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کرێکاران نیشتیمانیان نییە، نیشتیمانی چینی کرێکار سەر 
  زەمینێکی بێ چین و چەوساندنەوەیە!

هیچ لەوە رۆشنتر نییە، دنیای ئەمڕۆی ژێر 
سایەی سەرمایەداری، دنیای نابەرابەریەکی 
قوڵی ئابورییە. دنیای دزینی بەنەخشەی 
دەستڕەنجی ئۆردوی چینی کرێکارە. دنیای 
جەنگ و تیرۆر و کوشتار، دنیای نائەمنی و 
بێکاری و گرانی، دنیای بێمافی و هەاڵواردن، 
دنیای سەرەوخوارە. دنیای کەڵەکەی سەرمایەو 
هەڵتۆقینی خێرای مەڵتی ملیاردێرەکان و 
لەبەرامبەردا دنیا بەرین بوونەوەی خێرای 
هەژاری و نەبوونی و بێکاری و هێرشە بۆ سەر 
دەستکەوتەکانی پێشووی خەباتی چینی کرێکار 
و کۆمەڵگە. دنیای پشتکردنە بەها مەدەنیەکان و 
جێخستنی پۆستمۆدێرنەو ڕاسیزمی ئاشکرایی 

 دەوڵەتییە.
دنیای ئەمرۆ دنیای هێزێکی بەرینی کۆمەاڵیەتی 
بەرهەم و هێن و چەرخاندنی کۆمەڵگە چینی 
کرێکاری زوربە و کەمایەتیەکی مفەتەخۆری 
خاوەن هۆیەکانی بەرهەمهێنان، چینی... 
سەرمایەدارە. دەوڵەت و سوپا و جەنگ 
و ..دەستێوەردانی سەربازی، هەاڵواردنی قەومی 
و ڕەگەزی، جنسی و ڕەنگی پێست، بەرامبەرکێی 
پێشبرکێی چەک و... تاد، هەموویان بەرهەمی 

 ئەم نیزامەی سەرمایەداریین.
لێرە لە کوردستانیش، هەمان دنیا، دنیای 

زاڵمانەی... 

د ەد  دییننن نە چەندین 
نۆهەمی دس ڵی ییدتیرۆریدڕۆژن مەنووسدسەریەشتدعوسننن  د

 یەخوێننەوە....د 12-13-14-15-16-17یاد ەدالپەرەک نید

 10کۆمەڵە و نەقابە و ئەنجومەنەکان... ئەستێرەی شۆڕشەکانی سودانن ل

 
 

 2* ڤیستیڤاڵی بااڵ پۆشی، بانگەشەیە بۆ حیجابی کۆمەڵگە.........ل
 4* ڕۆڵی وردەبۆرژوازی لە سیاسەتدا...............................ل

 5* تیکۆشان بۆ حکومەتی شورایی زامنی مافەکانی کرێکارانە........ل
 6* مانفێستی نان و گوڵە سورەکان.................................ل
  9*دایکی مەکسیم گۆرکی و دایکەکانی ئێمە.........................ل
 9* وەاڵم بەخوێنەرێکی بۆپێشەوە..................................ل

 لەم ژمارەیەدا ئەم بابەتانەش دەخوێننەوە:

 یژمارهوته 

 دۆسیەی ژمارە: سەردەشت عوسمان و ئازادی

ژمارەیەک لە نووسەر و رۆژنامەنووس و 
هەمین ساڵیادی تیرۆری  ٩هونەرمەند لە 

رۆژنامەنووس سەردەشت عوسماندا بۆ 
 بۆپێشەوە دەدوێن

 
 

 

 

 بەکرعوسمان

 شەمالعەلی

 

ئایـــار، ڕۆژی هـاوپشـتی و  یرۆزبێت یــەکـپی
 هـاوچارەنووسی نێونەتـەوەیی چینی کرێکار!

٢بۆ الپەڕە   

 ساالرباسیرە

 کاوانقادر فەرمانڕەشاد

  8هەواڵیدن ڕەزایەتییەدکرێک رییدودجەم وەرییەک  ....ل 

 7ل

لینین سەبارەت بە شۆڕشی 
ڕوسی و پڕوپاگەندەی 

 3بۆرژوازی...ل

 سەردەشت عوسمان 

 11سەبارەت بە هەڵوەشاندنەوەی سزای لە سێدارەدان...ل دیمانە 
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 یژمارهوتهی...  درێژه
سەرمایەدارییە. دنیای نابەرابەری و قڵشتی بەرینی... چینایەتییە. چینی کرێکاری بەرهەم 
هێنی زوربەو کەمایەتیەکی تەوەزەل کە دەستیان بەسەر هۆیەکانی بەرهەم هێناندا 
گرتووە... کۆمەڵگەیان بۆ زوربەی کۆمەڵگە کردۆتە دۆزەخ و ژیانی شاهانەو فیرعەونیان 
بۆ خۆیان، سازداوە. ئەوەی بەرهەم دەهێنی و کۆمەڵگە دەسازێنی، بینا و پارک و 
قوتابخانەو خەستەخانەو رێگاو بان و ئامرازەکانی ژیان و سەرگەرمی دروست دەکات، 
بازار پر کااڵ دەکات و بەرهەمی دواین پێشکەوتنەکان دەخاتە بازاڕ... خۆی لێیان بێبەش 
و بەشێکی زۆر ناچیزی بەردەکەوێت و بەشی هەرە زەبەالح و قەبەشی دەچێتە گیرفانی 
سەرمایەدارەکانەوە، تەنها بەو هۆیەوە کە دەستیان بەسەر هۆیەکانی بەرهەم هێناندا 

 گرتووە.
ئەم نابەرابەرییە، سەرچاوەی دروستکردنی میژووی ملمالنێێە، ملمالنێی چینی بەرهەم 

 هینی کۆمەڵگە لەگەڵ خاوەنداریتی تایبەتی و سەرمایەدا. 
بۆرژوازی کورد لە کۆمەڵگەی کوردستاندا، لە ژێر ناوی کۆتایی نەهاتنی کێشەی 
نیشتمانی و نەتەوەیی... هەرەشەی دەرەکی دوژمنانی کورد، هەموو هەوڵی ئەوەیە 
ملمالنێی چینایەتی لە قاڵبی بەرژەوەندی میللی و نەتەوایەتیدا بتوێنێتەوە و پەردەپۆشی 
بکات. لەوێشەوە شانی خۆی لە دابینکردنی سەرەتاییترین پێداویستیەکانی چینی کرێکار... 
لە پێداویستی رۆژانەی ژیارییەوە بۆ دابینکردنی ئامرازەکانی بەرگری لەخۆ کردن، خاڵی 
بکاتەوە. لەبەرامبەردا هەر ئەو بۆرژوازییە کە فرمیسک بۆ ئازادی نیشتمان دەرێژی و 
نارەحەتی لە هەرەشەی دەرەکی بەیان دەکات، بۆ ساتێک چییە واز لە تااڵنکردنی داهاتی 
و کوردستان، ناهێنێ. دەڵێن دژی هەرەشەی دەرەکیین، بەاڵم دەستی دەرەکی و 
دوژمنانی کوردی!! هیناوەتە ناو قواڵیی کوردستان و نیشتمانەوە!!  کەچی موچەی 
کرێکاران و کارمەندان بە پێوانەی بازار هێندە ناچیزە ژیانێکی سەخت و قورسی 
داسەپاندۆتە سەریان. مافی رێکخراوبوون و کۆبونەوەو خۆپیشاندان... ڕێگە لێگیراوە. 
شوێنی کار نائەمن و پێداویستیەکانی کار لەئاستی نەبوونیدان. ئۆردۆی بەرینی بێكاران و 
کەسانی ئامادە بەکار... لە بیمەی بیکاری بێبەشن. باسێک لە بیمەی تەندروستی و 

 کۆمەاڵیەتی نییە.
یەکی ئایار... ڕۆژی ناوتن و وەستانەوە بەرووی ئەو هەلومەرجەدایە... کرێکاران لە 
نیشتیمانی ئازادکراودا بن یان داگیرکراو، خاوەنی واڵت و دەوڵەت بن یان بێ دەوڵەت و 
واڵت... هێزی سەرەکی سەرچاوەی داهاتی کۆمەڵگەن. کرێکاران بەحەق نیشتیمانیان نییە، 
نیشتیمانی چینی کرێکار تەنها دەتوانێ سەر زەمینێکی بێ چین و چەوساندنەوە 
بێت...کۆمەڵگەیەک بێت کە خاوەندارێتی تایبەتی هەڵوەشابیتەوەو بووبیت بە خاوەندارێتی 
گشتی و هەموان بە پێی توانا کار بکەن و بەپێی پێویست لە داهاتی کۆمەڵگە بەهرەمەند 

 بن. 
یەکی ئایاری ئەمساڵ لە کاتێکدا بەڕێوەدەچێت... کە بۆرژوازی کورد لە ئەزموونی  

دەسەاڵتەوە، تا ئیدارە، حکومەتداری و بازاڕ... شکستخواردووترین مۆیدیلی بە پێوانەی 
بۆرژوازیش نیشانداوە... چینی کرێکار لەکوردستان لەبەرامبەر بۆرژوازییەکی 
کۆنەپەرست دایە. بۆژوازییەک هیچ نیشایەک لە شاری بوون و سەدەمی بوونی پێوە 
نییە. ئەم بۆرژوازییە ناتوانێت ڕێگای بازاڕێکی سەربەخۆ بۆ سەرمایە فەراهەم بکات، بەو 
هۆیەشەوە توانایی فەرمانڕەوایی یاسایی و نێودەوڵەتی نییە، و لەگەڵ دەسەاڵتی 
ناوەندیش هەمیشە لەکێشەی سیاسیدایە ناتوانیت بازارێکی ئارامیش بۆ پیشەسازی و 
بەرهەمێنانی درێژخایەن و کەڵەکەی سەرمایە زامن بکات... ئەو چینە لە سەرمایەداری 
کورد سەرچاوەی سامان و رێگای کەڵەکەی سەرمایەکەی پشتی بە دزی و تااڵنی نەوت 
و فەرهودی سامانی ناوخۆیی کوردستان و چاو لەدەستی بەغدا بەستووە، هەڵگری 
نەخشە و پرۆژەی ئابوری و درێژ مەوداو سەربەخۆی نییە... هەر ئەوەشە وای کردووە، 
کەچینی سەرمایەدار لە کوردستان چینی کریکار وەکو چینێکی کۆمەاڵیەتی و واقعیەتیکی 
بەرجەستە نەبینێ و لەوڕاستایەشدا، چاو لەهەموو ماف و ویستە سەرەتاییەکانی 

 بپۆشێت.
چینی کرێکار لە کوردستان لە وەها واقعیەتیکدا ناچارە... لە خەباتی خۆیدا و بە ڕیزی 
ڕیکخراوبوونیەوە بۆرژوازی تەکان بدات و توشی ڕاچەنینی بکات. یەکی ئایار بوارێکە بۆ 
نیشاندانی توانایەکانی خۆی، خستنەرووی داخوازییەکانی، بۆیە پێویستە چینی کرێکار لە 
کوردستاندا بەراگرتنی چەرخەکانی بەرهەمهێنان لە کارگەکان و ناوەندە خەدەمیەکان، بە 
راگرتنی کار لە کێڵگەنەوتیەکان و گواستنەوەی، بە راگرتنی پاککردنەوەی شار، 
بەسڕکردنی هاتووچۆ... نیشانی بدەن کۆمەڵگە بەبێ کاری بەردەوامی ئەوان لە جوڵە 

 دەکەوێت و بۆگەن دەبێت... 
بەرەسمی ناسینی مافی رێکخراوبوون و کۆبونەوە و مانگرتن، زیادکردنی موچە پێ 
بەپێی گرانی بازاڕ،  بیمەی بێکاری بۆ کەسانی ئامادەبەکار، داسەپاندنی یاساکارێکی 
پێشرەو... ئەو داخوازییە سەرەتاییانەن کە دەبێ لەم ئایارەدا بەدەستیەوە بگرن و بۆی 

 تێبکۆشن....   

ڤیستیڤاڵی بااڵ پۆشی...  بانگەشەیە بۆ بەحیجاب 
کردنی کۆمەڵگە و داسەپاندنی نەرینی کۆنەپەرستی 

 ئیسالمی بەسەر ژناندا
لەهۆلێ تەالری هونەری  ٤١/٢/٤/٦٢بەرواری 

سلێمانی ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی 
کوردستانی سەر بە یەکگرتووی ئیسالمییە لە 
ڤیستڤالێکدا لە ژێر ناوی" تاجی زێڕین" حیجابی 

ژن، کە گوایە بڕیاریانداوە "بااڵپۆش  //٢کردە سەر 
 بن!!"

ئەم هەنگاوەی ڕیکخراوی قوتابیانی یەکگرتووی 
کوردستان... کارێکی بەنەخشەی یەکگرتووی 
ئیسالمییە، بۆ بەحیجاب کردنی ژنان و کۆمەڵگەی کوردستان... یەکگرتووی ئیسالمی و سەرجەم 
رەوتە ئیسالمیەکانی کوردستان بەوهۆیەوە لە رەوتێکی پاشەکشەو داکوژاندان، لەبەرامبەردا 
کۆمەڵگەدا کە خەریکە هەنگاو بەرەوکرانەوەی زۆرتر و مەدەنیەتی فراوانتردا دەنێ، هەنگاوێکە بۆ 
وەستانەوە بەرووی ئەم رەوتی روولەپێشی کۆمەڵگەیە... هاوکات هەوڵێکی نەزۆکی رەوتگەلی 
ئیسالمییە تا لە ڕیگای داسەپاندنی حیجابەوە "تاجی زێڕین" ژنان لەرەوتی گەشەی کۆمەڵگەو کرانەوە 
داببڕن و لە رێگایەوە بەر بە هەژموونی مەدەنیەتی کۆمەڵگەی کوردستان بگرن. رەوتە ئیسالمیەکان 

کانی سەدەی رابردوو بەهۆی ئابلۆقەی ئابوری و هەژاری خەڵک و جەنگی  /٢ئەگەر لەسەرەتای 
دەسەاڵتی ناوخۆیی پارتی و یەکیتییەوە، توانیان بەهرەبەرداری لە هەژاری و نەداری خەڵک بکەن و 
منااڵن و تازە الوان راکیێشنە رێزەکانیان و ژنان حیجاب پۆش بکەن، ئەمجارەیان کەئەو بوارەیان 
لەدەستداوە و هەلومەرجەکە بەزیانیان شکاوەتەوە، بەتایبەتیش کەرەوتی ئینسانکوژی داعش لەباری 
هیزو توانای سەربازییەوە تیکشکێنراوە و ئەردۆغانی قیبلەشیان، لەبەردەم نەفرەتی نارەزایەتی 
ملیۆنیدایە، دەیانەوێ لە ژێر ناوی ڤیستڤاڵ و چاالکی تردا، سەرەتا لە رێگای حیجاب داسەپاندن 
بۆسەر ژنان، گورز بوەشێنە ڕەوتی مەدەنیەتی کۆمەڵگەو ئەو رێگایە بکەنە بەردەبازێک بۆ 

هێزگرتنەوە... دەمەزەردکردنەوەی نەریتەکانی داعشی. حیجابی ئیسالمی نە بااڵپۆشییە و نە جل و  
هێمایەکی ئاسایی کۆمەڵگەو نە کەلتوری کۆمەڵگەشە.. بەڵکو هێماو سومبلی و داهێنراوی رەوتگەلی 
ئیسالمییە بۆ زەلیلکردنی ژنان و مۆردان لە ژێردەستیەییان... وە هەاڵواردنێکی ئاشکرای ژنانە و 
بیمافکردنیانە لە ئازادی بەرگ پۆشی... دەسەاڵتی سیاسی کۆنەپەرست و بەرگریکەر لە دواکەوتوویی 
لەپشتی زەمینە سازکردن و ژینگە دروستکردنە بۆ ئەو رەتە ئیسالمیانە بۆ سازدانی ئەم جۆرە 
ڤیستیڤااڵنە، تا سومبلەکانی کۆنەپەرستی و ئیسالمی بەهێز بکەن... پێویستە بەرەی ئازادیخوازو 
ئۆردوی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان، لە بەرامبەر ئەم هەنگاوەی ئیسالمیەکانی کوردستان، 

 بوەستنەوە...

 قوربانیانی توندوتیژی و نامووسپەرستی
ژنێک لەشارەدێی سلێمان بەگ لەسنوری شاری خورماتوو بەوهۆیەوە  ٤٢/٢/٤/٦٢*بەرواری 

پیاوەکەی کە ئەفسەر سوپای عێراقە، بەپێی یاسای رێپێدراوی کۆنەپەرستانەی دژە ژن و دژە 
ئینسانی عێراقی ژنی دوومی بەسەر هێناوە... گڕی بەرداوەتە جەستەی خۆی و بەهۆی زۆری 

سوتاویەکەیەوە مەترسی گیان لەدەستانی 
 لەسەرە.

ئەم مانگە ژنێکی خەڵکی هەولێر  ٤١بەرواری *
دوای ئەوەی ئاشکرا دەبێت کە نامەیەکی لە 
دۆستە خۆشەویستەکەیەوە لە رێگای موبایلەوە 
بۆ هاتووە، لەالیەن کەس و کارییەوە دەبرێتە 
ناوچەی زرارەتی لەدەرەوەی هەولێر و لەوی 
دەیکوژن... هاوکات کە دۆستەکەی هەواڵی 
کوشتنی ژنەکە دەبیستێت ئەویش بە گوللەیەک 

 کۆتایی بە ژیانی خۆ دەهێنیت.
*چەند رۆژ بەر لەئێستا ژنیكی تر کە بە 
لچکەکەی خۆی خنکێنراوە لەدەرەوەی شاری 

 هەلێر تەرمەکەی دۆزاوەتەوە...
کچێكی  022419102بەپێی هەواڵی رێكخراوی )هەنگاو( بۆ مافەکانی مرۆڤ، دوێنێ یەکشەممە * 

خەڵکی مەریوان بە ناوی "دڵنیا رەحمانی" بەهۆی کێشەی خێزانییەوە بە چەکی ڕاو   ساڵی ٦١تەمەن 
بە گوتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار، دڵنیا دەزگیراندار بووە و بەهۆی  کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە..

  کێشەی بنەماڵەییەوە کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە
، پیشەی ژنی 2442ـی نیسان، تەرمی ئافرەتێك بەناوی "ت . ب " لەدایكبووی ساڵی 21شەوی  *

ماڵ، دانیشتووی قەاڵدزێ گەڕەكی شەهیدان گەیەندراوەتە نەخۆشخانەی گشتی كە هۆكاری 
مردنەكەی نادیارە، بۆ دەرکەوتنی هۆكاری مردنەكەشی رەوانەی پزیشكی دادوەری سلێمانی کراوە، 

 دەوترێت لێکۆڵینەوە لە رووداوەکە بەردەوامە.
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 ٦٢٦١لینین ی ڕابەری شۆڕشی ڕوسی لە نامەیەکدا کەلە ساڵی  
دا نووسیویەتی و ئاراستەی کرێکارانی ئەمریکای کردووە 
سەبارەت بە پروپاگەندەکانی بۆرژوازی دەدوێ و دەڵێ کە 
ئەوان لۆمەمان دەکەن بۆ ئەو داڕمان و وێرانکاریانەی کە 

 بەهۆی شۆڕشەکەمانەوە ڕویداوە. 
لینین هێرش دەکاتە سەر بۆرژوازی و دامودەزگاکانی و بە 
مشەخۆر ناویان دەبات و دەڵێ:'' مشەخۆرانی بۆرژوازی ئەو 

ساڵی شەڕی ئیمپریالیستی دا دەتوانین  ٢بۆرژوازیانەی کە لە 
بڵێین نزیکەی تەواوی کولتووری ئەوروپایان داڕماندوە و 
ئەوروپایان گۆڕیوە بە بەربەریەت و وەحشیگەری و برسیەتی''. 
لینین دەڵێ کە ئەوان ئامۆژگاریمان دەکەن کە  شۆڕش نەکەین 
 ٢لەم وێرانەیەدا واتە پاش ئەم وێرانکاریانەی کە پاش شەڕی 

ساڵەیان ئەنجامیان داوە هەڵنەسین بە شۆڕش و ئارامی 
بپارێزین، لینین دەڵێ: ''ئەم بۆرژوازیانە داوا دەکەن کە ئێمە 
هەڵنەسین بەشۆڕش بەسەر ئەم وێرانەیەدا و لە نێوەندی ئەم 
داڕووخان و داڕمانەی بەهۆی ئەم شەڕو جەنگەوە پێکهاتووە 
نەک لەالیەن ئەو کەسانەی کە بەهۆی شەڕەوە بەدڕەفتاری و 
وەحشیگەری لەگەڵیاندا ئەنجامدراوە. ئای بۆرژوازی چەند 

 مرۆڤدۆست و چاکەکارە! ''. 
ڕابەری شۆڕشی بەلشەفی دەڵێ کە ئەوان هێشتا بەو هەموو 
تاوانکاریەیانەوە ئێمە تاوانباردەکەن بە تیرۆر وتۆقاندن و 
کوشت و کوشتار و بەم شێوەیە باس لە بۆرژوازی و 
خزمەتکارەکانی دەکات: ''خزمەتکارەکانی بۆرژوازی تاوانبارمان 
دەکەن بە پەنابردنە بەر تیرۆر و تۆقاندن. بۆرژوازی بەریتانی 

ی خۆیانیان لەبیرچۆتەوە و بۆرژوازی فەرەنسی  ٦١٢٢سالی 
ی خۆیانیان لەبیرکردووە. تیرۆر و تۆقاندن تەنها  ٦٩٢١سالی 

کاتێک یاساییە کاتێک بۆرژوازی خۆی پەنای بۆدەبات بۆ سوود 
و بەرژەوەندی خۆی دژ بە سیستەمی دەرەبەگایەتی )فیۆداڵیزم(. 
بەاڵم تیرۆر و تۆقاندن دەبێتە تاوانکارانە  وقێزەون و ترسناک 
کاتێ لەالیەن کرێکاران و جوتیارانی نەدارەوە بەکارهات دژ بە 
بۆرژوازی. تیرۆر تەنها کاتێ یاسایی و ڕێگەپێدراوە کە 
بەکاربێت بەمەبەستی جێگرتنەوەی کەمایەتیەکی چەوسێنەر بە 
کەمایەتیەکی چەوسێنەری تر''. تیرۆر دەبێتە تۆقێنەر و 
تاوانکارانە کاتێ بەکارهات بۆ مەبەستی روخاندن و داڕماندنی 
هەرچی کەمایەتی چەوسێنەرە و کاتێ بەکاربێت بۆ بەرژەوەندی 
زۆرینەی بەرین و بەرژەوەندی پرۆلیتاریا و نیمچە پرۆلیتاریا و 

 چینی کرێکار و جوتیارانی هەژار و نەدار. 
 /٦بۆرژوازی ئیمپریالیستی جیهانی هەڵدەستێ بە کوشتاری 

ملیۆنیش  لە شەڕ و  /٤ملیۆن مرۆڤ و پەککەوتەکردنی 
جەنگەکەیاندا، لەشەڕێکدا بۆ بڕیاردان لەسەر ئەوەی کێ دونیا 
بەڕێوە ببات، داڵە الشە خۆرە بەریتانیەکان یاخود داڵە 
الشەخۆرە ئەڵمانیەکان دەسەاڵتی دونیا بگرنە دەست، بەاڵم لە 
شەڕی ئێمەدا، شەڕی چەوساوە و ستەملێکراوەکان دژ بە 
چەوسێنەر و ستەمگەرەکان ئاکامەکەی لەدەستدانی نیو ملیۆن 
بوو یاخود ملیۆنێک لەتەواوی واڵتاندا. بەاڵم لینین ئەم کوشتارە 
بەوە وەسف دەکات کە لە شۆڕشدا روویانداوە شۆرشێک دژ بە 
سەرمایەداری شەڕی نێوان پرۆلیتاریای شۆرشگێڕ و بۆرژوازی 
ستەمکار. بۆرژوازی دەڵێ ئەو زیانە گیانیانەی شەڕی 
ئیمپریالیستی جیهانی پاساویان هەیە، بەاڵم ئەو زەرەر و زیانە 
گیانیانەی شەڕی نێوان چەوساوە و چەوسێنەران کارێکی 
تاوانکارانەیە. بەاڵم پرۆلیتاریا شتێکی جیاوازی هەیە بۆ وتن. 
ئێستا لەنێوەندی ترس و تۆقی ئیمپریالیستی دا، پرۆلیتاریا وێنە 
و رۆشناییەکی بەرچاو و درەخشانی بەدەست دێنێ لە 
ڕاستیەکی گەورە کە لە تەواوی شۆڕشەکانەوە کرێکاران 

ڕاستیەکی گەورە فێردەکرێن لەالیەن باشترین مامۆستایانیان کە 
دامەزرێنەرانی سۆسیالیزمی نوێن. ئەو ڕاستیە ئەوەیە کەهیچ 
شۆڕشێک سەرناکەوێت مەگەر بەرگری )و موقاوەمەتی( 
ستەمکار و چەوسێنەران تێک بشکێنرێ. لینین پێی وایە کە 
کاتێک کرێکاران و جوتیارانی زەحمەتکێش دەسەاڵتی گرتە 
دەست ئیتر ئەوە ئەرکی بووە کە بەرگری ستەمکاران تێک 
بشکێنێ. لەدرێژەی قسەکانیدا بۆ کرێکارانی ئەمریکا لینین 
دەڵێ:'' ئێمە شانازی بەوە دەکەین کە ئەم کارە دەکەین. ئێمە 
پەشیمانین کە بەتوند و تۆڵی و عەزمی پڕ ئیرادەی کافیەوە ئەم 
کارە ناکەین '' بە واتایەکی تر لینین دەیەوێ جەخت بکاتەوە 
لەسەر تێکشکاندنی تەواوەتی بەرگری و موقاوەمەتی بۆرژوازی 
لە بەرامبەر بە شۆرشی کرێکاری کە نابێ بێ موباالتی و 
کەمتەرخەمی تیابکرێ، بەڵکو هەرچی زیاتر توندوتۆڵتر بێت 
تێکشکاندنی بەرگریەکانی چینی بۆرژوازی سەرکەوتنی 
پرۆلیتاریا مسۆگەرتر دەبێت، وە لێرەدا ڕەخنەی هەیە لەوەی کە 
بەئەندازەی پێویست شێلگیرانە و بە توندی ئەو بەرگرییە تێک 

 نەشکێنراوە. 
لینین لە نامەکەیدا بۆ کرێکاران دەڵێ: ''ئێمە دەزانین کە بەرگری 
توند و بەهێزی بۆرژوازی بەرامبەر بە شۆڕشی سۆشیالیستی 
لەهەموو واڵتاندا شتێکی حەتمییە و ئەم بەرگرییە بەگەشەکردن 
و گەورەبوونی ئەم شۆڕشە گەشە دەکات و گەورە دەبێ. 
پرۆلیتاریا ئەم بەرگرییە تێک دەشکێنێ لە خەبات و تێکۆشانیدا 
دژ بە بۆرژوازی بەرگریکار، وە لەکۆتاییدا پرۆلیتاریا ئامادە 

 دەبێت و پێدەگات بۆ سەرکەوتن و دەسەاڵت گرتنە دەست''. 
دەبا بۆرژوازی گەندەڵ هەرهات و هاوار بکات لە تەواوی  

جیهاندا لەبارەی هەر هەڵەیەک کە شۆڕشەکەمان دەیکات، ئێمە 
نائومێد و دڵ سارد نابینەوە بەهۆی هەڵەکانمانەوە. خەڵک 
نەبوونەتە قەشە و وەلی چونکە شۆڕش دەستی پێکردوە، چینە 
زەحمەتکێشەکان کە چەندەها سەدەیە ستەمیان لێدەکرێ و 
خراونەتە ژێر پێوە و بەزۆر دراون لەمەنگەنەی هەژاری و 
بێڕەحمی و پشت گوێخستن، ناکرێ لەهەڵە بە دووربن کاتێک 

 شۆڕش دەکەن. 
 

 لە بەرهەمە هەڵبژاردەکانی لینین،
Lenin, A  letter to American Workers, 2428 
Selected Works 

 ینی دسەب رەتدبەدشۆڕشیدڕوسیدودپڕوپ گەندەید
 بۆرژوازی

 ئامادەکردن و وەرگێرانی لە ئینگلیزیەوە: ساالر حمەسەعید

بژی یەکی ئایار، 
پیرۆزە 
یەکی 
 ئایار

 
 

یەکی ئایار یادو بۆنەی هیچ نەتەوەو نەژاد و دین و مەزهەبێـک، 
یادو بۆنەی هیچ و جۆرە خودا و پەیامبەرو پاشـاو سـەرۆک و 
مەلیکێک، نییە. سومبولی ڕیز دانان بۆ هیچ سنور و نیشتمـان و 
قارەمانەکانی نییە... یەکی ئایار رۆژی نوێکرنەوەی هاوپشتـی و 
هاوچارەنوسی جیهانی چینی کرێکـارە، بـێـگـویـدانە، نـاسـنـامەی 
نەتەوەیی و نیشتمانی و رەنـگـی وپـێـسـت و دیـن و مەزهەب، 
بێگوێدانە ژن و پـیـاو بـوون، بـێـگـوێـدانە دوور و نـزیـکـایەتـی 
  ســــــــــنــــــــــورەکـــــــــــان و چـــــــــــ ــــــــــرافــــــــــیـــــــــــا...

یەکی ئایار، رەمزی نەفرەتی چینی کرێکاریی جیهانیـیە لە زوڵـ  
و نابەرابەری و جەنگ و بێمافی... ئەم هاوارە ئینسانییە، پیرۆزە 
 لەهەمــــــــــوو ئــــــــــوردوی هــــــــــاواری ئــــــــــازادی...
یەکی ئایارێکی ترە و سیستەمی سەرمایەداری هێشتا چنـگـی لە 
گەروی کۆمەڵگای مروڤایەتی، گیر کـردووە... یەکـی ئـایـارێـکـی 
ترە و تۆماری ئۆردوی بـێـکـاران، شـەپـۆل ئـاسـا هەڵـدەکشـێ... 
هەژاری و نەداری و گــرانــی، بەریــن و بەریــنــتــر دەبــێــتەوە... 
بیخانەوالنەیی سنور ناناسێ... ئاوارەیی و جەنگ هەموو کون و 
قوژبنێکی دنیای تەنیووە... یەکـی ئـایـارێـکـی تـرەو سـیـسـتەمـی 
سەرمایەداری دنەدەری کۆنەپەرسترین ئایدۆلۆژیایی ئـیـسـالمـی 
و راســیــســتــی و نەژادپەرســتــی و قەوم پەرســتــیــیە.... یەکــی 
ئایارێکی ترەو زوڵـ  و بـیـمـافـی سـەر ژنـان و مـنـااڵن بـێـداد 
دەکات... ئەم نیزمە دیلی هێنەرو بە ئەتۆمـیـزەکـردنـی ئـیـنـسـانە، 
ناتوانێ و هیچ ئاسۆیەک و رێگایەکی نیوە ناچلیشی بـۆ بـاشـتـر 
کردنی ژیان، لە هەگبەی دا نییە... نیزامی سەرمایەداری نیشانـی 
دایەوە کە سیستەمێکی ئاوسە بەهەموو گرفتە ئابوری وسیاسی 
و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی و کەلتوریەکانی ئەم سەردەمە... ئەم 
ســیــســتەمە بە هەمــوو پــێــوانەیەک نەک هەر زیــادەیە بەســەر 
کۆمەڵگای ئینـسـانـیەوە، بەڵـکـو سـەرچـاوەی بە دۆزەخـکـردنـی 
ژیانی ملیاردەها ئینسانی ئەم گۆی زەویەیە... بۆ ئەوەی شکۆ و 
ئیرادە بۆ ئینسان بگەرێتەوە. بـۆ ئەوەی سـتەمـی چـیـنـایەتـی و 
هەاڵوردنی قەومی و دینی نەژادی و کۆتایی پێ بێت. بۆ ئەوەی 
بیکاری و گرانی و ئاوارەیی وبـیـمـافـی و جەنـگ و کـوشـتـارو 
نــائەمــنــی، ســایەی رەشــی تــوڕ بــدرێــت... پــێــویســتە نــیــزامــی 
سەرمایەداری بەهەموو مۆدێـل و شـیـوازو رەنـگەکـانـیەوە، بـۆ 
ئەبەد زیندەبەچاڵ بکرێت... زینـدەبەچـاڵـکـردنـی ئەم سـیـسـتەمە، 
کاری چینی کرێکاری و ڕیـکـخـراو و حـزبـی مـارکسـیـسـتـی و 
کۆمەاڵتەتی خۆیەتی... پەیامی چینی کرێـکـار، لە ئـایـاردا، دەبـێ 
ــنەری  ــلــی هــێ ــیــزامــی دی ــێــت بە ن ــان ب ــن ــهــێ ــی ــای ــامــی کــۆت پەی

 سەرمایەداری...
  

  عەبدواڵ مەحمود
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مەبەست لە وردەبۆرژوازی بەو توێژو  
کەسانە، ئەوترێ، کە لە کۆمەڵگەی 
سەرمایەداریدا لە مابەینی چینەکانی 
سەرمایەداری و کرێکاریدا جێگر بووەو 
بریتیین لەخاوەن کەرەستەکانی بەرهەمهێنان و 
پیشەسازی و هەرچەند وەک دەوڵەمەندەکان و 
بۆرژواکان بەشێک لە کەرەستەی 
وەبەرهێنانیان لە دەستدایە، بەاڵم  چینی  دیکە 
ناچەوسێنێتەوە. وردەبۆرژوا لە ڕەوتی کارو 
بەرهەمهێناندا بەشداری هەیە و لە بوارێکەوە 
لە الیەن بۆرژوازی گەورە دەچەوسێندرێتەوە. 
بە ڕای زۆربەی مارکیسیستەکان؛ وردەبۆرژوا 
لە سەرەتای گەشەداربوونی سەرمایەداری 
گەورەترین توێژی کۆمەاڵیەتییە، بەاڵم ئەم 
چینە بە کۆکردنەوەی دەستمایە بەدەستی 
بۆرژوای گەورە الواز دەبێ و لە کۆمەڵگەی 
سەرمایەداریدا دەبێتە توێژێکی چکۆلە. مارکس 
و ئەنگێلس لە مانفێستی کۆمۆنیزمدا ئاماژە 
بەوە دەکەن کەئاخری وردەبۆرژوازی لەناو 
پرۆلیتاریادا دەتوێتەوە، بەڕای ئەوان 
وردەبۆرژوا لەباری ئایدۆلۆژیی سیاسییەوە 
هەڵوێستی برگەیی و بارەو باری )ناجێگیر( 

 ی٦١بوون لەبەرچاودەگرێ. مارکس لە 
 The Eighteenthبرۆمیرلوویس بۆناپارتدا)

Brumaire of Louis Bonaparte( 
دەڵێ کە "تایبەتمەندی بەرچاوی 
وردەبۆرژوازی حەولو تەقەال 
بۆهەڵوەشاندنەوەی سەرمایە یان کرێی دەستی 
نییە، بەڵکو و تێدەکۆشن جیاوازی کەم بکەنەوە 
و هاودەنگی لەنێوان ئەواندا دروست بکەن 
"هاورێ لینین دەیگوت کە" وردەبۆرژوازی ئەو 
بارودۆخە کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەی هەیبوو، 
لە نێوان شۆڕش و دژە شۆرشدا لە هاتوچۆدا 
بوو". هەتا سەرمایەدار بمێنێ وردەبۆرژوازی 
لە مەترسی هەڕەشە و دەسەاڵتی ئابووری 
دایە، بەاڵم لەبەرئەوەی سەرمایەی خۆی لە 
کیس نەدا، ناوێرێ بچێتە ناو شۆرشی دژە 
سەرمایەداری. بەڕای ئایدئۆلۆژیک و ڕامیاریدا، 
وردەبۆرژوا دەتوانێ بزووتنەوەیەکی دژە 
سەرمایەداری دروست بکا، بەاڵم تاکو و ئاخر 
بەردەوام نابێ و لە نیوەی ڕێگادا تووشی 
قەیران دەبێ و تێکەڵ بە بۆرژوازی دەبێتەوە. 
بەڕای هاورێ لینین وردەبۆرژوا لە کاتی 
هەستیاری شۆرشدا }}هێزی شۆرشگێڕی 
جەماوەر لەناو دەبا{{ بەڕای هاوڕێ لینین 
)وردەبۆرژوا( بەنەیاری سیاسی بە هەژمار 
دێ. ئەوبزووتنەوەکانی وەک پۆپۆلیزم لە 
ڕووسیا، لە کاتی شۆڕشە کۆمەاڵیەتییەکانی 

، مەنشوویکەکان و بەشێک لە ٦٢/١و  ٦٢/١
ڕۆشنبیران بە ناوی وردەبۆرژوازی لە قەڵەم 

 دەدا.                                                                                                     
کاریل مانهای : لەکتێبی )ئایدئۆلۆژی و 
یوتووپیادا( وردەبۆرژوازی بە پێگە 
کۆمەاڵیەتیەکانی بە محافیزەکار پێناسە دەکا، 
کە سەبارەت بەبیرو هزری سیاسی هەڵوێست 
دەگرن و یارمەتی بە کاولکردنی جیهان دەدەن. 
هێنەرانی ئایدیۆلۆژی محافیزەکار کۆنەپارێز 
لەگرووپەکانی وەک وردەبۆرژوازی، وەرزێران 

بوون بەشکلی جۆراوجۆرو  ئاغاواتىو
دژایەتیان لەگەڵ فەلسەفەی ئاگادارکردنەوە 

مۆدێرن دەکرد. بەڕای مانهای  وردەبۆرژواکان 
یەکەم نەیاری کۆمەڵگەی سەرمایەداری بوون. 
لە هەموو جێگایەک وردەبۆرژوا یان چینی 
ناوینی سوننەتی پێش بەدیهاتنی پێکهاتەی 
سەرمایەداری مۆدێرن لە چوارچێوەی بازاڕ 
نیشتیمانی و ڕێکخراوی پیشەسازی خۆی 
نیشان داوە. وردەبۆرژوا لە ئەورووپا و  
لەسەردەمی فیوداڵیدا هەرچەند ئەوکات باڵوەی 
سیاسی هەبوو، بەاڵم سەربەخۆی زیاتری 
هەبوو لە هەندێک واڵتدا لەناو شارە نیوە 
سەربەخۆکاندا ژیانی دەبردە سەر. 
وردەبۆرژوازی لەگەڵ چینە سوننەتییەکان 
هێزێکی بەرگریان لەبەرانبەر پاشاکان و لە 
زەمینەی نوێسازی ئیداری وماڵیدا دروست 
کرد. کاتێک واڵتە نوێسازەکان تووشی قەیران 
دەبوون، وردەبۆرژوا وەک بەشێک لە هێزە 
شوڕشگێڕەکان چاالکی سیاسیان دەکرد. 
هەرچۆنێک بێ؛ شۆرشە بۆرژوازییەکان بە 
قازانجی سەرمایەی بازرگانی و پیشەسازی 

                             مۆدێرن کۆتاییهات.                                                                                                            
وردەبۆرژوازی لە ڕۆژهەاڵت لەهەمبەر وردە 
بۆرژوای ڕۆژئاوادا سەربەخۆییان کەمتر بوو، 
بەاڵم ئەو چینە لەگەڵ الوازبوونی دەسەاڵتی 
ناوین لە ئاکامی بڕشت و دەسڕۆیی بیانیدا 
بووە، کە بە  هۆی وابەستەبوونی 
ئیمپریالیستییەکان، لە ڕاستیدا وردەبۆرژوا 
تەنیا لە کاتی قەیران و شۆرشدا ڕۆڵی سیاسی 
دەگێڕاو دوای ئەوەی بارودۆخەکە ئاسایی 
دەبۆوە، توانایی و زانیاری و ڕێکخراوەیی 
خۆی لەدەست دەدا. وردە بۆرژوازی لە 
بارودۆخی پێکهاتەیی ومێژووییدا ڕۆڵی 
سیاسی خۆی جێبەجێ دەکرد. لەواڵتانی 
ڕۆژئاوادا کە ڕەوتی نوێخوازی ئازادی 
دەستەبەر دەکرا. ڕوودانی شۆرشە 
توندوتیژەکان و سەرکەوتنی خێرای شۆرشی 
پیشەسازی، پێکهاتەی سونتەتی بەتەواوی 
تێکدا، وردەبۆرژوا وتوێژە سوننەتییەکان 
تووشی گۆڕانکاری بوون و پێناسەی خۆیان لە 
دەستدا. دوای ئەو ڕووداوە لە واڵتانی وەک 
فەڕانسە، بەریتانیا، ئامریکا بزووتنەوە 
بۆرژواییەکان پێک نەهاتن، بەاڵم لەو واڵتانەی 
کە شاهیدی ڕوودانی شۆرشی توندوتیژو 
پیشەسازی خۆبەخۆ نەبوون و بۆخۆیان لە 
سەرەوە دەستیان بە چاکسازی ونوێسازی 
کرد، بارودۆخی مێژوویی بۆ چاالکی سیاسی 
وردەبۆرژوا مسۆگەر بوو. لەواڵتانی ئاڵمان، 
ژاپۆن و ئیتالیا بە هۆکاری جۆراوجۆری 
مێژوویی شۆڕشێکی وەک شۆرشی فەڕانسە و 
ئینگلیز نەقەوما. بەپێچەوانە لە واڵتانی ئاغاواتى 
وسوننەت گەرایی وناسیونالیزمدا لە ڕێگای 
چاک سازی ئیداری وماڵی ئابوورییەوە 
دەسپێکی تێپەڕین لە بارودۆخی پێش 

سەرمایەداری بە بارودۆخی سەرمایەداری و 
مۆدێرنیزم و پیشەسازی جۆرکرد، لە ئاکامدا 
هەرچەند چاکسازی کەم بوو، بەاڵم النیکەم 
کۆمەڵی سوننەتی دەستی لێ نەدرا. ئاکامی ئەم 
ڕەوتە بەدیهاتنی کۆمەڵگەی دووانەیی بوو، 
کەلەودا شێوازی وەبەرهێنان و پێکهاتەی 
کۆمەڵگای قەدی  ونوێ لە قەراخ یەکتر دانران، 
یەکپارچەیی و شوناسە و ئایدئۆلۆژی 
وردەبۆرژواکان بەهۆی نەقەومانی شۆرش لەم 
واڵتانە وەک خۆیان مانەوە. چینی وردەبۆرژوا 
چینێکی دژە مۆدێرنیزم و سەرمایەدارین و 
بەمانای ڕاستەقینە شۆرشگیڕ و ڕادیکاڵ بوون. 
لەبارودۆخێکدا کە واڵتانی نوێسازی و 
چاکسازی خواز )وەک کۆماری وایمار لە 
ئاڵمان(تووشی قەیران ببوون، بزووتنەوەی 
کۆمەاڵیەتی دژی ئەوان گەشەی کرد، و لەم 
زەمینەیەدا گرووپەکانی هەڵقواڵوی 
وردەبۆرژوازی سوننەتی هێنانی ئایدئۆلۆژی 
نوێ لەگەڵ مۆدێرنیزم، چاکسازی خوازەکان، 
سەرمایەداری وسۆسیالیزم بە کێش هاتن، و 
وە لێک ڕاسان، وردەبۆرژواکان یەکێک 
لەالیەنگرانی سەرەکی بزووتنەوەی ڕادیکاڵی 
دژی نوێخوازی، یانی بزووتنەوەی 
فاشیستەکان بووە، و بەواتەیەکی دیکە پێگەی 
کۆمەاڵیەتی باڵی چەپ یان ڕادیکاڵی 
بزووتنەوەکان و ڕژێمە فاشیستەکانی دروست 
کردووە. زۆربەی توێژەرەکان بە ڕاشکاوی 
پشتیوانی کردنی وردەبۆرژوازی لە بزووتنەوە 
فاشیستەکان نیشان دەدەن. لە سەرەتای 
سەدەی بیستەم لە ئەورووپا وردەبۆرژواکان 
لەگەڵ هێزەکانی بۆرژوازی و چینی 
کرێکارەکان ڕووبەڕوو بوونەوە و لە ئاکامدا 
هەستیان بە ناهێمنایەتی وبێهێزی دەکرد. 
هۆگری وردەبۆرژواکان بە بزووتنەوە 
ڕاستەکان هەڵوێستێک بوو سەبارەت بە 
عەقاڵنییەتی سەرمایەداری، لە بنەڕەتدا فاشیزم 
و ئایدۆلۆژی وردەبۆرژوازی هەبووە. 
بەردەوام لە چاالکییە سیاسییەکانی خۆی، 
لەالیەن هێزە سوننەتییەکان ومحافیزەکاران بە 
تایبەت ئاخاوات و وەرزێڕانەوە پشتیوانی 
لێکراوە. لەڕاستیدا فاشیزم لە واڵتێکدا دەتوانێ 
خۆی نیشان بدا کە نیوە سوننەتی و نیوە 
پیشەیی بێت و هێزەکانی کۆمەڵگە هەروا 

 سوننەتی بمێننەوە.                                                                                   
بۆیە روناکبیرێکی وەک: ئەریک فرۆم؛ لەکتێبی 
)دەرچوون لە ئازادیدا( هۆگرایەتی 
وردەبۆرژواکان بە فاشیزم ڕوون دەکاتەوە. 
بەڕای ئەو ئایدئۆلۆژی دەسەاڵتخوازانەی 
نازیس  بۆ وردەبۆرژوای ئەڵمان دڵڕفێن بوو. 
بەڕای فرۆم؛ تایبەتمەندییەکانی ڕەوان ناسی 
وردەبۆرژوا لەئەڵمان بریتییە لە 
دەسەاڵتخوازی لەگەڵ هەست بەبێ دەسەاڵتی، 

فەرمان بردن، کەسایەتی دەسەاڵتخوازو ڕێبەر 
پەروەر. وردەبۆرژوا لە گەشەو پەرەسەندنی 
سەرمایەداری پاوانخوازی مۆدێرن دەترسا، و 
بۆ تۆڵەسەندنەوەی پێویستی بە هێزو 
دەسەاڵت بوو. لە ڕاستیدا گرژیخوازی نازیس  
و فاشیزم، ترس و بێزاری و توڕەیی 
وردەبۆرژوای زیاتر دەکرد. هیتلر لە سەرەتادا 
خۆی بە ڕزگاری کەری سەرمایەی چکۆلە، و 
دوژمنی سەرمایەی گەورە نیشان دەدا، و 
لەدڵی خەڵکدا جێگای خۆی کردەوە. بەم جۆرە 
هەزاران وردەبۆرژوا بوون بە خاوەن 
سەرمایە و ماڵ، و تۆڵەی کاتی نەبوونیان 
کردەوە. فاشیزم سەبارەت بە وردەبۆرژوا 
هەستی بە سەرتری و گەورەیی دەکرد، و بۆ 
نیشاندانی هەستی ئازاردەری وسوکایەتی 
بواری پێویستی تاقی دەکردەوە. کەسایەتی 
ئازاردەری ئازارخوازی هیتلێر لەگەڵ 
کەسایەتی وردەبۆرژوای ئاڵمان هاودەنگی 
هەبوو. نیزامی بیرۆکراسی و پایەکانی 
فاشیزمیش وەاڵم دەرەوەی کەسایەتی 

دەسەاڵتخوازی وردەبۆرژوا بوو.                                                                                                 
هەروەها وردەبۆرژوا لەو واڵتانەی کە لە 
بواری سەرمایەدارییەوە گەشەیان نەکردبوو، 
ڕۆڵی کاریگەری لە بەدیهاتنی ئایدۆلۆژی 
ناسیونالیستیدا ئەنجام داوە. لەم واڵتانە 
دەسڕۆیشتوویی سەرمایەداری لە دەرەوە بە 
تایبەت لە زەمینەی ئابووری وفەرهەنگییەوە 
بوو بەهۆی ئەوەی کە چینە سوننەتییەکان و 
وردەبۆرژواکان هەڵوێست بگرن. بڕشتی 
ئابووری وزیادبوونی هاوردە زەمینەی لە 
ناوبردنی ئابووری سوننەتی وردەبۆرژوای 
سازکرد. هەڵوێستی وردەبۆرژواو چینە 
سوننەتییەکان بە شێوە ناسیونالیستی زێدەڕۆ 
سەری هەڵدا. ئەنگێلس، رۆزا لۆکزامبۆرگ و 
هاورێ لینین ئاماژەیان بە ڕۆڵی و ردەبۆرژوا 
لە بەدیهاتنی ئایدۆلۆژی ناسیونالیزم کردووە. 
لە بزووتنەوەی ناسیۆنالیزمەکانی واڵتانی وەک 
چین، کوبا، میسر، سوریا، تورکیا و فێتنام، 
وردەبۆرژوای سوننەتی لەگەڵ وەرزێڕەکان کە 
بە هۆی پەرەسەندنی بازاڕی جیهانی تووشی 
زیان و زەرە ببوون. لە بەدیهاتنی ئایدۆلۆژی 

شۆڕشدا ڕۆڵی بەرچاویان هەبووە.                                                                                                
  
  

ڕۆڵی وردە بۆرژواکان لە 
 سیاسەتدا
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یەکی ئایار ڕۆژێکی گرینگ و پڕبایەخە لە 
تێکۆشانی چینایەتی چینی کرێکار بۆ نەمانی 
یاساکانی نابەرابەری و چەوسانەوەی 

ی ئایار ڕۆژی ٦کرێکاران و زەحمەتکێشان، 
هاوپشتی و هاوتێکۆشانی و بەرەنگاربونەوەی 
چینی کرێکارە دژ بە سیستەمی چەوسێنەر و 
زاڵمانەی سەرمایەداری. ئەبێت یادکردنەوەو 
بەرزڕاگرتنی ئەم ڕۆژە بۆ بەهێزکردنی 
تێکۆشانی چینی چەوساوەبێت کە زنجیرەکانی 
چەوسانەوەو کۆیالیەتی بۆ یەکجاری بپچڕێنن. 
پەیامی ئەو چینەی کە زۆرترین قوربانی 

لەڕوویی دەروونی وجەستەیی  ماندووبوون
وهێزی دەبەخشێت بۆ کۆمەڵگە، کە بەردەوام 
بەکرداری پەیامی ئاوەدانکردنەوە وبنیادنانی 
کۆمەڵگەی جێبەجێ کردووە، تێکۆشانی ئەم 
چینە چەوساوە پێویستە بە جۆرێک بێت کە 
هاتنەمەیدان بۆ رزگاری کۆمەڵگە لە ستەم و 
نایەکسانی و نابەرابەری و چەوسانەوە بێت 
ئەویش بەڕێکخراوبوونیان لەناو بزووتنەوەی 
شووراییدا. وزەو ئیرادەی تێکۆشانیان 
بەیەکگرتوویی و هاوخەباتیان لە پێناو 
توندکردنەوەی خەبات و تێکۆشان 

ئازادی و یەکسانی نێوان ژنان و  لەپێناوی 
پیاوان و دامەزراندنی سیستەمێکی شوورایی 
خەڵکدابێت. مێژوویی تێکۆشانی چینی کرێکار 

ی ٦بۆ چەسپاندنی یادکردنەوەو بەرزڕاگرتنی 
ئایارو کردنی بەجەژنی جیهانی چینی کرێکار 

 ١تێکۆشان بوو بۆجێبەجێکردنی  سەرەتا 
سەعات کار لەڕۆژێکدا. یەکەمین جار لە 

کرێکارانی ئوسترالیا لە  1ئوسترالیا هاتەکایەوە
بەکۆمەل بڕیارییان دا یەک ڕۆژ  ٦١١١ساڵی 

کار رابگرن وکۆبوونەوەو نارەزایەتی ئەنجام 
سەعات کار لە ١بدەن لە پێناوی چەسپاندنی 

ڕۆژێکدا. گرینگی بەکۆمەڵ بڕیاردانیان بووە 
دەستکەوتی بەبەیاخ، کەئەو ڕۆژەی ئەو 

ی نیسان  ٤٦مەراسیمەیان تیایدا بەرپاکرد 
دا کرێکارانی ناڕازی  ٦١١١بوو. لەساڵی 

(ی ئایار پێویستە ببێت بە ٦باوەریان وابوو )
ڕۆژی جیهانی چینی کرێکار. لەم ڕۆژەدا 
چەندەها کرێکار دەستیان لە کار کێشایەوە و 

( سەعات کاریان لە ڕۆژێکدا ١داخوازی )
بەرزکردەوە. هەنگاو بەهەنگاو تێکۆشانی 
کرێکاران بەرەو سەرکەوتنی باشتر چوو 
بەهۆی یەکگرتوویی وهاوخەباتیانەوە. لە 
ئەنجامدا، کۆنگرەی کرێکارانی ئەنتەرناسیونال 

سەعات کار لە  ١، بڕیاریان دا ٦١١٢لەساڵی 
داخوازی و داواکاریان بێت.  ڕۆژێکدا 

لەسەرووی هەموویانەوە نوێنەرانی یەکێتییە 
کرێکاراییەکانی فەرەنسا کەزۆر ڕادیکااڵنە 

ی ئایار ببتە رۆژی جیهانی ٦داوایان دەکرد
وەستانی کار لە سەرانسەری  چینی کرێکار و 

جیهان. نوێنەرانی کرێکارانی ئەمریکا بانگێشتی 
ی ئایاردا لە 2هاورێیانیان کرد بۆ مانگرتن لە

دا. کۆنگرە بڕیاری دا ئەم ڕۆژە /٦١٢ساڵی 
جیهانی چینی کرێکار. بڕیاردانی  ببێتە ڕۆژی 

هاوڕێیانەو کۆمەڵکاری ساڵ لەدوایی ساڵ 
تێکۆشانی کرێکاران وزەحمەتکێشان 
گەشەکردنی بەخۆیەوە بینیوە و کاریگەری 

وە  1هەبووە بۆ هێنانەدی مافەکانیان
گۆڕانکاری بەسەر جۆری تێکۆشانیاندا 
هاتووە، بەاڵم بەهۆی سیستەمە 
چەوسێنەرەکانەوە بەشێکی زۆر لەمافەکانیان 

پێشێل دەکرێت و دەچەوسێندرێنەوە لەالیەن 
سەمایەداران ودەسەاڵتدارانی کۆمەڵگە 
جیاوازەکانی جیهاندا. ئەمەش بەهۆی هەبوونی 
سیستەمی ملهوڕی قۆناخی ئێستایی سیستەمی 
سەرمایەداری کەبەهۆی سوود وەرگرتن 
ویارمەتی سیستەمی عەشیرەتی ودینی 
ومەزهەبی و قەومی وناسیۆنالیستییەوە 
بەردەوام پایەکانی سیستەمی ملهوڕی 
وچەوسانەوەی بەهێزتر کردووە تا بەردەوام 
گەشە بەبێکاری و هەژاری و نابەرابەری خۆی 
بدات، تاوەکو پارێزەرانی سیستەمی 
سەرمایەداری خۆیان زیاتر دەوڵەمەندتر بکەن 
بەکۆکردنەوەی سامان و پارە وپوڵی گشتی 
مرۆڤەکانی کۆمەڵگە بەڕێگەی دزی وگەندەڵی 
و چەوسانەوە، هەربۆیە دەتوانین 

لەهەموو کاتێك زیاتر ناتەبایی و ناکۆکی  بڵێین
ژیانی مرۆڤ و کۆمەڵگەی  خۆی لەگەڵ 

مرۆڤایەتیدا خستۆتەڕوو. ئەم ناکۆکی 
وچەوسانەوەو نابەرابەری و شەڕو ئاوارەیییە 
کۆتایی نایەت، تا وەکو ئەم سیستەمە 
چەوسێنەرە بمێنێت. ژیان لەسایەی سیستەم و 
دەسەاڵتی چینی بااڵدەستدا بۆ کرێکارو 
زەحمەتکێش و زۆربەی هەرەزۆری 

کۆیالیەتی  دانیشتوانی گۆی زەوی بووە 
ئاساو بە برسێتی، هەژاری، بێ بەشبوون لە 
خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکانی سەردەم، 
نائارامی، نەخۆشی، شەڕ، ئاوارەیی، کاولکاری 
و کۆمەڵکوژی. بەشێکی کەمیش کە پێکهاتوون 
لەدەسەاڵتداران و سەرمایەداران کە کەمینەی 
کۆمەڵگەکانی جیهان پێکدەهێنن زۆر ئاسوودەو 
بەختەوەرن. هەرچی سامان و پوڵی کۆمەڵگە 
هەیە لەالی خۆیان کۆبۆتەوە کەبەدزی 
وگەندەڵی وچەتەیی کۆیانکردۆتەوە پارەو 
سامانیان. بە گوێرەی ڕاگەیاندنەکانی جیهانی 

سەرمایەدار بەقەد نیوەی دانیشتوانی   ٦٢
جیهان پوڵ و سەرمایەیان هەیە، بەاڵم بەشێکی 
زۆر لەجیهاندا ڕۆژانە پارەی ژەمێک 
خواردنیان دەست ناکەوێت. چینی کرێکار لە 
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەبارودۆخێکی 
زۆر نالەبار و نامرۆڤانەدا دەگوزەرێت ڕۆژانە 
بەهۆی سەخەتی کاریانەوەو ڕەچاونەکردن و 
نەبوونی یاسای سەالمەتی و پارێزگاریکردن 
لەگیانی کرێکاران لەکاتی کارکردندا. چینی 
کرێکار لەئێران، بەهۆی زاڵبوون و 
بەردەوامبوونی سیستەمی کۆنەخوازو 
کۆنەپارێزو تیرۆریستی ئیسالمی ئێران و 
هەروەها بە گەمارۆیی ئابووری؛ بۆ بژیوی 
ژیان و دابینکردنی پێداویستییە سەرەتایییەکان 
رۆژ لە دوای رۆژ کرێکاران و دەستفرۆشان 
وزەحمەتکێشان هەژارتر دەبن و کەمبوونی 
مووچەی کرێکاران لە ئێران وای کردووە، کە 

چینە ناتوانن ژیانێکی سەرەتایی و  ئەم 
  1مرۆڤانەیان هەبێ و ئاسوودەبن

کرێکاران و زەحمەتکێشانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستانیش بارودۆخیان زۆر خراپترە 

بەگشتی  لەکرێکارانی ئێران. خەڵکی کوردستان 
و کرێکاران و زەحمەتکێشان بەتایبەتی بەهۆی 
بەرزبوونەوەی ڕێژەی بێکاری وهەژاری و 

  م دۆخه نالەبارەدا دەگوزەرێن هەربۆیە چیتر ئه
سەخت و نامرۆڤانەیە شایستەی قبوڵکردن 
نییە. ئیتر بەسە چیتر ناکرێ ژیانی ئێستاو 

ت و  سیاسه  کانی داهاتویان بسپێرین بە وه نه
 ی مافیاکانی ئیسالمی ئاخوندی ئێران. مامەڵه

بەگوێرەی ڕاگەیاندنەکانی ئێران چەند کەس 
لەکرێکارانی کارخانەی "چوار گونبەد" لە 
شاری سیرجان، ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی 

بە هۆی دواکەوتنی ۸۹۳۱ی خەرمانان، ١
مووچەونەبوونی، بە نووسراوە لەسەر 

داکوتانی لەسەر دەروازەی ئەم  پارچەیەک 
کارخانە، بانگەوازیان بۆ فرۆشتنی 

 1گۆرچیلەکانی کردووە
ڕەمەزان شاسواری، بەرپرسی شورای 
ئیسالمی ئەم کارخانە لە وتووێژیکدا لەگەڵ 
هەواڵدێری ئیلنا وتوویەتی: کارخانەی مسی 
"چوار گونبەد" بە بەراورد لەگەڵ کارخانەکانی 
دیکە، سەرەڕای ئەوەی کە مووچەی کەمترە، 
دوو مانگیشە کرێکارەکانی ئەم کارخانەیە 

 1مووچەیان وەرنەگرتووە
هەروەها شاسواری باسی لەوە کردووە، کە 
ئەم کارخانە لە دوو ساڵی ڕابردوودا، 
یەکەمجار بە کەمکردنی کاتژمێری کارەکەیان 
و کەمکردنی ڕێژەی گرووپە کاریییەکان، هەتا 
کەمکردنەوەی مووچە، لە ئاکامدا وای لێ 
هاتووه، کە کرێکارانی ئەم کارخانە نانی 

 1شەویان نەبێت
ئەمە لە حاڵێک دایە، کە حامدی هادیان، 
بەرپرسی ئیدارەی کاری شاری سیرجان بە 
هەواڵدەریی ئیلنای وتووە: "ڕێکالمی فرۆشتنی 
گورچیلەی کرێکارانی ئەم کارخانە پێکەنینییە و 
جیددی نییە"، هەروەها باسی لەوە کردووە، کە 
لە کوێ دونیا کرێکارێک بە وەرنەگرتنی یەک 
مانگ مووچە، گورچیلەکانی خۆی دەفرۆشێت، 

 1ئەم کرێکارانە ویستوویانە گاڵتە بکەن
ئەم شێوە بیرکردنەوەی بەرپرسانی ڕێژیمی 
تیرۆریستی کۆماری ئیسالمی و گاڵتەکردن بە 
ژیانی خەڵک لە ئێراندا وای کردووە، کە ڕێژەی 
هەژاری لەم واڵتە گەیشتووتە ئاستێک کە 
هاوواڵتییانی ئەم واڵتە بۆ بژیوی ژیانیان 
ئامادەن ئەندامانی جەستەی خۆیان بفرۆشن، 

هەزار تمەنی،  /٢١پێدانی مووچەی مانگانەی 
لەم بارودۆخە ئابوورییە کە لە ئێراندا هەیە 

 1زۆرتر لە شانۆیەکی کومێدی دەچێت
لە الیەکی دیکەشەوه، عەلی خودایی یەکێک لە 
ئەندامانی کرێکاریی شۆرای بااڵی کار لە 
وتووێژیکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی "شەرق" لە 

ی خەرمانان، بە ١ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی 
پاساو هێنانەوە، کە ئەم کێشە لە زۆربەی 
کارخانەکان هەیە، لە خاوەن کارخانەکان 
داکۆکی کردووە و وتوویەتی: بە 
باڵوکردنەوەی وێنەی ئەو نووسراوە و 
گۆشارهێنان بۆ ڕای گشتی هیچ شتێک 
چارەسەر نابێ و ئەو کەسانەی کە بیریان لە 
نووسینی ئەم نووسراوە بانگەشەیییە کردووە، 
لەگەڵ دژکردەوەی توند بەرەو ڕوو دەبنەوە. 

 1واتە هەڕەشەی ئاراستەکردوون
ئەوەتە، بەهۆی بێ ڕوحمی و سەرکوت 

وچەوسانەوە وبێکاری وهەژاری زۆرەوە 
خەڵکی کوردستان بەناچاری ڕوودەکەن کاری 
تاقەت پڕوکێنی کۆڵبەری کە وێڕای کاری 
سەخت و پڕ ئازار وناڕەحەتی ڕێگا و سەرما 
وگەرماوە دووچاری بوونە قوربانی بوون و 
کەم ئەندام بوونیش دەبنەوە بەهۆی تەقەکردن 
و دانانی مین وئەل ام لەڕێگاکانیان لەالیەن 
چەکدارانی تیرۆریستی ئیسالمی ئاخوندەکانی 
ئێرانەوە، کە بەوهۆیەوە ڕۆژانە کۆڵبەران 
دەبنە قوربانی و کەم ئەندام دەکرێن، کاتێک 
کەم ئەندامیش دەکرێن هیچ جۆرە 
هاوکارییەکی ماددی و یارمەتیەک نادرێن 
بۆچارەسەرکردن و تیمارکردن و دابینکردنی 
خۆیان و خانەوادەکەیان کە زۆرینەی جار 
خەڵک کۆمەک وهاوکارییان پێشکەش دەکات، 
لەنێو ڕێزی کۆڵبەراندا کەسانی بەتەمەن و 
گەنج هەیە. لەناو کەسانی بەتەمەندا نەخۆشی 
درێژخایەن هەیە و لەنێو گەنجانیشدا گەنج 
والو هەیە خاوەن بڕوانامەی جۆراوجۆر هەیە 
کەبەهۆی بێکاری زۆرەوە تووشی کاری 
کۆڵبەری بوون. ئەرکی سەرجەم ژنان و 
پیاوانی کرێکارو مامۆستایان وجەماوەری 

تکیش و کۆڵبەران و ئازادیخواز  حمه زه
ڕێکخراو  کگرتووبن خۆیان  ویەکسانیحوازە یه

بکەن لەبزووتنەوەی شوورایی خەڵکی 
کوردستاندا. ناکرێت چیتر مرۆڤە 
چەوساوەکانی کۆمەڵگەی کوردستان پەرش و 
باڵو بن. پێویستە خۆیان ڕێکخراو بکەن 
لەجۆری بزووتنەوەی شوورایی دا لەناوەندی 
کارکردن و شوێنی نیشتەجێ بوونیاندا و 
لەگەڕەکاندا بەهەرجۆرێک بۆیان دەکرێت 
شووراکان پێک بهێن و گەشە بە بزووتەوەی 
شوورایی بدەن، بۆئەوەی لەدوایی ڕووخانی 
سیستەمی تیرۆریست و دژە ئینسانی ئیسالمی 
ئێران خەڵکی کوردستان لەڕێگەی شووراکانی 
خۆیانەوە یاسا و سیستەمی شوورایی و 
حکومەتی شوورایی لەڕۆژهەاڵتی کوردستان 
دابمەزرێنن، بۆئەوەی وەکو خەڵکی باشووری 
کوردستانیان لێ بەسەرنەیەت کە ساڵ 
لەدوایی ساڵ ڕوبەڕوویی کێشەوقەیرانی زیاتر 
دەبنەوە دەبێت جیاوازتر تێکۆشان بکەن بۆ 
هێنانەدی ماف و ئازادییەکانیان ئەویش 
گەشەدانە بەبزووتنەوەی شوورایی خەڵکە، 
هەروەها خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
پێویستە هاوکار وپشتیوان بن لەگەشەدان بە 
ناڕەزایەتییەکان و ڕێکخراوبوونی کرێکاران و 
خەڵکی زەحمەتکێش و چەوساوەی ئێران بۆ 
هێنانەدی ماف و ئازادییەکانیان وتێکۆشان بۆ 
هێنانەدی سیستەم و حکومەتێکی شوورایی 
لەئێراندا. لەبەرئەوەی بەدامەزراندنی حکومەتی 
شوورایی لەئێران زامنی ماف و ئازادییەکانی 

 خەڵکی کوردستان مسۆگەرترە...

 ێکۆشان بۆحکومەتی شورایی زامنی مافەکانی کرێکارەت
 عبدالرحمن رسول  
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 رێگای ژنانی کرێکار بکەنەوە

ژنانەکردنی ڕوو لە زیادبوونی هێزی کار بە 
تایبەت لەو بەشانەی سەقامگیریی و 
لەباربوونی هەلی کار و حەقدەستیان زۆر لە 
خوارەوەیە، بەردەوامی نابەرابەری توندی 
سەرکوتی ژنان قوڵ دەکاتەوە. لەبەرئەوەی کە 
ژنان لەچاو پیاوان حەقدەستی کەمتر 
وەردەگرن بارودۆخی کاریان نالەبارترە و تا 
ڕادەیەکی زۆر لە ساختاری ئیتحادیەکان وەال 
دەنرێن، لە چەوساوەترین بەشەکانی چینی 
کرێکار بە ئەژمار دێن. لەگەڵ بارودۆخی 
نالەباری چەوساندنەوە ئێمەی ژنان لە شوێنی 
کار قوربانی توندوتیژی جنسین، بەهۆکاری 
ژن بوون مافی پێشکەوتنی کاریی یان مافی 
ئیمکانی هەلی کارمان نییە. ئەوە لەحالێکدا بوو 
دەبوو ئێمە جەستەمان نیشان بدەین یان 
بیسەلمێنین کە بە هیوای مناڵ بوون نین یان 

 ئەوەی کە بیشارینەوە مناڵێکمان هەیە.   

ئەم زوڵمە بۆ ژنانی پەنابەر و کۆچبەر چەند 
بەرامبەرە. لە ئەمریکا و هەروەها ئەوروپاش 
ژنانی ئەمریکای التین، ئافریقایی، ئاسیایی و 
ڕۆژهەاڵتی ئوروپا لەیاسای هەاڵواردن ئامێز 
بۆ بیانیەکان، دەرکردنی زۆرەملێ، 
بەدواداچوونی پۆلیسی و چەوساندنەوەی روو 
لە زیادبوون لە خراپترین ئیشەکان مژوڵی 
کارن و ئازار دەکێشن. ئەوە لە حاڵێکدایە کە 
هاوکات ڕەگەزپەرستی و دژە پەنابەریی ڕاستە 

 توندرەوەکان لە حاڵی پێشرەوی دایە. 

ژنانی ڕەش پێست تەنانەت لە واڵتی خۆیان 
زوڵ  لێکراوترین و چەوساوەترین توێژی 
کۆمەڵگەن. ئەگەرچی لە زۆربەی واڵتان 
یاساگەلێک بەدژی هەاڵواردن، بۆ مافی 
هاوسەرگیری و زەواجی هاوڕەگەزخوازان یان 
هەڵبژاردنی پێناسەی جنسیەتی  پەسند کراوە، 
بەاڵم ژنانی هاوڕەگەزخوازو ترنس لە شوێنی 
کاری خۆیان دەکەونە بەر هەاڵواردن و 
توندوتیژیان بەرامبەر دەکرێ، لە ژێر 
بەدواداچوونی پۆلیس و دامەزراوە 

دەوڵەتیەکانن و هەروەها لە کۆمەڵگە 
دوورخراونەوە و کەوتوونەتە پەراوێزەوە، 
چونکە بەرابەری لە بەرامبەر یاسا بە مانای 

 بەرابەری لە ژیان نییە. 

هەربەو هۆکارەیە بۆ کۆتاییهێنان بە کار لە   
بارودۆخی پڕ مەترسی و ناسەقامگیر، بۆ 
دامەزراندنی دائیمی هەموو کرێکاران، 
حەقدەستی بەرامبەر بۆ کاری بەرامبەر، 
بارودۆخی بەرامبەر و مافی وەک یەک، 
پەروەردەی بەرامبەر و هەلی کاری وەک یەک 
و دابەشبوونی کاتژمێرەکانی کار لە نێوان 
کارمەندان و بێکاران بە حەقدەستی تەواو 
خەبات دەکەین. ئێمە خوازیاری دامەزراندنی 
کومیتەکانی ژنان لەهەموو شوێنەکانی کاری و 
لەهەموو دامەزراوە کرێکاریەکانین. کۆتایی بە 
هەاڵواردن بێنن! سەرەرای ئەوە لە حالێکدا کە 
سەرمایەداری ژنان لە چوارچێوەی 
بەرهەمهێنان دەخاتە ژێر گوشارەوە 
بەرپرسیارێتی کاری دووبارە بەرهەمهێنان 
وەئەستۆ ناگرێ. ئەم ئیشی دووبارەکردنەوەی 
بەرهەم لەماڵەوە بە شێوەی خۆڕایی ڕوودەدا 
و بەئەژمار دێ، ئیشی ڕۆژانەی ژنان دوو 
بەرامبەر دەکاتەوە. ئەوە لە حالێکدایە کە لە 
زۆربەی واڵتانی پێشکەوتوو و ناوەندی 
شارەکان، هەروەها لە بنەماڵە کرێکاریەکان، 
هەوڵی ڕاگواستنی ئەم ئەرکە لەسەر شانی 
کرێکارانی ناوماڵە کە زۆربەیان ژنانی 
پەنابەرن. لە هیچ کوێی جیهان کاری ناو ماڵی 
بێ موچە  بەو شێوە لەناوناچێ. لە هەژارترین 
ناوچەکان و هەروەها لە واڵتانەی کە 
پێشکەوتنی ئەوتۆی بەخۆیەوە نەبینیوە و لە 
گوندەکان، کاری ناوماڵ بە تەواوی بە ژنان و 
کچان دەدرێ. چوونکە بەشێکی زۆری قازانجی 
سەرمایەداران لە کاری ناوماڵی بێ موچەدایە، 
بەو هۆکارەی کە ناچار نین پارەی ئەو بەشە 
لە کرێکاران بدەن. کارێک کە پێویستی 
هەڵسوڕانی بەرهەمهێنانی ئەوانە وەکو و 
دابینکردنی خۆراک، جل و هتد.....یە.  هەروەها 
بەو شێوە ساحبکاران ناچار نین بۆ چاوەدێری 

بەشێک لە هێزی کار کە بۆ سەرمایە بەرهەم 
هێنەر نین، حەقدەستێک بدەن. ژنانی کرێکار، 
بێکاران، مناالن وەک جیلی کرێکارانی داهاتوو 
یان ئەو کەسانەی لە ناوماڵ چاوەدێری 
پەکەوتووان دەکەن زۆربەیان لە ژنان پێک 
دێن. پشتیوانی لە پڕوپاگەندە و ڕەوایی 
بەخشین بە کلتوری پیاومەزنی کە بەپێی ئەو 
روانگە منداڵداریی و کاری ناوماڵ ئەرکی سەر 
شانی ژنانە دەبێتە هۆی ئەوەی ئەم دزی و 
گەندەڵیەی سەرمایەداران بە نهێنی بمێنێتەوە و 

 پەردەپۆش بکرێ. 

وەک گروپی نان و گووڵە سوورەکان لەسەر 
ئەو بڕوایەین کە تەنیا کرێکاران ئەوانەی 
بەرهەمهێنەری هەموو سەروەتی کۆمەاڵیەتین، 
سەروەتێک کە سەرمایەداران دەستیان 
بەسەردا گرتووە، دەتوانن نیزامی زوڵ  و 
چەوساندنەوە کۆتایی پێبێنن و چینی کرێکار لە 
خەبات و بەرخودانی خۆی دژی 
چەوساندنەوە، هاوبیر و هاوخەباتەکانی لەناو 
ئەوانەدا دەبینێتەوە کە خوازیاریی کۆتاییهێنان 
بە هاوسەری کۆیلەیی بن و خوازیاریی 
سەربەخۆیین بەراپەرین. کۆیلەیەک کە بەهۆی 
ڕەنگی پێست، مەیلی جنسیی، رەگەز، نەتەوە و 
پرس گەلێکی لەو جۆرە بەسەر ئەواندا 
سەپاوە. وەها یەکگرتوویەک بە رێبەریی 
کرێکارانە کە دەتوانێ بەراستی بەسەر 
سەرمایەداری سەرکەوێ، نەک ئەوەی متمانە 
بە ئۆپۆزیسیونە جۆراوجۆرە بورژوازیە 
دەولەتیەکان بکات کە لە الیەن بەشە 
پێشکەتووەکان رێبەری دەکرێن، چوونکە ئەوان 
تەنیا بەشگەلێک لە بەرژەوەندیی کاربەدەستان 
دەخەنە دەستووری کاری خۆیانەوە کە 
لەراستیدا بە هۆی چەوساندنەوەی هێزی کاری 

 ئێمە ژیان دەکەن. 

بۆیە ئێمە لەسەر ئەو بڕوایەین دەبێ هەموو 
پەیوەندیەکان لەگەڵ سەرمایەداران، هەروەها 
لەگەڵ دەوڵەتەکان و ئەو حیزبە سیاسیانەی 
خواستی ئەوان نوێنەرایەتی دەکەن یان لەگەڵ 
نوێنەرانی ڕواڵەتی چینی کرێکار کە لە دەوڵەت 

و کاربەدەستان حەقدەست وەردەگرن و 
بەرتیل وەردەگرن و خیانەت بە کرێکاران 
دەکەن، بپچڕێ. ئەوە بەو مانایەیە کە ئێمە 
الیەنگری سەربەخۆیی سیاسیی چینی 
کرێکارین و لە هەموو هەنگاوەکان کە لەو 
ڕاستایەدا هەڵبگیرێ پشتیوانی دەکەین. خەباتی 
ئێمە بۆ رزگاری ژنان بۆ دامەزراندنی 
حیزبێکی شۆڕشگێری ئەنتەرناسیونالیستی لە 
چینی کرێکار لەهەر واڵتێکە. بۆ ئەو ئامانجە 
پالنێکی شۆڕشگێرانەی دژە سەرمایەداری و 
کرێکاری ستراتێژی شۆڕشێکی سۆشیالیستی 
زەرورەتی هەیە. ئەم پالنە شۆڕشگێرانە 
دامەزراندنی دەوڵەتێکی کرێکاری وەکو و 
پەرژینێکی بەرگریکار لە بەرەنگاریی بۆ 
لەناوبردنی سەرمایەداری بەهەموو جۆر و 

 شکڵەکانی زوڵ  و چەوسانەوە دەبێ. 

بژی خەبات بۆ ئازادیمان، خەباتێک لە 
بارودۆخێکی بەرابەر و هەمەالیانە 
لەگەڵ تەواوی زوڵ  لێکراوان و 
چەوساوەکان، بە ستراتیژی شۆڕشی 

 سۆشیالیستی

بژی شۆڕشی سۆشیالیستی وەکو و 
ڕزگاری یەکجارەکی ژنان و هەموو 
مرۆڤایەتی لە کۆت و بەندی هەنووکەیی 

 زوڵ  و چەوساندنەوە 

وەرن بە یەکەوە گروپی نێونەتەوەیی 
ژنانی نان و گووڵە سوورەکان بنیات 

 بنێن 

 سەرچاوە چین بە دژی چین

       نوسخەی ئاڵمانی
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من بێدەنگ دانشتبووم، سەرنج  دەدایە 
ڕوخساریان، ئەوان بەدەنگی بەرز قسەیان 
دەکرد، نەک هەر دەستەکانیان، لەکاتی 
قسەکردندا دەجواڵن، چاو و برۆشیان بۆ 
دەجواڵن، لەوە دەچوودەست جواڵندن بەس 
نەبێت بۆ گەیاندنی مەبەستی قسەکانیان. 
سوودی نەبوو، کەسیان ملی نەدەدا بەقسەی 
ئەوی تریان. تا دەهات دەنگەکان بەرزتر و 
جوڵەی دەست و چاو و برۆیان زیادی 
دەکرد.هێندە سەرنج  دابونێ سەرم گێژی 
دەخوارد، تەنگە نەفەس بووبووم، گران 
هەناسەم بۆ دەدرا و خەریک بوو دەخنکام 
بۆیە بەبێ ئەوەی داوای یامەتیان لێبکەم، 
بەپرتاو چوومەدەرێ و تا دیوی حەوشە 

 1نەوستام
من زۆر دڵتەنگ بووم و پەشیمان بووم 
لەوەی، سکااڵم تۆمار کردووە، من دەمتوانی 
لەڕێگەیەکی ئاسانتر و مسۆگەرترەوە مافی 

 1خۆم بەدەست بێن 
کارەکەم لەدەست دا، بڕیاریان دا کەنابێت 
هەرگیز بگەڕێمەوە بۆ سەر کار، ئایا مافی 
خۆم نەبوو، داوای هۆکاری ئەم بڕیارەیان لێ 
 بکەم؟، داوایەکی وا چ شەرمەزارییەکی تیایە؟

کەس وەاڵمی نەدامەوەو گوێی لێ نەگرت ، 
بۆیە سکااڵم لەسەر تۆمار کردن، ئێستەش 
ئەوان، بەرێوەبەر و لێپرسراوانی کارگێڕی 
کارگەکەو پارێزەرەکەم و نوێنەرانی سەندیکاو 
مافی مرۆڤ لەژوورەوە، بەو قیژەقیژو 
چەلەحانێیە، لەهۆکاری دەرکردنەکەم 

 1دەکۆڵنەوە
چوارساڵ لەو کارگەیە کارم کرد، چوار ساڵ 
ئیشەکەم تەنیا قۆپچە دادوورین بوو، چوار 

ساڵ تێپەری پلەیان بەرز نەکردمەوە بۆ 
چنینی کونی قۆپچە، چوارساڵە کرێی ئەو 
ئیشەی دەیکەم وەک خۆیەتی، تاکە فلسێکیان 
بۆ زیاد نەکردووم، هەر ڕۆژەی بەبیانویەکەوە 
بڕێک پارەم لێ دەبڕن. ئێستەش بەبێ ئەوەی 
بزان  تاوانەکەم چییە، لەکارەکەم دەرکراوم. 
تاکە سەنعاتێکیش کە بیزان  قۆپچە دادوورینە، 

 1نازان  چۆن بەدوای کاردا بگەڕێ 
لەبیرمە ئەو ڕۆژەی فۆڕمی کارم لەو کارگەیە 
پڕکردەوە، شڵەژابووم، ترسێک لەناخمدا 

 :دەجوواڵ، بۆیە لە کارمەندەکەم پرسی
ئێوە دەزانن من زۆر لەوە دەترس ، ڕۆژێک  _

 1بەبێ هۆ دەرم بکەن
وەاڵمی پرسیارەکەمی نەدایەوە، تەنها بە 
حەپەساوی لەڕوخساری ڕوانی  و بزەیەکی 
ساردی خستە سەر لێوی، هەست  کرد من 
زۆر بە سووک دادەنێت و هیچ دڵسۆزیەکی 

 1نییە بۆم تا یارمەتی  بدات و تێمبگەیەنێت
بەدرێژایی ئەو چوارساڵەی کارکردن ، ئەوەی 
هەمیشە سەرنجی ڕادەکێشام، ئەو بەسووک 
زانینەی ئێمە بووالی ئەوان، سووکایەتی 
سووژنێک بوو، ڕۆژانە دەچەقیە چاومان و 

 1دڵمانی ئازار دەدا
هەست  کرد کەمێك ئاه  پیاداهاتۆتەوە، 
هەناسە سواری و سەرەگێژەکەم چابووە، 
گەڕامەوە ژووری بەڕێوەبەری کارگەکە، 
بەردەوام بوون لە قسەکردن و دەست 

ڕاوەشاندن و چاو برۆ جواڵندن، بەاڵم تۆنی 
قسەکردن نەرم و دۆستانە بوو، جووڵەی 
دەست و چاو و برۆشیان، ئارام بەخش بوو، 
گەشی ڕوخساری بەڕێوەبەر و کارمەندەکانی 
نیشانەی سەرکەوتنیانی دەبەخشی، وەک 
چۆن چاوی حیزی پارێزەرەکەم و هەردوو 
نوێنەری سەندیکا و مافی مرۆڤ، خەنجەری 

 1دۆڕاندنیان لەسەر سنگ  چەقان
پارێزەرەکەم بەشەرمەوە ڕووی تێ کردم و 

 :وتی
تۆ ناتوانبت داوای هۆکاری دەرکردنەکەت  _

بکەیت، چونکە تۆ لەفۆرمی دامەزراندنتا 
لەکارگە، واژۆی ئەوەت کرووە، کە 
بەڕێوەبەرانی کارگە، هەرکاتێک بیانەوێ 

 1دەتوانن بێ ئاگادار کردنەوەت، دەرت بکەن
نوێنەری سەندیکا هیچی بۆ وتن پێ نەبوو، 
بەاڵم نوێنەری مافی مرۆڤ، دەستی برد و 

 1بەفیزێکەوە نامەیەکی دایە دەست 
 :پرسی 

 1ئەو نامەیە چییە، بەڕێز _
 :لەسەرخۆ وەاڵمی دامەوە

ئەو نامەیە بەرە بۆ ئۆفیسەکەمان، تا لە  _
لیستی بێکاراندا ناونووست بکەن، خوا 

 1گەورەیە
منیش قەڵەمەکەی بەردەستی پارێزەرەکەم 
هەڵگرت، بەخەتێکی گەورە لەسەر نامەکەم 
نووسی، خوا و نامەکەم لە چنگمدا 
گرمۆڵەکردوو، خستمە ناو سەبەتەی خۆڵی 

 1ژووری بەڕێوەبەر و چوومە دەرەوە
 

  سیروان عەبدواڵ محەمەد

گۆشەیدئەیەبدودهونەر،دگۆشەیەکیدت یبەتیدبۆپێشەوەیەدکەد ەهەردژم رەیەکدادب بەتێکیدئەیەبیدی  دهونەرید ەشێوەید
 هۆنراوە،دتێکستیدئەیەبی،دوەرگێرا ،دباڵویەک تەوە،دی خویدیین نەد ەگەڵدئەییبدودهونەرمەندێکدی  دن س ندنی  درێکدیەخ ت...د
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 نان و دۆی گەرم
 

بەناخێری گیان ، وام 
بەباشزانی لە شەقامی 
کاکەحمەیی شێخەوە، بە 
پیاسە داگەڕێ  و لەبەردەم 
مزگەوتی گەورەوە بچ  
بۆالی کتێبفرۆشەکانی 
بەردەرکی سەرا.ا گەیشتمە 

ناو هاوارهاواری فرۆشیارە دەستگێڕەکان، 
پیرەپیاوێکی جوان، هەرچەند ڕیشی پاک تاشیبوو، 
بەاڵم نەداری و ماندوێتی لەسەر مووەکانی سمێڵە 
زەردباوەکەی دەدرەوشانەوە، جامانەیەکی ڕەش 
و سپی چڵکنی لەسەر کردبوو، جووتێک کەوشی 
زۆر کۆن لەپێیداو پەنجەگەورەی قاچی چەپیشی 
لە نوکی کەوشەکەوە سەری دەرهێنابوو، قاتێک 
جلی کوردی قاوەیی لەبەردابوو، لەسەر شۆستەی 
جادەکە، چەندین کراس و تیشێرتی کۆنەی کوڕان 
و کچانی ئەوروپای لەسەر پارچە کارتۆنێک 
هەڵڕشتبوو، زۆرینەیان بە پیتی ئینگلیسی 
ریکالمیان لەسەر نوسرابوو، بەشێکیشیان وێنەی 
جۆراوجۆر... هەروا سەرنجی کابرام دەدا، کەچی 
لەپڕ چاودێرێکی شارەوانی تێکسمڕاو، کە 
پێدەچوو بەرتێل قەڵەوی کردبێت، لەشانی منەوە 
بە دەنگێگی قەبە و قورس، به کراس فرۆشەکەی 

 ""نەموت لێرەیا کراس مەفرۆشە؟ -گوت:
فرۆشیارەکە هەناسەیەکی هەڵکێشا و بەدەنگێگی 

 ""کوا بە منت وتوە -ناسک و پڕ لە ترس گوتی:
کابرای چاودێر زیاتر دەنگی بەرزکردەوە 
بەسەریا، بەجۆرێک کە تفی ناو دەمی بەر 

"درۆ مەکە، دوێنێ خۆم  -پەناگوێی منیش کەوت:
فرۆشیارەکە، هەمان  "پێ  نەوتی لێرەیا نەتبین 

هەناسەی دووبارەکردەوە، وەک ئەوەی نەبوونیی 
ناخی دڕکئاژن کردبێت و ئیتر درۆکردنی لەپێناو 
بەدەستهێنانی ناندا بۆ گرنگ نەبێ، بە بزەیەکی 
لێوان لێو لە ماڵوێرانی و دەربەدەری و 

"بەڵێ درۆمکرد  -سەرگەردانییەوە وەاڵمی دایەوە:
کوڕم، مەجبوورم بۆ پەیاکردنی نان درۆبکەم، 
هەی خوامکرد بەگژ ئەم حوکمەتە ناکوردییە، کە 
منی فێرە درۆکردو تۆش فێری نەڕەنەڕ بەسەر 

کابرای تێکسمڕاو بەم وەاڵمە  "فەقیرو هەژارا
بێدەنگبوو، وەک ئەوەی لەدوورەوە گولـلەیەکی 
سڕبوون سەری زمانی پێکابێ، زمانی لەگۆ کەوت 
و گێژەگێژ پیرە پیاوی بەجێهێشت، منیش 
دڵخۆشبووم بەوەی کە بەجێیهێشت، چونکە 
یەکەمجار بوو ببین  )هاواڵتی کوردو پیاوێکی 
حکومەتەکەی کورد( بەبێ توندوتیژی و 

 شەڕەبەرد و جنێودان لە یەکتری تێبگەن...

 تابلۆ با خۆی دەنگ هەڵبڕێ
 بێریڤان محەمەد

دەمەوێ بەکورتى ئەوە بڵێ ، باشە بۆ دەبێ تەنها ئێمە خۆمان لە تابلۆ نەخشێنراوەکانى 
خۆمان بگەین، من و هاوڕێکان  کاتێ 
پێکەوە کۆدەبینەوە زۆرجار ئەم 
پرسیارە دەبێتە خەمێکى گەورەمان و 
گەنگەشەى وەاڵمەکەشى دەمانباتە 
نێو دنیایەکى ترەوە. ئەوە ڕوونە 
تابلۆکانى ئێمە تەنها بۆخۆمان نین، 
کاتێ پێشانگەکان دەکەینەوە وێنەکان 
نمایش دەکەین بۆ هەمووانە. 
بۆخۆمان بەداخەوە زۆرجار ئاشکرایە 
بۆ ئێمەو دەبینین بینەر تەنها دیوێکى 
وێنەکان دەبینێ کە ئەویش تەنها 
ڕەنگەکانەو هیچی تر لەکاتێکدا ئێمە 
دنیایەک تێڕوانین و نیگارى قوڵمان تێداچاندووە. هەڵبەت ئەگەر لەسەر ئەم بابەت بچین 
زۆرى دەوێ بەدەیان پەڕەش تەواو نابێ. ئەوەى کە ئێستا بوەتە خەمى من چۆن بتوان   
وا لە تابلۆ و بینەر بکەم لەیەک بگەن؟ چونکە ئەو ئاوێنەیەى کە ئێمە داى  دەنیێن 

 تەماشاکەر بەئاسانى خوى تێدا ببینێنتەوە.
ئەگەر لەئاوێنەکەدا ئەوە بەرجەستە نەکرا، بێگومان ناتوانرێ  قەبارەى خۆى بەگەورەى 
دابنێت، کە من یان هەر شێوەکارێکى تر دەمانەوێ وە گرنگى وێنەکانیش لەوەدایە خۆى 
بدوێ ئەگەر دوور لە ئامێزى ئێمەش بوون، بۆیە ئێستا خەمى گەورەى من بۆ ئاینندە 
ئەوەیە ئەوەى ئامانجە هەر وەکو لەناونیشانەکادا ئاماژەم پێداوە کارى بۆ دەکەم 
بەشێکیش  بڕێوە دەبێ لەگەڵ قوڵى ئەو هونەر کە دەست  پێکردووە بەناخى بینەرانى 

 هونەردۆستاندا بچمەوە هەڵبەت هەرچەندە ئەمەکارێکى قورس و گرانیش بێ.  

 

 خوا

دوو بەرهەمی 
 هونەرمەند هیوا سالح 
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کرێکارانی سۆپەرمارکێتێک لە ئەمەریکا ماندەگرن و )جۆن 
بایدن(یش کە خۆی بۆ سەرۆکی ئەمەریکا هەڵدەبژێرێت دەچێتە 

 ناو ڕێپێوانی کرێکارانەوە!

کرێکارانی سۆپەرمارکێتی )ستۆپ ئەند شۆپ( کە دەکەوێتە 
ناوچەی دۆرشەستەرەوە لە ناوشاری بۆستن لە ویالیەتی 
ماسەچوسێتس ماندەگرن. مانگرتنەکەیان بەشێوەی ڕێپێوان 

 ئەنجام دەدەن. 

جۆن بایدن کە پێشتر جێگری سەرۆکی ئەمەریکا بوو، و 
ئێستاش دەیەوێت لە هەڵبژاردنی داهاتوودا خۆی بۆ سەرۆکی 
ئەمەریکا هەڵبژێرێت لەسەرلیستی دیموکراتەکان، دەچێتە ناو 

 ڕێپێوانەکە و تەئیدی داواکاری کرێکارەکان دەکات.

داواکاری و گلەیی و گازندەی ئەو کرێکارانە بریتیبووە لە: 
کۆمپانیای ستۆپ ئەند شۆپ خراپ مامەڵەیان لەگەڵ دەکات. 
هەروەها کۆمپانیاکە دەستی کردووە بە لێبڕینی پارە لە 
مووچەی کرێکارەکان بۆ هەقی بیمە و چاودێری تەندرووستی و 
زۆر بێمافی تریش. ئەوەی جێگەی باسە دەبوایە کۆمپانیاکە 
خۆی لەسەر حیسابی خۆی ئەو چاودێری و بیمەی 
تەندرووستی و بێمافییەکانیتر بۆ کرێکاران دابین بکات نەک بێت 

 لە پارە لە مووچەکانیان ببڕێت.

سۆپەرمارکێت لەخۆ  /٤٢جێگەی باسە کە ستۆپ ئەند شۆپ 
دەگرێت. کرێکارەکانی هەموو ئەو سۆپەرمارکێتانە لە سەندیکای

 ) یو ئێف سی دەبلیو( دا ڕێک خراوون.

سۆپەرمارکێتەکانی ستۆپ ئەند شۆپ بەشێکن لە کۆمپانیای 
وە  ٤/٦٢گەورەی هۆلەندی بە ناوی ئەهۆڵد دەلهایز وە لە ساڵی 

کەوتوونەتە کار. وا باس دەکرێت کە کۆمپانیای ئەهۆڵد دەڵهایز 
زۆر باش مامەڵە لەگەڵ کرێکاران دەکات و تەواوی بێنەفیت و 
چادێریە تەندرووستیەکانیان بۆ دابین دەکات. هەر بۆیەش 
کرێکارەکانی ستۆپ ئەند شۆپ داوا دەکەن بە هەمان شێوە 

 مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت.

دوای هەشت ساڵ لە تێکۆشان و ناڕەزایەتی دەربڕین لە پێناو 
 مافەکانیان کرێکارانی کۆریا دەگەن بە ئامانجەکانیان!

بەپێی هەواڵێک کە لە لەیبەرستارت و گلۆبەڵ یونیەن دا 
باڵکراوەتەوە، کرێکارانی کۆریای باشوور سەرکەوتن بەدەست 

 دەهێنن و دەگەن بە ئامانجەکانیان.

سەندیکای یو ئێن ئای، کە سەر بە سەندیکای گشتی کرێکارانی 
بەشی تەندرووستی و دەرمانسازیە، لە ماوەی ئەو هەشت 
ساڵەدا ڕابەرایەتی ئەو ناڕەزایەتی و تێکۆشانەی کرێکارانی 

 کۆریای کردووە.

ئەو کۆڵنەدانەی کرێکاران لە پێناو مافەکانیاندا سەرکەوتنی 
بەدوای خۆیدا هێنا. ئەوەبوو کە دەسەاڵتدارانی ناچارکرد کە 

ڕەشنووسێک ئامادە بکەن لەسەر باشترکردنی باری 
تەندرووستی و هێزی کاری سەربەتەندرووستی و 

ی نیسانی ١دەرمانسازی. ئەو ڕەشنووسە بوو بە یاسا و لە 
 دا سەرجەم یاسادانەران دەنگیان لەسەردا.٤/٦٢

ئەو یاسا تازەیە بە بازدانێکی گەورە دادەنرێت لە بارەی 
باشترکردنی خزمەتگووزاری بواری تەندرووستی و 

 دەرمانسازی لە کۆریای باشووردا.

نا سون جا کە سەرۆکی سەندیکای کرێکارانی بەشی  
تەندرووستی و دەرمانسازی کۆریای باشوورە؛ لە لێدوانێکیدا بۆ 
دەزگاکانی ڕاگەیاند وتی" ئەو یاسا تازەیە دڵنیایی دەدات کە 

هەزار کرێکار کە لە  //١کرێکاران ڕێز لە مافەکانیان دەگیرێت. 
بەشی تەندرووستی و خزمەتگوزاری تەندرووستی دا کار 
دەکات بەهرەمەند دەبێت لە سوودەکانی ئەو یاسا تازەیە. 
ئەمەش وا دەکات کە کرێکاران بتوانن بە شێوەیەکی باشتر 
خزمەتگووزاری تەندرووستی پێشکەشی نەخۆشەکانیان بکەن. 
ئەم سەرکەوتنەی کرێکاران تەنها سەرکەوتن نییە بۆ خۆیان، 

بەڵکو سەرکەوتنە بۆ هەموو خەڵکی کۆریا. چونکە هەموو خەڵک 
بە جۆرێک لە جۆرەکان بەهرەمەند دەبێت لە باشی 

 خزمەتگووزاری تەندرووستی لە کۆریادا."

شایانی باسە لە سەرتاسەری جیهاندا کرێکارانی بەشی 
تەندرووستی تووشی جۆرها گرفت دەبنەوە کە ناتوانن وەکو 
پێویست خزمەتگووزاری تەندرووستی بەشێوەیەکی باش 
پێشکەش بە نەخۆشەکانیان بکەن. لەوانە: کەمی کات کە 
دادەنرێت بۆ چاودێری هەر نەخۆشێک و چارەسەرکردنی؛ 
هەروەها زۆری سەعاتکارو کەمی هەقدەستی کرێکاران لەبەشی 
تەندرووستی. ئەمەش وادەکات تووشی ماندووبوونی جەسەدی 
و دەروونی ببنەوە و وایان لێدەکات کە نەتوانن بەباشی خزمەتی 

 تەندرووستی پێشکەشی نەخۆشەکانیان بکەن.

ئەم یاسایە هەردوو بەرە لێی سوودمەند دەبن. هەم نەخۆش و 
هەم کرێکاری بەشی تەندروستی و دەرمانسازی و بەشی 

 خزمەتگووزاری تەندرووستی. 

بۆیە کرێکاران پێیان وایە ئەگەر بێت و پارە بۆ بواری 
تەندرووستی تەرخان بکرێت سوودی دەبێت بۆ هەموو الیەک و 
تەواوی کۆمەڵگەکە لێی بەهرەمەند دەبێت.. بەمەش کۆمەڵگەیەکی 

 تەندرووستمان دەبێت.

جێگەی باسە کە یاسای تازە لە ئۆکتۆبەری داهاتوودا دێتەبواری 
 جێبەجێکردن.

کرێکارانی بەشی چاودێری تەندرووستی لە باشووری ئەفەریقا، 
دەست دەدەنە ناڕەزایی دەربڕین و خۆپیشاندان و ڕێگاکانی 

 شارێک دادەخەن!

بە پێی هەواڵێک کە وەکالەتی خەبەرگوزاری ئەفریقا ئەی ئێن 
ئەی باڵویکردۆتەوە، کرێکارانی بەشی چاودێری تەندرووستی 

خۆپیشاندانیان دەستپێکردووە و تەواوی ڕێگا سەرەکیەکانی 
 جۆبێرگیان داخستووە.  Joburgشاری   

داواکارییە دەستبەجێکانی ئەو کرێکارانە بریتیە لە دامەزراندنی 
هەموو ئەو کرێکارانەی کە بە کاتی و بە گرێبەست دامەزراوون، 

 بکرێنە کرێکاری بەردەوام.

ئەو کرێکارانەی کە بەگرێبەست بە شێوەی کاتی دامەزراوون، 
داوا دەکەن کە بکرێنە کرێکاری بەردەوام لە بەشی چاودێری 
تەندرووستی. کرێکارەکان داواکاریەکانیان ئاراستەی 
دەسەاڵتدارانی لقی گواتێنگ سەر بە بەشی تەندرووستی  

 کردووە.

لەالیەکەوە هەڵبژاردن بەڕێوەیە، و چەند ڕۆژێکی ماوە بۆ 
هەڵبژاردن، و لە الیەکی تریشەوە شەپۆلێک لە ناڕەزایەتی و 
خۆپیشاندان سەرتاسەری واڵتی ئەفریقای باشووری گرتۆتەوە. 

لە کرێکارانی بەشی چاودێری تەندرووستی کە  //١دەوروبەری 
سەر بە هۆبە و فەرمانگەی گواتێنگن ڕژانە سەرشەقامەکانی 
شاری جۆبێرگ و تەواوی ڕێگاکانیان داخست. ئەو کرێکارانە 
دەڵێن دەبێ دەسەاڵتدارانی بەشی تەندرووستی بێن و وەاڵم بە 

 داواکاریەکانمان بدەنەوە.

شاری جۆبێرگ تەواوی ڕێگاکانی لە الیەن خۆپیشاندەرانەوە 
داخراوە. کەس ناتوانێت نە بێتە ژوورەوە وە نە بچێتە دەرەوە. 
ئەمە قسەی یەکێک لە بەرپرسەکانی ئەو سەندیکایەیە بۆ 
دەزگاکانی ڕاگەیاندن.  هەر ئەو سەندیکایەشە بە ناوی ئێن یو 
پی ئێ دەبلیو کە ڕابەرایەتی ئەو خۆپیشاندانەی کرێکارەکان 

 دەکات.

جێگەی باسە بە پێی قسەی چاودێران و نوێنەرانی کرێکاران 
خۆپیشاندانەکە توندوتیژی تێنەکەوتووە و بە ئاشتیانە بەڕێوە 

 چووەو هیچ زیانێکی لێ نەکەوتۆتەوە.

 تونس بۆماوەی دوو ڕۆژ بەبێ هێڵی شەمەندەفەر بوون...

ی نیسان، ٤٢شەممە ڕێکەوتی ٢لە سەرلەبەیانی ئەمرۆوە 
هاتووچۆی شەمەندەفەر لە وێستگەی سەرەکی  پایتەختی تونس 
ڕاوەستا، هەروەها لە وێستگەی هەموو شارەکانی دیکەی تونس. 
بەمشێوەیە کرێکاران و گەشتیاران نەیانتوانی هاتووچۆی 

 شارەکان بکەن. 

ەوە ناڕەزایەتی  ٤/٦٤نەقابەی هێڵی شەمەندەفەر لە ساڵی 
دەکات لە لەکارکەوتنی هێڵی شەمەندەفەری نێوان هەردوو 
شاری سەفاقس و قفسە و توزر لە باشوور، کە بە ڕێگایەیکی 

 گرنگ دادەنرێت.

ئەم هێڵە ماددەی فۆرسفات لە کانی قفسەوە دەگوازێتەوە بۆ 
کۆمەڵگەی کیمیاوی لە سەفاقس، بەاڵم دەسەاڵتداران ناچاربوون 

ەوە بەهۆی مانگرتن و ناڕەزایەتیە  ٤/٦٤بەداخستنی لە ساڵێ 
کۆمەاڵیەتیەکانەوە، بەوهۆکارەوە لەوکاتەوە فۆسفات لە ڕێگەی 

 بارهەڵگرەوە دەگوازرێتەوە.

 1/5/2019( 51) ساڵی سێهەم، ژمارە

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنی: شوان عەزیز و ئاراس رەشید
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ڕووداوەکانی نێو ڕۆمانی )دایک(ی نووسەری سۆشیالیستی 
بەناوبانگی ڕووسیا و جیهان مەکسی  گۆرکی، لە پەنجەرەی 
گەڕەکێکی بەسام و پڕ دووکەڵی کرێکاراندا دەست پێدەکات، 
تا خوێنەر بتوانێ دیوی ناوەوەی کارەساتە جەرگبڕ و 
بەسوێکانی ژیانی کرێکاران و لەهەمان کاتیشدا ئەو 
دیمەنانەی کە پڕن لە خەبات و قوربانیدان، لە گۆشە 
جیاجیاکانی گرێچنەی ڕۆمانەکەوە )کە وێنای خەبات و 
تێکۆشانی چینی کرێکاری ڕووسیان( ببینێت و وەک 
ئەزموونگەلێک چاوی لێبکات. دایک لە ڕۆمانەکە سەرەتا 
تەمی ترسێک ئاسمانی دڵی داپۆشێ و ناتوانی بڕوا بەوە 
بکات کە کوڕەکەی و هاوەڵەکانی دەتوانن زۆر کاری مەزن 

ئەنجام بدەن. دایک ناهەقی نەبوو چونکە دایک سوپا و 
پۆلیس و جاسوس و بەکرێگیراو و دامودەزگای 
سەرکوتگەری زۆر و زەبەندی دەبینی. بەاڵم لە سیاق و 
لەگەڵ چوونەپێشەوەی ڕووداوەکان و قاڵبوونەوەی دایک لە 
خەبات و تێکۆشان و باوەڕی سۆشیالیستیدا، ئیتر لە ژنێکی 
ترسدارەوە دەگوڕێت بۆ ژنێکی نەترسی خەباتگێڕ. ئەگەر 
ئەمە نموونەی دایکێکی کرێکار بێت لە کۆمەڵگەی ڕووسی 
کە لەپێناو خۆشەویستی کوڕەکەی)پاڤێڵ( بچێتە کۆڕی 
خەباتی نهێنییەوە و پاشان وەک تێکۆشەرێکی سەرسەخت 
ئااڵی سووری خەبات بەرز ڕابگرێ، ئەوا دایکەکانی ئێمە، 
ئەو دایکانەی کە لەسەرەتای دەیەی هەشتاکانی سەدەی 
رابردوو بێئەوەی ڕۆمانی )دایک( بخوێننەوە و بێ ئەوەی 
مەکسی  گۆرکی بناسن و بێئەوەی لە بنەماکانی سۆشیالیزم 
حاڵی بووبن، جەسوورانە هەر هەموویان) تاک و تەرا نەبێ( 
ببوونە )دایک(ەکەی مەکیس  گۆڕکی و هەوڵیان دەدا لە 
پشت کوڕ و کچەکانیانەوە بوەستن و ببنە قەاڵ و 
پشتیوانییەک بۆیان. دایکی من )یادی بەخێر( لە یەکەم ڕۆژی 
زیندانیکردم لە ئەمنی کەرکووک، بەهاوکاری خوشکێک  و 
هاوڕێیەک  یەکەیەکە نووسراو و کتێبەکانی مارکس و 
ئەنگڵس و لینین و حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و هەروەها هەر 
نووسراوە و کتێبێکی کۆمۆنیستی تریان لەناو کتێبخانەکەم 
بینیبوو، دەرهێنابوو و دایک  خستبوونییە ناو فەردەیەک و 
دابوویە کۆڵ و لەناو گەڕەکی کرێکارنشینی ڕەحیماوەدا لە 
ماڵێکدا بۆی شاردبوومەوە. ئەو دایکانەمان گەرچی دڵیان پڕ 
ترس بوو ئەوەش ناهەقییان نەبوو، چونکە ڕژێمی سەدام تا 
بڵێی دڕندە و ستەمکار بوو، لەهەمان کاتیشدا ئومێدیان بە 
سەرکەوتنی ئێمە هەبوو. ماڵەکانمان جێگای کۆبوونەکان 
بوو. ئەمە هەر بەسەرهات و حیکایەتی )دایک(ی مەکیس  
گۆڕکی و من نەبوو، بەڵکو حیکایەتی هەموو ئەو دایکانە بوو 
کە ڕۆڵەکانیان )چ کوڕ یان کچ( خەریکی کاری سیاسیی 
نهێنی و کۆمۆنیستی بوون لە کوردستان. ئەمە حیکایەتی 
دایکی سەمیر نووریش بوو کە هەرچی جارێک سەرم لێیان 
بدایە بەوپەڕی ڕێز و ئینجا بە پێکەنینەوە پێشوازی لێ 
دەکرم. لە سەرەتای نەوەدەکانی سەدەی رابردووەوە ئەو 

)واتە دوای  ٤/٦٢دایکە زەحمەتکێشەم نەبینیبوو تا ئەمساڵ 

نزیک بە سی ساڵ( لە دوایین سەفەرم بۆ کوردستان 
فرسەتی ئەوەم بۆ ڕەخسا، سەری لێبدەم و لە هەواڵی 
بپرس . ئەویش سەرباری ئەوەی کە نزیک بە سی ساڵ بوو 
نەیبینیبووم و نەساغ بوو و نەخۆشی زۆری بۆ هێنابوو، 
کەچی زۆر بە چاکی ناسیمییەوە. حیکایەتی دایکەکانمان 
بەشێکن لە خەبات و تێکۆشانمان لەپیناو ئازادی و یەکسانی 
و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی. دایکانی ئێمە بڕوایان پێمان 
هەبوو، چونکە پەروەردەی دەستی خۆی بووین و دەیزانی 
و دڵنیا بوو لە دڵسۆزی و پاکی و سەرڕاستی و ئیرادەمان. 
ئەگەر دایکانی ئێمە نەیانتوانیبێ بە جوانی و بێ گرێ وگۆڵە 
قسەی دڵیان بکەن، ئەوا )دایک(ی )پاڤێڵ(ی مەکسی  گۆڕکی 

ئەوان ڕۆڵەیەکی پاک ئەو ڕازە زۆر بە ڕوونی دەدرکێنێ. ) 
و ڕووناکن کە حەقیقەت بۆ ئێوە دێنن، لە ئەنجامی 
تێکۆشانی ئەواندا حەقیقەت دێتە نێو ژیانی دژواری ئێمەوە 
ئێمە گەرم دادێنێ و گیانمان وەبەردەنێ. ئێمە لەدەست 
ستەمی کاربەدەستان و ئەو کەسانەی گیانی خۆیانیان پێ 
فرۆشتوون ڕزگار دەکا! لێتان ڕوون و ئاشکرا 

(.دایکەکانمان وردە وردە لەگەڵ هەڵکشانی زەمەن، بێ!
تەمەنی ئەوانیش بەرەو کۆتایی دەڕوا و جێمان دێڵن و 
لەگەڵ کۆچی خۆیاندا خەون و هیوا و ئاواتەکان دەبەنە ژێر 
گڵەوە، بەاڵم لە دووتوێی دڵی ئێمە و لەنێو الپەڕەکانی 
ڕۆژگاردا جوانترین وێنە لە دڵسۆزی و وەفاداری و 
خەمخۆری و پێکەنین و فرمێسک هەڵڕشتن و سوعبەت و 
تەنانەت جنێوە بەناو گاڵتەکانیان جێدێلن. ئەوانە دایکی پاڤێل 
و مەشخەڵ و سەمیر نووری و هەموو ئەوانە بوون کە 
دڵیان بۆ سۆشیالیزم و کۆمۆنیزم لێدەدا. ئەو دایکانەی کە 

ئێمە سۆشیالیستین. ئەمە مانای وایە دووژمنی دەیانزانی کە )
خاوەن موڵکایەتی تایبەتین کە بووەتە هۆی ناکۆکی خەڵک.. 
ئەوان لە دژی یەکتر چەکدار دەکا. ناکۆکی و ناتەبایی لە 
ئاشتی نەهاتوو پێک دێنێ و بۆ شاردنەوە و پینەکردنی ئەو 
ناتەباییەش درۆ دەکا. خەڵک فێری درۆ و دووڕوویی و 
دووژمنایەتی دەکا. ئێمە لەسەر ئەو باوەڕەین کۆمەڵێکی وا 
کە مرۆڤ تەنیا بەئامڕازی دەوڵەمەندبوون دەزانێ، 

ئێمە لە ئاست ئەو میهرەبانییە و ئەو کۆمەڵێکی نائینسانییە.( 
جوانییە و ئەو قوربانییەی دایکانمان چیمان لەدەست دێ، 
مەگەر سەری ڕێز و نەوازش لەئاست گەورەییان دانوێنین و 
بڵێن دایکە گیان، دڵنیا بن تا دڵمان لێ بدات و هەناسەمان 
بێت، هەڵگری هەمان ئەو ئاوات و خۆزگانەین کە ئێوە 
خەونتان پێوە دەبینی. ئێوە لەژیانتانا بەهۆی خەبات و 
تێکۆشانی ئێمەوە تووشی گەلێ چەرمەسەری وناڕەحەتی 
بوون، سەرباری ئەم بەڵێنەش لێمان گەڕێن ناو دڵتان ماچ 
بکەین و لەنێو تابلۆی جوانی خەباتی سۆشیالیستیدا 

 پەیکەرێکی شایستە بە خۆتان بۆ دروست بکەین.
 

تێبینی: ڕستە تۆخکراوەکانی نێو کەوانەکان لە ڕۆمانی 
 )دایک(ی )مەکسی  گۆرکی(یەوە وەرگیراون.
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)دایک(ی مەکسیم گۆرکی و 
 دایکەکانی ئێمە

 “مەشخەڵ“ عەبدواڵ سڵیمان

دەشتی جەمال وەاڵمی پرسیارێکی 
 خوێنەری بۆپێشەوە دەداتەوە...

  خوێنەرێکی بۆپێشەوە لەبەرامبەر باڵوبوونەوەی بابەتێکی نوێنەری فیدراسیۆن له
 توركیا لە ژمارەی پێشووی بۆپێشەوەدا دەڵێت:

هانی خەڵک دەدەن بۆ دەرچوون، هەروەها قاچاغچێکان سوودمەند دەبن  لەو  
کارە، قاچاغچێکان خواخوای قسەیەکیانە لە ڕۆژنامەیەکەوە، دوو ئەوەنندەی تن ی 

 .پێوە دەنێ  بە قازانجی خۆیان
حزبی سیاسی خوازیاری هاتنە دەرەوەی 
خەڵک نییە لەو شوێنەی بە شوێنی کناری 
سیاسی خۆی دەزانێت، بەڵنکنوو ڕێن نای 
خەباتیان نیشان دەدات...لەو بنارەیەوە 
سک تێ ی فیدراسیۆنی پەنابەران دەشتی 

 جەمال وەاڵم دەداتەوە...
 
ک فیدراسیۆن  وه  مال: ئێمه شتی جه ده

ین  ڵک بده هانی خه  نییه وه  تمان ئه سیاسه
جێ بهێڵن و ڕێگای  شوێنی خۆیان به که
ر، هاوکاتیش هانی  به  ری بگرنه نابه په
  وه مانه ین به  سیش ناده که

ک بۆ گۆڕینی  یه ڵبژارده هه  باتکردن نابێته ئیختیاری خه رجێکدا که  لومه هه له
 .  کانی تێدا ڕاگیراوه ئینسانه  مێک که نه هه جه
  ک نییه یه شه بلی ات و بانگه ها ته وه پێویستمان به  ئێمه  وه رێکه سه ش له م جۆره به

ڵدانی  رهه کانی سه هۆکاره  ن، چونکه ری بکه نابه ژیانی په ڵکی ڕوو له تاخه
وژمێکی  ته  نده وه مڕۆدا، ئه دونیای ئه  ک و له ڵگایه ر کۆمه هه ری له نابه ی په دیارده

ریی  نابه تی په تایبه . به بۆکردن نییه  شه بانگه پیویستی به  که  رفراوانه تی و به بابه
،  کانیدایه داری وناکۆکیه رمایه نیزامی سه ی له م، ڕیشه رده کی سه یه ک دیارده وه
کان،  تا دارمانی  نگ و پێکدادانی هێزه کان، جه سیاسی وئابورییه  یرانه قه

اڵت و  سه ی ده ژێرسایه له ت و ژیان.. که  منیه مانی ئه ڵگە ونه ی کۆمه شیرازه
ش  کانی سیناریۆی ڕه کیه ره سه  گۆشه  کاندا زاڵ بوو، بۆرژوازیه  ته حوکومه

پاڵ  زێدی خۆی له ڵهاتن له ری وهه نابه کانی په پۆله می ئیستاماندا، شه رده سه له
خۆشی..دا  ردو نه ی ده وه و باڵوبوونه ژاری و تێکچوونی ژینگه بێکاری و هه

ئیتر پێویستی  ک که یه مڕۆدا، دیارده دونیای ئه وام له رده کی به یه دیارده  کردۆته
ئێمه   وه رێکی تریشه سه ی بۆ بگرێ. له ره وسه  ڕێچکه تا   س نییه هاندانی که به

جی بوون وکۆچ  ڵبژاردنی شوێنی ژیان ونیشته ئازادی هه  بڕوامان به
  ربۆیه زانین، هه ر ئینسانیک ده مافی هه به  مه ، ئه رتاکێکە ی ژیانی هه وه وگوێزانه

شوێنی  له  وه مانه ین به سان بده هانی که  ش بەکاری خۆمان نازانین که وه ئه
ک  زارو یه مولکردنی هه حه ته ی  مایه  ببێته  وه مانه که   وه و حاڵه ویش به خۆیان، ئه

ڵکو  ، به ری تر سه رده ندین ده و کوشتارو برسێتی وچه شه ڕه ترسی و هه مه
 :  که  وەیه ئه  وه م باره زانین له تی خۆمانی ده سیاسه به  ی ئێمه وه ئه
تی  ی چینایه باتێکی شۆڕشگێرانه بۆ خه  شه ئاستێکی گشتیدا بانگه م، له که یه
ین بردنی  به ی گۆڕینی دۆخی ئێستای کوردستان و له ڕێگا چاره ین که که ده
نێت  ده  وه ڵکه خه پاڵ به  ی که ئاڵۆسکاوه  رجه لومه و هۆکاروهه کان و ئه مینه زه
ڵکی کوردستان  رپێی خه به خاته  ر، ده به ری بگرنه نابه ناچاری ڕیگای په به

دا  وه ره ده ناوخۆی کوردستان و چ له هاوواڵتیانی کوردستان چ له ین که که وداواده
ک  لبژێرن و وه مواری ئێستا هه دۆخی ناهه ڕیگای ڕزگاری له به  م ڕیگایه ئه

 . وه یدا کۆببنه ژێر ئاالکه کگرتوان له یه  باتکارانه ڕیزێکی خه
ر ڕێگای  کانی سه و گرفته کێشه  ین که ده وڵده تردا هه ئاستێکی تایبه دووەم: له 

دانی   له ش جگه  مه بۆئه  وه  ینه سفر نزیک بکه ری له نابه یی وپه ژیانی ئاواره
ک  ستی هاوکاری و کۆمه توانماندا بێت ده ی له وه ڕێنمایی وئامۆژگاری، ئه

مترین  که ر به به  ری بگرنه نابه ی ناچار کراون ڕیگای په وانه ین تا ئه که درێژده
  م لە ژیانێکی ئاسۆده نارێکی ئارام و الیەنی که که  نه ری بگه سه رده ده
 ندبن.  مه هره به

شێک بووین  به  میشه هه  ئێمه که  لماندووه ی سه وه باتی فیدراسیۆن ئه مێژوی خه
  زای فه   ریزی دژ به  له  وام تێکۆشاوه رده به تی وئینسانی که کی چینایه یه ره به له
ی  باته وخه شێک بوین له به  تی، ئێمه اڵیه نگ وگێژاوی سیاسی ونائارامی کۆمه جه
.  ئارادایه ری له مگه دژی زول  وسته ی واڵت له وه ره کوردستان و ده له  که 
ڵگەی کوردستانی  گۆرینی کۆمه وتنخواز که  کی پێشکه یه ره باتی به خه
ئامانجی   ران و مرۆڤدۆستی کردۆته ی ژیانێکی ئازادو خۆشگوزه ئاراسته به

ندی چینی  وه رژه به  نگی هیز له ر رۆژگاریک پارسه گه ئه   خۆی وبروای وایه
سیاسی و   تکێش وئازادیخوازان بگۆڕدرێ وکیشه حمه لکی زه کرێکارو خه

 81بۆ الپەڕە ر  سه دا چاره یه و ئاراسته کان به تیه الیه ئابووری کۆمه
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خاڵە درەخشانەکانی ئەم دواییانەی ناو 
بزووتنەوەی شەقامی سودان و 
لەسەرکارالبردنی سەرۆک کۆماری سودان و 
بەدواییشدا قبووڵنەکردنی بزووتنەوەی 
کودەتای سوپا و مقاوەمەی تاوەکو ئێستای 
هێزی شەقام لەبەرامبەر دژە شۆڕش، پێمان 
دەڵێن مێژوویەک لەپشت ئەو بزووتنەوەیەدایە. 
مێژوویەکی پێشکەوتنخواز کە دوای پتر لە 

ی ساڵی دەسەاڵتی ئیخوانی ئیسالمی /١
بەشیر، ژنان دەبنە سومبولی بزووتنەوەی 
شەقام و لەسەرکارالبردنی دەسەاڵتێکی 
دواکەوتووی ئیسالمی. میژوویەک پێمان دەڵێ 
جەماوەر لە ژێرەوە خەریکی خۆڕێکخستنە 
جیاجیاکانە لە شوێنی کار و ژیان. مامۆستا، 
پزیشک، خوێندکار، کرێکار، جوتیار هەموو 
جۆرە پیشەوەرێک. هەروەها دەستبردن بۆ 
تاکتیکی گونجاو بەپێی هەلومەرجی سیاسی و 
ئەمنی و تەرازووی هێز. بەپێویست  زانی ئەم 
کورتە مێژووەی خەباتی جەماوەری 

 شۆڕشگێڕی سودانتان بۆ ئامادەبکەم.
 سەرچاوە/ الجزیرة

کۆمەڵەی پیشەوەران کە پێکهاتووە لە 
هاوپەیمانیەتیەکی نەقابی، لە سەردەمی ئەو 
شۆڕشەی کە کۆتایی بە عومەر بەشیر هێنا 
دەرکەوت. ئەم هەنگاوە دوو کیانی لەوجۆرەی 
بیرهێنایەوە کە ڕۆڵی گەورەیان گێڕا لە 
شۆڕشەکانی پێشووتری سودان لە نیسانی 

 ٦٢١٢1و تشرینی یەکەمی  ٦٢١١
ئاماژەکردنێک بەو پەیوەندیە، هێزەکانی 

ی نیسانی ڕابردوو ١بزووتنەوە لە سودان لە 
لە ڕێپێوانێکدا بەرەو سەرۆکایەتی گشتی سوپا 
بەڕێکەوتن بۆ دانی یاداشتنامەیەک بۆ 
لەسەرکارالبردنی عومەر بەشیری سەرۆک 
کۆمار، ئەو ڕێپێوانە گۆڕا بە مانگرتن و لە 
دواییشدا پشتیوانی سوپای بەدەستهێنا و بووە 

 هۆی ڕووخانی ڕژێمەکەی بەشیر.
هەڵبژاردنی ئەم بەروارە بەشێوەیەکی ڕێکەوت 
نەبووە! لەوڕۆژەدا سودانیەکان دژ بە ڕژێمی 
سەرۆکی پێشوو جەعفەر نومێری لە ساڵی 

ساڵ  ٦١ڕاپەڕینیان کرد، دوای ئەوەی  ٦٢١١
دەسەاڵتی بەدەستەوە بوو، لەوڕۆژەشدا سوپا 
پشتیوانی خۆی لەگەل کرد و بووە هۆی 

 ڕووخانی ڕژێ .
هەربۆیە سودانیەکان وەک نەهج و 
بەرنامەیەکی گرێدراو بەیەکەوە دەڕواننە 
هەردوو شۆڕشی نیسان و تشرینی یەکەم و 
هیوایان بە دیموکراسی بونییەوە هەیە. وەک 
ئەوەی یەکێک لە ڕۆژنامەنووسەکان بەناوی 
یوسف عبدواڵ دەنووسێت "نەک تەنیا 
لەبەرئەوەی دیموکراسی سیستەمێکی 
عادالنەیە بۆ حوک ، بەڵکو ئامرازێکیشە بۆ 
بەدیهێنانی مرۆڤایەتیان وەک تاک، و هەروەها 
ئازادی ڕایان تێی دەڕوانن، بەو پاشماوە 

 کۆچەریە )بەدەوی(ی هەیانبووە. 
 کۆمکاری نەقابی 

وەک ئەوەی ئەمشەو بەدوێنێ لەیەک بچوێنین، 
هەروەک دەستپێکردنی ناڕەزایەتیەکان کە 

ی کانوونی ٦٢بووە هۆی ڕووخانی بەشیر لە 
یەکەمی ساڵی پار هەڕەمەکی)خۆڕسک( و 
لەخۆوە بوو، بەهەمان شێوە ڕاپەڕینی دژ بە 
دەسەاڵتی جەعفەر نمیری لە ئازار و نیسانی 

 کڵپەیەکی لەخۆوە بوو لە شەقام. ٦٢١١
کاتێک هەردوو الی شەقام بەخێرایی پەرەی 
سەند، نەقابەکان لەگەڵ حزبە سیاسیەکان 
جڵەویان گرتە دەست، و کۆمکاری نەقابی کە 
بەدەستپێشخەری مامۆستایانی زانکۆ بە 
ماوەیەکی کەم پێشتر دروست ببوو، لەوکاتەدا 
خۆپیشاندانەکان دژ بە ڕژێمی نمێری لە 

لە  ٦٢١١ی ئازاری ٤١هەڵکشاندا بوو، ڕۆژی 
زانکۆ ئیسالمی و کۆلێجەکانی تەکنەلۆجیا 

ی /١دەستیپێکرد. هەروەها پزیشکەکان لە 
دەستیان دایە مانگرتن لە  ٦٢١١ئازاری 

ی نیسان  نوێنەرانی نەقابە ٦خەرتوم. لە 
پیشەییەکان کۆبوونەوە و ڕێکەوتن لەسەر 

ی نیسان. ١دەستپێکردنی مانگرتنی سیاسی لە 
پزیشکان کەژاوەی ناڕەزایەتیەکانیان بەرەو 

نەقابە  /١کۆشکی کۆماری بەڕێخست، و 
ی نیسان ١پەیوەست بوو بە کۆمکارەوە. لە 

سەرۆکایەتیەکی یەکگرتوو بۆ شۆڕش لە 
 نەقابەکان و حزبەکان پێکهات.

ی نیسان  و لە ماڵی مامۆستایانی زانکۆی ١لە 
خەرتوم کۆمکار بەتەواوی دروست بوو، 
پارێزەران و ئەندازیاران و تەئمیناتە گشتیەکان 
و یەکێتی خوێندکارانی زانکۆی خەرتومی 
لەخۆگرتبوو. لەناوەڕاستی مانگرتنی کەرتی 
پیشەییەکان و خۆپیشاندانە گەورەکاندا، سوپا 
الیەنگیری خۆی بۆ گەل نیشاندا، و فەریق 
عبدالرحمن سوار الزهب الیەنگیری هێزی 
چەکدارەکانی بۆ گەل ڕاگەیاند و کۆتایی بە 

 دەسەاڵتی نمێری هات.
 بەرەی ئەنجومەنەکان:

هاندانێک بوو  ٦٢١٢ شۆڕشی تشرینی یەکەمی
بۆ بزووتنەوەی گشتی و شەقامی سودانی 
ڕێکخست لە دژی دەسەاڵتی ئیبراهی  عەبود. 
ی ٦٩ ئیبراهی  عەبود لە رێگەی کودەتای
ەوە دەسەاڵتی  ٦٢١١ تشرینی دووەمی ساڵی
گرتە دەست. ئەم بزووتنەوەیە زووربەی هێزە 
سیاسیەکانی سودان بەشداریان تێداکرد 

بەنزیکی(، هەرچەندە خوێندکاران ڕۆڵی )
سەرەکیان بینی لە خۆپیشاندانەکانی زانکۆی 
خەرتوم و داوای ئازادی و دیمۆکرسیان 
دەکرد، ئەوەش دوای ئەوەی دەسەاڵتی 
سەربازی لە هەڵکشاندا بوو لە هەلومەرجی 
باشووری سودان و دەرکردنی قەشە 

 1بیانیەکان
لە ئەنجامی کوشتنی خوێندکار ئەحمەد القرشی 
 بە گوللەی پۆلیس لە ناو زانکۆی خەرتوم لە
نەقابەکان بەرەی  ،٦٢١٢ ی تشرینی یەکەمی٤٦
ئەنجومەنیان پێکهێنا، کە پێکهاتبوو لە 
مامۆستایانی زانکۆی خەرتوم و نەقابەی 
پارێزەران و پزیشکان و ئەندازیاران و یەکێتی 
کرێکارانی جوتیاران و هیتر.. بۆ ڕابەریکردنی 
بزووتنەوەکە دژ بە حوکمی سەربازی و 
بەکارهێنانی چەکی مانگرتنی سیاسی و 
مانگرتنی مەدەنی و لەکۆتاییدا توانرا حوکمی 
سەربازی پێ بڕووخێنن، ئەمەش لەرێگەی 
ڕێکخستنی باش و خۆپیشاندان و راگرتنی 
چاالکی کار تادەگاتە پەکخستن و ئیفلیجکردنی 

 1واڵت
 پیشەوەران: کۆمکاری

تۆ بڵێی مێژوو خۆی دووبارە بکاتەوە، 
بەهەمان شێوەی نەقابە پیشەوەرەکان پێکهاتن 
لەسەر  ٦٢١٢ لە شۆڕشی تشرینی یەکەمی
بەرزکردنەوەی یاداشتێک بۆ سەرۆک عەبود و 
داوایان لێکرد کە دەست لەکاربکێشێتەوە، 
ڕێزی بەکۆمەڵی خەڵک لە سەرتاسەری 
پایتەخت کۆبوونەوە لەسەر داوای کۆمکاری 
 ٤١ پیشەوەران و ڕابەری حزبە سیاسیەکان لە
بەرەو کۆشکی  ٤/٦١ ی کانوونی یەکەمی
سەرۆکایەتی بۆ پێشکەشکردنی یاداشتنامە بۆ 
سەرۆکایەتی کۆمار و داوای دەست 

 !لەکارکێشانەوەی بەشیریان کرد
ئەو ڕووداوانەی ئێستا کە لە شۆڕشی 
ئۆکتۆبەر بیر دێنەوە، الیەنگری کردنی 
ئەفسەری سوپا و پۆلیسە خۆپیشاندەران، و 

ئەوەش پێش الیەنگیریکردنی سوپا 
بەشێوەیەکی گشتی بۆ هێزی بزووتنەوەی 

 !شەقام
ئەگەر شۆڕشە جەماوەریەکانی پێشوو پشتیان 
بەستبێت بەهێزی بزووتنەوە نەقابیەکان و 
هێزە سیاسیە ڕێکخراوەکان لە شارە 
گەورەکانی سودان بەتایبەت لە خەرتومی 
پایتەخت... ئەم شۆڕشەی ئێستا ناوکۆکەی 
ناڕەزایەتیەکانی لە شاری )عەتبرە..عابرة( 
دەستیپێکرد، و دوایی بەرەو پایتەخت و 

 !شارەکانی دیکەی سودان باڵوبۆوە
سودانیەکان لە دەوری کۆمکاری پیشەوەران 
کۆبوونەوە، کە جێ متمانەی چاالکوانان و 
خۆپیشاندەرانن، بەجۆرێک لەسەر داواکاری 
ئەوان بڕیاری خۆپیشاندان دەدەن، ئەوە 
سەرەڕای ئەوەی ڕابەرایەتیەکەیان نەناسراون 
لەبەر مەسەلەی ئەمنی! بەجۆرێک ڕژێمی 
سەرۆکی لەسەرکار البراو عومەر بەشیربە 

 11تارمایی ئەلکترۆنی" وەسفی دەکردن"
 شکاندنی پشتێنە)تەوق(:

دوای  ٤/٦١ کۆمکاری پیشەوەران لە ساڵی
ناڕەزایەتیەکان کە هەموو واڵتی داگرت لە 
ئەیلولی ئەو ساڵە دامەزرا، بەاڵم ڕاگەیاندنی 
بوو، وە ئاشکرانەکردنی  ٤/٦١ فەرمی لە ئابی
 1ئەندامان و ئەنجوومەنەکانی بەهۆکاری ئەمنی
حزبی سیاسی ئۆپۆزسیۆن و  //٦ پتر لە
الیەنگری لە دەسەاڵت بۆ حکومەت هەیە. هیچ 
کامێکیان بزوێنەری سەرەکی شەقام نەبوون 
مانگی  ٢ لە ماوەی ناڕەزایەتیەکان کە پتر لە
ساڵەدا ؛ /١ خایاند. بەشیر لە درێژەی ئەو
سەرکەوتووبوو لە خامۆشکردنی دەنگی 
ئۆپۆزسیۆن و پەرشوباڵوکردنی سەرۆک و 
سونبولەکانیان. بەاڵم" کۆمکاری پیشەوەرانی 
سودانی" توانیان ئەو تەوقە)پشتێنەیە( بشکێنن 
و ڕابەری ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکان بکەن 

 1دژ بە ڕژێ 
ڕێکخراو  ١ کۆمکاری پیشەوەران" بە "
دەستیپێکرد؛ دیارترینیان هاوپەیمانی 
پارێزەرانی دیموکراتی، تۆڕی 
ڕۆژنامەنووسانی سودانی، لیژنەی پزیشکانی 
ناوەندی، لیژنەی مامۆستایانی سودانی، لیژنەی 
پزیشکانی ئاژەڵی، و لەدواییشدا ڕێکخراویتر 

 1پەیوەست بوون پێوەی
یەک ڕەنگی سیاسی کۆنترۆڵی" کۆمکاری 
پیشەوەران"ی نەکردووە، لەهەمانکاتدا 
ڕابەرایەتی ڕێکخستنەکان خاوەن پاشخانی 

 1سیاسی و هزری جیاوازن
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دەقی نوسراوەی گفتوگۆیەکە لەگەڵ ڕادیۆی  
 ئینتەرناسیۆناڵ

ئازەر ماجیدی: بەرنامەی حیزبی کۆمۆنیستی 
کریکاریی ئێران دنیایەکی باشتر، تەئکیدی 
لەسەر گرنگی هەڵوەشاندنەوەی سزای لە 
سێدارەدان کردوەتەوە.ئەمەوێت لێتان بپرس  
بۆچی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی ئێران 
تەئکید لەسەر ئەمە دەکاتەوە کەسزای 
لەسێدارەدان ئەبێت بەتەواوەتی  

 هەڵوەشێتەوە؟

زۆر ئاشکرایە. سزای لە مەنسور حیکمەت: 
سێدارەدان کوشتنی ئەنقەستە. سەرەتا نەخشە 
دادەڕێژن کە کەسێک بکوژن وە دەڕۆن لە 
ڕۆژێکی دیاریکراودا لە ڕێو ڕەسمێکدا 
دەیکوژن. ئەمە بۆ کەسێک کە دژی کوشتنی 
گیان لەبەرێکە باوەڕێکی سروشتی و 
ئەنجامێکی مەنتیقیە کە بڵێت سزای لە 
سێدارەدان ئەبێت هەڵوەشێتەوە، چونکە 
ئەمەش هەر کوشتنی گیان لەبەرێکە بە ئاگایی 

 و لەگەڵ نەخشەی لەپێشدا داڕێژراو.

ئازەر ماجیدی: بەاڵم لە سزای لەسێدارەداندا 
بۆنمونە قسەلەسەر سزای بکوژان دەکرێت وە 
سزای لەسێدارەدان وەک لەمپەرێک دەزانن 
لەبەردەم چونەسەرەوەی تاوان 
 لەکۆمەڵگەدا.بۆچوونی ئێوە لەم بارەیەوە چییە؟

بەبڕوای من ئەمە قسەیەکی مەنسور حیکمەت: 
پوچە. یەکەم بەشێوەی بەرچاو پەیوەندی 
نێوان لەسێدارەدان و ڕووداوی کوشتن لە 
کۆمەڵگەدا بەوشێوەیە نییە.ئەگەر ئێوە بێن و 
کوشتارێک کە بەدەستی دەوڵەتان 
بووە،کەسانێک کەدەوڵەتەکان دەستگیری 
کردون وە لەبەردەم دیوارەکاندا دایان ناون و 
گوللەبارانیان کردون وە لەداریان 
داون،لەستونێکدا بینووسیت وە دەبینیت 
کەچەند کەس لەوانە بەتاوانی کوشتن دەستگیر 
کرابوون، ئەبینیت کە پەیوەندیەکی ڕاستەقینە 
لەنیوانیاندا نییە. ئینسانەکانیان بە تاوانی 
جۆراوجۆر دەستگیر کردووە،بە بیانوی جیاواز 
دەستگیریان کردون وکوشتویانن.ئەمە کاری 
حکومەتەکانە کە بەدرێژای مێژو و هاواڵتیان و 
دانیشتوان لەسەر جێگای خۆیان دانیشێنن و 
ملکەچیان بکەن، بیانخەنە خزمەتی دەوڵەتەوە 
وە پێش بە ناڕازەیەتیەکان بگرن.لە هەندێک 
شوێندا لەبنەڕەتدا بە تاوانی هاوشێوەی ئەوەی 
کە سەر بە ئاینێکی جیاوازیت،سەربە 
نەتەوەیەکی تری، خوێنەکەت خوێنێکی ترە، 
شێوە ژیانێکی جیاوازتر دەژیت...ئینسانەکانیان 
گرتوەو کوشتویانن. کاتێک ئەڵمانیای نازی 
ملیۆنان کەس دەباتە ژورەکانی کورەکانی غاز، 
وە هەموویان بە پیرو مناڵ والوەوە بەغاز 
دەکوشت، ئەوانە تاوانێکیان نەکردبوو. ئەگەر 
ئێوە ستونی دەستەواژەی قوربانیەکانی 
حکومەتەکان بەراورد بکەن لەگەڵ لیستی 
کەسانێک کە بەتاوانی کوشتن گرتویانن 

 دەبینیت کە پەیوەندیەک لەنیوانیاندا نییە.

لە سێدارەدان وەسیلەیەکە بەدەستی 
حکومەتەکانەوە بۆ ترساندنی خەڵک، بۆ 
لەشوێن خۆدانانی خەڵک...بەشێکیشی لەالیەن 
سیستەمی دادوەریەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی 
تاوان بەکار دەبرێت. تەنها تاوانی کوشتن نییە 
کە بە لەسێدارەدان وەاڵم 
وەردەگرێتەوە.لەزۆرێک لەواڵتاندا بەدەستبردن 
بۆ ئاسایشی دەوڵەت،سوکایەتی بە پێگەی فاڵن 
پەیامبەرو ئیمام وئاخوند، بوونی فاڵن شێوازی 
ژیان. بۆ نمونە خواردنەوەی خواردنەوە 
کحولیەکان بەلەسێدارەدان وەاڵم 
وەردەگرێتەوە. لەزۆر جێگا پەیوەندی سێکسی 
ئینسانەکان بە لەسێدارەدان، وەاڵم 
وەردەگرێتەوە.پاوانکردنی خواردن لەکاتی 
کەمبونی خۆراکدا بە لەسێدارەدان وەاڵم 
وەردەگرێت. لەسێدارەدان شتێک نییە تەنها 
لەبەرامبەر کوشتندا وتبێتیان. تەنها گۆشەیەکی 
بچوکی، بڕیاری لەسێدارەدانە کەلەبەرامبەر 

تاوانی کوشتندا و بەهۆیەوە سزای بکوژەکان 
دەدرێت کە هەرئەمەش بۆخۆی شتێکی تێدایە. 
یانی تۆ ناتوانی بڵێت کە وەاڵمی کوشتن 
بەکوشتن ئەدەمەوە. ئەگەر کوشتن خراپە ئەی 
بۆچی ئێوە وەاڵمی کوشتن بەکوشتن 
ئەدەنەوە. ئەگەر کوشتن یاساییە وە ئەکرێ بە 
بریاری یاسا کەسێک بکوژرێت، بۆچی 
کەسێکی تر ناتوانێت بڕیار بدات کە ئەویش 
دەتوانێت لەسەر ئەو بنەمایە کەسێکی تر 
بەبیانوی شتێکی ترەوە بکوژێت؟ پیرۆزکردنی 
ئەوەی کە ژمارەیەک دەوڵەتیان پێکهێناوە چییە 
کە ڕێگەیان پێدەدات بەشێوەیەکی مۆڵەت 
پێدراو مرۆڤ بکوژن، بۆنمونە ڕێگە بەخێڵ 
نادەن مرۆڤ بکوژێت، ڕێگانادەن بەخێزانەکان 
ئینسان بکوژن، رێگە بە توێژو کەسەکان نادەن 
ئینسان بکوژن. دەوڵەت بەهۆکاریک 
ئینسانکوژی خۆی پاساو ئەدات وە بکوژیش 
بە پاساوێکی تر... ئەوانە هەردووکیان بێزراون 
وە ئەبێت بەبۆچونی من هەردووکیان 
هەڵوەشێتەوە. هەر بەوشێوەیەی کەلەبەرامبەر 
کوشتنی خەڵک لەالیەن کەسەکانەوە 
ئەوەستینەوەو ئەبێت بەر بەکوشتنیشیان 
لەالیەن فەرمانگەکانەوە بگرین. دەوڵەت لە 
ئیدارەیەک، دامەزراوەیەکی دڵخوازی 
ئینسانەکان نییە. هیچ شتێک مافی ئەوە 
بەدەوڵەت نادات کە کەسێک وشیارانە و 

 بەنەخشەی پێش وەختەو داڕێژراو بکوژێت.

ئازەر ماجیدی: ئێوە لە وەاڵمەکانتاندا زۆرتر 
ئاماژەتان بەالیەنی سیاسی و کەڵک وەرگرتنی 
سیاسی لە سزای لەسیدارەداندا کە دەوڵەتەکان 
بۆ ترساندنی خەڵک دەکوژن وە جاروباریش 
بۆ مەسەلەی سود وەرگرتن لە سزای 
لەسێدارەدان بۆ سزای بکوژەکان. لەکۆتایدا 
ئایا بەو شێوەیەیە کە مادام دەوڵەتەکان 
دەیانەوێت سود لە سزای لە سێدارەدان 
وەرگرن بۆ سەرکوتی کۆمەڵگە،کەواتە هەردوو 

 سزای لەسێدارەدانەکە ئەبێت بخرێنە الوە؟

نا نا! کوشتنی ئینسان مەنسور حیکمەت: 
ڕێپێدرواو نییە. ئەمەش ئەبێت ئینسان بەکورتی 

وسەرەتای سەدەی  /٤لە کۆتایی سەدەی 
دا تێبگات کە کوشتنی ئینسانێک ڕێگە پێدراو ٤٦

نییە، ڕاست نییە،پەسەند کراو نییە. نابێت ئەو 
کارە بکەی. ناوی خۆشت بنێت دەوڵەت هەر 
ناتوانیت ئەو کارە بکەیت، ناوی خۆت بکەیت 
بە ئیمامیش هەر ناتوانیت ئەو کارە بکەیت. 
ناوی خۆشت بنێت ڕیکخراوی نەتەوە 
یەکگرتوەکان هەر ناتوانیت ئەو کارە بکەیت. 
ناوی خۆت بنێت هەرچی مافی ئەوەت نییە 
ئینسانێک بکوژیت. ئەگەر ئەم بڕیارە جێ 
بکەویت، ئیتر باسەکە لێرەوە دەست پێدەکات 
بۆچی دەوڵەتەکان دەکوژن، بۆچی خێڵ 
دەکوژێت، بۆچی باوکەکان دەکوژن، بۆچی 
هاوسەرەکان دەکوژن، بۆچی ئاڵودەبووەکان و 
بازرگانەکانی مادەهۆشبەرەکان و باندەکانی 
قاچاخچیەتی ئەکوژن، بۆچی سوپاکان 
دەکوژن...ئەو کاتە باسێکی ترە، بەاڵم بنەمای 
سەرەکی ئەوە دەبێت کە نابێت مرۆڤێک 
بکوژرێت. هیچ کەس مافی ئەوەی نییە ژیان لە 
کەسێک بسەنێت. چ دەوڵەت بێت، چ تاکەکەس 
بێت، چ خانەدان بێت، چ خێڵ بێت. ئەم ڕاستییە 
ئەگەر پەسەند بکرێت، ئەوکاتە لەپەیوەند 
بەالیەنە جیاوازەکانی وەک دەوڵەتەکان بۆچی 

دەکوژن، کەسەکان بۆچی ئەکوژن، تاوانە 
ڕۆژانەکانی کۆمەڵگە چین، تاوانەکانی ڕەوشت 
کامانەن، تاوانە سیاسیەکان چین، ئەبێت 
قسەبکەین، بەاڵم بڕیارێک کە بەبۆچوونی من 
کە لەپشت هەڵوەشانەوەی سزای 
لەسێدارەدانەوەیە ئەوەیە کەهیچ کەسێک لەژێر 
هیچ بیانویەکدا مافی ئەوەی نییە کە کەسێک 
بێگیان بکات. بەنەخشەی لەپێشدا داڕێژراو و 
پالنی پێشوەخت. کوشتنی بەئەنقەست 
پەسەندکراو نییە، کوشتنی بەئەنقەست 
ڕێگەپێدراو نییە. من کوشتنی بەئەنقەست دەڵێ  
لەبەر ئەوەی ڕەنگە کەسێک بەبێ ئەوەی 
ئامانجی بێت کەسێک لە ڕوداوی ئۆتۆمۆبێلدا 
وەیان لە ڕوداوێکی تردا ببێتە هۆکاری مەرگی 
کەسێکی تر، بەاڵم ئەوە باسێکی ترە کەسێک 
کە بەنەخشە کەسێک دەکوژێت ئەوە بکوژی 
ئەنقەستە بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە دەوڵەتە 
یان دەوڵەت نییە. کاتێک بەشێک دەڵێن سزای 
لە سێدارەدان ئەوکاتە دەیانەوێت پەردەپۆشی 
بکەن کە زۆر ئاسانی کوشتن ڕووئەدات. 
بەیانیەک زوو کەسێک وەسیلەی کوشتنەکەی 
هەڵدەگرێت و ئەوەی دەیەوێت بیکوژێت 
دەیبات بۆ شوێنێک و دای دەنێت ودەیکوژێت. 
هەر بەو ئاسانییە! بەنەخشەی پێش وەخت. 
ئەمە ئیتر پەسەندنییە، ئێستا ئەو کەسە هەر 
کارێکی کردوە، ئێوە کە ئیتر ئەوتان دەستگیر 
کردوەو دەتوانن هەزارو یەک کاری لەگەڵدا 
بکەن جگەلە کوشتنی، وە سەرباری ئەوانەش 
بڕیار ئەدەن کە بیکوژن، خۆتان بکوژن، هیچ 

 جیاوازی نییە.

ئازەری ماجیدی: سەیرکە کێشەکە لێرەدا 
ئەبێتە ئەمە، کەسانێک ئازیزێکیان لەدەستداوە، 
واتە ئازیزێکیان کوشتون، کاتێک ئێمە بیر 
لەمناڵەکان دەکەینەوە، دایک وباوکێک کە 
منداڵەکانیان کەسێک کوشتویەتی، 
دەستدرێژیان کردوەتە سەرو 
کوشتویانە...کەسانێک هەن وەک دەڵێن بە 
"زنجیرە" دەکوژن، دەستدرێژی دەکەنە سەر 
چەندین ژن ومناڵ، لەگەڵ ئەوانەدا ئەبێت چی 

 بکرێت؟

بەبۆچونی من نەفرەتی مەنسور حیکمەت: 
ڕەوای هەموو ئێمە لەکەسانی لەم شێوەیە لە 
شوێنی خۆیدا پارێزراوە. توڕەبوونێک کە 
ئینسانەکان هەستی پێدەکەن بەتەواوەتی 
جێگای هەست پێکردنە. بەدڵنیاییەوە خەمی 
کەسێک کەمنداڵێکی لەڕوداوێکی لەو شێوانەدا 
لەدەست ئەدات وەیان خۆشەویستیكی 
هەرچۆن بێت لەدەست ئەدات شیاوی 
بەرگەگرتن نییە. هیچ گومانێک لەمەدا نییە، 
بەاڵم پرسیارەکە ئەوەیە ئایا تۆڵەسەندنەوە 
وەاڵمەکەیەتی؟ وە ئایا سیستەمی دادوەری 
واڵت ئەبێت لەسەر بنەمای توڕەییەک بێت کە 
ئێمە وەک قوربانیەکان هەستی پێدەکەین وەیان 
لەسەر بنەمای عەقڵمان وەئەوەی کە چ شتێک 
بۆ درێژماوە و لە کۆتایدا لەڕوی ئوسوڵیەوە 
بۆ کۆمەڵگە باشترە؟ ئەگەر ئێوە بتانەوێت 
یاسادانان بسپێرن بە قوربانیەکان، هەموشتێک 
لە کۆمەڵگەدا بەشێوەیەکی جیاواز ڕوئەدات. 
توڕەیی ئەبێتە بنەمای پەیوەندی ئینسانەکان 
وتۆڵەسەندنەوەش ئەبێتە بنەمای پەیوەندیەکان 
یان هەروەک چۆن قوربانی مافی خۆیەتی کە 
توڕە ببێت وە هەمووان دەزانن ڕوداوێک کە 

بەسەرئەودا هاتوە چەندە تاقەت پڕوکێنە... 
لەهەمان کاتدا ئەبێت بلێین هەر بەوهۆیەوە کە 
کێشەیەکی گرنگی وەکو پەیوەندی ئینسان 
وکۆمەڵگەی ئینسانی لەگەڵ خۆی، کێشەی 
مافی ژیان نابێت بدرێتە دەست کەسانێک کە 
بەڕاستی خۆشەویستێکیان لەدەستداوە... ئەبێت 
کۆمەڵگە بتوانێت لەگەڵ خۆیدا مەودایەک 
وەربگرێت وبڵێت لەگەڵ ئەمەشدا، سەرباری 
ئەو هەموو فشارە، ئایا ئێمە دەتوانین ڕێگا 
بەخۆمان بدەین وکەسێکی تر بکوژین؟ 
بەبۆچونی من باسی خەمی قوربانی لەجێگەی 
خۆیدا پارێزراوە، بنەمای دادوەری لە 

 کۆمەڵگەدا ناتوانێت تۆڵە یان دامرکاندن...

 ئازەر ماجیدی: ئەبێت بنەما چی بێت؟

بنەما ئەبێت ڕێگریکردن بێت مەنسور حیکمەت: 
لە دوبارەنەبوونەوەی ئەو ڕوداوە.... بنەما 
ئەبێت ڕێگری بێت لەوەی کە ئەو کەسە 
جارێکی تر ئەو کارە دوبارە بکاتەوە. بنەما 
ئەبێت ئەوە بێت کە ئەم ڕوداوە بەشێوەیەکی 
گشتی کەمتر ڕوبدات. کۆمەڵگەیەک کە 
لەسێدارە ئەدات پڕە لە کوشتن، ئەبێت ئەمە 
لەبەرچاوبگرین، ئەمریکا نمونەکەیەتی، دەکوژن 
ولەوالشەوە الیەنی بەرامبەر دەکوژنەوە. 
کەسێک کە ئەیەوێت ئینسانێک بکوژێت لەو 
ساتەی ئەیەوێت ئەو کارەبکات، بیرلە سزاکەی 
ناکاتەوە. یان دەستی لەخۆی شتوە یان 
وابیردەکاتەوە کە دەستگیر ناکرێت. بەکورتی 
کەسێک کە ئەیەوێت کەسێک بکوژێت یان ڕق 
وتوڕەیی کوێری کردوە، یان بەنەخشەو پالنی 
لەپێشدا داڕێژراو ئەیەوێت کەسێک بکوژێت. 
ئەشێ وابیر بکاتەوە کە دەستگیر ناکرێت. 
لەسێدارەدان وەاڵمی چونەسەری تاوان نییە لە 
کۆمەڵگەدا. ئەبێت زەمینەکانی لەناوببرێت 
وبەری پێبگیرێت. کارێک کە دەبێت بکرێت 
ئەوەیە کە کۆمەڵگە لەوەها ڕوداوێک بپارێزێت، 
ڕودانی کەم بکرێتەوەو کارێک بکرێت 
ئەوکەسەی کە ئەو کارەی کردوە هەست بە 
قێزەونی کارەکەی بکات وە چاک ببێت وە 
داوای لێخۆش بوونی خۆی لە کۆمەڵگە بکات. 
کاتێک لە درێژ ماوەدا سەیری کێشەکە دەکەی، 
ئەگەر کەسێک نیگەرانی ئەوەیە کە چەندێک 
منداڵەکان، ژنان وخەڵکی بێ دەسەاڵتر دەبنە 
قوربانی ئەم جۆرە تاوانە، ئەبێت لەبیری 
کۆمەڵگەدابێت کە ئەمجۆرە ڕووداوانەی تێدا 
ڕوونەدات وە سێدارە هەرگیز لە ڕێیدا نییە. 
لەسێدارەدان دەقێکە بۆ درێژەدانی ئەم 
کوشتارە، ئەم دەستدرێژی و ستەمە درێژەی 
هەبێت. ئەگەر کۆمەڵگەیەکت ئەوێت کە تێدا 
کوشتن ولە سێدارەدانیشی تێدا نەبێت ئەوە 
ئەبێت یاساکانی خۆی ئینسانی بێت. وە 
بەلەبەرچاوگرتنی مافەکانی مرۆڤ بێت، وە 
ئەزمونیش نیشانی داوە لەو واڵتانەی کە 
سزای لە سێدارەدانیان هەڵوەشاندوەتەوەو 
تەنانەت لەسەر کوشتنیش کەس لە سێدارە 
نادەن ڕووداوی کوشتن کەمترە لە واڵتانێکی 
وەک ئەمریکا کە ناوەندی سزای لەسێدارەدانە 
تاوان وچەک بەڕوویەکدا ڕاکێشان هەموو 

 ڕۆژێک ڕووئەدەن. ...

 ماویەتی
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بۆپێشەوە: تیرۆری ڕۆژنامەنووس سەردەشت  
 عوسمان چیمان بیر دەخاتەوە؟

سەرەتا دەبێ ئەوە بڵێ  ئێمە  بەکر عوسمان:
لەگەڵ دۆسیە و مەسەلەی سەردەشت دەژین، 
بۆ ساتێکیش ئەو مەسەلەیە لە بیرکردنەوە و 
ژیانی ئێمە نەبووە بە ڕابردوو. ئەو دۆسییە 
بەشێکی سەرەکی پرسی ئێستاکەمانە و تا 
ماوەیەکی زۆر  ئایندەش درێژەی دەبێت، وەک 
یەکێک لە پرسە سەرەکیەکانی باردۆخی 

 سیاسی کۆمەڵگەی کوردستان. 
تیرۆری سەردەشت ڕووداوێک نییە گوزەرا 
بێت، تاوانێک نییە نۆ ساڵی بەسەردا تێپەڕی 
بیت و کۆن بووبێت. ئەگەر وەک تاوانێکی 
دیاریکراویش بەو جۆرە بێت، بەاڵم وەک 
بەشێک لە واقعێکی گەورەتر ڕابوردوومان 
نییە، ئێستامانە و بە داخەوە ڕەنگە تا 
ماوەیەکی تریش داهاتوومان بێت. تا ئەو 
کاتەی گەندەڵی و ناعەدالەتی و تااڵنکردنی 
قوتی خەڵک لەالیەن دەسەاڵتێکی خێلەکی و 
بنەماڵەیی لە کوردستاندا بەڕێوە بچێت، تا ئەو 
کاتەی گەنجانی کوردستان لە سەرەتایترین 
مافەکانیان بێبەش دەمێننەوە. سەردەشت 
هەموو رۆژێک هەڕەشەی لێ دەکرێ، ئیهانە 
دەکرێت، دەڕفێندرێت و تیرۆردەکرێ، هەر 

 رۆژەی سەردەشتێکمان تیرۆر دەکرێ.

دۆسیە و پرسی سەردەشت، هەر ئێستا پرسی 
ئازادی، عەدالەتخوازی، یەکسانی، 
ڕۆژنامەوانی، یاسا و دادگا و مافە لە 
کوردستاندا. ئەوەی کە ئەمڕۆ لەگەڵیدا 
بەڕەوڕووین، دەسەاڵتی سیاسی و بنەماڵە و 
باندی مافیایی نێو دەسەاڵتی کوردی بە ئاشکرا 
کوشتن و تیرۆری کردووە بە پیشەی سیاسی. 
بەدەنگی بەرز ئەوەمان پێ دەڵێن ئەو 
کەسانەی دڕندانەتر ڕۆلەکانی کوردستان 
بکوژێ، بەپێی ئەو سیستەمە دەتوانێ 
مەشروعیەتی بێت بۆ چوونە سەر کورسی 

 دەسەاڵت.
بۆپێشەوە: سەردەشت عوسمان بەدوای 
وتاری" من عاشقی کچەکەی بارزانی " کە 
دیمەنی نابەرابەری کۆمەڵگەی چینایەتی 
دەخاتە ڕوو، سەرەتا تووشی هەڕەشە و 
پاشان تیرۆر دەکرێت، کەواتە کەیسەکە دیارە 
و نەخشە دارێژەرانیشی ئاشکران... کەچی 
دادگا و داواکاری گشتی هیچ رۆڵێک ناگێڕن... 

 ئەمە چۆن لێک دەدەنەوە؟
دادگا و داواکاری گشتی  بەکر عوسمان:

لەپەیوەند بە دۆسیە و تیرۆری سەردەشت و 
سۆران و کاوە و ویداد و دەنگە ئازاد و 

عەدالەتخوازەکان، بەشێکی ڕاستەوخۆی 
الیەنداری بووە لە شوێن بزرکردنی ڕاستی و 
تاوانەکە و تاوانباران. گۆڕینی دۆسیەکە بە 
سیناریۆی قێزەوەن، یەکێک بووە لە پرۆسەی 
کاری نێو دەزگای دادوەری لە کوردستان. 

دادگا و داواکاری گشتی بە کردەوە ڕۆڵی 
پەنادانی تاوانباران و تێپەڕاندنی دۆسیەکە بە 
سیناریۆ و شاردنەوەی ڕاستییەکان لە خەڵک 

 گێڕاوە.
دەزگای دادوەری بەشێکە لە سیستەمی 
دەسەاڵتدارەتی و لە ژێر کۆنترۆڵ و خزمەتی 
حزب و بنەماڵەی دەستڕۆیشتووی سیستەمی 
ئەمڕۆی کوردستان دایە. ئەمڕۆ کێ باوەڕ 
دەکات خوێنی بێتاوانەکان لە دادگاکانی 

 کوردستاندا، داد و مافی دەسەنرێ؟
ئێمە گوتومانە بکوژەکانی سەردەشت و کاوە 
و سۆران و ویداد و ئەوانیتر لە کەس شاراوە 
نیین. ڕامانگەیاندووە کە دادگای سەربەخۆ لە 
کوردستان بوونی نییە و دادگاکان پارێزگاری 
لە بکوژانی دەنگە ئازادەکان دەکەن. ڕاشکاوانە 
گوتوومانە کە تیرۆرکردنی سەردەشت و 
دەنگە ناڕازیەکانی تر وەک تاوانێکی سیاسی، 

پێناوی ئامانجى سياسى و ماددی دەسەاڵتی   له
سیاسیدا ئەنجامدراون. ئامانج لێیان 
بێدەنگکردنی گەنجان و رۆژنامەنووسان و 
ترساندنی زۆرینەی خەڵکی ناڕازی کوردستان 

 بووە.

بۆپێشەوە: دوای هەموو کردەوەیەکی 
تیرۆریستی، دەسەاڵتی سیاسی سیناریۆی 
ساختە وەردەخات، کەسانێک وەکو تۆمەتبار 
دەخاتە ڕوو، لەهەموو ئەو سیناریۆیانەشدا 
مایەپوچ دەبێت، کەچی دەستبەرداری ئەم 
سیناریۆ پوچانە نابێت... چۆن دەروانە ئەم 

 مامەڵەیە؟
لە زۆربەی ئەو تیرۆرانەی  بەکر عوسمان:

باستان کرد، بە ئاشکرا و لەبەرچاوی خەڵک 
ئەنجامدراون. ئەو تیرۆرانە بە ئامانجی سیاسی 
لە پێناوی ترساندن و پاشەکشە بە دەنگە 
ناڕازی و عەدالەتخوازەکان ئەنجامدراون. 

ئامانج لێیان بێدەنگکردنی گەنجان و 
رۆژنامەنووسان و ترساندنی زۆرینەی خەڵکی 

 ناڕازی کوردستان بووە.

ئەم دەسەاڵتە لەسەر بنەمای کۆیلەکردن و 
بێدەنگکردنی کۆمەڵگەی کوردستان خۆی 

بەرهەم دێنیتەوە. ئەو دەسەاڵتە لەسەر 
گەندەڵی و بەتااڵنبردنی سەروەت و سامانی 
سەر زەوی و ژێرزەوی و ئاسمانی کوردستان 

 درێژە بە بوونی خۆی دەدات.

ئەم دەسەاڵتە بە ئاشکراو بە ڕۆژی ڕۆشن، 
لەبەرچاوی خەڵک تیرۆر دەکات و گەنجانی 
عەدالەتخوازی کوردستان خەڵتانی خوێن 
دەکات لە پێناوی مانەوەی خۆی. ئەو تیرۆر و 
کوشتنانەی نەشاردۆتەوە و نکۆڵی ناکات، 
سیناریۆکانی نێو پرۆسەی دەزگای دادوەری 
تەنیا نمایشێکی تری هێزنواندنیەتی لەبەرامبەر 

 کۆمەڵگە و خەڵکی کوردستان. 

بۆپێشەوە: دوای نۆ ساڵ بەسەر تیرۆری 
سەردەشت عوسماندا، ئەم دۆسیەیە بەکوێ 

 گەیشتووە؟
لە ماوەی پێشوودا چەند   بەکر عوسمان:

جاریتر هەمان پرسیار دووبارە بۆتەوە. 
قسەکانی منیان  پێشووترلەوانەیە بۆ کەسانێک 

ی  بیستووە، بۆیان دووبارە بێت. دۆسیه
شت عوسمان  رده نووس سه تیرۆری رۆژنامه

بەو مانایە کە دادگایی و سزادانی بکوژەکان و 
نەخشەدارێژەران و بریاردەرانی تاوانەکە بدات، 
بەئەنجامی خۆی نەگەیشتووە. دەنا ئەگەر 
مەبەست دەستخستنی بەڵگە و ئاشکرابوونی 
تاوانبار و بکوژان بێت، سەردەشت پێش 
ئەوەی تیرۆر بکرێ، وێنەی بکوژانی خۆی بە 
هەموو دونیا پیشاندا، کێشەی سەرەکی 
دۆسیەی سەردەشت لەسەرەتاوە کەمی بەڵگە 
و زانیاری لەسەر ئەنجامدەران و 
نەخشەدانەرانی ئەو تاوانە نەبووە و نییە. 
بەڵکو کێشەکە لە نەبوونی دادگای سەربەخۆ و 
دەزگای دادوەری بێالیەنە لەکوردستاندا. 
دۆسیەکە دانەخراوە و بێدەنگی لێنەکراوە، 
بەڵکو دۆسیەکە بەکراوەیی ماوەتەوە تا ئەو 

ڕۆژەی داد و دادگایەکی سەربەخۆ و بێالیەن 
لە کوردستان بوونی دەبێت. ئەوەمان 
ڕەتکردۆتەوە دەسەاڵتدارانی کوردستان لە 
ڕێگای سیناریۆ قێزەونەکانی دادگاوە دۆسیەکە 
و ئێمە بخاتە نێو موزایەدەی ناشیرینکردن و 

 بەکاریکاتۆری کردنی مافەکانمان.
دۆسیەی سەردەشت بەو ئەنجامە گەیشتووە، 
بە سەدان بەڵگە و دۆکۆمێنت، تاوانباران و 
تیرۆرستان و بکوژەکانی سەردەشت ئاشکران. 
بەو ئەنجامە گەیشتووە ئەم دەسەاڵتە لە پشتی 
پەنادانی تیرۆرستان و تاوانباران وەستاوە و 
دەسەاڵتی زوڵ  و زۆرداریە. بەو ئەنجامە 
گەیشتووە لە چوارچێوەی ئەم سیستەم و 
دەسەاڵتەدا هیچ ماف و دادێک لەدادگاکان 

 بەدەست نایەت. 

و   شت الی ئێمه رده ی تیرۆری سه دۆسیه
یی  كراوه  ئازادیخوازانی كوردستان به

كی  ی دادگایه و كاته ماوەتەوە، تا ئه
خۆ لە  ربه ن و سه دادپەروەرانە و بێالیه

کوردستان بوونی دەبێت. بەسزا گەیاندن و 
دادگایی تاوانبارانی تیرۆری دەنگی ئازاد و 
ڕۆژنامەنووسان لە کوردستان، بەتەنیا 
بابەتێکی یاسایی و دادوەری نییە "ئەگەرچی 
ئەو دەزگایە لە بنەڕەتدا لە کوردستان ناوی 

 هەیە و بوونی نییە". 
لە کاتێکدا ئەنجامدەران و ئەوانەی لەپشتی ئەو 
تاوانە تیرۆرستیە وەستاون، لەبااڵترین 
ئۆرگانی دەسەاڵتدارەتیدان، دەسەاڵتی ئێستا 
ئەوانن و ئەوان زەبربەدەستی یەکەمی 

خۆشباوەڕیەکی . دەمەوێت بڵێ   کوردستانن
بێهودەیە هەر کەسێک پێی وابێت، لە 
بارودۆخی ئێستای کوردستاندا بکوژەکانی 
سۆران و سەردەشت و کاوە و ویداد دادگایی 
دەکرێن. دادگایی ئەوانە مانای دەستبردن بۆ 
هەڵوەشانەوەی سیستەمی مافیای و کارتێلی 

 دەسەاڵتداری کوردستانە. 

ئەم دۆسیە، دۆسیەیەکی سیاسیە. کۆمەڵگەی 
کوردستان و ئازادیخوازان لەبەردەمی پرسی 
چارەنوسسازدا ڕادەگرێ. نابێت و ناکرێت 
تەسلیمی ویستەکانی دەسەاڵتێکی مافیایی و 
تاوانکار و خوێنرێژ بێت. ئێمە چ وەکو کەس و 
کارو خانەوادەی ئەو قوربانیانەی کە 
تیرۆرکراون، چ وەکو خەڵکی ئازادیخوازی 
کوردستان، لە خوێنی هیچ یەک لەو 
ئازیزانەمان خۆش نابین. ئەم دەسەاڵتە 
ستەمکارە زووبێت یان درەنگ دەبێ لە پاڵ 
باجی سەرجەم ستەمکاری و نقوم کردنی 
کۆمەڵگەی کوردستان لە کارەسات و 
بێدەرەتانی، باجی کارە تیرۆیستیەکانی و 
تیرۆری سەردەشت و ئەوانی دیکەش بداتەوە. 
رۆژێک دەبێ لە دادگای دادپەروەرانەی خەڵکدا 
وەکو سەرانی رژێمە دیکتاتۆرو 

سەرکوتکەرەکانی 

خۆشباوەڕیەکی بێهودەیە هەر کەسێک ئارام عەلی: 

پێی وابێت، لە بارودۆخی ئێستای کوردستاندا بکوژەکانی 

سۆران و سەردەشت و کاوە و ویداد دادگایی دەکرێن. 

دادگایی ئەوانە مانای دەستبردن بۆ هەڵوەشانەوەی 

 سیستەمی مافیای و کارتێلی دەسەاڵتداری کوردستان...
دیمانە لەگەڵ ئارام عەلی... ڕۆژنامەنووس و برای 

هەمین ساڵیادی تیرۆری نووسەر و  ٩سەردەشت لە 
 داڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان 

شت عوسمان بەو مانایە کە دادگایی و سزادانی  رده نووس سه ی تیرۆری رۆژنامه دۆسیهبەکر عوسمان: 
بکوژەکان و نەخشەدارێژەران و بریاردەرانی تاوانەکە بدات، بەئەنجامی خۆی نەگەیشتووە. دەنا ئەگەر 
مەبەست دەستخستنی بەڵگە و ئاشکرابوونی تاوانبار و بکوژان بێت، سەردەشت پێش ئەوەی تیرۆر بکرێ، 
وێنەی بکوژانی خۆی بە هەموو دونیا پیشاندا، کێشەی سەرەکی دۆسیەی سەردەشت لەسەرەتاوە کەمی 

بەڵگە و زانیاری لەسەر ئەنجامدەران و نەخشەدانەرانی ئەو تاوانە نەبووە و نییە. بەڵکو کێشەکە لە 
 نەبوونی دادگای سەربەخۆ و دەزگای دادوەری بێالیەنە لەکوردستاندا. 
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تر سزای عادالنەی 
 خۆیان وەربگرنەوە.

بۆپێشەوە: ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی کورد، 
هەر کاتێک کێشەیان لەگەڵ دەسەاڵت هەبێت، 
دۆسیەی تیرۆر بەگشتی تیرۆری 
رۆژنامەنووسان بەدەستەوە دەگرن، کاتیکیش 
بەشیان لە کێکی شیرینی دەسەاڵت پێدەدرێت، 
قڕو قەپی لێدەکەن.... چۆن دەڕوانە مامەڵەی 

 ئەو هێزە ئۆپۆزیسێۆنانە؟
بەدوای نۆ ساڵ لە تیرۆری  بەکر عوسمان:

سەردەشتی ئازیز، کارنامەی ڕەشی تاوانکاری 
ئەو دەسەاڵتە جەالد و مافیاییە بووە بە 
کێوێکی ڕەش. لەم نۆسالەدا تیرۆری 
سەردەشتەکان هەروا بەردەوامە و ئەمە بوەتە 
دیوەزمەی سەر دڵی هەرکەسێک کە بیەوێ 
وشەی حەق بەم دەسەاڵتە زاڵ  و 

 سەرکوتگەرە خێڵەکییە بڵێت. 
لە چ شوێنێکی دنیا بینراوە، دەیان تاوانی 
ئاشکرای کوشتن، تۆمەتبارەکان بە بەڵگەی 
ئاشکرا و ڕۆشن لەالی سەرجەم خەڵکی 
کوردستان دیار و ئاشکران، بەاڵم دۆسییەکان 
دەکرێنە سیناریۆ. لەسەر داوای دادگایکردنی... 
تۆمەتباران تەنانەت پەالماری قەبری قوربانیش 
دەدرێ. لەسەر داواکردنی مافەکان، شەو و 
ڕۆژت لێ دەگۆرن. لەسەر خۆپیشاندان و 
بەشداری لە خۆپیشاندان، گەنجان و... 
ئازادیخوازان لە بادینان زیندانی و 

 بێسەروشوێن دەکرێن.  
سوێی ئازاری لەدەستدانی سەردەشت المان 
قووڵتر دەبێتەوە، کاتێک دەبینین تەنانەت ئەو 
هێزە سیاسیانەی  سەردەمانێک بەرژەوەندیان 
وای دەخواست دۆسیەی تیرۆری دەنگە 
ئازادەکان بەدەستەوەبگرن، ئەمڕۆ 
بەرژەوەندیان وا دەخوازێ ببنە پاشکۆی 
سەرقافڵەی تیرۆریزمی دەسەاڵتدار. ئەو 
الیەنانەی سەردەمانێک بەرژەوەندیان وای 

دەخواست هەڵوێستی توند لەسەر دۆسیەی 
تیرۆری دەنگە ئازادەکان بنوێنن. لەوکاتەش 
بەرژەوەندیان جۆریکی تر بخوازی نەک 
بێدەنگی دەکەن، بەڵکو لەگەڵ بکوژان دەبن بە 
هاوپەیمان و شەریکە دەسەاڵت. خەڵکی 
کوردستان دەمێکە حوکمی خۆیان لەدژی 
دەسەاڵتدارانی ستەمکار و بکوژی 
رۆژنامەنووسان و دەنگە ناڕازییەکان 
دەرکردوە، بێگومان حوکمی شایستە بەسەر 
ئەو هێزانەشدا دەدەن کە ئەمرۆ پێدەنێین 

و ئامانجەکانی خەڵکی  بەسەر ئاوات 
کوردستاندا و سەودا بە چارەنوسی ئەم 

 خەڵکەوە دەکەن.
بۆپێشەوە: دنیای دەرەوە مەبەستمان میدیا و 
ناوەند و کۆڕوکۆمەڵە نێودەوڵەتیەکانە، چ 
ڕۆڵێکیان لە پەیوەند بە دۆسیەی تیرۆرەکانی 

 کوردستانەوە هەیە؟
بەبڕوای من ناڕەزایەتی  بەکر عوسمان:

دەرەوە و ناوەوە و جوگرافیا ناناسێ و 
بەرتەسکی ناکاتەوە. دونیای ئەمڕۆکە تەواو 
گلۆبالیزە و جیهانی بۆتەوە. هەر ناڕەزایەتی و 
دەنگێکی عەدالەتخواز، لە هەر شوێنێک بێت 

 دەبێتە پشت و پەنای ستەملێکراوان.
ئەگەر بەدیاریکراوی چاوێک بە ناڕەزایەتی و 
دەنگە ئازادیخوازەکان لە دەرەوە لەالیەن 
ڕەوەندی کوردی لە ئەوروپا و دەرەوە یا 
لەالیەن میدیا و ناوەند و کۆڕوکۆمەڵە نێو 
دەوڵەتیەکان بخشێننین. ڕۆڵێکی گرنگی گێڕاوە 
لە پشتیوانی و بەرز ڕاگرتنی پەیام و داواکاری 

 خەڵکی کوردستان.
لە پەیوەند بە دۆسیەی تیرۆرەکانی 
کوردستان، ئەو ناڕەزایەتیانە ڕۆڵێکی گەورەی 
گێڕاوە. هەمیشە دەنگی ناڕەزایەتی و پشتیوانی 
ئازادیخوازان لە دەرەوە، تەواوکەری 
بزووتنەوە و دەنگی ناڕەزایەتی خەڵکی 
کوردستان بووە. تەنانەت هەندێکجار ئەو 

ناڕەزایەتیانە بووەتە پشتیوانی گەورە و 
گڕوتینیک بۆ تێکشکاندنی بەرتەسکیەکانی 

 فشاری سەرکوتگەرانی دەسەاڵتی کوردی.
هەروەها باڵوبوونەوەی هەواڵ و ڕاپۆرت و 
وتار لە کەناڵە میدیاییەکانی دەرەوە، کەمتر 
نییە لە بابەتەکانی میدیای دەنگە ئازادەکان کە 
لە کوردستان باڵو دەبێتەوە. ئەوە وایکردووە 
کە خەڵک و ناوەند و کۆڕوکۆمەڵی نێودەوڵەتی 
ماهیەتی سەرکوتگەرانە و مافیاییانەی 
دەسەاڵتی کوردی بە ڕۆشنی ببینن و بناسن. 
هاوکات دەبینین هەندێکجار دۆکۆمێنت و 
بەڵگەکانی گەندەڵی و تاوانکاری دەسەاڵتی 
کوردی دەبێتە سەرچاوەیەکی گرنگی هەواڵی 

 خەڵک و میدیاکانی کوردستان.
بۆپێشەوە: دیمەنی تیرۆری کەسایەتییە 
سیاسیەکان، نووسەران و رۆژنامەنووسان، تا 
ڕادەیەکی زۆر ئاشکران، کەچی دەسەاڵتی 
سیاسی بە ئاشکرا ئەم دیمەنانە، دەشارنەوەو 
فایلسازی درۆینە دەرخواردی کۆمەڵگە دەدەن، 

 ئەمە بۆچی دەگەڕیتەوە؟
لە وەاڵمی پرسیاری پێشوودا بەکر عوسمان: 

بە جۆرێک ئاماژەم بەوەکرد کە سیناریۆ و 
فایلسازی و هەڵگێڕانەوەی ڕاستیەکان. 
دیوێکیتری نمایش و هێزنواندنی دەسەاڵتە 

 لەبەرامبەر کۆمەڵگە و خەڵکی کوردستان. 
دەسەاڵتی سیاسی هەزار و یەک ڕێگەیان 
لەبەردەمدابوو بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو 
تۆمەتانەی بەرەوڕوویان کرایەوە لە تیرۆری 
سەردەشت و تیرۆرەکانیتردا. هەموو 
کردەوەکانیان، هەموو وەاڵمەکانیان، 
سیناریۆکانی نێو لێژنەی لێکۆڵینەوەی 
سەرۆکایەتی هەرێ . هەڕەشە و 
چاوسوورکردنەوەکانیان. هەموو ئەوانە بۆ 
خەلکی کوردستانی سەلماند کە ئەوان خۆیان 
ئەو کارەیان ئەنجامداوە. سەردەشت و 
ڕۆژنامەوان و هەڵسوڕاوە سیاسیەکانیان بە 

شێوەیەکی رەزیالنەو دڕندانە تیرۆرکرد، تەنها 
لەسەر ئەوەی پەردەیان لەسەر ستەمکاری و 
گەندەڵی و ڕاو ڕوت و چەپەڵی دەسەاڵتەکەی 
ئەوان البردوە. تەواوی سیناریۆ و مامەڵەیان 
لەگەڵ ئەم مەسەلەیە و وەاڵمەکانیان بە 
تۆمەتەکان، ئەوەی سەلماند کە دەزگا 
تیرۆریستە تاوانکارەکان بە سەرپەرشتی و 
فەرمانی ڕاستەوخۆی سەرانیان سەردەشتیان 
تیرۆرکرد. ئەمە راستیەکە کە هەر لە رۆژی 
یەکەمەوە بۆ ئێمەو بۆ خەلکی کوردستان وەکو 
رۆژی روناک دیاربوو. بکوژان و جەالدی 
کورەکانی ئێمە دەسەاڵتی یەکەمی ئەمرۆی 
کوردستانن. بە کردەوە سەلماندوویانە 
بکوژانی سەردەشت لە بازنەی سەرۆکایەتی 

 هەرێ  لەسەر کورسی دانیشتوون.

سیناریۆکانی نێو پرۆسەی دەزگای دادوەری 
تەنیای نمایشێکی تری هێزنواندنیەتی 
لەبەرامبەر کۆمەڵگە و خەڵکی کوردستان. بەو 
نمایشە ئەوەمان پێ دەڵێ، تەواوی جومگەکانی 
ژیان و هێز و یاسا و دادگا لە دەستی ئەو 
دایە. بەو نمایشە دەیەوێ بێهوودەیی 
هەوڵەکانی بەرەی ئازادیخوازی و 
عەدالەتخوازی پیشان بدات. دەیەوێ گەورەیی 
توانای خۆی لە گەندەڵی و بەربەریەتی خۆی 
بە کۆمەڵگە و بەرەی ئازادیخوازی پێشان 
بدات، تاکو لە بێ ئومیدی و بێهیوایی لە 

 ئاڵوگۆڕ تەسلیمی هەڕەشەکانی ئەو بن. 

ئەو هێزەی پشتی بەسەرکوت و هەڕەشە و 
تۆقاندن بەستووە، زەلیلترین و زەبوونترین 
هێزی ڕەشی مێژوون. ئەو مێژووەی 
بەتراژیدیای  خوێنی ئێمە نووسراوەتەوە، لە 
ئایندەدا بە کۆمیدیای کۆتایهاتنی ئەوان تەواو 
دەبێ. ئێمە مێژوونووس نین، بەاڵم ئەو 
گوزەرە لە مێژوو بزوتنەوەی ئازادی و 

 عەدالەتخوازی ئێمەیە.

بۆپێشەوە: دوای هەموو كردەوەیەكی 
تیرۆریستی، دەسەاڵتی سیاسی سیناریۆی 
ساختە وەگەڕدەخات، كەسانێك وەكو تۆمەتبار 
دەخاتە ڕوو، لەهەموو ئەو سیناریۆیانەشدا 
مایەپوچ دەبێت، كەچی دەستبەرداری ئەم 
سیناریۆیە پوچانە نابێت... چۆن دەڕواننە ئەم 

 مامەڵەیە؟
هەمیشە دەسەاڵتە  کەمال ڕەئوف: 

خۆسەپێنەكان كارت و ئامرازی زۆریان 
بەدەستەوەیە، بۆ سەركوت و كپ كردنی 
دەنگی نارازی، كاتێك دۆخەكە دەگاتە تیرۆر 
ئیتر ئەوە بەڵگەی ئەوەیە دەسەاڵت كارتەكانی 
تری لەدەستدا نەماوە، بەتایبەتی لەهەرێمی 
كوردستان متمانەی نێوان خەڵك و حكومەت و 
دەسەاڵت ئاسمان و رێسمانە! ئەوان 
كەتیرۆری فیزیكی نەیارەكانی خۆیان دەكەن، 
دەشیانەوێت تیرۆری كەسایەتی مەعنەوی 
قوربانیەكان بكەن، بەاڵم خۆشبەختانە زۆرجار 

بۆیان نەچوەتە سەر، وەك ئەوەی 
لەتیرۆكردنی سەردەشت عوسمان كردیان، یان 
وەك ئەوەی لەم دواییانەدا پۆلێك خەڵكی 
چاالكوانیان لەناوچەی بادینان بەتۆمەتی سەیر 

  1خستە زیندانەوە
بۆپێشەوە: كەسانێك تەنها بەهۆی وتارێك  

یان بەهۆی ڕەخنەیەكی تیژەوە لە دۆسیەیەك 
و بەرپرسێك بە ئاشكرا تیرۆر دەكرێن... وەك 
سۆرانی مامە حەمە، عبدلستار تاهیر شەریف، 
كاوە گەرمیانی، سەردەشت عوسمان، وداد 
حوسێن.... تاد، چ بكرێت بۆ ئەوەی ئازادی 
بەیان و بیروڕا و ڕەخنەگرتن، نووسەر و 
رۆژنامەنووسی لەسەر تیرۆر نەكرێ یان 
توشی هەڕەشەی مافیاكانی دەسەاڵت 

 نەبێتەوە؟
ئەوانەی كە باستكردن  کەمال ڕەئوف: 

بەئاشكرا تیرۆر كراوان، ئەوانە تارادەیەك 
هەڵوێستیان لەبەرامبەردا وەرگیراوە، بەاڵم 
لەپاڵ ئەماندا ئێمە دنیایەك ڕۆژنامەنوس و 
كەسایەتی و نووسەرمان هەیە كە بەهۆی 
هەڵوێست و نووسینەكانیانەوە سزا دراون، 
لەمیدیاكان نەبوونەتە هەواڵ. لەزۆنی زەرد 
نەك لەسەر نووسین، تەنانەت لەسەر الیك و 
كۆمێنتی فەیس بووکیش خەڵك سزادراوە و 
بانگكراوەتەوە بەردەم دەزگا ئەمنیەكان یان 
هەڕەشەی لێكراوە. كەم نین ئەوانەی بەهۆی 
هەڵوێستیانەوە سزادراون و لەسەر كار 
دوورخراونەتەوە، و فرسەتی ئیشكردنیان لێ 

وەرگیراوەتەوە. ئەم حاڵەتە تەنها یەك رێگا 
هەیە؛ ئەویش بوێریی و بەردەوامییە بۆ 
لەقاودانی ناشرینیەكانیان بەدەنگی بەرز 
هاواركردن و ڕەخنەگرتنە لە 
نادادپەروەریەکان، و گەیاندنی ئەودەنگانەیە 
 بەدنیای دەرەوە و رێكخراوە نێودەوڵەتییەكان.

بۆپێشەوە: تا چەندە ئازادی بەیان و بیروڕوا و 
ڕەخنەگرتن، لە كۆمەڵگەی كوردستاندا، 

 ڕێگەپێدراوە؟ 
ناتوانین نێگەتیڤانە سەیری  کەمال ڕەئوف:

دۆخەكە بكەین، ئازادیەكی دیاریكراو هەیە، 
پانتای ئەو ئازادییە ئەوەندەیە تۆ نەتوانیت ڕای 
گشتی دروست بكەیت، نەتوانیت ببیتە مەترسی 
بەسەر دەسەاڵتەوە، بەاڵم لەوە بترازیت، 
كرانەوەی دنیا بەرووی راگەیاندن و بوارەكانی 
سۆسیال میدیادا كارێكی كردوە كە 
بەدەسەاڵتی لۆكاڵی ناتوانرێت هەموو شتێك 
كۆنترۆل بكرێت. بەاڵم بەداخەوە ئەم ئازادییە 
تا ئێستا وەك پێویست سودی لێ 
وەرنەگیراوە، و لەئاستێكی پرش و باڵو و 
ڕووكەشیانەدایە، بۆیە هەندێك جار بوونی ئەم 
پەراوێزە لەئازادی لەدژی خودی ئازادی بەكار 

 111هێنراوەتەوە

لەزۆنی زەرد نەك لەسەر نووسین، تەنانەت کەمال رەئوف: 

لەسەر الیك و كۆمێنتی فەیس بووکیش خەڵك سزادراوە و 

بانگكراوەتەوە بەردەم دەزگا ئەمنیەكان یان هەڕەشەی 

لێكراوە. كەم نین ئەوانەی بەهۆی هەڵوێستیانەوە 

 سزادراون و لەسەر كار دوورخراونەتەوە...
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بۆپێشەوە: بۆچی رۆژنامەنووسان و نەیارانی 
دەسەاڵت، کە تیرۆر دەکرێن کەیسەکانیان لە 
ڕێگای یاسایی یەکالیی نابێتەوە و هەر 

وە تاکو ٦٢٢٦بەزیندوویی دەمێننەوە؟ لە ساڵی 
ئێستا، یەک تۆمەتباری سەرەکی، نەخشە 
دارێژەرێک... لە دۆسیەی تیرۆری 
رۆژنامەنووسان ئاشکرا نەکراون نەدراونەتە 

 دادگا، ئەمە چیمان پێدەڵێت؟
هۆكاری یەکالیی نەکردنەوەی ساالر باسيرە: 

کەیسی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووسان و نەیارانی 
دەسەاڵت لە هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە دادگا و 
دادوەریی بێالیەن نییە، و بەحزبی کراوە و لە 
خزمەتی دەسەاڵتێکی ستەمکار و دژە ئازادییە. 
دادوەرەکان بە بڕیاری حزبی و کەسی تاکەوە 
دادەنرێن و دەبێت لەخزمەتی حزب و کەسەکاندا 
بن، حزبیش تەنیا لە خزمەتی دەسەاڵتی خێڵەکی 
خێزانی سیاسیدایە. هەمان دیاردە بۆ پەرلەمان و 
حکومەتیشە کە پەرلەمان و حکومەتی تاقمە، نەک 
ئۆرگانێکی نیشتمانی و نەتەوەیی. تا ئێستا ئەو 
دەسەاڵتە کە ئیدیعای درۆی مافی مرۆڤ و 
دیموکراسیەت دەکات، ئامادە نەبووە خاوەن 
مەلەفەکان و جاشەکانی ئەنفال وکۆمەڵکوژیەکان 
بداتە دادگا، پەرلەمانەکەشیان هەرگیز نەیتوانیوە 
بەرپرسێک لەسەر گەندەڵی و چەتەیی و 
بەهەدەردانی سامانی گشتی یان کۆمەڵکوژی 
ئێزیدیەکان ڕاپێچی بەردەم پەرلەمان بکات بۆ 
لێپێچینەوە و لەکارالبردن، ئیتر چۆن چاوەڕێی ئەوە 
لەو دەسەاڵتە دەکرێت تیرۆرستانی نەیارەکانی 
بداتە دادگایەکی عادیالنە کە خۆی بەرهەمی 
هێناون. ئاشكرايە ئەو کەسەی فەرمانی 
تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمانیدا لەکام پۆستی 
دەسەاڵتدایە، ئەگەر دادگاکانیش کەمێک خاوەن 
کەرامەت بونایە و بێالیەن بوونایە، دەبوایە بێنە 
دەنگ لەسەر نەک هەر ئەو کەیسە بەڵکو کەیسی 
زۆرێکی تر، بۆ نموونە: کاوە گەرمیانی و سۆران و 
ویداد و...تاد. دەسەاڵتێک کە ئیدیعای دادپەروەری 

و ئازادی دەکات، لەسەر ڕەخنەی من و نووسینی 
نامیلکەیەک  لەسەریان، لە برای  خەلیل بەتەنیا 
خواردنەوەی قومێک چا ژەهرخوارد کرام و لەسەر 
لێواری مەرگ بووم! ئایا سکااڵ دژی کێ تۆمار 

 بکەم و کێ مافی من دەسەنێت!؟
 ١١ئەوە بە پالنی حەمەی حاجی مەحموود بوو بۆ 

هەزار دۆالری بەعس، ڕۆژنامە نووسی ئەڵمانی و 
دۆستی کورد) لیسی شمیت( تیرۆرکرا. کەچی ئەو 
کەیسە داخرا! ئەوەو دەیان نموونەی تر... ئەوانە 

کەلە شاخ بوون ئیدیعای نان و ئازادییان دەکرد بۆ 
گەلەکەیان، لەبڕی ئەوە برسێتی و کوێرەوەری و 
تیرۆر و ترس و تۆقاندن و زیندانی نهێنی و 
کۆیالیەتیان بۆ ئەو گەلە بەدبەختە هێنا! ئاوات بەو 
ڕۆژە دەخوازم ئەوانە لەناو قەفەسی دادگای گەلدا 

 ببین .
بۆپێشەوە: دنیای دەرەوە مەبەستمان میدیاو  

ناوەندو کۆڕو کۆمەڵە نێودەوڵەتیەکانە، چ ڕۆڵێکیان 
لە پەیوەند بە دۆسیەی تیرۆرەکانی کوردستانەوە 

 هەیە؟
بەهۆی الوازیی جالیەی کوردیی و ساالر باسيرە: 

ئۆپۆزسیۆنەکانی رەخنەگر و دژ بە دەسەاڵتی 
یەکێتی و پارتی لەدەرەوەی واڵت، نەتوانراوە وەک 
پێویست سەرنجی دەزگا نێودەوڵەتیەکان 
بۆکەیسەکانی تیرۆرکردن و ڕاوەدوونانی نەیارانی 
دەسەاڵتی هەرێ  وەک پێویست رابکێشن، 
هەرچەندە هەندێک لە دەزگا نێودەوڵەتیەکان 
ڕاپۆرتی خۆیان هەیە سەبارەت بەپێشێلکردنی 
مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی عێراق. لە 
ئایندەیەکی نزیکدا لەالیەن کوردانی دەرەوە لە 
ئەوروپا کۆنفرانسێک ڕێکدەخرێت بۆ خۆڕێکخستن 
و داڕشتنی پڕۆژە بۆ خستنە ڕووی واقعی ئەو 
دەسەاڵتە و بەرپرسەکانی، بۆنموونە: کۆکردنەوەی 
بەڵگەنامە بۆ تۆمارکردنی سكااڵ لەسەر کارە 
تیرۆرستیەکانی بەرپرسان لە ناوەوە و دەرەوەی 
واڵتیش، و گەیاندنی ڕاپۆرت دەربارەی بارودۆخی 
ناهەمواری خەڵکی کوردستان لە باشوور و دژی 

چەتەیی و گەندەڵیەکانیان بە رێکخراوە 
نێودەوڵەتیەکان و چاالکی جۆراوجۆر. سەرەتا لە 
ئەوروپاوە دەستپێدەکات و چیتر کارەکان لە ئاستی 
تاک نابن و بە ڕێکخراو دەکرێت. من بۆ خۆم لەبەر 

ساڵەی ئەو  ٤١ڕۆشنایی ئەزموونی سیاسی 
دەسەاڵتە تەقلیدیە و فەشەل هێنانی ئۆپۆزسیۆنە 
فەرمیەکان، پرۆژەیەک  ئامادەکردووە، و لە هەندێک 
لە سایتەکان باڵوکرایەوە لە ژێر ناونیشانی 

 بەرەیەکی نوێی سیاسی لە باشووری کوردستان.

بۆپێشەوە: دیمەنی تیرۆری 
کەسایەتییە سیاسیەکان، نووسەران 
و رۆژنامەنووسان، تا ڕادەیەکی 
زۆر ئاشکران، کەچی دەسەاڵتی 
سیاسی بە ئاشکرا ئەم دیمەنانە، 
دەشارنەوەو فایلسازی درۆینە 
دەرخواردی کۆمەڵگە دەدەن، ئەمە 

 بۆچی دەگەڕیتەوە؟
مەندێال قسەیەکی فەرمان ڕەشاد: 

هەیە دەڵێ "هەرکاتێک بکوژ نەدرۆزرایەوە، ئەوە بە دڵنیایی لەپشت تیرۆرەکە دەستی 
دەسەاڵت ئامادەیی هەیە"، دۆسیەی شەهیدانی قەڵەم ئاشکرا و روون کەس گومانی 
لەوە نییە پەیوەندی بە ئازادی بیروڕاو کارە ئازاییەکانی ئەو رۆژنامەنووسانە هەیە، لە 
هەموو دۆسیەی شەهیدانی قەڵەم، سەردەشت بەتایبەتی هەوڵدرا بە چەند سیناریۆیەک 
حەقیقەتی دۆسیەکە بشێوێندرێ، بەاڵم سەرەنجام هەموو شکستی هێنا، دەسەاڵتداران 
وایان دەزانی میللەت ساویلکەیە بەهەموو سیناریۆیەک باوەڕ دەکات، بەاڵم ئەوە 
دەرنەچوو. ڕۆڵی میدیا و کۆمەڵی مەدەنی و خەڵک و بنەماڵەی شەهیدانی قەڵەم 
هۆکاری سەرەکی بوو بۆ شکست پێهێنانی هەموو سیناریۆکان. ئێستا دۆسیەی ئەو 
شەهیدانە بۆتە پەڵەی ڕەش بەنێوچەوانی دەسەاڵتدارانی دوو حیزبەکە، بەجۆرێک 
تیرۆری رۆژنامەنووسان یەکێکە لە سیماکانیان، ئەوەش وای کردووە لەسەر ئاستی 
نێودەولەتیش بەردەوام رەخنەی توند لە شێوازی مامەڵەی حکومەت و حیزبەکانی 
دەسەاڵت بگیرێت لە پەیوەست بە رۆژنامەنووسان. لە راستیدا ئەو سیناریۆیانە هەوڵ 
بۆ شێواندنی ڕاستیەکان، بەاڵم سەری نەگرت، بۆیە دەبینین دۆسیەکان بە کراوەیی 
مانەوە، نەتوانرا  پینەو پەڕۆ بکرێت، دادگایەکی بێ الیەنیش بوونی نییە ڕاستیەکان 

 دەرخات.
 

بۆپێشەوە: دۆسیەی سەردەشت و سەرجەم ڕۆژنامەنووسانی تیرۆرکراو... الی بەرەی 
ئازادیخوازی کۆمەڵگە و خانەوادەکانیان بەکراوەیی ماونەتەوە... تا کەی ئەم دۆسیانە 

 ئاوا دەمێننەوە؟
نازانین تاکەی بە کراوەیی دەمێنێتەوە، بەاڵم ئەوە خالێکی زۆر گرنگە و  فەرمان ڕەشاد:

ئەرکی ئێمە و بنەماڵەیان و سەرجەم ئازادیخوازانە بەکراوەیی هێشتنەوەی ئەو دۆسیانە 
بگرینە ئەستۆ. یادکردنەوەی سااڵنەی ئەو کەیسانە بەتایبەت سەردەشت، زۆر گرنگە، 

پێویستە خەڵک و جیلی تازەی کوردستان ئاشنابن بەو ڕاستیانە و دۆسیانە، ئەوەش 
سەرکەوتوو بووە دەبینین ساڵ لە دوای ساڵ یادکردنەوەی تیرۆری شەهیدانی قەڵەم 
گەرموگوڕترە. لێرە من دەمەوێ سوپاسێکی پێ پایانی بنەماڵەی شەهیدانی قەڵەم بکەم 
بۆ ئەو خۆڕاگرییەی پیشانیان داوە، بەتایبەت بنەماڵەی شەهید سەردەشت، ئێمە دەزانین 
لەژێر چ فشارێکی گەورەن، بەاڵم چۆکیان دانەداوە، ئەگەریش خۆڕاگری ئەوان نەبوایە 
ئەو کەیسانە زوو دادەخران. لەماوەی شەش مانگی رابردوو کاتێک رۆژنامەنوسی 
سعودی جەمال خاشقچی لەالیەن بنەماڵەی شای سعودیە تیرۆرکرا زوو کوڕەکانی 
پشتیوانی خۆیان بۆ دەسەاڵتی سعودیە و سیناریۆکانیان پیشاندا بۆیە کەیسەکە زۆر 
پاشەکشەی کرد، پێویستە هەموومان تا ئەوەی رۆژێک دادگایەکی عادیالنە بۆ ئەو 

 کەیسانە دروستدەکرێ لەسەر هێل بمێنینەوە و بەردەوام بین.
 

ئاشكرايە ئەو کەسەی فەرمانی ساالر باسیرە: 

تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمانیدا لەکام پۆستی 

دەسەاڵتدایە، ئەگەر دادگاکانیش کەمێک خاوەن 

کەرامەت بونایە و بێالیەن بوونایە، دەبوایە بێنە دەنگ 

 لەسەر نەک هەر ئەو کەیسە بەڵکو کەیسی زۆرێکی تر
 

دیمانەلەگەڵد.ساالرباسيرە؛مامۆستایزانستەسیاسییەکانلەئەڵمانیالە
 نۆهەمینساڵیادیتیرۆریڕۆژنامەنووسسەردەشتعوسماندا...

لەسەر ڕەخنەی من و نووسینی نامیلکەیەکم لەسەریان، لە برایم خەلیل 
بەتەنیا خواردنەوەی قومێک چا ژەهرخوارد کرام و لەسەر لێواری مەرگ 

 بووم! ئایا سکااڵ دژی کێ تۆمار بکەم و کێ مافی من دەسەنێت!؟

فەرمان ڕەشاد: پێویستە هەموومان تا ئەوەی 

ڕۆژێک دادگایەکی عادیالنە بۆ ئەو کەیسانە 

دروستدەکرێ لەسەر هێل بمێنینەوە و بەردەوام 

 بین.
دیمانەلەگەڵفەرمانڕەشادنووسەروڕۆژنامەنووس

بەڕێوەبەریسایتیستاندارددەرچوویکۆلێژیزانستبەشی
فیزیک...لەنۆهەمینساڵیادیتیرۆریڕۆژنامەنووس

 سەردەشتعوسماندا

من دەمەوێ سوپاسێکی پێ پایانی بنەماڵەی شەهیدانی 
قەڵەم بکەم بۆ ئەو خۆڕاگرییەی پیشانیان داوە، بەتایبەت 

بنەماڵەی شەهید سەردەشت، ئێمە دەزانین لەژێر چ فشارێکی 
گەورەن، بەاڵم چۆکیان دانەداوە، ئەگەریش خۆڕاگری ئەوان 

 نەبوایە ئەو کەیسانە زوو دادەخران...
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بۆپێشەوە: ئەگەر دادگا و دەسەاڵتی دادوەری پاوانی 
حزب و دەسەاڵتە، دەبێ چ ڕێگایەک بگیرێتە بەر بۆ 
گێڕانەوەی ڕۆڵی سەربەخۆی دادگاکان و لێپرسینەوەی 
یاسایی لە دەیان دۆسیەی وەکو دۆسیەی سەردەشت 

 عوسمان؟
کێشەکە ئەوەیە ئێمە باس لە  ڤینۆس فایق:

"کوردستان"ی بەناو "ئازاد" دەکەین، ئەو "ئازادی"یەی 
کە قسەوباسێکی گەلێ زۆر هەڵدەگرێ... ئیتر 
پرسیارەکە ئەوەیە ئایا دادگا ئازادە؟ چونکە کە دادگا 
ئازاد نەبوو، خەلەلەکە "بە باوەڕی من" لەو حزبەدا نییە 
کە دادگای پاوانکردوە، بەڵکوو لە دەزگای دادگادایە کە 
قبوڵیەتی ئازاد نەبێت، مەبەست  لە دادوەرەکانە کە 
سوێندیان خواردوە سەربەخۆ و ئازادانە لە کۆمەڵگەدا 
دادپەروەری بۆ خەڵک دابین بکەن، ئەوان کە شەرەفی 
پیشەکەیان خستۆتە کۆشی حزبەکانەوە.. ئەو کەشو 
هەوا سیاسی و دادوەریەی کوردستانیش گرێدراوی 
کەشوهەوای ناوچەکە هەموویەتی، کوردستان بەشێکە 
لە عێراق، عێراق بەشێکە لە خۆرهەاڵت، بڕوانە 
کوردستان کەوتۆتە ناوچەیەکی بارگاوی بە هەموو 
شێوازەکانی گەندەڵی سیاسی و ئیداری واڵتانی 
دراوسێی، ژێردەستی دەوڵەتێکە کە مێژوویەکی 
دووردرێژی لەگەڵ داگیرکراوی هەیە، واتا ژێردەستەی 
دەوڵەتێکی داگیرکراوە. جگە لەوە ئەو سیستەمە 
ناتەندروستەی دادوەری و سیاسیەی کوردستان کە 
دەرهاویشتەی بە حزبیبوونی هەموو کایەکانی 
کۆمەڵگەیە وای کردوە لە واڵتێکدا کە زۆرترین قسە لە 
ئازادییەکان دەکرێ، هیچ کایە و بوارێکی ئازادیش 
بوونی نییە. ئیتر مومکین نییە چاوەڕوانی لەوە باشتر 
بکەین. باوەڕم نییە دادگاکان لە داهاتوویەکی نزیکدا 
بتوانن رۆڵی سەربەخۆی خۆیان وەرگرنەوە، هەموو 
شتێک بە حزبی کراوە، ناوچەکان بە ڕەنگی حزبەکان 
سواغ دراون، لەو نێوەندەدا بۆ ئەوەی سەربەخۆیی بۆ 
دادگاکان بگەڕێنیتەوە پێویستیت بە هێزی سەربەخۆ و 
ئازاد هەیە، پێویستیت بە فکر و دونیابینی ئازاد و 
نوتراڵ)ئاسایی( هەیە، بەداخەوە ئەمانە لە کوردستان 
لەسەر ئاستی تاک بە دانسقە هەن، ئەوانەشی 
توانیویانە وەکوو کەس ئازاد بن هێزیان لەدەستا نییە، 
وەکوو هێزی بەڕیوەبردن، دارایی و حکومی، هێزی 
بڕیاردانیان لەدەستا نییە، هێزی چەسپاندنی یاسایان 
لەدەستا نییە، ئەوانە کێن؟ نووسەر و رۆژنامەنوس و 
چاالکوانەکانن کە تەنها چەکیان قسەکردن و نووسینە، 
ئەوەش کافی نییە بۆ ئەوەی کاریگەری لەسەر 

 کایەیەکی وەکوو دادوەری دانێی.. 
بۆپێشەوە: دەسەاڵتی سیاسی لەکوردستان و لە 
پێشیانەوە پارتی و یەکێتی هەمیشە بانگەشەی ئازادی 
و دیموکراسی!! و مافی مرۆڤ، مەدەنیەت دەکەن، 
کەچی بە کردەوە بەرگەی ڕەخنەیەکی تیژ و ڕۆشن 
 ناگرن، هۆکاری ئەمە بۆچی دەگەڕێتەوە؟

عادەتەن لەو جێگەیە زۆرترین قسە لە  ڤینۆس فایق:

ئازادی و دیموکراسی دەکرێت کە ئازادی و 
دیموکراسی تیایدا بوونیان نییە، لەو جێگەیە خەڵک 
زۆرترین قسە لە مافەکانی مرۆڤ و مەدەنیبوون 
دەکەن کە ئەسلەن مافەکانی مرۆڤ و مەدەنیەت تیایدا 
بەرقەرار نین.. بێگومان سەدام حوسێنیش باسی لەم 
چەمکانە دەکرد، بەاڵم هەموومان دەمانزانی سەدام 
حوسێن چی بوو وە بە چ دەردێک چوو.. بە ئەزموونی 

ساڵ لە حوکمرانی ئەو حزبانە بۆمان تاقیبۆوە ئەو  ٤١
حزبانە کە شۆڕشیان کرد گرفتیان لەگەڵ نەبوونی 
ئازادییەکاندا نەبوو، خەباتیان بۆ کۆتاییهێنان بە 
چەوسانەوەی میللەتێک نەکرد، بەڵکوو ئەو حزبانە تەنها 
غەم و هەوڵێکیان بۆ ئەوەبوو سەدام بڕووخێت و 
ئەمان لە جێگەی دانیشن، ئەو سەروەت و سامانە 
بگرنە دەست کە لە دوای سەدام بەجێما.. دەنا لە 
واقیعدا هیچی وایان نەگۆڕی.. بەڵێ ئێستا سەدان 
کەناڵی راگەیاندن هەن، بەاڵم کامی ئازادە؟ سەدان 
ڕۆژنامە و چاپکراو دەردەچن، بە ئەهلی و بەناو 

 سەربەخۆکانیشەوە، بەاڵم کامی بەڕاستی ئازادە؟ 
بۆپێشەوە: تیرۆری رۆژنامەنووسان بە نموونە 
 سەردەشت عوسمان، الی تۆ بەمانای چی دێت؟

مانای ئەوەیە لە کوردستان هەتا  ڤینۆس فایەق:
ئەمڕۆشی لەگەڵ بێت لە غیابی شتێک بە ناوی ئازادی 
رادەربڕین ئەو حزبانە ڕۆژانە لە کەناڵەکانی 
ڕاگەیاندنەوە ئەو کوردستانە بە بەهەشت پێناسە و وێنا 
دەکەن. هەموو ساڵێک لە یادی کوشتن و زیندانیکردنی 
خاوەن قەڵەمێک برینێکی ئازادی دەکولێتەوە، لە یادی 
هەموو رێپێوان و ناڕەزایی و خۆپیشاندانەکاندا کە 
دەگەڕێینەوە دواوە هەتا ئەمڕۆ هەلومەرجی 
ئازادییەکان لە کوردستان بەرەو خراپتر دەچن. بە 
بیردۆزی کە لەگەڵ  نەبوویت دوژمنیت، هەمان 
 بیردۆزی حزبی بەعس.. 
هەموو کەناڵە بەناو سەربەخۆکان لەناو ئەو سنوورەدا 
ئازادن کە حزبەکەی ناوچەکەی لێی کاردەکەن بۆیانی 
دیاریکردوە. کوردستانێک کە ئابووری ئازادی نییە، 
دەپرس  ئەو کەناڵە بەناو سەربەخۆ و ئازادانە بەچی 

 بەڕێوەدەچن؟ 
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سۆران و  :بۆپێشەوە
سەردەشت و کاوە و ویداد 
و...تاد. بوونەتە سومبولێك بۆ 
ئازادی نووسین و 
ڕۆژنامەگەری و بیروڕا و 
ئازادی بەگشتی. 
یادکردنەوەیان تاکەی 
بەردەوام دەبێت؟ وە 
یادکردنەوەی ئەمساڵ بۆ 
سەردەشت چ جیاوازیەکی 
هەیە لەگەڵ سااڵنی پێشوو؟ 
ئایا هەر خانەوادەکەی پێی 

 هەڵدەستن یان تازە ئەوە کاری خەڵکی ئازادیخواز و داکۆکیکارە لە ئازادی؟
سەرجەم ئەو کەسانەی لەڕێی ئازادی بیروڕاو ڕۆژنامەنووسی  ئۆژین جۆاڵ:

تیرورکراون سومبلی ئازادین لەهەرێمی کوردستان و عێراق و 
یادکردنەوەیشیان تا بەدیهاتنی ئامانجەکانیانە بۆ چەسپاندنی ئازادی بیروڕا و 
ڕۆژنامەگەری. یادی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان و 
کەیسی تیرۆرکردنەکەی تابێت بەرفراوان و گەورەتر دەبێ، ئێمە لەکەرکوک 
بەبێ ئامادەبوونی خودی کەس وکاری سەردەشت ئەو یادەمان کردۆتەوە و 

 ئەمساڵیش ئەو یادە وەک ڕەمز و هێمای ئازادی و قەڵەم بەردەوام دەکرێ.
بۆپێشەوە: بەڕادەیەکی بەرچاو چاالکی و جموجۆڵە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکان 
بۆ گوشار هێنان بۆدەسەاڵت تا ئەو دۆسیانە بەزیندووی بمێننەوە و بە ئاکامی 
خۆیان بگەن الواز بووە، چ بکرێت تا ئەو چاالکی و جموجۆاڵنە 

 بەهێزبکرێنەوە؟ 
نەبوونی دەرئەنجام و گۆڕانکاری لەکەیسی شەهیدانی قەڵەم و  ئۆژین جۆاڵ:

ئازادی، کردنەوەی ئەو یادەی الواز کردووە، و نەبوونی هێزیکی 
ئوپۆزیسیۆنی ڕاستەقینەی شەقامیش وا دەکات گوشارەکانی سەر دەسەاڵت 
کەمتر و الوازتربن. دەبێت چاالکانی مەدەنی و ڕۆژنامەنووسان ڕۆژانە 
کەیسی شەهیدانی قەڵەم بدەن بەچاوی دەسەاڵتدا، بۆ ئەوەی ئەو کەیسانە 

 یەکالبکرێنەوه و پانتایی ئازادی و کاری ڕۆژنامەنووسی فراوانتر بکرێ.
وە تاکو ئێستا یەک تۆمەتباری سەرەکی، نەخشە  ٦٢٢٦بۆپێشەوە: لە ساڵی 

دارێژەرێک... لە دۆسیەی تیرۆری رۆژنامەنووسان ئاشکرا نەکراون 
 نەدراونەتە دادگا، ئەمە چیمان پێدەڵێت؟

هۆکاری سەرەکی یەکالنەکردنەوەی کەیسی تۆمەتباران و  ئۆژین جۆاڵ:
بکوژانی شەهیدانی قەڵەم لەکوردستان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە خودی 
دەسەاڵت لەپشتی ئەو بکوژانەیە و نایەوێت خۆی تێدا بەتاوانبار دەرچێت. 
دادگایش تا ڕادەیەک لەدەستی حزب و دەسەاڵتدایە وهیج کات هاواڵتی سڤیل 
نابێتە براوەی کەیسی دادگا. ڕۆڵی بۆپێشەوە و چاالکان و ڕۆژنامەنووسان 
گرنکە بۆ بە زیندوومانەوەی کەیسی تیرۆری ڕۆژنامەنوسان و ئازادییەکان 

 لەهەرێمی کوردستان.

ساڵ لە حوکمرانی ئەو حزبانە  ٨٢ڤینۆس فایەق: بە ئەزموونی 

بۆمان تاقیبۆوە ئەو حزبانە کە شۆڕشیان کرد گرفتیان لەگەڵ 

نەبوونی ئازادییەکاندا نەبوو، خەباتیان بۆ کۆتاییهێنان بە 

چەوسانەوەی میللەتێک نەکرد، بەڵکوو ئەو حزبانە تەنها غەم و 

هەوڵێکیان بۆ ئەوەبوو سەدام بڕوخێت و ئەمان لە جێگەی 

دانیشن، ئەو سەروەت و سامانە بگرنە دەست کە لە دوای سەدام 

 بەجێما..

دیمانەلەگەڵنووسەرڤینۆسفایق؛لەنۆهەمینساڵیادیتیرۆری
 رۆژنامەنووسسەردەشتعوسماندا...

ئۆژین جۆاڵ: هۆکاری سەرەکی 

یەکالنەکردنەوەی کەیسی تۆمەتباران و 

بکوژانی شەهیدانی قەڵەم لەکوردستان بۆ 

ئەوە دەگەڕێتەوە کە خودی دەسەاڵت 

دا یلەپشتی ئەو بکوژانەیە و نایەوێت خۆی تێ

 بەتاوانبار دەرچێت

 
دیمانەلەگەڵئۆژینجۆاڵ؛ڕۆژنامەنووس،یەکێک
لەسەرپەرشتیارانیمەراسیمیساڵیادیسەردەشت
عوسمانلەکەرکوکلەنۆهەمینساڵیادیتیرۆری

 ڕۆژنامەنووسسەردەشتعوسماندا
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بۆپێشـەوە: دیـمەنـی 
تیرۆری کەسایەتییە 
ـــــاســـــیەکـــــان،  ســـــی
نــــــووســــــەران و 
رۆژنامەنووسان، تـا 
ڕادەیەکـــــــی زۆر 
ــران، کەچــی  ــاشــک ئ
دەسەاڵتی سـیـاسـی 
ـــرا ئەم  ـــاشـــک بە ئ
ـــــــــــــانە،  ـــــــــــــمەن دی
دەشارنەوەو فایلسازی درۆینە دەرخواردی کـۆمەڵـگە 

 دەدەن، ئەمە بۆچی دەگەڕیتەوە؟
خنکاندنی دەنــگــی نەیــار بە دەســەاڵت شەمال عەلی: 

و داپڵۆسـیـن تـا  تایبەتمەندی کوردستان نییە. سەرکوت
و ڕەخنەگران  ئاستی سەندنەوەی مافی ژیان لە نەیاران

کردەوەی گشت دەسەاڵتە سەرکوتگەرەکـانـی نـاوچەی 
ــبەتە لە  ــای ــاوەڕاســتە، بەاڵم ئەوەی ت ــی ن خــۆرهەاڵت
کوردستان ئەو شێوازە مافیاییەیە کە ئەم پـراکـتـیـکەی 

و چـاالکـوانـانـی  و نووسـەران دەرهەق بە ڕۆژنامەوانان
سیاسی تـیـا دەچـێـتە پـێـشـەوە. لەرزۆکـی دەسـەاڵتـی 

و هەوڵــی زۆری بــۆ الف  کــوردایەتــی لە کــوردســتــان
لێدانی دیموکراسیانەی بۆ شاردنەوەی ماهیەتـی خـۆی 
لەبەرچاوی ڕای گشتی جیهـان لەپشـت ئەم جـۆرە لە 

 و خوێن ڕشتنەوەیە.  تیرۆرکردن
ــیە کە دەســەاڵت  ــی ــن ئەوە دروســت ن ــروای م بە ب
فایلسازی درۆینە دەرخواردی کۆمەڵـگەی کـوردسـتـان 
دەدات. بەدەســـت بـــکـــوژانـــی ســـەردەشـــت بـــووایە 
دانپێدانانی کوشتنی ئەویان لەژێـر ئـارمـی حـکـومەتـی 

هەرێمدا دەنووسی. هەمیشە یەکـێـک لە ئـامـرازەکـانـی 
ــی لەرزۆک ــی  دەســەاڵت ــایەی وەک دەســەاڵت ــێ م و ب

کوردایەتی تۆقاندنی کۆمەڵـگەیەو ئەو نـمـوونـانەش لە 
سـەرکـوتـی خـوێـنــاوی هەر بـۆ ئەو مەبەسـتەیە. ئەو 
فایلسازییە زۆرتر بۆ خۆناسـانـدن وەک دەسـەاڵتـێـکـی 
کــراوەو خــۆدەربــازکــردنە لە ڕەخــنەی ڕای گشــتــی 
نێودەوڵەتی. شێوازی تایبەتـی هەڵـتـۆقـیـنـی دەسـەاڵتـی 

وەک نەیارێکـی دەسـەاڵتـی سـەرکـوتـگەری   کوردایەتی
و دواتریش وەک "عێراقیکی تـر" کە جـیـاوازە لە  بەعس

، هەروەها نەبوونی چوارچێـوەیەکـی  حکومەتی ناوەندی
فەرمی بۆ ئەو دەوڵەتـۆچـکەیەی دروسـتـیـان کـردووە، 
و  کارێک دەکات کە کوشـتـاری ئـاشـکـرای ڕەخـنەگـران

نووسەران ئاسان نەبێت. دەنا دڕندەیی ئەم دەسەاڵتەو 
ترسی لە کۆمەڵگەو هێزە نەیارەکانی لە ئاستێکـدایە کە 
بەڕۆژی نیوەڕۆ و لەمەیدانە گشتیەکانـدا ڕەخـنەگـرانـی 

 خۆی لەسێدارە بدات.  
بۆپێشەوە: سەردەشت عوسمان بەدوای وتـاری "مـن 
عاشقی کچەکەی بـارزانـیـ " کە دیـمەنـی نـابەرابەری 
کۆمەڵگەی چینایەتی دەخاتە ڕوو، سـەرەتـا تـووشـی 
هەرەشە و پاشان تیرۆر دەکـرێـت، کەواتە کەیسـەکە 
دیارە و نەخشە دارێژەرانیشی ئاشکران... کەچی دادگا 
و داواکاری گشتی هیچ رۆڵێک ناگـێـڕن... ئەمە چـۆن 

 لێک دەدەنەوە؟
: دەسەاڵتی مافیــایــی کــوردســتــان دادگــا شەمال عەلی

بــۆی ئــیــکــســیــســوارێــکەو هــیــچــی تــر. هەرلەبەر ئەو 
هۆکارەی لەسەرەوە باس  کرد یاساکانـی کـوردسـتـان 
لەپەیــوەنــد بە ئــازادی دەربــڕیــنەوە، واتە ئەو شــتەی 
لەسەر کاغەز نووسراوە لەزۆر ڕووەوە لە یـاسـاکـانـی 
تری ناوچەکە لەپێشترو کراوەترە. هەربۆیە دەسـەاڵتـی 
کوردایەتی بااڵنسی ئەو جـۆرە یـاسـا نـووسـراوانە بە 

و بێ ئـیـعـتـیـبـار دەداتەوە کە کـار  دادگایەکی بێ گیان
 بەهەموو شتێک دەکات یاسا نووسراوەکان نەبێت. 

خەسڵەتی مـافـیـایـی دەسـەاڵتـی کـوردایەتـی کـارێـکـی 
کردووە کە دادگا بوونەوەرێکی عەنتـیـکەو گـاڵـتەجـاڕو 
بێ پەیوەند بـێـت بە حەقـیـقەتەوە. بە دیـدی مـن کەم 
سیستەمـی دادوەری هەیە لەنـاوچەکەدا بە ئەنـدازەی 

و کەم  و بـێ ئەرزش بـێـت ئەوەی کوردستان فۆرماڵـی
پـیــشــەش هەیە لە کــوردسـتــان لە پـیــشــەی دادوەری 

 ناشەریفانەتر بێت.  
بــۆپــێــشــەوە: کەم دۆســیە هەیە هــێــنــدەی دۆســیەی 
تیرۆری سەدەشت عوسمان قسەی لەسەر کـرابـێ، و 
کارو چاالکی بۆ ئەنـجـام درابـێ، هـۆکـار چـیـیە ئەم 

 دۆسیەیە بە ئاکامی خۆی ناگات؟

ئەم پــرســیــارە زۆر وەاڵمــدراوەتەوەو شەمال عەلی: 
ئەوەی لێرەدا دەیڵێ  شـتـێـکـی نـوێ نـابـێـت. دۆسـیەی 
سەردەشت پەیوەنـدی بە نـوکـی هەرەمـی دەسـەاڵتـی 

و نەخشــەکــانــی درێــژەکــێــشــانــیەوە هەیە.  کــوردســتــان
دۆسیەی سەردەشت ئەو کاتە بە ئاکامی خۆی دەگـات 

و لە پێناوی پاراستنـی  کە تاوانکارەکەی دادگایی بکرێت
کۆمەڵگە لە زیانەکانی دەروونە نەخۆشەکەی تـاهەتـایە 
  لە زیـنـدان بـخـرێـت. ئەو تـاوانـکـارە ئـیـنـسـانـکـوژەش
و  سایکۆپاتێکی گەوجە کە تەنها بە هۆکاری بایـۆلـۆجـی

ئەوەی لە تۆوی بـنەمـاڵەی بـارزانـیە تـاقـانە ئـومـێـدی 
درێژەکێشانی سواللەی حاکمی کوردسـتـانە. بە ئـاکـام 
گەیشتنی دۆسـیەی سـەردەشـت دەکـاتە هەڵـوەشـانـی 
دەسەاڵتی پارتی و بـنەمـاڵەی بـارزانـی، هەربـۆیە ئەو 

 دۆسیەیە بە ئاکامی خۆی ناگات.
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ڕاستە هەتا وەکو ئێستا کاوان قادر: 

نەیانهێشتووە تیشکی خۆر بەر پەیکەرەکەی 

سەردەشت بکەوێت، بەاڵم سەردەشت و 

سۆران و ویداد و... تازە خۆیان خۆرن و 

تیشکی ئازادی دەبەخشنە نەوەی دوای 

 خۆیان
دیمانە لەگەڵ کاوان قادر؛ هونەرمەندی پەیکەرساز و 

پێشکەوتوخواز و کۆمۆنیست لە نۆهەمین ساڵیادی تیرۆری 
 ڕۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان دا

شەمال عەلی: بە ئاکام گەیشتنی دۆسیەی سەردەشت 

دەکاتە هەڵوەشانی دەسەاڵتی پارتی و بنەماڵەی بارزانی، 

 هەربۆیە ئەو دۆسیەیە بە ئاکامی خۆی ناگات..
 

دیمانەلەگەڵشەمالعەلیچاالکوانیکۆمۆنیست...لەنۆهەمینساڵیادی
 تیرۆریڕۆژنامەنووسسەردەشتعوسماندا...

خەسڵەتی مافیایی دەسەاڵتی کوردایەتی کارێکی کردووە کە دادگا 
بوونەوەرێکی عەنتیکەو گاڵتەجاڕو بێ پەیوەند بێت بە حەقیقەتەوە. بە 

دیدی من کەم سیستەمی دادوەری هەیە لەناوچەکەدا بە ئەندازەی ئەوەی 
و کەم پیشەش هەیە لە کوردستان لە  و بێ ئەرزش بێت کوردستان فۆرماڵی

 پیشەی دادوەری ناشەریفانەتر بێت...

: پڕۆژەی پەیکەری بۆپێشەوە
سەردەشت عوسمان بە کوێ گەیشت 

 و بۆ تا ئێستە دانەنراوە؟ 
ساڵ بەسەر  ٢: ئەمڕۆ کاوان قادر

تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمانی 
ڕۆژنامەنووسدا تێپەڕ دەبێت، 
خرۆشانی خەڵکی ئازادیخواز لە دژی 
تیرۆر و نەبوونی ئازادی بیروڕا، 
هەزاران سەردەشتی دیکەی هێنایە 
مەیدان، و نـــەخێریان بۆ دەسەاڵتێکی 
گەندەڵ و مایەپووچی سیاسی کردو 
بەرزکردەوە. هێشتا سەردەشت خوێنی 

لە هونەرمەندان  ٢لێ دەچۆڕا، کە ئێمە
هەستاین بەدروستکردنی پەیکەری سەردەشت عوسمانی ڕۆژنامەنووس، وەک 
سیمبوڵێک بۆ ئازادی قەڵەم و بیروڕا لە کوردستانی عێراق. ئەو پەیکەرەی کە تا 
ئێستەش و دوای لەناوبردنی سەردەشتیش، دەسەاڵت لێی دەترسێ و شەهامەتی 
جورئەتی  ئەوەی نییە لە زۆنی خۆیدا جێی بکاتەوە، بەداخەوە بێناز ماوەتەوە. لە 
هەرشوێنێک دەسەاڵت قەڵەم بەدەستەکانی تیرۆر کرد، ئەوا ئیتر خاڵی کۆتایی 
شەرعییەت بوونی دەسەاڵتی خۆی رادەگەیەنێ و شەهادە و مەدالیای ستەمکاری 
ڕەش بەملی خۆیدا شۆڕدەکاتەوە. ئێمە پەیکەرەکەمان ئامادەیە ئەوە ئیتر 
پرسیارێکە دەبێت  شارەوانی و دەسەاڵتی هەولێر وەاڵمی بداتەوە، بەتایبەت ئەگەر 

پرسیارەکە سەبارەت بە ئازادی بێت. تاکەی لە پەیکەری سەردەشت دەترسن و 
 کەی ئەو ترسە لە گیانیان دەڕەوێتەوە؟

ڕاستە هەتا وەکو ئێستا نەیانهێشتووە تیشکی خۆر بەر پەیکەرەکەی سەردەشت  
بکەوێت، بەاڵم سەردەشت و سۆران و ویداد و... تازە خۆیان خۆرن و تیشکی 
ئازادی دەبەخشنە نەوەی دوای خۆیان... تازە لەگەڵ ناوهێنانی وشەی ئازادی 
پەیکەرێک بەبەرچاوی خەڵکی ئازادیخوازی کوردستانەوە دێو دەچێ و دەبێتە 

 دێوەزمەش بۆ دەسەاڵتداران. 
 : پێتان وایە تیرۆری سەردەشت هێرشێک بوو بۆسەر ئازادی؟بۆ پێشەوە
: ڕاستییەکەی لە کوردستاندا شتێک نییە بە ناوی ئازادییەوە تا هێرشی کاوان قادر

بکرێتە سەر! ئەوەی دەگوزەرێ تیرۆری ئازادیخوازانە، تیرۆری ئیرادە و کەرامەتی 
ئینسانەکانە، تیرۆری.... ئەوە ئیتر سوننەتێکی بزووتنەوەی کوردایەتییە کە مامۆستا 
بەر شەق ئەدەن و نانی کەم ئەندام ئەبڕن و قەڵەم بەدەستان تیرۆر دەکەن و نانی 
سەرسفرەی هەژاران خاڵی دەکەن و شیری مندااڵن دەبرن... ئەوەی کە خۆی ناو 
ناوە دەسەاڵت لە کوردستان مڵەیەکە بە ناوچەوانی هەموومانەوە و لە مانگای 

 نیشتیمان ئەدۆشێ و شەرمەزارییەکی نەتەوەییە. 

ئەو پەیکەرەی کە تا ئێستەش و دوای لەناوبردنی 
سەردەشتیش، دەسەاڵت لێی دەترسێ و شەهامەت و 

جورئەتی  ئەوەی نییە لە زۆنی خۆیدا جێی بکاتەوە، 
بەداخەوە بێناز ماوەتەوە. لە هەرشوێنێک دەسەاڵت 
قەڵەم بەدەستەکانی تیرۆر کرد، ئەوا ئیتر خاڵی کۆتایی 

شەرعییەت بوونی دەسەاڵتی خۆی ڕادەگەیەنێ و شەهادە 
 و مەدالیای ستەمکاری ڕەش بەملی خۆیدا شۆڕدەکاتەوە.
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بۆپێشەوە: سۆران و سەردەشت و کاوە و 
ویداد و...تاد. بوونەتە سومبولێك بۆ ئازادی 
نووسین و ڕۆژنامەگەری و بیروڕا و ئازادی 
بەگشتی. یادکردنەوەیان تاکەی بەردەوام 
دەبێت؟ وە یادکردنەوەی ئەمساڵ بۆ 
سەردەشت چ جیاوازیەکی هەیە لەگەڵ سااڵنی 
پێشوو؟ ئایا هەر خانەوادەکەی پێی هەڵدەستن 
یان تازە ئەوە کاری خەڵکی ئازادیخواز و 

 داکۆکیکارە لە ئازادی؟
 

الی ئێمە بەهزاد موحسین ڕەئوف: 
یادکردنەوەی ئەم پۆلە شەهیدە تیرۆرکراوە 
هەر بەردەوام دەبێ، بۆ زیندوهێشتنەوە و 
بەرزڕاگرتنی پەیامە ئازادیخواز و 
دادخوازەکانیان. ئەم یادکردنەوانە زیاتر بۆ 
خاوەندارێتی کردنە لە کەیس و پەیامەکانیان، 

 تا یادێکی ڕۆتینیانەی سااڵنە.
ئێمە ئاگادارین و بەوەش خۆشحاڵین، کە 
هاوڕێکانمان لە زۆر شوێنی ناوەوە و 
دەرەوەی هەرێ ، ئەمساڵیش یادی سەردەشت 
دەکەنەوە. سەبارەت بە هەولێر ئێمە 
مەبەستمانە لەسااڵنی ڕابردوو جیا بێ، 
جیاوازیەکەش لە دوو خاڵدا دەبێ: یەکێکیان 
ئەوەیە، پەیامەکانمان گەر جارێک ڕووی لە 
دەسەاڵت بێ، ئەوا دوو جار ڕووی لە 

ئۆپۆزسیۆن و چاالکان و ڕۆژنامەنووسانی 
پشو کورتی نیوەی ڕێگایە. ئەوەی تریش 
جەختکردنەوە و پێداگیری خەڵکانێکی 
ئازادیخوازە، کە ترس و بەرژەوەندی نایانخاتە 
خزمەتی ئەو کەش و زەمینە مەییوەی ئەمڕۆ، 
کە بێ هیچ گرێوگۆڵێک لە قازانجی دەسەاڵتی 

 پارتی و یەکێتی دەگوزەرێ. 
سەردەشت و سەردەشتەکان لەپێناو کێشەی 
شەخسی و ماڵباتی تیانەچوونە، تاوەکو 
یادکردنەوەکانیان تەنها ئەرکی خێزانەکانیان 
بێ. لە یەکەم ڕۆژەکانی تیرۆرکرنی 
سەردەشت، ئەوە بڕایەوە کە سەردەشت و 
پەیامەکەی هی تەنها ماڵێک نییە و ئەو ڕۆڵەی 

گەلێکی مافخوراوە، هەرواش بوو، کە 
ئەوکاتیش خەڵک ئەمەیان بۆ دەسەاڵت 
سەلماند. ئەرکی ئەخالقی هەموو دادپەروەر و 
ئازادیخوازێکە، کە کەیس و پەیامەکەی 

 سەردەشت بەهی خۆی و کۆمەڵگە بزانێ.
بۆپێشەوە: ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی کورد، 
هەر کاتێک کێشەیان لەگەڵ دەسەاڵت هەبێت، 
دۆسیەی تیرۆر بەگشتی تیرۆری 

رۆژنامەنووسان بەدەستەوە دەگرن، کاتێکیش 
بەشیان لە کێکی شیرینی دەسەاڵت پێدەدرێت، 
قرو قەپی لێدەکەن.... چۆن دەڕواننە مامەڵەی 
ئەو هێزە ئۆپۆزیسێۆنانە؟ بەتایبەت لە 

 دروستکردنی کابینەی نۆیەم؟
 

الی ئێمە نەوەک بەهزاد موحسین ڕەئوف: 
هەر ئۆپۆزسیۆن و دەسەاڵت، تەنانەت زۆرێک 
لە هاوڕێ و هاوکارە دڵسۆز و ئازادیخوازە 

بوێرەکانیشمان، نەیانتوانیوە سیستەمی باوی 
بۆرژوازی تێپەڕێنن، بۆیە زۆر جار لەوسەری 
تونێڵەکەوە، لە دەرەوەی ویست و ئاگایی 
چاالکوانەکان بەشێوەک لە شێوەکان بەشێک 
لە بەرهەمی چاالکیەکانمان دەڕژێتەوە 
زەلکاوی قازانجی بۆرژوازیەتی دەسەاڵتی 

 کوردیەوە.
مەسەلەی چەسپاوی سیستەمی بۆرژوازی لە 
هەرێ ، پەیوەندی قوڵی بە کەلتور و ئایین و 
مۆدێلی ڕاپەڕینە چەکداریەکانی کوردی و 
بونیادی تاکی کورد و پێکهاتە و پەیمانی 
کۆمەاڵیەتیی مێژویی و ئێستای ئێمەوە هەیە. 
یەکێکی تریش لە هۆکارە سەرەکیەکان، 

چەپڕەو و کۆمۆنیستەکان خۆیان بوونە، کە 
وەک پێویست نەیانتوانی و پشودرێژ نەبوون، 
لە وشیارکردنەوەی خەڵکانی ئاسایی بۆ 
دژایەتیی خودی چەمکی بۆرژوازی و 
ناساندنی دەرکەوتە و لێکەوتەکانی 

 بۆرژوازیەت.
ئەگەرچی جێدەستی ئۆپۆسسیۆنی کوردی لە 
پشتیوانی و بەکەیسگرتنی تیرۆری قەڵەمی 

ئازاد دیارە، بەاڵم بە درێژایی ئەو ماوەیە بە 
پێی هەلومەرج و باری سیاسیانەی 
حیزبەکانیان هەڵکشان و داکشانی پێوە دیار 
بووە. بە ڕاستی ناکرێ ئێمە پشتیوانی و 
زەمینەسازیەک فەرامۆش بکەین، کە لە 
سەردەمێکدا ئۆپۆزسیۆن هاوشانی 
ئازادیخوازان ڕەخساندی و تێیدا ئێمەی 
چاالکوانان بە دەستێکی کراوەتر چاالکیمان 
نواندوە، بەاڵم دەشێ و پێدەچێ ئەمڕۆ خودی 

ئۆپۆزسیۆن هاوشانی دەسەاڵت خەریکی 
لەباربردنی ئەم زەمینەیە بێ. ئێمە هیوادار 
بووین، پشتیوانیەکانی ئۆپۆزسیۆن لە 
ئازادیخوازان و چاالکان لە چەند چاالکی و 
هەڵمەتێکی ڕۆژانە تەسک نەکرابایەوە، بەڵکو 
بە شێوەیەک قوڵ و فراوان با، کە کاریگەریی 
جزری )بنەڕەتی( بەسەر ڕەوتی مێژویی 

 سیستەمی سیاسیی ئەم هەرێمە هەبوایە.
تا ئێستا دیار نییە، کە چەند لە هێزە 
ئۆپۆزسیۆنەکان لە کابینەی نۆ بەشدار دەبن، 
بەاڵم هەر جۆرە بەشداریکردنێک، کە یەکێتی و 
پارتی لە سەرەوەی هەرەمی دەسەاڵتدان، 
پشتیوانیەکی ڕاستەوخۆیە لەو سیستەمە "زۆر 

خراپ"ەی، چەندین ساڵە بەدەستیەوە دەناڵێنین 
 و هیچی تر.

بۆپێشەوە: دیمەنی تیرۆری کەسایەتییە 
سیاسیەکان، نووسەران و رۆژنامەنووسان، تا 
ڕادەیەکی زۆر ئاشکران، کەچی دەسەاڵتی 
سیاسی بە ئاشکرا ئەم دیمەنانە، دەشارنەوە و 
فایلسازی درۆینە دەرخواردی کۆمەڵگە 

 دەدەن، ئەمە بۆچی دەگەڕیتەوە؟
دەسەاڵتی کوردی و بەهزاد موحسین ڕەئوف: 

ڕێک)پارتی و یەکێتی(، بە سیناریۆی زۆر 
الواز و قێزەون، هەمیشە و تەنانەت لە 
سەردەمی شاخیش پەردەپۆشی حەقیقەتی 
تیرۆری نەیارەکانیان کردوە. بۆ ئەمەش 
بێئاگایی و کەمزانی شەقامی کوردییان 
قۆستۆتەوە! هەر کاتێکیش خەڵکە وشیارەکە 
ناڕەزایی و خۆپیشاندانی جددیان ڕێکخستبێ، 
ئەوا بە زەبری هێزی دڵڕەقانەی بێشەرمانە 
کپیان کردۆتەوە. لەبەرئەوەی دادگاش 
سەداسەد لەژێر هەژمون و ویستی خۆیاندایە، 
کەواتە لە ڕوی یاساییش نەتوانراوە، 
تاوانبارێتیی دەسەاڵت بچەسپێنرێ، ئەگەرچی 

 سەلماندنی زۆر ئاسان بووە. 

بەهزاد موحسین رەئوف: پەیامەکانمان گەر جارێک ڕووی لە دەسەاڵت بێ، ئەوا دوو جار ڕووی لە 

ئۆپۆزسیۆن و چاالکان و ڕۆژنامەنووسانی پشو کورتی نیوەی ڕێگایە. ئەوەی تریش جەختکردنەوە و 

پێداگیری خەڵکانێکی ئازادیخوازە، کە ترس و بەرژەوەندی نایانخاتە خزمەتی ئەو کەش و زەمینە مەییوەی 

 ئەمڕۆ

دیمانەلەگەڵبەهزادموحسینڕەوف؛ئەندامیڕێکخراوی)زار(بۆداکۆکیکردنلەئازادییەکانومامۆستالەزانکۆی
 سەالحەدینلەنۆهەمینساڵیادیتیرۆریڕۆژنامەنووسسەردەشتعوسماندا

سەردەشت و سەردەشتەکان لەپێناو کێشەی شەخسی و ماڵباتی تیانەچوونە، 
تاوەکو یادکردنەوەکانیان تەنها ئەرکی خێزانەکانیان بێ. لە یەکەم ڕۆژەکانی 

تیرۆرکرنی سەردەشت، ئەوە بڕایەوە کە سەردەشت و پەیامەکەی هی تەنها ماڵێک 
 نییە و ئەو ڕۆڵەی گەلێکی مافخوراوە، 

الی ئێمە نەوەک هەر ئۆپۆزسیۆن و دەسەاڵت، تەنانەت زۆرێک لە هاوڕێ و هاوکارە دڵسۆز و 
ئازادیخوازە بوێرەکانیشمان، نەیانتوانیوە سیستەمی باوی بۆرژوازی تێپەڕێنن، بۆیە زۆر جار لەوسەری 
تونێڵەکەوە، لە دەرەوەی ویست و ئاگایی چاالکوانەکان بەشێوەک لە شێوەکان بەشێک لە بەرهەمی 

 چاالکیەکانمان دەڕژێتەوە زەلکاوی قازانجی بۆرژوازیەتی دەسەاڵتی کوردیەوە.

سەربەخۆییتەواویدادوەرەکان،دادگاکانوسیستەمیدادوەریلەدەسەاڵتی
 جێبەجێکار،مەرجیهەرەسەرەکیدادگایەکیبێالیەنوپێشکەوتنخوازە!
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لەگەڵ بزنسمانە گەورەکانی تری کۆمەڵگە کە پاوانی بازار و بازرگانی و راگەیاند و 
نەوت و کۆمپانیاکانیان کردووە. وە بە ئاشکرا چووە پشت سیاسەتی بەتایبەتی 

 کردن و هەرزانفرۆش کردنی کەرتە گشتیەکان...تاد.
بەو هۆیەشەوە کە ئەم بزنزسمانە هەم خاوەنی سەرمایەکی گەورە و میدیایەکی 
کاریگەر بوو، هەمیش ئەمریکاو غەرب دەیانەویست پارتی و یەکێتی بە رەوتێکی تر 
بترسێنن، توانی جواڵنەوەی نەوەی نوێ دروست بکات و ماتریالی سەروکەللەی 
رەوتەکەش پێکەوە بنێت.. و بچیتە کیبەرکێی هەڵبژاردنەکانەوەو چەند کورسیەک لە 
کایەو گەمەی هەڵبژاردن و دیموکراسی دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردیدا بەدەست 

 بهینێت...
ئەوەی کە چاوەڕوانکراو بوو، پێگرتن و ئەم رەوتە بوو بە خێرایەکی بەچاو...   

ئەوەی ئیستا ڕوودەدات رەوتی شکستێکی سیاسی و ڕیکخراوەیییە... وازهێنانی ئەو 
ئەندام پەرلەمانانەی جواڵنەوەی نەوەی نوێ و ناکۆکی و ئەگەری لێکترازان، دوورو 
نزیک پەیوەندی بە ناکۆکی سیاسی و فکری یان بۆچونی سیاسی جیاوازو پرۆژەو 

و لە نارەزایەتی و ڕاگەیاندنی ئەندام پەرلەمانەکانی نەخشەی دیاریکراوەوە نییە... 
 نەوەی نوێشدا باسێک لە ناکۆکی سیاسی نییە.  

ئەوەی ئاشکرایە و جێگای مشت و مڕ الی خەڵی ئازادیخوازو هوشیار نییە، کە 
دارایی و داهات و بریاری سیاسی الی پارتی الی بنەماڵەی بارزانییە، و الی یەکێتی 
الی بنەماڵەی تاڵەبانی و الی بزوتنەوەی گۆڕان الی کوڕانی نەوشیروان و کۆمەڵی 

 ئیسالمی الی عەلی باپیرو بنەماڵەکەیەتی...  
جواڵنەوەی نەوەی نوێ، حزبی سیاسی نییە، هەر لەسەرەتاوە خاوەن بزنسمانێک و 
خاوەن کۆمپانیایەک لە ڕێگای سەرەوەت و سامانێکەوە کە لەهەلومەرجی پڕ دزی 
و تااڵنی و ملمالنێی پشک و سەرمایەدارەکان، بەدەستی هێناوە، حزبی سیاسی 
دروستکردووە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی و لە پێناو بەشی زۆرتر و بڕی 
سەرمایەی زیاتر و کەشی گونجاوی کەڵەکەی سەرمایەو بەرینکردنەوەی 
کۆمپانیاکان... ئەندام پەرلەمان و بەشیک لەو موچەخۆرانەی ئیستا نیگەرانن لە 
نەوەی نوێ و سەرۆکی جواڵنەوەکە، ریشەی لە تەماحی زیاتری ئەواندایە 
لەسەرمایەو کۆمپانیاکانی سەرۆکی نەوەی نوێ و جێ پێگەی زیاتر... هەروەها 
بیداربوونەتەوە لەو راستیەی کە هەرکاتێک سەرۆکی جواڵنەوەکە سەرچاوەی 
دارایی نەوەی نوێی بڕی...  جواڵنەوەکەش کۆتایی بە تەمەنی دێت... دەزانن پارە 

 نەک سیاسەت و خەتی سیاسی، مەبنای قەوارەگرتنی نەوەی نوێن.
بۆ خەڵکی کوردستانیش رۆژ بەڕۆژ ئەوە رۆشنتر دەبێتەوە کە نەوەی نوێ باندێکی 
بازرگانی و کۆمپانیایەکە، ملمالنیی سەرەکی لەگەڵ کۆمپانیاو بزنسمانەکانی 
دەسەاڵتی حزبۆکراتی هەیە... سیاسەت و حزب لە خزمەت بەرینکردنەوەی داهات و 
فروانکردنەوەی پانتایی کۆمپانیاکاندایە... لەوەش واوەتر رەخنەی سەرەکی خەڵکی 
کوردستان و بێبەشانی ئەو کۆمەڵکەیە لە نابەرابەری ئابورییە... و هەر شۆرش و 
راپەرینیک لەکوردستاندا رووبدات سەرەوت و سامانی سەرمایەدارەکان و بەپرسە 
حزبییەکان دەکاتە نیشانە... سەرۆکی نەوەی نوێ و سەرانی حزبە بۆرژوازییەکان 
ناتوانن لەبەرامبەر بەرگریکردن لە سەروەت و سامانەکەیان جەنگ لەدژی شۆرش 
و راپەرین و خواستی چینی کرێکارو بیبەشانی کۆمەڵگە نەکەن... سەرۆکی نەوەی 
نوێ و باقی مەڵتی ملیاردیر و ملیۆنێرەکان، لەسەر دزینی بەر رەنجی چینی کارگەر 
و بەرهەم هێنەرانی کۆمەڵگە و دزینی سامان و داهاتی کۆمەڵگە بوونەتە 

 سەرمایەدار و خاوەن کۆمپانیاو سەرمایەی زەبەاڵح ...
تەنانەت ئەو رەوشت و نەریتە لە جاسوسی کردن بەسەر یەکترییەوە، هەرەشەی 
ئەخالقی و رووچوونە ناو ژیانی شەخسی تاکەکان و کادرەکانیان... هەمان ئەلگۆ و 
نەریتی حزبەکانی تری بۆرژوازی کوردە... سەرۆکی نەوەی نوێ لە بەرامبەر دانی 
نان و پارەو ئیمتیازات بە هاوڕیکانی، نیگەرانی ئەندام پەرلەمانەکان، بە بێ نمەک و 

 ناپاک ناوزەدیان دەکات... هەروکو ئاغاواتی سەردەمی دەرەبەگایەتی... 
سەرجەم حزبە سیاسیەکانی بۆرژوازی کورد، بە رەوتی نەوەی نوێشەوە، بەجیا لە 
جیاوازییە روکەشیەکانیان لە زمینەی سیاسی و کاری رێکخراوەییاندا، یەک بەرە و 
بلۆکن... بەرەو بلۆکی بەرگری لە نیزامی سەرمایەداری و وەستانەوە بەرووی 
چینی کرێکارو زەحمەتکێشان و  شۆڕش و راپەرینی ئوردوی بیبەشان لە پێناو 

 بەرابەری ئابوری و ئازادی و مافە ئینسانیەکانیاندا. 
نەوەی نوێ... رەوتێکی سیاسی و سەفقیەکی سیاسی کۆنترۆڵکراوی سەرمایە و 
کۆمپانیایە و ئەندام پەرلەمان وکادر و نووسەر و بەرپرسەکانیان، موچەخۆر و 
گوێڕایەڵی بزنس مانێکی نیگەرانن لە دەسەاڵتن و کۆمپانیاکانی حزبی دەسەاڵت، 
دەتوانن وەک ئاغاو ڕەعیەت و مادەیەکی نامۆ و ناوازە لە کۆمەڵگەدا بمێنەوە، 
بێئەوەی شانسی پێشرەوییان هەبێت... ناکۆکی ناوخۆیی ئیستاشیان سەرەتای 
داڕمان و رەوتی روو لەداکوژانی ئەو رەوتە و لێکترازانە، لە ناو نەوەی نوێدا... 
باقی ئەوانەی بەم زوانە لەو رەوتە جیادەبنەوە دەبنە قوربانی دەست بەتاڵی 

 سیاسی و وێل بەدوای رەوتی سیاسی تردا، کە چەور بێت. 
 

 درێژەی وەاڵم بەخوێنەرێکی بۆپێشەوە... درێژەی دوا وتە....

مێکی حکومرانی وا  قامگیر بکات وسیسته ت سه منیه رانی ودابینکردنی ئه ئازادی وخۆشگوزه  بکریت که
کرێ  ر ده ک هه وا نه بردنی والت بێت، ئه ڕیوه مای به کان بنه تی مرۆڤه رامه ت وکه حورمه  رکاربێت که سه  له

ڵکو مافی  ، به وه م بکاته مناک که ری و تراژیدیای خه سه رده ڕێگای پر ده  ران به هانده  ی رووکردنه دیارده
 ند بکات.  مه هره لگەی لێ به ک مافێک تاکی... کۆمه و وه  وه بینینی دنیاو سەفەرو هاتووچۆ قانونی بکاته

و  کیشه  الم به وه  كه  بۆ خۆی داناوه  ی  رکانه ئه  وه رباری ئه ران سه نابه شدا فیدراسیۆنی په مانه ڵ ئه گه له
لگەی  ر تاکێکی کۆمه ی هه وه ره ده ی هاتنه  لبژارده م رۆژی هه که یه ، له وه ران بداته نابه کانی په گیروگرفته
کانی خۆیان  مافه  به  وه ران و ئاشنایان بکاته نابه م په رده به  ڕینۆێنی دروست بخاته  وڵیداوه هه  وه کوردستانه

ی بازرگانی  وانه کان وئه قاچخچیه  م یاری بانده رده به  ونه که چۆن نه  وه  ن باشه ، چی بکه  بۆ کوێ بچن باشه
  یشتۆته گه  که  وه ته ندین ئیدعا و زانیاری ناڕاستمان داوه المی چه رابردوودا وه ن.. له که ده  وه کانه مرۆڤه  به
ها  روه تی والتی تورکیا ....هه تایبه کان به جۆراجۆره  والته  لسوراوانی فیدراسیۆن له ران و هه م نۆێنه رده به

کی مرۆڤ  ئاسۆیه  کگرتویان بکات به بنۆێنن و ڕێکخراو و یه  ران خۆیان ئیراده نابه دات په وڵده هه فیدراسیۆن 
ر بۆ داکۆکی  هێزێکی کاریگه  ک خۆشیان وه  ن وه خۆیان بکه  رگری له به وسیاسی، تا بتوانن   و دۆستانه

کانی کوردستان، چونکه  تیه الیه سیاسی وکۆمه  ئالۆگۆڕه  بێت له وریان هه یدان، ده مه  بێنه  کانیان مافه له
بۆ   وتێکه ستکه ده  وه دڵنیایه ڵکی کوردستان به باشبوونی ژیانی خه رئاڵوگۆڕێک له هه  نجام  رئه سه
  ران له نابه دات په ولده ش فیدراسیۆن هه مانه ری. زیاتر له نابه ی په دیارده  هاندەران و  وەی رووکردنه مکردنه که

  وه وجوالنه شێک بن له بزانن و به  ڵگەیانه و کۆمه نی ئه خاوه ن خۆیان به به ر ده سه ی ژیان به ڵگەیانه وکۆمه
ژاد  تی راسیستی و نه ر به سیاسه رامبه کان به پ وکۆمۆنیسته چه  ی کریکاران وحزب و رێکخراوه زایتیانه ناره
 ڵگوشین. تی سک هه و سیاسه  رستانه په

نوسیدا  تی و نادیاری چاره الیه ردانی و پشیوی کۆمه رگه یران و سه نێو قه  تا کوردستان له  یه وه ڕاستی ئه
  ن، به که کرین و ڕێگای واقعی خۆیان ون ده نائومید ده  ن که سانێک هه که  ویستی ئیمه  ر له ده ، به وه بخولێته

ی ئەوپەری  رنامه رک و به ش ئه بژیرن و ئیمه ڵده ران هه ، رێگای هانده ودۆخه  ناچار بۆ رزگار بوون له
یان پێ  ستین. ڕێگه پالیاندا رابوه  و له وه ینه کانیان بده پیداویستیه  الم به ین و وه هاوکاریان بکه  یه وه ئه  چاالكمان

ن،  ستیان ببڕن و فێڵیان لی بکه تا ده   قاچخچی ویژدان مردوانه و بانده ست ئه ده  ونه که نه  ین كه نیشان بده
  نه کانیان بخه لبژیرن وخۆیان و خیزان و مناڵه رگ هه شتی مه ریاو که ریاو زه ختی ده بن ڕێگای سه ناچار نه

م  وکه  ئاسانترین شێوه  به  سانه وکه ئه    شکێنن.. ت وکەسایەتیان نه ترسی ، حورمه م ڕیسک و مه رده به
کانی  ی زانیاریه وه بالوکردنه  ر بۆیه وروپا. هه والتانی ئه  ربگرن له ری وه نابه رترین ڕێگا مافی په سه رده ده

 دا. و راستایه له  ولێکه ڕێگای سپانسۆر، هه  دا به نه که یشتن به فیدراسیۆن بۆ گه

 
 کرێکاران،زەحمەتکێشان،الیەنگرانیوشەودەنگیئازاد!

سسەکسۆی دەنس و ئسێسوەیە، ئسازادیسخسوازی و باڵوکراوەیبۆپێشەوە،زمانیتیژوپاراویکۆمۆنیسسستسی
بزوتنەوەینارەزایەتیسۆسیالیستیتانە،بەدژینیزامیزاڵمانەیسەرمایەداریوسەکۆیەکیلێبراوەبۆ
روبەروبونەوەیفکروراگەیاندنیدارزیووفریوکارانەیبۆرژوازیوبزوتنەوەورەوتەسیاسیوفکریو
مسیسنسبەری دەنس و وە هساوخەبساتسی، حزبییەکانی...بڵندگۆیبانگەوازیهاوچینەکانتانەبۆهاوپشتیو
راستەقینەیئێوەیەلەدژیهەرزوڵموستەمێککەلەکۆمەڵگایسەرمایەداریئێستادا،بەرامبەرئێسوە
چسیسنسی دەکرێت...لەیەکوشەدا،بۆپێشەوە،سەکۆیەکومینبەرێکەلەبەرەیشۆرشیکۆمەاڵیەتسی
کسسۆمەڵسسگسسایەکسسی دامەزرانسسدنسسی و سسسەرمسسایەداری زاڵسسمسسانەی دنسسیسسای ژێسسروژورکسسردنسسی بسسۆ کسسرێسسکسساردا،

 سۆسیالیستی...
بۆئەوەیبۆپێشەوە،بتوانیتنەخشیچینایەتیوئەرکیپێناسەکراویخۆیسەرکەوتوانەبباتەپێشەوە،
و لەهەواڵینارەزایەییەکانتان،لەخۆپیشاندانومانگرتنوخواستەکانتان،لەکێشەوگسیسروگسرفستەکسان
و حسز  هەوااڵنەی ئەو بسکەن... ئساگساداری بەردەوام رێگریەکانیبەردەمخەباتویەکگرتوویستسان،
ئسێسمەی بە ئسێسوە بزوتنەوەومیدیایبۆرژوازیوسیبەریان،دەیانەوێبەالڕی،یانپەردەپۆشیبکەن،
لەسسەر پەردەی بسۆپسێسشسەوەوە، رێسگسای لە پەردەپسۆشسیدەکەن، ئەوان راسستسیسانەی ئەو بگەیەنن...
و دەسسەاڵت هەڵبماڵن...هەواڵینائەمنیشوێنیکاروقوربانیانی،هەواڵیسەرکوتودزیوتااڵنی
کۆمپانیاکانیان،هەوڵیتوندتیژیدژبەژنانوقوربانیەکانیان،هەواڵیپێشێلکاریئازادیەسسیساسسیەکسان،
دەنسگسی ئازادیرۆژنامەگەریوئازادیمافەفەردیومەدەنیەکان...بەئێمەبگەیەنن...بۆپێسشسەوە،
سازشهڵنەگروسەکۆیراستبێژیومەیدانێکیگرنگیئێوەیە،لەپێناودنیایەکیباشتردا.لەهەرجێگساو
 گۆشەیەکیئەمدنیایەنلەپەیوەندیبەردوامدابنلەگەڵیدا...ئەدرەسئیمێڵوپێگەیبۆپێشەوەیە..
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 دوا الپەڕە 1/5/2019( 51) ساڵی سێهەم، ژمارە

 دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو
13/5/2019 

 هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید
 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

بدواڵ  ئاراس رەشید، بێریڤان محمەمەد، عه
شوان عەزیز، عەبدالرحمن رەسوڵ، هیوا حمود،  مه

ساڵح، کاوان قادر، ساالر حەمە سەعید، بەڵێن 
 ئیسماعیل، عەبدواڵ سڵیمان، ئارام حەسەن، ...

سەردەشت “ لەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت بەناوی
 “...عوسمان و ئازادی

 بۆپێشەوە عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 و

  بۆ سەردەشت و هاوڕێكانی دوا وتە
 

 هۆنراوەی حەکیم میرزا

 بۆ سەردەشت و
  هاوڕێكانی 
 

 وێنە كەی
 سەر دەشت..... 

  لە سەر. پڕۆفایلەكەتان البەن
وەرن با پێكەوە....خۆپیشاندانێك 

 بكەی 
 بچینە سەنتەری شار 
لەبەر دەم  

ئاوێنەكەی...هۆالكۆدا....ڕابووەستی
 ن
 .......... 
پەڕۆ دڕاوەكەی...سەر ناوچەوانی.  

 قەاڵ
شێخەاڵدا  .بە مناڵێكی...گەڕەكی 

 بنێ ی  بۆ ماڵی
 سەرۆكی پەر لەمان 
 پێی. بڵێی  
 فەرموو پێشمان كە وە 

 بۆ بەر ماڵی پیاو كوژەكان
 ....... 
  وێنەی 

 سەر پڕۆفاییلەكاتان البەن
با پێكە وە لەسەر  

 پەنجەرەی ...هەموو ماڵێك
وێنەی سەردەشت و....كاوە  

 گەرمیانی و
 سۆرانی مامە حەمەو 
 ئەوانی ت یش 
  بە بۆیاخێكی...سور بنەخشێنی  

 بەردەرگاكان
 پڕ كەی  لەدار زەیتون 
 ........ 
وێنەی...سەر  

 پڕۆفایلەكەتان....البەن
  باپێكەوە 

 خۆپیشاندانێك بكەی 

 قەاڵ بەرد بارانكەی  
هۆالكۆی ئاخ  زەمان شار بەدەر  

  كەی 
درگا لەسەر شەقامە 

  داخ اوەكان....بكەینە وە
  لەسەر سوچی...هەموو كۆاڵنێك

ك اسی شەهیدێك...لەجیاتی ئااڵ 
 بچەقێنی 

 .......... 
  با پێكەوە 

  خۆپیشاندانێك بكەی 
سەر ك دەی مافیاكان 

 لەماڵ....بێنینە دەرە وە
 ڕسوایانكەی  
  جلیان لەبەرا نەهێڵی  

 شەرەفیان
 بشكێنی  
 كۆشكو ڤێالكانیان...بڕوخێنی  
 سەریان بخەینە...ژێ   

 نەعلەكانی...دایكی...سەردەشت و
 هاوڕێكانی 
 
 
 

 کێشەی نەوەی نوێ چییە؟
 عەبدواڵدمەحنوی

کاری سیاسی و حزبی لە 
کۆمەڵگەی کوردستاندا، و لە ژێر 
سایەی دەسەاڵتی مافیایی و 
تااڵنچی بزوتنەوەی کوردایەتیدا 
هێندە ناشیرین و قێزەون کراوە، کە 
پێویستە جواڵنەوە حزبێکی سیاسی 
مۆدێرن بەخەبات و تیکۆشانێکی 
نەخشەمەندانە ئابڕو بۆ کاری 
سیاسی و حزبی بگێڕێتەوە... وە 

پێویستە سەرجەم دەرهاویشتە نامۆ و ناوازەکانی کاری حزبایەتی لە 
خانەوادەی بۆرژوازی کوردا، کە جواڵنەوەی نوی نوێ نموونەیەکی 

 بوو بخاتە ناو چوارچێوەی لێکۆڵینەوەو توێژینەوەیەکی تایبەتەوە. 
جواڵنەوەی نەوەی نوێ وەکو رەوتێکی سیاسی ناوازە لەسەر بنەمای 
شکستی سیاسی و حکومرانی دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی و مایەپوچ 
بوونی ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی، لەالیەن بزنزمانێکی هەڵتۆقیوی 
خاوەن کۆمپانیا لەگەندەڵستانی کوردستاندا، هاتە ناو گۆرەپانی 
ملمالنێی حزبی لەکۆمەڵگەدا... تویژێکی چاوچنۆکی و ویڵ بەدوای 
پۆست و پارەدا، تویژێکی تۆراو لە حزب و الیەنە سیاسیەکانی تر، لە 
نووسەر و میدیاکاری بەنرخی ڕۆژ نان خۆر، ئەندام پەرلەمانی پێشوو 
تەسەل و دەم گەرم و دەست و پێ سپی، چوونە ژێر چەتری دیدو 
خەونی بزنسمانی سەرۆکی کۆمپانیا و سەرۆکی جواڵنەوەی نەوەی 

 نوێ و بوونە موچە خۆر و گوێڕایەلی. 
بوونی میدیایەکی زەبەالح کەخاوەنەکەی سەرۆکی جواڵنەوەکە بوو، 
هۆکارێکی سەرەکی بوو تا وێنەیەکی نوێ لە رەوتی نەوەی نوێ 
نیشانی کۆمەڵگە بدات و بانگەشەی روخاندنی دەسەاڵت و بوون بە 
بەدیلی یەکێتی و پارتی، پەخش بکاتەوە. ئەم بانگەشەیە لەدڵی 
تورەیەکی بێئەندازە لەدەسەاڵت و بێئومێدیەکی بەرینی کۆمەاڵیەتی لە 
ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی کورد، گۆڕان و ئیسالمیەکان، هەرازن 
فرۆشی رەوتەکەی بەرهەم ساڵح کە بەحورمەتەوە!! گەڕایەوە ناو 
باوەشی یەکێتی و لە پێناو پۆستی سەرۆک کۆمارییدا... زەمینەی 
ئەوەی خولقاند بەشێک لە جەماوەری گۆران و ئیسالمیەکان و تورە 
لە پارتی و یەکێتی ئومێدی خۆیان بە نەوەی نوێوە گرێ بدەن... لەو 
نێودا کەناڵە میدیایەکانی ئێن ئارتی، بە ناوەرۆکە پۆپۆلیستیەکەیەوە 
رۆڵی سەرەکی گێرا لە بەخشینەوەی فریوکاری و راکیشانی بەشێکی 

 جەماوەر بۆ دەوری جواڵنەوەی نەوەی نوێ..
جواڵنەوەی نەوەی نوێ جگە لە هەندێک وتاری ئاگرینی سەرانی 
جواڵنەوەکە و راپۆرتی تەکاندەری ئین ئارتی لەسەر دەسەاڵت و 
بزواندنی ئیحساساتی جەماوەری، وە بەجیا لە خستنەرووی پاکیجی 
گشتیکراوی لە چەشنی بەدیلی دەسەاڵت، هەڵگری هیچ ئەجندایەکی 
سیاسی، پرۆژەیەکی دیاریکراو، هیڵێکی فکری و تیئۆری،... تەنانەت 
هیچ نەخشەیەکی رۆشن لە پەیوەند بە هیچ کام لە پرسە سیاسی و 

 ئابوری و کۆمەاڵیەتیەکانی کۆمەڵگەی کوردستان نەبوو وە نییە. 
سەرۆکی جواڵنەوەی نەوەی نوێ وەکو... بزنسمانێکی هەڵتۆقیو، لە 
بەشی خۆی نارازی بوو، لە رێگای بەکارهێنانی سەرمایەکەی و 
میدیایەکی تەسەلەوە رەوتێکی سیاسی دروست کرد ... تا ئەو 

 ٨١بۆ الپەڕە...رەوتەش بکاتە پەیژەی هەڵزنین بۆ بەرامبەرکی... 

 لە بۆپێشەوەوە
 

بەگشتی تەعبیر لەخەتی سیاسی و فکرکری و نونکیکابکیک کی “  گۆشەو تەوەرەی تایبەت“ * بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگە لە
 کۆمۆنیزمی مارکس و کۆمۆنیزمی کرێراریی نەکات.

 * بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتر لەشوێن و کەناڵی بی راو وبیستراو و نووسراونا... باڵوبوبێتەوە.
* بابەتی باڵوبوەوە لە بۆپێشکەوەنا، ەەوککاتە لەەیەخ خکاوەنەکەیەوە مکافکی بکاڵوککرننەوەی هەیە، کە بکۆپکێکشکەوە 
باڵوبوبێتەوە. راسپارنەی بۆپێشەوەیە، کە خاوەنی بابەتەکە ەاماژە بەناو و ەەو ژمارەی بۆپێشەوە بدات، کە بابەتەکەی 

 تیانا باڵوبۆتەوە.
 * نرەنگ نارننی بابەتەکاخ، لەکاتی راگەیەندراوی خۆیدا، شانسی باڵوبونەوە لەنەست نەنات.

 
 * ەەولەویەت بۆ بابەتی کورتە.


