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کابینەی نوێ درێژەپێدەری کابینەکانی پێش خۆیەتی و 
 ناتوانێ چاکسازی بکات!

سەرئەنجام کابینەی نۆهەمی حکومەتی!! هەرێمی کوردستان دوای 
مانگ پێکهات. چ لە کارنامە ئینشاییەکی سەرۆکی  ٩زیاتر لە 

کابینەی نوێ، پێداگری لەسەر ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و 
چاکسازی کراو، چ دەزگا ڕاگەیاندنەکان و کادر و بەرپرسانی 
حزبەکان و ژمارەیەکی زۆر لە نووسەر و قەڵەم پێدراو وەکو 
ماشێنێکی ئاراستەکراو باس لە چاکسازی و ڕووبەرووبوونەوەی 
گەندەڵی دەکەن. پەتای باسی چاکسازی و ئومێد بەستن بەوەی 
چاکسازی دەست پێدەکات و وەستانەوە بەرووی گەندەڵیدا 
مەیدانێکی گرنگی کاری حکومەت و کابینەی نوێیە، پانتایەکی 

 گەورەی میدیایی تەنیووە.
باسی چاکسازی" یەک ڕیزی نیشتیمانی!!" پێکهێناوە. بۆتە دەستپێکی 
هەڵدانی چەترێک بۆ کۆکردنەوەی زوربەی الیەنە سیاسیەکانی 
بەشدار لە کابینەی نوێ و ئۆپۆزیسیۆنی پەرلەمانی حکومەت و 

 دەرەوەی حکومەتی تازە.
دیارە ئەو هەموو باس و خواستە لەسەر پرسی گەندەڵی و 
ڕاچەنین بۆ دەستدانە چاکسازی، نیشانەی ئەوەیە گەندەڵی و 
لەڕاستیدا دزی و تااڵنی هەموو الیەنەکانی ژیانی سیاسی و ئابوری 
و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی و گشت سێکتەرەکانی وەکو پەروەردو 
فێرکردن، تەندروستی، گەیاندن و گواستنەوە، میدیا و کاری 
رۆژنامەگەری، خزمەتگوزارییەکان، بازار، نەوت و غاز، زەوی وزار، 
دامەزراندن، بازرگانی، پیشەسازی، خاڵە سنورییەکان، کومرگ، 
کاری بەڵیندەرایەتی، کایەی سیاسی و حزبایەتی... گرتۆتەوەو 
بوارێک نەماوە دزی و تااڵنی و گەندەڵی وەکو زەروو نەچووبێتە 

 گیانی. 
هەموو ئەو دزی و تااڵنی و گەندەڵیەش... لەهەموو بوارەکاندا، 

لەالیەن بەرپرسە دەسەاڵت بەدەست و... 

گەڵ عوسمانی حاجی مارف، تاهیر حەسەن، نازەنین دیمانە لە 
 دەخوێننەوە-11-12-13-14ساڵح، شێرزاد فاتیح ... لە الپەرەکانی  

  3لە زمانی خۆیانەوە سوکایەتی بەژنان ببیستن!...ل

 یژمارهوته 

هێرشی یەکێتی بۆ سەر کۆمۆنیزم و  ٠٠/٢/٧١١١دۆسیەی ژمارە: 
 ئازادیخوازی
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 9دیمانەیهاوپشتیلەگەڵمەنسورحیکمەتسەبارەتبەلەباردبردنیمناڵ...ل 8هەواڵینارەزایەتییەکرێکارییوجەماوەرییەکان...ل

لە نۆزدەهەمین ساڵیادی پۆلێک ئینسانی کۆمۆنیستدا... کە 
بەدەستی بەڵتەجیەکانی یەکێتی نیشتیمانی و بە بڕیاری باوکی 

 ، ژیانیان لێ سەندرایەوە...“نەوشیروان مستەفا“ هەژاران!!
پۆلێک ئینسانی کۆمۆنیست و ٠٠/٢/٧١١١

ئینسان دۆست، لەالیەن هێزە چەکدارە 
راسپێردراوەکانی یەکێتی نیشتمانیەوە، 
بەرۆژی روناک و لەناوشاری سلێمانیدا، 
بە پێی بەرنامەیەکی پێشتر نەخشە بۆ 
کێشراو، گوللە باران کران. ئەم پۆلە 
ئینسانە کۆمۆنیستە رێگەیان پێنەدرا، 

دوا نیگای ماڵئاواییان ئاراستەی 
ئازیزانیان، بکەن. چونکە بەعس ئاسا 
لەتاریکی شەودا، ژێر خاک خران و 

 پرسە بۆ دانانیان، یاساغ کرا.
  بەرزو بەرێز بێت یادی خەباتکارانەتان.

 10ل ی گرت... رچاوه سه  وه کیتیه ر یه بۆ سه  کردنی ئێمه هێرشنه  راق لهێع  له  ر حزبی ئێمه کێتی نیشتیمانی بۆ سه مەنسور حیکمەت: هێرشی یه

 2داڕمانی کەرتی پەروەردە بە ئامار...ل

چوونە  ٠٠/٢/٧١١١تۆمەتبارانی کەیسی عوسمانی حاجی مارف: 
 11بەردەم دادگا... ل

 11بۆیە ڕوویدا تابتوانن ئەمڕۆ بخوڵقێنن!ل ٠٠/٢تاهیر حەسەن: 

نازەنین ساڵح: داخستنی سەنتەر  و ڕێکخراو ژنانی لە 
 11پشتیوانیەکی گەورە بێبەش کرد! ل

 ١١بەڵگەنامەی نۆکەر پیشەیی ل

 5 ارەسەری قەیرانەکان خۆبەڕێوەبەری شوورایی یە...لچ4رگانیسێکسلداری،بازرمایهسه

 شێرزاد فاتیح: سەنتەری مندااڵن، پشت و پەناو 
 11جێ ئومێد بوو بۆ منااڵن!...ل
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دەسترۆشتوەکانی حزب و بنەماڵە لە هەرەمی هەرە بااڵی 
دەسەاڵتی سیاسیدا، دەستی پێکردووە و پاشان شۆربۆتەوە بۆ 
خوارتر بەرپرسەکانی تر و حزبەکانی تری ناو ماڵی" کوردی" و 
لەوێشەوە پەڕیوەتەوە ناو کایەکانی تر ناو ژیانی سیاسی، 

 کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی و ئیداری و...تاد.
ئەو هەموو دزی و تااڵنییە ئاشکرایەو تەنانەت بەنەخشەو 
سیستماتیکە، لە زۆر سێکتەردا، لەالیەن دەسەاڵتدارانی سیاسی 
و خێڵێک لە میدیاو نووسەر و رۆژنامەنووسی راسپێردراو بە 
گەندەڵی ناو دەبەن، ئامانجیش لەوەی کە ناوی ئەو دزییە بنین 
گەندەڵی و ناشەفایەت، لەالیەکەوە بۆ ئەوەیە تا ئاستی ئەم 
فەرهود و دزییە بهێنە ئاستێکی نزم و خوارەوە و بڵێن گەندەڵی 
لەهەموو دنیادا هەیە، تا رادەی ئەو دزی و تااڵنییە ئاشکرایەی 
هەرێم بەگەندەڵی واڵتانی تر بچوێنن. لەالیەکی تریشەوە بۆ 
ئەوەیە، شانی خۆیان لەو تاوانی ئەم دزییە خاڵی بکەنەوە و بە 
دەست پیاهێنانێکی روکەش خۆیان لە تورەیی و نەفرەتی 

 جەماوەری دوربخەنەوە.
دەسەاڵتی سیاسی لەهەریم" لەهەردوو زونەکە" و ئۆپۆزیسیۆنی 
پێشو و ئێستای دەسەاڵتیش، ئەو ڕاستیە باش دەزانن، کە 
هۆکاریكی سەرەکی توڕەیی و نەفرەتی جەماوەری و 
خۆپیشاندان و نارەزایەتییە جەماوەرییەکان لەسەر ئاستی 
شەقام و هۆکارێکی سەرەکی بایکۆتی جەماوەری لە کایەی 
یاسایی!! و هەڵبژاردنەکاندا!! ... دزی و تااڵنی و ئەو نابەرابەرییە 
ئابوریی و کۆمەاڵیەتیە بوو کە دایان سەپاندووە. تااڵنی و دزی 
بەیاسایکراو" وەکو موچەی چەند ملیۆنی و ئیمتیازی ملیۆنی بۆ 
ئەندام پەرلەمان و وەزیر و بەرێوەبەرەگشتییەکان و ئۆردویەک 
لە خانەنشینانیان و ژمارەی خەیالی موچەخۆری بن دیوار" و 
زۆری هێز" وەکو دەست بەسەر زەوی داگرتن و داگیرکردنی 
موڵکی گشتی، دزینی نەوت، کۆنترۆڵی بازارو بازرگانی و 
بەڵیندەرایەتی و سەرانە سەندن و قاچاخچێتی کردن...لەالیەن 
بەرپرسانی بااڵی حزبی و بنەماڵەی دەستڕۆشتوودا، رۆڵی 

 سەرەکی هەبووە لە خوڵقاندنیدا.
دزی و تااڵنی بە یاساییکراو و دزی و تااڵنی لەڕیگای زۆری 
هێزو پێگەی دەسەاڵتەوە، لەالیەکەوە کەمایەتیەکی حزبی 
کردووە بە سەرمایەدار و سەرمایەداری هەڵتۆقیوو، 
لەبەرامبەریشدا زوربەی زۆری جەماوەری کرێکار و 
زەحمەتکێش و کارمەند و موچەخۆرانی رووبەڕووی ژیانی 
مەمرەو مەژی کردۆتەوە. هاوکات کۆمەڵگەشی بەرەو داروخانی 
تەواوەتی بردووە، خزمەتگوزارییەکانی وێران کردووە، کەرتی 

 پەروەردەو تەندروستی داڕماندووە،....تاد.
هێنانە گۆڕی باسی چاکسازی لەم خولەی نوێی پەرلەمان و 
کابینەی نوێدا بەو چڕییەی وەرێیان خستووە، هەوڵێکی 
بەنەخشەیە تا لەرێگای ئەنجامدانی هەندێک هەنگاوی رووکەش 
و  ناچیز و ئاست نزمدا، بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری 
خامۆش بکەنەوەو سواری شەپۆلی رەوای ئوردوی ملیۆنی 
بێبەشانی کۆمەڵگە بن. بەتایبەتیش کە ئەمجارە ئۆپۆزیسیۆنی 
بۆروژازی لەدەرەوەی دەسەاڵت ئامادەیی نەماوە تا بتوانێت 
هەڵسانی جەماوەری کۆنترۆڵ بکات... ئەگەر و ترسی تەقینەوەی 
تورەیی جەماوەری لەهەر ئان و ساتێكدا مۆتەکەی سەر 
دەسەاڵت و کابینەی نوێی حکومەت و دەسەاڵتی سیاسیە لە 

 زۆنەکاندا.
ئەوەی کەدەبێت ڕۆشن بێت، ئەوەیە کە ئەم دەسەاڵتە ناتوانێت 
چاکسازی بەرچاو بکات و دەست ببات بۆ کورتکردنەوەی 
دەسەاڵتی بەرپرسە بااڵ حزبی و حکومیەکان، چ لە ئاستی دزی 
بەیاسایکروادا ناتوانێت" موچەی ئەندام پەرلەمانەکان، 
بەڕیوەبەرەگشتیەکان، وەزیرەکان، فەرماندە سەربازییەکان لە 
سلکی پێشمەرگە و ئاسایش ئۆردی بن دیوارە خانەنشینەکان بە 
پلەی بااڵ و...تاد" بهێنێتە خوارەوە بۆ ئاستی موچەیەکی 
تاڕادەیەک نۆرماڵ... بۆنموونە دوو بەرابەر و سێ بەرابەری 

 موچەی کرێکاران و کارمەندان....
هەروەها ناتوانێت دزی لەرێگای زۆر و دەسەاڵت و پێگەی 

حزبیەوە، دەستکاری بکات. دەستبەسەراگرتنی سەدان و 
هەزاران دۆنم و هیکتار لە زەوی موڵکی گشتی و لەالیەن پارتی 
و یەکێتیەوە و بزوتنەوەی گۆڕان و حزبەکانی ترەوە دەستی 
بەسەردا گیراوە... و تەلبەند کراوە، کراوە بە کۆشکی نیشتەجێ 
بوونی سەرانیان، کراوە بە سەربازگەی بەرگری لەدەسەاڵتیان، 
کراوە بە بارەگای حزبی و پێگەی کەناڵە میدیایییە پوچەکانیان.  
بە دانپیانانی خۆیان زەوی نەماوە بۆ دروستکردنی قوتابخانە و 
بنکەی تەندروستی و پارک و ... هەمووی بەخاوەنکراوە و 
حکومەت!! دەبێ زەوی بکرێت... خاوەنی ئەو زەویانەش 
بەپرسانی بااڵی حزب و بنەماڵەن. بازاریان قۆرغ کردووە، 
بازرگانیان پاوان کردووە، کیڵگە نەوتیەکانیان دەستبەسەردا 
گرتووە، بەزۆری هیز باج و سەردانە دەسەنن و هەرچی 
قاچاخچێتییە لەدەستی خۆیاندایە. دەمیان ژەنیوەتە هەموو 
سلکەکانی پەروەردەو تەندروستی و بیناسازی و کۆمپانیاکانی 

 گەیاند و گواستنەوە و تۆرەکانی ئەنتەرنێت و میدیایی...تاد
ئەوانەی داهاتی کوردستان دەدۆشن، دەستیان بەسەر 
جومگەکانی داهاتی کۆمەڵگەدا گرتووە، گەورەترن لەدەسەاڵتی 
حکومەت، دەسترۆشتوترن لە یاساکانی پەرلەمان!!" ئەگەر 

 یاسایەکیان هەبێت".
دەستبردن بۆ چاکسازی بەجەستە، پەنابردن بۆ گێرانەوەی 
موڵكی گشتی، دەرهێنانی سەرچاوەکانی داهات لەدەست 
بەرپرسان، رووبەرووبوونەوەی یاسایی!! ئەگەر "یاسا" هەبێت، 
دەست بەسەر سامانەکانیادا" نەقدی و غەیرە نەقدییاندا دەگریت، 
و بەمانای روخاندنی دەسەاڵت دیت... ئەم دەسەاڵتە چاکسازی 

 هەڵناگرێت.
ئەگەر نیاز پاکەکانیش بیانەوێت، چاکسازی بکەن، دەسەاڵت 
دەستیان دەگیرێت و دەبڕێت... مانەوەی دەسەاڵتی حزبی و 
میلیشیایی پشتی بە کۆنتڕۆڵی داهات و دزین و تااڵنی 

 سەرچاوەکانی دارایی و داهاتی خەڵکی کوردستان بەستووە.
ئەم دەسەاڵتە بەم هەموو تایبەتمەندییە شەرمئاوەرەوە، هەرگیز 
چاکسازی هەڵناگرێت... ئەگەر باسی ڕووبەرووبوونەوەی 
گەندەڵییە، ئەگەر حکومەت و یاسا هەبێت، سامانی کەڵەکراوی و 
نەقدی و غەیرە نەقدیان دەبێ دەستی بەسەرا بگیرێت و بەهۆی 
نایاسایی بوونی کۆکردنەوەی ئەو هەموو سامانەوە، بدرێنە 
دادگا و زیندانی بکرێن... ئەگەر بریار بێت کەسی شیاو، بخرێتە 
شوینی شیاو... ئەوا بەرپرسانی حزب و حکومیان نا الیەقی و 
بێتوانایی خۆیان، بە رۆشنترین شێوە لە بەرێوەبردنی کۆمەڵگە 
نیشانداوەو، هێشتا خەڵک تامەزرۆی ئاوی پاک و کارەبان ...و 
خزمەتگوزارییەکان نەک هەر بەرەو خراپتربوون دەچن، بەڵکو 
خەریکن ئەو  خزمەتگوزارییە گشتیەکانەی کەماون هەرزان 
فرۆش دەکەن. بۆیە چارەنوسیان دوورخستنەوەو لیپرسینەوەی 
یاسایی دەبێت. بۆیە دەستبردن بۆ چاکسازی ریشەیی بە 
کۆتایی دەسەاڵتی خۆیان بەکۆتا دەگات... بۆیە نەک ناتوانن و 
دەستی بۆ نابەن، هەر کەس و الیەن و دامەزراوەیەکیش بەجدی 
دەست بۆ ئەم دۆسیەیە بەرێت، چارەنوسی دەکەوێتە 
مەترسیەوە. تەنانەت چاکسازی زۆر ناچیزو روکەشیش بە 
خۆشی خۆیان ناکەن ئەگەر نەخرێنە ژێرگوشارەوە. بۆیە ئەم 
دەسەاڵتە چارەسەر هەڵناگرێت و خەرەند و بۆشاییە یاسایی و 
ئاسایی و حکومەتداریی و دەوڵەتداری... لەگەڵ ویست و ژیانی 

هێندە بەرین و فراوانە، پینە  گوزەرانی خەڵکی کوردستاندا، 
 ناکرێت و بەیەک ناگەینرێنەوە... 

ئەم دەسەاڵتە دەبێ لە ریشەوە، هەڵتەکێنرێت و لەدەسەاڵت 
بخرێت. هەرچەشنە خۆشباوەرییەک بەوەی ئەم دەسەاڵتە 
چاکسازی بەرجەستە دەکات، یان دەست بۆ باشترکردنی ژیان 
و گوزەرانی خەڵکی دەبات، لە خۆشخەیاڵی و خزمەت 
بەدەسەاڵت زیاتر هیچی تر نییە. پێویستە نەخشەو هەنگاوەکانی 
کۆتاییهێنان بەو دەسەاڵتە، قیبلەنومای بزوتنەوەی نارەزایەتی و 

 جەماوەری و بزوتنەوە کۆمەاڵیەتییە شۆرشگێرەکان بێت. 
 

      ٩١٠٩ناوەراستی تەموزی 

وتەی ژمارە  ڕژێمی فاشیستی ئیران و  
تورکیا، بەردەوامن لە 

بۆمباران و سنور 
 بەزاندنەکانیان

لەدرێژژژەی مژژلژژهژژوری و بەردەوام و سژژنژژور بەزانژژدن و 
دەستدرێژەکانیاندا، هەردوو رژێمی فاشیست و دژە ئیژنژسژانژی 
ئیران و تورکیا، بەردەوامن لە تۆپباران و بژۆمژبژابژارانژکژردنژی 
ناوچە سنوریەکان و بنکەو بارەگاکانی ئۆپۆزیسێۆنژی ئژیژرانژی 
و تورکیدا.  کە لە ئاکژامژی بژۆردومژانژی فژرۆکە جەنژگژیەکژانژی 
دەوڵەتی فاشیستی تورکیا و ئیران و تۆپبارانەکانیان چەنژدیژن 
هاواڵتی بێتاوان و کژوژران و بژریژنژدار بژوون... دیژارە ئەوە 
یەکەمین جار هاواڵتیژانژی بژێژتژاوانژی کژوردسژتژان لە ئژاکژامژی 
دەستدرێژی و سنوربەزاندنی دەوڵەتی ئێران و تورکیادا دەبنە 
قوربانی و زەروزیان بە کاروکاسبیان دەگەیەنرێت... بەڵکژو لە 

سژژاڵژژی رابژژردووداو لەو کژژاتەوە کژژۆمەڵژژگەی  ٩٢مژژاوەی 
کوردستان توشی دۆخێکی تژایژبەتژی و بژێژنژاسژنژامەیژی واڵتژی 
بژژۆتەوە، کژژوردسژژتژژان بژژۆتە مەیژژدانژژێژژک بژژۆ تەراتژژێژژنژژی بژژانژژدو 
دەسترێژی و سنور بەزاندنژی سژەربژازی واڵتژانژی نژاوچەکەو 
لەوکاتەشەوە تائێستا بە سەدان هاواڵتی گیانیژان لەدەسژتژداوە 
یان برینداربوون و بەدەیژان گژونژدو ئژاوایژش کەوتژونەتە نژاو 

 دۆخێکی نائەمنییەوە...  
حزبە دەسەاڵت بەدەستەکانی کوردستان "پارتی و یەکێتی" کە 
هەمیشە هەردوو دەوڵەتی ئژیژران و تژوکژیژا بەدۆسژتژی کژورد 
لەقەڵەم دەدەن و پەیوەندیەکی ناهاوسەنگیان لەگەڵیاندا هەیەو 
تەنانەت لە پەیوەندییەوە گۆڕدراوە بە نۆکەرایەتژی و خژزمەت 
پیشەیی... لەبەرامبەر بەو تاوانانەدا جژگە لە هەڵژوێسژتژی زۆر 
شەرمنانە، هیچ کاردانەوەیەکی تەندروستیان لەخۆیان نژیژشژان 
نەداوە، لەجێگای ئەوەی بوونی ئۆپۆزیسێۆنی ئەو واڵتژانەیژان 

 کردۆتە پاساوهێناوە بۆ دەستدرێژی بەردەوامیان..
 

 لە بۆپێشەوەوە
 

گاەەات  ەت لیل  “ * باببتەتااب اۆ باەوا،اجات لە  ا ت  ت
بتگجتۆ ەتعبیر  تختەاۆ یایابیاۆ    ا ار    “  ەبیبتت

د  یببینۆ اەمە یزمۆ مبیاس   اەمە یزمۆ ارێا ابییاۆ 
 دلابت.

 
* بە و،جت لە هیچ باببتەا،ااڵ باک  اباابەت لە ات وا،اجاتار 
 تەوێن   ات ابیاۆ بایاناری   بایا اتاری     او یاری دی... 

 بک بوب،تت ل.
 

* بببتەۆ بک باول ل  ت باەوا،اجات لدیە تت اابەت  ت یت  
خااب ل تاتیت ل مااب ااۆ بااک ااارد ت ل  هتیتە ات  ت 
بەو،جت ل بک بوب،اتت ل. یییارابیدل  باەوا،اجات لیتە ات 
خب ل ۆ بببتەتات تبمبژل بت ب    تت  ژمبیل  بەو،اجات ل 

 بدیتە ات بببتەتات  ەیبدی بک بەەت ل.
 

* دیل ا   ابید اۆ باببتەتااب ە  تاابەاۆ ییگتیت ادیی   
 خەیدیە ەب  ۆ بک بو ت ل  تدلیت دلدیت.

 
 * تت  ت یتت بە بببتەۆ اویەت.
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د. سەردار عبدالرحمن لە بەرنامەیەکی تەلەفزیۆنیدا بەشێک لەئامارەکانی وەزارەتی پەروەردە دەخاتە ڕوو، 
کەنەک جێگای هەڵوێستەیە، بەڵکو تەکاندەرە بۆ هەر ئینسانێک کەمترین خەمی نەوەکانی کۆمەڵگەو سلکی 
پەروەدەو فێرکردنی هەبێت... ئەو ئامارانە لەهەر کۆمەڵگەو واڵتێکی دنیادا کە کەمترین پرانسیبی دیموکراسی بە 
مانا "باوەکەی بۆرژوازی" هەبێت، پەروەردە رێزلێگیراو بێت. دەبێتە هۆی دەست لەکارکێشانەوەی، یان ناچار 
بەدەست لەکارکیشانەوەی سەرجەم بەرپرسە بااڵکانی ئەو واڵتە و تەنانەت ڕوخاندنی ئەو حکومەتەش کە 

 لەسەر کارە...
 تەماشا کەن، چ کارەساتێکە، ئامارەکان دەدوێن:

 % قوتابخانەکان بەکەڵکی خوێندن نایەن!٢٠
 قوتابخانەیان دوو دەوامن! ٠٧٢قوتابخانە  ٣٣٦٦لە 
 قوتابخانەیان سێ دەوامن! ٠٩١
 قوتابخانەیان چوار دەوامن! ٦
 % بینایان نییە!٩٩قوتابخانە  ٣٣٦٦لە 
 % قوتابخانە گونجاو نین!٣١

 % باشن...٠٢تەنها 
 قوتابخانە میوانن لە بینای تردا... ٠٦٩٦هەروەها 

 الدێ بێ قوتابخانەیە! ٣١١
 قوتابخانە لەگڵ دروستکراون! ٦١
 قوتابخانەدا، تەوالێت بۆ مامۆستایان نییە! ٦٦١لە 

 قوتابخانە بێ توێژەری کۆمەاڵیەتین! ٦١٦٦
 % قوتابخانەکان تاقیگەیان نییە!٩٠

 هەزار قوتابی وازلەخوێندن دەهێنن! ١٦بۆ  ٦١سااڵنە 
لەگەڵ هەموو ئەمانەدا پرۆگرامەکانی خوێندن پڕ لەهەڵەن، سااڵنە بە ملیۆنەها دۆالر سەرفی چاپی کتێب دەکرێت، 

 بەاڵم قوتابیان و خوێندکاران موحتاجی کتێبن!! پرسیاری تاقیکردنەوە، دەفرۆشرێن...
ئەو داتایانە، هێشتا باسی لە دۆخی مامۆستایان، بێموچەیی، نەبوونی دەوراتی بەهێزکردن، سەرکوتی سیاسی، 
دامەزراندن بە تەزکیەی حزبی، ژمارەی قوتابیان لەهەر پۆلێکدا، لێکجیاکردنەوەی قوتابیان لەسەر بنەمای 
ڕەگەزی" كچ و کوڕ" پێداویستیەکانی ناو خوێندگاکان،... ناکات. تەنانەت باسێک لە مەنهەجی خوێندن و 
تیکەاڵوبوونی لەگەڵ دین و موقەدەساتە پوچە قەومی و کەلتوری و ئەخالقیەکان ناکات... خۆ ئەگەر هەرکام 

 لەمانەش بەداتا بخرێتە روو کارەساتەکە چەند بەرابەر گەورە دەبێت.
لەکاتێکدا ئەو ئامارە ئازاردەرە لە سلکی پەروەردەدا، دەخرێتە روو، کە بە ئەندازەی زیاتری ژمارەی تەنها 

ساڵی رابردوودا مزگەوت لەشارو شارۆچکەکان بەوپەرێ تێرو پرییەوە دروستکراون و  ٩٢قوتابخانەکان، لە 
 منارەکانیان، بە ئاسماندا چوون و میکرفۆنە چوارییەکانیان، کۆمەڵگە هەراسان دەکەن. 

چ دەسەاڵتیکی کۆنەپەرستە، بەبەرچاوتەوە خوێندن و پەروەردە دابڕمێت و وێرانە بێت، مەنهەجی خوێندن 
دواکەوتوانە بێت، زوربەی زۆری خێزانە هەژارەکان بە هەزاران دەردەسەری ڕۆڵەکانیان بنێرنە قوتابخانە، و 
ژمارەیەکی زۆریان سااڵنە بەهۆی نەبوونی و هەژارییەوە وازلەخوێندن بهێنن، مامۆستایان و کارمەندان، بێ 
موچەو پێداویستەکانی ژیان بن، کەچی دەستی دەوڵەمەندان و کۆنەپەرستانی دینی ئاوەاڵبکەیت، سااڵنە مزگەوت 
دروست بکەن و زەوی بدەی پێیان و خوێندکارانیش بێ جێگەر ڕیگەو سێ دەوام و چوار دەوام بن و ژینگەی 

 خویندنیش ناتەندروست و خاڵی لە پێداویستی و زیندان ئاسا بێت...
خوڵقاندنی ئەم دۆخە، بۆئەوەیە کۆمەڵگە لە نەزانی و تاریکی و نەخوێندەوارییدا بمێنێتەوە. بەجیا لەو ئامانجە کە 
کۆمەڵگە نەخوێندەوار و بێدەنگ بێت، هیچ پاساوێکی تر نییە بۆ ئەم هەلومەرجە، بەتایبەت لە واڵتێکدا کە لەسەر 

 دەریای نەوت و سامانێکی بێشومارە. 
ئەو هەلومەرجە کە بەداتا بەشیک و 
تەنها بەشێک لە وێران بوونی دۆخی 
پەرەوەردە و ناتەبایی و دوژمنایەتی 
حزب و الیەنە سیاسی 
دەسەاڵتبەدەستەکان، لەبەرامبەر 
پەروەردەو نەوەکانیدا دەخاتە ڕوو، 
ئەرکێکی چارەنووساز دەخاتە 
سەرشانی بەرەی ئازادیخواز و 
پەروەردە دۆست و نەوەدۆست و 
هەموو ئینسانێکی ویژدان زیندو و 
مامۆستایان و کەسوکاری 

خوێندکاران، کەبێنە مەیدان و ئەم دەسەاڵتە ناچار بکەن، دەست هەڵبگرێت، لە وێرانکردن و دارمانی سلکی 
پەروەردە... کەدیارە سلکی تەندروستی و بوارەکانی تریش لەژێر سایەی ئەو دەسەاڵتەدا لەهی پەروەردە باشتر 

 نین...   

لە زمانی خۆیانەوە،  داڕوخانی پەروەردە!!!
سوکایەتی بەژنان 

 ببیستن!

ئەبوبەکر هەڵەدنی ماندونەناسی دژە ژن و دژە کۆمەڵگە... وەکو پەیامبەری 
نازداریان!! و خێڵی کۆنەپەستی دژە ژنیان، هەوەسی بێ جڵەوەی خۆی و 
بزوتنەوە ئیسالمیەکان بە ئاشکرا ڕادەگەیەنێت و لەخەمی پیاوانی هەوەسبازی 

ئەم  ٩هاوشێوەی خۆیدا، لە دیمانەیەکدا کە لەرۆژنامەی "زەمەن" ی بەرواری 
من الیەنگری فرەژنیم بەتایبەت بۆ دۆخی ئەمڕۆ، مانگە باڵوکراوەتەوە، دەڵێت" 

پشت بەخوا خەریکی ئامادەکردنی پڕۆژەی هەمواری یاسای باری کەسێتیم تا 
کۆت و بەند و رێگری بەردەم فرەژنی هەڵگیرێ و... دەڵێت هەموو پیاوێک حەزی 

 لە ژنی دووەمە"

هەڵەدنی کە ڕۆژانە بانگەشەی دژە گەندەڵی دەکات و بە چاکسازییەوە دەفشی، 
هێشتا لەوە تێناگات کە فرە ژنی گەندەڵکردنی کۆمەڵگە و وێرانکردنیەتی، وە فرە 
ژنی سوکایەتییە نەک تەنها بەژن، بەڵکو بە هەموو کۆمەڵگە و هەموو ئینسانێکی 
پێشکەوتنخوازە... هەڵەدنی و هاوشێوەکانی کە هەوەسیان بۆ جڵەو ناکرێت، 
دەڵێت هەموو پیاوێک حەزی لە ژنی دووەمە" بەو دەربڕینە هەوسار پچراویەی 
خۆی، دەیەوێت تۆمەت بۆ هەموو پیاوان هەڵببەستێت... کە وەکو خۆی 
تامەزرۆی چەند ژنە و تێرکردنی ئارەزووە سکسیەکانییان. ئەوە لە کاتێکدایە کە 
باش دەزانێت جگە لە کەمایەتییەکی کەمی ئیسالمی و داعشی و کۆنەپەرستی لێ 
دەربچێت، کەس لەگەڵ فرە ژنی نییەو فرە ژنی وەکو نەنگ لە هەر کۆمەڵگەیەکدا 

 تەماشا دەکرێت بە کۆمەڵگەی کوردستانیشەوە...  
کاکی فکر داعشی و محەمەدی ئەندامی پەرلەمانە... چ کارەساتێکە؟ پەرلەمانێک  

ئەمانەی تیدا بێت، دەتوانێت  سیما و ژینگەی کۆنەپەرستی ئەو پەرلەمانە بخاتە 
روو، ئەو لێدوانەی هەڵەدنی پێویستە وەالمی کارساز وەربگرێتەوە چ لەالیەن 
بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان و چ لەالیەن هەر کەس و الیەنێکی  سیاسی و 

 جەماوەری و ئینسان دۆست و ژن دۆست و ژیان دۆستەوە...   
 

هەڵەدنی کە ڕۆژانە بانگەشەی دژە گەندەڵی دەکات و بە 
چاکسازییەوە دەفشێ، هێشتا لەوە تێناگات کە فرە ژنی 
گەندەڵکردنی کۆمەڵگە و وێرانکردنیەتی، وە فرە ژنی 

سوکایەتییە نەک تەنها بەژن، بەڵکو بە هەموو کۆمەڵگە 
 و هەموو ئینسانێکی پێشکەوتنخواز... 



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 15/7/2019( 56) ساڵی سێهەم، ژمارە

ژنان   ت به کانی تایبه جۆراوجۆره  بۆنه  مساڵ واته کانی ئه بۆنه
حاڵێکدا   مساڵ ڕۆژی جیهانی ژن، له ی مارسی ئه٢تی  تایبه به
  ن له نده ندی شاری له ناوه  زاران ژن له هه  چوو که رێوه به
ها  روه رێخست، هه توندوتیژی خۆپێشاندانیان وه تی به زایه ناره

قوربانی   ببوو به  شوێنێک که  ن و له نده مێترۆی له  ژنێکی الو له
قسێکی  بردنی ره رێوه به  ی توندوتیژی جنسی به وه ئازارو کرده
ی  مشێوه ی نمایش کردو به زێنه دڵته  م رووداوه شانۆیی ئه

دا  ناو زیندان  دا ژنێک له و کاته ر له ربڕی. هه تی خۆی ده زایه ناره
و  وه رهاتی ژیانی خۆی بگێڕێته سه شیعرێکی نووسی تاکوو به

و  ر له . هه نیا ژن بوون بووه و ته ی ئه قینه تاوانی ڕاسته  بڵێ که
سترێژیی سێکسی  دژی ده  تی به زایه ناره  دا ژنانی هیند له رۆژه
ئاکامدا   له  دهلی نوێ که  ر ژنێک له ڵی گروپێک بۆسه کۆمه  به

کانی گیانی  هۆی کاری بوونی برینه به   وه دوای ئازارێکی زۆره
 .دا  ژاند درێژه دنیای هه  ستدا، رووداوێک که ده  له
واڵته ئارژانتین بەدژی قازانج   ساڵی ڕابردوو ژنان له  له
ن و گیرفانی  که و کچان ده ژنان  بازرگانی به  ستانێک که ره په
زگای  ها دامو ده روه و هه ن که پڕ ده  م واڵته دارانی ئه رمایه سه
ن  که ده  م باندانه پشتیوانی له  ستانێک که ده و کاربه م واڵته ئه

دژی  سوودان به  رێخست. ژنان له رینیان وه خۆپێشاندانێکی به
ساڵی  ٠٢ملێ کچانی ژێر  زۆره  شوودانی به  و به رگیری هاوسه

پاکستان و   رێخست. له رینیان وه خەباتیکی به  م واڵته ئه
  ستیان دایه کان ده نامووسییه  تڵه دژی قه کوردستان ژنان به

ر  رامبه به  ژنان له  واڵتی تورکیه  . له نه الیه مه خەباتێکی هه
مناڵ   وام و یاسای دژی سقت جنین واته رده توندوتیژی به

 .باتی خۆیان دا خه  یان به باربردن درێژه له
و یاسا  تی وڵه دژی توندوتیژیی ده واڵتی ئێران به  ژنان له
  ڵسوورانی ژنان له و هه دات چاالکی ول ده هه  کان که ئیسالمیه
  ستیان دایه ده  وه سک بکاته رته کان به جۆراوجۆره  بواره
 . نه الیه مه رچاو و هه باتێکی به خه

وتووی  التی دواکه سه دژی ده فغانستان به والتی ئه  ژنان له
کرێ و  پشتیوانیان لێده  ن ئەمریکاوه الیه له  رایانێک که بنیاتگه

ها  روه و هه وه ترسیه مه  یان خستۆته و واڵته ئاسایشی ژنانی ئه
رێخست.  و ئاکسیۆنی چاالکییان وه دژی تاڵبان خۆپێشاندان به

م  یشتوو له ست گه ده کانی به پێی ڕاپۆرته پێدانە به شایانی ئاماژه
رۆژی   مریکا له واڵتی ئه  ئاکسیون له ٠٦١١  زیاتر له  وه بواره

اڵواردن و  دژی هه تی به زایه ستی ناره به مه جیهانی ژن به
 .چوون رێوه و به دژی ژنان رێکخران  توندوتیژی به
  وه خۆیه لی جۆراجۆری به گه دژی ژنان شێوه توندوتیژی به

  له  شه ره ی جیدی هه شێوه به  کانی که جۆره  کێک له ، یه گرتووه
رگانی  کات باز یان ده و پێگه و جێگه ران و گوزه بارودۆخی ژیان

 . یانه سته کااڵکردنی جه و به ژنان  کردن به
دا  یی نووکه بارودۆخی هه  یان له سته و جه ژنان  بازرگانی به

نجتان بۆ  ره سه  گرێ که خۆ ده ندیی جۆراوجۆر له تمه تایبه
 !!کێشین ن راده هێندێک الیه

ییان  سته و جه ژنان  رگانی به باز  ی که وه رای ئه ره سه -٠

کانی  یه ی ده ماوه الم له ، به یه کی دوورو درێژی هه یه پێشینه
.  ندووه ی سه ره ترسیدار په کی مه یه شێوه رابردوودا به

ی خۆی  قینه مانای ڕاسته به  رگانییه م باز ندنی ئه سه ره په
موو ژنان و کچانی الو  ر هه ک بۆسه یه شه ره ک هه و وه ره ژێنه هه
 .ژمار دێ ئه  مرۆیی دا به جیهانی ئه  ت کچانی منداڵ له نانه ته
ژنان،   رگانی به رای دوورو درێژبوونی مێژووی باز ره سه -٩
ب یان  زهه و مه ریت نگ، نه رهه هیچ فه  له  یه م دیارده اڵم ئه به

  که  که یه . دیارده ی نییه و ریشه تی دا بنچینه والتێکی تایبه
  داری له رمایه ڵ بەجیهانی بوونی سه گه توانین بڵێین هاورێ له ده

 . ندن دایه سه ره حاڵی په
توندوتیژی   ک خۆی جۆرو شکڵێک له نیا وه ته  نه  وه ئه -٦
ر بۆ  ڵخڕێنه و هه کی گرینگ یه رچاوه ڵکوو سه به  دژی ژنانه، به

داری  کوو، کۆیله دژی ژنان وه کانی تری توندوتیژی به جۆره
ک  وان وه ی ئه و پێگه و گۆڕینی جێگه شفرۆشی جنسی، له
 . ژمار دێ ئه  به  وساوه مرۆڤێکی چه

میلیاردها دۆالر بۆ ئابووری جیهانی   ی سێکس به پیشه -١
شێکی  به  یه م دیارده هێنێ. ئه م ده رهه ئیمپیریالیستی به

داریی جیهانی  رمایه و کردەوەی سه ئابووری  له  کراوه لێکجیانه
 .بواری ئیدئۆلۆژیدا  م له بواری ئابووری و هه  م له هه
  رانی چینه نوێنه  لی جۆراوجۆر که رای ژێستگه ره سه -٦
گرن، بازرگانی  دا ده ری رامبه به  کان له سته ده اڵت به سه ده

گرتوو  رچاوه کانی سه واره و ئاسه و کرێکارانی جنسی سێکس
و  تی مۆدێرن ڵگەی چینایه ندیی کۆمه یوه توانێ په نیا ده و، ته له

رترین  ژێنه و هه ترسیداریرین مه  کێك له ڵ یه گه ئیمپیریالیسم له
 . وه ق بکاته دژی ژنان زه کانی توندوتیژی به جۆره
م بۆ  ڕینی ئه تێپه  م داو به یه ی نۆزده ده کانی سه کۆتاییه  له
رزترین  ناو به  داری چووه رمایه ی سه وکاته دا، ئه ی بیستەم ده سه

ژنانیش   رگانی به ئیمپیریالیستی، باز  بوو به  قۆناخی خۆی واته
  تی لێهات که اڵیه ی کۆمه وره کی گه یه ک کێشه وه

  بوو، تاکوو پێش به  دواوه  یی به وه ته کی نێونه یه وتننامه رێککه
ستی دزێو  به مه  و کچانی منداڵ به بۆ ژنان  الڵێک ده  ر جۆره هه

 .کان بگرێ ی سنووره وه ره ده  و فرؤشیان له بۆ کڕین
پێشنیاری )جیمز   کان یاسای )منی( که کگرتووه یه  ته ویالیه

 ٠٩٠١ساڵی   دا بوو له و کاته له  ندامی کۆنگره رابرت من( ئه
  کان له و، راگواستنی تاکه پێێ ئه به  ک که سند کرد، یاسایه په

شفرۆشی یان  ستی له به مه  به  وه و ناوه وه ره کانی ده سنووره
 .کرد ده  غه ده قه  و جۆره لی له ستگه به مه

کان  ییه وه ته نێونه  وتنانامه ئایا یاساو رێککه  ی که وه پرسیار ئه
 ژنان؟  مانی بازرگانی به و نه وه سک کردنه رته هۆی به  بێته ده

ری  رتاسه سه  له  ته م تیجاره ئه  ن که وه ری ئه رخه کان ده راستییه
  ی ئابووری له شه دوای ئاڵووگۆڕو گه  وانه م له ی بیسته ده سه

حاڵی   م، له ڕی جیهانی دووهه والتان دوای شه  زۆرێک له
دوای رووخانی بلووکی   م پرسه . ئه ندن دابووه سه ره په

ر  کی تۆقێنه یه شیوه گۆلۆبالیزاسیون، به  له  شه و گه وی شوره
و یاساکانی دژی بازرگانی  یانییه رای به ره . سه ندووه ی سه ره په

  وێنه کی بێ یه شیوه روا به هه  رگانییه و باز ت م تیجاره سێکس ئه
  ناوچه  و منداالن له . ژنان ندن دایه سه ره حاڵی په له
کانیان  گوندو شاره  رفێندرێن، له کانی جیهان ده ژارنشینه هه
الاڵنی مرۆڤ  ده  راجی) اوکشن( به بازاری هه  و له وه گوازێنه ده
کان،  کگرتووه یه  ته ویالیه  ی سێکس له فرؤشرێن تاکوو پیشه ده

و باقی  بی ره کانی عه میرنشینه ئوروپا، ئوسترالیا، ئیسرائیل و 
دا  یه و پیشه وان دا له له  وره بازارێکی گه  وتوو که واڵتانی پێشکه
 .ن دابین بکه  یه بوونی هه

کیان  یه رفێندرێن، رێژه وخۆ ده راسته  ی که و ژنانه رای ئه ره سه
ڵێنی بۆ شوغڵێک  و به ی واده رێگه  له  که ڵه و ته و فێڵ فریوکاری  به
تگوزاری، یان  و هۆتێل یان خزمه رێستووران  ، کار له وانه له

کان  ی سنووره وه ره ده  ، له شنه و چه کاری جۆراوجۆرو له
  ماڵه اڵتی بنه سه و بێده ژاری . هه وه سانه م که داوی ئه  ونه که ده

  م که ئازارو سته  ر ژیانێکی پڕ له رامبه به  چاویان زۆرتر له
نووقێنێ. راگواستنی ژنان بۆ شوێنی  ده  وه بێته روویان ده رووبه
ندیی  یوه په  لی رێکخراو که ی باندگه رێگه  ست زۆرتر له به مه

چی. کاتێک ژنێک  ده رێوه و به خرێ ، رێکده یه ییان هه وه ته نێونه
و  ی، به که داره کۆیله  کرێ، واته ی ده رماکه ستی کارفه راده
ی  و کاته بێ تا ئه گیرێ و ئاگایان لێ ده وێ راده له  وترێ که ده

  ت بیر له نانه ته  ک که واو بێ، تێچوویه ی ته که ره فه تێچووی سه
پشت   له  کانی که موو راستییه و هه . ئێستا ئه وه ی ناکاته وه دانه
و  نگ بووه اڵم ئیتر زۆر دره وێ، به که رده بۆی ده  بووه  رده په

.  بۆی دژواره  و گیژاوه رباز بوون له و ده هیچ کارێکی پێ ناکرێ
  وانه رگانان. له و باز اڵاڵن ی توندی ده شه ره ر هه به  وێته که ژن ده

  ی، دایک یان خوشکه که ماڵه بنه  لێدان له ربه ئیمکانی زه
رو  سه کرێته و گروپی ده ستدرێژی تاکی ی، دواتر ده که بچکۆالنه
ی  گشتی گیرۆده ی به و جێگایه درێ تا ئه ری پێده ی سڕکه ماده
خۆی بکات   رگری له توانێ به ن تاکوو نه که ری ده ی سڕ که ماده

وان   کانی ئه دزێوه  موو ویست و داخوازییه و مل بۆ هه
ش بۆ  لی دیکه گه . شێوه وه کاته ڕاکردن نه  و بیر له رابکێشێ

:  وانه ، له یه رگانی سێکسی بوونی هه ڕاکێشانی ژنان بۆناو باز
کان  تییه اڵیه کۆمه  ی تۆره رێگه  ڵ کورێک یان له گه ئیزدواج له

  ماڵه ی بنه رێگه  کان مندااڵن له نموونه  زۆرێک له  بچێ. له  رێوه به
وان دا  ر ئه رامبه به  کیان له رپرسیاریتیه هیچ به  سانێک که یان که
ک  یه پاره  ر بڕه رامبه به  ژین له ژاری دا ده ژێڕ هێڵی هه  و له نییه
 .فررۆشرێن ده

موو  کات هه راورد ده کان وا به کگرتووه یه وه ته رێکخراوی نه
  میلیون ژن و منداڵ له ١زار تا  هه ٧١١نێوان   سالێک له

ناچاری، کارو   شفرۆشی به ستی له به مه  ری جیهان به رتاسه سه
کرێ. واڵتانی  رگانیان پێده باز  وه وساندنه چه  له  جۆرهای دیکه

کوو، کامبوج، ویتنام،  باشوورو باشووری رۆژئاوای ئاسیا وه
و  له  وه یه و روانگه فیلیپین، نپاڵ، بنگالدش، تایلەند و هلند له

و منداڵ،  ر ئامانج. میلیونها ژن به  ونه که زۆرتر ده  ن که والتانه
و  فرۆشرێن ناوخۆی واڵت ده  و مێرمنداڵ له کچانی منداڵ

و باقی واڵتانی  واڵتانی رۆژئاوایی  و یان به کرێ رگانیان پێده باز
 .کرێ و بازرگانیان پێ ده فرۆشرێن وتوو ده پێشکه
شتای زایینی  کانی هه ساڵه  شفرۆشانی کامبوج له ی له ژماره

حاڵی حازر   اڵم له . به کراوه  نده زه س مه زار که ک هه یه  نیزیک به
داری  کوو کۆیله زار ژن و منداڵ وه هه ٦٦  کرێ که ده  نده زه وا مه

وان  ر سێ ئه سه ک له یه  نی زیاتر له مه دیل گیراون. ته  جنسی به
ک نیزیک  کامبوج تێچوویه  ساڵ، بازرگانی سێکس له ٠٢  ناگاته
 .هێنێ م ده رهه ساڵدا به  نیو میلیارد دۆالر له  به
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زۆرینەی مرۆڤەکان باس لەچەوسانەوەو 
نابەرابەری و سەکوت و هەژاری و بێکاری 
وئاوارەیی دەکەن و بەنووسین و قسە بەرگری 
لەئازادیخوازی و مافەکانی مرۆڤە هەژارەکان 
دەکەن، بەاڵم ئەمە کافی نییە، چونکە 
کۆمەڵگەکان تەنها بەنووسین و قسەکردن 
ناگۆڕێن، بەڵکو نووسین و قسە بۆ هەڵوێست 
دەربڕین ئەوە بەشێکە لەالیەنگری مرۆڤ 
بەڕەوتی ئازادیخوازی و مرۆڤ دۆستی. بەشە 
گرینگەکە دەکەوێتە سەرئەوەی کەمرۆڤە 
ئازادیخواز ویەکسانیخوازو مرۆڤدۆستەکان 
چەندە دەتوانن کە هەنگاوی کرداری بنێن 
وشەقامەکانی شارەکان گەرم بکەن، بەدەنگ 
هەڵبڕین لەپشتیوانی ماف و ئازادییەکانی 
خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش و هەژارانی 
کۆمەلگاکەیان. هیچ کاتێک و سەردەمێکی 
مێژوویی هێندەی ئێستا خەڵکی کوردزمان 
کەسانی پسپۆڕ و شارەزاو دەروونناس 
وکۆمەڵناس و نووسەر ولێکۆڵەر و وەرگێر و 
زمانزان وئەکادیمی و دوکتۆرایی نەبووە، 
بەناو ئازادیخوازو مرۆڤدۆست ومرۆڤ 
پەروەری نەبووە، بەاڵم هیچ کاتێکیش 
کۆمەڵەای کوردستان لەناو قەیران وکێشەو 
هەژاری و بێکاری و شەرو ئاوارەییدا نەبووە. 
ئەگەر نەتواندرێت مناڵێکی هەژار و برسی 
تێربکرێت ئەمانەسوودی چییە؟ ئەگەر نەتوانێت 
بەر بەگەشەی نابەرابەری و سەرکوت و 
بێکاری وهەژاری بگیرێت ئەمانە سوودی 
چییە؟ پێویستە لەشوێنێک خاڵێک دابندرێت 
بەیەکەوە بەتێکۆشانی هاوبەش و یەکگرتووانە 
هەمووالیەک بڵێین ئیتر بەسە. با ئەوجارە 
نۆرەی دەسەاڵت و سیستەمی خەڵک بێت، 
کەخەڵک خۆی کۆمەڵگە ئیدارە بدات 
لەئیدارەیەکی شووراییدا. هەرخودی خەڵک 
خۆی ڕاستەوخۆ چاودێریش بێت بەسەر 
ئیدارەدان و بەڕێوەربردنی کۆمەڵگەدا کە 
  .لەالیەن شووراکانی خەڵکەوە بەڕێوە دەبرێت

بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی لەدوایی 
نەمانی کۆمەڵگەی سەرەتایی کاتێک 

سەرکوت وچەوسانەوەو  چەوسانەوە 
نابەرابەری بەهۆی زاڵبوونی هێزەوە دەستی 
پێکرد، کە بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە قۆرغ کرا و 
بەزۆر بەملهوڕی لەالیەن کەمینەیەکەوە 
دەسەاڵتیان بەزەبری هێز سەپاندووە بەسەر 
زۆرینەی کۆمەڵگەدا، ئەم کەمینەیە بیروباوەرە 
ئەفسانەیی و دینییەکان و نەتەوە وخێاڵیەتی 
کۆمەڵگە بۆ بەرژەوەندی خۆیان کە لەدەسەاڵت 
دابوون بەکارهێناوە، لەسەردەمی ئێستای 
گەشەی زانست وزانیارییەکانیشدا کەسەردەمی 
گەشەی سەرمایەدارییە زۆر بەباشی 
دەبیندرێت، ئەگەر چاوێک بە چیرۆکە 
ئەفسانەیی ومەزهەبییەکاندا بگێڕین باشتر 
ئەوە ڕوون دەبێتەوە کە ئەم جۆرە مەزهەب 
وبیروباوەرو فکرانە زۆر کۆنەپەرستانەو دژە 
مرۆڤایەتییانە بەرگری لەمانەوەی کەمینەی 
خەڵک دەکەن لەدەسەاڵتدا بەچەندەها لەمپەرو 
بۆ  گیروگرفت دادەنێن بۆگەشەی ئازادی 

بیرکردنەوەو داهێنانێک کەخزمەت بە 
کرانەوەی عەقڵی مرۆڤەکان و ڕزگاربوونی 
مرۆڤەکان لەچەوسانەوە بکەن. سەرئەنجام 
هەموو ئەمانە خزمەتی کەمینەک دەکەن 

کە لەڕێگەی شەرعیەتی  لەخەڵکی کۆمەڵگە 
حیزبەوە چوونەتە ناودەسەاڵت چ لە ڕێگەی 
کودەتاوە بێت یان هەڵبژاردنی فێڵ ودزی و 
درۆینەی پەرلەمانی بێت دواتر ڕوونتر 
دەردەکەوێت کە دەسەاڵتی حیزب بۆ 
بەرژەوەندی حیزب و لەناوحیزبیشدا 
بۆکەمینەیەک لەسەرکردایەتی و سەرۆک و 
سکرتێرەکانی حیزب بەکارهاتووە. زۆرینەی 
حیزبەکان ئەمە ئاکاریان بووە لەگەڵ ئەوەشدا 

بەشێکیان زۆر خراپ وسلبی کۆمەڵگەیان 
شێالوە و زۆرینەی مرۆڤەکانی کۆمەڵگەیان 
بەتوندترین شێوە چەوساندۆتەوە و شیلەی 
گیانیان مژیون بەتایبەت چینی هەژاران 
وکرێکاران وبێکاران وزەحمەتکێشان ودەست 
فرۆشانی کۆمەڵگە. سەرجەم ئەو ملمالنێی 
لەنێو حیزبەکانی بۆرژوازی وبەناو 
دیموکراتخوازەکانیش هاتۆتە پێش بۆ پاراستنی 
چەوسێنەرو نۆژەنکردنەوەی سیستەمی 
چەوسێنەربووە. ئەگەر لەواڵتانی سەرمایەدار 
بەجۆرێک مرۆڤ وەک کااڵو شمەکی لێ 
بەسەرهاتووە کەهەر کەسێک سوودی گەشەی 
سەرمایەداری نەبێت پەراوێز دەخرێت و بەپلە 
دوو دادەندرێت، هەربەهۆی ملمالنێی 
ناتەندروست و نامرۆڤانەوە کە بەجۆرێکی 
چاوچنۆکانە سیاسییەکان دەبنە بازرگان 
وخاوەن کۆمپانیا وپارە و سامانی گشتی بە 
ئارەزووی خۆیانەوە بەهۆی یاساکانی بازاڕی 
ئازادەوە کەتەنها مەبەستیان قازانجی 
سەرمایەو پارەیە لەکاری سیاسییاندا، نەک 
ڕاستگۆیانە خزمەتکردنی مرۆڤایەتی بکەن، 
هەربۆش دەبینین سااڵنە ڕێژەی هەژاران و 
برسییەکان ونەخۆشییە دەروونی و 
درێژخایەنەکان لە جیهانی مرۆڤایەتی زیاد 
دەکات، وێرانکردن و لەناوبردنی ژینگەی 
جوانی سروشت و پیسبوونی ئاو و هەوای 
پاک ڕۆژانە گەشەی پێ دەدرێت، بەردەوام 
جەستەی پاکو ناسکی منااڵن و مرۆڤەکان 
لەناو دەبات، بەجۆرێک کەدەرمان و 
دکتۆرەکانیش ناتوانن چارەسەریان بکەن هەر 
بۆیە بەشێنەیی رۆژانە گیان لەدەست دەدەن 
بەهۆی پیسبوونی ژینگە و ئاو وهەوا و 

 ..سروشتەوە
لەواڵتانی ڕۆژاڵتی ناوەرست و عێراق و ئێران 
و کوردستان بارودۆخی مرۆڤایەتی زۆر 
وێرانترو سەرگەردانترە. سەرجەم ملمالنێ 
حیزبییەکان لەپێناوی باشتر 

سیستەمی خێاڵیەتی ومافیاگەرایی  هێشتنەوەی 
بووە. ملمالنێکانیان بۆتێکشکاندنی نوێبوونەوەو 
نەشونمایی ئازادی و بەرابەری بووە، 
بیروباوەڕەکان وفکرو مەزهەبەکان 
بەئاراستەی لەچاڵنانی نوێگەری و ڕۆشنگەری 
و ئازادییەکان بووە و شەرعییەتدان بووە 
بەبەرزبوونەوەی هەژاری ونەهامەتی و کێشەو 
قەیرانەکان بووە، ئەمەش تەنها لەبەر پاراستنی 
بەرژەوەندی فکری کۆنەپەرستی ودژە 

 .مرۆڤایەتییەکانیان بووە
هەمووئەمانەی سەرەوە لەچوارچێوەی 

دەسەاڵت و سیستەمی سەمایەداری  هێالنەی 
)دینی و نەتەوەیی وخێاڵیەتی و حیزبی دا( 
پارێزگاری لێکراوە و هەتا سیستەمی 
سەمایەداری بمێنێت ئەم پارێزگاری کردنەش 
دەمێنێت، چونکە لەبەرژەوەندی دەسەاڵتە کە 

مرۆڤەکان  کۆمەڵگە پارچە پارچە بێت. 
سەرسەختانە لەملمالنێ دابن لەگەڵ یەکتریدا 
لەبەر ملمالنێکانیان لەسەر دین وحیزب و 
نەتەوە وخێڵ و یان خاوەن بیروباوەری بەدین 
لەگەڵ بێدین، گرینگ الی دەسەاڵتداران ئەوەیە 
کە خەڵک سەرقاڵی ملمالنێ و دووبەرەکی 
یەکتری بێت بۆئەوەی بەالی گۆڕانی 
سیستەمی چەوسێنەردا نەچن. هەتا خەڵک نا 

وشیار بێت بەم جۆرە کۆمەڵگە لەناوکێشە 
وقەیراندا دەمێنێتەوە. ئەمانیش کە کەمینەی 
کۆمەڵگەن بەناوی سەرۆک و سکرتێرەکانەوە 
و بەناوی سەرۆکی دەوڵەت وهەرێم 
وحکومەت و وەزیرەوکانەوە دزی وتااڵنی لە 
کۆمەڵگەدا بکەن خۆیان زۆر باشتر 
سەرمایەدارتر بکەن وکۆمپانیاو ئەپارتمان و 
ئوتێل و میوانخانە و باڵەخانەی نموونەی 

هەرخۆیان گاڵتە  بۆخۆیان بکڕن دواتریش 
بەخەڵکی هەژار وبێکار بکەن بڵێن ئەوانە 
تەمبەڵ و تەوەزلن، ئێمە خزمەت دەکەین 
وکۆمەڵگا بەڕیوە دەبەین، ئەمەیە دەسەاڵتی 
حیزب کە کۆمەڵگە وێران دەکات و هەتا 

زیاتر وێرانی دەکات وئیرادەی  بشمێنێت
 .مرۆڤایەتی بوونی تێکدەشکێنێت

پرسیارێک هەیە کەپێویستە هەموومرۆڤێک 
وەاڵمی  کەدڵی بۆ ئازادی وبەرابەری لێدەدات

بداتەوە ئەویش ئەوەیە کە لە کۆمەڵگەدا 
 کێشەی خەڵک هەیە یان کێشەی حیزب؟

ئەگەر کێشەو قەیرانی حیزبی هەیە ئەوە 
حیزبەکانن دەبێت خۆیان چارەسەری خۆیان 

نەک خەڵکی کرێکار و زەحمەتێش و  بکەن، 
دەستفرۆشان خۆیانی پێ سەرقاڵ بکەن 
لەبەرئەوەی بەچارەسەرکردنی کێشە و 
قەیرانەکانی حیزبەکان هەرتەنها حیزبەکان 
قازانج دەکەن، نەک خەڵکی کرێکارو 
زەحمەتكێش. کەواتە پێویستە هەربەشە خۆی 
چارەسەری کێشەوگرفتەکانی خۆی بکات. 
کاتێک خەڵك ناڕازی یە دەبێت بزانێت لەچ 
نارازی یە وبۆچی ناڕازییە؟ لەگەڵ کێ 
ناڕازییە؟ پێویستە خەڵکی نارازی وشیارانە 
هەنگاو بۆ هێنانەدی داواکاری و مافەکانی 
بنێت ئەویش پێویست دەکات سەرجەم 
ئەوانەی کە ناڕازین لەدەوری یەکتری 
کۆببنەوە و جۆری وداواکارییەکانیان یەکبخەن 
و بیسەلمێنن کە ناڕەزایەتی خەڵک بۆ خواست 
و داواکاری خەڵکە، نەک بۆحیزبە و سەرۆکی 
حزبەکانە. دواتر حزبەکان و سەرۆکی 
حیزبەکان و ئەگەر ڕاستگۆن و درۆناکەن 
لەگەڵ خەڵک دەتوانن دڵسۆزانە پشتیوانی لە 
خواست و داواکارییەکانی خەڵکی ناڕازی 
بکەن، بەاڵم خەڵک خۆی نوێنەر و ڕابەری 
ناڕەزایەتییەکان بێت دواتر هەر خەڵکی ناڕازی 

 . ئیدارەی نارەزایەتییەکان گەشەپێبدات
کاتی باسی ئیدارەدان دەکەین، پێویستە 
چۆنێتی ئیدارەدانی دەسەاڵتی خەڵک 
لەسەرەتاوە بەجۆرێک ڕێکبخرێت کە 

 . دەسەاڵتی خەڵک بەهێز بکات
خەڵکی ناڕازی لەچەوسانەوە لە وهەنگاوانەوە 
دەست پێبکەن کە گەشە بەیەکگرتوویی دەدات 
لە تێکۆشان لەدژی چەسانەوەو نابەرابەری 

و ڕۆژنامەنوس  وسەرکوت وکوشتنی ژن 
وکەسانی ئازادیخواز بێنە مەیدان. ژنان و 
پیاوان شانبەشانی یەکتری هەنگاو 
بۆچارەسەری کێشەو قەیرانەکان بەرن 
بەیەکەوە نەخشەی بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە 
لەئەستۆ بگرن ڕاشکاوانەو دڵسۆزانە هەنگاو 
بۆ جێگیردنی دەسەاڵت وسیستەمی گشتی 
خەڵک بەرن، سوود لەمێژوو وەربگرین نەخشە 
ڕێگا بۆ تێکۆشانی ئێستا وداهاتوو دابندرێت. 
تاکەکان و هەڵسوڕاوان خۆ دووربگرن لە 

ملمالنێی 
حیزبایەتی و 

شەڕە 
حیزبی. ئیتر بەسە ملمالنێی فکری وبۆچوونە 
جیاوازەکان وەالبنێن تەنها گرینگی بەخواست 
وداواکاری خەڵکی ناڕازی بدرێت، ئەمە 
بەجۆرێکە کە کۆمەک بە بەرەو پێشچوونی 
نەخشە ڕێگای شارستانی پێشکەوتووانەی 
ئازادیخوازان دەکات کەشان بەشانی خەڵکی 
زەحمەتکێش و بێکار و کرێکار و هەژار 
شەقامەکانی شارەکان پڕ بکەن لەبانگەوازی 
تێکۆشان. پێویستە بەجۆرێک تێکۆشان بکرێت 
نەک جیاوازبێت، بەڵکو پێچەوانە بێت لە 
هەڵسوڕانی خێاڵیەتی و حیزبایەتی. ئەو 
تێکۆشانەی کە ئەنجام دەدرێت گۆڕانکاری 
بکات لەجۆری سیستەمی چەوسێنەر و 
کۆمەڵگە لەڕووی سیاسی و پەروەردەیی و 
فەرهەنگی. جۆری تێکۆشان زۆر گرینگە 
ئەویش کاتێک دەڵێم پێچەوانە خێاڵیەتی و 
حیزبایەتی واتە دەسەاڵت بۆ خودی خەڵک 
ئامادە بکرێ و خەڵک خۆی بتوانێت سیستەم 
و یاساکان دابنێت و بەرگری لێ بکات. 
باشترین نەخشەڕێگا بۆ تێکۆشانی هاوبەشی 
یەکگرتووانەی ئازادیخوازان ئەویش تێکۆشانە 
بەجۆری  شوورایی کە هەر لەسەرەتاوە 
خەڵک هانبدرێت بە جۆری شوورایی نەخشە 
ڕێگای تێکۆشانەکانیان جێبەجێ بکەن. کاتێک 
تێکۆشانی شوورایی هەموو ناوەندەکانی 
کۆمەڵگەی کوردستانی گرتەوە ئەو کات زۆر 
بە ئاسانی خەڵک خۆی دەتوانێت دەسەاڵت 
ئێدارە بدات و سەربەخۆبێت و بەرگری لە 
دەسەاڵت و یاسا وسیستەمە پێشکەوتووەکەی 
بکات. ئەم خاڵەیان زۆر گرینگە ئەویش ئەوەیە 
ناکرێت بەهیچ جۆرێک پەلە لەم جۆرە 
تێکۆشانە بکرێت بۆئەوەی هەر هەنگاوێک کە 
چۆوە پێشەوە هەرگیز نەگەڕێتەوە.. بۆ 
هەرقۆناغێک جۆرێک تێکۆشانی گشتگیر 
پێویستە، گرینگ ئەوەیە چەندە مرۆڤەکان 
دڵسۆزانە وخۆبەخشانە ئامادەیی کاری 
تێکۆشانی لەوجۆرەی هەیە کە نەئیمتیاز 
وەردەگرێت نەبەرپرسیارێتی وسەرۆکایەتی، 
بەاڵم ئامادەی کارو تێکۆشانی خۆبەخشانەی 
هەیە کەئازادیخوزانەو ڕادیکااڵنە لەمەیداندا 
بانگەوازی تێکۆشان دەکات ئەمە چارەسەرە 
لەم قۆناغەدا دەتواندرێت لەتێکۆشانی هاوبەش 
ویەکگرتووانەی خەڵکی ناڕازی دا کۆمەڵگە لەم 
کێشەو قەیرانانە ڕزگاربکەین. 

بەرزکردنەوەی دروشمی نان، کار،  بۆیە 
ئازادی زۆر گرینگ وپێویستە بۆگشتگیرکردنی 
ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی کوردستان بەگشتی، 
پێویستە هەموومان بەیەکەوە دەست لەناو 
دەست لەخەمی هێنانەدی نان و کارو ئازادی 
دا بین، هێچمان زەرە ناکەین کەخاوەن 
بیروباوەڕو فکری جیاوازین، بەاڵم هەموومان 
بەگشتی و هەژاران وبرسی وبێکاران بەدەست 
ڕاگەیشتنیان بە مافەکانیان قازانج دەکەن 
وکۆمەڵگەی کوردستان بەرەو نوێ بوونەوەو 

 .پێشکەوتنی زۆرباش دەچێت
 

ارەسەری قەیرانەکان خۆبەڕێوەبەری چ
  شوورایی یە

 سول ەعبدالرحمن ر
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توندوتیژی دژ بەژنان، لە هەڕەشەو سوکایەتیەوە بۆ لێدان و تیرۆرکردن، یان ناچارکردنی ژنان 
بە خۆکوژی، دیاردەیەکی شەرماوەری کۆمەڵگەی کوردستانە... بەمەبەستی 
تاوتوێکردنی بنەماو هۆکارە سەرەکیەکانی توندوتیژی و رێگەگرتن و کۆتاییهێنان 

کە لەهەر بەو دیاردەیە، بۆ پێشەوە، ئەم تەوەرە تایبەتییەی کردۆتەوە 
ژمارەیەکی دا لە ڕێگای وتار، دیمانە، ڕاپۆرت، بابەتی وەرگێڕدراو... تیشک 
دەخاتە سەر هەلومەرج و پرسی ژنان و خستنە ڕووی ئەزموون و 

 ڕێگاچارەی ئینسانی و یەکسانیخوازانە..
 بەرپرسی گۆشە: شوانە حەسەن 

 shwana.journalist@gmail.com: ناردنی بابەتبۆ پەیوەندی و   
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كی  ی ژنان مێژوویه وه وساندنه چه  نده رچه هه
ستی  به دا مه اڵم من لێره ، به یه دوور و درێژی هه

  ی ژنان قۆناغ به وه وساندنه چه  م نییه وه ئه
وێت  مه نیا ده ، ته وه مه ر بكه سه قۆناغی مێژوو به

تی  مێژووی مرۆڤایه كی خێرا له یه وه ئاوڕدانه
ی  وه وساندنه ین چه بده  وه رنجی ئه ین و سه بده

ڕای  ره ، سه یه كی درێژی هه ژنان ڕابردوویه
كان  هێزه  و بێ  مینه و كه  كۆیله ی  وه وساندنه چه
كان،  اڵتداره سه ن هێز و ده ن خاوه الیه له
ن  الیه كان له مینه كه  ی ئایینه وه وسانه چه
  وه ته نه  وه وساندنه ، چه وانی ئایینی زۆرینه یڕه په

  وه سته رده ی سه وه ته ن نه الیه كان له سته ژێرده
،  بووه وام هه رده تیدا به ڵگەی مرۆڤایه كۆمه  له
  وه وساندنه ختترین چه اڵم درێژترین و سه به
  ی ژنانه وه وساندنه تیدا چه مێژووی مرۆڤایه له
ن چینە بااڵدەستەکان و پیاوی  الیه له

  وه وساندنه م و چه ، سته وه زی خۆیه گه هاوڕه
،  وه میزاده رشانی ئاده سه به  بارێكی قورس بووه

نگی و  ده  بێ به  میشه بۆ هه  یتوانیوه نه  وه رئه به له
م  ، له وه بمێنێته  یه وه وساندنه و چه قبوڵكردنی ئه

ینی فراوان  و ڕاپه  وه ندین بزوتنه چه  وه یه سۆنگه
،  ڵداوه ری هه كانی مێژوودا سه قۆناغه  له
رچی ژنان فراوانترین چین و توێژی  گه ئه

تی بوون و درێژترین  ڵگای مرۆڤایه كۆمه
، بەاڵم  ر ژنان بووه سه له  وه وساندنه چه

بەبەراورد بە بزوتنەوە سیاسیەکان و 
كی  یه وه ڕین و جواڵنه کۆمەاڵیەتیەکانی تر ڕاپه

مێژووی  ی خۆیان له وه وساندنه ژنان دژی چه
ند  ش چه مه ، ئه وێ رچاو دەكه دووردا کەمتر به

ی  ك پێكهاته الیه ، له یه كی خۆی هه ندیه تمه تایبه
  یتوانیوه وی و سایكۆلۆژی ژنان نه عنه مه

ری خۆی  وسێنه چه  بنوێنێ  نده وه توندوتیژی ئه
كانی سست  بێت چاالكیه ر نه فت بكا یان هه رزه به

ی الواز بكات،  وه وساندنه بكات و توانای چه
  ندی به یوه ی ژنان په ركه و ئه كی تر ئه الیه له
ی خێزانی و  تی و پێكهاته اڵیه نی كۆمه الیه

زی  گه ڵ ڕه گه ، له یه هه  وه تیه سایه سۆزداری كه
ی،  وه وساندنه هۆی چه  ته بووه  ری كه رامبه به
و هێز و توانا و   تی بڕیوه ی بڕستی ئافره وه ئه
بۆ   یه وه ئه  ستوپێی ژنانی شكاندووه می ده ڵه قه
بێت نەک تەنها  ده  م كاره نجامدانی ئه ئه

رووبەروووی دەسەاڵتی چینی زاڵی کۆمەڵ، 
بەڵکو رووبەرووبووە لەگەڵ کەلتوری 
داسەپێنراوی ئەم چیینە بەسەر باوک و براو 

 مێرد و دەوروبەرەکەشیدا. 
اڵتی ئیسالمی  سه ڵدان و ده رهه می سه رده سه له

تی ئیسالمی  وڵه دانیشتوانی ناو سنووری ده
  زۆریان موسڵمان بوون به  ره ی هه زۆربه
كردنی  جێ ری جێبه ، كاریگه وه ئێستاشه

ر پرسی  سه تی ئیسالمی له ریعه ماكانی شه بنه
ئایینی   وه شه وانه به  وه ته نگی داوه ژنان ڕه

سمی خۆیان قبوڵ  ك دینی ڕه ئیسالمیان وه
دوای   ش له مه بوون، ئه و موسڵمان نه  كردووه نه

تی ڕاشیدین دۆخێكی ئاڵۆز و  الفه قۆناغی خه

و  كێك له ، یه ئاراوه  و گومان هاته  ركێ كێبه
كانی ژنان بوو،  ی مافه رباره ده  كێشانه

ی  كه كیه ره سه  به زهه ر پێنج مه ی هه چوارچێوه له
ی  وه و شیكردنه  وه لێكدانه  وتنه ئیسالم كه

مای یاسا و  كانی ژنان و تائێستاش بنه مافه
  بانه زهه و مه ی ئه ر بنچینه سه فتواكانی دینی له

ش  بانه زهه م مه ڕای ئه ره كرێت. سه و ده یڕه په
ڵكردنی داب و  فتوای پیاوانی ئایینی و تێكه

قاڵب  مای ئاین بۆ له بنه  كی بوون به ریتی خێڵه نه
هۆی  ش به كی دیكه الیه كانی ژنان، له دانی مافه

ر جیهانی ئیسالمی و  سه ب به ره اڵتی عه سه ده
  سه یی كه مه حه وایی و مامه رمانڕه ویستی فه
داب و   وه كانه خۆجێیه  خۆشه رون نه الواز و ده

وتووی  كانی دواكه كیه شته كی و ده خێڵه  ریته نه
كانی  سته ژێر ده  وه ته جیهانی عەرەبی بۆ ناو نه

، شتێكی  وه تی ئیسالمی گواسته ئیمپڕاتۆریه
می  رده كۆن و سه لتوری  كه  ڕوون و ئاشكرایه

ریتی  داب و نه  تی له بی پڕیه ره جاهیلی عه
وتوو،  ی دواكه رستانه په ست و كۆنه قبه چه
  توندوتیژی بێ  بریتی بوون له  شێكی كه به

تی ژن  سایه سنوور دژی ژنان، ڕیسواكردنی كه
كتر  یه چاڵ كردنی كچان و ژن له به  زینده  ر له هه

ژن و  داگیركردن، ڕفاندن و كوشتن، ژن به
ند ژنی، ڕیز  اڵق دان و چه بچووك، ته  به  وره گه

ریتی  ندین داب و نه و چه  نیزه و كه  كردنی كۆیله
كه ریشەیان لە دینەکاندایە کە لەو   دیكه

بارەیەوە دەیان ئایەت و حەدیس هەیە کە 
رەوایەتی بە بێمافی و جیاکاری و چەوساندنەوە 
و چەند ژنەو کەنیزە گرتن و ...تاد، دەدات.  ئەم 
داب و نەریتە دواکەوتوانە بەپێی سەرچاوە 
دینی و کەلتوری زاڵی ئەو زەمانەوە لەرێگای 
زۆرو توندوتیژییەوە کرانە داب و نەریتی 

مێكی  رده ش سه مه خێڵەکی و داسەپێنران. ئه
می قۆناغی  رده دوور و درێژی بڕی و سه

قۆناغی  . دواتر له وه تیشی گرته گایه به ره ده
داریدا ژیانی مرۆڤ گۆڕانكاری زۆری  رمایه سه
لۆژیا و  كنه وتنی ته ڕووی پێشكه رداهات له سه به
دا  م قۆناغه ڕی زانستی، له و بیروباوه  فه لسه فه

كی وا  یه ڕاده كانی مرۆڤ به مافه گرنگی دان به
كانی پێش خۆیدا  ڵ قۆناغه گه وت له پێشكه
كان  تیه اڵیه كۆمه  ندیه یوه راورد ناكرێت، په به

  لۆژیا بووه كنه رداهات، ته سه گۆڕانی زۆری به
موو جیهان  هه  كان و به یشتنی زانیاریه هۆی گه
مێكی  نجامدا سیسته ئه  لی هاویشت له دا په

  وه كه یه موو جیهانی به ، هه كایه جیهانگیری هاته
گوندێكی   ڵێن جیهانی كرده ك ده یا وه  وه كۆكرده
كانی  ی زانیاریه وه راوێزی گواستنه په ، له بچكۆله

و   كایه دا دیموكراسی هاته مه م سیسته ئه
نسا  ره مریكا و فه ئه  له  م قۆناغه ڕاستی ئه ناوه له
زانستی و   وته ستكه م ده ند. ئه ی سه ره په

گۆڕانكاری زۆری   تی و سیاسیه اڵیه كۆمه
حزبی   چاالكیه لتوری ژنان دا هێنا و له ر كه سه به

شداربوون، توانیان  كاندا به ندیكاییه و سه
 خۆیان دروست بکەن. ت به ی تایبه وه بزوتنه

  جێ ڵێنێكی به به 8181ساڵی  شای پروسیا له
نگدانیان  مافی ده  ژنان دا كه هێنراوی به نه

 .بێت مان هه رله په له
ی  شه داری گه رمایه دا سه ی نۆزده ده سه له
تای  ره سه بینی و له  وه خۆیه رفراوانی به به
كان  وره گه  سازیه پیشه  واڵته  ی بیست له ده سه

بازاڕی كاركردن، بۆ   ی زۆر هاتنه ژماره ژنان به
تی كاری  رفه مێژوودا ژن ده مین جار له كه یه
خسا، بازاڕی  ی ماڵ بۆ ڕه وه ره ده ڵ له كۆمه به

هێزی كاری   ڕای پیاوان پێویستی به ره كار سه
ش كرێی كاری ژنان  وه ڕای ئه ره ژنان بوو، سه

خوارتر بوو  چاو پیاوانی كریكاردا له له
بار بوو، داكۆكی  رجی ژیانی زۆر ناله لومه هه

ڕیان وابوو ژنانیش  كانی ژنان باوه كارانی مافه
كسان بن  ن مافی سیاسی یه خاوه  پێویسته

داواكاری بۆ   وه یه م ڕوانگه ڵ پیاواندا، له گه له
ن  نگدانی ژنانی سپی پێست و خاوه مافی ده
نگدان بۆ  شدا مافی ده وه ڵ ئه گه كرا، له موڵك ده

وتۆی  خێكی ئه ش پێست بایه ژن و پیاوانی ڕه
ی  وه ر چاالكی و جواڵنه سه بوو. كاركردن له نه

رۆژی   ی مارس به1ی كردنی  ژنان و بیرۆكه
ی  و خۆپیشاندانه بۆ ئه  وه ریته گه جیهانی ژنان ده
بۆ  8181سالی   نیۆیۆرك له  ژنانی كریكار له

رجی كار  لومه ر هه رامبه ربرین به زایی ده ناره
  ك ڕۆژێكی پڕشنگدار له رپا كرا، دواتر وه به
  روسیا بووه له 8181ی مارسی 1باتی ژنان  خه
شۆرشی  ی به و شۆرشه نگاوی ئه مین هه كه یه

و  ، دواتر خودی ئه ناسراوه 8181شوباتی 
زنی  كۆی شۆرشی مه سه  ش بووه شۆرشه
لكساندرا  وڵی ئه هه دوای شۆرش به ر له ئۆكتۆبه

ڵسوڕاوانی ناسراوی  هه  كێك له كۆلۆنتای یه
زیری ژن بوو،  مین وه كه ی ژنان و یه وه جواڵنه
ك  ی مارسی وه1روسیا   اڵتی سۆڤێتی له سه ده

دوای   یاند. له راگه سمی  رۆژیكی پشووی ره
 8181ساڵی   ر له وتنی شۆڕشی ئۆكتۆبه ركه سه
كسانی ژن  یاندنی یاسای یه ت و ڕاگه سۆڤیه  له

و پیاو و دابینكردنی مافی سیاسی و ئابووری 
سمی ناسینی  ڕه كانی ژنان و به اڵتیه و كۆمه
ژێر گوشار و  نگدان بۆ ژنان، له مافی ده
ی شۆڕشی  جیهانیه  وژمه و ته ری ئه كاریگه
ی ژنان واڵتانی ڕۆژئاوا  وه ر بۆ بزوتنه ئۆكتۆبه

سمی  ڕه نگدانی ژنانیان به ناچار بوون مافی ده
 .ناسی
  كانی ژنان له وه كردنی بزوتنه شه ڵ گه گه له

بات و  ڵكشانی داواكاری و خه جیهان و هه
ستهێنانی  ده پێناوی به  تێكۆشانی ژنان له

  كانی ژنان له وه پێی بزوتنه به كانیان، پێ مافه
كردنی  شه رێمی كوردستان گه هه  جیهان له
ستی  به مه نگاوی نا. به كانی ژنان هه وه بزوتنه
وڵی  كانی ژنان و هه ست هێنانی مافه ده به

ی  ریتانه و ڕێسا و یاسا و داب و نه گۆڕینی ئه
  نده رچه كانی ژنان بوو، هه دژی ماف و ئازادیه

كانی ژنان  وه كۆسپ و ڕێگری بۆ بزوتنه
وامی ژنان بۆ  رده وڵی به اڵم هه كرێت، به ده
كانی ژنان و  وه و پێشخستنی بزوتنه  شه گه
وامیان  رده زایی به شداری خۆپشاندان و ناڕه به
بۆ داواكردنی مافی ژنان و پێدانی   نجام داوه ئه

 كانی ژنان. كسانی و ئازادیه ماف و یه

پێگەو قۆناغەکانی چەوسانەوەی ژنان 
 لەمێژوودا

 نووسینی: شوانە حەسەن 

واقعی ژن لە ڕابردو 
و ئێستای 

 لەکۆمەڵگەدا
 

 شوانە حەسەن
 

گەر سەیر بکەین، بە درێژای مێژوو بە تایبەت مێژووی 
ناوەراست ژن وەک بونەوەرێکی ناتەواو سەیر کراوەو 
دابەزیوە بۆ نزمترین ئاست، واتە کۆیالیەتی رەگەزی 

سێنەرەکانەوە درێژەی وزۆربەی کات لەالیەن نیزامە چە
 .. پێدراوە

ئەو شارستانیەتانەی کە تەنها هەولیان داگیرکاری و 
تاالنکردن بوو، بەزۆری تەنها نێرینە رۆڵی هەبووە 
تیایدا و ئافرەت بەشداری شەریان نەدەکرد، یارمەتی 
باوکانیان نەدەدا، بۆیە وا هەستیان دەکرد مێینەکان 
بونەتە بارگرانی بەسەریانەوە، بۆیە هەر بە چاوێکی 

 . نزم سەیر دەکران
بەشێوەیەکی گشتی لە هەموو شارستانیەتەکان مافی 
ئافرەت پێشێل کرابوو لەگەل بوونی هەندێ جیاوازی لە 

 .رووی رەفتارو پێشێلکاریەکانەوە
لە کۆمەڵگەی ڕۆژئاوا بە هەمان شێوە ئافرەتان لە 
ژیانێکی ناتەواو نالەبار دەژیان و هیچ یاساو ڕێسایەکی 

 بەرچاو نەبوو بەرگری لە مافەکانیان بکات
ژن لە نێو ئەدەبیات دا دیارە جیاوازیەکی زۆر بە دی 
دەکرێ لە نێوان ئەو وەسفەی کە لە نێو ئەدەبیات 
باسکراوەو لەگەل ژیانە راستەقینەکەی کە لە زۆربەی 
کات دا ژن وەک ژێر دەستەیەک سەیرکراوە، 
جیاوازیکی زۆر بەیان دەکرێت لە ئەدەبیات ژن تا پلەی 
خواوەند بەرز کراوەتەوە وەلێ لەگەل ئەو کلتورە بەجێ 
ماوە و یەک ناگرنەوە ..دەبێ بپرسین ئەو ژنەی ناو 
ئەدەبیات کێیەو لەکوێیە؟ ئەو ژنەی الی خانەوادەو 
مێردی گیرۆدەی کێیە؟ پێش ئەوەی وەالمی ئەو 
پرسیارانە بدەینەوە، دەکرێت بڵێین بەگشتی لە 
کۆمەڵگەی کوردی ژن وا ڕاهێنراوە لەگەڵ بونیادی 
دەستبەسەرداگرتندا، بۆیە ئێستا بەشێکی ژنان نازانن 
ئازادی چۆنە واتە خویان بەژیانی کۆیالیەتی گرتووە، 
بەداخەوە هەندێکیان پارێزگاری لەو دۆخە دەکەن و 
وەک ئەوەی لەناو قەفەسێک بن و ئازادی شتێکی نامۆ 

 .بێت الیان
بۆ وەالمی ئەم دوو پرسیارە کە لەسەرەوە ئاماژەم 

ی ناو ئەدەبیات کێیە؟ و لە کوێیە؟ ئەوە ”  ژن“پێکرد کە 
تەنها لە خەیاڵی جوانەکان ومەعشووقەکانن، ڵەالیەن 
نووسەران و فەیلەسووفان، بۆ وەاڵمی پرسیاری دووەم 
ئەو ژنەی الی خانەوادەو مێردی گیرۆدەی کێیە؟ 
دابوونەریت و مرۆڤە سەرمایەدارو بەشێک لەمرۆڤە 
ئاینەکان، کاتێک ئەو ستەمە پیاوساالریە دەرهەق بە 
ژنان دەکرێت و مافیان پێشێڵ دەکرێت، تاوانەکانیش لە 
نەبونی ئازادی و مافەکانی تاکەوە دەست پێ دەکەن..! 

سااڵنەوە ”۹“لە واڵتی پاکستانی ئیساڵم کچان لە 
هاوسەرگیریان پێ دەکرێت، جگە لەم ناهەقیانەی 
دەرهەق بەمانە دەکرێت، زۆرجار جگە لە گەورە بە 
بچوک، لەبڕی خوێن هاوسەرگیریان پێ دەکرێت، لە 

ێک بەجێ دێڵم ”ژن”  کۆتایدا پرسیارێک بۆ هەموو
بۆئەوەی وەالمی خۆیان بدەنەوە ئایا گەر تەمەن 
بگەڕێتەوە ئازاد بیت لەوەی هاوسەری خۆت 

 هەڵدەبژێریەوە؟
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گۆشەی ئەدەب و هونەر، گۆشەیەکی تایبەتی بۆپێشەوەیە کە لەهەر ژمارەیەکدا بابەتێکی 
ئەدەبی یان هونەری لەشێوەی هۆنراوە، تێکستی ئەدەبی، وەرگێران، باڵودەکاتەوە، یاخود دیمانە 

 لەگەڵ ئەدیب و هونەرمەندێک یان ناساندنیان رێک دەخات... 

 ئامادەکرنی گۆشە:  کاوان قادر، هیوا ساڵح، حەکیم میرزا  

ھەر كە لێرەوە ڕۆیشت، ڕای 
  دەگرم

كاتژمێرەكەی دەستی خۆمی پێ 
  دەبەخشم
  ; پێی دەڵێم

وەرە ،با ھەناسەم لەسەر 
  ھەناسەت موتوربەكەم

 ەدرێسكەمان بگۆڕینەوەوئ
 !! تۆ ببە بە ژیان و منیش مردن

تۆ ببە بە سەرخۆشێكی 
  بەدمەست و

 !!! منیش سۆفیەكی گۆشەگیر
 ڕایدەگرم، ھەموو شتێك ڕادەگرم
 ئاخر بەم سەرە شكاوەی خۆمەوە

ناتوانم، بێزاری چۆلەكەیەك 
  بخوێنمەوەو

 پێی بڵێم،،
 وەرە با پێكەوە خۆمان بكوژین،

پێكەوە تابوتەكەی خۆمان، 
 .بەدوای یەكتردا ڕاكێشین
  ئەم دونیایە پڕە لە تاوان،

 پڕە لە خۆكوشتن،
ئەگەر بڕواش ناكەن، لە ژنەكەی 

 دراوسێمان،
 !!! بپرسن

ئەو، دەمێك نیە لە گۆڕستان 
 گەڕاوەتەوەو

تازە فێربووە،   گۆرانیەكی
  لەمردووەكانەوە

 پێش لەوەی شتێك بڵێت ،
سەری بەناو كۆشیدا شۆڕ 

  دەكاتەوەو
  خۆی ڕادەوەشێنێت و 

 ; دەڵێت
ھەموو دانیشتنەكانتان لێ 

 تێكدەدەم،
خۆشیتان دەخەمە ژێر 

  پێاڵوەكەمەوەو
 ئێوە مردوون،

 ئێوە تەنیان،
ئێوە شەڕبەم ژیانە بۆگەنە 

 . دەفرۆشن

ڕای دەگرم، ھەمووشتێك 
 ڕادەگرم

 !!!خۆم بە بڕیارێكی خۆم
حوكمی سێدارە بەسەر 

  دەسەپێنم  خۆمدا
ئاخر من ناتانم ھەتا ھەتایە، 

  زیندانی ئەبەدی بم
دەبێت ..لەم گەمە شێتانەیە بێم 

  دەرێ و
  ژیانی خۆم بەمە بە خەنجەرو
بەسەر جەستەی ھەال ھەالی 

 خۆمدا،
وەك دایكی، پێشمەرگەیەكی 

  كەساس
بەسەر گۆڕەكەیخۆمدا 

 .بالوێنمەوە
 

 !!!ڕای دەگرم
ئەوەی بەبێ پاسپۆرت بە 

گەرەكەكەماندا بڕوات ڕای 
 دەگرم،

جانتاكەی دەكەمەوەو، 
 كتێبەكانی دەدڕێنم

ھەناسەی بەو ناوەدا پەرژو باڵو 
 دەكەمەوەو

  سەری بەرد باران دەكەم،
 چەترەكەی لێ دەسەنم،

گۆانی ناو گیرفانی چاكەتەكەی، 
  سەرەوخوار

 ھەڵدەواسم
بەدەنگە گڕەكەی خۆم بەسەریدا 

 دەنەڕێنم و
  ; پێی دەڵێم

ئەم جارە بەبێ پەنجە مۆری 
 مردنەوە،

 . لێرەوەنەڕۆیت
 !!!ڕای دەگرم

  كەمردنلێرە ڕۆیشت، ڕایدەگرم
 گیرفانەكانی دەگەڕێم،

پەڕە پەڕەی پاسپۆرتەكەی ھەڵ 
  دەدەمەوە

بەدزی خۆمەور بە گوێیدا 

  دەچرپێنم،
 ; دەڵێم

چێت پێیە بۆبەھەشت لێرە دای 
  و  نێ

شتەكانی جەھەننەم لەگەڵ خۆت 
 . بەرە

 
 !!! ڕای دەگرم

ئەمەوێت لەسەر سوچی 
  كۆاڵنەكەی ماڵی خۆمان
 !! دەستێ لە مردن ڕاگرم

ئیتر وەك جاران سەرم ناگرم 
  بەدەستمەوەو

بە ناو ئەم ھیچستانەی خۆمدا  
  ڕاناكەم و

  جانتاكەم بەتاڵ ناكەمەوەو
ئاوێنەكەی جارانم، بەالی 

  سێبەرەتەنیاكەمەوە
 . دادەنیم

 
 !!! ڕای دەگرم

 ئیتر بیرلە خۆكوشتن ناكەمەوەو
لە خۆم زیاتر، ئێخەی ھیچ 

 كەسیێك ناگرم
ئەوان بیرم دەكەن و خۆشیان 

 !! دەوێم
كەچی كەسێكیان نامەیەكی 

  بێتاقەتیان بۆ نەناردم
ڕای دەگرم، ھەموو شتێك 

 ..... ڕادەگرم
 

 میرزا      
١١/٢/٧/١١ 

 دەستێك لە مردن. ڕادەگرم        بەشێکی تر لە دەقی

 دوو کیلۆ پەتاتە  
  ئارام حەسەن

لە قاوەخانەکە دانیشتبووم، 
پیاوێکی گەنمڕەنگی باڵابەرزی 
لاواز، بە کراسێکی سپی چڵکن و 
پانتۆڵێکی ڕەشی چرچەوە 
لەبەردەم مێزەکە ڕاوەستا، ڕەنگی 
مووەکانی سەر و سمێڵی 
ماشوبرنجی بوون، خودی 
شەکەتبوون لە چاوەکانیدا 
دەدرەوشایەوە، دەستە 
ماندووەکانیشی دەلەرزین... بەدەم 
تەماشاکردنمەوە دەستی درێژکرد 

ــ "ئەزانم  :بۆ تەوقەکردن، گوتی
نامناسی، من کەسێکی ونم، 
مەپرسە کێم و کێ نیم، لێگەڕێ با 
هەر ونبم و کەس نەمناسێ، بەڵام 
من جەنابت ئەناسم، تۆ ئارام 

ــ "بەڵێ ئەوم،  "حەسەنی
فەرموون دانیشن قاوەیەک 

ــ "سوپاس، من چایی  "بخۆنەوە
پیاڵەکەی هەڵگرت،  "ئەخۆمەوە

دەستیکرد بەقسەکردن، دڵی زۆر 
پڕبوو، وەک ئەوەی تەواوی ئەم 
سەرزەمینە بەسەر شانی ئەوەوە 

ــ "من لە ساڵانی  :بێت. گوتی
هەشتاکانەوە ئەنووسم، بەڵام 
وەختێ بەهەزار دەردەسەری و 
کوێرەوەری دیوانە شیعرێکم 
بەچاپ گەیاند و خستمە بازاڕەوە، 
دوو کیلۆ پەتاتەی نەکرد بیبەمەوە 

ــ  "ــ "جەنابتان کێن؟ "بۆ مناڵەکانم
"بۆ خۆناساندن نەهاتووم، تەنیا 
ئەمەوێ ئەوە بزانی، کە من زۆر 
هیلاکم، لەوەتەی هەم بەدوای نانا 
ڕائەکەم، هەربۆیە پێشتر لە 

وەره )) :شیعرێکا بە )خوا(م وتووە
خوارەوە تۆش وەکو من ڕاکە 
بەدوای نانێڪا بزانم گەر دەستت 
نەکەوت چۆن ئەتوانی 

دواتر  ((ڕووبکەیتەوە ئاسمان
پیاڵەکەی دانا و هەستا، 
تەوقەیەکی تری لەگەڵ کردم، ئیتر 
بێئەوەی پێمبڵێ کێیە، بەرەو 

 !جادەی مەولەوی ڕۆیشت

 

 کاری هونەرمەند هیوا ساڵح  

ئەدەب و هونەر ئاوێنەی پەیوەندییە 
 کۆمەاڵیەتیەکانن

 عوسمان قادر

بەرهەمی تازەی هونەرمەند 
 بیریڤان محەمەد
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قەیرانی سودان: هەزاران کەس یادی چلەی 
هێرشکردنە سەر مانگرتنی بەردەم بارەگای گشتی 

 سەرۆکایەتی سوپا دەکەنەوە 

 
، هەزاران کەس لە سژودان ٩١٠٩ی تەمووزی ٠٦ڕۆژی شەممە 

ڕژانە سەر شەقامەکانی خەرتومی پایتەخت پایتەختی سودان بۆ 
ڕۆژە بەسەر هێرشی ئەنژجژومەنژی  ١١یادکردنەوەی تێپەڕبوونی 

سەربازی بۆسەر مانگرتوانی بەردەم بارەگای گشتی سژوپژا، کە 
بژژووە هژژۆی کژژوژرانژژی دەیژژان کەس لە خژژۆپژژیژژشژژانژژدەران. 
خۆپیشاندانی ئەمڕۆ، بەیەکەم خۆپیشاندان دەژمێردرێت لە دوای 
ڕێکەوتنی ئۆپۆزسیۆنی مەدەنی لەسەر دابەشژکژردنژی دەسژەاڵت 

 لەگەڵ ئەنجومەنی سەربازی  پیش هەڵبژاردن.
هەرچەندە تژاوەکژو ئژێژسژتژا بەشژێژوەیەکژی کژۆتژایژی بەنژدەکژانژی 
رێژژکەوتژژنەکە ڕانەگەیەنژژراوە و واژۆی لەسژژەر نەکژژراوە، بەاڵم 

ی تەمژژووز  ٠٩کژۆمەڵەی پژژیژشژژەوەرانژی سژودان ڕۆژی هەیژژنژی 
ڕایانگەیاند کە کۆپیەکیان لە ڕەشنووسی دەستووری ڕاگەیەنژراو 
لە ڕێکەوتنە سیاسیەکەی نێوان هێزی ئژازادی و گژۆڕانژکژاری و 

 ئەنجومەنی سەربازی بەدەستگەیشتووە.
کژژۆمەڵە لە الپەڕەی فەیسژژبژژووکژژی خژژۆیژژانژژدا، جەخژژتژژیژژان لەوە 
کردۆتەوە کە ئەو ڕەشژنژووسژە" کژۆتژایژی نژیژیە"، و بژۆ واژۆی 
کۆتاییش لە ئێستادا، بەاڵم باس و لێکۆڵینەوەی لەسژەر دەکژرێژت 
و سەرنج و تێبینژی لەسژەر دەکژرێژت، و تژێژبژیژنژیەکژان بەشژێژوە 
یاساییەکەی ئامادە دەکرێت و لە کۆبوونەوەی ڕۆژی یەکشەممە 

 دەخرێتە بەردەست.
نێوەندی کاری یەکێتی ئەفژریژقژا) مژحژمژد حسژن لژبژات( گژووتژی 
"هەردوو الیەنی ئەنجوومەنی سەربژازی و یەکژێژتژی هژێژزەکژانژی 
ئازادی و گۆڕانکاری ڕێکەوتوون لەسەر ڕاگەیاندنی سیاسژی کە 

 تێیدا دەزگا جۆراوجۆرەکان دیاری دەکرێن".
ڕاپۆرتەکان ئەمژاژەیژان بەوەکژرد کە سژەدان خژۆپژیژشژانژدەر لە 
گەڕەکژژژی بژژژری لە خەرتژژژوومژژژی پژژژایژژژتەخژژژت، کە زوربەی 
دانیشتوانەکەی لە خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێژشژە و بە النژکەی 
سەرهەڵدانی زۆرێک لە نژاڕەزایەتژیەکژان دادەنژدرێژت، هژاواریژان 
دەکرد و ئەم شیعارانەیان دەگووتەوە "خوێن لەبەرامبەر خوێژنە، 

 تەنانەت ئەگەر دەسەاڵتێکی مەدەنیش بگرینە دەست".
شایەدحاڵەکانیش گووتیان کە هێزە ئەمنژیەکژان تەلژی دڕکژاویژان 
بەکارهێناوە بۆ داخستنی ڕێگای سژەرەکژی کە دەچژێژتەوە سژەر 
کۆمەڵگەی وەزارەتی بەرگری، ئەو شژوێژنەیە کە مژانژگژرتژنەکەی 

 تێداکراو سەرکوتکرا لە حوزەیرانی ڕابردوو. 
 

لە شاری ام دەرمانیش سەدان خۆپیشاندەر لە شەقامی چلەمینی 
سەرەکی خۆپیشژانژدانژیژان ئەنژجژامژدا. هەروەهژا هەزاران لە ود 
مدنی پایتەخستی ویالیەتی الجزیژرە. هەروەهژا هەنژدێژکژی کە لە 
پۆرت سودان پایتەختی ویالیەتی دەریای سوور  و ئەل ئەبژیەز 

 پایتەختی  باکووری کردفان خۆپیشاندایان ئەنجامداوە.

بەپێژی لژیژژنەی نژاوەنژدی  پژزیشژکژانژی سژودانژی کە نژزیژکە لە 
ئۆپۆزسیۆن، کۆی ئەوانەی لەخۆپیشژانژدانەکژان تژاوەکژو ئژێژسژتژا 

 ٣٠کەسە، لەکاتێکژدا حژکژومەت بژاس لە  ٠٩٢کوژراون نزیکەی 
 کەس دەکات.

 

هەزاران ئەمەریکی لە نزیک سنووری مەکسیک 
خۆپیشاندانیان کرد دژ بە )سەربازگەی گیراوەکان(ی 

 کۆچبەران.
 

ی تەمژووز، هەزاران کەس لە ٠٦سەرلەبەیانی ڕۆژی شژەمژمە 
خەڵکی ئەمەریکا لە شژاری سژان ئژیژسژیژدرۆی  سژنژوورەکژانژی 
مەکسیک و ئەمەریکا کۆبژوونەوە بژۆ ئژیژدانەکژردنژی سژیژاسژەتژی 
ئژژژیژژژدارەی سژژژەرۆکژژژی ئەمەریژژژکژژژا لەبەرامژژژبەر کژژژۆچژژژبەران. 
خژۆپژژیژشژژانژژدەران بەگژژووتژنەوەی ئەم شژیژژعژارانە ڕێژژیژان دەکژژرد 
"هەرئێستاکە ئازادیان کەن" و داواکاریان دەکژرد بژۆ داخسژتژنژی 
ئەو خیژوەتژگژایەی کە کژۆچژبەرانژی تژێژدا گژیژراون، وەک بژاسژی 

 دەکەن" سەربازگەی گیرانی ڕاستی".
لەسەرەتای ڕێژپژێژوانەکەدا کە بەرەو نژاوەڕاسژتژی شژاری سژان 
ئیسیدرۆی سنووری لە ویالیەتی کالیفۆرنژیژا، مژنژدااڵن وەرەقەی 
ئەلەمنیۆمیان بەخۆدادابوو، وەک هەمان وەرەقەی ئەلەمژنژیژۆمژیە 
کە کۆچبەرەکان وەری دەگرن کاتی دەستبەسژەراگژرتژنژیژان. ئەو 
ناوەندە سنووریە کە زۆر قەرەباڵەغە، دەکەوێتە بەرامبەر شاری 
تژژیژژخژژوانژژای مەکسژژیژژکژژی. هەنژژدێژژکژژی دیژژکەیژژان بە سژژەمژژاکژژردنە 

 فۆلکلۆریەکانەوە ڕێیاندەکرد لەناو بۆن و بەرامی بخوور.
خۆپیشاندەران الفیتەیان  بەرزکژردبژۆوە لەسژەری نژووسژرابژوو 
"سەربازگەی گرتوان داخەن"و" شوێنی مندااڵن زینژدان نژیژیە" و" 

 ئێمە نازی نین".
 

هەروەها خۆپیشاندان لە زۆر شاری دیکەی ئەمەریژکژا کژرابژوو، 
ڕۆژ  ٠١وەک لۆس ئەنجلۆس و واشنتژۆن، دوای تژێژپەڕبژوونژی 

 بەسەر لێپێچینەوە لە ناوەندی گیراوەکان و  قەرەباڵەغی تێیدا.
.......... 

 
 
 

ەهەمین ٩٠جەزائیر: نوێبوونەوەی خۆپیشاندان بۆ 
هەفتە، سەرەڕای هۆشداری لەالیەن سوپا و لەژێر 

 سایەی بۆشایی دەستووریدا.
 

هەفژتەی لەسژەریەک، سژەرەڕای  ٩٠بەردەوامی خۆپیشاندان بۆ 
 ٩١هۆشداری دانی سوپا، لەژێر سژایەی تەواوبژوونژی مژۆڵەتژی 

ڕۆژ بەپێی دەستوور بۆ سەرۆکی کژاتژی عژبژدالژقژادر بژن سژاڵژ   
 دیاری کرابوو.

خەڵکی جەزائیر بەژمارەی زۆر دووبارە هژاتژنەوە شژەقژامەکژان، 
دوای ئەوەی شژژەوێژژکژژی پژژڕئژژاهەنژژگ گژژێژژڕانژژیژژان بژژوو بەبژژۆنەی 
سەرکەوتنی هەلبژژاردەی جەزائژیژر بژۆ کژۆتژایژی خژولژی جژامژی 

 ئەفەریقا بۆ تۆپی پێ لە میسر.

یەکەم هەینی تێپەڕی بەسەر تەواوبوونی ماوەی سەرۆکی کاتژی 
ڕۆژی تەواوکژرد. بژن  ٩١عبدالقادر بن ساڵ ، بەپێی دەسژتژوور 

ساڵ  ڕایژگەیژانژد کە وەک سژەرۆک بەردەوام دەبژێژت تژاوەکژو 
هەڵبژاردنی سەرۆکێکی تازە بۆ واڵت، لەکژاتژێژکژدا هژیژچ کژاتژێژک 
ی ١دیاری نەکراوە بژۆ هەڵژبژژاردن، دوای ئەوەی هەڵژبژژاردنژی 

ئەمژژوز هەڵژژوەشژژێژژنژژدرایەوە بەهژژۆی نەبژژوونژژی کژژانژژدیژژد بژژۆ 
 سەرۆکایەتی.

لەسەروبەندی ئاهەنگەکاندا، سژەدان لە نژاڕازیژان وەک هەمژوو 
هەفتەیەک، لە نژزیژک مەیژدانژی بەریژدی گەورە لە نژاوجەرگەی 
پژژایژژتەخژژتژژدا و لەنژژاو هژژێژژزی ئەمژژنژژی بژژاڵوەپژژێژژکژژراوی زۆردا 
گردبوونەوە. شەقامەکانی شار بە خژۆپژیژشژانژدەران پژڕ بژبژۆوە. 
هەروەها خۆپیشاندانی گەورە لە شاری وەهژران، کە دووەمژیژن 
گەورە شاری جەزائیرە و شژاری بژجژایە و تژیژزی و ئژۆزۆ) لە 
بژژاکژژوور( ئەنژژجژژامژژدراوە بەپژژێژژی ڕۆژنژژامە نژژاوەخژژۆیژژیەکژژان و 

 قوستەنتینە )لەباکووری خۆرهەاڵت( .

دووبارە خۆپیشاندەران لە پایتەختدا داوای "دەوڵەتژی مەدەنژیژان 
کرد نەک سەربازی"، و هۆشداری سوپایان پشژتژگژوێژخژسژت، بە 
گووتنەوەی شیعاری" شیعژارە نژاڕاسژتەکژان" لەبەرامژبەر بژاوەڕ 

 نەبوون و متمانەیان بە بن ساڵ .

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئاراس ڕەشید  :ئامادەکردنی

ئازادی تەواو و  بێقەید و شەرتی ڕێکخراوبوونی کارگەران مافێکی 
 سەرەتایی چینی کارگەرانە و دەبێ بە فەرمی بناسرێت!
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ت  تايبه تر "به  سى كه  ندى هه  :هابى يا شه سوره
تاوانبار   وه كان" حيزب به فيمينسته  شێك له به
ئينسان   به  له كورپه  كه  ى وه رئه به له  ن كه كه ده
كان  بيه زهه كو مه بێ وه نجام ده ره نيت، سه دائه

(  ك سپيرم و ئوڤول )هێلكه نه  وه-سپيرم
  م به پيرۆز بزانێ و هه  م به هه -ردووكيان هه
  نجامگيريه و ئه ئه  مانه ژيان! ئه  ى رچاوه سه
  ، له رنامه به  تێڕوانينى  پێی به  واته كه  ن كه كه ده
پێش   ر جۆره هه  مخالفى  رنامه به  بێ تدا ده ره بنه

 .بوون  حامله  پێگرتنێك بێت له
  ها داواى روه هه  سپيرم وه  منصور حكمت:
  كى م ئوڤوليش، هيچ پيرۆزيه كه لێبووردن ئه

  ڕۆشنى  زور به  كه . باسه تيان نیيه تايبه
  به  كه  يه تازه  ريكى وه بوونه  ت به باره سه
  ى شه و گهبوون  هاتوته  م دووانه ئه  كگرتنى يه

رێزدانان   اڵم باسى . به ست پێكردووه ده  خوى
.  نییە  بايولوژى  باسێكى  ئينسانى  بو ژيانى
. يان باشتر بڵێم، رێزدانان  فیيه لسه فه  باسێكى
  رێزدانانى  ى وه نگدانه ڕه  بايولوژى  بو ژيانى

بو پوتانسيل و   بو ژيان. رێزدانانه  فیيه لسه فه
  م رێزدانانه ئه  ئينسانى  ژيانى  محتەواى
نابردن )توكل(و  ك په نه  ئينسانه  ژيرى  ى نيشانه
ر  هه به  ئينسانى  ر ژيانى گه . ئه دينى  ى خورافه
  ئينسانه  ت بكرێت، ژيانى حورمه ك بێ  يه شێوه

  واقعى به  كه  ى و ئينسانانه كانيش، ئه كونكرێته
  ئينسانى  كريت. ژيانى وجودن، بێنرخ ده مه
كردن. هيچ  پلە   پله و نه  گرێ ڵئه شكرن هه دابه نه
و بزووتن و   خويى ربه سه  به  كى نديه يوه په

ز و  گه نگ و ڕه ن و شعورو ڕه مه جموجوڵ و ته
يا   شساغى كان و له مان و مه ت و زه ميلله

،  ئێمه  . باسى نیيه  وه كانه ئينسانه  نوقصانى
  ى رنامه به  رى كو نووسه من وه  م باسى كه النى

پيتراو   ى هێلكه  بێ ده  ئێمه  كه  نیيه  مه حيزب، ئه
  ش بوون به دابه  ختى روه سه  كانى و خانه

  كه  يه مه من ئه  ى كه "پيروز" بزانين. باسه
  سكى له  له كورپه  رهينانى ده  ك كه ڵگەيه كومه

  ستى ده  ژيانيك كه  وتى ڕه  دايكدا و پچرينى
  كى كات و هيچ رێگريه مول ده حه ته  پێكردووه

  كو رێگاى وه  كه  ى وه ئه  جاىبۆ دانانێت، چ
  رجى دانيشتوان، مه  زيادبوونى  پێشگرتن له

  خۆالدان له  رجى خوێندن، مه  ژن به  دانى درێژه
دايبنێت، هيچ نرخێك   تريشى  و شتى  ژارى هه

براون.  بارنه  له  ش دانانێت كه و ئينسانانه بۆ ئه
  ى وه نگدانه ڕه  له كورپه  يركردنى سووك سه به
سووك  م به و ئه يه ئێمه  يركردنى سووك سه به
ڕوژان   . ڕوژێك له سپێنێ چه ش ئه ماشاكردنه ته
  ئێمه  شارستانيتى  ئێمه  دواى  كانى وه نه
  باربردنى  له  ريتى ر نه رامبه به و له وه خوێننه ده

  ئێمه  كه  ى و جۆره ر به بن. هه رسام ده مناڵدا سه
م  رده به الوان له  ر قوربانیكردنى رامبه به له
  "ژنه  ندكانداو سووتاندنى خواوه  گاى باره

  م كارانه خۆيدا ئه  ڕۆژى  له  كان" كه ساحره
زانران بۆ  پێويست ئه به  ندازه مان ئه هه به

  نگانه و ته هاتى و نه گرانى  به  وه جوابدانه
رمان  ڵگە، سه كومه  كانى ويه عنه و مه ئابوورى
كو  وه  ريته م نه وانيش ئه . ئه مێنێ سوڕده
ئينسان   ى و بێ نرخى  ئێمه  يى درنده  ى نيشانه
  له  ن. وه كه ير ده دا سه ئێمه  مى رده سه  له
سێك  ن بپرسم چ كه دوا خاڵدا، ڕێگا بده  اڵمى وه

پێشخستن  مى خه زياتر به   پێدانى ره و په
و  ، ئه يه وه حەمله  پێشگرتن به  كانى شێوازه

كو  مناڵ وه  باربردنى  له  وى يه ده  كه  ى سه كه
البدرێت، يان   لێ  و ناخۆش خۆىتاڵ  كارێكى

كو  مناڵ وه  باربردنى  له  كه  ى سه و كه ئه
تر   بوڵى قه  و قابيلىيب عه  بێ  كى يه رێگاچاره

بوون و  كات بو منداڵ نه چاو لێده
 دانيشتوان؟  ى ژماره  كونتروڵكردنى

  ئاڵوگوڕه  ينێى سبه  له   : هابى يا شه سوره
  كانى ئێراندا، كاتێك داواكاريه  كانى سياسيه

ئێران    كرێكارى  كومونيستى  حيزبى  ى رنامه به
مناڵ   باربردنى و لهند بكرين سه كو قانوون په وه

  كه  زوره  وه ئه  ، ئيحتمالى وه ببێته  قانوونى
  مناڵ بچێته  باربردنى له  ست ئامارى موده ده
  ئازادى  قانوونى  ندكردنى سه . په وه ره سه
ت  وڵه و ده يه ورى فه  نگاوێكى مناڵ هه  باربردنى له

بگرێت،   رچاوى به و لهبكات  جێی جێبه  ركيتى ئه
  ڕيگاكانى  رفراوانى به  ئاموزشى  حاڵێكدا كه له

  خساندنى و ڕه  جنسى  )منع(، ئاموزشى
و پارێزراو سالم  ى جنسى  ندى يوه په  ئيمكاناتى
كات  به  و پێويستى دوورو دريژتره  كى يه پروسه
  له  ئامارى  ى وريه فه  م زيادبوونه ، ئايا ئه بێ ده

  ڵ ئامانجى گه له  مناڵ ناكوك نیيه  باربردنى
  له  كانى ته حاڵه  ى وه مكرنه كه  دا كه رنامه به

  له  يارانى نه  رامبه به ئايا له  ، وه مناڵه  دنى باربر
  له  خنه ڕه  ق نين كه ر حه سه مناڵ له  باربردنى

  رنامه به  ى نده م به ئه  ورى فه  جێبەجێکردنی
 بگرن؟

  ئامارى  كه  ى مه م، ئه كه هي  منصور حكمەت:
شدا  كورت ماوه  ت له نانه باربراو ته  له  منااڵنى

من   بڕواى  . به يه نى  تمى ، حه وه ره سه  چێته ئه
  كه  ى قاييسانه و مه ئه  ، چونكه وه ره سه  ناچێته
  راورد بكرێن ئامارى كتر به ڵ يه گه له  بێ ده

پێش   ى ماوه له  يه مناڵ نى  باربردنى  له  كردارى
دا،  وه بوونه  و پاش قانوونى وه بوونه  قانوونى

  كان )به باربردنه  مناڵ له  كۆى  بێ ڵكو ده به
  كان" له ( و "مناڵ فڕێدانه وه يه و نهينى  سمى ره
دا  يه وره و دوو ده ، له وه دايكه  ن خودى اليه
ئێراندا   راورد بكرين. له كتر به ڵ يه گه له

  ن خودى اليه  مناڵ فڕيدان له  كانى ته حاڵه
قورس و   شتى  ڵگرتنى هه  ى ڕێگه  ، له وه دايكه
و  تا ئه  ، زۆر زۆره وه تره  وشتى  وه ردانه خوبه
  شێك له به  بۆته  م كرداره ئه  كه  ى يه ڕاده

  "له  ى تانه م حاڵه . ئه م واڵته ئه  فولكلورى
ك تومار ناكرێن.  هيچ جێگايه  مناڵ" له  باربردنى

  چوونه  مناڵ ئامارى  باربردنى  له  قانوونیكردنى
ر  و سه ره مناڵ به  باربردنى  پزيشك بۆ له  الى

  م جوره ئه  ردا ئامارى رامبه به اڵم له بات، به ده
  كى اليه  . له وه كاته متر ده كه  منداڵ فڕێدانانه

مناڵ   كانى ته حاڵه  ى وه م بوونه كه  وه تريشه
  مناڵ به  كانى نهينیيه  باربردنه  فرێدان يان له

ك  مناڵ، كومه  ياسايى  باربردنى  له  قازانجى
ڵ  گه وت له ڵسوكه هه  م ژنانه ئه  كات كه ده  وه به
  ى گوێره  به  ن، كه زگاو ئۆرگاندا بكه ده  ندێ هه
  ى ككردن و حمايه كاريان كومه  ئێمه  ى رنامه به

  كێك له يه  وان، وه له  ویيه عنه و مه  ماددى
  بۆ هاندانى  وڵدانه هه  م ئۆرگانانه ئه  كانى كاره

  كانى ن و مافه به بار نه كانيان له دايكان تا مناڵه
ت و  وڵه ده  كانى ركه دايك و مناڵ و ئه

وان.  ر به رامبه به  وه نه ڵگەيان بۆ ڕۆشن بكه كۆمه
و  ك له يه ڕێژه  كه  روانكراوه چاوه  شتێكى  وه ئه

مناڵ   بن واز له چن بۆاليان ئاماده ده  كه  ى ژنانه
  و تخمينه يان بهێنن. من ئه كه باربردنه له

  ى وه ياسايبوونه  كانى ئاكامه  تۆ له  ى ئاماریيه
 .ل نازانم مه موحته  باربردن به مناڵ له
نها  ته  به  ئێمه  ى رنامه كو وتت به روه م: هه دووه

مناڵ   باربردنى  له  ى وه بوونه  قانوونى  باس له
  نگاوى ڵێك هه ڵكو كومه ناكات، به

م ده ست وده بۆ سالم  تێدايه  ياتى وحه و 
 جنسى  ندى يوه په  پارێزراوكردنى و 

  كانى یه پێداويستى  كاربردنى  به  ى وه رينكردنه به
  ندى يوه په  گوڕينى  كه  م قبوڵه وه )منع(. ئه
  شێكى به  و پاريزراو بهئازادو سالم  جنسى

ڵگە  كومه  نگى رهه فه  لمێنراوى جێگيرو سه
  ركردنى رابه ند به اڵم چه . به وێ ده  ن كاتى تمه حه
  رگرتنى ڵك وه )منع(و كه  سائيلى وه  كارهينانى به

، كاتێك ( ( I.U.D .يو.دى كاندۆم و ئاى  زياتر له
  تى سياسه  ببێته  مانه ئه  خوڕايى  دابينكردنى  كه
  ئامارى  كرێ ناوێ. ئه  زۆرى  ت، كاتێكى وڵه ده

  بهێنرێته  خێرايى خوازراو به نه  بوونى حامله
ر  سه  دێته  . كاتێك قسه وه خواره
  ريته شێواز و معيارو نه  راركردنى رقه به

  جى ستبه س ده ئێراندا، زور كه  كان له مودێرنه
  ڵكى خه  كان له دووره  گوندنشينه  تەصويرى
رز  يان  لێ به و ناڵهن ده ده  وه سته ده ئێران به

".  يان نیيه مه ئه  نگى رهه "فه  لكى خه  كه  وه بێته ده
،  يه شارى  كى ڵگەيه كومه  گشتى اڵم ئێران به به

  چنه ده  الوانێكن كه  ڵكه م خه ئه  ى زوربه
  دێهاته  ر دانيشتوانى گه ت ئه نانه و ته قوتابخانه
شارو   الى كانيش بن، بيرو هۆشيان به دووره

ئێران   ڵكى . خه يه وه ژيانه  كانى رخه لگۆ هاوچه ئه
"  تى "توفيق" و "ئوممه  ى " ڕوژنامه تى "ميلله
  كى ڵگەيه كومه  ندامى نين. ئه  ينى خومه  تى ماعه جه
مداو  بيسته  ى ده سه  دوا دوايى  دارين له رمايه سه
  كانى و اتصاالتيه  نى فه  گوڕانگاریيه  ى كوره  له
و   جنسى  ئاموزشى  مپينى دان. كه مه رده م سه ئه
من   ڕاى ئێراندا، به منع له  سائيلى وه  پێدانى ره په
  ته ڵبه . هه وه پێشه  چێته زور بااڵدا ده  ئاستێكى  له
  م كاره رچاو بگيرێت. ئه به تێك له بێت واقعيه ده
كان  ئيسالميه  دژى  له  لێبراوانه  باتێكى خه  بێ به

  توانێ وتێك ده . ڕه يه نى  لى مه رستان عه په و كونه
  رووى  له  بگرێت كه  وه سته ده به  يه رنامه م به ئه

  بێت له  لێبڕاوانه  باتيكى خه  ندى پابه  وه سياسيه
  رستان. وه په و كۆنه  دينى  مارگيرى ده  دژى
كرێكارو   چينى  سێك كارى ر كه هه  رله به  مه ئه

 . كانه كۆمونيسته
  له  كانى ته حاڵه  ى وه مكرنه رحاڵ كه هه به

  رى دوو فاكته  وى گره  مناڵ له  باربردنى
  ندى يوه په  گرتنى ره م، په كه . يه كيدايه ره سه

  يشتنى ست ڕاگه و پارێزراو و دهسالم  جنسى
  و مناسبى  خوڕايى  ئيمكاناتى  مووان به هه
و   پياو ساالرى  دژى  بات له م، خه و، دووهمنع
  ڵكو له فكاردا، به ئه  نها له ك ته نه  ژنى دژه

و   ئابوورى  يه ندى يوه عالقات و په
بوون و  حامله  جورێك كه  كاندا، به تيه اڵيه كومه

  رى بچووكترين كاريگه  تى مناڵ بوون و دايكايه
و   ئابوورى  تى وقعيه ر مه سه خراپ له

  ژنان له  وى عنه و مه يى و پيشه  تى اڵيه كومه
  ببێته  و منداڵدارىنێت خێزاندا دانه ڵگەو له كومه
ڵك  خه  كراوى رێژ رنامه ئازادو به  ڵبژاردنێكى هه

واندا.  ئه  ژيانى  ر له دڵخوشكه  و ڕووداوێكى
  ی كه مناڵ كوڵه  باربردنى  له  ى وه بوونه  قانوونى
م  ئه  ديهينانى بۆ وه  يه نه اليه مه هه  تێكى سياسه
م  ناو ئه شێك له كو به وه  و پێويسته  ئامانجه
  نگاوێكى كو هه ك وه ، نه ير بكرێ دا سه ته كوليه
 خۆ. ربه و سه تاقانه

 وەرگێرانی بۆ کوردی: حەمە غەفور

 پیاچوونەوەی: سەعید ئەحمەد

 هەڵەبڕی و نووسینەوەی: بۆپێشەوە
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دیمانە هاوپشتی" همبستگی" لەگەڵ 
  له  ى رباره مەنسور حیکمەت ده

 مناڵ  باربردنى
 

 بەشی سێهەم

  گرتنى ره م، په كه . يه كيدايه ره سه  رى دوو فاكته  وى گره  مناڵ له  باربردنى  له  كانى ته حاڵه  ى وه مكرنه كه
و، منع  و مناسبى  خوڕايى  ئيمكاناتى  مووان به هه  يشتنى ست ڕاگه و پارێزراو و دهسالم  جنسى  ندى يوه په

  يه ندى يوه عالقات و په  ڵكو له فكاردا، به ئه  نها له ك ته نه  ژنى و دژه  پياو ساالرى  دژى  بات له م، خه دووه
 كاندا... تيه اڵيه و كومه  ئابوورى
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 !هاوڕێیان
ستبردن بۆ  ده  م نووسینه ستی من له به مه
  ڵسوڕانی حزب له ی هه وه کانی سازدانه له سه مه

کێتی نیشتیمانی  ستی یه ی ژێر ده ناوچه
. هاوڕێ ڕێبوار و هاوڕێیانی تر  کوردستان نییه

و من   یه نووسینیان هه  وه ته م بابه له
  له  و نووسینانه ت به باره کانم سه رنجه سه

دا  م. لێره که ح ده تره دا مه که وه کۆبوونه
  ند خاڵ ڕاکێشم که رنجتان بۆ چه وێت سه مه ده
  م دوواییه کانی ئه ڕووداوه  خۆ له ربه بێت سه ده
وتنی  رکه بڕوای من سه  و به ربگرێت اڵم وه وه
ری  سه وی چاره گره  داهاتوودا له  له  ئێمه
 . دایه وانه ئه

کێتی نیشتیمانی بۆ  ی یه م دوواییانه گوشاری ئه
و داخرانی  رگیری و ده عیراق  ر حزب له سه

سڵی  سلێمانی، ئه  کانی حزب له نووسینگه
ها  روه . هه نییه  مڕۆی ئێمه ی ئه له سه مه

و  بۆ پێش ڕوودانی ئه  که ی بارودۆخه وه گێڕانه
و ئامانجی   اڵمی ئێمه ش ناتوانێت وه پێشهاتانه

  ئێمه  که  وه و شێوازه بڕوای من به  بێت. به  ئێمه
و  و به سوڕاین ڵده کوردستانی عیراقدا هه  له

نگ  ر، دره به  گرتبوومانه  ئێمه  که  وه یه  ئاراسته
و  کێتی ی یه الماره و په بوو ئه یان زوو ده

ی حزب ببینین. کۆمۆنیزم ناتوانێت  کشه پاشه
  م جۆره راوێزی ئه کی ڕۆتینی په یه وه جوواڵنه
  کو حزبه وه  بیت، که  ڵگایانه کۆمه

راوێزی  په  و له”ن هه“  میشه کان هه بۆرجوازیه
  به  درێژه  ڵگەیانه م کۆمه دیکی ئه رسه ند ده چه
  م جۆره ن. کۆمۆنیزم له ده خۆیان ده ی  وه مانه
وێت، یان  رکه بێت سه یان ده  دا ڵگەیانه کۆمه

،  وی بکات بێت پێشڕه هینن، یان ده شکستی پێده
و  نگی ن. خاڵێکی هاوسه که ی پێده کشه یان پاشه

بۆ   و ئاسایی ندین ساڵه ی چه وه نۆرمێکی مانه
وتوو،  دواکه  واڵتانێکی  کۆمۆنیزمی ڕادیکاڵ له

رژیمی سیاسی   و ریی رکوتگه سه  که
.  ، بوونی نییه  اڵتداره سه رست تیایاندا ده په کۆنه
ڕادیکالیزمی    پێی وایه  ی که و بۆچوونه ئه

ک  ڵگەی وه کۆمه  توانێت له کۆمۆنیستی ده
الرێکی  عیراق یان کوردستانی عیراق ته

” کان رنجڕاکێشه جێگا سه“  کێک له و یه میژوویی
و  ، ئه وه و بێنه ڵک بچن بیبینن ها خه ساڵه  بێت که
کی  یه گۆشه  کرێت له ده  پێی وایه  ی که بۆچوونه

رستیی،  په اڵتی کۆنه سه ی ژێر ده ڵگەیه م کۆمه ئه
ک  ی کۆمۆنیستی وه وه و هۆشیارکردنه بلیغ ته
و  ک ئاو کی ناوشار، وه تگوزاریه ر خزمه هه
  ی رۆتینی له شێوه  ها به فۆن، ساڵه له و ته با کاره
.  ڵکدا بێت، بۆچوونێکی ناواقیعییه ستی خه رده به

  ڵکو به کی گشتی، به یه شیوه  ک به کۆمۆنیزم نه
تی واڵتانی  رجی تایبه ومه ل هۆی هه ت به تایبه
  ، به وه یانه و هاوشێوه و عیراق کو ئێران وه
تواناو هێزی   و به اڵتی سیاسی سه ی ده له سه مه
.  گرێی خواردووه   وه ی سیاسیه کرده

ی  له سه مه  ند به یوه کۆمۆنیزمی بێ په
خوازێت  نه  ، کۆمۆنیزمێک که وه اڵته سه ده
ستی  تی، بااڵده اڵیه ی نفوزی کۆمه له سه مه

ی  له په  جێندای به ئه  له  ت  و حاکمیه سیاسی
 . شکسته  حکوم به خۆیدا دابنێت، مه

  ر حزبی ئێمه کێتی نیشتیمانی بۆ سه هێرشی یه
ر  بۆ سه  کردنی ئێمه هێرشنه  عیراق له  له
ستم  به . مه ی گرتووه رچاوه سه  وه کیتیه یه
ستم  به . مه ربازی نییه رگیز هێرشی سه هه

  له  تی کۆمۆنیزمه اڵیه و کۆمه هێرشێکی سیاسی
م  ی ئه ماوه  بوو له ده  که  کوردستانی عیراقدا

نگی  بوو هاسه . ده ی ڕابردوودا بکرایه ساڵه  ده
ردا  سه وگۆڕی به ئاڵ  قازانجی ئێمه  هێز به
ڵگە  رانی کۆمه بوو پێکهاتی ڕابه ، ده بهاتایه
  ڵک به یی سیاسی خه سته یوه بوو په . ده بگۆڕایه
ردا  سه وگۆڕی به ئاڵ  وه کانه و گروپه حزب
ڵکی  و خه و ژنان بوو کریکاران ، ده بهاتایه
  و له  یان ئاشنا بوونایه که حزبه  ش به بێبه
کان  ته بوو بابه ، ده کگرتوو بوونایه کانیدا یه ڕیزه
،   کانی لێبدرایه ڵگەدا مۆری کۆمۆنیسته کۆمه  له

وگۆڕی  ربازی ئاڵ نگی هێزی سه بوو هاوسه ده
   م ئۆردوه بوو ئه نجام ده ره و سه بکردایه

تی  ڵمه اڵت هه سه بۆ ده  و ڕادیکاله شۆڕشگێڕ
و   اڵتی بخواستایه سه موو ده بوو هه ، ده ببردایه

 . ستی درێژ بکردایه بۆ گرتنی ده
رچاوی  به  تێکی ر شتێک واقعیه هه  ر له بێ به ده

سمی  ڕه  ی دووایی به م سااڵنه کوردستانی ئه
بڕوای من زۆر   به  تێک که بناسرێت. واقعیه

. بۆ  رگرتنه رس وه ی ده و مایه ره کێنه ڕاچڵه
وتی  ساڵ ڕه  ده  کی نزیک به یه وره ی ده ماوه
  به  که  کوردستان بۆی کراوه  له  ئێمه
ڵسوڕان بکات.  و ئاشکرا هه کی یاسایی یه شێوه

و ئاشکرا  ی یاسایی شێوه  به  که  بۆی کراوه
  بێت، ڕۆژنامه فیزیۆنی هه له و ته ڕادیۆ

بێت،  ی ئاشکرای هه ، نووسینگه وه باڵوبکاته
ربازی پێکبهێنێت. هیچ شتێک ڕێگری  هێزی سه

. هیچ  بووه نه  وه کرێکارانه  ندگرتنمان به یوه په
ڵ  گه ندیمان له یوه س ڕیگری دروستکردنی په که
  و له  بووه تمان هه مۆڵه  . ئێمه بووه ڵک نه خه

و  ری ماوه ی جه ڕێکخراوه  که  تواناماندا بووه
ئاشکرا پێکبهینین. میتینگی ئاشکرا دابنێین. 

  بۆ زۆرێک له  ته م بابه رجێکی له ومه ل هه
بۆ خودی   ، بۆ نموونه ونێکه کان خه کۆمۆنیسته
ئێران،   له  ئێران. حزبی ئێمه  خۆمان له

ریوان  مه  کانی له ی هێزه بوونی کورتماوه ئاماده
نگی بۆ  و ئاهه بینێت ده  وره ک ڕووداوێکی گه وه
وو  عات، شه سه ٩١  سلێمانی ئێمه  گێڕێت. له ده

بووین.  ند ساڵ ئاماده ی چه ڕۆژ، بۆ ماوه
کوردستان   له  ئێمه *“ری شوبات تا ئۆکتۆبه“

 یشتین؟ کوێ گه  ی کێشا، به ها درێژه ساڵه
کێتی  الماری یه ی په وه بڕوای من پێش ئه  به

ی  وه سکبوونه رته و به نیشتیمانی
  پرسیارێک بخاته  م دوواییه ی ئه که رجه ومه ل هه
بێت پرسیار بۆ  ده  ته م واقعیه ، ئه م ئێمه رده به
بۆ   ی ئێمه رنامه دروستبکات. به  ئێمه
م  ر ئه گه ؟ ئه وتن چییه رکه و سه وی پێشڕه
م  بۆ ئه  کێتی بتوانێت ئێمه ی یه الماره په

ر بتوانێت  گه ، ئه وه بێدار بکاته  پرسیاره
  که  وه و بیرمان بهێنێته  کێنێت ڕامانچڵه

کێتی نیشتیمانی  یه  بوو که نه  وه ئه  که له سه مه
  بوو که  وه ڵکو ئه کات، به ده  ڵ ئێمه گه چی له
  و نیمچه عس تی به وڵه ر ده رامبه به  له  ئێمه
وێت  مانه کانی بۆرجوازی لۆکاڵیی ده اڵته سه ده

ی  له سه مه  ر بتوانێت دووباره گه ین، ئه چی بکه
بۆ گۆڕینی   اڵت سه ده  تی کۆمۆنیزم، واته ڕه بنه
م  م ئه و ده . ئه وه ح بکاته تره مه  ڵگە بۆ ئێمه کۆمه

ڕاستی خاڵی   توانێت به ده  ڕووداوه
 .بێت  رخانێکی ژیانی ئێمه رچه وه
 ڵگا و کۆمه  ئێمه

  س به ر که ڵگە پێش هه و کۆمه باسی حزب
حزبی کۆمۆنیستی   ندی به یوه بڕوای من په
رچاو  به  . وای بهێننه یه هه  وه کریکاریی عیراقه

  گاکانی خۆمان له توانیبێتمان باره  ئێمه  که
کانمان  عاته و سه وه ینه بکه  سلێمانی دووباره

. پاشان چی؟  وه بگێڕینه  ند مانگ بۆ دوواوه چه
و  وی بۆ پێشڕه  ی ئێمه خشه و نه رنامه به
  بێ له ده  که  پرسیارێکه  مه ؟ ئه وتن چییه رکه سه
عیراق   له  وه رانی کۆمۆنیزمه ن ڕابه الیه
ربگرێت. کۆمۆنیزم  تی وه اڵیه اڵمێکی کۆمه وه
کاربردنی  کی به هایه ک گروپی گوشار به وه

  اڵم کۆمۆنیزم به . به یه سنوورداری هه
ک ئامرازی  رناتیڤێک، وه لته ناونیشانی ئه

ژیانی   تی له ڕه وگۆڕی بنه دیهێنانی ئاڵ به
  نمان له مه ته  ئێمه  که  یه و شته ڵکدا، ئه خه

ر  سه  ی باسمان بێته وه . پێش ئه پێناویدا داناوه

، پرسیارێک  و ڕادیۆ  و نووسینگه گا و باره حزب
  یه رێکی کۆمۆنیزمی عیراقم هه ڕابه  من له  که
و  ؟ بوون و ستراتیجتان چییه  رنامه به  که  یه وه ئه
چ شتێک بگۆڕێت؟   بڕیار وایه  بوونی ئێوه نه

  کان له و کۆمۆنیسته ڕادیکال  ئینسانه  که  دیاره
  رگری له بێت بۆ به  وه وشوینێکه ر جێگا هه
ن  ده وڵ ده و هه ن که ال ده قه شان ته کانی بێبه مافه
اڵم  ، به وه ستنه رستی بوه په ڕووی کۆنه ڕووبه
  له   یه رگریکارانه به  ڕۆتینیه  ندیه ربه نگه م سه ئه

اڵتی  سه ی ده رچاوه ڵگەدا ناتوانێت سه کۆمه
ی  کایه  ک بۆ هێنانه یه و پایه  کۆمۆنیزم
ن ئیعتیبار  کی کۆمۆنیستی خاوه یه وه بزووتنه

چ   بڵێن که  وه بێ ئه کان ده بێت. کۆمۆنیسته
کام   و به یه ڵگە هه رحێکیان بۆ کۆمه ته

ن.  پێی بگه  بڕیاره  نگاوانه کام هه  داو به  قۆناغانه
م  حزبی کۆمۆنیستی کریکاریی عیراق ئه

 . ی نییه ئاسۆیه
و پڕ  گرنگترین  شت ساڵه وت هه م حه ئه
ی ژیانی سیاسی عیراق  وره وگۆڕترین ده ئاڵ
. سیمای  ناو عیراقدا کوردستانیش( بووه  )له
.  گۆڕاوه  کی بێ پێشینه یه شێوه  به  م واڵته ئه

  وه بناغه  کان له تییه اڵیه و کۆمه سیاسی  هاوکێشه
تی  اڵیه ر هێزێکی کۆمه گه . ئه وگۆڕی کردووه ئاڵ

و  ڵکه م خه نووسی ئه چاره  وێت له یه ڕادیکال ده
  مه دا ڕۆڵێکی جیددی بگێڕێت، ئه م واڵته ئه
کی مێژوویی  یه شیوه  به  لێک بوو که هه
کدا  یه وه ر نه ژیانی هه  م بووبوو. له راهه فه
ک جاریش  ت یه نانه لی وا ته هه  رج نییه مه
م  رستی له په م بێت. هیچ کاتێک کۆنه راهه فه

، هیج کاتێک  بووه نه الواز  یه ندازه م ئه به  واڵته
وقی  ی شکاندنی ته ئاماده  یه ندازه م ئه ڵک به خه

و ناسیۆنالیزمی کورد  ب ره ناسیۆنالیزمی عه
رج بۆ  ومه ل . هیج کاتێک هه بووه نه
مێژووی   له  سڵێکی تازه ستپێکردنی فه ده

ی ئێستا  م جۆره و کوردستان به سیاسی عیراق
لێک بوو بۆ کۆمۆنیزم  هه  مه . ئه بووه گونجاو نه

. حزبێک  ڵگەیه م کۆمه می ئه که هێزی یه  ببێته  که
م  وێت ئه م، بیه که یه  بگات که  مه توانێت به ده
و  تی اڵیه کۆمه  نده وه م ڕه و دووه بکات  کاره

تیی  رجی بابه ومه ل و هه کان میژووییه
وێت  رانێکی ده ری خۆی بناسێت. ڕابه ورووبه ده
ی  که رۆکی ڕێکخراوه ک سه ک وه خۆیان نه  که

تی مێژوویی  سایه که  ڵکو خۆیان به خۆیان، به
  له  وه ڕوانیه م چاوه و به  م تواناییه و به بژمێرن

ری  . ڕابه وه یه م پرۆسه ناو ئه  خۆ بچنه
ر  بێت، ڕابه ڵک نه ری خه ر ڕابه گه کۆمۆنیست ئه

ست بۆ  ر ده گه . حزبی کۆمۆنیست ئه نییه
  اڵم به و وه بات ڵگە نه کانی کۆمه له سه مه

،  وه داته ڵگە نه و کۆمه ڵک کانی خه گرێییه  پرسیاره
  تا ئێستاش له  . ئێمه حزبێکی سیاسی نییه

  و به تی اڵیه رانی کۆمه ی ڕابه وێنه  عیراقدا به
ناونیشانی حزبی سیاسی بوونی خۆمان 

  وا له  تازه  بڕوای من ئێمه  . به یاندووه گه ڕانه
سلێمانی   له  ی که وه ستپێکردنداین. ئه خاڵی ده
  وه ته م بابه یان نا هیچ شتێک له  یه گامان هه باره

  گامان نییه غداش باره به  له  ناگۆڕێت. ئێمه
بڕوای من   ؟ به وێ چییه مان بۆ ئه رنامه به
ی  م پرسیارانه اڵمی ئه م وه بێت النی که ده

 :مان البێت وه خواره
و  ئاستی عیراق  له  که  ن سانێکمان هه ئایا که   –٠

و  ڵک بن کی خه یه  جه ره رانی ده کوردستاندا ڕابه
  دا خۆیان به رناکه ته خه  ورانه م ده له

سانێک  . که وه نه وه گرێ بده ڵکه نووسی خه چاره
  ی ژیانی خۆیان به ڕۆڵبینین له فه لسه فه  که

مێژووی   و له ها ئینسان نووسی ملیۆنه چاره

  سانێک که و واڵتێکدا دانابێت؟ که ک ڵگەیه کۆمه
م  کانی بینینی ڕۆڵیکی له بن پێداویستیه  ئاماده
و  کان ترسیه و مه ن م بکه راهه فه  شنه چه

ن؟ کۆمۆنیزمی  بوڵ بکه کانی قه گوشاره
ری،  رتاسه رانی سه بێ بوونی ڕابه  کرێکاریی به
م  ک ناگات. ئه هیچ جێگایه  سور به ناسراو و جه

ی  ک ئاسۆ رگریکارانی یه بێ به ده  رانه ڕابه
ی  وه ک جوواڵنه یه  ر به و سه ش بن هاوبه
می  رهه به  و سیاسی بن. پێویسته فیکری
  چوارچێوه  کردنێکی دیاریکراو له خنه ڕه

  وه بێ پێکه کان بن. ده کۆنه  لیه مه و عه فیکری
ئاستی   سیاسی نوێ له-بێکی فیکری کته مه

ڵگەی  بێ کۆمه ڵگەی عیراقدا پێکبهێنن. ده کۆمه
گرتنی  ره و په ڵدان رهه سه عیراق باس له

عیراقدا   کی کۆمۆنیستی نوێ له یه وه جوواڵنه
اڵتی مێژوویی  سه و ده ژموونی هه  بکات که

  وه و بیرکردنه ت ر سیاسه سه ناسیۆنالیزمی به
و  بێک کته . مه وه ژێر پرسیاره  عیراقدا بردۆته  له

  رنجڕاکێش به و سه کی نوێ یه وه جوواڵنه
ر  . هه وه رانی خۆیه و ڕابه ان ڵگر ئااڵهه
و ئاسۆی  ی توانا ندازه ئه  ک به یه وه جوواڵنه
ری  بێ ڕابه ، ده وه پێشه  چیته رانی ده ڕابه

 .بێت لێهاتوو باشمان هه
بێت.  ستراتیجێکی ڕوونمان هه  پێویسته –٩
و   وه و خۆهێشتنه یاندن ینێ گه سبه  مڕۆ به ئه
کان  ییه پیشه  کێتییه تیی بۆ یه ی خه شه گه

ری حیزبێکی  ، ناتوانێت بنیاتنه گونجاوه
و   شه کانی گه قۆناغه  بێت. پێویسته  شۆڕشگێڕانه

کی  کجاره وتنی یه رکه وی خۆمان تا سه پێشڕه
و ناساندنی  یاندن بناسێنین. قۆناغی خۆڕاگه

یدانی  مه  ڵک، جێگرتن له خه  ی خۆ به ناسنامه
سڵی جیدالی سیاسیدا، قۆناغی جووتبوون  ئه
وخۆکاندا،  ڕاسته  کرێکارییه  وه ڵ جوواڵنه گه له

  و بزاوتنی ئاشکرا، ڕێکخراوه ڕێکخستنی نهێنی
  ندی به یوه کان، په کرێکاریه  ریه ماوه جه

دی  ، هێنانه وه کانه ریه ماوه جه  وه جوواڵنه
  وه جوواڵنه  کی سیاسی له ژموونیه هه
کاندا،  ریه راسه و سه گشتی  تیه زایه ناڕه

بۆ حزبێکی   وه حزبێکی بچوکه  له  وه گواستنه
و  وی بیر مڕه ڵه قه  نگ له ری. جه ماوه جه
ی  وره زگای گه و پێکهێنانی ده کان ڕه باوه
کدار،  و حزبی چه کداریی یاندن، چه ڕاگه
  مانه موو ئه ریی. هه ماوه نگی جه و جه ڕین ڕاپه
رحێکی  ته  ریی حزبی عیراق له بێ بۆ ڕابه ده
کی واقیعی  و ئاسۆیه کرابێت دا پێناسه نه الیه مه هه
ستم  به کی سیاسی پێکبهێنێت. مه ریه ڕابه

  مانه ئه  که  ی وا نییه نامه ڵگه نووسینی به
ستم  به بنووسێت. مه  وه بۆ خواره  وه ره سه له
و  رانی کۆمۆنیستی عیراق بزانن ڕابه  که  یه وه ئه

و  کانی خۆیان ڕیزه  به  وه ڕوونی ئه  بتوانن به
زعی  وه  چۆن چۆنی له  بڕیاره  ڵک بڵێن که خه

. چ  سته بااڵده  و جێگاوشوێنه ئه  ینه بگه  ئێستاوه
  و چۆن؟ له ر ڕیگا الببرێت سه بێ له ک ده ڕێگریه
  ین؟ ستپێبکه بێ ده ده  کوێوه
بێ تێڕوانینێکی ڕوونمان بۆ  ده   –٦
وتی  و ڕه ڵگە تی کۆمه رجی بابه ومه ل هه

و  بێت. ئه هه  که ودۆخه لی بار مه موحته
و  کان تیه بابه  ئیمکاناته  رجه ومه ل هه
کات.  ده  م کارمان پێناسه رده کانی به سته ربه به

وگۆڕی  عس چی لێ دێت؟ ئاڵ نووسی به چاره
ڵک  بێت، خه غداد چی ده به  سیاسی داهاتوو له

وێت؟ چ پۆتانسێلێک بۆ  چییان ده
، چ  یه ی چینی کرێکار هه و جووڵه ڕێکخراوبوون

عیراقدا   کی ئۆپۆزیسیۆن له یه وه جووالنه
ودۆخی ئابووری  توانێت شکڵ بگرێت؟ بار ده

ڵکدا  نێو خه  یل له و مه کام گرایش ؟ چۆنه
 کوردستان چی؟  گرێت؟ له ده ره په
اڵمیان  وه  ڵگە که ی کۆمه گرێیانه  و کێشه ئه   –١
کام   به  وه اڵمدانه وه  ن؟ حزب به وێت کامانه ده
  و له ناسێنێت ڵگە ده کۆمه  خۆی به  النه سه مه
گرێت؟  تیدا جێده اڵیه ندی جیدالی کۆمه ناوه
تی...  نووسی حکومه چاره

تی  رایه ڵ ڕابه گه له  وه یاداشتێک بۆ کۆبوونه
راقێحزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی ع  

٥١بۆ الپەڕە   

http://hekmat.public-archive.net/ku/3833ku.html#N1
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بۆپێشەوە: پاساوی لێدان و هێرش  بۆسەر 
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق لەساڵی 

دا، بردنە دەرەوەی بارەگای چەکدار و ٩١١١
نەهێشتی دیاردەی چەکداری بوو لەشارەکان، 

ساڵ بەسەر ئەو ڕوداوەدا چی دەڵێن  ٠٩دوای 
 سەبارەت بەو پاساوە؟

 
مەسەلەی بنەڕەتی لە  عوسمان حاخی مارف:

کێشەی یەکێتی نیشتمانی لەبەرامبەر حیزبی 
ئێمەدا بە هیچ جۆرێک پەیوەندی نەبوو بەوەی 
دژ بە بارەگا چەکداریەکانمان بێت، بەڵکو 
مەسەلەی بوونی چەکدار لە بارەگاکانماندا 
تەنها پاساو و بیانویەک بوو کە یەکێتی 
نیشتمانی لە بەرامبەر حزبی ئێمەدا بەکاری 
هێنا، بیانوەکەی هێندە نابەجێ و قێزەوەن 
بوو، کە بوونی بارەگای چەکداری 
لەسەرجەم شارەکانی کوردستاندا 
دیاردەیەکی بەرچاوو فراوان و فەرمی بوو، 
بۆ هیچ الیەنێک گرفت و بەربەست نەبوو، 
بەتایبەتی کە خودی یەکێتی نیشتمانی لە 
هەموو گەڕەک و کۆاڵنێک لە تەواوی 
کوردستاندا بارەگای چەکداریان 
دامەزراندبوو کە تا ئێستاش دیاردەیەکی 

 ناشارستانی و نەرێنیە.
مەسەلەی بنەڕەتی لە هێرشێکی چەکداری 
نابەرابەر بۆ سەر بارەگاکانی حیزبی ئێمە و 
کوشتنی پێنج هاوڕێمان، ڕاشکاوانە پیالنێکی 
پێش وەخت داڕێژراو و بەڵگەی سیاسی 
هەبوو بۆ لێدان لە ڕۆڵ و جێگاورێگای 
کۆمۆنیزمی کرێکاری، کەلە کوردستان و 
عێراق و ئێراندا دەنگدانەوەیەکی ڕولەپێش و 
پێشڕەوی دیاری هەبوو، پیالنێکی ئاشکرا کە 
گەشەی بزوتنەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری نە 
بەکۆماری ئیسالمی ئێران قەبوڵ دەکرا، نە 
جێگای ڕەزامەندی حکومەتی بەعسی 
ناسیونال فاشستی عێراق بوو، هەر بۆیە 
یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە ڕێککەوتن 
لەگەڵ حکومەتی عێراق و کۆماری ئیسالمی 
ئێراندا، ئەم پیالنەی بە ڕۆژی ڕوناک و بە 
هێزێکی زەبەالحەوە جێبەجێ کرد، تا 
گورزێکی توند بدات لە بزوتنەوەی 
کۆمۆنیزمی کرێکاری بە گشتی و حیزبی 

 کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق بەتایبەتی.
بۆپێشەوە: لەدوای هێرشی یەکێتی بۆسەر 
بنکەو بارەگاکانی حزبی کۆمۆنیست و یاساغ 
کردنی چاالکی و هەڵسورانی، هیچ جۆرە 
پەیوەندیەک لە نێوان یەکێتی و حزبی 
کۆمۆنیستدا نەما، لە ئیستادا پەیوەندی حزبی 

 کۆمۆنیست و یەکێتی چۆنە؟

بەحوکمی ئەوەی  عوسمانی حاجی مارف:
حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق وەک 
الیەنێکی سیاسی کەلەمەیدانی شانۆی سیاسی 
عێراقدا هەوڵی ڕێکخستن و ڕابەریکردنی 
ناڕەزایەتی کرێکارانی داوە لەبەرامبەر ڕژێمی 
سەرمایەداری و دەسەاڵتی بۆرجوازیدا، هیچ 

پەیوەندیەکی هاوبەش لەبەرژەوەندیەکانی 
خەباتی کرێکاراندا نەبۆتە پێداویستیەکی 
سیاسی بۆ پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی نیشتمانیدا، 
لە هەمان کاتدا حیزبی ئێمە بەگوێرەی 
هەلومەرجی سیاسی کوردستان و ئسوڵی 
پەیوەندی نێوان الیەن و هێزە سیاسیەکان 

هەوڵی داوە بۆ مامەڵەو وەاڵمدانەوە بە هەر 
کێشەو جیاوازیەکی سیاسی نەگات بە شەڕی 
چەکداری، بەاڵم یەکێتی نیشتمانی  وەک 
هیزێکی ناسوێنالیستی میلیشیایی لەبەرامبەر 
هەر هێزێکی سیاسیدا جیاوازی و کێشەکانی 
بەچەک وەاڵم داوەتەوە. هەر بۆیە نەتوانراوە 

پەیوەندیەکی ئارام و دروست لەنێوانماندا 
لە  ٠١٤٧پێکبێت. وە مانەوەی ئەم کەیسەی 

هێرشکردنی یەکێتی نیشتمانی بۆسەر 
بارەگاکانی ئێمە لەالیەن یەکیەتیەوە، تا ئێستا 
هیچ پەشیمان بونەوەیەکی فەرمیان لەم 
کردارەیان نیشان نەداوە. لەوەش گرنگتر 

ئەوەیە کە یەکێتی وەک حیزبێکی دەسەاڵتدار 
لەبەرامبەر ناڕەزایەتی و خواست و 
پێداویستیەکانی خەڵکدا، نەک هیچ 
بەرپرسیاریەک نانوێنێت، بەڵکو بەتوندی 
دەوری جدی هەیە لەسەر گۆشەگیرکردن و 
سەرکوت و بێ ئیرادەکردنی جەماوەری کرێکار 
و زەحمەتکێشی کوردستان، ئەمە هۆکارێکی 
سەرەکیە بەو مانایەی ئێمە خۆمان لەڕیزی 
پێشەوەی ئەو ناڕەزایەتیە جەماوەریەدا 
دەبینین، بۆیە ناکرێ و ناتوانین پەیوەندی 
لەگەڵ هێزێکی سیاسیدا ببەستین کە هۆکاری 
سەرەکیە لە فەراهەم هێنانی فەزای ئەوپەری 
نمونەی جەردەیی و تااڵنی و دزی لەسەر 
حسابی بێکارکردن و هەژارکردنی ڕیزێکی 

 بەرین لە جەماوەری کوردستان.
بۆپێشەوە: دوای ئەو هێرشە چەکدارییەی 
یەکێتی بۆسەر حزب، چ کەسوکاری هاوڕییانی 
گیانبەختکردوو چ حزبی کۆمۆنیست داوای 
یاسایی لەسەر ژمارەیەک لە بەرپرسانی 
یەکێتی تۆمارکرد، ئەو دۆسیە یاساییە بەکوێ 

 گەیشتووە؟
 

وە  ٩١٠٠لە سژژاڵژژی  عوسمان حژاجژی مژارف:
دراوەتە  ٠١٤٧٤٩١١١سکااڵیەک لەسەر کەیسژی 

دادگژژاو ئەم کەیسژژە وەک تژژاوانژژێژژک بە یژژاسژژا 
سپێردراوەو ناسێژنژراوە، ئەوەی ڕاسژتژی بژێژت، 
پژژڕۆسژژەی ئەم سژژکژژااڵیە و مژژامەڵەیەک کە لە 
دادگاوە بەڕێوەدەچێت و بەرامژبەر ئەم کەیسژە 
دەکرێت، دەرگیری فەرامۆشی و بێ بایەخیەکژی 
زۆر بژژووەتەوە، دیژژارە لەم بژژارەیەوە هەمژژوو 
دەزانین کە دەسەاڵتی دادگا و یاسژا سژەربەخژۆ 
و سەروەر نییە، لەم چوارچژێژوەیەدا ئژاشژکژرایە 
کە سژژکژژااڵی ئژژێژژمە لەسژژەر ئەم کەیسژژە وەک 
زوربەی زۆری ئەو سکااڵیانەی کە لەبەرامژبەر 
حیژزبە دەسژەاڵتژدارەکژان و بەرپژرسژەکژانژیژانژدا 
کژژراوەو دەکژژرێژژت، ئژژایژژنژژدەیەکژژی نژژاڕۆشژژن و 
نادیاری دەبێت. بەاڵم ئەوەی لژێژرەدا پژێژویسژتە 
ئژژامژژاژەی پژژێژژبژژدەیژژن، لەسژژەرەتژژای ئەم سژژاڵژژدا 
لەدادگای نەهێشتنژی تژاوان، ئەم کەسژانە وەک 
تۆمەتبار بانگهێشت کژراونەتە بەردەم دادگژا و 
وتەیان وەرگرتوون )خسرەو گوڵ، سژەرکەوتژی 
کوبە، سەعدی ئەحمەد پژیژرە، مسژتەفژای سژەیژد 
قادر، عومەری سید علی(، ئەوەی شایەنی باسژە 
ئەم کەسانە کە چونەتە بەردەم دادوەر ئەوەیان 
ڕاگەیژژانژژدوە کە بەرپژژرس نژژیژژن لەم تژژاوانەو 
ئاگادری نین، هەڵبەتە ئەگەر دادگژا بەردەوامژی 
بەپرۆسەی لێکژۆڵژیژنەوەو دادگژایژی ئەم کەیسژە 

 بدات، ئێمەش بەڵگەو شایەتمان هەیە.

چوونە بەردەم  ٠٠/٢/٧١١١تۆمەتبارانی کەیسی 
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بۆ ڕوویدا؟ هۆکارە  ٠١٤٧بۆپێشەوە: 
 سەرەکیەکانی کامانەبوون؟.

بۆیە ڕوویدا تا بتوانن  ٠١٤٧  تاهیرحسەن:
ئەمڕۆ بخوڵقێنن!. ئەوڕۆژگارە ڕەشانەی ئەوێ 
ڕۆژێ، تراژیدیای ئەمڕۆی ژیانی خەڵکی 
کوردستانیان دروستکرد!. هیچ دەسەاڵتێک لە 
هیچ شوێنێکی دنیادا ناتوانێت لەشەو و 
ڕۆژێکدا سەرکوت و کۆنەپەرستی و قانوونی 
دژی ئینسانی وبێکاری وبێ نانی ودزی 
وفەسادی وتااڵنی ئاشکرا، بکاتە سیمای 
ئاشکرای دەسەاڵت وکۆمەڵگە. ئەوەی کە 
کۆمەڵگەی کوردستانی بەم تراژیدیا ئینسانیەی 
ئێستا گەیاندووە، ڕابردوویەکی ڕەش و 
نەگریسی هەیەو وێستگە لەدوای وێستگەی بە 
خوێن و موقاوەمەت نووسراوەو ئەوانیش وان 
بە تەوێڵی سەرانی دەسەاڵتداری یەکێتی و 

 پارتیەوە.
سەرکردایەتی یەکێتی دەیزانی کە ڕۆژ لە دوای 
ڕۆژ خەریکە کۆمۆنیزم دەبێت بە دیاردەیەکی 
کۆمەاڵتی بە هێزو دەچێتە نێو ژیان وخەباتی 
کرێکاران وژنان والوان ودەستەنگانی 
کۆمەڵگەی کوردستانەوە، خەریکە وەک 
ئاڵتەرناتیڤێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
شۆڕشگێڕو جیاواز قامەت ڕاست دەکاتەوەو 
ڕۆژ بە ڕۆژ شانسی ئەوە پەیدا دەکات، کە 
کرێکاران و بێبەشانی کۆمەڵگە ناڕەزایەتیەکانی 
خۆیان لە ڕێگای ئەوەوە ببەنە پێشەوە. لەم 
ڕەوەندەدا بۆنی مەرگی دەسەاڵتیان کرد، بۆیە 
وەک کردەوەی هەمیشەییان کەوتنە چنینی 
چەندین سیناریۆی ڕەزیالنەو گێچەڵی 
جۆراوجۆر. لەسەرەتادا ڕێگای قانوونیان 
گرتەبەر و و وستیان لە ڕێگای دادگاوە 
چاالکی ئاشکرای حزب قەدەغەبکەن! ،بەاڵم 
دوای ئەوەی لەم مەیدانەدا بەرگەیان نەگرت و 
شکستێکی ئابڕووبەرانەیان، لەدەرەوەو 
ناوەوەی کوردستان لە ئاستێکی فراوانی 
کۆمەاڵیەتیدا خوارد، ئینجا کەوتنە هێز 
کۆکردنەوەو گێچەڵی سەربازی. ئەمەش بە 
هیچ شێوەیەک شتێکی تازە نەبووەو نییە 
لەکردەوەی سەرکردایەتی یەکێتی وسەرانی 
بزووتنەوەی کوردایەتیدا. مێژووی ڕەش و پڕ 
لە تاوانیان لێوان لێوە لە دەستبردن بۆ چەک 
دژی نەیاری سیاسیان. ئەمانە کاتێک لە شاخ 
ودۆڵەکانی کوردستان بوون و بێجگە لەخۆیان 
کەسی تری لێ نەبوو، لەسەر ناوچەی 
ژێردەسەاڵتی چەکیان، خەریکی یەکتربڕانەوە 
بوون. چ حزبێک هەیە لە کوردستان یەکێتی 

 وپارتی گێچەڵی سەربازیان پێ نەکردبن؟!.
لە هەموو ئەوانیتر  ٠١٤٧بەاڵم جیاوازیەک کە 

جیا دەکاتەوە، ئەوەیە کە بەخەتی ڕەش لەسەر 
سپی بە ئیمزای نوێنەری سەرکردایەتی یەکێتی 
لیوای مافناس "نەزەر عەلی ئەکبەر" 
نووسراوەو دراوە بە دادگای سلێمانی کە، بەو 
هۆیەوە کە: حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 
عێراق کار دەکات بۆ جیابوونەوەی کوردستان 
لە ڕێگای ڕاپرسیەکی جەماوەری خەڵکی 
کوردستانەوەو بۆ ئەم مەبەستە خەریکی 
کۆکردنەوەی ئیمزای پشتیوانییە لە نێو خەڵکدا، 
ئەمەش دژی دەستووری عێراقە )دەستووری 
سەردەمی بەعس( و یەکپارچەیی خاکی عێراق 
دەخاتە مەترسی!. هاوکات حزبی ناوبراو 

کاردەکات بۆهەڵوەشانەوەی یاسای باری 
کەسێتی عێراقی و لە جێگای یەکسانی ژن 
وپیاو دەکاتە بنەمای قانوونی نوێ ولەم 
بارەیەوە پڕۆژە یاسایەکیشیان باڵوکردۆتەوە، 
ئەمەش دیسان دژی دەستووری عێراق و 
عورف وعادات وبنەماکانی ئیسالمەو کۆمەڵگە 
بەرەو فەسادی دەبات، بۆیە دەبێ هەڵسوڕانی 

 حزبی ناوبراو قەدەغە بکرێت.
کاتێک ئەم بەهانەیەی یەکێتی کەوتە بەر 
نەفرەتی کۆمەاڵیەتی فراوانی جەماوەری 
کرێکاران و الوان و ڕۆشنبیران و ئەدیبان 
وخەڵکی ئازادیخوازو مۆدێرنی کوردستان چ 
لەدەرەوەو چ لەناوەوەی کوردستان. ناچار 
دەعوانامەکەیان لە دادگا کێشایەوەو ئینجا 
وەک کردەوەی هەمیشەییان دەستیان دایە 
چەک. بەاڵم هێشتا ئەمە ڕواڵەتی مەسەلەکە 
بوو، ڕووداوەکانی ڕۆژانی دواتر پەردەی 
لەسەر جەوهەری مەسەلەکە هەڵدایەوە، کە 
هیوادارم لە درێژەی گفتوگۆکەماندا فرسەتی 

 باسکردنیمان هەبێت.
بۆپێشەوە: بۆ هەوڵ نەدرا ڕێگە لە بیانووەکانی 
یەکێتی بگیرێت و نەگات بە هێرشی سەربازی 

 و چەکدارانە بۆ سەر حزب؟
ئێمە لەپێناو بەرگرتن  تاهیرحسن:

بەهەڵگیرساندنی شەڕ، تەواوی هەوڵێک کە لە 
چوارچێوەی پرەنسیپی سیاسی و ئینسانیماندا 
جێگای دەبووەوە، دامان و هیچ درێغیمان 
نەکرد. ئێمە شکمان لەو ڕاستیە نەبوو، کە بۆ 
سەرکردایەتی یەکێتی و لەپێناو بچوکترین 
ئامانجی کۆنەپەرستانەیاندا، بێبایەخترین شت 
لەالیان، ئینسانە. ئەوان لە جەنگی چوارساڵەی 

ڕۆڵەو گەنجی  ٠١١١١ناوخۆیاندا، زیاتر لە 
کۆمەڵگەیان کردە قوربانی شەڕی دەسەاڵت و 
 کەپکی حەمەد ئاغاو دەربەندی گۆمەسپان...!.

هەڕەشەی چەکدارانەو ڕاگرتنی لوولەی چەک 
بەسەرسەری کۆمەڵگەوە، ڕەگی مانەوەی 
دەسەاڵتی کۆنەپەرستانەی یەکێتی وپارتیە 
بەسەرسەری خەڵکەوە. بەبێ هەڕەشەی چەک 
ناتوانن یەک سەعات مانەوەی خۆیان وەک 

 حزب و دەسەاڵت مسۆگەر بکەن.
بەاڵم سەرباری ئەم ڕاستیانە، ئێمە وەک 
ئاخرین هەوڵەکانمان بۆ ڕوونەدانی شەڕ، 
وەفدێکمان پێکهێنا لە هاوڕێیان) عوسمانی 
حاجی مارف وفوادصادق و من( وچوین بۆ 
ماڵی )نەوشیروان مستەفا(، کە ئەوکات جێگری 
سکرتێری گشتی یەکێتی بوو. دوای 
قسەوباسی بێ توێکڵ و بێ پەردە، دوای 
ئەوەی کە نەوشیروان مستەفامان خستە 
بەرامبەر وەاڵم دانەوەی بێ ئەمالوالی ئەو 
پرسیارەی کە "ئێوە چیتان لە ئێمە دەوێ 
وبۆچی ئەم هەموو چەکدارەتان لە ئێمە 
کۆکردۆتەوە"، وەک ئەوەی ڕێگایەکی دووری 
بۆ نزیک کرابێتەوە، بێ سێ و دوو وتی: 
") ڕژێمی بەعس وجمهوری ئیسالمی ئێران( 
زۆر ناڕەحەتن بە بوونی ئێوە لەم ناوچەیە، 

 ئێمەش شەڕی ئەم دووانەمان پێ ناکرێت!".
ئێمە ئیتر تێگەیشتین کە سەرکردایەتی یەکێتی 
وەک عادەتی هەمیشەیی سەرانی بزووتنەوەی 
کوردایەتی، تەنیا مقاشێکی جێبەجێکردنەو 
داواکە لە شوێنێکی ترەوەیەو بەهانەکە هی 
خەڵکی ترەو ئەوەش بە ئێمە نابڕدرێ. بۆیە 

هەر دوای هەڵکوتانە سەرمان وکوشتنی پێنچ 
هاوڕێی دڵپڕ لەهیوای ئێمە بە ڕۆژی ڕووناک 
و لە نێوچەقی شاری سلێمانیداو داخستنی 
بارەگاکانی ئێمە بەزۆری چەک و تااڵنکردنی 
ڕێکخراوی سەربەخۆی ئافرەتان وسەنتەری 
پارێزگاری ژنان وسەنتەری مندااڵن و فڕێدانە 
سەرجادەی ژنان ومندااڵنی پارێزراوی نێو 
سەنتەرەکان!!. ڕۆژی دواتر)ڕەمەزان زادە( 
پارێزگاری ئەوکاتی شاری سنە بە نوێنەرایەتی 
جمهوری ئیسالمی ،سوپاس و دەستخۆشانەی 
بە)محەمەدی حاجی مەحمود( دانارد بۆ 
تاڵەبانی و ڕۆژنامەی )کەیهان( ی چاپی 
تارانیش سوپاس نامەکەو پێزانینەکەی 

 جمهوری ئیسالمی باڵوکردەوە.
بۆپێشەوە: ڕاستە یەکێتی نیشتیمانی هێرشی 
کردە سەر حزب، بەاڵم کاراکتەری سەرەکی 

 لەم هێرشەدا کێ بوو؟.
شک لەوەدا نییە، کە لەنێو ڕابەری  تاهیرحسن:

هەموو حزبێکی سیاسیدا، کەسانێک هەن کە 
جێگاو ڕێگایەکی بەرجەستەتریان لە 
ئاڕاستەکردن و بەڕێوەبردنی سیاسی ئەو 
حزبەدا هەیە. )نەوشیروان مستەفا( لە دوای 
جەالل تاڵەبانی کەسی دووەمی بێ ڕکابەری 
نێو سەرکردایەتی یەکێتی بوو. دەسەاڵتی 
بەسەر تەواوی جومگەکانی ئەو حزبەدا 
دەشکا. بۆیە نەخشەکێشان وبڕیاردان بە 
هێرشی سەربازی بۆ سەر حزبی ئێمەو 

بە  ٠١٤٧خوڵقاندنی ناڕەوای کارەساتی 
تەواوی لە ئەستۆی )نەوشیروان مستەفا(دایە. 
وەک جێبەجێکەرانی مەیدانی ڕاستەوخۆش 
)سەرکەوتی کوبە( لێپرسراوی ئەوکاتی 
ئاسایشی سلێمانی، و)خەسرەو گوڵ محمد( 
لێپرسراوی دەزگای زانیاری، لە لیستی 

 یەکەمدان.
بۆپێشەوە: دەتوانن ووردەکاری زیاتر لەسەر 
ڕۆڵی )نەوشیروان مستەفا( لەو ڕووداوەدا 

 بخەنە ڕوو؟.
من پێشتر باسی ڕۆڵ ودەسەاڵتی  تاهیرحسن:

)نەوشیروان مستەفا(م کرد لە نێو 
سەرکردایەتی ئەوکاتی یەکێتیدا. ئەوەی لە 

دا یەکێتی بەناڕەوا بەرامبەر حزبی  ٠١٤٧
کۆمۆنیست ئەنجامی دا، )نەوشیروان مستەفا( 
بەنەخشەیەکی پێشتر بۆداڕێژراو و بەچاوێکی 
کراوەوەو بە ئامانجێکی دیاریکراو وبەوپەڕی 
ئیرادەوە بەرامبەر بە کۆمۆنیزم وحزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاریی ئەنجامی داوە. ئەو 
دەیتوانی هەمان داواکەی بەعس وجمهوری 
ئیسالمی وەک خۆی وتی شەڕی ئەوانمان پێ 
ناکرێ، جێبەجێ بکات وکەسیش نەکوژرێ. 
ئەو دەیتوانی تاوانەکە کەمتر خوێناوی بێت، 
کەمتر دژی ئینسانی بێت، ئەو بەدەستی بوو 
تۆمارکردنی ڕسوایی بۆ سەرکردایەتی 
حزبەکەی و خۆی بۆ مێژووی هەتا هەتایە، 
کەم شەرم ئاوەرتر بێت و بواری ئەوەی تێدا 
بێت کەسێک پشتیوانی بکات، بەاڵم نەیکرد. 
چونکە ئامانج لەپیالنەکە ئەوە بوو، کەگورزێکی 
وەها خوێناوی و کوشندە لە حزب بدەن، کە 
پشتڕاستکردنەوەی بۆ ئایندەیەکی نادیار دوا 
بخەن و ئەو کۆسپە گەورەیە لەسەر ڕێگای 
داسەپاندنی دەسەاڵتی میلیشیاییان الببەن و 
ئاسۆی ناڕەزایەتی کرێکاران و بێبەشانی 

کۆمەڵگە کوێر بکەن. ئەوەی لە ژێرفەرمان 
وڕابەرایەتی )نەوشیروان مستەفا( دا ڕوویدا، 
بەڵگەی حاشا هەڵنەگری ئەوڕاستیەیە، کە 
)نەوشیروان مستەفا( چەندە دژی کۆمۆنیزم و 
ڕەوتی چەپی کۆمەڵگەو سۆشیالیزم وئینسانی 

 ناڕازیە.
وەرن ئێوە دوور لە هەر دەمارگیریەکی 
عەقیدەتی وحزبی و ئیدیۆلۆژی، کاڵوی خۆتان 

 بکەن بە قازی و بڕیار بدەن:
تەواوی  ٠١٤٧نزیکەی مانگێک بەر لە 

بارەگاکانی حزبیان بە سەدان چەکدار 
گەمارۆدا، هەرکەسێک، ژن، منداڵ، پیر، گەنج 
سەردانی بارەگای حزبیان بکردایە بێ هیچ 
لێپرسینەوەیەک دەستگیردەکران!، زیاتر لە 

کەس لە کەسوکاری هاوڕیان ومیوان کە  ٠٦١
بۆ سەردانی بارەگای حزب هاتبوون بەبێ هیچ 
تاوانێک خرانە زیندان. ئاو و کارەباو تەلەفۆنی 
تەواوی ئەو کۆاڵنەی بارەگاکانی حزبیان 

کاتێک  ٠١٤٧تێدابوو بڕا!. پاشان ڕۆژی 
سەیارەیەکی حزب دەگەڕایەوە بۆ کۆمیتەی 
ڕابەری ڕێکخراوی کوردستان، لە نزیک 
ئەمنەسوورەکەی سلێمانی خرایە بۆسەیەکی 
لەپێشدا ئامادە کراوەوەو درانە بەر دەستڕێژی 
گوللە، هاوکات دەستڕێژی گوللە بۆ سەر 
کۆمیتەی ڕابەری دەستیپێکردو بەم جۆرە پێنج 
هاوڕێی ئێمەیان بە ڕۆژی ڕووناک خەڵتانی 
خوێن کرد. بەمەشەوە نەوەستان هەر ئەو 
شەوە تەرمی هاوڕێیانی گیان بەختکردووی 
ئێمەیان کرد بەژێر گڵەوەو نەیاندایەوە بە 
ئێمەو کەسوکاریان، تا دوانیگای ماڵئاواییان 
لێبکەین، تەنانەت لە پزیشکی دادوەری 
سلێمانیش وەک هاوواڵتیش ناوەکانیان 
سڕینەوە، وەک ئەوەی ئەم ئینسانانە هەر 

 نەبووبن!!.
پاشان هێزێکی ئاسایشیان لە سەر گڵکۆی 
هاوڕێیان جێگیر کردو تەنانەت سەردانی 
گۆڕستانیشیان لە کەسوکارو هاوڕێیانیان 
قەدەغە کرد. ئێمە ڕۆژی دواتر نەخشەی 
ئەوەمان دانا، کە پێنچ تابووتی ڕەمزی 
دروست بکەین وبۆ ناڕەزایەتی لەدژی ئەو 
بەربەریەتە بە ڕێپێوان بەناو شاردا بچین بۆ 

 سەر گڵکۆی هاوڕێیان.
بەاڵم هەرکەچەقۆکێشەکانی نەوشیروان 
مستەفا بۆنی ئەوەیان کردبوو، کە نیازی 
بەرنامەیەکی وەهامان هەیە،)وەستاحسن( ی 
ئاسایشیان نارد وپێی ڕاگەیاندین، کەئەگەر 
کارێکی وەها بکەن، هەرچی لەنێو جادە بێت 
دەیدەنە بەر دەستڕێژی گوللەو دەیکوژن!. دوو 
سێ ڕۆژ دوای هێرشەکە، وەفدێکی ڕابەری 
حزب کەبە مەبەستی کۆتاییهێنان بەو بارگرژیە 
سەردانی سەرکردایەتی یەکێتیان کرد، دوور لە 
کەمترین پرەنسیپی سیاسی وئەخالقی، وەفدی 

 حزبیان بە بارمتە گرت!!.
ئێستا ئێوە بڵێن، ئەم کردەوەیە ڕژێمی بەعسی 
شەرمەزار نەکردووە؟، ئایا بە ڕاستی ئەگەر 
کەسێک ویژدانی بە بەرژەوەندیەک هەڕاج 
نەکردبێ، شەرم ئاوەر نییە ئەندامی ئاوها 

 حزبێک بێت؟!.
بۆ پێشەوە: هێرشی یەکێتی بۆ سەر حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق، چ کاریگەریەکی 
لەسەر کۆمۆنیزم و ئازادیخوازی و کەشی 

 کۆمەڵگەی کوردستان هەبوو؟.
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی  تاهیرحسن:

عێراق کۆسپێکی گەورە بوو لەبەردەم 
داسەپاندنی دەسەاڵتی میلیشیایی و عەشیرەتی 
یەکێتی و پارتیدا، ئەوان بۆ هەر نەخشەو 
سیاسەتێکیان، بۆ هەر هێرشێکیان بۆسەر 
سفرەی خاڵی کرێکاران ودەست تەنگانی 
کۆمەڵگە، ئێمەیان لە پشتی خەڵکەوە دەبینی 
وناچاربوون وەاڵمی ئێمە بدەنەوە. تیرۆری 
هاوڕێیان )شاپوور وقابیل( بە هاوکاری 
ڕاستەوخۆی پارتی لە هەولێر و هێرشی 

لە سلێمانی، هەوڵدان...  ٠١٤٧

بۆیە ڕوویدا تا بتوانن ئەمڕۆ  ٠٠/٢ 
 بخوڵقێنن!

 
دیمانە لەگەڵ تاهیر حەسەن سکرتێری ئەوکاتی ڕیكخراوی 

  ٠٠/٢/٠٢٢٢کوردستانی حزب سەبارەت بەڕووداوی 
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 بوو بۆ البردنی ئەو کۆسپە. 
لەزانستی پزیشکیدا، کاتێک توێژەران 
وپسپۆڕان بێ توانا دەبن لە دیاریکردنی 
تایبەتمەندیەکانی ڤایرۆسێک یان بەکتریایەکی 
دیاریکراو، پەنا دەبەنە بەر ناسینی ئەو دژە 
تەنانەی کە جەستەی نەخۆشەکە لە دژی ئەو 

 بەکتریایە ڕشتویەتی.
 ٠١٤٧بۆئەوەی کاریگەری هێرشی ناڕەوای 

بەسەربزووتنەوەی ناڕەزایەتی خەڵک و 
مۆدێرنیزمی کۆمەڵگەوە بزانین، تەنیا تەماشای 
لیستی هەڵکشاوی ساڵ لە دوای ساڵی 
قوربانیانی کوشتنی نامووسی بکەن!، تەماشای 
لیستی تیرۆری ئازادیخوازان وڕۆژنامەنووسان 
بکەن!، تەماشای پاشەکشەی فەرهەنگی و 
سیاسی کۆمەڵگە بکەن!، تەماشای برەوی 
هەرچی زیاتری ڕەوتی کۆنەپەرستی ئیسالمی 
وقەومی بکەن!، تەماشای بڕینی مووچەو 
شکاندنی کەرامەتی ئینسانی بەشی هەرەزۆری 
دانیشتوانی کۆمەڵگەو موحتاجی پارووە نان و 
دکتۆر ودەرمان بکەن!. تەماشای دزی و تااڵنی 
ئاشکراو بێ سڵەمینەوەی مافیاکانی دەسەاڵت 
بکەن!، تەماشای بێ ئاسۆیی وئالوودەبوونی 

بزووتنەوەی ناڕەزایەتی کرێکاران و 
مامۆستایان و ژنان والوان بکەن، بە 

 ناسیونالیزم وقەمی گەرایی!.
هێرشی یەکێتی بۆ سەر حزب، پشتی 
بزووتنەوەی ناڕەزایەتی کرێکاران 
وزەحمەتکێشانی چۆڵ کرد، تا بتوانن کۆمەڵگە 
بەم مەئساتەی ئێستا بگەیەنن. بەهەق 
کاریگەری ئەو هێرشە بە تەواوی جەستەی 
کۆمەڵگەوە هەتا ئێستا دیارەو برینەکەی پڕ 

 نەبۆتەوە.
بۆ پێشەوە: کاردانەوەی جەماوەری و حزب 
والیەنە سیاسیەکان بۆسەر حزبی کۆمۆنیست 

 چۆن بوو؟.
ئەوەی کە سەرکردایەتی یەکێتی  تاهیرحسن:

ناچار کرا دەعوانامەکەی لە دادگای سلێمانی 
شکستخواردوانە بکێشێتەوە، جگە لە 
ڕاوەستاوی سیاسی حزب و ڕابەری، 
بەدەنگەوە هاتن و پشتیوانی جەماوەری بەرەی 
پێشکەوتوخوازی کۆمەڵگە بوو لە هەڵمەتێک کە 
ڕابەری حزب بۆ پەردەهەڵماڵین لە ناوەڕکی 
کۆنەپەرستانەی نەخشەکەی یەکێتی دەستی 
دابوویە. سەدان ئیمزای ناڕەزایەتی و 

بەیاننامەی تاک و دەستەجەمعی ڕۆشنبیران و 
ئازادیخوازان کرانە سەر سەرکردایەتی یەکێتی. 
تەنانەت چەندین ئینسانی شەریفی ناو یەکێتی 
نامەی ناڕەزایەتیان باڵوکردەوە، لەوانە)شێرکۆ 
بێکەس(. تا ئەو ڕادەیەی )جەالل تاڵەبانی( 
ناچار بوو بانگیان بکات و پاساوی ڕەزیالنە 
بۆ تاوانەکەیان بهێنێتەوە، بەاڵم هیچ حزبێکی 
سیاسی لە کوردستان یان جورئەتیان نەبوو 
بەڕەسمی ئەو تاوانە مەحکوم بکەن، یان 
بێدەنگیان ناڕاستەوخۆ الیەنگریان بوو لەو 

 تاوانە!. 
شکستە سیاسیەکەی یەکێتی ئاستێکی فراوانی 
کۆمەاڵیەتی بەخۆوە گرت و ناو و ناوبانگی 
حزبی چەند ئەوەندەی تر گەورە کرد، بۆیە 
سەرکردایەتی یەکێتی هەوساری پچڕاندو 
کەوتە گرتنە بەری ڕێگای بوودەڵەی 

 سەربازی.
ساڵ تێدەپەڕێ بەسەر کارەساتی ٠٩ئەمڕۆ 
دا، لە ڕوانگەی ئێمەوە هێشتا دەرگای  ٠١٤٧

دادگایەکی ئاشکرای جەماوەری لەسەر پشتە، 
هەروەکو چۆن ئامانج لە خوڵقاندنی تاوانی 

پرسی کۆمەڵگە بوو، هەر ئاوهاش  ٠١٤٧

چارەسەری ئەو کێشەیە پرسی کۆمەڵگەیە. 
گێچەڵی سەربازی سەرکردایەتی یەکێتی بە 
حزبی کۆمۆنیست لەسەر بیروباوەڕو 
ئیدۆلۆژی جیاواز نەبوو، بەڵکو لەسەر پرسی 
گەرمی کۆمەڵگەو لەسەر داوای جمهوری 
ئیسالمی و ڕژێمی بەعس بوو. ئەوانەی ئەم 
تاوانەو سەدان تاوانی تریان ئەنجام داوە، 
ئێستا لە چەقی شارەکاندا مەزارگەو پەیکەریان 

 بۆ دروستکراوە!!.
هەرکاتێک هاوسەنگی هێزی جەماوەری 
کرێکاران وزەحمەتکێشان و بێبەشانی کۆمەڵگە 
لەگەڵ دەسەاڵتداران بە قازانجی خەڵک و 
کۆمەڵگە گۆڕا، ئەوکات گوێی هەموو بکوژو 
دزو جەلالدەکان دەگرین ولە چەقی شارەکاندا 
دەیاندەینە دادگای جەماوەری خەڵک. ئەوانەش 
کە لە ژێر گڵدان، مێژووی ڕەش وپڕ لە 
تاوانیان دادگایی دەکەین و لە ویژدانی 
مێژووی کۆمەڵگەدا، ئەرشیفی دەکەین. 

 هیوادارم ئەو ڕۆژە دوور نەبێت.
 ٩١٠٩تەموزی 

  
  

بۆپێشەوە: بۆچی هاوکات لە هێرش بۆ سەر 
نوسینگەکانی حزبی کۆمۆنیست، یەکێتی 
هێرشی کردە سەر رێکخراوەی سەربەخۆ 

 ئافرەتان و سەنتەری پارێزگاری لە ژنان؟
لەوکات و ساتەدا تاکە حزبی  نازەنین ساڵ :

سیاسی کە بەڕۆشنی بەرگری لەماف و 
داخوازییەکانی ژنان دەکرد، بەرۆشنی 
یەکسانی هەمەالیەنەی ژنان و پیاوان لە 
بەرنامەیدا جێگیر ببوو. حزبی کۆمۆنیست بوو. 
تەنانەت لە پێکهاتنی ڕیکخراوەی سەربەخۆی 

 ئافرەتاندا دەوری بەرچاوی هەبوو.
بە جیا لەوانە حیزبی کۆمۆنیستی کریکاری 
ئیراق پاڵپشتی گەورەی مالی ومەعنەوی وە 
پارێزگاری لە ریکخراوی سەربەخۆی ئافرەتان 
و سەنتەری پارێزگاری ژنان ئەکرد، وە 
بەشێکی زۆری ئەندامان و هەڵسوراوانی 
کادری رەهبەری حزب بوون. ئەو نزیکیەی 
نێوان حزب و ڕێکخراوی سەربەخۆی 
ئافرەتان، لەسەر مافەکانی ژنان، وای کردبوو، 
کە یەکێتی وەکو کۆمیتە یان ڕێکخراوەیەکی 
حزبی تەماشای رێکخراوی سەربەخۆی 

 ئافرەتان و سەنتەر بکات... 
بەاڵم هۆکاری سەرەکی لێدان لە ڕێکخراو و 
سەنتەر ڕۆڵی بەرچاوی رێکخراو سەنتەر بوو 
لە مافەکانی ژنان و ڕزگارکردنی ئەو ژنانەی 
هەڕەشەی کوشتنیان لەسەر بوو، وە ناسراو 
بوون و خۆشەویست بوونی رێکخراو بوو لە 
ناو کۆمەڵگەدا، لە کاتێکدا یەکیتی و حزبەکانی 
تر رێکخراوەی ژنانی خۆیان هەبوو... یەکێتی 
و هەموو حزبە ئیسالمیەکان زۆر تورە بوون 

بە بوونی رێکخراو و سەنتەر و ئەو دەورەی 
دەیان گێرا... هەموو کەس بیریەتی کە 
بەئێمەیان دەوت بەرگری لە بەرەاڵیی و بێ 
ئەخالقی دەکەن... وە زۆر توڕەبوون لەوەی 
ئێمە بەهێزی چەکداری سەنتەر خۆیەوە 
ژنانمان لەژێر سایەی ئەواندا رزگار دەکرد و 
لەخانەی ئەمنیدا دەمان پاراستن کە 
شاراوەبوون لە چاوی دەزگای ئاسایش... 
ئەمانە هەموو هۆکار بوون تا یەکێتی هێرش 
بکاتە سەرمان. کە لەحزب درا، سەنتەر و 
ڕێکخراو پشت و پەنایان نەما، بۆیە زۆر 
ئاسان توانیان هەڵسورانی رێکخراوە 
جەماوەریەکانی وەکو ژنان و منااڵن... قەدەغە 

 بکەن وە نوسینگەکانمان داخەن.
بۆپێشەوە: هێرش بۆسەر سەنتەر و 
رێکخراوەی سەربەخۆی ئافرەتان، چ 
کاریگەرییەکی لەسەر پرسی ژنان و 

 مافەکانیان دانا؟
بەبڕوای من ڕێکخراوی  نازەنین ساڵ :

سەربەخۆی ئافرەتان وە سەنتەری پارێزگاری 
ژنان کاریگەری و فشاری زۆرگەورەیان 
لەسەر کۆمەڵگەی کوردسان دانابوو 
بەکارکردن لەسەر گۆرینی یاساکانی ئەحوالی 
شەخسی وە کارکردن بۆ بەدیهێنانی یەکسانی 
هەمەالیەنەی ژن و پیاو، وە پارێزگاری 
بێقەیدوشەرت لە ژنانیک کە هەڕەشەی 
کوشتنیان لێ ئەکرا وەیان کێشەی 

 کۆمەاڵیەتیان هەبوو. 
بەبڕوای من کەسانی ئازادیخواز و 
یەکسانیخوازی تر هەبوون چ لەریزی 
رێکخراوەکانی تر وەیان سەربەخۆ بوون، 

بەاڵم سەر بەئەحزابی داکەوتوو بوون و دژ 
بەمافەکانی ژنان بوون، بۆیە دەبوو رەزامەندی 
 حزبەکانیان وەرگرن بۆ هەرکارێک کە بیکەن.

بۆیە بەقەدەغەکردنی کارو هەڵسوڕانی حیزب 
و ڕێکخراوی سەربەخۆی ئافرەتان 
وەسەنتەری پارێزگاری لە ژنان و داخستنی 
نوسینگەکانی، بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان 
زۆر چووە دواوەو پاشەکشەی پێکرا، وە 
پرسی ژن بەو ڕادەیەی پێشوو رۆڵی 
بەرچاوی نەما، وە ژنان ئەوپشت و پەنایەیان 
نەماو کاریگەری خراپی لەسەر ژنان لە 

 کۆمەڵگەدا دانا بەگشتی .
بۆپێشەوە: دوای لێدان و دەست بەسەراگرتنی 
نوسینگەی سەنتەری ژنان، چارەنووسی ئەو 
ژنانە چی بەسەر هات کە الی سەنتەر و 

 لەخانە ئەمنەیەکان بوون؟
داخستنی سەنتەر ژنانی لە  نازەنین ساڵ :

پشتیوانیەکی گرنگ بێبەش کرد، هەر ژنێک 
هەرەشەی کوشتنی لەسەر بوایە و ئیمە 
ئاگادار بووینایە دەچوین و رزگارمان دەکردو 
لەسەنتەر یان لە خانە ئەمنەکان دەمان 
پاراست، یان کێشەکەمان چارەسەر دەکرد. 
داخرانی سەنتەر ژنانی بێبەش کرد لەوەی 
شانسی رزگاربونیان هەبێت لەڕیگای سەنتەرو 

 رێکخراوی ژنانەوە. 
هەموو ئەو ژنانە بران بۆ ئاسایش و دواتر 
برابوون بۆ سەنتەری نەوای سەر بەیەکێتی 
نیشتیمانی کوردستان، وە دواتر بەشێک لەو 
ژنانە ڕایان کردبوو بەهۆی مامەڵەی خراپی 
بەرپرسانی خانەکە )بەپێی قسەی ئەو ژنانە 

 خۆیان کە ڕایان کردبوو(. 

هەر دوای داخستنی سەنتەریش یەکێک لەو 
ژنانەی کەپێشتر لەسەنتەر بوو بەناوی 

 "نەسرین" لەالیەن براکەیەوە کوژرا.
بۆپێشەوە: کارادانەوەی ڕێکخراوە ژنانەکانی 

 ئەوکاتە چۆن بوو؟
دوای داخستنی سەنتەر و  نازەنین سال :

ڕیکخراو ئێمە هەیئەتێکمان پێکهێنا بۆ 
پەیوەندی بە سەرجەم ڕێکخراوەکانی ژنان وە 
مافی مرۆڤ کە من یەکێک بووم لە هەیئەتەکە، 
ئامانجمان دەرکردنی بەیاننامەیەکی هاوبەش 
بوو وە لەهەوڵی کۆکردنەوەی ئیمزا بووین 
بەدژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، هەموو 
ئەو ڕێکخراوانە هاوخەمی خۆیان دەربڕی وە 
وتیان یەکێتی نیشتیمانی  ئاگاداری کردوین کە 
بەهیچ جۆرێک هاوکاریتان نەکەین، دوای چەند 
ڕۆژ بەرپرسی ئاسایش ناردی بەدوای من و 
پێی وتم زۆر ئاگامان لێیە خەریکی چین وە 
چەکدارەکانمان بەدواتانەوەن، بۆیە بەڕەسمی 
پێتان ڕادەگەیەنین کە هەڵسوڕانتان قادەغەیە و 

 بۆمان هەیە دەستگیرتان بکەین.
بۆپێشەوە: بۆچی دواتر هەوڵنەدرا ڕیکخراوەی 

 سەربەخۆی ئافرەتان دروست بکرێتەوە؟
راستی رێکخراو سەنتەر بۆیە  نازەنین سال :

دەیانتوانی کار بکەن، چونکە حزب بەهەموو 
شێوەیەک لەپشتیان بوو، دوای ریگەنەدان بە 
کارو چاالکی حزب، پێم وانییە رێگایان دابا 
ڕیکخراو یان سەنتەر دەست بەکار بکەنەوە. 
وە ئەگەر رێگەشیان دابا بەوەی رێکخراو و 
سەنتەر دریژە بەکاری خۆیان بدەن بەبێ 
حزب سەرکەوتن و دەوری باشی نەدەبوو. 
خۆشتان دەزانن پاش ئەوەی حزب لێیدرا، 
بەداخەوە زۆربەی کادر و ئەندامانی حزب و 
رێکخراو سەنتەر روویان لە ئەوروپا کرد... 
ئەوانە هەموو هۆکار بوون کە نەتوانرێت کار 
بۆ دروستکردنەوەی ریكخراو بکرێت. پێویستە 
ئیستا کە حزبی کۆمۆنیستی كوردستان هەیە، 
هەوڵ بدات ژنانێک کە هەن تەشجیعیان بکات 
و پشتیوانیان بکات رێکخراوەی ژنان دروست 
بکەن لە ناوخۆی کوردستان. زۆر پێویستە 

 ڕیکخراوێکی ئازا و پیشکەوتنخواز هەبێت. 

داخستنی سەنتەر  و ڕێکخراو ژنانی لە پشتیوانیەکی  
 گەورە بێبەش کرد!

دیمانە لەگەڵ نازەنین ساڵح بەرپرسی ئەو کاتی 
سەنتەری پاڕیزگاری لە ژنان، سەبارەت بە هێرشی 
یەکێتی بۆ سەر رێکخراوەی سەربەخۆی ئافرەتان و 

 دا٠٢٢٢سەنتەر لەساڵی 
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بژژۆچژژی یەكژژیژژتژژی نژژیژژشژژتژژیژژمژژانژژی  بژژۆپژژێژژشژژەوە: 
کوردستان هاوکات لەگەڵ هژێژرشژی بژۆسژەر 
حزبی کۆمۆنیسژتژی کژرێژکژاریژی کژوردسژتژان، 

 هێرشی کردە سەر سەنتەری منااڵنیش؟

پێمخۆشە سەرەتا بەوە دەسژژت شێرزاد فاتی : 
سژاڵ بەسژەر هژێژرشژی  ٠٩پێبکەم کە ئژێژسژتژا 

دڕنژژدانەو ڕەزیژژالنەی یژژنژژک بژژۆ سژژەر بژژنژژکەی 
سەنژتەری بەرگژری لە مژافەکژانژی مژنژدااڵن لە 
سلێژمژانژی، گەڕەکژی عەقژاری بەرامژبەر ئەمژنە 
سوتاوەکە تژێژپەڕدەبژێژت، لەم یژادەدا هژێژرشژی 
سەکوتگەرانەی ینک و ئەو کژارە مژلژهژوڕیەیژان 
جژژارێژژکژژی تژژریژژش شژژەرمەزارو ڕیسژژوا دەکەم. 
ئەوەش دووپژژژات دەکەمەوە کە ئەگەر بژژژۆ 
ساتێکیژش بژێژت لەکژوردسژتژان یژاسژا هەبژێژت، 
دەسەاڵتی خەڵک هەبێت، دادگایەکی عژادیژالنەی 
دوور لەدەسەاڵتی حیزبی میژلژیژشژیژای هەبژێژت، 
سژژژکژژژااڵ تژژژۆمژژژار دەکەیژژژن و بەرپژژژرسژژژان و 
چەکژژدارانژژی یژژنژژک کە دەسژژتژژیژژان هەبژژوو لەم 
تاوانەدا دەدەینە دادگا. "تێبینی: ئژێژمە لە کژاتژی 
خۆیدا لەدادگا سژکژااڵمژان تژۆمژار کژرد لەسژەر 
ینژک، بەاڵم ئژاشژکژرایە ئەوان خژۆیژان هەمژوو 
دامژژژژودەزگژژژژای بەرێژژژژوەبژژژژردن و "دادگژژژژا" 
بەڕێوەدەبەن و هەرخۆیان حکوم دەردەکەن و 
جێبەجێشی دەکەن، بۆیە سژکژااڵکەمژان تژا ئەم 

 ساتەوەختە بەبێ وەاڵم ماوەتەوە".

بۆ وەاڵمی پرسیارەکەشتان دەمەوێ بژڵژێژم کە 
لەبەر ئەوەی یەکێتی نژیژشژتژمژانژی کژوردسژتژان 
وەک هێزێکی میلیژشژیژای دیژکژتژاتژۆری مژلژهژوڕ 
دەیویست هەموو دەنگێک کە بەهەر شژێژوەیەک 
بەرگری لە ئازادیەکانی هەر چین و تژوێژژێژکژی 
کۆمەڵگە بژکژات، سژەرکژوت بژکژات! سژەنژتەری 
بەرگری لەمافەکانی منژدااڵنژیژش لەو دەورانەدا 
کە نزیکەی ساڵێژک و چەنژد مژانژگژێژک بەسژەر 
دامەزراندنیدا تێپەڕیوو، بوو بە ڕێژکژخژراوێژکژی 
چژژژاالک و تژژژاڕادەیەکژژژژی بژژژاش نژژژاسژژژژراو 
لەکۆمەڵگەداو بەخێرایی گەشژەی کژرد. لەسژەر 
توندوتیژی وبژێژمژافژیەکژانژی مژنژدااڵن، سژەقەتژی 
پرۆسەی پەروەردەو فێرکردن، ناردنی منژدااڵن 
بژژۆ دەرسژژی ئژژایژژنژژی و حژژوجژژرەکژژان لەبژژری 
قوتابخانە و یاری و سەرحاڵی بۆیان، لژێژدان و 
سوکایەتی بەمندااڵن، کوشتنی منژدااڵن و دژی 
بە منداڵی بەشودان...هتد،  وە دەنژگ دەهژات و 
یەخەی دەسژژەاڵتە مژژیژژلژژیژژشژژیژژایەکەی یەکژژێژژتژژی 
نیشتمانی کژوردسژتژانژی دەگژرت. ئەمە یەکژێژک 
بوو لە هۆکارە هەرە سەرەکیەەکان کە یەکێژتژی 
و دەسەاڵتەکەی لەبەرامژبەردا بژێژدەربەسژتژیژان 
لەهەمژژوو ئەو نەهژژامەتژژیژژیژژانەی کە بەسژژەر 

مندااڵندا دەهات و بێدەنگیژان لژێژدەکژرد، بژخژاتە 
 ژێر پرسیارەوە و قەڵس و توڕەیان بکات.  

وەک نموونەیەک دەتوانم بژاس لە یەکژێژک لەو 
چژژژاالکژژژیژژژانە بژژژکەم کە ئەویژژژش سژژژازدانژژژی 
مەراسیمێک بوو بژۆ ڕێژزلژێژنژان و نژاڕەزایەتژی 

سژااڵن  ٠٠دەربڕین لەدژی کوشتنی منداڵێژکژی 
بە نژژاوی ئژژازاد ئەبژژوبەکژژر، کە ئەم مژژنژژدااڵنە 
بەسەربڕاوی لەناو قەبرەسانی شێژ  مژحژێژدیژن 
فڕێدرا بوو، سژەنژتەری بەرگژری لە مژافەکژانژی 
مندااڵن لەدژی ئەم تاوانە گەورەیەدا کۆمەڵگای 
هەژانژژدو دەسژژەاڵتژژی مژژیژژلژژیژژشژژیژژای یەکژژێژژتژژی بە 
بەرپرسانی کە تژاوانژبژاران دەسژت نژیژشژان و 
دادگژژژایژژژی بژژژکژژژات. ئەمەو دەیژژژان چژژژاالکژژژی 
لەمشێوەیە، لەالیەن چاالکوانانی ماندوونەناسی 
سەنتەری منژدااڵنەوە ڕۆژانە ئەنژجژام دەدران. 
هەروەهژژا کژژردنەوەی خژژانەیەک بژژۆ مژژنژژدااڵنژژی 
بێسەرپەرشژت بژۆ ئەو مژنژدااڵنەی کە بە هەر 
هژژۆکژژارێژژک بژژێژژت کەس و کژژاری پژژلە یەکژژیژژان 
لەدەسژت دابژژوو، سژژەربژژاری بژژێ ئژژیژژمژژکژژانژژی و 
نەبوونی هژاوکژاری، کژردنەوەی دەیژان خژولژی 
هاوینەی هونەری و سەرحاڵی بۆ مژنژدااڵن، کە 
ئەمە بژژووە هژژۆیەک کە بە لژژێژژشژژاو بەشژژێژژک 
لەمژژژنژژژدااڵن و الوان خژژژانەی نەوجەوانژژژان 
بەجێبهێڵن و ڕوولە سژەنژتەری مژنژدااڵن بژکەن، 
چونکە بە پێی گێڕانەوەی مژنژداڵەکژان لەوێ بە 
شژژەق و زلە پەروەردە دەکژژران، ڕێژژزیژژان لژژێ 
نەدەگیرا، ئەمانە بەشژێژک بژوون و هژۆکژارێژک 
بوون کە مایەپوچی دەسەاڵتەکەی ینک نیژشژان 
بەن و بژژیژژخەنەژێژژر پژژرسژژیژژارەوە کە نژژاتژژوانژژن 
وەاڵمدەرەوەی ماف و داخوازیەکژانژی مژنژدااڵن 

 بن. 

دەرکژژردنژژی بژژاڵوکژژراوەی "دنژژیژژای مژژنژژدااڵن"و 
باڵوبوونەوەی بەرباڵوی لەکۆمەڵگەدا، کە تژاکە 
نژژمژژوونەی ئەو بژژاڵوکژژراوەیە بژژوو پەنژژجەی 
دەخسژژتە سژژەرکژژێژژشژژەکژژانژژی مژژنژژدااڵن. ئەمژژانە 
گۆشەکی زۆر چکژۆلەی ئەو دەیژان و سژەدان 
کاری ڕۆژانەیە بوو کە سەنتەری مندااڵنی پێژی 
هەڵژژدەسژژا، پشژژت و پەنژژاو جژژێ ئژژومژژێژژدبژژوو 
بۆمنداڵن، بەتایبەتیش بۆ ئەو مژنژدااڵنەی کە چ 
لە خێزان، کۆمەڵگەو خوێژنژدنژگژاو شژویژنەکژانژی 

 تردا رووبەڕووی توندوتیژی دەبنەوە. 

جژژژێژژژگەی خژژژۆیەتژژژی کە ئژژژامژژژاژە بەیەکژژژێژژژک 
لەدەستژکەوتەکژانژی سژەنژتەری مژنژدااڵن بژکەم، 
ئەویش ئەوەبوو کە کژاتژێژک سژەنژتەر نژزیژکەی 

کەیسی لەسژەر تژونژدوتژیژژیەکژانژی دژ بە  ٠١١
مندااڵنی کۆکردەوە، کە هەمژوویژان ئژاسژەواری 

لێدان و توندوتیژی بە جەستەیانەوە دیار بژوو. 
نوێنەرانی سژەنژتەر ئەم کەیسژانەیژانە گەیژانژدە 
دەستی خەسرەو مستەفا، وەزیری پەروەردەی 
حکومەتەکەی یەکێتی. ئەوەبوو سەرئەنژجژام بە 
بڕیارێک لێدان و توندوتیژژی لە دژی مژنژدااڵن 
قەدەغەکژژژژرا، ئەمەش زیژژژژاتژژژژر ڕووی لە 

 خوێندنگاکان بوو. 

بۆپێشەوە: هێرش بۆسژەر سژەنژتەری مژنژااڵن 
چژژی لە دۆخژژی مژژنژژااڵن گژژۆڕی؟ کژژاریژژگەری 
سژژەنژژتەر لەسژژەر هەلژژومەرجژژی مژژنژژااڵن و 

 مافەکانیان چۆن بوو؟ 

پێمباشە ئەوە بڵێم کە، سەرەتای شێرزاد فاتی : 
هێرشی بەعس ئاسای میلیشیاکانی یژنژک بەوە 
دەستی پێکرد کە لە ڕێژگژای مژیژدیژاکژانژیژانەوە 
سەنتەری مندااڵن وەک ڕێکخراوێک بژنژاسژێژنژن 
کە ترس و دڵەڕاوکێ لەناوخەڵک و کژۆمەڵژگەی 
کوردستاندا باڵودەکاتەوەو، کێشەکانی مژنژدااڵن 
گەورە دەکات، ئەوان دەیانگووت کە سژەنژتەری 
مندااڵن ڕێکخراوێکژی نژاشژەرعژیژیە. سژەربژاری 
ئەوەی کە ئێمە هەر لەو دەسەاڵتە مژیژلژیژشژیژایە 
مۆڵەتی هەڵسوڕان و کارکردنمژان پژێژدراوبژوو. 
ئەم پژژڕوپژژاگەنژژدەو درۆ و دەلەسژژانەشژژیژژان لە 
زاری دادوەرێژژژکژژژی بەکژژژرێژژژگژژژیژژژراو ڕیسژژژوای 
خژژۆیژژانەوە بژژاڵوکژژردەوە بە نژژاوی "ئژژاراس" لە 
تەلەفیزیۆنی ینک ەوە بۆ خەڵکژی ڕاگەیژانژد، کە 
تەنها چەند ڕۆژێکی کەم پژێژش هژێژرشژەکەیژان 
بوو بۆ سەر حژزب کژۆمژۆنژیژسژتژی کژرێژکژاری، 
سەنتەری مندااڵن و ڕێژکژخژراوی سژەربەخژۆی 

 ئافرەتان. 

پاشان میلیشیاکانی یەکێتی هەڵیان کوتایە سەر 
بنکەی سەنتەر و کەوتنە لێدان و کژوتەکژکژاری 
منداڵە بێ سژەرپەرشژتەکژانژمژان، کە ژمژارەیژان 

منداڵێک دەبوون، یەکێک لەو مندااڵنە  ٢نزیکەی 
بە ناوی "سامان" بوو کە لەکاتی خۆیژدا وێژنەو 
دۆکژژومژژێژژنژژتژژمژژان لەسژژەری یژژاداشژژت کژژردووە، 

ئاسەواری ئازارو لژێژدان و ئەشژکەنژجەدان بە 
جەستەیەوە دیاربوو، بەشی زۆری ئەم مژنژداڵە 
بێ سەرپەرشتانە کەیسەکانیژان لە دادگژا بژوو 
وە کێشەی جۆراوجۆریژان هەبژوو، سژەنژتەری 
مژژژنژژژدااڵن خژژژۆبەخشژژژانە لەڕێژژژگەی دادوەری 
خۆبەخشەوە لە "دادگژا" بەرگژری لەو مژنژدااڵن 
دەکرد. پاشان هەستان بە دڕاندن و شکاندن و 
دزیژژنژژی هەرچژژی کەل و پەل و ئەرشژژیژژ  و 
مومتەلەکاتژی نژاوبژنژکەو، هەروەهژا دەسژتژگژیژر 
کردن و ڕاونان و سوکژایەتژی کژردن بە چەنژد 

 کەس لە هەڵسوڕاوانی سەنتەر. 

ئەم هژژژێژژژرشژژژە تژژژا ڕادەیەک بژژژووە هژژژۆی 
کپکردنەوەی دەنگێک کە ئژازایژانە بژۆ بەرگژری 
لەمژژژافەکژژژانژژژی مژژژنژژژدااڵن هژژژاتژژژبژژژووە مەیژژژدان، 
ڕێگریکردن لە کاری و چاالکی سژەنژتەر بژووە 
هژژۆی ئەوەی کە ئژژیژژتژژر لە هەر شژژوێژژنژژێژژک 
توندوتیژی لە دژی مژنژدااڵن ئەنژجژام بژدرێژت، 
ئەنجامدەرانی بێباک بن لەوەی کە کەس لژێژیژان 
بکات بە هەراو کێشەکانژی مژنژدااڵن بژگەیەنژێژتە 

 ناوەندە جیهانی و میدیاکان. 

شژژتژژێژژکژژی تژژر ئەوەبژژوو کە ئژژێژژمە سژژەردان و 
بەدواداچوونی بەردەوامان هەبوو بژۆ چەنژدیژن 
قوتابخانەو باخچەی ساوایان، لە هەرجێژگژایەک 
کە بمانزانیبا توندوتژیژژی مژامەڵەی نژادروسژت 

 دژی مندااڵن ئەنجام دەدرێت. 

دەرکژردنژی بژژاڵوکژراوەی "دنژیژژای مژنژدااڵن" کە 
بژژاڵوبژژوونەوەیەکژژی بەربژژاڵوی لەکژژۆمەڵژژگەدا 
هەبوو، تاکە نموونەی ئەو باڵوکراوەیە بوو کە 
پەنجەی دەخستە سژەر کژێژشژەکژانژی مژنژدااڵن. 
هێرشی میلیشیاکانی یژنژک هەمژوو ئەم دەنژگە 
ئازادیژخژوازانەی کژپژکژردو بە زەبژری چەک و 

 ملهوڕانەی بێدەنگی کردن. 

لە کۆتایشدا دەمەوێت ئەوە بڵێم کە هەموو ئەم 
ملهوڕی و کارە بەعس ئاسایانەی ینک ئژێژمەی 
تا کۆتایی بێدەنگ نەکرد، ئژێژسژتژا نەک هەر لە 
کژژژوردسژژژتژژژان، بەڵژژژکژژژو لەدەرەوەی واڵتژژژیژژژش 
سەنتەری بەرگری لە مافەکانی مندااڵن یەکژێژک 
لە ڕێکخراوە بەهێزو ناودارەکانە، لە ساڵەکژانژی 

بە هاوکاری سیداو ئۆڵفپژاڵژمەی  ٩١١٩تا  ٩١١٧
سوید چەندین پرۆژەی بۆ منداالن لە کەرکژوک 
و بژژغژژداد بەسژژەرئەنژژجژژام گەیژژانژژد، لەدەرەوەی 
واڵتیش هژاوکژاری و خژولژی هژاویژنەو دەیژان 
کاری چاالکی ئەمجژام دەدات بژۆ مژنژدااڵن  و 
الوان، وە یەکێژکە لە ڕێژکژخژراوە مژوعژتەبەر و 
دیژژارەکژژانژژی چەنژژدیژژن کژژۆمژژۆن لە سژژویژژد و 
سژژایژژتژژێژژکژژی هەیە کە بە پژژێژژنژژج زمژژان کژژارو 

چژژژژژژژاالکژژژژژژژیەکژژژژژژژانژژژژژژژی بژژژژژژژاڵودەکژژژژژژژاتەوە.       
www.childiraq.com 

هەروەها لە میدیا محەلییەکژانژیژشژدا دەنژگ و   
 سەدای زۆر هەیە. 

 

  

 

 سەنتەری مندااڵن، پشت و پەناو جێ ئومێد بوو بۆ منااڵن!
 

دیمانە لەگەڵ شیرزاد فاتیح بەپرسی سەنتەری 
بەرگری لەمنااڵن، سەبارەت بەهێرشی یەکێتی 
نیشتیمانی بۆ سەر سەنتەری منااڵن لەکوردستان 

دا٠٢٢٢لە ساڵی   
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لەچوارچێوەی خۆشناو بوونی کۆمۆنیزم و رەوتی روولەپێشی حزبی کۆمۆنیستی 
کرێکارییدا، بۆرژوازی کورد هەراسان بوو، لە میژووی چەندین دەهەی گۆرەپانی 
سیاسی کوردستاندا، بۆیەکەمین جار بوو کۆمۆنیزم بەو جۆرە مۆری خۆی بدات لە 
رووداو واقعیەتی سیاسی کۆمەڵگە و ببێتە گوشارو مەترسی بۆ سەر دەسەاڵتی 
سیاسی بۆژوازی و هێزەکانی، بۆیە وەستانەوە و بەرگرتن بەو رەوتی گەشەی 
کۆمۆنیزم، بووە ئەولەویەتی دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد و واڵتە پشتیوانەکانیان. 
هێرشی چەکدارانەی یەکێتی بۆ سەر حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی و رێکخراوە 
جەماوەریی و رادیکاڵەنی، بۆ بەرگرتن بوو بەو رەوتی گەشەکردنە و بێبەشکردنی 
چینی کرێکار و بێبەشانی کۆمەڵگە، لەو هێزەی بەکردەوە بەرەو ئەوە دەڕۆشت وەکو 
نوێنەری واقعی خۆیان هەڵی بژێرن. وە بۆ داسەپاندنی سەرکوت، بێمافیەکان، 
پایماڵکردنی ئازادییەکان، کوشتنی یەکجاری رێکخراوەی جەماوەری واقعی، دەست 
ئاوەاڵکردنی کۆنەپەرستی، خامۆشکردنی نارەزایەتی رەوای شەقام، و بیدەنگەکردنی 

 ژنان و الوان...تاد. هێرشیان کردە سەر حزب.

وە، بەکردەوە کۆسپی سەرەکی و هێزی کاریگەر و لەمپەری  ٩١١١حەوتی  ٠١لەدوای 
واقعی بەردەم دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی و کۆنەپەرستی و سەرمایە، الوازو 
کەنار خرا... لەوکاتەوە تاکو ئێستا هیچ هێز و حزبێکی سیاسی چینایەتی جیاواز لە 
خانەوادەی بۆرژوازی و کاریگەر لەگۆرەپانی سیاسی کوردستاندا، نەما... چینی 
کرێکار پشت و پەنای واقعی نەما و هێرش بۆسەریان زیادی کرد و بیمافیەکانیان 
بەرینتر بووە، پرسی خەڵکی کوردستان کرا بە دەستمایە بۆ سات و سەودا لە پیناو 
فیدرالیزمێکی قەومی لەگەڵ ناوەندا،      لەوکاتەشەوە کەشی ئازادی وئازادییەکانی 
کۆمەڵگە پاشەکشەی پێکرا. ئیسالمیەکان و رەوتە سیاسیەکانیان دەرگایان بۆ واالبوو 
بە ئارەزووی خۆیان تەراتین بکەن. ژنان و بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان 
پاشەکشەی تەواوی پێکراو کوشتاری ژنان لە ژێر ناوی شەرەفدا بێداد دەکات و لە 
پەرلەمانیشدا یاسای فرەژنیان دەمەزەرد کردەوە. منااڵن پشت و پەنایەکیان نەما، 
رێکخراوەی جەماوەری رادیکال و جەماوەری و ئینسانی نەمان، لەجێگایدا حزبەکان 
ریکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیان قوتکردەوە، کە تابڵێی کۆنەپەرست و هاوکات 
ریکخراوەی رتوشکردنی دزێویەکانی دەسەاڵتن و سەرچاوەیەکیشن بۆ لوشدانی 

 داهاتی گشتی. دزی و تااڵنی بەوپەری خۆی گەیشت...

دوو واقعیەتی و تەواو جیاواز و دوو میژووی  ٠١٤٧و داوی  ٠١٤٧بۆیە پیش 
حەوت مێژووی بەرامبەرکێەکی کۆمەاڵیەتییە  ٠١پێچەوانەی یەکترین... میژووی بەر لە 

لەنێوان بزوتنەوەی چەپ و کۆمۆنیزم و ئازادیخوازیدا لەگەڵ دەسەاڵتی تااڵنچی 
بزوتنەوەی کوردایەتیدا. میژووی راوەستانەوەیە بەرووی رەوتە کۆنەپەرستە ئیسالمیە 
کریگرتەکاندا. مێژووی بەرگری لە ئازادی و مافە فەردی و مەدەنیەکان و الوان و 
منااڵن و ئازادیخوازیی و ئازادییەکانە... مێژووی کرانەوەی کۆمەڵگە و ڕووهینانە بۆ 
رێکخراوبوون و چوونەسەری هۆشیاری سیاسی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییە، 
میژووی بەرامبەرکێیە بۆ چارەسەری کیشەی کورد لەگەڵ بزوتنەوەی کوردایەتی... 
مێژووی برەودان بە ئازادی بێقەیدو شەرتی سیاسیە، لەبەرامبەر بە داخستنی کەشی 
نیمچەکراوەی کوردستاندا. میژووی بەرگری لەژنان و مافەکانیان و رزگارکردنی 

 بەکردەوەی ژنانە لەچەقۆی پیاوساالری و رزگارکردنیان... 

لێدان لە حزبی کۆمۆنیستی کریکاریی کۆتاییهینانە بەرۆڵ و چاالکی کۆمۆنیزمی 
کریکاری لە کۆمەڵگەیەکی تایبەتدا، کە کۆمەڵگەیەکە لەهەلومەرجێکی تایبەتی و نا 
 نۆرماڵدا، کە ناکرێ کۆمۆنیستەکان تیایدا سەرقاڵی کاری رۆتینی کۆمۆنیستی بن...  

دەرسێکی زۆر گرنگ کە دەتوانێت زۆر ئەزموندە بێت، ئەم لێکدانەوەی مەنسور 
حیکمەتە بۆ هۆکاری سەرەکی لێدان لە حزب... مەنسور حکمەت لە یاداشتێکدا بۆ 

 رابەری حزب دەڵێت:

بیت،   ڵگەیانه کۆمه  م جۆره راوێزی ئه کی ڕۆتینی په یه وه "...کۆمۆنیزم ناتوانێت جوواڵنه
م  دیکی ئه رسه ند ده راوێزی چه په  و له”ن هه“  میشه کان هه بۆرجوازیه  کو حزبه وه  که

یان   دا ڵگەیانه کۆمه  م جۆره ن. کۆمۆنیزم له ده خۆیان ده ی  وه مانه  به  درێژه  لگەیانه کۆمه
ی  کشه ، یان پاشه وی بکات بیت پێشڕه هینن، یان ده وێت، یان شکستی پێده رکه بێت سه ده
بۆ   و ئاسایی ندین ساڵه ی چه وه و نۆرمێکی مانه نگی ن. خاڵێکی هاوسه که پێده

رژیمی سیاسی   و ریی رکوتگه سه  وتوو، که دواکه  واڵتانێکی  کۆمۆنیزمی ڕادیکاڵ له
   پێی وایه  ی که و بۆچوونه . ئه ، بوونی نییه  اڵتداره سه رست تیایاندا ده په کۆنه

ک عیراق یان کوردستانی عیراق  ڵگەی وه کۆمه  توانێت له ڕادیکالیزمی کۆمۆنیستی ده
ڵک بچن  ها خه ساڵه  بێت که”  کان رنجڕاکێشه جێگا سه“  کێک له و یه الرێکی میژوویی ته

ی  ڵگەیه م کۆمه کی ئه یه گۆشه  کرێت له ده  پێی وایه  ی که و بۆچوونه ، ئه وه و بێنه بیبینن
ر  ک هه ی کۆمۆنیستی وه وه و هۆشیارکردنه بلیغ رستیی، ته په اڵتی کۆنه سه ژێر ده
  ی رۆتینی له شێوه  ها به فۆن، ساڵه له و ته با و کاره ک ئاو  کی ناوشار، وه تگوزاریه خزمه
کی گشتی،  یه شێوه  ک به . کۆمۆنیزم نه ڵکدا بێت، بۆچوونێکی ناواقیعییه ستی خه رده به
و  و عیراق کو ئێران تی واڵتانی وه رجی تایبه ومه ل هۆی هه ت به تایبه  ڵکو به به

   وه ی سیاسیه تواناو هێزی کرده  و به اڵتی سیاسی سه ی ده له سه مه  ، به وه یانه هاوشێوه
  ، کۆمۆنیزمێک که وه اڵته سه ی ده له سه مه  ند به یوه . کۆمۆنیزمی بێ په گرێی خواردووه

جێندای  ئه  له  ت  و حاکمیه ستی سیاسی تی، بااڵده اڵیه ی نفوزی کۆمه له سه خوازێت مه نه
 " عەبدواڵ مەحمود....  شکسته  حکوم به ی خۆیدا دابنێت، مه له په  به

 درێژەی دوا وتە

 کرێکاران،زەحمەتکێشان،الیەنگرانیوشەودەنگیئازاد!
و کاۆماۆنایاساتای پااراوی و باڵوکراوەیبۆپێشەوە،زمانیتیژ
ئازادیخوازیئێوەیە،دەنگوسەکۆیبزوتنەوەیناارەزایەتای
و ساەرماایەداری زاڵاماانەی نایازامای بەدژی سۆسیالیستیتانە،
راگەیاانادنای و کاکار سەکۆیەکیلێبراوەبۆروبەروباونەوەی
و دارزیووکریوکارانەیبۆرژوازیوبزوتنەوەورەوتەسیااسای
ککریوحزبییەکانی...بڵندگۆیبانگەوازیهاوچینەکانتانەباۆ
راساتە ایانەی مایانابەری و دەناگ هاوپشتیوهاوخەباتی،وە
کااۆمەڵااگااای لە کە سااتەمااێااڵ و زوڵااە هەر لەدژی ئااێااوەیە
لەیە  دەکارێات... ئاێاوە بەرامابەر سەرمایەداریئێستاادا،
وشەدا،بۆپێشەوە،سەکۆیە ومینبەرێکەلەبەرەیشۆرشی
کۆمەاڵیەتیچینیکرێکاردا،بۆژێروژورکردنیدنیایزاڵمانەیسەرمایەداریودامەزراندنیکۆمەڵگایەکای

 سۆسیالیستی...
لە بۆئەوەیبۆپێشەوە،بتوانیتنەخشیچینایەتیوئەرکیپێناسەکراویخۆیسەرکەوتوانەبباتەپێشاەوە،
هەواڵینارەزایەییەکانتان،لەخۆپیشاندانومانگرتنوخواستەکانتان،لەکێشەوگیروگرکتەکانورێگریەکانی
مایادیاای و بازوتانەوە و بەردەمخەباتویەکگرتوویتان،بەردەوامئاگاداریبکەن...ئەوهەوااڵنەیحزب
بۆرژوازیوسیبەریان،دەیانەوێبەالڕی،یانپەردەپۆشیبکەن،ئێوەبەئێمەیبگەیەنن...ئەوراستایاانەی
ئەوانپەردەپۆشیدەکەن،لەرێگایبۆپێشەوەوە،پەردەیلەسەرهەڵبماڵن...هەواڵینائەمنیشوێنیکارو
و بەژناان دژ تاونادتایاژی  وربانیانی،هەواڵیسەرکوتودزیوتااڵنیدەسەاڵتوکۆمپانیاکانیان،هەوڵای
و کەردی مااکە ئاازادی و رمژناامەگەری ئاازادی  وربانیەکانیان،هەواڵیپێشێلکاریئازادیەسیااسایەکاان،
مەدەنیەکان...بەئێمەبگەیەنن...بۆپێشەوە،دەنگیسازشهڵنەگروسەکۆیراستبێژیومەیدانێکیگرنگای
بەردوامادابان لەپەیاوەنادی دنایاایەن ئەم گاۆشاەیەکای جاێاگااو لەهەر ئێوەیە،لەپێناودنیایەکیباشتردا.

 لەگەڵیدا...ئەدرەسئیمێڵوپێگەیبۆپێشەوەیە..
 

   bopeshawa@gmail.com      ماڵپەریبۆپێشەوەwww.bopehsawa.net 

و  ب ره کان، ئاشتی عه نیه ده مه  ی ژن، مافه له سه ی کوردستان، مه له سه مارۆی ئابووری، مه عس، گه به
ر  سه له  . نه وه بداته  م پرسیارانه اڵم به بێ وه ن. حزب ده گرێیانه  و پرسیاره ی ئه نموونه  مانه ئیسرائیل، ئه

و  ڵکی عیراق ڵگەو خه ڵ کۆمه گه دا له وه و بێ پسانه وام رده دیالۆگێکی به  ڵکو له کدا، به یه نامیلکه  زو له کاغه
 .تی وڵه ڕای گشتی نێوده

  ی ئۆرگانه نگاو هه  به  نگاو و بیناکردنی هه رحێک بۆ سازدان ته  یی حزب. پێویسته ی ڕێکخراوه خشه نه   –٦
کان،  شاریه  ، تا کۆمیته وه و ڕادیۆکانه کان رۆژنامه  بێت. له و ئاشکراکانی حزبێکی سیاسی هه کان نهێنیه

کی  یه ندێشه بێ ئه پێش. ده  دا چووبینه یه خشه م نه بێ له ر ساڵێک ده و هی تر. هه کداری ڕێکخستنی چه
کانی  ندیه تمه بێ تایبه ورانێکی ئاوادا ده و ده واڵتیک  له  ته م بابه حزبێکی له  بێت که یی ڕوونمان هه ڕێکخراوه

 .ین ستخه ده دی بهینین، ئیمکانات وه ندی پێکبهێنین، ڕۆتین به یوه ، په ین کادر دروست بکه  چی بن. پێویسته
کانی حزب  ره و مینبه  و ڕۆژنامه ری حزب چین؟ میدیا رتاسه رخستنی ئاشکراو سه کانی خۆده ه ئامراز   –٣

 پۆشن؟ ڵگە داده ن؟ ئایا کۆمه کامانه
کێکی تری  بۆ یه  وه قۆناغێکه  حزب له  وه ک ئامرازیکی گواستنه وه  کان که ییه وره ده  بێ فۆکوسه ده   –٧

ریان  سه و ڕیکخستنی حزب له ی کۆمۆنیستی کرێکاریی وه و جوواڵنه بکرێت  پێناسه  وه گوێزێته بااڵتر ده
ری  رانسه سه  کان له نیه ده مه  کوردستانی عیراق، مافه  ی ژن له له سه بکرێت. مه  و ئاراسته  وه کۆبکرێته
نووسی کوردستان،  ی چاره وه کالکردنه و یه ی ریفراندۆم له سه مارۆی ئابووری، مه ی گه له سه عیراق، مه

ی قانونی بۆ  زراوه و پێویستی پێکهێنانی دامه کان کوردیه  و حزبه عس اڵتی به سه شروع بوونی ده نامه
 .ن و فۆکوسانه ی ئه ند نموونه چه  مانه ڵگە. ئه بردنی کۆمه ڕێوه به
کانی  ندیه تمه . تایبه وتی پێکهاتنی خۆیدایه ڕه  چ قۆناغێک له  کدا حزب له یه ر بڕگه هه  بێت بزانین له ده   –٢

. کاتێک هاوڕێیان  وه یه له سه م مه به  سته یوه کاندا په اڵتداره سه ده  و حزبه کان ته وڵه ڵ ده گه ملمالنێی حزب له
. بۆ حزبێکی  چۆن هێرشێکه  مه ئه  بێ ڕوون بێت که ن، ده که ده”  کێتی ر یه هێرش بۆ سه“  باس له
  ین. بۆ حزبێکی چکۆله ش تێبگه کدارانه ت چه نانه ته  م هێرشه کرێت ئه کدار ده و چه ن هێز تی خاوه اڵیه کۆمه
ندی  یوه و په رناتیڤێک لته ک ئه وه  حکردن تره قۆناغی خۆ مه  و هێشتا له  وتۆی نییه کداری ئه هێزی چه  که

واو  کی ته مانایه”  هێرش“ناچاری   ، به کاندایه تیه زایه ناڕه  وه و جوواڵنه ڵ چینی کرێکار گه دروستکردنی له
و  وتی پێکهاتن ڕه  ڵگەداو له کۆمه  جێگاوشوێنی خۆی له  سویرێکی له ر حزب ته گه . ئه یه جیاوازی هه

  اڵمی پێداویستیه بێت، ناتوانێت وه تی نه اڵیه ی کۆمه وره ک حزبێکی گه گرتنی کۆمۆنیزمی کرێکاریی وه ره په
 . وه بداته  ر قۆناغه کانی هه پراکتیکیه
  تر ئاماده م نووسێنێکی پوخته ده وڵ ده ڵ هاوڕییاندا هه گه م له وه و من پاش کۆبوونه  زۆره  وه ته م بابه باس له
  ی تا ئێستا کردوومانه وه . ئه وه ینه ستپێبکه نوێ ده رله بێ سه ده  ڕاستیدا ئێمه  بڕوای من له  م. به بکه

ست پێ  ده  وه ڕێکخستنه  له  که  یه وه ئه  ی ئێمه  . کێشه ییتره کی بناغه یه وه بیناکردنه  ماتریاڵێ دووباره
و  و کار و ئاسۆ و ستراتیج ت سیاسه  بێت له حاڵیکدا ده  . له و ڕادیۆوه ندام و ئه  و نووسینگه گا باره  و له ین که ده
و  ین ست پێ بکه عیراق ده  له  وه  ی کۆمۆنیزمی کرێکارییه وه تی جوواڵنه اڵیه رکی کۆمه و ئه له سه مه
ک  یه و ژماره  و ستراتیژه م ئاسۆ ر ئه گه ربکێشین. ئه ده  وێوه کانی ڕێکخراوی خۆمان له رکه و ئه ت سڵه خه
و   وه کرێت جوواڵنه ده  وکاته بن، ئه گرن هه ر داده سه و پێی له  یه ڕیان پێیان هه قووڵی باوه  به  س که که

لی  مه کی عه کاریه و ئاماده شکیالتی کی ته یه م هیچ جووڵه وده بن ئه ر نه گه ین، ئه هێز دروست بکه حزبێکی به
 .عیراقدا بگرێت  له  وتی ئێمه ی ڕه وه سستبوونه  ر به ناتوانێت به

٩١١١سپتامبری  ٧نادر" مەنسور حیکمەت،   
 
 

و  له  مان ساڵدا، که هه  له  ره و شۆڕشی ئۆکتۆبه  ٠٩٠٧ی نێوان شۆڕشی شوباتی  ماوه  به  ئاماژه *
 . ر کاری سیاسی کردووه یسه و ئاشکرا پاش ڕووخانی قه  فی ئازادانه لشه دا حزبی به یه ماوه

 
 ماڵعلیرگێڕانی:شهوه

 درێژەی... یاداشتێک بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ رابەریی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی...
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 هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید
 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

ئاراس رەشید، بێریڤان محەمەد،شوانە حەسەن، 
عەبدالرحمن رەسوڵ، سەردار حمود،  بدواڵ مه عه

عەبدواڵ، هیوا ساڵح، کاوان قادر،حەکیم میرزا، 
 ئارام حەسەن، هەتاو عەبدواڵهی، عوسمان قادر 

 ٠٠/٢/٠٢٢٢“لەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت بەناوی
 هێرشی یەکێتی بۆ سەر کۆمۆنیزم و ئازادیخوازی...

 بۆپێشەوە عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 و

رێکخراوی ژنانی کورد و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە  دوا وتە
 چاالکیەکانیدا بەردەوامە

رێكخراوی ژنانی کورد و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، مەراسیمی بۆ  ٩/٢/٧١٠٩لەدرێژەی چاالکی و کارەکانیدا بەرواری 
ئەو ژنانە سازکرد کە بەشداری کۆرسەکانی" زمان، کۆمپیوتەر، کار" یان کردبوو، هەر لەومەراسیمەدا کە 

ژنێک بەشدار بوون، بەڵگەنامەی دەرچوون بەخشرایە ژنە  ٠١١نزیکەی 
 دەرچووەکان...

جێگای باسە، رێکخراوەی ژنانی کورد لەرۆژهەاڵتی ناوەراست... سااڵنە 
چەندین کۆرش و دەوراتی تایبەتی بۆۆ ژنۆانۆی دەیۆان واڵتۆی دنۆیۆا 
دەکاتەوە، و هاوکات بەدەم کیشەو گرفتەکانی ژنانەوە دەچێۆت 
و وەاڵم بەگرفتەکانیان دەداتەوە... ئەم رێکخراوەیە لەالیەن ژمارەیەک 
لە هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنانەوە بەڕێوەدەبرێت، کە 
خاوەنی ئەزمونێکی دەوڵەمەندن لە کاری ژنان و چۆارەسۆەکۆردنۆی 

  کیشەکانیان...

 ٠٠/٢پێش و پاش 
کۆمەڵگەی کوردستان، خاوەنی  ٠١٤٧٤٩١١١تا چەند ڕۆژ و چەند سەعات لە 

هێزو دەنگێکی ڕەسای جیاوازی کاریگەر لەهەموو حزب و بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتیەکان بوو... خاوەنی هێزێکی سیاسی، حزبێکی جیاواز بە ئامانج و 
نەریت و شێوەکاری رێکخراوەیی تایبەتی خۆیەوە کەمۆری کارو هەڵسوڕانی 
 بەهەموو الیەنەکانی ژیانی سیاسی کۆمەاڵیەتی فەرهەنگی کۆمەڵگەوە دیار بوو.

حەوتی دووهەزار، هێز و حزبێکی سیاسی ناسراو و کاریگەر هەبوو،  ٠١بەڵی تا 
کە بێ ئەوالو ال دژی نابەرابەری ئابوری و ستەمی چینایەتی و خوازیاری 
کۆمەڵگەیەکی خاڵی زوڵم و نابەرابەری بوو... لەدڵی خەبات و کێشمەکێشی 
چینایەتیدا ئامادەیی هەبوو. بەرگری لە ماف و داخوازییەکانی کرێکاران و 
هەوڵدانی بۆ ئاسۆدارکردنی خەباتیان بە ئاسۆی سۆشیالیستی و 
ریكخراوکردنیان، تا دەگات بەبەرگری کردن لەماف و داخوازییە رۆژانەیەکانیان  
و باش کردنی ژیان و گوزەرانی کرێکاران، تیکۆشانی نەسرەوتوی ئەو هێزو 

 حزبە بوو.  

حەوت بەرگری لە چارەسەری کێشەی کورد لە ڕێگای گەرانەوە بۆ  ٠١تا 
ئیرادەی راستەخۆی جەماوەری و بەرپاکردنی ریفراندۆمێکی ئازادانەی دوور 
لەهەرەشە و دەستێوەردانی دەرەکی، حزبێک لە پشتی بوو وە بۆی تێدەکۆشا. 
بەرگری لەمافی ژنان و خەبات بۆ یەکسانی ژنان و پیاوان و گۆرینی یاسا دژە 
ژنەکانی بەعس و البردنی ڕێگریەکانی، مەیدانێکی تری بەرامبەرکێی کۆمۆنیزمی 
کرێکاریی بوو لەگەڵ دەسەاڵتی دژە ژن و کۆنەپەرستی ئیسالمی و رەوتە 
سیاسیە ئیسالمیەکان. لەوەش واوەتر دەستبردنی بەکردەوە بۆ پاریزگاری لە 
ژنانی هەرەشەلێکراو ژێر چەقۆی پیاو ساالری پشتیوانی کردن لە سەنتەری 
ژنان و خانەکانی داڵدەدانی ژنان، کە ئەوانیش بە پشتیوانی کۆمۆنیزمی رێكخراو 
پێکدەهێنرێن. کارکردن بۆ بەرینکردنەوەی ئازادییە سیاسیەکان، وەستانەوە 
بەرووی داخستنی پەراوێزەکانی ئازادیدا، کە حزبە بۆژوازییە دەسەاڵت 
بەدەستەکان و ئیسالمیەکان بێ دریغ کاریان بۆی دەکرد و سەدان ئەمماو 
ئەگەریان پێوە دەلکاند و لەژێر پاراستنی ناوی مقدەسساتە قەومی و دینی و 
کەلتوریەکاندا، دەرگایان بەرووی ئازادیدا دادەخست. دروشمی ئازادی بیقەیدو 
شەرتی سیاسی دڕ بەهەوڵی بۆرژوازی دەدات و دەبێتە وێری بەرەی 
ئازادیخوازی کۆمەڵگە و مەیدانێکی بەرامبەرکێی کۆمەاڵیەتیش لە دژی بۆرژوازی 

 و حزبەکانیدا.

وەستانەوە بەرووی ئیسالمی سیاسی و رەوتە سیاسیە بەکرێگیراوەکانیان و 
کۆنەپەرستانی کۆمەڵگە، مەیدانێکی گرنگی ڕوبەرووبونەوەی کۆمۆنیزم و 
ئازادیخوازییە لەگەل ئیسالمیەکان و حزب و الیەنە سیاسیەکانیاندا، کە کاریان 
سوکایەتی بە سیما جوانەکانی کۆمەڵگە، بە ژنان دەکرد و هەوڵیان دەدا سایەو 
دەسەاڵتی ئیسالمی و ریسا ئیسالمیەکان دابسەپێنە سەر کۆمەڵگە. منااڵن و 

 مافەکانیان بەرگری سەرسەختیان لێدەکرا...

بەکورتییەکەی لەهەموو مەیدانێک و هەموو زەمینەیەکی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا 
حزبێک هەبوو کەهێزبەخش و پشتیوانی و تیکۆشانی لێبڕاونە بۆ ئازادی و 
ئازادیخوازی و بەرگری لە ئازادیی و ئازادییەکان و مافە فەردی و مەدەنیەکان و 

 توێژە بێبەشەکانی کۆمەڵگە بوو.   

هەموو ئەو تێکۆشانەو سەنگەربەندیانە لەبەرامبەر بەهێرشی دەسەاڵتی سیاسی 
و حزبەکانیاندا، بەدژی کۆنەپەرستی دینی و حزب و الیەنە سیاسیەکانیاندا، 
بەدژی نابەرابەری و دزی و تااڵنی و دەسەاڵتی میلیشاییدا،  بەشوێنێک گەیشت 
هەر کەسێک لە کۆمەڵگەدا باسی ئازادی و یەکسانی و بەرابەری و یەکسانی ژن 
و پیاو، ریفراندۆم، بەرگری لە ناسنامەی ئینسانی کردبا، میداڵی کۆمۆنیست 
بوونیان لە بەرۆکی دەدا. هەر بەوهۆیەشەوە کۆمۆنیزم بووە دیاردەیەکی 

 خۆشناو و کەسایەتیە تیکۆشەرەکانیشی خۆشەویست.

   51بۆ الپەڕە 
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