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ئۆکتۆبەر، ئاڵوگۆرێکی گەورەی بەسەر هاوسەنگی هێزی  ٦١روداوەکانی 

ئیسالمی -بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد لەگەڵ بزوتنەوەی ناسیونال
شیعی دەسەاڵتداردا، هێناو بزوتنەوەی ناسیونالیستی کوردی توشی 

دا  ٦٩٩٦بزوتنەوەی کوردایەتی ئەگەر لەساڵی .  پاشەکشەیەکی گەورە کرد
و بەخۆبەستنەوەی بە جەنگخوازی ئەمریکاو غەربەوە توانی دەستی بە 

ئۆکتۆبەری  ٦١دەسەاڵت و بەشداری دەسەاڵتی لەناوەندا بگات، ئەوا 
ئەمساڵیش بە خۆشباوەری بە ئەمریکاو غەرب، و خۆشخزمەیەکی 
چاوەروانکراوی باڵیکی یەکێتی، گڵۆڵەی دەسەاڵتدارێتیەکی کەوتە لێژی و 
بەشێکی یەکجار زۆر لە قەڵەمڕەویەکەی لەئاستی سیاسی و ئابوری و 

 .لەدەستدا... سەربازی و جغرافیاو دیبلۆماسی و 
ئەم پاشەکشەیە لەسەردەستی هیرش و ملهوری حکومەتە کرێگەتەکەی 
عەبادی و نۆکەرەکانی، رویداو لەئیستادا هاوسەنگی هێز بەزیانی 

ئیسالمی  -بزوتنەوەی ناسیونالیستی کوردو بە سودی بزوتنەوەی ناسیونال
 . سیاسی شیعی دەسەاڵتدار شکاوەتەوە

ئەم دۆخە بۆ خانەوادەی بۆرژوازی کورد، سەرباری هەر ملمالنێیەکی 
وە تەنانەت ...  نێوخۆیان، سەرباری هەر بەرنامەو ئەجندایەکی تایبەتیان

سەرباری ئەوەی کە هەرکام لەو الیەنانە سەر بە چ بلۆک و قوتبێکی 
ساڵە،  ٦١لەترسی لەدەستچوونی ئەو ئەزموونەی ...  ناوچەیی و جیهانیین

لە ژێر ناوی دۆخی ...  بۆیان بۆتە سەرچاوەی دەسەاڵت و دەوڵەمەندبوون
تایبەتی و تیپەرین لەم ئەزمەیەی تێی کەوتوون و هەمووشیان بەرپرسیارن 
لەو ناکامی و شکستەدا، بە ناچار دەورەیەکی تر لە گفتوگۆ و سازانیان 

لەو نێوەدا باسی پیکهێنانی حکومەتی رزگاری نیشتیمانی، .  دەسپێکردووە
حکومەتی کاتی، بچوککردنەوەی حکومەت و دوبارە هەڵبژاردنەوە، 

 .هێنراونەتەوە گۆڕ
دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی، کە بەهەموو فۆرمەکانەوە خۆی ئەزموون 
کردووە، ئەگەر شکست و بنەبەستی ئێستای لەگەڵ دەسەاڵتی فیدرالی 

ئۆکتۆبەر ئاکامی تکچوونی هاوسەنگی هێزەی نیوان  ٦١عێراقدا، و روداوی 
هەولیرو بەغدایە دوای جەنگی داعش و بەرهەمی شکستی فیدرالیزمی 

ئەوا شکست و ناکامی ناسیونالیزمی کورد لەبەرامبەر خەڵکی ...  قەومییە
کوردستان، بەرهەمی سەرکوت و بیمافی و شکستە لە وەاڵمدانەوە 

شکستی .  بەسەرەتاییترین ویست و داخوازییەکانی خەڵکی کوردستاندا
ئەگەر دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد یان .  سەرەکی لێرەوە دەست پێدەکات

بەشێکی ئەو بزوتنەوەیە لەدۆخی ئیدارەی جیاوازو هەرێم و زۆنی جیاجیادا 
هەرگیز چارەنووسی بەو ...  نموونەو ئەلگۆیەکی سەرکەوتووی نیشان دابا

دۆخەی ئیستا نەدەگەیشت و لە ئاستی عێراق وناوچەکەشدا شکست دان و 
دارماندنی کاری چەند سەعات و سازشی چەند بودەڵەو ناخۆریكی کرێگرتە 

 . نەدەبوو
ساڵی رابردوودا بە ئاشتی و شەرەوە  ٦١لە ...  ئەو دەسەاڵت و بزوتنەوەیە

بە هەڵبژاردن و حکومەتە یەک لەدوای یەکەکانی، بە حکومەتی هاوبەش و 
جیا و جیا، پان و تەسک و فییفتی فیفتی، حکومەتی زۆربە و هاوبەش، 

ماوە درێژ و ماوە ...  و بێ بەشداری ئەوان!!  بەبەشداری ئۆپۆزیسێۆن
شکستی دوای شکست نیشان داوەو خەڵکی .  کورت، لە مەحەک دراوە

کوردستانی روبەروی سەخترین دۆخی ژیان و گوزەران کردۆتەوە، 
لە خوێندن و ...  لەهەموو زەمینەکاندا پاشەکشەی بەسەر کۆمەڵگەدا هێناوە

پەروەردەوە بۆ تەندروستی و فەرهەنگ و هونەر، لە زانست و زانیاریەوە 
بۆ کەلتور ئەخالقیات، لە ماف و ئازادیەکانەوە، بۆ یاساو 

 .... ریسا و مافی تاک، لەوەرزشەوە بۆ گەشت و گوزار و

 4ل.... گۆشەی ژن

 

 یژمارهوته

 مێردە موسڵمانەکەم فشاری* 
بۆ دەهێنام ببم بە موسڵمان،  

منیش لە بەرئەوەی نەم دەویست، 
 دەستی کرد بەلێدانم

 4ل

 5ل....       
 سەرمایەداری هۆکاری سەرەکی توندوتیژی دژ بەژنانە

 6ل... 

 کاپیتالیزم بەرەو داڕمان دەچێ؟
 3الپەرە  

 

 گۆشەی لەگەڵ       

 هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان
  7ل 

 لە پەراوێزی دواین ئاماری نەتەوە یەکگرتوەکان
 ...لە ڕۆژی بەرەنگاری توندوتیژیدا 

   8ل

 9ل   ... سیستەمى دینى بۆترساندنە،نەک بۆ دادپەروەرى

راپۆرتی مەراسیمی رێزنان لە یادی 
 خەباتکارانەی هاورێ گوڵزار حەمە لە الپەرە

 بخوێننەوە 11

حكومەتی کاتـی و هەڵبژاردن، رێگاچارەنین، رێگاچارە 
  !کۆتاییێهێنـانـە بـە دەسەاڵتـی بـزوتـنـەوەی کوردایـەتـی

هەزار  ٠٧٧٧دیمانە سەبارەت بە سەرکەوتنی مانگرتنی 
 ٢ل   Danish Crowan Ticanلەکرێکارانی قەسابخانەکانی 

 ٢بۆالپهڕە

 کتری ر یه سه کێتی له کانی پارتی و یه نامه ڵگه به
 3ل! ڵکی کوردستان م خه رده به  خاته ک ده چ راستیه 
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نوسین و توێژینەوە تا دەگاتە خزمەتگوزارییە 
بە کورتیەکەی لەهەموو بوارێکدا ...  کۆمەالیەتیەکان

 .چەندین هەنگاو کۆمەڵگەی بەرەو دواوە بردۆتەوە
لەالیەکەوە ژمارەیەکی کەم سەرمایەدارو بازرگان و 
لەگەڵ هەموو بەرپرسە حزبی و حكومیەکان، لیستی 
درێژی هەموو ئەندام پەرلەمانە خانەنشیکراو 
ناخانەنشینکراوەکان، وەزیر و جێگر وەزیری 
خانەنشین کراو ناخانەنشین کراو، هەموو 
بەڕیوەبەرە گشتیەکان، هەموو ئەندام مەکتەب 
سیاسی و سەرکرادیەتیەکان، هەموو کادرە بڵند بااڵ 
سیاسیە حزبی و فەرماندە سەربازییە و راوێژکارە 

ریزی دەوڵەمەندو مەلتی ملیاردیر و ...  گەمژەکانیان
ملیۆنەرن و بەشی هەرەزۆری خەڵکی کوردستانیش 

تەنانەت ئەو ...  برسی و هەژار و بێکار و نەدارن
جەنابە بەرپرسە حزبیانەی فەزلفرۆشی 
پێشمەرگایەتی و خەباتی شاخ بەخەڵکی کوردستان 
دەفرۆشنەوە، هەر سەعاتەکەی چەندین هەزار 

و ئەو ...  دۆالر لەسەر خەڵکی کوردستان کەوتوون
کرێکارو کارمەندانەش کە رۆژانە رەنج دەدەن و 
ماندودەبن، موچەکەیان شایستەی باس نییەو 

 .ئەوەش ئێستا کراوەتە نیوەو چارەکە موچە
سەرانی حزبەکانی کوردستان، باسی کام حکومەت  

دەکەن و کام حکومەتی کاتی؟ کام هەڵبژاردن؟ 
ساڵ شکست و شکست، دزی و تااڵنی،  ٦١دوای 

بیمافی و سەرکوت، نۆکەرایەتی و تیکشکاندنی 
دەیانەوێ ئەم ...  ئیرادەی سیاسی خەڵکی کوردستان

جارەش لە ژێر ناوی تێپەرین لەو قەیرانەی ئیستای 
تێی کەوتوون، پرۆژەی پیکیهێنانی حکومەتی کاتی، 

 .یان درۆی دوبارەی هەڵبژاردنەکان، بهێنەوە ئارا
خەڵکی کوردستان و بەشی هۆشیار و تیکۆشەری 
دژی تااڵنی و گەندەڵی و نابێ ریگەبدەن سەرانی 
ئەو حزبانە جارێکی تر یاری بە چارەنووسی 

رێگا ...  ئیستاو داهاتووی خەڵکی کوردستانەوە بکەن
چارە حکومەتی کاتی، یان هەڵبژاردن و حکومەتی 

ئەو فۆرم و ئەلگۆیانە ئەزموون کران و ...  تر نییە
خۆیان کێشەو ریگری ریگاچارە کارسازو 

چارە کۆتاییهێنانە بەو دەسەاڵتە و .  دروستەکانن
... سەرجەم بزوتنەوەی کوردایەتی و رەوتگەلی دینی

چارە دەستبەسەراگرتنی داهاتی دزراوی خەڵکی 
کوردستانە لەالی سەرانی ئەو حزبانە لە حزب و 

چارە گیرانەوەی داهاتی دزراوە، چارە ...  حکومەتدا
پەلکیشکردنی دزانی داهاتی کۆمەڵگەو نۆکەرانی 

 .واڵتانی ناوچەکەیە بۆ بەردەم دادگای جەماوەری
شکستدانی دەسەاڵت و کەنارخستنی بزوتنەوەی 
کۆنەپەرست و تااڵنچی و خۆشخزمەتی کوردایەتی، 
لەرێگای خەبات و تیکۆشانی جەماوەری بەرابەری 

... بەشێ پێشرەوی بزوتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
شکستی راستەقینەی فایرۆسی ترسناکی 
بزوتنەوەی کوردایەتییە و نەک شکست و 
پاشەکشەیان لەبەرامبەر عەبادی و حکومەتە 

ئەو .   کۆنەپەرست و ئیسالمییە نۆکەرەکەیدا
جەماوەرەی دەتوانێ بزوتنەوەی کوردایەتی 

دەتوانێت هیرش و پالنی عەبادی و ...  رابمالێت
 ...واڵتانی ناوچەکەش مایەپوچ بکاتەوە

کات کاتی دامەزراندنی دەسەاڵتی جەماوەرییە، 
دەسەاڵتێک کە سەرچاوەی هێزی جەماوەرو 

دەسەاڵتێک کە خۆی ...  بریاری جەماوەری بێت
بریار و یاسا دارێژەرو هاوکات جێبەجێکەری بریار 

 . و یاسا بێت
 

هەزار  ٠٧٧٧دیمانە لەگەڵ جەلیلی رەزایی، سەبارەت بەسەرکەوتنی مانگرتنی  ...درێژەیوتەیژمارە
     Danish Crowan Tican لەکرێکارانی قەسابخانەکانی 

دەتوانن بەکورتی باسی ئەو کارگەیەمان بۆ بکەن؟ کارگەکە چییە؟ کەی دامەزراوە؟ ژمارەی : بۆپێشەوە
 کرێکارەکانی چەندە؟ هەلومەرجی کار لە کارگەکە چۆنە؟

بۆیەکەم  7881دانش کراون واتا قەسابخانەی دانیمارکی، لە ساڵی  Danish Crown  :جەلیل رەزایی
ئەم  5002ساڵی .  جار لە شاری هۆرسێنس ئەو شوێنەی کە من کاری لێ دەکەم، دامەزراوە

قەسابخانەیە لە بناغەوە لە دەرەوەی شار بنیاد نراوەتەوە، وەک گەورەترین قەسابخانەی ئەوروپاو 
یەکێکە لەم کۆمپانیا گەورە جیهانیانەی کە .  مۆدێرنترینی جیهان لەبواری تەکنەلۆجیاو بە ڕۆبۆتکردنەوە

 .گلوباڵ لە سەد واڵتی جیهان لقی هەیەو بە دەیان هەزار کرێکار کاری تێدا دەکات
هەزار  55کاردەکات و ڕۆژانە  7200کرێکاری هەیە، تەنها لە لقی هۆرسێنس  0000تەنها لە دانیمارک 

 . بەراز بە شێوازی جۆراوجۆر ئەکاتە پاکەت و ڕوانەی بازاڕەکانی جیهان دەکات
بەپیی ئەوەی کە دانیش کراون کۆمپانیایەکی گەورەو ناسراوە، هەلومەرجی کار گرنگی زۆری پێدەدرێت، 

کرێکارانی ئەم کارخانەیە .  تەنانەت شەرایتی باش بۆ بەرازەکان کە کوشتن چاوەڕێیانە، ڕەچاو دەکرێت
مێژوی زیاتر لە سەدەیەک خەبات و ئەزمونیان هەیەو هەمیشە هەوڵدراوە کە کەلتوری هاوپشتی و 

ئەزمونی زۆری  کەوتن و هەستانەوەمان بەرامبەر .  هاوخەباتی و هاوچارەنوسی دەستی پیوەبگیرێت
 .خاوەنکار هەیە

یا حاسلی ئەزمونی سەد ساڵەمان  ڕێکەوتنامەیەکی حاشاهەڵنەگری کۆنکرێتە سەبارەت بە هەلومەرجی کار، کە ئاسان نیە خاوەنکار بتوانێت بەسەر
  .تێپەڕێت

بەسەرکەوتن کۆتایی هات، هۆکاری ئەو مانگرتنە   Danish Crowan Ticanمانگرتنی حەوت هەزار کرێکار لە کرێکارانی قەسابخانەکانی  : بۆپێشەوە
 بووە، دەتوانن ناوەرۆکی ئەم رێکەوتننامەیە کەمێک ڕۆشن بکەنەوە؟  ٦٩٦١رێکەوتننامەی کاری ساڵی 

ئێمە پرەنسیب و چوارچێوەیەکمان هەیە بۆ شێوەی کارو هەقدەست و سەرجەم ماف و بەرپرسیاریەتیەکانمان کە لە ڕێکەوتنامەی کاردا  :جەلیل رەزایی
ئێمە لەو شوێنی کارەمان هەمیشە پامان لەسەر ئەوە داگرتوە کە بە هاوبەش کاربکەین و وەک و یەک هەقدەست وەربگرین بەبێ جیاوازی .  تۆمارکراوە

 . ئەوەی کاری کامەمان قورستر یان سوکترە
ای بەپیی کەلتوری کاری دانیمارک هەر دوو ساڵ جارێک ڕێکەوتننامەی تازە سەبارەت بە هەلومەرجی کار پەسەند و ئیمزا دەکرێت لەالیەن سەندیک

 .کرێکاران و سەندیکای خاوەنکاران و دەوڵەت
ەوە هەوڵدەدەن  بەناوی چاالکترکردنەوە کۆنتەراتی هاوبەشمان البەن و کۆنتەراتی تاکە کەسی لەجیاتی دانێن، واتە هەر کەسەو 5070الیەنی خاوەنکار لە 

 .بەاڵم ئێمە قبوڵمان نەکردوە. بەپێی چۆنیەتی و چەندایەتی کارەکەی کرێی بۆ تەرخان بکرێت
خاوەنکار .  ئیشارەت بەوەدراوە لە هەندێک شوێنی تایبەت کە کارەکان قورسترە دەبێت کرێکار هەقدەستی زیاتر وەربگرێت 5072لەم ڕێکەوتنامەی ساڵی 

ەک ک یهاتوە چەواشەکارانە بە فێڵبازی، لەم بڕگەیە تێگەیشتنێک دروست دەکات بۆ بەرژەوەندی خۆی، دەیەوێت کۆنتەراتی زنجیرەیی کە هەموومان وە
 . هەقدەست وەردەگرین هەڵوەشێنێتەوەو بە ئارەزوی خۆی هەقدەستەکان دیاری بکات

ەیان شتنکۆمپانیای تیکان کە سەندیکاو ڕێکەوتنی کاری هاوبەشمان هەیە، لە مانگی نیسانی ئەمساڵ بە سود وەرگرتن لەم بڕگەیەی باسمکرد ئەم تێگەی
ئەمەش بۆتە هۆکاری فشارێکی زۆر بۆ سەر کرێکاران و وەرگرتنی .  سەپاندوە کە هەرکەس بەپیی کۆنتراتی تایبەت بەخۆی هەقدەست وەردەگرێت

 .هەقدەستی کەمتر
 ئەم مانگرتنە بە بانگەوازی چ رێکخراو و سەندیکایەک، رێکخرا؟: بۆپێشەوە

کە نوێنەرایەتی کرێکارانی نانەواخانەکان، شیرنەمەنی، ((NNF Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet  :جەلیل رەزایی
 LO  انیقەسابخانەکان، کارگەکانی شەکرو شوکوالت و توتن دەکات و بیست و حەوت هەزار ئەندامی هەیە لە دانیمارک و لەژێر چەتری کۆمەڵە سەندیکاک

ردن لەگەڵ و بوە لەناو کۆمپانیاکەی ئێمەدا نوێنەرایەتی و ئۆفیسی تایبەتیان هەیە، ئەمە قابیلی قبول نەبوو بۆ سەندیکاو پاش چەند کۆبونەوەو هێنان .  ە
 .لەسەر پێشنیاری سەندیکا، کرێکاران لە سەرجەم بەشەکانی سێ کۆمپانیایە دەستیان بۆ مانگرتن برد. خاوەنکار، گفتوگۆ گەیشتە بنبەست

کارخانەمان ڕاوەستان، هاتە  5017715071بەڕێوەبەری بەشی هۆرسێنسی دانیشکراون هەر لە سەعاتی یەکەمی مانگرتن کە ڕۆژی دوشەمە 
کەین، لەالی دە کۆبونەوەکەمان و داوای لێکردین کە دەست بەکارببینەوە، پیی ڕاگەیاندین ئەو گرێنتی دەدات تا دوو ساڵیتر کە ڕێکەوتەنامەی تازە پەسەند

نەداو لە  انیئێمە کار بەم بەندە ناکرێت و هیچ ئاڵوگۆرێک ڕونادات، بەاڵم بەپیی ئەزمونێک کە هەمانە لە گەڵ بەڵێنی خاوەنکار، بایەخمان بە بەڵێنەک
ڕۆژی دووەم هەر ئەم وتانەی ڕۆژی یەکەم بە . دەنگدانێکی گشتی بە تێکڕای دەنگ بڕیارماندا بۆهاوپشتی هاوخەباتەکانمان بە بێ ئیشکردن بگەڕێینەوە ماڵ

 . ماڵ ەوەنوسراو لەسەر مێزی هۆڵی کۆبونەوەی گشتی داندرابوو، بەاڵم ئێمە هەر بە هەمان نەفەس سوربوین لەسەر ئەوەی کە بە دەنگدانی گشتی گەڕاین
و ابوڕۆژی سێهەم ناچاربوون چۆکدابدەن و بەهەموو شێوەیەک پاشەکشە بکەن و کرێکارانی تیکان کە لەمانگی نیسانەوە ئەم یاسایەیان بەسەردا سەپ

 .قەرەبوی مادی بکرێنەوە
ێنەری نو شایانی باسە بەدوای ئەژنۆ دادانی خاوەنکارو کۆتاییهاتنی کێشەکە بەسەرکەوتن، بەشی ئێمە ئامادە نەبوو دەست بەکاربکاتەوە بەهۆی ئەوەی

قسەی  ت وئێمە لەسەندیکا لەالیەن بەڕێوەبەری بەشەکەمان لەم بەرامبەرکییەدا بەرخوردی شەخسی پێکرابوو وە پییانڕاگەیاندبوو کە سەری مارەکە تۆی
بەدوای ئەوەی نوێنەرەکەمان ئەمەی پێڕاگەیاندین ئێمە بڕیارماندا کە بەردەوامبین لە مانگرتن تا .  کۆبونەوەکان ڕاستەوخۆ بۆ کرێکاران دەگوازیەوە

دیارە جاریتریش لە کێشمەکێشی تردا بەڕێوەبەرمان ناچار بە پۆزش کردوە بەرامبەر .  ئەوکاتەی بەڕێوەبەر داوای لیبوردن لە نوێنەرەکەمان دەکات
، لە بوونوێنەرەکەمان بەهۆی ئەوەی نوێنەرمان لێدوانی دەربارەی دۆخی کرێکاران بۆ ڕۆژنامەیەک دابوو لەالیەن کۆمپانیاوە بە نوسراو ئینزار کرا

 .پرۆسەیەکی مانگرتنی سێ رۆژیدا لە سەرەتای ئەمساڵدا ناچارمانکردن کە پاشگەزببنەوە لە هۆشداریەکەیان و داوای لێبوردنی لێ بکەن
 دوای سەرکەوتنی مانگرتنەکە، هەستی کرێکارەکان چۆنە؟: بۆپێشەوە

بە چەپڵە لێدان و فیکە جەژنی سەرکەوتن دەگێڕین، کاتێک بەڕێوەبەر بەردەوام دەبێت و دەڵێت کرێکارانی تیکان قەربوو دەکرێنەوە هەموو  :جەلیل رەزایی
 .بەیەکجار دەستی بەرزدەکاتەوەو هاوار دەکات بژی سەرکەوتن بژی یەکیەتی

وتن رکەدیارە ئەمە زیاتر هانمان دەدات بۆ هاوپشتی و ڕێکخراوبون، هەستێکی زۆرخۆشمان هەیە کاتێک هەستدەکەین بەهۆی یەکگرتوییمان توانیمان سە
 . هەموومان ئامادەبوین لەسەر کار دەربکریین، بەاڵم نوێنەرەکەمان یان هاوکارێکمان سوکایەتی پینەکرێت. بەدەست بهێنین

 .ەینئەوەی کە لەزمانی هاوکارانم دوبارە دەبێتەوە ئەوەیە کە ئێمە نابێت پشتی یەکتری بەربدەین ئەگەر پشتی ئەوان بەربدەین خۆمان الوازدەک
 . نوبیواتا ئەوە بڕوا بەخۆبونەمان پێدەدات ئەگەر ئێمە یەکگرتوبین و لەسەر بەرژەوەندی هاوبەشمان سوربین وەک چینی کرێکار دەتوانین سەرکەوت

 ئەگەر پەیامێک یان شتیکتان ماوە بۆ وتن، بفەرموون؟: بۆپێشەوە
 لێرەوە دەمەوێت ڕوی دەمم بکەمە ئەم کرێکارانەی کە ئەم گفتوگۆیە دەخوێننەوە، پییان بڵێم هێزمان لە یەکگرتوبونمان و ڕێکخراوبونمانە، :جەلیل رەزایی

ورە و  کە،سەرکەوتن بەختەوەری و تام و چێژک دەدات بە ئینسان کە هەرگیز لەزەتی تەواو نابێت، پەیوەندی هاوڕێیانەی نێوان کرێکارەکان دەباتە لوت
 . باوڕ بەخۆبوون بەرز دەکاتەوە، دەبێت بە یادەوەریێکی خوەش کە هەرکاتێک بیری لێدەکەیتەوە هێز و تینت پێدەبەخشێت

ە هاوچارەنوس ئێمئەوانەی کە کرێکارن لە واڵتانی دەرەوە، زۆر پیویستە بە چینی کرێکاری ئەم واڵتانە پەیوەست بن و ببنە ئەندامی سەندیکا کرێکاریەکان، 
 .جیاکاری مەزهەبی و ئیتنیکی تەنها بۆ شەق شەق کردنی ڕیزەکانی ئێمە و کەلێن خستنە ناو ڕیزی چینی کرێکارە. و یەک بەرژەوەندیمان هەیە

 .زۆر سوپاس بۆ ئێوە... لەپێناوی بەدیهێنانی داهاتویەکی باشتر بە خەباتی هاوبەش چینی کرێکارەوە پەیوەست بن
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 کتری ر یه سه کێتی له کانی پارتی و یه نامه ڵگه به
 !ڵکی کوردستان م خه رده به  خاته ک ده چ راستیه 

کاپیتالیزم بەرەو داڕمان 
 دەچێ؟

 ساالر حەمە سەعید: نووسینی
تی،  کانی کوردایه ی ئۆکتۆبەر، بۆ حزبه٦١ی دوای  وره ده
تی  رتی ماهیه رخه ده ، که شکست و ریسواییه کی پڕ له وریه ده

دا  ی ساتوسه ت و کارنامه عاده  له  تیانه سیاسی و چینایه
تیادا  ک که وریه ده.  ی کورد وه ی سیاسی بزوتنهنچی
ر  سه ی ناوخۆیان له کی و کێشه ره یی و دووبه وازه رته په
خسی و پشکی زیاتر  یی و شه ماڵه ندی حزبی و بنه وه رژه به
ت و  م سیاسه موو ئه هه.   وامه رده به  یانبووه اڵت هه سه ده له

دژی  به  یانه کانی هه ناسیونالیزمی کورد و حزبه که  یه کارنامه
،   ڵگەیه تی کۆمه رامه مده ڵکی کرێکارو که کانی خه وەندیه رژه به
اڵم  یی، به واده کی ناو خانه یه ر کێشه ڵ هه گه وام له رده به  که
ڵکدا  کانی خه ڵ خواست و داواکاری و مافه گه تیان له دژایه له
کدا بوون و هاوڕان و  یه ره به ڵوێست و له ک بۆچون و هه یه
و روخساری  وه ته وه ر کۆبوونه نگه و سه بهه یان جه ده  له

تانی عێراق و  وڵه شیان بۆ ده و باوه دزێوی خۆیان گۆڕیوه
ڵی  شکریان بۆ کردون و گوێ رایه و پێشله وه گرتۆته  که ناوچه

ی حزب و  وه نیا بۆ مانه واڵتانی ئیمپریالیستی بوون، ته
 . اڵتیان سه و ده ماڵه بنه
تی  یبه ، شکاندنی شکۆو هه ی ئێستا وره ده  مانشێوه هه به
کانی  پاوانخوازی و کێشه جیا له به  که  ڵکی کوردستانه خه

پوچی  کانیان و مایه ڵیه نده و گه اڵت  سه ی ده م حزبانه نێوان ئه
لی  مه زای بێئه پاندنی فه یان، داسه که فراوانه  بنکه  مانه رله په

زای ترسی  پاندنی فه ژاری و سه قیری و هه دوودڵی و فه
ئەوەی .   شدی شیعیه ی داعش ئاسای حه حشیانه هێرشی وه

  کێشه  رکوک و ناوچه کانی دوزو که ناوچه له ئیستا 
یان ئەنجامی دەدەن، پاشقول لەیەکگرتن  که ریه کان هه ره سه له

کترن بۆ  وتن و شایی و لۆغانی دژی شکستی یه و ریکه
پێین، بۆ شکاندنی  ڵوێستی خۆیان بسه ی راستی هه وه ئه
بادی  عبی و عه شدی شه ئاب حه 17می  رده ک سه کتری وه یه
ی  موو پێشێلکاریانه و هه ر ئه رامبه به له.  زانن س ده فریادره به
درێ،  نجامده کانی تر ئه رکوک و ناوچه کانی دوزو که ناوچه  له
تی  بادی و کلکایه ڵ عه گه له  دان ریکی ساتوسه خه  یان که ریه هه

  ر کاره سه  کتردا ناچنه تی یه دژایه مریکا، له بۆ ئێران و ئه
بادی و  عبی و عه شدی شه کانی حه ون و دژی ئینسانیه قێزه
مان  ی ئۆکتۆبەردا هه٦١  نجامیان دا له ی ئه وه ئه  واته.  ئێران

مێژووی سیاسی دروستبوونی   له  کانی پێشوویانه کارنامه
  کۆنیان و تازه  به  یه هه  وه تیه کانی کوردایه حزبه

کێتی و  نگی کۆنی پارتی و یه ره ، به وه دروستبوونیانه
  وانه موو ئه ، هه وه ی ئۆپۆزیسۆنه رگی تازه به وتنی به رکه ده

تی بۆرژوا ناسیونالیستی  ماهیه ری  رخه ده جیا له  شتێک نیه
اڵ  نیا به ته  هیچ شتێک نیه  وانه یان، ئه که وه ریسوایی بزوتنه

ڵێن  ده که  ی وه ئه.   وه ڵکی کوردستانه ری خه ر سه سه بێت به نه
زاری و دژی  رمه یان شه که رستیه ومپه ناسیونالیزم و قه

ڵێن  ده که  یه وه ، ئه تی کوردستانه رامه مده ڵکی کرێکارو که خه
ی ٦١  که   یه وه ر ئه یان هه ت و ئایدۆلۆژی و کارنامه سیاسه

ئێستا   ، وه ی پێشوویانه ی کارنامه درێژه  وه ئۆکتۆبەره
  ته مان و حکومه رله ی په که حزبه 2ر  هه یان له که ریه هه

اڵت و  سه ریکی رزگارکردنی ده یان خه که شکستخواردووه
تی  رحی حکومه ته  ر له ی داهاتوون هه وره شی ده به  ریکه شه

  تائێستا نه  بادی، که بۆ الی عه  وه ڕانه ئینقازی نیشتمانی تا گه
یمانی و  عبی و قاسم سله شدی شه بادی و حه تی عه حکومه

ڕوانیدا  چاوه و له وه نه مریکا ئاوڕێکی جدیان لێناده ئه
 .رایانگرتوون

و   ی کارنامه ی ئۆکتۆبەردا روویدا، دریژکراوه٦١  ی له وه ئه
کانی شاخ و  ڕه فتاو پێنج، شه تاڵی ساڵی حه تی ئاشبه عاده

  ڵکی کوردستان له کردنی خه کتری، ئاواره تیرۆرکردنی یه
ڵکی  ی دژی شوراکانی خه ره و پێکهێنانی به 7997ساڵی 

و کوشتاری  وه 7992  ڕی ناوخۆییان له ، شه کوردستانه
ڵگە،  ژاری کۆمه ڵكی کرێکارو هه کوڕی خه زاران له هه

کانی دژی  ڕه شه
  دزینی چاڵه

کان و  وته نه
وتنی فیفتی  رێکه

مان   رله فیفتی په به
و تیرۆری 

نوسان و  رۆژنامه
ئازادیخوازن و 

... کانە کۆمۆنیسته
راتگرتنی  قۆنته به

ڕی موسڵ و  شه
  د ملیۆن دۆالر، ئیمزادان له چوارسه  رگرتنی زیاتر له وه

ومی و تایفی و لکاندنی جارێکی تری  فیدراڵیزمی قه
و  وه ربیه ومی و ئیسالمی عه تێکی قه وڵه ده  کوردستان به

یان دانپێدانا،  و فیدراڵیزمه شکستی ئه  رمنۆکانه دواجار شه
کردنی جنسی و  کۆیله داعش و  به  نگال به سلیمکردنی شه ته

 7990ی ئابی 17.  ڵیان کۆمه فرۆشتنی ژنان و  کوشتاری به
شکری بۆ جمهوری  عس، پێشله شکری بۆ سوپای به و پێشله

ڕیان  ئیسالمی ئێران و تیرۆری ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی، شه
ت و سامان  روه شکردنی سه کاکا دا دروستکرد، دابه ڵ په گه له

و  ماڵه ناو خۆیانداو بنه و داهاتی کوردستان له
ر  ی هه شارو حمایه یان مسته کانیاندا، بوونی ده لێپرسراوه

رۆک و حزبێک، بوونی  مان و سه رله ندام په سئول و ئه مه
ر داهاتی  سه و گۆڤار له فزیۆن و رادیۆ و رۆژنامه له دان ته سه
،  و داهاته کانیان له ی حزبه ڵکی کوردستان و بودجه خه

وتن و  ڵگەدا و رێکه کۆمه ڵی له نده سادو گه ی فه وه باڵوکردنه
  مانی موچه ڵ داعشدا، نه گه کاری قاچاخ و مافیایی له

، دروستکردنی لیستی بندیوارو  موچه  که ندان یان چاره کارمه
ستی  مبده ڵه زاران رۆشنبیر و قه رو کڕینی هه سیبه

ی  ڵگه دان به سانی تر بێت و سه که  نگه ره....  ناسیونالسیت،
و  بجه ڵه ک کیمیابارانی هه وه   ک وتوویانه ر یه سه له تریان که

ی من زیاد  م  لیسته نفال به کانی تری کوردستان وئه ناوچه
ک  رچاوی نه به مووی رۆشنترو به هه دواترینیان له  که...  بکات

و  که رچاوی ناوچه به ڵکو به به  وه ڵکی  کوردستانه نیا خه ته
ڵكی  یکی ئاساییان خه ک کارنامه ئاشکرا وه و به  دنیاوه

ی کوڕو  وه بۆئه.  ی ئۆکتۆبەردا٦١  کوردستانیان فرۆشت له
هاتن  کوژرێت نه ژار نه قیرو هه ڵکی فه خێزانی خه

شدی  ڵ حه گه له   ئێمه  وه بڵین ئه نن که یه رایگه  ندانه تمه رافه شه
کانمان  وتوین و هێزه یمانی رێکه عبی و قاسم سله شه
سات و  و کاره ین و ئه که کان چۆل ده وه و ناوچه کشێنیه ده

ڵکی  ر خه سه یان به نائومێدی و برسێتی و کوشتاره
 .  پاندایا سه کوردستاندا نه

زعی  ر وه سه ک له ریایه ده له  دڵۆپێکه  ی تا ئێستا وتومانه وه ئه
لیل بوون  ڵک و زه رانی خه کوردستان و خراپی ژیان و گوزه

یان و  که وه تی و بزوتنه کانی کوردایه و ریسوا بوونی حزبه
کانیادا  کێشه ش له مجاره ی ئه وه اڵم ئه ریان، به سه له  نامه ڵگه به
ر  سه له ڕێکدا، که و شه  ر کێشه هه یان له ک کارنامه ، وه رچاوه به
وت و داهاتی  ی تااڵنچێتی نه نامه  ڵگه ڕووی به کتری خستنه یه
ژێری نۆ  ی ژێر به رخستنی نامه ڵکی کوردستان و ده خه
رانی  بادی و ئۆردوگان و نوێنه ڵ ئێران، عه گه ری له که
  ره ندقۆڵی باڵ و به ی دانیشتنی دووقۆڵی و چه مریکاو وێنه ئه

یان و  رخستنی ناوی لیستی ده ، ده کتریه کانی یه مخالفه
  له  وه ڵکی کوردستانه سامانی خه ڵکاری به نده دانی گه سه

یی و  ند موچه زیرو مدیرو چه ی وه پله نشینی به خانه
ملیۆن و ملیاری   به  ی پاره وه ره ده  رخستنی ناردنه ده
بۆ   تیه ی کوردایه وه کانی بزوتنه حزبیه  و لێپرسراوه ماڵه بنه

ندام  ی خودی ئه وته  مریکاو به وروپاو ئه کانی ئه بانکه
  ... که فراوانه  بنکه  ته کانی حکومه مانه رله په

ئایا کارل مارکس تۆڵەی خۆی 
دەسێنێتەوە لە کاپیتالیزم بە 
 رووخانی کاپیتالیزم؟

ئایا ڕاستە کاپیتالیزم کۆتایی 
پێدێت دوای سەرهەڵدان و 
گەشەی بەردەوامی کۆمپانیا 
زەبەلالحەکانی تەکنۆلۆژیا و 
 زانیاری و عەقڵی دەستکرد؟

ئایا پۆست کاپیتالیزم جێگرەوەی 
 کاپیتالیزمی ئێستایە؟

 UCL لە زانکۆی( یانیس ڤارۆفاکیس)وەزیری پێشووی دارایی یۆنان 
دا باس لەسەرهەلدانی کۆمپانیا زەبەلالحەکانی تەکنۆلۆژیا و 
دەرکەوتنی عەقل و زانیاری دەستکرد دەکات کە بەڕای ئەو دەبێتە 

بەالم ئایا .  هۆی ووردە ووردە لەنێوچوون و نەمانی کاپیتالیزم
سەرمایە لەناودەچێ بە جێگرتنەوەی عەقلی دەستکرد وڕۆبۆت 

ئایا سەرمایە هەر سەرمایە نابێت وکەڵەکەبوون .  لەجیاتی کریکار
زیاتر نابێت مەگەر، وە لەچنگی کەمینەیەکی کەمتریش دانابێت و 
 زۆرینەی زۆری خەلک بێکار وبێکارتر ونەدار ونەدارتر نابیت مەگەر؟

کە بەرامبەر دام (  ڤارۆفاکیس)پرۆفیسۆری پێشووی زانکۆ 
ودەزگاکانی یەکیەتی ئەوروپا وەستایەوە سەبارەت بەدانەوەی 

 .٦١٦٢قەرزەکانی یۆنان لەسالی 
دەڵێ کە کۆمپانیا زەبەلالحەکانی وەک گۆگل و فەیس بووک، بۆ  

یەکەمجارە لەمێژوودا کە سەرمایەکانیان لەالیەن بەکارهێنەرەکانیانەوە 
سەرەتا تەکنۆلۆژیاکان  .ئەکڕدرێن و بەرهەمدەهێنرێن(  بەکاربەرەکان)

لەالیەن حکومەتەکانەوە پشتگیری دەکران وە هەر کاتێ کەدەچیتە 
ئەوەی .  سەر گووگڵ ئەوە تۆ یارمەتی سەرمایەی گووگڵ دەدەی

. لەوسەرمایەیە دەست دەکەوێ دەبێتە موڵکی گووگل نەک هی تۆ
باشە دەبیتە موڵکی گووگل، بەالم سەرمایەکەی ئەو لەهەر 
ڕێگەیەکەوە بێت هەر سەرمایەیە وسەرمایەکەی خۆ ناگۆڕێت بۆ 
 .شتێکی تر

گومانی تێدا نیە کە ئێستا سەرمایە بەشێوەیەکی کۆمەالیەتی بەرهەم 
دەهێنرێ و بەرهەم و دەستکەوتەکەی بەخسووسی دەکرێت 

ئەو زانیاری وعەقلە دەستکردە سەرمایەداری (.  پرایڤەتایزدەکرێت)
باشی چۆن سەرمایە لەناودەچێت وەئەگەر .  بەرەو لەناوچوون دەبات

لەناودەچێت دەبێتە چی؟ باشە دوای سەرمایەداری چیە؟ ئایا 
سۆسیالیزمە یا ئەلترناتیڤی ڤارفاکیس هەر هەمان سەرمایەداریە، بەالم 

 .بەناوێکیتر
ئەو دەڵێ مارکس .  کارل مارکس تۆڵەی خۆی دەسێنێت لەو سیستەمە

تۆڵەی خۆی لە سیستەمی سەرمایەداری دەسێنێتەوە، بەالم لەجێگەیدا 
چی دادەنێت؟ تۆڵە لەڕێگەی کۆمۆنیزمەوە دەکاتەوە یان بەدیلی تری 
هەیە؟ بۆ یەکەمین جار سەرمایەداری لەوەتی دروست بووە، 
تەکنۆلۆژی تازە و نوێ کار ودەرفەتی کار زیاتر لەناو دەبات تا 

هەر کاپیتالیزمە کە کاپیتالیزم بەرەو هەڵدێر دەبات، .  دروستی بکات
چونکە هەموو ئەم تەکنۆلۆژیایە بەرهەمدەهێنێ کە کۆمپانیاکان و 
. هۆکانی بەرهەمهێنانی تایبەت چۆن بێ خاسیەت و بێ کەڵک دەکات

ڤارۆفاکیس ئامۆژگاری حکومەتەکان دەکات کە ئامادەبن بۆ قۆناغی 
حکومەتەکان پیویستە :  ئەو دەڵێ.  داهاتوو کە پۆست کاپیتالیزمە

ئەویش لەڕێگەی (  دواکاپیتالیزم)ئامادەبن بۆ قۆناغی پۆست کاپیتالیزم 
 .خستنەڕووی سیاسەتی دوبارە دابەشکردنی سەروەت وسامانەوە

 ٦بۆ الپەرە 

 نووسینی
 نوری بەشیر 
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هۆکاری سە رە کی :  بۆپێشەوە
توندوتیژی دژ بەژنان لە کۆمەڵگای 

 ؟کوردستاندا، چییە 
سەرەتا سوپاستان :  گوڵزار عەلی

دەکەم بوئەم بە سەرکردنەوەیە وە 
هیوای بەردەوامی و سەرکەوتنتان  
وەکارکردنتان لە دۆزی هەستیاری 

 ...ژنان
توندوتیژی دیاردەیەکی جیهانییە، 

 ٦٢هەموو ساڵێک لە بۆیە 
ڕۆژی  ٦١نوامبرەوە بە هەڵمەتێکی 

لەجیهاندا بۆ باس لە بە 
رەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە 

ئەو ڕۆژانە هەموو .  ژنان دادەنرێت
جۆرە توندوتیژییەکانمان وە بیر 
دێنێتەوە، بەتایبەت توندوتیژی 
فیزیکی و دەرونی وسێکسی بویە 
دەبێت سەرنج و هەڵوێستی زۆری 
لەسەر بکریت رۆژانە هەزاران ژن 
لە شوێنە گشتیەکان و شوێنەکانی 
تر ڕووبەڕووی دەبنەوە هەروەها 
هەموو ئەوشوین و مااڵنەی کە 
توندوتیژی کردنەکان تێیدا بە نهێنی 
دەمێنێتەوە و لەالیەن مێردەکانیان 
یان بنەماڵەکانیانەوە، دەکوژرێن و 
. لە هیچ شوێنێک باسی لێوە ناکرێت

لێدان و کوشتنی ژنان لەسەر 
مەسەلەی شەرەف و 
کومەالیەتیەکان بویە ئەبی 
سەرنجێکی زوری لەسەر بدریت 
بەرانبەر ئەو کەسەی 
. توندوتیژیەکەی بەرانبەر دەکرێت

دەبێت پشتگیری و کومەکی زۆر 
 ..بکرین

ئەنجامدانی توندوتیژی دژ بە ژنان 
بە یەکێک لە گەورەترین کێشەکانی 

 ،دنیای ئەمڕۆ هەژمار دەکریت
لەهەموو ئەو واڵت و دەوڵەتانەی 
دین تێکەڵی یاسا و پەروەردە و 
فێرکردن کراوە، بەهەمان شێوە 
توندوتیژی بەرامبەر بە ژنانیش 

پیاوساالری دەوڵەت .  یاسایی کراوە
پشتی، کوشتنی ناموسی   چۆته

ریتی  بەرگی رەوایی پێدراوە، دابونه
گشتی،  ڵگەی کوردی به کۆمه
لتوورێکی ئایینی و  که  که له یه ڵه تێکه

یی  رده روه کی په یه فه لسه فه.  خێڵەکی
تی پیاوساالری و  قڵییه ئه  که

 .ریدا زاڵه سه باوکساالریی به
وخۆ و  ئەم واقعه کاریگەریی ڕاسته   

وخۆی لەسەر بیرکردنەوە و  ناڕاسته
.  کان هەیە ڕی مرۆڤه بیروباوه

  کارکردنی ژنان له   که  تێکه قڵییه ئه
،  وه کاته ت ده تدا ڕه ندی سیاسه نێوه
تی  دووی مرۆڤایه  پله  به  میشه هه

ک  کات و، وه ڵ ژنان ده گه له  ڵه مامه

فتاری  زێکی الواز ڕه گه پاشکۆ و ڕه
ک وەک مرۆڤێکی  کات، نه ڵ ده گه له

  خۆ که ربه ن کیانێکی سه خاوه
ند و  نێوه  کانی له رکه ئه

تیس  سکدا قه کی ته یه چواچێوه
 .کات ده
هەمیشە جیاکاری و جیاوازی،   بۆیه 

لتووری ڕۆشنبیریی باوی  که  بۆته
 .ڵگە کۆمه

لەم نێوەدا عێراق و کوردستان، 
گۆشەیەکی دنیای نابەرابەریی ئەم 

ئەگەر نیزامی .  سەردەمەیە
سەرمایەداری سەرچاوەی  
سەرەکی، نابەرابەری نێوان ژنان و 
پیاوان بێت، ئەوا نابەرابەری نێوان 
ژن و پیاو وە سوکایەتی و 
توندوتیژی و کوشتاری ژنان لە ژێر 
دەسەاڵتی ئیسالمی سیاسی عروبی 
عێراق و دەسەاڵتی ناسیونالیزمی 
میلیشایی کوردیدا، بەیاسایی کراوە 
قوربانیانی توندوتیژی و ئاماری 
کوشتاری ژنان، لە ئاماری 
قوربانیانی جەنگی دەسەاڵتی 
ناوخۆیی و دەستی داعش و 
کیمیابارانی هەڵەبجە زیاترە، بویە بە 
هەمان شێوەش تۆمەتبارانی 
توندوتیژی و کوشتاری هەزاران 
ژن، هێشتا ئازادن هیچ یاساو 
ریسایەک نایان گریتەوەو ئازادانە 

وە دەسەاڵتی .  دە سورینەوە
پیاوساالری و میلیشیایی کوردی، 
پارێزەریی بکوژی ژنان خۆێ 

 .لەپشتی ئەم تاوانکاریەوەیە
بە شیکی تر لە هۆکارەکانی  

توندوتیژی دزی ژنان، ئابوری و پە 
ئەگەر .  روەردەیی و ژینگەییە

بەوردی تەماشای ئابوری ژنان 
بکەین بەگشتی ژنان سەرچاوە و 
داهاتی سەربەخوییان نییە و 
ئابوریان وابەستە بە ئابوری 

 .پیاوانە
وە هوکاری پەروەردەیی و 
روشنبیری کە ژنان هەست نەکەن 
سەبارەت بە ئەرک و مافەکانی 
لەالیەکەوە وە لەناو کومەلگە و 
خیزانیشدا لەالیەکەوە کە وشیاری 

لە کومەلگەدا بە گشتی لە ئاستیکی 
باالدا نییە، بویە بە بەشداری ژنان 
لە کایە سیاسی و فەرهەنگی و 
کومەالیەتیەکاندا دوچاری 

 .توندوتیژی دەبنەوە
وە نەبونی سیستمی پەروەردە و 
فێرکردنیکی مودێرن و 
پیشکەوتنخواز کە زیاتر پەروەردە 
و فیرکردن سەرچاوەی لە دین و 
یاسا کونەپەرستەکان وەرگرتووە و 
بوتە بنەما لە یاساو سیستمی 

 .پەروەردە وفیرکردن 
رێگاچارە چییەو دەبێ چ : بۆپێشەوە

بکرێت، بۆ کۆتاییهێنان بەو ستەم و 
توندوتیژییەی، دژ بەژنان لە 

   ئارادایە؟
بە بروای من :  گوڵزار عەلی 

ریگاچارە، دەبیت بزوتنەوەی 
یەکسانیخوازی ژنان و پیاوان، بە 
هێزێکی فراوانی کۆمەاڵیەتیەوە 
بێتەمەیدان، بزوتنەوەیەک کە دین 
لەپەروەردەو فێرکردن، جیا بکاتەوە 
و سایەی کۆنەپەرستی ئیسالمی 

   .لەسەر کۆمەڵگە الببات
یاسای واڵت لە بنەڕەتەوە بگۆڕێت 
و هەموو ئەو بڕگە یاساییانە الببات 
کە دژی ژنانن و دەبنە هۆکاری 
. توندوتیژی و چەوسانەوەی ژنان

دەبێ ژنان و پیاوان هاواڵتی 
بە .  یەکسان بن لە هەموو مافەکانیان

واتایەکی تر دەبێت دین لە دەوڵەت 
جیابکرێتەوە، لەبەرئەوەی یاسا 
. ئیسالمیەکان سەرتاپایان دژە ژنن

وتاربیژی مزگەوتەکان دەبیت 
ریگایان پی نەدریت بانگەشەی 
توندوتیژی لەمینبەرەکانەوە 
بالوبکەنەوە کە روژانە لەم 
میمبەرانەوە هیرش دەکریتە سەر 

 .مافە سەرەتاییەکانی ژنان
وە ئاشناکردنی تەواوی کومەلگە بە 
ماف و ئازادیەکانی ژنان وە 
دەستەبەرکردنی بەرنامەی تایبەت 
لە میدیاکانە وە لەسەر وشیاری 
کومەلگەو مافەسەرەتاییەکانی ژنان 
و تا گورینی سیستم و یاسا بە 
سیستمیکی سیکوالرو مودیرن وە 
جیایی دین لە یاساو دەسەالت ولە 
سیستمی خویندن و پەروەردەو 

 .فیرکردن
ئەمە هەنگاوێکی کارسازو 
پێشمەرجی، هەموو هەوڵێکی 
ئازادیخوازانەو سوسیالیستییە بۆ 
کۆتاییهێنان بە جیاوازی و 
هەاڵواردنی ژنان و یەکسان بوونیان 
لەگەڵ پیاواندا، لە هەموو ئاست و 

 ...زەمینەو بوارێکدا

 
 
 

توندوتیژی دژ بەژنان، لە هەڕەشەو سوکایەتیەوە بۆ لێدان و تیرۆرکردن، یان ناچارکرردنری ژنران بە 
بەمەبەسرتری تراوتروێرکرردنری برنەمراو ...  خۆکوژی، دیراردەیەکری شرەرمراوەری کرۆمەڵرگرای کروردسرترانە

هۆکارەسەرەکیەکانی توندوتیژی و رێگەگرتن و کۆتاییهێنان بەو دیاردەیە، بۆ پریرورەوە، ئەە تەوەرە 
تایبەتییەی بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەە پرسە کردۆتەوە، کە هەر جارە لەگەڵ یەکرێرل لە رابەران و 

 .هەڵسوراوانی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان، سازی دەکات
 

 :دوێنێت گوڵزار عەلی، ده“  وه بۆپێوه”لەە ژمارەیەدا 
 

 ؟

 پرسی ژن
ژن لە هیندستان و  ٢هەواڵێ توند و تیژی لە بەرامبەر   

 ئیرلەند، بەهۆکاری داب و نەریتی ئایینی
 شوان عەزیز: ئامادەکردن و وەرگێرانی

 

مێردە موسڵمانەکەە فواری بۆ دەهێناە ببم بە موسڵمان، ”
  “منیش لە بەرئەوەی نەە دەویست، دەستی کرد بەلێدانم

ژن لە هیندستان و ئیرلەند، گومان دەکرێت  ٦هەواڵێ توند و تیژی لە بەرامبەر  
 !هۆکارەکەی داب و نەریتی ئایینی ئیسالم بێت؟

 

مێردە موسڵمانەکەم فشاری بۆ دەهێنام ببم بە موسڵمان، منیش لە بەرئەوەی "
 "نەم دەویست، دەستی کرد بەلێدانم

 ٦١٦٢ی نۆڤەمبەری ٦١

 1http://www.ptinews.com/news پەمێڵە گێڵەر

ئەو کچە جوان و شوخو شەنگەی کە لەو وێنەیەدا دەیبینن، پێشتر خۆی مۆدڵ 
لەو کاتەدا شوی بەکەسێکی .  بووەو خەڵکی هیندوستانە و هیندوسی بووە

موسڵمان کردووە لە هیندوستان، مەرجی ئەوەی لەگەڵ کردووە کە فشاری بۆ 
هەردووال بەم .  نەهێنێت ببێت بە موسڵمان و خۆی دەیەوێت ئایینی خۆی هەبێت

 .مەرجە ڕازی بوون

زۆرەملێ کردن بۆ گۆڕینی ئایین لە تەواوی واڵتانی موسڵمان باوە لەالیەن 
بۆ نموونە زۆرکردن لە خەڵکی .  زوربەی زۆری شوێنکەوتوانی ئایینی ئیسالمدا

نا موسڵمان بۆئەوەی ببن بە موسڵمان، لە بواری بە شودانی ئافرەتان دا، لە 
ئەو دیاردەیەش لە نێو ئەو گرووپەدا .  کاتی مارەکردنی کچان لە تەمەنی منداڵیدا

 .بە جیهاد حیسابی بۆ دەکرێت وە پاداشتی لەسەر وەردەگیرێت لەڕۆژی دواییدا

 هیندوستان1 مۆمبای

ئەو هەواڵەی   ( Press Trust of India)پرێس ترەستی هیندوستان
ژنێک کە پێشترمۆدڵ : "دا لەژێر ناونیشانی  ٦١٦٢نۆڤەمبەری ٦٢باڵوکردەوە لە 
 "مێردەکەی ئیجباری کردووە ببێت بە موسڵمان" بووە دەڵێت کە 

کە مێردەکەی فشاری خستۆتە سەر تا ئایینی "  ژنێکی پێشتر مۆدڵ ڕایدەگەێنێت
وە لە ئەنجامی ئەوەدا کە ئەو بەرهەڵستی .  خۆی بگۆڕێت و ببێت بە موسڵمان

کردووە ئەوکارە بکات تووشی لێدان بۆتەوەو پێی گوتراوە کە ماڵەکە بەجێ 
 ".بێڵێت

پۆلیسی مۆمبای ڕایگەیاند کە ئەوان دۆسیەیان کردۆتەوە بۆ کەیسی ئەو ژنەو 
هەروەها هاوڕێی مێردەکەشی کە ڕەشمی دەڵێت ئەویش پەالماری داوەتێ 

 ١٦ڕاگەیاندووە  کە ئەو ژنە "  هەروەها پۆلیس ئەوەشی.  لەڕووی جنسیەوە
ساڵە بە ناوی ڕەشمی، برینداربوون بە جەستە و قۆڵیەوە دیارە کە بەهۆی 

 !لێدانی مێردەکەیەوە بووە

ڕەشمی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا کە بەدەنگ و ڕەنگی تۆمارکراوە دەڵێت 
مێردەکەم لەو ماوەیەدا ژنێکی تری هیندی کە بەقەدەر نیوەی تەمەنی خۆی "

منیش بەڕەچەڵەک هیندۆسیم و وازم لە ئایینی خۆم .  دەبێت مارەکردووە
 ".نەهێناوەو دەیەوێت بەزۆرەملێ بم کات بە موسڵمان

ساڵ پێش ئێستا شووم بە ئاسیف کردوو لەسەر  ٦٦من "ڕەشمی دەڵێت 
ساڵ و  ٦٦ئەوەش ڕێک کەوتین کە من بتوانم ئایینی خۆم بپارێزم، بەاڵم دوای 

بە تایبەتی کە من کوڕێکم بوو ئیتر ئاسیف دەستی کرد بە فشار خستنەسەرم 
هەروەها ".  بۆ ئەوەی ئایینی خۆم وەک هیندۆسی بەجێبێڵم و ببم بە موسڵمان

"دەڵێت مێردەکەم پێی گوتم ئەگەر نەبم بە موسڵمان ئەوە : 
 11بۆ الپەرە  ... هەروەها .  ئیتر سەرجێیم ناکاو ئیتر من ژنی ئەو نابم
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بە رنامەیەکی هەفتانەی کەناڵی ئێن ئارتی یە، کە هەرجارە بابەتێل بەرنامەی دووجار بیر بکەرەوە 
دیارە زۆر دەگمەن کەسانی چەپ و کۆمۆنیست، ... هەڵدەبژێرێت و چەند کەسێل بانگهێوتی بەرنامەکە دەکەن

بۆ پرکردنەوەی ئەو بۆشاییە، ئێمە لەهەر ژمارەیەکی بۆ ... یان بێالیەن لەە بەرنامەیدا بەشداری دەکەن
تا کۆمەڵگا بە بۆچوون و دیدی تر ... پێوەوەدا، بەشداری یەکێل لە تەوەرە گرنگەکانی بەرنامەکە دەکەین

 ...ئاشنا بکەین
 نۆفەمبەر ٢٧و  ٣١لەە ژمارەیەدا وەاڵمی دوو بەرنامە دەدەینەوە، تەوەرەی بەرواری  

 ئایا حزبەکانی کوردستان دەتوانن نوێنەری هاواڵتیان بکەن؟  
 عەبدواڵ مەحمود دەینووسێت                ئایا گەنجان دەتوانن گۆرانکاری لە حکومرانی هەرێمدا بکەن؟          
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ئایا حزبەکانی کوردستان دەتوانن 
 نوێنەرایەتی هاواڵتیان بکەن؟

ئەوەی کە بەتاقیکردنەوە دەسەلمێ، 
کاریگەریەکەی لەسەدان توێژینەوە ولێکدانەوەو 

 ... باسی سیاسی زۆرترە
کاتێک حزبێکی سیاسی پێک دێت، یان حزبێک 
بەرنامە و پرۆژەو نەخشەیەک دەخاتە، روو، 
پاکیجێک پێشکەش دەکات، بەڵین دەدات، 

هیچ هونەرێک نیشان نادات، ...  بانگەشە دەکات
. ئەگەر لە مەیدانی کردەوەدا، تاقی نەکرێتەوە

ئیمە هەموومان شاهیدی بەرنامەو گوتاری 
حزبەکانی کوردستانین، بەاڵم لەوە زۆرتر 
شاهیدی رەفتار و کردار و ئەزموونی 

بۆ هەڵسەنگاندن .  بەکردەوەی ئەو حزبانەشین
و پێوانەکردنی سیاسەت و نەخشەی هەر 
حزبێکی سیاسی، دەبێ تەماشای پراکتیک و 
. کرداریان بکرێت، نەک وتارو بانگەشەکانیان

ئەگەر لەو سۆنگەیەوە تەماشای حزبە 
بۆرژوازییەکانی گۆرەپانی سیاسی کوردستان 

ساڵەی رابردووی  ٦١بکەین، ئەوا ئەزموونی 
کوردستان ئەو راستیەمان نیشان دەدات کە 
حزبەکانی کوردستان بە قەومی و ئیسالمیەوە، 
تاڵترین ئەزموونیان کردوە بە گەروی خەڵکی 
کوردستاندا و ئەو مەرگەساتە سیاسی و 
ئابوری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی و 
کەلتوریەی ئەو حزبانە بەسەر خەڵکی 
کوردستانیان هێناوە، نەک دابراو نییە لە 
ئەزمون و مەرگەساتی پێشتری سەردەمی 
بەعس، بەڵکو رێک دریژکراوەی ئەو و کۆپی 
دەسەاڵتی ئەوە بە تیکەڵکردن و تۆخکردنەوەی 
کۆنەپەرستی ئیسالمی و گرتنەبەری 

 .نۆکەرایەتیەکی بێ سنور
باسی نوینەرایەتی هاواڵتیان، بەو فۆرمەش کە 
لەدنیادا هەیە و لەرێگای پرۆسیسی 
پەرلەمانیەوە باسی نوێنەرایەتی هاواڵتیان 
دەکرێت، ئەوەش لە کوردستان و لەسەر 
دەستی ئەو حزبانە ئەزموون کراوە، کەئەمەش 

 ... درۆیەکی رووهەڵماراوە
لەهیچ زەمینەو بوارو کایەکی کۆمەڵگەی 
کوردستاندا، نوینەرایەتی هیچ خواستێکی 
رەوای خەڵکی کوردستان نەک نەکراوە، بەڵکو 
فەلسەفەی وجودو کارکردی ئەو حزبانە 
دژایەتی ئاشکرای خواست و ویستەکانی 
خەڵکی کوردستان بووە لەبەرامبەر بە 
خۆشخزمەتی و نۆکەرایەتی بە واڵت و قوتبە 
ناوچەیی و جیهانیەکان و، پرکردنی کاسە و 
بانکی هەمەرەنگی کەڵەکەکردنی سەرمایەو 
لوشدانی داهاتی هاواڵتیان و 
دەستبەسەراگرتنی داهاتی سەرزەوی و ژیر 
. زەوی و نەقدی و غەیرە نەقدی کوردستان

نوێنەرایەتی هاواڵتیان کە گوایە لە رێگای 
پەرلەمانەوە دەکرێت و ئەندام پەرلەمانەکان 
نوینەری دەنگ و ویستی خەڵکن بۆ دەورەیەکی 
چەندساڵی، بەکردەوە ئەوەی نیشانداین، کە 
خۆیان بونە ملیۆنیر و بەهرەمەند بوون لە 
ژیانی شاهانەو زوربەی زۆری خەڵکیش لە 

ساڵی  ٦١لە ...  برسیتی  و بی موچەو گەداییدان

رابردودا یەک دەستکەوت و یەک کاری جیگا 
شیاو یەک هەنگاوی ئینسانی و یەک پرۆژەی 
پیشکەوتنخوازی و یەک پەیمانی ئومید بەخش 
لە مەیدانی واقعیدا لە ریگای پەرلەمان و ئەندام 
پەرلەمانەکانەوە، نەبۆتە نسیبی خەڵک و هەر 
رۆژە دۆخی خەڵکی کوردستان بەرەوخراپتر و 
خراپتر چووە و حزبەکانی کوردستان و 
پەرلەمانەکەیان خۆیان هۆکاری سەرەکی ئەو 

ئەو حزبانە .  هەلومەرجە نائینسانییە بوون
چونکە حزبی کۆنەپەرست و دواکەوتوو، حزبی 
بنەماڵەو خیڵ، حزبی نۆکەرو خۆشخزمەت، 
حزبی چینە دارارو دەوڵەمەندو بازرگانەکان 
بوون، ئەوەی بۆیان گرنگ نەبووە نییە، 
نوینەرایەتی خەڵک و خواستەکانی خەڵکی 

ناکرێ و نابێ هیچ .  کوردستان بووە
چاوەروانیەک لەو حزبانە بکرێت و نابێ بە 
وێنەی حزبی سیاسی و نوینەری خەڵک 

بە .  بناسێنرێن و بانگەشەیان بۆ بکرێت
ئەزموونێکی بەکردەوەو بە نەخشەو پراکتیکێک 
کە کردویانە نیشانیان داوە ئەوان لە بەرێک و 
خەڵکی کوردستان و خواستەکانیان لە بەرێکی 
ترن و وەبەرپرسن لەو دۆخەی لە کوردستاندا 

ئەگەر بریار بێت خەڵکی کوردستان .  هەیە
دەروازەیەکی باشتریان بۆ ژیانی باشتر دەست 
بکەوێت، هەنگاوی یەکەمیان خۆ دورخستنەوە 
لەو حزبانەو خۆجیاکردنەوەیانە لە ئاسۆی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی دیلی هێنەری ئەو حزبە 
بۆرژوازییە کۆنەپەرست و خۆشخزمەت و 

ئەو حزبانە یەکێک لە کارە .  کرێگرتانە
سەرەکیەکانیان، بە ناوێ نوێنەرایەتی 
خەڵکیەوە، سەلبکردنی ئیرادەی سیاسی خەڵکی 
کوردستانە بۆ گەران بەدوای بەدیلی جێ 
دڵخوازی خۆیان و حزبێک کە نوێنەرایەتی 
 . خواست و ویستەکانی خەڵکی کوردستان بکات

 ٦١1٦٦1٦١٦٢تەوەرەی بەرنامەی بەرواری 
ئایا گەنجان دەتوانن گۆڕانکاری  

 لەحکومرانی هەرێمدا بکەن؟
گومان هەڵنەگرە، گەنجان یان الوان 
سەرمایەکی گەورەو کەرەستەی داهاتووی هەر 

... کۆمەڵگەیەکن بۆ نەخشاندنی ژیانێکی باشتر
بۆ ئایندەی گەشاوەی هەر کۆمەڵگەیەک، 
پیویستە ئێستای گەشاوەی گەنج نیشان بدرێت 
و الوانی ئەو کۆمەڵگەیە هەست بە غرور و 

بیگومان الوان .  بروا بە توانایی خۆیان بکەن
لەهەر کۆمەڵگەیەکی سالمی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتیدا، دەتوانن و بەکردەوە ئەوان 
داینەمۆی رووی درەوشاوەی گەشەی 

توانایی الوان، تەنها توانایی .  کۆمەڵگەن
جەستەیی نییە، تەنها حەماس و هەیەجان و 
گەران بەدوای خولیا جوان و 

تەنها خەون و خەیاڵی ...  هەمەرەنگەکانیاندا نییە
بەڵکە هاوکات دید و ئایدیای ...  جوان نییە

نوێشە کە ئەوان زوو دەتوانن ببنە خاوەنی، 
زوو دەتوانن لەگەڵ پێشکەوتنەکانی کۆمەڵگەدا 
خۆیان بگونجێنن و ئەزموون لە 

داهێنان ...  دەستکەوتەکانی ئینسانی وەربگرن
لە پرۆسەی ...  بکەن و داهینان بگوازانەوە

خوێندن و پەروەردەو زانست و 
دەستراگەیشتن بە شارەزایی و پسپۆری، 
توانای وەرگرتن و تیگەیشتنیان بەرزە و 

لە دۆخی شیاوی گونجاوی ...  خێرایە
پەروەردەیی و کۆمەاڵیەتی و ژینگەیی سالمدا، 
دەتوانن تونایەکانیان و توانایی و بەهرە 
شاراوەکانیان پیشان بدەن و لە خزمەت 

وە دەتوانن بەکردەوە ...  کۆمەلگەدا دای بنێن
هیزی وەجوڵە خستنی کۆمەڵگەو ئاڵوگۆر 

 ... پیکهێنانی بن
بەداخەوە لە کوردستانی ژیر دەسەاڵتی 
تواناکوژ و خەونکوژی الواندا، خولیاو 
خەونەکانی الوان خنکێنراون، هیواکان 
لەمەنگەنەو ئایندەی گەشیان، سپێردراوەتە 

... ئایندەیەکی نادیار و لێڵ و تەڵخەوە
هەلومەرجی پەرەوەردەیی و کۆمەاڵیەتی الوان، 

تەنانەت ئەو ...  بە مانای وشە دۆزەخ ئاسایە
الوانەی بەوپەری سەختی ژیانەوە خوێندن 
تەواو دەکەن، ئایندەیان و نەک هەر بە خیرایی 

بەڵکو .  رەوانەی بازاری بێکاری دەکرێن
هەرچی مافی فەردی و مەدەنیان هەیە ژێر 

ژینگەیەکی ...  پێخراوەو پایماڵ دەکرێت
... نەخوازروا کراوەتە بەشی الوانی کچ و کوڕ

سیستەمی پەروەردەیی دواکەوتوو، خوێندن و 
گەورەبوون لەناو کەشی ...  فیرکردنی وێران

نەبوونی و گرانی و دۆخی ئاڵۆسکاوی سیاسی 
و نائارامی و ناسەقامگیریدا، وایان کردووە 
الوان تواناکانیان و برستی گۆرانکاری تیایاندا، 

الوانی کوردستان بۆ دەرچوون .  الواز بکرێت
لەو دۆخەو و بۆ رووبەرووبونەوە لەگەڵ ئەم 
ژینگە ناتەندروست و خاڵییە لە ژیان کردن، 
ناچارکراون بەشەپۆڵ بەدوای ژیاندا وێڵ بن و 

لەو روبەرووبونەوە ...  کوردستان جی بهێڵن
نابەرابەرەدا، تا ئیستا بەسەدان الوی دڵ پر لە 
هیوای وێل بەدوای ژیان و خەونەکانیاندا، 
بوونەتە قوربانی برینی سنورە ئەڵغامکراو و 
زنجیر کراوەکان، بوونەتە قوربانی شەپۆلی 
سەرکیشی بێرەحمی دەریاکان و لۆریە هەوابر 
و سەرداخراوەکان، یان بەناچاری دەستیان 
بردووە بۆ سەندنەوەی ژیان بەدەستی 

بەرپرسی سەرەکی لەم هەلومەرجە ...  خۆیان
دڵهەژینەی الوان، دەسەاڵتی سیاسی و 
حزبۆکراتی نابەرپرسی بزوتنەوەی 

ساڵە کار لەسەر  ٦١کە ...  کوردایەتییە
بیئیرادەکردنی الوان دەکات و باکی بە ژیان و 

الوان لە ...  چارەنووسی ئایندەی الوانەوە نییە
هەلومەجێکی ئاوادا تواناییان بۆ ئاڵوگۆرهێنان 
بەسیستەمی حکومرانیدا، الوازو کەم 

سوکانی سەرجەم حزبەکانی ...  کاریگەرە
کوردستان و سیاسەت و پرۆژەی ئەو حزبانە، 
. پرۆژەو سیاسەتی پیر و ماوە بەسەرچوون

هێشتا هیچ حزبێکی سیاسی لەکوردستان 
نابینرێت، جەنگ لەسەر مافی الوان بە ئەرکی 

جەنگ بۆ ئازادی و مافە فەردی ...  خۆی بزانێت
و مەدەنیەکان بە کاری سەرەکی خۆی بزانێت، 
تیکۆشان بۆ ژینگەیەکی ئارام و گەشەی 

الوان ...  توانایی گەنجان لەدەستوریدا دابێت
زۆرتر وەکو زەخیرەی جەنگی حزبۆکراتی لە 

ملمالنێی دەسەاڵتدا بەکاردەهێنن، تەنانەت گەر 
الوان گەنجانیك لە هەرەمی سەرەوەی حزب و 
دەسەاڵتدارێتیدا ببینرێن، بە ئەجندای کۆن و 
پرۆژەی کۆنەپەرستانە و لەقاڵبدانی دیدو 
روانینی نوێ باوەوە، سەرقاڵن، لە بیری ئەوەدا 
نین، رێگاکانی نەفەسی تازەو الو بکەنەوە تا 
سیاسەت بە الوی و ئاڵوگۆری الوانە لە 

ئەم دۆخە ئەرکی ...  کۆمەڵگەدا برەو پەیدا بکات
الوانی زۆر سەخت کردووە،  ئاخر ئینسان بۆ 
ئەوەی سیاسەت بکات، کارو هەڵسوران بۆ 
گۆرینی کۆمەڵگەو چاالکی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگ بکات، پێویستی بە نان 
و شوینی نیشتەجی بوون و ژیان کردنێکی 

رێك ئەو پیداویستیانەی ...  نۆرمال هەیە
 .دەسەاڵتی سیاسی قوڵفی لێداون

الوان دەتوانن رۆڵی گرنگ و چارەنووساز لە 
ئەوکاتەی ...  سیستەمی حکومرانیدا بگێرن

بواریان پێ بدرێت یان خۆیان لەسیاسەت و 
پرۆژەی کۆنەپەرستانەی حزبە گەنیوو 

باسی گەنج و ...  دواکەوتوەکان جیابکەنەوە
ئیمە لە کوردستان چ ... توانای الوان تەمەن نییە

لە حزبەکان و چ لە حکومەت و پەرلەماندا 
ژمارەیەکی زۆر گەنج  دەبینین، لە باری 
تەمەنەوە گەنج و لەباری دیدو روانین و 
تازەگەریدا کۆنەپەرست و دواکەوتوون و 
کویلەی حزب و سیاسەت و پرۆژەی 

ئیمە لەکوردستان و ...  دواکەوتوانەی کۆمەڵگەن
لە خانەوادەی بۆژوازی کوردیدا چ حزبە 
دەسەاڵت بەدەست و چ حزبە ئۆپۆزیسێۆنەکان 
و تەنانەت ئەو هەموو رێکخراوە بەناو 
کۆمەڵگەی مەدەنییەوە، هیزو حزب و 

کە مۆدێرن ...  رێکخراوێکی مەدەنی نادۆزینەوە
بێت، بروای بەمافە فەردی و مەدەنیەکان بێت، 
تێکۆشەری جیایی دین و قەوم لەدەوڵەت و 

تێکۆشەری .  پەروەردەو فێرکردن بێت
. تاد...  بەکردەوەی یەکسانی ژن و پیاو بێت،

الوانی تیکۆشەرو چاالک بۆ گۆرینی کۆمەڵگە 
پیویستە ریزی خۆیان لەو حزبانە جیابکەنەوەو 
بروا بە فریوکاری حزبەکان و رێکخراوەکان 
نەکەن، و تەماشا رەفتارو کرداریان بکەن کە 
چۆن دژی گەنج و نوێکاری و ئاڵوگۆرن بەرەو 

 ٦٢الوان پێویستە ببنەوە بە خاوەنی ...  پێشەوە
شوبات، ببنەوە بەخۆیان و بۆ وەدیهێنانی 
خەون و ئارەزوەکانیان، دەست بدەنە تیکۆشان 
و دروستکردنی ناوەندو وەسیلەی کارای بۆ بۆ 

بێگومان ...  ئاڵوگۆر و پێشخستنی کۆمەڵگە
الوان ئەگەر بچنە سەر رێچکەی تیکۆشانی 
خۆیان بە وەسیلەی کارای ئینسانیەوە، بۆ 
گیرانی رۆڵی شایستەی خۆیان دەتوانن 
نەخشی زۆر گەورە بگێرن چ لە ژیانی 
کۆمەاڵیەتی و سیاسی و چ لە پرۆسەی 

 ...  حکومرانیدا
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 سەرمایەداری هۆکاری سەرەکی توندوتیژی دژ بەژنانە
 هەتاو عەبدواڵهی: نووسینی

توندوتیژی دژ بە ژنان 
و  سیستمێکی سەرمایەداری  دەسکردی 

چینایەتی و دژە مرۆڤە کە لە پێگەی ژێر 
دەستەیی ژن و بااڵ دەست بوونی پیاو بۆ 

بۆ ئەم  وەردەگرێ  مانەوەی خۆی کەڵک 
مەبەستەش لەهەر ناوچە و واڵتێک بە پێی 
سیستمی جوگرافیایی و کلتوری 

ئەبزاری تایبەت بەو شوێنانە بۆ  زاڵ 
دوبەرەکی و توندوتیژی بە دژی ئەو 

لە .  ڕەگەزەی کۆمەڵگە بە کار دێنێ
بارودۆخی هەنوکەیی دا سەرەڕای بوونی 
پێشکەوتن و بە پیشەیی بوون و سەرەڕای 
هەوڵی چاالکانی بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی 
بۆ نەمان و لە ناو چوونی ئەو پەتایە، 
توندوتیژی نەک لەناو نەچووە بەڵکوو ڕۆژ 

کااڵ .  بە ڕۆژ خەریکە زیاتر پەرە دەستێنێ
بوونی ژن لە سەرتاسەری جیهان و دانانی 
ستانداردە جیهانیەکان بۆ لەش و الری ژن 

  .سەلمێنەری ئەو ڕاستیە تاڵەێە
 دژی ژنان  ی توندو تیژی به دیارده

و  ر به و هه رینی جیهانییه سارێکی به خه 
باتێکی  خه  بنبڕکردنی پێویستیی به  هۆکاره
هێشتنی  وڵدان بۆ نه بات و هه خه.   جیهانیه

پێێ   کان به مرۆڤه  ی که وه اڵواردن و ئه هه
و  ر به کرێن و هه ندی نه به سته ز ده گه ره

و  شه ره ر ئازار و هه به  ونه که نه  بیانوویه
زم و نۆرمێکی  نه  توندوتیژی پێویستی به

موو توانایی  بێ هه و بێ گومان ده  یه هه  تازه
دژی   توندوتیژی به.  ڕ گه  ینه خۆمانی بۆ بخه

ک پڕئازارترین  وه  ژنان ساڵهای ساڵه
تی خۆی  ڵگای مرۆڤایه کانی کۆمه خۆشییه نه
ڵگە  کۆمه  له  ساره م خه و ئه  رخستووه ده

ئیسالم و یاسا   کان که وتوو و ئایینیه دواکه
رچاو و  کان رۆلێکی به ئیسالمییه

و  سیستمی ئیداری  نووسساز له چاره
ری  و شوێندانه گێڕن دا ده ی که تییه حکوومه

ی  شێوه  ، به یه دا هه ندیه یوه م په رێنیان له نه
و  کرێ وا ده ر ژنان ڕه وام بۆسه رده به
م  دا ئه ڵگەیانه م کۆمه ناو ئه  له.  چێ ده  رێوه به

ژیانی   و له ڵگە ی کۆمه چوارچێوه  له  پرسه
  که  دا وا پنجی داکووتاوه سی ژنان که تاکه
و  هاتووه کی لێ یه و دیارده سارێک ک خه وه

کانی  موو تاکه هه  تی بۆ پرسێکی ڕواڵه  بۆته
دا   ڵگەیانه م کۆمه ناو ئه  له.  ڵگە ناو کۆمه
م  که  و به تی کردن و سووکایه توندوتیژی

و بێ   سیمای دزێو  ر رۆژه گرتنی ژنان هه
و میوانی  دات یی خۆی زیاتر نیشان ده زه به

 . کانی ژنانه و رۆژی ساته شه
  ی که و ئامارانه کی بچووک له یه دا گۆشه  لێره

  وه و رێگایه له(   رێکخراوی مافی مرۆڤ )
ک  وه  یه م دیارده سیمای دزێوی ئه

ڵگەکان  ری ناو کۆمه ژێنه و هه تێکی تاڵ واقعیه
دات،  یی دا نیشان ده نووکه دنیای هه له
 ڕوو،  ینه خه ده
 : م ئامارانه پێی ئه  به
حشا  شفرۆش و قوربانی فه ملیۆن ژنی له٩
شێکی  به  که  یه واڵتی هیند بوونیان هه  له

و نیپاڵ یان  واڵتانی بنگالدش  زۆریان له

 . و فرۆشیان پێکراوه رفێندراون یا خود کڕین
ک دا ژنێک  خوله ١٢ر  هه له  واڵتی روسیه  له
و گیانی  ی توندوتیژی دیارده  به  وێته که ده

 .کوژرێ و ده ستێندرێ لێده
ئەمریکا   کدا ژنێک له ر دوو خوله هه  له
ونی  ی قیزه وه ر کرده به  وێته که ده
و توندوتیژی جنسی  ستدرێژی سێکسی ده
 .درێ نجام ده ر ئه رامبه به

واڵتی   مین هۆکاری مردنی ژنان له دووهه
ر  الیەن هاوسه له  که  که ند، توندوتیژیه فنله

نجام  دژیان ئه  یان به که سگیرانه یان ده
 .درێ ده
  ی که و ژنانه ی ئه باشووری ئافریقا رێژه  له
و  کوژرێن له ده  ربی گولله زه  به  وه ماڵه  له

الیەن  ی ماڵ و له وه ره ده  له  ی که ژنانه
 . کوژرێن زۆر زیاتره ناسراو ده سانی نه که

واڵتی جیهان  ٢١  کان له وه دوای لێکۆلێنه
  ی ژنان به٢١تا  ٦١دا  سه  ، له وتووه رکه ده

  ونه که کانیان ده ره الیەن هاوسه جۆرێک له
و  یی سته ی توندوتیژیی جه وه ر کرده به

ی  و نیوه ر سێ سه  ک له یه  نیزیک به
یی، توندوتیژی  سته کانی توندوتیژی جه نمونه

 . بووه  دواوه  روونیشی به ده
مرێ  جیهان ژنێک ده  کدا له خوله ٦١ر  هه  له

ری  رخه ی گشتی ده شێوه  به  م ئامارانه و ئه
نیا  ته  مه و ئه باری ژنانه بارودۆخی ناله

موو  و هه کی بچووک له یه گۆشه
ی  نیوه  ر به رامبه به  که  یه توندوتیژیانه

 .کرێ وا ده تی جیهان ڕه شیمه حه
و  شێکی زۆر بچووک له نیا به ته  م ئامارانه ئه

مای  ر بنه سه له  که  یه و ئازارانه توندوتیژی
و  رای ئه ره سه  وه و ئه چێ ده رێوه ز به گه ره
و  تی اڵیه کۆمه  مه و سته موو زوڵم هه

  ڵگەدا له ناو کۆمه له  که  یه تیانه چینایه
ست، کار، بارودۆخی کارو  قده کانی حه بواره

  داو به راستی  له.  پێندرێ سه ده....  هتد
نی  نیا الیه توندوتیژی ته  کی دیکه واتایه

ڵکوو  خۆ ناگرێ، به ر ژنان له یی بۆسه سته جه
توندوتیژیی ئابووری، توندوتیژی 

و  و توندوتیژی هزری یی ماڵه بنه
 . وه گرێته ده... و هتد یی رده روه په
ی  راده  ری جیهان و له رتاسه سه  له

، چ  تیه مرۆڤایه  دژه  م دیارده جۆراوجۆردا ئه
تی پێکردن،  ی لێدان و سووکایه شێوه  به
کانی  ستدرێژی جنسی و باقی جۆره ده

خات و  رده یی خۆی ده سته توندوتیژی جه
ر رۆح و  سه کانی له تیڤه نیگه  واره دواتر ئاسه

سیمای دزێوی .  نوێنێ وانی ژنان خۆی ده ره
  ی ژنان له نجه شکه ئازارو ئه  توندوتیژی، له

ر  هه  کات و له ست پێده ده  وه کاتی مناڵییه
و  پێکهاته  نجدان به ره سه  نێکدا به مه زه

و  گۆردرێ ڵگە ده ناو کۆمه بارودۆخی ژنان له
و  گرێ خۆ ده  شن له شناو چه ی چه پێناسه

وپێدانی  بره  داریش له رمایه ،سیستمی سه
 .گێڕێ رۆڵ ده

ری  وسێنه نیزامی چه  ت به توندوتیژی تایبه
ی  وه مانه  که  که ریه رابه و نابه داری رمایه سه
دژی   وتی توندوتیژ به ڵسوکه وی هه گره  له

 . کانه مرۆڤه
م  ری ئه ر و داگیرکه وسێنه ساحیبانی چه

ی  وه بۆ مانه  مرۆڤیه  و دژه ڵ نده گه  نیزامه
تاکوو   یه هه  یه م دیارده خۆیان پێویستیان به

  و له کان ناو تاکه  نه کی بخه ره دوو به
  به  وانه م کرده و له ڵگاکان وتووی کۆمه دواکه

قازانجی   به.  ربگرن ڵک وه قازانجی خۆیان که
مای  ر بنه سه تا له  داریه رمایه نیزامی سه

کان  مرۆڤه...  و هتد وه ته و نه نگ ز، ره گه ره
  ی چینه وه و بۆئه ن ندی بکه به سته ده

ر  رمبه به کان له ژاره و هه سته ژێرده
کانی  مه و زوڵم سته تی داڵه ناعه
بن تۆوی دوو  کگرتوو نه داران یه رمایه سه
  به  ره و په چێنن نێواندا ده  کیان له ره به

 . ن ده نێونیان ده  وتیژی له توند

بۆ   رمایه و ساحیبانی سه اڵت سه ده
،  ندی خۆیان وه رژه دابینکردنی قازانج و به

ب،  زهه ی ئایین، مه ک کۆیله ژنانیان وه
  و به  و سیستم لێکردووه پیاوساالری

و  ری رابه به  ر جۆره دژی هه  له  وه ئامانجه
دژی بێ مافی ژنان   بات به و خه کسانی یه

 .ستن وه راده
ری جیهان بۆ  رتاسه سه  له  کرێکارانی ژن که

و  دابینکردنی بژیوی ژیانی خۆیان
و گیر و  ڵێک کێشه ڵ کۆمه گه کانیان له مناڵه

و  ن، ناچارن به خه و یه سته گرفت ده
  گرن، مل به ریده ی وه مه که  سته قده حه
ی  وه ره ده  ت پرۆکێن له عاتی کاری تاقه سه

بێ  یان هه وه ر شانسی ئه گه و ئه ن ماڵ بده
ست بێنن،  ده  ڵگە به ناو کۆمه کارێکی باش له

هۆی ژن  وام به رده شیان به که شوێنی کاره له
ن ساحیبکاران و  الیه له  وه بوونیانه
 .کرێ تیان پێده کانیان سوکایه هاوکاره
، بۆ  م توندوتیژیانه وامی ئه رده چێ به وا پێده

  تی لێهاتبێ، ئێمه ک پرسێکی ڕواڵه ژنان وه
ی  وه قوربانیانی کرده  ین که وه تی ئه شایه

ست  ده خۆبوونیان له  ر به توندوتیژی باوه
  رگریکردن له و به ڵوێست گرتن هه  و له ن ده ده

بن،  راوکێ ده خۆیان تووشی دوو دڵی و دڵه
  و شیوه ر به جیهان هه  وان پێیانوایه ئه

  وه ئه  و که وه روا بمێنێته بێ هه و ده بووه
،  یه رمایه کی ساحیبانی سه ره ئامانجی سه

ڵکو  ، به نووسی ژنان نیه چاره  وه اڵم ئه به
دا  ساره و خه ر ئه رامبه به توانین له ده  ئێمه

ناسینی   توانن به ژنان ده.  ستین رابوه
م  دژی ئه  بات به کانی خۆیان، خه مافه

. بگۆڕن  که و بارودۆخه ن بکه  توندوتیژیانه
نگاوێک  توانێ هه ده  و وشیاریه م ئاگایی ئه

و ناسینی هۆکارو  رێ به  وه و پیشه ره ژنان به
و  دژی ژنان  و توندوتیژی به م مای سته بنه
  داری له رمایه نیزامی سه  ی که وه ئه

  کی تازه گێڕیێ، ئاسۆیه وپێدانی رۆڵ ده بره
 . وه ژنان و رزگاریان بکاته  شێک له بۆ به

، ژنان بۆ  ژنی یاساییه فره  کدا که ڵگەیه کۆمه له
ستی  ی هه وه ند کاتژمێر بۆ دامرکاندنه چه

  ریان سیغه رامبه زی به گه سێکسی ره
مافی   یی له ساده  کرێن، یان ژنان زۆر به ده

شن،  کانیان بێبه شتی مناله ر رپه و سه تی دایکیه
وا  دژی ژنان ره  ئاسانی توندوتیژی به  به
یری  تی سه ک پرسێکی ڕواڵه کرێ و وه ده
 .کرێ ده

نیا  دژی ژنان ته  کانی توندوتیژی به جۆره
توانین  و ده وه بێته سک نا رته و نمونانه دا به له

تی،  اڵیه یی، کۆمه رده روه پرسی توندوتیژی په
م  موو ئه تی و هه ربیه راهێنان، ته

دژی ژنان   توندوتیژی به  که  اڵواردنانه هه
رباس و  به  کات، بێنینه بازتولید ده

  ین که بگه  و ئاکامه و، به وه لێکدانه
  م توندوتیژیانه وامی ئه ررده تی به رووره زه
قازانجی حاكمانی   نیا به نیا و ته ته

 . یه رمایه سه
تی  نیزامی چینایه  ی که و کاته تا ئه

ر پێ بێ  سه و له بێ داری بوونی هه رمایه سه
ڵگەدا  ناو کۆمه  و پیاوساالری له ژنی  ، دژه

تی  و داکۆکیکارانی مالکییه  وامه رده ر به هه
ر  هه  داری له رمایه و نیزامی سه خسوسی

و پۆزێکی دیمۆکراتیکدا ناتوانن  ژێست
  مافیانه و بێ اڵواردنان م هه ماکانی ئه بنه
  له  که  یه و هۆکاره ر به هه.   رن ناوبه له

  ت له نانه و ته دا م که و یه ی بیست ده سه
وتووش  ناو پێشکه و به داری رمایه واڵتانی سه

موو  و هه شه ره ر ئازارو هه به  ونه که ژنان ده
 .کانی توندوتیژی جۆره

و البردنی   و پیاو ری ژن رابه و به رزگاری
دژی ژنان کاتێک   ک به وتیژیه توند  ر جۆره هه

مانی  ی نه رۆچنه  له  بێ، که ر ده مسۆگه
باتی  و خه بڕوانین تی لێ ودای چینایه مه

 .ین بێوچانی بۆ رێکبخه

شوێنی  ی له دان شوقه سه به  یه ڵمانیا لێپرسراوی حزبی هه ئه له
  وه سانی تره ناوی که و به  ریا دروستکردوه ر ده هاو سه گرانبه
رێگای قاچاخچی  کانیان له رمایه و سه وه کانیان ساغ کردۆته پاره
  وه ڕ، ئه گه  نه خه ده  وه ره ده له  وه دارانی تره رمایه خۆیان و سه ربه سه

ن  باس ناکه  ها ت وسامان و خانو و بینای گرانبه روه و سه ناوی ئه
ها  روه ، هه  یانه مریکا هه ریتانیا و ئه به له  و حزبانه رانی ئه سه  که

  زیره مان و وه رله ندام په مانی ئه کان و دیارنه روشوێنه لیستی بیسه
و و  وره ندارێتی پاپۆڕی گه رخستنی خاوه ده جیا له  وه ، ئه کانه دزه
ڕووی   هاو خستنه ت و خانوون و ڤیالی گرانبه ی تایبه یاره ته

کانی کوردستان و  و شاخ و شاره گردو گردۆڵکه کانیان له وینه
و  وه، وێنه بێته کان باڵو ده رۆک و لیپرسراوه ی سه ند ژنه واڵی چه هه
ی  وه موو ئه هه  نگه ره.    م نیه کانیان که تیرۆره ی  ڵگه واڵ و به هه
  ی حزبه کارنامه بێت له  نامانه ڵگه و به ی ئه70دا  سه ڕوو له  ینه یخه ده

 .کان کوردیه
کاندا  تیه اڵیه کۆمه  تۆڕه ی له وانه و ئه مان پێداوه ی ئیشاره وه ئه  نگه ره

ندام  ئه ندێ له ک هه شێکی وه به  وه بێته میدیای خۆیاندا باڵوده و له
بوون  وه تی فیری ئه کانی کوردایه رانی حزبه کان و سه مانه رله په
  که  مانه موو ئه اڵم گریمان هه ، به و فۆتۆشۆپه راست نیه  وه ڵێن ئه ده

ندام  مان و ئه رله رێم، په تی هه ر حکومه سه ن، له ده روو ده
ومی ئیسالمی و  قه  کان به ر حزبه سه کانیان، له مانه له ر په
کانیان و  کان و موچه ر لێپرسراوه سه ، له وه کانه ماڵه بنه
جیا  ستراو و فۆتۆشۆن بێت و به ڵبه کانیان، زۆرێک هه ته روه سه
ک  چ راستیه  وانه موو ئه کان، ئایا هه نامه ڵگه راست و دروستی به له
یامێکیان بۆ  تی و چ  په کانی کوردایه ر حزبه سه روو له  نه خه ده
رنجی بدرێتێ و  وردی سه بێ به ده  که.  ڵكی کوردستان تێدایه خه
کوردستان پیایدا  که  نوێیه  وره م ده ڵکی کوردستان بۆ ئه خه

کی  ڕوانیه بێت، نابێ چاوه ن ده درێژخایه کی  یه وره ڕێت و ده په تێده
ر  گه ، بکرێ، ئه یان بووه ساڵی رابردوودا هه 51  له  ی که وه زیاتر له

ر پێنج  وا جارێکی تر هه ئه  وه نه که بیری لێنه  هوشیارانه  ڵك به خه
نگی  ره  به  ناوو موچاوی تر به ی ده ئیزافه تی به کانی کوردایه حزبه
ڵكی  ر حسابی خه سه له  ن و جارێکی که خه خۆیان رێکده  وه تره

ڵ  گه دا له سات و سه و به  وه نه که ستپێده کوردستان بازرگانی ده
ڵگادا  ر کۆمه سه ست به دا ده که شیعیه  ومی و تایفیه قه  فیدراڵیزمه

 .   وه گرنه ده
کانی  ی حزبه ڵگانه و به یامی ئه بێ بزانن په ڵكی کوردستان ده خه

ک  دروست و نادروستیان یه   جیا له کتری، به ر یه سه تی له کوردایه
ر  سه می خۆیان له ده چ له  یه وه خات، ئه رده ڵك ده راستی بۆ خه

و  ، واقعی ئه وه ڵکی کوردستان و جیهانه می خه ده کتری و چی له یه
ساڵی  51ی  ر کارنامه سه له  نیه  نامه  ڵگه ک به نیا یه و ته یه حزبانه

تگوزاری باش و  باشی کاری خزمه رابردوودا، به اڵتیان له سه ده
  پێداویستیه اڵمیان به بووبێت و وه کی باشیان هه یه رنامه به

  وه باڵونابێته  نامه ڵگه ک به نیا یه ، ته وه ڵک دابێته کانی خه تاییه ره سه
ک  کانیان وه و لیپرسراوه  ماڵه و بنه و حزبانه رانی ئه رۆژێک سه  که
  و حزبانه موو ئه هه  که  نیه  نامه ڵگه ک به ڵکی کوردستان ژیابن، یه خه
و  که ڵ واڵتانی ناوچه گه ر مێزی گفتوگۆی نێوان خۆیان و له سه له
ڵکی  ندی خه وه رژه نوس و به و چاره ر ئاینده سه مریکا دانیشتبن له ئه

اڵت و  سه ی ده م حزبانه ئه  واته که.  یان کردبێت کوردستان قسه
ئاشتی و  کانیان له رکرده و سه ماڵه رێم و بنه تی هه حکومه

ڵکی  ڵ خه گه کیان له ندیه وه رژه ڕیاندا، درورو نزیک هیچ به شه له
شدا  ئاینده بێ له ڵکی کوردستان ده خه  ربۆیه هه.   کوردستان؛ نییه

ومی  قه ی ناسیونالیزمی کوردی به م حزبانه کیان له ڕوانیه هیچ چاوه
کردن و ریسوا  قسه  م حزبانه دژی ئه نیا به بێت، ته نه  وه ئیسالمیه

ڵکی  ڵکو خه ریان، به سه یکات له ڵک ده ئێستا خه  که  کردنیان کافی نیه
ئاسۆ و  بێت له و ده روره ڵگا، زه تی کۆمه رامه مده کرێکارو که

ی ناسیونالیزمی کوردی  م حزبانه تی ئه و سیاسه و کارنامه رنامه به
خۆ هوشیاری و .  و داببڕێن وه ونه کجاری دوربکه یه به

ی  وه ره ده شوێنی ژیان و کارو خوێندندا، له  رێکخراوبوون له
ر رێگای  سه له  مین هەنگاوه که تی و ئیسالمی، یه کانی کوردایه حزبه

یی و دیاریکردنی  میشه بۆ هه  م حزبانه ستکۆتاکردنی ئه ده
ک باشتر، بەدەستی خودی هێزی رێکخراو و یەکگرتوانەی  یه ئاینده

 . خەڵکی کوردستان

 ک  کتری چ راستیه ر یه سه کێتی له کانی پارتی و یه نامه ڵگه به.....درێژەی
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 ەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکانڕهەواڵی نا
 ئاراس رەشید، ساالر حەمە سەعید، شوان عەزیز : ئامادەکردنی

 

کرێکارانی شارەوانی بەسرە خۆپیشاندان 
دەکەن بۆ جێگیرکردنی ئەو کرێکارانەی بە 

 .رۆژانە کاردەکەن
فەرمانبەر و کرێکارانی شارەوانی بەسرە، 

خۆپیشاندانێکیان  ٦١1٦٦1٦١٦٢شەممە ٦ڕۆژی 
ڕێکخست، داواکاریان ئەوە بوو کە وەک 
وەزارەتەکانی دیکە ئەو کرێکارانەی بە کرێی 
. ڕۆژانە کار دەکەن دایانمەزرێنن بە جێگیری

لەسەر حکومەتە کە زەویان بۆ دابین بکات و 
، ٦١٦٢ی ساڵی ٦٢٦بەدەریان بکات لە بڕیاری 

. و گەڕانەوە بە کارکردن بە دەرماڵەی ترسناک
هەروەها جێگیرکردنی ئەو  فەرمانبەرانەی کە 

هەروەها گەڕانەوە بۆ .  بەڕۆژانە کاردەکەن
کارکردن بە دەرماڵەی پیشە و ئیداری، 
هەروەها پێدانەی بڕی پارەیەک بۆ چاکتر 
کردنی بژێوی و دەرماڵەی هاندان سەعات 

جەختیشیان لەوەکردەوە کە مافی .  کاری زیادە
خۆیانە ژیانێکی شەرافەتمەند بژین و بەبێ 

 .منەتی کەس
خوێندکاران ڕۆژانە .. تێوەگالنی کۆمپانیای ئەپڵ

کاتژمێرکاریان کردوە بۆ بەستنی ئایفۆن لە  ٦٦
 .چین

 لەندەن

 
 

بەکاربردنی "  کۆمپانیای ئەپڵ تاوانبار کرا بە
خوێندکارانی خوێندنگاکان بە شێوەیەکی نا 
یاسایی، و کارکردنیان بە سەعات کاری زیاد 

، بۆ ئەوەی (ئای فۆن ئێکس)لە بەستنی دەزگای
کۆمپانیاکە بەڵێنەکانی بباتە سەر لە ڕێگەی 

کە خاوەنی پیشەسازی (  فۆکسکۆن)  کۆمپانیای
 .دەزگایە لە پارێزگای تسنغتشۆ لە چین

ی بەریتانی ڕۆژی (فاینانشیال تایمز)  ڕۆژنامەی
ئاشکرای   ٦٩1٦٦1٦١٦٢شەممەی ڕابردوو  ٣

( فۆکسکۆن)  کرد، کە خوێندکاران لە کۆمپانیای
کاتژمێر کار دەکەن، بۆ بەستنی  ٦٦ڕۆژانە 

ئەمەش بە شکاندنی یاسای .  تەلەفۆنی تازە
هەروەها گوتی .  کاری زیادە دادەنرێت لە چین

خوێندکار لە تشنغتشۆ دەنێردرێنە  ٣١١١کە 
سەر کار لە کارگەکانی فۆکسکسون، تەمەنیان 

 .ساڵ دەبێت ٦٩و٦٢لە نێوان 
" خوێندکارەکان جەختیان لەوە کردەوە کە

مانگ بچنە ئەو  ٣داوایان لێکراوە بۆ ماوەی 
کارگانە کار بکەن بۆ بەدەستهێنانی شارەزایی 
لە کار، سەرەڕای ئەوەی کە کارەکە پەیوەندی 

یەکێکیان بۆ ".  بە بەرنامەی خوێندنەکەیانەوە نیە
خوێندنگەکەمان "فاینانشیال تایمز قسەی کرد

داوای لێ کردین بۆ کارکردن لەو شوێنە، بە 
 ".پاساوی ئەوەی کە شارەزایی بەدەست دێنین

لە بەرامبەردا ئەپڵ ڕاگەیاندنێکی دەرکردوە کە 
لە کاتی پێداچوونەوەمان بە "  تێیدا دەڵێت

ژمێریاری ئەم دواییانەدا، بۆمان ئاشکرا بوو کە 
خوێندکارانێکی ڕاهاتوو لەو کۆمپانیا چینیەدا 

دڵنیا بووینەوە کە ئەو .  زیاد کاریان کردوە
خوێندکارانە بە خۆبەخش کاریان کردوە، وە 

بەاڵم وا .  قەرەبوو و قازانجیان وەرگرتوە
پێویست بوو کە ڕێگەیان نەدرێت سەعات 

 ".کاری زیادە کار بکەن
ئەپڵ پابەندە بە "  ئەپل ئەوەشی زیادکرد کە

دابینکردنی ڕێز و شەرافەتمەندی هەر کەسێک 
... کە لە دەزگاکانی ئەوان کار دەکەن

بەردەوامیش دەبین لە هەوڵدان بەوپەڕی توان 
لە پێناو بەدەستهێنانی گۆڕانکاری ئیجابی و 
پارێزگاری کردن لە کرێکاران لەو دام و 

لە بەرامبەردا فۆکسکۆن ".  دەزگایانەی خۆمان
کارەکان "  بە فاینانشیال تایمزی ڕاگەیاند

هەمووی خۆبەخش بووە، و بە قەرەبووی 
راهاتوەکان سەعات کاری "  بەاڵم "  گونجاوەوە

زیادە کاریان کردوە، ئەمەش الدانە لە 
 ". سیاسەتی ئێمە

کەناڵیکی سویسڕی قەبارەی دۆزەخی 
 .کرێکارانی بیناسازی لە ئیمارات ئاشکرا کرد

 سویسرا1 جنێف

 
مۆزەخانەی لۆڤەر لە ئەبوزەبی کە لەم 
دواییانەدا کراوەتەوە بە ئامادەبوونی 
. نێودەوڵەتی ڕاستیەکی تاریک دەشارێتەوە

کە لە کەناڵێکی گشتی (  خاڵی ڕژێم)  بەرنامەی
)سویسڕی پەخش دەکرێت بەزمانی فەرەنسی

RTS  )هەموو ڕۆژانێکی یەکشەممە لە هەفتە .
چاوپێکەوتنی لەگەڵ کرێکارە بیانیەکانی ئیمارات 
ئەنجام داوە و کە لەچ هەلومەرجێکی ناخۆش 

 .کار دەکەن
ساڵە ئیمارات گەشەکردنێکی بەرزی  ٦٢ماوەی 

بەردەوامی بەخۆوە دیوە،  بە ملیارات دۆالری 
وای .  دەستکەوتوە بەتایبەت لە سامانی نەوت

کردوە ئەو واڵتە بتوانێت دامەزراوە و تەالر و 
 .بورج شوێنی زۆر خۆش دروست بکات

ئەو بورجە سەرکەشانە و تەالرە خۆش و 
دامەزراوانە کە بە بازووی ملیۆنان لە کرێکاری 
بیانی دروستکراون، زوربەیان لە 
نیوەکیشوەری هیندستانەوە ڕایانکردوە لەو 
ژیانە ناخۆشەی کەهەیانە بۆ ئەوەی ژیانی 
خۆیان و خێزانەکانیان باشتربکەن هاتوونەتە 

کرێکارانی بیانی هاتوو بۆ ئیمارات بە .  ئیمارات
ی دانیشتوانی ئیمارات مەزەندە دەکرێت %  ١١

 .ملیۆن کەسە ٦١کە ژمارەی دانیشتوانەکەی 
بەاڵم، چی دەزانین دەربارەی هەلومەرجی ئەم 
سوپایە لە هێزی کاری کۆچبەر؟ هەندێک 

دا لە یەکێک (  خاڵێ رژێم)  کرێکار لە بەرنامەی
لە بیناکانی ئەبوزەبی وەاڵمیان داوەتەوە، ئەوان 

کاتژمێر کاردەکەن لە بەرامبەر  ٦١ڕۆژانە 
فرەنکی سویسڕی و لە کۆتایی  ٦١١بۆ ٦١١

 .مانگ وەریدەگرن
لە دۆکیومێنتاریەکی ڤیدیۆییدا کە دوای 
هەفتەیەک لە گەڕانەوەی ڕاگەیاندن کارە 
سویسڕیەکان لە کەناڵی گشتی سویسڕا 

کاتژمێر  ٢١پەخشکرایەوە، دوای ئەوەی ماوەی 
لە الیەن هێزە ئەمنیەکانی ئیماراتەوە کەوتنە 

 .ژێر لێکۆڵینەوە
خانەنشینان لە دژی لێبڕینەوە لە .. یۆنان

 .مووچەکانیان خۆپیشاندانیان کرد
 یۆنان1ئەسینا

لە خانەنشینانی یۆنان لە  ٦١١١نزیکەی 
دا لە ئەسینای پایتەختی یۆنان  ٦٣1٦٦1٦١٦٢

خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا، دژ بە لێبڕینەوە 
تازەکان لە مووچەکانیان بەپێی چاکسازیە 
یاساییەکانی حکومەت لە چوارچێوەی 

خۆپیشاندەران (.  سک هەڵگوشین"  چاکسازی و 
لە ئەسینا کۆبوونەوە لە (  کوسیاس)  لە مەیدانی

.  سەر داوای ژمارەیەک لە نەقابەکان
هەموو شایانی )  خۆپیشاندەران شیعاری

مووچەیەکین کە شایستەی کەرامەتی ئینسان 
 .بەرزکردبۆوە( بێت

هەزار  ٦١١لە پرسێکی پەیوەندیداردا، نزیکەی 
فەرمانبەری کەرتی تەندروستی 
خۆپیشاندانێکیان لە سەر داوای یەکێتی 

( بۆیدین)  کرێکارانی نەخۆشخانە حکومیەکان
ڕێکخست، لە ئەنجامدا چوونە ناو تەالری 

خۆپیشاندەران .  وەزارەتی تەندروستیەوە
ناڕەزایەتی خۆیان لە بەرامبەر هەلومەرجی 
کاری قورس و بە مووچەی کەمەوە 

خۆپیشاندەران هەڵسان بە دانانی .  دەردەبڕی
. مێزێک کە نان و زەیتونی لەسەر داندرابوو

بەهۆی )  الفیتەیەکیش کە لەسەری نووسرابوو
سەرۆک وەزیران ئەلکسیس تسیبراس و  
وەزیری تەندروستی، سزادراوین بە خواردنی 

 (.نان و زەیتون بە تەنیا
مانگی رابردوو، لە ماوەی هەفتەیەکدا 

جار خۆپیشاندانیان ئەنجام داوە  ٦خانەنشینان 
لە ئەسینا، دژ بە کەمکردنەوەی مووچەکانیان  

، ئەم الفیتانەشیان بەرزکردبۆوە ٦١٦٩لە ساڵی 
پارە لەوانە وەرگرن کە هەیانە، نزیک )

مووچەی (.  مەکەونەوە لە خانەنشینان
لە ماوەی ساڵی %  ١١خانەنشینان بە ڕێژەی 

ڕابردوو دابەزینی بەخۆوە بینیوە، بەهۆی 
قەیرانی ئابووری لە یۆنان، کە ڕێژەی بێکاری 

 % .٦٦دەگاتە 

شوێن لە ئەڵمانیا کە سەر بە  ١کرێکارانی 
ە، رۆژی (ئەمازۆن) کۆمپانیای زەبەالحی 

 نۆفەمبەر مانگرتنێکیان ڕێکخستن ٦١هەینی 
شوێن لە ئەڵمانیا کە سەر بە  ١کرێکارانی 

کۆمپانیای بازرگانی ئەلکترۆنی ئەمەریکی 
ە، مانگرتنێکیان ڕۆژی (ئەمازۆن)  زەبەالحی 

ڕێکخستن، کە هاوکات بوو  ٦١1٦٦1٦١٦٢هەینی 
هەینی )  لەگەڵ ڕۆژی بازاڕکردنی سااڵنەی

، داوای زیادکردنی کرێ و باشترکردنی (سپی
 .هەلومەرجی کاریان کرد

لە شارەکانی (  ئەمازۆن)  کرێکارانی کۆگاکانی 
باد هیرسفیلد و الیبتسیج و راینبرج و فیرنە و ) 

جرابن وکۆبلنتس، دەستیان کردە مانگرتن لە 
نیوەی شەو تاوەکو کۆتایی شیفتی شەوانەی 

( فیردی)  ڕۆژی شەممە، ئەمەش بەپێی نەقابەی
ڕۆنی نوێنەری .  بۆ کرێکارانی خزمەتگوزاری

لەسەر کۆمپانیای "  نەقابەی فێردی گوتی
ئەمازۆنە شان بداتە بەر بەرپرسیارەتی لە پێناو 
دابینکردنی هەلومەرجی کار بۆ کرێکاران 

بۆئەوەی بەشێوەیەکی باشتر خزمەتی 
 ".کڕیارەکانیان بکەن

هەروەها کرێکارانی یەکێک لە کۆگاکانی 
ئەمازۆن لە ئیتاڵیا لە شەودا دەستیان کردە 
. مانگرتن بۆ باشترکردنی هەلومەرجی کاریان

و (  ئێل.جی.یو)  بەپێی نەقابەی 
و(  سی،جی،ئای،ئێڵ)  و (  سی،ئای،ئێس،ئێڵ)  
 ٢١١ی کرێکاران لە ئیتالیا، پتر لە (یو،ئای،ئێڵ)  

کرێکاری کۆگای ئەمازۆن لە کاستل سان 
جیۆفانی لە هەرێمی بیاسینزا لە باکوری ئیتاڵیا  

ی بەیانی  ١یە بەیانی تاوەکو  ١لە کاتژمێر 
 .ڕۆژی دوایی شەممە کاریان ڕاگرت

لە ڕاگەیاندنێکدا ئاماژەی (  ئەمازۆن لە ئیتالیا)  
کرێی کرێکاران بەبەراورد لەگەڵ "  بەوەدا

کرێکارانی ئەم کەرتە بەرزترە، هەروەها بیمەی 
تەندروستی و داشکان بۆ کرێکاران و 
بەرنامەی ڕاهێنان نموونەی شتی زیاترن بۆ 

لە هەمان کاتدا سارا کیلفی ".  ئەم کرێکارانە
" بەڕێوەبەری بازاڕ لە ئەمازۆنی ئیتاڵیا گوتی

مانگرتنەکە کار ناکاتە سەر کڕیارەکان و هەوڵ 
دەدەین لە کاتی خۆیدا شتەکانیان بەدەست 

 ".بگات
 :بەریتانیا

 :لەڕۆژنامەی دەیلی تێلێگراف 
 ٦٢١١ ٦١٦٢ی نۆڤەمبەری ٦٩بەرواری  

 کرێکار، بێکاردەکرێن  

هارڤی کە & هارڤی پالمر & لە کۆمپانیای پالمر 
یەکێکە لەگەورەترین کارگە خسووسیەکان 

لە بەریتانیادا لەیەکەمین هەنگاوی بۆ ( پرایڤت)
چارەسەرکردنی باری ئابووری و مالی 

کرێکاری  ٦٢١١کۆمپانیاکە بڕیاری دەرکردنی 
داوە تەنها جەند هەفتەیەک پێش کریسمەس 

ئەم کۆمپانیایە کە کۆمپانیایەکی . جێ بەجێ د
پێداویستی شمەک ( کۆفرۆشە)جملە فرۆشە 

بازار دابین دەکات لەتەواوی  ٩١١١١وکەلوپەلی 
 ٩١١کرێکارە  ٦٢١١جگە لەم .  بەریتانیادا

کرێکاری تریش لە مەترسی دەرکردن دان لە 
پاش ئەوەی ڕووبەڕووی وەزعێکی مالی و 
بازرگانی پر قەیران بۆتەوە کە لەئاکامدا ئەو 

 ٩١١و دواتریش  ٦٢١١بڕیارەدراوە کە سەرەتا 
کرێکارێک لە کۆمپانیای . کرێکاری تر دەربکرێن

ی گووت -دەیلی تێلێگراف-هارڤی بە & پالمر 
لە ( هارڤی& پالمر )کە بەڕێوبەرانی کۆمپانیای 

پێ ( فارنهام)و ئۆفیسەکانی ( هێمێل هێمپستێد)
ئەم بڕیاری . یان راگەیاندون کە بچنەوە ماڵەوە

ئەم . دەرکردنە هەر یەکسەر جێ بەجێ کرا 
ساڵە دامەزراوە و  ٦١١کۆمپانیایە زیاتر لە 

پالمر و )دەستبەکارە وئەم کارگە خسوسیە 
دادەنرێ بە گەورەترین کۆمپانیای (  هارڤی

ی  ١١لە سەدا . دابینکردنی جگەرە لەبەریتانیادا
فرۆشتنی کاالکانی ئەم کارگەیە تەرخاندەکرێ 

  (.تێسکۆ)بۆ بازاری زۆر بەناوبانگی 
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ی 52نزیکەی دوو دەیەیە نەتەوە یەکگرتوەکان 
نۆڤێمبەری وەک ڕۆژی بەرەنگاری توندوتیژی 
بەرانبەر ژنان ڕاگەیاندوەو سااڵنە  ئامارو 
ڕێژەی توندوتیژیە تۆمارکراوەکان 
باڵودەکاتەوە لە ئاستی جیهاندا وە هەروەها 
پارەی زەبەالح سەرف دەکرێت و کەمپینی بۆ 
ڕادەگەیەندرێت و ماوەی دوو هەفتە لەشێوەی 
جۆراوجۆر گفتوگۆو کارو چاالکی بۆ ساز 

 .دەدرێت
" نەتەوە یەکگرتوەکان لە ئاماری ئەمساڵی

ڕایگەیاند کە لەهەر سێ ژن یەکێکیان "  5071
 . لە جیهاندا توندوتیژی بەرامبەر ئەنجامدەدرێت

ڕاپۆرتەکە ئەوەی خستۆتە ڕوو کە ئێستا لە 
هەزار ژن بوونیان هەیە کە پێش  ٢٢١جیهاندا 

. ساڵی هاوسەرگیرییان پێکراوە ٦١تەمەنی 
ئەوەش مەترسی لەسەر تەندروستی و 

ئاماژە .  داهاتووی ئەو ژنانە دروست دەکات
واڵتی جیهاندا ژنان خەتەنە  ٣١بەوەشکراوە، لە 

ملیۆن ژن  520دەکرێن و ئێستاش زیاتر لە 
هەر بەپێی .  ئەم کارەیان بەرامبەر ئەنجامدراوە

ئەو ڕاپۆرتەی نەتەوە یەکگرتوەکان، ڕێژەی 
ی ئەو مرۆڤانەی کە بازرگانیان پێوە %٢٦

 .دەکرێت ژنن
ی ژنانیش لە یەکێتیی %٢٢بۆ %  ١٢هەروەها 

ساڵییەوەی  ٦٢ئەوروپا لە تەمەنی 
 .توندوتیژییان بەرامبەر ئەنجام دەدرێت

دیارە بەپێی ئەم خاڵبەندیانەی نەتەوە 
یەکگرتوەکان بۆ توندوتیژی کردویەتی خاڵی 
یەکجار زۆرن و لە ئەشکەنجەی دەرونی و 
فیزیکی، دەستدریژی سێکسی، کرین و 
فرۆشتن، مەحرومبون لە خویندن و کارکردن، 

دیارە خاڵێکی .  تاد لەخۆدەگرێت...خەتەنەکردن
زۆر گرنگ و جەوهەری کە ستەمی سیستەمی 
سەرمایەداریە بەرامبەر ڕەگەزی مێ هیچ 
ئیشارەتێکی پینەداوەو من بە وردتر دێمە 
سەری و دەیخەمە ڕوو، بەاڵم دەمەوێت 
سەرەتا ڕای خۆم بەرامبەر ئەو توندوتیژیانە 
بڵێم کە نەتەوە یەکگرتووەکان بە رەسمیان 
ناسیوە، بەتایبەتی ئەم خااڵنەی لە ئاماری 

 .ئەمساڵ هاتون
بەپێی ئاماری ئەمساڵ یەک لەسەر سێی ژنانی 
جیهان ڕوبەڕوی توندوتیژی دەبنەوە، دیارە 
ئەوە تەنها ئەم ئامارانەن کە تۆمارکراون، هەر 
ئینساندۆستێک گوێی لەم ئامارە بێت لەجێگای 

 . خۆی ڕادەچڵەکێت و هەڵوێستەیەک دەکات
هەزار کچی تۆمارکردوە کە  120ئەم ئامارە 

ساڵیدا هاوسەرگیریان  78بەر لە تەمەنی 
وە هەر خۆشی باس لەوە دەکات کە !  پیکراوە

 !زیانی بۆ تەندروستیان هەبووە
کاتێک ئەم خالەم بینی لەجێگای خۆم ڕاچڵەکیم 
و کەوتمە بیری هەوڵی گۆڕینی یاسای ئەحوالی 

کە  7929مەدەنی شەخسی عیراقی ساڵی 
هەوڵدەدات بڕگەکانی گۆڕانکاری پیبکات، لەژێر 
ناوی ئەوەی کە لە بڕگەی دوو دەستوری 
عیراقی هاتوە کە نابێت هیچ یاسایەک لەدژی 
شەریعەت و سەوابتی ئیسالمی بیت لەجێگای 
ئەوەدا یاسای کۆنەپەرستانەی جەعفەری بخاتە 

لەم یاسایە پێشنیارکراوە ژنان .  جێگای
لەچەندین مافی میرات بێبەری بکات، ژینگەی 

فرەژنی ئاوەڵەتر بکات، ژنان بکاتە کۆیلەی 
سێکسی و بە ماڵەوە بیانبەستێتەوە، وە 

گرنگترین و مەترسیدارترین خاڵی شەرعیکردن  
 !بەشودانی کچانی منداڵی نۆ ساڵەیە

جێگای داخ و نیگەرانیە، فرقەیەکی 
فەنتامەنتالیستی مەزهەبی یاسای 
کۆنەپەرەستانەی فیرقەکەی خۆی دەپەسپێنێتە 
ناو دەستوری بنەرەتی عێراق، کۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی هیچ کاردانەوە و هەڵوێستێکیان 
نەبووە، بەتایبەتی نەتەوە یەکگرتوەکان 

 . بێالیەنی و بێدەنگی هەڵبژاردووە
عیراق یەکێک لەو واڵتانەیە کە الیەحەی 
مافەکانی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکانی ساڵی 

ی ئیمزا کردوە، وە واڵتانی ڕۆژئاواو 7928
نەتەوەیەکگرتوەکان پاڵپشتی سیستەمی نوێی 
عیراقن و بە سەرەتای سەرهەڵدانی 
دیموکراسی ناوی دەبەن، بەاڵم لەبەرچاویانەوە 
پەرلەمانە دواکەوتو و ئیسالمیەکەی خەریکن 
کۆنەپەرستانەترین پێشنیار دەکەنە یاسا و 
دەستدرێژیکردنە سەر مندااڵن یاسایی 
دەکەنەوە، ئەوانیش بونەتە تەماشاچیەکی باش 

بۆ . و تەنها ژمارە بە ئامارەکانیان ئیزافە دەکەن
خەتەنەکردنیش هەر بەهەمان شێوەیە زۆربەی 
ئەم واڵتانەی ئەم کردەوە قێزەونەی تێدا 
ئەنجامدەدرێت واڵتانی ئیسالمزەدەن، ئەم 
واڵتانەن کە بە سیستەم و یاسا بەرەسمی 
شەرعیەت دەدرێت بە توندوتیژی بەرامبەر 

زۆربەی ئەم واڵتانەن کە دەستدرێژی .  ژنان
کەر بە تاوانبار ناناسرێت بەمەرجێک ڕازیبێت 
هاوسەرگیری لەگەڵ قوربانیەکە بکات، 
هاوپەیمانەکانیان کە زلهێزی پشتی نەتەوە 

مافی مرۆڤ و "یەکگرتوەکانن و الیەنگرانی 
بەچاوی خۆیان تاوانەکان دەبینن "  دیموکراسین

و لە لیستەکانیان تۆماریدەکەن، بەاڵم 
لەبەرامبەر بەرژەوەندی پاوانخوازیان چاویان 

 .نوقاندوەو نوقەیان لێوە نایەت
هەر لە ئامارەکەیان هاتووە کە لە سەدا 
 !حەفتای ئەوانەی بازرگانیان پیوەدەکرێت ژنانن

ڕیژەی ئاماری کۆیلەکان بەرەسمی چەندن کە 
 کرین و فرۆشتنیان پیدەکرێت؟ 

ڕادیۆی رەسمی دانیمارک، لە مانگی نیسانی 
 00ئەمساڵ لە ڕاپۆرتێکیدا ڕایگەیاند، زیاتر لە 

ملیۆن کۆیلەی رەسمی هەیە، وە لە ڕاپۆرتێکی 
ی نەتەوە یەکگرتوەکان باس لە 5072ساڵی 

 . ملیۆن دەکات 10
کین ئەوانەی بازرگانی بە مرۆڤەوە دەکەن؟ ئایا 
لەالی نەتەوە یەکگرتوەکان، دەوڵەتە 
زەبەالحەکان و بازرگانەکان پشت بازاڕی 
کۆیالیەتی نادیارن؟ ئایا هەر ئەم سەرمایەدارە 
گەورانە نین کە ئەمڕۆ لەژێر ناوی ئابوری 
لیبرالیزمی نوێ هەموو جیهانیان کردۆتە یەک 
بازاری بێ سنور بۆخۆیان؟ ئینسان وەک 
کااڵیەکی مەرغوبی بازاڕی بەرهەمهێنان 
دەبینێت و لەناویاندا ژنان بەهۆی رەگەزیانەوە 
سەرنجڕاکێشترن و پارەی زیاتریان پی قازانج 
دەکەن، بە بەردەوامی سنورەکانیان 
پیدەبردرێت و ئاڵوگۆڕیان پیدەکەن و 
دەنێردرێن بۆ بازاری لەشفرۆشی؟ هەر لەم 
ڕۆژانە شاهیدی ئەو ڕاپۆرتانەین کە گوزارش 

لە بازاڕی کڕین و فرۆشتن کۆیلە دەکەن، کە 
 .بە ئاشکرا لە واڵتی لیبیا بەڕێوە دەچێت

بەشێک لەو توندوتیژیانە کە ژنان بە دەستیەوە 
دەناڵێنن، توندوتیژی یاسایین کە کەمتر نەتەوە 
یەگرتوەکان دەچێتە سەری، بە هۆی 
سازشکاری لە گەڵ مەزهەبەکان و داب و 
نەریت و شەریعەت جیاوازەکان چاوپۆشی 

 ..لێدەکات
لە واڵتانێک کە سەرکوت و خەفەقانی سیاسی 
تیدا بەڕێوەدەچێت ڕێژەی ئەو ژنانە چەندن کە 
دەبنە قوربانی ژن بونیان؟ ژنانی بەندکراوی 
بەشی سیاسی لە زیندانەکان دەستدرێژی 
سێکسیان دەکرێتە سەرو ئەشکەنجە دەدرێن، 
ئەوەش دەبێتە هۆکاری ئەوەی بەتایبەتی لە 
واڵتانەی کە دەست بە کەلتورو فەرهەنگی کۆن 
گیراوەو یاسای ئیسالم بەسەریدا زاڵە و 
شەرەف لە ژندا دەبیندرێت کە ژنان لە 
سیاسەت دورکەونەوە لەپێناوی ئەوەی 

ئێمە لە ئێرانی .  دەستدرێژی نەکرێتە سەریان
ژێر دەستی جمهوری ئیسالمی شاهیدی ئەم 
دەستدرێژەین کە بە فەرمی دەکرێتە سەر 
کچانی زیندانی کاتێک مەحکوم بە مەرگ 
دەکرێن، پێش ئێعدام کردن دەستدرێژیان 
دەکەنە سەر لەبەرئەوەی لە ئیسالمدا گوناحە 

یاخود لە عیراقی ژێردەستی .  بە کچی بمریت
حکومەتی فاشیستی بەعسدا شاهید یان 
گوێبیستی چەندین داستانی دەستدرێژیکردنە 

جۆرێکی تر لە .  سەر کچانی زیندان بوین
توندوتیژی سیاسی بەرامبەر ژنان، بەکەم 
زانین و ئیعتماد نەکردنە سەریانە بەهۆی 

تەنانەت ئەمە لەناو الیەن و .  ڕەگەزیانەوە
ڕێکخراوە زۆر پێشکەوتوخوازەکانیش 
بەتایبەتی لە ڕۆژهەاڵتی ناوین دەبیندرێت، 

وە .  کەمتر حسابت لەسەر دەکرێت چونکە ژنی
بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندنیش تەنها بۆت هەیە 

 .لەسەر پرسی ژن قسەبکەیت
 توندوتیژی یاسایی

توندوتیژی یاسایی یەکێکی تر لەو 
. توندوتیژیانەی کە کەمترین جێگای بۆ داندراوە

دیارە ئاین یەکێکی تر لە وەسیلەکانی دەستی 
سیستەمی سەرمایەداری، ئێمە دەیبینین کە لە 
زۆربەی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و 
باکوری ئەفریقا یاساکانی ئیسالم 
بەڕێوەدەچێت، بەپێی ئەم یاسایانە ژنان زەعیف 
و کەم عەقڵن، تەنها وەسیلەیەکن بۆ سێکس وە 
ئەوان کێڵگەی پیاوانن و پیاوان بۆیان هەیە 

 .بیانکێڵن
هەروەک لەسەرەو ەئیشارەتم پیداوە لەهیچ 
شوێن و خاڵبەندیەکی نەتەوە یەکگرتوەکان 
فشاری سەر ژنانی کرێکارو هەقدەستی کەم و 
کرێی کەم بەرامبەر کاری هاوکێشی واڵتانی 
سەرمایەداری نەخستۆتە ناو لیستی خاڵبەندی 

 .توندوتیژی سیستەم
من پێموایە سیستەم و نیزامی سەرمایەداری لە 
بنەرەتەوە سیستەمێکی توندوتیژەو بنەماکانی 
بریتیە لە چەوسانەوەی ئینسان لەالیەن ئینسان 
و فەرزکردنیان بەسەر یەکتریدا، بنەمای ئەم 
سیستەمە نا یەکسانیەو ئەمەش بەڕای من 
گەورەترین توندوتیژی کەمینە بەرامبەر 

 .زۆرینەیە
جیاکاری نێوان ئینسانەکان بەشێکی جەوهەریە 
لە وجود و کۆڵەکەی بەردەوامی ئەم سیستەمە، 
ئەم جیاکاریانە ئۆکسیجنی میتابولیسمی ئەم 
نیزامەن، سیستەمی چینایەتی لە بنەرەتەوە 
هەوڵیداوە جیاکاریەکان مۆئەسەساتی کاتەوە و 
یەکێک بکات بە کۆیلە و ئەویتر بە خاوەن، 
یەکێک موڵکدار و ئەویتر ڕەعیەت، یەکێک 

 . ڕەنجدەر و یەکێ ڕەنجبەر
جا ئەم هەاڵواردن و جیاکاریانە ڕەگەزی، 
. جنسی، ئاینی یان هەر شتێکی تریان بێت

یەکێک لەو کۆڵەکانەی ئەم سیستەمە پشتی 
پێبەستوە جیاکاری نێوان ژن و پیاو و 
بااڵدەستکردنی رەگەزێکیان بەسەر ئەوەی 

دیارە ڕیشەی ئەم جیاکاریە زۆر لەوە .  تریانە
کۆنترە، بەاڵم سەرمایەداری لەپێناوی قازانجی 

 .هەڵپەرستانەی خۆی دەستی پیوەگرتوە
هەر ئیستا لە واڵتانی هەرە پێشکەوتوی 
سەرمایەداریدا ڕشتە و بواری پیشەی ژنان و 
پیاوان زۆر سیستەماتیکی جیاکراوەتەوەو هەر 
لە منداڵیەوە نەوەکان وا پەروەردە دەکرێن کە 
ئەم دوانە جیاوازن، لە بازاری فرۆشی ڕەنگ و 
شێوەی جلوبەرگ بیگرە تا دەگاتە یاریەکانیان 
جیاوازن، لە داینگەو باخچەی ساوایەکان شوێن 
و یاریەکان جیاوازن، وە هاندانیشیان بۆ کاری 

ژنان هاندەدرێن مورەبی .  دوارۆژ جیاوازە
باخچەی ساوایان و دایانگاکان، پەرستار، 

. بن....سەرپەرشتیاری سۆسیال، مامۆستاو
بۆنمونە .  وەکاری پیاوانیش جیاکراوەتەوە

خوێندنی مورەبیەک یان مامۆستایەک لەگەڵ 
پۆلیس کە زۆرترین ژمارەی پیاوان 
لەخوێدەگرێت هاوکێشن و هەمان مەرجی 
وەرگرتینیان هەیە، بەاڵم موچەی پۆلیسێک تا 

 . زیاترە لە هی مورەبیەک 72لە سەدا 
لە ئێستادا کە سەرمایەداری جیهانی خەریکی 
بەڕێوەبردنی ئابوری لیبرالیزمی نوێیەو 
دەیەوێت هەموو دامودەزگا حکومی و 
خزمەتگوزاریەکان تایبەتبکاتەوە، خەریکی 
لێگرتنەوەو تەقەشوفە، بەپێی ئەوەی زۆربەی 
ڕشتە خزمەتگوزاریەکان بە کاری ژنان 
ناسراون و زۆربەی ئەوانن کە لە 
خەستەخانەو، خوێندنگا، دایەنگا، ئیدارەی 
کۆمۆنەکان، مەڵبەندی بەسااڵداچوان کاردەکەن، 
ژنانی خستۆتە ژێر فشارێکی یەکجار زۆر، 
کرێکارانی ئەم ڕشتەیە دەبێت زۆر زیاتر لە 
تواناو کاتی خۆیان کاربکەن بەهۆی حەساری 

هەر .  سیستەم بۆ ناوەندە خزمەتگوزاریەکان
ئەوەش وایکردوە کە ڕێژەی ئەم ژنە کرێکارو 
کارمەندانە بکەونە ژێر فشاری دەرونی و 
توشی کەئابە ببن و هەندێک جار چەندین مانگ 
لەماڵەوە بمێننەوەو چارەسەری دەرونی 

بەپیی چەند ئامارێکی نا فەرمی .  وەربگرن
دانیمارک ڕێژەی ئەو کرێکارە ژنانەی بەهۆی 
فشاری دەرونیەوە سااڵنە وەک نەخۆش 

من .  تۆماردەکرێن لە سەدا دەی تێپەڕاندوە
پێموایە ئەمە یەکێکی ترە لە گەورەترین 
توندوتیژیەکانی سیستەم بەرامبەر ژنان، کە 
لەهیچ الیەنێکی فەرمی ئیشارەتی پینادرێت و 

 . نەخراوەتە چوارچێوەی توندوتیژی سیستەم
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لەناوسەرجەم دەقەکان ویاساکانى ئایین 
ومەزهەبەکان بەگشتى وئایینى ئیسالمی بەتایبەتى 

هەربۆیەشە  ,زۆر باسى هەڕەشەوترساندن کراوە
سیستەمە ئیسالمیەکانى وەک ئێران هاوشێوەکانى 
زۆرینەى یاساکانى ناو دەستوورەکەى هەڕەشەى 
کوشتن لەمرۆڤەکان دەکات و دەیان ترسێنێت 

هەرچەندە , بۆئەوەى مڵکەچى فەرمان ویاساکانى بن
بەرپرسان ودەسەاڵتداران لەکاتى جێبەجێکردنى 
یاساکاندا بانگەشەى دادپەروەرى دەکەن، بەاڵم 
دادپەروەرى بەچى تەنها بەکوشتن ولەسێدارەدان 
بەدی دێت؟ بێگومان درۆیەکى گەورەیە 
بۆبەدیهێنانى دادپەروەرى، بەڵکو تەنها دەیانەوێت 
گەشە بەچەوسانەوەو نابەرابەرى وسەرکوت 
وتااڵنکارى سەروەت وسامانى کۆمەڵگە بدەن 

 .بەناوى چەسپاندنى دادپەروەرییەوە
ڕاستییەکەى ئەوەیە کەدادپەروەرى بەلەناوبردنى 
چەوسانەوەو نابەرابەرى وسەرکوت وکوشتن 
وئاوارەیى وهەژارى وبێکارى ودزى وگەندەڵى 
بەرپرسانى کۆمەڵگە بەدی دێت نەک دەرکردن 
وجێبەجێکردنى یاساى لەسێدارەدان ویاساکانى 
کۆیلەکردنى ژنان ویاساى هاوسەرگیرى کە هانى 
کچانى نۆساڵە دەدرێت کە هاوسەرگیرى بکەن 
ولەژێرسیستەمى ئیسالمییشدا ناکرێت ڕێگرى 
لەئاست جێبەجێکردنیدا دروست بکرێت ئەم یاسا 
دژ بەمافەکانى منااڵن وژنان لەئێران بەدرێژایی 

ساڵە بانگەشە وپشتیوانى جێبەجێکردنى لێ ٣١
دەکرێت ولەقۆناغ وسەردەمى ئێستاشدا 
دەگوازرێتەوە بۆناویاساکانى دەوڵەتى عێراق کە 
بەپرۆژەى یاساى جعفرى ناسراوە لەئەساسیشدا 
لەیاساکانى دەوڵەتى ئیسالمیی ئێرانەوە 

 . گواستراوەتەوە بۆدەوڵەتى ئیسالمی عێراق
سەرجەم یاساکان تەنها وەکو هەڕەشەى کوشتن 
وترساندن بانگەشەى مانەوەیان بۆدەکرێت نەک 

عەدالەت .  بۆچەسپاندنى عەدالەت ودادپەروەرى
ودادپەروەرى لەکوێدایە کەمنداڵى نۆسااڵنە 

بەزۆروبەپێى یاسا !  هاوسەرگیرى پێ بکرێت؟
بێبەش بکرێت لەماف وخۆشییەکان ویارییەکانى 
منااڵنە، وئەرک وبەرپرسیارێتى ماڵ ومێرد 
وخێزانى بکەوێتە ئەستۆ، چۆن بەوە دەگوترێت 

ئەم یاسایانە !  دادپەروەرى وماف پەروەرى؟
سوکایەتى ودژایەتیکردنى ڕاستەوخۆیى مافەکانى 

 .منااڵنە بەئاشکرا
لەبەرئەوەى تاکەکانى کۆمەڵگەى ئێران وعێراق 
وشیاریان لەئاستێکدا نییە کەبتوانن خۆیان ڕێکخراو 
بکەن وبەتێکۆشانى یەکگرتوانەیان سەرجەم 
کۆمەڵگە بلەرزێنن نەک تەنها ئەویاسایانە، بەڵکو 
سەرجەم سیستەم ودەسەاڵتى ئیسالمیش لەئێران 
وعێراق لەڕگەوە هەڵبکێشن هەتاوەکو 

کەهەنگاو  ووشیاربوونى تاکەکانى کۆمەڵگە 
بەهەنگاو لەهەڵچووندایە لەدژى چەوسانەوەو 
سەرکوت ونادادپەروەرى ولەسێدارەدانى گەنجان 
. والوان لەچاوەڕوانى ئاڵوگۆڕەکاندا دەبێت

کۆمەڵگەی ئێران وعێراق، بەتایبەتى کۆمەڵگەى 

ئێران بەگشتى وڕۆژهەاڵتى کوردستان بەتایبەتى 
لەهەڵچوونێکى بەهێزدایە لەقۆناغى ئێستادا لەیەک 
دەرفەت وهەل وبیانویەک دەگەڕێت بەڕووى 
سیستەمى چەوسێنەروسەرکوتى کۆمارى سێدارەى 
ئیسالمیی ئێراندا بچێتەوە بەهاوکارى وپشتیوانى 
سەرجەم ئازادیخوازو یەکسانیخوازانى ئێرانى 
لەڕگ وڕیشەوە ئەم سیستەمە دەربهێنن 
وبگۆڕدرێت بەسیستەمێکى سیکۆالرو ئازاد کەماف 
وئازادى سەرجەم نەتەوەوئایین وبیروباوەڕە 

 .جیاوازەکان دابین بکات
بەپێى گۆڕانى قۆناغەکانى مێژووی مرۆڤایەتى 
دەرکردنى یاساو دەستوور بۆمرۆڤەکان بەپێى 
گەشەى وشیارى مرۆڤەکان گۆڕانى 
بەسەرداهاتووە بۆداهاتوو وئایندەش گۆڕانى 
زیاترى بەخۆیەوە دەبینێت لەگەڵ گەشەى وشیارى 
وگەشەى پەروەردەو فێربوونى بوارەکانى زانست 

ئەو کۆمەڵگەیانەى .  وزانیارى لەسەرجەم بوارەکاندا
ئیسالمییەوە بەڕێوەدەچێت  کەلەالیەن سیستەمى 

بەڕووى جیهانى زانست وزانیارى شارستانیەت 
وئازادى ڕیفاهیەتدا گۆشەگیرکراون وزنجیرکراون 
و ڕێگاى هیچ جۆرە ئاڵوگۆڕێک و نوێ 
بوونەوەیەکیان پێ نادرێت بەسەرکوت 
وچەوسانەوە تەواوى کۆمەڵگەى ئیسالمییەکان 

ئەوانەى لەناوسیستەمى .  فەرمانڕەواى دەکرێت
دەسەاڵتى ئیسالمیدا بەرپرسن بەهەمان جۆرى 
سەدەکانى ڕابردوو گوزارشت لەفکرو بیروبۆچوونە 
کۆنەخوازییەکان و دژەمرۆڤایەتییەکان دەکەن، 
هەروەک جیهانى مرۆڤایەتى هیچ جۆرە 
گۆرانکاریەکى بەسەردانەهاتبێت، تەنها لەپێناو 
پاراستنى بەرژەوەندییە تایبەتییەکانیان باکیان 
لەهیچ جۆرە سوکایەتیەک نییە کەخۆیان 
بەدەرکردن وجێبەجێکردنى یاسا کۆنەپەرست ودژە 
مرۆڤایەتیەکانیان پەرە بەدەسەاڵت وجۆرى 

 .سیستەمیان دەدەن
ئەگەرچى لەسەردەمى ئێستاى مرۆڤایەتیدا بەهۆى 
زاڵبون وبەرگریکردن لەسیستەمى جیهانى 
سەرمایەداریدا زۆربەى ئەو یاسایانەى کەلەواڵتانى 
جیهاندا مرۆڤى پێ دەچەوسێتەوەو ئازاردەدرێت 
ومافە ئینسانییەکانى لێ زەوت دەکرێت، بەاڵم 
لەپێناوى پاراستنى بەرژەوەندییەکانى الیەنى 
دەسەاڵت وحکومەت وکەمینەى خەڵکى کۆمەڵگەکان 
. کەنەجیب زادەو سەرمایەدارو دەسەاڵتدارەکانن

کەدیارە ئەوانیش کەمینەى کۆمەڵگە 
جێبەجێکردنى یاسا کۆنەپەرست .پێکدەهێنن 

هەژارى .  وچەوسێنەرەکان درێژەى پێدەدرێت
وبێکارى وقەیران وکێشەى جۆراجۆر گەشەى 

ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ناوشیارى .  پێدەدرێت
تاکەکانى کۆمەڵگەکان کەڕازین وشوکرن 
بەوسەردەمەى ئێستاکە تێیدا دەگوزەرێن هیچ 
هەنگاوێک نانێن بۆگۆڕانکارى بۆئایندەیەکى باشتر 

وشیارى بەماناى باوەڕبوون بەمرۆڤ .بۆخۆیان
بوونى خود، باوەڕبوون بەمرۆڤ بوونى خود واتە 
باوەڕبوون بەمافى ئینسانى مرۆڤەکانى تربەبێ 
ڕەچاوکردنى جیاوازى ئاینى ونەتەوەیی 

ئەم تێڕوانینە .  وڕەگەزەیی وچینایەتى وڕەنگەکان
لەژێرسیستەمى دینى بەگشتى وسیستەمى 
. ئیسالمیی بەتایبەتى مەحاڵە هەرگیز نابێت

سیستەمى دەسەاڵتى داعشى ئیسالمی وکۆمارى 
ئیسالمیی ئێران یەک جۆر دەسەاڵتن لەناوەرۆکدا، 
بەاڵم لەدیوى دەرەوەدا ئەو داعش سوننە مەزهەبە 
وئەوى تریان کۆمارى ئیسالمیی ئێران شیعە 

بۆدەوڵەتى ئیسالمی عێراق .  مەزهەبە
وهاوشێوەکانیان هەمان چەشن وجۆرە بۆسەرکوت 
وئیستبداد وچەوسانەوەو کوشتن و لەسێدارەدان 

 .کاتێک دەسەاڵتى فەرمانڕەوایان بەهێزبێت
پەیوەندى خاوەن بڕوانامە بەوشیارییەوە 

بەمەبەستى دڵسۆزى هەنگاونان بۆگۆرانکارى 
باشتر بۆڕزگارى کۆمەڵگە لەدەست چەوسانەوەو 
نابەرابەرى وسەرکوت، زۆرن کە خاوەن شەهادەو 
بڕوانامەى جۆراوجۆرن بەپلەى بااڵ زۆریش 
ماندوون بۆئەوەى کەبتوانن دارێک لەسەربەردێک 
دابنێن بۆئەوەى گۆڕانکارى لەسیستەمى دەسەاڵتى 
چەوسێنەرەکاندا بکرێت، زەهنیەت و وشیارى 
مرۆڤ پەروەریان زۆربەهێزە زۆریشیان قوربانى 
داوە ماندووبون، بەاڵم بەهۆى ئەوەى بەشێکى 
زۆرتریان لەڕووى وشیارى مرۆڤایەتیەوە 
زۆرالوازن بێ کاریگەرن بۆزەهنیەتی مرۆڤایەتى 

لەپێناو بەرژەوەندى کەسى وهۆکارى .  بوونیان
الوازبوونى ئیرادەى ئینسانیان بێ دەنگ وبێکارن 
لەئاست جێبەجێکردنى یاسا دژئینسانییەکان 
لەبەرامبەرمرۆڤەکانى تردا کەبەهەر بیانوێکەوە بێ 
نیشانەى هەبوونى فکروئایدیاو زەهنێتى 
بیرکردنەوەى ناخ وناوەرۆکى مرۆڤە شهادەدارو 
بڕوانامەدارو سیاسەت زان و رۆشنبیرەکانى 
سەدەى ئێستایى مرۆڤایەتییە کە لەهەرکۆمەڵگە 
واڵتێکدا بگوزەرێت وبژیت جیاوازى نییە، تەنها 
ئەوە نەبێت یاساکانن رێگرى دەکەن لەبەرئەوەى 
تەنها ڕەچاوى بەرژەوەندییە کەسى یەکانى خودى 
خۆیان دەکەن، ئەمەش بۆ واڵتانى شارەستانى 
وپێشکەوتو سیکۆالر باشتر دەرکەوتووە، بەاڵم 
لەکۆمەڵگا دواکەوتوەکاندا ئەم بەقسەى بریقەدارو 
ڕازاندنەوەى وشەکانیان تاکەکانى کۆمەڵگە وشیار 
دەبنەوە پەردەپۆشدەکرێت وتاکەکانى پێ 

 .فرێودەدرێت
لەکۆمەڵگەى وەک ئێران وعێراق و 

دەستوورو سیستەم ویاساکان  هاوشێوەکانیان
بۆنى تەپوتۆزى سەدەکانى ناوەڕاست و 
سەدەتاریکەکانى لێدێت، ئایینى ئیسالم کراوەتە 
پەرژینێک بۆپاراستن وهێشتنەوەى دەستوورو 
سیستەم و یاسا کۆنەپەرست و دژەمرۆڤایەتییەکان 
هەروەک بەاڵیەک دەستى گیرکردووە لەبینەقاقاى 
کۆمەڵگە بۆئەوەى ڕێگربێت لەگەشەکردنى بەرەو 
شارەستانییەت وپێشکەوتن و نوێ بونەوەى 

 .کۆمەڵگە لەسەرجەم بوارەکاندا
هەربۆیەشە کەمینەیەک لەمرۆڤەکانى کۆمەڵگە لەو 
دوو کۆمەڵگەیەدا لەخۆش بەختى وبەختەوەرى 
وئاسوودەیى و ڕیفاهیەت لەسەرجەم بوارەکاندا 

تەنها لەروویی تەندروستى .  دەگوزەرێن
ونەخۆشییەوە سەیر بکەن باشتر ئەوە ڕوون 
دەبێتەوە ڕاستییەکە، کاتێک سەرۆک وجێگر 
وەزیرو حکومەت و پەرلەمان و ئەندام پەرلەمان 
وبەرپرسەکانى تریش کەخاوەن حیزبن وسەرۆکى 
حیزب وبەرپرسى بااڵى حیزبن کەمترین نەخۆشیان 
هەبێت بەپەلە بەفرۆکەى تایبەت بۆنەخۆشخانەى 
تایبەت بۆپێشکەوتووترین دەوڵەتانى ئەوروپاى 
دەبرێن بۆچارەسەرکردن، بەاڵم کوڕوکچە کرێکارو 
فەرمانبەرو زەحمەتکێش وهەژارێک نەخۆش 
دەکەوێت دەچێتە نەخۆشخانەیەکى گشتى حکومى 
دەرمان وپێداویستى تەندروستى بۆدابین ناکرێت 
پێشى دەڵێن دەوڵەت هەرئەوەندەى توانا هەیە 

 .لەبەرئەوەى قەیران وکێشەى ئابوورى هەیە
لەبوارەکانى ئاو و کارەباش هەربەهەمان جۆرە 
بەرپرسەکان لەبەهەشت ئاسا کەمەالکان باسى 
دەکەن بانگەشەى بۆدەکەن دەژین وخەڵکیش 
لەگوزەرانێکى زۆر نالەبارو خراپ و پڕ لەدەردو 
کێشەى جۆراوجۆردا کەبەرپرسەکانى دەسەاڵت 
بەهۆى دەرکردن وجێبەجێ کردنى یاسا 
کۆنەپەرست وچەوسێنەراکانیانەوە بۆخەڵکى 
هەژاروزەحمەتکێش وکرێکارو کارمەندى 

پێشیان دەڵێن دەوڵەتانى ئەوروپا .  خوڵقاندووە
وئەمریکا کافروبێ دینن نابێت وەک ئەوان بژین 
وبگوزەرێین لەبەرئەوەى کۆمەڵگەی ئێران وعێراق 

زۆرینەى ئیسالمە، مەالکان لەمزگەوتەکان 
پڕبەگەرویان هاواردەکەن جائیز نییەو حەرامە 
تەنانەت کەناڵە تەفیزیۆنەکانیشیان بکەیتەوە نەک 

کەچى بەشێکى زۆر .  چوون بۆواڵتەکانیان
لەمەالکان کەس وکاروکوڕوکچ وخانەوادەو 
بۆخۆشیان بەکەیفى خۆیان دەگەڕێن لەو واڵتانەى 

پارەى سۆشیال .  کە بەکافروبێ دین ناوى دەبەن
باڕو نادى و  هەڵدەلوشن کەپێیان وایە پارەى 

دیسکۆو مەلەوانگەى تێکەڵى کۆڕان وکچانە حەرامە 
کە لەمینبەرەکانى مزگەوتەکانیانەوە دژایەتى 
سیستەمى سیکۆالرى دەوڵەتانى ئەوروپاى پێ 

 .دەکەن
سیستەم ویاساکانى ئیسالمی لەوجۆرە دەوڵەتانە 
گرێدراوە بەبانگەشەى جیهادو پارێزگاریکردن 
لەسیستەمى ئیسالمیی هەروەک خۆیان بانگەشەى 
بۆدەکەن ویاسا ودەستوورە ئیسالمییەکەى بەزۆر 
بەسەرخەڵکى کۆمەڵگەدا دەسەپێنن گوایە بەملکەچ 
بوونى خەڵک بەهەژارى ودەردو کێشەکانیانەوە 
بەدەرنەچوون لەژێرسایەى ئەم یاسایانە ئەگەرچى 
لەسەردەمى ئێستاى دونیاییدا ئازاریش دەکێشن، 
بەاڵم بەهۆى هەبوونى سەبرو شوکرانە وڕازی 
بوونیان بەم جۆرە سیستەم ویاسایانە کەئیسالمییە 
لەپاش مردنیان دەچنە بەهەشت وخۆشى بەبێ 
کۆتایی واتە هەتا هەتا لەخۆشى وشادیدا دەبن، 
بەاڵم ئەگەر بەقسەى بەرپرسەکان ومەالکان نەکەن 

ئەم وتانە .  خەڵک دەچنە جەهەنەم وبەئاگر دەسوتێن
جگە لەدرۆ و دەلەسە هیچى ترنییە، تەنها 
بۆفریودانى خەڵکە وهیچ تر، دەیانەوێت 
بەدەسەاڵتیان لەسەرزەوى لەجەهەنەم ئاگرى 

 .ناعەدالەتى وسەرکوتیان بسووتێنن
ئەگەر بەرپرسانى ئیسالمی ڕاست دەکەن با لەسەر 
ئەودونیایە خۆشى و بەختەوەرى وئازادى 
ودادپەروەرى بۆخەڵک بەدیبهێنن نەک لەسێدارەدان 

ڕاستییەکە .  وکوشتن وچەوسانەوەو ئازاردان
ئەوەیە ئەبێت خەڵک خۆیی بیر لەچارەنووسى خۆى 
بکاتەوە، دەبێ پیالنی ئینسان کوشتنی حکومەتەکان 
بەناوی دابینکردنی ئەمنیەتی گشتی لە دەستیان 
دەربهێندرێت و هەمووان بەیەکەوەو یەکگرتوانە 
بڕوا بەوە بێنن کە تێکرار بوونەوەی قەتڵی نەفسی 
ودەروونى دەوڵەتی بەناوی سزایەکی پێشگیری 
. تەنیا ڕەوایەت بە ئیعدام ئەدات و نیهادینەی دەکات

ئەم ڕژیمە ئیسالمییانە بۆ بەردەوام بوونی تەمەنی 
پڕ شەرمەزاری خۆیان پێویستیان بە ماشێنی قەتڵ 
و کوشتار هەیە بەشمشێرەکانیان هەر بۆیە 
بەردەوام زیندانەکانیان جمەى دێت وپڕە لەخەڵکى 

ئەم مەکینەى . تێکۆشەرى ئازادیخوازو یەکسانیخواز
دەسەاڵتە دەبێ تێک بشکێندرێت و ڕابگیڕێت 
لەالیەن خودى خەڵکەوە کەتەنیا بە ڕوخاندنی ئەم 

 .ڕژیمەش ئەم مەکینەیە ڕادەوەستێ
ئەبێت خەڵک چارەنووسى بەدەستى خۆیی بێت، 
ئەبێت خەڵک بەیەکەوەو بەیەکگرتوویان وەاڵمى 

و  ئەوپرسیارە بدەنەوە کەچۆن بەدەستى خۆیان 
بەئارەزویی خۆیان چارەنووس ومافەکانیان دیارى 
بکەن؟ ئەبێت هەنگاو بەهەنگاو خەڵک بە 
وشیاربوونەوەى خۆیان بۆبەدەستهێنانى ماف 

ئەوپرسیارانە .  وئازادییەکان کارى لەسەربکات
لەخۆیی بکات وهەرخۆشی بەدوای وەاڵمە 

چۆن دەکرێت تەواوى خەڵک .  دروستەکاندا بگەڕێت
بێبەش نەبن لەخۆشى وشادییەکان وئاسوودەیی 
وئازادى وڕیفاهیەت وشارستانیەت؟ یەک رێگاچارە 
هەیە ئەویش تەنها بەتێکۆشانى یەکگرتوانەو 
هاوخەباتى و دڵسۆزانەى خەڵک بۆماف 
وئازادییەکان وسیستەمێکى سیکۆالرو مەدەنى 

 .وئازاد بەدی بهێندرێت
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کرێکاری کۆمۆنیست  " گوڵزار حەمە رەفیق" لەچەندین مەراسیمی پرشکۆدا، یادی خەباتکارانەی
 ...بەرێوە چوو

هاوڕێ گوڵزاری کرێكاری کۆمۆنیست و 
ڵسوڕاوی شوراکان و بزوتنەوەی یەکسانیخوازی  هه

ژنان و کادری حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 
دا  ٦١٦٢ری  مبه ی نۆڤه٦١لەبەرواری کوردستان، 

دا، بۆ  نه شاری تۆرنتۆی که ساتی هاتوچۆ له کاره به
هەمیشە ژیان ئاوایی لە خیزان و هاوڕی و 

ماڵئاوایی هاوڕی گوڵزار ...   هاوچینەکانی کرد
بەو ...  خەسارەتێکی قەرەبوونەکراوی ناوادە بوو

بۆنەیەوە، و بۆ ریزگرتن لە یادی خەباتکارانەی 
چەندین دەهە لە تیکۆشانی نەبراوەی کۆمۆنیستی 
ئەو هاوڕییە، لە واڵتەکانی کەنەداو بەریتانیاو فنلند، 

ئەمەی خوارەوە  ...مەراسیمی رێزلێنانی بۆ سازکرا
شایانی باسە ...  کورتەیەکی ئەو مەراسیمانەیە

لە ئوسترالیاو لەشاری  ٦١1٦٦1٦١٦٢بەرواری 
سیدنیش مەراسیمێک بۆ یادی خەباتکارانەی هاوڕی 

 ...گوڵزار رێک دەخرێت
 :دا نه که

گوڵزار حەمەڕەفیق ) مەراسیمی ڕێزلێنان لە هاوڕێ 
 لە کەنەدا( عارف

دەهەی هاوڕێ گوڵزار،  ١بۆ ڕێزلێنان لە خەباتی 
هەردوو ڕێکخراوی کەنەدای حككك و حككع و 
خانەوادەکەی مەراسیمی رێزلێنان و 
بەخاکسپاردنیان بە بەبااڵی ماندووبوون و خەباتی 

 .خۆی بۆ بەڕێخست
1ی نۆڤەمبەر لە شاری تۆرنتۆ٦٢ڕۆژی هەیەنی 

کەنەدا ڕێوڕەسمێکی شایستە بەبەشداری زیاتر لە 
ی ٢کەس بەرێوەچوو، مەراسیم  لە کاتژمێر  ٣١١

ئێوارە لەالیەن رێکخراوی کەنەدای هەردوو حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و عیراق و 
هاوڕیانی و خانەوادەکەیەوە  بۆ رێزگرین لە یادی 
خەباتکارانە و رۆڵی ماندونەناسانەو کارکتەری 

سەرەتای ...  دڵسۆزو میهرەبانیەکەی دەستی پێکرد
مەراسیم بە دانانی گوڵی وەفاداری دەستی پێکرد 
کە پتر لە کاتژمێرێک چەپکە گوڵ لەسەر تەرمەکەی 

 . دانرا
وە (  گوڵزار محەمەدە)  مەراسیمەکە لە الیەن بەڕێز

بەڕێوە چوو، بەدوای بەخێرهاتنی ئامادەبوان و 
ساتێک بێدەنگی وەستان وسروودی ئەنتەرناسیۆناڵ 

 .دەستپێکی مەراسیم بەڕێوەچوو
هیوا جەمیل هاوڕێ و هاوژینی هاوڕێ گوڵزار 
یەکەم کەس بوو کەلەسەر ژیان و خەباتی هاوڕێ 

ئاماژەی بە لەخۆبووردەیی و .  گوڵزار قسەی کرد
ساڵ  ٦٢ماندوونەناسی و میهرەبانی کرد لە تەواوی 

. بەسەربردنی ژیانی هاوسەری و هاوخەباتی
هەروەها ئاماژەی بەو شتانە کرد کە لە گوڵزارەوە 

 .فێری بووە
س .ئەندامی م(  سەمیر عادل)بە دواییدا هاوڕێ 

حككع لە وتەکەیدا ئاماژەی بە دەور و نەخشتی 
ڕێکخراوی ئافرەتان کرد لە کوردستان کە هاوڕێ 
گوڵزار یەکێک بوو لە هەڵسوڕاوە بەرچاوەکانی، کە 
توانیان پرسی بێمافی ژنان بکەنە پرسی کۆمەڵگە، 
وە گوتی لەدەستدانی ژنانی وەک گوڵزار ڕێگا 
خۆشتر دەکا بۆ پەرلەمانی عێراق کە یاسای 

هەروەها گوتی بە .  جەعفەری بەئاسانی تێپەڕێندرێت
ساڵەی شۆڕشی ئۆکتۆبەر  ٦١١ئومێدێکەوە یادی 

دەکەینەوە، کە زۆر پێویستمان بە هەڵسوڕاوی 
 .کرێکاری و جەماوەری وەک گوڵزار دەبێت

پاشان تۆالسی کوڕی هاوڕێ گوڵزار لە وتەیەکیدا  
بەزمانی ئینگلیزی ئاماژەی بە دایکایەتی دایکی کرد 
و کە هەرگیز کەس ناتوانێت کەس جێگای ئەوم 
بۆبگرێتەوە و زۆر قەرزاری میهرەبانی و خزمەتی 
دایکمم، بەداخەوە نەمتوانی پاداشتی ماندووبوونی 

 .ئەو بدەمەوە
پاشان لە ڕێگای ڤیدیۆی تۆمارکراوە وە لە 

جێگری (  موحسین کەریم)  کوردستان هاوڕێ 
س حزبی ئاراستەی .سکرتێری حككك وتەی م

هاوڕێ محسن ئاماژەی بە دەورو .  ئامادەبوانی کرد
نەخشی بەرچاوی هاوڕێ گوڵزار کرد، هەر 
لەسەردەمی شوورای ئەلبسە و دامەزراندنی حككع 
و ڕێکخراوی سەربەخۆی ئافرەتان تا دەگاتە 
چاالکیەکانی لەگەڵ هاوڕێیانی حزبی کۆمۆنیستی 

کە .  کرێکاریی کوردستان و عێراق لە کەنەدا
دواهەمینیان خۆپیشاندان بوو دژ بە هێرشی 

حەشدی شەعبی بۆ سەر کەرکوک و دەوروبەری 
 .٦١٦٢ی ئۆکتۆبەری ٦٢لە 

بەڕێز نورەدین جەمیل برای هاوڕێ هیوا دوای 
وتەیەکی کورت کە تێیدا ئاماژەی بە سۆز و 
هاوڕێیەتی کرد لەگەڵ هاوڕێ گوڵزار، تەواوی 

 .ژیانی هاوڕێ گوڵزاری بۆ ئامادەبوان خوێندەوە
لە نێوان بڕگەکاندا بەرێوەبەری مەراسیمەکە 

هاوڕێ ئەمجەد .  شیعرێکی کاکە زریانی خوێندەوە
علی سالید شۆیەکی وێنەیی ئامادەکردبوو لەسەر 
ژیان و هەڵسوڕانی هاوڕێ گوڵزار، کەتێیدا 
هەڵسوران و چاالکیەکانی بەوێنە قسەی 

هاوڕێ چیمەن حەمەڕەفیق .  بۆئامادەبوان دەکرد
هاوڕێ و خوشکی ئازیزی هاوڕێ گوڵزار بەدوای 
سوپاس گوزاری بۆ ماندووبوونی هاوڕێیانی لە 
تۆرنتۆ و شارەکانی دیکەی کەنەدا و خانەوادەکەی 

دواجار هۆنراوەیەکی کاک .  قسەکانی دەستپێکرد
ی برای هاوڕێ گوڵزاری (مەجید حەمە ڕەفیق)  

. خوێندەوە کە بۆ مەرگی لەناکاوی هۆنیبوویەوە

تێیدا ئاماژەی بە دەوری گوڵزار دەکر لە ناو 
 .خانەوادە و خۆشەویستانیدا

هاوڕێ سەمیر نوری سکرتێری حكك چەپی عێراق 
لە وتەیەکی کورتیدا ئاماژەی بە دڵسۆزی و 
خۆراگری هاوڕێ گوڵزار و هیوا کرد بۆ 

هەروەها .  بزووتنەوەی کۆمۆنیستی و حزبەکەی
سەرەخۆشی حكك ئێران حیکمەتیست خوێندرایەوە 

پاشان پەیامی .  ەوە(  گوڵزار محمد)  لە الیەن هاوڕێ
خەتی   -سەرخۆشی حکک ئێران حیکمەتیست

 .ڕەسمی لەالیەن مینۆ هومەلی ەوە خوێندرایەوە
بەشێکی کەی بەرنامەی مەراسیمەکە هۆنراوەیەکی 

بوو کە هەر بەو بۆنەوە (  حسن مارف)  هاوڕێ 
جگە لە وتەیەکی کورت کە ئەویش .  نووسیبووی

بەناوی خانەوادەی هاوڕێ گوڵزارەوە سوپاسی 
خونچەی تازە پێگەیشتوو     .  هەموو الیەکی کرد

وتەیەکی کورتی بەزمانی (  الریا گۆران باهیر)  
ئینگلیزی پێشکەشکرد، کە تێیدا ئاماژەی بە سۆز و 

لە خۆشەویستیت .  خۆشەویستی گوڵزار دەکرد بۆی
بێبەش دەبین و جێگات بە بەتاڵی دەمێنێتەوە، ئەوە 

 . بەشێک بوو لە قسەکانی الریا
هاوڕێ کاوان قادری پەیکەرتاش بۆ ڕێزلێنان لە 
خەبات و ماندووبوونی هاوڕێ گوڵزار باجێکی 
یەخەی دروستکردبوو لە وێنەی هاوڕێ گوڵزار و 
ئارمی حككك ی بەسەرەوە بوو، ئامادەبوان بە 

هەروەها مەدالیایەکی پەیکەریشی .  یەخەیانەوە بوو
 .بۆ درستکردبوو و شانۆی هۆڵەکەی پێ ڕازابۆوە

کەمپینێکی کۆمەک (  جالل سعید)  هەروەها هاوڕێ 
کەمپینی گوڵزار بۆ )  کۆکردنەوەی بەناوی

. ڕاگەیاند(  ئاوارەکانی دووزخورماتوو و کەرکوک
ئەوەش ڕێزێکە بۆ دوا قسەکانی هاوڕێ گوڵزار کە 

پێشنیاری کردبوو لە نموونەی کۆمەک بۆ کۆبانێ، )  
کەمپینێک بەڕێبخرێت بۆ یارمەتی ئاوارەکانی دووز 

ی ئۆکتۆبەر کە ٦١و کەرکوک دوای ڕووداوەکانی 
 ٦١سەرانی کورد لە هەرێمی کوردستان لە فەشەلی 

ساڵەی دەسەاڵتیاندا لەگەڵ هێرشی حەشدی شەعبی 
 (.بە یارمەتی ئێران کرایەوە سەر ئەو ناوچانە

ئامۆزای هاوڕێ (  محمد)  لە کۆتاییدا لە الیەن بەڕێز
گوڵزارەوە وتەی سوپاس گوزاری خانەوادەکەی کە 
لەالیەن کاک مەجیدی برایەوە ئاراستەی هاوڕێ و 
خۆشەویستانی گوڵزار کرابوو لە کێشانی ئەرک و 

وە ئاماژەی بەوەکرد کە هاوڕێیانی .  ماندووبوون
گوڵزار دڵسۆز و جێی شانازی خانەوادەکەیان و 
ڕاستگۆ بوون بۆ بیروباوەڕەکەی گوڵزاری 
خوشکیان، کە تەمەنێکی زۆری ژیانی بۆ ئەو 

 .بیروباوەڕە بەخەرج داوە
شایانی ئاماژەیە کە تەواوی مەراسیمەکە ڕاستەوخۆ 

 .لە پەیجی ڕادیۆی پێشەنگ لە فەیسبووک پەخشکرا
ی ٦١جێی ئاماژەیە کە ڕۆژی دواتر کاتژمێر 

سەرلەبەیانی لە مەراسیمێکی شایستە و شکۆدار و 

کەس بەخاکسپێردرا و جگە ٦١١بەبەشداری پتر لە 
لە چیمەن حەمەڕەفیقی خوشکی هاوڕێ گوڵزار لە 
سوپاسکردنی ئامادەبوان و ماندووبوونیان لەم 
چەند ڕۆژەدا، هەریەکە لە هاوڕێیان گۆران باهیر  و 

و جالل سعید (  سەرگوڵ ئەحمەد )سەرگوڵ سەلمە 
وتەی خۆیان پێشکەش کرد و بە گووڵبارانکردنی 
ناو قەبرەکە و سەر گڵکۆکەی و سروودی 
ئەنتەرناسیۆناڵ بە دەنگی هاوڕێیانی کۆمۆنیستی 

 .گوڵزار کۆتایی بە مەراسیمی بەخاکسپاردنی هات
 :فنالندا

 فنالند مەراسیمی ڕێزلێنان لە هاوڕێ گوڵزار له
کۆمیتەی فنالندی حزبی ٦٩1٦٦1٦١٦٢بەرواری 

کۆمۆنیستی کریکاریی کوردستان مەراسیمی گیان 
ڕەفیق ی لە  مه لەدەستدانی هاوڕێ و گوڵزار حه

شاری هیلسینکی  رێکخست، مەراسیمەکە لە الیەن 
هاورێ مستەفا .  هاوێێ مستەفا باهیرەوە بەرێوەبرا

پاش بەخێرهاتنی گەرمی هاوڕێیان و ئامادەبوانی  
مەراسیمەکە،  سوپاسی ئامادەبونیان کرد و 

کەبتوانین پێکەوە ڕێز لە ژیان وخەباتی هاوڕێ 
مەراسیمەکە بە سرودی .  گوڵزار بگرن

ئەنتەرناسیۆنال و دەقیقەیەک وەستان و بێدەنگی بۆ 
ڕێزگرتن لە ژیانی هاوڕێ گوڵزار گیانبەختکردوانی 

 .رێگای سۆشیالیزم دەستی پێکرد
وتاری حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان 
لەالیەن هاوڕێ ئااڵ فەرەج لێپرسراوی رێکخراوی 
فنالندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان 
پێشکەش کرا و پاشان هاوڕی سامان کەریم وتاری 
حزبی کۆمۆنیستی کرێکایی عێراقی پێشکەشکرد کە 
دەسنیشانی دەوری کارو خەباتیان لە شورای 
ئەلبیسەی سلێمانی و چاالکی کۆمۆنیستی لەگەڵ 
گوڵزار و هاوڕێکانی کرد، وە باسی ئەوەی کرد 
ئەوە گوڵزار و هاوڕێکانی بوون یەکەم بنکەی 

و باسی دەور  شورایان لە کارگەی ئەلبیسە کردەوه
زاری کرد لە کۆمەک کردن بە ڵ و نەخشی گو

 ....پێکهێنانی حزب و کۆمەک بە خەڵکی کۆبانی و 
بی سیاسی حزبی کۆمۆنیستی  کته پاشان وتاری مه

ن هاوڕێ  موحسێن  الیه کرێکاریی کوردستان له
پاشان .  کەریم لەرێگای سالید شۆوە پێشکەش کرا

ئامۆزای هاوڕێ گوڵزار، رێبوار معروف لەسەر 
ژیانی گوڵزار وتەیەکی پێشکەش کرد و گۆرانیەکی 
پێشکەش بە گوڵزار کرد لەسەر داوای هاوڕێ 
چیمەنی خوشکی کە گوڵزار حەزی لەو گۆرانیە 

 .بوو
پاشان گەشتێک بە ناو ژیاننامەی سیاسی و  

کۆمەاڵیەتی هاوڕێ گوڵزار لەالیەن هاوڕێ ئاالن 
دانیارەوە پێشکەشکرابە وێنەوە و مەراسیم بە 
پارچە پەخشانیێکی رازاوەی هاوڕێ سیروان حەمە 

پاشان هەریەک لە هاورێیان .  ئەمین بەردەوام بوو
ئیبراهیم حسێن و مستەفا ناسراو بە مستەفا هەژدە 
و  کەمال شوان و رەزای کەمانگەر و ئااڵ فەرەج 

بەرنامە .   یادەوەریەکانیان بۆ ئامادەبوان گێڕایەوە
ئەوەی .  بە سرودی ئەنتەرناسیۆنال کۆتایی هات

شایەنی باسە ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتوانی 
هێلسینکی و شارە دوورەکان هاتبوون بۆ بەشداری 
ئەم مەراسیمە و ئەمەش بەهۆی ئەوەی هاوڕێ 
گوڵزار کەسایەتی بەرجەستەی ریزی کرێکاران و 

 . ئینسان دۆستان بوو
                                                   

 :ریتانیا به
گوڵزار حەمەڕەفیق ) مەراسیمی ڕێزلێنان لە هاوڕێ 

 ریتانیا به  له( عارف 
ژیان و کارو   بۆ رێزلێنان له ٦٩1٦٦رۆژی  

کێک  یه ی هاوڕێ گوڵزار له ڵسوڕانی خاباتکارانه هه
ن حزبی  الیه ن له نده کانی زانکۆی له هۆڵه له

کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان رێکخراوی 
 .راسیمێک سازدرا ریتانیا، مه به

شیر، پاش  نوری به  که راسیمه تای مه ره سه

ستخۆشیان بۆ  بوان و ده خیرهاتنی ئامده به
کی ئازیزو  ستدانی هاوڕێیه ده گیان له شداری له به

وباسێکی کورتی  کرێکارێکی کۆمۆنیست، قسه
رز نرخاندنی  جێگاو رێگای به  ش کرد، که که پێشه

کرێکارێکی   بوو، که  وه وه هاوڕێ گوڵزار له
ڵسوڕاوێکی شورایی و کادرێکی  کۆمۆنیست و هه

ی  م جێگایه حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری بوو، ئه
کوردستان  له  هاوڕێ گوڵزارو هاوڕێکانی بوو که

ران کرد و  کانی نیگه ومیه قه  اڵتدارانی حزبه سه ده
ی هاوڕێ گوڵزاریان  که زۆر شوێن حزبه له
و بوو  توند ڕه  م حزبه برد، ئه و ناو ده توندڕه به
کی باشتری شیاوی  دنیایه ی دیفاعی له وه رئه به له

ژنان و منااڵن و کرێکاران  ، که وه کرده ئینسانی ده
تایتیرین مافی ئینسانی  ره سه کوردستان له له

یوت  ده و بوو که توندڕه  م حزبه شبوون، ئه بێبه
  م حزبه ست ئه ده ڵگای کوردستان به کۆمه

کی باش و  یه ، ئاینده وه کوردانه  ناسیونالسیته
کانی  تی حزبه کو ئاخرین عاده رۆشنی نابێت و وه

  ، بۆیه...ر بوو ی ئۆکتۆبه70کردیان  تی که کوردایه
 . کانی هاوڕێ گوڵزاریان تیرۆر کرد هاوڕێ حزبیه

رناسیونال و  ته سرودی ئینه  به  که راسیمه مه
ستان بۆ گیانی هاوڕێ گوڵزارو  ک وه یه قیقه ده

خترکردوانی رێگای ئازادی و سۆشیالیزم  گیانبه
ی هاوڕێ گوڵزار  دوایدا ژیاننامه به.  ست پێکرد ده
.  وه خویندراویه  وه ده مه ن هاوڕێ ئیبراهیم محه الیه له
جید، برای هاوڕێ گوڵزار  شیعرێکی کاک مه  وه
 . وه خوینرایه  وه الیەن هاوڕێ سۆزانه له

ر  سه بی سیاسی حزب له کته ی مه یاننامه پاشان به
ن هاوڕێ  الیه ستدانی هاوڕێ گوڵزار له ده گیان له

خێرهاتن و  سوپاسی  دوای به  وه ماله شتی جه ده
یامی  دوایدا په به.   وه بوانی کرد، خویندرایه ئاماده
ن هاوڕێ شنروێ  الیه ی هاوڕێ گوڵزار له واده خانه

 . وه خوێندرایه  وه مینه ئه
ن هاوڕێ  الیه له  بی سیاسی حزبه کته یامی مه په

نێرابوو  ی فیدیۆیی که شێوه به  وه ریمه موحسین که
    سالید شۆوه له  راسیمی هاوڕێ گوڵزار له بۆ مه

 . نیشاندرا
تی  سایه ری حزب و که یام و یاداوه کاتی  په پاشان 

د  مه تا هاوڕێ ئیبراهیم محه ره ستی پێکرد و  سه ده
کانی حزبی کۆمۆنیستی  یامی رێکخراوه دوو په

دا و  نه کرێکاریی کوردستان و عێراق و که
دوایدا  و به وه ی خوێنده وه ی بۆپێشه باڵوکراوه

حزبی کۆمۆنیستی   عید ئارمان له هاوڕێ سه
ناوی خۆی و حزبی  تیست، به کرێکاریی حیکمه

  کانیدا له قسه یامێکی داو له ، په وه تیسته حیکمه
ی و  که ماڵه تی خۆی بۆ هاوڕێ گوڵزارو بنه ئاشنایه

جێگاو رێگای ئازایخوازی و کۆمۆنیستیانی باسکرد، 
یی و  که ماڵه ندامانی بنه موو ئه هه  خۆشی له ره سه  وه

حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و 
پاشان .  هاوڕێیان ودۆستانی هاوڕێ گوڵزار کرد

ن هاوڕێ  الیه ن مارف، له سه شیعرێکی هاوڕێ حه
 . وه خوێنرایه  وه ده مه ئیبراهیم محه

رێکخراوی  د له حمه یامی هاورێ کامیل ئه پاشان په
ی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق و  وه ره ده

  وه ن هاوڕێ ئیبراهیمه الیه ی الی االمام له رۆژنامه
 .  وه خوێندرایه
ناوی  ختیار پیرخضری به یامی هاورێ به دواتر په

حزبی  ریتانیای  شکیالتی به ته  تی له رایه خۆی و نوێنه
یامێکی  سمی په تی ره تیست خه کۆمۆنیستی حیکمه

وخۆ  رچی من راسته گه ئه  کانیدا وتی که قسه دا، له
بات و  اڵم خه به  ناسیوه هاوڕێ گوڵزارم نه

ڵسوڕانی کۆمۆنیستی و کرێکاری هاوڕێ گوڵزار  هه
ستدانی  ده ڵگای کوردستان گرنگ و  گیان له کۆمه له
ڵسوڕاو  سێکی کرێکاری کۆمۆنیست و هه ک که وه

 . یه وره تێکی گه ساره تی  و خه حه ناڕه
ئیبراهیم  له  که ریه کاندا، هه ریه یاداوه ها له روه هه

شیرو  گۆنا  عید ئارمان، نوری به د، سه مه محه
لیم  ن سه وسه ناوی خۆی و هاوڕێ سه عید به سه
  وه ڕاسته اڵتی ناوه رێکخراوی کوردو ژنانی خۆرهه له
ک کارو  یه یه ی ده ئیبراهیم و گۆنا بۆ ماوه  که
ڵ هاوڕێ گوڵزارو هاوڕێ  گه ییان له وه باتی پێکه خه

  که ریه ، هه ر بردوه سه ریدا به میلی هاوسه هیوا جه
ورو جێگای  باسی ده  ی جیاجیاوه گۆشه له

هاوڕێیان  له  که ریه ی هه ناسانه و ماندونه باتکارانه خه
 .میلیان باسکرد گۆڵزارو هاوڕێ هیوا جه

ن  الیه له دالیای رێزلێنان که یامێک و مه ها په روه هه
بۆ هاوڕێ گوڵزار   تواناوه رتاشی به یکه هاوڕێی په

 .کرابوو نیشاندرا
نیشاندانی  دا به که راسیمه ی دوو کاتژمێری مه ماوه له

سالید شۆیەکی وێنەیی ئامادەکردبوو لەسەر ژیان 
و هەڵسوڕانی هاوڕێ گوڵزار، کەتێیدا هەڵسوران و 

راسیمی  کرابوو بۆ مه ت ئاماده چاالکیەکانی تایبه
 .نیشانداران و بینراو بیسترا  مۆسیقاوه  دا به نه که
ستان بۆ گیان  رناسیونال و راوه نته سرودی ئه به

 .کە هێنرا رسیمه مه هاوڕێ گوڵزار کۆتایی به

 نامەیەکی سوپاس گوزاری لەخێزان و کەس وکاری گوڵزارەوە بۆ هاوڕێ و هاوبیرانی گوڵزار
 هاوڕێ و هاوبیرانی گوڵزار -برایان

 لە کەنەداو بەریتانیاو ئوستورالیاو واڵتەکانی تری ئەوروپا

ئیمە وەکو بنەماڵەو کەسوکاری گوڵزارو هیوا لە کوردستانەوە ساڵوی پڕ لە ڕیزو وەفا ئەنێرین 

بۆتان، بۆ ئەو هەموو گرنگی پێدان و وەفادارییەی کە نواندوتانەو دەینوێنن لە پرسەو کۆری 

 ..ماتەمینی و بەخاکسپاردنی گۆری غەریبمان

هیوادارم مەرگی ئەو خوشکەی دڵسۆزەی ئێمەو ئەو هاوڕی ئازیزەی ئێوە ببێتە مایەی پتەوکردنی 

پەیوەندی و هاوڕیزیتان وە لەگەڵ هەموو یادکردنەوەیەکی گوڵەدا دڵی هیواو تۆالسی دڵشکاو 

وە ئەوەی لەدەست ئێمەیش بێت سوپاسی بێ . بدەنەوە، بەوە روحی گوڵزار شادو ئاسودە بکەن

 ...کۆتاییمانە بۆ ئێوەی ئازیزو خۆشەویست

 لەگەڵ رێزماندا

 لەبری بنەماڵە

 براتان 



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 1/12/2017(  17)ژمارە 

عێراقیش مێش میوانی نەبوو 
لەبەرامبەر ئەو هیرشە درندانەو 
پەلکیشکردنی فەرماندەو سوپای قودسی ئیراندا بۆ ناو عێراق 

کاتێکیش قورمیشکرا، و بەدوا هیرشی سوپاو ...  و کوردستان
هیزێکی تایفی وەکو حەشدی شەعبی داعشی شیعیدا، بریاری 

 !!نایاسی بوون و نادەستوری بوونی ریفراندۆمی راگەیاند
وە تا ئیستا، لەبەرامبەر  ٦١١٢دادگای فیدرالی عێراق، لە ساڵی 

لەبەرامبەر ...  دەیان تاوانی ئاشکرادا، هیچ رۆڵێکی نەبووە
دەیان میلیشایی ئینسان کوژی قەومی و مەزهەبیدا، کە شەری 
تایفیان وەرێخست، بەسەدان هەزاران ئینسانیان سەربری و 

لەبەرامبەر دەستیوردانی .  بیدەنگ بووە...  خەڵتانی خوێن کرد
. ئاشکرای واڵتانی ناوچەکە بەتایبەتیش ئیراندا، بێدەنگە

داگیرکردنی چەندین کیڵگەی نەوت بەدەست میلێشیا شیعەکانی 
لەبەرامبەر .  خواروی عێراق و تااڵنکردنیدا، بێدەنگە

دروستبوونی هیزی تایفی وەکو حەشدی شەعبی شیعی 
ملیار دۆالری  ١١١لەبەرامبەر لوشدانی نزیک بە . الیەنگر بووە

لەبەرامبەر .  داهاتی خەڵکی عێراقدا، جوڵەی نەبووە
هەر .  رادەستکردنی شاری موسڵ بەداعشدا رۆڵێکی نەبووە

ئیستا لەبەرامبەر بە یاسای ئیغتیسابی منااڵنی نۆ سااڵندا، کە 
لەبەرامبەر بە کوشتارو ...  براوەتە پەرلەمانەکەیان، بیدەنگە

ئۆکتۆبەر  ٦١هەزار کەسی هیرشی  ٦١١ئاوارەبوونی نزیک بە 
کەچی ئەم دادگا ...   و سوتاندن و دەرکردنی هاواڵتیان بێدەنگە

فشۆڵ و قورمیشکراوەی شیعەی سیاسی باسی نادەستوری 
ریفراندۆمێک لە .  بوونی ریفراندۆمی خەڵکی کوردستان دەکات

زیاتر لە سێ ملیۆن ئینسان تیایدا دەنگیان بە بەڵێ داوە و 
خودی ریفراندۆمەکەو ئاکامەکەی هیزی یاسایی 

. هەڵوەشاندنەوەی چەندین دادگای ئاوا موچەخۆری هەیە 
هێنانی هێزی چەکداریەوە ئەنجام  ریفراندۆم لەرێگای بەکار

نەدرا، بەاڵم دەسەاڵتی ئیسالمی سیاسی شیعی بە هیرشی 
سەربازی بۆسەر خەڵکی کوردستان و لەژیر ناوی بەرگری 
لەیەکپارچەیی عێراق و بۆ تەمێکردنی سەرکێشیەکانی 

هیزەکانی ناسیونالیزمی کورد، دەستی بۆ هیزە چەکدارەکان  
برد، کە نەک هیچ پاساوێکی یاسایی و دەستوری بەڵکو 
گاڵتەکردن و سوک نیشاندانی خودی دەستور و رۆڵی دادگای 

 . فیدرالیی نیشاندایەوە
ئەوەی لەو نێوەدا جێگای هەڵوێستەی جدییە، بوەدەڵی و رۆڵی 
خیانەتکارانەی هەندێک حزبی سیاسی ئۆپۆزیسیۆن و ئەو 
سەرۆک کۆمارو وەزیر و ئەندام پەرلەمانە کوردانەی 
پەرلەمانی عێراق و ئەو ریزە لە نوسەرو بەناو نوخبەو 
رۆشنبیرانی کوردن، کە لەبەرامبەر بەو تاوانکارییە گەورەیەی 
دەرهەق بەخەڵکی کوردستان کراو بەردەوامە، لە داگیرکاری و 
تەعریبەوە بۆ رەودونان و ئاوارەیی سەدان هەزارییدا، نەک 
بێدەنگ، بەڵکو الیەنگری لە عەبادی و کردەوەکانی دەکەن یان 

ئەو بەشە وەکو پێشتریش لەوتارێکی ...  پاسای بۆ دەهێنەوە
تردا وتومە، لە وەزیرو ئەندام پەرلەمانی ژیر سایەی سەدام 
حسێنی گوڕبەگۆرکراودا، سوکتر و خۆفرۆشتر و تاوانبارتر و 

هیچ .  الیەنگری لە دیکتاتۆریەتن لەدژی خەڵکی کوردستان
رەخنەو نارەزایەییەک لەدەسەاڵتی بۆرژوازی کورد و 
کاروکردە سەرکوتگەرانەو رەفتار و دزی و گەندەڵی و 
تاوانکاریەکانیان، رەوایەتی نادات بۆ بەرگری لە هیرش بۆسەر 
خەڵکی کوردستان و پشتیوانیکردن لە عەبادی کریگرتەی 

 ...ئیران
ریفراندۆم مافی خەڵکی کوردستان و ئاکامی ئەو 
ریفراندۆمەش دەستکەوتێکی حاشالێنەکراو و قابیلی 
هەڵوەشاندنەوە نەک نییە، بەڵکە پیداگری لەسەر سەربەخۆیی 
بە پشتیوانی ئەو ئاکامەی لە ریفراندۆمدا بەدەست هاتووە، 
هەم بریاری دادگای فیدراڵی پوچەڵ دەکاتەوە، هەم الیەنگرانی 
داگیرکاری کوردستان و عەبادی ریسواتر لە بەعسیەکانی 

دادگای فیدرالی و هەموو .  سەردەمی سەدام حسێن دەکات
بریارەکانی ئەو دادگایەش نایاسایین و بریاری سیاسی و تۆڵە 

 ...ئامێزن
 

 ....درێژەی دوا وتە

کورەکەشمی وا مێشک شۆردۆتەوە کە منی ناوێت و ڕێگە نادات 
. من کوڕی خۆمەو دەمەوێت.  من تەنانەت دەستیشی بکەمێ

هەروەها مێردەکەم پێی گوتم ئەگەر داوای هاوکاری لە پۆلیس 
ڕەشمی گوتی کە . بکەم و ئەو شتە باڵوبکەمەوە ئەوا دەمکوژێت

ئای کە چەند جیهاد کردنم خۆش "مێردەکەی پێی گوتووە 
 ".دەوێت

دەبێت ماڵ بەجێ "  پێی گوتم  ٦١٦٢، ٦٢مێردەکەم نۆڤەمبەری 
کە وتم بۆ؟ ئەو وتی ئەگەر نەبیت بە موسڵمان ئەو شتانە .  بێڵم

سەنجای لەدەم نوێنەری پۆلیسی مۆمبای بە پرێس "!  ڕوودەدەن
ترەست هیندوستانی ڕاگەیاند کە کاری سەرەکی ئەوان ئەوەیە 

من جیهادم پێ "  کە لێکۆڵینەوە لەوە بکەن کە ئاسیف گوتویەتی 
 " .خۆشە

دەستەواژەیەکە کە بەشێک لە موسڵمانە "  جیهادم خۆش دەوێت"
هیندیەکان فێرکراون و سوودی لێ دەبینن بۆ مارەکردنی کچانی 

وە پیاوە .  هینۆسی تا ببن بە موسڵمان و ئایینی خۆیان بگۆرن
موسڵمانەکان کە سەرکەوتن بەدەست دێنن لەوبوارەدا  ئەم 
کارە بە بەشێک لە جیهاد دەزانن و لە لە الیەن خوداوە پاداشت 

 ..وەردەگرن

شایەنی گووتنە کە تا ئەم لەحزەیەش هیچ کۆمێنتێک لە الیەن 
 .مێردی ژنەکەوە نیە

دایکێکی گەنج کە بووە بە موسڵمان و دوای ئەوەی کە 
دەگەڕێتەوە سەر ژیانی ڕۆژئاوایی پێشووی، دەدرێتە بەر 

 .چەکوچ و دەکوژرێت

 ٦١٦٢Virginia Haleی نۆڤەمبەر 1٦٢ 
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ئەمە وێنەی ئەو دایکەیە کە لە الیەن مێردەکەیەوە، چەکوچکاری 
کراو کوژرا، لەبەرئەوەی دوای موسڵمانبوونی گەڕاوەتەوە سەر 

 .شێوەژیانی پێشووی

،کە کچێکی ئاریشیەو ( Sinead Wooding)   شنەید وودینگ
لە شاری لیدز کە دەکەوێتە سەرووی یۆرکشیرەوە لە وەاڵتی 

ناوی یەکەمی ئەو دایکە گەنجە  لە زمانی .  بەریتانیا دەژیا
لە الیەن مێردە .  دەگەێنێت(خودا میهرەبانە )  ئایریشیدا 

ئەمەش .  موسڵمانەکەیەوە دەدرێتە بەر چەکوچ و دەکوژرێت
تەنها لەبەرئەوە بووە کە شنەید گەڕاوەتەوە بۆ لەبەرکردنی 

 .شێوەپۆشاکی ڕۆژئاوایی پێشووی خۆی

چیرۆکی کوژران و ئاشکرابوونی بکوژی شنەید هەر زوو کەوتە 

سەر الپەڕەی ڕۆژنامەو وێبساییتە گرنگ و پڕخوێنەرەکان لە 
بڕەیت بارت، تایم ، بی بی سی و پەمێڵە گێڵەرو :  نموونەی

گابڕیەلە سوێڕلینگ و پەمێڵە گێڵەر و .  چەندین شوێنی تر
ڤێرجینیا هەیڵ زۆر بە ڕوونی و درێژی لەسەر ئەو ڕووداوەیان 
نووسیەوەو بە بەڵگەی دادگاوە سەلماندویانە کە چۆن ئەو ژنە 

 .کوژراوەو کێ کوشتوویەتی

ئایە ئەمەیە ئایینی ئاشتیخواز و :  پەمێڵە گێڵەر لەو بارەوە دەڵێت
 "!!!میهرەبانو لێبوردە 

دایکێکی گەنج کە دەبێتە موسڵمان بە شێوەیەکی دڕندانە 
بە پێی ئەوەی کە دادگای .  دەکوژرێت لە الیەن مێردەکەیەوە

بەریتانیا بیستوویەتی شنەید دوای ئەوەی کە دەستی کردۆتەوە 
بە لەبەرکردنی شێوەپۆشاکی ڕۆژئاوایی، مێردەکەی سەردانی 

نیکۆاڵس کامپێڵ، داواکاری .  کەسوکاری لێ قەدەغە کردووە
ئاکشار )گشتی، بە دادگای تاوانەکانی شاری لیدزی ڕاگەیاند کە 

، مێردی شنەید، بە چەکوچ لە شنەیدی داوەو دوایش بە (عەلی
چەقۆچەند جار لێیداوە ئینجا چووە  الشەکەی بردووە بۆ ناو 

بە پێی .  لێڕەوارێک و لەوێ بەنزینی پێداکردە و ئاگری تێبەرداوە
ڕاگەیاندنی تایمز، شنەید لە پرۆسەی بوون بە موسڵمانبوونیدا 

لەو (.  زاکیرە)بووەو ناوی خۆشی لە شنەیدەوە گۆڕیوە بۆ 
ساڵی ناسیوە کە ئەو لە ناو  ٦٢ماوەیەدا ئاکشاری تەمەن 

 . مارکێتێکی شاری لیدز دا خواردنی فرۆشتووە

ئەو جووتە بە پێی یاسای ئیسالمی زەواجیان کردووە لە 
، بەاڵم بە پێی ئەوەی کە دادگا ٦١٦٢سەرەتای ساڵی 

بیستوویەتی پەیوەندیان باش وجیگیر نەبووەو توندووتیژی 
تێکەوتووە، ئەوەش ڕوون بۆتەوە کە بۆ ماوەیەکی درێژ 
مێردەکەی لە شنەیدی قەدەغە کردووە کە سەردانی کەسوکاری 

 .بکات

شنەید چەند ڕۆژێک پێش کوشتنی :  داواکاری گشتی دەڵێت
. دەستی کردووە بە گەڕانەوە بۆلەبەرکردنی پۆشاکی ڕۆژئاوایی

ی مانگی مەی دا کوژرا لە ئاهەنگێک کە لە ماڵی ٦٦شنەید لە 
. هاوڕێی مێردەکەی کرا کە ناوی یاسەمین ئەحمەد بوو

یاسەمینیش وەک مێردەکەی شنەید ئینکاری ئەو کوشتنە دەکات 
 .بەدەستی ئاکشار

دوای ئەوەی کە ئەو ژن و مێردە لە  چێشتخانەی ماڵی 
یاسەمین لە کاتی ئاهەنگەکەدا لێیان بۆتە دەمەقاڵی، خەڵک  
دەنگی تەپەی گوێ لێ بووە، و یاسەمینیش یەکسەر ڕایکردووە 

 .بۆ الیان لە چێشتخانەکەدا بۆ ئەوەی بزانێت چی دەکەن

کاتێک کە یاسەمین دەگەڕێتەوە خەڵکەکە لێی دەپرسن ئەوە چی 
بوو؟ ئەو پێیان دەڵێت هیچ نەبوو تەنها شنەید بووە کە لە 

هەر لە دوای ئەوەی کە .  دەرگاکە هەڵەنگووتووەو سەالمەتیشە
یاسەمین بەم شێوەیە وەاڵم دەداتەوە، بە ماوەیەکی کەم خەبەر 
باڵو دەبێتەوە لە ناو ئاهەنگەکەدا کە شنەید ئاهەنگی بەجێ 

 .هێشتووەو ماڵی یاسەمینی بەجێ هێشتووە

لە ڕاستیدا :"  لەو بارەوە داواکاری گشتی شاری لیدز دەڵێت
ئەو پێشتر لە .  شنەید ئەو ماڵەی بە زیندوویی بەجێ نەهێشتووە

جووڵەیان خستووە ئەویش بە تەقاندنی کەلەسەری بەچەکوچ و 
دوایی بە تەواوەتی کوژراوە بە لێدانی چەقۆ چەندین جار 

 ." لێیئدراوە

ئەگەر شنەید لەو " هەروەها داواکاری گشتی درێژەی پێداو وتی 
کاتەدا کە چەقۆی لێدراوە چەندین جار  هۆشی و ئاگای 
لەخۆبایە ئەوە حەتمەن هاواری دەکردو ئەو هاوارەشی لێ 

کەواتە چەقۆکانی کاتێک لێدراون کە هۆشی لە .  قەدەغە دەکرا
وە ئەو خوێنەی کە لە چێشتخانەکەدا .  خۆی نەبووە

ڕۆشن بۆتەوە کە هەمان (  دی ئێن ئەی )  دۆزراوەتەوە لە ڕێی
"  خوێنی شنەیدە ئەو بە یەک جۆر ئامڕازی تیژ کە مسۆگەر ". 

 "چەقۆ بووە چەندین جار لێی دراوە

دوای دووڕۆژ الشەی شنەید لە ماڵی یاسەمین شاردراوەتەوە و 
دوایی پێچراوەتەوە و وایەرپێچ کراوە و لە الیەن جیرانێکیانەوە 

 .بینراون کە  بە دوو کەس بردوویانەتە دەر لەماڵ

دوای سێ ڕۆژ لە کوژرانی الشەی  ٦٦١٦٢ی مەی ٦١لە 
سوتێنراوی شنەید لە ناو دارستانێکدا دۆزراوەتەوە لە الیەن 
. کەسێکەوە کە بەڕێکەوت بەوێدا ڕۆیشتووە و پیاسەی کردووە

 وە ئەمەش بە دادگا گووتراوە

ئێستا کە ڕۆژی حەڤدەی مانگی نۆڤەمبەرە، وە دادگاییکردنی 
تاوانباران بەردەوامە، بەاڵم هەر یەک لە دایکی مێردەکەو 
براکەیی و ماڵی یاسەمینیش ئینکاری هەموو شتێک دەکەن، و 
دەڵێن هیچ هاوکاری ئاکشار یان نەکردووە لە شاردنەوەو بردنی 

 .الشەی شنەیدا

تا ئێرە بە پێویستمان زانی بەردەوام بین وە ڕوونکردنەوە 
ئایە "  پرسیارێک کە لەوبارەوە دەبێ بکرێت ئەمەیە :  بدەین بەاڵم

ڕاستەوخۆ ئایین هاندەر و پاڵپێوەنەر نەبووە بۆئەو مێردە کە 
شنەید بکوژێت، ئەویش چونکە لە ڕێسای دابو نەریت واتە 
ئایینی الیداوە؟ ئەگەر وەاڵمەکە بە بەڵێ بێت،  ئەدی ئەو هەموو 
بانگەشەیەی ئەو ئایینە لە کوێیە دەربارەی ئاشتیخوازی، 

 "لێبوردەیی وە میهرەبانی؟
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ی نۆفەمبەر، بریاری نایاسایی بوونی ٦١دادگای فیدرالی عێراق، بەرواری 
سێبتەمبەری راگەیاند و ئەو ریفراندۆمەی بە نادەستوری  ٦٢ئاکامی ریفراندۆمی 

 چ دادگایەکە؟ ... ناساند و بریاریدا بە هەڵوەشاندنەوەی ئەنجامەکانی
ئەگەر لەوە بگوزەرێن کە یاساو دادگای سەربەخۆ لەهەر کۆمەڵگەیەکدا 
پەیرەوی لە سیستەمی ئابوری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی ئەم سیستمە، دەکات و 
بەشێکە لە روبینای سیاسی ئەو کۆمەڵگەیە بۆ پاراستنی سیستەمی سیاسی و 

ئەوا ئێمە لەعێراقدا هێشتا لەگەڵ سیستەمێکی سیاسی .  ئابوری و چینایەتی
یەکانگیر، دەوڵەتێکی پیناسەکراو، حکومەتێکی جێگیر، قەوارەیەکی دەوڵەتی 

یەکێک لە کێشە بنەرەتیەکانی نیوان سەرجەم بزوتنەوە سیاسی .  بەرەوروو نین
و کۆمەاڵیەتیەکان، دیارە بە پشتیوانی واڵتانی ناوچەکەو بلۆکە جیهانییە 
کاریگەردانەرەکان لەسەر عیراق ناوچەکە ملمالنییە لەسەر چۆنیەتی 

 .بیناکردنەوەی عێراق
لەعیراقدا کە دەوڵەت پیکنەهاتوەتەوە، و لە جێگایدا ژمارەیەک میلیشیایی حزبی 
بە پشتیوانی هێزی چەکداری تایفی و قەومی و مەزهەبی و بەپێی دابەشی 
جغرافیا و پارچە پارچە بوونی دینی و مەزهەبی و قەومی، بە پشتیوانی و بریار 

واتە خەڵکی .  و دەستیوەردانی ناوچەیی خۆیان بەسەر کۆمەڵگەدا داسەپاندووە
بۆیە ...  عێراق بەهیچ جۆرێک لەگەڵ دەوڵەت و حکومەتێک بەرەو روونین

رووبینای سیاسی و حقوقی و دادگا لەعیراقدا، پارچە پارچە و نایەکانگیرو 
زۆری هێز و دەسەاڵت لەهەر بەشیکیدا پەیرەوی لە ...  نایاسایی و سیاسییە

ریسای  دڵخوازانەی ئەو هێزو دەستەو تاقمانە دەکات کە قەڵەمرەوی !!  یاساو
ئەو هێزەش کە ناوەند واتە ... سیاسی ئەو جغرافیا سیاسیەیان لەژێر کۆنترۆڵدایە

بەغدای جڵەوی ژیر دەسەاڵتی خۆی کردووە، توانیویەتی بریاری سیاسی و 
دەسەاڵتدارێتی بەپێی هاوسەنگی هیزی چەکداری و پشتیوانی ناوچەیی 

دادگاو قەزا و یاساشی کۆنترۆڵ کردوەو ...    لەدەستی خۆیدا مۆڵ بکات
لە عێراقی دوای بەعسدا، رەوتی ...  وەسیلەیەکە بەدەست ئەو هیزە سیاسیەوە

زاڵ کە هەموو دەستی بەسەر هیزی چەکدار و دەزگا ئەمنی و ئاسایش و 
ئیسالمی   -جومگەکانی دەسەاڵتی و بریاری سیاسیدا گرتووە، رەوتی ناسیونال

شیعییە، بەو ئەندازەیەش کە دەستی بەسەر هێزە چەکدارەکان و دەسەاڵت و 
بریاری سیاسیدا گرتووە، بەهەمان شێوەش سەرۆکی دادگاو زوربەی 
ئەندامەکانی و یاساو دادوەرەکان و لەژیر کۆنترۆڵی ئەو هێزەدان و کاریان 

بەواتایەکی تر روبینای سیاسی کە یاساو دادگا .  پارێزگاریە لەو هیزو دەسەاڵتە
بەشیکیەتی، روبینای سیاسی هیزێکی میلیشیایی ئیسالمی سیاسی شیعی 

 .لەگەڵ گۆرانی هاوسەنگی هێزدا ئەویش دەگۆڕێت... بااڵدەستە لە ئێستادا
ئەو بریارەی دادگای بااڵی فیدراڵی عێراق، بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئاکامی 
ریفراندۆم بریاری دادگای ژیر کۆنترۆڵی و ئیسالمی سیاسی شیعیەو بەو 
مانایەش بریارێکی سیاسییە، هیچ جۆرە سەربەخۆیەک و هیچ بنەمایەکی 

ئەو دادگایە دەزگایەکی حزبی و قورمیشکراوە و هەر بریارو .  یاسایشی نییە
مەسەلەیەک کە بەنامۆ بەدەسەاڵتی خۆیانی بزانن، یان ناکۆک بە 

ئەو دادگایە دەکەوێتە بەرامبەری و ...  بەرەژەوەندیەکانی خۆیان بێت
 .رەتیدەکەنەوە یان سزای یاسایی بەرامبەری دەگرنە بەر

سیبتەمبەر ئەنجامدرا، جێبەجێکردنی  ٦٢کە ...  ریفراندۆمی خەڵکی کوردستان
دادگای .  پرانسیبێکی دیموکراسی جیگرو چەسپاو ڕێپێدراوی دنیای هاوچەرخە

فیدرالی عێراق بەر لە ریفراندۆم هیچ بریارێکی دەرنەکرد کە ئەنجامدانی 
بەاڵم کاتیک ریفراندۆم کرا، دەسەاڵتی ئیسالمی سیاسی ...  ریفراندۆم نایاساییە

شیعی، بەهاوکاری باڵێکی یەکێتی نیشتیمانی نانخۆری قاسم سلیمانی و ئیران، 
هیرش سەربازی کردە سەر کوردستان و چەندین شارو شارۆچکەیان بەزۆری 

دیارە ئەو هێرشە سەربازییە بۆسەر کوردستان هیچ ...  چەک داگیر کرد
تایفی و قەومی و ...  پشتیوانیەکی یاسایی و  دەستوری بە پێی دەستورە

دادگای فیدرالی ...  فیدرالیەکەی عێراقیش نەبوو

 دوا وتە
 دادگای فیدرالی و هەڵوەشاندنەوەی

 ... !!ئاکامی ریفراندۆم 
 عەبدواڵ مەحمود

سامانەکەی هاوڕێ گوڵزار جیاواز 
بوو، کۆشک وتەلەالرو زەوی 
وپارەی کەڵەکە کراوی بانقەکان 
 !نەبوو، ئاڵتون نەبوو

ئەو جیاوازی ئێمەی نەکرد لەگەڵ 
هیواو تۆاڵزو براو خوشکەکانی 
وسامانەکەی بەسەر هەمووماندا 

پێوەری .  بەیەکسانی دابەش کرد
ئەو بۆ دابەشکردنی سامانەکەی 
نزیکی خوێنی وبیروباوەڕو 
. هاوحیزبی ورێکخراوی نەبوو

هاوڕێ گوڵزارتەنها سامانێک کە بۆ 
خۆی هەڵ گرتبوو خەمەکانی ئێمەو 

دڵخۆشیەکانی بوو بە .  خۆی بوو
دڵخۆشیەکانی ئێمە، سامانەکەی 
گوڵە گیان دەریایەک بوو لە 
خۆشەویستی ومیهرەبانی 

ئەو .  وخەمخۆری بۆ هەموان
خۆشەویستی ئەداینی بەبێ 
بەرامبەر، لە خەم 
وناخۆشییەکانماندا شەریک دەبوو 

میهرەبانی خۆی بۆ .  بێ بەرامبەر
ئەنواندین بە بێ بەرامبەر، هەموو 
ئەوانەی کە بۆ چەند ساتێکی 
کورتیش گوڵزاریان بینیبێت دڵنیام 
بەشێك لەو خۆشەویستی 

لەم .  ومیهرەبانیە یان پێ گەیشتوە
دونیایەدا کە کەس هیچ ناکات بە بێ 
بەرامبەر، بەاڵم ئێستا هەموان 
بێنیمان کە سامانەکەی گوڵزاری 
ئازیزو خۆشەویستی هەموان لە 
هەموو سەروەت وسامانی هەموو 

ئەو .  سامانداراکانی دونیا بەنرخترە
بەڕاستی کۆمۆنیستێکی هومانیست 

 .بوو
گوڵەگیان لە مێژووی کارکردنی لە 
کارگەو لەکاتی هەڵسوڕانی 
ڕێکخراوەی وحیزبیدا بەگیرفان 
وسک وسفرەی خاڵی هەرگیز 
. ڕۆژێک نەوەستا لە کارو خەبات

لەبەشداری لە ناڕەزایەتیەکاندا 

ئەو هەرگیز چاوی لە .  پێشەنگ بوو
پلەو پایەی حزبی نەبوو ماندو 
نەناسانە وەك سەربازێکی ون بۆ 
ئازادی ویەکسانی وخۆشگوزەرانی 
. خەباتی دەکردو تێ ئەکوشا

هەمیشە ماڵە سادەو ساکارەکەیان 
لەالیەک شوێنی کۆبونەوەی 
ڕێکخراوەیی وحیزبی بوو، لەالیەک 
شوێن وپەناگای ئارامی ئەو ژنانە 
بوو کە لە دەم چەقۆی کۆنەپەرستی 
وپیاو ساالری پەنایان بۆ 
ڕیکخراوی سەربەخۆ و سەنتەری 

 .پارێزگاری ژنان هینا بوو
پاش ئەوەی کە عێراقیان 
. بەجێهێشتوو ڕۆشتنە واڵتی تورکیا

سەرباری ئەو هەموو مەترسیە 
سیاسی کۆمەاڵیەتی وئابوریانەی 
لەسەریان بوو وە بۆ زیاتر لە چوار 
ساڵ لە تورکیا مانەوە، هەرگیز 
ژیانی چاوەڕانی بێ ڕەحمی 
کوشندەی پەنابەری نەیتوانی 
زەڕەیەک لە باوەڕو ئیرادە ی 
هاوڕێیان گوڵزارو هیوا کەم 
بکاتەوە، وە بەردەوام بوون لە کارو 
. خەبات وکۆمەککردن بە پەنابەران

وە لە پاش هاتنیان بۆ کەنەدا 
هەرچەندە بەخت یاوەریان نەبوو 
هەرزوو توشی ڕوداوی نەخوازراو 
بون وهاوڕێ هیوا قاچی شکاو 
بەهۆی زستانی سەختی تۆرۆنتۆوە 
هاوڕێ گوڵزاریش لەکاتی 
گەڕانەوەی لە شوێنی کارەکەی 

بەاڵم ئیرادەو .  کەوتوو دەستی شکا
تواناکانی هاوڕێ گوڵزار زۆر لەوە 
زیاتر بوو کە لەگەڵ هاوڕێ هیوا بە 
خەندە شیرینییەکانیان بەسەر ئەو 
کارەساتانەشدا زاڵ بن و هەر 

چرای وئومیدو .  بەردەوام بوون
خۆشەویستی و تامەزرۆیی 
وئومیدیان بە ژیان، هەمیشە 
بووبووە جێگای سەرنجی 

دەوروبەرەکەیان، ئەوە تەنها 
مشتێك بوو لە خەرواری 

 . نەهامەتیەکانی ژیانیان
بەاڵم کاتێ لە دەرگای ماڵەکەیانت 
دەدا و هەرکاتێک کە گوڵزارت 
ئەبینی کە خەندەی لێوەکانی و 
ڕوخسارە پڕ لە میرەبانی 
وبەرائەتەکەیت ئەبینی ئومید وهێزت 

 .لێوەردەگرت
گوڵزاری هاوڕێ و هاوخەباتم لە 
هەموو ناڕەزایەتی وبۆنە کانی 

ئایارو پشتیوانی لە ٦مارس و١
شوبات  ٦٢خۆپیشاندانەکانی 

ودواتر لە خۆپیشاندانەکانی بەرگری 
لە کۆبانی لە ڕۆژانی بەفرو ساردو 
سۆڵەی شاری تۆرۆنتۆ لەگەڵ 
. هاوڕی هیوا بەردەوام و ئامادەبوو

لە دواین چاالکییەکانی هاوڕێ 
گوڵزار کە بۆ پشتیوانی لە خواست 
و داواکارییەکانی خەڵکی کوردستان 
و ئاوارە کانی شاری کەرکوك و 
دەوروبەری کە لەگەڵ هاوڕێیان 
ڕۆشتین بۆ ئۆتاوا لەوێ لە بەردەم 
قونسوڵیەی عێراقی گوڵە گیانم بینی 
کە بە هەمان جارەکانی پێشوو وەك 
کادرێکی کۆمۆنیست و ژنێکی ئازاو 
لەگەڵ هاوڕێیاندا ڕاوەستا بوو 
باوەشمان کرد بە یەکدا، پرسیارم 
لێکرد گوڵە گیان تۆ چۆن توانیوتە 
بێت بەو نەخۆشی یەتەوە؟، 
زەردەخەنەیەکی پیشان دام و گوتی 
گوڵە گیان ئەی ئەگەر ئێمە نەیەن 

بە ڕاستی زۆر !!  کێ بێت 
خۆشحاڵی کردم و ئومێدی پێ 

  .بەخشیم
ئیستا گوڵزار ئیتر لە گەڵمان نیە، 
گوڵزار بۆ دواجار ماڵئاوایی لێکردین 
بە جەستە، بەاڵم بەرهەمێکی باشی 
بۆ بەجێهێشتین کە سەروەت 
وسامانەکەی بۆ هەمیشە بەشی 
هەموومان دەکات ولەگەڵماندا 

 .ئەمێنێتەوە
هاوڕێی ئازیز گوڵە گیان جیگای 
خاڵی تۆ پڕنابێتەوە، بەاڵم ڕێگاو 
ڕێبازی ئینسانی وسوسیالیستی تۆ 
هەر بەردەوامە، ئێمەش ڕێبواری 
ئەو ڕێگایەین هەتا دوائامانج 
ودوانەفەسمان، هەتا دامەزراندنی 
دونیایەکی بێ چین وچەوسانەوە 
بەرداوام دەبین، بۆئەوەی میهرەبانی 
وخۆشەویستی و لێبوردەیەکەی تۆ 

 . ببێتە کەلتوری هەمووان
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