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ڕێکەوتنی الیەنەکان لەسەر پۆست و داهات و دەسەاڵت و بەشیی 
 سیاسییە دوورو نزیک پەیوەندی بەئاکامی هەڵبژاردنەکانەوە نییە! 

سەرئەنجام پارتی و یەکێتی دوای زیاتر لەشەش مانگ تێپەڕین 
بەسەر هەلبژاردنەکانی کوردستاندا خەریکن ڕیک دەکەون، 
ڕیکەوتنێک بەدوای هەڵبژاردنێکی شکستخواردوودا، کە بایکۆت 
تیایدا سەرکەوت و زیاتر لە سەدا شەستی خەلکی کوردستان 
بەشداریان تیادا نەکرد. بەشداری نەکردنی خەڵکی کوردستان لە 
هەڵبژاردنەکاندا راستەوخۆ ئاکامی دوو هۆکاری سەرەکی بوو. 
یەکەم: خەڵکی کوردستان بەکردەوە ئومێدیان بە پەرلەمان تا 
هاتووە الواز بووەو بۆیان رۆشن بۆتەوە کە دەسەاڵتی سیاسی 
لەکوردستان و پرۆسەی حوکمڕانی لە رێگای هەڵبژاردنەکانەوە 
ناگۆڕیت و ئاڵوگۆری سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی و باش 
بوونی ژیانی خەڵکی کوردستان لە رێگایەوە بە شوێنێک 
ناگات...دووەم: الیەنێکی سەرەکی بایکۆت دریژکراوەی ئەو 
نارەزایەتیە جەماوەرەییە بوو کە رۆژ بەرۆژ هەڵدەکشاو بەرەو 

 سەر دەرۆشت و دریژەی هەیە.

ئێستا کە یەکێتی و پارتی خەریکن و رێکەوتنیان مور کردووە، 
مۆری هەردوو ئەو هۆکارانەی پێوەیە کە بایکۆتی سەرخست و 
پرسی پێکهێنانی کابینەی نۆهەمی حکومەتیش تا ئێستا 
دواخستووە. دوو هۆکار گرفتی بەردەم رێکەوتنی پارتی و یەکیتی 
بوون، لەالیەکەوە ناکۆکی پارتی و یەكیتی لەگەڵ یەکتری لەسەر 
پۆست و دەسەاڵت و ناکۆکی ناوخۆی باڵەکانی یەکێتی لەگەڵ 

 یەکتری.  

دیارە ڕیکەوتنی پارتی و یەکێتی و گۆڕان جگە لەسازان لەسەر 
پشکەکانی ئابوری و دەسەاڵتی سیاسی، دوورو نزیک پەیوەندی 
بەئاکامەکانی هەڵبژاردنەوە نییە، و پارتی و یەکێتیش نیشانیاندایەوە 
کە ئەمان هێز و الیەنی دیموکراسی لە هەرە الیەنە پوچ و 
پەرپوتەکەشیدا نین... وە نیشانیاندایەوە کە ئەمانە وەکو دوو هێز 
پشت بە هیزی چەکدار و داسەپاندنی دەسەاڵتیان لە رێگای هێزەوە 
دەبەستن نەک دەنگی هاواڵتیان و رادەی دەنگ هینان و 
کورسیەکانیان. بەوەش بە ئاشکرا ئەو راستیە بۆ خەڵکی 
کوردستان دەسەلمێنەوە، کە دوو هیزی میلیشیایی کۆنەپەرستی 

 بان هەڵبژاردن و کایە باوەکانی دیموکراسی بۆرژوایین.

بێگومان رێکەوتنی پارتی و یەکێتی، ڕیکەوتنێکی کاتییە. پارتی و 
هێزە بۆرژوازییەکانی ناو خانەوادەی بۆرژوازی  یەکێتی و هەموو 

کوردی، یەکێک لە پایەو کۆڵەکەکانی راگرتنی هیزو جەماوەر و 
الیەنگرانیان، نمایشکردنی جیاوازی و ناکۆکییە وەهمیەکان یان 
دروستکراوەکانیانە، جیاوازی ناکۆکیەک کە نە ریشەی لە دیدی 
جیاوازی سیاسی بۆ پرسە سیاسیە بناغەیەکانی کۆمەڵگەی 
کوردستان و نە جیاوازی هێل و دیدی فکری و ئاسۆ و خەتی 
جیاوازە، بەڵکو هەموویان دەیانەوێت، ملمالنێکانی نێوانیان لەسەر 
پشکی پۆست و داهات و دەسەاڵت، دابپۆشن و بەرگی جیاوازی 
روانین بۆ سیستەمی سیاسی و حکومرانی بەبەردا بکەن. ئەوە 
رێگەیەکە تا هیزو توانای ناوخۆیی حزبی و الیەنگرانیان، رابگرن و 
ئابدەیت بکەنەوە. ڕیکەوتنی ئەمجارەی نیوان پارتی و یەکێتی و 

پارتی و گۆڕان، کە لەسەر بنەمای ڕێکنەکەوتن.. 

لەم ژمارەیەدا چەندین  
دیمانە لە پەیوەند بە پرۆسەی ئەنفال لە 

  11, 11کوردستاندا دەخوێننەوە... ل

 3ل لینین: بۆچی شۆڕشی بەلشەفی )بۆلشەفیکی( سەرکەوت؟...

 8هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان....ل

 
 

 2* قوربانیانی توندوتیژی و نامووسپەرستی...............................................ل
 2*قوتابخانە شوێنی فێربوون و خوێندن و زانستە نەک نوێژو خورافاتی...................ل
 5* ناڕەزایەتی خەڵک بۆ نەمانی کۆیالیەتییە..............................................ل
  5* بەهۆی نائەمنی شوێنی کارەوە ژمارەیەک کرێکار بریندار بوون..........................ل
 6* مانفێستی نان و گوڵە سورەکان.........................................................ل
 9* چۆنیەتی گەیشتن بە کەنەدا لەڕیگای سپانسۆریەوە.....................................ل
 01* ڕژێمی ئێران بەرپرسی زەرەری گیانی و ماڵی خەڵکی الفاو لێدراوە.....................ل
 07,06* ڕۆڵی چەپ و کۆمۆنیستەکان لە دامەزراندنی بنکەی شورایی دۆڵی بازیان...............ل

 لەم ژمارەیەدا ئەم بابەتانەش دەخوێننەوە:

 یژمارهوته 

 دۆسیەی ژمارە.. ئەنفال

 7گۆشەی ئەدەب و هونەری کریکاریی و پێشکەوتنخواز.......ل
٢بۆ الپەڕە   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەمین ساڵیادی تیرۆری هاوڕێیان شاپورو قابیلدا...  12لە 
 

 دیمانە لەگەڵ

 عەبدواڵ سولەیمان گۆران عەبدواڵ شوان داودی عەلی مەحمود عوسمان حاجی مارف 

ساڵیییا    ١٢لە 
تیییییییییییییر ر  
هاوڕێیان شاپیرر 
عەبدولیایا ر و 
قابیل عا ل  ا، 
لە الپەرەکانی 

چەنید  15.14.13
 ییییییییییانەیە  

  ەخرێننەوە...

 3دەرسەکانیناڕەزایەتیسودانوجەزائیر...ل

4...........لمردنی هێواش و بێ دەنگی کرێکاران لە هیندستان  



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 15/4/2019(  50) ساڵی سێهەم، ژمارە

 یژمارهوتهی...  درێژه
پایەکانی داڕیژراوەو هەڵگری ملمالنێیەکی قوڵی داهاتووە، 
لەسەر پشک و دەسەاڵت و پۆست و جۆری هاوبەشیتی لە 

 حکومڕانیدا.

لە هەلومەرجی بااڵدەستی سیاسی پارتی لە ئێستادا  
لەهەموو بارێکدا هەموو ڕیکەوتنێک چەندەش کاتی بێت، بە 
قازانجی پارتی تەواو دەبێت و لە خێرو بێری سازانەکە 
دەخوات، پارتی چ بەپێی ئەمری واقعی سیاسی کوردستان 
و دەسەاڵتدارێتی و پشتیوانییە ناوچەیی و جیهانیەکەی و 
چ بە پێوانەی ئاکامی هەڵبژاردنەکان... یەکێتی دەکاتە هێزی 
پاشکۆی سیاسەتەکانی خۆی. جومگە سەرەکیەکانی 
دەسەاڵتدارێتی لە سەرۆکی حکومەتەوە بۆ سەرۆکی 
هەرێم، بۆ دەزگای ئاسایشی هەرێم و ناوخۆ و ئابوری و 
پەیوەندیەکانی دەرەوە لەدەستی خۆیدایەتی. بەجیا 
لەوانەش ئەوە پارتییە کە خاوەنی ئەجندای سیاسی و 
پرۆژەی سیاسی دور مەودایەو یەکیتیش دەستخاڵییە لە 
هەر پرۆژەو ئەجندایەکی سیاسی دیاریکراو. ئەوە بەجیا 
لەوەی یەکێتی دەرگیری ملمالنێیەکی قوڵی ناوخۆییەو 
دواکەوتنی رێکەونیشی لەگەڵ پارتی بەشی زۆری 
پەیوەندی بە ناکۆکیە ناوخۆیەکانی یەکێتیەوە هەبوو. بۆ 
پارتی ئەگەر چەندین پۆستی زیادیش بدات بە یەکێتی بە 
نرخی پێگەی سیاسی یەکێتی و دەسەاڵتدارێتیەکەی، بەاڵم 
دەسەاڵتی واقعی لەوە تێناپەڕیت کە لەزۆنی سەوزدا 
هەیەتی. خودی پێداگری یەکێتیش بۆ بەشی زۆرتر و خۆ 
قورسگرتنی پەیوەندی بە هەڵبژاردنەکان و ئاکامەکانی و 
بەشی یەکێتیەوە نەبوو، بەڵکو نازینە بە دەسەاڵتێک کە 
لەزۆنی سەوزدا هەیەتی. بردنەوەی پارتی لە کایەی 
حکومرانی هەرێمدا و لە پێکهێنانی کابینەکاندا ئەوە بووە 
بەهەر نرخێک بووە یەکێتی رابکێشیتە ناو کابینەی نوێ و 
حکومەتەوە و لەبەر چاوی ڕای گشتی دنیا، مۆری 
حکومەتێکی سەراسەری یەکگرتوو بدات لە تەوێڵی کابینەی 
نوێ کە سوکانی ئاژوتن بڕیاری سیاسی لەسەر ئاستی 
هەرێم و لەگەڵ ناوەندو ناوچەکە لەدەستی خۆیدا بێت. 
پارتی باش دەزانی کە بەبێ یەکیتی خاوەن دەسەاڵت لە 
زۆنی سەوزدا حکومەت السەنگ و بەفەرمیش داننان دەبێ 
بە دوو ئیدارەیی و دوو حکومەتیدا. پارتی یەك حکومەتی 
لە هەرێم دەوێت کە دەسەاڵت و بریاری کۆتایی لەدەستی 
خۆیدا بێت و یەکیتی و گۆڕانیش قبوڵی ئەو برا گەورە!!
یەیی پارتی بکەن. یەکیتی و گۆڕان بە ریکەوتنیان لەگەڵ 
پارتی ئەو ئامانجەی پارتیان وەدیهێنا. بەجیا لەوەش 
ئەگەری زۆرە ئەو رێکەوتنەی یەکیتی لەگەڵ پارتی 
لەداهاتویەکی نزیکدا ملمالنیی باڵەکانی ناو یەکیتی قوڵتر 
بکاتەوە... دیارە رێک نەکەوتنیشی هەر دەبووە قوڵبونەوەی 
و لیکترازانی زیاتری یەکیتی. چونکە بەشداری یەكیتی لە 
کابینەی نوێ و بەشداری نەکردنیش لە کابینەی نۆ یەکێک 
لە ئاریشە ناوخۆییەکانی باڵەکانی یەکێتییە. یەکێتی بەجیا 
لەدەسەاڵتی لەزۆنی سەوزدا، تەماحی بەشداری لە 
حکومەتدا، هەمیشە هەبووە ناتوانێ ببێتە هیزی 
ئۆپۆزیسیۆنی دەسەاڵت. هەر حزبێک خۆی دەسەاڵت و 
خاوەنی هیزی چەکدار و پشتیوانی ناوچەیی بێت، ناتوانێ 
رۆڵی ئۆپۆزیسیۆن بگێرێت... پارتی و یەکێتی کەخۆیان 
دوو حزبی خاوەن دەسەاڵتن بە پشتیوانی هیزی چەکدار و 
ئەمنی و پشتیوانی واڵتانی ناوچەکە، دەنگ بهێنن یان نا، 
کورسیان هەبێت یان نا، هەڵبژاردن بکرێت یان نەکرێت، 
ئەوان هیزی بڕیار بەدەست لە زۆنی ژێر قەڵەمرەی 
خۆیاندان و هەرگیزیش لەرێگای هەڵبژاردن و بەخۆشی 
خۆیان نە وازدەهێنن و نەبەشی دەسەاڵت دەبەخشنە هیچ 
هێزێکی تری سیاسی. ئەو دانپیاننانەی شیخ جەعفەری 

هیزی پێشمەرگەو ئەندامی مەکتەب  ٠٧بەپرسی هیزی 
سیاسی یەکێتی لە چەند رۆژی رابردوودا کە وتی ئەگەر 

جیگری وەزیری پێشمەرگە بدرێت بە گۆڕان گوێی لێ 
ناگرین... باشترین بەڵگەی ئەو راستییە، کەدەسەاڵت لە 
کوردستان بە هەڵبژاردن و بە خۆشی و بەئاشتی گۆڕانی 
بەسەردا نایەت، تەنها نارەزایەتی جەماوەری، ڕاپەرین و 
شۆڕشی لەخوارەوەی جەماوەییە دەتوانێت دەورو 

 دوکانیان بپێچێتەوە.

چۆن پارتی توانای حکومداری لە زۆنی سەوزدا رەمزی و 
لە ئاستی نەبووندایە، یەکێتیش لە زۆنی زەرد، خاوەنی هیچ 
دەسەاڵتێک نییە و لەوەش واوەتر یەکێتی لە زۆنی 
سەوزیشدا دەسەاڵتی سنوردار و پر کێشەیە لەگەڵ 
هێزەکانی تر بەتایبەتی حزبی گۆڕان و بۆ مامەڵە لەگەڵ 

 عێراق و واڵتانی ناوچەکەو رای گشتی و نێودەوڵەتیش.

ئەوەی پەردەیەکی بەرووی ملمالنیی حزبەکاندا و 
ڕیکەوتنی نێوانیاندا نەهێشتۆتەوە، ئەو راستیەیە کە چ 
ملمالنێی نیوانیان و چ ڕیکەوتنیان، دوور و نزیک پەیوەندی 
بەهیچ خواست و ویستێکی سەرەکی خەڵکی کوردستانەوە 
نییەو هیچ کام لەو حزبانە دۆسیەو کەیسێکی خەڵکی 
کوردستانیان نەکردۆتە مەبنای ملمالنێی و ڕیکەوتنیان، 
کیبەرکێی و ناکۆکی و سازان و ڕیکەوتن هەموو لەسەر 
پشکی پۆست، پشکی داهات، پشکی دەسەاڵت، پشکی 
بەشداری بڕیاری سیاسی و هاوبەشێتییە... بۆیە 
ملمالنێکان، لەسەر داسەپاندنی بەشی دەسەاڵت و زۆرتر 

 کردنییەتی بەسەر خەلکی کوردستاندا. 

تائێرە باس لە چوارچێوەو ملمالنێی و یەکیتی و پارتیی و 
حزبەکانی ترە لەگەڵ یەکتری و جەنگی پۆست و دەسەاڵت 
و داهاتە، بەاڵم دیوی دووەمی ملمالنییکە لەسەر ئاستی 
کوردستاندا، لەالیەکەوە هەردوو حزبەدەسەاڵت بەدەست و 
حزبەکانی بەشدار لەدەسەاڵت، و نارەزایەتی و خەڵکی 
کوردستان بەو دەسەاڵت و حکومەتە الیەنێکی 

 سەرەکیەتی...

خەڵکی کوردستان هەر کیشەیان لەگەڵ دەسەاڵتێک نییە، 
نەفرەت و نارەزایەتی تەنها لە زۆنیکدا نییە، تەنها 
نەفرەتیان لە حزبەکان نییە، کیشەیان لەگەڵ کۆی 
سیستەمی سیاسی و حکومەتدراری و سەرجەم حزبە 
بۆرژوازییەکانی کوردستانە بە دەسەاڵت و 

 ئۆپۆزیسێۆنەوە.

ساڵ حکومرانی و دەسەاڵتی سیاسی و  ٠٧نزیک بە 
ئەزموونی هەریمی کوردستان، و کابینە یەک لەدوای 
یەکەکانی ئەزمونێکی شکست خواردووە، ئاوس بە 
دەریایەک کیشە و کوێرەوەری و بیمافی و پاشەوپاش 
گێرانەوەی کۆمەڵگەی کوردستانە لەهەموو ئاستەکانی 
ژیانی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی و 
کەلتورییدا. ئەم دەسەاڵتە کە پشتی بە هێزی چەکدار، 
پاوانی داهاتی هاواڵتیان، قۆرغی حکومداری، خۆشخزمەتی 
بە واڵتانی ناوچەکە بەستووە، تەنها و تەنها بەشۆڕش و 

 ڕاپەرینی جەماوەری کەنار دەخرێت.     

خەڵکی کوردستان نابێت هیچ جۆر خۆشباوەرییەکیان 
بەکابینەی نۆهەمی حکومەت و ڕیکەوتنی ئەو هێزانە 
هەبێت... شەڕو ئاشتی ئەم حزبانە، لەسەر خوێن مژین و 
بیمافی و سەرکوتی خەڵکی کوردستانە... خەڵکی 
کوردستان پێویستە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو دەسەاڵتە 
رەشە، ڕیگای خۆیان، ڕیگەی بەرینکردنەوەی 
نارەزایەتیەکان، رێکخراوکردنی، ئاسۆدارکردنی، 
وەدەستبردن بۆ ڕاپەرین و شۆرش بگرنە بەر... شۆرشێک 
بە ئاسۆی ئازادی بەرابەری و حکومەتی کرێکارییەوە... لە 

 پێناو ژیانێکی ئازاد، شایستە و تەسەل و  ئینسانی. 

قوتابخانە شوێنی فیربوونی خوێندن و 
زانستە، نەک نوێژ و خورافاتی دینی و 

 مەزهەبی...
لە ژێر سایەی دەسەاڵتی 
ڕەش و کۆنەپەرستانەی 
پارتی و یەکێتیدا، 
کۆنەپەرستی و خورافاتی 
ئاینی و مەزهەبی کەشی 
کۆمەڵگەی لیخن و لیخن 
کردووە. بەهەزاران مزگەوت 
و بەدەیان هەزار مەال و 
بەدەیان کولیەی شەریعە و 

چەندی کەناڵی میدیا و راگەیاندنی دینی رۆژانە کۆمەڵگەی کوردستان ژەهراوی 
دەکەن... ئەم ژەهراو ڕشتن و باڵوکردنەوەی ڤایرۆسە، نەک هەر لەئاستی 
گشتیدا، بەڵكو قوتابخانەوخوێندنگەکانی گرتۆتەوە و بەتایبەتیش منااڵن... ئەوەی 
لەم وێنەی سەرەوەدا دەیبینن، قوتابخانەی شکارتەی تازەیە لە سنوری 
ئیدارەی ڕاپەرین، کە مامۆستای کەللە وشک و کۆنەپەرست، خەریکی وانە 
دادانی منااڵنە بۆ فێرکردنی نوێژ... ئەم مامۆستایەو کەشی ئەو قوتابخانەیە 
تەنها گۆشەیەکە لە هەوڵی ئیسالمیەکان و خیڵی کۆنەپەستی کۆمەڵگە، لە ئاستی 
سیستەمی پەروەردەو فیرکردنی کوردستاندا، بۆ زاڵکردنی کەشی 
کۆنەپەرستانەی دینی و وەستانەوە بەرووی فیرکردن و خوێندن و 
دەستراگەیشتنی منااڵن بە راستیە واقعیەکانی ژیانی کۆمەڵگە. ئەم مامۆستا و 
مەال و خیڵی داوکەوتوانەی کۆمەڵگە بەو هەموو مزگەوتە، بە هەزاران 
بانگخوازی ئیسالمی، دەیان هەزار مەال و کولیەو پەیمانگا و کەناڵ و میدیای 
ئیسالمی... تیر ناخۆن، بە وەزارەتی کۆنەپەرستی ئەوقاف پڕ نابن، و ئەوەتا لە 
چەندین قوتابخانەدا مامۆستایانی کۆنەپەرست، بەجیا لەدەرسی دینی کە لە 
مەنهەجی خوێنداندا، داسەپێنراوە، مامەڵەی قوتابخانەش وەکو مزگەوت دەکەن 
و میشک و هەست وسۆزی سادەی منااڵن، بە فیرکردنی نوێژ و باڵوکردنەوەی 
خورافاتی دینی پڕ دەکەن... ئەم بێرێزییە بە خوێندن و سیستەمی پەروەردە وە 
بە تایبەتیش بەمنااڵن، بەرهەمی دەسەاڵتی تاسەرمۆخ کۆنەپەرستانەی سیاسی 
و وەزارەتی بە ناو پەروەردەیە... پێویستە بەرەی ئازادیخوازی کۆمەڵگەو 
مامۆستایان و پەروەردەکارانی پێشکەوتنخواز لەگەڵ کەس و کاری 
خوێندکاران بەرەیەکی یەکگرتوانەی بەهیز بۆ رووبەڕووبونەوەی ئەو دیاردەیە 
دابنێن و دەسەاڵتی سیاسی کۆنەپەرست و وەزارەتی پەروەردە ناچار بکەن 
سنورێک بۆ ئەم ئیسالمیانەو مەال بەناو مامۆستایانەی دابنێن، کەلەو رێگایەوە 
منااڵن لە خویندن و پەروەردە دووردەخەنەوە و کۆمەڵگەش وەک 

 کارخانەیەکی پەروەردەی داعشی تەماشا دەکەن...   

قوربانیانی توندوتیژی و 
 نامووسپەرستی

ئەم مانگە لە  ٣٠* بەرواری 
گوندی حاجی وسوی سەر بە 
ناحیەی دێگەڵە، ژنێک دوای 
کێشە لەگەڵ مێردەکەی و 
ئاڵۆزی نێوانیان، لەرێگای 
خۆسوتاندنەوە کۆتایی بە 

 ژیانی خۆی هێنا...
* بەپێی هەواڵی پێگەی ڕێکخراوی 
مافی مرڤی" هەنگاو" بەرواری 

، ئافرەتێکی خەڵکی 202/4/1/
کرماشان بە ناوی )شلێر قادری(، خۆی هەڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی 

 .خۆی هێناوە
ڕێکخراوەکە ئاشکرای کردووە، کە ئەو ئافرەتە بەهۆی کێشە لەگەڵ 

 .هاوسەر و بنەماڵەی هاوسەرەکەی، خۆی هەڵواسیوە
 4/ئەوەش خراوەتە ڕوو، کە لە ماوەی سێ مانگی ڕابردوودا النیکەم 

 .ئافرەت لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان خۆیان هەڵواسیوە
لە سنووری شارۆچكەی چەمچەماڵی سەر بە  ٠٢٠٢/٧٣٣بەرواری  *  

سااڵن دۆزراوەتەوە...  ٢/پارێزگای سلێمانی، تەرمی ئافرەتێكی تەمەن 
تا ئێستا هۆکاری مرنەکەی دیاری نەکراوە، بەاڵم فڕیدانی لە رێگایەک 

 نیشانەیە بۆ گیان لێ سەندنەوەی بەئەنقەست و توندوتیژی...
لە شاری کۆیە و لە گەرەکی زانست ژنێکی  4/1/ـ0ـ6* بەرواری 

بەناوی"ڕ،ن" خۆی سووتاندووە کەبەهۆی زۆری  ساڵ ٠٧تەمەن سەرو 
سوتاویەکەیەوە لە نەخۆشخانەی هەولێر، گیانی لەدەستداوە، ئەو ژنە 

 چوار مناڵی لەپاش جێماوە.
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یەکێک لەباسە گرنگەکانی لینین لە نووسراوێکی 
دا سەبارەت بە "کۆمۆنیزمی باڵی چەپ"  باسی 
شۆڕشی بەلشەفی و هۆکارە هەر گرنگەکانی 

 سەرکەوتنی شۆڕشی بەلشەفیەکانە. 
لینین لەم  نووسراوەدا باس لە هۆکارەکانی  

سەرکەوتنی شۆرشی بەلشەفی دەکات. لینین 
لەوباوەڕەدایە کە هۆکاری یەکەم بریتییە لە 
دیسپلین. ئەو پێی وایە کە ئەگەر ئەو دیسپلینە 
توند وتۆڵ و ئاسنینەی نێو حزب نەبوایە نەک 
دوو ساڵ و نیو تەنانەت دوو مانگ و نیویش 
نەیدەتوانی لەدەسەاڵتدا بمینێتەوە هەروەها 
ئەگەر ئەو پشتیوانییە بێ دریغ و بێ ئەم 

الوالیەی جەماوەری بەرینی چینی کرێکار نەبوایە، نەیدەتوانی بەردەوام بێت لەدەسەاڵتدا. 
سەرکەوتن بەسەر بۆرژوازیدا مەحاڵە بەبێ شەڕێکی سەخت و دژوار و سەرکێشانەی مان 
ونەمان. شەڕێک کە پێویستی بە پێداگری و نەفەس درێژی و سووربوون و یەکگرتوویی لە 

 ئیرادەدایە.
روسیا زۆر  لینین لەوباوەڕەدایە کە ئەزموونی سەرکەوتووانەی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا لە

بە ڕوونی پیشانی دا کە ''مەرکەزییەتی موتڵەق'' واتە 'بەناوەندیکردنی ڕەها' )بە 
سێنتراڵکردن( و توندوتۆڵترین دیسپلینی پرۆلیتاریا دادەنری بە یەکێک لە بنەمایی ترین 
مەرجەکانی سەرکەوتن بەسەر بۆرژوازیدا.  بەاڵم چۆن ئەو دیسپلینە توندوتۆڵەی حزبی 
بەلشەفی جێبەجێکرا و چۆن تاقیکرایەوە؟ لەڕاستیدا وەک لینین دەڵێ لەڕێگەی هوشیاری 
چینایەتی کرێکارانەوە ئەم کارە ئەنجامدرا. مێژووی دریژی بەلشەفیزم ڕوونیدەکاتەوە کە 
چۆن ئەم دیسپلینە پۆاڵیینە ووردە ووردە بنیات نرا وچۆن هێڵرایەوە و دەستی پێوە گیرا 

 لەژێر سەختترین بارودۆخدا تا پرۆلیتاریای بەسەرکەوتن گەیاند.
لینین ئەو پرسیارە دەکات لەم نووسراوەی دا کە چۆن توانرا دیسپلینی توندوتۆڵی 
پرۆلیتاریا دەستی پێوە بگیردرێ و بهێڵرێتەوە وە چۆن بەهێزکرا. بەلشەفیزم وەک رەوتێکی 

ەوە بوونی هەیە، و مێژووەکەشی پیشانماندەدات کە ٣٣٧٠بیر و فیکری سیاسی لە ساڵی 
چۆن و بۆچی توانی ئەو دیسیپلینە بپارێزێ، وە هەروەک باسکرا لەڕێگەی هۆشیاری 
چینایەتی پرۆلیتاریای پێشڕەوەوە وە لەڕێگەی خۆنەویستی و دڵسۆزی و قارەمانیەتی و 
سووربوون و قوربانی دانی ئەم چینە بۆ شۆڕش و بەهۆی توانای پرۆلیتاریا لەبەستنەوەی 
خۆی و ئاوێتە بوون و تێکەڵ بوون لەگەڵ جەماوەری بەرینی زەحمەتکێشان دا، ئەم کارە 

 گەورەیە کرا.
لینین پێی وایە کە ڕابەریی )قیادەی( سیاسی ڕاست و دروست و پیادەکردنی ستراتیژ  

وتەکتیکی سیاسی لەالیەن ئەم ڕابەرییە پێشرەوەوە هۆکاری سێ یەمی سەرکەوتنی 
بەلشەفیەکان بوو لە شۆرشەکەیاندا. وە بەڵگەش ئەوەیە کە جەماوەری بەرین لەڕێگەی 
ئەزموونی خۆیانەوە گەیشتبوونە ئەو باوەڕە کە ڕابەریەکە ڕابەرییەکی ڕاستە و 
سیاسەتەکانی راست و دروستە. بەبێ ئەم مەرجانە، دیسپلین لە حزبێکی شۆڕشگێڕانەدا کە 
بتوانێ حزبی چینی پێشرەو بێت، کە ئەرک وکاری هەڵتەکاندنی بۆرژوازیە و گۆڕینی 
تەواوی کۆمەڵگەیە، ناکرێ بەئەنجام بگات. بەبێ ئەو مەرجانە هەموو هەوڵ و تەقەالیەک بۆ 
دانان و جێبەجێکردنی کاری دیسپلین بەشێوەیەکی حەتمی  ئاکامەکەی داڕمانە. لەالیەکی 
تریشەوە دەبێ بوترێ کە تەواوی ئەم بارو ڕەوشانە هەمووی پێکەوە و دەستبەجێ 
سەرهەڵنادەن. ئەمانە بەرهەمی هەوڵ و تێکۆشانی درێژخایەن و ئەزموونی دژوارەوە 
دەخولقێنرێ. گەیشتن بەم ئاکامە لەڕێگەی تیۆری شۆڕشگێڕانەی راست و دروستەوە، بێ 
گرێ و گۆڵەتر دەبێ، بەاڵم ئەمە دۆگم نییە )واتە کۆمەڵە بیروباوەڕێکی جێگیرنییە کە 
چاوەڕوانی قبووڵکردنی لێ بکرێ بە بێ چەند و چۆن(. کەواتە تەنیا لەڕێی بیروباوەڕی 
ئامادەکراو و دۆگمەوە ناکرێ، بەڵکو کۆتا شکڵ و شێوازەکەی تەنیا لەئەنجامی پەیوەندی 
نزیکی چاالکی پراکتیکی لەگەڵ جەماوەری بەرین و راستەقینە وجواڵنەوەی راستەقینەی 

 شۆڕشگێرانەوە دەبێت. 
 : سەرچاوە

• Lenin: ‘Left-Wing’ Communism (/1/4), pp.1-12. 
 ٧٣٣/ی نیسانی ٦

 

لینین: بۆچی شۆڕشی بەلشەفی 
  )بۆلشەفیکی( سەرکەوت؟

 
 ساالر حمە سەعید :ئامادەکردنی

 

دەرسەکانی ناڕەزایەتی 
 سودان و جەزائیر

 
 نووسینی: نوری بەشیر

 
 پێشڕەویەکان و الوازیەکان

ێک روەوە لێکچونیان لناڕەزایەتی و خرۆشانە جەماوەریەکان لە هەردوو واڵتی سودان و جەزایر لەگە
هەیە، چ لە ناڕەزایەتی و داواکاریەکانیان چ لە چوونە پێشەوەو بەردوامی بوونداو چ لە زوعف و 

 ناڕۆشنیەکاندا.
ئەم واڵتانە وەک دوو لە واڵتانی سەرمایەداری و کۆمەڵگەی چینایەتی کە دەسەاڵتی دیکتاتۆرو 
عەسکەرتاریەتی بوتەفلیقەو عومەر حەسەن بەشیر کە هەر یەکەیان بۆ چەند دەیە دەسەاڵتدار بوون و 

سەرچاوەی نەهامەتیەکان بوون کە کۆمەڵگەیان نوقمی سەرکوتی سیاسی و بێکاری و برسیتی و 
کوشتار کردووە، بۆیە ناڕەزایەتیەکان راستەوخۆ لەخوارەوەی کۆمەڵگەوەیە لەبەرامبەر دەسەاڵتێکی 

 سەرکوت و تااڵنکاری عەسکەریدایە و داواکاریەکان بۆ نان و ئازادیە.
 پێشڕەویەکان لە ناڕەزایەتیەکانی ئەم دوو واڵتەدا

خاڵی بەرجەستەی ئەم ناڕەزایەتیانە بەردەوامییەتی لەدوای دەست لەکارکێشانەوەی هەریەک لە 
عومەر حەسەن بەشیردا، لەوەش واوەتر داواکاری دەست لەکارکێشانەوەو عەبدولعەزیز بوتەفلیقەو 

زیندانکردن و دادگاییکردنی هەموو کەسایەتیەکانی سەر بەو دوو دیکتاتۆرانەن کە ئێستا دەیانەوێت 
دژی دەسەاڵتی عەبدولقادر بن ساڵحن کە سەرۆکی وەک ئەوەی لە جەزایر  جێگرەوەیان،ببنە 

رۆژ بەشێوەی کاتی بکرێتە سەرۆکی واڵت، بەاڵم خۆپیشاندەران  ٣٧تا ماوەی  ئەنجومەنی گەل دەڵێت
بوتەفلیقەیەو دەڵێن کە داوای ئاڵوگۆڕی ریشەیی دەکەن و دەڵێن ناوبراو دەستوپێوەندی رژێمەکەی 

 دەبێت بڕوات.
بەهەمانشێوە لەسودانیش بەدوای ئەوەی دەست لەکارکێشانەوەی عومەر بەشیرداو وەرگرتنی پۆستی 
سەرۆکی ئەنجوومەنی سەربازی لەالیەن عەوەز بن عەوفەوە، ناڕەزایەتیەکان دانیشتووانی سودانی 
گرتەوە کە بن عەوف رەمزی دەسەاڵتی عومەر حەسەن بەشیرەو دەبێت الچێت و وەک ئەو دەبێت 
زیندان و دادگایی بکرێت، بۆیە هەر بەزووی پاش رۆژێک لە سویند خواردن دەستی لەکار کێشایەوەو 
ئێستا کەسێکی تریان داناوە بەناوی فەريقی یەکەم "عبدولفتاح البرهان"  کە کۆمەڵێک وەعدەو بەڵێنی 

 . داوە، بەاڵم خۆپیشاندەران بەردەوامن و داوای دەسەاڵتی  مەدەنی دەکەن
خاڵیکی پرشنگدار لە ناڕەزایتیەکانی ئەم دوو واڵتەدا بەشداریکردنی ژنان و الوان و زۆربەی 
جەماوەری چەوساوەو کەمدەرامەتی کۆمەڵگەیە، هەروەها لەسودان بەشداریکردنی حزبی شیوعی 
سودانە "بەجیا لەوەی من هەر تێبینیەکم لەسەر ئەم حزبە هەبێت، بەشداریکردنیان لەناو ئەو هێزگەلە 
قەومی ئیسالمیانەدا لەپاڵ ژنان و الواندا گرنگە" لە ناڕەزایتیەکاندا کە داواکاری ئاڵوگۆڕی ریشەیی و 

 حوکمی مەدەنی دەکەن لە واڵتدا.
 سودان و جەزائیرالوازیەکانی ئەم ناڕەزایەتیانەی 

ناڕەزایەتی و داواکاری سودان و جەزائیر، هەروەک ناڕەزایەتیەکانی عێراق، کوردستان، ئێران و 
زۆریک لە واڵتەکانی تر دژی دەسەاڵتدارانێکی سەرکوت و مافیاو عەسکەرتاریەت و میلشییایی و 

 بنەماڵەییەو بۆ داواکاری نان و ئازادی و خۆشگوزەرانیە.
ئەوەی ناڕەزایەتی ئەم دوو واڵتە لە خرۆشان و ناڕەزایەتیەکانی واڵتانی تونس و میسرو لیبیا و 

یەمەن و سوریا جیادەکاتەوە ئەوەیە، کە داواکاری رۆشتنی هەموو... 
  ٨١بۆ  الپەڕە 
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هەموو بەیانیەک، کۆمەڵێک لە کرێکاران لەسەر 
شۆستەی شەقامەکانی نیودەلهی دادەنیشن و 
چاوەڕێی ئەوەن کە پیکابێک بێت و هەڵیان 
بگرێت و بیان بات بۆسەرکاری تەعمیڕات و 
بیناسازی. ئەو کرێکارانە هەر یەکەی جانتایەک 
لە ئامڕازی پێویستی بیناسازیان بە کۆڵەوەیەو 
جلی تایبەتی کاری بیناسازی و چەرمینیان 
لەبەرکردووە. هیالکی و بێزاری تەواوی 
ڕوخساریانی داگرتووە. کرێکاران لە پایتەختی 

 ٠ڕوپی کە دەکاتە  ٢٧٧هیندوستاندا ڕۆژانە بە 
دۆالری ئەمەریکی کاری بیناسازی دەکەن. 
ئەوەش ئەگەر بەخت یاوەریان بێت و خاوەنکار 
بە خۆی و پیکابەکەیەوە بێت و هەڵیان بگرێت. 
وە ئەگەر نا ئەوە دەبێت بڕۆنەوە بۆ ماڵەوە، بۆ 
ڕۆژی دوایی بێنەوەو بەختی خۆیان تاقی 

 بکەنەوە.

ئەوکرێکارانەی کە کاریان بۆ ئەو ڕۆژە دەست 
دەکەوێت ڕووبەڕووی واقیعێکی تاڵ و ناخۆش 
دەبنەوە. لەبەرئەوەی سێکتەری تەعمیرات و 
بیناسازی بە سێکتەرێکی خوێناوی و مەرگهێن 
دادەنرێت بۆ کرێکاران لە واڵتی هیندوستاندا. 

کارەساتی  ٠٣بە پێی ئامارەکان ڕۆژانە 
خوێناوی لە شوێنی کارەکاندا ڕوو دەدەن. 
مردن بەهۆی کارەساتی کارەوە لە هیندستاندا 

کرێکار یەکێکیان  ٠بە پێی ئامارەکان لە هەر 
دەمرێت بەهۆی ڕووداوەکانی وەک) کەوتنە 
خوارەوەی کرێکار لە باڵەخانەی زۆر بەرزەوە. 
یان بەهۆی کارەبا گرتن و ڕووخانی دیوار 
بەسەر کرێکاراندا، یان بەهۆی تێکشکان یا 
بەربوونەوە لەسەر ئەسکەملەی کارکردنەوە.( 
بەپێی بەدواداچوونێکی پەیمانگای تەکنۆلۆجیای 
هیندستان، ئای ئای تی، کە زۆر جێگای باوەڕە 

هەزار کرێکار سااڵنە لە هیندستاندا بەهۆی  ٠٣
 ڕووداوی کارەوە گیان لەدەست دەدەن.!!

هەواڵی کارەساتەکانی سەرکار ڕۆژانە لەالیەن 
میدیای ناوخۆی هیندستانەوە باڵودەکرێنەوە. 
بۆنموونە دەگووترێت لە کاتی الفاودا کانێکی 
خەڵووز تێکدەڕووخێ، کە نایاسایی و قاچاخ 

کرێکار دەکەونە ٣٢بووە، وە لە لەئەنجامدا 
ژێریەوەو کانەکە دەبێتە گۆڕ بۆیان 

 ٣٠بۆهەتاهەتایە. تەقینەوەیەک لەناو بازارێکدا 
کرێکاری تێدا دەبن بەقوربانی. باڵەخانەیەک کە 
کرێکاران خەریکی نۆژەنکردنەوەن دەڕووخێ و 

کرێکاری تێدا دەمرێت. زێرابێک  ٠لەئەنجامدا 
تێکدەڕووخێ و ئیتر هەواو ئۆکسجین لە 

کرێکار  /کرێکارەکان دەبڕێت و لە ئەنجامدا 
دەکوژێت کە خەریکی پاکردنەوەی بوون.( 
هەموو ئەو جۆرە کارەساتانە ڕۆژانە 
ڕوودەدەن و کرێکاران دەبنە قوربانی. بەاڵم 
هیچ کام لەو کارەساتانە سەرنجی نەدەزگای 
ڕاگەیاندن ڕادەکێشن وە نەخاوەن کارەکانیش 
دێنەسەر خەت. تەنها مەگەر کارەساتەکە زۆر 
دیارو گەورە بێت وەک ئەوەی کە بە هۆی 

کرێکار مردن لە  ٢٧٧/هاتنەدەرەوەی غازەوە 
 لە بهۆپاڵ!.  ٣٣٣٠ساڵی 

بەپێی وتەی ئەپورڤا کایوار، سکرتێری یەکیەتی 
فیدڕاسیۆنی پیشەسازی جیهانی بۆ بەشی 
خوارووی ئاسیا، نەبوونی تۆمارێکی ڕەسمی وا 
دەکات قورس بێت بزانرێت بەڕاستی ژمارەی 
کرێکارە کوژراوەکان بەهۆی ڕووداوی 

سەرکارەوە چەندە. بە تایبەتی لە زوربەی 
شوێنەکانی کار کرێکاری بریندار لە بنچینەدا 
لەوانەیە ناوی هەر نەنووسرێت. دیسان ئەو 
دەڵێت" ئەگەر کرێکارێک بریندار بوو لەسەرکار 

ڕۆژ  ٣٢وە بردیان بۆ بیمارستان و لە دوای 
بەهۆی ئەو برینداریەوە مرد لەناو 
بیمارستانەکە یاخو لە ماڵەکەی خۆیدا، ئەوە 
زۆر قورس و زەحمەت دەبێت ئەو مردنە 
تۆمار بکرێت بەهۆی ڕووداوی کارەوە، چونکە 
لە کاتی برینداربوونی لە شوێنی کارەکەیدا کە 
ڕووداوەکەی تێدا ڕوویداوە ئەو ڕۆژە 
تۆمارنەکراوە کە ئەو کرێکارە بریندار بووە". 

ڕۆژ وا دەکات  ٣٢وە ئەو ماوەیەش کە دەبێتە 
کە زۆر کۆن بێت و زۆر گوێی پێنەدرێت 
لەالیەن خاوەنکارەوە. ئەوەش ئەوە دەگەێنێت 
کە چەندە کات بەسەریا تێپەڕێت زۆرتر قورس 
دەبێت کە بەرپرسیاریەتی بخرێتە سەر شانی 
خاوەنکارەکە. واتە ڕوونتر بڵێین؛ ئەگەر 
کرێکارێک بەهۆی هەڵمژینی گازێکی ژەهراوی 

ساڵ گیانی  ٧/لەشوێنی کارەکەیدا دوای 
لەدەستدا،  ئەوە ئیتر کەس خۆی ناکاتە خاوەن، 

 و خاوەن کاریش بەرپرس نابێت.

هەر لەو بارەوە پرۆفیسۆر کومار نیڕاج کە 
ئەندازیارە لە پەیمانگای تەکنۆلۆجی هیندستان، 
هەروەها خاوەنی ئەو لێکۆڵینەوانەیە دەربارەی 
ژمارەو قەبارەی زیانی گیانی کارەساتەکانی 
شوێنی کار کە لەسەرەوە ئاماژەیان پێدرا 
دەڵێت" ڕاکردن لە بەرپرسیارێتی کارەساتەکان 
لەالیەن خاوەن کارەوە هەموو جاران خۆی 
دووپات دەکاتەوە. کاتێک کە کارەساتێک 
ڕوودەدات و کرێکارێک دەمرێت یا بریندار 
دەبێت خاوەنکار بە مەبلەغێکی زۆر ڕەمزی و 
کەم بریندارەکە، یاخود کەسوکاری مردووەکە 
ڕازی دەکات. ئیتر بەو ڕازیکردنە هەموو لە 
یاسا الدانێک دادەپۆشێت و لە هەموو 
بەرپرسیاریەتیەکیش خۆی دەشارێتەوە. هەر 
بۆیەش وەک دەرکەوتووە زوربەی کۆمپانیاکان 
و شوێنی کارەکان و خاوەنکارەکان خۆیان 
بەدوور دەگرن لە پێدانی مانگانە بە کۆمپانای 
بیمەی بێکاری و سەالمەتی و تەندروستی. 
بەمەش بۆ ئەوان هەرزانترە، هەروەها لەکاتی 
ئەوەی کە کرێکارێک دەمرێت یاخود بریندار 
دەبێت ئەوان هیچ بەرپرس نابن. ئەوەی کە 
لێرەدا زەرەرمەندی ئەوەل و ئەخیرە هەر 

 کرێکاری داماوە." 

کرێکارانی بەشی بیناسازی زۆر بەکەمی 
ڕاهێنانیان پێدەکرێت. چوونکە خاوەن کارەکان 
زۆر بەئاسانی دەتوانن لەکاتی مردنی یەکێکیاندا 
بۆشاییەکەی بەکرێکارێکی تر پڕبکەنەوە. 
کرێکاران کاتێک دەچنە بەشی بیناسازی و 

تەعمیرات کە هیچ شوێنێکیتر وەریان نەگرێت. 
چوونکە دەزانن کار لەو شوێنەدا زۆر قورسە 
و هیچ زەمانەتێکی تەندروستی و سەالمەتی 
نییە. خاوەنکاریش نایەوێت یەک قڕووش 
سەرف بکات لەپێناو پاراستنی گیانی 

٪ ی ٠٧کرێکاراندا. ئامارەکان دەڵێن تەنها لە 
کرێکارانی بەشی تەعمیرات خوێندنی ناوەندیان 
تەواو کردووە، بەشە زۆرەکەی هەر 
نەخوێندەوارن. هەروەها ئامارەکان دەڵێن تەنها 

کەس ڕاهێنانیان پێکراوە لەسەر  ٣٧لە  ٣
کارەکەی خۆیان ئەوانەی تر هەر هیچ پێشینەی 
کارکردن و ڕاهێنان نابین. هەر بۆیەش ئەو 

 هەموو گیان لەدەستدانە هەیە لەو سێکتەرەدا.

هەرچەندە یاسایەکی بەهێزی بواری کار هەیە 
لە ڕووی نووسین و سەر پەڕەی کاغەزەوە، 
بەاڵم بەشێوەی کرداری کرێکاران ڕۆژانە 
ڕووبەڕووی ڕازیکردن و چوونە ژێرباری 
کردنی دەیان کار دەبنەوە کە لەدەرەوەی 
یاسای کاردایە. هەر بۆیەشە ئەوان لەو 
ڕووەوە دەبنە قوربانی دەستی کاری نایاسایی 
خاوەن کارەکان. بۆ نموونە: رازی دەکرێن بە 
شێوەی زارەکی گرێبەست واژوو بکەن، 
کارکردنیان لە شوێنی زۆر خراپ کە ژیانیان 
سەالمەت نابێت، ئامڕازەکانی کارکردنیان 
هەمووی خەراپ و کۆنە و جێگەی دڵنیایی نین، 
بە کەمترین هەقدەست کاریان پێدەکرێت یاخود 
پارەی چەندین ڕۆژیان یا مانگیان پێ نادرێ و 
لێیان دەبڕن و ناشتوانن داوای مافەکانیان 
بکەن!! ئیتر بە کورتی کرێکارەکان ناچاردەکرێن 
لەدەرەوەی یاسای کاردا کە بکەونە ناو 
تۆڕێکی کاری نایاسایی. بە کورتی 
ئەوبارودۆخەی کە کرێکارانی بەشی بیناسازی 
و تەعمیڕات لە هیندستان تێی کەوتوون 
شکڵێکی وای وەرگرتووە کە: ناجێگیرە، دڵنیایی 
سەالمەتی و تەندروستی تێدا نییە و هەروەها 
دڵنیایی مانەوەشی تێدا نییە، هەر دەقیقەیەک 
دەبێت چاوەڕیی دەرکردن بیت لەسەر کارو 

 نان بڕاو و بێکار بکرێی.

ڕاپۆرتەکانی سەرکار کە لەالیەن کەسانی 
شارەزاوە ئامادە دەکرێن دەربارەی 
باروودۆخی کرێکاران ئاماژە بەوە دەکەن کە 
هەندێک جاران کرێکاران هەرچەندە ئامڕازو 
ماکینەکانی ژێر دەستیان کار ناکات وەک 
پێویست، بەاڵم ناوێرن ئەوە بەسەرووی خۆیان 
بڵێن چونکە دەترسن ڕووبەڕووی دەرکردن 
ببنەوە. کەواتە ئەوان ناچارن لەسەر حیسابی 
تاقەتی خۆیان بە ئامڕازو مەکینەی خراپیش 
درێژە بەکاری خۆیان بدەن. ئا لێرەدا ئەوەی 
کە دەبێتە قوربانی هەر خودی ئەو کرێکارەیە 
کە تەنانەت بە ئامڕازی خراپیش وا دەکات کار 
بۆ خاوەنکار ئیدامە پێبدات تەنها بۆ خاتری 

 ئەوەی کە دەرنەکرێت..

لە الیەکی ترەوە کێشەیەکی تر هەیە لە بواری 
کاردا... ئەویش ئەوەیە کە کۆمەڵگەی هیندی 
وەک هەر کۆمەڵگەیەکی دامەزراو بەپێی چینە 
جیاوازەکان هەندێک چینی ناو ئەو کۆمەڵگەیە 
هەموو کارێک ناکەن لەبەر سومعەی ڕیزبەندی 
چینەکەیان یا عەشیڕەت و تایفەو عێل و 
خێزانەکانیان. بۆ نموونە ناتوانن کاری پاکژی و 
تەعمیڕات و بیناسازی بکەن، ئەم جۆرە 

کارانەیان پێ شەرمە. بۆیە ئەو جۆرە کارانەی 
کە بە کاری سوک دادەنرێن هەر بۆ کرێکارانی 
چینەکانی خوارەوەیە. ئەو کارانە کاری 
ترسناکن و هەر بۆیەشە ڕۆژانە کرێکاران لەو 
سێکتەرانە گیان لەدەست دەدەن. ئامارەکان 

کرێکار لە سێکتەرەکانی  ٠دەڵێن ڕۆژانە 
کارکردن لە ناو زێرابەکان و بۆڕیەکاری و 
کارکردن لەسەر بانەکان و دیوارەکان دەبنە 
قوربانی بەهۆی نەبوونی مەرجەکانی 
سەالمەتی و تەندرووستی لەو شوێنانەدا. 
شارەزایان ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەوە 
کرێکارانی چینەکانی خوارەوەی کۆمەڵگەی 
هیندین کە بە هەموو جۆرە کارێک ڕازین، جا 
ئەگەریش لەسەر حیسابی گیانی خۆشیان بێت. 
هەموو ئەوەش لە پیناو نەمردنە لەبرسان هەم 

 خۆیان و  هەم منداڵەکانیان. 

هەر وەک  کاڤیتا کریشنان، سەرۆکی حیزبی 
کۆمۆنیستی هیندستان، دەڵێت" پێکهێنانی 
سەندیکا، و بوون بە ئەندام لە سەندیکایەک 
مافی هەر کرێکارێکە بە پێی یاسا، بەاڵم 
لەهەمان کاتیشدا بە یەکێک لە تاوانەکان 
دادەنرێت لەالیەن زۆریک لە خاوەنکارەکان! 
سزای دەرکردنیش، کە دیارە بیانووی یاسایی 
بۆ دادەتاشن و لەکار دادەنێن بۆ هەر 
کرێکارێک کە ببێتە ئەندام لەسەندیکایەکی 
کرێکاریدا... ئامارەکان نیشانی دەدەن کە 

ملیۆن هێزی کار  ٢/٠بۆ  ٠٧٧دەوروبەری 
هەیە لە هیندستاندا. هەربۆیەش زۆر ئاسانە بۆ 
خاوەن کارێک کە کرێکارێک دەربکات. لەوەش 
ئاسانتر ئەوەیە کە شوێنی ئەو کرێکارە 
دەرکراوە پڕبکاتەوە بە کرێکارێکی ترو 
کرێیەکی تەنانەت هەرزانتریش بدات پێی! 
ئاسانیەکەشی بەهۆی ئەوەوەیە کە ژمارەیەکی 
یەکجار زۆر لە کرێکاران بەدوای کاردا 
دەگەرێن و هەر جۆرە کارێکیش دەستیان 

 کەوێت سێ و دووی لێ ناکەن دەیکەن.

ناڕەزایەتی و پڕۆتێستی کرێکاران بۆتە شتێکی 
باو لە هیندستاندا. هەر لەم ماوەیەدا تەواوی 
مامۆستایانی ناوچەی پەنجاب هاتنە سەر 
شەقامەکان و داوای زیادکردنی مووچەی 
مانگانەیان لە دەوڵەت دەکرد. لە هەمانکاتدا لە 
ویالیەتی ڕاجاسثاندا کامپینێک بەڕێخرا بۆ 
نەهێشتن و دژایەتی کاری مندااڵن لە 
پیشەسازی کاری دەستی کە بەرهەمەکەی 
دەگەڕێتەوە بۆ سێکتەری گەشت و گوزار. هەر 

هەزار  ٢٧/ئەو سێکتەرە کە دەوروبەری 
ساڵی گرتۆتە خۆی و بە  ٣٠منداڵی لە خوار 

نایاسایی کاریان پێدەکات و بەرهەمیان پێ 
 پەیدا دەکەن!

هیندستان مانگرتنێکی گەورەی  ٧٣٣/ساڵی 
کرێکارانی بەخۆوە بینی. ئەو مانگرتنە بە 
سێهەمین مانگرتنی گەورە دادەنرێت لە واڵتدا. 
ئەو مانگرتنانە بۆ دژایەتیکردنی سیاسەتەکانی 
حکومەت بوو لە دامەزراندن، دژایەتی بوو بۆ 
بە ئەهلی کردنی شوێنە گشتیەکانی کارو 
هەندێک سیکتەری گشتی، دژی بێکاری بوو، بۆ 
ئەوەبوو کە دڵنیایی بدرێتە کرێکار و کرێکار 
ترسی نەبێت لە دەرکردنی، هەروەها بۆ النی 

هەزار  ٣٣کەمی کرێی کار بوو کە دەکاتە 
دۆالری ئەمەریکی،  ٢٠/ڕوپی کە یەکسانە بە 

بۆئەوە بوو کە مووچەیەکی شیاو بدرێت بە 
ش  ٧٣٣/کرێکارو فەرمانبەر. هەر ئەمساڵی 

ملیۆن کرێکار ڕژانە  ٢٧/بوو کە دەوروبەری 
سەر شەقامەکان و دەستیان کردە خۆپیشاندان 
و ناڕەزایەتی دەربڕین. گەورەترین و 
بەهێزترین چەکی هێزی ئۆپۆزسیۆنی 
هیندستان بریتیە لە بەرەو سەر هەڵکشانی 

 کێڕڤی بێکاری لەواڵت دا.

مردنی هێواش و بێ دەنگی کرێکاران لە 

 هیندستان!
 

 ١١٢٢  نیسانی ٨نروسینی: ڤیکتۆر ئۆالزەباڵ. 
 ئاما ەکر نی : شران عزیز
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چەوسانەوەو ئازارو ئەشکەنجەو نابەرابەری 
و ئاوارەیی و شەڕەکان بەرهەمی سیستەمی 
چەوسێنەرانە کە سستەمی سەرمایەداری و 
دینی و قەومییەکان گەشەی پێدەدەن و 
پایەکانی قایم و بەهێز دەکەن لەجیهانی 
مرۆڤایەتیدا درێژە بە ملهوڕی چەوسانەوە و 
تاوانکاری دەدەن. پێویستە بزاندرێت کە 
هەرگیز کۆمەڵگە ناتوانێت ئازادبێت هەتا 
وەکو ژن ئازاد نەبێت، ئازادی ژنیش بەندە 
بە ئازادبوونی ژنان و پیاوان لە زنجیری 
کۆیالیەتی، واتە پێویستە بەیەکەوە تێکۆشان 
بۆ نەمانی چەوسانەوە و هێنانەدی ئازادی 
بکەن، لەبەرئەوەی هیچ الیەکیان بەبێ 
ئەویتریان ناتوانێت ئاسوودە و 
بەختەوەربێت، بۆئەوەی لەدەست فریوکاری 
و فێڵبازی و پشتیوانی درۆینەی بەشێک 
لەسیاسییەکان و بۆرژوازی و تەنانەت 
ئەوانەی خۆیان بە ئازادیخوازو سیکۆالر و 
یەکسانیخوازیش دەزانن کە لە پێناوی سوود 
وبەرژەوەندییان تێکەڵی ناڕەزایەتییەکانی 
خەڵک دەبن دواتر درۆ لەگەڵ خەڵک دەکەن 
سات و سەودا لەگەڵ پارێزەرانی دەسەاڵت 
و سیستەمی چەوسێنەردا دەکەن لەپێناو 
وەرگرتنی پوڵ وپارە و پێدانی پلەوپۆستێکی 
حکومی و هەندێک جار حیزبی، هەموو 
هەوڵێک دەدەن بۆ سڕکردن و 
پاشەکشەکردنی ناڕەزایەتییەکانی خەڵک 
تاوەکو ناڕەزایەتییەکان نەبێتە ژیلەمۆی 
هاتنەکایەوەی شوڕشی گۆڕانکاری 
لەسیستەمی چەوسێنەر وکۆمەڵگەدا، بۆ 
ئەمەش پێویستە وشیاری تێکۆشان 
بەجۆرێک بێت کە لەمپەرەکان نەهێڵێت و 
جیاکارییەکان لەڕیشەوە دەربهێنێت بۆ 
ئەمەش دیسان پێویستمان بە هەردووال 
هەیە لەژنان و پیاوان، چونکە سەرکەوتن 
بەدەست نایە کە بەجیاواز تێکۆشان بکەن 
ژنان و پیاوان. سودان نموونەیەکە بۆ سوود 
وەرگرتن بۆئەوەی لە تێکۆشان بۆ هێنانەدی 
سیستەمی شورایی خەڵک سوودی لێ 
وەربگیرێت. ئااڵسەاڵح سمبووڵی 

ساڵە  //نی  مه خۆپیشاندانەکانی سودان کەته
كانی واڵتی  خۆپیشاندانه  شدارانی له به  كێكه یه

شیری  ر به ڕژێمی عومه  دژبه  سودان
دیكتاتۆر لەناو ئاپۆڕای جەماوەری خەڵکدا 

-٠-۹ ممه ڕۆژی سێشه  ئەم تێکۆشەرە له
جلی   ر ئۆتۆمبێلێك و به سه  چووه ۹۱۰۹

ش  ی پێشكه سپی گوتارێكی شۆڕشگێڕانه
كرد سەرنجی میدیاکانی ناوخۆی ئەو واڵتەو 
ناوچەکەو جیهانی بۆ الی خۆی ڕاکێشاوە بە 

گوتنەوەی دروشمی وتەی جوان و 
مرۆڤانەکانی سەرقاڵ کردووە کە بەدەنگی 

كوژێت  ده  ی ئێمه وه ئه»بەرز دەی گووت 
. شوێنی  ڵكه نگیی خه ڵكوو بێده به -  نییه  گولله

شوێنی ژن “ژن ماڵی گۆڕی بۆ دروشمی 
ئااڵ بەدروشمی "دەنگی ئافرەت  «”شۆڕشە

شۆڕشە" لەناڕەزایەتییەکان بەشداربووە 
هەروەها ئااڵ گووتی بە ناوی ئایینەوە 
زیندانیمان دەکەن، بەناوی ئایینەوە دەمان 

سووتێنن، بەناوی ئایینەوە دەمان کوژن. ئااڵ 
بەجۆرێک ناوبانگی ڕۆیشت ئێستا کەسانێک 
ناوی پەیکەری ئازادییان لێناوە هاوشێوەی 
پەیکەری ئازادی لە نیویۆرک لە ویالیەتە 
یەکگرتووەکانی ئەمریکا. ئاژانسە 
جیهانییەکان دەڵێن دوو لە سێی 
خۆپیشاندەران لە سوودان کە بە درێژایی 
زیاتر لە چوار مانگە دژی گرانبوونی نان و 
سووتەمەنی و دواتر دژی دەسەاڵتی 
سەرۆکی لەکار البراوی سوودان عومەر 
بەشیر ناڕەزایەتی دەردەبڕن، ئافرەتن، 
لەکاتێکدا رێکخراوە داکۆکیکارەکان لە مافی 
مرۆڤ دەڵێن ئافرەت لە سودان زۆرجار 
ژێردەستە و مافی خوراوە، بەاڵم 
بەیەکگرتوویی ژنان و پیاوان کۆیالیەتی و 
چەوسانەوەیان ڕەتکردەوە کەنموونەیەکی 
سوودبەخش دەبێ بۆکاریگەری ئیجابی 
دانان لەسەر جۆری ناڕەزایەتی 
وخۆپیشاندانەکانی دەوڵەتانی چەوسێنەری 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست. کاڕڵ ماڕکس دەڵێت: 

لەبەر ئەوەی پارە وەک مەفهومێکی چاالکی ”
بەها بوونی هەیە، هەموو شتێک تێکدەدات و 
دەیشێوێنێت. خۆی شێوێنەر و تێکدەری 
گشتی هەموو شتەکانی جیهانە، بەژێرە و 
ژووری، شێوێنەر و تێکدەری تەواوی 

“ سیفاتە سروشتی و مرۆییەکانە.
کەواتەچارەسەر بۆ نەمانی چەوسانەوەو 
نابەرابەری وگرانی تەنها گۆڕینی سیستەمی 
چەوسێنەری سەرمایەدارییە. ئاال 
خوێندکاری بەشی ئەندازیارییە لە زانکۆی 
خەرتومی نێودەوڵەتی، لە دەستپێکردنی 

جواڵنەوە و ناڕەزایەتییەکانی گەالنی 
سودانەوە، بە سەما و گۆرانی وتنەوە لەناو 
ئاپۆڕای خۆپیشاندەراندا، گوڕ و تینێکی 

 .بەهێزی بە هاواڵتیانی ناڕازیی سودان داوە
ئاال کە دروشمی، لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
وەک نوێنەر و سمبوڵی ئەم جواڵنەوە 

 ٠٧بەهێزە ناسێنرا، کە کۆتایی بە ڕژێمی 
م  ساڵەی عومەر حەسەن بەشیر هێننا. ئه

ی سودان واتای  كه ره تێكۆشه ی ژنه  گوتانه
  م بۆ مرۆڤه هه  یه یان هه وره گه

شی  و مرۆڤانه م بۆ ئه كان و هه ئازادیخوازه
نجام  ره . سه ن كه م ده سته  چاوپۆشی له  كه

ر  سه وت به ركه اڵ و هاوڕێكانی سه ی ئا ئیراده
م  شیری دیكتاتۆردا. ئه ر به ڕژێمی عومه

خەڵکی ئازادیخوازی سوودان  له  وتنه ركه سه
موو ئازادیخوازانی جیهان پیرۆز بێت.  و هه

بزانن؛ هیچ   وه موان ئه ئیدی با هه
تیی ژنان  نگایه بێ پێشه ك به یه وه بزووتنه

وێت  ریشكه ر سه گه وێت ئه رناكه سه
تی.  تی مرۆڤایه خزمه  ناچێته  كه وتنه ركه سه

بەبڕوای من هێزە خۆپەرست و بۆرژوازی 
وکۆنەپەرستەکان بەهەموو جۆرێک 
تێکۆشان دەکەن بۆ ئەوەی شکست 
بەشۆڕش و ڕاپەڕینی خەڵکی 
چەوسێنەروناڕازی بهێنن. لەئێستا بەگشتی 
بارودۆخی سیاسیی سودان ناجێگیرە و 
قەیرانێکی ئابوریی و سیاسیی کوشندە 
هەڕەشە لەو واڵتە دەکات. بۆئەم 
مەبەستەش بەهاوکاری هێزەکانی سوپا 
بەڕێگای کودەتا دەیانەوێت ناڕەزایەتی 
وخۆپیشاندان و ڕاپەڕینی خەڵکی چەوساوە 
بەالڕێدا بەرن لەبەرژەوەندی وسوودی 
کەمینەیەک لەخەڵک دەسەاڵت وەڕچەرخێنن. 
جارێکی تریش کودەتای بەسەردابکەن 
وپشتی خەڵکی تێکۆشەرلەزەوی بدەن، بەاڵم 
بەهەرجۆرێک بێت خەڵک دەچێتە قۆناغێکی 
نوێ وباشترەوە ئەگەر ئەم جارەش 
سیستەم و دەسەاڵت لەبەرژوەندی 
وسوودی زۆرینەی خەڵک نەبێت ئەوا 
لەداهاتوودا باشتر ئەم ناڕەزایەتییانەی 
خەڵک ڕێکخڕاو دەکرێن لەالیەن خودی 
خەڵکی چەوساوەو ناڕازی بەجۆرێکی نوێ 
تر باشتر ڕاپەڕین و شۆڕش 
هەرهەڵدەستێتەوەو بەردەوام ئەبێت خەڵکی 
ناڕازی دەست بە شۆڕش دەکاتەوە کە 
دونیایی پێچەوانەیی بگۆڕێت، کە سیستەمە 

 چەوسێنەرەکان بگۆڕێت

ناڕەزایەتی خەڵک بۆ 
 نەمانی کۆیالیەتییە

 عبدالرحمن رسول  

بەهۆی نائەمنی 
شوێنی کارەوە 

ژمارەیەک کرێکار 
 بریندار دەبن 

 
لە ئــاکــامــی ڕوخــانــی ســەقــفــی  ٣٧٢٠٢/٧٣٣بەرواری 

مزگەوتێکدا لە کاتی کۆنکرێتکردندا، لەشاری لە گوندێکی 
نزیک هەولێر ژمارەیەک کرێکـار بـریـنـداربـوون... دیـارە 
بەبەردەوامـی بەهــۆی نــائەمــنــی شــوێــنــی کــار، بەهــۆی 
نەبوونی پێداویستیە پێویستیەکانـی کـار کـردن، بەهـۆی 
لەبەرچاونەگرتنی مەتـرسـی شـوێـنـی کـار... کـرێـکـاران 
دەبنە قوربانی. کەم نین ئەو کرێکارانەی کە کەم ئەنـدام 
بوون، یان تـوشـی نەخـۆشـی درێـژخـایەن بـوون... بـێ 

 ئەوەی قەرەبووی خۆیان و خێزانەکانیان بکرێنەوە.
 ٦ڕوداوی ڕوخــانــی ئەو ســەقــفە و  بــریــنــداربــوونــی 

کــرێــکــار، و زوربەی هەرەزۆری رووداوەکــانــی تــری 
شوێنی کار، پەیوەندی بە چاوچـنـۆکـی و خـاوەن کـارو 
کۆمپانیاکانەوە هەیە، کە لە پـێـنـاو قـازانـجـی زۆرتـردا، 
گوێ بە ئـاسـایشـی شـوێـنـی کـار و پـێـداویسـتـیەکـانـی 
کارکردن نادەن، حکومەت و دەسەاڵتییش، کە دەسـەاڵت 
و حکـومەتـی سـەرمـایەداران و کـۆمـپـانـیـاکـانە، چـاوی 
خۆیان لەو قـوربـانـیـانە دەنـوقـێـنـن. بـۆ بەرگـرتـن بەو 
ڕوداوانەو بــۆ بەرگــری لەخــۆکــردن، و نــاچــارکــردنــی 
کۆمپانیاکان و خاوەن کارو دەسەاڵتی سیاسی تا مل بە 
دابینکردنی ئاسایشی شوێنی کار و خواستەکانی تـریـان 
بدەن، پێـویسـتە کـرێـکـاران و لە پـێـشـیـانەوە رابەرانـی 

ــۆ  ــێــشــرەو دەســت بــبەن ب ــار و پ کــرێــکــاری هــۆشــی
رێکخراوبوونی خۆیان لە شوێنی کارەکانیان و بە هیزی 
یەکگرتوانەو رێکخراوی خۆیان، خواست و ویستەکانیان 
دابسەپێن و بەربگرن بەو رووداو کارەساتانەی بەهـۆی 
نائەمنی شوێنی کرێکارەو توشی دەبن. وە هەر لـێـرەوە 
هیوای چاکبوونەوەی خێرا بۆ بریندارەکان دەخوازیـن و 
خاوەن کۆمپانیا و خاوەنکاریش، بە بەرپرس دەزانین لە 
دانی کریی تەواو بەو کرێکارانە تا دەگەڕینەوە سەر کار 
ــدارەکــان و  ــن ــکــارە بــری و کــیــشــانــی مەســرەفــی کــرێ

 قەرەبووکردنەوەیان... 

 
ڕوداوی ڕوخانی ئەو سەقفە و  

کرێکار، و  ٦برینداربوونی 
زوربەی هەرەزۆری رووداوەکانی 
تری شوێنی کار، پەیوەندی بە 

چاوچنۆکی و خاوەن کارو 
کۆمپانیاکانەوە هەیە، کە لە 

 پێناو قازانجی زۆرتردا، 



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 15/4/2019(  50) ساڵی سێهەم، ژمارە

ئێمە نان و گوڵە سوورەکان گروپێکی 
نێونەتەوەیی لە ژنانی ئارژانتین، بەرازیل، 
شیلی، ئاڵمان، فەرانسە، مکسیک، اوروگوای، 
ڤەنزەویال، ویالیەتە یەکگرتووەکان و اسپانیان، 
ئێمە ئەندامانی فراکسیونی ترۆتسکی 
نێونەتەوەی چوارەمین. هاوتەریب لەگەڵ ژنانی 
چینی کرێکار، ژنانی خوێندەوار و خوێندکاری 
سەربەخۆ، ستراتێژی  سوسیالیستی ئامریکایی 
لوییزە کنالند دەخەینە بەرچاو کە لە ساڵی 

ی زایینی وتبووی: هەر تاکێک ٣٣٣٠
سوسیالیست بێ و فمینیست نەبێ داهاتووو 
لەبەرچاو ناگرێ و سەرناکەوێ، بەاڵم تاکێک 
کە فێمێنیستە و سوسیالیست نییە هیچ 
ستراتیژییەکی نییە. بەو مانایە کە بڕوامان بەوە 
هەیە تەنیا شۆڕشی کۆمەاڵیەتی دەتوانێ نیزامی 
چەوساندنەوە لەناوبەرێ و کۆتایی پێبێنێ و 
بنەما و ئەسڵی بەرابەری ژن و پیاو و رزگاریی 
لە قیومیەت و سەرپەرشتی پێکبێنێ. لێرەدا خاڵە 
 میحوەریەکانی بەرنامەی سیاسیمان دەناسێنین.

 نە یەک وشە کەمتر

ئێمە ژنانی نان و گوڵە سوورەکان لە ڕیزی 
یەکەمی خەبات بۆ ئازادیە دیمۆکراتیکەکان و 
مافی ژنان جێگامان هەیە. هەروەها  دژی 
قەزاوەتی پێشوەختی هەاڵواردن ئامێزی ناو 
چینی کرێکار کە لەالیەن چینی دەسەاڵتدار چ لە 
رێگای نیهادە بۆرژوازیەکان و چ لەالیەن 
نوێنەرانی سەفی کرێکار لە بروکراسی 
سەندیکایی جێگیر بوون خەبات دەکەین. بە 
پێچەوانەی باقی بزوتنەوە چەپەکان لەسەر ئەو 
بڕوایە نین کە خەبات بۆ مافەکامان دەبێ بۆ 
دوای شۆڕش و بە دەسەاڵت گەیشتن 
بگەرێتەوە، بەو جۆرەی کە ستالینیسم و 
هەموو بزوتنەوە پوپولیستیەکان بروایان پێی 
هەیە. بڕوامان بەوە هەیە ئەرکی سەرەکی 
سەرشانمان ئەوەیە بۆ خەبات بۆ گەیشتن بە 
نیزامێک بێ زوڵم و چەوساندەوە، خەباتی ژنان 
بۆ باشترکردنی بارودۆخی ژیان و مافی 
دیمۆکراتیکی بنەمایی بەرەو پێش بەرین. ئەمە 
بەشێک لە کردەوەی سیاسی ڕۆژانەی ئێمەیە. 
لە واڵتانێکی وەکو ئارژەنتین شوێنێک کە ئێمە 
لەگەڵ  ئەحزابی تروتسکی بەشێک لە بەرەی 
چەپ و کرێکاری پێکدێنین و لە کۆنگرەی 
نێونەتەوەیی و پارلەمانی ئیالەتی خاوەنی 
کورسین، هاورێکانمان بەوە بەناوبانگن کە لە 
کورسی  و جێگە و پێگەی خۆیان وەکو و 
تریبوونێک و شوێنێک لە ڕاستای خەباتی ژنان 

 بۆ گەیشتن بە مافەکانیان کەڵک وەردەگرن.  

هەروەها لەگەڵ هەڵوێستی بزوتنەوە 
پۆپۆلیستیەکان کە لەسەر ئەو بروایەن: 
ڕێکخستنی سەربەخۆی ژنان لە ڕاستای خەبات 
بۆ گەیشتن بە مافەکانیان هەڕەشەیە بۆسەر 
یەکڕیزی چینی کرێکار خاڵێکی هاوبەشمان 
نییە. بەڵکو لەسەر ئەو بڕوایەین کە چینی 
کرێکار کاتێک الواز دەبێ کە ژنێک لەالیەن 
پیاوانی هاوچینی سوکایەتیی پێ بکرێ 
هەروەها بکەوێتە بەر هەاڵواردنی رەگەزی  و 
دەستدرێژی بکرێتە سەر، بەاڵم ئەگەر بێت و 
ژنانی کرێکار خۆیان خەبات بۆ بەدیهاتنی 
مافەکانیان، وە ئەستۆ بگرن هەموو چینی 
کرێکار لە خەبات و بەرگری دژ بە 
چەوسێنەران بەهێزتر دەبن، نەک خەباتی ئێمە 
بە دژی هەاڵواردنی ڕەگەزی، بەڵکو چینی حاکم 
و دەسەاڵتدار بە بەهێزکردنی دژەژنی، 
چەوساندنەوەی ڕەگەزی، دژە هاو رەگەزی، 
دژە پەنابەری، ڕەگەزپەرەستی و ناسیۆنالیسم 
دەبێتە هۆی لەت لەت بوون و ئینشعابی 
چەوساوەکان. چەمکی توندوتیژی بەدژی ژنان 
بە تایبەت ژنانی کەم تەمەن و کچان زۆر 

بەرباڵو ، توندوتیژی رەوانی، جەستەیی و 
جنسی، توندوتیژی لە شوێنی کار و کوشتنی 
ژنان و کچان لە زۆربەی واڵتان یەکێک لە 
هۆکارە سەرەکیەکانی مردنی ژنانی کەم 
تەمەنە. بەرپرسی زۆربەی ئەو تاوانانە پیاوانی 
بنەماڵە قوربانیانن. ئەوان دوایین قوربانیانی 
کوشتن و بڕینی کۆت و بەندێکی دێرینی 
توندوتیژین کە  بنچینەی دەگەرێتەوە بۆ 
پیاوساالری و لەالیەن دەوڵەتانی سەرمایەداری 
دامەزراوەکانی ڕژێمە دەسەاڵتدارەکان بەرهەم 

 دەهێنرێت و مەشروعیەتی پێ دەدرێ. 

بۆیە هاوار دەکەین: کۆتایی بە توندوتیژی 
بەدژی ژنان بێنن. بێ یەک وشە کەمتر. ئێمە 
دەمانەوێ بژین. داخوازیی ئێمە لە دەوڵەتەکان 
ئەوەیە هەموو هەوڵە گرینگەکان بۆ 
کەمکردنەوەی کاردانەوەی توندوتیژی جنسی و 
ڕاوەستانی کوشتنی ژنان و کچان لە دەستوری 
کاردا بنرێ. هەوڵ گەلێکی وەکو شوێنی 
نیشتەجێ بوون و حەوانەوە  بۆ قوربانیان، 
مافی دانی حەقدەستی تەواو لەکاتی غەیبەت 
لەسەر کار، حەقدەستی بێکاری بە ئەندازەی 
تێچووی بنەماڵەیەک و دەستڕاگەیشتن بە وامی 

 بێ سود و بەهرە بۆ کڕینی ماڵ. 

ئێمە دەڵێین کاتێک یەکێک لە ئێمە بکەوێتە بەر 
هێرش هەزاران کەس رێک دەخەین و سازمان 
دەدەین. بۆیە کومیتەکانی ژنان لە شوێنی کار، 
زانکۆ و گەرەکە ئاوەدانەکان رێکدەخەین. وەرن 
بەیەکەوە ڕیکخستنی بزوتنەوەی شٶڕشگێڕی 
ژنان کە سەر بە هیچ دەوڵەتێکی سیاسی 
ڕژێمی سەرمایەداری نەبێ، بەڵکوو بە شێوەی 
سەربەخۆ خەبات بکات، بەرەو پێش بەرین. 
ئەمە تەنیا ڕێگایەکە کە بۆ ئێمە ماوەتەوە تا 
لەگەڵ توندوتیژی جنسی بەرەوروو بینەوەو و 

 بیوەستێنین. 

لە زۆرێک لە واڵتان ئێمە ژنان ئیزنی بڕیاردان 
بۆ دایک بوونی خۆمان نییە. قەدەغەکردنی لە 
باربردنی مناڵ دەبێتە هۆی لە باربردنی 
نایاسایی و ناتەندروست. هەنووکە لەباربردنی 
بە نهێنی و نایاسایی بۆتە هۆی گیان لە 
دەستدانی زۆربەی ژنان، ئەو کەسانەش کە 
شانسی ئەوەیان هەیە لەو بارودۆخە 
مەترسیدارە نەجاتیان بێ و گیانیان لە دەست 
نەدەن زۆربەیان لە زەربەی قەرەبوونەکراوی 

تەندروستی جەستەییان دەناڵێنن. لە 
بارودۆخێکدا کە هێشتاکەش مافێک بۆ لە 
باربردنی ئازادانە و یاسایی و خۆرایی، کە 
لەژێر چاوەدێری تەندروستی و لەالیەن کادری 
پزشکی تایبەت ئەنجام بدرێمان نییە. 
دەستراگەیشتن بە کەرەسەی پێشگیری لە مناڵ 
بوون و دوو گیانی هەروا بەرتەسکە. ئەوە لە 
حالێک دایە منااڵنی ئێمە وەک مزاحیمی 
ساحبکارەکانمان   بە ئەژمار دێن. ساحێب 
کارانێک کە لە کارخانە و ئیدارەکان باخچەی 
منااڵن ناخەنە بەردەستی ئێمە و لەدانی 
تێچووی چاوەدێری لە مناڵ خۆ دەبوێرن و یان 
ئەوەی کە ژنانی دوو گیان لە سەر کار 
دەردەکەن. لە هەمان کاتدا پرسێک بۆ ئێمە 
روون و ئاشکرایە، بنەماڵە، دەولەت، کەنیسە و 
سیستمی پەروەردە بە ئێمە دەڵێن ئەگەر نەبین 
بە دایک لە ڕاستیدا وەک ژن حیسابمان بۆ 
ناکرێ و ژن بوون لە دایکێتی دا پێناسە 

 دەکەنەوە. 

بۆیە داخوازیی ئێمە ئەوەیە لە کارخانە و 
ئیدارەکان باخچەی منااڵنی خۆرایی شەوانە 
رۆژی بوونی هەبێ کە تێچووەکەی خاوەنکاران 
بیدەن. دەمانەوێ ئەو ژنە کرێکارانەی کە 
دووگیان یان دایکن حەقدەستی تەواویان هەبێ. 
خەبات دەکەین تا دەستڕاگەیشتنمان بە 
پەروەردەی جنسی بۆ بڕیاردان سەبارەت بە 
منداڵ بوون، دەستڕاگەیشتنی خۆرایی بە 
کەرەسەی پێشگیری و نەهێشتنی دووگیانی، 
بڕیاردان سەبارەت بە لەباربردنی منداڵ و 
هەروەها لەباربردنی یاسایی، تەندروست و 
خۆڕایی هەبێ تا بەو هۆکارە گیانمان لە دەست 
نەدەین. ئێمە خوازیاری جیایی بە تەواوەتی 

 دەوڵەت لە کەنیسەکانین. 

 گیانی ژنانی رەش پیست گرینگی هەیە

لە شێوەی بەرهەمی سەرمایەداری، لەگەڵ 
چەوساندنەوە و سەرکوت بە هۆکاری رەگەز و 
رەنگ و نەژاد کێشەیەکی بنیاتییە. ئەم پرسە بە 
تایبەت لە واڵت گەلێکی وەکوو بەرزیل، 
ویالیەتە یەکگرتووەکان، هاییتی و تەواوی 
قارەی ئافریقا، کە مێژوویان دەگەرێتەوە بۆ 
کۆیلەداریی رەشپێستەکان و بازرگانی کۆیلە 
بوونی هەیە. رەگەزپەرەستی بەرهەمی خودی 
سەرمایەداریە، بەالم یەکێکی تر لە 

تایبەتمەندیەکانی مێژووی ئەم واڵتانە، خەباتی 
رەشپێستەکان بۆ رزگاریە، لە دەسپێکی 
کیلۆمبۆ لە قارەی ئامریکاوە بگرە تا شەرە 
سەربەخۆکان لە ئافریقا کە ستالینیسم خیانەتی 
پێکرد. رەگەزپەرەستی لە ژیانی رۆژانەی ژنانی 
رەش پێست بوونی هەیە. زیاتر لە هەموان 
ژنانی رەش پێست و پەنابەر لەو شتانەی کە بە 
سەرمان دا سەپاوە، ئەو پرسانەی کە خەباتیان 
لە دژی دەکەین و لە ڕووبەرووبوونەوە 
لەگەڵیان خوازیاری مافی زۆرترین،  ئازار 
دەکێشن. رێژەی ئەو ژنانەی کە دەکوژرێن یان 
بە هۆی لە باربردنی نایاسایی گیانیان لە 
دەست دەدەن زۆر لەئاستیكی بەرزدایە. ئەم 
ژنانە بە خراپترینی ئیشەکان سەرقاڵن، بە 
تایبەت لە بارودۆخی ناپایەداریی کاریی، ئیشی 
کاتی و حەقدەستیی کەم زەبری کاریگەریان لێ 

 دەدرێ. 

فێمینیستێک داخوازیی  سۆسیالیستی و 
شۆڕشگێرانەی هەبێ، دەبێ سەرنجی تایبەتی 
بدات بەو کەسانەی زیاتر چەوساونەتەوە و 
زۆرتر سەرکوت کراون. دەبێ نیشانی بدات 
تەنیا کاتێک خەباتی ژنانی رەش پێست 
دەستڕاگەیشتنی بە رێگەچارەیەکی 
شۆڕشگێرانە دەبێ، کە خەباتی شٶڕشگێڕانە بە 
مەبەستی لەناو چوونی نیزامی 
سەرمایەدارییەوە لکا بێ. چونکە ئەوە نیزامی 
سەرمایەدارییە کە تا بە هەنوکەش لەمانەوەی 
کۆیلەکردنی رەشپێستەکان قازانج دەبات. هەر 
بەو هۆکارەیە ئێمە لەسەر ئەو بڕوایەن 
بزوتنەوەیەکی بە هێزی سەرتاسەری لە هەموو  
جیهان بنیات بنێین تا پارێزەری گیان و ژیانی 
رەشپێستەکان بێ، بزوتنەوەیەک کە ئێمە ژنانی 
نان و گووڵەسوورەکان بە تایبەت لە والتی 
بەرازیل بە ستراتێژی  شۆڕشگێرانە تێیدا 
بەشدار دەبین. ئەم خەباتە کە بۆ ئێمە 
گرینگیەکی تایبەتی هەیە دەبێ لەالیەن هەموو 
 چینی کرێکار قبوڵ بکرێ و بە فەرمی بناسرێ. 

هەر بەو هۆکارە خوازیاریی چوونە دەرەوەی 
هەرچی زوتری هێزەکانی بە رواڵەت ئاشتیخواز 
لە واڵتی هاییتین، سەرەرای ئەوە هەر جۆرە 
دەست تێیوەردانێکی ئیمپریالیستیی لەهەر 
واڵتێک رەتدەکەینەوە. خوازیاری حەقدەستیی 
وەک یەک بۆ ژنان و پیاوان، رەشپێستەکان و 
سپی پێستەکان، کۆتاییهێنان بە کوشتنی ژنانی 
رەش پێست، کۆتاییهێنان بە بارودۆخی کاری 
ناجێگیر وتێکەڵکردنەوەی دووبارە، دامەزراندنی 
کرێکارانی برون سپاری بەبێ بژاردەکردن 
وتاقی کردنەوە ئەو کرێکارانەین کە کاریی 

 کاتیان پێ دەسپێردرێ. 

پەیوەست دەبین بە خەباتی ژنانێکی رەش 
پێستی وەکوو تابمن، رزاپارک، لوییزا ماهین، 

 داندارا و هتد.....

ئەو ژنە شۆڕشگێڕانە میراتێکیان لە پاش 
خۆیان بۆ ئێمە جێ هێشتووە کە دەتوانین  بۆ 
خزمەت بە شۆڕشی سۆسیالیستی کەڵکی لێ 
وەرگرین و درێژەی پێ بدەین. شۆڕشگێڕی 
مەزن لیو تروتسکی لە شوێنێک وتبووی ئەو 
کەسانەی زۆرتر لە پەیوندیی کۆن ئازار 
دەکیشن، بە مەبەستی خەبات بۆ پەیوەندی و 
ئەمری نوێی هێزێکی زۆرتریان هەیە. لەم 
رستەدا باس لە  هێزی شۆڕشگێڕی ژنانی 
رەش پێست کراوە، هێزیك لە رابردوودا خۆیان 
نیشانداو لە پرۆسەی خەباتی چینایەتی 

 داهاتووش خۆیان نیشان دەدەن. 

 درێژەی هەیە

 مانیفیستی نان و گوڵە سوورەکان
  مافی ئێمە بۆ نان و گوڵە سورەکان: ناپارێنەوە داخوازیمان هەیە

  وەرگێڕان: هەتاو عەبدوالهی و ڕامیار رەزایی
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 بارانیان خنكان  

 سەرتەنورەكانیان شكان 

 خوایان بەدوای خۆیانا ڕاكێشاو
 كەسێكیش  

 وشەیەكی نەدركان 
.......... 

 
 ئاخ خودایە  

 سەدو هەشاو دوو هەزار ڕۆح 
 لەكوێ جێگای دەبێتەوە 
 خۆئەوان مەملەكەتەكەی 

 تۆشیان سوتان 
 پێش ئەوەی ئەوان بێن 

 ئەم دەڤەرە 
 ئەگەر چۆلەكەیەك

 تینوی بوایە  
 بەدوعایەكی حەزرەتی مریەم 

 دایدەكردە باران 
......... 

 ٣١/٢/٤/٣١حەکیم میرزا 

 گۆشە  ئە ەب و هرنەر  کرێکاریی و پێشکەوتنخراز...

گۆشە  ئە ەب و هرنەر  کرێکاریی و پێشکەوتنخراز، گۆشەیەکی تایبەتی بۆپێشەوەیە کە لەهەر 
ژمارەیەکدا بابەتێکی ئە ەبی یان هرنەر  لەشێرە  هۆنراوە، تێکستی ئە ەبی، وەرگێران، باڵو ەکاتەوە، 

 یاخر   ییانە لەگەڵ ئە یب و هرنەرمەندێک یان ناساندنیان رێک  ەخات... 

 ئاما ەکرنی گۆشە:  کاوان قا ر و هیرا ساڵح  

 تۆبڵێی خوا ئاگای لەئەنفال

 بووبێت  

 چاڵی حۆرییان
 

  
سەرۆک حزب و تەواوی ڕێکخراوەکانی مەملەکەت، هەرهەموو دەستیان 
خستبووە سەر کەمەر، هەناسەیان سوارسوار، ئارەق لە قونیان دەچۆڕا، 
هەرچۆنبوو گەیشتنە قەبرسانەکە، تەنانەت یەك هاواڵتیش لەو 
دەوروبەرە دیارنەبوو، لەپڕ... سەرۆک )حزبی ماچ( کە ئەو بەیانییە 

ــ "لەبەر بەرژەوەندی مێگەلەکە  :سمێڵە نەرمەکەی ڕەنگکردبوو گوتی
سەرۆک )حزبی مووچە(  "تێکۆشەرەکەمان، ئا لێرەیا قەبرەکە هەڵەکەنین

ــ"ئەشەمبیلال تەواوە، لێرەیا  :کە لەگەرمان خەریکبوو دەبوورایەوە گوتی
سەرۆک بەخاك ئەسپێرین، شوێنێکی خۆشە، ئاگای لە خشەخشی 

ئەمینداری )ڕێکخراوی حیزیزم( کە تەنیا لەسەرقەبران  "موعارەزەشە
ــ "جا قوڕمان بەسەر  :هەتاو بەر ڕوومەتی کەوتبوو، هەڵیدایە گوتی

ئابەم گەرمایە کێ تاقەتی هەیە پاچ بوەشێنێ، خۆ ئێمە هەموو لەتاو 
سکرتێری )کۆمەڵەی  "پشت ئێشە، ئیشی سەرۆک حزبمان هەڵبژارد

شەولەبان( کە هەر لەخەمی کەشفبوونی بیرە نەوتەکەیدا بوو داخۆ 
ــ " ئەزانن پاچ و خاکەنازیشمان  :کەنگێ دەگاتە نەوتی تفت ... گوتی

ڕێبەری )بزووتنەوەی گورگانەشەوێ( کە هەمیشه فکر و  "لەبیرچووە؟
ــ " خەمتان نەبێ  :خەیاڵی الی ژنە ڕەشتاڵەکەی سکرتیری بوو... گوتی

ڕێکخەری  "تۆزێکی تر )وەستا خدر( پەیائەبێ، جوابم بۆ ناردووە
)کۆمەڵەی داگەڕان( کە هەمیشە بەدەم خەوەوە بانگی مارکس و 

ــ"جا بڵێی بزانێ قەبر هەڵکەنێ، من بیستوومە  :ستالینی دەکرد... گوتی
سەرۆکی )کۆمەڵەی ئاشقانی ژینگە( کە زۆر  "خدر وەستای شتێکی ترە

ــ" ئەی قوڕی کوێ بکەین  :حەزی لە گۆشتی ئاسکەکێوی بوو... گوتی
وەختێ تەرمی سەرۆک گەیشتە  "بەسەرمانا، مەجبوورین مەجبوور

گۆڕستان، وەستاخدر بە تاقی تەنیا قەبرەکەی نیوەیی کردبوو، 
سەرقەبران پڕ بوو لە سەرۆک و بەرپرس و ئەمیندارو ڕێکخەرو 
بەڕێوەبەر، هەر هەموو هاواری پشتیان دەکرد، سەرۆک )حزبی الڕێ( 
و سەرۆک )حزبی باریکەڕێ( کە برای یەکتری بوون، ڕۆژنەبوو لەسەر 
مانیفێستی موعتەزیلە و خەواریج بەشەڕنەیەن، خاوەخاو 

ــ " وەرە  :کەوتنەقسەکردن و هاتنە نزیک گۆڕەکە، ڕوویانکردە خدر
دەرەوە هیالکبووی، نۆرەی ئێمەیە، با ئێمەش لە خێر و سەدەقەی 

خدر ئارەقەی ڕەش و شینی  "هەڵکەندنی ئەم قەبرە بەشمان هەبێت
دەردابوو، بڕوای وابوو بە وەشاندنی هەر پاچێک و دەردانی هەر 
خاکەنازە گڵێك، لەودنیا حۆریەک یان دوو حۆری زیاتری دەدەرێتێ، 

سەرۆک حزبەکان کە زانیان وەستاخدر ئینکارە و  ...وەاڵمی نەدانەوە
نایەتە دەرەوە، هەموو کەوتنە خۆیان، سەرۆکی )حزبی ئاخ( گوتی 
"وەرە دەرەوە با من بێم" سەرۆکی )حزبی داخ( گوتی "کوڕە بەسه 
ئەوەنە قووڵی مەکە با نەگاتە نەوت" سەرۆکی )حزبی ئۆف( گوتی" 

 "بەسە ڕۆڵە ئاخر دوایی چۆن جەنازەکە داهێڵین خۆ گوریسمان پێ نییە
خدر پاچەکەی فڕێدایە الی خاکەنازەکە، سەری هەڵبڕی، بە تووڕەیی بە 

ــ"ئێوە ناسکۆڵەن، پیاوی  :هەموو سەرۆک حزب و ڕێکخراوەکانی گوت
پاچ وەشاندن نین، ئەبێ مەمنوونم بن، ئەگینا هەتا ئێوە قەبرێک 
هەڵەکەنن، جەنازەکە بۆگەن ئەکا، نەکیر و مونکەریش لە سوعال و 
جواب ئەبنەوە، ئەم فشەفشەتان لەچییە، خۆ ئەمە درۆ نوسین و 
درۆکردن و ماچ و مۆچ نییە، ئەمە قەبرە قەبر، پاچی ئەوێ پاچ، پاچیش 

سەیرێکی ئەمالوالی خۆیکرد،  "کوڕی خۆی ئەوێ کوڕی خۆی
 :دەستیهێنا بە ڕووکاری دیوی ناوەوەی گۆڕەکەدا و ڕوویکردەوە ئەوان
 "!ــ "بەسە بیبڕنەوە، ڕۆژی هەزار چاڵەگووی ئاوام هەڵەکەندووە

سەرۆکی ڕێکخراوی )ژیانەوەی شەوگاری سوور( کە ڕۆژانە 
ــ"  :کەڵەبابێکی برژاوی دەخوارد توڕەبوو، هاتە لێواری قەبرەکە، گوتی

وەستاخدر به  "چاڵەگووی چی، هەی گوو بەدەمی ئەوەی ناوکی بڕیت
ــ  "ــ" جنێو مەیە... منیش سەرۆک حزبم :زەردەخەنەوە وەاڵمی دانەوە

 ""حزبی چی... کام حزب... کەی حزبت دروستکردوە بەناخێری گیانت؟
ــ "ناوی  "ــ"پێرێ شەو وازم لە وەستایی هێناو حزبێکم ڕاگەیاند

ــ " بیری  "ــ "بیری چی؟ "ــ "حزبی هەڵکەندنی بیر "حزبەکەت چییە؟
 "ئاودەست و تەوالێت و ئەوشتانە

7202/4/1  

 ئیارام حەسەن 

 کاری هونەرمەند کاوان قاد

مناڵێکی کەس وکار ئەنفال کراوی بە باوەشەوەیە لە ئێوارەیەکی 
ساردو ڕەشەباوی دا ڕیگە دەبڕن بەرەو ڕزگار بوون، کچێکیش کە 

هێشتا لە خەمی یاریەکەیدایە دەستی پیرێژنێکی بەتەمەن 
دەگرێ تا هاوکاری بکات لە بڕینی ئەو ڕێگەیە ،ئەو ئێوارەیەی کە 
ئاسمان لەبەر قریشکەی دایک و گریانی مناڵ هەتاوی لێ ببوە 

هەوری پڕ چەخماخەو شەرمەوە بۆ بێ دەسەاڵتی خۆی دەگریا ،ئەو 
ئێوارەیە ئێمە لە شیرینی خەوا بووین کاتێ چاومان کردەوە چاو 

  و دڵ و خۆشەویستییان زۆر لە مێژبوو خستبووە ژێر خۆڵەوە

 کاری هونەرمەند هیوا سالح

 

 کاری هونەرمەند بێریڤان محەمەد
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ئیتیحادیە و سەندیکاکانی خەڵکی ئەرجینتین، 
ناڕەزایەتی دەردەبڕن لە دژی سیاسەتی 

 سکهەڵگووشین )تقشف(!

لە ئەنجامی تێکچوون و بەرەوخوار و دابەزین ڕۆیشتنی 
بارودۆخی ئابووری واڵتی ئەڕجەنتین، بارودۆخی کۆمەاڵیەتیش 
بەرەو شڵەژان و ناجێگیری هەنگاوی نا. حکومەتەکەی 
ئەرجەنتینیش بە سەرۆکایەتی ماکریس بۆ چارەسەری 
ئەوبارودۆخە ئابووریەی کە واڵتەکەی تێیکەوتووە، پەنای بۆ 
سەپاندنی سیاسەتی سکهەڵگوشین بردووە بەسەر هاواڵتیانی 
ئەڕجەنتیندا. ماکریس بۆ چارەسەری خراپی ئابووری واڵتەکەی 

 ٢٦پەنای بۆ سندوقی دراوی نێودەوڵەتی برد، بە وەرگرتنی 
ملیار دۆالر، و لە هەمانکاتیشدا سەپاندنی سیاسەتی 
سکهەڵگوشین بەسەر هاواڵتیاندا. بۆیە خەڵکی ئەڕجەنتین لە 
ڕێگەی ئیتیحادیە و سەندیکاکانیانەوە، پڕۆتێستی ئەو سیاسەتەی 

 ماوریسیۆ ماکڕیس ڕاگەیاند.

خەڵکی ئەڕجەنتین بۆ نیشاندانی ئەو ناڕەزایەتیەی خۆیان، 
ڕێپێوان و خۆپیشاندانێکی دەیان هەزار کەسی گەورەیان 
ڕێکخست لە ڕێگەی ئیتیحادیەو سەنیکاکانیانەوە. وەک ئەوەی لە 
ڕێگەی دەزگاکانی ڕاگەیاندنەوە باڵوکرایەوە، ڕێپێوانەکە 
ڕاستەوخۆ ناوجەرگەی پایتەخی ئەڕجەنتینی گرتۆتەوە کە پێی 

 دەگوترێت بوینس ئایرس.

کۆنفدراسیۆنی گشتی کرێکاران)سی جی تی(، لە ڕێگەی 
دەزگاکانی ڕاگەیاندنەوە ڕایگەیاند کە بەهۆی شکستی سیاسەتی 
حکومەتەکەی ماکریس لەبەڕێوەبردنی واڵت، بە هەزاران لە 

 شوێنی کاری بچووک و مامناوەندی داخراون. 

خەڵک گەیشتۆتە بارودۆخێکی ئابووری خراپی وا، کە توانای 
دانی کرێی کارەباشیان نەماوە! جاران، وەک خەڵکی دەیڵێن، 
خەڵک دەیتوانی بە بوونی باخچەیەکی بچووکی سەوزە خۆیی و 
ماڵ و منداڵی بەڕێوەبەرێت. بەاڵم ئەو زەمانە ئیتر ڕۆیی و 
نایەتەوە! سەرباری ئەو باروودۆخەش هێشتا حکومەت دەیەوێت 

 زیاتر خەڵک دەست پێوەگرێت و کەمتر بخوات.

خوان کاڕلۆس شمید کە ڕابەری ئیتیحادیەی سەر 
بەگواستنەوەیە وتی"ئەم سیاسەتەی ماکریس هەڵەیە و دەبێت 
بیگۆڕین. بەردەوام بوون لەسەر ئەم سیاسەتە لەبەڕێوەبردنی 

واڵت بەرەو هەڵدێرمان دەبات. سیاسەتی خۆگونجاندن ئیتر 
 بەسە. "

هەڵبژاردن  ٧٣٣/جێگەی باسە کە لە مانگی ئۆکتۆبەری ئەمساڵدا 
دەکرێتەوە. ماکریس دەیەوێت جارێکیتر خەڵک دەنگی پێ 
بدەنەوە. بەاڵم خەڵک بەدووری دەزانێت کە ماکریس جارێکیتر 
بتوانێت متمانەی خەڵکی بەدەست بێنێتەوە. ئەوەش بەهۆی 
ئەوەی کە ماکریس تا ئێستا نەیتوانیوە ئابووری واڵت بەرەو 

 پێش بەرێت و ژیانی خەڵکیش بەرەو باشی بەرێ.

لە پێناوباشترکردنی بارودۆخی ژیان و بە دەستهێنانی 
هەقدەستی زیاتر، ئوستڕالیەکان ڕێپێوانی دەیان هەزار 

 کەسی بەڕێدەخەن!

ی فەرەنسی، هەواڵێکی لەسەر ناڕەزایەتیەکانی خەڵکی ٠/فرانس 
ئوستڕالیا باڵوکردەوە و ئاماژەی بە ڕێپێوانی دەیان هەزاری  

 خەڵکی ئوستڕالیا \دا... 

بە دەیان هەزار لە خەڵکی ئوسترالیا شەقامەکانی شاری 
 مەڵبۆڕنیان پڕکرد و تەواوی ڕێگاکانیان لە هاتوچۆ پەکخست.

جێگەی باسە کە ئەو ڕێپێوان و ناڕەزایەتیە دەیان هەزاریە، لە  
کاتێکدایە کە هەڵبژاردنی گشتی نیشتیمانی لە ئوستڕالیادا 
بەڕێوەیە لە مانگی مەی دا. وە لەسەر الفیتەکانیان نووسراوە " 

 یاساکان بگۆڕن"

لە هەواڵەکەدا هاتووە کە هاوپەیمانەکانی سەندیکا و 
ئیتیحادیەکانی سەر بە پارتی کرێکاران ڕۆڵی سەرەکیان بینیوە 
 و ئەوان ڕاستەوخۆ لە پشتی ئەو ناڕەزایەتی و ڕێپێوانەدا بوون.

لە هەواڵەکەدا دیسان ئەوەش هاتووە کە قسەکەرانی ئەو 
سەندیکا و ئیتیحادیانە، دەڵێن بارودۆخی ژیانی خەڵک لە 
ئوستڕالیا ڕووی لە خراپی کردووە. ئەوان دەڵێن چۆنایەتی 
ژیانی خەڵک دابەزیوە و پێویستە دەوڵەت چارەسەرێکی بۆ 
بدۆزێتەوە. کەواتە مەبەستی سەرەکی ئەو ناڕەزایەتیە دەیان 
هەزاریە لە پێناوچاککردنی گوزەرانی خەڵک و بەرزگکردنەوەی 

 موچەو هەقدەستی کارە.

بە پێی شیکاری شارەزایانی سیاسیش پارتی کرێکاران دەیەوێت 
مەسەلەی بەرزکردنەوەی هەقدەست و باشترکردنی بارودۆخی 

ژیانی خەڵک بکاتە چەقی بانگەشەکانی لەدژی پارتی دەسەاڵتدار 
 لە کامپینی ئەو هەڵبژاردنەی کە بەڕێوەیە. 

پارتی کرێکاران کە پارتێکی موعارەزەی ئێستای ئوستڕالیایە 
ساڵ دەچێت ئەو دابەزین و خراپیەی  ٠٧دەڵێت ئوستڕالیا بۆ 

 بەخۆوە نەبینیوە لە ستانداردی ژیانی خەڵکدا.

بەپێی بۆچوون و پالنەکانی پارتی دەسەاڵتدار باشترکردنی  
هەقدەست و ژیانی خەڵک لە ڕێگەی کەمکردنەوەی باجە لەسەر 

 کۆمپانیاکان.

جێگەی باسە کە پارێزگاری ڤیکتۆریا دانیال ئەندروز ڕۆیشتە 
ناو ڕێپێوانەکە، و بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن وتی" پێویستە 
دەوڵەت بەدەم بانگەوازی ئەو خەڵکەوە بێت و داواکانیان 
ڕەوایە." ئەو وتیشی"خەڵک توڕەیە. هەر بۆیەش ڕژاونەتە 
سەرشەقامەکان. ئەوان ئێستا لەسەر کارنین، بەاڵم ئەوانە 
 کامپینێکیان بەڕێخستوە کە داواکانیان تێیدا زۆر سادەو ڕەوایە." 

کرێکارانی سەر بە کۆمپانیای فۆرد لە ڕوسیا 
 دەست دەدەنە ناڕەزایەتی دەربرێن!

ئەسۆسیەیتت پرێس باڵویکردەوە، کە کرێکارانی سەر بە 
کۆمپانیای فۆرد لە ڕوسیا دەستیان داوەتە مانگرتن و 

 ناڕەزایەتی پیشاندان.

کرێکاران نەک هەر کەوتوونەتە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی 
دەربرین، بەڵکو کارەکانیشیان ڕادەگرن لە ئەگەری ئەوەی کە 
هەر ئامڕازیک یاخود مەکینەیەکیان کارنەکاو لە کارکەوتبێت 

 یاخود باش کار نەکات.

بە پێی هەواڵەکە  هۆکاری ئەو مانگرتن و ناڕەزایەتی دەربرینە 
لەبەرئەوە بووە کە دەسەاڵتدارانی سەرەوەی کۆمپانیاکە پالنیان 
هەیە و دەیانەوێت کۆمپانیاکە دابخەن. کرێکاران پێیان وایە 
هەربەداخستنی ئەو کۆمپانیایە بە سەدان لە کرێکاران بێ کار 

 دەبن و دەبێت بڕۆنە ماڵەوە.

بەرپرسی سەندیکای پیشەیی کرێکارانی سەر بەوکۆمپانیایە لە 
کرێکارێک، بە  ٣٧٧پیتەرزبێرگ کە ژمارەیان دەگاتە 

ئەسۆسیەیتت پرێسی ڕاگەیاند کە ئەوان بەردەوام دەبن لە 
کارکردن تا دەگەنە پێکهاتن لەگەڵ دەسەاڵتدارانی ئەو 
کۆمپانیایە. ئەو وتی "ئەم شێوەیە یاساییە و دەکەوێتە 

 چوارچێوەی یاسای کارەوە."

بەرپرسی سەندیکاکەی کرێکاران وتی" ئێمە هەموو هەوڵێک 
دەدەین لەگەڵ بەرپرسانی کۆمپانیای فۆرد بۆ ئەوەی بگەینە 
ئەنجامێکی یاسایی و لەگەڵ کرێکاراندا و یاسای کاریاندا 
دژایەتی نەبێت." ئەو پێی وایە کە ئەوە پالنێکە زیاتر لەوانەیە بۆ 
ترساندنی کرێکاران بێت، تاکو لە سەقفی داواکاریەکانیان بێنە 

 خوار. 

جێگەی باسە کە کۆمپانیای فۆرد ئۆفیسی سەرەکی لە 
ئەمەریکایە و چەندین بنکەی لە ڕوسیادا هەیە. ئێستا پالنی هەیە 

بنکانەش دەکەونە  /شوێنی دابخات لە ڕوسیا. ئەو  /کە بنکەی 
 سەینت پیتەرز بێرگ.
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هەواڵی ناڕەزایەتییە 
 کرێکاریی و جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنی: شوان عەزیز و ئاراس رەشید

 کارل مارکس: هەژاری شۆڕش بەرپا ناکات، بەڵکو هوشیاربوونەوەی هەژارانە کەشۆڕش بەرپا دەکات... 
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فیدراسیۆنی سەراسەری پەنابەرانی عێراقی لە  
کەنەدا پێی ڕاگەیاندین بەم ڕێگایانە پەنابەران 
دەتوانن بگەنە کەنەدا، لێرەدا ڕوونکردنەوە 
دەدەین سەبارەت بە رێگەی سپانسۆری کە 
پەنابەران چۆن دەتوانن لەچاوەڕوانی ڕزگاریان 

 بێت و بگەنە واڵتی کەنەدا.

سەرەتا ئەو کەسانەی دەیانەوێت بەڕێگای 
سپۆنسەری بگەنە کەنەدا دەبێت لە واڵتی خۆیان 
نەبن بچنە واڵتانی تورکیا یان لوبنان و ئەردەن 
هتد.. دەبێت ناوی خۆیان لە رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان تۆمار کردبێت و وەرەقەی 
ئەو رێکخراوەیان پێ بێت و ئەم پەنابەرانە 
کەیسیان هەبێت لە واڵتی خۆیان بەهۆی کێشەی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتیەوە واڵتیان جێهێشتبێت. 
دەبێت ئەو کەسانەی وەک پەنابەر لە رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان ناویان تۆمارکردوە دەبێت 
هەر لەو واڵتە بمێننەوە، ئینجا دەتوانن معامالتی 

 سپانسۆری بکەن.

 سێ جۆر معامالتی سپانسۆری هەیە. 

یەکەم: سپانسۆری کەنیسە سەرەتا دەبێت 
کەسێکت لە کەنەداوە معاملەاتت بۆ بکات و 
بزانێت کام کەنیسەیە معامەالتت وەردەگرێت، 
کاتێک معامەالتت وەرگیرا دواتر معامەالتت 
دەچێتە ئیمەیگرەیشن لەوێ ئیتر چاوەرێێ فایل 
نەمبەر دەکەیت و دواتر معامەالتت دێتە 
سەفارەتی کەنەدا کە لەو واڵتەی وەک پەنابەر 
خۆت ناساندوە لەوێ ماویتەوە. ئەم پرۆسەیە 
ماوەی دەوێت وائاسان نییە جاری واهەیە ساڵ 
زیاتر دەخایەنێت تا لەکەنیسە معامەالتت 
وەردەگرن، ئینجا دواتر دەچێتە ئیمەیگرەیشن 
ئەویش مەعلوم نییە چەند مانگ دەخایەنێت. 

رۆژەوە چاوەرێی فایل نەمبەر  ٣٢رەنگە لە 
مانگ. کاتێک معامەالتی تۆ چووە ٦بکەیت تا 

کەنیسە ئیتر دەبێت پارە لەبانق دابنێیت، ئەم 
پارەیە بۆ ئەوەیە کە تۆ کاتێک چوویتە کەنەدا تا 
یەک ساڵ لەسەر حسابی خۆت دەژیت نە 
دەوڵەت و نە ئەو کەسەی کەفیلتە لە کەنەدا هیچ 
پارەیەکت بۆ سەرف ناکەن، تانها ئەو پارەی تۆ 
لەبانق داتناوە بۆ معامەالت ئەوەت مانگانە 
دەدەنەوە بەپێی مەسرەفی خۆت دەبێت تا 
ساڵێک پارەکە هەموو وەربگریتەوە هیچ بڕە 
پارەیەک نابێت بدەیتە کەنیسە یاخود کەفیلەکەت 
وەک بەرتیل، چونکە معامالتەکە بە خۆراییە. ئەو 
کەسەی معامەالتەکەت بۆ دەکات  لەبانق 
دەتوانێت بەناوی تۆ یاخود خۆیەوە پارەکەت لە 
بانق بۆ دابنێت پارەکە بە پێێ خێزانە، بۆ 

هەزار دۆالری  ٣٧کەسێکی یەک نەفەری نزیک 
ئەمریکیە بەپارەی خانوشەوە واتە دەبێت 
پێشەکی خانوش بخەوێنیت ئەگەر کەفیلەکەت 
نەتباتە ماڵی خۆی و نەڵێت من نایبەمە ماڵی 

خۆم، وە ئەگەر کەفیلەکەی بیباتە ماڵی خۆی 
هەزار دۆالر  ٣ئەوە بۆ یەک نەفەرەکە تەقریبەن 

هەزار دۆالری  ٣٣دەدات. ئەگەر دوو نەفەر بن 
 ٣٠نەفەر ٠ئەمریکی بخەوێنن لەبانق. بۆ    

هەزار دۆالرە،  ٦/هەزار دۆالرە، بۆ چوار نەفەر 
هەزار دۆالر دەکات، بۆ  ٠٢بۆ پێنج نەفەر نزیک 

هەزار دۆالر دەکات.. بێگومان  ٠٠شەش کەسیش
ئەمە بەکرێ خانووشەوەیە ئەو نرخانەی 
باسمکردن کە لەبانق دەیخەوێنیت. هەندێکجار 
بەپێێ لیستی ساڵەکانە کە کەنەدا دیاری دەکات.  
ساڵ هەیە کەمتر دەبێت پارەکە هەیە زیاتر 
دەبێت پارەکە، هەموو ئەم پارانە دواتر کە 
گەیشتیتە کەنەدا وەردەگیرێنەوە معامالتەکە هیچ 
بڕە پارەیەکی ناوێت وەک بەرتیل یاخود 
بەخشیش ئەم معامەالتە کاتی دەوێت ڕەنگە دوو 

 ساڵ کەمتر یان زیاتر درێژە بکێشێت. ٠ساڵ تا 

دووەم: پێشتر معامەالتی سپانسۆری هەبوو 
واتە لە کەنەدا پێنج کەس دەبنە کەفیلت دەبێت 
کەفیلی یەکەمت لەکەنەدا لەبانق پارەی هەبێت 
ئیش سپی بکات. لەئێستادا سپانسۆی پێنج 
کەسی نەماوە ناکرێت. تەنها ئەگەر قبوڵی 
یوئێنت هەبێت ئەوە دەکرێت سەرە گرتنیشی 
لەکەنیسە ناوێت و هیچ بڕە پارەیەک لەبانق 
ناخەوێنیت و هیچ بڕە پارەیەکیش نادەیتە 
بەرتیل یاخود بۆ معامەالت هەرکەس ئەو کارانە 
بکات بە پارە قەدەغەیەو پێی بزانن 
لێپرسینەوەی لەگەڵ دەکرێت رەنگە 
معامەالتیشت رەفز بێت. وە ئەگەر هەرکەسێک 
لەو پێنج کەسەی کە کەفیلتن یەکێکیان پەشیمان 
بێتەوە لە کەفیلیت ئەوە رەفز دەکرێیت ئەگەر 
لەسەفارەتیش قبوڵ بووبیت چاوەرێی سەفەر 
بکەیت. پێشتر سپانسۆری پێنج کەسی تەنها 
وەرەقەی یوئێنی دەوێت کە لەو واڵتەی وەک 
پەنابەر خۆت ناساندوە لە رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان تەنها وەرەقەکەی دەویست 
بۆ معامالت قبوڵ نەدەویست ئێستا ئەگەر قبوڵی  
رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانت نەبێت ئەو 
معامالتە ناکرێت، بەاڵم قبوڵیت هەبێت ئەوە 
کاری سپانسۆری پێنج کەسی کاتی کەمترەو 

مانگەوە تا ساڵ و نیو درێژە  ٣رەنگە لە 
 زیاتریش درێژە بکیشێت تا سەفەر دەکەیت..

سێیەم: لەئێستادا سپانسۆری رێکخراویش هەیە 
کە پشتگیریت بکات ئەوە دەتوانیت سپانسۆری 
ڕێکخراو بکەیت و ئەو رێکخراوە پشتگیریت 
بکات کارەکان ئاسانترەو معامەالتت خێراترە و 
هیچ پێوست ناکات لەکەنیسە سەرە بگریت 
سەرەی کەنیسەی ناوێت بگرە راستەوخۆ 
دەچێتە ئیمەیگرەیشن، ئەم معامەالتەش هەر 
وەک معامەالتی کەنیسەکە هەمان بڕە پارەی 
دەوێت بۆ خەواندن یاخود دانان پارە لە بانقێکی 

کەنەدا، ئەم رێگەیە خێراترەو کارەکان زووتر 
جێبەجێ دەکرێن، بەاڵم دەبێت ئەم معامەالتەش 
قبوڵی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانت هەبێت 
کە وەک پەنابەر لەالیەن ئەوانەوە قبوڵ کرابیت 
یاخود وەرەقەی قبوڵیان پێ دابیت. سپانسۆری 
رێکخراوەکان یاخود ڕێکخراو معامەالتێکی 
تازەیەو هیشتا مەعلوم نییە ماوەیەکی چەندە، 
رەنگە ئەویش هەمان کاتی سپانسۆری پێنج 
کەسی بووێت. ئەم معامەالتەش هیچ جۆرە 
پارەیەک نادەیتە ڕێکخراوەکە یاخود ئەو 
کەسەی لەو ڕێکخراوە بۆت دەکات تەنها ئەو 
پارەیە نەبێت کە لەبانق دایدەنێیت و لەماوەی 
ساڵێک وەری دەگریتەوە. هەموو ئەو 
معامەالتانەی لەسەرەوە باسمکردن دواتر 
معامەالتەکان دێنە ئەو واڵتەی کە وەک پەنابەر 
لێی نیشتەجێی دواتر معامەالت دێنە سەفارەتی 
کەنەداو لەوێ چاوپێکەوتنت بۆ ئامادە دەکەن 
ئەگەر قبوڵ بوویت دواتر چاوەرێی مەوعیدی 
سەفەر دەکەیت. کە گەیشتیتە ئەوێ ئیتر تۆ 
وەک پەنابەر بەرەسمی ناسراویت هیچ جۆرە 
چاوپێکەوتنێک ناکەیت لەکەنەدا بۆ ئیقامە، چونکە 
تۆ قبوڵی ئەو واڵتە کراویت دوای سێ ساڵ پێم 
وایە جنسێی ئەو واڵتە وەردەگرێت. هەموو ئەو 
معامەالتانەی کە لەسەرەوە باسم کردن دەبێت 
یەک ساڵ لەسەر حسابی خۆت بژیت لەکەنەدا 
تەنها خوێند بە خۆراییەو مناڵیش مانگانە بڕێک 
پارەی دەدەنێ، بەاڵم دوای ساڵێک بەگشتی 
کەنەدا دەتوانێت هاوکاریت بکات یاخود موچەی 
تەواوەتیت وەک پەنابەر پێبدات کرێ خانووت 

 بۆ بدات .. 

هەندیک کەس دەڵێن دەبێت ببیتە مەسیحی ئینجا 
دەتوانیت معامالتی کەنیسە بکەیت، ئەمە راست 
نییەو هیچ پەیوەندیەکی نییە بە موسڵمان 
نەبوون و یاخود موسڵمان بوونەوە یان 
مەسیحی بوونەوە لەم معامەالتانەدا هیچ 
ناسنامەیەکی مەزهەبی جیاوازی ناکرێت یاخود 
ئەگەر هیچ دینێکیشت نەبێت دەتوانیت معامەالت 

 بکەیت دینداری بێ دینی هیچ جیاوازی نییە. 

لەکۆتایدا دەمەوێت ئەوە بلێم کەسانێک 
هەستاون بەبیانوی معامەالت و گوایە لە کەنەدا 
کارت بۆ دەکەن فێڵ لەخەڵک دەکەن و دەیانبەنە 
کەنەدا، ئەوانە هەموو فێڵ کردنن تەنها ئەو سێ 
ڕێگەیە هەیە بۆ کەنەدا لەم کاتەدا دیارە رێگای 
زەواج و رێگای ڤیزەی سەردان خزماتی و 
خوێندن  ڤیزەی  سیاحی و ڤیزەی بزنسیش 
رەنگە هەبێت بەس وا ئاسان نییە، رێگای 
یوئێنیش هەیە کەسانێک لە رێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان قبوڵ بوون ئەوانیش 
شانسی ئەوەیان هەیە بدرێنە کەنەدا ئەمەش 
بەپارە نییەو بە واستەش نییە گەرچی لیرەو 
لەوێ دەڵێن بەپارە ئەم کارانە دەکرێت، بەاڵم 
ئەسڵی نییە هەمووی فێڵە لە خەڵکی دەکەن 

 ودواتر پارەکەیان دەفەوتێت لەم نێوەدا ...

رۆژ عەزیز: نوێنەری فیدراسیۆنی سەراسەری 
 پەنابەرانی عێراقی لە تورکیا
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چۆنێتی گەیشتن بۆ کەنە ا 
 بەڕێگا  سپانسۆر ...

 بژ  ڕ ژ  یەکی ئایار ڕ ژ  هاوپشتی و هاوچارەنروسی جیهانی چینی کارگەر!

ئازادی بێ 
رتی  یدوشه قه

ڵبژاردنی  هه
شوێنی ژیان، 

رو  فه ئازادی سه
جێگۆڕکێ بۆ 

سانی  موو که هه
رووی  سه
ژن و  ساڵ به شانزه

.  وه پیاوه
کردنی  غه ده قه

  ر جۆره هه
کۆنترۆڵکردنێکی 

یی  میشه هه
ناوخۆی  هاتوچۆ له
ن  الیه واڵتدا له

ت و  وڵه ده
ستانی  ده کاربه

.  وه دیسپلینییه
ی  وه شاندنه ڵوه هه

  رجۆره هه
رت  یدوشه قه

  دانانێک بۆ چوونه
واڵت.   له  وه ره ده

خشینی بێ  به
رت و  یدو شه قه

جێی  ستبه ده
و  رنامه گوزه

  پاسپۆرتی هاتوچۆ



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 15/4/2019(  50) ساڵی سێهەم، ژمارە

بە هۆی گەرمبوونی زەوی و ئەو زەرەر و 
زیانانەی کە مرۆڤ بە سروشت و هەسارەی 
زەوی بۆ راحەتی بارودۆخی ژیانی خۆی 

رێژەی بەاڵ سروشتیەکانی وەک  گەیاندووە،
بوومەلەرزە و الفاو روو لە زیاد  سونامی 

بوونە. ئەم بەاڵیانە هەر جارە و لە شوێنێکی 
ڕوودەدا و هەرجارە  جوگرافیایی و واڵتێک 

زەرەرو زیانی ئابوری و گیانی زۆری 
لێدەکەوێتەوە. هەر وەک باسمان کرد ئەو بەاڵ 
سروشتیانە هەر جارە و لە ناوچەیەکی 
جوگرافیایی کە لەبارە بۆ پێکهاتنیان ڕوودەدا 
و دەبێتە هۆی ماڵوێرانی و کارەساتی هەژێنەر 
دەخوڵقێنێ، بەاڵم ئەوەی کارەساتەکە قوڵتر 
دەکاتەوە ڕودانی ئەو بەاڵ سروشتیانە لەو 
واڵتانەیە کە سیستمی گەندەڵ و نابەرپرسی 
هەیە و باجی کارەساتەکان تەنیا خەڵکی ئەو 
واڵتە بە تایبەت چینی کەم داهات دەیدەنەوە. 
واڵتانێک کە ئابوری و پارەی واڵت بۆ خەلکی 
ئەو ناوچانە سەرف ناکەن، بەڵکو دەستیان 
بەسەر سەروەت و سامانی خەڵک داگرتووە و 
سەرفی بەرژەوەندی دەوڵەتەکەیانی دەکەن. لە 
سەرەتای دەسپێکی وەرزی بەهار و ساڵی 
تازە لە چەندین ناوچەی جوگرافیایی لەوانە 
هەرێمی کوردستان و ئێرانی ژێر حاکمیەتی 
کۆماری ئیسالمی بە هۆی بارینی زۆری باران 
و نەبوونی ئەو ستاندارد و کەرەسانەی 
بەرگری لە دروستبوونی الفاو دەکەن چەندین 
شار و گوندی ئەو واڵتە گیرۆدەی ئەو بەاڵ 
ماڵ وێرانکەرە بوون و چەندین گوند بە 
تایبەت لەو ناوچانەی حکومەت هیچ گرینگیەک 
بە ئاسایش و ئەمنیەتی خەلک نادا بە تەواوی 
نوقم بوون. والتی ئێران واڵتێکی دەوڵەمەند لە 
بواری وزە و کانگا ژێرزەوینیەکانە، بەالم بە 
هۆی بوونی سیستمێکی نابەپرس و گەندەڵ 
خەلک لە سەرەتاییترین مافە ئینسانیەکان 
بێبەشن. لە سەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری 
ئیسالمی تا بە هەنووکە خەڵکـ لەگەڵ شەر و 
ماڵوێرانی و بێدەرەتانی دەست و پەنجە نەرم 
دەکەن و داهاتی ئێران لە باتی ئەوەی سەرفی 
خەلک و پێداویستی و ئیمکاناتی ژیان بکرێ 
سەرفی گروپە توندرەو و تێرۆریستیەکانی 
وەکوو حەماس و حیزبواڵی لوبنان و باقی 
گروپە تێرۆریستیەکان دەکرێ. داهاتی خەلک 
سەرفی ئامانجە دزێو و تێرۆریستیەکانی 
رژیمی کۆماری ئیسالمی بە مەبەستی دەست 
تێوەردان لە کاروباری والتانی دراوسێ 
دەکرێ، رێژیم ساڵەهایە بۆ ئەو مەبەستە 
تێدەکۆشێ تا پەرە بە توندئاژۆیی ئایینی بدات 
و بە قەولی سەرانی دیکتاتۆری ئەو واڵتە 
هیاللی شیعە لەو ناوچە دامەزرێنێ. 
بەرپرسانی گەندەڵ و دژە مرۆڤی ئیسالمی 
ئێران بە پارەی خەلکی ئەو واڵتە ساڵەهایە 
خەریکی کڕین و فرۆشی سامان لە والتانی 
رۆژئاوایین. خەلکی ئێران لە پێداویستی 
زەروری دەرمان و تەندروستی بێبەشن، ئەوە 
لە حالێکدایە بەرپرسانی پایەبەرزی ئەو نیزامە 
گەندەڵە لە باشترین نەخۆشخانەکانی والتانی 
دەرەوە ئەوپەرێ چاودێری تەندروستیان بۆ 
دەکرێ. خەڵکی ئێران بە تایبەتی خەلکی کەم 
داهات بە هۆی سیاسەتە هەڵە و 
سەرەرۆیانەکانی رژیمی ئێران لە سەرەتایترین 
پێداویستی ژیان کە پوشاک و خۆراکە بێبەشن 

و بە دەست گرانیەوە دەنالێنن، بەالم مناالنی 
بەرپرسانی نیزام لە والتانی ئامریکا و کاناداو 
رۆژئاوایی خەریکی عەیش و نوشن و پارەی 

خەلک سەرفی خواستە نامرۆڤەکانیان دەکەن و 
ئەو والتانەش بە ژێست و پۆزی دیموکراتیک 
و بۆ بەرژەوەندی خۆیان چاویان بەستووە و 
پەرە بەو گەندەلیانە دەدەن. ئەگەر بمانەوێ 
باس لە سیاسەتە نامرۆڤانەکانی کۆماری 
ئیسالمی دەرحەق بە خەلکی ئێران بکەین 
لەوانەیە لە بابەتێکی ئاوا دا نەگونجێ بۆیە 
دەچینە سەر باسی سەرەکیمان کە هاتنی الفاو 
لەو واڵتە و زەرەرو زیانی مادی و گیانی 
خەڵکە و ئەنگوست دەخەینە سەر ئەو خاالنە 
کە هۆکاری ئەو هەموو تراژیدیایەی 

و بۆ خەڵک دەبێ هەمیشە  خوڵقانووە چییە؟ 
باجی هەموو روداوەکان بدەن کە بێگومان 
دەگەرێتەوە بۆ نەبوونی سیستمێکی تۆکمە و 
لەبار بۆ بەرگری لە خوڵقانی ئەو روداوانەیە. 
هەر وەک لە سەرەتای بابەتەکە ئاماژەمان 
پێکرد لەگەل بارینی باران و بەردەوامی لە 
ماوەی چەند رۆژی سەرەتای وەرزی بەهار 
زۆربەی شارەکانی ئێران توشی هاتنی الفاو 
بۆوە. ئەوەی کێشەکەی قوڵتر دەکردەوە 
نەبوونی کەرەستە و ئەمنیەت و ستانداردە 
جیهانییەکان لەو واڵتە بوو کە بوو بە هۆکاری 
ئەوەی زۆر زوو خەڵک تووشی خەساری 
گیانی و ماڵی بن. بەرپرسانی ئێران و نیزامە 
گەندەڵەکەی لە بەرامبەر ئەو بارودۆخە 
دەستەوەستان بوون و بەوپەری 
نابەرپرسیارێتی هەلسوکەوتیان کرد کە ئەوە 

شتێکی دوور لە چاوەڕوانی نەبوو. کۆماری 
ئیسالمی لەو بوارەوە مێژویەکی رەشی بۆ 

کە وەک نمونە دەتوانین  خۆی تۆمار کردووە 

ئاماژە بە بوومەلەرزەی بەم و بە تایبەت 
بوومەلەرزەی ساڵی رابردووی کرماشان و 
سەالسی باوەجانی و سەر پلی زەهاو بکەین 
کە دەوڵەتی ئێران گوێی بە کێشە و بەدبەختی 
خەڵک نەدا و تەنانەت یارمەتی خەڵکی سڤیلیش 
کە بۆ خەڵکی بوومەلەرزە لێدراویان کۆ 
دەکردەوە بە هاوئاهەنگی سپای تێرۆریستی 

 پاسداران دەدزرا و دەستی بە سەردادەگیرا.
خەلکی سەالسی باوەجانی و کرماشان تا بە 
هەنوکەش لە ژێر کانتینێر و خێوەت دا دەژین 
و لە سەرەتاییترین مافە ئینسانیەکان بێبەشن، 
خەڵکێکی مرۆڤدۆست کە سەرەرای ئەوەی 
خۆیان لەو بارودخە هەژێنەرەدا بەسەر 

دوای هاتنی الفاو بۆ لۆڕستان و باقی  دەبەن 
شوێنەکان بە شێوەی خۆڕسک یارمەتیان 
کۆدەکردەوە و خەڵکی ئەو ناوچانەیان تەنیا 
نەهێشت. خەڵکی شارەکانی شیراز، ئەهواز، 
خوزستان، کرماشان، لۆڕستان و خورەم ئاباد 
لە باقی شارەکانی تر زیانی زۆرتریان 
بەرکەوت کە بە داخەوە مەرگی چەندین کەسی 
بە دواوە بوو. لەو کاتەدا بەرپرسانی نیزام لە 
باتی یارمەتی گەیاندن بە خەڵک لە الیەک 

لە  خەرێکی شانتاژ و خۆدەرخستن بوون و 
الیەکی ترەوە بە هاوئاهەنگی سپای 
تێرۆریستی پاسداران یارمەتی خەڵکی 
ناوچەکانی تر کە بە شێوەی خۆڕسک لەالیەن 

دڵسۆزەوە کۆکرابونەوە دەدزراو و  کەسانی

دەستی بەسەر دادەگیرا. ڕووهەڵماڵراوی 
دەسەالتی ئێران گەیشتە ئەو جێگایەی کە بە 
ئاشکرا لقی خاچی سوری نێودەوڵەتیەکەی 
خێوەتی بەبڕە پارەیەکی زۆر بە خەڵک 
دەفرۆشت و پارەکەی دەچوو گیرفانی 
دەوڵەتەوە. ئەو بارودۆخە بوو بە 

ئەوەی رقی پەنگ خواردووی خەڵک  هۆکاری 
بتەقێتەوەو نارەزایەتی دەرببڕن کە بینیمان 
خەڵکی ئەو ناوچانە بە تایبەتی ئەهواز ڕژانە 
شەقام و ڕق و بێزاری خۆیان لە حکومەت 
دەربڕی و کۆماری ئیسالمیش وەک هەمیشە 
ئەم نارەزایەتیانەی بئ وەالم نەهێشتەوە و بە 
گوللە و باتۆم وەالمی خەلکی کارەسات 
لێدراوی دایەوە. ئەوەی جێگای سەرسوورمانە 
ئەوە بوو کۆماری ئیسالمی تا چەند رۆژ 
لەمەوبەر حازر نەبوو بۆ یارمەتی خەلک هێزی 
مرۆڤی و مادی بۆ ناوچە الفاو لێدراوەکان 
بنێرێ دوای نارەزایەتی خەڵک لەو بارودۆخە 
کە ماڵ و گیانیان بۆتە قوربانی هێزە 
سەرکوتکەرەکانی بە ئامرازی سەرکوتەوە 
ناردە ئەو شوێنانە تا هاواریان لەگەرودا کپ 
کات و وەکوو هەمیشە بە توندوتیژی وەالمی 

 خواستە ڕەواکانی خەڵکی دایەوە.
 

ئێستاش دوای چوونی سپای تێرۆریستی 
پاسداران بۆ ناو لیستی تێرۆرەوە لەو 
بارودۆخە کە خەڵک نانیان نییە بخۆن کۆماری 
ئیسالمی و سپا تێرۆریستەکەی پارەیەکی زۆر 
سەرفی میدیاو راگەیاندن و شانتاژ دەکەن. 
ئەگەر بمانەوێ باس لە بەدبەختی و 
چەرمەسەری خەلکی ئێران لە ژێر سایەی 
حاکمیەتی گەندەڵی کۆماری ئیسالمی بکەین 
لەوانەیە لە دەیان بابەتی لەو جۆرە دا 
نەگونجێ، تەنیا دەتوانین بلێن تا کاتێک 
کۆماری مرۆڤ کوژی ئیسالمی ئێران لەسەر 
کاربێ بەدبەختی و چارەڕەشی یەخەی خەڵک 
بەرنادات و خەڵکی ئەو والتە رۆژ بە رۆژ 
بارودۆخیان خراپتر دەبێ. ئازادی رەها و 
بوونی ژیانێکی مرۆڤی بۆ هەموو تاکەکان 
بەندە بە نەمانی کۆماری ئیسالمی کە ئەوە 

 ە.بزوتنەوەیەکی بە هێزی کۆمەاڵیەتی پێویست

ڕژێمی ئێران بەرپرسی 
زەرەری گیانی و ماڵی 

 خەڵکی الفاو لێدراوە
ھەتاو عەبدواڵھینووسینی:    
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بۆپێشەوە: كارەساتی ئەنفال، بەرگی كەمپەین   
و ئاكسیۆنی بەبەردا كراوە و هەموو ساڵێك 
لەو یادەدا حزبەكانی دەسەاڵت، دێنە سەر 
خەت و باقی ساڵەكە و ساڵەكان، كەمترین 
ئاوڕ لە كارەساتی ئەنفال و مەرگەساتەكانیتر 

 دەدەنەوە، لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟
سەرەتا با دەستەواژەیەك ڕاست تەها سلێمان: 

بكەینەوە، ئەویش ئەوەیە كە ڕۆژنامەكەی ئێوە 
و تەواوی میدیای كوردی بە "بینراو، بیستراو، 
نووسراو، ئەلیكترۆنی، سۆسیال میدیا"، كاتێك 
باسی تاوانەكانی كیمیابارانكردن و ئەنفال و 

، "كارەسات" بەكاردێنن، كە  جینۆساید دەكرێ
ئەمە هەڵەیەكی كوشندەیە و كارەکە دەكات بە 
ڕووداوی "ئاگركەوتنەوە، الفاو، بومەلەرزە" و 
هەر ڕووداوێكی تری سرووشتیە نەك بۆ 
تاوان، چونكە لەتاواندا بكەر هەیە و هاوكات 
چوارچێوەی یاسایی هەیە بۆ ناسینەوەی 

؟ یان  تاوانەكە، جا ئەگەر تاوانی جینۆساید بێ
تاوانی دژی مرۆڤایەتی ؟ یان تاوانی جەنگ؟ 

 یاخود تاوانی دوژمنكارانە؟ 
هەرچی بۆ وەاڵمی پرسیارەكەشە، من پێم وایە 
نەك تەنیا حزبەكانی دەسەاڵت، بەڵكو 
حزبەكانی دەرەوەی دەسەاڵتیش و میدیا و 

لەچوارچێوەی   ناوەندە جیاجیاكانیش، ئەكرێ
ئەو پرسیارەدا پۆلێن بكرێن و بخرێنە بەردەم 
بەرپرسیارێتی. چونكە تێكڕا لەئاستی تاوانی 
جینۆسایدی ئەنفال، كیمیاباران و جینۆسایدی 
هەڵەبجە، جینۆسایدی فەیلیەكان، جینۆسایدی 

، جینۆسایدی  بارزانیەكان، جینۆسایدی قەاڵدزێ
سەید سادق، جینۆسایدی ئاوایی سۆریا، 
جینۆسایدی ئەشكەوتی دەكان، جینۆسایدی 

، جینۆسایدی ئێزدییەكان،  ئۆردگای زیوێ
جینۆسایدی سەردەشت و تەواوی 
تاوانەكانیتر، تەنیا ئەو رۆژەی یادی تاوانەكەیە 
یان نزیكە لەیادی تاوانەكە بیریان دەكەوێتەوە 
و قسە دەكەن یان وتار دەدەن، و ئیتر دوای 
ئەوە بیریان دەچێتەوە یان لەبیری دەكەن و بە 

 پێویستی نازانن قسە بكەن. 
بۆیە ئەگەر قسە لەسەر بەرپرسیارێتی بێت، 
پێم وایە هەمووان هەریەكە و بەئاست و 

و   قەبارەی خۆی بەرپرسیارێتی هەڵدەگرێ،
ئیشكالیەتی گەورەش ئەوەیە هیچ كامیان 
لەئاستی ئەو بەرپرسیارێتیەدا ڕاناوەستن و 
نایسەلمێنن كە لەهەڵەیەكی كوشندەدان؟ 
بەتایبەت دەسەاڵت و حزبەكانی دەسەاڵت! 
لەئاستە گشتی و تایبەتەكەدا بەرپرسیارێتی 
گەورەتریان دەكەوێتە سەرشان و بڕواشم 
وایە تا لەم ئاستە و بەم كڵۆڵیە قسە لەبارەی 
  ئەنفال و تاوانەكانی ترەوە بكرێت، ناتوانرێ
نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی تاوانەكان بكرێت و 

و   لەجوغزی لۆكاڵی و متبوون دەربهێنرێ
 .  مافی خۆی پێبدرێ

بۆپێشەوە: ژمارەیەك لە كرێگرتەكانی بەعس 
لە كوردستان، لەوانە مەفرەزەخاسەكان، 
سەرۆكی فەوجە خەفیفەكان)جاشەكان(، چاو 
ساغ و بەشدار لە كارەساتی ئەنفالدا بوون، 
ئەمانە هەموویان بە بڕیاری حزبی، نەك دادگا 
و لێپرسینەوەیەك، بەر لێبوردنی حزبی 

 كەوتوون، لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟
تەها سلێمان: بڕیاری لێخۆشبوون لە 
مووستەشارو ئامرسریە و هەر تۆمەتبارێكی 
بەشداربوو لە تاوانەكانی ئەنفال و كیمیاباران، 

بڕیارێكی سیاسی بەرەی كوردستانی بوو، كە 
ئەوكاتە زۆربەی حزبەكانی تێدابوو. ئەم بڕیارە 
لەسەربنەمایەكی ناڕاست و نابابەتی دراوە و 
زوڵم و ناهەقیەكی گەورەیشە دەرهەق بەكەس 

بۆ ئەو   و كاری قوربانیەكان، كە ئەكرێ
سەردەمەی بڕیارەكەی تێدا دراوە، جۆرێك 
بێت لە ڕەشەكوژی و كاردانەوەی خراپ. بەاڵم 
ئەم بڕیارە لە ڕووی یاساییەوە هیچ 
ئیعتبارێكی ئەوتۆی نییە و بەهیچ شێوەیەكیش 

نوێنەرایەتی كەس و كاری قوربانیەكان   ناتوانێ
چەندوچوونی   بكات، بەڵكو ئەوە مافی بێ

كەسوكاری قوربانیەكانە و هەر ئەوانیش ئێستا 
و هەر كاتێك دەتوانن بچن لە دادگا سكااڵ 
تۆماربكەن و داوای ئەوە بكەن ئەوەی 

 بەشداری لە تاوانەكان كردوە دادگایی بكرێن.
ڕوونتر بڵێم؛ ئەم بابەتە تەنیا ئەو   دەمەوێ

ژمارەیە نییە كە لەالیەن دادگای بااڵی 
تاوانەكانی عێراقەوە داواكراون و ژمارەیان 

كەسە، و   " چوارسەدو بیست و سێ0/3"
" دووسەدو پەنجاو هەشت كەسیان لە 52/"

هەرێمی كوردستانن؟ بەڵكو ژمارەكە زۆر لەوە 
زیاترە. هەر بۆ نموونە كاك دەرسیم دیبەگەیی 
ناوی زۆرێك لەو تۆمەتبارو داواكراوانەی لە 
كتێبەكەی خۆیدا "ئینسكۆپیدیای جینۆسایدی 
كوردستان" باڵوكردوەتەوە و ئێمە لە كتێبی 
"جینۆسایدی گەلی كورد، تاوانی ئەنفال" 

  " شەش سەدو هەفتاو سێ673لیستێكی "
كەسیمان بە ناو و زانیارییەكانیانەوە 
باڵوكردوەتەوە، و باوەڕیشم وایە هێشتا ئەوە 
نموونەیەكی كەمیانە و ژمارەكە زۆر لەوە 

 زیاترە، چۆن؟ 
" كەس 0/3لەسەرتاسەری عێراق ناوی "

"كەی 52/داواكراوە، ئەگەر لەم ژمارەیە "
كوردستانی لێدەربكەی كە موستەشارو 

" تۆمەتبار لەعێراق 65/ئامرسرییەن، واتا "
دەمێننەوە كە بەشداری تاوانی ئەنفالیان 

! باشە لە سوپای عێراق فیرقە و  كردبێ
لیواكان، هێزی ئاسمانی، سەركردایەتی بەعس، 
ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق، سەرۆكایەتی 
كۆماری عێراق، دەزگای ئەمن، دەزگای 
موخابەرات، رێكخراوەكانی بەعس، گاردی 
كۆماری، و زۆر دام و دەزگای تری بەعس و 

" كەس بەشدارییان 65/دەوڵەتی عێراق، تەنیا "
لە تاوانی ئەنفال كردوە؟! بێگومان نەخێر؛ و 
ژمارەكە زۆر لەوە زیاترە و كێشەی گەورەی 
ئێمەش ئەوەیە تا ئەم ساتەوەختە 
نەمانتوانیووە بەشێوەیەكی ڕاست و درووست 
لیستی ناوی تاوانبارو تۆمەتبارەكان ساغ 
بكەینەوە! كە ئەمەش پێویستە دوای 
ساغكردنەوەی ناوەكانیان لەدادگایەكی تایبەت 
چ لەسەر ئاستی عێراق و چ لەسەر ئاستی 

گوێدانە پلە و پایەیی   كوردستان، بەبێ
جیاجیایان دادگایی بكرێن. كە بەداخەوە ئەوانە 
ئێستا چ لەسەرئاستی عێراق و چ لەسەر 
ئاستی كوردستان، لەجیاتی دادگاییكردن و 
لێپرسینەوە پلە و پایەی حزبی و سیاسی و 

 حكومی و تەنانەت سەربازیشیان هەیە! 
ساڵ بەسەر كارەساتی  ٠٣بۆپێشەوە: دوای 

ئەنفالدا، دەسەاڵتی سیاسی لە كوردستان، ئەو 
دۆسیەیە وەكو سەرمایەی سیاسی بەدەستەوە 
گرتووە، كەچی بۆ قەرەبووكردنەوەی كەس و 
كاری قوربانیانی ئەم كارەساتە كەمترین 
هەنگاو نانێت، چۆن دەڕوانە ئەو مامەڵەیەی 

 دەسەاڵتی سیاسی؟
بۆ بەشی یەكەمی پرسیارەكە تەها سلێمان: 

ڕاستی ئەوەیە بپرسین ئایا بەڕاستی دەسەاڵتی 
سیاسی لە هەرێمی كوردستان توانیویەتی 

-وەك سەرمایەیەكی سیاسی "نەتەوەیی
نیشتمانی" مامەڵە لەگەڵ دۆسییەی ئەنفال و 
تێكڕای دۆسییەی تاوانەكانی تر بكات و كار 
لەسەر رەهەندە فەلسەفی و فیكری و سیاسی 
و كۆمەاڵیەتیەكانی بكات؟ من گومانم هەیە 

و ئەگەریش وابوایە ئێستا توانرابوو   وابێ
بەالیەنی كەم دۆسییەكە لە ئاستی ناوچەییەوە 
بكرێتە دۆسیە و خەمێكی گشتی كۆمەڵگە و 

ی و دەبووە ٍ  پاشانیش سنووری لۆكاڵی دەبڕ
دۆسییەكی نێودەوڵەتی و كاری جددی لەسەر 
دەكرا! من تێدەگەم لەوەی لەئاستی 
بەنێودەوڵەتیكردنی دۆسییەی تاوانی 
جینۆسایدی ئەنفال و تاوانەكانی تریش، لەمپەر
)ڕێگری(و بەربەستی گەورەهەن، بەاڵم ئەمە 

، كەالیەنە نەرێنیەكانی كاركردنی  ئەوە ناگەیەنێ
دەسەاڵتی سیاسی كوردستان لەسەر پرسەكە 
نەبینین و هەموو هۆكارەكانی بەلۆكاڵی 
مانەوەی دۆسییەكە بخەینە ئەستۆی دەرەوەی 
خۆمان! بۆیە ئەم الیەنە پێویستی بەجارێكیتر 
خوێندنەوە و راڤەكردنی بابەتیانە و رەخنەی 

بەسەریدا ببوێرین و   جددی هەیە ، و ناکرێ
بەپاساوی جیاجیا خۆمانی لێ بەدووربگرین، و 
تا ئەمەش نەكەین، ناتوانین ئاستی 
بەرپرسیارێتیەكە وەك خۆی دەست نیشان 
بكەین و پرۆسەی كاركردن تیایدا بخەینەوە 

 سەر ڕێگا راستەقینەكەی خۆی. 
بۆ بابەتی قەرەبووكردنەوەی كەس و كاری 
قوربانیەكانی تاوانی جینۆسایدی ئەنفال، 
جینۆسایدو كیمیابارانكردنی هەڵەبجە، 
جینۆسایدكردنی بەرزانیەكان، جینۆسایدكردنی 

، جینۆسایدكردنی فەیلیەكان،  قەاڵدزێ
جینۆسایدكردنی سەیدسادق و تێكڕای 
تاوانەكانی تر، ئەمە بابەتێكی جیاوازترەو لە 
بنەڕەتدا ئەركی حكومەتی هەرێمی كوردستان 
یان دەسەاڵتی هەرێمی كوردستان نییە 

قەرەبووی زیانەكانی كەس و كاری 
قوربانیەكان بكاتەوە، بەڵكو ئەركی حكومەتی 
ناوەندی "عێراق"ە ئەو كارە بكات وەك 
میراتگرەوەی حكومەتی پێشووی عێراق، 
چونكە تاوانەكە بەپالن و سەرپەرشتی 
راستەوخۆی حكومەتی عێراق ئەنجام دراوە و 

  هەڵدەگرێ یەكهەر ئەویش بەرپرسیارێتی پلە 
لەئاستی تێكڕای رەهەندەكانی تاوانەكە بە 
قەرەبووكردنەوەشەوە. پاشان با بێینە سەر 
ئەوەی بزانین ئیلتزاماتی حكومەتی عێراق چییە 
لەم ئاستە و هی حكومەتی هەرێمی کوردستان 

 چییە؟ 
ئێمە شەش دۆسییەمان هەیە كە وەك" تاوانی 
جینۆساید، تاوانی دژی مرۆڤایەتی، تاوانی 
جەنگ" لە دادگای بااڵی تاوانەكان ناسێنراون و 
بڕیاریان لەبارەوە دراوە، ئەوانیش "تاوانی 
جینۆسایدی ئەنفال، تاوانی جینۆسایدو 
كیمیابارانكردنی هەڵەبجە، تاوانی 
جینۆسایدكردنی بەرزانیەكان، تاوانی 
جینۆسایدكردنی فەیلیەكان، تاوانی راگواستن و 

، تاوانی ڕاگواستن و  جینۆسایدكردنی قەاڵدزێ
جینۆسایدكردنی سەید سادق". بەشێك لەم 
تاوانانە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق 
سەلمێنراون و بەشێكیان تا ئێستا 
نەسەلمێنراون، گرنگترین هەنگاو ئەوەیە، 
ئەنجومەنی نوێنەران بڕیارەكانی دادگا لەبارەی 

، و پاشان بە پڕۆژە  دۆسییەكانەوە بسەلمێنێ
یاسایەك كە لە پەرلەمانەوە گفتوگۆی لەسەر 

، حكومەتی عێراق ئیلزام  و ئیقرار بكرێ  بكرێ
بە قەرەبووكردنەوەی تەواوی زەرەرو   بكرێ

زیانەكانی كەس و كاری قوربانیەكانی 
تاوانەكان. بەڕای من؛ جگە لەوەی تا ئێستا 
ئەنجومەنی نوێنەران بەم ئەركە هەڵنەستاوە، 
لەناو پێكهاتەی هەم حكومەتی عێراق و 
هەمیش ئەنجومەنی نوێنەران و هەمیش 
سەرۆكایەتی كۆماردا، نوێنەرایەتی كوردستان 
نەیانتوانیوە ئەم رۆڵە گرنگە بگێڕن، و ئەمە 

ڕۆڵی حكومەتی بكەنە یاسا و هەروەك 
هەرێمی كوردستانیش لەم ئاستە تا ئێستا 

پەراوێزخراوە، كە نەیتوانیوە  رۆڵێكی الوازو
فشارەكانی بگەیەنێتە ئاستی پێویست و 

 یەكالیی كەرەوە لەسەر ئەم بابەتە.
ئەوەش بڵێم تا ئەم هەنگاوە لەسەر   دەمەوێ

رێڕەوی یاسایی خۆی یەكالیی نەكرێتەوە؟ 
قەرەبووكردنەوە بخرێتە سەر   نەدەتوانرێ

سكەی خۆی، نە داوای لێبوردنی فەرمی 
، وە نە ڕووفاتی  دەبێ  دەوڵەتی عێراق جێبەجێ

قوربانیەكان دەگەڕێنرێتەوە بۆ زێدی خۆیان، 
نە گەرنتیەك هەیە بۆ دووبارە نەبوونەوەی 

 تاوانەكان لە ئایندەدا. 
 

تەها سلێیان: تاوانەكە بەپالن و سەرپەرشتی ڕاستەوخۆ  حكرمەتی عێراق 
لەئاستی تێكڕا    ئەنجام  راوە و هەر ئەویش بەپرسیارێتی پلەیەك هەڵدەگرێ

 ڕەهەندەكانی تاوانەكە..
دیمانە لەگەڵ تەها سلێمان نووسەرو لێكۆڵەر و بەرێوەبەری 

دەزگای لێکۆڵینەوە لە بواری جینۆسایدو ئەنفال، 
هەمین  ١٣سەرنووسەری گۆڤار و ماڵپەرێ جینۆساید كورد... لە 

 ساڵیادی شااڵوەکانی ئەنفالدا... 
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بۆپێشەوە: التان وایە دەبێ چ بکرێت، بۆ ئەوەی کارەساتی 
لەشێوەی ئەنفال و هەڵەبجە...، دووبارە نەبێتەوە؟ دەوڵەتی 

 عێراق لەوبارەیەوە چی دەکەوێتە ئەستۆ؟
  نها له لی كورد، ته جینۆسایدی گه  كۆتاییهێنان بهساالر سۆفی: 

اڵتێكی دیموكراسی، شارستانی  سه م و ده ی سیسته چوارچێوه
اڵت  سه ده  له  وه ته بێت، كه تێیدا ئاین و نه ردا ده روه و دادپه

مای  ر بنه سه ستوور و یاساكانی واڵت له و ده   وه جیاكرابنه
كان و مافی  جیاوازییه  مافی مرۆڤ و داننان به  ڕێزگرتن له

 كان داڕێژرابن.   یی و ئاینی و ئێتنیكییه وه ته نه  مینه كه
و  ی ئه قینه اڵمێكی زانستیی ڕاسته ی بتوانین وه وه بۆ ئه

بێت چی بكرێت بۆ  ده  كه  وه ینه بده  پرسیاره
  لی كورد، پێویسته ی جینۆسایدكردنی گه وه بوونه نه دووباره
  هۆكاری  بێته ین كه ده بكه  و بارودۆخه ی ورد بۆ ئه وه توێژینه

رباڵو  كجار به تێكی یه ش بابه مه لێك. ئه ر گه جینۆسایدكردنی هه
  ، بۆیه وه اڵمێكی كورتدا جێگای نابێته وه  و له  و دوورودرێژه

شێكیان  ردێڕی به سه  به  نها ئاماژه ین ته ده وڵ ده دا هه لێره
 ین: بكه
 ك: بوونی ڕژێمێكی دیكتاتۆری. یه

  ، و وه مینه و كه  ر زۆرینه سه شبوونی دانیشتووان به دوو: دابه
 . مینه كانی كه مافه  اڵت به سه نانی ده دان نه

نگدانی  ده  به  ی ئازاد، كه قینه مانێكی ڕاسته رله بوونی په سێ: نه
ڵبژێردرابن، و  ل هه ی گه وخۆ و ئازاد و دیموكراسییانه ڕاسته

اڵتیان  سه ی ده وه شاندنه ڵوه ت هه نانه توانای بڕیاردان و ته
 بێت. هه

ربازی  بروهێزی سه زه  پشتی به  اڵتێك كه سه چوار: ده
ی  وه ندیی مانه وه رژه كاندا بۆ به ناوخۆییه  كێشه  ستبێت، و له به
كان  ناوخۆییه  تییه زایه ركوتكردنی ناڕه اڵتی خۆی و سه سه ده
تدا  ڕه بنه  ر له هه  اڵته سه و ده كاری بهێنێت. زۆر جار ئه به

تای  نجامی كۆده وخۆ له ئه وخۆ یان ناڕاسته ڕاسته
 نی بڕیار. خاوه  به  بووه  وه ربازییه سه

م و  ستوور و یاسا و سیسته اڵتێك كه ده سه پێنج: ده
و   وه، هێڵێته وانیتر نه كانی ئه بوار بۆ ئازادی و مافه   كانی بڕیاره

ز، زمان،  گه یی، ئایدیۆلۆژی، ڕه وه ته مای ئاینی، نه ر بنه سه له
سكیتر  رته كی به مایه ر بنه و خوێن و هه  چه نگی پێست، بنه ڕه
 ، داڕێژرابێت. وه كاته كتر جیا ده یه  كان له مرۆڤه  كه
اڵتێكی  سه ده  كان له تییه وڵه نێوده  ش: پشتیوانیكردنی زلهێزه شه

ی  وه ستنه نجامی به ئه  كانی، له تاوانه  نگبوون له دیكتاتۆر و بێده
  اڵته سه ده  به   و زل هێزانه ندیی ئابووری و سیاسیی ئه وه رژه به

 . وه كانه دیكتاتۆره
  ر پارچه ر هه سه ك هۆكاری تریش له یه ژماره  م هۆكارانه و ئه
ڵكوژی و  بن بۆ كۆمه ر ده بن، ڕێخۆشكه مینێكدا هه زه

لی كورد جینۆساید  ی جارێكیتر، گه وه بۆ ئه  واته جینۆساید. كه
هیچ   ، كه خساندنی بارودۆخێكه ڕه  . پێویستیمان به وه كرێته نه
 بن. ی تێدا نه وه ره ی سه و هۆكارانه له

یان  زموونی ده پێی ئه . به وه كاته ق ده دا پرسیارێك خۆی زه لێره
دوای  ك له یه  تی عێڕاق و ڕژێمه وڵه ڵ ده گه مان له ساڵه

ستی  ی بارودۆخی بااڵده ژێر سایه تی له تایبه كانی و به كه یه
  یی ئێستادا، له بی و عروبه زهه مه اڵتی سیاسیی شیعه  سه ده

،  وه بییه زهه ئاینی و مه تی، ئێتنیكی،  اڵیه ڕووی سیاسی، كۆمه
 ؟ یه بوونی هه  و جۆره خساندنی بارودۆخێكی له ری ڕه گه ئه

،  ك من پێم وایه )نا( بێت، وه  مان به م پرساره اڵمی ئه ر وه گه ئه
ی  وه بوونه نه دووباره  ش له وه ت، بیركردنه نانه ته  و كاته ئه

 . ك زیاتر نییه یاڵپاڵوییه خه  لی كورد، له جینۆسایدكردنی گه
مانی  رله په  كی كورد له یه مینه سێك پێی وابێت كه ر كه گه ئه

  بیش نازانن، و به ره ت زمانی عه نانه شێكیان ته به  عێڕاق كه
اڵتداری حزب  سه و گرووپ و ده و ئه  م كوتله پشتیوانیی ئه

ری دابین  روه یاڵیی خۆیان، دادپه ی خه موچه  ته یشتوونه گه
  شداریكردنی حزبه سێك پێی وابێت به ر كه گه كات! ئه ده

و   ندیی عێڕاق اڵتی ناوه سه ڵیی ده نده ی گه سفره  كان له كوردییه
ندكردنی خۆیان و  مه وڵه زیر و گزیرێك بۆ ده ند وه بوونی چه

   رۆك كۆمارێكی كورد! له سوكاریان! و بوونی سه كه
بێت ئاوڕێك  مانپارێزێت! با هیچ نه ڵكوژی و جینۆساید ده كۆمه

كردن و  سەربازگه ڵكوژیی دوێنێی دووزخورماتوو و به كۆمه  له
كانیتر  كوردستانییه  ركووك و ناوچه ی كه وه عریبكردنه ته

رۆك كۆمارێكی  اڵتی سه سه ی ده ژێر سایه  له  ، كه وه بداته
تا ئێستاش ترس و تۆقاندنیان تێدا   نجام دران و كورددا ئه

 ... زاڵه
شێك  ك به ی كوردستان وه و كاته بۆچوونی من؛ تا ئه  به  بۆیه

م و  اڵت و سیسته سه ری ده عێڕاق له ژێر سێبه  له
شدا  ربازیی ڕه یی و سه بی، عڕووبه زهه ستوورێكی ئاینی، مه ده

كی  یه شه ڕه لی كورد، هه ی گه بێت، جینۆسایدكرنی دووباره
لی  ر سنگی گه یی سه میشه كی هه یه كه وام و مۆته رده به

 . كوردستانه
  دا، تاكه م بارودۆخه و له  مایانه م بنه پێی ئه و به  وه لێره

متر  لی كورد كه ری جینۆسایدی گه گه توانێت ئه ده  ك كه ڕێگایه
تی  وڵه زراندنی ده و دامه  یه نجه و شێرپه له  وه ، جیابوونه وه بكاته
تی  وڵه ، ده وه مه كه ی ده . دووباره خۆی كوردستانه ربه سه
تێك  وڵه تی كوردی. ده وڵه ك ده خۆی كوردستان نه ربه سه
  ، كه رانه روه می دیموكراسیی دادپه مای سیسته ر بنه سه له
ی  ڵگه موو تاك و گرووپێكی كۆمه مافی هه  ندازه مان ئه هه به

ی  و هۆكارانه هیچ له  تێك كه وڵه تێدا پارێزراو بێت. ده
  مینه ر مافی كه بۆسه  شه ڕه هه  بنه ده  بن، كه ی تێدا نه وه ره سه

كانی دانیشتووی  زی و ئێتنیكییه گه یی و ڕه وه ته ئاینی و نه
  ی تێیدا، له كه له ی گه زۆرینه  تێك كه وڵه كوردستان. ده

 .لالد جه  بن به نه  وه قوربانییه
  وێته كه چی ده  وه یه و باره تی عێڕاق له وڵه بۆپێشەوە: ده

 ستۆ؟  ئه
توانین  ما، كاتێك ده ك بنه كورتی، وه  زۆر بهساالر سۆفی: 

ی  وه بوونه نه تی عێڕاق بۆ دووباره وڵه كانی ده ركه ئه  باس له
ڵكوژی و  كۆمه  تی عێڕاق دژ به وڵه ده  ین، كه جینۆساید بكه

باسمان   وه ره سه ی له و هۆكارانه جینۆساید بێت و هیچ له
سكی  رته ی به ڕوانگه  اڵتێكی دوور له سه بن و ده كردن نه
ت  وڵه نی بڕیار بێت، و ده بی خاوه زهه یی، ئاینی و مه عڕووبه

موو  هه  كانی دانیشتوان بنێت، به مافه  م رجه دان به سه
  تێك ڕێگری له وڵه . ئاخر چۆن ده وه كانییانه جیاوازییه

خۆ  ماكانی جینۆسایدكرنی له موو بنه هه  كات كه جینۆساید ده
كانی  ركه ئه  باس له  تێكی تردا وردتر رفه ده  كرێت له گرتبێت؟ ده

ڵكوژی و  و كۆمه  شه ڕه هه  ت، بۆ ڕێگریكردن له وڵه ده
لێكیتر،  ر گه ین و پێش هه لێك بكه ر گه جینۆسایدكردنی هه

تی  وڵه ر ده گه ین، ئه جێیان بكه داهاتوودا جێبه  له  ئێمه  پێویسته
 زرا. خۆ دامه ربه كوردستانی سه

عێڕاق   شێك له ك به   كرر ستان وه و كاته ساالر سۆفی: تا ئه 
سترورێكی ئاینی،  م و  ه اڵت و سیسته سه ر   ه له ژێر سێبه

شدا بێت، جینۆسایدكرنی  ربازیی ڕه یی و سه بی، عڕووبه زهه مه
وام و  ر ه كی به یه شه ڕه لی كرر ، هه   گه  ووباره

لی  ر سنگی گه یی سه میشه كی هه یه كه مۆته
 . كرر ستانه

دیمانە لەگەڵ ساالر سۆفی؛ جێگری 
پێشووتری سەرپەرشتیاری ناوەندی چاک 

 هەمین ساڵیادی شااڵوەکانی ئەنفالدا...  ١٣لە 

بۆپێشەوە:وەک پسپۆری پەروەردە، کامەن ئەو هەنگاو و ڕێوشوێنانەی کە 
دەبێت بگیرێتە بەر بۆ ساڕێژکردنی پاشماوە دەروونی و پەروەردەییەکانی 

 دوای ئەم کارەساتانەی وەک ئەنفال و هەڵەبجە و شەنگال؟ 
کارەساتی وەك ئەنفال و کیمیاباران و دەرسیم و  د.کامەران ڕەسوڵ:

شەنگاڵ و دەیان و سەدان لەم جۆرە جینۆسایدانە. بە بەردەوامی لەبیری 
ئەو میللەتانە دەمینێتەوە کە ئەو تاوانانە دژیان کراوە. جینۆساید لەگەڵ 
پەیدابوونی مرۆڤ پیادە کراوە. ئەگەر بۆ میژووی کۆنی میزۆپۆتامیا 
بگەرێینەوە، دەبینی ئاشووریەکان زۆر بێ ویژدانانە ئەو میللەتانەی 
ژێردەستی خۆیان جینۆساید کردیە. هەر بۆیەش ئەو میللەتانەی ژێردەست 
بوون لێیان هاتنە دەست و جینۆسایدیان کردن. لێرە پێمان دەڵێ توندوتیژی، 
توندوتیژی لێ پەیدا دەبێ و پەرچەکرداری توندوتیژی دەداتەوە. ئێستاش 
جولەکە جینوسایدی بەنی قورەیزەیان لەبیر نەچووتەوە کە هەزار و چوار 
سەد ساڵ بەر لە ئەمرۆ بەسەریان هات. دێتە بەرچاوت پەیوەندی ئەرمینیا 
و تورکیا تا دونیا مایە ببیتە ئاسایی؟؟!! بە هەمان شێوە جوولەکەش لەگەڵ 
عەرەب و ئیسالم و ئەڵمان!! کوردیش وا بە ئاسانی باوەڕ بە وانە ناکات کە 
کارەساتی و نەهامەتیان بەسەر هێناون. هەر بۆ نموونە ئەگەر کوردی 
باشوور باوەڕی بە ڕژێمی بەعس هەبا و لە ئێستاشدا بە بەغدای ئێستا؟؟!! 

ئۆکتۆبەر، ڕووینەدەدا. زۆر  ی٣٦کۆچڕەو رووی نەدەدا، وە کارەساتی 
ئەستەمە کەسێکی یەزیدی باوەڕ بە ئیسالم بکا. ئەوە لەسەر میمۆری 
میللەت، لەسەر ئاستی تاك. زۆر ئەستەمە کەس و کاری جینوساید کراوان، 
یان ئەوانەی دەربازیان بووە لە جینوساید هەموو ژیانیان ببنەوە ئاسایی. 
هەر هەموو ژیانیان دڵەڕاوکێ و ڕووبەڕووی هەموو جۆرە تەنگژە 
دەروونیەکان بەبێ هۆکارە بۆماوەیەکان لە تاکەکان نەخۆشیەکانیان و 
تەنگژەکانیان دەگۆرێ. لە شیزۆفرینیا و خەمۆکی و دڵەراوکێ و تەنگژەی 
دوای فشار...تاد، هەر هەموو ژیانی ئاسایی نابێتەوە. ئەوانەی کە دەرباز 
بووینە لە جینۆساید، یان کەس و کاریان؛ دەبێ لەالیەن حکومەت و دار و 

و دارودەستەکانی و رێکخراوە نێو  UN دەستە نێو دەوڵەتیەکانی وەك
دەوڵەتیەکانی تر، بکەونە ژێر چاودێری و قەرەبوو بکرێنەوە. وایان لێبکرێ 
بێنە سەر ئەو باوەڕەی کە بە هیچ شێوەیەك جینۆساید دووبارە نابیتەوە. 
ئەوانەی بوونە هۆکاری ئەم کارەساتە بە سزای خۆیان بگەن. ئەو بارە 
ئابووریە خراپەی کە بەسەریان هاتیە بە هۆی لەناوچوونی سەرچاوەی 
بژێوی ژیانیان، و جێ و ڕێیان هەر هەمووی قەرەبوو بکرێتەوە. ئەو کاتیش 
هیچیان بۆ نەکراوە! کەی باوک بۆ کوڕی بێباوک قەرەبوو دەکرێتەوە؟! بە 
دڵنیایەوە ئەگەر باوکی لە ژیان مابا بێجگە لە ئەو هەموو سۆز عاتیفەیە 
دەبووە هۆکار و هاندەرێکی زۆر کە سەرکەوتووبێ لە خوێندن و دوایی لە 

 ژیان.
بۆپێشەوە: چەند حکومەت و ئەو رێکخراوانە بە دەنگی ئەو خەڵکە  

 ستەمدیدەیە هاتوون؟
هەر زۆر زۆر کەمە بگرە نەگەتیڤە. تا ئێستا ئەوانە کە  د. کامەران رەسوڵ:  

ئەو میللەتەیان ئەنفال و جینوساید کردیە، لە الیەن دەسەالتی کورد پاداشت 
کراون و رێزیان لێگیرایە. کارەسات ئەوەیە دادگایی حکومەتی ناوەند 
تاوانبارانی مەحکوم کردیە بە حوکمی خۆیان دەسەالتی کوردی بەرگریان 

 لێدەکات!!!!

 .کامەران ڕەسرڵ: تا 
ئێستا ئەوانە کە ئەو 
میللەتەیان ئەنفال و 
جینرساید کر یە، لە الیەن 
 ەسەالتی کرر  پا اشت 
کراون و رێزیان 

 لێگیرایە...
د.کامەران ڕەسوڵ؛ 

پسپۆری نەخۆشیە دەروونیەکان و مامۆستای 
کۆلێجی پزیشکی لە زانکۆی 

هەمین ساڵیادی  ١٣سەالحەدین لە 
 شااڵوەکانی ئەنفالدا
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ساڵ بەسەر تیرۆری هاوڕێیان شاپورو  ٣/بۆپێشەوە: دوای 
قابیل، چۆن دەڕواننە ئەو کردەوە تیرۆریستییە؟ وە کێ بە 

 نەخشە دارێژەری ئەو تاوانە دەزانن؟
پێش ئەوەی باس لەوە بکەین کە  عوسمان حاجی مارف:

نەخشەدارێژەری ئەو تاوانە کێن  پێویستە ئەوە ڕوون 
بکەینەوە کە بۆچی ئەو تاوانە لە شاری هەلێردا و بەرۆژی 
ڕوناک و بە ئاشکرا ئەنجام درا، واقعیەتەکەی ئەوەیە کە 
هەلومەرجی ساسی ئەو کاتەی کوردستان لەناو قواڵیی 
سەگەردانی و ناجێگیری و گێژاوێکی سیاسی وەهادا بوو کە، 
یەکەم: شەڕی ناوخۆی نێوان یەکێتی و پارتی مایەی 
ئەوپەری وێرانکاری و داڕمانی ژیان و گوزەرانی دانیشتوانی 
کوردستان بوو. دووەم: لەو نێوەدا هێزە ئیسالمیەکان 
فرسەتیان لەبارودۆخی ئەو شەڕە هێنابوو کە بتوانن کارە 
تیرۆریستیەکان ئەنجام بدەن. سێهەم، لەو سەردەمەدا دوو 
جۆر ئاوارەیی کوردستانی پەرێشان کردبوو، لەالیەک بەهۆی 
بێ ئومێدی لە ئایندەی کوردستان کۆچکردنی بەلێشاوی الوان 
بۆ دەرەوەی واڵت کە دیاردەیەکی نەرێنی و 
سەرسورهێنەربوو، لەالیەکی ترەوە بەشێکی زۆری خەڵکی 
شارە کوردنشینەکانی ژێر دەسەاڵتی حکومەتی بەعس 
ئاوارەبون و ڕوویان لەکوردستان کردبوو. چوارەم، لەناو 
تەواوی ئەو هەلومەرجە ناهەموارو تراژیدیایەدا تەنها ئومێد و 
تروسکاییەک کە خەڵکی کوردستان لەو گێژاو بێچارەییەدا 
دەرکێشێت حزبی کۆمۆنستی کرێکاریی بوو، کە دەنگدانەوەو 
نفوزێکی بەرچاوی لە شانۆی سیاسی کوردستاندا نیشان 
دابوو، بەتایبەتی لە شاری هەولێردا هاوڕێیان شاپور و قابیل 
وەک دوو ڕابەری بەرجەستەو بەرچاوو ناسراو و 
خۆشەیست و جێی متمانە بوون، لەهەمان کاتدا ڕابەریکردنی 
ناڕەزایەتی بێکاران و ئاوارەکان ئیعتبارێکی زیاتری پێبەخشی 
بوون، ئەم واقعیەتە نە جێگای قەبووڵکردنی هێزە 
ئیسالمییەکان بوو نە پارتی و یەکێتی، هەر بۆیە لە بڵندگۆی 
مزگەوتێکی شاری هەولێرەوە مەال بەشیر فەتوای کوشتنی 
کۆمۆنستەکانی بە ئاشکرا ڕاگەیاند و دەسەاڵتدارانی پارتیش 
لەو شارەدا لەبەرامبەر ئەو فەتوایەدا هیچ کاردانەوەیەکیان 
نیشان نەدا، دواتر بە تیرۆرکردنی هاورێیانمان شاپور و قابیل 
گورزێکی کوشندەیان لە دەورو جێگاو رێگای حزبی 
کۆمۆنستی کرێکاریی لە شاری هەولێردا دا، هەر بۆیە 
ئاشکرایە کە نەخشە داڕێژەرو جێبەجێکەری ئەو تاوانە 

 ئیسالمیەکانن لە ژێر سایەی بەرژەوەندی دەسەاڵتی پارتیدا. 
بۆپێشەوە: هاوڕێیان شاپور و قابیل لەالیەن باندێکی 
ئیسالمیەوە تیرۆرکران، بەاڵم گومان هەڵنەگرە بەبێ گڵۆپی 
سەوزی پارتی یان زەمینەیەک کە پارتی سازی کردبوو ئەو 
کردەوەیە ڕووی نەدەدا، ئێوە لەو بارەیەوە دەڵین چی؟ 
تەنانەت فتوادەری ئەو تاوانە ئێستا جێگری سەرۆکی 

 پەرلەمانی عێراقە لەسەر سلکی پارتی؟
پێم وایە لە وەاڵمی پرسیاری یەکەمدا عوسمان حاجی مارف: 

ئەو ڕاستیە دەسەلمێنێت کە بێ دەنگی پارتی لەو کارە 
تیرۆریستیەدا و پەیوەندی مەال بەشیر بە پارتیەوە، هەروەها 
پارتی بە قازانجی بەرژەوەندی سیاسی خۆی لە شاری 
هەولێردا پێویستی بەوە بووە کە بە هەر جۆرێک بووە 

پاشەکشە بە حزبی کۆمۆنستی کرێکاریی و ڕابەرەکانی لە 
شاری هەولێردا بکرێت، بۆیە ئاساییە گڵۆپی سەوز یا هەر 
ئاسانکاریەک بکات بۆ تیرۆرکردنی هاورێیانمان، ئەمەش 
بۆ دەورو مێژووی حزبەکانی کوردایەتی لە هەڵسوڕانی 
سیاسییاندا کارێكی عەجیب و غەریب نییە، کە تا ئێستاش 
ئامادەن بۆ بەرژوەندیە سیاسیەکانیان و وەستانەوە لە 
بەرامبەر موخالفانی سیاسییاندا هێزی چەکداری و کاری 

 تیرۆرستی پەیرەو بکەن. 
بۆپێشەوە: شاپورو قابیل لەگەڵ پەیوەست بوونیان بە 
حزبی کۆمۆنیستی کرێکارییەوە، زۆر زوو بوونە کادرو 

 ئەندامی ڕابەری حزب، هۆکاری ئەمە چی بوو؟
هەروەک پێشتر ئاماژەم پێکرد دوو  عوسمان حاجی مارف:

کادری ناسراو و پێشڕەو و خۆشەویست و رێکخەرو ڕابەری 
نارەزایەتییە جەماوەرییەکان بوون، بۆیە ناکرێ لە ڕیزی 

 پێشەوەی ڕابەرانی حزبدا نەبن. 
بۆپێشەوە: دوای تیرۆری هاوڕییان شاپور و قابیل، پارتی ژمارەیەک 
کەسی بەتۆمەتی جێبەجێکردنی ئەو کردەوە تیرۆریستیە دادگایی و 
دەستگیر کرد، ئێوە چۆن دەڕوانە ئەو دادگاییە و دەستگیرکردنی ئەو 

 تۆمەتبارانە؟ 
چەند ڕاستیەک هەیە بە پێویستی دەزانم   عوسمان حاجی مارف:

کە لەم فرسەتی پرسیارانەی ئێوەدا ئاماژەی پێ بدەم، ڕاستە 
کەسانێک دەستگیرکران و و دادگایی کران، بەاڵم مەال بەشیر 
کە کەسێکە بە ئاشکرا لە پشتی تاوانەکەیە، نەک دەستگیر 
نەکراو لێپرسینەوەی لێ نەکرا، وەک ئێوش ئاماژەتان پێداوە 
فەتوادەری ئەو تاوانە کە مەال بەشیرە ئێستا لە فراکسیۆنی 
پارتی جێگیری پەرلەمانی عێراقە. بە جیا لەمەش لەم دوایانەدا 
ڕاستییەک بۆ ئێمە ئاشکرابوو لە رێگای ئاسایشی هەولێرەوە 
کە ساڵی پار بە پەیوەندی تەلەفونی قسەیان لەگەڵدا کردین، 
وتیان تاوانباران ماوەی زیندانیەکەیان تەواو دەبێت و ئازاد 
دەکرێن، هەروەها وتیان دادگایی ئەو تاوانبارانە لەسەر 
کەیسی کوشتنی شاپور و قابیل نەبووەو لەسەر تاوانی تر 
دادگایی کراون، داوایان لێکردین کە سکاالنامە تۆمار بکەینەوە 
لەسەریان بۆ ئەوەی ئازاد نەکرێن، هەڵبەتە لەو بارەوە 
بەدواداچوونمان بۆ کرد، ئەوەمان بۆ ئاشکرا بوو کە دروست 
وەهایە ئەو تاوانبارانە لەسەر تاوانی تر دادگایی کراون و 
زیندانی کراون، لە پەیوەند بە کەیسی شاپورو قابیل هیچ 
لێپرسینەوەیەکیان لێ نەکراوە، ئێمەش بۆ پەیگیری زیاتر 
لەسەر ئاشکرابوونی ئەو کارە تیرۆرستیەو دادگایی 
تاوانباران، هەوڵماندا کە سکااڵ تۆمار بکەین، بەاڵم جێگای 
سەرنجە بە گوێرەی یاساو دادگای عێراقی تەنها کەسانی 
خێزانی یەکەمی تاوان لێکراو بۆیان هەیە سکااڵ لەسەر 
تاوانبار تۆمار بکەن، بەاڵم بەداخەوە کەسانی خێزانی یەکەمی 
هاورێیان شاپور و قابیل نەیان توانی ئامادە ببن و سکااڵ 
تۆمار بکەنەوە، هەر بۆیە ئەم کەیسە بە کراوەیی ماوەتەوەو 

 تاوانبارانیش ئازاد کران.
بۆپێشەوە: کەیسی تیرۆری ئەو هاوڕییانە الی ئێوە هێشتا بە 

 کراوەیی ماوەتەوە، یان داخراوە؟ 
وەک پێشتر چەختم لەسەر ئەوەکرد عوسمان حاجی مارف: 

کە ئەم کەیسە بەکراوەی الی ئێمە ماوەو هەر فرسەتێک کە 
لەباری یاساییەوە رێگایەک بکاتەوە بەدواداچوونی بۆدەکەین 
و دەستبەرداری نابین، ئەم حاڵەتەش کە ئێمە بەرەو ڕووین 
تەنها بۆ ئێمە نییە، بەڵکو واقعیەتی هەلومەرجی سیاسی 
کوردستان و دەسەاڵتی ملیشیایی حزبەکانی کوردایەتی و 
نەبوونی سەروەری یاسا و سەربەخۆیی دادگایە، کەهەزاران 
کەیس بە فەرامۆشی سپێردراوە هیچ لێپرسینەوەیەک نییەو 
تاوانباران پارێزراون و تاوان لێکراوان بوونەتە گەورەترین 
قوربانی، بە جیا لەوەش یاساکانی عێراق و بنەماکانی 
شێوازی دادگایی کە هی سەردەمی حکومەتی بەعسە 

 پێویستی بە ئاڵوگۆرێکی جدی و ئینسانی هەیە. 

عوسمانی حاجی مارف: دەمەوێ ڕاستیەک ڕابگەیەنم، دادگایی ئەو تۆمەتبارانەی 

دەستگیر کرابوون، لەسەر کەیسی کوشتنی شاپور و قابیل نەبووەو لەسەر 

 تاوانی تر دادگایی کراون... وە ساڵی ڕابردوو ئازادکراون...
عوسمانی حاجی مارف، سکرتێری کۆمیتە ناوەندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 

 قابیل دا... مین ساڵیادی تیرۆری هاوڕێیان شاپور و  ١٢کوردستان، لە 

ساڵ بەسەر تیرۆری هاوڕێیان شاپور و  ٣/بۆپێشەوە: دوای 
 قابیلدا، چۆن دەڕواننە تیرۆری ئەو دوو هاوڕێیە؟

من وەك هاورێيەكی كاری ئەم دوو هاورێيە  عەلی مەحمود:
لەبەڕێوەبەرايەتي كۆمەڵەی ئاوارەكان، لە چركەساتی یەکەمەوە 
ئەم کارە قیزەونەی تیرۆریستانم شەرمەزار کرد. هەر زوو 
پێشنیارم کرد، ڕۆژی تیرۆرکردنی ئەوان بکرێتە ڕۆژی دژ 
بەتیرۆر لەکوردستان. وابزانم یەکەم یادەوەری تیرۆرکردنی 
ئەوان لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی پاڵتاکەوە، و هەر منیش لە سەرەتای 
دوو هەزاردا کردوومەتەوە. ئەوان کەسانێک بوون، نموونەی 
)چاالکوانی خۆبەخش، خۆنەویست و دڵسۆزی خەڵکی ئاوارە و 

 بەشمەینەت(. 
بۆپێشەوە: تیرۆری هاوڕێیان شاپورو قابیل، خەسارەتێکی 
گەورەبوو لە بزووتنەوە جەماوەرییەکان، لە بزوتنەوەی دژە 
بێکاری و ئاوارەکان، ئاکسیۆنە ئایارییەکان، بزووتنەوەی 
یەکسانیخوازی ژنان... چۆن دەکرێ ئەو بۆشاییە پڕبکرێتەوە، یان 

 التان وایە ئەو جێگایە پڕ دەکرێتەوە؟ 
من پێموایە ئەوە بۆشاییەکی پڕنەکراوەیە، شاپوور  علی مەحمود:

ژمارەیەکی قورس بوو...لەخەباتی جەماوەری لە کوردستان،" 
ئازا، ئيشكەر، پراگماتیگ، دەستپاک و خۆبەخش و لەخۆبردوو"، 
قابيليش بەهەمان شێوە. ئەو بۆشاییە زیاتر لە دوو دەهەیە 
پڕنەکراوەتەوە! ئەوان چاالکوانی زێڕین بوون، چاالکوانێ بوون؛ 
بیریان تەنها لە تێرکردنی برسییەکان دەکردەوە، نەک پڕکردنی 

 گیرفان. بۆیە بیرکردنەوە لە پرکردنەوەی جێگایان ئەستەمە. 

علی مەحمود: شاپوور 

ژمارەیەکی قورس 

بوو...لەخەباتی جەماوەری لە 

کوردستان،"ئازا، ئيشكەر، 

پراگماتیگ، دەستپاک و 

خۆبەخش و لەخۆبردوو"، 

قابيليش بەهەمان شێوە. ئەوان 

چاالکوانی زێڕین بوون، 

چاالکوانێ بوون؛ بیریان تەنها 

لە تێرکردنی برسییەکان 

 دەکردەوە...
 

دیمانە لەگەڵ عەلی مەحمود؛ 
نووسەر و چاالکوانی مەدەنی و 

ساڵیادی تیرۆری  ١٢سیاسی لە 
هاوڕێیان و شاپور عەبولقادر و 

 قابیل  عادل دا
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بۆپێشەوە: چ بیرەوەریەکی تایبەتتان لەگەڵ 
 هاوڕییان شاپور یان قابیل هەیە؟

سەرەتا سوپاستان دەکەم بۆ شوان داودی: 
بەسەرکردنەوەم لەم یادەدا.. کەبۆمن گرنگی خۆی 

 هەیە و دەمگەڕێنێتەوە بۆ زەمەنێکیتر.
سەبارەت بە پرسیاری یەکەم چی بیرەوەرییەکم 
لەگەڵ شەهید شاپوردا هەیە...لە وەاڵمدا دەڵێم 
جاچی نییە؟ هەرچی بیرەوەری منداڵی و گەنجێتی و 
سیاسەت و کاری نهێنی و موجازەفە هەیە پێکەوە 
بووینە. شەهید شاپور بە تەمەن تەنها حەوت رۆژ 

لەدایک 167/نیسانی  6لەمن گەورەتر بوو، ئەو لە 
لە دایک بوومە، 167/ی نیسانی 3/بووە، من لە 

دایکی شەهید شاپور خوشکی باوکمە واتە من و 
ئەو خاڵۆزاو پورزا بووینە. دوای ئەوەی لە ساڵی 

باوکی شەهید شاپور بەدەستی پارتی شەهید 162/
دەکرێت، چونکە سەر بەباڵی مەکتەبی سیاسی 
پارتی دەبێت کە بە جەاللی ناسرابوون..دایکی 
شەهید شاپور و هەردوو منداڵەکەی شاپور و 
شیرین دەگەرێنەوە ماڵی باوکی لە گوندی 

کم خوارووی  05هەفتەغاری سەر بە قەزای داقوق 
کەرکوک...باوکم و چوار برای تری و دوو خوشکی 
هەموومان پێکەوە لە حەوشەیەکی گەورەدا 
دەژیایین، مامەکانم منداڵیان نەبوو ..تەنها باوکم 
نەبێت، من و براو خوشکەکانم لەگەڵ شاپورو 
شیرین پێکەوە لە ماڵێکدا وەکو خوشک وبرا پێکەوە 
گەورە بووین...تەنانەت لە خوێندنیش سەرەتایی و 
ناوەندی و ئامادەیی پیشەسازیش هەر پێکەوە 
بووین، لە بەشی ناوخۆیی ئامادەیی پیشەسازی 
کەرکوکیش هەر لەیەک ژووردا بووین لە ئاوارەیش 
هەر پێکەوە بووین. لە تەمەنی یەکساڵیمانەوە، واتە 

 113/ەوە تاوەکو کۆتایی ساڵی 162/لە ساڵی 
ساڵی شیرینی تەمەنمان پێکەوە بووە ... 5/واتە 

هەموو نهێنیەکی یەکترمان دەزانی وئاگاداری 
هەڵسوکەوتی یەکتربووین، و زۆریش لە خەمی 
یەکتردا بووین، تا هاوسەرگیریمان کرد و 
هەریەکەمان ماڵی خۆی دانا، تەنانەت لەماڵ 
دانانیشدا..سەرەتا دراوسێ بووین دوو شوقەمان 
بەتەنیشت یەکەوە لە باڵەخانەی د.عبدالرزاق دەباغ 
بەرامبەر گەراجی عەنکاوە لە هەولێر پێکەوە 
گرتبوو. کاری سیاسیمان لە رێکخستنە نهێنییەکانی 
کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستانەوە لە ساڵێ 

دەستیپێکرد... و لەکۆمۆنیستی کرێکاری لە 123/
پێکەوە  /11/یەک جودابووینەوە. دوای ڕاپەڕینی 

لەگەڵ هاورێ شەهید قابیل هەرسێکمان کۆمەڵەی 
ئاوارەکانی کوردستانمان لە هەولێر دامەزراند، وەک 
رێکخراوێکی جەماوەری کاریگەر لەو سەردەمەدا 
رۆڵی گەورەی بینی، خودی خۆی کاریگەری زۆری 
لەسەر من هەبوو چی لە کاری سیاسی و چی لە 

ئەو تەمەنە پڕاوپرە لەیادگاری  .خۆ پەروەردەکردندا
تاڵ و شیرین... هەرچەند بنووسم کۆتایی نایەت. 
سەبارەت بە شەهید قابیل کە ئامۆزای شەهید 
شاپور بوو بە هۆی خزمایەتیەوە یەکمان دەناسی، 
بەاڵم هاوڕێیەتی و نزیک بونەوەمان لە یەکتر 

..وەلەدوای ڕاپەڕینەوە 121/دەگەرێتەوە ساڵی 
بەهۆی ئاورەییمانەوە زیاتر لە یەکتر نزیک 
بووینەوە و لە ماوەیەکی کورتدا زۆر کاری 
گرنگمان پێکەوە ئەنجامدا. لەو سەردەمە زۆربەی 
خەڵک واڵتیان بەجێدەهێشت بەرەو هەندەران ئێمە 
هەرسێکمان بڕیارماندا نەڕۆین و لە کوردستان 
بمێنینەوە درێژە بە کاری سیاسی بدەین و خزمەتی 
کۆمەاڵنی خەڵک بکەین. دەسپێکی کارەکانمان 
دامەزراندنی کۆمەڵەی ئاوارەکان بوو... دواتر 
شەهید قابیل و خاتوو سروەی خوشکم پێکەوە 
هاوسەرگیریان کرد. هەرچەندە من لەگەڵیان 
نەچوومە ریزەکانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 

ی ئابی /3عێراق. بەاڵم هەر لەیەک نزیک بووین تا 
ئیتر لەوێوە زیاتر لەیەکتر دابراین. کەمتر  116/،

 ئاگامان لەیەک بوو تا شەهید بوونیان.
بۆپێشەوە: التان وایە چۆن دەکرێت تۆمەتبارانی ئەو 
کردەوە تیرۆریستیە و نەخشە داڕێژەرانی بەسزای 

 یاسایی خۆیان بگەن؟
شوان داودی: سەبارەت بەوەی چۆن دەکرێت 
تۆمەتبارانی ئەو کردەوە تیرۆریستیە و نەخشە 
داڕێژەرانی بەسزای یاسایی خۆیان بگەن؟ ئەوە 
پێش هەموو کەس و الیەنێک من بە ئەرکی حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاریی دەزانم بۆ ئەو کەیسە بە 
زیندوێتی بهێڵێتەوە، بەردەوام کاری لەسەر بکات تا 
ڕۆژی خۆی دێت. چونکە لە سیاسەتدا هیچ شتێک 
مەحاڵ نییە، دەبێت هەموو دەرفەتێک بقۆزرێتەوە بۆ 
قسەکردن لەسەری و ئاشکراکردن و ناساندنی 
تۆمەتباران. چی نەخشە داڕێژەران و چی هاندەران 

 و چی جێبەجێکارانی ئەو تاوانە.
بۆپێشەوە: یەکێک لەو کەسانەی کە ئەگەر هەیە و 
دەستی بۆ درێژ دەکرێت لەهاندانی تیرۆرکردنی 
شاپوور و قابیل ڕۆڵی هەبووبێت، لەم خوولەی 
دوایی پەرلەمانی عێراقدا لە دەستەی 

 سەرۆکایەتیدایە! ئێوە ئەمە چۆن لێکدەدەنەوە؟
سەبارەت بە مەال بەشیر کەپێشتریش شوان داودی: 

کوردستان بوو، ئێستا بوونی لە ئەندامی پەرلەمانی 
شوێنێکی وا گرنگ و هەستیاردا، لەواڵتێکی وەک 
عێراق و کوردستاندا، زۆر تاوانباریتر لەتاوان و 
کەیسی گەورەتردا لە پلەو پۆستی هەستیار تردان. 
بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەیەنێ کە بێ دەنگیان لێ بکرێت. 
عێراق ئەمڕۆ واڵتێکی بێ دامودەزگا و خاوەنی 
راستەقینەی ئیرادەی خۆی نییە، بە هاوکێشەی 
سیاسی ئەقلیمی و نێودەوڵەتی ئیدارە دەدرێت و 
بەحوکمی چەک بەرێوەدەبرێت. گەیشتنی مەال 
بەشیریش بەو پێگەیە، پەیوەندی بە هاوکێشەی 
ئەقلیمیەوە هەیە، بیرمان نەچێت پێشتر تۆمەتبارێکی 

 تری ئەو تاوانە ئەندامی پەرلەمانی کوردستان بوو!

شوان داودی: گەیشتنی مەال بەشیر بەو پێگەیە پەیوەندی بە  
هاوکێشەی ئەقلیمیەوە هەیە، بیرمان نەچێت پێشتر 

 تۆمەتبارێکی تری ئەو تاوانە ئەندامی پەرلەمانی کوردستان بوو!
دیمانە لەگەڵ شوان داودی؛ راوێژکاری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بۆ 
ناوچە جێناکۆکەکان و ئەندامی خولی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەرانی 

 مین ساڵیادی تیرۆری هاوڕێیان شاپور و قابیل دا...  ١٢لە عێراق... 

بۆپێشەوە: شاپوور و قابیل 
بەر لەوەی پەیوەست بن بە 
ڕێکخراوە سیاسییەکان و 
پاشان حزبی کۆمۆنیستی 
کرێکاریی، خۆیان دوو 
ڕابەری ناسراو و 
جەماوەری بوون، ڕۆڵی 
ڕابەری ئەوان لە ئاستی 
جەماوەری بێکاران و 
ئاوارەکاندا، تا چەندە 
هاریکار بوو لەوەی ئەو دوو 
تیکۆشەرە کۆمۆنیستە، ببنە 
ڕابەر لە حزبی کۆمۆنیستی 

 کرێکارییدا؟
سەرەتا ئەمەوێ ئەوەتان بۆ ڕاست بکەمەوە، کە ئەو دوو  عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(:

هاوڕێیە بەمانای وشەکە رابەری عەمەلی ئاوارەکان بوون نەک بێکاران. ئەو هاوڕێیانە 
هیچ چاالکییەکی وایان نەبووە لە نێو بێکاران و یەکێتی بێکاران لە کوردستان. ئەوان 
خۆشەویستی ئاوارەکان بوون و ڕابەرانی خۆڕسکی جەماوەریی بوون و هەلومەرجی 
تایبەتی ئاوارەکان هێنابووینە دەرەوە. ئەوان خۆیان نەسەپاندبوو بەسەر ئاوارەکاندا، 
بەڵکو ئەوە بزووتنەوەی دژی ئاوارەیی بوو کە پێ بەپێی هەنگاوەکانی ئەوان تا 
دەهات بەرینتر و فراوانتر دەبۆوە. پاشان میکانیزمی بوون بە ڕابەری ئەو هاوڕێیانە 
لەناو حیزبی کۆمۆنیستدا ئەگەر بە ڕاشکاوی بڵێم بڕیارێکی سیاسیی زۆر دروست 
نەبوو، چونکە ئەوە ڕاستە کە حیزبی کۆمۆنیست دەیهەویست لەگەڵ ڕابەرانی عەمەلی 
کرێکاریی و جەماوەریی لە توندوتۆڵترین پەیوەندیدا بێت کە ئەوە مافی سروشتی 
خۆیەتی، بەاڵم دەکرا حیزب ئەو پەیوەندییەی بە زیندوویی بهێشتایەتەوە و لە نزیکەوە 
کۆمەک و ڕێنوێنی بکردنایە، نەک ئەندامگیریی و بەرزکردنەوەی شاپوور بۆ ئاستی 
مەکتەب سیاسی، کە بە بڕوای من ئەم پرۆسەی ئەندامگیرییە ئەوەندەی زیانی بۆ 

 خەباتی جەماوەریی هەبوو، سوودی نەبوو.
ۆپێشەوە: شاپوور و قابیل، هێندە خۆشەویست بوون هەر کەسێک ئەوانی ناسی با، ب

 زوو دەبوو بە هاوڕێیان، ئەمە بۆچی دەگەڕێتەوە؟
شاپوور عەبدولقادر و قابیل عادل؛ سادە بوون، پاک  عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(:

بوون، دڵسۆز بوون، بەوەفا بوون، جیددی بوون، پێداگر بوون لەسەر 
بەرژەوەندیەکانی خەڵکی ئاوارەی کوردستان. ئەم دڵسۆزی و جیدیی بوونە وای 
دەکرد بەچاوێکی ڕێزەوە بڕوانیتە ئەو هاوڕێیانە و کارەکانیان. هەر ئەمەش وای 

 دەکرد خەڵک خۆشی بوێن و ببنە هاوڕێ و دۆستیان.
 بۆپێشەوە: چ بیرەوەریەکی تایبەتیان لەگەڵ هاوڕێیان شاپوور یان قابیل هەیە؟

ڕۆژانە ئەو دوو هاوڕێیەم لە کۆمەڵەی  ٣٣٣٠ساڵی  عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(:
ئاوارەکانی کوردستان دەبینی، کە ئەوکات بنکەی کۆمەڵەی ئاوارەکان و بنکەی یەکێتی 
بێکاران لە کوردستان لە باڵەخانەیەکدا بەتەنیشت یەکەوە بوون. ئێمە هەموومان لەو 
سەردەمە موفلیس و گیرفان بەتاڵ بووین )بێپارەبووین(. شاپوور و قابیل بە 

کۆمەڵەی  ٣٣٣٠هەردووکیان چەند دینارێکیان لە گیرفان بوو. جارێکیان هەر لە ساڵی 
ئاوارەکان ئەرزاقی )ئازووقە(ی وەرگرت بۆ ئاوارەکان. 
ئەو دوو هاوڕێیە شەو دانیشتن ورد حیساباتی... 

عەبدواڵ سڵێمان) مەشخەڵ(: شاپوور 

عەبدولقادر و قابیل عادل؛ سادە بوون، 

پاک بوون، دڵسۆز بوون، بەوەفا بوون، 

جیددی بوون، پێداگر بوون لەسەر 

بەرژەوەندیەکانی خەڵکی ئاوارەی 

 کوردستان...
 

دیمانە لەگەڵ  عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(؛ 
 ١٢شاعیر و نووسەری کرێکاری، لەساڵیادی 

ساڵ تیرۆکردنی هاوڕییان شاپور عەبدولقادار 
 و قابیل عادل دا
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بۆپێشەوە: ڕۆڵی شاپور و قابیل، لەناو 
ئاوارەکان، یەکێتی بێکاران و بزووتنەوەی 

 ی ژنان چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ یەکسانیخوازانه
 

رو  شاپورو قابیل دوو ڕابهگۆران عەبدواڵ: 
كان  ی ناو ئاواره سته رجه ڵسوڕاوی به دوو هه

ربوون و  توانین بڵێین؛ ڕابه بوون. ده
ی  ندی خۆڕسكانه تمه ڵسوڕاوبوون، دوو تایبه هه
برد  ستیان نه مان ده بوون. ئه  م دوو ئینسانه ئه

هۆكاری تیۆری و خواستی  بۆڕێكخراوبوون به
ستیان برد  ده  مان كه سیاسیەكان. ئه  ڕێكخراوه

كاتێكدا بوو   ، له ڵكی ئاواره بۆ ڕێكخستنی خه
ی كوردستان) هەولێر  كه وره گه  رسێ شاره هه

شارو   ودهۆک و سلێمانی( به
  ڵكی ئاواره، خه  پڕبوون له  وه كانییه شارۆچكه

تاییترین  ره سه  شبوون له بێبه   كه
خۆشیان   م هاوڕێیانه كانی ژیان. ئه پێداویستییه

مان باری  ڵكی ئاواره و هه خه  شێك بوون له به
مان  . ئه بوو ییان هه ناجێگیری و شپرزه

تی  ری ژیانی تایبه سه دوای چاره چوون به نه
  كه گشته  مان خۆیان له وتن، ئه كه خۆیاندا نه

بێ  بڕاند. ڕۆشن بوو الیان به دانه
نجام  ئه  كان به ری كێشه سه ڕێكخراوبوون چاره

 ناگات.
ی  ڵه شاپورو قابیل پردی لێكگرێدانی كۆمه

كێتی بێكاران،  یه  كان بوون به ئاواره
خۆی  ربه ی سه كان و ڕێكخراوه خانه سته خه

ی كاری  وه پێشه  بردنه ئافرەتانەوە بۆ 
واو  یی. دوو ئینسانی ته ری و ڕێكخراوه ماوه جه

  مافه  ر بوون له رگریكا بڕوادار و به
تیۆر و پراكتیك.   كانی ژنان به كسانیخوازه یه
  ڕێكخراوه  ی كه وه وان زۆر ڕۆشن بوون له ئه

كگرتوو پاڵپشتی  بێت یه رییەكان ده ماوه جه
 ستهێنانی داخوازیەكانیان. ده كتر بن بۆ وه یه

ی  ڕێكخراو  شاپور و قابیل و شوان داودی
كوردستان" یان   كان له ی ئاواره ڵه "كۆمه
ی  مین ڕێكخراوه كه یه توانین به زراند. ده دامه
پاش  كوردستان بیناسێنین له  ری له ماوه جه

ئاستێكی   توانرا له .  ٣٣٣٣شوراكانی ئازاری 
و پاشا  ن و له كان ڕێكخراوكه فراواندا، ئاواره

وت  سكه ندین ده ی كوردستاندا چه ردانییه گه
  م ڕێكخراوه . ئه ڵكی ئاواره ستبێنن بۆ خه ده وه
كاری  ی له درووسته  ته قڵیه و عه هۆكاری ئه  به

  تدا كه و دیبلۆماسییه  ڕێكخستن و ئیداره
  ڵگری بوو، توانیان له ی هه تیەكه رایه ڕابه
ئاستێكی فراوانی   كی كورتداو له یه ماوه

بكات و  شه  ولێر و سلێمانی گه كانی هه سنووره
زگا  ن دام و ده الیه و له  وه، ری بێته ماوه جه

رێمی  هه  له  ی كه وكاته خێرخوازەكانی ئه
رس و  بوو بناسرێت. ده كوردستان بوونیان هه

بواری   له  و هاوڕێیانه و ڕۆڵی ئه به  جره ته
ریان  سه بێت وردتر له ری ده ماوه كاری جه

ربكرێت  سه یان له ستین و قسه بووه
  وه داخه به  ، كه به جره رس و ته رگرتنی ده بۆوه

كو پێویست  وه  نه و الیه تا ئێستا ئه هه  پێم وایه
م دوو  كانی ئه یاده  له  دراوه گرنگی پێنه

تیس  یان زۆرتر قه وه دا. یادكردنه هاوڕێیه
ئیحساساتیەكان،   نه بۆ الیه  وه ته كراوه

ك فۆرمدا  یه موو ساڵێك له ك هه یه وه یادكرنه
  وه كاتێكدا یادكردنه  ، له وه كاته ده خۆی دووباره

 ئامانج.  خۆیدا ناكرێت بكرێته له
 

بۆپێشەوە: شاپورو قابیل، بە جیا لەوەی دوو 
رابەری بزووتنەوە جەماوەرییەکانی وەکو 
ئاوارەکان و بێکاران بوون، هاوکات دوو 
کەسایەتی سیاسی کۆمۆنیست بوون، تا چەندە 
کۆمۆنیست بوون و سیاسی بوونی ئەو 
هاوڕێیانە ڕۆڵی هەبوو لەبەرەوپێشەوە بردنی 

 بزووتنەوە جەماوەرییەکاندا؟

 
وێت بڵێم، هیچ  مه تا ده ره سهگۆران عەبدواڵ: 

كێتی  ی یه وكاته تا ئه   و دوو هاوڕێیانه كێك له یه
ری بوو  ماوه بێكاران ڕێكخراوێكی كارا و جه

كێتی بێكاران  ی بااڵی یه ندامی لیژنه وان ئه ئه
ی  ڵه ری كۆمه رو ڕابه زرێنه وان دامه بوون. ئه نه

ناو  ر واش له كانی كوردستان بوون، هه ئاواره
 ڵكدا ناسرابوون. خه
تی  ك ماهیه تی كۆمۆنیستی وه سڵه ر خه گه ئه

  وه ڵێ ئه ڵێم به یربكرێت، ده سڵی ئینسان سه ئه
بوو وای لێیان كرد شان    یه گیزه نه و ئه ئه
  ڕێكخراوه شانی هاوڕێكانیتر له به
ن،  كاربكه  ناسه ریەكان تا دوا هه ماوه جه
و  ڵكی ئاواره  پێناوی باشتركردنی ژیانی خه له

  ی كوردستان كه خته سه  و ڕۆژگاره بێكار له
ژێر  اڵتدارێتی، له سه ده ردانی رباری پاشاگه سه

 ینااڵند. مارۆی ئابوریشدا ده باری دوو گه
بۆپێشەوە: شاپورو قابیل، چەندین 
تایبەتمەندێتی ڕابەریان تیا بوو، 
بەرجەستەترین تایبەتمەندیەکانی رابەری ئەو 

 هاوڕێیانە چی بوو؟
 

یی، كاری  خۆبورده لهگۆران عەبدواڵ: 
ی واقیع و  وه وام، توانای خوێندنه رده به
 ڵی. گه وت كردن له ڵسوكه هه

ژمارەی... ئاوارەکانیان کرد و 
ئازووقەکانیان بەپێی 
سەرژمێرییەکەی خۆیان ئامادەکرد، خۆشیان وەکو 
کەسێکی ئاوارە حیسیەکیان )بەشە ئازووقەیان( وەک هەر 
ئاوارەیەک بۆ خۆیان دانا. دوای ماندووبوونێکی زۆر، بۆ ڕۆژی 

دوایی و دابەشکردنی ئازووقەکە بەسەر ئاوارەکان، قابیل و 
شاپوور هەر ئەو چەند دینارەیان لە گیرفان بوو کە پێشتر 
پێیان بوو. شاپوور وتی ڕەنگە کەسانێک یان الیەنێک هەبێ 
بڵێن سەرپەرشتیاری ئاوارەکان قەپاتن بۆ خۆیان... نازانن 
دینارێکی ئەم ئازووقەیە نەچۆتە ئەم گیرفانەوە، جگە لە بەشە 

ئازووقەکەی خۆم. ئەمە ئەسڵ و واقیعیەتی ژیانی ئەو 
 هاوڕێیانە بوو.

 ٧٣٣/مانگی نیسانی 

كان بوون  ی ئاواره ڵه گۆران عەبدواڵ: شاپورو قابیل پردی لێكگرێدانی كۆمه
  ئاەرئتانەوئخۆی  ربه ی سه كان و ڕێكخراوه خانه سته كێتی بێكاران، خه یه  به

 یی ری و ڕێكخراوه ماوه ی كاری جه وه پێشه  بردنه بۆ 
گۆران عەبدواڵ)ناسراو بە گۆرانی دەنگەکان(؛ هاوڕێی هەردوو هاوڕێیان دیمانە لەگەڵ 

شاپوور و قابیل، ئەندامی لیژنەی بااڵی یەکێتی بێکارانی کوردستان بووە لە ناوەڕاستی 
. وەک ڕۆژنامەنووسێکی سەربەخۆ و پێشکەوتنخواز کاردەکات و ٢٩٩١ساڵی 

 دامەزرێنەری سایتی دەنگەکانە...

لەهەر جێگایەک 
ستەم و 

نابەرابەری 
هەبوو ئەوان 

لەوێ بوون، لە 
 ڕیزی پێشەوە

 
ئەم مانگ بیست یەک ساڵ تێپەردەبێت،  ٣٣

بەسەر تیرۆری هاوڕییان شاپورو قابیلدا، کە 
لەالیەن باندێکی ئینسانکوژی ئیسالمییەوە، لە 
ژێر سایەو ژینگەی دەسەاڵتی 

 پارتیدا...تیرۆرکران.
شاپورو قابیل... دوو رابەری کۆمۆنیست و 
بێخانەوالنەکان، رابەری ئاوارەکان و 
بزوتنەوەی دژی بێکاری و یەکێتی بێکاران... 
تیکۆشەرانی ئاکسیۆنە کرێکارییەکان و 
لێبراوانی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی 

 ژنان...بوون.
لەهەر جێگایەیەک ستەم و نابەرابەری هەبوو 
ئەوان لە ریزی پێشەوە بوون بۆ نەهێشتنی... 
لەهەر شوێنێک راسانێک هەبوو ئەوان 
داینەمۆو جوڵێنەری بوون. لەهەر گۆشەیەک 
هاوارو ناڵەی ئینسانی زوڵم لێکراو دەبیسترا، 
ئەوان دەنگی رەسای لەبەین بردنی ئەو 
زوڵمە بوون... کاتێك ئاوارەیی و بێخانەو 
النەیی یەخەگیری هاواڵتیان دەبێت... ئەوان 
دەبنە رەمزی وەستانەوە بەرووی ژیانی 
ئاوارەیی و بێخانەو النەیداو کۆمەڵەی 
ئاوارەکان دروست دەکەن... کاتێک بێکاری 
بێداد دەکات، ئەوان دەبنە رابەری بێکاران و 
رێكخراوەی یەکێتی بێکاران، کاتێک شەڕی 
دەسەاڵتی ناوخۆیی حزبەکانی کوردستان 
دەبێتە مۆتەکەو کابوسی سەر دڵی خەڵکی 
کوردستان، ئەوان دەبنە رەمزی بزوتنەوەی 
دژی شەڕ. کاتێک ژنان ستەمیان لێدەکرێت، 
ئەوان دەبنە تیکۆشەری بزوتنەوەی 
یەکسانیخوازی ژنان و دەبنە لمۆز شکێنی 
پیاوساالری. کاتێک بزوتنەوەی کرێکاریی و 
ریزگرتن لە بۆنە کرێکارییەکان دەبێتە 
نەریت، ئەوان رێکخەرو رابەری ئاکسیۆنە 
ئایارییەکان دەبن و دەبنە رەمزی وەستانەوە 
بەرووی ستەمی چینایەتی و بڵندگۆ بەدەستی 
رزگارییان... خۆ کاتێکیش بزوتنەوەی 
کۆمۆنیستی و کرێکاریی دەست دەبات بۆ 
خۆ ریكخراوکردن، ئەوان بە شوروشەوقەوە، 
دەبنە چاالک و هەڵسوراویی و دەبنە 

 کاراکتەری رابەری ئەو حزبە...    

15 
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تێبینی: گێڕانەوەی ئەو مـێـژووە بە مەبەسـتـی 
الیەنکاری و ئیبرازکردنی هیـچ کەس و گـروپ 
و مەحفەل و ڕێکخستنێکی ئەو سـەردەمە نـیـیە 
بە قەدەر ئەوەی کە مەبەستی سـەرەکـی تـێـیـدا 
ـــژووی چەپ و  ـــی مـــێ ـــدان ـــشـــان ـــی ـــا پ ـــه تەن
کۆمۆنیستەکانە لەو سـەردەمەدا. پـیـشـانـدان و 
گێڕانەوەی مێژوویەکی ئەو سـەردەمەیە کە لە 
دەمــی کەســی یەکەمەوە پــیــشــانــی دەدات کە 
کــۆمــۆنــیــســتەکــان چەنــدە ڕۆڵــی کــاریــگەریــان 
هەبووە هەم لە ڕاپەڕین و هەم لە پـێـکـهـێـنـانـی 
شوراکاندا. بـۆیە گـێـڕانەوەی ئەم مـێـژووە بە 
مەبەســتــی بە ئەنــدازیــارکــرنــی هــیــچ کەس و 
تاقمێک نـیـیە بە دیـاریـکـراوی لە پـێـکـهـێـنـانـی 
شوراکاندا بە گشتی و پێکهێنانی شورای دۆڵـی 
بازیان دا بە تایبەتی، ئەوەندەی مەبەسـت لـێـی 
خســــتــــنەڕووی راســــتــــیەکــــانە لە دەوری 
کۆمـۆنـیـسـتەکـان لە کـۆمەڵـگەی کـوردسـتـانـدا 
ــن و دەورەی  ــی لە راپەڕی ــوەی عەلەن بەشــێ

 شوراکاندا.
 هەڵکەوتەی جوگرافی دۆڵی بازیان

 
ــتە بەشــی  ــبەن دەکەوێ ــری ــان تەق ــازی ــی ب دۆڵ
خوارووی ڕۆژئاوای شاری سلێـمـانـی. ڕێـگـای 
ســلـــێـــمـــانـــی کەرکـــوک بەو دۆڵەدا دەڕوات. 
پێکهاتەی دانیشتـوانـی دۆڵـی بـازیـان لە کـاتـی 

 ڕاپەڕین و شوراکاندا بریتی بوو لە: 
ــی،   ــاڵی ــاحــیەی ئەڵ ــیەوە : ن ــان ــم ــێ لە الی ســل

ئــۆردوگـــای ئەڵـــاڵیــی، نــاحـــیەی بـــازیــان و 
ــاڵ، ئــۆدروگــای  ــن ــاحــیەی تەی ئــۆردوگــاکەی، ن

، ئـۆدوگـای ٣تەیناڵ، ئۆردوگای بازیانی ڕەقەم 
، وە /باینجان و گوندەکەی، ئۆردوگای ڕەقەم 

کۆتاییشـی بە ئـۆردوگـای گـۆپـاڵە دێـت لەالی 
 بەردەقارەمانی دەربەندەکە.

لەبەر ئەوەی دۆڵـی بـازیـان دەکەوێـتە نـێـوانـی 
کەرکوک و سلێمانی، بۆیە ڕاپەڕیـن تـێـیـدا زۆر 
زەحمەت ترو ترسناکـتـر بـوو لە سـلـێـمـانـی و 
شوێنە حدودیەکانی تـر. ئەگەرسـلـێـمـانـی پـاک 
نەکرێتەوەو لە بازیان دەستـپـێـبـکـرێـت ئەوە بە 
دڵنیایـیەوە وەک کـارێـکـی خـۆکـوژی سـەیـری 

 دەکرا لەو زەمانەدا.
ـــای  ـــوان ـــرمەوەو ت ـــێ ـــژوو ئەمە دەگ ـــۆ مـــێ ب
بەرەنگاریشم هەیە بە دڵنیایەوە لە تەواوی ئەو 
مێژووە. ئەم ناوانەی کە لێـرەدا مـن هـێـنـاومـن 
ڕۆڵــی کــاریــگەریــان هەبــوو لە هەڵــخــڕانــدن و 
جۆش و خڕۆش پێدانی خەڵکـی ئـۆردوگـاکە لە 
ڕاپەڕیندا. ئێرە شوێنی ئەوە نییە کە من بـاسـی 
هۆکـارو فـاکـتەرەکـانـی ڕاپەڕیـن بـکەم. خەڵـک 
بەگشتی لە حکومەتی بەعس وە زاڵە هاتبوو وە 
لێی تووڕەو پڕ بوو. بەاڵم بە کـورتـی دەتـوانـم 
بڵێم کە چەپ و کۆمۆنیستەکان لە الیەکەوەو لە 
الیەکی تریشەوە الوازی دەزگاکانی حـکـومەتـی 
ــان بە  ــی ــوون ــب ــک ــاوچەکەداو خەری بەعــس لە ن
دامـرکــانــدنەوەی ڕاپەڕیــنــی خــواروو هەروەهــا 
ڕۆڵـی ئەو دەوڵەتـانەی کە لە عــێـڕاقــیـان دەدا 
هاوکاربوون لەوەی کە خەڵـک ڕاپەڕێـت. هەر 
لەم ڕوانــگەیەشــەوە ئەم کــۆمــۆنــیــســتــانەی 

تـوانـیـان هەر لە  ٣ئۆردوگای بازیـانـی ڕەقەم 
ــی زووی ڕۆژی  ــان ــازارەوە بە ٦بەرەبەی ی ئ

سەدان لە خەڵکی گەڕەکە جۆراوجۆرەکانی نـاو 
ــیــان و  ــنە دەر لە مــاڵەکــان ــن ئــۆردوگــاکە بــهــێ
بیانڕژێننە سـەر شـەقـامەکـان و بەرەو ڕووی 
دام و دەزگاکانی حکومەتی بەعسیـان بەرن کە 

 لە نێو ئۆردوگاکەدا بوون.
ی ئــازار ڕاپەڕیــن دەســتــی ٢لە ڕانــیە ڕۆژی 

پێکردو ڕانیە پاک کرایەوە. لە دۆڵی بـازیـانـیـش 
ــات ٦ڕۆژی  ــازار ســەع ــی لە ٠ی ئ ــان ی بەی

لە گەڕەکــــــی  ٣ئــــــۆردوگــــــای ڕەقەم 
جوامێریەکانەوە دەستی پێکـرد. جـێـگەی بـاسـە 
کە نـووسـەری ئەم بـیـرەوەریە هـاوسـێـی ئەم 

 /ئۆردوگای ڕەقەم  ٣گەڕەکەبوو. دوای ڕەقەم 
ئینجا ناحیەکەو شوێنەکانی تری دۆڵی بازیـانـی 

ی دوانــیــوەڕۆ تەواوی ٣گـرتەوە. تــا ســەعــات 
دۆڵــی بــازیــان پــاکــکــرایەوە لە تەواوی دام و 
دەزگا سەرکوتکەرەکـانـی ئەوکـاتـی حـکـومەتـی 

 بەعس.
ئەوکات کە نووسەری ئەم بیـرەوەیەو چەنـدیـن 
ــی  ــێــشــڕەوان ــدامــی دەســتەی پ کەســی تــر ئەن
ـــتـــاریـــا بـــوویـــن و لەگەڵ گەڕەکـــی  ـــی پـــڕۆل

هـاوسـێ  ٣جوامێـریەکـانـی ئـۆردوگـای ڕەقەم 
بووین، ڕۆڵی بەرچاو و کاریـگەرمـان نـوانـد لە 
هــێـــنـــانە مەیــدان و ڕاپەڕانـــدنــی  خەڵـــکـــی 
ئۆردوگاکە. شانە ڕێکخستنەکەی ئێمە کە سـەر 
بە دەسـتەی پـێـشـڕەوانـی پـڕۆلـیـتـاریـا بـوویـن 
بریتیبووین لە: موحەمەد عـوسـمـان بەرپـرسـی 
ــرای مــوحەمەد، شــوان  ــالی ب ــدوڵ شــانە، عەب
عەزیز، پـورە بەهـێـی بـایـنـجـان، وە هەروەهـا 
ــی ڕاســتەوخــۆی  ــاران ــاوک ــن. بەاڵم ه حــوســێ
ــدام  ــوون و هەروەک ئەن ــان هەب شــانەکەشــم
ڕۆڵــیــان دەبــیــنــی و شــارەزابــوون بە هەمــوو 
جمـوجـۆڵ و کـارێـکـی ڕێـکـخـسـتـنـمـان. تەنـهـا 
جیاوازیەک کە لەگەڵ ئێمەدا هەیـان بـوو ئەوان 
ــوو  ــاو شــانەدا نەب ــان لە ن ــاوی بە ڕەســمــی ن
هەروەها ئابوونەی ڕێـکـخـسـتـنـیـشـیـان نەدەدا. 
ئەمــانەش حەســەنــی بــرای حــوســێــن، مــیــنــای 
خوشکی حوسێن، عومەری برای شوان عەزیـز 

 وە ئایشەی خوشکی شوان عەزیز بوون .
ــان بە تەواوی ٦ڕۆژی  ــازی ــی ب ــازار دۆڵ ی ئ

ــی  ــوان ــێ ــکەوە و کەوتە ن ــی خەڵ کەوتە دەســت
سلێمانی و کەرکوکەوە کە هێشتا هیچ کـام لەم 
دووالیە ڕاپەرینیان نەگەیشتـبـۆیـێ و لە دام و 
دەزگای بەعس پاک نەکرابوونەوە. بۆیە بازیـان 
ــرســی  ــوان دوو بەرداشــەوەو ت ــێ ــوە ن ــب کەوت
پلیشانەوەو جیق پێـهەڵـهـێـنـانـی هەبـوو لەالیەن 
هەردووک بەرەی الی سلێمانی سوپای بەعـس 

 و بەرەی الی کەرکوکی هەمان سوپا. 
ی ئازار سلێـمـانـی ڕاپەڕیـنـی کـردو و ٠ڕۆژی 

ئەوێــش پــاکــکــرایەوەو ئــیــتــر ئــێــمە لە بــازیــان 
ــر  ــت ــی ــکە ئ ــارامــی کــرد. چــون ــمــان بە ئ هەســت
دەمانزانی کە ئەگەر بێت و ترسـیـش پەیـدابـێـت 
لەسەر ژیانمان ئەوە ئـیـتـر ڕێـگەی سـلـێـمـانـی 
هەیەو دەتـوانــیـن بەرەو ســلـێــمـانــی بــڕۆیـن و 

 لەوێشەوە بڕۆین بۆشوێنێکی تر.
ی ئازار نیوەڕۆکەی  بە یەک مەنجەڵـی ٣ڕۆژی 

گەورەی یاپراغەوە )دۆڵمە( سەمیرە ئەحمەد لە 
سلێمانیەوە خۆی گەیاندە مـاڵـمـان لە بـازیـانـی 

و تەواوی وردەکاری پـاک کـردنەوەی  ٣ڕەقەم 
سلێمانی بۆ باسکردین. ئەو پێی وتین کە خـۆی 
ڕاستەوخۆ شاهیدی ئەوە بووە کە کۆمۆنیـسـت 
و چەپەکان چ ڕۆڵێکی کـاریـگەریـان هەبـووە لە 
پاککردنەوەی سلێمانیدا. ئەم نـیـوەڕۆیە هەمـوو 
ئەو ناوانەی کە لەسەرەوە هێناومن بـێـجـگە لە 
موحەمەد عوسمان و عەبـدوڵـاڵی بـرای ئـیـتـر 
ئەوانی تـر هەمـوومـان بەیەکەوە بە کەیـف و 
خۆشیەوە یاپڕاغەکەمان خوارد. دوای نـیـوەڕۆ 
سەمیرە داوای لە من و پورە بەهێـی بـایـنـجـان 
کرد کە لەگەڵیا بڕۆیـن بـۆ سـلـێـمـانـی و شـەو 

ی ٣لەوێ بین. وە بۆ بەیـانـیەکەی واتە ڕۆژی 
ئازار بمان بـات بـۆ سـەیـری ئەمـنە سـورەکە. 

سەمیرە وتـی بـۆ ئەوەی هەمـوو ئەو ئەمـنـانە 
ــکــی داخ لە دڵەوە  ــن کە لەالیەن خەڵ ــی ــن ــی ــب ب
کوژراون و هێـسـتـا الشـەکـانـیـان لەو مەیـدانە 

 کەوتوون.
من لێرەدا ناکرێـت ڕۆڵـی ڕاسـتەوخـۆی نـوری 
بەشیر پـیـشـان نەدەم لە ڕێـنـمـایـی و پـێـدانـی 
زانیاری و ئامۆژگاری کۆمۆنیستانە بـۆ هەمـوو 
ئەو ناوانەی کە لێرەدا هاتوون. هەروەها ڕۆڵـی 
خەسرەو سایە و سامان کەریم.  من ئەو کـات 

کەسەم بەو ناوانەوە نەدەناسـی  ٠هیچ کام لەو 
بەڵکو بە ناوە ڕاستیی و ئەصڵیەکەی خۆیـانەوە 
دەمناسین. بێجگە لە سەمیرە ئەحمەد کە هێشتا 
هەر هەمان نـاوی هەیە. زۆریـش سـوودم لـێ 
 دەبینین و زۆریش لەگەڵ ئێمەدا ماندوو بوون.. 
بۆ مێژوو دیسان دەبێت ناوی سەمیرە ئەحـمەد 
و پورە بەهێی باینجان هەمیشە لە یادم بن ئەو 
ــی هەڵســوڕاو، ئەو دوو  دوانە وەک دوو ژن

کـۆمـۆنـیـسـتـی بە فـیـعـلـی چـاالک و  /کەسـە 
ماندووی ڕێگای کۆمۆنیستی بـوون. ئەو دوانە 
نەبانایە ئـێـمە شـانەی ڕێـکـخـسـتـنەکەمـان نەی 
دەتوانی ئاگاداری ئاڵـوگـۆڕیەکـانـی نـاو شـاری 
سلێمانی و خەبەرو باسـەکـان بـێـت. ئەو دوانە 
ڕۆڵی تەتەریشیان دەبیـنـی لە نـێـوانـی ئـێـمە و 
سلێمانیدا. هەر کاتێک ئێمە بەرچـاومـان ڕۆشـن 
نەبایە و نەمان زانیبایە چی بکەین و چی بڵێـیـن 
ئەوە پورە بەهێمان دەنارد بۆ سلێمانی بـۆ الی 
هاوڕێیانی ئەوێ و هەر کاتێـکـیـش هـاوڕێـیـانـی 
سلێمانی بیانویستبایە شتێک بە ئێمە بڵێـن ئەوە 
بێ سێو دوو هەر سەمیرە بوو کە ئەو کـارەی 

 بکردایە.
 بنکەی شورای دۆڵی بازیان

هەر دوای ئەوەی کە سلێمـانـی پـاک کـرایەوەو 
شوراکانی سلێمانـی پـێـکـهـێـنـران و  دەنـگـیـان 
دایەوە لە هەموو کـوردوسـتـانـدا، ئـێـمەش ئەو 
ناوانەی کە لەسەرەوە هێنان هەر دوای ئەوەی 
کە دۆڵی بازیان و سلێمانی پاک کـرانەوەو دام 
و دەزگای بەعسیان تێدا نەمـا، بە ڕێـنـمـایـی و 
هــاوکــاری ڕاســتەوخــۆی ســەرەوەی دەســتەی 
پێشڕەوانی پڕۆلیتاریا، پێکهێنانی بنکەی شورای 

 بازیانمان ڕاگەیاند.
کۆبوونەوە و کاری هاوبەشمان لەگەڵ 

 رەوتی کۆمۆنیست 
من لەالیەن  ٣٣٣٣ی ئازاری /٣ئێوارەی ڕۆژی 

بەرپرسی شانەکەمانەوە پێم ڕاگەێنرا کە دەبێت 
شەو لەگەڵ هـاوڕێـیـانـی ڕەوتـی کـۆمـۆنـیـسـت  
لەسەر پێشنیاری ئەوان دابنیشین و کۆبوونەوە 
بکەین. ئەو وتی کە پێی باشە من و عـبـدوڵـالی 
براشی لەگەڵ بین لەو کۆبوونەوەیەدا. من هـیـچ 
خەبەرم نەبوو لەگەڵ چەند کەس و ئەو نـاوانە 
کێن کە دەبێـت کـۆبـوونەوەیـان لەگەڵ بـکەیـن. 
موحەمەد تەنها وتی ئەمانە هاوڕێـیـانـی ڕەوتـی 
کۆمۆنیستن. تەنانەت ئەو شوێـنەشـی واتە ئەو 
ماڵەی پێ نەوتم کە بـۆ شـەو کـۆبـوونەوەکەی 
تێدا ئەنجام دەدەین. ئەم پێشنیـارەم قەبـوڵـکـرد. 
شەو موحەمەد عوسمان و عەبدوڵاڵی بـرای و 
مـن وەڕێــکەوتــیــن. مــوحەمەد خەبەری هەبــوو 

 کێن ئەوانەو لە چ ماڵێک کۆبوونەوە دەکەین.
هەرسێکمـان وەڕێـکەوتـیـن بەو شـەوە بە نـاو 

دا. گەیشتینە ناو ٣کۆاڵنەکانی ئۆردوگای ڕەقەم 
گەڕەکی هێرۆییەکان. موحەمەد لە پێشـمـانەوەو 

ئــێــمەش بە دوایەوە.  
موحەمەد لە دەرگای 

ڕۆڵی چەپ و کۆمۆنیستەکان لە 
 ی دۆڵی بازیان !یدامەزراندنی بنکەی شورا

بیرەوەریەکی کورت لەسەر بنکەی 
 شورای دۆڵی بازیان
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ماڵێکی دا لە ناو گەڕەکـی هـێـرۆیـیەکـان. ژن و 
پیاوێک هاتن دەرگایان کـردەوەو مـوحەمەدیـان 

 دەناسی و من و عەبدوڵاڵیان نەدەناسی.
لە ژوورەکەدا ژن و پیـاوەکە کە دەرکەوت ژن 
و مێرد بوون و پیاوەکە بە مامۆستـا مـوحەمەد 
ناوی دەهێنراو ئەوانەی کە لەوێش بـوون وەک 
میوان و وەک هاوڕێیانی ڕەوتـی کـۆمـۆنـیـسـت 
وەک کە مــوحەمەد عــوســمــان بە مــنــی گــوت 

 -/فەتــاح مــیــرزا مەمەنــد  -٣ئەمــانە بــوون : 
بەهرەی هاوسەری، تانیا)شوکری( وە مامۆستـا 
موحەمەدی هـێـرۆیـی کە خـاوەن مـاڵەکە بـوو 

 هەروەها  هاوسەرەکەی.
هاوڕێیانـی ڕەوت بە ئـاشـکـراو بە ڕوونـی بە 
ئێمەیان ڕاگەیاند کە دەبێت هـاوکـاریـان بـیـن و 
کــاری هــاوبەش بەیەکەوە ئەنــجــام بــدەیــن و 
دەست بکەیین بە چـاالکـی نـوانـدنـی شـورایـی.  
ئـــیـــتـــر هەمـــوو الیەکـــمـــان ڕێـــکەوتـــیـــن کە 

 ٣کۆبوونەوەی جەماوەری لە بـازیـانـی ڕەقەم 
ی ئـازار واتە بـۆ  ٣٠ئەنجام بدەین لە ڕۆژی 

 بەیانیەکەی.
لێرەدا دەستمان کرد بە میکانزمی ئەنـجـامـدانـی 
کۆبوونەوەکەو جۆری شیعارەکان و ناوەڕۆکـی 
قســەوبــاســەکە بــۆ جەمــاوەر. بەاڵم مەخــابــن 
ئەوکات ئێمە هەردووالمان فـۆکەسـمـان لەسـەر 
ئەوە بوو کە کـۆبـوونەوەکە مـۆرکـی خـۆمـانـی 
لەسەر بدەین. واتە هـاوڕێـیـانـی ڕەوت هەوڵـی 
ئەوەیان دەدا کە دەبـێـت نـاوی ڕەوت لەسـەر 
شیعارەکان ببێ. بەڵگەو بەهـانەیـان بـۆ ئەوەش 
ئەوەبــوو کە پــێــشــنــیــارەکە هــی ئەوانە لە 
ــــریشــــەوە ڕەوت  ــــی ت الیەکەوەو لە الیەک
بەرباڵوترو ناسراوتـرو گەورەتـرە لە دەسـتەی 
پێشڕەوان. ئێمەش بەڵگەو بەهـانەمـان ئەوەبـوو 
کە ئەم ئــۆردوگــایە جــێــگە نــفــوزی دەســتەیەو 
تەواوی ئەو خەڵکەی کە ئێمە بەتەماین قسەیـان 
لەگەڵدا بـکەیـن کەس و نـاسـیـاو و هـاوڕێ و 
دۆستی ئێمەن. ئێمە دەمان گـوت کە بە دەیـان 
لە ژنان و پیاوان ئامـادەن سـبەیـنـێ بە قسـەی 
ئێمە بـێـنە سـەر شـانـوی قسـەوبـاس و ڕەئـی 
خۆیان بڵێن. تەنانەت ئەوە ئێمە بوویـن دەبـوایە 
کــارە ســەرەتــایــیەکــان و ئــامــادەکــاریەکــانــمــان 
ڕاستەوخۆ بگرتایەتە ئەسـتـۆ بـۆ ئەنـجـامـدانـی 

 کۆبوونەوە جەماوەریەکە.
 

ــکەوت و لەســەر  ــێ ــاســەکــان گــرژی ت قســەوب
پێشنیاری موحەمەد عوسمان ئێـمە بـڕیـارمـانـدا 
کۆبوونەوەکە بەجێ بێڵین. بەاڵم من لەگەڵ ئەو 
بــڕیــارەی مــوحەمەد نەبــوم و پــێــم بــاش بــوو 
بگەینە ئەنجام. من پێشنیارم کرد با نـاوی هەم 
ڕەوت و هەم دەسـتە بەسـەر نـوسـراوەکـانەوە 
بێت. هەموویان ئەو پـێـشـنـیـارەیـان بەدڵ بـوو. 
بەاڵم موحەمەد پێـی وابـوو هـاوڕێـیـانـی ڕەوت 
پەشیمان دەبـنەوەو لە دیـدی ئەوەوە گـومـانـی 

 هەبوو. 
بڕیاری ڕۆیشتنـمـان دا.  بەاڵم بەهـرەو فەتـاح 
ئومێدی ئەوەیان بە من هەبوو کە هـیـچ نەبـێـت 
هاوکاریان بین لە پەیـداکـردنـی چەنـد ژنـێـک و 
کـچـێــک بــۆ سـەر شـانــۆ بـۆ وتـنــی ســروودی 
ئینتەرناسیۆناڵ و وتنەوەی چەند شیعارێکی تـر 
کە نێـر و مـێ بە یەکەوە بـاشـتـر دەردەچـوو. 
تەنانەت بەهرە ڕووی کـردە مـوحەمەدو وتـی: 

ئەگەر یەک کەسیشم بـۆ ئـامـادە نەکـرێـت مـن 
بەتەنیا خۆم دەچمە سەر مەسرەحەکەو دەسـت 
دەکەم بە وتنەوەی شـیـعـارەکـان و قسـەوبـاس 

 پێشکەش دەکەم، ئیتر خەڵک هەر دێت.
ئێمە ڕۆیشتین و لە ڕێگا مشت مـڕمـان لـێـپەیـدا 
بوو. من وتـم دەبـوایە ڕازی بـایـن .عەبـدواڵی 
براشی لەگەڵ ڕەئی مـن بـوو. ئـیـتـر مـوحەمەد 
وتی باشە ئـێـوە هـاوکـاریـان بـن و تـا بـۆتـان 

 دەکرێت خەڵکیان لەگەڵ کۆبکەنەوە.
بۆ بەیـانـی مـن خەبەرم نـارد بـۆ هـاوڕێـیـانـی 
ڕەوت و ئامادەیی خۆم و هاوڕێکـانـی تـرم پـێ 
ڕاگەیاندن. بەهرەو شوکری )تانیا( ئەو هەواڵەی 
منیان زۆر پێ خۆش بوو. ئیتردەستمان کرد بە 

 ٣٧بانگەوازی کۆکردنەوەی خەڵک. تا سـەعـات 
توانـیـمـان بە سـەدان کەس لەدەوری خـۆمـان 
ــنەوە. مەســرەحــمــان دروســت کــردو  ــکەی کــۆب
پێداویستـیەکـانـمـان ئـامـادە کـرد. مـن داوام لە 
ئایشەی خوشکم و میناو پـورە بەهـێ کـرد کە 
بچنە سەر مەسرەح و لەگەڵ بەهـرەو شـوکـری 
ئەو شتانە بڵێنەوە کە ئەوان دەیڵێن. پالنەکەمـان 
ســەری گــرت و کــارەکەمــان ئەنــجــام دا. بە 
هەزارانــمــان لە خەڵــکــی کــۆکــردەوەوهــاتــن و 

 گوێیان لە قسەوباسەکانی ئێمە گرت.
ئەوەی کە ئێـمە لەو کـۆبـوونەوە جەمـاوەریەدا 
جەختمان لەسەر دەکرد بـۆ خەڵـکـی نـاوچەکەو 
بۆ کرێکارانی سـەربە دائـیـرەکـانـی ڕێـگـاوبـان، 
کشتوکاڵ، شارەوانی و  بـیـنـاسـازی و تەواوی 
سێکتەرە تایبەتیەکانی تر بریتی بـوو لەوەی کە 
ئەوە ســیــســتەمــی شــورایــیە کە لەبەژەوەنــدی 
خەڵــکـــی بەشـــمەیــنەت و زەحـــمەتــکـــێـــش و 
ــک  ــســتەمەیە کە خەڵ ــدایە. ئەو ســی ــاران ــک کــرێ
دەتوانێت تێیدا دەنگی خۆی هەبێ و کـاریـگەری 
هەبــێ و بەشــداری ڕاســتەوخــۆشــی هەبــێ 

 لەبەڕێوەبردنی واڵتدا لە هەموو ڕوویەکەوە.
دەبێت ئەوەش بۆ مێژوو بگێـڕمەوە کە هەر لە 
نێوانی ڕۆژانی دوای پاکردنەوەی سـلـێـمـانـی و 
پێش کۆچڕەوەکە کۆبوونەوەیەکـیـشـمـان لەگەڵ 
عبدوڵاڵ مەحمـود کـرد لە ئـۆردوگـای بـازیـانـی 

 .٣ڕەقەم 
هستریای بەرەی کوردستانی و 

حزبەکانی بزووتنەوەی کوردایەتی و 
 ٣ئیسالمی لەئۆردوگای بازیانی ڕەقەم 

هەر ئەو ڕۆژەی کە ئێمەی کۆمـۆنـیـسـتەکـان لە 
ڕەوتی کۆمۆنیست و دەستەی پـێـشـڕەوان ئەو 
چاالکیەمان ئەنـجـام دا ئـیـتـر کـوردایەتـی پـێـی 
هەزم نەکرا. هەر لەو کاتەی کە ئـێـمە قسـەمـان 
بــۆ خەڵــکــی دەکــرد وە لەســەر مەســرەحەکە 
بووین چەند چەکدارێکی جلی خـاکـی لەبەر کە 
بە پێشمەرگە خۆیان ناساند داوای بینینی منیان 
کرد. من هاتمە خوار لە مەسرەحەکەو ئامادەیی 
خۆمم نیشانـدا. یەکەم پـرسـیـاریـان ئەوە بـوو: 
ئێوە چین و سەر بە چی جیهەتـێـکـن؟ ئـێـوە بە 
فەرمانـی کـێ ئەو کـۆبـوونەوە جەمـاوەریەتـان 
ئەنجام داوە؟ ئێوە بەرنامەو ئـامـانـجـتـان چـیەو 
دەتانەوێت چی بە خەڵک بڵێن؟ ...ئیتر بەڕاسـتـی 
وام هـاتە پـێـشـچـاو کە ئەوانە پـێـشـوەخـتە بە 
سەدان پرسیاری ئـیـسـتـیـخـبـاراتـیـان بـۆ ئـێـمە 
ئـامـادەکـردبـوو وە دەسـتـیـان کـردە بـارانـدنـی 

 پرسیاری پۆلیسی.
بەرەی کـوردسـتـانـی بە گشـتـی و کـوردایەتـی 
بەتایبەتی ئەوەی کە شوراکان بۆی تێدەکۆشـان 
و بە خەڵکیـان دەگەیـانـدو خەڵـکـیـان پـێ وریـا 

دەکردەوە پێ هەزم نەدەکراو کۆتایی دواڕۆژی 
ــۆیەش ئەو جــۆرە  ــی. ب ــن ــی ــدا دەب ــێ ــان ت خــۆی
کۆبوونەوانەیان پێ لەدەرەوەی یاسـاو قـانـوون 
بوو. لەبەرئەوەی لە دژی بەرژەوەنـدیە کەسـی 
و حـــزبـــیەکـــانـــی ئەوان بـــوو. لە بەرئەوەی 
ناوەڕۆکی قسـەوبـاسـی ئەو کـۆبـوونەوانە  لە 

 بەرژەوەندی خەڵکدا بوو. 
کۆبوونەوە ئەنجام دراو پـورە بەهـێ و مـیـنـاو 
ئایشەی خوشـکـیـشـم لەگەڵ بەهـرەو شـوکـری 

یان دا کە ژن ٣پیشانی ژنانی ئۆردوگای ڕەقەم 
چ توانایەکی هەیەو دەبێت وەک و پیاو حیسابی 

 بۆ بکرێت.
 بنکەی شورای گەڕۆکی بازیان !

 
هەر دوای کۆبوونەوەکە بۆ ڕۆژی دوایـی واتە 

ی ئـازار پـورە بەهـێ بە کـارێـکـی تـایـبەتـی ٣٠
سەردانی سلێمانی کردو لەوێ خەسـرەو سـایە 
و نوری بەشیری بینیبوو. تەواوی قسـەوبـاسـی 
ئەو چــاالکــیەی ئــێــمەی بــۆ بــاس کــردبــوون.  
هەردووکیان هەم خەسرەو هەم نوری  دەسـت 
خۆشیان لەو کارەی ئێمە کـردبـوو. ئـێـوارە کە  
ــن مــژدە!  ــی ــی وت ــێ ــورە بەهــێ هــاتەوەوەو پ پ
هەموویان ئەو کارەی ئێمەیان پێ بـاش بـووەو 
دەستخۆشیان لێکـردوویـن. ئەوان زۆریـان پـێ 
بــاش بــووە ئــیــمە لەگەڵ ڕەوت بەیەکەوە ئەو 
کــارەمــان ئەنــجــامــداوە و داوای بەردەوامــیــان 

 کردووە لە کارەکانیان.
کۆبوونەوەی گشتی نوێنەرانی شوراکان 

 لەسلێمانی
 

ــان، ٣٦ڕۆژی  ــرســی شــانەکەم ــازار بەرپ ی ئ
موحەمەد عوسمان، بە منی ڕاگەیاند کە دەبـێـت 
مــن و عەبــدواڵی بــرای بــچــیــنە ســلــێــمــانــی و 
بەشداری لە کۆبونەوەی نـوێـنەرانـی شـوراکـان 
بکەین کە لە ناو شاری سلێمانی دەبەسترێت لە 
ناو ئەو خـوێـنـدنـگـایە کە لە تەنـیـشـتـی بـاخـی 

 گشتیدایە. من ڕازی بووم. 
ی ئازار کە ڕۆژی ئەو کـۆبـوونەوەیە ٣٠ڕۆژی 

بوو، من و عەبدواڵ بەڕێکەوتین بۆ سلێـمـانـی و 
چووینە ناو خوێندنگایەکەوە کە کۆبوونەوەکەی 

 لێسازدرا. بە داخەوە من ناویم لەبیرچۆتەوە...
من و عـبـدواڵ گەیشـتـیـنە ئەوێ و کە چـویـنە 
ژوورێ ئیتر حەشاماتێکـی یەکـجـار زۆر لەوێ 
بوو. وەک کـوردەکە دەڵـێـت جـمەی دەهـات لە 
ــن  ــن م ــی ــاوان. کە وەژوور کەوت ــی ــان و پ ژن
لەســەری ســەرەوەی ژورێــک یەکســەر ئەو 

خەسرەو سایە، سـامـان  -٣هاوڕێیانەم ناسی : 
ــر،  ــوری بەشــی ــال مەحــمــود، ن ــدول ــم، عــب کەری
ســەوســەن ســەلــیــم، ســەمــیــرە ئەحــمەد. داوای 
ــانەم دەکەم کە لەوێ  ــی ــبــوردن لەو هــاوڕێ ــێ ل
حزوریان هەبوو وەمن ئێستا ناوەکانیانم لەبـیـر 

 نەماوە.
 

تێبینی: هەندێـک لەو نـاوانە مـن ئەو کـات بەو 
ناوانە نەمدەناسین بەڵک و بە ناوە ئەصڵـیەکەی 
خــۆیــان دەم نــاســیــن. بــۆ نــمــوونە ئەو کــات  
خەسرەو، نوری، سـامـان ، وە سـەوسـەن بەو 

 ناوانە من نەم دەناسین. ... 
زۆر لە هــــاوڕێــــیــــان لەو کــــۆبــــوونەویەدا 
قسەوباسیـان کـردو پـێـشـنـیـاریـان کـرد. ئـیـتـر 
نۆرەی قسەکـردن گەیشـتە ئـێـمەی نـوێـنەرانـی 
بــنــکەی شــورای بــازیــان. عەبــدواڵی بــرای 

موحەمەد عوسمان وای پێ بـاش بـوو کە مـن 
قســە بــکەم . بەرنــامەکە بەو شــێــوە بــوو کە 
دەبوایە بـاس لە چـاالکـی بـنـکەی شـوراکەمـان 
بکەین . هەروەها باس لەو ڕێگریانەش بکەم کە 
بەرەی کــوردســتــانــی و کــوردایەتــی بــۆمــانــی 
ـــاســـی ئەو  درووســـت دەکەن. هەروەهـــا ب
پێداویستیانەی کە دەمانەوێن بـۆ بەڕێـوەبـردنـی 
بــنــکەکە. لە نــاوەڕاســتــی قســەکــردنــدابــووم کە 
ـــکەکە یەک  ـــی خەڵ ـــاوەڕاســـت ـــیەک لەن هـــاوڕێ
پرسیاری ئاراستە کردم کە دیار بوو زمانیـشـی 
دەیــگــرت و بە بــاشــی بــۆی نەدەگــوتــرا وتــی: 
بنکەی شوراکەتان لە چی بینایەکـدایە و بەرەی 
کوردستانی پێتان ناڵێت دەبـێ چـۆڵـیـکەن؟  لە 
ــنە و لە  ــاوی بەهــادی ــان ئەمە ن ــی ــدا وت ــی دوای

دا ئەمەم هێنایەوە بیـر. ٧٧٧/تورکیاش لە ساڵی 
من ئەو کات نەم دەناسی. من بـۆ وەاڵمـی ئەو 
پرسیارەی بەهادین دامام و وەستام بـۆ ئەوەی 
وەاڵمێکی بۆ بدۆزمەوە. لەو کـاتەدا کە سـامـان 
ــوون  ــمەوە ب ــشــت ــی ــم و خەســرەو لە تەن کەری
یەکسەر سامـان هەسـتـی پـێـکـرد کە خەریـکـی 
ــێ : گەڕۆکە.. واتە  ــڵ ــی ب ــم ئەو وت ــان پەشــۆک
بنکەمان لەناو بینادا نیە تا دەرمـان کەن. ئـێـمە 
گەڕۆکین لە هەموو دۆڵـی بـازیـانـیـن و لەهـیـچ 
شوێنێکی دیاری کراویش نـیـن هـهـهـه. لـێـرەوە 
ــم دەکەم کە وەک  ــان کەری ــاســی ســام ســوپ
هەمیشە وەاڵمی حازری لە الیە بۆ پرسیارەکان 
و منی لە پەشۆکان ولە دەستی بەهادین ڕزگـار 

 کرد.
کــۆبــونەوەی گشــتــی نــوێــنەرانــی شــوراکــان لە 
سلێمانی هەرجـارنـاجـارێـک بەڕێ دەخـرا. ئەو 
کۆبوونەوانە لە الیەن چەپ وکۆمۆنیستەکـانەوە 
بە گشتی و بە تایبەتیش لە الیەن زۆرێـک لەو 
هاوڕێیانەوە ساز دەکران کە لە دوایـدا حـزبـی 
کۆمۆنیستی کرێکاری عێڕاقیان پـێـک هـێـنـا. وە 
ــا  ــۆ ئەوە ســازدەکــران ت ــوونەوانە ب ئەو کــۆب
بزانرێت کارو چاالکی تەواوی بنکەی شـوراکـان 
بەکوێ گەیشتووە. ڕێگریەکانی بنکەکان چیـن و 
کەموکوڕیەکانیان و پێداویستیەکانـیـان چـیـن و 
چۆن دەتـوانـرێـت چـارەسـەربـکـرێـن. هەروەهـا 
باس لە خـۆچەکـدارکـردن و پـاراسـتـنـی شـارو 
شارۆچکەکان دەکـرا لە هـاتـنەوەی حـکـومەتـی 
بەعس. ئیتر کـۆبـوونەوەکە بە سـەرکەوتـوویـی 
ئەنـــجـــام دراو زۆر بـــیـــروڕا گـــۆڕایەوەو 
پــێــشــنــیــاریــش خــرایە دەســتــووری کــاری 

 شوراکانەوە.
ئـیــتــر کــۆمـۆنــیــســتەکــان لە دۆڵــی بــازیــان بەم 
شــــێــــوەیە بەردەوام بــــوون لە چــــاالکــــی 
کــۆمــۆنــیــســتــانەو کــاری شــورایــی. ســەربــاری 
ڕێگریەکانی بەرەی کوردستـانـی و بـزووتـنەوە 
ئیـسـالمـیەکـان و بـزووتـنەوەی کـوردایەتـی بە 
گشتی توانـیـمـان ئـیـدامە بە چـاالکـی شـورایـی 

ی نیـسـان. ئـیـتـر ئـێـمە  بـازیـانـمـان /بدەین تا 
چۆڵکردوو بەرەو ئێران کـۆچـڕەومـان کـردو لە 
مەهاباد گیرساینەوە. هەر ئەو هـاوڕێـیـانەی کە 
لەو بیرەوەریەدا ئاماژەم بە ناوەکانیان کـردووە 
 لە مەهابادیش بەردەوام بووین لە کارەکانمان. 

 
 ٧٣٣/کۆتایی ئازاری 
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دەستڕەنجی خۆیەتی. وە لە هەلومەرجێکی تابڵێی نەخوازراودایە. کەمی کرێ، 
سەعات کاری زۆر، خێرایی کارو کاری قۆنتەراتی، نەبوونی ئازادی رێکخراوبوون 
و کۆبونەوەو مانگرتن، جیاکاری نێوان کاری ژنان و پیاوان، هەاڵواردنی نێوان 
کرێکارانی" خۆواڵتی و بیانی"، نائەمنی شوێنی کار، نەبوونی بیمە کۆمەاڵیەتی و 
تەندروستیەکان، بیمەی بێکاری بۆ بێکارانی ئامادەبەکار، نەبوونی دەرماڵەی 
پێویست و دەماڵەی مەترسی کار، نەبوونی خانوبەرەی گونجاو، لەپاڵ گرانی 
بازاردا... تاد، لەو تایبەتمەندیانەن کە چینی کارگەریی کوردستانی خستۆتە 

 مەوقعیەتیکی یەکجار سەختەوە.
چینی کارگەر لە کوردستان تەنانەت تا ئێستا ناسنامەی چینایەتی خۆی لێ 
سەندراوەتەوە، بەپێی یاسای رژیمی بەعس بە فەرمانبەرکراون و دەسەاڵتی 
داسەپاوی بۆرژوازی کوردیش تا ئێستا دەستی بەو یاسا سوک و سڕینەوەی 

 ناسنامەی چینایەتی کریکارانی کوردستانەوە گرتووە. 
بۆیە چینی کارگەری کوردستان، لەیەک کاتدا، هەم رووبەرووە بۆ گێرانەوەی 
ناسنامەی چینایەتی حقوقی و یاسایی خۆی و هەم روو بەڕووە لەگەڵ ئەو 
هەلومەرجە سەخت و بێمافیانەی، چینی سەرمایەداری و دەسەاڵتی پاڕیزەری ئەو 

 چینە تەوەزەل و کار نەکەر و مافیاییە، دایان دەسەپاندووە.
هاوکات چینی کارگەری کوردستان، لەگەڵ ئەوەدا رووبەڕووە لەدەسەاڵتی 
بۆرژوازی کورد و چینی سەرمایەداری کورد، هاوکات بەهۆی چارەسەر نەبوونی 
پرسی سیاسی و حقوقی خەڵکی کوردستانەوە، گوشاری مەیلی ناسیونالیستی 
لەسەریان قورسایی دەکات و هاوکات کۆتاییهێنان بەو گرفتەش کەوتۆتە 
سەرشانی بەشی پێشرەوی چینی کارگەریی کوردستان. کە دیارە بە کۆتاییهاتنی 
پرسی سیاسی و حقوقی خەڵکی کوردستان، هاوپشتی و هاوچارەنووسی نێوان 
چینی کارگەریی کوردستان لەگەڵ چینی کارگەریی عێراقدا، پەرەپێدەدات و یەکێک 

 لە کۆسپەکانی بەردەم یەکگرتووی چینایەتییان کۆتایی پێدەهێنیت.
ڕابەران و هەڵسوڕاوانی بەشی پێشرەی چینی کارگەر، کۆمۆنیستەکان و چەپی 
کۆمەڵگە، ئەرکیانە لە پاڵ هێنانە مەیدانی خواستە دەستبەجێ ئابورییەکانیان بۆ 
باشترکردنی ژیان و گوزەرانی هەر ئەمرۆی خۆیان و خێزانەکانیان، هاوکات 
ئەرکی هەڵوەشاندنەوەی یاسای بە فەرمانبەرکردنی کارگەرانی رژیمی بەعس، 
خستنە رووی بەدیلی سیاسی بۆ وەاڵمدانەوە بە پرسی سیاسی و حقوقی خەڵکی 
کوردستان لە ئاستی عێراقدا... لەسەر شانە. بەتایبەتیش کە چینی بۆرژوازی کورد 
و دەسەاڵتە پارێزەرەکەی نەک هەر دەستەوەستانن لە چارەسەری ئەو پرسە، 
بەڵکو خۆیان کۆسپێکی سەرەکی بەردەمی پێکدەهێنن. بە واتایەکی تر چینی 
کرێکاریی و کوردستان و بەشی پێشرەوی ئەو چینە هەم پرسی ئابوری و ژیان و 
گوزەرانی ئێستای چینی کارگەریان لە ئەستۆیەو هەم وەاڵمدانەوە بە پرسی 
سیاسی خەڵکی کوردستان... دیارە هەڵگرتنی هەنگاو لە پەیوەند بەو دووپرسەوە 
ڕیگایەکی ناچاری و هاوکات کلیکی دەستکۆتاکردنی دەسەاڵتی بۆژوازی کوردیشە 
لە کوردستاندا، کە نزیکەی سێ دەهەیە، کۆمەڵگەی کوردستان بەگشتی و چینی 
کارگەری بەتایبەتی لە بێبەشی و دۆخێکی تابڵێی خراپدا ڕاگرتووە. چینی کارگەری 
کوردستان بەجیا لە خواستەکانی خۆی، دەبێ ببێتە هەڵگری خوستە و گرفتە 

 بناغەیی و سەرەکیەکانی خەڵکی کوردستان و هەڵگری رێگاچارەش بۆی.
لەگەڵ ئەوەدا کە یەکی ئایار، بۆ چینی کارگەر مەیدانێکی نوێکردنەوەی پەیامی  

هاوپشتی جیهانی و ڕۆژێکە بۆ هینانەمەیدان و نیشاندانی هێزی چینایەتی خۆی و 
خستەڕووی خواست و داواکارییە ئابوری و سیاسییەکانی، بەاڵم یەکی ئایار 
ڕۆژێکی دابڕاو لەخەباتی بەردەوام و نەپساوەی بەردەوامی چینی کرێکار نییە، 
ئاکسیۆنەکانی ئایار، ناتوانێ بێ پێشینە و بێ داهاتوو بێت. رۆژی یەکی ئایار 
رەمزو سومبلی چینی کرێکاریی جیهانییە، لەدڵی خەباتێکی نەپساوەو و 
بەرامبەرکییەکی کۆمەاڵیەتی بەردەوام و نەپساوەدا. رابەران و هەڵسوڕاوان و 
بەشی پێشرەوی بزوتنەوەی کارگەری لەگەڵ حزب و رێکخراوە چەپ و 
کۆمۆنیستەکاندا، ناکرێ و نابێت مامەڵەی یەکی ئایار، وەکو رۆژێک و تەنها 
رۆژێک بکەن و دایببڕن لە خەباتی هەمیشەیی و بەردەوامی چینی کارگەر... کە تا 
سەرمایە و سەرمایەداری بچەرخێت، لە ئارادایە. رژێمی هاری سەرمایەداری لە 
سەراسەری دنیادا، خوازیاری ئەوەیە کە بزوتنەوەی کارگەری و تیکۆشانی ئەو 
چینە، لە قاڵبی تەنها یەکی ئایاردا کورت بکاتەوەو دایببڕیت لە خەباتێکی بەردەوام 
و هەمیشەیی. کۆمۆنیستەکان و چەپ و بەشی پێشرەوی چینی کارگەری 
کوردستان، بۆئەوەی بتوانن پەیامی واقعی چینی کارگەری کوردستان لە یەکی 
ئایاردا نمایش بکەن و خواستەکانیان بخەنەروو، توانایی و ئاستی خەباتی نیشان 
بدەن، پێویستە یەکی ئایار وەکو تەنها رەمز و سمبولی لێکهەڵپێکراو لە خەباتی 

 بەردەوام و نەپساوەی چینی کارگەردا، ببینن و مامەڵەی لەگەڵ بکەن.
  بژی یەکی ئایار، ڕۆژی هاوپشتی و هاوچارەنووسی جیهانی چینی کارگەر...      

 

 

 درێژەی... دەرسەکانی نارەزایەتیەکانی سودان و جەزائیر درێژەی دوا وتە....

دەستوپێوەندەکانی دەسەاڵتەو لە جێگەیدا داوای دەسەاڵتێکی مەدەنی دەکەن، بەاڵم هەموو ئەو رووداوانەو، 
بەم رووداوە تازانەشەوە ناڕۆشنیەک هەیە کە دەیانەوێت دەسەاڵت بڕوخێنن، بەاڵم بەدیلێکی چینایەتیان نییە 

 کە بە قازانجی زۆربەی خەڵکی بەشمەینەت بێت کە هاتوونەتە مەیدان.
لەبەرئەوەی بۆرژوازی لەهیچ واڵتێکدا تەنیا نییە، رۆشتی ئەو سەرۆکانەی ڕابردوو کە چەندین دەیە 
دەسەاڵتێکی گەندەڵ و دکتاتوریان هەبوو دەکەنە قوربانی کە نوێنەرەکانیان عومەر حسن بەشیرو بۆتەفلیقە 

 بوو، بەاڵم سیستەم و دەسەاڵتێک کە بەرژەوەندی هەموویان دەپارێزێت دەستبەرداری نابن.
بۆتەفلیقە نەک تەنیا کەیسی کوشتاری ناوخۆی جەزایری هەیە، بەڵکو کەیسی گەندەڵێشی هەیە، بەاڵم لەگەڵ 
ئەوەشدا ئێستا دەیانەوێت وەک ئەوکاتی علی عبدواڵ ساڵح و بەشار ئەسەد بیپارێزن و زەمانەتیان بە 
شێوەیەک بۆ بکەن هەتا ئەگەر ئەمانەش بکەنە قوربانی و لەدەسەاڵت الیان بەرن ئەوە دەسەاڵتی خێزانی 

 بۆرژوازی دەپارێزن و نایانەوێت دەسەاڵت بکەوێتە دەست خەڵک و نوێنەری خەڵك.
بۆ عومەر بەشیریش بەهەمانشێوەیەو لە ژێر دەسەاڵتی خۆیاندا هێشتویانەتەوەو دەیانەوێت فریوکاریەک 
بکەن، لە کەیسی ناوخۆو دەرکی تاوانەکانی دەربازی بکەن لەدادگایی و هەم بەشێک لەدەستوپێوەندی بهێڵنەوە 

 بۆ پارێزگاری لە ستەم و دەسەاڵتی بۆرژوازی سودانی و سەرمایەدارانی ناوخۆو دەرەوە.
دا هەمان نموونەیەکی ترە لەناوچەکەدا بۆ رزگارکردنی دەسەاڵت و  ٧٣٣/ناڕەزایەتیەکانی کوردستان لە 

خێزانی بۆرژوازی کوردی کە ئۆپۆزسیۆنی بۆرژوازی گۆڕان توانی پێی هەستێت، باشترین ناڕەزایەتی لەم 
سااڵنەی رابردوودا کە وەک تەجروبەیەک سەیری بکرێت ناڕەزایەتیەکانی کرێکارانی حەوت تەپەی ئێرانە، 
بەاڵم لەبەر سەراسەری نەبوونەوەی ئەم ناڕەزایەتیانە بۆرژوازی جمهوری ئیسالمی ئێران بە فریوکاری و 

 سەرکوت و  زیندان پاشەکشەیەکی بەسەردا سەپاندوون.
 نەبوونی بەدیلی دەسەاڵتی شورایی لە ناڕەزایەتیەکانی سودان و جەزایردا !

ئەم ناڕەزایەتیانە راستەوخۆ داواکاری خواستی خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش و ژنان و الوانی کۆمەڵگەیەو 
دەیانەوێت دەسەاڵتی سەربازی و سەرکوت و دیکتاتۆری بڕوات و لە جێگەیدا دەسەاڵتی مەدەنی بێتە 
سەرکار، بەاڵم ئەمە هەموو خواست و دواکاریەکانی خەڵک ناهێنێتەدی، لەبەر ئەوەی هەر لەسەرەتاوە 

 دەیانەوێت دەسەاڵت بڕوخێن و بەاڵم بەدیلێکی ڕۆشن بەقازانجی خۆیاننیان نییە لە جێگەیدا.
لە زۆرێک لەواڵتانی دنیادا دەسەاڵت مەدەنیە، هەتا لە ئەوروپادا زۆرێک لەمافە مەدەنیەکان پارێزراوە، بەاڵم 
دەسەاڵت سەرمایەداریەو لەبەرژەوەندیەکانی چینی بۆرژوازی سەرمایەداران دەسەاڵت دەکەن و پەیوەندی 

 واڵتانیش لەسەر ئەمە دادەمەزرێنن.
سودان و جەزایریش لە غیابی دەسەاڵتی شورایی و جەماوەریدا، لە غیابی بۆیە ئەم خۆپیشاندانانەی ئێستای 

چینی کرێکارو حزبی چینایەتی کرێکاری و کۆمۆنیستی کە نوێنەرایەتی بەرژەوەندیەکانی ژنان و الوان و 
کەمدەرامەتی کۆمەڵگە بکات، لە ناو زەلکاوی واڵتانی کۆنەپەرستی ناوچەکەو جەنگی ترسناکی لیبیاو 
دەسەاڵتی سەربازی و ئیسالمی و قەومی ناوچەکە و زۆرێک واڵتانی تردا بەبێ بەدیلی چینایەتی و 
گرتنەدەستی دەسەاڵت لەرێگای شوراکانی خەڵكەوەو لەناوبردنی سەرجەم دەسەاڵتی دیکتاتۆری 
وعەسکەرتاریەت و میلیشیایان، ئەوا لەباشترین حاڵەتدا چەند ریفۆرمێکی بۆرژوازی بۆ پاشەکشە 
بەناڕەزایەتی و داواکاریەکان سەرەنجام خەڵک رەوانەی ماڵەوە دەکەن و جارێکی تر دەسەاڵتی بنەماڵەی 

 بۆرژوازی بەشێوەیەکی ترو رەنگێکی ترەو شەخسێکی تر بۆ سەرۆکایەتی بەردەوامی بەدەسەاڵت  دەدەن.
 ٧٣٣/ناوەڕاستی ئەپریلی 

 

 
 کرێکاران، زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد! 

باڵوکراوەی بۆپێشەوە، زمانی تیژ و پاراوی کۆمۆنیستی و ئازادیخوازی ئێوەیە، دەنگ و سەکۆی بزوتنەوەی نارەزایەتیی 
سۆسیالیستیتانە، بەدژی نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری و سەکۆیەکی لێبراوە  بۆ روبەروبیونەوەی کیکیر و رااەییانی نیی 
دارزیوو کیرییوکیارانەی بیۆرژوازی و بیزوتینەوەو رەوتە سیییاسیی و کیکیری و حیزبییییەکیانییوووبی ینی ایۆی بیانیگەوازی 
هاوچینەکانتانە بۆ هاوپشتی و هاوخەباتی، وە دەنگ و مینبەری راستەقینەی ئێوەیە لەدژی هەر زوڵم و سیتەمیێیە کە لە 
کۆمەڵگای سەرمایەداری ئێستادا، بەرامبەر ئێوە دەکرێتووو لەیەک وشەدا، بیۆ پیێیشیەوە،  سیەکیۆیەک و مییینیبەرێیکە لە 
بەرەی شۆرشی کۆمەاڵیەتی چینی کرێیکیاردا، بیۆ ژێیروژورکیردنیی دنیییای زاڵیمیانەی سیەرمیایەداری و دامەزرانی نیی 

 کۆمەڵگایەکی سۆسیالیستیووو 
بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خیۆی سیەرکەوتیوانە بیبیاتە پیێیشیەوە، لە هەواڵیی 
نارەزایەییەکانتان، لە خۆپیشان ان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو ایروارکتەکان و رێگریەکانی بەردەم خەبیا  و 
یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاااداری بیکەنووو ئەو هەوااڵنەی حیزو و بیزوتینەوە و مییی ییای بیۆرژوازی و سیییبەرییان، 
دەیانەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشی بکەن، ئێوە بە ئێمەی بگەیەننووو ئەو راستیانەی ئەوان پەردەپۆشی دەکەن، لە رێیگیای 
بۆپێشەوەوە، پەردەی لەسەر هەڵبماڵنووو هەواڵی نائەمنی شوێنی کار و قوربانیانی، هەواڵی سیەرکیو  و دزی و تیااڵنیی 
دەسەاڵ  و کۆمپانیاکانیان، هەوڵی تون تیژی دژ بەژنان و قوربانیەکانییان، هەواڵیی پیێیشیێیئیکیاری ئیازادیە سیییاسییەکیان، 
ئازادی رۆژنامەاەری و ئازادی ماکە کەردی و مەدەنیەکانووو بە ئێیمە بیگەیەنینووو بیۆپیێیشیەوە، دەنیگیی سیازشی ی ینەایرو 
سەکۆی راستبێژی و مەی انێکی ارنگی ئێوەیە، لە پێینیاو دنیییایەکیی بیاشیتیرداو لەهەر شیێیگیاو ایۆشیەیەکیی ئەم دنیییایەن 

 لەپەیوەن ی بەردوام ابن لەاەڵی اوووئەدرەس ئیمێڵ و پێگەی بۆ پێشەوەیەوو
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خواستە 
سەرەکیەکانی 

کارگەرانی کوردستان 
 لە یەکی ئایاردا

 عەبدواڵ مەحـمود
 

ڕێزگرتن لە یەکی ئایار 
دەمێکە بۆتە نەریتێکی 
جێکەوتووی بزوتنەوەی 
کارگەری لەسەراسەری 
دنیادا. رابەران و 
هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی 
کارگەری، ڕیکخراو سەندیکا 
و نەقابە کرێکارییەکان، تا 
دەگاتە حزبە چەپ و 
کۆمۆنیستەکان، هەموو 

ساڵێک بەر لە ماوەیەک خۆیان بۆ سازدانی مەراسیم و چاالکی 
جۆراوجۆر و کۆبونەوەو رێپێوان و ئاکسیۆنی گەورەو کاریگەر 
ئامادە دەکەن، نەخشە ڕێژی دەکەن و  دەیانەوێ لەو رۆژەدا پەیامی 
چینی کارگەر، خواستەکانیان، وە هێزی چینایەتی و یەکگرتوانەی 
خۆیان لەپاڵ نەفرەتی قوڵی چینایەتیان لە نیزامی سەرەوخواری 

 سەرمایەداری نیشان بدەن. 
ئەم نەریتە لە کوردستانیش دەمێکە جێکەوتووە و هەموو ساڵیک 
ڕابەران و هەڵسوراوانی بزوتنەوەی کارگەری، حزب و رێکخراوە 
چەپ و کۆمۆنیستەکان و ئەوانەشی بە ناحەق و بۆ فریوکاری ناوی 
چەپ و کۆمۆنیستیان لە خۆیان ناوە، خۆیان بۆ یەکی ئایار 

 ئامادەدەکەن و بەرنامە ڕیژی و نەخشە، دادەنێن.
دیارە یەکی ئایار بەجیا لە ناوەرۆکە چینایەتیەکەی، بەجیا لەوەی کە 
خۆی بۆتە نەریتێکی جێکەوتووی کارگەری جیهانی بۆ نیشاندانی 
توانەیەکانیان و هێنانە مەیدانی خواستەکانیان و هەڵرشتنی نەفرەت 
لە نیزامی دیلهێنەری سەرمایەداری، بەاڵم لەهەر ساڵیکدا لەدەوری 
چەند مەسەلە یان خواستی دیاریکراوی ئابوری یان سیاسیدا لە 
دەوری یەکتری کۆدەبنەوە... و هەر یەکی ئایارێک بە جیا لەرووە 
جیهانیەکەی کە نوێکردنەوەی پەیامی هاوپشتی کارگەرانە بۆ یەکتری 
بێگوێدان بە ناسنامەی قەومی و دینی و نەژادی و حزبی و رەنگی 
پێست و چوارچیوەی واڵتی و زمان و دوورو نزیکیان لە یەکتری... 
هاوکات چینی کارگەری هەر واڵتەش هەڵگری خواستی تایبەتی و 

 پەیامی دیاریکراوی خۆیەتی.
چینی کارگەر لە کوردستان، کە چینی بەرهەمهێن و مۆتۆری 
چەرخاندنی کۆمەڵگەیە و هەموو سەروەت وسامانی کۆمەڵگە، لەسەر 
شانی ئەوە، بێبەشترین چینە لە بەهرەمەندبوون لەو سەروەت و 

 سامانە زۆرو زەوەندەیە کە بەرهەمی 

 دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو
28/4/2019 

 هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید
 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

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

حەمە سەعید، نوری بەشیر، رۆژ عەزیز، ئارام 
 حەسەن، هەتاو عەبدواڵهی...

 ٤٣لەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت بە ئەنفال و یادی 
 ساڵەی تیرۆری هاوڕێیان شاپور و قابیل

 بۆپێشەوە عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 و

 دوا وتە

٨١بۆ الپەڕە...   

بژی یەکی ئایار ڕۆژی هاوپشتی 

 وهاوچارەنووسی جهیانی چینی کارگەر!

یەکی ئایار... رۆژی نەفرەتی چینی کارگەرە بەدژی ئەو نیزامەی کە دنیای کردۆتە دۆزەخ بۆ چینی کرێکار... یەکی ئایاری 
هەموو ساڵێک رۆژی ناوتن و رەتکردنەوەی ستەم و بێمافی هەزار سەری سەرمایەدارییە لەالیەن چینی کرێکارەوە... رۆژی 
نەفرەت و تورەیی چینێکە، کە ئەگەر رێکخراو و یەکگرتوو بێت، ئەگەر دەست بداتە راگرتنی چەرخەکانی بەرهەم هینان... 

 دنیای سەرەوخواری ئیستا، رادەگرێت و هەڵدەگێرێتەوە... 
یەکی ئایار ئەگەر بۆ هەموو چینی کریکار... لەسەراسەری دنیادا هەڵگری پەیامێکی هاوبەشی جیهانی بێت دژی نیزامی 
سەرمایەداری... ئەوا تایبەتمەندی ستەمی تایبەتی هەو واڵت و دەوڵەت و جغرافیایەک، بەدژی ستەم و بێمافییە تایبەتیەکانی 
هەرکام لەو واڵت و دەوڵەتانە... بەشیکە لەهەمان پەیامی سەراسەری چینی کریکار بە رووی سەرمایەداریدا... چینی کڕیکار 
لە کوردستاندا وەکو بەشیک لە ئۆردووە جیهانیەی چینی کرێکار... پێویستە لە یەکی ئایاردا، یەکگرتوانەو رێکخراو بێنە 
مەیدان... چەرخەکانی بەرهەم هێنان و سەرچاوەکانی کەڵەکەی داهات... لە شوێنی کاریاندا رابگرن... شوێنی کارو سەکۆ 
کۆبونەوەی ئاکسیۆنە ئایارییەکان بکەنە... شوینێک بۆ نیشاندانی توانایی خەباتکارانەو گۆرەپانێک بۆ بریاردان لەسەر 
ریكخراوبوون و پیک هێنانی رێکخراوەی سەربەخۆی خۆیان و بەیانی داواو داخوازییە رەواکانیان... لە زیادکردنی موچەوە، 
بەپێی بازار و دانی بیمەی بیمەی بێکاری شیاو بۆ بێکاران و هینانی یاسای کاری پێشرەوی کرێکاریی کە سەرجەم ماف و 

 داخوازییەکانی چینی کرێکار... لەخۆ بگریت...
یەکی کرێکار... رۆژێکی تایبەتە کە دەتوانێت ئاست و توانایی چینی کریکار و ئاستی رێکخراوبوونی ئەو چینە نیشان بدات... 

 یان بکاتە شوێنێک بۆ بریاردان و رێکخراوبوون و هینانە گۆری داواو داخوازییەکانیان...
رابەران و هەڵسوراوانی چەپ و کۆمۆنیستی چینی کریکار و ڕێکخراوەکانی ئەو چینە، پیویستە هاوکات لەگەڵ 
هاوچینەکانیان لە دنیادا، لە ئیستاوە خۆیان بۆ پێشوازی لەیەکی ئایار ئامادەبکەن و یەکی ئایار بکەنە رۆژێک بۆ رۆژی 

 ناوتنی گشتی و ڕێکخراو و رۆژێک بۆهێنانە مەیدانی داخوازییە سەرەکی و مافە پایماڵکراوەکانیان... 
  

 بژی یەکی ئایار
 

 لە بۆپێشەوەوە
 

بەگشایای تەعاتایار لەسەتای سایااسای و  ا اری و “  گۆشەو تەوەرەی تااباتە “ * بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگە لە
 دونیابینی کۆمۆنیزمی مارکس و کۆمۆنیزمی کرێ اربی دەکا .

* بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پاێاشایار لەشا ێان و کەناااای بایانار و وبایااایار و و نا وسار ود ... 
 باڵوب بێیەوە.

 
* بابەتی باڵوب ەوە لە بۆپێشەوەد ، ئەوکاتە لەالبەن ساوەنەکەبەوە ما ی باڵوکردنەوەی هەبە، کە باۆپاێاشاەوە 
باڵوب بێیەوە. ر سپاردەی بۆپێشەوەبە، کە ساوەنی بابەتەکە ئاماژە بەناو و ئەو ژماارەی باۆپاێاشاەوە باد  ، کە 

 بابەتەکەی تیاد  باڵوبۆتەوە.
 

 * درەنگ ناردنی بابەتەکان، لەکاتی ر گەبەندر وی سۆبد ، شانای باڵوب نەوە لەدەست دەد  .
 

 * ئەولەوبە  بۆ بابەتی ک رتە.
 
 
 


