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بەسەر کارەساتی هەڵەبجەدا  ١٣ئەمساڵ  ٣/٦١
تێدەپەڕێت... بەسەر کارەساتێکدا کە تیایدا بە 

 هەزاران ئینسان لە 
چاوتروکانێکدا، لە کیمیایی هەڵکێشران و 
ژیانیان لێ سەندرایەوە. کارەساتێک کە هەموو 
بوونەوەرێکی ژەهراویکرد و ژینگەی سیغناغ 

 کرد لە ژەهر.
ئەم کارەساتە جەرگ بڕە، لە کاتێکدا ڕوویدا 
کە جەنگی عێراق و ئێران لە کۆتاییەکانی خۆی 
نزیک دەبووەوە، لە کاتێکدا ڕوویدا کە 
بزوتنەوەی ناسیونالیستی کوردو حزبەکانی، لە 
ملمالنێی خۆیان لەگەڵ دەسەاڵتی فاشیستی 
بەعس، پاڵیان بە رژێمی ئاخوندەکانی ئیرانەوە 
دابوو تا لەو ڕیگایەوە بەشی دەسەاڵت لە 
رژێمی بەعس وەربگرن. وە لەو چوارچێوەیەدا 

بوونە پیشلەشکری پاسدار و هێزەکانی 
کۆماری مەرگ  و خوێن بۆسەر هەڵەبجە. 
ڕژێمی بەعسیش کە دەستی لەهیچ 
تاوانکارییەک لەدژی ئازادیخوازان لە عیراق و 
خەڵکی شۆرشگێری کوردستان نەدەپاراست، 
پێشلەشکری هێزەکانی حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی کردە پاساو و بیانوو بۆ 
کیمیابارانکردنی هەڵەبجە. سەر ئەنجام لەم 
تاوانە دڕندانەیەدا بە هەزاران ئینسانی بێتاوان 
بوونە قوربانی و گوردانێکی کۆمەڵەی 
زەحمەتکیشانیش کەوتنە بەر ئەو پەالمارەو 
ئەوانیش ژمارەیەکی زۆر لە پێشمەرگەکانیان 

 گیانیان لەدەستدا.
ئەم رووداوە لە هەلومەجێکدا پێکهات، کە 
دنیای بەرژەوەندخوازی سەرمایەو 

سەرمایەداری لەپێناو بەرژەوەندیەکانی 
خۆیاندا لەگەڵ دەوڵەتی فاشیستی عێراقدا 
بێدەنگەیان هەڵبژارد و چاویان لەو کردەوە 

 ئینسان کوژییە بە کۆمەڵە نوقاند.
ساڵ بەسەر ئەو کارەساتەدا  ١٣ئێستا کە 

تێدەپەڕیت، وە لەکاتێکدا... 

بزووتنەوەی کوردایەتی و حیزبەکانی لە پاڵ ڕژێمی 
دڕندەی بەعسدا بەرپرسن لە کارەساتی هەڵەبجەو دەبێ 

 تۆمەتبارانیان دادگایی بکرێن!

بە هەزاران لە سەندیکا و ئیتیحادیەکانی ژنان و حزب و 
ڕێکخراوە کۆمۆنیستەکان لە سەرتاسەری جیهاندا 

 2ی مارسیان زۆر بە گەرمی بەڕێوە برد!..ل٨ڕێوڕەسمی 

 8هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان ل

٢بۆ الپەڕە   
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 درێژەیوتەیژمارە...

هێشتا زامی هەڵەبجە زامێکی هەتوان نەکراوە، کارەساتی قڕکردنی شەنگال لە ساڵی 
دا، کەلەالیەن داعشەوە ئەنجامدرا، نەک هەر زامی قوڵی کارەساتی هەڵەبجەی ٤١٣٢

کوالندەوە، بەڵکو هاوکات دیسان رۆڵی حزبەکانی بۆرژوازی کوردیشی نیشان 
دایەوە، کە هەمیشە بەشێکی بەشدارن لەو کارەساتانە. ئاخر پێشتر دەزانرا داعش 
رووبکاتە هەر سەرزەمینێک حکومی خودا و قورعان بەسەرە نیزەی ئیسالم 
دادەسەپێنێ، بەڵی لەوەها حاڵەتێکدا کە هێزێکی زۆری پێشمەرگەو زێرەڤانی لەو 
شارە بوون، لەگەڵ هاتنی داعش رایان کرد، بێئەوەی راکردن یان پاشەکشە!!ی 
خۆیان بە جەماوەر رابگەیەنن تا ڕێوشوێنی خۆدەربازکردن بگرنە بەر و ئەو 
کارەساتە دڵهەژێنە بەدوای خۆیدا نەهێنێ. بەڵی خەڵکی شەنگالیان بەدەستی 
بەستراوەوە بۆ هیزە دڕندەکانی داعش بەجێ هێشت، کە بووە هۆی کوشتاری 
بەکۆمەڵ، ئیغتیساب و سەربڕین، ڕفاندنی هەزاران کەس و بەتایبەتیش ژنان و 
پاشانیش کڕین و فرۆشتن کردن بە ژنانی دەستبەسەرکراوەوە. ئەم کارەساتەش، ئەو 
ڕاستیەی خستەوە روو، کە بەجیا لە دڕندەیی رژیمی بەعس و هاوشێوەکانی، بەجیا 
لە دڕندیی داعش و هاوشێوەکانی، حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی هاوبەشی ئەو 
تاوانانەن و تاوانبارن. تاوانباری ئەم حزبانە لەم رووداوانەدا، هەر کاتی تاوانەکە نییە، 
بەڵکو دواتریش لەدرێژەی بەشدارییان لە تاوانەکاندا، دەست لە تاوانباری  بەرنادەن. 
کەیسی هەڵەبجە و شەنگال و دۆسیەی هەموو کارەساتەکانی تر دەکەنە ڕێگا و 
بەردەبازی گەیشتن بە بەرژەوەندیەنیان. وەکو کارت و سەرمایە بۆ سات و سەودا 
لەگەڵ الیەنە تاوانکارەکان و واڵتە چنگ خوێناویەکانی پشتیان و ناوچەکە... 

 بەدەستەوە دەگرن.
لەوەش واوەتر لەژێر ناوی ئاوەدانکردنەوەو قەرەبووکردنەوەیدا، ئەو ناوچە و 
شوێنانە دەکەن سەرچاوەی دزی و تااڵنی. هەموو ساڵیک یادی کارەساتەکە دەکەنە 
بەخشینەوەی بەڵین، بەاڵم لە دنیای واقعیدا، خۆیان لەهەموو بەرپرسیارییەتیەک 

ساڵ، هێشتا تۆمەتبارانی بەشدار لەو تاوانکارییەدا  ١٣دەدزنەوە. ئەوەی کەدوای 
نەدراونەتە دادگاو لێپرسینەوە، هێشتا ژمارەیەک لەو تۆمەتبارانە ئازادن یان بەپرسی 
حزبین، هێشتا پرسی بە جینۆساید ناساندنی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا بەشوێنی 
خۆی نەگەیشتووە، هێشتا دەوڵەتی عێراق ناچار بە دادگاییکردنی تۆمەتبارانی 
نەکراوەو خۆی لە قەرەبووکردنەوەی هەڵەبجە بێدەنگ کردووە، هێشتا بە وردی 
نازانرێ ژمارەی کوژراوەکانی هەڵەبجە چەند بووە؟ چەند بریندار بووە؟ چەندی ژن 
و مناڵ، یان پیاو بەتەمەن بووە؟ ژمارەی ونبووەکان چەندە؟ چەند کەس لە 
بریندارەکان گیانیان لەدەستداوە؟ ژینگەی هەڵەبجە و ئاو و هەوای ئەو ناوچەیە چ 
کاریگەرییەکی ئەو کیمیایەی لەسەرە؟ دەیان پرسیاری تر... دەسەاڵتی بۆرژوازی 
کورد دەخاتە بەردەم لێپرسینەوەی یاسایی و جەماوەرییەوە. لەوانەش واوەتر، 
سەرباری بەخشینەوەی ئەو هەموو وادەو بەڵینانە، هێشتا هەڵەبجە و زیندووەکانی 
هەڵەبجە، لە دۆخێکی نەخوازراودان،  هێشتا سیمای شارێکی ئەم سەردەمە بە 
هەڵەبجەوە نابینرێ. هێشتا جادەو ڕێگاو بان، پارک و ڕێژەی سەوزایی، شوێنی 

 سەرگەرمی بۆالوان و تازە الوان، ئایندەیەکی ئینسانی بۆ بەسااڵچوان... نابینرێ. 
بانگەشەی بە پارێزگاکردنی هەڵەبجە، نەک نەیتوانیووە، دەردە بێئەژمارەکانی هەڵەبجە 
دەرمان بکات، بەڵکو ئەم بریارە چونکە خودی دانیشتوانی هەڵەبجەو خزمەتکردنیانی 
ئامانج نییە، چونکە لەراستای قەرەبووکردنەوەی هەڵەبجە و بەرەوابینی بە 
پارێزگاکردندا نییە، بۆیە هێشتا بریندارانی هەڵەبجە بەدەست زامی هەڵەبجەوە 
دەناڵێنن. هێشتا کەسوکاری قوربانیانی هەڵەبجە دەکرێنە چاوچنۆکی دەسەاڵتێکی 
مافیایی و ژیان و گوزەرانیان شایستەی ئینسانی ئەم سەردەمە نییە. هەڵەبجە تا ئەو 
شوێنە الی دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی پیرۆزە، کە وەکو سەرچاوەی سواڵی 

 سیاسی، سواڵی داهات، سواڵی زەلیلی لەبەردەم نەیارانیاندا، پیشان بدەن.
ئەو مامەڵەیەی دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی لەگەڵ خەڵکی کارەسات لێدراوی 
کوردستان بەگشتی و هەڵەبجە بەتایبەتی، بەردەوام زامەکانی خەڵکی کوردستان 
دەکولێنێتەوە، ئەم رەفتارو مامەڵەیە، هەمیشە کارەساتەکان بە زیندووی دەهێڵیتەوە. 
خەڵکی کوردستان بەگشتی و بەتایبەتی تریش خەڵکی کارەسات بەسەرهاتووی 
هەڵەبجەو شوێنەکانی تری کوردستان، نابێت هیچ جۆرە خۆشباوەڕییەکیان 
بەدەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی و بەڵینە پوچەکانیان هەبێت. پێویستە بە هێز و 
ئیرادە نواندنی خۆیان کەیسی هەڵەبجە لەدەستی ئەو حزبانە دەبهێنن و خۆیان بۆ 
ئاوەدانکردنەوەی هەڵەبجە، بۆ بەدادگا کیشانی تۆمەتباران، بۆ بەجینۆساید ناساندنی 
لەئاستی کۆمەڵگەی نێوەدەوڵەتیدا، بۆ ناچارکردنی دەسەاڵت لەبەغدا بۆ 
قەرەبووکردنەوەیان، تا هەوڵدان بۆ پاککردنەوەی ژینگەی هەڵەبجە و بەتەنگەوە 
چوونی بریندارانی هەڵەبجە تیبکۆشن و لەو خەباتەشدا ئوردوی جەماوەری 
ئازادیخوازو ئینسان دۆست و بە پشتیوانی سەرەکی خۆیان بزانن. لەگەڵ ئەو 
ئۆردووەش بۆ کۆتاییهێنان بەدەسەاڵتی تااڵنچی بزوتنەوەی کوردایەتی تیبکۆشن کە 
هەم لە کارەساتی هەڵەبجەدا لەپاڵ رژێمی بەعسدا تۆمەتباران و هەم دوای کارەساتی 

 هەڵەبجەش، بە درێژەدان بە ستەم و بێمافی و چاونووقاندن لە تۆمەتباران، تاوانبارن.    
 

بە هەزاران لە سەندیکا و ئیتیحادیەکانی ژنان و حزب و 
رێکخراوە کۆمۆنیستەکان لە سەرتاسەری جیهاندا 

 ی مارسیان زۆر بە گەرمی بەڕێوە برد!٨ڕێوڕەسمی 
 ئامادەکردنی: شوان عەزیز

 .(Industriall)سەرچاوە٦ ماڵپەڕی 
 ئیندوستڕیەڵ. 

بەپێی ئەم ماڵپەڕەی سەرەوە کە لە 
ی ئازاردا باڵویکردەوە بە هەزاران ٣٣

لە گرووپی چاالکوانی ژنان و 
سەندیکاو ئیتیحادیەی ژنان 
لەسەرتاسەری جیهاندا ڕژانە سەر 
شەقامەکان و مەڕاسیم و ڕێپێوانی بە 

 ژمارە زۆر گەورەیان بەڕێخست.

ی مارسدا کە ڕۆژی ٨ژنان لە ڕۆژی 
جیهانی ژنانە دەستیان کرد بە ڕێپێوان 
و ڕێکخستنی بۆنە و مەراسیمی 

ی مارس ڕۆژی جیهانی خۆیانەو ٨ی مارسدا ئەوەیان دووپات کردەوە کە ڕۆژی ٨جۆراوجۆر. ژنان لە 
هەردەبێت بە زیندوویی بمێنێتەوە. دووپاتیان کردەوە کە تاکو ئێستاش لە زۆرێک لەواڵتانی ڕۆژهەاڵت و 
ڕۆژئاوادا و هەروەها لە واڵتانی خوارو وە سەرووی ئەم جیهانەی ئێمەدا هێشتا ژنان وەک پلە دوو لە 

 بەرامبەر پیاواندا مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت.

ماڵپەڕی ئیندوستڕیەڵ ئەوەی دووپات کردەوە کە هێشتا لەزۆرێک لە واڵنادا توندووتیژی لەبەرامبەر ژناندا 
بەکاردێت لەسەر بنچینەی جێندەرو ڕەگەزو هەروەها لەسەر بنچینەی ئێڵ جی بی تی کیو )لێسبیان، گەی، 
بایسێکشوەڵ و هەروەها کوێیری(. وە هەروەها تووندووتیژی و گێچەڵی سێکسی ڕۆژانە ڕووبەڕووی 
ملیۆنان ژن دەبێتەوە لە ماڵەکانیان و شوێنی کاریان و تەنانەت لە کاتی پشوو و بەسەربردنی ژیانی ئاسایی 

 ڕۆژانەشیاندا.

تاکو ئێستاش یاسایەکی جیگیر لە نێو یاسای نەتەوە یەکگرتووەکاندا نابینرێت کە بە کرداری ببێتە هۆی 
پاراستنی ژنان لە تووندوتیژی و گێچەڵە جۆراوجۆرەکان. ڕۆژانە ژنان دەکوژرێن و بە درندانەترین شێوە 
ئازار دەدرێن و گیانیان لێ دەسەنرێت. بە تایبەتی لەو واڵتانەی کە یاساو شەریعەتی ئیسالمی تێیاندا حوکم 

 دەکات ژنان هیچ بەهایەکیان بۆنامێنێتەوەو تەواوی مافەکانیان لێ زەوتکراوە. 

شایانی باسە لە کوردستانیش بەو بۆنەیەوە چەندین کۆڕ و سمینارو مەراسیم و چاالکی جۆراوجۆر بە 
مارسەوە لەالیەن حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان و ڕیکخراو و گروپە چەپەکان و ژنانی  ٨بۆنەی 

 ئازادیخوازو بەرابەریخوازەوە بەرێوەچوو...

 قوربانیانی توندوتیژی و نامووسپەرستی

 
* هەفتەی رابردوو ژنێکی الو بەناوی" م، 
ه" لە ناوچەی جوجەهەی سەر بەناوچەی 
سوما برادۆستی ئۆرمییە لەالیەن 
مێدرەکەیەوە کۆتایی بە ژیانی هێنرا... 
هۆکاری کوشتنی ئەو ژنە لەالیەن 
هاوسەرەکەیەوە ئەوە بووە کە لەگەڵ 

 کەسێکی دڵخوازی خۆی رۆشتووە...
* بەپێی هەواڵی ڕیکخراوی مافی مرۆڤی 

مارس، ژنێک بەناوی  ٧هەنگاو... بەرواری 
" مریەم موحبی" دایکی دوو مناڵ، 
دانیشتوی ئاوایی قەرەتەپەی سەر بە 
شاری سونقور تەنها بەو هۆیەوە کە 
درەنگ لەشارەوە گەراوەتەوە بۆماڵ 
لەالیەن هاوسەرەکەیەوە هەڵواسراوە...  

جیگای باسە ماوەیەک پیش ئیستاش ژنێک تر لە شاری بۆکان بەناوی" مونیرە ئابو" لەالیەن هاوسەرەکەیەوە 
 هەڵواسرابوو، کە دواتر گیانی لەدەستدا... 

کچێکی مێرمنداڵی  ٤١٣٢ی مارسی ٣٤* بەپێی هەواڵی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو، ڕۆژی سێ شەممە  
سااڵن بووە کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە. بەپێی  /٣کە تەمەنی “  ندا ئیسماعیلی”خەڵکی ئیالم بە ناوی 

 سەرچاوەی هەواڵەکە ئەو کچە لەماڵەکەی خۆیان، بەهۆی ناکۆکی خێزانییەوە خۆی هەڵواسیووە.
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مارکس لە بەشی سێهەمی کاپیتاڵ لە بەشێکدا لەژێر 
ناونیشانی ''قەیرانی سەرمایەداری'' سەرمایەداری دەخاتە 
بەرتیشکی شیکاریەکانیەوە و باس لە قەیرانی سەرمایەداری 
دەکات. سەبارەت بە قەیرانی سەرمایەداری بەم سەردێڕە 
دەست پێدەکات و دەڵێ: ''ڕێگری ڕاستەقینەی بەرهەمهێنانی 
سەرمایەداری، سەرمایە خۆیەتی''. پاش ئەمە دێتە سەر 
ئەوەی کە بڵێ: ''دەردەکەوێ سەرمایە و خۆبەرینکردنەوەی 
خاڵی سەرەتا و کۆتاییە''، واتە خاڵی سەرەتا و کۆتایی 
لەسەرمایەداریدا، سەرمایە خۆیەتی، مارکس لەوباوەڕەدایە 
کە پاڵنەری سەرەکی بەرهەمهێنان لە سەرمایەداریدا 
سەرمایەیە و بەم شێوەیە دەستنیشانی دەکات و دەڵێ: 
پاڵنەرو مەبەستی بەرهەمهێنان، تەنها بەرهەمهێنانە بۆ 
سەرمایە نەک بە پێچەوانەوە''. لێرەدا مارکس زۆر وردبینانە 
جەوهەری سەرمایەداری دەستنیشان دەکات و پێی وایە کە 
سەرمایەداری ئاراستەکەی لەبەرهەمهێناندا بۆ سەرمایە 

 دەچێ نەک بۆ بەرهەمهێنان خۆی.  
ئامڕازەکانی بەرهەمهێنان تەنها ئامڕازی بەرفراوانکردنەوەی  

بەردەوامی پرۆسەی ژیان و گوزەرانی کۆمەڵگەی 
بەرهەمهێنەران نییە. هەروەها مارکس باس لە 
سنووربەندیەکانی هێشتنەوەو پارێزگاریکردن لە بەهای 
سەرمایە و بەرفراوانکردنی دەکات کە لەالیەکەوە بەستراوە 
بە داماڵینی موڵک و خاوەندارێتی لە جەماوەری بەرینی 
بەرهەمهێنەران و لەالیەکی ترەوە هەژارکردنی ئەم سوپای 

بەرهەمهێنەرانە. ئەم سنوور و مەرزانە کە دەکەوێتە بەر 
ناکۆکیەوە لەگەڵ شێوازی بەرهەمهێنان کە لەالیەن سەرمایەوە 
خراوەتەگەڕ بۆ مەبەستی خۆی، بەرەو بەرفراوانکردنەوەی بێ 
سنووری بەرهەمهێنان دەچێت، بەرەو بەرهەمهێنان لە کۆتاییدا 
و بەرەو گەشەی بێ قەیدوشەرتی هێزەکانی بەرهەمهێنانی 
کۆمەڵگە و بەردەوام دەکەوێتە ناکۆکیەوە لەگەڵ سەرمایەی 
خۆبەرین کەرەوەی مەوجود دا )مارکس: کاپیتال، بەرگی سێ 

 چاپی ئینگلیزی(.  ٣٨٢٢، ساڵی ٤٥١یەم الپەرە 
هەر لەم ڕووەوە فردریک ئەنگلز باس لە سەرمایە و 
قەیرانەکانی دەکات و ڕوونی دەکاتەوە کە هێزی گەورەی 
بەرفراوان بوونی پیشەسازی و سەنعەتی نوێ کە وەک 
زەروورەت و پێویستیەک دێتە پێشەوە بۆ پەڕوباڵ کێشان و 
بەرفراوانبوون، هەم لەڕووی چۆنیەتییەوە و هەم لەڕووی 
چەندایەتیەوە. وە ئەم باڵکێشانە گاڵتەی بە بەرگریکردن و 
موقاوەمەتکردن دێت. لێرەدا مەبەست ئەوەیە کە بەرگری 
ناکرێت ئەم مەیل و رەوەندی بەرفراوانبوونەی بەرهەمهێنانی 
سەرمایەداری لەبەرئەوە بەرگریکردن گاڵتەجاڕییە. ئەم 
بەرگریکردنە لەالیەن بەکاربردن و مەسرەف و بەکارهێنانەوە 
دەبێت. لەڕێگەی فرۆشتنەوە واتە لە ڕێگەی بازاڕی کااڵکانی 

 پیشەسازی نوێ وە. 
توانای پەلکێشان و بەرینبوونەوە و تووندبوونەوە و 
گەورەبوونی بازاڕ سەرەتا لەالیەن یاسای جیاوازەوە بەڕێوە 
دەبرێت، کە گوڕو گوژمێکی زۆرکەمی هەیە لەبەراورد بەو هێز 
و تواناو بەرینبوونەوەیەی بەرهەمهێنان. کێش و باڵکێشانی 

بازاڕ ناتوانێ لەگەڵ بەرینبوونەوەو گەشە و بەرفراوانبوونی 
بەرهەمهێنان دا هاوئاهەنگ و هاوهەنگاو تەریب بێت. لەبەرئەوە 
بەرکەوتن و بەریەککەوتن حەتمی یە، چونکە هیچ چارەسەرێکی 
ڕاستەقینە ناتوانێ بخاتە ڕوو وە مادام  بەرهەمهێنانی 
سەرمایەداری لەپەل و پۆ ناخات و تێکی ناشکێنێ کەواتە 
بەرکەوت و بەریەککەوتن بەشێوەیەکی دەوری و ناوبەناو 
دەبێت. وە بەرهەمهێنانی سەرمایەداری دەکەوێتە بازنەیەکی 
بێهوودەوە واتە بەردەوام روودەدات و بەردەوام تێی دەکەوێت 
و چارەهەڵنەگرە و چارەسەری نییە )ئەنگلز: سۆسیالیزمی 

 ، چاپی ئینگلیزی(.  ٣٨٨١یۆتۆپی و زانستی، 
ەوە کاتێک یەکەمین قەیرانی ئابووری روویدا، ٣٨٤٥لە ساڵی 

تەواوی جیهانی سەنعەتی و بازرگانی و بەرهەمهێنان و ئاڵوگۆڕ 
لەنێو خەڵکی مەدەنی و سیڤیڵ دا لەیەک ترازا. بازرگانی وەستا 
و چەقی بەست و بازاڕ لێواو لێو بوو و کااڵ کەڵەکە و بێ 
ئەندازە زۆربوو و نەدەفرۆشرا، و پارە لەبەرچاو نەماو گووم 
بوو و ئعتیبار و کرێدت لەبەرچاو نەما و کارگەکان داخران. 
جەماوەری بەرینی کرێکاران پێویستیان بە هۆکارەکانی 
گوزەران و بژێویە ئەویش لەبەرئەوەی هۆکارەکانی بژێوی و 
گوزەرانی ئێجگار زۆریان بەرهەمهێناوە. ئیفالس و مایە پووچ 
بوون بە دوای ئیفالس دا دێت و رکود و ریسێشن چەند ساڵێک 
دەخایەنێت، هێزەکانی بەرهەمهێنان و بەرهەم و کااڵکان خراپ 
دەبن و لەدەست دەچن، تا لەکۆتاییدا ئەو کااڵ کەڵەکە بووە 

 وردە وردە سەرف دەبێ و بە فیلتەردا دەڕوات.
 ماویەتی

 مارکس و قەیرانی سەرمایەداری

  

 ساالر حمە سەعید: ئامادەکردنی

دنیالینگەوقوچە،دەبێلەسەرپێیخۆی
دابنرێتەوە،ئەمەئامانجیشۆڕشیکۆمۆنیستی

 چینیکرێکارە...
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ساڵ بەسەر  ١٣سێ  /٣بۆپێشەوە: 
کارەساتی کیمیابارانی هەڵەبجەدا تێدەپەڕێت، 

ساڵ بەسەر ئەو کارەساتەدا، چۆن  ١٣دوای 
 دەڕواننە ئەو رووداو کارەساتە؟

پرسیارە وەاڵم نەدراوەكانی  علی مەحمود:
ئەوكات تا ئێستا لە شوێن خۆیان ماون، 
كەس وەاڵمیان ناداتەوە و بكەرانیش یەك لە 

نهێنییەكان و مێژووە  ،دوای یەك دەمرن
ڕاستەقینەكە دەبەنە گۆڕەوە. كێ بڕیاریدا 
هەڵەبجە بكاتە رێگای چوون بۆ كەربەال؟ بۆ 
خەڵكەكەی لە تاوانەكە ئاگادار نەكرانەوە؟ بۆ 
ڕێگا لە خەڵك گرترا؟ پارەی بانكەكەی 
هەڵەبجە چی لێهات؟ كێ بڕیار بە دەستی 
تاوانی هەڵەبجە بوو...؟؟؟ ئەمەو دەیان 
پرسیاری دیكە. ئەگەر سەدام حوسێن 
دیوێكی تاوانەكە بوبێت؟ و تاوانی جەنگ و 
تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی و تاوانی جەنگی 
ئەنجام دابێت. ئەوا دیوەكەی دیكەی الیەنە 
بەشداربووەكانە )یەکێتی نیشتمانی 
کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان، 
حیزبی سۆشیالیستی کوردستان، 
بزووتنەوەی ئیسالمی و مەجلس ئەعال( 
لەگەڵ ئێران. ئەوانیش تاوانیان لە پرۆسەكە 
ئەنجامداوە! وەلێ كەس لێیان ناپرسێت و لە 
یادی تاوانەكەشدا نەبێت بێدەنگی لێدەكەن! لە 
دادگای بااڵی تاوانەكانیش بۆی دەرچوون! 
ئەگەر هەڵەبجە كیمیاباران نەكرابایا؟ ئێستا 
وەك ڕاپەرین هەزار باوكی هەبوو! وەلێ 
دەزانن تاوانبارن، بۆیە نە ئەندازیاری هەیە و 
نە نەخشە داڕێژەر و نە سەركردە، 

 .چاالكییەكی هەتیوی بێ دایك و باوكە!!!
بۆپێشەوە: کۆمەڵەی قوربانیانی هەڵەبجە 
رایانگەیاند، کە لیستی بریندارانی هەڵەبجە 
شێوێندراوە، و کەسانێک خراونەتە 
لیستەکەوە کە بەرکەوتەی کیمیایی نین و لە 

سێ دا لە هەڵەبجە نەبوون، بۆچی ئەو  /٣
لیستانە دەشێوینرێت؟ تەنها لەبەر بەشێک لە 

 منحەیە؟ 

ئەم كێشەیە لە پێشمەرگەی  علی مەحمود:
دێرین، شەهید، زیندانی سیاسی، ئەنفال و 

برینداراندا هەیە! حیزبە دەسەاڵتدارەكان و 
بەرپرسەكانیان هەمووو شتێكیان شێواندووە 
و دەستیان خستۆتە هەموو لیستەكانەوە. 
برینداری وا هەیە هێشتا ناوی داخل نەكراوە!

ساڵە دەتلێتەوە بەدەم ئازاری  13؟ كەچی 
 چەكی كیمیاوییەوە!

بۆپێشەوە: لەئاستی فەرمی و نێو دەوڵەتیدا، 
چ هەنگاوێکی بەرجەستە نراوە، بۆ 
قەرەبووکردنەوەی قوربانیانی هەڵەبجە؟ بۆ 
بەسزا گەیاندنی تۆمەتبارانی ئەو کارەساتە؟ 

 بۆ بە جینۆساید ناساندنی؟ 
لە ئاستی نێونەتەوەییدا،  عەلی مەحمود:

دادگاییكردنی فرانس ڤان ئانرات یەكەم كار و 
بە بەرهەمترین كار بووە كە كراوە. هەم بۆ 
دادگاییكردنی یەكێك لە هاوبەشانی تاوانەكە 
كە بازرگانێكی چەكی كیمیاوی بوو. هەم بۆ 
بە دۆكۆمێنتكردنی تاوانی هەڵەبجە، 
سەردەشت، زێوێ، گۆپتەپە، زەردە و ئەنفال 
و ...تاد، لە دادگاییەكەدا تاوانەكە وەك تاوانی 
جەنگ و تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی ناسێنرا. 
هاوكات لە كەنەدا پەرلەمان بڕیاریدا تاوانەكە 
وەك تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی بناسێت. دوای 
ئەم دوو هەوڵە؛ هەوڵی گەورەی دیكە نییە، 
ئەوەی هەیە دەنگدان بووە لە پەرلەمانەكان، 
یاخود چەند پەرلەمانتارێك هەڵوێستیان 

 دەربڕیوو.ە ئەمەی دەیڵێم بۆ هەڵەبجەیە. 
بۆپێشەوە: التان وایە دەبێ چ بکرێت، 
بۆئەوەی کارەساتی لەشێوەی هەڵەبجە، 
دووبارە نەبێتەوە؟ دەوڵەتی عێراق 

 لەوبارەیەوە چی دەکەوێتە ئەستۆ؟
علی مەحموود : تاوانباران دادگایی بكرێن و 
لە سزا ڕزگاریان نەبێت. عێراق ببێتە ئەندامی 
دادگای تاوانی نێو دەوڵەتی، بازرگانی چەكی 

 کۆمەلکوژ قەدەغە بكرێت.
 
 

دیمانە لەگەڵ علی 
مەحمود؛ 

چاالکوانی 
سیاسی و 
مەیدانی 

بەجینۆساید 
ناساندنی هەڵەبجە 
و ئەنفال. هەروەها یەکێک لە دامەزرێنەرانی 

 ڕێکخراوی چاک

پرسیارە وەاڵم نەدراوەكانی ئەوكات تا عەلی مەحمود: 
ئێستا لە شوێن خۆیان ماون، كەس وەاڵمیان ناداتەوە و 

نهێنییەكان و  ،بكەرانیش یەك لە دوای یەك دەمرن
 مێژووە ڕاستەقینەكە دەبەنە گۆڕەوە...

ساڵ بەسەر کارەساتی هەڵەبجەدا، دەسەاڵتی سیاسی لە کوردستان، ئەو  ١٣بۆپێشەوە: دوای 
کەیسەی وەکو سەرمایەی سیاسی بەدەستەوە گرتووە، کەچی بۆ قەرەبووکردنەوەی هەڵەبجە 

 کەمترین هەنگاو نانێت، چۆن دەڕوانە ئەو مامەڵەیەی دەسەاڵتی سیاسی؟
هەمیشە بە درێژایی سااڵنی دوای جینۆسایدی هەڵەبجە، دەسەاڵتی سیاسی کوردی،   درەو مەهدی:

تەنها وەک ناوێک و بەکارهێنانی سیمبوڵ بوونەکەی هەڵەبجەی لەبیر بووە، بۆ بەرژەوەندی خۆی 
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا. دەنا، هەمیشە ئیشی لەسەر پەراوێزخستن و شکاندنی شکۆی ئەم شارە 

ئەمەش مامەڵەیەکی زۆر ناتەندروست و  کردووە، نەک خزمەتکردنی شارەکە و دانیشتوانەکەی.
 .بەرژەوەندخوازانە بووە لەگەڵ شارێکی جینۆسایدکراودا

 
 بۆپێشەوە: خەڵکی هەڵەبجە، دەبێ چۆن مامەڵە لەگەڵ کەیسی هەڵەبجە و قوربانیەکانی بکەن؟

خەڵکی هەڵەبجە پێویستە بۆ هەمیشە کەیسی هەڵەبجە و قوربانیەکانی لە یادەوەری   درەو مەهدی:

خۆیان و نەوەی داهاتوویاندا،بچەسپێنن. پێویستە ئەو هاوشاریانە، بێتاقەت نەبن لە هەوڵیان بۆ 
 بەجینۆساید ناساندنی کەیسی شارەکەمان، لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی

 .بەردەوام پڕۆتێستۆی جینۆساید بکەن لە هەر شوێنێکی دونیا ڕوو بدات
 

بۆپێشەوە: کۆمەڵەی قوربانیانی هەڵەبجە رایانگەیاند، کە لیستی بریندارانی هەڵەبجە شێوێندراوە، و 
سێ دا لە هەڵەبجە نەبوون،  /٣کەسانێک خراونەتە لیستەکەوە کە بەرکەوتەی کیمیایی نین و لە 
 بۆچی ئەو لیستانە دەشێوینرێت؟ تەنها لەبەر بەشێک لە منحەیە؟ 

 
بێگومان، ئەگەر ڕووداوێکی وا ڕوویدا بێت، کاری کەس نییە، دەستی حیزب نەبێت لە   درەو مەهدی:

  .کایە حکومیەکاندا، ئەو لیستی ناوەکانی شێواندووە
 

چونکە حیزبی کوردی، بەتایبەت ئەوانەی کە چەندین ساڵە کۆنتڕۆڵی هەموو جومگەکانی 
حکومڕانیان کردووە، پەنا بۆ هەموو سێکتەر و جێگا و ئیمتیازێک دەبەن، کە بیبەخشنە ئەندام و 
الیەنگرانی خۆیان بۆ ڕازیکردنی دڵیان و هێشتنەوەیان لەدەوری خۆیان، ئەگەر چی ئەو سێکتەرە 

 .لیستی ناوی شەهیدانی هەڵەبجەش بێت

دیمانە لەگەڵ درەو 

مەهدی؛ مامۆستا و 

دانیشتووی شاری 

هەڵەبجە لە 

سەردەمێکدا 

چاالکوانی مەدەنی 

بواری کێشەکانی 

هەڵەبجە بووە. 

 سەبارەت بە کارەستانی هەڵەبجە

بە درێژایی سااڵنی دوای درەو مەهدی: 
جینۆسایدی هەڵەبجە، دەسەاڵتی سیاسی 
کوردی، تەنها وەک ناوێک و بەکارهێنانی 

سیمبوڵ بوونەکەی هەڵەبجەی لەبیر بووە، بۆ 
بەرژەوەندی خۆی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا. دەنا، 

هەمیشە ئیشی لەسەر پەراوێزخستن و 
شکاندنی شکۆی ئەم شارە کردووە، نەک 
 خزمەتکردنی شارەکە و دانیشتوانەکەی
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بۆپێشەوە: لە کارەساتی هەڵەبجەدا، بەجیا لە 
دڕندەیی بەعس و دەوری جمهوری ئیسالمی 
ئێران، حزبە کوردییەکان و بەشیک لە 
بەرپرسەکانیان، رۆڵیان هەبووە، بۆچی تا 
ئێستا کەس لەو بەرپرسانە توشی 

 لێپێچینەوەی یاسایی نەکراونەتەوە؟
ڕاستیەکەی هۆکار زۆرن  کاوە عومەر:

بۆئەوەی کە هەتا ئێستا لیپێچینەوە لە سەرانی 

ناسیۆنالیزمی کورد نەکراوە. سادەترینیان 
ئەوەیە کە ئەو حیزبانە خۆیان بااڵدەستن 

ساڵە لە ٤٢لەکوردستان، و ئەوە بۆ زیاتر لە 
کوردستان حاکمیەتیان هەیە، وە خۆیان یاساو 
قانون دادەڕێژن وبەڕێوەی دەبەن. هەروەک 
دەزانن ئەم حاکمیەتەشیان بەهۆی بوونی 
ستەمی نەتەوایەتی وکێشەی میللی لە عێراق 
وناوچەکەدا داسەپاندووە. خەڵکی کوردستان 
خۆشباوەڕیەکی زۆریان بەناسیۆنالیزم هەبووە 
و قوربانیەکی زۆریان لەریزی ئەوحیزبانە 
داوە، بەئومێدی کۆتاییهێنان بە ستەمی 
نەتەوەیی وچارەسەری کێشەی میللی لەگەڵ 
دەوڵەتی ناوەندی وگەڕانەوە و بەدەستهینانی 
ماف وئازادیەکانیان. لە الیەکی تریشەوە 
بەشێکی زۆر لەو حیزبە ئیسالمیانەی کە ئێستا 
لە عێراق دەسەاڵتدارن هاوشێوەی حیزبە 
ناسیۆنالیستەکانی کوردستان بەشداربوون لە 
داگیرکردنی هەڵەبجەدا و بەناوی هێزەکانی 
بەدەر کە باڵی سەربازی ئەنجومەنی بااڵی 
ئیسالمی لە عێراقیان پێکدەهێنا، هەربۆیە هیچ 
ئومێدێک بەدادگایی گەیاندنی ئەو حیزب 
وسەرکردانە لەم بارودۆخەی کە خۆیان 
دەسەاڵتدارن بوونی نییە. هەروەک ئەبینن کە 

ساڵە ٤٨لەعێراق ئێستاش ئەوە زیاتر لە 
ئەوحیزبانە بەپشتیوانی ئەمریکاو 
هاوپەیمانەکانی و دەوڵەتە کۆنەپەرستەکانی 
ناوچەکە دەسەاڵتیان بەسەر خەڵکی عێراق 
وکوردستاندا سەپاندوە. بەکورتی بۆ بەدادگایی 
گەیاندن وسزای تاوانباران وگێڕانەوەی مافی 
قوربانیانی تاوانەکانیان پێویستی بە 
گۆڕانکاریەکی ڕیشەیی لە دەسەاڵت وسیستمی 

دادوەری هەیە لە عێراق وکوردستاندا. وە 
سیستمێکی ئینسانی وئازادیخوازانە کە لەسەر 
بنەمای ماف وئازادی وپارێزگاری لەکەرامەتی 
ئینسانی دامەزرابێت، ئەوکاتە دەتوانرێت لە 
دادگایەکی ئاشکرادا تاوانباران دادگایی بکرێن 
وسزای تاوانەکانیان وەربگرن. جا ئەگەر 
زیندوبن یان مردوو. بەاڵم ئەمە بەومانایە نییە 
کەلە ئاستی کۆمەڵگەدا ئەو حیزب وسەرکردانە 
بەتاوانبار نەناسێنیت وە کاری بۆ نەکەیت، 

پێویستە بزووتنەوەی کۆمۆنیستی وچەپ 
وڕێکخراوە ئازادیخواز و ئینسان دۆستەکان 
ئەو مەسەلەیە بەجدی وەربگرن، و ڕووی 
ڕاستەقینەی ئەو حیزب وسەرکردە 
ناسیۆنالیست وئیسالمیە کوردی وعەرەبیانەی 
بەشداربوون لە تاوانی کیمیابارانی هەڵەبجە و 
هەموو ئەوتاوانانەی تر کە ئەم حیزب 
وسەرکردانە ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ 
دەستیان تێیدا بووە لە دژی خەڵکی 
کوردستان، ئەبێت ئەوانە لە جیاتی سەرکردەی 
سیاسی وئەحزابی سیاسی وەک دەستەو تاقم 

 وکەسانی تاوانبار بەکۆمەڵگە بناسێنین.
 

بۆپێشەوە: لەناو جەرگەی کارەساتی 
هەڵەبجەدا، ژمارەیەک بەرپرسی حزبی، 
خەریکی تااڵنی و دزی بوون، تەنانەت پەنجەی 
ژن و گەردنی ژنانی کیمیایی لێدراو، بردراو 
زامدار کرا، بۆ بازنی دەست و ملوانکەی 
ملیان... ڕەفتاری ئەو بەرپرسانە چۆن تەماشا 

 دەکەن؟
 

بەداخەوە بەڕاستی  کاوە عومەر:
کاروکردەوەی ئەو حیزبانە لەکاتی کیمیاباران 
ودواتریش برینی کارەساتەکەی الی خەڵکی 
هەڵەبجە و هەموو ئەوکەسانەی کە ئەو 
هەوااڵنەیان بیستوە سەدجار قوڵتر 
کردوەتەوە. ڕاستیەکەی ئەم تاوانانە 
هاوشێوەیان زۆر دەگمەنە. ئاخر ئێمە 
داگیرکاری و تااڵنی ئەنفاڵی سەردەمی جەنگ 
وداگیرکارییەکانی ئیسالممان لەژێر ناوی 
فتوحاتا بیستووە، بەاڵم ئەگەر ئەوان بیانویان 

داگیرکردنی سەروماڵی کافران بوو، ئاخر خۆ 
ئەوانەی پێش پاسدار کەوتوبوون بۆ 
داگیرکردنی خاک وسەروماڵی دوژمن وکافران 
نەبوو، بەڵکو بۆ سەر خاکی خۆیان و 
کەسوکار و هاوزمانانی خۆیان بوون، ئەوە 
بەهیچ شێوەیەک قابیلی بڕواکردن نییە کە 
کۆمەڵێک ئەحزاب لە پیناوی مانەوە و 
بەرژەوەندی خۆیاندا سڵ لەهیچ تاوان 
وکاولکاریەک نەکەنەوە. بەداخەوە من ناوێک 

شک نابەم لە میژوودا بۆ بەراوردکردنی ئەم 
 مشتە تاوانبارو تااڵنچیە.

 
بۆپێشەوە: کارەساتی هەڵەبجە لە چوارچێوەی 

جەنگی کۆنەپەرستانەی عێراق و ئێراندا 
ڕوویدا، بۆچی هەڵەبجە کرا بە نیشانەی چەکی 
کیمیایی؟ رۆڵی حزبەکانی ئەوکاتەی 
بزوتنەوەی کوردایەتی لەو ڕووداوەدا چی 

 بوو؟
 

ئەوەی کە زۆر جگەی نیگەرانیە کاوە عومەر: 
ئەوەیە کە چەند ساڵ بەر لە کارەساتی 
کیمیاباران و ئەنفال ڕژێمی بەعس لە زمانی 
عەلی حەسەن مەجید ناسراو بە )عەلی 
کیمیاوی(وە، لەوەاڵم بە هەڕەشەی فەرەیدون 
عەبدولقادر لە کاتی گفتوگۆی یەکێتی 
نیشتیمانی لەگەڵ بەعس کە وتبووی" ئەگەر 
داواکاریەکانمان قبووڵ نەکەن؟ ئەوا لەگەڵ 
ئێران ڕێک دەکەوین، و پاسدار دێنینە 
سەرتان". ئەویش وتبووی "یەک پاسدار بهێنن 
ئەوە کوردستان کاول دەکەین و هەمووی 
دەسوتێنین". مام جەالل خۆشی لە گفتوگۆیەکدا 

پاش کیمیابارانی شێخ وەسانان هەر تەئکید 
لەوە دەکاتەوە، کە ئەمان گوێیان 
بەهەڕەشەکانی بەعس نەداوە کە وتویانە 
کوردستان دەسووتێنین و کیمیاویتان 
لێئەدەین. سەبارەت بە وەاڵمی 
پرسیارەکەشتان هەڵەبجە شارێکی سەرسنورە 
ولەگەڵ ئیران زۆر نزیکن، وە پێش 
کیمیابارانیش بەهۆی هیزە ئیسالمیەکان 
وبەرەی کوردستانیەوە کۆماری ئیسالمی 
بەردەوام دەستێوەردانی هەبوو. بەاڵم لەو 

ساڵ ٨کاتەدا جەنگی ئێران وعێراق نزیکەی 
بوو بەردەوام بوو هێزەکانی هەردووال 
بەتەواوەتی هیالک ببوون. لەوکاتەدا حیزبی 
بەعس کە بە هاوکاری ونزیکبوونەوەی 
هێزەکانی بەرەی کوردستانی و کۆماری 
ئیسالمی زانیبوو زۆر توڕە ببوو، ئەوە بوو 

ئەگەر بەهەڵە نەچووبم یەکێتی  ٣٢٨٧ساڵی 
پێش هێزێكی پاسدار کەوتن لە ناوچەی 
گەرمیان و قەرەداخ بۆ لێدانی بیرەنەوتەکانی 
زەمبور لەنزیک کەرکوک. حیزبی بەعس 
لەوەاڵمدا هێرشی کردەسەر ناوچەی 
سەرکردایەتی یەکێتی و لە زۆر لە ناوچەکان 
دەستی بە ڕاگوێزانی الدێکان کرد، وە 

بەشێوەیەکی دڕندانە ٣٢٨٨لەسەرەتای ساڵی 
هێرشی فراوانی دەستپێکرد بۆسەر ناوچەی 
سەرکردایەتی یەکێتی. یەکێتی وبەرەی 
کوردستانیش بۆ کەمکردنەوەی فشاری ئەم 
هێرشانە و کۆماری ئیسالمیش بۆ 
کەمکردنەوەی ئەو فشارانەی کەلە بەرەکانی 
جەنگ لە ناوچەکانی تردا، پالنی ئەوەیان دانا 
کە هێرش بکەنە سەر هەڵەبجە، و بەپێی ئەو 
نەخشەی ئەوکاتە باسیان دەکرد بڕیار وابوو 
لە ناوچەی دەربەندیخان وقەرەداخەوە هێرش 
بکەن وناوچەی سلێمانی هەتا دوکان وئەو 
 ناوچەیە بەفراوانی بەقەولی خۆیان ئازاد بکەن. 

 
بەداخەوە هەموو ئەمانەش لە کاتێکدا بوو کە 
ماوەیەکی زۆر دوور نەبوو کە دەنگۆی ئەوە 
هەبوو کە عێراق بەگازی فۆسفۆڕ لە فاوی  
داوە، کە سوپای ئێران بەشێکیان داگیر 
کردبوو وەیان ماوەیەکی زۆر نەبوو کە شیخ 
وەسانان کیمیاباران کرابوو لەالیەن حیزبی 
بەعسەوە. بۆ کورد ڕۆلی ئەو حیزبانە کە هەتا 
ئێستاش بەردەوامە و ئەزمونیان لێ 
وەرنەگرتووە چاوساغی وپێشکەوتنی سوپای 
داگیرکەرو کۆنەپەرستی دەوڵەتانی ناوچەکە 
بووە. ئیمە لەدوای کیمیابارانیش چەندین جار 
شاهیدی پێش پاسدار و جاندرمەو سوپای 
بەعس کەوتنی یەکێتی وپارتی وحیزبە 
ئیسالمی و قەومیەکانی تری کوردستان 

 بووین.
 
 

دیمانە لەگەڵ کاوە عومەر؛ 
ڕزگاربوویەکی کارەساتی کیمیابارانی 

هەڵەبجە و ئەندامی ڕابەری حیزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاری چەپی عێراق 
 سەبارەت بە یادی کارەساتی هەڵەبجە

بۆ بەدادگایی گەیاندن وسزای تاوانباران وگێڕانەوەی مافی قوربانیانی تاوانەکانیان کاوە عومەر: 
پێویستی بە گۆڕانکاریەکی ڕیشەیی لە دەسەاڵت وسیستمی دادوەری هەیە لە عێراق وکوردستاندا. وە 
سیستمێکی ئینسانی وئازادیخوازانە کە لەسەر بنەمای ماف وئازادی وپارێزگاری لەکەرامەتی ئینسانی 

دامەزرابێت، ئەوکاتە دەتوانرێت لە دادگایەکی ئاشکرادا تاوانباران دادگایی بکرێن وسزای 
 تاوانەکانیان وەربگرن. جا ئەگەر زیندوبن یان مردوو. 

کاوە عومەر: بەڕاستی کاروکردەوەی ئەو حیزبانە لەکاتی 
کیمیاباران و دواتریش برینی کارەساتەکەی الی خەڵکی 

هەڵەبجە و هەموو ئەوکەسانەی کە ئەو هەوااڵنەیان بیستوە 
 سەدجار قوڵتر کردوەتەوە.
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سەرۆک بەمانای دەسەاڵتی تاکە کەس 
لەبڕیاردان و لەبەڕێوەبردندا، سەرۆک واتە 
کەسێک لەهەمووان زیاتر حیساب بۆ تێڕوانین 
و بۆچوون و فکرو سەرنجەکانی دەکرێ. 
کەسانی خوارەوە دەبێ ملکەچی بڕیار 
وفەرمانەکانی بن، زۆرجار سەرۆک دەبێتە 
دیکتاتۆرو خۆسەپێن بەسەر مرۆڤەکانی تردا. 
هەندێکجار سەرۆک دەبێت مایەی گۆڕانکاری 
باشتر و نوێ تر لەسیستەم وکۆمەڵگەدا، بەاڵم 
ئەمە زۆر دەگمەنە کە سەرۆک دوای 
وەرگرتنی دەسەاڵت و گۆڕانکاری کردندا 
لەسیستەم و دەسەاڵت دا بەجۆرکی 
دیموکراسی و مەدەنی خۆی واز لە کورسی 
دەسەاڵت بهێنێت دابنێشت، وەک کەسایەتێکی 
ئاسایی کۆمەڵگە بمێنێتەوە. زۆربەی جار 
سەرۆکەکان لەڕێگای حیزبەکەیانەوە دەکرێنە 
سەرۆک کە بۆحیزبەکەیان لەسەرەتادا 
لەڕێگای ئەندامانی کۆنگرەی حیزبەوە دەبێتە 
سەرۆکی حیزب )سکرتێر( ی حیزب، دواتر 
ئەو سەرۆکە دەکرێتە سەرۆکی دەوڵەت و 
حکومەت سەرەتا لەدووشێوازدا دەکرێتە 
سەرۆک، شێوازێکی سەرۆک کە لەڕێگای 
هەڵبژاردنی گشتی خەڵکەوە کە حیزبەکەی 
پڕوپاگەندەی بۆدەکات وپاشان بەدەنگی خەڵک 
دەبێتە سەرۆک، دواتر خەڵک ناچار دەکرێن 
بەبڕیار وفەرمانەکانی ڕازبن وجێبەجێی بکەن 
لەجۆری یاساو بڕیارەکانی دا. شێوازی دووەم 
ئەوەیە سەرۆک لەڕێگای کودەتایی 
سەربازیەوە دەبێتە سەرۆک لەحکومەت و 
دەوڵەتدا. زۆرجار کودەتا لەناوحیزبەدا دەکرێ 
سەرۆکی تازە دێتە سەر دەسەاڵت، لەم 
شێوازدا دەسەاڵتەکان بەزۆربەی جار قۆرغ 
دەکرێ لەالیەن سەرۆکەوە. لەسەردەمی ئەم 
سەرۆکانەدا زۆربەی جار دەسەاڵتی 
دیکتاتۆری گەشەدەکات دەمێنێتەوە، ئازادی 
ڕادەربڕین لەبەرژەوەندی سەرۆکی حیزب و 
سکرتێری حیزب و سەرۆکی دەوڵەت پیادە 
دەکرێ، ئازادی ڕەخنەگرتن و ئازادی 
ڕێکخراوبوون و ئازادی ڕادەربڕین قۆناغ 
بەقۆناغ زیاتر یاساغ وقەدەغە دەکرێ. 
ئابووری حیزب و ئابووری واڵت وگەشەی 
ئابووری وبازرگانی بۆ سوود و بەرژەوەندی 
سەرۆک بەکاردێت. سەرۆک وحیزبی 
دەسەاڵتدار بەئارەزووی خۆیان تەخشان 
وپەخشان دەکەن ولە بوارەکانی بەرهەمە 
ئابووری و بازرگانییەکان بۆقازانج و سوودی 
خۆیان بەکاردەهێنن بۆئەوەی زیاتر درێژە 
بەتەمەنی مانەوەی خۆیان بدەن. سەرۆکی 
حیزبەکان هەموو هەوڵێک دەگرنەبەر بۆئەوەی 
هەتا تەمەنیان هەیە بەسەرۆکی بمێنەوە کەس 

نەتوانێت داوای گۆڕانی سەرۆک بکات. 
ڕوبەڕووی هەموو ئەوانە دەبێتەوە کە داوای 
گۆڕانی سەرۆک دەکەن. تەنانەت لەکاتی 
هەبوونی کێشە وقەیرانەکانی حیزبدا کە 
خواستی چاکسازی دەبێتە خواستی زۆرینەی 
کادیر وئەندامانی حیزب، یان لە ناودەوڵەت 
وحکومەتدا دەبێت خواستی زۆرینەی خەڵک 
بۆچاکسازی وگۆڕانکاری لەبەرنامە و 
پڕۆگرامی ئیدارەدانی حیزب یان دەوڵەت 
وحکومەت، سەرۆک هەموو هەوڵێک 
دەگرێتەبەرو پارەیەکی زۆر خەرج دەکات و 
تەخشان وپەخشانی پێ دەکات بۆئەوەی ئەو 
چاکسازی وگۆڕانکاری یە ڕوودەدات 
لەبەرژەوەندی سەرۆک و بنەماڵەی سەرۆک 
بێت وبەرژەوەندی و سوودی سەرۆک و 
بنەماڵەکەی بپارێزێت و گرێنتی مانەوەو 
پاراستنی دەسەاڵتی سەرۆک بەهەرجۆرێک 
بێت بپارێزێت و گرینگی وبایەخی زۆری 
پێبدات. کەواتە هەر چاکسازی و 
نەخشەڕێگایەک کەببێتە هۆی الوازی 
وکەمکردنەوەی دەسەاڵتی سەرۆک ڕێگری 
بۆدروست دەکات و سیناریۆی جۆڕاوجۆری 
بۆساز دەکات، ئەمەش تەنها بۆ پاراستنی 
بەرژەوەندی وسوودی سەرۆک و بنەماڵەکەی. 
هەربۆیە چاکسازی وڕیفۆرم دەبێتە کارێکی 
مەحاڵ لەسایەی ئەوجۆرە سەرۆکانە. بۆیە 
تەنها ڕێگا بۆهێنانەدی گۆڕانکاری باشتر 
شۆڕش لەناو کۆمەڵگە یان حیزبی سەرۆکدا 
دەبێتە دوا ڕێگاچارەی هێنانەدی ئاسۆیەکی 
نوێی باشتر کەسوودی بۆمرۆڤەکانی کۆمەڵگە 
بەگشتی هەبێت. هەربۆیەش زۆرینەی حیزبە 
کالسیکیەکان هەتا دواساتەکانی تەمەنی 
سەرۆک هەر بەسەرۆکی دەمێنێتەوە دواتر 
ئەگەر سەرۆک مرد بەنەخۆشی یان 
بەتیرۆرکردن ئەوا ئەو حیزبە تووشی 
پارچەپارچە یان بەش بەش دەبێت، هەریەکە 
بەناوێکەوە تێکۆشانی سیاسی خۆیان دەکەن. 
ئەمەش دەرئەنجامی ئەوەیە کەسەرۆک 
وسەرکردایەتی ئەوحیزبە هەرگیز لەخەمی 
دروستکردنی کەسی سەرکردەدا نەبوون 
ئەوەندە لەخەمی کوشتنی ئیرادەی سەرکردەدا 
بوون لەناو ئیرادەی هەرکادیرو ئەندامێکی 
حیزبەکەیاندا، ئەگەرچی سەرجەمی بانگەشەو 
پڕوپاگەندەی ڕاگەیاندنی حیزب لەژێر ناوی 
ئازادی ودیموکراسی و مافی مرۆڤ و ئازادی 
ویاساکان بووەو کاریان کردووە، بەاڵم 
لەمەیدانی کارکردندا پێچەوانەوە بۆتەوە 
کەبەپێچەوانەی چەسپاندنی دیموکراسی 
وئازادی ومافی مرۆڤ هەنگاوی ناوە سەرۆک 
وسەرکردایەتی حیزب. ئەمەش واتە کوشتنی 
ئیرادەی مرۆڤی ئازاد ودیموکراسیخواز کاریان 
کردووە ،بیرکردنەوەو فکری ئازادییان 

 زیندەبەچاڵ کردووە.
سکرتێر وسەرۆکەکان پروپاگەندەی 
دیموکراسی پەرلەمانی دەکەن کە خودی 
یاساکانی دیموکراسیش بە ئاشکرا فەرامۆش 
دەکەن و شەلەلی دەکەن هەربۆیە لەتەواو 
جیهاندا سەرۆکەکان 

خەجاڵەت  دیموکراسیشیان  وسکرتێرەکان 
کردووە و بەو جۆرە ڕیسوایان کرد لەبەردەم 
مرۆڤایەتی کە دەبیندرێت لەناوشکستدا دێت و 
دەچێ ئە مۆدیلە. ئەم مودێلە لە دیموکراسی و 

لە  حوکمڕانییە شانۆییەکی گاڵتە جاڕییە 
بەشداری هاوواڵتی لە حەیاتی سیاسی و 
ئیداری کۆمەڵگە و پارلەمان بە هیچ شێوەیەک 
ناتوانی تەعبیر لە ئیرادە و خواستی گشتی 
خەڵک بکا. ئەمەش لەبەرئەوەی کەسەرۆکی 
پەرلەمان سەرۆک وسکرتێری حیزب 
دەستنیشانی دەکەن، نەک خەڵک ئەگەرچی 
بەناوی نوێنەرایەتی خەڵکەوە لەپەڕلەمان، 
بەاڵم هەمووجوڵەو هەنگاوەکانی بەدەست 
حیزب و هەر وەک ڕۆبۆتێک لەپەڕلەمانە، 
کەسەرۆک و سکرتێرەکان لە پێناو پاراستنی 
بەرژەوەندییەکانیان وەکو السیک جوڵەی 
پێدەکەن، براوە و دۆڕاو پێشوەخت دیاری 
دەکرێ لەالیەن سەرۆک و سکرتێرەکانەوە، 
باسکردن لەبەشداری ئازادانەی هاوواڵتیان لە 
هەڵبژاردن و نوێنەرایەتیکردنی پارلمان 

 .گاڵتەجاڕێک زیاتر نییە لە 
ئەمە لەناو سەرجەم حیزبەکان هەر بەو 
جۆرەیە کە خاوەن سەرۆک و سکرتێرن، 
سەرۆکەکان خۆیان زۆر پێ وشیار ترو عەقڵ 
ترە لە تەواوی کادیر وئەندامەکانی خۆیان و 
تاکەکانی کۆمەڵگاش، خۆپەرستی خۆی ڕێگا 
نادات ڕابەر وسەرکردەی تر بێتەمەیدان لەهەر 
جوڵەیەکیشدا ئەگەر هەستی کرد جوڵەیەک 
هەیە بۆسەرۆک وەرگرتن یان سکرتێر 
وەرگرتن دەکەوێتە خۆ بەپیالنێک ئەگەر 
دەریان نەکات ئەوا دەم کوتیان دەکات 
هەربۆیەش هەر وەک پێشتر باسم کرد 
سەرۆک نەگۆڕە هەتا مردن. لەناو 
ناسیۆنالیستی و ئیسالمی وعیلمانی 
وکۆمۆنیستی هەریەک جۆرە تەنها لەشیوازدا 
دەگۆڕێت و نیمایش و پروپاگەندەی فکری 
وحیزبیان جیاوازە، زۆر بەشان وباڵی سەرۆک 

  هەڵدەڵێن، چونکە سەرۆک ئەوەی پێ خۆشە.
کێشەی نە گۆڕانی کۆمەڵگەی کوردستان ئەمە 
بووە لەالیەک دەوڵەتی داگیرکەر 
بەسیستەمێکی سەرکوتگەرو فاشیزم چ بە 
دینی یان قەومی یان پاشایی یان مەلیکی و 
سەرۆکایەتی، کۆمەڵگەی کوردستان ئاراستە 
کردووە بەرەو بەزۆر ڕازیبوون و بە 
کۆیالیەتی و ژێردەستەیی خەڵکی کوردستان، 
لەالیەکی ترەوە حیزبەکان کە ویستوویان 

هەنگاو بۆ ڕزگاری و تێکۆشان بکەن لەگەڵ 
ئەوەی زۆرترین قوبانیانیان داوە زۆرێک لە 
قوربانی یەکانیش چینەکانی خوارەوەی 
کۆمەڵگە کە خەڵکی هەژار وزەحمەتکێش و 
کرێکاربووە لەهەمان کاتدا بە جۆرێکی 
کالسیکی و بەرژەوەندخوازی حیزبی لەناو 
حیزبەکانیشدا بۆ پاراستنی بەرژەوەندی 
سەرۆک و سکرتێر تێکۆشان کراوە ئاراستەی 
کۆمەڵگە کراوە بەمانایەکی تر دیسان سەرۆک 

ئەم  و سەرکردەوسکرتێر پیرۆزکراوە 
پیرۆزکردن وگەورەکردنەی سەرۆک 
وسکرتێرەکان کۆمەڵگەی کوردستانی لەم 
تاریکی وچەوسانەوەیە ڕاگرتووە. هەر بۆیەشە 
هەتا سەرۆک یان سکرتێر نەمرێت یان 
نەخۆشی فشاری زۆری بۆ نەهێنێت 
بەسەرۆکی و سکرتێری ماونەتەوە و 
دەمێنێتەوە. کارێکی زۆر سلیبی تر حیزبەکان 
کاریان لەسەر کردووە پاراستنی سیستەمی 
خێاڵیەتی و بەرژەوەندی سەرۆک خێڵ بووە، 
ئەمەش بۆ ئەوە بووە کە هەتاوەکو سەرۆکی 
خێڵەکان بەرژەوەندیان بمێنێ و بپارێزرێت 
سەرۆک وسکرتێری حیزبەکانیش 
بەرژەوەندیان دەپارێزرێت، هەر بۆشە 
لەدەرکردنی یاساکان بۆجێبەجێکردن 
ناعەدالەتی بەرهەم دێت ئەمەش تەنها بۆ 

یاساکانە نەک بۆ ئیمتیاز  سزاکانی سەرپێچی 
و سوود وەرگرتن، بەڵکو بۆالیەنی پاداشت 
وماددی لە سەرووی هەمووانن... کەواتە 
حیزبەکان تەنها خواستیان گۆڕانی کەسەکان 
بووە لە دەسەاڵت بە خۆیان یان بەشەریک 
بوون بووە لە دەسەاڵت، نەک مەبەستیان 
گۆڕانکاری بووە لە کۆمەڵگادا. نەخشە 
ڕێگایەکی چەندبارە ئاراستەی کۆمەڵگە 
کراوەتەوە لەالیەن دەوڵەتانی داگیرکەر )ئێران 
وعێراق وتورکیا وسووریا( مەسەلەی 
چاکسازی بووە تەنانەت زۆرجار بەشێک لە 
حیزبەکانیش بەناوی جیاوازەوە بەاڵم 
لەناوەڕۆک هەمان چاکسازی بووە کە 
دەوڵەتانی داگیرکەر خستوویانە ڕوو بۆ 
کۆمەڵگە کە خۆیان )حیزبەکان( بێ حاڵین 
لەوەی کە هەرگیز چاکسازی لە ژێر سایەی 
سیستەمێکی سەرکوتگەر وفاشیزمی وەکو 

وتورکیا وعێراق و  کۆماری ئیسالمیی ئێران
باشووری کوردستاندا ئەنجام نادرێت، کە 
لەبەرژەوەندی خەڵکی ئەودەوڵەتانە 
وکوردستاندا بێت، بەڵکو بەبێ گۆڕان و 
ڕوخانی سیستەمی ئیسالمی ئێران و سیستەمە 

کەمترین ماف و ئازادی  چەوسێنەرەکانی تر 
 .بەدی نایە

هاتنەخوارەوەی رێژەی بەشداریکردنی خەڵک  
لە هەڵبژاردنەکان، باشترین نمونەی ئاشکراو 
دیاری وشیاری تاکەکانی کۆمەڵگەیە هەر ئەم 

بۆتە گرفتی گەورەی  جۆرە وشیاریەشە 
دیمکراسی لە ئەوروپا و ئەم مەسەلە نیشانی 

پارلەمان  ئەدا کە زۆرینەی خەڵک متمانەیان بە 
نەماوە و پێیانوایە کە پارلەمان ناتوانێ تەعبیر 
لە ئیرادەی ئەوان بۆ مافی دیاریکردنی 
چارەنووسی تاک و کۆمەڵگە بکات. ئەمە لە 
واڵتانی ئەوروپا، بەاڵم لەواڵتانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست و ئێران وتورکیاو سووریا و عێراق 
وباشووری کوردستان زۆر وێرانترە. ڕۆژ لە 

دوای ڕۆژ کۆمەڵگە بەرەو.... 

سەرۆکی حیزب یان 
 اکانرشو

 عبدالرحمن رسول

  ٥١بۆ الپەرە 



 

        www.bopeshawa.net                                                                                                                                                                                            باڵوکراوەیەکی سیاسی سۆشیالیستییە 

 15/3/2019(  84)ساڵی دووەم ژمارە 

 

لە پەنجا ساڵی ڕابردووی ژیانی ژنان لە 
واڵتانی ڕۆژئاوایی بە تایبەت لە واڵتانی 
ناوەندی و شارەگەورەکان بە جۆرێک 
ئاڵۆگۆری بەسەر داهاتووە کە دوور لە 
چاوەڕوانییە. لە ماوەی کەمتر لە چەندین دەیە 
خەباتی بێوچان و بەرباڵو، ژنان 
دەسڕاگەیشتنی زۆریان بە پەروەردە و مافی 
دیموکراتیکی و کاری دەوڵەتیی هەبووە. ئێمە 
ژنان توانیمان لەژێر قەیومیەت و سەرپەرشتی 
باوکان و هاوسەرەکانمان بێینەدەر و لە بواری 
یاسایییدا، سەربەخۆیی بە دەست بێنین. ئێمە 
خەباتمان کرد تا بتوانین خۆمان بۆ ژیان و 

 ڕەگەز و جەستەمان بڕیار بدەین. 

شەڕی مێژوویی بۆ ئازادی ژنان پرۆسەیەکی 
دارێژراو نییە کە وا هەست بکرێ  بە بەرەو 
پێشڤەچوونی زیاتر هەنگاو نانێ، بەڵکو بەو 
شێوە نییە کە هەموو ژنان لەخۆ بگرێ. 
سەرەرای ئەوە پێشکەوتنەکان لە بواری مافی 
ژنان  بە جۆرێک پەرەی سەندووە و لق و 
پۆی هاویشتووە کە خودی سەرمایەداران و 
دەسەالتی سەرمایە ناچار بوون دانی پێدابنێن 
و تەنانەت بۆ پێشبردنی سیاسەتە 
دواکەوتووەکانی ژنانێکی وەکوو ئانجال مێرکێل 
لە ئاڵمان و ترزا می لە بریتانیای وەک 
یەکەمین دەسەاڵتداری حکومەتی دەست نیشان 

 کرد.

دەتوانین بڵێن بە بەراورد لەگەڵ دەیەکانی 
رابردو کەندو کۆسپی یاسایی لەسەر رێگای  
ژنان بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت البردراوە، تەنیا 
کورسی واتیکان نەبێ کە وەک دەسەاڵت بە 
ژنان نابڕدرێ، ئەم پێشمەرجە لەگەڵ دەورەی 
ژنێکی شۆڕشگێری سۆشیالیستی وەکو رۆزا 
لۆگزامبورگ، کە دژی ئیمپریالیسمی ئەو کاتی 
ئاڵمان خەباتی دەکرد جیاوازی هەبوو. لە 
رابردوودا ژنان و خوێندکارانی ژن ئیزنی 
ئەندامێتی لە ڕێکخراوە سیاسیەکان و تەنانەت 
بەشداری لە کۆبوونەوەیەک کە لەودا باس و 

 خواستی سیاسی دەکرا پێنەدراوە. 

دەستەبەربوونی زۆربەی مافەکانی ژنان  
لەبارودۆخی هەنووکەییدا سەرەنجامی خەباتی 

ی زایینیە. ئەم ژنانە ٧١و  ١/ژنان لە دەیەی 
دروشمی تاکەکەسی سیاسیان هێنایە ئاراوە و 
کردیانە بەرنامە و پالنێک لە راستای خەباتی 
خۆیان. لەو دەورە لە مێژوودا بزوتنەوەی 
جۆراوجۆری فمینیستی ڕادیکاڵ لە 
سەرتاسەری دنیا هاواریان بەرز بوەوە کە 
نابەرابەری سیاسی، کۆمەاڵیەتی، کلتوری و 
ڕەگەزی ژنان لە بەرامبەر پیاوان، تەنیا 
کێشەی ژن یان کیشەی تاکەکەسی ژن و پیاو 
بە تەنیایی نییە کە تایبەت بە چوارچێوەی 
پەیوەندیی تاکەکەسیی ئەوان بێ، بەڵکو 
پارامێترێکە کە کاریگەری لەسەر زۆربەی 
تاکەکان دادەنێ. ئەو کردەوانە دەرخەری ئەو 
راستیە بوو کە ئەزموونی ئەو رەوشە بە 
شێوەی دیالکتیکی ناوەرۆکی ستراکتۆری ئەم 
ئەزموونەی لەخۆ دەگرت، پرسێک کەوا نیشان 
دەردا پرسێکی سروشتیە، بەاڵم شتێک بێجگە 
لە دەرکەوتنێکی  ئاڵۆزی مێژوویی کۆمەاڵیەتی 

 نەبوو.

ی زایینی سەرەرای پیاو ٧١و  ١/لە دەیەی 
مەزنی، چەوساندنەوە، ڕەگەزپەرەستی و 
دگرجنسگەرا ساالری وەکو ئەو سیستمانەی 

کە دەسەاڵتیان قۆڕخ کردبوو لەچوارچێوەی 
ڕەوتێکی  مەزنی کۆمەالیەتی و رادیکاڵ بوونی 
سیاسی ئەو توێژانەی بە دژی سودمەندبوونی 
سەرمایەداری و بە دژی سەرکوتی 
بیروکراسی ئیستانیلیستی لە واڵتانی کرێکاری 
رۆژهەاڵتی ئەوروپا راپەڕینیان کرد، بردە ژێر 

 پرسیار.

ئاڵوگۆڕی بارودۆخی ژیانی بە میلیۆنان ژن 
بەبەراورد لەگەڵ بارودۆخی ژیانی جیلەکانی 
پیشوو لەوانەیە وەک شۆڕشێک لە قەڵەم 
بدرێ، سەرەرای ئەوە روون و ئاشکرایە کە 
مافی بە دەست هاتوو لەچوارچێوەی 
سەرمایەداری، نە چەوساندنەوەی پیاومەزنی 
و نە چەوساندنەوەی سەرمایەداریان لە ناو 
نەبرد. بە میلیۆن مرۆڤ هەروا ناچار بە 
کۆیلەیی حەقدەست و برسێتی مەترسیدار، 
شەڕ، پیسبوونی ژینگە، الفا و وشکەساڵی، 

 ٧١بێکاری و دەیان چەرمە سەرین. لە سەدا 
ی زیاتر لە میلیاردێک مرۆڤ کە هەنووکە لە 
ژێر هێڵی هەژاریدا دەژین لە ژنان   وکچان 

 پێک دێ. 

لە خەبات بۆ دەستەبەربوونی مافی ژنان 
سەڕەرای دەسکەوتە گرینگە مێژووییەکان 
ئاماری سەرکوت و چەوساندنەوەی دڕندانەش 

میلیۆن ژن و  ١تا  ٣،٥بوونی هەیە. بۆ نمونە 
کچ هەموو سالێک دەبنە قوربانی توندوتیژی 
جنسی. سەرەرای پێشکەوتنە بەرچاوەکانی 
زانست و تەکنەلۆژیا لەڕادەی جیهانی هەموو 

هەزار ژن بەهۆی دژواریی  ٥١١ساڵێ 
بارودۆخی دووگیانی و مناڵ بوون گیانیان لە 
دەستدەدەن، ئەوە لە حاڵێک دایە کە ڕۆژانە 

ژن بەهۆی لە باربردنی نایاسایی منداڵ و  ٥١١
نەبوونی ئەمنیەتی گیانی بۆیان جەستەیان 
دەسڕدرێتەوە. لە بارودۆخی ئێستادا 
سێکسفرۆشی بۆتە سەرچاوەی داهاتی 
باندەکانی قاچاخ و مافیای مرۆڤ و وەک 
یەکێک لە پڕ داهاتترین بازرگانیەکانی هەنووکە 
لە قەڵەم دەدرێ و ڕۆژ بە ڕۆژ پەرەدەستێنێ 
و هاوکات دەبێتە هۆی پەرەسەندنی مافیای 

 بازرگانی مرۆڤ.

میلیونی  ٢/١ی رێژەی ٧١لە سەدا 
نەخوێندەواران لە ژنان و کچان پێکدێ 
سەرەرای ئەوە  ژنانەکردنی کار 
بەرزبوونەوەی زۆری بە خۆوە بینیوە، ئێمە 

لە سەدی هێزی کاری  ٢١ژنان زیاتر لە
جیهانی پێک دێنین، ئەوە لە حالێک دایە نیوەی 
ئێمە لە ژێر بارودۆخێکی نالەبار و تاقەت 
پڕوکێن خەریکی کار کردنین. سەرەرای ئەوە 
کاری ناوماڵ گوشارێکی لە رادەبەدەری بۆ 

 ئێمەی ژنان هێناوە. 

لە ماوەی رابردودا لە زۆربەی واڵتە 
رۆژئاواییەکان شایەتی سوڕانێکی سیاسی 

ڕاستڕەوانە بووین، کە لە دەرەنجامی ئەو 
بارودۆخە سیاسیە بەشێک لە مافی بە 
دەستهاتووی ساڵەها خەبات و بەرخودانی 
ژنان هێرشی کرایە سەر. بۆ نمونە دۆنالد 
ترامپ لەویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دژ 
بە مافی لە باربردنی مناڵ پێداگری دەکات. 
ناوبراو بەو شێوەیە هێرشی زۆربەی 
دەسەاڵتدارانی ئیالەتی کە لە رابردو و لە 
ماوەی سەرکۆماریی باراک ئۆباما سەر بە 
حیزبی دیموکرات لە کۆشکی سپی یاسا 
گەلێکیان دژ بە ژنان بەرەو پێش بردبوو زەق 
کردەوە و گرینگی پێدەدان. لە سااڵنی 
رابردوودا لە ئوروپا هاوتەریب بوون و 
هاوئاهەنگیەکی  زۆر لە راستەکان و 
بنەماخوازانی کاتۆلیک نەتەنیا بە دژی مافی 
لەباربردنی مناڵ بەڵکو و هەروەها بە دژی 
بەرابەری رەگەزی هاوسەران و ماف 
دیموکراتیکەکانی تر پێکهاتووە. پرسێکی بوو 
کە بەهیچ جۆرێک دوور لە چاوەروانی نەبوو، 
چونکە سەردەمی ڕادیکالیزەبوون و خەباتی 

ی زایینی بە  ٨١و  ٧١چینایەتی لەدەیەکانی 
شکست و بەالرێداچوونی بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتیەکان لەوانە فمێنیزم کۆتایی هات. 
شتێک کە هەنووکە وەک نێئۆلیبرالیزم لە قەڵەم 
دەدرێ وەالمی دەمار گرژانەی سەرمایەداری 
بەشەپۆلی هاوتەریب بوون و هاوئاهەنگی 
چینایەتی، مانگرتنەکان و پرۆسەگەلێکی 

ی زایینی ٧١شۆڕشگێڕانە بوو کە لە دەیەی 
هەرەشە بوو بۆ سەر دەسەاڵتی 

 سەرمایەداری.

بە پشت بەستن بە خیانەتی رێبەرانی 
کۆنەپارێزی  جەماوەر، سیاسیەکان و 
سەندیکاچیەکان لە رۆژهەاڵت و رۆژئاوا، 
سەرمایەداریی توانی لە قەیرانەکان خۆی 
دەرباز کات و سیاسەتێکی ئابووریی بگرێتە 
بەر کە بە میلیۆن مرۆڤ بێکار بکات. چینی 
کرێکار هەڵوەشێنێتەوە و لەبن دەربێنێ و بە 
جێگای بایەخی تاکڕەوانە و دروشمی هەر 
کەس دەتوانێ خۆی رزگار بکات جێگیر بکات. 
هەڵبەت بۆ سەپاندنی ئەو شکستە چینی حاکم 
و دەسەاڵتدار نەیدەتوانی تەنیا پشت بە 
هاوکاری رێبەرانی خۆفرۆشی چینی 
چەوساوە، بۆ رووبەرووبوونەوە لەگەڵ 
دوژمن حیساب بکات، بەڵکو دەبوایە 
رەخنەگرانی نەترس و بێباکی خۆیان لەناو 
بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان جیاکەنەوە و بی 
پاڵێون، داوای هاوکارییان لێبکەن و 
چوارچێوەیان بەرتەسک بکەنەوە. 
رەخنەگرانێک کە پیاومەزنی، جیابیرانی 
رەگەزیی، رەگەزپەرەستی، زوڵم و 
چەوساندنەوەی سەرمایەدارانیان خستببووە 
ژێر پرسیار. مافە بەدەستهاتووەکان لە 

ی زایینی تا رادەیەک ئاکامی بە  ٧١دەیەکانی 
فەرمی ناسینی هێزی تازەی چینی 

دەسەاڵتدارە. ئەم مافە هەوڵێک بوو بۆ 
جوابدانەۆە بە نارەزاییەکان و هەروەها 
جوابێک بۆ ژنانەکردنی هێزی کار و 
بەرهەمهێنان. سەرمایەداری هەوڵی دەدا 
بەڕاکێشانی هەرچی زیاتری ژنان بۆ ناو 
پرۆسەی بەرهەمهێنان، ڕێژە پێویستی هێزی 
کار بەرباڵوتر بکات. سەرمایەداری بەم شێوە 
کێبەڕکێ نێوان جەماوەری پێۆیستی 
حەقدەستی زۆرتر کردووەو ڕۆژ بە ڕۆژ 
هێرشی کردووەتە سەر دەسکەوتە 
مێژوویەکانی چینی کریکار. )ئەم ستراتیژیە 
بەرچاوە دەگەرێتەوە بۆ کاتی دەستپیکی 
سەرمایەداری، کاتێک کە سەرمایە "ئەرتشی 
پاشماوەی پیشەیی" خۆڵقاند تا حەقدەستەکان 
کەمتر کاتەوە و بە ژنانە و پیاوانە، خۆجەیی و 
غەیرە خۆجەیی، یەکڕیزی چینی کریکاری 

 تووشی کەلێن کرد(

مێژوویەکی دورو درێژ لە خەباتی  هاوبەش 
ئاکامەکەی بە دووبەرەکی و کەلێنی چینی 
کرێکار و بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان کێشرا. 
فێمێنیزم لە خەبات و بەرخۆدان دژی نۆڕمی 
کۆمەاڵیەتی کە سەرمایەداری هیدایەتی دەکرد 
شکستی خوارد و تەسلیم بوو، چۆکدادان 
وشکە ستێک کە بۆ ژنان بە واتای 
چەرمەسەری و هەاڵواردن بوو. لە ئاکامی 
نەبوونی ئەو ئاسۆ شۆڕشگێڕانەیە و خیانەت 
و خۆفرۆشی ڕیبەرانی بزوتنەوەی کرێکاری، 
ئەم توێژە و چینی کرێکاری بەرەو داڕمانی 

 شەریکە مەزنەکان دەبرد. 

لە سەرەتاکانی سەدەی بیستەم دەولەتی 
کرێکاری شورەوی بۆ ئەو ژنانەی کە لەهەوڵی 
ئازادی خۆیان دا بوون ئەزموونێکی مەزن 
بوو. لە دەیەی هەشتای زایینی کە دەیەی 
سەرهەڵدانەوەی کۆنەپارێزان بوو، 
سۆسیالیزمێکی ڕاستەقینە کە دامەزرابوو، 
وەک رەشنوسێکی پێچراو لە رابردووی خۆی 
بوو و رۆژ بە رۆژ بەرو کزی دەچوو، هاوکات 
پاڕامێتری سۆسیالیستی بزوتنەوەی ژنان کاڵ 
بوبۆوە و هەوڵدەدرا وەک پارادۆکسێک 
سەیری بکرێ و مۆرکی ئەوەی لێ بدرێ  کە 
هەموو هەوڵەکان بۆ خەبات دژی دەسەالتی 
ئەو کات، نۆڕمی نوێ و دێوەزمەی دەسەاڵت 
و سڕینەوەی ژنانی بە دواوە دەبێ. ستالینیزم 
دامەزراندنەوەی دووبارەی شیرازەی بنەماڵە و 
پڕوپاگەندە بۆ رۆڵی ژنان وەک هاوسەر، دایک 
و ژنی ناو ماڵ بە ئەرکی خۆی دەزانی. مافی 
لە باربردنی منداڵ هەڵوەشێندرایەوە، 
سێکسفرۆشی وەک دەورەی تێزار بە تاوان 
ناسرا، سیاسەتی هەرەوەزی و بە کۆمەڵکردنی 
پیشەی بەرهەمهێنان پاشەکشی پێکرا و 
دەتوانین بلێێن بەتەواوی کۆکرایەوە. بۆ نمونە 
لە پەیوەندیی لەگەڵ جڵ شۆرگەی گشتی، 
سلف سرویسەکانی نان خواردن و شوێنی 
نیشتەجێ بوونی گشتی، ئۆرگانی ژنانی حیزب 
هەڵوەشێندرایەوە. ئەوانە تەنیا گۆشەیەکی 
بچووک لەو هەواڵنە بوون کە بە پشت بەستن 
بە بروکراسی ستالینیستی، ئەو هەنگاوە 

ی ٣٢٣٧بوێرانانەی کە لە شۆڕشی ساڵی 
زایینی هەڵهێنرا بۆوە لە ناوبرد و پاشەکشێی 

 پێکرد.
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 مانیفیستی نان و گوڵە سوورەکان
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دەوڵەتی میانمار چاالکی نواندن و 
تەنانەت ڕێپێوانی ئاشتیانەش لە الیەن 

 کرێکارانەوە بە تاوان دادەنێت!

بە پێی هەواڵێك کە لە هەندێک ماڵپەڕدا 
//:http)باڵوکراوەتەوە بۆ نموونە:  

www.iuf.org/w) پۆلیسی میانمار هەڵی
کوتاوەتە سەر کرێکاران و خستونیەتە 
زیندانەوە، تەنها لەبەرئەوەی بە تەمابوون 

 ڕێپێوانی ئاشتیانە ئەنجام بدەن.

چیرۆکەکە لێرەوە دەست پێدەکات: مانگی 
دێسەمبەری ساڵی پار کۆمەڵێک لە کرێکارانی 
میوانخانەکان کامپی هاوپشتی کرێکارانیان 
ڕاگەیاندووە و چەندین چادریان لەو پێناوەدا 
هەڵداوە. کامپەکە بە مەبەستی یەکگرتن و 
هاوپشتی و هاوکاری زیاتر بووە لە نێو 
ناوەندی کریکاران خۆیاندا. پۆلیسی میانماریش 

هەڵی کوتاوەتە  هەر کە بەو چاالکیەی زانیوە 
سەریان و زۆر بە دڕندانە لە دژی ئەو 
چاالکیەی کرێکاران وەستاوەتەوە وکامپەکەی 

 لێ تێک و پێکداون..

هەر لە درێژەی ئەو جۆرە چاالکیانەی 
ی ئازاری ئەمساڵیشدا، ٣کرێکاراندا، لە ڕۆژی 

کۆمەڵێک لە کرێکارانی بەشی میوانخانەکان و 
بە تایبەتی میوانخانەی سارەباری ناوچەی 
باگان، تەنها لەبەرئەوەی بە تەمای ڕێپێوانێکی 
ئاشتیانەبوون، پۆلیسیش هەر کە بەو پالنەی 
ئەوانی زانیوە چووەتە سەریان و کۆمەڵێک لە 
کرێکارو ئەندامانی سەر بە سەندیکای ئەو 

 میوانخانانەی گرتوە و خستونیەتە زیندانەوە.

ئەوانەی کە پۆلیس تۆمەتی پالنی گردبوونەوە 
و ڕێپێوانی خستبوونە پاڵ، بریتیبوون لە 

کەسی تریش لە  ٥سەرۆکی ئەو سەندیکایە و 
 ڕابەرانی ئەو سەندیکایە.

ئەو شەش چاالکوانە و ئەندامەی سەندیکای 
کرێکارانی میوانخانەکان هەر لەدوای گرتنیان 
لەالیەن پۆلیسەوە  یەکسەر لەالیەن دادگاوە 
سزای یەک مانگیان بەسەرا سەپێنرا و خرانە 

 زیندانەوە!

بە پێی لێدوانی قسەکەرانی سەندیکای ئەو 
کرێکارانە بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن ناڕەزایەتی 
و گردبوونەوە و ڕێپێوانی کرێکاران و 
چاالکیتری وەک کامپیش لەالیەن کرێکارانەوە 
دەوڵەتی میانمار بە تاوان و دژە یاسا 

 هەژماری دەکا!.

جێگەی باسە کە کرێکارانی ئەندام لەناو 
سەندیکاکاندا تووشی دژایەتی و جەزرەبەی 
زۆر دەبنەوە لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی 
میوانخانەکانەوە. بەڕێوەبەرایەتی میوانخانەکان 

تائێستا چەندین کرێکاری دەرکردووە تەنها 
 لەبەرئەوەی ئەندام بوون لە ناو سەندیکادا.

کارێکی تری بەڕێوەبەرایەتی میوانخانەکان 
ئەوە بووە کە هەمیشە دژایەتی بوونی 
سەندیکای کرێکارانی کردووە لە ناو 
میوانخانەکاندا، و هەمیشەش نەیهێشتووە 
یەکگرتوویی هەبێت لە نێوان کرێکارانی 

 میوانخانەیەک و یەکێکی تردا.

مانگرتنی مامۆستایانی تازە دامەزراو لە 
 ئێران بەردەوامی هەیە!

ڕادیۆی فەردا بەردەوامی مانگرتنی 
مامۆستایانی تازە دامەزراوی لە ئێراندا لە 

ی ئەم مانگەی خۆیدا ٥هەواڵەکانی 
 باڵوکردەوە.

بە بەپێی هەواڵی ئەو ڕادیۆیە مامۆستایانی 
تازە دامەزراو لە پارێزگای ئەلبورز هەر 

 بەردەوامن لە مانگرتن و ناڕەزایەتیەکانیاندا. 

مامۆستایان و خەڵکی ئێران شاهیدی 
ڕاستەوخۆی ئەو هەاڵوسانەن کە ڕووی لە 
باری ئابووری ئێران کردوە. ئەمە 
هەاڵوسانەش وای کردووە کە نرخی تەواوی 
پێداویستیەکانی خەڵکی بەرەو هەڵکشان بچێت 
و لەبەرامبەریشدا دەسەاڵتدارانی کۆماری 
ئیسالمی ئێران هەقدەست و مووچەی 

 مامۆستایانی هەر بە نزمی هێشتۆتەوە.

بۆیە مامۆستایان ناڕەحەتی ژیان و سەختی 
بەڕێوەبردنی ماڵ و منداڵیان پاڵی بە ئەوانەوە 
ناوە کە دەست بدەنە مانگرتن و ناڕەزایەتی 
دەربڕین. لەو مانگرتنانەدا مامۆستایان 
زوربەیان ئەو الفیتەیان بەرزکردۆتەوە کە 
لەسەری نووسراوە: "مامۆستایان ناڕازین بەو 
هەاڵوسانە ئابووریەی کە ڕووی لەواڵت 
کردووە و لە بەرامبەریشدا مووچەکانیان هەر 

 بە نزمی ماوەتەوە".

جێگەی باسە کە دیسان مانگرتنی مامۆستایان 
و دەوام نەکردنیان  ئەمساڵیش وەک مانگی 
ئۆکتۆبەری ساڵی پار تەواوی ئێرانی گرتەوە. 
ئەمساڵ مانگرتنەکە زیاتر لە هەزار خوێندنگای 
سەرەتایی و ناوەندی گرتەوە لە زیاتر لە سەد 

 شاری ئێران.

داواکاری مامۆستایان ئەمساڵیش بریتیە لە 
ڕێگەدان بە بەستنی کۆڕوکۆبوونەوە و 
پێکهێنانی سەندیکا و ڕێکخراوی مامۆستایان، 
هەروەها باشترکردنی موچە و 
هەقدەستەکانیان. دیسان مامۆستایان داوای 
بەردانی تەواوی مامۆستا گیراوەکان دەکەن. 
هەروەها داوای ئەوە دەکەن کە هەموو ئەو 
ڕێگریانە الببرێن لەبەردەم پێکهێنانی سەندیکاو 

 ئیتیحادیەی مامۆستایاندا. 

بە پێی ڕاگەیاندنی یەکیەتی مامۆستایان 
مانگرتنەکە بە چڕی زیاتر چەند شارێکی 
گرتۆتەوە. بۆ نموونە شارەکانی وەک 
ئیسفەهان، مەریوان، قەزوین، سنە، هەمەدان، 
سەقز، یازدتاکستان و شیرازی گرتۆتەوە. 

 زیاتر بە چڕی.

بە سەدان هەزار لە ژنانی ئیسپانیا بە 
ی مارسەوە ناڕەزایەتی و ٨بۆنەی 

 ڕێپێوان ئەنجام دەدەن!

پارتە سیاسیە ڕاستڕەوەکانی ئیسپانیا، ژنانی 
فێمینیستی چەپ و کۆمۆنیستی واڵتی ئیسپانیا 
بەهۆی سەرەکی دەزانن لە هێنانی ئەو هەموو 
ژمارە زۆرەی ژنان بۆ سەرشەقامەکان و 

ی ٨ڕێپێوانی بەو شێوە گەورەیە لە ڕۆژی 
 مارس دا.

زۆرێک لە سەرچاوەی هەواڵ و ماڵپەڕەکان بە 
گرنگیەکی زۆرەوە هەواڵی ئەو ڕێژە زۆرەی 
ژنانی ئیسپانیایان باڵوکردەوە کە بە بۆنەی 
ڕۆژی جیهانی ژنانەوە ناڕەزایەتی و 

 ڕێپێوانیان ئەنجامدا.

//:httpsبۆ نموونە ماڵپەڕی بەناوبانگی: 
elpais.com .  ئێل پایس( لە هەواڵەکانی(

ی ئەم مانگەدا تەواوی ئەو چاالکیەی ٢ڕۆژی 
 ژنانی ئیسپانیای باڵوکردەوە.

ئەو بانگەوازەی کە ڕۆژی هەینی، کە دەکاتە 
ی مارس، کرا لەالیەن تیمی ئامادەکاری ٨

هەزار ژن  ١٥١ڕێپێوانەکە توانی زیاتر لە 
بڕژێنێتە ناو شەقامەکانی مەدریدی پایتەخت و 
هەروەها ژمارەیەکی زۆری تریش کە مەزندە 

هەزار ژن بڕژێنێتە ناو  ٤١١دەکرا بە 
 شەقامەکانی بەرشەلۆنەوە.

ئەم ڕێپێوان و مانگرتن و ناڕەزایەتی دەربڕینە 
بەو ڕێژە زۆرەیەی ژنانی ئیسپانیا بە بۆنەی 
ڕۆژی جیهانی ژنانەوە بەڵگەی زیندوویەتی و 
چاالکی بزووتنەوەی فێمێنیستی ژنانە لە واڵتی 

 ئیسپانیا.

ی ٨یەک ساڵ پێش ئێستا هەر بە بۆنەی 
مارسەوە ژنانی ئەو واڵتە ڕژانە سەر 
شەقامەکان و ڕێپێوانی سەدان هەزاریان 
ئەنجام دا، لەبەرئەوەی هەنگاوەکانی دەوڵەت 
بە دژی نایەکسانی زۆر بە هێواشی هەستیان 

 پێدەکرا. 

ئەمساڵ نەک هەر ئەو دیمەنەی پار دوبارە 
کراوەتەوە لە سەرتاسەری واڵتی ئیسپانیادا، 
بەڵکو دەستکەوتەکانیش گەورە و بااڵتربوون. 
بۆ نموونە ساڵی پار لە هەندێک شاری 

هەزار ژن لە مەدریدو  ٣٧١ئیسپانیادا نزیکەی 
هەزار ژنیش لە شارەکانی تری  ٤٤١نزیکەی 

واڵت بەشدار بوون و ڕژانە سەرشەقامەکان. 
بەاڵم ئەمساڵ تەنها لە مەدرید ڕێژەی ژنان 

هەزار ژن و وە  ١٧٥بەرزبووەوە بۆ زیاتر لە 
لە بەرشەلۆنەش ڕێژەکە هەڵکشا بۆ زیاتر لە 

 هەزار ژن. ٤٤١

سەرباری هەموو ئەو گرفتانەی کە لەبەردەم 
تیمی ئامەدەکاری و گروپە ڕێکخەرەکانی ئەو 
ڕێپێوانەی ژناندا هەبوون، بەاڵم توانیان ئەو 
ڕێژەیەی ژنان بۆ ئەو ئاستە بەرزە 
بەرزبکەنەوە. ئەوەش دەرخەری ئەو ڕاستیەیە 
کە نیشانی دەدات کە بزووتنەوەی فێمینیستی 
و بزووتنەوەی ژنان بەگشتی لە واڵتی 
ئیسپانیادا لە ئاستێکی بااڵدایە. بۆیە چاودێرانی 
بوارەکانی مافی ژنان پێیان وایە لە بارەی 
چاالکی ژنانەوە، وە دیفاع لە مافی ژنان واڵتی 
ئیسپانیاو ژنانی ئیسپانی بە پێشەنگی جیهانی 

 دادەنرێن.

بەاڵم لە الیەکی تریشەوە دەوڵەت و پارتە  
چەپ و سۆشیالیستە سیاسیەکانی ئیسپانیا 
ڕەخنەی ئەوەیان لێدەگیرێت کە نەیان توانیوە 
بەپێی ویست و داواکاریەکانی ژنانەوە خزمەت 
بە مافەکانی ژنان و ڕۆلی ژنان لە بڕیاردانی 

مانگی  ٣٤سیاسیدا بکرێت. بۆ نموونە لە 
ڕابردوودا بە حیساب پارتی سۆشیالیست 

یان ٣٣وەزیر  ٣٧لەسەر حوکمە و لە کۆی 
ژنن، بەاڵم هێشتا جیاوازییەکی ڕوون و زەق 
دەبینرێت لە مووچەو هەقدەستی نێوان ژن و 
پیاودا! هەروەها هێشتا نەتوانراوە هەندێک 
مەسەلەی بنچینەیی کۆتایی پێبهێنرێت. بۆ 
نموونە توندووتیژی جێندەری و هێشتاش 
وەک دەردەکەوێت ژنان نەیانتوانیوە وەک 

 پێویست شوێنی بڕیاردان بگرنەدەست.

جێگەی باسە کە لەم دواییانەدا پۆپیولەر پارتی
)پی پی( کە پارتێکی هەرە ڕاستڕەوی ناو 
ئیسپانیایە وا دیسان خەریکە دێتەوە سەر 
ساحەی سیاسەت و پاڵپشتی خەڵک بەدەست 
دەهێنێتەوە، و دیسان یاسای بابەتی لەبابردنی 
منداڵ خەریکە دەهێنرێتەوە بەرباسان. ئەم 
مەسەلەیەش هۆیەکی تر بوو کە ئەو هەموو 
ژنانەی ئیسپانیای هێناوەتە سەر شەقامەکان 

ی مارسدا. ژنان هاواریان دەکرد ٨لە ڕۆژی 
"ئەوەی کە ئێمەی والێکردووە بڕژێینە سەر 

شەقامەکان و خۆپیشاندانی.. 

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنیو ئاررر رەنید : ندرک عەمائ

  ٥١بۆ الپەڕە
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ناو   ی مارسدا له٨ڕۆژی   ی له وه پاش ئه
خێزان  ئازادكرام وبه  كه سوره  منه زیندانی ئه

. ڕووم  وه كانم شادبوومه وهاوڕێ ودۆسته
ردانی  شوراكاندا، سه  چاالكی نواندن له  وه كرده

قام  رشه شورای شیخ محی الدین وسه
ی  مالم كرد زۆربه وكانیسكان وعلی كه

مناسین.  پێشتر ده  كه  وه هاورێكانی خۆم دۆزیه
  به  وه مارسدا كرایه ی /٣  له  ڵەبجە یادی هه

  س له زاران كه هه  ستی پێكرد كه ێپێوان ده ڕ
ڕوویان   وه كانه ك وكارگه ڕه شوراكانی گه

وێ  رای سلێمانی له ركی سه رده به  كرده ده
ك دانرا بۆ  یه رنامه ، به وه موو كۆبوونه هه
ند  ن چه الیه دا له رناماكه نێو به له كه  راسیمه مه

  ولیژنەی  كه سوره  منه كی زیندانی ئه هاورێیه
  ك به یه من دیاری كرام وته  وه كه راسیمه مه

  سیاسیه  م زیندانه رجه ناوی سه
مدا  كه وته  م. له ش بكه پێشكه  وه كانه ئازادبووه

ڵكی  وێرای ئەوەی سوپاس و ستایشی خه
  ئێمه  رگای زیندانیان له ده  ڕیوم كرد كه ڕاپه
ر كات  ڵكی شۆڕشگێر هه وتم خه  ، وه كرده

یدان هیچ  مه  یان هاته كگرتوانه ی یه ئیراده
ی ناگرێ پێشتریش  رگه ك به هێزیه

نسادا توانیان  ره شۆڕشی فه  شۆڕشگێران له
كان  رگای زیندانی باستیل بشكێنن و زیندانیه ده

نها  ته  مه ئه  ن ..هتد. شایانی وتنه ئازاد بكه
دا  و ساڵه له  بجه ڵه ك بوو بۆ هه یه وه نه یادكرده

ی كوردستانی  ره تی وبه بزووتنەوەی كوردایه
  چونكه  وه، كرده یان نه و یاده سمی ئه ره به
ك  بوو وه ریان نه ماوه هێزی جه  نده وه ئه

 . شوراكان
  كارو چاالكیم له  مدا به ڕۆژانی دواتر درێژه

  ی له كه بنكه كانیسكان كه كی  ڕه شورای گه
ر  سه تایی بوو له ره ی كانیسكانی سه قوتابخانه

كان.  ی ئاسكه ی كانیسكان خوار فولكه جاده
  واز وسرووده ك دانرابوو بۆ بانگه بڵندگۆیه

.  كان وشیعری شۆڕشگێڕانه كرێكارییه
كێتی  كی یه گایه باره  یه م بنكه ی ئه وه پشته له

ڵك  الم خه بوو به نیشتمانی كوردستانیش هه
  كرد زیاتر ڕوویان له ده وان نه ئه  ڕووی له

ك گوێیان  ڕه ڵكی گه خه  كرد وه ده  ی ئێمه كه بنكه
وان ئاگاداری  ر ئه گه گرت ئه ده  ئێمه  له

وت  یان ده ئێمه  به  بوایه وازیان هه وبانگه
ی  بڵندگۆكه  له  وه مان بۆ بخوێننه وه ئه

و  دان له مەتیمان ده ش یار ئێمه  وه. خۆتانه
ی گشتیم كرد  وه . من پێشنیاری كۆبونه وه بارانه
  بڵندگۆوه  مان له كه وازه ك بانگه ڕه ڵكی گه بۆ خه
  ك به ڕه لكی گه بۆ ڕۆژی دواتر خه  وه خوینده

الی  ت مه نانه ته  وه نجانه گه  ژن وپیاو وه
شداریان كرد  قیش هاتن و به به وتی بن ته مزگه

  مان له كه دا. كۆبونه كه گشتیه  وه كۆبوونه  له
كرد، مێز و كورسی   ی قوتابخانه وشه حه

ی  وه كانمان دانابوو بۆ دانیشتن، پاش ئه پۆله
ری  كه م قسه كه ك یه خۆم ناساند وه

  ر باسی شورا چییه سه  هاتمه  كه وه كۆبونه
م كرد شورا بۆ  وه ؟ باسی ئه ئامانجی چییه

مێكی  و سیسته  ڵگەیه بردنی كۆمه ڕێوه به

  ران له و نوێنه  ڵكه وخۆی خه دیموكراسی ڕاسته
ركات  بژێردرێن وهه لده كاندا هه گشتیه  وه كۆبونه

  ی گشتی ئایینده وه بووون لەكۆبونه باش نه
الی  كانی من مه پاش قسه  نگیان پێ نادرێ. له ده
و   ك هات و وتی شورا شتێكی زۆر باشه ڕه گه

بێ  ده  بۆیه  قورئاندا باسی كردووه  خواش له
ستی پێ كرد  نگدان ده ین، ده پشتیوانی لێ بكه

ڵبژێردران. خۆم  س هه كه ٧كاندید  ٣٣  له
كان  نگه دوای ده ستهێنا  ده  كانم به نگه تێكرای ده

مێك باسی  كم كرد وكه ره لكی گه سوپاسی خه
ڕونتر كرد، باسی   ی شورام به رنامه به
القم  كسانی ژن و پیاوم كرد، باسی مافی ته یه

بێ  بێت ده ی هه و مافه نها پیاو ئه نابێ ته  كرد كه
م  كاتی ئه  بێت، له  و مافه ن ئه ژنیش خاوه

یان  كه وه الو دوو پیاوی تر كۆبوونه مدا مه قسانه
  نییه  و شورایه ئه  مه زانیان ئه  جێهێشت، چونكه

  یشتوون. دواتر كۆتایمان به وان لێی تێگه ئه  كه
ڵك زیاتر  خه  هێنا. ڕۆژانه  كه گشتیه  كۆبونەوه

هێزێكی   ك تاكه كردین وه ڕووی تێده
ندین گرفتی  ك بووین چه ڕه ری گه ماوه جه

ركرد.  سه ڵكمان چاره تی خه اڵیه كۆمه
یانێكیان  ی كوردستانی به ره به دواتر  ندڕۆژ  چه

بێ شوراكان داخرێن.  ده  كه  وه باڵوكرده
یش  ی ئێمه كه دیواری بنكه  یان له که یاننامە به
یان  ئێمه  كێتی به كدارێكی یه ند چه ڵواسی وچه هه

یش  شورا بێنین ئێمه  بێ واز له ده  یاند كه ڕاگه
و  ئه  بێ ئێوه وام ده رده شورا به پێمان وتن 

ن.  بڵێن شورا داخه  ئێمه  به  تان نییه مافه
  وام بووین له رده وبه  وه مان لێكرده كه یاننامه به

لكێكی زۆر  ر كاری خۆمان. رۆژی دواتر خه سه
هۆی  ی سلێمانی بوون به ئاواره  وه ركوكه كه  له

ركوك و  بۆ كه  وه عسه هێرشی رژێمی به
، ئیتر كاری  وه  كانیانی داگیر كردبووه ناوچه

م  بۆ ئه  وه ك كۆكردنه كۆمه  شورا بوو به
رگ و  كانی خواردن وجل و به مه ژه  ئاوارانه،

گرت  رده ك وه ڕه لكی گه خه  پێداویستیەكانمان له
  ی ئێمه م كاره وان. بۆ زانین ئه ماندا به و ده

تی  ی كورادیه ره كان به مانكرد بۆ ئاواره ده
ی كوردستانی  ره چی به كرد بۆیان. كه یده نه

تا كار  ر داخستنی شوراكان  سه سووربوون له
نێوان   یانرا له وتوویژ راگه  وه ئه  یشته گه
فدیكی بااڵی شورا  و وه كێتی  فدێكی بااڵی یه وه
بیرم بێت   ی له وه ، ئه وه كۆبونه  ی ئێمه و بنكه له

ی شورا بوو، شورا  كه فده وه  له  وسایه  سره خه
بوو  كێتی نه ی یه داواكه  سلیم به ته
ی  وه داخران بۆ ئه  یەک ند بنكه چه   نده رچه هه
مان  كه كه بنه  اڵم ئێمه دا، به ڕ ڕوو نه شه
نگۆی  ند ڕۆژێك ده خست. دوای چه دانه
  ته یشتوه و گه  ڕژێم هێرشی هێناوه  هات كه وه ئه

مان ڕۆژ هێزێكی  ی هه ماڵ ئێواره مچه چه
وتن  ڕی كه و بازیان به ره كداری شوراكان به چه
ندی  ربه ده  یانده پاسێكی ڕیم خۆیان گه  به  كه

ر  رانبه به له  وه ستانه بازیان بۆ وه
ڵك پێی  خه  و كاته عس. ئه ی به كه شكركێشیه له

چن بۆ  ی كوردستانیش ده ره كانی به وابوو هێزه
چی وا  عسدا كه ی به ڵ سوپاكه گه  ڕكردن له شه

ی شورا چوو بوو  كه نها هێزه چوو، ته رنه ده
و   رگه بینیمان پێشمه  وه جیاتی ئه له
و  ره وتوون به لك كه پێش خه  كان له سئوله مه

ت  ربه ڕو عه زمه و ئه ی شار ڕووه وه دەره
،  یان داوه كشه س بڕیاری پاشه ڕۆن تومه ده

ك شواری  وه  بووبوو ئێمه هێشتا تاریك نه
ر  سه و له  م بنكه رده به مان له ره یته كانیسكان سه

لكێكی زۆر  ی كانیسكان دانا خه جاده
وتبوون بۆ  ڕێ كه به  پیاده  ئۆتۆمبیل به به
س  ر كه یش هه ی شار، ئێمه وه ره رچون بۆ ده ده

حوال  و ئه ویه داوای هه  گومانمان لێ بكردایه
ند  چه  وانه كردن له مان لێدە دنی جنسیه مه
ش بوون پێمان  رگه كانی پێشمه رپرسی هێزه به
یان وت  چن ده بۆ كوێ ئه  ئێوه  وتن كاكه ده
زۆر   ین، كه كه ڕ نه شه  رمانمان پێكراوه فه

ی  ره ركردایەتی به وتن سه ڕێكه  چوو به پێده
یەی دابێت.  م بریاری پاشەكشه كوردستانی ئه

سلیمی  ڕۆن با شار ته مه  ووتن كاكه پێمان ده
خێر ناتوانین  یانووت نه ده  وه ینه كه عس نه به

.  رمانمان پێ نییه ركردن فه بۆ شه  وه بمێنینه
  چونكه  ئێمه  ن به كاكانتان بده چه  وتمان باشه

رهات و  سه  و به ین. شه سلیم ناكه شار ته  ئێمه
ت  المان سوپای حكومه  یشته وال گه هه
ی  كه و هێزه ندی بازیان ربه ده  ته یشتوه گه

  چونكه  بازیان شكستی هێناوه،  شوراش له
ی  ر سوپاكه رانبه به  م بوو له زۆر كه  كه هێزه

و  عه و ومودره بابه یان ده ده به  ت كه حكومه
  وه داخه شدار بوو تێدا، به متی به ی سه یاره ته
  هێزه  س له كه  ده  دا نزیك به ڕه و شه له

ختكرد  ی شوراكان گیانیان به كه كداریه چه
  وزاد وشوان له بیرم بێت ناوی نه  ی له وه ئه

و  بیستنی ئه  ختكردواندا بوو. به ڕیزی گیانبه
ران  مبار و نیگه ی زۆر خه وه له  جگه  واڵه هه

  بكەین.  چۆڵ  و ناوه یش بڕیارماندا ئه ئێمه بووین
شورای شیخ   م له كه ند هاوریه ڵ چه گه من له

بات  قام وخه رشه محی الدین وشورای سه
  ناوشار ڕوو له  وه ره وتین به ڕێكه به

اڵم هێشتا بڕیارمان  ت، به ی عەربه كه ره یته سه
واوی. من  ته  ین به دابوو شار چۆڵ بكه نه

  مه هاوڕێم حه  ك بوو كه یه مانچه م ده كەكه چه
ڵ هاورێكانی تر  گه دۆ پێیدا بووم خۆشی له قه

بووین   وه پێكه  وه و شه پێبوو ئه كاڵشینكۆفیان 
ودا بوو شار چۆڵ  شه لەكاتی نیوه یانی.  تا به

كداری  بوو بوو بیستبوومان هێزێكی چه
ناو  له  یان كردووه لقی ئێران دزه موجاهدین خه
ر  سه ڕاین له گه دوایاندا ده یش به شاردان ئێمه

  وه دووره  بینی له سێكمان  كه  ی كاوه جاده
پڕێكدا هاوارمان   هات له ده  و ڕووی ئێمه ره به

جوڵێی،  نه جێگای خۆت   ریدا له سه  كرد به
ستا وتمان  ویش وه ئه  وه میلمان لێهێنایه  سته بوه
ڵكی  من كوردم وخه  الم تۆ كێی؟ وتی كاكه زه
  یاره سه  الدزه بۆ قه  وه متوانی بڕۆمه م نه اڵدزه قه
كێن؟   ی ئێوه یش وتی: ئه و راج. ئه گه  بوو له نه

ویش  كداری شوراین ئه وتمان هێزی چه
كانی  سئوله خۆ مه  رین بۆئێوه ك ئافه ده وتی

سنوری   ته یشتوونه ی كوردستانی گه ره به

ن،  هێشتا لێره  چی ئێوه ئێران كه
وتین  ڕیكه به  ی كاوه جاده  بڕوات، له ماندا  ڕێگه

مێك  بات و حاجیاوا كه كی خه ڕه و گه ره به
ی سلێمانی  كه ره یته خوار شار نزیك سه له
كێتی  ی یه گه ر ت توشی هێزێكی پێشمه ربه عه

یانی بوو وتیان  به ر له بووین نزیك دووی سه
یان وتی  كه سئوله كێن؟ وتمان شوراین مه  ئێوه

و  ره ڕ به چین بۆ شه ڵمان ئه گه رن له یا وه
  ئێمه   به ن  كانتان بده كه ماڵ یا چه مچه چه
  ستیانه به نها مه ن ته كه مانزانی درۆ ده ده
نن.  كانمان لێ بسه كه چه كمان بكەن و  چه

ڕ  دێین بۆشه  ئێوه ڵ  گه له وتن نه پێمان 
  كه سئوله ینێ. مه ده كیشتان ئه چه نه
ی  كانی ئاده رگه پێشمه  به رمانیكرد  فه
پڕێكدا میلمان   نن له یان لێ بسه كانه چه و  ئه

اكانمان ژن  كداره چه  كێ له لێیان یه  وه هێنایه
  وه پێشه  ركامتان بێنه قیژانی وتی هه بوو 

و خۆ  وتی های ئه  كه سئوله چی مه كوژروان كه
ت و  كوا ئافره  كی پێیه، و چه  تیشه ئافره

ی لێ  كه و چه ی ئه ئاده    كداریان وتووه، چه
  له  كه و چه ناتوانن ئه  ئێوه ویش وتی  نن، ئه بسه

مدا بڕۆن،  كه ر الشه سه  ر به گه نن مه من بسه
ر  هه و  ست هێناومه ده  خوێن به  به م  كه و چه ئه
سئولی  خوێنیش دایینێم. كاكی مه  ر به گه مه

كمان  ئاسانی چه  ناتوانێ به  زانی كه  رگه پێشمه
ڕێن با بڕۆن. كات نزیك  بكات وتی لێیان گه

بیرم  ك له ك وه ند هاوڕێیه چه و من و  یانیه به
خێر  زیز یادی به دۆ و عه قه  مه بێت من و حه

  بۆ كانیسكان بۆ ماڵ، ئێمه  وه بڕیاڕماندا بچینه
ی ٨عات  یانی نزیك سه بۆ نان خواردنی به

ماست خواردن   ریكی نان و یانی بوو خه به
مان. وتم  كه وشه رگای حه ده  درا له  قه بووین ته

قاتی   له  م بزانم كێیه یر بكه ستن باسه بوه
ردوو هاوڕێم سامان  ژیاین بینیم هه ده  رەوه سه
دوو   به  ستا سابیره ریم و وه كه

  دوای چاكوچۆنی وتیان كاكه   وه كاڵشنكۆفه
ت لێی  ئیسراحه  ریكی چین وا به خه  ئێوه

راخ شار  قه  یشتووه دانیشتوون وا سووپا گه
  ڵ ئێمه گه رن له جێ بهێڵن. وتیان وه به  خێرا ئێره

  شار وتمان ئێوه چین له رئه ده  وه موو پێكه هه
چین ڕوویان  رئه ده  وه كی تره الیه  له  بڕۆن ئێمه

  سروه  ڵ ئێمه گه رن له وه  من كرد وتیان كاكه له
و  تا ئه ن، ئێمه شتان الی  رت و مناڵەكه ی هاوسه

  م له كه رم ومناڵه مزانی هاوسه ئه  ش من نه كاته
وان بڕۆم  ڵ ئه گه وتین من له كوێن، ئیتر وا رێكه

ت  ربه و سنوری عه ره ی تر به كه دوو هاوڕیه
و ماڵی  ره نا به نگاومان ده هه  له په  به  بڕۆن. زۆر

زمەڕ بوو الی  نزیك ئه  له  رافیع كه  اڵڵه هه
یان پڕ بوو  ماڵەكه  یشتینه گه لیك كاتێ  تووی مه

  وهێڤی كچم كه  هاوڕێیانی شورا وسروه  له
هاوڕێكانی   له وێ بوون،  ساوا بوو له  و كاته ئه

بار  هاورێ جه  وه ك بیرم بێته تریش وه
ڕێز بێت و هاورێ ئاسۆ  فا یادی به موسته

مالی  رافع ج رێنوارو جه  اڵڵه مال و هه كه
ستا سابیرو  ریم و وه وسامان كه  دیه له به

خێزانەكانیان   نه ش م هاوڕیانه م ئه رجه سه
رچین و  شار ده له   وه تا پێكه  وه وێ كۆبونه له

  زمڕ، كه و چیای ئه ره وتین به ڕێكه دواتر به
هێلیكۆپتەر   ر چیا به یشتینە سه گه

  هێرشكرایه كانی ڕژێم  متیه وسه
شاش  و ره دۆشكه زمڕ به چیای ئه له رمان  سه
ڵكی  خه  ئێمه  له  سترێژیان لێ كردین، بێجگه ده

  ك نرا به ند ئاربیجیه تریشی لێبوو چه
اڵم  رگریكرا، به مێك به كه  وه هیلۆكۆپتەرەكانه

سمان  بوو هاوڕێكانی خۆمان هیچ كه باش
 هات... هیچی لێ نه

تی  ی كوردایه وه ی شورایی و بزووتنه وه بزووتنه
 كانی خۆمدا ریه وه بیره  له
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بۆپێشەوە: شوراکان چۆن دروست بوون و 
 چیان دەویست؟

کوردستان،  شوراکان له  وسایه: سره خه
ناکاو  کی خێراو له یه وته رکه ک ده رچی وه گه ئه

  که   بووه ک نه یه وه اڵم بزوتنه رچاو، به به بێته
ی واقعی  مینه بێ بوونی زه وادا به هه روا له هه

ر  ک هه ڵکو وه خۆی دروست بوبێت، به
تی تر،  الیه کی سیاسی و کۆمه یه وته رکه ده

خۆی  ت به تایبه تی و سیاسی  الیه ی کۆمه مینه زه 
کانگیربوونی  یه نجامی رئه ک به وهو  یه هه

وتن  رکه ڵیك فاکتۆر، توانی ئیمکانی ده کۆمه
ک  شورا چ وه   تیش که تایبه ست بهێنێت. به ده به

ک  و چ وه  باتکارانه تێکی خه سونه
ڵ چینی  گه تی، له اڵیه کی کۆمه یه وه وبزوتنه

ر واڵتێکدا، گرێی  هه کرێکارو کۆمۆنیزمدا له
داری  رمایه سه  وه یه م ڕوانگه . له  خواردوه

وتنی  ڵگەی کوردستان وجێکه ی کۆمه وه بوونه
کان  ی شاره وه رین بوونه پاڵ به چینی کرێکار، له

ر  سه ستی ژیانی شارنشینی به و بااڵده
وتێکی  شکڵگرتنی ڕه  وه شه لگەدا، لێره کۆمه
کانی کوردستان،  شاره ی کۆمۆنیستی له تازه

ی ئێران 97ری شۆڕشی ساڵی  ژێرکاریکه له
و  ی مارکسیزمی شۆڕشگێردا، ئیده وه وبزوتنه

رین  نێو ڕیزێکی به ی شورای له فکره
ڵسوراوانی کرێکاری و کۆمۆنیستی کۆتایی  هه له

ک  یه راده دا جێگیر کردبوو، به08کانی  ساله
ستبردن بۆ  شوراو ده بڕوابوون به که

  تێک، ببووه ک سونه ڕێکخراوبونی شورایی وه
ی کۆمۆنیستی  وه بزوتنه ی که و خاالنه کێک له یه
ڵ مێژوی پێشخۆی  گه ی له مه رده وسه ئه

  مینه ر زه ک هه نه  تانه م واقعیه . ئه وه کرده جیاده
کانی  تی و فکریه الیه کۆمه  خته پێشوه

  دروستبوونی شوراکانی سازکردبوو بگره
.  وه پێشه  کانیشی هێنابووه ئینسانیه  ماتریاله

اڵمی پرسیاری  هێشتا ناتوانێ وه  مه اڵم ئه به
کوردستان  تی دروستبوونی شوراکان له چۆنیه

  وه بێ لێره ده ، بۆیه   وه یەکجاری ڕۆشنبکاته به
ئیمکانیدا   ین که بده  و فاکتۆرانه به  ئاماژه

ی  مینانه و زه ر ئه سه له  وه شوراکان بەکرده
.  وه کایه یان پێکرا دروست ببن و بێنه ئاماژه

زای سیاسی و پێکهاتنی  فاکتۆری فه  وه مباره له
ڵک  وازنی هێزی نیوان خه ته ئاڵوگۆڕ له

ک و فاکتۆری  الیه عسدا، له اڵتی به سه وده
ریکردن وڕۆڵی  وی و رابه پێشره

ڵسوڕاوانی کۆمۆنیست،  ی هه رانه تگه خاله ده
دابنرێن   و فاکتۆرانه کیترینی ئه ره سه کرێ به ده
یان ئیمکانی دروستبوونی  وه کانگیربوونه یه  که

ربڕینێکی تر،  ده .  به وه وته شوراکانی لێکه
ک  ی کوردستان، وه 73شوراکانی ئازاری 

ری و  ماوه کی ڕێکخراوبوونی جه یه وه جوالنه
باتێکی سیاسی و  ی خه درێژه کرێکاری، له

ڵکی کرێکارو  ی خه ئابوری پێشوترو ڕۆژانه
تی  روره زه داو له ڵنه ریان هه تکێشدا، سه حمه زه

ران و  ن رابه الیه له  وه باتێکه ها خه ئاوه
،  براوه ستی بۆ نه ده  وه خواره له  وه ڵسوراوانه هه
نگی  جه  دوای به کی سیاسیدا که زایه فه ڵکو له به
لێدانی  به ک که زایه . فه ئاراوه نداو هاته می که که یه
ڕوی  عسی ڕوبه عێراق، ڕژێمی به مریکا له ئه

دوای خۆیدا  و به وه شکست و الوازی کرده
  هاتنه قازانجی  ڵک و ڕژێمی به وازنی نێوان خه ته

ش  مه کان گۆڕی. ئه ڕینی شاره ی ڕاپه وه کایه
لسوراوانی کۆمۆنیست و  تا هه  وه تی کرده فرسه

ئیبتکاری   وه ڕینێکه دڵی ڕاپه کرێکاریی، له
تکردن  خاله ده ست و به ده بگرنه  وانه پێشڕه

ی  وه ست بۆ سازدانی کۆبوونه ده  وه ره سه له
ن  شوینی کارو ژیاندا ببه ری له ماوه جه

و  ک و کارگه ره گه وشوراکان له
 ن.  رپا بکه کان به رایەتییە به ڕێوه به
ویست؟. شیعاری  الم شوراکان چیان ده به

کی شوراکان، "نان، کار، ئازادی،  ره سه
و  ی ئه ڵه ی کۆمه تی شورایی" کورتکراوه حکومه

  بواری شوراکان له بوو که داخوازیانه 
کسانی ژن و پیاو،  کان، یه ئازادییه

ت و ئاسایش،  منیه کان، ئه تگوزارییه خزمه
ڵکی  کانی خه کان و مافه کرێکارییه  خواسته

می  سیسته تکێش، تا ئاڵوگۆڕ له حمه زه
کانی کارو  یدانه بردنی مه ڕیوه حوکمڕانی و به

خواستێک  ڵه  ڕوو. کۆمه ڵگەدا.. خستیانه کۆمه
ت پێدانی  خاله ده ویستی شوراکانی له که
اڵتدارێتی  سه ی ده وه کایه رو هێنا ماوه جه
تی  رایه ی شورایی نوێنه شێوه ری به ماوه جه
    کرد.   ده
بۆپێشەوە: زەمینەکانی دوبارە دەستبردنەوە  

بۆ بزوتنەوەی شورایی چین؟ ئایا لەهەموو 
هەلومەرجێکدا دەکرێت دەست بۆ دامەزراندنی 

 شوراکان ببرێت؟
  مینه و زه مان ئه بڕوای من هه به:  و سایه سره خه

ی  تی و سیاسی و فکری و ئینسانیه اڵیه کۆمه
رپابوو،  ر به سه ی له73شوراکانی ساڵی  که
ند جار  رینتر و چه ئاستێکی به  ئێستادا له له

ی  وه کایه بۆ هێنانه  یه زیاتردا ئاماده
   کی شورایی نوێ.  یه وه بزوتنه

ک  چینی کرێکاری کوردستان نه ئێستادا، که له
تی  تی و چۆنایه ندایه ر ئاڵوگۆڕێکی قوڵی چه هه
ی  رگه جه  له  ، بگره گرتووه  خۆه به

ریدا بۆ  ماوه تی جه زایه کی ناره یه وه جواڵنه
اڵت  سه النانی ده کانی باشبژێوی و وه خواسته

ی  وتی ڕۆژانه ڕه  و سااڵنێکیشه  راری گرتووه قه
گرتنی  ره کات، هاوکات په ڕ ده خۆی تێپه

کی بۆ هاتنه  ره ک کانونێکی سه کان وه شاره
  وه شه ری ناڕازی و لێره ماوه یدانی جه مه 

ڵسوراو  ڵ و هه یان کۆڕوکۆمه یی ده ئاماده
ی  وه کایه هێنانه  له  یه ڕوڵیان هه که

یرانێکی  قه  وه شه مانه نار ئه که کاندا. له تیه زایه ناڕه
قوڵی ساختاری ئابوری و سیاسی 

مێکی  اڵتدارێتی بۆرژوازی کوردو سیسته سه ده

وامی  رده کی به باییه ناته  حکومڕانی که
،  وادا پێکهیناوه رمانڕه کانی چینی فه ڕیزه له
ڵک و  وازنی نێوان خه ش ته م دۆخه موو ئه هه
وێرای   مه .. ئه نگ کردووه اڵتی السه سه ده

ڵسوڕاوانی  بوونی حزبی کۆمۆنیست و هه
ی شوراو  بیرۆکه توندی به به کرێکاری که

ی  وه کانی بزوتنه ییه رنامه سیاسی و به  ئاراسته
   تانه موو ئەو واقعیه ... هه سته یوه په  وه شوراییه

ی  وه بۆ بزوتنه  وه ستبردنه کانی ده مینه زه
بوعدێکی  شورایی و پێکهێنانی شوراکانی له

،  کردووه دا ئاماده 73چاو ساڵی  فراوانتر له
م  ی ئه مینه ر زه سه چۆن له ی که  وه اڵم ئه به

ی شوراکان  وه ڵدانه رهه ئیمکانی سه  دۆخه
بروای من فاکتۆری  ربێت، به ده  وه کرده به

وی کۆمۆنیستی، و ڕۆڵی  عونسوری پێشڕه
  تییه زایه رانی ناره ڵسوڕاوان و ڕابه هه
و  ڕو ئه ر باوه سه له  کانی ئێستا که ریه ماوه جه

ر  سه  وه بنه ده ڕیگه  ی که لیانه مه سونته عه
ر  ورێکی بڕیارده ی شورایی ده وه شوراو جواڵنه

ر دوو  سه کرێ له ده  وه مباره گێڕێ. له ده
 ستین: لی ڕاوه مه ی عه ئاڕاسته

ش  مه ئه  وه، خواره میان: کارکردن له که یه
ری  ماوه بات بۆ ڕێکخراوکردنی جه مانای خه به

کانی  تیه زایه ناره دان به ره ی په رگه جه شورایی له
کانی  نده ک وناوه ڕه ئێستا و ڕاکێشانی بۆ نێو گه

ی  درێژه کان، له تیه رایه به ڕیوه کار، زانکۆ و به
شدا کارکردن  بات و تێکۆشانه م خه ئه
ی  وه تی کۆبوونه ی جێخستنی سونه ئاڕاسته به

ران  ڵبژاردنی نوێنه گشتی و هه
دا و  ندانه م ناوه کانی ئه تیه زایه ناڕه له

  وه شه ، لێره ته که ره م حه مکردنی ئه زه مونه
کردن و فیرکردنی ڕیزێک  رده روه وڵدان بۆ په هه
  تیانه زایه م ناڕه رانی ئه ڵسوڕاوان و ڕابه هه له
رچاوه  سه ی که  تانه و سونه ڕو ئه و باوه ئیده به

دا  ک وته یه له  ر شوراکان. سه  وه نه به ده 
ران و  رابه ی ڕیزێک له وه کایه کارکردن بۆ هێنانه

توندی  به کانی ئێستا که تیه زایه ڵسوراوانی ناره هه
ستن،  یوه په  وه کانیه ته ی شوراو سونه فکره به
ی  پڕۆسه ربێت، له توانێ فاکتۆرێکی بڕیارده ده

ی جارێکیتری شوراکان  وه ڵدانه رهه سه
 رجی ئیستادا. لومه هه له

ش  مه ، ئه وه ره سه میان: کارکردن له دووه
ری کردن  ست پێشخه وی وده مانای پێشڕه به

کان  گشتییه  وه بۆ سازدانی کۆبوونه
  دا، که و دۆخانه ک له ڕه کانی کارو گه نده ناوه له
ردا  ماوه اڵت وجه سه نێوان ده وازنی هێز له ته
کان  یرانه ی قه وه قوڵبوونه  نجامێک له رئه ک به وه

کان دێته  ریه ماوه جه تییه  زایه گرتنی ناره ره و په
  ئێستاوه ر له هه  شدا پێویسته مه . له ئاراوه 

بلیغ بۆ شوراو  ئاستێکی فراواندا ته له
ر  سه ڵسوراوانێکی له کانی بکرێ وهه ته سونته

ڵسوراوانی  هه  مجوره و ڕابهێنرێ. به رده روه په
شوراکان  چاویان له کۆمۆنیست و کرێکاری که

رناتیڤێک بۆ ڕێکخراوکردنی  لته ک ئه وه
  واوی تواناوه ته به  رکیانه ئه  ری بڕیووه ماوه جه

کانی  تیه زایه ناڕه تکردن له خاله ی ده رگه جه و له
م  کان، به ییه ری ئاماده سه پێناو بردنه ئێستادا، له

دا کاری خۆیان  مەلیه عه  دوو ئاراسته
 . وه پێشه رنه به  وه هوشیاریه به
دەکرێت لەهەموو   ئایا  که  وه شه وه ی ئه باره له

هەلومەرجێکدا دەست بۆ دامەزراندنی شوراکان 
و چینی  داریه رمایه ڵگە سه م کۆمه ببرێت؟. مادا

، مادام  ئارادایه لگەی شاری له کرێکار و کۆمه
تکێش  حمه ری کرێکارو زه ماوه تی جه زایه ناڕه

،  ئارادایه کانی کاردا له نده ک و ناوه ره گه له
رجێکدا،  لومه ر هه هه ستبردن بۆ شوراکان له ده

یان دۆخێکی   ئاسایی بێت وه  که سا ئیتر دۆخه
ی ئیمکانی  وه . ئه بێت، مومکینه شۆڕشگێرانه 

و و  کات عونسوری پێشڕه ده م کاره  ئه
  رانێکه ڵسوراوان و ڕابه مەیدان دابوونی هه له
کانی شورا  ته رو سونه باوه  پشتیان به که

. وجودی  ستووه به  وه ی شوراییه وه وجواڵنه
ک  شورا وه رانێک که ڵسوراوان و رابه هه
رناتیڤی کۆمۆنیستی بۆ ڕیکخراوکردنی  لته ئه

کان و  ستهێنانی داخوازییه ده ری چ بۆ به ماوه جه
ی  وه کایه ک فۆرمێک بۆ هێنانه  چ وه

می  ری و سیسته ماوه التدارێتی جه سه ده
باتی خۆیاندا  خه ڵگەدا، له ئاست کۆمه سیاسی له

  ره گرتبێت فاکتۆرێکی بڕیارده  وه سته ده به
تدا،  رجیکی تایبه لومه ر هه هه له  ی که وه بۆئه

رپاکردنی  رن بۆ به ستبه ی خۆیان ده شێوه به
 شوراکان.

ساڵ بەسەر بزوتنەوەی  ٤٨بۆپێشەوە: دوای 
 شوراییدا، چۆن دەڕوانە ئەزموونی شوراکان؟

ی  وه بڕوای من بزوتنه به:  و سایه سره خه
بۆی بڕوانین،   زمونێک نییه نها ئه شورایی ته

تی و  ستپێکی دابڕانێکی چینایه ڵکو ده به
باتی  خه له  یه ڵدانی مۆدێلێکی تازه  هه ر سه

رو  کارگه  به  سته یوه په سیاسی که
بات و  خه ک که یه راده ، به وه تکێشانه حمه زه

م  ر ئه سه وه  باته کانی ئێستا ڕێده تیه زایه ناڕه
 .  دایه م دابڕانه ی ئه درێژه و له مۆدێله

 73ڵدانی شوراکانی ئازادی  رهه سه رله  به
کوردستاندا، مۆدێلێک بوو  تی زاڵ له سیاسه

تی  ی کوردایه وه بۆرژوازی کورد وبزوتنه که
ری  وهه دا جه م  مۆدێله پاندبوو. له دای سه

ر  ک دایکی هه ی کورد وه له سه مه تکردن  سیاسه
نگ و  ڵگە سه کی تری ناو کۆمه یه وه جوالنه

م  کی پێدرا بوو. هاوکات له ره قورسایی سه
دا شۆڕش وشۆڕشگێڕێتی  سیاسیه  مۆدێله

دا  رگانه باتی الدێ وشاخ وپێشمه ی خه بۆته له
م  ی ئه ی بازنه وه ره ده کرد. شوراکان له وێناده
ردا  وهه جه له کی تری نیشاندا، که مێژویه  مۆدێله

ی کرێکاری، ژنان  وه کان، جوالنه باتی شاره خه
و  وه کرده سته  رجه والوان وئازادیخوازی به

تی تری بەخشی  الیه تی و کۆمه کی چینایه یه مانا
ک  یه ڕاده باتی شۆڕشگێڕانه. به شۆڕش وخه  به

رۆک  الو شێخ وسه ئیتر مێژووی کوردستان مه
کداری ڕژێمدا  ری چه شه کان، له ته شیره عه
  وه ڵکو ئه ، به وه ناینووسنه  وه کانه شاخ وگونده له

تکێشی کوردستان و ژنان  حمه رو زه کارگه
اڵتی  سه دژی ده له  که  والوانی ئازادیخوازه

خۆماڵی، یانی بۆرژوازی کورد، مێژووی 
بروای من  . به وه نووسنه تی ده باتی چینایه خه

ی  وه ک ئه کوردستان وه کۆمۆنیزم و کرێکار له
  73ر شوراکانی سالێ  سه  وه باته ی ده که مێژوه

و سازدانی شۆڕشی  ره نگاو به ناتوانی هه
ر  گه ڵگرێ ئه تی چینی کرێکار هه اڵیه کۆمه

رس  و ده رنامه به توندی خۆی به  به
داو  گرێ نه  وه یه وه م بزوتنه کانی ئه وته ستکه وده

ی  وه رهێنانی جارێکیتری بزوتنه ده  وه کرده بۆ به
 کۆشێت.    تێ نه  ئێستاوه رله  شورایی هه
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ڵک و  وازنی هێزی نێوان خه ته زای سیاسی و پێکهاتنی ئاڵوگۆڕ له فاکتۆری فهخەسرەو سایە: 
ی  رانه تگه خاله ریکردن وڕۆڵی ده وی و ڕابه ک و فاکتۆری پێشره الیه عسدا، له اڵتی به سه ده

  دابنرێن که  و فاکتۆرانه کیترینی ئه ره سه کرێ به ڵسوڕاوانی کۆمۆنیست، ده هه
   وه... وته یان ئیمکانی دروستبوونی شوراکانی لێکه وه کانگیربوونه یه
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ئێوە وەک هەڵسوڕاوی شوراکان لە بۆپێشەوە: 
شوراکان چۆن دروست بوون و   ،هەولێر

 چیان دەویست؟
شوراکان هەر لەسەرەتای وەستا جەالل: 

ڕۆژەکانی ڕاپەرین دروست بوون. یەکەم 
کۆبوونەوەی فەرمی خۆی بە بەشداری 
ژمارەیەک لەژنان و پیاوانی هەڵسوڕاوی 
مەیدانی بزووتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستی 
و ئازادیخواز لە بنکەی سەرەکی ناو شار، 
نزیک پارێزگای هەولێر دەستیپێکرد. بەاڵم 
چەند ڕۆژێک پێش راپەرین، گروپ و کۆڕو 
کۆمەڵە کرێکاری و ڕێکخراوە سیاسیەکان و 
ئێمەش خەریکی خۆئامادەکردن بووین. پێموایە 
لەیەکەم ڕۆژی ڕاپەڕین چەند کەسێک لە 
هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی کرێکاری و 
کۆمۆنیستی لەسەر پێکهێنانی شورا و 
رێکخستنەوەی کۆمەڵگە پاش روخانی رژێمی 
بەعس قسە و باسیان کردبوو. بەاڵم من لەو 

 کۆبونەوەدا نەبووم.
لە یەکەم کۆبونەوەی فەرمی قسەو باسی زۆر 
لەسەر چۆنیەتی ئیدارەکردن و بەڕێوەبردنی 
کۆمەڵگەی کوردستان لەالیەن دەخالەتی 
راستەوخۆی خەڵک لە ڕێگای شوراکان کرا، 
باس لەسەر چۆنیەتی پێکهێنانی شورای 
کرێکاری و شواری خەڵکی کرا. باسی شورای 
شوێنی ژیان و کاری کرێکار و خەڵکی 

 زەحمەتکێش کرا.
لەم کۆبوونەوەیەدا؛ دوو بۆچوونی لێک جیاواز 
هەبوو، بەشێک پێیان وابوو تەنها دەبێت 
گرنگی بە پێکهێنانی شورا کرێکاریەکان بدرێت 
لە کارگەکان. نابێت زۆر گرنگی بە پێکهێنانی 
شورای خەڵکی بدرێت. لەبەر ئەوەی شورای 
خەڵکی بۆچوونێکی پۆپۆلیستیانەیە، و کاری 
ئێمەی  کۆمۆنیستەکان نییە. بەشێکی تریش 
پێیوابوو دەبێت هەوڵی پێکهێنانی شوراکانی 

 خەڵک لە شوێنی ژیان و کاری خەڵک بدرێت.
ئێمە وەکو الیەنگری لە پێکهێنانی شوراکانی 
خەڵک لەو کۆبوونەوەیە دەستمان بە 
هەڵبژاردن کرد. چەند کەسێک لەم 
کۆبونەوەیەدا هەڵبژێردران وکارو ئەرکەکانمان 
دیاری کرد. ئەم کارانەمان خستە دەستوری 
کارەوە؛ سەرپەرشتی، بەرێوەبردن، چەکداری، 

 ڕاگەیاندن، پەیوەندییەکان.
دەستمان کرد بە سەردانی گەڕەکەکان و  

بانگەوازکردنی خەڵک بۆ پێکهێنانی شوراکان 
لەرێگای کۆبوونەوەی گشتیەوە. لە چەند 
گەڕەکێکی وەک )مەنتکاوە، کوران، نەسیچ، 

ی نیسان)ڕاپەڕینی ٧شۆڕش، تەیراوە، باداوە، 
ئێستا(...(کرد. کۆبوونەوەی گشتیمان لە 
قوتابخانەکان بە پێشوازی و بەشداری گەرمی 
خەڵک ئەنجامدا. لەم کۆبوونەوانەدا باسی 
دەسەاڵتی شورایی و بەڕێوەبردن و 
ئیدارەکردنی کۆمەلگە لە ڕێگای شوراکانەوە بۆ 
خەڵک دەکرد. باسی گرنگی کۆبوونەوەی 
گشتی و هەڵبژاردنی نوێنەرانی راستەقینە و 
باوەڕپێکراوی خەڵک دەکرد. باسی 
زەرووریەتی چەکدارکردنی خەڵک دەکرد بۆ 
بەرگری و پاراستنی گەڕەک و شارەکان لەهەر 
دەستدرێژی و هێرشێکی ڕژێمی بەعس. پاش 
تەواوبوونی پرسیار و گفتوگۆکان خەڵک 
نوێنەرانی خۆیان هەڵدەبژارد و کارەکانیان 

 دیاری دەکرد.  
بەرنامەی کارەکانی ئێمە پێک هاتبوو لە دوو 

 بەش:
بەشی یەکەم: چارەسەری داخوازی و  

داواکارییە هەنوکەییەکانی خەڵک بوو. بەهۆی 
شەڕی کوێت و  چەندین ساڵ لە دیکتاتۆری 
ڕژێمی بەعس، هەلومەرجی ئابووری خەڵک 
زۆر خراپ بوو، بێکاری و هەژاری، نەبوونی 
خۆراک، نەبوونی ئاو و کارەبا، بریندارو 
نەخۆشی زۆر لە نەخۆشخانەکان بێ دەرمان 
و دکتۆر، داخستتی قوتابخانەکان. ئەمانە 

 کێشەیەکی سەرەکی ئەوکاتی خەڵک بوو.
ئێمە لەسەرەتا هەوڵماندەدا ئەو خواردنانەی 
کەلە کۆگاکانی رژێمی بەعس شاردرابوونەوە، 
بە یەکسانی لە ڕێگای نوێنەری هەلبژێردراوی 
خەڵک، بەسەر خەڵکی گەڕەکە هەژارەکاندا 
دابەشی بکەین. لە هەوڵی چارەسەری 
گێرانەوەو چاککردنی کێشەی ئاو و کارەبای 
گەرەکەکان بوین. هەندیك جاریش ئەو 
سەربازانەی کە خۆیان تەسلیم بە خەڵک و 
پێشمەرگە کردبوو ڕوویان دەکردە شورای ناو 
 شار و داوای شوێن وپاراستنیان لێ دەکردین. 
بەشی دووەمی: کارو تەبلیغاتی ئێمە، باسی 
چۆنیەتی پێکهێنان و بەڕێوەبردنی حکومەتی 
داهاتووی کوردستان بوو. هەوڵی زۆرمان 
دەدا لە هەموو گەرەکەکان لە ڕێگای 

 کۆبوونەوەی گشتییەوە شوراکان پێک بێنن.
خەڵک لە ڕێگای شورای شوێنی ژیان و  

کاریەوە، ڕاستەوخۆ لە ڕێگای نوێنەرانی 
هەڵبژێردراوی خۆیان حکومەتی شورایی لە 
کوردستان  پێکبهێنن. حکومەتی شورایی 
دەبێت ئازادی بێ قەیدوشەرتی سیاسی، 
ڕۆژنامەگەری، رێکخراوە کرێکاری و 
جەماوەریەکان، حیزبە سیاسیەکان بەفەرمی 
بناسێت. یەکسانی ژن و پیاو، جیایی دین لە 
دەوڵەت. بیمەی بێکاری، خوێندنی بەخۆڕایی و 

تەندروستی خۆڕایی بە یاسایەک بۆ خەڵکی 
کوردستان دابین بکات. ئەمانە بابەتی سەرەکی 

 قسەو باس و داخوازیەکانی ئێمە بوو.
بۆپێشەوە: بزووتنەوەی شورایی زۆر زوو 
توانی جەماوەری خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش 
لەدەوری خۆی کۆبکاتەوە، بەاڵم نەیتوانی 
بەرگری لەخۆی بکات، لەبەرامبەر بە 
هێرشەکانی بزووتنەوەی ناسیونالیستی کورد

) بەرەی کوردستانی(، هۆکاری ئەمە بۆچی 
 دەگەڕیتەوە؟

دەلیلی جەماوەری بوونەوەی وەستا جەالل: 
شوراکان، هەوڵدان بوو بۆ چارەسەری 
داواکاری وداخوازیەکانی ژیانی ڕۆژانەی 
خەڵک، پشتبەستن بەهێزو توانایەکانی خۆیان 
بوو، هەستکردن بە بەرپرسیارەتی بەڕێوەبردن 
و ئیدارەکردنی کۆمەڵگە لەڕێگای دەسەاڵتی 
راستەوخۆی خەڵک بوو، باوەڕ بە کۆتاییهێنان 
بە زوڵم و چەوساندنەوە، کۆتایهێنان بە 
ستەمی نەتەوایەتی. ئەم تەبلیغات و کارە 
عەمەلیانە لە الیەن خەڵکەوە  پێشوازی گەرمی 
لێ دەکرا. بۆیە لە ماوەیەکی کەم شوراکان  

 توانیان جەماوەری ببنەوە.
هۆکاری نەمانی شوراکان وبەرگری نەکردن  

لەبەرامبەر ناسیۆنالیزمی کورد، دەگەڕێتەوە بۆ 
چەند هۆکاری سەرەکی؛ شوراکان لە 
پڕۆسەیەکی درێژماوەی خەباتی جەماوەری و 
کرێکاری بە ئاشکرا لە بەرامبەر رژێمی 
دیکتاتۆری بەعس دروست نەببوو. شوراکان 
بەهۆی ڕاپەینی خەڵک لە ڕێگای الوازبوونی 
داموودەزگای سەربازی و بەرگری رژێمی 
بەعس، بەهۆی هێرشی سەربازی ئەمریکا بۆ 
سەرعێراق دروست بوو. بۆیە شوراکان ئەو 
هێزە جەماوەری و چەکداریەی نەبوو کە 
بەتەنها بتوانێ بەرەنگاری هێرشی هێزی 
سەربازی رژێمی بەعس بکات بۆ سەر 
شارەکانی کوردستان. سەرەڕای ئەوەش، 
شوراکان بەرگری زۆر باشتریان کرد لەچاو 
هێزە ناسیۆنالیستە کوردیەکان  بۆ گرتنەوەی 
شارەکانی کوردستان لە الیەن رژێمی 

 بەعسەوە.
هەروەها پێش دروست بوونی شوراکان لە 
عێراق و کوردستان، هیچ تەجروبەیەکی کاری 
رێکخراوەیی و سەربەخۆی کرێکاری و 
جەماوەری نەبوو، کە بتوانێ لەو تەجروبەیە 
کەڵک وەربگرێ و زیاتر جەماوەری بێتەوەو 
لەسەر پێی خۆی بوەستێت. شوراکان نەک بۆ 
خەڵکی  کوردستان، هەتا بۆ بەشێک لە 
هەڵسوڕاوانی شوراییش تەجروبەیەکی 
تازەبوو، پشتیوانی بەهێزی شوراکان تەنها 

 ئیرادەی توانایی خودی خەڵک بوو.  
بەاڵم ناسیۆنالیزمی کورد خاوەنی سەدان 
هێزی چەکدار بوو، توانایی ڕاگەیاندن و 
ئیمکاناتی ماددی، بەراورد بە شوراکان زۆر 
زیاتر بوو. ناسیۆنالیزمی کورد خاوەنی 
چەندین تەجروبەی لەم شێوەیە بوو، هەرلە 

کە ناسیونالیزمی کورد  ٣٢٥٧شۆرشی 
بەشداربوو لە پێکهێنانی حکومەتی ئەوکاتی 
عێراق، تاکو بەشداریان لە حکومەتی بەعس لە 

چەندین  ٣٢٧١و رێکەوتنی سالی  ٣٢/١سالی 
 رێککەوتنی تر.

بزووتنەوەی شورایی هیچ پشتیوانیەکی 
نێودەوڵەتی نەبوو، ناسیونالیزمی کورد 
گەورەترین هێزی سەربازی ئابووری  جیهانی 
وەکو ئەمریکای لە پشت بوو، ئێران و چەندین 

 واڵتیتر پشتیوانی لێ دەکردن.
بەهۆی ئاوارەبوونی خەڵکی شارەکانی 
کوردستان بۆ سەر سنوورەکانی ئێران و 
تورکیا. شوراکان کۆتاییان پێ هاتوو 
هەڵوەشانەوە. لەکاتی گەڕانەوەی خەڵکیش بۆ 
ناو شارەکان، ناسیۆنالیزمی کورد و حیزبە 
ئیسالمیەکان بە ئاگاداری ئەمریکا، جارێکیتر 
لەگەڵ حکومەتی بەعس رێککەوتنەوە و 
بارەگاکان و هێزەکانیان هێنایەوە ناو شار. 
بەهۆی پارەیەکی زۆر کە لە ئەمریکا و 
واڵتانیتر وەریان گرتبوو دووبارە دەستیان 
کردەوە بە رێکخستنی هێزەکانی خۆیان و 

 خەڵکی کوردستان.
ئێمەش دووبارە هەوڵێکی زۆرماندا بۆ 
دروستکردنەوەی شوراکان، بەاڵم بەهۆی ئەو 
هەژاری و بێکاری و ئاوارەییەی کە بەسەر 
خەڵکی کوردستاندا هاتبوو، خەڵکی کوردستان 
پێویستی بە ماوەیەک لە پشوودان هەبوو 
بۆئەوەی لەژێر باری ئەو هەموو ناخۆشیانە بە 

 جۆرێکیتر بێتە مەیدان. 
بۆپێشەوە: زەمینەکانی دووبارە دەستبردنەوە 
بۆ بزووتنەوەی شورایی چین؟ ئایا لەهەموو 
هەلومەرجێکدا دەکرێت دەست بۆ دامەزراندنی 

 شوراکان ببرێت؟
بەڕای من ئێستا زەمینەی  وەستا جەالل:

دروستکردنی شوراکان بۆ خەڵکی کوردستان 
زۆر لەبارترە لەچاو ڕاپەرینی بەهاری سالی 

. ئێستا بەهەر دەلیلیک بێت هەلومەرجی ٣٢٢٣
کوردستان ئازادترە، ئاستی وشیاری ژنان و 
الوان لەپێشترە، ئیمکاناتی ڕاگەیاندن بۆ 
پەیوەندیکردن ئاسانترە، مەیدانی کاری 

 هاوبەش لە نێوان رێکخراوەکان لەبارترە.
ئەرکی هەڵسوڕاوانی کرێکاری، جەماوەری، 
ژنان، الوان، ژینگەپارێزانە لەڕێگای 
کۆبوونەوەی گشتی  رێکخراوەی سەربەخۆی 

 خۆیان پێکبهێنن.
دروستکردنی شوراکان دەگەرێتەوە بۆ ئاستی  

وشیاری و تێگەیشتن وبەرپرسیارەتی کرێکار 
و خەڵکی زەحمەتکێش بۆ بەڕێوەبردنی 
دەسەالتی سیاسی و ئابووری کۆمەلگە، کە 
لەڕێگای نۆێنەرانی هەڵبژێردراوی راستەوخۆی 
خەڵک لە کۆبوونەوە گشتییەکان 
هەڵدەبژێردرێن. لەبەرامبەر دەسەاڵتی 
بۆرژوازی پەرلەمانی کە هەر چوارساڵ 
جارێک وەکو نوێنەر و پارێزەری دەسەاڵتی 

 بۆرژوازی هەڵدەبژێردرێن.

شوراکان ئەو هێزە جەماوەری و چەکداریەی نەبوو کە بەتەنها بتوانێ  وەستا جەالل:
بەرەنگاری هێرشی هێزی سەربازی رژێمی بەعس بکات بۆ سەر شارەکانی کوردستان. 

سەرەڕای ئەوەش، شوراکان بەرگری زۆر باشتریان کرد لەچاو هێزە ناسیۆنالیستە کوردیەکان  
 بۆ گرتنەوەی شارەکانی کوردستان لە الیەن رژێمی بەعسەوە.

 

 وەستا جەالل
یەکێک لە رابەران و  

هەڵسوڕاوی بزووتنەوەی شورایی 
  
 لە هەولێ 
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ساڵ بەسەر بزوتنەوەی  ٤٨بۆپێشەوە: دوای 
 شوراییدا، چۆن دەڕوانە ئەزموونی شوراکان؟

ئەزمونی شوراکان گرنگە و ئاسۆکمال: 
پێویستە لێکدانەوەیەکی واقعی و دروستی بۆ 
بکەین، نەک تەنیا وتنەوەی ئەو دروشمەی کە 
شوراکان گرنگ بوون. دەبێ بزانین شوراکان 
چیبوون؟ چ دەورێکیان هەبوو؟ کۆمۆنیستەکان 

 لەڕیگای شوراوە چیان کرد؟
ڕای من بەکورتی ئەوەیە کە ئەمە یەکەمین 
تەجروبەی کاری جەماوەری کۆمۆنیستەکان 
بوو، لەم بارەوە دەبێ جارێکی تر دەرسەکانی 
باس بکەین. یەکەمین شتێک کە کردی 
کاریگەری بۆ سەر بزوتنەوەی کۆمۆنیستی 
خۆی بوو کە لەو پرش و باڵویی و 
فیرقەگەریە و گروپە بچوکانە دەریکردن و 
یەکگرتووی کردن بۆچوونە مەیدانی کاری 
سیاسی و جەماوەری. هەرچەند ئەم 
بزوتنەوەیە دوای ئاوارەیی گەڕایەوە دۆخی 
جارانی نهێنی و سیکتاریستی خۆی، بەاڵم بوە 
زەمینەی دروستبونی حزب و ئێستاش دەتوانێ 
جارێکی تر وەک تەجروبەیەک دوبارەبکرێتەوە 
بۆ دروستکردنەوەی بزوتنەوەیەکی 
کۆمۆنیستی و کرێکاری بەرفراوان و ئەم 

 .پەرش و باڵوییەی ئێستا کۆتایی پێبێنێ
دووەم؛ خەڵکی لەگەڵ ناوی شورا و لەگەڵ 
کۆمۆنیستەکان ئاشناکرد و پەیوەندی لەنێوان 
ئێمە و خەڵکدا دروستکرد. ئەمەش 
تەجروبەیەکە ئەگەر بمانەوێ ببینە 
بزوتنەوەیەکی کرێکاری و جەماوەری دەبێ 
لەنێو کرێکاران و فەرمانبەران و خەلکی 
زەحمەتکێشدا بین و لە ناڕەزایەتیەکانیاندا 
دەورمان هەبێ و ڕیکخراو و یەکگرتویان 
بکەین. ئەمە ڕێگای دروستکردنی بەدیلی 

 .کرێکارییە بۆ کۆمەڵگەی کوردستان
سێیەم؛ دەبێ بزانین کە بۆچی شورا نەبووە 
بزوتنەوەیەکی جەماوەری و نەیتوانی 
گۆڕانکاری لە ئاستی ڕیکخراوبوونی کرێکاران 
و فەرمانبەراندا دروست بکا. ئەمە بەشێکی 
لەوانەیە کە بە کورتی تەمەنی ڕاپەڕین و 
دیسانەوە سەرکوتی بەعس و ئاوارەیی پاساو 
بدەین. هەروەها داخرانی هەموو کارگە و 
فەرمانگەکان و دەوام نەکردن ئەمانە هەموو 

 .فاکتەر بوون
بەاڵم فاکتەری سەرەکی نەبونی پەیوەندی و 
ڕیشەی کۆمۆنیستەکان بوو لە نێو کرێکاران و 
فەرمانبەراندا. ئێمە وەک کۆمۆنیستەکان 
دەچوین خەڵکمان کۆدەکردەوە و داوامان 
دەکرد کە نوێنەری خۆیان هەڵبژێرن لەگەڕەکدا 

و مودیرە بەعسیەکان البەرن، بەاڵم شورا ئەو 
پەیوەندییەی کە نوێنەری شورا بە خەڵکەوە 
هەیبێ و بزانێ دەبێ چی بکا و بەرنامەی چی 
بێ لە ئارادا نەبوو. دوای چەند کۆبونەوەیەکی 
گشتی بنکەکانی شوراکان و دوای ئەوەی 
یەکێتی دژی شورا ڕاوەستا و دەچووە سەر 
هەندێ بنکە، کاری ئێمە بووە کۆبونەوەی 
هەڵسوڕاوان و لەو کۆبونەوانەدا نوینەری 
کرێکاران و فەرمانبەران و گەڕەکەکان نەبوون 
و هەر گروپە باسی لە دروشمەکانی خۆی 

 .دەکرد
کارێکی سەرەکی و گرنگ کە شوراکان کردیان 
خۆئامادەکردنی چەکداری بوو، بەاڵم بۆ 
ئەمەش بەرنامەیەکی دیاریکراومان نەبوو. 
دەچووین بۆ کەرکوک و چەمچەماڵ و دواتر 
لەگەڵ ڕەوتی کۆمۆنیست قسەمان کرد بۆ 
ئامادەیی بەرەنگاری هێرشی بەعس و 
بەداخەوە ئەوان لەقاڵبی گروپەکەی خۆیاندا 
بوون و لەم کارەدا بەشدارنەبوون. ئێمەش بەو 
هێزە کەم و پەرژوباڵو و بێ بەرنامەیەوە، 
دوای شەهیدبونی چەند هاوڕێیەک لە سلێمانی 
و هەولێر نەمان توانی وەک هێزێک لەکاتی 
ئاوارەییدا بمێنینەوە و دەوربگێڕین و دیسان 
پەرژوباڵوبوینەوە و سەرەڕای هەوڵدان بۆ 
کۆکردنەوەی سەرجەم هەڵسوڕاوانی شورایی، 
بەاڵم دواتر بەشێکمان کەوتینەوە سازدانەوەی 

  .دەورانی گروپگەرایی
هەربۆیە باسی ئەزمونی شوراکان دەبێ لەم 
واقعیەتەوە دەست پێ بکا کە ئێمە 
بزوتنەوەیەکی شورایی جەماوەریمان نەبووە و 
تەنیا هەوڵێکی سەرەتاییمان هەبووە بۆ چوونە 
ناو جەماوەر و ڕێکخستنی ئەوان لە شوراکاندا 
لە دەوری نەبوونی دەسەاڵتێکی حکومیدا، 
لێرەوە دەبێ بچینە ناو ئەو باسەی کە ئایا لە 
ئێستادا چۆن بزوتنەوەی شورایی دەتوانین 

 جارێکی تر بەڕێ بخەین؟
بۆ ئەم کارە پێویستمان بە تیكەاڵوبوونە لەو 
ناڕەزایەتیانەی کە ئێستا هەیە تا بتوانین 
شێوازەکانی ڕیکخراوبوون لە کارگە و 
فەرمانگەکاندا دروست بکەین و لێرەوە بتوانین 
شیوازی ڕیکخستنی شورایی پەرە پی بدەین تا 
بتوانرێ بزوتنەوەیەکی جەماوەری شورایی 
بەڕیبخەین. ئەم کارە بە بانگەواز نابێ، بەڵکو 
پرۆسەیەکە کە لە دروستکردنی ڕیکخراوە 
جەماوەریەکانەوە دەست پێدەکا و ئەمەش لە 
مەیدانی کار و بەرهەمهێناندا دەتوانێ 
پێشڕەوی بکا و تا دواتر لە ناوەندەکانی تردا 
دەتوانرێ پێکبێت و ببێتە بزوتنەوەیەکی 
سەراسەری. کۆبونەوەی هەڵسوراوان بەتەنیا 
ناتوانێ ناوبنرێ شورا و بزوتنەوەی شورایی 
و دەبێ ئەوەش بزانین کە شورا لەگەڕەکدا لە 
دەورانی ئاساییدا دروست نابێ لە کاتێکدا 
گەرەک تێکەاڵوێکە لە خەڵکی جۆراوجۆری 
چینەکان کە بەرژەوەندی جیایان هەیە و 

پەیوەندی ڕۆژانەیان لە شوێنێکی ترەوە 
ڕیکدەخرێ. هەربۆیە دەبێ لەو جۆرە 
شیعاردانە ناواقعیانە دورکەوینەوە کە بەبۆنەی 
هەڵبژاردنەوە بێ یان کێشەی ناوخۆی حزبە 
دەسەاڵتدارەکان پێمان وایە بە بانگەوازێک 
شورا پێک دێت! کرێکاران و فەرمانبەران لە 
پرۆسەی ڕیکخراوکردنی ناڕەزایەتیەکان و لە 
شوێنەکانی کارکردنیاندا دەتوانن ڕیکخراوی 
شورایی دروست بکەن. کۆمۆنیستەکان دەبێ 
لەم پرۆسەیەدا بەشداربن و دەوری سەرەکی 
بگێڕن تا بتوانن بزوتنەوەیەکی سەراسەری 

 شورایی بەگەڕبخەن.
بۆپێشەوە: ناکۆکیەک لەناو ڕیکخراوە چەپ و 
کۆمۆنیستەکانی ئەو کاتەدا هەبوو سەبارەت بە 
شورایی کرێکاریی و شوراکانی گەرەک، چۆن 

 دەڕوانە ئەو ناکۆکییە؟
شورای کرێکاری و شورای خەڵک ئاسۆکمال: 

تەنیا شتێک بووە لە مێشکی کۆمۆنیستەکاندا 
هەبووە و شتێک نەبوە لە واقیعدا دوو 
بزوتنەوە بەو دوو ناوەوە هەبووبێت. ئەم 
ناکۆکیە خەیاڵییە دواتر ڕەوتی کۆمۆنیست 
باسی دەکرد کە ڕەنگدانەوەی کێشە 
ناواقعیەکانی ناو گروپە کۆمۆنیستیەکان بوو، 
بەاڵم بەپێچەوانەی ئەم دەرکە سیکتاریستیەوە 
لە شورا زۆربەی هەڵسوراوانی ڕەوتی 
کۆمۆنیست هەڵسوراوی هەمان شوراکان 
بوون کە هەموو کۆمۆنیست و چەپەکانی تری 

  .تێدا بوو
بۆپێشەوە: لەیەکەم ڕۆژەوە شوراکان کەوتنە 
بەر هەرەشەی حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی، هۆکاری دژایەتی حزبەکانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی لەبەرامبەر شوراکاندا 

 چی بوو؟
ئەمە نیشانەی ئەوەبوو کە ئاسۆکمال: 

شوراکان خەڵکیان لەگەڵ بوو لەسەرەتاوە و 
یەکێتی توشی شۆک کردبوو کە بزوتنەوەیەک 
بەم شێوەیە بە شارەکانی سلێمانی و هەولیر و 
کەرکوکدا باڵوبۆتەوە. بێگومان ئەوان لە ئێمە 
باشتر دوژمنی چینایەتی خۆیان دەناسی و 
هەربۆیە لەیەکەم ڕۆژەوە کەوتنە دژایەتی و 
فشار دروستکردن و پڕوپاگەندە لەدژمان. 
ئەوان ئێمەیان وەک ڕێگری بەردەم 
سەقامگیری دەسەاڵتی سەرکوتگەرانەی خۆیان 
دەزانی و تەجروبەی گەشەی کۆمۆنیزمیان لە 
کوردستانی ئیران بینی بوو کە ببووە ڕەقیبی 
ناسیونالیزم. ڕاوەستانەوەی جەماوەری 
شوراکانیش بەرامبەریان ئێمەی بەرانبەر بەوان 
تیژتر کرد و لەوکاتەوە تا سااڵنێکی دواتر و تا 
ئێستاش و شیاری سیاسی بەرامبەر بە 
ناسیونالیزم و خەبات دژی دەسەالتی یەکێتی 
و پارتی بووە بەشێکی سەرەکی ناسنامەی 
ئێمە. بەداخەوە ئێمە لەدوای ئاوارەییەوە 
نەمانتوانی شوێن پێی سیاسی و چەکداری 
خۆمان پتەوبکەین و دەسەاڵتی 

سەرکوتگەرانەی ئەوان خۆی سەپاند بەسەر 
چارەنوس و ژیانی خەڵکی کریکار و 
زەحمەتکێشی کوردستاندا و سێ دەیەیە ئێمە 
باجی ئەو نائامادەییەی بزوتنەوەکەمان 

 .دەدەین
بۆپێشەوە: بزوتنەوەی شورایی زۆر زوو  

توانی جەماوەری خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش 
لەدەوری خۆی کۆبکاتەوە، بەاڵم نەیتوانی 
بەرگری لەخۆی بکات، لەبەرامبەر بە 
هیرشەکانی بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد، 

 هۆکاری ئەمە بۆچی دەگەڕیتەوە؟
بێگومان دەستپێشکەری ئێمە لە ئاسۆکمال: 

کاتی ڕاپەڕیندا و دروستکردنی شوراکان لەو 
بۆشایی دەسەاڵتەدا هێزێکی باشی بەدەوری 
شوراکاندا کۆکردەوە، بەاڵم بۆ ڕاگرتنی ئەو 
هێزە پێویستی بە ڕاگرتنی ئەو پەیوەندیە 

جەماوەریە هەیە و ئەویش پێویستی بە کەوتنە 
پێشی خەڵکە بۆ کاری شۆڕشگێڕانە. لەو کاتەدا 
پێویست بوو کە ئێمە هێزی چەکداری هەزاران 
کەسی دروست بکەین بۆ بەرگری و 
ئیدارەکردنی کوردستان. شوراکان بکەینە 
ڕیکخراوێکی تۆکمە و جێگیری سیاسی و 
چەکداری. ئێمە تەجروبەی ئەم کارە و 
ئامادەیی و هێزو نفوزی پیویستمان نەبوو بۆ 
بینینی ئەم ڕۆڵە. ئێمە میراتگری چەپ و 
کۆمۆنیستێکی نا کۆمەاڵیەتی و نهێنی کار بوین 
و ئەمە یەکەمین تەجروبەی کاری سیاسی 

  .جەماوەری و ئاشکرامان بوو
یەکێتی و پارتی نیوسەدە لە تەجروبەی 
سیاسی و سەربازی و حزبیان هەبوو و لە 
چۆنیەتی سەرکوت و خۆسەپاندندا دەستی 
بااڵیان هەبوو. نفوزی سیاسی و توانای 
ڕیکخراوەیی و کۆکردنەوەی خەڵکیان هەبوو. 
خەڵک خۆشباوەری بەناسیونالیزم لەوپەڕی 
خۆیدا بوو و خەڵک یەکێتی و پارتیان وەک 
بەدیلی بەعس پشتیوانیان لێ دەکردن و 

 .کۆمۆنیزم بەدیلێکی سیاسی نەبوو الی خەڵک
بۆپێشەوە: هەندێک هەن دەڵین بزوتنەوەی 
شورایی و شوراکان... هەڵگری دروشم و 
بانگەشەی ناواقعی بوون بۆیە پاشەکشەیان 

 پێکرا، لەبەرامبەر بەو بۆچوونەدا دەڵێن چی؟
ئاسۆکمال: بزوتنەوەی شورایی بزوتنەوەیەکی 
سەرەتایی و کەم تەجروبە بوو، بەاڵم ئەمە 

مانای وانییە کە هەموو دروشمەکانی... 

 

 ئاسۆ کەمال
یەکێک لە رابەران و هەڵسوڕاوی  

 
 
 بزووتنەوەی شورایی لە سلێمای

ئاسۆ کەمال: کرێکاران و فەرمانبەران لە پرۆسەی ڕیکخراوکردنی 
ناڕەزایەتیەکان لە شوێنەکانی کارکردنیاندا دەتوانن ڕیکخراوی شورایی 
دروست بکەن. کۆمۆنیستەکان دەبێ لەم پرۆسەیەدا بەشداربن و دەوری 
 ... سەرەکی بگێڕن تا بتوانن بزوتنەوەیەکی سەراسەری شورایی بەگەڕبخەن
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بۆپێشەوە: بزووتنەوەی شورایی لەدڵی 
هەلومەرجێکی کۆنەپەرستانە و جەنگی و 
ڕاپەرینێکی ژێر ئاسۆی بزووتنەوەی 
ناسیۆنالیستی کورددا ڕوویدا، ئەو هەلومەرجە 
کە بزووتنەوەیی شورایی تیایدا دەستیپێکرد، چ 
کاریگەرییەکی لەسەر شوراکان  وبزووتنەوەی 

 شورایی هەبوو؟ 

جەمال کۆشش: سوپاس بۆ ئێوە، بۆ 
بەڕێوەبەرانی باڵوکراوەی بۆپێشەوە، 
وخۆشەویستیم بۆ خوێنەرانتان. ناوەڕۆکی 
پرسیارەکەتان، شرۆڤەیەکی تایبەتی لە خودی 
هەلومەرجەکە بەگشتی دەخوێنێتەوە، هاوڕام 
لەگەڵیدا.  خودی کێشەکە، ئەوەیە کە 
هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی شورایی، ئەم 
ڕیالیەتەیان بە فەرامۆشی سپاردبوو. ئەو دوو 
پایە گرنگەی کە تۆ لەپرسیارەکەتدا، )جەنگی و 
کۆنەپەرستانە(، و) ئاسۆی ناسیۆنالیزمی 
کورد(، وەک واقعیاتی سیاسی وکۆمەاڵیەتی 
ئەو دەمی هەلومەرجەکە، ناساند، دۆخێکی 
قەهراوی بۆ جوواڵنەوە دیموکراتی و 
ئازادیخوازەکان پێکدەهێنن، چ جای بۆ 
بزووتنەوە جەماوەری وکۆمەاڵیەتی وڕادیکال 
وکۆمۆنستیەکان کە لە شوراکاندا خۆی 
دەنواند. چینی کرێکاری کوردستانی عێراق و 
خەڵکە ڕەش و ڕووتەکانی گەڕەکە 
هەژارنشینەکانی شارەکان، شەوقی شوراکان، 

کۆبونەوە گشتیەکان، الوە خوێنگەرم وخاوەن 
ئایدیا یەکسانیخوازەکان تەنیا توانی بەرگەی 
ماوەیەکی کورتی ئەو سەختی و دژوارییە 
بگرێت. هەژاری ئەگەر بێبەش بێت لە دەرکی 
هۆکارەکانی هەژاری، النکەی کۆنەپەرستیە. 
هەژاری لە واڵتانی ئێمە ئەگەر، ڕێکخراو لە 
هێزی سیاسی چەکداری ئامادە بۆ 
ڕووبەڕوبونەوەی قورس نەبێت، زەلیلی 
وملکەچی وجێهێاڵنە. هەموو بەڵگەکان، ئەوە 
دەسەلمێنن، کەڕاپەڕین، جەماوەری ڕاپەڕیوی 
دەرەوەی پارتە سیاسیەکانی شاخ و بەتایبەت 
بەدەستپێشکەری بزووتنەوەی کۆمۆنیستی لە 
شارەکان هەڵگیرسا، فورسەتێکی کورت ماوە، 
بەاڵم گرنگ هەبوو لەبەردەممان. ئەندازیاری 

رۆژ  ١ڕاپەڕین )نەوشیروان مستەفا!(، 
دواکەوت لە سلێمانیش، نەک لەڕانیە وهەولێر. 
هەژموونی ئاسۆی ناسیۆنالیستی کورد، لەو 
دەمەدا، هەمان شانسی هەبوو، بۆ زاڵبوون 
بەسەر ڕاپەڕیندا. ئەگەر بزوتنەوەی 
کۆمۆنیستی وشورایی بیانتوانیبا، هەمان 
کارایی لە ڕۆژەکانی دوایی ڕاپەڕیندا بگێڕن. 
ئەوە ڕاستیە ئێمە هەمان توانایی سەربازی و 
لۆجیستی ومرۆییمان نەبوو وەک بەرەی 
کوردستانی، بەاڵم ئەوە قەدەری حەتمی نەبوو 

 ساڵەدا چەشتی.  ٤٨کە خەڵکی کوردستان لەم 

بۆپێشەوە : ناکۆکیەک لەناو ڕێکخراوە چەپ 
وکۆمۆنیستەکانی ئەو کاتەدا هەبوو سەبارەت 
بە شورای کرێکاری وشوراکانی گەڕەک، چۆن 

 دەڕوانە ئەو ناکۆکییە؟

جەمال کۆشش: دەرکەوتەی ئەو ناکۆکیە، بەر 
لەوەش لە چەند بواریتردا خۆی لە شێوەی 
تیۆری وبەرنامەدا، لەکاری ئاشکرا و نهێنیدا 
گەاڵلە کردبوو. بەشێک لە چەپەکان، خۆیان 
وەک شۆڕشگێری جەماوەری، وە بەشێکیتر 
وەک کرێکاری کۆمۆنیست وبەرنامەی 
سۆشیالیستی خۆیان دەناساند. لە هەولێر 
بەتایبەت ئەوەندەی من زانیاری بیرەوەریم 

بیخاتەوە یادم، ڕەوتی کۆمۆنیست ڕاستەوخۆ 
دوای ئازادبوونی هەولێر لە بەعس، دەستیبرد 
بۆ دامەزراندنی شورا کرێکارییەکان، وە 
چەپەکانیتر لەگەڕەکەکان دا. وە من وتیمێک لە 
هاوڕێیان بۆ ئەو مەبەستە لە کارگەی دەواجنی 

هەولێردا بەشداریمان کرد. هەمان کات 
هاوڕێیانیتر لە کارگەی جگەرە، نەسیج، قالی، 
شورا کرێکاریەکانیان پێکهێنا. ناوەندێکمان بۆ 
ئەو کۆبوونەوە دامەزراند لە قوتابخانەی 
تەنیشت سینەما سیروان )قوتابخانەی ئەربیل 
ئوال(. چەپەکان وڕەوتیش لە شورای 
گەڕەکەکان هەڵدەسوڕان، بەتایبەت لە گەڕەکی 
نەسیج وکوران، کە کەسانی وەک )عبدللە 
سلێمان ومەمەخان ڕەمەزان وئااڵ( وچەندانیتر 
کە ئەندامی ڕەوتی کۆمۆنیست بوون، چاالک 
ودامەزرێنەری بوون. ڕاستە ئەو دوو 
بۆچوونە هەندێک کاریگەری الوازی لە پراتیک 
وخەماڵندنی شوراکاندا دانا. شوراکان چ کارگە 
و چ گەڕەک خۆیان لە مەیدانی کۆمەاڵیەتیدا 
هەناسەیان دەبڕی لە ئایدۆلۆژی و 
دەستەگەری. هەست بەدواکەوتویی کەلتوری 
پەیوەندی دەکەم لەنێوان ئەم دوو شورایەدا 
لەو دەمەدا. شوراکان چ لەکارگە و چ لە 
گەڕەکەکاندا؛ کۆمۆنیستەکانیان بەکێشەی 
گرنگی دەسەاڵت و خەڵکەوە توند گرێدا. 

کۆمۆنیستەکان وەک ئەو هاورد ستیڤان زانای 
ماتماتیکی دەڵێت ))ئێمە مامۆستای زۆر 
زیرەکی ماتماتیکمان هەیە، بەاڵم کێشەکەمان 
ئەوەیە، ئەوان تێناگەن بۆچی خوێندکارەکان لە 
وانەکانیان تێناگەن((. ئێمە بەئێستاشەوە 

تێناگەین بۆچی ناتوانین ببینە هێزێکی 
کۆمەاڵیەتی وشوراکان ببنە ئالتەرناتیفی 
دەسەاڵتی داسەپاوی حکومەتی هەرێمی 

ساڵە وەک  ٤٨کوردستان. ئەمڕۆش کە 
تاقیکردنەوەیەکی بەسەرچووی خوازراوی 
لەکیسچوو نەک وەک ئەزموون و شێوازێکی 
گونجاوی هەڵسوراوی هۆشیارانە و 
ئەنجومەنە خۆجێێ وبەڕێوەبەرایەتیە 
کرێکارییەکان. ئەگەر ئەمڕۆ ڕاپەرینێک لە 
کوردستانی عێراق ڕووبدات، ئایا بزوتنەوەی 
شورایی چەندێک دەتوانێت خۆی وەک 
ئالتەرناتیفی دەسەاڵت چاوی لێبکرێت؟ 
بابەتەکە بە بۆچوونی من لێرەدایە مانای پەیدا 
دەکات؛ چەپ وکۆمۆنیستەکان لەودەم زۆرتر 
پەرتەوازەترن، کەمتر لەودەم بێ ئاسۆتر 
ودەست ڕاگەیشتووترن. کۆمۆنیستەکان النی 
کەم پێویستە لەگەڵ مێژوودا، زۆر مامەڵەیەکی 
واقعیانە بکەن وبتوانن تێیپەڕنن. ئەمە کارێکی 

 سەخت نییە. 

 

جەمال کۆشش: هەژاری ئەگەر بێبەش بێت لە دەرکی 
 هۆکارەکانی هەژاری، النکەی کۆنەپەرستیە...

 

 جەمال کۆشش
یەکێک لە رابەران و هەڵسوڕاوی  

  
 بزووتنەوەی شورایی هەولێ 

ناواقعی بوون. ئەوەی واقعی بوو وجودی 
بزوتنەوەکە خۆی بوو کە جیاواز بوو لە یەکێتی و پارتی و دژ 
بەو بزوتنەوە ناسیونالیستیە بوو. بێگومان ئەو دروشمانەی لە 

سەعات کار ناواقعی  ١٥وێنەکانی ئەو کاتەدا دەبینرێ وەک 
بوو، بەاڵم ئەوە وێنەیەک بوو نەک دروشمی شوراکان. ئەوەی 
شورا کاری لەسەر دەکرد کۆکردنەوەی خەڵک و هەڵبژاردنی 
نوێنەران لە فەرمانگە و گەرەکەکاندا و بەرەنگاربونەوەی بەعس 
و ڕاوەستانەوە بەرامبەر بە هەڕەشەکانی یەکێتی بوو. ئەمانە 
هەمووی کردەوەی واقعی بوون و هۆی پاشەکشەی ئێمە کەم 
بوون و کەموکورتی ئەم کارە جەماوەری و چەکدارانە بوو، 
نەک هەندێ دروشم. ئەوەی پاشەکشەی تەواوی بە ئێمە کرد 
سەرەڕای هەلومەرجە سەختە سیاسیەکە بۆ ڕیکخرابونی... 
جەماوەری و دروستکردنی ڕیزی سەربەخۆی چینایەتی دژ بە 
ناسیونالیزمی کورد، نائامادەیی سیاسی و چەکداری خۆمان 
بوو و دواتریش سەقامگیربوونی دەسەاڵتی میلیشیایی یەکێتی 

 .و پارتی
بۆپێشەوە: دەوترێت دەستەیەک هەبوو بەناوی دەستەی  

بەرەوپیش بردنی بزوتنەوەی شورایی، ئەو دەستەیە چۆن و 
 لەکێ پێکهاتبوو، وە رۆڵی ئەو دەستەیە چی بوو؟

دەستەی بەرەوپیش بردنی بزوتنەوەی شورایی ئاسۆکمال: 
هەڵسوراوانی کۆمۆنیست و چەپ و ئازادیخواز بوون. لە 
گروپی جیاجیا و کەسایەتی جیاجیا پیکهاتبوو. هەموو وەک 
هەڵسوراوی شواریی کاریان دەکرد. سەرەتا لە بنکەی ئاوات لە 
گەرەکی علی کمال لە سلێمانی پیکهات. من ئاگاداری کاری یەک 
دوو ڕۆژی یەکەمی نەبووم، بەاڵم لە ڕۆژەکانی تردا هەندێ 
کاری پاکردنەوەی شاری دەکرد و شوینی کۆبونەوەی 
هەلسوراوانی شورایی بوو و خەریکی دروستکردنی ناسنامە و 
باڵوکراوەی شورا بوو. هێزی چەکداری ڕیکدەخست و و 
شوراکانی گەرەک و فەرمانگەکان سەردانی ئەو بنکەیەیان 
دەکرد. ئەو ناوانەی من لەبیرم بێت مامۆستا محمد و سەفین 

محمدی کوڕی ، خەسرەو سایە و ئەکرەم میهرداد و جەمال 
چاوشین و ئەمەل عوسمان و فوئاد و سازان علی و ڕێنوار 
جبار و یەک دوو دکتۆر یان یاریدەدەری پزیشک و سۆران 
غەریب و زۆر هاوڕیی تر بوون. ڕیکخستنی ڕۆژی هەلەبجە و 
دواتر ڕوبەڕوبونەوەی بەرەی کوردستانی لەو کارانەی تری 
ئەو دەستەیە بوو. بەالم دوای فشارەکانی یەکێتی چەند 
ئەندامێکی ئەو دەستەیە لە بنکەی ئاوات ناکۆکیان لەگەڵ 
کۆمۆنیستەکاندا هەبوو، وە داوای بنکەکەیان کرد و دواتریش 
تەسلیمی حزبێکی بەرەی کوردستانیان کرد وابزانم پارتی بوو. 
باقی دەستەکە درێژەی بەکارەکانی خۆی لە بنکەی مەجیدبەگ 

  و بنکەی سەرشەقامدا.
ئەم دەستەیە لەناو شوراکاندا چاالک بوو و دوای ئاوارەیش 
لەگەڵ هەڵسوراوانی تری شوراکاندا بوونە گروپێک بە ناوی 

 ""هەستەی کریکارانی سۆشیالیست
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ساڵەی دەسەاڵتی  ٤٨بۆپێشەوە: لە ماوەی  
بزوتنەوەی کوردایەتیدا، چەندین خۆپێشاندان 
و نارەزایەتی جەماوەری لەدژی دەسەاڵت 
روویان داوە، هۆکار چییە،  کرێکاران و 
خەڵکی زەحمەتکیش دەست نابەنەوە بۆ 

 بنیاتنانی شوراکان؟
سەبارەت بە پرسیارە هەر  ستاری چیمەنتۆ:

وەک خۆت ئیشارەت پێداوە بەڵێ سەرباری 
کەموکورتییەکان و تەمەنی کەمتر لە مانگێکی 
بەکردەوە دەرهێنانی بزوتنەوەو دەسەاڵتی 

بەاڵم  ٫خودی خەڵکی لە شوراکاندا
هەڵسوڕاوانی کرێکاری و چەپ و 
کۆمونیستەکان و ئازادیخوازان بۆ کۆمەڵگەیان 
سەلماند و بەکردەوە پیشانیاندا کە دەکرێت 
وەدەتوانرێت لە جێگای دەسەاڵتێکی فەوقی و 

خودی خەڵکی لە  ٫دیکتاتۆریی چینە بااڵکان
خوارەوە و لە شوێنی ژیان و کارکردنیاندا 
لەدەوری یەک کۆببنەوەو رێکخراوی شورایی 
و جەماوەریی سەربەخۆی خۆیان پێک بهێنن 
و دەسەاڵتێکی دەستە جەمعی و ئازادانەی 
خۆیان بەدەستەوە بگرن و خۆیان خۆیان 
بەڕێوە ببەن و ئەمەشیان لەو مانگی ئازاری 

ەدا بە عەمەلی تاقی کردەوە..  3773
هەڵبژاردنی نوێنەرانی ڕاستەوخۆ لە گەڕەک و 
کارگاو خەستەخانە و شوێنە 
خزمەتگوزارییەکانی تر و خزمەت و 
چارەسەری نەخۆش بە خۆڕایی وەیان بە 
پارەیەکی ڕەمزی و پاککردنەوەی گەڕەک و 
جادەو ڕێگاکان بە شێوەی خۆبەخش 

چەندین کاری تریش لەوماوە کورتەی  و 
تەمەنی شوراکاندا دەستکەوت و تەجرەبەی 
زور گەورە بوون بۆ خەڵکی کوردستان و تا 
سااڵنێکی زۆر دواتر و تەنانەت تا ئێستاش 
کەم نین ئەو شێوازی هەڵسوڕان و کار و 
دروستکردنی ڕێکخراوە جەماوەرییانەی کە 
شوراکان و بزوتنەوەی شورایی ئازاری 
نەوەدویەکی سەدەی ڕابردوو ئیلهام 
بەخشییەتی..! نموونەی یەکێتیی بێکاران و 

کە  ٫هێزە دەیان هەزار کەسییەکەی
ناسیۆاالیزمی کوردی وددەسەاڵتەکەی 
هێنابووە لەرزە و هەتا ئێستاش بورجوازی 
کوردی ترسی ئەو هێزە لە دڵ و الشەیدا 

بانگەوازی و پێکهێنانی ڕێکخراوی  ماوە! 
دروستکردنی خانەی  سەربەخۆی ئافرەتان و 

پاراستن بۆ ئەو ژنانەی هەڕەشەی کوشتنیان 
لەسەربوو دەستکەوتی زۆر گەورە بوون بۆ 
هەستانەوەی کۆمەڵگە و پاراستنی 
ئازادییەکانی هەروەها هەبوونی ئێستای 

بزوتنەوەیەکی جەماوەریی ناڕەزایەتی کە 
لەالیەکە یەخەی بەدەسەاڵت گرتووە و 
لەالیەکی ترەوە خەریکی خۆڕێکخستن و 
دروستکردنی چەندین ئۆرگانی 

هەمووی پێکەوە  ٫خۆبەڕێوەبەرێتییە
دەستکەوتی مەزنی ئەو شێوازە لەخەبات و 
هەڵسوڕانی بزوتنەوەی شورایی و 

 .کۆمونیستیی ئەو سەردەمەیە
بۆپێشەوە: زۆر هۆکار وەکو پاشەکشەی 
شوراکان ئاماژەی پێدەکرێت، بە بۆچوونی تۆ 
هۆکاری سەرەکی پاشەکشەی شوراکان چی 

 بوو؟
من هیچ گومانێکم لە ستاری چیمەنتۆ: 

کەموکورتیی زۆری بزوتنەوەی شورایی 
ئەوسەردەمە نییە و گەر بمگەڕێننەوە ئەو 
سەردەمە هەر شورا و دروستکردنی شوراکان 

بەاڵم  ٫تاکە بەدیلمە بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە
بە شێواز و تاکتیک و تەکنیکێکی زور 
جیاوازتر بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بڕوای تەواوم 

 ٫بەوە هەیە کە
 ٫یەکەم : شوراکان خۆیان پاشەکشەیان نەکرد

بەڵکو بەزەبری هێز و چەک و ئاوارەکردنی 
 .ملیۆنیی خەڵک پاشەکشەیان پێکرا

دووەم: هێزو دەسەاڵتی بەرەی کوردستانی و 
حیزبە قەومی و ئیسالمییەکان بەتەنها هەرگیز 
نەیان دەتوانی بزوتنەوەی شورایی پاشەکشە 

گەر پالنی بازاڕو سەرمایەی جیهانیی  ٫پێبکەن
ئامریکا و هێزە هاوپەیمانەکانی بۆ سەرکوتی 
هەر شۆڕش و هاتنە مەیدانی هەرهێزێکی 
سەربەخۆی خودی خەڵکی لە عێراقدا لە ئارادا 
نەبووایە! ئامریکاو هاوپەیمانەکانیان ئەوپالنە 
زەهراوییەیان داڕشتبوو کە ئێستا لە عێراق و 
ناچەکە بە ڕێوە دەچێت و ئامانجیان لەتوپەت 
کردنی کۆمەڵگەی عێراق و بەگژیەکدا کردنیان 
بوو لەسەر بنەمای نەتەوەو دین و مەزهەب و 
تا لەوێوە بتوانن نەک هەر عێراق بەڵکوو 
دەست بگرن بەسەر تەواوی ئابووریی 
ژێرزەوی و سەرزەویی گشت ناوچەکەو ببێتە 
جێگەی ساغکردنەوەی تەواوی ئەو عەمبارە 
چەک و جبەخانەیەی ساڵەهایە لە 
مەخزەنەکانیاندا کەوتووە. جا کاتێک 
بۆرجوازی جیهانیی و ئامریکا تازەبەتازە 
دەهۆڵی مەرگی کۆمونیزم و دەسەاڵتی 

سەر هەڵدانی ئەم  ٫شووراییان دەکوتی
بزوتنەوەشوراییەی کوردستان و 
بەرزکردنەوەی ئااڵی سووری کۆمونیستی و 
بزوتنەوەی شورایی بووە شۆکێکی گەورە 
بۆیان و هەرزوو هەڕەشەیان لە سەرانی 

کە دەبێ    ٫بزوتنەوەی کوردایەتی کردبوو
بارگەو بنەی ئەو ئااڵسورانە بپێچنەوە دەنا 
بچوکترین کۆمەکتان پێناکەین و ئەم 
ئیعتیرافەش لەزمانی خودی نەوشیروان 
مستەفاوە باڵو کرایەوە. بویە بەبڕوای من نەک 

هەر هێرشی پارتی و یەکێتی بۆسەر بنکەی 
بەڵکو گێڕانەوەی دەسەاڵتی هارو  ٫شوراکان

دڕندەی بەعس و ئاوارەپێکردنی خەڵکی 
کوردستان لە دووتوێی پالنی سەرکوتکردنی 
شوراکان و دەسەاڵتی سەربەخۆی خەڵکیدا 
بوو چونکە ئەمەی دوایی پپێچەوانەی تەواویی 

 پالنەکانی ئامریکابوو
بۆپێشەوە: رۆڵی رابەران و هەڵسوڕاوانی 

 بزوتنەوەی کرێکاریی لە شوراکاندا چی بوو؟
سەبارەت بە ڕۆڵی ڕابەران و  ستاری چیمەنتۆ:

هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی کرێکاری لە 
شوراکاند، هەرکەسێک بە وردی و ویژدانەوە 
باسی بکات ناتوانی هەڵسوڕاوانی کارگەی 
جگەرە و کارمەندانی خەستەخانەکان و 
کرێکارانی کارگەی چیمەنتۆ و ئەلبیسە و 
هەڵسوڕاوانی پۆست و فەرمانگەکانی کارەباو 
زۆرێک لە کارگە ئەهلییەکان و کرێکارانی 
شارەوانی و تەنانەت بێکارانیش لەبیر بکات! 
ئەو هەڵسوڕاوانە هەم لە شوێنی کاری خۆیان 
و هەم لە گەڕەکەکانیاندا لە شوراکاندا 
بەوپەڕی جیددییەتەوە خۆیان ڕێکخستبوو وە 
کاریان بۆ ئەوە دەکرد کە تەواوی 
بەڕێوەبردنی کارگەکە وە یاخود فەرمانگەکە لە 

وە یاخود نوێنەری  ،ئەستۆی خۆیان بێت
کرێکاران ڕاستەوخۆ بەشداریی لە 
بەڕێوەبردنی هەموو بەشەکانی کارگە یان 
فەرمانگەکە بکەن و لەکاتی کۆبوونەوە 
گشتییەکانی کارگە و گەڕەکەکانیشدا ئەو 
هەڵسوڕاوانە زور لێبڕاوانە خۆیان کاندید 

زور لێبراوانەش کاریان لەسەر   دەکردو و
بەئەنجامگەیاندنی فەرمانەکانیان دەکرد، وە 
هەمیشە لە پەیوەندیی بەردەوامدا بوون لەگەڵ 

تردا. بۆ نموونە هەڵسوڕاوانی   کرێکارەکانی
خەستەخانەکان جگە لەکاری ناو 
خەستەخانەکانی بەردەوامیش خەریکی 
بەسەرکردنەوەی شورای گەڕەکەکان بوون تا 
ئاگاداری پێداویستییە تەندروستییەکانی 
گەڕەکەکان. کرێکاران و هەڵسوڕاوانی کارگەی 
جگەرە هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی 
کۆبوونەوەکانیانەوە بڕیاری دەرکردن و 
تەنانەت دادگاییکردنی بەڕێوەبەری کارگەکەیان 
دابوو لەبەرئەوەی کە لەسەردەمی بەعسدا 
دەستی ڕاستەوخۆی هەبووە لە چەوساندنەوە 
و بە زیندانی گەیاندنی کرێکاراندا. ئەمانە و 
زۆربەی هەرە زۆری کارەکانی تریش لە 
بەڕێوەبردنی سەرتاسەریی شار و تەنانەت 
دروستکردنی هێزی چەکداریی شورا هەم بۆ 
پارێزگاریی لە شوراکان و هەم لەپێناو 
ڕاوەستانەوەو بەرگریکردن لە دژی ڕژێمی 
بەعس و ناردنی هێزی شورا بۆ بەشداری لە 

 .ڕزگارکردنی خەڵک و شاری کەرکوک
بۆپێشەوە: سەرباری هەر کەم و کوڕییەیەک 
وە وێرای تەمەنی کورتی شوراکان، 

دەستکەوتەکانی شوراکان و بزوتنەوەی 
 شورایی چی بوون؟
کاتێک کە بزوتنەوەی  ستاری چیمەنتۆ:

سەری هەڵداو    3773شورایی لە ئازاری 
شوراکان لەالیەن هەڵسوڕاوانی کرێکاری و 
چەپ و کۆمونێستەکان و بەشێکی بەرچاو 
لەخەڵکی خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێشی 

سەرەتای  ،شوێنی کارو ژیانیانەوە پێکهێنا
راپەڕین بوو کە هێزەکانی ڕژێم وەدەرنرا و 

کە  ،لەهەمان کاتیشدا دەورانێکی زور بوو
بزوتنەوەی ناسیۆنالیزمی کوردی و حیزب 
هێزەکانی ڕۆڵێکیان لەناو خەڵک و 

بۆیە ئەو بزوتنەوە ، ناڕەزایەتیەکانیدا نەمابوو
چەپ و کۆمونیستییەی کە پایەگایەکی 
کۆمەاڵیەتی تاڕادەیەک پتەوی لەناو بەشێک 
لەکرێکاران خەڵکی زەحمەتێکشی کوردستاندا 
دانابوو توانی ڕۆڵێکی ڕاستەوخۆ لەپێکهێنانی 

 .کوبوونەوە گشتییەکان و شوراکاندا ببینێت
لێرەوە دەتوانم بڵێم کە لەئێستادا و لەدوای 

 ،بیست و هەشت ساڵ بەسەر ئەو مێژووەدا
دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی و حیزب و 
بنەماڵە و هێزە خێڵەکییەکان و بزوتنەوە 
ئیسالمییەکان و حیزبەکانی هاوکارییەکی 
لەڕادەبەری بۆرجوازی جیهانی و ناوچەکەیان 
لەپشتە و هەر لە سەردەمی سەرکوتکردنی 
شوراکانەوە تا ئێستا هەمیشە بەو پشتیوانی و 
هاوکارییە جیددییەی سەرمایەداران و 
سیستەمە جیهانییەکەیانەوە خەریکی 

کە هەموو ئەو ڕێگایەنە بگرن کە  ئەوەن 
لێیەوە ئیمکانی سەرهەڵدانەوەی بزوتنەوەی 

تێدایە. تا   شوورایی دەسەاڵتی خودی خەڵکییان
ئێستاش ئەگەرچی ناڕەزایەتیی ڕۆژانە بەدژیان 
هەیە، بەاڵم بە دەلیلی الوازیی بزوتنەوەیەکی 
شورایی لەالیەن خودی خەڵک و تەنانەت 
بزوتنەوە چەپ و کۆمونیستییەکەشەوە 
نەتوانراوە دەست ببرێتەوە بۆ دروستکردن و 

 .پێکهێنانەوەی شوراکان
جگە لەوەش مەسەلەیەکی گرنگتر ئەوەیە، کە 
دەبێت ئەو بزوتنەوەیە لە هەر شوێن و لەهەر 
کاتێکدا توانی دەسەاڵتی بۆجوازیی کورد و 

 ،ئیسالمی الواز بکات و بێئاسوی بکات
دەتوانێت فەوری دەست بباتەوە بۆ کۆبوونەوە 
گشتییەکانی کارگە و گەڕەکەکان و دەسەاڵتی 
شوراکان بخاتە جێگای دەسەاڵتی میلیشیا و 

قەومی و دینییەکان. بۆیە لەکۆتا  ئەحزابە 
وشەمدا دەڵێم دیارە تا ئێستا ئەم هێز و 
بزوتنەوەیە بەم ئاسۆیەی پێکهێنانەوەی 
شوراکان نەهاتووەتەوە مەیدان و ناڕەزایەتییە 
جەماوەرییەکانیش سەرتاسەری و هەمەگیر 
نەبوون تا ببێتە فشاری جیددی لەسەر ئەو 

 .دەسەاڵتە
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ناو زەلکاو زێرابی کێشە وقەیرانەکان دەبن. خەڵک 
زیاتر گیرۆدەی هەژاری و نابەرابەری 
وچەوسانەوە وشەڕ و ئاوەرەیی دەکەن. ئەمەش 
بەرهەمی سەرۆک... وسکرتێرەکانی حیزبەکانە 
لەبەر ئەوە ئەم سەرۆک و سکرتێرانە بازرگانن 
نەک سیاسی کە بەردەوام ویستوویانە کۆمەڵگە 
لەپێناوی پاراستنی بەرژەوەندی وسوودی خۆیان 
ئاراستە بکەن بەناوی پاراستنی نیشتمان ونەتەوە 
وئایین وبیروباوەڕەوە کۆمەڵگە زیاتر بگێڕنەوە 

 . دواوە و لەناو قەیران وکێشەکاندا ڕای بگرن
ناڕەزایەتییەکانی خەڵک بەهۆی گەشەی 

لەواڵتەکانی  وشیاریانەوە بەرەو بەهێزبوون دەچێ 
ئێران و تورکیا و عێراق و باشووری کوردستان 
کەواتە خەڵک پێویستە بەنەخشە ڕێگایەکی تر 
بێتەمەیدان بۆگۆڕانکاری لەسیستەمە 
چەوسێنەرەکاندا، بەجۆرێک کۆمەڵگەش بگۆڕێت بۆ 
کۆمەڵگەیەکی باشتر و ئازادتر، کە پێویست 

شووڕاو دەسەاڵت وسیستەمی شووڕای  دەکات 
 جێگیربکرێت.

شورا بەمانایی نوێنەرایەتیکردنی ڕاستەوخۆی 
خەڵک دێت هەروەها خەڵک خۆی دەتوانێت زۆر 
بەئاسانی چاودێر بێت بەسەر ئیش وکارەکانی 
شوراکاندا بەمەش دوور دەبێت لەدزی و گەندەڵی. 
دەسەاڵتی شورایی ئەڵبەت ئەگەر لە ژێر کاریگەری 
ئاجندایەکی سیاسی دیاریکراو نەبێ، باشترین 
ئەڵترناتیڤ و شێوازو جۆری ئیدارەدانی کۆمەڵگەیە 
بۆ هەڵبژاردنی سەرجەم تاکەکانی کۆمەڵگەیە و 
ئەم بەدیلە دەتوانی گەرەنتی بەشداریکردنی 
سەرجەم هاوواڵتیان لە پرۆسەی سیاسی بکا. لە 
باکووری ئەوروپا و سوئیس کۆمەڵە میکانیزمێک 
بە ناوی کۆمۆن و گمایندە و شوورای ئوستانی و 
کانتۆنی بوون هەیە و ئەم دامەزراوانە وەک 
نموونە گەلێکی سەرکەوتوو لە شورا ئیمتحانی 

 .خۆیان داوە
ئەمە زۆر پێویستە کە بەیەکەوە لەیەک کاتدا  

گۆڕانکاری لەسیستەم و کۆمەڵگادا بکرێت بۆ 
ئەوەی پاشماوەی سیستەمی دەرەبەگایەتی لەگەڵ 
گۆڕانی سیستەمە مافیا و چەوسێنەرو گەندەڵ 

ودزوچەتەکان بەیەکەوە بکرێت. هەروەها ئێمە 
پێویستە کە لە داهاتوودا سیستەمی حیزبی و 
خێاڵیەتی جێگیر نەکرێ بەناوی جیاوازەوە هەر 
بۆیە جەخت لە تێکۆشان بۆهێنانەدی سیستەمی 
شووڕای خەڵکی کوردستان بکرێتەوە کە خەڵک 
خۆی لە ڕێگەی شوراکانەوە یاسا و سیستەمی 
سیکۆالر وئازاد دابنێت و تێکۆشان بکات بۆ 
چەسپاندنی عەدالەتی کۆمەاڵیەتی و یەکسانی و 
بەرابەری لە کۆمەڵگە. کە هەمووان لەبەرامبەر 
جێبەجێکردنی یاساکان بە پاداشت یان بەسزادان 

 . یەکسان بن و ملکەچ بن
بزووتنەوەی شورایی زامنی مافەکانە لە نێوان 
خواست و هیواو ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی کرێکارو 
کۆڵبەر و زەحمەتکێش و ئازادی و یەکسانی دا 

ئەوەی هەیە دەسەاڵتی  ،هیچ سنورێک بوونی نییە
مافیایی و سەرکوتگەری سەرمایەداریی یە کە ئەو 
دیوارە ئەستوور و دڕکاوییەی داناوە و لەپێناو 
مانەوەی دەسەاڵت و زەوتکردنی تەواوی سەرمایە 
و بژێوی ژیانی گشت کۆمەڵگە لەدەستی کەمترین 
مرۆڤەکانی کەمینەی کۆمەڵگەدا، بۆیە هەرکاتێک 
خەڵکی نەدار هەژار و چەوساوەو سەرکوتکراو 
بچوکترین کەلێن بدۆزنەوە بۆ هێنانە مەیدانی 
هێزی خۆیان بەدژی دەسەاڵتە سەرکوتگەرەکان، 
ئەوا فەوری دەڕژێنە سەر جادە و ناو کۆاڵنەکان 
و بانگەوازی ئازادی و سەرفرازی دەدەن بەگوێ 
و مێشکی سەرانی حاکمی چەوسێنەو مافیادا 

 ،وازیش ناهێنن تا ئەو دەسەاڵتە بە شکستا نەبەن
بەاڵم ئەوەی کە زۆر لە ڕووخاندنی دەسەاڵتە 

، سەرکوتگەرییەکەی ئەم مافیا وفاشیزمانە گرنگترە

. بەردەوامی  ئەلتەرناتیڤ و دەسەاڵتی دوای ئەوە
و سەرکەوتن بۆ ڕاپەڕین و خۆپیشاندانەکانی 
خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش و گەنجان و الوانی 
ئازادیخواز و یەکسانیخواز و شۆڕشگێڕی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران و ڕوخان و نەمان 

سیستەمی فاشیزمی  بۆ دەسەاڵتی ڕەشی 
ئیسالمیی ئێران بۆپێشەوە چوونە بەرەو پێکهێنانی 

 .دەسەاڵت وسیستەمی شورایی
 

 دریژەی....هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان

البردنی پاشەکەوتی موچە دراوە،  دیوی دەرەوەو ڕوکەشی سازانێکی گەورەترە، 
سازانێک کە لە بنچینەدا سیاسییە. الیەنی سەرەکی و بنچینەیی ڕیکەوتننامەکە ئەوەیە 
کە ئیرادەی سیاسی حزبەکانی بزوتنەوەی کوردیەتی لەبەرامبەر بەغداو بە رێکەوتن 
لەسەر بودجە، هەرزان فرۆش کرا، و بەتەواوەتی ئیرادەی سیاسی و بریاری سیاسی 
پەیوەندیدار بە کیشەی خەڵکی کوردستان و ئایندە سیاسییەکەیان، رادەستی بڕیاری 
ناوەند کرد، لەبەرامبەر ملدانی بەغدا بە پرسی بودجە. دیارە چ بریاری بەغدا بۆ ناردنی 
بودجە بۆ کوردستان و چ البردنی پاشەکەوتی موچە، خێر و سەدەقەی دەسەاڵتی 
ناوەندو حزبەکانی دەسەاڵت بەدەستی کوردستان نییە، ماف و خزمەتگوزاریی و 
موچەی  کرێکاران و کارمەندان و خەڵکی عێراق و کوردستان، زۆر لەوە زیاترە و 

 دەبێ بەخەبات و تێکۆشانێکی رێکخراو و ئامانجدارانە لە گەروییان دەربهینرێت... 
ئەگەر لەم مامەڵە سیاسییەدا، ریکەوتن لەسەر پرسی بوجە بۆ خەڵکی کریکارو  

کارمەندو موچەخۆرانی کوردستان دەبێتە هۆی وەرگرتنەوەی موچەی زەوتکراو و 
مافی خۆیان. ئەوا لەالیەکەوە خەڵکێک کە موچەخۆری حكومەت نەبوو، یان بێکار بووە، 
هیچ لە ژیانیان ناگۆڕێت، هەروەها موچەی پلە بااڵکان و وەزیرو گزیرەکان، ئەندام 
پەرلەمانەکان و خانەنشینەکانیان، راوێژکارە زۆرو زەوەندەکان... تاد، لەم گێرانەوەی 
موچەیەدا، سودمەندی یەکەم دەبن و حزبەکانی دەسەاڵتیش، بواری درێژەدان بە دزی 

 و تااڵنیەکی فراونتریان بۆ دەرەخسێت...
زوبەی زۆری حزبەکانی بۆرژوازی کورد بەدەسەاڵت و ئۆپۆزیسێۆنەوە، بانگەشەی 
ئەوە دەکەن کە ئەوە دەستکەوتە!! و ئەم دەستکەوتەش! بەرهەمی ماندوبوون و خەم 
خۆری ئەوان بووە کە پاشەکەوتی موچە البراوە. وەچاوەروانی ئەوەن خەڵکی 
کوردستان لەبەرامبەر بە کارە جوامێرانەیاندا!!، ستایشیان بکەن... چ دوو روویەک و 
درۆیەکی ئاشکرایە، چ بێ شەرمیەکە... دەسەاڵت هیچی نەکردووە، دەستکەوتێکیش لە 
گۆڕی نییە، دەسەاڵت لە مامەڵەیەکی لەگەڵ بەغدادا، بریاری گێرانەوەی موچەی بێ 
پاشەکەوتی داوە... ئەمەش هیچ دەستکەوتێکی تیا نییە، نە مووچە زیاد کراوە، نە 
سەعات کار کەم کراوەتەوە، نە دەرماڵە و بیمەیەک بڕیاری لێدراوە، بەڵکو دزییەی کەم 
وێنەو داهێنانێکی شەرماوەری بزوتنەوەی کوردایەتی، ئالوگۆڕی بەسەدا هاتووە، بێ 
ئەوەی هیچ قەرەبووکردنەوەیەکی ئەو چەند ساڵە، لە داسەپاندنی برسێتی کەم وێنەو 

 ئیرادە وردکردن، بکرێنەوە.
حزبەکانی دەسەاڵت پاشەکەوتی موچەیان داسەپاند، زوربەی حزبەکانی ئۆپۆزیسێۆن 
لەو حکومەت و دەسەاڵتەدا بەشدار بوون کە پاشەکەوتی موچەی تیا داسەپێنرا... هیچ 
کام لەو حزبانە لە ملمالنێیان لەگەڵ یەکتری پرسی البردنی پاشەکەوتی موچەیان 
نەکردە مەرجیێک، کە پەیوەندی بەزوربەی زۆری خەڵکی کوردستانەوە هەبوو. ڕۆژێک 
کۆبونەوەی پەرلەمانیان بایکۆت نەکرد، لەسەر پاشەکەوتی موچە. هەرەشەی بایکۆتی 
بەشداری سیاسیان لە پرۆسەی سیاسیدا نەکرد، لەسەر دەستبەسەراگرتنی مافی 
کرێکاران و کارمەندان و موچەخۆران. بەاڵم دەرکردنی چەند وەزیرێک، داخستنی 
دەرگای پەرلەمانێکی زیادە، تا دەگاتە شەر لەسەر بودجە و دەستکەوتی حزبی... 
مەیدانێکی گرنگی ملمالنێیان بوو... ئەو راستیانە ئەوە نیشان دەدات کە حزبەکانی 
دەسەاڵت و ئۆپۆزیسێۆن، درۆدەکەن کە دەڵێن بۆ البردنی پاشەکەوتی موچە 
ماندووبوون و هەوڵیان بۆداوە... خەڵکی کوردستان و لە پێشیانەوە کریکاران و 

 کارمەندان، پێویستە ئەو ئەو درۆ ئاشکرایەیان لە قاو بدەن و ریسوای بکەن..
سیاسەتی پاشەکەوتی موچە، لەگەڵ ئەوەدا هەمیشە الیەنێکی سەرەکی نارەزایەتی و 
تورەیی جەماوەری بووە و گوشار بووە لە دژی دەسەاڵت، بەاڵم البردنی پاشەکەوتی 
موچە بەرهەمی ئەو نارەزایەتیە نەبوو، وە دەسەاڵتیش لەبەرامبەر بەخواستی 
جەماوەری بۆ البردنی پاشەکەوتی موچە، گوێی خۆی خەواندو بێ باکانە درێژەی بەو 
سیاسەتە دژە ئینسانیەدا... ئەوەی کە سیاسەتی پاشەوکەوتی موچەی البردووە، 
لەچوارچیوەی مامەڵەیەکی هەمەالیەندا لەگەڵ بەغدا و لەپەیوەند بە بودجەدا، چۆتە 

 پێشەوە. 
دیارە البردنی پاشەکەوتی موچە و تا ڕادەیەک کەمەری ماندو و چەماوەی کرێکاران و 
جەماوەری بێبەش راست دەکاتەوە، ئاڵوگۆڕێک لە ژیان و گوزەرانیادا  پێک دەهێنێ، 
ئاستی چاوەروانیەکانیان بەرەو سەر دەبات، هەموو ئەمانەش دەبنە هۆکارێک بۆ 
بەرەوپیش بردنی خەباتی چینایەتی. لەپێش هەمووشیانەوە بۆ زیادکردنی موچەو 
وەستانەوە بەرووی گرانکردنی بازارو کااڵ شمەکانیدا کە پێشبینی دەکرێت، لەالیەن 
بازرگان و سەرمایەدارەکانەوە، کە زوربەیان وابەستەی حزب و بنەماڵەکانن، 
بەرەوسەر ببرێن، واتە دوای البردنی پاشەکەوتی موچە بەشێکی بە داسەپاندنی 

 گرانییەوە لە جەماوەری کرێکارو بێبەش وەردەگرنەوە... 
کرێکاران و جەماوەری بێبەشی کوردستان، پێویستە ئامادەی خونساکردنەوەی 
سیاسەتی داهاتووی دەسەاڵت و بۆرژوازی کورد ببن، بۆ ئەو مەبەستەش 
رێکخراوبوون و یەکگرتوو بوون، کۆبونەوە لەدەوری خواستە سەرەکیەکانیان، کارێکی 

 لە پێشینەی هەر ئێستایەو دەبێ بۆی ئامادەبن.   
 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود  

 درێژەی دوا وتە

بەم شێوە گەورەیە نیشان بدەین تەنها یەک هۆ 
 نییە؟ بەڵکو هەزاران هۆمان بەستەوەیە."

لە الیەکیترەوە هەر لە بەرەبەیانی زووی ئەو 
ڕۆژە، گروپێکی دیار لە ژنانی خۆپیشاندەر 
ڕاستەوخۆ ڕیگریان کرد لە  پابلۆ کەسادۆ، 
سەرۆکی پارتی پی پی )پۆپیولەر پارتی(، کە 
ویستی وتارێک پێشکەش بکات. گرووپەکە دەستی 
کرد بە فیکە و تەپڵ لێدان و ڕاکێشان لە بنی 
مەنجەڵ و قاپلەمە بۆئەوەی نەتوانێت بە 

بیروبۆچوونە کۆنەپەرستەکانی گوێی خەڵکی پڕ 
بکات. ژنەکان هاواریان دەکرد" تۆ پیاوێکی بە فکرە 
کۆنەپەرست و پیاوساالریت". ئاخیرەن پابلۆ 
مەیدانی قسەکردنی بەجێهێشت و هەموو 
خەتاکەشی خستە ملی چەپەکان و ژنە فێمینیستە 
چەپەکان. وە ئەو سەرۆکە بڕیاریدا کە بەشداری 
ئەوڕۆژەی ژنان نەکات. ئەو وتی "من بەشداری 
ناکەم چونکە ئەوڕێپێوانە لە الیەن چەپەکان و ژنە 

 فێمینیستە چەپەکانەوە کۆنتڕۆڵ کراوە".

 درێژەی... سەرۆکی حیئب ااک ندررکاک...
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 لە بۆپێشەوەوە
 

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

* بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتر لەشوێن و کەناڵی بینراو و بیستراو و 
 نووسراودا... باڵوبوبێتەوە.

* بابەتی باڵوبوەوە لە بۆپێشەوەدا، ئەوکاتە لەالیەن خاوەنەکەیەوە مافی باڵوکردنەوەی هەیە، کە 
بۆپێشەوە باڵوبوبێتەوە. راسپاردەی بۆپێشەوەیە، کە خاوەنی بابەتەکە ئاماژە بەناو و ئەو ژمارەی 

 بۆپێشەوە بدات، کە بابەتەکەی تیادا باڵوبۆتەوە.
 * درەنگ ناردنی بابەتەکان، لەکاتی راگەیەندراوی خۆیدا، شانسی باڵوبونەوە لەدەست دەدات.
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 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

شوان عەزیز، حمود،  بدواڵ مه ئاراس رەشید، عه
عەبدالرحمن رەسوڵ، سەردار عەبدواڵ،ساالر 

حەمە سەعید،هەتاو عەبدواڵهی، رامیار رەزایی، 
 ئەحمەد عبدالستار

لەگەڵ دوو دۆسیەی...کارەساتی هەڵەبجە و 
 بزوتنەوەی شورایی لە کوردستان

 و

 دوا وتە

البردنی 
پاشەکەوتی 
موچە...خێر 
و سەدەقە 

 نییە!
ی ئەم  ٨بەرواری 

مانگە بریاری البردنی پاشەکەوتی موچە درا... واتە 
بڕیاری دەستهەڵگرتن لە تاوانکارییەک درا، کە بەهۆیەوە 
زیاتر لە سێ ساڵ و چەند مانگ خەڵکی کوردستان بێبەش 
لە بەشێک لەبەری رەنجی یاسایی خۆیان کران و 
موچەکەیان لێ قرتێنرا. لە ئاکامی ئەم سیاسەتی سگ 
هەڵگوشین و توندکردنەوەی کەمەری زوربەی زۆری 
جەماوەری کرێکارو موچەخۆراندا، ئاستی هەژاری بەرینتر 
بۆوە، بێکاری فراونتر. هاوکات رێژەی تاوان و پشێوی 
کۆمەاڵیەتی و لێکترازانی خێزان بەرەو هەڵکشانێکی 
ترسانک چوون... خزمەتگوزارییەکان ئاسەوارێکی کەمیان 
لێ مایەوە... گرتنە بەری ئەم سیاسەت و لەراستیدا تاوانە، 
پەیوەندی بەوەوە نەبوو کە داهات بەشی موچەی تەواوی 
کرێکاران و فەرمانبەران نەبوو، بەشی خزمەتگوازرییەکان 
پارە نەبوو، بەڵكو بەهۆی دەست بەسەراگرتنی داهاتی 
کوردستانەوە لەالیەن دوو حزبی میلیشیاییەوە، 
بەتایبەتیش پاوانکردنی داهاتی و نەوت و کێڵگە نەوتیەکان، 
و داهاتی خاڵە سنورییەکان و ناوخۆ و...  ئەو دۆخە 
دروست بوو. حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی کاتێک 
بەشێک لە داهاتی خودی کوردستان دەدەن بە خەڵکی 
کرێکارو زەحمەتکێش و فەرمانبەران، کە ئەو داهاتەیان 
بەچەند قات لەالیەن بەغداوە بەدەست بگات. بەپێی لێدوان 
و شارەزایانی بواری ئابووری خودی حزبەکانی 
بۆرژوازی کورد داهاتی نەوت و خاڵە سنورییەکان و 
داهاتی تری ناوخۆی وەکو باج و گومرگ و ... بە ئاسانی 
بەشی موچەی کریکاران و کارمەندان و موچەخۆرانی 
دەکرد، بەاڵم برسیکرنی خەڵکی کوردستان و بڕینی 
موچەی کریکاران و کارمەندانیان کردە کارتێک بۆ سات و 
سەودا لەگەڵ بەغدا. کردیانە دەستمایەی مامەڵەیەکی 

 ناجوامێرانە لەگەڵ خەڵکی کوردستان...
دیارە بەغداش لەو مامەڵەیدا، توانی بەشێکی زۆر لە 
ویستە سیاسیەکانی خۆی، دابسەپێنێتە سەر حزبەکانی 
بۆرژاوازی کورد، لەوانە ناچارکردنیان بە بادانەوە بەرەو 
رووی بەغدا و فیدرالیزمی قەومی، خستنە ژێر کۆنترۆڵی 
خاڵە سنورریەکان، فرۆکەخانەکان، فەرمیکردنی ئەمری 

ئۆکتۆبەر بە کەمێک ئاڵوگۆرەوە... هەموو ئەمانە  /٣واقعی 
 لەسەر حسابی خەڵکی کوردستان، ئەنجامدا...

ئێستا کە بۆرژوازی کورد و عەرەب لەسەر بەشی داهات 
و بودجە، بە ڕیکەوتن گەیشتن، بریاری... 

خاوەنی ئێلەگ زەردەکاان وەک خاوی هەفاتەکاانای پاێاشاوو هەماوو 
شەممەیەک هاتنەوە سەرشەقامەکان لە پاریس و شاارەکاانای دیاکەی 
فەرەنسا. بانگەوازی ئەم هەفتەیە هەڵخراندنی" چارەنووس ساز" باوو، 
وەک ئەوەی دژی پرۆژەی ماکرون ناونرا کە دەیاگاووت" گافاتاوگاۆی 
نیشتمانی" کە کۆتاییەکەی ناوەڕاستی مانگی ئازارە. بەپێی رای ئەوان 
پڕۆژەکە "گاڵتەجاڕیە". یەکێک لە ناڕازییەکان بەناوی سۆفای تایاسایایە 
دەڵێ "بەردەوام دەبین لە ناڕەزایەتیەکانمان لە ڕۆژی شەممە، چاوناکە 
بە سادەیی ئەوەیە کە مااکارۆن وەاڵمای داواکااریەکااناماان نااداتەوە. 
دەمانەوێت دیموکراتی بینا بکەینەوە و ڕژێمی سیاسی ئێستا بگۆڕیان. 

 ئەم ڕژێمە چیتر بەکەڵک نایەت".

سەرەڕای هەڵخراندن و بانگەوازکردنی هێزی ناوخاۆی جەمااوەر باۆ 
هەفااتەکاااناای داهاااتااوو، و جەخااتااکااردنەوە لەسااەر پشااتاابەسااتاان بە 
"هەڕەمەکاای"، واتە ناایااشااانااداناای تااوانااایە خااۆیاایەکااان و پااێااداگااری 

لە شاارە  دانلەبەرگریکردن. بانگەوازی مانگرتنی واڵتانی ناوچەکەیان داوە، وەک )بەلجیکا، ئەلمانیا، ئینگلتەرا، لۆکسمبۆرگ، هۆلەندا...( و خاۆپایاشاانا
لە گەورەکانیان. بەپێی ئەو بانگەوازەی لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی ف.ب باڵویانکردۆتەوە و بۆ زمانەکانی ئەڵمانی و ئایاناگالایازی وەرگاێاڕدراوە، جەخات 

 "خەباتی جیهانی و نێونەتەوەیی" دەکەنەوە.

گواستنەوەی بانگەوازی ناوخۆی فەرەنسا بۆ واڵتانی دراوسێ، مانای ئەوەیە کە ئەو ناخۆشی و قورساییەی لەسەر شانای جەمااوەری کارێاکاار و 
ە ەیایزەحمەتکێشان ئەو واڵتانەیە هاوبەشە، و ئەنجامی قەیرانی قووڵی ئابووریە کە ئەم واڵتانە پێوەی گرفاتاارن. هەرچەنادە ئەم هەساتە ناێاونەتەو

تۆزێک دواکەوتووە، هەروەک مارکس زوو دەرکی پێکردووە لە هاوپشتی جیهانی کرێکاران بۆ بەرەنگاربوونەوەی سەرمایەداری جیهانی، ئەم دوو 
 لێکچوونە یەکن، پێویستی یەکگرتن و نێونەتەوەیی بوونی، و جیاوازی لە نێوان هەڕەمەکی و ڕێکخستنی.

ی ئەم بانگەوازە نێونەتەوەییەیان مانای وایە جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێشانی ژێر دەسەاڵتی سەرمایەی جایاهاانای، لە تااقایاکاردنەوەکاانای ژیاانا
 اریرۆژانەیان فێردەبن و دەبێتە تەجروبەیەک لە خەبات بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمنانی چینایەتیان. ئەم جەماوەرە ئەوە فێربوون کە ساەرماایەد

هیچی لەدەست نییە کە بتانداتێ، تەنیا وەردەگرێت، هەموو شتێک وەردەگرێت، بەتاایابەت کااتای قەیارانەکاان، هەوڵادەدات گاۆشاتای خەڵاکاانایاتار لە 
ا ە تائێسقانەکان جیابکاتەوە. قەیرانیش دەوریە و بە سەنگی خۆی دووبارە دەبێتەوە، لەگەڵ تەواوبوونی دەورەی سەرمایە. ئەم قەیارانەش وا دیاار

 هەتایە، ئەمە مانای وایە تاهەتایە ئەوانیتر زەجری ئەو قەیرانانە بکێشن لە ژیانی ئاسایی خۆیاندا.

ەیدانای ە مئەم بانگەوازە مانایەکی دیکەشی هەیە؛ کۆمۆنیزم )کۆمۆنیزمی مارکس(، تاوەکو ئێستا لە حیزبە کرێکاریەکانەوە دوورە، ئامادەییشی نییە ل
هەفتەیە النی کەم لە فەرەنسا، نەمانبینی حزبێک لەسەر ڕێگای بەلشەفی نێونەتەوەیی، بەدەستی کرێکااران  /٣خەباتی چینایەتی، چونکە ئەوە ماوەی 

ن ەماو زەحمەتکێشانەوە بێت! و ڕابەری خەباتیان بێت، کە پێویستی دەکرد هەڵگر و ڕابەری پێشەوەی ئەو خەباتە بێت "بیناکردنەوەی دیموکراسیەک
 و گۆڕینی ڕژێمی سیاسی" بەپێی قسەی یەکێک لە ناڕازایانی خۆپیشاندانەکان) سۆفی تیسییە(.

ی ئەم هەنگاوە بە ئاراستەیەکی دروستە، وەک هەموو هەنگاوەکانی پێشوو، سەرەڕای کێشەکانی کە هاتوونەتە ڕێ. بەمانای ئەوەیە کە تایاۆریەکاانا
مارکس لەسەر کێشمەکێشە چینایەتیەکان و شێوەی ئیدارەدانی دروست بوون، لە پێویستی باوونای حازباێاکای کارێاکااری لەنااو جەرگەی خەبااتای 
 کرێکاران و رێکخستنی ئەو خەباتە تا مەنزڵگەی کۆتایی بۆ نەهێشتنی سەرمایەداری و البردنی لەسەر ڕێگای مرۆڤایەتی. مااناای پاێاویساتای دەرک

 کردنە بە پێویستی ئەو ڕزگارکەرە و پێویستیەکە ڕۆژانە دەستی لێدەدەین.

15بۆ الپەرە   

 وانەی هەفتەی شانزەهەمی ئێلەگ زەرەدەکان" خەباتەکە جیهانیە"!!
سۆفی تیسسیە: دەمانەوێت ڕژێمی سیاسی ئێستا بگۆڕین. ئەم ڕژێمە چیتر 

 ‘بەکەڵک نایەت
 نووسینی: ئەحمەد عبدلستار.... وەرگێرانی: ئاراس ڕەشید      

دوا کات بۆ ناردنی 
بابەتەکانی ژمارەی 

داهاتووی 
بۆپێشەوە: 
28/3/2019 

 کاری هونەرمەند هیوا ساڵح


