاڕی مەوادی مخەدەرات و ئەلکهولیان 

 کردووە...
دەورەیەکی تازە و وەرچەرخانێکی نوێ بوو لەهاتنە مەیدانی  ٧١١٧ئەگەر راپەڕینی ساڵی 

ی ٧١کۆمۆنیستەکان و شوراکان لە دەرەوەی قەڵەمڕەوی ئەحزابی ناسیونالیستی کوردی، ئەوا 
شوبات وەرچەرخانێک بوو لە هاتنەمەیدانی خەڵکی کرێکارو کەمدەرامەتی کوردستان، ژنان و 

یان بەدەسەاڵتی ئەحزابی ناسیونالیستی کوردی وت، بەاڵم بەداخەوە ئەم بزووتنەوە “  نا”الوان کە 
ناو  بوو به  وه رئه یەکەم ریزی خۆی لە ئاسۆی ناسیونالیستی کوردی جیا نەکردبۆوەو هه

ڵ برا  گه را بگرێت و له سه ست به ڵک ده تی خه پۆلی ناڕەزايە ئۆپۆزیسیۆنی گۆڕان توانی شه
رێت، دووەم  یبوو به هه اڵت که سه ک بۆ ده یه رنامه و به ره کان به زایەتیه کانی سوکانی ناڕه ئیسالمیه

رێزی کرێکاران کە بەرهەمهێنەری کۆمەڵگەن چەرخەکانی بەرهەمهێنانیان نەوەستان و بێنە ریزی 
ئەم خۆپیشاندانەوە، هەروەها ئەم بزوتنەوە ناڕەزایەتییە بەهرەمەند نەبوو لە رابەرایەتیەکی 
پێشڕەوی کۆمۆنیستی کە رێنمایی بکات بۆ سەرکەوتن، بۆیە ناڕەزایەتیەکە بووە بەردەبازی باڵێکی 
تری ناسیونالیستی بزوتنەوەی گۆڕان و سەرکەوت بۆ دەسەاڵت و شەریکە بەش لەگەڵ پارتی و 
یەکێتی و نەک پاشەکشەیان بە ناڕەزایەتییەکانی خەڵک کرد، بەڵکو بێئومێدیان لەناو خەڵکدا 

ساڵ لە کارنامەی یەکێتی و پارتی وەک  ٠٨ساڵ خەڵک کە کارنامەی گۆڕان و  ٨دروستکردو پاش 
دوو حزبی بۆژوا ناسیونالیستی کورد، کە هیچ نزیکایەتیەکیان بەژیان و گوزەران و ئایندەی 

  ، که وه منه سڵه ئاسۆی ناسیونالیستی کوردی ئه  مێک له کی باشتر که یه خەڵکەوە نییە بەرەو ئاینده
هێز گەلێکن هەموو وەک رۆژی روناک بۆ خەڵک دیارە کە   وه ومی ئیسالمیه قه  موویان به هه  وانه ئه

جارێکی تر خەریکی سازانی دەسەاڵتن بۆ دابەشکردنی پۆستەکانی دەسەاڵت و کارەسات بەدوای 
ی ئاب پەڵەیەکی رەشبوو لە مێژووی ١٧یەکدا دەهێنن بەسەر خەڵکدا، ئەگەر کارنامەی 

 کارنامەیەکی رەشترە بۆیان. ٠٢٧١ئۆکتۆبەری  ٧١ناسیونالیزمی کوردا، ئەوا 
ئایا هەموو ئەم کارنامانەی بۆرژوا ناسیونالیستی کورد و حزبەکانی کافی نییە بۆ ئەوەی خەڵکی 

ندان بۆ هەمیشە خۆیان لە  کرێکارو کەمدەرامەتی کۆمەڵگە، الوان و ژنان، مامۆستایان و کارمه
سیاسەت و ئایدۆلۆژیاو دەسەاڵتی ئەم حزبانە بەدوور بگرن، ئایا کاتی ئەوە نییە کە خەڵک لە 
شوێنی کارو زانکۆ و ژیانیاندا لەشوراکان خۆیان رێکخراو بکەن و کاروباری کۆمەڵگە بەدەستەوە 
بگرن و ئەم هەموو ماڵوێرانی و کارەسات و کوشتارەی کە بەسەریاندا هاتوو بەناوی کوردایەتی 

یی و  سات و برسێتی و ئاواره و کاره موو ئه و خاک و ئااڵ و نەتەوەوە رێگای پێبگرن. ئایا هه
ومی و  قه  نگه نگاو ره ره  کێتی و پارتی و حزبه کانی یه هۆی حزبه ی به کوشتارو تااڵنکاریه

ی  مێنێت و رێگاچاره ک پێیان نه یاڵیه چیتر خۆشخه  که  ناو ئۆپۆزسیۆن کافی نییه کانی به ئیسالمیه
حزابی  اڵتی ئه سه ده رزگاربوون له  بازێک به رده به  تکێشان ببێته حمه ری کرێکاران و زه ماوه جه
 . ره سه چاره  مه نیا ئه نیاو ته ته  ، که ماڵه ومی ئیسالمی بنه قه
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نووسەری کوردی ئێرانی بەهرۆز بوچانی؛ بە 
نووسینی ڕۆمانی "جگە لە چیا، هیچ هاوڕێیەک 
نییە" لە زیندان و باڵوکردنەوەی لە تۆڕی 
کۆمەاڵیەتی وەتس ئاپ، دەبێتە خاوەنی باشترین 

 خەاڵتی ئەدەبی ئوستورالی...!

هەزار  ٧٢٢بڕی نرخی خەاڵتی ڤیکتۆریای ئەدەبی 
دۆالری ئوستورالییە. بوچانی تاوەکو ئێستاش لە 
دورگەی مانۆس ی سەربە لبابوا غینیای تازەیە و 
ڕێگەی پێنەدراوە بچێتە ناو ئوستورالیا. ئەو زیندانە 
کە جێگەی گفتوگۆی زۆر بوو، لەبەرئەوە ساڵی 

داخرا و بەهرۆز و سەدان زیندانی دیکەشی  ٠٢٧١
 لەگەڵ گواسترانەوە شوێنێکیتر.

 بەسەرهاتەکە:

دوای ئەوەی بەهرۆز لە ترسی گرتنی و 
زیندانیکردنی واڵتی خۆی کە ئێرانە ڕادەکات، 
بەبیریدا نایەت کە دەنێردرێتە ناوەندی 
دەستبەسەراگرتن لە دورگەیەکی نادیار، و بەوهۆی 
نەبوونی کاغەز و مەدرەکی دروست بۆ داواکاری 

ساڵ زیندان دەکرێت. سەرەڕای  ٥پەنابەری 
بیستنی دەنگی ئەو لە زوربەی جیهان، بەهۆی 
باڵوکراوە جیهانیەکان و ڕێکخراوەکانی مافی 
مرۆڤ.بەهرۆز لەگەڵ دەیان پەنابەر بەهۆی 
بەلەمەوە بەرەو ئوستورالیا بەڕێکەوتن، کاتێک 
بەلەمەکەیان توشی پاسەوانی دەریایی ئوستورالی 
دەبێت، دەستبەسەر دەکرێن و بەرەو دورگەی 
کریسماس و دواییش بۆ مانۆس کە دەکەوێت بابوا 

 غینیای تازە.

شایانی باسە پاسەوانی دەریایی ئوستورالی کاتێک 
پەنابەران دەسگیر دەکەن دەیانبەنە شوێنێک بە 
ناوی)کەمپ یان ناوەندی لێکۆڵینەوە لە داواکاری 
پەنابەرێتی( لە دورگەی مانۆس و کریسماس، و 
زۆربەی جاریش دیپۆرتیاندەکەنەوە بۆ ئەو واڵتەی 

 لێوەی هاتوون. 

 زیندانێکی ترسناک!

بەهرۆز لە یەکێک لە چاوپێکەوتنەکانی لەگەڵ 
باڵوکراوەیەکی هیومان ڕایتس دەڵێ" ناوەندی 
لێکۆڵینەوە لە داواکاری پەنابەرێتی کە سەدان 
زیندانی تێدایە، بریتیە لە زیندانێکی ترسناک و 
خۆکوشی زۆری لێدەکەوێتەوە لەگەڵ 
ئەشکەنجەدان(. الپەڕەکانی تویتەر و ف.ب ی 
بەهرۆز پڕیەتی لەو وێنانەی کە ئەو هەلومەرجە 

 نالەبارەی پەنابەرانی زیندانی تێدا خستۆتە ڕوو.

بەهرۆز ئێستاش بەردەوامە لە تۆمارکردنی ئەو 
زیادەڕۆییانەی دەسەاڵتداران بەرامبەر زیندانیان 
دەکرێت و باڵوکردنەوەیان لە تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان، 
ئەمەش بۆتە هۆکار بۆ گواستنەوەی بەهرۆز 

لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە و تەریکخستنەوەی لە 
هاوڕێ زیندانەکان و لەژووری تەنیا 
تەریکخراوەتەوە. چونکە ئابڕووی کارە 
قێزەونەکانیان دەکات، وەک بەهرۆز چەندان جار لە 

 چاوپێکەوتنەکانیدا باسی دەکات.

 داهێنان...!

زیندان بۆ تەنیا ساتێکیش ورەی بوچانی لە 
نووسین نەهێناوەتە خوارێ، بەڵکو چاالکتر بووە و 
لەسەر هەلومەرجی ناو زیندان، ئازارەکانیان و 
دەردەسەریەکانی نووسیوە و ڕێکخراوەکانی مافی 
مرۆڤی لەو زانیاریانەی ناو ئەو ناوەندە ئاگادار 
کردۆتەوە. هەروەها لەو کارەی کە لەئێران 
دەستیپێکردوە نەوەستاوە کە لەسەر "بەردەوامی لە 
داواکاری کوردان بووە لە مافی ڕۆشنبیری و 

 سیاسی لە واڵت".

هەربۆیە بەهرۆز بەردەوام بووە لە نووسین، بۆ 
دوورکەوتنەوە لە دڕاندنی کاغەزەکانی کە تێیدا 
نووسیوە، بەهرۆز پەنای بردۆتە بەر تەلەفۆنە 
دەستیەکەی و ڕۆمانەکەی )جگە لە چیا، هیچ 

 ساڵەدا بۆ نووسین. ٥هاوەڵێک نییە( لەماوەی ئەو 

بۆچانی دەڵێ "هەموو جارێک نامەیەکم دەنووسی 
و بۆ هاوڕێیەکم دەنارد لە دەرەوەی زیندان، 
بۆئەوەی لە دۆسیەیەکی تایبەتدا بیپارێزێت دوور 

 لە دڕاندنی کاغەزەکانم.".

ساڵ درێژەیان کێشاوە، بەبێ  ٥ئەو نامانە 
ماندووبوون و نامۆبوون. بەپێی ئەوەی لە الپەڕەی 
خۆی نووسیویەتی" بۆ ماوەی دوور و درێژ کاری 

کاتژمێر  ٧١لەسەرکردووە، هەندێکجار گەیشتۆتە 
 لە ڕۆژێکدا"

ئەو کتێبەی دەنگ و سەدایەکی گەورەی دایەوە لە 
ئاستی جیهانی، ژمارەیەکی زۆری لێ فرۆشرا لە 
کردنەوەی فرۆشتنی کتابەکەی لە ئوستورالیا و 
لەسەر ماڵپەڕەکانی ئەنتەرنێت. بووە جێگای 
سەرنجی زۆرێک لە نووسەران و ڕۆمان نووسان 

ئەو کتێبەی هەڵبژارد بۆ  I Bookلە دنیا. هەروەها 
 ئەوەی لەسەر واڵەکەی بخوێندرێتەوە.

 گەشتی پڕ لەمەترسی...

ەیە، پەنابەرێکی ٧١٨١بەهرۆز لەدایکبووی ساڵی 
کوردی شاری ئیالمی ئێرانە، کە شارێکی سنووریە 
لەگەڵ کوردستانی عێراق )شارێکی کوردستانی 
ئێرانە(*. لە زانکۆی تربیا مدارس بەشی زانستە 
سیاسییەکانی خوێندووە لە تاران. لەسەرەتادا 
کاری ڕۆژنامەوانی کردوە لە ڕۆژنامەیەکی ناوخۆ، 
کە گرنگی بە کاروباری خوێندکاران داوە. پاشان 
لەچەند گۆڤار و ڕۆژنامەی دیکەی ئێرانی کاری 
کردووە.دوای ئەوەی بوو بەسەرنووسەری 
گۆڤاری"واریا" کە بەکوردی دەردەچێت و گرنگی 
بە کاروباری سیاسی و کۆمەاڵیەتی کوردی دەدات. 
لەوکاتەوە سەرنجی بەرپرسانی دەسەاڵتدارانی 
ئێرانی کەوتە سەر. بەتایبەت ئەو ڕۆژنامەیە 
دەمەتەقێ و گفتوگۆی لەسەر شێوەزاری زمانی 
کوردی ناوچەی ئیالم، و ترسی لەناوچوونی ئەو 
کەلتور وزمانەی دەدا لە ناو نەوەی تازە لەو 

 ناوچەیە.

بەهۆکاری ڕووبەڕووبوونەوەی  ٠٢٧١ساڵی 
مەترسی دەستگیرکردنی لەالیەن ئێرانەوە بەهرۆز 
ئێران، بەجێدێڵێت. ئەوەش چونکە نووسینەکانی دژ 
بە دەسەاڵتی ڕژێمی ئێران بوو. هەروەها داوای 
مافی کەلتور و سکۆالریزمی دەکرد، بەاڵم 
کۆتاییەکەی جێگیربوونی بوو لەو زیندانە 
دابڕێنراوە لە ئوستورالیا. ئەو شوێنەی وایدەزانی 

 کە "ئازاد دەبێت تێدا بنووسێت".

 ترس: 

بوچانی لەپشت دیوارە بەرزەکانەوە 
دەیگووت"تەندروستی زوربەی کات خراپە و 
دەروونی جێگیرنییە، لەنێوان هەستکردن بەبێهێزی 
و ڕەشبینی و خەمۆکی هاتووچۆی دەکرد". 
هەروەها دەڵێ" دەتوانم هەست بە هەستی 
دەروونی خۆم بکەم، کاتێک دەکەومە ناو 
خەمۆکیەکی  تووند، بەجۆرێک لە ژێر دەسەاڵتی 
خۆم نامێنێت، لەبەرامبەر خۆمدا دەستەوەستان و 
بێهێز دەبم". بوچانی لەوکاتانەی کە سەرقاڵە 
هەستی باشترە، و ئامانجێکی بۆخۆی داناوە تائەو 

 کاتە دوورودرێژە بێکۆتاییەی زیندانی لێ بڕوات.

 کاری ماندووکەر

سەرەڕای بوونی لەزینداندا، بەاڵم لەگەڵ جیهانی 
دەرەوەی نەپچڕابوو لە ڕێگەی وەتس ئاپ 
والپەڕەی تۆڕە کۆمەالیەتیەکانی دیکەوە، چونکە 
ئەنتەرنێت هەبوو. هەڵدەستا بەپەیوەندی لەگەڵ 
ڕۆژنامەنوسانی ئوستورالی کە سۆزدار بوون 
لەگەڵی، هەروەها ڕێکخراوە جۆراوجۆرەکانی مافی 

 مرۆڤ و قەڵەمی نێودەوڵەتی. 

سەرەرای ئەو ڕۆمانەی کە دەنگی دایەوە لە دنیا، 
نووسینی شیعر و پەخشان و کورتە چیرۆکی بۆ 
ڕاگەیاندنی کوردی لەبیر نەکردبوو. هەروەها نامە 
و وتار و نامەی فەرمی بۆ وەزیر و سەرۆک 
وەزیران نووسیوە، بەاڵم بەدەگمەن وەاڵمی 
وەرگرتۆتەوە. لە چاوپێکەوتنیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی 
گاردیان دەڵێت" پێشو و و ئێستاش هەر 
ڕۆژنامەوانم، سەرەڕای بوونم لەم شوێنە، ئەوە 

 کار و ئەرکمە."

 گیرانی

لەالیەن ڕژێمی ئێران دەگیرێت و  ٠٢٧٧ساڵی 
سوپای پاسداران لێکۆڵینەوەی لەگەڵ دەکەن. دوای 
مانگێک، ئازاد دەکرێت، دوای ئەوەی پاکانەی پێ 
پڕدەکەنەوە کە جارێکیتر نەگەڕێتەوە سەر 
نووسینە )شۆڕشگێڕیەکانی( کە پەیوەندی بە 
مافەکانی کوردانەوە هەبوو، بەاڵم کاری هاوڕێ 
ڕۆژنامەوانەکانی کە بۆیان دەنارد پێداچوونەوەی 
بۆدەکردن بەڕێگەی ئیمەڵ و بەشێوەیەکی نهینی، 

ساڵ ٠لە هاوڕێکانی دوای  ٧٧بەاڵم دەسەاڵتداران 
دەسگیر دەکەن، ئەوەش دوای فراوانبوونەوەی 
چاالکیەکانی و کارکردی لەسەر خەڵک و 
نزیکبوونەوەی زیاتری لەخەڵک. ئەوەش بەپێی 
یەکێک لە چاوپێکەوتنەکانی لەگەڵ هیومان رایتس 

 ۆچ.

لەوکاتانەدا بوچانی بەشێوەیەکی نهێنی لەگەڵ 
دەزگایەک لەتاران کاری دەکرد، لەژێر ناوی" 

هەواڵنێرانی ئێرانی". هەواڵی ئەو پۆڕتاڵە خێرا 
باڵوبۆوە، و دەسەاڵت پێی زانی، بۆیە جگە لە 
خۆحەشاردان و بیرکردنەوە لە ڕاکردن بۆ 

 دەرەوەی واڵت، هەڵبژاردەی تری نەبوو.

بۆ گاردیان دەڵێ "دوای ئەوەی دوایین هەواڵم لەو 
پۆڕتاڵە باڵوبۆوە"، بڕیارمدا بچم بۆ ئیالم بۆ 
دیدەنی دایکم، دەمزانی کە ئامانجی داهاتوو منم، 
دڵنیا نەبووم، بۆیە لەوێ نەمامەوە و بەڵێنمدا بچم 

 بۆ تاران بۆ خۆشاردنەوە لەماڵی هاوەڵێکم".

هەروەها "ئەو هاوەاڵنەی کە ئازادکرابوون، 
ئامۆژگاریان کردم کە دەستبەجێ واڵت بەجێبێڵم، 
چونکە دەسەاڵتداران بەدوامەوەن و من بە نەخشە 
داڕێژ و جێبەجێکەری ئەو گۆڤارە دەزانن". بۆیە 
بەرەو ئوستورالیا بەڕێکەوت" وایدەزانی کە 

 نیعمەتی ئازادی لەوێیە!"

دا بوچانی ئێرانی بەجێدێێت و لە ٠٢٧١لە ئایاری 
تەموز دەگاتە دورگەی کریسماس، دوای گەشتێکی 

ی ئابی هەمان ساڵ، ٠١پڕ لەمەترسی. 
دەگوازرێتەوە دورگەی مانوس و تاوەکو ئێستاش 
لەوێیە" بەبێ هیوای نزیک بۆ ئازادکردنی، بەدەر 
لەوەی ئەگەر بیگەڕێننەوە بۆ واڵتی خۆی ژیانی 

 لەژێر هەڕەشدا دەبێت"

بەهرۆز بوچانی ڕەتیکردۆتەوە کە داوای مافی 
پەنابەری بکات لە دەسەاڵتدارانی بابوا غینیای تازە 
و گوتی" بە ئیرادەی خۆم نەهاتوومەتە ئەم واڵتە، 

 بەزۆر هێنراومەتە ئێرە و ئەوەش قبوڵ ناکەم."

ئەوەش باش دەزانێت کە ژیانی لە مەترسیدا دەبێت 
لە ئەگەری دیپۆرتکردنەوەی بۆ ئێران و گرتن و 
ئەشکەنجەدان کەمترین شتە کە ڕووبەڕووی 

 بێتەوە.

جێی ئاماژەیە کە زۆر خۆپیشاندان کراوە بۆ 
داخستنی ئەو ناوەندەی دەست بەسەراگرتنە لە 
دورگەی مانۆس. ڕێکخراوی ڕۆژنامەوانانی بێ 
سنوور داوای پاراستنی گیان و دانی جێگیر بوونی 
دەکەن، چونکە " دڵنیان لەوەی کە ژیان و ئازادی 
لە مەترسیەکی گەورەدا دەبێ، لەکاتی ناردنەوەی 

 بۆ ئێران

"بوچانی لەبەرامبەر وەرگرتنی خەاڵتی ڕێکخراوی 
قەڵەمی نێودەوڵەتی بەدانی ئەندامەتی فەخری دەڵێ" 
هەستێکم ال دروست بوو، وەک منداڵ کاتێک 

 دیاریەکی پێدەدرێت لە ڕۆژی لەدایکبوونیدا."

/http://www.bbc.com/arabicسەرچاوە/ 
middleeast-45375534 
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 عبدالرحمن رسولنووسینی: 

لە هەموو واڵتێکی پێشکەوتوودا کە یاسا 
مەدەنی و سیکۆالر و شارەستانییەکان 
بەڕێوەدەچێت، ڕەچاوی پاراستنی مافەکانی 
مرۆڤ بەگشتی و مافەکانی منااڵن و ژنان 
بەتایبەتی کراوە. هەر بیروباوەڕێک کە 
هاندەربێ بۆ گەشەی توندڕەوی و دژە 
ئینسانی و باڵوکردنەوەی ترس و تۆقاندن و 

لەمپەری خراوەتە بەردەمی و  تیرۆریستی 
بەپێی یاسا موبەلیغان و بانگەشەکارانیان 
سزادراون لە پێناوی پاراستنی مافەکانی 
مرۆڤ. سەرجەم خاوەن فکر و ئایین و نەتەوە 
و کەلتوور و سوونەتە جیاوازەکان ئازادانە 
بەپێی یاسا بۆچوون و تێڕاونینی خۆیان 
دەخەنە ڕوو، بەاڵم بەبێئەوەی زیان و ترس و 
سوکایەتی بەهیچ مرۆڤێک بکەن، بەاڵم لە 
باشووری کوردستان پاش چەندین ساڵ 
لەدەسەاڵتی حیزبەکانی )یەکێتی و پارتی( 
وحیزبەکانی پارێزەری سیستەمە چەوسێنەر و 
نابەرابەرەکەیان لەژێر سایەی ئەو جۆرە 
سیستەمەدا بەئاشکرا و بەبێ هیچ ڕێگرێک 

ڕیکالم بۆ گەشەدانی بیروباوەڕی  بانگەشە و 
کۆنەپەرستی و دژەئینسانی دەکرێ، بانگەشە 
بۆ بیروباوەڕی توندڕەوی و تیرۆریستی 
دەکرێ، لە کەناڵەکانی تەلەفیزیۆنەکانەوە 
سوکایەتی بەژنان دەکرێ، لەالیەن مەالکانەوە 
پێیان دەگووترێ ژن داینەسۆرن، مەالی ئایینی 
فتوای جۆراوجۆر لەدژی ئاهەنگێڕانی نەورۆز 
و سەری ساڵی کوردی خەڵکی کوردستان 
دەردەکەن، هەر لەمزگەوتەکانەوە فتوای 
تیرۆرکردنی مرۆڤە ئازادیخوازەکان و 
کۆمۆنیستەکان دەدەن، هەر لەالیەن مەالی 
مزگەوتەکانەوە فتوای دژەئینسانی لەدژی 
خاوەن ئایینی ئیزیدی و زەردەشتی و کاکەیی 
دەدەن، بەئاشکرا ڤیدۆی وتارەکانیشیان لە 
فەیسبوک باڵودەکەنەوە. ئەوا ئەم جارەش 
لەالیەن بانگخوازێکی ئیسالمی بەناوی 
)دوکتۆر عبدالواحید( بەئاشکرا بانگەشە و 

ساڵە  ۹بەشودانی کچانی منداڵی نۆ  ڕیکالم بۆ 
دەکات، لەکاتێکدا لەوتەمەنەدا قۆناغی منداڵی 
تەواونەکردووە، بەشێکە لەپێشێلکردنی 

تاوانێکە لەدژی منااڵن  مافەکانی منااڵن و 
قەدەغەبکرێ.  پێویستە ئەوجۆرە بانگەشانە 

"د.عبدالواحد" بانگەواز دەکا بۆ ئاسایی بوونی 
 ٧٠ساڵ و  ٧٧ساڵ و ١شوکردنی منااڵنی 

ساڵ لەبەرئەوەی ئەمە لە ناو ئیسالمدا 
 . باوبووە لەو سەردەمەدا

لەسەردەمی ئێستایی گەشەی عەقڵ و زانست 
و ئازادی و مافەکانی مرۆڤ ودیموکراسی و 
شارەستانیەتدا دەیەوێ گەشە بەهەمان فکرو 
بیروباوەڕە دژە مرۆڤایەتییە بدات، کە 
مافەکانی منااڵن بە ئاشکرا پێشل دەکا 
وسوکایەتی بە مافەکانی ژنان دەکات و بەپێی 
پێوەری سەرجەم یاسا و ناوەندەکانی 
پارێزەران و بەرگریکارانی مافەکانی منااڵن و 

ئەم جۆرە تێڕوانین و  مافەکانی مرۆڤ، 
بۆچوونانە بە تاوان ئەژمار ئەکرێ 
لەبەرئەوەی سوکایەتی بەمنااڵن و ژنان 

مەلکەچ بوونیان بەرەو  دەکات، پەلکێشی 
کۆیالیەتی و چەوسانەوە و ئازاردان دەکات. 
بۆیە پێویستە وەک ئەرکێکی مرۆڤایەتی و 
ئازادیخوازی و پارێزەری مافەکانی منااڵن 
لەدژی گەشەی بیروباوەڕی کۆنەپەرستی و 

لەدژی ئەو  دژە مرۆڤایەتی بوەستینەوە 
بانگەشانەی ئەو مەالیانە بوەستینەوە، داوایی 
دادگایی کردن و بەسزاگەیاندنی ئەو کەسانە 

بانگەشە و هاندان و  ئەم  بکەین. لەبەرئەوەی
ڕیکالم کردنە بۆ ڕەواج دانە بە دەستدرێژی 
سێکسی بۆسەر منااڵن بەناوی 

مەزهەب و دینی ئیسالمەوە،  بیروباوەڕی 
جێگای نەفرەت و ناڕەزایەتی هەر مرۆڤێکی 
خاوەن ویژدان و کەرامەت و پارێزەری 

 مافەکانی منااڵنە.
ڕاستیەک هەیە ئەویش ئەوەیە کە بەپێی پالن 
و بەرنامە ئەم جۆرە مەالیانە لە وتاری 
مزگەوت و سەر شاشەی تەلەفیزیۆنەکان و 
کۆڕوکۆبونەوە و کۆنفرانسەکانیان لە 
بانگەشەکانیاندا سوکایەتی بە ژنان و 

بانگەشانە  ئازادیخوازان و منااڵن دەکەن، بەم 
دژایەتی نەک تەنها مافی منااڵن  دەیانەوێ 

بکەن، بەڵکو دەیانەوێ دژایەتی سەرجەم ماف 
کەلتور و سوونەت و یاسا سیکۆالر و  و 

مناڵ دۆستانە  مۆدێرن و مرۆڤدۆستانە و 
بکەن ڕوبەوویی یاسا و سیستەمە سیکۆالر و 

 . لە کوردستان شارەستانیەت ببنەوە 
هەرگیز لە سیستەم و یاسا شارەستانی و 
سیکۆالر و مەدەنییەکاندا ڕێگەی نەدراوە 
منااڵن بەشو بدرێن و پڕوپاگەندە بۆ 
قبوڵکردنی دروستکردنی ئەم دیاردەیە بکرێ، 
بەاڵم ئەو کەسە کۆنەپەرستانە دێن لەالی 
خەڵکی کوردستان بانگەواز بۆ بەشوودانی 

 . کچانی مندااڵن دەکەن
پێویستە خەڵکی ئازادیخواز و بەرگریکار 
لەمافەکانی منااڵن دەست بەتێکۆشان بکەن 
لەدژی باڵوکردنەوەی ئەوجۆرە بیروباوەڕە 
کۆنەپەرست و دژە ئینسانییە، لەبەرئەوەی لە 
یاساکانی مافی مرۆڤ و یاسای باری 

 ٧١کەسێتیدا دژی بەشودانی منااڵنی خوار 
ساڵ دیاریکراوە. بەاڵم دیارە الی ئەم 
بانگخوازە مافی منااڵن هیچ پێوەرێکی 
دانپێدانراو نییە و بەهیچ جۆرێک مافەکانی 

هیچ ڕیزێکی لێناگیرێ لەبەرئەوەی  منااڵنی کچ 
دەستدرێژی سێکسی بۆسەر کچی مناڵ بە 
مافی پیاو دەزانێ. کە لەمڕۆدا ئەم جۆرە 
نەریت و شەریعەتەی بەشودانی منااڵن دەبێ 
وەک تاوانی دەورانی بەربەریەتی مێژووی 

 .شارستانی سەیریان بکەین
 ٧١پاراستنی مافەکانی منااڵن و کچانی خوار 

ساڵ لە هاوسەرگیری ئەرکی دایکان و باوکان 
کۆمەڵگەی باشووری  و تەواوی مرۆڤەکانی
 .کوردستان و دەسەاڵتە

پێویستە بە هەمووالیەک منااڵن بپارێزرێن 
لەهەر جۆرە کارێک کە لەگەڵ تەمەن و توانای 

بڕیاردان و فشاری دەروونی و سەالمەتیاندا 
 .نەگونجێ

باڵوکردنەوەی ئەم جۆرە بیروباوەڕە دژە 
مرۆڤایەتییە دەبێ وەک بانگەوازکردن بۆ 
توندوتیژی و تیرۆر و تاوان بۆسەر منااڵن 
مامەڵەی لەگەڵ بکرێ. ئەم بانگەوازە لەپاڵ 
یاساکانی فرەژنی و سەپاندنی شەریعەتدا 
دەیەوێ کۆمەڵگەی مەدەنی کوردستان 

دواوە بگەڕێنێتەوە و بەرەو  بەرەو 
ناوەڕاست و بەربەریەت بەرێت،  سەدەکانی 

ئیسالمیەکان  حیزبە کۆنەپەرست و توندڕەوە 
زەمینەی کەلتوری و سیاسییان بۆچوونە 

بۆخۆش بێت تا هەژمونی و  دەسەاڵت 
دەسەاڵتی خۆیان بەسەر 

هەر وەک  باشووری کوردستان  کۆمەڵگەی 
 .ئێران بسەپێنن

هەربۆیە ئەگەر دەتانەوێ باشووری 
کوردستان وەک ئەفغانستان و ئێران 

نەچێتە ژێر سیستەمی دژە  و 
هاوشێوەی داعشی ئیسالمی، کە  مرۆڤایەتی 

ئیمام خومەینی ڕابەری ئیسالمییەکانی 
اوسەرگیری لەگەڵ ە هک گووتەیەتی  ئێران 

نۆ ساڵە جائیز نییە، بەاڵم  ۹منداڵی خوار 
دەتواندرێ لێی بسوویی واتە پێیابێنیت 

ئارەزووە سیکسییەکانی خۆتی  و 
پێدابمرکێنیتەوە، تەنانەت ئەگەر منداڵی نێو 
بێشکەش بوو. سەرچاوە )ئیمام خومەینی لە 

الپەڕە ) کتێبی تحریر الوسیلە ( بەشی دووەم 
پێویستە مرۆڤ دۆستان و هەموو دایک (  ١٤٢

ئازادیخواز و سەرجەم  و باوکێک و 
بەرگریکاران و ڕێکخراوێکی پارێزەری 

کە  مافەکانی منااڵن و مافەکانی مرۆڤ دەکەم 
لەدژی ئەم جۆرە بانگەشە و ڕیکالمە 

هاوشێوەی  بیروباوەڕی دژە مرۆڤایەتی
( کان کە هاوشێوەی ە)د.عبدالواحد بانگەوازی 

ئیمام خومەینی گۆڕبەگۆڕە  وتەکانی 
بوەستنەوە و داوای سزادانی بکەن لەسەر 
هاندانی توندوتیژی و دەستدرێژی سێکسی 

ساڵ.  ٧١بۆسەر منااڵن و کچانی خوار 
پێویسته بە گەشەدان بە تێکۆشانێکی 
هاوبەشی یەکگرتووانە داوای دادگاییکردنی 
ئەم بانگەوازە کۆنەپەرستە و دژە 

بکرێ و بەئاشکرا بەپێی یاسا سزا  ئینسانی 
 بدرێت...

 

ساڵە، پەیوەندی گرتنی  ٦١تەمەنی یاسایی کامڵبوونی جنسی بۆ ژن و پیاو 
، لەگەڵ “سەرو تەمەنی یاسایی کامڵبوون“ جنسی کەسانی گەورە ساڵ

کەسانی خوار تەمەنی یاسایی، تەنانەت ئەگەر بە ڕەزامەندی خۆشیان 
 بێت، قەدەغەیە و بەتاوان دەژمێردرێت...
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ک  وه  ر ڕێگای ئێمه، سه ی له و کۆسپانه ئه
  حیزبی کۆمۆنیستی ئێران، بۆ ئاڵوگۆڕپێدانی به

می  رهه ن، به کرێکاری هه  وه کرده حیزبێکی به
  مانه وتێکی دوورودرێژی مێژوویین. ئه ڕه
جیایی مێژوویی و گشتی   کن له یه وه نگدانه ڕه
چینی کرێکار و  پی ڕادیکاڵی ئێران له چه
ی جۆراوجۆر  شێوه  لێ جار و به ک گه روه هه

  له  کی ئێمه وییه ر پێشڕه . هه وه دووپاتم کردۆته
وی دابڕانی فیکری و سیاسی و  گره
ر  سه له  . ئێمه  یه ڕادیکاڵه  په م چه له  لیماندا مه عه
موو  هه  له  و پێش چووین، بۆیه ره به  وته م ڕه ئه
گرین، لێره  پی ڕادیکاڵی ده چه  له  کدا که یه خنه ڕه

ندێک تێبینی باسی  هێنانی هه  بێت به وێ ده و له 
  وته و ڕه ڵ ئه گه له  کانی حیزبی ئێمه جیاوازییه

م  مدا باسی ئه که کۆتایی باسه  ین. من له بکه
بڕوای من   به  م، چونکه که ده  جیاوازییانه

ر  تا ئێستاش هه هه  نووسی حیزبی ئێمه چاره
ک  ری بوون نه کان دیاریکه وێکچوونه
تی کرێکاران و  ندامه ی ئه له سه کان. مه جیاوازییه

ڵ کرێکاران،  گه لی حیزب له مه ندیی عه یوه په
ریکین تاوانی  خه  ئێمه  که  یه و نموونانه کێک له یه
ی  و پێشینه زموون  ڕ و ئه چاوکردنی باوه ڕه
 .بژێرین پی ناکرێکاری ده چه
دا  م باسه پی ڕادیکاڵ له چه  ستی من له به مه
  که  یه سۆشیالیستییه  شێوه  یله و مه موو ئه هه

کانی  قلیدییه ته  دوای شکستی هێزه دوابه
ی میللی و حیزبی  ره ئۆپۆزیسێونی ئێران، به

  دوای ئاڵوگۆڕه ت دوابه تایبه و به  توده
  وی" له نجامی "ڕێفۆرمی زه کانی ئه ئابوورییه

ئێران پێک هات، ڕێبازی چریکی و پاشان 
رینتر  دا گورزێکی به مانه نای ئه په و له ١تی  خه
و  کان، ئه په ماویست و لیبراڵ چه  گروپه  له

ری  نوێنه  بوون که  سازمانییه  شکڵ و شێوه
اڵم  بوون، به  ڕادیکاڵه  په م چه ڵدانی ئه رهه سه
ی گشتیی  چوارچێوه  بڵێم که  وه دا ئه ر لێره هه

ندیی  یوه په  گرتن له خنه ی من بۆ ڕه که باسه
ی  چوارچێوه  ڵ کرێکاران، له گه پی ڕادیکاڵ له چه

  وته م ڕه . ئه وه ی سیاسیی ئێراندا نامێنێته بازنه
  و گرووپانه ر باسی ئه گه ئاستی جیهانیدا )ئه  له
کۆمێنترن   کانی پێشتردا له وره ده  له  ین که که نه

نجاکانی  ڕاستی په ناوه  ( له وه وتبوونه دوور که
ناو  به گرتن له خنه ڕه  به  ره به ره به  وه زایینییه

حیزبی   رمی کۆمۆنیزم، که تی فه خه
ری بوو، شکڵیان  کۆمۆنیستی سۆڤێت نوێنه

پی نوێ  گرت. ترۆتسکیزم، ماویزم و چه

م  ڵدانی ئه رهه کانی سه کییه ره سه  رچاوه سه
مڕۆ ئیتر  ئه  وتانه م ڕه بوون. ئه  ڕادیکاڵه  په چه
و  ستداوه  ده تی خۆیانیان له وزوعییه مه
تا  هه  وه کانه سته ڕاستی شه ناوه  وتاون. له فه

ی چاالکی و  وره فتاکان ده می حه ی دووه نیوه
  ش له مانه بوون، ئه  وتانه م ڕه قی ئه ونه ڕه

  وه چینی کرێکاره  ی جیایی له ڕوانگه
پی ڕادیکاڵی  شنی چه چه  ندی له تمه تایبه

ر  سه  کاریان کردۆته  و دیاره  یه ئێرانیان هه
اڵم  کان، به ئێرانییه  وته بۆچوون و پراتیکی ڕه

  وه بێت ئه ده  وتانه م ڕه ی ئه وه بۆ لێکدانه
تی و  ی چینایه رچاوه سه  رچاو بگرین، که به له

پی  تییان جیاواز بوو. چه اڵیه ی کۆمه چوارچێوه
ریکا  مه ورووپای ڕۆژئاوا و ئه ئه  ڕادیکاڵ له

  وه و بزووتنه ری ئه نجام و نوێنه ره ق به قاوده ده
بوو  نه  تییانه چینایه  و داخوازه و ئه تییه  اڵیه کۆمه

نجام و  ره پی ڕادیکاڵ به ئێران چه  له  که
  ی خۆم له که من باسه  ریان بوو. بۆیه نوێنه

  ت که تایبه ، به م که پی ئێراندا ده ی چه چوارچێوه
  وه قویمییه ی فۆرماڵ و ته باره یان له مه ئه
ڵ حیزبی  گه وخۆتری له ندێکی ڕاسته یوه په

 . یه کۆمۆنیستی ئێراندا هه
  پی ڕادیکاڵی ئێران له ی چه وه وتنه تاک که  به

و   یه لماندن هه سه  پێویستی به  چینی کرێکار، نه
  له  په م چه . ئه رسوڕمانیشه جێگای سه  نه

  می شکستی حیزبه رهه به  کدا که بۆشایییه
ژوای ئێران  کانی ئۆپۆزیسێونی بۆر ریتییه نه

ی میللی بوو، شکڵی  ره و به  ، حیزبی توده واته
کانی  دێرینه  نێو خودی ئامانجه له  گرت، که

پ و ڕاستی بۆرژوازی  کانی چه باڵه
ری ڕێفۆرمیزم  یشتووی ئێراندا، نوێنه پێگه تازه

پی ڕادیکاڵ  ی چه خنه و ناسیۆنالیزم بوون. ڕه
ک بوو  یه خنه ڕه  ریتییانه نه  م حیزبه ر به رانبه به
  و ئامانجه ئااڵی ئه  و حیزبانه ئه  که  وه له

وشتی  و ڕه شێوه   ال نابوو، وه یان وه بۆرژوایانه
  و ئامانجانه دیهێنانی ئه یان بۆ وه هێمنانه

پی ڕادیکاڵ  ڵدانی چه رهه پێش. سه  گرتبووه
  م ئااڵیه ر ئه گرتنی هه وه  سته ده می به رهه به

،  وه تیی دیکه اڵیه ن هێزێکی کۆمه الیه بوو له
رجێکی ئابووری و سیاسی  لومه هه  له  دیاره

ستکاریکردن و  بات بۆ ده قی خه جیاوازدا چه
داریی ئێران و  رمایه ی سه وه نکردنه نۆژه

خۆیی سیاسی و ئابووری،  ربه دابینکردنی سه
بۆرژوازی  بۆ ورده   وه بۆرژوازییه  له

مان کاتدا  هه  له  یه وه م گواستنه وه. ئه گوێزرایه
وتی فیکریی  ندێک ڕه نجامی هه رئه به

ئاستی   پ له ی چه وه بزووتنه  نووسساز له چاره
ندێک ئاڵوگۆڕی  ها هه روه جیهاندا بوو، هه

ئابووریی سیاسیی ئێراندا. من   تی له ڕه بنه
ر  ، هه م باسانه ر ئه سه  دا ناتوانم بچمه لێره

و  وی" و ئه ڵێم، "ڕێفۆرمی زه ده  نده وه ئه
بینای  دا له یه و پرۆسه له  که  گرنگانه  ئاڵوگۆڕه

تیی  ی چینایه واره قه  ئابووریی ئێراندا و له
نووسسازیان  کی چاره ڵدا پێکهاتن، گرنگییه کۆمه

کان و شکڵپێدانی  ریتییه نه  ی حیزبه وه توانه  له
و  ره نانیان به و پاڵپێوه  نوێیه  په م چه ئه

وشتی  و ڕه  داخوازیی ڕادیکاڵتر و شێوه
  بوو. له باتی سیاسیدا هه خه  تر له وانه توندڕه
ئابوورییه، دۆخی جیهانیی   م ئاڵوگۆڕه پاڵ ئه

ت  تایبه  ناو سۆشیالیستی و به ی به وه بزووتنه
ها پۆپۆلیزم،  روه ڵدانی ماویزم و هه رهه سه

ر  هه  ریکای التین که مه ئه  ناسیۆنالیستی له
جۆرێک ستراتیژیی ناسیۆنالیزم و  کامیان به

یان  دا به سته واڵتانی ژێرده  ڕێفۆرمیان له
یاڵی پێویست بۆ دیاریکردنی  کرد، ماتر ده

یان  نوێیه  په م چه سیمای سیاسی و تیۆریی ئه
 .کرد م ده راهه فه
ر  سه ختی له بێت جه ی ده و شته ر حاڵ ئه هه  به

م  پی ڕادیکاڵی ئێران به چه  که  یه وه ، ئه وه بکرێته
ی  رگه ند و جه ناوه  له  وه بنه ر له هه  جۆره
بوو و پێی  دایک نه تیی کرێکاریدا له زایه ناڕه
ی ئامانج و  ڕوانگه  گرت. له ڵنه هه
یلێکی  ری مه نوێنه  په م چه ، ئه وه کانه سته به مه

و سۆسیالیزمی کرێکاری و  ره ت به تایبه
بوو.  تی نه ندارێتیی تایبه ی خاوه وه شاندنه ڵوه هه

ریی  باتی دژی ئیستیبدادی"، "دادوه "خه
ئیمپریالیزم"   خۆیی له ربه تی" و "سه اڵیه کۆمه
باری   بوو. له  په م چه ڕۆکی سیاسیی ئه ناوه
رانی،  ، تێکۆشه په م چه ی ئه وه پێکهاته لییه مه عه

کانی  رکه یدانی چاالکی، زمانی، ئه کانی، مه کادره
و شکڵ و  نجام ئه ره کانی و سه و کارکرده

ر  کردن، هه بات پێشنیاری ده ی بۆ خه شێوانه
  تییه اڵیه کۆمه  چینه  موویان له هه

  گرت، که یان ده رچاوه سه  وه کانه ناکرێکارییه
ڵگرتبوو. من  کانیانی هه ئااڵی ئامانجه  په و چه ئه

لییانه  مه عه  نه م الیه ر ئه سه  وه ڕێمه گه دواتر ده
ک  وایه که  په م چه چۆن ئه  م که ده و نیشانی ده 

ری ڕووناکبیرانی ناڕازیی بۆرژوازی  به  بوو، به
  که  ڕۆشنه  نده وه ر ئه دوورابوو، هه

، ئاسایی  په م چه ی چینی کرێکار له وه جیامانه به
ورانی پێش  درێژایی ده ، به گر بووه ڵنه و چارهه
  رچاو له کی به ندییه یوه ت په نانه ته ١١شۆڕشی 
تیی کرێکاری و  زایه و ناڕه  په م چه نێوان ئه

شی  بینراوه، به دا نه تییه زایه و ناڕه ندی ئه نێوه
  م جیایییه ئاشکرا ئه به   په م چه زۆری ئه ره  هه

ی و  که جوتیاره  کات. ماویست به ده  تیۆریزه
و  چیرۆکی مۆتۆڕی چکۆله   چریکی شار به

 ١١ی شۆڕشی  کدارانه ڕی چه و شه وره  گه
  په م چه نگوتنی واقیعی ئه ڵه مین تێکهه که یه
تیی  اڵیه ک چینێکی کۆمه ڵ کرێکار، وه گه له

ی شۆڕش بوو، مێژووی  وره مێژوویی ده
یدان  مه  ناچار له و به م جیایییه  سپاندنی ئه چه
 . یه ڕادیکاڵه  په م چه رچوونی ئه ده
گوت مارکسیست  خۆی ده  به  په م چه ر ئه گه ئه

میان،  که بوو، یه کی هه ره دوو هۆی سه
ک )و  تیۆرییه وه  وانه ی ئه ڕوانگه  مارکسیزم له

ر( بوو بۆ  به عته تیۆری مو  ڕاستیدا تاقه  له
  ئارادا بوو به  له  ئاڵوگۆڕی بارودۆخێک که

  ی شۆڕش به کی توندوتیژ. ئیده یه شێوه
  به  س که ر که و هه گرێدراوه   وه مارکسیزمه

شوێن  به  رخه م چه درێژایی مێژووی ئه
بووبێت،   وه ناکاو و توندوتیژه ئاڵوگۆڕێکی له

واو  دیهێنانی ڕێفۆرمی ته ت بۆ وه نانه ته
می فیکری  سیسته  له  بۆرژوایی، ناچار بووه

ر  . هه وه ک بۆ مارکسیزم بکاته خۆیدا جێگایه
کانی  مارکسیسته  ک گوتم ماویزم و شێوه وه
ی کافی  ندازه ئه  گرتوویی به نه ره بی په کته مه

  لی و میللی که گه  مارکسیزمیان کردبووه
بتوانێت   سته بۆرژوازیی ناڕازیی واڵتانی ژێرده

مڕۆ  ت ئه ڵبه هه  زعه م وه چاوی بکات. ئه ڕه
  ئاوا هاتبوونه  که    " و "مارکسیستانه و ئه  گۆڕاوه

چنه  یدان ده مه  خێرایی له  ریکن به یدان، خه مه
مڕۆ ئیدی بۆ ڕووناکبیری واڵتی  ر، ئه ده 

شۆڕش.   و نه مارکسیزم مۆده   نه  سته ژێڕده
پی ڕادیکاڵی ئێران  چه  کدا که یه وره ده  اڵم له به

نیا ڕێگای  شکڵی گرت، مارکسیزم ته
ئیعتیبارێکی   شنه ر چه ستهێنانی هه ده وه

 .وتێکی ڕادیکاڵ بوو ک ڕه سیاسی وه
  خۆی به  وته م ڕه ئه  دا که وه م له هۆی دووه
ت و  وقیعیه ڵواسی، مه هه  وه مارکسیزمه

خودی ئێران و   جێگاوشوێنی چینی کرێکار له
ڵدا  کۆمه  یدانی سیاسی له و مه ره ڕووهێنانی به

  پی ڕادیکاڵ چینی کرێکاری به . چه بوو
ی خۆی دانابوو،  که ل"ه پشتی "گه بڕبڕه

داخواز و   دایه ده رچی گوێی نه گه ئه
و  خۆکانی ئه ربه سه  کان و ئامانجه پێویستییه

نگری  ر و الیه نوێنه  م خۆی به رجه ، سه چینه
  زانی، به ل( ده گه  شێک له ک به کرێکار )وه

تی خۆیدا، جا  سیاسه  له  په م چه ئه  ک که یه ڕاده
جێگای بۆ   وه یان و بۆچوونێکه ر به هه  به

ناچار  به   مان ڕاده هه  ، به وه کرده کرێکار ده
زگای  نێو ده  رێته بوو مارکسیزمیش به ده

 . وه فیکریی خۆیه
پ نزیک  چه  وتی شۆڕشدا کرێکاران له ڕه  له

کرێکار مادام   نده وه ر ئه اڵم هه ، به وه بوونه
ی خۆی  ی شۆڕشگێڕانه وه بزووتنه

،  حیزبی نییه  ، مادام که روسامانی نییه سه
ی واقیعی و  شێوه  و خۆی به  ی نییه رنامه به

ر به  رانبه خۆی به ربه بیلفیعل ئاڵتێرناتیڤی سه
، ناچار  کردووه اڵتی سیاسی دروست نه سه ده 

و  پترین ئه ڕادیکاڵترین و چه  بڕێته چاو ده
م  ر ئه ئارادان. هه   ڵ له نێو کۆمه له  ی که وتانه ڕه

و  ره موو واڵتان به هه کرێکاران له  میکانیزمه
م  بات. هۆی ئه پی بۆرژوازی ده باڵی چه

پێی  ک به ، کرێکار نه ڕۆشنه  یه له سه مه
  ڵکه.. جریدی، به زووی ته ئاره

 تیی کرێکاری ندامه حیزبی کۆمۆنیست و ئه
 پیڕادیکاڵ"وکرێکارانچه

 نووسینی:مەنسورحیکمەت
 بەشی سێهەم و کۆتایی

٤١بۆ الپەڕە   
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فەرمانبەران و ستافی سەر بە فرۆکەخانەی 
هامبێرگ ماندەگرن و بە دەیان گەشتی 

 ئاسمانیش ڕادەگیرێت.

بەپێی هەواڵێک کە لە چەندین ماڵپەڕو 
ڕۆژنامەدا باڵوکراوەتەوە، بە نموونە ماڵپەڕی ) 

Cast Net)  باڵوی کردەوە کە فەرمانبەران و
ستافی فڕۆکەخانەی هامبێرگ مانگرتنێکی 

 کاریگەریان ئەنجامدا.

هەر لە هەواڵەکەدا ئەوە هاتووە کە ئەو 
مانگرتنە بووەتە هۆی ڕاگرتن و 
هەڵوەشاندنەوەی دەیان گەشتی ئاسمانی. بە 
پێی هەواڵەکان لەو بارەوە ژمارەی گەشتە 
ڕاگیراو و پوچەڵکراوەکان گەیشتۆتە سەرووی 

 گەشتی ئاسمانی. ١٢

جێگەی باسە ئەو مانگرتنە لە سەرەتای شەوی 
ئەم مانگەدا بانگەوازی بۆ کرا لەالیەن  ٦/  ١

(یەوە. بۆیە بڕیار درا کە  Ver Di(سەندیکای 
ی مانگ ٦ی بەرەبەیانی ١لە کاتژمێر 

مانگرتنەکە ئەنجام بدەن بە شێوەی کوتوپڕ. 
هەر بۆیەش کاریگەری زۆری دانا لەسەر 

 فرۆکەخانەکە و دەسەاڵتدارانی فرۆکەخانەکە.

مەبەست و ئامانجی مانگرتنە بۆ ئەوەبوو کە  
موچەکانیان زیاد بکرێت. قسەکەرانی 
سەندیکاکە دەڵێن دەسەاڵتدارانی فرۆکەخانەکە 
هەندێک موچەکەیان زیاد کردووە, بەاڵم هێشتا 
زۆر کەمە و کێشەی کەمی مووچە چارەسەر 
ناکات. بە پێی لێدوانی نوێنەرو قسەکەرانی 
ستافی ناو فڕۆکەخانەکەش ئەوان داوا دەکەن 

یورۆ کە دەکاتە  ٠١٥کە مووچەکانیان  مانگانە 
دۆالری بۆ زیاد بکرێت. وە ئەوان دەڵێن  ١٧٥

دەبێت بۆ تەواوی ستاف و هەموو 
 کرێکارەکانیش هەمان بڕە پارە زیاد بکرێت.

بە پێی لێدوانی وتەبێژی فرۆکەخانەکە بۆ 
کەناڵەکانی ڕاگەیاندن، سەندیکای ڤێردی 
کەوتۆتە بەر ڕەخنەباران. ئەوەش زیاتر بەهۆی 
ئەوەوە بووە کە ڤێردی هیچ ماوەی دانەناوە تا 
مانگرتنەکە ئەنجام بدرێت. هەر ئەو شەوەی کە 
بانگەوازەکە کراوە دوای چەند کاتژمێرێک 
مانگرتنەکە ئەنجام دراوەو ئەوەش زیاتر 

 کاریگەری داناوە لەسەر گەشتە ئاسمانیەکان.

بە سەدان هەزار لە خەڵکی ئیتالیا ڕژانە سەر 
شەقامەکان لە دژی حکومەتە پۆپۆلیستەکەی 

 ئیتالیا!

بەپێی چەندین سەرچاوەی جیهانی و ماڵپەڕە 
 ,The Australian(ڕسمیەکان بۆ نموونە 

The Local Italy,Duetsche 
Welle ,DW)  و چەندین سەرچاوەی تریش

ئەو هەواڵەیان بە گرنگیەکی زۆرەوە 
 باڵوکردۆتەوە.

بە پێی هەواڵەکان بە سەدان هەزار لە 
ئیتالیەکان ڕێپێوانێکی ناڕەزایەتی بەکۆمەڵیان 
کە وەکو خۆپیشاندانێکیش دەرکەوت 

 بەڕێخست بە ناو شەقامەکانی شاری ڕۆم دا .

ئەو ڕێپێوان و ناڕەزایەتیە بە دژی سیاسەتە 
ئابووریە شکستخواردووەکانی حکومەتە 
پۆپۆلیستەکەی ئیتالیا ئەنجام درا. خەڵکی 
ئیتالیاو بەشداربووانی ڕێپێوانەکە کە بۆ 
دەزگاکانی ڕاگەیاندن قسەیان دەکرد باسی 
بێکاری و نەبوونی کاری تەواویان دەکرد. بە 
تایبەتی ئەوان دەیانگوت کە بێکاریەکی 

 لەڕادەبەدەر لە نێو چینی گەنجاندا باڵوبۆتەوە.

جێگەی باسە کە ئەو ڕێپێوانە سەدان هەزاریە 
لە خەڵکی ئیتالیا بە بانگەوازو کاری 
ڕاستەوخۆی گەورەترین سەندیکای پیشەی 

  .(CGILئیتالیا ئەنجام درا بە ناوی)

ڕێپێوانەکە لە ژێر شیعاری : )دواڕۆژ بۆ 
کارە ( ئەنجامدرا. ئامانجی سەرەکی ئەو 
ڕێپێوانە سەدان هەزاریە بۆ ئەوە بوو کە 
حکومەتی ئیتالیا بێتەوەهۆش خۆیی و ئەو 
هەموو بێکاریەی کە هەیە لەواڵتدا چارەیەک 

 بدۆزێتەوە چارەسەری بکات.

بە پێی داتاکان کە لەدەزگاکانی ڕاگەیاندنەوە 
باڵوکراوەتەوە ئیتالیا سێیەمین واڵتە  لە دوای 
یۆنان و ئیسپانیا دێت لە ئەوروپادا کە ڕێژەی 
بێکاری تێدا زۆر بەرزبۆتەوە. ڕێژەی بێکاری 

بەرزە و لە نێو گەنجانیشدا  ١,١بە گشتی بۆ 
. کە ئەو ٧١,١ڕێژەی بێکاری بەرز بۆتەوە بۆ 

ڕێژانەش بە نسبەت واڵتانی تری ئەوروپاوە 
 زۆر بەرزە.

ئەو خەڵکانەی کە بەشداری ئەو ڕێپێوانەیان 
کرد، هەروەها نوێنەرانی سەندیکا پیشەییەکان 
دەڵێن کە ئیتالیا خاوەنی زۆر بەرهەمی 
سروشتی بەنرخە و قەت نابێت خەڵکەکەی لەو 
بێکاری و کەمی داهاتەدا بژی. بۆیە هۆی 
هەموو ئەو داڕمانی ئابووریەیان خستۆتە ملی 

 ئەو حکومەتە پۆپۆلیسەتەی ئیتالیاوە. 

 

مانگرتنی کرێکارانی مەکسیک تەشەنەدەکات و 
کارخانەی سەرسنوور  ٦٨سەرکەوتنیش لە 

 ڕادەگەیەنن!

هەواڵێک کە لە هەندێک سەرچاوەی مەکسیکی 
 San Antonioو ئەمەریکاییدا لەوانە) 

Express-News  هەروەها ماڵپەڕی

)Socialist Worker Organization )  دا
کارخانە و  ٦٨باڵوکراوەتەوە، کرێکارانی نێو 

کۆمپانیای سەرسنوور سەرکەوتن ڕادەگەیەنن 
 لە مانگرتنەکانیاندا.

مانگرتنەکە چەندین هەفتەیە بەردەوامە و 
 ٠٥جەماوەرێکی زۆریش کەلەسەرووی 

هەزارەوە مەزندە کراوە بەشداری تێداکردووە 
وداواکاریەکانیشیان جێبەجێکران. داواکاری 
دەستبەجێی کرێکاران لەو مانگرتنانەدا 
بریتیبووە لە بەرزکردنەوەی موچەکانیان و 
پێدانی پاداشت. ئەو مانگرتنە وای لە خاوەن 
کارگە و کۆمپانیاکان کرد کە مووچەی دەیان 

 ٪ بەرزبکەنەوە.٠٢هەزار کرێکار بە ڕێژەی 

هەروەها بێجگە لە بەرزکردنەوەی 
مووچەکانیان کرێکارەکان بڕێک پارەیان 

هەزار  ١٠بەسەریەکەوە پێدرا کە بریتیبوو لە 
دۆالری  ٧١٨٥پەسۆس کە دەکاتە نزیکەی 

 ئەمەریکایی.

لەو مانگرتنانەی کرێکاراندا تەواوی سەندیکا و 
یەکیەتییە کرێکاریەکان ڕۆڵی کاریگەریان 
هەبووە لە ڕابەرایەتیکردن و بەئەنجام 
گەیاندنی مانگرتنەکاندا. وە هەر ئەوانیش 
هەواڵی ئەو چاالکی و جم و جۆڵەیان 
باڵوکردەوە و بە شارەکانی ترو کارخانەکانی 

 تریان گەیاند.

بەپێی هەواڵەکان هەر کە کرێکارانی کارگە و 
کارخانەکانی تری شارەکانی سەرسنوور 
هەواڵی ئەو سەرکەوتنەیان پێگەیشت ئەوانیش 
دەستیان دایە مانگرتن و کارەکانیان 
بەجیهێشت. ئەوانیش بە وێنەی هاوڕێکانیان 

کارخانەی کە سەرکەوتنیان بەدەست  ٦٨لەو 
هێنا داوای هەمان شت دەکەن و دەیانەوێت 

 مووچەکانیان بەرزبکرێتەوە.

جێگەی باسە کە ئەو کارخانانە بە ئەکویالدۆڕا 
ناسراون کەدەکەونە شاری ماتامۆرۆس لە 
سنووری تەکساسی ئەمەریکا. تەواوی ئەو 
کارخانەو کۆمپانیانیانە هەموویان لەالیەن 
کەسانی بێگانەوە خاوەندارێتی دەکرێن. واتە 
هیچیان کۆمپانیا و کارخانەی مەکسیکی نین. 
بەاڵم لەبەرئەوەی کە کرێی کار لە مەکسیک 
زۆر هەرزانە بە بەراورد لەگەڵ ئەمەریکادا 
بۆیە خاوەن کۆمپانیا و کارخانەکان بۆ 
بەدەستهێنانی قازانجی زۆر هێناویانن بۆ ناو 

 مەکسیک.

 

مەکسیکیەکان لە" کۆیلەتی سەردەم" بەند 
 . دەکرێن لەکەنەدا

بازرگانی کردن بەمرۆڤ لە کەنەدا، ژمارەیەک 
کرێکاری مەکسیکی دەهێننە کەنەدا و لە 

 هەلومەرجێکی کۆیالتی کاریان پێدەکەن.

ی شوبات لە شاری کۆرن وێل کە ٧٧
 ٦١دەکەوێتە هەرێمی ئۆنتاریۆ، پۆلیس توانی 

کرێکاری مەکسیکی ئازاد بکات لەدەستی باندی 
 بازرگانیکردن بە مرۆڤ. 

کرێکار کە وەک  ٦١پۆلیس دەڵێت" توانیمان 
کۆیلەی سەردەم هێنراونەتە کەنەدا لە 
مەکسیکەوە لەالیەن بازرگانانی مرۆڤ، و 
ناچاریان کردوون وەک کرێکاری پاککەرەوە لە 

 ئۆتێلەکان کاریان پێبکەن".

دوای ئەوەی ئەو کرێکارانە کە زوربەیان 
دەبێت ڕاهێنانیان  ٦١-٠٢پیاون و تەمەنیان لە 

پێکراوە کەچی بڵێن لەکاتی هاتنە ناو کەنەدا. 
لەهەولومەرجێکی" زۆر خراپ"  ژیاون. لە 

 Barrie andشوێنە گەشتیارەکانی وەک 
Wasaga Beach  لە  ناوەراست و

ڕۆژهەاڵتی ئۆنتاریۆ خراونەتە سەرکار. رۆژی 
پۆلیس گوتی کە  ٧٠/٠/٠٢٧١شەممە ٠

سێشەممەی ڕابردوو ئازادیان کردوون، دوای 
و  Barrieئەوەی لەالیەن پۆلیسی شارۆچکەی 

داواکاری گشتی و پۆلیسی خزمەتگوزاریە 
 سنووریەکانەوە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا کراوە. 

Rick Barnum   جێگری پۆلیسی فیدڕاڵی لە
گوتی" بازرگانیکردن بە  Barrieشارۆچکەی 

مرۆڤەوە، کۆیلەتی مۆدرێنە" و " هۆکاری 
 سەرەکی ئەو تاوان ئیستیغالل کردنە".

پۆلیس ئەوەشی گووت کە "ئەو بازرگانانە 
دەستیان بەسەر ئەو کرێیەی وەردەگرن 
گرتووە. ئەو قوربانیانە پارەیەکی زۆریان 
داوەتە ئەو بازرگانانە تاوەکو لە مەکسیکەوە  
بیانهێننە کەنەدا، بۆئەوە پارەی پرۆسەی فیزە 
و معامەالت و ڕێگاوبان و گوستنەوە و شوێنی 

 ماڵ و حالیان لێوەرگرتوون.

ئەو کرێکارە مەکسیکیانە لەم شوێنە 
گەشتیاریانە کە دەکەونە هەرێمی ئۆنتاریۆ 

 ,Collingwood, Innisfilکاریان کردووە)
Oro-Medonte and Cornwall, ) 

پۆلیس ئەوەشی گووت کە ئەو کرێکارە 
 ٥٢مەکسیکیانە هەندێک جار لە مانگێکدا تەنیا 

دۆالری کەنەدیان بۆ دەمێنێتەوە، بەشەکەی 
دیکە بازرگانەکان بەناوی باج و گواستنەوە و 

 کاروباری ئیداری لێیان وەردەگرن.

یەکێک لە کرێکارەکان بەپۆلیسی گووتبوو 
"دوێنێ شەو بە کۆیلەیی نووستم، ئەمڕۆ 

 بەیانی بە ئازادی لەخەوهەستام!!".

هەواڵیناڕەزایەتییەکرێکارییو
 جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنی شوان عەزیز و ئاراس رەشید
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بۆپێشەوە: بەم دوایانە شورای هاوپشتی 
خەڵکی کوردستان پێکهاتنی خۆی ڕاگەیاند... 
ئەم شوراییە چییە؟ چۆن پێکهات و پێداویستی 

 پێکهاتنەکەی بۆچی دەگەڕێتەوە؟ 
شووڕای هاوپشتی خەڵکی سەدیق کەریمی: 

کوردستان لەئەنجامی ناعەدالەتی و بێ مافی و 
نابەرابەری ژیان خەڵکی کوردستانەوە 
دروست بووە، کاتێک مناڵ بووین پێیان 
دەگووتین پێشمەرگە بۆ کوردستانە، دەبێ ئێمە 
واڵتمان هەبێ، بۆ بەرابەری ژیانی ئینسانەکان 
ئەمە لەالیەن حیزبەکانی کۆمەڵە و 
دیموکراتەوە بانگەشەی بۆ دەکرا، کاتێک من 
لەناوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کاری 
تەشکیالتیم دەکرد سەیرم دەکرد من و 
کادیرێکی دیموکرات دروشمان دەنووسی کە 
بژی کۆمەڵە و بژی دیموکرات، بەاڵم 
لەهەمانکاتدا نیگابانەکەی ئێمە پاسداربوو، 
جاش بوو کە ئێمەی دەپاراست، ئەمە بووە 
هۆی ئەوەی کە بۆماوەی چەندین ساڵ کاری 
تەشکیالتی بکەم. کە هاتمە دەرەوە وردبینم 

بۆم دەرکەوت کە ئەوانەی کە بەناوی  ,کرد
کوردایەتی و دڵسۆزی کاردەکەن تەنها 
پێشمەرگەی سادەیە کە دڵسۆزانە خزمەت 
دەکەن، بۆم دەرکەوت هیچ کام لە ڕابەرانی 
کورد دڵسۆزی پێشمەرگە و خەڵکی کوردستان 
نین. دواتر بە پێویستم زانی کە پێشمەرگە 
بگەڕێتەوە شوێنی خۆی و بەرابەری ژیان لە 
کوردستان بەدی بێت. بەدواداچوونم لەسەر 
پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان کرد بۆم 
دەرکەوت کە ئەوان غەدری زۆریان لێکراوە، 
ساڵێنێکی زۆر خەباتیان کردووە و کەم ئەندام 
بوون و بوونەقوربانی، بەاڵم ڕێگەیان پێ 
نەدراوە ڕەخنە لە سکرتێری حیزبەکەیان 
بگرن، کاتێک ڕەخنەیان گرتووە خراونەتە 
دەرەوە، حیساب بۆ بۆچوون و تێڕوانینەکەیان 
نەکراوە، ئەمە قسەی پێشمەرگە دێرینەکان 
خۆیان بووە کە دەڵێن کاتێک ڕەخنەیان دەگرت 
لەسکرتێر پێیان دەگووترا پاڵیان پێوەبنێن 
بابچنە ئەوروپا و ئەمریکا بابچن سەگ بەخێو 

بکەن یان بیان نێرن بۆ شەڕ بۆئەوەی ببینە 
قوربانی. دواتر دەنگ و بۆچوونی پێشمەرگە 
دێرینەکانم کۆکردەوە کە پێویستە چی بکەین 
بۆ داهاتوو. دیارە بەهۆی ئەوەی من چەند 
ساڵێک لەکاری نیزامی و پێشمەرگایەتی دا 
تێکۆشاوم تەنها بیرم لەبواری چەکداری و 
نیزامی دەکردەوە، بەاڵم پێشمەرگە دێرینەکان 
مخالیفی کاری نیزامی بوون موافیقی کاری 
مەدەنی بوون، بەاڵم کاری مەدەنی بۆئەوەی 
خەڵکی کوردستان ڕزگاری بێت لە ئاغاو 
سەرۆک عەشیرەت و خوای سەر زەمین، 
پێشمەرگە دێرینەکان و خەڵکی ئازادیخواز وا 
بیریان کردەوە کە ئێمە دەبێ پەناببەین بۆ 
کاری شووڕا ، بەسیستەمی شووڕا، 
لەبەرئەوەی سیستەمی شووڕای پێشتر کاری 
پێ کرابوو خەڵکی شاری سنە و ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان لێی ڕازبوون، کەپێش کۆماری 
ئیسالمی کاری پێ کرابوو لەدوای هاتنە 
سەرکاری کۆماری ئیسالمی نەیتوانی لەناو 
خەڵکدا ئەو سیستەمە البەرێت تەنها توانی 
ناوی شووڕای خەڵک بگۆڕێ بۆ شووڕای 
کۆماری ئیسالمی. لێرە تێگەیشتم سیستەمی 
کاری شووڕای سیستەمێکی خەڵکییە، کۆماری 
ئیسالمی بەو دیکتاتۆری و ملهوڕی یەی کاری 
پێ دەکات و سەرکەوتووبووە. لەگەڵ 
هاوڕێیان گەیشتینە ئەو ڕایەی کە لە 
کوردستان ناکرێت بەرەو کاری نیزامی و 
چەکداری بچێت، چونکە بەکاری چەکداری 
بەرەوکاری توندتیژی دەچین. کەواتە 
چارەسەر یەکبوونی هێزی نیزامی یە، 
جائەوەش ناوی ئەرتەش بێ یان پێشمەرگەبێ 
یان سووپا بێ. دواتر پەنامان بۆ گفتوگۆکردن 
برد لەگەڵ خەڵکانێک کە تەماعکارنەبن، ئەو 
خەڵکە خۆبەخش و دڵسۆزانە ئامادەن بۆ کاری 
خۆبەخشی و دەیانەوێ تەنها خزمەت بە 
خەڵکی کوردستان بکەن. لەناو ئەو خەڵکە 
خۆبەخش و دڵسۆزانە پرسیارمان کرد کە 
کاری شووڕا چۆنە، چ بکرێ باشە، لەناو ئەو 
کەسە دڵسۆزانە کە دەتوانم ناویان بێنم 
ئەوانیش کاک یوسف ئەردەالن و کاک ئاوات 
زادە )عبدالرحمن رسول ( بوو کە باسی 
سیستەمی شووڕای و جۆری خۆبەڕێوەبەری 
حکومەتی خەڵکی بەدەستی خەڵک و وە 
ڕابەرایەتی خەڵک و شووڕای خەڵکیان کرد، 
دواتر بیرمان کردەوە کە کارەکان بە 
شووڕاکان بسپێرین، دواتر چەند کەسێک 
خۆبەخشانە خۆیان هەڵبژارد بۆ تێکۆشان لە 
ناو شووڕای هاوپشتی خەڵکی کوردستان و 
شووڕای هاوپشتی خەڵکی کوردستان پێکهات. 
لە ئێستادا ئەندامانی شووڕا بە شێوەی کاتی 
شووڕای هاوپشتی خەڵکی کوردستان 

 بەڕێوەدەبەن هەتا بەستنی کۆنگرە. 
 

بۆپێشەوە: پیکهێنەرانی ئەم شورایە کێن؟ 
کەسایەتی سیاسی و جەماوەرین، یان سەر بە 
حزب و ڕیکخراوە سیاسیەکانن؟ نەخشەو 

 پرۆژەی ئەم شوراییە چییە؟ 
پێکهێنەرانی شووڕای سەدیق کەریمی: 

هاوپشتیی خەڵکی کوردستان پێکهاتوون لە 
کەسایەتی یە سیاسی وجەماوەرییەکان، 
بەشێکیان کەسانی ئازادیخوازی بێ الیەنن، 
بەاڵم بەشێکیان سەربە حیزب والیەنە سیاسی 
یە جیاوازەکانن وبە شێکیشیان پێشمەرگەن و 
هەروەها هەیانە پێشمەرگەی دێرینن و 
هەڵسوڕاوی سیاسی بوون کە وازیان 
لەحیزبەکان هێناوە. ئێمە پێش ئەوەی 
شووڕاکان دەست بەکاربن داوامان لە ناوەندی 
هاوکاری حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت کرد کە 
سیستەمی شووڕای یان سیستەمی ڕابەرایەتی 
یاخود هەر سیستەمێک کە خۆتان پێتان باشە، 
هێزی نیزامی یان هێزی یەکگرتوویی ئەرتش 
)سوپا( ی کوردستان دروست بکەن لەگەڵ ئەو 
داواکاری یە وەکو هەدیە بۆ کۆبونەوە و 
کۆنفراس سەد ملیۆن تمەن پارەی ئێران کە 
ئەو کات پارەی ئێران باش بوو پێمان گووتن 
بۆ هەر کۆبونەوەتان سەد ملیون تمەن دەدەین 
تەنها یەک بەڵێننامەمان بۆ ئیمزا بکەن با 
خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان لە ئێران 
هاوشێوەی باشووری کوردستانی لێ 
بەسەرنەیەت، کەدەبیندرێت لە باشووری 
کوردستان لەئێستادا یەک دەڵێ پارتی فرۆشتی 
و یەک دەڵێ یەکێتی فرۆشتی هەردووکیشیان 
دەڵێن بمان دەدەنە دادگا کەسیش ناچێتە دادگا. 
ئێمە بەڵێننامەیەکمان پێویستە کە تووشی 
شەڕی ناوخۆ نەبین لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت 
لەسەرەتادا زۆریان پێ باش بوو، بەاڵم دواتر 
کە داواکارییەکە دەگات بەدەستی سکرتێری 
حیزبەکانیان کە زانیان یەکبوونی هێزی نیزامی 
دروست بکرێ ئەوان پێشمەرگەی شەخسیان 
بۆ نامێنێتەوە، موخالیف بوون گووتیان 
نامەنەوێ دەخالەت لەکارماندا بکەن، 
داواکارییەکەی ئێمەیان ڕەتکردەوە و هێزی 

 نیزامیشیان دروست نەکرد. 
 

بۆپێشەوە: نەخشەو پرۆژەی ئەم شوراییە 
 چییە؟ 

ئێمە خەڵکمان لەتاران و سەدیق کەریمی: 
شارەکانی ناوخۆی ڕۆژ هەاڵت هەیە دەتوانین 
هەڵسوڕان بکەین، بەاڵم ئێمە داوامان کرد هەر 
جۆرە تەبلیغاتێکی نیزامی وسەربازی و 
هەڵسوڕانێکی سیاسی قەدەغەیە بۆ ئەندامان و 
الیەنگرانمان لەناوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
و ئێران ئەمەش لەبەرئەوەی لەقۆناغی ئێستادا 
لە بەدواداچوون و توێژینەوەداین هەتاوەکو 
ماوەیەکی تر کە خۆمان ئاگاداریان دەکەینەوە 
لەشێوە و جۆری هەڵسوڕانیان لەناوخۆی 
ئێراندا، لەئێستادا گرینگی بە خوێندنەوە و 
خۆپەروەردەکردن بدەن و سوود وەربگرن لە 
دونیایی مەجازی دا. بەخۆشحاڵێ وە هەروەک 
ئێمە داوامان کرد ئەندام و النگرانمان 
لەناوخۆی ئێران هەروایان کرد لەپێناوی 

پاراستنی گیانی خۆیاندا. لەدوایی ئەوەی 
شووڕاکان دەست بەکاربوون من خۆم 
هەڵنەبژارد و چوومە کەنارەوە، تەنها وەکو 
ئەندامێکی ئەرتش مامەوە. ئێستا ئێمە لەناو 
زۆربەی حیزبەکاندا شووڕامان هەیە و 
خەڵکمان هەیە، بەشێکیان نهێنین و 
بەشێکیشیان ئاشکران کە کارمان لەگەڵ 
دەکەن. ئێمە دژایەتی هیچ حیزبێکمان 
نەکردووە، کار بۆ یەکبوونی هێزی نیزامی 
دەکەین، شەڕی ژیان دەکەین شەڕی نان 
دەکەین بۆ خەڵکی کوردستان. ئێمە هێزی 
نیزامیمان هەیە، بەاڵم بەکاری ناهێنین 
لەبەرئەوەی بە پێویستی نازانین لەئێستادا، 
هێزی چەکداری ئەو حیزبانە بە هێزی خۆمان 
دەزانین بۆیە کاردەکەین بۆ یەکخستنی 
سەرجەم هێزەکان لەناو یەک هێزی 
کوردستانی دا، هەروەها بە جۆرێک هێزی 
نیزامی بۆ پاراستنی هێزی مەدەنی خەڵکی 
کوردستان و ئامانجەکانی شووڕای هاوپشتی 
خەڵکی کوردستان دا بێت. شووڕای هاوپشتیی 
خەڵکی کوردستان بەشەکانی کۆمەڵگا 
ڕێکدەخا، بۆ پاراستنی ئەندامانی شووڕا 
پێویستمان بە هێزێکی نیزامی یە لە داهاتوودا 
ئەرتشی کوردستان هێزە نیزامییەکەی دەخاتە 
خزمەتی خەڵکی کوردستان و ئەو کەسانەی 
کە وا چاالکی مەدەنین لەبەرئەوەی ئێمە 
باوەڕمان بە چاالکی مەدەنی هەیە وچاالکی 
مەدەنی بە شێوازێکی زانستی و باشی 
دەزانین، هێزی نیزامی ئێمە لەخزمەتی چاالکی 
مەدەنیدایە، وە لە ڕێگەی پەرلەمانەوە هێزی 
ئێمە دەستوور وەردەگرێ لە هیچ سەرۆک و 
سکرتێرێک دەستوور وەرناگرێت. وە بە 
هەرجۆرێک بێینەمەیدان بۆ سەروەری یاسای 

 مەدەنی وشارەستانی تێدەکۆشین.
 

بۆپێشەوە: ئەم شوراییە ڕیکخراوەی 
جەماوەرییە یان رێکخراوەیەکی سیاسی و 
حزبی؟ ئەگەر کەسانێک بیانەوێت پێوەی 
 پەیوەست بن، بەچ پێوانەیەک وەریان دەگرن؟ 

شووڕای عبدالرحمن رسول )ئاوات(: 
هاوپشتیی خەڵکی کوردستان شووڕایەکی 
سیاسییە، بەاڵم جیاواز لە حیزب هەڵسوڕان 
وتێکۆشان دەکات بە ئاراستەی ڕێکخستنی 
تاکەجیاوازەکانی کۆمەڵگەی کوردستان بە 
ئامانجی ئەوەی کەبتواندرێت بەتێکۆشانێکی 
هاوبەشی یەکگرتووانەی جەماوەری خەڵکی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان خۆی بتوانێت 
بەکرداری بەشداربێت لە دانانی یاسا 
وسیستەمێکی سیکۆالر وئازاد دوور 
لەهەرجۆرە چەوسانەوەیەک. کە ئەمەش بە 
ئەنجامدانی تێکۆشانێکی دڵسۆزانە لەبواری 
فەرهەنگی وپەوەردەو سیاسی و یاسایی و 
کۆمەالیەتیەوە، جێبەجێ دەکرێت. هەموو 
کەسێک دەتوانێت ببێتە ئەندام بەم مەرجانەی 

هەرکەسێکیش باوەڕی بە  -٧الی خوارەوە :

دیمانەلەگەڵسەدیقکەریمیوعەبدالرحمنرەسوڵ)ئاوات(وەکودووهەڵسوڕاوی
پێکهێنەریشورایهاوپشتیخەڵکیکوردستان...سەبارەتبەپێکهاتنوکارو

 بەرنامەیئەوشورایە...

https://www.facebook.com/Abdulrehman.Rasull
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سیستەمی شووڕای هەبێت بەجۆرێکی 
سیکۆالر ومەدەنی و ئازاد کە لەبەرژەوەندی 
باشبوونی ژیانی خەڵکی کرێکار وکۆڵبەرو 

 زەحمەتکێش و دەستفرۆشانی کوردستاندابێت.
باوەڕی بەچەسپاندنی. یاسایەک هەبێت لە  -٠

کۆمەڵگەدا کە ئازادی ڕادەربڕینی بێ مەرجی 
 سیاسی.

هەکەسێک باوەڕی بە یەکسانی نێوان ژن  -١ 
 وپیاو هەبێت. 

هەرکەسێک باوەڕی بە چەسپاندنی  -٦
 مافەکانی ماف وئازادییەکانی ژنان هەبێت. 

هەکەسێک باوەڕی بە چەسپاندنی مافە  -٥
 ئینسنییەکانی منااڵن هەبێت.

هەرکەسێک کەدژی چەوسانەوەو ئازاردان  -١
 وکوشتن ولەسێدارەدانی مرۆڤەکان بێت.

هەرکەسێک دڵسۆزانە تێکۆشان بکات بۆ  -١
پاراستنی ژینگەو ئاژەڵ و باڵندە و گیاندارانی 

 کوردستان.
هەرکەسێک خۆبەخشانە تێکۆشان بکات  -٨

لەپێناوی هێنانەدی ئەو ئامانجانەی 
کەلەوخااڵنەی خستمە ڕوو دەتوانێت ببێتە 
ئەندام. هەڵسووڕان و تێکۆشان لەناو شووڕای 

 هاوپشتی خەڵکی کوردستاندا درێژە پێبدات .. 
 

بۆپێشەوە: ئەم ڕیکخراوە ئەندامگیری دەکات، 
یان تەنها ڕیکخراوەیەکە کاری تەبلیغاتی و 

 ئاکسیۆن و کۆبونەوەی نارەزایەتی دەکات؟ 
شووڕای عبدالرحمن رسول ) ئاوات(: 

هاوپشتیی خەڵکی کوردستان بەڵێ ئەندامگیری 
دەکات بەاڵم جیاواز لەحیزبایەتی ئەویش هانی 
خەڵک دەدات کە خۆیان لە شوێنی کارو 
گەرەکەیاندا بەدواداچوون بکەن شووڕا 
دروست بکەن بەپێی جۆری بارودۆخی 
گونجاو. لەگەڵ ئەوەشدا کار لەسەر ڕێکخستنی 
ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکانی خەڵکی ناڕازی 
دەکات بەئاراستەی بەدیهێنانی ماف 

 وئازادییەکانیان. 

 
بۆپێشەوە: شورای هاوپشتی خەڵکی 
کوردستان، لە دەرەوەی واڵت پێک هاتووە، 
ئایا هەر لەیەک واڵت چاالکوان و 
هەڵسوڕاوتان هەیە، یان لە چەند واڵتێک؟ 
ئەگەر لەچەند واڵتێک هەڵسوڕاوتان هەبێت... 
پەیوەندی هەڵسوراوانی واڵتەکان بە 

 یەکترییەوە چۆنە؟ 
: شووڕای عبدالرحمن رسول ) ئاوات(

هاوپشتیی خەڵکی کوردستان کە پێشترلە 
ژێرناوی جیاواتر هەڵسوڕانی دەکرد بەناوی 
شووڕای ئەرتشی کوردستان کە بۆ 
خستنەڕوویی پڕۆژەیەک بوو بۆ سەرجەم 
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە 
سەنەدێک ئیمزابکەن بۆ خەڵکی کوردستان 
بۆئەوەی لە داهاتوویی ئاڵوگۆڕی سیستەمی 
ئێراندا کە یەک هێزی نیشتیمانی هەبێت بۆ 
پاراستنی بەرژەوەندییەکانی خەڵکی کوردستان 
بەرگری لە ماف و ئازادییەکانی خەڵکی 
کوردستان بکات، هێزی چەکداری حیزبەکان 
هەڵبوەشێت ونەمێنێت لە قۆناغی ئێستاوە کاری 
بۆ بکرێ و سەندی ئەوە ئیمزابکرێت کە بەهیچ 
جۆرێک شەڕی ناوخۆی ناکەن. بەاڵم بەداخەوە 
حیزبەکان گوێیان بەم پڕۆژەیەی ئێمەی 
هەڵسوڕاوانی ئازادیخوازنەدا دواتر ئێمە هەر 
ئەو هاوڕێ یانە ئەم پڕۆژەیەمان فراوان کرد و 
شووڕای هاوپشتیی خەڵکی کوردستان 
دامەزراند بۆ بەرەوپێشچوون وبەدیهێنانی 
ئامانجە ئینسانییەکان. پێکهاتەی ئەم شووڕای 
هاوپشتیی خەڵکی کوردستان ئەندام و 
هەڵسوڕاوی لەچەندین دەوڵەت وجودی هەیە 
بە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران و باشووری 
کوردستانەوە. لەبەرئەوەی بارودۆخی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان وئێران و باشووری 
کوردستان تایبەتمەندی ئەوەی هەیە لە ئێستادا 
پێمان باش نییە کە خۆیان عەلەنی بکەن و 
بارودۆخی ژیانیان بخەنە مەترسیەوە. 
سەبارەت بەواڵتانی تریش وەک واڵتانی 
ئەڵمانیا و فەرەنسا و واڵتانی ئەوروپاو ئەمریکا 
وتورکیا لە ڕێگای سەردانی کردن وکۆبونەوی 
لەگەڵ یەکتری کارەکان ئەنجام دەدەین یاخود 
لە ڕێگای تۆڕەکانی پەیوەندی سۆشیال 
میدیاوە، هەروەها ئێمە چەندین ناوەندی 
شوورای کاتیمان بە ناوی جیاوازەوە 
دامەزراندووە دواتر لە کۆنگرەدا شووڕای 
 گشتی دیاری دەکرێت لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە. 
بۆپێشەوە: التان وایە لە رێگای ڕیکخراوەیەکی 
جەماوەری و لەدەرەوەی واڵت، دەتوانن 
کاریگەریتان لەسەر کەشی سیاسی و 
بزوتنەوەی جەماوەری خەڵکی کوردستان 
لەناوەوە هەبێت؟ چۆن پەیوەندییەکانتان لەگەڵ 
حزبە سیاسیەکانی کوردستان ڕیک دەخەن؟ 
دوورو نزیکیتان لەگەڵ حزب و الیەنە 

 سیاسیەکانی کوردستان، لەسەر چ بنەمایەکە؟ 
عبدالرحمن رسول ) ئاوات(: شووڕای 
هاوپشتیی خەڵکی کوردستان تەنها لەدەرەوەی 
واڵت و لەواڵتانی ئەوروپا ئەندام الیەنگری 
نییە، هەروەک لەوەاڵمی پرسیاری پێشتر گوتم 
کە لەناوخۆی کودستان وجودی هەیە و بە پێی 
بارودۆخی هەستیاری خۆیان کۆبوونەوەکانی 
خۆیان بە مەخفی درێژەپێدەدەن ئێمە ئێستاش 
پێیان دەڵێین بە هیچ جۆرێک کاری عەلەنی و 
دروشم بازی مەکەن لە قۆناغی ئێستادا. بەو 
جۆرەی ئێمە کاری لەسەر دەکەین نەخشەی 
پالتفۆرمی هەڵسووڕانمان زۆرباش دەچێتە 
پێشێ و ئێمە زۆر سوپاسی هەموو هاوڕێیانی 
شووڕای هاوپشتیی خەڵکی کوردستان و 
سەرجەم ئازادیخوازانی کوردستان دەکەین کە 
زۆر باش هاوکار و پشتیوانی بەردەوامی 
بەرەوپێشچوونی جێبەجێکردنی پرۆژەی 
بزوتنەوەی شووڕای لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستانن. پێویستە ئەوەش بڵێم بەردەوام 
پشتیوانی وهاوپشتیی تێکۆشانەکانمان زۆر 
زیاتر دەبێت و کە کەسایەتی سیاسی و 
گرووپ و ڕێکخراوی جیاواز بۆ کاری خەباتی 
هاوبەش ئامادەیی خۆیان دەربڕیوە لە 
داهاتوودا کاریگەرییەکان باشتریش دەبێت. 
مەرجەکانی ئێمە بۆ کاری هاوبەش وگەشەدان 
بە پێوەندییەکان لەگەڵ حیزب والیەن سیاسی 

 یەکانی تر .ئەمانەیە:
/ هەر الیەنێک باوەڕی بە سیستەمی ٧

شوورای هەبێت وهاوڕابێت کە خەڵکی 
کوردستان خۆی ڕابەرایەتی خۆی بکات وماف 
و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان بەفەرمی 
بناسێت و پشتیوان بێت لە بەدیهێنانی ماف 

 وئازادییەکانی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
/ ڕەزامەندبێت و باوەڕی بە هەبوونی یەک ٠

هێزی نیشتمانی چەکدار هەبێت واتە هەبوونی 
یەکجۆر) سووپا، ئەرتش، پێشمەرگە( لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە گرینگ و پێویست 
بزانێت ئەوا ئێمە بە هەمووجۆرێک دەست لەناو 
دەست تێکۆشانی هاوبەشی لەگەڵ ئەو حیزب 

 والیەنە درێژەپێدەدەین. 
 

بۆپێشەوە: دەتوانن سەرخەتی ئەو ئەرکانەی 
بۆخۆتانتان داناوە، بۆ خوێنەرانی بۆپێشەوەی 

 روون بکەنەوە؟ 
شووڕای هاوپشتیی عبدالرحمن رسول )ئاوات(: 

خەڵکی کوردستان تێکۆشان دەکات بۆ 
یەکخستن ودامەزراندنی هێزێکی یەکگرتوویی 
پێشمەرگە )سووپا یان ئەرتش(ی کوردستان، 
ناکرێت هەر حیزبە چەکداری خۆی هەبێت لە 
دوای ڕوخانی کۆماری فاشیزمی ئیسالمیی 
ئێران، پێویستە ئەو هێزە لە ئێستاوە کاری 
بۆبکرێت بۆ یەکخستن ویەکبوونی هێزی 
ئەرتشی کوردستان و ڕوونەدانی شەڕی 

ناوخۆ. ئێمە داوا لە حیزبەکان دەکەین هەرچی 
زووترە کاربۆ یەکخستنی هێزی نیزامی 
وپێشمەرگەی کوردستان و هەمووالیەن و 
حیزبەکان بکەن و سەنەدو بەڵێننامەیەک 
ئیمزابکەن کە بە هیچ جۆرێک شەڕی ناوخۆ 

 ناکەن. 
/ شووڕای هاوپشتیی خەڵکی کوردستان ٠

تێکۆشان دەکات بۆئازادی و مافەکانی ژنان و 
چەسپاندنی یەکسانی نێوان ژن و پیاو لەدژی 
هەرهەاڵواردنێک و جیاکارێک و ژنان و پیاوان 

 تێکۆشان دەکات.
/ شووڕایەکە کە هەستاوە لە ناو دڵی ئەحزاب ١

و ڕێکخراو و کۆمەڵێ بیرمەند و ڕۆشنبیر و 
لێکۆڵەر و تاکی دڵسۆز و بەهەستێکی مرۆڤانە 
کە سااڵنێکە بۆ سەندنی مافی چینی 
زەحمەتکێش و هەژاری گەلەکەی خەباتیان 
کردوەو دەنگ هەڵبڕینی بووە بۆ گەڕانەوەی 
ماف و شکۆ و ئازادی بۆخەڵکی کوردستان، 
شووڕا بۆ داڕشتنی بنەڕەتێکی پتەوە بۆ 
بەدەستهێنانی ئامانجە پیرۆزەکانی 
کۆمەڵگەیەکی ئازاد وسیکۆالر دووربووون لە 
دەسەاڵتە عەشیرەتی وخێڵەکییەکان یاخود 
تاکێکی دیکتاتۆر هەتاهەتایی. ئامادەیی خۆی بۆ 
لە باوەش گرتنی هەر تاکێکی دڵسۆزی خەڵکی 
کوردستان دەردەبڕێت کە ئەیەوێ لەسەر ماف 

 و ژیانی خۆی و گەلەکەی بڕیار دەر بکات.
/ شووڕای هاوپشتیی خەڵکی کوردستان، ٦ 

بەچاوی ڕێزەوە لە هەموو ئاین و ئایدۆلۆژی 
و نەتەوه و ڕەگەزێك، ئەڕوانێت چونکە بڕوای 
بەئازادی و مافەکانی مرۆڤایەتییە و 
تێگەیشتنمان بۆ ئازادی واتە قبوڵکردنی 
جیاوازییە فکری و ئاینی و کەلتووری و 

 نەتەوەیییەکانە.
/  پێویستە هەموومان ڕێگا خۆش بکەین بۆ ٥

یەکگرتوویی و یەكبوونی ئازادیخوازان و 
مرۆڤ دۆستان لە تێکۆشانێکی هاوبەشی 
یەکگرتووانە بە ئامانجی ڕوخاندنی دەسەاڵتی 
داگیرکەر لە نیشتمان دا، وە هەروەها هاوکار 
بن لە داڕشتنی بنەڕەتێکی بەهێز و نەڕوخەر 
لەسەر بیر و زانیاری تاکی کۆمەڵگە سەبارەت 
بە مافە ڕەواکانی بەشدار بوون لە 
جێبەجێکردنی عەدالەت لە ناو کۆمەڵگە بە 
شێوازێکی نوێ و بە پێی بنەماکانی مافەکانی 

 مرۆڤ بۆ گەیشتن بە کۆمەڵگایەکی ئازاد.
/ شووڕای هاوپشتیی خەڵکی کوردستان ١ 

تێدەکۆشێت بۆ دامەزراندنی سیستەمێکی 
شووڕای کە خەڵکی کوردستان خۆی یاسا 
وسیستەمێکی شارستانی و ئازاد دوور لەهەر 
جۆرە چەوساندنەوەیەک بۆخۆی و 

 کۆمەڵگەکەی دابنێت وبەرگری لێ بکات.
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، ڕوداوێکی گرنگ و خاڵی وەرچەرخانێکی بەرجەستە بوو، لەخەباتی جەماوەری کرێکارو زەحمەتێكشی کوردستان، ١١٧٧شوباتی  ٧١خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی 
ی سەرهەڵدانی، کانبەدژی دەسەاڵتی تااڵنچی و مافیایی بزوتنەوەی کوردایەتی، هەر بەو هۆیەشەوە، قابیلی خوێندنەوە هەڵسەنگاندنی هەمە الیەنەیە... هۆکارە

ئاوڕدانەوە لەو ڕووداوە، تی ئامانجەکانی و الیەنە بەشدارەکانی، الیەنە بەهێزو الوازەکانی، هۆکاری بەسەرکەوتن نەگەیشتنی... زۆر پرسیاری تر... بۆپێشەوە بەمەبەس
شوباتدا ،  ٧١نی ئەم تەوەرە تایبەتیەی کردەوە، تا بۆچوون و لێکدانەوەی ژمارەیەک لە کەسایەتی سیاسی و هەڵسوڕاوی جەماوەری و بەشدار لە خۆپیشاندانەکا

 بخاتە ڕوو...                                          
 

 سازدانیدیمانەکان:ئاراسڕەشید 
ئاسۆ کەمال؛ یەکێک لە قسەکەرانی مەیدانی 
ئازادی و کادری حککک و چاالکوانی 

 بزووتنەوەی سکۆالر لە کوردستان.
شوبات، لەسەر  ٧١بۆپێشەوە: سەرەتا 

بانگەوازی ژمارەیەک هەڵسوراوی کرێکاری و 
جەماوەری دەستی پێکرد، بەاڵم پاشان حزب 
و الیەنە سیاسیەکان کۆنتڕۆڵیان کرد، چۆن 

 توانیان دەستی بەسەردا بگرن؟
شوبات بەرئەنجامی دوو  ٧١ :ئاسۆکمال

؛ ئەو ناڕەزایەتیانەی لە یەکەمیانفاکتەربوو. 
ەوە خەڵکی کرێکاروفەرمانبەر و الوان و ٠٢٢١

ئازادیخوازانی کوردستان بۆ ئاو و کارەبا و 
سوتەمەنی و دژی گەندەڵی و لە پێناو ئازادیە 
سیاسیەکان و ئازادی ڕادەربڕین و 

: شۆڕشە دووەمیان   .ڕۆژنامەگەری هەبوو
سیاسیەکانی تونس و میسر و خۆرهەاڵتی 

چاالکوانە ناڕەزایەتییە   .ناوەڕاست بوو
جەماوەرییەکان دەستپێشکەریان لە 
هەڵگیرسانی کۆبونەوەی سەرای سلێمانیدا 
کردو خەڵکی ناڕازیش لە دەسەاڵتی یەکێتی 
وپارتی دەستیان کرد بە خۆپیشاندان دژی 
بنکەکانی ئەم حزبانە و بەتایبەت پارتی،  بەاڵم 
مەیدانی ملمالنێی سیاسی تەنیا بە چوونە سەر 
شەقام کۆتایی نایەت، لە پرۆسەی زیاتر لە 
مانگ و نیوێک و لە کۆتاییدا ئەو هێزە 
سیاسیانەی ڕیکخستن و موبادەرە و 
جەماوەریان هەیە دەتوانن کاریگەری لەسەر 
ئاراستە و ئایندەی ئەو ناڕەزایەتیانە دابنێن و 
بەپێی دۆخی ناوچەکە و هاوسەنگی ناوخۆ 

   .ئاکامەکەی دەبڕێتەوە
زاڵبوونی حزبە بورژوازیەکانی گۆڕان و 
ئیسالمیەکان، ئۆتۆماتیکی نەبوو، بەڵکو 

ئەم  یەکەمیانبەرئەنجامی دوو فاکتەربوو. 
حزبانە و بەتایبەت گۆڕان لە پرۆسەی چەند 
ساڵێکدا خۆی کردە نوێنەری ئەو ناڕەزایتیەی 

 دووەم   .خەڵک بەرامبەر بەدەسەاڵت هەیبوو
بەرەی کرێکار و چەپ و حزبی ئێمە، حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان، نەمانتوانی 
نوێنەرایەتی ئەو خەڵکە ناڕازیە بکەین و 
ڕیکخستن و موبادەرە و سیاسەتی ئەو 
پێشڕەوی کردنەمان نەکردبووە بەرنامەی 
کارمان، و هەر لە قاڵبی گروپی ڕاگەیاندندا 
مابوینەوە. کاتێكیش شۆڕشەکانی ناوچەکە 
قوڵپی دەدا سەرەڕای کار کەوتنەکار و 
دەستپێشکەری لە خستنەڕێی خۆپیشاندانەکان 
و بەردەوام بوونی بەشداری چاالکانەمان لە 
مەیدانی ئازادی و ئەنجومەنی ئازادیدا، بەاڵم 
تواناکانمان بەرتەسک بوو لەوەی بتوانین ببینە 
پێشڕەوی ئەو ناڕەزایەتیانە و دەرهێنانی 

لەدەست سازشکاری حزبەکانی گۆڕان و 
ئێمە وەک هاوڕێیانی حزب کە   .ئیسالمیەکان

هەڵسوڕاوی ئەنجومەنی ئازادی بووین 
فشارمان دانا کە ئەنجومەنەکە دژ بە 
هەڵوێستی سازشکارانەی گۆڕان و 
ئیسالمیەکان بۆ ساتوسەودا بە داخوازی 
خۆپیشاندەرانەوە نەکرێ، بەاڵم کەسی یەکەمی 
ئەنجومەنەکە کە د.فاروق ڕەفیق بوو دژی ئەم 
هەڵوێستەی ئێمە بوو. هەروەها هەوڵماندا 
هەموو کۆمۆنیست و چەپەکانی ناو 
ئەنجومەنەکە و ناو ناڕەزایتیەکان لەدەوری 
پالتفۆرمێک کۆبکەینەوە، بەاڵم ئەم کارەش 
سەرکەوتو نەبوو؛ بەهۆی جدی نەبوون و 
سیاسی نەبوونی خودی حزبی ئێمە و 
چەپەکانی ترەوە لە دروستکردنی هێزێکی 
سیاسی چەپی گەورەو کاریگەردا. هەربۆیە 
پالتفۆرمەکە وەک مەرەکەبی سەرکاغەز 
مایەوە. هەربۆیە بەداخەوە ئاکامی 
خۆپیشاندانەکان سەرەڕای ڕاوەستاوی و 
گیانبازی و شۆڕشگێڕی خەڵکی ناڕازی، بەاڵم 
شکستی خوارد لەگەیشتن بە خواستی گۆڕینی 
دەسەاڵت، و لەالیەن هێزی چەکداری 
یەکێتیەوە سەرکوتکرا. بێگومان ئۆپۆزسیۆنی 
گۆڕان و ئیسالمیەکان براوەبوون لەوەی 
توانیان خەڵک فریوبدەن کە پاکێجەکانی ئەوان 
دەسەاڵت دەگۆڕێ، بەاڵم وەک بینیمان 

شوبات و  ٧١بەرهەمی خۆپیشاندانەکانی 
کۆکردنەوەی ئەم هێزی جەماوەری ناڕازیان 
کردە ئامڕازێ بۆ بوونە شەریکی دەسەاڵت و 

 .لەم ڕێگایەوە توانیان پلە و پۆست وەرگرن
ئەمە دووەم  ٧١١٧دوای شوراکانی 

تاقیکردنەوەی سیاسی ئێمەبوو کە دەبێ 
دەرسی لێوەرگرین و بەدوای ناسین و 
پڕکردنەوەی کەموکوڕیە سیاسی و 
پراتیکیەکانماندا بچین، و بزانین لەگەڵ دووبارە 
دەرکەوتنەوەی خۆپیشاندان و مانگرتن و 
ڕاپەڕینە سیاسیەکانی ئایندەدا پێویستە چی 
بکەین؟ مانگرتنەکانی چەند ساڵی ڕابردو و 
سەراسەری بوونەوەی خواستە ئابوری و 
سیاسیەکان و بەبنبەست گەیشتنی 
ئۆپۆزسیۆنی بۆرژوازی گۆڕان و 

ئیسالمیەکان، لەوەی بتوانن هیچ لە سیستەمی 
دوو حزبی میلیشیایی بگۆڕن، پێویستی 
هاتنەمەیدانی هێزی ڕێکخراو و یەکگرتووی 
کۆمۆنیستەکان و کرێکاران و ئازادیخوازانی 
کردۆتە مەرجی سەرکەوتنی ئەو خەبات و 
ناڕەزایەتییە چینایەتیەی کرێکاران و 
فەرمانبەران و الوان و ژنان لە کۆمەڵگەی 
کوردستاندا بۆ گۆڕینی سیستەمی میلیشیایی و 

 .مافیایی بورژوازی کورد هەیانە
عەلی مەحمود؛ چاالکوانی سیاسی وجەماوەری 
و  نووسەر و ڕۆژنامەنووس، تەنانەت 
بەتەنیاش هەوڵی فراوانکردنەوەی 

ی شوباتیدا بۆ هەولێر. ٧١ناڕەزایەتیەکانی 

 بۆپێشەوە زیاتر هاوڕێ عەلی دواند.
شوبات، دەسەاڵت  ٧١بۆپێشەوە: لەدوای 

لەژێر گوشاردا، چەندین بەڵێنیدا، لەوانەش 
سزادانی تاوانباران و بكوژی خۆپێشاندەران، 
بەاڵم دەسەاڵت پابەندی بەڵێنەكانی نەبوو، 

 هۆكاری ئەمە بۆچی دەگێڕنەوە؟
دەسەاڵت هەمیشە لە دوای  علی مەحمود:

تاوانەكان دەكەوێتە لیژنە و لیژنەكاری، بۆ 
دامركاندنەوەی ناڕەزایەتی خەڵك، كە دەبینێت 
هێزێكی جدی و فشارێكی جەماوەری گەورە 
لە بەرامبەریدا نییە، بۆیە بەڵێنەكانی ناگەیەنێتە 
سەر. هاوكات لە كوردستان دادگا و داواكاری 
گشتی سەربەخۆ و بەهێزو دەسەاڵتدارمان 
نییە! ئۆپۆزسیۆنێكی هەلپەرستیش سواری ملی 
ناڕەزایەتییەكان بووە، زیرەكانە دۆسیەی 

ی شوبات و رۆژنامەنووسانی تیرۆركراوی 37
بۆ خۆی قۆستۆتەوە. لە كاتی هەڵبژاردن 
دەنگی پێ كۆدەكاتەوە، لە كاتی مساوەمەدا 
ئیمتیازاتی پێ وەردەگرێت. بەشێوەیەکی گشتی 

 !! .بوونەتە بازرگانی مەعالنی ئەم كەیسانە
: لەگەڵ ئەوەدا توڕەیی جەماوەری بۆپێشەوە

لەسەراسەری كوردستاندا قوڵپی دەدا، بەاڵم 

شوبات، هەر لە زۆنی سەوزدا قەتیس  ٧١
 مایەوە، و نەپەڕییەوە بۆ زۆنی زەرد، بۆ؟

: لە هەولێر چەند محاوەلەیەك  علی مەحمود
ی ئازار من بە تەنیا چوومە بەردەم 36كرا، لە 

ی شوبات 85پەرلەمان و ڕفێنرام! لە 
ئۆپۆزسیۆن كەوتە ریكالم بۆ خۆپیشاندان، 

 ئەوە بوو دكتۆر پشتیوان گرترا!
لەوێ بووم ئەوانەی هانی خەڵكیان دەدا  

هەموو شاریشیان جێ هێشتبوو! كەسیان لە 
هەولێر نەمابوون بە پەرلەمانتارە خاوەن 
حەسانەكانیشەوە! لە كات و ساتی دیاریكراو 
تەلەفۆنم بۆ یەكێكیان كرد كە شەو هاتبووە 
الم، لە شەرما تفی قوت ئەدا. وابزانم نەك شار 
پارێزگاكەشی جێ هێشتبوو.  زۆر فشەكەر 

كەسی و شتی وایان كۆكردەوە  300ئیمزای 
و داوای ئیجازەیان كرد! لە هەوڵی موراهقی 
زاتی بۆ خۆ دەرخستن زیاتر نەبوو. بۆیە 

 منیش هانام بۆ هەوڵی تاكە كەسی دا .
شوبات، ئەزموونێكی گرنگە لە  ٧١بۆپێشەوە:   

بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری بەدژی 
دەسەاڵتی تااڵنچی و میلیشیایی بزووتنەوەی 
كوردایەتیدا، كەچی بەشێك لە پاسەوانانی 
بزوتنەوەی كوردایەتی، سواری شەپۆلی ئەو 

 نارەزایەتییە بوون، ئەمە بۆ روویدا؟
ئەویش لە ئەنجامی نەبوونی علی مەحمود :  

بزووتنەوەیەكی چەپی بەهێزدا بوو، ئاخر 
كاری شەقام و وەفاداری بەرامبەر بە خواستی 
خەڵك و گەیاندنی راپەڕین بەدوا شوێن، تەنها 
كاری چەپ و سۆشیالستەكانە. ئەوانیش لە 
پەراوێزی ئەو بزاڤەدا بوون، بۆیە بەو ئاقارەدا 
ڕۆیی. باڵی پۆپۆلیستی ڕاستگەرای بۆرژوازی 
كورد زوو خۆی تاقیكردەوە و لە ئیمتیحانەكە 

 دەرنەچوو!
مافپەروەر و چاالکوانی جەماوەری لە شاری 
هەولێر؛ بەڕێز)شوان سابیر گەردی( بەمجۆرە 

ی ٧١لە ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکانی 
 شوبات دەڕوانێ...

بۆپێشەوە: خواستی بزووتنەوەی ناڕەزایەتی 
ی شوبات، خواستی زۆر ٧١جەماوەری 

سادەی وەکو خزمەتگوزارییەکان، چاکسازی و 
ئازادی و عەدالەت بوو، بەاڵم دەسەاڵت 
بەرگەی نەگرت و بە توندوتیژی مامەڵەی 
لەگەڵ کرد. بۆ دەسەاڵت بەرگەی هیچ 

 خواستیکی جەماوەری ناگرێت؟
تی  زایه ی ناڕه وه بزوتنهشوان سابیر گەردی: 

  رچی له گه ی شوبات ئه ڤده حه  ڵك له خه
و ساكار و   كی ساده ند داواكارییه تدا چه ڕواڵه

ڵكانێكی تر  بێ خه ده  تایی بوون كه ره سه
قام...  ك شه ن نه بكه  و كاره ئه
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بریتین   گۆ، كه  بۆی بێته
مانتاران و  رله په  له

  اڵم له ، به ڵكی نوخبه داواكاری گشتی و خه
ی  ندین ساڵه یی و بێزاری چه ڕۆكدا توڕه ناوه
ڵی  نده اڵتێكی گه سته ر ده رامبه ڵكی نیشاندا به خه

موو  تكاری واڵتفرۆشی پێشێلكار بۆ هه خیانه
  ڵك له دا خه و ڕۆژه كان. له ماف و ئازادییه

  كاندا به تاییه ره سه  كانی مافه نێوانی دێڕه
ین!  ر لێتانی قبوڵ ناكه اڵتیان وت تا سه سه ده
موو كۆشك  و هه بدزن! ئه  موو ملیاراته و هه ئه

  قووتی ئێمه  وروپا به ی واڵتانی ئه الره و ته
بۆ دوژمنان، و   موو چاوساغیه و هه بكڕن، ئه

ی دوژمنان بۆ نێو واڵت  لكێشییه موو په و هه ئه
ی  ییه ڕێژه  رنامه و به ن. ئه نجام بده ئه

ڵك، دزینی نانی  بۆ بێ كاركردنی خه  كردووتانه
رنانی  ده نگی ناڕازی، وه ڵك، كوشتنی ده خه
هاكان،  م و به وتاندنی قیه نجان بۆ واڵتان، فه گه

اڵتیش باش باش  سته ین. ده هیچیتر قبوڵ ناكه
فراوانبوونی پانتایی   دان به زانێ ڕێگه ده

  ، بۆیه وانه ناوچوونی ئه له  كان واته تییه زایه ناڕه
فتار  ترین ڕه دڕندانه  توندترین شێواز و به  به

 . وه رووی بوویه ڕووبه
شوبات، دەسەاڵت  ٧١بۆپێشەوە: لەدوای  

لەژێر گوشاردا، چەندین بەڵینیدا، لەوانەش 
سزادانی تاوانباران و بکوژی خۆپێشاندەران، 
بەاڵم دەسەاڵت پابەندی بەڵێنەکانی نەبوو، 

 هۆکاری ئەمە بۆچی دەگێڕنەوە؟ 
ی  ڵێنانه و به ڕاستی ئه شوان سابیر گەردی:

م:  كه غزای تێدابوو: یه اڵت سێ مه سه ده
ی  ڤده حه  ی له ڵكه و خه ی ئه وه هێوركردنه

ك  یه م: نامه قام. دووه رشه سه  شوبات هاتنه
  رێم كه كانی تری هه و شوێنه  بوو بۆ ناوچه

هاتین و   وه كانه نگ داخوازییه ده  به  ئێمه
قام.  رشه سه  ش بڕژێنه پێویست ناكات ئێوه

ی  وه وی كات بوو، بۆ ئه تی گره م: سیاسه سێیه
و  ڕبوونی كاتیش ئه تێپه  سب بكات، و به كات كه

جێكردنی پالنی ئیحتواءكردنی  تی جێبه رفه ده
جێ بكات.  جێبه  كه ڵكه یی خه توڕه
 . وه نه و الیه وتووش بوو له ركه سه

بۆپێشەوە: لەگەڵ ئەوەدا توڕەیی جەماوەری 
لەسەراسەری کوردستاندا قوڵپی دەدا، بەاڵم 

شوبات، هەر لە زۆنی سەوزدا قەتیس  ٧١
 مایەوە، و نەپەڕییەوە بۆ زۆنی زەرد، بۆ؟

س ناتوانێ ئینكاری  : كهشوان سابیر گەردی
شێكی  كێتی خۆی به رچی یه گه ئه  بكات كه  وه ئه
مان  هه اڵم له به  یه، تییه ینه ڵی و مه نده و گه ئه

ربڕین و  ی ئازادی ڕاده كاتیشدا پانتایی ممارسه
  . له وز فراوانتره ری سه ڤه ده  خۆپیشاندان له

تی  ركردایه ی سه بنكه  وه كی تریشه الیه
وێ زیاتر  كانی ئۆپۆزیسیۆن له كان و هێزه حزبه

كارهێنانی هێز و  تی به و سیاسه جێگیر بوون. ئه
  له  شه ڕه دونان و هه كوشتن و گرتن و ڕاوه

،  متره كێتی كه اڵتی یه سه كانی ژێر ده ناوچه
ر  گه ئه  یه ولێر و دهۆك هه هه  ی له وه ك ئه وه

كید  اڵم ئه ، به ر نییه بكرێت؟ ناڵێین هه  نه موقاره
  وه كی تریشه الیه  . له متره زۆر زۆر كه

و   خنه ی سلێمانی زیاتر ڕووی ره كه ڵكه خه
كێتی!  یه  ك له نه  پارتییه،  یی له زایی و توڕه ناڕه
  ی توندی نییه وه كاردانه  كێتی هێنده یه  بۆیه

ر  گه اڵم ئه كان. به تیه زاییه ناڕه  ر به رامبه به
كێتی بێت؟  ر یه وخۆ بۆسه ڕاسته  كه ترسییه مه
كات و  پارتی خراپتر ده  ویش له ئه  وه ئه

 .  وه یه و باره له  ش زۆره نموونه
خەسرەو سایە، وەکو یەکێک لە رابەرانی 
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و 

 ٧١قسەکەری بەشدار لە خۆپیشاندانەکانی 
شوباتدا... لە پەیوەند بۆ ڕۆڵی کرێکاران لە ئاوا 

 بۆمان دەدوێت
شوبات وەکو بزوتنەوەیەکی  ٧١:  بۆپێشەوە

نارەزایەتی جەماوەری نەیتوانی پشتیوانی 
و کارخانەکان و ناوەندە   کرێکاران لە کارگە

خەدەمیەکان بۆخۆی دەستبەر بکات، هۆکاری 
 ئەوە بۆچی دەگێڕنەوە؟

ی  واژه سته ده  بڕوای من : به و سایه سره خه
یتوانی پشتیوانی  ی شوبات "نه 37  ی که وه ئه

کان  میه ده خه  نده کان وناوه کارخانه کرێکاران له
ربڕێنێکی گونجاو  ربکات" ده به سته بۆخۆی ده

ندی نێوان کرێکاران  یوه په بۆ باس کردن له  نییه
ری  ماوه کی جه تیه زایه و ناڕه وه  و بزووتنه

کرێکاران   ، چونکه ی شوبات ناسراوه37 به که
ک  بوون تا وه نه  یه وه م بزوتنه ی ئه وه ره ده له

کی  الیه "هێزێکی پشتیوان" بیناسێنین. له
ی  وه ک ئه ی شوبات وه37  وه تریشه
ری بوو،  ماوه کی گشتی وجه یه وه جواڵنه

  شه و توێژو به موو ئه پێویست هه به
اڵتی  سه ده ناڕازیبوون به ی که تیانه اڵیه کۆمه
  وه کرێکارانیشه ری بۆرژوازی کورد، به مگه سته

شێک  به  شداربوون و بگره تێیدا به
جموعی  مه  کانی خۆشیان له خواسته له

.  گۆڕێ  دا هێنایه که وه نی بزوتنه کا خواسته
ردی و گروپی کرێکارانی  شداری فه به

تی  رایه به ڕێوه وانی، به کان، شاره خانه )خسته
  کارگه ڵسوڕاوانێک له وهه  رده روه باو په کاره

نجانێکی  ڵ گه پا کان، بیناسازی، له هلیه بچوک وئه
ک  وه  مانه رچوانی زانکۆکان...( ئه بێکار وده

کان و  خۆپیشاندانه کانی چینی کرێکار له شه به
ندی  نێوه له یەکاندا، که ر ماوه جه  وه گردبوونه

بوو،  ییان هه کران ئاماده رپاده کاندا به شاره
رای  کانی سه نه نجومه ئاستی ئه ت له نانه ته

ک  کانیتردا وه ئازادی شاری سلێمانی و شوێنه
کرێ  ده  وه م حاڵه بوو، به فراد، وجودیان هه ئه
دا  یه وه م جوالنه کرێکاران له ڕۆشنی بڵێین که به
م  ئه  ی که وه الم ئه ، به بووه شداریان هه به
تی  کی چینایه ندیه ڕیزبه یشت به گه نه  شدارییه به

خواستی دیاریکراو  تی، به کی تایبه یه وه و جواڵنه
  نگه ره )که وه  خۆی کرێکاریه ربه ی سه ڕیکخراوه

بێت(،   ی ئێوه که ستی پرسیاره به ش مه مه رئه هه
 :   وانه ، له وه ڕیته گه لێک  هۆکار ده بۆ گه

رچی  گه ی شوبات ئه٧١ی  وه م: جواڵنه که یه
  ڵشته و جیاکاری وقه ک ئینعکاسێك له وه

نێوان چینی  له ڵگەدا  کۆمه له ی که تیه چینایه
داران و  رمایه ندان وسه مه وڵه سەاڵتدارو ده ده

تکێش  حمه ڵکی کرێکارو زه ی خه زۆرینه
ڵدا،  ری هه وجود هاتبوو سه ومەحروماندا به

  وخۆ له ڕاسته  بوو که ک نه یه وه اڵم جواڵنه به
ی چینی  باتی ئابوری و ڕۆژانه ی خه درێژه

  ڵگەدا، پێی نابێته حرومانی کۆمه کرێکارو مه
کی  یه پڕۆسه ، تا کرێکاران له وه یدانه مه
خواست  وخۆ وبه هێزی راسته دا به باتکارانه خه

کی گشتی  یه وه جواڵنه  له  وه کانیه و ڕیکخراوه
ڵکو  وێت. به رکه ریدا ده ماوه تی جه زایه وناڕه

کانی  ری شۆڕشه ژێر کاریگه ی شوبات له٧١
و  ی ئه سیمی شۆڕشگێرانه رب و نه دونیای عه
ری  تونس ومیسر ڕویاندا سه له دا که شۆڕشانه

ک  وه  م شوڕشانه ئه تی که تایبه ڵدا، به هه
ی ناڕازی   ماوەر تی جه م ڕوحیه فاکتۆرێک هه
ت و گڕوتینی پێدا  م جورئه گۆڕی و هه

گۆڕانێک  ست به خەڵکی ناڕازی هه  ئاستێک که به
نگی هێزی  نێوان خۆیان و  له هاوسه

 بکەن.   سەاڵتدا  ده
ی  وه جواڵنه ت وشێوازێک که م: سونه دووه

  وه کانی میسر وتونسه شۆڕشه ی شوبات له٧١
ی  وه ری گرتبوو، سازدانی کۆبوونه وه
نگی ناڕازیی  ی ده وه رزکردنه ری وبه ماوه جه

  وه م ڕێگایه کاندا. گوایه له ندی شاره نێوه بوو له
حزابی میلیشیایی  اڵتی ئه سه توانرێ ده ده
ت  م سونه کورستانیش بڕوخێنرێ، ئه له

ندی  تمه ی تایبه وه له جگه  وشێوازه
شبوونی هێز و  اڵت و دابه سه کانی ده میکانیزمه

م  اڵتدارو هه سه م چینی ده کانی هه ته قابیلیه
ناسیبوو، هاوکات  ی خۆی نه که وه جواڵنه

کانی کار،  نده باتی کارگه وناوه خه
کجاری  یه کانی، به که ره کان وگه  رایەتیە به ڕیوه به
ت  نانه رکێشابوو. ته ستوری خۆی ده ده له

ندانی  وازکردنی کرێکاران و کارمه بانگه
کانی  که ره کانی کارو دانیشتوانی گه نده ناوه
  وه گردبوونه شداری له کرد بۆ به ده
ندی  رای ئازادی و وناوه کانی سه رییه ماوه جه

ک تاکتیک بۆ راکێشانی  ش وه مه کاندا، ئه شاره
  وه شه ڵگە و لێره کانی کۆمه نارازیه  شه به
.. تاکتیکێکی  که وه ی جواڵنه وه رفراوانکردنه به

شوێنی کارو ژیانی  ئاواش کرێکارانی له
ردی  ی فه شێوه کێشاو به رده سروشتی خۆی ده

ی  کاندا ده ریه ماوه جه  ئاپۆڕه رتوباڵوی له و په
  ته وژم وسونه م ته نگینی ئه . سه وه توانده

م  رده به ستێک له ربه به  حاڵێکدا بووه له
ک ڕیزێكی  یان لێبگرێ تا وه کرێکاراندا و ڕێگه 

ی شوباتدا ٧١ی  وه جواڵنه خۆ له ربه سه

ی خۆیان و  نی ڕێکخراوه ون، خاوه رکه ده
ڕێنمایی  بوون تا  رانێکی ناسراو نه ڕابه

خۆی  ربه شێوازی سه کرێکاران بکات به
دا  ریه ماوه گشتی و جه  وه م جواڵنه له  وه خۆیانه

ی کرێکاری  وه ندی بزووتنه شداربن و ڕیزبه به
 ن.       تێدا جێگیربکه

هرریرروا عررومەر؛ ڕۆژنررامەوان وهەڵسرروڕاوی 
سرریرراسرری، ئرراوا وەاڵمرری پرررسرریررارەکررانرری 
بررررۆپررررێررررشررررەوەی دایەوە سررررەبررررارەت بە 

 ی شوبات.٧١ناڕەزایەتیەکانی 
شرروبررات لەگەڵ ئەوەدا، کە  ٧١:  بررۆپررێررشررەوە

دەسەاڵتی برزوترنەوەی کروردایەتری تەکرانرداو 
ترررسرری خسررتە سررەر دەسررەاڵتەکەیرران، بەاڵم 
نەیتوانی خواستەکانی بەدی بهێرنرێ، هرۆکراری 

 ئەمە چی بوو؟
بەتررێررگەیشررتررنررم، نرراڕەزایەترری  هرریرروا عررومەر:

جەماوەری، مێرژوویەکری دوورو درێرژی هەیە 
لە هەرێررمرری کرروردسررترران. نرراڕەزایەترریەکرران 

ی ٧١شێوازەکانی کورت ناکرێتەوە  تەنرهرا لە 
شرروبررات. ئررێررمە ئەگەر لە ڕوانررگەی فررکررری 
مارکسیەوە سەیری مێژووی ناکۆکییەکانی نراو 
کۆمەڵگە بکەین، بەپێی تێرگەیشرترنری مراددی برۆ 
مێژوو، ملمالنێی چینایەتی داینەمۆی پێشکەوتن 
و سررەرچرراوەی دروسررت نرراڕەزایەترریرریەکررانە. 

ی شوبات ڕوویردا، نەک بەشرێرک ٧١ئەوەی لە 
بررێررت لە نرراکررۆکرری چرریررنررایەترری، بەڵررکررو ئەوە 
تەقینەوەی ملمالنێ و ناکۆکی چریرنرایەتری بروو. 
بەتێگەیشتنی من، ناکرێت وەاڵمی ئەم پرسیرارە 
بەشێوەی میکانیکی بدەینەوە، نراڕەزایەتریریەکران 

ی شوبات کراریرگەری زۆری جرێرهرێرشرت ٧١لە 
لەسەر ڕۆڵ و نەخشی جەمراوەر لە بەشرداری 
سیاسی و ناچارکردنری دەسرەاڵترداران لەسرەر 
ئاستی دەسەاڵتەکران کە چەنردیرن هەنرگراو برۆ 

ى شروبرات زلرلەیەکری ٧١گۆڕانکاری بهاوێن.  
گەورەبررروو دژ بە دەسرررەاڵت لە چەنررردیرررن 

جرارێرکریرترر ئەوەی دووپراترکرردەوە ئاسرتەوە. 
بەهێزترە لە ژمارە و لە  دواجار جەماوەر هەر
هێزیشدا. غیابری رۆڵری ڕێرکرخرراوی چەپەکران، 
بەشررێررک برروو لەو هررۆکررارانەی کەوایررکررررد 
نررراڕەزایەتررریررریەکررران لەالیەن ئەحرررزابررری ترررر 
بەئرراقررارێررکرریررتررر و بررۆ مەبەسررترری ترررو ، هەتررا 
مەبەسررترری تەسررکرری حررزبرری ، نەک خررواسررترری 

 .خۆپیشاندەران بەکاربهێنرێت
: خواستی بزوتنەوەی ناڕەزایەتی بۆپێشەوە 

شوبات، خواستی زۆر سادەی  ٧١جەماوەری 
وەکو خزمەتگوزارییەکان، چاکسازی و  
ئازادی و عەدالەت بوو، بەاڵم دەسەاڵت 
بەرگەی نەگرت و بە توندوتیژی مامەڵەی 

لەگەڵ کرد، بۆ دەسەاڵت 
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بەرگەی هیچ 
 خواستیکی جەماوەری... ناگرێت؟

دەسەاڵت ترسێکی زۆری لێ  :هیوا عومەر
نیشت، من هەموو جارێک بەهاوڕێکانم 
دەگووت؛ ئەگەر زەبروزەنگی دەسەاڵت جارێک 
خۆپیشاندەرانی ترساندبێت، بەاڵم دەسەاڵت 
چەندین جار لە خۆپیشاندەران ترسا. زۆرن 
ئەو ڕژێمە ئیستیبدادیانەی کە لە جێگای 
وەاڵمدانەوەی خواستی خەڵک بیر لە ئیجرائاتی 
ئەمنی دەکەنەوە، کە دواجار سەری خۆشیان 
ئەخوات. پێموایە ئەم مۆدیلە لە حکومڕانی 
توانای وەاڵمدانەوەی خواستی خەڵکی نەماوە. 
دۆخی ئێستا زۆر لەوکاتە خراپترە، لەئێستادا 
هەرێم ڕووبەڕووی چەندین قەیرانی سیاسی و 
ئابووری و دارایی بۆتەوە. لەدوای 

ی شوبات لەجێگای ئەوەی ٧١ڕووداوەکانی 
بیر لەچارەسەر بکرێتەوە، بەپێچەوانەوە 
دەستکرا بەجێبەجێکردنی ڕەچێتەکانی سندوقی 
دراوی نێودەوڵەتی، کەخۆی لەزیادکردنی باج 
و سیاسەتی سکهەڵگوشین) خصخصة( و 
کەمکردنەوەی مووچەی کرێکاران و 
فەرمانبەرانی کەرتی گشتی دەبینێتەوە، کە 
ئەمەش ڕەنگدانەوەی خراپی دەبێت لە 
داهاتوودا. جگە لە خەباتی جەماوەری دژ بە 
نیولیبڕالیزم و سیاسەتی برسیکردن و 

 پەراوێزخستن، بژاردەیەکی ترمان نییە. 
کاروان ئیبراهیم؛ یەکێک لە هەڵسوڕاوانی 

شوبات،  ٧١مەیدانی سەرای ئازادی لە 
بەمشێوەیە ڕای خۆی دەڵێ لەسەر ئەو 

 بزووتنەوەیە ناڕەزایەتیەی خەڵکی کوردستان.
شوبات، لەسەر  ٧١: سەرەتا بۆپێشەوە

بانگەوازی ژمارەیەک هەڵسوڕاوی کرێکاری و 
جەماوەری دەستی پێکرد، بەاڵم پاشان حزب و 
الیەنە سیاسیەکان کۆنتڕۆڵیان کرد،... چۆن 

 توانیان دەستی بەسەردابگرن؟
سەرەتاکانی دەستپێکردنی  :کاروان ئیبراهیم

ی شوبات، لەڕاستیدا ٧١ناڕەزایەتیەکانی 
هەڵسوڕاونی کرێکاری و  پەیوەندییەکی وای بە

جەماوەرییەوە نەبوو، بەومانایەی کە تەنها 
ئەوان دەستپێشخەر و موحەریکی 
خۆپیشاندانەکان بووبن!!! پاشان ئەگەر وابێت؟ 
حزب والیەنە سیاسیەکان چۆن توانویانە 
کۆنتڕۆڵی بکەن!!! ئەمە زوعفی ئەوان 

 نەبووبێت.
 ٧١: ئێستا دوای هەشت ساڵ بەسەر بۆپێشەوە

شوباتدا، ژیان و گوزەرانی خەڵک و ماف و 
ئازادییەکان، خراپتر لەو کاتەن، هۆکار چییە، 

شوبات، بە ئاسۆیەکی ترو بەهێزێکی  ٧١
 گەورەترەوە، دەست پێناکات؟ 

من تا ئاستێکی کەم لەگەڵ  کاروان ئیبراهیم:
ئەم بۆچوونەم، وە پرسیارم لەخۆم و هاوڕێی 
و چاالکوانەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیش ئەوە 
بووە، بۆ تا ئەم ساتە وەختە نەمانتوانیوە 

ی شوبات دووبارە بکەینەوە؟ ٧١خۆپیشاندانی 
من؛ کەم تا زۆر پێموایە داهاتوویەکی گەشتر 

 بەڕێوەیە بۆ ئەم باسە.
 ٧١: ئەو الیەنانەی بەشدار لە بۆپێشەوە

شوباتدا بوون، لەو سەری راستەوە بۆ 
ئەوپەڕی چەپی تیابوو، ئەم کۆکتێلە لە 
بەرژەوەندی جیاواز و دژ بەیەک، چۆن 

 لەسەکۆیەکدا کۆبوونەوە؟
لە ڕاستیدا یەکێک لە خاڵە  کاروان ئیبراهیم:

جوانەکانی ئەم خۆپیشاندانە ئەوەبوو، کە 
هەموو ڕەنگ و تەسەورە جیاوازەکانی تیابوو. 
هەر ئەم حاڵەتە ببووە هۆی سەرکەوتن، و 

 کەم تا زۆر ڕەخنەگرتن لێمان...
هەڵسوڕاوی سیاسی و جەماوەری  قادر نادر؛

ی شوبات لە واڵتی ٧١و ئەندامی گرووپی 
سوید. باس لە پشتیوانی ڕەوەندی کوردی 

ی ٧١دەکات لە دەرەوە بۆ ناڕەزایەتیەکانی 
 شوبات.

ی شوبات؛ ٧١: ناڕەزایەتیەکانی بۆپێشەوە
ڕەوەندی کوردی لەدەرەوەی کوردستان لە 
ئەوروپا و ئەمەریکا و کەنەدا، بزواند. ڕێکخراو 
و گروپ و دەستە و هەندێک حیزبیش 
پشتیوانیان لێکرد. ئێوە یەکێک بوون 
لەپێشەنگی ئەو ناڕەزایەتیانە بە ڕێکخراوی 
تاوەکو ئێستا ماونەتەوە. دەکرێت هۆکاری 

ی ٧١دروستبوون و مانەوەتان بەناوی) 
 شوبات(ەوە تاوەکو ئێستا باس بکەیت؟

ی ٧١لەدوای ناڕەزایەتیەکانی  قادر نادر:
شوبات و ڕوژانی دواتر لەستوکهۆلم لەگەڵ 
چەند هاوڕێیەک سەرپەرشتی چەندین 
خۆپیشاندان و دیدارمان لەگەڵ پارت و 
وەزارەتی دەرەوەی سوید  کرد، دواتر 
بڕیارماندا وەک ڕێزگرتن لەقوربانیان و ئاستی 

ی شوبات و ٧١بەرفراوان و ناڕەزایەتی 
ڕۆژانی دواتر بەو ناوە کاربکەین. بانمونەیەکی 

ساڵ  بەسەر ئەو  ٥بچووکی دوای تێپەڕینی 
ی ٧١ناوەت پێ بڵێم؛  بڕیارماندا لەگرووپی  
ی ٧١شوبات  ماڵپەڕێک بکەینەوە بەناوی 

شوبات، کەچی لەسلێمانی و هەولێر کەس 
نەیوێرا بەوناوەوە ماڵپەڕەکەمان  بۆ  تۆمار 
بکا، وتیان ناتوانین بەوناوە بۆتان تومار 

 بکەین، بۆیە لەسوید تومارمان کرد.
: ئەو کارو چاالکیانە چیرن کە ئرێروە بۆپێشەوە

ی شرروبررات لە سررویررد ٧١وەکررو ڕێررکررخررراوی 
ئەنجامی دەدەن؟ تراوەکرو ئرێرسرترا دیرارترریرن 

 ئەوکارانە چی بوون ؟ 
وەک زۆربەی واڵتەکانیتر خەباترری قادر نادر:  

شەقاممران لەسرترۆکرهرۆڵرم دەسرترپرێرکررد. بەاڵم 
لەتەک ئەوەش دەستمان بەخەباتی سریراسری و 

وە  ٠٢٧٧دیبلۆماسی و پەرلەمانی کرد، بۆیە لە 
بررۆ ئررێررسررتررا بە بەردەوام حررزب و وەزارەترری 
دەرەوەی سوید دەبینیرن و پرێرشریرلرکراریەکرانری 
مافی مرۆڤیان لەگەڵ براس دەکەیرن، هراوکرات 
بررۆیەکەم جررار لەسررویررد تەکررانررمرران بەخەبرراترری 
سکااڵ تومارکردن لەسەر بەرپررس، و کەوترنە 
دوای بەرپرررسرران لەنررێررو کرروردا هررێررنررایە نررێررو 
خەباتی مەدەنی خەڵکی ئازادیخرواز. سرەرەڕای 
ئەو دووشێوە خەبراتەش چەنردیرن سرمریرنرار و 
پانێڵمان لەپەرلەمرانری سرویرد لەسرەر ڕەوشری 
باشروور لەگەڵ پرارت و وەزارەتری دەرەوەی 

 سوید ئەنجامداوە.
: ڕەوەندی کوردی لە دەرەوەی بۆپێشەوە

کوردستان، بەتایبەت بەشە ناڕازیەکەی 
دەتوانن چی بکەن بۆ پشتیوانی لە ماف و 
داواکارییە ڕەواکانی خەڵکی کوردستان، 
لەوەستانەوە دژ بەحکومەتی هەرێم؟ 
ڕێنوێنیتان چییە بۆ ڕەوەندی کوردی لە 

 واڵتانی دیکە؟
ڕەوەندی کوردی هێزیکی کاریگەر قادر نادر: 

و بەفشارە لەسەر ئەو دەسەاڵتەی باشوور و 
ترس و فشارەکانیشی ڕۆڵی گرنگی هەبووە 
لەسەر هوشیارکردنەوەی زیاتری کۆمەڵگە و 
پاشەکشە بەزۆر پێشێلکاری دەسەاڵت. ئەو 
ڕەوەندە لەهەندەران ئەوەی پێدەکرێ کەفشار 
بکاتە سەر دەسەاڵت و پشتگیری و بەهانای 
دەنگە ئازادیخوازەکان بکات، چونکە 

 ٠لەهەندەران دەسەاڵت ناڕوخێ. بەداخەوە لەم 
ساڵەی کۆتایی ئەو ڕەوەندەش بەهۆی 
کاریگەریەکانی کوردستان کەمێک هەست 
بەالوازبوون و خەم ساردی دەکەین، بەاڵم 
هێشتا فشارەکانی لەسەر دەسەاڵت ماوە، و 
بەدەلیلی ئەوەی ئەگەر سەیربکەین ئێستا دیدار 
و سمینار و سەردانی بەرپرسان بۆ هەندەران 
یەکجار دەگمەن بووە هەمووشی دەرەنجامی 

 ئەو خەباتەی ڕەوەندی کوردیەیە.  
زاهید مەحمود ئیمام؛ باوکی شەهید سورکێو، 
یەکێک لە گیانبەختکردوانی ڕۆژانی یەکەمی 

ی شوبات لەبەردەم لقی ٧١ناڕەزایەتیەکانی 

ی پارتی دیموکراتی کوردستان لەسلێمانی. ٦
ئێمە سوورین لەسەر هەڵوێستی خۆمان لە 

ی شوبات ٧١دادگاییکردنی بکوژانی شەهیدانی 
 و ڕۆژانی دوایی.

ساڵ بەسەر  ٨ئەم مانگە  ٧١:  بۆپێشەوە
شوباتی  ٧١خۆپیشاندانە جەماوەرییەکانی 

دا، تێپەڕدەبێت... کە بەداخێکی  ٠٢٧٧ساڵی 
زۆرە ژمارەیەک لە الوان و تازە الوان و 
هاواڵتی بێتاوان گیانیان بەخت کرد... لەگەڵ 
ئەوەدا دەسەاڵتی تاوانبار بەڵێنی دا، بکوژان 
بدەنە دادگا، کەچی تائیستا هیچ تۆمەتبارێک 
رووبەرووی سزای یاسایی نەکراونەتەوە، ئێوە 
ئەو بێدەربەستیەی دەسەاڵت بۆچی 

 دەگێڕنەوە؟
 دەسەاڵت بێباکە زاهد مەحمود ئیمام:

لەبەرئەوەی دەستیان گرتووە بەسەر 
ی ٧١دادگاکاندا. هەربۆیە کەیسی شەهیدانی 

ڕۆژانی دوایی پەک ئەخەن.  شوبات و
لەبەرئەوەی بکوژەکانی شەهیدان سەربە 

وەزیری ناوەخۆ )کەریم  وەزارەتی ناوەخۆن، و
نابێ هیچ کارمەندێکی سەر  "سنجاری( ئەڵێ

ئەمە وتەی وەزیری  ."بگیرێت! بەوەزارەتەکەیان
 ناوەخۆیە!. ئێمە ئەینماندا بەگرتن، بەاڵم

ئازادیان ئەکەن. ئەمە تاوانی پارتی و یەکێتیە؛ 
 ئەیانەوێ بەسوڵحی عەشایەری دۆسیەکان

 داخەن! بەاڵم ئێمە ڕازی نین بەوکارە.
: هێزەکانی ئۆپۆزیسێۆن بەڵینی بۆپێشەوە 

ئەوەیان دا، کە لەخوێنی بەناحەق ڕژاوی 
هاواڵتیان خۆش نابن، کەچی ئیستا پەلەیانە بۆ 
بەشداری لە دەسەاڵتی هاواڵتی کوژدا، ئێوە 
چۆن سەیری هەڵوێستی ئەو ئۆپۆزیسێۆنە 

 دەکەن؟
: ئێمە وەکو خانەوادەی زاهید مەحمود ئیمام

شەهیدان، ئۆپۆزسیۆن ئێستاش لەگەڵ ئێمەدان 
و پشتیان تێ نەکردووین. ئەوان پاکێجیان داوە 
بەحکومەت و هەوڵیانداوە لە پەرلەمان، بەاڵم 
بەداخەوە پارتی و یەکێتی نەیانهێشتووە 

 کارەکە بکرێت و ڕێگریان کردووە. 
بەاڵم ئێمە سورین لەسەر هەڵوێستی خۆمان و 

 کەمتەرخەم نەبووین. 
 ئیتر سوپاس

ێکخستنودرێژەدانەبەخەبات،بۆکۆتاییهینانڕشوباتبانگەوازیخۆ٧١ یادی
  بەدەسەاڵتیشکستخواردوویبزوتنەوەیکوردایەتی
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 درێژەی... حزبی کۆمۆنیست و ئەندامەتی کرێکاریی

هاواڵتیانی تێکداوە، دەستێوەردانی 
هەموو ڕۆژەی واڵتانی ناوچەکەیە لە 
کوردستاندا، خودی دەسەاڵتی میلیشیایی 
حزبەکانی دەسەاڵت و هیزە پڕچەکەکانی 
پارێزەری بەرپرسەکانیانە... بوونی 
هیزی چەکداری حزبییە، پابەند نەبوونی 
حزبەکانە بە ملمالنێی سیاسی و 
ئاشتیانە، بۆ یەکالیی کردنەوەی 
پرسەکانی یەکالیکردنەوەی دەسەاڵتیان 
لە دۆخە هەستیارەکاندا... سەربەخۆ 
نەبوونی ئیرادەی سیاسیان و لەهەر 
کاتێکدا پێویست بێت و پەیوەست 
بوونیانە بە هێزی واڵتانی ناوچەکە و 
دەست تێکەاڵوکردنیانە لەگەڵیان بۆ 
کێبەرکێ لەگەڵ هێزی نەیاری 
دەسەاڵتیان... ئەمانە هۆکاری بڕیاری 

 وەزارەتی ناوخۆن.
لەناوخۆی کوردستان و لە ئاستی 
کۆمەاڵیەتیدا، چ شەرۆ و کێبەرکێی نیوان 
تایفەو خێڵ و خێزانەکان، چ دەستبردن 
بۆ تۆلەسەندنەوە تا دەگاتە دەست بردن 
بۆ دزی و تااڵنی و کوشتاری ژنان لە 
ژێر ناوی شەرەفدا، بە زۆری لە رێگای 
کاڵشینکۆف و دەمانچەوە، ئەنجام 
دەدرێت... کەچی وەزارەتی ناوخۆ ئەو 
چەکانە یاساغ ناکات و لە بەرامبەردا لە 
رێگای پێدانی مۆڵەتەوە، هێشتنەوەی ئەو 

 چەکانە دەکاتە فەرمی و یاسایی.
کیشەی وەزارەتی ناوخۆ و دەسەاڵتە 
چەکدارەکەی، ئاسایشی کۆمەاڵیەتی و 
پارێزبەندی هاواڵتیان نییە، ئەگەر ئەوە 
مەبنایەکی داماڵینی چەک بوایە، دەیتوانێ 
بە قەدەغەکردنی چەکی کالشینکۆف و 
دەمانچە ببوایە سەرەتایەک بۆ داماڵینی 
چەک لە ئوردوەی پارتی و یەکێتی 

 کەخۆیان چەکداریان کردووە.
پارتی و یەکێتی، وەکو دوو حزبی  
سیاسی و میلیشیایی... چونکە دوو 
هیزی مۆدێرن نین و بروایان بە ئازادی 
سیاسی و ئازادی هەڵسورانی سیاسی 
ئەحزابی نەیاریان نییەو ئامادەش نین لە 
رێگای ئاشتی و بەشیوەی شارستانی 
وەاڵم بەداواو و ویست و داخوازی 
هاواڵتیان و نارەزایەتی و 
خۆپیشاندانەکانیان بدەنەوە، بۆیە چەک 
دوا قسە دەکات... هەر بۆیەشە چەک بۆ 
ئەو دوو حزبە پایەکی سەرەکی 
هێشتنەوەی دەسەاڵتیان و ئامرازێکی 
گرنگی رووبەرووبوونەوەی نارەزایەتی 

 و تورەیی جەماوەریشە.
پێویستە خەڵکی کوردستان لە 
خۆپیشاندان و نارەزایەتییەکانی خۆیاندا، 
خواستی داماڵینی چەک لە حزبەکابە 
سیاسیەکان، بەدەسەاڵت و 
ئۆپۆزیسیۆنەوە، هاوشانی داماڵینی 
هەموو جۆرە چەکێک لە هاواڵتیان، 
بەدەستەوە بگرن و کۆتاییهێنان بە هێزی 
چەکداری میلیشیایی و حزبی وەکو 
هەنگاوێکی گرنگ لە راستای پاراستنی 

 ئاسایشی هاواڵتیاندا، تەماشا بکەن.

 درێژەی... دوا وتە

و بۆ باشبوونی ژیانی   وه داخوازیی واقیعییه  به
یدانی سیاسی. جێگاوشوێنی  مه  نێته خۆی پێ ده

ناچاری  مهێناندا به رهه به  تی چینی کرێکار له بابه
  هیوای  و ساتێک به  موو چرکه هه  کات، که وا ده

کاندا  سیاسییه   نێو بزاوته ترین ئاڵوگۆڕ، له بچکۆله
  وه مانای ئه  به  مه اڵم ئه ڵبژێرێت. به کێکیان هه یه

ی  رگه جه  ونه که ده  وتانه م ڕه ئه  که  نییه
بیعی و  حیزبی ته  بنه تی کرێکاری و ده زایه ناڕه

ت  نانه پی ڕادیکاڵی ئێران ته ئاسایی کرێکاران، چه
  تییه م هاوجیهه ی کرێکار و ئه م هیوایه ئه

کار  ئێران وه  ی کرێکاریشی له ناچاره به  سیاسییه
خست، ئاسۆی ناسیۆنال ڕێفۆرمیستی، بیری  نه

یی  دژی ئیستیبدادی و بینا و بۆچوونی ڕێکخراوه
  په م چه ئانارشیستی ئه  و شێوه ڕووناکبیرانه 

ن  الیه  له  وتانه م ڕه ئه  ی هێشتووه ت نه نانه ته
تی ئابووری و سیاسی  زایه بۆ ناڕه  وه کرێکارانه

 .بگرین  وه سته ده  به
س کاتێک مێژووی سۆسیالیزمی  زۆر که

م  ت کارکردی ئه تایبه  رخی ئێران و به هاوچه
دا ١١شۆڕشی ساڵی   له  سۆسیالیزمه

  ور ده  ڕادیکاڵه  په م چه ، مێژووی ئه وه نووسنه ده
  که  یه وه ت ئه اڵم واقیعیه وه. به نه که ده

کی  یه وه ک بزووتنه سۆسیالیزمی کرێکاری، وه
موو ژیانی  درێژایی هه تی به اڵیه بیلفیعلی کۆمه

و   په م چه ی ئه وه ره ده  ، ڕادیکاڵ له په م چه ئه
  رگرتنێک له ئسیر وه بێ هیچ ته به
.  و پێش چووه ره ، به په م چه کانی ئه وته ڵسوکه هه

پی  وتووی چه گڕوگاڵکه  به  مێژوونووسانی تازه
بیاتی بیست  ده ئه  رگرتن له ئیلهام وه  ئێران، به

ژێر  ورووپا و له پی ئه ساڵی ڕابردووی چه
مڕۆی سۆڤێتدا،  کانی ئه ریی ئاڵوگۆڕه کاریگه

  وه پی ڕادیکاڵی ئێران به هۆکاری شکستی چه
ی  له سه مه  ته داوه گوێی نه  زانن که ده

پی  موو چه ڕاستیدا هه  اڵم له دیموکراسی، به
دیموکراتیزمی میللی و   له  ڕادیکاڵ، بێجگه

موو سات و کاتێکی  بوو. هه ڕادیکاڵ هیچی تر نه
رکوتی  دژی سه  له  بات بووه خه  په م چه ژیانی ئه

  وته ستکه دیموکراسی و پێشێلکرانی ده
ن  الیه  ندان له ڕینی ڕێبه کانی ڕاپه دیموکراسییه

پێناو   له  په م چه ، ئه وه کۆماری ئیسالمییه
پی ڕادیکاڵ  نگاو خوێنی دا، چه دیموکراسیدا جه

ڵبڕانی خۆی  و هه وه  وتنه تاککه لیلی به ده  به
ی  وه سۆسیالیزمی کرێکاری و بزووتنه  له

پی  شکستی خوارد. چه تیی چینی کرێکار زایه ناڕه
  وه، چونکه تدا مایه راوێزی سیاسه په  ڕادیکاڵ له

  سۆسیالیزمی توێژه  له  بێجگه
بوو،  نه  ڵ هیچی دیکه کانی کۆمه  وتووه راوێزکه په

باتی دیموکراتیک  مێژووی خه  په م چه مێژووی ئه
، مێژووی جموجووڵی  و دژی ئیستیبدادییه

خوێندکاران و ڕووناکبیرانی الو و پلمیک 
.  یه مانه و لێکدابڕانی ڕێکخراوی ئه  وه وکۆبوونه

خی  رحاڵ بۆ چینی کرێکار بایه هه  به  باته م خه ئه
ل و کاری  مه اڵم مێژووی عه ، به یه هه

وخۆی کرێکاری و سۆسیالیزمی چینی  ڕاسته
کان  کرێکارییه  ، مێژووی مانگرتنه کرێکار نییه

ڵدانی ڕێکخراوه  رهه ، مێژووی سه نییه
ستکردن و  ربه کانی کرێکاران، به رییه ماوه جه

کێش  مهێنان، کێشمه رهه رخی به ستانی چه ڕاوه
کانی  ڵدانی شانه رهه ست، سه قده ر هه سه له

یدانی  مه تێکۆشانی کۆمۆنیستی کرێکاری، هاتنه
باتی  و ناسراوی نێو خه وه  ره ده رانی ناوبه ڕابه

  شنه م چه ئابووری و مێژوویی و شتی تری له
کجار  کی یه رینایییه به  به  که  م ڕووداوانه ئه .  نییه
رچاوی  به و له  په م چه نا ئه په رچاو له ق و به زه

ی  وه ره ده ومان، له قه ده  په م چه ڕی ئه ناباوه
پی  ، چه وه مانه  په م چه تی ئه اڵیه پراتیکی کۆمه

ڵ چینی کرێکار  گه ند"ی له یوه ڕادیکاڵ باسی "په
  له  دا دەنا، که وه دانی به  م جۆره کرد و به ده

رگیز  اڵم هه . به وه وتۆته تاک که چینی کرێکار به
ندیی  یوه ر په سه ک له نه  قسه  یشت که گه نه  وه له

ک توێژێکی  ڵ کرێکاران وه گه "سۆسیالیزم" له
  خۆیان له  که  یه وه ر ئه سه ڵکو له تی، به اڵیه کۆمه

ر  سه له  تی خۆیان دابڕێن و قسه اڵیه جێگای کۆمه
  سۆسیالیستییه   و بزاڤه به  ستبوونه یوه په

،  یه ڵدا هه نێو کۆمه حاڵی حازر له  که   کرێکارییه
وخۆی کرێکاران  ی ڕاسته وه کرده  بزاڤێک که

کان  کان و مانگرتنه تییه زایه خات، ناڕه ڕێک ده
کات،  ده  رده روه رانی کرێکاری په پێکدێنێت، ڕابه

  شه خۆهۆشیاریی سۆسیالیستی چینی کرێکار گه
ک بکرێت،  ر جێگایه تا هه دات. کرێکاران هه پێ ده

کگرتوو  تا شورا، یه هه  وه ڵه کۆڕ و کۆمه  له
لق  موو زێده ڕای هه ره گرێ و مارکسیزم سه ڕاده

و  موو ئه کان و هه وشه و پۆپ و خه
،  ڵواسیوه ی هه پێوه  په م چه ر ئه ی هه بیرئاڵۆزییه

کاری  تا به کێشێت هه ست و باڵ داده ژێر ده له
،  روسامانه الواز و بێسه  یه وه م بزووتنه رێت. ئه به

تی  و قودره  گرتووه خۆ نه تی وه حیزبییه
اڵم  ، به داوه وگرانی خۆی نیشان نه وره گه

ئێراندا   له  که  ، واقعیترین سۆسیالیزمێکه واقیعییه
 . یه هه

کرێکاران، یان دروستتر   پی ڕادیکاڵ له جیایی چه
ی سۆشیالیزمی کرێکاری،  وه بزووتنه  بڵێین له
کی  ، جیایییه و قووڵه نه  الیه مه کی هه جیایییه

ک  یه  یی، پراتیکی و له رنامه تیۆری، به
ن بۆ  وه دوو بزووتنه  مانه ، ئهتی اڵیه کۆمه دا وته

ئاڵوگۆڕی جیاواز، بۆ دوو شۆڕشی   ڵه دوو کۆمه
  تییه اڵیه کۆمه  ستووریی چینه پشتئه  جیاواز، به

ن و  ردووکیان بیلفیعل هه کان، هه جیاوازه
ری سۆسیالیزم  کێکیان نوێنه یه  پراتیکن. وانییه

و هۆی   چوارچێوه  وی دیکه بێ و ئه
ڕاستیدا   ی خۆڕسکی کرێکاری بێت. له وه بزووتنه

،  مدایه وی دووه بێت له ر سۆسیالیزمێک هه گه ئه
تیی  زایه ی ناڕه واوی چوارچێوه ته  به  وی دیکه ئه

میللی_ دیموکراتیکی ڕووناکبیرانی ناڕازی 
کی  ک تیتر و تابلۆیه ئێرانی بوو. مارکسیزم، وه

ڵێک داخوازیی سیاسی و  ها کۆمه روه گشتی و هه

دا  ند ده یوه په  وه پێکه  مانه جێ، ئه سبه ئابووری ده
  به  مانه ئه  یه ڵه اڵم هه ، به وه کاته و لێکیان نزیک ده

 .ز دابنرێن گه هاوڕه
پی ڕادیکاڵ  ڵ و پۆی چه ناکرێکاری بوونی ڕایه

  له  گر بوو، که ڵنه کی چارهه یه دیارده  وایه که
  ڕۆکی سیاسی و جێگا و شوێنه ر و ناوه وهه جه

م  گرت، ئه ی ده رچاوه سه  وه یه که تییه چینایه
ی  وه بزووتنه  ک له ک گوتم، نه ر وه هه  وتانه ڕه

تی  زایه ندیی ناڕه ناوه  چینی کرێکار و له
ی ئۆپۆزیسیۆنی  درێژه  له  ڵکه ، به وه کرێکارییه

بۆرژوای ناسیۆنالیست و دژی ئیستیبدادیدا 
نێو چینی کرێکار و  شکڵی گرتبوو. چاالکبوون له

  ر له دا، هه م چینه تی ئه زایه ی ناڕه وه بزووتنه
بوونی  باری ئاسایی و سروشتی هه   وه ته ڕه بنه
  وه بناغه  ر له کان هه بوو. چریکه نه  وتانه م ڕه ئه
ڕێبازی خۆیانیان داڕشتبوو   وه رزه و پێش فه به
وتی شۆڕشدا  ڕه  رکوت ناهێڵێت و له : سه که
  گرێت. کاتێک که ندی ده یوه ڵ کرێکاردا په گه له

بوو،  ورێکی وای نه رکوت ئیدی ده فاکتۆری سه
وار و ڕووناکبیری  جم و جووڵی توێژی خوێنده

ر  سه  ری خسته بۆرژوا جارێکی تر سێبه ورده
،  وه په م چه ی ئه ڕوانگه  تی. له ی چینایه وه بزووتنه

ڕادیکاڵه،   په م چه ی ئه مڕۆش پاشماوه ر ئه هه
یپوورچی و ئومێدی  شه  "خوێندکار" هێشتا به

ی  نده وه ر ئه کا و هه "شۆڕش" حیساب ده
ر  رانبه تی به زایه ناڕه  زانکۆ به  خوێندکاری فاڵنه

وچک و  که  یان له قه با ته ی کاره وه کوژانه  به
  کوو ڕاهی لی وه وتگه ستاند، ڕه وری هه ده

رم  ی پێی گه وه بۆئه  سه یان به نده وه ر، ئه کارگه
کانی خۆیان  وق و ڕۆژنامه ر زه سه  دابێن و بێنه

رموگوڕ بۆ خوێندکاران  یامی پیرۆزبایی گه په  له
رحاڵ  هه  ن. به ی خوێندکاری" پڕکه وه و "بزووتنه
م جیایی و  ئه  که  یه وه کی ئه ره خاڵی سه

ت  تیی کرێکاری قه زایه ڵ ناڕه گه له  یییه بێگانه
خت  نیا جه و ته  بووه وت نه ڵکه هه شتێکی به

م  تی ئه اڵیه ر ناکرێکاریبوونی جێگای کۆمه سه له
 . وه کاته ده  په چه
  درێژی دا به  یه م نووسراوه شی دواتری ئه به  له

  م، که که ده   دیاریکراوانه  و میکانیزمه باسی ئه
یی  لی و ڕێکخراوه مه هۆی جیایی عه  بوونه ده

شی کۆتاییدا  به  پی ڕادیکاڵ و له چه  کرێکاران له
  بێت له ده  ئێمه  که   دیاریکراوانه  نگاوه و هه ئه

پێدانی  ره ڵیان گرین، بۆ په ئاستی جۆراوجۆردا هه
حیزبی کۆمۆنیستی   تیی کرێکاران له ندامه ئه

  .م که کورتی باس ده ئێراندا، به
: حزب کمونيست و عضويت  رچاوه سه

"کمونيست"، شماره  -کارگرى )قسمت اول( 
  ٧١١٨تير ماه  - ٥٧
  رگێڕانی: ناسر حیسامی وه

 ی: کازم فاتیح وه تایپکردنه
 

 

ئازادی تەواو و  بێقەیدو شەرتی 
 ڕێکخراوبووتی کرێکاران... 
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غیرەتیوەزارەتیناوخۆوچەک
 داماڵین
 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود

ئەم مانگە،  ٧٢بەرواری 
وەزارەتی ناوخۆی! هەرێمی 
کوردستان، بە نووسراوەیەکی 
فەرمی بریاری 
دەستبەسەراگرتنی چەکی قورس 
و مام ناوەندی دەرکرد. چەکی 
جۆری سوکی وەکو کاڵشینکۆف 

 و دەمانچەشی مەعاف کرد.
وەزارەتی ناوخۆ!! و دەسەاڵتی 
میلیشیایی هەرێم، کۆمەڵگەی 
کوردستانیان، نوقمی چەکی 

جۆراوجۆری قورس و نیوقورس و سوک و میکانیکی و 
ساڵی  ١٢ئەلکترۆنی ... کردووە، لە ماوەی نزیک بە 

دەسەاڵتدارێتیاندا، هەر کام لە حزبەکانی دەسەاڵت بەتایبەتیش 
پارتی و یەکێتی، بەجیا لە بوونی هیزی میلیشییایی تایبەت بەخۆیان 

، هاوکات لەرێگای دروستکردنی چەندین ٨٢و  ١٢لە چەشنی یەکەی 
یەکەو دەستەی تایبەتی چەکداری وەکو دژە تیرۆر و هیزی 
ئاسایشی پارێزگاری هەرێم و دەمامکدار و بێ دەمامک و سوپای 
پارێزەری بەرپرسە حزبییەکان و توڕێکی نهێنی ئاسایشی چەکدار، 
هاوکات کادرو بەرپرسەکانی خۆیانیان، پڕ چەک کردووە، تا لە 
حاڵەتی هێرش و هەرەشە بۆ سەر حزبەکانیاندا، بەکاریان بهێنێت و 
لەرێگای چەک و زۆری هێزەوە دەسەاڵتی میلیشیایی خۆیان 
پارێزگاری لێ بکەن... هەر ئەوەش وایکردووە کە ئەم دەسەاڵتە لە 

ساڵی ڕابردوودا، ئەم هێزانەی سەربەخۆیان تەیاری چەکی  ٠٨
 قورس و مام ناوەندی بکەن.

لە ئێستادا، کە تورەیی و نەفرەتی جەماوەری رۆژ بەرۆژ بەرەو 
هەڵکشان دەچێت و دەسەاڵتیش لەبەرامبەر بە نارەزایەتی 
جەماوەریدا نیشانیداوە، کە دەست پارێزی لەبەرامبەر بە 
خۆپیشاندەران و نارازیاندا ناکات کە رووبەرووی دەسەاڵتیان بێت. 
وە ڕۆژ بەرۆژ ئەو راستیە دەسەلمێت و دەبێتە ئەزموون کە ئەم 
دەسەاڵتە بەتەنها لەڕیگای نامەی و یاداشتی نارەزایەتی و 
خۆپیشاندان و مانگرتن و کۆبونەوە، ناتوانێت حەرەمی دەسەاڵتی 
چەکداری حزبی ببەزینێت... ئیدەو بۆچوونی دەستبردن بۆ چەک، بۆ 
چ ڕووبەرووبوونەوەی ملهوری و دەستێوردانی واڵتانی ناوچەکە و 
دەزگا جاسوسیەکانیان و چ بۆ بەرگری لەخۆیان لەبەرامبەر بە 
توندوتیژی و وەاڵمی چەکداری دەسەاڵت، بەتایبەت لەالیەن بەشیک 
لە رابەرانی حزبە سیاسییەکان و بۆ بەرگری لەخۆکردن، تەنانەت 
لەناو بەشیک لە رابەران و هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی نارەزایەتی 

 جەماوەری تر لە کۆمەڵگەدا، راستیەکی حاشاهەڵنەگرە. 
دەستبردنی وەزارەتی ناوخۆ بۆ بریاری داماڵینی چەکی قورس و 
نیوە قورس، هێندەی نیگەرانییە لەو راستییە کە بژاردەی دەست 
بردن بۆ چەک لە بەرامبەر ملهورێ واڵتانی ناوچەکەو دەسەاڵتدا، 
ئەگەرێکی کراوەیە، نیو ئەوەندە پەیوەندی بە ئاسایشی کۆمەاڵیەتی 

و ئاسایشی هاواڵتیانەوە نییە. ئەوەی ئاسایشی 

بۆ هەفتەی سیانزەهەمی خۆپیشاندانەکانی ئێلەگ زەردەکان دژ بە 
ڕژێمی ماکرۆن هاتنەوە سەر شەقام. ئەو ڕژێمەی ملیۆنان لە 
کرێکار و زەحمەتکێشی برسی کردووە، و دەوڵەمەندەکانیشی 
دەوڵەمەندتر کردووە بە لێخۆشبوونیان لە باج! دەزگای 
ئەمنیەکەشی بەچەکەوە لەبەرامبەر خۆپیشاندەرانی بێ چەک  

 وەستاونەتەوە.
بەپێی قسەی وەزارەتی ناوەخۆی فەرەنسا ئەم هەفتەیە ژمارەی 

هەزار کەس تێنەپەڕیوە، بەاڵم بەپێی ٥١خۆپیشاندەران لە 
هەزار کەس. ئێمەش بەوەی دووەمیان باوەڕ دەکەین، چونکە  ٧٧١ڕێکخەرانی خۆپیشاندانەکان ژمارەی بەشداربوو گەیشتە 

ی خەڵکی فەرەنسی پشتیوانی ئەو بزووتنەوەیە دەکەن، بەپێی داتایەک کە پێنج شەممەی ڕابردوو باڵویانکردەوە و ١لەسەر ٠
گوتی" ئەم بزووتنەوەیە نوێنەرایەتی تووڕەیی کۆمەاڵیەتی ڕاستەقینەی ئەوکەسانەیە لەم واڵتە کە کەس دەنگیان نابیستێ". 
ئەوەشی زیاد کرد" دەبێت ئەم بزووتنەوەیە بەردەوامی پێبدەین، و لەسەرمانە جەنگەکە ببەینەوە لە پێناو بەدەستهێنانی 

ئەندام پەرلەمان هێرشی کراوەتە سەر، لەوەاڵم بە دەرکردنی  ٥٢زیاتری عەدالەتی کۆمەاڵیەتی و باج لەم واڵتە." ماڵی پتر لە 
یاسایەک کە ناوەڕۆکەکەی خۆپیشاندەران بە تێکدەر ناودەبات، بەدواییدا هەڕەشەی هێزیان لێکردوون، پێش دوو هەفتە 
بەفەرمی خۆپیشاندەران جەنگیان ڕاگەیاند لە دژیان. ئەمڕۆ قسەکەری حکومەت بەنجامین غریفۆ گووتی" ئەوانەی ترس و 
هەڕەشە دەکەن و خراپەکاری و سوتان ئەنجام دەدەن، ئەوانە ناتوانن بە دیموکراسی پرسەکە یەکالبکەنەوە. ئێمە کۆمارین و 

 بێپەروا دەجەنگین لەگەڵتان".
جەنابی غریفۆ کۆمارەکەتان دەمێک ساڵە بۆتە ئامرازی زیادکردنی جۆرێک لەژیان بۆ ملیۆنان لەخەڵک، جۆرێک کە بنیاتنراوە 

هەفتە پێش ئێستا دراوە بۆ بزووتنەوەی دیار بۆ  ٧١لەسەر  وەبەرهێنانی کرێکاران و تەواوی خەڵکی هەژار.  بڕیارەکەش 
تێکدانی ئەو کۆمارەتان، چونکە ئەوە کۆماری ئێوەیە، ئەو کۆمارەی کە لەبەرژەوەندی مرۆڤایەتیدایە ، دەبێت لەژێر دەسەاڵتی 

 کرێکاران بێت بەتەنیا، نەک دەسەاڵتی پارێزەرانی سەرمایە.

 هەفتەیسیانزەهەمیناڕەزایەتیئێلەگزەردەکان
 نووسینی: ئەحمەد عبدالستار

 وەرگێرانی: ئاراس رەشید

٤١بۆ الپەرە   

تیرۆرکردنی نووسەر و ڕۆماننووس و مامۆستای زانکۆ )عەالء 
 مەشزوب( لە کەربەال

لەشاری کەربەال و لەشوێنێکی زۆر  ٠/٠/٠٢٧١ڕێکەوتی 
هەستیاری ئەمنی نووسەر و مامۆستای زانکۆ عەالء مەشزوب 
لەبەر دەرگای ماڵی خۆی تیرۆرکرا. بەپێی دەزگاکانی 
ڕاگەیاندنی ناوخۆ ئێران لەپشتی ئەو تیرۆرکردنەدایە. بەپێی 

گوللەیان  ٧١کەسی چەکدار بەماتۆرسواری ٠ڕاگەیاندنەکان 
لێداوە و تیرۆریان کردووە. لە شەقامی )مەیسەم التمار( لە 

ساڵ تێیدا  ٧١ناوچەی باب الخان کە ئەو ناوچەیە خومەینی 
 ژیاوە.

ئازایەتی: نووسەری تیرۆرکراو چاالکوانێکی کۆمەڵگەی مەدەنی 
 بووە، بەشداری خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی تەموزی ساڵی ڕابردووی کردوە. 

ئەوەی دەگوترێت لەسەر ئەو نووسەرە کە کەسێکی ئازا و لەخۆ بووردوو بووە، ئەوەش تەنانەت لە ڕۆمان و وتارەکانی کە 
 چاپکراون یان لە تۆڕەکۆمەالیەتیەکان و الپەڕەی خۆی باڵویکردوونەوەتەوە دەردەکەوێت.

، ٧١١١لەکەربەال لە دایک بووە. کۆلێجی هونەرەجوانەکانی زانکۆی بەغدای تەواوکردووە لە ساڵی  ٧١١٨مەشزوب ساڵی 
 لە هونەرەجوانەکان بڕوانامەی دکتۆرای بەدەستهێناوە.  ٠٢٧٦پاشان ماستەری وەرگرتووە، ساڵی 

یەکەم کتێبی بەناوی " نیشتمان و نیشتمان پەروەری" باڵوبۆتەوە. پاشان کۆمەڵیک چیرۆک و ڕۆمانی تر،  ٠٢٧٨ساڵی 
لەوانە" لەوانەیە بگەڕێمەوە الت، کوچەی بێوەژنان، تێکەڵەی هاوتا، تاوانی فەیسبووک، ئادەم سامی، مور و حەمامی 

 جوولەکە زۆری دیکە.
شایانی باسە کە لەنووسینەکانیدا زۆر ڕەخنەی لە ڕژێمی جمهوری ئیسالمی و ڕەهبەرەکەی خومەینی گرتووە لە 

 دەستێوەردانیان لە عێڕاق. هەربۆیە ئاماژەی زۆر هەیە کە ئێران دەستی هەبێت لە تیرۆرکردنی.
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