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جگە لە دڕندەیی بەعس خۆشباوەڕی خەڵکی کوردستان بە 
ئەمریکاو غەرب و حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی هۆکاری 

 سەرەکی ئاوارەیی ملیۆنی خەڵکی کوردستان بوو!  
ساڵ بە سەر کارەساتی ئاوارەیی ملیۆنی خەڵکی کوردستاندا تێپەڕدەبێت،  ٨٢ئەم ڕۆژانە 

 کارەساتێک کە بۆوە بیرەوەری تاڵ و چیرۆکی دڵهەژێنی هاوبەشی ملیۆنان ئینسان.
کارەساتی ئاوارەیی لە بنەرەتدا بە جیا لە ترس لە ڕژیمی درندەی بەعس، ڕیشەی لە ئومید 
بەستنی خەڵکی کوردستان بە ئەمریکاو جەنگ و حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتییەوە بوو. 

بە تەواوەتی مایەو ئومێد و دووبارە ژیان گێرانەوە بۆ  ١٩٩١حزبەکانی بۆرژوازی کورد لە ساڵی 
حزب و بزوتنەوەی کوردایەتیان، بەستەوە بە سیاسەت و نەخشەی جەنگی ئەمریکا و غەرب. 
کاتێکیش ئەمریکا لە جەنگدا سەرکەوت و دەوڵەتی بەعس و سوپاکەی تێک ڕماند، بە جیا لە 
کارەساتێکی مرۆیی و داڕوخاندنی تەواوەتی ژێربینای ئابوری و پایەکانی دەوڵەت و خاپورکردنی 
عیراق، حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی شاگەشکە بوون و ئەم سەرکەوتنەی ئەمریکایان، بە 
سەرکەوتنی خۆیان و "میللەتی کورد" لە قەڵەمدا. لەگەڵ ئەوەدا هەموو دنیا لە ئاستی فەرمی و 
جەماوەرییدا، هێرشی ئەمریکایان بۆسەر عێراق بە داگیرکاری ناساند، حزبەکانی بزوتنەوەی 

٢بۆ الپەرە بۆرژوازی عەرەب و کورد، ئەم وەحشیگەرییەیان ناو نا" ڕزگاری عێراق" و... "   

گۆشەی ئەدەب و هونەری کرێکاریی و  
پێشکەوتنخواز...لە هەموو ژمارەکانی 

  7بۆپێشەوەدا... دەخوێننەوە... ل

مارکس و 
قەیرانی 
ئابووری 

 سەرمایەداری
 3ل

 

 عەزیز شەریف ڕزگار عومەر

سەبارەت بە هۆکارەکانی کارەساتی ئاوارەیی و بەرگری 
 01-01-00-01بزوتنەوەی شورایی... بۆ بۆپێشەوە دەدوێن ل

هووووووووووونەرمەنوووووووووودی 
پەیوووکەسوووازن کووواوان 
قوووادرە لەکوووارێوووکوووی 
هونەری توازەیودا بوۆ 

ەهەمووووووووووویووووووووووو  ٨٢
سووووووووووووواڵووووووووووووو ۆژی 
کووووووووووووووووووووۆڕەوەکەی 

ی خەڵوکوی ١١٩١١٩٩١
کوردستوانوی عوێوراق 
لە ترسی گەڕانەوەی 
هووێووزەکووانووی ڕژێوومووی 
بەعوووووووووووووس، و 
دیووووکووووتوووواتووووۆریەتووووی 
سووەدام. بەهووونەری 
پەیووکەرسووازی وێوونە 

فۆتۆگرافی دایکە نجواهویودە مەحەمەد ڕەشویودە و کوۆرپە سواواکەی 
سەرشانی، دەنەخشێنێتەوە. ئەو کوۆڕەوەی کە بوۆ چەنودان دەهەی 
دیکە بەسەرسەری خەڵکی کووردسوتوان وەە پەڵە هەورێوکوی ڕە  
دێت و دەچێت. کاوان قادر دەیەوێت بەسیمای ئەو دایک و کوۆرپەیە 
بڵێت بەسیە ئاوارەیی و جەنگ و مواڵووێورانوی ئویونوسوانەکوان، بەسویە 
چاوچنۆکیتان، بەسیە چێژ وەرگرت  لە گریان و ترسی ئینوسوانەکوان  
با بە هەموومان بەربگری  بەو تراژیدیا ڕۆژانەیە و دنیایەکی جوانتور 

 و خۆشتر و باشتر پێکەوە بنیات بنێ  بۆ مرۆڤایەتی... 

هونەرمەندی پەیکەرتاش کاوان 
 قادر لە بەرهەمێکی تازەدا

 8هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان...ل

 شوان عەزیز  پەیمان عێزەدین

 

 سەفین هەینی 

 31دیمانە سەبارەت بە سێهەمین ساڵیادی دەرچوونی بۆپێشەوە...ل

 
 

 3* مارشی ناڕەزایەتی ملیۆنی بە سیاسەتی حزبی دەسەاڵتدار لە بەریتانیا.................ل
 4* خۆپیشاندانی مامۆستایانی مەغریب سەرتاسەری واڵتی گرتەوە..........................ل
 4* نا بۆ گرانی دەمانەوێ شەرافەتمەندانە بژین...........................................ل
 5* هەفتەی نۆزدەهەمی هێلەگ زەردەکان، پەردە هەڵماڵین بوو لەسەر دیموکراسی..........ل
 5* ئازادی کۆڕو کۆبونەوە مافە نەک تاوان.................................................ل
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 یژمارهوتهی...  درێژه
کۆتاییهێنان بە دیکتاتۆریەت"... کاتێک کە هەمان ئەمریکاو غەرب گڵۆپی سەوزیان بۆ سوپای عێراق داگیرساند، 
قەڵەمی دەست و پێی حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی شکا و ڕاکردنیان لە بەرامبەر سوپایەکی تێکشکاو 
برسیکراو و بێ ورەدا، هەڵبژارد. کە لەگەڵ خۆیدا جەماوەری ملیۆنی کوردستانیشی ناچار بە ئاوارەیی کرد. 
دیارە ڕاپەرینیش لەهەمان چوارچێوەی ئاسۆی زاڵی بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد و ئومێد گرێدان بە 
سیاسەتی ئەمریکاو غەربەوە، روویدا. ئاوارەیی لە بنەرەتدا قوربانی ئەو فۆرمە لەڕاپەری  بوو، کە لەجێگای 
پشت بەست  بە خەباتی خەڵکی کورستان و هێزی جەماوەری رێکخراو و سەربەخۆ، چاویان لەسەرکەوتنی 
پێشبینیکراوی سەربازی ئەمریکا بوو. خۆ ئەگەر ڕاپەرینی خەڵکی کوردستان بەرئەنجامی خەباتی لە پێشتری 
خەڵکی کوردستان و بەرهەمی تێکچوونی هاوسەنگی هێزی خەباتی لەگەڵ ڕژێمی بەعس بوایە بە قازانجی 
خەڵک، یان ڕاپەری  لە ژێر ئاسۆیەکی سۆشیالیستی و پێشکەوتنخوازنەدا بوایە. ئەوکاتە بە بەرنامەو 
نەخشەوە خەڵکی کوردستان دەیتوانی بەرگری لە خۆی بکات. خەڵکێک بە هێزی.... خۆیان و بە ئیرادەی پشت 
بەستوی خۆیان بتوان  دەست بدەنە ڕاپەری  و هێزی دەوڵەتێک تێک بشکین ، بەو ئیرادەو تواناییەی خۆیان 
دەتوان ، بەرگری لە خۆیان و ئیرادەی سیاسی یەکگرتوویان بکەن و پشتیوانی دنیای پێشکەوتنخواز و 

 بزوتنەوە ئازادیخواز و ئینسانیەکانیش، بۆخۆیان... دەستەبەر بکەن. کۆبانێ نموونەیەکەیەتی... 
بەداخەوە لەسەرەتای رووداوەکانی جەنگی کەنداوەوە، بااڵدەستی ئاسۆ و سیاسەتی بۆرژوازی بەگشتی و 
ئاسۆی بزوتنەوەی ناسیونالیستی کوردستان، توانی تورەیی و نەفرەتی دەیان ساڵەی خەڵکی کوردستان بە 
دژی رژیمی بەعس، بکاتە دەستمایە و سەرمایە لە پێناو ئامانجە کۆنەپەرستانەکانی خۆیدا، بۆ گەیشت  
بەدەسەاڵت. خەڵکی... کوردستان لەدژی دەسەاڵتی بەعس ڕاپەری  تا دەستیان بە ئازادی و ژیانێکی ئازادانەو 
پاشان بە سەربەخۆیی بگات، کەچی بەوهۆیە زۆر رۆش  و سادەیەوە، کە حزبەکانی.... بزوتنەوەی کوردایەتی 
ناکۆکی قوڵیان لەگەڵ ئازادی و سەربەخۆیی خەڵکی کوردستان لە رێگای ئیرادەنواندنی خۆیانەوە هەیە،  
توانیان بەدوای دەسەاڵتی بەعسدا، دەسەاڵتی بەعس ئاسای کوردی دژ بە ئازادییەکان دابسەپێن  و پرسی 
سەربەخۆیی کوردستانیش بکەنە کارتی سات و سەودای بە  وەرگرت  لەدەسەاڵتی دوای بەعسیەکان، کە 
میراتگری بەعس و هاوکات دەسەاڵتی ئاخوندەکانی ئێران بوون. لەوە  واوەتر حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی کارەساتی ئاوارەیان وەکو کارەساتێکی سیاسی، بەچاوی روداوێکی ئینسانی روتەوە تەماشاکرد و 
وەکو هەموو کارەساتە تراژیدیاکانی تر ، تراژیدیای ئاوارەیان کردە سەرمایەو کاتی مامەڵە لە پێناو 

 بەرژەوەندییە حزبیەکانی خۆیان و بەرژەوەندی چینە داراکانی کوردستان.
لەناو جەرگەی ئاوارەیی ملیۆنی خەڵکی کوردستاندا، حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی بە دیاریکراویش پارتی 
و یەکێتی، خەونی بەشداریکردن لەگەڵ بەعسیەکانیان، کە خەون و ئومێدێکی بەردەوام و مێژوویان بوو 
هەڵبژارد و کەوتنە گفتوگۆ لەگەڵ رژێمی بەعس. تا ئەوکاتەی رژیمی بەعس بە یەکجاری گۆڕ بە گۆڕ بوو، 
ئەو حزبانە نەە هەر ئومێدی خۆیان بە ڕیکەوت  لەگەڵ بەعس و شەریک بوون لەگەڵیدا، ال کاڵ نەبۆوە بەڵکو 

 بەهەموو شیوەیەە دەکۆشان رژێمی بەعس بیانکاتە بەشدار لە دەسەاڵتدا.   
ساڵ بەسەر کارەساتی ئاوارەیی خەڵکی کوردستاندا، هیشتا دوبارەبوونەوەی کارەساتی  ٨٢ئێستا دوای  

ئاوارەیی یان تراژیدیای تری لەچەشنی کارەساتی شەنگال، هەڵەبجە، ئەنفال...تاد، هەرەشەن لەخەڵکی 
کوردستان. هێشتا زەمینە بناغەیەکانی ئەم تراژیدیانە ئامادەییان هەیە. ئاوارەیی یان کارەساتی هەڵەبجە و 
ئەنفال... تەنها زادەی جەنگ و ملهوری هیزە ئیمپریالیستیەکان، جەنگی واڵتانی ناوچەکە، نییە... بەڵکو زادەی 
هەلومەرجی سیاسی کوردستان و پرسی سیاسی خەلکی کوردستانە. تائەو کاتەی پرسی سیاسی خەڵکی 
کوردستان بە ڕێگایەکی کارساز وەاڵم وەرنەگرێتەوە، تا ئاسۆیەکی سیاسی سۆشیالیستی و ئینسانی 
پیشکەوتنخواز، نەبێت بە ئاسۆی زاڵ بەسەر بزوتنەوەی نارەزایەتی خەڵکی کوردستاندا لە پیناو ئازادی و 
چارەسەری سیاسی کیشەی خەڵکی کوردستاندا، کۆدەکانی دوبارە بوونەوەی کارەساتەکان، ئامادەییان 
دەبێت. هێشتا هەر ملمالنییەکی سیاسی و سەربازی زبر، هەر جەنگ و بەیەکدادانێکی واڵتانی ناوچەکە، هەر 
شەپۆلێکی گۆرانکاری، لەسەر ئاستی عێراق و ناوچەکەدا، دەتوانێت خەلکی کوردستان بکاتە قوربانی. دۆخی 
سیاسی کوردستان و دەسەاڵتدارێتی حزبەکانی بۆرژوازی کورد، شلۆق و ناسەقامگیرە. چ دەسەاڵتی سیاسی 
ناوەند، یان ملهوری نواندنی واڵتانی کۆنەپەرستی ناوچەکە، یان ئەلگۆی داعشی، دەتوانێت دۆخی کوردستان 

ئۆکتۆبەر... باشتری   ١١بەسەریەکدا ب مێنیت و کارەساتیش بەدوای خۆیدا بهێنێت. هاتنی داعش، ڕوداوەکانی 
بەڵگەی سەلماندنی ئەو راستیانەن. حزبەکانی بۆرژاوزی کورد لەو کایەو گەمە سیاسییە سەربازی و 
سیاسییانەی لە ئاستی عێراق و ناوچەکەدا، روودەدەن، نەە ناتوان  رۆڵێک بەئاقاری بەرگرت  بەو رووداوە 
پیشبینیکراوانەدا بگێرن، بەڵکو خۆیان وەکو مەقاشی الیەنێک، یان چاوساغ و خۆشخزمەتچی دەبنە بەشێک لە 

ئۆکتۆبەر بینیمان. بەداخەوە  ١١کاراکتەری تراژیدیا خوڵقاندن. هەر وەکو ئەوەی لە هەڵەبجە و شەنگال و 
هێشتا چینی کرێکار و خەڵکی بێبەشی کوردستان، ئامادەیی رێکخراوەیی و سیاسییان، تا دەگاتە بااڵدەستی 
ئاسۆیەکی سیاسی جیاوازی سەربەخۆیی چینایەتیان، لەو ئاستەدا نییە، ببنە کاراکتەری رەقم دان لە رووداو و 
پێشهاتەکان و هەڵگێرانەوەیان بە قازانجی خەڵکی کوردستان. کۆتاییهێنان بە تراژیدیاو کارەساتە 
پیشبینکراوەکان، بە لەبەی  بردنی زەمینەو هۆکارەکانی دەبێت. چارەسەری کێشەی سیاسی و حقوقی خەڵکی 
کوردستان، تەریک خستنتەوەی حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی و کۆتاییهێنان بەدەسەاڵتیان، بەهێزی 
ڕیکخراو یەکگرتوانەی چینی کرێکار و بێبەشانی کوردستان لە ژێر ئاسۆیەکی سیاسی سۆشیالیستیدا، دەتوانێ 

 هەرەشە پیشبینکراوەکان و تراژیدیاکانی داهاتوو ڕابگرێت.     

 

 کرێکاران، زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد! 
باڵوکراوەی بۆپێشەوە، زمانی تیژ و پاراوی کۆمۆنیستی و ئازادیخوازی ئێوەیە، دەنگ و 
سەکۆی بزوتنەوەی نارەزایەتی سۆسیالیستیتانە، بەدژی نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری و 
سەکۆیەکی لێبراوە  بۆ روبەروبونەوەی فکر و راگەیاندنی دارزیوو فریوکارانەی بۆرژوازی و 
بزوتنەوەو رەوتە سیاسی و فکری و حزبییەکانی...بڵندگۆی بانگەوازی هاوچینەکانتانە بۆ 
هاوپشتی و هاوخەباتی، وە دەنگ و مینبەری راستەقینەی ئێوەیە لەدژی هەر زوڵم و ستەمێک 
کە لە کۆمەڵگای سەرمایەداری ئێستادا، بەرامبەر ئێوە دەکرێت... لەیەک وشەدا، بۆ پێشەوە،  
سەکۆیەک و مینبەرێکە لە بەرەی شۆرشی کۆمەاڵیەتی چینی کرێکاردا، بۆ ژێروژورکردنی دنیای 

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

 پێشەوەیە..
 
 bopeshawa@gmail.com    /   /    ماڵپەری بۆپێشەوەwww.bopehsawa.net 

قوربانیانی توندوتیژی و 
 نامووسپەرستی

ئەم مانگە ژنێکی  ٨١بەرواری *  
ساڵ بەناوی"گ، ه"  ٨٢الوی تەمەن 

لەشاری مەیوان لەالیەن هاوسەری 
پێشووی و کەس و کاری 

 ژنەکەیەوە رفێنراوە...
ئازار ژنێکی تەمەن  ١٩* بەرواری 

ساڵ بەناوی" غ، ل" لەگەرەکی  ٩٩
کێوەڕەشی شاری ڕانیە خۆی 

 سوتاند و لە ئاکامدا گیانی لەدەستدا... دەوترێت ئەو ژنە نەخۆشی دەرونی هەبووە.
ساڵ لە گەرەکی دەروازەی شاری هەڵەبجە  ١١ئازار، ژنێکی تەمەن  ١١* بەرواری 

 لە رێگای خۆسوتاندنەوە کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە...
 

 

 لە بۆپێشەوەوە
 

بەگشگیگی “  گگۆەگەو تەوەیەت تگاتگ ە “ * بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگەە ەە
تەع یر ەەخەتی سیاسی و فکرت و دونیابینی کگۆۆگۆنگیگمۆگی ۆگایکگ  و 

 کۆۆۆنیمۆی کرێکایتی دەکا .
* بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشیر ەەەگێێگو و کەنگا گی 

 بینراو وبیسیراو و نێوسراودا... باڵوبێبێیەوە.
 

* بابەتی باڵوبگێەوە ەە بگۆپگێگشگەوەدا، تەوکگاتە ەەاتەن خگاوەنەکەتەوە 
ۆافی باڵوکردنەوەت هەتە، کە بگۆپگێگشگەوە بگاڵوبگێبگێگیەوە. یاسگ گایدەت 
بۆپێشەوەتە، کە خاوەنی بابەتەکە تاۆاژە بەناو تەو ژۆایەت بگۆپگێگشگەوە 

 بدا ، کە بابەتەکەت تیادا باڵوبۆتەوە.
 

* دیەنگ نایدنی بگابەتەکگان، ەەکگاتگی یاگەتەنگدیاوت خگۆتگدا، ەگانسگی 
 باڵوبێنەوە ەەدەست دەدا .

 
 * تەوەەوتە  بۆ بابەتی کێیتە.

 

عەبدواڵ مەحمود: ئاوارەیی لە بنەرەتدا قوربانی ئەو فۆرمە لەڕاپەرین بوو، کە 
لەجێگای پشت بەستن بە خەباتی خەڵکی کورستان و هێزی جەماوەری رێکخراو 

 و سەربەخۆ، چاویان لەسەرکەوتنی پێشبینیکراوی سەربازی ئەمریکا بوو...
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مارکس سەبارەت بە بەرهەمهێنانی سەرمایەداری باس 
لە ''زیدە بەرهەمهێنان '' دەکات. ئەو پێی وایە کە وشەی 
''زێدە بەرهەمهینان'' خۆی لەخۆیدا بەرەو 
بەهەڵەداچوونمان دەبات. لەبەرئەوەی تائەو کاتەی 
پێداویستییە بەپەلەکانی بەشێکی زۆری کۆمەڵگە تێر و 
پ  نەکراوە و دابی  نەبووە یاخود تەنها هەرە دەستبەجێ 
تری  پێداویستییەکان دابینکراون. هەر لەبەرئەوە 
قسەکردن لەسەر زێدە بەرهەمهێنانی کااڵ بەهیچ 
شێوەیەە جێگەی باس نییە و بەهەڵەماندا دەبات. بە 
مانایەکی تر ب ی زۆر و زەبەنەی کااڵ زیاد دەبێ 
لەپەیوەند بە پێویستی پێ یان واتە پێویست بوون بەو 
کااڵیانە.  ئەوەی کە دەبێ بوترێ پێچەوانەکەیەتی: بەم 
مانایە، لەسەر بنەمای بەرهەمهێنانی سەرمایەداری، 
کەمی لە بەرهەمهێنان دا هەیە . مەرز و سنووری 
بەرهەمهێنان بریتییە لە قازانجی سەرمایەدار یا 
سەرمایەداری نەە پێداویستی و نیازەکانی 
بەرهەمهێنەران نمارکس: تیۆریەکانی زێدەبەها ، الپەرە 

ە. لێرەدا هەروەە پێشتر باسکرا ئەوەی  ٩٢١
بەرهەمهێنان لەسەرمایەداریدا دیاری دەکات قازانج و 
ب ی ئەو قازانجەیە نەە نیاز و پێداویستیەکانی 

 بەرهەمهێنەرەکان. 
خاڵێکی تر کە مارکس جەختی لەسەردەکاتەوە  
مەسەلەی  گەشەی هێزەکانی بەرهەمهێنانە، ئەو پێی وایە 
کە گەشەکردن و پەرەسەندنی هێزەکانی بەرهەمهێنان 
دەبێتە مایەی کەمبوونەوەی ژمارەی کرێکاران  
بەمانایەکی تر بە تەواوی کۆمەڵگە توانا دەبەخشێ کە 
تەواوی بەرهەمهێنان لە ماوەیەکی کورت تردا بە ئەنجام 
بگەیەنێت واتە تەواوی بکات، دەبێتە هۆی شۆڕشێک، 
چونکە ئەندازەیەکی زۆر لەخەڵک لە سەرکار نامێن  وە 
دەردەکرێ  لە کێبەرکێ و لە منافەسەدا نامێن . واتە 
یەکێک لە دەرهاویشتەکانی گەشەکردنی هێزەکانی 
بەرهەمهێنان کێشەی بێکارکردنی کرێکارانە. ئەمە یەکێکی 
ترە لە دەرکەوتە ڕۆشنەکانی ڕێگر و بەربەستی تایبەتی 
بەرهەمهێنانی سەرمایەداری، هەروەها پیشانی دەدا کە 

بەرهەمهێنانی سەرمایەداری بەهیچ شێوەیەە شێوازی 
موتڵەق نڕەهاەی گەشەسەندنی هێزەکانی بەرهەمهێنان  

نییە، بەاڵم لەهەندی کاتدا  نو پێکهینانی سەروەت و ساما
لەگەڵ ئەم گەشەکردنەدا بەریەککەوت  ڕوودەدات. ئەم 
بەریەککەوتنە بەشێوەی قەیرانی ناوبەناو و دەوری 
دەردەکەوێ، کە لە بارو ڕەوشێکا ئەو بەشەی خەڵکی 
کرێکار بێکاردەب  لەژێر سایەی شێوازی کارکردنی 
کۆندا. ئەندازەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری بریتی یە 
لەو زێدە کاتانەی کرێکاران. هەرچی زیاتر فرەیی و 
کارایی لە بەرهەمهێناندا گەشە بکات کاتی زێدە 
بەرهەمهێنانی کریکاران زیاد دەکات نەە لەبەرئەوەی 
کاتی کارکردن بۆ بەرهەمهێنانی مەواد و شتومەە 
بەگشتی کەم دەکا. هەر لەبەر ئەمە ناکۆکی و دژایەتی 

 ڕوودەدات. 
گەشەی کەڵەکەکردنی سەرمایە دەاللەت دەکات لە  
پەرەسەندن و پەرەگرتنی چەقگیری نچ بوونەوەەی 
دەسەاڵت. بەم پێیە سەرمایە کەڵەکە دەبێ و هێزو 
دەسەاڵتیش لەشوێنێکدا کۆ و چ  دەبێتەوە و دەسەاڵت 
وهێزی سەرمایە  گەشە دەکات. سەرمایە زیاتر و 
زیاتر وەە هێزێکی کۆمەاڵیەتی دێتە پێشەوە کە 
نوێنەرەکەی سەرمایەدارە. ئەم هیزە یا دەسەاڵتە 
کۆمەاڵیەتیە چیدی لە هیچ پەیوەندیەکی مومکی  و 
گونجاو دا  نابێت لەگەڵ کاری تاکە کرێکارێک کە 
دەتوانێ دروستی بکات. ناکۆکی و دژایەتی  لەالیەکەوە 
لە نێوان هێزو دەسەاڵتی کۆمەاڵیەتی گشتی کە سەرمایە 
گەشەی بۆ دەکات و لەالیەکی ترەوە هێز و دەسەاڵتی 
تایبەتی سەرمایەدارەکان سەبارەت بەم بارو ڕەوشە 
کۆمەاڵیەتیانەی بەرهەمهێنان، کە هەمیشە و هەردەم 
ناتەبا و ناسازگارە. بەاڵم هێشتا چارەسەری کێشەکەی 
لەخۆدا هەڵگرتووە، لەبەرئەوەی لەهەمان کاتدا ئاڵوگۆڕی 
بارو ڕەوشی بەرهەمهێنان  بۆ بارو ڕەوشی گشتی و 
باو و ئاسایی و کۆمەاڵیەتی دەگەیەنێ. ئەم ئاڵوگۆڕە 
ڕەگ و ڕیشەی لە گەشەکردنی هێزەکانی بەرهەمهێناندا 
گرتوە لە سایەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری و 
هەروەها لەو ڕێگەو هۆیانەی کە بەهۆیەوە ئەم  
گەشەکردنە ڕوودەدات.  نمارکس: کاپیتاڵ بەرگی سێ 

 (. ٨١١، الپەڕە ١٢٩٩یەم ، ساڵی 
هەروەها بابەتێکی تریش گرنگە لێرەدا بخرێتە ڕوو 
ئەویش ''کەم بەکارهێنان" یا کەم سەرف کردن. مارکس 
باس لە ''کەم سەرف کردن'' دەکات و دەڵێ  کە ئەوە 
هەڵەیە کە وا بزانی  کە هۆکاری قەیرانەکان کەمی لە 
مەسرەفکردن یا کەم بەکارهێنان دابێت یا بەکاربەرەکان 
واتە ئەوانەی شتومەە وکااڵ سەرف دەکەن و 
بەکاردەبەن  زۆر کاریگەر و بەسوود نی . مارکس لەو 
باوەڕەدایە کە سیستەمی سەرمایەداری جگەلە 
بەکاربردن و سەرفکردنی کاریگەر شتێک ناناسێ وە 
کاتێک شمەکێک یا کااڵیەە نافرۆشرێت مانای ئەوەیە کە 
ک یارێکی کاریگەری بۆ پەیدانەکراوە. مارکس پێی وایە 
کە بەرهەمهێنانی سەرمایەداری پێک دێت لە 
هەلومەرجێک کە سەربەخۆیە لە ئیرادەی با  وخراپ، 
هەلومەرجێک کە رێگە بە چینی کرێکار دەدات کە لەزەت 
و خۆشی وەرگرێ لەو گەشە و خۆشگوزەرانیە کاتییە 

، الپەڕە ١٢٩٩نمارکس: سەرمایە. بەرگی دووەم ساڵی 
٩١٢.) 
 ٨٢١٩مارسی ٨٩

 مارکس و قەیرانی ئابووری سەرمایەداری
 ساالر حمە سەعید :ئامادەکردنی

 

 و کۆتاییبەشی دووەم  

مارشی ناڕەزایەتی ملیۆنی بە 
 سیاسەتی حزبی دەسەاڵتدار لە بەریتانیا

 نوری بەشیر

لەندەن  ٨١١١١٨٢١٩ڕۆژی 
گەورەتری  خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی 
بەخۆیەوە بینی کە دوای 
خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی ساڵی 

بە سیاسەتی ئەمریکاو  ٨٢٢١
هاوپەیمانەکانی بۆ لێدانی عێراق 
ئەمە گەورەتری  خۆپیشاندانی 
ناڕەزایەتیە بەسیاسەتی حزبی 
پارێزگاران کە دەسەاڵتدارە 
بەسەرۆکایەتی تریزا مەی، ئەم 

خۆپیشاندانە هێندە گەورەو بەرچاو بوو تەنانەت باڵی راستی بۆرژوازی و 
میدیاکان نەیاتوانی ئینکاری  بکەن و لە زۆر شوێ  لە ملیۆن زیاتر باسی 

 دەکرێت.
ئەم مارشە ناڕەزایەتیە پێشتر لەالیەن دەیان ئەحزابی کۆمۆنیستی و چەپی 
بەریتانیاو یەکێتیە کرێکاریەکانەوە بانگەوازی  بۆ کرابوو، لەبەرامبەر 
سیاسەتی حزبی رەسمی و دەسەاڵتداری بەریتانیا لە هاتنە دەرەوەی 
بەریتانیا لە ئەوروپا، کە بەرەیەکی فراوانی چەپیان دروستکرد، بە دژی 
داب انی خەڵکی کرێکار و کەمدەرامەتی بەریتانیا لەگەڵ باقی خەڵکی کرێکاری 
ئەوروپاو بەدژی بەهێزکردنی راسیزم و فاشیزمی قەومی لەبەرامبەر ریزی 

 ملیۆنی خەڵکی ئەوروپاو خارجیاندا.
ئەم خۆپیشاندانە ئەگەرچی لەالیەن بەرەی چەپەوە بانگەوازی بۆ کرابوو، 
بەاڵم بە عەمەلی ریزی ملیۆنی خەڵکی کرێکارو کەمدەرامەتی کۆمەڵگە 
بەشداربوون و بەدژی سیاسەتی لێگرتنەوەی ئابووری و بێکار کردنی 
فراوان و بەرزبوونەوەی نرخی کااڵکان لەبازاڕدا بۆ ئەمە  خێزانەکان بە 
خۆیان و منداڵەکانیانەوە بەشداری ئەم ناڕەزایەتیەیان کرد کە ئەو هێرشەی 

حزبی دەسەاڵت و سەرمایەدارەکان بۆ سەر سەتحی گوزەران و ژیانی 
خەڵک چەندی  ساڵە بۆ شکاندنەوەی ئەزمەیەە وەە بەشێک 

 لەسەرمایەداری جیهانی توشی بوون بشکێننەوە بەسە رخەڵكیدا.
ئەم ئەزمەیەی ئێستای سەرمایەداری و دەوڵەتی بەریتانیا توشی بوو لە 
بریگزت دا دەردەکەوێت، بەاڵم لە ئەبعادی گشتیدا بەریتانیا ئەگەر لە ئەوروپا 
دەرچێت یان دەرنەچێت ئەزمەکەی بەردەوامەو دەیانەوێت ئەم ئەزمەیە 

 بەسەر خەڵکیدا بشکێننەوە و سەرمایەداران بەسەالمەتی لێی دەرچ .
داواو خواستەکانی خۆپیشاندەران، دژی برێگزتە واتە هاتنە دەرەوەی 
بەریتانیایە لە ئەوروپا و بۆ ئەمە  داوای رێفراندۆمێکی دیکە دەکەن بۆ 
ئەوەی ئەو چەواشەکاریەی حزبی کۆنسێرڤەتیف لە ریفراندۆمی پێشوودا 
کردیان ئەمجارە خەڵک بەرچاو رۆشنی زیاتری هەبێت، وە خاڵێکی تر 
 داواکردنی هەڵبژاردنی پێشوەختە و ال خستنی حزبی پارێزگارانە لەدەسەاڵت.
ئێمە لە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان لەگەڵ ئەو دەیان حزبە 
کۆمۆنیستی و یەکێتیە کرێکاریانەدا لەپاڵ ریزی ملیۆنی خەڵکی کرێکارو 
کەمدەرامەتی کۆمەڵگەدا وەستای  و بەشداری ئەم مارشەمان کرد، بە 

 ئومێدی ئایندەیەکی باشتر بۆ خەڵک و ئایندەیان و داواو خواستەکانیان.
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ئێستا بە دەیان لە کەناڵە جۆراوجۆرەکانی ڕاگەیوانودن لە سوەرتواسوەری 
جیهاندا ڕوماڵی خۆپیشاندانەکانی مامۆستایانی واڵتوی مەغوریوە دەکەن. 
لە نێو ئەوانەدا کەناڵی ئەلجەزیرە و ئینساید العربیە و هەروەها ماڵوپەڕی 
بەناوبانگی جیهانی سوۆشویوالویوت وێوبوسوایوت و هەروەهوا لە سوەرووی 

 هەموشیانەوە ڕۆیتەرز.

مامۆستایانی مەغریە تەقریبەن لە مانوگوی شووبواتەوە دەسوتویوان داوەتە 
ڕێپێوان و موانوگورتو  و دەربو یونوی نواڕەزایوی بەشوێووەی جوۆراوجوۆر.  
هەندێک جاران بە شێوەی دانیشت  و نەچووونە سوەر کوار. بوۆ نومووونە 

ی نوویوووە شووەوەوە چوووونە بەردەم سووەرۆکووایەتووی ١٨جووارێووکوویووان لە 
پەروەردەیەە و بەو شووەوە لەبەردەم ئەو پەروەردەیە دانوویووشووتوو . لە 

ی ئوازاری ئەم سوواڵەوە  ٩سوەرەتوای موانووگوی ئوازارەوە بە دەقوویوقووی لە 
مانگرتنەکانیان و ڕێپێوانەکانیان لە مەڕاکیش بەرەو سەر بردوو ڕێوژەی 
بەشووداربووووانووی ڕێووپووێوووانەکووان گەیوویووشووتە دەیووان هەزار. لەم هەفووتەیەی 
ڕابردودا ڕێپێوانەکان شێوەی مانگرت  و دەوام ڕاگرت  و نەچوونە سوەر 

 کارو ڕەوەستاندنی دەوامی خوێندنگاکانی بەخۆوە گرت. 
مامۆستایان ئویوتور گەیشوتونە ئەو بو وایەی کە دەسوەاڵتوداران وەاڵم بە 
داواکاریەکانیان نادەنەوە و هەڕەشەی ئەوەشیان لێدەکرا کە لە ئەگەری 
بەردەوامی لە نەچوونیان بۆ دەوام ڕووبەڕووی دەرکردن و نوان بو یو  
دەبنەوە. هەر بۆیە ئیتر مامۆستایان شوێووەی موانوگورتو  و ڕێوپوێووانویوان 
گۆڕی بۆ ڕژانە سەرشەقامەکان و خۆپیوشوانودان. ئەوە بووو بە سوەدان 
هەزار لە مامۆستایانی مەغریە لەسەرتاسەری واڵتودا پەیووەسوت بووون 
بە خۆپیشاندانەکان. چەنودیو  شویوعواری پەروەردەیوی و سویواسویوشویوان 

 بەرزکردەوە.
پۆلیسی مەغریە هەروەە پیشەی هەمیشەیی واڵتانوی وێونەی مەغوریوە 
کەوتنە نێو مامۆستایان و بە دڕندانە دەسوتویوان کورد بە ڕاوەدوونوان و 
لێودان و گورتو  و بوریونودارکوردنویوان بە کووتەە و داری کوارەبوایوی و 

بەکارهێنانی غازی فرمێسک ڕێژو فشاری بەرزی ئواو. بە پوێوی هەواڵوی 
میدیاکان ئێستا ژمارەی مامۆستایانی بەشداربووی ئەو خۆپویوشوانودانوانە 

هەزارمواموۆسوتوا. هەروەهوا لە مەڕاکویوشوەوە  ١٢گەییشتۆتە سوەرووی 
پەڕیوەتەوە بۆ شاری ڕەباتی پایتەخت و زۆرێوک لە شوارە گەورەکوانوی 
تری مەغریە. هەندێک ئاماژە بەوە دەکەن کە خۆپیشاندانی مامۆستایوان 

 بەو ڕێژە زۆرەیە بەهاری عەرەبیان دێنێتەوە بیر.
داواکاری سەرەکوی مواموۆسوتوایوان ئەوەیە کە ئەو مواموۆسوتوایوانەی کە 
بەگوورێووبەسووت دامەزراون بووکوورێوونە دائوویوومووی و هەروەهووا مووووچەی 
مامۆستایانیش بە گشتی بەرزبکرێتەوە. مامۆستایان داوای ئەوە دەکەن 
کە دەوڵەت هواوکواریوان بوکوات لە ڕووی تەنودروسوتویەوە و توێوچوووی 
دەرمان و نەخۆشخانەیان بۆ دابی  بوکوات. لە کواتوی نەخوۆ  کەوتونودا. 
مامۆستایان بە شێوەیەکی گشتی گلەیی و گازندەیان لە خراپوی ژیوان و 
گوزەرانی خۆیانە.  پێیان وایە بە زیادکوردنوی مووووچەکوانویوان دەتووانو  

 ١٢بەشێکی کێشەکانیان چارەسەر بوکەن. .ئوێوسوتوا نوزیوکەی سوەرووی 
هەزار مامۆستای سەرەتایی و ئامادەیی بە شوێووەی گورێوبەسوتوی کواتوی 
دەوام دەکەن و ئەو گرێبەستە  وا ئیوتور کوۆتوایوی پوێودێوت. بەپوێوی ئەو 
گرێبەستە  مامۆستایان هویوچ هواوکواری تەنودروسوتویوان نویویە، و هەر 
کاتێکیش دەسەاڵتداران ویستیان دەتوان  مواموۆسوتوا دەربوکەن. جوێوگەی 

بوۆ  ٨٢باسە بە پێی ڕاگەیاندنی مافی مرۆڤ ئێستا ڕۆژانە بە ڕێوژەی  
مووامووۆسووتووا دەگوویوورێ و دەخوورێووتە زیوونوودانەوە. چەنوودیوو  مووامووۆسووتووا  ١٢

برینداربووە، بەاڵم تائێستا هیج سەرچاوەیەکی ڕەسمی باس لە کووشوتو  
 ناکات.

ئەو خۆپیشاندانانە زۆر بە باشی ڕێکخراون  و شیعارو داواکاریەکانویوان 
لە ئاستێکی باشدا پوێوشوکە  دەکورێو . ئەوە  ڕوون بوۆتەوە کە ئەو 
خۆپیشاندانانەی مامۆستایان زۆر نزیکە لەدەستی پارتی سۆشیالویوسوتوی 
مەغووریووە. واتە پووارتووی سووۆشوویووالوویووسووتووی مەغووریووە بووزوێوونەری ئەو 
خۆپیشاندانەی مواموۆسوتوایوانە. لەسوەر الفویوتەکوانویوان نووسوراوە: نوا بوۆ 
لێکهەڵوەشاندنی خوێندنگا  حکومییەکان،  مو  مواموۆسوتوام و موووچەی 

یورۆیە،  ئیتر بەسوە دیوکوتواتوۆری و بوا کوۆتوایوی  ٩٢٢مانگانەکەم تەنها 
 پێبێت،  حکومەت مافیایە،  ئازادی  بۆ گیراوە سیاسیەکان.

نەعیمە قەلعی کە مامۆستایەکی نێو خۆپیشاندانەکانە بە فورانوس پورێسوی 
وت" ئێمە ڕێپێوانی ئاشتیانەمان ئەنجامدەدا بەاڵم بە داخەوە پۆلیس زۆر 
بە دڕندانە مامەڵەی لەگەڵ ئێمەدا کرد". پۆلیس دەستی کورد بە لوێودان و 
وە ژێرپێدانی مامۆستایان و چەندی  مامۆستا کەوتونە ژێور پوێویوانەوە و 
بریندار بوون. زۆر ئیهانە و سوکایەتویوان بە مواموۆسوتوایوان کورد. ئوێومە 
لەبەشووی پەروەردە و فووێوورکووردنوودا کووار دەکەیوو  نووابووێووت بەو شووێوووەیە 

 مامەڵەمان لەگەڵدا بکرێت. تکایە نادادپەروەری بوەستێن .
 

نا بۆ گرانی، دەمانەوێت   "
 شەرافەتمەندانە بژین" 

بزووتنەوەی حەماسی  
فەلەستین بەگوللە وەاڵمی  
خۆپیشاندەران دەداتەوە  

کە دژ بە گرانی  
 هاتوونەتە سەر شەقام! 

 سەرچاوە١ بی بی سی  
 ئامادەکردنی ئاراس ڕەشید 

تۆڕی ڕێکخراوەکانی خەڵکی فەلەستی  ڕایگەیاند  
کە هێزەکانی ئواسوایشوی سوەربە بوزووتونەوەی  
حەماسی دەسەاڵتدار، دەیان چاالکوانی دەستگیر  
کرد لەکاتی خۆپیشاندانەکانی کێوەکانی باکووری  
کەرتی خۆرئاوا. هەروەها خۆیشاندانێکوی تور لە  
بوواشووووری غەزە بووێوەی پووێووکوورا، کە داوای  

 چاکردنی هەلومەرجی گوزەرانیان دەکرد. 
بەپێی شایەدحاڵەکان دەیان لە هێزە ئەمنیەکان و  
پۆلویوس کە حەمواس سوەرپەرشوتویوان دەکوات،  
ڕێگەیان نەدا خۆپیشاندانێک بکورێوت کە لەالیەن  
چاالکوانانێکدا ڕێکخرابوو بەناوی" بوزووتونەوەی  
الوان دژ بە گرانی"، کە تێیدا بەسوەدان کەس لە  
جبالیا بەشداریان تێداکرد. ئەو تۆڕەی کە پتور لە  

ڕێووکووخووراوی مەدەنووی لەخووۆدەگوورێووت لە    ١٢٢ 
ڕاگەیوانودراوێوکودا گووتوی"بەتوونودی سوەرکووۆنەی  
هێر  و دەستگیرکردنی خۆپیشاندەران دەکەی   
کە لەالیەن هووێووزە ئەموونوویەکووانووی جووبووالوویوواوە  
دەستگیرکراون، لە کاتێکدا داوای گوردبووونەوەی  
ئاشتیانەیان کوردووە بوۆ بواشوتورکوردنوی بواری  
گوزەران  لە کەرتی غەزە. ڕاگەیاندنەکە جەختوی  
لەوە کردەوە کە" دەبێ دەستوبەجوێ گویوراوەکوان  
ئازاد بکرێ  و بانوگوکوردنویوان بوۆ بەردەم دادگوا  
بوەستێنرێت و مافی ڕادەرب ی  و گردبوونەوەی  

 ئاشتیانە بەپێی یاسا ڕێزلێ بگرن.  
لە دێرالبەلح باشووری کەرتوی غەزە، بەهەموان  
شووێوووە دەیووان کەس بەشووداریووان کوورد لە  
خۆپیشاندان، و تایەیان سوووتوان لەسوەر ڕێوگە  
گشتیەکان. هێزە ئەمنیەکان تەقەیان بۆ ئواسوموان  
کرد بۆ بێوەپێکردنی خۆپیشاندەران، کە لەسوەر  
یەکێک لە الفویوتەکوان نوووسورابووو" دەموانەوێوت  
وەە مندااڵنی بەرپرسەکان بوژیو "، لە یەکوێوکوی  
دیکە نوووسورابووو" نوا بوۆ گورانوی، دەموانەوێوت  

 شەرافەتمەندانە بژی ". 
لەبەرامبەریشدا خۆپیشاندەران بە بەرد وەاڵموی  

 تەقەی پۆلیسیان داوەتەوە. 

خۆپیشاندەرانی مەغریب: نا بۆ لێکهەڵوەشاندنی خوێندنگا  حکومیییەکیانم مین 
یورۆیەم ئیتر بەسە دیکتاتۆری و بیا  ٠٤٤مامۆستام و مووچەی مانگانەکەم تەنها 

 کۆتایی پێبێتم حکومەت مافیایەم ئازادی بۆ گیراوە سیاسیەکان"
خۆپیشاندانەکانی مامۆستایانی مەغریب سەرتاسەری واڵتی گرتەوە و پۆلیسی 

 ئەو واڵتەش  زۆر بە دڕندانە سەرکوتی خۆپیشاندەران دەکات!
 ئامادەکردنی: شوان عەزیز

مەنسوری حیکمەت:جیهان بە بێ بانگەواز بۆ 
سۆسیالیزم، بە بێ ئومێد بە سۆسیالیزم، بە بێ 

هەڕەشەی سۆسیالیزم، ئەگۆرێت بەچ 
 لیتاوێک....
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هەفتەی نۆزدەهەمی نمایشی ئێلەگ زەردەکان؛ 
پەردەهەڵماڵین بوو لەسەر دیموکراسی لە النەی 

 دیموکراسی کە فەرەنسایە!
 نووسینی: ئاراس ڕەشید

دەهەم  هەفتەی کۆتایی"دانوسانی نیشتمانی" ١٢هەفتەی 
بوو. دەوڵەتەکەی ماکرۆن سەدان کۆبوونەوە و دانیشت  
و گفتوگۆی لەگەڵ هەموو ڕەنگ و تەیفەکانی بۆژوازی 
فەرەنسیدا کرد، بەاڵم تاکە چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ 
ناڕازیاندا نەکرد، کۆبوونەوە و چاوپێکەوتنەکان لەپێناو 

 ناڕازیان بوو، بەاڵم بەبێ ئەوان بەڕێوەچوو...!!

ئەمە تووڕەیی جەماوەری ناڕازی فەرەنسای لەم چەند 
هەفتەیەدا بەرامبەر حکومەت زیادکرد، و بووە هۆی 
بەسیجکردنی تازەی جەماوەر بەگ ووتینی زۆرتر و 
چ ترەوە، وەە " گەڕانەوە بۆ دواوەوە بووە کارێکی 

دەهەمدا گروپێکی دەمامکداری ١٢مستەحیل". لە هەفتەی 
ڕەشپۆ  هاتنە ناو خۆپیشاندانەکان و کاری تێکدان و 
توندوتیژی و سووتانی شوێنە حکومیەکانیان کرد و 
لەگەڵ پۆلیسدا تێکهەڵچوونیان کرد. ئەمە یەکەم جار بوو، 
لە هەفتەکانی پێشوودا نەبینرابوون...! ئەمانە لەکوێوە 
هاتوون و بۆ لەم کاتەدا هاتوون و بۆ لەکۆتایی 

 گفتوگۆکاندا؟؟

ئایا ئەمانە گروپێک  لە خۆپیشاندەران کە تووڕەییان 
بەرامبەر بە ڕژێم وای لێکردوون بەوشێوەیە ڕەفتار 
بکەن، و هەرچی پەیوەندی بە چینی بۆرژوازیەوە هەبێت 
لە بانک و باڵەخانە و بازاڕ و ئۆتۆمۆبیل تێکی بشکێن ! 
یان لەالیەن حکومەت و دەسەاڵتدارانەوە ئامادەکراون بۆ 
هەستان بەکاری تێکدەرانەی لەم شێوەیە، بۆئەوەی 
خۆپیشاندەران تاوانباربکرێ  بەکاری تێکدەرانە و 
لەبەرامبەر دنیادا ناشیرینیان بکەن و لە دواییشدا 
ڕیسوابکرێ ؟! پاشان بیانوو بدەنە دەست بەرپرسانی 
ئەمنی، وەە وەزیری داد نیکۆڵ بیلوبیە دەڵێ "بێ بەزەیی 

 دەبی  لە بەرامبەر گێ ەشێوێ  و تێکدەران".

هەفتەکانی پێشوو ئێلەگ زەردەکان گورزی 
کەمەرشکێنیان لە ڕژێمی فەرەنسیدا، و حکومەت 
دەستەوەستان بوو لە بەرامبەریان و نەیاندەزانی چی 
بکەن؟ پەنایان بۆ زۆر چارەسەری تەڵەکەبازی ف وفێل 
برد، بەاڵم سوودی نەبوو. دەسەاڵت چارەسەری پێنەبوو، 
چونکە خۆی سەرچاوەی قەیرانەکەیە. هەر بۆیە پەنای 
برد بۆ سوپا و هێزی دژە تیرۆرکە بە" هێزی سەنتینیل 

Sentinel "*  ناسراوە، بۆ پشتیوانیکردن لە پۆلیس کە
بەتەنها لەبەرامبەر خۆپیشاندەران تووشی شکست 
هاتوون. لەم هەفتەیەدا گازی فرمێسکاوی و گولەی 
پالستیکی و تۆپی شوشەیی و بۆمبی دەنگی و 
دەستگیرکردن و تانک و تۆتۆمۆبیلی تایبەت ...تاد یان 

 بەکارهێنا بۆسەرکوتی خۆپیشاندانەکان.

شەممەی پێشوو رایگەیاند کە  ٩ماکرۆن لە ڕۆژی 
پێویست دەکات حکومەت توندتر بەرەوڕووی 
خۆپیشاندەرانی نایاسایی ببێتەوە. بۆیە هانای بردە بەر 
سوپا و هێزی سەنتیل و پۆلیسی زۆرتر، بەجۆرێک 
ژمارەی هێزەکان پتر دەردەکەوت  لە خۆپیشاندەران. 

هەروەها لەزۆرێک لەشارەکان خۆپیشاندان قەدەغەکراو 
ڕێگەی پێنەدرا، و دەبوایە خۆپیشاندان مۆڵەتی هەبێت. 
هێزەکانی دژە تیرۆر لەناو شار دەسوڕانەوە و یاسای 
نائارامی ڕاگەیەندرابوو لە دژی خۆپیشاندەران کە 
نوێنەری ملیۆنان لە خەڵکی ناڕازی فەرەنسان، لەکاتێکدا 
ئەو هێزە دژ بە تیرۆرە نەە جەماوەر!! قسەکەری 
کۆشکی ئیلیزا دەڵیت "ئێلەگ زەردەکان خۆپیشاندەر نی ، 
بەڵکو گێرەشێوێن "!! ئەمە سەرەڕای ئەوەی ب ی سزای 
ئەو کەسانەی کە بەشداری خۆپیشاندانی مۆڵەت پێنەدراو 

 یۆرۆ بەرزکرایەوە !!! ١١١یۆرۆ بۆ  ١١دەدەن، لە 

لە هەموو ئەو پێشهات و ڕووداو و یاسا و ب یار و 
دەستپێشخەریانەی کە حکومەتی ماکرۆن دەستی 
بۆبردوون بۆ پێشگرت  بە بەردەوامی خۆپیشاندانی ئێلەگ 
زەرەدەکان، ئەوە ڕۆش  دەبێتەوە کە وەە مارکس 

الحی دروستكراوی  به كی زه زگایه ت ده وڵه ده  دەڵێت" 
تی و جموجۆڵی  زایه ركوتی ناڕه بۆ سه  ستی بۆرژوازییه ده

  ڕی  له ك تێپه ڵك و پ ۆلیتاریا، نه ی خه شۆڕشگێ انه
نی". ئەوە جگە لەوەی  ده بۆ دۆخی مه  وه دۆخی سروشتییه

کە حکومەتی بۆرژوازی لەو هەنگاوانەیدا پێشێلی دەستور 
و یاسا و دیموکراسیەتی بەئاشکرا کردووە بۆ 
پارێزگاریکردن لە کۆمپانیا و سەرمایەگوزاریەکانیان و 
تەواوی سەرمایەداران. ئەو واڵتەی کە بەالنەی 
دیموکراسی دەناسێنرێت و تەواوی دنیایان پێ گێژ و 
کاس و وڕ کردووە، لەو تاقیکردنەوە چینایەتیە شکستی 
خوارد و دیموکراسی و ئازادیەکەیان تەنیا بۆپاراستنی 
سەرمایە و سەرمایەداریە و هیچیتر؟!. هەرچەند لە 
زووەوە سەرمایەداری و دەوڵەتەکانیان ئەو پەردەیان لە 
ڕوودا هەڵماڵدراوە، بەاڵم ئەم بزووتنەوەیە و ئەو جەنگە 
چینایەتیەی ئێلەگ زەردەکان ئەو ڕیاکاریەی ڕۆژئاوایان 

 بەتەواوی ڕیسواکرد.

هەزار سەربازی ١٢ئەو هێزە لە  :Sentinelسەنەتیل 
ی ١٨پۆلیس پێکهاتووە. لە   ٩١٢٢سوپا و جەندرمە و 

ی ٩-١دا دامەزرا. دوای ئەوەی لە  ٨٢١١جەنیوەری 
کە پاریسشی گرتەوە لە  -Île-deجەنیوەری ناوچەی 

 ٨٨کەس کوژران و  ١١کارێکی تیرۆریستیدا پتر لە 
کەسیش بریندار بوون. لەوکاتەوە ئەو هێزە وەە دژە 

 تیرۆر دروستکراوە.
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ئازادی کۆڕو کۆبونەوە 
 مافەم نەک تاوان.!.

 ئامادەکردنی: شوان عەزیز
هەواڵێکی بێوکردۆتەوە  کە بە پوێوی ئەو  http://www.iuf.orgماڵپەڕی : 

هەواڵە  دەوڵەتی چی  بە دەیان لە کرێکوارانوی لە سواڵوی پوارەوە خسوتوۆتە 
زیندانەکانەوە لەسەر ئەوەی داوای ئازادی پێکهێنانوی کوۆڕوکوۆبووونەوەیوان 
کردووە. کرێکارانی سەر بە کۆمپانیای جەیسیک تەکنوۆلوۆجوی ڕووبەڕووی 

 لێدان و زیندانیکردن بوونەتەوە لە الیەن دەسەاڵتدارانی دەوڵەتی چینەوە.
هەروەها سەندیکای جیهانی کرێکارانی سێکتەری خوۆراە و کشوتووکواڵ و 
میوانخانەکان سکااڵنامەیەکی لەوبارەوە خسوتوۆتە سوەر مواڵوپەڕەکەی. لەو 
سکااڵنامەیەدا ئەو سەندیکا جیهانییە داوا دەکات کە پشوتوگویوری بوکورێوت و 
سکااڵنامەکە ئیمزا بکرێت تاکو دەستبەجێ دەوڵەتوی چویو  ئەو کورێوکوارانە 
بەربداو لە هەمان کاتیشدا ئازادی پێکهێنانی کۆڕوکوۆبووونەوەی کورێوکواران  

 لە شوێنی کاریاندا فەراهەم بکرێت و ڕێی لێ نەگیرێت.
جووێووگەی بوواسووە کە بە پووێووی ئەو سووکووااڵنووامەیە سووەنوودیووکووایەکووی زەردی 
سەربەدەوڵەت بە نواوی نئەی سوی ئوێوف توی یووە دەسوتوی ڕاسوتەوخوۆی 
هەبووە لە هاوکاریکردنی دەسەاڵتداران بۆ گرت  و سەرکوتی کرێوکوارانوێوک 
کە داوای ئازادی کۆبوونەوە و پێکهێنانی ئیتیحادیەی کرێکاریان کردووە لە 

 ناو ئەو کۆمپانیایەدا.
کەس لە کرێکواران و چواالکووانوانوی بەشوی موافەکوانوی  ٩٢لە ساڵی پارەوە 

کرێکاران سەر بە کۆموپوانویوای جەیسویوک تەکونوۆلوۆجوی  لە  لە شوەنوزێو  
کەسە وەە تواوانوبوار خوراونەتە زیونودانەوە و  ٩٢خراونەتە زیندانەوە. ئەو 

تاوانەکەشیان بریتیبووە لە هەوڵدان و داواکوردن بوۆ ئوازادی پوێوکوهوێونوانوی 
کۆڕوکۆبوونەوەی کرێکاران. ئەمە  ئەوە دەگەیەنوێوت کە دەوڵەتوی چویو  
نەە هەر ڕێگەنادات لە  ناوەندەکانوی کوار کوۆبووونەوە ئەنوجوام بودرێوت و 
ئیتیحادیەی کرێکاران پێکبهێنرێت، بەڵکو ئەوانەی کە هەڵودەسوتو  بەو کوارە 

 بە تاوانباریان دادەنێت و بە مادەی جەریمە دەیانخاتە زیندانەوە.
ئەو گرت  و ڕاوەدوونانەی کرێکاران و چاالکوانانی  نێو کرێوکواران لەالیەن 
دەوڵەتی چینەوە بەردەوامی هەیە و سەرتاسەری چینی گرتۆتەوە. تەنوانەت 
کاتێک ئەو کرێکوارو چواالکووانوانە دەخورێونە زیونودانەوە دەوڵەت ڕێوگوریوش 

 دەکات کە هاوکاریان پێبگات و ناهێڵێت پارێزەریشیان هەبێت.
کرێکاران و چاالکوانانی  مافەکانی کرێکاران لە ناوەندەکانی کاردا لە چویو  
بەردەوام  لە چواالکوی خوۆیوان  سوەربواری ئەوەی کە ڕوویوداوە لە نوێوو 

 کۆمپانیای  جەیسیک تەکنۆلۆجی .
ئێچ کەی سی تی یو کە سەندیکایەکوی سوەربەخوۆی کورێوکوارانە لە هوۆنوگ 
کۆنگ بەردەوامە لە هاوکاری گەیاندن بە شێوەی جۆراوجۆر بۆ کرێکارانوی 

 زیندانی کراو سەرباری ڕێگریەکانی دەسەاڵتدارانی چی  لەوبارەوە..
جێگەی باسە کە ئەو سکااڵنامەیە ڕاستەوخۆ لەالیەن سەندیکای  ئوێوچ کەی 
سی تی یوو کە سوەنودیوکوایەکوی سوەربەخوۆی کورێوکوارانە ئواموادەکوراوە و 

 سەرپەرشتیشی دەکرێت.
 

لێرەوە داوا لە هەوادارو خووێونەرانوی ئوازیوزی بوۆپوێوشوەوە دەکەیو  کە 
سەردانی ئەو ماڵپەرەی کە لەسەرەوە ئاماژەی پێکراوە بکەن و ئیمزای ئەو 
سکااڵنامەیە بکەن. سوودی ئەو ئیمزاکردنە پشتگیریکردنە لە داوا ڕەواکانی 
کرێکاران  و لە الیەکی تریشەوە دەبێتە گوشارێک بەسەر دەوڵەتی چی  و 

کەسە لە کرێکارو چواالکووانوی  ٩٢دەسەاڵتدارانی شەنزێ   بۆ ئەوەی ئەو 
 ناوەندەکانی کرێکاران لە زیندان ئازاد بکرێ ..

 



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 
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بە پشت بەست  بە  شکستی رادیکاڵکردنی چی  
هەفتای زایینی، ئەم  ١٢و توێژەکان لە دەیەی 

روانگە هاتە ئاراوە کە سەرمایەداری لەناوناچێ 
و زەفەری پێ نابردرێ. هەروها ئەم ڕوانگە 
لەگەڵ ئەو بیرۆکە هاوتەریە بوو کە هەر 
ئاسۆیەکی رادیکاڵ بۆ گۆڕینی بارودۆخی 
ژیانی  هەژار و چەوساوەکان وەە خولیا و 
خەونێک بێتە بەر چاو. لەوکاتەدا مافی بە 
دەست هاتوو لە راستیدا وەە سەرکەوتنێک 
دەهاتە ئەژمار، ئەگەرچی تەنیا لەچەند واڵتی 
جیهان و چەندی  ناوچەی جوگرافیایدا 
بەرتەسک دەبۆوە. سەرەرای ئەوە مەترسی 
لەناوچوونی مافی بە دەست هاتوو لەالیەن 
سیاسەتی ئابووری لەئارادا بوو کە دەستی 
بەسەردا بگیرێ، بەاڵم ئێمە دەمانەوێ 
بیسەلمێنی ، هۆکاری پشت پەردەی 
سەرکەوتنەکان ئەوەبوو کەبوو بە ژێربینای 
شکستە یەە لەدوای یەە وقوڵەکانی ئێمە، ئەم 
شکستە بە نێئۆلیبرالیسم لەقەڵەم دەدرێ وەە 
زەرورەتێک بۆ سەرمایەداری. لەو کاتەدا بە 
گشتی لەناو هەموو کۆمەڵگە بە تایبەت 
بزوتنەوەی فمێنیستی ئاڵۆگۆڕێک هاتە ئاراوە، 
بیرۆکەی ئاڵوگوڕی رادیکاڵی کۆمەڵگە لە 
خەونی کۆمەاڵنی خەڵکەوە  س درایەوە و لە 
ئاکامدا خەبات بۆ گەیشت  بە ئازادی پچ  پچ  
کرایەوە. بەجێگای هەمووی ئەوانە لە بەشێکی 
زۆر لە بزوتنەوەی فێمێنیستی ستراتێژی 
پێشکەوتنی کەم کەمی ماف بە ناوبژێوانی 
چاکسازی لە دێموکراسی سەرمایەدارانە 
جێگۆڕکی پێکراو سەپا. ئێستاکە ئیتر گۆڕینی 
سیستم وەە ئامانج یان ئارمانێک بەدیدەکرا. 
رەخنەی رادیکاڵی سەرمایەداری بۆ هەوڵ بۆ 
زیادبوونی مافی هاواڵتی بوون گۆڕانی بەسەر 
داهات. لەحاڵێکدا دیموکراسی گەندەڵی 
بورژوایی شتێکی زۆرتری بۆ باشتربوونی 
بارودۆخی و هێورکردنەوەی زوڵم و 
ناعەداڵەتی بە دژی چی  و توێژەکانی خەڵک پێ 
نەبوو. بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان لەهەر 
بارودۆخێکی زەمەنی بەهەر بیانوویەە  کە 
بۆیان دەلوا درێژەیان بە رەخنەگرت  لە نۆڕمی 
کلتوری و کۆمەالیەتی و ئەخالقی کە شیرازەی 
کۆمەڵگەی لەسەر دامەزرابوو درێژە پێدەدا، 
نۆڕمێک کە بە پەیوەندیی بەرهەمی 
سەرمایەداری لەسەر پێیە، بەاڵم رەخنەکان 
هەموو کات خودی نۆڕمی ئابووریان نەپێکاوە 
کە لە سەربنەمای  چەوساندنەوەی هیزی کاری 
ئینسانی ڕۆنراوە و بۆیە لە ئاکامدا نۆڕمێکی 
کۆمەاڵیەتی کە پارێزەری نۆرمی کلتووریی  
کۆمەالیەتیە، بێ ئەوەی کە بچێتە ژێر پرسیار و 

 لێپێچینەوەی لێبکرێ وەە خۆی دەمێنێتەوە. 

ئەم بارودۆخە بوو بەهۆی ئەوەی کە بزوتنەوە 
گەلی هژمۆنیکی فێمێنیستیی لەچەند دەیەی 
دەسەالتی نێئۆلیبرالیسم بۆ خەبات بۆ بە 
فەرمی ناسینی مافی ژنان لە چوارچێوەی 
دەوڵەتە دیمۆکراتیکەکان پاشەکشێ بکەن. ئەم 
دەوڵەتە نەە بێالیەن نییە، بەڵکو  
سەرمایەدارانەیە. ئەم دەوڵەتە زامنی 
چەوساندنەوەی توندوتیژ ئامێزی کاری 
حەقدەستی بە میلیون مرۆڤ لەالیەن 
کەمایەتیەکی کرمۆڵ لە چینی حاکمە. پایەکانی 
دەوڵەتی بورژوازیی بۆ پاراستنی خاوەندارێتی  
تایبەت بە پشتبەست  بە بەرێوەبەردنی گروپە 
تایبەتەکان بۆ توندوتیژی بە دژی چەوساوەکان 

ڕۆنراوە. ئەو کات لەوەها دەوڵەتێک چاوەروان 
دەکرێ ناعەدالەتی بەدژی ژنان بە فەرمی 

 بناسێ و تاوانباران سزا بدات!

هەرچەند لە بارودۆخی هەنووکەییدا 
دەستدرێژی جنسی  لە ژیانی هاوبە  وەە 
توندوتیژی بە ئەژماردێ و هاوسەر مافی ئەو 
کارەی نییە، ئەگەرچی چەوساندنەوەی جنسی 
وەە توندوتیژی بە ئەژمار دێ نەە دابونەریتی 
کلتوری، ئەگەرچی ئازاری جنسی ل سەر 
شەقامەکان وەە توندوتیژی بە ئەژماردێ نەە 
پرسێکی بچووە و بێ مەترسی، بەاڵم بە 
شێوەی پارادۆکسێک ئێمە بە پشتبەست  بە 
بەفەرمی ناسینی ئەم جۆرانەی توندوتیژی دژی 
ژنان کە الیەن دەسەاڵتی سیستمی قەزایی، 
دروست بە پیچەوانەی داخوازیەکانمان بە 
دەستهێنا. لە راستییدا بۆ ئاشکراکردن و لە 
قاودانی ئازارێک کە بە هۆی سیستمی 
پیاومەزنی بەسەر ئێمەدا سەپاوە بەرەوپێش 
چوونێک بە دەستهاتووە، هەروەها بۆ بە 
دەستهێنانی ئەو مافانەی زەمانەتی 
بەرێوەبردنیان هەیەو پیشتر بوونیان نەبووە 
خەباتگەلێک کراوە، هاوکات بەاڵم توندوتیژی 
پیاوساالرانە بۆ کێشەیەکی تاکەکەسی 
گوازراوەتەوە کە بەدواداچوونی قەزایی و سزا 
دەیگرێتەوە. بە درێژایی مێژوو و بە دەیان ساڵ 
بۆ ئەوە خەباتمان کرد پرسی توندوتیژی بە 
دژی ژنان وەە پرسێکی رواڵەتی سەیری 
نەکرێ، ئامانجمان ئەوە بوو لەو رێگایەوە 
دەرخەری ئەو راستیە بی  ساختارەکانی 
هەاڵواردنی رەگەزیی لەکۆمەڵگەی چینایەتی 
تەنراوە و پیاومەزنی سیستمێکە کە خۆی 
خزاندۆتە ناو هەموو کەلێ  و قوژبنێکی ژیانی 
تاکەکەسی مرۆڤەکانەوە. ئاکامی ئەو خەباتەی 
ئێمە بەو ئاقارەدا چووە کە  توندوتیژیی لە 
ڕادەبەدەری چەند تاکێک لە بەرچاو دەگرن، لە 
حالێکدا سەرمایەداری پیاو مەزنانە بە دەولەت 
و هەموو دامەزراوەکانی بە  بێ عەیە و کەم و 
کوڕی دەردەکەوێ، بەبێ بەرپرسیارێتی 
دێتەبەر چاو و تەنانەت تواناکانی لە سەپاندنی 
سزاکان زۆرتر بووە. سەرمایەداری 
پیاومەزنانە لەبەرامبەر ئێمەدا راوەستاوە و 

دەڵێ :دیموکراسی سەرمایەدارانە لەبەرامبەر 
یاسادا مافی بەرامبەری داوە بە تۆ. ئێستا کە 
ئازادی پرسێکی تاکەکەسیە کە تەنیا خۆت لە 
بەرامبەری دا بەرپرسیاریی. لەو نیوانەدا گروپە 
راست و کۆنەپارێزەکان فێمێنیزمی خۆیان 
وەکو جۆریک لە شێوەکانی تاکگەرایی لیبراڵی 
پەرەپیداوە، ئەگەر پرسەکە پەیوەندی 
بەچوارچێوەی تاکەکەسیەوە هەبێ لەوانەیە 
ژنێک خوازیاری مافی  ژنێکی ناو ماڵ و 
پێ اگەیشت  بە هاوسەر مناڵی بێ یان مافی 
دەست بەردار بوون لە کاری هەبێ بۆ ئەوەی 
کە هەموو کاتی بۆ پەروەردەی منالەکانی دابنێ  

 و نمونەگەلی لەو جۆرە. 

فێمێنیزمی لیبراڵ ئەو توانایەی نییە هیرشەکانی 
راستەکان، وەاڵم بداتەوە ولە بەرامبەریدا  
راوەستێ، چوونکە کەوتۆتە داوی تاکگەرایی 
خۆیەوە. یەکگرتوویی دووبارەی توێژی ژنان 
لە سەرتاسەری جیهان بە تایبەت تا ڕادەیەکی 
زۆر لە وەاڵمدانەوە بە سەرکەوتنی دۆناڵد 
ترامپ و باسەکانی پەیوەندیدار بەو پرسە، 
قەیرانی فێمینیزمی لیبرال لەقاو دەدا. زۆرێک لە 
فێمێنیستە ئامریکاییەکانی پێشتر نازناوی 
فێمێنسمی بازرگانیان، لەو فێمێنیستانەدا بوو کە 
سیاسیەکی وەکوو هێالری کلینتۆن سەر بە 
حیزبی دیموکرات  پشتیوانیان لێ دەکردن. تەنیا 
فێمێنیستێک کە پالنی گۆران بۆ بزوتنەوەیەکی 
جەماوەریی سیاسی هەیە، فێمێنیزمێک کە 
خەبات بۆ مافی زۆرتر و ئازادییە 
دیموکراتیکەکان نافەرمانی مەدەنی دژی رژیمی 
چەوسێنەر هۆکاری هەژاری گرێدەدا و 
دەلکێنێ، لە ڕاستیدا دەتوانێ ئازادیی مسۆگەر 
بکات و تەنیا بەو ئامانجە دەتوانرێ 

 سەرمایەداری لەناو ببرێ. 

لەو نێوەدا ئێمە لەناو زۆربەی دیموکراسیەکانی 
سیستمی سەرمایەداری لەالیەن نیهاد و 
دامەزراوەکان، لەوانە یاسای سزادان وەە 
قوربانیانی هەاڵواردنی ڕەگەزی بە فەرمی 
ناسراوی . لە راستیدا ئێمە ژنان هەروا قوربانی 
توندوتیژی جنسی، ئازار جنسی، چەپاندنی  
جنسی، دەستدرێژی لەسەر شەقامەکان، 

مەکتەب، فێرگە، ئیدارە، کەنیسە و ماڵەوەی . 
دەبینە قوربانی چەوساندنەوەیەە کە زۆرجار 
چوارچێوەی ئەوەندە قەرەبوونەکراوی لێ 
دەکەوێتەوە کە بە نرخی تەندروستی و گیانمان 
تەواو دەبێ. ئێمە هەردەم قوربانیانی شەڕ و 

 ژن کوشتنی .

بەاڵم پیاومەزنی بەردەوام هەوڵ بۆ ئەو دەدا  
کە ئێمە خۆمان بەبێهێز بزانی  وەە کەسێکی 
الواز و بێ هێزیش پێناسە بکرێی . ببی  بە 
قوربانیەە کە هیچ هێزێکی نییە وەە ئەوەی کە 
توانایی ئەوەمان نەبێ پایە و بنیاتی سەرکوت 
لەناو بەری  و دەبێ هەروا بە شیوەی 
تاکەکەسی داوا لە دەوڵەت بکەی  دیسان بە 
شیوەی تاکەکەسی تاوانبار سزا بدات. بەو 
شێوەیە ئێمە ناچار دەکەن ڕەچاوکردنی ئەو 
جۆرە سزایانە بە عەقالنی و لۆژیکی  بزانی . 
سزا گەلێک کە لەالیەن هێزە سیاسیە دەستی 
ڕاستیەکان لەسەرتاسەری جیهان لە حالی 
پەرەسەندن دایە. دەبێ ب وا بە دامەزراوەکانی 
ئەو رژێمە کۆمەالیەتیە کە مەشروعیەت دەدا بە 
ژێردەستەیی ئێمە و زەمانەتی ئەو پرسە دەکات 
بدەی  و متمانەی پێ بکەی . بۆ بە دەستهێنانی 
متمانەی کوێر کوێرانەی ئێمە بەو دەوڵەتانە 
دەبێ خەباتی ساڵەهای ساڵی ژنان لە بیری 
ئێمە بەرنەوە، دەبێ رق و قینی ئیمە نیسبەت بە 
پیاوانێک کە ساڵەهای ساڵ لە کۆت و بەندی 
چەوساندنەوە سەرمایەدارانە کۆیلە بوون لەناو 
دڵمان بچێن . دەبێ یەکریزی و هاوپەیووەندیی 
لەگەڵ ژنانی تری ژێر چەوساندنەوە و 
سەرکوتی سەرمایە بپچ ێن ، لە کۆتاییدا رق و 
قی  بە دژی بارودۆخێکی نالەبار و تەژی لە 
سوکایەتی کە زۆربەی مرۆڤە مەزنەکان تێیدا 
ژیانیان کردووە و هەر وا دەژی  لە  مێشکێ 
ئێمە بسردرێتەوە. چوونکە رق و قی  دژی ئەم 
بارودۆپخە بە درێژایی مێژوو هەردەم خەبات 

 و حەزی بەرگری خوڵقاندووە. 

ئێمە ژنانی نان و گوڵەسوورەکان  نامانەوێ 
قوربانیانی بێهێز بی  کە ئەو سیستمە بە گیان 
و دڵ قبول دەکەن، ڕقێکی پیش ەوانە بۆ 
ئاڵۆگۆرمان پێ باشترە. ڕقێکی خوڵقێنەر بەدژی 
نیزامێکی کۆمەاڵیەتی گەندەڵ هەڵدەبژێری  کە 
ئێمە و هەروەها بە میلیۆن مرۆڤی سەر گۆی 
زەوی کردووە بە قوربانی خۆی. ئەم رق و 
قینە رقێکی زەینی و تاکەکەسی نییە کە ئێمە 
بەرەو پێش دەبا، بەڵکوو رقێکی چینایەتیە کە بە 
درێژایی مێژوو و شۆڕشی کۆیلەکان وەکوو 
تینی کڵپەی ئاگرێک سەری هەڵداوە. لە 

ی زایینی کۆمۆناردی ١٩کۆتاییەکانی سەدەی 
پاریس لوئیز میشێل دەلێ: لە ژنان بترسێ  
کاتێک کە لەهەموو ئەو شتانەی لە 
دەوروبەریان دەگوزەرێ هەستی رق و قی  
دەیانگرێ و بە دژی دنیای کۆن راوەست . ئەو 
رۆژە دنیایەە تازە لە دایک دەبێ ئێمە ژنانی 
نان و گوڵە سوورەکان بۆ گەیشت  بەو جیهانە 
نوێیە خەبات دەکەی ، دنیایەە بە بێ ئەو کۆت 
و بەندانەی ئەمرۆکە دەستی هەموو مرۆڤایەتیی 
بەستووە و دەستی ژنانی دوو بەرابەر 

 بەستووە. 

 درێژەی هەیە

 مانیفیستی نان و گوڵە سوورەکان
  مافیمرۆڤوناعەداڵەتیزۆرترمیراتێکیتەژیلەپاڕادۆکس

 

  وەرگێ ان: هەتاو عەبدوالهی و ڕامیار رەزایی

 

 بەشی سێهەم
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 خۆزگە 
 ئەگەر بۆ جارێکیش بوایە 

 دەهاتیتە جێگای من و
 بزمارێکت بە دڵی

 ئەم زەمەنە ماندوەدا دادەکوتی 
 بۆ ساتێکیش

 بەالی تەنیایی خۆتەوە دەگریایت
 ئەوسا بەهەردووکمان

پرسیارێکمان فرێ دەدایە سەر 
 شەقامێکی

 لە خشتە براوو
 سەمایەکی شێتانەشمان لەگەڵ بێزاری

 خۆماندا دەکرد
....................... 

 خۆزگە پێکەوە 
بیرمان لەسەفەرێکی ئەبەدی 

 دەکردەوەو
 بەڕوتو قوتی پیاسەیەکمان 

 بە باخەکانی موحیببەتدا دەکرد
 تۆ بە کراسێکی تەنکی سپی و

 بەبێ ستیان 
 منیش بە پاڵتۆیەکی ڕەشی کون کونەوە 

 
هەر لەوێ سەرمان دەنــا بەڕۆحی 

 یەکەوەو
 گۆرانی یەکی ئاڵتونیشمان

 بۆ کوکوختی یە بێ نیشتمانەکان 
 دەووت

................... 
 هیچ نەدەبوو 

 ئەگەر تۆش بۆ جارێک
 بیرت لە فرین بکردایەتەوەو

 بەناو کۆاڵنەکانی ئەم زەمەنە 
 نەعلەتی یەدا 

 بە کامی دڵ بفڕیتایە 
 .................. 

 وەرە و 
 ئاوێنەیەکم بدە دەست
 بــا بەئارەزوی خۆم 

تەماشای لێدانی دڵی ئەو سەربازانە 
 بکەم 

 کە پێش لە گولەباران
 پێیان دەڵێن 

 شایەتومان بێنن 
 ئێرە مەملەکەتی مەنجەنیقە و

 دەڤەری خاپورکردنی 
 کڵێساکانە

......................... 
 خۆزگە 

 لە پێش مردن
 دەبویتە هاوڕێی ئەو مردووانەی
 کە بەڕۆژ سواڵیان پێ دەکەن و

 شەوانە
 شوشەی بەتاڵی مەیخانەکانیان 

 پێ کۆ دەکەنەوە
................ 

 لێم گەڕێ 
 گیانەکەم لێم گەڕێ

 با فێری سەمایەکی شێتانەت بکەم 
 پێت بڵێم

 دار زەیتونەکانی ئێرە 
 لە باران توڕەن و

 بۆنەتە دراوسێ ی 
 ڕەشەبا درۆزنەکان 

 خۆزگە
 هەزار خۆزگە 

 تۆش خۆت فێری فڕینێکی 
 ئەبەدی دەکرد 

 حەکیم میرزا

٣١/٢/٣/٧٢ 

گۆشەی ئەدەب و هونەری کرێکاریی و 
 پێشکەوتنخواز...

گۆشەی ئەدەب و هونەری کرێکاریی و پێشکەوتنخوازم گۆشەیەکی تایبەتی بۆپێشەوەیە کە 
لەهەر ژمارەیەکدا بابەتێکی ئەدەبی یان هونەری لەشێوەی هۆنراوەم تێکستی ئەدەبیم وەرگێرانم 

 باڵودەکاتەوەم یاخود دیمانە لەگەڵ ئەدیب و هونەرمەندێک یان ناساندنیان رێک دەخات... 

 ئامادەکرنی گۆشە:  کاوان قادر و هیوا ساڵح  

 دار زەیتونەکانی ئێرە 
 لە باران توڕەن

ن،  كرێكار هه 002222كانی جوهانسبێرگدا  كانه  له
 .ن كه كان  لەوێ كار ده نه سه ڕه  فەریقییه ئه

 
 وە هۆنیته شیعرێك ده  چ جۆره  م چیرۆكه تۆ له

كات  فەریقی ده ڕەچەڵەە ئه  زار كرێكاری به د و چل هه دوو سه  باس له  و هۆنراوەیە ئه
ی  وه بۆ ئه  وڵێكه هه  كه ن. هۆنراوه كه فەریقادا ده كانی جوهانسبێرگی ئه كانه  كار له  كه

  ریتانییدا له ی كۆڵۆنیالیزمی به سایه  له  و كرێكارانه ریی ئه سه رمه بار و پ  چه دۆخی ناله
  میان له كه وێت یه كه رده ، واده پێكهاتووه  دوو كۆپله  له  كه فەریقا پیشان بدات. شیعره ئه

ی  زۆره  و ژماره ی ئه خراپه  و دۆخه كات ئه شاعیر ده  داوا له  بێت كه  وه سێكه كه
مدا  ی دووه كۆپله  اڵم له ، به وه كدا بهۆنێته یه ی هۆنراوه چوارچێوه  كرێكاران له

  .بب ێت ب دەر ده ئه  به  و دۆخه شاعیر ناتوانێت ئه  وێت كه كه رده ده

زمانی   بی و ستایل به ده ی ئه سته ره ب و كه ده ئه  له  كی ماتریالیستییانه یه شێوه  كاتێك به
بۆ   ك نییه یه ب كایه ده ئه  وێت كه كه رده ڕوانی ، بۆمان ده ، ده وه بی و ئیستاتیكاشه ده ئه
نا  ست و په ده  نه كو تریاك خۆیانی بده كانیاندا وه تییه هامه كاتی نه  كان له ی مرۆڤه وه ئه

ی  وه ڕزگاریان ببێت بێ ئه  وه یه و ڕێگه بی تاكو له ده یااڵتی ئه نتازیا و خه ر فه به  نه ببه
ر و فیكر یان  ب و هونه ده ن. كاتێك ئه رجی ماتریالیی و واقیعیی بكه لومه ستكاری هه ده

و   وه وساندنه چه  ی مرۆڤ له وه ی خاڵیبوونه سته ره كه  بێته ده  كی دیكه یه ر كایه هه
ر  ب و هونه ده تریاك. ڕۆڵی ئه  بێت به وا ده ، ئه وه وساندنه كانی چه ماتریالییه  رجه لومه هه

و   سته ره كه  ببێت به  ، پێویسته وه تیۆردا كورت بكاته  خۆی له  زیاتره  وه و فیكر له
ر  هه  ربازبوون له كان و ده رجه لومه هه  ئام ازی گوزارشتكردنێكی ورد له

  .و نامۆبوونی مرۆڤ  وه وساندنه رجێكی چه لومه هه
 

  نیا به ته  یە به و شێوه ختی له دۆخێكی سه  ته حمه وێت، زه كه رده یەدا ده و هۆنراوه ك له وه
و  نگیی له شیعر بێده  وێت پێمان بڵێت كه یه ب گوزارشتی لێبكرێت. شاعیر ده ده ئه

  . وه ك خۆی پیشانمان بداته وه  یه ی هه وه وێت ئه یه نیا ده بژێرێت و ته ڵده دا هه دۆخه
 

ستی  ر ده سه له  كه تڵ و عامی جوله ی قه نپ ۆسه  وه دوای هۆلۆكۆسته  دۆرنۆ له ئه
كێك  ".ئاوشوتز یه ته ریه ربه به  وه دوای ئاوشوتزه  ڵێت: "نوسینی شیعر له كانە ده نازییه

تل و عام كرد.  كانیان قه كه تێیدا جووله  كان كه ملێكانی نازییه زۆره  كامپه  بوو له
ی جوانكاری و  سته ره كه  ناكرێت چیتر ئیستاتیكا بكرێت به  دایه وه دۆرنۆ له ستی ئه به مه

خۆی   و جۆره وڵێكی له ر هه مانكاتیشدا هه هه  و له  كه تی سیستمه ریه ربه جوانكردنی به
 .ت ریه ربه به  بێت به ده

 بەسوپاسەوە لەواڵی هاوڕێ ئاسۆ شابان وەرگیراوە...

 کانەکانی جوهانسبێرگ
ی شاعیرێكی نادیار و  هۆنراوه

بۆ   كی كورتی ماتریالیستییانه یه وه خوێندنه
   كه هۆنراوه
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ڕێکخراوە پیشەییە سەربەخۆکانی جەزائیر  
ڕەتی دەکەنەوە کە پشتگیری لە پێکهێنانی  
حکومەتێکی تازە  بکەن لە کاتێکدا  بۆتەفلیقە  

 هەر سەرۆکی جەزائیر بێت! 

بە پێی هەواڵێک کە لە ماڵپەڕی نمیدل ئیست موۆنویوتەرەدا  
سەندیکا و ڕێکخراوە ی پویوشوەیوی لە    ١١ بێوکراوەتەوە  

جەزائیر داوای دەستبەجێ ڕۆیشوتو  و بەجوێوهوێوشوتونوی  
کورسی سەرۆکایەتوی لە بووتەفولویوقە دەکەن. هەروەهوا  
ئەوان ئەوە  ڕەت دەکەنەوە کە پشتگیری لە بوتەفولویوقە  
بکەن بۆ پێکهوێونوانوی حوکوومەت و کوابویونەیەکوی توازەی  
حوکووومەتوی. ئەوان پوێوویووانووایە ئەمە تەنووهووا پووالنووێوکە بووۆ  
سوواردکوورنەوەی خووۆپوویووشووانوودەران و هووێووورکووردنەوەی  
بوارودۆخەکە کە لە  کووۆتووایوویوودا هەر لە  بەرژەوەنوودی  

 ڕژێمەکەی بوتەفلیقەدا تەواو دەبێت. 
بوعالم عمورة، یەکێک لە ڕابەرانی ئیتیحادیەکانی سەر بە   
سێکتەری گشوتوی فوێورکوردن، لە وتەیەکویودا بوۆ بەشوی  
ڕاگەیاندنەکان وتی:" سەندیکاکانی ئێمە بە هیچ شێووەیەە  
گفتوگۆ قەبوڵ ناکەن لەگەڵ حکومەتدا. ئوێومە خوۆموان بە  
بەشێک لە خەڵکی ناڕازی دەزانی  و داخوازیەکانیوشوموان  
هەمان داخوازی ئەو خەڵکە ناڕازیەی جەزائیرە. ئوێومە   
داواکاریمان وەکو خەڵک ئەوەیە کە دەبوێوت بووتەفولویوقە  

 ب وات. ئەمە  یەعنی دەبێت ب وات"  
بەدەوی بەڵوێونوی ئەوەی داوە بە خەڵوکوی جەزائویور کە  
حکومەتێکی تەکنۆک اتی پێک بهێونوێوت  کە سوایەی ئەو  
کەسانەی بەسەردا زاڵ  بێت کە لەشەڕی سوەربەخوۆیوی  

بوۆ    ١٩١٩ جەزائیردا بەشداربوون لە سواڵەکوانوی نوێووان  
. هەروەها حکومەتەکە لە خەڵکوی بویوزنویوز چوی و  ١٩١٨ 

ئەفسەرو شارەزایانی بواری سوپایی دەب . هەر بەپوێوی  
ئەو هەواڵە  گوایە بەدەوی داوای لەهەندێک سوەنودیوک  
او ئیتیحادیەی پیشەیی کردووە کە ئەوانیوش پشوتوگویوری  
ئەو پالن و بۆچوونە بکەن و هواوکواربو  لەدەرهوێونوانوی  
واڵت لەو قەیرانەی کە ئێستا تێیکەوتووە، بەاڵم  بە پوێوی  
هەواڵەکە و بە پێی ئەو سەرچاوەیەیەی سوەرەوە گووایە   

 سەندیکا ئەو داوایەی بەدەویان ڕەتکردۆتەوە.   ١١ 
ساڵ لە حووکومو انوی    ٨٢ جیگەی باسە کە بوتەفلیقە دوای  

خوۆی    ٨٢٨٢ ب یاری دا کە بۆ هەڵوبوژاردنەکوانوی سواڵوی  
هەڵنابژێرێتەوەو وازیش لە کورسی سەرۆکایەتی بهێنێت.  
هەروەهووا چەنوودیوو  پووێووشوونوویووارو دەسووتووپووێووشووخەریشووی  
ڕاگەیاندووە بە مەبەستی هێورکردنەوەی خەڵکی نواڕازی  
جەزائیر، بەاڵم لەبەراموبەردا خەڵوکوی نواڕازی جەزائویور  
هەموو ئەو دەستپێشخەریانەی ئەویان ڕەتوکوردۆتەوە و  
درێژە بە خۆپیشاندانەکانیان دەدەن. دەڵێ  دەبوێ بو ۆی.  

ئەوە  بە مانای ئەوە دێت دەبێت کورسی بەجێبهێڵی و  
 ب ۆی. 

وویووقە ئەوەیە کە   یەکووێووک لەو پووالن و هەواڵنەی بوووتەفوول
حکومەتێکی تازە بە کوابویونەیەکوی توازەوە ڕابوگەێونورێوت.  
هەروەها جێگری تازەی سەرۆە وەزیوران ڕاسوپوێوراوە  
تاکو سەردانی هەندێک واڵت بکات بوۆ ڕوونوکوردنەوەی  
بارودۆخی ناوجەزائیر.  ئەو واڵتانە  بە نموونە چی  و  
ڕوسیاو واڵتانوی ئەوروپوا دەگورێوتەوە. لە الیەکویوتورەوە  
بەرپرسێکی حکومی لە سێکتەری  وزە دەریوخوسوت کە   
کرێکارانی گەورەتری  بەشی غازی سرووشتی دەستیان  
دایە خۆپیشاندان و موانوگورتو  لە دژی درێوژکوردنەوەی  
ماوەی سەرۆکایەتی بوتەفلیقە. وە ئەوە  کاتێک ڕوویودا  
کە دەست براوە بۆ دەسوتوکواری کوردنوی دەسوتووور لە  

 بەرژەوەندی مانەوەی ئەودا.  
هەروەها ئەوە  ئاشکرا بوووە کە لەوەتەی بووتەفولویوقە  
گەڕاوەتەوە لە چوارەسوەری پوزیشوکوی لە سووێسو اوە،  
زۆرێک لە کەسوە دیوارو نوزیوکەکوانوی لەنواو دەوڵەت و  
حیزبەکەی خۆشیدا لێوی دوور کەوتووونەتەوە. جوێوگەی  
باسیشە هەر بە پوێوی هەواڵەکوان کە تواکوو ئوێوسوتوا توا  
ڕاددەیەە ئەو خۆپیشانودانوانەی جەزائویور بە ئواشوتویوانە  
بەڕێوە براون و سوپا هیچ تێوە نەگالوەو بێالیەنی خۆی  
پاراستووە، بەاڵم وەە دەردەکەوێوت سووپوا لە پشوتوی  
دیوارەکانەوە ڕۆڵی کاریگەر دەبیونوێوت لە چوارەنوووسوی  
واڵتی جەزائیردا. واڵتی جەزائیر ڕۆڵوێوکوی گورنوگوی هەیە  
وەە سوەرچواوەیەکووی ڕاسوتەوخوۆ بوۆ پوێوودانوی غووازی  
سوورووشووتووی بە واڵتووانووی ئەوروپووا. جەزائوویوور غووازی  
سرووشتی دەدات بە واڵتانی وەە ئیوتوالویوا، فەرەنسوا و  
ئیسپانیا. هەروەها هەندێک کوۆموپوانویوای دەرەکوی لەوێودا  
سەرمایەگوزاری دەکەن بۆ نموونە کۆمپانویواکوانوی وەە  

 بی پی،  تۆتەڵ و ریسپێکت.  
 

مانگرتنەکانی کرێکارانی کۆمپانیای بۆکسیت  

کۆتایی  پێهێنرا  لە دوای ئەوەی کە کرێکاران  
 لەگەڵ دەسەاڵتداران گەیشتنە ڕێکەوت .! 

لە ڕێگەی چەنودیو  سوەرچواوەی ڕەسومویەوە لە وانە :  
ستاب ڕۆێک نیوز، نووڤێڵ وە هەروەهوا  کو ۆنویوکوڵەوە  
هەواڵی ئەو ڕێکەوتنەی نێوان کۆموپوانویوای بوۆکویوسوت و  

 کرێکاران بێوکرایەوە. 
گرنگی ئەو هەواڵە پوێوش هەمووو شوتوێوک لەوەدایە کە   

ساڵ دەچێوت کە ئەوان لە خەبوات و    ٩ کرێکاران وا بۆ  
 تێکۆشانی بێووچاندان لە پێناو داواو ئامانجەکانیاندا. 

خەبات و تێکۆشوانوی کورێوکوارانوی سوەر بەکوۆموپوانویوای  
وە دەسووتووی    ٨٢٢٩ ی نووۆڤەمووبەری  ٨٨ بووۆکسوویووت لە  

پێکردووە. لەم ماوە درێژەدا کرێکارەکان جارجوارە  بە  
شووێوووەی خووۆپوویووشووانوودان و مووانووگوورتوو  فشووارەکووانوویووان  
زیادکردووە لەسەر کۆمپانیاکە. ئیتر لەوکواتەوە بوێووچوان   

ی  ٨٢ کرێکاران لە هەوڵ و کۆششدا بوون توا لە ڕۆژی  
دا گەیشتنە ڕێکەوت  لەگەڵ کۆمپوانویواکە و    ٨٢١٩ ئازاری  

 مانگرت  و خۆپیشاندانیشیان کۆتایی پێهێنا. 
ی شووبواتوی ڕابوردووەوە  ١١ ئیتر ئەوە وای کرد کە لە  

گرژیەکانی نێوان کرێکاران و کۆمپانیاکە بەرەو هەڵکشان  
ی ئەم موانوگە. کورێوکواران  ٨٢ ڕۆیی. بەردەوام بووو توا  

دەستویوان کورد بە دانوانوی بەربەسوت لەنواو ڕووبواری  
باربیس تا بەلەم و کەشتیەکان نەتوان  پێیدا تێپەڕ ببو  و  
کۆموپوانویواکە نەتووانوێوت بەرهەمەکەی بوگووازێوتەوە. لەم   

کورێوکوار دەرکوراون و زۆریوش زیوان بە    ١١ ماوەیەدا  
 ئەوانەی ترگەیشتووە 

ڕێکەوتنەکەی نێوان  کۆمپانیای  بۆکسیت وکریوکوارەکوان   
کە لەالیەن سوەنودیوکوای گشوتوی کورێوکوارانوی گەیوانواوە  
نوێنەرایەتی دەکرێ  لەسەر چەند خاڵێک بنیات نوراوە. لە  

 نێویاندا ئەم خاڵە سەرەکیانەن:  
کرێکارەی کە لەسەر کوار دەرکوراوە دەبوێوت    ١١ ئەو    -١ 

نابێت هویوچ کەموتەرخەموی و سوسوتوی و    -٨ بگەڕێنەوە. 
دەبوێوت    -١ بەالڕێدا بردنێکی تێدا بوێوت لەو ڕێوکەوتونەدا.  

تەواوی ڕوباری باربیس لەو بەربەستانە پاە بوکورێوتەوە  
کە ڕێووگوور بوووون لە هوواتوووچووۆی بەلەم  و کەشووتووی  

دەبوێوت    -٩ گواستنەوەی بەرهەمی کۆمپانیای بۆکسیوت.  
ڕێکەوت  و گرێبەستێکی تری گشتگیر بنیات بونورێوت کە  

  -١ تێیدا داواکاری و مافی کرێکارەکانی تێدا بپوارێوزرێوت.  
ووێووکەوتوووان لە موواوەی مووانووگوورتوو  و   تەواوی زیووان ل

  ١٩ لە مواوەی    -١ خۆپیشاندانەکاندا قەرەبوو بکورێونەوە.  
 ڕۆژدا دەبێت مەرجەکان جێبەجێ بکرێ .. 

جێگەی باسە کە کۆمپانیای بوۆکسویوت خواوەنوداریەکەی  
دەگەڕێووتەوە بووۆ کووۆمووپووانوویووایەکووی ڕوسووی. یەکووێووکە لە  
گەورەتری  کانی فافۆن. ئەو کۆمپانیایە دەکەوێتە شواری  
جۆرج تاون و لە ناو خاکی گەیانادا بنیواتونوراوە.  ئەرکوی  
ئەو کۆمپانیایە  کە کۆمپانیایەکی کانی فافۆنە دەرهێونوانوی  

 فافۆن و ئامادەکردنی کەرەسەی فافۆنیە. 
 

کرێکارانی هانکوە مانگرتنەکانیان کۆتایی پێ  
دەهێن  کە بۆ بەرزکردنەوەی مووچەکانیان  

 ئەنجامیاندا و گەیشتنە ڕێکەوتنێکیش! 
  ١٢ کرێکارانی سەر بە کۆمپانیای هانکوە کە بۆ مواوەی  

ی ئازار کۆتاییوان  ٨١ ڕۆژ بوو لە مانگرتندا بوون ، ڕۆژی  
بە مانگرتنەکەیان هێناو لە گەڵ دەسەاڵتدارانی سەرەوەی  

 ئەو کۆمپانیایە  گەیشتنە ڕێکەوت . 
کووۆمووپووانوویووای هووانووکووۆە دەکەوێووتە نوواوەنوودی شوواری  
دونووواوجوووفووواروس لە نووواو واڵتوووی هەنوووگووواریوووادا و   
خاوەنداریەکەی دەگەڕێتەوە بۆ کۆریای باشووور. کواری  

ئەو کۆمپانیایە دروستکردنی تایەی ئۆتۆمۆبیل و تەواوی  
جووۆرەکووانووی ئەو مەکوویوونووانەی کە لەسووەر تووایە دەڕۆن.  

کرێکار لە خۆدەگرێت و بەبەردەوامی    ١١٢٢ دەوروبەری  
 شەو و ڕۆژ کاری تێدا دەکرێت. 

ماوەیەکە  کەمی هێزی کار گورفوتوی دروسوتوکوردووە لە  
کەرتی پیشەسازی ئۆتۆمۆبێلدا و ئەوە  وای کوردووە  
کە کرێکارانوی ئەو کەرتە دەسوت بودەنە موانوگورتو  بوۆ  
زیادکردنی سەعات کارەکانیان. هەر لەوبارەوە چەنودیو   
جار لە کەرتی پیشەسوازی ئوۆتوۆموۆبویولودا موانوگورتو  و  
خووۆپوویووشووانوودان ئەنووجووام دراوە لە پووێوونوواو زیووادکووردنووی  

 موچەکانیاندا. 
کۆمپانیای هانکۆە و کەرتی پیوشوەسوازی ئوۆتوۆموۆبویول  
لەهەنگواریوادا ڕۆڵوی کواریوگەری هەیە لە گەشوەپوێودانوی  

ئوابوووری واڵت    ١١١ ئابوری هەنگاریادا. تێبویونوی کوراوە  
 پشت بە بەروبوومی ئەو کەرتە دەبەستێت. 

بوۆ   VDSZنوێنەری کرێکاران و قسەکەرانی سەندیکای  
میادیاکان ڕایانگەیاند کە ئەوان ڕازی بووون بەوەی کە  

موچەی کرێکواران زیواد بوکوات.   ١١٣١ کۆمپانیای هانکۆە  
هەروەها ئەو سەندیکایە کە بە ڕابەری ئەو کرێکارەکوانوی  
ئەو کۆمپوانویوایە درێوژەیوان بەو موانوگورتونە دا وتوی" بە  
دڵنیاییەوە مانگرتنی کورێوکواران بەرهەموێوکوی بواشوی بوۆ  
کرێکارەکان هێنایەدی و سەرکەوتنی بواشویوان بەدەسوت  
هێنا". هەروەها وتی " کە  کۆمپوانوایواکە بو یواری تەواوی  
داوە کە زیادە بخاتە سەرمووچەی تەواوی کرێکارەکانی  

 کۆمپانیای هانکۆە". 
جێگەی باسە کە کرێکارانی سەربەکەرتوی پویوشوەسوازی  
هەنگاریا زۆر جاران چاالکی و مانگرت  ئەنوجوام دەدەن  
کە کاریگەری وا دادەنێ  کە هەندێک جاران  تەواوی ئەو  
کەرتە تووشی شەلەل و ڕاگیران دەکەن. بوۆ نومووونە لە  

 Audiجەنویووەریودا کورێوکوارانوی سوەر بەکوۆموپوانویوای  
AG  مووانووگوورتوونوویووان ئەنووجووامووداو بەتەواوی کوواریووان لەو

کۆمپانیایەدا ڕاگرت. داواکاری ئەو کرێکارانە زیوادکوردنوی  
 ٪. ١٢ موچەکانیان بووە بە ڕێژەی  

کۆمپانیایەکی ئەڵوموانویە و کواری   Audi AGکۆمپانیای  
دروسووتووکووردنووی ئووۆتووۆمووۆبوویوولە و لەنوواو هەنووگوواریووادا  

 سەرمایەگوزاری دەکاو ئۆتۆمۆبیل بەرهەم دەهێنێت.  
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ڕوودانی هەر ڕووداوێکی سرووشتی بەر  
پێگرتنی یان لەمپەردانان ئەستەمە وئاسان نییە، 
بەاڵم دەتواندرێت بەر بەزۆری و ڕێژەی 
زیانەکان بگیرێت یان زیانەکان کەم بکرێتەوە. 
یان هەندێک جار بەر بە ڕوودانی کارەساتە 
مرۆیەکان بگیرێت. ئەمە  بەپێی ئاستی جۆری 
ئیدارەدان و بەرنامەو کارنامەی دەوڵەت و 
حکومەت ئاستی ڕووداوە سرووشتییەکان و 
زەرەرو زیانەکان دەخوڵقێت. سەرجەم دەوڵەتە 
پێشکەوتوو سیکۆالرەکان سااڵنە بەرنامەو 
پالنی خۆیان بۆ چەند ساڵێک دەخەنە ڕوو 
بەباشتری  جۆرو شێوە. بەاڵم لەژێرسایەی 
دەوڵەتانی ئیسالمی ئێران و عێراقدا هیچ 
خەبەرێک لەوبارەیەوە نییە، یاخود ئەگەر 
هەشبێت بەرنامەو پالنی دەوڵەت لەبواری 
کرداریدا جێبەجێ ناکرێت، یاخود پارەو 
پولەکەی تەخشان و پەخشانی پێ دەکرێت بۆ 
بەرپرسانی دەوڵەت وحکومەت. زۆر بەداخەوە 
لەم چەند ڕۆژەی سەرەتایی مانگی نەورۆزی 

دا چەندی  ڕووداوی سروشتی لە چەند  ٨١١٩
ناوچەیەکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێرانی 
گرتەوە. ژمارەیەکی زۆر قوربانی لێکەوتەوە. 
کەبەهۆی ڕوودانی باران و الفاو نسێێوە لە 

ی ١و  ١و٩ئێران و ڕۆژهەاڵت بەرزبووە. لە 
ئازار -٨١و ٨١و٨٩واتە  ٨١١٩خاکە لێوە 

بەهۆی باران و الفاوەکە ئێران و ٨٢١٩
ڕۆژهەاڵتی کوردستانی گرتەوەو بووە هۆی 
گیان لە دەستدانی ژمارەیەکی زۆر لە 
هاواڵتیان، هەرچەندە ئاماری جۆراوجۆر 
بێودەکەنەوە بەشێک لەڕاگەیاندکاران دەنوس  

کەس بوونە قوربانی و برینداربوون،  ١٩٢
بەشێکی تریان ڕایانگەیاندووە کەلەسەرووی 

کەس بۆنەتە قوربانی کە ژمارەی ١١٢
قوربانیانی الفاوەکە و بەشی زۆری بێ 
سەروشوێ  بوون نەدۆزراونەتەوە، ئەو 
ناوچانەی تووشی سێێو و الفاوبوون 

 –ناوچەکانی سمنانە -ئوستانی شیراز و
 -سەرپولی زەهاو –ناوچەکانی تورکمان سعرا 

لە ئوستانی کرماشان و مازەندەران و خورەم 
ئوستانی گرتۆتەوە.  ١٢ئاباد و زیاتر لە 

هۆشداری دەدرێت لە بەردەوام بوونی 
بەرزبونەوەی ئاستی ئاو و داوا لە زۆربەی 
دانیشتوانی شاری شیراز کراوە ماڵەکانیان 
چۆڵ بکەن. بەگشتی ئەم الفاوە خەساری 
زۆری گیانی و ماددی و هەبووە خەڵکێکی زۆر 
گیانی لەدەستداوە و یاخود بێسەروشوێ  و 
بریندارە. هەروەها بەچەندەها ئوتوبووس و 
ماشێ  وبیناو خانوو زیانیان بەرکەوتووە. 
لەهەمان کاتدا زۆرینەی بەرپرسەکانی بااڵی 
دەوڵەت لە وەزیر و سەرۆکی ئوستانەکان 
هەمووی لەدەرەوەی واڵت  ماڵ و 
خانەوەداکانیان لەواڵتانی ئەوروپایە. 
ڕاگەیاندنەکانیش وەکو پێویست کاری خۆیان 
نەکردووە بەهۆی ئەوەی جێگایەە نییە 
مۆڵەتیان پێ بدەن. لەبەرئەوەی ئەگەر بەبێ 
مۆڵەت ڕووماڵی ڕووداو و کارەساتەکە بکەن 
وێنە بگرن ئەوا تووشی سزادان وزیندانیکردن 
دەبنەوە. ئەوەی هەتا ئێستا  بێوکراوەتەوە 
هاواڵتیان خۆیان لە ڕێگای موبایلەکانیانەوە 
وێنەیان گرتووە و ڤیدۆیان بێوکردۆتەوە. 
لەئێستادا ناوەندو گرووپە مەدەنییەکان خێمە 
هەڵدەدەن بۆکۆکردنەوەی کۆمەە بۆ خەلکی 

لێقەوماو، پێویستە ئەوە  بگوترێت لەچەند 
شوێنێک گرووپی مافیاگەرایی و چەتە دروست 
بووە ئەو کەلوپەل و شمەکانەیان تااڵن 
کردووە کەوەکو کۆمەە کۆکراوەتەوە 
بۆخەڵکی خەسارەدمەند، ئەم گرووپانە دیارنی  

سەر بەکێ ، بەاڵم بەدڵنییایەوە بەرپرسانی 
دەسەاڵتیان لەپشتەوەیە بۆیە بەردەوام  
لەتااڵنی وچەتەیی. ئەمە یەکەم جار نییە 
ڕووداوی سرووشتی ڕوودەدات، ساڵی 
ڕابردوو  چەندی  ناوچەی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان ڕووبەڕوی زەمی  لەرزە بۆوە، 
بەاڵم دەوڵەتی فاشیزمی ئیسالمی ئێران لە 
جیاتی کۆمەە بەخەڵک بکات وخانوەکانیان بۆ 
دروستبکاتەوە وقەرەبوویی ماددیان بکاتەوە 
بەپێچەوانەوە دەستی بەسەر ئەوهاوکاری 
وکۆمەکانەدا دەگرت کە لەشارو شارۆچکەکانی 
ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستاندا بۆ 
ناوچەکانی زیان لێکەوتووان دەچوو، دواتر 
زوحاکەکانی ئیسالمی کەمێکیان بەسەر چەند 
ناوچەیەکی دیاریکراودا دابە  دەکرد، تاکو 
ئێستا بارودۆخی ئەو ناوچانەی زەمی  
لەرزەکەی لێ ڕووداوە لەبارودۆخێکی نالەباردا 
دەگوزەرێ . بێ بەش  لە پێداویستییە 
سەرەتایییەکانی سەردەم. کۆماری ئیسالمیی 
ئێران بەئاشکرا دەیەوێت خۆی لەبەرپرسیارێتی 
ئەم ڕووداوانە بدزێتەوە، بەاڵم بەدرێژی 
تەمەنی تەنها لەخەمی گەشەدان بەبیروباوەڕی 
کۆنەپەرستانەی خۆی و هاوکاری 
وپشتیوانیکردن لەڕێکخراوە ئیسالمییە توندڕەو 
تیرۆریستییەکانی دەوڵەتانی عەرەبی و 
ناوچەکەو جیهاندا بووە. بەهیچ شێوەیەە 
لەخەمی پاراستنی سەالمەتی گیانی هاواڵتیانی 
نەبووە، لەسەرەتایی دروستکردنی پ ۆژەو 
خزمەتگوزارییەکانی دا هەرگیز ڕەچاوی 
پاراستنی گیانی مرۆڤەکانی نەکردووە بۆ 
ڕوودانی ڕووداوە سرووشتییەکان 

وکەمکردنەوەی خەسارو زیانە گیانی 
وماددییەکان، تەنانەت ڕەچاوی پاراستنی گیانی 
کەم ئەندام وخاوەن پێداویستی تایبەتییەکانیش 
نەکراوە لەکاتی ڕووداوەکاندا. زۆر جار مرۆڤە 
لە  ساغەکان ناتوان  خۆیان ڕزگاربکەن ئەی 

دەبێت چۆن خاوەن پێداویستێکی تایبەت خۆی 
ڕزگاربکات. ئەمە نیشانەی ئەوەیە ئەم 
سیستەمە کۆنەپەرست و دژە ئینسانییە ناکرێت 
چیتر ڕێگا بدرێت بەردەوام بێت. 
پێویستەخەڵکی تێکۆشەری ئێران وڕۆژهەاڵتی 
کوردستان تێکۆشان بۆ گۆڕان و ڕوخانی 
فاشیزمی ئیسالمیی ئێران بکات لەجێگەی دا 
دەسەاڵت و سیستەم ودەوڵەتی شورایی خەڵک 
بنیادبنێت. لە عێراقیشدا لەشاری موسڵ زۆر 
بەداخەوە ڕووداوێک روویدا کە لە کاتی 
گەشتیاری دا خەڵێکی زۆر گیانی لەدەستدا کە 

ر  فه نه  مه له ی قوربانیانی نقومبوونی به ژماره
ی  ناوچه  شتیاری له ی گه ی دوورگه كه ڵگره هه

، ڕۆژ  ریای دیجله ر ده سه غاباتی موسڵ له
بێت بەگوێرەی  لەدوایی ڕۆژ زیاتر ده

  رمی زیاتر له كو ئێستا ته زانیارییەکان، تاوه
كانیان  سوكاره ستی كه قوربانیان راده ١٢٢

كانی  تاییه ره سه  وه كراوەتەوە. هەروەها لێكۆڵینه
  كه ن، رووداوه خه ریده كان ده منییه ئه  هێزه
دانی  می و گوێنه رخه مته هۆی كه ٪ به١٢٢
   كه شتیارییه گه  ندانی دوورگه ن و كارمه خاوه

بوون  ندنه تی و پابه المه رێنمایی سه به
ی  گوێره كانی كاركردن روویداوە. به رجه مه به

س  كه ٨٢١كانی كامێراكانی چاودێری،  گرته
 ١٢١  كراون، كه  كه ڵگره رهه فه نه  مه له سواری به

منداڵ  ٩٢پیاو و  ٢١ت ،  سیان ئافره كه
ی  كرێت، ژماره گرێت، پێشبینیش ده خۆده له

س. چونکە  كه ١١٢  بگاته  كه قوربانیانی رووداوه
كاندا دەرکەوتووە کە  وه میانی لێكۆڵینه  له

ڕان بۆ  روشوێن  و گه کەس بێسه ١٢نزیکەی
.  وامه رده رهێنانیان به یان و ده وه دۆزینه

مینی  زیرانی عێراقیش سێ رۆژ ماته رۆك وه سه 
یاند و حکومەتی  واوی عێراق راگه ته  گشتی له

هەرێمی کوردستانیش وەە هاوخەمییەە 
ئاهەنگە فەرمییەکانی جەژنی نەورۆزی راگرت. 
ئەمەزۆرتری  کارە کە کردوویانە تەنانەت 
لەخستنە ڕووی ئامارو ژمارەی قوربانییەکاندا 
لەڕاگەیاندنەکانی دەڵەتی عێراق کەمتر لە 
نیوە  ڕاگەیاندراوە هەروەە سەرۆە کۆمار 
ژمارەی قوربانییەکانی بەکەمتر لە نیوەی 
قوربانییەکان ڕاگەیاند. ئەو فرمێسک ڕشتنەی 
بەرپرسانی بااڵی حکومەتی هەرێمی 
کوردستانیش جگە لە فرمێسکی درۆینانەو 
فریوکارانە نەبێت هیچی تر نییە، لەبەرئەوەی 
شوێنە گەشتوگوزارییەکانی باشووری 
کوردستان هیچ جیاوازێکی ئەوتۆی نییە لەگەڵ 

ق لەبەرئەوەی لەسااڵنی ڕابردوو   عێرا
لەچەندی  ناوچەی کوردستاندا لەناو چەم 
وڕوو بارودەریاچە و شوێنە گەشت 
وگوزارییەکاندا چەندی  کەس زۆر بەداخەوە 
خنکاوە وڕێگاکان وشوێنە گەشتیارییەکان 
کەمتری  پێداویستی سەردەمی بۆ دابی  
نەکراوە بۆئەوەی گەشتیاران دڵنییاب  
لەسەالمەتی و ئاسوودەییان. واڵتێک زۆرتری  
داهاتی نەوت وسامانی ژێر زەوی وسەرزەوی 
هەبێت، بەاڵم دەوڵەتەکەی وبەرپرسەکانی 
نەیان توانی بێت شوێنی سەالمەتی بۆ 
گەشتیارانی دابی  بکات و پێداویستییە 
سەردەمییەکان بۆ شوێنە گەشتیارییەکانی 
دابی  بکات. وێ ای هەبوونی چەندەها کێشە 
وقەیرانی بێکاری و هەژاری وئاوارەی وبێ 
خانەوالنەیی وموچەی کەم ونەبوونی بیمەی 
بێکاری و دابی  نەکردنی مافەکانی چینی 
کرێکارو خەڵکی زەحمەتكێش لە عێراق و 
باشووری کوردستان. هەربۆیە چارەسەرو 
بەرگرت  بەم جۆرە کارەساتانە تەنها 
هاتنەمەیدانی خەڵکی ناڕازییە بەیەکگرتووانەو 
خەباتێکی هاوبەشە کە داوابکرێت دەست بەجێ 
بەرپرسەبااڵکانی دەوڵەت دادگایی بکرێت 
وفشاریان بۆبهێنێت هەتاوەکو لەدەسەاڵت 
نەمێن ، ئەرکی هەنوکەیی ئێستای خەڵکە 
خۆیان ڕێکخراو بکەن و بەهەر جۆرێک بۆیان 
دەکرێت شورای خۆیان پێکبهێن  لەناو گەرەە 
وفەرمانگەو کارگەو شوێنەکانی کارکردنیان 
خۆیان ئامادەبکەن بۆ سازکردنی خۆپیشاندان 
و ناڕەزایەتی گەورەی سەرتاسەری 
وتێکۆشانێکی هاوبە  ویەکگرتووانەی 
گشتگیری جەماوەری خەڵک، بۆئەوەی جۆری 
سیستەمی چەوسێنەر و نابەرابەر بگۆڕدرێت، 
خەڵک لەڕێگەی شوراکانی خۆیانەوە دەوڵەت و 
سیستەمێکی شورایی دابمەزرێن  کەئازادی و 
بەرابەری لەکۆمەڵگەدا بچەسپێنێت. خەڵک 
بەردەوام ڕاستەوخۆ چاودێربێت بەسەر 
سەرجەم کارە کارگێ ی وئیداری و دیبلۆماسی 
وئابووری وبازرگانی وسەرجەم بورارەکانی 
دەوڵەتداری دا، ئەمە  بۆ ئەوەی سیستەم 
ویاساکان لەجێبەجێ کردندا دوورب  
لەچەوسانەوە وسەرکوت ونابەرابەری 
وگەندەڵی وفەسادی و هەرجۆرە هەنگاوێکی 
نامرۆڤانە. بەجۆری کرداری نیشان بدرێت 
کەسیستەم ویاساکان بۆهەمووان بەبێ 
جیاوازی یەکسانە لەجێبەجێکردندا. لەجۆری 

 سزاو پاداشتەکاندا.

فاشیزمی ئیسالمی لەبەرامبەر 
 ڕووداوە سروشتییەکاندا

 سول ەعبدالرحمن ر 
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رەیی اساڵ بەسەر ئاو ٨٢بۆپێشەوە: دوای 
خەڵکی کوردستاندا، تا چەند التان وایە، زەمینە 
و هەرەشەی دوبارە ئاوارەبوونەوەی خەڵکی 

 کوردستان لە ئارادایە؟
بەر لە وەاڵمدانەوەی رزگار عومەر: 

ڕاستەوخۆ  بە پێویستی دەزانم بە کورتی 
ئاماژە بە خولەکانی ئاوارە بوون بکەم، چونکە 
وەاڵمەکەی م  پشتی بەم مێژووە بەستووە. لە 
ناوەڕاستی حەفتاکانی سەدەی ڕابردوو  
ڕێبەرایەتی بزوتنەوەی چەکداری ناسیۆنالیزمی 
کورد لە کوردستانی عێراق یان بە تێرمەکەیتر 
کوردستانی باشوور لە شۆکی ڕێکەوتنامەی 

ئێران ب یاری  -جەزائیری نێوان عێراق
ئاشبەتاڵی دا بەرامبەر بە ڕژێمی ئەوسای 
عێراق، دەیان هەزار چەکدار تەسلیم بوونەوە، 
بە سەدان هەزار خەڵك ئاوارەی تورکیاو ئێران 

 بوون.
شۆڕ  لە  ١٩١٩چوارساڵ دوای ئەوە لە  

ئێران دەستی پێکرد دژ بە ڕژێمی شاە، 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ئازاد کرا، کە رژێمی 
ئیسالمی خۆی لە جێی شاه جێگیرکرد هێر  
بۆسەر کوردستانی دەستی پێکرد، لە دوای 
بەرگریەکی خوێناوی دیسان هەزاران خەڵك 
ئاوارەی عێراق بوون. نۆ ساڵ دوای ئەو 

لە کوردستانی باشور  ١٩٢٢رووداوە لە 
هەڵمەتەکانی جینۆسایدو ئەنفال و کیمیاباران 
دەستی پێکرد، دیسان بێجگە لە کۆچی زۆرە 
ملێ ی سیستیماتیك بۆ ئۆردوگاکان بە 
هەزاران خەڵك ئاوارەی ئێران بوون، سێ ساڵ 

دوای شەڕی کوێت  ١٩٩١دوای ئەوە لە 
ڕاپەڕی  لە کوردستان دەستی پێکرد، لە 
هێرشی پێچەوانەی سوپای ڕژێمی بەعس 
چەند ملیۆن خەڵك ئاوارەی ئێران و تورکیا 

 دۆڵ و شاخی سەرسنوورەکان بوون. 
بەوالوە سەدان هەزار خەڵکی  ٨٢١١لە ساڵی 

کوردستانی ڕۆژئاوا ئاوارەی هەرێم و عێراق 
تورکیا بوون. دواتر لەگەڵ پەیدابوونی داعش 
گرتنی "شەنگال" دەستی پێکرد هەزاران 
هاواڵتی سیڤیلی ئێزیدی کوژران و کەنیزەك 
کران و هەزارانیش ئاوارەی شارەکانی عێراق 
و هەرێم بوون. دواتر ئاوارەبوونی 
شارۆچکەی مەخمورو دێهاتەکانی قەراج بۆ 

 ١١ناو هەولێر ڕوویدا، دوا ئاوارەبونیش لە 
ڕوویدا کاتێك هەزاران  ٨٢١٢ئۆکتۆبەری 

خەڵکی سیڤیلی توزخورماتوو و کەرکوك لە 
ترسی میلیشیاکانی حەشدی شەعبی ماڵەکانی 
خۆیان جێهێشت و ڕوویان لە سلێمانی 
وهەولێر کرد، دواتر سوپای تورکیا پەالماری 
عەفرینی داو هەزاران هاواڵتی ئاوارەبوون، 
ئەمە دوا ئاوارەبوونی هاواڵتیانی کورد بوو 

 لەم سێ واڵتە.
چەند واڵتێکی ئەفریقیای لێ دەربچێ لە هیچ 
شوێنێکی جیهان، ئاوارەبوون لە جوگرافیایەکی 
دیاریکراو لە سەقفی زەمەنی چل ساڵدا 
ئەوەندە بە خەستی دووبارە نەبۆتەوە. 
جوگرافیای ئەو ناوچەیەی جیهان کە 
هاواڵتیانی کوردی لێ جێگیرە، ناوچەیەکە 
هەموو نەتەوەکان و پێکهاتەکان تێیدا 
دووچاری کۆچ و لە ناوبردن و کوشت و 

کوشتارو ئاوارەبوون بوونەتەوە، کە ڕەنگە 
دیارترینیان شانبەشانی هاواڵتیانی کورد 

 ئەرمەنەکان وکریستیانەکان بووبوون.
کێشەکە بەر لەوەی بوونی هاواڵتیانی "کورد" 
بێت، بریتیە لە بوونی ئەو "هۆکارانە"ی کەوا 
دەخوازێ ئاشتی وسەقامگیری هەرگیز لەم 
جوگرافیایە جێگیر نەبێ! کێشە تەنیا خوێن یژی 

یان سیستەمەکانی حوکم نییە لە ناوچەکە 
بازرگانی ناسیۆنالیزم بەم سەرکوت و 
خوێن ێژیە، بەڵکو بریتیە لەوەی کە ئەم 
ناوچەیە چەشنی چەند ناوچەیەکی تری جیهان 
هەمیشە جێگای خاڵیکردنەوەو مەیدانی ساغ 
کردنەوەی کێب كێی زلهێزەکان بووە، جێگای 
شەڕە بە وەکالەتەکان بووە چەشنی جەنگی 

عێراق، جێگای تەڵەی -هەشت ساڵەی ئێران
کوێت بوو بۆ سەدامێکی خوێن ێژو مەغرورو 
بێ سەواد، جێگای پەیداکردنی ئەژدیهای کاتیی 
و وەرزیی بوونە چەشنی قاعیدە و داعش بۆ 
ئەوەی شەرعیەت بدرێتە میلتاریزەکردنی 

 ناوچەکەو لەشکرکێشی بەردەوام. 
لەم روانگەی باسم کرد ئاوارە بوون 
دیاردەیەك نییە بتوانی لە دەرەوەی ئەو 
هاوکێشەو ئەو مێژووە باس بکرێ، 

ئاوارەبوون بۆ مرۆڤەکان لە دەستدانی ئاشتی 
و ژیانە، بەاڵم بۆ ماستەرمایندەکانی دیزاینی 
شەڕو ئاوارە بریتیە لە کەرستەیەکی ئیعالمی 
و بیانوویەکی فریودەری بە هانا هاتنی 
"دیموکراسی" و "مرۆڤایەتی" فرۆشتنی چەکی 
زیاترو هێنانی سوپای زیاتر، بە دڵنیایش 
هاوپێچەکەی یان دوا فارگۆنە دووبارەکەشی 
بزنسی "تراژیدیایی مرۆیی" بۆ ڕێکخراوە 
مرۆییە جیهانیەکان کە هەمیشە ئەرکی 

کردنەوەی دوا پەردەی شەرەکان لە ئەستۆ 
 دەگرن!

هەست کردن بە بارودۆخی ئەم ۆی 
تەنیا لە  ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست کورت نابێتەوە 

چاوەڕاونی کردنی ڕوخانی ڕژێمێكی 
دیاریکراو، کە ڕووداوێکە ئێستا وەکو کێکێکی 
گەرمی لێهاتووە هەموو چاوەڕوان  بێتە سەر 
سفرەو دەستی لێبوەشێن ، بەڵکو ئێمە هەموو 
وا پێ ی دەنێینە قۆناغێک کە جەنگ لە تارمایی 
دەردەچێت و دەبێتە پێکهاتەیەکی سەرەکی 

  . بارودۆخی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ئاڵۆزیەکانی ئەو جەنگانەی وا گەرم  و      

ئەوانەشی وەکو جەنگی موحتەملی ئایندە 
بەڕێوەن لەوە کورت نابێتەوە کە 
بەرژەوەندیەکانی بەرە جیاوازەکان بە 
ئەوپەڕی توندی بەر یەکتر دەکەون،  بەڵکو 
لەوەدایە میلتاریزم وەکو ئەمری واقیع خۆی 
وەکو تاقە ڕێگای سیاسەت سەپاندووە. 
ئامارەکانی خۆ پ چەك کردن لە ئەم ۆی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ڕیکۆردەکانی هەموو 
مێژووی سیاسی و سەربازی ئەم ناوچەیەی 
ب یوە. ئابوریش بە بێ ناولێنان بووە بە 
ئابوری جەنگ، بە مانایەك پارەو بودجە تەنیا 

بۆ سوپا بە بێ ڕۆتی  و دەردەسەری 
 تێدەپەڕێ.

نەمانی بزوتنەوەی دژە شەڕ، خەفە بوونی  
تاقە دەنگی عەقالنی نێو سیاسەتی دونیا بوو 
لە ئاستە بەرینەکەی خۆی، ئیم ۆ دونیا لە 
هەموو کات زیاتر پێویستی بە 
سەرهەڵدانەوەی ئەم جۆرە لە بزوتنەوە هەیە، 
نەك وەکو ناسنامەیەك بۆ خێروبێری لیبرالیزم 
و ئازادی خۆپیشاندان، بەڵکو وەکو ڕێگای 
چارەی جەماوەر بە مانا هەرە 
نێونەتەوەییەکەی بۆ بەشداری وبەرگری 
لەبەردەم بەربەریەتێکی تیژڕەو کە وا دونیا پ  

 . دەکا لە شەڕو پ ۆژەی جەنگ
هنری کێسنجەر لە بەشێکی میدیای      

عەرەبی و لە هەندێك میدیای کوردیش وەکو 
سیاسەتمەدارێك و ئەکادیمیستێکی ستراتیژ 
ناس مامەڵەی لەگەڵ دەکرێ، بە پێچەوانەی 
ئەمە  لە ڤێتنام و ئەندونوسیاو زۆربەی 
واڵتەکانی ئەمریکای التی  شان بە شانی 
جەالدەکانی سەدەی بیست لە بابەتی بینۆتشەو 
” سۆهارتۆ دەیان داوای یاسایی وتۆمەتی 

لەسەرە، ”  تاوانباری جەنگ و کۆمەڵکوژی 
وەکو ئەندازیارێکی سیاسەتی دەرەوەی 
ئەمریکا لە چەند دەورانێکی خوێناوی سەدەی 
بیست. ئەو هەمیشە دەنگی زەبروزەنگ و هێز 

چاوپێکەوتنێکی ٨٢١٨و شەڕ بووە، لە ساڵی 
لەگەڵ سازکرا بۆ شیکردنەوەی بارودۆخی 
سیاسی جیهان، چاوپێکەوتنەکە بە نێوی 
"ئەگەر گوێت لە تەپڵی جەنگ نییە دیارە تۆ 

 -کەڕییت" لەوێ لە بەشێکی قسەکانی دەڵێت:
نن ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، ڕوسیاو 
چی  دەتوقێنێ، دوایی  بزماری تابوتەکەشیان 
ئێران دەبێت کە ئەویش ئامانجی سەرەکی 
ئیسرائیلە. ئێمە خۆمان ڕێگەمان دا چی  پەرە 
بە هێزە چەکدارەکانی بدات و روسیا  لە 
قەیرانی سۆڤیەت ڕزگاری بێت، ئەمە  بۆ 
ئەوەی هەستێکی چەواشەکارانەی دوور لە 
ڕاستیان لەالدروست بیت سەبارەت بە هێز و 
توانایان، دیارە ئەم هەستە  رایاندەکێشێتە 
ناو پرۆسەکەو لە ناوچونیان خێراتر دەکات. 
بۆ بەرامبەرەکەمان بوار دەڕەخسێنی  دەست 
بداتە چەك، بەاڵم ئێمە وەك شەڕکەرێکی 

 وریاو لێزان، زووتر دێینە دەست ەە
ئەمە قسەی شەڕەکانی سەدەی بیست نییە، 
ئەوە قسەی هێنری کێسنجەرە، کێشە ئەمە نییە 
کە ئەم زاتە هیچ پۆستێکی حکومی و سیاسی 
نییە لەبەر ئەوەی خانەنشینە، کێشە ئەوەیە کە 
لە دونیای راستیدا خۆی یان کەسانی وەکو 
ئەو بەشێك لەو حەقیقەتە تاڵ چاوەڕنکراوەمان 

پێ دەڵێ ، ئەم 

ڕزگار عومەر: ناسیۆنالیزمی کورد تا چەند ساڵێکیش لەمەوبەر ئاوارەبوونی وەکو 
داستانێکی ناسیۆنالسیتی لە خشت دەداو گووتاری ناسیۆنالیستی پێ ڕەنگ دەکرد، ئێستا 

ئەم ناسیۆنالیزمە بەشێکە لە هەندەسەی ئیمپریالی لە ناوچەکەو زۆر پێویستی بە 
 داستان نەماوەو زیاتر بە کۆدی "هێز و کۆنتڕۆڵ کردنی ئابوری" دەدوێت و شان بادەدا...

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ نووسەر و ڕۆژنامەنووس ڕزگار عومەر سەبارەت   
 هەمین ساڵیادی ئاوارەیی خەڵکی کوردستان و هۆکارەکانی... ٨٢بە 



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 1/4/2019(  49) ساڵی سێهەم، ژمارە

سواڵ بەسوەر ئواوارەیوی  ٨٢بۆپێشەوە: دوای 
خەڵکی کوردستاندا، تا چەند التان وایە، زەمینە 
و هەڕەشەی دوبارە ئاوارەبوونەوەی خەڵوکوی 

 کوردستان لە ئارادایە؟

ساڵ  ٨٢ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ پەیمان عزەدی : 
لەمەو پێش و دیقەتی ئەو زەمیونەیە بودەیو  کە 
ئاوارەیی و دەربەدەری خەڵوکوی کووردسوتوانوی 
لێوکەوتەوە، دەبویونویو  کە نەبووونوی دەوڵەت و 
قەوارەیەکی سویواسوی جوێوگویور و پەرتووبوێوی 
پارتە سیاسیەکان و بێباکیان لە پێش ەویکردنی 
هێزی بێگانە. لە ڕێزی پوێوشوەوەی ئەو زەمویونە 
سوووازیوووانە بووووون کە لە سوووایەیووودا خەڵوووکوووی 

 کوردستان ئاوارە بوو.

ئەگەر لەو زەموویوونەیەی ڕابووردوەوە شوورۆڤەی 
ئایندە بکەی ، دەزانی  کە بە ئواسوانوی ئەگەری 
دوبارەبوونەوەی ئاوارەبووون هەیە. هویوچ کوام 

ساڵ لەمەوپوێوش  ٨٢لەو زەمینە و هەڕەشانەی 
کووورد و خەڵووکووی کوووردسووتووانووی  ئوواوارە کوورد 

 گۆڕانکاری تیا نەبوە!

دەوڵەت بوونی نییە، تا دێت هێزە سویواسویەکوان 
لەیەە دوورئەکەونەوە، یووان بە شووێوووەیەکووی 
کوواتووی و بووۆ بەرژەوەنوودیەکووی حوویووزبووی لووێووک 
نزیکدەبنەوە. زۆرینەی هێزەکان  تا ئێستا چەنود 
جارێکیتر پێش ەویان بۆ هاتنوی هوێوزی بوێوگوانە 

کردووە و هێونواویوانەتە سوەر خواکوی هەرێوموی 
کوردستان. گڵۆپی سەوزی بۆمبواران کوردن و 
هێرشی ئاسمانیان بۆ هەڵکردون! هەموو ئەمانە 
ئەبنە مەترسی و هەڕەشوەی بەردەواموی سوەر 

 خەڵکی کوردستان.

بووۆپووێووشووەوە: تووا چەنوودە التووان وایە دۆخووی 
کوووردسووتووان هووێوونوودە جووێووگوویوورە، کە خەڵووکووی 
کوردستان لە رووداو ئاڵوگۆرە سویواسویەکوان 
لەسەر ئاستی عێوراق و مولوموالنویوی سویواسوی 

نوواوچەکەدا پوواریووزاوەو توووشووی ئوواوارەیووی و 
 دەربەدەری نابێتەوە؟

کاتێک باس لە جێگیریی دۆخی پەیمان عزەدی : 
کوردستان ئەکەی ؟ ئەبێت دۆخوی سویواسوی و 
ئابووری و کۆمەاڵیەتیمان لەبەرچواو بوێوت، کە 

بەداخەوە هیچ کام لەوانە جێگیر نویو ! تەنوانەت 
ئەگەر ئاڵوگوۆڕە سویواسویەکوانوی دەوروبەریوش 
بەهەنوود وەرنەگووریوو   هەر خووۆی بووارودۆخووی 
ناوخۆی هەرێم دڵنیایی نادا بە هواواڵتویوانوی بوۆ 

 ژیانێکی جێگیر.

ئەمە جگە لەوەی کە ئواڵووگوۆڕە سویواسویەکوانوی 
عێوراقویوش جوارێوکویوتور دودڵوی و دڵە ڕاوکوێوی 
دروستکردوە، بە توایوبەتوی کەبوا  یوان خوراپ 
شووکووانوودنەوەی سووەرجەمووی ئەو ئوواڵوووگووۆڕانەی 
ڕوودەدەن، وەسووتوواوەتە سووەر حووکوووموو انووی 
هەرێوومووی کوووردسووتووان و دنوویووابوویوونووی ئەوهووێووزە 
سوویوواسوویووانەی ئوویوودارەی هەرێووم دەکەن، کە 
بەداخەوە تا ئێستا جوگە لەمەودایەکوی کوورتوی 
بەرژەوەندی حیزبی هیچیتر نابیونو ، و شوتوێوک 
نوویوویە بەنوواوی بەرژەوەنوودی گشووتووی و ژیووانووی 

 هاواڵتیان.

ئەگەر دوا ڕوداوی ئەگەری پوێوکودادانوی هوێوزی 
پێشمەرگە و سوپای عیوراقوی بوکەیونە نومووونە  
دەبینی  چۆن پارتی و یەکوێوتوی ئواموادە بووون 
لەبەر نوواکووۆکوویەکووانووی خووۆیووان و بەوەکووالەت 
شەڕکردن بۆ سەرخستنی ئەجێندای دەوروبەر 
بوووونە هووۆکوواری بە نوواهەق کوووژرانووی دەیووان 
پوووێوووشووومەرگە، لە ئەگەری قووووڵوووتوووربووووونەوەی 
شەڕەکوانوی وەکوالەتودا! کوێ و چوۆن دڵونویوایوی 
دەدات بە ئەنجامنەدانی لەشکرکێشی عەرەب و 
تورە و فوارس؟ کە ئەو دڵونویوایویە  نەبووو، 
دەسەاڵتی سیاسوی تووانوای پواراسوتونوی ژیوانوی 
خەڵوووکوووی نەبووووو، بەردەوام کوووورد لەبەردەم 
هەڕەشەی ئاوارەبووندایە بۆ پاراستونوی ژیوانوی 

 خۆی وەە ئەوەی لە شەنگال ڕوویدا.

 

جۆرە لە کەسایەتی پێمان 
  دەڵێ  چی چاوەڕوانمانە!

تەپڵی جەنگ لە زۆر شوێ  دەنگی دێ، سەرکەوتوو دۆراو      
قەت ناتوانێ چواچێوەیەك بێ هاوتەریە بێ لە گەڵ ویستی 

بۆ مامەڵە لەگەڵ جەنگ. ئایا مرۆڤایەتی بای  مرۆڤی دووربی  
ئەوەندە بەهاو بەرگری دژ بە بەربەریەتی تیا ماوە یان بای 
ئەوەندە حەوسەلەی سیاسەت کردنی تیا ماوە بە ئاراستەی 

 دروستکردنەوەی بەهاکانی " ئاشتی " و " مرۆڤایەتی "؟
دا بە شوێ   ٨٢١٩کاتێ م  یان هەر کەسێکیتری چەپ لە 

وەالمی ئەو پرسیارەی ئێوەیە، دەبێ پێشوەختە تێگەیشتنێکمان 
هەبێت لە دۆخی ئێستاو ئیحتیمالەکانی بزنسی شەڕو 
ساغکردنەوەی بەشە نوێ و ئەپدەیتەکانی هاوکێشە جیهانیەکان 

 کێب کێ ئیقلیمیەکان.
ئەو سەرکردە جیهانی و ئیقلیمیانەی ڕۆڵ دەبین  لە ناوچەکە بۆ 
وەاڵمدانەوەی قەیرانەکانیان ئامادەن ئەو ناوچەیە بکەنە یەك 
پارچە خوێ ، لیستێك سەرکردەی جیهانی وئیقلیمی ملهوڕو 

 تیرۆریست و بازرگان یاری بە چارەنوسی ناوچەکە دەکەن. 
وشە کلیلی "شەڕ" وەاڵمێکە بۆ ئەو پرسیارە، ئایا ناوچەکە لە 
چاوەڕوانی شەڕی تازە هەیە! لە ئێستادا "شەڕ" یان "جەنگ" ئەو 
چەترەیە کە بەزمانی رەق و خوێناوی خۆی دەدوێ بە پێش 
هەموو شیکردنەوەو لیکدانەوەیەك دەکەوێت، ئەگەر تۆ وەك 
هاواڵتیەك، وەکو چەپێك پێشبینی جەنگ و شەڕ دەکەیت کەواتە 
دەبێ پێشبینی ئاوارە بوون و کۆمەڵکوژی و تاوانکاریش 

 بکەیت.
 

بۆپێشەوە: هەندێک کەس هۆکاری ئاوارەیی خەڵکی کوردستان 
دەگێ نەوە بۆ هەڵکردنی گڵۆپی سەوز لەالیەن ئەمریکاو 

غەربەوە بۆ رژێمی بەعس، ئەمە چەندە هۆکاری هێرشی ڕژێمی 
 بەعس بوو، بۆ سەر کوردستان؟

دوا هەڵکردنی گلۆپ لەالیەن ئەمریکاو روسیاو رزگار عومەر: 
ڕۆژئاوا بریتی بوو لە گلۆپی سەوز بۆ داگیرکردنی عەفری  
لەالیەن سوپای تورکیاو داگیرکردنی کەرکوك لەالیەن حەشدی 
شەعبی. ئەم جۆرە لە پرسیار دەشێ وردتر بکرێت، رەنگە 
سیاقی پرسیارەکە بۆ ئەوەبێت گفتوگۆکە ئازادتر بکات و 
دەوڵەمەندتر بکات، بەاڵم لە دەرەوەی ئەم سیاقەو لە زیهنی 
گشتیدا ئەم جۆرە لە پرسیار دوودڵی و نادڵنیایی پێوە دیارە! 
هەموو شارێك و شارۆچکەیەك لە کوردستان بە پێی 
زەرورەتی پ ۆژەی زلهێزەکان و رێکەوت  و ئاڵوگۆڕەکان لە 
بەردەم گلۆپی سەوزدایە، بینیمان لە سوریا ڕادەست کردنی 
شار یان ناوچە بە سوپایەکی ئیقلیمی و گواستنەوەی 
تیرۆریستان بۆ شوێنێکی سەالمەتر بەشێك بوون لە 

 ڕووداوەکانی ڕۆژ لە سوریا.
بەاڵم، یەك ناوازە هەیە لەم دۆخە گشتیە  ئەویش لەم ناوچەیە 
شارێك یان چەند شارێک یان الیەك لە شارێك کراوان بە 
"زۆنی ئارام" بۆ هێزە بیانییەکان بۆ ئەوەی لەوێوە وەکو 
ژووری عەمەلیاتی مەیدانی قیادەی شەرە لۆکەڵ و ئقلیمیەکان 
وموخابەرایەتیەکان  بکرێ ، ڕەنگە ناوەڕاستی دیمەشق 
وهەولێرو زۆنی سەوز لە بەغدا نموونە ب ، کە زۆرجار ڕەنگە 

کیلۆمەترێك جەنگ بێت کەچی لە ناو شار  ١٢بۆ  ١٢لە دووری 
هەستی پێ نەکرێ کە جەنگ هەیە، ئەم زۆنە ئارامانە پەیوەندی 
بەو لۆژیکە سەربازیە هەیە کە دەبێ قیادەی سەربازی و 
سیاسی و مەیدانیی لە حەسانە دابێت. بەاڵم بۆ نموونە لە 
ئەگەری شەڕێکی موحتەمەلی نیوان ئەمریکاو ئێران ئەوەی 
کێسینجر ئاماژەی بۆدەکا سنووری کوردستان و شارێکی 

گەورەی وەکو سلێمانی کە تا ئەم ۆ هیچ بنکەیەکی سەربازی 
ئەمریکی  لێ نییە دەتوانێ لە لیستی زۆنە ئارامەکانی دابنێی  
بەو چەمکە سەربازیەی باسم کرد؟ ئایا لەبەردەم ئەگەری 

 سەودا پێکردن نابێ؟ 
ئاوارەبوون، بۆ بەشێکی گەورە لە نەوەی نوێ وهاواڵتیانی 

 HDکوردستان بریتیە لە چەند وێنەیەکی بەر پەیدابوونی 
وگۆرانیەکەی عەدنان کەریم "کۆچی کوردان"، نە ئەو نەوەیەی 
ئەو سەردەمەی بینی کۆک  لەسەر نوسینەوەی مێژووی 
ئەوکاتە، نە ئەو نەوەیەی نەیبینیوە پەی بە ئەزمونە سیاسیەکەو 

 وانە مێژوویەکانی بردووە. 
ناسیۆنالیزمی کورد تا چەند ساڵێکیش لەمەوبەر 
ئاوارەبوونی وەکو داستانێکی ناسیۆنالسیتی لە خشت 
دەداو گووتاری ناسیۆنالیستی پێ ڕەنگ دەکرد، ئێستا 
ئەم ناسیۆنالیزمە بەشێکە لە هەندەسەی ئیمپریالی لە 
ناوچەکەو زۆر پێویستی بە داستان نەماوەو زیاتر بە 
کۆدی "هێز و کۆنت ۆڵ کردنی ئابوری" دەدوێت و 

 شان بادەدا.
ئەمە دەرفەت دەدا هێزەکانی ئەنتی ناسیۆنالیزم ریوایەتی  

ئەسڵی و ڕاستگۆی ئەم مێژووە جێگیر بکەن، کە بریتیە لەوەی 
 ١٩٩١سەرکوتکردنی ڕاپەڕینی خەڵکی لە کوردستان لە ساڵی 

ئاوارەبوون بەشێك بوو لە هاوئاهەنگ بوونی زلهێزەکان بە 
تایبەتی ئەمریکا لەوەی ڕێگا بدرێ بە ڕژێمی بەعس خۆی 
کۆکاتەوە، تا دواتر لە شەڕێکیتردا خۆی بی وخێنێ، نەبادا هیچ 

 ڕژێمێك لە ناوچەکە بە دەستی جەماوەر ب ۆخێ! 
  

پەیمان عزەدین: نەبوونی دەوڵەت و قەوارەیەکی سیاسی جێگیر و پەرتوباڵوی پارتە سیاسیەکان و بێباکیان 
لە پێشڕەویکردنی هێزی بێگانە. لە ڕێزی پێشەوەی ئەو زەمینە سازیانە بوون کە لە سایەیدا خەڵکی 

 کوردستان ئاوارە بوو....

هەمین ساڵی ئاوارەیی و  ٨٢دیمانە بۆپێشەوە لەگەڵ پەیمان عێزەدین پارێزەرو چاالکوانی مەدەنی سەبارەت بە 
 هۆکارەکانی... 
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بۆپێشەوە: مانگێک دوای ڕاپەڕی  و 
خرۆشانی خەڵکی کوردستان و 
وەدەرنانی هێزو دەزگاکانی ڕژێمی 
بەعسی، چ خەڵکی کوردستان چ 
حزبەکانی بزووتنەوەی کوردایەتی 
نەیانتوانی لەبەرامبەر بە گەڕانەوەی 
سوپای تێکشکاو و قەسابی کراوی 
بەعس بەرگری لەخۆیان بکەن، بە 
بۆچوونی ئێوە، بۆ خەڵکی کوردستان  و 
حزبەکانی بزووتنەوەی کوردایەتی 

 بەرگرییان نەکرد؟ 
ئەگەر بڵێی  مقاوەمەت  عەزیز شەریف:

لەبەرانبەر سوپای بەعسدا نەکراوە ئەوا 
دروست نییە، بەڵێ بەشێک لەخەڵک و 
هێزی چەکداری شوراکان بەرەو ڕووی 
هێزە سەرکوتگەرەکانی بەعس بوونەوە 
و لە نێوان سلێمانی و کەرکوکدا 
هاوڕێیان ننەوزادی شێخ کمال و هاوڕێ 
شوان عومەرە *گیانیان لەدەستدا. لە 
سنوری کەالریش هێزێکی تری چەکداری 
شورای ئێمە نسەرشەقامە بەشداریان 
کرد، بەاڵم وەختێک تۆ دەبینیت کە 
هێزێکی گەورەی چەکداری وەە بەرەی 
کوردستانی پێش خەڵک دەکەوێت و 
هەڵدێت بەرەو سنوورەکان، ئیتر تۆ  
بەهێزێکی چەکداری کەم تەجرەبەی 
خەباتی چەکدارییەوە ناتوانێت بەر 
بەهێزێکی وەە سوپا دڕندەکەی بەعس 
بگرێت و هەڵهات  یان پاشەکشە 
هەڵدەبژێریت. م  پێشتر لەم بارەیەوە لە 
گێ انەوەی یادەوەریەکانم لەسەر 
بزووتنەوەی شورایی دواوم، نووسیومە 
کە ئەمەریکا بەئاشکرا بە گوێ 
لەمستەکانی خۆی نبەرەی کوردستانیە 
گوتبوو  کەدەبێت ئااڵ سوورەکان لەنێو 
بەرن! هەر ئەم داوایە وا دەکات بەرە 
حەملەی داخستنی شوراکان دەست 
پێبکەن لەزۆر شوێ  توانیان سەرکوتوو 
ب ، بەاڵم نەیانتوانی بەتەواوی ئەم 
بزووتنەوەیە لەنێو بەرن. هەربۆیە لە بێ 
توانایی ئەوان لەکارێک کە ئاغاکانیان 
پێیان سپاردبوون ئەوا پالنی ئاوارەییان 

کێشا و بەرەی کوردستانی هەڵبێ  و 
بەعس بەرەو داگیرکردنەوەی شارەکان 
هێر  بەرێت. بەم شێوەیە هەم 
بزووتنەوەی شورایی کۆتایی پێ دێت و 
هەم کارەساتێکیش دەخوڵقێن  کە 
دەتوان  گەورەتری  سەرمایەگوزاری 
لەسەربکەن و هەزاران دۆالری 
ئەوسەردەمەیان بەناوی کۆمەە بە 
ئاوارەکانەوە لە خەڵکی واڵتانی ئەمەریکا 
و ئەوروپا و دنیا وەرگرن و کەمتری  
سەنتیان بەخەڵکی ئاوارە گەیاند. خەڵک 

ساڵ تەجرەبەی دڕندەیی  ۳٢بەدرێژایی 
و توانایی هێزەکانی حکومەتی بەعسیان 
دەناسی و دەیانزانی تواناییەکانی بەعس 
لە سەرکوت و کوشت  و ب ی  بێوێنەیە، 
و بەپێش چاوی خەڵکەوە هێزە 
چەکدارەکانی بەرەی کوردستانی ڕایان 
دەکرد، ئیتر خەڵکێکی بێ چەە هیچی پێ 

 نەدەکرا و ناچار بە ئاوارە بوون دەبوو.
بۆپێشەوە: ئاوارەیی خەڵکی کوردستان، 
بە جیا لەوەی کارەساتێکی دڵتەزێ  بوو، 
بەاڵم هەڵگری دەرس و ئەزمونی تایبەتە، 
 گرنگتری  دەرسەکانی ئاوارەیی کامانەن؟

لەسەر پرسیاری عەزیز شەریف: 
دووهەمتان بەڕاستی ناتوانم وەە 
هەرکەسێکی تر مجامەلەی کەس بکەم و 
بەشان و باڵی هیچ شتێکدا هەڵ بدەم. 
وەە ئەوەی خەڵکی سیاسی و 
هەلپەرست دەیکات. نا م  بە پێچەوانەی 
هەموو ئەوانەوە هیچ دەرس و 
تەجرەبەیەە بەدی ناکەم، بەڵکو دەبوایە 
کەس بەدوای بەرەی کوردستانیدا ئاوارە 
نەبوایە و شارەکانیان چۆڵ نەکردبا. 
ئاخر ئاوارەیی نەبا چەتەکانی 
بزووتنەوەی کوردایەتی بەناوی 
ئاوارەکانەوە سەرمایەگوزارییان نەدەکرد 
و ئەو هەموو خەڵکە  

 . نەدەبوونەقوربانی
لە ۱۹۹۱ی ٩ی۲ئەم دوو هوواوڕێوویە لە 

بووازگەی سوواسوولوووجە١ سوولووێوومووانووی لە 
ڕووبەڕووبونەوەی هێزەکانی حکوومەتوی 

 عێراقدا گیانیانبەخت دەکەن .

ئەمەریکاعەزیزشەریف:
بەئاشکرابەگوێ
لەمستەکانیخۆی
)بەرەیکوردستانی(
گوتبوو؛کەدەبێتئااڵ
 سوورەکانلەنێوبەرن!

 

دیمانە لەگەڵ عەزیز شەریف، هەڵسوراوی بزوتنەوەی 
هەمین ساڵیادی ئاوارەیی و   ٨٢شورایی سەبارەت 

 هۆکارکانی و بەرگری بزوتنەوەی شورایی...

شوانعەزیز:خەڵکدەیووتحکومەت
هاتەوەوهەمووماندەکوژن،دەیان
 گووتهەرکەسەوفریایخۆیبکەوێت!
دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ شوان عەزیز یەکێک 

لە هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی شورایی بازیان، 
سەبارەت بە بیرەوەرییەکانی لە کاتی ئاوارەیی 

 دا.١٩٩١ساڵی 

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ شوان عەزیز یەکێک لە 
هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی شورایی بازیان، 
سەبارەت بە بیرەوەرییەکانی لە کاتی ئاوارەیی 

 دا.١٩٩١ساڵی 

هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی شورایی بۆپێشەوە: 
لەکوردستان، لەکاتی ئاوارەبوون و کۆڕەوەکەی 
هەمان ساڵدا بەردەوامبوون لە گێ انی ڕۆڵی خۆیان 
لەوکاتەدا. ئێوە هەڵسوڕاوانێک بەرەو ئێران 
بەڕێکەوت   دەتوان  بەشێک لەو چاالکی و 
کارانەمان بۆبگێ نەوە بۆ ئەوەی وەە تۆمارکردنی 
مێژوو بۆ جەماوەری خەڵكی کوردستانی 

 بگێ نەوە؟

شوان عەزیز: سەرەتا دەمەوێت ئەوە بڵێم کە م  
بە شێوەی بیرەوەری باسم لە بنکەی شورایی 
دۆڵی بازیان کردووە. وەکو مێژوویەکی کارو 
چاالکی کۆمۆنیست و چەپەکانی دۆڵی بازیان بە 

بە شێوەیەکی تایبەتی.   ١گشتی و بازیانی ڕەقەم 
ئەو مێژووەم لە دوای پاکردنەوەی دۆڵی بازیانەوە 

کە ڕۆژی  ١٩٩١  ٩-٨گێ اوەتەوە تاکو ڕۆژی 
کۆچ ەوەکەی دۆڵی بازیان بوو. دەربارەی 
پرسیارەکەی ئێوە  وەە بۆ پێشەوە دەبێت بڵێم 
کە وەاڵمەکەی لە ڕۆژی کۆڕەوەکەدا دەست 

 پێدەکات.

 ١٩٩١  ٩-١ئێمەی خەڵکی دۆڵی بازیان هەر لە 
تێبینیمان کرد و بە ڕاستەوخۆیی و بە ئاشکرا 
خەڵکی کەرکوە و چەمچەماڵمان دەبینی کە ڕایان 
دەکرد. کە لێمان دەپرسی  خەبەر چیە؟ ئەوان 
دەیان گوت کوڕە حکومەت هاتەوەو هەمومان 
دەکوژن. دەیان گووت هەرکەسەو فریاخۆی 
بکەوێت هەتا زووە. ئیتر ئێمە  لە بازیانی ڕەقەم 

ئێوارەکەی دەستمان کرد بە  ٩-٨ڕۆژی  ١
دەرچوون و ئێوارەی ئەوڕۆژە بەرەو قەاڵدزێ 
بەڕێ کەوتی . ئێمە هاوڕێیان عبدواڵی برای 
موحەمەد عوسمان، حوسێ ، مینا، حەسەن، ئایش 
و عومەرو م  و پورە بەهێی باینجان  بووی . هەر 
ئەو کەسانە بووی  کە چاالکی شوراییمان لە دۆڵی 

بە تایبەتی  ١بازیان بەگشتی و بازیانی ڕەقەم 
ئەنجامدەدا. ب یارماندا بەرەو ئێران ب ۆی . 

گەیشتینە مهاباد. لە  ٩-١هەرواشمان کرد. ڕۆژی 
مهاباد ئێمەیان بردە ناو مزگەوتێک لە گەڕەکی 

 خلوراوا.

ئێمە هاوڕێیان شوان عەزیز، پورە بەهێی باینجان، 
حوسێ  و حەسەن و مینا، ئایشەو عومەرهەر 

 ٩-٢بەیەکەوە بووی  و لەیەە دانەب ای . ڕۆژی 
نەوزادی برای نووری بەشیر هاتە المان لە ناو 
مزگەوتەکەو خەبەری پێدای  کە نوری بەشیرو 
سەمیرەی هاوسەری و سەوسەن سەلیم و کوڕە 

تەمەن چەند مانگیەکەی بە ناوی ڕاسیان لە ماڵی 
نەنکی سەمیرەن لە ناو مەهاباد و لە مزگەوتەکە  
نزیک . بۆ ڕۆژی دوایی نووری بەشیر هاتە المان 
و پێی وتی  کە هەمومان بچی  بۆ ماڵی نەنکی 

 سەمیرە و نیوەڕۆکەی لەوێ نان بخۆی .

ڕۆژی دوایی دیسان نوری بەشیر هاتەوەو ئێمەی 
برد بۆ ماڵی نەنکی سەمیرە و لەوێ سەوسەن و 
ڕاسیانی کوری کە گاکۆڵکێی دەکرد و هەروەها 

 سەمیرەمان بینی.

نوری بەشیر پێی ڕاگەیاندی  کە خەسرەو سایە  
نەهاتووە بۆ ئێران و هەر لە ڕانیە و مەنتیقەی دۆڵە 
ڕەقەی ڕانیە ماوەتەوە. ئەو وتی خەسرەو هەروەها 
زۆرێک لە هاوڕێیان بەردەوام  لەو ناوچەیەدا لە 
چاالکی و کاری شورایی. نووری بەشیر ئەوەشی 
وت کە لە ڕێگەی خەسرەوە پێی اگەیەنراوە  کە 
ئیتر هەستەی کرێکارانی سۆسیالیست دروست 
کراوە، و ئێمە ئیتر لەناو هەستەدا کەدوایی بوو بە 
سەرنجی کرێکار خۆمان ڕێک دەخەی . هەرواشمان 
کردو هیچ گرفتێکمان لەو بارەوە نەبوو. بۆیە ئیتر 
لەو ڕۆژەوە ئێمە لەناو سەرنجی کرێکاردا کارو 

 چاالکی شوراییمان ئەنجامدا.

چاالکی و کاری شوراییمان لە ناو مزگەوتەکەی 
 خلوراوای ناو موهاباد!

 

هەر بۆ ڕۆژی دووەم لە ناو مزگەوتەکە هەستمان 
کرد کە خەڵکی مهاباد زۆر ماندوون و ئەوان 
ناتوان  خواردن بۆ ئێمە درووست بکەن. ئەوان 
هەر ئەوەندەیان پێدەکرا کە ئازوقە بێن ، بەاڵم ژن 
یا پیاویان دەست نەدەکەوت کە چێشتمان بۆلێنێت. 
ئێمە لە ناو ئەو مزگەوتەی خلوراوە ژمارەمان 

کەس. زۆر جاران م  بە  ١٢٢گەییشتە سەرووی 
ئاشکرا گوێم لە ژنانی مهابادی دەبوو کە چێشتیان 
بۆ لێدەنای  دەیان گووت خۆزگە کەسێک  پەیدا 

 بووایە بیتوانیبایە ئەو کارەی ئێمە ئەنجام بدات.

م ، شوان عەزیز، ب یارمدا ئەرکی چێشت لێنانی 
هەموو ئەو سەد کەسە ڕۆژانە بگرمە ئەستۆی 
خۆم.  م  بە حوکمی ئەوەی کە لە ژیانی خزمەتی 
سەربازیمدا ئەو کارەم کردبوو، نەە هەر بۆ سەد 
کەس بەڵکو بۆ هەزاران. بۆیە بە لە خۆڕادیویەوە 
بە مەالی مزگەوتەکەم وت کە ئەو کارە دەگرمە 
ئەستۆی خۆم. هەروەها بۆ هاوکاری و یارمەتیدان 
چەند کەسێکم لە خەڵکی ناو مزگەوتەکە هێناو 
ئەوانیشم خستە سەر کارو ئەوانیش بە 
خۆشحاڵیەوە گوێیان لە ئێمە دەگرت و بە قسەیان 

 دەکردی ...

٤١بۆ الپەرە   
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بۆپێشەوە: خاوەنی چەندی  گۆشەو تەوەرەی 
جێگیرە، وەکو سەر وتار، هەواڵی 
نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان، 
پرس و رای هەفتانە، دوا وتە... کام یەە لەم 

 گۆشانە، جێ دڵپەسەندی ئیوەیە؟

یا  پێناسەی ڕۆژنامه   مانه سەردار عەبدواڵ: ئه
  كی كرێكاری و سۆشیالیستیه، یه بێكراوه
تیان  پێی چۆنایه  گۆڕدرێ به ده  مانه گرنگی ئه
ی كرێكاری  وه ر بزووتنه سه  ریان له وكاریگه

  مانه كێ له ناتوانی  یه  وكۆمۆنیستی. بۆیه
  كێكیان باشه و یه ر جاره هه  ڵبژێری  چونكه هه
كرێ  اڵم ده ی باسم كرد. به ره و پێوه پێی ئه  به

كرێ  ی  چۆن ده تی بكه ر چۆنایه سه له  قسه
كان و پرس و  كرێكارییه  واڵه ر وتار یا هه سه

  ها لێبكرێ  كه ودوا وتار وه  فتانه ڕای هه
ی كرێكاری وكۆمۆنیستی  وه بزووتنه

ر وتار    سه ببات. بۆ نموونه  وه وپێشه ره به
بێ كورت  وتار، ده  له  وه  بێ جیا بكرێته ده

نی  یه ڕابگه  كه ڵوێستی بێوكراوه وچ وپ  هه
یا ڕووداوی نێوان   ر گرنگتری  دیارده سه  له
ر  ی تێدا ده وه بۆپێشه  كه  یه فته و دووهه ئه
ك  نها یه روتار ته كرێ سه كرێت. ده ده

بێ  گشتی ده م بێت. به كه ی یه ڕه ستوونی په
  كان كورت ب ، چونكه ته م بابه رجه سه

  وه ر لێرێشه بێ و هه ریان زیاتر ده خوێنه
كان  كرێكارییه  واڵه بێ. هه ریان زیاتر ده كاریگه

ناوخۆی   به  وه سترێنه تا بكرێ ببه
  كان به جیهانهیه  واڵه هه  وه، و كوردستانه

  پێمباشه  وه م باره ر له . هه كورتی ب  باشتره
كان  واڵه وهه  وه ناو كرێكارانه  بچێته  وه بۆپێشه

ك  روه ربگرێ، هه وه  وه خودی كرێكارانه  له
  یه یامنێریان هه چۆن میدیاكانی بۆرژوازی په

كان چاو  شوێنی ڕووداوه  وخۆ له ڕاسته
بێ    ده وه ن، بۆپێشه كه وت  ساز ده پێكه
ڵ  گه وت  بكات له مان كار بكات چاو پێكه هه

  كانیان، به رانی كرێكاری وئاژیتاتۆره ڕابه
 تا كرێكاران زیاتر بیانناس .  وه ی خۆیانه وێنه

بێ    ده فته پرس وڕای هه  ت به باره سه 
ر  هه  رج نییه روا كورت وچ وپ  بێت، مه هه

ڵ  گه وت  بكات له كرێ چاوپێكه وتار بێت ده
ر  سه رانی كۆمۆنیستی وسۆشیالیستی له ڕابه

دوا   ت به باره . سه فته گرنگتری  ڕووداوی هه
    چونكه ی نییه و گرنگیه   پێموابێت ئه وته
  ببێته  یه وانه ندێك جار له هه یه  ر وتار هه سه

ر وتاردا  سه  كرێ له ده  مان قسه هه  زیاده
 بكرێ.

بێ شتی  ده  رانه وه و ته م گۆشه م ئه رجه سه 
ك  بێت، نه یان هه ی تازه و قسه  تازه

 ی میدیاكانیتر و وسۆشیالمیدیا بێ.  دووباره

بۆپێشەوە: دەرگای بۆپێشەوە بۆ هەموو 
قەڵەم بەدەست و دەنگە چەپ و کۆمۆنیست 
و ئازادیخوازەکان کراوە بووە، تا چەند التان 
وایە، بۆپێشەوە توانیویەتی ببێتە سەکۆ و 
مینبەرێک بۆ زوربەی نووسەرە چەپ و 

 کۆمۆنیستەکان؟

  كه  یه وه كی ئه ره سەردار عەبدواڵ: خاڵی سه
كانی  وری گرنگتری  گرفته ده  بێ له ده  مانه ئه

ق  ی كرێكاری كۆمۆنیستی چه وه بزووتنه
ی  له سه ئێستادا مه  له  ببەستێت، كه

.  تیه رێكخراوبوون وهۆشیاری چینایه
  نهایه ته  یا ڕۆژنامه  ك بێوكراوه وه  وه بۆپێشه

تی  توانیویه  كات، واته دا كار ده م بواره له
ران وچاالكوانی  نوسه  ڕیزێكی با  له

وری خۆی  ده  كۆمۆنیستی وكرێكاری له
ر  سه له  بووه ریشی هه كاریگه  ، وه وه كۆبكاته

ی  وه رزكردنه یان وبه وه چاالكردنه
سێكی كۆمۆنیست  كانیان. كاتێ كه توانایه

نگ نابێ،  بێ لێی بێ ده كی هه یه وێ قسه یه ده
ی تێدا بكات،  قسه  یه ك هه جێگایه  چونكه

ی  كه توانێ قسه بێ ده ر حیزبیشی نه گه ئه
  یه سۆشیال میدیا هه  نده رچه نێ. هه یه بگه
نییه،   ك ڕۆژنامه اڵم وه نێ، به  كانی بگەیه قسه

كی فراوانتر  یه شێوه  به  ڕۆژنامه
های  نێت و به یه یگه وده  وه كاته بێویده

ك  كی وه یه كات. بێوكراوه ی زیاتر ده كه قسه
ر  سه  بۆ زاڵ بوون به  گرنگه  وه بۆپێشه

  یان له خنه ڕه  سانێ كه پاسیف بوونی كه
  وه  یه، پ و وكۆمۆنیست هه كانی چه حیزبه

هۆی ڕێكخراوكردنی   ته توانم بڵێم بووه ده
  كان ، و ی حیزبه وه ره ده له  سانیتر كه كه

ی  ره هێزێكی تری ناو به  كردوونی به
  وه كوردستاندا. بۆپێشه  پ له كۆمۆنیستی وچه

ی  وه تر بكات، به وره گه  م هێزه توانێ ئه ده
كۆمۆنیست   سه و كه ندی بكات به یوه زیاتر په

  تا ئێستا دیار نی ، به  ی كه پانه وچه
رگرتنی ڕاو  ڵیاندا، و وه گه وتووێژكردن له

كانیان.  كانیان وداگرتنی وێنه بۆچوونه
ی بیری  وه بۆ بێوكردنه  وه بۆپێشه

رزڕاگرتنی  ماركسیستی وسۆشیالیستی و به
،  دا زۆر گرنگه مه رده م سه ئااڵی ماركس له

  ناسیۆنالیزم و ئیسالمی سیاسی له  چونكه
ندی  شێواز و ڕوو خۆیان  چه  كوردستاندا، به

وێ  یانه پ ده چه ڕاست و به  ن به خه رده ده
تكێش  حمه كانی چینی كرێكاروزه تیه زایه ناڕه
ستیان بۆ دروست  ربه رن، وبه الڕێدا به  به
نجامدانی شۆڕشی سۆشیالیستی  ن. بۆ ئه بكه
ست هێنانی  ده بۆ به  رناتیڤه لته نها ئه ته  كه

 كی باشتر.  ژیانێكی باشتر ودونیایه

تەەوانەەیەەویەەه بەەۆپەەێەەوەەەوە عەبەەدواڵ: تەەیسەەەردار
لەەه بەەا  وچەەاوكەەوانەەینەەووسەەهڕیەەزێەەكەەی ران

لەەه وكەەرێەەكەەاری خەەۆیدهكەەۆمەەۆنەەیەەسەەتەەی وری
هەهكاریەگەه،وهوهكۆبكاته رسەهلەهبەووهریوەی

بەەەەهوهچەەەەاوكەەەەردنەەەەه و یوهرزكەەەەردنەەەەهیەەەەان
 كانیان!توانایه

سەردار عەبدواڵ نووسەر و چاالکوانی دیمانە لەگەڵ 
 کۆمۆنیست؛ لە وەاڵم بەدوو پرسیار لە ساڵڕۆژی سێیەمی بۆپێشەوەدا...

یبڕیاریکهسەفینهەینی:ڕاستییه
ییکوردستانیورهرهویبهکۆڕه
کرابهدانیزاند،ودهڵکیزۆردابهخه

کتۆمارتییهمانیهکیزۆرقارهقوربانییه
 بکرێت...

سەفین هەینی؛ هەڵسوڕاوی بزووتنەوەی شورایی لە کوردستان لە 
شاری هەولێر و یەکێک لەو کەسانەی کە مقاوەمەتیان نیشاندا لە 
شاری هەولێر، و شایەدحاڵەکانی ئاوارەبوونی خەڵکی هەولێر بوون 

 سەبارەت بە بەرگری بزوتنەوەی شورایی...

بۆپێشەوە: لەدڵی ئاوارەیی خەڵکی کوردستاندا ئێوە هێندەی لە تواناتاندا بوو بەرگریتان کرد،  
 چۆن بوو ب یاری بەرگریتاندا؟

یی،  ە ئاواره رگری بێت نه م باسه، یادی به ی وا باشتربوو ناوی ئه که ڕاستییه فی  هەینی: سه 
نگاری کردن بوو  ره و به  وه ستانه ڵک و شوراکانیش ب وایان به وه اڵنی خه ی کۆمه وه چونکه ئه

رییان  وڵی ڕابه عسی فاشی. شوراکان هه کانی ڕژێمی به ره رکوتگه سه  ی هێزه وه ڕانه ر گه رامبه به
رگریکردن  وان. به ری و هێزی ئه ماوه ی جه ر پایه سه ڵگە له زراندن و ڕێکخستنی کۆمه دا بۆ دامه ده

بوو   ی شۆڕشگێ انه  ستهاتبوو تاکه ڕێگه ده به ١٩٩١ڕینی ئازاری  ی له ڕاپه و ئازادییه ی ئه وه له مانه
وه بوون بۆ  ڕووبوونه دام له ڕووبه ڵ ڕژێمی سه گه ڕ له کانی شه موو قۆڵه هاوڕێیانی شوراکان له هه

رگری له  رکووە بۆ به و که ره وڵی چوونیان به رکوە، هاوڕێیانی سلێمانی له هه که نموونه له
موو  ولێر هه م ڕاستیه بوون. لە هه ی ئه ڵگه عس به تی به ربازی حکومه ی هێزی سه وه ڕانه گه

  قۆڵی نحەی العسکریە و  وانه ڕبوون، له شه کان له که ڕه ڵسووڕاو له شار و گه هاوڕێیانی هه
کرد بۆ چۆڵ  ڵکیان ده وازی خه اڵو و ناوشار بانگه ری قه وروبه ده ناوشار له . له نتکاوه روی مه سه
 شار .  رگری له وه بۆ به کردنی شار و مانه نه

بۆپێشەوە: دەکرێ بمانگێ نەوە بۆ ئەو 
ڕۆژانە و باسی چۆنیەتی ئەو بەرگریەمان 

 بۆ بکەن؟ 
ماڵی   و له م  کاتێک شه سەفی  هەینی:

ڵ هاوڕێ  هاوڕێ ئاراس نتۆ بووی ە لەگه
ناوشار   وه ڕامه ی گه که یانییه حسام، م  به

کی، که  ره ی شورای سه و چووم بۆ بنکه
 ١ی پارێزگا بوو،  خانه ی باڵه رامبەر له به

مووی  وانیتر هه سی تیابوو، ئه که
و   وه کترمان گرته ڵ هاوڕێ هۆشیار یه گه شار. له رگری له ڕۆیشتبوون بۆ قۆڵی ججا جیا بۆ به

کی ئاوها  کرد له هاوڕێیانی خۆمان و چه یدا نه سمان په ولێر، که اڵی هه ر قه چووینه سه
رووی  له سه  و کاته ی . تۆپێک له وێ قایم که بوو تا بتوانی  بمێنی  یان خۆمان له شمان نه وره گه
ی شواراکان  وه بنکه ڕاینه وت. م  و هاوڕێ هۆشیار گه که ر نه س به اڵیدا، و با  بوو که رگای قه ده
ی له بیرم بێت،  وانه بوو، چووینه پێشتر هاوڕێیانێکی زۆرمان بینی له سی تیا نه که
بوون.  سێک ده که ٨٢ی  ر بوو. نزیکه فه ی خوشکی موزه رکووە بوو، فاتیمه بارمەحەمەدی که جه
ولێر  و باکووری هه ره ی پارێزگا، دواتر ب یارماندا به شێک له هاوڕێیان خۆیان خسته ژێر بینایه به

ڕی  ی کوردستانی ڕۆژی پێشتر لهشه ره ت به ڵکشێ ، به تایبه نناوچەی شۆڕ  و حەی شورتەە هه
بوو  ن. بۆیه هۆشیارانه نه که رگری نه یان کرد و ب یارندا چیتر به کشه په پاشه تی قوشته خه
یدا کردبا؟  کی باشترمان په بوا چه . یان ده رت و بێوییه و په به  وه کی سووە بمێنیه ناوشار به چه له

کانتر بوو له  وه زیره باکووری شار له باری تاکتیکییه  وه له ؟ یان نزیکبوونه وه خۆمان کۆکردبایه
ڵکشێی  و ورده  و باکوری شار هه ره دی  که شاخاوی بوو. ب یارماندا به حه ال سیف سه ی مه ناوچه

  وه له هێڵی نزیک له عەنکاوه نزیکبوونه  مان ئاراسته ڵک به هه ڵ خه گه ورده هاوڕێیانی تریش له
ت  وسای عزه زاند بوو و ماڵی ئه ربازی دابه عس هێزی سه تی به ڕۆیشتی . له پ ێکا بینیمان حکومه

ی زۆری  ن لە شۆڕ  بوو ماڵی نێچیروان بارزانی لە ئێستاداە. تا ئێواره زۆربه. دوریشی گرتبۆوه
وهنگەڕەکی قادسیە بوو  ت الدوری کۆبووبوینه کێکی نزیک ماڵی عزه ڕه هاوڕێیانی شوراکان له گه

وێ. هاوڕێ ئازاد ئارمان منی  یاندبووه ئه ی کوردستانیش خۆیان گه ره تیکی به ماعه . جه ئەو کاتە
چ ؟ له  رده و ده ن یان شه که رگری ده وان ب یاریان چییه؟ به م بزانم ئه نارد پرسیاریان لێ بکه

   ی . ئێمه رگری بکه چی ، لێره ناتوانی  به رده مێنینەوە و ئینجا ده و ده اڵمدا وتیان تا شه وه
کێک له هاوڕێیانمان به سوکی برینداربوو، وا بزانم  وکات یه ربچی . تا ئه و ده ب یارماندا که شه

بدواڵ سلێمان به  یراوه هاوڕێ عه کی ته ڕه م له گه بیرچوو باسی بکه  م له وه ناوی هێر  بوو. ئه
سی حامدی بردی بۆ ماڵێک،  نه ستی، هەروەها هاوڕێ ئه برینداری بینیمان، برینداربووبوو به خه

 ژیاندا ماوه باشتر بتوانێت باسی بکات. یه خۆی که له وه رچوو، له دواتر چۆن ده
هێزەکانتان چەند بوو؟ لە چ قوڵێکەوە کەوتنە بەرگری؟ کێ...  بۆپێشەوە: 

٤١بۆ الپەڕە   
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بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان و ئەدیە و هونەرمەندانی چەپ 
و کۆمۆنیست و ئازادیخواز و کەسایەتییە چەپ و 

 کۆمۆنیستەکان دروست بکات...
دوای دوو ساڵ بەسەر کاری بۆپێشەوەدا، سەرباری ئەو 
پێش ەویانەو ئەو متمانەیە بەدەستی هێناوە، ئێستا لەسەرەتای 
ساڵی سێهەمیدا، هەوڵمان ئەوەیە ئەم رەوتی بەرەوپیشەوە 
چوونە خێراتر بکەی ، لەباری فۆرم و ناوەرۆکەوە پەرەی 
پێبدەی ، پەیوەندیەکانمان فراوانتر و گۆشەکانمان جیگیر تر و 
دۆسیەکانی زیاتر و بە ناوەرۆکێکی تیژترەو دریژە بە 

 کارەکانمان بدەی ...
بۆپێشەوە، پرۆژەی تایبەتی هیچ کەسێک و ستافەکەی نییە، هەر 
هی هاوکارەکان و خاوەن گۆشەکان نییە، بۆپێشەوە پرۆژەی 
میدیاییەکی کۆمۆنیستی و کرێکاریی و پێشکەوتنخوازە، کە 
دەیەوێت ببیتە سەکۆیەکی کارا بۆ بەرەوپیش بردنی بزوتنەوەی 
کۆمۆنیستی و کرێکاریی و رەوتی پیشکەوتنخوازی کۆمەڵگە... 
دەیەوێت نەە هەر کاریگەری ئەرینی لەسەر جواڵنەوەی چەپ 
و کۆمۆنیستی دابنێت، بەڵکو دەیەوێت لە راستای 
هوشیارکردنەوەو رێکخراوکردنی چینی کرێکار و بێبەشاندا، 
رۆڵی گۆرانکاری لە پێناو دنیایەکی باشتردا بگێرێت. دەیەوێت 
جەنگی بیرورای زاڵی کۆمەڵگە کە بیرورای زاڵی دەسەاڵت 
وچینی بااڵدەستە بکات. بیرورای زاڵ، کە لەڕیگای دەیان کەناڵی 
ئاسمانی و ناوخۆیی، دەیان و سەدان گۆڤارو هەفتەنامەو 
رۆژنامەو بێوکراوە، دەیان رادیۆ و دەیان هەزار نووسەری 
دەربار و موچەخۆری دەسەاڵت و پاریزەری سەرمایە و 
سۆسیال میدیاوە ئاراستە دەکرێت، بۆ ئەوەیە رەوایەتی بە 
نیزامی زاڵمانەی دیلهینەری سەرمایەداری بدەن، ملمالنێ و 
ناکۆکی چینایەتی، دابپۆش . هەاڵوردن و بێمافی بشارنەوە، 
دوبەرەکی دروست بکەن و لەزاڵکردنی کەشێکی تەڵغاویدا، 
بینینی راستیەکان سەخت بکەن، ئیرادەی ئینسانەکان تێک 
بشکێن ،...تاد، بۆپێشەوە دەیەوێت بەو توانایەی هەیەتی، هێز 
بەخش و سەکۆی بەخشینەوەی راستیە مادیی و کۆمەاڵیەتییە 
واقعیەکان بێت، نیشاندانی دیوە شاراوەکانی ئاوس بە 
سەرلێشیواندن و لینگەو قوچ کردنەوەی واقعیەتە مادییەکان 

 بێت، فاکتەرێک بۆ گۆڕینی جیهانی سەرەوخواری ئێستا بیت. 
بۆپێشەوە هێشتا لەسەرەتادایە، پێویستی بە وزەی زیاتر، 
ئیرادەی زۆتر، قەڵەمی بەبرشت، تیژ و بەرچاو رۆش  و 
پێویستی بە هێزی فراوانتر هەیە... بۆ سەرخستنی پەیامی 
بۆپێشەوە، و ئەرکێک کە خستویەتی سەرشانی خۆی، پێویستی 
بە هاوکاری و بەشداری هەموو قەڵەمە چەپ و کۆمۆنیست و 
پێشکەوتنخوازەکان، پێویستی بە بوونی هەموو دەنگ و هاوار و 
بانگەوازی رابەرانی کرێکاری کۆمۆنیست هەیە، پێویستی بەوەیە 
هەموو هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان، هەموو 
نووسەرانی دژ بە کۆنەپەرستی دینی و رەگەزپەرستی، 
هەاڵواردن، هەموو هونەرمەند و ئەدیبیكی پێشکەوتنخواز هەیە... 

 تا بتوانێت ڕەوتی ڕوولەپێشی خۆی، بەرەو پێشتر ببات.
ئێمە لەسەرەتاو دەسپێکی ساڵی تازەدا، جارێکی تر بانگەوازی 
هەموو قەڵەم و دەنگ و توانایی چەپ و کۆمۆنیست و 
پێشکەوتنخوازەکان دەکەی ، لەسەرخستنی ئەم ئەرە و 
پەیامەدا، لەگەڵمان ب . بۆپێشەوە بێوکراوە و میدیا و دەنگی 
چینی کریکاریی نارازی لە ستەم چەوساندنەوەی چینایەتییە، 
هاوار و دەنگی "نا" وتنە بەدەسەاڵتی داسەپاوی بزوتنەوەی 
کوردایەتی و حزبەکانی، بە ڕەوتگەلی دینی و مەزهەبی، بە 
هەاڵواردن، زوڵم و ستەم و بێمافی، رەگەزپەرستی و 
کۆنەپەرستی قەومی و دینی و مەزهەبی،... هاوکات 
سەکۆیەکیشە بە ئاقاری ڕێکخراوکردن ئاسۆدارکردنی خەباتی 
چینایەتی بە ئاسۆی سۆشیالیستی و کۆمۆنیستی. لەگەڵمان ب ... 
بۆپێشەوە هی خۆتانە و بەرهەمەکەشی دەچێتە خزمەت بە 
دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی ئازادو بەرابەر و تەسەلی خۆ  

 گوزەران.

 بۆپێشەوە

 درێژەی دوا وتە....

دیارە لە زوربەی ئەو چاالکی و کارانەماندا پرس و ڕا بە نوری 
 بەشیر کراوە و ڕێنمایی و زانیاری پێویستی پێداوی . 

 کارو چاالکیەکانمان لە مهاباد:

پێکهێنانی گروپێک لەناو مزگەوتەکدا کە ئەرکی ئەو گرووپە  -١
ڕێکخستنی کاری ئیداری ناو مزگەتەکەو ڕاگرتنی پاە و 
تەمییزی ناو مزگەوتەکە بێت. ئەو هەموو خەڵکە پێویستی بەو 
گرووپە تایبەتیە هەبوو. بە نەبوونی ئەو گرووپە پیسییەکی زۆر 
بێو دەبووەوە کە هەموومانی تووشی نەخۆشی دەکرد. بۆیە 
ئەوە بە ئەرکی خۆمان دەزانی وەە کۆمۆنیستێک کە بتوانی  بە 
شێوەیەکی ڕێکخراو و سەرنجی خەڵکی بۆ الی خۆمان 

 ڕابکێشی .

گرووپێکمان پێکهێنا بۆ کۆکردنەوەی پێداویستی بۆ منااڵنی  -٨
شیرەخۆر. ئەم گرووپە توانی کۆمەکی زۆر با  وەە شیرو 
دایپەڕو مەمکمژەی منداڵ کۆبکاتەوە و بیاندات بە مناڵە 
شیرەخۆرەکانی ناو مزگەوتەکە. ئەم کارە بووە جێگەی 
دەستخۆشی دەیان دایک و باوکی مناڵی شیرەخۆر. ئێمە  ئەم 
کارەمان وەە چاالکی شورایی بە خەڵکی ناو مزگەوتەکە 
دەناساندو  خەڵکەکە  ئێمەی وەە ئەندامانی شوراکانی 

 کوردستانی عێ اق دەناسی.

توانیمان پەیوەندیەە دروست بکەی  لەگەڵ خەڵکی ئەو  -١
ئۆردوگا و کەمپەی کە لە دەرەوەی مهاباد بوو. توانیمان 
کۆبوونەوە  ئەنجام بدەی  و قسە بۆ خەڵک بکەی . ڕۆژێکیان 
م  و حوسێ  و پورە بەهێ و مینا چوینە ناو کەمپەکە بە 
بیانووی گەڕان لە مناڵ. ڕێگەمان پێدراو بینیمان خەڵکی ناو 
کەمپەکە گلەیی و گازندەی ئەوەیانە کە هیچ شیرو پێداویستی 
مناڵی شیرە خۆریان نادەنێ. ئێمە  لەو بارەوە بە خەڵکمان 
وت دەبێت هەمووتان ب ۆنە الی ئەو کاربەدستانەی ناو 
کەمپەکەو فشاریان بخەنە سەر بۆ ئەوەی ئەو پێداویستیانە بۆ 

 منداڵەکانتان ئامادە بکەن. 

کەس کۆکەینەوە  ١٢هەر ئەو ڕۆژە ئێمە توانیمان دەوروبەری 
و بچینە سەر ئۆفیسی کەمپەکە. ئەم کارەمان لێ کەشف بوو،  
و لە الیەن هەندێک کەسی ناوکەمپەکە ئیخباری کرایی  کە ئێمە 
خەڵکی ناو کەمپ نی  و لە ناو شاری مهابادەوە هاتووی . ئەوە 

بووە هۆی ئەوەی ئێمە بگرن و بۆ ماوەی چەند سەعاتێک 
ئێمەیان گرت و دوایی بە بەهانەی کە دەبێت ب ۆی  و لە بەچە 

 بگەڕێی  بەریان دای . 

ئیتر دوای دوو سێ هەفتە خەڵکی مزگەوتەکە وردە وردە هەر 
کەسە بۆ خۆی شوێنێکی تایبەتی دەدۆزیەوە و مزگەوتەکەی 
چۆڵ دەکرد. ئا لەو کاتەدا ئەوانەی دەڕۆیشت  مافی ئەوەیان 
هەبوو کە بەشێک خواردنی وشکە و و پێداویستی لەگەڵ 
خۆیان بەرن. ئەم خواردنە لە الیەن مەالی مزگەوتەکەوە دابی  
دەکرا بەاڵم ئەو نەیدەدا پێیان. ئێمە ڕاستەوخۆ چووینە ماڵی 
مەالکە و فشارمان بۆ هێنا. ئیتر ڕازی بوو و دەستی کرد بە 
پێدانی ئازوقەی وشک وەە برنج و ڕۆن و نیسک و 
خواردنەکانیترو پێداویستی خێزان. بەم چاالکیەمان بووینە 
کەسانی زۆر خۆشەویست و خاوەن ئۆتۆریتەی ئەو مزگەتەو 

 نێو خەڵکیتر .

نزیکەی مانگێک لە ناو ئەو مزگەوتە و دەوروبەری ماینەوە و 
ئیتر ئێمە  ڕۆیشتی  کە مزگەوتەکە بەرەو چۆڵی دەڕۆیی. لە 
ناو مهابادا بە چەند ڕۆژێک ئێمە  هۆدەیەکمان گرت و دوایی 

لە  ١بەرەو عێ اق هاتینەوەو چووینەوە ناو ئۆردووگای ڕەقەم 
 دۆڵی بازیان.

هەر سەربەرزب  هاوڕێیانی شوراو تەواوی هاوڕێ کۆمۆنیست 
و چەپە چاالکەکانی بواری کاری شورایی لە زەمانی شوراکاندا. 
یادی شوراو خۆشەویستی شورا لە ناو خەڵکیدا هەمیشە 
زیندووە. ئەو خۆشەویستیەی خەڵکی بۆ شورا بەرهەمی 
ماندووبوونی کۆمۆنیست و چەپەکانە. لە پێشی هەموانەوە ئەو 
کادرو ئەندام و هاوڕێیانەیە کە حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 
عێ اق بە هۆی ئەوانەوە دامەزرا. شەکاوە بێت ئااڵی 

 کۆمۆنیستی و بەرنامەی شورایی .

ئەم گێ انەوەیە خۆی لە خۆیدا مێژوویەکەو مێژوویەکی پ  لە  
چاالکی و خەباتە لە پێناو کۆمەاڵنی خەڵکی زەحمەتکێش و 
بە  خوراوو زوڵم لێکراودا. مێژوویەکە کە چەپەکان بە گشتی 
و کۆمۆنیستەکان بە تایبەتی خاوەنی ڕاستەقینەی ئەو مێژووەن 
و جێگەی شانازیشە کە ئێمەی کۆمۆنیست خاوەنی ئەو مێژووە 

 پ شنگدارەی . سەربەرزی  بەو مێژووەوە.

 

 

فەرماندەیی هێزەکانی دەکرد؟ ئەو چەە و تەقەمەنیەی التان 
بوو چی بوون و تا چەند بەو چەکانە شەڕ دەکرا؟ لەدژی 

 هێزێکی وەکو بەعسدا بوەستنەوە؟ 
یشتمه الی هاوڕێیانی  لەو ڕۆژدا کاتێک م  گه سەفی  هەینی:
بار و  ڵکی، بنکه چۆڵ بوو، کاتیک هاوڕێیان جه شورای خه

کی  رییه وانی ترم با  له بیر نییه، ڕابه عد و ئه و سه  فاتیمه
کان زۆربەی کێشینکۆف  که دا. چه ڵه م کۆمه بینی له ڕۆشنم نه

نتکاوه که زیاتر  تی مه بوو. له پێش ڕۆژئاوا... هاوڕێیانی خه
مان  ی هاوڕێ ئازاد ئارمان بوون گەیشتنە هه لەژێر ئوتۆریته

ر هێزێکی  گه کیان پێ بوو. ئه وان وابزانم ئارپێچییه شوێ ، ئه
رگری  ە به یه کرا تا ماوه کانه ده م چه باشتر ڕێکخراوبای ، به

ی کوردستانی  ره وی به ی ب یاری کۆڕه که اڵم ڕاستییه ی ، به بکه
کی زۆر  کرا به دانی قوربانییه زاند، و ده ڵکی زۆر دابه ی خه وره
بوونی هاتنی هێز له  اڵم نه ە تۆمار بکرێت، به تییه مانیه قاره
ستا  ی جدی بوو. هاوڕێ وه وه ی بیرکردنه ی شار جێگه رەوە ده
ی  وه ری بوو و دواتر باسی ئه سکه ی العه الل وا بزانم له حه جه

 ١نها  وانیش ته شکری ڕژێم بێ شومار بوو، و ئه کرد که له
 .شکا دۆشکایان البوو، که زوو زوو ده

بۆپێشەوە: لەو بەرگریەدا ژمارەیەە لە هاوڕێیانی  
بزووتنەوەی شورایی و هاوڕێیان کۆمۆنیست گیانیان بەخت 

کرد، ئەمانەی گیانیان بەختکرد، چەند کەس بوون و لەکوێ 
 گیانیان بەخت کرد؟ 

و هاوڕێیانەی گیانیان بەختکرد لە  ولێر ئه له هه سەفی  هەینی:
قۆڵی عەنکاوە نهاوڕێ ڕاستگۆ نەجمەالدی ، هاوڕێ واحید 
عوسمان خدر ناسراو بە کاکەسوور، سێ هاوڕێی تری 

شاد وفەرهاد  کی سێتاقان بوون نهاوڕێ ڕه ڕه شورای گه
یان  وه ڕووبوونه وڕزگار عەلی حەسەن سێ برابوونە له ڕووبه

 ستدا.  ده  لەگەڵ هێزەکانی بەعس گیانیان له
ساڵ بەسەر بەرگری شوراکان، بەدژی  ٨١بۆپێشەوە: دوای 

 گەڕانەوەی سوپای بەعسدا، دەتانەوێ بڵی  چی؟
ر هێزی  گه بوو، ئه شتی زۆر خۆ  ده سەفی  هەینی:

ئاستی  بواری  بوایە، و بیتوانیبا له شوراکانمان ڕێکخراوتر 
ڕی شار و شاخدا خۆی نیشاندابا.  ربازی و هۆشیاری شه سه
مان توانی  مان که نه م و کوڕیانه و که کێک بوو له یه  مه ئه

ی . پێشتر حساباتمان  ڕی ناوشار بکه تی شه ی چۆنیه بیرۆکه
ر  ی ؟  گه ڕ بکه خیره شه ە و زه کردبوو، چۆن و به کام چه نه

وەندە  . ناوشار بای ئه نگاری دوژم  ببینەوە ره ناچار بووی  به
اڵم  ی ، به ڕ بکه خۆراکی تیابوو که بتوانرێت پێی بژی  و شه

کنیکی  کمان له ئاستی ته م چه م هێزمان ناڕێکخراو بوو، هه هه
  مانه ی ! ئه بووی  چی بکه م زۆریش ڕۆش  نه بوو، هه دوژم  نه

 .کانمان ناچاری  دانی پێدا بنێی  م و کوڕیه شێک بوون له که به

 درێژەی دیمانە لەگەڵ شوان عەزیز....

 درێژەی... دیمانە لەگەڵ سەفین هەینی...
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 بۆپێشەوە 
 سێهەمەوە!پێی نایە ساڵی 

بۆپێشەوە، پێ دەنێتە ساڵی سێهەمیەوە  ١١٩١٨٢١٩ئەمرۆ بەرواری 
و دووساڵی رابردووی پشت سەردەنێت. لە ماوەی دوو ساڵی 
رابردوودا بۆپێشەوە وەکو سەکۆیەکی کۆمۆنیستی و چەپ و 
ئازادیخواز، بە هەوڵی ماندوونەناسانەی ژمارەیەە هاوڕێی 
کۆمۆنیست و چەپ و ئازادیخواز، توانی سەرکەوتوانە پابەندی 
پەیامی ڕاگەیەنراوی خۆی بێت. دەتوانی  بڵێی  بۆپێشەوە تاکە 
بێوکراوەی چەپ و کرێکاریی و کۆمۆنیستییە لەکۆمەڵگەی 
کوردستاندا، کە لەکاتی خۆیدا و بەڕێک و پێکی دەردەچێت، تاکە 
بێوکراوەی چەپ و کۆمۆمۆنیستییە، کە نابێتە پاشکۆی ڕووداوەکان 
و لەکاتی خۆیدا لەدیدی کۆمۆنیستی و چەپەوە خەتی رۆشنی خۆی 
بەیان دەکات، تاکە بێوکراوەی چەپ و کۆمۆنیستییە کە لەسەر 
پرسە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکانی کۆمەڵگەو ڕوداوەکانی دێتە دەنگ. 
وە هەمیشە  دەرگای وااڵکردووە بۆ هەر ڕەخنەو سەرنج و 

 پیشنیارێک لەڕاستای بەهێزکردن و بەرەوپیشەوە بردنیدا...
ژمارە و چەندی  پاشکۆ و  ٩٢لەدوو ساڵی رابردوودا بۆپێشەوە  

ژمارەی تایبەتی لە پەیوەند بە بۆنە کرێکاریی و جەماوەری و 
پێشکەوتنخوازەکان و نارەزایەتییە جەماوەرییەکان، لە کاتی خۆیدا 
لێ دەرچووە... هاوکات سەکۆیەکی ئازاد بووە بۆ هەموو نووسەر و 
قەڵەمێکی کۆمۆنیست و چەپ و ئازادیخواز، بێ لەبەرچاوگرتنی 
ناسنامەی حزبی و ڕیکخراوەیی... بۆتە زمان حاڵی زوربەی 
کەسایەتی و هەڵسوڕاوە سیاسی و چەپ و کۆمۆنیستەکان، بۆتە 
سەکۆی زوربەی هەرە زۆری ژنانی چاالکی بزوتنەوەی 
یەکسانیخوازی ژنان، بۆتە بڵندگۆی زوربەی رابەران و 
هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری و کەسانی دیاری 
بۆنە کرێکاریی و رادیکاڵەکان، دەگای وااڵ بوو بۆ هونەرمەندو 
ئەدیبانی کۆمۆنیست و پێشکەوتنخواز، دەیان بابەتی وەرگێردراوی 
مارکسیستی و کۆمۆنیستی، تیا بێوبۆتەوە... بەشێکی زۆر لە 
هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەریەکانی کوردستان و 
عێراق و ناوچەکەی لەخۆ گرتووە، ئامارەکانی توندوتیژی دژ بەژنان 
تۆمارکردوە، چەندی  گۆشەو تەوەرەی جیگیر کردووە، لە یادی 
هاوڕییانی گیانبەختکردوی کۆمۆنیستەوە، بۆ تەوەرەی زیندانیانی 
سیاسی کۆمۆنیست، پرس و ڕای هەفتانە، دوا وتە... دەیان سەدان 
دیمانە و گفتوگۆی لەگەڵ رابەرانی کرێکاریی و جەماوەری و 
کەسایەتی سیاسی چاالە، ئەدیە و هونەرمەندان ئەنجامداوە، دەیان 
و سەدان وتاری سیاسی و فکری و رێنیشاندەری لە دیدی 

 کۆمۆمۆنیستی چەپەوە بێوکردۆتەوە. 
لە ماوەی ئەو دوو ساڵەدا تا هاتووە بۆپێشەوە، ڕەوتێکی روو 
لەسەری ب یووە خوێنەرانی بۆ دەیان هەزار هەڵکشاوە، توانیویەتی 
رایەڵەی پەیوەندیەکی زیندو لەگەڵ دەیان لە رابەرانی بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتیەکانی وەکو رابەرانی کرێکاریی و هەڵسوراوانی 

بزوتنەوەی نارەزایەتی و ژنانی تێکۆشەری... 

 دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو
01/4/1109 

 هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید
 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

شوان عەزیز، حمود،  بدواڵ مه ئاراس رەشید، عه
عەبدالرحمن رەسوڵ، هیوا ساڵح،کاوان قادر، ساالر 

 حەمە سەعید...
لەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت بە ئاوارەیی و بەرگری 

  شوراکان بەرامبەر گەڕانەوەی سوپای بەعس...

 بۆپێشەوە عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 و

 دوا وتە

٤١بۆ الپەڕە...   

بەرزو بەڕێزە یادی گیان بەختکردوانی 

 بزووتنەوەی  

 شورایی لە کوردستان...

، سوپای دڕندەی  بەعس، هێرشی کردەوە سەەر کەوردسە ەا  ١٩٩١کۆتایی مانگی مارس و سەرەتای مانگی ئازاری 
بەمەبەس ی دوبارە گێڕانەوەی دەسەاڵتی سەرکوتگەرانی خۆی، کە بووە هۆی ئاوارەیەکی ملیۆنی خەڵکی کوردس ا . 
لە کاتی گەڕانەوەی سوپای بەعسدا، حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی و هێزی چەکدار و سەرانیەا ،لەگە  ئەوەدا 
خاوەنی چەکی باش و جبەخانەیەکی فراوا  بوو  کە پیش ر لە راپەریندا دەس یا  بەسەردا گرتبوو، ڕێگەی ڕاکرد  و 
بەزینی پێش وەخ ەیا  گرتە بەر، کە لەگە  خۆیدا بەناچار خەڵکی کوردس انیش ئاوارەی سەر سنورەکانی عیراق/ 
ئیرا ، عێراق/ تورکیا، عێراق/ سوریا کرد، ئەم ئاوارەییە بووە هەڵگری سەدا  و هەزارا  چیرۆکەی دڵە ەزێەە.لە 
جەرگەی ئەو تراژیدیا ئینسانییەدا... ئەوەی لەو نێوەدا هەوڵیدا خەڵکی کوردس ا  لە دڕنەدەیەی سەوپەای بەعەس 
بپارێزیت و بەرگری لەخەڵکی کوردس ا  بکات، بزوتنەوەی شورایی و شوراکانی شارەکانی هەولێر و سەلەێەمەانەی 
بوو ...  بەڵی ژمارەیەکی زۆر لە هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی شورایی سەرباری کەم ئەزموونی و نەبوونی پێداویس ی 
سەربازی پێویست، بریاری بەرەنگاری و وەس انەوە بەرووی سوپای درندەی بەعسیاندا، بەداخەوە لەو بەرامبەرکێ 
نابەرابەردا ژمارەیەک لە ڕابەرا  و هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی شورایی لە هەردوو شاری هەولێر و سلێمانی گیانیا  

 بەخ کرد... ئەمانەی خوارەوە پۆلێک لەو هاوڕێ گیا  بەخ کردوانە ... 
 

 بەرزو بەڕێز بێت یادی گیان بەختکردوانی بزوتنەوەی شورایی...  


