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شکستی سەرجەم بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد، راستیەکی حاشاهەڵنەگرە... چ 
ئەو حزبانەی لەدەسەاڵتدا یان لە پەراوێزی دەسەاڵتدا بوون و چ ئەوانەی وەکو 
موچەخۆری حزبەکانی دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن نمایشی خۆیان دەکەن، هاوبەشی 
ئەم بنبەستە سیاسی و سەربازی و دییبلۆماسیەیەن...  وە بەرپرسن لەو دۆخە 
نەخوازراو نائینسانیەی کەبەسەر خەڵکی کوردستان بەگشتی و کەرکوک و ناوچە 

ساڵەی  ٦٢کیشەلەسەرەکانیاندا هێناوە.... وە بەرپرسن لە ئەزموونی فاشیلی 
 رابردوو...

و لەژێر  ١٩٩١گێڕانەوەی کوردستان، بۆ سێ گۆشەی یەکەمی ساڵی 
هەرەشەراگرتنی شارەکانی تری کوردستانیش، لەگەڵ ئەو هەلومەرجە 
ئینسانکوژییە تەدریجییەی لە ئاکامی بێ موچەیی و گرانی و بێکاری و بێ یاسایی 
و بێ خزمەتگوزاریی رووبەرووی خەڵکی کوردستانیان کردۆتەوە، ئەم دەسەاڵتە 
واژۆی مەرگی خۆی کردووە و دەبێ ئەم واژۆیە لە کردەیەکی شۆرشگێرانەدا 
بەدەستی هیزی شۆرشگێر و بزوتنەوەی شۆرشگێرانەی خەڵکی کوردستان، بکرێتە 

 ئەمری واقع...
پێداگری لەسەر سەربەخۆیی کوردستان و سەندنەوەی دەسەاڵت لە لە ئێستادا 

 حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی و دامەزراندنی دەسەاڵتی جەماوەری...
سەرەکیترین ئەرکی بەردەم هێز و رەوتی بەرگری لە ماف و خواستەکانی خەڵکی 

 کوردستانە...
سەربەخۆیی: بوونی دەسەاڵتی تایفی لە بەغدا و هێرشی ئەم دوایانەی سوپاو 
حەشدی شیعی و دوبارە گێرانەوەی ستەم و زوڵمی نەتەوایەتی... هەوڵی سات و 
سەودا دەسەاڵتی شکستخواردوی بزوتنەوەی کوردایەتی و حزبەکانی بۆ گەرانەوە 
بۆ بەغدا و سرکردنی ریفراندۆم و هەوڵدان بۆ نۆژەنکردنەوەی فیدرالیزمی 
قەومی... پێداویستی سەربەخۆبوونی کوردستانی نەک هەر کردۆتە ئەرکێکی 
لەدواخستن نەهاتوو، بەڵکو لەمافێکی رەواوە کردویەتە پێداویستیەکی بێ ئەمما و 
ئەگەر. ئەوە ئەو وەاڵمەیە کە خەڵکی کوردستان بە گرتنەبەری دەتوانن نەک 
قەرەبووی زیانەکان و ئاکامی شکستی حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی لەسەر 
خۆیان الببەن، بەڵکو دەتوانێت گورزێکی کوشندە لە زێدەرەویەکانی دەسەاڵتی 
ناسیونال ئیسالمی شیعی و ساتو سەودای حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی 
بوەشێنێت و ئیرادەی سیاسی خەڵکی کوردستانیش بۆ خودی خەڵکی کوردستان لە 
رێگای بەدەستەوە گرتنی ئەم رێگاچارەیەوە، بگێرێتەوە. دیارە بەدەستەوەگرتنی 

دەنگی پێداوە... پێویستی بە ٦/٥٩ئەو خواستە رەوایە کە خەڵکی کوردستانیش 
ئامادەکاری سیاسی و جەماوەری و چەکداری و رێکخستن و راگەیاندنی کاراو 
پشتیوانی خەڵکی ئازادیخوازی ناوچەکەو دنیا... و خاوەنی سەر راست و 
سازشهەڵنەگر هەیە...  رابەرانی بزوتنەوەی کرێکاری و نارەزایەتیە جەماوەریەکان، 
رابەرانی بزوتنەوەی ژنان و خوێندکاران و الوان و کەسایەتیە سیاسییە 
کۆمۆنیست و چەپ و ئازادیخوازو پێشکەوتنخوازەکان پێویستە ببنەئااڵهەڵگری 
پیداگری لەم ویستی سەربەخۆیییە و ئەگەر لەسەرەتادا جێبەجێکردنی سەربەخۆیی 
تەنها چوار پارێزگاکەی هەرێم" هەولیر و سلیمانی و دهۆک و هەڵەبجە" بیت و 

پاشان دەتوانرێت لەسەر کەرکوک و پرسی ناوچەکیشەلەسەرەکان... 
٢بۆ الپەرە   

 4بۆچی دەبێت سۆشیالیست بیت! ل

 

 یژمارهوته

ەشەی ڕلەهەولێر هە* 
کوشتن لە ژمارەیەک  

نووسەر و رۆژنامەنووس 
 دەکرێت...

 * ژمارەیەک لە
 رۆژنامەنووسانی هەولێر:

هەڕەشەکان ئێمە نااراێساێاناێا  و 
بەردەوام دەبین لەسەر ورنی راستیەکان و پەیامی ئازادیخوازی سەردەش  و رێگاای ئەو دەراێیانە 

 ...  بەر ئەرەر وەکو ئەویشمان لێبکەن بۆ هەر یەکێکمان شانازییە

 بخوێننەوە...  ٣لەرەڵ بەشدار عوسمان لە الپەرە  ی بۆپێشەوەلەو بارەیەوە دیمانەیەکی رایبەر

 5ل       
 تەاڵق و کێشەکانی دوای تەاڵق، بۆ ژنان

 6للە سیستەمی ئیسالمیدا...  

ئیرادەی مەحمودی ساڵحی 
بە زنجیرکردن،  تێك 
ناشکێنرێ، ئەو زنجیر 

 شکێنە...
 3الپەرە  

 هاوڕێ گوڵزار حەمە
 2لبۆ هەمیشە ماڵئاوایی لێکردین... 

 

 گۆشەی لەگەڵ  

  7لراپۆررێک سەبارەت بە ژنانی خزمەرکار و سکپڕ.. 

   8لیەکەمین حکومەری کێێکاریی لە جیهاندا دوای کۆمۆنەی پاریس 

 9ئۆکتۆبەر   ل ٦١دیمانە سەبارەت بە دۆخی پەنابەری دوای 

پێویستی بزووتنەوەیەکی سیاسی بۆ 
 دەرهێنانی کوردستان لە دۆخی ئێستا 

 دەخوێننەوە  ٠٠و  ٠١لە الپەرە 

 بەهانای قوربانیان و زیان لێکەوتوانی زەوی لەرزەکەوە بچن!
نۆفەمبەر زەوی لەرزیەکی بەهێز رۆژئاوای ئێران و بەشیک  ٢١شەوی 

لەشارەکانی کوردستانی عێراقی هەژاند، لە ئاکامدا بەسەدان ئینسان گیانیان 
بەختکردو بەهەزارانیش برینداو زەرەروزیانێکی زۆریش بە شوێنی 
نیشتەجێبوونی خەڵکی ئەو ناوچانە کەوت. ئیمە لە کاتێکدا پرسەو 

سەرەخۆشی بە کەس وکار و ئازیزانی ئەو قوربانیانە رادەگەیەنین و هیوای 
زوو چاکبونەوە بۆ بریندارەکان دەخوازین، هاوکات بانگەوازی سەرجەم خەڵکی 
                       ئازادیخوازو ئینسان دۆست دەکەین کە بەهانای خەڵکی ئەو ناوچانەوە بچن. 

  بۆپێشەوە
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لەسەر بنەمای ئاکامی 
 /٦ریفراندۆمی 

سیبتەمبەر گفتوگۆ لەگەڵ بەغدا بکرێت... دیارە گفتوگۆ لەگەڵ بەغدا و واڵتانی ناوچە لەسەر 
پرسی سەربەخۆیی بەبێ بەشداری کردەیی نوێنەرانی جەماوەری خەڵکی کوردستان و 
بەشاراوەیی هیچ رەسمیەتێکی نابێت... نۆرە نۆرەی بەشداری راستەوخۆی نوینەرانی جەماوەری 
خەڵک و کەسایەتیە سیاسیە دڵسۆزو  تێکۆشەرەکانی کۆمەڵگەی کوردستانە، نەک سەرانی 

 وابەستەی حزبەکان بە دەوڵەتەکانی ناوچەکەو باڵە دەسترۆشتوەکانی دەسەاڵت.    
ساڵەی دەسەاڵتدارێتی حزبی رابردووی کۆمەڵگەی  ٦٢ئەزموونی دەسەاڵتی جەماوەری:       

کوردستان، بەشەر و ئاشتیەوە، وە بەهەموو ئەلگۆکانیەوە تاقیکرایەوە... حکومەتی جیا جیای 
دووئیدارەیی، حکومەتی فیفتی فیفتی، حکومەت هاوبەش، حکومەتی زوربە، حکومەتی بنکە تەسک 
و بنکە فراوان... حکومەتی حزبەدەسەاڵتدارەکان بەجیاو حکومەت بە بەشداری حزبە 
ئۆپۆزیسێۆنەکان... هەموو ئەو ئەلگۆیانە نەک سەرکەوتوونەبوون و نەیانتوانی لەئاست 
سەرەتایی ویستی حکومداری و ئیدارەداندان بن، بەڵکە هەرکام لەم ئەلگۆیانە، بوونە مایەی 
قوڵکردنەوەی قڵشتی چینایەتی ناوازە لە دنیای ئەم سەردەمەدا، ژیانی شاهانەی و کۆشکی 
نۆشینی بیکۆتای نیعمەت و سامانی کۆمەڵگە بۆ کەمایەتیەکی حزب و بنەماڵە و مشتك 
سەرمایەدار و بازرگان، بەدوای خۆیدا هێنا و لەو بەرامبەریشدا ئۆردوی برسیەکان و هەژارو 
نەدارەکانی زۆرتر و زۆرتر کرد.  ئەم دەسەاڵتە هاوکات بوو مایەی نەهامەتی بەردەوام و 
خەمی گەورە هێنان، بێمافی و گرانی و هەژاری، تیرۆر و زیندان و سەرکوت، بیمافی کرێکاران 
و سەرکوتی نارەزایەتی جەماوەریییەکان، نەبوونی سەالمەتی شوێنی کار، قەسابی کردنی ژنان 
و دەستئاوەاڵکردنی میشک گەنیوی پیاوساالری بۆ کوشتاریان، خنکاندنی هەموو نەفەسێکی 
نەوەی نوێ و الوان، فرێدانی بەرهەمهێنەرانی پێشووی کۆمەڵگە خانەنشینان بۆ کەنار کۆمەڵگەو 
گوێنەدان بە ژیان و گوزەرانیان، سەرکوتی ئاشکرای ئازادی و ئازادیەکان و ئازادی کاری 
رۆژنامەگەری... دەستگرتن و پاریزگاریکردن لە کەلتوری پرتوکاو دواکەوتوانەی کۆمەڵگە، لە 
ئەخالقیات و داب و نەریت و ئایدۆلۆژیای دیلی هێنەرو تا دەست گرتن بە دین و کۆنەپەرستی 
دینی رەوتگەلی ئیسالم گەرایی نۆکەر، و سەرئەنجام تا کەم کردنەوەی موچەو سڕ کردنی لە 
ژێر ناوی پاشەوکەوتدا، لەگەڵ ویرانکردنی خزمەتگوزارییەکان و دارماندنی سیستەمی خوێندن 
و پەروەردە و تەندروستی... گۆشە بەگۆشەی دەسەاڵتی شکستخواردووی بزوتنەوەی 

و لە ئاکامی پشت بەستن بە جەنگ  ١٩٩١کوردایەتین... لە کۆتایشدا ئەم دەسەاڵتەی لەساڵی 
خوازی ئەمریکاو غەربدا، لەئاکامی دزینی بەری رەنجی راپەرینی خەڵکی کوردستاندا چوونە 

ساڵ، ئەمجارەیان هەر لە ژێر چەتری  ٦٢سەر کورسی دەسەاڵتی حزبۆکراتی و مافیایی، دوای 
خۆشباوەری بە ئەمریکا و غەرب و مل دانیان بەفدرالیزمی قەومی و تایفی حکومەتی عێراقیدا، 

 و زیاتریش... ١٩٩١کۆمەڵگەی کوردستانیان گێرایەوە بۆ ساڵی 
ئەم جۆرە لە حکومرانی و دەسەاڵتدارێتی، فاشلترین ئەزموونی نیشانی دنیا و لەپێشیشاینەوە 
خەڵکی کوردستان داو خەڵکی کورستانیش باجی ئەو دەسەاڵتە بە ئێسک و پروسکەوە دەدەن... 
دوای ئەو دەورە شکسخواردووە، نە ئەلگۆیان ماوە بۆ ئەزموونکردنی شکست و نە حزبێک لە 
خانەوادەی بۆرژاوزی کوردا دا ماوە بۆ  متمانە پیکردن و نەرێگەچارەیەکیشێان الیە بۆئەم 
دۆخە... کات کاتی ئەزموون کردنی دەسەاڵتێکی ترە، ئەزموونی دەسەاڵتی جەماوەری و خۆ 

 بەڕیوەبردن...
ئێستا کاتی ئەوەیە خەڵکی کوردستان، لەسەر ئاستی هەموو کارگەو کارخانەیەک هەموو 
ناوەندێکی خزمەتگوزاری و هەموو کوچەو گەرەکی هەموو شارو شارٶچکەکان، بە 
کۆبونەوەیان لە گۆرەپانی کارگەو ناوەندەکان و گەرەکەکان، نوینەری خۆیان لەژنان و پیاوان و 
دڵسۆزو جێمتمانەی خۆیان هەڵبژێرن و متمانەی بەرێوەبردنی کارگەو ناوەندو گەرەکەکانیان پێ 
بسپێرن و لە نوینەرانی هەڵبژێردراوی هەموو ناوەندە کرێکاریی و خزمەتگوزاریەکان و 
گەرەکەکان نوینەری سەراسەی شار هەڵبژیرن و بەرێوەچوونی شارو شارۆچکەو دیهات و 
گوندەکان لەسەر بنەمای ئەو هەڵبژاردنەنانە بکەنە ئەلگۆ... سامانی گشتی بگێرنەوە بۆ دەستی 
نوینەرانی هەڵبژیردراوی جەماوەری...  هیزی چەکدار و پێشمەرگە لە پارێزەری دەسەاڵتی 
حزبی و بنەماڵەوە بگۆرن بە هێزی بەرگری جەماوەری و لەناو خۆیاندا لەسەر بنەمای 
شارەزایی و لیهاتووی و خزمەت بێگویدانە ناسنامەی حزبی و بیروباوەرێ سیاسی لەهەموو 
ئاستەکاندا فەرماندەو لێپرسراوی جی متمانەیان هەڵبژێرن و مل کەچی هیچ فەرماندە و 
لیپرسراوە حزبیە بەزیوو تااڵنچی و خیانەتکارەکان نەبن.. چ لەسەر ئاستی کارگەو ناوەند و 
گەرەکەکان و تا ناو هیزەکانی سوپاو پێشمەرگە، هەرکاتیک زوربە ویستیان لە کۆبونەوەی 
جەماوەیدا بتوانن ئالوگۆر بکەن لەو کەسانەی لەئاست متمانەی جەماوەری ئەو شوێنەدا 
نەبوون... ئەو هیزی چەکدارە بە تەواوەتی ببێتە هێزی چەکداری و جەماوەری  بۆ بەرگری لە 
خواست و ویستی جەماوەری و بەرگری لە هەر هەرەشەیەکی سەرو جەماوەری لەخەڵکی 
کوردستان... هاوکات هەڵوەشاندنەوەی هەموو یاساو ریسا دژە ئازادیەکان و کۆنەپەرستەکان و 
جێگرتنەوەیان بە یاساو ریساو مۆدێرن و ئینسانی و جیگیرکردنی یاسای پێشکەوتنخوازانە، 
لەوانە یاسای کاری پێشرەوی کرێکاری، یاسای مافە فەردی و مەدەنیەکان، یاسای یەکسانی ژن 

 و پیاو، زامن کردنی ئازادی و ئازادییە سیاسییەکان... 
گرتنە بەری و ئەو ئەلگۆیە لەدەسەاڵتدارێتی بەو ناوەرۆکەوە لە یاساو ریسای ئینسانی 
پێشکەوتنخوازانە،، نەک هەر دەتوانی ئیرادەی جەماوەری بخاتەوە گەر، بەڵکو دەتوانی ئیرادە 
بەخش بێت بۆ ناوچە کێشەلەسەرەکانیش و هاوکاتیش دەتوانێ ببێتە هۆی راکیشانی پشتوانی و 
بەهرەمەند بوون لە هاوکاری بزوتنەوە ئینسان و دۆست و پێشکەوتنخوازەکانی ناوچەکەو دنیا 

 لە بزوتنەوە و دەسەاڵتی راستەوخۆی جەماوەری...    
“ رێبینی: ئەم سەر ورارە بەشێکە لە ورارێکی درێژرێو هەمەالیەنە لەژێێ ناوی    

ئۆکتۆبەر لەکام پێۆسەدا، هۆکارەکان، الیەنە دەرریێەکان، ئاکامەکان،  ٦١
 هەموو ورارەکە دەروانن لە پێگەی بۆپێشەوە، بخوێننەوە.“... رێگاچارە

 هاوڕێ گوڵزار حەمە درێژەیوتەیژمارە...
 بۆ هەمیشە ماڵئاوایی لێکردین... 

ەمۆۆرەره وۆۆ ووی اۆۆ  ۆۆ ار ڤنۆۆ  ١١بەرواری 
حەمەه ژنە ک م نیست و تیک شەری رێگۆ ی 
دنی یەکی ب شترو ک دری ح بی ک م نۆیۆسۆتۆی 
کرێک ریی ک ردست نه بە رووداوی سەیۆ ر،ه 
ای نی بەختکردو ب  وەمیشە چ وی لێک نۆ و 
ئۆۆێۆۆهەو وۆۆ وویۆۆیۆۆ ن و خۆۆێۆۆ ان و تەواوی 
 وۆۆۆۆۆ وچۆۆۆۆۆیۆۆۆۆۆ.ەکۆۆۆۆۆ نۆۆۆۆۆی  ۆۆۆۆۆێۆۆۆۆۆ ۆۆۆۆۆێۆۆۆۆۆشۆۆۆۆۆت   
و ووی ا   ار حەمە ژی نی لێ ان لێ  ب و لە 
خەبۆۆۆ ە لە دژی نۆۆۆیۆۆۆ امۆۆۆی  ا ۆۆۆهۆۆۆ نەی 
سەرم یەداری    یەکۆێۆک بۆ و لە رابەرانۆی 
کرێک ریی ک راەی ئەلریسەی ش ری سلێه نی  

و نەو،د،کۆۆ نۆۆی سۆۆۆەد،ی  ٠٨لە کۆۆ تۆۆ یۆۆی 
رابۆۆردووه کۆۆ دری حۆۆ بۆۆی کۆۆ مۆۆ نۆۆیۆۆسۆۆتۆۆی 
کرێک ریی عێراق و یەکێک لە ئۆیۆهۆ اکەران 

داه پ ش نیش چ و،ک  رابەرێکی کرێکۆ ریۆی و ١٩٩١ب و ب  دامە راندنی ئەو ح بە لەس  ی 
چ و،ک  وە س راوێکی ب وت.ەو،ی یەکس نۆیۆاۆ ا ی ژنۆ ن و وۆ وکۆ تۆیۆش و،کۆ  کۆ درێۆکۆی 
م ندونەن سی ح بی درێژ،ی بە خەب تی ک م نیستیدا    و ووێ ا   اره بە حەق اۆ  ۆ اری 
خەب تی ک م نیستی و ئی.س نی ب و    ای ن لەد،ستدانیشی خەس ر،تیۆکۆی رەر،بۆ ونەکۆراو،    
ئیهە لە ر اڵیی د ه نەو، سەرخ شی لە تەواوی خ نەواد،و کەس ک رو وۆ وویۆیۆ ن و وۆ ووێ 
 وۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ا  ەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆلۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆی ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  یۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  د،کەیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ    
 بەر و بەرێۆۆۆۆۆ ، یۆۆۆۆۆ دی خەبۆۆۆۆۆ تۆۆۆۆۆکۆۆۆۆۆ رانەی وۆۆۆۆۆ ووێ اۆۆۆۆۆ  ۆۆۆۆۆ اری ئۆۆۆۆۆ  یۆۆۆۆۆ  

 بۆپێشەوە

 بۆپێشەوە 
 کێێکاران، زەحمەرکێشان،الیەنگێانی وشەو دەنگی ئازاد! 

باڵوکێاوەی بۆپێشەوە، زمانی ریژ و پاراوی کۆمۆنیستی و ئازادیخوازی ئێوەیە، دەنگ 
و سەکۆی بزورنەوەی نارەزایەری سۆسیالیستیتانە، بەدژی نیزامی زاڵمانەی 
سەرمایەداری و سەکۆیەکی لێبێاوە  بۆ روبەروبونەوەی فکێ و رارەیاندنی دارزیوو 
فێیوکارانەی بۆرژوازی و بزورنەوەو رەورە سیاسی و فکێی و حزبییەکانی...بڵندرۆی 
بانگەوازی هاوچینەکانتانە بۆ هاوپشتی و هاوخەباری، وە دەنگ و مینبەری 
راستەقینەی ئێوەیە لەدژی هەر زوڵم و ستەمێک کە لە کۆمەڵگای سەرمایەداری 
ئێستادا، بەرامبەر ئێوە دەکێێ ... لەیەک وشەدا، بۆ پێشەوە،  سەکۆیەک و 
مینبەرێکە لە بەرەی شۆرشی کۆمەاڵیەری چینی کێێکاردا، بۆ ژێێوژورکێدنی دنیای 

 زاڵمانەی سەرمایەداری و دامەزراندنی کۆمەڵگایەکی سۆسیالیستی... 
بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانی  نەخشی چینایەری و ئەرکی پێناسەکێاوی خۆی 
سەرکەوروانە ببارە پێشەوە، لە هەواڵی نارەزایەییەکانتان، لە خۆپیشاندان و 
مانگێرن و خواستەکانتان، لە کێشەو ریێورێفتەکان و رێگێیەکانی بەردەم خەبات و 

 یەکگێروویتان، بەردەوام ئاراداری بکەن... 
ئەو هەوااڵنەی حزب و بزورنەوە 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 رااڵنی دەسەاڵت و کۆمپانیاکانیان، 
هەوڵی روندریژی دژ بەژنان و قوربانیەکانیان، هەواڵی پێشێلکاری ئازادیە 
سیاسیەکان، ئازادی رۆژنامەرەری و ئازادی مافە فەردی و مەدەنیەکان... بە ئێمە 
بگەیەنن... بۆپێشەوە، دەنگی سازش هەڵنەرێو سەکۆی راستبێژی و مەیدانێکی 
رێنگی ئێوەیە، لە پێناو دنیایەکی باشتێدا. لەهەر جێگاو رۆشەیەکی ئەم دنیایەن 
لەپەیوەندی بەردوامدابن لەرەڵیدا...ئەمەی خوارەوە ئەدرەس ئیمێڵی بۆ 

 پێشەوەیە...
bopeshawa@gmail.com  



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 15/11/2017(  16ژمارە )

دیمانە لەرەڵ بەشدار عەلی، نووسەر و رۆژنامەنووس... 
 سەبارەت بە هەرەشەی کوشتن

 لە ژمارەیەک نووسەرو رۆژنامەنووس 

 ئیرادەی مەحمودی ساڵحی
بە زنجیرکردن،  تیك ناشکێنرێ،  

 ئەو زنجیر شکێنە...

بۆ پێشەوە: هەواڵی هەرەشەکردن لەچەند رۆژنامەنووسێک 
 باڵوبۆتەوە، دەمانەوێت بپرسین تاچەند ئەم هەواڵە راستە؟

بەدیاریکراوی لەماوەی دوو رۆژدا،   بەشدار عوسمان:
لەرێگای نامەی مۆبایل و فەیسبوک یەک جۆر نامە بۆ شەش 
لە رۆژنامەنووس و چاالکوانی مەدەنی لەهەولێر دەنێردرێت 
و هەڕەشەی کوشتنیان لێدەکرێت، بەقسەی خۆیان وەکو 
سەردەشت عوسمان و لەنامەکەدا هاتووە ) ئەگەر بەردەوام 
بی لە قسەکانت چارەنووست لە چارەنووسی سەردەشت 

 عوسمان باشتر نابێت و دەت تۆپێنین ..!(
 بۆپێشەوە: ئەو رۆژنامەنووسانە کێن لە هەرەشەیان لێکراوە؟

ئەمانە کۆمەڵێک رۆژنامەنووس و بەشدار عوسمان: 
چاالکوان و هەڵسوراوی ئەکتیڤی ماف و ئازادییەکانی 
خەڵکن، دەورێکی بااڵیان هەیە لە ڕیکخستنی هەموو چاالکی 
و گردبوونەوە و خۆپیشاندان لەبەرامبەر هەموو ئەو 
پێشێلکارییانەی دەسەڵآتدارانی کوردستان بەرامبەر خەڵک 
دەیکەن، بەردەام لەگەڵ هاوکار و هاوپیشەکانیان لەهەوڵدان 
کە ڕووی راستەقینەی ئەو دەسەاڵتە باشتر نیشانی دنیا 

 بدەن.
 بۆپێشەوە: هۆکاری ئەو هەڕەشانە چییە؟  

لەئێستادا کە ئەحزابی کوردی و دەسەاڵتە بەشدار عوسمان: 
لەرزۆکەکەی کەوتۆتە لێژی و پشتیوانی نێودەوڵەتی و 
ناوچەیی لەدەستداوە بەهۆی دەرئەنجامەکانی ریفراندۆمەوە، 
پێگە و شوێن و مەکانەتی ئابوری و سیاسیان دابەزیوە 
،هۆکاری سەرەکی ئەو هەڕەشە و ترس و تۆقاندنە لەم 
کاتەدا بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ترسێکی زۆریان هەیە خەڵکی 
ناڕازی کوردستانیش لەناوەخۆ لێیان هەڵسن و کۆتایی 

 بەدەسەاڵتی داسەپاویان بهێندرێت لەهەولێر.
لە ئێستادا خەڵکی کوردستان لە وەزعیەتێکی زۆر خراپی 
ئابوری دەیگوزەرێنن و نەبوونی وبێ مووچەی دەستی 
خستۆتە گەردنی هەزاران خێزان و مناڵ و گەنج و پیر و 
پەککەوتەی کوردستان، لەمەالشەوە سەروەت و سامانێکی 
بێ شوومار لەبن دەستی چەند بنەماڵەیەکی دەست 
رۆیشتووی کوردستانە و ژیانێکی شاهانەیان بۆ خۆیان و 
مناڵ و نەوەکانیان دورستکردوە، بۆ ئەوان ئەو واقعە باش 
دەزانن کە خەڵک لەم دەسەاڵتە داسەپاوەی هەولێر چەندە 
نارازی و داخ لە دڵە بۆیە وەکو پیشەی هەمییشەییان 

ساڵی ڕابردوویان دەست بۆ تیرۆر و تۆقاندن و  ٦٢لەماوەی 
 دورستکردنی ترس لەکۆمەڵگە دەبەن.

ئەو هەڕەشانە بەشێکە لەکۆی دورستکردنی ترس و  
تۆقاندنەکانیان کە لەماوەی دوو هەفتەی رابردوو دەستیان 
بۆ بردووە، هێنانی چەکدار و هێزی ئەمنی و سەیارەی 
گەورەی جەنگی بۆ کوچە و کۆاڵنەکانی هەولێر و 
چاودێریکردنی خەڵک و ناردنی پەیام لەرێگای خزم و 
ناسیاوەکانیان لە ئاسایش و دەزگا ئەمنیەکان و چەندین 

 رێگای تریان بەکارهێناوە.
بۆپێشەوە: وەاڵمی ئەو رۆژنامەنووسانە بە هەرەشەکان 

 چییە؟
لەیەکەم کاردانەوە بەرامبەر ئەو هەڕەشە بەشدار عوسمان:   

بەرنامە بۆ دارێژراوە، ئەو شەش رۆژنامەنووس و چاالکوانە 
لەگەڵ کۆمەڵێک خەڵکی ئازادیخواز و نارازیتر لە شاری 

( وەکو وەاڵمێک بەم ٦١١٢\١١\٩هەولێر، رۆژی پێنج شەممە )

 هەڕەشانە لەسەر گلکۆ شێواندراوەکەی شەهیدی قەڵەم
سەردەشت عوسمان کۆبوونەوە و بەئامادەبوونی دەزگاکانی 
راگەیاندن پەیامی ئەوەیان دووپاتکردەوە کە )هەڕەشەکان 
ئێمە ناترسێنێت و بەردەوام دەبین لەسەر وتنی راستیەکان و 
لەسەر پەیامی ئازادیخوازی سەردەشت و رێگای ئەو 
دەگرینە بەر ئەگەر وەکو ئەوشمان لێبکەن بۆ هەر یەکێکمان 
شانازییە، هەروەها ئەوەیان چەندبارە کردوە واز لەکەیسی 
سەردەشت ناهێنن و دەبێت بکوژان و ئەوانەی لەپشتەوەی 

 تیرۆرەکەن ئاشکرا و دادگایی بکرێن ..!( 
بۆپێشەوە: دەبێ چ بکرێ بۆ سنوردانان بۆ بەرگرتن 
بەهەرەشەی بەردەوامی دەسەاڵت بۆسەر ئازادی و 

 رۆژنامەنووسانی ئازاد؟ 
تاکە رێگا بۆ کۆتایهێنان بەم وەزعیەتە پڕ بەشدار عوسمان: 

مەرگەساتەی ئێستای خەڵک، کۆتایهێنانە بەدەسەاڵتی 
داسەپاوی ئەو چەتە و مافیایانە کە هەر رۆژێک کارەسات و 
رۆژ رەشەیەک بۆ ئەو کۆمەڵگەیە دەهێنن و نان و ئازادی و 
ئەمنیەتی خەڵکیان بە بارمتە گرتووە، ئەویش تەنها رێکخراو 
بوونی خەڵک و کۆبوونەوەیانە لە دەوری یەکتر. هەڵوێستی 
پڕ لە جەرائەت و بوێری و بەرەنگاری ئەو کۆمەڵە 
رۆژنامەنووس و چاالکوانە و هاوپشتی و پشتیوانی خەڵکی 

 هەولێر و کوردستان بۆیان جێگای دڵخۆشیە. 
رێگایەکی ترمان لەپیش نەماوە، دەبێت شەقامیان لێ بگرین و 
لەدەوری یەکتر کۆببینەوە و جاڕی کۆتایهێنان بە دەسەاڵتی 
ئەو مافیایانە بدەین، ئەگینا نارەزایەتی بەتەنها بێ 
رێکخراوبوونی خەڵک، ناتوانێت رێگا لە مردنی منااڵن لە 
برسان و لەبێ شیری بگرێت و داهاتی تاالنکراویان لەژێر 
دەستی دەربهێنێت. توڕەیی خەڵک ناتوانێت بەر بە مەرگی 
پیر و پەککەوتە و نەخۆشێک بگرێت کە نەخۆشخانەکان 
خاڵیە لە سەرەتاترین پێداویستی پزیشکی، پرتە و بۆڵەکانی 
سەر تۆرە کۆمەاڵیەتیەکان ناتوانی جێژوانێکی ئارام و ئامن 
بۆ کچان و کوڕانی گەنج دابین بکات هەر دەەقەیەک 
کەرامەت و شەخسیاتیان لەژێر هەڕەشەی بەرپرسان و 

 چەکدارەکانیاندایە. 
  

مەحمود ساڵحی، هەڵسوراو و رابەری بزووتنەوەی کرێکاری و لە 
کەسایەتییە دیارەکانی خەباتی کرێکاری لە کوردستان، کە لەیەکێک 
لە نەخۆشخانەکانی شاری سەقز لە بەشی تایبەتی نەخۆشییەکانی 

گواسترایەوە بۆ  .دڵ دەست بەسەرو لەژێر چاودێریی پزیشکی دابوو
 زیندان.

بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی دەست بۆپێشەوە کەوتووە  ناوبراو 
نەخۆشی دڵی هەیە و لیدانی دڵی بە رێژەیەکی زۆر کەم بۆتەوە، 

 .دوای ئەوەی بە مێتودی "ئێکۆکاردیۆگرافی" پشکنینی بۆکراوە

مەحمودی ساڵحی هەردوو قاچی بە کۆت و کەلەپچە و زنجیر بە 
تەختی نەخۆشخانەکەوە بەسترابۆوە، و لەالیەن چەند چەکدار و 

ئەم مانگە  ١١مەئمورێکی ئیتالعاتەوە چاودێریی بەسەردا دەکرا، تا 
 کە برایەوە زیندان.

شیاوی ئاماژەیە کە مەحموود ساڵحی، گورچیلەیەکی لە دەست داوە 
و بەو هۆیەشەوە بەردەوام دەبێ لە ژێر چاودێریی پزیشکیدا بێت و 
"دیالیز"ی بۆ بکرێت. ئەم چارەسەرییە لە نەخۆشخانەیەکی تر ئەنجام 
دەدرێت و ناوبراو ناچارە لە بەینی نەخۆشخانەی دڵ ]لە ئێستادا[٥

 .گرتووخانەدا هاموشۆ بکات

رژێمی هاری سەرمایەو دژی کرێکاریی لە ئێران، دەیەوێت بە 
زیندانیکردن و هێرشی بەردەوام بۆ سەر رابەرانی کرێکاریی و 
نارەزایەتی جەماوەری، بەر بە خەبات و تێکۆشانی نەپساوەی چینی 
کریکار بگرێت... زیندانی کردنی مەحمودی ساڵحی و بە زنجیر 
بەستنەوەی و لەژێرچاودێری راگرتنی پۆلیسیدا،  بۆ چاوترسێن 
کردنی رابەرانی کرێکاریی تر و بەشێکە لە ماشینی سەرکوتی رژیمی 
هاری ئیسالمی سەرمایە... پێویستە بە هیزی یەکگرتوانەی چینی 
کریکار رژیمی هاری ئیسالمی ئیران ناچار بکرێت مەحمود سالحی 
ئازاد بکات... ژیانی مەحمود ساڵحی لە ئەستۆی دەسەاڵتی ئێراندایە... 
مەحمودی ساڵحی خەباتکاری پچراندنی زنجیرەکانی سەرمایەیەو بە 
زنجیر بەستنەوەی، ئیرادەی خەباتکارانەی ناشکێنرێت... ئازادی بی 

 قەیدو شەرت بۆ مەحمودی ساڵحی... 

  

 کۆمەڵگای کۆمۆنیستی یۆتۆپیا نییە، بەڵکو بەرئەنجام و ئامانجی
 خەباتی چینی کرێکارە لەدژی نیزامی سەرمایەداری... 
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  بەشێک لە وراری 

 وەررێێانی: هێمن خالیدڕۆب سوێڵ...   ""بۆچی دەبێت سۆشیالیست بیت

 (Socialist Appeal ) ڕۆب سوێڵ ئیدیتۆری
ی بەریتانی خوێندنەوەیەکی وورد بۆ قەیرانە 
هەنووکەیەکانی سەرمایەداری و گەشەکردنی 
نایەکسانی لە جیهانی ئەمڕۆدا و پۆتانسێڵ بۆ 
گۆڕینی ژیانمان بە پشت بەستن بە 
تەکنەلۆژیای مۆدێرن، دەکات. هەروەها ڕوونی 
دەکاتەوە کە بۆ دەبێت پەیوەندی بە خەباتی 
شۆڕشی سۆسیالیستیانەی گۆڕینی کۆمەڵگەوە 

 .بکەیت
ئێمە خاوەنی زیرەکی و عەقڵگەلێکین کە  "

ڕۆکێت دەنێرێت بۆ دوورترین هەسارەی 
کۆمەڵەی خۆر لێمانەوە )پلۆتۆ( هەروەها 
ماشێنی بێ شۆفێر دادەهێنین، کەچی هێشتا 
لەبەرامبەر چارەسەری کێشەو گرفتە 
ڕۆژانەیەکانمان دەستەپاچە و کڵۆڵین". ئەمە تا 
چەند ڕاست و ماقوڵە؟ سەیروسەمەرەکانی 
زانستی مۆدێرن سەرسوڕهێنەرن، بەاڵم 
ناتوانین خانووی تەواو دابین بکەین تا خەڵک 
بوەستێنین ناچارنەبن لەسەر شەقامەکان بژین! 
یاخود کاری شایستە و گونجاو بۆ گەنجان 
دابین بکەین. ئەمە کێشەیەک نیە تەنها 
ڕووبەڕووی ئەو واڵتانە بووبێتەوە کە لەڕووی 
سەرچاوەی سروشتی هەژار و دواکەوتوون، 
بەڵکو ئەو خەڵکانەی لە گاڵسگۆ و لەندەن و 
ساوپاولۆ و قاهیرەش دەژین ڕووبەرووی 
هەمان کێشەن. لەالیەکی ترەوە، بلیۆنێرەکانی 
هاوشێوەی دۆناڵد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا و 
هاوڕێ بزنسمانە سوپەر دەوڵەمەندەکانی لە 
لەندەن و شوێنەکانی تر، خاوەنی کۆشک و 
ئەپارتمانی ڕازاوە و یەختی پلەیەکی مەلتی 
ملیۆن دۆالری و کەلوپەلی هونەری کۆکراوەی 
بەنرخ و سوپایەک لە ماشێنی گرانبەهان و 
بەفڕۆکەی تایبەت بەدەوری جیهاندا 
دەخولێنەوە. هەروەها خاوەنی شۆفێری تایبەت 
و چەندەها خزمەتکارن کە لەهەموو کاتەکانی 
ڕۆژ و شەودا لەژێر فەرماندان. کۆبوونەوە و 
کەڵەکەبوونی سامانی زۆر و دەسەاڵت لە چەند 
دەستێکی کەمدا، بەڕاستی ژیانکوژ و 
تاقەتپڕوکێنە. بەتەنها هەشتاوپێنج لەو بلیۆنێرانە 
سەروەت وسامانیان لە کۆی سامانی زۆرینەی 
دانیشتوانی هەسارەکە زیاترە. لە لەکاتێکدا 
دەوڵەمەندەکان لە ڕێستۆرانتە ڕاقیەکان شەراب 
و ژەمی گرانبەها دەخۆن،، دایک و باوکە 
کرێکارەکان ژەمی مناڵەکانیان پێدابین ناکرێت 
تا بەبرسیەتی نەچن بۆ قوتابخانە. زۆرینەی 
خەڵکی ئاسایی لە ئێستادا ناچارن لەکاتی 
ناوەخت و دوورودرێژدا کاربکەن تەنها تا 
لەبرسا نەمرن، ئەویش ئەگەر شانسی تەواویان 
هەبێت لە دەسکەوتنی کارێک. لەکاتێکدا سوپەر 

دەوڵەمەندەکان سەرگەرمی ڕابواردن و 
کەیفخۆشین، لەوالشەوە نەخۆشی ئێسکەنەرمە( 

و ئیفلیجی و سیل  (D بەهۆی کەمی ڤیتامین
دووبارە لە شارە وێران و کاولەکانی 
پاشماوەی جەنگ دەردەکەونەوە. بەخێربێیت بۆ 

بەبێ  .!!!ناو کۆمەڵگای سەدەی بیست و یەک
ڕیتم یاخود ژیری لە کۆمەڵگاکەماندا) کۆمەڵگای 
گەشەی خێرای ئابوری و مایەپوچی( 
مانیفاکتۆرەکان سات لەدوای سات دادەخرێن 
یاخود " لەکاردەخرێن" و کرێکاران دەخرێنە 
سەر چارێتی ) خێر و سەدەقە( و چیتر 
کارامەیی و لێزانیان خوازراو نییە. کرێکارانی 
بێ ئیش چاودەبڕنە کارگە بەتاڵ و 
بێسوودەکان. ژمارەیەکی زۆری تریشیان بە 
مووچە و کرێی کەم خراونەتە سەر ئیشی 
پارت تایم، ئەمە وەک ئەوە وایە کە واڵت بە 
چەشنێک لە کارەساتی سروشتی وێران 
بووبێت. خەڵکی موحتاج و زەروورن، بەاڵم 
توانای کڕینی هیچیان نیە. ئەرێ عەقاڵنیەت لە 
کوێی ئەمە دایە؟ سازشکەر و بەرگریکارانی 
سەرمایەداری دەڵێن هیچ ئەڵتەرناتیڤێک بۆ ئەم 

 creative "" وێرانکاری داهێنەرانە
destruction  نیە و ئەمە تاکە ڕێگای

ئیشکردنی بازاڕە_ وەک ئەوەی داخستنی 
کارگەکان و دەرکردنی خەڵک لە کارەکانیان 
هاوشێوەی وەرینی چەند گەاڵی درەختێک بێت. 
ئەوان دڕێژەی پێدەدەن و دەڵێن بەاڵم ئەمە 
خەسڵەت و سروشتی مرۆڤە و هەروابووە ) کە 
ئەمە هیچ ڕاست نیە( و لەبەرئەمە لەداهاتووشدا 
هەمیشە هەروا دەبێت. ئایا ئەمە خەسڵەت و 
سروشتی مرۆڤە کە ببینی خەڵکی لە 
کەالوەکاندا ژیان دەگوزەرێن یاخود لەسەر 
شۆستە و شەقامەکان ملمالنێی مەرگ دەکەن، 
لەکاتێکدا ئەپارتمان و شوقەکان بەخاتری 
سەرمایەگوزاری چاوچنۆکانە چۆڵ و خاڵین؟ 
ئایا ئەمە سروشتی مرۆڤە کە ببینی خەڵک 
برسین، لەکاتێکدا جوتیاران پارەیان پێدەدرێت 

تا واز لە زەویە کشتوکاڵیەکانیان بێنن؟ ئایا 
ئەمە سروشتی مرۆڤە کە ببینی خەڵک تەنها 
لەبەرنەبوونی قودرەتی کڕینی دەرمان دەمرن؟ 
ئایا دەبێت وەک هەمیشە بەشێوەیەکی 
بەردەوام پێمان دەوترێت بە بەشی خۆمان 
ڕازی بین؟ بۆچی ناتوانین ژیانمان وا ڕێکخەین 
تا هەموو کەس لەو سامانەی کە هەیە 
سودمەند بێت لەجیاتی کەمینەیەکی خاوەن 
ئیمتیاز؟ خەڵکی تەواو مەشقپێکراو بەکارامەیی 
و لێزانی پێویستەوە هەیە تا گرفت و کێشەکە 
چارەسەر کەن، کە توانای ناردنی ڕۆکێتەکانیان 
بۆ ئەودیوی پلۆتۆش هەیە و دەتوانن کاری 
سەرسوڕهێنەر ئەنجام بدەن. لە ئێستادا 
بەشێویەکی ڕوون و ئاشکرا سەرچاوەی 
مرۆیی تەواو هەیە بەوانەشەوە کە چاریتی 
وەردەگرن. دروستکردنی خانووی تەواو تا 
خەڵک تێدا بژین دەبێت پرسێکی سەرەتایی 
بێت. بەس خولەکێک بوەستە! کۆمپانیاکانی 
 خانووبەرە و خاوەن زەویە تایبەتەکان

(private landlord )  بزنسمانن. ئەوان تا
قازانجێکی مەزن و چەوریان لە بیناسازی و 
دروستکردنی خانووبەرە دەست نەکەوێت، 
خانوو شوێنی نیشتەجێ بوون بۆ ئەوانە 
دروست ناکەن کە پێویستیانە. هەموو ئەوەی 
ئەوان الیەن گرنگ و سەرنجڕاکێشە بریتیە لە 
پارە پەیداکردن. قازانج نەبێ خانووش نیە. 
فاکتەکە ئەمەیە، تا خانووبەرە کەمتربێت لیستی 
چاوەڕوانی زیاتر دەبێت و نرخ بەرزتر 
دەبێتەوە و پارەی زیاتر پەیدادەکەن. لەم 
جیهانە بێسەروبەر و فەوزەویەدا، تا سەختی و 
ئازار زیاتر بێت ئەوا پارەی زیاتری لێ 
بەرهەمدێنن. بەدڵنیایەوە ئەوان بەشێوەیەکی 
ڕوون و ئاشکرا بەم شێوەیە دەریناخەن، 
لەجیاتی ئەوە هەوڵ دەدەن ئەو شتە بشارنەوە 
 .کە ئێستا دەگوزەرێت

قومارخانەی سەرمایەداری  
سەرمایەدارەکان ...ئەوانەی بەنزیکی خاوەنی 
هەموو شتەکانن، تەنها دڵبەست و حەیرانی 

پارە پەیداکردن... واقیعەن ئەوان  -یەک شتن
بەنزیکی هیچ کار ناکەن. زۆربەی 
سەرمایەگوزارە دەوڵەمەندەکان، بۆ 
سەرمایەگوزاری و چاودێری پارە کاشەکانیان، 
بەڕێوەبەر و ژمێریار بەکرێ دەگرن. بەاڵم هەتا 
ئەگەر کۆششی جدیش بکەن، لەڕاستیدا هیچ 
شتێک لە بەهای کۆمەاڵیەتیدا بەرهەم ناهێنن. 
سەروەت و سامانەکانیان لەکاری ئەوانیترەوە 
بەدەست دێنن. ئەوان بەهۆی کاری ئەوانی 
ترەوە خۆراک دەخۆن، پۆشاک دەپۆشن، لە 
مالەکاندا دەژین و لەبەرامبەریشدا هیچ 

نابەخشن. کرێکاران زۆر لەوە زیاتر بەرهەم 
دێنن کە لەبەرامبەردا وەک کرێ وەریدەگرنەوە، 
قازانجیش لەمەوە سەرچاوە دەگرێ. تەنها 
ئەوەندە وەردەگرن تا بگەنە کرێی داهاتوو. 
چەوسانەوەیەکی لەوچەشنە وەک سەدەکانی 
ناوەڕاست شەفاف و ئاشکرا نیە، کە سێرفەکان 
)ڕەعیەتەکان( بەزەبری هێز ناچاردەکران کاری 
خۆڕایی بۆ خاوەن زەویەکان بکەن، بەاڵم 
لەجەوهەردا هەر یەک شتن. سەرمایەدارەکان 
بە هەموو ڕێگایەک پارە پەیدادەکەن، بەاڵم ئەمە 
بە کاری کەمتر بەدەست دێنن. واقیعەن 
لەسەدەکانی پێشووتر سەرمایەدارەکان 
شتەکانیان بەرهەم دەهێنا، بەاڵم ئەمڕۆ بەبێ 
بەرهەمهێنانی هیچ شتێک تەنها شت دەیانەوێت 
بریتیە لە پارە پەیدابکەن. ئەگەر سەیرێکی 
لیستی دەوڵەمەندەکانی ڕۆژنامەی سەندەی 

بکەی دەبینی کە  ( Sunday times )تایمز
زۆربەی دەوڵەمەندەکان پارەکانیان لە میرات و 
مڵک و زەوی وزار و بیمە و بانک و 
خزمەتگوزاری دارایی و شتی لەم بابەتە، 
دەستدەکەوێت. لەڕاستیدا ژمارەیەکی زۆر 
کەمیان شت بەرهەم دێنن. ئەوان دراوەکان 
یاخود بۆندەکان دەکڕن و دەفرۆشن، تەنانەت 
مامەڵە بە بۆندە ئێکسپایەر و کۆنەکانیشەوە 
دەکەن. نا نەخێر، ئەوان ئەو بۆندانە لە گەراجی 
کۆنی ماشێنەکان یاخود مەیدانی سکرابچیەکان 
هەڵناگرنەوە! بەڵکو بۆندی دارایین لەالیەن ئەو 
دامەزراوانەوە دروست کراون کە بە ڕیسکی 
گەورە حسابیان بۆ دەکرێت، لەبەرئەوەی 

 doggy) بەشێکن لە قەرزە فێاڵویەکان
debts).  بازاڕی کااڵ و سەرمایە، هاوشێوەی

قوماری قومارخانەیە، بەداخەوە ژیانی ملیۆنان 
مرۆڤ بە هەڵدانی زاری ناودەستی 
ملیاردێرێکی شیکپۆشەوە پەیوەستە. ئەمە چ 
شێواوی و فەوزایەکە؟ لەڕاستیدا بۆ 
ملیاردێرەکان هەرگیز ناکرێت خەسارەت 
مەندبن، چونکە بۆ ئەوان مامەڵەکردن گرنگە 
نەک بەرهەمهێنان. ئەمەش ڕێک ئەو شتەیە کە 
پارە پەیدا دەکات. دەسکەوت و مڵکیەت و 
فرۆشتنی پشکەکان: تۆ ناوی بنێ، هەرشتێک 
بێت دەیکەن، هیچ بەالیانەوە گرنگ نیە چی 
دەفرۆشن و چی دەکڕن، هەتا چەکی کۆمەڵکوژ 
و وێرانکەریش بێت، ئەوان تەنانەت 
داپیرەکانیشیان بۆ پارە و قازانج دەفرۆشن. 
هەروەکو سەرمایەگوزارێکی بانکی دەڵێت 
"هەموو شت لەالیەن چڵێسی و چاوچنۆکیەکی 
بێ ئەندازەوە کە بزنسەکەمان فراوان دەکات، 

 "یەکالی بۆتەوە و بڕیاری لێدراوە
 

کۆمەڵگەی ئازادی کۆمۆنیستی کە لەسەر بناغەی هاوبەشی 
 هەمووان لە سەروەت و سامانی کۆمەڵگە، دامەزراوە...

 هەر ئەمڕۆ دەکرێ پیادە بکرێ... 
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بە رنامەیەکی هەفتانەی کەناڵی ئێن ئارری یە، کە هەرجارە بابەرێک بەرنامەی دووجار بیێ بکەرەوە 
هەڵدەبژێێێ  و چەند کەسێک بانگهێشتی بەرنامەکە دەکەن... دیارە زۆر دەرمەن کەسانی چەپ و کۆمۆنیس ، 

یان بێالیەن لەم بەرنامەیدا بەشداری دەکەن... بۆ پێکێدنەوەی ئەو بۆشاییە، ئێمە لەهەر ژمارەیەکی بۆ 
پێشەوەدا، بەشداری یەکێک لە رەوەرە رێنگەکانی بەرنامەکە دەکەین... را کۆمەڵگا بە بۆچوون و دیدی رێ 

 ئاشنا بکەین...
 

 ١/٦٦/١١٦٦لەم ژمارەیەدا وەاڵمی  ئەم پێسیارەی خوارەوە دەدەینەوە، رەوەرەی بەرواری  
 ئەم گۆشەیە عەبدواڵ مەحمود دەینووسێت     ئایا لەدانوستاندنی نیوان هەرێم و بەغدا کورد زیان دەکات؟          

 

سەرەتا من بە دووری دەزانم بەم زوانە هیچ 
دانوستاندن و گفتۆگۆیەکی سیاسی لە نێوان 
هەرێم و بەغدا رووبدات... هێشتا پرۆسەی 
جەنگ و کرین و فرۆشتن کردن بە پرسی 
خەڵکی کوردستانەوە لەالیەن نانخۆرەکانی 
سەرانی بزوتنەوەی کوردایەتی و بە تایبەتیش 
نان خۆرو خۆشخزمەتیەکانی قاسم سلیمانی و 
عەبادیەوە بەردەوامە... هیشتا عەبادی لە 
درێژەی غروری سەرکەوتنی سەربازی بەسەر 
داعشدا مەستی سەرکەوتنی ترە بەسەر 
ناسیونالیزمی عەرەبی سونی و هاوکات 
مەستی درێژەدانە بۆ هیرش بۆ سەرخەڵکی 
کوردستان لە ژێر ناوی ملمالنێێ و جەنگ 
لەگەڵ بەشێکی سەرانی بریار بەدەستی 

 پێشووی بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورددا.
سەرباری پێداگری و تەنانەت پاڕانەوەی 
سەرانی بزوتنەوەی کوردایەتی بۆ گفتوگۆ 
لەگەڵ بەغداو عەبادی، عەبادی و بەغدا خۆیان 

کردووە بە کەڕەی شەربەت و ئامادەنین بچنە 
ناو گفتوگۆیەوە... دیارە نائامادەیی بەغدا بۆ 
گفتوگۆ لەوێوە سەرچاوەی گرتووە کە هێشتا 
بەغدا دەیەوێت پرۆسەی هیڕشەکانی بە ئاکام 
بگەیەنێ و هیندەی تر سەرانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی لە گۆشەی تەنهاییدا رابگرێت و 
تەنانەت بەدووریش نازانرێت داوای 
بەدادگاکێشانی ژمارەیەکی زۆرێک لەسەرانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی بکات... بەو کارەی هەم 
دەتوانێت قڵشتی ناو خانەوادەی بۆرژوازی 
قوڵتربکاتەوە و هەم بۆ گفتوگۆکانی دەورەی 
داهاتوو روخسارو کاراکتەرە دەستەمۆکان و 
نزیکەکانی رابکێشیتە ناو گەمەی 

 دانوستاندنەکانەوە.
دەستپێکردنی هەر گفتوگۆیەک لەالیەن بەغداوە 

 ١٢بەندە بە قبوڵکردنی ئەمری واقعی دوای 
ئۆکتۆبەرەوە، لەکاتێکدا سەرانی ناسیونالیزمی 
کورد، ئەم دۆخە راگوزەرو خێرا دەبینن و 

ئۆکتۆبەر  ١٢دەیانەوێت لەسەر بنەمای پیش 
بچنە ناو کایەی گفتوگۆکانەوە. هەر ئەوەش لە 
ئیستادا یەکێک لە گرفتە سەرەکیەکانی نێوان 
بەغداو هەولێرە و بەغداد دەیەوێت، سەرانی 
بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد تێبگەن کە 

ئۆکتۆبەر، جیگر و قابیلی  ١٢دۆخی دوای 
گەرانەوە نییەو مێزی گفتوگۆ لەسەر زەوینەی 

ئۆکتۆبەردا  ١٢هاوسەنگی هیزی دوای 
 دادەنێن...

ئۆکتۆبەر و  ١٢بێگومان هەلومەرجی دوای 
رۆژانی دواتری هیچ کارتێکی سەنگینی 

بەدەست سەرانی بزوتنەوەی کوردایەتیەوە 
نەهێشتۆتەوە، تا بەدەستیەوە بگرن و لە 
گفتوگۆکاندا مامەڵەی پێوەبکەن... زوربەی 
کیڵگە نەوتییە سەرەکیەکان کەوتونەتەوە 
دەست بەغدا، نەک هەر هەموو ناوچە 
ناسراوەکان بە کێشەلەسەر کەوتونەتەوە 
دەست بەغدا بەڵکو واوەتریش رۆشتوون، 
هێشتا ناوچە زۆر ئارام و کوردنشینەکان 
لەژێر زەبری هەرەشەدان، کۆنترۆڵی 
فرۆکەخانەکان، و زوربەی هەرەزۆری دەروازە 
سنوریەکان... لەدەستی دەسەاڵتی هەرێمدا 
نەماون... هیزی پێشمەرگە کە پێشتر بەداعش 
شکێن!! و قارەمانی روبەرووبونەوە!! 
هەوڵدەدرا بناسێندرێن... بەشیکیان بە بەسات و 
سەودا شکۆیان شکێنراو توشی ملشکاندن 
هاتن و بەشیکیان بێ تەقەو و بێ هیچ 
بەرگریەک لە بەرامبەر هیزو سوپای بۆش و 
حەشدی شیعی هیج لەباردانەبوودا، رایانکرد... 

بەکۆتاییهاتنی جەنگی سەربازی دژی داعش 
ئەو پشتیوانییە نافەرمیەی ئەمریکاو غەربیش 
بۆ بزوتنەوەی کوردایەتی کۆتایی هاتووە... 
وەزعی بێ موچەیی و تورەیی نەفرەتی 
جەماوەری لە دەسەاڵتی حزبۆکراتی هەریم و 
قوڵبونەوەی قڵشتی نیوان هاواڵتیان و 
دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی... پشتیوانی 
جەماوەری لەم دەسەاڵتە بە کۆتا گەیشتووە... 
هەموو ئەوانە لەدەستی سەرانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی دەرهاتوون و تاکە کارت و 
دۆسیەیەک چییە بەدەستیانەوە نەماوە، تا 
هەرەشە یان بیکەنە گوشار بەسەر بەغداوە لە 

 گفتوگۆدا...
شتیك کە بەشیک لەسەرانی بزوتنەوەی کورد 
و بەدەستیەوە دەگرن، دەستوری سیناریۆی 
رەش و دەستور تایفی و قەومییە... دەیانەوێت 
دەستور بکەنە مەبنای گفتوگۆکان و هەر 
ئەویش بکەنە گێرانەوەی بەشیک 
لەدەسەاڵتەکانیان بۆ هەرێم... بەاڵم ئەو 
جەنابانە لەوە حاڵی نابن یان نایانەوێ حاڵی 
بن... کە دەستوری عێراق، لە هاوسەنگی 
هیزێکی تایبەتدا نووسراوە... لە کاتێکدا 
نووسراوە کە رەوتی بااڵ بەدەستی ئیستای 
ئیسالمی شیعی لە پێگەیەکی الوازترو 
بزوتنەوەی ناسیونالیستی لە پیگەیەکی بەهێزتر 
لە دۆخی ئیستادا بوو... لە ئیستادا کە 
هاوسەنگی هیزی نیوان ئەو دوو بزوتنەوەیە 
پێچەوانە بۆتەوە، و رەوتی ئیسالمی سیاسی 
شیعی بەهیزتر و پیگەی دەسەالتی 

ناسیونالیستی کورد لەوپەری الوازیدایە، 
رەوتی ئیسالمی سیاسی شیعی نایەوێت بەپێی 
دەستور بچیتە گفتوگۆکانەوەو دەیەوێت بە پێی 
بااڵنسی ئەمری واقعی ئیستا مامەڵە بکات... 
تەنانەت ئەگەر بۆیان بکرێت پرسی 
هەموارکردنەوەی دەستور دەهێنە گۆرێ و 
خودی هەموارکردنەوەی دەستوریش دەبێتە 
دۆسیەیەکی گفتوگۆی دەورەی داهاتوو... دیارە 
هەمواری دەستوریش لە دۆخی عێراقی تایفی 
و قەومیدا ناتوانرێت بە قازانجی خەڵکی 
کوردستان و سەرانی بزوتنەوەی کوردایەتیش 
بێت... دیارە ئەوە ئەگەر دەستور کەسێک 

 مایەی لەسەر دابنێت..، 
ئەوەی کە بەغدا هەوڵی بۆ دەدات ئەوەیە کە 
دەسەاڵتی هەریم و سەرانی ئەو هەریمە ببنە 
موچەخۆری بەغدا و رۆڵی دەسەاڵتی بەغدا و 

 لەهەریمدا بەپێی ئەجندای ئەوان بگێرن... 
تا ئەو جێگایەی بە ریفراندۆم دەگەرێتەوە، سڕ 

کردن و پاشەوکەوتکردنی لەالیەن دەسەاڵتی 
بۆرژوازی کوردەوە... ناتوانێ کۆمەک بە 
گێرانەوەی پیگەی بزوتنەوەی ناسیونالیستی 

 ئۆکتۆبەر...  ١٢بکات بۆ بەرواری پیش 
تا ئەو جیگایەش بە هەڵوەشاندنەوەی ئاکامی 
ریفراندۆم دەگەڕێتەوە کە بەغدا وەکو پێش 
مەرجی دەست پێکرنەوەی گفتوگۆ باسی 
دەکات... کارتێکی فریوکارانەیە بۆ رەوایەتی 
دان بە هیرش و ملهوریەکانی خۆی و 
کاریگەری نابێت لەسەر ئاکامی هیچ 
گفتوگۆیەک... ریفراندۆم و ئاکامی ریفراندۆم 
هەنگاویكی گرنگ و تەکاندانی دەسەاڵتی بەغدا 

 و دەوڵەتەکانی ناوچەکە بوو           
وە نواندنی ئیرادەیەک بوو... حکومەت و 
پەرلەمانی هەریم یان دادگای فیدرالی لەباری 
یاساییەوە ناتوانێت ریفراندۆم 
هەڵبوەشێنێتەوە... تەنها ئەو کاتە نەبێت کە 
دووبارە پەرلەمان بریار لەدوبارەکردنەوەی 
ریفراندم بدات، لەهەموو ئەو شوێنانەی 
ریفراندۆمی تیادا بەڕیوەچووە وئەمجارە دەبێ 
دەنگی نەخێر سەربکەوێت تا رەوایەتی ئاکامی 
ریفراندۆمی پێشوو هەڵبوەشێنێتەوە... دیارە 
ئەوەش پیگەی دوبارەی دەسەاڵتی 
ناسیونالیستی ناگێڕێتەوە بۆ دۆخی پێشوو... لە 
حاڵەتی دووبارە کردنەوەی ریفراندۆمدا ئەگەر 
دەسەاڵتی سیاسی بزوتنەوەی کوردایەتی 
بانگەوازو پێشنیاری دەنگی نەخیر بکات بۆ 
خەڵکی کورستان لە ئیستا ریسواتر دەبێت لە 
ناوخۆی هەرێم و لە بەغداش ناتوانێت هیچ 

بپچرێت... وە برنەوەی دەنگی بەڵی کە دووبار 
پێشبینیکراوە، دەبێتە خاڵێکی وەرچەرخانی 
گەورە کە گورزێکی کوشندە هەم لەدەسەاڵتی 
بۆرژوازی کورد دەدات و هەم دەبێتە کارتێکی 
بەهیز بەدەستی هیز و جواڵنەوەی تازە 
پێگرتووی لەدژی دەسەاڵتی ناسیونال ئیسالمی 
سیاسی شیعی لە عێراقدا و لەسەر ئاستی 
ناوچەکەو دنیاش دەتوانێ پشتیوانی دەستەبەر 

 بکات...
ئەوانەی الیان وایە لە کورت مەودادا، 
بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد دەتوانێت 

 ١٢یان پێش  ٦١١٢بگەڕیتەوە بۆ دۆخی 
ئۆکتۆبەر... لە خەوێکی قوڵ و لە 
بیرکردنەوەیەکی جامدان... ئەو هەلومەرجەی 

ئۆکتۆبەردا هاتۆتە ئاراوە،  ١٢بەدوای 
ویستگەیەکە بە تایبەتمەندی و کات و زەمانی 

و  ١٩٢١خۆیەوە، هاوشێوەی شکستی ساڵی 
شکستەکانی تری بزوتنەوەی ناسیونالیستی 
کوردییە... هێزی تازەو ریزبەرستنی تازەی 
بزوتنەوە کۆمەاڵیەتی یەکێک لە 
دەرهاویشتەکانی دەورەی داهاتوو دەبێت، 
پێشرەوی هەرکام لەو بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتیانەیە دەتوانێت مۆری خۆی 
لەدەورەی داهاتوو بدات و پەیوەندی نیوان 
هەریم و بەغدا ساغ بکاتەوە جا ئەوە چ 
بەگەرانەوەی بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد 
بۆ باوەشی بەغداو ناوەند بێت یان بە 
جیابوونەوەی کوردستان و پیکهاتنی واڵتێکی 
سەربەخۆ... یان کەنارخستنی بزوتنەوەی 
ناسیونالیستی کورد بێت. لە دۆخی ئیستادا 
بەهێزترین کارت بەدەستی خەڵکی 
کوردستانەوە، پێداگرییە لەسەر سەربەخۆیی و 
ئەگەر تەنها چوار پارێزگاکەی هەریمیش بێت 
لەسەرەتادا، دەتوانێ دۆخەکە ئاوەژووبکاتەوە 
و گورز لەدەسەاڵتی بەغداو واڵتانی 
کۆنەپەرست و درندەی ناوچەکە بدات... دیارە 
سور بوون لەسەر سەربەخۆیی پێویستی بە 
ئامادەکاری و لەمەیداندابوونی جەماوەری 
شەقام و رێکخراوبوون و چەکداربوونی گشتی 
و ئیرادە نواندنی بزوتنەوە پێشکەوتنخوازەکان 
هەیە،... دەستبردن بۆ دامەزراندنی دەسەاڵتی 
جەماوەری لە جێگای دەسەاڵتدارێتی 
شکستخواردووی بزوتنەوەی کوردایەتی، 
هەنگاوێکی گرنگ و چارەنووسازە بۆ ئەوەی 
پرۆسەی سەربەخۆیی تەکان پێبدات و دەستی 
بزوتنەوەی کوردایەتی بە کایەکردن بە پرسی 

 خەڵکی کوردستانەوە کۆتایی پێ بهێنێت.    
 

 

لە دۆخی ئێستادا بەهێزترین کارت بەدەستی خەڵکی کوردستانەوە، پێداگرییە لەسەر سەربەخۆیی 
و پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ، ئەگەر تەنها چوار پارێزگاکەی هەرێمیش بێت لەسەرەتادا، 
دەتوانێ دۆخەکە ئاوەژو بکاتەوە و گورز لەدەسەاڵتی بەغداو واڵتانی کۆنەپەرست و درندەی 

 ناوچەکە بدات...
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 تەاڵق و کێشەکانی دوای تەاڵق، بۆ ژنان لە سیستەمی ئیسالمیدا... 
 نووسینی: هەتاو عەبدواڵهی

تەاڵق دەستەواژەیەکی ژینگە ناسی و 
تەندروستییە کە لە کۆمەڵناسیدا بەکار 
دەبردرێ، بە ماناو دەربرینێکی وردتر دەتوانین 
بڵێین خەسارناسی یان پاتۆلۆژیە. ئەم 
دەستەواژە ئاکامی شوبهاندنی کۆمەڵگەی 
مرۆڤی بە لێکۆڵینەوەو پشکنینی پرسە 
کۆمەاڵیەتییەکانی وەکو پرسەکانی ژینگەیە. 
خەسارناسی کۆمەاڵیەتی لە پەیوەندیی لەگەڵ 

و  و پشێویەکانی کۆمەڵگە و باڵوی پرش
هەڵسوکەوتێک ورددەبێتەوە کە ئاسایی نیەو 
رێژەی لە بەراورد لەگەڵ حەشیمەت زۆر 
بەرزەو لەم بارەوە شرۆڤەی پێویست دەکرێ 
بۆئەوەی دەرکەوێ، هۆکاری لە ناو چوونی 
بایەخە کۆمەاڵیەتییەکان چیە و بۆچی ئامانجە 
تاکەکەسیەکان گۆڕانیان بەسەر داهاتووە و 
بەرەو ئاقارێکی دیکە هەنگاو هەڵدەگرن. دەبێ 
بوترێ زۆربەی کۆمەڵگە هەنووکەیەکان لەگەڵ 
دیاردەی تەاڵق دەستەو یەخەن بەجۆرێک کە 

و تاکەکەسی خستۆتە  ژیانی کۆمەاڵیەتی
و  مەترسیەوە. لە روانگەی کۆمەڵناسان

پسپۆڕانی ئەم بوارە، پرسە کۆمەاڵیەتییەکان 
بارودۆخێکیان خۆڵقاندووە کە دەتوانرێ وەک 
مەترسیەکی جیددی بۆسەر رێورەسمی ژیانی 
تاکەکانی کۆمەڵگە بە ئەژمار بێ کە زۆر جار 
مرۆڤ بەدوای رێگەچارەی گونجاو بۆ 
خاشەبەر کردنیان دەگەرێ. زۆر جار 

و  مەودایەکی بەرین لە نێوان ئارمانەکان
حەقیقەتی کۆمەاڵیەتی دێتە ئاراوەو هەر ئەو 
هێزانەی کە ئاوها بارودٶخێک دەخوڵقێنن جا چ 

و چ کۆمەڵگە دەبێتە هۆی پێکهاتنی  مرۆڤ بێ
و ئەندامانی کۆمەڵگەش  کێشە کۆمەاڵیەتییەکان

لەم پەیوەندیەدا دژکردەوە نیشاندەدەن. 
و چۆنیەتی ئەم دژکردەوانە بەپێی  گرینگی

یاسای کۆمەڵناسی زۆرتر لەرێگای کاریگەری 
و دامەزراوەو  ستراکتۆرە کۆمەاڵیەتییەکان

بایخەکانیانە. بە تێروانینێکی تر دەتوانین بڵێین 
دا کێشەو پرسە  لە کۆبەندیەکی گشتی

و زانستییان  کۆمەاڵیەتییەکان بواری هزری
و  هەیە. کێشەکانی مرۆڤ بە کەسایەتی تاکەکان

دەورووبەریانەوە لکاوە، بەاڵم کێشە 
کۆمەاڵیەتییەکان پرس گەلێکن لە الیەک 
پەیوەندیی راستەوخۆیان بە بارودۆخی 

و ژیانی مرۆڤەکانەوە هەیە، لە الیەکی  تایبەت
و دامەزرانی  دیکەوە پەیوەندیی بە بارودۆخ

کۆمەڵگەو چۆنیەتیی دروستبوونی کۆمەڵگەوە 
هەیە. لە راستیدا تاکەکانی کۆمەڵگە هەست 
بەوە دەکەن بایەخە کۆمەاڵیەتییەکانی کە 

گرینگی تایبەتییان هەیە لەبەر چاو ناگیرێ، 
یان بە وتایەکی تر کەوتۆتە مەترسییەوەو لە 

دا قەیرانی کۆمەاڵیەتی لێدەکەوێتەوە.  کۆتایی
و پسپۆرانی بواری  زۆربەی خاوەن ڕایان

خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان لەسەر ئەو بڕوایەن 
تەاڵق کاتێک دەکرێ وەک خەساری 
کۆمەاڵیەتی سەیری بکرێ کە لە نێونجی 

و بە رێژەیەکی زۆر خێرا  رێژەی خۆی تێپەڕێ
و  بەرز بێتەوەو سنوورەکان ببەزێنێ. بۆ زانین

لێکۆڵینەوەی ئەم بوارەش رێژەی تەاڵق لەگەڵ 
رێژەی هاوسەرگیری بەراورد دەکرێ، ئەگەر 
رێژەی تەاڵق لەچاو رێژەی هاوسەرگیری 
بەرزتر بێ وەک خەسارناسی کۆمەاڵیەتی 

و دێتە نرخاندن. تەاڵق  ناوی لێدەبردرێ
هۆکاری جۆراو جۆرو بەرباڵوی هەیە، ناسینی 
هۆکارەکانی تەاڵق دەتوانێ شوێندانەری 
ئەرێنی لەسەر کەمکردنەوەی هەبێ. هۆکاری 

و کێشە نەفسییەکان پەیوەندی  دەروونی
راستەو خۆیان بە دیاردەی تەاڵقەوە هەیە کە 
ئێمە هەوڵ دەدەین لێرەدا چەند نموونەیەکیان 

 .بخەینە روو
 گەیشتن: لێک تێ نە

کاتیك ژن و پیاو لێک تێنەگەن و جیاوازی 
بیرو بۆچوونیان هەبێ تا رادەیەکی زۆر لێک 
دوور دەکەونەوەو بە بچووکترین بیانوو 

دا دوای  کێشەکانیان سەرهەڵدەداو لە ئاکام
 .شەرو تێکهەڵچوونێکی زۆر لێکجیا دەبنەوە

لەو واڵتانەی کەسیستمی حوکمڕانی دیکتاتۆری 
پیاو هەر کاتێک مەیلی  یان ئیسالمیان هەیە 

و بیهەوێ دەتوانێ ژنەکەی تەاڵق  لەسەر بێ
بدات، بەاڵم ئەمە لە حاڵێکدایە ژن هەر کاتێک 
بیهەوێ تەاڵق وەربگرێ، دەبێ هێندێک بەڵگە 
بۆ دادوەر بخاتە روو تا بەڵکو بتوانێ مارەیی 

و بژێوی ژیانی خۆی پێ دابین بکات  وەربگرێ
کە ئەمەش دەگەرێتەوە بۆئەوەی لەو واڵتانەدا، 

ی  زۆربەی ژنان بەشێوەی پێویست لە پرۆسه
و لە  دا بەشدار نین و سیاسی واڵت ئابووری

و ئەم بڕە  بواری ئابووری سەربەست نین
مارەیە دەتوانێ پشتیوانێک بێ بۆ دابینکردنی 
هێندێک لە پێداویستییە سەرەتاییەکانی ژیانیان. 
بە بڕوای من ژنان لەرێگەی مارەکردن وەک 

و هەر ئەوەشە  کااڵیەک بە پیاوان دەفرۆشرێن
وایکردووە پیاو وەک مڵکی خۆی سەیری 

و هەر جۆرە  جەستەو رووحی ژن بکات
توندوتیژیەک بۆسەر ژن لە الیەن خۆیەوە بە 
رەوا بزانێ. لە واڵتانی ئیسالمی کە یاسای دژە 

ئەگەر ژن بیهەوێ تەاڵق وەربگرێ،  ژن حاکمە 
دەبێ لە هەموو مافەکانی تەنانەت مناڵەکانیشی 

 " .دەست بکێشێ
 هۆکاری ئابووری

پرسە ماڵی و ئابوورییەکان یەكێک لە 
سەرەکیترین هۆکارەکانی سەرهەڵدانی تەاڵقە، 
بەڕای زۆربەی تاکەکانی کۆمەڵگە نەبوونی 

و شوێندانەرترین  پشتیوانیی مادی گەورەترین
هۆکاری تەاڵقە، لێرەدا پێویستە ئاماژە بەو 
خاڵەش بکەین لە ژیانێکی هاوبەشدا ئەگەر 

و پیاو دەتوانن بە  خۆشەویستی حاکم بێ ژن
النی کەمی پێداویستییەکانی ژیان بەیەکەوە 
ژیان بەرنە سەرو بە دوو قٶڵی کێشەکانیان 

  ماڵه ی بنه ر شیرازه گه اڵم ئه چارەسەر بکەن، به
  سێک به مای پێویستیی مادی که ر بنه سه له
ژیانێکی   وه زرێ، ئه دابمه  وه سێکی دیکه که
ساسی  ر ئه سه و بێگومان له ندروست نیه ته
بێ  ده  ، بۆیه زراوه دامه  نه ک الیه ندیی یه وه رژه به

و  رپرسیار بێ دا به  ندیه یوه م په سیستم له
کانی ناو  باری کار بۆ تاکه لی له بتوانێ هه

 .و پشتیوانیان لێبکات خسێنێ ڵگە بره کۆمه
 نەخۆشی دەروونی

کاتێک یەکێک لە هاوسەرەکان لە بواری 
دەروونییەوە تەندروست نیەو نەخۆشە، دەبێتە 
هۆی پێکهاتنی توندو تیژی لەناو بنەماڵەو ئەم 

 .و هەڵدەوەشێ ژیانە زۆر زوو لێکدەترازێ
 مادەی سڕکەر

یەکێکی تر لەو هۆکارانەی کە شوێندانەری 
زۆر نێگەتیڤی لەسەر دیاردەی تەاڵق هەیە 

و  تووشبوونی ئەندامانی بنەماڵە، بەتایبەتی ژن
پیاو بە مادەی سڕکەرە چونکە کەسانی 
تووشبوو بەردەوام بە دوای دابینکردنی ئەو 

و بەرپرسیارێتیان  و سۆز و هەست مادانەوەن
و ئەمە دەبێتە هۆی رووخانی شیرازەی  نامێنێ
 .بنەماڵە

 زەماوەندی زۆرە ملێ
و  زەماوەندی زۆرە ملێ کە لەسەر خواست

و تەنیا بەهۆی  ویستی ژن یان پیاو نەبێ
ویستی ئەندامانی بنەماڵە )دایک، باوک، برا،خاڵ 

 و هتد( بێ.
 بالغ نەبوون

باڵغ نەبوون پێکهێنانی ژیانی هاوبەش لە ژێر 
و تەنیا بەهۆی  ساڵ ١١تەمەنی 

خۆشەویستییەکی روکەش و لە رووی سۆزی 
دەروونی کە دوای ماوەیەکی کورت پەشیمانی 
لێدەکەوێتەوەو دەبێتە هۆی تەاڵق کە ئەمجۆرە 
زەماوەندانە لە ئێران رێژەی زۆر بەرزە. 
چاوەروانی لە رادەبەدەر هەنووکە سەرمایەو 

و  مادیات خۆی خستۆتە ناو هەموو کەلێن
و پیاو بۆ  و ژن قوژبنێکی ژیانی تاکەکان

دەستەبەری پێداویستییەکانی ژیانێکی تا 
و ماندوو بوونێکی زۆر  رادەیەک خۆش، هەوڵ

و دواتر بەهۆی ئەم ماندوبوونە کەم  دەکێشن
کەم لێک دوور دەکەونەوەو لەناو ماڵەکانیان 

دا لێکجیا  و لە کۆتایی هەست بە ئارامی ناکەن
دەبنەوە. چاولێکەری و بەراوردکردنی ژیانی 
خەڵکانی دیکە لەگەڵ ژیانی خۆت کە پێی 
دەوترێ چاولێکەری لەم جۆرەدا کەسی 
بەرامبەر هەست بە دارووخان دەکات، بۆیە 

و ئارامی نابینێ. دەبێ  لەناو بنەماڵەکەی هێمنی
بڵێین کە هۆکارەکانی سەرهەڵدانی تەاڵق لە 

و ناتوانین لە دوو  کۆمەلگە زۆرو بەرباڵون
تویی ئەم بابەتەدا باسی هەموو الیەنەکانی 
بکەین وەکوو )توندو تیژی لەناو بنەماڵە، 

و مەودای  جیاوازیی کەلتووری، جیاوازی
زۆری رادەی تەمەن، پێکهێنانی ژیانی دووبارە، 
دڵپیسی )غیرە(، دەستێوەردانی کەسانی 
دەورووبەر لە ژیانی هاوبەش، نەبوونی 
خۆشەویستی، سیستمی پیاوساالری، نەبوونی 
مەتمانە، زۆرداری، بەچاوی مڵک چاو لە ژن 
کردن و هتد.... چاولێکردنی نالەباری کۆمەڵگە 
لەو ژنانە. ژنانی تەاڵق دراو لە کۆمەڵگە 

دەکەونە پەراوێزەوەو بە چاوێکی سووک 
و بەردەوام دەکەونە بەر  سەیریان دەکرێ

لۆمەو تانوتی ئەندامانی بنەماڵەو هتد... کە ئەمە 
ئازارو کێشەکانیان زیاتر دەکات. لە دادگای 
واڵتانی ئیسالمی و دواکەوتوو دوای تەاڵق 
مەرجەکانی تایبەت بە دابەشکردنی دارایی بە 

و دارایی بە  کەمی لەبەر چاو دەگیرێ
شێوەیەکی عاداڵنە لە نێوان هاوسەرەکان 
دابەش ناکرێ، بەڵکوو زۆرتر بە پیاو دەدرێ. 
یەكێک لەگەورەترین کێشەکانی ژنان دوای 
تەاڵق وەئەستۆ گرتنی بەرپرسیاریەتی منداڵە 
کە ئەگەر ژن بیهەوێ مناڵەکانی وەربگرێ، 
دەبێ دەست لە هەموو مافەکانی خۆی بکێشێ. 
ئەمە لە حاڵێکدایە کە دوای چاو پۆشی لە 

و ژن ژیانی دووبارە  مافیش ئەگەر بێت
پێکبێنێ، دەبێ مناڵەکەی رادەستی 
هاوسەرەکەی یا خود بنەماڵەی هاوسەرەکەی 
بکات. ئەمانەی کە باسمان کرد بەشێکی 
بچووک لە هۆکارەکانی سەرهەڵدانی دیاردەی 
تەاڵق لە کۆمەڵگە بوون، بەاڵم لێرەدا 

و کێشەکانی دوای  دەمانهەوێ باسی تەاڵق
 تەاڵق لە سیستمی دژە ژن و دواکەوتوو بکەین 
ئازارو کێشە دروستکردن لەالیەن هاوسەری 

 پێشوو...
تەاڵقیش ژنان   زۆر جار بینراوە تەنانەت دوای

لە الیەن هاوسەری پێشوویانەوە دەکەونە بەر 
و  و تەنانەت دەکوژرێن هەرەشەو توندو تیژی

و  یاسا بەشێوەی پێویست پشتگیری ژن ناکات
زۆر جا پشتیوانی لە پیاو دەکات. ژنانی تەاڵق 
وەرگرتوو لە کۆمەڵگەی پیاو ساالری و 

کێشەی جۆراوجۆریان بۆ دەخوڵقێ.  ئایینی 
ژن ئەگەر بیهەوێ لەگەڵ بنەمالەکەی ژیان 
بکات دەکەوێتە پەراوێزەوەو ئازارەکانی زیاتر 

و ئەگەریش بیهەوێ بەشیوەی سەربەخۆ  دەبێ
و سەربەست بێ، لەالیەن بنەماڵەو  ژیان بکات

و هەروەها  کەسانی دەوروبەر ئیزنی پێ نادرێ
لە کۆمەڵگەش جێی نابێتەوەو بەهۆی ئەوەی 

و هەزاران کێشەو  تەنیایە خانووی پێ نادرێ
کۆسپی دێتە سەررێ کە ئەمە دەگرێتەوە بۆ 
بیرکردنەوەی سەقەتی کۆمەڵگەو تاکەکانی 
کۆمەل. لێکۆڵەرانی خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان 
باس لەوە دەکەن کە هۆکاری ئەمجۆرە 

و بیرکردنەوانە دەگەرێتەوە بۆ زۆر  روانین
بوونی زەماوەندی کاتیی پیاوان کە نموونەی 
ئەم زەماوەندانە ژنانی تەاڵق وەگرتوون کە 

و  بەهۆی گوشارو کێشە دەروونییەکان
و تەنیایی  و ترس لە بێکەسی نەبوونی پشتیوان

 .مل بۆ ئەم ژیانە رادەکێشن
لە کۆتایی دەبێ بڵێین بۆ پشتیوانی لەژنانی 

و کەمکردنەوەی بەشێک لە  تەاڵقدرا
ئازارەکانیان پێویستیمان بە فەرهەنگسازی 

و بیری دواکەوتوانە کە  هەیەو دەبێ دابونەریت
و  هەڵقوالوی هەناوی سیستمی پیاو ساالری

ئیسالمیە فرێ دەین، بە چاوی کەسانی ئاسایی 
و بیسەلمێنین کە  لە ژنانی جیابوەوە بڕوانین

ژنانی تەاڵق وەرگرتوو دوای ئەو هەموو 
ئازارو کێشە دەروونییانەی کە لە ژیانی 
رابردوودا لەگەڵی بەرەورو بوون پێویستیان 

 و بە دوور لە کێشە هەیە. بە ژیانێکی ئارام
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لە هۆنگ کۆنگ حامیلەبوون بۆ ژنانی کارەکەر 
 لەدەستدانی کارەکەیان دەگەێنێت!

 
چیرۆکی ژنێکی ئەندەنووسی لە هۆنگ کۆنگ 
 بەهۆی حامیلەبوونی لەکارەکەی وەدەردەنرێت. 
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 ٦١١٢، ١نۆڤەمبەری 
لە هۆنگ کۆنگ ژنێک لەسەر کارەکەی 
دەردەکرێت لەبەر ئەوەی حامیلە بووە  و لە 

 ئەنجامیشدا بێ ماڵ و حاڵیش دەبێت..
ئەنیسە  کە کچێکی ئەندەنوسیەو لە هۆنگ 
کۆنگ وەک کارەکەری ماڵێک کاری دەکرد 
لەسەر کارەکەی دەردەکرێت تەنها لەبەرئەوەی 

 حامیلە بووە.
من زۆر خەفەتبارم بەم وەزعە، بەاڵم ئایە من 
دەتوانم چی بکەم ؟ ئەمە قسەی سەدان ملیۆن 

 کەسی سەر رووی ئەم زەمینەیە.
هەر کە ئەنیسە بۆی دەکەوت حامیلەیە، بە 
یەکەمین منداڵی، دڵی کەوتە لێدان و  وەختبوو 

 ڕاوەستێ.
ئەنیسە بۆ سێزدە ساڵ دەچوو کە لە هۆنگ 
کۆنگ وەک و کارەکەری مااڵن کاری دەکرد. 
ئەو هەمیشە ترسی ئەوەی هەبوو کە ڕۆژێک 
دێت کە خاوەن کارەکەی دەریدەکات و 
دواڕۆژی کارکردنی دەکەوێتە مەترسیەوە بە 

 هۆی منداڵێکەوە کە ئێستا لەدایک نەبووە.
بە پێی یاسای کار لە هۆنگ کۆنگ ئەوانەی کە 
بێگانەن و وەک کارەکەری مااڵن کاردەکەن 
پێویستیان بە گرێبەست هەیەو ناتوان 
سەربەخۆ شوێنێک بگرن کە تێیدا نیشتەجێبن، 
بەڵکو دەبێت لەو ماڵەدا بژین کە وەک کارەکەر 
الیان دامەزراون. بۆیە ئەنیسە لەوبارەوە بێ 
جێگاوڕێگا دەمێنێتەوە. هەروەها ئێستا 

ساڵ مافی مانەوەشی لە  ٢٢ئەنیسەی تەمەن 
هۆنگ کۆنگ لێ دەسەنرێتەوەو ئەمەش بۆ 
ئەنیسە زۆر قورسە چونکە ئەو  نان 
 پەیداکردنی خێزانێکی بەملەوەیە لە ئەندەنوسیا.

کاتێک کە ئەنیسە غیرەتی دایە بەرخۆ و بە 
خاوەن کارەکەی وت کە ئەو حامیلەیەو 
سکیشی پێنج مانگە، ئیتر ترسی ئەو لە وتنی 
ئەو خەتەرە بوو بە شتێکی ڕابردوو، بەاڵم بێ 
ئەوەی هیچ حسابێک بۆ شعووری بکرێت 
لەالیەن خاوەن ماڵەکەوە کەوتە بەرلێشاوی 
جوێن و نەفرەت و شکاندنی شعوری کە بۆچی 

 هێشتوویەتی حامیلە بێ؟
ئەنیسە ئاهوا باس لە پەرچەکرداری خاوەن 
ماڵەکە دەکات:"خاوەن کارەکەم قسەی زۆر 
نابەجێی پێدەوتم کە من سەگم و هەر سەگیشم 
دەبێت. هەروەها پێی دەگوتم کە منداڵەکەم 
نوقسان دەردەچێت لە ڕووی مێشکەوەو 
مناڵێک دەبێت کە دەست و قاچیشی 
نابێت."ئەنیسە هەروەک هەموو ئەو 
کارەکەرانەی تر کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵدا 

کراوە دەیویست بە نەناسراوی بمێنێتەوە 
چونکە کاتی مانەوەی لە هۆنگ کۆنگ 

 بەسەرچووە.
ئێستا کە ئەنیسە لە ناوەندی هاوکاری 
کۆچبەراندایەو مناڵەکەی کە کچەو تەمەنی 
بووەتە ساڵێک و لە تەنیشتی ئەو یاری دەکات 
وئەنیسەش ئێستا وەک پاککەرەوە کار دەکات 
حاڵی ناخۆشی خۆی دەگێڕێتەوە.  ئەو شتانەی 
کە ئەنیسە دەیانڵێت هیچ کەسێک نایەوێت 

 ئەمانەی لەالیەن هیچ کەسێکەوە پێبگوترێت.
 
لە کارەکەری مااڵنەوە بۆ کاری پاکردنەوە. لە  

دەزگاو شوێنە گشتیەکان. بە پێی 
بەدواداچوونێکی ڕێکخراوی کاری نێونەتەوەیی 

ملیۆن کەس وەک کارەکەرو  ٢٢دەوروبەری 
خزمەتکاری مااڵن کاردەکەن وە لەو ڕێژەیەش 
لە سەدا شێستی بەر ناوچەی پاسیفیکی ئاسیا 
دەکەوێت و ئەوانەش هیچ مافێکیان پارێزراویان 

 نییە.. 
خزمەتکارو کارەکەرەکانی ناو هۆنگ کۆنگ 

هەزار کەسێک  ٢/١ژمارەیان دەگاتە نزیکەی 
کە زوربەیان ژنی گەنجن و لە خێزانی 
کەمدەرامەت و هەژاری واڵتانی وەک فلیپین و 

 ئەندەنوسیاوە هاتوون.
لەگەڵ ئەوەشدا کارەکەری مااڵن لە شاری 
هۆنگ کۆنگ مافی پارێزراوترە لە زوربەی 
شوێنەکانی تری کیشوەری ئاسیا، بەاڵم 

 ٦١١١دەستیش کرا بە چاودێری توند لە ساڵی 
وە  لەسەر مامەڵەی خراپ لەگەڵ کارەکەری 
مااڵن. وە ئەوەش لەوەوە سەرچاوەی گرت کە 
کارەکەرێکی ئەندەنوسی لەالیەن 
خاوەنکارەکەیەوە لێی دراو ئاوی لەکوڵێشی 

 بەسەرداکراو سوتێنرا. 
 گرتنەبەری کاری ترسناک

زۆرێک لەو کارەکەرو خزمەتکارانە بێ ئەوەی 
گوێ بدرێتە یاساو ڕێسا دەردەکرێن و تووشی 
بێ ماڵ و حاڵی دەبن وە هەر بۆیەش ئەوانە 
پەنا دەبەنە بەر کاری لەشفرۆشی بۆ ئەوەی 
بژین وە هەندێکیشیان مامەڵەیان پێوەدەکرێت و 

 دەبررێن بۆ وەاڵتانی تر بە ڕێگەی نایاسایی.
جێسیکا چاو، کە لێکۆڵەرێکی کۆمەاڵیەتیەو لە 
سەنتەری پاث فایندەرس کاردەکات وە 
هاوکاری ئەو ژنانە دەکات کە تووشی ئەو 
حاڵەتانە هاتوون. دەڵێ:' لە زوربەی کۆمپانیاو 

کەرگەکاندا ژنان حامیلەش دەبن و 
بەردەوامیش دەبن لەسەر کارەکانیان. ئەدی 
بۆچی ئاوا بە زۆری ئەو کەسانەی کە وەک 
کارەکەر بۆ مااڵن کاردەکەن بە هۆی 
حامیلەبوونیانەوە لەسەر کار دەردەکرێن". 
هەروەها دەڵێت" لە هەندێک کاتدا ژنان هەست 
دەکەن کە لەهیچ شوێنێک وەرناگیرێن، چونکە 
لەدەرەوەی ویستی و توانای خۆیان 
حامیلەبوون. بۆ نموونە لەڕێگەی تەعدای 
جنسیەوەو بە زۆرەملێ. جێسیکا دەڵێت یەکێک 
لەو ژنانە بۆی باسکردووە کە ئەو زۆر 
عەوداڵی ژورێک بووە کەدەستی کەوێت و 
پیاوێک پێی وتووە هۆدەیەکی دەداتێ کە ئەگەر 
ماڵەکەی بۆ پاک بکاتەوەو کارەکەری بکات 
بۆی. بۆیە لە ئاخریشدا هەر ئەو پیاوە تووشی 

 حامیلەبوونی کردووە.
دەزگای ڕۆیتەرس لە دەمی جێسیکاوە دەڵێت:" 
ئاخر ئاوا ژنان ئیستیغالل دەکرێن و تووشی 
حاڵەتی حامیلە بوون دەبن. شوێنیان نیەو 
دەگەڕێن بۆ هۆدەیەک. ئیتر هەر کەسێک بیان 
داتێ ئەوان رازی دەبن ئەوەش گرتنەبەری 
ڕێگایەکی خەتەرە بۆسەر ژیانی ئەو ژنانە 
بەاڵم چاریش نیە."هەندێک لەو ژنانە کە بە 
کەلتوورێکی وا پەروەردە بوون کە زانیاری 
جنسیان زۆر کەمەو هەست بە شەرم 
وئابڕووچوون دەکەن کە ئەو حاڵەتانە باس 
بکەن بۆ دەورووبەریان و کەسوکاریان وە 
لەوانەیە ئەنجامەکەی بەخراپ بشکێتەوە 

 بۆسەر ژیانیان.
ئەو ژنانە تووشی حاڵەتێکی خەراپی تریش 
دەبنەوە کە مناڵەکەیان تۆمارناکرێت و ئەمەش 
ئاسانکاری دەبێت بۆ زیاتر قەبووڵکردنی 
هەموو شێوەکارێک بۆ بەخێوکردنی مناڵەکە 
یاخود مامەڵەی بازرگانیان پێوەدەکرێت وە 
بەڕێگەی نایاسایی ڕەوانەدەکرێن بۆ واڵتێکی 
تر. لە واڵتی هۆنگ کۆنگ مافی هاواڵتی بوون 
نادرێت بە مناڵی ئەو کارەکەرە بێگانانە کە 
لەوێ لەدایک دەبن. تەنها لەسەر ڤیسەی باوک 

 ودایکیان ئاماژەی پێدەکرێت کە مناڵی ئەوانە.
بۆ ئەنیسە مەسەلەکە جیاوازی هەبوو. ئەو  

بۆی نەبوو کە لەدوای بەسەرچوونی ڤیسەکەی 
لە شارێکدا بمێنێتەوە کە یاسای حکومەتی 
چینی تێدا کاربکات. پرسیارەکە ئەوەیە کە ئایا 

دەبێت ئەنیسە لە هۆنگ کۆنگ بە نایاسایی 
 بمێنێتەوە لەگەڵ هاوسەرە بەنگاڵدیشیەکەی؟

ئەگەر وابکات ئەوە منداڵەکەی لە هەموو 
سوودێک دادەبڕێت بۆ نموونە ناتوانێت بچێتە 
قوتابخانەو لە سوودەکانی چارەسەری 
تەندروستیش بەهرەمەند نابێت. ئەنیسە لە 
کاتێکدا کە کچە یەک ساڵیەکەی یاریەکانی پێکدا 
دەداو لێکی ڕادەکێشان، دەڵێت"من زۆر 
خەفەتبارم بەم وەزعە، بەاڵم ئایە من دەتوانم 

 چی بکەم؟
من زۆر خەفەتبارم بەم وەزعە، بەاڵم ئایا من 
دەتوانم چی بکەم ؟ ئەمە قسەی سەدان ملیۆن 

 کەسی سەر رووی ئەم زەمینەیە.

خەڵکی کرێکار وبێکاری شارەکانی بەریتانیا  
زیاتر لەهەر کاتێکی تر پەنا دەبەنە بەر )فوود 
بانک واتە بانکی خواردن( کە خۆراکێکە بۆ 
کەسانی زۆر نەدار ونەبوو و بێ دەرەتان تا 
خواردنەکەیان بۆ ئەو ڕۆژە یا ئەو ژەمە دابین 
بکەن. ئەمە لەیەکێک لەدەوڵەمەندترین 
واڵتەکانی سەرمایەداریدا روودەدات. بەپێی 

ی  ٢١ئامارەکان بەڕێژەی لەسەدا 
ئەوکەسانەی کە ڕوودەکەنە ئەم فوود بانکانە 

 زیادی کردووە.
بەاڵم  ،کرێکارانێک کە تەواوی هەفتە کاردەکەن

پەلەقاژە ئەکەن تاکۆتایی مانگ کەبتوانن لەسەر 
ئەو بڕە پارەیە بژین کە پێیان دەدرێ. 
بەردەوام قەرزاری بانکن، بەاڵم هێشتا 
نایانگەیەنێتە سەری مانگ ناچار پەنادەبەنە بەر 
)فوود بانک( ئەگەر هەموو رۆژێکیش پەنای 
بۆنەبەن ئەوا بەالنی کەمەوە چەند رۆژێک 
لەهەفتە پشت ئەبەستن بەو بڕە خۆراکە کەمە 

 بۆ خۆیان و خێزانەکانیان.
شەرمەزاریە بۆ سەرمایەداری و سیستەمە 
ڕزیوەکەی کە سەرمایەکەی بەردەوام 
لەکەڵەکەبووندایە و ئاوا کرێکاران وبێکاران 

 ژیانیان دەگوزەرێنن.

 ئامادەکردنی: سااڵر حەمە سەعید
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ناوی سەرۆک و ئەندامانی یەکەمین ئەنجومەنی 
 ١٩١٢کۆمیساریای گەل لە روسیا سالی 

دوای ئەوەی کە خەڵکی روسیا بەگشتی 
بەرۆڵی پێشرەوانەی چینی کریکاری رێکخراو، 

 ١٩١٢توانیان لە مانگی مارسی ساڵی 
حکومەتی قەیسەر، بروخێنن وە لە شوێنیدا 
حکومەتێکی کاتی دروست بکەن، بەاڵم بە هۆی 
ئەوەی کە ئەم حکومەتە نەیتوانی جواب 
بەداخوازیەکانی خەلکی بداتەوە، و نەی توانی 
هیچ کێشەیەک لەو کێشانە چارەسەر بکات، کە 
خەڵک بۆی هات بوونە مەیدان. بەتایبەتی 
کێشەی جەنگ کە لەوکاتەدا جەنگی جیهانی 
یەکەم بەردەوام بوو وەخەڵکێکی زۆر دژی ئەو 
جەنگەبوو، بەاڵم حکومەتی کاتی نەک هەوڵی 
نەدا جەنگ راگرێت بەڵکو درێژەی 
بەوجەنگەدەدا.هەروەها نەی توانی چارەسەری 
کێشەی زەوی بکات کە چەندەها ساڵ بوو 
جوتیارانی روسیا بەدەست ئەم کێشەیەوە 
دەیان نااڵند. هەرچەندە حکومەتی کاتی بەڵینی 
دابوو بە چارەسەرکردنی ئەم کێشانە، بەالم 
هەر وەک خۆی مایەوە. ژیانی کرێکاران و 
هەژاران رۆژ بەرۆژ بەرەو خراپی دەرۆشت 
بەتایبەتی دوای ئەوەی بەشێکی زۆری 
کارگەکان لە الیەن سەرمایەدەران بە بیانوی 
جۆراوجۆرەو داخران و بەشێکی زۆری 
کریکاران بیکار کران بەبێ ئەوەی حکومەت 
هیج هەڵوێستێکی هەبێت. بەکورتی لەژێر 
سایەی حکومەتی کاتی رۆژ بە رۆژ ژیان و 
گوزەرانی خەلکی بەرەو خراپی دەرۆیشت. ئەو 
بەڵێنانەی کە حکومەت دابوی بە خەڵک لێی 
پەشیمان دەبونەوەو هیچیان بۆ جیبەجێ 
نەکردن. بەشێک لە رابەرانی بەلشەفی وەک 
ستالین وکامینیف  پشتیوانی خۆیان بۆ ئەم 
حکومەتە کاتیە دەربری، بەالم بە گەرانەوەی 
لینن لە مانگی نیساندا بۆ روسیا، وە  
باڵوبونەوەی بیرۆکەکانی کە بە بیرۆکەی 
چواری ئەپرێل ناسراوەو کە تیایدا دەی وت 
ئەم حکومەتە حکومەتی ئیمە نیە، و هەمو 
دەسەاڵتێکیش دەبێت بۆ شوراکان بێت. 
هەرچەندە لەسەرەتادا لینین کەسی لەگەڵ 
نەبوو، بەاڵم دوای کۆنگرە کە لە کۆتایی 
لەمانگی نیساندا بەسترا. بیرو باوەرەکانی 
لینین، بوو بە بیرەباوەڕی بەلشەفیەکان، 
ئیترهیچ هاوکارییەکی بەلشەفیەکان  بۆ 
حکومەتی کاتی  نەما.  ئەمەش بوە هۆی 
ئەوەی کە جەماوەر بەتایبەتی کرێکاران، بەرەو 
بەلشەفیەکان برۆن. رۆژ بەرۆژ بەلشەفیەکان 
لەپەرەسەندندا بوون. حکومەتی کاتی زۆر لە 
پەرەسەندنی بەلشەفیەکان دەترسا، لە بەرەکانی 
جەنگەوە  سوپایەکی زۆری گەرانەوە  بۆ 
نزیک بترسبۆرگ بۆ هێرشکردنە سەر 
بەلشەفیەکان. بەشێک لەو سوپایە لەگەل هێزە 

 ١٩١٢چەکدارەکانی تر لەمانگی تەموزی سالی 
هێرشێکی  گەورەی کردە سەر بەلشەفیەکان و 
بارەگاو رۆژنامەکانی داخست جگە لەوەی کە 
کۆمەڵێک لە ئەندامان و الیەنگرانی کوژران 
ژمارەیەکیش لە رابەرانی گیران و ژمارەیەکی 
زۆریشیان فەرمانی گرتنیان بۆ دەرچوو. لینین 
یەکیک بوو لەوانەی کە بریاری گرتنی بۆ 
دەرچوو. بۆیە  لینین ناچار بوو کە واڵت بەجی 

 بێڵێت، بەرەو فنالند بڕوات.
ئەو سوپایەی  کە لەنزیک بترسبۆرگ بوو، 
پاشماوەکانی قەیسەر، بەهاوکاری کۆمەڵێک 
لەسەرمایەداران هانی جەنەراڵە 
سەربازیەکانیان دەدا، جگە لەبەلشەفیەکان 
هەوڵبدرێت  ئەو سۆڤیتاتەی کە دروستکرابوو 
لە الیەن چەپەکانەوە لەناو ببریت و لەشوینیدا 
حکومەتێکی سەربازی دیکتاتۆر دروست ببێت. 
بۆیە جەنەراڵ کۆرنۆلیف هێرشیکی گەورەی 
کرد بۆ پترۆگراد بۆ لەناوبردنی یەکجارەکی 
بەلشەفیەکان و هەمو شورا کریکاری و 
سەربازیەکان. بەرامبەر بەم هێرشە حکومەتی 
کاتی داوای لە  بەلشەفیەکان کرد کە هاوکاری 
حکومەت بکەن بۆ تێکشکاندنی ئەم کودەتایە. 
بەلشەفیەکان بەرەنگاری ئەم کودەتایەی 
کۆرنۆلیف بونەوە. پاش ئەوەی کە شکستیکی 
گەورە بەسەر کورنۆلیف و سوپاکەی هات... 
بەلشەفیەکان رۆژ بەرۆژ بەرە پێشەوە 
دەڕۆشتن و بەهێز دەبوون. لەوکاتەوە لینین 
چەندەها نامەی نوسی بۆ هاوڕێیانی کۆمیتە 
ناوەندی. دەیوت کە روداوەکەی کۆرنۆلیف 
خاڵێکی وەرچەرخانە لە مێژووی روسیادا، 
داوای لێ دەکردن کە خۆیان ئامادە بکەن بۆ 
ئەوەی کە ڕاپەڕینیکی چەکداری بکەن و 
کۆتایی بەدەسەاڵتی کرنسکی بهێنن چونکە 
ئەگەر کات تێپەڕێت وکرنسکی هێزەکانی سوپا 
رێکخاتەوە، شانسی سەرکەوتنی ئێمە کەم 

 ١٩١٢ی سالی ٩دەبێتەوە. بەگشتی لە مانگی
لینین بەمەبەستی بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵت، 
وە بە بەرزکردنەوەی دروشمی )نان ،ئاشتی، 
زەوی ( خەریکی دارشتنی بەرنامەیەک بوو بۆ 
ڕاپەرینێکی چەکدارانە. هەمیشە نامەی دەنارد 
بۆ هاوڕێیانی کۆمیتە ناوەندی و داوای 
لێدەکردن کە دەبیت لە زوترین کاتدا ڕاپەڕینی 

چەکداری بکەن و پێش کۆنگرە توانیبێتان 
دەسەاڵتی کرنسکی بروخێنن.هەرچەندە 
لەسەرەتادا کۆمەڵێک لەئەندامانی کۆمیتە 
ناوەندی بەلشەفی رازی نەبوون بە 
ڕاپەڕینی جەکداری. بۆیە لینین داوای 
کۆبونەوەی کۆمیتە ناوەندی دەکات. لە 

مانگی ئۆکتۆبەردا بە ئامادە  ١١رۆژی 
کەس لە کۆمیتە ناوەندی ئەو  ١٦بوونی 

جەلەسەیەی سازکرد. لینین  بۆچونەکانی 
سەبارەت بە راپەڕینی چەکداری دەخاتە 
روو. سەرەنجام زۆربەی کۆمیتە ناوەندی 
رازی دەبن. هەربۆیە لینین لەوێدا پارچە 
کاغەزێک دەردەکات ئەم پێشنیارە دەنوسێت 
)حزب تەواوی هێزەکانی ژێر فەرمانی 
بانگهێشت دەکا بۆ رێکخستنی راپەرنێکی 
چەکدارانە( دوای ئەوە دەنگ لەسەر ئەم 

کەس دەنگ دەدات بە ١١پێشنیارەدەدرێت 
رازی بوون دووکەسیش ناڕازی ئەوانیش 
هەریەک لە کامینیف، زینۆفیف دەبن.هەرچەندە 
دوای ئەم بریارە هەریەک لەکامینیف و 
زینوفیف لەسەر ئەوڕاپەرینە زۆریان نوسی و 
زۆر دژی بوون، بەالم سەرنجام لینین توانی 
کە زۆربەی هاوڕێیانی رازی کات بەو بوچونە. 
بەلشەفیەکان دەستیان بەکارکردن  کردو 

نۆڤەبەر( حکومەتی  ٢ئۆکتۆبەر) /٦توانیان لە 
کاتی بروخیین. لەشوینیدا حکومەتی شورایی 
دروست بکەن. لەهەمان رۆژدا کە کۆنگرەی 
نوینەرانی سۆڤیتات بوو.لینین چوە هۆڵەکەو 
لەوی پێشوازیەکی گەرمی لێکراو لینین وتی، 
هاورێیان ئەمرۆ شۆرشی روسیا بە ئەنجام 
گەشت و شۆرشی کریکاران و وەرزێران کە 
زۆر جار بەلشەفیەکان باسیان کردوە 
سەرکەوت. مانای ئەو شۆرشەش ئەوەیە کە 
لەمەودوا حکومەتێکمان دەبێت کە لە نوێنەرانی 
تەواوی زەحمەتکێشان پێک هاتوە، دەوڵەتێکی 
شورایمان دەبێت، کە بەبێ ئەوەی بورجوازی 
بچوکترین رۆلی تیادا هەبێت. لەم ڕۆوە 
الپەڕەیەکی تازە لە مێژووی روسیادا 
دەستپێدەکات. ئەم شۆڕشە پێشەکیەکە بۆ 
شۆرشێکی جیهانی و سەرکەوتنی سۆسیالیزم. 
ئێستا کاتی ئەوە هاتوە کە ئێمە بینای یەکەم 
حکومەتی پرۆلیتاریای جیهان داڕێژین 
ونمونەیەک بۆ شۆرشی پرۆلیتاریایی لە 

ئۆکتۆبەر  ٦٢جیهاندا دروست بکەین. لە رۆژی 
نۆڤەبەر( بەلشەفیەکان یەکەمین حکومەتی  ١(

خۆیان ڕاگەیاند، لینین لە ناوی وەزیر بێزار 
بوو بۆیە لەگەل ترۆتسکی لە باتی ناوی وەزیر 
لەسەر ناوی کۆمیسێر،و لە باتی دەولەتیش 
ناوی ئەنجومەن) شورا( ریکەوتن و 
دەوڵەتەکەشیان ناو نا ) ئەنجومەنی کۆمیسێری 

 گەل(.
/ ١١/    ١هەر لە هەمان رۆژدا واتە 

کۆنگرەی سەرانسەریی نوینەرانی ١٩١٢
کرێکاران وجوتیاران و سەربازان 
رایدەگەیەنیت کە، تا پەرلەمان پێک دیت، 
دەولەتیکی کاتی کرێکارن و جوتیاران بە ناوی 
)ئەنجومەنی کۆمیسیرەکانی گەل( بۆ 
 .بەرێوەبردنی کاروباری والت دادەمەزریت

سەرۆک و ئەندامانی یەکەمین ئەنجومەنی 
 .کۆمیساریای گەل بەم شیوەیە بوو

 
 -سەرۆکی ئەنجومەنی کۆمیساریای گەل

 ڤیالدیمیر ئۆلیانۆف )لینین( 
 ریکۆڤ  -کۆمیسێری کاروباری ناوخۆ 
رۆنشتاین  -کۆمیسێری کاروباری دەرەوە 

 )تروتسکی( 
 میلیوتین-کۆمیسێری کاروباری کشتوکاڵ

 شلیاپانیکۆڤ-کۆمیسیری کاروباری کرێکاری
کۆمیسێری کاروباری بازرگان ی و پیشە 

 نۆگین -سازی
 لۆناچارسکی-کۆمیسێری پەروەردە 

 ئۆپۆگۆڤ -کۆمیسێری داد  
 تیۆدۆرۆڤیچ -کۆمیسێری خزمەتگوزاری 

 ئادیلۆڤ -کۆمیسێری پۆستە و گەیاندن
 -کۆمیسێری کاروباری نەتەوەکان

وە بۆ بەریوەبەرایەتی )جۆگاشڤیللی، ستالین
کاروباری سوپاو هیزی دەریایی کۆمیتەیەکی 

 -کریلنکۆ  –( کەسی ) ئانتۆنۆڤ ٢سێ )
دیبنکۆ ( پێک دیت. وە کریلینکۆ دەبیت بە 
بەرپرسی کۆمیتەکە. جگە لەمانە هەریەک لە 
ستالین و ترۆتسکی دەوریان هەبوو لەو 

 .کۆمیتیەیەدا
ئەمە بە یەکەمین حکومەتی کریکاریی دادەنریت 

 .لە جیهاندا دوای کۆمۆنەی پاریس
 

 سود لەم سەرچاوانە وەرگیراوە.
 مێژووی شۆرشی روسیا" ”

 لەنووسینی لیون تروتسکی.

  لەنوسینی ”  لە لینینەوە بۆ پۆتین
مەحموود تلوعی وەرگیرانی رەسوول 

 .سولتانی

نوسینی جۆن رید” عشرة ایام هزة العالم   

 :تێبینی
ئەم شۆرشە لە جیهاندا بە شۆرشی ئۆکتۆبەر 
ناوی دەرکردوە لەبەرئەوەی کە سەرکەوتنی 

بە گویرەی  ١٩١٢/    ١١/    /٦شۆرشەکە لە 
رۆژمێری یولیانی )تقويم يولياني( کە ئەو رۆژ 
ژمێرە ئیستا لە جیهاندا کاری پێناکریت تەنها لە 
چیای ئاثوس نەبیت )جبل آثوس( لەگەل رۆژ 

رۆژیان بەینە واتە کە دەڵێین  ١٢ژمێر زاینی 
 نۆڤەمبەر. ٢ئۆکتۆبەر واتە  /٦

 یەکەمین حکومەری کێێکاریی لە جیهاندا دوای کۆمۆنەی پاریس 
 نووسینی: مستەفا باهیێ

 شۆرشی مەزنی روسیا نیشانیدا کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی
 ئاواتێکی خەیاڵی نییە، بنیاتنانی بەدەستی خودی ئینسان، لەتوانادایە... 
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 پوختەی دیمانەیەک لەرەڵ دەشتی جەمال... سکێرێێی فیدراسیۆنی پەنابەرانی عێێاقی 
 ی ئۆکتۆبەر٦١سەبارەت بە دۆخی پەنابەری دوای 

بۆپێشەوە: لە ئاکامی دەسەاڵتی تااڵنچی و 
میلیشیایی بزوتنەوەی کوردایەتیدا، لە ئاکامی 
سەرکوت و بیمافی و نەبوونی هیچ ئاییندەیەکی 
رۆشن، بەبەردەوامی خەڵکی کوردستان ناچار 
بە جێهشتنی شوینی ژیانیان بوون... 
رووداوەکانی ئەم دوایەش لە ئاکامی هێرشی 
سوپاو حەشدی شەعبی، و سازان و 
خۆشخزمەتی و هاوکات پاشەکشەی بێ 
پاساوی هێزە چەکدارەکانی پارتی و یەکێتی 
لەچەندین شارو ناوچەی کوردستان بە 
کەرکوکیشەوە... ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی ئەو 
شوێنانە ئاوارە بوون، ئەم رووداوە چ 
کاریگەریەکەکی دەبێت لەسەر خەڵکی 
کوردستان و الوان بۆ جێهێشتنی زۆرتری 

 کوردستان بەرەوە دنیای دەرەوە؟
ئەو دۆخە کارەساتبارەی ئێستا  مال: شتی جه ده

بەسەرخەڵکی کوردستاندا داسەپاوە کاریگەری 
داناوە لەسەر ژیانی خەڵکی کوردستان، 
بەشێکی زۆر لەخەڵکی ناوچەی کێشە 
لەسەرەکان بەهۆی پەالمارو لەشکرکێشی 

شدی شەعبی و سوپای عێراق و سوپای  حه
پاسدارانەوە ماڵ و حاڵیان لەدەستداوە و 
سوتینراوە و لەشوێن و ژیانی خۆیان 
هەڵکەنراون و ئاوارە بوون، وەیان بەشێک لە 
خەڵک لەو دۆخەدا بەناچاری ڕێگای هات و 
نەهاتی ژیانی پەنابەری هەڵدەبژێرێن، ئەویش 

  حزابی ناسیونالیستی کورد له ئهرۆشنە 
اڵتیاندا،  سه ساڵی ده ٦٢  کوردستان له

نموونەیەکی جوانیان لەدەسەاڵتدارێتی نیشان 
نەداوە تا بە جێگای ئومێد بمێننەوە و هاواڵتیان 
وبەتایبەتی گەنجان ناچارکراون بە جێهێشتنی 
کوردستان کە تەنانەت زۆر جار ئەو جێهێشتنە 
بەرێگای سەختی دەریایی تراژیدیاو 
بەکارەسات لەسەر ژیانی هاواڵتیانی 

 کوردستان تەواو بووە، 
کێتی و پارتی قازانج و ژیان و  یه بەکورتی  
ڵکی کوردستان  نوسی خه ت و چاره منیه ئه
رام و  ت و مه قوربانی سیاسه ن به که ده

کانی خۆیان بۆ خاتری  کێشه کێشمه
اڵت و وداهاتی نێوان خۆیان  سه شکردنی ده دابه

موو شێوازێک  نا بۆ هه شدا په و ڕێگایه له
ست  ده ن له به ک ده ییه سته ملهوڕی و وابه له

  وه ڕاکیشانی سوپای جمهوری ئیسالمی ئێرانه
ر ژیانی  تی فاشستی تورکیا بۆ سه وڵه تا ده

ڵکی کوردستان  وخوڵقاندی کارەسات بۆ  خه
هەربۆیە .  یان کردوه مه وام ئه رده کۆمەڵگە و به

حزبەکانی کوردستان لە پێشیانەوە یەکیتی و 
هۆکاری پاڵنان و ناچارکردنی بەشێکی  پارتی

نجان  گه زۆرن لەخەڵکی کوردستان بەتایبەتی 
و دەرەوەی  ره بۆ ئەوەی رێگای ناچاری به

 واڵت هەڵبژێرن.  
بۆپێشەوە: ئایا رووداوەکانی ئەم دوایەی 
کارگەری دەبێت لەسەر ئەوەی مافی 
پەنابەرێتی بدرێت بەوانەی دێنە ئەوروپا و 
ئەمریکاو ئوسترالیا؟ مامەڵەی یوئێن لەگەڵ 

ئەوانەی داوای مافی پەنابەری دەکەن بەرەو 
 ؟باشتر دەچیت

تا ئێستا واپێ ناچێت  مال: شتی جه ده   
کانی  ته وڵه ی ده رەوباشتر چووبێت، زۆربه به

ستیان له مافەکانی پەنابەران و  دنیا ده
بڕیارنامە نێودەوڵەتیەکان لەباری مافی 

، من ناڵیم وەاڵمی  پەنابەریەوە شتووه
وەرگرتنی مافی پەنابەری نەماوە، بەڵکو 
ئاڵوگوڕی گەورەی بەسەردا هاتووە سەرباری 
کێشەو قەیرانە ناوخۆیەکانی ئەم واڵتانەی کە 
ناوتان هێنا، سەختگیری زۆر دەکەن لەدانی 
مافی پەنابەرییدا هەموو ئەو ڕێکارانەی 
گرتویانەتەبەر لە توندکردنەوەی سنورەکان و 
تا راگرتنی پەنابەر لە کەمپ وهایم شوێنە 
سەربازیەکان و زیندانیکردن وراگرتن لە 
گرتوخانە دەستبەسەرەکاندا وەرەتکردنەوەی 
داوای مافی پەنابەری و سیاسەتی 

ئەم دیپۆرتکردنەوە درێژەی هەیە، لە کاتێکدا  
ئینسانانە  ناچارکراون کەشتی مەرگ و ژیانی 
قورسی پەنابەری تەحەمول بکەن، فیدراسیۆنی 
سەراسەری پەنابەرانی عێراقی وەک هەمیشە 
لەریزی پێشەوەی هەوڵەکانیدا بۆ بەهاناوە 
چوونی ئەوکەسانەی لەم دۆخەدا ژیانی 
پەنابەریان هەڵبژاردوە دریغی نەکردوە لە 
هەوڵەکانی لەگەڵ ڕێکخراوە پەنابەری وئینسان 
دۆست و ئەندام پەرلەمان وگروپە چەپ 
وکۆمۆنیست و الیەنە سیاسی و کەمپنەرەکان 
بەرێگای جۆراجۆری چاالکی لەچەشنی 
خۆپیشاندان، سازدانی کۆبوونەوە، کۆنفرانس 

وڵ و خەباتی بەردەوامداین بۆ  لە هه
فشارخستنە سەر حکومەتەکانی ئەوروپا 
بەئاراستەی گۆڕینی سیاسەتەکانیان لە 

 خزمەتی پەنابەراندا.
بۆپێشەوە: التان وایە جێ هێشتنی کوردستان 
و رووکردنە هەندەران رێگاچارەیە لەبەرامبەر 

 دۆخی ئێستادا؟ 
لەگەڵ بەرگری تەواوم لە  مال: شتی جه ده

ئازادی بێقەیدو شەرتی هەڵبژاردنی شوێنی 
نیشتەجێبوون وسەفەرکردن وشوێن گۆڕکێ و 
وەرگرتنی ئیقامە لەهەر واڵتێک وەک مافێک بۆ 
خەڵکی کوردستان ئەوەش ئیزافە بکەم 
هەڵهاتنیش لەدەست جەنگ و نائارامی و گەڕان 
بەشوین ژیانێکی ئارام وشایستەدا پشتیوانی 
دەکەم، بەجێهێشتنی کوردستان، رێگاچارە نییە 

ئیرادەی خۆمان  ڵکی کوردستان به دەتوانیین خه
ژیان و ئایندەی خۆمان دابڕیژین، خەڵکی 

سپتەمبەردا بەبڕیاری /٦کوردستان لە 
ئازادانەی خۆی لەدەنگدانی ریفراندۆمدا ڕێگای 
سەربەخۆیان هەڵبژارد ورێگای هاوژیانیان 

ومی و  لەگەڵ دەسەاڵتێکی شۆفێنزمی قه
ئیسالمیدا کۆتای پێهێنا، رێگای گەڕانەوەی 
جارێکی تر بۆ ژێر سایەی دەسەاڵتێک کە 
بەئاگرو ئاسن وەاڵمی داواکاریەکانی خەڵکی 

 کوردستان ئەداتەوە چارەسەر نیە، 
ڕێگای هەندەرانیان  ی که یه وره گه  ئەم هێزه 

هەڵبژاردوە دەتوانن بەهاتنە مەیدانیان هاوشانی 
ڵگەی کوردستاندا، ئەو  کۆمه هاوچینەکانیان له

دەورە لەو حزبانە وەربگرنەوە کە نامۆن بە 
ئەگەر بەکورتی  مافەکانی خەڵکی کوردستان،

 بڵێم:
رۆشتن رێگا چارە نییە، هەموو خەڵکی 
کوردستان ناتوانێ ڕابکات و بگاتە ئەوروپا... 
ئەم شەپۆلی رۆشتنە نە دەبێتە مایەی 
باشکردنی ژیانی خەڵکی کوردستان و پێداگری 
لە ئەنجامەکانی ریفراندۆم نە دابینکردنی 
موچەو نە دەبێتە ئاو و کارەباو نە رێگایەکە بۆ 

چاکسازی و نەدەتوانێت بەربگرێت بە بەندو 
بەستی ئەو حزبانە لەگەڵ دوژمنانی خەڵکی 
کوردستان و یاریکردن بە ماف و 
چارەنوسیان، بە پێچەوانەوە سەرمایەکی 
گەورەی کۆمەڵگەی کوردستان لەدەست 
دەدەین. دەکرێت رەوتی رووداوەکان 
بەڕێگایەکی پێچەوانەوە بڕوات، ئەگەر 
جێهێشتنی کوردستان کاردانەوەو ناڕەزایەتیە 
بە دژی دەسەاڵت و بە دۆخی ناهەمواری ژیان 
و گوزەران و نادیاری ئایندەیان، بەاڵم ئەمە 
بەرگریەکی سلبییە نەک ئیجابی، بەرگری 
ئیجابی هەوڵدانە بۆ گوڕینی دۆخەکە، هەوڵدانە 
بۆ خۆرێکخستن لەپێناو داسەپاندنی 
خواستەکانیان... پاشەکشەکردنە بە دەسەاڵت و 
سیاسەتە چاوچنۆکەکانیان،  ئەمە بە بێ هاتنە 

 مەیدان و رێکخراوبوون ناکرێت.
دەسەاڵتی سیاسی باکی بە رۆشتنی خەڵک 

 نییە... بۆیە لە جێگای ڕۆشتن دەبێ:
لە جێگای ئەوەی خەڵک ناچار بەڕاکردن  

بکرێت، دەشێ ئەم سیستەم و دەسەاڵتە بە 
هێزی ئەم ئۆردووەی دەڕوات، ئاڵوگۆڕی 
بەسەردا بێت بۆ بەرگریکردن لە خۆ بۆئەوەی 
خۆمان چارەنوسی خۆمان بەدەستەوە بگرین، 
رۆشتنی ئارەزوومەندانە بۆ ژیانی باشتر و بۆ 
بینینی دنیا ببێتە کارێکی ئاسایی بێ مەترسی... 
هەموو کەس و تاکێک مافی سەفەرو بینینی 
دنیای هەیە. پێویستە ئەم مافە بچەسپێنریت، 
بەاڵم نابێ ئایندەی کوردستان بۆ ئەم دەسەاڵتە 

بەجێ بهێڵرێت، نابێ ئەو وزەو   حزبۆکراتیانه
سەرمایە گەورە ئینسانییە لەدەست بدرێت 
دەشێ بە هێزی رێکخراوی جەماوەری  

 ئاڵوگۆڕی جدی بکرێت.  
بۆپێشەوە: هەواڵی گیان لەدەستدانی پەنابەران 
بۆتە هەواڵی رۆژانە، رۆڵی ئێوە وەکو 
فیدراسیۆنی پەنابەران چییە، لەبەرامبەر بەو 

 تراژیدیا ئینسانیەدا؟ 
مەرگی ناوەختی ئازیزانمان   مال: شتی جه ده

لەڕێگای ژیانی پەنابەریدا یەکێکە لەوبرینە 
سەختانەی پێویستە لەملی خەڵکی کوردستان 
بیتەوە. مانگ و ساڵ نیە هەواڵی رووداوی 
مەرگی پەنابەران دڵمام نەگوشێت، فیدراسیۆنی 
سەراسەری پەنابەرانی عێراقی و وەک هەمیشە 
بۆ بەدیهێنانی خواست و داواکاریانەی 

نابەران و بەرگریکردن وهاوکاریان  په
ی  سنورێکی بۆ نەماوەتەوە، هەوڵی رۆژانه

هەڵسوڕاوانی ئەم رێکخراوەیە بۆ دەمودەست  
رۆشتن بەپیر قوربانیەکانەوە درێژەی هەیە. 

تەرمی  031لەم دوساڵەی ئەخیردا زیاترلە 
پەنابەرانمان گێڕاوەتەوە، کارە یاسایەکانمان 

وەیان بۆ نێو  ئەنجامداوە تا پرۆسەی گێڕانه
کەسوکاریان، بەدوادا چونمان کردوە بۆ تەرمی 
بێ سەروشوێنەکان لەرێگای وەرگرتنی 

  وانه پشکنینی) دی ئین ئەی( لەکەسوکاریان، له
س  رمی شه نها ته ته  روشوێنه س بی سه که 46
یۆنان،  نێژراون له  که  وه ته دۆزراوه  وانه له

ی ئەو واڵتانەو الیەنە  موخاتەبه
مان کردوە لەئاستی عێراق  پەیوەندیدارانه

وکوردستان وتورکیا واڵتانی ئەوروپای 
رۆژهەالت، زۆرجار نەک تەنها بە نامەو 
ئامادەکردنی لیستی قوربانیەکان، لەوشۆێنانەی 
پێویست بوو سەردانمانکردوە لەوانە بۆ یونان 
وتورکیا کە یەکەمین ویستگایی تیپەربونی 
پەنابەران بوون لەوریگەیەدا بەتایبەت دەریایی 
ئیجەو دەریایی رەش. لەوشوێنانەی پێوست 
بووبێ کەسانی دڵسۆز لە تورکیاو یۆنان 
هاوکاری جدی ئێمەیان کردوە، دوای ئەوەی 

لەالیەن لقی کوردستانی فیدراسیۆنەوە 
ئاگادارکراونەتەوە، هەروەها ئەو کەسانەی 
نادیارن، دوای ئەوەی کەسوکاریان ئێمەیان 
ئاگادارکردۆتەوە، زانیاریمان وەرگرتوە لەسەر 
ئەوکەسە و وێنەو دوایین پەیوەندی لەگەڵ 
کەسوکاریان لەو شوێنەی پەیوەندی 
بەکەسوکاریان پچڕاوە نامەو بەدوادا چونمان 
کردووە. لەگەڵ حکومەت و دەزگای 
پەیوەندیداری ئەو شوینەدا، لەوبارەوە 
بەدواداچونەکانمان بەردەوامە. کاری 
جدیمانکردوە لەسەر کەیسی گیراوەکان لە 
یونان وتورکیا، بەدوای هەوڵەکانی ئەم دواییانە 
بەتایبەتی لە رێگای لقی کوردستانەوە و گرتنی 
پاریزەر بۆ ئەوکەسانە، ژمارەیەکیان 
ئازادکراون ژمارەیەکی دیکەیان لەهەوڵی ئازاد 
کردنیانداین. هاوکات فیدراسیۆن تەسکیەی بۆ 
ژمارەیەکی زۆر لەو پەنابەرانەکردوە کە لە 
نوسینگەی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ 

خۆیان ناو   ره نقه ئه  کاروباری پەنابەران له
نوسکردووە، جگە لەوەی لەماوەی یەک مانگی 

 ٦١١رابردودا فیدراسیۆن توانی زیاتر لە 
هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان کە لەالیەن 
دەزگا ئەمنیەکانی تورکیاوە دیپۆرتی سوریا 

، دوای هەوڵێکی بێ پەروا توانرا  وه کرابوونه
 بگەڕێنرێنەوە بۆ هەرێمی کوردستان ... 

مەسەلەیەکی تر گەیاندنی کۆمەک بە 
ئاوارەکانی ناوخۆ بوو کە فیدراسیۆنی ئێمە لە 
رابردوودا بەتایبەتی لقی کوردستان دەوری 
بەرچاوی گێڕاوە لە هاوکاری ئاوارەکانی 
سوریاو ئاوارەکانی ژێر دەسەاڵتی داعش تا 
هاوکاریکردن بە بەشێک لە نەخۆشخانەکانی 
شاری سلێمانی وتەنانەت ئەنجامدانی چەندین 
نەشتەگەری بۆ ئەو ئاوارانەی پێویستیان بووە 

ی نەشتەرگەی بکرێن، تا راگەیاندنی  وه به
رکوک  کەمپەینی ئەم دواییانە بۆ میوانەکانی که

 و دوزخورماتوو ..
کانی  ی واڵته زۆربه لهشایەنی باسە فیدراسیۆن 

  یه تیمان هه رایه وروپا وتورکیا نۆێنه ئه
بەبەردەوامی رینوینی و کۆمەک وزانیاری 

دەکەنەوە   وهەواڵەکانی پەنابەران باڵو
وهاوکاری یاسایی و پارێزەرو کێشەی 

و زمان و پشتیوانی لەداوای  خانوبەره
پەنابەریان  و تێکەاڵبونیان لەو واڵتانەی رووی 

رگوزاری ئاهەنگ و  تێدەکەن وتا به
کۆڕوچاالکی تری فەرهەنگی کاری بەردەوامی 

 رێکخراوەکەی ئێمەیە.
 بۆپێشەوە:  ئەگەر پەیامێکتان هەیە... بفەرموون

بەهەر   سانه و که داوامان بۆ ئه    مال: شتی جه ده
  ریسک به دەلیلێک ژیانی پەنابەریان هەڵبژاردوە 

ژیانی خۆیان ومناڵەکانیانەوە نەکەن، ڕێگای 
  ونه که ڵنەبژێرن، نه رگ هه شتی مه دەریاو که

ی  سته جه ی بازرگانی به و باندانه ست ئه ده
ن و بڕوایان پێنەکەن و  که ده  وه کانه ئینسانه

ن. فیدراسیۆن  که بڕن و فێڵیان لێنه ستیان نه ده
و   ته ی ژیان و ئینسانیه ناسنامه  که یه رێکخراوه

کانی  کێشه اڵم به وه  داناوه  وه رکی خۆی به ئه
دات  وڵده اڵم هاوکات هه به  وه، ران بداته نابه په
بنۆێنن و ڕێکخراو و   ران خۆیان ئیراده نابه په
کی ئینسانی  ئاسۆیه  کگرتویان بکات به یه

خۆیان   رگری له وسیاسی تا بتوانن بۆ به
شدار بن و خۆشیان هێزێکی  یدان و به مه بێنه

کانیان و  مافه ربن بۆ داکۆکی له کاریگه
کی  یه وه ر جواڵنه هه ر به رامبه به  وه ستانه ڕاوه

 راسیستی و فاشیستی، 
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 پێویستی بزووتنەوەیەکی سیاسی 
 بۆ دەرهێنانی کوردستان لە دۆخی ئێستا

 بەشی دووەم  
 رۆڕانی هاوکێشە و هاوسەنگی سیاسی 

ی ئۆکتۆبەرەوە کوردستان پێی ١٢لە نیوەڕۆی 
نایە ناو دۆخێکی سیاسی تازەوە. هەموو 
هاوسەنگیەکان گۆڕانێکی گەورەیان 
بەسەرهاتووە. پێش هەر شتێک وەکو هەمیشە 
ناسیۆنالیزمی کورد ئاکامی شکستەکانی خۆی 
بەسەر خەڵکی ئازادیخواز و جەماوەری کرێکار 
و زەحمەتکێشدا شکاندەوە. هاوسەنگی نێوان 
خەڵک و دەسەاڵتی حزبە بۆرژوازیە کوردیەکان 
پێی ناوەتە ناو سەرەتای دۆخێکی تازەوە، 
ئەگەر ئەلتەرناتیوێکی چەپ و سۆسیالیست و 
ئازادیخواز لە پێگەی رابەری خەباتی 
جەماوەریەوە بە ئامادەییەوە ڕووبەڕووی ئەم 
دۆخە تازەیە نەبێتەوە، ئەوە هەنگاو بە هەنگاو 
ناسیۆنالیزم و بۆرژوازی کورد هەڕاجکردنی 
زیاتر و زیاتری ماف و چارەنوسی خەڵک 
دەکاتە ڕێگای دەرهێنانی شانی خۆی لەژێر ئەم 
شکستە و باجەکەی بە تەواوی دەخاتە 
ئەستۆی جەماوەری کرێکار و ستەمدیدە، ئەم 
جەماوەرە دەخاتە ناو بۆسەی چاولەدەستبوون 
بۆ سات و سەودای ئەم هێزانە لەگەڵ 
حکومەتی بەغدا و تاران و ئەنقەرە و زلهێزە 
جیهانیەکان. جارێکی تر عەمالەتی راستەوخۆ 
بۆ دەوڵەتانی کۆنەپەرست و سات و سەودا بە 
ماف و چارەنوسی خەڵکەوە لەگەڵ حکومەتی 
بەغدا دەبێتە ئاسۆ و ئەلتەرناتیوێکی 
کۆنەپەرستانە و بەسەر خەڵکی کوردستاندا 

 دەسەپێنرێت.
ئاڵوگۆڕێکی گەورە لە هاوسەنگی نێوان خەڵکی 
کوردستان و حکومەتی بەغدا پێکهاتووە و 
جێبەجێ بوونی خواستی ئەم خەڵکە بۆ 
جیابونەوە و پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆ کە 

ی سەپتەمبەردا بڕیاریان /٦لە ڕیفراندۆمی 
لێداوە، چەند هەنگاوی گەورە گەڕایەوە بۆ 
دواوە و تەنانەت گەڕانەوەی ستەمی میللی بە 
شکڵ و شێوەی جیاواز دەبێتە کابوسێک 
بەسەر ئەم خەڵکەوە. لە بەرامبەریشدا بەرگری 
خەڵکی کوردستان بە شێوازی جۆراوجۆر 
بەردەوام دەبێت و ئەم خەڵکە سوک و ئاسان 

ناچنە ژێرباری ملهوڕی حکومەتی بەغداوە. 
بەرەنگاری لەگەڵ ئەو هێزە سەرکوتگەرانەی 
پەالماری کوردستانیان داوە دەچێتە دەستوری 
خەڵکەوە و درێژە پەیدا دەکات، بەم جۆرەش 
حەوانەوە لەو هێزانە تێکدەدات. کێشەی کورد 
وەکو گرێیەکی سەرەتانی کە قورساییەکی زۆر 

لەسەر شانی کۆمەڵگە دەکات و لەمپەرێکی 
گەورەیە لەبەردەم ڕەوتی خەباتی چینایەتی 
کرێکاران و هەموو ستەمکێشان، بە هێرشی 
سەربازی ئەو میلیشیا دڕندانە، ئالۆزتر 
دەبێتەوە و شەڕ و کێشەی قەومی و 
دووبەرەکی نێوان خەڵکی کوردزمان و 
عەرەبزمان قوڵتر دەبێتەوە. بەو ئەندازەیەی 
حکومەتی بەغدا لە بردنەپێشی سیاسەتەکانی 
پێشڕەوی بکات، خەڵکی کوردستان 
راپێچدەکرێنەوە بۆ ژێرباری بێ ئیرادەیی و 
سوکایەتی و پلەدوویی و ستەم. ئەمەش بە 
باری راپێچبوونی زیاتری جەماوەری کرێکار و 
زەحمەتکیش بۆ ژێر ئاسۆ و ئااڵی بورژوازی 
کورد و عەرەب و بونیان بە لەشکری پیادەی 
ئەوان کاریگەری دادەنێت. بواریان بۆ دەکاتەوە 
تا کێشمەکێشی کۆنەپەرستانەی خۆیان بگۆڕن 
بە کێشمەکێش و نەفرەتی نێوان خەڵکی 

 کوردزمان و عەرەبزمان. 
ڕۆچونی زیاتری ئەحزابی بنەماڵەیی 
ناسیۆنالیزمی کورد بەرەو نوقمبوون لە 
عەمالەت و دەسکەالیی بۆ دەوڵەتان و میحوەرە 
ناوچەیی و جیهانیەکان، کوردستان دەخاتە 
بەردەم مەترسی گەورە و فەزایەکی ترسناک و 
نالەبارترەوە. ئەم حزبانە هەمیشە ڕۆڵی 

دەسکەالیی و بەکرێگیراویان بینیوە بۆ ئەم 
دەوڵەت و میحوەرانە، بەاڵم دۆخی تازە 
ئەگەری گەورەی ئەوەی هێناوەتە پێشەوە کە 
عەمالەتی ئەم هێزانە بچێتە ئاستێکی زۆر قوڵتر 

ی ئابێکی ٢١و فراوانترەوە. ئەوەی ڕوویدا 
تربوو بە گۆڕینەوەی رۆڵی دوو بنەماڵە و 

ی ئاب ڕوون و ڕاشکاو پارتی ٢١حزبەکانیان. 
و بارزانی بە تەواوی خستە باوەشی بەعسەوە 
و تاڵەبانی و یەکێتیشی خستە باوەشی ڕژێمی 

ی ئۆکتۆبەردا بنەماڵەی ١٢ئیسالمی ئێرانەوە. لە 
تاڵەبانی و بەشێک لە یەکێتی بە تەواوی 
گوێچکەی خۆیان خستە دەستی سوپای 
پاسداران و داعشی شیعەوە، بەم جۆرە 
هاوسەنگی نێوان یەکێتی و پارتی النی کەم بۆ 
کورتماوەش بێت تا ڕادەیەکی زۆر بە زەرەری 
پارتی گۆڕانی بەسەر هاتوە، لە کاتێکدا خودی 
یەکێتیشی نوقمی قەیران و پەرتەوازەیی و 
ناکۆکی کردووە. بەاڵم ئەم ڕۆڵەی یەکێتی و 
بنەماڵەی تاڵەبانی باجێکی گەورەی هەیە و 
بەوڕادەیەش کە خۆشباوەڕی لە بەرامبەریدا 
هەبێت باجەکەی دەخرێتە ئەستۆی خەڵکی 
کوردستان. الیەنی بەرامبەر واتە بارزانی و 
پارتی وەکو هەمیشە بۆ ڕاستکردنەوەی 
هاوکێشەکە بە قازانجی خۆیان، بەرلەوەی بیر 
لە هیچ ڕێگایەکی سیاسی بکەنەوە هەر ئێستا 
سەرقاڵی ئەوەن کە بە دانیشتن لە کۆشی کام 
دەوڵەت و میحوەری ناوچەییدا دەتوانن ئەم 
السەنگیە بگۆڕن. ئەمە دەستی دەخاڵەتی 
دەوڵەتانی کۆنەپەرستی ناوچەکە و حکومەتی 
بەغداش لە کوردستاندا درێژتر دەکات و دوور 

نیە هەتا پێشلەشکری و کارەساتی دیکەی لە 
ی ئۆکتۆبەر دووپات ١٢ی ئاب و ٢١بابەتی 
 بێتەوە. 

لە ئاستی ناوخۆی کوردستانیشدا ئاراستەی 
ئەم دۆخە ڕووی لەوەیە کە نەک هەر دوو 
ئیدارەییەک کە ئێستا هەیە بباتە ئاستێکی 

بەرزترەوە، بەڵکو ئەگەری ئەوە هەیە کە بگاتە 
ئاستی هاتنەکایەی دوو هەرێمەوە کە 
هەرکامیان پشتی دابێت بە دەوڵەتێکی 
ناوچەکەوە. بە دیاریکراوی ناوچەی قەڵەمڕەوی 
یەکێتی ئەگەری هەیە ببێتە هەرێمێکی 
راستەوخۆ لە ژێر رکێفی جمهوری ئیسالمیدا. 
خودی ڕۆچونی ئەم ناوچەیە بۆ ژێر رکێفی 
ئێران و سوپای پاسداران وەکو لە رابردوودا 
بە تایبەت لە دەیەی نەوەدەکاندا تاقی 
کراوەتەوە گەلێک ئاکامی کارەساتبار و 
کۆنەپەرستانەی هەیە. سەرباری ئەوەش ئەم 
دابەشبونەی کوردستان قڵشتێکی گەورە لە 
ناوخۆی کوردستان دروست دەکات و 
بەربەستێکی گەورە لەبەردەم خەباتی 
سەراسەری خەڵکی کوردستان و چینی 
کرێکاری کوردستان پێکدەهێنێت و ئاسانتر 
هەریەک لە دانیشتوانی ئەم دوو هەرێمە دەکاتە 
دیلی دەسەاڵتی یەکێک لە حزبە ناسیۆنالیستە 
میلیشیاکان و سەردانەواندنی زیاتر بۆ دەوڵەتی 
ناسیۆنال ئیسالمی ناوەندی. هەروەها ئەم 
دۆخە بازاڕی سیاسەت بۆ کۆنەپەرستانی 
ئیسالمی و بزووتنەوەی سۆپەر کۆنەپەرستی 
گۆڕان گەرمتر دەکات. هەردوو حزبی بنەماڵەیی 
دەکەونە پێشبرکێ لەسەر ئیمتیازدان بەوان. 
ئەگەری خوڵقانی دۆخێکی بەو جۆرە هەیە کە 
لە ناوەڕاستی نەوەدەکاندا خوڵقا و یەکێتی و 

پارتی لە کێشمەکێشی نێوان خۆیاندا نەک هەر 
مەیدانێکی فراوانیان دا بە پەرەگرتنی 
کۆنەپەرستی و تەنانەت تیرۆریزمی ئیسالمی، 
بەڵکو ئیمکانیەتی زۆروزەبەندیان خستە 

ناو دەستیانەوە و پەلکێشیان کردن بۆ 

 پێویستی بزووتنەوەیەکی سیاسی 
 بۆ دەرهێنانی کوردستان

 لە دۆخی ئێستا 
باسێکە کە لە پێنج بەش پێکهاتووە، بەشی یەکەمیی بە نیاوی 

ی ئۆکتۆبەر ئەلقەیەکی تر لە عیادەتیی کیوردایەتیی! " لە ٠١" 
ژمارەی پێشوی "بۆپێشەوە" باڵوکراوەتەوە. لەم ژمیارەیەشیدا 

بییاڵودەکەییینەوە، لەبەرئەوەی لەوە زیییاتییر  ٣-٢بەشییی 
باڵوکردنەوەی هەمیوو بەشیەکیانیی دوانەکەوێیت، دەتیوانین 

 سەرجەم بەشەکانی ئەم باسە لە سایتی بۆپێشەوە، بخوێننەوە.

هاوسەنگی نێوان خەڵک و دەسەاڵری حزبە بۆرژوازیە کوردیەکان پێی ناوەرە ناو سەرەرای دۆخێکی رازەوە، ئەرەر ئەلتەرناریڤێکی چەپ 
و سۆسیالیس  و ئازادیخواز لە پێگەی رابەری خەباری جەماوەریەوە بە ئامادەییەوە ڕووبەڕووی ئەم دۆخە رازەیە نەبێتەوە، ئەوە هەنگاو 
بە هەنگاو ناسیۆنالیزم و بۆرژوازی کورد هەڕاجکێدنی زیارێ و زیارێی ماف و چارەنوسی خەڵک دەکارە ڕێگای دەرهێنانی شانی خۆی 

  لەژێێ ئەم شکستە و باجەکەی بە رەواوی دەخارە ئەستۆی جەماوەری کێێکار و ستەمدیدە...
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دەسەاڵت و برەویاندا بە ئەحکام و نەرێتە 
کۆنەپەرستە ئیسالمیەکان. هەر ئێستا 
بزووتنەوەی گۆڕان و بەشێک لە ئیسالمیەکان 
زەماوەند بۆ سەرکوتی ئەنجامی ریفراندۆم و 
ڕەوتی سەربەخۆیی دەگێڕن و ناڕاستەوخۆ 
ستایشی ئەو باڵەی یەکێتی دەکەن کە بە 
خۆفرۆشی بە سوپای پاسداران و داعشی 
شیعی ئەم پرۆسەیەی بە سەرکوت کێشا. 
ئەمەش دەتوانێ هۆکارێکی وێرانکەربێت بۆ 
ئیرادەی ئازادیخوازانەی خەڵکی کوردستان. لە 
هەلومەرجێکی وەهادا تەنانەت مەترسی شەڕی 

 ناخۆ سایە دەکات بەسەر کۆمەڵگەدا.
پێشڕەویەکانی تا ئێستای حکومەتی عەبادی 
سەرەتایەکە بۆ پەڕوباڵکردن و سەندنەوەی 
دەسەاڵت و ئیمتیازاتێک کە لە هاوسەنگی دوای 

دا بە ناسیۆنالیزمی کورد دراوە لە ٦١١٢
چوارچێوەی فیدراڵیزم و حکومەتی هەرێمدا، 
هەروەها پێشڕەوییەکە بە ئاراستەی 
چەسپاندنی ئیلحاقی ئیجباری کوردستان بە 
عێراقەوە. ئەمەش دەبێتە سەرەتای قۆناغیکی 
تر بۆ سزادان و تۆڵەسەندنەوە لە خەڵکێک کە 

%ی ئەو خەڵکە بڕیاریان لەسەر جیابونەوە ٩٦
داوە. پاشەکشە و شکستی ناسیۆنالیزمی کورد 

ئیسالمی بەغدا، -بەرامبەر حکومەتی قەومی
نەک تەنها کۆمەک بە هاتنەدەری خەڵکی 
کوردستان لە رکێفی حزبە میلیشیا 
ناسۆنالیستە کوردەکان ناکات، وەکو نەیارە 
بورژوازیەکانی یەکێتی و پارتی بە گوێی 
خەڵکی کوردستانیدا دەدەن و زەماوەندی بۆ 
دەگێڕن، بەڵکو دەتوانێ ئەم خەڵکە زیاتر بە 
رۆڵ و سیاسەتەکانی یەکێتی و پارتی و نەیارە 
بۆرژواکانیان گرفتار بکات. هاوکاتیش 
سیاسەت و پەالمارەکانی حکومەتی بەغدا لە 
پێشدا و بەرادەی سەرەکی خەڵکی کوردستان 
 و ماف و چارەنوسی ئەوان دەکات بە قوربانی.

                        

 بەشی سێهەم 
پێویستی قەوارەرێرنی بەدیلێکی سیاسی 

 چەپ و رادیكاڵ لە ئێستادا 
ئەو ئاڵوگۆڕانە لە هاوسەنگی و هاوکێشە و 
دۆخی سیاسی کە باسکران کۆمەڵێک ئەگەریان 
هێناوەتە ئاراوە، بەاڵم رێگایەکی تەختیان لە 

پێش نیە. لە نەبوونی ئەلتەرناتیوێکی 
سۆسیالیستی و ئازادیخوازانەدا کە هێزی 
جەماوەر بهێنێتە مەیدان و لەبەرامبەر ئەو 
ئەگەرانەدا بوەستێتەوە و بەریان پێبگرێت و 
ئاراستەیەکی تر بە ڕەوتی دۆخی سیاسی 
ببەخشێت، دەرگا بەڕووی ئەو ڕەوەندانە لە 
ئاستێکی تراژیدیکدا ئاوەاڵدەبێت و سەرئەنجام 
بەپێی هاوسەنگی تازەی نێوان خودی هێزە 
ناسیۆنالیستە کوردەکان و هەروەها لەگەڵ 
حکومەتی ناوەندی، بە سات و سەودای 
لەسەرەوە دۆخەکە بە زیانی خەڵک دەبڕێننەوە. 
بەاڵم بە هیچ جۆرێک ئەوانە چارەهەڵنەگر نین. 
دۆخی ئێستا و ڕیسوایی هەردوو حزبی 
بنەماڵەیی و میلیشیایی، هەروەها پەنابردنی 
ناسیۆنالیزم و ئیسالمی ناڕازی )گۆڕان و 
کۆمەڵ و بەرەی نەخێر..و ...( بۆ خۆگرتن بە 
پەتی رزیوی شکست و سەرکوتی خواستی 
خەڵکی کوردستان لەالیەن داعشی شیعیەوە، 
ئەگەری قوڵبونەوەی ناکۆکی ناوخۆی 
ناسیۆنالیزمی کورد و تەنانەت پێکهاتنی 
شەقێکی تازە لە ڕیزی یەکێتی، لەالیەکی ترەوە 
پەرەسەندنی ناڕەزایەتی و توڕەیی خەڵکی 
ئازادیخواز و ستەمدیدە لە رۆڵی نەفرەت 
لێکراوی هەر یەک لە باڵەکانی ناسیۆنالیزمی 
کورد،..و...بە لەبەرچاوگرتنی ئەوانە دۆخی تازە 
و فرەڕەهەندی ناکۆک هاتوەتەئاراوە، لەالیەک 
بواری بۆ لێدان لە ئیرادەی خەڵک کردووەتەوە 
کە ڕەوتی رۆچون و تەسلیم بوون بە 
سیاسەت و بەدیلە جیاوازەکانی ناسیۆنالیزم و 
ملهوڕیەکانی حکومەتی عێراق بە تاوتر دەکات، 
بەاڵم لە الیەکی ترەوە بوار بە ڕووی لێدانی 
گورزی سیاسی لە گشت بەدیل و ئاسۆی 
کۆنەپەرستانەی ناسیۆنالیزمیش دەکاتەوە. ئەمە 
لە گرەوی هاتنە مەیدانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
بەدیلێکی چەپ و ڕادیکال و شۆڕشگێڕ و 
ئازادیخوازدایە کە لە مەیدانی سیاسیدا 
دەرفەتەکانی لێدان لە ئاسۆ و بەدیلە 
جیاجیاکانی ناسیۆنالیزمی کورد و حزبەکانی بە 
دەستەوە بگرێت و وەکو ڕابەر و ڕێکخەری 
خەباتی ئازادیخوازانەی کرێکار و جەماوەری 
توڕە و ناڕازی خۆی بنوێنێت بۆ 
بەرپەرچدانەوەی سیاسەت و هێرشەکانی 
حکومەتی عێراق و هاوکات بتوانێ ئەو هێزە 
جەماوەریەی بە هۆی شکستی ناسیۆنالیزمەوە 
لە هێزەکانی ئەم نەرێت و بزوتنەوەیە 

هەڵدەوەرن، لە دەوری بەدیل و ئاسۆیەکی 
سۆسیالیستی و ڕادیکال ڕێکخراو بەرامبەر هێز 
و بەدیلە کۆنەپەرستە بورژوازیەکان لە مەیدان 
رابگرێت. ئاڵوگۆڕەکانی ئەم دۆخە بێ لەنگەرە 
زۆر خێرا و کاریگەر دەبن، ئەگەر ئەم 
بەدیلەش بە هەمان خێرایی و جەسارەتێکی 
سیاسی شۆرشگیرانە خۆی نیشان نەدات، 
ڕەوتی ڕووداوەکان بە خێرایی دەروازەکانی 
دەخاڵەت تەنگەبەر دەکاتەوە و بواری 
دەخاڵەتی بەدیلی شۆڕشگێڕانە تەسک و 
تەسکتر دەبێتەوە و هەلومەرجەکە بە قازانجی 
ملهوڕی حکومەتی عیراق و کۆنەپەرستی 
ئاراستە دەگرێت، ناسیۆنالیزمی 
شکستخواردووی کوردیش کە نیشانیداوە 
ناتوانێ بەدیلی بەرگری و راوەستان بێت 
بەرامبەر ئەو ملهوڕیانە، وەکو فاکتەری 
ناچارکردنی خەڵکی کوردستان بە تەسلیم 
بوونی ئەم رەوەندە کارەساتبارە رۆڵ 
دەگێڕێت. بەم جۆرە دۆخەکە بە گوشاری 
زیاتر لەسەر کرێکار و جەماوەری خەڵک بۆ 

 دەورانێکی تر لەنگەر دەگرێت.
ی ئۆکتۆبەر هەلومەرجی سیاسی ١٢تا ڕۆژی 

دەرفەتێکی پێکهێنابوو کە پێداگری لەسەر 
ڕیفراندۆم و سەربەخۆیی کوردستان 
رێچکەیەک بوو بۆ دەرگا خستنەسەرپشت بە 
ڕووی ئاڵوگۆڕێک بە قازانجی بەدیلی 
ئازادیخوازی و جەماوەری کرێکار و 
ستەمدیدە. ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و دەنگدان بە 
جیابوونەوە و ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی، نە تەنیا 
دەیتوانی کێشەی کورد وەکو لەمپەرێکی گەورە 
لەبەردەم خەباتی چینایەتی و پاساوێک بۆ 
هاوچارەنوس نیشاندانی بورژوای و 
پرۆلیتاریای کورد هەڵتەکێنێ، بەڵکو دەیتوانی 
ئیرادە و باوەڕبەخۆبوونی خەڵکی کوردستان 
ببوژێنێتەوە و بە کردەوەش بوژاندیەوە، 
دەیتوانی ببێتە سەرەتا و رێچکەیەک بۆ 
ئاڵوگۆڕ لە دەسەاڵت و سیستەمی حوکمڕانی 
کوردستان، دەیتوانی هاوسەنگیەکی تازە لە 
نێوان بورژوازی و پرۆلیتاریا و خەڵکی 
ستەمدیدە شکڵپێبدات، دەیتوانی ڕەوتی خەباتی 
ئازادیخوازانە خێرابکاتەوە. بێگومان هەموو ئەم 
ئەگەرانە بەندبوو بەوەی کە کۆمۆنیزم و 
ئازادیخوازی لە گشت ئەم پرۆسەیەدا چ ڕۆڵ و 
چ جێگایەکی دەبوو. بەاڵم هەتا بەدەر لە ڕۆڵ و 
دەوری کۆمۆنیزمیش، خودی ڕیفراندۆم و 

جیابونەوە و کۆتاییهاتنی کێشەی کورد وەکو 
کێشەیەکی سیاسی قورس بەسەر کۆمەڵگەوە، 
خۆی لە خۆیدا دەبووە مایەی بەرەو باشتر 
چونی هەلومەرج بە قازانجی شەفابوونەوەی 
خەباتی چینایەتی و ئازادیخوازانەی چینی 
کرێکار و کۆمەاڵنی ستەمدیدە دژی بورژوازی 

 و دەسەاڵتی سەرمایە.
لە ناو ئەم دۆخە تازەیەشدا ئەگەر حزبێکی 
کۆمۆنیستی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە مەیدان 
بوایە، کاری داشکاندنەوەی دۆخەکە و کەڵک 
وەگرتن لەو دەروازەیەی بۆ لێدان لە بەدیلە 
جیاوازەکانی ناسیۆنالیزم و ئاسۆی 
کۆنەپەرستانەی ئەم بزووتنەوەیە کراوەتەوە، 
هەروەها دانی ئاراستەیەکی ئازادیخوازانە و 
ڕادیکال بە ڕەوتی هەلومەرجەکە گەلێک 
ئاسانتر دەبوو. مەرجی ئەمە النی کەم بونی 
بەدیلێکی سیاسی سۆسیالیستی خاوەن نفوزە 
کە سەرێکی هاوکێشەی هێز و یاریکەرێکی 
خاوەن رۆڵی مەیدانی سیاسی و کێشمەکێش 
بوایە لەسەر هێز بە مانای قودرەتی سیاسی لە 
ئاستێکی گشتیدا. بەداخەوە حزبی کۆمۆنیستی 
کرێکاری سەرباری ئەوەی لە بواری دانی 
سیاسەت و ڕێگاچارەی سۆسیالیستی بە 
مەسەلە و کێشەکان رۆڵی خۆی هەبووە، بەاڵم 
بە هۆی بەرتەسکی رۆڵی سیاسی و عەمەلی و 
نفوزی کۆمەاڵیەتیەوە هەروەها 
مەحدودیاتەکانی ئەم حزبە و کۆمۆنیزم بە 
گشتی لە ئێستادا، چاوەڕوانی ئەوەی لێ 
ناکرێت کە بەم خێرایی و دەمودەستە بتوانێ بە 
تەنیا رۆڵی بەدیلێکی سیاسی لە ئاستی 
یەکالکردنەوەی دۆخەکە بگێڕێت. بەاڵم بێگومان 
دەتوانێ هەم بەشێک بێت لەو بەدیلە و هەم 
رۆڵی پێشڕەوانە بگێڕێت لە شکڵدان بە 
بەدیلێکی سیاسی جەماوەری کە وەاڵمێکی 
ئازادیخوازانە و چەپ و شۆڕشگێرانە بەم 
هەلومەرجە بداتەوە. لە بەشەکانی دواتری ئەم 
باسەدا دەچینە سەر چۆنیەتی شکڵدان بەم 
بەدیلە لە دۆخی ئێستادا. بەاڵم بەرلەوە 
پێویست دەکات کۆبەندیەک لەم دۆخە و بە 
تایبەت لە ڕیفراندۆم و زەمینە و پێویستیەکانی 
لە ڕوانگەیەکی سۆسیالیستیەوە بکەین، لە 
بەرامبەر ئەو بۆچون و هەڵسەنگاندن و 
کۆبەندیە نادروستە جۆراوجۆرانەی لە 
ڕوانگەی ڕاست و چەپەوە دەخرێنەڕوو 
دەربارەی ڕیفراندۆم و رۆڵی لە خوڵقاندنی 
دۆخی کارەساتباری ئێستا و ئەو شکستەی 

 بەسەر کۆمەڵگەی کوردستاندا سەپێنراوە.

سەرجەم بەشەکانی ئەم باسە لە ماڵپەری 
 بۆپێشەوە، بخوێننەوە... 

لێدانی رورزی سیاسی لە رش  بەدیل و ئاسۆی کۆنەپەرستانەی ناسیۆنالیزم، لە رێەوی هارنە مەیدانی سیاسی و 
کۆمەاڵیەری بەدیلێکی چەپ و ڕادیکال و شۆڕشگێڕ و ئازادیخوازدایە کە لە مەیدانی سیاسیدا دەرفەرەکانی لێدان 
لە ئاسۆ و بەدیلە جیاجیاکانی ناسیۆنالیزمی کورد و حزبەکانی بە دەستەوە بگێێ  و وەکو ڕابەر و ڕێکخەری 

  خەباری ئازادیخوازانەی کێێکار و جەماوەری روڕە و ناڕازی خۆی بنوێنێ 

 بناغەی سۆسیالیزم ئینسانە
 سۆسیالیزم بزوتنەوەی گەڕاندنەوەی ئیرادەیە بۆ ئینسان... 

 مەنسور حکمەت
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 دوا الپەڕە 15/11/2017(  16ژمارە ) عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 پێنووس شکێنەکان، لە پێنووسە ئازادەکان دەرێسن...

 درێبوار ئەحمە: ڕاوێژکاری سەرنووسەر
 یه: م ژماره رانی ئه نوسه

، هەراو حمود، هێمن خالید بدواڵ مه عه مستەفا باهیێ،
 رێبوار ئەحمەد، شوان عەزیز عەبدواڵهی،

 بۆ پەیوەندی راستەوخۆ بەسەرنووسەرەوە:
0046737403392 

  

 ١١بۆ الپەرە 

خۆفرۆشی یان رادەستکردنی ئیرادەی سیاسی خۆ بە حزب و هێزێک، 
دەزگایەک، دەوڵەتێک، لە پێناو پارەو بۆ دابینکردنی ژیان لەهەلومەرجی ژێر 
سایەی دەسەاڵتی تااڵنچیدا، لە دۆخی گرانی و بێکاری و برسێتیدا، دیاردەیەکی 
بەرچاوی کۆمەڵگەو دەوڵەت و واڵتەکانی دنیای سێهەم و کۆمەڵگەی شەرق 

 زەدەیە...
کەم نین و ئەو نووسەر رۆژنامەنووس و چاودێری سیاسی و میژوونووس و 
ئەدیب و گۆرانی بێژ و رۆشبیر و.... کە لە پیناو پارەو ساماندا، خۆیان 
هاویشتۆتە باوەشی دەسەاڵتەوە و کاریان جوانکردن و ماکیاجکردنی رووی 
دزیوێ دەسەاڵت و بەرپرسە تااڵنچیەکان و بازرگانانی سیاسی و سیستەمی 
زاڵم و نابەرابەرو کۆنەپەرستەکانە... وە ژیان لەسەر خۆفرۆشی دەکەن و 

 نانخواردنیش بە نرخی رۆژ عادەتێکی ئاساییانە...
ئەوەی لێرەدا دەمەوێت لەناو ئەو خێڵە لە خۆفرۆشان و بە نرخی رۆژ نانخۆر 
باسیان بکەم، ئەو وەزیر و ئەندام پەرلەمان وکاربەدەستە سیاسی و 
سەربازیانەی کوردن کە لە بەغدان و شانازی دەکەن بەوەی کە خاوەنی پۆست 
و بەرپرسیارێتین لە حکومەتە تایفی و ناسیونال. ئیسالمیەی کرێگرتەی ئیران لە 

 عێراقدا...
ئەو ئەندام پەرلەمان وەزیرو بەرپرسانە بە سەرۆک کۆماری عێراقەوە کە هیچ 
کاری نییە جگە لە واژۆکردنی لەسێدارەدان... سوکترین و خۆفرۆشترین بەش و 
توێژی کۆمەڵگەن... ئەوانە پاسا بۆ دەستدرێژیەکانی عەبادی دەهێنەوە، ئەوانە 
بێدەنگن لەبەرامبەر دەسەاڵتی تایفی و هێزی چەکداری تایفی و سەرکوت و 
هێرشەکانیان بۆسەر خەڵکی کوردستان... ئەوانە دەیانەوێ بەبوونی رەخنەو 
نارەزایەتیان بە دژی دەسەاڵتی تااڵنچی و مافیایی بزوتنەوەی کوردایەتی 
رەوایەتی بدەن بە درندەیی و هەسارپچراوی دەوڵەت و حکومەتە مافیایی و 
گەندەڵ و کرێگرتەکەی عەبادی... ئەو توێژ و بەشە، زۆر سوکترن لە ئەندام 
پەرلەمانەکان و وەزیرەکانی سەردەمی بەعس و سەدام حسێنی جەالدی لە 
گۆرنراو... دیارە ئەو جەنابانە باش دەزانن هیچ رۆڵیکی ئەرینی و هیچ نەخشیکی 
کردەییان لەسەر هیچ پرس و مەسەلەیەکی سیاسی وئەمنی و یاسایی و حقوقی 
نییە... لە دەوڵەت و حکومەتی ئێستای عێراقدا، مەگەر جار جار شانازی بە 

 بەرگری لە ناردنی پارەی فرۆشتنی گەنمی جوتیاران بکەن!!!!.
ئەوان باش دەزانن کە بوونی ئەوان لەرێگای سازان و تەوافوقی سیاسی نیوان 
هێزە سیاسیەکانی هەریم و بەغداوە بووەو کە بەرهەمی هاوسەنگیەکی تایبەت 
بووە... ئەو هاوسەنگییە تەواو یان بەتەواوی گۆراوە... وە بەدەنگدان ئەگەر هەر 
هەمووشیان هاوئاوازو هاودەنگ بن ناتوانن بەلۆژیکی زوربە و کەمایەتی هیچ 

ئۆکتۆبەر  ١٢بگۆرن و هیچ کەیسێک ببەنەوە... وە ئەگەر تا بەر لەرووداوی 
پاساوێک بۆ مانەوەیان لە بەغدا هەبووبێت... دوای ئەو رووداوەو هیرشی 
سوپاو حەشدی وەحشی بۆسەر کەرکوک و ناوچە کێشەلەسەرەکان، مانەوە 
یان پاساو هێنانەوە بۆ عەبادی یان بێدەنگ بوون لەبەرامبەر ئەو هێرش و 

 سەرکوتەدا کە دنیا شاهیدیەتی، جگە لە خۆفرۆشیەکی ئاشکرا هیچی تر نییە...
ئەو وەزیر و ئەندام پەرلەمانانە و مانەوەیان لەگەڵ... دەسەاڵتی تایفی و 
سەرکوتگەرانەو دەسەاڵتی گەندەڵی بێ وێنەی عەبادی و دەم گەرمیان لە 
میدیادا، تەنها بۆ پارەو ئیمتیازاتە... نیشانەی سوکی و بێمواراڵی بێ وێنەیانە بۆ 

 نۆکەرایەتی... 
دەسەاڵتێک تایفی و دینی بێت و هێرش بۆسەر کوردستان بهینێت و تۆش، 
بەشیک لەو دەسەاڵتە بێت... دەبێ خەڵکی کوردستان چۆن مامەڵەی ئەو وەزیرو 
ئەندام پەرلەمانانە بکات... جگە لەوەی کەپێویستە وەکو رەفیق حزبیەکان و ئەمن 

 و ئیستیخباراتەکانی بەعس تەماشا بکرین. 
ساڵ، لە پەرلەمان  ٩بەبەرچاوی ئەو جەنابانەوە یاسای زەواجی منااڵنی تەمەن 

خوێندنەوەی بۆ دەکرێت... دەسەاڵتی محمەدی و شەریعەت رەوایی پێدەدرێت... 
ئەو جەنابانە کە هیچیان پێناکرێت ئامادەنین تف بکەنە ئەو دەسەاڵت و یاساو 
حکومەت و دەوڵەتە... چونکە بوونەتە کۆیلەی پارە و ئیمتیازات... دەبێ لێیان 
بپرسرێت، بەراستی خۆتان ئامادەن کچە نۆ سااڵنەکانتان بدەن بەشو؟ بەراستی 

ساڵ بکەنە هاوسەرتان؟  چ سوکیەکە ئەوە ببینیت و  ٩ئامادەن کچانی تەمەن 
بێدەنگ بیت و لە حکومەتێکدا بمێنیتەوە کە دەیەوێت زەواجی منااڵن بەیاسایی 
بکات؟ ئەو وەزیر و بەرپرس و ئەندام پەرلەمانانەی کورد کە لە پەرلەمانی 
عێراق و لە حکومەتی دژی ئینسانی عەبادی و دەسەاڵتی تایفیدا ماونەتەوە، 

نیشاندانی سوکی و بێ  حزبەکانیان و گەورەترین شەرمەزارییە بۆ خۆیان و
مۆراڵی و خۆفرۆشیەکی ئاشکرای کەم وینەیە بە دەسەاڵتێکی کەم وێنەی دژی 
ئینسانی... خەڵکی کوردستان پێویستە سزای ئەو تاوانکارییەی ئەم جەنابانە 
بدات، لە ریسواکردنەوە بۆ دەستبەسەراگرتنی داهات و ئیمتیازاتی بەرهەمی 

 خۆفرۆشی نۆکەرایەتیەکەیان.  
 ١١٦٦عەبدواڵ مەحمود.. ناوەراستی نۆڤەمبەری 

 دوا وتە
وەزیر و پەرلەمانتارە 

 خۆفرۆشەکان... !!
نۆفەمبەر، دەستێکی  ١بەرواری 

رەش و ترسنۆک لەبەرامبەر ئازادی 
و ئازادی قەڵەمدا، هێرشیان کردۆتە 
سەر گڵکۆی رۆژنامەنووسی 
تیرۆرکراو و گیانبەختکردوی رێگای 
ئازادی و ئازادی قەڵەم و 
رۆژنامەگەری، کاوە گەرمیانی... و 
ئەو قەڵەمانەی کە رەمزی ئازادی 
قەڵەم و رەمزی کاوە گەرمیانی 
قوربانی قەڵەمە... دەشکێن و 
دەشێوێنن... ئەو کردەوە 
ترسنۆکانەیە نیشانەی ئەوەیە کە 
دەسەاڵت و بەرەی دژی ئازادی و 
قەڵەمی ئازاد، لە گڵکۆی 
رۆژنامەنووسانی گیانبەختکردوش 
دەترسن و دەیانەوێ بە هێرش 
کردنە سەریان و شێواندنیان، دەنگ 
و رەنگی قەڵەمە زیندوەکانی 
کۆمەڵگە چاوترسێن بکەن... 
سەبارەت بەو روداوە شیرین ئەمین 
هاوسەری کاوە گەرمیانی 

 دەنووسێت:

ئەمڕۆ ویستم هەواڵی ئامەد بگەیەنم 
 بە باوکی

نیوەڕۆ بەسەرەوە بوو  ١٦كات 
بەهەنسكی تاساو دڵی ڕەش تر 
لەجلەكانم هەنگاوەكانم زۆر 
لەجارەكانی پێشتر خێراتر بوو 
تابەكاوەكەم ڕای گەیەنم ئامەد 
كوڕەكەت ئەها تائێستا 
لەگۆڕەكەتەوە بۆسیمای دەڕوانی 
بزانی ڕەنگی قژی چاوەكانی چی 
ڕەنگن، خۆڵی سەرگۆڕەكەت 
تائێستا ڕێگەی نەداوە تێر بێ 
لەسیمای منداڵی ئامەد !!! بەڵێ هەر 

ئەمڕۆكە پاش ئەوەی كاری ڕۆتینی 
چونە باخچەی ئامەدم تەواوكرد 
زۆر بەخێرا هەنگاوم بۆگۆڕستان 
دەناو دەمیویست پێش با بكەوم 
نەك پێش من ئەو هەواڵە بگەیەنێت 
بەباوكی ئامەد كەئامەدی كوڕت پێی 
نایە قۆناغێكی نوێو وا بەم نزیكانە 
دەچێتە باخچە; وەلێ هەرگەشتمە 
سەرقەبران لەدەرگاكەوە چاوم دەدا 
بۆسەر گڵكۆو پەنچەو دەستی كاوە 
دەمویست پێش گەشتنی خۆم 
بەهاوار ئەو هەواڵەی پێ ڕاگەیەنم 
،بەاڵم تەوا وقوڕگم تاساو فرمێسك 
لەگەروم قەتیس بوو چون 
دڵنیابووم كەچەند كاوە تامەزرۆی 
ئەمڕۆ بوە بۆیە دەنگم دەرنەدەهات 
هاواربكەم من لەم بیرە قوڵەدابوم 
كە گەشتمە سەرگۆڕەكەی كاوەی 
مەزن بینیم پەنجەكانی كاوە 
لێكراونەتەوە نووكی تیژی 
قەڵەمەكەی پەرتەوازەو 

 شكێندراون... 
ئای ئەزیزم من بۆ پێدانی هەواڵی 

كوڕەكەمان كەدەچێتە باخچە پێت 
ڕاگەیەنم دڵنیابووم زۆر تامەزرۆی 
ئەو هەواڵەی كەچی گەندەڵكاران و 
ترسنۆكەكان لەنوكی قەڵەمەكەی تۆ 
چەند ترساون لەگۆڕیشدا ئارامیت 
لێ بڕیون بۆیە بەوشێوە ترسنۆكانە 
دەستی ڕەشیان گەیاندوە 

  بەپیرۆزیەكانت
هۆجەالدەكان پێتان دەڵێێم كاوە 
گەرمیانی هەموو هێزی جگە 
لەنوكی تیژی قەڵەمێك و زوومی 
كامێرایەك چی تر بوو؟ كە 
تفەنگەتان لەسەر سنگی 
خاڵیكردەوە، بەاڵم بەوهەمو 
هێزەتانەوە بۆگیانی دوژمنان 
بینیمان چۆن قوچانداتان نەفرەت 
لەترسنۆکی و ئابادتان بەم كارەتان 
گەورەی كاوەتان بەگوێی هەمواندا 
چرپاند كە كاوە گەرمیانی لە 
گۆڕیشدا مەترسییە بۆسەر 
 ئاشكرابونی فایلی ڕەشتان.

شیرین ئەمین خێزانی شەهیدی 
 کاوە گەرمیانی قەڵەم 

 

 
 ٢١١٠٠١٢١٠٢دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو بەرواری 


