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 ر مبه ى سێپته١١دنيا دواى 
 تمى نييه ت حه رييه ربه كويدايه، به "جيهانى شارستانى" له

 ٩الپەرە 

دوای چەندین خول لە کۆبونەوەی دووقۆلێ و چەندقۆڵی نێوان حزبە 
سیاسیەکانی کوردستان، باس هاتوتە سەر کاراکردنەوەی پەرلەمان. دیارە 
ئامانج لە کاراکردنەوەی پەرلەمان یان دوبارە دەست بەکاربوونی، ئەوە نییە کە 
پەرلەمان دەزگایەکی تەشریعی و قانوونیە، یان دەزگایەکی کارا و خاوەن 
حقوقییەو دەتوانێت نەخشێکی بەرچاو وازی بکات. میژووی پەرلەمان و 
دەزگای پەرلەمان لە کوردستان، رۆشنە کە هەرگیز دەزگایەکی حساب 
بۆکراوی یاسایی نەبووە. هەرگیز دەزگایەک نەبووە کە تیایدا یاسا دەربکات و 
هێزی جێبەجێکردنی هەبێت، یان توانیبێتی چاودێری بەسەر کارەکانی 
حکومەتەوە بکات. لە راستیدا پەرلەمان دیاری دوو دەسەاڵتی میلیشیایی بووە 
بۆ داپۆشینی ئەو میلیشیابوونەیان. هەر وەکو چۆن حکومەتیش دەزگایەک بووە 
بۆ داپۆشینی دەسەاڵتی بێ ئەمالو الی حزبی بااڵدەست و دەسەاڵت رۆشتوو. 
هەر بۆیەشە هەمیشە حکومەت و پەرلەمان موچەخۆری حزب بوون و 
وەزیرەکان و ئەندام پەرلەمانەکان و تۆرە فراوانەکەی چوار دەوریان، 
قورمیشکراوی دەسەاڵتی حزبی دەسترۆشتوو بوون بۆ نیشاندانی رووی 
یاسایی و حقوقی ئەو دەسەاڵتە، بەاڵم بەو هۆیەوە دەسەاڵتی حزبی هەیمەنەی 
زۆر بەرجەستەتر بووە لە ناو ئەو حکومەت و  پەرلەمانەدا، بۆیە سەرباری 
هەموو هەوڵکیان نەیانتوانیوە پەرلەمان و حکومەت وەکو دوو دەزگای 
دانپیانراو جێ بخەن. دیارە هۆکاری بنەرەتیش بۆئەم دۆخەی حکومەت و 
پەرلەمان ئەوە بووە، کە حکومەت و پەرلەمانی بێ مافی دەسەاڵتدارێتی یاسایی، 

 حکومەتی بێ مافی حوکمرانی، ناتوانێت لەوە باشتر بێت.
ئەوەی کە ئێستا ئەو حزبانە دڵیان خۆشە بە کاراکردنەوەی پەرلەمان، یان 
کاراکردنەوەی پەرلەمان بە دەستکەوت و گێرانەوەی دەسەاڵت بۆ دەزگا 

 شەرعیەکان دەزانن، لە بنەرەتدا بەدوای ئامانجی زۆر دیاریکراوی حزبی وەن.
بۆ پارتی کە هەموو و جومگە هەستیارو کاریگەرەکانی دەسەاڵتی لەدەستی 
خۆیدا قۆرغ کردووە، ئامانج لە کاراکردنەوەی پەرلەمان ئەوەیە کە بەرگی 
یاسایی بەبەر پرسی ریفراندۆمدا بکات و هەموو حزبەکان بکاتە بەشدار لەو 
پرسەدا و لەو رێگایەشەوە دەنگە نارازییەکان کپ بکاتەوە، هەروەها لەو 
رێگایەوە ئەوەی کە ناویان ناوە یەک ریزی ماڵی کورد!!" ناکۆکیەکان و 
گرژیەکانی نێوان حزبەکانی ناو خانەوادە بۆرژوازی کورد، خاوبکاتەوە یان 
النی کەم ئەو ئاستە لە گرژی هەڵپەسێرێت، بۆ دەورەی دوای کاراکردنەوەی 

 پەرلەمان.
بۆ یەکێتی نیشتیمانی، کە هێزیکی لەناوخۆدا داوەشاو لە ئاستی رابەری، 
وێرانەو بێ رابەر، بێ پرۆژە لەسەر ئاستی سیاسی و کۆمەاڵیەتی، وابەستە 
بوونی کەسایەتیە بڕیار بەدەستەکانی بە پرۆژە قازانجێهێنەرەکانیان لەگەڵ 
پارتی، هیچ رۆڵێکی بۆ یەکێتی نەهێشتۆتەوە ئەوە نەبێت، رۆڵی ناوبژیوانی و 
ئاو بەسەر ئاگردانی ملمالنێی نیوان پارتی و گۆراندا، بکات. دیارە لەونێوەشدا 
چاوەروانی پاداشتە لە پارتی بۆ ئەو رۆڵەی دەیگێرێت، تا لە پرسی 
کاراکردنەوەی پەرلەمان و ریفراندۆم و پشکی پۆست و داهاتدا، شاباشی 

 رۆڵەکەی وەرگرێت.
بۆ بزوتنەوەی گۆڕانیش کاراکردنەوەی پەرلەمان، بۆتە کردەیەکی ناچاری. 
لەالیەکەوە لە ژێرگوشاردایە، بەو هۆیەوە لەالیەکەوە پارتی مەرجەکانی گۆرانی 
قبوڵ کردووە، لەالیەکی ترەوە خەریکە تەریکترو تەریکتر دەبێتەوە. 
رێکەوتننامەکەی لەگەڵ یەکێتی بەشوێنێک نەگەیشت و ئاسۆیەکیش بۆ بەشوین 
گەیشتنی نییە. لە سەرئاستی شەقامیش بۆتە هیزێکی بێ جوڵە و بێ نەخش و 
بێکارە. لە رووی سیاسیەوە بێدەنگ و هیچ پرۆژەیەکی وەکو ئەڵتەرناتیف 
لەبەردەستدا نییە. هەموو ئەوانە وایان کردووە، مل بە بژاردەیەک بدات، لە 

٢بۆ الپهرە ئێستاشدا کە مەسەلەی ریفراندۆم گەرمە و بێ تەفاوەتی   

 ژاپۆن شیعاری" نا بۆ کارکردن تاوەکو مردن" بەرزدەکاتەوە

 ٥ل

خەڵکـی کوردسـتان، نابێ هیچ خۆشباوەریەکیان بـە 
  پەرلـەمـان و کـاراکـردنـەوەی هـەبێـت!

 

پێشێلکارییەکان، لە هەڵمەتی بانگەشەی ریفراندۆمدا بەرەو 
هەڵکشان دەچن...لە بەرامبەردا حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 

 ٢هوشداری دەدات ل

 

 یژمارهوته

ناڕەزایەتی جەماوەری لە 
 بەرامبەر ڕاسیزمدا

پەیکەری سیمز بێنە 
 6خوارێ!..ل

 ٤ل داڕوخانی دەستوری سیناریۆی ڕەش! 

چۆن کوشتارو ئاوارەیی لە بۆرما دووبارەو سێ بارە 
 ٣ل نابێتەوە! 

 هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان!
 ٧ل

 سێ ستراتیژو ریفراندۆم
 ٠٠-٠١ل

 

 ٨ل 
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بەرامبەری خۆکوژی سیاسییە، بۆیە بەناچاری هاتنەوەی بۆ پەرلەمان 
تاکە رێگەیە. خۆ ئەگەر هێشتاش گۆران ئامادەنەبێت بە هاتنەوەی بۆ ناو 
پەرلەمان و نەبێتە بەشیک لە هیزی کاراکردنەوەی، ئەوە زۆرتر 

 گوشاری ناوخۆیی و کێشە ناوخۆیەکانیەتی کە رێگرن، نەک هیچی تر...
دەتوانین بڵێین، لە ئێستادا وەگەرخستنەوەی پەرلەمان بۆتە ناچارییەک 
بۆ زوربەی الیەنە سەرەکیەکانی ناو خانەوادەی بۆرژوازی کورد، بە 
تایبەتیش بۆ یەکێتی و پارتی وەکو دوو هێزی برا بەشی تااڵنکاری  
بۆتە پێویستیەک کە ئەو پەرش و باڵویەی هێزەکانی سەرساحەی 
سیاسی کوردستان، لە هەلومەرج و کەشی گەرمی ریفراندۆم و 
بانگەشەی سەربەخۆیدا، دابپۆشن. گۆرانیش ناتوانێ تاسەر بە لۆژیک و 
پێوانەی کورسی و ئاکامی هەڵبژاردنەکان... ملمالنێ لەگەڵ هێزی 

کورسیش بهێنێت،  ٠٦کورسی،  ٤٢میلیشیایی بکات. گۆران نەک 
ناتوانێت دەسەاڵت و قەڵەمرەوی دەسەاڵتدارێتی و داهات و جومگە 
سەرەکیەکانی حکومدارێتی میلیشیایی لەدەست پارتی یان یەکێتی 
دەربهێنێت. بە تایبەتیش کە لەسەر ئاستی شەقام و کایەی سیاسیش 

 تەواو پەراوێز و بێ نەخشەیە.
ئەوەی کە جێگای پێداگری لەسەر کردنە دوبارەکردنەوەی دەرگای 
پەرلەمان، جگە لە خاوکردنەوەی کاتی ملمالنێی حزبی لەدۆخی ناو 

 پرسی ریفراندۆمدا... هیچی ترنییە.
خەڵکی کوردستان، پەرلەمانی!! کارا و ئیفلیج و دووقۆلێ و پێنج قۆڵی... 
ئەزموون کردووە و لەهەموو حاڵەتەکاندا ژیان و گوزەران و 
خزمەتگوزاریەکان و ئازادییەکان و مافە زۆر سەرەتاییەکانیشیانیشیان، 
هەر وەکو خەونی وەدی نەهاتوو ماوەتەوە. تەنانەت پەرلەمان ئەوەندە 
دەزگایەکی هیچی بێ ناوەرۆکە... وا دووساڵە دەرگاکەی داخراوە، بێ 
ئەوەی لەباری کردەییەوە، هیچ کاریگەریەکی بەرچاوی لەسەر کۆمەڵگە 

 بوو بێت...
دیارە پارتی و یەکێتی، خۆیان باش دەزانن پەرلەمان هیچ بەهایەکی نە 
سیاسی و حقوقی و یاسایی و تەنانەت کۆمەاڵیەتیشی نییە.. وە دەزانن 
دەرگای کراوە بێت یان داخراو بێت، هەموو داهات و جومگەکانی 
دەسەاڵتدراێتیان لە دوو زۆندا لەبەردەستە و هێزی خۆیان بە پێی 
محەکی کورسی ناپێون و لەجێگای ئەوە محەکی هێز و هێزی چەکدار 
بریار دەدات. کێشەی سەرەکی حزبی گۆران ئەوەیە، کە هێشتا لە 
خەوێکی قوڵدان و بە لۆژیکی کورسی و بەمحەکی دەنگی هەڵبژاردن، 
دەیانەوێ ببنە هاوبەشی یەکیتی و پارتی و هاوسەنگی هێز لە 
کوردستان بگۆڕن. ئەمەش نەناسینی تایبەتمەندیەکانی کۆمەڵگەی خاوەن 

 میلیشیایی بێ ناسنامەی واڵتی و حقوقییە.
خەڵکی کوردستان، نابێ هیچ خۆشباوەریەکیان بە پەرلەمان و 
کاراکردنەوەی هەبێت. کاراکردنەوەی هیچ لەژیان وگوزەرانی ئەوان 
ناگۆڕیت و ناتوانێت گرفتە زۆر و زەوەندەکان و بەتایبەتیش گرفتە 
بنەرەتیەکانی کۆمەڵگە وەاڵم بداتەوە. خستنەوە گەری پەرلەمان 
تەنانەت الیەنی بریاردەر بۆ پرسی ریفراندۆمیش نییە، هەر وەکو 
تائێستا چەند جار سەرانی پارتی و یەکێتی رایان گەیاندووە کە 
ریفراندۆم پێویستی بە پەرلەمان و یاسایی پەرلەمانی نییە... ئەوەی کە 
گرنگە بە تایبەت بۆ پارتی ئەوەیە کە دەیەوێت لە پرسی ریفراندۆمدا، 
هاودەنگی زیاتر حزبەکان زامن بکات.. کاراکردنەوەی پەرلەمان، بۆ 
یەکیتی و گۆڕانیش بۆتە ناچارییەک بەهۆی نەبوونی هیچ بەدیل و 
ئەلتەرناتیفێک لەبەرامبەر بە جوڵە و نەخشەو پرۆژەکانی پارتیدا و 
سەرئەنجامیش بۆ ئەوەی پاساوی خۆ جوتکردن لەگەڵ ریفراندۆمدا 

زامن بکەن... کاراکردنەوەی پەرلەمان و بەرگی یاساییکردن بەسەر 
پرسی ریفراندۆمدا، بۆتە رێگایەک بۆ گەرانەوەیان بۆ ناو چەقی 

 سیاسەتی رۆژ لە کوردستاندا، کە لە ئێستادا ریفراندۆم سەنتێزیەتی.  

لەبەرامبەر پەرەسەندنی پێشلکاریەکاندا، لە هەڵمەتی بانگەشەی  درێژەیوتەیژمارە...
 ریفراندۆمدا، حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی دێتە دەنگ..

لە گەڵ نزیک بوونەوەی وادەی ئەنجامدانی ریفراندۆمدا، هەڵمەتی بانگەشەی ریفراندۆمیش لەالیەن حزب و الیەنە سیاسی 
و لیستەکانەوە، بەرەو تونبوونەوە دەچێت و هاوکات پێشلکاریەکانیش روو لەزیادبوون دەکەن، بەتایبەتیش لەالیەن حزبە 
دەسەاڵت بەدەستەکان و بەتایبەتیش پارتی... لەبەرامبەر بەو دۆخە، حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەیاننامەیەکی 

ئیمکانیەتی پێویست و ئازادیی رادەربرین لە پرۆسەی ریفراندۆمدا مافی هەموو الیەنێکە!دابینکردنی“  لە ژیر ناونیشانی
دابینکردنی ئیمکانیەتی یەکسان بۆ “  دەرکردووە کە وینەیەکیشی بۆ ئێمە نێردراوە... لە بەشیکی بەیاننامەکەدا هاتووە

هەموو الیەنەکان )الیەنگر یان مخالفی ریفراندۆم، بە بەڵێ یان نەخێر( بۆ ئەوەی بتوانن رای خۆیان لە کەمپەینێکی چڕوپڕو 
هەمەالیەنەیەدا بە جەماوەری خەڵک بگەیەنن، یەکێك لەو هۆکارانەیە کە النی کەم بەرپاکردنی ریفراندۆم لە 

 کەشوهەوایەکی سیاسی ئازادو دوور لە هەر جۆرە رێگریەك دەستەبەر دەکات.

بەاڵم نەک هەر ئەمە بە هیج جۆرێک دابین نەکراوە، بەڵکو تا ئێستا چەندین پێشێلکاری لەبەرگرتن بە ئازادی ڕادەربڕین و 
هێرش بۆسەر ئەوانەی کە بە پێچەوانەی رای دەسەالتەوە هەڵویستیان گرتووە، ئەنجامدراوە. دیاردەی هەڕەشە و 
چاوسورکردنەوە و سیاسەتی تەخوین لە البەالی راگەیاندنەکانی الیەنە دەسەاڵتدارەکاندا، بەتایبەتی پارتی، خۆی 

 “.دەنوێنێت

حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری وەکو الیەنێکی ئۆپۆزیسیۆنی دەسەاڵت کە مێژوویەکی دریژی هەیە “...لەبەشیکی تردا دەڵێت:
لە خەبات بۆ سەپاندنی مافی خەڵکی کوردستان لە بەرپاکردنی ریفراندۆم و ساڵەها لەسەر نەسەلماندنی ئەم مافەی خەلکی 
کوردستان لەگەل حزبە دەسەاڵتدارەکان کێشمەکێشی کردوە، لەگەڵ دەربرینی نارەزایەتی توندی خۆی لەم رەفتارانەی 
دەسەاڵت، پاندبوونی خۆی لە بەرگری لە ریفراندۆمیکی واقعی دوور لە هەرجۆرە زەخت و زۆر و قۆرخکاریەک 

 “.رادەگەیەنێ. بە پێچەوانەوە هەڵوێستی توندی دەبێت بەرامبەر بەگاڵتەجاڕکردنی ریفراندۆم

 قوربانیانی نائەمنی شوێنی کار
چوار ژنی کرێکار لە کاتی کار کردن لە کورەخانەدا، بە هۆی تەقینەوەی بەهۆی نائەمنی شوێنی کارەوە... 

 گازەوە بوون بە قوربانی.

ی خەرمانان، دو ژن و دو کچی خەڵکی شاری ٨بە پێی هەواڵی گەیشتوو بە ڕێکخراوی مافی مرۆڤی  ڕۆژی چوارشەممە 
بە هۆی تەقەینەوەی گاز، بوونە قوربانی و ”  ئازەربایجان“مەهاباد لە کاتی کارکردن لە یەکێک لە کورەخانەکانی پارێزگای 

 بە تووندی بریندار بوون.

 ٥٣هەواڵنێری هەنگاو لە شاری مەهاباد ناسنامەی ئەو قوربانیانەی بەم شێوەیە ڕاگەیاند: شەهال محەممەدزادە تەمەن 
 ساڵ . ٣٦ساڵ و هەروەها فاتمە ئیبراهیم زادە تەمەن  ٩ساڵ، سازگار عومەری تەمەن  ٤٢ساڵ، سۆزان عومەری 

 ئەم چوار کەسە بە مەبەستی چاوەدێری پزیشکی بۆ نەخۆشخانە سینای شاری تەورێز گوازراونەتەوە.

  
بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی 
سەرکەوتوانە بباتە پێشەوە، لە هەواڵی نارەزایەییەکانتان، لە خۆپیشاندان 
و مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو گیروگرفتەکان و رێگریەکانی بەردەم 
خەبات و یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاگاداری بکەن... ئەو هەوااڵنەی حزب و 
بزوتنەوە و میدیای بۆرژوازی و سیبەریان، دەیانەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشی 
بکەن، ئێوە بە ئێمەی بگەیەنن... ئەو راستیانەی ئەوان پەردەپۆشی دەکەن، 
لە رێگای بۆپێشەوەوە، پەردەی لەسەر هەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی شوێنی 
کار و قوربانیانی، هەواڵی سەرکوت و دزی و تااڵنی دەسەاڵت و 
کۆمپانیاکانیان، هەوڵی توندتیژی دژ بەژنان و قوربانیەکانیان، هەواڵی 
پێشێلکاری ئازادیە سیاسیەکان، ئازادی رۆژنامەگەری و ئازادی مافە فەردی و 
مەدەنیەکان... بە ئێمە بگەیەنن... بۆپێشەوە، دەنگی سازشهڵنەگرو سەکۆی 
راستبێژی و مەیدانێکی گرنگی ئێوەیە، لە پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر 
جێگاو گۆشەیەکی ئەم دنیایەن لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا...ئەدرەس 

 ئیمێڵ و پێگەی بۆ پێشەوەیە..
 
 bopeshawa@gmail.com      /   /    ماڵپەری بۆپێشەوە

www.bopehsawa.net 

لە راستیدا پەرلەمان دیاری 
دوو دەسەاڵتی میلیشیاییە، بۆ 
 داپۆشینی ئەو میلیشیابوونەیان

 

 لە بۆپێشەوەوە
 

بەگشتی تەعبیر لەخەتی سیاسی و فکری و دونیابینی “ گۆشەو تەوەرەی تایبەت“* بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگە لە
 کۆمۆنیزمی مارکس و کۆمۆنیزمی کرێکاریی دەکات.

 * بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتر لەشوێن و کەناڵی بینراو وبیستراو و نووسراودا... باڵوبوبێتەوە.
* بابەتی باڵوبوەوە لە بۆپێشەوەدا، ئەوکاتە لەالیەن خاوەنەکەیەوە مافی باڵوکردنەوەی هەیە، کە بۆپێشەوە 

باڵوبوبێتەوە. راسپاردەی بۆپێشەوەیە، کە خاوەنی بابەتەکە ئاماژە بەناو ئەو ژمارەی بۆپێشەوە بدات، کە بابەتەکەی 
 تیادا باڵوبۆتەوە.

 * درەنگ ناردنی بابەتەکان، لەکاتی راگەیەندراوی خۆیدا، شانسی باڵوبونەوە لەدەست دەدات.



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 25/9/1027(  21ژمارە )

 چۆن کوشتارو ئاوارەیی لە بۆرما دووبارەو سێ بارە نابێتەوە! عبدالرحمن رسولبەڵێ بۆدادگایی کردنی بەرپرسانی ڕژێمی سێدارەی ئیسالمی ئێران !!  
 نووسینی: نوری بەشیر

لەتەواوی کۆمەڵگەی ئێراندا، بەهۆی زاڵبوونی سیستەمی ئیسالمی 
بەدرێژایی چەندین ساڵە زۆرترین لەمرۆڤەکان بەسەرجەم نەتەوەو 
ئایین وڕەگەزە جیاوازەکان دەچەوسێنەوە، لەناو هەموو 
نەتەوەکاندا نەتەوەی کورد بەشێوازی زۆر دڕندانەو بێبەزەیانەتر 
دەچەوسێتەوە، سیستەمی کۆماری ئیسالمی کەبەهۆی 
لەسێدارەدانی تێکوشەرانی ئازادیخوازو یەکسانیخوازی کوردەوە 

 لەدونیادا ناسێندراوە بەکۆماری ئیسالمی سێدارە.
چەندین دۆسیەی کۆمەڵکوژی وبەکۆمەڵ لەسێدارەدانی 
هەڵسوڕاوانی سیاسی وڕۆشنبیری و فەرهەنگی ...هیتدکورد  هەیە 
کەلەالیەن دادگاکانی ڕژێمی کۆنەپەرستی ئیسالمی ئێرانەوە 
ئەنجامدراوە، کەپێویست دەکات سەرانی ئەوڕژێمەی لەسەری 

دادگایی بکرێن و سەرجەم دۆسییەکان ڕەوانەی دادگایی نێودەوڵەتی بکرێن کەبەرپرسانی ڕژێم تاوانباران 
لەئەنجامدانی تاوانی گەورەی بەکۆمەڵی لەسێدارەدانی گەنجان والوان وهەڵسوڕاوانی ژنان و سیاسی 
وئەدەبی وڕوناکبیری، تەقەکردن وکوشتنی کۆڵبەرانی زەحمەتکێشی کورد لەسەرسنووری ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان ناوچەکانی شارەکانی بانەو سەردەشت وناوچەکانی ترکەنزیکە لەسنووری باشووری 
باشووری کوردستان. بەپێی هەواڵی ڕاگەیاندنەکان ڕۆژانە کۆڵبەرانی زەحمەتکێش لەالیەن سوپای 
پاسدارانی ڕژێمەوە لەسنوورەکانەوە بەتەقە ڕاویان دەنێن و زۆرجار دەبنەقوربانی، ئەمانەو دەیان سەدان 
نموونەی تر هەیە لەتاوان و کۆمەڵکوژییەکانی ڕژێم کە دژبە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان  ئەنجامی 

 داوە وبەردەوامە لەئەنجامدانی. 
پێویست دەکاو دەبێ لەشوێنێک بەری پێبگیرێت وڕابگیرێت. ساڵولەهەمووئەوانەی کەبۆبژێوی ژیانیان 
گیانی خۆیان لەسەرلەپیدەستیاندا دەنێن وکۆڵبەری دەکەن، بەاڵم لەپێناوی پوڵ و پارەدا سەری خۆیان 
شۆڕناکەن  نابنە جاسوو کرێگرتەو ئیتاڵعات.. ساڵو لەگیانی ئەومرۆڤانەی کە لەپێناو بەدەستهێنانی 

 بژێوی ڕۆژانەیاندا ڕووبەڕوویی مەرگ بوونەوە، نەفرەت لەستەمکارو زۆرداروداگیرکەران.
 

دوابەدوایی گیان لەدەستدانی دووکۆڵبەری تربەهۆی تەقەکرنی ڕاستەوخۆیی هێزەکانی ڕژێمی ئیسالمی 
ساڵ و۱۳دوو کۆڵبەرەکە بەناوەکانی)حەیدەرفەرەجی(۳۱۱٠/خەرمانانی ۳۱ئێران لەمەرزی بانە، لە

ساڵ. خەڵکی شاری بانە بۆناڕەزایەتی دەربڕین لەدژی کوشتنی کۆڵبەران چوونەبەردەم ٢٣)قادربەهرامی( 
فەرمانداری شاری بانە، دواترشارەکانی سنەو سەردەشت ومەریوان وچەندین شاری تری ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان هاتنە سەرشەقامەکان. خەڵکی  ناڕازی خوازیاری  کۆتاییهێنان بەقەتڵ وکوشتنی کۆڵبەران 
بوون لەناوچە سنووری یەکان، بەاڵم کاربەدەستانی ڕژێم هەروەک ڕابردوویان گوێیان لەداواکاری خەڵک 
نەگرت و بەپێچەوانەوە ڕژێمی ئیسالمی ئێران هەنگاوی ناوە چەندین کەسیان لە چاالکوانان و 
خۆپیشاندەرانیان دەستگیرکردو خستەزیندانەکانەوە. هەروەها لەسەر سنوورەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
وباشووری کردستان هێزی زۆری نیزامی ئەمنێتیەکانی جێگیر کرووە هەتاوەکو هەمووجوڵەو 
هاتووچۆکان کۆنترۆڵ بکات. ئەم هێزانە خەڵکی کۆڵبەر ئازاردەدەن وباجیان لێ دەستێنن، کەلوپەلەکانیان 

 تااڵندەکەن، ئەیاندەنە بەرگوللە.
 کۆڵبەری کارێکی زۆر دژوارو پڕمەترسییە کەهەمووجۆرە مەترسێکی مەرگ هێنەری لەکەمیندایە.

خەڵکی لەناچاری کاری کۆڵبەری دەکات، بێکاری لەناوچە کوردنشینەکانی ڕۆژئاوای ئێران لەسەروویی 
پەنجا لەسەدەوەیە. لەناوکۆڵبەراندا تەمەنی پانزەساڵ دەبیندرێت و تەمەنی سەرووی شەست وپێنچ ساڵە 

 وخەڵکی گیرۆدە بەنەخۆشی وجۆراوجۆری دەبیندرێت،.
پێویستە هەمووالیەک پشتیوانی لەداواکاری وخواستەکانی کۆڵبەرانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و خەڵکی 
ئێستای ناڕازی شارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکەن. پێویستە لەسەرکوشتنی کۆڵبەران ولەسێدارەدانی 
گەنجان والوانی کور بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی بدرێنە دادگایی نێودەوڵەتی و هەروەک تاوانباران 
سزابدرێن. لەساڵی ڕابروو بەشێک لەکەسایەتیە نێونەتەوەییەکان و نوێنەرانی کۆمەڵگەکانی ئێران 

هەتاوی لەپاریسی فەرەنسا پێکهاتبوو، داوایانکردووە ۳۱۱٣/خەرمانانی۳۱لەئەوروپا لەسمینارێکداکەلە
 دادگایەکی تایبەت بۆدادگایکردنی بەرپرسانی ڕژێمی ئێران پێکبێت.

ی هەتاوی)۳۱٠۷ئەوداواکارییە بەهۆی لەسێدارەدانە بەکۆمەڵەکانی هەزاران زیندانی سیاسی لەساڵی 
زایینی(، چەندین کەسایەتی سیاسی جیهانی بەشداربوون لەوسمینارەدا لەوانە)ئێد ڕندێڵ( سەرۆکی ۳۱۱۱

کونوانسێونی حیزبی دیموکراتی ئەمریکاو فەرمانداری پێشووی پنسیلوانیا، بێرناردکۆشنێر وەزیری 
پێشووی دەرەوەی فەرەنسا وستروان ستیۆنسیۆن سەرۆکی دامەزراوەی ئەوروپایی ئازادیی عێراق 
ونوێنەری پێشووی پەرلەمانی ئەوروپاش ئامادەبوون. سەرجەمیان بەرچاوڕوونیان هەبووە لەسەر 
سەرکوت وبەڕێوەچونی لەسێدارەدان لەسیستەمی ئیسالمی ئێراندا. ئێدڕندێڵ وێڕای ئاماژە بە 

ی هەتاوی گووتوویەتی: چ شتێک لەوەپڕ ۳۱٠۷لەسێدارەدانی تێکۆشەرانی زیندانیانی سیاسی لەساڵی 
ئازارترە کەوەزیری دادی ئێران یەکێک لەئەندامانی کۆمیتەی مەرگ لەوکوشتارە بەکۆمەاڵنەدا بووە. 

نەبوو کەئەو   ۳۱۱۱بێرنارد کۆشنێر وەزیری پێشووی دەرەوەی فەرەنسا گووتوویەتی :تەنهالە
کۆمەڵکوژی و لەسێدارەدانانە ڕوویدەدا بەڵکو هەرئێستاش لەئێران ئەو کوشتارانە هەیە. ئێران ساڵی 

سی ۱۰۰۰۰زێدەترین لەسێدارەدانی لەجیهاندا هەبووە. ستروان ستیۆنسیۆن گووتوویەتی: لەمەڕ ۱۰۳٣
 چ ڕوویدا؟ ڕاستی ڕۆژئاوا هەرهیچ کارێکی لەمبارەوە نەکرد.۳۱۱۱هەزار کەسی لەسێدارەدراو لەساڵی

خەڵکی ئێران بەگشتی وخەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەتی بەردەوام لەژیان وگوزەرانێکی 
کوللەمەرگی وکۆیلەیی و جەهەنەم ئاسا دەگوزەرێن، بەهۆی بەڕێوەچوونی سیاسەتی کۆنەپەرستی ودژە 

ئینسانی ڕژێمی سێدارەی ئیسالمی یەوە بەردەوام کێشەو گرفتەکانیان زیاددەکات.... 

ئەوەی لەبۆرما )میانمار( روودەدات، کوشتارێکە 
لەسەر بناغەی دینی و قەومی سەری هەڵداوە، ئەوەی 
کەدەوترێ خەڵکی ئەو ناوچانەی کە ئێستا دەکوژرێن 
و ئاوارە دەبن و کەمایەتین و بەرگی ئیسالمیان 

ئەوەی بەبەردا کراوەو ناو دەبرێن بەوەی 
رەسەنی واڵتەکە نین و  رۆهینگای خەڵکی کەخەڵکی

غەیرە دینن، ئەوەی کە رەسمیەت دەدرێت کە زۆربەی 
واڵتەکە بەرگی بودی بەبەردا بکرێت، ئەوە حکومەت و 
دەسەاڵتەکەی رەسمیەت بەوە دەدات و لەشکرکێشی 
بەناوی حکومەتی زۆربەی بۆدیەوە دەکات و لەنێوان 

کۆمەڵکوژیەکاندا الیەنگری زۆربەی دەسەاڵتداری قەومی یان دینی دەکات بەدژی 
کەمایەتی، ئەوە بەرنامە بۆ داڕێژراوە و دەیەوێت شەڕو کوشتار لەسەر ئەساسی 
قەومی و دینی درێژە پێبدات، ئەوەی فرمێسکی تیمساحی تەنیا بۆ هاو دینەکەی یان هاو 
قەمەکەی دەڕێژێ، ئەوە ناتوانێت و نایەوێت لەو شوێنانەدا کۆتایی بە کوشتارو 

 ئاوارەیی بێنێت.
بۆ هەموو ئینسانێکی بەویژدان و ئینساندۆست، رۆژانە هەواڵەکانی میدیا لەو 
تراژیدایایەی ئێستای بۆرماوە، تا کوشتاری بەکۆمەڵی یەزیدیەکان و کوشتارگاکانی 
تری موسڵ و سوریا چ لەالیەن هێزەکانی بەشار ئەسەدو هێزە ئیسالمیەکانی ترو 
لەسەرویانەوە داعش لەواڵتەدا بەرێیان خستووە، تا دەگاتە کوشتاری رۆژانەی یەمەن، 
ناتوانێت فرمێسک و ئاهو حەسرەت یەخەیان نەگرێت و دژی نەبن، بەاڵم کێشەکە 
لەوەدایە ئەگەر کەسانێک نیگەرانیان بۆ ئەو کوشتارە لە نیگای قەومی بوون یان 
ئیسالمی بوونەوە بێت، نەک ئینسانی بوونەوە، ئەوە تەنیا گۆشەیەک لەکوشتارەکە 

 نیشاندەدات کە رەنگە دووبارەو چەند بارە بێتەوە.
ئەوەی کوشتارو ئاوارەیی میانمار، وەک ئەوەی بەرگی بودی زۆربەو ئیسالمی 

رەسەنی واڵتەکە و خەڵکی ناڕەسەنی  کەمایەتی، قەومی دەسەاڵت و بێدەسەاڵت، خەڵکی
واڵتەکە و دینی ئەسڵی و  غەیرە دینی بەبەردا کراوە و دەبینێت و نایەوێت ئەوە ببینێت 
کە ئەو کوشتارە چەند بارە دەبێتەوە، ئەوەی کە ئیسالمیەکان لەجیهاندا تەنها 
فرمێسکیان بۆئەوەیە ئەوە ئیسالمیەکانن لەوێ دەکوژرێن، ئەوە کوشتی یەزیدیەکان 
نابینن کەبەدەستی ئیسالمیەکانی داعش کۆمەڵکوژ کران و ژنان کرانە کۆیلەی جنسی، 
ئەوەی کوشتاری کوردەکان بەدەستی سەدام حسین لەالیەن دەسەاڵتی زۆربەی 
دەسەاڵتی بۆرژوا قەومی عەرەبیەوە نەدەبینی، بۆ هەمیشە دابەشبوونی کۆمەڵگە لەسەر 
ئەساسی قەومی بەزۆربەو کەمایەتی دابەش دەکات و لەگۆشەیەکدا رەوایەت دەدات 
بەکوشتارەکە. ئەوەی کە بۆکۆحەرامی کەمایەتی ئیسالم دەبینێ و کوشتاری ژنان و 
تیرۆری غەیرە ئیسالم لە نایجیریا رەسمیەت پێدەدات، بەهەمان شێوە تیرۆرو 
تەقاندنەوەکانی ئەو کەمایەتیە لە جەرگەی ئەوروپا لەژێر ناوی کوشتاری غەیرە دینی 
ئیسالم رەواج و رەوا نیشاندەدات کە واڵتانی ئەوروپای گرتۆتەوە لەالیەن داعشی 

 ئێستا و گروپە ئیسالمیەکانی پێشوتری لەچەشنی قاعیدەوە.
کەواتە رۆشنتر بڵێین، کوشتارەکانی ئەمڕۆی جیهان بەبۆرمای ئێستاوە، کە 
سەرمایەداری و دەسەاڵتە چاوچنۆکە بۆرژوازیەکانیان و کوشتارو جەنگەکانیان، 
دەسەاڵتەکانیان بە دەسەاڵتی زۆربەی کۆمەڵگەی فاڵنە قەوم و فاڵنە دین دەناسێنێ و 
ناونانی ئەوانی تر بەکەمایەتی فاڵنە دین و فاڵنە قەوم، هەر ئەو دەسەاڵتانەن 
کەکۆمەڵگە بە دەسەاڵتی بەهێزی پیاو زەعیفی ژنان پێناسە دەکەن و ژنان دەکەن 

 قوربانی بەهەموو شێوەکان و منااڵن رەوانەی بازاڕی کاری گەورە دەکەن.
کاتێک دەسەاڵتی بۆرژوازی و سەمایەداران لەهەر شوێنێکی دنیادا، نایانەوێت کۆمەڵگە 
لەسەر ئەساسی هاواڵتی بوون دامەزرێت و ئەم بەرگەی دەکەن بەبەردا، بەرگ کردنە 
بەری دەوڵەتی هەموو قەوم و دینەکان و هەموو پێکهاتەکان، بۆخۆی ناو هێنانی 
پێکهاتەیە بەزۆربەو بەکەمایەتی، بە قەومی گەورەو بەقەومی بچوکەوە، بە دینی زۆربەو 
بەدینی بچوکەوە، وە ئەو کۆمەڵگەیە ئامادەیە هەموو کات وەک بۆمبێکی تەوقیتکراو 
بتەقێتەوە، هەموو تراژیدیەکانی رەوەنداو بۆسنەمان بیست و بینی و ئێستاش نموونەی 
بۆرماو، روودانی کارەسات لە عێراقێک کەلەسەر ئەساسی فیدراڵیەتی قەومی و دینی 

 دامەزراوە، لەبەردەمدایە.
بەداخەوە لەغیابی کۆمۆنیزمێکی بەهێز و لەمەیداندابوونی چینی کرێکاری هوشیارو 
رێکخراو، دەرگای بەڕووی سەرمایەداریدا بەهەموو ئەزمەو فەسادو گەندەڵی و تیرۆرو 
کوشتارو جەنگ و جیاوازی خوازیەکانیەوە، درێژە بە کوشتارەکانی دەدات و بەردەوام 
دەبێت لەچەشنی کۆمەڵکوژی یەزیدیەکان، سوریەکان، موسڵیەکان، کوردەکان، یەمەنی 
و نایجیریەکان و تا دەگاتە کوشتاری رۆژانەی ژنان و بێحومەتی رۆژانە پێیان و 
نەبوونی هیچ مافێکی منااڵن، ئەم سیناریۆ و تراژیدیە ئینسانیانە بێشەرمانە لەخودی 
میدیای حزب و دەسەاڵتە بۆرژوازی و سەرمایەداریەکانەوە باڵودەبێتەوەو نیشانی 

 کۆمەڵگەی بەشەری دەدرێت.
ئەگەر هەر ئینسانێکی ئازادیخوازو مرۆڤدۆست، هەر حزب و الیەنێک بیەوێت، 
کوشتاری میانمارو هاوشێوەکانی دووبارە چەند بارە نەبێتەوە، ئەبێ داوا بکات، 
یاساکانی بۆرما و هەموو واڵتەکان بگۆڕێت لەسەر ئەساسی هاواڵتی بوون دامەزرێت 
و هیچ بەرگێکی قەومی و دینی و تایفی بەبەردا نەکرێت، ئەمەش بۆ سوریاو یەمەنی 
سبەینێک و بۆ عێراق و هەروەها کوردستانی دوای جیابونەوەش رەوایە و راستە، 
ئەگەرنا شەڕەکان هەموو رۆژێک بەبەهانەیەکی قەومی و دینی و تایفی ئامادەیە 
بەردەرگا بەخەڵکەکەی بگرێت و کۆمەڵکوژی ئاوارەیی ئینسانەکان لەمیدیاکانەوە 

 ٤بۆ الپهرە  نیشانبدرێت.



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 25/9/1027(  21ژمارە )

ساڵ لەمەوبەر سەرانی ناسیۆنالیزمی کورد؛  ٤٤
بارزانی و تاڵەبانی و نەوشیروانی ئەندازیاری 

سەرانی دەستوری سیناریۆی ڕەش، هاوکات لەگەڵ 
عەالوی و ناسیۆنالیستە عەرەب و تائیفەچیەکان؛ 

چەلەبی و حەکیم و سەدر و هەموو دەوروبەرەکەیان، 
فریوکاریەکی گەورەیان بەرپاکرد و خەڵکی عێراقیان 
بە چاوبەستراوی ڕاپێچی دەنگدان بە دەستورێک کرد 
کە دواتر بوو بە یەکێک لە کۆڵەکەکانی ئەو دۆخە 
کارەساتبارەی بەسەر ئەم کۆمەڵگایەدا هات، لەوانە 
شەڕی تائیفی و توندبونەوەی دووبەرەکی و کینەی 
قەومی. ئەوکات گفتی ئەوەیان بە خەڵک دەدا کە 
لەسایەی ئەو دەستورەدا ئاسۆیەکی روناک و پڕ لە 

خێر و خۆشی بۆ خەڵکی عێراق فەراهەم دەبێت. ئەمڕۆش دەیانەوێ خەڵک پەلکێشی ژێر دیوارە 
داڕوخاوەکانی ئەو دەستورە بکەن. بارزانی دەستور دەکات بە بنەمایەکی شەرعی بۆ ڕیفراندۆم 
و سەربەخۆیی، حکومەتە قەومی و ئیسالمیەکەی عەبادیش هەمان دەستور دەکات بە بنەمایەکی 
شەرعی بۆ هەڕەشەی سەرکوتکردنی خەڵکی کوردستان. بۆ بەرگرتن بەوەی ئەم دیوارە بەسەر 
خەڵکی ستەمدیدە و ئازادیخوازی عێراقدا نەڕوخێت، دەبێ بە لێدانی گورزی کۆتایی لەم ڕەوتی 

 داروخانە تەحقیق بکرێت و ڕیگانەدرێت بەچکوپینە تەمەنی درێژبکرێتەوە.
ساڵ بەرلەئیستا کاتێک ئەم سەرۆک قەوم و تائیفانە شایولۆغانیان بۆ ئەم دەستورە دەگێڕا،  ٤٤

رمۆخ  تاسه  شنوسه م ڕه ی ئه كی دیكه یه كه ڵهمن لە وتاری "دەستوری سیناریۆی ڕەش"دا وتم کۆ
هاواڵتیان   وێ یه پێشدا ده  . له ومیه مارگیری قه و ده رستی  ومپه و قه ، شۆفینیزم  یه رستانه په كۆنه

نێوانیان   ستور له تی سورو دیواری ئه ش خه م پێه ندی بكات، به به سته ومی ده ی قه ی پیناسه پێ به
یانكات  كردن ده ی زمانی قسه پێ ركامیان به هه  ك، كه یه ری جیاواز له وه ڵێك بونه كو كۆمه ، وه دابنێ

تاشێت،  كیان بۆ داده یه  ندی جیاواز و ناكۆك به وه رژه و به  و ماف  ت رێكی تایبه وه بونه  به
و   دا، ماف كپارچه كی یه یه واره ناو قه  له  یه م بناغه ر ئه سه گرێت. پاشان له كتر ڕایانده ر یه رامبه به له
ی مۆدێڕنی  پێناسه  ش بكات. هاواڵتی به ریاندا دابه سه و ئاو و ئوكسجینی واڵت به وی  زه

كی  ردا دەكات، هیچ مانایه به ومی به ی قه ویه هه  پاشگرێك كه  بێ ڵگەی عێراقدا به كۆمه  رخ، له هاوچه
  واژه سته و ده ت زۆرێك له نانه ته”.و كلدان.. و ئاشوری  و توركمان  ب  ره كورد و عه“.  وه ته ماوه نه

زرد  مه دا ده شنوسه م ڕه موو له ، هه وه بیری هاواڵتیان چونەته  له  ی كه رچوانه سه و به كۆن 
 ."ی میللی هاواڵتیان تۆماركراون ی پێناسه وێنه  به  وه ته كراونه

وتمان ئەم دەستورە مافی هاواڵتی بوون لە هاواڵتیان زەوت دەکات، لە جیاتی ئەمە خەڵک 
دەستەبەندی دەکات بەسەر قەوم و تائیفەکاندا و لەسەر ئەم بناغەیەش داهات و دەسەاڵت لە 

ستورێكی  ی ده سایه  لهنێوان سەرەک قەوم و تائیفەکان دابەش دەکات. هەر لەو وتارەدا هاتووە؛ "
و چی   یه هێنێت، نازانێ چ مافێكی هه رنه ی ده كه میللیه  ك تا ناسنامه دا هیچ هاواڵتیه م جۆره به

 ."بڕێت پێده
وتمان ئەم دەستورە کۆنەپەرستانە و بنەمایەکە بۆ ئەبەدیەتدان بە ناکۆکی و شەڕ و کێشەی 
قەومی و تائیفی لە کێشمەکێشی بەردەوام بۆ کەم و زیادکردنی بەشی ئەم سەرەک قەوم و 

ك  قیبی یه ره  بانه زهه و مه شیره  و عه وم  م قه ئه  یه وه ش مانای ئه مه ئهتائیفانە. هەر لەوێدا هاتووە؛ "
وی تر،  سكی ئه  شی زیاتر له رهێنانی به ڕی ده شه  كن. بۆیه یه ندی ناكۆك به وه رژه ن به و خاوه 

ی  و ئاڵوگۆڕ و لێكترازانێكی هاوكێشه  ت موو فرسه هه  بێت. له ئارادا ده  له  موو رۆژه و هه میشه هه
ی  ی تازه وره شدا ده م پێناوه و له  گوڕێ   وه كان دێته شه ی به وه شكردنه دابه  سیاسیدا، جارێكی دیكه

،  وانیان دراوه نێوچه  ومی له زۆر مۆری قه  به  ی كه ره ماوه و جه . ئه وه كاته ست پێده كێش ده كێشمه
ی  ڕ و كێشه خۆراكی شه  كرێنه بێت، ده كیان هه یه  كی ناكۆك به ندیه وه رژه ی هیچ به وه ئه  بێ به

 "و بارزانیدا. بانی  و تاڵه الوی  و عه ری  عفه و جه كیم  نێوان حه  اڵت له سه ی ده وه شكردنه دابه
ئەوەی ئەمرۆ دەگوزەرێ دروست ئەو سیناریۆیەیە کە بە تەواوی پێشبینی کراوبوو. ئۆباڵی هەر 
دڵۆپێک خوێن کە لە شەڕی قەومی و تائیفیدا ڕژاوە یان دەڕژێت، دەکەوێتە ئەستۆی ئەوانەی 

 خەڵکیان راپێچی دەنگدان بەو دەستورە کرد. 
ئەمڕۆ ناسیۆنالیستە کوردەکان بەوپەڕی حەماسی نەتەوەپەرستیەوە، لۆمە و سەرزەنشتی 
فراکسیۆنە "عەرەب"یەکانی پەرلەمانی عێراق دەکەن لەسەرئەوەی بە شیعە و سونەیانەوە 

ڕفراندۆم"! دەڵێن ئەمە دووەم جاریانە و چونکە پێشوتریش بە هەمان  -یەکیانگرتووە دژی "کورد
شێوە دژی "هەڵکردنی ئااڵی کوردستان لە کەرکوک" هەمان کاریانکرد! بەاڵم ئەم جەنابانە لە 
بیریان کردوە کە ئەمە یاسای یاریە قەومپەرستانەکەیانە کە لە دەستوردا داڕێژاوە. ئێمە وتمان 

."  دا چێنراوه شه شنوسی سیناریۆی ڕه م ڕه نێو ئه  له  كه  و كۆكوژه وره  ئەم دەستورە "بۆمبیكی گه
بۆچی ماف بە خۆیان دەدەن "فراکسیۆنە کوردیەکان" سەرباری ئەوەی لە نێوخۆیاندا خەریکە 
یەکتر دەخۆن، بەاڵم هەمیشە لە بەرامبەر "عەرەبەکاندا" یەکدەست دەبنەوە، بەاڵم هەمان ماف بۆ 

 بەرامبەرەکەیان بە ڕەوانابینن؟! 
ساڵی رابردوو وە بە تایبەت لە دەستوری قەومی  ٤٢ئەزمونێک کە دەبێ لە گشت پرۆسەی 

ئیسالمی وتائیفی وەرگیرابێت، ئەوەیە کە جارێکی تر ڕێگا نەدرێت لە هیچ گۆشە و بستە خاکێکدا 
دەسەاڵت و دەستور لەسەر بناغەی قەومی و دینی بێتە دامەزراندن و ئەوەشی هەیە دەبێ خاپور 
و وێران بکرێت. ئەوەی ئەمڕۆ سەرانی کوردایەتی بانگیشەی بۆ دەکەن و وەکو زیادەڕۆیی لە 
لوتکەی پروپاگەندەی ریفراندۆمدا ناویان ناوە یەکسانی، دامەزراندنی دەوڵەتی کوردستانی 
"پێکهاتەکانە نەک دەوڵەتی قەومی کوردی". ئەمەش مانایەکی نیە جگە لە دووپاتکردنەوەی 

ساڵی ڕابردووی عێراق. دیسانەوە دەیانەوێ بەپێی دەستور  ٤٢ئەزمونی کۆنەپەرستانەی 
ئەمجارە هاواڵتیانی کوردستان بەپێی قەوم و دین دەستەبەندی و مافەکانیان پلەبەندی بکەن. 
خەڵکی کوردستان نابێ جارێکی تر رێگا بە دووپات بوونەوە ئەو ئەزمونە پڕکارەساتە بدەن کە 

ساڵ بەرەو داڕوخان دەچێت. رێگای ئەمەش پێداگری و سەپاندنی دەوڵەت و  ٤٤دوای 
دەستورێکی غەیرە قەومی و غەیرە نیە کە قەومیەت و دیانەتی هاواڵتیان لەبەرچاو نەگرێت و 

 هەموو دانیشتوان لەسەر بناغەی هاواڵتی لە هەموو ئاستێکدا مافی یەکسانیان هەبێت. 

 نووسینی: رێبوار ئەحمەد داڕوخانی دەستوری سیناریۆی ڕەش! 

ڕژێم لەهەوڵی بەڕێوەچوونی پالن وبەرنامەی دژە بەشەری 
دایە لەوانە پەرەسەندنی سیاسەتی نەژادپەرستانە و 
دژبەیەکڕیزی پێکەوەژیانی نەتەوە جیاوازەکان. لەڕۆژهەاڵتی 
کوردستان لەپارێزگای ورمێ لەهەوڵی سڕینەوەی ناوە 
کوردییەکان لەدوکان وشەقام وپارک ومەیدان وکۆاڵنەکان 
ودانانی ناوی تورکی وفارسیییە. ئەم دیاردەیە بەردەوام 
لەپەرەسەندایە. بێگومان ئەمەش بەشێکە لەسیاسەتی 

 کان ودژەئینسانی ڕژێم دژ بەخەڵکی کوردزمان. ناونانی دو

کۆاڵن وپارک مافێکی ڕەوای خەڵکە کە ئازادانە  ومەیدان و
چۆنیان بوێت ئەوناوە لەوشوێنە یان دوکانە بنێن. پێویستە 

و  خەڵک مل بەم سیاسەتە دواکەوتوانەو دژەکورد بوونە نەدات 

بەهەرجۆرێک بۆیان دەکرێت دژایەتی بکەن. پێویستە ڕژێمی 
ئیسالمی ئێران لەسەر ئەنجامدانی تاوانە دژەئینسانییەکان 
لەدژی خەڵکی کوردستان لەدادگایی نێونەتەوەیی بەرپرسەکانی 

ئازادیخوازو یەکسانیخوازی  دادگایی بکرێن. پێویستە خەڵکی 
کورد گرووپ وتیمی جۆراوجۆر دروست بکەن وحیزبەکانی 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێران بەهەر جیاوازێک هەیانە بێنە سەرخەت 
بەیەک تیمی یەکگرتوو هاوبەش کاربکەن وهەنگاوی کرداری 

بۆ  بنێن بەیەکەوە نەک بەجیا ئامادەباشی باش بکەن 
بەدواداچونی سەرجەم کۆمەڵکوژی و سێدارە وتاوانە دژە 
ئینسانییەکان. پێویستە بەردەوام وەک فشارێکی بەهێز لەناوەندە 
نێودەوڵەتییەکان داوای دادگاییکردنی بەرپرسانی ڕژێمی 
سێدارەی ئیسالمی ئێران بکرێت. لەم چەند مانگەی ڕابردوو 
لەچەند شاری ئێران بەکۆمەڵ گەنجان والوان وهەڵسوڕاوانی 

سیاسی وڕۆشنبیرو ڕۆژنامەنووسی کورد لەژنان و پیاوان 
لەسێدارەدران،بەچەندین کوڵبەری زەحمەتکێش 
لەسەرسنوورەکانی ڕۆژهەاڵت وباشووری کوردستان دەبنە 
قوربانی کەدەیانەوێت شەرەفمەندان و شەریفانە ژیانی خۆیان 
وخانەوادەکەیان بگوزەرێنن. هەرئێستا چەندین لەگەنجان 

چاالکوانی ڕۆژنامەنووس وسیاسی  والوانی ژن وپیاوی 
وڕۆشنبیری وهونەری وئەدەبی لەناو زیندانەکانی ڕژێمدان 
ئەگەر خەڵک بەهانایانەوە نەچن لەڕۆژانی داهاتوو گوێبیستی 
هەواڵی لەسێدارەدانیان دەبین. هەربۆیە پێویستە بەردەوام 
یەکگرتوانە بەهاوبەشی تێکۆشان بکەین و ناڕەزایەتییەکان 

سیستەمی ئیسالمی ئێران  لەدژی یاسا کۆنەپەرستەکانی
پەرەپێبدەین و ڕۆژانە شەقامەکانی واڵتان جمەی بێت 

 کۆنەپەرستە.  لەناڕەزایەتی لەدژی ئەوڕژێمە

 بەڵێ بۆدادگایی کردنی بەرپرسانی ...درێژەی...

 دواکارییەکی دۆستانە
هەموو سایت و ماڵپەرو گۆڤارو رۆژنامەو پەیجەکانی فەیس بووک و هەرکەسێک...ئازادە لە دوبارە 
باڵوکردنەوەی بابەتەکانی بۆپێشەوە، بەاڵم داوامان ئەوەیە کاتێک بابەتێکی بۆپێشەوە الی خۆیان 

 باڵودەکەنەوە، ئاماژە بەسەرچاوەکەی بدەن... لەگەڵ سوپاسی زۆرماندا...
 بۆپێشەوە



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 25/9/1027(  21ژمارە )

 ژاپۆن شیعاری" نا بۆ کارکردن تاوەکو مردن" بەرزدەکاتەوە
 نووسین و ئامادەکردنی: ئاراس رەشید

نوێنەران لەپەرلەمان و خاوەن کۆمپانیاکان لە 
ژاپۆن لە هەوڵدان بۆ کەمکردنەوەی سەعات 
کار، و بەدەستهێنانی هاوسەنگیەکی باشتر لە 
نێوان کار و ژیان لەبەرژەوەندی فەرمانبەران. 
ئەمەش هەوڵێکە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانێکی 

 گەورە کە کاری کردۆتە سەر بەرهەمهێنان.

حکومەتی ژاپۆن لەو کەمپینەی لەم دواییانەدا 
دەستی پێکردوە؛ بەهیوایە ئابووری باشتر 
بکات و ڕێگە لە فەرمانبەرانی)بەژن و 
پیاوەیەوە( بگرێت لە کار" تاوەکو مردن". ئەم 
کەمپینە لەم دەستەواژەیە کورتدەکرێتەوە" 
چاکسازی لە بەرنامەی کار" لە واڵت. 
بەشێوەیەکی گشتی؛ ئەم شیعارە ئامانجیەتی 
گۆڕانکاریەک لە کەلتووری شوێنی کار بکات، 
بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەو دیاردەیەی لە 
ژاپۆن بە" کارتۆشی" یان" مردن لەبەر زۆری 
کارکردن" ناسراوە. هەروەها ئامانجی ئەم 
دەستەواژەیە؛ کە سەرۆک وەزیران)شینزۆ 
ئاپی( بانگەشەی بۆدەکات، بریتیە لە 
کەمکردنەوەی سەعات کاری زیادە، و 
بەدەستهێنانی هاوسەنگیەک لە نێوان ژیان و 
کاردا. هەروەها سوود وەگرتن بەشێوەیەکی 
باشتر لە توانایی ژنان و بەسااڵچوانی کارگەر. 

ەوە  ٤٦٤٠ئەم شیعارەی کە لە مانگی ئابی 
دەستی پێکردوە، بووەتە شیعارێکی نیشتمانی، 
دوای ئەوەی ئاپی وەک وەزیر 
لەحکومەتەکەیدا دەستبەکاربوو بۆ 

 بەدەستهێنانی ئەو ئامانجە.

وانەکان لە ژاپۆن: چۆنیەتی 
الدان لە" مردن لە زۆری 

 کارکردن"؟

لەوە دەچێت کە کەلتوری سەعات کاری زۆر 
و بەپێێ سیستەمی هەرەمی توند، ئەو 
کەلتورەی کە خزمەتێکی باشی واڵتی کرد 
لەماوەی گەشەی گەورە لە شەستەکان تاوەکو 
هەشتاکان، ئێستاکە گۆراوە بۆ دڕکێک لە 

گەرووی واڵتدا. بەپێێ ئاماری 
بەرهەمهێنان لە ژاپۆن لەپاشەکشەدایە 
بۆ کەمترین ئاستی خۆی لە نێوان 

واڵتە پیشەسازیەکان، وە   ٧کۆمەڵەی 
بۆئاستی کەم لە ڕێکخراوی هەرەوەزی 
ئابووری و گەشە. لەگەڵ هەڵکشانی 
هێزی کاری بەسااڵچوو، و 
کەمبوونەوەی ژمارەیان، تاکە هیوای 
ژاپۆن لە گەشەسەندنی ئابووری بریتیە 

 لە زیادکردنی بەرهەم هێنان.

لەسەر داواکاری حکومەت، زۆرێک لە 
شوێنەکانی کار بەرەو کەمکردنەوەی 
سەعات کاری زیادە هەنگاو دەنێن بۆ 
جێبەجێکردنی شیعاری ئەو کەمپینە، و 
پاڵپێوەنانی کرێکاران بۆ بەجێهێشتنی شوێنی 
کار لەکاتی زووتردا. هەروەها کوژاندنەوەی 
ڕووناکی لە ئۆفیسەکان لەکاتی دیاریکراوی 
ڕۆژدا. یان پێشکەشکردنی داواکاری لەالیەن 
فەرمانبەرانەوە بۆ بەدەستهێنانی مۆڵەتی 
پێشوەخت بۆمانەوە لەشوێنی کار بۆ کاتێکی 

 درەنگتر.

یەکێک لەو گۆڕانکاریانەی دیکە؛ کە بەم 
دواییانە لە ژاپۆن هاتۆتە بینین کارکردنی 
فەرمانبەرانە لە دوورەوە، وە پشتیوانی ژنانە 
لە شوێنی کار، و پێشکەشکردنی پشتیوانی 
پێویست بۆ ئەوانەی منداڵیان هەیە وەک

 ) کەمکردنەوەی سەعات کاری دیاریکراو(.

لە دیاردەیەکی تایبەتی ژاپۆندا، یەکێک لە 
کۆمپانیا گەورەکانی ژاپۆن لە کۆتایی هەموو 
نامەیەکی ئەلکترۆنی تایبەت بە خۆیدا، داوای 
لێبووردنی پێشوەخت لە کڕیارانی دەکات بۆ 
هۆی دواکەوتنی وەاڵمی نامەکانیان، کە 
هۆکارەکەی کەمکردنەوەی سەعات کارە. 
یەکێک لە کارە باوەکان لە ژاپۆن 
دروستکردنی شیعارێکی دیاریکراوە بۆ 
کۆکردنەوەی خەڵک لە دەوری کێشەیەک، لە 

 ناو کۆمپانیاکە یان لە ئاستی نەتەوەیی.

" بۆۆۆ یژاپۆۆۆن: پۆۆاداشۆۆتۆۆی مۆۆاڵۆۆ
هەرکەسۆۆۆێۆۆۆک کە زوو کۆۆۆار 

 جێبێلێت"
دا؛ حکومەت هەڵمەتێکی  ٤٦٦٣لە ساڵی 

ڕاگەیاند بۆ هاندانی کۆمپانیاکان بۆ 
سنوردارکردنی بەکارهێنانی دەزگای 
فێنکەرەوە، و ڕێگەدان بە فەرمانبەران بۆ 
لەبەرکردنی جلوبەرگی نا فەرمی لە ماوەی 
وەرزی هاویندا. ئەم هەڵمەتە سەرکەوتنێکی 
زۆری بەدەستهێنا، و کۆمپانیاکان ئەو 
ڕێوشوێنەیان بەشێوەیەکی فراوان گرتەبەر، 
بەجۆرێک ئەو فەرمانبەرانەی کە ئارەقی 
زۆر دەکەن لە مانگی ئابدا کاتی 

کۆبوونەوەکان، ئاماژە بەسەرکەوتنی ئەو 
 هەڵمەتە دەدەن.

لە بەرامبەردا، ئەو دەستپێشخەریەی کە 
کراوە بۆ بەجێهێشتنی زووی شوێنی کار لە 
الیەن فەرمانبەرانەوە لە ڕۆژی دوایین 
هەینی لە هەموو مانگێکدا، فەشەلێکی 
گەورەی هێناوە. لە ڕاپرسیەکدا 
دەرکەوتووە کە دوای دوایین هەینی مانگی 

%ی ٥.٧شوباتی ساڵی ڕابردوو، 
فەرمانبەران شوێنی کاریان لەو ڕۆژەدا 
زوو جێهێشتوە. وادیارە ئارەزوویان بۆ 
جێبەجێکردنی ئەو دەستپێشخەریە لە 

 پاشەکشەدایە.  
بەاڵم چۆن دەتوانرێت " 
چاکسازی بەرنامەی کار" لە 

 ژاپۆن کارا بێت؟
بەپێی تازەترین ڕاپرسی، دەرکەوتوە کە 
کۆمپانیا گەورەکان هەوڵی زۆر دەدەن بۆ 
کردنی گۆڕانکاری لە کەلتوری کارکردن لە 
ژاپۆن. لە کاتێکدا کۆمپانیا بچووکەکان 
هەوڵ دەدەن بۆ فەراهەمکردنی ژمارەی 
پێویست لە فەرمانبەران، هەروەها 
زیادکردنی داهات، کەمتر ئەو حەماسەیان 

 تێدا دەردەکەوێت بۆ ئەو گۆڕانکاریە.
ئەمەش ئەستەمیەکی دیکەیە لە کەلتوورێک 
کە ناخی داکوتاوە لە ژاپۆن. وەک بەهای 
ڕۆحی نواندن لە خۆماندوکردن و قوربانی 
دان، ئەمەش کرێکاران هاندەدات بۆ 
بەسەربردنی سەعات کاری زۆرتر 

 لەشوێنی کار.
ڕوودانی گۆڕان لە سروشتی خەڵکی ژاپۆن 
بەم زوانە ئەستەمە. ئەوەش پشتیوانی دەکا 
لە سەعات کاری درێژ لە ڕۆژدا. ئەمەش 
تەنیا ئەو فەرمانبەرانە دەگرێتەوە کە تا 

 درەنگانێک لەسەر کار دەمێننەوە.
هەروەها زۆرێک لە کۆمپانیاکان 
سەرمایەگوزاری لە ئامرازەکانی تەکنەلۆجیا 
دەکەن بۆ یارمەتیدان لە باشترکردنی 
بەرهەم، و فەرمانبەرەکانیش سوود لە 

 بەرنامەی لە دوورەوە کارکردن بکەن.
لەوانەیە گۆڕانکاری ڕیشەیی سەخت بێت لە 
بەرنامەی کار؛ بەبێ  گۆڕانکاری کردن لەو 
یاسا سەرەکیانەی کە پەیوەستن بە 

 کارکردنەوە.
لە پێناو وەستانەوە لەبەرامبەر ئەو کارانەی 
کە دەبنە هۆی ئیستغاللکردنی فەرمانبەران 
و هانیان دەدات بۆ کارکردن لە کاری زیاد، 
بەبێ وەرگرتنی پارە لە بەرامبەردا. 
حکومەت پێویست دەکات کە یاساکان 
بگۆڕێت لەو بارەوە. بەاڵم هیچ ئاماژەیەک 
نابیندرێت بۆ ڕوودانی ئەوە لە ماوەی 

 نزیکدا.
زۆرێک لە فەرمانبەران بەشێوەیەکی تر 
سەیری ئەو دەستپێشخەریە ژاپۆن دەکەن" 

چاکسازی لە بەرنامەی کارکردن" . تەنانەت 
هەندێکیان هەندیک لە پیتەکان و بڕگەی 
دەستەواژەکەیان گۆڕیوە کە ماناکەی 

 دەکاتە" فشار هێێنان بۆ کارکردن". 
 ٣٦٦٦لە ڕاپرسیەکی تازەدا کە پتر لە 

% یان ئەو ٨٣فەرمانبەری گرتەوە. نزیکەی 
دەستپێشخەریەیان" چاکسازی لە بەرنامەی 
کارکردن" کە لەڕێگای دەزگاکانی 
ڕاگەیاندنەوە یان لەڕێگای هەندێک 
کۆمپانیای دیکەوە بیستوویانە، 
کۆمپانیاکانیان هیچ هەنگاوێکیان نەناوە بۆ 
بەدەستهێنانی ئەو ئامانجە. لەوەش زیاتر، 
فەرمانبەران هەست بەدڵە ڕاوکێ دەکەن 
لەو ماندووبوونەی کە دەیبینن نەوەک 

 نەگەن بە ئامانجی دیاری کراو.
بەنموونە، زۆرێک لە کۆمپانیاکان 
هەوڵدەدەن بۆ کەمکردنەوەی سەعات کاری 
زیادە، بەبێ کەمکردنەوەی ئەرکی کار و 
داواکاری کار لە فەرمانبەران. ئەمەش 
بەئاشکرا دەبێتە هۆی ئامادەبوونی 
فەرمانبەران لەسەر کار لە کاتی زوودا، وە 
کارکردن لەکاتی پشوەکانی نانخواردندا، 
یان تەنانەت بردنەوەی دۆسیەکان بۆ 
ماڵەوە بۆ بەئەنجام گەیاندنی کارە 

 تەواونەکراوەکان.
تێگەیشتنی ژاپۆنیەکان لە 
بەدەستهێنانی بەختەوەری لە ژیان و 

 کاردا:
لەپێناو کردنی گۆڕانکاری ڕاستەقینە لە 
کەلتوری کارکردن لە ژاپۆن، پێویستە 
کۆمپانیاکان هەڵسوکەوت لەگەڵ کارکردە 
ناتەندروستەکان بکەن، کە دەبێتە هۆی 
پاڵپێوەنانی فەرمانبەران بۆ کارکردن بۆ 
ماوەی درێژ، ئەوەش بەشێوەیەکی گشتی 

 کاریگەری دەبێت لەسەر بەرهەم.
لەو هەڵسوکەوتانە کە پێویستە ڕووبەڕووی 
بنەوە، گرتنی زۆرێک لە کۆبوونەوەی  
ڕۆژانە، پشتبەستن بە زۆری کاری 
نووسینی سەر وەرەقە، پشتبەستن بە 
سەرپەرشتیاری تووند، و هەیکەلی هەرەمی 

 توند.
ڕەنگە ئەو دەستپێشخەریە سەرکەوتنێکی 
خێرا نەگات لە ژاپۆن، بەاڵم دەبێتە 
هەوڵدانێکی گرنگ بۆ پاڵپێوەنانی خەڵک بۆ 
دووبارە بیرکردنەوە لە گریمانە و 
باوەڕبوونی بناغەیی تایبەت بەشێوەی 

 کارکردن لە ژاپۆن.
بە دانپیانان بە پاشەکشەی ڕێژەی بەرهەم 
هێنان لە زۆرێک لە واڵتە پێشکەوتوەکان، 
لەوانە )ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمەریکا، 
ئەڵمانیا، بەریتانیا(، ڕەنگە بۆ ئەوانەی 
دەرەوەی ژاپۆن بەسوود بێت کە لەو 

 بیرۆکەیە فێربن.
/http://www.bbc.comسەرچاوە/ 

 ساڵ، قەدەغە بکرێت!  ٠١دەبێ کاری پیشەیی بۆ منااڵن و تازەالوانی خوار تەمەن 

http://www.bbc.com/capital/story/20170903-can-cutting-work-hours-solve-japans-productivity-puzzle
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 ناڕەزایەتی جەماوەری لە بەرامبەر ڕاسیزمدا
وەرگێرانی: شوان عەزیز                Dolores Cox نووسینی:   

دانیشتوانی گەڕەکی هاڕلێم لە ناو شاری 
نیویۆڕک دا لە بەرامبەر ڕاسیسزم دا 

 دێنە سەر شەقامەکان.

ast)دانیشتوانی ڕۆژهەاڵتی گەڕەکی هاڕل 
Harlem) دەڵێن دەبێت پەیکەری جەیمزی

 ڕەگەزپەرست الببرێت.

خەبات لە هەڵکشاندایە بۆ البردنی پەیکەری 
ڕەگەزپەرست دوکتۆر جەیمزماریۆن سیمزکە 
لە ناوەڕاستی پارکی ناوەندی شاری نیویۆقک 
دا دانراوە. سیمز بە باوکی دوکتۆری ژنان 
ناسراوە. وا باوە کە دوکتۆر جەیمز 
پێشکەوتنێکی بەرچاوی لە بواری پزیشکیدا 
بەدەست هێناوە، بە تایبەتی لە نەخۆشی ژنان 
و بەشی مناڵبووندا. هەموو ئەمانەی کاتێ 
بەدەست هێناوە لە ئەنجامی تاقی کردنەوەکانی 
بووە لەسەر ژنانی ڕەش پێست کە کۆیلە بوون 
لە ئەمەریکادا وبە شێوەیەکی دڕندانە بە دوور 
لە هەر ڕەووشتێک نەشتەرگەری لەسەر ئەو 
ژنانە ئەنجام داوە بەبێ بەنج و بێ خەواندنیان 
و بێ ڕەزامەندی خۆشیان. هەروەها تاقی 

 کردنەوەشی لەسەر کردوون.

ی ئابی ٤٩پڕۆژەی سەدی گەنجانی ڕەش، لە 
خۆپیشاندانێکیان کرد لە بەردەم پەیکەری ئەو 
دوکتۆرەدا کە دەکەوێتە گەڕەکی پێنجەم لە 
ڕۆژهەاڵتی هاڕلێم لە ناو شاری نیویۆڕک دا، و 
داوایان دەکرد ئەو پەیکەرە الببرێت. هەروەها 
ڕێکخراوەکانی تریش ناڕەزایەتیان بە 

 شێوەیەکی بەرچاو نیشان دا.

بزووتنەوەی نیشتیمانی بۆئەوەی شوێنەوارە 
کۆنەکان نەهێڵێت هەر بەدوای ئاژاوەی سپی 
پێستە ڕەگەزپەرستەکان کە لە شاری 

(Charlottesvilleچاڕلۆتزڤیلس)  ئەنجامیان 
دا، بووە هۆی هاندانی چاالکوانانی ناوخۆ کە 
بچنە پێش بۆ البردنی پەیکەری دوکتۆر سیمز. 

ی ئاب کەسێک چوبوو لە سەر ٤٠تەنانەت لە 
 پەیکەرەکەی نووسیبوو:" ڕەگەزپەرست".

Melissaمەلێسە مارک ڤیڤێڕیتۆ  Mark-
Viverito)) قسەکەری ئەنجوومەنی شاری ،

نیویۆڕک، کە یەکێک بوو لەوانەی کە لەو 
وە ، لە پرێس  ٤٦٤٤کامپینەدایە، لە ساڵی 

ی ئاب دا ڕایگەیاند کە دەبێت ٤٤کۆنفرانسی 
ئەو پەیکەرە دابگیرێتە خوارەوە. ئەو وتی" کە 
کارەکانی سیمز زۆر قێزەوون بوون و خەڵک 
ڕقی لێ دەبنەوەو هەروەها لە ڕووی 
ئەخالقیەوە نا درووست بوون وە دەبێت 

 ئابی(.٤٤بدرێتە بەر ڕەخنە")دەیلی نیووز،

دانیشتوانی ڕۆژهەاڵتی هاڕلێم زۆر دەمێکە 
کەمپینیان بەڕێ خستووە بۆ البردنی ئەو 
پەیکەرە کە پێیان وایە ڕیسواییە بۆیان . لە 
تازەترین دەنگداندا لەو ناوچەیە ڕێژەیەکی بێ 

 حەد الیەنگری البردنی ئەو پەیکەرە بوون.

 تاقیکردنەوەی پزیشکی = تەعزیبدان ..

Steve)ستیڤ بنجامین  Benjamin) کە
ئەمەریکیەکی بەڕەگەز ئەفریقاییە و پارێزگاری 
کۆلۆمبیا ئێس سیە لە دوای ڕووداوەکەی 

ئەم مەسەلەیەی (Charlottesvilleچاڕلۆتزڤیل)
هێنایە بەرباس. ئەو وتی : "ئەو پەیکەرە 
ئابڕووبەرەی سیمز کە لە ناوچەکەیاندایە 
دەبێت بهێنرێتە خوارەوە. چونکە ئەو بۆ 
چەندین ساڵ ئازاری ژنانی کۆیلەو مندااڵنی 
داوە لە ئەنجامی کاری تاقی کردنەوەی 
پزیشکی لە بواری ژنان و منداڵبووندا")ئێم ئێس 

 ).٤٣ئێن بی سی،ئابی 

سیمزی خاوەن کۆیلە ئەو نەشتەرگەریانەی 
دا  ٤٨٢٩-٤٨٢٣ئەنجام داوە لە ساڵەکانی نێوان 

لە بەشی خوارووی ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
ئەمەریکادا کە بێ ئەوەی لە بواری نەخۆشی 
ژنان و مناڵبووندا هیچ ڕاهێنانێکی پێشتر 
بینیبێت. بۆ نموونە لە ویالیەتی ئەلەبامادا 

سەدان نەشتەرگەری ئەنجامداوە لە سەر ژنە 
کۆیلەکان کە خۆی خاوەنیان بووەو یاخود لە 
خاوەن کۆیلەی تری خواستوون. هەندێک 
جاران ئەو تاقیکردنەوەیەی لە سەر دوازدە ژن 
بۆ چەندین جار ئەنجام داوون، و هەندێک 
جاری تریش تەنها لە سەر یەک ژن لەو ژنانە 
سی جار ئەو جۆرە تاقیکردنەوە 
نەشتەرگەریانەی ئەنجام داوە، و ئەوەش زۆر 

 جاران بووەتە هۆی مردنی چەندین ژن.

خاوەن کێڵگەکان ژنانی کۆیلەی خۆیان بردووە 
بۆ دوکتۆر سیمز بۆ چارەسەر،هەتا بە 
بەردەوامیش لە توانایاندا هەبێ کار بکەن و 
منداڵی زیاتریش بەرهەم بهێنن و ژمارەی 
کۆیلەکانیش لە هەڵکشاندا بێت. کۆیلەکان هیچ 
مافێکیان نەبووە و وەکو کااڵو شتومەکی 
خاوەن کۆیلەکان حیسابیان لەگەڵ کراوە، و 
خاوەنی ژیان و لەش و هێزی خۆیان نەبوون. 
سیمز ئەم تاقیکردنەوانەی لەسەر پیاوە کۆیلە 

 ڕەشەکانیش ئەنجام داوە.

نامە زۆرەکانی  سیمز کە لە پاشی بەجێماون، 
بە ڕوون و ئاشکرا زمانی خاوەن کۆیلە نیشان 
دەدەن کە پڕە لە شێواندن و  دروستکردنی 
وێنای ڕاسیستی لەسەر الشەی ژنە ڕەش 
پێستەکان.  لە دوای تاقیکرنەوە 
سەرکەوتووەکانی لەسەر ژنە ڕەشەکان کە بێ 
بەنج دەیکردن، ئینجا لەو شێوە 
نەشتەرگەریانەی بە بەنجەوە بۆ ژنانی 

 سپیپێست لە ناو شاری نیویۆڕک ئەنجام دەدا.

هەستێکی ڕەگەزپەرستی کە ئەوکات باوەڕیان  
لەسەری بووە، ئەوە بووە کە خەڵکی ڕەش 
هەستیان بەئازار نەکردووە. هەر بۆیەش 
دوکتۆر لە کاتی نەشتەرگەریەکانی  پێویستی 
بە بەکارهێنانی بەنج نەبووە. ئەمەش لە ڕووی 
مێژووییەوە ڕۆشنایی دەخاتە سەر ئەوەی کە 
لە ئەمەریکادا توندو و تیژی و سەرکوت لە 
بەرامبەر ڕەش پێستەکاندا برەوی هەبووە. وە 

هەروەها بەڵگەیەکی تۆقێنەرە لەسەر پەیوەندی 
نێوان کۆیالیەتی و زانستی پزیشکی لە 
ئەمەریکا. وە لە الیەکی تریشەوە یەکتربڕین و 
بەیەک گەییشتنی نێوان ڕەگەزو و زانستی 

 پزیشکیدا دەردەخات.

Harrietهاڕڕییەت واشنگتۆن)
Washington) بە شێوەیەکی چڕ لەسەر ئەم

مەسەلەیە و تاوانەکانی سیمز نووسیویەتی لە 
کتێبە نایابەکەیدا بە ناوی :زانستی پزیشکی 
جوداخوازی، مێژوویەکی ڕەش لە 
تاقیکردنەوەی پزیشکی لەسەر ئەمەریکاییە 
ڕەش پێستەکان لە سەردەمی کۆلۆنیالیەوە 

 )Doubleday٤٦٦٧تاکوو ئێستا).

مناڵی تازە لەدایکبووی ئەو کۆیلە ڕەشپێستانە  
تووشی نەخۆشی گزاز دەبوون بەهۆی ئەوەی 
کە جیا دەکرانەوە لە ویڵداش وناوکیان دەبڕین 
بە ئامڕازی پیس، وە ئەمەش دەبووە هۆی 
ئازاریان وە توووش بوون بەو نەخۆشیە و لە 
ئەنجامدا مردنیان. ئێستا دەزانرێت کە ئەوە لە 
ئەنجامی هەژاری و بارودۆخێک دا بووە کە 

 ژیانی ئەمانەی تێدا تێپەڕیوە.

بەاڵم سیمزی ڕەگەزپەرست ئەم نەخۆشیەی 
بەستۆتەوە بە هۆی کەمتەرخەمی کۆیلە 
ئەفریقیەکانەوە. هەروەها ئەو پزیشکە دڕندەیە 
نەشتەرگەری زۆر سامناکی لەسەر چەندین 
کۆرپەلە بە بێ بەنج ئەنجام داوە. بۆیە هەموو 
ئەو کۆرپەلە و مندااڵنە مردوون. لە کاتێکا 
تاوانەکانی ئەو دوکتۆرە بوونەتە هۆی مردنی 
ئەو منااڵنە، کەچی هاتووە خەتاکەی داوەتە پاڵ 
بێ موباالتی دایکەکانیان و مامانەکانی ئەو 

 کۆرپەالنە.

سەرباری ئەوەی کە دوکتۆر سیمز ئەو 
تاوانانەی ئەنجام دابوو، کەچی هات 
نەخۆشخانەی ژنانی لە شاری نیویۆڕک 

.لە نێو ئەو ٤٨٣٣دامەزراند لە ساڵی 
نەخۆشخانەیەدا چەندین نەشتەرگەری لەسەر 
ژنانی بێ چارە ئەنجامدا بە بەردەوامی.  وە 
هەروەها سەرباری ئەوەش کە ئەو دوکتۆرە 
مێژوو وە دۆسیەیەکی دیاری هەبوو لە کوشتن 
وئازاردانی مندااڵن، و ژنان  کەچی لە ساڵی 

ناوی لێ نرا بە سەرۆکی کۆمەڵەی  ٤٨٧٣
پزیشکانی ئەمەریکا.  وە هەروەها لە ساڵی 

شدا بوو بە سەرۆکی کۆمەڵەی  ٤٨٧٩
 پزیشکانی نەخۆشی ژنان.

 پەیکەری سیمز بێننە خوارێ          

پەیکەری سیمز کە گەورەییەکەی سێزدە پێیە 
لەو شوێنەی ئێستای دانرا کە  ٤٩٥٢لە ساڵی 

ئەویش ڕۆژهەاڵتی هاڕلێمەو گەڕەکێکی 
مێژوویی ئەمەریکیە ئەفریقیەکان و پوێترۆ 
ڕیکانیەکانە. نووسینێک لەسەر پەیکەرەکە 

نووسراوە کە تێیدا تەواو... 

من ئەو نووسینەم کە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی بەو مەبەستە نیە کە دژایەتیەکم هەبێت لەگەڵ زانستی  
پزیشکی دا وە لە هەمان کاتیشدا من هەمیشە هیوام خواستووە کە ئەو زانستە زیاد گەشە بکات، و بەرەو پێشەوە 
بڕوات، بەاڵم دەبێت لە خزمەتی ئیساندا بێت بە گشتی نەک بۆ چینێکی دیاریکراو. مەبەستی من لێرەدا ئەوەیە کە 
نیشانی بدەم ئەوەتە کەسانێک لە ژێر بیانووی پێشخستنی زانستی پزیشکیدا، لە ژمارە نەهاتوو تاوانیان دژ بە مڕۆڤ 
کردووەو ئەوەی کە بە خەیاڵیاندا نەهاتووە مافی مرۆڤ بووە. هیچ ڕێزێکیان بۆ مرۆڤێک دانەناوە کە لە ڕەگەزی 
خۆیان، ڕەنگی خۆیان وە لە خۆیان نەچوو بێت. نەک هەر لە بواری زانستی پزیشکیدا بەڵکو لە هەربوارێکی تردا هەر 
کەسێک پێش هەر شتێک ئینسان نەکاتە چەق و خاڵی سەرەکی لە سوود پێ گەیاندن ئەوە کاری ئەو کەسە نابێت 
ڕێزی لێ بگیرێت. وە نابێت بخرێتە مێژووەوە، وەک پاڵەوانی مرۆڤایەتی بەڵکو دەبێت بخرێتە مێژووەوە وەک 
دوژمنی مرۆڤایەتی. تەنانەت لە بواری سیاسەتیشدا هەروایە. هەر ڕابەرو سەرکردەیەک کە کارەکانی، بۆچوونەکانی 
وە هەوڵەکانی لە خزمەتی ئینساندا نەبوون، پێویست ناکات بخرێتە مێژووەوە وەک سەرکردەی مێژوویی وڕۆحی و باوکی هەژار و پشتی 

کە تاوانی ئاشکراو دڕندە ئاسای دەرهەق بە ڕەگەزی ((Dr.JamesMarioمرۆڤایەتی و شتی لەو بابەتە. بۆ نموونە دوکتۆر جەیمس ماریۆ
ڕەشپێستی ئەمەریکی و ئەفەریقی کردووە، کەچی ئێستا دوای چەندین سەدە لە مردنی بە باوکی زانستی پزیشکی دەناسرێت و هەروەها وەک 
خێرخوازو و بەخشندە پەیکەری نەمری بۆ کراوە. کە لە ڕاستیدا هیچی وانیەو مێژووی ئەو دوکتۆرە ڕێک پێچەوانەکەی نیشان دەدات. لەو 
نووسینەدا نووسەر دەچێتە ناو ووردەکاری مێژوویی ئەو دوکتۆرەوە، هەر بۆیەش جەماوەر ڕازی نابن پەیکەری لە شارەکەیاندا بە بەرزی 

 تیبینی: وەرگێڕببینرێت وەک پاڵەوانی مێژوو لە خزمەتی مرۆڤایەتیدا. چونکە ئەمە بە ڕیسوایی دەزانن بۆ سەر خۆیان... 

 ٣١بۆ الپەرە 

http://www.workers.org/author/dolores/
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 هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان!
 ئامادەکردنی: شوان عەزیز و ئاراس ڕەشید

 

بەدژی کۆشتاری کۆڵبەران، نارەزایەتی جەماوەری چەند 
 شارێکی کوردستانی ئێران دەگرێتەوە

بەدوای کوشتنی دوو کۆڵبەری خەڵۆکۆی شۆاری 
هیزە ئینسان کوژەکانۆی جۆمۆهۆوری  بانە لەالیەن 

ئۆیۆۆسۆۆالمۆۆی کۆۆۆنەپەرسۆۆتۆۆی ئۆۆێۆۆرانۆۆدا، تۆۆورەیۆۆی و 
نەفرەتی خەڵکی کوردستۆان پەرە دەسۆتۆێۆنۆێ و 
سۆۆەرەتۆۆا شۆۆاری بۆۆانەو پۆۆاشۆۆان شۆۆاری سۆۆنە 
دەگۆۆرێۆۆتەوە...  دیۆۆارە ئەوە یەکەم جۆۆار نۆۆیۆۆیە 
کۆۆۆڵۆۆۆبەران لەالیەن هۆۆۆێۆۆۆزەکۆۆانۆۆۆی جۆۆمۆۆۆهۆۆۆوری 
ئیسالمیەوە، دەدرێنە بەر دەسترێژی گۆولۆلە، لە 
چەنۆۆد سۆۆاڵۆۆی رابۆۆردودا بە دەیۆۆان کۆۆۆڵۆۆبەر، کە 
لەنۆۆاچۆۆاریۆۆداو بۆۆۆ بەڕیۆۆوەچۆۆوونۆۆی ژیۆۆان و 
گوزەرانیان، دەستیان داوەتە ئەو کارە سۆەخۆت 
و پر مەترسیدارە، لەالیەن هیۆزەکۆانۆی ئۆێۆرانەوە 
کوژراون... دیۆارە لەپۆاڵ ئەو تۆاوانەدا، خەڵۆکۆی 
کۆۆوردسۆۆتۆۆانۆۆی ئۆۆێۆۆران رۆژ بەرۆژ تۆۆورەیۆۆی و 
نەفرەتیان لەو نیزامە هارەی ئیسالمی سەرمۆایە 
دەچیتە سەر... لەو چوارچۆیۆوەیەدا بۆۆ ئۆیۆدانەی 
ئەم تۆۆۆۆۆاوانەو نەفۆۆۆۆۆرەت لە دەسۆۆۆۆۆەالتۆۆۆۆۆی 
سەرکوتگەرانەی رژێمی ئێران... سەرەتا خەڵکی 
بانەو پاشان خەڵکۆی سۆنە، سۆەربۆاری رێۆگۆری 
زۆری دەزگا ئەمنیەکانی ئۆێۆران دەرژێۆنە سۆەر 
جادە... لە شارەکانی تۆریۆش لەوانە مەریۆوان و 
مهاباد و... ئامادەکاری دەکرێت بۆ خۆپیشانۆدان 
و نۆۆۆارەزایەتۆۆۆی دەربۆۆۆڕیۆۆۆن، بەاڵم بەهۆۆۆۆی 
میلیتاریزەکردنی شارەکانەوە، رێگۆری دەکۆرێۆت 
لەوەی خەڵۆۆکۆۆی بۆۆتۆۆوانۆۆن خۆۆۆپۆۆیۆۆشۆۆانۆۆدان و 
کۆۆۆۆبۆۆۆونەوەی جەمۆۆۆاوەری ئەنۆۆۆجۆۆۆام بۆۆۆدەن... 
بەمەبەستی پشتوانی لە بزوتنەوەی نۆارەزایەتۆی 
شارەکانی ئێران... لە کۆوردسۆتۆانۆی عۆێۆراقۆیۆش 
کۆبونەوەیەکی نۆارەزایەتۆی لە الیەن نۆاوەنۆدی 
رێۆۆکۆۆخۆۆراوە کۆۆرێۆۆکۆۆاریۆۆی و جەمۆۆاوەریەکۆۆانەوە 

 بەرێوەچوو...
 

ماکرۆن ڕووبەڕووی یەکەم تاقیکردنەوەی سەرشەقام 
 دەبێتەوە لە بەرامبەر یاسای کاری تازەیدا.

 فەرەنسا/ فرانس پرێس
هەزار  ٤٤٦بەپێێ سەرچاوە حکومیەکان پتر لە 

فەرەنسی ، و بەپێێ یەکێک لە نەقابە 
هەزارفەرەنسی؛ ڕۆژی  ٢٦٦کرێکاریەکان 

خۆپیشاندانیان بەڕێخست  ٤٤/٩/٤٦٤٧شەممە ٥

دژ بە پێداچوونەوە بە یاسای کار. کە سەرۆکی 
فەرەنسا ئیمانۆئیل ماکرۆن سوورە لەسەر 

 پاشەکشە نەکردن لێێ.
هەزار ٤٤٥وەزارەتی ناوەخۆ ڕایگەیاند کە 

کەس لەسەرتاسەری وواڵت بەشداریان لە 
خۆپیشاندانەکاندا کردوە. لە کاتێکدا ئەمینداری 
گشتی) فیلیپ مارتینیز( نەقابەی کۆنفدراڵی 

سی جی تی کە ناڕەزایەتیەکان -گشتی بۆ کار
بەڕێوە دەبات گووتی کە ژمارەکە نزیکەی 

هەزار کەسە. گووتیشی ژمارەکە باشە بۆ ٢٦٦
یەکەم خۆپیشاندان.ئاماژەشی بە پڕوپاگەندەی 

 بەهێز کردوە.
کریستۆف کاستانر لە الیەن حکومەتەوە 

" بە ترسی ئەو هەڕەشانە کرد ئاماژەی
کەلەالیەن بانگێشتی بەهێزی نەقابەکان کراوە 
بۆ خۆپیشاندان. بۆیە لەسەر حکومەت پێویستە 

. ڕێژەی بەشداری ئەم جارە "وەاڵم بداتەوە
هەمان ڕێژەی خۆپیشاندانەکانی حکومەتی 

سۆسیالیستی سەردەمی فرانسۆ هۆالندە لە 
دا  ٤٦٤٠ی ئازاری ٩دژی یاسای کار. لە 

هەزار کەس بەپێێ ڕێکخەران و  ٢٣٦نزیکەی 
 بەقسەی دەسەاڵتداران. ٤٤٢

مارتنینیز بەم جۆرە باسی بەسیج کردنەکە 
 ٠٦دەکات: بەپێی نەقابەکە لە پاریس نزیک 

هەزار  ٤٢هەزار کەس؛ دەسەاڵتداران بە 
مەزەندەیان کردوە. توندوتیژی لەنێوان 

 خۆپیشاندەران و پۆلیسدا ڕوویداوە.
خۆپیشاندەران ئەم شیعارانەیان بەرزکردبۆوە 
کە ڕەخنە لە قسەکانی ماکرۆن دەگرن کە 
دەڵێ" ئێمە سەردانانەوێنین بۆ تەمەڵەکان و 

توندڕەوەکان". لە کاین خۆپیشاندەران 
هاواریان دەکرد" تەمەڵەکان لە شەقامەکاندان، 
ئەوە کۆتاییتە ئەی ماکرۆن". لە باشوور لە 
مەرسیلیا، بەپێێ گوتەی پۆلیس ژمارەیان 

 ٠٦کەس بوە؛ بەاڵم ڕێکخەران بە  ٧٣٦٦
هەزار کەس مەزەندەیان کردوە. سەرۆکی 
حزبی)الدەری فەرەنسا( ش) جان لۆک 
میالنشۆن( بەشداری کردوە، و بەڵێنی داوە 
بە پاشەکشەپێکردنی ماکرۆن و گووتی" 
لەکۆتایدا ناچارە بە گوێگرتن، ئەم وواڵتە 

لیبڕالیەتی ناوێ... ئەوە فەرەنسایە، و ئینگلتەرا 
 نیە".

نەقابەی) سی جی تی( داوای بزووتنەوەی 
ی سپتامبەر، ڕۆژی  ٤٤تازەی کردوە لە 

پێشنیارکردنی پڕۆژە یاساکە لە ئەنجومەنی 
ڕۆژ پێش خۆپیشاندانی حزبی ٤وەزیران  و 

 ) الدەری فەرەنسا(.
ماکرۆن ئاگاداری کردوون  کە خۆی چەکدار 
دەکات" بۆ خۆڕاگری ڕەها" بۆ بڕیاردان لە 

 چاکسازی جیاوازیەکان.
ناوەڕۆکی گۆڕانکاریەکە کە یەکەم کاری ئەم 

کارەکانی. دیاریکردنی  ٣دەورەیەی ماکرۆنە لە 
ماوەیەک بۆ قەرەبووکردنەوە لەکاتی بوونی 
جیاوازیەکان، و کەمکردنەوەی فەراهەمکردنی 
تانەلێدانی فەرمانبەران، وفەراهەمکردنی 

. ٣٦دانوساندن لە دەرەوەی نەقابە بۆ کەمتر لە 
لەکاتێکدا کە کۆمپانیا بچووک و ناوەنجیەکان 

 نزیکەی نیوەی فەرمانبەران لەخۆ دەگرن.

ماکرۆن جەخت لەئامانجی ئەم چاکسازیانە 
دەکاتەوە کە ئاسانکاریەک بۆ کاری 
کۆمپانیاکان دەکات، وهاندیان دەدات بۆ 
دامەزراندنی زیاتر لەناو بێکاران. لەکاتێکدا 
ڕێژەی بێکاری ژمارەکانی بەرزە کە دەگاتە 

% لە ٧.٨% ی هێزی کار.لەبەرامبەر ٩.٣
ئەوروپا. هەروەها دەیەوێت دڵنیایی 
بگەڕێنێتەوە بۆ ئەڵمانیا کە داوای لەپاریس 
کردوە بۆ ئەنجامدانی چاکسازی بنەڕەتی. 
ئەمەش گرنگی تری هەیە بۆ ماکرۆن کە 
لەهەوڵی چاکسازی گەورەترە لە کۆمپانیاکان، 
کە لەهەوڵدان بۆ جێبەجێکردنی لە چەند مانگی 

داهاتوو، بۆ بیمەی بێکاری و پەروەردە و 
 مەشقی کار و خانەنشینی. 

پێش دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکان وەزیری 
ئابووری) بڕۆنۆ لۆمیر( گووتی" حکومەت 

 ڕاوەستاو" دەبێت لەبەرامبەر نارەزایەتیەکان.

سەرکەوتنێکی مەزنی مانگرتنی کرێکاران لە 
 هیندوستان

کرێکارانی کۆمپانیای مۆتۆرسازی تاتا لە 
هیندوستان لە مانگرتنێکی چوار ڕۆژیدا 
سەرکەوتنێکی مەزن لە مێژووی خۆیاندا بە 

 دەست دەهێنن.

تیمێکی  ٤٦٤٧-٩-٤٦لە ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی 
دە کەسی لە کرێکارانی یەکیەتی کرێکارانی 
کۆمپانیای مۆتۆرسازی تاتا کۆبوونەوە لە گەڵ 
بەڕێوەبەرایەتی کارگەی جەمشیدپووری سەر 
بەهەمان کۆمپانیا. کۆبوونەوەکە کاتیک بڕیاری 
لە سەر درا کە تەواوی کرێکارانی کارگەی 
جەمشیدپوور بۆ چوار ڕۆژ دەبوو لە مانگرتنی 
سەرتاسەریدابوون .داواکاری کرێکارەکان ئەوە 
بوو کە دەیان گووت دەبێت کارگەکە سااڵنە 

کریکاری  ٤،٣٦٦پێنج سەد کرێکار لە کۆی 
کاتی بکاتە کرێکاری دائیمی. بەاڵم لە 
کۆبوونەوەکەدا نوێنەرانی کرێکاران بە 
پێشنیاری بەڕێوەبەرایەتی کارگەکە ڕازی بوون 
کە بریتیبوو لە سااڵنە دووسەد کرێکاری کاتی 
بکرێتە دائیمی. ئیتر لە الیەن کرێکاران و 
بەڕێوەبەرایەتی کارگەکەوە بە بەیانێک 
دەرئەنجامی کۆبوونەوەکە بۆ هەموو الیەک 
باڵو کرایەوەو کرێکارە مانگرتووەکانیش 
مانگرتنیان شکاند. شایەنی ووتنە کە کۆمپانیای 
تاتا کۆمپانیایەکی زۆر زەبەالح و پڕ بەرهەمە. 
داهاتی ئەو کۆمپانیایە نزیکەی چل ملیار 

دا وە ڕۆژانەش پێش  ٤٦٤٠دۆالربوو لە ساڵی 
مانگرتنەکە نزیکەی چوارسەد ماشێنی بەرهەم 
دەهێنا بەاڵم لە کاتی مانگرتنەکە دابەزی بۆ 

-٠٦نزیکەی  ماشێن. ئەم کۆمپانیای  ٧٦
 ٤٩٢٣مۆتۆرسازی تاتا لە هیندوستانەو ساڵی 

دامەزراوەو لە الیەن گرووپی تاتاوە بەڕێوە 
دەبرێت. جێگەی باسە کە کۆمپانیای تاتا 
پاڵپشتی کۆمپانیاکانی سەیارەی تریش دەکا لە 
وانە کۆمپانیاکانی مۆتۆرسازی جاگوار ، الند 

 هێزی چینی کرێکار لە یەکگرتویی و رێکخراوبوونیدایە!
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توندوتیژی دژ بەژنان، لە هەڕەشەو سوکایەتیەوە بۆ لێدان و تیرۆرکردن، یان ناچارکردنی ژنان بە خۆکوژی، دیاردەیەکی شەرماوەری 

کۆمەڵگای کوردستانە... بەمەبەستی تاوتوێکردنی بنەماو هۆکارەسەرەکیەکانی توندوتیژی و رێگەگرتن و کۆتاییهێنان بەو 
دیاردەیە، بۆ پیشەوە، ئەم تەوەرە تایبەتییەی بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم پرسە کردۆتەوە، کە هەر جارە لەگەڵ یەکێک لە    

 هەڵسوراوانی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان، سازی دەکات.و 
  

 بەرپرسی گۆشە: نازەنین سالح لە گۆنا سەعید دەپرسێت....“ بۆپێشەوە” لەم ژمارەیەدا  ؟

بۆ پێشەوە : هۆکاری سەرەکی توند و تیژی 
 دژی ژنان لە کۆمەڵگەی کوردستاندا، چییە ؟ 

گۆنا سەعید: لە کوردستان سەرچاوەی توند 
وتیژی و هەاڵواردنی ژنان وا لەناوجەرگەی ئەو 

بۆ   که ی  تیه سیستەمە ئابووری وچینایه
ن  ندان و خاوه مه وڵه داری ده رمایه پاراستنی سه

کان لە شێوەی  رمایەدارە کۆمپانیاو سه
التێکی میلیشیایی وعەشیرەتیدا یەکێتی  سه ده

وپارتی لە کوردستان دایانمەزراندوە و هەموو 
زی پێ  گه تی و ڕه کانی جیاکاری چینایه جۆره

م  شدا ئه م ڕاستایه دەپارێزن. له
چەندین یاسا و دام و دەزگای دینی    الته سه ده

و کۆمەالیەتی بەڕەسمی دروست کردووە کەبە 
هەموویان هەالواردنێکی هەمەالیەنەی سیاسی، 

لتوری و ئابووریان  یاسایی، کۆمەالیەتی وکه
 بەسەر ژناندا داسەپاندووە. 

کسان  بۆ نمونە، لەیاسادا مافی هاواڵتی یه
ردی ومەدەنیەکان بۆ ژنان  فه  وئازادیه 

تی ئیسالمی کراوە  ریعه نەسەلمێنراوە، شه
سێتی  ویاسای باری که ی یاساکان  رچاوه سه به

عس بۆ چەندەها ساڵ بەکار  می به رده سه
ژێردەستە   هاتووە، ئەم یاسایە کەژنی کردۆته

وپاشکۆی پیاوان له هەموو بوارێکدا. ئەمانە 
ن  الیه ژنی له ند کردنی یاسای فره سه وپه
، هەروەها کردنی دینی  وه مانی کوردستانه رله په

ئیسالم بەسەرچاوەی ڕەشنوسی دەستوری 
کردنی  هەرێم.. هەموو ئەمانە بەڵگەن بۆ کۆیله

لەیاسادا. لە یاساش خراپتر دام و دەزگای   ژنان
دادوەریە لە هەرێمی کوردستان کە مامەڵەی 
ژنان بە هەمان عەقڵیەتی پیاوساالرانەوە دەکەن 
و کەیسەکانی توندتیژی کەم جار لە 

 بەرژەوەندی ژنان کۆتایی دێت. 

لەسەر ئاستی کۆمەالیەتیدا، لەالیەک 
بەهێزکردنی دەسەالتی دام و دەزگای دینی و 

تی ئەوقاف و تا دەگاتە مەالی  زاره وه
مزگەوتەکان، هەمووی لەخزمەت 
بەدروستکردنی کەش و هەوای دژی 
ئازادیەکانی ژنان وهاندانی توندتیژی پیاوانی 
نێو خیزانن بەدژی ئەو ژنانەی لەهەر ڕێو 
 ڕەسمێکی دینی و خێڵەکی پیاوساالرانە الدەدەن. 

کاری  ی ژنان به لەباری ئابوریەوە زۆرینه
  وه ی مناڵه رده روه خۆڕایی ماڵداری وپه

تی کاریان  شی فرسه وانه خسیرکراون، ئه یه
ری ماڵ حساب  نان ئاوه ، به ست هێناوه ده به

چاو پیاواندا هیچ ماف و  ناکرێن و له
ها نزمی ئاستی کرێ و  روه ئیمتیازیکیان نیە. هه

کاندا  تیه اڵیه کۆمه  نایەکسانی لەدابەشکردنی بیمه
ی بێکاری کە بەسەر ژناندا  و زۆرترین ڕیژه

سەپینراوە. هاوکات چەندین بواری کار لەژنان 

قەدەغە وتابوو کراوە، ژنانی کرێکار لەکەرتی 
تایبەت وکاری سەربەخۆدا هیچ ماف و 
بیمەیەکی کۆمەالیەتیان نیە، هیچ پاراستنێکیان 
نیە لەدەست دەستدریژی سێکسی وکەمی 
مووچە و.. هتد. پابەندبوونی تەواوی ئابووری 
ژنان بە ئابووری پیاوەوە لە ژیانی خیزاندا 
بووەتە مایەی کۆیالیەتی بۆ ژمارەیەکی زۆر 
لەژنان. یەکیک لە ئاکاماکەنای ئەم کۆیالیەتیە 
ئابوریەی ژنان توندوتیژی بەرفراوانی خێزانیە 
کەژنان تیایدا وادارن بەمانەوە تییدا بەخاتری 

 دابین بوونی بژێوی خۆیان ومنداالنیان. 

لە نیو میدیای ئەم دەسەالتەدا کەدەیان کەناڵی 
ئاسمانی و تەلەڤزیۆنی و رادیۆ و رۆژنامە 
وگۆڤارن نەک هەر باسێک لە ماف وئازادیەکانی 
ژنان و یەکسانی ژنان و پیاوان نیە، بەڵکو زۆر 
جار دەکەونە بە ڕەخنەی توند لەسەر 
سوکایەتی کردن بەژنان وکەسایەتی ژن 
لەبەرنامە و بابەتەکانیاندا. میدیاکان زیاتر 
بونەتە مینبەری کۆنەپەرستی و مەالکان وەک 

 لە دەنگی ئازادیخوازان. 

ئەمانەی لەسەرەوە باس کران هەمووی ئەو 
کۆڵەکانەن کە سەرچاوە وڕیشەی مانەوە و 
بەردەوامی ستەم وچەوسانەوەی ژنانن ولە 
ئەنجامدا لەکوردستان جێگا وڕێگای ژنانی تا 

 ئاستی زۆر خوارتر لەپیاودا ڕاگرتووە. 

هەندێک لەڕێکخراوەکان وچاالکیەکان 
هۆکارەکانی توندوتیژی وکوشتنی ژنان بەتەنها 
دەگێڕنەوە بۆ دواکەوتنی کۆمەڵگە وکەلتوری 
خێڵەکی و زاڵی پیاوساالری لەنێو کۆمەڵگەدا و 
بەوپێیەش پێیان وایە چارەسەری 

.  لەهوشیارکردنەوەی کۆمەڵگەدایه توندوتیژی، 
بەاڵم ئەم لێکدانەوەیە بە دڵی دەسەاڵتێکە کە 
خۆی سەرچاوەی ستەم و چەوسانەوەی ژنانە، 
چونکە بە هۆی ئەم بۆچونەوە دەولەت و 
دەسەالت شانی خۆیان لە بەرپرسیارێتی خاڵی 
کردۆتەوە و بەرزکردنەوەی هوشیاری خەڵکیان 
کردۆتە کار و ئامانجی زۆرینەی ڕیکخراوەکانی 

کۆمەڵی مەدەنی، بەمجۆرەش خەباتی کۆمەڵی 
مەدەنی و ریکخراوەکانیان بەالڕیدا بردوە بە 
ئاراستەیەکی تر.   بەشێکی تر پێیان وایە 
کەسەرچاوەی توند وتیژی لەدژی ژنان 
دەگەڕێتەوە بۆ دڕندەیی بایەلۆجیانەی پیاوان 
وگوایە ئەوان بەغەریزە حەزیان لە لێدان 
وئازاردان ودەستەمۆکردنی ژنانە، بەڕای ئەوانە 
چارەسەری ئەمەش پێویستی بەوەیە کەپیاوان 
سزای قورسیان بەسەردا بسەپینرێت کاتێک 
توندوتیژی دەکەن ودەبێت یارمەتی دەروونی 
بدرێن تاهەڵس وکەوتی خۆیان بگۆڕن.  ئەمە 
تێڕوانینی بەشێک لە رێکخراوەکانی کۆمەڵی 
مەدەنی و چاالکانی ژنانن کە کەوتونەتە ژێر 
کاریگەری لیبرال فیمینیزمی خۆرئاواوە. ئەم 
لێکدانەوەیەش دووبارە مەسەلەی ژنان لە 
سیاسەت و سیستەمی کۆمەاڵیەتی وئابووری 
دووردەخاتەوە و بچوکی دەکاتەوە بۆ کیشەی 
نێوان جیاوازی بایەلۆجی ژن و پیاو، وە 
دیسانەوە خزمەت بە ئەجێندای دەسەاڵتێک 
دەکات کە دەیەوێت شانی خۆی خاڵی کاتەوە لە 
بەرپرسیارێتی لە پاراستنی ژنان لە دەست 

 توندتیژی دژی. 

ئەوەندەش کە بە كلتووری خەڵک دەگەڕێتەوە، 
ئەوە كلتووری زاڵی نێو کۆمەڵگە، هەمیشە 
كەلتووری دەسەاڵتی سیاسی یە. هەموو 
دەسەاڵتێک بۆ بە هێزکردنی پایەکانی دەسەاڵتی 
خۆی و پاراستنی لە نێو کۆمەڵگەدا پێویستی 
بەوەیە کە کەلتورێک زاڵبکات و خەڵکی 
پەیڕەوی لێبکەن. لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا بە 
تایبەت لە مەسەلەی جێگاوڕیگای کۆمەاڵیەتی 
ژنان ومافەکانیان لەیاسادا بیروباوەڕی 
ئیسالمی هەژموونی بەسەر كەلتووردا کردووە، 
لە کوردستانیش ئەوە کاریگەری شێوەی 
دەسەاڵتی یەکێتی و پارتی یە کە لە پاڵ 
كلتووری خێڵەکی و میلیشیایی بوون، كلتووری 
ئایینی و دەسەاڵتی مەال و پیاوە ئاینیەکانی 
سەپاندووە بەسەر خەڵکدا. ئاینییش، نەک تەنها 
لە پەیوەندی بە توندوتیژی لەسەر ژنان، بەڵکو 
بە گشتی ئایین گەورەترین خزمەتی بە 
سیستەمی ئابووری سەرمایەداری کردووە و 
یەکێکە لە کۆڵەکە سەرەکیەکانی ڕاگرتنی ئەم 
سیستەمە لە خۆرهەالتی ناوەراست و 
کوردستان. ئایین ئامرازێکی زۆر کارایە بۆ 
دەستەمۆکردنی خەڵک و کپکردنی نارەزایەتی و 
" شوکور بوون " بە نایەکسانی ئابووری و 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی دنیای ئەمڕۆ.لێرەوە 
ڕۆشن دەبێت کەکوشتنی ژنان و توندوتیژی 
خۆی ئاکامی بەڕەسمیکردنی ئەم هەموو 
هەاڵواردنەیە بەسەر ژناندا لەنێو یاسا وژیانی 

 کۆمەڵگە وخێزان و ژیانی سیاسی وئابوریدا.

بۆ پێشەوە : ڕێگاچارە چیە و دەبی چ بکرێت بۆ 
کۆتاییهێنان بەو ستەم و توندتیژیە دژ بە ژنان 

 لە ئارادایە ؟ 

ی  وه ڕانه گه  ڕێكخراوبوون وهگۆنا سەعید: 
ی  وه ت. باڵوكردنه ی ژنان بۆ ناو سیاسه له سه مه
ست بردن بۆ  ده  نێو ژناندا. وه  له  م هوشیاریه ئه

یان  كێشه  كه  و شوێنه ڕێكخراوكردنی ژنان له
ی  ترین كێشه وره دڵنیایی توندوتیژی گه  . به یه هه

زۆر   كوردستاندا، كوشتن، لێدان، به  له  ژنانه
اڵم  . به مانه موو ئه كردن و هه نه ته شوودان، خه به

نجامی  كی زۆر ئه یه تا ڕاده  نجامه توندوتیژی ئه
و  ، ئه یه دووی یه و پله ، ئه یه و بارودۆخه ئه

ر ژنان  سه له  كه  یه مه و سته ، ئه یه یاسایانه
  . ڕێكخراوكردنی ژنان بۆ نمونه دروستكراوه

  ی كه وه كانیان یان ئه ژنانی مامۆستا بۆ موچه
بوونی  ست نه ده  به  یه ی هه ها ژن كێشه زاره هه

ر كاردا.  سه روشی جنسی له حه ، یان ته نگاوه دایه
  توانێ ژن به ئه  ن كه النه سه و مه ئه  مانه ئه
ند،  ن، ژنی كارمه وری خۆیاندا ڕێكخراو بكه ده

. ئێستا  وه ت ژنی ماڵه نانه ژنی كرێكار، ته
ی  یرانه تی بێكاری و قه زعیه م وه ژنانێکی زۆر له
خۆ.  ربه كاری سه  ته ستیان داوه كوردستاندا ده

ی بچوك  ند كارگه یبینن یان نا چه نازانم ئه
  وه چن پێكه ئێستادا. ژنان ئه  له  دروستكراوه

كی نان دروستكردن  یه ڵێك ژن كارگه كۆمه
و  ئه  مه ن. ئه كه دروست ئه  ، چێشتخانه وه نه كه ئه

ئاكتیڤیتی   شداری له ژن تیایدا به  كه  یه جێگایانه
كی  وڕێگایه جێگه  م مانایه كات، به ئابوریدا ئه

  ڕێوه به  ڵگایه م كۆمه ئه  دا كه كه سیستمه  له  یه هه
  شوێنێكی باشن بۆ هێنانیان له  وانه ئه  بات وه ئه
ی  له سه مه  ی توندوتیژیش، له له سه وری مه ده

ی  له سه ژمونی دین، مه ی هه له سه بێمافی، مه
نها وەستانەوە  ته  اڵم به وتوو. به كولتوری دواكه

موو  بە دژی توندوتیژی و كولتور و دین و هه
ناتوانێ چارەسەری کێشەکانی ژنان   مانه ئه

 بکات. 
نها  ته ژنان بۆ ڕزگاربوونیان لەتوندوتیژی به

لەبەرامبەر دەسەالتی توندوتیژی تاکی پیاو، یان 
کەلتوری دواکەوتووی کۆمەڵگەدا نیین، بەڵکو 
لەپشتی ئەمانەوە ڕووبەڕووی سیستەمیکی 
ڕێکخراو وسەقامگیر کراونەتەوە کە ئەم 
دەسەاڵتەی تاکی پیاو وکەلتووری دواکەوتووی 
کۆمەڵگەی زال کردووەو هەموو ڕۆژیک کار 
دەکات بۆ زیندوو ڕاگرتنیان. هەر بۆیە خەباتی 
ژنان دەبێت ئەو ستراتیژیە بۆ خۆی دابنێت 
کەبەرەوڕووی سیستەمێکی کۆمەالیەتی 

پڕە لە جیاکاری و   وسیاسی وئابوورییە کە
هەالواردن لە دژی ژنان و هەموو هەولەکانی لە 

ئەو سیستەمەدا بێت.  راستای هەڵوەشاندنەوەی 
لەکوردستانیش ئیستا ژنان پێویستیان بەوەیە 
کەخۆیان لەبزوتنەوەیەکدا ڕێکخەن کەئامانجی 
گۆڕین و داڕووخانی سەرجەم کۆڵەکەکانی ئەو 
سیستەمە بێت کە توندوتیژی بەرهەم دێنیت 

 بۆیان. 
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  كێك له تاى يه ره توانێ سه كان ده نگى تيروريسته جه
رخ بێت.  كانى ميژووى هاوچه مه رده خويناويترين سه

م  الم ئه . به سوار بووه  ناسه ها ئينسان هه رئێستاش مليونه هه
نى  دوو اليه  نها به ته  كه پانه . گوره تمى نييه حه  ئاسويه
م، دێويێكى  . هيزيكى سێيه وه سك نابيته رته به  كه كيشه كيشمه

ر  گه بگورێت. ئه  كه وزاعه توانى ئه ده  كه  ئارادايه  نووستوو، له
تاى  ره توانى سه ده  مه رده م سه ستيت، ئه و هه خه له  م دێوه ئه
  و ئامانجانه ديهينانى ئه كى ئيجابيو وه ستپيكردنى گورانكارييه ده

ى  ده كانى كوتايى سه يه ده  تى له مروڤايه  جيهاندا كه  بيت له
مريكاو  نایى، ئه رو خامه مدا لۆێى بيئوميد ببوو. بوش و بله بيسته

تيكى  رييه شه راستى به به  نازانن كه  وه ناتوو ئيسالمى سياسى، ئه
م  له  نگه ره  كه  يه شارستانى، جيهانيكى شارستانى، وجودى هه

كاندا  نگى تيروريسته ر جه رامبه به ريت و له و راپه خه دا له نيوه
و  موو تاريكييه م هه ربارى ئه خوى بكات. سه رگرى له به
ى  ده ، سه لكدا دايان ناوه ى خه ر ئيمه رامبه به له  ك كه ترسييه مه

تى كاپيتاليستى  رييه ربه ى به ده توانى سه م ده كه بيست و يه
 .نووسسازن ، روژانيكى چاره م روژانه بيت. ئه نه

ى جيهان  قينه وى راسته عنه ميدياكان روخسارى ئايدولوژی و مه
ڵێن، بوچوونى زاڵ، بوچوونى  ن. بوچوونى خويان ده نيشان ناده

ڵكيان دێت. ميليتاريزم،  كه  به  التدار. بوچوونیك كه سه چينى ده
ناتيزمى دينی و  رستى، فه په وه ته تيروريزم، راسيزم، نه

  له  مانه الم ئه كاندان، به واڵه ى هه وه ريزى پيشه رستى، له سودپه
كى  يه دا جيگه مى ئيمه رده لكى سه ى خه ينى زوربه قواليى زه

دات  ى جيهان، نيشانى ده يركردنيكى ساده . سه ميان نييه حكه مه
ت و ميدياكان  وله ده  لكى جيهان له رى فراوانى خه ماوه جه  كه
كسانيخوازترن،  پترن، ئينساندوستترن، ئاشتيخوازترن، يه چه

م  رى ئه ردوو به هه  لكى له ئازادترن، ئازاديخوازترن. خه
  كه  نييه  وه كيان له زوويه دا، هيچ ئاره نگينه نه  كيشه كيشمه

ى  سته ن. ده ر خوياندا سوار بكه سه رانى بورژوازى به سه
  وى كه كه رئه جى بۆى ده ستبه مريكا ده واى ملهورى ئه رمانره فه

كان،  تيروريستييه  زنترين تاوانه مه  كيك له ربارى يه سه
وتنى  لێدان كه ى له حزه له به  حزه ربارى نمايشى زيندو و له سه

  ك كه م و رق وبيزارييه ربارى ماته زاران ئينسان، سه دڵى هه
فروشتبێ  ك نه ندييه وه رژه به  ويژدانى به  سيك كه ركه هه

م  ر ئه ، هه ربه لگەى غه م كومه ر ئه گريت، هيشتاش هه داده
  ى كه وانه ر ئه ، هه موو روژيك ميشكى شۆردراوه هه  ى كه لكه خه
  تيكردنى بيگانه راسيزم و دژايه  به  تا ئيواره  وه يانييه به له

ت و  داله درين، خوازيارى خۆ بواردن، ئينساف، عه رس" ده "ده
چ   راست كه التى ناوه لكى خورهه بن. خه قالنى ده ى ئه وه كاردانه

كان و  مييه كان و خاته نەيه رى خامه سه لله لى نيو كه په دنياى چه له
كانى  وردو درشته  كان و شيخه ره د عومه مه ال محه مه

كانى سى ئين  ستوديو ديلوكسه  ى ئيسالميداو، چ له وه بزووتنه
ندامانى  سبى موسلمان و ئه عه تى موته ئينو بى بى سيدا ئوممه

لكى  شانى خه كرين، شانبه تى ئيسالمى" وينا ده "شارستانيه
رككردنى  برن. ده رده تى ده زايه بن و ناره مبار ده مريكا ماته ئه
ئيسالمى   راست له التى ناوه لكى خورهه ى خه زوربه  ى كه وه ئه

شيكى زور فراوانى  به  ى كه وه رككردنى ئه سياسى بيزارن، ده
كانى  ستى ملهورييه ده مريكا له ربي و ئه وروپاى غه لكى ئه خه
لكى  پال خه نگ هاتوون و خويان له ته تى ئيسرائيل وه وله ده
  ى كه وه رك كردنى ئه ، ده وه بيننه ستيندا ده له حرومى فه مه

ر  ماروى ئابوورى سه خوازيارى البردنى گه  لكه م خه ى ئه زوربه
رگ  جه  جيگاى دايك و باوكه  نه توانن خويان بخه عيراقن و ده

رگ  شى مه كانيان بۆ باوه رمانى مناله بيده  كانى عيراق كه سوتاوه
لكى  ى خه فراوانه  ره ماوه م جه ئه  ى كه وه رك كردنى ئه بات، ده ده
دا،  رى بوش و بن الدنه م شه ويژدانى جيهان له ف و به ره شه به
ل هيچياندا  گه مرۆ، له ى ئه ديمی و دوژمنه قه  م دوو دوسته ئه

ژير  له  شارستانييه  ته رييه شه م به نين، هوشيكى زورى ناويت. ئه
رب و  غه  و ميشك داشورين و توقاندندا له نده ى پروپاگه الوه كه
  ببينريت كه  وه روشنى ئه كرى به الم ده نگ كراون، به رق بيده شه
.  زنه هێزێكى مه  مه . ئه كردووه ى قبووڵ نه بازييانه كه له م ته ئه
  بێ بێته تدا ده رييه شه ى به پيناوى ئاينده يدان. له مه  توانێ بيته ده
 .يدان مه
  م هيزه يدانى ئه مه  . هێنانه دايه لێره  كه موو دژوارى كاره هه
ديارى   كه ره كانى شه بهه كاندا جه نگى تيروريسته جه  . له زنه مه

كان  و هيزه رچاوه ، سه وه ته كان ليك جياكراوه ، ريزه كراوه
ری و سياسی  سكه كى عه يه وه روبوونه روبه  مه كراون، ئه ئاماده

الم  كان، به موو ناروشنييه ربارى هه ، سه و دبلوماسى فراوانه
ردوو  رانى هه بو سه  نگه م جه ى فيكری و سياسى ئه چوارچيوه
و  ى ئه بهه جه  دا، له ى ئيمه بهه جه  الم له . به روشنه  ئوردوگاكه

دا  م سيناريو سامناكه ر ئه رامبه به بى له ده  دا كه ته رييه شه به
 . موو شتيك ناروشنه ، هه وه ستيته بوه

نگى  ر جه رامبه به ت له مه ريزى مقاوه  كه  دا نييه وه گومان له
والتانى جوراوجوردا   له  ئيستاوه ر له كاندا هه تيروريسته
  ى كه يه ندازه و ئه ر به الم هه ڵسوران. به هه  وتوته و كه پێكهاتووه

تيوری و ستراتيجيكى   مريكا پيويستيان به كان و ئه ئيسالميسته
  وه م بزووتنه ، ئه يه ش و كارا هه كى هاوبه يه وه ليكدانه  روشن، به

  ڵه كى فيكری و سياسی و كومه ئااليه  ش پيويستى به لكييه خه
  سياسييه  وه . بزووتنه يه بادئيكى ستراتيجيى كارا هه مه

ن  ده ول ده دا هه ئاينده  پدا، له نيو بالى چه ت له تايبه كان، به جياوازه
  وه سته ده ى به كه تييه رايه ن و رابه بكه  ئاراسته  ته مه م مقاوه ئه  كه

م  ر خودى ئه سه تێك به چ خه  كه  دايه ليره  كه بگرن. پرسياره
 . دا زاڵه پ"ه "چه
ردا،  مسه ردوو جه كانى هه پال داڵه له  شى پيشوودا وتمان كه به  له

كانى ئيسالم، دوو  مريكاو فاشيسته كانى ئه ميليتاريسته  واته
  تر"يش بو ديفاع له مانه ره ترو "موحته ى ئالوزترو پوخته وه ليكدانه

هاوشانى   . له ئارادايه له  كيشه م كيشمه ردووالى ئه هه
نگى  ى جه فورموله  ن كه سانيك هه مريكادا كه ميليتاريزمى ئه

هاوشانى   ن. له ده دژى تيروريزم جار ئه شارستانيتى له
  ن كه سانيك هه ى ئيسالميشدا، كه وه كانى بزووتنه ئينسانكوژه

دينی و  -ئيمپرياليزم"ى ميللي-"دژي  تيروريزمى ئيسالمى به
كيك  ن. هيچ يه كه فتادا پاساو ده ى حه يه مى باوى ده جيهان سييه

لكيدا نفوزيكى  تى خه مه ى مقاوه وه بزووتنه له  وانه م ليكدانه له
ربو  غه  ر له نته كانى راستى سه جدى نابيت. حيزب و گروپه

كانى  يه روشنفكريى ده -قليديى خويندكاريی پى ته ى چه پاشماوه
م  كى ئه ره رى سه مشته  بنه رقدا ده رب و شه غه  پيشوو له

  ى كه وه ن. ئه ردوو اليه نگى هه ى ئيعالمى جه تره ژيرانه  فورموله
ى  ى ئاينده وه توانى بزووتنه ئاستى تيوری و سياسيدا ده له

لويستى  راى من هه ريت، به الريدا به وى جيهان به لكى پيشره خه
م  بو پاراستنى ئه  سى ليبرالييه به وڵى عه پاسفيستی و هه

ر  مريكا بۆ سه هيرشى ئه  رگرتن به نها به )ته  يه هه  ى كه زعه وه
بو دۆخى پيشوو   كه رجه لومه ى هه وه يان گيرانه فغانستان( وه ئه

 .ر( ى سپتامبه٤٤)پيش 
ى  ى بێ پێشنه كى شێتانه يه وه ر كرده ى سێبتەمبه٤٤روداوى 

رچۆن  بوو. هه لگە نه روونى كومه ده  سانيكى دابراو له كه

دات وا  روو ئه  م زووانه به  مريكاش كه ريى ئه سكه ى عه وه كرده
بوو،  نگيدا نه هاوسه  ر له ى سێبتەمبه٤٤  رله بوو. جيهان به نه
دا بوو.  وه رانه وپاشگه وتيكى گورانكاريى پاشه ره  لكو له به

تی و سياسى گرنگ  اليه ليك گرفتى ئابووری  و كومه كومه
جيهانيان   ن كه م گرفتانه . ئه يه هه  وه م رووداوانه م ئه پشتى ئه له
.  وه ربگرنه الم وه بێ وه ده  م گرفتانه . ئه دا بردووه يه م ئاراسته به
م  المى ئيسالمى سياسى به وه له  كه يه ر گۆشه ى سپتامبه٤٤
ركارى تاليبان، ويرانكردنى  سه  رچۆن هينانه . هه رجه لومه هه
ستين،  له لكى فه لكى عيراق، تاساندنى خه غداد، برسيكردنى خه به

دژى  ن له نگى دريژخايه لگرادو ئێستايش "جه بومبارانى به
مريكاو  ئه  له  رمايه رانى سه المى سه وه  له  كه يه تيروريزم" گوشه

ر  رامبه به لكى له ى خه وه . بزووتنه كيشانه م كيشمه وروپا به ئه
ر بۆ  كه شه كى بانگه يه وه هادا ناتوانى بزووتنه رجيكى وه لومه هه

" بيت. ئارامی و  يه غه ده فغانستان قه ر ئه ئارامی و "هيرش بوسه
نها  ته ، نه لى نييه مه نها عه ته دوخى ئيستا نه  پاريزگاریكردن له

كارا.   و نه ئازاديخوازانه ، نه يه عاديالنه  لكو نه ، به يالپالوييه خه
نگى  ر جه رامبه به لكى له تى خه مه ى مقاوه وه بزووتنه

  كان به ئيسباتييه  المه ورى وه ده توانێ له نها ده كاندا ته تيروريسته
و  مى ئيمه رده كانى سه كييه ره سه  سياسی و ئابوورييه  گرفته

ك بو پاريزگاريكردن  لويستيكى چوست وچاالك نه ورى هه ده له
  لكو بو گورينى دوخى ئيستا، ريكبخرێت. ئيمه دوخى ئيستا، به  له

  م رووداوانه به  ى كه و گرفتانه موو ئه هه  ت به باره سه
ى  له سه ى باكورو باشوور، مه له سه ، مه وه بوونه سته رجه به
ى ئيسالمى سياسى،  له سه ى عيراق، مه له سه ستين، مه له فه
ى ميليتاريزم و زلهيزى  له سه فغانستان و ئيران، مه ى ئه له سه مه
ى راسيزم،  له سه سيستمى نويى جيهاندا، مه  مريكاو ناتو له ئه
المى  خوو وه ربه كارى سه رنامه وروپاو تاد به الى ئه ى قه له سه مه
كارو  رنامه به  بێ ببيته ده  مه ر ئه . هه خۆى خومان بووه ربه سه
نگى  ر جه رامبه به لكى له تى خه مه ى مقاوه وه المى بزووتنه وه

ل ئاراميخوازى  گه له  يه جياوازى ئيمه  مه كاندا. ئه تيروريسته
كيش و  لين و كيشمه كه  ى كه و پاسيفيستانه تاليبان و ئه

  وه اليانه ر نابينن، يان به ى سپتامبه٤٤كانى دنياى پيش  نائارامييه
  م رووداوانه موو ئه هه  رله به  ر ئيمه گه . ئه گرنگ نييه

ى  ، بناغه كمان بو گورينى جيهان بووه يه رنامه به
بێ  رجى ئيستاشدا ده لومه هه  ئى له بده كى مه لويستگيرييه هه

  رجه لومه م هه كار بيت له رنامه مان به ی هه وه پيشه بردنه 
ستى باندى  ژير ده فغانستان له ئه  نيازنين كه به  دا. ئيمه يه تازه

ى  سايه نياز نين له به  ، ئيمه وه ئينسانكوژى تاليباندا بهيلينه
نياز نين  به  كدا بژين، ئيمه مووشه  ست به مريكاى ده التى ئه سه ده

التى  كانى خورهه ئيسالمييه  ته ئيسالمى سياسی و حكومه
لكى  بێوالتى خه  نياز نين به به  ين، ئيمه مول بكه حه راست ته ناوه

  يان رازى ببين. ئيمه موو روژه ركوتى هه ستين و سه له فه
ن  اليه ويست، چ ئيسالمی و ئينتحارى و چ له ئه تيروريزممان نه

ى  نيوه  له  ژارييه م هه ئه  بيت، ئيمه  وه پوشه تافيه سوپاو كه
ى  وره ى چوار ده ربازگه سه  ين، ئيمه جيهاندا قبووڵ ناكه

ين.  رستى ناده ومپه راسيزم و قه  مل به  وروپامان ناويت، ئيمه ئه
م  به  ى ناتۆ كه و جيهاده ئه  رو نه ى سپتامبه٤٤تاوانكاريى   نه

كى چوست  يه وه بزووتنه  دات، نابى له هيندوكش رووئه  له  زووانه
وچاالك بو گورينى جيهان، ريزيكى خيرخوازو ئاراميخوازى بێ 

 .رك دروست بكات و بێ ئه خنه ره
المى  وه  "و ئاشتيخوازانه ى "ئينساندوستانه وه بزووتنه

  يه وه م بزووتنه الم نفوزى ئه . به وه مرۆ ناداته رجى ئه لومه هه
هۆى دژى  ربيدا، به لگەى غه ى كومه لكى ساده نيو خه ت له تايبه به
كاريى  زه ها محافه روه نگی و ئينساندوستی و هه بروزه زه

  م جوره لويستيكى به . هه ، زور فراوانه وه لكه خۆى خه خۆبه
الم  كات، به حكوم ده فغانستان مه ئه  مريكا له تى ئه خاله ده
  ر حوكمرانيى تاليباندا خوى به رامبه به له
دژى...  لك هاندان له رپرس نازانيت. خه به

 ر مبه ى سێپته١١دنيا دواى 
 تمى نييه ت حه رييه ربه كويدايه، به "جيهانى شارستانى" له

 نووسينی: مهنسوری حيکمهت

تێبینی: ئەم بابەتە بەشی دووەمی وتارێکی درێژترە لە ژێر ناوی جەنگی 
 سێبتەمبەردا نووسراوە...  ٣٣تیرۆریستەکاندا، کە بە دوای روداوی 

١١بۆ الپهرە  
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ر ئيسرائيل و  سه ك نابينى بو گوشاردانان له الم هۆيه كات، به حكوم ده كان و راسيزم مه موسلمانه
خوازى  سترا ئه وتن بو جاك ئه ركه هيواى سه  لويسته م هه ستين. ئه له لكى فه قازانجى خه مريكا به ئه
رى تيروريزمى ئيسالمى  مسه جه  م كاره لكو ئه ى به وه رگير( بۆئه وه-يدا )بو ئيران كه ره فه سه  له

قامگير بكات،  سه  وه لكى ئيرانه ر خه سه به  م گورگانه حوكمرانى ئه  مه و بكات، جا با ئه ئارام و جله
الم  كات، به ربى ده لكى موسلمانى والتانى غه كانى خه نييه ده مه  مافه  رگرى له به  لويسته م هه ئه
  والته  كانى ژنان له حيجابى ئيسالمی و بيمافييه  گرتن له خنه هيشتنى بارگرژيدا، ره پيناوى نه له

موان بو  هه  لويسته م هه گريت. ئه رى پيده و به وه كاته ت ده كان ره ئيسالمييه  كان و ژينگه ئيسالمييه
كات.  واز ده بوو، بانگه پيشتر هه ى كه يه وشيوه ربه هه  كه رجه لومه يدان چولكردن و وازليهينانى هه مه
تى  رييه شه لكى نارازيدا زال ببيت به ى خه وه ين و كرده ر زه سه به  يه وه م بزووتنه ر ئه گه ئه

ك  يه وى ئاينده ر بمانه گه كات. ئه كان چوڵ ده رقييه ربي و شه غه  يدان بو تيروريسته شارستانى مه
ريزى  له  وه وه و پێشره كارێكى چاالك، ئازاديخوازانه رنامه يدابوونى به په  به  نده وا به بێت، ئه هه

 . يه كارى ئيمه  مه . ئه كانى ماركسه كارى كومونيسته  مه لكيدا. ئه ى خه وه پيشه
نگى  ر جه رامبه به كارێكى چاالك له رنامه  كانى به گشتييه  ته رخه ر سه سه  چمه شى داهاتوودا ده به  له

م  ئه  م كه ك بكه يه له سه وريترين مه ك بو فه يه كورتى ئاماژه به  اڵم پيويسته كاندا. به تيروريسته
لكى  دى خه سه له ٩٩فغانستان.  ر ئه مريكا بۆسه ى ئه م زووانه هيرشى ئه  ، واته ئارادايه له  روژانه

ريى  سكه بوچى هيرشى عه  كه  وه نه روونبكه  وه روشنى ئه توانن به زانن و ده ده  وه جيهان ئه
م  نراوى ئه يه ئامانجى راگه  ستگيركردنى بن الدنيش، كه ت ده نانه فغانستان و ته ر ئه مريكا بوسه ئه

نها  ته رچاو، نه به  ل ديته مه زور ناموحته  وه لييه مه رووى عه و له يه ربازيانه سه  وه كرده
  وه ى كرده فه لكو موجازه ، به وه م ناكاته را كه مريكاو ئينگلته دژى ئه كانى تيروريزم له ترسييه مه

را  نگلته مريكاو ئه تانى ئه وله خودى ده  كه  كات. زور ئاشكرايه زور زياتر ئه  كانى ئاينده تيروريستييه
  وه و ليكدانه ى ئه چوارچيوه له  كه له سه رب بۆ مه سميى غه ى ره وه زانن. ليكدانه ده  يه له سه م مه ئه

  وانه ليكدانه  م جوره رخوارد دانى ئه ده  وان پييان وايه ئه  وادياره  كه  دايه هوليودی و جيمزباندييانه
ستى  ده  كى دووره يه گوشه  ريكى شێت له . مليونير يان گانگسته ترو خيراتره لكى ساده خه  به

مانانى  قاره  دام، ميلوسوفيچ، بن الدن، وه وى شارستانيتى نابوود بكات، سه يه جيهاندا ده
  دات كه كانى خويان نيشانى ده وه اڵم ليكدانه خۆ، به  ونه كه تى ده جاتى مروفايه مريكايى بۆ نه ئه

ش  يى هاوبه رمانده ك فه زی و يه ركه كى مه گايه ك باره ئيسالمى سياسی و تيروريزمى ئيسالمى يه
و ريكخراوو  ڵێك شانه كومه  له  كه  ييه وه ته كى نێونه يه وه ، بزووتنه ميى نييه ره ك ريكخراوەى هه و يه

كو  سمى، وه سمی و ناره نديى ره يوه ڵێك په كومه  به  كه  تيى پيكهاتووه وله ندى ده تۆرو ناوه
ستراون. بۆ  به  وه لليدا، پێكه ئاستى محه  له  وه ليك داهينانى فراوانه كومه  كى نهينى، به يه وه بزووتنه

.  ريی و سياسى فراوانتره سكه تيكى عه لمه تاى هه ره سه  وه فغانستانه ناو ئه  رب، چوونه غه
  مريكادا له ئاستى ناوخۆى ئه  له  بيت كه ى ده نجامه و ئه ستگيرى يان كوشتنى بن الدن ئه ده
ى  وه ندنه سه تيك بۆ "توله مسداقييه  و ببيته وه م بكاته كانى دواتر كه رييه سكه عه  نگاوه تى هه ورييه فه
ى  المارى تيروريستيى ئاينده مريكا تا په زاى نێوخۆى ئه توانى فه ش ده مه ئه  مريكا"، كه ئه

كى  يه پروسه  له  نگاويكى بچووكه هه  مه الم ئه . به وه ، ئارام بكاته و كاته نها تا ئه ته  كان، وه ئيسالمييه
ى تاكو ئێستا  كه وداى كوتاييه مه  راستدا كه التى ناوه خورهه  ريى فراوانتر له سكه سياسی و عه

كى  يه وه بزووتنه  ئيسالمى سياسى. واته  به  هێز نيشاندانيكه  مه دا ئه وه دواليكدانه  . له نراوه يه گه رانه
و،  ئاراوه  راستدا هينايه التى ناوه لگەكانى خورهه راويزى كومه په  رب خوى له غه  كه  رستانه په كونه

م  كانى ئه دايكبووه له  تازه  دارييه رمايه سه  سيستمه  پ له ل چه گه له  وه روبوونه ستى روبه به مه به
م هيز  رشانۆ. ئه سه  وانى هينايه رق ئه ر بلوكى شه كو گوشاريك بۆ سه ها وه روه هه  دا وه والتانه

ركزی و  مه تى ناموته سله هۆى خه ت به تايبه الم به ، به وه سكی بمينيته رته به  كرى به ده  نيشاندانه
و  ره ئيحتماليكى زور به  ، به وه ويتى ئيسالمى سياسی و تيروريزمى ئيسالمييه توندره

رب ناتوانێ  بى پشتيوانى غه كريت. ئيسالمى سياسى به كێش ده تيتر به ره كى بنه يه وه كالييكردنه يه
كان و  ردى عيلمانيه به ندنى نه سه ره ى ئيستا، په نده مه ر به . هه وه راستدا بمێنيته التى ناوه خورهه  له

ئيران و   كان له مييه گيانى خاته رى نيوه يكه حاڵى په  وتنه پاكستان و كه  كان له ئيسالميه
ل  گه ب له ردى غه به نه  ن كه وه ى ئه لگه كان، به كيشى نيوان باڵه ى كيشمه ى دووباره وه ندنه سه ره په

نگى نێوان  هێز و هاوسه  كى جدى له وينى گورانكارييه هه  توانێ ببيته ئيسالمى سياسيدا ده
 .كان زيانى ئيسالمييه دا به م والتانه كانى بورژوايى له فراكسيونه

  ست له كرى چى بڵێين. ئايا "ده فغانستان ده ر ئه ريكا بوسه مه ر خودى هيرشى ئه رامبه به له
ى  كه فغانستان و ئوپوزسيونه لكى ئه ؟ خه وه ئی و پيشره بده لويستيكى مه لگرن!" هه فغانستان هه ئه

اڵڵێكى  بانديكى ئينسانكوژو ده  سى تاليبان، واته ره ڵێن. ئاسۆى هه تان پيده مه له  ى جگه شتيكى ديكه
جوشوخروشيكى   فغانستانى خستوته كانى ئه سياسييه  كان، هيزه ره بيهوشكه  ى مادده وره گه
. نابێ ريگابدريت  وه . خواستى روخاندنى تاليبان خواستيكى ئينسانی و پيشره وه شبينانه گه

ستى  ژيرده فغانستان له ويڵكردنى ئه  مريكادا به ل ميليتاريزمى ئه گه ئی له بده ق و مه رحه تى به دژايه
كانى ناكافى بوون و نادروستبوونى  زيندووه  نموونه  له  كيكه يه  مه بكرێت. ئه تاليباندا رافه

ريى روژى  چاوه  نيكه مه فغانستان ته لكى ئه . خه ئارادايه له  رجيك كه لومه هه  ئاراميخوازی و ديفاع له
م  ئه  فغانستان پێ نانێته مريكا بۆ رزگاركردنى ئه ئه  كه  يه وه ى ئه كه سى تاليبانن. راستييه ره هه

مرى واقع  كو ئه الم وه ن، به الوازى بكه  نگه ره  مجاره ركار. ئه سه  . خويان تاليبانيان هێنايه وه والته
  وه فغانستان ديسانه ى ئه تى ئاينده حكومه  كه  ف داوه ره موشه  وليان به ن. قه بوونى قبوول بكه

  و قوماشه ر له رن و هه ر البه وه ڵێك جانه كومه  راره نديى پاكستان بيت. قه زامه ى ره جيگه
هاوشانى ئوپوزسيونى   له  شداريكردنه ئى به بده لويستى مه جيگايان دابنين. هه له  سانيكى ديكه كه

راركردنى  رقه رجى ئيستاداو به لومه ى هه رگه جه فغانستان بۆ روخاندنى تاليبان له وى ئه پيشره
  وه ته مريكاو نه رب و ئه ر غه سه به  مه بى ئه دا. ده م والته له  لكه ڵبژێردراوى خه تيكى هه وله ده
ر  كانى بوسه يمانه مريكاو هاوپه كانى ئه هيرشيكى هيزه  رجوره پينريت. هه كاندا بسه كگرتووه يه
كانى ژيانيان  ماددييه  فغانستان و روخاندنى شارو الدي و ژيرخان و ئامرازه نى ئه ده لكى مه خه
مريكاو پاكستان و ئيران و باقى  نيوان ئه ستيك له ندوبه به  رجوره حكوم بكريت. هه بێ مه ده
الم  . به حكومه فغانستاندا مه لكى ئه ر خه سه كى تر به يه سته پاندنى داروده تاندا بۆ سه وله ده

تيكى  وله . تاليبان ده حكوم نييه خويدا مه خۆى له  وه كانه كييه ره ن سوپا ده اليه روخاندنى تاليبان له
جيگاى  له  كه  يه ته وله و ده ر ئه سه له  كه له سه بێ بروخينريت. مه فغانستاندا. ده ئه  له  شروع نييه مه

  له  فغانستانه لكى ئه تى خه خاله لى ده مه ها زامنكردنى ئازادی و ئيمكانى عه روه زريت، هه مه داده
  .دا م والته ى ئه دياريكردنى نيزامى سياسى ئاينده

 ر مبه ى سێپته٠٠دنيا دواى دریژەی...

١١بۆ الپهرە   

لەهەوڵی پاشەکشە پێکردن و لەقاڵبدانی دەسەاڵتی بورژوا 
ناسیونالیستدایە لە هەرێمی کوردستاندا، نەک تێکشکاندنی ئەو 
دەسەاڵتە، کە ئەمە پەیوەست دەکاتەوە بە تێکشاندنی دەسەاڵتی 
بورژاوزی ناوەند وەیا هاوکات لەگەڵیا. بۆیە ئەوە تەنها 
ستڕاتیژی کۆمۆنیستی خەباتە ڕووەو تێکشکاندن و هەڵپێچانی 
دەسەاڵتی حزبە بۆرژوا ناسیونالیستەکانی کوردستانی عێڕاق 
کە ئیمکانی ئەوە دەڕەخسێنێت ئەو دابڕانە کێش بکات بۆ 
دابڕانێکی هەمەالیەنە لە ئاسۆی فکری و سیاسی ناسیونالیزم و 

 ڕەوتەکانی تری بوژوازی.
ئەگەر حزبێکی کۆمۆنیست، ئەو بۆشاییە فراوانەی نێوان 
دەسەاڵت و جەماوەر، ئەو دابڕانە سیاسیەی کرێکار و 
زەحمەتکێش لە دەسەاڵت نەبینێت، و بەدوای ئەوەوە بێت 
کوردستان سەربەخۆ بکات، تا ئەم دەسەاڵتە بیانووی نەمێنێت 
بۆ داسەپاندنی خۆی بەسەر کۆمەڵگەی کوردستان و کرێکار و 
زەحمەتکێشەیدا، ئەوا بە مەنتیقێکی )لۆژیکێکی( سادە، ئەوە 
حزبەکەیە )نەک ئەو جەماوەرە( کە پێویستی بەوە هەیە 
کوردستان سەربەخۆ بێت، تا بتوانێت بۆشاییەک بخاتە نێوان 
خۆی و دەسەاڵتی ناسیونالیزم و خۆی داببڕێت لە سیاسەتەکان 
و لە ئاسۆکەی. بە مانایەکی تر، لە ئێستادا هەست بە بۆشاییەک 
لە نێوان خۆی و ناسیونالیزمدا ناکات، وە خۆی بە دابڕاو 
نابینێت لە ناسیونالیزم و تاکتیکێک ناگرێتەبەر لەم ڕیفڕاندۆمەدا 
کە ئەو بۆشاییە و ئەو دابڕان و سەربەخۆییەی کرێکار و 

 زەحمەتکێشی کوردستان لە دەسەاڵت، بەرجەستە بکاتەوە.

 هەنگاونان ڕووە کامڵبوونێکی بورژوازیانە

کۆمۆنیزمی هاوچەرخی کوردستانی عێڕاق لە مێژوویی ژیانی 
(، نوێنەری 0721-7102خۆیدا، نزیک بە نیو سەدەی ڕابردوو )

ڕادیکاڵیزمەی کۆمەڵگەی کوردستان، الیەنگری ئازادی و 
یەکسانی، خۆشگوزەرانی و مافە سەرەتاییەکانی خەڵکی کرێکار 
و زەحمەتێکش بوە و پێ بەپێ و هەنگاو بەهەنگاو خەریکی خۆ 
جیاکردنەوە بووە لە ناسیونالیزم، وە لە ئاڵوگۆڕە سیاسیەکانی 
کوردستاندا هەروەک لە سااڵنی سەرەتای نەوەتەکان لە هەوڵی 
خۆهەڵپێکاندا بوو بە بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانی وەک شۆراکان، 
بێکاران، ئاوارەکان و ژنان ... هتد و دواتریش بە خۆپێشاندانە 
جەماوەری و ناڕەزایەتیە کرێکاریەکانەوە، بەاڵم لەو هەواڵنەیدا 
سەرکەتوو نەبوو بەو مانایەی کە نەیتوانی جۆش بخوات 
پێیانەوە و ببێتە بزوتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی بەهێز و بەرفراوان 
و النی کەم ببوا بە جەمسەرێک لە پۆاڵریزەکردنی سیاسەت لە 
کوردستاندا لەبەرامبەر ڕەوتە ناسیونالیست و ئیسالمیە 

 سیاسیەکاندا.
باسەکەمان لێرەدا بەدواداچوون نیە بۆ ئەو مەسەلەیە، بەڵکو 
مەبەستمانە ئەوە دەرخەین کە لە ئێستادا لەسەر بنەمای 
پەرەسەندێکی خێرا و بەهێزی سەرمایەداری کوردستان و 
دەسەاڵتی بورژوا ناسیونالیستی کورد، ئەم بزوتنەوەیە بەرەو 
ئەوە دەڕوات کە دەورانی ساوایی و هەرزەکاری خۆی 
تێپەڕێنێت و لەسەر بنەمای واقعیاتی پەرەسەندووی چینایەتی 
ئەمڕۆی کۆمەڵگەی کوردستان ڕووبەڕووی ئاڵوگۆڕێکی 
دەرونی ببێتەوە و بەشێکی بوەستێت و درێژە نەدات بەهەمان 
پڕۆسەی مێژوویی خۆجیاکردنەوە لە ناسیونالیزم و 
هەڵخلیسکێتە پەراوێزی ناسیونالیزمەوە لە کوردستاندا، 
بەومانایە کۆمۆنیزمەکەی کامڵبوونێکی بورژوازیانە بەخۆیەوە 
ببینێت. هەڵسوڕاوبوونی جدی ئەو کۆمۆنیستانە و چاالکبوونی 
گەرموگوڕتریان لە خاوەنانی ناسیونالیستی "ڕیفڕاندۆم" و 
پڕۆژەی سەربەخۆیی کوردستان، وەک دەڵێن "کاسە لە ئاش 

گەرمتر" ئەڵقەیەکی ئەم پڕۆسەی کامڵبوونەیە بەرەو 
 "کۆمۆنیزمێکی کرێکاری" بورژوازیانە.

هەروەک لە ڕابردوودا چەمکی سۆشیالیزم و کۆمۆنیزم نەیان 
دەتوانی کۆمۆنیزمی واقعی مارکس لە جۆرەها کۆمۆنیزم و 
سۆشیالیزمی بورژوازی و وردە بورژوازی جیابکەنەوە ئەوا 
ئەمرۆش چەمکی "کۆمۆنیزمی کرێکاری" ڕووبەڕووی هەمان 
چارەنوس بۆتەوە. ئەمڕۆ جۆرەها کۆمۆنیزم لە ژێر ناوی 

 "کۆمۆنیزمی کرێکاری"دا دەخرێتەڕوو.
دا زوربەی 0701لەگەڵ هەڵگیرسانی جەنگی جیهانی یەکەمدا لە 

هەرە زۆری مارکسیستەکانی ئەو کاتە کە لە ئینتەرناسیونالی 
دووەمدا کۆببونەوە هەڵوەرینە باوەشی بورژوا ناسیونالیستی 
واڵتانی خۆیانەوە، ئەمڕۆش زوربەی هەرە زۆری ئەوەی 
ناسراوە بە "کۆمۆنیزمی کرێکاری"، جا چ کوردستانی و چ 
عێڕاقی و چ ئێرانی، لەڕێی ئەم "ڕیفڕاندۆم"ە و ئەو پڕۆژە 
دیاریکراوەی "پارتی"یەوە بۆ سەربەخۆیی کوردستان، 
هەڵخلیسکاونەتە پەراوێزی ناسیونالیزمی کوردەوە. لە ئێستاشدا 
هەروەک لە جەنگی جیهانی یەکەمدا پەرچەمی مارکسیزمێکی 
شۆڕشگێڕی خوازیاری دەسەاڵت و شۆڕش و 
ئینتەرناسیونالیزم بەرز ڕاگیرا و بەعەمەلیش کرایەوە لە 
شۆڕشی ئۆکتۆبەردا، بەڵێ لە ئێستاشدا ئەو پەرچەمە با 
بەدەست ژمارەیەکی کەمیشەوە بێت هەر بەرز ڕادەگیرێت و 

 لەهەوڵی بەعەمەلیکردنەوەیدا دەبن.
nadr0116@yahoo.com 

03-17-7102 

 لینکی بەشی یەکەمی ئەم وتارە

content/-http://www.bopeshawa.net/index/wp
 uploads/2017/08/Forward_10.pdf 

 درێژەی ... سێ ستراتيژ و ریفراندۆم

http://www.bopeshawa.net/index/wp-content/uploads/2017/08/Forward_10.pdf
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 سێ ستشاتیژ و ڕیفشاندۆم. بەشی دووەم و کۆتایی
 نادر عبدالحمید

ئەڵقەی ناوەندی و خاڵی جەوهەری 
 ناکۆکیەکان

گەلێک خاڵی جێ ناکۆک هەن لە بۆچون و 
ئاکامگیری جیاواز، لەنێوان کۆمۆنیستەکانی 
کوردستانی عێڕاقدا لەسەر ئەم ڕیفڕاندۆمەی 
ئێستا و پڕۆژەی "پارتی" بۆ سەربەخۆیی 
کوردستان، وە لە باس و کێشمەکێشە فکری و 
سیاسیەکاندا لە دژی یەکتری لێکدانەوە و 
شیکاریان لەسەر کراوە، جا پرسیار ئەوەیە 
ئایە لەناو لێشاوێک جیاوازی جۆراوجۆر لە 
بۆچوون و لێکدانەوە و شیکاری، چ شتێک 
خاڵی جەوهەری جیاوازیەکانە یا ئەڵقەی ئەسڵی 
و ناوەندیە لە کێشمەکێش و ناکۆکی لەسەر ئەم 

 مەسەلەیە، لەناو کۆمۆنیستەکاندا؟
ئێمە لە بەشی یەکەمی ئەم وتارەدا ئاماژەمان 
بەوە داوە کە ئەو خاڵە جەوهەریە لە ناکۆکی 
نێوان ئەو سێ ستڕاتیژەدا، لەسەر هەڵوێست 
لەبەرامبەر ئەم ڕیفڕاندۆمە دیاریکراوە، 
جێگەوڕێگەی ئەم ڕیفڕاندۆمە )و سەربەخۆیی 
کوردستانە وەک دەوڵەتێک( لە ڕێڕەوی خەباتی 
چینایەتی و سۆشیالیستیدا، ئایە ئەمە هەنگاوێکە 
لە ڕاستای بردنە پێشەوەی خەباتی 
سۆشیالیستی بە دژی بورژوازی و هێنانەدی 
سۆشیالیزم لە کوردستاندا وەک ستڕاتیژی 
یەکەم بانگەشەی بۆ دەکات؟ یان بەپێچەوانەوە 
پاشەکشەپێکردنی ئەو خەباتە سۆشیالیستیە و 
قایم بوونی پایەکانی دەسەاڵتی بورژوا 
ناسیونالیستێکی دژە ئازادی، کۆنەپەرست و 
ناسێکیوالری کوردە بەسەر کۆمەڵگەی 
کوردستان و کرێکار و زەحمەتکێشەکەیەوە، چ 
لە پڕۆسەی بەڕێوەچونی ئەم ڕیفڕاندۆمەدا و چ 
لەناو دەوڵەتێکی سەربەخۆدا لە ئایندەدا کە لە 
ئاکامی ئەو پڕۆسەیەدا دێتەئاراوە، وەک 
هەریەک لە ستڕاتیژی دووەم و سێهەم 

 بانگەشەی بۆ دەکەن.
ئەڵقەی تەواکەری ئەم ناکۆکیە ئەسڵیەش 
ئەوەیە کە ئایە هاتنەئارای دەوڵەتێک لە 
پڕۆسەیەکی ئاوادا لەژێر دەستی "پارتی" و 
بارزانیدا، لە هاوکێشە سیاسیە جیهانی و 
ناوچەییەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ڕۆڵێکی 
ئازادیخوازانە وەیا پێشکەوتووخوازانە دەبینێت 
و کۆمەگ دەکات بە هێنانەدی بارودۆخێکی 
لەبار بۆ خەباتی چینایەتی کرێکار دژی 
بورژوازی لەسەر ئاستی ناوچەکە یان 
بەپێچەوانەوە؟ لێرە لەم وتارەدا ناچینە ناو ئەو 

 مەیدانەوە.

چارەسەری مەسەلەی میللی وەک 
 پێوانەیەک

لە بەشی یەکەمی ئەم وتارەدا نوسیومانە؛ 
خودی ئەو پرسیارە ئایە ڕیفڕاندۆم و 
سەربەخۆیی لە بەرژەوەندی چارەسەری 
مەسەلەی کوردە یان نا؟ پرسیارێکی 
ناسیونالیستانەیە. چونکە چارەسەکە لە خودی 
خۆیدا بۆ ناسیونالیستەکان جێگای بایەخە، 
بەاڵم بۆ کۆمۆنیستەکان ڕێگە و شێوازەکەی 
بایەخدارە. بۆیە ناتوانرێت ئەو پرسیارەی 
سەرەوە بکرێتە پێوانە بۆ دیاریکردنی سنوری 

-هەردوو بەرەی لەگەڵبووی ڕیفڕاندۆم
-سەربەخۆیی و لەگەڵنەبووی ڕێفڕاندۆم

 سەربەخۆیی لەناو کۆمۆنیستەکاندا.
کۆمۆنیستەکان هیچ کاتێک، بەبێ مەرج و 
لەخودی خۆیدا لەگەڵ سەربەخۆیی و 
جیابوونەوە و پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆی 
میللەتاندا نەبوون، بەڵکو پێوانەکەیان بریتی 
بووە لەوەی چ ڕێگا و شێوازێک دەگردرێتەبەر 
بۆ چارەسەری مەسەلەی میللی و هێنانەدی 
دەوڵەتێکی سەربەخۆ؟ واتا شێوازی 
کۆمۆنیستانە لە خستنەڕووی ئەم پرسیارەدا 
ئەوەیە کە بەچ ڕێگەیەک و بە چ شێوازێک ئەم 
پڕۆسەی چارەسەری مەسەلە نەتەوەییە 
بەڕێوە دەچێت؟. تا بزانین باشە )بەو مانایەی 
لەڕاستای بردنەپێشەوەی خەباتی 

 سۆشیالیستیدایە( یان نا.
بەمانایەک چارەسەری مەسەلەی نەتەوەیی 
لەخودی خۆیدا و بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی 
لەڕوانگەی ماتریالیزمی مێژووییەوە 
ڕێگەخۆشکەری خەباتی سۆشیالیستی نیە 
)وەکو ئەوەی لە ئێستادا الیەنگرانی ڕیفڕاندۆم 
لە ناو کۆمۆنیستەکاندا شیکاری بۆ دەکەن و 
ڕایدەگەێنن کە کۆسپێک لەسەر ڕێگای خەباتی 
سۆشیالیستی الدەچێت(، بەڵكو ڕێگە و شێوازی 
ئەو چارەسەرەیە کە ئەوە دیاری دەکات ئایە 
ئەم پڕۆسە موشەخخەس و دیاریکراوە لە 
ئێستادا ڕێگەخۆشکەری خەباتی سۆشیالیستیە 

 یان بە پێچەوانەوە پاشەکشە پێکردنیەتی.
ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ سەرەتای سەدەی بیست 
لە کێشمەکێشی لینین لە دژی مەنشەفیەکان بە 

ی ڕوسیادا،  0712-0711تایبەت لە شۆڕشی 
مەنشەفیەکان لەو باوەڕەدا بوون کە پێویستە 
هاوپەیمانی بورژوا لیبڕاڵەکانی ئەو کاتە )و 
حزبی کادێت( بن بۆ هێنانەدی ئاڵوگۆڕی 
دیموکراتیانە و چارەسەرکردنی مەسەلەی 
جوتیاری، وە پاساویان دەهێنایەوە ئەمە دەبێتە 
پەرەسەندی سەرمایەداری و دیموکراتیەت و 
ڕێگەخۆشکردن بۆ سۆشیالیزم، لە کاتێکدا لینین 
بە پێچەوانەوە لە دژی بورژوا لیبراڵەکان )و 
حزبی کادێت( دەیویست بەڕێگەیەکی 
شۆڕشگێڕانە و ڕادیکاڵ هەم ئاڵوگۆڕە 
دیموکراتیەکان بێنەدی و هەم مەسەلەی 
جوتیاری چارەسەر بکرێت. وە ئەمەی دادەنا بە 
ڕێگەخۆشکەری خەبات لە پێناو سۆشیالیزمدا، 
نەک ڕێگەکەی بلیخانۆف و مەنشەفیەکان. لینین 
لە وەاڵمدانەوەی مەنشەفیەکاندا دەڵێت ئێمە و 
ئێوە هەردووال هاوڕای بورژوازی هەنگاو 
دەنێین بۆ هێنانەدی ئاڵوگۆڕە دیموکراتیەکان و 
چارەسەرکردنی مەسەلەی جوتیاری، بەاڵم 
بورژوازیمان هەیە تا بورژوازی، ئێوە هاوڕای 
بورژوا دیموکراتیەکی لیبڕاڵی سازشکار و 
ئێمەش هاوڕای بورژوا دیموکراتیەکی 

 شۆڕشگێڕ.
واتا خودی هێنانەدی ئاڵوگۆڕە دیموکراتیەکان 
و چارەسەری مەسەلەی جوتیاری لە ڕوانگەی 
لینینەوە ڕێگەخۆشکەری سۆشیالیزم نەبوون، 
بەڵکو ئەوە ڕێگە و شێوازێکی دیاریکراوە لە 
هێنانەدی ئاڵوگۆڕە دیموکراتیەکان و 

چارەسەری مەسەلەی جوتیاری، کە دەبێتە 
ڕێگەخۆشکەری سۆشیالیزم. وە ڕێگە و 
شێوازەکەی مەنشەفیەکان )و بلیخانۆف( 
لەڕوانگەی لینینەوە دەبوە قایم بوونی پایەکانی 
دەسەاڵتی بورژوازی و پاشە کشەپێکردنی 

 خەباتی سۆشیالیستی.
ئەگەر لەو نمونەیەوە بگەڕێینەوە سەر 
مەسەلەی کورد و ئەو شێوازە و ڕێگەیەی کە 
بورژوا ناسیونالیستێکی دژە ئازادی و 
کۆنەپەرست گرتوویەتیەبەر بۆ چارەسەری 
مەسەلەکە ڕۆشنە کە ڕێگەخۆشکەری خەباتی 

 سۆشیالیستی نابێت.
لەڕوانگەی ماتریالیزمی مێژووییەوە، هیچ 
دیاردەیەک لە خۆیەوە و لە پڕ بەبێ بوونی 
پێکهێنەرەکانی )موئەلەفە( و پڕۆسەیەکی 
مێژوویی پێشوەخت لە شکڵگیریەکەی نایێتە 
ئاراوە، کە هەر ئەمەشە دیاری دەکات ئەو 
دیاردەیە چی دەبێت. جا مەسەلە بەو سادەییە 
نیە کە خەڵکی لە ڕیفڕاندۆمێکدا دەنگ دەدەن و 
دەوڵەتێکی سەربەخۆ دێتەدی، مەسەلەی 
نەتەوەیی کۆتایی دێت، فەرمانڕەوایی میلیشیایی 
تەواو دەبێت، و فرسەت بۆ سێکیوالرەکان 
دەخوڵقێت تا خەبات بکەن لە پێناو 
سێکیوالربوونی یاسا و ڕێساکانی، و فرسەتیش 
بۆ سۆشیالیستەکان دەخوڵقێت بۆ بردنە 

 پێشەوەی خەباتی سۆشیالیستی.
ئەگەر ئەو دەوڵەتە بشهێتەدی )جیا لە ئەگەری 
ئاڵۆزبوونی کێشە نەتەوەییەکە و بەردەوامی 
دان بە تێوەگالنی کۆمەڵگەی کوردستان لە 
کێشمەکێشی نەتەوەیی و هەتا جەنگیشدا(، بەڵێ 
ئەگەر ئەو دەوڵەتە بشهێتەدی لە چەشنی 

 31دەوڵەتی لوبنان دەبێت، کە زیاتر لە سی 
ساڵیشە حوکمی میلیشیایی و تەوافقی نێوان 
هێزەکان دەیبات بەڕێوە، واتا هاتنەدی 
قەوارەیەکی سەربەخۆ بەناوی دەوڵەتەوە نابێتە 
هۆی کۆتایی هێنان بە زۆرنی زەرد و سەوز و 
حوکمی میلیشیایی، ئەوەی کە ئێستا لەناو 
دەوڵەتێکی لۆکاڵدا بەڕێوە دەچێت سبەی لەناو 
دەوڵەتێکی سەربەخۆدا بەڕێوە دەچێت، وەک 
لوبنان کە دەوڵەتێکی سەربەخۆیە، وەک عێراق 
کە ئەویش دەوڵەتێکی سەربەخۆیە بەاڵم 
تەوافقی هێزەکان و حوکمی میلیشیاکان لە 
ناوچە جیاجیاکاندا، وەکو زۆنی تایبەت 
بەهەریەک لەو هێزە میلیشیاییانە دەیبات 
بەڕێوە. جا بە دڵنیاییەوە بارودۆخی خەبات لە 
پێناو سۆشیالیزم و بۆ سێکیوالر کردنی ئەو 
دەوڵەتەی لەم پڕۆسەیدا دێتە ئاراوە نەک 

 ئاسانتر بەڵكو سەختریش دەبێتەوە.

جێگەوڕێگەی ڕیفڕاندۆم لەناو 
 ستڕاتیژەکانی ناسیونالیزمی کورددا

تەوافق وەک مەفهومێک لە فەرهەنگی سیاسی 
دا، بەرهەمی ڕێککەوتنی  7113عێڕاقی دوای 

ڕەوت و حزبە جۆراوجۆرە بورژوا مەزهەبی 
وقەومیەکانە لەسەر دابەشکردنەوەی پشکی 
دەسەاڵت و ئابووری عێڕاق لەپشت سەری 
هاواڵتیانەوە. ناسیونالیزمی کورد و حزبەکانی 
هەر لەسەرەتاوە بەشێک بوون لەو هاوکێشەیە. 
هەر بە چەند ساڵێکیش بە گۆڕینی هاوسەنگی 
هێز تەوافقەکەیان هەڵوەشاوەتەوە و سەرلەنوێ 
هەوڵی تەوافقێکی تازەیان داوەتەوە، ئەویش 
لەڕێی  کێشمەکێش و دژایەتی یەکتری و 

 پێکهەڵپڕژانی چەکدارانەش.
بە هاتنی داعش و پڕۆسەی دەرپەڕاندنەکەی، 
ڕەوتی ناسیونالیزمی عەرەبی سوننی پەراوێز 
کەوتەوە و هەردوو ڕەوتی ناسیونالیزمی 
عەرەبی شیعە مەزهەبی و ناسیونالیزمی کورد 

بەهرەمەندی گەورەی ئەو پڕۆسەیە و 
مەیدانداری سیاسی بوون و کێشمەکێشە 
سیاسیەکانی عێڕاق قوتبی بوونەتەوە لە 
دەوری ئەو دوو جەمسەرە. ئەو 
کێشمەکێشانەی کە سەریان هەڵداوە لەنێوان 
حکومەتی هەرێم )وەک ئۆڕگانی ڕەسمی 
دەسەاڵتی بورژوا ناسیونالیستی کورد( و 
دەوڵەتی ناوەندی )وەک ئۆڕگانی ڕەسمی 
دەسەاڵتی بورژوا ناسیونالیستی عەرەبی شیعە 

( 7101-7102مەزهەبی( بەتایبەت لە سااڵنی )
، بۆ گەیشتن بووە بە تەوافێکی تر لەو 

 بارودۆخە نوێیە لە هاوسەنگی هێزی تازەدا.
هێنانەئارای پرسی ڕیفڕاندۆم وەک وەرەقەیەک 
بەڕووی دەوڵەتی ناوەندیدا لەالیەن "پارتی" )و 
سەرۆکی ماوەبەسەرچووی هەرێم(، جگە لە 
داپۆشین و کپکردنەوەی کێشەناوخۆیی و 
ناڕەزایەتیە جەماوەریەکان، بەشێکە لەو 
هاوکێشەیە و لە پڕۆسەی گەیشتن بە 
تەوافقێکی تازە. ئەوەی کە لێکۆڵەرەوانی 
سیاسی هەر لەسەرەتاوە ئاماژەیان بەوە دەدا 
کە مەسەلەی ڕیفڕاندۆم لە الیەن "پارتی" و 
"بارزانی"ەوە بۆ سەربەخۆیی و هێنانەدی 
دەوڵەتێک نیە، لەسەر واقعیەتێکی مادی وەستا 
بوو، بەتایبەت کە سەرانی "پارتی" و 
بەرپرسانی "لیژنەی بااڵی ڕیفڕاندۆم"یش 
ئەوەیان دووپات دەکردەوە کە دوای ڕیفڕاندۆم 
سەربەخۆیی و هێنانەدی دەوڵەت دەسپێرن بە 
گفتوگۆ لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی، وەتا ئێستاش 

 هەر ئەوە دەڵێن.
بەمانایەکی تر ئەم پرسی ڕیفڕاندۆمە لە 
ئێستادا، بەرهەم وە بەردەوامی هەمان 
ستڕاتیژی ناسیونالیزمی کوردە کە لە ساڵی 

وە گیراوەتەبەر لە شکڵدانەوە بە  7113
دەوڵەتی تازەی عێڕاق. بەاڵم پرسیار ئەوەیە 
ئایە ناسیونالیزمی کورد بەگشتی و لە 
ئێستاشدا بە تایبەتی "پارتی" و "یەکیەتی" لەگەڵ 
سەربەخۆیی و هێنانەدی دەوڵەتێکدا نین لە 

 کوردستاندا؟
وەک لەسەرەوە ئاماژەمان پێداوە، سەرەتای 
سەرهەڵدانی ئەم پرسی ڕیفڕاندۆمە، بەرهەمی 
ستڕاتیژێکی پێشوەختی ناسیونالیزمی کورد لە 
کوردستانی عێڕاق و هەردوو حزبی 
دەسەاڵتدارەکەی "پارتی" و "یەکیەتی" نەبووە 
بۆ سەربەخۆیی و هێنانەدی دەوڵەت، کە 
پێشوەخت ئامادە سازیەکیان کردبێت و 
بارودۆخی سیاسی ئێستا هەلێکی لەبار بێت و 
بیانەوێت ئەو ستڕاتیژە بە عەمەلی بکەنەوە، 
بەاڵم لە جیهانی سیاسەتدا کە پرۆسەیەک دێتە 
ئاراوە، جۆرەها فاکتۆری تر کاریگەر دەبن و 
پڕۆسەکە بەالیەکی تردا دەشکێننەوە کە 

 ڕێڕەوی سروشتی خۆی نیە.
لێرەشدا گەرچی ستڕاتیژی ناسیونالیزمی کورد 
و حزبەکانی تا ئێستا لە کوردستانی عێڕاقدا 
سەربەخۆیی و هێنانەدی دەوڵەت نەبووە، بەاڵم 
لە کێشمەکێش لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندیدا کە 
ئامادە نەبێت بۆ داشکان تا ئاستی خواستەکانی 
لە پشکی دەسەاڵت و ئابووری عێڕاق، ئەم 
مەسەلەیە وەکو ئەگەرێکی کراوە لە ئارادایە، 
بەتایبەت لە ئێستادا کە زوربەی ناوچە جێ 
ناکۆکەکان و کێڵگە نەوتیەکانی ئەو ناوچانەی 
کەوتۆتە ژێر دەسەاڵتیەوە و بۆتە خاوەن 

 گرێبەستی نەوتی لەگەڵ کۆمپانیا جیهانیەکاندا.
ئەوەی کە تا چەند سەربەخۆیی و هێنانەدی 
دەوڵەت دەبێتە ستڕاتیژێکی واقعی و عەمەلی 
بۆ ناسیونالیزمی کورد و ئاڵتەرناتیڤ بۆ 
ستڕاتیژی تا ئێستای کە هاوبەشی دەسەاڵتە لە 
دەوڵەتی بورژوازی ناوەندیدا لەژێر کاتەگۆری 
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"تەوافق"دا، بەستەگی بەگەلێک فاکتۆری 
ناوخۆیی )چ عێڕاقی و چ کوردستانی(، و 
دەرەکی )چ ناوچەیی و چ جیهانی(ەوە هەیە. 
باسەکەمان لێرەدا ئەوە نیە کە تا چەند ئەگەری 
ئاڵوگۆڕی ستڕاتیژ هەیە لەالی ناسیونالیزمی 
کوردی کوردستانی عێڕاق، هەروەها باسەکە 
ئەوەش نیە کە تا چەند ئەگەری سەربەخۆیی 
کوردستان و دەوڵەتێک هەیە کە بێتە ئاراوە، 
لەسەر بنەمای ئەو ڕیفڕاندۆمە، لەو بارودۆخە 
ناوخۆیی و ناوچەیی و جیهانیەدا، هەتا ئەگەر 
ناسیونالیزمی کوردی عێڕاق ستڕاتیژەکەشی 
بگۆڕێ بۆ سەربەخۆیی، باسەکەمان لەسەر 
ئەوەیە کە گەرچی ستڕاتیژی تا ئێستا 
ناسیونالیزمی کورد هەمان ستڕاتیژە کە لە 

وە گرتوویەتیەبەر بەاڵم  7113ساڵی 
ناتوانرێت ئەوە بخرێتەالوە کە پەرەسەندنی 
کێشمەکێش لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی و گۆرانێک 
لەبارودۆخی سیاسی و هەڵوێستی هێزە 
ناوچەیی و جیهانیەکاندا ئاڵوگۆڕ لەو 
ستڕاتیژەدا بێتە ئاراوە. لە ئێستادا 
ناسیونالیزمی کورد، لە گێژاوێکی دەرونی و 

 سەرگێژەدا دەژیت بۆ خۆساغ کردنەوە.
گەرچی سیاسەتی هەڵخراندن )حەشد( و 
هێزگرتنی ناسیونالیزمی کورد بەگشتی لەسەر 
باوەشێنکردنی هەست و شعورێک وەستاوە بۆ 
هێنانەدی قەوارەیەکی نەتەوەیی، بەاڵم 
سیاسەت و ستڕاتیژی عەمەلی و واقعی 
حزبەکانی ئەو بزوتنەوە ناسیونالیستە لەدوای 

بە تێکشکاندنی بزوتنەوە  0737ساڵی 
سەربەخۆخوازیەکەی شێخ مەحمود بۆ 
هێنانەدی دەوڵەتێک، وە بەدیاریکراوی لە 

وە شیعاری  0716دامەزراندنی "پارتی"ەوە لە 
)دیموکراتیەت بۆ عێڕاق و حوکمی زاتی بۆ 

 کوردستان( گوزارشی لە ستڕاتیژەکەی کردوە.
گەرچی جیهانی دوو قوتبی و جەنگی سارد 
بەسەرچووە، بورژوازیش لە کوردستاندا لە 
پایەیەکی ئابووری بەهێزتر بەهرەمەندە و 
ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەکەش بەگشتی، 
بارودۆخێکی لەبارتریان هێناوەتەئاراوە بۆ 
گۆڕینی ستڕاتیژی ناسیونالیزمی کورد بەرەو 
سەربەخۆیی، بەاڵم ئەم مەسەلەیە ئیختیارێک 
نیە لەسەر بنەمای لێکدانەوە و شیکاری فکری، 
وەیا هەستوشعورێکی شاعیرانە بۆ هێنانەدی 
قەوارەیەکی نەتەوەیی، بەڵکو یەک وقعیەتی 
عەمەلی سیاسیە لەناو بارودۆخێکی سیاسی 
دیاریکراودا. کە ئایە ئەگەری گەیشتن بە 
تەوافقێکی تازە هەیە کە بتوانرێت زۆرێک لە 
خواستەکانی ناسیونالیزمی کورد لەدەوڵەتی 
ناوەندیدا بێتەدی، یان ڕیسکی هەوڵدان بۆ 
سەربەخۆیی و هێنانەدی دەوڵەت بگردرێتەبەر 
لە بارودۆخێکدا کە نە لەناوچەی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست و نە لە سەر ئاستی جیهانی 

 پشتیوانەیەکی نیە.

 تەواوی حیکایەتەکە
لەڕووی واقعیەوە، تەواوی حیکایەتەکە ئاوایە، 
ئەم ڕیفڕاندۆمە گەرچی ئەگەرێک هەیە بۆ 
دواخستنی بەاڵم ئەگەری بەڕێوەچوونی 
زۆرترە و هیچ نەبێت لەسەدا پەنجاویەکی 

% دەنگەکانی "بەڵێ" مسۆگەر دەکات و 10
سەرکەوتن بەدەست دێنێت. بەاڵم بەپێی 
لێدوانەکانی "بارزانی" و بەرپرسانی بااڵی 
لیژنەی ڕیفڕاندۆم، سەربەخۆیی ڕاناگەێندرێت، 
بەڵكو ئەمە دەسپێردرێت بە گفتووگۆ و 
دانوسانی حکومەتەکانی هەرێمی کوردستان 
لەگەڵ بەغدا. ئەمەش یانی هاتنەوە سەر هەمان 
ستڕاتیژی گەیشتن بە تەوافقێکی تازە، کە 
ئەمجارە وەرەقەیەکی بەهێز بەدەست حکومەتی 
هەرێم و پارتیەوەیە لەبەرامبەر دەوڵەتی 
ناوەندیدا. بەاڵم لەو نێوەدا حکومەتی هەرێم )وە 
بە واقعی دەسەاڵتی پارتی( توانی 

کێشەناوخۆییەکانی کپ بکاتەوە ئاوێکی سارد 
بکا بەسەر ناڕەزایەتیەکانی خەڵکی کوردستان 
و لە برسیەتیدا ڕایان بگرێت. نەک هەر ئەمەش 
دوای تەواوبوونی ڕیفڕاندۆمیش، خەڵکی 
لەچاوەڕوانیدا ڕادەگرن کە پڕۆسەی گفتوگۆ 
لەسەر سەربەخۆیی کوردستان لەگەڵ دەوڵەتی 
ناوەندی درێژە دەکێشێت و هەر ناڕەزایەتیەک 
و دەنگێکی ئازادیخوازیش بێتەئاراوە بەو 

 بیانوەوە سەرکوتی دەکەن.
جا ئەو پرسیارەی ڕووبەڕووی ئەو هاوڕێ 
کۆمۆنیستانە دەبێتەوە )کە لە ئێستادا 
هەڵسوڕاوی کەمپینی سەربەخۆیی کوردستان 
و ڕیفڕاندۆمن(، ئەوەیە کاتێک قۆناغی دووەمی 
ئەم پڕۆسەیە وەیا وەک دەڵێن پەردەی 
دووەمی شانۆکە دەست پێدەکات بە 
گفتوگۆکردن لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی بۆ 
"سەربەخۆیی کوردستان و هێنانەدی دەوڵەت" 
ئایە درێژە بە کەمپین و چاالکیەکانیان دەدەن 
لە قۆناغی دووەمیشدا؟ ئەگەر ڕاستگۆ بن )و 
ڕەخنە لە هەڵوێستی ئێستایان نەگرن( دەبێ 
بەردەوام بن. لەو حاڵەتەشدا، دەبنە گروپی 
فشار لەناو ئەو هاوکێشەدا بەسەر "پارتی" و 
ناسیونالیزمی کوردەوە کە سازشکار نەبن لە 
بەغدا لە دانوسانەکاندا، هەروەک ئێستا گروپی 
فشارن بۆ بەڕێوەچوونی ئەو پڕۆژەیە 
بەشێوەیەکی پوخت و سازش نەکردن و دوور 

 لە دەستێوەردان و شێواندنی نادیموکراتیانە.
ئەمەش واتا درێژەدان بە جێگەوڕێگەی چەپ 
بوون لەناو ستڕاتیژی ناسیونالیزمی کورد لە 
کوردستانی عێڕاقدا. ئەگەر مارکس و ئنگڵس لە 
سااڵنی چلەکانی سەدەی نۆزدەهەمی ئەڵمانیادا، 
وە لینین لە دەیەی یەکەمی سەدەی بیستی 
ڕوسیادا لەالی چەپی دیموکراسی 
شۆڕشگێرەوە وەستابوون دژی بورژوا لیبڕاڵ 
بۆ هێنانەدی ئاڵوگۆڕە دیموکراتیەکان بە 
شێوازێکی شۆڕشگێڕانە، ئەوا لەمڕۆدا ئەو 
"کۆمۆنیست"انەی کوردستانی عێڕاق لە الی 
چەپی بورژوا ناسیونالیستێکی دژە ئازادی و 
ناسێکیوالر وەستاون بۆ هێنانەدی پڕۆژەیەکی 
ناسیونالیستی، وەک زەمینە خۆشکەری خەباتی 

 سۆشیالیستی!

ئۆپۆزیسیۆنی ڕادیکاڵ و ڕەنگ سوری 
 خوارەوەی کۆمەڵگە

بەشێک لە کۆمۆنیستەکان کە پێشوەخت 
ستڕاتیژی خۆیان لەسەر ئەوە داڕشتووە 
سەربەخۆیی کوردستان و بوون بە دەوڵەتی 
پێویستە وەک الچونی کۆسپێک لە بەردەم 
خەباتی سۆشیالیستی و بۆ هێنانەدی 
سۆشیالیزم لە کوردستاندا، وە لێرەوە هاوڕای 
ئەم ڕیفڕاندۆمەی ئێستان. لە ڕوانگەی ئەوانەوە 
ئەوەی لەگەڵ ڕیفڕاندۆم و سەربەخۆیی نەبێت 
الیەنگری لە بارودۆخی ئێستا و مانەوەی 
کێشەی کورد دەکات لەناو عێڕاقێکی فیدڕاڵی 
قەومی، تائیفی و مەزهەبی کۆنەپەرستدا، چونکە 
ستڕاتیژێکی تر نابیننەوە بۆ خەباتی 
سۆشیالیستی و هێنانەدی سۆشیالیزم جگە 
لەوەی کە دەبێ کوردستان سەربەخۆ و خاوەن 
دەوڵەت بێت، ئەمەش بەعەمەلی واتا خەباتی 
سۆشیالیستی وهێنانەدی سۆشیالیزم 
دەبەسترێتەوە بە مەرجی سەربەخۆیی و 
هاتنەئارای ئەو دەوڵەتەوە، بەمانایەکی تر ئەگە 
نەشڵێین دەستبەرداری خەباتی سۆشیالیستی 
بوون لە ئێستادا، ئەوا ئەم خەباتە دوادەخەن بۆ 
ئایندەیەکی دوور دوای هاتنەئارای دەوڵەتی 
سەربەخۆ، بۆ ئەو کاتەی ئەو پێشمەرجە 

 دێتەدی.
جا ئاکامی لۆژیکی ئەو ستڕاتیژە لە جیهانی 
واقعیدا وای لێدێت کە تەواوی هەڵسوڕان و 
چاالکی ئەو کۆمۆنیستانە لە ئێستادا دەکەوێتە 
جێگەوڕێگەی ئۆپۆزیسیۆنێکی چەپ و ڕەنگ 
سوری ڕادیکاڵی جەماوەری و خوارەوەی 
کۆمەڵگە دژی ئەم دەسەاڵتەی ئێستا. وە 

بەپێچەوانەی ئۆپۆزیسیۆنی ڕاستڕەوی 
ڕیفۆڕمیستی پەرلەمانی و سەرەوەی دەسەاڵت 
)"گۆڕان" و "ئیسالمیەکان"( کە خوازیاری 
دەسەاڵتن لە هەرێمەکەدا، ئەم ئۆپۆزیسیۆنە 
جەماوەریەی خوارەوە، داخوازی خۆی بۆ 
دەسەاڵت پەیوەست دەکاتەوە بە سەربەخۆیی 

 و هاتنەدی دەوڵەتێک لە کوردستاندا.
لە جیهانی واقعی و عەمەلیشدا ئەم 
ئۆپۆزیسیۆنە چەپ و سورە کە دەیەوێت ڕابەر 
و ڕێکخەری فشارێکی ڕادیکاڵی خواروەی 
کۆمەڵگە و جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش 
بێت دژی دەسەاڵت، وەک لیبرالیزمێکی چەپ 
تەواوکەری لیبڕالیزمی ڕاستڕەوی پەرلەمانی و 
سەرەوەی کۆمەڵگەیە لە هاوکێشە ساسیەکانی 
ئێستای کوردستاندا. هەڵسوڕانی خۆبەخشانەی 
ئەو هاوڕێ کۆمۆنیستانە بۆ بەڕێوەچوونی 
"ڕیفڕاندۆم" و "کەمپینی سەربەخۆیی" بۆ 
پڕۆژەکەی "پارتی" بەشێکە لە کۆمەگی کردن بە 
مانەوە و پتەوکردنی دەسەاڵتی بورژوا 
ناسیونالیستی کورد چ لە ئێستای هەرێمەکەدا 
وە چ لە ئایندەی قەوارەیەکی سەربەخۆی 

 دەوڵەتیدا.

مەنسور حیکمەت و سەربەخۆیی  لە 
 سیاسەتەکانی بورژوازی

سەبارەت بە هاوڕێ مەنسور حیکمەت و 
سیاسەتی سەربەخۆیی کوردستانی عێڕاق لە 
سااڵنی نەوەتەکانی سەدەی بیست، هەر 
کەسێک بەچاوێکی واقعی نوسراوەکانی هاوڕێ 
مەنسور حیکمەت لەسەر ئەو بابەتە بخوێنێتەوە 
دەبینێت ئەم سیاسەتە لەبەرامبەر بارودۆخێکدا 
گیراوەتەبەر کە کۆمەڵگەی کوردستان ببووە 
ئۆردوگایەکی ئاوارەنیشین و لەسەر کۆمەگی 
نێودەوڵەتی ژیان و بژێوی دانیشتوانەکەی 
بەڕێوە دەچوو وە بارمتەیەک بوو بەدەست 
ئیمپریالیزمی ئەمریکی و هاوپەیمانەکانیەوە 
دژی ڕژێمی بەعس بۆ پیادەکردنی پالن و 

 ستڕاتیژی خۆیان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.
سەربەخۆیی لەو کاتەدا هەم وەاڵم بوو بە 
ستەمی نەتەوەیی، هەم گەڕانەوەی کۆمەڵگەی 
کوردستان بوو بۆ بارودۆخی ئاسایی و 
دەرهێنانی لەو حاڵەتە بارمتەکراویەی دەستی 
ئیمپریالیزم بە پاسەوانی حزبە 
ناسیونالیستەکانەوە. ئەمە سیاسەتێکی 
کۆمۆنیستی دروست بوو کە دەبوا کۆمۆنیزمی 
ڕێکخراوی ئەوکاتەی کوردستان لە )حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاری عێڕاقدا( لەهەوڵی 
هێنانەدیدا بوایە بۆ قڵپاندنەوەی تەواوی ئەو 
بارودۆخە هەم بەدژی دەسەاڵتی بورژوازی 
ناوەند )بەعس( و هەم بەدژی سیاسەتەکانی 
ئیمپریالیزمی ئەمریکی و حزبە بورژوا 

 ناسیونالیستە کوردیەکانی گرێدراو پێیەوە.
جا هەر چاودێرێکی بێ الیەن کە سەیری 
بارودۆخی ئێستای کوردستان بکات دەبینێت 

( پلە جیاوازە 081سەدوهەشتا  )
لەوبارودۆخەی ئەو کاتەی کە ئەو سیاسەتەی 
بۆ گیراوەتەبەر. بۆیە لە ئەلگۆبەرداری و 
کۆپیکاریەکی شکڵی بێ ناوەڕۆک هیچ شتێکی 
تری لێدەرناچێت کاتێک هەڵوێستی هاوڕێ 
مەنسور حیکمەت لە نەوەتەکانی سەدەی بیستدا 
بکرێتە بیانووی الیەنگری کردن لە پڕۆژەی 
"پارتی" بۆ سەربەخۆیی کوردستان و ئەم 

 ڕیفڕاندۆمە لە ئێستادا.
بەم پێیە سیاسەتی سەربەخۆیی لە نەوەتەکانی 
سەدەی بیستدا لە هەموو ڕوویەک و 
الیەنێکیەوە دژی بورژوازی و بەشێک بوو لە 
پاراستنی سەربەخۆیی کۆمۆنیستی لە 
سیاسەتەکانی بورژوازی لە چارەسەری 
ستەمی نەتەوایەتی و کێشەی کورد لە عێڕاقدا، 
بەپێچەوانەوە سیاسەتی هاوڕابوونی ڕیفڕاندۆم 
و سەربەخۆیی ئێستا لەدەستدانی ئەو 

سەربەخۆییە و تێکەڵ بوونەوەیە لەگەڵ 
 ستڕاتیژ و سیاسەتەکانی ناسیونالیزم.

دابڕانی هەمەالیەنە لە ئاسۆی فکری 
 سیاسی ناسیونالیزم

باس لەوە دەکرێت کە مانەوەی مەسەلەی کورد 
بیانوویەکە بەدەست ناسیونالیزمی کوردەوە تا 
هەموو قەیران و گرفتێکی کۆمەڵگە و ملهوڕی 
و ئاکامە کارەساتبارەکانی دەسەاڵتدارەتی 

 خۆی بەوە پەردەپۆشی بکات.
 7113پێشتر ئاماژەمان بەوە داوە کە لە دوای 

زوڵمی نەتەوایەتی بەشێوەیەکی گشتی لەئارادا 
نەماوە لە کوردستانی عێڕاق و  شعور و 
هەستی نەتەوایەتی هەروەک لە هەرێمەکانی 
سکۆتلەندی بریتانیا، کاتەلۆنیای ئیسپانیا و 
کبیکی کەنەدا لەسەر بنەمای بەرژەوەندیەکانی 
بورژوازی لەو هەرێمانەدا دوبارە بەرهەم 
دێتەوە، لە کوردستانی عێڕاقیشدا بەهەمان 
شێوە نەک لەسەر بنەمای زوڵم و ستەمی 
نەتەوەیی بەڵکو لەسەر بنەمای 
بەرژەوەندیەکانی بورژوازی دوبارە بەرهەم 

 دێتەوە.
ئەمەش زەمینەیەکی ڕەخساندوە کە جەماوەری 
کرێکار و زەحمەتکێشی کوردستان لە 
هەوڵدانیاندا بۆ باشکردنی ژیان و 
خۆشگوزەرانیان، لە ناڕەزایەتیەکانیان و 
خەباتیاندا بەدژی ئەم دەسەاڵتە بتوانن لەم 
دەسەاڵتە داببڕێن و لێی جیاببنەوە. وە بە 
عەمەلیش نمونەی ئەوە زۆرە جگە لە شەپۆلی 

ی  02ناڕەزایەتی دوومانگەی ناسراو بە 
(، مانگرتن و خۆپێشاندانەکانی 7100شوبات)ی 

و کۆتایی  7101دوساڵی ڕابردوو لە ئۆگۆستی 
کە تا سەرەتای ساڵی  7106سێپتێمبەری 

ی خایاند، جەماوەری ناڕازی بە  7102
سمبۆلی دارەمەیت خستنەسەر شانیان کە ناوی 
حکومەتی هەرێمی لەسەر نوسرابوو، هەروەها 
بە بۆیە کردنی چەند بەرمیلێک بەڕەنگی هەر 
پێنج حزبەکەی حکومەتی بنکەفراوان و 
خلۆرکردنەوەیان بەشەق، گوزارشێکی 
سمبۆلیکە لەو دابڕان و بۆشاییە گەورەی نێوان 
دەسەاڵت و جەماوەر. هەرچەند خودی 
سەرهەڵدانی ئەو بزوتنەوە ناڕەزایەتیە 
جەماوەریانە دژی ئەم دەسەاڵتە خۆی لەخۆیدا 
بەمانایەک دابڕانە سیاسی و عەمەلیەکەیە لەم 
دەسەاڵتە، بەاڵم ئەو "ئەپەسۆد" یا "کلیپ"انەی 
ناو خۆپێشاندان و مانگرتنەکانیش کە 
هێناومانەتەوە باشتر ئەو دابڕانە بەرجەستە 

 دەکەنەوە.
ئەم دابڕانەی نێوان دەسەاڵت و جەماوەری 
کرێکار و زەحمەتکێش ئامادەگی ئەو 
جەماوەرەیە بۆ جیابوونەوەی یەکجاری لە 
ئاسۆی فکری سیاسی ناسیونالیزم بەمەرجێک 
لە دەرونی ئەو ناڕەزایەتیانەدا کۆمۆنیزم خۆی 
وەک ئاڵتەرناتیڤێکی سیاسی ئەو دەسەاڵتە 
بەرجەستە بکاتەوە، نەک وەک ئۆپۆزیسیۆنێکی 
ڕادیکاڵی سور خۆی بنوێنێ. وە تاوەکو لەباری 
سیاسیەوە کۆمۆنیزم لە کوردستاندا خۆی وەک 
ئاڵتەرناتیڤێکی سیاسی لە بەرامبەر دەسەاڵتدا 
بەرجەستە نەکاتەوە کە خوازی گرتنەدەستی 
دەسەاڵتە لەڕێگەی تێکشکاندنی ئەو 
دەسەاڵتەوە، ئەم دابڕانەی جەماوەر 
سەرناکێشێت بۆ دابڕانێکی تەواو و یەکجاری 
لە ئاسۆی فکری سیاسی ناسیونالیزم و ڕەوتە 

 7101بورژواکانی تر، جا لەبری ئەوە ئێمە لە 
دا شاهیدی ئەوە بووین کە هەردوو  7106و 

"حکک چەپی عێڕاق" و "حکک کوردستان" بە 
پشتیوانی "حکک عێڕاق" سەبەخۆیی کوردستان 
و جیابونەوەیان لە عێراق لە بەیاننامەکانیاندا 

 وەک ڕێگەچارە نیشانی خەڵک دەدا.
وەتا ئەو شوێنەش پەیوەستە بە "ستڕاتیژی 
هاوپشتی خەباتی چینایەتی و نێونەتەوەیی"ەوە، 
ئەویش ناتوانێت ئەو ئەرکە بێنێتەدی چونکە 

 درێژەی... سێ ستراتیژو ریفراندۆم
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 پاشماوەی... دوا وتە
بێڕێزیە بە ژنانی 
سەرکوتکراو و ئازاردراو 
بەدەستی ئەو دوکتۆرە 
ڕەگەزپەرستە. کە بەم 
شێوەیە نووسراوە :دوکتۆری 
نەشتەرگەرو و 

خێرخواز،دامەزرێنەری 
نەخۆشخانەی ژنان لە شاری 
نیۆیۆڕک.  بۆ ڕێزلێنان لەو 
خزمەتەی کە لە پێناو...  
زانست و مڕۆڤایەتی 
کردویەتی". هەروەها لە 
الیەکیتریش دەڵێت :" 
دەسکەوتە درەوشاوەکانی 
ئەم دوکتۆرە ناوبانگی 
ئەمەریکای لە بواری 
 نەشتەرگەریدا بە دنیا گەیاند".

بۆیە قسەوباسی  ئێستای 
خەڵک لەسەر ئەوەیە کە ئایە 
دەبێت ئەو پەیکەرە الببرێت، 
یاخوود لێی گەرێن لەو 
شوێنە بێت، یان ئەوەتە بیبەنە 
شوێنێکی تر؟. ڕێکخراوی 
ڕۆژهەاڵتی هاڕلێم بۆ 
پاراستن دەستی بە 
کامپینەکەی کردووە لە ساڵی 

وە بۆ پاڵپشتی لە  ٤٦٦٧
کۆششەکانی چاالکوان ڤیۆال 
پلەمەر کە ئەندامی 
بزووتنەوەی دوازدەی 
دێسەمبەرە بۆ وریا کردنەوەو 
ئاشنایی کردنی جەماوەر بە 
تاقیکردنەوە دڕندەییەکانی 
دوکتۆر سیمز. بۆیە هەر 
ساڵی پار چاڕلس باڕن 

(Charles Barron) کە
ئەندامی ئەنجوومەنی شاری 
نیۆیۆڕکە سکااڵیەکی لەو 
بارەوە ئاراستەی 
دەسەاڵتداران و الیەنی 
پەیوەندیدارەوە کرد بۆ 
البردنی ئەو پەیکەرە. 
هەروەها ئێستا پێشنیارێک 
بەڕێوەیە کە لە جیاتی ئەو 
دوکتۆرە ئەو ژنانە ڕێزیان 
لێبگیرێت کە بەدەستی ئەو لە 
ناوچوون و ئازاردراون وە 
تاقیکردنەوەی پزیشکیان 

 لەسەر ئەنجام دراوە.

ڕاپۆرتێکی پرێسی  
ڕۆژهەاڵتی هاڕلێم باڵوی 

کە  ٤٦٤٤کردەوە کە ساڵی 
ئەو کات مارک ڤیڤێریتۆ 
ئەندامی ئەنجوومەنی شارەکە 
بوو داوای لە دەسەاڵتدارانی  
بەشی پارکەکان کرد کە ئەو 

پەیکەرە ال ببەن، چونکە ئەو 
پەیکەرە هەمیشە لە ڕووی 
مێژوویەوە هەاڵواردن 
دێنێتەوە بەرچاو، کە ژنانی 
ڕەشپێست لە ئەنجامیدا ئازار 
و ئەشکەنجەیان خواردووە و 
منداڵێکی زۆری 
ڕەشپێستەکانیش مردوون 
بەدەست ئەو کەسەوە کە 
ئێستا پەیکەری نەمری 
بۆکراوە و بە بەرچاوی 
خەڵکیشەوەیە هەمیشە. کە 
ئێستا جوداخوازی و 
هەاڵواردن قەبوڵکراو نیە لە 
ناوچەکەماندا، و دانیشتوانی 
ئێرە دژی هەرجۆرە 
هەاڵواردنێکن لەسەر بنچینەی 

 ڕەنگ و ڕەگەز.

بەاڵم بەداخەوە 
دەسەاڵتدارانی بەشی 
پارکەکان داوای البردنی ئەو 
پەیکەرەیان قەبووڵ نەکرد لە 
ژێر بیانووی : " شارەکەمان 
کاری هونەری النابات" لە 
پێناوی ڕازی کردندا". بۆیە 

دا بە  ٤٦٤٠دیسان لە ساڵی 
هەمان شێوە ئەوجارە بۆردی 
کۆمیونیتی ژمارە یازدە داوای 
البردنی ئەو پەیکەرەی کرد. 
لەو ساڵەدا خەکی گەڕەک و 
تەواوی کۆمیونیتیەکە یادی 
بابو پارانیان کردەوە و کارە 
قێزەونەکانی ئەو دوکتۆرەیان 
شەرمەزار کرد کە لە دژی 
ژنان و مندااڵنی ڕەش پێست 
و لەشی ژنانی ئەمەریکای 
التینی ئەنجام داوە. 

EHPڕاگەیاندنی " ئی،ئێچ،پی 
دا  ٤٦٤٧لە شوباتی ساڵی "

لە پانێڵێکدا لە تەلەفیزیۆنەوە  
گفتوگۆی لەسەر ئەو بابەتە 
کرد بە ئامادەبوونی 
نووسەری بەناوبانگ 
هاڕڕییەت واشنگتۆن)
Harriet Washington).
ئەو ڕێکخراوەیە لە هەوڵی 
ئەوەدایە کە پاڵپشتی زیاتری 
خەڵک و دانیشتوانی 
دەوروبەر بەدەست بێنێت 
بۆئەوەی فشاری زیاتر بخاتە 
سەر ئیدارەی پارکەکان تا 
ئەو پەیکەرە ڕاسیستیە 

 البەرن.

ئی،ئێچ،پی ڕای دەگەێنێت کە: 
"سیمز پاڵەوانی ئێمە نیە". وە 
هەروەها  ئەو ڕێکخراوە 

دەیەوێت 
هەمیشە خەڵک 
ئەوە بزانێت کە بوونی ئەو 
پەیکەرە دژایەتیەکی 
ڕاستەوخۆیە، و 
شەرمەزاریشە بۆ دانیشتوانی 
ڕەش پێستی بە ڕەگەز 
ئەفریقی کە زۆرایەتی 
پێکدەهێنن، وە هەروەها 
بەرامبەر پیۆرتۆ 
ڕیکانیەکانیش لەو ناوچەیەدا 
کە زۆریان چێشتووە 
بەدەست ئەو دوکتۆرەوە. ئەو 
دوو گرووپە زۆریان 
تاقیکردنەوەی پزیشکی لەسەر 
کراوە، و بە هۆی ئەوەشەوە 
زۆریشیان لێ مردووە. 
لەوەش زیاتر ئەوەتانێ هەر 
لە نێو ئەو دوو گرووپە 
ئەمەریکیە ئەفریقیە ڕەش 
پێستەکان و پیۆرتۆ 
ڕیکانیەکاندا ژنان و پیاوانی 
واهەن لە بوارەکانی زانست و 
کاری پزیشکیدا، کە جێ 
پەنجەیان دیارە، و دەبێت 
وەک پاڵەوانی خۆمان 
سەیریان بکەین لە بواری 
مرۆڤایەتیدا. ئی،ئێچ ،پی دەڵێت 
دەبێت منداڵەکانمان ئەوانە 
بناسن، و بزانن  کە ئەوانە 
بوون خزمەتیان بە ئێمە 
کردووە دەبێ بزانن کە ئەوانە 
کاریان چی بووە لە ژیانیان 

 دا.

 لە کۆتاییدا: 

پەیکەری سیمز،وەک و 
پەیکەرەکانی تری واڵت، 
دەسەاڵتداریی سپی پێستە 
پیاوکوژ و خاوەن کۆیلەکان 
وەبیر دەهێنێتەوە. هەروەها 
بەردەوامی دەدا بە دیدگا و 
بۆچونێک کە ئەو "دکتۆرە 
وەحشیە "؛ لە جیاتی ئەوەی 
کە وەک کەسێکی سادیستیک 
)ئەو کەسەی کە خۆشی 
دەبینێت لە ئەنجامی ئازاردانی 
خەڵکیدا( ی ڕەگەز پەرست کە 
تەواوی داهێنانەکانی لەسەر 
حیسابی کۆیالیەتی 
ڕەشپێست، و التینیە 
ئەمەریکەیەکاندا بووە، بووەتە 
باوکی زانستی پزیشکی ژنان 
و پیاوێکی خێرخوازو و 
بەخشندە لە بواری زانستی 

 پزیشکی دا.

 درێژەی ... نارەزایەتی جەماوەری لەبەرامبەر راسیزمدا
سیماو تایبەتمەندیەکی جێ کەوتوو. بۆیە ئەم بانگەشەیەش هیچ راستیەکی تیانییە و لەراستییدا 
هەوڵدانە بۆ دزینی نەخێری خەڵک و بەکاربردنی لەناو پرۆسیسی رەتکردنەوەی ریفراندۆمی 

 جواڵنەوەی نەخیردا.
مەسەلەیەکی تر هەیە، کە چ جواڵنەوەی نەخێرەکان  و چ زۆرێک لە نوسەرو ئیلێتی کوردی، پەنای 
بۆ دەبەن ئەوەیە، کە ریفراندۆم و سەربەخۆیی بە موڵکی پارتی و بارزانی، یان بە موڵکی پارتی و 
یەکێتی دەزانن و الیان وایە ئەگەر بلێن نەخێر بۆ ریفراندۆم ئەوە نەخیرە بە پارتی و یەکێتی و 
کێشانی هیڵێکی ترەو لەو رێگایەوە دەتوانن خەڵکی کوردستان بخەنە... بەرامبەر بە پارتی و 
یەکێتی... دیارە ئەوە راستە کە خەڵکی کوردستان بێ کۆتا لەدژی دەسەاڵتی تااڵنچی و میلیشیایی 
یەکێتی و پارتی و حکومەتە ناوەرۆک خاڵیەکانن، وە تورەیی خەڵکی کوردستان لەو دەسەاڵتە رۆژ 
بەرۆژ زیاتر هەڵدەکشێ، جواڵنەوەی نەخیرو بەشێک لە نوسەرو ئیلێتی کوردی، لەسەر مەبنای ئەو 
تورەیی جەماوەرەوە، بەرخورد بە ریفراندۆم و سەربەخۆیی دەکەن... ئەوەی لەو نێوەدا ئەم 
بەرێزانە نایانەوێت لێی حاڵی بن و دانی پیابنێن، ئەوەیە کە خەڵکی کوردستان پرسی ریفراندۆم و 
ویستی سەربەخۆیی و بوون بە دەوڵەت بوون، لەگەڵ دەسەاڵتی سەرکوتگەرانە و تااڵنچی پارتی 
ویەکێتی وەکو یەک کەیس، یەک پاکیچ نابینن... هەر ئەوەشە کە چ جواڵنەوەی نەخێر و چ نوسەرو 

 بژاردەی سیاسی و توشی رامان و بن بەست کردووە.
بۆ دژایەتیکردنی پارتی و یەکێتی، کەیسی وەستانەوە بە رووی ریفراندۆم و سەربەخۆیدا، 
کایەیەکی دۆراوە. چونە پشت ریفراندۆم و سەربەخۆیی وسازدان و رێنوێنیکردنی خەڵکی 
کوردستان کە تیایدا ئیرادەی سیاسی خۆیان بخەنە گەرو نەهێڵن گۆرەپانەکە تەنها پاوانی گەمەی 
پارتی و یەکێتی بێت و بۆ مەبەستی حزبی و بنەماڵەیی خۆیان بەکاری بێهنن ئەو کەیسەیە کە 

 دەتوانێت، پارتی و یەکێتی توشی سەدمەو پاشەکشە بکات و گورزی کوشندەیان ئاراستە بکات.
تا ئەو کاتەی پرسی سەربەخۆیی و دەوڵەت لە کوردستان وەاڵمی وەرنەگرتۆتەوە، پارتی و یەکیتی 
و حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی، سەرباری تورەیی و نەخیری خەڵکی کوردستان بەو دەسەاڵتە، 
دەتوانن لەهەر برگەو دەورەیەکدا، هەر بەکەیسی سەربەخۆیی دەوڵەت سازییەوە خۆیان دوبارە 
بەرهەم بهێنەوە و بازسازی بکەن. پرسی خەڵکی کوردستان و سەربەخۆیی لە نەبوونی بزوتنەوەی 

 شۆرشگێرانەو حزبی پێشکەوتنخوازدا، دۆسیەیەکە کە ئەوان هەمیشە دەتوانن بەدەستیەوە بگرن.
هەروەها خەڵکی کوردستان بەو هۆیەوە کە لەماوەی دەیان دەهەدا، روبەرووی کوشتن و 
راوەدونان و ئاوارەیی و کوشتاری بەکۆمەڵی وەکو کیمیایی و ئەنفال... بونەتەوە بەدەست رژێمە 
یەک لەدوایەکەکانی عێراقەوە، وە بەچاوی خۆیان سەرکوتگەری رژیمەکانی تر لە ناوچەکە دژی 
بەخەڵکی کوردستان دەبینن... بوون بەدەوڵەت و دورکەوتنەوەیان بەشێوەی فەرمی لەو دەوڵەتە 
سەرکوتگەر و دژە ئینسانیانە، بە خواست و خەونێکی جوان دەزانن و وێلی ئەو خەون و 
خواستەن. بۆیە گوێ نادەن بەوەی چ هیزێک و چ حزبێک بانگەشەی جیابوونەوە پیکهاتنی دەوڵەت 
و سەربەخۆیی دەکات. بۆیە سەرباری نەفرەت و تورەییان لەو حزبانەی بانگەشەی سەربەخۆیی 
بەدەستەوە دەگرن، تەنانەت بێ گویدانە ئەوەی ئایندەی ئەو سەربەخۆیی و دەوڵەتە چۆن دەبێت، 

 دەچنە پشتی و بە هەنگاوێکی دەزانن بۆ رزگاری.
نەفرەتی خەڵکی کوردستان لە پارتی و یەکێتی و حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی، یەکسان نییە بە 
نەفرەتی خەڵکی کوردستان بۆ سەربەخۆیی و دەوڵەت لەسەر دەستی ئەو حزبانە. وە الیەن و 
هەوڵکیش بۆئەوەی وەستانەوە بە رووی ریفراندۆم و سەربەخۆیدا، یەکسان بکرێت بە واتای 
وەستانەوە بە دژی دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی، لە بنەڕەتدا هەوڵێکی بێهودەیەو هیچی لێ سەوز 
نابێت... بەتایبەتیش ئەگەر ئەو راستیە لەبەرچاو بگرین، پرسی سەربەخۆیی و دەوڵەتسازی و 
جیابوونەوە لە شوینیکی وەکو کوردستاندا، تایبەتمەندی خۆی هەیە و یەکێکیش لەو تایبەتمەندیانە 
ئەوەیە ئەوەی کە ئەو دۆسیە بەدەستەوە دەگرێت یان دەبێت حزبی بااڵدەست لەپشتی بێت، یان 
خۆی بیکات... چونکە هەر ئەو حزبە سیاسیە بااڵدەست و دەسەاڵتدارانە بە زۆری هێز ریگە بەهیچ 
رەوت و ناوەندێکی تر نادەن دەست ببات بۆ چارەسەری دۆسیە گرنگ و چارەنووسازەکان... لە 
کوردستاندا بە لۆژیکی ژمارەی کورسی پەرلەمان، هیچ شتیک یەکالنابێتەوە، ئەوە لۆژیکی هێزە 
پەرلەمان دروست دەکات، هەڵدەوشینێتەوە، کارای دەکات، دای دەخات، ژمارەی کورسیەکانی 

 پەرلەمان، دەکاتە کاریکاتیر...
پارتی و یەکێتی، بەخستەگەری دەزگا راگەیاندنەکانیان و گێرانەوەی هۆکارەکانی برسێتی و بێ    

موچەیی و گرانی و نەداری، تا دەگاتە بێ یاسایی و بێسەرەوبەرەیی، ...تاد، بۆ بەغداو راگەیاندنی 
ئەوەی کە ئەوانە بەشێکی زۆری خەتای دەوڵەتی مەرکەزییە، خەتای مل نەدانی بەغدایە بە 
رێکەوتننامەکانیان لەگەڵ کورد، هۆکاری پابەند نەبوونی بەغدایە بە هاوبەشێتی سیاسی، ئەوانە 
بێکاریگەر نین لەسەر خەڵکی کوردستان... بەتایبەتیش کە بەشی فراوان لە خەڵکی بە شێوازی 

 جۆراو جۆر لەگەڵ ئەوەشدا تورەن، بەاڵم بە حزبەکانەوە بەستراونەتەوە.
ساڵەی پارتی و یەکێتی  ٤٠دەنگە نەخێرەکان و جواڵنەوەی نەخێر دەیانەوێت تورەیی لە دەسەاڵتی 

بکەنە، پاساو بۆ دژایەتی ریفراندۆم و سەربەخۆیی... بەو کارەشیان سزای خەڵکی کوردستان 
دەدەن، نەک دەسەاڵت. چونکە باش دەزانن دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی بەهیچ جۆرێک یەکسان نییە، 
بە خواستی خەڵکی کوردستان بۆ سەربەخۆیی و دەست راگەیشتن بەدەوڵەت. تەنانەت ئەو کاتەش 
کە پارتی و یەکێتی سوێندیان بەیەکپارچەیی عێراق دەخوارد و جیابوونەوەو سەربەخۆیان بە 
خەونی چۆلەکە و شاعیرانە لەقەڵەم دەدا، خەڵکی کوردستان هەر خواستی جیابوونەوە دەست 

 راگەیشتن بە دەوڵەتێکی سەربەخۆ، خواستی سەرەکیان بووە. 
دەنگە نەخێرەکان و جواڵنەوەی نەخێر ئەگەر نەفرەتیان لە پارتی و یەکێتی، بنەمای وەستانەوەیانە 
بە رووی ریفراندۆمدا، ئەو مافەیان نییە ئەو مافە لەخەڵکی کوردستان بسەننەوەو تۆڵە لەدەسەاڵت، 

 بکەنە تۆڵە لە خەڵکی کوردستان، وە مافیان نییە ئەو پرسە بکەنە موڵکی پارتی و یەكیتی...
ئەگەر بەراستی جدین لە دژایەتی پارتی ویەکێتی، بفەرموون لە هەڵبژاردنی داهاتوودا" کە برواتان 
بە هەڵبژاردن هەیە" کەنزیکە، بفەرموون بایکۆتی هەڵبژاردەنەکان بکەن و بانگەوازی خەڵکی 
کوردستان بکەن سزای ئەو حزبانە بە بایکۆتی دەنگدان و هەڵبژاردن بکەن... نەک لەرێگای دژایەتی 
ریفراندۆم و سەربەخۆیی کە زۆرتر پەیوەندی بە کۆتاییهێنان بە پەیوەندی ناهاوسەنگ و 

 نەخوازاوی هەریم بە بەغداوە هەیە... 
الیەنگرانی جواڵنەوەی نەخێرو جواڵنەوەی نەخێر... مافی خۆیانە بانگەوازی خەڵکی کوردستان 
بکەن کە بەنەخێر دەنگ بدەن یان بایکۆتی ریفراندۆم بکەن... بەاڵم بۆ ئەو کارەیان پێویستە 
هۆکارەکان و مەبنای ئەو هەڵوێستەیان بەیان بکەن، نەک وتنەوەی چەندین دەستەواژە کە بۆ دەیان 
ساڵی تریش دەست دەدەن و کارایان لەدەست نادەن. یان نابێ دزینی نەخێری خەڵک لەو دەسەاڵتە، 

 بکەنە مەبنای نەخێری خۆیان بۆ ریفراندۆم و سەربەخۆیی... 
نەخێر وتن بۆ دەسەاڵت شتیکەو نەخێر وتن بۆ ریفراندۆم و سەربەخۆیی مەسەلەیەکی تر... 
جواڵنەوەی نەخێرەکان... ئەو دوو مەسەلەیە هوشیارانە تیکەڵ دەکەن... و لەراستیشدا نەک هیچیان 
بۆ وتن النییە... بەڵکو لە دزینی دەنگی نەخێری خەڵکیشدا بە دەسەاڵت راستگۆیی نیشان نادەن. 

 ٤٠خەڵک زۆر لە جواڵنەوەی نەخێر بە ریفراندۆم لەدەسەاڵتی پارتی و یەکیتی و کارنامەی 
ساڵەیان تورەترن، بەاڵم خواستی سەربەخۆیی بە خواستی رەوای خۆیان دەزانن و نەک بە موڵکی 
پارتی و یەکێتی. جواڵنەوەی نەخێرەکان، پرسی ریفراندۆم و سەربەخۆیی و دەست راگەیشتن بە 
دەوڵەتێکی سەربەخۆ بە موڵکی دەسەاڵت و پاوانی پارتی و یەکێتی دەزانن، ئەمەش ریشەی دژ 

 بوونیانە بە خواستی خەڵکی کوردستان... 
 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود
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 عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 
 

سەرەتا دەبێ بە 
پێداگری لەراستیەک 
دەست پێبکەم. 
لەریفراندۆمدا، چۆن 
دەنگدان بە "بەڵێ" مافی 
هەر تاکێکە، ئاواش 
دەنگدان نەدان و 
دەنگدان بە "نەخێر" یش، 
مافی هەر تاکێکە... وە 
چۆن حزب و الیەنی 
سیاسی و جەماوەری و 
مافی خۆیانە بانگەشە بۆ 
بەڵێی ریفراندۆم بکەن، 
بەهەمان شێوەش حزب 
و رێکخراوەی سیاسی و 
جەماوەری و هەر کۆرو 

کۆمەڵەیەک مافی خۆیانە بانگەشە بۆ نەخێر و بایکۆتیش بکەن. 
ئەوەی لەم وتارەدا مەبەستمە ئەوەیە کە نەخێرەکان و 

 جواڵنەوەی نەخێر، هیچ ناڵێن... 
هەرکەسێک چاودێری دۆخی سیاسی کوردستان و پرسی 
ریفراندۆم و سەربەخۆی و بانگەشەکانی نەخێرەکان و 
جواڵنەوەی نەخێر بکات، راستی هیچ نەوتی جواڵنەوەی نەخێر لە 
ئێستادا دەبینێ. جواڵنەوەی نەخێرەکان هیچ شتێکی تازە ناڵێن. 
ئەوان دەڵێن ریفراندۆم لە ئێستادا کاتی نییە، واڵتانی ناوچەکەو 
غەرب و بەتایبەتیش ئەمریکا لەگەڵ ئەنجامدانی ریفراندۆم نین، 
دەڵێن ریفراندۆم و شەرو کوشتار بەدوای خۆیدا دەهێنێ، دەڵێن 
نەخێری ئێمە نەخیر نییە بۆ ریفراندۆم و سەربەخۆیی، نەخێرە بۆ 

ساڵەیان، وە دەڵێن  ٤٠دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی و کارنامەی 
خەڵک دەبێ بەشداری ریفراندۆم بکات، بەاڵم بەنەخێر دەنگ بدات 
و ئەگەر خەڵک بەشداری نەکات ئەوا دەسەاڵت دەنگەکانی ئەوان 
بەبەڵی دەقەبڵێنێ یان لەجێی ئەوان بەڵی دەخەنە 
سندوقەکانەوە ...تاد. یان دەڵێن ئەوە بۆ دروستکردنی میرنشینی 

 بارزان و درێژکردنەوەی دەسەاڵتی پارتیییە...تاد. 
ئەم دروشم و دەربرینانەی جواڵنەوەی نەخێرەکان،  هیچی 
تازەی تیا نییە، ئەگەر لە جێگای ئەمساڵ دوای دەیان ساڵی 
تریش باسی سەربەخۆیی و ریفراندۆم بکرێت، هەمان ئەو قسەو 
دروشمانە دەشێ بوترێن، واڵتانی ناوچەکەو ئەمریکاو غەرب 
لەگەڵی نین، ئەگەری شەڕ و دەستێوەردانی سەربازی دەبێت، 
تەبایی ناو ماڵی کورد" ریزی بێ کێشەی حزبەکانی بورژوازی 

 کوردستان"، وەدی نایەت.
ئەگەر بڕیار بێت ئەوانە نەمێنن کەواتە بڕیار بریاری پشتکردنە 
ریفراندۆم و سەربەخۆییە بۆ ئەبەد، چونکە نەواڵتانی ناوچەکە 
هەرگیز لەگەڵ جیابوونەوەو پیکهاتنی دەوڵەت و ریفراندۆمن بۆ 
سەربەخۆیی، و نە ئەمریکاو غەرب، هەرگیزو لە هیچ شوێنێکی 
دنیا، بە ویستی خۆیان چوونەتە پشت هیچ جیا جیابوونەوەو 
سەربەخۆ بۆنێک. بۆیە ئەم دروشم و پاساوانەی جواڵنەوەی 
نەخێرەکان هیچ نەوتنە و رەتکردنەوەی ریفراندۆم لە ئێستاشدا 
نییە، بەڵکو بەو پاساوانەیان بۆ هەمیشە لەدژی ریفراندۆم و 

 سەربەخۆیین.
جواڵنەوەی نەخێرەکان، دەڵێن نەخێری ئێمە نەخێر نییە بە 
ریفراندۆم و سەربەخۆیی، بەاڵم لیستکردنی بیانوەکانیان 
هەروەکو پێشتر ئاماژەم پێداوە، رەتکردنەوەیەتی بۆ هەمیشە. 
دەڵێن نەخێری ئێمە نەخێرە بە دەسەاڵتی تااڵنچی و چەتەکانی 

ساڵی رابردوو، ئەمەش وەکو داهێنان و  ٤٠سیاسی 
دەستکەوتێکی جواڵنەوەکەیان نیشان دەدەن و بەبەشیک لە 
جەرائەتی سیاسی جواڵنەوەکەی دەزانن، لەکاتێکدا خۆیان باش 
دەزانن نەخێر بۆ دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی و کارنامەکانیان، 
تەنانەت نا وتن و نەخێر بۆ حكومەتە یەک لەدوای یەکەکانیان بە 
حکومەتی بنکە فراوانیشەوە، زۆر دەمێكە لە الیەن خەڵکی نارازی 
کوردستانەوە بەرزکراوەیەوە. خۆپیشاندان و نارەزایەتیە 

تا دەگاتە خرۆشانی و خۆپیشاندانەکانی  ٤٦٦٠جەماوەرییەکانی 
و تا بە ئەمرۆ دەگات..  ٤٦٤٤شوباتی  ٤٧

نەخیری خەڵک و تورەیی لەم دەسەاڵتە بۆتە 

 دوا الپەڕە 25/9/1027(  21ژمارە )

 
 یاداشتی ڕۆژانەی شارێک کە ناوی بەیرووت بوو

 وەرگێڕانی بۆ کوردی: بەکر ئەحمەد.....  هۆنراوەی نزار القبانی

 دوا ستوون

 
 کرێکاران، زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد! 

 
بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی سەرکەوتوانە بباتە پێشەوە، لە هەواڵی 
نارەزایەتیەکانتان، لە خۆپیشاندان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو گیروگرفتەکان و رێگریەکانی بەردەم خەبات و 
یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاگاداری بکەن... ئەو هەوااڵنەی حزب و بزوتنەوە و میدیای بۆرژوازی و سیبەریان، دەیانەوێ بەالڕی، یان 
پەردەپۆشی بکەن، ئێوە بە ئێمەی بگەیەنن... ئەو راستیانەی ئەوان پەردەپۆشی دەکەن، لە رێگای بۆپێشەوەوە، پەردەی لەسەر 
هەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی شوێنی کار و قوربانیانی، هەواڵی سەرکوت و دزی و تااڵنی دەسەاڵت و کۆمپانیاکانیان، هەوڵی توندتیژی 
دژ بەژنان و قوربانیەکانیان، هەواڵی پێشێلکاری ئازادیە سیاسیەکان، ئازادی رۆژنامەگەری و ئازادی مافە فەردی و مەدەنیەکان... بە 
ئێمە بگەیەنن... بۆپێشەوە، دەنگی سازشهڵنەگرو سەکۆی راستبێژی و مەیدانێکی گرنگی ئێوەیە، لە پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر 
جێگاو گۆشەیەکی ئەم دنیایەن لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا...ئەدرەس ئیمێڵ و پێگەی بۆ پێشەوەیە.. 

bopeshawa@gmail.com    /   /    ماڵپەری بۆپێشەوەwww.bopehsawa.net 

 درێبوار ئەحمە: ڕاوێژکاری سەرنووسەر
 

 یه: م ژماره رانی ئه نوسه
بدواڵ  ، عهنادر عبدالحمید،نوری بەشیر، شوان عەزیز

، عبدالرحمن رێبوار ئەحمەد، ئاراس رەشیدحمود،  مه
 رەسوڵ، مەنسور حیکمەت 

دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو 
٢٨/٩/٢١٠٢ 

 ١١بۆ الپهرە 

 مارکسی نەفرەتلێکراو بێتە لوبنان؟  کێ بوو ڕێیدا

 کام باڵوێزخانەی لوبنان بوو ڤیزەی پێدا؟

 لە گومرکی فڕۆکەخانە بۆ کەس جانتای نەپشکنی؟

 ئەو مارکسە نەفرەتلێکراوە ماڵەکانمانی کاولکرد

 ژنەکانمانی بێوەژن و مناڵەکانیشمانی هەتیو

 .پەیوەندییە مێژووییەکانی لوبنانیشی ژێرەو ژوورکرد

 .نا من ئەوم هیچ خۆش ناوێت  من ئەوم خۆش ناوێت،

 ئەو ڕۆژەوەی لە یەکێک لە چێشخانە شەعبییەکانی گۆڕەپانی بورجدا

 بینیبوویان پاقلە دەخوات

 سادە دەدوێ  لەگەڵ خەڵکی

 کتێب و نووسراوەی بیروباوەڕیان بەسەردا دابەشدەکات،

 .لەو ڕۆژەوە دڵنیابووم، ئەو لە گەشتییارەکانی دی ناچێت

 .بەاڵم هاتووە تا پیالنێکی کاولکەرانە جێبەجێ بکات

 ئەو هاتووە

 تا چاو لە برۆ هانبدات و

 پێ لە سەر و

 بازرگانەکانی بەستاتیش لە بازرگانەکانی شەقامی حەمرا و

 .خانووە تەنەکەکانیش لە ماڵە ئەلەمنیۆمەکان هانبدات

 مارکس چیداوە لەوەی کە خوا دروستی کردووە؟

 بۆ دەیەوێ مەشیئەتی ئیالهی بگۆڕێت؟

 ئاخر خوایە کە فەقیر و دەوڵەمەندی خوڵقاندووە

 هەروەکو چۆن شەو و ڕۆژ و

 ئەوانەی نان و چا دەخۆن و

 .ئەوانەیشی کە کاڤیار و شاتوبریان دەخۆن و کۆنیاک دەنۆشن

 .یش”ڕۆزڕایس“هەر خوایە کەری دروستکردووە و ئۆتۆمبیلەکانی 

 .جلی کۆنە و جلەکانی بیارگاردانیش

لەسەر فەرش   ئەو مندااڵنەی لەسەر حەسیر بەدنیا دێن و ئەوانەیشی
 .چاوهەڵدێنن

 خوا ئەوانەی خوڵقاندووە کە لە فرمێسکی خۆیان دەخۆنەوە و

 .ئاوی ئیڤیان و ڤیشی دەنۆشن  ئەوانەیشی

 بەرلەوەی ئەو مارکسە نەفرەتلێکراوە بێتە لوبنان

 .ژیان خۆش و شیرین بوو، هەموانیش بەبەشی خوا ڕازی

 هەژاران بە هەژارییان و

 .دەوڵەمەندان بەدەوڵەتیان

 پێ و سەرەکان پێکەوە دەژیان و

 .بڕواشیان بە موعجیزەی لوبنانی بوو

 بەاڵم کاتێ کارڵ مارکس تەشریفی هێنا و

 بووە هاوڕێی دەستفرۆشان، بەننا، کۆڵکێشەکانی بەندەر

 شۆفێری تاکسی، بلیت و یانسیبفرۆشەکان

 پاش ئەوەی بووە ئەندامێکی چاالکی نەقابەکانی کرێکاران و

 یەکێتییەکانی قوتابیان

 .شتەکان دەستیانکرد بە لەرزین

 داوای گۆڕینی هەلومەرجە نامرۆڤایەتییەکان کرد و  پێیەکان

 .توڕەیی تەقییەوە

 .زوڵملێکراوان زانییان خوا بەر پرسی زوڵمیان نییە

 بەڵکە ئەوە ئینسانە دەچەوسێنێ و

 .پێست دەگورێ و دوایش دەیخوات

 بەاڵم پێویست بوو بەیروت بسوتێت

 :تا ئەوانەی کاڤیار و شاتووبریان دەخۆن پێبزانن

 کە هەژاری کافرە

 برسێتی کافرە

 نەخۆشی کافرە

 تاکو پێبزانن؛ کاتێک ئینسان برسی دەبێ

 .دانەکانی لە گۆشتی مانگیش گیردەکات

 

 

 

لە دیوانی: یومیات مدینە کانت              
 اسمها بیروت

نەخێرەکان و جواڵنەوەی نەخێر 
 دەڵێن چی؟


