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هەمین ساڵیادی  ٨٢چەند ڕۆژی داهاتوو، 
راپەرینی خەڵکی کوردستانە، بەدژی دەسەاڵتی 
سەرکوتگەر و دیکتاتوری رژێمی فاشیستی 
بەعس. بە جیا لەوەی کە راپەرینی خەڵکی 
کوردستان لە چوارچیوەی ئاسۆی زاڵی 
بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد و جەنگخوازی 
ئەمریکا ڕوویدا، بەاڵم ریشەی راپەرینی خەڵکی 
کوردستان، سەرکوت و بێمافی سیاسی و 
کڵۆمدانی ئازادییەکان و ژێر پێخستنی مافی 
سیاسی خەڵکی کوردستان بوو، لەسەر بنەمای 
داسەپاندنی ستەمی نەتەوایەتی بەسەر خەڵکی 

 کوردستاندا.
سیاسەتی دڕندانەی ڕژێمی بەعس، بەرامبەر 
بە خەڵکی کوردستان و سوتماککردنی 
کوردستان و زاڵکردنی کەشێکی زاڵی سام 

ئاوەر بەسەر شارو شارۆچکەکاندا، لە 
نەبوونی بەدیل و حزبێکی شۆرشگێر و 
خەباتگێردا، خەڵکی کوردستانی ناچار بە 
کۆبونەوە لەدەوری هەر ئاسۆ و سیاسەت و 
نەخشەیەک دەکرد، کەالوازکردنی ڕژێم یان 
روخاندنی بخاتە دەستوورەوە. لە 
هەلومەرجێکی ئاواداو لەدڵی سیاسەتی جەنگی 
ئەمریکادا بەمەبەستی داسەپاندنی دووبارەی 
هەیمەنەی خۆی بەسەر دنیادا و لە 
چوارچێوەی خۆبەستنەوەی رەوت و بزوتنەوە 
سیاسیە کۆمەاڵیەتیەکانی بۆرژوازی بە 
سیاسەتی ملهورانەی ئەمریکادا و بانگەوازی 
درۆینەی" ئازادکردنی عێراق" دا، خەڵکی 

کوردستان بۆ رزگارییان لە 
ستەم و زوڵمی نەتەوایەتی و 

لە یادی ڕاپەڕینی ئازاردا کوردستان پێویستی بە 
  شۆڕش و ڕاپەرینێکی ئاسۆداری شۆڕشگێڕانە هەیە!

 لە یادی ڕاپەڕیندا،
کوردستان پێویستی بە جۆرێکی تر لە 

 9-10ڕاپەڕینە!...ل 

گەشتەکەیلینین،ئەوگەشتەبووکەڕەوتی
 3مێژوویگۆڕی!..ل

٢بۆ الپەرە   

 8هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان ل

پرۆژەی دزی 
دوای مام، بۆ مام 

 3و بنەماڵە...ل

دۆسیەی گیراوەکانی 
بادینان گەیشتە 

پەرلەمانی یەکێتی 
 2ئەوروپا... ل

 

 لە پەراوێزی ڕێکەوتنی پارتی و گۆڕاندا

 شوبات! ٧١لە هەڤدەی شوباتەوە بۆ 
 4ل

سڕینەوەی  سیستم و دەسەاڵت هۆکاری سەرەکی 
 6لجەستەی ژنان...

 لەم ژمارەیەدا ئەم بابەتانەش دەخوێننەوە:
 2* قوربانیانی توندوتیژی و نامووس پەرستی.....................ل
 5* بەشداریکردن یان نەکردنی بەلشەفییەکان لە پەلەمان......ل

 6ساڵ دوای ڕاپەڕین، کوردستان پێویستی بە...............ل ٨٢* 
 7مارس هەنگاوێکە بۆ چەسپاندنی............ل ٢* یادکردنەوەی 

 

 5..ل! وه ڕۆشنبیرانه  شێك له دیدی به  ماركسیزم له

ئایا ناکۆکێەکانی پارتی و یەکێتی لەسەر 
 11بەرژەوەندییەکانی خەڵکە؟..ل
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 درێژەیوتەیژمارە...

سەرکوتی سیاسی بەردەوام، ئیرادەی خۆیان رادەستی حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی کرد و لەسەر بانگەوازی ئەوان و بە هاندان و نەخشەی ئەوان، پاش 
چەخماغەدانی راپەرین و خۆپیشاندان لەخواروی عێراق، هاتنە مەیدان و لە ماوەیەکی 
کەمدا سەرجەم دام و دەزگا ئەمنی و سەربازییەکان و دەسەاڵتی سیاسی رژێمی 

 بەعسیان راماڵی.
خەون و خولیای راپەریوان، بەپلەی یەکەم بۆ ئازادی و زامنکردنی مافە سیاسییەکانی 
خەڵکی کوردستان بوو. بۆ دەست ڕاگەیشتن بوو بە خەونی کوردستانێکی ئازاد و 
سەربەخۆی دوور لەداگیرکاری. ئەم خەون و خولیایە لە ژێر سایەی ڕژیمێکی تاسەر 
ئیسقان دیکتاتۆرو ملهوری سەرمایەدارییدا، لە واڵتێکدا کە ستەم نەتەوایەتی بوبووە 
گرێ کوێرەیەکی ئاڵۆز و سەرچاوەیەک بۆ ملمالنێی نیوان بزوتنەوەی دەسەاڵتداری 
بەعسی سەرمایە لەالیەک و بزوتنەوەی ناسیونالیستی وێڵ بەدوای بەشداری 
لەدەسەاڵتی بەعسدا، رەوا و هاوکات دەمێک بوو ببوو بە پێداویستیەکی گرنگ. ئەوەی 
کە ئەم خەونەی لەبەین برد، و سەربەخۆی کورستانی کردە کاریکاتۆر، بووە کۆسپ 
لەبەردەم فەراهەم کردنی ئازادییە سیاسییەکان و مافەکانی خەڵکی کوردستان، بەر 
لەهەموو فاکتەرێک، نەبوونی حزب و الیەنی سیاسی شۆرشگێر و چەپی بەهێزو هیڵی 
سیاسی سەربەخۆی پشت بەستو بەڕیگاچارەی بەشی پێشرەوی چینی کرێکار بوو... لە 
نەبوونی حزب و الیەنی شۆرشگێر و بەهێزو ئاسۆیەکی رۆشنی جیاوازی رزگاری 
بەخش و سۆشیالیستیدا، بە کردەوە خەڵکی کوردستان بوونە زەخیرە بۆ ئامانجە 
ناسیونالیستیەکان و سەرئەنجامیش بووە هۆی داسەپاندی دەسەاڵتی حزبە 

 ناسیونالیستە کوردییەکان...بەسەر ژیان و ئیرادەی سیاسی خەڵکی کوردستاندا.
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی لەو دۆخەدا بەدەسەاڵت گەیشتن و لەیەکەمین 
هەنگاوی دەسەاڵتدارێتیاندا، یەکەم: هیرشیان کردە سەر شوراکان و رابەرانی شوراکان، 
کە تاکە دیاردەی جوان و جورێکی تر لە بەڕیوەبردن و سەرچاوەی نواندنی ئیرادەی 
راستەوخۆ و ئازادانەی لەخوارەوەی جەماوەری بوو، بەزۆری هێز دایانخستن. دووەم: 
خۆیان کۆکردەوەو ئامادەکاریان کرد بۆ گفتوگۆ لەگەڵ رژێمی بەعس لەدڵی ئاوارەیی 
ملیۆنی خەڵکی کوردستاندا. سێهەم، دەستیان برد بۆ کوشتاری ژنان لەژیر ناوی 
شەرەف و هاوکاریکردنیان لەگەڵ دەزگاکانی بەعس، لە کاتیکدا تاوانبارە سەرەکیەکانی 
ئەنفال و پیاوە چاو ساغەکانی سەر بەبەعس لێبوردنیان بۆ دەرکرا. چوارەم هەنگاویان، 
دەستبردن بوو بۆ دزی و تااڵنیەکی کەم وێنە و ئاودیوکردن و هەرزان فرۆشکردنی 
ممتەلەکاتەکانی دام و دەزگا و کۆمپانیا و کارگە و کارخانەکان و پرۆژەکان و پرۆژە 

 تەواو نەکراوەکان.
ئەم هەلومەجەی کە بناغەکانی دەسەاڵتی ستەم گەرانە، خۆشخزمەت، دژە ژن، تااڵنچی، 

ساڵە درێژەی هەیە... راستەوخۆ ریشەی لەو دەسەاڵتەدایە  ٨٢دژە ئازادی دارشت و 
 کە لەیەکەمین هەنگاوەکانی دەستگیربوونی لەدەسەاڵتدا، دەستیان بۆبرد.

ساڵە، دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی سات و سەودا بە کیشەی خەڵکی  ٨٢ئیستا 
ساڵە  ٨٢کوردستانەوە دەکات و کردویەتە دەستمایەی درێژەدان بە مانەوەو دەسەاڵتی. 

دژە ئازادی و ئازادییەکان و ژێرپێخستنی ئیرادەی سیاسی بۆتە ناسنامەو سیمایەکی 
ئینکار نەکراوی. ژن کوشتن و پارێزگاری کردن لەو یاسایانە سەردەمی بەعس و 
یاسای باری کەسێتی، کە رەوایەتی بە کوشتاری بەردەوامی ژنان دەدات، توند 
دەستیان پێوەی گرتووە. دزی و تااڵنی و ئاشکرای مافیا ئاسا، بەردەوامی هەیە کە لە 
سەدی بێخمەو و شوێنەکانی ترەوە دەستی پیکردووە تا گەیشتۆتە دزین و دەست 
بەسەراگرتنی نەوت و کێڵگە نەوتیەکان و قۆرغ کردنی بازار و داهاتی سەر زەوی و 

 ژیر زەوی.
وە لە ئاکامی ئەو سفەت پیشەیانەیدا، کە بۆتە تایبەتمەندی بزوتنەوەی کوردایەتی و 
حزبەکانی، جەماوەری کرێکار و دەستکورتی کوردستان تا هاتووە هەژار تر و بێماف 
تر بوون و خۆیان و چینە داراکانیش دەوڵەمەندترو تەسەڵ تر... و قڵشتی چینانیەتی تا 
هاتووە فراوان بۆتەوە. ئایندەی سیاسی کوردستان نادیارو ئالۆزکاو راگیراوە، مافە 
فەردی و مەدەنییەکان، زەوت کراون، ئازادییەکان بە تۆرێک پیرۆزی پوچ، کڵۆم 
دراون... ئیرادەی سیاسی خەڵکی کوردستان و تاکەکانی تیکشکێنراوە. ژنان و 
توندوتیژی و کوشتارییان بێ وەستانە، کۆمەڵگە لەهەموو بارێکەوە پاشەکشەی 

 پێکراوە، لە باری فەرهەنگ و کەلتورەوە تا ساناترین خزمەتگوزارییەکان.
دیارە هاوکات لەگەڵ ئەو واقعیە تاڵەدا کە دەسەاڵت دای سەپاندووە، تورەیی و 
نەفرەتی جەماوەریش تا هاتووە بەرەو هەڵکشان چووە، تا رادەیەکی زۆر خۆشباوەری 
بەدەسەاڵت و ئۆپۆزیسێۆن رەویوەتەوە... ئەم چەند ساڵەی دوایی چەندین خۆپیشاندانی 
فراوانی جەماوەری یەخەگیری دەسەاڵت بووە، خەڵکی کوردستان وەکو مافیا تەماشای 

 ئەو دەسەاڵتە دەکەن، خواستی کۆتاییهێنان بەو دەسەاڵتە تا دێت بەرینتر دەبێتەوە.   
ساڵ، بەسەر  ڕاپەرینی خەڵکی کوردستاندا بە دژی بەعس، جێگای  ٨٢ئێستا دوای 

خۆی داوە بەئامادەکاری بۆ راپەرین و راماڵینی دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی... 
پێویستە ئەو ئامادەکارییە، ببێتە خاوەنی نەخشە، ببێتە هەڵگری ئاسۆیەکی رۆشنی 
رزگاری بۆ چینی کرێکارو بێبەشانی کۆمەڵگە... دەبێ بۆ ئەو نەبەردە قۆڵی 

 خەباتکارانەی لێ هەڵبماڵین... 

پێویستە دەست بەجێ سەرجەم گیراوەکانی بادینان ئازاد 
 بکرێن، ئەم دۆسیەیە گەیشتە پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا

زیاتر لە مانگێک بەسەر خۆپیشاندانی نارەزایەتی جەماوەری شیالدزی و بادینان تێپەری بەدژی ملهوری  
و بنکەکانی سوپای دەوڵەتی فاشیستی تورکیادا. بەدوای خۆپیشاندانەکە هێزەکانی پارتی ژمارەیەک 
خۆپیشاندەرو هەڵسوڕاوی دەستگیر کرد و هەمان تۆمەتی رژێمی لە گۆڕنراوی بەعسی" خیانەتی 
نیشتیمانی" خستە پاڵیان و بەهەمان مادە و یاسای بەعسیش، تۆمەتبار کران. لەو چەند ڕۆژەدا ژمارەیەک 
لەو خۆپێشاندەرو چاالکوانانە بە کەفالەت!! ئازاد کراون... بەاڵم هێشتا ژمارەیەکیان ئازاد نەکراون لە 
زیندانەکانی پارتیدا راگیراون. ئەم هەڵسوڕاو و خۆپیشاندەرانە تەنها بەو هۆیەوە دەستگیر کراون کە پەتی 
سەبریان بەرامبەر بە داگیرکاری و ملهوری سوپاو هێرشە بەردەوامەکانی تورکیا پچرا، کە رۆژانە خەڵکی 
سفیلی ناوچەکەی دەکردە قوربانی. خۆپێشاندانیان وەڕێخست و بە ئیرادەی خۆیان توانیان یەکێک لە 
بنکەکانی ئەو سوپاو بنکە لەچەک هەڵکێشراوە، دەست بەسەرابگرن و نیشانی بدەن، کە دەتوانن بە هێزی 
خۆیان، ئاودیوی تورکیایان بکەنەوە... لەبەرامبەردا پارتی کە ئوڵفەتی بە کرێگرتەیی گرتووە، لە جیاتی 
سنور دانان و ڕیگری کردن لە سوپای تورکیا و داوکردنی کە لەکوردستان بڕۆنە دەرەوە، وە لەجیاتی 
ئیدانەی روون و ئاشکرای دەستێوەردانی هیزەکانی تورکیا لە کوردستای عێراقدا، کەوتنە دەستگیرکردنی 
ژمارەیەکی زۆر لە هەڵسوڕاوان و خۆپیشاندەران، کە تا ئێستا و بەپێی سەرچاوەکانی هەواڵ پێنج 
کەسیان ئازاد نەکراون... لەچوارچیوەی هەوڵ و گوشارەکان بۆ ئازادکردنی سەرجەم دەستگیر کراوەکان 

بۆ مافەکانی مرۆڤ چاوی کەوتووە بە   71Shubatشاندێکی رێکخراوی لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت 
پەرلەمانتاری یەکێتی ئەوروپا "بۆدیل ڤالێرۆ" کە هەڵبژێردراوی پارتی ژینگەی سويد لەپەرلەمانی ئەورپا، 
کەتیادا باسی پێشلکاریەکانی مافی مرۆڤ لەکوردستان بەگشتی و کەیسی دەستگیرکراوانی بادینان 
  بەتایبەت کراوە.

هەر له کۆبوونەوەکەدا بۆدیل بەلێنی داوە بەدوا داچوون بکات بە هاوبەشی لەگەڵ دیسکی عیراق لەسەر 
   کەیسی زیندانی کراوان و پێشلکارییەکان.

لە کاتێکدا کە جەماوەری ئازادیخوازو پیشکەوتنخوازی کوردستان و دەرەوەی واڵت پێویستە گوشارو 
چاالکیەکانیان بۆ ئازادکردنی سەرجەم زیندانییەکان پەرەپێبدەن، هاوکات پێویستە خواستی چوونە 
 دەرەوەی سەرجەم و سوپاو بنکەو بارەگا سەربازی و جاسوسیەکانی رژیمی تورکیا بەدەستەوە بگرن. 

قوربانیانی توندوتیژی و 
 نامووسپەرستی

ی فێبریوەری ژنێکی ٨٢* بەرواری 
ساڵ، بەناوی" م، ع"لە  ٠٦سەرو تەمەن 

گەرەکی شەهیدانی ئازادی لە شاری 
سلێمانی لە رێگای چەقۆ لە خۆدانەوە، 
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە... 
دەوترێت پەڕاو بۆ دۆسیەکەی 

 کراوەتەوە... 
فیریوەری کچیک  ٨٢* بەرواری

ساڵ لە  ٨٢بەناوی" ک،ئ،م" تەمەن 
گوندی" خەربەندەلو" سەر بە قەزای 
چەمچەماک لەرێگای چەکەوە کۆتایی 
بە ژیانی خۆی هێناوە.. دەوترێت پەڕاو 

 بۆ دۆسیەکەی کراوەتەوە...
ی فیبریوەری ژنیك ٨٢* بەرواری 

بەناوی "خ، گ" لە یەکێک لە ئاواییەکانی سەدەشت بەناوی "نەاڵس" لە رێگای خۆ هەڵواسینەوە کۆتایی بە 
 ژیانی خۆی هێناوە...

“ پەهلە”کە خەڵکی بەخشی “  ز، ئ ”ساڵی بە ناوی  ٢٠(، کچێکی تەمەن ٨٦٢٢ی فێوریەی ٢٢* بەرواری 
 ئیالم بووە، لە رێگای چەکەوە کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە.  سە ربە شاری دێهلۆڕانی پارێزگای

کچێکی خوێندکاری دوا قۆناغی زانکۆ بەناوی"ب،م،س" لەگەرەکی شەهیدانی  ٢١/٨/٨٦٢٢* بەرواری 
 زەرگەتەی زەرگەتەی شاری سلێمانی لەڕیگای چەکەوە کۆتایی بەژیانی خۆی هێنا...

ساڵە، بۆ کۆتایی هێنان بە ژیانی خۆی  ٨٦ژنێکی تر بەناوی" ڕ، ع، ع" تەمەن  ٢٠/٨/٨٦٢٢* بەرواری 
 دەست دەبات بۆ خۆسوتاندن کۆتایی بەژیانی خۆی هێنا...

ی ئەم مانگە ژنێکی گەنج بەناوی " ش"، لە شارەدێی بازیان لە سنووری پارێزگای ٢١* هەروەها ئێوارەی 
 سلێمانی، بە فیشەکی تاپڕ کوژراوە، لەوبارەیەوە بنەماڵەکەی ڕایان گەیاندووە، کە "خۆی خۆی کوشتووە"

بیبریوەری کچییک بەناوی لیندا تەمەن بیست ساڵ لەالیەن باوکییەوە لەشاری مهاباد  ٢١* بەرواری 
 بەتاوانی!! خۆشەویستی کوژراوە..

ساڵە لە حاجیاوای سەر بە ئیدارەی راپەرین، بە سوتاوی  ٢٦ئ، ع"  فێبریوەری، ژنێک "ه،  ٢٢* بەرواری 
 % جەستەی سوتاوە.٢٦گەیەنراوەتە خەستەخانە لە شاری سلێمانی و کە 
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کتێبێک لەالیەن " کاثرین مێردەیل " ی نووسەر و مێژوونووسی 
دا باڵوکرایەوە.  ٨٦٢٠بەریتانیەوە بەناوی ''لینین لەناو قیتاردا'' لە ساڵی 

ئەم کتێبە باس لە گەشتی ئەو پیاوە کورتەبااڵ سەر ڕووتاوەیە دەکات کە 
کە  ٢٢٢١ی نیسانی ٢ڕیشێکی سەکسووکەی هەبوو و سەر لەبەیانی 

بەفرێکی زۆر باریبوو لە )زوریخ(ەوە کە شوێنی حەشارگەکەی بوو لە 
لە هاوڕێکانی بەڕێکەوتن و سواری  ٢٦سویسرا لەگەڵ هاوسەرەکەی و 

قیتار بوون بۆ ڕووسیا، هەرهەمان رۆژیش دەسپێکی شەڕێکی بەناوبانگی 
 ٢٠٦٦٦٦هێزە هاوپەیمانەکان بوو بەناوی ''شەڕی ئارەس'' کە لە ئاکامدا  

سەربازی بەریتانی تیا کوژرا لەنێویاندا شاعیرێکی ئینگلیزی بەناوی 
"ئیدوارد تۆماس" کوژرا. ئەو کەسەی کە سواری ئەو قیتارە بوو کەسێکی 
ئاسایی نەبوو، بەڵکو رابەری بەلشەفیەکان بوو لەگەڵ هاوڕێ 

کە کورسیەکانی تەختەی ڕەق و تەق  ٢شۆڕشگێڕەکانی. لەفارگۆنێکی پلە 
بوون و رێگەکە ڕێگەیەکی زەحمەت و دوور بوو بۆئەوەی سنووری 
ئەڵمانیا ببڕن، تاکو ڕزگاریان بێت و ژیانیان پارێزراو بێت لەو شەڕە 
وێرانکەرەی جەنگی جیهانی یەکەمدا. هێڵێک بەگەچ لەسەر تەختی 
فارگۆنەکە کێشرابوو کە ڕووسەکانی لە سەربازە ئەڵمانیە 
سەرپەرشتیارەکان جیادەکردەوە، لەبەرئەوەی ئەو دوو واڵتە لەشەڕدا 
بوون دژ بەیەک. ئەم کەسایەتیەی کە لەناو ئەو قیتارەدا بوو وە بەرەو 
رووسیا ڕێکەوتبوو، " ڤالدیمیر ئیلیچ لینین " بوو، کە دواتر بووە مۆتەکە 

 بۆ سیستەمی سەرمایەداری هەروەک خۆیان وەسفی دەکەن.
ئەڵبەتە بۆرژوازی بەبارێکی ئاوەژوودا باس لەم کەسایەتیە دەکات کە 
دەڵێ'' ئەو کەسەی ڕەوتی مێژووی گۆڕی'' مەبەستیان لەوەیە کە روسیای 
بەبارێکی خراپ دا بردووە و تووشی نەهامەتی و برسیەتی کردووە، 
هەروەها گاردیان ڕاشکاوانە و بێ پەردە هەڵوێستی دوژمنانەی خۆی 
بەرامبەر بە ڕابەری شۆرشی ئۆکتۆبەر پیشان دەدات و وەک تاوانباری 
کوشتن و بڕی خەڵکی روسیا ناوزەدی دەکات. ونستن چەرچڵی سەرۆک 
وەزیرانی دواتری بەریتانیا لینین بە ''بەکتریای تاعون'' وەسف دەکات. 
بەاڵم لەهەمان کاتدا ناتوانن باس لەهەندێ الیەنی نەکەن هەربۆیە 
بۆرژوازی بۆخۆی ئاوا وەسفی لینین و حزبی بەلشەفیک دەکات: "لینین 
تەنها بەهێزی ڕازیکردن و هاندان و ئیرادەی سەرسەختی خۆی 
سەرکەوت و سەرکەوتنی بەدەستهێنا لە ڕازیکردنی هاوڕێ هۆشیارەکانی 
خۆی و لەڕێگەی حزبە بەلشەفیکە زۆر ڕێکخراو و بەزەبت و ڕەبت و 
دیسپلنەکەیەوە بوو کە توانی دەسەاڵت بگرێتەدەست". هەروەها بۆرژوازی 
دانی پێدادەنێ کە هەر لە ئۆکتۆبەری هەمان ساڵدا لە حکومەتێکی کاتی 
ساوا و نەشارەزاوە بەلشەفیەکان توانیان یەکەمین دەوڵەتی کۆمۆنیستی 
دابمەزرێنن. ئەڵبەتە بۆرژوازی بەمەبەستەوە بێت یا هەرمەبەستێکی تریان 
هەبێت ئەو دەوڵەتەی لە رووسیا دامەزرا بە دەوڵەتێکی کۆمۆنیستی 
ناودەبەن، لەکاتێکدا ئەگەر لە نووسینەکانی لینین بڕوانرێ تەنانەت ئەو 
دەوڵەتە بە دەوڵەتێک دەبینێ کە هێشتا لە قۆناغە سەرەتاییەکانی 
سۆسیالیزم دابووە و لە قۆناغی ئینتیقالی )ڕاگوزەر( دابووە کە سەردەمی 
دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا و سەرکووتی بۆرژوازی بووە. ئەو دەوڵەتەی 
دامەزرابوو کۆمۆنیستی نەبوو، تەنانەت لینین خۆی گومانی هەبوو لەوەی 
کە سەرەتاکانی سۆشیالیزم بە شێوەیەکی ورد و دەقیق هەنگاوی 
بۆنرابێت. لەم بارەیەوە لینین لە نووسراوێکیدا لەژێر سەردێری ''بۆچی 
شۆڕشی بەلشەفیکی سەرکەوت'' کە لە بابەتێکی تایبەت دا نووسیبووی 
بەناوی 'باڵی چەپی' کۆمۆنیزم ' ، دەڵێت: '' ئێمە لە ڕووسیا لەساڵی سێ 
یەمدا، لەوەتی بۆرژوازی سەرنگووم کراوە، هەنگاوە سەرەتاییەکان دەنێین 
لە )گواستنەوە( لە سەرمایەداریەوە بۆ سۆسیالیزم، یاخود نزمترین 

 قۆناغی کۆمۆنیزم ''.  
کاثرین مێریدەیل بەشێوەی چیرۆک و داستان ئەم گەشتەی هاتنەوەی 
لینین بۆ رووسیا دەگێرێتەوە هەر لەو کاتانەوە کە لینین چاودەبڕێتە 
دەرەوەی قیتارەکە لە پەنجەرەکانەوە بەخەیاڵی رۆماننوسێک و 
بەشێوەیەکی رۆمانتیکیانە ئەوەی بە مێشک و هزری لینین دا تێدەپەڕێ 
وێنا دەکات، ئەو گەشتە حەوت رۆژەی لینین لە ئەڵمانیاوە لە ڕێگەی سوید 

ساڵ بوو نەیبینیبوو، لەم کتێبەدا  ٨٦و فنلەندا بۆ رووسیا کە نزیکەی 
باسدەکرێ. هەروەها ئاماژە دەکات بە شۆڕش لە 'سنت پیترسبرگ' وە 

باسێکی پێشینەی لینین لە حەشارگاو دوورخرانەوەی )مەنفا(. رۆژنامەی 
گاردیان سووکە گلەییەک لە مێریدەیل دەکات کە راستیەکانی لینین ی 
لەیادکردوە سەبارەت بە کوشتار و تاوانەکانی وە لەجێی ئەوە دەستی 
داوەتە ستایش و پیاهەڵدانی لینین و توانا زیهنی و عەقڵیەکانی. هەروەها  
مێردەیل باس لەو قیتارەو سەرنشینەکانی دەکات کە چۆن دواتر لە 
سەردەمی ستالین دا دانە بە دانەی هاوڕێکانی لینین تووشی چ 
چارەنووسێک دەبنەوە لە شکەنجەدان و گرتن و دەربەدەرکردن و کوشتن 

 و مەنفا.   
جگە لە گاردیان  گۆڤاری ئیکۆنۆمیست سەبارەت بە گەڕانەوەی لینین بۆ 

دا بابەتێک باڵودەکاتەوە و لەم چەند رۆژەی  ٨٦٢٠رووسیا لە ساڵی 
رابردووشدا دووبارە لەسەر تۆڕی کۆمەاڵیەتی ئیکۆنۆمیست دا دووبارە 

لە ماوەی چەند  ٢٢٢١دەردەکەوێتەوە و دەڵێ کە شۆرشی شوباتی 
ساڵەی فەرمانڕەوایی ئۆتۆکراسی  ٢٦٦ڕۆژێکدا کۆتایی هێنا بە حوکمی 

رۆمانۆڤ، بەاڵم بەبێ ئەوەی شتێک جێ نشینی بێت. رووسیا وەک 
 ٢گۆڤارەکە دەڵێ لە پەل و پۆکەوتبوو بەهۆی شەڕێکی کارەساتباری 

ساڵە لەگەڵ ئەڵمانیادا. هەروەها بۆرژوازی دانی پێدا دەنێت کە ''لینین باش 
دەیزانی کە چی دەوێ تا توانای خۆی تیا سەرف بکات بۆ ئەوەی 

 جێبەجێی بکات''. 
ئیکۆنۆمیست هەروەک ''باڵی چەپی کۆمۆنیزم'' کە ڕەوتێک بوو لەسالەکانی 

ەوە  لەناو حزبی بەلشەفیدا لەکاتی شەری یەکەمی جیهانیدا  ٢٢٢٢
پەیدابوون ودژ بە تێز وتێروانینەکانی لینین بوون سەبارەت بە ئاشتی و 
جەنگ لەگەڵ ئیمپریالیزمی ئەلمانی ئەوکاتەدا، لینین یان بە خیانەتکار 
لەقەلەم دەدا هەروەک چۆن ئەوان واتە باڵی چەپ لینن یان بەالدان لە 
پرەنسیپە بنەماییەکانی مارکسیزم لەقەلەم دابوو. بەالم لینین زۆر توند 
وەالمی دەدانەوە و دەیگووت: ''هەرکەسێک کە دژ بە تەکتیکەکانی ئێمە 
رابوەستێ کە لەم ماوانەی دواییدا پێی پابەندبووین، ئەگەر خۆی بەو 
پەڕی چەپ، تەنانەت کۆمۆنیستی  چەپی پلە یەک )سوپەر چەپ(دابنێ، 
ئەوە شۆڕشگێرێکی خراپە، من زیاتر دەڵێم کە بەهیچ شێوەیەک شۆڕشگێر 

(. ئەم قسانەی لەکاتێکدا ٢٢٢٢ی ئەیپرل ٨٢لە  ١٢نییە )لینین: پراڤدا ژمارە 
کرد کە ئەوان دژ بە ڕێکەوتن بوون لەگەل ئەلمانیا و هەلویستەکەی بۆ 
خۆالدان لەشەڕێکی وێرانکارانە بوو کە ئەو کاتە واڵت توانای ئەو شەرەی 
نەبوو،  هەموو ئەمانە بۆ پاراستنی شۆڕش و دەستکەوتەکانی بوو. 
لەڕاستیدا ئەم ڕەخنانەی کە بۆرژوازی لە لینین و حزبی بەلشەفیکی 
دەگرێ ڕەخنەیە لە قۆناغیک کە قۆناغیکی کاتی بوو، قۆناغی گواستنەوە لە 
سەرمایەداریەوە بۆ سۆسیالیزم بوو، سەردەمی دەسەالتی پرۆلیتاریا بوو، 
سەردەمی سەرکووتکردنی بۆرژوازی بوو لەالیەن پرۆلیتاریاوە. بەالم 
هەروەک لینین خۆی دەڵێت چینەکان هێشتا مابوون و دەمێننەوە بۆ 
چەندەها ساڵی تریش تەنانەت پاش بەدەستەوەگرتنی دەسەالت لەالیەن 
پرۆلیتاریاوە. بەالم بۆرژوازی ئەم دەسەالتە نوێ وساوایە وەک 
دەولەتێکی کۆمۆنیستی دەبینێ کەوانییە،چونکە لەم کاتەدا هێشتا 
بۆرژوازی لەنێو نەچووە، بەڵکو بەرگری وموقاوەمەتی بۆرژوازی دە 
بەرامبەر بووە لەبەراورد بەجاران لەبەرئەوە پێویستی دەکرد ئەم چینە 
تازەیە واتە پرۆلیتاریا شەڕێکی بێڕەحمانە بکات لەگەڵ دوژمنێکی زۆر 

 بەهێزدا کە بۆرژوازیە.

گەشتەکەیلینین،ئەوگەشتەبووکەڕەوتیمێژووی
 گۆڕی!

  ساالر حمە سەعید

پرۆژەی دزی 
دوای مام، بۆ مام 

 و بنەماڵە

ی فێبریوەری و ٨٨بەرواری 
لەمەراسیمێکی تایبەتدا، لەهۆڵی سینەمایی 
یەڵماز گۆنای لە مۆزەخانەی ئەمنە 
سورەکە، پڕۆژەی "ماڵی مام" ڕاگەیەنرا... 

دۆنم  ٢٦ئەم پڕۆژەیە کەلەسەر پانتایی 
ملیۆن  ١١زەوی بنیات دەنرێت، بڕی 

 دۆالری بۆ تەرخان کراوە...
لە کاتێکدا سەرانی حزبەکانی بزوتنەوەی 
کورداتی، لە ڕیگای دەست بەرسەراگرتنی 
بازار و کایەکانی بەرهەم هێنان و 
وەبەرهینان و بازرگانیدا، وە لەدەست 
بەسەراگرتنی چەندین کێڵگەی نەوتدا، بە 
ئاشکرا داهاتی خەڵکی کوردستان دەدزن 
و فەرهودی دەکەن، وە لە کاتێکدا کە لە 
ژیاندا، ژیانی کۆشکنشینی فیرعەونی بۆ 
خۆیان و خانەوادەیان زامن دەکەن، لە 
دوای مردنیشیان ڕێرەوی تااڵنی و بە 
فیرۆدانی داهاتی کوردستان، دەست لێ 
هەڵناگرن و لەژێر ناوی جۆراوجۆرو بە 
پیرۆز ڕاگرتن و بە پیرۆزکردنی رەمزە 
حزبیەکان و کەسایەتیەکانیاندا، داهات و 
سامانی کوردستان لوش دەدەن. ئەم 
پرۆژەیەی ماڵی مام... یەکێک لەو 

 پڕۆژانەیە. 
پرۆژەکانی هاواڵتیان، وێران دەکەن، 
هەرزان فرۆش دەکەن، گوێی پێنادەن، 
کەچی پرۆژەی ماڵی مام و کاک و 
جەنەراڵەکان!! و گڵکۆکانیان... لەسەر 
داهاتی هاواڵتیان و بە گوژمەی دەیان و 
سەدان ملیۆن دۆالر بڕیار لێ دەدەن... 
ئەوە لە کاتێکدایە کە بەدەیان هەزار 
خێزان، شوێنی حەوانەوەی پێویستیان 

 ٢٦٦نییە، بەدەیان هەزار خێزان وێڵی 
مەتر زەوین بۆ خانوو دروستکردن. 
هێشتا کەمی قوتابخانە و خەستەخانەو 
خزمەتگوزارییەکان، لە ڕاستییە ئاشکراو 
بەرچاوەکانن. لەدڵی هەلومەرجێکی هەرە 
نەخوازاودا کە کریکاران و موچەخۆران و 
فەرمانبەران تیایدا ژیان دەگوزەرێنن، 
کەچی بۆ بەپیرۆزراگرتن و بۆ 
بەخواکردنی سەرکردە حزبییەکانیان، بۆ 
داتاشینی میژووی بە درۆ نوسراو، میژوو 
سازی ساختە، دەست دەنێنە قوت و 
داهاتی خەڵکی کوردستانەوە، کە لەژێر 
سایەی هەر ئەو جەنابانەدا، توشی ئەو 
هەموو نەبوونی بێدرەتانی و برسێتی و 
بێ مافییە بوون... پرۆژەی ماڵی مام، 
پرۆژەی درێژە دانە بە داکەتاندنی گیرفانی 
هەژاران، بەشێکە لە تااڵنییەکی ئاشکرا، لە 
کاتێکدا هاواڵتیان بەدەست نەبوونی 
سەرەتاییترین خزمەتگوزارییەکانەوە 
دەناڵێنن. پێویستە خەڵکی کوردستان ئەو 
پرۆژەیە، بەناوی پرۆژەی دزی دوای مام، 
بۆ مام، ناو بنێن و لەلیستی دزیی نەوت و 
 بازار و داهاتی کوردستاندا تۆماری بکەن.
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لە یەکەمین چەخماغەدانی تورەیی جەماوەریدا 
بە دژی دەسەاڵتی مافیایی و تااڵنچی 
بزوتنەوەی کوردایەتی، بزوتنەوەی گۆڕان 

 ٢١رێپێوان و خۆپیشاندانی جەماوەری 
بە گێرەشێوێن و  ٨٦٢٢شوباتی ساڵی 

ئاژاوەچی وێناکرد و ڕایگەیاند کە ئامادەن لە 
بەرامبەر توەریی جەماوەریدا هاوکاری دەزگا 
ئەمنیەکان بکەن. پاشان کاتێک بینیان کە ئەم 
بزوتنەوەیە بەردەوامی دەبێت، هەوڵەکانیان 
خستە گەر تا جڵەوی نارەزایەتییە 
جەماوەرییەکە بگرنە دەست و بە کردەوەش 
توانیان، پیگەو رۆڵی سەرەکی خۆیانی تیا زاڵ 

 بکەن...
رۆڵی بزوتنەوەی گۆڕان، و زاڵکردنی 
هەیمەنەی خۆیان بەسەر ئەو خۆپیشاندان و 

شوباتدا، لە  ٢١نارەزایەتیانەی دوای 
بنەرەتدا...، پەیوەندی بە پشتیوانی  حزبی 
گۆڕان لە شۆڕشی واڵتانی باکوری ئەفریقیا، 
پەیوەندی بە پشتیوانی بزوتنەوەی گۆڕان لە 
گۆڕینی سیستەمی سیاسی، یان بۆ پشتیوانی 
لە خواستە ڕەوکانی خەڵکی ستەم لێچووی 
کوردستان نەبوو. حزبی گۆڕان بۆ 
رزگارکردنی دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی 
و ئەزموونە پوچەکەی لە تورەیی نارەزایەتی 
جەماوەری، کە نەیتوانی بە ئاژاوەگێر لە 
قەڵەمدانی جڵەوی بکات، بە بەشداری و 
خستنەگەری هێز توانایەکانیان و تۆپخانەی 
راگەیاندنەکەی ڕیگای زاڵکردنی هەژموونی 

شوباتدا، زامن ٢١خۆی بەسەر بزوتنەوەی 
کرد. ئەم زامنکردنی ڕۆڵە سەرەکییە بۆ 
گوێزانەوەی تورەیی شەقام بوو، بۆ ناو هۆڵی 
پەرلەمان و بە دەستەوەگرتنی تورەیی 
جەماوەربوو بۆ هەڵزنین و دەستراگەیشتن بە 
کێکی شیرینی دەسەاڵت و زامنکردنی ژیانی 
کۆشک نشینی و فیرعەونی بۆ سەرانی دەم 
 ٢گەرم و ئەندام پەرلەمانە تەسەلە موچە 

 ملیۆنیەکانیان.
لەیەکەمین رۆژی پێگرتنی بزوتنەوەی  

گۆڕانەوە، ئەرکی گۆران ڕیگەگرتن بوو لە 
گۆرانکاری کە خەڵکی کوردستان بەدوای 
لەدەسەاڵت کەوتنی رژیمی بەعسەوە، بۆی 
هاتبوونە سەر شەقامەکان. گۆران وەکو حزب 
بە دژی گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتیدا پێی گرت و 

 هاتە گۆرەپانەکە.
هاتنە مەیدانی بزوتنەوەی گۆڕان، بێ ئەوەی 
هیچ جیاوازییەکی سەرەکی لەگەڵ حزبە 
تەقلیدییەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی هەبێت، لە 
یەکەمین رۆژەوە ناسنامەی بزوتنەوەی گۆرانی 
خستە روو. دیارە بزوتنەوەی گۆڕان زۆر 
هەوڵیدا لەالیەکەوە لەرێگای کۆمەڵیک 
نووسەرو رۆشنبیر!! و لەالیەکی تریشەوە بە 
گۆڕینی ناوە رێکخراوەییەکان، بۆ مەکۆ و 
رایەڵەو بازانە و باژێڕوان، خانە و... واپیشان 
بدات کە مۆدیلێکی تری حزبە، جیاواز لە 
حزبەکانی ترە، خاوەنی ئەجندای نوێیە... بەاڵم 
هیچ کام لەوانە نەیتوانی ئەو راستیە پەرەپۆش 
بکات، کە گۆران لە هەمان قوماش و مەعدەنی 
کارخانەی حزبسازی بزوتنەوەی کوردایەتییەو 
هەڵگری هیچ جیاوازییەکی بناغەیی و 
بەرجەستە، لەگەڵ حزبە تەقلیدیەکانی وەکو 
پارتی و یەکێتی نییە. گۆران نە لەپرسی 
پەیوەندی هەرێم بە ناوەندو بەغداوە، نە 
لەپرسی چارەسەری کیشەی کورد و ئاینندەی 

کوردستان، نە لە پرسی چۆنیەتی بەڕیوەبردنی 
و ئیدارەی ناوخۆی هەرێم و پەیوەندی 
حزبەکان لەگەڵ یەکتری و نە لە پرسی مافە 
فەردی و مەدەنییەکاندا، هیچ جیاوازییەکی 
لەگەڵ خەت و دیدو نەخشەکانی پارتی و 

 یەکیتی نەبوو. 
شوباتی  ٢١لەم رۆژانەدا بەدیاریکراوی لە 

ئەمساڵدا کە ڕیکەوتنی پارتی و گۆران، 

ئیمزاکرا... کاردانەوەیەکی زۆری لە ڕیزەکانی 
بزوتنەوەی گۆڕان و ژمارەیەکی زۆر لە 
نووسەرو ڕۆشنبیرانی الیەنگر لەو حزبە 
بەدوای خۆیدا هێنا. ڕیکەوتنیان لەگەڵ پارتی 
وەکو روداوێکی نەخوازراو، ناچاوەڕوانکراو، 
 الدان لە ڕیبازی نەوشیروان مستەفا، لەقەڵەمدا.
زوربەی هەرە زۆری کاردانەوەکان، بەیانی 
راستگۆیی ناکەن و لە راستیدا هەوڵی 
چەواشەکارانەن، بۆ شێوانی راستیەکان و 
راستیە ئەزمونکراوەکانیش. لەسەردەمی خودی 
رێکخەری گشتی پێشوودا، ڕیکەوتنی 
چوارساڵە" چوارساڵی ئارام" لەگەڵ پارتی واژۆ 
کراوە، کۆبوونەوەی دووقۆڵی و ژوری تاریک 
و شاراوە ئەنجامدراوە. الیەنگران و ئەندام و 
دۆستانی گۆڕانیش، کێشەکیان لەگەڵی نەبووەو 
بۆیان جێگای شانازی بووە. ئەوەی ئێستا 
ڕیکەوتنی گۆران و پارتی کاردانەوەی 
لێدەکەوێتەوە، پەیوەندی بە ڕێکەوتنی گۆڕان و 
پارتییەوە نییە، بەڵکو راستەوخۆ پەیوەندی بە 
دابەزینی رۆژ بەرۆژی کێرڤی بزوتنەوەی 
گۆڕانەوە هەیە، ریشەی لە ئاشکرابوونی 
پەیامەکانی گۆڕاندایە، کە لەیەکەمین رۆژەوە 
هەڵگری بووە. تا ئەو جێگایەش بە نووسەر و 
رۆشبیر و راوێژکارەکان و ئەندازیارانی هێڵی 
گۆران دەگەڕێتەوە...  کارادنەوە و نیگەرانیان 
لە ریکەوتنی پارتی و گۆڕان، رووپۆشێکە بۆ 
شاردنەوەی شکستی پرۆژەیەک کە وەکو 
خەون و ئایندەی خۆشبەختی دەرخواردی 
کۆمەڵگەیان دەدا. ئەو بەڕێزانە شەهامەتی دان 
نان بە شکستی خۆیانیاندا نییە، زاتی رەخنە 
گرتن لە خۆیان و پرۆژە شکست 

 خواردووەکەیان نییە. 
چ گۆڕان و هەر حزبێکی تری بۆرژوازی 
کورد، ئاساییترین کار ئەوەیە لەگەڵ یەکتری 
کۆببنەوە، دانوستاندن بکەن، لەسەر پرۆژەی 
هاوبەش رێک بکەون، بەیەکەوە حکومەت!! 

سازی بکەن...تاد. وە ناکرێت حزبی سیاسی 
هەر لە ئۆپۆزیسێۆندا، بێت. حزبێک هەر لە 
ئۆپۆزیسیۆندا بێت، حزبی دۆراوە، حزبی 

 دەسەاڵت سزە.
بزوتنەوەی گۆڕان لەو ڕۆژەوەی دروست 
بووە، هەڵگری پەیامێکی رۆشن بووە و لەسەر 
ئەو هێڵەش ماوەتەوە، پەیامی ڕزگارکردنی 
دەسەاڵت، پەیامی زیندوراگرتنی ئەزموونی 

شکستخواردوی هەرێم، پەیامی بەشداری 
لەدەسەاڵت و بەشداربوون لەسامان و داهاتی 
هەرێم. پەیامی ڕیگەگرتن لە گۆڕانکاری 
ریشەیی لە سیستەمی حکومڕانی هەرێمدا... 
 ئەمانە پەیامی رۆشن و ئاشکرای گۆڕان بووە.

دا، کە بزوتنەوەی گۆڕان ٨٦٢٢شوباتی  ٢١لە 
لە زمانی ریكخەری کۆچکردویانەوە، 
خۆپیشاندان و نارەزایەتی و تورەیی خەڵکیان 
بەدژی دەسەاڵت، بە ئاژەوەگێر و لەقەڵەمدا و 
رایانگەیاند ئامادەی هاوکاری دەزگا 

شوباتی  ٢١ئەمنیەکانن، تا دەگات بە رێکەوتنی 
لەگەڵ پارتی حزبی دایک!! یاندا، بۆ  ٨٦٢٢

دروستکردنی حکومەت و دابەشکاری 
پۆستەکان، بۆ پاراستنی دەسەاڵتی بزوتنەوەی 
کوردایەتی و بۆ هەڵزنین بووە بەمەبەستی 
گەیشتن بەدەسەاڵت و بەشداری کردن لەو 
حکومرانیەدا، کە دزی و تااڵنی، سەرکوت و 

 بێمافی، نۆکەرپیشەیی... بۆتە ناسنامەی.
حزبی گۆڕان، چ لە باری ئەجندای سیاسی و چ 
لە پەیامێکدا کە بوویەتی، نە خیانەتێکی کردوەو 
نە لە ڕیبازی ریکخەری پیشوو الیداوە... 
ئەوەی گۆڕاوەو ئاڵوگۆری بەسەدا هاتووە، 
ئەجندای سیاسی و پەیامی گۆران، تا هاتووە 
رۆشن تر دەرکەوتووە، کە هەمان پەیام و 
ئەجندای حزبەکانی تری بزوتنەوەی 
کوردایەتییە... ئەمەش وای کردووە رۆژ بەرۆژ 
پاشەکشە بکات و بەشیکی زۆر لە کادر و 
هەڵسوڕاوەکانی وازبهێنن، یان رووبکەنەوە 
 ماڵە باوانیان و جەماوەرەکەشیان لێی بتۆرێ.

بزوتنەوەی گۆڕان شانسێکی بۆ هەستانەوە و 
پێشرەوی نییە. شانسی مانەوەی گۆڕان، بەو 
قەبارەی ئێستایەوە یان کەمتر، بەندە بەکەڵک 
وەرگرتن لە ملمالنێی نەپساوەی نێوان پارتی و 

 یەکێتی نیشتیمانییەوە.
بۆ پارتی و یەکیێتیش، گۆران بۆتە ئەمری 
واقعێکی ناچاری کە دەبێ مایەی لەسەر دابنین، 

بۆ کایەکی سیاسی نوێ، بۆ راگرتنی بااڵنس و 
بەکاربردنی وەکو کارتی گوشار و هەرەشە 
لەیەکتری. بۆ یەکێتی نزیک بوونەوە لە 
بزوتنەوەی گۆڕان، یان ڕیکەوتن و سازان 
لەگەڵ یەکتری بۆ ئەوەیە بەر هەژموونی پارتی 
بگرن و ئەم زۆنە بە موڵکی سەوزی یەکێتی 
بمێنێتەوە. بۆ پارتیش نزیک بوونەوە لەگەڵ 
بزوتنەوەی گۆران و ڕیکەوتن و سازان 
لەگەڵی، بەدەستەوە گرتنی بزوتنەوەی گۆرانە 
وەکو کارتێکی هەرەشە دژ بە خاوەندارێتی 
زۆنی سەوز و نائارام راگرتنی سیاسی ئەو 

 زۆنە، لە ملمالنی سیاسی ئەو زۆنەدا.
نیگەرانی یەکێتش لە ڕیکەوتنی گۆران لەگەڵ  

پارتی، تەنها ئەوەیە کە دەزانن پارتی دەیەوێ 
حەلقەی خاوەندارێتی زۆنی سەوز، لە ڕیگای 
بزوتنەوەی گۆڕانەوە بشکێنێت و پرسی 
هەرەشەی دووئیدارەیی!! لەالیەن یەکتییەوە، 
کەم رەنگ بکاتەوە. لە بەرامبەریشدا یەکیتی 
دەیەوێت گۆڕان لە زۆنی سەوزدا هاوکارو هاو 

خەتی بێت، تا وەکو هەرەشەیەک لەبەرامبەر بە 
حکومەتێکی سەراسەریدا، بەکاری بهینێت. 
دیارە بزوتنەوەی گۆرانیش، لە تەماحی 
هەردوو الیان بە ئاگایەو دەیەوێت، لەو 

 ملمالنێیەدا، دەستکەوتەکانی خۆی، بچنێتەوە.
ئەم واقعیەتەش، کە بزوتنەوەی گۆڕان هیشتا 
کاریگەری لەسەر شەقام و رای گشتی هەیە، 
هیشتا توانای جواڵندنی شەقام و سەریەشە 
دروستکردنی بۆ دەسەاڵت بەگشتی و لەزۆنی 
سەوز بەتایبەتی، هەیە... راستیەکی حاشا 

 هەڵنەگرە.
ڕیکەوتنی بزوتنەوەی گۆران و پارتی، نە 
رووداوێکی غەریبە و نەیەکەم جاریشە... 
هەروەکو چۆن بەشدارییشی لە حکومەتدا تازە 
نییە. وە هیچ ئاڵوگۆرێکیش لە سیاسەت و 
ئەجندای بزوتنەوەی گۆراندا پێک نەهاتووە، 
بزوتنەوەی گۆران، هەمان بزوتنەوەی گۆرانە، 

شوباتی  ٢١کە یەکەم رۆژ بۆی پێکهاتووەو لە 
دا، خەڵک بە ئاژاوەچی لەقەڵەم دەدەت و ٨٦٢٢

شوبات و  ٢١پاشان بەسەر الشەو قوربانیانی 
خۆپیشاندانەکای دواتردا، دەچیتە ناو دەسەاڵت 

ساڵ ئارام" دەدات و لەبەرامبەر  ٢و بەڵینی "
کارەساتی شەنگالدا، بێدەنگ دەبێت و رۆڵی 
سلبی لە خۆپیشاندان و بایکۆتی دوو ساڵەی 
مامۆستایان و کارمەنداندا دەگێرێت و ئەو 
کاتەش لە پارتی زویر دەبێت، دەبێتە موچە 

دەفتەر دۆالر لە  ٨١خۆری یەکێتی و مانگانە 
دا، ٨٦٢٢شوباتی  ٢١یەکیتی وەردەگرێت. لە 

 ٢١ڕیکەوتن لەگەڵ بکوژانی خۆپیشاندەرانی 
دا دەکات. بێدەنگە لەبەرامبەر بە ٨٦٢٢شوباتی 

دەستگیرکردنی دەیان هەڵسوڕاوی بادینان، لەم 
ماوەیەدا و بێدەنگە لە تۆمەتبارکردنیان بە 
خیانەتی نیشتیمانی، چونکە دژی ملهوری 
تورکیاو بارەگاکانیان خۆپیشاندانیان کردووە. 
ئاینندە هەمان ئەو راستیانە بەرۆشنتریش 

 نیشان دەدات...   

 لە پەراوێزی ڕێکەوتنی پارتی و گۆڕاندا

 ٧١لە هەڤدەی شوباتەوە بۆ 
 شوبات!

 عەبدواڵ مەحمود

بزوتنەوەی گۆڕان لەو ڕۆژەوەی دروست بووە، هەڵگری پەیامێکی رۆشن بووە و لەسەر ئەو 
هێڵەش ماوەتەوە. پەیامی ڕزگارکردنی دەسەاڵت، پەیامی زیندوراگرتنی ئەزموونی شکستخواردوی 

هەرێم، پەیامی بەشداری لەدەسەاڵت و بەشداربوون لەسامان وداهاتی هەرێم. پەیامی ڕیگەگرتن 
لە گۆڕانکاری ڕیشەیی لە سیستەمی حکومڕانی هەرێمدا... ئەمانە پەیامی ڕۆشن و ئاشکرای گۆڕان 

 بووە
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رانیان  وێ وا نیشانی خوێنه یانه ڕۆشنبیران ده  شێك له به
هیچ  ،كن یه ماركسیزم و ئیسالم دووڕووی پاره  ن كه بده

ركوت  وی و سه ی توندڕه باره  له  جیاوازیان نییه
ردووكیان دوو ئایدیۆلۆژیان و  ڵێن هه نگدا! یا ده بروزه وزه
  وێ له یانه ده  وه ! لێره یه ری خراپیان هه ك كاریگه ك یه وه
ی  الكه له  خۆیان بڵێن بێ دین ومولحید، وه  ك به الیه

ماركسیسیت نین ودژی ماركسیزمین.   بڵین ئێمه  وه تریشه
  وه، نه كه وان ئازادن چۆن بیر ده ئه  ی گومانی تێدا نییه وه ئه
نها  ك ته نه  كانیانه لماندنی ڕاو بۆچونه اڵم گرنگ سه به

دارو  ی بریسكه وته  كانیان به ی بۆچونه وه ڕازاندنه
  دا سانی بیانی. لێره ی بیانی  و ناو و كه كارهێنانی وشه به
  رچاوه سه  پشتیان به  وان  ، ئایا ئه یه هه  و پرسیاره ئه
مێك خۆیان  ؟ ئایا كه وه م باره له  ستوه كان به سڵیه ئه

ك  كانی وه رنامه م به تا بزانن النی كه  ماندووكردووه
ك  }یه  نگلس( وه مانێڤستی حیزبی كۆمۆنیست )ماركس_ ئه

ڵین؟ بێ  دونیای باشتر(ی كۆمۆنیزمی كرێكاری چی ده
كان  رچاوه و سه  رنامه ر به گه وان ئه ئه  خێر، چونكه گومان نه

ر ماركسیزم،  سه بوو له ده یان نه و بۆچوونه ر ئه پێوه  نه بكه
ڵ تێڕوانینی  گه ناكات له  ڵه مامه  و جۆره نتیقی به سی مه كه
  رچاوه ر سه سه  وه ڕێته گه نه  كانی خۆی كه یاره نه
  وته كانیان بۆ ناسینی ڕه رنامه كانیان وبه سڵیه ئه

  كان یا  كان یا حیزبه اڵته سه ك  بێت ده كان، نه تیه اڵیه كۆمه
ربڕینی  بۆ ده   وه بێنێته  نموونه  كان به سه كان یا كه گروپه

ستالین   وه نییه ی ئه  ڵێن ئه كانی. پێمان ده ڕاووبۆچوونه
ڵكیان كرد ئیتر  تل عامی خه كان قه وماوتسی تۆنگ و پۆلپۆته

  كانی داعش والقاعیده تل و عامه ڵ قه گه له  جیاوازی چییه
نجامیان داوه.  مێژوودا ئه  له  كانی تر كه ئیسالمیه  وڵه وده

ك ستالین وماوتسی تۆنگ وچین وكۆریای باكور  ی وه نمونه
ن هیچ  مانه ر به ی سه وحیزب وگروپ وتاقمانه پۆلپۆت و ئه

و  وهاوڕێبازی ئه  ماوه نه  وه ی ماركسه رنامه به  ندیان به یوه په
داری  رمایه سه  شێكی بورژوازین كه به  ر به سه  مانه نین، ئه

ناوی سۆشیالیزم وكۆمۆنیزم ودیكتاتۆری   و به  تیه وڵه ده
ماركسیزم   ندیان به یوه ن و هیچ په كه حوكم ده  پرۆلیتاریاوه

  كه  یه وه ش  ئه م گۆڕانه هۆی ئه  ماوه. نه  وه یه رنامەكه وبه
  جیهاندا به  ری روسیا بۆرژوازی له پاش شۆڕشی ئۆكتۆبه

هێرش   ناوببات. به  له  م شۆڕشه ویستی ئه  ندین شێوه چه
ت و پیالن  سیاسه  اڵم به یتوانی به ربازی نه الماری سه وپه

  ركەوتو بوو، بورژوازی توانی ستالین له گێڕی توانی و سه
رگریكاری بۆرژوازی  ناسیونالیست به  بكاته  وه كۆمۆنیسته
كی تری  اڵیه قه  ت بووه ستالین و سۆڤیه  ر بۆیه روسی هه

  جێنداكانی بورژوازیان  برده موو ئه بۆرژوازی جیهانی وهه
كان  رسته په بورژوا كۆنه  اڵته سه ك ده روه هه  ، وه وه پێشه

  وه ی خۆیانه رنامه به  سزای ئیعدام وكوشتنی مرۆڤیان خسته
.ناتوانین …ی كۆمۆنیستی ماركس رنامه به  دوور بوو له  كه

بێ  ده  وه دا  بدۆزیته م ڕۆشنبیرانه ڵوێستی ئه هه  لۆژیك له
ن  هاتوون  كه باسیان ده  ی ئێوه و نمونانه بپرسین ئایا ئه

، یاخود  جێ كردووه ی ماركسیزمیان جێ به رنامه به
ت وحیزب وگروپ  وڵه م ده ئه  كی تر؟! بێ گومان  یه رنامه به

كردووه   ماركسیستیان  پیاده  یره كی غه یه رنامه به   سانه وكه
نها  ن. ته كه د ده ن ماركسزمی پێ ناوزه كه قی ده ئیتر ناهه
ر تا  ی پاریس و روسیای پاش شۆڕشی ئۆكتۆبه كۆمۆنه
 ی ماركسیستی بوون.  رنامه ڵ به گه له٢٢٨٢ساڵی

  كان به ك چۆن كۆمۆنیسته روه هه  ش بزانین كه وه ئه   گرنگه 
سڵی خۆیان ال  ی ئه رنامه وبه  رچاوه سه  چن وله الڕێدا ده

  له  وتنەوە مان الدان دووركه كانیش هه ن بۆ ئیسالمه ده ده
وامیش  رده وبه  ی ئه سڵیان ڕووی داوه رچاوه و سه  رنامه به

  له  كانی مرۆڤه وته ستكه ش ده مه دات هۆكاری ئه ڕوو ده
لۆجیاو  كنه وتنی  ته هۆكاری پێشكه  كان و یا به بواری مافه
اڵتی  سه ده  اڵتێك خۆی به سه ر ده ر  هه گه . ئه ته شارستانیه

سێك  ركه  ر حیزب وگروپێك یا هه ئیسالمی ناو ببات یا هه

مان بكات وباسی ئازادی و مافی مرۆڤ و مافی  رله باسی په
ت،   وڵه ده  ی دین له وه كسانی ژن وپیاو  جیابوونه ژن و یه

و  ی ئیسالم الیداوه رنامه به  له  وه بڕین مرۆڤ بكات، ئه رنه سه
  رنامه به  چونكه  ڕێوه، بات به وتێكی تر ده ی ڕه رنامه به
  تێك به وڵه وێ ده ر بمانه گه ئه  بۆیه یه  مانه دژی ئه  كه سڵیه  ئه

ی ئیسالم  رنامه به  نده بێ بزانین چه ئیسالمی بناسین  ده
  ر له تەكانی ئیسالم هه الفه خه  ، بۆ نمونه ڕێوه بات به ده
وئێران و داعش   تی عوسمانی وتاسعودیه وڵه تا ده  تاوه ره سه
ی ئیسالمدا و  رنامه به  . له بردوه  ڕێوه ی ئیسالمیان به رنامه به
یدا  په  وه توانین ئه كاندا ده فسیره كان وته دیسه قورئان وحه  له
دیل   كا باس له كوشت وكوشتار ده  ین ئیسالم باس له بكه

ستبڕین و تااڵن  ده  كا، باس له ربڕینی دیل ده كوشتن وسه
ك  ی ماركسیزمدا ناتوانین یه رنامه به  اڵم له كات، به بڕۆ ده
كوشتن و ئازاردانی مرۆڤ   باس له  ین كه یدا بكه په  وشه

دان بێ،  سێداره  ت سزای تاوانباریش ناكرێ له نانه بكات. ته
  ی ئیسالمدا ڕێگه كه رنامه به  له  یا ئیعدام كه  سزای سێداره

ی  رنامه به  . له  یه غه ده ماركسیزمدا قه  چی له كه  پێدراوه
كان بۆ  وڵه موو هه . هه نها مرۆڤ پیرۆزه ماركسیزمدا ته

و ژیانێكی   وه های مرۆڤ بۆ خۆی بگێڕیته به  یه وه ئه
  اڵم له كسان بن، به موو یه ی بۆ دابین بكرێ وهه مرۆڤانه

ر  مبه و خوداو پێغه  ی ئیسالمدا مرۆڤ هیچ نییه رنامه به
بێ قوربانی بێ و  واندا ده پێناو ئه  هان ومرۆڤ له ن به خاوه

ی  وانه ماركسیزمدا پێچه  اڵم له به  ژیان بۆ مرۆڤ گرنگ نییه،
  بێ جیاوازی له  بێ بۆ مرۆڤ بێت به . ژیان ده یه مه ئه
  ی پیاوه ریزه نها بۆ غه ئیسالمدا ته  زی نێرو مێدا، ژن له گه ڕه

تی جنسیان لێ  زه كرێ بۆ پیاوێك بێ له یان ده وچوار دانه
ڕیزی   ت له نانه كرێ، ته نیو مرۆڤ حساب ده  رگرێ و به وه
  ی ماركسیزمدا ژن مرۆڤه رنامه به  چی له ، كه گدایه رو سه كه

 . بێت بێ هه واوی مرۆڤی ده ومافی ته
ئایدۆلۆژیای ئیسالم   به  وه تای ژیانیه ره سه  ر له منداڵ هه

ی جیاوازی   ڵه كرێت وكچ كور منداڵ مامه مێشكی پڕ ده
  كاردێ. له  ردا به رانبه به  كرێت وتوندوتیژیان له ڵ ده گه  له
وئایدۆلۆژیا نابێ فێری   یه وانه ی ماركسیزمدا پێچه رنامه به

ڕێك  ر باوه ساڵ هه ٢٢  گاته منداڵ بكرێ تا خۆی ده
ر  بێت هه ك ده ك یه ڵ كچ و كوڕ وه گه  له  ڵه ڵبژێرێ.  مامه هه
 وه.   منداڵیه له
ك  یه ك دوو ڕووی پاره گشتی ماركسیزم وئیسالم نه  به 

كتر، ئیسالم  یه ن به رگیز ناگه ریبن هه ڵكو دووهێڵی ته نین، به
وێت  یه ماركسیزم ده  وه وقوچ بكاته  وێ مرۆڤ لنگه یه ده

بكات،   وێ مرۆڤ نامۆ و كۆیله یه ، ئیسالم ده وه ڕاستی بكاته
ن  ڕزگاری بكات، ئازاد بێت خاوه  وێت یه ماركسیزم ده

 ی خۆی بێت.  ئیراده
ماركسیزم   له  م جۆره به  م ڕۆشنبیرانه بێ بۆچی ئه ی ده ئه
  یه وه كی ئه ره ؟ هۆی سه ك ئیسالمه ڵێن وه ده  یشتبن كه گه
  تیان له وقعیه مه  توێژێكی كورت بینن. چونكه  مانه ئه

ی  وه و مانه  بۆرژوازیه داریدا وورده  رمایه ڵگەی سه كۆمه
تی  بێ دژایه ده  بۆیه  ندیانه رژوه به  داری له رمایه سه

یان لێ  كه وێ النه یه ماركسیزم ده  ن، چونكه ماركسیزم بكه
 وه.  لێژیه  ته خاته ندیان ده رژەوه تێك بداو به

تی  زانن ودژایه مولحید ده  خۆیان به  كه  م ڕۆشنبیرانه ئه
ری بورژوازی  نگه سه  نه كەو ن بزانن یا نا ده كه ماركسیزم ده
وێ ئاڵوگۆڕی  ماركسیزم دەیه  چونكه  وه، و ئیسالمه
  بگۆڕێ كه  ماددیه   و واقعه نجام بدات و ئه ئه  شۆڕشگێڕانه
  ی مرۆڤ بوونی نییه تێیداو پێناسه  كی نییه مرۆڤ مانایه

اڵم  ی باشتر، به كه دونیایه  بگوڕێ به  وانه تێیدا و دونیای پێچه
  م  گوڕانكارییه ن ڕێگا به كه ڵستكاری ده رهه به  م ڕۆشنبرانه ئه

مان ڕیزی بورژوازی  هه  ونه كه وان ده ئه  واته ن، كه ناده
گیرفانی    یان دچێته كه وڵه نجامدا هه ره سه  له  بۆیه  وه وئایینه

    وه. بۆرژوازی و ئیسالمه
25-2-2079 

دیدی    ماركسیزم له
  شێك له به

 ! وه ڕۆشنبیرانه
 مهبدواڵحهردارعهسه
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 '' بشێوی منااڵنە. چەپ
’‘Left-Wing’’ 

Communism, an Infantile 
Disorder 

بەشداریکردن یا نەکردنی بەلشەفیەکان 
 لە پەرلەمان

دووجار بەلشەفیزم خەباتی کرد دژبە 
الدانەکانی ''چەپ'' لەنێو حزبەکەیدا کە 
واگریمان دەکرا بە ڕێژەیەکی زۆربن: 

دا سەبارەت بە  پرسی  ٢٢٦٢لە ساڵی 
بەشداریکردن یا نەکردن لە کۆنەپەرستترین ''پەرلەمان'' و یەکێتییە 
کرێکارییە یاساییەکان کە بە کۆنەپەرستانەترین یاسا 

دا سەبارەت بە  ٢٢٢٢سنووردارکرابوون، وە هەروەها لە ساڵی 
لیتۆڤسک( کە ئایا جۆرێک لە سازش و  -)رێکەوتننامەی برێست 

 ڕێکەوتنی زەلیالنە ڕێگەپێدراوە.  
دا بەلشەفیکە ''چەپەکان'' لە حزبی ئێمە دەرکران  ٢٢٦٢لە ساڵی 

لەبەرئەوەی زۆر سەرسەختانە ڕەتیانکردەوە کە لە زەروورەت و 
پێویستی بەشداریکردن لە کۆنەپەرستانەترین ''پەرلەمان'' تێبگەن. 
''چەپەکان'' کە لە نێویاندا ژمارەیەکی زۆر لە باشترین شۆڕشگێرەکانی 
تێدابوو کە دواتر بوونە هەڵگری وە تائێستاش هەڵگری نازناوی 
ئەندامی حزبی کۆمۆنیست بە ئیمتیازەوە، بەتایبەتی  لەسەر بنەمای 

. کاتێک لە مانگی ٢٢٦١سەرکەوتنی ئەزموونی  )بایکۆت(ی  ساڵی 
قەیسەر داوای کۆبوونەوەیەکی ڕەسمی ڕایگەیاند بۆ  ٢٢٦١ئابی ساڵی 

''پەرلەمان'' ێکی راوێژکاری، لە وەاڵمدا بەلشەفیکەکان )بایکۆت( یان 
ڕاگەیاند دژ بە هەموو حزبەکانی ئۆپۆزیسیۆن و مەنشەفیکەکان و 
لەڕاستیدا 'پەرلەمان' بەتەواوی لەناوبرا و پاککرایەوە لەالیەن شۆڕشی 

. لەو کاتەدا بایکۆتەکە سەلمێنرا کە کارێکی ٢٢٦١ئۆکتۆبەری ساڵی 
ڕاست بوو، نەک لەبەرئەوەی بەشداریکردن بەشێوەیەکی گشتی لە 
پەرلەمانێکی کۆنەپەرستانەدا ڕاستە، بەڵکو لەبەرئەوەی ئێمە ڕاست 
بارو ڕەوشە بابەتیەکەمان هەڵسەنگاند کە بەرەو ئاڵوگۆڕێکی کتوپڕی 
مانگرتنە جەماوەریەکان بۆ مانگرتنی سیاسی و ئینجا بۆ مانگرتنی 
شۆڕشگێڕانە و دواتر بۆ راپەرین دەچێت. هەروەها خەبات و 
تێکۆشان لەوکاتەدا چەقی بەستبوو لەدەوری مەسەلەی ئەوەی ئایا 
واز لە داوای بانگکردن بۆ کۆبوونەوەی رەسمی یەکەمین ئەنجومەنی 
نوێنەرایەتی بهێنرێ بۆ قەیسەر یاخود هەوڵبدرێ راگەیاندنی 
کۆبوونەوەی ڕەسمی  بەزۆر لە رژێمی کۆن زەوت بکرێ. کاتێ هیچ 
دلنیابوونێک نەبوو وە نەدەکرا ببێ کە بارو ڕەوشە بابەتیەکە بەراورد 
دەکری و هاوشێوەیە، کاتێ هیچ دڵنیاییەک نەبوو لەرەوتێکی 
هاوشێوەی یا هەمان ڕادە لە پەرەسەندن و بەرەوپێش چوون، ئیتر 
بایکۆت چیدی ڕاست نەبوو. بایکۆتکردنی پەرلەمان لەالیەن 

دا پرۆلیتاریای شۆڕشگێڕی دەوڵەمەند  ٢٢٦١بەلشەفیەکانەوە لە ساڵی 
کرد بە ئەزموونێکی سیاسی ئێجگار بەنرخ وە پیشانی دا کە 
بەتێکەڵکردنی هەردوو شێوازی یاسایی و نایاسایی خەباتی پەرلەمانی 
و زێدە پەرلەمانی، کە هەندێ کات بەسوودە و تەنانەت زۆر پێوستە 
کە شێواز و فۆرمی پەرلەمانی رەتبکرێتەوە. بەاڵم لەڕاستیداهەڵەیەکی 
زۆرگەورەیە کە ئەم ئەزموونە بەشێوەیەکی کوێرانە یا السایی 
کەرەوانە و ناڕەخنەگرانە )بێ هەڵسەنگاندن( بەکارببرێت بۆ بارو 
ڕەوشی تر و وەزعی تر. بەاڵم بایکۆتکردنی ''دۆما'' لەالیەن 

دا هەڵەبوو، ئەگەرچی هەڵەیەکی  ٢٢٦٠بەلشەفیەکانەوە لەساڵی 
بچووک وە بەئاسانی چارەسەر دەکرا. بایکۆتکردنی ''دۆما'' لە 

و دواتر، هەڵەیەکی جدی و گەورەبوو کە  ٢٢٦٢و  ٢٢٦١ساڵەکانی 
سەخت بوو چاک بکرێتەوە، چونکە لەالیەکەوە نەدەکرا چاوەڕوانی 
بکرێ لە هەڵسانێکی کتووپڕی هەڵچوون یا داچوونی شۆڕشگێڕانە و 
گۆڕانی بۆ ڕاپەڕین. وە لەالیەکی ترەوە تەواوی بارودۆخە مێژووییەکە 
کە مامەڵەکردن بوو لەگەڵ نوێسازی پاشایەتی بۆرژوایی بانگەوازبوو 

 بۆ تێکەڵکردنی چاالکی یاسایی و نایاسایی.  
چاپکراوە بەشێکی کورت لە  ٢٢٨٦ڤ.ئ.لینین نیسان و ئایاری 

 کۆمۆنیزمی ''باڵی چەپ '' و )بشێوی( نەخۆشی منااڵنە.
From: 

 ’‘Left-Wing’’ Communism, an Infantile Disorder, 
Written in April/May 7920 by Lenin, Petrograd . 
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سەرەتا ئەوە بڵیم کە زۆرمان لەسەر ڕاپەرینی 
خەڵكی کوردستان بە دژی ڕژێمی بەعس 
وتووە، بۆیە لێرەدا ئەوەندە بەسە کە بڵێین 
ڕاپەڕین بەرئەنجامی کەلێنێکی نێودەوڵەتی بوو 
لە جەنگی خەلیجی دووەم لە عێراقدا کە لە 
الیەک رژێمی بەعس زەعیف بوو بوو، 
لەالیەکی ترەوە خەڵکی کوردستان بەهۆی 
سەرکوت و زوڵمێکی قەومی کە لەالیەن 
رژێمێکی بۆرژوا ناسیونالیستی قەومی 
عەرەبیەوە لەسەری بوو بۆ رزگار بوون لەو 
هەلومەرجە لە کوشتارو ئەنفال و زیندان و 
نەبوونی ئازادی سیاسی و دەرەجە دوویی 
خەڵکی کورد زمان، جەماوەری بەرینی 
کوردستان ڕاپەڕی، لەو ڕاپەرینەدا کۆمیتەکانی 
ڕاپەڕین کە لە کۆمۆنیست و مارکسیست و 
ئازادیخوازان پێکهاتبوو، لە ریزی پێشەوەی 
ئەو هیزە بوون کە ڕژێمی بەعسیان لە 

 کوردستان پاک کردەوە.
ئەوە بوو کۆمۆنیستەکان مارکسیست و 
ئازادیخوازەکان لەیەکەم هەنگاودا شورا 
کرێکاریی و جەماوەریەکانیان  لە زۆرێک لە 
گەڕەک و کارگەکان و شارو شارۆچکەکانی 
کوردستاندا دروست کرد، ئەوە یەکەمین 
رووبەرووبوونەوەی کۆمەاڵیەتی بوو، کە 
بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد لە مێژووی 
خۆیدا، رووبەرووی بێتەوە... بەاڵم بەهۆی 
نەبوونی حزبێکی کۆمۆنیست و  ئاسۆیەکی 
رۆشنی سیاسی، هاوکات زەمینە جیهانی و 
ناوچەییەکانی دەسەاڵتدارێتی بۆرژوازی و 
سەرمایەداری بزوتنەوەی ناسیونالیزمی کورد 
لە تەجروبەی چەکداری و کوشتارو 
ساتوسەودا توانیان سواری شەپۆلی 
ناڕەزایەتیەکان بن و ببنە دەسەاڵت 
لەکوردستان و پاشەکشە بەشوراکان و 

 دەسەاڵتدارێتی جەماوەری بکەن.
ی خەڵکی کوردستان بۆ ٢٢٢٢راپەڕینی ساڵی 

ئازادی و خۆشگوزەرانی و رزگاربوون لە 
سەرکوت و کوشتارو زیندان بوو، بەاڵم دوای 
سێ دەهە، لە راماڵینی دەسەاڵت بەعس، رێک 
سێ دەهەیە دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی 
و حزبەکانی بەسەر خەڵکی کوردستاندا 
داسەپاوە، ئەو دەسەاڵتە بەکردەوە بوو بە 
میراتگری دەسەاڵتی فاشیستی بەعس و بە 
کەڵک وەرگرتن لە دەسەاڵتی رژێمی لەگۆڕ 
نراو، نزیکەی سێ دەیەیە کۆمەڵگەی 
کوردستانی کردۆتە دۆزەخ بۆ خەڵکی 
کوردستان. جگە لەدووبارەکردنەوەی 
ئەزموونی بەعس لەسەرکوت و کوشتنی 
ئازادی و ئازادییەکان، جگە لەبوون بە 
میراتگری یاساو ریسا کۆنەپەرست و دژە 
ئینسانییەکان، هاوکات دەستیان برد بۆ 
تااڵنیەکی بێ وێنە، کەوتنە خاڵیکردنی گیرفانی 
کرێکاران و زەحمەتکێشان، موچەیان کردە 
نیوەو چارەکە مووچە، دەرگایان بۆ 
دەستێوەدانی واڵتانی چنگ بەخوێنی ناوچەکە 
کردووە لە کوردستاندا تەراتێن بکەن، هەرێمی 
کوردستانیان کردە چەند بەش و زۆنی جیاواز، 
دەسەاڵتی چەکداری حزب و بی یاساییان کردە 
مۆد و ناسنامەی بزوتنەوەکەیان... وەکو 
رژیمی بەعسیش لە بەرامبەر بە نارەزایەتی 
جەماوەری و خۆپیشاندانەکاندا بۆ نان و 
ئازادی و خۆشگوزەرانی، دەستیان نەپاراست 

 و بە چەک وەاڵمی خواستەکانیان داوەتەوە.
واتە بەهەمان شێوەی رژێمە دیکتاتۆر و 
سەرکوتکەرەکانی ناوچەکە، بوونە میراتگری 
دەسەالتی بەعس و ئەزموونی رژیمی 
پێشوویان لەگەڵ ئەزموونی دەسەاڵتدارێتی 

میلیشیای خۆیان تیکەڵ کرد، کە دەتوانین بلێین 
بەحەق ئەزموونی بەعس و واڵتە دیکاتۆرەکانی 
ناوچەکەیان، لە تااڵنی و سەرکوت دا، 
دەوڵەمەند کرد.  سەرکوتگەری و بێمافی 
سیاسی رژیمی بەعسی قەومی عەرەبیان، 
تیکەڵ بە تااڵنی و کرێگرتە پیشەیی و 
 دەسەاڵتی حزبی هەوسارپچراوی کوردی کرد.  
ئەگەر رۆژانە وەک چاودێریك سەیری  
هەواڵی میدیاکان و هەلومەرجی کۆمەڵگە 
بکەیت، دەبینین هەژاری بێداد دەکات، بێکاری 
روو لەفراوان بوونە. سەرکوت و داپلۆسین و 
جەنگ بۆ قڕکردنی ئازادی، لە بەرین 
بوونەوەدایە. کوشتاری ژنان، وەستانی بۆ 
نییەو رۆژ نییە هەواڵی تیرۆری ژنان، یان خۆ 
کوژییان لە ناچاریدا، رانەگەیەنرێت. کاری 
منااڵن و گەدایی لەهەموو کوچە و شەقامێکدا 
دەبینرێ. سلکی خویندن و پەروەردە،  
وێرانەیە. خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتی و 
تەندروستیەکان، لە داڕمانی تەواودان. چارەکە 
موچەو نیوە موچە بووە بە داهێنانی حزبەکانی 
کوردایەتی... ئوردوی هەژاران تادێت گەورەو 
قەبەدەبێت و لەبەرامبەریشدا ریزی ملیۆنێرو 
ملیاردێرەکان لە سەرمایەداران، لە سەرۆکی 
حزبەکان و کەسانی دەوریان زیاد دەکات... 
ئایندەی سیاسی کوردستانیش نادیارو هەمیشە 

 لە ژێر هەرەشەدایە.
لەبەرامبەر بەو هەلومەرجە کەم وێنەو 
تیکشکێنەرەدا، کە دەسەاڵتدارێتی حزبەکانی 
بۆرژوا ناسیونالسیتی کوردی و ئیسالمیەکان، 
لێ بەرپرسیارن. رۆژ بەرۆژ توەرەیی و 
نەفرەتی جەماوەری پەرەدەستێنێ، کۆمەڵگە لە 

شوباتی  ٢١ژیرەو دەکوڵێت، خۆپیشاندانەکانی 
و دواتر، گۆشەیەک لە تورەیی  ٨٦٢٢

جەماوەری بوو بەرامبەر بەو هەلومەرج و 
دەسەاڵتە. کە سەرەتای وەرچەرخانێکی گرنگ 
لە خەبات و تیکۆشانی برسیەکان و 
جەماوەری ستەم لێچوو بوو، بەدژی 
دەسەاڵتی بۆرژوا ناسیونالیزمی کوردیدا، بەاڵم 
بە کۆمەڵێک هۆکار لەوانە خۆشخەیاڵی خەڵک 
بە بزوتنەوەی کوردایەتی و فریوکارییەکانیان، 
خۆشخەیاڵی بە باڵ و الباڵی هەڵتۆقیو لەهەمان 
ئەو حزبە  قەومی و دینیانەدا، لەبەرگی 
ئۆپۆزیسۆندا، وە لەڕیگای وەگەرخستنی 
ماشینێکی سەکوتگەرییەوە نەتواندرا، ئەم 
بزوتنەوەیە بەسەرکەوتن بگات و  ویستەکانی 

 خۆی دابسەپێنێ.  
بۆ کۆتاییهێنان بەهەلومەرجی ئێستای 
کوردستان، کۆمەڵگە پێویستی بە ڕاپەڕێنێکی 

، ٢٢٢٢تر هەیە، بەاڵم جیاواز لە ڕاپەڕێنی 
ئەویش خەڵکی کوردستان بەتایبەت کرێکاران 
و جەماوەری بەشمەینەتی کوردستان 
خۆشخەیاڵیان بە ناسیونالیزمی کوردو 
حزبەکانی کوردایەتی بەهەموو رەنگەکانەوە 

 نەمێنێت.
واتە خەڵکی ریزی خۆیان لە ریزەکانی حزبە 
دەسەاڵتدارەکانی ئێستا بە یەکێتی و پارتی و 
گۆڕان و ئیسالمیەکان جیاکەنەوە کە 
دەسەاڵتدارانی ئێستا بەهیچ شێوەیەک 
چاکسازی هەڵناگرێت و دەبێ بڕوات. واتە 
رێزی خەڵکی کرێکارو مەحرومانی کۆمەڵگە، 
وە ژنان و الوانی کوردستان لە دەرەوەی ئەو 
حزبانەی کە سێ دەیەیە کوردستانیان لەو 
هەلومەرجەدا ڕاگرتووە جیا بکەنەوەو خۆیان 
رێکخراو بکەن لە دەوری بزوتنەوەیەکی 
رادیکال و ئینسانی و کۆمۆنیستی دا کە تەنیا 
بزوتەوەیەکی وا مەیداندار دەتوانێت کۆمەڵگە 

 لە هەلومەرجی ئەمڕۆ رزگار بکات.

لەناو سیستمە عەشیرەیی و دواکەوتووەکان 
کە سەرمایەدری دوو ئەبزاری ئایین و 
پیاومەزنی بۆ چەوساندنەوەی تاکەکان بە 
دەستەوەیە و بە کاری دێنێ، ژنان هەردەم 
قوربانی سەرەکی بوون و توندوتیژی 
جەستەیی و دەرونیان بەرامبەر کراوە. ئەم 
سیستمانەی کە بە ئامانجەوە پێگەی ژێر 

و بااڵ دەست بوونی پیاو زەق  دەستەیی ژن
هەروەها بەردەوام ئەم روانینە  دەکەنەوە، 

نێگەتیڤە دەرخواردی کۆمەڵگە و تاکەکان 
دەدەنەوە و پەروەردە دەکەن. سیستەمێک کە 
ئەوەندە چەق بەستوو و دژە مرۆڤە نەتەنیا 
مافی شارۆمەندی و یاسایی بۆ توێژی ژنان 
کە نیوەی حەشیمەتی جیهان پێکدێنن بە رەوا 
نازانێ، بەڵکو و ژنان لەودا دەسەاڵتی 
جەستەی خۆشیان نییە، جەستەی ژن وەکو و 
مڵکی تاکەکەسی پیاو سەیری دەکرێ. لە 
کۆمەڵگە دواکەوتووەکاندا ژن مڵکی سەرەکی 
پیاوەو و وەک ناموسی پیاو سەیری دەکرێ، 
ناموس و شەڕەف دوو وشەی قیزەونە کە 
ساالنە سەدان قوربانی دەگرێ، شەرەفێک کە 
لکاوە بە ناوگەڵ و جەستەی ژنەوە و ئەگەر بە 
وردی و چاوکراوەیی بڕوانینە پرسەکە بۆمان 
دەردەکەوێ نە تەنیا ژنان بەڵکو و پیاوانیش 
قوربانی ئەو بیروبۆچوونەن. توندوتیژی بە 
دژی ژنان مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە و 
ئەگەر بمانەوێ باس لەو دیاردە و هەموو 
جۆرەکانی ئەو پەتایە بکەین لەوانەیە لە 
بابەتێکی ئاوا دا نەگونجێ، توندوتیژیەک کە 
ئامانجی دەسەالتی سەرمایەیە و ساهایە 
برەوی پێدەدا. ئەوەی کە هانی دام ئەو بابەتە 

ئەم دواییانەی هەناوی  بنوسم رووداوەکانی 
کۆمەلگەی کوردستانە کە کارنەڤاڵێکی ژن 
کوشتن وەڕێکەوتووە و رۆژ بە رۆژ ئاماری 
روو لە زیاد بوونە. کوشتنی ژنان لە کۆمەڵگە 
توندوتیژیەکی مەترسیداری جەستەییە کە هەم 

پیاو دەکاتە قوربانی، بەالم لە  ژن و هەمدیس 
ی تاوانی کوشتن لە ژێر ٢٨سەدا 
شەرەف ژنان دەگرێتەوە نەک پیاوان.  ناوی 

بە داخەوە ئەم تاوانە لەالیەن پیاوانی بنەماڵە 
وەک باوک، برا، هاوسەر، مام و 
خاڵ .....بەرێوەدەچێ. ئەوەی کە ئاستی 
توندوتیژیەکە مەترسیدارتر دەکا ئەوەیە لە 
زۆربەی واڵتانی ئیسالمی یاسا بە پشت 
بەستن بە شەرع پشتگیری توندوتیژی 

ئامارەکان دەرخەری ئەوەن لەو  دەکا، 
والتانەی ئاماری کوشتنی ژنان لەژێر ناوی 

هەیە کەمترین بە دواداچوونی  شەرەف بوونی
یاسایی دەکرێ. دادگاو و پولیس ملکەچ و 
فەرمانبەرداری سیستمێکە کە خۆی پاڵنەرە بۆ 
کوشتنی ژنان. لە ماوەی مانگەکانی رابردوودا 
لە کوردستانی ئێران ئاماری کوشتنی ژنان و 
خۆکوژی ژنان رووی لە زیاد بوونە. ئێرانی 
ژێر حاکمیەتی دەسەاڵتێکی سەرمایەدار کە 
مەترسیدارترین ئەبزاری چەوساندنەوەی ژنان 
واتە ئایینی دژە ژنی ئیسالمی بە دەستەوەیە. 

دەسەاڵتێک کە پایەکانی لەسەر بنەمای کوشتن 
و بڕین و بەردبارانی ژنان و سزا 
ئیسالمیەکان ڕۆنراوە. دەسەاڵتێک کە رۆژانە 
لەبەر چاوی بیرورای گشتی خەڵک لەژێر ناو 
و تاوانی داتاشراو لە سێدارە دەدا و 

تی ئێران  ڕه جەستەیان دەسڕێتەوە. یاسای بنه
وانی  ئه و مافی شارۆمەندی  تی ژنان سایه که
ی پێکهێنانی بونیاده  نیا له ڕوانگه ته

و  شروع داناوه و مه کان به قانوونی ئیسالمییه
رنجی  خۆ سه ربه ی سه شێوه بینین که به ده
ک  ڵکو و زۆرتر وه ، به ته مافی ژنان داوه نه
ئامانجی خۆی  یشتن به  ک بۆ گه یه سه ره که

ی یاسای سزا ٨١٢کا. لە بەندی  ده چاوی لێ
ئیسالمیەکان دا هاتووە هەر پیاوێک ژنەکەی 

نیوەی دیە واتە خوێن بکوژێ ئەگەر بێت و 
بەهای ژنەکەی بدا تاوانبار ئازاد دەکرێ، 

ۆماری دژە ژنی ئێران دوای بە ک
شۆڕشی گەالنی ئەو واڵتە و  الڕێداچوونی 

سەپاندنی هێژمۆنی بیروبۆچوونی مەالکانی 
جەماران، بەردەوام پەرەپێدەری كلتوری 

وروژێنەری داب ونەریتی  پیاومەزنی و
هەروەها هەردەم دواکەوتوو بووە، 

پڕوپاگەندەی بۆ بیروبۆچوونی دواکەوتوو 
داوە و  سەبارەت بە ژنان ومافەكانیانی 

بەرهەمی هێناوەتەوە، بە جۆرێک کەئەم 
بیروبۆچوونە خۆی خزاندۆتە ناو هەموو 
كەلێن وقوژبنێكی کۆمەڵگە، لەوانە فێرگە، 

لە یەكەم  …زانكۆ، بنەماڵە، شەقام و هتد
روژەكانی هاتنە سەركاری ئەم رژیمەوە ژنان 
یەكەم توێژی کۆمەڵگەی ئێران بوون کە دژ بە 
حیجاب و پۆششی زۆرە ملێ ڕژانە سەر 
شەقامەکان و نایان بە کۆیلەتی وت هەروەها 

بوون كە  قوربانی یەکەم  هەمیشەش 
تووندترین یاساو بڕیاری كۆنەپەرستانە بە 
دژیان پەسەند كراوە، چونکە کۆماری دژە ژنی 

ڕاستیە گەیشت کە هێزی  ئێران زۆر زوو بەو
ژنان بڤەیە بۆ سەر دەسەاڵتە لەرزۆکەکەی و 
هەر رۆژ بە پەسند کردنی یاسا و بەند و مادە 
و گەاڵڵەی جۆراوجۆر ژنانی لە پرۆسەی 

و هەموو  بەرهەم هێنان دوورخستەوە 
 . هەوڵێکی خستە گەڕ بیانخاتە کونجی ماڵەوە
 ژنان لە شوێنی كار و بەرهەم هێنانەوە... 

 

سڕینەوەی  سیستم و دەسەاڵت هۆکاری سەرەکی 
 جەستەی ژنان

 ھەتاوعەبدوالھی

ساڵ دوای ڕاپەڕین کوردستان ٢٢
 پێویستی بە ڕاپەڕێنێکی ترە!

 نووسینی: نوری بەشیر 
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ی مارس گرینگی ٢ی ئازار واتە ٢یادکردنەوە 
و تایبەتی زۆری هەیە، یەکێک لەو گرینگییانە 
ئەوەیە کە ئەوانەی یادی ئەو ڕۆژە دەکەنەوە 
بەجۆرێک لەجۆرەکان باوەڕیان بە 

یەکسانی نێوان ژنان و پیاوان هەیە.  هەبوونی 
ۆژێكە كە بووە بە ڕ لەبەرئەوەی ئەم ڕۆژە 

ڕەمزی تێکۆشان و خەباتی ژنان و پیاوانی 
یەکسانیخواز و ئازادیخواز بەرامبەر بە 
نەهێشتنی هەاڵواردنی جێندەری 

ی مارس ٢وجیاوازییەکان. ڕێزگرتن لە 
ژنان بۆ  ڕێزگرتنە لە خەباتی مێژوویی

نەهێشتنی چەوسانەوەیەك كە بە هۆی 
سیستەمی پیاو ساالری و نابەرابەری و 
چەوسانەوە بە سەریاندا داسەپاوە. تێکۆشانی 

ی ٢ ژنان پەیوەست نییە تەنها بەیادکردنەوەی 
ی مارس بووە بەڕەمزی ٢مارسەوە، بەڵكو و 

خەباتی ژنان دژ بە چەوسانەوەو نابەرابەری 
 کۆمەڵگە.

ی مارس ئەم بۆنەیە زیاتر هاندانی ژنانە ٢
بۆئەوەی بوێرانە هەوڵبدەن و شان بەشانی 
پیاوان کاربکەن بەبێ بیرکردنەوە لە جیاوازی 
ڕەگەزی تا ژیانێکی باشتر بەدەستبهێنێت، 
لەڕێگای ئەو کارەی کە خۆیان خواستیان 
لەسەریەتی، کاربکەن بۆ شکاندنی 
بەربەستەکان، کەبۆیان سازدەبێ بەشێوازی 
جۆراوجۆر. لەالیەکی دیکەوە تێکۆشانی ژنان 
و پیاوانی ئازادیخواز ویەکسانیخواز دژی زوڵم 

کۆشش  و توندوتیژی بەرامبەر بە ژنان 
دەکەن بۆ نەمانی چەوساندنەوە و ستەمکردن 
بەرامبەر بە ڕەگەزی مێ، و سەیرکردنی ژن 
وەک مرۆڤێک بۆتە ئەمری واقیع لە 
کۆمەڵگەکانی جیهانی مرۆڤایەتیدا. لە ژێر 
گەشەی بیروباوەرو فەلسەفەی مرۆڤایەتیدایە 
کە بەشێکی زۆری واڵتانی جیهان ئەم ڕۆژەکە 

پشووی فەرمیە و چاالکی گەورە  ی مارسە ٢
سازدەکرێت، وەک واڵتانی پێشکەوتوویی 

 ئەوروپا وبەریتانیا و...هتد.
لەقۆناغی ئێستادا ڕەدکردنەوەی یەکسانی 

وپیاو بڕوانەبوون بە ژیری وعەقڵ بوونی  ژن 
دواکەوتوویی  ژنان دەبێتە مایەی شەرمەزاری 

ئەگەرچی ژنیش  لە کۆمەڵگە پێشکەوتووەکاندا. 
شان بەشانی پیاوان لە ژێر سایەی سیستەم 
ویاساکانی سەرمایەداریدا دەچەوسێتەوە وبێ 
ماف دەکرێت، بەاڵم بە هاوبەشی دەست 
بۆتێکۆشان دەبەن بۆڕزگاربوون وهێنانەدی 

 . مافەکانیان
 ٢لەڕووی مێژووییەوە هۆکاری گۆڕینی 

مارس وەک ڕۆژێکی جیهانی تایبەت 
، کە ٢٢١١دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  بەژنان

لەڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆدا سەرجەم کرێکارە 
ژنەکانی کارگەیەکی قوماش و دوورینی 
جلوبەرگ لە شاری نیویۆرکی ئەمریکا لەپێناو 
زیادکردنی داهات و چاککردنی ژیان و 
گوزەرانیان و کەمکردنەوەی ماوەی 
کارکردنیان خۆپیشاندانیان کرد، بەاڵم بەهێز و 
زەبرێکی زۆر کەوتنە لێدانی ژنەکان و 

 .سوکایەتی پێکردنیان
ئەم ڕووداوە کاریگەریەکی زۆری دروستکرد 

 ٢٢٦١لەڕووی مرۆڤایەتییەوە و لە ساڵی 
لەیادی پەنجاهەمین ساڵڕۆژی خۆپیشاندانی 

ی مارسدا خەباتی ژنان بۆ ٢نیویۆرک لە 
دابینکردنی مافە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان، 

ڕێکخست، پێشنیاریش کرا  ژنان خۆپیشاندانیان 
بۆ ئەوەی ڕۆژێک تایبەت بکرێت بەژنان، ئەم 
هەوڵەش بەردەوام بوو لەالیەن چەندین 
ڕێکخراوی تری ئافرەتانەوە بەردەوام جەختی 
لەسەر دەکرایەوە وەک )ژنانی سۆسیالستی 
ئەڵمان، ئافرەتانی سوسیالیستی وەکو کالرا 

 .زتکین، ئافرەتانی سوسیالیستی ترەوە
دا دوای تێپەڕینی زیاتر  ٢٢٦٢ی مارسی  ٢لە 
ساڵ ژنانی کرێکاری کارگەی رستن و  ١٦لە 

چنینی کەتان لە شاری نیۆیۆرک لەگەڵ 
یادکردنەوەی ئەم ڕۆژە، بەهۆی پەستانی 
زۆری کار لەسەریان و مووچەیەکی کەم 
دەستیان بە دەربڕینی ناڕەزایی کرد، خاوەنی 

ئەم کارگەکە بە هاوکاری پاسەوانەکانی 
کارگەکە و بۆ ڕێگری لە ناڕەزایەتی بەشەکانی 
تری کارگەکە، بەهۆی دەربڕینی نارەزایەتی و 
بەرزکردنەوەی داواکاری بۆ هێنانەدی 
مافەکانی ژنان، بەاڵم سەرمایەدارانی خاوەن 
کارگە ئەم ژنانەی لە شوێنی کارەکانیان 
زیندانی کرد، بە هۆکارێکی نادیار ئاگر لە 
کارگەکەدا کەوتەوە و تەنها هەندێک کرێکاری 
ژنی دیلکراو توانیان خۆیان ڕزگار بکەن، لەم 

کرێکاری ژن لەم ئاگرەدا  ٢٨٢کاتەدا 
 ...سووتان
ی مارس بەم شێوەیە وەک ڕۆژێک بۆ ٢ڕۆژی 

نارەزایەتی ژنان لە بەرامبەر نابەرابەری و 
چەوسانەوەدا لە یادەوەری تەواوی خەڵکی دا 
مایەوە، لە سااڵنی دواتردا و لە واڵتانی 
ئەوروپا و ئەمریکا ناڕەزایەتی ژنان وەک 
خۆپیشاندان و دروستکردنی فشار لەبەرامبەر 

ی ٢٢مافەکانی ژناندا بەردەوام بوو، پاشان لە 
ژنانی چەند واڵتێک ڕژانە  ٢٢٢٢مارسی ساڵی 

سەر شەقامەکانی وەک ئەڵمانیا، ئۆتریش، 
دانیمارک، بەاڵم ئەم ڕێژەیە لە ئۆتریش هێندە 

هەزار کەس، لەئەنجامی  ٢٦دەگاتە نزیکەی 
ئەمەش هێزەکانی پۆلیس هێرش دەکاتە 
سەریان بە لێدان و دەستگیرکردن و 

 .توندوتیژی بۆ کۆتاییهێنان بە خۆپیشاندانەکە
پاش هەموو ئەم هەوڵ و کێشە و 

لەالیەن  ٢٢٢٢کۆششکردنەوەی ژنان، لە ساڵی 
چەند دەزگایەکی نێودەوڵەتی تایبەت بە 

ی مارس دەکاتە ڕۆژی  ٢ڕۆشنبیری ژن ، 
 . جیهانی تایبەت بەژنان

لەدوای ئەم بڕیاڕەش ئافرەتانی شۆڕشگێڕ لە 
چەندین واڵتی دیکە لەم ڕۆژەدا لەپێناو 
بەدەستهێنانی مافەکانیان و نەهێشتنی زوڵم و 

دا  ٢٢٨٢ستەم خۆپیشاندانیان دەکرد، لە ساڵی 
"ئافرەتانی ئەنترناسیوناڵی سێیەمی کۆمۆنیستی 

ی مارس وەک رۆژی جیهانی ٢مۆسکۆ ڕۆژی 
ئافرەت پەسەند کرد، لەدوای جەنگی دووەمی 
جیهانیش پەرەی سەند و بۆ بەشێکی دیکەی 

 ..واڵتانی ئاسیا و ئەمریکا و چەندینی تر
ی مارس بەمشێوەیە وەک ڕۆژێک بۆ ٢ڕۆژی 

نارەزایەتی ژنان بەرامبەر نابەرابەری و 

چەوسانەوە و توندوتیژی و کوشتنی ژنان لە 
یادەوەری خەڵکیدا مایەوە، لە سااڵنی دواتردا 
و لە واڵتانی ئەوروپا و ئەمریکا ناڕەزایەتی 
ژنان وەک خۆپیشاندان و دروستکردنی فشار 

 .لەبەرامبەر مافەکانی ژناندا بەردەوام بوو
یەکێک لە دیارترین داکۆکیکەرانی مافەکانی 

-٢٢١١ژنان لە واڵتی ئەڵمانیا کالرازێتکین )
( بوو، خواستەکانی ناڕەزایەتی ژنانی لە ٢٢٢٢

کاتژمێر  ٢  -٢ئەڵمانیادا لەسەر بنەمای
مافی  -٨کارکردن بۆ ژنان لەڕۆژێکدا،

 -٢مافی مۆڵەتی لەدایکبوونی منداڵ، -٢پشوو،
یەکسانی مافی ژنان لەگەڵ پیاواندا لەیاسادا 

 ..خستە ڕوو
لە ئەوروپا دووەمین کۆنفرانسی سۆسیالیستی 

ژن بەشدارییان تێدا  ٢٦٦نێودەوڵەتی ژنان کە 
واڵتی جیهاندا، بە پێشنیاری  ٢١کردبوو لە 

لە کۆپنهاگن  ٢٢٢٦ی ئابی  ٨١کالرازێتکین لە 
ی مانگی مارس وەک ڕۆژی ژنان  ٢رۆژی 

 .دەستنیشان کرا
یەکەمین ڕۆژی جیهانی ژن لە مانگی مارسی 

لە دانیمارک، ئەڵمانیا، هۆڵەندا، نەمسا،  ٢٢٢٢
سویسرا و ئەمریکا بەڕێوەچوو، ملیۆنان ژن 
لەم ڕۆژەدا بەشدارییان کرد، خواستە 
سەرەکییەکانی ژنان بریتی بوون لە یاسای 
پاراستنی کار بۆ ژنان، مافی دەنگدان و 
بەشداری کردن لە هەڵبژاردنەکاندا، یەکسانی 

کاتژمێر کارکردن لە  ٢مووچە لەگەڵ پیاواندا، 
ڕۆژێکدا، پاراستنی دایک و منداڵەکەی، 

 .زیادکردنی مووچە کەمەکان
لە دوای شەڕی جیهانی دووەم، لە واڵتانی 

بۆنەی  ٢٢٢٠ئەوروپای ڕۆژئاوا لە ساڵی 
هەشتی مارس بەڕێوەچو، لەم واڵتانە بە 
ڕەسمی لە الیەن دەوڵەتەوە شکۆدار بەڕێوەچو 
 .وەک نیشاندان خەمخۆری بۆ کێشەکانی ژنان

ی مارس لە زۆربەی زۆری واڵتانی ٢ئێستا 
دونیا هەموو ساڵێک شکۆدار بەڕێوە دەچێت، 
و وەک ڕۆژی ناڕەزایەتی وخۆپیشاندان 

بەرامبەر بەنابەرابەری  ئەنجام دەدرێت
چەوسانەوە وکوشتن و توندوتیژی بەرانبەر بە 

لە قۆناغی ئێستای مرۆڤایەتی دا  ژنان.
مرۆڤەکان پێویستیان بەئامادەسازی 
وتێکۆشانی گەشەی شۆڕش و گۆڕانکاری 
هەیە لەسیستەمی چەوسێنەری سەرمایەداری 
دا کە لەجێگەی دا سیستەمێکی ئازاد و بەرابەر 
بنیادبندرێت. دژایەتیکردنی چەوسانەوە و 
کوشتن و توندوتیژ بەرامبەر ژنان و 

بێکاری و  کەمکردنەوەی هەژاری و 
دابینکردنی ژیانێکی ئاسوودە وباشتر بۆ 

  هەمووان ئەرکی دەسەاڵت و سیستەم بێت.

مارس هەنگاوە ٢یادکردنەوەی 
 بۆچەسپاندنی یەکسانی

 نووسینی: عەبدالرحمن ڕەسوڵ

 

 
 پلە دوو  ڕەوانەی ماڵەوە كران، بە شارۆمەندی 

لە قەڵەم دران، شێوەوجۆری پۆششیان بۆ دیاریكرا، 
هاتنەدەرەوەیان لەماڵ بە تەنیا لەالیەن دام و دەزگای تایبەت بە 
سەركوتی ژنان چاودێری کراو و بە گشتی ژنان لە هەموو 
مافێکی مرۆڤی بێبەش کران، بەاڵم دیسان کۆڵیان نەدا. لە 
کۆمەڵگەیەک کە ئەوە سیستم و یاسای بێ بێگومان دەبێ 
چاوەرێی نەک کوشتن و خۆکوژی ژنان بەڵکو و هەموو دیاردە 
کۆمەالیەتیەکان بین، سیستمێک کە ساڵەهایە بۆ دژایەتیکردنی 
ژنان و دوورخستنەوەیان لە بازار و کارەوە لەالیەن دام و 

دەزگا حکومەتیەکانی و مۆرەکانی دەسەاڵتە دژە مرۆڤەکەی 
تیزاب و ئەسید بە سەروروخساری ژنان دادەکات، سیستمێک 
کە رۆژانە قەتڵی دەوڵەتی ئەنجام دەدا سیستمێک کە بەهۆی 
گەندەڵی و دزی و سیاسەتە توند ئاژۆکانی گرانی و هەژاری 
کردووە بە دیاری بۆ خەلکی ئێران کە ئاکامەکەی خەمۆکی و 
خوڵقانی دیاردە کۆمەالیەتیەکانە. بێگومان دەبێ چاوەروانی 
خوڵقانی کوشتن و توندوتیژی زیاتری لێ بکەین. بە پێی 
ئامارەکان هەنووکە نە تەنیا کوشتنی ژنان بەڵکو و تەنانەت 
خۆکوژی ئەوانیش رووی لە زیاد بوونە و هەردوو 

دەکەوێتە خانەی قەتڵی دەوڵەتی، چونکە هۆکاری  دیاردەکە 
یەکەم خودی سیستمی ئێرانە. تاکەکانی ئێران بەژن و پیاوەوە 
قوربانی ئەو سیستمەن بۆیە پێویستە هەم چاالکانی ئازادیخواز 

هەمیش چاالکانی مافی ژنان بە وریاییەوە  و بەرابەریخواز 
سەیری پرسەکە بکەن و پیاوان بە تاوانباری سەرەکی نەزانن، 
چوونکە ئەوانیش بە جۆرێک قوربانی ئەو سیستمەن. لە 
کۆتاییدا دەبێ بلێین تا کاتێک ئەو دەسەاڵتە دژە مرۆڤە لەسەر 
کاربێ ئێمە دەبێ شایەتی پرسی لەوجۆرە بین ئازادی خەلکی 
ئێران و نەمانی هەموو دیاردە کۆمەالیەتیەکان کاتێک مسۆگەر 
دەبێ کە لەرۆچنەی نەمانی کۆماری ئیسالمی و هەڵتەکانی 
یەکجارەکی ئەو ڕژیمەو هاتنە سەر کاری حکومەتێکی شورایی 

 و خەڵکی لێی بروانین...
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بە هۆی مانگرتنی  کرێکارانی سێکتەری گشتی 
دەوام لە خوێندنگاو خەستەخانەکاندا 

 ڕادەگیرێت!

 www.panorama.am:و وێبسایتی  ٨٢فرانس 
باڵویان کردەوە کە: کررێرکراران و پەرسرترارەکرانری 
سررەر بە خەسررتەخررانەکرران لە شرراری لرریررسرربررۆنرری 
پۆتوغال دەست دەدەنە مانگرتن و بەو هرۆیەشرەوە 
دەوام نەک هەر لە خەسررتەخررانەکرران بەڵررکررو لە 

 خوێندنگاکانیشدا ڕادەگیرێت.

پەرسرررترررارەکررران دەچرررنە بەردەم خەسرررتەخرررانەی 
سررانررتررامرراریەی نرراوەنرردی شررارو الفرریررتەیەکرریرران 
بەرزکررردۆتەوە کە لەسررەری نرروسررراوە: "ئررێررمە 

 ناترسین"

برریررمررارسررتررانەکرران بە بررچرروک و نرراوەنرردی و 
گەورەیانەوە خزمەتگوزارییەکانیان تا ئاسرتری النری 
کەمی خزمەتگوزاری هێنایەخوارێ. خروێرنردنرگراکران 
داخران و کرێکارەکانی شارەوانیش بەهۆی گرفرتری 
مررووچەوە ئەرکەکررانرریرران بەجررێ نەگەیررانرردو بەو 
هررۆیەشررەوە زبررڵ و خرراشرراك کررۆنەکرررایەوە وەک 

 پێشوو.

هەرچەنردە هەنردێرک الیەن پرێری وایە لەو سراتەی 
ئێستادا کە سەندیرکراو ئریرتریرحرادیە پریرشرەیریەکرانری 
کرررێررکرراران کە داوای بەرزکررردنەوەی مررووچە لە 
حکومەتە سوشیالیستریەکەی!! پرۆتروغرال دەکەن و 
کرێکاران لە دژی هان دەدەن، هۆیەکەی ئەوەیە ترا 
ئەوە ببێرتە فشرارێرک برۆ لرێردان لە حرکرومەتەکەی 

 سەرۆک وەزیران ئەنتۆنیۆ کۆستا.

جێگەی براسرە کە حرکرومەتری پرۆرتروغرال بەڵرێرنری 
دا ٨٦٢٢زیادکردنی مووچەی دا لە بودجەی سراڵری 

بۆ هەموو ئەو کرێکارانەی کە کە مووچەکانریران لە 
ئاستێکری نرزمردایە، بەاڵم لەبەرامربەردا نروێرنەرانری 
کرێکاران و سەندیکاو ئیتیحادیە کرێکاریەکان ئەمە 

سرراڵ  ٢٦ڕەت دەکەنەوەو دەڵررێررن وا بررۆ مرراوەی 
کرێکارو  ٠٦٦دەچێت کە حکومەت موچەی نزیکەی 
 ستافی سێکتەری گشتی وەستاندووە. 

مانگرتنی پەرستارانری پرۆرتروغرال کە لەسرەرەترای 
شرروبرراتەوە دەسررترری پررێررکررردووە بررووەتە هررۆی 
دواخستنی ئەنرجرامردانری هەزاران کرار. ئەڕمرێرنریرۆ 
کاڕلۆس کە سرکررترێرری گەورەترریرن سرەنردیرکرای 
پێشەییە لە پۆرتوغال بە ناوی )سی جی پری تری ( 
دەڵێت "ئێمە باشترین و کاریگەرترین پاڵرپرشرتریرمران 
دەکرێت لەالیەن تەواوی خەستەخانەو خوێندنگاکان 
و بەشی پاککردنەوەو شارەوانی و سێکرتەری زبرڵ 

 و خاشاکاوە."

مانگێکی ماوە بۆ  ٢حکومەتی ئێستای پۆرتوغاڵ کە 
هەڵرربررژاردن دەیەوێررت ڕاو بررۆچرروونەکررانرری خررۆی 
ئرراشررکرررا بررکررات و واڵترریررش وا لە سررەرەتررای 
دەرچوونیەتی لەو قەیررانەی کە بەهرۆی قەیررانری 
گشتی دنیاوە تێی کەوتبوو. لەو الشرەوە کەوترۆتە 
بەر ئاگربارانی ڕەخنە لەالیەن دووەمین گەورەترین 
سەندیکای پیشەییەوە کە الیەنگرێکی کالسیکریە برۆ 

 سۆشیالیستی بەناوی ) یو جی تی(یەوە.

خوێندنگاکانی عێڕاق بە ڕێژیەکی فراوان و 
بەرچاو بەشداری لە مانگرتن و ناڕەزایەتی 

 دەربڕیندا دەکەن!

بە پێی هەواڵێک کە لە الشروق دا براڵوکرراوەتەوەو 
هەروەها )الحوار المترمردن(یرش لرێری وەرگررترووەو 
ئەوانرررریررررش برررراڵویرررران کررررردۆتەوە، ئەوەیە کە 

مامۆستایانی ژمارەیەکی فراوان لە خوێنردنرگراکرانری 
ڕۆژیشری  ٨عێڕاق مرانرگررترنریران ئەنرجرام داوە و 

 خایاندووە.

بە پێی لێدوانی نەقابەی مامۆستایرانری عرێرڕاق، ئەو 
مانگرتنە نامەیەک بووە بۆ حکومەتی عێرڕاق، تراکرو 
پررێررداچرروونەوە بررکررات بە پرررۆسررەی پەروەرەردەو 

 فێرکردندا.

عباس السوانی، نەقیبی مرامرۆسرترایرانری عرێرڕاق، لە 
کررۆفرررانسررێررکرری ڕۆژنررامەنررووسرریرردا ڕایررگەیررانررد کە 
مررانررگرررتررنەکررانرری شرراری بەغررداو ژمررارەکرری تررری 
پارێزگاکانی تری عێڕاقی گرتۆتەوە. هەروەها وتری" 
مانگرتنەکان ئامانجی خۆیان پرێرکراوەو تروانریرومرانە 
داواکاریەکانمان بگەێنین بە حکومەت و بەرپرسانی 
بااڵوە. وە ئرێرسرترا ئرێرمە چراوەڕێری وەاڵمری ئەوان 
دەکەیررن بررۆ جررێرربەجررێررکررردنرری داواکرراریەکررانررمرران." 
هەروەها ئەو نەقیبەی مامۆسرترایرانری عرێرڕاق وتری 
ئامانجی سەرەکی لەو مانگرتنە بریتی برووە لەوەی 
کە حررکررومەت و بەرپرررسررانرری بررااڵ بە پرررۆسررەی 

 پەروەردەو خوێندندا بچنەوەو باشتر بکرێت."

وەزارەتی پەروەردەی عرێرڕاق، لە لرێردوانرێرکردا برۆ 
وەاڵمدانەوە بە داواکاری مانگرتنەکە، ڕایگەیرانرد کە 
باشتررکرردنری حراڵ وگروزەرانری مرامرۆسرترایران لە 

 پێشینەی کارەکانیان دا دەبێت.

فررراس مررحررمررد، قسررەکەری وەزارەترری پەروەردەی 
عررێررڕاق، بررۆ ڕۆژنررامەنرروسرران ڕایررگەیررانرردو وترری 
"نەچرروونرری مررامررۆسررتررایرران بررۆ دەوام دەکەوێررتە 
سەرشانی نەقابەی مامرۆسرترایران و ئرێرمەش وەک 
وەزارەترری پەروەردە دژایەترری ڕاگرررتررنرری دەوام 
دەکەین. ئەو وتی ئێمە دەمانەوێت هەموو گرفتەکان 
بە حوار چارەسەربکرێن و مامۆسترایران پرێرویسرتە 

 لەدەوام بەردەوام بن."

خەڵکی کەتەلۆنیا دەڕژێنەوە سەرشەقامەکان و 
 پۆلیسیش ڕووبەڕوویان دەبێتەوە!

خەڵکی کەتەلۆنیا دیسان ڕژانەوە سرەرشرەقرامەکران 
بە مەبەستی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی دەربڕین لە 

 دژی حوکمی دەوڵەتی ئیسپانیا بەسەریاندا.

مەبەستی خرۆپریرشرانردانەکە لە الیەکەوە دژایەتری  
حوکمی ئیساپانیا بوو بە سرەریرانرداو هەمریرش برۆ 

بەرپررسرە برااڵیەی کەتەلرۆنریرا  ٢٨پشتیوانی لە ئەو 
بوو کە لەالیەن دەوڵەتی ئریرسرپرانریراوە لەبەرئەوەی 
داوای جیابروونەوەی کەتەلرۆیرانریران لە ئریرسرپرانریرا 

 دەکرد حوکمیان بەسەردا سەپێنراوە.

خەڵکەکە ئاگریان بەردایە تایەی سەیارەو دەستیران 
کرد بە بەستن و گرتنی هەندێک ڕێگرای سرەرەکری. 
لەو الشەوە پۆلیسی کەتەلەنۆنیا کە لەژێر فەرمانری 
دەوڵەترری ئرریررسررپررانرریررادا دەجرروڵررێ، بەشررێرروەیەکرری 

 ڕووبەڕووی خۆپیشاندەران بووەوە. 

پۆلیسی کەتەلۆنیا بۆ میدیاکان  ڕایگەیانرد وتری کە 
کەس پێکرراون و  ٨٢تاکو ئامادەکردنی ئەو هەواڵە 

کەسرریرران ئەفسررەری پررۆلرریررسرری  ٢٨لە نرراویررانرردا 
کەتەلۆنیان. هەروەها پۆلیسی کەتەلۆنیرا ڕایرگەیرانرد 

 کەسیان لە خۆپیشاندەران گرتووە. ٢کە 

خۆپیشرانردەران لە نرزیرکری هرێرڵری شرەمەنردەفەری 

بەرشررەلررۆنە لەگەڵ پررۆلرریررس یەکررانررگرریررر برروون و 
دەستیان کرد بە بەردبارانری پرۆلریرسری کەتەلرۆنریرا. 
جێگەی باسە کە خۆپیشاندەران بە وتنی شریرعراری: 
"داگرریرررکەرانرری کەتەلررۆنرریررا بررڕۆنە دەرەوەو ئررێرروە 
داگیرکەرن " بە زمانی کەتەلۆنی هرێررشریران کرردە 
سەر پۆلیس. هەر بۆیەش پرۆلریرس بە شرێروەیەکری 
دڕندانە بەرەنرگراریران برووەوەو هەر برۆیەش ئەو 

 بریندارانەی لێکەوتەوە.

بەرپرسە برااڵیەی کەتەلرۆنریرا  ٢٨جێگەی باسە ئەو 
تررۆمەترری جرروداخرروازی و هەڵررگەڕانەوەو خررراپ 
بەکارهرێرنرانری دەسرەاڵتریران دراوەتە پراڵ. خەڵرکری 
کەتەلۆنیاو ئەو بەرپررسرانەش ئەو ترۆمەترانە ڕەت 

 دەکەنەوە.

کرێکارانی سەر بە کانەکانی دەوڵەت لە 
ئۆکڕانیا لە ژێر زەوی و لە ناو کانەکاندا مان 

 دەگرن!

زۆرێک لە سەرچاوەکان لەوانە ) ئریردوسرترڕیەڵ( و 
باڵویان کردەوە کە نرزیرکەی  kvpu.orgهەروەها : 

کرێکاری سرەر بە کرانەکرانری خەڵروزی سرەر  ٢٢٦
 بەدەوڵەت دەستیان دایە مانگرتن.  

ئەو کرێکارانە هەر لە شوێرنری کرارەکەیران لە ژێرر 
 زەوی دەستیان دایە مانگرتن و کاریان ڕاگرت.

بە پێی هەواڵەکە، ئەو کرێکارانە بۆیە مانیران گررت، 
مرانرگریران هرێرشرترا پرێرنەدراوەو  ٢چونکە مروچەی 

دەیانەوێت ئەو پرارەیەی کە لە الی دەوڵەت مراوە 
 پێیان بدرێت.

ی شروبراتەوە ٢٢جێگەی باسە کە پرێرشرترریرش لە 
کرێکار لە کانێکی تری سرەر بەدەوڵەت  ٢٦نزیکەی 

بە ناوی نۆڤرۆگررۆدیرڤریرسرکرا مرانرگررترنریران دەسرت 

پێکردووەو ئامادەنین کار بکەن. بۆیە مانگرتنی ئەو 
کریکارەی تریش لەژێر زەوی بە  ٢٢٦دواییەی ئەو 

تەشەنەکردنی مانگرتنی کرێکارانی کانەکرانری سرەر 
 بەدەوڵەت لێک دەدرێتەوە.

بە پێی لێدوانی قسەکەری سەنردیرکرای کررێرکرارانری 
کانەکانی سەربەدوڵەت بە ناوی ) ئێن پی جری یرو( 

لەو کرێکارانە بەهۆی خراپبوونری براری  ٨تا ئێستا 
تەندروستیانەوە ژێر زەمریرنریران بەجرێرهرێرشرترووەو 

 وازیان لە مانگرتن هێناوە.

هەروەها ئەو قسەکەرە وتیشی "زۆر قورسە دیاری 
بکەین بڵێین مانگرتنی ئەو کرێکارانە تا فاڵنە ڕۆژی 
دەخررایررانررێررت. بەردەوام برروون و نەبرروونرری ئەو 
مررانررگرررتررنررانە پەیرروەنرردی بە پررێرردان و نەدانرری ئەو 
 مووچەیەوە هەیە کە کرێکاران لەسەر دەوڵەتیانە."

کرێکارانی فلیپینی و منداڵەکانیان لە ئیسڕائیل 
ڕێپێوان ئەنجام دەدەن لە دژی دیپۆرت 

 کردنەوەیان.!

بە سەدان لە خەڵرکری ئریرسرڕائریرل و چراالکروانرانری 
مەدەنی و هەروەها بە هەزارانریرش لە کررێرکرار و 
منداڵە فلیپینریەکران ڕێرپرێروانرێرکریران لە ڕۆژی دژی 

 دیپۆرتکردنەوەی کرێکارانی فلیپینی ئەنجام دا.

ئەوەی کە میدیراکران براڵویرانرکرردۆتەوە ئەوەیە کە 
دەوڵەتی ئیسڕائیل بەردەوامە لە دیرپرۆرترکرردنەوەی 
ئەو کرێکارە فلیپیرنریرانەی کە لە ئریرسرڕائریرلردا کرار 

 دەکەن بە زۆری وەک کارەکەری مااڵن.

ئەوەی کە تا ئێستا مریردیراکران براڵویران کرردۆتەوە 
مررنررداڵرری کرررێررکررارە  ٢١٦٦ئەوەیە کە زیرراتررر لە 

فلیپینیەکان لە وەاڵتری ئریرسرڕائریرل لەدایرک بروون. 
هەموو ئەو مندااڵنەش لەژێر سیستەمری خروێرنردنری 
واڵتی ئیسڕائریرلردا نراونرووس کرراون و درێرژە بە 

 خوێندن دەدەن.

ئەو کرێکارە فلیپینیانە کە بەشی زۆریان ئافرەتن و 
وەک کررارەکەری مررااڵن کرراردەکەن لەو واڵتە لەو 
ڕێپێوانەدا شیعارێکیان بەرزکرردۆتەوە کە دەڵرێرت: 
"ئێمە منداڵەکانمان لرێررە لەدایرک بروون و لرێررەش 
گەورە بوون، بۆچی دەبێت دیپۆرت برکررێرنەوە برۆ 

 واڵتێک کە نەیان بینیوەو زمانەکەشی نازانن."

جێرگەی براسرە دەوڵەتری ئریرسرڕائریرل تەنرهرا مرافری 
هاوواڵتی بوون دەدا بەو کەسرانەی کە لە واڵتری 

 ئیسڕائیلدا لە دایک بوون.

هەروەها هەر بە پێی هەواڵەکان تا ئێستا بە دەیران 
لەو منداڵ و کرێکارە فرلریرپریرنریرانە گریرراون لەالیەن 
دەوڵەتی ئیسڕائریرلەوەو ئرامرادەی دیرپرۆرترکرردنەوە 

 کراون.

زوربەی ئەو کرررێررکررارە فررلرریررپرریررنرریررانە کە لەواڵترری 
ئیسڕائیل کاردەکەن بە پێی گرێبەستێک هاتوون کە 
دەبێت هەر کاتێک گرێبەستەکە مراوەی تەواو بروو 

 ئەو کرێکارانە واڵت جێبهێڵن.

وە ئەوەش ڕوون بۆتەوە کە ئەو کررێرکرارە ژن و 
کچە فلیپینیانەش کە زۆریان لەو ماوەیەدا منداڵریران 
بووەو هەر لەو واڵتەش گەورە بوون و زمانی ئەو 

 واڵتە واتە عیبری بۆتە زمانی یەکەمیان.

 

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنی شوان عەزیز و ئاراس رەشید
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ساڵ لەمەبەر بە ڕاپەرینێکی جەماوەری  ٨٢ 
دەسەاڵتی سەرکوتگەرانەی ڕژێمی فاشیستی 
بەعس لە هەموو شارەکانی کوردستان 
هەڵپێچرا. ئەوەی دەرفەتی بۆ ئەم ڕاپەرینە 
رەخساند، چونە سەری ئامادەیی خەباتکارانەی 
خەڵکی ستەمدیدەی کوردستان نەبوو لە 
دەوری سیاسەت و ئاسۆیەکی شۆڕشگێڕانە، 
بەڵکو شکستی سەربازی و الوازبوونی 
ئەرکانەکانی دەسەاڵتی ڕژێمی بەعس بەدەستی 
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی، ئەو دەرفەتەی 
ڕەخساند. ئاسۆی سیاسی زاڵ بەسەر ئەم 
ڕاپەڕینەدا، ئاسۆی ناسیۆنالیزمی کورد بوو. 
ناوەڕۆکی ئەم ئاسۆیە بریتی بوو لەوەی 
بۆرژوازی کورد ئەوەی بە بەشی خۆی دەزانی 
کە خوێن و شیلەی گیانی چینی کرێکار و 
جەماوەری زەحمەتکێشی کوردستان بمژێت، 
یان النی کەم لەم خوێنمژینە لەگەڵ بورژوازی 
عەرەب شەریک بێتەوە. بورژوازی کورد دەیان 
ساڵ بوو هەوڵی بۆ ئەم ئامانجەی خۆی دەدا 
و ئەمەی ناونابوو "ئۆتۆنۆمی". لەسەروبەری 
هێرشی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بۆ سەر 
-رژێمی بەعس، سیاسەتی بورژوا

ناسیۆنالیستی کورد بوو بەوە کە "میللەتی 
کورد" و حزبەکانی الیەنگری سیاسەتی 
جەنگخوازی و ملهوڕی ئەمریکا و 
هاوپەیمانەکانی بن، تەنانەت کاڵوەکانی 
سەریان بەدەستەوە بگرن و تا ئەتوانن بۆ 
لەبەیک و ستایشی جۆرج بوش و شوارسکۆف 
و موشەک و فڕۆکەکانی ئەمریکا، فڕێ بدەنە 
ئاسمان، تاوەکو لە چوارچێوەی کردەوەیەکی 
سەربازیدا کە هەموو کۆمەڵگەی عێراق نابوت 
دەکرد و ژێرخانی ئابوری ئەم کۆمەڵگەیە 
لەگەڵ زەوی تەخت دەکرد، هەروەها 
کوشتارگایەکی گەورەی دەخوڵقاند و ڕوباری 
خوێن لە کوشتاری بەکۆمەڵی منداڵ و گەنج و 
پیر، ژن و پیاو بەڕێ دەخست، هاوکات ڕژێمی 
بەعسیشی الوازدەکرد)هەڵبەت ئەوەندەش الواز 
نا کە بڕوخێت( و بوار دەکردەوە بۆ ئەوەی 
بۆرژوازی کورد بە مەرامە دێرینەکەی خۆی 
بگات. لە یەک رستەدا ناوەڕۆکی ئاسۆ و 
سیاسەتێک کە ناسیۆنالیزمی کورد گرتیەبەر 
بۆ گەیشتنی خۆی بە کورسی دەسەاڵتی 
سیاسی کە ناوی نابوو "رزگاری میللەتی 
کورد" کەوتە گرەوی کوشتاری بەکۆمەڵ و 
 نابوتکردنی ماڵ و حاڵی 'میللەتی عەرەب" ەوە. 
بەم پێیە لە کاتێکدا کە ملهوڕی و 
عەسکەرتاریەتی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی 
ئارامی و ئاسایشیان لە هەموو دنیا تێکدابوو، 
بەم بۆنەیەشەوە سەرجەم سیاسەت و 
کارکردیان جێگای نەفرەتی هەموو هێز و 
بزوتنەوە کرێکاری و پێشکەتوانە و 

ئازادیخوازەکانی دنیا بوو، بەاڵم لەسایەی 
خۆگرێدانەوەی حزبە ناسیۆنالیستە کوردەکان 
بەو بەربەریەتەی ئەمریکاوە، هەروەها بەهۆی 
باڵکێشانی ئاسۆی سیاسی ئەم حزبانە بەسەر 
کۆمەڵگەدا، بە پێچەوانەی هەموو دنیاوە لە 
کوردستاندا لە جیاتی نەفرەت، هوتاف بۆ 
بەربەریەت و ملهوڕی و عەسکەرتاریەتی 

 ئەمریکا و جۆرج بوشی تاوانکار دەکێشرا.
لەم بەستەرە  ٢٢٢٢ڕاپەرینی ئازاری 

سیاسیەوە سەریهەڵدا و ڕێچکەی گرت و 
چووە پێشەوە و هەر ئەمەش خەسڵەتی 
سیاسی ئەو ڕاپەڕینەی دیاریکرد. واتە هەر لە 
ڕوانگەی ئەم ئاسۆیەوە ئامانجی ڕاپەڕینیش لە 
بااڵترین و ڕادیکالترین ئاستی خۆیدا بەوە 
وێناکرا کە؛ بریتیە لە کردنەدەرەوەی 
دامودەزگاکانی ڕژێمی بەعس و گێڕانەوەی 
دەسەاڵت و بەڕێوەبردنی شار و ناوچەکانی 
-کوردستان بۆ دەستی حزبە بۆرژوا

ناسیۆنالیستە کوردەکان و سەرانی 
بزووتنەوەی کوردایەتی، کە گوایە ئەوان 
نوێنەرایەتی بەرژەوەندی بااڵی هەموو گەلی 
کورد دەکەن و بەم جۆرە ئازادی و 
خێروخۆشی باڵ بەسەر کوردستاندا دەکێشێ. 

ناسیۆنالیستی کورد بۆ بەدەستهێنانی -بۆرژوا
مافی مژینی خوێن و شیلەی گیانی کرێکاران و 
زەحمەتکێشانی کورد، کەڵکی لەو ستەمە میللیە 
وەرگرت کە دەیان ساڵ بوو لەالیەن ڕژێمە 
یەک لە دوای یەکەکانی عێراقەوە دژی خەڵکی 
کوردزمان پیادە دەکرا. بۆرژوازی کورد وای 
نیشان دەدا کە بە گێڕانەوەی دەسەاڵت و 
بەڕێوەبردنی کوردستان بۆ دەستی خۆی، ئیتر 
هەموو ستەم و نەهامەتی خەڵکی کوردستان 
کۆتایی دێت. هەڵبەت دوای ڕاماڵینی دەسەاڵتی 
بەعس لە کوردستان، النی کەم لەو ناوچانەی 
لەژێردەستی بەعس نەمابوو، ئەو ستەم و 
سەرکوت و کوشتارەی پەیوەندی بە ستەمی 
میللیەوە هەبوو کۆتایی هات، بەاڵم ستەم و 
چەوسانەوەی چینایەتی و مەحرومیەت و 
بێدەرەتانی نەک هەر کۆتایی نەهات و تەنانەت 
کەمیش نەبوەوە، بەڵکو قوڵتر بوەوە و پەرەی 

 سەند. 
پاش ڕاماڵینی دەسەاڵتی بەعس لە کوردستان، 
وە لەکاتێکدا کە ڕژێمی بەعس لەژێرگوشارێکی 
-گەورەی جیهانیدا بوو، لەوکاتەشدا بۆرژوا

ناسیۆنالیستی کورد خۆی شەتەکدابوو لەگەڵ 
سیاسەتی ئەمریکا لە ناوچەکەدا، بۆیە لەو 
هێزهاوسەنگیەدا ئاستی چاوەڕوانیەکانی چووە 
سەرەوە. بۆیە لەو دەرفەتەدا ئەلگۆی 
بورژوازی کورد بۆ شەریکبونەوە لە دەسەاڵتی 
سیاسی لە ئۆتۆنۆمیەوە گۆڕا بۆ "فیدراڵیزمی 
قەومی". رێگای دەستەبەرکردنیشی هەر وەکو 

دەیان ساڵی رابردوو بە سات و سەودا لەگەڵ 
رژێمی فاشیستی بەعس دیاریکرا. بێگومان 
ئەمە بە مانای ئەوە نییە کە جگە لەم ئاسۆ و 
بەدیلە هیچ سیاسەت و بەدیلێکی تر نەهاتبێتە 
ئاراوە، بەڵکو واتای ئەوەیە کە؛ یەکەم/ ئەمە 
ئاسۆ و سیاسەت و ئەلتەرناتیوی بااڵدەست 
بوو کە حوکمڕانی بەسەر ڕاپەریندا دەکرد. وە 
دووەم/ هیچ ئاسۆیەکی رۆشنی دیکەی جیاواز 
لە ئاستی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا نوێنەرایەتی 
نەکرا، کە لە ڕیشەوە هەموو ئەم ئاسۆ و 
ئەلتەرناتیوە ناسیۆنالیستیە چاولەدەستەی 
ملهوری و عەسکەرتاریەتی ئەمریکا ڕەت 
بکاتەوە و سیاسەت و تاکتیکی شۆڕشگێڕانەی 

 سەربەخۆ بگرێتە پێش.
لە ئاکامی ڕاپەڕیندا خەڵکی کوردستان لە 
دەسەاڵتی سەرکوتگەرانەی رژیمی فاسیستی 
بەعس رزگاریان بوو، بەاڵم بە گشتی 
بارودۆخی ماف و ژیانیان لە هەموو ڕویەکەوە 
نەک هەر باشتر نەبوو بەڵکو نوقمی جۆرەها 
کارەسات بوو. سەرکوتی بەعس نەما، بەاڵم 
زۆرەملێ و سەرەنێزەی میلیشیایی حزبە 
چەکدارەکان جێگای گرتەوە، نیشانەیەک لە 
ژیانی مەدەنی بە پێوە نەما و خەڵکی 
کوردستان لەناو ماڵی خۆیاندا بۆ چەندین ساڵ 
بوون بە ئاوارە و بە کۆمەکی ڕێکخراوە 
فریاگوزاریەکان ژیانی مەمرەومەژێیان 
درێژەپێدەدا. سەرکوتی بە عس کۆتایهات، 
بەاڵم سەرەتایترین مافە سیاسی و 
مەدەنیەکانی خەڵک کران بە گاڵتەجاڕ و هەمان 
یاسا کۆنەپەرستانەکانی بەعس لە جێگای 
خۆیان مانەوە و بوون بە پێوانەی مافە فەردی 
و مەدەنیەکانی خەڵک، ئەو کوشتار و ئاپارتایدە 
دژی ژنەی بە بەهانەی پیسی ناموسپەرەستی 
و حەملەی ئیمانی لەالیەن بەعسەوە 
بەرپاکرابوو، نەک هەر کەم نەبوەوە بگرە زۆر 
پەرەی سەند و گەیشتە ئاستی تیرۆر و 
ڕەشەکوژی فراوانی ژنان. سەرکوتی بەعس 
نەما هەرچەندە دەسەاڵتی میلیشیایی حزبە 
کوردیەکان توانای ئەوەی نەبووهەمان ئاست 
لە سەرکوتی سیاسی داسەپێنێ، بەاڵم 
بەجۆرەها شێوە سەرکوتی دەنگە ناڕازیەکان و 
تیرۆری نەیارانی دەسەاڵت و رۆژنامەنوسان 
برەوی پەیداکرد. سەرکوتی بەعس نەما، بەاڵم 
دکتۆر و دەرمان، ئاو و کارەبا و سوتەمەنی، 
قوتابخانە و خوێندن و موچە و کار، بۆ 
جەماوەرێکی ملیۆنی بوون بە کێشەی 
لەچارەنەهاتوو. بەکورتی کۆمەڵگەی کوردستان 
لەڕووی ئاستی ژیان و مەدەنیەت و مافەکانی 
خەڵکەوە دەیان ساڵ پاشەوپاش گێڕدرایە 

 دواوە.
ئەم هەموو نەهامەتییە سەرکوت و بەربەریەت 

و فاشیزمی بەعسیان لەبیری خەڵکی 
کوردستان بردەوە. بیست ساڵ دوای ڕاپەڕینی 

دا جارێکی تر ٨٦٢٢ی شوباتی ٢١لە  ٢٢٢٢
کۆمەڵگەی کوردستان خرۆشا و لەدژی 
دەسەاڵتی ستەمکارانەی کوردی هاتەمەیدانەوە. 
لەهەرشارێکی کوردستاندا هاوسەنگی هێز 
تۆزقاڵێک بواری دابێت، شەقام بوو بە شەپۆلی 
نەفرەت و ناڕەزایەتی و هەوڵدان بۆ 
لەکارخستنی ئەو دەسەاڵتەی کە لە ڕێگای 
ڕاپەڕینی بیست ساڵ لەوەپێشتر هاتبووە 

ی شوباتیش ٢١سەرکار. بەاڵم بزووتنەوەی 
گرفتاری ئاستتەنگی خۆی بوو، بۆیە جگە لە 
ئەزمونێکی خەباتکارانە هیچ سەمەرێکی تری 
نەبوو. گرفتی ئەم بزوتنەوەیە جگە لە 
بەرتەسکی مەیدانی و نارێکخراوی و..و...گرفتی 
ئاسۆی سیاسی و ڕابەری هەبوو. ئەمجارە 
خەڵکی کوردستان باڵێکی بورژوازی کوردیان 
کرد بە نیشان، بەاڵم خۆیان چونەژێر ئاسۆی 
سیاسی باڵێکی تری هەمان بورژوازیەوە. بۆ 
خەبات دژی ستەم و زۆرداری یەکێتی و 
پارتی چوونە ژێر ئاسۆی سیاسی و ڕابەری 
بزوتنەوەی گۆڕان و ئیسالمیەکانەوە. ئەم 

ئیسالمیە، گرفتی لەگەڵ یەکێتی -ئاسۆ ناسیۆنال
و پارتی ئەوە نەبوو کە جەماوەری کرێکار و 
زەحمەتکێش و ئازادیخوازی کوردستان نەدار 
و هەژار و بێدەرەتان و بێمافن، بەڵکو 
کێشەکەیان لەگەڵ دەسەاڵت ئەوەبوو کە لە 
بەشی خۆیان لە دەسەاڵت و داهاتی 
بەتااڵنبراوی کوردستان ناڕازیبون. لەم 
ڕوانگەیەوە لەسەرەتاوە بە هەموو توانا 

ی شوبات نەگاتە ٢١هەوڵیاندا بزووتنەوەی 
ئاستێک کە گشت دۆخی سیاسی ئەوکاتە و 
ئاسۆی ناسیۆنالیستی و بورژوازی کورد 
تێپەڕێنێ، تەنانەت نەوشیروان مستەفا بە 
نوێنەرایەتی بزووتنەوەی گۆڕان و هەردوو 
مەکتەبی سیاسی یەکگرتوی ئیسالمی و 

ی ٢١کۆمەڵی ئیسالمیش بە جیاجیا، ڕۆژی 
شوبات بزووتنەوە ناڕەزایەتیەکەیان بە 
ئاژاوەگێڕی تۆمەتبارکرد و ئامادەیی خۆیان 
دەربڕی هاوکاری دەزگا سەرکوتگەریەکانی 
دەسەاڵت بکەن چ بۆ سەرکوتی ئەو "ئاژاوەیە". 
بەاڵم ڕۆژانی دواتر دوای ئەوەی توانیان 
سیاسەت و ئاسۆی خۆیان بەسەر ئەو 
بزووتنەوەیەدا زاڵبکەن، ئیتر بزوتنەوەکەیان 
کرد بە مەقاشی دەستیان و وەکو کارتی فشار 
لەسەر دەسەاڵت بەکاریانهێنا بۆ سەپاندنی 
مەرامەکانی خۆیان. سەرئەنجامیش خەباتی 
جەماوەری ستەمدیدە و خوێنی قوربانیەکانی 

ئەو بزووتنەوەیەیان لەسەر مێزی 
دانوسانی پشتی... 

 لە یادی ڕاپەریندا،
کوردستان پێویستی بە جۆرێکی تر لە 

 ڕاپەڕینە!
 نووسینی: ڕێبوار ئەحمەد
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پەردە هەرزان فرۆش 
کرد و بەشێک لە 
مەرامەکانی خۆیان بەسەر دەسەاڵتدا سەپاند و 
جەماوەری ناڕازیان بەدەستی بەتاڵ گێڕایەوە 

 بۆ ماڵەوە.
دەمێکە جامی توڕەیی و ناڕەزایەتی جەماوەری 
کرێکار و زەحمەتکێش پڕبوە و لێیدەڕژێت. 
ژیانی ئەم جەماوەرە لە هەموو ڕویەکەوە 
بوەتە تراژیدیا. پێویستی ڕاپەرینێکی تر بۆ 
-ڕاماڵێنی دەسەاڵتی میلیشیایی و بۆرژوا

ناسیۆنالیستی کوردی بوەتە ئارەزوی دڵی 
جەماوەری ملیۆنی خەڵک و قسەی سەرزاری 
سەرجەم ستەمکێشان. بەاڵم ئەوەی کە زۆر 
گرنگە و بە هیچ جۆرێک فەرامۆشی 
هەڵناگرێت. لەبەرچاوگرتنی دەرس و 
ئەزمونەکانی ڕاپەڕێنی ئازار و بزوتنەوەی 

ی شوباتە. فەرامۆشکردنی ئەو دەرس و ٢١
ئەزمونانە، جارێکی تر خەباتی جەماوەری و 

 قوربانیەکان بە هەدەر دەدات.
ئەزمون و دەرسەکانی ئەو دوو بزووتنەوەیە 
جەختکردنە لەوەی کە کۆمەڵگەی کوردستانی 
ئەمڕۆ کۆمەڵگەیەکی سەرمایەداریە، هەموو 
سیاسەت و پراتیکێک، هەموو بزوتنەوە و 
خەباتێک، هەموو حزب و رێکخراوێک، هەموو 
پەیام و دروشمێک..،... بەبێ هیچ ئەما و 
ئەگەرێک مۆرکێکی چینایەتی هەیە. کۆمەڵگەی 
ئەمرۆ دابەشبووە بەسەر دوو چینی 

 بۆرژوازی و پرۆلیتاریا.کۆمەاڵیەتی سەرەکید؛، 
هیچ سیاسەت و پراتیک و بزووتنەوە و حزب 
و پەیام و دروشمێک ناکەوێتە دەرەوەی ئەم 
دابەشبونە چینایەتییە. قازانج و بەرژەوەندی و 
گرفت و ئامانجی ئەم دووچینەش بە هیچ 
شێوەیەک یەکناگرنەوە. ئەوەی بە قازانجی 
بورژوازی بێت بەشێوەیەکی چارەهەڵنەگر 
دژی قازانجی چینی کرێکارە و پێچەوانەکەشی 
هەر ڕاستە. چینی بورژوازی زۆردەمێکە 
هەمووجۆرە  پێشکەوتنخوازی و ئازادیخوازی 
و شۆڕشگێڕێتیەکی لەدەستداوە. باڵە 
جیاجیاکانی ئەم چینە کە لە ئەحزاب و نەرێتە 
سیاسیە جیاوازەکاندا خۆیان بەرجەستە و 
رێکخراو کردوە، وەکو یەکێتی و پارتی، گۆران 
-و ئیسالمیەکان و نەوەی نوێ. یان سۆسیال

دیمکرات و لیبرالەکان، کۆماریخواز و 
دیمکراتەکان، کۆنسەرڤاتیڤ و مۆدێراتەکان... 
لەمسەری ڕاستی توندەڕەیانەوە تا سەنتەر و 
تا ئەوسەری چەپی توندڕەویان و... تەنانەت 
قوڵترین کێشەو ناکۆکیەکانی نێوانیان، بە 
ئەندازەی نوکە دەرزیەک پەیوەندی بە 
بەرژەوەندی و مافی چینی کرێکار و 
زەحمەتکێشەوە نییە. لە دوا لێکدانەوەدا 
هەرکامیان خاوەن بەرنامەیەکن بۆ پارێزگاری 
لە نەزمی سەرمایەداری و فەراهەمکردنی 
قازانجی زیاتر بۆ چینی بورژوازی، لە ڕێگای 
مژینی خوێن و شیلەی گیانی چینی کرێکارەوە. 
تەنانەت ئەوانەیان کە دەم لە ریفۆرم دەکوتن، 
مەبەستیان ئەوە نییە کە تۆزقاڵێک مافی زیاتر 
بۆ چینی کرێکار و ستەمکێشان ڕەوادەببینن، 
بەڵکو لەو ڕوانگەیەوە باسی ریفۆرم دەکەن کە 
پێیانوایە هەندێک بەناوچاکسازی باشتر، 
هەلومەرج بۆ قازانج و کەڵەکەی سەرمایە 
دەڕەخسێنێ. واتە کێشە و ناکۆکی و کێبەرکێی 
ئەوان لەسەر ئەوەیە کە کام شێواز و 
سیستەمی سیاسی زیاتر و باشتر قازانجی 

سەرمایە مەیسەر دەکات؟ لەم بارەیەوە 
هەوڵدان بۆ مژینی خوێنی چینی کرێکار خاڵی 
هاوبەشی هەموویانە. سیستەمی مەزهەبی یان 
پۆلیسی و عەسکەرتاریەت و سەرکوتی 
سیاسی بێت، یان سیستەمی دیموکراسی و 
پەرلەمانتاریزم، هەروەها هەاڵواردنی جنسی و 
گەورەساالری و تەفرەقەی میللی و مەزهەبی 
و ئاینی، ..هەریەک لەمانە ئەلتەرناتیو و 
مەلزومی جۆراوجۆرن بۆ یەک ئامانج؛ 
مەیسەرکردنی قازانجی زیاتر و بەردەوامی 
دەسەاڵتی سەرمایە لەسەر بناغەی 
چەوسانەوەی  کرێکاران و زەحمەتکێشان. هەر 
کرێکارێک، زەحمەتکیشێک، ستەمدیدەیەک 
و..و.. گرفتاری هەریەک لەم ئەلتەرناتیو و 
ڕوانگانە بێت، بەناچاری دوردەکەوێتەوە لە 
راستە رێگای خەبات بۆ رزگاری لە ستەمی 
سەرمایە و بێمافی و بێدەرەتانیەکانی دنیای 

 ئەمرۆ.  
ئەمرۆ کۆمەڵگای کوردستان نوقمی ستەم و 
بێدەرەتانی و مەحرومیەتە. قڵشتی چینایەتی لە 
هەموکات قوڵترە، کەمایەتیەکی کەم نوقمی 
سەروەت و سامانن، بەشی هەرە گەورەی 
کۆمەڵگەش بەدەست بێدەرەتانی و نەبونی و 
نەداری هەرەسەرەتایی ترین پێداویستیەکانی 
ژیانێکی سادەوە گرفتارن. هەر بزووتنەوە و 
ڕەوت و حزبێک چاو لەم ڕاستیە زەقە بنوقێنێ 
یان پەردەپۆشی بکات، یان بەرژەوەندی و 
ئاوات و ئامانجەکانی هەموو خەڵکی کوردستان 
بەدەر لە جیاوازیە چینایەتیەکان، لەژێر ناوی 
بەرژەوەندی گشتی میللەتی کورددا بەیەک 
بگرێت، هیچ مانایەکی نییە جگە لەوەی کە 
دەیەوێ جارێکی تر و بەشێوەیەکی تر 
بەرژەوەندی بۆرژوای کورد بکاتە ئاسۆی 
سیاسی زاڵ بەسەر هەمو کۆمەڵگەدا و لە 
ڕێچکەیەکی تازەوە چینی کرێکار و 
چەوساوەکان ڕاپێچی ژێرباڵی بورژوازی 
بکاتەوە. یەکێتی و پارتی و هاوپەیمانەکانیان 
ئەم کارەیان بە گەورەترین فریوکاری 
مەیسەرکرد. بیروهۆشی خەڵکیان بەوە لە 
مەنگەنەدا کە )مەسەلەی سەرەکی "میللەتی 
کورد" ئەوەیە کە چۆن بەشی ئەم "میللەتە" لە 
عێراقدا و لەبەرامبەر "میللەتی عەرەب و 
تورکماندا" زیادبکرێت(. وتیان گرنگ ئەوەیە 
کورد پۆست و پلە وپایەی زۆرتری هەبێت، 
هەروەها دەبێ هەموو هەوڵێک لە پێناوی 
ئەوەبێت کە سنوری قەڵەمڕەوی دەسەاڵتی 
کوردی و حکومەتی هەرێم فراوانتر و 
کۆنترۆڵی بەسەر زۆرترین بیرە نەوتدا 
هەبێت..و...لەم پێناوەدا تەنانەت پێویستە 
چاوپۆشی لە هەموو زۆڵم و ستەم و تااڵنکاری 
دەسەاڵتی کوردی بکرێت. گوایە لەم رێگایانەوە 
دۆخی ژیانی هەموو خەڵکی کوردستان باشتر 
و ئاسودەتر دەبێت. ئەمڕۆ پێویست نییە باسی 
ئەوە بکەین کە هەموو ئەوانە جگە لە 
فریوکاری و جگە لە ڕێچکە گەلێک بۆ 
زیاترکردنی بەشی بورژوازی کورد لە داهات 
و سەروەتی بەتااڵنبراو و خوێن و شیلەی 
مژراوی چینی کرێکار زیاتر هیچی تر نەبوون. 
بەاڵم باجی ڕوونبونەوەی ئەم ڕاستیانە بۆ 
چەوساوەکانی کوردستان، نزیکەی چارەکە 
سەدەیەک لە تەحەمول کردنی زوڵم و ستەم و 

 تااڵن وبڕۆی بورژوازی کورد بوو. 
دوای ڕیسوابوونی سەرجەم سیاسەت و 

کارکردی یەکێتی و پارتی، نۆرەی بزووتنەوەی 
گۆڕان و ئیسالمیەکان هاتەکایەوە. ئەوانیش کە 
لە بەشی خۆیان لە سەروەتی بەتااڵنبراو و 
خوێنی مژراوی کرێکاران و زەحمەتکێشان 
ناڕازی بوون، ڕێچکەی بەدیهێنانی مەرامی 
خۆیان بۆ زیاترکردنی بەشیان لە دەسەاڵت و 
لەم ڕێگایەشەوە لە سەروەت، ناونا 
"بەدامەزراوەیی کردنی دەسەاڵت و بەرپاکردنی 
سیستەمی پەرلەمانی و بە نیشتمانی کردنی 
میلیشیای پێشمەرگە..و...." هیچ یەک لەمانە هیچ 
پەیوەندییەکی بە ماف و بەرژەوەندی 
چەساوەکانەوە نەبوو. ئەوان پێداگریان لەسەر 
ئەم چەمکانە دەکرد، چونکە لەوە دڵنیابوون کە 
سەروبەری دەسەاڵتی سیاسی لە کوردستان 
دەسەاڵتێکی میلیشیاییە و لە سایەی دەسەاڵتی 
میلیشیایشدا ئەستەمە ئەوان بتوانن بەشی 
زیاتر بەدەست بهێنن. بۆیە ویستیان بەم جۆرە 
ڕوکنەکانی دەسەاڵت لە قۆرخکاری و رکێفی 
تایبەتی یەکێتی و پارتی دەربهێنن و 
گۆشەیەکی دەسەاڵت و داهات بۆخۆیان 
بپچڕن. بۆ ئەم مەبەستەش دوو ڕێگای 
سەرەکیان گرتەبەر بۆ ناچارکردنی یەکێتی و 
پارتی بە مەرامەکانی خۆیان؛ یەکەم/ گوشاری 
پەرلەمانی بوو. هەراوهوریایەکی گەورەیان 
سازکرد دەربارەی ئەوەی کە ئەگەر گۆڕان و 
ئیسالمیەکان "ئۆپۆزیسۆن" بتوانن ببنە خاوەن 
ژمارەیەکی زۆر لە کورسیەکانی پەرلەمان، 
ئیتر لەو ڕێگایەوە دەستی ستەمکارانەی 
یەکێتی وپارتی لەسەر ژیانی خەڵک کورت 
دەکەنەوە و خێروبەرەکەتی دنیا بەسەر خەڵکدا 
دەبارێین. دووەم/ وەکو پشتیوانی ئەم کەناڵ و 
گوشارە پەرلەمانییە، هەوڵیاندا کەڵک لە 
توڕەیی و ناڕەزایەتی فراوانی خەڵک وەرگرن 
و شەقام بجوڵێنن، بەاڵم بەجۆرێک کە شەقام 
دەستەمۆی خۆیان و لەچوارچێوەی  ئاسۆی 
سیاسی خۆیاندا دیل بکەن. بەم جۆرە لەدوو 
دەورەی هەڵبژاردنی پەرلەمانیدا ئەم 

ئیسالمیەی بزوتنەوەی  -هاوپەیمانیە ناسیۆنال
گۆڕان و ئیسالمیەکان هەم توانیان پێگەیەکی 
پەرلەمانی بەهێز پەیدا بکەن و هەم توانیان 
شەقام لە چوارچێوەی دەستەمۆکراوی خۆیاندا 
بجوڵێنن. ئاکامی ئەمانە لە کابینەی پێشوی 
حکومەتی هەرێمدا خۆیان لە دەسەاڵت 
شەریکردەوە و بە قەولی خۆیان حکومەتی 
بنکە فراوانیان دامەزراند و جەماوەری خەڵکی 
کرێکار و ستەمدیدەیان بەوە فریودا کە هەموو 
ئاوات و ئارەزوەکانیان لەالیەن ئەم حکومەتە 
بنکەفراوانەوە مەیسەر دەبێت. بۆیە نەوشیروان 
مستەفا بە نوێنەرایەتی بزوتنەوەی گۆڕان و 
ئۆپۆزیسیونی بورژوازی قۆناغی پێشوتر، 
بانگەوازی خەڵکی کرد کە شەقام ئارام ڕاگرن 
و بڕۆنەوە ماڵەوە و چاوەڕوانی ئەوەبن کە 
حکومەتی تازە بە بەشداری بزوتنەوەی گۆڕان 
و ئیسالمیەکان، ئاوات و ئامانجەکنیان 
دەستەبەر دەکات. بەداخەوە پەیامی 
نەوشیروان مستەفا و سیاسەتی بزوتنەوەی 
گۆڕان و بورژوازی ناڕازی، وەکو تەوق چووە 
گەردنی جەماوەری کرێکار و ستەمدیدەی 
کوردستانەوە. بڕگەیەکی تەواو خەبات و 
ناڕەزایەتیە جەماوەرییەکان لە چاوەڕوانی 
ئەوەدا هێوربوەوە کە بەڵکو سیاسەتی 
نەوشیروان و گۆڕان دەردەکانیان دەرمان 
بکات. سەرئەنجام حکومەتی بنکە فراوان 

بەسەر هەموو الیەنە بەشدارەکانیدا ڕوخاو و 
دۆخی ژیان و مافەکانی خەڵک نەک هەر هیچ 
باشبونێکی بەخۆیەوە نەبینی، بەڵکو زۆر 
بەرەوخراپترئاراستەی گرت. بە دیاریکراوی 
سیاسەتی زەوتکردنی کرێ و موچەکان 
بەناوی "پاشەکەوتی موچەوە" لەو بڕگەیەدا 
داسەپێنرا. لەم کاتەدا بزوتنەوەی گۆڕان و 
هاوپەیمانە ئیسالمیەکانی ئەودەمیان، بۆ 
شانخاڵی کردنی خۆیان، ئەوەیان بۆ مایەوە کە 
بڵێن "ئێمە ڕاستگۆ بووین لەگەڵ بەڵێنەکانی 
خۆمان و خیانەتمان لە دەنگدەری خۆمان 
نەکرد"، بەاڵم یەکێتی و پارتی دۆخەکەیان 
بەرەوەخراپی برد. وەکو ئەوەی کە هەواڵێکی 
تازە بە خەڵکی کوردستان بدەن یان خەڵکی 
کوردستان گومان و دودڵیەکیان لە تااڵنکاری 
و جەردەی یەکێتی و پارتی بوبێت. بەاڵم 

ناسیۆنالستی و -پەیامی پێشوتری بۆرژوا
ئیسالمی ناڕازی ئەوە نەبوو کە ئەگەر یەکێتی 
و پارتی ڕێگەبدەن ئەوان دۆخەکە باشتر 
دەکەن، بەڵکو ئەوەبوو کە گوایە ئەگەر ئەوان 
ببنە بەرەیەکی پەرلەمانی گەورە و شەقام 
پشتیوانیان لێ بکات، دەتوانن دەستی یەکێتی و 
پارتی لەسەر ژیانی خەڵک کورت بکەنەوە و 
خواست و ئامانجەکانی خەڵک مسۆگەربکەن. 
بۆیە کاتێک ئیمتحانی خۆیاندا و بوونە خاوەن 
ئەزمونێکی شکستخواردو، ئیتر خەڵکی 
کوردستان پاساوی ئەوەی لێیان قبوڵ نەکرد 
کە "یەکیتی و پارتی نەیانهێشت". دروست لەو 
بڕگەیەوە بە تایبەتی بزوتنەوەی گۆڕان و 
یەکگرتوی ئیسالمی کوردستان برەوی خۆیان 
لە ناو جەماوەری ناڕازی لەدەستدا و تەنانەت 
خۆشیان ناچاربوون دان بە شکستی خۆیاندا 

 بنێن.
بەاڵم لە هەموو کۆمەڵگەیەکدا کاتێک ڕەوت و 
باڵێکی بورژوازی ئیمتحانی خۆی دەدات و 
دەکەوێتە پەراوێزەوە، باڵ و نەرێت و ڕەوتیکی 
تازەی بورژوازی سەردەردەهێنێت بۆ ئەوەی 
جێگای بگرێتەوە بۆ دەستەمۆکردنی 
ناڕەزایەتی جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش 
و سەاڵمەتی سەری سیستەمی سەرمایە و 
کاری بەکرێ. ڕەوتێک کە ئێستا لە کوردستاندا 
دەیەوێ ئەسپی خۆی تاودات و شانسی خۆی 
تاقی بکاتەوە، بزوتنەوەی نەوەی نوێیە. نەوەی 
نوێ ڕەوتێکی بورژوازی و نوێنەری قازانج و 
بەرژەوەندی بەشێک لە سەرمایەدارە 
میلیاردێرە ناڕازییەکانی کوردستانە لە 
دەسەاڵتی یەکێتی و پارتی. ڕەخنەی سەرەکی 
ئەم ڕەوتە لە دەسەاڵت و دۆخی ئێستا ئەوەیە 
کە کوردستان بێبەریە لە سیستەمێکی سیاسی 
ئەوتۆ کە هەلومەرجێکی ئارام و چەسپاو بۆ 
ئاسایشی سەرمایە بەرقەرار بکات و بە یاسا 
ئەو هەلومەرجە بچەسپێنێ. رەخنەی لەوەیە کە 
دوو حزبی دەسەاڵتدار لە دەرەوەی 
قانوونمەندی و میکانیزمی بازاڕی 
سەرمایەداریدا، هەموو جومگەکانی ئابورییان 
قۆرخ کردوە. ڕەخنەی لەوەیە کە یەکێتی و 
پارتی و دوو بنەماڵە بەشی شێری سەروەت و 
سامان و شیلەی گیانی کرێکار و زەحمەتکێش 
بۆ خۆیان بەتااڵن دەبەن و دەرفەت بۆ 
ملیاردێرەکانی دەرەوەی ئەم دوو حزبە و ئەم 
دوو بنەماڵەیە و دەوروبەرەکانیان ناهێڵنەوە کە 
بەپێی هەلومەرجێکی بە یاسا پێناسەکراو... 
میکانیزمی بازاڕدا خوێن و شیلەی گیانی چینی 
کرێکار و جەماوەری زەحمەتکێش بکەنە 

 کەرەسەی کەڵەکەی سەرمایەکانیان. 
بۆ ئەم مەبەستە لە جیاتی ئەوەی پێشوتر 

بزوتنەوەی گۆڕان 
 ٢١بۆ الپەڕە دەیگوت رێگای 
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ئایا پارتی و یەکێتی شەڕی ناوخۆ، یا شەڕی 
 براکوژی، دەست پێدەکەنەوە؟

کۆمەڵێک پرسیار لە پەیوەند بە پەیوەندییەکانری 
 نێوان یەکێتی و پارتی:

ئایا شەڕە ناوخۆییەکان و شەڕە براکوژیەکانری 
نررێرروان جەاللرری و مەالیرری، نررێرروان یەکررێررترری 
نیشتیرمرانری کروردوسرتران و قریرادە مر ئەقەتە، 
نێروان یەکرێرتری نریرشرتریرمرانری کروردوسرتران و 
شۆڕشی گواڵن، نرێروان یەکرێرتری نریرشرتریرمرانری 
کوردوستان و پارتی دێموکرڕاتری یەکرگررترووی 
کرروردوسررترران، دیسرران لە نررێرروانرری یەکررێررترری 
نیشتیمانی کوردوستان و پرارتری دێرمروکرراتری 
کوردستان لەسەر بەرژەوەندیەکران و قروت و 
داهاتی خەڵکی کوردوستان بووە؟ ئرایرا دیسران 
شررەڕەکرران و بررراکرروژیەکررانرری نررێرروان یەکررێررترری 
نررریرررشرررتررریرررمرررانررری کررروردوسرررتررران و حررریرررزبە 
کوردوستانیەکانی  ترری سرەردەمری شرا خ و 
شار لەسەر قوت و داهات و بەرژەوەندییەکانی 
خەڵکی کوردوستان برووە؟. وە هەروەهرا ئرایرا 
شررەڕو بررراکرروژیەکررانرری پررارترری دیررمرروکررراترری 
کوردوستان لەگەڵ حیزبە کروردوسرترانریەکرانری 
ترررری سرررەردەمررری شررراخ و شرررار لەسرررەر 
بەرژەوەنرردی و قررروت و داهررراتررری خەڵرررکررری 

 کوردوستان بووە؟
کارێکری براش و برێ سرەرئرێرشرە دەبرێرت هەر 
لەسەرەتاوە بتوانین یەکالیی بکەینەوە.!  بە پێی 
ئەو بەڵررگە مررێررژوویرریررانەی کە لەسررەر دیرروی 
ناوەوەی ئەو دوو حزبە بەدەست کەوتروون بە 
گشررترری و بە تررایرربەترریررش لەسررەر یەکررێررترری 
نیشتیمانی، وەاڵمی پرسیرارەکرانری سرەرەوە بە 
دڵنیاییەوە دەبێتە نەخەیر. هەروەها بەپرێری ئەو 
بەڵگانەش کە بە شێوەی بیرەوەری و نامیرلرکەو 
کتێب لەالیەن هەندێک لە کەسانی برااڵدەسرت و 
بە ئرراگررا لەدیرروی نرراوەوەی ئەو دوو حرریررزبە 
نرروسررراوون و برراڵوکررراونەتەوە، وەاڵمرری ئەو 
پررسریرارانە هەر نەخەیرر دەبرێرت. کە جرێررگەی  
باسە هەندێک لەو نرووسرەرانە ترا وازیران لەو 
دوو حریرزبە نەهرێرنرا هریررچ شرترێرکری خرراپریرران 
دەربارەی حیزبەکەیان نەدەوت. کراترێرکریرش کە 
وازیان دەهێنا، ئەویرش دیسران بەهرۆی پرارەو 
دەسەاڵتەوە ڕووی داوە، هی برنری هەمربرانەیران 
لەسررەر حرریررزبەکەی خررۆیرران دەهررێررنررایە دەرێ. 
یاخود بە پێی تەجروبەی خەڵکی کروردوسرتران 
لەگەڵ ئەو دوو حیزبەو هەندێرک جرارانریرش بە 
پێی لێدوانی بەرپرسانی بااڵی یەکێرتری لە دژی 
پارتی و بەرپرسرانری برااڵی پرارتریرش لە دژی 
یەکێتی بەزۆری لە کاتی شەڕە ناوخرۆیریەکرانردا 
کە هی بن بەڕەیان لەسرەر یەکرترری دەهرێرنرایە 
سررەربەڕە، بررێررشررک وەاڵمرری ئەو پرررسرریررارە بە 
بڕوای من هەم بەڵێیە وە هەم نەخەیەرە لەیەک 
کاتدا. واتە هەم برۆی هەیە بەڵرێ برێ وە هەم 

 بۆی هەیە نەخەیر بێت.
ئرررراوڕدانەوەیەکرررری کررررورت لە مررررێررررژووی 

 ناکۆکیەکانی ئەو دو حیزبە:
مێژووی کێشەو ناکۆکی و ملمالنێکرانری پرارتری 
و یەکێتی لەگەڵ یەکترردا ڕەگ و مرێرژوویەکری 
کۆنتری هەیە لەوەی کە پرارتری و یەکرێرتری لە 
ڕاگەیاندنەکانیانەوە بە خەڵرکری کروردوسرترانری 
نرریررشرران دەدەن. ئەم دوو حرریررزبە دەیررانەوێررت 
خەڵک پرێرشریرنەی ئەو نراکرۆکریرانەی نرێروانریران 
نەزانێت و ئاشنا نەبێت پرێری. هەر جرارێرک کە 
ئەم دوو حیزبە ناکۆکیەکانیان و کرێرشرەکرانریران 
دەگرراتە پررلەیەک کە چرراوەڕێرری تەقرریررنەوەی 
لررررێرررردەکرررررێررررت، ئەوان، هەردووک الیرررران، 
دەیررربەسرررترررنەوە بە بەرژەوەنررردی خەڵرررکەوە. 
هەردووک الیرران خررۆیرران دەکەنە یەکەمرریررن 
نوێنەرو پرارێرزەری بەرژەوەنردیەکرانری خەڵرک. 
هەردووک الیان تەنانەت هۆ و درووستربروونری 
مێژووشیان دەبەستنەوە بە بەرژەوەنردیەکرانری 
خەڵکەوە. بەاڵم هەمووئەوانە شتێک نین بێرجرگە 
لەوەی کە ئەو دوانە هەمریرشرە زیرن و مەمران 

 دەکەنە بەهانە.
ئەو کرراتەی کە ئەو دوانە لە نرراوەڕاسررترری 
شەستەکانەوە لە ژێر ناوی مەالیی و جەاللریردا 
کێشەو ملمالنێکانیان گەییرشرتە لروترکە، شرەڕی 
ناوخۆیان، واتە براکوژی، دامەزراند. ئریرترر لەو 

یە ئەو ٨٦٢٢کرراتەوە ترراکررو ئەمررڕۆ کە سرراڵرری 
دووانە نەیررانررهررێررشررتررووە ئرراگررری بررراکرروژی و 
شەری ناوخۆ برکروژێرتەوە. جرێرگەی براسرە کە 
جارجرارەو برۆ مراوەی کرورت کرورت لەسرەر 
داواو فشرراری دەرەکرری و دەرو دراوسررێ بە 
ڕواڵەت شررەڕەکررانرریرران ڕاگرررتررووە، بەاڵم لە 
نررراوەڕۆک و ڕاسرررتررریررردا شرررەڕ بە شرررێررروە 
سراردیەکەی هەردرێررژەی هەبررووە. لە هەمرروو 
ئەو شررەڕو پررێررکرردادانەشرردا هەردووک الیرران 
خۆیان بە الیەنگری خەڵک زانریروەو گروایە ئەم 
شەڕە لەسەر بەرژەوەندیەکانی خەڵرک دەکەن. 
بەاڵم لە ڕاسررترریرردا ئەوەی کە خەڵررک بەری 
کەوتوە لەو شەڕانەی نێوان پرارتری ویەکرێرتریردا 
تەنررهررا مرراڵرروێرررانرری و قرروربررانرریرردان بررووە. وە 
هەمررریرررشرررە سررروودی ئەو مررراڵررروێررررانررری و 
قوربانیردانەی خەڵرکریرش هەر گەڕاوەتەوە نراو 
گرریرررفررانرری ئەو دوو پررارتەوە کە لە ژێرررنرراوی 
پرارترری دێررمرروکررراترری کرروردوسررترران و یەکررێررترری 
 نیشتیمانی کوردوستاندا خۆیان حەشار داوە. 

مەبەسررررت و نرررراوەڕۆکرررری شررررەڕەکرررران و 
پێکدادانەکرانری ئەو دوانە هەر لە نراوەڕاسرتری 
شەستەکانەوە تاکو ئەمڕۆ بە شێوەی جیا جیرا، 
بەاڵم بە هەمررران نررراوەڕۆک و مەبەسرررتەوە 
درێررژەی هەبررووە. ئەوەی کە گررۆڕاوە تەنررهررا 

 ناوەکەیان بووە.
بۆ نموونە لە سەرەتای شرەسرتەکرانەوە کە بە  

کرداری کێشەو ملمالنێکانیان گەییشتە ئراسرتری 
ملمالنرێری چەکرداری و یەکرێرک لە ژێرر نراوی 
مەالیی و ئەوەی تریان وەک جەاللری لە الیەن 
خەڵکی کوردوستانەوە هاتنە ناسین. وە لە ژێرر 
ئەو دوو نرراوەدا ئرریرردامەیرران بەو نرراکررۆکرری و 
شررەڕانەدا. جررارێ بە شررێرروەی چەکررداری و 
جارێکیش بە شێوەی شەڕی ساردو ناتەبرایری.. 
ئەوەبوو کە پارتی لەدوای ئەوئراشربەتراڵەی کە 
بەسررەربە نرراو)شررۆڕشرری ئەیررلررول(ی دا هررێررنررا، 
نرراوەکەی خررۆی گررۆڕی بررۆ قرریررادەی مرر قەتەو 

جەاللیش خۆی کررد بە یەکرێرتری نریرشرتریرمرانری 
کرروردوسررترران. مەالیرری نرراوە حرریررزبرریەکەی لە 
سررەرەتررای درووسررت برروونرری وەک پررارترری 
دێموکراتی کوردوستان ناسێنرا. دوایی بروو بە 
مەالیی و دوای ئەوەش بوو بە قیادە م قەتە و 
ئرریررنررجررا شرروڕشرری گررواڵن و ئرریررنررجررا پررارترری 
دێررمرروکررراترری یەکررگرررترروی کرروردوسررترران. لە 
کۆتایشدا گەڕایەوە برۆ هەمران نراوە کرۆنەکەی 
خۆی بە ناوی پارتی دێموکراتی کروردوسرتران. 
یەکررێررترری نرریررشررترریررمررانرریررش بە سرریرراسررەتررێررکرری 
چەواشەکارانەوە چەنردیرن گرروپری جریراجریرای 
لەژێر ناوی قەبەو سەرنج ڕاکێرشری جریراجریرادا 
هەر لەژێررر نرراوی یەکررێررترری نرریررشررترریررمررانرری 
کوردوستاندا مایەوە. واتە تەواوی براکروژی و 
شەڕە ناوخۆییەکانی لەگەڵ پارتری و هەروەهرا 
لەگەڵ هەنررردێرررک لە حررریرررزبەکرررانررری ترررری 
کوردوستانیشدا هەر لە ژێر ئەو ناوەدا ئریردامە 

 پێداوە. 
ئەوەی کە بەشررداربرروانرری سررەرەکرری ئەم دو 
حیزبە بە کردەوە پیشانیان داوە بریتی نەبرووە 
لە خەبرراتررکررردن لەپررێررنرراوی بەرژەوەنرردیەکررانرری 
خەڵررک، بەڵررکررو بررریررترری بررووە لە پرراراسررتررنرری 
بەرژەوەندیەکانی تاکەکەسی، بنەماڵەیی، خێڵ و 
عەشرریرررەت و قەبرریررلەو ئرریررنررجررا تررا دەگرراتە 
بەرژەوەنرردی خررێررزانررێررک. بەاڵم هەمرروو ئەو 
بەرژەوەندیانەیان شاردوونەتەوە لەژێرر نراوی 
بەرژەوەندی خەڵکی کوردوستان. وە هەمریرشرە 
ئەوەیان نەشاردۆتەوە کە دەڵرێرن بەرژەوەنردی 
خەڵکی کوردوستان کاتێک دێتە دی کە پرارتری 
و یەکێتی بە ئامانجەکانیان برگەن. واتە پرارتری 
بەرژەوەنرردیەکررانرری خەڵررکرری کرروردوسررتررانرری لە 
مانەوەی پارتی و بارزانیدا بریرنریروەتەوە. وە لە 
بەرامرررربەریشرررردا یەکررررێررررترررری بەدیررررهرررراتررررنرررری 
بەرژەوەنرردیەکررانرری خەڵررکرری کرروردوسررتررانرری لە 
مانەوەی یەکیتری نریرشرتریرمرانری کروردوسرترانردا 
بینیوەتەوەو لە سەرووی هەمووشی برنەمراڵەی 

 تاڵەبانی و خودی جەالل تاڵەبانی.
لە ئەنجامی کرێرشرەو مرلرمرالنرێرکرانری هەردووک 
گررروپ و خررێررزانرری بررارزانرری و ترراڵەبررانرریرردا لە 
سەرەتای شەستەکانەوە ترا دەگراتە ئرێرسرترا بە 
دەیان هەزار لە قوربانی خەڵکی کروردوسرترانری 
لررێ کەوتررۆتەوە. هەمرروو ئەو شررەڕانەشرریرران 
بەستۆتەوە بە دیفاعرکرردن لە قروتری خەڵرک و 
بەرژەوەنرردیەکررانرری خەڵررک. هەمرروو جررارانرریررش 
دەرکەوتووە کە ڕاستیان لە خەڵک شاردۆتەوە. 
بۆ خەڵک ئریرترر ڕوون برۆتەوە ئەوەی کە ئەو 
دووانە بۆی تێکرۆشراون و شرەڕیران لەسرەری 
لەگەڵ یەکررتررردا کررردووە، تەنررهررا بەرژەوەنرردی 
خررۆیرران بررووە. ئەو بەرژەوەنرردیەش خررۆی لە 
پۆست و پارەدا بینیوەتەوە. هەمروو جرارانریرش 
کە پێکهاتوون لەسەر پراراسرترنری بەرژەوەنردی 
یەکررتررر لە پررۆسررت و پررارەدا، ئرریررتررر مرروو بە 
نێوانیاندا نەچووە. وە هەموو ئەو قوربرانریرانەی 
کە لەیەکتریان خسرتروون، بروون بە دوێرنرێ و 
تەنانەت نەیان هێشتووە ئیتر باسیشی برکررێرت.  
هەروەها هەوڵیان داوە کە لە زاکیرەی خەڵرکردا 
نەمێرنرێرتەوە. هەر بەوەنردەشرەوە نەوەسرتراون، 
بەڵکو هەر کەسێک باسی ڕابرردویران و شرەڕە 
ناوخۆکانیان بکات، ئەوە بە تێکدەرو ئاژاوەچری 

و دژی یەکررگرررترروویرری مرراڵرری کررورد نرراویرران 
هررێررنرراوەو هەر لەو ڕێرریەشررەوە دەگررونررجررێررت 

 دژایەتیان کردبێت.
با تەنها یەک نموونەی تازەو سادە بهێرنریرنەوە  

کە بە هەزاران قررروربررانررری لرررێررکەوتەوەو بە 
هەزارانیان لەیەکتری کوشتوە. ئەو نموونەیەش 
شەڕە ناوخۆکەی ناوەڕاستری نەوەدەکرانە. لەو 
شررەڕەدا بە هەزارانرریرران لەیەکررتررر کرروشررت. 
هەمرروشرری کرروڕی هەژارو بررێرردەرەتررانرری ئەو 
کوردوستانە بوو. هۆی سەرەکی هەڵگیررسرانری 
شەڕەکەش گروایە لەبەر بەرژەوەنردی خەڵرکە. 
هەردوکیران ئەو ئریردیرعرایەیران دەکررد. پرارتری 
دەستی بەسەر هەموو سرامران و سرەروەت و 
داهاتێکی گومرگیدا گرتبوو. یەکرێرتریرش لەوالوە 
هیچ داهاتێکی وای لەبەر دەستدا نەبروو. نەفریرر 
عرامەکەی جەالل ترراڵەبررانرری کە هررانرری خەڵررکرری 
دەداو دەیگوت بنەماڵەی بارزانی دەستی ناوەتە 
قوڕگی خەڵکی کوردوستان و بۆتە جاسوس و 
نررۆکەری نرررێرررودەوڵەتررری، سرررەلرررمرررێرررنەری ئەو 
بۆچوونەی ئێمەیە.. هەر دووکیان و چەکرداری 
هەردووکرریرران لەبەرامرربەر یەکررتررردا برربرروونە 
پرراڵەوان و سررەنررگەریرران لەبەرامرربەر یەکررتررردا 
گرتبوو. هیچیان ئرامرادە نەبروون برۆ یەکرترری 
دابشکێنن. جێگەی باسە تەنرهرا لەسرەر کەپرکری 
حەمەد ئراغرا بە هەزاران لە کروڕی خەڵرکریران 
بەکوشتدا. ئاخیرەن کە شەڕ بە ناوبژی برێرگرانە 
و بە فەرمانی ئەمەریکا کۆتایی هات، دەرکەوت 
کە شررەڕەکە لەسررەر داهررات و قرروترری خەڵررک 
نەبووە بەڵکو لەسەر  پارەو دەسەاڵت بووە. بە 
دەلیلی ئەوەی لەو کاتەوە تاکرو ئرێرسرتراش ئەو 
دوو حیزبە بە سەدان ملیرار دۆالریران هراترۆتە 
دەسررت و بە هەردووکرریررشرریرران بررێ جرریرراوازی 
دەسررترریرران نرراوەتە قرروڕگرری خەڵررک و هرریررچ لە 
کرێرشرەکررانری خەڵررکریرش ترا ئررێرسرتررا چرارەسررەر 
نەکراوە. بۆ نموونە دوای ئەم هەموو مراوەیەی 
حوکمداری ئەو دوو حریرزبە هرێرشرترا خەڵرکری 
کوردوستان کاری نییە، ئراوی نریریە، کرارەبرای 
نییە و ڕێگاوبانەکانیرشری هەر هری سرەردەمری 

 کۆنن و هیچ باشترکردنێکیان پێوەدیار نییە.
ئێستا دوای ئەم هەمروو شرەڕە نراوخرۆیریرانەی 
شاخ و شار، سەردەمی حریرزبری و سرەردەمری 
بەناو حکرومەتری، سرەردەمری دوو ئریرداریری و 
سەردەمی تاک ئیردارەیری، هەروەهرا دوای ئەم 
هەموو ماڵوێرانری و بەکروشرتردانری خەڵرکە، وا 
دیسان هەردووکیان ناکۆکری و کرێرشرەکرانریران 
زەق دەکەنەوەو دەشررریررران بەسرررترررنەوە بە 
بەرژەوەنرردیەکررانرری خەڵررکەوە. واتە دیسرران بە 
خەڵک دەڵێن ئەوە لەبەر بەرژەوەنردی ئرێروەیە 
کە شەڕ دەکەین و هەر بۆ خاتری ئێروەشرە کە 

 شەڕ ناکەین.
کاتێک کە پارتی و یەکێتی وە بە دیراریرکرراوی 
بنەماڵەی بارزانی و تاڵەبانی لەژێر ناوی پارتری 
دێموکراتی کوردوستان و یەکێتی نریرشرتریرمرانری 
کرروردوسررتررانرردا هەمرریررشررە دەیررانەوێررت خەڵررکرری 
کوردوستان بترسێنن بە شرەڕی نراوخرۆ، مرن 
ئەمە بە شررێرروازێررکرری کررۆنرری دەزانررم و هرری 
ئەوڕۆیان نریریە. وەخرتری خرۆی لە سرەردەمری 
حرکرومەتری بەعرس کە  کروردوسرترانری بەجرێ 
هێشتبوو، بەاڵم لە عێڕاق دا هرێرشرترا هەر ئەو 
لەسەر حوکم بوو، پرارتری و یەکرێرتری خەڵرکری 
کوردوستانیان بە هاتنەوەی حکرومەتری بەعرس 
دەترساند. وایان نریرشران دەدا کە گروایە ئەوە 
ئەوانن نرایەڵرن حرکرومەتری بەعرس برێرتەوە. کە 
خەڵرک داوای نرران و ئرراو و کررارەبررای دەکرررد 
ئەوان وەاڵمریران یەکسرەر شرەڕی نراوخرۆبروو. 
ئەوەش دادیانی نەداو ئینرجرا شرەڕی داعرش و 
هاتنری داعشریران کرردە بەهرانەو هرێرنردەی ترر 
دەستیان نرایە قروڕگری خەڵرکەوە. بەاڵم خەڵرک 

بۆی دەرکەوت هەمروو ئەو 

 ا اااێ ێاەێاایاکەاککارتیو

 ەێککیدەسەربەر سوساد ەێاای

 ؟ەکڵەخ
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سەرفرازی بریتیە لە دامەزراندنی سیستەمی 
پەرلەمانی و بەدامەزراوەیکردنی دەسەاڵت و بە 
نیشتمانی کردنی هێزە چەکدارەکان، نەوەی نوێ 
جەخت لە گۆڕینی دەموچاوەکان دەکاتەوە. واتە لە 
ناوەڕۆکدا ڕێبازی نەوەی نوێ زۆر لە ڕێبازەکەی 
بزوتنەوەی گۆڕان بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ بێمایەتر و 
بەرتەسکترە و ڕواڵەتی ترە. دەیەوێ خەڵکی 
کوردستان بەوە فریوبدات کە تەنها گۆڕینی 
دەموچاوەکان بەسە بۆ ئەوەی نەهامەتی و بێدەرەتانی 
ئێستا کۆتایی بێت. بەاڵم نەوەی نوێ دەیەوێ 
سەرنجی خەڵکی ناڕازی بە ڕواڵەتی توندی 
بانگەشەکەی بەرامبەر دەسەاڵت رابکێشێ و بە 
هەڕەشەی ڕوکەشیانە توڕەیی خەڵک هەڵلوشێ و 
بیخاتە پشتی رێبازەکەی خۆی. لەم ڕۆژانەدا سەرۆکی 
ئەم جواڵنەوەیە هەمان ئاراستەی بزوتنەوەکەی بۆ 
گۆڕینی دەموچاوەکان گەیاندە لوتکە، کە بەرواڵەت 
توندترین و ڕادیکاڵترین حوکمیدا دژی دەسەاڵت، 
کاتێک وتی "رۆژێک دێت کوڕانی بنەماڵەی تاڵەبانی لە 
مەیدانی سەرای شاری سلێمانی بەدەستی خەڵک لە 
سێدارە دەدرێن". دواتریش لە لێدوانێکی تردا وتی 
"رۆژێک کوڕانی بنەماڵەی بارزانی لە قەاڵی هەولێردا 
لە سێدارە دەدرێن". ئەم لێدوانانە بەڕواڵەت زۆر توند 
و رادیکاڵ دەردەکەون، بەاڵم لە ناوەڕۆکدا دیسانەوە 
هیچ نین جگە لە دوپاتکردنەوەی زەقتری "گۆڕینی 
دەموچاوەکان". لە ڕوانگەی ئەم بزوتنەوەیە و 
ڕابەرکەیەوە بە کێشانەخوارەوەی ئەم دوو بنەماڵەیە 
لە دەسەاڵت و "لە سێدارەدانی کوڕانی هەردوو 
بنەماڵە" ئیتر هەموو ستەم و چەوسانەوە و 
بێدەرەتانیەک کۆتایی دێت. ئەمەش گەورەترین درۆی 
مێژوە. هێشتا خەڵکی کوردستان ئەوەیان 
بیرنەچوەتەوە کە پاش ڕووخانی رژێمی بەعس، 
هەموو کوڕانی بنەماڵەی صدام تکریتی لە خوێنی 
خۆیاندا غەرقکران یان بە پەتی سێدارەدا هەڵواسران، 
بەاڵم ئەمە نە تەنها تۆزقاڵێک مافی زیاتری بۆ خەڵکی 
عێراق زیاد نەکرد، بەڵکو هاوتا بوو لەگەڵ قوڵبونەوەی 
بێمافی و بێدەرەتانی و نەگبەتی زۆرتر بۆ هەموو 
دانیشتوانی عێراق. هەروەها خەڵکی کوردستان بینیان 
کە قەزافی بە شێوەیەک کوژرا کە لە سێدارەدان لە 
چاوی شەکربوو، بەاڵم ئەمەش هاوتابوو لەگەڵ 

بەرپاکردنی کارەسات گایەک بۆ خەڵکی لیبیا کە 
سەردەمی قەزافی لە چاویدا بەهەشت بوو. کەوایە 
هاشوهوشی لە سێدارەدانی هەردوو بنەماڵەی تاڵەبانی 
و بارزانی بەڵێنی دەستەبەربوونی هیچ مافێک بۆ 
خەڵکی کوردستان نییە، تەنانەت خۆی لە خۆیدا 

 بەڵگەی خوڵقانی هیچ دۆخێکی باشتر نییە.
من پێداگری لەسەر ئەوە دەکەم، رۆژێک کە دەسەاڵت 
و سیستەمی میلیشیایی ئێستای دوو بنەماڵەی  
بارزانی و تاڵەبانی و حزبەکانیان لە ڕێگای شۆڕش و 
ڕاپەڕینی شۆڕشگێڕانەی جەماوەی کرێکار و 
ستەمدیدەی کوردستانەوە تارومار دەکرێن، نەک تەنیا 
دەبێ "کوڕانی هەردوو بنەماڵە" بەڵکو هەموو سەران و 
زۆرداران و تااڵنچیان و تاوانکارانی هەردوو حزبی 
دەسەاڵتدار، لە دادگایەکی شۆڕشگێڕانەدا دادگایی 
بکرێن و سزای تاوانەکانی خۆیان وەرگرن، بەڵکو 
دەبێ سەرتاپای سیستەمی سیاسی و ئابوری ئێستای 
کوردستان و سەرجەم یاسا و ریسا کۆنەپەرستانە و 
دیلهێنەرەکانی تێک بڕوخێن ولە جێگایاندا سیستەمێکی 
نوێ و دەستورو یاساگەلێکی نوێ لەسەر بناغەی 
فەراهەمکردنی ئازادی و خۆشگوزەرانی و یەکسانی 
هەمەالیەنەی هاواڵتیان دابمەزرێت. سیستەمێکی 
پشتبەستوو بە ئیرادەی راستەوخۆی خەڵک لە جێگایدا 
دامەزرێت کە ئیرادە و ئیختیار بگێڕێتەوە بۆ 
هاواڵتیان. ئەوەش جگە لە سۆسیالیزم ناتوانێ هیچی 
تربێت. لە یادی ڕاپەڕینی ئازاردا کوردستان پێویستی 
بە شۆڕش و ڕاپەرینێکی بەڕاستی شۆڕشگێڕانە هەیە. 
ئەم شۆڕش و ڕاپەڕینە تەنها بە ڕیزی رێکخراوی 
سەربەخۆی چینی کریکار و جەماوەری زەحمەتکیش 
لە دەوری ئاسۆ و سیاسەت و بەرنامەی 
سۆسیالیستی بەسەمەر دەگات. لە ئێستاوە چینی 
کرێکاری دەبێ بە بەدیلی هەمەالیەنەی خۆیەوە، واتە 
سیاسەت و تاکتیک و ئاسۆ و حزب و ڕابەری 
سۆسیالیستی خۆیەوە بێتەمەیدان و سەرجەم 
چەوساوەکان بانگەواز بکات بۆ ریزبەستن لە پشتی 
ئەم بەدیلە سەربەخۆ کرێکارییە، لە پیناو بەرپاکردنی 
شۆڕش و راپەڕینێک کە بتوانێ سەرجەم نەهامەتی و 
بێدەرەتانی و ستەمکاریەکانی ئێستا لەبن بهێنێ و 
ئازادی و یەکسانی و خۆشگوزەرانی لە سایەی 

 حکومەتی کرێکایدا بەرپابکات. 

 درێژسی... ا اااێ ێاەێاایاکەاککارتیو ەێککیدەسەربەر سوساد اەێاک؟ەکڵەخ

پارتی و یەکێتی بە دوای لەدەسەاڵت کەوتنی بەعسەوە، یان دوای کۆتاییهێنان بە 
وە،  بەکردەوە  ٨٦٦٢داگیرکاری و سەرکوتگەری بەعس لە کەرکوکدا لە ساڵی 

بوونە میراتگری دەسەاڵتی بەعس و شاری کەرکوک بە پلەی یەکەم کەوتە ژێر 
سایەی قەڵەمرەوی سیاسیانەوە. لەو کاتەوە دەکرێ بڵێین شاری کەرکوک ئەم 
جارە لەالیەن یەکێیتی و پارتییەوە داگیر کرا، سەروەت و سامانەکەی دەستی 
بەسەرداگیراو و دزرا، کێڵگە نەوتیەکان لەالیەن بەپرسە حزبیەکانەوە کۆنترۆڵ 
کران، هاواڵتیانی ئەو شارە دەستەبەندی کران و عەرەب و تورکمانەکان، 
ئاشوری و کلدانەکان بوونە هاواڵتی پلە دوو لە چاو هاواڵتیانی کورد زماندا، 
هاواڵتیانی کورد زمانیش کرانە زەخیرەی حزبی و ملمالنێی حزبی نیوان یەکێتی 
و پارتی. دوو هێزی ئاسایش، دوو هیزی پێشمەرگە، دوو دەزگای دژە تیرۆر، 
دوو دەسەاڵتی بەزۆر داسەپاو... بوونە ملۆزمی سەر ژیان و گوزەرانی شاری 
کەرکوک و ئاسەوارێک لە حکومداریەکی مۆدێرن، بەرابەر، ئینسانی، مافی 
هاواڵتی بوونی یەکسان، خزمەتگوزاری شایستە، نەبوو. تااڵنی و سەرکوت، 
رفاندن و سەرانە لەخەڵک ساندن، نمایشی کەڵەگایی چەکداری، بیمافی و برەودان 
بە هەاڵواردنی قەومی و دینی و تایفی، لە ژێر سایەی دەسەاڵتی یەکێتی و 
پارتیدا، ژیانی خەڵکی کەرکوکی بەکردەوە کردە دۆزەخ، هاواڵتیانی عەرەب زمان 

 و تورک زمان وەکو میوانی رەزاگران مامەڵەیان لەگەڵ کرا. 
ئۆکتۆبەردا، پارتی و یەکێتی، هەر دووالیان، بەاڵم  ٢٠بەدوای روداوەکانی 

هەرکامەیان بەڕیگەی خۆی دەیانەوێ بگەڕینەوە بۆ کەرکوک و دەسەاڵتەکانیان 
وەربگرنەوە... پارتی دەیەوێ لەرێگای ڕیکەوتنی سیاسی لەگەڵ بەغدا و پاش 
ئاساییکردنەوەی دۆخی کەرکوک و بە ڕیکەوتن لەسەر پۆستەکان لەگەڵ یەکێتی 

ئۆکتۆبەرەوە کەرکوک داگیرکراوە.  ٢٠بگەڕێتەوە، چونکە پارتی الی وایە لە 
یەکیتی کەخۆی بەشێک لە پالنی رادەستکردنی کەرکوک بووە بە حەشدی 
شەعبی و وەکو پارتی تەماشای کەرکوک ناکات و نائاسایی دۆخەکە بۆی تەنها، 
لە لەدەستچوونی پۆستی پارێزگار پۆستەکانی تر و پاشەکشەو مل نەدانی 

 پارتییە بۆ گەڕانەوەی بۆ کەرکوک. 
% پۆستەکان، لەدەست پارتی و یەکێتی ٢٦ئۆکتۆبەردا  ٢٠دیارە لە رووداوەکانی 
ری  به ڕێوه نی پارێزگا، به نجومه رۆکی ئه پارێزگار، سهدەرهات لەوانەش 

، بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی  ره ندروستی و کشتوکاڵ، قایمقام و خانوبه ته
رزشی،  رهێنان، بەڕێوەبەرایەتی ئاو، چاالکی وه به ستپاکی، وه ی ده سته خۆراک، ده

، پۆلیسی نەهیشتی  پۆلیسی ئاماده  هێشتنی تاوان، پۆلیسی فریاکەوتن، پۆلیسی نه
ی  کان و لیژنه زاو ناحییه کان، قه ڕۆییه پۆلیسی زیاده  وار، ر، شوێنه ی هۆشبه ماده

 کان... هلییه کۆمپانیا ئه
 ٨٦٦٢یەکێتی و پارتی بەو هەموو پۆستە گرنگ و خاوەن بڕیارانەوە، لە ساڵی    

وە، ئەگەر تۆزقاڵیک ئەزموونیان لە دەسەاڵتی بەعس وەرگرتبا، یان رەگەیەکی 
پێشکەوتنخوازیان تیا بووایە، کەس دەستی نەگرتبوون خزمەتێکی باش بە 
تەواوی کەرکوک و خەڵکەکەی بکەن بێ گوێدانە ناسنامەی قەومی و دینی و 
تایفی. کەس دەستی نەگرتبوون مافی هاواڵتی بوون بە رەسمی بناسن و 
کاریگەری سیاسەتی هەاڵوارن و جیاکاری رژێمی بەعس وەالبنێن، لەڕیگای مافی 
هاواڵتی بوونی یەکسان بۆ هاواڵتیان، خزمەتگوزاری بۆ هەمووان. دەیانتوانی 
متمانەی هاواڵتیانی ئەو شارە بۆخۆیان دەستەبەر بکەن... بەاڵم بەو هۆیەوە 
یەکێتی و پارتی دوو حزبی تاسەر مۆخ کۆنەپەرست، جیاوازی خواز، نۆکەر 
پیشە، تااڵنچی و سەرکوتگەر بوون، نەک نەیان توانی متمانەی خەڵکی شاری 
کەرکوک، تەنانەت نەیان توانی متمانەی خەڵکی کورد زمانی کەرکوکیش بەدەست 

 بهێنن.
لە ئێستادا بەم مێژووە رەشەوە دەیانەوێ بگەڕێنەوە و خەڵکیش پێشوازیان لێ 
بکات، لەوەش واوەتر هێندەی کێشەی پۆست!! بۆ کورد و لەناو کوردیشدا!! بۆ 
حزب و لە ناو حزبیشدا بۆ بنەماڵە، ئامانجیانە، بەدوای هیچ خزمەتکردنێک و 

 زامنکردنی مافی هاواڵتیانی کەرکوکەوە نیین.
خەڵکی کەرکوک پارێزگار و دەسەاڵتێکی گەرەکە، مافی هاواڵتی بوونی یەکسان 
بۆ دانیشوانی شاری کەرکوک بێ گوێدانە ناسنامەی قەومی و دینی و تایفی، 
بەفەرمی بناسێت و هەر لەسەر بنەمای ئەو مافی هاواڵتی بوونە یەکسانەش ماف 
و خزمەتگوزارییەکان و ئازادییەکان، بەرەسمی بناسێت و دەسەاڵتی چەک و 
حزب و  میلیشیا لەسەر ژیانی هاواڵتیان کۆتا بکات. دەشی پارێزگارێکی ئاوا 
مەسیحی یان بێدین و ئاتەئیست، تورکمان یان عەرەب و کورد و ئاشوری یان 

 کلدان بێت. 
ملمالنێی لەسەر پاریزگاری کەرکوک لەنێوان یەکێتی وپارتیدا، دوور و نزیک 
پەیوەندی بەخزمەتی هاواڵتیانی شاری کەرکوک و تەنانەت خەڵکی کورد زمانی 
کەرکوکەوە نییە. ملمالنێ لەسەر دزی و تااڵنییە و زاڵکردنی هەژموونی هێز و 
پاوانی سیاسییە. دیارە دانانی پارێزگار و گەڕانەوەی یەکێتی و پارتی، هەرگیز بە 

ئۆکتۆبەر نییە. دەشێت و  ٢٠مانای گەڕانەوەی پێگەو رۆڵی سیاسیان بۆ بەر لە 
دەتوانرێت بەشێک لە پۆستەکانیان وەربگرنەوە، بەاڵم هەرگیز ڕیگەیان پێنادرێت 

 پێگەی جارانیان هەبێت.

 درێژەی دوا وتە

بەهانانە تەنها بۆ ترساندنی خەڵرک بروون. برۆ ئەوەی 
خەڵک نەیپڕژێتە داوای نان و ئاوو کارەبا و مافەکرانری 
خۆی. بۆئەوەی هەمیشە خەڵک وا ترێربرگرات کە ئەگەر 
پارتی و یەکرێرتری تەبرا نەبرن بەیەکەوە ئەوە شرەڕی 
ناوخۆ دەبێت و دوو ئیدارەیی دەست پێدەکاتەوە، یران 
داعش دێت و ئەوەی هەشرمرانە لەدەسرترمران دەچرێرت. 
یاخود حکومەتی عێڕاق دێتەوەو دەچینەوە ژێردەستری 
عەرەبان!!. هەتا بۆیان کررا دوژمرنرایەتریران لە نرێروانری 
عەرەب و کورد دروست کرد. هەتا بۆیان کرا بادینانی 
و سۆرانیان لە یەکرترر ڕاسرت کرردەوە و هەمرووشری 

 لەسەر پارەو دەسەاڵت بووە. 
ئەو دوو حیزبە کە مرێرژوویەکری دوورو درێرژیران بە 
یەکەوە هەیە بە تەبایی و بە ناتەبرایری. بە شرەڕو بە... 
ئاشتی. ئێستا تەواوی بەرپرسە گەورەکرانری ئەو دوو 
حرریررزبە لەگەڵ یەکررتررری بەهررۆی بەرژەوەنرردی پررارەو 
دەسەاڵتەوە یاخوود بە هۆی ئەوەی کە هەردووکریران 
دەگررونررجررێررت لەیەک سررەرچرراوەوە ئرراو بررخررۆنەوەو 
هاوکاری بکرێن، دیسان دەیانەوێت خەڵرک بە شرەڕی 
ناوخۆ و بە دوو ئیدارەیی بترسێنن. من دڵرنریرام لەبەر 
یەک خاڵ و یەک هۆ ئەو دوو حیزبە شەڕ ناکەن و لە 
ژێرررەوە بە یەکەوەن و مرروویرران نرراچررێررتە بەیررنەوە. 
هۆیەکەش بوونی بەرژەوەندی هراوبەشرە بەیەکەوە و 
بوونی تاوانی هاوبەش و تاوانی وەک یەکە. بەڵرێ ئەو 
دوو حیزبە لەبەر یەک هۆ شرەڕ دەکەن و هەر لەبەر 
یەک هۆش شەڕ ناکەن. ئەو هرۆیەش دوور و نرزیرک 
پەیوەندی بە بەرژەوەندی و قروت و داهراتری خەڵرکری 

کوردوستانەوە نییە. ئەوان بۆ چەواشرەکرردنری خەڵرک 
قرروت و داهرراترری خەڵررک و بەرژەوەنرردیەکررانرری خەڵررک 
دەکەنە بەهانە. لەم نێوەدا جیاوازییەک لە نراوەڕۆک و 

 مەبەستی ئەو دوو حیزبەدا نییە.  
هاوبەشی بەرپرسە بااڵکانی ئەو دوو حیزبە لە بریررە  

نەوتەکررانرری کرروردوسررترران وای لەبەرپرررسررە بررااڵکرران 
کردووە کە تەبایی و پێکرهراترنریران براشرتررە لە شرەڕو 
بەیەکدادان. بۆیە لەبەر ئەم هۆیە ڕێی تێ ناچێت شرەڕ 
بکەن. وە هەر لەبەر یەک هۆشە کە دەگونرجرێرت شرەڕ 
بررکەن و شررەڕی بررراکرروژی دابررمەزرێررنررن. هررۆیەکەش 
تررێررکررچرروونرری بەیررنرری ئەو دوانەیە لەسررەر پررۆسررت و 
دەسەاڵت و پارە یاخود لەسەر دابەشکردنی بەرهەمری 
بیرە نەوتەکان. هەردووکیان وا خۆ نیرشران دەدەن کە 
شەڕ لە پێناوی بەرژەوەندیەکانی خەڵکدا دەکەن. برۆیە  
لەبەر ئەو خاڵەش ڕێی تێدەچێت ئەو دوانە شەڕ برکەن 
و دوو ئرریرردارەیرری بررهررێررنررنەوە مەیرردان. واتە هررۆی 
شەڕەکانیان یەک هۆیەو هۆی ئاشتریرشریران هەر یەک 
هۆیە. هۆیەکەش بەرژەوەندی بنەماڵەو حیزب و تراکرو 
خێزانە نەک بەژەوەندی خەڵکی کوردوسرتران. خەڵرکری 
کوردوستان تەنها قوربانی دان و ماڵوێرانی پێدەبڕێرت. 
ئیتر ئەو دوو حیزبە بناسەو هیچری ترر چەپرڵەیران برۆ 
لێمەدەو هیچی تر بە دەستی خۆت و بە دەنگری خرۆت 
کررورسرری دەسررەاڵترریرران بە یرراسررایرری تەسررلرریررم مەکە. 
مەبەستی سەرەکیم تەنها ئەو دوو حزبە نریریە، بەڵرکرو 
هەمرروو ئەو حرریررزبررانەش دەگرررێررتەوە کە بە دەوری 
تەوەرەی پررارترری و یەکررێررترریرردا دەخررولررێررنەوەو پشررترری 

 سیاسەتی ئەو دوانەیان گرتووە.

 درێژەی... لەیادی ڕاپەڕیندا، کوردستان پێویستی بە جۆرێکی تر لە ڕاپەڕینە!
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پارێزگارێک بۆ 
کەرکوک لە پێناو 
 دزی نەوت و تااڵنی!

 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود
پرسی دانانی پاڕێزگاری کەرکوک، یەکێک لە 
ئاریشەکانی بەردەم ڕێکەوتننامەی نێوان پارتی و 
یەکێتییە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان شاری 

کەرکوک بە بەشێک لە قەڵەمرەوی سیاسی خۆی دەزانێت، هەر لەم ڕوانگەیەوە 
پۆستی پارێزگاری کەرکوکیش بە مافی بێ ئەوالو الی خۆی دەزانێت. هەرچی 
پارتیشە لەگەڵ ئەوەدا کێشەی لەگەڵ ئەوە نییە پاریزگاری کەرکوک بۆ یەکێیی بێت، 
بەاڵم لە دیاریکردنی کاندید بۆ ئەو پۆستە، دەیەوێت ڕۆڵی هەبێت و جێگای رەزامەندی 

 ئەوانیش بێت.
ئەوەی لە پرسی کەرکوک و پاریزگاری کەرکوکدا، دەردەکەوێت دوو ڕوویی و درۆی 
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی بەگشتی و پارتی و یەکێتییە بەتایبەتی. هەر دووالیان 
و تەنانەت حزبەکانی تری دەرەوەی دەسەاڵتی یەکێێتی و پارتی، خۆ هەڵواسین بە 
پرسی کەرکوک، گریان و زاری بۆئەم شارە، بۆتە بەشێک لە ملمالنێیان لەگەڵ 

 یەکتری.
بە جیا لەوەی ناسیونالیزمی عەرەب کەرکوک بە شارێکی عەرەبی و ناسیونالیزمی 
کورد بە شارێکی کوردی و ناسیونالیزمی تورکی بە شارێکی تورکمانی... لەقەڵەمی 
دەدەن، هەموو حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی لەگەڵ ئەوەدا لەئاستی میدیایی و 
ڕوو بەدنیای دەرەوە لە کایەی دیبلۆماسیدا پێ لەسەر ئەو ڕاستییە دادەگرن کە شاری 
کەرکوک شاری کورد و عەرەب و تورکمان و کلدو ئاشورییە، شاری پێکەوە ژیانی 
ئاشتیانەو برایەتییە، عێراقی بچوککراوەیە، بەاڵم لە دنیای واقعیدا، مامەڵەیان لەگەڵ ئەو 
شارە، جەنگ و کیشەیان لەو شارە، خۆ هەڵواسینە بە کوردایەتی و کورداندنی ئەم 

 شارەو لەوەش واوەتر بە حزباندنیەتی.
مافی هاواڵتی بوون مەبنای مامەڵەی هیچ کام لە بزوتنەوەسیاسییە کۆمەاڵیەتیەکان و  

حزبە سیاسییەکان و دەوڵەتەکانی پشتیان نییە. لەناو ئەو کایەی بە کورداندن و 
بەعەرەبی کردن و تورکاندن و تەنانەت تەشیع کردنەشدا، پرسی نەوت و سامانی ئەو 

 شارە میحوەری کێشمەکێشێکی نەبڕاوەی نێوانیانە.
ئۆکتۆبەردا، شاری کەرکوک و ناوچە کێشە لەسەرەکانی ئەو جغرافیایە،  ٢٠لە 

لەدەستی حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی، لە گەمەو ملمالنێیەکی حزبی"پارتی و 
یەکێتی" و لەکردەیەکی نۆکەر پیشەییدا، هاتە دەرەوە، کە لەگەڵ خۆیدا دۆخێکی نوێی 
لە کەرکوک هێنایە ئاراوە. دۆخێک کە ملمالنێی نیوان پارتی یەکێتی لەسەر دەسەاڵت 
بردە ئاستێکی بااڵترەوە. پارێزگاری پێشووی کەرکوک لەسەر پشکی یەکێتی و 
هێزەکانی سەر بەپارتی شاری کەرکوکیان بە پاساوی داگیرکاری چۆڵ کرد و 
یەکیتیش وەکو هیز و دەزگا ئەمنی و هیزی چەکدار و بەرپرسیاریەتی، لەبەرامبەر بە 
گوشاری حەشدی شەعبی، کە پێشتر یەکێتی پێش لەشکری بۆیان کردبوو، ناچار لە 

 شاری کەرکوک دورخرانەوە.
لەوکاتەوە بە کردەوە شاری کەرکوک لە ژێر سایەی قەڵەمرەوی بزوتنەوەی 
کوردایەتی و یەکێتی و پارتیدا نەماوە. لەو کاتەشەوە هات و هاواری حزبەکانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی خامۆش نابێتەوە و هەموویان باسی لەدەست چوونی شاری 
کەرکوک لەدەستی دەسەاڵتی کوردی دەکەن و هەموو هەوڵێك دەدەن بۆ ئەوەی 

 دەسەاڵتیان بگێڕنەوە بۆ ئەو شارە.
هات و هاواریشیان بۆ گەڕانەوە بۆ کەرکوک لە ژێر ناوی خزمەتکردن و بە کەرکوک 

 و خەڵکی زوڵملێکراوی!! کوردە!! لەو شارەدا.

تی سیاسی  سایه  ین که ند چه   شووڕایه له  م ئه
  ر و شۆڕشگێڕی  ئازادیخوازی تیکوشه

  ی کوردستان وه ره خۆ و ده  ناو  له  کورد
  پیشمه  و  کادر  شێکیان  پێکهاتووە کە به

تێکۆشەرەکانی   حیزبه  ر به سه  ی رگه
التی کوردستان و بەشێکیشیان  روژهه

سەربەخۆ و بێ الیەنن لە کاری حیزبایەتی 
دا .سەرجەم تێکۆشان وهەڵسوڕانی هاوڕێ 
یان لە جۆری خۆبەخشانە و دڵسۆزانەیە 

  م رجه سه  بۆ ئاگاداری .ئامانج بەدیهێنانی کۆمەڵگایەکی ئازاد پێشکەوتووە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ڵ  گه  له  کردنمانه  کار  قوناغە  م ئه  بو  ئێمه  کی چاال  یەنین،کە کارو گه ڕاده  کوردستان  ڵکی خه  اڵنی کومه

تێکۆشان   بۆ  کان حیزبه  ر سه  خستنه  مان بۆ فشار که دڵسۆزانی نیشتمانه  و  ران ڕۆشنبیران،تێکۆشه
رژەوەندی و سوودی خەڵکی  به  له  کگرتوو یه  کداری چه  هیێزی  کردنی یەک  دروست  و  کردن وکار

هەروەها ئامانجمان  .کانی خەڵکی کوردستان ئینسانی یه  لە ئازادی ومافه  پاریزگاریکردن   کوردستان، بۆ
ئیمزاکردنی سەند و بەڵێننامەیەکی نووسراوە لەالیەن مەکتەبی سیاسی حیزب و الیەنەکانی کوردستان کە 
تێڕوانین و فکر و بۆ چوونی جیاوازیان هەیە لەسەر کۆی گشتی مەسەلە وکێشە و چارەسەرەکانی ئێستا 
و داهاتوویی ڕۆژ هەاڵتی کوردستان کە ئەو بەڵێننامەیە ئیمزا بکەن کە بەهیچ جۆر و شێوەیەک شەڕی 

ئێمە وەک  . ناوخۆ ئەنجام نادەن ، هەر کێشەیەکیش بێتەئاراوە بە گفتوگۆ و لێتێگەیشتن چارەسەری بکەن
  ناوخۆیی  ڵچوونێکی هه تێک  جۆره  ر هه  شووڕای هاوپشتیی خەڵکی کوردستان تێدەکۆشین بۆ پێشگرتن له

سوود وەرگرتن لە  کان به شووڕا  ها روه . هه  وه ته خا دوور دە  کانمان تیه وایه  ته  نه  ئامانجه ئینسانی و  له  که
خەڵکی   دڵسوزانی  پێشنیارو تێڕوانین و بۆ چوونی ئازادیخوازان و یەکسانیخوازان و دۆستان و

پڕۆژەوبەرنامەی شارەستانی و پێشکەوتوو کە هاندەربێت بۆ   کردنی  کار دەکات بۆ ئاماده  کوردستان
گەشەی تێکۆشانی هێنانەدی ماف و ئازادی یەکانی خەڵکی ڕۆژ هەاڵتی کوردستان لە جۆری سیستەمی 

ئامانجمان تێکۆشانێکی هاوبەشی یەکگرتووانەی ئازادیخوازانی کوردستانە بۆ هێنانەدی   شووڕای دا.
سیستەمێکی شووڕای خەڵکی کوردستان کە خەڵک خۆی یاسا و سیستەمێکی شارەستانی و ئازاد 

 وپێشکەوتوو دابنێت و بەرگری لێ بکات
 ٨٦٢٢-٨-٨٢- ٨١٢٢ڕەشەمە٢شووڕای هاوپشتیی خەڵکی کوردستان  . 

٢٢بۆ الپەرە   

 
 دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو 

31-1-9132 

  به  ت ره با ڕاگشتی سه  ڕوونی  و رچا  به  بۆ
 !  کوردستان  ڵکی خه    هاوپشتیی   شورای

 لە بۆپێشەوەوە
خوێنەرانی خۆشەویستی بۆپێشەوە ئاگادار دەکەین کە 

ی مارس، رۆژی جیهانی ژنان دژ بە ئاپارتایدی جنسی، ٨بەبۆنەی 
 مارس، ژمارەیەکی تایبەت دەردەچێت... ٨بەرواری 


