
 مێزگردی گێڕانەوە و پێداچوونەوە و ھەڵسەنگاندنی ئەزموونی 
 .٢٩٩١تا  ٢٩٩١یەكێتی بێكاران لە كوردستان و خەباتی جەماوەریی لە سااڵنی 

 

 
 

 
 )دا ئێمە ٠٢٠٢، وەك بەخۆتان ئاگادارن، لە نۆڤەمبەری لە ھەر شوێنێك ھەن خوێنەرانی ھێژا، چاالكان و دڵسۆزانی بزووتنەوەی بێكاری 

 )دەستبەكاری پرۆژەی كۆكردنەوە و نووسینەوەی مێژوو و  ئەزموونەكان و بەڵگەنامەكانی (  محەمەد ئاكۆ گۆران عەبدوڵاڵ، سیروان عەلی و 

بووین و بەو بۆنەوە باگەوازێكمان باڵوكردەوە و  ھاوكات وەك بەسەركردنەوە و ھێناگۆ و گیڕانەوەی (  یەكێتی یەكێتی بێكاران لە كوردستان

تا ئەو جێیەی كە ئیمەیل ئەدرەس و ]رھات و ئەزموونەكان، كۆمەڵە پرسیارێكمان ئاراستەی گشت چاالكانی ئەوسای یەكێتی بێكاران بەسە

، كەس ی دیكە بە [عەبدوڵاڵ سلێمان و كاوە حەسەن]بەداخەوە بێجگە لە دوو ھاوڕێ . كردن[ ژمارە تەلەفۆنی ئەو ھاوڕێیانەمان ھەبووبێت

بەڵم ئەمە نەبووە ھۆی ساردبوونەوە و وەستانی ئێمە لەو پرۆژە و ئەو ئامانجەی كە . مدانەوەی پرسیارەكانەوە نەھاتدەم بانگەواز و وەڵ 

بوارڕەخساندن بۆ ئەو ھاوڕێیانەی، كە ئیمەیل ئەدرەس و ژمارە  وەك لەپێش خۆمانمان داناوە و وەك درێژەی كارەكەمان و ھاوكات

ر و پرۆژەكەیان بۆبنێرین، بەخۆمان لەنێوان خۆماندا وەك ھەر چاالكێكی دیكەی یەكێتی بێكاران تەلەفۆنیانمان نەبووە، تاوەكو پرسیا

، مێزگردێك كراوەی ئینتەرنێتیمان ڕێكخست و سەرەنجام ئەم دیالۆگەی لێكەوتەوە، كە لێرەدا بە ئامانجی ٠٩٩١ – ٠٩٩٠لەنێوان ساڵنی 

كە وەڵمی پرسیارەكانیان داوەتەوە و چ ئەوانەی لە كاتی خۆیدا بە ھەر ھۆیەك و بانگەوازكردنەوە و ڕاكێشانەی ھاوڕێیان، چ ئەوانەی 

و ئەو دوو ھاوڕێیەی ڕێگیرییەكەوە، بواریان بۆ نەڕەخساوە، تاوەكو بەشداری بكەن و ڕەخنە لە بۆچوون و گێرانەوە و لێكدانەوەكانی ئێمە 

گێڕانەوە و گەڕانەوەی بۆ سەر ھەموو الیەنەكانی ئەو ئەزموونە خەباتكارانەی  داوەتەوە، بگرن و لەوێدا كە بیرەوەری ئێمە بواری كە وەڵمیان

 بێكاران نەدابێت، ئەوان درێژەی پێبدەن و جارێكی دیكە بە گیانێكی ھاوڕێیانە و بەرپرسیارییەوە، پێكەوە درێژە بە مشتومڕ و توێژینەوەی

اریكەكانی ئابڵۆقەی ئابووریی و جەنگی نێوخۆ و ھێرش و ھەڕەشە و ئەو ئەزموونە جەماوەرییە درێژخایەن و خەباتكارانەی سەردەمە ت

 .مەترس ی دەوڵەتانی دراوس ێ بۆ ھەرێمی ناجێگیری ئەوسای كوردستان، بدەین

 

ھاوڕێیان ڕەخنە و ڕاستكردنەوەی ئێوە لە گێڕانەوە  و تۆماركردن و لێكدانەوە و پێداچوونەوەكانی ئێمە، تەنیا مەرج و مسۆگەركەری 

گرتنی پرۆژەی پێداچوونەوە و  نووسینەوەی ئەزموونی یەكێتی بێكاران لە كوردستانە و ھاوكات درێژەپێدەر و پوختەكەر و زیندوورا

ڕزگاركەری مێژوو و ئەزموونەكان و الیەنە دەرنەكەوتەكانی خەباتی ئەو ڕێكخراوە جەماوەرییە و بزووتنەوەكەیە لەو ڕۆژگارەدا، كە بە 

 .و چاالك بوونجۆرێك ئێوەش تێیدا بەشدار 
 

 

 



  دەقی بانگەوازی پرۆژەكە

 

 نو دڵسۆزانی بزووتنەوەی بێكارا چاالكانی گشتیی بۆ كنامەیە 

 

دەپرسین لە هەر انوێڕای ڕێز و ساڵو و خۆشەویستیمان، هەواڵت، (كوردستان یەكێتی بێكاران لە)و چاالكانی  ئەندامانهاوڕێیانی هێژا، 

 … ن كوێیەك هە

گەییشتنمان بە ئیمەیل ئەدرەس و ژمارەتەلەفۆنی نەۆزانی بزووتنەوەی بێكاری لە كوردستان، لەبەر دەستڕاسڵهاوڕێیان، هاوكاران و د

هەمووتان، نەمانتوانی ڕاستەوخۆ پەیوەندیتان لەتەكدا بگرین و پەیام و پرسیارەكانیان ئاراستە بكەین و لە دەستپێكردنی پرۆژەكە 

رەوە پەیام و پرسیارەكانتان ئاراستەبكەین و داواتانلبكەین، كە بە هەر شێوەیەك و بە كە لێ ،زانیدروستمانئاگادارتان بكەینەوە، بە

بكەنەوە و پرۆژەكە بە زانیاری تان ئاگادارمانهەر ڕێگەیەك و بەهەر زمانێك بۆتان دەلوێت، بەشداریبكەن و لە بۆچوون و پێشنیاری خۆ 

 .و دۆكومێنتەكانتان فروانتر  و پشتئەستوور بكەن

ەك وەاڵمەكانتاندا كورتەیەك وەك ناساندن لەمەر خۆتان بنێرن؛ بەتایبەت نازناوی ناسراو یا ناوی سیانیتان و ئەگەر تكایە لەت

 .ی ھاوپێچبكەینبوو وێنەیەكی بچووكی خۆتانشتان گونجاو بۆ 

تی بێكاران لە یەكێ)وەك دەستەیەك لە ئێوە و بەشدارانی ڕێكخراوی ( سیروان عەلی، گۆران عەبدوڵاڵ، ئاكۆ موحەمەد)ئێمە 

كە ڕێكخراوی یەكێتی بێكاران لە كوردستان و مێژووەكەی بەشێكە لە ڕابوردووی هەر  ،لەو ڕۆژگارەدا، لەو بڕوایەداین (كوردستان

یەكە لە ئێمە و هەڵدانەوەی الپەڕەكانی و پاراستنی لە فەوتان و فەرامۆش ی، ئەركی سەرشانی هەر یەكە لە ئێمەیە، هەر ئەم بڕوایەشە 

هەمان شێوەش لەو بڕوایەداین، كە بەبێ ئامادەیی و هاریكاری و بەشداری  مەی لە دەوری ئەم پڕۆژەیە كۆكردووەتەوە و بەكە ئێ

 .و سەركەوتوو نابێتدەمێنێتەوە چاالكانەی ئەنگۆ، پڕۆژەكە ناتەواو 

سەكان و بەشدارییەكان ئاراستەی لەسەر هەمان بنەما رێگە بە خۆمان دەدەین و كۆمەڵێك پرسیار وەك كلیلی كردنەوەی دەرگەی با

چونكە لەو بڕوایەداین، بەبێ شڵەقاندنی گۆمی مەنگی بێدەنگی، هەستان بەو كارە ئەستەمە و هەموو . هەر یەكە لە ئەنگۆ دەكەین

لەم نێكە ئێمە بیرمان اڵ هەڵبەتە نەوتراو نەمێنێتەوە، كە سا. كارێكیش لە خاڵێك و لە ساتێكدا و لە كەسانێكەوە دەستپێدەكات

پڕۆژەیە كردووەتەوە، بەاڵم بەداخەوە بە هۆی نەبوونی پەیوەندی ڕاستەوخۆ و نەبوونی كاتی پێویست و گرفتی ڕۆژگارەوە بۆ ئێستا 

 .ماوەتەوە

ماوە بڵێین، ئامانج لەم پەیامە تەنیا بەسەر كردنەوە نییە، بەڵكو بانگەوازە بۆ بەشداری و هاریكاری و باشتركردنی پرۆژەكە و لێرەدا 

ەرخستنی بە گەلكاری و كاری خۆبەخش ی هەمووالیەك، چونكە لەو بڕوایەداین بیركردنەوەی كۆمەلێك لە هی تاكەكەسێك فراوانتر س

 .و كاری كۆمەڵێك لە هی كەسێك سەركەوتوو تر و تێروتەسەلتر دەبێت

 

 .بە هیوای بەشداری و هاریكاری چاالكانەی هەموو خەباتكاران

 

 

 

 

 دوڵاڵ، سیروان عەلی، ئاكۆ محەمەدگۆران عەب: دەستەی ئامادەكار

 

 

 

 

 

 

 



 بەش ی یەكەم

 

 

 وێرانەی ی(كوردستان) عیراق ی ڵگه كۆمه یدیكە كانی شه به پێش له ڕێكخراووبوونی و بێكاران وی  بزووتنه ڵدانی رهه سه و وتن پێشكه هۆكاری 

 بینی؟ ده چۆن  و بوو  چی ئابوورییەوە ئابڵۆقەی و شەڕەكان

 

 
 

 :عەلی  سیروان

 عیراق یباردودۆخ ندی تمه تایبه ر سه  وه بگەڕێته ی نده وه ئه م، كه یه. ی وه وەڵمدانه  بچمه رەدا وه ته دوو    له  پێمباشه دا، پرسیاره م ئه وەڵمی  له

  هل چی و  وه ئابوورییه ی بناغه ڕووی   له چی ،٠٩٩٠ ساڵی دوای عیراقی. كات ده ستانێك وهلەسەر   به پێویست تی، تایبه به كرێكار چینی و گشتی به

 ناشیاوی   یی له اری ڕیشهكهۆ   به و بو  وێرانكەر و رگبڕ جه و وام رده به نگی جه دوو  دوای خاپووركراوی  وڵتێكی وه، تییه ڵیه كۆمه و سیاس ی ڕووی 

 ی ئابڵوقه و زۆر زێكیر  قه ر سه  وتنه كه و ئابووریی ژێرخانی داڕمانی،  رمایه سه و كار نێوانانی ك نگژه و ته تیی چینایه ملمالنێی شوێنی و ی جێگه

 ری  ده ناره هه و خۆی  به ت تایبه می رهه به ن خاوه نۆرماڵی وڵتێكی  له  ورده  ورده عیراق. یدا ده و دابوو   نه نگه مه  له عیراقی خت، سه ئابووریی

 وتووەكان، ككه په  كارگه  به بوون انسازییەك پیشه  كارگه. بێتوانا و رخۆر  به وڵتێكی  گۆڕا بۆ  جیهاندا  می سروشتی و پڕ بایخ له رهه به

 ی وڵته و ئه تر ی وەنده ئه بوو، عیراق ری  خوێنده  تاقه  كه وت، نه نرخی دابەزینی روەها هه و ك ده یه ئامێری  و كەرەستە مانی ستنه ده هل

 ی وانه ڕه ،هەبوون وتووەكانیش كه په  كارگه نێو اری كرێك رچی هه عیراقی، دراوی  ڵئاوسانی هه ی مایه  به بوو   باره و ئه خۆیدا  له خۆی . خست كده په

 زیاتر  كه ، وره گه یەكی ربازخانه سه  به  كردبوو  عیراقیان  كه بوو، عیراق نگییەكانی جه  كارگه بوونی رنجڕاكێشتر سه كی یه له سه مه. كران  بێكاری 

 و ئه ر سه بۆ یمانان هاوپه هێرش ی دوای  له  ھەروەھا .ربازی  سه پێشەسازی  تی بهتای تیەزار  وه بوونی  له  بێجگه و كرا ده  زنده مه مرۆڤ ملیۆنێك  له

   ەیربازیی سه  یەهێز  و ئه  .ڕیو ڕاپه ڵكی خه ستی ده به پارێزگا ٠١  له زیاتر وتنی كه دواتر و كوەیت خاكی  له نیپەڕاندر  ده و  بێتوانایه    هێزه

چینی ) بوو   چینه و ئه ی پێكهاته بچووكی  ره هه ش ی به ركار سه له كرێكاری  ئیتر ، بوو  ست یوه په ەوەنبێكارا زنی مه هێزی   به و  وه شانده ڵوه هه

 ئیتر كوردستان،  له زی  ركه مه تی حكوومه زگاكانی داموده چووڵكردنی دوای ت تایبه به دا مه رده سه و له  وه كوردستانیشه ت نیسبه به ،(اركرێك

 بووبوو، ن گێژه تووش ی خۆی  كوردیش زراوی  دامه  تازه ڵتی سه ده  و  وه مابوونه  بێمووچه و كاربێ زۆر كی یه ماوه بۆ كانیش كاره ر سه لكی خه

 ككارییان كۆمه ی رنامه به  كه بوون، كان خێرخوازه و مرۆیی  ڕێكخراوه بوو  هه شتێك  تاقه رپێ، سه  بخاته  ته میله م ئه چۆن  زانی یده نه

 رە هه ش ی به  له ردنكیكداكۆ  و بات خه  بوو به ده باتكردنێك خه  جۆره ر هه  وه، ئارا  هێنایه بارێكی خۆی  بۆ  رجه مهو ل هه م ئه. كرد شده پێشكه

 . بوو  ستا وه واقعی ی یایه ر سه  له بێكاری  وی  بزووتنه ڵدانی رهه سه  بۆیه. بوون بێكاران  كه ،ڵگاكۆمە زۆری 

 

 ستیار هه  چینه و ئه داخوازی  و بات خه  به گرنگیدان به كان كۆمونیسته ی ڕاده به ك یه وه بزوتنه هیچ وە،سیاسیشە ڕووی   له، م دووه ی ره وه ته

 بۆ شتنی تێگه و  اركرێكچینی   به سیاسییه  وه بزووتنه م ئه ڵبوونی تێكه ی وه رئه به له بوو، زموون بێئه زۆر ش یه وه بزوتنه و ئه ڵم به. بوون نه

 و له  چێنه و ئه باتی خه بۆ و ئه شتنی تێگه ی مایه  بووه ده پێشووی كانی ڵه هه  له رگرتن وهرس ده ڵكو  به. بوو  نه  وه بیرتیژیه  له  ڕۆژه و هئ كاری  تی زەروره

  ڕۆژه و ئه میهاەم  كه هامێكەم و كێولیات ئه  به ریككردبوو  خه خۆیان رین ڕاپه تای ره سه  له كان په چه ی زۆربه  بیرمه  له چاك. دا ردمه سه



 و ئه ی وه رئه به له. بوو   مه رده سه و ئه واقعی ی وه خوێندنه نه ربڕی  ده  وه كۆمونیسته وت ڕه ن الیه له كار عات سه ١٣ خوازی  ده  نموونه بۆ. بوون نه

  كه ،بوو  هه  وه باره و له تریش تایبه اری هۆك  كه هات، ك یه وه خۆداچوونهبە  به دواتر !؟كاری چیعات سه ١٣ ئیتر بوون، بێكار ڵك خه ی زوربه  كاته

 بێكاران كێتی یه زراندنی دامه  له بن سانێك كه م كه یه كانی ندامه ئه و كۆمونیست وتی ڕه ی هو  ئه هۆی   به بوو  ری، سه  دەگەڕێمەوە دواتر

 یكشتێە ل بیر  یه وه بزوتنه م ئه بوو  ده  كه.  كاندا ۆنلیستهناسی  هێزه هێرش ی ر رامبه به  له بوو، شواراكان ی وه انهكش تر كی یه له سه مه. شداربن به

 بێكاران كێتی یه زراندنی دامه جۆرە بەم بوو، بێكاری  ی له سه مه و گرتی یان جاره م ئه ڕاستیش به  كه. كات ده كۆمەڵگە س ی مه  كه ، وه بكاته  دیكه

 .  ئاراوه  هاته

  

 : عەبدوڵاڵ گۆران 

 یەكەم دروستبێت، ڕێكخراوێك وەها وایانكرد، كە هۆكارانەی ئەو مایەوە، كوردستانیش لە هەر و سەریهەڵدا ستانەوەكورد لە بێكاران یەكێتی

 خۆی  ماتریاڵەكە بوونی دووەم. بەعس یڕژێم لەدەست كوردستان گەورەی شاری  س ێ بوونیڕزگار  و ڕاپەڕین پاش سیاسییەی فەزا ئەو بوونی

 ھەبێت شەڕ كوێ  لە ە،شەڕ  پاشكۆی  هەمیشە بێكاریش تێپەریبوو، گەورەدا شەڕی  دوو  بە عێراق ،پێكرد ئاماژەی سیروان وەكو. بێكاری  واتە

 كوردستان لە ڕاپەڕین. هاوردەدەكەن دەرەوە لە چۆڵەكانیشیان و چەك كە سێیەم، جیھانی وڵتانی بەتایبەت زیادبووندایە، لە بێكاری  شلەوێ

 دەوڵەتییەكان، خزمەتگوزارییە شوێنە و كارگە لە زۆرێك داخرانی سەرباری  تێكدابوو، ونیدەوڵەتبو  و دەوڵەت شیرازەی عێراق خوارووی  و

. مابوونەوە بێمووچە ڕاپەرین پێش كاریاندەكرد، سەرباز و جاش وەك عێراقیدا سوپای ەكانیڕیز  لە كە خەڵكانەی لەو زۆریش ژمارەیەكی

 كۆمەڵگە خۆشگوزەرانی خوازیاری  كە ئینسانێك هەر بۆ. ئاراوە هاتبووە بژێوییەوە لەڕووی  نالەبار زۆر بارودۆخێكی كوردستان لە بەگشتی

 بزووتنەوەیەكی مێژووی  چركردنەوەی لە تەبانیم، سیروان لەگەڵ خاڵەدا لەو بەڵم. بێكاران واتە دەستبەكاربێت، لێرەوە یەدەبووا بوو،

 ئەوەش پێبرابوو، شێریان بەش ی بەشداریكردندا لە كۆمونیست ڕەوتی ئەندامەكانی ڕاستە ئەوە. سیاس ی ڕێكخراوێكی تاكە بۆ كۆمەڵیەتی

 . ڕێكخراوەیی پالنێكی وەك نەك بوو، خۆبەخۆ

 

 :ئاكۆ محەمەد 

 عیراق لەسەر هاوپەیمانان ئابووری  ئابڵۆقەی بەرئەنجامی وەك برسیەتی و نەبوونی و بێكاری  یەكەم هەبوو؛ هۆكاری  دوو  من بۆچوونی بە

 سۆشیالیستی كەسانی ئامادەیی و دەستپێشخەری  دووەم،. بەتایبەتی كوردستان لەسەر عیراق ئەوسای ڕژێمی ئابووری  ئابلۆقەی و بەگشتی

 یەكگرتنییان و بێكاران ڕێكخراوبوونی پێداویستیی هاوكات و بێكاربوون بەزۆری  خەڵك لە بەشێك وەك كە چەپەكان، ڕێكخراوە بە سەر

 پاگەندەكانی و وانە كارایی ھوشیارییەش، و دەرك ئەم من، پێگەییشتنی بە دەركدەكرد، تبەجێدا،دەس ئامانجگەلێكی بەدەستهێنانی لەپێناو

 لە كوبایی-پڕۆ  و ڕوس ی-پڕۆ  و ماوی -پڕۆ  چەپی پاش نوێی چەپی مبڵێ وردتر یا سۆشیالیست چاالكانی لە توێژێك لەسەر بوون كۆمەڵە ڕادیۆ

 . كوردستاندا ھەرێمی

 

 :عەلی سیروان

من  بەڵكو  !؟(وتی كۆمۆنیست ڕه) كخراویكنها ڕێ بۆ ته  وه ڕاندۆته تیم گه ڵیه ۆمهكی ك یه وه میژووی بزوتنه داوێك  ن نازانم لهگۆران م ھاوڕێ

 .بوونار شد به ازراندنید دامه  له  كە بوون كسانێ هكم  هك خراوه یهكو ڕێ ندامانی ئه ئه  مهو وتو 

 

 ؟ وه بگرێته كوردستان ری  رتاسه سه توانی خێرایی  به چۆن  و پێكهات تایی ره سه ی سته هه رجا م كه یه بۆ ڕێكخراوێك ها وه كوێ   له و ی كه

 

 :عەلی  سیروان

  به  كه سێك كه  و ستیپێكرد ده  وه ولێره هه شاری   له بێت ڕاستی ی وه ئه. ڵدا ریهه سه ئاشكرا  به كوێ   له جار م كه یه ،ئەوەبێت  كه پرسیاره ر گه ئه

 شتبوو  پێگه زۆری  ستی جه زیانێكی و سیج نه ی كارگه كانی كرێكاره  له بوو  یەكێك پێشتر خۆی   كه بوو، مانێسل  عبداڵله ڕێزم به هاوڕێی وت منی

  كه ن، هه چاالك ڵكی خه ڵێك كۆمه وتی و كرد  كه بیرۆكه  له باس ی  كه ولێردا، هه شاری  ی وه گرتنه كاتی  له عس به ڕژێمی كانی هێرشه هۆی   به

 ، تەیراوا كی ڕه گه  له مامۆستایان ی باخچه  له كۆبوونەوە م كه یه دواتر. ربڕی  ده  كه له سه مه بۆ خۆمم پشتگیری  منیش ، یه هه  كاره م به یانبڕوا

 ناوی  به تادا هر  سه  له و كان كاره ستپێكردنی ده ی مایه بووە  كه ٢٩٩١/٦/٠٣ ڕێكەوتی  له درا نجام ئه ند گڵكه ی باخچه  له  وه كۆبوونه دووەم

 ندی یوه په ند یسه ره په  ڕێكخراوه م ئه چۆن  ی وه ئه. بوون ئاماده  یەداكۆبوونەوە و له ڵسوڕاو هه (٣٢) زیاتر  كه ستیپێكرد، ده بێكاران ی وه بزوتنه

 كی یه متمانه و بڕوا ن خاوه كۆمونیست تیو  ڕه ڕێكخراوی  ت تایبه به نیستیمۆ كۆ  ی وه بزووتنه ی كاته و ئه ،شت م كه یه ؛بوو  هه  وه نه الیه دوو   به



 گشت  له كۆمونیستو  نی سوشیالیستاڵسوڕاو  هه موو  هه  كه ك میژوویه هۆی   به ها روه هه و كوردستان ری  ماوه جه ی الیه له بوو   وره گه

  به بوو  نكێس حمه زه و كرێكار ڵكی خه  له رگری  به بۆ  دڵسۆزانه و جدی چاالكی  له ساڵێك ی ماوه  بۆ  ،نكا ڕێكخراوه ی وهەر  ده و انداك ڕێكخراوه

 و ڵچوون هه و بیكاری  ییفروان ی دیارده خوودی ،بكات شه گه زوو  یه وه بزوتنه م ئه كرد وای كه تر كی یه له سه مه.  گرنگ كی یه تمایه سه ده

 لێدان ربه زه نیازی  به  ویلكانه سا نەتەوەییەكان  حزبه شێكی به  كه ،مو هەو  ته  له جۆرێك وها ره هه و باشتر ژیانێكی لەپێناو بوو  ڵك خه تی ماسه حه

 بۆ بێكاران كێتی یه  كه پیانوابوو  .بوو  هه كوردستان ڵكی خه ینی زه  له تی رزیه ئه خۆی   كه  مهو هەو  ته و له شێك به دروستیانكردبوو،  ڕێكخراوه م له

 وتم ك وه  ،یه هه  ێككار  وەھا بۆ  كاته و ئه كانیییەبیان  ڕێكخراوه ڵ گه له ندی یوه په و  رەوه ده وڵتانی بۆ بات ده ڵك كار خه لی ههبەدەستھێنانی 

 زۆر كوردستان موو  هه  له بێكاران یەكێتی ڵسوڕاوانی هه ڵم به. كرد دروستده داڵك خه نێو له اننەیدرۆی ەچیرۆكئەو  خۆیان قەومییەكان  حزبه

  له  ئێمه ی ڕاستێكه ،بوو  ری  رتاسه سه چۆن  ی وه ئه .بوو  رزدانه به زۆر ئاستێكی  له  نده رچه هه ،ن ڕێكبخه  هومهەو  ته  و ئه توانیان  انهسەركەوتوو 

  ڕێكخراوه و ئه عومری  كانی ساڵه دوا تا هات نهی كۆتای ،بوو  كقڵشتێ  یه كێشه م ئه داوتر  كه ، وه بووینه شتێك ڕووی  و ره به كانماندا كاره تای ره سه

 ی وه بزوتنه مان هه ی درێژه  ڕێكخراوه م ئه  كه ،بوو  نه مانوتۆ  ئه كیەی ۆكهبیر هیچ ولێر هه شاری   له  ئێمه. بوو  هه ی درێژه كان جۆره  له جورێك  به

 م كه یه له. ار ك هن ند سه په بێكاران شورای ی وه بزوتنه ناوی  به ناوێك ،ڵسوڕوان موو هه هه یبۆچوون  كۆی   به  تاوه ره سه  له ر هه  بۆیه   ،ییهشورا

   که هڕێكخراو  بێت ناوی  ده ،وابوو  یانابڕو  وان ئه  كه ،بووین  وه ئه یو وڕو  ره به سلیمانی ھاوڕێانی ڵ گه له  وه ریبوونه رتاسه سه بۆ دانگاومان هه

بوو و یاند ڕاگه مان ە ڕێکخراوەكەەو (بێكاران ی وه تنهو بز )  ناوی  بهدا ٢٩٩١/٧/٥  له ولێر هه شاری   له  ڵم ئێمه به. تێب (بێكاران شورای)

 ٠٩٩١ی تا ساڵی  وه ریبوونه رتاسه ی سه له سه مه  لەبەرئەوە ئەم گرفتە. بنێین  یه وه م بزوتنه ناوی شورا له  بوو، که نه  وه بڕواشمان به

 هۆی   به دواتر  دیاره. یاندرا گهڕا ٢٩٩٠/٢/٢٣ لە( کوردستان  له بێكاران كێتی یه پێكهاتنی) ری  رتاسه سه ی یانامه به  دواخست، بۆیه

 ری  رتاسه سه  له بێكاران كێتی یه تی رایه نوێنه  یه و لیژنه ی بنكه ١٣  له زیاتر ی بێکاران، له سه ر مه سه له نواڵسوڕا هه یی و جدیبوونی سته کده یه

 .  وه زران و کرانه دا دامهكوردستان

 

 :عەبدوڵاڵ گۆران 

 لە ڕێكخرا هەولێر شاری  گڵكەندی باخچەی لە فراوان كیەكۆبونەوەی كۆمونیست و چەپ ەڵسوراونیه لە كۆمەڵێك پێشخەری  بەدەست 

 كەس(  ٥٣) ژمارەیان كە بەشداربووان سەرجەم داەكۆبونەوەی لەو ئەوەبوو  بێكاری، بارودۆخی لەسەر قسەوباسكردن بۆ ٢٩٩١/٦/٠٣

 و لێبكرێ  چاو جیهانی دیاردەیەكی وەك بێكاری  دیاردەی پێیوابوو  یەكیان ن؛بوو  ئارادا لە سەرنج دوو  دوورودرێژ، مشتومڕێكی پاش دەبوو،

 ئیستبدادی بە وەڵم چەك بە دەتوانێ خۆشیدا داهاتووی لە و مەیدان بێتە بۆرژوازیدا و ناسیۆنالیزم بەرانبەر لە ڕێك ڕێكخراوە ئەم دەبێت

 كۆتایشدا لە. بكات بارەوە كارێك لەو و لەبەرچاوبگیرێت بێكاری  و ێتیبرس ئەوزاعی دەبێت پێیوابوو  دووەمیش سەرنجی. بداتەوە ناسیۆنالیزم

 بۆ خۆمان هەڵسوراو كۆمەڵێك كۆبونەوەیەدا لەو. بێكاران بۆ بدرێت ڕێكخراوەیەك دروستكردنی هەوڵی دەبێت كە ،گەشتین ئەنجامە بەو

 ئەم بێت لەبیرم ئەوەی. بكات بێكاران داخوازێكانی ایەتینوێنەر  بتوانێ كە ،هەڵبژارد ڕێكخراوێك دروستكردنی بۆ زەمینەیەك ئامادەكردنی

 عەلی، سیروان مەولود، عەبدولرەحمان كرێكار، جەمال چاوشین، جەمال سلێمان، عەبدوڵاڵ: هەڵبژارد كارە ئەو بۆ خۆیان ی كەكەسانە

 بە خانزاد باخچەی لە دانیشتنێك ەندچ پاش. جەالل وەستا و ئازاد كۆشش، جەمال ئەحمەد، ڕەحیم، مام نوری، خەلیل عەبدوڵاڵ، گۆران

 نەوەیەكیو كۆبو  لە ٢٩٩١/٧/٢٧ لە. باڵوكرایەوە ٢٩٩١/٧/٥ لە و ئامادەكرا اگەیاندنێكڕ  ،هەولێر بێكارانی بزوتنەوەی كاتی لیژنەی ناوی 

 (. هەولێر بێكارانی یەكێتی) بۆ گۆردرا هەولێرەوە بێكارانی بزوتنەوەی لە ڕێكخراوەكە ناوی  اوانداڕ هەڵسو 

 

 بنكەیەكی وەك ئێواران كە ،بەدەستبهێن گازینۆكە خاوەن ڕەزامەندی رو باكو  گازینۆی  لە كاتی شێوەیەكی بە توانرا كۆبونەوەیەك چەند پاش

 گرت بەكرێ  مزگەوتی شێخ چۆڵیلە تەنیشت  ریمانو ژو  دوو  ئەپارتمانێكی ئاوارەكان كۆمەڵەی لەگەڵ ٢٩٩١/٩/٢ لە. دابنیشین لەوێ  بێكاران

 باسە شایانی ،(بێكاران دەنگی) ڕۆژنامەی بەدەركردنی دەستمانكرد كارانەشماندا ئەو لەگەڵ. دامەزراند خۆمان بنكەی ەسمیڕ  كیبەشێوەیە و

 گەیاندنی بۆ زۆرماندا هەوڵی. دەربكرێت (بێكاران دەنگی) توانرا تایپەوە ئەو ڕێی لە كرد، ڕێكخراوەكە بە پێشكەش تایپێكی چاوشین جەمال

 ەوە(قابیل) و( شاپور ) هاوڕێیان ڕێی لە هەروەها ەوە،نكۆدەبوو  تێدا انبێكاری خەڵكی لە زۆر ڕێژەیەكی كە جێگایانەی ئەو و هەمو  بە دەنگمان

 و (كوردستان ڕێگای) ، (بۆپێشەوە) ڕۆژنامەكانی. دەكرد ئاوارەمان خەڵكی كانیییەگشت نەوەو كۆبو  بەشداری  ،بێكاران یەكێتی ناساندنی بۆ

 . هەبوو  جەماوەر دەوریان بە داناساندنمان لە كارەكانماندا ەرەتایس لە (یئازاد ئاڵی)

 

 ی٢٣كوردستان لە بێكاران یەكێتی ئیعالنكردنی و لەگەڵیاندا یەكگرتنمان و ٢٩٩١/٢٢/٦لە سلێمانی بێكارانی یەكێتی دروستبوونی پاش

 . كوردستاندا ستیئا لەسەر زیاتر ئۆتۆریتەیەكی نفوزو خاوەن ببینە توانیمان ٢٩٩٠ دووەمی كانونی



 

 :ئاكۆ محەمەد 

 گەڕەكی لە بووین كۆمونیست ڕەوتی ڕێكخراوی  ئەوسای چاالكی كۆمەڵێك) شوققە هاوڕێیانی هەولێر، شاری  هاتبوومە تازە من بیرمە، لە باش

 هاوڕێ) و ئاكۆ و هیوا باییز، سۆران، ڕێبوار، كەریم، مامە دەژیاین؛" عەرەب و كورد باخچەی" تەنیشت لە شوققەیەكدا لە تەیراوا

 كۆمەڵەی و بێكاران تیێیەك لە چاالكی لە هەر دابەشكردبوو، چاالكیمان و كار خۆماندا لەنێوان و المان دەهاتە كات زۆربەی( سیروانیش

 زۆر و كانناڕەزایەتییە و جەماوەرییەكان چاالكییە بەشداری  و ڕۆژنامەگەریی و ڕێكخراوەیی چاالكی لە بێجگە و پەرتووكفرۆش ی و ئاوارەكان

 بوو، جارم یەكەم بۆ كە گڵكەند، باخچەی لە بوو، هاوین سەرەتای ڕۆژەكانی لە یەكێك دوانیوەڕۆی نەچووبم، هەڵەدا بە گەر ،( دیكە شتی

 نزیكی هاوڕێی بووینە دیكەدا بواری  و (بێكاران یەكێتی) یەكانیچاالكی ڕەوتی لە دواتر و نەدەناسین كەسەكانم زۆرینەی و شوێنە ئەو دەچوومە

. دەدرا لەسەر بڕیاریان و دەكران تاوتوێ  بابەتەكان سۆزانەڵد و گەرموكوڕ  و هاوڕێیانە زۆر كەشێكی لە لەبیرە، ئەوەندەم هەر من. یەكدی

 لەتەك من سلێمانی لە ڕانیە، و ھەڵەبجە لە كۆمونیست ڕەوتی بنكەی داخستنی پاش دا٢٩٩١ ساڵی سەرەتای لە نەمێنێتەوە، نەوتراو ھەڵبەتە

 ھاوڕێ بەدیاڕێكخراوی  كردووە،'  بێكاران ی(دەفتەر) نووسینگە'  پێداویستی لەسەر قسەم جار زۆرەندیك لە ھاوڕێیانی سلێمانی ھ

 و كۆبوونەوەیە ئەو پاش ێڵبە. ینھاورابوو  دایەكدی لەتەك بێكاران و خوێندكاران و ژنان پرس ی لەمەڕ جار زۆر كە ،(محەمەد ھۆرامان)

 تد. . و بەنیساڵوا و دارەتوو  وەك كانیییەزۆرلەمل ئوردووگە دەچووینە ،دروستبوونی و ڕێكخراوەكەپێكھێننانی  بۆ ییئامادەكار  ڕاگەیاندنی

 .دەكرد پێشوازییان بەتایبەتی بێكاران و بەگشتی خەڵكی و دەكرد جێیانە ئەو دانیشتوانی بە كۆبوونەوەمان

 

 

 :بەش ی دووەم

 

 

 ؟ كردووه كاری  كناوێ چی  به داستپێكردنی ده تای ره سه  له  ڕێكخراوه م ئه

 

 :عەلی  سیروان

 و  ناوچه ڵ گه له دا وه ریبوونه رتاسه سه ی پرۆسه  له دواتر. . كرد خۆی  كانی كاره  به ستی ده ولێر هه شاری   له رانبێكا ی وه بزوتنه ناوی   به تا ره سه

 . دیان ڕاگه خۆی  (بێكاران كێتی یه) ناوی  ژێر له دا٢٩٩٠/٢/٢٣ ڕێكەوتی  له تر كانی شاره

 

 : عەبدوڵاڵ گۆران 

 . نییە دەقیق بارەوە لەو سیروان هاوڕێ وەڵمەكەی هەروەها. اوەتەوەد پرسیارە بەو وەڵمم پێشوتردا پرسیاری  لە من

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 بە بوو  هەولێر واتە گۆڕدرا، جوگرافییەكەی پاشگرە تەنیا دەستبەكاربوو، ناوەوە بەو سەرەتاوە لە هەر هەولێر لە بێت، لەبیرم من ئەوەندەی

 . كوردستان

 

 یان بوو، هه ریی ماوه جه یی ئاماده و تی ڵیه كۆمه ی مینه زه یا بوو  -كان په چه- كان ڕامیارییه  ڕێكخراوه ی پڕۆژه  ێكخراوهڕ  م ئه پێكهێنانی ئایا

 بوون؟ دیك یه ریبی هاوته

 

 :عەلی  سیروان

 ،م كه یه.  پێموانییه شراو،بۆكێ خشه نه و سراوو نو  پێش له و  توكمه كی یه پرۆژه ك وه ،بووبێت كان په چه  ڕێكخراوه پێشنیازی   ڕێكخراوه م ئه ی وه ئه

  ەداڕێكخراو  و ئه ئاشكراكانی ەكبن داخستنی ر سه به مانگ ٤  له زیاتر  كه بووم، كۆمونیست وتی ڕهڕێكخراوی  نی له عه ندامی ئه  كاته و ئه من

 ندی ناوه ری دیا ندامی ئه س ێ ر هه ،ش وه ئه ر هه ك نه گەیشت، نه من ستی ده به  شنه چه و له كی پرۆژیه  به ت تایبه تێكی سیاسه هیچ تێپەڕیبوو،

 ، كەبوون ێكسان كه م كه یه ،ڕۆشتبوون ران نده هه  رەو به( فوور غه ئەمجەد و عەبدولحەمید نادر ئەحمەد، موئەیەد) كۆمونیست وتتی ڕه

لە  یەئەوە شت ینشتر با ،كات ستپێده ده تركو  سه ئیتر ،پێانوابوو  خۆیان ی ڵه هه ی وه لێكدانه بە  كه ڵگرت، هه خۆیان ری  سه توركیا  و ره به



 ی وه ووتنهبز   لە جەرگبڕی  زۆر گورزی   كه بوو، ك یه دیارده ستپێكردنی ده م كه یه  مه ئه بین، دا(ۆمۆنیستكوتی  هڕ ) ندی ناوه پارێزگاریكردنیخەمی 

 ر گه ئه  بوو، وه نه(كۆمونیست وتی ڕه) ن الیه له م نیكه الیه ،بوو  نه بۆكێشراو خشه نه تێكی سیاسه هیچ ڵرحا هه به. بەگشتیدا كۆمونیستی

 بۆ ڕێكخراوێك پێكهێنانی بۆ ڕێكخراوێك هیچ كات و ئه  كه ست، رده به  بخاته  مه رده سه و ئه نوسراوی  ی ڵگه به بێت ده ،بڵێت وا شتی سێكێش كه

 و یكۆمونیست كرێكاری  ڵسواڕاوانی هه و  وته ڕه و ئه بڕوابوونی و یی سته وابه ڵم به. رنەكردبوو  ده شكیالتی ته  نه و ئاشكرا  نه ی پرۆژه ،بێكاران

 .بێكاران كێتی یه رانی پێكهێنه  به بوون  كه بوون، جدی هۆكاری  ،كرێكار چینی انیكییەند وه رژه به  به  مه رده سه و ئه  كۆمونیستی  سیاس ی دڵسۆزی

 كێتی یه)  بنیاتنانی تای ره سه  له ر هه كرێت ده  بوون،( بێكاران كێتی یه) ری  پێكهێنه یانخۆ   كه یەكۆمونیستییان  ڕێكخراوه و ئه ندامانی ئه  بۆیه

  له( بێكاران كێتی یه) زراندنی دامه دوای من ڵم به. خۆیان سیاسییەكانی  ڕێكخراوه می ناور  گه فێكی له مه  كردبێته یان فه له مه م ئه  ەوە(بێكاران

 و ئاشكرا نوسراوێك جاریش ك یه بۆ عیراق كرێكاری  كۆمونیستی حزبی پێكهێنانی دواتر و كۆمونیست وتی ڕه راوی ڕێكخ  له ندامبوونم ئه ی ماوه

 و له بووبێت نه گرنگ بۆیان مان ئه  هك ،بێت نه  وه ئه ی هۆكاره كرێت ده  كه. شت گه پێنه چاالكییەكان ڵسوڕانی هه  به ت باره سه رمیم فه نهێنی

 بۆ ئەو نبوو  جدی هۆكاری  دا،شكیاڵتی ته كاری   له وزا فه  له جۆرێك ت نانه ته و ری  لگه حفه مه تی یهڕوح هۆی  به ڵكو به ن، كه ده چی دا ڕێكخراوه

 دژی  باتی خه تی زەروره  پێموایه من ،م دووه. بوون كۆمونیست ڵسوڕاوانی هه (بێكاران كێتی یه) ی ھێز   له زۆر شێكی به  نده رچه هه ، ردانییه پاشاگه

 ی شه گه و ڵدان رهه سه  له بوون كی ره سه هۆكاری  ،لێكرد باسم دام كه یه پرسیاری  وەڵمی  له ك وه دا مه ده سەره و له كار لی هه بوونی نه و كاری بێ

   . بێكاراندا كێتی یه

 

 سیاس ی یھاوسەنگ ی مه رده سه و ئه سیاس ی وتێكی ڕه ك وه دابێكاران كێتی یه وتنی ركه ده  له كان په چه  ڕێكخراوه ؛ وەیه ئه  كه پرسیاره ر گه ئه یان

 چینی هاوشانی بات خه و ور  سه ته  له  وته ڕه و ئه بەڵكو ،شداربوون به ك نه وان ئه  ،رێیه ئه بێگوومان  پرسیاره م ئه وەڵمی  وا ئه ،شداربوون به

 ك وه تر كانی وته ڕه كرێت ده دواتر ،دابێكاران یەكێتی لەدایكبوونی  تای ره سه  له ر هه .وێت كه رده به شیریان پشكی  رمایه سه نیزامی  به دژ كرێكار

        .  بێكاران كێتی یه پێكهێنانی  له بن مەدوو  شداری  به ندیكالیستی سه یان كان نارشیسته ئه

 

 :ئاكۆ محەمەد 

 كەسانی و ناوەندی یەكەم بەڵگە، دوو  بە ئەویش. نەخێر بووبێت، چەپەكان ڕێكخراوە داڕێژراوی  پڕۆژەی ڕێكخراوە ئەم پێكهێنانی كە ئەوەی

 فرەتر كێ كە ئەوەی لەسەر گرەوكردن و خۆبەڕاستزانین و خۆسەملاند ەدەنووكیشەڕ  خەریكی فرەتر چەپەكان، كخراوەڕێ قوچكەی سەروەری 

 و دەرك ئەوە بەپێچەوانەوە. ێگەیشتووەت ئایدیلۆجیاكەی و ڕامیارییە هێڵە  ئەو باسەكانی لە كێ و كرێكارییە كۆمونیزمی ڕەسەنتر و باشتر و

 ئێمە كارەكانی لە ڕێگرییان سەرەوە زۆرجار و دەبرد كارانە ئەو بۆ دەستییان كە بوو، یانرێكخستنەكان خوارەوەی ئەندامانی دەستپێشخەری 

 ڕێكخراوی  لەسەر قسەوباس اكەسێكماند چەند نێوان لە ،بووین هەڵەبجە - كۆمونیست ڕەوتی بنكەی لە ئێمە كە كاتێك نموونە بۆ. دەكرد

 بۆ ئەندامانیان گشت دەركردنی بڕیاری  و داخست و پێچایەوە بنكەكەیان كە كاتێك یا هەبوو، هونەری  چاالكی و بێكاران خوێندكاران،

 وەك انبێكار  نووسینگەی لەسەر قسەمان دا٢٩٩١ زستانی لە من، و محەمەد هەورامان هاوڕێ راوی كریدیا بە سلێمانی لە ،درا هەندەران

 دەركی ڕێكخراوەكەمان بەشەكانی لێپرسراوانی و سەران كات هیچ بەڵم دەكرد، بێكاران ڕێكخراوی  سەرەتایی هەستەی و یەكەم هەنگاوی 

 و نائومێد ئێمەشیان بەرامبەریدا، لە بێدەنگەكردن بە و وەرنەدەگرت بەهەند و نەدەكرد كارانەیان ئەو پێداویستی و جەماوەری  خەباتی

 .ئاسانە سەملاندنی و زۆرە نموونە بارەوە لەم ەكردەوە،پەشیماند

 

 :  عەبدوڵاڵ گۆران

 لەوسەری  كردارەكانیدا و كار لە بەڵم نابوو، خۆی  لە چەپی ناوی  ڕێكخراوە زۆر كوردستان سەردەمەدا لە لەو گشتگیرە، مەفهومێكی چەپ

 گەنچ تەمەنەوە ڕووی  لە بوون خەڵكانێك ،بوون بنەرەتیانەوە كاری گۆران بەدوای ڕێكخراوانەی و كەسایەتی ئەو. بوو  غارغارێنەی ڕاستەوە

 حیزبی مێژووی  لە نەبووین بەشێك سیاسیشەوە و فیكری  رووی  لە ھاوەھەر  ،نەبووین ئەزمونێك هیچ خاوەنی جەماوەرییدا كاری  لە و بووین

. ی سەدەی ڕابوردوو هەفتاكان تا پەنجاكان ساڵەكانی لە بەتایبەت ، زۆرە ئەزموونێكی جەماوەریدا خاوەنی كاری  بواری  لە كە ،عێراق شیوعی

 جەماوەری  ڕێكخراوەیەكی هیچ دروستبوونی بۆ دەرفەت كە بوو،تێپەڕی سەركوتدا و دیكاتاتۆری پەنای لە ،بوو  تەمەنێك ئێمەش تەمەنەی ئەو

 غەیری  بە پالنێك بڵێم كە ،ئەوەیە قسانە لەم ممەبەست. عەمەل لە زیاتر بوو  نەزەر وەك ئەویش ،بوو  شورا دەمانزانی كە شتێك ،.نەمابووەوە

 لە هەولێر لە خەڵك شورای بیرمە. نەبوو  ئارادا لە كرێكاری  كۆمۆنیزمی خەتی بەتایبەتی چەپەكان سیاسییە ڕێكخراوە الی شورا دامەزراندنی

 بێكاران لە خەمخواردن نووسینە ئەو تپش فەلسەفەی بەڵم ،"بێكاران مەكتەبی" و نووسیبو  لێیان هەبوو  خانوویەك بنكەكەیانەوە تتەنیش

 هەولێر لە خەڵك شورای برادەرانی كاتەدا لەو چونكە خۆی، بنكەی بكاتە جێگایە ئەو كۆمونیست ڕەوتی هەبوو  ئەوەیان ترس ی بەڵكو ،نەبوو 



 . نەدەبینی خۆیان لەپێش كێشە بە كوردستانیان بەرەی ئەوەند ،دەبووەوە كۆمونیست ڕەوتی لە ڕقیان ئەوەندەی

 

 ووی ڕ  كە ،كارەساتێك وەڵمدانەوەی بۆ واقعی زەمینەیەكی لەسەر ،بوو  چەپ تاكی بیرۆكەی بێكاران بۆ ڕێكخراوەیەك دامەزراندی بیرۆكەی

 . بوو  برسێتی و بێكاری  ئەویش ؛كردبوو  كوردستان لە

 

 ؟ وه مایه  ئامانجانه و داخوازی  و ئه پای  له كانی دواڕۆژه تا ئایا بوون،  كامانه پێكهات، لەپێناویان  كه ڕێكخراوه  كه ی ئامانجانه و دروشم و ئه

 

 : عەلی سیروان

  به دابەزینی و ڵچوون هه بوو، شتێك  داخوازیانه و ئه ر سه  له پێداگری  ی له سه مه. بوو ( بێكاری  ی بێمه یان كار)   كاته و ئه كی ره سه داخوازی 

 دات تایبه یلیست  له بێكاران وڵبدرێت هه و  وه بدۆزرێته ڵك خه بۆ ئیش ،دكر  ده  وه ئه بۆ ی كار  ۆرز  كی یه ماوه بۆ بێكاران كێتی یه. بینی ده ەوەخۆی

  كه كۆمه و  ئازووقه ك وه كۆمەكی،ستبهنرێت ده به بێكاران بۆ ش كورتماوه كی كۆمه وڵبدرێت هه ها روه هه و بكرێت بۆ یان پێناسه و ێنناونووسبكر 

 حزبی ییسكتاریست تی قڵیه عه زاڵبوونی هۆی  به نیدا مه ته كانیەساڵ دوا  له ڵم به .ندرانجام ئه  مانه شیك له ك به اڕادهت  هك ،دیكە مرۆییەكانی

. بترازێن  بهحز  و ئه سیاس ی بی ته كه مه كانی وه كۆبوونه نێو كانی بریاره لە توانی یانده نه  (بێكاران كێتی یه) كانی وڵه هه ،عیراق كرێكاری  كۆمونیست

 موو  هه  بۆیه ،زانی ده خۆی  موڵكی  به( بێكاران كێتی یه) بیشحز  و  حزبه و ئه ئۆرگانێكی یان كی یه لیژنه  بووبووه زیاتر ڕێكخراوەكە ھا وهھەر 

 داخستنی بڕیاری ،ەوەرێم هه تی حكومه ن الیه له ،و ئه تێكی بابه لەسەر  كه ،د حمه ئه ڕێبوار  له یشتیوانپ بۆ نموونە بۆ ،كرد پێده كیانێڕ  شه

 ، لەو پێناوەداھەیە ویی عنه مه و مادی توانای رچی هه ڵسوڕاوانی هه و ندامان ئه و خۆی  بێكاران كێتی یه  بوایه ده و بوو  درا  وه بۆپێشه ی ڕۆژنامه

 ت نانه ته. راك ده  ئاماده مییەكانئیسال  ڵ گه له قۆ چه و دار ڕه شه  به (ارانكێتی بێك یه) ولێر هه شاری  ڵیەق الی له  ڕۆژانه  بۆیه ن، بده یرج خه به

 مانەوە؛ دازیندان  له  فته هه دوو  ی ماوه بۆ زیاتر  كه ،بكرێن زیندان ی وانه ڕه كان ڕێكخراوه ری  نوێنه و ڵسوڕاو هه ٠١  له زیاتر ی وه ئه  شتهی گه كار

 هاوڕێی  ینند چه و نگر په ێهاوڕ  عەلی، سیروان ید، هس مام ی كاوه توو، داره ینێحس عادل، قابیل عبدالقادر، شاپوور)  هاوڕێیان لەوانە

 .بەداخەوە ناوەكانیانم باش لەبیر نەماوە ( یكهد

 

 
 

 كاری  بێكاران ی له سه مه  ئێمه بۆ  نییه،  ئێمه ی هه مواجه  مه ئه كە وڵدا، هه زۆرمان  كاوه هاوڕێ و منكە  ، وه لەبیرناچێته م ڕۆژگاره و ئه من

  كه بیرناچێت، له م كاته و ئه ها روه هه و كرد ده ڕاتێنیان ته بێكاران لەنێو خۆیان یفی كه به كۆمونیست حزبی ندامانی ئه ڵم به ، ساسیه ئه

 ژنان خۆی  ربه سه ڕێكخراوەی و كان ئاواره ی ڵه كۆمه و بێكاران كێتی یه كانی ڕێكخراوه ری  نوێنه  ئێمه ستگیركرابوون، ده قابیل و شاپوور هاوڕێیان

 و ئه ئازادكردنی لەپێناو ئاسایش دەزگەی بەێوەبەرانی الی چوونه بۆ عەالقاتمان یەكی سته ده ،ولێر هه شاری   له هلییەكان ئه  كارگه ی راوهڕێكخ و

 یوانێكیشمانڕێپ ، وه تریشه لەالیەكی و بووین ندام ئه  دا یه لیژنه و له من و ئاڵ ھاوڕێ و حسین ھاوڕێ و  كاوه ێهاوڕ   كه  ،دروستكرد  هاوڕێیانه

 ،بوو  نه وسەركەوتوو  ئاسایش بەڕێوەبەرانی لەگەڵ دانیشتنەكەیدا لە عەالقات ی لیژنه ر گه ئه  كه ،كردوبوو  ئاماده ئاسایش دەزگەی م رده به بۆ

 س به ،دابوو  ی هاوڕێیانه و ئه نیئازادكر  بڕیاری  ر دادوه ،بووین ئاسایش  له  كه لیژنه  ئێمه. وێت ڕێبكه به  وێنهش و ئه بۆ   ڕیپێوانەكهپێویستە  او  ئه

  بۆیه ، خراپه  بارەكه زانیمان كە  ئێمه.  یه ڕێوه به ڕێپێوان  هك گەیشت، واڵ هه و ژا ڵه شه ئاسایش نێو ناكاو  له ڵم به ،نمابوو  تینڕۆ  كاریكی ند چه

 بینای پشتی له شێكیان به ؛هاتبوون ش به دوو   به  كه ڕێپێوانه  دیاره. ئاسایش م رده به  گاته نه ەڕێپیوان و ئه ی وه ئه بۆ ،رچووم ده یشسائا  له من

  ئێمه. هاتن ده ئاسایش بینای م رده به بۆ دا(سیروان بازاری ) نێو به ر كسه یه تریان شەكەی به بوون، پیاوان یان زۆربه  كه ،هاتن هد  گاوهڕیز پا



 م رده به  شتنه گه ر كسه یه  بۆیه ،وتین كه نه تر كەی شه به یفریا بەڵم ،ڕابگرین ،هاتبوون  گاوهڕیز پا الیلە  كه ی وانه ئه توانیمان  نده رچه هه

 ژێر له خۆی  و هێنابوو  ی ڕێپێوانكه  كه ،كۆمونیست حزبی ندامانی ئه  له یەكێك( عەلی ئارام)  ڕوومكردهچووم و  من ناچار. ئاسیش بینای

 وتم ،"هات  تازه"وتی نارد، بۆ ڕێپێوانتان و ئه پێموت.  بوو  دوور وە كه ڕپێوانه  له تر مه (٠٢٢)  له زیاتر  كه ، الوه م ئه  دەهاته نه دوكانان تری  چه

 ،كردبێت ڕێمنه به من ڕێپێوانێك وتم ،"ی بیكه توانیت ده خۆت م نایكه من  وه ئه" وتی ن، كه دهئازاد ت جەماعه  وه ئه  وه ڕێننه بیانگه رن  وه  باشه

 حسینی ،  كاوه)  یشایئاس لەنێو هاوڕێكانم الی بۆ  وه ڕامه گه من رحاڵ هه به.  ”. .نازانم" وتی كرد كی یه بزه ،كات ده نم ی قسه  به چۆن  كەئێستا

 ،"بن رده به ،مانوت نه  ئێمه یەچی  مه ئه" وتی و لێگرتم می رده به ئاسیش سیاس ی رپرس ی به( هیوا) ر كسه یه ،ین بكه چی بزانین ی وه ئه بۆ ،(توو  داره

. ”ئازادناكرین گینا ئه ن، چوڵبكه  ئێره  با پیانبڵی ئێستا" وتی. .  وه نه بێبه خۆیان ڵ گه له ی وه ئه بۆ (وورشاپ) یان رەكه ڕابه بۆالی هاتوون  وانه ئه وتم

 ئازادكردنی واڵی هه ردمیان به  چوومه ،ن ناكه م قسه به زانیم سوور  كه ە،ڵك خه نێو بۆ  وه ڕامه گه  كه زعه وه  له ییەوەئومێدنا   به زۆر منیش

 خۆمان ڵ گه له شاپوور ین چۆڵناكه  ئێره" وتیان موویان هه.  بڕیاریداوه ر دادوه ،ن كهبچۆڵ  ئێره  ئێوه پێموتن و یاندن پێڕاگه م(قابیل و شاپوور)

 وتیان و ستیانگرتم ده ردوو  هه ئاسایش دوو  ر كسه یه ، وهال  ئەم   هاتمه تۆزێك  كه ر هه  بۆیه ،ڕوانكراوبوو  چاوه ال له م مه ئه منیش”  . وه بەینه ده

 ھاوڕێ ی چاو دەمو   كه ،مگیان  وتنه كه گورگ له گه ك وه ،دوو  نهۆمی  یشتمه گه تا  ،ئاسایش بینای نێو  یشتمه گه  كه ر هه".  پێته ئیش ی هیوا كاك"

  مه ئهئا  ی ئه وتم منیش ،"چێت ری  نوێنه تۆ ئیتر"  پێیوتم و هیوا ی كه رهژو   ردهمنیان ب.   ستگیركردوه ده شیانیو  ئه كە زانیم ،بینی م( كاوه)

. . چووم خۆم هۆش له تا لێاندام س كه چوار  هل زیاتر ،وت م وشەیه و ئه كە ،خۆشبوو  م ونده ئه ھەر ئیتر.  …  یه وه ئێوه دیموكراس ی و ئازادی

 موو  هه و ئه من ڵم به. . ندكراین به وانیش ئه و( شاپوور) ھاوڕێ ڵ گه له موومان هه  فته هه دوو  نزیك ی ماوه بۆ  كه.  وه زیندانه  بردیانمه دواتر

"   وتمێیپ  وه نینه پێكه  به ی،بین م(عەلی ئارام) و درچووم زیندان  له هاوڕێكانم لەگەڵ كە كاتێك ،بوو  نه ناخۆش  وشەیه و ئه د قه  به خوارد لێدانم

 موو  هه روجا ئه ودا، ئه پێكەنینەكەی ی قاقا لەگەڵ " نییه  كه له سه مه  به بڕواتانیش و كرێن ستگیرده ده و ین كه پێده ڕێپێوانتان ئاوها

 . یاند گه ده ڕۆحم و  سته جه موو  هه  به نیائازار زیاتر  ئاسایش كانی قه شه

 

 بۆ ،بوو  وانه بێكاران كێتی یه ەرامبەرب س به  مه ئه  دیاره ن،بوو  خەبێبای شتێكی بێكاران ئامانجی و (بێكاران) كۆمونیست حزبی الی له

 بۆ ڵسوڕانێكمان هه تا ،بووین گروپێك كە  ئێمه  بۆیه.  وابوو ئا ر هه ژنان ی ڕێكخراوه و كان ره ئاوه ی ڵه كۆمه ك وه ی تر  كانی ڕێكخراوه

 تاوەكو ،دابوو   ئێمه  به نگیان ده  ئامانجانه و ئه بۆ ەندامئ یبێكاران خۆی  كاتی دا بناغه  له  كه چوو، رده ده ڕوحمان ،كرد ده بێكاران ییەكیداخواز 

 . ین بكه تییان رایه نوێنه

 

 : عەبدوڵاڵ  گۆران

. بوو  "بێكاری  بیمەی یان گونجاو كاری "  دروشمی هەڵگرتنی (لە كوردستان بێكاران یەكێتی) جوانەكانی زۆر دروشمە لە یەكێك پێموایە من

 ڕێكخراوێكی هەموو . مرۆڤدۆستی لە دوورە مەودایەكی هەڵگری  بەدڵنیایەوە بەڵم دەركەوتوبێت، ناواقعی داسەردەمە لەو تاڕادەیەك رەنگە

 دەخەیتە ئاسۆیەك چ تۆ ئەوەیە گرنگ ،نا یان بەدیبێت داڕۆژگارە لەو بەوەیە قابیل دروشمە ئەو نییە گرنگ ،خۆیەتی دروشمی هەڵگری  جدی

 كردە داخوازی  دەیان ،خەڵك ژیانی چاككردنی بەمەبەستی  بێكاران یەكێتی. دەكات ێنەرایەتییاننو  ڕێكخراوە ئەو كە ی،تویژە و چین ئەو پێش

 سەردەمەدا لەو كە ،دەبینین دەسبەجێیانە داخوازییە ئەو و هەمو  ،بكەین (بێكاران دەنگی) ڕۆژنامەی سەیری  ئەگەر. خۆی  ڕۆژانەی شیعاری 

 و دەرمان و داو ئازوقە، ، سووتەمەنی وانەلە ؛داوە داخوازیانەی ئەم ەدەستهێنانیانیب هەوڵی بێكاران یەكێتی. نبوو  بێكار خەڵكی پێویستی

 .هتد. . . . خانوبەرە

 

 : ئاكۆ محەمەد

 ئەوەشدا لەپاڵ بوو،" بێكاری  بیمەی یا گونجاو كاری " دەركەوتووە،' بێكاران دەنگی' بەناوی  كەشیدا باڵوكراوه لە و بزانم من ئەوەندەی

 زۆرێكی و هاتووچۆ و سوتەمەنی و خانووبەرە كێشەی جیهانییەكان، كۆمەكە و خۆراك یەكسانی دابەشكردنی وەك اتییك داخوازی  كۆمەڵێك

 . ڕێكدەخرا بۆ خۆپیشاندانیان و دەكرا بۆ كاریان دیكە،

 

 

 

 

 



 بەش ی سێیەم

 

 

 ی ڵه مامه چۆن  كوردستان ڵتی سه ده ،بوو  هه ناونووسكراوی  بێكاری  ندامی ئه زار هه  (١٣.٣٣٣  ) له زیاتر بێكاران كێتی یه  كه ی وه ئه پێی به

 ؟نگرت ده بەھەند داخوازییەكانی و ڕێكخراوەكە  نده چه و كرد ده داك هت له

 

 :عەلی  سیروان

 كرێكار ڵكی خه داخوازی  و ئامانج ئاست  بووه له رگرتن رامبه به ی پیشه م رده هه كۆمەڵگە، وی  ڕاستڕه كی یه ره به ك وه كوردستان ڵتدارانی سه ده

 وڵی هه لوابێت، بۆی  یەك شێوه ر هه به و ئه  وهە(بێكاران كێتی یه) پێكهێنانی ی سته هه م كه یه  له ر هه ، انهیسروشتی زۆر  یهبۆ  .  تكێش حمه زه و

  انهو  كاردانه رچه په م له جۆراوجۆر  ی شێوه ئەوا بچینەوە، دا ڕێكخراوه و ئه تەمەنی  به ر گه ئه.  داوه ی وه شانه ڵوه هه ك ریه به له و باربردن له

 ڵكی خه بێكاران كێتی یه ی وه ئه شنی چه  له  ڕێكخراوه م ئه بۆ ما بێبنه ی نده پڕوپاگه ی وه باڵوكردنه ی ڕێگه  له  تاوه ره سه  له ر هه. ننیبی ده

 زوو  پاگەنده م ئه ڵم به. نوتوو  ڕێككه كانییەبیان  ڕێكخراوه ڵ گه له  بەسته مه م ئه بۆ و وڵت ی وه ره ده بۆ یانێرن  ده داوتر و ن كه ناونووسده

 ڵسوڕاوانی هه ھا ھەروه بێكاران، كێتی یه نووسینگەكانی لە ڵكی خه ڕووتێكردنی بۆ گرنگ زۆر رێكی پاڵنه  ببووه ی وه رئه به له ، وه ڵبوه پووچه

 و كات كارده چۆن  و  چییه  ڕێكخراوه م ئه ئامانجی  كه ، وه كرده ڕوونده ڵكیان خه بۆ وام رده به زمكرد، هه یان ته حاڵه م ئه  نه لێبڕاوه بێكاران كێتی یه

 گازیۆنێكی  له دی ڵسوڕاوێكی هه ند چه و چاوشین جمال ھاوڕێیان ولێر هه شاری   له بێكاران یەكێتی تای ره سه نموونە بۆ ، ستووه به كێ به پشتی

 م ئه روها هه. نشتندادە داێەو ل لەگەڵیاندا باسكردن و  قسه و ێكارانب نووسكردنی ناو بۆ وان ئه  كه دابوو، مێزێك  له كیان الفیته  پاته بازاری 

  انهسەركەوتوو  زۆر  پێناسه ركردنی ده و ندامبوون ئه لیستی  له بێكاران ناونووسكردنی ی پرۆسه كە ی وه ئه ی مایه بووبه  یه نده پڕوپاگه

  كاته و ئه یكرد، شه گه  كه ڕێكخراوه ی وه  ئه دوای. كوردستاندا ری  رتاسه سه  له  هڕێكخراو  و ئه كانی بنكه ی وه كردنه ی مایه  ببێته و نجامبدرێت ئه

. كانی ڵسوڕاوه هه تیرۆركردنی ت نانه ته و  ڕشه هه و چاوترساندن ی ڕێگه  له یە ڕێكخراوه و ئه لەگەڵ ركێ رامبه به بۆ تر قۆناغێكی  چووه ڵت سه ده

 خۆپیشنادانی ترین وره گه سلێمانی شاری   له داوتر  كه بادینان،  له(  ر عومه زیر نه) كانی یگیره په  ڵسوڕاوه هه  له یەكێك تیرۆركردنی ك وه

 ،بوو  دا٢٩٩٠/٦/٢٩ ڕێكەوتی  له بێكاران كێتی یه لەگەڵ كە ناڵتدار  سه ده ركێی مبه رابه به و  وه نهوبوو ڕو  ڕووبه ترین گەوره ھەروەھا.  وه وته لێكه

  كاته و ئه  كه خۆراكیی، كی كۆمه ستهێنانی ده به بۆ كوردستان ئاستی ر سه له یری رتاسه سه خۆپیشاندانی بانگەوازی  كارانبێ كێتی یه كە كاتێك

 و بوو  دەواجن نی خاوه ولێر هه شاری   له  كاته و ئه رمایداری  سه  ره وه گه( ئیسماعیل د حمهئە)  و بوو  هه نم گه ی ره وه گه كی یه كۆژمه ت تایبه به

  كاته و ئه ڵتدارانی سه ده ڵم به ،بێكاران  بدرێته  كه ،داوایكرد بێكاران كێتی یه. ربگرێت وه یكان جوجوڵه بۆ  نمه گه  شه به و ئه ببوو  نه زی ڕا

 كانی شاره موو  هه  له ڵتداران سه ده .دەركرد ریی رتاسه سه خۆپیشاندانی ی بانگەواز  مەبەستە ئەو بۆ یش(بێكاران كێتی یه) و بوون ڕازینه

 گرتن توش ی بێكاران یەكێتی ڵسوڕاوانی هه و ندامان ئه  ڕۆژانه. ئامادەكردبوو   خۆپیشاندانه و ئه یڕووبەڕووبوونە بۆ خۆیان كانی هێزه كوردستان

  ئەنوەره) ھاوڕێیانبم  نه ڵه كاندا هه ناوه  ر له گه  سلێمانی شاری   له بێكاران رانی نوێنه  له گروپێك ڕفاندنی ك وه دەبوونەوە، ڕفاندن و  ڕشه هه و

 و كران ستگیرده ده بێكاران كێتی یه نوێنەرانی و ڵسوڕاوان هه  ڕۆژانه ها روه هه ،(بوون تر  هاوڕێكی ند چه و چاوشین ،ئەكرم ئەنوەر سوور،حاجی

 وها ره هه ،( دیكه یێكڵسوڕاو  هه دینن چه و عەلی سیروان شین، كاكه زیاڕ  ،حەمید ردار سه) ستگیركردنی ده لەوانە ،كردن ده ئازادیان دواتر

 نموونە ەب ؛ وه بقۆزنه  دیكه شتی بۆ  خۆپیشنادانه ەیو  ئه  ، بۆڵسداوه مه خۆیان ترسناك ستی ده چەندین كە ی وه ئه ی پاگانده ی وه باڵوكردنه

 بێكاران كێتی یه خۆپیشاندانی واڵی هه دا( الجمهوریه)   ڕژێمه و ئه رمی فه  ڕۆژنامه  له كات و ئه  كه ، كرد ده یان(عس به ڕژێمی) باس ی

 دا یه هه مواجه و له دارن دەسەڵت  دیاره. ندرابوو  ئابلۆقه كدار چه هێزی   به بێكاران كێتی یه گاكانی باره  كه ی وه له  بێجگه ،وه باڵوكرابووه

 و ئه دواخستنی  به ستان هه نادروستدا نگاندنێكی ڵسه هه  له (ێكارانبەكێتی ی)  ڕێكخراوه و ئه تی ركردایه سه ی وه رئه به له ،وبوونسەركەوتوو 

 بوو  وڵدان هه ، ركێیانه رامبه به و له تر كی یه رده په. داهاتوودا  له  ڕێكخراوه و ئه ی دواوه چوونه ی مایایه  بووه  كه ،نادیار كاتێكی بۆ  خۆپیشاندانه

 كێتی یه  له ی وانه ئه موو  هه كە ی وه له ھەیە، واوم ته حەفوزی ته  ی وه له  بێجگه من. بێكاراندا یەكێتی كانی ڕێزه لەنێو قڵشتدروستكردن بۆ

 پێالنێكی  له شێكبوون به وان ئه یان  بوو  هه ڵت سه ده ر سه پارتێكی  به نیاند یوه په وخۆ ڕاسته كە ،م كهببار تاوان  وه به ، وه جیابوونه بێكاران

 ی ڕێكخراوه) ك وه ڕێكخراوێكی بەوەی ن، هكرت ب هكاران دوو كێتی بێك یه  هك ،بوون وسەركەوتوو  دا وه له ی وه له بێگومانم من ڵم به ،ت تایبه

 ڵسوڕاوی  هه و چاالك ندامی ئه خۆیانبە ،(ب.ڕ)  ڕێكخراوه و ئه رانی پێكهێنه ندامانی ئه ی زۆربه  كه ن، دروستبكه سلێمانی شاری   له( بێكاران

 خراپ و كاركردن بۆ نیاڕوانگە جیایی هۆی   به ڵم به. بوون بێكاران وندییەكانی رژه به دڵسۆزی زۆر س ی هك و بوون بێكاری  ی وه بزوتنه

 ،كوردستان نیشتمانی كێتی یه ت تایبه به دەسەڵتداران كانی ندانه ها هۆی   به و جیاكان  دیده لەگەڵ ێش(كۆمونیست حزبی) كردنی ڵه ماممه

  ڕێكخراوه و ئه كانی ئامانجه  له  كه ،ڕێك شه بە تێكەڵكرا بێكاران یپرس  زۆر یەكی ماوه .ن بكه رت دووكه سلێمانی شاری   له بێكاران كێتی یه توانیان



  هپاگەندەی م ئه تادا ره سه  له.  كۆمونیسته حزبی  ربه سه كە بەوەی بوو ( بێكاران كێتی یه) تاوانباركردنی ڵت سه ده تری  وڵێكی هه. بوو  دوور

 خۆی   له نگێكی ڕه موو  هه و سێك كه موو  هه بێكاران كێتی یه تی رایه نوێنه ی پێكهاته ھەم و  بوو  نه ڕاست م  هه ی وه رئه به له ،بوو  پووچ مایه

 كە ی قڵشته و ئه قۆناغی دوای  له ڵم به. نبوو  بێكاریدا سەری  چاره ی داخواز  لەپێناو كانی تێكۆشانه و كان ئامانجه ها روه هه و  وه كۆكردبوه

 ،كرد ده دابێكاران كێتی یه ڵ گه له وتی ڵسوكه هه ڵت سه ده نێو كانی پارته موو  هه شنی چه ك وه ر هه كۆمونیست حزبی ،بێكاران كێتی یه نێو  وته كه

 ی وه له و كرد  وهڕێكخرا و ئه داگیركردنی  به ستیان ده حزبە ئەو ندامانی ئه ئاواش ن،بوو  هه كانیان پارته  به ر سه ی ڕێكخراوه وان ئه چۆن  ك وه

  اوهخر كێڕ  و ئه ئیحتواكردنی تی سیاسه ڵتدارانەس ده ی وه ئه بۆ بوو  زۆر تییەكی یارمه ش مه ئه و كەوڵیانكرد ،بێت یری ماوه جه یەكی ڕێكخراوه

 بەخۆی  كە ،ەوەحزبێك  به ی وه دنهستكر  یوه په  به  ڕێكخراوه و ئه كردنی ئیحتوا  به جارێكیش و كۆمونیست حزبی ئیحتواكردنی  به جارێك ،ن بكه

 كێتی یه لەگەڵ بوو  ڵتداران سه ده تیكردنی دوژمنایه رەكییەكانی سه  خاڵه ن،باسمكرد كە  وهەر  سه ی مانه ئه.  كراوهئیحتوا  وه سیاسییه ڕووی   له

 .     بێكاران

 

 :عەبدوڵاڵ  گۆران

 خۆپیشاندانەكەی هەواڵی( الجمهوریە) ڕۆژنامەی كە ،ئەوەیە یشئەو  بكەمەوە، چاك سیروان هاوڕێ بۆ لێتێكچوونێك دەمەوێت سەرەتا

  .بوو  دا٢٩٩٠/٦/٢١ ی٥١٦٠ ژمارەی لە و بو ( العراق)ڕۆژنامەی بەڵكو ،باڵونەكردەوە

 

 
 

 تاشدائێس لە بەڵكو ،دروستبوو  تێدا بێكارانی یەكێتی كە سەردەمەی ئەو هەر نەك پارتی، و یەكێتی بڵێین باشتر یان كوردستان دەسەڵتدارانی

 لەو ئەوان. تێدانەبێت خۆیان بۆ حیزبیی و مادی بەرژەوەندی داخوازییە ئەو ئەگەر ،بدەنەوە یجەماوەری داخوازی  بەیەك وەڵم ئامادەنین

 لەوێ  و لێرە دەداین، دەستەمۆكردنیان هەوڵی دەكردین، لەگەڵ دانیشتنیان فشاردا لەژێر. دژایەتیانكردین شێوەكان هەموو  بە سەردەمەدا

 ئامادەنەبوون هەرگیز بەڵم. جێبەجێدەكرد یانهۆڵ گرتنی یان ڕۆژنامە دەركردنی مۆڵەتی چەشنی لە ڕێكخراوەكەیان بچكۆالنەی اكارییەكیداو 

 خەڵك ناچاركردنی و خەڵكدا قووتی بەسەر دەستگرتنبوو  ،حیزبە دوو  ئەو ستراتیژییەتی. بدەنەوە بێكاران سەرەكییەكانی داخوازییە بە وەڵم

 هەموو  گەورەبوونی لە انیڕێگری سەرسەختانە زۆر بۆیە. بەردەوامە هەر سیاسەتەیان ئەو ئەمرۆش هەتا و بۆیان ئینتماكردن بە بوو 

 . دەكرد یجەماوەری و سیاس ی ڕێكخراوەیەكی

 

 : ئاكۆ محەمەد

 بەهەند كۆمەڵیەتی داخوازیی و یجەماوەری ڕێكخراوەی نەك كوردستاندا شارەكانی و ناوچە لە دەسەڵت من، ئەزموونی بەپێی و بۆچوون بە

 ئەمە چونكە هەبوو، لەبەرچاونەگرتن لە جۆرێك دەسەڵتیشدا باڵەكانی لەنێوان كە نیشانیدەدا، كردەوەدا لە تەنانەت بەڵكو وەرنەدەگرت،

 لەسەر كاریان كەوەشپێ و یەكدی بوونی و شوناس سڕینەوەی لەسەر كارییان و بوو  هەندەران ئوردووگەكانی و شاخ میلیشیایی مێنتاڵێتی

 پەیامنێری  ”ئارام”بە ناسراو( عومەر نەزیر) هاوڕێتیرۆری  سەردەمانە، ئەو تیرۆرەكانی نموونە بۆ دەكرد، ناڕازی  دەنگێكی هەموو  سڕینەوەی

 هەم نەكرد، بێدەنگەی و نەوەستا چاالكی لە ئەوەی پاش ڕێكخراوە، ئەو چاالكی و (سمێڵ شارۆچكەی) بادینان ناوچەی لە بێكاران دەنگی

 لە سووتاوی  بە جەستەكەیان و تیرۆریانكرد سەرەنجام و الێدەكر  هەڕەشەی ئیسالمییەكانەوە هیزە لەالیەن هەم و دەسەڵتدارانەوە لەالیەن

 دەسەڵت بێجگە لەوەی دەنواند، خۆی  بەجۆریك سەردانییەكانیشدا و خۆپیشاندان لەبەرامبەر هەڵویستە ئەم. فرێدابوو  سمێڵ دەرەوەی

 دابووە نایەی ئەو ،ناوچەكە ڕامیاریی باری  ییناجێگیر  و تیرۆر  و میلیشیایی سەركوتی زەمینەی ھەروەھا هەبوو، یجەماوەی بزاڤی لە س یتر 

 خەڵك بۆ ئیستا وەك دەسەڵت استینەیڕ  وناس یش ئەوكات نەچێت، لەبیرمان. بخات پشتگوێ  دەنگێك هەموو  كە دەسەڵت، دەست



 [لیستەیە ئەو سەرانی مەبەستم] گۆراندا لیستی لە یا ناسراون  فەرمی ئۆپۆزسیۆنی وەك كەۆ ئەور  كە انەیئەو  زۆرینەی و دەرنەكەوتبوو 

 وەستابوون، یەتییەكانداكۆمەڵ  و ڕادیكاڵ بزاڤە دژی  دادەسەڵت ڕمی نووكی لە تەنانەت و بوون تەڵدەسە ئەو داردەستی كۆبوونەتەوە،

 لە نێوەڕۆ  ڕۆژی  بە بێكاران، یەكێتی ئەندامی و سلێمانی بێسەرپەنایانی و ئاوارەكان چاالكی (عەلی بەكر) هاوڕێ بكوژانی نموونەش

 بینا و سەربازگە كەالوەكانی لە ئاوارەكان مانەوەی بە بواردان یا گونجاو سەرپەنای و خانووبەرە دابینكردنی بۆ جەماوەرییدا خۆپیشاندانێكی

 ئەم وابزانم،. تیرۆركرا ،بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی خۆپیشانداندانەكە كاتە ئەو ارێزگاری پ فەرمانی بە سلێمانیدا شاری  جەرگەی لە كۆنەكاندا

 بزووتنەوە بۆ دەسەڵت دژایەتییەكانی و ڕۆژگارە لەو یانەڕاستگۆ  و كەتواریی وێنایەكی دەتواننبەسن و  وەك مستێك لە خەروارێك نموونانە

كەسانێك، كە لە ئێستادا لەتاو شێوێنراوی ڕاستییەكان و خۆشباوەڕییاندا پێیانوایە ی بەرچاو  ەەنخب جەماوەرییەكان ڕێكخراوە و یەكانناڕازی

بەڵم . كۆمپانیای وشە و لیستی گۊڕانەوە سەریانھەڵداوە یا( NGO)ناڕەزایەتی خەڵكی كوردستان لە دروستبوونی ڕێكخراوە مەدەنییەكان 

ەردەیان لەسەر ڕامیاریی سەركوتگەرانە و نایەكسانی و نادادوەری و كاتێك كە كۆمونیستەكان و ڕێكخراوە جەماوەرییەكانی ئەو كات پ

گەندەڵی و جەنگی نێوخۆیی دەسەڵتداران ھەڵدەماڵی، جەنەراڵە ڕیفۆمخوازەكانی ئەمڕۆ و فەرماندەرانی جەنگی دوێڼێ، كە لە ئێستادا 

زی پێشەوەی سەركوتگەرانی ناڕەزایەتی بێكاران و چین و دەیانەوێت بۆ ھەمیشە سواری ملی ناڕزایەتی خەڵكی ببن و بەالرێیاندابەرن، لە ڕی

توێژە بندەستەكانی دیكەی كۆمەڵگەدا بوون و بارودۆخێك كە ئەمڕۆ زاڵە و كۆمەڵگەی بەسەر كەمینەی دەوڵەمەند و زۆرینەی ھەژاردا 

كەی ئۆپۆزسیۆندان و دەیانەوێت دابەشاندووە، بەری ڕامیارییە سەركوتگەرییەكانی كەسانێكە، كە ئەمڕۆ لە دەسەڵتدان یا لە لوت

 .ناڕەزایەتییەكان بۆ چەند دەھەی دیكە، قۆرخ و دەستەمۆ بكەن

 

 : عەلی سیروان

  .  یه ڵه و هه ی ئهەوەردنكڕاستن بۆ گۆڕا ھاوڕێزۆر سوپاس 

 

 

 بەش ی چوارەم

 

 

 كان ڕامیاره  گروپه و  هك ڕێكخراوه نێوان ندی یوه په دیكە كی واتایه به یا بوو، ئاستیكدا چ  له دا ڕێكخراوه و له كان ڕامیارییه  ڕێكخراوه كاركردی

 بوو؟ چۆن 

 

 
 

 :عەلی  سیروان

 بۆ  وه ڕێته ی بگه نده وه ئه ڵم  به.نی زا ده خۆیان ختی رسه سه دوژمنی  به یان(بێكاران كێتی یه) كان ڵتداره سه ده  حزبه ،پێكرد ئاماژم پێشتر ك وه

  وه رنامه به  به و ڕۆشنی  به (بێكاران كێتی یه) ڕێكخراوه و ئه ندنی رەسه په بۆ رگیز هه وان ئه دواتریشدا  له و تا ره سه  له  دیاره. كان په چه  ڕێكخراوه

 داكرێكار  چینی وندی رژه به ی خانه  له  كه وتێك سكه ده یان وییەك پێشڕه ر هه بڵێم توانم ده ئەوەش یسەرەڕا.  كردوه نه ڵیدالەگە عاملیان ته

  ڵم به به ،ییەتیكاەئیجابیی  الیەنه  مه ئه  دیاره.  بوون  بووههێنا یان له هه م ئه گشتی به   وهەییانك زهجیاوا  وو م هه  به  هڕيوت و ا ئهو  ئه ،تۆماركرابێت

 ڕێكخراوەدا، م ئه خواربوونیەو ر  ربه سه باری  دروستكردنی  له و ریی ماوه جه خەباتی یكنێزمو  ئه ك وه ەوە(بێكاران كێتی یه) نوشستی ت بهسنی

 كێتی یه خۆیی ربه سه داگیركردنی  له  ڕێكخراوه و ئه یباربردن له ویش ئه ؛ وه مه كۆیبكه خاڵدا ك یه  له توانم ده  كه ،وێت رناكه به میان كه پشكی



 بگرێتۆ خ له بێكاران سیاس ی ئینتمای  له دوور ریی ماوه جه كی یه ڕێكخراوه ك وه  ، كهستی خواردكدا شەو  له  خراوهكم ڕێ ئه ، وه بووهچڕ  بێكاراندا

  له ھەرچەندە. یشت گه  ئاسته و به دا درێژماوه كی یه پرۆسه  له( نوشست)  كاره م ئه  دیاره. بزانن خۆیان هی  به  كێتیه یه م ئه بتوانن بێكاران  و

 دواتر ڵم به ن،هێنا دهناو (  كان هرد زه  ڕێكخراوه)   به یانڵت سه ده ربه سه كانی دروستكراوه  ڕێكخراوه و ندیكا سه كان په چه  ڕێكخراوه تادا ره سه

 و (  ! سەربەخۆ نەك) خۆیان ربه سه كانی رده زه  ڕێكخراوه دروستكردنی  به ستیان ده دەسەڵت، و ڕاستڕەوەكان پارتە  وەك ھەر مانیش ئه

 ،بگرێت  حاڵته  لەو  ڕەخنه ناتوانێت س كه  مڕۆكه ئه  كه ،كارێكی ئاسایی  دهكر  ،هتد. .  ژنان و كان ره ئاوه و بێكاران كانی ڕێكخراوه داگیركردنی

 كۆمەڵگە ی شوێنه و ئه تا  كه .بن پیش هه چه ی ره به بە ر سه ی ڕێكخراوه بێت ده ،ن یكه ده وان ئه بۆ ڵتداران سه ده ەو  ئه"  ڵێن ده ر كسه یه

 وه ڕێكخراه  كه بۆئەوەی پاساوە بوو  باشترین  مه ئه  بۆیه. " نییه بوونی  (خۆ ربه سه) ناوی  به شتێك ،بێت ندی وه رژه به دوو  و چین دوو  كۆمەڵگەی

 ،باسمكرد پێشتر ك وه  دیاره. بێت  چینه و ئه ندی وه رژه به ئاگای به ری  نوێنه خۆی  حزب ی جێگه و ئه تا ،بزانن حزب موڵكی  به كانییەكرێكار 

 داگیركردنی بۆ  ڵم به ،بوون  رنامه بێبه و بێپرنسیپ و ییوزا فه زۆر بێكاران كێتی یه شبردنیێبەرەوپ و پاڵپشتیكردن بۆ كان په چه  ڕێكخراوه

 بەرنامەوە  به زۆر ،كرد كاریانده كۆمونیست حزبی تەكانی سیاسه ی وه دره  له  كه ،بێكاران كێتی یه ڵسواروانی هه تی دژایه و بێكاران كێتی یه

 لەنێو یش(كۆمونیست حزبی) نێوخۆی  ملمالنێكانی  كه ،ستیپێكرد ده  وه كاته و له نبێكارا كێتی یه لەباربردنی ی پرۆسه. كرد ده وتیان ڵسوكه هه

 حزبی ری  پێكهێنه  به بوون دواتر  كه ،ك یه  به دژ ڕێكخراوی  رس ێ هه ی وره گه ڕی  شه.  وه كرانه كالییده یه و نكرا ده دابێكاران كێتی یه ی بنكه

  له بووم یەكێك خۆم من ،كرا ده بێكاراندا كێتی یه لەنێو( كرێكار رنجی سه -ی كرێكار  كۆمونیزمی باتی خه كێتی یه - كۆمونیست وتی ڕه)  كۆمونیست

  كه ڕه شه و دا ئاشوبه و به كرا ئاو (ت حیكمه یمەنسور ) كی یه نامه  به ووڕۆژێكدا شه  له روێش ده وەكو دواتر  كه ، ملمالنیانه و ئه شداربووانی به

 زیاتر م یه دیارده م ئه .دا٢٩٩٤ ساڵی چواری  مانگی  له كۆمونیست حزبی  له م وه كاركێشانه ستله هد دوای   دیاره.  وه ایهپێچر   حزبه و ئه نێوخودی بۆ

 دوای ،وتم پێشتر وەكو. كردووە وتمان ڵسووكه هه انەوەكرێكار  چینی ندییەكانی وه رژه به ی   پێچەوانه  به  ئێمه  كه دەركەوت، بۆ ڕۆشنی بە

 و بێكاران داخوازییەكانی واوتی ته به ئیتر دا،٢٩٩٠/٦/٢٩  له ڵت سه ده لەگەڵ دایڕووبەڕووبوونەوە  له بێكاران كێتی یه تنیو  كه رنه سه

 اكاند تاكه ی چوارچێوه  له  ملمالنێیانه م ئه تادا ره سه  له.  وه هنگر  انیی گهێج كۆمونیست حزبی نێوخۆی  ملمالنێكانی و  وه پێچرانه انكانی ئامانجه

.  كراوه زكیه ته كێ كە ئەوەی ، وه یه ندییەكه ناوه و كۆمونیست حزبی ن الیه له دواتر ؟ كییه ره سه ری  كه قسه كێ ؛بوو  هه  وه ئه ر سه  له ڕ شه. بوو 

 وەك ئەویان تەنیا ویان ئه ندی ناوه  كه وە، بووه باڵوده  وه ئه نگۆی  ده و  كرا ده ڵ گه له ی وه كۆبوونه (مەولوود عبدالرحمان) ڕێز به جارێك ئیتر

 وانی ئه بۆ رانی نیگه ی مایه  بووه ده خۆی  بۆ  مه ئه  كه. كرا ده ڵ گه له عامولی ته و  گكردوهبان یبان كه كونگره بۆ بێكاران یەكێتی ی تاقانه ری  نوێنه

 وەك بوو (  عەلی شەماڵ)   كه ،رییەكان ماوه هج  ڕێكخراوه رپرس ی به دانانی به ستا هه ،بوو  نه ڕازی  ش مه به كۆمونیست حزبی دواتر . كەدی

 كانی حزبه  له ی وه رئه به له. بوو  نه ەوە(بێكاران كێتی یه)  به ندی یوه په هیچ داڕەت بنه  له بۆخۆی و  جەماوەرییەكاندا ڕێكخراوە لە حزب نوێنەری 

 و كرد دهسەرپەرشتی و كرد دهرییچاودێ خۆیان كانی ڕێكخراوه  وه هڕێگای م له  كه ،بوو  هه بوو مێژ   له  ئۆرگانه م ئه و  پۆسته م ئه. داڵت سه ده

 ی حزبەكانه نوێنەری  وەكو  ڕێزه به م ئه ڵم به. بران الده و نران داده داكان پۆسته  له  ئۆرگانه و ئه ی تەزكیه  به و  نامه  به  ڕێكخراوه و ئه كانی ندامه ئه

ی  له سه مه  له  بیرمه  ئێستاش له .بوو  ده  و ئاماده بوو  ده شدار به دابێكاران كانی بڕیاره یدركردن  له وخۆ ڕاسته خۆی   بۆیه. بوو  نه یشتر 

ر حزب  نوێنه ك خۆ وه شماڵ ڕاسته كاك كان جارێكیەتییەزاەردنی ناڕ درا بۆ ئیحتواك وڵی جوار جۆر ده هردنی فیدراسیۆندا هكدروست

یارانی  ر نه سه  به ەوەردنكی خۆزاڵكژمونێ هه  به ڵكو  به ،ارانكنی تاپۆی بی خاوه ك وه تەنیا ك نه. ردكارانی كی بێ وه ۆبونهكشدرای  به

  كاته و ئه .بووین نه قایل  پێشنیاره م به ( ئاكۆ ،سیروان ، كاوه)  ئێمه  دیارهدوا،  نیشت و ده اراندا دادهكی بێ هك رهو ری ژو  ر سه سه  فیدراسیۆن له

 كۆ یان ئێمه ش سته به مه و ئه بۆ  كه ،مانقایلكردن بۆ كاندا ماڵه  له بێكاران كێتی یه ی وه ره ده  له بوونەوەكۆ  گرتنی به ستان هه كۆمونیست حزبی

 م به  نده رچه هه  ئێمه.  وه كۆمونیسته حزبی ن الیه له (مال كه ئاسۆ) بوونی ئاماده  به. . ، گۆران ،  نادیه سیروان،. قابیل شاپور، ،  كاوه)   وه كرده

 نەگرتنی هۆی   به ،ستدابوو  ده له تی مشروعیه مێژبوو  له زۆر  كه ،تی رایه نوێنه ی لێژنه لەنێو وه نگدانه ده ی ڕێگه  له ڵم به ن،بووی ڕازینه باره

 ،كرد زیادده تی رایه نهنوێ ی لیژنه بۆ ندامیان ئه یتا په یتا په  یه لیژنه و ئه نێوخۆی  نگدانی ده ی ڕێگه  له ئیتر ،زۆر كی یه ماوه بۆ گشتی یكۆبوونەوە

 قایل زۆر ری  نگده ده  له پركردبوو  تییان رایه نوێنه ی لیژنه  جۆره و به ئیتر گشتییەكان، كۆبوونەوە یان شورایی پرنسیپێكی هێج بۆ  وه ڕانه گه بێ به

 . پاندیان سه  پاشان و

 

 :ئاكۆ محەمەد 

 وەك تەنیا نەبوو، ئاوای گرنگییەكی امیارییەكانڕ  ڕێكخراوە بۆ ٢٩٩٠ تا ٢٩٩٢ االكییەكانیچ و هەوڵ  واتە سەرەتا وتم، پێشتر وەك

 بەتایبەت ڕێكخراوەكان دەوری لە خەڵكی زانییان كە كاتێك بەڵم لەبەرچاویاندەگرتن، تێكشكاوەكان شورا و داخراو بنكە ئەڵتەرناتیڤی

 كەوتە پایەخوازەكانیییەوە و گوێرایەڵ ئەندامانی لەڕێیی و خۆیەوە شوێنی لە یەكە هەر ئیتر كۆبووەتەوە، كوردستان لە بێكاران یەكێتی

 كرایە دوایی كە نموونەیەك كە دەزانم، بەپێیویستی لێرەدا]  كخراوەكەڕێ چاالكەكانی و ڕێكخراوەكە دۆمینەتكردنی و مۆنۆپۆڵكردن



 دا٢٩٩٠ بەھاری  لە. خۆم بۆچوونەكانی تیپاڵپشسەملێنەری دەربڕینەكەی ھاوڕێ سیروان و  بیكەمە و بھێنمەوە تێكشكاو دیكەی ئەزموونێكی

 باڵی چوونە ھەندێكیان دواتر و بوونناڕازی پارتە ئەو امیارییەكانیڕ  لە كە عیراق، شیوعی حزبی دەوروبەری  خوێندكاری  و الو ێككۆمەڵ

 الوانی و خوێنداكار راوی ڕێكخ لەسەر من ئەوكات گۆڕینەوە، بیروڕا و دۆستایەتی كەوتنە مندا لەتەك سەربەخۆ، كاری  پارتی جیاوەبووی

 ئەو. داخوازییەكانیان بەرزكردنەوەی و خوێندكاران ڕێكخەری  ھەم و بێت پیاو و ژن  یەكسانی داكۆكیكاری  ھەم كە دادەگرت،پێم سەربەخۆ

 بۆپێشەوە مەیڕۆژنا پەیامنێری  و كۆمونیست ڕەوتی ئاشكرای بەش ی ئەندامی من و دانەمەزرابوو  عیراق كرێكاریی كۆمونیستی حزبی ھێشتا كات

 و چین جەماوەریی خەباتی بۆ ڕێكخراوەكەمان سەرنجڕاكیشانی بۆ ھەڵەبجە لە كۆمونیست ڕەوتی بنكەی لە خۆی  كاتی ھەرچەندە بووم،

 ڕێكخستنی كۆمیتەی ئاڕاستەی نامەیەكم دیسانەوە ئەوەش یسەرەڕابوو، بێسەرەنجام و ھەوڵمدابوو  خوێندكاران دیاڕێكخراوی  بە توێژەكان

 و ڕونكردنەوە و نامە لەتەك كردبوو، ئامادەم الوە و خوێندكار چەند ئەو بۆ كە پەیڕەونامەیەك و بەرنامە ڕەشنووس ی تێیدا و كرد نشارەكا

 نەخست، پشتگوێ  داواكەیان ھەڵەبجە بنكەی سەردەمی ٢٩٩٢ ساڵی ھەوڵەكەی وەك جارەیانئەو  بەڵم ئاڕاستەكردن، خۆمم داواكاری 

 درێژەم و وەرنەگرت بەھەند ئەوانم مەكەیڵ وە من. ”خوردەبۆرجوازیت ڕێكخستنی خەریكی تۆ ئاكۆ ھاوڕێ“ كە مەوە،دا میانڵ وە بەوە بەڵكو

 و ھەڵەبجە و سلێمانی خەڵكی بەیانزۆر  كە سەالحەدین زانكۆی  بەشەكانی خوێندكاری  ێككۆمەڵ دواتر و خۆمدا كۆشش ی و پەیوەندی بە

 خوێندكارانی -مابێت لەبیرم ناوەكەیم دروستی بە ئەگەر- ڕێكخراوی  بۆ ئامادەكاریی كۆبوونەوەی نیەكەمی و بوون ھەولێر و كەركووك و دوكان

 تێداكرد، بەشداریم بوو، ئیسكان گەڕەكی تەندروستی بنكەی و بێسەرپەرشتان خانەی لەتەنیشت كرێكاران باخچەی لە كە شۆڕشگێڕ،

 ئەندامی كە( ئازاد) بژار ھاوڕێ و چووم دا(شلێر ھاوڕێ لەتەك بوارە، ئەو چاالكی وەك و بۆپێشەوە پەیامنێری  وەك نا، خوێندكار وەك ھەڵبەتە

 لە كە كاتێك و ھەڵگرت خۆم سەری  توركیە وڵتی بەرەو من مانگێك شەش پاش. بوو  لەوێ  بوو، كۆمونیست ڕەوتی لێژنەی خۆجێی ھەولێری 

 و باڵیانداناوە لەبن لیڤیكسێكیان سەرو  بنكەبوون، چەكداری  كە ئەوانەش ی حزب، ئەندامانی دیتم دیپۆرتكرامەوە، ساڵدا سەری  شەوی 

 [ .”دەچین خوێندكاران كۆبوونەوەی بۆ“  ێنڵدە

 

(  كرێكار سەرنجی و كرێكاری  كۆمونیزمی خەباتی یەكێتی و كۆمونیست ڕەوتی) یەكتردا لەتەك پالنێك، و هەوڵ  وەها بەرەنجامی وەكبەڵێ 

 كاتی زۆربەی و خۆیان پێگەخوازییەكانی و یچەپی ملمالنێ و كێبڕكێ مەیدانی كردبووە ڕێكخراوەكەیان و دەكرد یەكتریان كارایی و ڕۆڵ جەنگی

 نەخشە بەو ناكۆك یا سەربەخۆ دەنگێكی كە كاتێك بەڵم بەسەردەبرد، مشتومڕانەوە بەو ڕێكخراوەكەیان نێوخۆی  كۆبوونەوەكانی و دانیشتن

 خۆیان ڕێكخراوەكانی پێگەخوازیی جەنگی وتایە،ەدەربك( كرێكاری  كۆمونیزمی) ڕامیارییە هێڵە وئە دیاڕێكخراوەكانی و ئامادە پێشتر پالنە و

 و بێدەركی و نەزانین و ئەنارشیتبوون و مناڵنە چەپرەوی ) ئامادەكراوەكانی وتە وتنەوەی بە كەسەكە تۆمەتباركردنی دەكەوتنە و وەالدەنا

 ئەوكات هەڵبەتە. وابوو  هەر خۆیان دەرەوەی دیكەی كەسانی بەرامەر و خۆیان ئەندامانی بەرامبەر ئەمەش(. دیكە زۆرێكی و ناواقیعیبوون

 ڕێكخستنی و جەماوەری  خەباتی شێوازی  بۆ تێڕوانینمدا و جەماوەری  خەباتی لە هەمیشە بەڵم بووم،( ك. ڕ) ئەندامی من وتم، پێشتر وەك

 ڕادیكاڵبوونی دەبەستەوە، بەوانەوە منی شتێك تەنیا هەبوو، جیاوازیم ەمڕێكخراوەك لەتەك شورایی، چەمكی خودی تەنانەت و ڕێكخراوەیی

 . سەردەمە ئەو چەپەكانی پارتە و ڕێكخراو لەچاو بوو  ڕێكخراوەكە

 

 :عەبدوڵاڵ گۆران 

 و ەپچ بەرەی بەتایبەت سیاسییەكان ڕێكخراوە لەگەڵ پەیوەندی دروستكردنی هەوڵی خۆیەوە كاری  لەسەرەتایی هەر بێكاران یەكێتی 

 ڕێكخراوانە ئەو هەموو  دیارە عێراقەوە، كوردستانی بە نەبوو  پەیوەند ئەو كاری  كە یش(ئێران كۆمونیستی حیزبی) تەنانەت دا، كۆمۆنیزم

 سەرنجی هاوڕێیانی نامەیەكی بێت لەبەردەستمدا بەڵگە وەكو و بێت بیرم ئەوەی هاتن، بانگەوازەكەمانەوە بەدەنگی خۆی  بەدەوری و هەریەكە

 لە هەولێر بێكارانی یەكێتی بە دا كۆمەك وەكو دیناریان (٠٢٢) كەریم سامان و كەمال سایە،ئاسۆ خەسرەو ڕێنوار، ج ئیمزای بە بوو  كاركرێ

 دەربری، ڕێكخراوەكەمان یارمەتیكردنی بۆ خۆی  تەواوی  ئامادەیی كوردستان ڕێگای ڕۆژنامەی سەرنووسەری  مەحمود هادی. دا١٦.٢٢.٢٩٩١

 ، ەنەو ودەبوو اڵ ب داكوردستان ڕێگای یڕۆژنامە گۆشەیەكی لە هەواڵێك وەكو بێكاران دەنگی یڕۆژنامە و بەیاننامەكانمان هەموو  یباڵودەبونەوە

 حیزبی لەگەڵ بەردەواممان پەیوەندی. ڕاگرت خۆیانەوە الی پەیوەندییەیان ئەو و نەكێشا درێژەی كوردستان ڕێگای كارەی ئەم دیارە

 لە پێشەوە بۆ كە پێیانراگەیاندین فەرمی كیەبەنامەی (بۆپێشەوە) ڕۆژنامەی. هەبوو ی سەربەخۆ كار  پارتی و كوردستان زەحمەتكێشانی

 . ڕێكخراوەكەدایە خزمەتی

 

 ئەوە ،نەكەیت پراكتیس ئەو سیاسەتەكانی و فیكر چوارچێوەی لە ئەگەر ئەوەیە ،هەیەتی دائێمە دونیایی لە سیاس ی ئەحزابی كە كێشەیەك

 كێشەی كارەكانمان چوونەپێشەوەی لەگەڵ بۆیە. نهەروابوو  چەپەكانیش بۆ بەڵكو ڕاستەكان هەر نەك دیارە ەكەویت،د نەفرەتیان بەر



 . دەكەوتەوە ،دەزانی بێكاران خەمخۆری و هاوڕێ بە خۆیان دوێنێ كە ئەوانەی دووركەوتنەوەی و زۆرتر

  

 :  محەمەد  ئاكۆ

ھاوڕێ سیروان قسەی لەسەر كرد، ئەویش كێشمەكێش ی ڕەتكردنەوەی سەپاندنی  دەمەوێت بگەرێمەوە سەر پرسێك كە لێرەداببوورن 

 لە دوانیوەڕۆیەك ،بوو ( حككع)ی (كوردستان كرێكارییەكانی ڕێكخراوە فیدراسیۆنی سەرتاسەری ) پرۆژەی پێشتر لەسەرەوە ئامادەكراوی 

 كۆبوونەوەمان“ وتیگ و ھات( حەسەن كاوەی) ھاوڕێ بووم،دانیشت ڕێبوار ھاوڕێ الی لە( بێكاران یەكێتی) بنكەی لەژێر ھاوڕێیەك دوكانی

 كارەكانی لە توركیە، بۆ چووم بەھۆی  من ڕاستییەكەی” نایێت؟ بۆ ڕێكخراوەكان، سەرتاسەریی فێدراسیۆنی دروستكردنی لەمەڕ ھەیە

 بەتایبەت ھاوڕێیانەوە ڕێگەی لە بەڵم وو،ھێناب كۆمونیست ڕەوتی ئەندامەتی لە وازم( حككع) پێكھاتنی پێش  دەمێك و دابڕابووم ڕێكخراوەكان

 و ئاوارەكان كۆمەڵەی و بێكاران یەكێتی ڕێكخراوەكانی كاروباری  ئاگاداری  زۆر ڕادەیەكی تا وە(شاپور   و كاوە گۆران، سیروان،) ھاوڕێیان

خەڵكی -بەھار و -ڵكی سلێمانیخە– نازە و بەھرە و نەزمیە،مەمەخان عەزیمە،) ھاوڕێیان دیكەوە ھاوڕێی كۆمەڵێك ڕێگەی لە تەنانەت

 و كۆبوونەوە لە تەواوم بەشداری  ھۆی  بووە كۆبوونەوەیە، ئەم بۆ چوونم بەڵم. بووم ژنان سەربەخۆی  ڕێكخراوی  ئاگاداری  ەوە(-قەڵدزێ 

 بۆ سەرەوە مەچوو  منیش. دیكە كیێزۆر  و نێوخۆ جەنگی دژی  خۆپیشاندانی و ٢٩٩٤ ئایاری  یەكی بەرپاكردنی لەسەر دواتر ەكانیمەكێششێك

 كاوە، سیروان، گۆران، سڵێمان، عەبدوڵاڵ ر،و شاپو  حەمید، سەردار) ھاوڕێیان ماون، لەیادم من و ئامادەبوون كە لەوانەی و دانیشتنەكە

 رچووندە بەنیازی  سلێمانییەوە لە كە] سابیر وەستا و بێكاران یەكێتی باڵی لێژنەی دیكەی ھاوڕێیەكی چەند دلێر، مەولوود، عەبدولڕەحمان

 حزب، ئەندامانی كە دوایی، ڕۆژی  بۆ نەبوو، ئامادە( عەلی شەماڵ) كۆبوونەوەدا لەو[(. ھەولێر ھاتبووە سلێمان، عەبدوڵاڵ لەتەك توركیە بۆ

 ەوەئ و ئاگاداركردبوو  ئێمەدا، بەسەری  كاڵو وەك كارتۆنییەكەیان فیدراسیۆنە قڵپكردنەوەی چۆنیەتی بە دژ و ناكۆك دەنگی بوونی لە ئەویان

 . بگرێت نەیارەكان بۆچوونە بە بەر ھاتبوو  دوایی ڕۆژی  بوو 

 

 قسەیان فیدراسیۆن  پرنسێپڵەكانی و پێكھێنان چۆنیەتی لەسەر بەزۆری  و قسەیكرد بارەوە لەو نۆرە بە كەسە ھەر یەكەمدا كۆبوونەوەی لە

 ئێستا كە نا، جۆرە بەو بەڵم بووە، ڕێكخراوەكان ێكیكات ھەموو  پێداویستی فیدراسیۆن “  كە دەستمپێكرد، بەوە من، سەر ھاتە كە نەبوو،

 لەسەر زۆر بەدیاڕێكخراوی  ھەروەھا ،و لە سەرەوە بسەپێنرێت بۆدەبرێت پەنای كانەوەكانو پو  و تێكشكانەكان شاردنەوەی ھەوڵی وەك

 واتای بە فیدراسیۆن  كە كرد، ئەوە لەسەر پێداگریم و كۆكیم كرددا كۆنفیدراسیۆندا و فێدراسیۆن  لە ڕێكخراوەكان ئازادانەی یەكگرتنی

 ئەو نێو ڕێكخراوێكی ھەموو  و ھەوڵەكانە سەرتاسەریكردنەوەی و چینایەتی ھاوپشتی گرێدانەوەی واتای بە بەڵكو نییە، ڕێكخراوەكان توانەوەی

 . ”ھەیە فیدراسیۆنەدا ئەو االكییەكانیچ لە نەكردن و ریكردنابەشد و بڕیاردان لە خۆی  ئازادی تەواوی  پاڕاستی مافی فیدراسیۆنە

 

 ھاوڕێیان ڕووی  بە دیاڕێكخراوی  بە پێشنیارەكەیان لەسەر حككع پێداگری  ئەندامانی بەڕووی  جیاوازییەكان تەقینەوەی پنتكی بووە ئەمە ئیتر

 دەربڕی  من وونەكەیبۆچ لەتەك ھاوبۆچوونیان سیروان و كاوە و گۆران ھاوڕێیان لەوێدا ھەر دا،( دلێر و سلێمان عەبدوڵاڵ و سابیر وەستا)

   .دانرا بەیانی بۆ درێژەی و كۆتایھات ناڕەزایەتیدا و ھەڵ لە كۆبوونەوەكە و

 

 وتم چرپاند مداێگو  بە منیش ،”نایەوە باشت ئاژاوەیەكی ھەتیو“ وتی و لێدام انێكیش كاوە ھاوڕێ بنكەدا، قادرمەكانی لە ھاتنەخوارەوە كاتی لە

 ڕۆژی  بوو، ئەوە. پارتەكەیانە دژایەتی ئەمە و بەشداریمانكردووە پالنەوە بە من و تۆ پێشتر كە تێنەگەن، وائا بە ھەڵە ھاوڕێیان با مەكە، قسە

 بەستبوو، یزاق ینباخێكیۆ ب و نوێ  تەواو پانتۆڵیكی و چاكەت ھات( عەلی شەماڵ -حككع )لێپرسراوی ڕێكخراوە جەماوەرییەكانی  دوایی

“  كرد قسەكانی بە دەستی دەستەواژانە بەم ،[بەرجەستەكرد مندا لەھۆش ی ەسەڵتدارێكید وێنەی تەنیا] دەڵێم ئەمە كە بەداخەوە

 قابیلی شێوەیەكھیچ  بە ئێمە بۆ ئەمە دەربڕیوە، انفەوزەوی بۆچوونی و كردووە حزب پێشنیارەكانی دژایەتی كەس ھەندێ دوێنێ بیستوومە

 .… “ نییە قبوڵ 

 

 دیارەوە نموونەی و بەڵگە بە، منیش (كاوە و گۆران و سیروان) ەر یەك لە ھاوڕێیانقسەكردن و پێداگری ھ پاش لەوێشدا بوو  ئەوە

 ڕێكخراوە بەسەر خۆسەپاندن خەریكی ئێران ڕاپەڕینی ی٢٩٧٩ چەپەكانی وەك ئێوەش ئەگەر“  وتگ ئەوم بە كرد و بۆچوونەكانم پێداگریم لە

 كوردستانەوە بە خەون  ئەوروپاوە پایتەختەكانی لە ئێران چەپەكانی وەك ئێوەش كە دێت، ڕۆژێك ئەو بن، جەماوەرییەكاندا ناڕەزایەتییە و

 . ” ببینن

 



ھەرچەندە الیەنگرانی سەپاندنی فێدراسیۆنێكی كارتۆنی لەسەرەوە بەسەر ڕێكخراوەكانی ئەوسادا، بە ھەموو شێوازێكی توند و تەنانەت 

 لەسەرەوە كە ھاورێیانەی ئەو ئێمە ردنی ئێمەیان دا، بەڵمھێڕشكردنە سەر كەسایەتی و بۆچوونی بەرامبەر، ھەوڵی پاشەكشێپێك

 بەوەی بسەپێنین، حزبدا قسەكەرانی و نوێنەر ەسەرب خۆمان مەرجیبە لێكدانەوە و بەڵگە و بڕواپێھێنانی بەرامبەر،  توانیمان ناومھێناون 

 سەرنووسەری  و بوو اگەیێنراڕ  سلێمانی لە و لەسەردراوە بڕیاری  پارتێكدا نێوەندی لە پێشتر كە فێدراسیۆنێك، نێو چوونە بڕیاری 

 ھۆڵی) وەك ھۆڵێكی لە چاالكەكان كەسە و ڕێكخراوەكان ھەموو  بەشداری  بە دا وئاشكرا سیمینارێكی لە تەنیا ،ڕیكرابوو دیا ئۆرگانەكەش ی

 یەكشەوەی پێكھێنانی چۆنیەتی ەرلەس زانیارییانە ئەو. ، دەتوانین بەشداری بكەینبدرێت لەسەر بڕیاری  و بكرێت لەسەر لێدوانی دا(میدیا

 كە بیستن، م(گۆران) ھاوڕێ لە یەكەم ڕۆژی  كۆبوونەوەی پاش بۆخۆم من ،سازیاندابوو  سلێمانی كە لە جۆرە لەو كاریكاتێری  فیدراسیۆنی

 بە گۆران ھاوڕێ دووەمدا ڕۆژی  كۆبوونەوەی لە تەنانەت و دیاریكرابوو  كاریكاتێرییە فیدراسیۆنە ئەو ئۆرگانی سەرنووسەری  وەك( فەرەج ڵئا)

 كە ،گورگانەیە پرسە ئەمە" وتبە نوێنەری حككع گ و "فیدراسیۆن  كاروبارەكانی خێزانیی دابەشكردنی” نا ناوی  و اكیشاڕ  بۆ پەنجەی جۆرێك

 ”!دەكەن ئێمەی بە

 

 تۆماربكەین، جۆرە بەو مێژوو  ەمەوێتد بەڵم نییە، خۆم ڕۆڵی قەبەكردنی مەبەستم و تێبینییەكە وەك تەنیا ڕۆشنكردنەوەیەم، ئەمببوورن، 

 یاداوەرییەكانمان دەتوانین ھەموومان، ھەوڵی بە بەڵم ،نلەبیرنەماب شتگەلێكمان بەجۆرێك ئێمە لە یەكە ھەر دەكرێت ڕوویداوە، كە

 . بن یەكدی تەواوگەری 

 

 بێت؟ هه كانی كاركرده ر سه له كارایی یا  ڕێكخراوه و له كاركردی جۆڕێك به یتوانی ده ڕێكخراوێك موو  هه ئایا

 

 : عەلی سیروان

كێتی  یه)  له یانتوانی ده كانیان ندامه ئه ها روه هه و سیاسییەكان  حزبه و ڕێكخراو  سیاس ی ی رنامه بهكە  ،بێت وه ئه  كه پرسیاره ر گه ئه  دیاره

 ڕێگری   كه ،بوو  نه  بڕیاره  جۆره م ئه دا(بێكاران كێتی یه) ی رنامه به  له لەبەرئەوەی ،خێر نه بڵێنتعی  قه  به ناتوانین  ؟ وه بێتهب یان جیگه دا(بێكاران

 داتی رایه نوێنه ندامانی ئه لەنێو جۆر  و جۆرا كەسانی دا(بێكاران كێتی یه) دروستبوونی تای ره سه  له  نده چه ر هه. بكات كان ڕێكخراوه  له

 كێتی یه و پارتی  به ر سه ڵكی خه (ابزاو تۆ ) ئوردگای تی رایه نوێنه ی لێژنه  له نموونە بۆ ،بوو  تێدا انكانیشی ڵتداره سه ده  حزبه  به ر سه  كه بوون، هه

. بوون هه  جۆره م له نموونەی یان ده  دیاره. بوو  پارتی  به ر سه و بوو  سنوورسەر  پۆلیس ی( شاخۆران)  له بێكاران ری  نوێنه( سام عەلی) نبوو  هه

  وه باره و له. كرا تح فه كۆمونیست حزبی ن الیه له بێكاران یخۆی ربه سه دا(بێكاران كێتی یه) ژیانی كانی قۆناغه ادو   له كرداردا  له دواتر ڵم به

  له بوو ٢٩٩١/٢١/٢٢ ڕێكەوتی گشتی یكۆبوونەوە مینیان دواهه  كه ، بداییه نجام ئه گشتیمان یكۆبوونەوە  بووایه ده  ئێمه ،زۆرن  نموونە

 پارتی و یەكێتی ندامانی ئه ،بوو  هه  وه له ترس  كه وەبوو، ئه كی ره سه كی هۆیه. ادر  ده نجامنه ئه گشتی یكۆبوونەوەكاتەوە  لەو  ئیتر ،ولێر هه شاری 

  له پارتی و یەكێتی ر گه ئه ویش ئه ؛م رهه به  هێنایه ده كیێپرسیار  خۆی  بۆ  كهڵبژێرن،  هه بێكاران تی رایه نوێنه بۆ خۆیان ، كردووه ئاماده خۆیان

 ك نه  خۆته ی كێشه  وه ئه دواتر گریت؟ دهپێ ی ر  به بۆ تۆ  ئیتر،  بێكارانه ی متمانه ی جیگه وان ئه تی سیاسه و كترن  مه ئه  به تر سیاسییەكانی  وته ڕه

 و هێنابوو  نگی ده گشتی یكۆبوونەوە  له ڵم به ،بوو  ناسیۆنالیستی وتی ڕه  به ر سه  كه محمد ستا وه تر كی نموونەیه. گشتی یكۆبوونەوە كردنی نه

  له  مه ئه  دیاره.  وه خرایه دوورده دا(بێكاران كێتی یه) كی ره سه پۆستی  له ڵم به ،هێنابوو  نگی ده ی ڕێژه رزترین به  كه ،بوو  رنج سه ی جێگه ی وه ئه

 ،بكاتز ر  فه خۆی  ی سایه  كه دەدا، ی وه ئه وڵی هه یشو  ئه ھەڵبەتە ، كرا دروستده بۆ ی گریهڕێ م ئه ،تی رایه نوێنه ی لیژنه ناو نگدانی ده ی ڕێگه

 ی ئیداره  سه كه و ئه ،بێت چۆنێك ر هه ڵم به. هێنابوو  نگی ده زۆینەی  چونكه ،سكرتێر  به بكرێت دەكرد، ی وه ئه داوای زۆر ی وه رئه به له

  له  كه وت ڕه م كه یه  دیاره. كرا ده تی دژایه  وهییەئاگا ەب زۆر  دایهبڵ هه ی ر  سه تر وتێكی ڕه ر هه وان له ر ده به. جێهێشت تی رایه نوێنه ناچار ،كرد پێنه

 بڵێن یان كان نارشیسته ئه. بێت قیق ده  یه پێناسه م ئه ر گه ئه ،ولێربوون هه شاری  كانی نارشیسته ئه. كرا ر رامبه به جدی ی شەڕ تادا  ره سه

 ید، سه مام ی ،كاوه چاوشین جمال) ھاوڕێ ،بوون چاالك زۆر تی سایه كه ڵم به ،بوون ڵێك ۆمهك ،تنیسنارش ئه ئاوا نرابوو، كە ناویان ی وانه ئه

 هۆی   به دواتر ڵم به. ولێر هه شاری   له بێكاران كێتی یه رانی زرێنه مهاد  له بوو  كێك یه نچاوشی جمال تی سایه كه( هتد. . محمود، ، نزاره سیراون 

 كانی گروپه نێوخۆی  ی شەڕ  و دروستكرا كۆمونیست حزبی ی وه ئه دوای. كرا دروستده بۆ بری  نگه ته زۆر رێكاری ك كۆمۆنیزمی كانی گروپه تی دژایه

  انهیھاوڕێ و ئه م رده به  له ئیتر  كاته و ئه . وه شكایه كرێكاری  كۆمنیزمی الی  به  كێشه  كێشمه م ئه رازووی  ته تای هات كۆتای كرێكاری  كۆمۆنیزمی

 زۆر كۆمونیست حزبی  و یداو ڕو  دووم ی وه ئه  دیاره .بكات زمیان هه كرێكاری  كۆمۆنیزمی یان جێبهێڵن به بێكاران یان ما نه ك یه چاره هیچ

 و ئه ی زۆربه دواتر  كه. كرێكاری  كۆمونیستی حزبی می كه یه ی كۆنگره بۆ شین جاو جمال عواتكردنی ده  به ستان هه یان كاره م به  سیاسیانه

 ڵم به ، هو بو وو ب نزیك حزب  له چاوشین جمال هاوڕێ  رچنده هه  ،یه ماژه ئه جێیلێرەدا  ی وه ئه. ندام ئه بووندا كۆمونیست حزبی  له  نهاێیهاوڕ 



 حزبی موڵكی بێكاران كێتی یه گشتدا  له ڵم به. سندیكا  به بكات (بێكاران كێتی یه) وێت یه ده و  سندیكالیسته  كه كرا ده د ناوزه  وه به ر هه

 .    بوو  كۆمونیست

 

 :عەبدوڵاڵ گۆران 

 ئاساننەبوو  بەردەكەوت، شێری  بەش ی كرێكاری  كۆمۆنیزمی نێوەندەش لەو دامەزرابوو  سۆشیالیستەكانەوە چەپە لەالیەن بێكاران یەكێتی

 بە بارگاوییە كیكۆمەڵگەیە ،كوردستان كۆمەڵگەی. دەركەوێت تێیدا رەنگیان و دەنگ  سەربەخۆ كەسانی یان  تر سیاسییەكانی مەیلە

 گشتییەكان و بنەرەتی بەرژوەندییە ئەوەندە ،شۆڕدەكات سیاسییەكە ئینتما بۆ جڵەو ئەوەندەی واتە ،حەماسییانە سیاسەتێكی

 بنەرەتییەكانی پرەنسیپە وادا فەزایەكی لە. بەتەواوی باڵی كێشابوو بەسەر زهنماندا سیكتاریستبوون تر زمانێكی بە لەبەرچاوناگیرێت،

 بۆیە نانەوە، پێش ی خستبووە ئایدیۆلۆژیایان ،هەبوو  خەڵكیان جوڵندنی توانای ئەوانەی. ن تێناپەڕ  زیاتر بێلەزەت یارییەكی لە اسیشدیموكر 

 . وابوو  هەر بەرانبەریشم ئەوەی و من بۆ ئەوە. دیموكراس ی یارییەكانی ڕەحمی بەر بیخەیتە ،دروستتكردبوو  ئەوەی ،ئاساننەبوو 

 

 :ئاكۆ محەمەد 

 و ڕێگری  دەیان ئەوا ،بووایە امیارییەڕ  لەێه ئەو دەرەوەی لە ئەگەر كەسیش تاكە وەك تەنانەت ،[نەخێر]ڵم بەم پرسیارە دەبێت بڵێم لە وە

 ،(بوو  كۆڕەك ئەندامی كۆنە كە موحەمەد وەستا) بەناوی  بوو  كەسێك بوونی نموونەش باشترین بەردەم، دەخرایە پەراوێزخستنی

 ڕامیاریی هێلی تێڕوانینی لە جەماورەی ڕێكخراوەی پاشكۆیی بۆ ئەمەش. بوون مامەڵەكردنێك وەها بەرەنجامی هەر سلێمانیش جیابوونەوەكانی

 شێوازی  و جەماوەریی ڕێكخراوەی بۆ ە(ڕوسییەوە و ئاڵمانی بە) دێمۆكراتەكان-سۆسیاڵ تێڕوانینی هەمان كە دەگەرێتەوە، یكرێكاری كۆمونیزمی

 و گشتی كۆوبوونەوەی تێڕوانینەشدا لەو و ھەبوو  چینایەتیدا سەروەری  دژی  خەبات گشتیێتی لە ڕێكخراوە ئەو ڕۆڵی و جەماوەریی خەباتی

 دەبینێت دیمۆكراتیك، سێنترالیزمی بەپێی امیارییڕ  ڕێكخراوەی بۆ بێچەندوچووندا ملكەچی لە تەنیا بەكۆمەڵ ڕابەرایەتی و شورایی ڕێكخستنی

 و ژێربەژێر و پەنانەكی بڕیاردانی و دیاریكردن بۆ پەنا سەركردایەتیدا لە خۆی  مانەوەی و پالن ییمسۆگەر  و بردنەوە بۆ و پەسەنددەكات و

 . دەبات یەكالكراوە پێشتر

 

 ٢٩٩٢ كوردستانی لە كە بنێم، ڕاستییەدا لەو پێ دەبێت بێكاراندا، یەكێتی لە( ئانارشیستەكان) ئەناركیستەكان ئامادەبوونی لەمەڕ تێبینییەك

 تاك وەك لەوێ  و لێرە ئەناركیستەكان لەوانەیە ونبوون، یا ئامادەنەبوون ئەناركیستەكانتا ئەو جێییەی من ئاگاداربم لە ھەوڵیر  دا٢٩٩٧ تا

 ماركسیست) ئەو ھەبوو، ناوەوە بەو كە ئەوەی . نەبوون ئامادە بڵێم دەتوانم دڵنیاییەوە بە زۆر جەماوەرییەكاندا ڕێكخراوە لە بەڵم ھەبووبن،

 ناكۆكیان لێنینیست،-ماركسیست بالێكی وەك كرێكاریی كۆمونیزمی باڵی لەتەك تاكتیكدا لە جۆرێك بە كە بوون( لێنینستانە-سیستمارك یا

 چ و ئەوانیش چ نەبوون، ئەناركیست بەڵم چاالكبوون، و دڵسۆز  زۆر كەسانی كە ،(جەمال چاوشین و كاوە) ھاوڕێیە دوو  ئەو. ھەبوو 

 پارتە، ئەو سەرانی لەالی چونكە بوون، ئەناركیست مەنسورییەكاندا كۆمونیستە دژایەتی و پاگەندە لە تەنیا ،بەوە ناسراو دیكەی كەسانی

ی (٩)باش لە یادمە ڕۆژێك پاش دەرچوونی ژمارە  . بوو  ئەناركیست ئەوا نەكرادیە، بڕیارەكانی بۆ ملكەچی و كوێرانە گوێڕایەڵی ئەوی 

ڕێبوار ئەحمەد، ئەحمەد )كۆمونسیت، كە بە زۆری بابەتەكانی وەڵمێك بوون بۆ دەربڕینەكانی ئەوكاتی ئۆرگانی ڕێكخراوی ڕەوتی ( پڕۆلیتاریا)

لەمەڕ دروستبوونی پارتی كۆمونیستی كرێكاریی، لە پەرتووكفرۆشییەكەی ئێمە بەرامبەر سینەما كریستاڵ، كە چەند ( تد.موعین و 

ڕەكانی ئەو باڵە، مشتومڕمان دەكرد، ھاوڕێ جەماڵ چاوشین بە پێداگری  و ھاوڕێیەكی ھەر س ێ ڕیكخراوەكەی لێبوون و لەسەر مشتوم

ھێنانەوەی وتەكانی لێنین لەمەڕ پارتی كۆمونیست و ڕۆڵی ئەو پارتە و چۆنەتی دروستبووونی و بنكەی جەماوەریی، ڕەخنەی لە بۆچوونی ھەر 

ھەبوو و تا ڕادەی تێنەگەییشتن لە ماركسیزم [ و سەرنجی كرێكار ڕەوتی كۆمونیست  و یەكێتی خەباتی كۆمونیزمی كرێكاریی]س ێ ڕێكخراوەكە 

 الیەنگر یش(سەید مام كاوەی) ھاوڕێ ھەروا دەگرت، [مڕیز مەنسو ]ڕامیاریی كۆمونیزمی كرێكاریی  ھێڵی لە ڕەخنەیو لێنیزم ڕەتیدەكردنەوە و 

 ئەندامەتییەكەی لە بەڵم ھەبوو، بیركردنەوەیەكی اوەھ كە ،دڵنیام لەوە بوو، جیھانی كۆمونیستی[ ماركسیست] گروپێكی ئەندامی یا

 ھەمان بزانم من ئەوەندەی دیكە ھاوڕێیانەی ئەو. دەرنەچوو  ماركسیستی ھێڵی لە كات ھیچ و نەبوو  ئەناركیست كات ھیچ ئەویش دڵنیانیم،

زارە جۆرێك لە بیركردنەوەی ئەناركیستی ، دەتوانین بڵێین ھاوڕێ سیروان نەنەبوون ئەناركیست و ھەبوو  یان(كاوە) ھاوڕێ یڕامیاری ھێڵی

  .ھەبوو، بەڵم ئەوكاتە تا ئەوەندەی من بزانم ئەو چاالك و بەشداری كارەكانی یەكێتی بێكاران نەبوو 

 

 سیروان ھاوڕێیانئێوە  خودی بەخشینەوەی تۆمەتی ئەناركیستی بەسەر ڕەخنەگرانی كۆمونیزمی كرێكاریدا، مۆدی ئەو ڕۆژانە بوو و تەنانەت

 ئایاری  یەكی مەراسیمی كێشمەكێش ی لە ھەروەھا و دا(حككع) كاریكاتێری  فیدراسیۆنی بە داننان كێشمەكێش ی لە كە لەبەرئەوەی گۆران، و



 لە قسەكەرەكەی و حككع لەالیەن ئەوانیش ھەبوو، دا(من و كاوە ھاوڕێ) ئێمە لەتەك ھاوبۆچوونییەكیان كە لەبەرئەوەی دا،٢٩٩٤

 بووایە؛ ئایدیۆلۆجیاكەی و حككع ڕامیارییەكانی بڕیارە دژی  ئەوی  بەكورتی. پاڵ خرابووە ئەناركیستبوونیان تۆمەتی ،جەماوەرییەكدا ڕێكخراوە

 ئەناركیست ئەوا بكردایەتەوە، بیری  رادیكاڵ كە ئەوەش ی بوو، دەسەڵت نۆكەری  و ناسیونالیست ئەوا بكردایەتەوە، بیری  كوردستانی ئەگەر

 ئەناركیست بە بەڵم ھەبوو، كرێكاری  نێونەتەوەییەكی و جیھانی پارتی بە بڕوام و بووم كۆمونیست بیركردنەوە وەك كاتەدا لەو بۆخۆم من. بوو 

 پێكھێنانی پرس ی لە و وەوە٢٩٩١ ساڵی لە جەماوەرییەكاندا ڕێكخراوە خەباتی شێوازی  چۆنیەتی پرس ی لە بەتایبەت ھەرچەندە تۆمەتباردەكرام،

 و نەبووم ئەناركیستبە بڕیار و ویستی خۆم  بەڵم بووم، ئەناركیست كردەوە بە وە،٢٩٩٤ سەرەتای لە اندایەكێتییەك ڕۆڵی و فیدراسیۆن 

 كۆمونیزمی و عیراق شیوعی حزبی ڕەخنەی ڕوانگەی لە تەنیا نەبوو،و ئەناركیستەكان  ئەناركیزملەتەك سەرچاوەی ھزریی  ئاشنایەتیم

و تا ڕادەیەكی زۆر دەتوانم بڵێم   گەییشتبووم ئەناركیزم لە( سۆشیالیزم مێژووی  كورتە كیپەرتوو  لە ڕەسا جەعفەری  ڕەخنەی) كرێكارییەوە

 .لە سەندیكالیزم و ئەناركیزم لەو پەرتووكەدا، منی متووی ئەو ئەو ھزرە كرد( جەعفەری ڕەسا)ڕەخنەكەی 

 

 موستەفا بەختیار ھاوڕێ وەرگێڕانی/ عیراق تانیوردسك لەسەر سوید انیكالیستەكسەندی ڕاپۆرتی) پێداگرییانەم ئەم بۆ بەڵگەمھەروەھا 

 لەتەك دیمانەكەیاندا لە و دا٢٩٩٤ ئۆكتۆبەری  لە كوردستان بۆ سەردانییەكەیاندا لە و ئەناركۆسەندیكالیستن ڕێكخراوێكی كە( عارف

 بەستەرە، ئەم كرتەكردنەسەر بە.  ناكەن ڕێكخراوەدا لەو ئەناركیست چاالكانی بەبوونی ئاماژەیەك ھیچ دا(بێكاران یەكێتی) ئەندامانی

ھەڵبەتە مەبەستم لەم .  http://www.dengekan.info/dengekan/11/9614.html: بخوێننەوە راپۆرتەكە وەرگێڕدراوی  دەقی دەتوانن

سانێكی دیكەی نێو یەكێتی بێكاران، الیەنگرانی ھزری ئەناركیستی دروستبووبن، ئەوا پێداگرتنە ئەوەیە، كە بڵێم، ئەگەر لەو كەسانە یا كە

 .ھاندەریان بوون( حككع)تۆمەتباركردن و دژایەتییەكانی ئەندامانی 

 

 

 بەش ی پێنجەم

 

 

 ر گه ئه بوو؟ هه دادراوسێ تانیوال م نیكه الیه دیكە، وڵتانی كانی رییه ماوه جه  ڕێكخراوه و جیهانی  نده ناوه ك ته له كی ره ده كی ندییه یوه په هیچ ئایا

 ؟بوو  چیھۆكارەكەی  ،بوو  نه

 

 :عەلی  سیروان

 ی ڕێگه  له. دەكرد می راهه فه كۆمونیست حزبی  كه ،بوو   ناڵه كه و ئه ر هه ،ناڵ كه  تاقه  دیاره ،بوو  نه هێز به زۆر ئاستی ڵم به ،بوو  هه ندی یوه په

 نادیار زۆر  نده چه ر هه تر وڵێكی هه. بوو هێز  بهكی  پشتگیرییهخۆی بۆ  وە یهیو  عنه مه و دارای رووی   له  وه ئه  كه ت،وڵ  ی وه ره ده  له كانی ندامه ئه

. بوو  نج ره سه ی جیگه ناالی له بێكاران كێتی یه خۆیانبۆ   كه ،بوون  تیانه سایه كه و ئهو   ڕێكخراوه و ئه. كرا ده نه بۆ دواچوونی به یان بوو 

 ی ڕێگه  له جارێك ند چه بۆ كرد، شده دابه داكوردستان جیاكانی  توێژه ر سه  به خواراكی و ك كۆمه جیهانی ڕێكخراوێكی  كه( WFP) ی ڕێكخراوه

كە ( شمیدت لیزا)  وه له  بێجگه  دیاره. شكرا دابهبێكاراندا   ك له یه ر ژماره سه به  ئازوقه  شه به ند چه بێكاران كێتی یه ندییەكانی یوه په

 كێتی یه) ی باره  له كتێبیكی خۆی  ی وته پێی  به ،بوو  ڵمانی ئه نوسێکی ڕۆژنامه  ها روه کان بوو و ههیەكۆمەكە مرۆی ەی ناو ڕێکخراو كیەییات سه كه

  چییه ناوی  ی بهكتی و ئه ،نازانێت س كه  ئێستاكه تا  وه داخه به ڵم به. دا ده كانییەر  ماوه جه  ڕێكخراوه  به بایخی زۆر خۆی   كه ، وه نووسیه(بێكاران

 و ئه كانی هڵو  هه یزانی نه س كه ئیتر  ،كرا تیرۆر   وه عسه به حزبی ن الیه  له (لیزا)  ی كە خودیوه ئه دوای ت تایبه به ، دەستدەكەوێت كوێ   له و

 .  رهات سه به یانچ  سه كه

 

 :ئاكۆ محەمەد 

 لە و دەدرا دەرەوە بە بێكاران دەنگی گەیاندنی و كوردستان لە بیانییەكان ڕێكخراوە بە پەیوەندی یهەوڵ كاتەدا لەو بم، ئاگادار من ئەوەندەی

 دیسانەوە، بەڵم هەڵدەستان، كارە بەو ،موستەفا عارف بەختیارھاوڕێ  و هاوپشتی بالوكراوەی سوید لە راوی كرێدیابە دەرەوەش

 كارێكی نەتوانرا كات هیچ ،ندەكرا كرێكاریدا كۆمونیزمی چەپەكانی امیارییەڕ  راوەخڕێك تەسكی سنووری  لە كارەكان هەموو  كە لەبەرئەوەی

 و كوردستان لە ڕێكخراوانەدا ئەو كەسانی و ڕێكخراوانە ئەو سنووری  لە لەبەرئەوەی وتم وەك. بكرێت پێناوەدا لەو پێویست و ایستەش

 چینایەتی هاوخەباتی دروستكردنی كارەكان لە مانجئا ونكەچ ،وەكانەڕامیارییە ڕێكخراوە گیرفانی دەچوونە هەوڵەكان و كارەكان دەكرا، ئەوروپا
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 بۆ هاوپشتی و دارایی كۆمەكی بەدەستهێنانی و بەهێزكردن بۆ بوو  (بێكاران تیێیەك)ڕێكخراوی  شوناس ی و ناو بەكاربردنی بەڵكو نەبوو، جیهانی

 . چووبوو  رواوەت سنوورە لەو هاوپشتی ی باڵوكراوه تەنیا من بڕوای بە. دەرەوە لە خۆیان ئەندامانی

 

 :عەبدوڵاڵ گۆران 

 دا(بۆپێشەوە) ڕۆژنامەی ی٢٩٩٠تەموزی ی١٩ دووەم ساڵی ١٠ ژمارەی لە كە ،ێكارانب ەكێتیی بە سەبارەت نامەیەكدا لە كریم عادل

 لە گیبێدەن گۆمی كوردستان بێكارانی دەنگی و ری و ئابو  گەمارۆی بە عترازئی بڵندگۆی  وەكو بێكاران یەكێتی“ تدەڵێ باڵوكراوەتەوە

 هاوخەباتی و هاوپشتی بانگەوازی  بەیاننامەی ئەوروپی ڕۆژنامەی و گۆڤار( ١٥٣) دواییدا مانگەی دوو  لەم ئەهەژێنێ، جیهانی ڕۆژنامەنووس ی

 . ەوانەكرابوو ڕ  پیشەسازییەكان وڵتە بێكارانی بۆ كە ،باڵوكردەوە بێكارانیان یەكێتی

 

 بێكاری  رەوش ی كە ،زۆرەی قورساییە ئەو كەمكردنەوەی مەبەستی بە ،ئاگاداربم خۆشم ئەوەی وەك و دەردەكەوێت دانامەیە لەو وەك

 .دەدا دەرگایەكمان هەموو  لە ،كورستان لە بێكار خەڵكی سەرشانی خستبوویە

 

 ڵبژاردبوو؟ هه ی شێوازه و ئه بۆ تر، شێوازێكی یا ندیكایی، سه شورایی، بوو؛ چۆن   كه ڕێكخراوه كاری  و ڕێكخستن شێوازی 

 

 :عەلی  انسیرو

 بۆ جیاواز پێشنیاری  س ێ دا(بێكاران كێتی یه) لەنێو. بوو  بێكاران یەكێتی ی كێشه پڕ و قوڵی باسێكی ،بوو  ۆن چ ڕێكخستن شێوازی  ی وه ئه

ە كۆڕ  ی بینچنه ر سه  له ڕێكخستن  پێشنیار م كه یه. بوون  هه ،كردبوو ناونووسڕێكخراوەدا و  له خۆیان  كه ی بێكارانه و ئه ڕێكخستنی

   به گشتی كی یه شێوهەب  مانه له ك ریه هه  دیاره. ز ركه مه ی شێوه ڕێكخستن م سێه. ڕك گه ی شێوه  له ڕێكخستنی م دووه. بێكاران تییەكانی ڵیه كۆمه

 و انڵسوڕاو  هه و  ڕێكخراوه و ئه ر سه به بڵێین  وایه باشتر یان  پیاده ی وه ئه. كرد ده بێكارانی كێتی یه و بێكاری  ی دیارده ماشای ته جیاواز جۆرێكی

. بوو  نه ماركسێكاندا و پ چه  ڕێكخراوه ی ڕۆژنامه كانی ڕه په ناو باس ی و بیر قامووس ی  له  نهو   باسكراوبوو   نه شتێكی پێنرا، سه كانیدا ندامه ئه

 شورایی تی سونه مای بنه م كه یه و بوو  وراییش تی سونه ،كرا لەپێناودا ی خه یهەو ست ده ی شەڕ  و درا ر سه له بڕیاری  تادا ره سه  له ی وه ئه

 ،بوو  ١٤ عەیار كۆمونیستی و دیموكراس ی زۆر  وه ئیه مەبده ڕووی   له  مه ئه خۆی  بۆ  دیاره. بێكاران گشتی ی وه كۆبۆنه  به بوو ن ست پشتبه

 ،كرد ده بێكاران ڕێكخستنی  له باس ی  كه ی وته ڕه و ئه ی وه ئه دوای رحاڵ هه به كردبوو، یان مه ئه ر هه فیەلش به تی سونه و لینین ی وه رئه به له

 ،ستیپێكرد ده  كێشه تر جارێكی شورایی ،تی سونه ر سه  هاته كار كرد، ی پاشكشه و لێگیرا توندی ی خنه ڕه تی ڵیه كۆمه و كۆڕ  مای بنه ر سه له

 باس ی ی وانه ئه. خۆی  بێكاری  بۆ  وه خوێندنه  به نستووبوو  به پشت  هبۆچوونان م ئه  دیاره. ز ركه مه یان ڕك گه شێوەی  له ڕێكخستن ی له سه مه

  كاته و ئه ،كار شوێنی ك وه  نییه تی تایبه شوێنی  شوێنێكدایه  له ی ڕۆژه ر هه بێكار پێیانوابوو  ،كرد ده ڕك گه ساس ی ئه ر سه  له انڕێكخستنی

 ؟ نا یان  بێكاره ڕاست ، به ناونووسكردووه خۆی كە  ی سه كه و ئه ئایا بتوانێت ی وه ئه بێ به ،كرد دهناونووس سێكی كه موو  هه بێكارانیەكێتی 

 یانگوت ده  بۆیه. ن بێكار   سلێمانین، ی وره گه وتی مزگه م رده به و (هلل شێخ) ستگێڕی  ده چیەربان عه رچی هه پێمانوابوو  بێكاران كێتی یه  له ڵم به

 باشترین كەڕ  گه  واته ژیان شوێنی مای بنه ر سه له ڕێكخستن بڕیاری   مه ئه ر به له ر هه. شوێنێكن  له ی ۆژهڕ  ر ههو   نییه انتی تایبه شوێنی بێكاران

 بڕۆی تۆ ناكرێت  كه ،بوو   ساسه ئه و ئه ر سه له ،بوو  هه ز ركه مهشێوەی رێكخستنی   به تی ناعه قه  كه ی بۆچوونه و ئه .درا  ،ڕێكخستنه شێوەی

  له بێكار لەبەرئەوەیو   نییه گونجاو م هه و  نییه نائاس كارێكی م هه یت،بنێدان بێكاران تیەرای نوێنه بۆ  بنكه شاردا كانی كه ڕه گه موو  هه  له

 قتی ده ر گه ئه و بێت بیرم  له  نده وه ئه من بنیێت ك وه  دیاره. ژیان شوێنی  ك نه ، یه هه  كارەوه بازاڕی   به ندی یوه په بێكاری  و  نییه ڕكێك گه موو  هه

( ری كرێكاكۆمونیزمی  بات خه كێتی یه) نێوان پێشووی ڕی  شه مان هه ڕی  شه و ەدرێژ   بۆچوونه دوو  م ئه پێموابوو  من ،بێت نه مژاوی و م ته سیاس ی

 زراندنی دامه ریكی هخ مان ئه  كه( كۆمونیست وتی ڕه ی ڕێكخراوه) و ك ڕه گه شورای زراندنی دامه  به ستان هه وان ئه ڕیندا ڕاپه رتای سه  له  كه

 ی وه ئه  كه ،ركرد ده  وه له باس ی كۆمونیست وتی ڕه بوو   وه ئه ، كاته و ئه  ك یه خنه ڕه ڕمی نووكی وەھاھەر  كاردا بوون، شوێنی  له كرێكاری  شورای

 چینی و ماشابكات ته تی چینایه ایگڵ كۆمه ك وه كۆمەڵگە وێت نایه و  پۆپۆلیسته و وی  عبه شه ،كات ده ك ڕه گه شواری  زراندنی دامه  له باس

 لینین می رده سه كانییكەفەمەنش  به ڕەخنەلێگیراوان جار ندێك هه و نازانیت كرێكاری  شۆڕش ی مۆی  دینه  به و بكاتماشا ته چین  ك وه كرێكار

  كه( ریم كه محسن)  نموونە بۆ  ،نسرانو   نامیلكه ندین چهو باره  له ت نانه ته  كه ،زۆر ی ردهەب و  بێنه دوای سەرەنجام.  كران دهھشبی ته

 .  ماوه الم له ئێستاش من ،نوس ی ەكیی نامیلكه  وه باره و له ،بوو  كۆمونیست وتی ڕه ندامی ئه

 

 ندی روبه سه له میان كه یه. كرد داەڕ  شه م به یسارد ئاوێكی و تر شوێنێكی  برده ی ملمالنێه م ئه وتی ڕه شت دوو  ،ڕۆشت ڕۆژگار و هات ڕۆژگار



 وتی ڕه كرێكار، كۆمۆنیزمی باتی خه كێتی یه ، كرێكار رنجی سه) ر زرێنه دامه ڕێكخراوی  س ی ر هه نێوان ڕی  شه كۆمونیستدا حزبی زراننی دامه

 و دا یكان ڕێكخراوه سەرانی رخواردی ده دوعا ك وه پۆخت و كورت ی نامه ك هی به( ت حیكمه مەنصور ) ،بوو  تیژیداو توند ڕی  په و له( كۆمونیست

 م ئه  باشه. حزب دروستكردنی  به ستیانكرد دهو  ڵكرد تێكه یان كه چێشته مالن ستله ده مووی هه و ما نه یۆلۆجیبرای ئاید ەدەنووكیشەڕ  ئیتر

 درا گشتی ی نەوهوو بكۆ  گرتنی وڵی هه كێكەڕ  گه ند چه  له بوو   وه ئه  و وه وته وركهو د ناملمالنێك توندی  له بێكاران كێتی یه ،بوو   پێوه ری ێخ  ش كاره

 بێكاران خودی ، دواوه  برده ی ڕه شه م ئه  كه هۆكار م دووه. درا  وڵه هه م ئه كوران ڕەكی گه  له بوو  ەو  ئه ،دابنرێت كانیش ڕەكه گه ی بنكه وڵدرا هه و

 وت ركه ده پراكتیك  به ی وه ئه دوای ، دواوه هاته ،ن كه ده ڕێكخستن  جۆره م له پێشوازی  بێكاران حیساب  به  كه ی دنیابینینه و ئه ،بوون خۆیان

  ی له سه مهی بە  شهكەپاش ڵسوڕاوانی هه ی زۆربه الی ئیتر. تر ئاستێكی  هێنایه،  جۆره م ئه بۆ بێكاران وشیاری  یی ئاماده و خوار ڕووله ئاستی

 تادا ره سه  له  ڕاسته ،كان كۆمونیسته و پ چه  ێكخراوهڕ  تریش هۆكارێكی، بوو  هۆكارێك  مه ئه .كرد ، شوراییه مای بنه  كه ،گشتی یكۆبوونەوە

 ڵم به. دروستكردووە كان توێژه بۆ ی ڕێكخراوه خۆی  بۆ  حزبه ر ههو  كات دورستده رد زه  یەڕێكخراو   كه ،بوو  هه كوردستانی ی ره به  له یان خنه ڕه

 قۆرخی وبێن  تر سیاس ی وتی ڕه ،ن بووڵناكه قه و زانن ده خۆیانانی یه  به بێكاران یەكێتی ، كەوت ركه ده دامانیش ئه مەنهەجی و پراكتیك  له

  یه هه بۆی   وه ئه ، وه نه بكه  بنكه داكان ركه گه  له و  ن ڕێكبخه كان ڕه گه  له بێكاران وێت بیانه مان ئه ر گه ئه ، وه كرده ده  وه له بیریان كاتی  ن، بۆیه بكه

. ڵبژێرن  هه خۆیان كان ڕەكه گه موو  هه  له تا ،بوو  نه ندامیان ئه  هێنده كان كۆمونیسته لەبەرئەوەی ،ن داگیربكه  یه ڕێكخراوه و ئه پارتی و كێتی یه

 ژێر له مووی هه بۆ ئەوەی و ز ركه مه ساس ی ئه ر سه  له بێكاران ڕێكخستنی  به ستان هه" بانه الی  وه چنه ده كان ڕێگه موو  هه" ڵێن ده ك وه  بۆیه

 و كێتی یه دژایەتی و بێكاران یەكێتی بۆ بێكاران تێكردنی ڕوو ی وه هێوربوونه لەگەڵ ودان  نه دادی ش حاڵه م ئه ڵم به. بێت دانخۆیا كۆنترۆڵی

 م ئه بۆ یەك بودجه و ك كۆمه هیچ دانی نه، ھەروەھا ستبهێنێت ده بهبۆ بێكاران  وتێك سكه ده هیچ دا نه ی ڕێگه ی وه له  ڕێكخراوه م ئه بۆ پارتی

 وكرد  ده ردانیان سه ترم كه كانی ندامه ئه و  وه كرده ده سكتر تهبەر  یان ڕێكخراوه م ئه یشكردن گه ی وانه كه  مانه ئه موو  هه ، ڕێكخراوه

 یكۆبوونەوە  كه و، كرایه ده  وه له بیر جار ندین چه  بۆیه كرد،  وه بوونهم كه  ان بهستی ده بێكاران تی رایه نوێنه یئەتی هه وری ده كانی ڵسوڕوه هه

 ی لیژنه بۆ بوو ( شۆڕش ئاالی)  به ر سه سێكی كه جاران  كه ،ناسونالیستی وتی ڕه  به ر سه سێكی كه وتنی ركه سه دوای ڵم به ،بكرێت گشتی

 یكۆبوونەوە گرتنی ی له سه مه ئیتر ،وڵێر هه شاری   له بوو  (محەمەد ستا وه)  ناوی   كه ،ستهێنا ده به یزۆرینە نگی ده  وه ئه ر هه ك نه و رایتی نوێنه

 تی رایه نوێنه ی لیژنه ناجارێك جار ر و هه رچوو  ده مانگ ش شه  له ڵم به .بێت جارێك مانگ ش شه ر هه بوو  رار قه  كه ،پێكرا ی شه پاشكه گشتی

 بوونی به ی ئیدامه  شكڵه م به ئیتر ،بوو  یپێكردست ده خارج و ره به كان كۆمونیسته وی  ڕه وتی ڕه ی وه رئه به له ،كرد زیادده خۆی  بۆ نوێی ندامی ئه

 موو  هه. ”بكرێت گشتی یكۆبوونەوە جارێك مانگ ش شه ر هه  هینی قەرار ی ئه" كرد ده هاواری  (محەمەد ستا وه)  نده چه ر هه ئیتر  .دا ده خۆی 

 و ئه ڕوخساری  ماشای ته  وه قاره و لۆچ و چرج سیما  به  الوه زار هه  له و  دڕێ  ده شیریان قوڕگی وجا ئه ،پێش كەماو   كه ی ندامانه ئه و ئه

 كی یه ڕێكخراوه  به بوو  بێكاران ڕێكخستنی ئیتر. درێت نجامنه ئه گشتی یكۆبوونەوە ی وه ئه بۆ  وه دۆزرایه ده بیانوو  زار هه و كرد ده كابراییان

 ی مه ئه بورجوازی   دیاره . وه كرایه ده جار جار سجلێك لەنێو بوو  ناوێك ر هه بێكارانیش ڕێكخستنی و كان كۆمونیسته  به ر سه یت تایبه

  گرێیخوارد، كه ەوەكۆمونیست حزبی كاری  و  شه گه به بێكاران كێتی یهكردنی  شه گه ئیتر . دروستبكات خۆی  یڕواڵەت  له  وێنه ،ستبوو  به مه

 سینیو نو  یان ،داڕواڵەتی فیدراسیۆنی ك یه له كان ڕێكخراوه موو  هه ی وه كۆكردنه ك وه ،كرد ڕاستهئا تیان حمه ڕه ێكیك فیشه ند چه دواتریش

كاتی خۆی  ،بوو  تێك بابه  مه ئه  رێت،بن بنیات ر سه له انزۆری كاری  و ئومێد نابێت ن وكرێكاران وتووی دواكه ش ی به بێكاران  گوایه  كه تێك بابه

   . سراو نو  ەوە ( حمەدئە موئەیەد) ن الیه له

 

 
 

 :عەبدوڵاڵ  گۆران

 هیچ ؛ئەوەبوو  كێشەكەشمان بوو، باس سەرئێشەترین پڕ دا(بێكاران یەكێتی) ساڵەی چەند ئەو مێژووی  لە بێكاران یڕێكخستن سیاسەتی

 هەر نەبووین، رۆشن دیدێكی خاوەنلەو بارەوە  كۆروكۆبوونەوەكان، و شورا و مەركەز چەشنی لە ؛ەانجیاواز  چوونە بۆ الیەنگرانی لە یەكمان



 كارەكان ئاڕاستەیەش بەو تارادەیەك وە بوون، زیاتر شورایی بنەمای الیەنگرانی مڵ بە قسەماندەكرد، خۆمان تێگەیشتنەكانی بەپێی هەموو 

 دڵدارییان واتە ،وشەیە ئەو دەیانروانییە سۆزدارانە زۆرتر ،بوون شورایی سیستەمی خوازیاری  لەوانەی زۆرێك لەڕاستیدا بەڵم. ندەكرا

 . جدی بن سیستەمێك وەك داجێكەوتەكردنی لە ەیئەو  تا ،دەكرد دالەگەڵ

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 گشتی، كۆبوونەوەیلەوانە  ازێنرابووەوە؛ڕ  شت كۆمەڵێك بە و بوو  پاشكۆھیرارش ی و  ەكیسەندیكایییەكێتی بێكاران  وتم، پێشتر وەك

 و كراوبوون دیاری  بڕیارەكان و قسەوباس و هێڵ  هەموو  گشتی كۆبوونەوەی پێش ڕاستییەكەی بەڵم بەكۆمەڵ، ڕابەرایەتی شواریی، ڕێكخستنی

 نموونە. بمیێنتەوە  ئاوا و بەركەوێت ئەوەندەمان و بێت ئاوا دەبێت سەرەنجامەكە كە ڕۆشنبوو، امیارییەكانڕ  ڕێكخراوە پلەداری  كەسانی بۆ

 زۆری  هەژمارێكی خاوەنی بێكاران یەكێتی ، ئەو كات من تازە لە زیندانی میرایەتی ھەرێم ئازاد بووبووم،دا٢٩٩٠/٢٩٩١ساڵی   زستانی لە

 و لەسەرەوەبوون ێككۆمەڵ( حكومی) میریی ڕێكخراوەیەكی هەر وەك و نەبوو  ئارادا لە ڕێكخستنێك هیچ بەڵم سكراوبوو،و ونو نا ئەندامی

كە ]  شوققە یانیهاوڕێ ئێمە ئەو كات. لێدەكرد چاویان خێرخوازی  و كۆمەك ڕێكخراوی  وەك زۆرینەیان و ئەندام دەبوونە كیشڵخە

پەیوەندییە یش لەبەر دووركەوتنەوەی لە (روانسی)ولێر و ھاوڕێ ەحەوزەیەك بووین لە بەش ی ئاشكرای ڕێكخراوی ڕەوتی كۆمونیست لە ھ

 و هەولێر شاری  ناو گشتییەكانی كۆبوونەوە هەموو  بەشداری  دەرەنجامی وەك[ ، تەنیا لەتەك ئێمەدا پەیوەندی ھەبوو ڕێكخراوییەكی

 چاالكی و كار و ڕێكخستن( لۆكالیزەكردنەوەی) خۆجێییكردنەوەی بۆ هەنگاو پێویستە كە ،دەركەوتبوو  بۆمان دەوروبەری، گەكانیئوردوو 

 و شار ئاستی لەسەر وەندەكانێن بەیەككردنەوەی و بكرێن كارەكان و بڕیار دا(بنكە خۆجێیەكان) وەندەكانێن لە و بدرێت بێكاران یەكێتی

 یەكەم پێشنیارەش لە ئامانج. بكرێنەوە سەرتاسەری  كارەكان دا،(بێكاران یەكێتی) سەرتاسەری  یەكگرتنەوەی لە یا داتۆڕێك شێوە لە هەرێم

 خەباتەكە، كردنەوەیییەتیكۆمەڵ  ، دووەم ،سكراوو ناونو  ئەندامانی الی بوو  كارابوون و بەدەربەستبوون و ڕێكخراوەیی گیانی دروستكردنی

 پەیوەندییە و ژیان و كۆمەڵگە لە ناوماندەبرد وارییش سوونەتی بە كە سوونەتەی ئەو جێخستنی و یچاالك و كار دابەشكاری  سێیەم

 دەسەڵت ئاسایی كاردانەوەی وەك كە ڕێكخراوەكە، سەر بۆ بوو  دەسەڵت فشارەكانی مەترس ی ڕۆشنتر لەمانەش كۆمەڵیەتییەكاندا،

 ئەوا بنرێت، جۆرە لەو هەنگاوێكی ئەگەر وابوو،پێمان ئێمە. ەگەری ھەبوو ئ ڕێكراوەكە دەوری لە كەس هەزاران كۆبوونەوەی بەرامبەر

 و نووسینگە لە گاری ڕیز پا خۆیان بوونی و ژیان لە بەشێك وەك خۆجێییەكانەوە بنكە لە خۆیانەوە ژیانی و كار وێنیش لە خەڵك و ئەندامان

 كۆمەڵگەكەماندا لە كە نڵ منا و ژنان هەروەها و دەكەن یەكانگشتی كۆبوونەوە نێوان بژێردراوی ڵهە ئەندامانی و گشتییەكان كۆبوونەوە

 لە مەبەستە ئەو بۆ كە كۆبوونەوەیەكدا لە بەڵم. دەبن بڕیاردان و كۆمەڵگە كاروباری  بە تێكەڵ دێنەپەیدانەوە بەجۆرێك ،پەراوێزخراون 

( تەیراوا شوققەی ھاوڕێیانی) ئێمەش و بەسترا دا،١٢٩٩ سەرەتای مانگەكانی لە (چۆڵی شیخ مزگەوتی) تەنیشت لە بێكاران یەكێتی بنكەی

 ڕێكخراوەكەمانھەولێری  ی سەرپەڕشتیكەر  بەداخەوە بەڵم اسپارد،ڕ ( عەلی سیروان) ھاوڕێبە  كارەمان ئەو خۆمان نێوان دابەشكاری  بەپێی

 بەپێشنیارەكەش ی  بەڵكو وەستابووەوە، ەئێم پێشنیارەكەی دژی  نەك بوو، ئامادەبوو  بێكاراندا یەكێتی و كۆبوونەوەیلە( ۆمونیستك ەوتیڕ )

  .ناساندبوو  امیارییەكەیڕ  هێلە و ڕێكخراوەكەمان دژی 

 

 :گۆران و سیروان، ئاماژەیان پێكرد، س ێ شێوەی ڕێكخستن پێشنیار بوون یانھاوڕێئێوە ئەو كات، وەك 

 

دا خۆی دەنواند، كە بەو پێیە دەبوو (یمئەلف، با و ج)كە لە نەخشە ڕێكخستنییەكەی كۆمونیزمی كرێكاری  ،یەكەم بەناو شورایی

،  ھەڵبژاردنی لێژنەی سەرپەرشتی شار یا پارێزگا (A -شارۆچكەكان)ھەڵبژێردراوانی بنكەكانی خوارەوە  ڕێكخستن بەپێی زنجیرە پلەوپایەی

 -رابەرایەتی)وانی شارەكان یا پارێزگاكان ی رابەرایەتی لە ھەڵبژێردراباڵ و ھەڵبژاردنی لێژنەی ( B -ڕابەران)لەنێو ھەڵبژێردراوانی شارۆچكەكان 

C)ن ، ھەڵبەتە ئەوەشمان لەبیرنەجێت، لە ھەموو پلەكانی ھەڵبژاردندا دەبوو ڕۆڵی ڕێنوێنی و ڕابەری بە ئەندامانی پارت بدرێت، واتە بڕیاردا

ەڵبژاردنی ئەو نوێنەرانە بوو و كار و لەدەستی لێژنەی سەرپەرشتی نووسینگە و بنكەی شارۆچكە كاندا و كاری كۆبوونەوەی گشتیش تەنیا ھ

ی بڕیاری تاكی بێكار لەو دەنگدانە چەند مانگییەدا كۆتاییدەھات و گرێدانەوەی ئەم بنكانە بە لێژنەی رابەرایەتی شار یا پارێزگا لە ڕێگە

راوی بنكەكانی خوارەوەدا و بەو جۆرە لێژنەی سەرپەرشتی بنكەكانەوە و ھەڵبژاردنی لێژنەی باڵی شار یا پارێزگا لەنێو نوێنەرانی ھەڵبژێرد

ئەمەش . پاش ئەمە دەگەیشتە قۆناخی سێیەم دیسانەوە كۆبوونەوەی گشتی تەنیا كاری دیاریكردنی نوێنەران بوو بۆ چەند مانگ و 

ھەر س ێ ڕێكخراوە  .یەكەی خۆیاندا دەرنەچێتڕامیاریدەیكردە ناوەندییكردنەوەی كاروبارەكان، بۆ ئەوەی ڕێكخراوەكە لەژێر كۆنترۆڵی ھێڵە 

 , A, B)ستنی خپێكھێنەرەكەی حككع، كە پێشتر شەڕەدەنووكی داگیركردنی ڕێكخراوەكانیان دەكرد، ھەم باوەڕی تەواویان بە نەخشەی ڕێك

C )ھەبوو و ھەم پێداگری تەواویان لەسەر دەكرد. 



 

یەكانی ھەبوو و نووسینگە یا بنكەی (ھەرەمی)ی وەندییانە بوو، كە ھەمان بۆچوونی نەقابە قوچكەیێاستەوخۆی نڕ دووەم، ڕێكخستنی 

استیدا تەنیا لە ڕواڵەت و ناوناندا لەتەك شێوەرێكخستنی پێشوو جیاوازی ڕ  سەرەكی و بەرێوەبەرانی دیاریگەری ھەموو شتێك بوون و لە

 .ابەرایەتی واژەی باوی سەر زاری ھەردووال بوو ڕ ابەر و ڕ ئەگینا بەكردەوە ھەمان شتبوون و ھەبوو، 

 

یەكێتی بێكاران لە )یانی شققە، كە ھاوڕێ سیروان وەك بەرەنجامی دابەشكاری نێوان خۆمان لەنێو ھاوڕێسێیەم، كە ئێمەبووین، واتە 

میدحەت دا چاالكی دەكرد، ھاوڕێ رێبوار (كۆمەڵەی ئاوارەكانی كوردستان)لەنێو  كەریم دا چاالكی دەكرد، ھاوڕێ سۆران(كوردستان

لەنێو كرێكارانی چێشتخانەكاندا و منیش وەك كەریم دا چاالكی دەكرد، ھاورێ ھیوا (شێخەهلل)یا دەستگێڕەكانی  لەنێو عەرەبانەچییەكان

ەوەی باڵوكراوەكانمان لە ئەستۆ بوو و باڵوكردنئەركی فرۆشتن و  پێكەوە پەیامنێری بۆپێشەوە و ھاریكاری خوێنداكاران و ھاوكات ھەموومان

پاش لێدوان و مشتومڕی زۆر لەسەر كێشەی ڕێكخستن لەنێو و من بەدیاریكراوی ھاوڕێ سیروان . ەكردستنی ڕێكخراوەییمان دڕێكخكاری 

، بەو دەرەنجامە گەییشتین، كە ڕێكخستن لە بنكەوە بۆ سەرتاسەری واتە لە گوند و گەڕەكەكانەوە بۆ ئاستی شار و دواتر كاراندایەكێتی بێ

بۆ ئەم مەبەستە لەو بڕوایەدابووین . فیدراسیۆنی/ شورایی ستنی كخڕێئاستی سەرتاسەری، كە زیاتر شیوەیەك بوو لە 

كۆمەڵیەتییبوونەوەی ڕێكخراوەكە و ڕێشەداكوتانی لەنێوەندی ژیانی خەڵكدا، تەنیا لە ڕێگەی نووسینگەكانی گەڕەكەكان، كە دەكرێت لە 

ەكان تەنیا بۆ دەنگوەرتن نەبن، بەڵكو سەكۆیەك بن فێرگە و چایخانە و كۆڕ و كۆمەڵەكانی گەڕەكەكاندا كۆببنەوە و كۆبوونەوە گشتیی

وە، تاوتوێكردنی پرس و گرفتەكانی ڕۆژانەی بێكاران لە كۆڵنەكاندا و تەنیا كار و چاالكیان پەیوەست بە بكاری بێكارانەوە بەرتەسك نەكرێتە

ران تەنیا بازنەی پەیوەندی بنكە و باڵ نەبن، یەتی پەلبھاون، ھەروەھا نوێنەكۆمەڵ بەڵكو بۆ پرسە كۆمەڵیەتییەكانی دیكە و ھاوپشتی 

، دەریچەیەك بێت بۆ گرێدانەوەی ھاوپشتی و ڵوە پەیوەندییان بۆ بابەڵكو بەخۆیان بڕیاردەر و دیاریگەری كاروبارەكان بن، بەپێچەوانە

كان و ئازادبوونیان لە بڕیاردانیاندا بەبێ ەكەڕ ر لە ھەڵبژێردراوانی بنكەكانی گەی شاباڵ پێكەوەكاردن، دواتر ھەڵبرادنی نوێنەرانی لێژنەی 

و لێژنەی پارێزگا و ھەنگاوی سێیەم ھەڵبژاردنی لێژنەی باڵی پارێزگا لە ھەڵبژێردراوانی گشت گوند و یوردووگە و شارۆچكە و نێوەندی شار 

یەكان و ڕامیاریستتێوەرنەدانی ڕێكخراوە ھەنگاوی چوارەم لێژنەی باڵی سەرتاسەریی ڕێكخراو، ھەڵبەتە ھەموو ئەم ھەنگاوانە پابەند بە دە

ی لە بەشداری لەو ڕامیاریكی ێدوورخستنەوەی ملمالنێ ڕێكخراوەییەكانی خۆیان لە ڕێكخراوەكە، لە بەرامبەردا ئازادی ھەموو چاالك

 .كار و چاالكی بكاتیەكەی خۆی دەرنەخات و تەنیا وەك بێكارێك ڕامیاریڕێكخراوەدا بەو مەرجەی وەك قسەكەری ڕێكخراوەكەی یا ھیلە 

 

ھەڵبەتە الیەنی پارێزگارییكردن لە ڕێكخراوەكە لە كاتی ھێرش ی دەسەڵتدا بۆ سەری لەم پیشنیارەدا لەبەرچاوگیرابوو، كە ئەگەر 

راوەكە تەنیا یەك بنكەی ناوەندی ھەبێت و سەرپەرشتیكەرانی چەند كەسێك بن و ئەندامانی ناونووسكراو تەنیا ناوی نێو لیستێك ڕێكخ

ەكێك بنكەیەك و بنكەكە ھەڵپێكراوی ڕ دا بگرێت، بەڵم ئەگەر ھەر گەبن، بە ئاسانی دەسەڵت دەتوانێت دەست بەسەر ڕێكخراوەكە

ا ژیانی ڕۆژانەی خەڵك بێت و لە ھەموو پرسە كۆمەڵیەتییەكاندا بەشدار بێت و ئەندامان لە ھەموو كاروبارێكدا بەشدار و بڕیاردەر بن، ئەو 

  .راوەكە و بنكەكانی دەكەنڕێكخنەوە پارێزگاری لە بەگیان و بوونیا

 

كرا و وەك وتم لەالیەن دا قسەی لەسەر (یەكێتی بێكاران)بەداخەوە ئەم پێشنیارە تەنیا یەك جار لە كۆبوونەوەی لێژنەی باڵی ھەولێری 

كاتێكیش . دژە كۆمونیزمی كرێكاریی چوێندرابوو لەو كۆبوونەوەدا بە دژە ڕەوت و بە ( ڕەوتی كۆمونیست)نوێنەری ڕێكخراوە ڕامیارییەكەمانەوە 

دا دووبارە قسەم لەسەركردەوە، نوێنەری حككع لە ڕێكخراوە ٢٩٩٤كە لە كێشەی سیناریۆی فیدراسیۆنی كاریكاتێری ساڵی 

  .جەماوەرییەكاندا بە ئەنارشیست تۆمەتباری كردم

 

 

 :بەش ی شەشەم

 

 

 و چاالكی و كاروبار  له شدارییان به تی چۆنیه و ڕێكخرابووبوون چۆن  ی ئه بوو،  نده چه  ڕێكخراوه و ئه نگرانی الیه و ندامان ئه ژماری  هه

 كاندا؟ بڕیاره

 



 :عەلی  سیروان

 كێكەی ،كهاتبوو ێپ  ەبڕگ ندین چه  له  كه ،بوو  خۆی  وخۆی ان ی و ەیڕ  په  له جۆرێك نی خاوه تر كی یه ڕێكخراوه ر هه ك وه بێكاران كێتی یه ی ڕاستێكه

  له كێكەی و زرا دامه ییشورا فۆرمی ر سه له    وه یه كهییەرتا سه  ڵهو  هه  له بێكاران تیێك یه     دیاره. بوو  بێكاران كخراوی ێڕ  ماكانی بنه  برگانه و له

 ك وه ڵم به. ر نهێزر  مه اد  و شریعی ته یدەسەڵت ئۆرگانی م كه یه  كرایه گشتی یكۆبوونەوە  ەھاھەر  ،بوو  گشتی ی وه نهو كۆبو  كانییەكی ره سه ما بنه

  كه ،نشتێل یان وره گه زۆر ترس ی ئیتر، حزبی ئۆرگانێكی  به بێكاران كێتی یه كردنی و یستكۆمون حزبی زاڵبوونی هۆی   به ،پێكرد م ئاماژه پێشتر

. ربچێت ده مان ئه ستی ده ژێر له و ن داگیربكه  وهاڕێكخر  م ئه و بنێرن  كانیان ندامه ئه پارتی و كێتی یه  یهەوان له ،بكرێت گشتی یكۆبوونەوە ر گه ئه

 اربوو ڕیب  كه ،ا دەنجامد ئه یكۆبوونەوە زۆر كی یه ماوه ی وه ئه دوای و بوو   ره ەوگ كدابڕانێكیێل ش یو تو  بێكاران تی رایه نوێنه ی لیژنه دواتر  بۆیه

 یت تایبه كیێفۆرم و ییئاسا سكردنێكیو نانو  ی ڕێگه  له بێكاران ندامانی ئه یێكخستنڕ  ت نسبه به . نجامیبدایه ئه كێجار  مانگ ٦ ر هه

 و شار لەنێو انبێكارانی كانی تاقانه  بنكه ردانی سه  وایهو ب ده تی رایه نوێنه  ی لیژنه لەگەڵ ندیگرتن یوه په بۆ ارانبێك  .و بو  ەوەڕێكخرابوون

ی شار بوو،  رگه ناو جه  له  كی كه ره كی سه یه بنكه  له  ولێر بێجگه هه  كێتی بێكاران له یه  یه ی ئاماژه ی جێگه وه ئه. ردایەان بك ك شارۆچكه

ڵ  گه ولێر له تی شاری هه رایه ی نوێنه ڵسوڕانی لیژنه ها هه روه كانی، هه رپەرشتی كاره بۆ سه  وه كی كوران كرده ڕه گه  تش ی له كی تایبه هی بنكه

دوویی و ی زۆر بە زین و پرۆسه ئه   كاندا، لێبڕاوانه كه شارۆچه  كان له بنكه  وه وڵی جدیدا بوون بۆ كردنه هه  كان له ڵسوڕوانی شارۆچكه هه

ی  ك بنكه بوو وه هه  ی ی دیكه ندین بنكه كێتی بێكاران چه ولێر، یه ری شاری هه وروبه ده  له  ، بۆ نموونە وه پێشه  برده ده  الیانه مه هه

هۆی بێئیمكانی   ڵم به یبوو، به ندێك شوێن هه هه  له  تی، كه رایه تی نوێنه بوونی هیئه  له  بێجگه( هتد..توو  ، داره  ،بنصاڵوه طوبزاوه)

نەدا  م جێگایا ها له روه هه( هتد..زان  سنه ، كه ، سیاویش، كۆیه حركه شاخۆران ، به)تی  رایه تی نوێنه ك هیئه وه  وه، بكاته  توانی بنكه یده نه

ندامانی  ن ئه الیه له  گشتیانه  وه كۆبوونهو  ئه  كرا و ران ده ڵبژاردنی نوێنه هه  ریانه ماوه شێكی جه كه  درا و له ی گشتی سازده وه گشتی كۆبوونه به

توو، ئەم  ی داره كێتی بێكارانی شارۆچكه زراندنی یه ی گشتی دامه وه كۆبونه  كران، بۆ نموونە رپرشتی ده ولێر سه تی شاری هه ریه ی نوێنه لیژنه

شین، ڕێبوار میدحەت، سۆران كەریم، ھیوا   ، عەبدولڕەحمان مەولوود، ڕیاض كاكه گۆران عبداڵله)هاوڕێیانە بەشدارییان تێداكرد 

ی شاخۆران  ی گشتی شارۆچكه وه كۆبونه. ، سەرپەرشتیكرا و بەڕێوە چوو  ند هاوڕێیەكی دیكه كەریم، مامە كەریم و ئاكۆ محمد، و من و چه

هاوڕی گۆران   نگه ڕه  یاد نیه  انم لهندێكی هه  كه  ی دیكه ندین نموونە چه  رشتی كرا، وه رپه سه( جاسم ، سیروان علی)ن هاوڕیان  الیه  له

ندی شار  ناوه  به گرتن ند یوه په ت نیسبه  به  دیاره.   وه و باره ال بێت له  زانیاری زیاتری له  الی پارێزراوه  رشیفی بیكاران له ئه  ی كه وه ك ئه وه

 ندگرتنی یوه په   كه بوو   وه ئه  وه می مایه سته ئه  ی به وه ئه.ندی بوون  یوه ی په ڵقه كان هه كانی شارو شرۆچكه ته یئه رانی هه بوو نوێنه  م جۆره به

 خۆیان ی كه بنكه  له چاویان زخیرخوا كی یه ڕێكخراوه ك وه وان ئه لەبەرئەوەی ،بوو  نه  باتكارانه خه كی ندیه یوه په خۆیانیش بێكاران ندامانی ئه

 هێنا ستنه ده به انیوت سكه ده مانگرتن یان خۆپیشاندان  له ك یه شێوه هیچ و بات خه ی ڕێگه  له بێكاران لەبەرئەوەی. كرد ده ردانیان سه و كرد ده

 6\19  كه..ن بكه بۆ شتێكیان  كه ،كرد ده كنیان ڵبژیداروه هه  نوێنەره تی سه ده  له چاو بێكارانیش ئیتر ٠٩/٦/٠٩٩١ دوای ت هبتایبە

تی  رایه ڵم ڕابه به.ڵگادا كۆمه  پ له ی چه ره باتی به خه  كێتی بێكاران بەڵكو له باتی یه میژووی خه  نها له ته  ك به رچررخانێكی گورچك بڕ نه وه

  وته ردی پووكانەوەی كه یكێتی بێكاران ده  ورده  رده كرد تا وه نه  م گرفته ركیان به پیش ده سیاسێكانی چه  كێتی بێكارانو چی ڕیكخراوه چی یه

  سیاسێكان  ڕێكخراوه بێهوده ڵم به  وه ئاره  هاتبوه  نگێكی نوێ و بیرێك تازه تیدا ده رایه ندامانی نوێنه ناو ئه  ی بێكاراندا و لهكێت ناو یه  له. ر پێ به

 پێی به و یحزب ئۆرگانێكی  به و بو وو ب زیاتر داكانی قۆناغه دوا له  كه .بوو  ڕیان شه  ڕێكخراوه م ئه كردنی تاپۆ ر سه له و  كدی یه  كردبووه ریان سه

 چاالكی بۆ. بوو  ندیكایەوس ییشورا تی سونه  له ك یه ڵه تێكه بوترێت تێكر  ده پێشتر ڵم به.  وه كانه ڕه شه  برایه ده  حزبه و ئه ویستی

  به و بێكاری   به و هش ر سه  خسته ده ڕۆژیان خێزانیان ماڵ و خۆیان  به  ناسانه ماندوو نه تی نوێنەرایه ی لیژنه ندامانی ئه س به كان ڵسوڕانه هه

 . ڵه هه وتێكی ڕه  به  وه داخه به ڵم به. دا نجامده ئه چاالكیان برسێتی

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 و شارەكاندا لە كخراوێڕ  باڵی لێژنەی و بنكەیەك تەنیا و نەبوو  ێكخستنڕ  پەیكەرەی خاوەنی ڕێكخراوەكە وتم، پێشتر وەك بەداخەوە

-سۆشیال سوونەتی لەسەر سەندیكایی ڕێكخراوی  دەقاودەق ئەمەشكی ئەندامانی چاوەڕوان، و لیستێ( ئۆرگانێك) باڵوكراوەیەك

 خۆكارابوونی و خۆڕێكخستن و بوو ( پارتەكان پاشكۆی  چ و دەسەڵت پاشكۆی  چ) پاشكۆ دیكەی ڕێكخراوەیەكی هەر وەك دێمكراسییە،

، نەك لەبەرئەوەی كە نەیاندەویست، بەڵكو لەبەر پابەندبوونیان بە بوو نە بڕیاردەرانی یا چاالكانی زۆرینەی ئامانجی بێكاران واتە ئەندامان

 بنكە ئەڵتەرناتیڤی وەك تەنیا ،ڕاپەڕین پاش و اپەڕینڕ و ێن پاشەكشێكردووەكانی چەپە ڕێكخراوە بۆ. پاشكۆیی ریكخراوەیی و ڕامیارئاماجییان

 ئۆرۆستۆكراتییەكان حەزە و خواست خۆنواندنی بۆ چوارچێوەیەك( ەیئیتیحادیی) تیگەراێیەك كەسانی بۆ و دەبینی چۆلكراوەكانیان و داخراو

. نەبینبوو  ڕەوا كەسانە بەو پێگەیان ئەو ئۆرگانەكانیاندا لە چەپەكان ڕێكخراوە كە ئەوەی لەبەرامبەر خۆسەملاندن بۆ جاریش كێهەند و



 دەیانبینی، ڕێكخراوەكە داهاتووی و مانەوە بۆ كە تروسكاییەك تەنیا و بڕیبوو  جەماوەری  بنكەی لە چاوی  كە كەمایەتییەك دەمایەوە

 . گوندەكاندا و ئوردووگە لە و هەژارنشینەكان گەڕەكە لە بوو  ڕێكخراوەكە خۆجێییبوونەوەی و بێكاران خەباتی ەوەیبوونیكۆمەڵیەتی

 

 :عەبدوڵاڵ گۆران 

 بنكە نوێنەری . تێپەریكردبوو  ناو هەزار (١٣٣٣٣) لە ،و كرابو  رهەولێر تۆما و سلێمانی شارۆچكەكانی شارو  لە بێكاران بنكەكانی لە زۆر ناوێكی

 . الوازبوو  كەییەبەشدار  گشتی شێوەیەكی بە. هەولێر و سلێمانی لە سەرەكی بنكەی واتە دەكرد، سەنتەرەوە بە پەیوەندییان جیاوازەكان

 

 بۆ« كوردستان  له» بۆچی ، بووه ری  رتاسه سه رێمیدا هه ئاستی  هل( كوردستان  له بێكاران كێتی یه)  دیاره یدا كه ناوه  به ك وه  ڕێكخراوه م ئه

 ؟ چیدایه  له یان كه جیاوازییه ئایا نا،( كوردستان بێكارانی كێتی یه)

 

 :عەلی  سیروان

 تیێك یه یان بێت ێكارانی بشورا ی وه ئه ر سه له سلێمانی شاری   له ڵم به ، وه یه نەنا زۆری  ی كێشه ناو ی له سه مه ولێر هه شاری   له خۆی  كاتی

  ڕێكخراوه و ئه كاركردنی جغرافیای  به یوندی په بوو  كوردستان  له بێكاران بۆ ی وه ئه ت نسبه به.  بوو  مشتومڕ ی جێگه ك یه ماوه بۆ ،بێكاران

 . بوو  هه

 

 :عەبدوڵاڵ گۆران 

 و دەكرد بێكارانی كێشەی سەیری  چینایەتییەوە ڕوانگەی لە وە بوو، ماركس ی میتۆدێكی ،وەستابوو  یەوە(لە)ئەو پشت لە فكرییەی میتۆدە ئەو

 بە نییە بەهێزی  پەیوەندییەكی لێرەدا شار و ناوچە. دەدا قەڵەم لە جیهان هەموو  بێكارانی لە دانەبڕاو بەشێكی وەك كوردستانی بێكارانی

 . كاڵترە بێكار هەویەتی وەكو شوێن شوناس ی و كانجیاجیا شوێنە لە بێكارانە هاوخەباتی و هاوچینایەتی هەیە ئەوەی بێكارەوە، كەسایەتی

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 دوو  عیراقدا لە بەكردەوە و دابڕابوو  عیراق خوارووی  لە نەفرێن ناوچەی وەك كوردستان هەرێمی هاوپەیمانانەوە لەالیەن كات هەرچەندە ئەو

ھەروەھا بەگشتی  ن،بوو  ی سەردەمی بەعسهەمان ڕییەكانكارگێ و یاسا هەمان هەر یاساكان ، بەڵمهەبوون مێهەر  دوو و داریی دەسەڵت

دانیشتوانی عیراق بە ھەرێمی كوردستانیشەوە لەژێر ئابڵۆقەیەكی ئابووریی جیھانیدا دەیناڵند، بێكاران لەم ڕووەوە زۆرترین قورساییان 

ھەروەھا . هەبوو  گیروگرفتیان و دەریسەری  و ئامانج هەمان و نەبوو  جیا خواروو بێكارانی پرس ی لە كوردستان بێكارانی پرس ی. لەسەر بوو 

 شارۆچكەی كێهەند و هەولێر و مانیێسل لە زۆری  بە لەوێش و كوردستاندا هەرێمی لە تەنیایەكێتی بێكاران  بەكردەوە چەندەهەر 

راندا كە حەزی بێجگە لەمانەش، ھەم لە ڕووی زاڵی كۆمونیستەكان لە یەكێتی بێكا بەڵم. هەبوون چاالكانی و بنكە دەوروبەریان

سەرتاسەرییان ھەبوو و ھەم خەڵكی بەگشتی جیابوونەوەی یەكجاری لە عیراقی لە نەخشە و ڕامیاریی پارێزەرانی ناوچەی نەفڕیندا 

ھەروەھا جۆرێك لە سڵكردنەوە لەوەی بە  .بەدینەدەكرد و ھەردەم نیشانەكانی مانەوەی عیراق وەك یەكەیەكی دەوڵەتی بەدیدەكران

ئەو كاتە قسەكەرانی كۆمونیزمی كرێكاری قسەكردنیشیان لەسەر پرس ی ڕزگاربوون لە داگیركەر بە . ون تۆمەتباربكرێ، ھەبوو ناسیونالیسبو 

 !ناسیونالیستبوون تۆمەتباردەكرد، كەچی ئەمڕۆ سەد و ھەشتا پلە بایانداوەتەوە و لە كێبڕكێی ناسیونالیستبووندا سەرچۆپییان گرتووە

 

 ندی یوه په ی ئه ؟ وه كردنه ده كۆی  تر وره گه كی یه واره قه هیچ ئایا بوو؟ چۆن  ڵت سه ده ی وه ره ده كانی ڕێكخراوه ك ته له  هڕێكخراو  م ئه ندی یوه په

 چۆن بە ڕێكخراوی یەكێتی بێكاران  ر  رامبه به بوون، ڵت سه ده نگری  الیه یا ڵت سه ناوده كانی پارته پاشكۆی  جۆرێك به  كه دیكە، كانی ڕێكخراوه

 بوو؟

 

 : عەلی سیروان

 ،كرێكارانی ژنان خۆی  ربه سه ی ڕێكخراو ، كان ره ئاواوه ی ڵه كۆمه)  ك وه ؛بوون هه خۆی  شنی جه  له خوشكی سته ده كێند هه بێكاران یەكێتی

 باتكاربوون، خه و ر ماوه جه خاون  و چاالك زۆر ی ڕێكخراوه بێكارانیەكێتی  ك وه ر هه  ڕێكخراوانه م ئه رتادا سه  له  دیاره(. كانیەهلی ئه  كارگه

 ڕێكخراوە س ێ م ئه شیوام رده به  بۆیه. نبرا بێكارانیەكێتی  ی رده ده مان هه  به وه كۆمونیسته حزبی ن الیه له یی اسان  به زۆر انیشو  ئه ڵم به

 داكارتۆنی یێكتر  چه ك یه ژێر له  كه ،دا ی وه ئه وڵی هه دا،ما بێبنه یڵفۆرما وڵێكی هه  له كۆمونیست حزبی دواتر  كه بوو، كدیداەی لەنێو ریان سه



 زێه ویان هدنكۆكر  به ،وتبوون تێكه ی یرانه قه و ئه ی وه ئه بۆ ،بوو  كانییەر  ماوه جه  ڕێكخراوه یفیدراسیۆنكە  ویش ئه  ،وه كاتهب كۆیان

  و "كان رده زه  ڕێكخراوه" نوت پێمانده  تر ڕێكخراوكانی ت نسبه به.  زیاتر وه كانهو پو  تای په گرتنی ی مایه  بووه  وه انهەو پێچ  به ڵم به  ،وه نه كهبیدا په

 . بوو  ڵیاندا نه گه له وتۆمان ئه كی هیندی یوه په هیچ

 

 : عەبدوڵاڵ گۆران 

. هەبوو  باش ی ەكیپەیوەندیی انەوە،ڕ دەسوو  كرێكاریدا كۆمۆنیزمی فەزای لەكە  ڕێكخراوانەی ئەو هەموو  لەگەڵ یەكێتی بێكاران لە كوردستان

 ەكەشفیدراسیۆن بەڵم لێژییەوە، كەوتبووینە سەردەمەی لەو ،كۆكرانەوە داێكفیدراسیۆن لە ڕێكخراوانە ئەم ،لەپشتپەردەوە بریارێكی بە

 ی تر  جەماوەرییەكانی ڕێكخراوە لەگەڵ ئەوبوو  ئەوەش ،دروستكردن پەیوەندی چۆنیەتی لە ،هەبوو  ترمان كێشەیەكی. نەخواردین بەدەردی

 . دادەنیشتین كانیانییەسیاس مەكتەبی لەگەڵ دەچووین بەڵكو نەدەدكرد، دانیشتنمان ڕاستەوخۆ كانییەسیاس حیزبە

 

 : محەمەد ئاكۆ 

پاوانگەریی  لەالیەك بەھۆی زاڵیی ،بەڵێ، وەك ئێوە وتتان و بە وردی ڕۆشناییتان خستەسەر، گرفتە ھەم خۆیی بوو و ھەم دەرەكیش بوو 

 بەسەر خۆی  زاڵییەتی لەقبوونی مەترس ی لەوەدا ، چونكەدەكرد پەیوەندییانە لەو گری ێڕ  بێكاران تیێیەك وێنرێكاریی لەڕەوتی كۆمونیزمی ك

 ەوەو پارتەكانییان دەسەڵت انگەیڕو  لە دەسەڵتدارەكان، پارتە پاشكۆكانی ڕێكخراوە بەرامبەردالە  الیەكی دیكەوەلە. دەبینی ڕێكخراوەكەدا

 . و بەو جۆرەش ڕەفتاریاندەكرد هەبوو  هەڵوێستیان و بۆچوون هەمان و بێكاران یەكێتی دەیانڕوانییە

 

 و له توانی هد ؟بوو  هه یاندنی ڕاگه و  باڵوكراوه هیچ  ڕێكخراوه و ئه بوون؟  كامانه ئەنجامیدان،  ڕێكخراوه م ئه ی باتانه خه و كار و چاالكی و ئه

 بدوێیت؟ چڕ كی یه شێوه  به  وه باره

 

 :لی عە سیروان

 و ئه ناو كانیییەزانیار  ر سه  له دواتر  كه ،بێكاران سكردنیو ناونو  بۆ سجلێك ی وه كردنه پێكهێنانی دوای  له ،كردی  ڕێكخراوه م ئه  كه ،كار م كه یه

 خۆی   بنكانه و ئه كرێی و  پاره  كه ،بوو  هه ی بنكه بیست  له زیاتر داكوردستان ئاستی  له  ڕێكخراوه م ئه. كرا ده رانابێك بۆ  پێناسه  لهیسج

  ڕێكخراوه م ئه. دا نجامده ئه انكانی كاره  خشانه خۆبه  ڕێكخراوه و ئه كانی شارۆچكه و شار كانیییەت رایه نوێنه ی لیژنه ها روه هه. كرد دابینیده

 كۆڕی و گشتی كۆبوونەوە و سیمنار ندین چه ،كردر  ده ی ژماره ندین چه  و بوو   كه ڕێكخراوه زمانحاڵی  كه ،كرد رده ده (بێكاران نگی ده) ی یه ڕۆژنامه

 ڵ گه له ها روه هه ،ر به تهوەگرتو  جیاوازی  شێوازی  لە خۆپیشاندان ندین چه كانیییەداخواز  دیهێنانی  به و ماف  به یشتن گه لەپێناو.  نجامداوه ئه

 ندامانی ئه بۆ ر رامبه به بێبە دكتۆر  حص ی فه دابینكردنی. بوو  ارباتك هاوخه و هاوپشت وام رده به الوان ،ژنان ،كان رهائاو  ك وه تر كانی توێژه

 ش ی به ندین چه دابینكردنی. ولێر هه و سلێمانی شاری  ردوو  هه  له جیاواز پسپۆری جۆری خش ی خۆبه دكتۆری ندین چه ی ڕێگه  له بێكاران

 یەخشی یانبهەد كان خێرخوازه  ڕێكخراوه  كه ێكك كۆمه می كه هۆی  به. گرت رده دیانوهو سو  بێكاران  له م كه ی ڕێژه به  دیاره بێكاران بۆ  قهو ئازو 

 ڵێك كۆمه ڵم به دا،كاركردن  له ك یه ڵه هه و  كێشه موو  هه ڵ گه له رێتكدرخشان باس ی لێ ب كخاڵێ ك رێت وهك ده  هكی  وه ئه .بێكاران تیێك یه

. دا نجامده ئه  ەیانڕێكخراو  م كانی ئه كاره ئیسقان و گۆشت ر سه له داییر و ئابو  ختی سه زۆر یرجێك مهو ل هه  له قوربانی پڕو  خت رسه سه مرۆڤی

 .     نبوو   وه پێشه پێش ی  له قوربانیدان گیانبازی  ستی ائ تا ت نانه ته

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 و پارت لەتەك دانیشتن و دارەكانپەیوەندی رییەێكارگ و ناوەند لەتەك دانیشتن و ڕێپێوان و خۆپیشاندان و سیمینار و كۆڕ  گشتی، كۆبوونەوەی

 بەناوی  ئۆرگانێكی هەروەها. دیكە شتی زۆر و ژنان ڕەشەكوژی و تیرۆر  و ناوخۆ جەنگی دژی  خۆپیشاندان دەسەڵت، دەرەوەی ڕێكخراوەكانی

و چاالكییانەی ھاوڕێ سیروان  بێجگە لەو كار . دەردەكرد اگەیاندنیڕ  و بەیاننامە ڕووداوەكاندا و بۆنە هەموو  لە و دەردەكرد" بێاكاران دەنگی"

ناوی ھێنان، لە سلێمانی بێجگە لە ھاریكاری و ئامادەیی چەند دكتۆر بۆ پشكنین  و نووسیینی چارەسەری دەرمانی بۆ نەخۆشانی بێكار 

ی بێكاران (تاشین پڕج و ڕدێن بڕین و )بەخۆڕایی، یەك دوو سەرتاشخانە ئامادەییان دەربڕیبوو، كە بە خۆرایی لە ڕۆژێكی ھەفتەدا ئاراییش 

حەزدەكەم لێرەدا دوو بیرەوەریی خۆم لەمەڕ چاالكییەكانی یەكێتی بێكاران لە ھولێر و ھاریكاری و كاری ھاوبەش ی لەتەك . بە خۆرایی بكەن

 ڕێكخراوەكانی دیكە، بگێڕمەوە؛ 

 



مەڵەی ئاوارەكان و یەكێتی بێكارانەوە بەرەو یەكەم خۆپیشاندانی فراوانی جەماوەریی لە مێژووی میرایەی ھەرێمی كوردستاندا، لەالیەن كۆ 

بەردەم پارلەمانی ھەرێم بەڕێخرا و چەند ھەزار كەسێك بەتایبەت ئاوارەكان بەشدارییان تێدا كرد، بەدەم ڕێگەوە قسەكردنەوەكانی 

ەروەھا ھاوێ عەلی مەحموود بوو ئەندامانی لێژنەی باڵی یەكێتی بێكاران و كۆمەڵەی ئاوارەكان، لەوانە ھاوڕێی گیابەختكردوو شاپوور و ھ

بە دروشمدان و وتنەوەی . و ھاڕێ گۆران عەبدوڵاڵ لەتەك ئەوانی دیكە، ڕێبوارانی سەر شەقامەكانی بۆ بەشداریكردن ڕاكێشدەكرد

كەسێك داخوازییەكان، گەیشتینە بەردەم تەالری پارلەمان و پاسەوانەكان و فەرمانبەران و ئەندامپارلەمانەكان، تووش ی شۆك بوون، 

دواتر پاگەندەیەك باڵوبووەوە، كە گوایە یەكێك لە شالیارانی . ھاتەخوارەوە و لەتەك دەستەی نوێنەرایەتی خۆپیشاندانەكە گفتوگۆی كرد

چەندێك ئەمە ڕاستبوو و بەو شێوە وترابوو، ". ئەگەر نان نییە بخۆن، با بڕۆن بیسكویت بخۆن "گوتوویەتی " میرایەتی فیفی بە فیفتی"

 .بەڵم لە چاپەمەنی چەپەكاندا زۆر جار لێدەدرایەوە نازانم،

 

دووەم، وەرگرتنی بەشە خۆراكێك بوو لە ڕێكخراوە بیانییەكان بۆ ئاوارەكان و ئێمەش لەتەك كۆمەڵەی ئاوارەكان، سەرپەرشتی 

خانووەك لە پشت فێرگەی  لە( شاپوور و قابیل)دابەشكردنمان كرد و شەوێك تا بەیانی بە ئامادەبوونی ھاوڕێیانی گیانبەختكردوو 

سەرەتایی ئەیوبییەی تەیراوا، خەریكی دابەشكردن و ئامادەكردنی بەشەكان بووین، بەیەكەسانی و تەنانەت تاكە یەك گرام برنج و شەكر، 

رە و بێكار و لە كۆتاییدا ئەوانەی كە سەرپەرشتیاندەكرد و بەخۆشیان ئاوا. ھەم لە دابەشكردن و ھەم لە بەفیڕۆداندا لەبەرچاودەگیردرا

برس ی بوون، وەك ھەر ئاوارە و بێكارێكی دیكە بەشیان بەركەوت، لە كۆتاتییدا، كە خەریكی پێچانەوە و ڕۆیشتن بووین، كەسێك ھات و 

گیان، وەرە من بەشەكەی خۆم بەتۆ " ... وتی من بەشم بەرنەكەوتووە، گەر یاداوەرییم باش كۆمەكم بكات، ھاوڕێ شاپوور یەكسەر وتی 

بەیەكەوە دەژین و ( دەستی بۆ ھاوڕێ قابیل ڕاكیشا)من لەتەك ئەم ھاوڕێیەم "ئەی خۆت كورم، لە وەڵمدا وتی "، كەسەكە وتی دەدەم

بەشە خۆراكی زیادەی پێدرابوو بۆ ( ٠٣)ھەڵبەتە ئەمە بێجگە لەوەی كە خودی كۆمەڵەی ئاوارەكان ". بەیەكەوە بەشەكەی ئەو دەخۆین

بەدڵنیاییەوە چ ئەو كات و چ ئێستا، ئەگەر ئەو . ران بە كەسانێك كە ھاتبوون و خۆراكیان بەرنەكەوتبوو خۆمان، بەڵم ئەو بەشانەش د

بەشە خۆراكە بدرایەتە دەست دەسەڵتداران یا یەكێك لە پارتەكان و ڕێكخراوە پاشكۆكانیان، ئەگەر دوو لەسەر سێیان بۆ خۆیان و خزم 

یادی ھاوڕێیان شاپوور و قابیل و ھەموو مرۆڤە پاك و ڕاستگۆكانی ئەو ڕۆژگارە . خۆیان دەدزی  و كەس و كاریان گلنەدایە، ئەوا نیوەیان بۆ 

سەخت و پڕ نەبوونی و برسییەتە، بە خۆش ی و مایەی ئاسوودەیی ویژدانیی بێت، بۆ ئەوانەی كە ڕاستگۆ و پابەندی ئەو پرنسیپاڵنە 

 .ماونەتەوە و ھێشتاكە خەبات بۆ ئەو خەونە بەرزانە دەكەن

 

 :عەبدوڵاڵ گۆران 

 ڕێكخراوەكەمان كە ،بكەم ڕۆژنامانە ئەو باس ی دەمەوێ  لێرەدا من ، ردك ێكارانب ەكێتیی كارەكانی بواری  زۆر لە باستان ئاكۆ سیروان هاوڕێیان

 :نەتەوەو كردو  باڵوی  جیاجیادا كاتی لە

 

 بە و بو  وەبەوال   ٧ ژمارە لە و باڵوكرایەوە ٢٩٩١ ئابی لە ژمارەی ینیەكەم هەبوو، (بێكاران دەنگی) بەناوی  ییەكەمانمانگ هەولێر بێكارانی یەكێتی

 ئەم سەرەتادا لە نووسەرانی دەستەی. پاشكۆیەك لێدەرچوو  چەند لەگەڵ ژمارەی ٢١ ئەم ئۆرگانە ،(كوردستان لە بێكاران یەكێتی) زمانحاڵی

 پاش(. عەبدوڵاڵ گۆران و محەمەد اسمج ، مەولود عەبدولرەحمان سلێمان، عەبدوڵاڵ چاوشین، جەمال)  بوون كەسانە

 چەندان و مارف سەالم ئازاد، ، فەرەج فەرهاد ؛ماون  لەیادمدا كە هاورێیانەی لەو، بەشداربوون سلێمانیش هاورێیانی ،سەرتاسەریبوونەوە

 لە بێكاران اوانیڕ هەڵسو  زۆربەی نووسین وەكو. بوو  من شانی لەسەر ژمارەكان هەموو  تایپكردنی. نووسین وەك زیاتر بەڵم تر، هاورێی

 . (بێكاران دەنگی) ژمارەكانی ئەرشیڤی بۆ  بگەرێینەوە زیاتر زانیاری  بۆ بارەوە لەو دەكرێت هەواڵدا بەشداردەبوون، دارشتنی و نووسین

 

 

 

 

 

 

 ئایار بەرەو



 

 
 

 تریش ی ژمارەیەكی ندچە پاشان دەرچوو، ژمارەی یەكەمین ٢٤/٤/٢٩٩٠ لە. دەرماندەكرد ئایارەوە یەكی مەراسیمی كۆمیتەی بەناوی 

 ابردوو ڕ  ساڵی شێوەی بەهەمان ٢٩٩٤ نیسانی لە(. گۆران ، سەڵح ، یوسف: ) كەسانە لەم پێكهاتبوو  بەرێوەبردنەكەی دەستەی. بەدواداهات

 (. گۆران سەردار، ، عەبدولرەحمان:)كەسانە لەم پێكهاتبوو  ێوەبردنەكەیڕ بە دەستەی ئایارماندەركرد، بەرەو

 

 شاندانخۆپی هەواڵنامەی

 

 چەندكە  ،دڵنیانیملەوە . بكرێتبەرپا بریاربوو  كە ٠٩/٦/٠٩٩١ خۆپیشاندانی بە بوو  تایبەت دەردەكرا، سلێمانییەوە بێكارانی یەكێتی لەالیەن

 دەستەی( عەبدولرەحمان كاژاو، ئەنوەر، سەڵح،) نووسەرەكانی. باڵوكرایەوە ٠٠/٦/٠٩٩١ لە ژمارەی یەكەمین بەڵم لێدەرچوو، ژمارەی

 . دیارینەكرابوو  بەرێوەبردنی

 

 كرێكاران ڕێگای

 

 
 

 تری  ڕێكخراوەیەكی چەند یەكگرتنی ئەنجامی لە ١/٧/٠٩٩١ لە ڕێكخراوە ئەم بوو،"( فیدراسیۆن "كوردستان لە كرێكاران یەكێتی) زمانحاڵی

 ناوی  پێیەی بەو ەوە،نكراباڵو  ٢٩٩٤ بەری نۆڤەم لە (كرێكاران ێگایڕ ) ی١و٢ ژمارە. پێكهات ڕێكخراوەیە ئەم بێكاران یەكێتی لەگەڵ كرێكاران

 عەبدولرەحمان كاك سەرنووسەرەكەی بەڵم پێكهاتبوو، كێ لە نووسەرانەكەی دەستەی لەوەی دڵنیانیم ،نەنوسراوە نووسەران دەستەی

  . بوو  مەولود

 

 

 

 بەش ی حەوتەم



 

 

 ۆن؟چ و كێ و ی كه بكرێن، تیرۆر  و  نجه شكه ئه ڕاونان، زیندانی،  ڕێكخراوه م ئه نگرانی الیه و ندام ئه ، ڕوویداوه كات هیچ ئایا

 

 : عەلی سیروان

 ستگیركردنی ده فیەل مه.  وه ته بونه تیرۆر  ت نانه ته و  نجهەشكەئ و گرتن ش یو تو  كانییەت نوێنەرایه ی لیژنه ندامانی ئه وام رده به ڵێ، به

  به پێویستی  پێموایه من ۆرن ز   ونده ئه  ته حاڵه م ئه  وه. بوو  پارتی و یەكێتی ئاسایش رمی گه فێكی له وام مه رده به ،بێكاران ڵسوڕاوانی هه

 .  یه هه ڕووداوەكان وردی  دیكۆمنتیكردنی

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 وەك هەروەها. دەبوونەوە ترساندن و ھەڕەشە و سووكایەتی و زیندانیكردن ڕووبەڕووی  شارۆچكەكاندا و شار لە هاوڕێیان زۆربەی بەڵێ،

 نیوەڕۆ  بەڕۆژی  سمیڵ ارۆچكەیش لە یەكەم شاعیر، عەلی بەكر ،( ئارام بە ناسراو) عومەر نەزیز گیانبەختكردوو  هاورێیانی وتم پێشتر

 دەسەڵتدارانی لەالیەن جار چەند پێشتر و فڕێدابوو  ئێسكەكانیان سمێڵ دەرەوەی لە سوتێنراوی  بە ڕۆژێك چەند پاش و فراندیان

 ئاوارەكاندا و بێسەرپەنایان جەماوەری  خۆپیشاندانی ەلبوو، كە ( بەكر عەلی)ھۆنەری بەشمەینەتان  دووەم لێكرابوو، هەڕەشەی ەوە(سمێڵ)

 هەڕەشەی ـانییەوەێمسل شاری  كاتی ئەو دەسەڵتدارانی لەالیەن و كرابوو  زیندانی پێشتریش ڕۆژ چەند و لێكرا تەقەی خەڵك لەبەرچاوی 

وونی چەند جارەی كۆمەلێك ھاوڕێ، كە ئەمە بێجگە لە زیندانی ب. پەكبخات خۆپیشاندانەكە و نەكات ەاندانشخۆپی بەشداری  تا لێكرابوو 

 .پێشتر ھاوڕێ سیروان ناوی ھەندیكیانی ھێنا

 

 :عەبدوڵاڵ گۆران 

 .من قسەیەكی زیاترم لە قسەكانی ئێوە پێنییە

 

 هێنا؟ ستده ده به نجامێكتان ره سه چ و كرد چیتانده ، وه بوونه ده ترس ی مه و توندوتیژی  و ڕێگری  ڕووی  ڕووبه  كه كاتێك

 

 :عەلی  سیروان

 ر هه ئازادكردنی وڵی هه بێكاران كێتی یه كانیییەند وه په ی ڕێگه  له دواتر ،ست به ده بێكاران توانای  به پشتمان و كرد ده خۆمان  له رگریمان به

 چۆكی زیاتر مانی خۆ ناوخۆ  ڕی  شه  ئێمه. بووین ردارنه ستبه ده خۆمان كانی ئامانجه  له رگیز هه ڵم به.  كرابایهبسگیر ەد  كه ،دا ده كمانیەهاوڕێ

 . داینێداپ

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 ،وخۆێن جەنگی و بێكاری  و برسیەتی كاتەدا لەو بەڵم بێتەبەرچاو، ناواقیعی كەمێك ئێستادا لە ڕووبوونەوە ڕووبه شێوازەی ئەو لەوانەیە

 پیاوانی ڕووبەڕووی  و هەنگاومانناوە مەرگ بەردەم تا زۆرجار و لەبەرچاونەدەگیرا مەرگ لە سڵكردنەوە و خەڵك بینەقاقای نابووە دەستییان

 .گرتووە دەسەڵتدارانمان یەخەی و بووینەوەتەوە دەسەڵت

 

 :عەبدوڵاڵ  گۆران

 و اونانڕ  تا ٠٩/٦/٠٩٩١ لە خۆپیشاندانكردن بۆ دانمانبریار  بەرامبەر لە هاوڕێیانمان زیندانیكردنی و ڕفاندن و ھەڕەشە لە هەر ئێمە

 لە پارتی و یەكێتی شەڕی  دژی  خۆپیشاندانەكەی لە لێمان تەقەكردن دەگاتە تا و هەولێر نەسیجی كارگەی لە راوانمانهەڵسو  زیندایكردنی

 دروستكردنی بۆ هەوڵدان دوو  دبلۆماسییەت، و گفتووگۆ رێگای یەك دەگرتەبەر، ڕێگامان دەسەڵتدا دوو  لەبەرانبەر هەمیشە ئێمە هەولێر،

 . ئەوروپا كرێكارێیەكانی ڕێكخراوە و مرۆڤ مافی ڕێكخراوەكانی ئاگادركردنەوەی پیشاندان،خۆ  وەكو جیاواز ڕێگای بە فشار

 

 بوو؟ نه  كه ڕێكخراوه یپووكانەوە و الوازی  هۆكاری   جەنگە، و ئه ئایا ڕوویدا، دا ڕێكخراوه و ئه نی مه ته  له بڵیین ڕاستر یا ن مه هاوته وخۆێن یجەنگ

 



 :عەلی  سیروان

 حزبی ردوو  هه ی شەڕ   وهێچەوانەپ  به ڵكو به .بێكاران كێتی یه ی وه كانهو پو  ی مایه  تهوەبو  ناخۆ ڕی  شه ك یه وه لێكدانه چی پێی به اكوێد  له نازانم

  كه ،خسابوو  ڕه بۆ لیان هه باشترین وان ئه  به ر سه كانی ڕێكخراوه و پ چه. دروستكردبوو  دا كه گۆڕپانه  له سیاس ی كی بۆشایه، ڵتدار سه ده

  وه بێته توندتر ڕهاتوو  شه به پارتی دوو  ر هه ی وو ڕ  بهو ڕو  ،وه یهو نابو  ناخۆ ڕی  شه  كه ،رجێك مهو ل هه دژی   له ڵكی خه تی زایه ناڕه و  خنه ڕه ی ئاڕاسته

  ڕێكخراوه  له زۆرێك لەگەڵ (نبێكارا كێتی یه)  یهیناوخۆ   ڕه شه و ئه تای ره سه  له  بۆیه ر هه.  ربگێرێت لێوه یسوود كۆمەڵگە پی چه قازانجی  به و

 ڕۆژ م كه یه  كه، نجامدا ئه خۆپیشاندانیان  ڕۆژه ندین چه ی ماوه بۆ ولێر هه شاری   له سیاس ی نێكی الیه ند چه و كانییەپ چه  یهیر  ماوه جه

 ك یهەدژب  نده رچه هه ، وهەكرد ڵك خه  له ستیان ده پارتی و تیێك یه كانی هێزه ڵم به ،بوون  ندانهاخۆپیش و ئه ی ئاماده بێژومار ێكی رەماو  جه

 سڤیلیان ڵكی خه  له  رابریند و كوژرا ندین چه و استر پا نه ڵكەخ  له ستیان ده   بۆیه ،بوون  ره به ك یه ، ئەوانڵكی خه  به دژ ڵم به ،ستابوون وه

 ڵك خه بۆ  قسه ی سانه كه و ئه ری  نبهیم بوو  رارەق ئەوەیلەبەر  ،بوو  اور ژ ێپێشداڕ  له پیالنێكی خۆی   ڕوداوه و ئه. ولێر هه شاری  سیمای  كرده

 ،ك بینایه رووی  سه گۆڕا  كه نبرهیم شوێنی كورت كی یه ماوه  به  وه ئه پێش ڵم به. تبێ ئاشتی كۆتری  گۆڕپانی  له ڕوو سیروان ی جاده  له ،ن كه ده

 هاوڕێ ،مابێت بیرم له ی ندهەو  ئه  كه ره مینبه  له ،بوون  وه ره سه له ی وانه ئه  دیاره ،بوو  رزاران قه ی چایخانه و سیروان ی جاده  له ڕووی   كه

  گوله شاپوور هاوڕێ كانی قسه واوبوونی ته دوای ر هه ڵم به. نبوو  پشتیوان دكتۆر و  نەس حه  كاوه و دو ولو ەم عبدولرحمان ھاوڕێ و شاپوور

 شێخ ی جاده  له كان قه ته موو  هه  ،مه هه  ڕوداوه و ئه بۆ من  كه ،كەی وه لێكدانه ی هۆ  به  دیاره .باری  ڵكدا خه ر سه به باران ی ڕێژنه ك وه

 ی ڕێژنه لەنێو  یه خوێناوه  ڕۆژه و ئه. بپێكرێت تا ،بوو  نه ئاسان  كهەكردن قسه كۆی ەس شوێنی  بۆیه ن،هات ده ڵك خه ڕووی  رەو به  وه یهڵیچو 

  له قلێدان شه  به و زۆر  به  كه ،م بیرناكه له( پشتیوان دكتۆر ) یوێرانەب ڵویستی هه میژوو  بۆ .ایهاتكۆت و وه گواسته ده كانمانەدا بریندار  هـللگو 

 ڕێپیوانێكی ستاینەو  نه ر هه  ئێمه دواتر كانی ڕۆژه ڵم به.  وه هنبگواز  كان بریندارهو  بێن  لەگەڵماندا ی وه ئه بۆ  ،قامه شه ر سه و ئه كانی یاره سه

 ڵك خهدواتر  ،ڕاویاننا رد به  به ڵك خه ،بكات ڵك خه بۆ  قسه ویستی  رختیا به ال مه پارێزگا م رده به لهكاتێك ت  نانه ته  كه ،ڕێكخست مان دیكه

 چندینو   ڵكه خه  وه له  وه ستیانكرده ده ،دوو  و س ێ بێ شیراتۆن  بینای  له پارتی كانی پێشمرگه ڵم به ،شیراتۆن  بینای و دوو  لقی  روویانكرده

  ،وه خواره  بهێنێته بیناكان سەر له  كدرانهەچ و ئه موو  هه ویستی  كه ،بوو  ك یه وه بزوتنه پێش له نابێكار  كێتی یه  بۆیه. خوێنكرد یڵتان خه سیان كه

 .       ركوتكرد سه ی ته كه ره حه م ئه  دڕندانه زۆر پارتی ڵێم ده مێژوو  بۆ بەڵم

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 یەكێتی و بوو  جەنگ دژایەتی بێكاران یەكێتی خەباتی مەیدانەكانی لە یەكێك چونكە بوو، بێكاران یەكێتی كانەوەیو پو  ری هۆكا بڵێم ناتوانم من

 و سەربەخۆ كاری  پارتی و ئاوارەكان كۆمەڵەی كە رێهەول شاری  اندانەكەیشخۆپی نموونە بۆ بوو، جەنگ دژی  بزووتنەوەی كۆڵەكەی بێكاران

 حزبی) وەك كیێئۆپۆزسیۆنگەل بەڵكو كرد، تەنگەتاو دەسەڵتی تەنیا نەك داكرد،ێت بەشدارییان و ەرانڕەنجد انیشەڕ تێكۆ  ڕێكخراوی 

 گەورە ئەوەندە خۆپیشاندانەكە. بكات اندانەكەشخۆپی دژایەتی و دەسەڵت سەنگەری  بچێتە بوو  ناچار كە ،كەلێنێكەوە خستنە ش ی(شیوعی

 و كوژرا و كرد خەڵك لە تەقەیان جیاجیاوە شوێنی دوو  لە( پارتی و یەكیتی) رشەڕكە پارتی هەردوو  چەكدارەكانی كە بوو، جەماوەری  و

 پێگەخوازیی و چەپەكان شەڕەدەنووكی وتم پێشتر وەك. هاتەوە بەبەردا گیانی بێكاران یەكێتی پێچەوانەوە بە. لێكەوتەوە زۆی بریندارێكی

 .بوو  ڕێكخراوە ئەو مردنی و كانەوەو پو  هۆكاری  گەورەترین پارت، بۆ پاشكۆكردنی و ڕێكخراوەكە قاڵبدانی لە و یەكانڕامیاری ڕێكخراوە ئەندامانی

 

 : عەبدوڵاڵ گۆران 

 دكتۆر  و رو شاپو  قسەكردنی پاش و كۆبوینەوە باتا جادەی لە یەكەم خۆپیشاندانی. ڕاستبكەمەوە سیروان بۆ لێتێكچوونێك پێمباشە سەرەتا

 بریاری  لەوێدا و خۆپیشاندانەكەوە پەیوەستبوون بە تێكۆشان و كار پارتی برادەرانی اتەداك لەو هەر ،تر هاوڕێیەكەی چەند و پشتیوان

 لەو بەڕێكەوتن،كە پارێزگار بینای الی بەرەو جەماوەرەكە بەڵم. پێهێنرا كۆتایی یمبەرەس نەوەكەو كۆبو  و درا تردووا ڕۆژی  بۆ خۆپیشاندان

 رۆژی  دووەم لە. كرد ئامادەبووان بۆ قسەی بەختیار مەال بوو ە ئەو  بوو، دابینایەكە وێلەن كوردستان بەرەی كۆبونەوەی كاتەدا

 . كرا خەڵك لە تەقە خۆپیشاندانەكە

 

 ڕۆشنە ئەوە بەڵم ڕێكخراو، وەك هەبوو  كێشەمان ئێمە ڕاستە بڵێم، ەوە(سیروان و ئاكۆ) هاورێ سەرنجی پێچەوانەی بە دەمەوێت لێرەدا

 و تەقەلێكردنە ئەو هەر. دێتەئاراوە سەركوت و پێدەكرێت انپاشەكشەی خەڵكیش كانیییەداخواز  وەبەدڵنیایە هەبێت شەڕ شوێنێك لەهەر

 تەواو، هەیە دیموكراسییەی تۆزقاڵە ئەو و خۆپیشاندان ئیتر كە ،خەڵكۆ ب بوو  پەیامە ئەو ،خۆپیشاندانەكە دووەمی ڕۆژی  خەڵككوشتنەی

 داتەقەكردنە لەو شەڕكەر بەرەی هەردوو  ئەوكاتە بەڵگەسەرەتاییەكانی بەپێی دیاربوو . وەدەدەینە داخوازێكانتان بە وەڵم بەتەقە مڕۆوەئە لە



 . بەشداربوون

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

ببوورە ھاوڕێ گۆران، من مەبەستم ئەوە نەبوو، كە جەنگ لە قازانجی بزووتنەوەی بێكاری بوو یا دەبێت، مەبەستم ئەوە بوو، كە یەكێتی 

بەشداری . ەباتی دژی جەنگدا بوو و خودی ئەم ھەڵوێستە ئەوەندەی دیكە لەالی خەڵك خۆشەویستتری كردبێكاران لە ڕیزی پێشەوەی خ

ھەزاران كەس لە گردبوونەوە و خۆپیشاندانەكانی ڕۆژی یەكەم و دووەمیش نیشانەی دژی جەنبوونی خەڵك و متمانەی ئەو خەڵكە 

 .ھیچ الریم لە بۆچوون و گێڕانەوەكەت نییە. انی دیكەناڕازاییە بوو بە یەكێتی ىێكاران و ڕێكخراوە بەشداربووەك

 

 
 

 ی ره به دوو  ر سه به كان شاره و ك ڕه گه و خێزان ت نانه ته و كانی ڕامیارییه  هێزه و كوردستان رێمی هه وخۆداێن یجەنگ می رده سه  له زانین، ده ك وه

 بوو؟ نه ییدا ناوچه و شاری  ئاستی سەر له  كه ڕێكخراوه كانی ڕیزه نیلێكترازا یا شبوون دابه هۆی  جەنگ ئایا شبووبوون، دابه ردا ڕگه شه

 

 :عەلی  سیروان

 .خێر نه ،بێگومان

 

 : عەبدوڵاڵگۆران 

ڕەگوڕیشەی قوڵیان هەبوو، بۆ خۆیی لێكترازانی زۆر  شەڕی دوو حیزبی كوردی، كە لە ناو خێزان و گەڕەك و شارەكاندا. شەڕ، یانی كارەسات

ا هێنا، ئەو لێكترازانانە لە كوردستان كاریگەری لەسەر ناوچە و شارەكانیش دانا، ھەروەھا هەتا ئەمڕۆش بەردەوامی گەورەی لەگەڵ خۆید

بەڵم بەو پێیەی هەڵسوڕاوان و ڕێكخەرانی بزووتنەوەی بێكاران لە ژێر هەژموونی چەپدابوون، نەك هەر نەبوونە بەشێك لەو . هەیە

لە سەرێكیتریشەوە زۆربەی هەرە زۆری بنكەكانی . بەڵكو دژایەتی تووندی ئەو شەڕەشمان دەكرد دابەشكردنە كۆمەڵیەتی و ناوچەییە،

 .لە ناوچەكانی ژێر دەسەڵتی یەكێتیدابوون( یەكێتی بێكاران لە كوردستان)

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 دەرەوەی دیكەی كرێكارییەكانی ڕێكخراوە و ئاوارەكان كۆمەڵەی و بێكاران وەك ڕێكخراوەكانی و هەشتاكان كۆتایی چەپی جەنگەدا لەو نەخێر،

 پارتە و جاران كوردستانی بەرەی لەتەك ئاوایان پەیوەندییەكی بنەڕەتەوە لە هەر چونكە نەبوون، دەردە ئەو تووش ی دەسەڵت

 و پارتەكان ەب كخراوەییەوەڕێ موچەی و كار مۆڵەتی بەهۆی  كێبەجۆر  كە دەگرتەوە ئەوانەی دابەشبوونە ئەو. نەبوو  دەسەڵتدارەكان

ڕێكخراوی ) بەناوی  دیكە ڕێكخراوێكی دروستبوونی دواتر و بێكاران یەكێری  ەكانیڕیز  نێو جیابوونەوەی. بەسترابوونەوە ەوەدەسەڵت

 اری ك كە بوو، چەپەكان یەڕامیاری استەر ئا پاوانخوازیی بەڵكو نەبوو، سەرەكی هۆكاری  بەڵم هەبووبێت، دەرەكیی دنەدەری  ئەگەر ەوە،(بێكاران

 و بەپیالن كە هەبوون، بێكاراندا تیێیەك لەنێو( ییكرێكار  كۆمونیزمی) زاڵ استەیر ئا دەرەوەی لە چەپ كەسانێكی. جیابوونەوە كێشایە

 ڕێكخراوەكانی لەنێوان دا(بێكاران یەكێتی) لە باسكردنیان پێش بڕیارەكان و شنیارێپ لە زۆرێك و كەناگیردەكران ئامادەكراو پێشتر بەرنامەی

من بەخۆم كاتێك، كە  .دەكرا خەڵكی بە كە ،بوو  گورگانە پرسە تەنیا و یەكالییكرابوونەوە پارتەكەیاندا لە دواتر و استەیەر ئا بەو رسە

بنكەی یەكێتی بێكاران لە سلێمانی لە نزیك گەراجی دارەسووتاوەكە بوو، لە ھەولێرەوە چووبووم و بەشداریم لە كۆبوونەوەیەكیاندا كرد و 



ڕەوتی كۆمونیست و یەكێتی خەبات و  سەرنجی )ڕەوتی كۆمونیزمی كرێكاریی  و بەدیمكرد، كە ھاورێیانی ھەر س ێ ڕێكخراوە  ئەوەم دیت

ھەرچەندە لەنێوان خۆیاندا لەسەر ڕابەرایەتی و ڕابەربوون شەڕەدەندووكیان ھەبوو، بەڵم كاتێك كە ھاورێ فەرھاد فەرەج یا ( كرێكار

یدی شەڕەدەندووكەكەی خۆیان دەخستە ئەو الوە و بێ س ێ و دوو دژایەتی بۆچوونی ئەندامانی یەكێتی حاجی ئەنوەر قسەیاندەكرد، ئ

بەپێچەوانەوە لە . ھەر ئەو جۆرە ھەڵوێستوەرگرتن و ڕەفتارانە بوون، كە بوونە ھۆی لێكترازان. بێكارانی دەرەوەی ڕەوتەكەی خۆیان دەكرد

 .ەڵوێستوەرگرتن و بەرخوردێك كە من لە سلێمانی دیتم، لە ھەولێر ھەرگیز نەمدیتبوو ھەولێر وەھا لێكتارازانێك ڕووینەدا و وەھا ھ

 زەمینەی كە بوو، ئەمەش هەر. دروستدەكرد كەدی ئەوانی الی ولەسەرنانیاڵ ك بە هەست و متمانە نەبوونیو  بەدگومانی وەھا كاركردنێك

 بێكاران یەكێتی الوازكردنی بۆ كاریان پالنەوە بەكە  هەبووبن،  نێككەسا جیابووەكاندا لەنێو كە لەوانەیە. دروستكرد جیابوونەوەكەی

 ڕێكخراوە پاوانگەریی و بوو  ڕێكخراوەكەدا منداڵدانی لە گەرای بەڵكو بەدەربوو، ئەوان توانانی لە جیابوونەوە ئەو زەمینەی بەڵم كردبێت،

 یەكێتی لە كە ،ڕەخنە هەمان ئێستاش و كات ئەو من. هاندا دیكە ڕێكخراوی  پێكهێنانی و جیابوونەوە لە بیركردنەوە بۆ كیڵخە ەكان،ڵزا

 ،خستەڕوونەئەو بەربەست و چەقینە  ئەلتەرناتیڤیانئەوانیش  ونكەچ جیابووەوە، لێی كە هەبووە، ڕێكخراوەشم لەو هەمبووە، بێكاران

 و سەر كاركردنی و بڕیار شێوازی  هەمان و تنڕێكخس( هەرەمی) قوچكەیی پێكهاتەی بنەمای لەسەر دایك، ڕێكخراوی  شێوەی بەهەمان بەڵكو

 وازی ێش و چنبدەر  لینینیستی شێوە دێمۆكراتیانەی-سۆشیال ڕێكخستنی چوارچێوەی لە نەیانتوانی ئەوانیش. دروستكردەوە خۆیان خوار،

 ئەوا جیانەبوونایەتەوە، شئەوانی ئەگەر ،من بەبۆچوونی بۆیە. ئافرێننیا ئاسۆیی ب خوارەوەرا لە جێبەجێكردنی و بریاردان و ڕێكخستن

بە داخەوە لە ] ماوەیەك پاش ئەوانیش چونكە. كۆتاییدەهات كانەوەو پو  هەر بە (یەكێتی بێكاران لە كوردستان) ڕێكخراوەكە سەرەنجام

  .كانەوەو پو  بێكاران یەكێتی پاش یا پێش [نییە لەبیرم دائێستا

 

 

 بەش ی ھەشتەم

 

  كه بوون، چی  شێوازانه و ئه رگرت، وه  وایه ناڕه  جەنگە و ئه ر رامبه به ڵوێستێكی هه چ( كوردستان  له بێكاران كێتی یه) بارێكدا ها وه  له ، باشه

 كردن؟ پێده یجەنگ تی دژایه

 

 :عەلی  سیروان

  دوو  ر هه  هل كۆمونیست حزبی ڵسواڕانی هه لەنێو  هیجیاوازی م ئه. نبوو  هه جیاواز ڵوێستی هه سلێمانی دوو  و ولێر هه شاری   له تادا ره سه  له

 و كێتی یه وانێن ناكۆكی پكیۆ تر  ئایار ی1  له زیاتر  كه دا،ناخۆ  ڕی  شه تای ره سه  له. .كرا كار جیاواز ڵسوڕانی هه جۆر  دوو   به  كه  ،ئاراوه  هاته  شاره

  له  وه دروستكردبوو  كیان یه كۆمیته كۆمونیست و حزبی و كانییەر  ماوه جه  ڕێكخراوه  كه ،دائایار  كی یه راسیمی مه  له. ستیپێكرد ده پارتی

  عالیاتانه فه  و له كێكەی ،بوون هه جۆر  جۆرا تی عالیه فه دا راسیمه مه و له. گێڕا مان راسیمه مه و ئه ،ولێر هه شاری   له ند گڵكه ی باخچه

 ربوو  به له وزیان سه نگی ڕه  كه تێمێك وانێن له بوو  كییەیار  ی كه ناوەڕۆكه ڵم به ،بیر  ێتەنای ناویم دایڕشتبوو  ئاكۆ هاوڕێ  كه ،بوو  ك ریه شانۆگه

  بكردایه گۆڵیان كان وزه سه جل كاتێك ر هه  مه بێره  له ئێستاش. ربوو  به له سووری  نگی ڕه نابژیوانێش  و ربوو  به له ردیان زه گین ڕه یكەد تیمێكی  و

 كاتی رحاڵ هه به. .ڵیان هه  بووه ده كانییەپارت  بكردایه گۆڵیان كان رده زه ر گه ئه ، ھەرواشبمانخۆن  نریكبوو ەخ یەكێتی الینگرانی

. شێوە مان هه به كانیشیەپارت  دیاره ،ڕێ  وتنه كه ولێر هه شاری  بازاڕی  وه ره به هوش و هاش  به كێتی یه نگرانیەالی ئیتر ،واوكرد ته مانیەیر  شانۆگه

 كۆمونیست حزبی لی حهەم ی كۆمیته و ولێر هه شاری  كانیییەر  ماوه جه  ڕێكخراوه. ستیپێكرد ده  كه ڕه شه ڕۆژێك ند چه دوای رحاڵ هه به

. شداربوون لەگەڵمان به ،بوو  رپرسیان به الق حه دەمەمح  كه(  كوردستان خۆی  ربه سه كاری  پارتی)  كه ،ڕێكخست هێزمان به زۆر ڕێپێوانێكی

 جارێكی واترد ڕۆژی . برینداركرد و كوشت یانس كه ندین چه پێدا م ماژه ائ پێشتر ك وه  وه كرده ڵك خه  له ستیان ده پارتی و كێتی یه  ڕۆژه و ئه ڵم به

  كه بەڵم. ڵك ڕایكرد خه ستی رده به له ختیار به الەم بوو   وه ئه ،شداربوون لەگەڵمان به زۆر ڵكیكی خه  كه ،كخستێڕ  ترمان ڕێپێوانێكی تر

. باران گوله ینەڕێژ  ردست هب  وتنه كه كەدی جارێكی وێ  له ،ڕێ  وتنه كه شیراتۆن  بینا  و ره به ،وونچر  ده  ئێمه ستی ده له خۆی  تییەو  فه عه  به ڵك خه

 حزبی لی حهەم ی كۆمیته و كانییەر  ماوه جه  ڕێكخراوه موو  هه و سلێمانی شاری   له بێكاران كێتی یه انییھاوڕێ  ستمهەب مه ی وه ئه رحال هه به

  ەو  ئه  و جۆره به ویستیان كان نه الیه لەگەڵ ندیگرتن یوه په ی ڕێگه  له تی برایه ئاشتی ی كۆمیته دروستكردنی به ستان هه سلێمانی  له كۆمونیست

 قڵشت ی مایه  بووه نه  كار ی هیجیاوازی م ئه ڵم به.  وه شیمانبوونه په  كاره و له خۆشیان دواتر  و بوو   ئێمه ی خنه ڕه ی جێگه  كه ،گرن بڕا ڕ شه

 بەڵم ،كرێت ده پێشوو  كانی نهاڕ ڵسو  هه و داوو ڕو  باس ی كات ۆرز  یان یش ماوه م ئه تا  ئێستاكه تاكو.  یره سه پێم زۆر ی وه ئه ڵم به ،دروستكردن

  كه  ،وه بوه لێده گرنگی زۆر ئاكامی  بكرایه سلیمانێش شاری   له ر گه ئه ،سازدرا ولێر هه شاری  له  كه ی یهەر  ەوگ  خۆپیشاندانه  و ئه تێكشەڕ   به



  كاوه ود،و ولەم حمانەڕ  ،عبدالقادر شاپوور)  انیھاوڕێ ك وه چاالكی امیند ئه ڵیك كۆمه كبوو یر ەخ  كه حاڵێكدا  له م ئه ناكرێت، ەزند مه

 . .  تیابچن موویان هه اناردوت ی نصهەم  له بوون وهو ر  سه   له  كه ،بێتمابیرم  له من ی ندهەو  ئه(  عەلی  نادیه پشتیوان، دكتۆر  ، نەس حه

 

 
 

 :عەبدوڵاڵ گۆران 

 خەڵك لە تەقە سەالم كۆتری  الی یەكەم ڕۆژی  خۆپیشاندانی بكەمەوە، چاك سیروان هاورێ ۆب ئەوە مێژوویەوە ڕووی  لە دەمەوێت سەرەتا

 پێش نەو بو و چو  یەكێتیبوون زۆربەیان كە خەڵك كۆمەڵێك ەخۆپیشاندانەك تەوابوونی پاش یەكەم رۆژی  بەڵم بوو، دووەم ڕۆژی  بەڵكو ،نەكرا

 . ونو بوو ب بریندار كەس دوو  یەك و كردبووەوە خەڵك لە دەستیان ئەوانیش بۆیە هوتافكێشان بە پارتی دووی لقی

 

 چونكە ،نەكەین خۆپیشاندان كە ،داوامكرد باڵ لیژنەی ئەندامی ەك، ھەروەھا و نەبوو  خۆپیشاندان بە وامڕ ب داڕۆژگارە لەو خۆم من

 و كۆر  و نووسین بە شەڕە ئەو انەوەیدژوەست لە سەرباری  ناوخۆدا شەڕی  لەكاتی ئێمە. بوون خۆپیشاندان لەگەڵ زۆرینە بەڵم لێماندەدەن،

 حزبی سەربەخۆ، كاری  پارتی عێراق، كرێكاری  كۆمونیستی حزبی كوردستان، ئاوارەكانی كۆمەڵەی لەگەڵ بەشداری  بە كۆبوونەوەكانمان،

 لە ناوخۆ ی شەڕ  بە دژ شكۆدارمان خۆپیشاندانی دوو  ٧/٣/٢٩٩٤و  ٦/٣ لە ، ی ڕەنجدەرانتێكۆشان ڕێكخراوی  و كوردستان زەحمەتكێشانی

 بنكەی الی مۆدێرنانە زۆر بەشێوەكی و ئامادەبوون خەڵك هەزار پێنج لە زیاتردا خۆپیشاندانەكە ۆژی ڕ  دووەم لە. هەولێر بەرپاكرد شاری 

 بۆ قسە نالیەنەكا نوێنەری  لەوێدا هەر بریاربوو  وەستا، سەالم كۆتری  الی و تێپەری  دا(ئەڵاڵ شێخ) بازاری  بەنێو و دەستیپێكرد بێكارانەوە

 ،وەخۆپیشاندانەكە بەرێوەبردنی لیژنەی لەالیەن داخۆپیشاندانەكە لە بەشداربوو  الیەنەكانی ناوی  خوێندنەوەی پاش. بكەن خۆپیشاندەران

 حەمید و ئەمین حەمەد خەلیل خالد) ناوەكانی بە هاوڵتی دوو  لەوێدا هەر و بیكەیس ی گولەی دەستڕێژی  بەر ەندرا خۆپیشاندەران لەپڕ

 سوارە مەعروف ، قادر قاسم عومەر عەبدولجەبار، ئەنوەر جەوهەر ، مامەند سۆفی خزر  ، ساڵح رەفعەت)  و دەستدا لە گیانیان( نحوسێ

 خەڵتانی خۆپیشاندەران كە كاتەدا لەو هەر دەڵێم ئەوە مێژوش بۆ. برینداربوون یسەختبە( حوسێن جەعفەر جەوهەر و مەولود

 . قەڵەمدا لە ئاژاوەگێڕ بە خۆپیشاندەرانیان ئەحمەدەوە كەریم كاك زمانی لەسەر و هەولێر لە شوعی حزبی رادیۆی  ، خوێنكرابوون

 

 :عەلی  سیروان

 ،چوبێتكتیلێ شتم كندێ دا ههكر ڕوداوێ سه ساڵ به 91  رێت دوای زیاتر لهك ده.  یه ڵه هه  وه ی ئه وه ردنهكگۆران بۆ چا ھاوڕێخۆش ست ده

ی  وه كردنهد زره مه رن بۆ ده دهتی یارمه  كه ن،الی تۆ پارێزراو   اران لهكانی بێك ۆمێنتهكدی  زۆریش له  دیاره. یان بوه هامكام ڕۆژ پێش كی  وه ئه ك وه

 ،و لقی دووی پارتی ڕۆشتوون ره تی بوون بهێك ی یه زۆرینه  هك كانێكڵ م خه كه ۆژی یهڕ   كه ،ی تۆ و تیبینیه ت به باره ڵم سه به. انكییەر  وه بیره

لفزیۆنی زاگرۆس تێدا  و بینایه قوتابیانی پارتی و ته ئه  اتهكو  ئه  هك)  وه بینای شیراتۆنه نێوانی  ناوچه  له  هك  یه وه ویش ئه ئه.  یه م ههكرنجێ سه

ی  هكڵ و خه ر ئه هش ه هكڵ و خه ئه  ە، لقی دوو   له ك نه، راك كڵ خه  له  قه ته ،بارگای حزبی شیوعی بوو   هكۆن كای كندی و بینای سه( بوو 

كم بۆ حساسێیشداربووم هیچ و ئ ی به سانه هكو  بووم له كێكەڕۆشتن من خۆم ی و بینای شیراتۆن ده ره به ،م پارێزگا بوو  رده به

ڕۆشتن و  وی ده فه عهزۆر  بەڵكو  ،ی پارتیبنكەكان  نه هك وو دهڕ    وه هكرامێ مه  به  ن وبتیێك یه  به ر سه  هكڵ م خه ی ئه زۆرینه  هك ،بوو  نهدرووست

  له  و وه خواره  وه ان بێنهكری بینا ر سه سه  له  رگه پێشمه  هك ،ردك دوایانده  و نبوو  شەڕ ردنی كسواڕێ  ت به باره انیش سهك ر دروشمه هه

 ،وێرم ناپارێزمك ،لم ن شهی بارا ژنهێك ڕ  وه  اكندی بینای شیراتۆن و بینای سه نێوانزۆنگی   وتم له ك وه بەڵمر،  ده ڕ بێنه تی شه حاڵه

  هك (زیتونه)ناو هۆتێل   عات له نیو سه  ی زیاتر له ی زۆر بۆ ماوهكێكل ڵ خه گه ت له نانه ته .باراند راندا ده ر خۆپیشانده سه یان بهەكفیش



هیچ   و   وه شایهك كڵ خه  ەیداو ەس  و ره به م هۆڵی میدیا رده ی به ی جاده ئاراسته  دواتر به. خۆمان پاراست ،ر بینای شیراتۆن بوو  رامبه به

و الی بینای  له كتۆزێ   ،ان بوو كی ئیس ر جاده سه  له  بنكەكەی  كه ،كل بێت بۆ خه وەوە(لقی دوو )بینای   له ، كەردك م تیبینی نهكردنێك قه ته

 .بوو   وه(اهۆڵی میدی)

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 ڕێكخراوی  و ژنان سەربەخۆی  ڕێكخراوی  و ئاوارەكان كۆمەڵەی) دیكە ڕێكخراوەكانی و چەپەكان ڕێكخراوە وەك بێكاران یەكێتی وتمان شترێپ 

 و نەدەدا جەنگ بە انڕەوایەتی بیانوویەكدا هیچ لەژێر و وەیەكێش هەموو  بە ن وبوو  جەنگ دژی ( … دیكە ئەوانی و تەندروستی كارمەندانی

 قسەدەكەن، جەنگەوە دژی  و انخوازڕ گۆ  وی ێبەن ئەمرۆ  كە لەوانەی رێكزۆ  بۆ هەڵویستە ئەم. نەدەكرد ی جەنگەكەالیەك هیچ لە انالیەنگری

 نێو زەكانیێه بەڵم ئامادەكرا، شەڕكەرەكان هێزە وەدەرنانی بۆ پالن و پێشنیار كێكۆمەڵ دەكرد، خۆپیشاندانییەكێتی بێكاران . قوتنەدەدرا

 هۆكاری  كە لەوەی بێجگە ئەمە نەهێشتەوە، هەنگاوانە ئەو كردەییكردنەوەی بۆ بووارییان هیچ كە دڕندەبوون، ئەوەندە هەولێر شاری 

 بنكەی و سەرتاسەری  كۆمەڵیەتی تۆری و فراوان ییجەماوەر  بنكەی بە ویستیێپ پالنانە و پێشنیار ئەو كردەیینەبوونەوەی سەرەكی

 (بێكاران یەكێتی) بەردەم خستمانە یەكەز دەربا وەك دا٠٩٩٠ زستانی لە( ھاوڕێ سیروان و من) ئێمە كە ئەوەی هەبوو، خۆجێیی ییكۆمەڵیەت

 زۆر و نەدەكرا مانگدا و ڕۆژ چەند ماوەی لە پێداویستییگەلێك وەها ئامادەكردنی. وەستانەوە دژی ( یەكانڕامیاری ڕێكخراوە نوێنەری ) ئەوان و

 ناڕازی  خەڵكانی دەیانتوانی بەئاسانی زەكانیێه و دەسەڵت و شابوو ێك شارەكاندا بەسەر باڵی سەربازی  كەش ی هەروەها. بوو  درەنگ

 یەكێتی) هەوڵەكانیبەداخەوە  هۆیانە ئەو لەبەر. سەرینرایەوە كەیسەكەش ی و تیرۆركرد یان(هەورامی سەالح. د) چۆن  هەروەك تیرۆربكەن،

 . بببنەوە كردەیی نەیانتوانی (بێكاران

 

سەرەتا پێویستە ئەوە بڵێم، . امیارییەكە كردڕ ۆگەرییە دوا و قسەی لە شان ٠٩٩١ھاوڕێ سیروان لەمەڕ كۆمیتەی مەراسیمی یەكی ئایاری 

، ھەر لەنێو ی كارتۆنیفێدراسیۆنپێكھێنانی ڕاستر بڵێم لەپێناو و لە دژی سەپاندنی لەسەر  (یەكێتی بێكاران)ش ناكۆكی ئاراستەكانی نێو ێپ

و  ناكۆكی لەسەر ( ٠٩٩١)ڵە اەكی ئایاری ئەو سدا دوو ناكۆكی دیكە ھەبوون، یەكەم چۆنیەتی بەرپاكردنی مەراسیمی ی(بێكارانیەكێتی )

 .چۆنیەتی بەرپاكردنی خۆپیشاندانەكەی ھەولێر دژی جەنگ و چۆنیەتی بەرگرتن بوو لە جەنگ

 

 .ناكۆكی لەسەر چۆنیەتی بەرپاكردنی مەراسیمی یەكی ئایار

 

راسیمی یەكی ئایارەوە دەدواین، ئەم پێشنیارەم بووم و لە بارەی مەدانیشتدا بوو، لەالی ھاوڕێ گۆران ٠٩٩١لە سەرەتای مانگی ئەپڕیلی 

ەوە بەرپابكرێت، تاوەكو تەكانێك بەم ڕێكخراوە (یەكێتی بێكاران)بەنێوی  (٠٩٩١)  بۆ ھەوڵندەین، یەكی ئایاری ئەم ساڵ"بە خەیاڵدا ھات 

كاتەدا  و یش ھەمان بۆچوونم ھەیە، لەھاوڕێ گۆران یەكسەر وتی زۆر باشە و من". جەماوەری لە دەور كۆبكەینەوە؟جارێكی دیكە بدەین و 

، دوابەدوای ئەو "منیش ھاوڕاتانم"ھاورێ سەردار حەمید بەرەو بنكەی یەكێتی بێكاران دەھات، لەویشمان پرس ی، ئەویش لە وەڵمدا وتی 

عەبدولڕەحمان )اوڕێ ان لە پێشنیارەكە كرد، ئەگەر باش لەبیرممابێت، ھتش پێشوازیئێوەھاوڕێ كاوە ھاتن و  و ( ھاوڕێ سیروان) ، خۆت

 .یش زۆری پێباشبوو (مەولود

 

ابوو و ڕ بەرپاكردنی مەراسیمی یەكی ئایارەوە ھەبوو، ھاوڕێ سەردار بۆچوونی گۆ  ۆنەیببەكە دانیشتنی تایبەتمان  ،بەڵم ڕۆژی دوایی

كە تەنیا بۆ ئەندامانی یەكێتی بێكاران و ، ھەرچەندە بانگھێشت نەكرابوو و كۆبوونەوە(لێپرسراوی بنكەی ئاشكرای حككع)لەوەش سەیرتر 

مەی دەكرد و ێلەوێ ئامادە بوو و دژایەتی تەواوی پێشنیارەكەی ئكۆمەڵەی ئاوارەكان و ڕێكخراوی سەربەخۆی ژنان بوو، كەچی ئەو 

ۆبوونی یەكێتی بێكاران ی پارتەكەیان لە مەراسیمەكەدا و پاشكیابەر ڕ ئەندامانی حككع لەسەر  و ناوبردی (حككع)بە دژایەتی ئەوەبوو كە 

بكەمەوە، كە ئەندامانی حككع لەو سەردەمەدا لە ھەرس ێ پرسەكەدا دوو ڕۆشن  شبەتە پێویستە ئەوەڵھە. پێداگرییاندەكرد

، زۆر بەتەنگ یەكێتی بێكاران و ، كە ئەوكات ئەندامی چاالكی ئەو پارتە بوونھاوڕێیان گۆران و سیروانئێوە دەستەبوون، بۆ نموونە 

و لەالیەن  یا دروسترە بڵێم ئێمە لەتەك ئێوەدا ھاوبۆچوون بووین جەماوەرییەوە بوون و لەتەك ئێمەدا ھاوبۆچوون بوونخەباتی 

  .نوەك ئێمە دژایەتییان دەكرائێوەش قسەكەرانی پارتەوە، 

 

ھەروەھا حككع بۆ ھاوسەنگی ھێز، . درا بێكاران و حككعیەكێتی واتە  ،لەسەر كۆمیتەی ھاوبەش ی مەراسیمەكە نێییەكی زۆر بڕیارال پاش ملم



ی ڵتەنانەت لە كاتی پێشكەشكردنی بەشەكانی مەراسیمەكەشدا ھەو  كۆمەڵێك لە ئەندامانی و چەكدارانی لە سلێمانییەوە ھێنابوون و

ی چێشتخانە، انكار كرێلەسەر باردودۆخی كار و ژیانی  (ھیوا كەریم)ھاوڕێ  ێكیپاشقوڵگرتنیان دەدا و تا من ناچاربووم، لەسەر البردنی وتار 

ھەروەھا كە لە كاتی ئامادەكاری كارەكاندا كێشەی زۆریان بەتایبەت بۆ لێژنەی ھونەریی دروستدەكرد، دژی . لەتەكیاندا ڕووبەڕووببمەوە

كەسێكی ئەناركیست نەبوو و ئەو ھەرچەندە ] "ئەنارشیستە"وت گسروود بچڕێت و دەیان (عوسمان فازڵ )ئەوەبوون، كە ھاوڕێ 

 [ . ی ناكۆمونیزمی حیكمەتبوو، بەڵم لە جۆری  كۆمونسیت

 

و حككع و پەیام و پیرۆزبایی پارت و  ی ژنانۆ بەڵێ لەوێدا بێجگە لە وتاری یەكێتی بێكاران و كۆمەڵەی ئاوارەكان و ڕێكخراوی سەربەخ

كە من ڕۆڵی سەرەكیم بوو  (ەنناڵە حس)شكەشكران، یەكەم لە دەرھێنانی ھاوڕێ ێ، دوو شانۆنامە پڕێكخراوەكانی دیكەی نێو ھەولێر

بوو وەك  (ھەڵمەت تاھیر)دەبات، لە بنەڕەتدا بیرۆكەی ھاوڕێ ی كە ھاوڕێ سیروان بە بیرۆكەی منی ناو  و دووەم، ئەوەیتێدا گێڕا 

ی پارتە یمیار م بە شانۆییەكە بەخش ی و بە ڕێوشوێن و ڕاملمالنێی پارتایەتی ئەو ڕۆژگارەناوەڕۆكی  یارییەكی كۆمیدی تۆپی پێ و زیاتر من

گڕێمدایەوە، بۆ نموونە تیپی زەرد پارتی دێمۆكراتی كوردستان بوو و تیپی سەوز یەكێتی نیشتمانی كوردستان و تدارەكانەوە ڵدەسە

شیوعی كوردستان بوو، بیرۆكەكەش گاڵتەكردن بوو بە سیستەمی فیفتی بە فیفتی و ڕامیاریی و ڕۆڵی ( حزبی)ناوبژیوانی سووریش پارتی 

محەمەد تاھیر )و یەكێك لە ئەكتەرە سەركەوتووەكانیش بەڕێز  بوو  (ھەڵمەت تاھیر)، بەڵم لە دەرھێنانی ھاوڕێ (حشك)رانەی سازشكا

و  نەبووبوو ی (ینك و پدك)لە ھەموو ئەوانە سەرنجراكێش تر، ئەوەبوو، ئەوی كە ئاگای لە ھۆ و جێی سەرھەڵدانی جەنگی نێوان (. بوو 

ێ ڕ ، كە شانۆییەكەی ئێمە بووەتە ھۆی ھەڵگیرساندنی جەنگەكە، چونكە بەو جۆرەی كە ھاو بوو ، پێێوابوو بینیبوو ئێمەی شانۆییەكەی 

تی دەسەڵتدار، لەوێدا لەتەك گۆڵكردنی ڕەنگی الیەنەكەیاندا، تەزبیحە زەرد و سەوزەكانیان ر وتی، الیەنگرانی ھەردوو پاگسیروان 

خەڵك لە باخچەی گڵكەند كۆبووبوونەوە، كە ھەندیك بۆ بینین و لەبەرنەبوونی جێ،  و تەنانەت ھێندە ادەوەشاندڕ لەبەرامبەر یەكدیدا 

ھیوادارم ھەر ھاوڕێیەكی . (MP4یا   AVI)من كاسێتی ئەو مەراسیمەم لەال ھەیە و ئەگەر بۆم لوا، بە فۆرماتی . چووبوونە سەر لكی دارەكان

من نەبێت و ئەگەر بوار و كاتی ھەبوو، بەڵكو پێشكەش بە ھەمووانی  دیكە كە ئەو كاسێتە ڤیدیۆیەی ھەیە، چاوەڕوانی ئەم بەڵێنەی

 ساڵ، كەمێك بەدیار یاداوەرییەكانمانەوە دانیشین و لەتەك خۆش ی و ناخۆشییەكانی ئەو ڕۆژدا پێبكەنین و ٠٩بكات، تا جارێكی دیكە پاش 

 .بگرین

 

 .ناكۆكییەكان لەسەر چۆنیەتی بەرەنگاری جەنگی ناوخۆ

 

ان سیروان و گۆران لە بارەیەوە دوان، لەو ڕۆژانەدا چەند بۆچوونێك ھەبوون، یەكەم نەكردنی خۆپیشاندان، دووەم ھاوڕێیئێوە وەك 

فیتەی سپی و بەستنی پەڕۆی سپی بە قۆڵەوە، سێیەم كردنی خۆیشاندان و نەبەستنی پارچەپەڕۆی سپی بە ال كردنی خۆپیشاندان بە 

م س ێ بۆچوونە كردن و نەكردن و بەستن و نەبەستن نەبوو، چەند ڕۆژ بوو لە بنكەی یەكێتی ھەڵبەتە نێوەڕۆك و ئایدیای پشت ئە .قۆڵەوە

وەستاندنی جەنگ دەكرا، ھەر پارت و ڕێكخراو  و دەستە بوو، بەیاننامەی دژی جەنگی ڕابێكاران قسەوباس لە خۆپیشاندان و بەرەنگاری و 

رس ی جەنگ و كارایی و پاشكاراییەكانی سێبەرییان بەسەر ژیان و ئاساییش ی ژیان دا بوو، مەتھەڵچوونناڕەزایەتی خەڵك لەو پەڕی . دەردەكرد

 .و گوزەرانی خەڵكدا كردبوو 

 

بۆچوونی یەكەم، كە من تا ئەوێ كە لەبیرممابێت، فرەتر عەبدولرەحمان مەولوود قسەكەری بوو، تەنیا وەستانی جەنگ بە خۆپیشاندانی 

 . الیەنەكانی دیكە، لەوانە چەپە كوردستانییەكانئاشتی و بەیاننامە و كاری ھاوبەش لەتەك 

 

اگرتنی جەنگ و بەرێخستنەوەی بزووتنەوەی شورایی بوو، كە قسەكەرانی حككع بەدیاریكراوی ئەو ڕۆژانە ھاوڕێ دلێر ڕ بۆچوونی دووەم، 

بیانوویەكی دەستكەوتبوو،  ر ئامادەكراو و سواو،توەك ھەمیشە حككع بۆ بەیاننامەدەركردن و جوینەوەی دروشم و ڕستەی پێش .بوو 

 . اپیاندەكردەوەچانە جادووییەكەی موسا بوو، بۆ ھەموو بۆنەیەك چوەڵمی ئامادە و گۆ " دامەزراندنەوەی شوراكان"

 

، بەڵم بە بزاڤی شۆڕشگیڕانە، بە بوو جەنگ  اگرتنیڕ و دژایەتی جەنگ و  ، ئەویش بەتەنیا بوومبووم و بۆچوونی سێیەم، كە تەنیا من 

ك و شوێنەكانی كار، بەپێچەوانەی ڕەاندنی بزووتنەوەی جەماوەریی گەڕ و بەتەنیا بە خۆپیشاندان نا، بەڵكو لە ھەڵخنا ی سپی یتەفال 

ی موو سەردەمێكەوە، كە تەنیا بە بەیاننامە لە كۆڵی خۆیان دەكردەوە، من لەو بڕوایەدا بووم، ھەڵەی ھە(حككع)پێشنیارەكەی 



االكی چو تەنیا لە كاتی تەنگەتاوی و ھەڵچوونی خەڵكدا بیر لە كار و  بووە تسیۆنیست بوونسۆشیالیستەكانی كوردستان سیتتوا

زووتنەوەی جەماوەریی لە شەوڕۆژێكدا دروستنابێت، بەڵكو پێویستە ھەنگاو بە ھەنگاو لە پاگەندە ب. دەكەنەوەكراوەتەوە و چارەنووسساز 

دژی جەنگ، بۆ دەركردنی چەكدارەكان لە گەرەكەكان و داگرتنیان لەسەر بانی  ەكەكان و ھەڵخراندنی خەڵكڕ و كۆبوونەوەی بەردەوامی گە

ەكەكان و سەرتاسەریكردنەروەەری ئەم ڕ تی و پارێزگاری لە گەشفێرگە و نەخۆشخانە و فەرمانگەكان، پێكھێنانی كۆمیتەكانی سەرپەر 

پێشنیارێكی ئاوا پێویستی ھەموو  .سەڵت و جەنگەكەیتی جەماوەری دژی دەڵھەوڵنە و بەرەوپێشبردنیان تا ئاستی جێگرتنەوەی دەسە

قۆناخەكانە چ لە پێش جەنگ و چ لە جەنگدا و چ لە پاش جەنگ، لەو كاتەدا كە دەركی دەكەین، پێویستە كاری بۆ بكەین، ئەگینا ھەر 

ن و ڕێكخستن و كۆمەڵیەتیكردننەوە كات كە بمانەێت كاری بۆ بكەین، ناچاردەبین لە سفرەوە دەستپێبكەین، واتە لە پاگەندە و ھەڵخڕاند

 .و لەباركردنی ھاوسەنگی ھێز بۆ یەكالییكردنەوەی پرسەكان

 

شگێرانە و گێڕانەوەی وتەی ڕ بە خەیاڵپاڵوی و نەبوونی سەردەمی شۆ بۆچوونەكەی من، لەالیەن ھاوڕێیانی دیكەوە، بەڵم بەداخەوە 

لەوەش سەیرتر ھەموویان لەسەر بەستنی پارچەپەڕۆی . چوونەكانیان دەكردلێنین و مەنسووری حیكمەت، پێداگرییان لەسەر بۆ  ماركس و

انی نافورەكەی سەرەتای بازاری باتە دكە لە مەی ،لەبەرئەوە، ھەرچەندە من لە خۆپیشاندانی ڕۆژی یەكەمدا. سپی بە قۆڵیانەوە كۆكبوون

دا (تێكۆشانی ڕەنجدەران و پارتی ئازادی كوردستانپارتی كاری سەربەخۆ و ڕێكخراوی )لەتەك خۆپیشاندانی چەپە كوردستانییەكان 

و ئەو  ، بەڵم لە ڕۆژی دووەمدا لەبەر ھەڵگرتنی الفیتەی سپی و بەستنی پەرۆی سپی بە قۆڵەوەبوو یەكیگرتنەوە، بەشداریمكرد

ەقەكە بەجێبھێلم و بەدوای كاران بەرەو شوێنی تێبایكۆتمكرد، پاش ئەوەی كە تەقەی لێكرا، ناچاربووم بنكەی ب تێڕوانینانەی زاڵبوون،

م پالكاتی سەربازێكی عەرەبزمانی ھەڵھاتوو، كە ڵ ۆم، ھەرچەندە توانیبوویان كوژرا و بریندارەكان لەوێ دوور بخەنەوە، بەڕ كانمدا بڕێھاو 

لە كەناری  ھێشتا بەخوێنی خۆی سوور بوو بوو و " ال للبعث، ال للحرب، نعم لكاكە مسعود و مام جالل تالبانی"لەسەری نووسیبوو 

 .كەوتبوو و ترس و سەركوت باڵی بەسەر  كون و كەلەبەری شاردا كێشابوو شۆستەكەی بەرامبەر كۆتری ئاشتی 

 

اكردن ڕ لە مەالبەختیار و  ی جەماوەری ناڕازی شتێكی دیكە كە پێویستە لەسەری بوەستم، خۆپیشاندانی ڕۆژی یەكەم و ھاوھوكردن

 .شیراتۆن  نزیك ی پدك لە٠وا و دواتر چوون بەرەو بارەگای لقی عەینكا -بەدوایدا تا چواریانی تەیراوا

 

یەكێتی بێكاران و كۆمەڵەی  لەالیەن قسەكەرانی اندانەكەشخۆپیكۆتایی اگەیاندنی ڕ ت، ڕۆژی یەكەم بوو و پاش ڵێوەك ھاوڕێ گۆران دە

ازی نەچوونەوە ماڵ و بەرەو وتاردانەكەی ڕ نا، خەڵكی ەوەانی ڕەنجدەرانشكخراوی تێكۆ ێئاوارەكان و حككع و پارتی كاری سەربەخۆ و ڕ 

مەالبەختیار چوون و دژی قسەكانی فیكەیان لێكرد و بە ھاوھو ناچار بە كۆتاییھێنان بەقسەكانی و بەجێھیستنی شوێنەكەی بەرەو بارەگای 

و چەكدارەكانی پارتی انەكە دا درێژەیان بە خۆیپیشاند بە ڕاستە شەقامی زانكۆدالە نزیك پارلەمان بوو، ھەمان خەڵكی ناڕازی  (ینك)

ی ەتە نێو بارەگاكەناكێشاو ڕ كە یەك دوو بریندارییان  ،ھەبوو  شھەواڵی ئەوەھەروەھا تەقەیانلێكردن و چەند كەس برینداربوون، 

ھەبووبن و  (كپد)كە فیكەیان لە مەالبەختیار كردبێت، الیەنگرانی  ،لەنێو ئەوانەی ەلەوانەیبەڵێ . و لەژێر ئەشكەنجەدا مردوون شیراتۆن 

ھەبووبن، بەڵم نە زۆرینەی ناڕازییان بوون و نە مۆتۆری  (ینك)ی پارتی چوون، الیەنگارانی ٠كە بەرە بارەگای لقی  ،لەنێو ئەوانەشدا

ر و انبدەن، كە ھاوكات بەرامبەر بە مەالبەختیاشوەكە، بەڵكو خەڵكی ناڕازی لە جەنگ بوون و دەیانویست بێالیەنی خۆیان بەوە نیبزووتنە

بوو لەو ڕۆژەدا دژی  (پدك)و  (ینك)بەداخەوە ئەوە پاگەندەی ھەردوو الیەنی جەنگەكە . ی پارتی خۆپیشانداندەكەن١لقی 

اندانەكەدا بەوە پاساوی شقسەكەری حزبی شیوعی كوردستان لە ئێوارەی ڕۆژی دووەمی خۆپی (مەال حەسەن) كە اخۆپیشاندانەكە، ھەرو 

ە، گوایە ئەوانەی كە خۆپیشاندانیان كردووە، خەڵكانی ئاژاوەگیڕ و دژی ئاشتی بوون و دەستی كوشتنی خۆپیشاندەرانی دەدایەو 

خۆی جیابووبووەوە،  ستەی حشك لەوێوە بوو، پارتی كاری سەربەخۆ، كە لەێگوماناوییان لە پشتە، شایانی ئاماژەكردنە، كە ئەم ھەڵو 

ەندە دژایەتی جیابووانی نێوخۆی بەالوە گرنگ بوو، ھێندە و ئە (حشك)بوو و وخۆدا ێالیەنێكی چاالكی نێو خۆپیشاندانەكەی دژی جەنگی ن

وا بەئاسانی تۆمەتی ئاژاوەگیڕیی دایەپاڵ ئازادیخوازان و ئاداخوازی ناڕازییانی دژی جەنگی نێوخۆی بەالوە گربگ نەبوو، ھەربۆیە 

 .ئەو ڕۆژگارەسۆشیالیستان و دژەجەنگانی 

 

 

 

 



 (دوابەش) منۆھەبەش ی 

 

 

 ئایا ن؟ بكه ڕزگاری   یانهكڕێناكا و ڕێگری  و له توانییان ئایا ، وه جیابوونه( بێكاران كێتی یه) دایك ڕێكخراوی   له  خنه ڕه  به  كه ی وانه ئه

 بۆچی؟ ،"نە" وەڵم ر  گه ئه ، یەماوه پاش نەمانی یەكێتی بێكاران درێژەی ھەبوو ولە  وان ئه ی كه ڕێكخراوه

 

 :عەلی  سیروان

  وه هیپشتی له ڵت سه انی دهك یان پارته تڵ  سه ده  كه ،بوون ك یه پرۆژه كیانێند هه ویستی ی وهەر  ده  له یشوان ئه ی وه رئه به له ییانتوان نه خێر نه

.   وه یهما نه وان ئه یكە ڕێكخراوه. بوو  خۆیی ربه بوونی سه ویش نه ئه ،ناڵندیان خۆش ی ده رد و نه مان ده ت ههس ده ر به ی هه واته .نستابوو  وه

 كرم ئه ك وه نایندێك هه وها ره هه نور، ئه حاجی لەوانە  ،ڕێكخراوه و ئه كانیییەكەر  سه  سه كه ی وه ره ده نهەچو   به ندی یوه په پێموابوو  ،بۆچی

  وه ڕانه گهتر  جارێكی شیانكندێ هه  و (كوردستان نیشتیمان كێتی یه) نێو  وه ەكردیانڕوو  ئاشكرا  به  ناسراوه میهرداد كرم ئه  به ئێستا  كه، وازاەف

 .  وه كایهو پو   كورتدا كی یه ماوه  له  یه پرۆژهجۆرە ئەم  م هب. بێكاران كێتی یه نێو

 

  : عەبدوڵاڵ گۆران 

 بۆیە هەر بوو، تر  شتێكی بەڵكو ،ەبوونن ڕێكخراوەكە نێو دەنگەكانی دەنگە كێشەكان كە شتن،ینەگەتێ كەییەسەرەك كێشە لە ئەوانیش

 . بكەن بێكار خەڵكی بە پێشكەش (بێكاران یەكێتی) لە باشتر یان جوانتر نموونەیەكی نەیانتوانی

 كارەكانی چەقبەستووی لە دەربازبوون بۆ بێت بەدیلێك ئەوەی تا بوو  ق ڕ  و تۆڵە لەسەر زۆرتر (بێكاران ی ڕێكخراو ) زراندنیدامە جیابوونەوەو

 . (لە كوردستان ێكارانب ەكێتییخودی  نێو گەرانەوە جارێكیتر كۆتایدا لە بۆیە هەر. (ێكارانب ەكێتیی)

 

 :محەمەدئاكۆ 

 وەیەكشێ هەموو  بە كە سلێمانی، لە بەتایبەت ڕێكخراوەكە باڵی ئەندامانی جیاوازی  استەیر ئا نێوان امیاری ڕ  یێش ەكمكێش وتمان، پێشتر

 هۆی  دەبووە ئەمەش بكەن، لەسەر امیارییانڕ  سەرمایەگوزاری  باشترین بتوانن تاوەكو ڕامیارییدەكردەوە، كۆمەڵیەتییەكانیان پرسە

 و پاوانگەران كە كاتێك. ڕێكخراوەكە پاوانكردنی و ئەندامان زیاتری  پۆلكردنیمۆنۆ  و پێگە لەپێناو ملمالنێ و ئایدیۆلۆجی دەنووكیەشەڕ 

 كەسانی و تیادەچێت و قوربانی دەبێتە ،نییە و هەیە هەرچی دیئی خۆیاندا، بەالی پرسەكان یەكالییكردنەوەی ملمالنێی دەكەونە پێگەخوازان

 . ەندەك نائومید دڵسۆزیش

 

 ی؟ كه و چۆن  بوو، م كه یه هۆی  ر گه ئه ؟ وه شایه ڵوه هه یا كرد ركوتی سه دەسەڵت رهات، سه به چی خۆی  (لە كوردستان بێكاران كێتی یه) ی ئه

 ؟ وه باڵوكرده ی وه شاندنه ڵوه هه یاندنی ڕاگه رمی فه  به واتا ، وه ڵوشانده هه ئاشكرا  به خۆی   ڕێكخراوه م ئه ائای بۆچی؟ بوو، م دووه هۆی  ر گه ئه

 

 :عەلی  سیروان

 موو  هه چۆن  ر هه ك وه و  وه توایه داخۆی ی جێگه  له بەڵكو ، ندراوهێی ڕاگه شتێكی  وه شاندنه ڵوه هه  چونكه ، وه شایهەو  ڵنه هه (بێكاران كێتی یه) 

 .  وه پووكایه داكاتتێپەڕبوونی  لەگەڵ  ردهو   رده و ویش ئه ،مان نه یاندنێك ڕاگه هیچ بێ به ش دیكه كانی ڕێكخراوه

 

 :عەبدوڵاڵ  گۆران

 ڕێكخراوەكە كە ڕێگایانەی ئەو هەموو  داخستنی بەڵم نەكرا، سەركوت ،دابخات دەرگاكەی و سەری  هەڵبكوتێتە هێزێك مانایەی بەو

 لە ئەوان بوو، بێهودەیی پارتی و یەكێتی ووەك دەسەڵتێكی لەگەڵ كاركردن. تدەگەیەنێ سەركوت خۆی  بۆ بێكاران، بە خزمەت بۆ دەیگرتەبەر

 ەكێتیی هەر نەك. داخراوە خەڵكدا كانیییەداخواز  ڕووی  بە دەرگاكانیان هەمیشە دەوڵەمەندیاندا، و هەژاری  لە ەكانیاندا،شەڕ  و یئاشت

 ،كوردستان گەیكۆمەڵ انكردنیجو  و خزمەتكردن ئومێدی بە دەسەڵتەدا ئەم تەمەنی لە ڕۆژنامە و ڕێكخراوە دەیان وردستانك ێكاران لەب

باشتر ( ێكاران لە كوردستانب ەكێتیی) لە چارەنووسیان ،انەوەڕ نەدەسو  ئەواندا سیاسەتی ئەتمۆسفیری  لە ەەرئەوەی كلەب مەیدان، هاتنە

 . داخست دەرگاكانیان شكاوەوە دڵێكی و نائومێدی بە، هەر بۆیە نەبوو 

 



 :محەمەد  ئاكۆ 

 و (ئاوارەكان كۆمەڵەی) و (بێكاران یەكیتی) جۆرەی ەوب ییجەماوەر  و امیارییڕ  یەڕێكخراو  مردنی و كانەوەو پو  نموونەی من بۆچوونی بە

 زۆر مێژوودا لە [قوتیدەكردنەوە واژۆگەر و كاخەز سەر ناوی  وەك ڕۆژانە چەپ كە] دیكە ێكیڕێكخراو  چەند و (ژنان سەربەخۆی  ی ڕێكخراو )

 ەڕێكخراو  و (بێكاران تیێیەك) بەڵم. دەسەڵت دەزگەكانی لە بەشێك بوونەتە و سازشیانكردوە یا وتكراون سەرك یا ڕێكخراوەكان بەزۆری . نییە

 خوارووی  لە بەعس ڕژێمی ڕوخانی پاش تەنانەت چوونەوە، خەڵك لەبیری  و توانەوە بەفر وەك چەپبوون، دەستكردی كە هاوجۆرەكانی

 و بوو  كڕمۆڵ  بوونەوە لە ەدارەك چونكە. هاتەوە كۆتاییان سەرەنجامەوە هەمان بەدیسانەوە  كە ،برایەوە پڕۆژانە ئەو بۆ دەست عیراقدا

 انەڕێكخراو  بەو ڕۆڵی خۆی  ڕیزەكانی نێو بۆ یەكانناڕازی تاكە اوكردنیڕ  ێكیز ائامر  وەك و ڕاگەیاندن دەزگەیەكی وەك تەنیا ڕاست، هەروەك چەپ

 . دەدات و دەدا

 

 ڵچوون هه  له م نیكه الیه یا هێشت جێنه به خۆی  دوای  له كی یه پاشینه هیچ چۆن  ، وه نگره الیه و ندام ئه موو  هه و به ڕێكخراوێك دا كاته و له  باشه

 نیڵسا چاو  له كڵ خه تی زایه ناڕه بینین ده ی وه ئه ت تایبه به یدان، مه  وه هاته نه  ڕێكخراوه و له ك یه شێوه دواییدا ساڵی ند چه كانی تییه زایه ناره و

 ها وه ت قه پێشتر و  زیاتره كارگێڕیدا و امیارییڕ  بواری   له چ داهاتدا و ئابووریی بواری   له چ ئاڵوگۆڕ  داخوازی  و ئاشكراتر و زیاتر ٠٩٩٠ و ٠٩٩٠

 ؟ بووه نه

 

 :عەلی  سیروان

 ندی یوه په باسمكرد، تاشدا ره سه  له ك وه  جۆره  و له وڵی هه ڵم به ، یهیچلە  بەستت مه نازانم ،هێشت جێنه به كی یه پاشینه چۆن  وەی ئه

 هیچ و  گۆڕاوه دنیا ی وه رئه به له  ،نییه  زمونه ئه و ئه ی وه دووباركردنه ڕوانی چاوه  مڕۆكه ئه س كه هیچ دواتر.  یه هه  كۆمەڵگەوه رجی لومه هه به

 ی له سه مهئەوەی . یدان مه  وه دێته داجیاوازتر  رخودانی به ی شێوه و شكڵ  له ، ئەوا وه بێتهدووبارەش  ر گه ئه ، وه ناكاته  دووباره خۆی  شتێك

 تادا ره سه  له ،باسمانكرد ی وه ئه ك وه ی وه رئه به له  وه سیاسیه ڕووی   له ت تایبه به  ،یهیپێوان م یه له سه مه م ئه من ،نب ڕوونتر  كانییەتەزای ناڕه

 پێشتر  كه ی ئاسته و به بێكاری  ی دیارده كوردستان  له ت تایبه به ئێستا  هیپێموانی من. بوو  تی بابه و و وزعی مه بارێكی  ی زاده (بێكاران كێتی یه)

 كاركردنی ئاسۆی  ڕێكخراو، سیاس ی هێزێكی ك وه چی و كرێكار چینی خودی لەنێو چی ڕامیاری  ی وه بزوتنه ت نیسبه به.  وابێت ئێستاش بوو ی هه

 ی بناغه  وه سیاسیه و بی ده ئه زمانی ڕووی   له چی  همیتۆدۆلجیاو  مای بنه ڕووی   له یچ كانییەسیاس  هڕێكخراو  پێشووتر.  ره الده و لێڵ و نادیار زۆر

 ری  كاریگه ژیر له زیاتر  كه ،،هتد نیانامامۆستو  بێدینی و ژنان و الوان ریكی خه  مێژه  له زۆر كی یه ماوه ڵم به ،بوو  كرێكار چینی كاركردنیان

 . ن كه باتده خه دازمیر ال و كیس و ت هیدنی پرۆمه و لیبراڵ پی چه بازێكیێڕ 

 

 :عەبدوڵاڵ گۆران 

 ئەوە دروستبكەین، جەماوەی ەیڕێكخراو  دەمانەێت سیاس ی خەڵكانی كۆمەڵێك ئێمەین ئەوە ،هەبوو  بەوە بڕوام لەسەرەتاوە هەر خۆم بۆ من

 لە كە كێشانەی هەموو  ئەو بەهۆی  .كرا بەدروستكردن دەست لەسەرەوە واتە بێت، خۆی  ەیڕێكخراو  دروستكردنی خەریكی نییە جەماوەر

 و ساردبوونەوە لەگەڵ بۆیە. خەڵكدا نێو لە جێكەوتە ەتێكییعەقڵی بە نەبوو  بوونڕێكخراو  ،ەوەنوەڵمدرا پێشوتردا پرسیارەكانی وەڵمی

 . كۆتاییپێهات ڕێكخراوەكەش ڕێكخراوەیە، ئەو هەڵسوڕێنەرانی و دامەزرێنەران لە بەشێك چوونەدرەوەی

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 تەنگەتاوی  و بێكاری  و بووە فراوانتر و فرەتر كوردستان كۆمەڵگەی تاكی هوشیاری  ئاستی ڕێكخراوەدا، ئەو وەیكانەو پو  پاش نیڵسا لە بەڵێ

 نییە زۆر هیزی  بە پێویست ئیتر جەنگ پاش لە  چونكە. دۆڕان بە چ و سەركەوتن بە چ ێكەجەنگ هەموو  كۆتایی سەرەنجامی ئەمەش. بوو  زیاتر

 سەربەخۆی  ڕێكخراوی  بوونی بۆ ستاشداێئ لە تەنانەت. هەیە ی ر ناداوە و بێكاری  كانیهۆكارە لە وەبیركردنە بۆ فرەتری  بواری  خەڵكی و

 ئێستا و تیانەچووایە ڕێكخراوە ئەو دەبوو  بێت، لۆجیكە بەم. فرەترە پێداویستی و زیاتر زەمینە ،كۆمەڵگە چینەكانی و توێژ جەماوەری 

 جێی لێرەدا بگەین، هۆكارەكان لە باشتر ئەوەی بۆ باسمكردن، ترشپێ وەك هەبوو  ۆی خ هۆكاری  ئەمەش. بووایە زیاتر ئەندامانی هەژماری 

 هاوڕێیان لەوانە كەسێك چەند ئێمە ٠٩٩١ ئایاری . بەرچاو بخەمە ڕێكخراوەدا ئەو تەمەنی چارەنووسازی  سەردەمێكی لە نموویەیەك خۆیەتی

 ٠٩٩١ ئایاری  یەكی مەراسیمی بڕیارمان پاشگەزبوونەوە، دواتر ەك ،دیكە كەس ی چەند حەسەن، كاوە ، عەلی سیروان عەبدوڵاڵ، گۆران

 و بەرپابكرێت ڕێكخراوەوە ئەم لەالیەن مەراسیمەكە و جەماوەرەكەی كۆكردنەوەی و (بێكاران یەكێتی) هەستانەوەی بۆ هۆكارێك بكەینە

 كۆمونیستی حزبی قسەگەرانی بڕیارەدا ئەم گەیاندنیاڕ  لەتەك هەر بەڵم. لێبكرێت پێشوازی  ڕامیارییەكانیش ڕێكخراوە بەشداری  و هاریكاری 



 كردبوویانە و دەكرد یان(بێكاران تیێیەك) مۆنۆپۆكردنی و پاوانكردن ەڕەدەنووكیش پێشتر كە ەیڕێكخراو  ێس  ئەو واتە عیراق، كرێكاری 

 ،دا هەوڵێكیان هەموو  و نبارییانكردینتاوا ئەنارشیستبوون و حزب بەدژایەتی و دەركێشا كالن لە شمشێریان ئایدیۆلۆجیا، جەنگی مەیدانی

 خراپكارییەكانیان و دژایەتی و پیالن هەموو  خۆیدا كاتی لە بێت، پیوێست ئەگەر وردەكاری، نێو ناچمە لێرەدا] بسەپێنن، خۆیان تاوەكو

 نەدەتوانرا ،نبوو  پارتەدا لەو هێشتا دابوو، بێكارانمان تیێیەك سەربەخۆی  مەرسیمی بریاری  كە ئەوانەی نیوەی لەبەرئەوەی[ دەخەمەڕوو

 ئەم. بكەن مۆنۆپۆڵ  شتێك هەموو  یاندەداڵهەو  مەراسیمەكەشدا ۆژی ڕ  لە تەنانەت و ترێدابخ پیالنگێرییەكانیاندا بەڕووی  دەرگەكان هەموو 

 كوردستان ارانیكێكر  سەرتاسەری  فیدراسیۆنی دروستكردنی پیالنی لەیش پێشتر  و ناوخۆ جەنگی دژی  چاالكییەكانی و كار لە تا كێشمەكێشە

 ری سەرنووسە و ئۆرگان مانیێسل لە هەولێر، لە بێكاران تیێیەك دەمر بە بخرێتە پێشنیار وەك ئەوەی پێش ونكەچ ،پیالن دەنێم ناوی  من]

 یاوازی ج لەسەر كوڵبە لەسەر، تەنیا نەك وەستاینەوە، ئەوە دژی  ئێمەش مابوو، گورگانە پرسە تەنیا و دیاركردبوو  خانەوادەییانە ئۆرگانیان

 كە حزب، قسەگەرانی ئەوان. هەبوو  پێكهێنەرەكانی ڕێكخراوە ڕۆڵی و كاركردنی میكانیزمی و پێكهاتنی چۆنیەتی و فیدراسیۆن  بۆ تێڕوانینمان

 كە پێیانوابوو، و نەدەگرت كەس لە گوێیان و دەردەكەوتن زەردەكاندا ڕێكخراوە لە دەسەڵت قسەگەرانی وەك بۆینباخەوە و قات بە ئەوكات

 دژی  من وی راكریدیا بە ئێمە،. دێت چاالكییەكان و بڕیار( سێنترالیزەكردنی) نێوەندییكردنەوە و ڕێكخراوەكان توانەوەی واتای بە فیدراسیۆن 

. دەنگبەرزكردنەوە و خۆسووركردنەوە و ئەنارشیزم بە بوو  تۆمەتباركردن تەنیا ئەوان وەالمی و بەڵگە و مبوو  تێگەیشتنێك و تێڕوانین وەها

 لە ڕاكردن لە بوو  شێوازێك ئەمە. بكەن كارەكانیاندا و تێروانین بە دیكە بەرگێكی دیكە ماوەیەكی بۆ نویستادەی و دەبینی خۆیان مەرگی ەوانئ

 ندەزان ئەوە یەكانڕامیاری ڕێكخراوە كە دەزانم من. شكستەكان هۆراكاری  تێگەیشتنی لە دووریگرتنە یا ییابێتوان و اكردنڕ  و (واقیع)كەتوار 

ھەر لەبەرئەوە، دوا  .بگۆرنبە باری بەھێزكردنی خەبات و ڕێكخراوەی جەماوەرییدا   كاركردنیان وازی ێش نییە، لەبەرژەوەندییان بەڵم بۆ،

 فیشەكی بەزەیی لەالیەن خۆیانەوە بەو ڕێكخراوەوە نرا و كردیانە ئەزموونێكی شكستخواردوو، كە نەك نەوەكانی دواتر لە ناڕەزایەتییەكانی

ڕاستە ھاتنەدەرەوەی ھەر یەكە لە ئێمە كارایی لەسەر . مڕۆدا، بەڵكو تەنانەت ئەندامانی خۆشیان نەچنەوە پای وەھا پرۆژە و ڕێكخراوێكئە

ڕامیاریی  خێراكردنی ڕەوتی پووكانەوەی ئەو ڕێكخراوە ھەبوو و دانا، بەڵم ھاوكات دەرچوونی ئێمە، بەرەنجامی نائومێدییەك بوو، كە

دا بەتایبەتی سەپاندی و سەرەتا بووە (تی بێكاران لە كوردستانیەكێ)پاوانگەرانەی ئەو ڕەوتە بەسەر بزووتنەوەكەدا بەگشتی و ڕێكخراوی 

  .بە بنكەی ئەو پارتە خۆی  یەكێی بێكارانبوونی بنكەی ر بەكردەوە، ھۆی لێكترازان و جیابووەنەوە و دواجا

 

 
 

 بۆ توانن ده یا كرێت ده و جێماون  به بۆمان  وه ڕێكخراوه و ئه باتی خه و ێكخستنڕ  شێوازی  و كاركرد  له  كه ن، كامانه  وانانه و زموون ئه و ئه

 نگێنیت؟ سه ڵده هه چۆن   ڕێكخراوه و ئه تر جۆڕێكی  به یا بن؟ سوود به داهاتوو  یا  مڕۆكه ئه

 

 :عەلی  سیروان

 چینی تێكۆشانی و  بڕاوه نه تیبا خه  له  پڕ یكنێزموو  ئه ،تردا شێكی به  له ها روه هه   و پ چه سیاس ی یزموون ئه  له بوو  كشێ  به   ونهو مز  ئه و ئه

  یه وه ئه كرێكاران بۆ  وانه م كه یه.  مەدا رده سه  وله  و چینه میژووی ملمالنێ ئه  له كشێ بوو به  هك ،داری  رمایه سه نیزامی  به دژ  كرێكار

  توێژه و ئه ئاواتی گشتێتی یا سەراپای   ربڕی  ده بێت ده  ڕێكخراوانه و ئه مانجی ئا م دووه بپارێزن، حزب ییداگیركار   ری و لتو  هك له كانیان ڕێكخراوه

 و ربگرێتو دو  رجوازی ۆ ب ی وه كردنهییساال   له خۆی  پیش چه ی وه بزوتنه بۆ م سێیه. بن دا پێناوه و له انیك رخودانه و به ڵسوڕان هه موو  هه ،بێت

 كانی ئامانجه  به   وره گه هێزێكی كانییەر  ماوه جه  ڕێكخراوه خۆی  ربه سه م چواره. دروستبكات كان توێژه ناوی  به فۆرماڵی  ڕێكخراوه دات وڵنه هه

 اری ك نێوان له كردن ڵنه تێكه م پێنجه. بێت پشتگیر داخۆكان ربه سه  هیری ماوه جه  ڕێكخراوه زراندنی دامه  له بێت ده  بۆیه، خشێت به ده پ چه

 و رجوازی ۆ ب ی وه له بێت هه ترسێك نابێت  و  سیهدیموكرا مای بنه تریناعەییبن گشتی یكۆبوونەوە: كۆتایی و م شه شه. اری حزبیك و ری  ماوه جه



 بێ به  ئازادانه كرێكاران ر گه ئه  هچونك ، ماكه بنه  له ك نه   یه ئێمه  له  ڵه هه  وه ئه ،ڕوویدا ش مه ئه ر گه ئه ،ن كه ده قۆرخی وان به ر سه سانی كه

 ی وه ره ده  له یان  بووه تر كارا  سه كه و ئه  یه وه ئه مانای  وه ئه ،بوو  هه ئاینی یان ناسیۆنالیستی بۆچوونی  هك ،دا رێك نوێنه  به نگیان ده زوێركردن ته

 ،كات ده كرێكاران كانی مافه  سەرەل پێداگری   واته ،تی یه كه توێژه كی مه ئه  به كیداكۆكیكارێ ژیانیدا لەنێو  و نێتی خاوه خۆی   كه ،بۆچونێك و بیر

 .   گونجاوه نه زۆر تێكی حاڵه ش مه ئه  كه ،بێت یشرجوازیۆ ب كی یهیائاید ڵگری  هه  نده رچه هه

 

 :عەبدوڵاڵ گۆران 

 كارابوون، ڕێكخراوەی س ێ ،كوردستاندا استیئ لە كوردستان لە بێكاران یەكێتی و ژنان ڕێكخراوەی كوردستان، لە ئاوارەكان كۆمەڵەی

 دروستبوونە، كوردستان لە تر ڕێكخراوەی زۆر دەبینم من. جێنەهێشتبێتكوردستانەوە  كۆمەڵگەی بەسەر خۆیان كاریگەری  پێمانوانەبێت

 لە ماركسیستی بزووتنەوەی دەڵێم بەدڵنیایشەوە ،سوودمەندن ئێمە مێژووەكەی لە ڕاستەوخۆ. خۆیان ڕێكخراوەیی و فیكری  قازانجی بە كە

 بووارە لە نەیویستووە و نەهاتووە ئێستا تاوەكو ،سەردەمەبوو  ئەو كانیییەجەماوەر  ڕێكخراوە دروستبوونی بڕبڕەپشتی كە كوردستان

 و زەتیڤپۆ  خاڵە لەبەرچاوگرتنی بێبە ١٣٣٠ پاش لە بۆیە هەر بكات، مێژووە ئەو بۆ واقعیانە اڤەكردنێكیڕ  و هەڵسەنگاندنندا اجیاجیاك

 ناوەڕاست لە جەماوەری  ەیڕێكخراو  یەوەدروستكردن بۆ دەستی لەكوردستان، جەماوەری  ڕێكخراوەی كاری  ابردوویڕ  ساڵنی گەتیڤەكانیین

 بەڵكو ت،بەدەستبهێنێ سەركەوتن نەیتوانی هەر نەك دیارە. هێناوە ستی تێداكپێشتر ش كە عەقڵیەتەوەی ئەو بەهەمان برد عێراق ی و خوارو 

 . بوو  بەنسیب تریش ی شكستێكی ییمەدالیا

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 و پێشنیار و چاالكی و كار هەڵسەنگاندنی و هۆكارانە لەو تێگیشتن قسەكرد، زۆرمان پوكانەوەوە و شكست هۆكاری  بارەی لە پێشتر

 ئەمڕۆدا لە سەركەوتووەكان موونەئەز  تەنیا نییە، مەرج. دەسەبەربكات ئەمڕۆ  بۆ بەكەڵك ئەزموونگەلێكی دەتوانێت كات، ئەو تێڕوانینەكانی

 ڕابوردوو، شكستەكانی لە تێگەییشتن بەبێ چونكە. دەكاتەوە دیكەمان شكستی تووش ی كێدیتن وەها بەپێچەوانەوە بەڵكو بكەن، كۆمەكمان

 و دوێنێ پێگەیشتنەكانی بناخەی لەسەر ئەمڕۆ . خەیاڵپاڵوییەوە خانەی دەچێتە و ئەستەمە ،سەركەوتوو  ئایەندەیەكی لە قسەكردن

 هەموو  كە ،بزانین ئەوە دەبێت. بمانبات پێشەوە بەرەو هەنگاوێك دەتوانێت ،دوێنێ لە تێگەیشتنەكانمان بناخەی لەسەر سبەینێش

 لە انەوەڕ سو  بازنەی بەجێهێشتنی بە پەرەسەندنێك هەموو  و مەیسەردەبێت گرەكانڕێ و جێكەوتە یا پێشتر ڕەتكردنەوەی بە كەوتنێكێشپ

 لە ییكردن،شانازی بری  لە دەكرێت بەڵم دەهێنێتەوە، بەرهەم ابوردوو ڕ  تەنیا ڕابوردووەوە بە زایكردناشان. دێتەدی دوێنێ، پیرۆزییەكانی

 نەزانین و بێئەزموونی بۆ هەڵەكردن، ئەگەر. بەدەستبهێننین ئەمڕۆ  ڕێگرییەكانی لە لۆجیكی و گونجا شتنییتێگەی دوێنێدا، شرۆڤەی

 وەهەڵە سەرووی  لە خۆی  كە ھەر كەس و ڕێكخستنێك،. تەوەێدەگەڕ  یدەبەنگ و كەلەڕەقی بۆ هەڵە دنەوەیدووبارەكر  ئەوا بگەرێتەوە،

 . ئەو دەبەنگییەن یھاتوو بەرهەم كە دەردەچێت، شكستگەلێكەوە لە سەری  بێگومان ببینێت،

 

 قسەگەری  بە دادنی فێدراسیۆنی كارتۆنیو مشتومڕی ڕەتكردنەوە و سەپان ٠٩٩١ ئایاری  یەكی مەرسیمی بەرپاكردنی شمەكێش یێك لە ئەوكات

 امیارییڕ  ئازادی نەك ببنەوە، یكۆمەڵیەتی و چێبكەن خۆیان جەماوەی پایەی جەماوەرییەكان ڕێكخراوە ئەگەر وت،گ م(حككع)

 و بمێننەوە یدازادائا لە دەتوانن ،یەتییەكانیانداكۆمەڵ  بنكە و جەماوەرییەكان بزووتنەوە سایەی لە ئێوەش پارتەكەی بەڵكو مسۆگەردەبێت،

 ڕێكخراوە ئەگەر بەڵم دەكات، انتانڕ و هەڵس ئازادی لە پارێزگاری  و پشتیوانی ڕێكخراوانە ئەو جەماوەری  ئەوا بن، جەماوەردا یەلەبەر  ئەگەر

 ڕۆژانی بە خەون  پیئەورو  تیڵو  و عیراق ئودووگەكانی لە ئێرانی ئۆپۆزسیۆنی ئەوڕۆكە چۆن  ئەوا ان،كەتپارتە پاشكۆی  بكرێنە جەماوەرییەكان

 ڕۆژگارێك ،"خۆزگە بە پار"و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ و ساڵ لە دوای ساڵ، تەنیا دەتوانن بڵێن  دەبینن سەردەمەوە ئەو ئازادی و ٠٩٧٩ اپەینیڕ 

 نانیگۆڕ  لە پاش و نەخایاند زیاتری  ساڵ شەش. خوازن ب مانیێسل و رێهەول لە انڕ هەڵسو  ئازادی بە خۆزگە هەندەرانەوە لە شئێوەدێت 

 ڕۆژانە بەو خۆزگە هەر ئێستاش و بەسەرهات چییان دا٠٢٢٢ ساڵی لە كە بینیمان حزبەوە، ئەو سكتاریستی ئاوەزی  لەالیەن ڕێكخراوەكان

 و خستەوەگەڕ سكتاریستییان دەزگەی هەمان یراقداع خوارووی  لە ٠٢٢١ساڵی  پاش لە و هاتن هەڵنە، لەو نتێگەیشت لەبری  و دەخوازن 

 واتایەك چبێجگە لە ڕامیاریی  دا،٠٢٢١ لە ٠٩٩١ مێژووی  دووبارەبوونەوەیتێڕامانی ئێوە، بە ئایا. دوورییەوە انخەرمانی هەمان

 ؟دەداتبەدەستەوە

 

 یت؟ كه ده  كاره و به دان درێژه و وتن ركه سه بۆ كار چۆن  خسێت، بڕه دیكەی ئاوا ڕێكخراوێكی ڵدانی رهه سه لی هه و  مینه زه ر گه ئه  باشه

 



 :عەلی  انسیرو

 واوی  ته به كانی ندامه ئه م دووه. بێت خۆ ربه سه یك یه خراوهكێڕ  شت م كه یه م وڵدده هه .ئاراوه  هاته  له هه و ئه و بێت باقی نەم ته ر گه ئه بێگومان

 یاندنی ڕاگه وڵی هه  ارانهپرسیر  به ، وه بپۆكێته ناهێڵمیجێ ،ینبوو  نه وسەركەوتوو  مان كه كاره  له ر  گه  .شداربن به نیدادروستكرد  له

 كاندا شته  ر خۆی له ماوه جه ی زۆربه  ی وه ئه بۆ یەوەگشتی یكۆبوونەوە  به م ده گرێده خۆم م رده هه ،م سێه. م ده ده ی وەكه شاندنه ڵوه هه

 . بن ر بریارده

 

 :محەمەد  ئاكۆ 

 هەیەھەبووە و  كە لەوەی جیاوازمان شتێكی كە بهێنین، خۆمان بە ابڕو  ڕێكخراوەكان، ناوی  گۆڕینی بە تەنیا نابێت جارە ئەم من، بۆچوونی بە

 و كاركردن میكانیزمی و بدەین ڕێكخستنەكان( هەرەمی) قوچكەیی پێكهاتەی لە شتێك هەر لە بەر پێویستە بەڵكو پێشبنیاركردووە، باوە، و

 پارتەكان قسەگەرانی بۆ بوارێك و ینێبن وەال خەباتدا لە فەرمابەری  و فەرماندەر شێوازی  و جێبخەین جێبەجێكردن و بیریاردان هاوئاستیی

 گیانی فێری  ڕێكخراوەكان ئەندامانی و تاكەكان پێویستە. بەرن  كوشتارگەمان بۆ لەوێوە و لەوەڕگە بۆ مێگەڵ وەك و بین تاوەكو نەهێڵینەوە،

 لە خۆبڕیاردان سەرەوە، لە ڕێكخستن بری  لە ستنخۆڕێكخ واتە ن،بب خۆجێبەجێكردن و خۆبەخشانەكاركردن و خۆبیركردنەوە و خۆبڕیاردان

 بری  لە خۆبڕیاردان امیارپیشان،ڕ  جادووگەرانەی توانانی لە سەرسووڕمان لەبری  خۆبیركردنەوە ڕامیارەكان، شوانە لە گوێڕایەڵی بری 

 بەكورتی دیكە، كەسانی بە ەكانكار  سپاردنی لەبری  بێجێكردنێخۆج پاشكۆیی، و دۆشدامان و نادەربەستی لەبری  خۆكارابوون فەرمانبردن،

ھوشیارەوە، خۆ ئەم بنەمایانە و پێداگری لەسەریان لەالیەن چاالكانی  بەبێ سەروەری، كولتووری  و میكانیزم و سیستەم لە لێدان واتە

 .كەتواری ڕۆژبەشێك لە  نابێتە هەرگیز و ئەستەمە جەماوەری  خەباتی سەربەخۆیی

 

 :عەبدوڵاڵ گۆران 

 بەو ،جیاوازترە زۆر سیاس ی فەرهەنگێكی هەڵگری  و بیردەكاتەوە من لە جیاوازتر جیلێك لەگەڵ ناتوانم و ناژێم انكوردست لە تازە من

. نەماوە جاران وەكو ەكانیكۆمەڵیەتی پەیوەندییە شیرازەی بەسەرداهاتووە، گەورەی گۆڕانی ئێستا كوردستان. كاربكەمجارانەوە  نەفەسەی

 ئەگەر دەڵێم ئەوەیە ،بێكاران و كرێكاران بۆ هەبێت قسەیەكم ئەگەر كراوەتەوە، كارگە هەزاران ورەیە،گە زۆر بودجەی خاوەنی كوردستان

 ماف ردات بەرژەوەندییەكی و كارێكیتر هەموو  لەپێش و دروستبكەن خۆتان ەیڕێكخراو  خۆتان برۆن بژێن، باشتر ئێستاتان ژیانەی لەم بەنیازن 

 هەوڵبدەن لەبەرچاوبگرن، دیموكراسییەت بنەماكانی شێلگیرانە زۆر هەڵسورانتاندا و لەكار لەبەرچاوبێت، خۆتان بەرژەوەندێكانی و

 بەرپرسیارێتی چۆنیەتی و خاوەنكار و كرێكار نێوان پەیوەندێكانی ێكخستنیڕ  چۆنیەتی بۆ بنەمایەك بكەنە كەنداو  سوید كاری  سیستەمی

 . بوارەدا لەو ،دەوڵەت

 

 y.beekaran@post.com  :ئیمەیل
 http://issuu.com/yekeeti-beekaran  :فئەرشی

 https://www.facebook.com/yeketi.bekaran :فەیسبووك

 

كۆمەڵەی )و ( یەكێتی بێكاران لە كوردستان)خوێنەرانی ھێژا، چاالكانی ڕێكخراوە جەماوەرییەكانی ئێستا، دامەزڕینەرانی ڕێكخراوەكانی 

و ڕێكخراوەكانی كارگە ئەھلییەكان و ڕێكخراو و كۆمەڵە و كۆڕ و كۆمەڵە كرێكارییەكانی ( ڕێكخراوی سەربەخۆی ژنان)و ( كانی كوردستانئاوارە

دەھەی نەوەدی سەدەی ڕابوردوو لە كوردستان، ھیوادارین ئەم لێدوانەی ئێمە ببێتە سەرەتایەك بۆ بەشداری و ھاندان و ڕاكێشانی 

بۆ بەشداریكردن و  ،كوێییەكی ئەم جیھانەدا دەژین و ھەنووكە سەر بە ھەر ڕەوت و گروپێكی ڕامیاریی ھەن ئێوەی دڵسۆز لە ھەر 

گۆران عەبدوڵاڵ )دا و چ لە دژی بۆچوونەكانی ئێمە، چونكە تەنیا ئامانجێك كە ئێمە ەدیالۆگ چ لە تەك ئێم سەرنجدان و ڕەخنەگرتن  و

بەم كارەدا ھەمانە، پاراستن و نووسینەوەی مێژووی ڕێكخراوە جەماوەرییەكان و لە ھەستان ( و سیروان عەلی و ئاكۆ محەمەد

مەنگی بێدەنگییەكە، كە دەخوازێت ئەزموونەكان لەبیری جەماوەردا بسرێتەوە و گۆمی یاداوەرییەكانی چاالكانی ئەو سەدەمە و شڵەقاندنی 

ئێمە بێبەزەییانە ڕەخنە لە نادەربەستی نەوەكانی پێش خۆمان ھەروەك چۆن ئەمڕۆ نەوەی بە دڵنیاییەوە . بە فەرامۆشییان بسپێرێت

بگێڕنە  چەوتییەك، كە دەیانتوانی ئێمە لە زۆر ھەڵە و دەگرێت لەسەر نەنووسینەوە و نەگواستنەوەی ئەزموون و یاداوەرییەكانیان بۆ ئێمە

و و ئەزموونەكانی سەردەمی خۆماندا، بێبەزەییانە دواوە، ھەروا نەوەكانی داھاتوو نادەربەستی و تەمەڵییی ئێمە لە نووسینەوەی مێژو 

 .دەدەنەبەر ڕەخنە و  مێژوو لەسەر ئێمە ناوەستێت و بەزەیی بەھیچ ھەڵە و نادەربستییەكدا نایێتەوە
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