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هێرشی الیەنگرانی
ترامپ بۆسەر کۆنگرێس
و پەیامەکانی!
| موحسن کەریم
ڕۆژی ٦ی کانونی دووەم ،لەسەر بانگەوازی ترامپ،
بەمەبەستی پەكخستنی پرۆسەی پەسەندکردنی
ئەنجامی هەڵبژرادنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکا بە
قازانجی جۆ بایدن ،الیەنگرانی هێرشیانکردە سەر
تەالری کۆنگرێسی ئەمریکا .لەئاکامی ئەم ڕوداوەدا
 ٥کەس گیانیان لەدەستدا .ڕوداوی هێرشکردنە سەر
کۆنگرێس ،قیبلەی دیموکراسی ئەمریکاو رۆژاوا،
لەالیەن الیەنگرانی سەرۆکی ئەو وواڵتەوە پووچی
خودی دیموکراسی بۆرژوازی و بانگەشەکانی چینی
بۆرژوازی و سیاسەتمەدار و بیرمەندەکان و
رۆشنبیرەکانی نمایش دەکات.
بۆرژوازی رۆژاوایی و ڕەوت و بزوتنەوەکانی
وانیشان دەدەن کە هەڵبژاردن و دەنگدان
پرۆسەیەکی نەرم و دیموکراسی و ئاشتیخوازانەیە
بۆ دەستاو دەستکردنی دەسەاڵت .ئەوەش وەکو
سیاسی و دەوڵەتداری گونجاو
سیستەمی
ونمونەیی بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا بانگەشە دەکەن.
بەشێکی گرنگی ئەم بانگەشەشیان بەرامبەر بە
سیستەمی دەسەاڵتدارێتی جەماوەری و حکومەتی
کرێکاری و هەر جۆرە حکومەتێكە کە هاوجوت بێت
لەگەڵ بەرژەوەندی چینی کرێکار و جەماوەری
زەحمەتکێشدا ..گوایە دەسەاڵتە کرێکاریەکان
سەرکوتگەرو دیکتاتۆرین و ئازادیەکان زەوت
دەکەن و بەشێوەی زەبروزەنگ و خوێنڕشتن
دەیانەوێ دەسەاڵت وەربگرن!
هەڵبەتە ئەو دەستاودەستکردنەی دەسەاڵت ئەوان
بانگەشەی بۆ دەکەن ،بۆ گواستنەوەی دەسەاڵتە
لەنێوان باڵ و بەشەکانی بۆرژوازی یان هێزو حزبە
سیاسیەکانیدا ،بە پاراستنی هەموو بنەماکانی
دەوڵەتی بۆرژوازیەوە .بۆرژوازی دەیەوێ ئەم
جۆرە لە دەسەاڵتدارێتی وەکو نمونەی بێوێنەی
فەرمانڕەوایی بە مرۆڤایەتی و بەچینە ستەم
لێکراوەکانیش بقەبڵێنێ ...دەنا هەرکاتێك چینی
کرێکارو توێژە بێبەشەکانی
بۆ الپهڕه ٢

گفتوگۆ لەگەڵ مەهدی ڕەسوڵ سەبارەت بە :

پرسە سەرەکیەکانی چینی کرێکار
ئۆکتۆبەر :وەستا مەهدی
ئێوە وەکو هەڵسوڕاوێکی
کرێکاری و کۆمۆنیسسست،
تەمەنێکە لەناو کرێکارانی
کوردستاندا کار دەکەن و
هەڵسوڕانسی سسیساسسی و
رێسسسکسسسخسسسراوەیسسسی دەکەن.
بەبڕوای ئێوە بارودۆخی
رێکخراوەیی کرێکاران و
خەبسساتسسی رۆژانەیسسان بسسۆ
بسسساشسسسکسسسردنسسسی ژیسسسان و

هەلسسسومەرجسسسی کسسساریسسسان
چۆنە؟ هۆکاری چسیە کە
تائسێسسستساش کسرێسکسارانسی
کوردستان لە کەمستسریسن
شسسێسسوازی رێسسکسسخسسسسستسسن
بەهسسسسرەمەنسسسسدن و زۆر
بەکەمسسسسی جسسسسمسسسسوجسسسسوڵە
کسسرێسسکسساریەکسسان بەرچسساو
دەکەون؟ئەو گرفتە فکری
و زهسسنسسیسسنسسانە چسسیسسن کە
وادەکات کسرێسکساران لەو

پێگەیەدا دەرنەکەون؟
مەهسسسسسسسدی ڕەسسسسسسسسوڵ:
لەڕاسسستسسیسسدا بسسارودۆخسسی
رێکسخسراوەیسی کسرێسکساران

بۆ الپهڕە ٣

بەڵێ بۆ بەرگری لە ژولیەن ئەسانج!
| عەبدوال مەحمود

بۆ الپهڕە ٥

شۆڕشی  ٥٠٩١ی ڕوسیا و دوو
هێڵی چینایەتی جیاواز!
|

مستەفا باهیر

لەسسسەر هەڵسسگسسیسسرسسسان و
شکستی شۆڕشسی سساڵسی
 ٥٠٩٥ی خەڵسکسی ڕوسسیسا
دژی سسسسسسیسسسسسسسسسسستەمسسسسسی
قەیسسسەری .نسساکسسۆکسسیەکسسی
گەورەی بەدوایخۆیدا هێنا
لە ناو سۆسیالیستەکسانسدا،
بەتسسسسایسسسسبەتسسسسی لەبەیسسسسنسسسسی
مەنشەفی وبەلشەفیەکاندا.
لسسیسسنسسیسسن پسسێسسیسسوابسسوو کە
شۆڕشی ساڵی  ٥٠٩٥ی
ڕوسسسسیسسسا شسسسۆڕشسسسێسسسکسسسی
بسسسسسسسسسسسسسسسسسۆرجسسسسسسسسسسسسسسسسسوازی
دیسسمسسوکسسراتسسیە،وە بسساقسسی
شسسسۆرشسسسەکسسسانسسسی تسسسری
ئەوروپا،کە تەقینەوەیەکسی
جەمسساوەری بسسوو هەمسسوو
چسسیسسن و تسسوێسسژە نسساڕازیە

ستەملێسکسراوەکسانسی لەخسۆ
دەگرت .بێگسومسان لەنساو
ئەم چسسسیسسسن و تسسسوێسسسژە
ستەمسلسێسکسراو نساڕازیسانەدا
ووردە بسسسسسۆرژوازی و
کسسرێسسکسساری تسسێسسدا دەبسسوو.
بەبسسسێ ئەم بەشسسسداریەش
خەبسساتسسی جەمسساوەری و
شسسۆرش ئەسسستەم دەبسسوو.
بسسێسسگسسومسسان ئەم چسسیسسن و
ووردە
تسسسسسسسسسسوێسسسسسسسسسسژە
بۆرژوایانەش بیروباوەڕو
هەوڵە کۆنەپەرستەکانیسان
دێسسسنسسسنە نسسساو مەیسسسدانسسسی
و
شسسسسسسسسسسسسسسسسسسۆڕش
ڕاپەڕیسسنەکسسانەوە .ئەرکسسی
کسسسرێسسسکسسساری پسسسێسسسشسسسڕە و
سسسسسۆشسسسسیسسسسالسسسسیسسسسسسسسست و

کۆمۆنیسسستەکسان ئەوەیە
کە ئەم هسسسسێسسسسزەلەژێسسسسر
ڕابەری چیسنسی کسرێسکساردا
ڕێسسسسسکسسسسسخسسسسسات وخسسسسسۆی
سەرپەرشتی شسۆرشسەکە
بکات.
شۆرشی ساڵسی ٥٠٩٥ی
ڕوسسیسساش بەهەمسسانشسێسسوە
لەوجۆرە گروپ وهسێسزانە
پێکدەهات کە هەریەکەیان
نسسسویسسسنەرایەتسسسی چسسسیسسسنسسسو
توێسژێسکسی دەکسرد .بەشسی
زۆری خەڵکی بە کرێکارو
جسسسوتسسسیسسسارو بسسسۆرژوازی

بۆ الپهڕە ٧

حکومەتی قەیرانگرتوو لەبەرامبەر خەڵکدا!
| خەسرەو سایە

بۆ الپهڕە ٨
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درێژەی  ..هێرشی الیەنگرانی ترامپ...
کۆمەڵگا ،نەك هەوڵەکانی بۆ
ڕاماڵینی دەسەاڵتی ئەوان یان
سەندنەوەی دەسەاڵت لەوان،
کەوتۆتە بەر پەالماری دڕندانەو
خوێنڕشتن و کوشتاری بە
کۆمەڵەوە ،بەڵکو تەنانەت ئەگەر
مافەکانی
داواکردنی
بۆ
خۆشیان کەمێك لەو سنورەی
دیموکراسی بۆرژوازی بۆی
زیاتر
پێیان
دیاریکردوون
درێژکردبێت ،ئەوا ڕووبەڕووی
پەالمارو هێرشی دڕندانەی
پۆلیس و سوپای بۆرژوازی
دانەوەی
کار
بوونەتەوە.
بۆرژوازی فەرەنسی بەرامبەر
بە شۆڕشی کۆمۆنەی پاریس،
کاردانەوەی دەوڵەتی تزاری
بەرامبەر بە کرێکاران و
رێکخراو و حزبەکانی لە
شۆڕشەکانی  ٥٠٩٥و ٥٠٥١دا ،
کاردانەوەی بۆرژوازی جیهانی
و دەخالەتی سەربازی بۆ
ڕوخاندنی حکومەتی کرێکاری و
سەپاندنی شەڕێکی  ٤-٣ساڵەی
ناوخۆ بەسەر بەلشەفیەکان و
دەوڵەتی کرێکاریدا ،کوشتاری
کرێکاران و ڕابەرەکانی وەکو
کارڵ لیبکنخت و ڕۆزا
لۆکسمبورگ ..لەالیەن دەوڵەگتی
دواتریش
ئەڵمانیاوە..و
ئیمپریالیزمی
پیالنگێڕیەکانی
دژ
ئەمریکا
و
رۆژاوا
بەحکومەتی سلڤادۆر ئەلەندی
چەپگەرا و پشتیگری لە
کۆدێتای سەربازی بەڕابەریی
دیکتاتۆری چیلی ( پینۆشە)..
دواتریش کوشتاری بەکۆمەڵی
کۆمۆنیستەکان لەالیەن دەوڵەتی
-٥٠٦٥
ساڵی
ئەندەنوسیا
٥٠٦٦داو لەالیەن دەوڵەتی
ئیسالمی ئێرانەوە ساڵی ٥٠٩٩
چەندین نمونەی دیکە ...ناڕاستی
و پووچیی ئەو بانگەشەیەی
بۆرژوازی دەخاتەڕوو.
هەروەها نمونەکانی هێرشی
بۆسەر
فەرەنسا
پۆلیسی

کرێکارانی بەنزینخانەکان و
شکاندنی مانگرتنیان بەزەبری
چەك لە ساڵی  ٦٩٥٦و هێرشی
هێلەك
بۆسەر
دڕندانە
زەردەکان  .هێرشی دڕندانەی
پۆلیسی بەریتانیا و ئەمریکا
خۆپیشاندەرانی
بۆسەر
بزوتنەوەی  %٠٠و  ...تاد.
ئەمانە چەند گۆشەیەکن لە
مامەڵەی پۆلیسی دیموکراسی
بە
بەرامبەر
رۆژاوایی
خۆپیشاندەرانێك کە تەنها داوای
یەکسانی و بەرینکردنەوەی
دیموکراسیان کردوە بۆ ناو
و
کۆمەاڵیەتی
ژیانی
کارو
ناوەندەکانی
کورتکردنەوەی دەستی بانک و
دامەزراوە ئۆلیگارشیەکان بووە.
بەاڵم ئەم هێرشەی الیەنگرانی
کۆنگرێس،
بۆسەر
ترامپ
ئەوەی نیشاندا کە بۆرژوازی چ
ئامادەییەکی تێدایە بۆ کاولکاری
و وێرانکاری کۆمەلگا ،کاتێك
کە
نەبێ
دڵنیا
لەوە
دەستاودەستکردنی دەسەاڵت بە
دڵی ئەو دەبێت .ئەمەی ئێستا لە
ئەمریکا ڕوودەدات کە هێشتا
گواستنەوەی دەسەاڵتە لە
بۆ
بۆرژوازیەوە
حزبێکی
حزبێکی دیکەی بۆرژوازی،
بەبێ ئەوەی هیچ درزێك
بکەوێتە ناو دیواری دەسەاڵتی
بۆرژوازیەوە .ئەوەی نمایشکرد
بانگەشەی
هەرچی
کە
دیموکراسی و گواستنەوەی
نەرم و ئاشتیانەی دەسەاڵتە
شتێکی دیکە نیە بێجگە لە
پروپاگەندەیەکی دژە خەڵکی و
چەواشەکاری و بێدەنگکردن و
ڕامکردنی جەماوەری کرێکارو
بەدەسەاڵتی
زەحمەتکێشە
بۆرژوازی...
بەاڵم ئەمە تەنها الیەنێکی
مەسەلەکە ڕوون دەکاتەوە.
ئەوەی کە دەبێ لە ڕوداوی
هەڵکوتانە سەر کۆنگرێس هەڵ

بهێنجرێ ئەو هێزە شاراوە
لۆمپن و چەقۆکێشەیە کە لەناو
کۆمەڵگای ئەمریکادا و لەسەر
دەستی بۆرژوازی ئەو ووالتەدا
پەروەردە دەکرێ .هێزێك کە
لەسەر قسەی کەسێکی وەکو
ترامپ ئامادەیە هێرش بکاتە
سەر قیبلەی دیموکراسی و
دەسەاڵتەکەیان ...چ جای ئەوەی
کە ئەو هێزە ڕووبەرووی
مەترسی جموجوڵ و خرۆشانی
خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێشی
ئەو وواڵتە بێتەوە .ئەوکاتە
ئاستی دڕندەیی ئەو هیزە بۆ
کۆمەڵگای ئەمریکاو جیهان
کاتە
ئەو
دەردەکەوێ...
دەردەکەوێ کە بۆرژوازی چ
ئامێرێکی وێرانکەری پەروەردە
کردوە لە دژی کۆمەڵگاو هەموو
هەوڵێکی جەماوەری بێبەشی
کۆمەڵگا بۆ ئاڵوگۆر لە ژیان و
چارەنوسی سیاسی و ئابوری
خۆیاندا .ئەم هێزە لۆمپن و
چەقۆکێشەی بۆرژوازی لەناو
ئەو کەشوهەوا کۆمەاڵیەتیە
ڕاسیست و و دژە کرێکار و
دژە کۆمۆنیستەدا توانای خۆی
کەترامپ
وەردەگرێ
نوێنەرایەتی دەکات .ئەو هێزە
کۆمەاڵیەتیەی کە لەپشتی ترامپ
و ترامپیزم ،یان بەمانایەکی
سیاسی ،لۆمپنیزم و چەقۆکیشی
بۆرژوازیدا وەستاوە ،بەشێكی
بەرچاوی کۆمەڵگای ئەمریکا
پێکدەهێنێ .مەترسیەکە لێرەدایە
کاتێك ترامپ  ١٤ملیۆن دەنگی
دەنگدەرانی کۆمەڵگای ئەمریکا
بۆخۆی کۆدەکاتەوە .ئەم ژمارە
ترسناکی
ڕادەی
گەورەیە
دیاردەی ترامپیزم و لۆمپنیزمی
لەسەر
ئەمریکا
بۆرژوایی
کۆمەڵگای ئەمریکاو جیهان
دەخاتەڕوو .ئەمە مەترسیەکە
کە بە دۆڕانی پۆستی سەرۆکی
کۆمار لەالیەن ترامپەوە کۆتایی
پێنایەت.
دیاردەی ترامپیزم ،کە وەکو
مەترسیەك لەالیەن خودی
بۆرژوازی ئەمریکا و بگرە

جیهانەوە ئاماژەی بۆدەکرێ.
تەنا لەو ترسەوەیە کە
دیموکراسی
بنەماکانی
بۆرژوازی و دەنگدان و
پەرلەمان و بەهاکانی لیبراڵیزم
و نیولیبراڵیزم بێبایەخ بن و
ڕەخنەی
بەردەم
بکەونە
ڕیشەیی بێبەشانی کۆمەڵگای
ئەمریکاوە .ترسیان لەوەیە کە
ترامپیزم سەرتاپای تەالرەکەیان
لەبەردەم
و
بڕوخێنێ
و
کرێکاری
بزوتنەوەی
کۆمەڵگای
سۆشیالیستی
ئەمریکادا بەچۆکیدا بهێنێ .دەنا
کە
نین
ئەوە
نیگەرانی
دیموکراسی کەوتۆتە بەردەم
هەڕەشەو مەترسیەوە ،وەکو
خۆیان بانگەشەی دەکەن.
وەکو
ترامپیزم
لەڕاستیدا
هێزێکی وێرانکەر ،تەنها بەهێزی
چینی کرێکارو بزوتنەوەی
سۆشیالیستی چینی کرێکاری
ئەمریکا دەتوانرێ بەرەنگاری
بکرێ و تێك بشکێنرێت .هێزێك
کە ماوەیەکە لە کۆمەڵگای
ئەمریکادا سەرەتاو نیشانەکانی
دەرکەوتوەو ڕەنگدانەوەی ئەم
هێزە لە خودی دەرکەوتن و
بەرزبونەوەی کەسێکی وەکو
بێرنی ساندەرز و هاوەڵەکانیدا
دەرکەوت .بانگەشەی بێرنی
ساندەرز بۆ سۆشیالیزم و
دیاردەی
دژایەتیکردنی
نایەکسانی ودەسەاڵتی بانکەکان
و دامەزراوە بۆرژوازیەکانی
نیشاندەری
واڵتە
ئەو
سەرهەڵدان و بەرزبونەوەی ئەو
ڕەوتە کۆمەاڵیەتیە سۆشیالیست
لە
کە
ویەکسانیخوازەیە
کۆمەڵگای ئەمریکادا چەکەرەی
کردوە .هەر ئەم هیزەش
دەتوانێ سنورێك بۆ دیاردە
چەقۆکێشی
و
ترامپیزم
بۆرژوازی دابنێ و جیهایش لە
پەتایە
ئەم
مەترسیەکانی
ڕزگاربکات.
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تسسسسسسسسساڕادەیەك
بسسسسسسسسسۆرژوازی
درێژەی  ..سەبارەت بەپرسە سەرەکیەکانی چینی کرێکار ،گفتوگۆ لەگەڵ مەهدی ڕەسوڵ
سسسسسسسەرکەوتسسسسسسوو بسسسسسسووە لە
و
لە ئسساسسستسسێسسکسسی زۆر خسسراپسسدایە .بەرژەوەنسسسسسدی کسسسسسرێسسسسسکسسسسساران وەاڵمسسسیسسسان دامەوە .هسسساوکسسسات دابەشسسسسسسسسسسسسسسسکسسسسسسسسسسسسسسسردن
بەشسسێسسك لەو کسسرێسسکسسارانەی کە پسسارچەپسسارچەکسسردنسسی کسسرێسسکسساران
سسسەرەرای ئەو ژمسسارە زۆرەی بگەڕێتەوە.
کسسسرێسسسکسسساران کە لە کسسسارگەو هەڵبەتە کۆمەڵسێسك رێسگسری هەن لەسەر کارن لەرێگای خزمایەتی بەسەر نەتەوەو مەزهەب و دیسن
دامەزراوە پشسسسسسسەسسسسسسسازی و کە وادەکەن کسرێسکساران نەتسوانسن و مەحسوبیەتەوە دامەزراون و و گروپی کۆمەاڵیەتی جسیساجسیسادا
خزمەتگوزارانیەکاندا کساردەکەن ،دەست بەرن بسۆ دروسستسکسردنسی بەنسساچسساری دەبسسێ گسسوێسسڕایەڵسسی و کرێسکسارانسیسش تساڕادەیەك بەم
دابەشسسسکسسسردنە ئسسسالسسسودە بسسسوون.
شسستسسێسسك بەنسساوی رێسسكسسخسسراوەی رێسسسکسسسخسسسراوی خەبسسساتسسسکسسسارانەی خاوەنکار بن!
لەسسسەر بسسنەمسسای ئەم وەهسسمەش
کسسرێسسکسساری بەتسسایسسبەت لە پسسرۆژە خۆیان .یەکێسك لەو هسۆکسارانەی لەالیەکی دیکەوە الوازیسی مەیس
پیشەسازیەکانی کەرتسی تسایسبەت کە نەك هەر دەسسسستسسسبسسسردنسسسی و ڕەوتسسی سسسۆشسسیسسالسسیسسسسستسسی و لەنسساو کسسرێسسکسسارانسسدا دیسسسانەوە
بەدێ نسساکسسرێ ،تەنسسهسسا یەکسسێسستسسی کرێسکسارانسی بسۆ رێسکسخسراوبسوون کۆمۆنیسستسی لەنساو کسرێسکسارانسی کسسرێسسکسساران بەسسسەر ئەحسسزابسسی
سەندیکاکانی کوردستان نەبسێست سەخت کسردوە ،بەڵسکسو تەنسانەت کوردستاندا و نەبوونسی ڕیسزێسك بۆرجوازی قەومی و تسایس سی و
کە لقەکانی لە هەولێرو سلێمانسی بەجۆرێك ناچاریش بسوون چساو لە رابەران وهەڵسسسسسوراوانسسسسی ئسسسایسسسنسسسی دا دابەش بسسسوون و
و دهسسسسسۆك هەیەو ئەویسسسسسش لە هەندێ پێشێسلسکساری بەرامسبەر کرێکاریی هوشیارو کۆمۆنیسسست بەوجسسۆرەش بسسێسسبەش بسسوون لە
دەورێسسسکسسسی ئەوتسسسۆی نسسسیسسسیە و بە مافەکانیان بنوقێنن ،ترسسە لە کە هیدایەتی کرێکاران بسکسات لە رێکخستنی سەربەخۆی سیاسسی
کەمسسستسسسریسسسن دەخسسساڵەتسسسی هەیە بێکارکردن و دەرکسردن لەسسەر مەیسسدان و نسساوەنسسدەکسسانسسی کسساردا و جەماوەری چینایەتی خسۆیسان.
لەسسسەرکسسێسسشسسەو مەسسسەلەکسسانسسی کار .رێژەی بێکاری بەڕادەیەکسی یەکسسسێسسسکسسسی دیسسسکەیە لە گسسسرفسسستە بەمسسجسسۆرە کسسرێسسکسساران لەسسسایەی
زۆر زیادی کردوە .بسێسکسارکسردن سەرەکیەکسانسی بەردەم الوازیسی جسسۆرێسسك لە هەژمسسونسسی فسسکسسری
کرێکاران.
بەاڵم کسسسرێسسسکسسساران ڕۆاژنە بسسسۆ و هەڕەشسسسسسسسسەی لەسسسسسسسسسەر رێسسکسسخسسراوبسسوونسسی کسسرێسسکسساران و سسسسسسیسسسسساسسسسسسی بسسسسسۆرجسسسسسوازیەوە
باشکردنی ژیان و هەلسومەرجسی کسساردەرکسسردن هەمسسیسسشسسە وەك دروسسست نەکسسردنسسی رێسسکسسخسسراوە ئابلۆقەدراون و رێگا دەگسرێ لە
کسساریسسان لەهەمسسوو شسسسوێسسن و چەکسسسسێسسسسکسسسسی بەهسسسسێسسسسز لەالیەن کسسسسسسرێسسسسسسکسسسسسساریە جەمسسسسسساوەریە دەرکەوتسسنسسیسسان وەك هسسێسسزێسسکسسی
نسسسسسساوەنسسسسسسدکسسسسسسانسسسسسسی کسسسسسساردا خسسساوەنسسسکسسسارەکسسسانەوە بەرامسسسبەر خەباتکارەکان .بسوونسی تەیس سێسك رێکخراوو کاریگەر.
روبەروبسسونەوەیسسان هەیە لەگەڵ بەکرێسکساران بەکسار دەهسێسنسرێست .لەم ڕابەرو هەڵسسسسسسسسوڕاوانە ئۆکتۆبەر :بەبڕوای ئێوە مەسەلە
خسساوەنسسکسساردا .خەبسساتسسی رۆژانەی بۆنسمسونە کسرێسکسارێسکسی کسارگەی دەتسسسوانسسسێ لەروی فسسسکسسسری و سسسەرەکسسیەکسسانسسی کسسرێسسکسسارانسسی
کسسرێسسکسسار شسستسسێسسك نسسیسسیە خسسۆی دەرمانسازی پایۆنیر باسی لەوە سیاسیەوە کسرێسکساران هسوشسیسار کسسوردسسستسسان چسسیسسن؟ لەڕووی
هەڵیبژێرێت .مشتومڕی کسرێسکسار کسسرد لە کسسۆمسسپسسانسسیسساکەی ئەوان بکاتەوە و جێگاورێسگسای خسۆیسان کسسێسسشسسەو گسسرفسستەکسسانسسی کسسارو
لەگەڵ خاوەنکسار لەسسەر زۆری هەرکەسسسێ بسساسسسی هەرشسستسسێسسك وەك چسسیسسنسسێسسک لە کسسۆمەڵسسگسسادا مەیسسسدانەکسسسانسسسی کسسسارکسسسردنەوە،
سەعساتسی کسار و لەسسەر کەمسی بسسسسسکسسسسسات کە لەبەرژەوەنسسسسسدی بناسن .بەاڵم سسەربساری ئەوەی لەڕووی خسسسسسسسواسسسسسسسست و
حەقسسسدەسسسست و نسسساسسسسەالمەتسسسی کسسسرێسسسکسسسارەکسسسان بسسسێسسست ،نەك باسس کسرد لە چەنسد شسوێسنسێسک داواکسساریەکسسانەوە ،یسساخسسود ئەو
شوێنی کسارە ،لەدژی دەرکسردن رێسسسسکسسسسخسسسسسراوبسسسسون ،یەکسسسسسسەر کرێکارانێك جوڵەیەکیسان کسردوە پسسسرسسسسە سسسسەرەکسسسیە چسسسیە کە
لەسسسسەر کسسسار و نسسسارەزایەتسسسی دەریدەکەن و کەسی تسر دەخەنە کە ئومێد دەکەم دەست پێکردنسی زهنیەتی کرێکارانی داگیرکردوە
لەدۆخی کسارو ژیسانسی ئەو نەك شوێنەکەیان .ووتی لە ئسیسدارەی سەرەتایەکسی بساش بسێست بەرەو و لەوڕێسسسگسسسایەوە دەتسسسوانسسسرێ
لەناو کارو لەشوێنی کسارەکەیسدا ،کۆمپانیا دەیان (سیڤی) هەیە هی رێسسکسسخسسراوبسسوونسسی کسسرێسسکسساران و بسسسزوتسسسنەوەی کسسسرێسسسکسسساری لە
تەنسسسسانەت لەشسسسسوێسسسسنسسسسی ژیسسسسان کەسسسسانسسسێسسسکە کە شسسسەهسسسادەی خەباتی رێکخراوەیی کرێسکسارانسی کوردسستسان هەنسگساوێسك بەرەو
پێشەوە بنێت!؟
وگسسوزەرانسسیسسشسسیسسانسسدا بەردەوامە ،زۆرلەوەی ئێمە بسااڵتسریسان هەیە کوردستان.
بەاڵم هێشتا ئەوجسۆرە لەخەبسات و داوای کسسسسسار دەکەن و بەاڵم ئەوەنسسسدەی دەگەڕێسسستەوە مەهسسدی ڕەسسسوڵ :کسسرێسسکسساران
ناتوانێت زامنی النی کەمی مسافە واسیتەشی کسردوە تسا کسارێسکسی سەر گرفتە فکری و زهنیەکانسی بەشسسسسسێسسسسسوەیەکسسسسسی گسسسسسستسسسسسی
یاساییەکانی کسرێسکساران بسێست و دەسسسسست بسسسسکەوێ! هەروەهسسسسا کرێکاران ،ئەوە مەسسەلەیەکە کە لەکوردستان لەگەڵ مەسسائسیسلسی
تەنسسسانەت زامسسسنسسسی کەمسسستسسسریسسسن کرێسکسارێسکسی کسارگەی ئساسسن و قسەی زۆر هەڵدەگرێ و ڕەنسگە جسسسسسسسۆراوجسسسسسسسۆر بەرەوروون.
نوێنەرایەتی یاسایی بۆکرێکساران پسسسسۆاڵی مسسسساس و کسسسسارگەی بۆچوونی جۆراوجۆر لەوبسارەوە بەشسسێسسکسسی زۆر لەو کسسرێسسکسسارو
دەسسسسسسسەبەرکسسسسسسات .ئەوجسسسسسسۆرە چسسیسسمەنسستسسۆی تسساسسسلسسوجە کسساتسسێ لەناو هەڵسوڕاوانی کرێسکساری و فەرمسسانسسبەرو کسسارمەنسسدانەی کە
لەخەبسسسسسات و نسسسسسارەزایەتسسسسسی پسسسرسسسسیسسسارم لسسسێسسسکسسسردن لەسسسسەر کۆمسۆنسیسسستسیسدا هەبسێ ،بەاڵم بە مسسسووچەو حەقسسسدەسسسستەکسسسانسسسیسسسان
پچرپچرو نارێکسخسراو هسیسچسکسات گسسسسسسسرفسسسسسسستەکسسسسسسسانسسسسسسسی بەردەم بسسروای مسسن یەکسسێسسك لە گسسرفسستە لەالیەن حسسکسسومەتەوە دەدرێ و
ناتوانێ بەشێوەیەکی گونجساو لە رێسسسکسسسخسسسراوبسسسوونسسسیسسسان ،هەمسسسان سسسسسسەرەکسسسسسیەکسسسسسان ئەوەیە کە کار بسۆ حسکسومەت دەکەن ،کە

٠١ی کانونی دووەم  /جەنیوەری  ٠١٠٠ژمارە()٣
دەتسسوانسس بسسڵسسێسس بەشسسی
هەرەزۆری چسیسنسی کسرێسکساری
کوردستان پێکسدێسنسن ،کسۆمەڵسێسك
مەسائیلی تایبەتیان هەیە .یەكێك
لەوانە ئەوەیە کە سسسسااڵنسسسێسسسکە
بەهسسسسسۆکسسسسساری جسسسسسۆراوجسسسسسۆر
حوکومەت دەستسدرێسژی دەکساتە
سەر مافە یاسایسیەکسانسیسان و بە
نسسسایسسساسسسسایسسسی دەسسسست بەسسسسەر
موچەکانیسانسدا دەگسرێ و لسێسیسان
دەبسسڕێ یسسان مسسووچەکەیسسان هەر
خسسۆی لەوە کەمسستسسرە کە بەپسسێسسی
یساسسا دیساریسکسسراوە .هساوکساتسیسسش
هەرکسسسات حسسسکسسسومەت بسسسیەوێ
دەستکاری یساسساکسان دەکسات و
رێسسسسسسسگسسسسسسسایەك دەدۆزێسسسسسسستەوە
بسسۆشسسەرعسسیەتسسدان بە بسسریسسن و
دەسسسسسسستسسسسسسبەسسسسسسسەراگسسسسسسرتسسسسسسنسسسسسسی
مسسووچەکسسانسسیسسان .مەسسسەلەیەکسسی
تسسسری تسسسایسسسبەت بەم بەشسسسە لە
کە
کسسسسسرێسسسسسکسسسسساران ئەوەیە
ژمسسسسارەیەکسسسسی زۆریسسسسان دوای
چەندین سساڵ خسزمەت هسێسشستسا
گرێبەسەکانیان کاتسیەو نەکسراون
بە کسسسرێسسسکسسساری هەمسسسیسسسشسسسەیسسسی.
ئەگەریسسسسش تەمەنسسسسسیسسسسشسسسسیسسسسسان
گەیشسستسسبسسێسستە مسساوەی یسساسسسایسسی
خسسسانەنشسسسیسسسنسسسی و بسسسیسسسانەوێسسست
خسسانەنشسسیسسن بسسن ،ئەوە بسسڕێسسك
پارەیان پێدەدەن وەك پساداشستسی
کۆتایسی خسزمەت و ئسیستسر هسیسچ
مافێکی دیسکەیسان نسامسێسنسێ و تسا
کۆتایی تەمەنسیسان لە هەژاری و
بسسسسێسسسسکسسسساری و بسسسسرسسسسسێسسسستسسسسیسسسسدا
بەسسسەردەبەن .ئەمە سسسەرەڕای
ئەوەی کە بەشسێسکسی زۆری ئەم
کسسرێسسکسسارانەی کەرتسسی حسسکسسومسسی
مسسسسووچەیەکسسسسی ئەوەنسسسسدە کەم
وەردەگرن کە بەشسی ژیسانسێسکسی
مەمرەو مەژیش ناکات .هەروەها
نەمانسی خسزمەتسگسوزاری گشستسی
وەك داوودەرمسسان و مەسسسکەن
وکۆمەڵێك خزمەتسگسوزاری دیسکە
کە پێشتر ئەم بەشەی کرێکساران
هەیسسان بسسوو و ئسسێسسسسستسسا یسسان

بەتەواوی نەمساوە یسان بسێسکەڵسک
بسسسسسسووە ،وایسسسسسسکسسسسسسردووە کە
مسسوچەخسسۆری حسسکسسومەت ئەگەر
کاتی خسانەنشسیسنسیسشسی هساتسبسێست
هەوڵ ئەدا لەسسسسسسەر کسسسسسار
بمێنێتەوە ،چونکە ئەو مسووچەی
خسسسانەنشسسسیسسسنسسسیەی وەریسسسدەگسسسرێ
لەوەش کەمترە کا کاتێك لەسەر
کارە .
بەشسسێسسکسسی تسسر لەکسسرێسسکسساران کە
مەزنسسسسسدەکسسسسسرێسسسسسن بە ٣٦٩هەزار
کرێکار و لە دامەزراوەو پسرۆژە
پیشەسازیەکانی کەرتی تسایسبەتسدا
کاردەکەن ،سەرەرای ئەوەی کە
مانگسانە مسوچەوەردەگسرن ،بەاڵم
کسسۆمەڵسسێسسك مەسسسائسسیسسلسسی تسسایسسبەت
بەخسسسۆیسسسان هەیە .یەك لەوانە
گسرێسبەسستسی کسارە کە تسائسێسسستسا
بەشێکی زۆریان چەنسدیسن سساڵە
کسسساردەکەن ،بەاڵم هسسسسێسسسشسسسستسسسسا
گسسسرێسسسبەسسسستەکەیسسسان کسسساتسسسیسسسیەو
خسسساوەنسسسکسسسارەکسسسان پسسسێسسسشسسسێسسسلسسسی
یسسساسسسساورێسسسساکسسسانسسسی تسسسایسسسبەت
بەکاروبساری کسرێسکساران دەکەن.
ئەوانیش لەبەر کۆمەڵێك هسۆکسار
کە لەوەاڵمسسسسی پسسسسرسسسسسیسسسساری
یەکەمسستسسانسسدا ئسسامسساژەم پسسێسسکسسردوە
بەناچاری بێدەنگیان هەڵبژاردوە.
لەالیەکی دیسکەوە ،مەسسەلەکسانسی
شێوەی کارو پشووی کرێکاران،
ناسەالمەتی شوێنی کسار ،کەمسی
کرێ ،سەعاتکاری تاقەتسپسروکسێسن
وکەمسسسسی خسسسسزمەتسسسسگسسسسوزاری و
زۆرشسسسستسسسسی تسسسسر لەسسسسسەروو
هەمسوشسسیسسانەوە نەبسسونسسی ئسسازادی
رێکخرابون ،مەسەلە گرنگەکسانسی
کرێکارانی ئەم بەشەن .خسواسست
و داواکسساریەکسسانسسیسسان بەگشسستسسی
لەچسسوارچسسێسسوەی تەنسسزیسسمسسکسسردنسسی
مسسساوەی کسسسار و زیسسسادکسسسردنسسسی
دەرمسسساڵەو خسسسزمەتسسسگسسسوزاری و
هەڵگرتنی ئەو ژینسگەی کسارەدایە
هسسسسسسسسسسساوشسسسسسسسسسسسێسسسسسسسسسسسوەی
کە
سسسەربسسازگەیە ..هسستسسد .کسسرێسسکسساران
لەناو کارگەدا وەکو زینسدان وان

و لەقساڵسد دراون و بسۆیسان نسیە
هسسیسسچ جسسمسسوجسسوڵسسێسسکسسی سسسیسساسسسی،
جەمسسساوەری و کسسسۆبسسسونەوە و
چاالکی بکەن و بگرە سسەبسارەت
بە بارودۆخی کارو مسافەکسانسیسان
قسەوباس لەگەڵ یەکتردا بسکەن.
هەر جۆرە زانیاریەك سسەبسارەت
بە کسسارگەو هەلسسومەرجسسی کسساری
کرێکاران بگاتە دەرەوەی کسارگە
وەکسسو بسسردنەدەرەوەی نسسهسسێسسنسسی
کسسسسارگە مسسسسامەڵە دەکسسسسرێ و
کرێکاری لەسەر سزا دەدرێ تسا
ڕادەی لەسەرکار دەرکردن.
بەمسسسجسسسۆرە زۆر سسسسەخسسستە کە
کسسسسسسسسرێسسسسسسسسکسسسسسسسساران لەدەوری
خسسسواسسسستەکسسسانسسسیسسسان کسسسۆبسسسنەوەو
نوێنەراتسیەك بسۆخسۆیسان دەسست
نسسیسسشسسان بسسکەن .بەداخەوە ئەم
بەشسسە لەکسسرێسسکسساران ئەوەی کە
زهنسیەتسی داگسیسرکسردوون تەنسهسا
ئەوەیە لەسەر کسار دەرنەکسرێسن!
ئیتر بۆمەسائیلەکانسی تسر جسارێ
بسسسێسسسدەنسسسگەیسسسان کسسسردووە .بەاڵم
لەئسسێسسسسستسسادا بسساشسستسسریسسن رێسسگسسا
کۆبوونەوەی گشستسی کسرێسکسارانە
کە رۆژانە لەکاتسی ئسیسسسراحەتسی
نانخورادنسی نسیسوەرۆ و لەکساتسی
گەرانەوە بۆمساڵەوە کە فەزایەکە
خسسساوەنسسسکسسسار بسسسۆخسسسۆی بسسسۆی
رەخسسسانسسدون و نسساتسسوانسسێسست بەر
بەکرێکاران بگرێ ،سەبسارەت بە
پسسسسرس و مەسسسسسەلەکسسسسانسسسسیسسسسان
قسسسەوبسساس بسسکەن و بسسڕیسسارو
هەنگاوی پیویست هەڵگرن.
ئۆکتۆبەر :لەکساتسێسکسدا چسیسنسی
کسسرێسسکسسار بەشسسێسسكسسی سسسەرەکسسی
پێکهاتەی کۆمەڵگای چسیسنسایەتسی
کسسوردسسستسسانەو هەمسسوو تەالری
چەوسسسسانسسسسدنەوەو هەژاری و
نەبوونی و ستەمسی سسیساسسیسش
لەسسسسەر شسسسانسسسی ئەم چسسسیسسسنە
بەرزکسسراوەتەوە ،کەچسسی لەنسساو
جموجوڵە سیاسی و ناڕەزایەتیە
جەمساوەریەکسسانسسی کسسوردسسستسسانسسدا
توێسژە کسۆمەاڵیەتسیەکسانسی دیسکە

بەئاستێك لە خسۆڕێسکسخسسستسن و
خواستی خۆیسانەوە دەبسیسنسرێسن،
کەچی کرێکاران و چینی کرێکار
ئەم هەست بە بسوونسی نساکسرێ!
ئایا ئەمە هیچ ڕاستیەکی تێدایە؟
ئەگەر نا ئەی خۆنواندنی چیسنسی
کسسرێسسکسسار لەم نسساڕەزایەتسسیسسانەدا
چۆنەو چی وایکردوە کە هەست
بە بوونی نەکرێ!؟
مەهدی ڕەسسوڵ :بە تەسسسەوری
مسن وانسسیسیە کە چسیسسنسی کسسرێسکسسار
دەوری نەبسسێسست لە نسسارەزایەتسسیە
جەمسساوەریەکسسانسسدا .هەمسسوو ئەو
گەنسسجسسانەی دەرچسسووی زانسسکسسۆو
پەیسسمسسانسسگسساکسسان و هەمسسوو ئەو
فەرمانبەرو کرێسکسارو کسارمەنسدو
ئەوانەی هسسسیسسسزی بسسسزوێسسسنەری
بزوتنەوە کۆمەاڵتیەکانن ،تسوێسژو
بەشەکانی چینی کرێکارن .بەاڵم
هەر ئەوکسسسسسرێسسسسسکسسسسسارانەی کە
سسسسسسسسەنسسسسسسسگەری خسسسسسسسۆیسسسسسسسان
نەدۆزیسسسوەتەوەو لەسسسسەنسسسگەری
ئەوبەرن ،واتە هسسسسسسسسێسسسسسسسسزە
بسسسۆرجسسسوازیەکسسسانسسسن بەشسسسێسسسوەی
جۆراوجسۆر رێسکسیسان خسستسوون
بەقسسازنسسجسسی خسسۆیسسان ،بەهسسۆی
وەهسسمسسێسسکەوەیە کە بەو هسسێسسزە
بۆرژوازیانەیان هەیەو بەداخەوە
هسسسوشسسسیسسساری چسسسیسسسنسسسایەتسسسی و
سۆشیالیستسی و کسۆمسۆنسیسسستسی
الوازە لەنساویسانسدا کە وایسکسردوە
کەمسسستسسسر پەی بە بەرژەوەنسسسدیە
ئابوری و سیاسیە سەربەخسۆ و
چسسیسسنسسایەتسسیەکسسانسسی خسسۆیسسان بەرن.
ئەمەشە بە ئاسانی ناڕەوێستەوەو
کسسساری بە حەوسسسسەڵەی دەوێ.
ئسساخسسرتسسۆ سسسەری ئەو هەمسسوو
ئیمکاناتە بکە کە بەدەست چیسنسی
دەسسسسسەاڵتسسسسدارەوەیە و چسسسسۆن
بەکسسسسساری دێسسسسسنسسسسسێسسسسست بسسسسسۆ
چەواشەکردنی کرێکاران .بەڕای
من کرێسکساران کساتسێسك هەسست
بەبوونسی خسۆیسان دەکەن وەکسو
چسسسسیسسسسنسسسسێسسسسک و خسسسساوەنسسسسی
بەرژەوەندیی جسیساواز لە
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بەڵی بۆ بەرگری لە ژولیەن
ئەسانج!
عهبدواڵ مهحمود

دادگای بەریتانیا رەتسی کسردەوە
کە جسسسسسولسسسسسسیەن ئەسسسسسسانسسسسسس
دامەزرێسسسنەری ویسسسکسسسیسسسلسسسیسسسکسسسس
ڕادەسسستسسی دەوڵەتسسی ئەمسسریسسکسسا
بسسکسسساتەوە .جسسسولسسسیەن ئەسسسسانسسس ،
بەوێسسسسسسسسنەی دامەزرێسسسسسسسسنەری
ویسسکسسیسسلسسیسسکسسس ،بە خسسستسسنەڕووی
هەزاران فایلی نهێنسی سسەبسارەت
بە چسساالکسسیسسیە سسسەربسسازیسسیەکسسانسسی
ئەمریکا بەتسایسبەت لە عسیسرا و
ئەفسسنسسانسسساتسسان ،لەالیەن دادگسسای
ئەمریکا تۆمەتبار کراوە.
دیسارە ئەو هەزاران دۆسسسیەیەی
کە دامەزراوەی ویسسکسسیسسلسسیسسکسسس
خسسسسستسسسسویەتسسسسیە ڕوو ،تەنسسسسهسسسسا

گۆشسەیە و بەشسێسکسی کەم لە
سەدان هەزار و ملیۆنەها فسایسلسی
تسسرە کە دەوڵەتسسی ئەمسسریسسکسسا و
دەزگسسسسسسسا هەواڵسسسسسسسگسسسسسسسری و
جاسوسیەکانیان ،لەچوارچێسوەی
مسسسلسسسهسسسوری و داسسسسەپسسسانسسسدنسسسی
هەیمەنەی سیاسی و سسەربسازی
خۆیدا بەسەر دنیادا ،ئسامسادەیسان
کردووە.
خستنەرووی بەشێسکسی کەم لەو
دۆسسسسسیسسسسانە ،لەالیەن دەزگسسسسای
ویکلیکسەوە ،بەر لەهەموو شست
دەزگسسسسسسا جسسسسسساسسسسسسسوسسسسسسسی و
هەواڵگریەکانی ئەمریسکسا دەخساتە
بەردەم لسسێسسپسسرسسسیسسنەوە ،دەخسساتە

بەردەم رای گشتی دنیا ،وە ئەو
راستیە دەخاتە روو کە دەوڵەتی
ئەمسسریسسکسسا چسسسۆن لە پسسێسسنسسساوی
زاڵسسسکسسسردن و داسسسسەپسسسانسسسدنسسسی
هەژمسسسوون خسسسۆیسسسدا ،ئسسسامسسسادەیە
چەندین واڵت وێران و بەسەدان
ملیۆن ئینسان برسسی و لەبەیسن
ببات و بسنەمساکسانسی کسۆمەڵسگە و
ژیانکردن خاپور بکات.
ئەگەر دادگای ئەمریکا و دادگای
جیهانی لەژێر کۆنترۆڵسی دە و
بسسسڕیسسسارەکسسسانسسسی بسسسۆرژوازی و
کۆمپانیا قسازانس پەرسستەکسان و
دەوڵەتەکانیاندا نەبوایە ،پایەکانی
لەسەر کەمترین ڕادەی پاراستسن
و پسسرانسسسیسسبەکسسانسسی ڕیسسزگسسرتسسن و
یەکسسانسی ئسیسسنسسسان دابسسمەزرایە،
ئەوا سەران و نوخبەی سیساسسی
و سسسسەربسسسازی و هەواڵسسسگسسسری
ئەمسسریسسکسسا ،دەبسسوایە لە بەردەم
دادگسسا بسسوونسسایە و سسسزای ئەو

پاشماوەی  ..سەبارەت بەپرسە سەرەکیەکانی چینی کرێکار ،گفتوگۆ لەگەڵ مەهدی ڕەسوڵ
بۆرژوازی کە لەڕووی فسکسری و
سیاسیەوە هوشیاری چینایەتیان
گەشەی کسردبسێست و تساڕادەیەك
ڕیزی خۆیان رێکخراو کسردبسێست
و حسسزبسسی سسسیسساسسسی خسسۆیسسان
دروستکردبێت .تسا ئەمە نەبسێست
مەحسسساڵە لە حەلسسسقە داخسسسراوەدا
کسسرێسسکسساران دەورو نەخشسسێسسکسسی
ئەوتسۆیسان هەبسسێست بە قسازانسجسسی
خۆیان بشکێتەوە .
ئۆکتۆبەر :بەبسڕوای ئسێسوە چسی
بسسکسسرێ تسسا چسسیسسنسسی کسسرێسسکسساری
کوردستان لەهەر دوو ئساسستسی
خەباتسی ئسابسوری و سسیساسسیسدا
وەکسسو چسسیسسنسسێسسکسسی سسسەرەکسسی و
خاوەن پرس و پەیامی سیاسی-
کسسۆمەاڵیەتسسی خسسۆی بسسنسسوێسسنسسێ!؟
ئەرکی هەڵسوڕاوانی کرێکاری و
کۆمۆنیستی چیە لەوبارەوە؟
مەهدی ڕەسوڵ :بۆئەوەی چینی
کسسرێسسکسساری کسسوردسسستسسان وەك

هێزێك دەرکەوێست و لەئساسستسی
خەباتی ئابوری و سسیساسسیسشسدا
هسسساوسسسسەنسسسگسسسی هسسسێسسسزی خسسسۆی
لەبەرامسسسسبەر دەسسسسسەاڵتسسسسدارانسسسسی
کسسسوردسسسستسسسان وتەواوی بەرەی
بسسسۆرجسسسوازی بەهەمسسسوو بسسساڵە
جسسۆراوجسسۆرەکسسانسسیەوە نسسیسسشسسان
بدات ،پێسویسستە چسیسنسی کسرێسکسار
وەکسسو چسسیسسنسسێسسکسسی سسسەربەخسسۆ کە
بۆخۆیەتی خۆی نمسایسش بسکسات،
ئەمەش لەورێگایەوە دەبێت کە
یەکەم؛ هوشیساری چسیسنسایەتسی و
کسسۆمسسۆنسسیسسسسستسسی لەنسساو چسسیسسنسسی
کسسرێسسکسساری کسسوردسسستسسانسسدا گەشسسە
بسسسکسسسات و دەورو جسسسێسسسگسسسای
کسسرێسسکسسارانسسی سسسۆشسسیسسالسسیسسسسست لە
خەبات و ناڕەزایەتی کسرێسکساریسدا
زیاتر بەرجەستەو کاریگەر بێست.
دەبسسسێ کسسساریسسسگەری فسسسکسسسری و
سسسیسساسسسی بسسزوتسسنەوە و ڕەوتە
بسسۆرژوازیەکسسان لەنسساو چسسیسسنسسی

کرێکساردا بسێسکساریسگەر بسکسرێ و
بکرێتە دەرەوە .پسێ بەپسێسی ئەو
ئسسساڵسسسوگسسسۆڕەی لەو مەیسسسدانەدا
ڕوودەدات ،هۆشیاری چینسایەتسی
کسسرێسسکسسار و در کسسردنسسی بە
بەرژەوەنسسدی جسسیسساوازی خسسۆی
لەگەڵ بسسۆرژوازیسسدا قسسایسسمسستسسر و
ڕوون و شسسەفسساتسسر دەبسسێ .واتە
زەمسسسسسسسسسانەتسسسسسسسسسی
؛
دووەم
جسسیسسابسسوونەوەی ڕیسسزی سسسایسسسی
کرێکار لە بۆرژوازی مسۆگەرتر
دەبێت .هەروەها سێهەم ،کرێکسار
بەپسسسێسسسی پسسسێسسسگەی ئسسسابسسسوریەکەی
خاوەنی جۆرێك لە ئسیسمسکسانساتسی
رێسسکسسخسسراوبسسوونە .لە خسسراپسستسسریسسن
هەلسسسومەرجسسسیسسسشسسسدا جسسسۆرێسسسك
خسسسۆڕێسسسکسسسخسسسسسسستسسسن هەیە لەنسسساو
کسسرێسسکسسارانسسدا .بەاڵم دەبسسێ ئەم
خۆڕێکخستنە گەشەی پێبدرێ و
هەوڵ بدرێ کە بەهسێسزو فسراوان
بسسسکسسسرێسسست .بەبسسسڕاوی مسسسن بە

تسسساوانسسسکسسساریسسسانەیسسسان بسسسدایە کە
بەرامبەر بۆ کۆمەڵگەی ئینسسانسی
ئەنجامیان داوە..
دادگسسای دەوڵەتسسی ئەمسسریسسکسسا ،کە
پارێزەری دەسەاڵتی سسەرمسایەو
بااڵدەستی و ملهوری" یساسسایسی"
ئەون بەسەر دنیسادا ،لەبەرامسبەر
دزەپێکردنی بەشێک لەبەڵسگەنسامە
تسساوانسسکسساریسسیەکسسانسسی ئەمسسریسسکسسادا،
ژولیەن ئەسان و هاوشێوەکانی
روبەرووی دادگسسسا دەکسسسساتەوە،
بەاڵم بسسسسسسسسکەران و
دەستبەربوونی ئەم سێ فاکتەرە
دەتوانرێ چینی کرێکار لەڕووی
ئسسابسسوری و سسسیسساسسسەوە پسسێسسگەی
شسسایسسستەی خسسۆی پەیسسدا بسسکسسات.
بەاڵم ئەوە ئەرکسسسی ڕابەرانسسسی
سۆشیالیستی چینسی کسرێسکسار و
هەڵسسسسوڕوانسسسی کسسسرێسسسکسسساری و
کۆمۆنیستیە کە دەست بەرن بسۆ
بەجسسێ گەیسسانسسدنسسی ئەم ئەرکە.
هوشیارکردنەوە و دابسیسنسکسردنسی
ڕیسسزی سسسیسساسسسی سسسەربەخسسۆی
چینایەتی و رێکخستنی سیساسسی
و جەمسساوەری چسسیسسنسسی کسسرێسسکسسار
بەنسسسدە بە پسسسێسسسگەو هەوڵ و
تێکۆشانسی ڕابەرانسی عەمەلسی و
سسسۆشسسیسسالسسیسسسسستسسی کسسرێسسکسساریەوە.
بەبسسڕاوی مسسن جسسێسسگسساو نەخشسسی
حزبی کۆمۆنیستی کسرێسکساری و
رێکخراوە سیاسیە کرێکاریەکسان
وپسسێسسگەو دامەزراوە خەبسساتسسکسسارە
کسرێسکساری و سسسۆشسیسالسیسسست و
شسسسۆڕشسسسگسسسێسسسرەکسسسان لەم ڕووە
پڕبایەخ و گرنگە.
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درێژەی  ..بەڵی بۆ بەرگری لە ژولیەن ئەسانج!
تاوانبارانی کوشستسنسی مسلسیسۆنەهسا
ئسیسسنسسسسان ،دەبەخشسسێ و لەوەش
واوەتر نە چساوپسۆشسی ،بەڵسکسو
رەوایەتسسسی بەو دڕنسسسدەیسسسی و
هەوسار پسچسراویسیە سسیساسسی و
سەربازی و کردە تیسرۆریسستسانە
دەدەت کە دەوڵەتی ئەمریسکسا ،لە
دنسسیسسادا ،بسسێسسشسسەرمسسانە ئەنسسجسسامسسی
دەدات.
ژولیان ئەسان  ...نە بکوژە و نە
تۆمەتبار بە هەرەشەی کسوشستسن
و سوکایەتی بە هسیسچ کەسسێسک،
بەڵسسکسسو لەراسسستسسای وێس بسسوونسسی
بەدوای راسسستسسیەکسسانسسی پشسستسسی
دەزگسسسسسسسا هەواڵسسسسسسسگسسسسسسسری و
جسساسسسوسسسیەکسسانسسی ئەمسسریسسکسسادا،
گۆشەیە لە دۆسیەکانسی لەنساو
مسسلسسیسسونەهسسا دۆسسسیەدا ،دەسسست
پێڕاگەیشتووەو خستۆیەتە ڕوو،
بەمەش رۆڵ و نەخشسسسسسسی
تسسساوانسسسکسسسارانەی دەوڵەتسسسێسسسکسسسی
خستۆتە روو کە سسەر ڕێسژە لە
تسسساوانسسسکسسسارای دیسسسمسسسوکسسسراسسسسی
بسسسسسسۆرژوازی .هەمسسسسسسوو ئەو
تاوانکارایانەی دەوڵەتی ئەمریسکسا
و دەوڵەتە بسسسسۆرژوازیسسسسیەکسسسسان
ئەنجامسی دەدەن و ئەنسجسامسیسان
داوە ،بە دادگسسسا و لەرێسسسگسسسای
یاساوە ،کە لە بنەرەتسدا دادگسا و
یسساسسسای بەرگسسری لە دەسسسەاڵتسسی
دەوڵەت و چسسیسسنسسی بسسۆرژوازیسسن
رەوایەتیان پێدراوە.
دادگسسا و دەوڵەتسسسی ئەمسسریسسکسسسا،

بەرگسسسری لە دەسسسستسسسێسسسوەردان،
داگسیسسرکسساری ،مسسلسسهسوری نسسوانسسدن،
هەڵمەتسی سسەرکسوتسی شسۆرشسی
برسیەکان و ئازادی و ئسیسرادەی
وەگەرکەوتویی ئسیسنسسسان دەکەن
و لەوەش واوەتسسر لەبەرچسساوی
دنسسیسسادا ،پسسیسسادەی دەکەن ،کەچسسی
ئەگەر دەزگسسسایە  ،الیەنسسسێسسسک،
رۆژنامەنسووسسێسک ،نساوەنسدێسک...
بەڵسسسسسسگەنسسسسسسامە و سسسسسسسەنەدی
تسساوانسسکسسارایەکسسانسسیسسان بسسخەنەڕوو،
مەحسسکسسوم بە سسسزای هەر ئەو
دادگسسا و دەسسسەاڵتە دەبسسن ،کە
رەوایەتسسسی یسسساسسسسایسسسی داوە بە
تساوانەکسسانسیسسان .بسسێسگسسومسان ئەگەر
هەرکام لەو هەنگاو و سیساسسەت
و پرۆژانەی بۆرژوازی دەوڵەتسی
ئەمریکسا ،کە لە دنسیسادا لەپسێسنساو
هەیسسسمەنە و پسسساراسسسستسسسنسسسی ئەو
هەیسسسمەنەیسسسدا بەدەسسسستسسسیسسسانەوە
گسسرتسسووە ،کەمسستسسریسسن ڕەوایەتسسی
ببوایە ،نیگەرانی ئساشسکسرابسوونسی
نەدەبوون و دەیانتوانی بەرگسری
لسسێسسبسسکەن .بەاڵم بەوهسسۆیە زۆر
سادەیەوە کە نەخشەو سیاسەت
و پرۆژەکانی ملهوری سەپاندنی
بسسسۆرژوازی بەسسسسەر ئسسسۆردوی
ئیسنسسسانسی گسۆی زەویسدا ،لسێسوان
لیوان لە تساوان و تساوانسکساریسن،
بۆیە ناتوانن بەرگسری لسێ بسکەن
و خۆیانی لێ بەخاوەن بکەن.
رەتسسکسسردنەوەی داوای دادگسسسای
ئەمەریسسسسکسسسسا ،لەالیەن دادگسسسسای
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بەریتسانسیساوە ،نساتسوانسرێست وەکسو
پشسستسسیسسوانسسی دادگسسا و دەوڵەتسسی
بەریسستسسانسسیسسا لە ئسسازادی سسسیسساسسسی
رادەربسسڕیسسن و دەسسستسسراگەیشسستسسن
بەزانسسیسساری ،تەمسساشسسا بسسکسسرێسست.
بەتایبەت کە کسارنسامەی خسودی
دەوڵەتی بەریتانیسا و دادگساکەی،
بەیانی جیساوازیە لەگەڵ دادگسا
ئەمریکا لەسەر تاوانکاریسیەکسانسی
جەنسسسگ و دەسسسستسسسیسسسوەردان و
داگسسسیسسسرکسسساریسسسیەکسسسان نسسساکسسسات...
بەتسسایسسبەتسسیسسش لەسسسەر هەر دوو
کەیسسسی داگسسیسسرکسساری عسسیسسرا و
ئەفنانستان.
بریاری دادگای بەریتانیا ،بریسارە
لە بەرگری تاکە کەسی راونرا و
داواکراو ،وەکسو هەر کەیسسێسکسی
سسسیسساسسسی تسسر کە لە دنسسیسسادا تسسا
ڕادەیەکسسسی زۆر بسسسۆتە بسسساو و
نسسسۆرمسسسی مسسسامەڵە لەگەڵ ئەو
فایالنەدا ،بەاڵم لە هەلومەرجێکدا
کە ئەمریکا گسوشسارێسکسی زۆر و
هەمەالیەنەی خسسسسسستە سسسسسسەر
بەریتانسیسا تسا بسریساری رادەسست
کردنەوەی جۆلسیسان ئەسسانس بە
ئەمریکا بسدات ،بسڕیساری دادگسای
بەریتانیا بە رەتکردنەوەی داوای
ئەمریکا و رادەسستسنەکسردنەوەی
هەنگاوێکی ئیجابییە لە راسستسای
بزوتنەوەی بەرگری لە جسۆلسیسان
ئەسان .
دیارە پێویستە ،بسلسۆ و بەرەی
ئازادیخوازو و زانیساری دۆسست،
لەهەر جسسێسسگسسایەکسسی دنسسیسسا هەن،
بەرگری لە ژۆلسیسان ئەسسانس و

هەر دەزگاو ناوەندێک بکەن ،کە
راستسیسیە شساراوەکسان ،بسۆ دنسیسا
دەخەنەڕوو .وە هسساوکسسات نسسابسسێ
ڕیگە بدەن هسیسچ کەسسایەتسیەکسی
سیاسی ،بەرپرسی هیچ دەزگا و
نسساوەنسسدێسسکسسی لسسێسسکسسۆڵسسیسسنەوە ،یسسان
نسسووسسسەر و رۆژنسسامەنسسووس و
رەخسسنەگسسری ...هسسیسسچ واڵتسسیسسک،
لەسەر داوای واڵت و دەوڵەتسێسک
کە پەنای بردۆتەبەر دەوڵەتسیسکسی
تسسر رادەسسست بسسکسسرێسستەوە .خسسۆ
ئەگەر رادەسسسسسستسسسسسکسسسسسردنەوەی
کەسسسایەتسسیسسیە سسسیسساسسسیەکسسان یسسان
نسسسووسسسسەو رۆژنسسسامەنسسسووس و
بەرپسسسسسسسسرسسسسسسسسسی دەزگسسسسسسسساو...
داواکراوەکان ڕێگەی پێ بسدرێست
و بسسبسسێسستە نسسۆرم ،دنسسیسسا دەبسسێسستە
گەواهیدەری تراژیدیای زیسنسدانسی
دەیان و سەدان هەزار ئینسسسانسی
چسسسسساالکسسسسسی سسسسسسیسسسسساسسسسسسی و
رۆژنسسامەنسسووس و نسسووسسسەر و
هسساوکسساتسسیسسش پەتسسی سسسێسسدارەو
سسسەنسسدنەوەی ژیسسان لسسێسسیسسان .لەم
ڕوانسسسگەیەوە بسسسڕیسسساری دادگسسسای
بەریتانیا ،بەرەتکردنەوەی داوای
ئەمریکا هەنگاو نەریتێکی جێگای
پشتیوانییە.
بەرگری لە ژولیسان ئەسسانس  ،لە
سسسەالمەتسسی و تەنسسدروسسستسسی تسسا
ئسسازادکسسردن و پسسارێسسزراوبسسوونسسی،
ئەرکسسێسسکسسی تەواو ئسسیسسسنسسسسسانسسسی
ئازادیخوازانەیە...

دەسەاڵتیك نەتوانێ لەماوەی ( )٠٣ساڵدا
ئاوو کارەبا و مووچە و خزمەتگوزاریە
سەرەتاییەکان بۆ هاواڵتیان دابین بکات،
دەبێت هەرچی زووترە بڕوات!

٠١ی کانونی دووەم  /جەنیوەری  ٠١٠٠ژمارە()٣

درێژەی  ..شۆڕشی  ٥٠٩١ی ڕوسیا و دوو هێڵی
چینایەتی جیاواز!
لسسیسسبسسراڵەوە دژی قەیسسسەر و
سسسیسسسسستەمەکەی دەوسسستسسانەوە.
بەاڵم ئەوەی گسسسرنسسسگە چسسسیسسسنسسسی
کسرێسکسار لەگەڵ کسێسدا هساوکسساری
دەکات .یەکسێسک لە کسێسشسەکسانسی
لینین لەگەڵ مەنشسەفسیەکسانسدا لە
شۆرشی ساڵسی  ٥٠٩٥ئەوەبسوو
کە مەنشسسەفسسیەکسسان دەیسسانسسووت
مسسادام ئەم شسسۆرشسسە شسسۆرشسسی
دیسسمسسوکسسراتسسی بسسۆرجسسوزیە کەواتە
دەبسسیسسست ئسسسێسسمە پشسستسسسی حسسسزبە
لیسبسراڵەکسان بسگسریسن ،بەتسایسبەتسی
کسسادیسست .بەاڵم لسسیسسنسسیسسن دەیسسوت
سسسسەرمسسسایەداری ڕوسسسسی جسسسگە
ڕوبەڕووی
کە
لەوەی
بسسسزوتسسسنەوەیەکسسسی کسسسرێسسسکسسساری
بسسووەتەوە،لە هەنسساوی خسسۆشسسیسسدا
ڕوبەڕووی دووجسسسسسسسسۆر لە
بزوتنەوەی بسورژوازی بسوەتەوە
کە دژی قەیسسسسسەر خەبسسسسات
دەکەن.یەکێک لەوانە بزوتسنەوەی
جسسوتسسیسسارانسسی شسسۆڕشسسگسسێسسڕە کە
دەیانەوێت دەسستسبسگسرن بەسسەر
زەوی و زاری دەرەبەگەکانسو بە
شسسسێسسسوەیەکسسسی شسسسۆرشسسسگسسسێسسسڕانە
دابەشسسسسسسی بسسسسسسکەن بەسسسسسسسەر
جوتیاراندا،هەروەهسا دەیسانەوێست
کسسسۆتسسسایسسسی بە سسسسیسسسسسسستسسسمسسسی
دەرەبەگسسسسایەتسسسسی و ڕژێسسسسمسسسسی
پسساشسسایەتسسی قەیسسسەربسسێسسنسسن کە
نسسوێسسنەرایەتسسی ئەو چسسیسسنەدەکسسات.
لەبسسسسری ئەودەسسسسسەاڵتسسسسێسسسسکسسسسی
دیموکراتی کۆماری دامەزرێنن.
لە هەمانکاتدا بزوتسنەوەیەکسی تسر
لسسسسسسسیسسسسسسسبسسسسسسسراڵە
هەیە کە
دیموکراتیخوازەکان ڕابەرایەتسیسی
دەکەن ،خسسوازیسساری ئەوە بسسوون
دەسەاڵتی قەیسسەر وە خسۆی
بمێنیتەوە ،بە اڵم دەسسەاڵتەکەی
بەشێوەیەکی دەسستسوری دیساری
بسسسسکسسسسرێسسسست؛ واتە خسسسسوازیسسسساری
پسساشسسایەتسسی دەسسستسسوری بسسوون.

هەموو هەوڵسێسکسیسان بسۆئەوەبسوو
دەسەاڵت لەناوخۆیدا کسۆمەڵسێسک
چسسسسساکسسسسسسازی بسسسسسکسسسسسات ،نە
سسسسەروژێسسسرکسسسردنەوەی هەمسسسوو
سسسیسسسسستسسمەکە.هەر بسسۆیە لسسیسسنسسیسسن
دەیوت نابێت ئەم دووهێزە وە
یە سسسسەیسسسرکەیسسسن ،چسسسونسسسکە
لسسیسسبسسراڵەکسسان سسسازشسسکسسارن و لە
ئەنجامدا خسیسانەت بە شسۆرڕش
دەکەن ،بەاڵم بسسسسسزوتسسسسسنەوەی
جوتیاران هێزێکی شۆڕشگێڕ و
کسسۆمسساریسسخسسوازن بسسۆیە دەبسسێسست
پشتیوانیان بکرێت.
لێرەوە ملمالنسێسی سسیساسسی سسێ
ڕەوتسسی کسسۆمەاڵیەتسسی دەرکەوتسسن
کەئەوانسسسسیسسسسش ەبسسسسزوتسسسسسنەوەی
سسسۆسسسیسسالسسیسسسسستسسی کسسرێسسکسساری،
بسسسزوتسسسنەوەی دیسسسمسسسوکسسسراسسسسی
شسسۆڕشسسگسسێسسری جسسوتسسیسساران و
بسسسزوتسسسنەوەی دیسسسمسسسوکسسسراسسسسی
لیبراڵەکان} بوو .ئەم ڕەوتسانەش
هەریەکە بسۆخسۆی حسزبسی خسۆی
هەبسسوو ،مسسلسسمسسالنسسێسسی سسسیسساسسسی
لەبەیسسنسسی ئەم حسسزبسسانەدا لەسسسەر
ئسسایسسنسسدەی دەسسسەاڵتسسی سسسیسساسسسی
دەستی پێکرد .ئەم کێشمەکسێسشسە
سیاسیانە کە لەشۆڕشسی سساڵسی
٥٠٩٥وە بەردەوام دەبسسیسست تسسا
هەردوو شسسۆرشسسی شسسوبسسات و
ئۆکتۆبەری ساڵی .٥٠٥١
لینین هەر لەسسەرەتساوە دەیسوت
کە بورژوازیە لیبراڵەکان جسێسگەو
ڕێگەیەکی دژی شۆڕشیان هەیە
لە شسسسۆڕشسسسی دیسسسمسسسوکسسسراتسسسی
ڕوسیادا ،بۆیە پڕۆلیتاریا ناچارە
ڕێسسکسسخەر و ڕابەری شسسۆرشسسی
دیسسمسسوکسسراتسسی بسسێسست .بسسۆ ئەم
مەبەستەش پێویستە ڕابەرایەتسی
جوتیارە شۆرشگێڕەکان بکات و
بسسسسورژوا
دژایەتسسسسی تەواوی
لسسسیسسسبسسسرالەکسسسان بسسسکسسسات .بەبسسسێ
ئەمەشۆڕش نساتسوانسێست بەئساکسام

بسسگسسات .بسسارودۆخسسی سسسیسساسسسی و
کسسسسۆمەاڵیەتسسسسی ڕوسسسسسیسسسسا لەم
ڕێگەیەوە نەبێت ناتسوانسرێست بەو
بسسسارەدا وەرچەرخسسسێسسسنسسسرێسسست کە
شسسسۆڕشسسسی کسسسرێسسسکسسساری تسسسیسسسا
سەرکەوێت.
هەر لێرەوە لینیسن داوای ئەوەی
دەکسسرد کە دەبسسێسست بسسلسسۆکسسێسسکسسی
ڕادیکاڵ دروستبێت تسا بستسوانسێست
هسساوپەیسسمسسانسسێسستسسیەکسسی چسسیسسنسسایەتسسی
دروستبسکسات بسۆ دامەزرانسدنسی
حسسسکسسسومەتسسسی دیسسسمسسسوکسسسراسسسسی
شسسۆڕشسسگسسێسسڕی کسسرێسسکسساران و
جوتیاران .هەروەها لینین بساسسی
لە کسسساری هسسساوبەشسسسی حسسسزبسسسی
سسۆشسسیسسا -دیسمسسوکسسراتسی ڕوسسسیسسا
دەکات لەگەڵ گروپە سیساسسی و
حزبەکانی سسەر بە بسزوتسنەوەی
شۆڕشگێرانەی جوتیاران ،جسا چ
لە مەیدانی کاری شسۆڕشسگسێسرانە
و پێکهێنانی حکومەتی هاوبەشدا
بسسێسست وەیسسا هسساوکسساری وکسساری
هاوبەش بێت لەنساو پەرلەمسانسدا.
بەاڵم مەنشسەفسیەکسان کە لەنساو
حسسزبسسی سسسۆسسسیسسا -دیسسمسسوکسسراتسسی
ڕوسیادا بوون ،بە پێسچەوانەوەی
بەلشەفیەکانەوە دەیسانسوت مسادام
شۆڕش لە ڕوسیادا شۆڕشسێسکسی
دیموکراتیە و سۆسیالیستی نسیە،
کەواتە سەر بە بورژوازیە ،بسۆیە
ئەمە دەمانگەیەنێتە ئەو ئەنسجسامە
کە دەبسسسێسسست ڕابەرایەتسسسیەکەی
بەجێبهێڵن بۆ بۆرژوالسیسبسرالەکسان
کە لەوکسساتەدا حسسزبسسی کسسادیسست
ڕابەرایەتسسی دەکسسرد .بەپسسێسسی ئەم
بۆچونەش ڕابەرایەتی ئساڵسوگسۆڕە
سسسیسساسسسیەکسسانسسی ڕوسسسیسسا دەدرایە
دەست لیبراڵەکان ،جسوتسیساران و
کرێکارانیش دەبسونە داردەسستسی
بورژوا لیبراڵەکسان .لسیسنسیسن دژی
ئەم بۆ چسونەی مەنشسەفسیەکسان
بوو،هەمو هەوڵی خسۆی دەدا تسا
نەبسسنە پسساشسسکسسۆی لسسیسسبسسراڵەکسسان،
چسونسکە ئەم سسیساسسەتە دەبسووە
هسسۆی بەهسسێسسزبسسونسسی لسسیسسبسسراڵەکسسان

لەسسسەر حسسیسسسسسابسسی بسسزوتسسنەوەی
سۆشیالیستی و پرۆلیتاری..
لەالیەکی ترەوە لینسیسن خەبساتسی
فسکسسری وسسسیسساسسسی خسسۆی دژی
سسسسۆسسسسیسسسالسسسیسسسزمسسسی خەڵسسسکسسسی
پۆپۆلیستە ناردۆنیەکان و حسزبە
سسسسیسسساسسسسیەکسسسانسسسیسسسانسسسی وە
(ترۆدۆفیك) و (سسۆسسیسالسیسسستە
شسسسۆڕشسسسگسسسێسسسرەکسسسان) دەکسسسرد،
تسسابسستسسوانسسێسست ڕێسسگسسر بسسێسست لەوەی
جسسوتسسیسساران خسسۆشسسبسساوەڕبسسن بە
لیبراڵەکان  .کە دەیانسویسست بە
چسسسسسساکسسسسسسسازیەکسسسسسسی نسسسسسساتەواو
چارەسەری مەسەلەی جوتیاران
و زەویسسسسسوزار بسسسسسکەن .لەو
ڕێسسگەیەشسسەوە شسسۆڕش نسساکسسام
بکەنەوە .لسیسنسیسن هەمسیسشسە لە
هەوڵسسی ئەوەدا بسسووە لەڕێسسگەی
ڕەخسسنەگسسرتسسن لە لسسیسسبسسراڵەکسسان ،
ڕاڕایی لەناو حسزبسی سسۆشسیسالسی
دیموکرات و ڕەوتە سیاسیەکانی
سەر بە بزوتنەوەی جوتیاران و
خسسۆشسسبسساوەڕیسسان بە لسسیسسبسسراڵەکسسان
نەهسسێسسڵسسێسست و هسساوپەیسسمسسانەتسسی
سۆسیالیزم و دیسمسوکسراسسیەتسی
شۆڕشگێرانە پتەوبکات .لسێسرەوە
بەرەی شسسۆڕشسسی کسسرێسسکسساران و
جسسوتسسیسساران بەهسسێسسز بسسکسسات دژی
سەراپا سسیسسستسمسی سسیساسسی و
ئسسابسسوری ڕوسسسیسسا .سسسەرەنسسجسسام
ئەزمسسسونسسسی واقسسس سسسی مسسسێسسسژووی
خەباتی چینایەتی ڕوسیا ڕاستسی
و دروسسستسسی بسسۆچسسوونەکسسان و
لێکدانەوەکانی لینینی بە کردەوە
دەرهسسێسسنسسا و چسسیسسنسسی کسسرێسسکسسار و
جسسوتسسیسسارانسسی هەژاری ڕوسسسیسسا
توانییان لە شسۆڕشسی شسوبساتسدا
سسسەرکەوتسسن بەسسسەر قەیسسسەرو
هەروەهسسسسسا دواتسسسسسر بەسسسسسسەر
لیسبسراڵەکسانسدا بەدەسست بسێسنسن و
هەنگساو بسنسێسن بسۆ بەرپساکسردنسی
شسسسۆڕشسسسی سسسسۆشسسسیسسسالسسسیسسسسسسستسسسی
ئۆکتۆبەر.
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حکومەتی قەیرانگرتوو
لە بەرامبەر خەڵکدا!
خەسرەو سایە
هەر حسسکسسومەت ودەسسسەاڵتسسێسسک،
لەکسساتسسێسسکسسدا دووچسساری قەیسسرانسسی
سسسسیسسساسسسسی دەبسسسێ ودەکەوێسسستە
بەرامسسبەر خەڵسسکسسی نسساڕازیەوەوە،
بەدوشسسێسسوە مسسامەڵەدەکسسات .ئەم
دوو شێوەیە لەمامەڵە بۆ هەموو
جۆرەکانی حکومەتی بسۆرژوازی
هەروایە ،جسسسسسا حسسسسسکسسسسسومەت
ودەسسسەاڵتسسێسسکسسی سسسەرکسسوتسسگەر و
دیسسکسستسساتسسۆر بسسێسست یسسان تەنسسانەت
ئەگەر بەرگسسسی دیسسسمسسسوکسسسراسسسسی
وپەرلەمانیشی پۆشیبێت.
دووشسسسسسسسسسسسێسسسسسسسسسسسوازەش
ئەو
لەمسسامەڵەکسسردن دەسسستسسبسسردنە بسسۆ
سسسسسەرکسسسسوتسسسسگەری بسسسسێسسسسپەردە
وباڵوکردنەوەی وەهس وبەڵسێسنسی
درۆ .ئامانسجسیسش لەهەردوو ئەم
شسسسسێسسسسوازە ،دامسسسسرکسسسسانسسسسدنەوەی
نسساڕەزایەتسسی خەڵسسکسسی کسسرێسسکسسار
وزەحسسمەتسسکسسێسسش وپسسارچەپسسارچە
کسسردنسسی رێسسزی یەکسسگسسرتسسووی
خەبسسسساتەکەیسسسسانە .بسسسسۆ نسسسسمسسسسونە
لەسەردەمی حکمسومەتەکەی اد
عەبسسدو مەهسسدی دا بسسیسسنسسیسسمسسان
کەچسسۆن هسساوکسساتسسی کسسوشسستسساری
خۆپیشاندەران و پەالمسارەکسانسی
بۆسەر خۆپیشاندەرانی مەیسدانسی
تەحسسریسسر ،ڕۆژانە درۆی ئەوەی
بسسسسساڵو دەکسسسسسردەوە کەخسسسسسۆی
وحسسسسکسسسسومەتەکەی الیەنسسسسگسسسسری
” خسسسواسسسستسسسی خەڵسسسکسسسن وئەوان
هەقیانە بۆ باشسکسردنسی ژیسانسیسان
ناڕەزایەتی دەرببڕن“!! ..تەنسانەت
دەیوت ” من لسێسکسوڵسیسنەوە لەوانە
دەکەم کەتەقەیسسسان لەخەڵسسسکسسسی
خسسسۆپسسسیسسسشسسسانسسسدەر کسسسردووە“!!.
بەمجۆرە بینیمان عسد عەبسدو
مەهدی وحسکسومەتەکەی کساتسێسک

کەەوتە بەرامسسسبەر بەخەڵسسسکەوە
هەم کوشتاری کردو هەم درۆی
بەخشیەوە.
حسسسسکسسسسومەتەکەی کسسسسازمسسسسی و
بەرزانسسسیسسسش ،هەمسسسان شسسسێسسسواز
وسیاسەتیان بەرامبەر بەخەڵسکسی
نسساڕازی گسسرتسسۆتەبەر .ئەم دوو
دەسسسەاڵتەی چسسیسسنسسی بسسۆرژوازی
وسسسەرمسسایەدارانسسی چسساوبسسرسسسی،
کەهەم لەبەغدا وهەم لەهەولسێسر،
پسێسسکەوە دەسسستسسیسسان بەسسسەر نسسان
وموچەو بژێوی خەڵکدا گرتسووە.
بەڕۆشسسنسسی دەبسسیسسنسسیسسن کەچسسۆن
لەالیە کەوتونەتە پەالمساردانسی
خەڵسسسسکسسسسی نسسسساڕازی وبەگسسسسازی
فرمێسکڕێژ وبەکوشستسن وگسرتسن
و چسسسسسونە سسسسسسەرمسسسسسااڵن و
بەکۆنترۆڵکردنی بازاڕ وناوەندی
شارەکان بەمیلیشیای حزبەکسان،
ڕاسسسسسستەوخسسسسسۆ سسسسسسەرکسسسسسوتسسسسسی
هاتنەمەیدانسی بەرهەقسی خەڵسکسی
دەکەن،
نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارازی
وەلەالیەکسیسستسسریشسسەوە ،دەسسستسسیسسان
بسسسردووە بسسسۆ پسسسڕوپسسساگەنسسسدەی
چەواشسسەکسساری و بەڵسسیسسنسسی درۆ.
ئەوەتسسسا هەم کسسسازمسسسی وهەم
مەسسسرور بەرزانسسی ،هەم الهسسور
جنگی وهەم سەرۆکی پەرلەمسان
وبەرپسسرسسسانسسی ووردو درشسستسسی
حسسکسسومەت وحسسزبەکسسانسسی نسسیسسو
دەسسسسەالت بەهەر بسسسۆنەیەکەوە
بسسێسست ،جەمسساوەر دەالوێسسنسسنەوە و
وادەو بەڵسسێسسنسسی درۆ بەخەڵسسکسسی
کرێکسارو زەحسمەتسکسێسش دەدەن،
لەجسسسسسسۆری ئەوەی ” دۆخەکە
باشدەکەین ،ئەگەر داهاتمان بوو
مووچە دەدەین ،کێشەی بێکساری
وکەمسسسسسسسسسسسیسسسسسسسسسسسسی
وهەژاری

خسسزمەتسسگسسوزەرانسسی چسسارەسسسەر
دەکەین“ ..هەروەها دەڵسێسن“ئسێسمە
ڕێکدەکەوین وناهێسڵسیسن خەڵسکسی
لەمەزیسسسسساتسسسسسر لەم قەیسسسسسرانەدا
بسسمسسێسسنسسنەوە ..ئسسێسسمە چسساکسسسازی
دەکەین“ ..بەاڵم هەر زۆر نسابسات
ڕووی درۆ وپسسسسسێسسسسسچەوانەی
قسسسسسەکسسسسانسسسسیسسسسان دەردەکەوێسسسست
ونەهامەتیەکی تسر وپەالمسارێسکسی
تر بۆسەر سس سرەی بسێسڕەونەقسی
خەڵسسکسسسی هەژار وکەمسسسدەرامەت
بەڕێدەخەن .دابەزانسدنسی نسرخسی
دیسسسسنسسسسار لەبەرامسسسسبەر دۆالردا
نسسمسسونەیەکسسی بەرجەسسستەیە لەم
ڕووەوە .لەیە ووتەدا ئسامسانس
لەهەر سیاسەتو تاکتیکسێسکسی ئەم
دەسسسەاڵتسسانەی سسسەرمسسایە هەم
لەعسێسسرا و هەم لەکسسوردسستسسان،
بەرامسسبەر بەچسسسیسسنسسسی کسسرێسسسکسسسار
وزەحسسمەتسسکسسێسسش ،تەنسسهسسا ڕووی
لەوەیە جسسسواڵنەوەی بەرهەقسسسی
جەمسسساوەر خەفەبسسسکەن ،ڕیسسسزی
خەبسساتسسیسسان پسسارچەپسسارچە بسسکەن
وبەدرۆ ودەلەسسسسسە دوجسسسساری
خسسسسۆشسسسسخەیسسسسالسسسسیسسسسیسسسسان بسسسسکەن
ولەچسساوەڕوانسسیسسدا ڕایسسان بسسگسسرن.
سەرەنجامیش ئەو تسرسسەی کە
خسسسسسرۆشسسسسسانسسسسسی جەمسسسسساوەری
خسسسسسستسسسسسۆیەتسسسسسیە دڵسسسسسیسسسسسانەوە،
بڕەوێنێتەوە.
باهەر لەچوارچیوەی ئەم باسەدا
سسسسسسسەرنسسسسسسجسسسسسسێسسسسسسک لەئەنسسسسسسدام
پەرلەمسسانەکسسان بسسدەیسسن .ئەمسسانە
دەڵێن ئێمە نوێنەری خەڵسکسیسن و
خەڵک دەنسگسی پسێسداویسن! دەڵسیسن
ئسسێسسمە پشسستسسیسسوان و الیەنسسگسسری
خواستی خەڵکین! کەوایە ئەگەر
درۆ ناکەن و بەڕاسستسی خسۆتسان
بەنوێسنەرو الیەنسگسری خسواسستسی
خەڵک دەزانن ،دەفەرمون بسڕۆن
و دەسسسست لەم حسسسوکسسسمەت و
سیستەمە بەردەن ،چونکە خەڵک
هەم بەقسسسسەو هەم بەکسسسردەوە
ڕایگەیاندووە کە ئەم دەسسەاڵت
و سسسسسیسسسسسسسسستەمەی نسسسساوێ و

خسوازیسساری وەالنسسانسسیەتسسی .ئەگەر
ڕاستدەکەن و ناتانەوێست خسوێسن
بسسسڕێسسسژرێسسست ،هسسسیسسسچ گەنسسسجسسسێسسسک
نەکسسسسسسوژرێ و کەسسسسسسسیسسسسسسش
بریندارنەبسێ ،ئەگەر دەتسانەوێست
هسسسیسسسچ پسسسێسسسشسسسمەرگەو هسسسیسسسچ
چەکسسدارێسسکسسی حسسزبەکسسان لسسولەی
چەکەکانیان ئساڕاسستەی سسیسنەی
خەڵسسسکسسسی خسسسرۆشسسساوو نسسساڕازی
نەکەن ،دەفەرمسسسون بەڕیسسسگسسسای
ئاشتیانەو مەدەنی وە خسۆتسان
و سەرانی حکومەت بسانسگەشسەی
بۆدەکەن ،دەسسەاڵت وحسکسومەت
تەسلی بەخەڵکی ناڕازی بسکەن..
ئەگەر ڕاسسستسسدەکەن و ڕێسسز بسسۆ
نوێنەرایەتی خەڵک دادەنێن ،ڕێگا
بسسدەن بسسسا دەنسسگسسسی بەرهە و
ئسسسسازادیسسسسخسسسسوازانەی جەمسسسساوەر،
ئسسسایسسسنسسسدەی لەدەسسسستسسسبسسسگسسسرێ و
هەرخسسۆشسسیسسان لەسسسەر شسسیسسوەی
بەڕیسسسسوەبسسسسردنسسسسی کسسسسۆمەلسسسسگسسسسا
بڕیاربدەن .ئەگەر نا بەدڵنسیسایەوە
ئێوە درۆدەکەن ..دڕۆدەکەن تسا
لەپێناو مسانەوەی ئەم گسێسژاوەی
کە ناوتان ناوە حکسومەت و ئەو
بازاری قاچاغچێتسی و تسااڵنسیەی
نسساوتسسان نسساوە دیسسمسسوکسسراسسسی و
پەرلەمان ،خەڵکی چەواشسەبسکەن
و ڕاستیەکانی لێبگۆڕن!
بەڵێ جەنابانی ئەندام پەرلەمسان،
ئەگەر ئسسسسێسسسسوە بسسسسانسسسسگەشسسسسەی
نوێنەرایەتی خەڵسک دەکەن ،ئەوا
هەر ئەو خەڵکەی دەنگی پسێسداون
ئەمسسڕۆ ڕای گسسۆڕاوە و
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بسسڕیسسارێسسكسسی تسسری داوە..
ئەمسسسڕۆ هەر ئەو خەڵسسسکەی
دوێنێ دەنگی پسێسدان لەبەرامسبەر
ئێوە و سسەرتساپسای سسیسسستەم و
حسسکسسومەت و پەرلەمسسانەکەتسسانسسدا
ڕاوەستاوەو داوای کۆتاییهساتسنسی
دەکسسسسات .ئەمسسسسڕۆ جەمسسسساوەری
نسساڕازی دەرکسسی بەو ڕاسسستسسیە
چسسیسسنسسایەتسسیە کسسردووە کەژیسسان و
بەرژەوەنسسدی و چسسارەنسسوسسسیسسان،
بەتەواوی پسسسێسسسچەوانەیە لەگەڵ
شسسێسسوەی ژیسسان و بەرژەوەنسسدی
چسسیسسنسسی فەرمسسانسسڕەواو بسسنەمسساڵە
دەستڕۆیشتوەکانی دەسسەاڵت و
خاوەن کۆمپانسیسا و هەمسوو ئەو
حسسسسزبسسسسانەی کەلە "ئەزمسسسسونسسسسی
کوردایەتی"دا هاوبەشن .لەسسەر
ئەم بسسنەمسسایەش بسسڕیسساریسسانسسداوە،
چیتر لەسایەیسدا ژیسان نەکەن و
داوای ڕوخانی بکەن.
ئەگەر ئیوە درۆناکەن بڕۆن ،بسا
خەڵسسسکسسسی نسسساڕازی بەشسسسێسسسوەی
ئسسسازادانەو جەمسسساوەری بسسسڕیسسسار
لەسەر شێوەی ژیسانسی خسۆی و
دەسەاڵتدارێتی جەماوەری خۆی
بدات .خەڵکی کوردستان هسێسنسدە
کەسسسانسسسی دڵسسسسۆز و پسسسسپسسسۆڕ
وشسسارەزای تسسێسسدایە کەبسستسسوانسسن
بەشسسیسسوەیەکسسی شسسارسسستسسانسسیسسانە
سیستەمێک دامەزرێنن کە سسەد
جسسسار لەو نسسسمسسسونەیەی ئسسسێسسسوە
نسسسیسسسشسسسانسسستسسسان داوە ،بسسساشسسستسسسرو
ئازادانەترو خۆشگوزەرانتربێت.
بەاڵم هەمسسسوو ئەم جەنسسسابسسسانە
درۆدەکەن .هەروە ئسامساژەمسان
پسسێسسکسسرد ئەوان لەالیەکەوە درۆ
دەبەخشسسسسسنەوە و لەالیەکسسسسسی
تسسسسسریشسسسسسەوە دەسسسسسست بسسسسسۆ
سسسسسەرکسسسسوتسسسسکسسسسردنسسسسی دەنسسسسگسسسسی
ئسسازادیسسخسسوازی و نسساڕەزایەتسسی
بەرهەقی کسرێسکساران و الوان و
فەرمسسانسسبەران و ژنسسان دەبەن.
سەرەنجام هەموو ئەم راستسیسانە
ئەوە دەسسسەلسسمسسێسسنسسن کەخەڵسسکسسی

کەوتۆتە بەرامسبەر حسکسومەتەوە .ئسسامسسان س لسسێسسیسسان تەنسسهسساو تەنسسهسسا
ئەمە هۆکاری سەرەکی قەیسرانسی بسسسۆئەوەیە کەخەڵسسسکسسسی نسسساڕازی
دەسسسسەاڵتە و حسسسکسسسومەتسسسیسسسش ئومێد بەم حکومەت و پەرلەمسانە
ئامادەیە دەست بۆ هەر پەتسێسکسی لەدەستسنەدەن و ئەم سسیسسستسمە
ڕزیو ببات تا لەم قەیرانە قسووڵە ،کە ٣٩سسساڵە ژیسسانسسی زۆریسسنەی
خۆی دەرباز بکسات .قەیسرانسێسکسی خەلسسسسكسسسسی هسسسساڕیسسسسوە ،دوبسسسسارە
حکومەتی کەهەمسوو حسزبەکسانسی بمێنێتەوە .لەکساتسێسکسدا ئەوە هەر
نسسساوحسسسکسسسومەت و پەرلەمسسسانسسسی ئەم پەرلەمان و حکومەتە و هەر
گسسسسیسسسسرۆدەی خسسسسۆی کسسسسردووە .ئەم حسسزبسسانەیە ژیسسانسسی خەڵسسکسسی
تەنسسسسانەت شسسسسەڕو کسسسسێسسسسشسسسسەی کسسرێسسکسسارو زەحسسمەتسسکسسێسسشسسی بەم
نێوانسیسشسیسان لەسسەر ئەوەیە کە ڕۆژە گەیاندووە.
کام حزبەو کسام الیەنە دەتسوانسێ خەڵکی کارگەرو زەحمەتکێسشسی
پسسسایەکسسسانسسسی ئەم دەسسسسەاڵت و کسسسوردسسسستسسسان هەروە ئەوەی
سسسیسسسسستەمە لەبەردەم سسسێسسالوی خسسسوازیسسساری بسسساشسسسبسسسژێسسسوی و
خرۆشانی جەماوەردا ببپسارێسزی خسسۆشسسگسسوزەرانسسی و عەدالەتسسی
و خەڵک سسەرکسوت و بسێسدەنسگ کۆمەاڵیەتین ،بەپێسویسست لەدژی
بسسسکسسسات و بەبسسسێ دەسسسستسسسکەوت سەراپای دەسەاڵت و سیستەمی
ئیستاشن ،کە لەسسەر جسیساوازی
ڕەوانەی ماڵەوەیان بکاتەوە.
لەووتەو چسسسیسسسنسسسایەتسسسی دامەزراوە .ئەوان
ئەگەر سسسسسسسەرنسسسسسس
دەربسسڕیسسنسسی ئەنسسدام پەرلەمسسسانە دەیانەوێت بەشێوەیەکی بنەڕەتی
لەم هەژاری و بسسسێسسسکسسساری و
ناڕازیەکان و تەنسانەت سسەرنس
لەقسسەی لسێسسرەولەوێسسی سسسەرانسسی دابەشبوونە چیسنسایەتسیەی نسێسوان
حزبەکانی نسێسودەسسەالت بسدەیسن خۆیان و چسیسنسی سسەرمسایەدارو
بەڕۆشنی ئەوە دەبینین کە چۆن دەسسسەاڵتسسدار ڕزگسساریسسان بسسبسسێ و
هەموو ئەم حزب والیانانەی نێسو سسسیسسسسستەمسسێسسک لەحسسکسسومسسڕانسسی
خسسێسسزانسسی بسسۆرژوازی بەرداوام دامەزرێ ،کەژیسسانسسێسسکسسی ئسسازادو
لەهەوڵدان بۆ چساوبەسست کسردن خۆشگسوزەران ،لەسسەر بسنەمسای
و بەالڕێسسدابسسردنسسی نسساڕەزایەتسسی عەدالەتسسسسسسسی کسسسسسسسۆمەاڵیەتسسسسسسسی
جەمسسسسسسسساوەرو خسسسسسسسسواسسسسسسسسستە بەڕیوەبچێت .ئەوان دەیسانەوێست
بەرهەقەکسسانسسیسسان .پسسێسسداگسسری ئەم ئەم دەسەاڵتەی ئێسسستسا نەمسێسنسی
الیەنسسسانە لەسسسسەر چسسساکسسسسازی بسسۆیە کەوتسسونەتە بەرامسسبەریەوە.
حکومەتی ئێستا ،وەیا باسسکسردن کەوایە ئەگەر کسسسسارگەران و
لەهەڵسسسوەشسسسانەوەی حسسسکسسسومەت زەحسسمەتسسکسسێسسشسسانسسی کسسوردسسستسسان
وسسسسسازدانسسسسی هەڵسسسسبسسسسژاردنسسسسی داوای ڕوخسسسسانسسسسی دەسسسسسەاڵت
پسسسسێسسسسشسسسسوەخسسسست ،وەیسسسساخسسسسود وسیستەمی ئێستسا دەکەن ئسیستسر
گرێدانەوەی هەموو کسێسشسەکسانسی بسسڕیسسار نسسیە مەسسسەلەی ڕوخسسانسسی
خەڵکی کسوردسستسان بەڕیسکەوتسن دەسەاڵتی ئێسستسا لەوەدا کسورت
لەگەڵ بەغسسسداوە ،ئەمسسسانە ئەو بسسسسکسسسسرێسسسسستەوە کەدەسسسسسەاڵتسسسسسی
دروش س وڕێسسگسساچسسارە هسساوبەش کۆمپانیاکانی پارتسی و یەکسیەتسی
ولەهەمانکاتسدا نساکسۆ بەیەکەیە وەالبنرێ و ئەوجسا نسۆرە بسدرێ
کەئەم الیەنسسسسانەن لەبەرامسسسسبەر بە کۆمپانیاکانی سەر بەکسۆمەڵسی
دەسسسسسسسسسسەاڵت ئیسالمی و یەکگرتسوو و نەوەی
قەیسسسسسسسسسرانسسسسسسسسسی
ونسسساڕەزایەتسسسیەکسسسانسسسی خەڵسسسکسسسدا نوێ .بڕیار نیە خەڵسک بسۆئەوەی
خستسویسانەتە ڕوو ،کەبسێسگسومسان هەقسیسقەتسی هەمسوو ئەم حسزبسسانە

بناسن  ٣٩ساڵی تر لەبیکساری و
هەژاری و نەداریسسدا بسسمسسێسسنسسن تسسا
ژیان لەسسایەی کسۆمسپسانسیساکسانسی
ئەحسزابسسی بەنسساو ئسسۆپسسۆزسسسیسسۆنسسی
ناوپەرلەمانسدا تساقسی بسکەنەوە و
ئەوجسسا بەو ڕاسسستسسیە بسسگەن کە
سسسسیسسسسسسستەمسسسی پەرلەمسسسانسسسی و
دیسسسمسسسوکسسسراسسسسی ئەم حسسسزبسسسانە
فۆرمێکە بسۆ یساریەکسی سسیساسسی
بەقسسازانسسجسسی چسسیسسنسسی بسسۆرژوازی
کوردو حزبەکانی.
خەڵسسکسسی نسساڕازی کسسوردسسستسسان
هەرگسسسیسسسز نسسسابسسسێ ئەو بەڵسسسگەیە
لەبەرچاویان کاڵبێتەوە کە چسۆن
لە خۆپیشاندانەکانی  ٥١شوباتسی
٦٩٥٥دا بسسسزوتسسسنەوەی گسسسۆڕان
نسساڕەزایەتسسیەکسسانسسی جسسامسساوەری
کردە بەردەبازێسک بسۆ پەڕیسنەوە
بسسۆ نسسێسسو دەسسسەاڵت و دواتسسر و
ئسسسیسسسسسسستسسساش بسسسووە یەکسسسێسسسک
لەحزبەکانی نێو ئەم دەسسەاڵت،.
کاتێکیش باس هاتە سسەر مسافسی
خەڵک ،بینیمان کەچۆن لەسایەی
وەزیرەکانی بزوتنەوەی گۆراندا،
لەمووچە بڕدراو نەدرا .کەچسۆن
خسسانەنشسسیسسنسسان و کەم س ەنسسدامسسان
لەمووچەی کەم و بسێسبسایەخسیسان
کەمسسکسسرایەوە ..بەاڵم لەوالشسسەوە
دزیو تااڵنی سسەرانسی دەسسەاڵت
بەوپەڕی خسسسسۆی گەیشسسسست و
ئەوانیش قەبوڵیان کردووە.
کەوایە ئسسسسسسیسسسسسستسسسسسسر نسسسسسسۆرەی
دەسەالتدارێتی جەماوەریە .ئیستسر
دەبسسسسسسسێ کسسسسسسسۆتسسسسسسسایسسسسسسسی بە
دووبارەبونەوەی ئەو سینارێویە
بهسێسنسدرێ ،کەخەڵسکسی کسرێسکسارو
زەحسسسسمەتسسسسکسسسسێسسسسش لەڕوانسسسسگەی
بەرهەقسسسبسسسوونسسسی خسسسواسسسست و
ئسسساواتەکسسسانسسسیسسسانەوە نسسساوەنسسساوە
پسسێسسبسسنسسێسسنەمەیسسدانەوە و قسسوربسسانسسی
بدەن ،تا باڵێکی بسۆرژوازی کەلە
دەسسسەاڵتسسدایە ،بسسدەن بەزەویسسدا،
بەاڵم داهسسساتسسسوی خسسسۆیسسسان و

بۆ الپهڕە ی کۆتایی

٠١ی کانونی دووەم  /جەنیوەری  ٠١٠٠ژمارە()٣

مهنسور حیکمهت لهنوسراوەی :

دیموکراسی لێکدانهوهکان و واقیعهت
 ....دیموکراسی لە سسیسسستس مس
فسسیسسکسسر مسسنسسدا وە کەسسسێسسک س
سۆسیالسیسسست و مسارکسسیسسست،
دهست واژەیەک بسنساغەیسی نسیسیە.
ئێمە قسە لە ئازاد دەکەین .بسۆ
ئسسێسسسمە ئەمە دهسسسستسسس واژەیەکسسس
بنەڕەتیسیە ،وهلسێ دیسمسوکسراسس ،
هەر وە پسێسشسووتسریسش بساسس
کسسسسردووە ،لسسسسێسسسسکسسسسدانەوەیەکسسسس
چینایەت تایبەت و تێگەیشتنێکس
مێژوویی دیاریکراوە لە چ مسکس
فراوانتر ئازاد  .دیسمسوکسراسس
دهسسست س واژەی س کە کە بەشسسێسسک س
دیسسسساریسسسسکسسسسراو کسسسسۆمەڵسسسسگسسسسا
مسسرۆڤسسای س ت س لە سسسەردەمسسێسسک س
دیاریکراو مێژووییدا لە ڕێگسا
ئەم دیسسمسسوکسسراسسسیسسیەوە چس مسسکس
فراوانتر ئازاد لەقساڵسد داوە.
کەواتە تسسسێسسگەیشسسستسسنسسس مسسسن لە
دیسسمسسوکسسراس س تەنسسهسسا دەتسسوانسسێ
تێگەیشتنێک باب تی و مێژوویسی
بسسێسست .کەسسسێسسک س لسسیسسبسسراڵ یسسان
دیسسسسمسسسسوکسسسسرات ،کەسسسسسێسسسسک کە
دیموکراس یەکێکە لە ئساوات و
ئسسسسامسسسسانسسسسجەکسسسسانسسسس  ،دەتسسسسوانسسسسێ
لێکدانەوەیەک "داخیل " و زاتس
لە بارە ئەم دهست واژەی وە بە
دەسسستەوە بسسدات ،دەتسسوانسسێ ئەوە
ڕوون بسکساتەوە کە لە ڕوانسگە
ئەوەوە دیسسمسسوکسسراس س واقسسی س س
چییە و چی نسیسیە .بەاڵم بە ڕا
من کەسێک مارکسیسسست دەبسێ
مانا مسێسژوویسی و پسراکستسیسکسی
دیسسسمسسسوکسسسراسسسس و کسسسارکسسسردە
کسسۆمەاڵیەتسسیسسیەکە بسساس بسسکسسات.
دیسسسمسسسوکسسسراسسسس  ،نە وهکسسسوو

زاراوهی لەم یان لەو کستسێسبس
کۆندا ،بەڵک وهکسوو ڕاسستسیسیە
کە خەڵک کۆمەڵگسا هساوچەرخ
لەگەڵسسیسسدا ڕووبەڕوو بسسوونەوە،
بەرئەنسسسجسسسامسسس سسسسەرهەڵسسسدانسسس
سسسەرمسسایەداریسسیە .دیسسمسسوکسسراس س
تسسێسسڕوانسسیسسنسس بسسۆرژوازیسسیە بسسۆ
مەسسسسەلە ئسسسازاد  .بە هسسسیسسسچ
جۆرێک مەبەست ئەوە نسیسیە کە
تەنها یە جۆرە تسێسگەیشستسن لە
دیسسمسسوکسسراس س هەیە و لەڕوو
مێژوویسیسیەوە تەنسهسا بسۆرژواز
خوازیار دیموکراس بووە ،وە
یسسسسان لسسسسێسسسسکسسسس داوەتەوە .بە
پسسسێسسسچەوانەوە ،بە تسسسایسسسبەت بە
درێسسژایسسی ژیسسانسس دوو نەوە
ڕابردوو ،دیسمسوکسراسس لە زۆر
حاڵەتدا خواست چیسن و تسوێسژە
ژێردەستەکان بسووە و لە الیەن
بیریاران و بزاڤەکان ئەم چسیسن
و تسسسسوێسسسژانەوە بە شسسسسێسسسسوە
جسسۆراوجسسۆر لسسێسسک دراوەتەوە و
ڕوون کسسسراوەتەوە .بەاڵم ئەمە
ئەوە دەرناخات کە ئەم چس مسکە
بسسۆرژوایسسی نسسیسسیە ،ب س ڵسسکسسوو بە
پسسێسسچەوانەوە دەسسسەاڵتسسدارێسستسس
ئسایسسدیسسۆلسۆژی و تسرمسسیسسنسۆلسسۆژیسسی
بسسۆرژوایسسی بەسسسەر خەبسسات لە
پسسێسسنسساو ئسسازاد و ڕزگسساریسسدا
نسسسیسسسشسسسان دەدات .کسسسۆمەڵسسسگسسسا
بۆرژوایی توانیسویس تس چس مسکس
دیسسمسسوکسسراس س بسسخسساتە جسسێسسگسسا
ئازاد و ئسازادیسخسواز و بەم
جۆرە سنوور کۆتای هێرشس
چسسسسسیسسسسسنە
ئسسسسسازادیسسسسسخسسسسسوازانە
ژێردەستەکان و شێوە کۆتایسی

پاشماوەی ..حکومەتی قەیرانگرتوو...
خەباتەکەیان تەسلسیس بەبساڵسێسکسی
تسری نسێسسو خسانەوادەی هەر ئەم
چینەو حزبەکانی بکەنەوە ..دەبێ
ئەم مەترسیە لەبەردەم خەبساتسی

جەماوەریدا هەڵگیرێ .بسێسگسومسان
ڕاوەسسستسسانسسی خەڵسسکسسی کسسرێسسکسسارو
زەحسسمەتسسکسسێسسشسسی کسسوردسسستسسان لە
یە جسسوالنەوەی سسسەربەخسسۆی

دوا الپهڕە
سسسەرکەوتسسن س ئەوان لە پسسێسسشسسدا ڕەوتە کۆمەاڵیەتیسیەکسان نساکسات.
لەبەر ئەوه پسساش ئەوهی ئسس و
دیار بسکسات .ئسێسوە بسۆ ئسازاد
دەجەنگن و دوا "سسەرکەوتسن" سی ەت و پاشگر و پسێسشسگسرانە
پەرلەمان و "پلۆرالیزم" بەدەسست کە دەخرێسنە پساڵ دیسمسوکسراسس ،
ئینجساکە ئەم وشسەیە مسانسایەکس
دێنن.
بوون تێسڕوانسیسنس جسیساجسیسا بسۆ ڕۆشسسنسستسسر پەیسسدا ئ س کسسات .وە
دیسسسسمسسسسوکسسسسراسسسسس لسسسسیسسسسبسسسسراڵسسسس ،
دیموکراس  ،تەنانەت تێڕوانسیسنس
دیموکراس خەڵک ،دیموکسراسس
چینایەت جیاجیا ،ئەم چس مسکس
کردۆتە یەکێک لە ئساڵسۆزتسریسن و پەرلەمسسان س یسسان نسسوێسسنەرایەت س
نسساڕۆشسسنسستسسریسسن چ س مسسک س کسسان لە ) ،( r e p r e s e n t a t i v e
فەرهەنگ زاراوە سیاسییەکانسدا .دیسسسمسسسوکسسسراسسسس ڕاسسسستەوخسسسۆ،
بسسزووتسسنەوە و سسسیسساسسسەتسسمەدارە دیموکراس ڕۆژئاوا و شت تسر.
لەڕوو
زاراوانە
جسسیسساجسسیسساکسسان ،بە ئسسامسسانسس و ئەم
بەرژەوەندی جیاواز و جاروبسار سیاسییەوە بە تەواو زانسراوه
دژ بەیەکسسیسسشسسەوە قسسسەیسسان لە و دەکسسرێ پسسێسسنسساسسسە بسسکسسرێسسن و
دیموکراس کردووە و دەکەن و جسسیسساوازیسسیەکسسانسسیسسان و لە زۆر
حاڵەتدا دژایەتسیسیەکسانسیسان ڕوون
بێسگسومسان مەبەسستسیسشسیسان یە
شت نییە .هەلومەرج سیاسسیسی بسسسسکسسسسرێسسسسنەوە .هەروەهسسسسا ئەو
جسسسسیسسسساجسسسسیسسسسا لە الیەن ڕەوتە بسسسزووتسسسنەوە و هسسسێسسسزانەش کە
الیەنگر هەر یەکسێسک لەمسانەن
جیاجیاکسانەوە بس دیسمسوکسراسس
دەکسسرێ دیسسار بسسکسسرێسسن و لە
ناوبراوە .هەر لە دهربڕینس دژ
زۆربە حاڵەتەکاندا بە تەواو
کسسسۆمسسسۆنسسسیسسسسسسستسسس و جەنسسسگسسس
سسساردیسسیەکسسانەوە ،تسسا دەگسسات بە دەکرێ لێک جیابکرێنەوە.
لسسێسسکسسدانەوە مسسرۆڤسسدۆسسستسسان س و
حەقسسخسسوازانەکسسان ،وجسسوودیسسان * بۆ خوێندنەوەی تەواوی ئەم
بسسووە و هەیە .لە پشسست س ئەم
بابەتە سەردانی سایتی حزب
هەمسسوو لسسێسسکسسدانەوانەوە دەکسسرێ
بکە:
ناوەڕۆک هاوبەش و بسابس تسیس
www.hkkurdistan.org
و
دیسسسسسسسسسمسسسسسسسسسوکسسسسسسسسسراسسسسسسسسسس
دیسمسسوکسسراسسسیسخسسواز کە ئەو بە
هەمسسوو شسسێسسوەکسسانسسیسسیەوە ،بسسۆ
نسسمسسوونە لە سسسۆسسسیسسالسسیسسزم و
ئازادیخواز سۆسیالیست جسیسا
دەکاتەوە ،بسنساسسیسن و پسێسنساسسە
بسسسکەیسسسن .بەاڵم لە مەیسسسدانسسس
سسسیسساسسسیسسدا خسسود چسس مسسکسسی
دیسسمسسوکسسراس س  ،هەر بەم شسسێسسوە
گشتییە  ،شتێکس ئەوتسۆ ڕوون
ناکات وه و هسیسچ کسۆمەکسێسک بە
جسسیسساکسسردنەوە بسسزووتسسنەوە و
چسسیسسنسسایەتسسیسسدا ،جسسواڵنەوەیە کە
کۆمۆنیزم شسۆڕشسی چسیسنسایەتسی
کسسسارگەر ئسسسسااڵ هەڵسسسسگسسسسریەتسسسسی،
مەرجێکی حەیاتیە..
٣٩٢٥٦٢٦٩٦٩

