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دەست لەکارکێشانەوەی حکومەت و هەڵبژاردنی پێش وەختە ڕێگایەکە بۆ 
 پاراستنی دەسەاڵت، پێویستە تەواوی دەسەاڵتی سیاسی ڕابماڵرێت!

گەڵ محسین کەریم و تاهیر لەی تایبەت دیمانە
 دەخوێننەوە... 01-9حاجی حەسەن لە الپەرە 

هەلومەرجی سیاسی کوردستان و دۆسیەی ژمارە: 
  چۆنیەتی ڕاماڵینی دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد

 

 

 7-8ل 

چەتەییەکی نوێ لە سنورەکانەوە دەست 
 3پێدەکات...ل

عوسمان حاجی مارف لەبەرامبەر بە 
بێدەربەستی دەسەاڵتدا بۆ 

ڕووبەڕووبوونەوەی کۆڕۆنا ڤایرۆس، 
نامەیەک ئاراستەی ڕێکخەری گشتی 

  2تەندروستی جیهانی دەکات...ل

شەپۆلێکیبەرینیمانگرتنی
کرێکارییلەناوەندە
 کرێكارییەکانیئێراندا

 3ل

بەشێکلەشاروشارۆچکەکانیکوردستانبوونە 
 مەیدانیخۆپیشاندانوکۆبونەوەیناڕەزایەتی

قەیرانێکی قوڵی سیاسی، ئابوری، ئیداری و تەندروستی، یەخەگیری دەسەاڵتی 
سیاسی بۆرژوا ناسیونالیستی کورد، بۆتەوە. دەسەاڵتی سێ کوچکەی پارتی و 
یەکێتی گۆڕان، لە بنبەستێکی تەواو دایە. حکومەت و پەرلەمانە کارتۆنیەکەیان کە 
ڕوخساری فریوکارانە و ئەلقەیەکی الوازی دەسەاڵتی میلیشیاییە، بۆ یەک ساتیش 
وزە لە جەستەیدا نەبووە و هیچ رۆڵێکی نەبووەو نییە. ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی لە 
الوازترین دەورانی ژیانی خۆیدایەو هیچ رۆڵێکی دیار لەبەرامبەر بەدەسەاڵتدا 
ناگێرێت و هاوکاتیش توانستی بەهرەبەرداری لە بزوتنەوەی نارەزایەتی 

 جەماوەری کوردستاندا نییە.
لەباری سیاسیەوە دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی تادێت توانایی و ڕادەی 
بەشداری سیاسی لەسەر ئاستی عێراقدا بەرتەسک دەکرێتەوەو پێگەی بەرەو 
الوازی دەچێت و چووە، ئاستی داواکاری و خواستەکان لەبەرامبەر بە بزوتنەوە 

ئۆکتۆبەرەوە  ٦١بۆرژازییەکانی عێراقدا تا هاتووە بەرەو خوار چووە، بەدوای 
تاهاتووە کەوتۆتە حاڵەتی بەرگرییەکی الواز لەبەرامبەر بە قەڵەمرەوی و سیاسەت 
و نەخشەکانی بۆرژوازی عێراقیدا. ئەگەر جاران بزوتنەوەی کوردایەتی 

    2بۆ الپەڕە  ملمالنێکانی لەگەڵ بەغدادا لەسەر چەندین بابەتی سیاسی و... 

خەستەخانە تایبەتییەکان دەبێ دەستیان بەسەردا 
4بگیرێت...ل  

 3بۆ الپەڕە ...

موحسین کەریم: ئەوەی کە زیان لێکەوتووی سەرەکی و ئەوەڵ و ئەخیری دەسەاڵتی 
 9کوردایەتی و بۆرژوازی کوردە چینی کرێکاری کوردستانە...ل

مێژووی بزووتنەوە کرێکارییەکان لەنێو ناڕەزایەتییەکانیان دژ  :تاهیر حاجی حەسەن
 دەوڵەت و سیستەمی سەرمایەداریدا، هێندەی مێژووی بەخاوەنکار یان

 01لسەرمایەدارییە... 

 4لوبنان: دەست لەکارکێشانەوەی حکومەت، بۆ ڕزگارکردنی دەسەاڵت...ل

6هەفت تەپە پارامێتری خەبات...ل 5با ڕابماڵین دەسەاڵتی چەوسێنەر...ل  

 6قوربانیانی توندوتیژی و نامووس پەرستی...ل
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ئابوری و بودجە، ئەمنیەت و پێگەی بوو 
لەسەر ئاستی ناوچەکەدا... ئەگەر کێشەی 
وابەستەکانی خەڵکی کوردستانی لەگەڵ بەغدا 
لەوانە دۆخی کەرکوک، ناوچە 
کێشەلەسەرەکان، پیشمەرگە، بەرگری سنور... 
بابەت و موادی ملمالنێێ بوون، وە ئەگەر 

% بودجە، قەرەبووکردنەوە، ٦١باسی لە 
بیناکردنەوە، دەستگرتنی بە ئابوری سەربەخۆ، 
فرۆشتنی نەوت و مل نەدانی  بەبەغدا و... 
بوو. ئەگەر خاڵ و دەروازە گومرگییەکان 
لەدەستی خۆیدا بوون، پاراستنی ئەمنی 
سنورەکان!! جێگای نمایشکردنی توانایی هیزە 
چەکدارەکانی بوو، بە جەنگی دژی داعشەوە 
دەفشی... ئێستا ئەوانە هەموویان بە زیانی 
بزوتنەوەی بۆرژوازی کورد و حزبەکانی 
شکاوەتەوە. هەموو خواست و ویستی بۆتە 
دابینکردنی بەشێک لەبودجەی فەرمانبەران 
لەبەرامبەر ملدان و تەسلیم کردنی چەندین 
کەیس کە پێشتر لەدەستی خۆیدا بووە. بەم 
جۆرە لە ئاستی عێراقدا توشی پاشەکشەیەکی 
ئابڕوبەرانە بووە. لەسەر ئاستی ناوچەکەو 
دنیادا، پێگەی بزوتنەوەی کوردایەتی بە 
بەراورد بە سااڵنی رابردووە یان النی کەم بە 
بەراورد بە سەردەمی پێش جەنگی داعش و 
دواتریش... قابیلی بەراورد نییە، چ ئەمریکا و 
غەرب و چ والتانی ناوچەکە جێگایەکی زۆر 
کەمتر و الوازتر بە بزوتنەوەی کوردایەتی 
دەدەن و ئامادەنین وەکو پێشوو مامەڵەی 
لەگەڵدا بکەن، لە جێگای ئەوەی زۆرتر مامەڵە 
لەگەڵ بۆرژوازی عێراقدا دەکەن. لەناوخۆی 
کوردستاندا کە پێگەو مەیدانی سەرەکی 
پیگرتن و مانەوە و کاری سیاسیانە، بەهۆی 
کارنامەی سیاسی شکستخواردوویان توشی 
داڕمانێکی هەمەالیەنە بوونەتەوە، ئەمڕۆ 
هەموو تاکێکی کۆمەڵگەی کوردستان و 
سەرجەم بزوتنەوە کۆمەاڵیەتییە سیاسیەکانی 
لەوانە" کرێکاران، الوان و خوێندکاران، ژنان 
و ..." بەچاوی دوژمنی سەرەکی خۆیان و 
کۆسپی بەردەم خواست و داواکاریی و  
مافەکانی خۆیانی دەزانن. وە قڵشتێکی یەکجار 
گەورە کە جێگای پربووەنەوە 
قەرەبووکردنەوە نییە، لە نێوان بەشی هەرە 
زۆری کۆمەڵگە لەگەڵ دەسەاڵتی حزبی هێزە 

 سیاسییەکانیدا، پێکهاتووە.
لەباری ئابورییەوە، دەسەاڵتی سیاسی هەرێم 
و سەرجەم بزوتنەوەی کوردایەتی، دەرگیری 
ئەزمەیەکی قوڵی چارهەڵنەگر بۆتەوە کە 
توانای دابینکردنی موچە و سەرەتاییترین 
خزمەتگوزارییەکانی.. لە ئاو کارەباوە بۆ 
خویندن و پەروەردە، بۆ کەرتی تەندروستی، 
رێگا وبان... نییە... دزی و تااڵنی بێداد دەکات 
و بۆتە تایبەتمەندیەکی دەسەاڵت و حزبەکانی. 
دزی و تااڵنی بەجیا لەوەی لە داهات و سامان 
و لە نەوت و خاڵەسنورییەکان و گومرگ و 
سەرجەم سەرچاوەکانی داهات و بازرگانی و 
بەڵیندەرایەتی و سلکی پەیوەندیەکان و 
گواستنەوەو...تاد، بە سیستماتیکی دەدزن، 
لەوەش زیاتر تەنانەت لە هەواش دەدزن، لە 
یەک کیلۆ شەکر و برنجی بایعی دەدن، لە 
یەک لیتر بەنزین  و گاز و غاز دەدەزن، لە 

یەک ژەم خوارن دەدزن، لە موچەو نیوە 
موچە دەدزن، لە ڕۆژەکانی هەفتەو مانگەکان 
دەدزن... ئەمەش دۆخێکی بۆ جەماوەر 
خوڵقاندووە کە لەالیەکەوە بێکارییەکی فراوان، 
لەالیەکی ترەوە گرانی و هەژاری و 
بێدەرەتانی کردۆتە نسیبی بەشی هەرەزۆری 

 کۆمەڵگە.
لەرووی ئیدارییەوە، ئاسەوارێ حکومەتداری!!  

و فۆرمی دەسەاڵتێکی یاسایی وئاسایی، لەهیچ 
ئاستیکدا بوونی نییە. حزب و حزب و بنەماڵە... 
هەمەکارەن و دەستیان لەناو کایەکی 
بەڕێوەبردندا هەیە، قوتابخانەکان، 
خەستەخانەکان، کەرتی ئاو کارەبا، ڕیگاو بان، 
خوێندن و پەروەردە، و سەرجەم دائیرەو 
بەرێوەبەرایەتیەکان، لە حاڵەتی ئیفلیجیدان... 
بوون و نەبوونیان وەکو یەکی لێهاتووە. 
دەسەاڵت بەجیا لەوەی بۆتە ملۆزمی پاراستنی 
ئەو تااڵن و دزیییە، هاوکات پارێزەری 
مانەوەی دەسەاڵتەکەی لە رێگای خنکاندنی 
ئازادییەکان و سەرکوتەوە هیچ کارێکی تری 
نییە، فریوکارییەکانیشی بەبن بەست 
گەیشتووە، خۆ ئەگەر بە ڕیکەوت قسەیەکی 
راستی سەلمێنراویش بکەن الی زوربەی 
جەماوەرەوە بەچاوی درۆ و گومانەوە لێی 

 دەڕوانرێت.
قەیرانی تەندروستی، کە لەبنەڕەتەوە بەشێکە 
لە قەیرانی سەرمایەو دەسەاڵتی سیاسی، 
خەڵکی کوردستان و بەتایبەتیش چینی کریكار 
و بێبەشانی تووشی هەناسە سواری کردووە. 
بەدەیان کەس تەنها بەهۆی نەبوونی 
ئۆکسجین، بێدەربەستی کەرتی تەندروستی، 
گیانیان لەدەستداوە. ئەمە نەک تەنها نیشاندانی 
داڕمانی کەرتی تەندروستییە لەژێر دەسەاڵتی 
ئۆکسجین دزی بزوتنەوەی کوردایەتیدا، بەڵکو 
دارمانێکی ئەخالقی و ئینسانی دەسەاڵتیشە. 
دەسەاڵتێک بەهۆی کەمی ئۆکسجینەوە 
هاواڵتیەکانی گیان لەدەست بدەن، بەمانای 

 نەمانی هەموو قیەمێکە.
لەنێو دڵی ئەم هەلومەرجەدا، جەماوەری  

فراوانی خەڵک هیچ چاوەڕوانیەکیان لە هیچ 
ئاستێکدا لەدەسەاڵت نەماوە. وە بە کردەوە 
بەو راستیە گەیشتوون کە ئەم دەسەاڵتە 
ناتوانێت چاکسازی بکات. ناتوانێت ئەم ئەزمە 

 سەرپاگیرە قوڵە تێپەڕێنێت. 
لەبەرامبەر ئەو قەیرانە سیاسی و ئابوری و 
کۆمەاڵیەتی و تەندروستیەی کوردستاندا، 
چەند ئەڵتەرناتیفێک دەخرێنە روو... لەوانە 
دیدو ڕوانین بۆ راماڵینی دەسەاڵت 
سەرەکیترین رەوتی ناوکۆمەڵگەیە و خەڵکی 
کوردستان بە کردەوە و بە قیمەتی نزیک بە 

ساڵ، لە ژیانی مەمرەو مەژی و بێمافی و  ٠٣
سەرکوت و تااڵنکردنی دەستڕەنجی 
ماندوبوونیان، گەیشتوون بەو راستیەی کە 
ڕێگاچارە تەنها راماڵینی دەسەاڵت و 

 تەفروتواناکردنی ئەم دەسەاڵتەیە. 
لەنێو دڵی بەرینبوونەوەو فراوانبوونەوەی 
خواستی راماڵینی دەسەاڵتدا، بەشێک لە هێزە 
سیاسیەکان، پیشنیاری هەڵوەشاندنەوەی 
حکومەت و هەڵبژاردنی پێش وەختە دەکەن، 
ئامانجیشیان لەخستنە ڕووی ئەو ئەڵتەرناتیفە 
ڕزگارکردنی دەسەاڵتی بزوتنەوەی 
کوردایەتییە، لە تورەیی جەماوەری و 

پاشەکشە پێکردنی خواستی خەڵکی 
 کوردستانە لە ڕاماڵینی دەسەاڵت.

حکومەت هەرگیز لە کوردستاندا ڕۆڵێکی 
نەبووە، و تەنها کاریکاتۆرێکی الکەوتەی 
دەسەاڵتی حزبیی بووە، لەدنیا واقعیدا بوونی 
نییە تا داوای وەالنان و هەڵوەشاندنەوەی 
بکرێت، ئەوە بەجیا لەوەی هەڵوەشاندنەوەی 
حکومەت و هەڵبژاردنی پیش وەختە لە ژێر 
سایەی قەوارەی دەوڵەتییشدا، لە بنەرەتدا بۆ 
رزگارکردنی دەسەاڵتە لە ڕمان و راماڵینی. بۆ 
گۆڕینی کۆمەڵێک دەم  و چاوە، بە کۆمەڵیک 
دەم وچاوی تر و هیشتنەوەی هەمان 
دەسەاڵتی سیاسی بۆرژوازییە، لە بەرگ و 

 فۆرمێکی تردا.
هێنانە گۆڕی خواستی دەست  

لەکارکیشانەوەی حکومەت، هیچ ناکۆکیەکی 
سەرەکی لەگەڵ ویستی خودی دەسەاڵتی 
سیاسی نییە، ئەوە خودی دەسەاڵتی سیاسییە 
کە زۆرجار بۆ رزگارکردنی دەسەاڵتەکەی لە 
روخاندن و راماڵینی دەسەاڵتی لەخوارەوەی 
جەماوەری، پەنا بۆ هەڵبژاردنی پیش وەختە، 
پیکهێنانی حکومەتی رزگاری نیشتیمانی و 
دوبارە وەریخستنەوەی گەمەی هەڵبژاردنەکان 

 دەبات.
یان باڵ و چەند باڵێکی تری بۆرژوازی 
دەرەوەی دەسەاڵت، بۆ دەستگیربوونیان 
لەدەسەاڵت و لەچوارچێوەی ملمالنیان لەگەڵ 
حزبە فەرمانرەواکان، لەهەلومەرجە 
ئەزمەگرتوەکاندا بانگەشەی هەڵوەشاندنەوەی 

 حکومەت و پێکهێنانی حکومەتی کاتی دەکەن.
نابێ ئەو ئەزموونە دوبارە بێتەوە، کە زوربەی 
جار، بەهێنانە گۆڕی ئەم سیناریۆیە 
توانیوویەتی دەسەاڵت لەدەست راپەرین و 
شۆرشی خەڵک رزگار بکات و سەرئەنجام 

 شۆرش و راپەرین لە نیوە ڕیگادا رابگرێت.
دیارە دەست لەکارکێشانەوەی حکومەتیێک 
لەژێر گوشاری جەماوەریدا تەواو جیاوازە 
لەدەست لەکارکیشانەوەی دەسەاڵتێک بەهۆی 
ئەزمەی ناوخۆیی یان گوشاری هێزە سیاسییە 
بۆرژوازییەکانی تر. ئەگەر دەسەاڵتێک بەهۆی 
پەرەگرتنی نارەزایەتی جەماوەری و بەهۆی 
ڕاپەرین و شۆرشەوە حکومەت 
هەڵوەشینێتەوە، پێویستە ئەوە تەنها وەکو 
هەنگاوێکی سەرەتایی شۆڕش و ڕاپەرین، بۆ 
ڕاماڵینی تەواوی دەسەاڵتی سیاسی و 
گۆڕنکاری ریشەیی درێژەی پێبدرێت، نەک لە 

 نیوەی ڕیگادا بوەستێت.
خەڵکی ناڕازی کوردستان و بزوتنەوەی 

هیزی  نارەزایەتی کریکاریی و جەماوەری و 
چەپ و کۆمۆنیستی ناو کۆمەڵگە ئەرکیانە، 
جەماوەری بیبەش و زوڵملێکراو لەپالنی 
بۆرژوازی و باڵەکانی بۆ رزگاری خۆیان و 
هێشتنەوەی دەسەاڵتی چینایەتی و 
تااڵنکارانەی خۆیان بەئاگا بهێنەوەو رێگا 
نەدەن، بە پاساوی هەڵوەشاندنەوەی حکومەت 
و پیکهێنانی حکومەتی کاتی و هەڵبژاردنی 
پێش وەختە، سواری نارەزایەتی فراوانی 
جەماوەری ببن و پاشەکشە بە خواست و 
بزوتنەوەی ڕاماڵینی دەسەاڵتی بۆرژوازی 

 کورد، بکەن...
 

 ٠٣٠٣ناوەڕاستی ئۆگەستی 

وتەی ژمارە    
نامەی عوسمان حاجی مارف 

بۆ ڕێکخەری گشتی 
ڕێکخراوی تەندروستی 

…جیهانی   
 و.سسیربد  ەوناهه.ە  سۆرەۆت.د بەرەب

ڕێکخەری  شتی ڕێکخراوی سەهیروتتی 

 جساههی

 ت.ەسڕا. -جنێف

 بەڕێب و.سسیربد

بۆئەو  دەمانەوێت سەرنجی ئێوەی بەڕێز ڕابکێشین

هەلومەرجە نالەبارەی تەندروستی هاواڵتیانی 

تێپەردەبێت، بەهۆی پەتای  کوردستانی عێراقی پێدا

 ەوە هاتۆتە پێش.٩١کۆڤید 

هۆکاری سەرەکی پشتی 

 ئەم هەلومەرجە دژوارەی

تەندروستی لە کوردستان، 

شانخاڵیکردنەوەی 

دەسەاڵتدارانی حکومەتی 

لە  هەرێمی کوردستانە

بەرامبەر   بەرپرسیارێتی

 تەندروستی و سەالمەتی هاواڵتیانی خۆی.

پەتایە  بەرپرسیاریەتی ڕووبەبەڕووبوونەوەی ئەم

بەتەواوی کەوتۆتە ئەستۆی هاواڵتیان خۆیان، چونکە 

فریاگوزاری  نەخۆشخانەکان بەدەست کەمی

ئۆکسجین و خزمەتگوزاری تەندروستی پێویست و 

توشبووان و چاودێریەوە  ناوەندی تاقیگە و پێشوازی

 دەناڵێنن و بێخزمەتی زۆریان پێوە دیارە.

فەراهەمکردنی  لەوەش زیاتر نەخۆشخانەکان توانای

مەوادی پێداویستی و کەرەستە و کەلوپەلی 

 کەسەکانیان نییە. تەعقیمکراو بۆ پاراستنی

 سەرەڕای ئەوانە ئەوەی جێگەی نیگەرانی زۆرە،

کێشەی ئامادەنەبوونی دکتۆر و پەرستیار و 

نەخۆشخانەکان.  لە  کارمەندی کەرتی تەندروستییە

ئەوەش دوای ئەوەی کارمەندانی تەندروستی 

نەدانی مووچەی شەش  مانگرتنیان ڕاگەیاند، بەهۆی

مانگی ڕابردوو لە الیەن حکومەتی هەرێمی 

 کوردستانەوە.

ڤایرۆسی  زیادبوونی ڕێژەی توشبووان و مردوان بە

لە کوردستان، ڕەنگدانەوەی ئەو ڕاستیەیە   ٩١-کۆڤید

یارمەتیدەر نییە لە  کە حکومەتی هەرێم

پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە سەرەکییەکان و 

پێویستەکان بۆ بەرگرتن بەم  گرتنەبەری ڕێکارە

 پەتایە.

بۆ  لە ڕێگەی ئەم نامەیەوە بانگەوازتان دەکەین

دەخالەتکردنی خێرا و ڕاستەوخۆتان بۆ فشار خستنە 

بەرپرسیاریەتی لە  سەر حکومەتی هەرێم، بۆئەوەی

ئەستۆ بگرن. هانیشتان دەدەین بۆ پێشکەشکردنی 

بەرگرتن بەم پەتایە و  کۆمەکی پێویست بۆ

کەمکردنەوەی ڕێژەی مردوان و توشبووان بەم 

 ڤایرۆسە.

وەرگرن و  بەهیواین کە ناوەرۆکی ئەم نامەیە بەهەند

ڕێکارە پێویستەکان بگرنە بەر بۆ یارمەتیدان و 

خەڵکەی زەرەرمەند بوون  ڕزگارکردنی ملیۆنان لەو

لە ئەنجامی کەمتەرخەمیەکانی حکومەتی هەرێمی 

 عێراق. -کوردستانی

 دڵسۆزتان

 ع.تمهن حهجی مهرف
تکرسێری کۆمستەی ههوەهیی 

کرێکهرەی  حببی کۆمۆهسستی
 ک.روتتهن

 ٠٢٠٢ج.الی  ٨١
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ی ئەم مااااناااگە، لەساااەر بااااناااگەوازی ٦٠بەرواری 
جاااواڵنەوەی نەوەی ناااوێ چەناااد کاااۆباااونەوەیەکااای 
جەماوەری و خۆپیشاندان لە شاارەکاانای سالایاماانای و 
رانیە، قەاڵدزی، هەڵەبجەو سەید سادق... دەستی پێکارد. 
لە هەولاێاار و دهاۆک، لە ژێار قەڵەمارەوی دەساەالتاای 
پارتییدا، هیزی چەکدار و دەزگا ئەمنیەکان ڕیگەیان نەدا 
کۆبونەوەو خۆپیشاندان باکارێات و چەنادیان کەسایاش 
دەستگیر کران. دیارە لە زۆنای ساەوزیاش هاێازەکاانای 

ساااااەر بەدەساااااەالت باااااۆ رووبەرووباااااوونەوەی 
 خۆپیشاندەران لە ئامادەباشیدا بوون.

تورەیی و نەفرەتی جەماوەری لە کاوردساتاانادا لەدژی 
دەسەاڵتی تااڵنچی بزوتنەوەی کوردایەتی قاوڵاد دەدات 
و بەو هااۆیەشااەوە هەر هاایاازو الیەنااێااکاای ساایاااساای 
دەرەوەی دەساەاڵت بااناگەوازی خاۆپایاشاانادان باکاات، 
بەشیک لە جەماوەری توڕەو ناڕازی ئااماادەی دەبان و 
دەیانەوێت لەو رێاگاایەوە داواو خاواساتەکاانای خاۆیاان 

 رابگەیەنن.
ئەوەی جێگای ڕاماان و هەروەهاا چااوەرواناکاراویشاە، 
جواڵنەوەی نەوەی نوێ نەک بۆ گاۆریانای دەساەاڵت و 
راماڵینی ئەم دەسەاڵتە تااڵنچای و دزو ساەرکاوتاگەرە، 
بەڵکو لە پیناو هەڵوەشاندنەوەی حاکاومەتای نەباوو، وە 
باۆ هەڵاابااژاردناای پااێااش وەخااتەو دوبااارە سااازدانەوەی 
حکومەتێکی تری کارتۆنی، بااناگەوازی خاۆپایاشاانادانای 
جەماااوەری کااردبااوو، لەکاااتااێااکاادا جەماااوەری ناااڕازی 
کوردساتاان خاوازیااری رامااڵایانای دەساەاڵتان و هایاچ 
باوەرێکیان بە حاکاومەت و پەرلەماان نایایە و دەزانان 
ئەماانە هاایااچ کاارەو کااارتااۆناایان، ئەمەش ئەو راسااتاایە 
دەخاتە روو، کە خواست و ویستی جاواڵنەوەی نەوەی 
نوێ و لەگەڵ خواست و ویساتای مالایاۆنای جەمااوەری 

 کوردستاندا، تەواو بە یەک ناکۆکن.
خەڵکای کاوردساتاان رامااڵایانای دەساەاڵتای دەوێات، لە 
کاتێاکادا جاواڵنەوەی نەوەی ناوێ دەیەوێات جەمااوەر 
بکاتە ئامرازی رزگاارکاردنای ئەم دەساەاڵتەو دووباارە 
پیکهێنانەوەی حکومەتیکی کارتۆنی کە ئەمانیش دەمیاان 

 بگاتە ئەم دزی و تااڵنیەی دەسەاڵت.     
هیرش و سەرکوتی دەسەاڵت بۆ سەر خاۆپایاشاانادەران 
و ریااگە گاارتاان لە کااۆبااونەوە خااۆپاایااشاااناادان، مااایەی 
ریساوایای دەساەاڵتەو هاااوکاات رووی دژە ئاازادی و 
سااەرکااوتااگەرانەی دەسااەاڵتاای باازوتاانەوەی کااوردایەتاای 
دەخاتە روو. ئەم سەکوت و وەاڵمە پۆلیاسایایە جایاگاای 
ئاایاادانەکااردنەو هاااوکاااتاایااش دەبااێاات سااەرجەم ئەوانەی 
بەهۆی ئەم خۆپایاشاانادانەوە دەساتاگایار کاراون، دەباێ 

 دەست بەجی ئازاد بکرێن.  

بەشێکلەشارو
شارۆچکەکانیکوردستان
بوونەمەیدانیخۆپیشاندان
 وکۆبونەوەیناڕەزایەتی

شەپۆلێکیبەرینیمانگرتنیکرێکارییلەناوەندەکرێكارییەکانی
 ئێراندا...

ئەم ماوانەی دوای سەرباری هەڕەشەی کۆڕۆنا ڤایرۆس لە کۆمەڵگەی ئێران، چینی کریکاریی ئیران بە ورەیەکی بەرزتر و بە عەزمێکی 
 بااڵتر و بەشیوەیەکی ڕیکخراوتر دەستیان داوەتەوە تیکۆشان و خەباتی نەپساوە.

لە ئیستادا دەیان ناوەندی کرێکاریی گرنگ لەوانەش چەندین پااڵوگەی نەوت،  لەپاڵ دەیان کارگە و کارخانەی بەرهەم هێنان دەستیان 
داوەتە کۆبونەوەو مانگرتن و خۆپیشاندانی کریکاریی، کە ئەمەش 
نیشانەیەکی رۆشنە لە بەرەوپیشەوە چوونی بزوتنەوەی کریکاریی و 

 بااڵکردنی هۆشیاری چینایەتی و گرنگی رێکخراوبوونی کریکاریی.
ئەم بزوتنەوەیە کرێکاریی فراوانە و بەرین بوونەوەی رۆژ بەرۆژ 
زیاتری جێگا ئومێدی نەک تەنها چینی کرێکاریی ئیرانە، بەڵکو بۆتە 

 جیگا ئومێد و پشت و پەنای سەرجەم خەڵکی ئێران.
داوا خواستەکانی کرێکارانی مانگرتووی ئیران، لەگەڵ ئەوەدا 
کەخواستی ئەو کارگەو ناوەندانەن کە مانگرتن و کۆبونەوەیان 
تیادایە، بەاڵم هاوکات داواو خواستی سەرجەم چینی کریکاریی 
ئیرانن. خواستی دانی کرێی دواخراوەکان، گێرانەوەی کرێکارە 

دەرکراوەکان، ئازادی کرێکارانی زیندانی، هیشتنەوەی کارگەکان لەدەستی حکومەت و نەفرۆشتنی بەکەرتی تایبەت، زیادکردنی کرێ بەپێی 
 گرانی، دادگایی کردنی گەندەڵکارانی خاوەن کار... سەرەکی ترین ئەو خواستانەی کریکارانن لە دەیان کارگەی گرنگی بەرهەم هیناندا... 

لەگەڵ ئەوەدا کە خاوەن کار و سەرمایەکان ودەوڵەتی پشتیان، دەستیان لە هەرەشەو گرتن و زیندانی کردن نەپاراستووە، بەردەوامن لە 
فریوکاری و هەوڵدانیان بۆ تەفرەقە خستنە نێو ریزەکانی کریکاران، کەچی کریکاران بە عەزمێکی بەرزەوە لە مەیداندان و بۆرژوازو 
دەسەاڵت نەک نەیان توانیووە پاشەکشەیان پێ بکەن، بەڵکو رۆژ بەرۆژ مانگرتنەکان گەورەتر دەبن، کارگەو ناوەندی تر دەست دەبەن بۆ 
مانگرتن، وە پشتوانی لە مانگرتنەکان چ لەئاستی ئیران و چ لە دنیای دەرەوە بەرینتر دەبێتەوە... هەموو ئەوانە نیشان دەدات کە چینی 

 کریکاریی ئیران بەرەو ئەوە دەچیت بە کردەوە ببێتە زمان حاڵی رزگاری سەرجەم چینی کریکاریی ئیران و بێبەشانی تر.
پەرچەمی کۆمۆنیستی و بەدەستەوە گرتنی نەریتە کۆمۆنیستیەکان لەو خەبات و تیکۆشانە بەرینەدا، دەتوانێت رۆڵی کاریگەر لە یەکالیی 

 کردنەوەی ئەم خەباتەدا بگیرێت... لەم نێوەدا رۆڵی بەشی پیشرەوی چینی کریکار و رابەرانی کریکاریی کۆمۆنیست چارەنووسازە.   

چەتەییەکینوێلە
 سنورەکانەوە!

هەر هاواڵتیەک کە لەدەرەوەی واڵت دەگەڕێتەوە بۆ کوردستان، لەگەڵ گەیشتنی بەسنور، بەپاساوی فەحس و تێستی کۆرۆنا فایرۆس 
هەزار دیناری چاپی عێراقی لێدەستێنن. تەنها پارەی چاپی عێراقیش وەردەگرن، ئەمەش بۆ ئەوەیەو ئەو بانق و کۆمپانیایانەی  ٦٣٣

گۆڕینەوەی پارە، کە هی دەسەاڵتی دزی بزوتنەوەی کوردایەتین، لە گۆڕینەوەی پارەش چەند هەزار دینارێک سود بکەن کە لە نرخی 
 گۆڕینەوەی بازاریش چەند بەرابەر گرانترە.

خۆ ئەگەر خێزانێک چەند نەفەر بن، ئەوا هەر یەک لەو نەفەرانە 
دەبێ ئەو بڕە پارەیە بدەن، تەنانەت ئەگەر کەسەکە مناڵێکی چەند 

 مانگەش بێت.
ئەم دزییە ئاشکرایە، ئەم فۆرمە لە تااڵنی، کە لەسنورە دەست 
پێدەکات، لەهیچ جێگاو شوێنیکی ئەم دنیایە نییە و نابینرێ. 
بەتایبەتی لەسەردەمی کۆرۆنا ڤایرۆسدا هەر واڵت و دەوڵەتێک 
هەوڵدەدەن کاریگەرییەکانی ئەم بەاڵیە تاڕادەیەک لەسەر شانی 
هاواڵتیانیان کەم بکەنەوە، کەچی دەسەاڵتی دز و تااڵنچی 
بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد، وەکو بەاڵی و فایرۆسێکی 
ترسناک، بەاڵم و موسیبەتەکانی هاواڵتیانی کردۆتە کێوێک و 

 بەردەوامیشە.
دیارە دوای بڕینی سنورو رۆشتن بەرەو ناو شارو شارۆچکەکان، 
ئەم بەاڵی دزی و تااڵنییە لە هەموو زەمینەیەکدا درێژەی هەیە، 
هەر کەرت و بەشێک کە هاواڵتیان دەیبینین و  دێتە بەردەم دیدی 
و سەرنجیان، لە تەالرە بڵندەکانەوە، بۆ ڕێگاو بانە وێرانەکان، لە 
ئاوو کارەباوە بۆ خەستەخانەکان، لەخوێندن و پەروەردەوە بۆ 
خزمەتگوزارییەکان... دەستی دزانی گەورەی دەسەاڵت دەبین کە 
چنگیان لەهەموو بوارەکانی ژیانی کۆمەڵگە گیرکردووە و دەدزن 
و دەدزن و دەدزن... بێگومان ئەم دزییە بی سنور و بێ ئامانە، لە 
جێگایەک و لە ساتەوەختێکی دیاریکراودا، بەش و سەرچاوەیەکی 
ئەو ڕاپەرینە پیشبینی کراوە دەبێت، کە ئەم دەسەاڵتە دەکاتە 

 تەیرێکی عەنتیکەی ناو ئەرشیف و زبڵدانی مێژوو. دەبێ جەماوەر بۆ ئەم رۆژە خۆیان ئامادە بکەن. 
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وەزارەتی تەندروستی هەرێم، کە خۆی 
بۆتە دەدر و نەخۆشیەکی درێژخایەن 
بەسەر چینی کرێکارو توێژە بێبەش و 
بێدەرەتانەکانی کۆمەڵگەی کوردستانەوە، 
هەندێک نرخی بۆ خەستەخانە تایبەتیەکان 
داناوە تا نەخۆشانی کۆڕۆنا لە سایەیدا 
تەندروستیان بۆ بگەڕێتەوە... ئەم نرخانە 
کە بۆمانەوەی تەنها شەوێک خراونەتە 
ڕوو، بەهەموو پێوانەیەک بە ئەندازەی 
نەخۆشی نەخۆش بۆ نەخۆشەکە 

 مەرگبارن.
ئەو نرخانە کە لەفۆرمی وەزارەتی 
تەندروستیدا هاتووە و وێنەکە لە 
بەردەستانە، نیشانی دەدات کەوەزارەتی 
تەندروستی و دەسەاڵتی سیاسی پشتی 
ئەو وەزارەتە، خۆیان هێندە نەخۆش و 
بۆگەنکردوون کە هیچ چارەسەرێکیان 
نییە، جگە لەوەی توڕ بدرێن و 
ڕیگەنەدرێت لەوە زیاتر بۆگەناویان 

 کۆمەڵگە قانگ بدات.
ئیوە تەماشا بکەن... لەهەرچی جێگایەکی 
دنیا هەیە، نرخی نەخۆشخانەی تایبەتی 
بەپێی داهاتی زوربەی هەرەزۆری 
کۆمەڵگە بڕیاری لیدەدرێت، نەک بەپێی 
داهاتی ملیاردێر و ملیۆنەرەکان... ئەوە 
بەجیا لەوەی لەزوربەی هەرەزۆری 
واڵتانی کەمێك پێشکەوتووی دنیادا، 
خەستەخانەکان و خزمەتی تەندروستی بە 
خۆرایی یان بەپارەیەکی یەکجار رەمزی 
کەمەو هەموو هاواڵتیان دەتوانن بێ 

 جیاوازی کەڵکی لێوەر بگرن.
دەسەاڵتی سیاسی لە کوردستان و 
وەزارەتە تەندروستییە نەخۆشەکەی، 
هەموو خەستەخانەو بنکە تەندروستییە 
حکومیەکانیانیان بەرەو وێران کردن 
بردووە، کەمترین پێداویستی تەندروستی 
و خزمەتگوزاری و کەمترین ئاست لە 
ئینسان دۆستیان لە کایەی تەندروستیدا 
نەهێشتۆتەوە، ئامانجیشیان لەم کارە 
ناچارکردنی هاواڵتیانە بۆ رووکردنە 
خەستەخانە تایبەتیەکان، کە زوربەی 
هەرەزۆری ئەو خەستەخانە تایبەتیانەش 
سەر بە دەسەاڵت و بەرپرسانی حزبی 

 دەسەاڵتن... 
ئەم دەسەاڵتە کە خۆی خاوەن 
خەستەخانەکانە حکومیەکانە بە بەپێوەری 
حزبی دەیانباتە ڕێوەوە مامەڵە لەگەڵ 
کارمەندان و پزیشکانیان دەکات، هەروەها 
هەر ئەم دەسەاڵتە تااڵنچییە خاوەنی 
هێنانی دەرمانە و بازرگانی بە دەرمانەوە 
دەکات، خاوەنی خەستەخانە ئەهلی و 
تایبەتیەکانە... خۆیشی دەستی بەسەر 
موچەی کریکاران و کارمەنداندا گرتووە، 
بەچەند مانگ جارێک موچەیەکی ناچیز 
دەدات بە موچەخۆران... کەچی بێشەرمانە 
مانەوەی شەوێکی نەخۆش لەزۆر حاڵەتدا 
نرخەکەی بەرابەرە بە موچەی مانگێکی 

 موچەخۆر و کارمەندێک...

ئەم مامەڵەیەی دەسەاڵت و وەزارەتی 
تەندروستی، بە وێرانکردنی خەستەخانە 
حکومیەکان و نەهیشتنی کەمترین 
خزمەتگوازرییەکانی لەالیەکەوە بۆ 
شانخاڵی کردنەوەی دەسەاڵتە لەبواری 
کەرتی تەندروستی و لەالیەکی تریشەوە 
بۆ ئەوەیە کە بازاڕی خەستەخانە 
تایبەتیەکان پڕ بازار بکات و گیرفانی 
کرێکاران و کارمەندان لەوەی ئیستا هەیە 
زیاتر خاڵی بکاتەوە و بیانخاتە ژێر 

 قەرزی تاقەتپروکێنەوە... 
ئەم دزی و هاوکات کوشتارەی بەهۆی 

نەبوونی خزمەتگوازری تەندروستییەوە 
یەخەی جەماوەری بێبەشی کوردستانی 
گرتووە و تا ئێستا تەنها بەهۆی نەبوونی 
ئۆکسجینەوە بەدەیان کەس گیانی 
لەدەستداوە. ئەم نرخانەی دەسەالت و 
وەزارەتی تەندروستی بۆ خەستەخانە 
تایبەتیەکانی وابەستە بەخۆیان دایان ناوە. 
گۆشەیەک لە جەنگی دەسەاڵتە لە 
بەرامبەر بە ئۆردوی بێدەرەتانی 
کورستان و کارمەند و پزیشکە دڵسۆز و 

 خەمخۆرەکاندا...
لەبەرامبەر بەم دۆخەدا، 
دەستبەسەراگرتنی خەستەخانە 
حکومیەکان و بەرێوەبردنی لەالیەن 
کارمەندان و پزیشکە دلسۆزەکان لەالیەن 
خۆیانەوە بۆتە ئەرکێکی لەدواخستن 
نەهاتوو، کە دەتوانێت هەم هەتوانی 
دەردی نەخۆشەکانی کۆمەڵگە بکات وهەم  
موچە و پاداشتی گونجاو بەجێش بۆ 
کارمەندان و پەرستار و دکتۆرەکان 

 لەکاتی خۆیدا زامن بکات..
هاوکات لەریگای گوشاری جەماوەرییەوە 
دەبێت خەستەخانە ئەهلی و تایبەتیەکان 
کە خاوەنەکانیان حزب و پیاوانی 
دەسەاڵت و وابەستەی تااڵنچیانی 
کوردستانن، لەدەستیان دەربهرێت و 
بگێردرێنەوە بۆ خودی خەڵک، یان 
دابخرێن و سەران و خاوەنەکانیشیان 
وەکو دزانی حیرفەیی ریسوا بکرێن و 

 بدرێنە دادگای جەماوەری.

خەستەخانەتایبەتییەکان،دەبێدەستیان
 بەسەردابگیرێت!

لوبنان:دەستلەکارکێشانەوەیحکومەت،بۆ
 ڕزگارکردنیدەسەاڵت!!

مێژوویەکی درێژە، دەسەاڵتی سیاسی بۆرژوازی لەهەر گۆشەو کەنارێکی ئەم دنیایەدا دەکەوێتە بەردەم 
سێالو تورەیی جەماوەری، یان توشی ئەزمەو بنبەست دەبێت، پیشنیاری دەست لەکارکێشانەوەی حکومەت، 

هەڵبژاردنی پێش وەختە، حکومەتی ڕزگاری نیشتیمانی!! 
دەکەنە ڕێگایەک بۆ خاوکردنەوەی تورەیی جەماوەری و 
هاوکاتیش بۆ دووبارە سازدانەوەی حکومەت و دەسەاڵتێکی 

 تری پاریزەری هەمان نیزامی سەرمایەداری پێشوو.
تەقینەوەکەی ئەم دوایەی بەندەری لوبنان، دوبارە 
جەماوەری توڕە و ناڕازی هێنایەوە مەیدان. ئەگەر کۆرۆنا 
فایرۆس بۆ ماوەیەک خۆپیشاندان و نارەزایەتییەکانی چەند 

مانگی رابردووی جەماوەری کرێکار و بێبەشی لوبنانی توشی هەڵپەساردن و راگرتن کردبوو، ئەم 
تەقینەوەیەی کە بەسەدان ئینسانی کردە قوربانی و بەهەزاران ئینسانی بریندار و کەم ئەندام کردو  زەرەرو 
زیانی چەندین ملیار دۆالری بە لوبنان گەیاند، دوبارە جەماوەری ناڕازی و ئازادیخوازی هێنایەوە سەر 
شەقامەکان. دیارە ئەم ڕوداوە خوێناوییە کەم وێنەیە کە رویدا و بەرئەنجامی بێدەربەستی دەسەاڵتی 
گەندەڵی سیاسی لوبنان و هێزە ڕەشەکانی بوو. فرمیسکی درۆینەی دەسەاڵت و دەیان هێز و الیەنی 
سیاسی و دەوڵەتەکان بۆ قوربانیان و کارەساتی لوبنان، کە بارتەقای دوکەڵ و قوربانییەکانی پێش چاو 
دەخرێت... دەرخەری ریاکارییەکی مێژووی ناو کارەساتێکی مێژووی هاوچەرخی لوبنانە. فەرەنسای 
ئەندازیاری کۆلۆنیالیزەکردنی لوبنان و داگیرکاری، سوریای هاوخوێن و هاورەگەزی برا عەرەبەکان!!، کە 
هێرشی سەد رۆژەی بۆسەر لوبنان کرد، تا دەگاتە دەوڵەتی ئیسرائیل کە بەسەدان تەن بۆمب و باروتی 
بەسەر لوبناندا داباراندووە، هاوخەمی دەردەبڕن. ئەو حزب و اللەیەی نوینەرایەتی ئاخوندەکانی تاران 

ساڵەی  ٦١دەکات و بۆتە خۆرەی کۆمەڵگەی مۆدێرنی لوبنان، تا دەگاتە ئەو الیەنانەی بەشەری دەسەاڵتی 
ناوخۆیی و الیەنەکان، کۆمەڵگەی لوبنانیان دابەش دابەش کردو هارێ... فوارەی فرمێسکیان ناوەستێ... 
ترەمد نیگەرانەو واڵتانی گەندەڵ و تااڵنچێ و کۆنەپەرستی عەرەبی بەرگی ڕەشیان پۆشی. دەسەاڵتی 
تااڵنچی هەرێم کە هاواڵتیانی لەژێر سایەیەدا بەبەچاوی دنیاوە بەهۆی کەمی ئۆکسجین و خزمەتگوازری 
تەندروسیییەوە دەمرن، بەڵێنی هاوکاری تەندروستی بە لوبنان دەدات. چ ریاریکاری و دوو ڕوویەکە دنیای 
گەندەڵ و نەخۆش و ئەزمەگرتووی سەرمایەداری. هەموو ئەم ساختەچێتی و درۆیە لەکاتیکدا دەکەن کە 
دنیا شارستانی و ئینسانی ئازادی ئەم سەردەمە تۆزقاڵیک باوەریان بەو هەموو درۆو ریاکاری و فرمیسک 

 رشتن و بانگەوازی هاوکارییە مرۆییە نییە.
ڕاپەڕینی دوبارەی جەماوەی بێبەشی لوبنانی بریندار کراو، بەر لەهەموو شتێک "نا" وتنە، بەو هەموو 
ریاکاری و ساختەچێتیەی دنیای دوو روو بەرژەوەندی خوازی بۆرژوازی کە بۆ کارەساتی لوبنان، دەری 
دەبڕن. وە وەاڵم و "نا" وتنە، بەدەسەاڵتی خۆ بە زوڵملێکراوی نیشاندانی لوبنان، کە ئاه و ناڵەی بۆ 

 هاوکاری نەجات دان دەگاتە عەرشی عەزیم!!.
دوبارە ڕاپەرین و خرۆشانی جەماوەری لوبنانی تەنیەوە، ئەم دوبارە هاتنەوە مەیدانی جەماوەری بەدوای 
کارەساتێکی خوێناویدا، سەرەتا چەند وەزیر و سەرئەنجامیش حکومەتی ناچار بە دەست لەکارکێشانەوە 
کرد، تا ئێرە ئەوە پێشڕەویەکی گەورەی جەماوەری و دەستکەوتێکی پڕبایەخە، بەالم ئەمە تەنها ئەوکاتە 
دەتوانێت ئومێد بەخش و جێگا ئومێد بێت، کە درێژەی هەبێت تا کۆتایی بەدەسەاڵتی سیاسی و سیستەمی 
سیاسی بۆرژاوزی ئەو واڵتە دەهێنێت و سیستەمێکی تری دەسەاڵتی پشت بەستووی لەخوارەوەی 
جەماوەری جێگای دەگرێتەوە. دەست لەکێشانەوەی حکومەت، بی کۆتاییهێنان بەدەسەاڵت، بەشوینێک 

 ناگات. 
ئەوە بۆتە نۆرم و رێگایەکی دەستی دەسەاڵتی بۆرژوازی کە لەهەر جێگاو شوینێک جەماوەر دەستیان دایە 
ڕاپەرین و شۆرش، بۆ رزگارکردنی دەسەاڵتی بۆرژوازی و دوبارە سازدانەوەی دەسەاڵتێکی تر بەکەمێک 
ئاڵوگۆری روکەشەوە، ڕیگای دەست لەکارکێشانەوەی حکومەت دەگرنە بەر، هەڵبژاردنی پیشوەختە دەهێنە 

 گۆڕ، حکومەتی ڕزگاری نیشتیمانی دەکەنە بەدیل...تاد.
دەست لەکارکیشانەوەی حکومەت، لەگەڵ هەڵپێچان و تەفروتوناکردنی دەسەاڵت جیاوازیان زۆرە. 
دەسەاڵتی بۆرژوازی هەمیشە چەندین فۆرم و ڕیگای جیاوازی هەیە، بۆ گۆرینی حکومەت، بەمەبەستی 
پاراستنی پایەکانی دەسەاڵتی. ئەوەی لەئاراستەی ئێستای لوبناندا دەبینرێت، دەست لەکارکیشانەوەی 
حکومەتە، بۆ دوبارە سازدانەوەی حکومەتێکی تر بۆ پاراستنی هەمان بەرژەوەندی دەسەاڵتی پێشوو بە 

 نۆرم و فۆرمێکی نوییەوە.
ئەوەی کە وای کردووە هەمیشە ڕاپەڕین و شۆڕشی برسییەکان بە فۆرمی جیاواز خاوبکرێنەوە، ئیحتیوا  

بکرێن و بەرهەمی رەنج و خەباتیان بدزرێت، و بە مەنزڵ نەگات... نەبوونی حزب و رێکخراوەی سیاسی 
بەهێزە کە نوێنەرایەتی بەرژەوەندییەکانی چینە چەوساوەو بێبەشەکان بکات. نەبوونی حزبی کۆمۆنیست و 
نائامادەیی پەرچەمی مارکسە لەپێناو هەڵوەشاندنەوەی خاوەندارێتی تایبەتی و کاری بەکرێدا. لەغیابی حزبی 
چینی کریکار و بێبەشانی کۆمەڵگەدا، حزب گەلی تری بۆرژوازی لەژێر دەیان پەرچەمی فریوکاری 

 دیموکراسی و ریفۆرمستی و..تاد وەبەرهێنان لە خواستە رەواکانی جەماوەری بێبەش دەکەن و دەیدزن.
بزوتنەوەی فراوانی نارەزایەتی لەزۆر جێگاو گۆشەی دنیای ئەم سەردەمەدا و هاوکات لوبنانی ئێستا، بەبێ 
ئەوەی کە مارکسیزم حزبی مارکسیستی لەالیەن رابەرانی چینی کرێکار و بێبەشانی کۆمەڵگەوە بەدەستەوە 
بگیرێت، بەمەنزڵی خۆی لە ئازادی و بەرابەری و حکومەتێک ناگات، کە نوێنەرایەتی واقعی شۆرش و 

 خواستە رەواکانی بکات.. 

 عەبدواڵ مەحمود 



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 15/8/2020( 81) ساڵی چوارەم، ژمارە

 

لەئێستادا کۆمەڵگەی جیهانی لەئەزمەو قەیرانای 
بەڕێوەبردنی گەورەدایە، لەئەنجامای هەباوونای 
ئەو قەیران وکێشاانەش جایاهاانای مارۆڤاایەتای 
تووشی ڕووداو کارەساتی گەورەکردووە، هەر 
چەندە لەواڵت وناوچەیەکەوە بۆ ناچەیەکای تار 
لەڕوویااای شااایاااوازدا جااایااااواز دەردەکەوێااات 
وکاااریااگەری جاایاااواز ناایااشاااناادەدات، بەاڵم 
لەنااااوەڕۆکااادا یەک جاااۆرە ئەویاااش ئەزمەو 
قەیرانی سیستەمی زاڵاماانەی ساەرماایەداریایە. 
ئەمەش لەبەرئەوەی ئەم سیستەمە گەشەکاردن 
ومانەوەی لەسەرئەساسی هەبوونی نایەکسانی 
وناااعەدالەتااای و چەوساااانەوەو سااەرکاااوتااای 
زۆرەوەیە، هەروەها خودی ملمالنێکانای ناێاوان 
بااڵ و بەشاە جایااوازەکاانای ساەرماایەداریاش 
دەرئەنجام خەڵکی چەوساوەو هەژارو باێاکاارو 
کرێکار باج وقوربانییەکانی دەدات لەشکسات و 
کەوتن یان سەرکەوتن و بااڵدەساتای سایااسای 
وئیداری و سەربازی الیەک بەرامابەر الیەکەی 
تردا یان هی چەند الیەن بەرامبەر چەنادالیەنای 
شااێااواز جاایاااواز لەالیەناای تااردا. هەر ئەمەش 
وادەکاااات باااکەرانااای ساااەرماااایەداری لەواڵتە 
جااایااااوازەکاااان لەکااااتااای هەباااوونااای قەیاااران 
وکێشەکانادا دەساتەوەساتاان بان بەرامابەر بە 
بەرگرتن و دووباارەنەباوونەوەی کاۆمەڵاکاوژی 
وبەرزبااوونەوەی بااێااکاااری وهاااتاانەکااایەوەی 
بااوورکاااناای هەژاری وباارسااێااتاایاادا. هەربااۆیە  
ڕۆژێااک دێاات  خەڵااک بەناااچاااری دەساات بااۆ 
شااۆڕش دەبااات بااۆ گااۆڕاناای ساایااسااتەماای 
سەرمایەداری وهێنانە کایەوەی سایاساتەماێاکای 
عەدالەتااخاااوازو بااااشااتااار. ڕاساااتاایااایەک هەیە 
کەپااێااویسااتە هەمااوو خەڵااک باازانااێاات ئەویااش 
ئەوەیە دەوڵەتاااناای سااەرمااایەدارو دەوڵەتاااناای 
کۆنەپەرست لەپاێانااوی بەرژەوەنادی گەشاەی 
ئااابااووری وکاااری بااازرگاااناای وسااەپاااناادناای 
هەمەنەی ساایاااساای وسااەربااازیاایااان بەشااداری 
چارەسەرکردنی کاێاشاەو قەیارانەکاان دەکاات، 
واتە بەمانایەکای ڕووناتار ئەوان زیااتار کااری 
بازرگانی دەکەن بۆ ساا  کاردنەوەی بەرهەمە 
سەربازی وئابوورییەکانیان چ لەکاتی شەڕدا چ 
لەکاتی ئاشتی دا، هەربۆیە دەرئەنجامی ئەمەیە 
کەهەرگااایاااز نااااتاااوانااان ساااەرجەم کاااێاااشاااە 
وقەیرانەکانی کاۆمەڵاگەکاان چاارەساەرباکەن و 
ناشیانەوێت بەتەواوی چارەساەرباکارێان، باۆیە 
بەردەوام خەڵکی هەژارو چەوسااوەو کارێاکاار 
بااااج وقاااورباااانااای زۆردەدات. هەرباااۆیە ئەم 
میزەڵدانە بەوجۆرە نااماێاناێاتەوە، چاوناکە ڕۆژ 
لەدوای ڕۆژ قورسایی زیاتر دەکەوێاتە ساەری 
بۆیە لەکۆتایی نیزیک بوویانەوە، هااکە ڕۆژێاک 
لەشوێنێک میزەڵدانەکە تەقێوە بوو بەشاۆڕشای 
گۆڕانکاری لەکاۆمەڵاگەدا. لەم تاێاگەیشاتانەوەیە 
کەکارڵ مارکس دەڵاێات ەساەرماایەداری خاۆی 
گۆڕ بۆخۆی هەڵدەکەنێات.. لەقاۆنااغای ئاێاساتاا 
لەهەناادێااک واڵتەدا شااەپااۆلەکاااناای شااۆڕشاای 

 .چەوساوەکان وەک تارمایی دێت دەچێت

لەهەنااااوی کاااۆمەڵاااگەی ئاااێااارانااادا بەردەوام 
بروساکەو تاارماایای شاۆڕشای چەوسااوەکاان 
لەجااوڵە و گەشااەکااردناادایە، هاااکە لەشااارو 
نااااوەنااادێاااکااای کااااروژیاااانەوە لەمەیاااداناااێاااکااای 
خاایااابااانااێااکەوە گااڕەی شااۆڕش بەرزبااۆوە و 
سااااەرجەم خاااایااااابااااان وناااااوەناااادەکاااااناااای 
شااارەگەورەکاااناای گاارتااووە بە بااێ گەڕانەوە 
دواوە، ئەمەش دەرئەنجامی کەڵەکەبوونی زوڵم 
وزۆری سیستەمی کۆنەخاوازو  چەوساێانەری 
فاشیزمی ئیسالمی ئێرانە، کەبەرامابەر خەڵاکای 
هەژارو کرێکارو چەوەسااوەکاانای کاۆمەڵاگەی 
ئێران پیادەی کردووە.. زۆربەی نااوەنادەکاانای 
بەرهەمااێاانەران لەئااێااران کااێااشااەی دارایاایااان 
بۆهاتۆتە پاێاش، کە لەساااڵنای ڕاباردوو پاێاش 
گەمارۆکانی ئەماریاکاا یەکاێاک لە بەهاێازتاریان 
بەشەکانی بەرهەمهێنان وپیشەیی ئێران باوون، 
بەاڵم دوای چااااڕبااااوونەوەی گەمااااارۆکااااان 
وبەستنەوەی ڕێگای پێوەنادیایەکاانای ئااباووری 
ئێران، زیاترین فشارەکان کەوتنە ساەرنااوەنادە 
پیشەسازییەکان و زۆربەیان نااچاار باوون کە 
دەساااات لەکااااار بااااکااااێااااشاااانەوە. هەروەهااااا 
کاریگەرییەکەی ئەوە بوو کە نەباوونای پاارەی 
پێویست بۆ کرێکاران و نەبوونای ساەرچااوەی 
دابینکردنی پێویستیایە ساەرەتاایایەکاان و زۆر 
گرفتی دیکە، بووەتە هاۆی داخساتانای نااوەنادە 
پیشەیی و بەرهەمهێنەرەکان لەئێاران و زیااتار 
لە سەدان هەزار کەس بەوهۆیەوە بێکار بوون. 
ئەمەش بەئاااشاااکاارا و ڕاشااکااااوانە بەنااااوی 

فاااشاایاازماای دەسااەاڵتاای دیاانەوە ڕاسااتەوخااۆ 
ئیسالمی ئێران بەکردەوە ڕۆڵێکی زۆر نەرێانای 
وخااراپ ودژە ئاایاانااساااناای لەگەشااەی بااێااکاااری 
وبرسێتی و هەژاری و جیاوازی چایاناایەتای لە 
ئێران وکوردستاندا هەیە. لە حااڵاێاکادا چایانای 
کاارێااکااار و هەژاراناای کااۆمەڵااگە گاایاارۆدەی 
نەبوونی ژەمەنااناێاکە و ڕۆژانە بەباێ باوونای 
ئیمکانات وئاسایشی گیانی و سەالمەتای خاۆی 
هێزی شاان و باازوی خاۆی هەرزان فارۆش 
دەکااات بەکەمااتااریاان ناارئ تەنااهااا بااۆئەوەی 
مەمرەومەژی ژیانیاان باگاوزەرێانان. لەئاێارانادا 
بەگشتی چینێکی تر هەیە کەمینەنەن ئەویش کە 
چاایااناای الیەنااگااری مەالکاااناای دەسااەاڵتە، کە 
خاااانەوادەو مااانااااالنااای دەساااەاڵت  لەوپەڕی 
ژیااااناااێاااکااای شااااهاااانشاااایااای دادەگاااوزەریااان. 
لەکۆمەڵگەی ئێاران و کاوردساتاانادا جایااوازی 
چایاناایەتاای ڕۆژ بە ڕۆژ ڕوو لە زیاادبااوونەو 
دوکەڵی هەموو ساەرەرۆیای و مالاهاوڕیەکاانای 
مەالکانی فاشایازمای ئایاساالمای و ساەپاانادنای 
گەمارۆکاان دەچاێاتە چااوی خەڵاکای هەژار و 
چااایااانااای کااارێاااکاااار وچەوسااااوەی ئاااێاااران 
وکوردستانەوە وهەموو قاورباانایایەکاان تەناهاا 
چینی هەژار وکارێاکاارو زەحامەتاکاێاشاان دەی 

دۆخای ژیاانای خەڵاک و کااساباکااران و دەن. 
بازاڕیان لە کاوردساتاان لەباارودۆخاێاکای زۆر 
سااەخاات و خااراپاادا بەسااەر دەبەن. خەڵااک 

نیگەرانیی سەرەکییان ئەوەیە کە دەناگایاان بە 
هیچ شوێن و الیەنێک ڕاناگا و هەر ڕۆژێاکایاان 

باکەن   دەبێ بە ترس و دڵەڕاوکاێ دەسات پاێ
بهێنن. گەماارۆکاانای ساەر   بەکار و کۆتایی پێ

دووکانی لە ڕادە   ئێران، ئاوسانی دۆالر و کرێ
بەدەر، داخااراناای ساانااوورەکااان و کااێااشااە 
نێوخۆییەکاان، هەماوویاان بەیەکەوە هاۆکااری 
سەرەکیی دروستکردنی ئەم دۆخە و نیاگەرانای 
و دڵەڕاوکێی خەڵکی کوردستانە دۆخی خاراپای 
ئابووری، گوشارێاکای زۆری خساتاوەتە ساەر 
خەڵااکاای ئااێااران و بە تااایاابەت ڕۆژهەاڵتاای 
کاااوردساااتاااان، بەشااای زۆری کااارێاااکااااران، 
کارەکانیان لە دەسات داوە و کااساباکااران و 
دووکاااانااادار و تەناااانەت عاااارەبااااناااچااای و 
دەستگێڕانیش بە پێی پێویست ناتوانان باژیاوی 
ژیانی ڕۆژانەیاان دابایان باکەن. ئەو دۆخە لە 
ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەگەڵ چەنادیان 
خۆپیشانادان و نااڕەزایەتایای چایانای هەژار و 
کرێکار و کاسبکااران ڕوو بە ڕوو باووەتەوە، 
بەاڵم هاایااچ الیەنااێااکاای دەسااەاڵت خااۆی بە 
بەرپااارسااایاااار ناااازاناااێ و هەواڵاااێاااکااایاااش لە 
چارەسەرکردنی کێشەی ئەو خەڵکە لە گاۆڕێادا 
نااایااایە. بەردەوامااایاااش کااااتاااێاااک نااااڕەزایەتااای 
وخۆپیشاندانای خەڵاک هەباووە لەالیەن هاێازە 
ساااەرکاااوتاااگەرەکاااانااای ڕژێااامااای فااااشااایااازمااای 
ئاایااسااالماایاایەوە سااەرکااوتااکااراوە و بەخااوێاان 
خیابانەکان سوورکراوە و زیندانەکان پڕکاراون 
لەخەڵکی خۆپیاشاانادەرو نااڕازی بەبایااناوویای 

 ..جۆراوجۆر
پاااش سااەرکااوتەکاااناای  ڕابااردوو ناااڕەزایەتاای  
کرێکاران لەالیەن ڕژیمەوە، جارێکی تر دەستای 
پێکاردۆتەوە. کارێاکاارانای نەیشاەکەری حەفات 
تەپە ئەوا نازیاکەی دوومااناگە  لە مااناگارتانادا 
بەردەواماان، بە پەیااوەسااتاابااووناای کاارێااکاااراناای 
پااااڵوگەکاااناای باااشااووری ئااێااران و کاااشاای 
ئاایاااسااافەهاااان بە ماااانااگااارتااانەکاااان، ئااااساااتااای 

 .ناڕەزایەتییەکەیان بەرزتر کردۆتەوە
 گەشەی بزوتنەوەی کرێکاری لەئێران

ئەوەی کەپێویستە گریناگای پاێابادرێات و وەک 
خۆی پێشتیوانای باکارێات وبەردەوام لەپشاتای 
بااوەسااتاایاان و لەگەڵ هەنااگاااوەکاااناای بااڕۆیاان 
وشیارکردنەوەی جاۆراوجاۆری لەساەرباکەیان 
بۆئەوەی سوود و هەبوونی ئیرادە ئینسانیایەی 
بەهەبااووناای کاااریااگەری باااشااتاارەوە لەواڵتااان 
وکااۆمەڵااگاااکاااناای تاار سااوودی لەتااێااکااۆشاااناای 
جەماوەریادا وەرباگارن، ئەویاش بازووتانەوەی 

بزووتنەوەی کرێکااری زۆر  کرێکارییە لەئێران.
بەباشی خاۆی لەگەڵ روداوەکاانای ڕۆژ ناوێ 
دەکاتەوە گەشە بەخۆیی دەدات، بەردەوام ڕۆژ 
بە ڕۆژ بەبەرزکردنەوەی دروشمی ئینسانای و 
پێویستی ڕۆژانە و بە پێداگری زیااتارەوە و بە 
ڕێااکااخااسااتااناای باااشااتاارەوە، کەخااۆیااان باااشااتاار 
وچاالکتر ڕێکخراو دەکەن و بەکاری هاوپشاتای 
وهەماهەنگی زیاترەوە بزووتنەوەی کارێاکااری 

دێتە مەیدانی ناڕەزایەتیایەکاان بە جاۆڕیاک کە 
دەتوانین بلێان ئەم بازوتانەوە نەتەنایاا دەناگای 
ناڕەزایەتی خەڵک بە گشتی و چینی کارێاکاارە، 
بەڵاااکاااو و بەتەواوی هەناااگااااو دەناااێااات باااۆ  
ڕابەرایەتیکردنی بزوتنەوەکانی تری کۆمەڵاگەی 
ئاێاران کەلەداهااتاوودا بە دەساتەوەی باگارێاات 
وکاااۆمەڵاااگە ئااااراساااتە باااکاااات هەروەک ئەم 
بزووتنەوەکرێکارییە دەوێات. ئەم بازوتانەوەیە 
لەواقااایاااعااادا کە هەڵاااگاااری پەیاااامااای ئاااازادی 
وبەرابەری ویەکساااانااای یە، پەیاااامااای نااااباااۆ 
چەوسااانەوەو نااابااۆ دیااکااتاااتااۆریەتە، هەربااۆیە 
دەتوانین بڵێین ئەم بزووتانەوەی کارێاکااری یە 
دەنگی تەواوی خەڵگی ناڕازی کۆمەڵگای ئێاران 
و کوردستانی هەڵگرتووە. هەرچەندە زۆرتریان 
لەمپەرو گرفتی باۆساازکاراوەو سااز دەکارێات 
هەروەک زیاانااداناایااکااردن و ئەشااکەنااجەدان 
وکااوشااتاان و لەسااێاادارەداناای ئااازادیااخااوازان 
ویەکسانیخوازان و هەڵسوڕاوانی کارێاکااری و 
هەڵسوڕاوانی  نارەزایەتی وخۆپایاشاانادانەکاان، 
بەاڵم خۆخشبەختانە ئەم بازووتانەوەیە چاۆکای 
دانەوە، بەڵکو بەردەوام وەکو گاڕی ئااگار ڕۆژ 
لەدوای ڕۆژ بەهااێاازو ئاایاارادەیەکاای باااشااتاارو 
چاااالکااتاارەوە لەمەیاادانەکاااناای خاایااابااانەکااان 
ڕاستگۆیانەو دڵسۆزانە تێکۆشاان دەکەن. ئەمە 
زۆر پێویستە لەعێراق و باشووری کوردساتاان 
ولوبنان و واڵتان وناوچەکانی تر ساوودی لاێ 
وەربگرن و بەدواداچوون لەساەر تاێاکاۆشاانای 
باازووتاانەوەی کاارێاااکاااری ئاااێااران بااکەن و 
باڵوبکەنەوە، هەروەها زۆر باشتار و چااالکاتار 
وریایانەتر ڕێکخراو و حایازبە کاۆماۆنایاسات و 
چەپ وئازادیخوازو یەکسانیخوازەکانای ئاێاران 
وکوردستان وعاێاراق پشاتایاوانای وهااوپشاتای 
باکەن لەم بازووتاانەوەکارێااکااریایە ئایااناسااانایاایە 
لەئێران و سوود وەربگرن لەم جۆرە تێکۆشانە 
هاااوپشااتاای ویەکااگاارتااوویاایاایەی کاارێااکاااران 
وزەحمەتاکاێاشاانای ئاێاران خاۆیاان لەو جاۆرە 
پەرتەوازیاای و گاارووپ بەناادی و حاایااازب 
پەرستی بهاێانان هەناگااوی کارداری باناێان باۆ 
کااااری هااااوبەش وتاااێاااکاااۆشاااانااای هااااوبەش 
ویەکگرتووانەی دڵسۆزانە لەپێنااوی ڕووخاانای 
فاشیزمی ئیسالمی ئێران و هێنانەدی نان، کاار، 
ئااازادی حااکااومەتاای شااورایاای. لەعااێااراق و 
باشووری کوردستان قۆناغی ئێستاای خەڵاکای 
کرێکاارو زەحامەتاکاێاش و هەژارو چەوسااوە 
لەوپەڕی خراپی دایە. تەنانەت بەئااشاکارا ئەمە 
لەجایاهاانادا دەناگای داوەتەوە، کەکاۆمەڵااگەیەکە 
 بەرەوخوار هێڵی هەژاری و برسێتی ملادەناێات.

 ٠٣٠٣ی ٨نەتەوەیەکااگاارتااووەکااان لەمااانااگاای 
ڕاپۆتێکی ناوێای بااڵوکاردۆتەوە و هاۆشایااری 
توندەدات لەسەر زیاادباوونای ڕێاژەی هەژاری 
وبێکاری لەعێراق وکوردستاندا. لە ڕاپاۆتەکەی 
نێردەی نەتەوەیەکگرتووەکان لەعێراقدا هاتاووە 
کە ئاماژەی بە لێکەوتە سیاسی و ئابووری  و 
ژینگە و ئاسایشی کردووە کە مەتارسایایەکاانای 
هەبوونی قەیرانەکانی خستۆتە ڕوو. کەئاارامای 
کۆمەاڵیەتی الوازەو ڕەوشەکە ئاڵۆزە وڕێاژەی 
هەژاری بەشێوەیەکی بەرچاو  بەرز دەباێاتەوە. 
دەوڵەمەنداری و کۆکردنەوەی سااماان و پاارە 
لەعاێاراق و کااوردساتاان بەرهەمای لاێااکەوتەی 
ساایااسااتەماای کااۆنەخااوازو چەوسااێاانەرە کە 
ڕاشکاوانەو بەئاشکرا گەشە بەدزی وگەنادەڵای 
وچەتەیاای و تااااڵناای دەدات. جااا پااارەدارو 

ساماندار هەر کەس و هەر.. 

 کرانەوەی ڕازەکانی ژیانێکی باشتر
 با ڕابماڵین دەسەاڵتی چەوسێنەر     
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 پۆزش
بەهۆی هۆکارێکی تایبەتی 

“ ژن”لەم ژمارەیەدا گۆشەی 
مان نییە، بەو بۆنەیەوە داوای 

لێبوردن لە هەموو ژنان و 
پیاوانی یەکسانیخوازو 
سەرجەم خوێنەرانی 

خۆشەویستی بۆ پێشەوە 
 دەکەین...

 بەرپرسی گۆشەی ژن

 
لە سەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری 
ئیسالمی بزوتنەوە ڕەواکانی خەڵکی لەهەر 
دەرفەتێک کەڵکیان وەرگرتووە بۆ هاتنە 
مەیدان و ناو وتن بە دەسەاڵتی زۆردار و 
دیکتاتۆری ئێران. هەموو بزوتنەوەکان و 
هەموو ئەو تاکە ئازادیخوازانەی نا یان بە 
حکومەتی دیکتاتۆری وت هەردەم و لەهەر 
بارودۆخێک دا ملکەچ نەبوون و بێزاری 
خۆیان لەڕژیمی کۆنەپەرستی ئیسالمی ئێران 
دەربڕیوە و نا یان وتووە بەو هەمووزوڵم و 
زۆر و نادادپەروەریەی کە ساڵەهایە 
دەسەاڵت بە سەریدا سەپاندوون. کۆماری 
ئیسالمی لە ماوەی دەسەاڵتی خۆسەپێنی 
خۆیدا نەتەنیا هیچ ئاوەدانی و ژیانێکی بۆ 
خەڵک پێ نەبوو، بەڵکوو هەمیشە دوژمنی 
سەرەکی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی ئەو 
ناوچە بووە و لە هیچ پیالنێک بۆ دژایەتی 
تاکەکانی ئێران سڵی نەکردووە. هەر لە دانانی 
یاساگەلی جۆراوجۆر بەدژی ژنان و 
سەپاندنی یاسا سەدە ناوەڕەستیەکان بە دژی 
مرۆڤەکان کە لە ئەحکامی ئایینی قیزەونی 
ئیسالمەوە سەرچاوەی گرتووە، تا دزین و بە 
فیڕۆدانی سەروەت و سامانی ئەو والتە کە 
مافی خەڵکە. ساڵەهای سالە سەروەتی ئێران 
سەرفی گروپە توندئاژۆ ئایینیەکان بۆ دانانی 
هیاللی شیعە لەناوچە دەکرێ. خەڵک بەهۆی 
سەرەڕۆیی و ملهوڕیەکانی کۆماری ئیسالمی 
بۆ بەدەستهێنانی چەکی ناوکی و بەهۆی 
گەماڕۆ یەک لە دوای یەکەکان لە ئەوپەڕی 
بێدەرەتانی و هەژاریدا دەژین. داهاتی 
مانگانەی کرێکارێک لە ئێران یەک لەسەر 
سێی تێچووی ژیانی نییە، خەڵکی بەشە 
جۆراوجۆرەکانی کوردستان بەهۆی 
سەربزێوی و خۆڕاگریان لە بەرامبەر 
کۆماری ئیسالمی و بەهۆی تەریک 
خستنەوەی ئابووریان ڕوویان کردوە لە 
کۆڵبەڕی و بۆ بژیوی ژیانیان و پەیداکردنی 
پارووە نانێک ژیانی کۆڵەمەرگی و سەخت و 
تاقەت پڕوکێنی کۆڵبەریان بەسەردا سەپاوە و 
ڕۆژانە بۆ پەیداکردنی نانێک مەرگ ئەزمون 
دەکەن. ژنانی ئێران کە وەک هاواڵتی پلە دوو 
لەو والتە حیسابیان بۆ دەکرێ زیاتر لەو 
سیستمە دا بوونە قوربانی و بە هۆی 
نەبوونی و بێ دەرەتانی بە سەعاتی کاری 
زۆر وتاقەت پڕوکێن و حەقدەستی کەم کار 
دەکەن و ڕۆژانە لەو واڵتە کە بەرهەمی 
سیستمی ئیسالمی و پیاوساالرە سوکایەتیان 
پێ دەکرێ و توشی قەیرانی شوناس و 
خەمۆکی دەبن. منااڵن کە نەوەی داهاتو و 
هیوای هەر واڵتێکن بەبێ هیچ ئیمکاناتێکی 

مادی و مەعنەوی لە الیەن دەوڵەتەوە 
سەختی و ناخۆشی ئەزمون دەکەن و 
شەقامەکانی ئێران تەژیە لە مناالنی کار و 
ئەوپەڕی نابەپرسیارێتی کۆماری دژە مرۆڤ 
نیشان دەدات. الوانی ئێران بەهۆی بێ هیوایی 
و نەبوونی ئەمنیەتی کاری و گیانی تووشی 
خەمۆکی بوون و ڕویان لە مادەی سڕکەر 
کردووە و لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا بە 
دەیان الو و ژن و مناڵی ئەو والتە بە هۆی 
ئەو بارودۆخەی کە کۆماری ئیسالمی بە 
سەری دا سەپاندوون دەستیان داوەتە 
کردەوەی خۆکوژی و جەستەی خۆیان 
سڕیوەتەوە. توندوتیژی، هەژاری لە 
ڕادەبەدەر،خۆکوژی، مادەی سڕکەر، زوو بە 
شودانی کچانی مناڵ، کوشتن و دەیان 
دیاردەی لەوجۆرە ڕۆژ بە ڕۆژ پەرە 
دەستێنێ و بەدبەختی کۆمەڵگەی ئێرانی 
تەنیوە. ئەو گشتە قەیرانە و ئەو هەموو 
نەهامەتی و بەدبەختیە ڕوالەتی دزێوی 
دەسەالتی ئیسالمی ئێرانی بە خەڵک نیشان دا 
و ئێستا دژە خۆکەی واتە بزوتنەوە 
جۆراوجۆرەکان لە بەرامبەریدا ڕاوەستان و 
پایەکانی کۆماری سێدارەیان لەرزۆک 
کردووە. لەسەر بنەمای بیرۆکە و دروشمی 
کرێکارانی جیهان یەک بگرن ئێوە هیچ شتێک 
بێجگە لە کۆت و بەندەکانتان لە دەست نادەن 
لە نارەزایەتی و مانگرتنێکی بێ وێنە و 
بوێرانەدا دوای ئەوەی رێبەرانی کرێکاری کە 
هەڵگری ویست و داخوازیی هاوچینەکانیان 
بوون لە الیەن دەسەاڵتەوە دەست بەسەر 
کران و حوکمی ناڕەوایان بەسەردا سەپا، 
بەاڵم خۆڕاگریان بوو بە رینێسانسێک لە 
خەباتی مەدەنی و چینایەتی، کرێکارانی 
شەریکە و کارگەکان کە دەیان ساڵە هێز و 
باهۆزیان بە تاالن دەبردرێ ڕژانە سەر 
شەقامەکان و شەپۆلێکی نوێی لە خەبات و 

 خۆڕاگری هێنایە ئاراوە. 
ژنان ئەو توێژەی کە هەردەم لە الیەن 
دەسەاڵتەوە هەوڵی دوورخستنەوەیان دراوە 
و لە هەموو ماف و ئازادیەک بێ بەش بوون 
وەک هەمیشە هاوتەریب لەگەڵ هاوچینەکانیان 
و هاوشانی بزوتنەوەی کرێکاری کە ماف و 
ئازادی ژنان و یەکسانی ڕەگەزی هەردەم 
دروشمی سەرەکی بووە لە یەکەم ساتەکانی 
مانگرتن لەریزی پێشەوەی سەنگەری 
خۆڕاگری دا بوون و هاواری لە گەرو دا 
کپکراوی خەڵکەکەیان بەرز کردەوە و 
جارێکی تر دژایەتی خۆیان لەگەل کۆماری 
دژە ژن دەربڕی. ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ کرێکارانی 
کارگەو شەریکە و کەرتە جۆراوجۆرەکانی 
ئێران زیاتر بەو نارەزایەتیانە زیاد دەبن و 

بوێرانە هەموو حاکمیەتی کۆماری ئیسالمی 
دەخەنە ژێر پرسیار و داوای روخانی ڕژیم 
دەکەن. ناڕەزایەتی و بزوتنەوەیەکی 
شۆڕشگێرانە کە هەڵگری ویست و داخوازی 
هەموو تاکەکانی ئێران بە هەموو رەنگ و 
زمان و نەتەوەیەکە و داوای یەکسانی و مافی 
ڕەوای مرۆڤەکان دەکات بزوتنەوەیەک کە 
زەرورەتی هەر کۆمەڵگەیەکە و تاکە شۆڕش 
و خەباتێکە کە خەلک دەتوانن متمانەی پێ 
بکەن. شەپۆلێک لە قوالیی هەموو زامەکانی 
خەڵک لە ئێران هەموو شارەکانی تەنیوە. لە 
والتێک کە تەژیە لە کانگای ژێرزەوینی 
ونەوت وزە زۆرینەی هێزی برسی و وەزالە 
هاتوو کۆت و بەندی یەخسیریان پچڕاندووە 
ودەنگی زنجیرەکانیان گویی سەرانی کۆماری 
ئیسالمی کەڕ کردووە. ئەمە سەرەتای 
بزوتنەوەیە و بێگومان چینی کرێکار ڕۆژ بە 
ڕۆژ زیاتر خۆی لەگەڵ مانگرتنەکە رێک دەخا 
و تا ڕوخانی یەکجارەکی کۆماری ئیسالمی 
دەست لە خەبات هەڵناگرێ. ئێستا کاتی ئەوە 
هاتووە کە حیزبێکی کۆمۆنیستی و چەپ و 
ڕادیکاڵ بتوانێ ئەو مانگرتنانە بە رێکخستن 
بکات. پێویستە بزوتنەوە چەپەکانی دەرەوەی 
واڵت بە شێوەی خۆڕسک النی کەمی کارێک 
کە دەتوانن بیکەن سندوقی مالی بۆ ئەو 
کرێکارە ناڕازیانەی کە لەناوخۆن و بەهۆی 
دەنگ هەڵبڕینیان حەقدەستیان لێ بڕاوە دابین 
بکەن، پیویستە هەولی رێکخستنی زیاتری 
مانگرتنەکە بدەن تا جارێکی تر کۆماری 
ئیسالمی نەتوانێ لەباری بەرێ. پیویستە 
حیزبە چەپەکان سەرەڕای پشتگیری 
ناڕەزایەتییەکانی چینی کرێکار ناوەندێکی 
ماڵی بۆ دابینکردنی تێچووی محامی بۆ ئازاد 
کردنی رێبەرانی کرێکاری و دەست بە 
سەرکراوانی ناڕەزایەتییەکان دامەزرێنێ 
هەروەها پیویستە چاالکانی چەپ و 
ئازادیخواز بە دلسۆزی زیاترەوە تێچووی 
بژیوی ژیانی ئەو بنەماالنەی کە 
هاوژینەکانیان لە الیەن دەوڵەتەوە دەست 
بەسەر دەکرێ دابین بکەن، بێگومان ئەگەر 
کاری بە پراکتیک بکەن دەتوانن و دەکرێ. لە 
کۆتاییدا دەبێ بڵیین پێوستە هەموو تاکەکانی 
کۆمەڵگاکان بەو ڕاستیە بگەن کە تاکە ڕیگای 
ڕزگاری مرۆڤەکان نەمانی سیستمی 
سەرمایەداری و دامەزرانی سیستمێکی 

 سۆشیالیستیە...
 

حەوت تەپە پارامێتری خەبات، 
خۆڕاگری، ڕێکخستن و مانگرتن 

 بۆ بزوتنەوەکانی تر 
 

 هەتاو عەبدواڵهینووسینی: 

قوربانیانی 
توندوتیژی و ناموس 

 پەرستی

ی ئە مانگە کچێک بەناوی خەولە قادر. ٦٣بەرواری 
لە ناحیەی بەحرکەی سەر بە پارێزگای هەولێر 
لەالیەن برایەکەوە، کوژرا... هۆکاری کوشتنی ئەم 
کچە تەنها ئەوە بووە کە کەسێکی خۆشویستووە و 
ویستویەتی ژیانی هاوسەرگیری بە ئازادانە لەگەڵ 
خۆشەویستەکە دەست پێبکات، جێگای باسە 
خۆشەویستی ئەم کچە چەندین جار داخوازی ئەم 
کچەی کردووە، بەاڵم خیزانەکەی رەتیان کردۆتەوە. 
بکوژی ئەم کچە ڕایکردووە و پۆلیسیش دەڵێت 

 پەڕاوی لێکۆڵینەوەیان بۆ دۆسیەکەی کردۆتەوە.  

 هزاوی ژن، 
پێ.ەری 
 هزاوی 

 کۆمەڵگەەە!



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 15/8/2020( 81) ساڵی چوارەم، ژمارە

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 و هیوا ساڵح، حەکیم میرزا  

 كە گەڕایتەوە
 خەمی چرایەك دەنوسینەوە

 لەبەر ئاوێنەی ئەم هەموو بەیانیە
 تەمەڵەدا  

  پەڕەسێلكەیەكی
 تۆراوی سەر قەراغ دیوارەكەمان

 ئاشت دەكەینەوە
 چاوی چۆلەكە بێنازەكان دەڕێژین

 تەوقەیەكی قاوەیی دەدەین
 لەپرچی كوكوختیە دڵشكاوەكان

 

 كە گەڕایتەوە
خەمی هەناسەیەكی تێكشكاو 

 دەنوسینە وە
بەسەرهاتی ئاهێكی سەردی 

 خۆمان
 بۆ پیاوێكی فاڵچی پۆست دەكەین

 تۆهیچ مەڵێ
 من پێی دەڵێم

 ئەگەر شاعیر نەبومایە
 چۆن دەمهێشت

لەو دیوو پەنجەرەی ئەم دڵە 
 داگیرساوەمەوە
 سەیری سوراوی

 سەر لێوی شیعرەكانم بكەیت
 

 چۆن دەمهێشت
 لەژێر سێبەری درەختی  پەخشانە

 بێكراسەكانما دانیشیت
 چۆن دەمهێشت

  لەشەوی خەنە بەندانی شیعرەكانما
 ئامادەبیت

 

 ئاخ خودایە
 ئەگەر شاعیر نەدەبوم

دەمزانی  چۆن موو لەماست  
 دەربێنم

دەمزانی چ سەمایەكم  لەسەر 
 نوكی شمشێری

 ئەم زەمەنە ژەنگاویە دەكرد
دەمزانی چۆن خۆتم لەخۆتا 

 دەشكان
 خۆتم لەخۆتا پارچە پاچە دەكرد

  ئەگەر شاعیر نەبومایە
 

 كەگەڕایتەوە
 بەسەرهاتی پەردە و پەنجەرەیەكت

 بۆ دەنوسمەوە
خەمی ئاسكێكی عاشق دەخەینە 

 ڕستەوە
بزانین یەكسان دەبێت بەفیشەكی 

 ناو تفەنگی
 ڕاوچیەكی دووڕوو

 

 كە گەڕایتەوە
 باسی بێتۆیی و

چرا كوژراوەكەی ناو قەفەسەی  
 سنگمت  بۆدەكەم

 ڕوتبونەوەی
 مۆمێكی سەر مێزەكەمت

 بۆ دەخەمە ڕستە وە
 تۆ بڵێیت یەكسان نەبێت

 بەفوی پیاوێكی جادوو گەرە وە؟
 

 كەگەڕایتەوە
 خەمی ئەستێرەیەک و

 گورگێكی پیرت بۆ دەنوسمە وە
 ئاهی چەمە زستانەیەكت

 بۆ دەخەمە ڕستە وە
 بزانین یەكسان دەبێت

 بەهەڵپڕوكان؟
 

 كە گەڕایتەوە
 وەك خۆت دەتنوسمەوە
 وەك مەحمود دەروێش

بەخۆم و كوپێك قاوەی 
 زەیتونیەوە

 سەر مێزەكەت  پڕدەكەم
 لە هەناسەی مووبارەك و

 لە چرپە چرپی وەریو و
 لەبۆنی نانی تەنورەكەی دایكم

 

 تۆ دەنوسمەوە
 با خۆم بوەرێم

با  بەیانیەك ڕەشەبا وەك 
 قورئانەكەی

 ناودەستی باوكم
 خەتمم نەكات
 تۆم نوسیەوە

بەاڵم خۆم  بووم بەحەرفە 
 كوژراوەكانی

 ناو قەسیدەكانی مناڵیم
بووم  بەو زەردە خەنانەی 

 دەوەرێن
 نەكەسێك

 سەرپۆشێك دەدات بە سەر یاناو
 نە بارانێكیش

 هەڵیان دەگرێتەوەو
 نەبایەكیش

 دەیان پێچێتەوە
 

 تۆم نوسیەوە
 خۆم كوژامەوە
 تۆم داگیرسان  

خۆم بووم بەو قەسیدە یەی كە 
 باوكم

 زوو زوو  پێی  دە گوتم
 كوڕم  مەیان  خوێنەرە وە

 دارو دیوار گوێی هەیە
 دەنا  قەلەباچكە بێ ویژدانەكان

 هەراسانمان دەكەن
 

 تۆم نوسیەوە
 كەچی باڵندە ئەفسانەییەكان

 لەسەر قەراغی ڕۆحم ئاوازی
 تەفروتونابوونی منیان دەخوێند

 ئای خودایە چ گێژاوێكی پڕ گێژاوە
 ئەم هەناسە سەردانەی من

 چ بەسەر هاتێكی
 سەیرە شكاندنی

  شووشەی پەنجەرە بێپەردەكەی من
 

 دواتر وەك خۆت دەتنوسمەوە
 وەك خۆت  

 دەتخەمە چوارچێوەی
 قەسیدەیەكی خۆمەوە
بەاڵم الی پەخشانێكی 

 كەڵەگەتمەوە
 جێتناهێڵم

 ناشت كەمە دراوسێی
 دیوانێكی

 چاوو ڕەشم
 

************ 

 قەسیدەیبەشێکی تر لە 
 ئاهێکی سەرد

 کاری هونەرمەند هیوا ساڵح  

لەبەر دەرکی مزگەوتەکە ڕاوەستااباوویانە بەخاێار ااتانای نەو کەساانەماان 
 ..دەکردە کە دە اتن بۆ پرسەکە

ڕۆژنامەنووسێک لەڕیزی بەرانبەر کەوتە پێشچاومە نیاتار ناازانام چاۆن و 
بۆچی و لەبەر کا،ە شاانابەشاانای ناێامەی کەساوکااری ماردوەکە نەویا  
ڕاوەستابووە چاوی لەسەر  ەڵنەدەگرتمە زانیم دەمناس، و دەیەوێ قساەم 

 ..لەگەڵ بکات
کاتێک بانگی عەسریداە خەڵکەکە چوونە ژوورەوە بۆ نوێاژی جەمااعەتە 
وەخت،  ۆڵی پرسەو بەردەرکی مزگەوت چۆڵبووە کااکەی ڕۆژناامەناوو  

 : ات بۆالم
ــ "ساڵوت لێب،ە فرسەتێکی چاکاباوو چااوم پاێاتااناکەوتە زۆر خاۆشاحااڵ 

 "بووم
 "ــ "زۆر سوپا   اوڕێە منی   ەروا

 

دەمزانی کە دەیەوێ پرسیارێک بکاتە بەاڵم  ەرگیز لەو کات و شاوێانەداە 
 :لەو باوەڕەدا نەبووم پرسیارێکی لەو جۆرە بکاتە گوتی

ــ "لەڕاستیا نەمەوێ پارسایاارێاکات لاێاباکەمە چاوناکە دڵانایاام وەاڵماێاکای 
 "گونجاوت پێیە بۆ پرسیارەکە

 "ــ "نەی ناکرێ  ەڵیگری بۆ سەعاتێکی تر؟
ــ "تەنیا یەک پارسایاارەە حەزەکەم ناێاساتااە دەقایااەن لەم سااتە وەخاتەیاا 

 "بیکەم
 "ــ "فەرموو

 :بزەیەکی بەزۆر خستە سەر لێوەکانیە نەنجا زۆر بە ناسکیی پرسیی
 "!ــ "نیشــــق چییە؟

 

سەرم سوڕماە لەدڵی خۆمدا گوتمە ناخر توخوا نانەمە ڕۆژنامەنووسە یاان 
گوێرەکەە پرسیارەکە نەوەندە بێمانابوو لەو کات و شوێنەداە  یچم بۆنەکرا 
بەرانبەری بیکەمە بۆیە بەپێی کێشی عەقڵی خاۆی وەاڵمام دایەوەە تااقەتام 
نەبوو بەجوانی بۆی شیاباکەمەوەە یاان نەوەی دەیازانام لەساەر چەماکای 

 :نەشق پێیبڵێمە بە شێوازێکی بازاڕیە وەک نەو بە ناسکی گوتم
 "ــ "نیشق ناوێتەبوونە

 "ــ "واتە چۆن
 "ــ "واتە جووتبوون

 "ــ "یەعنی چۆن جوتبوون؟
 "!ــ "یەعنی تێخەولێخە

 

کاکەی ڕوژنامەناوو ە وەک نەوەی کاارەباا بایاگارێ واباووە بە نەرمای 
تەماشایەکی کردم و بزەی سەر لێوەکانی کەوتە خوارە نیتر بێانەوەی یەک 

 .وشە بڵ،ە مزگەوتەکەشی بەجێهێشت
................... 

دوو ڕیزی بەرانبەر 
 بەیەک                    

  هراە حەتەن

 حەکسم مسرزا

 بەرهەمی نوێی هونەرمەند 
 هیوا ساڵح
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1 

باوکم کریکاری مەعدەنی 
 بەرد بوو

 :هەمیشە دیووت
 !خوزگایە

 ڕۆژێک لە ڕوژان
 توانی بایەم

 الشەی سەرمایەدارم
وە ک بەرد پر لە باروت 

 کردبایە
 هەر الشەیەکم

بو ماڵە هەژاریک فڕێ 
 دابایە

 ئەوکات مناڵی هەژاران
بە خوشی و پێکەنینەوە 

 کایەیان پێکردبایە
 وە هیچ کەس نەیتوانیبا

 !!بێڕێزی بە هەژار بکا؟؟
 !!بێرێزی بە نان بکا؟؟

 

2- 
 :بە باوکم ووت

 !بابەگیان
 !!هەژاری یانی چی؟؟

 وتی: ڕۆڵەکەم
هەژاری یانی: نەخوشێکی 

 چارەسەر نەکراو
لەسەر سایەی 

 سەرمایەدار
 

3- 
 !خوزگایە

 هەژاری تەنیا
 یەک کەس بوایە

تاکوو کوشتبام و ئیتر 
 هیچ کات

 !!سەری هەڵنەدابایە؟؟
4- 

 :بۆ ئەوەی بزانیت
سەرمایەدار چەند خوێن 

 مژە
 سە یری"زەرو بکە"

 کە چۆن تینویتی خۆی
 !!بەخوین دەشکێنێ؟؟

 

5- 
 لە کواڵنێک
 خواو ژنێک

 روبەڕووی یەک بوونەوە
 خوا بەشەرمەوە

سەری داخست و 
 ڕۆیشت
 !ژنەکەش

بە هەموو وزەو توانای 
 خوی

سێوی قەپ لێدراوی 
 !!هاویشتی؟؟

 

7- 
 هیچ بووم گرینگ نییە

جیهانی عیلم و 
 تەکنولۆژی

 کاتێک کە دەبی
رۆژی سەدجار بمری و 

 بژی
بۆ بەدەست هێنانی 

 پاروە نانێک
وێنی: ەسەر دابن»

 بۆهەموو ناپیاوێک
 

8- 
 منالیکی هەژار

 کوتی: بابە گیان
چەند «کولێرە»ئەدی 

 برگەیە؟
 گوتی: ڕوڵە گیان

 …لەسەری مەڕۆ
 برگە ناکری «کولیرە»

 !!مەیل دەکری؟؟
 !!مەیل دەکری؟؟

 خالید بایەزیدی

٠٢٠٢ 

 ناسنامە
 تۆ ئازادی،

 .. چیتوو چۆنی
 بۆ من هیچنین،

 خاک و
 واڵت و

  و وه ته نه
 ! . ت و .. دین وڵه ده

 .. شێ بۆ تۆ شانازیبن ئه
 شانازی،  بۆمن بۆته

 سۆشیالیزم و
 .. مارکسیزم و کرێکاری

 ویستی و خۆشه
 . تی مرۆڤ و مرۆڤایه

 . م ئێ من ئاوام چیبکه
 تۆش ئازادی،

 بی چیتوو چۆن ئه
 

Ahmad jwankar 

 ناسنامە
  ەحمەو ج.اهکهر

کەلتوور و ئایدۆلۆژیا و 
 ئەخالق

و بێمافیەکی ئاوا لەڕادەبەدەر ی ژێر  چەوساندنەوە و جیاکاری 
سایەی نیزامی سەرمایەداری بەشێوەیەکی ئاوا زەق و ئاشکرا، 

و ڕەزامەندیی خودی کۆمەاڵنی بەرینی  بەبێ تەسلیم بوون 
چەوساوە و بە ڕەوا لەقەڵەمدانی ئەم پەیوەندیە چەوسێنەرایە لە 
زەینی خودی قوربانیانیدا ناتوانێ خۆی بە پێوە ڕابگرێ. پاساوکردنی 

و، ترساندن  ئەم هەلومەرجە و، بە ئەزەلی و ئەبەدی لە قەڵەمدانی 
و سڵەماندنەوەی ژێردەستانی کۆمەڵگە لە یاخیبوون لە دژی ئەم  

و  و کەلتووریی  پەیوەندیانە، ئەمانە ئەرکەکانی ڕووبینای فیکریی 
و ئەخالقیی  ئەخالقییە لەم کۆمەڵگەیەدا. جبەخانەی کەلتووریی 

و ڕزگاریی ئینسان یەکجار گەورە و  بۆرژوازی لە دژی ئازادی 
سەرسوڕهێنەرە. بەشێک لەم ئامڕازانە لە چاخە کۆنەکانەوە بە 
میرات ماونەتەوە، بەاڵم بە پێی پێداویستیەکانی کۆمەڵگەی 

و مەزهەبە  و دەمەزەرد کراونەتەوە. دین  بۆرژوایی ئارایش 
جۆراوجۆرەکان، سۆز و دەمارگیریە ئەخالقیە ساویلکانەکان، 

ڕەگەزپەرستی، نەژادپەرستی، پیاوساالری، هەموو ئەمانە بەدرێژایی 
و کەلتووریەکانی چینە دەسەاڵتدارەکانی  مێژوو چەکە فیکری 

و ملکەچکردنی جەماوەری  کۆمەڵگە بوون بۆ کپکردن 
زەحمەتکێشی کۆمەڵگە. هەموو ئەمانە بە بەرگی تازە و توانای 

تازەوە، لەسەردەمی ئێمەدا خزمەت بە پارێزگاری کردن لە 
و دەسەاڵتدارێتی بۆرژوایی دەکەن لە مەترسی  خاوەندارێتی 

هۆشیاربوونەوە و وریابوونەوە و ڕەخنەی چینی کرێکار و 
 کۆمەاڵنی چەوساوە.
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بۆپێشەوە: هەلومەرجی سیاسی کوردستان 
ڕوو لە ئاڵوگۆرە، خواستی ڕاماڵینی دەسەاڵت 
تادێت بەرین دەبێتەوە، چۆن دەکرێت خواستی 

 ڕاماڵین بگۆردرێت بە بزووتنەوەی ڕاماڵین؟

بەبڕوای من گرنگترین موحسین کەریم: 
مەسەلە لەوەی بزوتنەوەیەکی جەماوەری بۆ 
ڕاماڵینی دەسەاڵتی میلیشیایی بۆرژوازی کورد 
بەڕێببکەوێ ئەوەیە کە جەماوەر بە کردەوە 
دەستبەرێت بۆ کردەی سیاسی بۆ ڕامالێنی 
ئەم دەسەاڵتە.. کردەی سیاسی جەماوەرییش 
پێویستی بە جۆرێك لە خۆڕێکخستنی 
جەماوەریە و بەبێ رێکخستن ئیمکانی ئەو 
کارە سەختە یان هەر نییە.. هەنگاوی 
یەکەمیش لەم نێوەدا ئەوەیە کە هێزێك یان 
هێزگەلێك هەبن کە هەم خواستی ڕاماڵینی ئەم 
دەسەاڵتەیان هەبێت و هەم هەنگاوی بەکردەوە 
بنێن بۆ جێبەجێکردنی ئەم ئەرك و وەزیفەیە و 
بتوانن النی کەم بەشێك لە جەماوەر لەدەوری 

خۆیان و بۆ ئەم ئامانجە کۆبکەنەوە و 
سیاسەت و بەرنامەی سیاسی ئەو هێزە یان 
هێزانە بگۆڕدرێن بۆ پراتیکی ڕۆژانەی 
جەماوەر... واتە ئەوەی ئەو هێزانە دەیڵێن و 
دەیکەن، ببێتە بەشێك لە جموجوڵی سیاسی 
جەماوەری و لەخوارەوەو لە سەرجەم 

 -ئیداری -مەیدانەکانی ژیانی سیاسی
خزمەتگوازری دا جەماوەری ناڕازی و 
شۆڕشگێرو  رێکخراو هەنگاو بەهەنگاو 
ژێرپێی دەسەاڵت خاڵی بکاتەوەو 
دەسەاڵتدارێتی خۆی لەڕێگای ئەنجومەنە 

 شۆرشگێرو شوراکانەوە دابمەزرێنێ. 

بۆپێشەوە: ئەو دەسەاڵتەی پێویستە جێگای 
دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد بگرێتەوە، چ جۆرە 

 دەسەاڵتێکە؟

بە بڕوای من ئەو دەسەاڵتە موحسین کەریم: 
تەنها دەبێ دەسەاڵتێك بێت کە لەسەر بنەمای 
دیموکراسی ڕاستەوخۆ دامەزرابێت. 
دەسەاڵتێك کە نەخشی جەماوەر لە ژیانی 

کۆمەاڵیەتیدا مسۆگەر بکات. ئەویش  -سیاسی
لە چوارچێوەی سیستەمی پەرلەمانی و 

نوێنەرایەتیدا مومکین نییە.  -دیموکراسی
هەڵبەتە سیستەمی سیاسی ئێستای کوردستان 

پەرلەمانی نییە،  -سیستەمێکی نوێنەرایەتی
بەڵکو ئەوەی هەیە تەنها کاریکاتۆرێکە لە 
پەرلەمان و نوێنەرایەتی بۆرژوازی. لەڕاستیدا 
ئەوەی لە کوردستان هەیە دەسەاڵت و 
حکومەتی حزبی چەکدارە و میکانیزمی چەك و 
هێزی میلیشیا حوکم دەکات بەسەر هەموو 
جومگەکانی سیاسەت و دەسەاڵت و یاساو 
ئابوری و دادگاو و ژیانی کۆمەاڵیەتیدا بە 
گشتی! دەسەاڵتی شورایی، یان حکومەتی 
شوراکانی خەڵك تەنها ئەڵتەرناتیڤێکی 
حکومەتیە کە لە ڕوانگەی بەرژەوەندی 
خەڵکەوە دەکرێ جێگای دەسەاڵتی ئێستا 
بگرێتەوە. دەسەاڵتێك کە ژیان و سەالمەتی و 
خۆشگوزەرانی و ئایندەیەکی ڕووناك و 
شادمان بۆ خەڵكی کوردستان فەراهەم و 
مسۆگەر بکات تەنها دەسەاڵتی شوراکانی 

 خەڵکی کوردستانە.  

بۆپێشەوە: ڕۆڵی چەپ و کۆمۆنیستەکان لە 

هەلومەرجی ئێستادا چییە؟ چۆن دەتوانن ڕۆڵی 
سەرەکی بگێرن و ڕێگە نەدەن لە سبەینێی 
هەر ئاڵوگۆڕێکدا هێزی سیاسی بۆرژوازی تر 
دەستکەوتی ڕاپەڕینی جەماوەری بە قازانجی 

 خۆیان بدزن؟

من پێموایە بۆئەوەی موحسین کەریم: 
کۆمۆنیزم بتوانێ ڕۆڵی پێشڕەوانەی خۆی 
بگێڕێ، دەبێ ببێتە ئەو هێزو الیەنە سیاسی و 
حزبیەی کە ڕابەری ئەم ئاڵوگۆڕە سیاسیە بۆ 
جەماوەر مەیسەر دەکات. هەر کەسێك و 

گروپێك خۆی بە چەپ و کۆمۆنیست ناوزەد 
دەکات، دەبێ کاری سەرەکی و یەکەمی ئەوە 
بێت کە چۆن ئەم ڕابەریە سیاسیە دابین 
دەکات. ئەم پرسەش مەسەلەیەکی تیۆری نییە، 

عەمەلیە. پرسی سەرەکی  -بەڵکو سیاسی
کۆمەڵگەی کوردستان کۆتاییهێنانە بە 

دەسەاڵتی ئێستا. هەر هێزێك بتوانێ بە 
کردەوە وەاڵم بەم پرسە بداتەوە دەتوانێ 
جەماوەر لەگەڵ خۆیدا بەرێت.. بێگومان ئەم 
کارە ئاسان نییە، بەاڵم ئەرکی هەر هێزو 
حزبێکی کۆمۆنیستە کە خۆی بۆ بەجێگەیاندنی 
ئامادەبکات، دەنا لە پەراویزی ڕووداوەکان و 
کۆمەڵگەدا دەمێنێتە و جەماوەریش بە ناچاری 
پاڵ دەدەنە پاڵ هێزێکی بۆرژوازی کە پێیانوایە 
لە نەبوونی هێزكی کۆمۆنیستی لەوجۆرە، 
دەتوانێ هەنگاوێك لە ئومیدەکانیان نزیکیان 

 بکاتەوە.. 

بۆپێشەوە: ڕوخاندن و هەڵپێچانی دەسەاڵتی 
میلیشیایی و حزبی، زۆر جیاوازە لە ڕوخاندنی 
دەسەاڵتێکی حکومی... میکانیزمەکانی وەالنانی 

 دەسەاڵتی میلیشیایی و حزبی چییە؟

وەکو خۆشتان دەڵێن موحسین کەریم: 
پاکردنەوەو ڕاماڵینە... ڕوخاندنی حکومەت و 
دەوڵەتێکی ئاسایی بۆرژوازی جیاوازە لە 

کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی ئەحزابی چەکدار و 
میلیشیایی بۆرژوازی.. ڕاماڵین واتە ئەوەی کە 
دەبێ رۆژێك لە ڕۆژان جەماوەر بەو بڕوایە 
بگات کە لە شوێنێکەوە دەست پێبکات و 
هەنگاو بە هەنگاو  دەسەاڵتی ئەوان پاك 
بکاتەوە و دەسەاڵتی جەماوەری خۆی 
دابمەزرێنێ.. ڕەنگە ئەمە پرۆسەیەکی خێرا 

سەربازی  -نەبێ، بەڵکو پرۆسەیەکی سیاسی
تاڕادەیەك درێژەماوە بێت کە ڕەنگە چەند 
مانگ بخایەنێ و ڕەنگە سەرەتا لە 

ناوچەیەکەوە دەست پێبکات و بەرەبەرە 
بگوازرێتەوە بۆ ناوچەکانی دیکە.. مەبەستی 
من ئەوە نییە کە پرۆسەکە شەڕێکی چەکدارییە 
لەگەڵ ئەو حزبە چەکدارانەدا... بەڵکو داماڵینی 
ئەوانە لەدەسەاڵت لەهەر شوێنێکەوە مومکین 
بوو، لەڕێگای سازدانی ئۆرگانەکانی خەڵکەوە 

لە خوارەوە و ڕاکێشانی هێزەکانی ئەو 
حزبانەیە بۆناو جەماوەر و وەستان لەپاڵ 
کەسوکاری خۆیاندا و پاراستنی دەسەاڵتی 
خەڵکە لە هێرش و پەالماری چەکداری ئەو 
حزبانە کاتێك ویستیان پەالماری خەڵک و 
ئۆرگانەکانی دەسەاڵتدارێتی جەماوەری کە 

 پێکهاتوون بدەن.. 

بۆپێشەوە: ڕۆڵی چینی کریکار لەبزووتنەوەی 
هەڵپێچانی دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردا چییە؟ 
چۆن دەکرێت ڕۆڵی رابەری شایستەی خۆیان 

 بگێرن؟

ئەوەی کە زیانلێکەوتووی موحسین کەریم: 
سەرەکی و ئەوەڵ و ئەخیری دەسەاڵتی 
کوردایەتی و بۆرژوازی کوردە چینی کرێکاری 
کوردستانە. ناڕەزایەتی و نەفرەتێك کە لەم 
دەسەاڵتە هەیە، لەالیەن چینی کرێکارو خەڵکی 
زەحمەتکێشەوەیە، دەنا بۆرژوازی و 
تاڕادەیەك وردەبۆرژوازی کورد، ئەوەندە 
ناڕەحەت نییە لەم دەسەاڵتە بەقەدەر ئەوەی 
کە پێیانوایە خیانەتی لە پەیامەکەی خۆی 
کردوە؛ واتە خیانەتی لەبەهاو بنەماکانی 
کوردایەتی کردوە. بۆیە خواستی کۆتاییهاتن بە 

میلیشایی کورد خواستی  -دەسەاڵتی بۆرژوا
جەماوەری کرێکارو زەحمەتکێش و 
کەمدەرامەت و برسیکراوە و هەر ئەوانیش 
دەتوانن ئەم خواستە بکەن بە بزووتنەوەیەکی 

جەماوەری بەکردەوە بۆ کۆتاییهێنان  -سیاسی
بەم دەسەاڵتە مشەخۆرو چەوسێنەرە... 
تەنانەت زۆربەی ناڕەایەتی و خۆپیشاندانەکانی 
کوردستان لەالیەن ئەوانەوە ئەنجام دراوە، 
بەاڵم خاڵی الوازی چینی کرێکارو 
بزوتنەوەکەی لەوەدایە کە تا ئێستا بەشێوەی 
 -رێکخراو و وەکو بزوتنەوەیەکی سیاسی

چینایەتی سەربەخۆ نەهاتۆتە مەیدان و 
نەخشی نەگێڕاوە. چینی کرێکارو بزووتنەوەی 
کرێکاریی لە کوردستان بۆئەوەی کۆتایی بە 
نایەکسانی و ستەمی ئابوری و  بێمافی 
سیاسی و یاسایی بەرامبەر بە چینی کرێکارو 
جەماوەری بێبەش و زەحمەتکێش و سەرجەم 
توێژە هەژارو ستەملێکراوەکانی کوردستان 
بهێنن، دەبێ یەکەم مەرجی بەئاکام گەیشتنی 
ئەم نەخشەیان جێبەجێ بکەن، ئەویش 
سەرکەوتنە بەسەر الوازی رێکخراوەیی و 
سیاسی چینی کرێکار.. بەبێ رێکخراوبوونی 
سیاسی و جەماوەری، چینی کرێکار و 
بزووتنەوەی کرێکاری ناتوانێ نەك کۆتایی 
بەم دەسەاڵتە بهێنێ، بەڵکو ناتوانێ هەنگاوێك 

بە ئاراستەی باشبوونی ژیان و گوزەران و 
بەدەستهێنانی مافە یاساییەکانی بنێت! حزبی 
سیاسی و رێکخراوەی جەماوەری دوو ئەداتی 
کارسازی شۆڕش و هەرجۆرە جموجوڵێکی 

 سیاسی و جەماوەری چینی کرێکارن.

لێکەوتووی سەرەکی و  کە زیان موحسین کەریم: ئەوەی
 ئەوەڵ و ئەخیری دەسەاڵتی کوردایەتی و بۆرژوازی کوردە

  ...چینی کرێکاری کوردستانە
 

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز موحسین کەریم جێگری سکرتێری کۆمیتە 
ناوەندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان سەبارەت بە هەلومەرجی 

 کوردستان و پرسی ڕاماڵینی دەسەاڵت...

میلیشایی کورد خواستی جەماوەری کرێکارو  -خواستی کۆتاییهاتن بە دەسەاڵتی بۆرژوا
زەحمەتکێش و کەمدەرامەت و برسیکراوە و هەر ئەوانیش دەتوانن ئەم خواستە بکەن بە 

جەماوەری بەکردەوە بۆ کۆتاییهێنان بەم دەسەاڵتە مشەخۆرو  -بزووتنەوەیەکی سیاسی
 چەوسێنەرە... 

چینایەتی  -خاڵی الوازی چینی کرێکارو بزوتنەوەکەی لەوەدایە کە تا ئێستا بەشێوەی رێکخراو و وەکو بزوتنەوەیەکی سیاسی
سەربەخۆ نەهاتۆتە مەیدان و نەخشی نەگێڕاوە. چینی کرێکارو بزووتنەوەی کرێکاریی لە کوردستان بۆئەوەی کۆتایی بە 

نایەکسانی و ستەمی ئابوری و  بێمافی سیاسی و یاسایی بەرامبەر بە چینی کرێکارو جەماوەری بێبەش و زەحمەتکێش و 
سەرجەم توێژە هەژارو ستەملێکراوەکانی کوردستان بهێنن، دەبێ یەکەم مەرجی بەئاکام گەیشتنی ئەم نەخشەیان 

 جێبەجێ بکەن، ئەویش سەرکەوتنە بەسەر الوازی رێکخراوەیی و سیاسی چینی کرێکار.. 
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بۆپێشەوە: الیەنێکی هەرە بەهێزی هەر 
بزووتنەوەیەکی شۆرشگێڕانە، یەکگرتوو بوون 
و رێکخراوبوونی جەماوەری کرێکارو خەڵکی 
بێبەشە، هۆکاری نارێکخراوبوونی چینی 
کرێکار و توێژە کۆمەاڵیەتییەکان لە 
ڕێکخراوەی سەربەخۆی خۆیاندا، بۆچی 

 دەگەرێتەوە؟

مێژووی بزووتنەوە تاهیر حاجی حەسەن: 
کرێکاریەکان لەنێو ناڕەزایەتیەکانیان دژ 
بەخاوەنکار یان دەوڵەت و سیستەمی 
سەرمایەداریدا، هێندەی مێژووی 
سەرمایەداریە. چونکە خودی سیستەمی 

سەرمایەداری بەرهەمهێنەری خودی چینی 
کرێکاری داماڵراو لەهەر ئامرازێکی 
بەرهەمهێنانە کەلەڕێیەوە بتوانێت بژێوی خۆی 
پێ پەیدا بکات، بۆیە تەنها ئامرازێک هەیبێت 
فرۆشتنی هێزی کارەکەیەتی بەخاوەنکارو 
دەوڵەتی چینی سەرمایەداری چەوسێنەری 
وێڵ بو بەدوای قازانج و کەڵەکەی سەرمایەی 
زیاتردا. بێگومان چینی سەرمایەدار قازانج و 
کەڵەکەی بەشی زۆری سەرمایەکەی لەڕێی 
دزینی بەشەرعی کراوی هێزی کاری 
کرێکارانەوەیە، یانی هەر لەساتەوەختی بونی 
سەرمایە و پارەو دەوڵەت و بانک و هێزو 
دامودەزگا جۆراوجۆرەکانی، کرێکاریش 
وەستاوە و بوون دەدات بەچینی 
سەرمایەداری، لەڕێگەی بەناچاربوونی بۆ 
فرۆشتنی هێزی کارەکە، تا خۆی و ماڵ و 
منداڵی پێ بژێنێت. ناڕێکخراوبوونی چینی 
کرێکار، لەالیەک پەیوەستە بەو هەلومەرجە 
ماتەریاڵیانەوە کەپێگەی خودی چینەکەی تێدایە 
و ئاستی گەشە و شێوازێکی بەرهەمهێنان 
کەلەهەر کۆمەڵگەیەکدا پێی گەیشتوە، 
لەالیەکیترەوە، ڕۆژانە چینی کرێکار لەالیەن 
زیاد لەمیدیایەک و زیاد لەسەدان دامودەزگای 
سەرخانیەوەی تایبەت بەدەوڵەتی 
سەرمایەداریەوە، هەڵدەخەڵەتێنرێت و بەرەو 
ئاراستەیەک دەبرێت کەدوریان دەخاتەوە 
لەپێگەی هۆشیاری سیاسی چینایەتی خۆیان. 
ئەو ئەرکە مێژووییە بۆ هۆشیار کردنەوەی 

چینی کرێکار، و ڕێکخراوبوونیان تادەگات 
بەخاڵی پڕ مەبەست و ئامانجدار، پێدانی 
ئاسۆی سیاسیە بەو چینەی خۆی لەواقعدا 
هەڵسوڕێنەری ژیانە، ئەویش بوونی حزبی 
پێشڕەوی خودی چینی کرێکارە. بەاڵم لەوەی 
بپرسین، بۆچی حزبی سەربە چینی کرێکار، 
نەیتوانیوە ئەو دەورە مێژووییە بگێڕێت و 
زۆرجار لەژێر ئەوناوەدا، حزب هێندەی 
خزمەتی بەپێگە سیاسیەکە و مەرامی تایبەتی 
خۆی کردوە، بەوئەندازەیە خزمەتی بەهۆشیار 
کردنەوەو ڕێکخراوبوونی خودی چینی کرێکار 
نەکردوە. ئاوا حاڵەتێکیش لەمێژووی خەباتی 
سیاسی چینی کرێکاردا، بەپێی قۆنا  و ساتە 

مێژووییەکان، لەهەر واڵتێکدا جیاوازە. 
لەهەرێمی کوردستان و عێراقدا، چینی کرێکارو 
خەڵکی زەحمەتکێش و جوتیاران، هەمیشە 
لەالیەن ئەحزابی چینی بۆرژواو توێژی 
سیاسی وردە بۆرژواوە، وەک پارویەکی 
ئاسان وابوەو درێغیان نەکردوە 
لەهەڵخەڵەتاندنی ئەو چینەدا، بێگومان، ئەوەیش 
ڕەنگدانەوەی ئاستی ئەو شێوازە 
لەبەرهەمهێنانە کەلەواڵتێکی وەک عێراق و 
کوردستاندا بوونی هەبووە. حزبی شیوعی 
عێراق، ئەگەر بەپێی ئەرکێکی مێژوویی 
کەلەسەر شانیەتی، دەبوایە، ئێستا پێشڕەوێکی 
گەورە بوایە لەنێو چینی کرێکاری عێراق و 

کوردستاندا، کەچی تاهاتووە، لەپاشەکشێدا 
بووە و بووەتە بارێکی قورس بەسەر خۆی و 
بەسەر چینی کرێکاریشەوە، ئێ لەبەرانبەردا، 

بەرەی ناسیۆنالیزم و مەزهەبی و دینی 
توانیویانە پێگەی ناهۆشیارانەی چینی کرێکار 
بەکاربهێنن و لەپێناو خۆیاندا بەکاریان بهێنن. 
دواتر حزب وڕێکخراو گەلی چەپ و 
کۆمۆنیستی کەزیاتر لەدوای ڕاپەڕینی بەهاری 

وە زیاتر دەرکەوتن لەنێو  ٦٩٩٦ساڵی 
کۆمەڵگەدا، ئەوانیش گەرچی بۆ قۆناغێک 
توانیان تائەندازەیەک جێ دەستیان لەنێو چینی 
زەحمەتکێشی کوردستاندا دابنێن، بەاڵم بۆ 
دواجار، جیابونەوە و لێکترازانی گروپی و 
دابڕان و دەرچونی کادرەکانی سەر بەو بەرە 
کۆمۆنیستیە ڕووە و واڵتانی ئەوروپا، 
هێندەیتر، کارئاسانی کرد بۆ ئەحزابی 

ناسیۆنالیستی و ئیسالمی تابەئاسانی چینی 
چەوساوەی هەرێم و عێراقیش لەبەریەک 
هەڵبوەشێننەوەو دەرگیریان بکەن، لەنێو 
بەرژەوەندیەکانیاندا. لەبیرمان نەچێت، جەنگی 
دڕندانەی ڕژێمی بەعس لەهەشتاکانی سەدەی 
ڕابردوو لەگەڵ دەوڵەتی ئاخوندەکان ەجمهوری 
ئیسالمی ئێران. و هیالک کردنی 
چینەچەوساوەکان و داڕمانی ژێرخانی 
ئابوری، و دواجار جەنگی دەوڵەت دژبە 

تا دەرئەنجامە  ٦٩٩٣دەوڵەتی کوێت لەساڵی 
وێرانکاریە گەورەکەی ئیمپریالیزمی ئەمریکی و 
هاوپەیمانەکانیان لەجەنگێکی وێرانکارەدا 
کردیانە سەر گەلی عێراق، هێندەیتر ئەو 

چینەچەوساوەیەی نامۆ کرد بەژیان و 
پێگەیەکی کۆمەاڵیەتی کە هەیبوو. ئەو جەنگە 
تائێستایش تەواو نەبووەو ڕۆژانە لەالیەن 

شەریکات و هێزە تااڵنچیەکانیانەوە، سامانی 
گشتی کۆمەڵگە دەدزن و ژیان و گوزەرانی 
زۆرینەی داماڵراو لەپێگەی بەرهەمهێنان و 
کردنیان بەچینی زیادە و بەرخۆر، کارێکی وا 
دڕندانەیان دژی ئەو چینەبەرهەمهێنەرە کردوە، 
کەهەڵوەشاندنەوەی کۆمەاڵیەتی چینەکەی 
بەشوێن خۆیدا هێناوە. جائێستایش هەرداوا 
دەکرێت کەئەو چینە بەئەرکی مێژوویی خۆی 
هەستێت و شۆڕشی کۆمەاڵیەتی خۆی بەرپا 
بکات لەدژی کۆی دەوڵەتی 
چینەچەوسێنەرەکەی سەرمایەداریە ناوخۆی و 
دەرەکیەکان. بەاڵم ئاخۆ، گەر حزبێکی 
پێشڕەوی تەواو خاوەن ئاسۆی سیاسی 
سۆسیالیستی لەئاست ئەرکێکی واقورس و پڕ 
لەخۆڕاگری بوونی نەبێت، چۆن چینی کرێکارو 
خەڵکی زەحمەتکێش دەتوانێت خۆی ڕێکخراو 
بکات و دەست ببات بۆ بەرپاکردنی شۆڕشی 

 کۆمەاڵیەتی؟

بۆپێشەوە: چۆن دەڕواننە ئەو بۆچوونەی  
کە بۆ ڕزگار بوون لەدەسەاڵتی بزووتنەوەی 
کوردایەتی، چاویان بڕیوەتە دەسەاڵتی 
ناوەندی و بەغدا؟ ئایا ئومێد و پشت بەستن و 

 چاوبڕینە دەسەاڵتی بەغدا، ڕێگا چارەیە؟

ئەحزابی بەرەی تاهیر حاجی حەسەن:  
ناسیۆنالیزمی کوردی لەگەڵ ئەو ئەحزابە 
ناسیۆنالیستی و مەزهەبی و دینیانەی دەوڵەتی 
عێراقی دوای ڕژێمی سەدامیان دامەزراندوە، 
تەواوکەری یەکترن و ئەوان؛ بەپێی 
بەرژەوەندیە ئابووری و سیاسیە 
چینایەتیەکانیان، لەیەکگرتنیان لەگەڵ دەوڵەتی 
ناوەندی یان جیابونەوەیان، ئەوا قازانج و 
بەرژەوەندیەکی بۆ زۆرینە چەوساوەکەی نێو 
کۆمەڵگەی عێراقی و کوردستان نابێت. ئەوان، 
خۆیان یانی هەردوالیان هەڵسوڕێنەری 
چەتەگەری و تااڵنچێتی بەرژەوەندی شەریکاتە 
گەورە ناوچەیی و دەوڵەتانی ئیمپریالیزمی 
جیهانین. ئەو ژیانەی چینی چەوساوەی عێراق 
هەیانە، باشتر نییە لەو ژیانەی چینی 
چەوساوەی کوردستان هەیانە. بۆیە ئومێد و 
خواستی چینەچەوساوەکان لەوێدا نییە، 
کەچینە دەسەاڵتدارە بۆرژواکان بەشوێنیەوەن. 
دوو دنیابینی جیاواز لەم نێوەدا بونیان هەیە، 

 ئەویش جیاوازی چینایەتیە.

بۆپێشەوە: بۆچوونێک هەیە بۆ  
دەربازبوون لە دۆخی نەخوازراوی 

کوردستان، پرسی المەرکەزی و گەڕانەوە بۆ 
 بەغدا دەهێننە گۆڕێ، لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟

 

تاهیر حاجی حەسەن: ئەگەر لەواڵتانی چواردەور یان لەواڵتانی زلهێزی 
خاوەن پیشەسازی گەورەدا، چینی کرێکار دەستیان برد بۆ بەرپاکردنی 
شۆڕشی کۆمەاڵیەتی، ئەوکات کاریگەریەکانیشی زوو دەگاتە نێو چینی 

 چەوساوەی کوردستانیش ..

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز تاهیر حاجی حەسەن؛ نووسەر و چاالکوانی 
  سیاسی لەسەر هەلومەرجی کوردستان و پرسی ڕاماڵینی دەسەاڵت.

ناڕێکخراوبوونی چینی کرێکار، لەالیەک پەیوەستە بەو هەلومەرجە ماتەریاڵیانەوە کەپێگەی خودی چینەکەی 
تێدایە و ئاستی گەشە و شێوازێکی بەرهەمهێنان کە لەهەر کۆمەڵگەیەکدا پێی گەیشتوە، لەالیەکیترەوە، 
ڕۆژانە چینی کرێکار لەالیەن زیاد لەمیدیایەک و زیاد لەسەدان دامودەزگای سەرخانی تایبەت بەدەوڵەتی 

سەرمایەداریەوە، هەڵدەخەڵەتێنرێت و بەرەو ئاراستەیەک دەبرێت کەدووریان دەخاتەوە لەپێگەی 
هۆشیاری سیاسی چینایەتی خۆیان. ئەو ئەرکە مێژووییە بۆ هۆشیار کردنەوەی چینی کرێکار، و 

ڕێکخراوبوونیان تادەگات بەخاڵی پڕ مەبەست و ئامانجدار، پێدانی ئاسۆی سیاسیە بەو چینەی خۆی لەواقعدا 
 هەڵسوڕێنەری ژیانە، ئەویش بوونی حزبی پێشڕەوی خودی چینی کرێکارە ...

لە نائامادەیی حزبی پێشڕەوی چینی کرێکار و نائامادەی هۆشیاری سیاسی چینایەتیدا، هەردەم 
ناڕەزایەتییەکانی چینی کرێکار، لەالیەک بێ دەستکەوت نەبووە، و لەالیەکیتریشەوە لەالیەن 

حزبە بۆرژواو وردەبۆرژواکانەوە بەالڕێدا براون. لەگەڵ ئەوەیشدا، ئێمە لەسەدەیەکدا دەژین، کە 
شۆڕشی کۆمەاڵیەتی دەکاتە پێویستی ڕۆژ، ئەوەی لەکام واڵت و لەکام کونجەوە ئەو شۆڕشە 

 مەزنەی چینی کرێکار خۆی بەیان دەکات هێشتا نادیارە..

11بۆ الپەرە ...   



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 15/8/2020( 81) ساڵی چوارەم، ژمارە

 

وەختێک ئەم میدیایە و ژمارەیەک لە روخسار و کادری ئەزموون 
سزی ناتوانن پارتی و یەکێتی ناچار بکەن دان بە بوونی ڕەسمیان 
وەکو حزب و ڕەوتێکی سیاسیدا، بنێن... هەنگاوی دووەمی 

 نمایشی خۆیان دەخەنە ڕوو.
بانگەوازی خۆپیشاندان و دوبارەکردنەوە و لەداهاتوشدا چەند 
بارەکردنەوەی، هەنگاوێکی ترە لە راستای هەمان ئامانجدا کە 
میدیا بەتەنها نەیتوانی پارتی و یەکێتی بجوڵینێت بە فەرمیان 

 بناسێت.
بەڵی نەوەی نوێ دەیانەوێت بە وەربەرهێنان لە بزوتنەوەی 
فراوانی نارەزایەتی جەماوەری بە دژی دەسەاڵتی تااڵنچی و دژی 
بزوتنەوەی کوردیەتیدا، پێگەی خۆیان بەرنەپیشەوەو دەسەاڵت 
ناچار بکەن وەکو هێزو رەوتێکی سیاسی بەرەسمیان بناسێت و 

 مامەڵەیان لەگەڵ بکات.
بانگەوازی خۆپیشاندان لەالیەن سەرۆک و جواڵنەوەی نەوەی 
نوێووە،" کە هیچی نوێ نییە، جگە لەناوەکەی"، دوور و نزیک 
پەیوەندی بەپشتیوانی نەوەی نوێ لە خواست و داخوازییە 
رەواکانی جەماوەری ستەم دیدە و بێدەرەتانی کۆمەڵگەی 
کوردستانەوە نییە. هەروەها جەماوەری ملیۆنی خەڵکی 
کوردستانیش ئەزمونێکی یەکجار تاڵیان لەگەڵ ئەم جۆرە لە 
ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژاوازی هەیە کە جارێکی تر و بە سانایی 
نابنەوە بە زەخیرەی هیچ هێزێکی سیاسی تر تا بیانکەنە 
بەردەبازی گەیشتن بەدەسەاڵت و هاوبەشی دەسەاڵت. 
ئیسالمیەکان و زۆر تایبەتی تریش بزوتنەوەی گۆڕان، ئەزمونێکی 
لە بیر نەچووەوەیە لە زاکیرەی خەڵکی کوردستاندا. بزوتنەوەی 
گۆڕان هات، بەناوی" گۆڕان" و گۆڕانکارییەوە هات. بەبانگەشەی 
چاکسازی، شەفافیەتی نەوت، بەدامەزراوەیی کردنی سیستەمی 
دەسەاڵت، بە نیشتیمانیکردنی هێزی چەکدار، بەوەستانەوە بەدژی 
گەندەڵی... بە کۆمەڵێک پاکیجەوە، هات. گۆڕان لە جەرگەی 
نارەزایەتی فراوانی جەماوەریدا بەدژی دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی 
هاتە مەیدان، بەدیمەنێکی جیاوازو سیمایەکی هەژارانە و 

 روخسارێکی الوانەوە خۆی دەرخست، بە پالتفۆرمی گەورە  
خۆی نمایش کرد، وە توانی و تا ڕادەیەکی یەکجار زۆر بەشێکی 
بەرین لە جەماوەری ناڕازی سەرمەستی گۆرانکاری کرد، تەنانەت 
بەشێک لە چەپ و خۆ بە کۆمۆنیست زانەکانی راکیشی ناو 
ریزەکانی کرد. بزوتنەوەی گۆڕان بژاردەکانی خۆی وەکو 
رەوتێکی سیاسی، کردە بژاردە بەشێکی بەرینی جەماوەری و 
پێگەی دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی تەکاندا، کەچی زۆر زوو 
ماهیەتی ئەو رەوتە دەرکەوت، کە پەیوەندی بە چاکسازی و 
باشبوونی ژیان و گوزەرانی خەڵکی کوردستانەوە نییە و وێڵی 

 بەشداری دەسەاڵت و هاوبەشی کردنە لە دزی و تااڵنییدا.
جواڵنەوەی نەوەی نوێ دوای شکستی ئەزموونی بزوتنەوەی 
گۆڕان، شانسی دوبارەکردنەوەی ئەم ئەزمونەی نییە کە جارێکی 

 تر خەڵکی کوردستان بکاتە دەستمایەی گەیشتن بەدەسەاڵت...
دیارە لە نەبوونی هێز و بزوتنەوەی کۆمۆنیستی و چەپ و 
رادیکاڵ و پێشکەوتنخوازدا، هەمیشە رەوت و الیەنی سیاسی تری 
بۆرژوازی بە بەرگی نوێ، بە بانگەشەی نوێ، دەتوانن بەشێک 
لەجەماوەر بۆ خۆیان و رابکێشن و کەڵک لە تورەیی و 
نارەزایەتیان بۆ ئامانجەکانی خۆیان وەربگرن، بەاڵم ئەم شانسە 
بۆ نەوەی نوێ، شانسێکی الوازە. بەتایبەتیش دوای ئەزمونی 
بزوتنەوەی گۆڕانی" باوکی هەژاران". کە سامانەکەی دوای مردنی 
یەکسان بوو بە ملیارها دۆالر و بانگەشەی دژی دەسەاڵتی بۆ 

 ماوەیی، کردە بەخشینی دەسەاڵتی خۆی بۆ کوڕەکانی!!.
ئەوەی کە نەوەی نوێ شانسی الوازە، ئەزموونی بزوتنەوەی 

دوبارە بکاتەوە، بەمانایی ئەوە نییە گوێ بەو رەوتە  ٠٣٣٩گۆڕانی 
نەدرێت و دەرگای بۆ وااڵبکرێت فریوکاری بکات. نابێ ڕێگەبدرێت 
جەماوەری وەزاڵەهاتوو بکاتە زەخیرەی ئامانجەکانی، کە لە 

 ئێستادا بەدوای ئەوەوەیە کە یەکێتی و پارتی بەرەسمی بناسن.
 

 ٠٣٠٣ناوەراستی ئۆگەستی  

 ورێژەی... ووا وسە
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کۆمەڵگەی ئازادی کۆمۆنیستی کە لەسەر بناغەی 
هاوبەشی هەمووان لەسەروەت و سامانی کۆمەڵگە 

  دامەزراوە،هەر ئەمڕۆ دەکرێ پیادە بکرێ...

 
بنەماڵەیەک بێت. بۆچارەسەر و کاۆتاایایاهاێاناانای ئەم تاااڵنایایە 
پێاویساتە لەڕێاگەی شاۆڕش وڕاپەریانای جەمااوەری خەڵاکای 
ناااڕازی عااێااراق وکااوردسااتااان پااارەو ساااماااناای سااەرجەم 
سەرمایەدارەکان کۆمەاڵیەتی بکرێتەوە. ئەمەش بەڕووخاان و 
نەماااناای ساایااسااتەماای چەوسااێاانەرو کااۆنەخااواز لەکااوردسااتااان 
وعااێااراق، دواتاار هااێاانااانەدی دەسااەاڵتاای خەڵااک لەئاایاادارەداناای 
شاااورایااایااایەوە،کەخەڵاااک خاااۆیاااان بەشااادار وچااااودێاااری 

 ڕاستەوخۆبکەن لەئیدارەدان وحکومەتداری دا..
هەربۆیە بەردەوام دەست خۆشی دەکەم لەهەر تاێاکاۆشاان و 

ڕێکاخەران وبەشادارباوواناێاک و هەماوو ئەوانەی خەباتێک و 
بەشاادارن وقسااەی دڵاای خەڵااکاای ناااڕازی دەکەن چاااوی 
هەرهەمااووتااان ماااچ دەکەم لەگەڵااتاااناایاان لەهەرهەنااگاااوێااک 
وهەرتێکۆشانێکدا بۆهێنانەدی ماف وئاازادیایەکااناتاان. لەوانەیە 
لەم هەنگاوەو لەهەنگاوەکانای داهااتاووشادا ساەرکەوتاوونەبان 
یان گرفت و چەندەها کێشە بێتە پێشێ لەهەناگااوەکاانادا، بەاڵم 
دەتواندرێت لەهەر هەنگاوێکی ناڕەزایەتی وخۆپیشاندا گەنجاان 

والوانی دڵسۆز سوود لەهەڵەو کەموکوڕیایەکاانای ڕاباردوویای 
ناڕەزایەتی وخۆپیشاندانەکان وەربگرن، بااشاتارو چااالکاانەتار 
خۆیان ڕێکخراوبکەن، نەهێڵن وڕێگە نەدەن هایاچ هاێازو الیەن 
وحایازباێااک بەنااوی ئاۆپاۆزیساایاۆن بااوونەوە فاریااویاان باادات 
وئاراستەیان بکات، بەڵکو پێاویساتاۆ خاۆیاان وەک گەناجاان و 
الوانی باێاکاارو هەژارو چەوسااوە وکارێاکاارو زەحامەتاکاێاش 
ومامۆستایان وفەرمانابەران دروشام و خاواساتای ئایاناساانای 
خااۆیااان بەرز بااکەنەوە وخااۆیااان وەک ئەوەی دەیااانەوێاات 
وپێویستۆ بۆخەڵکی کوردستان تێکۆشاان باکەن وکااریاگەریای 
ئەرێااناای وباااشاایااان هەبااێاات بااۆئاااراسااتەکااردناای کاارداری 

 . خۆپیشاندانەکان وناڕەزایەتی یە جەماوەرییەکان
بۆپێشەوە بەرەو ڕێکاخاراوباوونای نااڕەزایەتایایەکاانای خەڵاکای 
ناااڕازی لەباازووتاانەوەیەکاای جەماااوەری شااورایاایاادا، بەرەو 
ڕووخانی دەساەاڵت و سایاساتەمای کاۆنەخاوازو چەوساێانەر، 
دواتر دامەزراندنی ئیدارەدانی شورایی واتە دەسەاڵتی خەڵاکای 

 . کوردستان

 با ڕابماڵین دەسەاڵتی چەوسێنەر   درێژەی...کرانەوەی ڕازەکانی ژیانێکی باشتر...

لەو بەشەی سەرەوە ئاماژەم بەو تاهیر حاجی حەسەن:  
جیاوازیەی بەرژەوەندیەکانی ئەو حکومەت و دەوڵەتە 
تااڵنچیانەی کوردستان و عێراق داوە، المەرکەزی یان پێکەوە 
کارکردنیان لەگەڵ دەوڵەتی ناوەند، بۆ چرکەیەکیش 
هەنگاوەکانیان لەپێناو باشتر کردنی ژیان و گوزەرانی 
چینەچەوساوەکاندا نییە، بەڵکو ڕێک لەوپێناوەدایە، کەچۆن 
ژیانی چینەچەوساوەکان وێڕانتر بکەن. ڕێکخستنی کۆمەڵگە 
لەعێراق و کوردستاندا، هەروەک ئەو عەمودی کارەبای ناو 
گەڕەکەکان وایە، چۆن هەزاران وایەر بەشێوەیەکی ناشیرین و 
ناڕێکخراو چوون بەناو یەکدا، یانی گێژاوێکی قورس و قووڵ، 
کەخاوەن دەوڵەت و خاوەن حکومەت، لەوێدا باش دەرفەتیان 

 هەیە بۆ دزین و تااڵن کردنی سامانی گشتی کۆمەڵگە.

بۆپێشەوە: ڕۆڵی چینی کریکار لەبزووتنەوەی هەڵپێچانی  
دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردا چییە؟ چۆن دەکرێت ڕۆڵی 

 رابەری شایستەی خۆیان بگێرن؟

ئەو ئەرکە و ئەو داواکاریە قورس و تاهیر حاجی حەسەن: 
مێژووییە هەمیشە خراوەتە سەرچینی کرێکار، جا 
لەکوردستاندا بێت یان لەهەر واڵتێکیتردا، بەاڵم ئاخۆ چینی 
کرێکار بەبێ بوونی حزبێکی پێشڕەوی خۆی دەتوانێت دەست 
بۆ ئاوا شۆڕشێک ببات؟ ئاخۆ چینی کرێکاری کوردستان 
خاوەن ئاسۆیەکی وا ڕۆشنە کەخۆی بەئەڵتەرناتیڤی ئەحزابی 
بۆرژوازی کوردی بزانێت؟ بێگومان، من جۆرێک لەڕەشبینیم 
تێدایە بۆ داواکردنی بەرپاکردنی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی و 
ڕاماڵینی ئەحزابی تااڵنچی ناسیۆنالیزمی کورد لەالیەن چینی 
کرێکارەوە کەتائێستا لەڕووی هۆشیاری سیاسی چینایەتی 
خۆیەوە لەئاستی ئاوا ئەرکێکی مێژووییدا نییە و لەهەمان 
کاتیشدا خاوەن حزبێکی شۆڕشگێڕی پێشڕەوی سۆسیالیستی 
خۆی نییە. ئەوە بێجگە لەوەی کە دەوڵەتانی ناوچەکە و ژیان 
و گوزەرانێک چینی کرێکار هەیانە لەواڵتانەدا هیچی لەژیان و 

گوزەرانی چینی کرێکاری کوردستان باشتر نین و 
دەوڵەتەکانیشیان لەوانەی کوردستان دڕندەتر و تااڵنچی ترن. 
بۆیە من وایدەبینمەوە، ئەگەر لەواڵتانی چواردەور یان 
لەواڵتانی زلهێزی خاوەن پیشەسازی گەورەدا، چینی کرێکار 
دەستیان برد بۆ بەرپاکردنی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی، ئەوکات 
کاریگەریەکانیشی زوو دەگاتە نێو چینی چەوساوەی 

 کوردستانیش.

بۆپێشەوە: حزبەکانی دەسەاڵت چۆن ڕووبەڕووی  
ناڕەزایەتی و بزووتنەوەی جەماوەری دەبنەوە بۆ پاراستنی 

 دەسەاڵتیان؟

بێگومان بەسەرکوتکردن و خوێن تاهیر حاجی حەسەن:  
ڕشتن، نەک هەر لەکوردستاندا، بەڵکو لەپێشکەوتوترین واڵتانی 
جیهانیشدا، کاتێک چینی کرێکار دەستی بردبێت بۆ 
خۆپیشاندان، بەپێی ئاستی ڕێکخراوبوون و خاوەن ئاسۆیەک 
کەلەو ساتانەدا ئەو چینە ناڕازیە هەیبوە، هێزە 
سەرکوتکارەکانی پارێزەری دەوڵەت پەالماری چینی ناڕازیان 
داوە. لەکوردستان و عێراق و ئێران و تورکیا و دەیان واڵتی 
تر شاهیدی سەدان جۆری هاتنەمەیدانی ناڕەزایەتیەکانی چینی 
کرێکارین و بینیویشمانە لەالیەن هێزە سەرکوتکارەکانی 
دەوڵەتەکانەوە چۆن خوێنی چینی کرێکاریان ڕشتووە. دیسان 
لەنائامادەیی لەالیەک وحزبی پێشڕەوی چینی کرێکار و 
نائامادەی هۆشیاری سیاسی چینایەتیدا، هەردەم 
ناڕەزایەتییەکانی چینی کرێکار، لەالیەک بێدەست کەوت 
نەبووە، و لەالیەکیتریشەوە لەالیەن حزبە بۆرژواو 
وردەبۆرژواکانەوە بەالڕێدا براون. لەگەڵ ئەوەیشدا، ئێمە 
لەسەدەیەکدا دەژین، کە شۆڕشی کۆمەاڵیەتی دەکاتە پێویستی 
ڕۆژ، ئەوەی لەکام واڵت و لەکام کونجەوە ئەو شۆڕشە 

 مەزنەی چینی کرێکار خۆی بەیان دەکات هێشتا نادیارە..

درێژەی... دیمانە لەگەڵ تاهیر حاجی حەسەن سەبارەت بە هەلومەرجی سیاسی کورستان و 
 پرسی ڕاماڵینی دەسەاڵت
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 هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید
 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

بدواڵ  ئاراس رەشید، ئارام حەسەن، عهشوانە حەسەن، 
عەبدالرحمن رەسوڵ، هەتاو عەبدواڵهی، هیوا حمود،  مه

ساڵح، کاوان قادر، حەکیم میرزا، ئەحمەد جوانکار، 
 خالید بایەزیدی...

لەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت 
هەلومەرجی سیاسی هەرێم و پرسی “بەناوی

 “ڕاماڵینی دەسەاڵتی هەرێم

 بۆپێشەوە عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 و

تیرۆری رۆژنامەنووس وەدات  چوار ساڵ بەسەر دوا وتە
 حسێن دا، تێدەپەڕێت، تۆمەتبارانیشی ئازادن!!

 رۆژنامەنووس وەدات حسێن لە ٠٣٦١ئابی  ٦٠
ناوجەرگەی شاری دهۆکدا، لەالیەن چەند چەکدارێکەوە، 
ڕفێنراو پاشان بەبرینێکی سەختەوە لەسەر رێگای 

دهۆک جەستەی زامدارو لەخوێن هەڵکێشراوی  -سومێل
 دۆزرایەوە، پاشان لە نەخۆشخانە گیانی لەدەستدا. 

ئەم مانگە چوار ساڵ بەسەر ئەم کردەوە  ٦٠
ئێستا بکوژ و  تیرۆریسیەدا تێپەربوو، کەچی تا

نەخشەدارێژەری ئەم رفاندن و تیرۆکردنە، وەکو باقی 
 تیرۆرەکانی تری رۆژنامەنووسان، ئاشکرا نەبووە.

دوا چوار ساڵ لە تیۆری رۆژنامەنووس وەداد حسێن، 
دەسەاڵت، نە سەرەداوێکی ئەم  دەزگاکانی حکومەت!! و

تیرۆرەو نە تاوانبارێکی ئاشکرا نەکردووە، لەکاتێکدا هەر ئەو دەزگایانە بۆ سەرکوتی رابەرانی جەماوەری و خۆپیشاندەران، بۆ 
دۆزینەوەی نەیارانی دەسەاڵتیان، چاوتیژ و تیژڕەون و لەماوەیەکی کەمدا روداو و دۆسیەی زۆر ئاڵۆز لە رێگای دەزگا و 
جاسوسەکان و پیاوە نۆکەرەکانیانەوە، ئاشکرا دەکەن و دەدۆزنەوە. ئەمەش ئەوە نیشان دەدات کە خودی دەسەاڵت ئاگاداری ئەم 
پیالنە چەپەڵەی تیرۆرەو لەژێر باڵی ئەوان بەدەستی خۆیان یان بەئاگاداری ئەوان، ئەنجام دراوە. بەناو ئۆپۆزیسێۆنی دەسەاڵت و ئەو 
هێزانەش کە بانگەشەی بەرگری لە ئازادی و رۆژنامەنووسان دەکەن و لەهەموو شارەکانی کوردستاندا بوونیان هەیەو دەتوانن کاری 
دۆزینەوەو ئاشکراکردنی تۆمەتباران ئەنجام بدەن، بێدەنگەیان هەڵبژاردووەو ئامادەنین، بەکردەوە خۆیان بکەنە خاوەنی ئەو 
دۆسیانەی پەیوەندیان بە ئازادی و ئازادی کاری رۆژنامەگەرییەوە هەیە. ئەوەی دەنگی نەفرەت و تورەیی بەرووی ئەم پالنەدا 
بەرزکردۆتەوە یان خەریکی ئیدانەو چاالکی و بەدواداچوونە، ژمارەیەکی کەم رێکخراوەی مەدەنی دەست کورت و ژمارەیەک 
رۆژنامەنووسی ویژدان زیندووی نەکڕدراو کەڕ نەکراون و کوێرنەکراون. دۆسیەی وەداد و تەواوی رۆژنامەنووس و هەڵسوراوانی 
سیاسی و ئازادی و قوربانیانی، دۆسیەکی کراوەیەو تا سەر دیزە بەدرەخۆنە ناکرێن و ناشاردرێنەوە، رۆژێک دێت، تۆمەتباران و 

 نەخشە دارێژەرانی پشتیان، توشی لێپێچینەوەی عەدالەتخوازی بکرێن، ئەم رۆژە هەر دێت.

نەوەی نوێ و 
 خۆپیشاندان

 
 عەبدواڵمەحمود

 
جارێکی تر نەوەی نوێ بانگەوازی خەڵکی کوردستانی کرد بۆ 

خۆپیشاندانی جەماوەری لە 
دژی دەسەاڵت. پیشتر و چەند 
مانگێک لەوە پیش هەمان 
خواستی لە جەماوەر کرد. 
دیارە لە داهاتوشدا تا 
ئەوکاتەی دەمی دەگاتە 
شیرینی دەسەاڵتی تااڵنچی، 
بانگەوازی جەماوەر دەکات بۆ 
نارەزایەتی دەربڕین و 

 خۆپیشاندانی جەماوەری.
نەوەی نوێ، ڕەوت و باڵێکی 
بۆرژوازیی تازە پێگرتووی ناو 
خانەوادەی بۆرژوازی کوردە، 

خوازیاری ریفۆرمی  دەسەاڵتە تا کراوەترو باشتر مامەڵە لەگەڵ 
کۆمپانیا و سەرمایە بکات و ئازادی زۆرتر بە بازاڕی ئازاد و 
جموجۆڵی سەرمایە بدات. دەستی حزب لە بەرهەمهێنان و وەبەرهێنان 
و زەمینەی ئابوریدا کورت بکاتەوە. کراوەتر بێت لەبەرامبەر بە 

 سەرمایەدا، بێ گوێدانەی پێگەی دەسەاڵتی حزبەکان و کۆمپانیاکانیان.
خاوەنی یەکەم و دوایی نەوەی نوێ، بازرگانێکی سەرمایەدارو 
هەڵتۆقیوی ناو کەشی گەندەڵستان و دزی سیستماتیکی دەسەاڵتە، کە 
دەیەوێت لە کۆمپانیاو بازرگانێکی ناسراوەوە ببێتە سیاسی و 

 رێکخراوەیەکی ناودار و بەڕەسمی ناسراو. 
لەهەنگاوی یەکەمدا و شەپۆلی یەکەمی هێرشی بۆ سەر دەسەاڵتی 
سیاسی کورد، لەڕیگای میدیایەکی زەبەالحی پێگرتوو لە دڵی دزی و 
گەندەڵیدا، بۆ ئەوەیە حزب و هێزە سیاسیەکانی دەسەاڵت خۆی وەکو 
کەسایەتیەکی سیاسی و ڕەوتی نەوەی نویش وەکو ڕێکخراوەیەکی 

 سیاسی بەفەرمی بناسن.
هێشتا یەکێتی و زۆرتریش پارتی، لەبەرامبەر بەو خواستەی سەرۆکی 
نەوەی نوێدا الموباالتن و ئامادەنین چ سەرۆک و چ نەوەی نوێ وەکو 
سەرۆک و ڕێکخراوەیەکی سیاسی لە پێکهاتەی ڕیزی ئەحزب و 
ریکخراوە سیاسییەکانی کوردستاندا بەڕەسمی بناسن، ئەمە دۆخێکی 
دروستکردووە کە رەوتی نەوەی نوێ بڕگەی یەکەمی هەوڵەکانی خۆی 
بە هێرشێکی سیستماتیکی میدیایی بۆ سەر دەسەاڵت و تایبەت تریش 
بۆسەر پارتی دەست پێبکات. بۆ ئەم مەبەستە میدیایەکی گەورەی 
خستۆتە گەر تا بەشێک و تەنها بەشێک لە روخساری دزیوی دەسەاڵت 
و تااڵنی و سەرکوتگەرییەکانی بخاتە پیش چاو، بێ ئەوەی دەست ببات 
و چاو و گوێچکەی بینین و بیستنی ڕیشەی چینایەتی ئەو بێمافی و 

   11بۆ الپەڕە  دزی و تااڵنی و چەوساندنەوەیە ببینێ و ببیستێ.

 تازەترین بەرهەمی هونەرمەند هیوا ساڵح


