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لەساڵیادی مافەکانی مرۆڤدا، مافە 
 8ل جیهانداگرە ئینسانییەکان، بخوێننەوە 

قوباد تاڵەبانی، لە کۆبونەوەیەکیدا لەگەڵ لیژنەی دەستپاکی وتارێکی پێشکەش 
کرد. لە وتارەکەیدا بە ئاشکرا ئاماژەیدا بە بوونی بەرپرسانێک کە بوونەتە 
فیرعەون، بوونە بکوژ و قاچاخچی، خەڵک و رۆژنامەنووس دەکوژن، زەوی 

 داگیر دەکەن، پارەو سەرانە لەدوکاندار دەسەنن،  خەڵک تەهدید دەکەن... تاد.
تاڵەبانی کوڕ راست دەکات، بەاڵم ئەمانە تەنها بەرپرسانێک نین کە لە 
حزبەکەی خۆیدان و ناکۆکی لەگەڵیان هەیە، بەڵکو هەموو دەسەاڵتی سیاسی 
لەکوردستان، دەسەاڵتێکی مافیایی و فیرعەونی و دیکتاتۆرە، کە زیاتر لە 
چارەکە سەدەیەکە، داهاتی کوردستان تااڵن و هەرزان فرۆش دەکەن، 
رۆژنامەنووسان و تیرۆر دەکەن و ئازادییەکان پێشێل دەکەن،  کەسانی نەیار 
بە دەسەاڵتیان دەترسێن و دەیان رفێنن و تیرۆریان دەکەن. هیچ شارێکی 
کوردستان نییە کەسانی سیاسی نەیاری دەسەاڵتی تیادا راو نەنرابێت، یان 
نانبراو و لەکاردەرنەکرابێت، یان تیرۆر و سەنگوم نەکرابێت... هیچ شارێکی 
کوردستان نییە رۆژنامەنووسان تیایدا توشی هەرەشەو لێدان نەبووبێتنەوە 
یان یان تیرۆر نەکرابن...  سۆران مامە حەمە و عبدلستار تاهیر لە کەرکوک، 
کاوە گەرمیانی لە گەرمیان و سەردەشت عوسمان لە هەولێر و ویداد لە 
دهۆک، لیستی تیرۆرە سیاسیەکانیش هێندە درێژە نەک هەڵسوراوان و 
نەیارانی دەسەاڵت لە کوردستان، بەڵکو  دەیان کەس لە کادرو هەڵسوراوانی 
ئۆپۆزیسیۆنی عێراقی و ئیرانی و تورکی و سوریش، تیرۆرکروان... 
قاچاخچێتی بەشێکە لە پیشەی دەسەاڵتیان و تەنانەت لەگەڵ داعشی 
خوێنخۆری ئینساندا، ئەنجامیان دەدا. بازرگانیکردن نەک تەنها بە داو دەرمان 
و خۆراکی هاواڵتیانەوە، نەک هەر بەو چەک و تەقەمەنیانەوە کە وەکو 
هاوکاری وەریان گرتووە، یان لە شەرەکاندا دەستیان بەسەردا گرتووە، بەڵکو 
بازرگانی بە کارەساتە دڵتەزێنەکانی وەکو بۆمباباران و کیمیایی و ئەنفال و 
جینوسایدی یەزیدیەکان وبارزانیەکان و... دەکەن. تااڵنی  بێ سنورەو نەک 
تەنها زەوی و باغ و ئاو، بەڵكو هەموو سەرچاوەکانی داهاتیان لەدەستی 
خۆیان و کەسانی نزیکی خۆیاندا مۆڵ کردووە، هەموو سەرچاوەکانی 
بازرگانی و پیشەسازییان کۆنترۆڵی خۆیان و کەسانی سەربەخۆیان کردووە، 
لە بازرگانی داو و دەرمانەوە بۆ جگەرەو مواسەالت و هاتوچۆ تا دەگاتە 
بیناسازی و رێگاوبان.  نەتەنها نەوتی و سامانی سروشتی ئێستای کوردستان 
تااڵن و هەرزان فرۆش دەکەن، بەڵکو بەشی چەندین نەوەی داهاتوی خەڵکی 
کوردستانیان لە نەوت و غازو سامانی سروشتی تر، پێشفرۆش کردووە. نەک 
پارە لە دوکاندار، یان کەسانێک کە پرۆژەیەک دەکەنەوە، بەڵکو هیچ تاکێکی 
ئەم کۆمەڵگەیە نییە، بەرێگای جۆراوجۆر گیرفانی دانەتەکێنرێت... باج و 
سەرانەیان لەسەر هەموو شتێک داناوەو لەوەش درندانەتر موچەی کرێکاران 

رۆژەوە درێژ  ٠٣و کارمەندانیان کردۆتە نیوەو چارەکە موچە و مانگیان لە 
رۆژو زیاتریش... نەک تەنها هەرەشە لە تاک و تەرای خەڵک،  ٠٣کردۆتەوە بۆ 

بەڵکو زوربەی هەرەزۆری خەڵکی کوردستان روبەرووی هەرەشە بۆتەوە 
هەرەشەی لێدەکرێت، هیچ خۆپیشاندان و نارەزایەتیەکی جەماوەری لە 
کوردستاندا بەدژی دەسەاڵت ئەنجامدرابێت، تەنانەت بۆ مافە زۆر 
سەرەتایەکانییش بووبیت، بە ترساندن و سەرکوت و چەک وەاڵمی 

 پێدراوەتەوە.

 یژمارهوته 

٢بۆ الپەرە   

 3کارل مارکس بناسن ل

بەرپرسانێک هەن، زەوی داگیر دەکەن، قاچاخچێتی دەکەن، قوباد تاڵەبانی: 
 ! خەڵک و رۆژنامەنووس دەکوژن، پارە لەدوکاندار وەردەگرن

هەموو دەسەاڵتی سیاسی لەکوردستان، دەسەاڵتێکی مافیییا یی و بۆپێشەوە: 
 تااڵنچی و بکوژی هاواڵتیان و دژی ئازاد ییە، دەبێ وەالبنرێت!

بەڵتەجیەکانی کوردایەتی لە دهۆک کازم تاکور و لە 
 2سلێمانی ئەسعەد شاوری دەرفێنن!! ل

ی کوشتارو کاری  ڵگه بانی و به قوباد تاڵه
 4ی! ل که رانی حزبه مافیا ی و تااڵنکاری سه

 ل...

 رفاندن وتیرۆرکردن لەسایەى سیستەمى چەوسێنەردا...
 5ل 

دەوڵەت بۆ سەر منااڵن، و دەستدرێژی ئیسالم 
 6لسایدە! ۆجین

 

 7ل  گۆشەی لەگەڵ       
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خوڵقاندنی ژیانی شاهانەو فیرعەونی بۆ خۆیان و دەوربەریان و 
دامەزراندنی جەهەنەمێکی واقعی بۆ زوربەی هەرەزۆری کۆمەڵگەو 
کرێکاران و زەحمەتکێشان بەتایبەتی... وە لیستی تاوان و تااڵنیەکان، 
تا دەگاتە تۆماری نۆکەرایەتی بۆ واڵتانی ناوچەکە.... لیستی تیرۆری 

سیاسییەکان بۆ رۆژنامەنووسان و ئۆپۆزیسێۆنی واڵتانی ناوچەکە...  
لەگەڵ بازرگانی و قاچاخچیتی و دەست بەسەراگرتنی هەموو سامان 
و داهاتێکی کۆمەڵگەی کوردستان... وە گوێ خەواندن و شانخاڵی 
کردنەوە بۆ دابینکردنی سەرەتاییترین خزمەتگوزاریی وەکو ئاو 
کارەبا و سوتەمەنی... تا دەگاتە وێرانکردنی سیستەمی خوێندن و 
پەروەردە، داروخاندنی تەندروستی، ژینگە سازکردن بۆ کۆنەپەرستی 
دینی و داعشی، پەرەدان بە پیاوساالری و قەسابیکردنی ژنان، 
وێرانکردنی و خنکاندنی ویست و خواستەکانی الوان، الباک بوون 
بەرامبەر بە خانەنشینان و فرێدانیان بۆ سەر جادە، لەگەڵ گرانی و 
بێکاری و بێ مافی هەمەالیەنی سیاسی و  پیشیلکردنی مافە فەردی 
و مەدەنیەکان... دەریایەک لە تاوانن کە دەسەاڵتی بزوتنەوەی 
کوردایەتی و حزبەکە قوباد تاڵەبانی و لەگەڵ پارتی هاوپەیمانیان، لە 
چارەکە سەدەی رابردوودا ئەنجامیان داوە... بە جیا لەهەموو ئەمانە 
ئایندەی سیاسی کوردستانیان، بەرەو چارەنوسێکی نادیار و تەماوی 
کردۆتەوە، کۆمەڵگەیان لە باری فەرهەنگییەوە چەند قات بردۆتە 
دواوە... کەشی بێئومیدیان زاڵ کردووە، نۆکەرایەتی و 
خۆبەستنەوەیان بە واڵتانی ناوچەکەو زلهێزەکانی دنیا کردۆتە 

 نەریتێکی جێگر...
ئەو دانپیانانەی قوباد تاڵەبانی، لەسەر چەند بەرپرسێک... دانپیانانە بە 
دۆسیەی کارنامەی بزوتنەوەی کوردایەتیدا بەگشتی. ئەگەر ئەحزابی 
سیاسی هەمەرەنگی بۆرژوازی لە دنیادا نوێنەرایەتی چینە داراکان 
دەکەن، بۆ بەرگری لە سیستەمی ئابوری و چینایەتی و کۆمپانیاکانی 
کەڵەکەی سەرمایە، دروست بوون، ئەوا لە کوردستاندا حزبە 
سیاسیەکان بۆرژوازی کورد، هەم کۆمپانیای تااڵنین و هەم 
دەسەاڵتی سیاسی... بۆیە بۆ بەرگری لەخۆیان و بەرژەوەندیەکانیان، 
ئامادەی هەموو تاوانکاریەکن. ئەو بەرپرسانەی تاڵەبانی کوڕ باسیان 
دەکات... یەکێک و دوان نین، بەڵکو تەواوی سیستەمی سیاسی و 
بەرپرسانی ئەو دەسەاڵتە لە حزب و حکومەتدا... تااڵنچێ و مافیاو 

 سەرکوتگەرو سیاسی نەیار کوژ و رۆژنامەکوژ و ژیان کوژن...
خەڵکی نارازی و تورەی کوردستان، کە زیاتر لە چارەکە سەدەیەکە، 
چارەنووسی ئیستاو ئایندەیان کراوەتە دەستمایەی دەسەاڵتی تااڵنچی 
و مافیایی کوردستان، ئەگەر تا دوێنی ژمارەیەک رۆژنامەنووس یان 
نەیارانی سیاسی دەسەاڵت، فایل و دۆسیەی کوشتار و تااڵنی 
دەسەاڵت و سەرکوتی دەسەاڵت و بەرپرسانیان دەخستە روو، وە 
لەسەر ئەم کارەیان نان براو دەکران و روبەروی هەرەشە 
دەبوونەوە یان تیرۆر دەکران... ئەمرۆ لەسەری سەرەوەی هەرەمی 
دەسەاڵتەوە دان دەنێن بە سەرکوتگەری و تااڵنچیتی و کوشتاری 
خەڵکی بێتاوان و رۆژنامە نووساندا...  ئەمەش بەیانی شکست و 

 فەشەلی دەسەاڵتە لەالیەن سەرانی بزوتنەوەی کوردایەتیەوە.
خەڵکی کوردستان و بەرەی چەپ و ئازادیخوازی کۆمەڵگە، ئەرکیانە 
لەبەرامبەر دانپیانانی سەرانی بزوتنەوەی کوردایەتی بە تاوانەکانیان، 
بێنە دەنگ و ئیرادەی شۆرشگێڕانەیان نمایش بکەن و نەبەردەکانی 
کۆتاییهێنان بەو دەسەاڵتە ئینسانکوژ  و تااڵنچی و ژیانکوژە، دەست 
پێبکەن... بۆ ئەم مەبەستە رێکخراوبوون و یەکگرتووبوون، پیکهێنانی 
دەستەو کۆمیتەکانی راپەرین، ئامادەسازی جەماوەری و چەکداری 
رێکخراو، رابەری بەرچاو رۆشن و تەشخیس دانی هەنگاوەکان بۆ 
راماڵینی ئەو دەسەاڵتەو بە سزا گەیاندنی تۆمەتباران و گێرانەوەی 
داهاتی دزراوی کوردستان بۆ دەستی خودی خەڵکی کوردستان، ئەو 
ئەرک و ئامادەکاریانەن کە دواخستن هەڵناگرن. پێداگری لەسەر ئەو 
راستیەی کە ئەم دەسەاڵتە لەرێگای هەڵبژاردنەکانەوە یان بە شێوازی 
خەباتی مەدەنی بەتەنها، ناتوانن ئاڵوگۆرێکی بەرجەستە پێکبهێنن، 
بۆتە ئەزمونێکی چەسپاو. رێگای شۆرشگێرانەو جەماوەری پشت 
بەستو بە هێزی چەکداری رێکخراو پێویستە... دەبێ بۆ ئەو نەبەردە 

 ئامادەبین... 
 

 

بەڵتەجیەکانی کوردایەتی لە دهۆک کازم تاکور و لە سلێمانی  درێژەیوتەیژمارە...
 ئەسعەد شاوری دەرفێنن!!

دیسەمبەر چەند کەسێکی سەر بەپارتی لە شاری دهۆک دەچنە سەرماڵی تاکور زەردەشتی و لەگەڵ خۆیان  ٦بەرواری 
مانگ الی خۆیان دەیهڵنەوەو پاشان لە ژێر گوشاردا ناچار دەبن ئازادی  ١١تا بەرواری دەیبەن... و شوێن بزری دەکەن  

تاکور هەڵسوراو چاالکوانێکی سیاسی بەرگریکەر لە ئازادی و ئازادی سیاسی و بیرورایە لە ناوچەی بادینان و بکەن... کازم 
دیسەمبەر و لەسەروبەندی ساڵیادی تیرۆری کاوە گەرمیانی رۆژنامەنووسدا،  ٢شاری دهۆک... هاوکات لەبەرواری 

لەناوجەرگەی شاری سلێمانیدا ئەسعەد شاوری یەکێک لە چاالکوان و هەڵسوراوی کۆمەڵگەی مەدەنی ناوچەی بیتوێن و 
شاری رانیە لەالیەن ژمارەیەک چەکدارەوە دەرفێنرێت، دوای بەدواداچونێکی زۆر دەردەکەوێت کەلەالیەن هیزێکی دژە 

 دیسمبەردا ئەویش لە ژێر گوشاردا، ئازاد دکرێت ١١تیرۆری یەکێتیەوە رفێنراوە. پاشان لە بەرواری 
ئیمە لەکاتێکدا بە توندی ئیدانەی ئەو رەفتارە دژە ئازادی و دژە ئینسانی و دژە یاساییەی لە بێ یاساییدا، بە رۆژی روناک 
ئەنجامدەدرێن، دەکەین و بە هەنگاوی بەنەخشەی دەسەاڵتی سەرکوتگەرو تااڵنچی بزوتنەوەی کوردایەتی دەزانین بۆ 
ترساندنی کۆمەڵگەو بەرەی ئازادیخوازو پێشکەوتنخوازی کۆمەڵگە، هاوکات داوا دەکەین لێپرسینەوە لەرفێنەرانی ئەم دوو 

 چاالکوان و هەڵسوراوە و سیاسی و مەدەنییە بکرێت. 

 کرێکارێکی تر بەهۆی نائەمنی شوێنی کارەوە گیانی لەدەستدا...
کرێكارێکی بیناساازی  بە نااوی    ٧/١٢/٢٣١٤سەرلەبەیانی بەرواری   

ساڵ لە ناحیەی چوارقاورنەی ساەر بە قەزای رانایە،  ٠٣د،ع ،ڕ  تەمەن 
لەکاتی کارکردن و دانانی بەردی عەالنادا بە هاۆی تەزووی کاارەبااوە 
گیانی لەدەستدا. ناوبراو خێزاندارە و دۆسیە بۆ لێکۆڵینەوە لەو رووداوە 
کراوەتەوە... هۆکاری سەرەکی گیانکێشانی کرێکاران لە کاوردساتاان بە 
پلەی یەکەم نائەمنی شوێنی کارو لەبەردەستدانەبوونی پێداویستایەکاانای 
کارە، ئەوەش دەگەرێتەوە باۆ چااوچاناۆکای باێادەربەساتای خااوەناکاارو 

 کۆمپانیاکان...
بەسوپاسەوە هاوڕی عومەر مەریەم ئەم هەواڵەی بەدەست باۆپاێاشاەوە 

 گەیاند.  

 قوربانیانی توندوتیژی و ناموسپەرستی
ساڵ بەناوی نێرگس شەمسەدین لە  ٢٧ئەم مانگە، کچیێکی تەمەن  ٤بەرواری 

گەرەکی ماکۆکی قەزای سەروچاوەی سەر بەئیدارەی راپەرین، دەست دەبات 
بۆ خۆکوژی لە رێگای خۆسوتاندنەوە، و گڕ بەردەداتە خۆی، بەداخەوە بەهۆ 
زۆری سوتاویەکەیەوە گیان لەدەست دەدات... کەسو کاری نێرکسی قوربانی، 
دەڵێن نیرگز نەخۆشی دەرونی هەبووە و راپۆرتی پزیشکی هەیە لەو 

 بارەیەوە....
* هەر لەم دە رۆژەی دوایدا دوو ژن لەالیەن مێردەکانیانەوە، یەکێکیان لە 
ناوچەی سەروچاوەی سەر بە ئیدارەی راپەرین و یەکێکی تریان لە شاری 
هەولێر لە رێگای کالشینکۆفەوە کوژراون، بەاڵم بۆ هەردوو حاڵەتەکە 
دەوترێت لەکاتی پاککردنەوەی چەکدا بووە و بە قەسدی کوشتن نە 

 کوژراون!!!!

 
بەگشۆیۆی تەیۆ ۆەۆە لەسەتۆی وۆەۆاوۆی و  ۆ ۆەت و “  گۆۆەۆەو تەوەیەت تۆاتۆ ە “ * بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگە لە

 دونەابەنی کۆمۆنەزمی مایکس و کۆمۆنەزمی کەێ ایتی دەکا .
* بۆ پێشەوە، هەچ بابەتێک باڵوناکۆاتەوە، کە پۆێۆشۆیۆە لەەۆکێۆا و کەنۆاوۆی بۆەۆنۆەوو وبۆەۆوۆیۆەوو و نۆکووۆەوودو... 

 باڵوبکبێیەوە.
* بابەتی باڵوبکەوە لە بۆپێشەوەدو، ئەوکاتە لەالتەن ساوەنەکەتەوە ما ی بۆاڵوکۆەدنەوەت هەتە، کە بۆۆپۆێۆشۆەوە 
باڵوبکبێیەوە. یووپایدەت بۆپێشەوەتە، کە ساوەنی بابەتەکە ئۆامۆا ە بەنۆاو ئەو  مۆایەت بۆۆپۆێۆشۆەوە بۆ و ، کە 

 بابەتەکەت تەادو باڵوبۆتەوە.
 * دیەنگ نایدنی بابەتەکان، لەکاتی یوگەتەن یووت سۆت و، ەانوی باڵوبکنەوە لەدەوت دەدو .

 * ئەولەوتە  بۆ بابەتی ککیتە.
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 کارل مارکس بناسن
 ئامادەکردنی: عەلی مەحمود

ی مانگی ئایاری ساڵی  5كارڵ ماركس لە 
لە ناوچەی بروكر جاسی شاری تیری  ١١١١

ئەڵمانیا لە خێزانێكی جولەكەی مام ناوەند 
 .لەدایك بووە

بەهۆی ستەم و هەاڵواردنی ئاینی دەوڵەتی 
پروسیاوە، باوكی ماركس )) هاینریش 
ماركس (( بۆ ئەوەی پیشەی پارێزەرییەكەی لە 
دەست نەدات، پێش ئەوەی ماركس لە دایك 
بێت , ناچار بوو واز لە ئاینی جولەكە بهێنێت و 

 .ببێتە مەسیحییەكی پرۆتستانی
منداڵی  9ماركس سێیەم منداڵ بوو لە ناو 

 .خێزانەكەی
لە قوتابخانەی تایبەت  0381ماركس تا ساڵی 

چووە قوتابخانەی  0381خوێندی , لە ساڵی 
بااڵی تریر , كە قوتابخانەیەكی لیبراڵی بوو لە 

 .داخرا 0381ساڵی 
قۆناغی خوێندنی  0385ماركس لە ساڵی 

ئامادەیی لە شاری تریری ئەڵمانیا تەواوكرد و 
 .چووە زانكۆی بۆن

ماركس لە قۆناغی ئامادەییدا توانی زمانەكانی 
فەرەنسی، ئیسپانی، ئیتاڵی، هۆڵەندی، ڕوسی و 

 .ئینگلیزی بە باشی فێر ببێت
ماركس لەژێر گوشاری باوكیدا ناچار بوو 
بچێتە كۆڵێژی یاسا لە زانكۆی بۆن , دواتر 
گواستییەوە زانكۆی بەرلین,هەرچەندە ماركس 
بۆ خۆی ئارەزوی ئەوەی هەبوو كە لە بەشی 
ئەدەب و فەلسەفەدا بخوێنێت و ببێتە شاعیر و 

 .شانۆنامەنووس بەاڵم باوكی ڕێگای پێنەدا
پاش تەواوكردنی كۆلیجی یاسا، لە ساڵی 

دا، دووبارە گەڕایەوە بۆ زانكۆی بەرلین ١١٠٦
و لە بەشی فەلسەفەدا دەستی بە 

 .خوێندنكردەوە
باوكی كۆچی دوایی كرد,  0383لە ئایاری 

ئەمەش كاریگەری لەسەر باری ئابووری كارل 
 .ماركس دانا

دا بەشی ١١٧١لە مانگی مارسی ساڵی 
فەلسەفەی تەواوكرد و بڕوانامەی دكتۆرای پێ 
بەخشرا, تێزی دكتۆرانامەكەی ماركس لەسەر 
ناكۆكی فەلسەفەی سروشتی دیموكریتس و 
ئەپیكۆربوو، كە بە ووردترین و ئاڵۆزترین 

 .بابەتی فەلسەفی خەمڵێنراوە
كارل ماركس لە زانكۆی بەرلیندا لەگەڵ 
ژمارەیەكی زۆر لە بیریارانی بەرجەستەی 
بواری سیاسەت، فەلسەفە، ئاین و ئەخالق 
ئاشنا دەبێت و پاشان لەگەڵ هیگڵییە الوەكاندا 

 .دەست بە چاالكی سیاسیی و فیكری دەكات
بەدوای ئەوەدا، دەبێتە ڕەخنەگر لە هیگڵییە 
الوەكان و زیاتر دەكەوێتە ژێر كاریگەری 
تێڕوانینی ماتریالیستی فیورباخەوەو لەسااڵنی 
دواتردا دەبێتە ڕەخنەگر لە تێڕوانیینە فەلسەفیە 

 .میتافیزیكییەكانی فیورباخ
دا ماركس بووە ١١٧٢لە ئۆكتۆبەری ساڵی 

سەرنووسەری ڕۆژنامەی لیبراڵی  راینیشە 
 ."تسایتونگ

بەهۆی ڕەخنەی تووندی ماركس و نووسەرانی 
دیكەی ئەم ڕۆژنامەیە لە دەوڵەتی پروسیا، 
چەندین جار خرایە ژێر سانسۆرەوە و پاشان 
بەفەرمانی ڕاستەخۆی سەرۆكی حكومەتی 
پروسیا، ئەم ڕۆژنامەیە داخراو ماركس 

 .بێكاركرا
بێكاربوونی ماركس، هاوڕابوو لەگەڵ هەژاریدا، 
بەاڵم ئامادەی ئەوە نەبوو كە بە هیچ شێوەیەك 
سات و سەودا لەسەر بیروڕاكانی خۆی لەگەڵ 

 .دەوڵەتی پرۆسیادا بكات
دا لە شاری ١١٧٠ی حوزەیرانی ساڵی 09لە 

كریوزناخ لەگەڵ جێنی ڤۆن وێستفاڵن كە هەم 
هاوڕێی منداڵی ماركس و هەم دەستگیرانی 
قۆناغی زانكۆی بوو، چوونە ژیانی 
هاوسەرییەوە, جێنی لە خێزانێكی كۆنەپەرستی 
دەوڵەمەند بوو, برا گەورەكەی جێنی، وەزیری 

 .ناوخۆی دەوڵەتی پروسیا بوو
پاشان ماركس بەهۆی گوشارەكانی دەوڵەت و 

چووە  0388بێكارییەوە، لە ئۆكتۆبەری 
فەڕەنسا و لەوێ لەگەڵ ئارنۆڵد ڕوگەدا 

ئەڵمانی  یان  -گۆڤاری   ساڵنامەی فەڕەنسی 
 .لە شاری پاریس دەركرد

لەسەرەتادا لە گەڵ رۆگەو هاوسەرەكەی لە 
ماڵێكی هاوبەشدا ژیان, بەاڵم كە جینی كچی لە 

لە دایك بوو گواستیانەوە بۆ  0388ساڵی 
 .ماڵێكی دیكە بە سەربەخۆیی ژیان

ئەم گۆڤارە بەهۆی ناكۆكی فیكری نێوان 
ماركس و ڕوگە لەالیەك و لەالیەكی دیكەشەوە 
بەهۆی گرفتی باڵوكردنەوەی نهێنیانە لە 

 .ئەڵمانیادا تەنها یەك ژمارەی لێ چاپكرا
ماركس لەم گۆڤارەدا ڕەخنەی تووندی 
ئاڕاستەی هەموو شتێك دەكات و بڕوای وایە 
كە ڕەخنە چەكێكی كاریگەری بەرەوپێشبردنی 
خەباتی پرۆلیتاریایە دژ بە چەوسانەوەو 

 .ناعەدالەتی ڕژێمی سەرمایەداری
ی ئاب ئەنگلسی ناسی كە تا دوا 13ماركس لە 

چركە ساتی ژیانی بە هاوڕێیەتی مایەوەو 
 . تەواوكەری رێگاكەی و هاوكاریكەری بوو

دا لەگەڵ هاینریش ١١٧٧ماركس لەساڵی 
هاینەی شاعیر یەكتریانناسی و بوون بە 
هاوڕێ, لەڕێگای هاینریشەوە ئەندامانی 
بزووتنەوەی سۆشیالیستی فەرەنسای 
ناسی,ماركس دەستیكرد بە ڕەخنەگرتن لە 
بیروبۆچوونە فەلسەفی و ئابورییەكانی 

 .سۆشیالیستە فەڕەنسییەكان
دا دەوڵەتی پروسیا هەستی بە ١١٧٣لە ساڵی 

مەترسی فیكری و جموجوڵە سیاسییەكانی 
ماركس كرد و بە ڕەسمی داوای لە دەوڵەتی 

 .فەڕەنسا كرد تا لەو واڵتە دەری بكات
پاشان ماركس ناچاربوو بەرەو برۆكسڵ 

 .بڕوات
بۆ كانوونی  0381لە كانوونی یەكەمی 

لە شاری برۆكسلی پایتەختی  0383دووەمی 
بەلجیكا ماركس ئەنگلس مانفێستی 
كۆمۆنیستیان نووسی , ئەو نامیلكەیەی 

 .تارماییەكەی تا ئێستا سەرمایەداری تۆقاندووە
هەزار فرەنك میراتی بۆ  6بۆ  5ماركس 

مایەوە , پارەكەی بەكار هێنا بۆ چەكداركردنی 
كرێكارانی بەلجیكا , بەو هۆیەوە وەزارەتی 

 .دادی بەلجیكی بڕیاری دا لە واڵت دەری بكات
لەگەڵ دەستپێكردنی شۆڕشی شوباتی ساڵی 

لە فەڕەنسا، ماركس لە بەلیجكا دەركراو ١١٧١
دووبارە گەڕایەوە بۆ پاریس پشتیوانی لەو 

 . شۆڕشە كرد
لەگەڵ دەستپێكردنی شۆڕشی ئەڵمانیاش لە 

دا، ماركس گەڕایەوە ١١٧١مانگی مارسی ساڵی 
 .بۆ ئەڵمانیاو لە شاری كۆڵن نیشتەجێ بوو

لە شاری كۆڵن ڕۆژنامەی   ڕاینی نوێ  ی 
 .دەركرد

پاش بە دەسەاڵت گەیشتنی حكومەتی نوێ لە 
دا، یەكەمین دادگاییكردنی لەدژی ١١٧٠ساڵی 

ماركس بوو, بە فەرمانی دادگا، دووبارە 
ماركس لە ئەڵمانیا دەركرا لە مانگی ئایار 
گەڕایەوە شاری پاریس، بەاڵم پاش 

ی ١١٧٠خۆپیشاندانەكانی مانگی تەموزی 
پاریس, بڕیاری دەركردنی درا , لە مانگی ئاب 
بەرەو لەندەن بەڕێكەوت، تا مردن لەو شارە 

 .مایەوە
بەشی یەكەمی پەرتوكی  0361لە ساڵی 

بەشەكەی تری  1سەرمایەی باڵو كردەوە , كە 
دوای مەرگی لە الیەن ئەنگلزی هاوڕێیەوە باڵو 

 .كرایەوە
پشتیوانی لە كۆمۆنەی پاریس  0310لە ساڵی 

دەكات , كە یەكەم حكومەتی كرێكاری بوو لە 
مێژوودا , كە ماركسیەكان كەمایەتی بوون لە 
دەستەی بەڕێوە بەری حكومەتەكە , بە دوای 
كۆمۆنە پەرتووكی شەڕی ناوخۆیی فەرەنسای 

 .نووسی
منداڵی هەبوو,بەهۆی هەژاری و  1ماركس 

منداڵی لە مەرگ رزگاریان  8قەرزارییەوە تەنها 
 .بوو , چوارەكەی دیكە هەر بە منداڵی مردن

ماركس بەهۆی راوەدونانەوە زۆر جار 
نازناوی بۆ خۆی داناوە بۆ ئەوەی دەستگیر 
نەكرێت , لە پاریس ناوی مسیۆ رامبۆز و لە 

 .لەندەن ناوی ویلیامزی بەكار هێناوە
جینی  0330لە كانوونی یەكەمی ساڵی 

 .هاوسەری كۆچی دوایی كرد
مانگی كۆتایی تەمەنی تووشی  05ماركس لە 

ی 08نەخۆشی بوو كە بووە هۆی مردنی لە 
 . ئازار بە بێ ئەوەی ناسنامەی هەبێت

ی ئازار لە كاتێك هاوڕێ و كەسەكانی 01لە 
تەرمەكەیان لە هاید پارك بە خاك دەسپارد 
ژمارەیەكی كەم لە كەسوكارو هاوڕێكانی 

 .بەشداری مەراسیمەكەیان كرد
مێژووی نووسی ماركسی ئیریك هۆبسباوم 
دەڵێت كەس ناتوانێت بڵێت ماركس كە مرد 
سەركەوتوو نەبوو , هەرچەندە ئەو الیەنگیری 

ساڵ  15زۆری لە بەریتانیا نەبوو, بەاڵم دوای 
لە مەرگی پارتە سۆسیالستەكان كە لە ژێر 
كاریگەری ماركسدا بوون لە هەڵبژاردنەكان 

%ی دەنگەكانیان بە دەست 81% بۆ 05
دەهێنا لەو واڵتانەی هەڵبژاردنی دیموكراتی تێدا 

 .ئەنجام دەدرا
ماركس لە ژیانی دەیان پەرتووكی نووسی بە 

 . ناوبانگترینیان مانفێست و كاپیتاڵە
ڕێكخراوەی  ٠ماركس بە جیا لە دروستكردنی 

سیاسیی نێونەتەوەیی )) یەكێتی 
كۆمۆنیستەكان، ئەنتەرناسیۆناڵی یەكەم و 
دووەم (( بە هەزاران الپەڕەی لەسەر ئابوریی، 

 . فەلسەفە، سیاسەت، ئەدەب و مێژوو نووسیوە
مارسی  ١٧دەقیقەی ڕۆژی 1485كات ژمێر 

ساڵی و لە  68كارڵ ماركس لە تەمەنی  ١١١٠
ئاوارەیی و دەربەدەریدا، لە لەندەن بۆ هەمیشە 

 .چاوەكانی لێكنا و مرد
ماركس جگە لەوەی الیەنگرانی لە یادی ناكەن 
و ملیۆنان مرۆڤ درێژە بە ڕێگاكەی دەدەن , 
نەیارانیشی لە قەیرانەكاندا دەگەڕێنەوە سەر 

 . پەرتوكەكەی
راپرسیەكانی دەزگا بۆرژوازییەكان دەریدەخەن 
كاریگەرترین فەیلەسوف بووە لە مێژوی 
مرۆڤایەتی و كاپیتاڵیش تاكە پەرتووكە 
دەرمانی دەردی قەیرانەكانی سەرمایەداری 
دەكات و رێبازە سیاسییەكەشی تاكە رێگای 

 . رزگاری هەژاران و نەدارانە
 
 وه رگيراوه ه والى على محمودەوه ل

کۆمەڵگەی ئازادی کۆمۆنیستی کە لەسەر بناغەی هاوبەشی هەمووان لەسەروەت 
  و سامانی کۆمەڵگا، دامەزراوە... هەر ئەمڕۆ دەکرێ پیادەبکرێ...
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 بۆپێشەوە
 

دەنگی سازش هەڵنەگرو سەکۆی راستبێژی و مەیدانێکی گرنگی ئێوە کرێکاران و زەحمەتکێشانە، لە پێناو دنیایەکی 
 باشتردا. لەهەر جێگاو گۆشەیەکی ئەم دنیایەن لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا...ئەدرەس ئیمێڵ و پێگەی بۆ پێشەوە.. 

bopeshawa@gmail.com 
 

 www.bopehsawa.netماڵپەری بۆپێشەوە  

 ی! که رانی حزبه ی کوشتارو کاری مافیا ی و تااڵنکاری سه ڵگه بانی و به قوباد تاڵه 
 نووسینی: نوری بەشیر

ستپاکیدا دانی  ی ده ڵ لیژنه گه بانی، له قوباد تاڵه
کانی ناو  رکرده سه سانێک له که ی که وه نا به
ون ناوی بردن، جیا  فیرعه  به  ی که که حزبه

وی  ڤیلال دروست کردن و زه  ریکی ی خه وه له
ن،  كه ت و قاچاخچێتی ئه تیجاره کردن وداگیر

نووس  كوژن، ڕۆژنامه ڵك ئه ها خه روه هه
  جموعه ڵێ؛ مه دات و ده ی پێده كوژن و درێژه ئه

  له  رانه و سه  وه نه كه خۆیان كۆئه  كدارێك له چه
گرن،  رئه دوكاندار وه  له  گرن، پاره رئه ڵك وه خه
  ن. كه كه ڵك ئیتهام ئه ن، خه كه هدید ئه ڵك ته خه
كدار و  چه  ومێ خۆیان به قه كوردستانیش ئه  له

ن،  كه نگ چۆڵ ئه ی جه ره به …ناسێنن وان ئه پاڵه
هێڵن و  جێ ئه یان به كه نیه مه قه ك و ته چه
  دواتر له  وه یهێننه ڵ خۆیان ئه گه شی له وه ئه

  و باسیش له  وه یفرۆشنه بازاڕی قاچاخدا ئه
ڵێ؛  کانیدا ده ی قسه درێژه . له…ن كه ڵی ئه نده گه

ت تا  كو حكومه وه  ین كه كه داوای لێبوردن ئه
م  تی پشتیوانی ئه واوه ته  به  مانتوانیوه ئێستا نه

  وه ته جورئه  به  وەی ین بۆئه بكه  زگایه ده
  .‘‘… وه كان ببینه ونه ڕووی فیرعه ڕووبه

ریش  عفه بانیدا، شێخ جه دوای قوباد تاڵه به
ی  ماڵه ی بنه که ی حزبه رکرده سه  سێکی تر له که

شوێندا  ر به سه تنێکدا له چاوپێکه بانی، له تاڵه
ر  سه ( له زاهه ستپاكی )نه ی ده لیژنهچوونی 

ی  وه له  وه کاته ، تاکید دهڵکاری نده ندەڵ و گه گه
  و کارانه کانن ئه ران و لێپرسراوانی حزبه سه که 

،  ر وایان کردوه هه  وه کۆنه ن و له ده نجامده ئه
ر  سه ن، له که کان تاوانبارده ژاره اڵم هه به

ست  ده  وه خۆیانه ڵێ با له ده ی قوبادیش  که قسه
 ن. پێبکه
  ر، تازه عفه ی قوباد و چ شێخ جه م قسانه چ ئه

ندین جاری تر و  س نین و چه م که که و یه نیه
و  م حزبانه و بار لێژی ئه ژه نگه کاتی ته له

ی دزی و  یه رده م په کانیاندا ئه رکرده سه
یان   وه نه ده ڵده کتری هه ر یه سه یان له مافیاییه

و  ردا کردویانه رامبه ی به که ر حزبه رامبه به له
تی  تایبه . به کردووه  واشه ڵگەیان پێ چه کۆمه

ناسیونالیستی   ی وه نی بزوتنه مه درێژایی ته به
ی  جروبه ساڵی ته 11  شاخ و چ له کوردی، چ له

ی نێوان دوو  کێشه اڵتی شاریاندا، و چ له سه ده
ناو  تی و چ له ی کوردایه وه ک بزوتنه حزبی یه

کانیاندا  زمه و ئه کاتی کێشه وام له رده خۆیاندا، به
و زۆرێک  ریانخستووه ده  بووه  ی شاراوه وه ئه
  وه می خۆیانه ده سمی له ی ره ڵگه ک به وه  وانه له
  کی عادالنه ر دادگایه گه و ئه  ستدایه رده به له

بێت، بێ هیچ شاهیدێک یان  رۆژێک بوونی هه
سمی  ی ره ڵگه ک به شاهیدی خۆیان، وه به

دادگایی و   و حزبانه رانی ئه ی سه زۆربه
ک و  یه ر دوای ماوه اڵم هه کرێن، به زیندانی ده

کتری بۆ  ر یه سه یان له ڵگه موو به و هه ئه
ست  شکردنی کورسی و تااڵنکاری ده دابه

مالن و  ست له ک و ده ستی یه ناو ده  وه نه خه ده
یان  که اڵته سه بۆ ده  ژوری داخراودا، پرۆژه له

قوباد و شێخ   ی که و قسانه ئه  رێژن. داده
کانی خۆیان و  ندامه ن بۆ ئه یکه ر ده عفه جه
و زیاتر   ڵکی کوردستانیش زۆر روونه خه
اڵم  وترێت، به زانرێت و ده ریان ده سه ش له وه له

رۆکی  ک جێگری سه بانی وه با بزانین قوباد تاڵه
بانی  ی تاڵه ماڵه بنه كێک له یه  ت و وه حکومه

ڕاستی  جیا له کێتین، به نی حزبی یه خاوه که
قاچاخچێتی تااڵنکاری و مافیایی و   کانی له قسه

ی  که رانی حزبه ی سه ونیه و کوشتن و فرعه
  ی که که ته نگی حکومه هاوکات بێده  ن، وه یکه ده

،  یه ی تێدا هه وره کی گه ی خۆی جێگایه که حزبه
دا  ڵکیه دژی خه  موو کاره و هه ر ئه رانبه به له
  م قسانه دا ئه م کاته ، بۆ له نگن!؟ کرێت بۆ بێده ده
رانی  سه له  یه و ژماره نیا ئه ر ته کات، ئایا هه ده

ندامانی  و قوبادو ئه ی پێداوه ئیشاره ی که که حزبه
موو  یان و هه که ته ی و پارتی و حکومه که حزبه

  ستی له به مه زانن که ڵكی کوردستان باش ده خه
ر  سه  ی که و شتانه اڵم ئایا ئه ، به کێیه

خۆی و   نشێوه هامه کان باسی کرد به ونه فیرعه
، ئایا جێگاو  وه گرێته وانیش ده ی ئه که ماڵه بنه

  ریکه ی شه که قوبادو حزبه  رێگای پارتی که

یان  که فراوانه  بنکه  ته ڵیاندا وحکومه گه شن له به
بانی  ئێستا نێچیر بارزانی و قوباد تاڵه که
و تااڵنکاری و  کوێی ئه ن، له به ی ده ڕێوه به

 !؟. ستاوه دا وه ونی و کوشتارانه فیرعه
ر  سه بانی له قوباد تاڵه  ی که وه ئه  وه دڵنیاییه به
دا  سه یڵێت، له ی ده که رانی حزبه سه سانێک له که
کات و  و باسیان ده ئه نین که  و تاوانانه ی ئه ده
  ڵکی کوردستان، که خه ر به رامبه به  نجامیانداوه ئه

ی  که م حزبی خێزانه رجه بانی و سه قوباد تاڵه
رانی  پارتی و سه  وه ، ئه وه دڵنیاییه شدارن. به به

کردبێت  کێتی زیاتری نه یه ر له گه ی ئه که حزبه
ڵکی  خه ر به رامبه وان تاوانبارن به ک ئه وه

قوباد   تکێشی کوردستان، بۆیه حمه کرێکارو زه
ند  شوێن چه یدا، به که یامه په  بانی له تاڵه

جیا  ی به که رانی حزبه سه  که  یه وه خاڵێکه
ر  ی ئۆکتۆبه06تی،  ی وتویه وانه موو ئه هه له
و  وامی ئه رده تێکی به و عاده ک کارنامه وه

ناو  و له نجامیان داوه ئه تین که ی کوردایه حزبانه
کی  ره ستی سه ی خۆی ده که یدا خێزانه که حزبه

تی  کانی کوردایه موو حزبه و هه بووه هه
رجێکی  لومه اڵم هه شوێندا کێشکرد، به به

ڵكی کوردستاندا  ر خه سه ساتباریان به کاره
  وه میدیاکانه له  رۆژانه که  پاندوه گشتی سه به
ی 80ی  تۆڵه  یان کرد که م کاره بیسترێن، ئه ده

اڵم لوتی خۆشیان تێیدا شکا،  ، به وه نه ئاب بکه
  نده ڵک چه وان و پارتیشدا، خه شانسی ئه له  وه

اڵم ریزی خۆی  کێتی و پارتیش بێت، به دژی یه
ر  و هه وه کردۆته تی جیا نه ی کوردایه وه بزوتنه له
ک  واندا وه تی ئه ی سیاسه چوارچێوه له

و  وه سوڕێنه ی ناسیونالیستی کورد ده وه بزوتنه
ر  کان هه ونه هێشتا بازاڕی بازرگانی فیرعه  بۆیه

کانی قوباد  قسه  واته . که ستی خۆیاندایه ده له
ئێستادا بۆ رازیکردنی دڵی پارتییە بۆ  بانی له تاڵه
تی  فه مخاله ی که و بااڵنه ی داهاتوو. ئه وره ده
ک قوبادو  ڵ پارتیداو وه گه له  یه ندیان هه وه رژه به

ندیان  وه رژه به کێتی که رانی یه سه زۆرێک له
مۆیان کات بۆ  سته وێت ده یه ده  ڵ پارتیدایه گه له

ی  وه اڵمدانه ی داهاتووی وه وره پارتی و بۆ ده
روپۆشێکی   بادی بتوانن جارێکی ترو به عه

  وه ڵكی کوردستانه ناوی خه و به  وه ی تره ساخته
  کان درێژه ونه ک فیرعه کانیان وه بازرگانیه

کانی  اڵتی حزبه سه ده  یه وه ن. بۆ ئه پێبده
تێی  ک  ک و ریسواییه یه زمه ئه تی که کوردایه

ڵک  تی خه زایه ناڕه ی له وه وتوون و بۆئه که
ی کاری  وه وێ به یانه ن، و ده رزگاری بکه

ستۆی  ئه  نه بخه  مافیایی و کوشتن و تااڵنکاریه
مان  ک هه اڵم جارێکی تر وه س، به ند که چه

تی ئینقازی  ی  حکومه ی رێگا چاره پڕۆژه
تی  کانی کودایه اڵتی حزبه سه نیشتمانی ، ده

ونی خۆیان  اڵتی فیرعه سه ن و ده رزگار بکه
 ن. پێبده  ڵکی کوردستانا درێژه ر خه سه به

  تی کوردستان   له رامه مده ڵکی کرێکارو که خه
ندان و مامۆستایان و  ژنان، الوان، کارمه

کانی  م  حزبه بێ بزانن، ئه بێکاران...، ده
کانیان،  رکرده تی و سه ی کوردایه وه بزوتنه

بۆ   رێخستوه یان به م سیناریۆیانه زۆرجار ئه
و   و ریسوایی و ئه یان له که اڵته سه جاتدانی ده نه
ی  ڕه وتون، زۆر جار الپه تێی که  ی که یه زمه ئه

ری و تااڵنکاری و زیندانی و  ت و نۆکه خیانه
نیا بۆ  ریانداو  ته رامبه ر به سه به  کوشتنیان داوه

یی  تی و توڕه زایه ناڕه له  ربازکردن بووه خۆ ده
ندی و  وه ژه ر به سه له  و ریسواییی زیاتریان، وه

ڵ  گه ن له کانیاندا ئاماده اڵته سه ی ده وه مانه
ڵکی کوردستاندا  نی مخالفی ترو دۆژمنی خه الیه
م  رده به کانی له ن، نموونه دا بکه یان ساتوسه ده
کانی  قوربانیه  اڵم ڵكی کوردستاندا زۆرن و به خه

.  ڵکی کرێکاری کوردستانه ی خه که و باجه
تی کوردستان هیچ  رامه مده ڵکی کرێکارو که خه
ی و  که ڵ قوبادو حزبه گه له  کیان نه ندیه وه رژه به
ڵ  گه له یدا و نه که وان بارزانی و حزبه نێچیره  نه

،  یاندا نیه قسانه  و جۆره یان و ئه که ته حکومه
و  و حزبانه ر ئه سه کان له زانینی راستیه نیا به ته

ڵ باڵێکیان و  گه تی له کانیان و دژایه رکرده سه
ی  باڵێکی تریان، ناتوانن ئاینده نگری له الیه

  بێ وشیارانه ده  ن، رێگاچاره خۆیان باشتر بکه
تی و  کانی کوردایه موو حزبه هه ریزی خۆیان له

موو  هه ی ناسیونالیزمی کورد به وه بزوتنه
وری ئاسۆ  ده و خۆیان له وه نه جیاکه  وه کانیه باڵه

و ئامانجی سۆشیالیزمی کرێکاری رێکخراو 
موو  ونی هه اڵتی فیرعه سه توانێت ده ده  ن، که بکه
کی باشتر بۆ  یه ڵپێچێت و ئاینده هه   و حزبانه ئه
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ساڵ ٢٦سیستەمێک بەدرێژایى 
دەسەاڵتدارێتى بەرهەمەکەى فڕاندن 
وتیرۆرکردن و بزرکردن و ونکردن 
ودزى وتااڵنى وگەندەڵى وفەسادى 
وئاوارەیى وهەژارى وبێکارى 
ونابەرابەرى وشەڕوکوشتن بێت ئەى 
چۆن سیستەمێکى چەوسێنەر نییە؟!! 
لەبەرئەوەى دەسەاڵتێکى کوردییە 
ناکرێ ونابێ وجوان نییە پێى 
بگوترێت سیستەمێکى 
چەوسێنەروسەرکوت؟! ئەکرێ بڵێى 
کەموکوڕى هەیە ئەویش ووردەوردە 
وهەنگاوبەهەنگاو چاک دەبێت! کورد 
دوژمنى زۆرەولەقەیراندایە، پێویستە 
ڕەچاوى ئەم بارودۆخەى ئێستاى 
باشوورى کوردستان بکرێت، با ئەم 
ئەزموونەمان لەناونەچێت! ئەبێت 
سەبرمان هەبێت ئەم بارودۆخەش 
دەڕوات! هەرچى بچێتە سەر 
دەسەاڵت هەروەک یەکێتى 

دزوگەندەڵ دەبێت!  وپارتى 
ئیسالمییەکان وبزوتنەوەى گۆرانیش 
لەیەکێتى وپارتى خراپترن 
کەدەسەاڵتیان هەبێت! شیوعى 
وکۆمۆنیست وچەپەکانیش هیشتا 
کەمن و هیچیان پێناکرێت! 
لەبەرئەوەى کافرو بێ دینن لەگەڵ 
کۆمەڵگەی باشوورى کوردستان 
نایەنەوە، باب وباپیرانى ئێمە 
هەموویان موسڵمانن! کەواتە چى 
بکەین وچارەسەر 
چییە؟چارەسەرئەوەیە دەبێت 
سەبرمان هەبێت هەنگاو بە هەنگاو 
سەرکردایەتى کوردوحکومەتى 
هەرێمى کوردستان چارەسەرى 
دەکات لەبەرئەوەى ئێستا هەموو 
حیزبەکانى تێدان هەر لەیەکێتى 
نیشتیمانى کوردستان وپارتى 
دیموکراتى کوردستان ویەکگرتوویى 
ئیسالمى وکۆمەڵى ئیسالمى 
وبزوتنەوەى گۆڕان وشیوعى 
وسۆسیالیست وحیزبە سێبەرەکانى 
پارتى ویەکێتى تێدا بەشدارن 

 !!وهەنگاو بەهەنگاو باشتر دەبێت
ئەمانەى سەرەوە هەمووى 
قسەونووسینەکانى الیەنگران 
وهەوادارانى دەسەاڵت وسیستەمى 
چەوسێنەرى خێاڵتى وبنەماڵەیى 
وحیزبایەتى ئێستایی سەرکردایەتى 
حیزبەکانى بەشدار لەحکومەت 
وپەڕلەمانى باشوورى کوردستانە 

لەبەرئەوەى خۆیان لەناوحکومەت 
وپەرلەماندانبۆیەپاساوبۆقسەبریقەدار

 .و فرێودەرەکانیان دەهێنەوە
ئەیانەوێت خەڵک بەم قسەو 
نووسینانە کەبەرگرى لەسیستەمێکى 

ساڵە بکەن، ٢٦نەگۆڕى پاش 
هەربەهەمان جۆر لەناوەرۆکدا 
درێژەى پێبدەن ڕێگرى لەهەر 
ئاڵوگۆڕێک بکەن کە خەڵکى هەژارو 
نەدارو ناڕازى بەم سیستەمە 
چەوسێنەرو سەرکوتە دەیانەوێت 
بیکەن، بەاڵم قسەونووسیەنەکانیان 
هیچ بڕناکات وکەمترین کاریگەرى 
نابێت بەسەر خەڵکى ناڕازى 
وئازادیخوازو یەکسانیخوازە 
تێکۆشەرەکانى کۆمەڵگە بەگشتى 
وگەنجان والوانى باشوورى 
کوردستان بەتایبەتى. ڕۆژ لەدوایى 
ڕۆژ خەڵکى ناڕازى دەروونیان 
هەڵدەچێت لەدژى ئەم نابەرابەرى 
وسەرکوت ودزى و تااڵنى 
وگەندەڵییە. هەربۆیەش لەترسى 
تەقینەوەى بورکانى گەنجان و الوانە 
هەموو ڕۆژێ وهەموو هەفتەو 
هەموو مانگێک گوێبیستى هەواڵى 
دڵتەزێنى فڕاندن وبزرکردن و 
ونکردن وتیرۆرکردنى 
ڕۆژنامەنووسێک وچاالکوانى مەدەنى 
و ڕەخنەگرێکى سیاسى و خاوەن 
باڵوکردنەوەى وێنەو بابەتێکى 
فەیسبووک وڕۆژنامەو ماڵپەڕو 
باڵوکراوەکان نەبین. لەبەرئەوەى 
پارێزەرانى ئەم جۆرە سیستەمە کە 
دەزانن ڕۆژێک دادێت تەواوى 
سیستەمى چەوسێنەرو سەرکوتى 

هەروەک  باشوورى کوردستان 
لە دژیاندا  تەقانەوەى بورکانى لێدێت 

بەشۆڕش وڕاپەرینى گەنجان والوان 
و ئازادیخوازو یەکسانیخوازانى 

 .باشوورى کوردستان
ئەم کەلتوورو سونەتە کۆنەپەرست و 
دژەمرۆڤایەتییەى کە خەڵک شوین 
بزردەکەن یاخود بەنادیارى تیرۆری 

ساڵە گەشەى  ٢٦دەکەن بەدرێژایی 
پێدەدرێت لەژێرسایەى دەسەاڵت 
وسیستەمى خێاڵیەتى وحیزبایەتى 
کوردى دا. ئەگەرئەم دەسەاڵت و 
سیستمە بەرپرس نەبێت 
لەدۆزینەوەى تاوانباران 
وبەسزاگەیاندنیان ئەى کێ 

  بەرپرسە؟
لەگەل ڕاپەرینى خەڵکى  ١٠٠١لەساڵى 

باشوورى کوردستان حیزبەکانى 
بەرەى کوردستانى کەئێستاش 
بەشدارى حکومەت وپەرلەمانن 
لەژێرسایەى ئەوبەرەى 
کوردستانییەدا تااڵنى نەخۆشخانەو 
خوێندنگاو زانکۆ و بەنداوەکان 
وکارگە حکومییەکان دەستى پێکرد. 
بەرپرسەکان خۆیان کەرەستە 
گرانبەهاکانیان ئەودیوى ئێران 
وتورکیا و ئەوروپا دەکرد، دەسەاڵت 
لێرەوە بەفەسادى ودزى وگەندەڵى 

 .هەنگاوى نا کە هەتا ئێستا بەردەوامە

بزوتنەوەیەکى ١٠٠١لەساڵى  
جەماوەرى پەیامى مرۆڤدۆستى 
وئازادى و یەکسانى و بەرابەرى 

ووردە  هەڵگرتبوو ووردە 
لەگەشەکردن دابوو بەبێ ئەوەى 
دزى تااڵنى وگەندەڵى بکات، بەڵکو 
دەیویست بەکردارو نەک تەنها قسەو 
نوسین حیزبەکان وتەواوى کۆمەڵگا 
فێرى بەڕێوەبردنى دەسەاڵتى 
شورایى بکات کە دەسەاڵتى خودى 
خەڵکە لەگەڕەک وگوندو شارو 
شارۆچەکاندا. هەنگاو بەهەنگاو زۆر 
بەجوانى بەپشت بەستن بەخودى 
خەڵک خۆیى ئێدارەی کۆمەڵگە بکات، 
بەبێ دزى وتااڵنى وهەموو خەڵک 
بەشداربێت لەدەسەاڵت وپاشان 
چەسپاندنى ئازادى وبەرابەرى 
بەکردار هەنگاوى بۆدەندرا لەالیەن 
خودى خەڵکەوە کە بزوتنەوەى 
شوراکان بوون، بەاڵم بەرەى 
کوردستانى بەسەرکردایەتى یەکێتى 
وپارتى و حیزبەکانى بەشدار 
هێرشێکى زۆر دڕندانە کرایە 
سەربنکەو ناوەندەکانى شوراکان 
لەشارو شارۆچکەکان کە بەزەبرى 
هێزى چەکدار سەرجەم بنکەو 
بارەگاکانیان داخستن و تەنانەت 
چەندین هەڵسوڕاوى ڕابەرى 
بزوتنەوەى شورایی زیندانى دەکران 
وئەشکەنجەو ئازاردەدران ویاخود 
هەڕەشەى کوشتنیان لێ دەکرا، 
پاشان تیرۆر دەکران لێرەوە 
دەسەاڵت وسیستەمى حیزبى 

باشوورى  خێاڵیەتى وبنەماڵەیی 
کوردستان هەنگاوى نا 
بەرەوداخستنى دەرگاکانى گەشەى 
ئازادى و شارستانیەت، 
بەپێچەوانەوەشەوە دەرگاکانى 
گەشەى جەهالەت وخورافیات 

و دژە مرۆڤ بوون و  وتوندڕەوى 
 .کۆنەپەرستى کرانەوە

ساڵە لەژێر  ٢٦بەدرێژایى ئەم 
سایەى ئەم جۆرە سیستەمەدا 
بەچەندەها کەسایەتى سیاسى 
بەتواناو ڕۆژنامەنووسى بەتوانا 
وچاالکوانى مەدەنى ورۆشنبیرى 
بەتوانا ڕفێندران و شوێن بزرکران 
وتیرۆرکران وئەشکەنجەو ئازاردران 
لەزیندانە نادیارەکانى ئەم 
سیستەمەدا. ئەگەر تائێستا 
سەرجەمیان زیندووبونایەو 
لەژیاندامابانایە، ئازادبوونایە 
لەناوکۆمەڵگەدا باشترین وجوانترین 
بەرهەمیان بەدڵنییایەوە دەبوو، 
لەبەرئەوەى هیچیان دزو گەندەڵ 
نەبوون. بەپێچەوانەوە بەهۆى 
ڕەخنەکانیان وئاشکراکردنى گەندەڵى 
و دزى و باڵوکردنەوەى بیروباوەڕە 
مرۆڤایەتییەکانیانەوە تیرۆرکراون. 
هەربۆیە دانە دانەیان بەبێ جیاوازى 
هەتاهەتایە لەناو الپەڕەکانى مێژووی 
تێکۆشانى خەڵکى باشوورى 
کوردستاندا کە تێکۆشانیان کردووە 
بۆ بەدەستهێنانى ئازادى وبەرابەرى 

بەزیندوویی وگەشاوەیی دەمێننەوە 
 .خۆیان و بیروڕا جوانەکانیان

نەکەم ئەقڵ و نەمنداڵە بەڵکو 
ڕۆژنامەنووسێکى دیارى ناوچەى 
بیتوێن وپشدەر لەشارى هەولێر 
کەپایتەختى دەسەاڵت وسیستەمى 
حیزبى خێاڵیەتى باشوورى 
کوردستانە شوێن بزردەکرێت 

(ساڵە کەس نازانێت چى ١٣بۆماوەى )
 ٢٣٣٤لێ بەسەرهاتووە!! لەسالى 

ڕۆژنامەنووس)محمد حسن(
ئەشکەنەیى ناسراوبە)محمدسیاسى( 
خەڵکى شارى ڕانیە، لەشارى هەولێر 
شوێن بزرکراوە تائێستا کە 
ناوەڕاستى مانگى)کانوونى یەکەم()

بێسەروشوێنە  ٢٣١٤(ى ١٢
خانەوادەو کەسوکارى نازانن 
لەکوێیەو چارەنووسى )محمدسیاسى( 
چى لێ بەسەرهاتووە!! بەچەندین 
جار سەردانى الیەنە 
پەیوەندیدارەکانى حکومەتى هەرێمى 
باشوورى کوردستانیان کردووە 
هیچیان بۆنەکردوون کەهەواڵێکى 

 .دروستیان پێ بدەن
  لیل بارزانی، كچه پاریس خه

  ری پێشوو له نووس وبێژه روژنامه
  دوو ساڵه  زیاتر له NRT ناڵی كه

 . شوێن بزره
ناڵی  كه  رداربوونی له ستبه دوای ده  له

ی  وه هۆی گواستنه  ئێن ئارتی به
  ولێر، به بو هه  وه سڵیمانیه  ماڵیان له

  ی پاریس بارزانی له ی براكه گوته
  لەهەولێر له ئیسكان   یاندا له كه ماڵه
  وه ن ئوتومبێلێكی الندکروزه الیه

و تا ئێستا   بەئاشکرا رفێنراوه
کەلەماڵپەڕى هاوپشتى   سوراخی نیه.

 ٢٣١٤ى کانوونى یەکەمى ٠دا لە
 .باڵوکراوەتەوە

لەڕابردوودا لەبەردەم زانکۆ لەشارى 
هەولێر ڕۆژنامەنووس)سەردەشت 
عوسمان(نیان ڕفاند دوایى 
چەندڕۆژێک تەرمەکەیان بۆهێنانەوە 

 .تائێستا تاونباران سزا نەدراون
( چاالک ٢٣١٤ى دیسەمبەرى ٠لە )

وانى مەدەنى ئەسعد شاورى 
نیشتەجێى شارى رانیە لەشارى 
سلێمانى شوێن بزردەکرێت دوایی 
چەندڕۆژێک بەپێى لێدوانى 

ى ١٤خانەوادەکەى کەلەماڵپەڕى 
شوباتدا باڵوکراوەتەوە کە دژە 
تیرۆرى یەکێتى نیشتمانى کوردستان 
پەیوەندى پێوە کردوون کەژیانى 

 .ناوبراو لەالى ئەوان پارێزراوە
چاالکوانى مەدەنى تاکو ٢٣١٤-١٢-٦لە

زەردەشتى لەماڵەکەى خۆیدا لەالیەن 
ئاسایشى شارى دهۆکەوە 
دەستگیرکراوە تائێستا ئازاد نەکراوە. 
ئەگەر بێن باسى بزرکردن و و 
ونکردن وڕفاندنەکان و تیرۆرەکان 
وزیندانەکان و ئەشکەنجەدراوان 
بکەین بەسەدەها کەسن. ئەبێت 
هەموو ڕۆژەکانى ساڵ یادى 
دەستگیرکردن وزیندانیکردن 
وبزرکردن وڕفاندن وتیرۆرکراون 

 .بکەینەوە لەباشوورى کوردستان
ڕفاندن وشوێن بزرکردن و 
تیرۆرکردنى ڕۆژنامەنووسان و 
چاالوانانى مەدەنى و سیاسى بەشێکە 
لەتیرۆرى سیاسیى وتیرۆرى 
ئازادییە. مرۆڤێک کە تاوانبارە یاخود 
سەرپێچى یاساکانى سیستەمى 
دەسەاڵت دەکات پێویستە و یاساییە 
کە بانگهێشتنامەى دادگایى لەرێگاى 
پۆلیسەوە بۆبنێردرێت بۆئەوەى 
سەردانى بنکەى پۆلیس بکات بۆ 
لێکۆڵینەوە لەسەرى، بەاڵم ناڕەوایەو 
ناگونجێت لەگەڵ هیچ سیستەم 
ویاسایەکى مەدەنى وشارستانى دا 
کەناڕاستەخۆ یاخود ڕاستەخۆ 
لەالیەن هێزێکى چەکدارەوە 
بڕفێندرێت لێپرسینەوەى لەگەڵ 
بکرێت وپاش چەندڕۆژێک تەرمەکەى 
لەقەراغ جادەو شارەکان فڕێ بدرێت 
و سیناریۆ و چیرۆکێکى ئەفسانەیی 
لەسەرى باڵوبکەنەوە بۆ داپۆشینى 

 .گەورەیى تاوانەکە
ساڵ ٢٦پرسیارەکە لێرەدایە ئایا پاش

لەدەسەاڵت و سیستەمى بەڕێوەبردن 
لەباشوورى کوردستان ئەمە 
بەرهەمەکەیەتى؟ ئایا ئەى ڕۆڵ 
وکارى دادگاکانى هەرێمى کوردستان 
چییە؟ ئەى داواکاریى گشتى کاری 
چى یە؟ ئەگەر ئیش لەسەر ئەم 
دۆسییە نایاسایانە نەکات کە 

ساڵە گەنجان والوان ٢٦بەدرێژایى 
وسیاسى وڕۆژنامەنووس بە نادیارى 
دەڕفێندرێن وون دەکرێن وتیرۆر 
دەکرێن ئەى کەوایە بۆچى هەن؟! ئەم 
جۆرە سیستەمە لەسیستەمێکى 
خێاڵیەتى سەدەکانى ناوەڕاست 
دەچێت کە کێ هێزو سوپایی 
چەکدارى هەیە ئەو خاوەنى 

 .هەمووشتێکە لەکۆمەڵگەدا
لەژێرسایەى دەسەاڵت وسیستەمى 
سیکۆالرو ئازاد و شارستانیدا 
هەموومرۆڤەکان ئازادن بەبێ 

 .جیاوازى
دەسەاڵت ئەو کاتە بۆی هەیە دەست 
بخاتە نێو ئازادی مرۆڤ، کەکاتێك 
ئەو مرۆڤە دەیەوێت زیان بە مرۆڤ 
بوونى مرۆڤێکى تر بگەیەنێت واتە 
ماف وئازادی کەسێکی ترپێشێل 
بکات، لێرەدا بەپێى یاسا شارستانى... 

دەسەاڵت ئەو کاتە  ومەدەنییەکان 
مافی ئەوەی هەیە دەست لە.... 
ئازادی تاکە کەس وەربدات بەبێ 
ویستی ئەومرۆڤە، ئەمەش لەکاتێكدا 
کە ئازارو ئەشکەنجەى مرۆڤەکانى تر 
دەدات، بەمانایەکى تر ئەم کارەى 
دەسەاڵت بۆ قەدەغەکردنی ئازارو 
ئەشکەنجەدانى مرۆڤەکانى ترە 
لەالیەن مرۆڤەکەوە تەنیا ئەوکاتە 
بەپێى یاسا دەکرێت سنووری ئازادی 
تاك ببەزێندرێت. جگە لەمە بەهیچ 
جۆرێک هیچ کەس و هیچ الیەنێک 
بۆى نییە تەدەخول بکات لەژیان 
وگوزەرانى ئازادى مرۆڤەکان بەبێ 

 .جیاوازى

 رفاندن وتیرۆرکردن لەسایەى سیستەمى چەوسێنەردا
 نووسینی: عەبدولرحمن رەسوڵ
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لە سەرتاسەری جیهان و لە دنیای هەنوکەییدا 
واڵتگەلێک بونیان هەیە کە هەر ڕۆژە بە کەڵک 
وەرگرتنی ئەبزاری لە زۆرینەی ژنان و 

انەی یاسادانەران، پێگەی رڕوانگەی پیاوساال
ژن لە بوارەکانی سیاسی و ئابوری و 
کۆمەاڵیەتی بەرتەسک دەکەنەوە. راستی 
حاشاهەڵنەگرە ئایینەکان یەک لەدوای یەک دژ 

بە تایبەتی ژنانن.  بە ماف و ئازادی تاکەکان 
باس لە ئایێنەکان بکەین و  ئەگەر 

چاوخشاندنێکمان هەبێ بەسەر مێژووی پڕ لە 
تاوانیان بە دژی تاکەکان و هەموو 

لەوانەیە لە دوتوێی بابەتێکی ئاوادا  کۆمەڵگەکان
نەگونجێ، بۆیە دەچینە سەر پرسی سەرەکی و 
 ئامانجی ئەسڵیمان کە ئایینی دژە ژنی ئیسالمە.

ئەوەی ڕون و ئاشکرایە ئێمە لە جیهانی 
سەرمایەداری دا دەژین کە لە هەموو ئەبزارێک 
بۆ توندوتیژی بە دژی تاکەکان کەڵک 
وەردەگرێ، چونکە مانەوەی لەگرەوی مەودای 
چینایەتی و دوبەرەکی مرۆڤەکان و 
دەستەبەندیان بە پێی ڕەنگ، نەژاد، ئایین و 

بە  دایە، سەرمایەداری ساڵهای ساڵ  ڕەگەز
ئامانجەوە لەهەر ڕێگایەک کە بۆی لوابێ بۆ 
چەوساندنەوەو لە پەراوێز هێشتنەوەی نیوەی 
کۆمەڵگە واتە ژنان کەڵک وەردەگرێ، کە بۆ 
ئەم مەبەستەش ئەبزاری وەک پیاومەزنی و 
ئایینی بەکارهێناوە بە تایبەتی لەو واڵتانەی کە 
سیستمی حوکمڕانی ئیسالمی و دواکەوتوویان 
هەیە وەکو و واڵتانی عەڕەبی، عێراق، 
ئەفغانستان، ئێران و هتد.... و هەر ڕۆژە و بە 
دانان و پەسەندکردنی یاسای دژە ژن ڕواڵەتی 
دزێوی خۆی زیاتر دەردەخات و تەندروستی 
کۆمەڵگەکان دەخاتە مەترسیەوە. ئایینی ئیسالم 

لەبنەڕەتدا لەسەر ئەساسی هەاڵواردنی 
ڕەگەزی و وەالنان و بەرتەسک کردنەوەی 
پێگەی ژنان و ژێردەستەیی ئەو ڕەگەزەی 
کۆمەڵگە دامەزراوە. فرە هاوسەری، سیغە واتە 
لەشفرۆشی بە ئاشکرا بە پاساوی یاسایی، 
سەپاندنی حیجابی زۆرەملێ، سەرکوتی ژنان، 
ئاماژەیە بۆ ماهیەتی ئایینی ئیسالم دژ بە ژنان 
و مافەکانیان. لێرەدا پرسیارێک دێتە ئاراوە، چ 
پەیوەندیەک لەنێوان حکومەت و ئایینی دژە 
ژنی ئیسالم بوونی هەیە؟ سیاسەتی دژە ژنی 
واڵتانی ئیسالمی ڕاستەوخۆ سەرچاوەگرتوو 
لە ئایینی دژە مرۆڤی ئیسالمە. بێگومان مێژوی 
پیاومەزنی لە کۆمەڵگە ئیسالمیەکان و 
پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان کە پێگەی بااڵدەست 
بوونی پیاوان و ژێردەستەیی ژن نیشان دەدات 
لەهەر ئامرازێک بۆ گوشار بۆسەر ژنان کەڵک 
وەردەگرێ. ئەم هەڵسوکەوتە پیاوساالرانەیە لە 
کۆمەڵگە ئیسالمیەکاندا تێکەڵ بە بیرۆکەی 
ئایینی و قوڕعان بووەو لەناو ڕوح و مێشکی 

کە بۆتە  تاکەکان پیچمی گرتووە. ئایینێک 
سەرچاوەی ڕاستەوخۆی یاسا و سیاسەت و 
کلتوور و هەاڵواردن و هەڵسوکەوتی دژە ژن 

  .لەو کۆمەڵگەیانەدا
ساڵەهایە ئیدۆلۆژی و بیرۆکەی ئیسالمی لە 
کۆمەڵگە دواکەوتووەکان و هەاڵواردنی بە 
ئاشکرای ڕەگەزی و پەیامی توندوتیژئامێزی 
ئەو ئایینە دەرخواردی خەڵک دەدرێتەوە و 
هەر ڕۆژە بە دانان و گەاڵڵەکردن و پەسەند 
کردنی یاسای دژە ژن ڕواڵەتی دزێوی زیاتر 
دەردەخات. لە نوێترینی ئەو یاسا دژە 
مرۆڤایەتیانە دەتوانین ئاماژە بە پەسندکردنی 
گەاڵڵەی دەستدرێژی بە ئاشکرا بۆ سەر منااڵن 
و یاسایکردنی ئەو تاوانە لە ژێر 

لە واڵتی عێراق یاسای  زەواجدا بکەین.  ناوی 
نوێی کە بە پێی ئەو یاسایە مناالن لە تەمەنی 
نۆ ساڵی دەتوانن زەواج بکەن لە حاڵی 
پەسندکردن دایە. یاسایەک کە سەرچاوەگرتوو 
لە ئایینی ئیسالمە و دەستدرێژی بۆ سەر ژنان 

  بە ڕەوا دەزانێ.
نۆ  یاسایەکی دژە مرۆڤی کە جەستەی کچانی 

سااڵن دەکاتە ئامرازی سیکسی لە واقیعدا 
دەستدرێژیەکی ئاشکرای سیکسییە. یاسایەک 
کە سەرچاوگرتوو لە ئایینی دژە ژنی ئیسالمیە 
و ڕەوایی بە توندوتیژی جنسی دەداو 
مەشروعیەت بە تاوان دەبەخشێ. لە واڵتێکدا 

کە یاسای ئیسالمی زاڵە و بیرۆکەی 
دوکەوتوانە بەردەوام بەرهەم دەهێندرێ و 
نابێ چاوەڕوانی بارودۆخی لەوە باشتر بین. 

بە ژن لە  ڕوانگەی سەرەکی ئیسالم نیسبەت 
ڕاستای حاکمیەتی پیاوساالری لە هەموو 
بوارەکانی کۆمەڵگەدایە و دەبێ هەموو 
موناسباتی کۆمەڵگە و سیستم لەسەر ئەو 
ئەساسە دابمەزرێ. یاساکانی ئاینی ئیسالم لە 
قورعانەوە وەرگیراوە، قوڕعانێک کە پێداگری 
لەسەر فرە ژنی دەکات و تاوان و قەتڵ و 

ژنانی کۆیلەی   جینایەت دەکاتە بەشی ژنان،
سەردەمی پەیامبەر کە بە موڵکی محەمەد  
دادەنران، باشترین نموونەی رەوایەتی دان بوو 

 بە کۆیلەتی و دەستدرێژی سیکسی.  
مەترسیدارترن و بەرباڵوترین جۆری 
توندوتیژی بە دژی ژنان توندوتیژی دەوڵەتی 
سەرچاوەگرتوو لە شەریعەت قورعان و 
حەدیس ە، کە لە یاسای دژی مرۆڤیدا خۆی 
دەبینێتەوە و دواتر لە ڕێگەی پەروەدەی 
ناتەندروست و بە هەموو جۆر ئەبزارەو 
دەگوازرێتەوە بۆ ناو خەڵک و پەیوەندیە 
کۆمەاڵیەتیەکان دەخاتە ژێر هەیمەنەی خۆیەوە. 
توندوتیژیەک کە ساڵهایە لە الیەن سیستمە 
دواکەوتوو و دیکتاتۆڕەکان بە دژی ژنان ڕەوا 

واڵتی عێڕاق تەنیا واڵتێک نییە کە بە  دەکرێ. 
دانان و پەسندکردنی گەاڵڵەی لەو جۆرە ژنان 
دەکاتە ئامانجی خۆی. ڕووداوەکانی سااڵنی 
رابردوو کە بە بەهار عەڕەبی ناسرابوون و 

هەروەها   بوونە خەزانی هیواکانی ژنان. 
بارودۆخی ژنان لە واڵتانی سوریە و جینایەت 
و دەستدرێژیەکانی داعش بە تایبەتی 
لەبارودۆخی هەنووکەیی دا بەڵگەیە بۆ 
پێداچونەوە بەسەر ئەو کۆمەڵگایانە بەر لە 
ئیسالم و دوای سەقامگیری ئەو دینە دژە 

 مرۆڤە، 
بە گشتی ئەگەر بمانهەوێ ئەنگوست بخەینە 
سەر ئەو یاسا دژە مرۆڤیە و بە وردبینیەوە 

بەو ئاکامە دەگەین  ڕۆبچینە ناوەرۆکەکەیەوە، 
لە واڵتێکی وەکو و عێراق کە ئایین بە بەشێک 
لە دەستوری کاری خۆی ئەزانێ و هەموو 
پەیوەندییە کۆمەاڵیەتی و سیاسیەکان بە 
ئیسالم و ڕوانگەی خوڕافە دەلکێنێ، ئایینێک کە 
دامەزرێنەر و بنیاتنەرەکەی واتە محەمەدی 

بە ئاشکرا و لە کاتی  کەکوڕی عەبدواڵ 
حوکمڕانیەکەیدا لە ژێر ناوی زەواج 

دەستدرێژی بە ئاشکرای کردۆتە سەر 
عایشەی تەمەن نۆ سااڵنی کچی 

ناتوانین چاوەڕوانی پەسندکردنی  ئەبوبەکر،
گەاڵڵەی مرۆڤپەروەر بین لێیان. سیستم و 
دەسەاڵتی عێراق بە ئامانجەوە و پالنی لە 
پێشدا داڕێژراو، کۆمەڵگە و تاکەکان لە 
دوکەوتووییدا دەهێڵێتەوەو بەردەوام بانگەشە 
بۆ بیروهزری دواکەوتوانە و پیاوساالرانە 
دەکات و لە هەموو ئامرازێک بۆ سەپاندنی 
هێژمۆنی ئایینی دژە مرۆڤی ئیسالم کەڵک 
وەردەگرێ، چونکە مانەوەی لە گرەوی ئەم 

 .بارودۆخەدایە
ئیسالم لەمپەرێکی مێژوییە و بۆتە هۆی 
وەستانی کۆمەڵگە. ژن بە پێچەوانەی 
ناوەرۆکی دوگماتیکی ئیسالم بەردەوام لە 
حاڵی گەشەو پێشکەوتن و گەیشتن بە ماف و 
ئازادیەکانی دایە. وەک نمونە دەتوانین باس لە 
ژنانی کوبانی بکەین کە لە سەنگەری پێشەوی 
خەبات بە دژی داعش، راوەستان و بە 
پێداگری و خەباتی خۆشیان یاسای یەکسانی 
ژن و پیاویان، کردە سەنەدێکی گرنگ و 
دەستکەوتێکی پڕبایەخ، وە توانیان بەدژی 
هەناسەی ئیسالم و گروپێکی توندڕەو و 

بەڕێوەبەریی ڕاستەقینەی  تیرۆریست کە 
ئەحکامی ئیسالمە بوەستنەوە. ژن لە ڕوانگەی 
ئیسالمەوە تەنیا جنسیەت و ئەبزاری 
دامرکاندنەوەی هەستی شەهوەت و 
هەوەسپەرەستی پیاوە. بۆیە پێویستە ژنان و 
پیاوانی ئازادیخوز و یەکسانیخواز لەبەرامبەر 
پەسندکردنی گەاڵڵەی لەو جۆرە بێ دەنگ 
نەبن، چونکە بە پێجەوانەی یاساکە کە باس 
لەوە دەکات ئەم پرسە پرسێکی شەرعی و 
تاکەکەسیە و بە ئامانجەوە خۆی بێبەری دەکا 

ئەوە نە تەنیا پرسێکی  لەتاوانەکە، دەبێ بڵین
تاکەکەسی نییە بەڵکو و دەستدرێژی بە 
ئاشکرای دەوڵەتییە لەڕێگای بەدەستەوەگرتنی 

لەو  ئایینی ئیسالمەوە بۆسەر مندااڵن کە 
واڵتەو لە ڕێگای پەسندکردنی ئەو گەاڵڵە دژە 
مڕۆڤیانە هەوڵی ڕەواییدان بە جینایەت و تاوان 
دەدرێ و دەبێ هەموو مرۆڤێکی ئازادیخواز و 

بەرامبەریدا  ویژدان زیندو لە
دەستدرێژی سیکسی لە ژێر ناوی   ڕابوەستێ.

ساڵی،  ٠بە فەرمی ناسینی زەواج بۆ تەمەنی 
بەراستی جینۆسایدێکی ئاشکرای ئیسالم و 

 دەوڵەتە بۆ  سەر منااڵن.

 دەوڵەت بۆ سەر منااڵن، جینوسایدە! و دەستدرێژی ئیسالم 
 نووسینی: هەتاو عەبدواڵهی

هەرجۆرە ئازاردانێکی منااڵن  لە خێزان و قوتابخانەو دامەزراوەکانی خوێندن و 
 لە ئاستی کۆمەڵگە بەگشتی پێو ستە قەدەغە بکرێت!

بەد کەڵک وەرگرتنی جنسیی لە منااڵن تاوانێکی قورسی جەنا یەو دەبێ  
 تاوانبارانی سزای توندی  اسا ی بدرێن!
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ئایا حزبەکان راستگۆن لەگەڵ 
هاواڵتیانی هەرێمی کوردستاندا، بۆ 

 چارەسەری کێشەکانی هەرێم؟
ئەگەر بەگوێرەی بانگەوازو بانگەشەو 
پەیام و دروشمەکانی حزبەکان بوایە، 
ئێستا کۆمەڵگەی کوردستان دەبوو 
بەهەشتی ئەم سەرزەمینە... بەاڵم 
نەبوو بە بەهەشت، بوو بەیەکێک لە 
دۆزەخەکانی ئەم هەسارەی زەوییە. 
ئەمەش ناراستگۆیی ئەو حزبانە و 

ناکۆکی بانگەشەکانی ئەم حزبانە 
لەگەڵ پراکتیک و کرداریان بە 

 ڕۆشنترین شێوە دەردەخات.
ئەگەر حزب و رێکخراوەی سیاسی 
لەناو خانەوادەی بۆرژوازیدا، 
هەمیشە نوێنەری بۆرژوازی و 
چینەحاکمەکانن و بۆیە هەن و کار 
دەکەن تا بەرگری لە سیستەمی 
ئابوری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی باو 
بکەن، بەرگری لە کۆمپانیا 
قازانجپەرست و چەوسێنەرەکان 
بکەن... ئەوا لە کوردستاندا حزبەکانی 
بۆرژوازی کورد نەک هەر بەرگری 
لەو سیستەم و دەسەاڵتە تااڵنچی و 
ئابورییە باوە دەکات کەهەیە، بەڵکو 
خۆیان کۆمپانیاو سامان و تااڵنچیین. 
حزبەکانی کوردستان، سەرانی 
حزبەکان، ئەندامانی سەرکردایەتی و 
سەرانی حزبیان لە حكومەت و 
پەرلەمان!!دا، بەشێکن لە تااڵنی، 
بەشن لە کۆمپانیا، بەشن لە 
بازرگانی، بەشێکن لە هەموو پرۆژە 
ئابوری و بازرگانی و 
پیشەسازییەکان... بەشن لە 
داگیرکردنی سامانی سەر زەویی و 
ژێر زەوی، بەشن لە لوشدان و 
حەپەلوشکردنی داهاتەکانی 
کوردستان و گیرفان بڕی کرێکاران 

 و کارمەندان و نەدارانی کۆمەڵگە. 
ئەگەر ئەحزاب و رێکخراوی سیاسی 
لەدنیادا، لەپاڵ پارێزگاری لە 
سیستەمی سیاسی و بەرگری کردن 
لە نیزامی چینایەتی و کۆمپانیا و 

خاوەن داراو دەوڵەمەندەکان، ناچارن 
بەشێک لە داهات و سامانی 
داگیرکراو بۆ هاواڵتیان لە موچەو 
خزمەتگوزارییەکان، بدەن 
بەهاواڵتیان. ئەو حزب و ڕێکخراوانە 
ناچارن بەشێک لە مافە فەردی و 
مەدەنیەکان، رادەستی کۆمەڵگە بکەن، 
بەاڵم لە کوردستاندا، حزبەکانی 
کوردستان هەم دەسەاڵتی سیاسیان 
قۆرغ کردووە، هەم تااڵنی ئاشکرا 

دەکەن و هەموو داهات و سامانیان 
دەستبەسەردا گرتووە، کەچی ئامادە 
نین بەشێکی زۆر کەم لەو سامان و 
داهاتە بدەن بە خەڵکی کرێکارو 
کارمەندو هاواڵتیان. ئامادەنین 
سەرەتاییترین خزمەتگوزاری وەکو 
ئاو کارەبا، نەوت و سوتەمەنی، دابین 
بکەن... ئامادەنین ئازادی و النی 
کەمی مافە فەردی و مەدەنی و 
سەرەتاییەکان، بە فەرمی بناسن و 

 بەرگری لێ بکەن.
درۆزنێتی ئەم حزبانەی بزوتنەوەی 
کوردایەتی، بێکۆتا و  شەرم 
هەڵنەگرە. ئەگەر بە گوێرەی بەڵینی 
کاتی هەڵبژاردنەکانی کوردستان 
بوایە، هەموو بیرمانە بانگەشەکانیان 

 ٣٣٣تا رادەی برینەوەی بری 
دۆالری بۆ هەرخێزانێک، هەڵکشا. 
بانگەوازیان بۆ زامنکردنی هەلی کارو 
داهاتی پێویستی هاواڵتیان مێشکی 
هەمووانی برد. باسی ئازادی و 
دابینکردنی خزمەتگوزارییەکان، لە 
ئاو و کارەباو سوتەمەنی و 
مەسەلەی ماف و برەودان بە 
خوێندن و پەروەردە، پێشخستنی 
تەندروستی، تا دەگات بە برینەوەی 
موچە بۆ کابانی ماڵ!! و 
بەرینکردنەوەی ئازادییەکان و 
بەرگری لە مافی منااڵن و ژنان و 
دابینکردنی یاساو ریسای 
بەریگریکەر لە ژنان و تا دەگاتە 
بانگەشەی عەدالەتی کۆمەاڵیەتی... 
زامنکردنی ئایندەیەکی باش بۆ 

هەلومەرجی سیاسی و داهاتووی 
کوردستان... ئەو ریزە لەو 
بانگەشەنانەن کە لەبیر خەڵکی 

 کوردستان نەچونەتەوە.
ئەمرۆ بەدوای شکستی کابینەیەکی 
تری حکومەتدا!! بەدوای فەشەلی 
برگەیەکی تری دەسەاڵتدارێتی، وە 

ئۆکتۆبەردا، کە تەواوی  ١٦بەدوای 
دۆخی سیاسی و ئابوری و 
ریزبەندی حزبەکانی لینگەوقوچ 

کردەوە، حزبەکانی کوردستان 
هەریەکەیان بەجۆرێک و بە هێنانە 
ئارای پاکیج و پرۆژەی جیاجیا، 
بانگەشەی تێپەراندنی ئەم دۆخە 
دەکەن و جەنگ بۆ بەشداری لە 
دەسەاڵتدارێتی داهاتوودا بە کردەوە 
دەستی پێکردووە. چ بە پیکهێنانی 
حکومەتی کاتی و یان 
بچوککردنەوەی ئاڵوگۆر لە 
پۆستەکان، یان دوبارە دەستبردنەوە 

 بۆ هەڵبژاردنەکان.
ئەوەی لەناو بانگەشەی حزبەکاندا بۆ 
تێپەراندنی ئەم دۆخەی کەهەیە، 
لەالیەکەوە نۆژەنکردنەوەی درۆ و 
کەڵەك بازییە، لەپەیوەند بە ویست و 
خواستەکانی خەڵکی کوردستانەوە و 
پێداگرییە لەسەر پۆست و بەشی 
حزبیان و بەرگرییە لەو سیستەمەی 
کە هەموویان لەپەیوەند بە دزی و 
تااڵنکردنی داهاتی خەڵکی 

 کوردستانەوە تیایدا هاوبەشن. 
گرفتەکانی خەڵکی کوردستان و 
گرفتی حزبەکانیش، لەیەک جیاواز و 
تەنانەت دژ بەیەکن... بۆ خەڵکی 
کوردستان گرفتی نان... بەمانای 
موچە و داهات و خزمەتگوزاریی و 
ئاو و کارەباو بیمە بێکاری و 
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی و 
باشکردنی سیستەمی خوێندن و 
پەروەردە و  ژیانێکی شیاوی 
سەردەمی و ئینسانییە... ئازادیییە 
بەمانای زامن بوونی ئازادی سیاسی 
و رۆژنامەگەری، ئازادی بەیان و 

رادەربرین و کۆبونەوەو مانگرتن و 
خۆپیشاندان، و چاپەمەنی و... 

سەربەخۆییە، بە مانای 
بەهرەبەردابوون لە قەوارەیەکی 
سەربەخۆی دەوڵەتی دانپیانراوی 
نێودەوڵەتی و بەفەرمی ناسراو و 
بوونی یاساو زامن بوونی مافە 

 فەردی و مەدەنیەکانە.
هێندەی بە حزبەکانیش دەگەرێتەوە، 
گرفتەکانیان، لەناوچەکەدا پەیمان 

نوێکردنەوەیە بۆ واڵتانی 
کۆنەپەرستی ناوچەکەو گوێرایەڵ 
بوونیانە بەو قوتبانەی بێ ئەوان 
هەناسەی سیاسی نادەن و 
سەرەرۆیی لە خۆشخزمەتیان بۆیان 
نیشان نادەن. کێشەیان لەگەڵ 
بەغدایە بۆ موچەو داهات و پۆست و 
هاوبەشی سیاسی...و ئاسیکردنەوەی 
پەیوەندییەکانیانە بە زۆر کەمتر لە 

ئۆکتۆبەر... لە کوردستان  ١٦پیش 
کێشەیان لەگەڵ یەکترییە بۆ پشکی 
زۆرترو داهاتی مۆڵتر و 
لێنەپرسینەوە و درێژەدانە بەو 

 ساڵە دریژەی هەیە. ٢٤دۆخەی 
کەواتە خەڵکی کوردستان لە بەرێکدا 
و حزبەکانی بۆرژوازی کوردستان لە 
بەرێکی تر و دژ بەیەک وەستاون... 
تێکرماندنی ئەم هاوکیشە نابەرابەرە، 
بە گۆرینی هاوسەنگی هێز لە نێوان 
بەرە و بزوتنەوەی جەماوەری 
خەڵکی کوردستان لەگەڵ ئەو 
حزبانەو دەسەاڵتی سیاسیدا، دەتوانێ 
ئاڵوگۆری بەرجەستە بەدوای خۆیدا 

 بهێنێت...
باس لە راستگۆیی حزبەکان بۆ 
چارەسەری دۆخی هەرێم، هەرگیز 
بەمانای چارەسەرکردنی دۆخی 
دۆزەخ ئاسای خەڵکی کوردستان 
نییە... باسی گێرانەوەی ماڵی دزراوی 

ساڵەی هاواڵتیانی کوردستان لە  ٢٤
دەسەاڵت و داهات و ئازادی و 
مافەکانیان نییە... باسی خۆ 
ئامادەکردنە بۆ گەرانەوە بۆ بەغداو 

ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانیان و 
ئامادەییە بۆ بەرگری لە سیستەم و 
دەسەاڵتی تااڵنچی بۆرژوازی کورد 
و لەبەرامبەر بە خرۆشان و 

 جموجۆڵی نارەزایەتی جەماوەری.
بۆژوازی کورد و دەسەاڵتەکەی، وە 
سەرجەم خانەوادەی بۆرژوازی 
کورد  بەدەسەاڵت و ئۆپۆزیسێۆنەوە  
  بە قەومی و ئیسالمیەوە ، بەرپرسی 
دۆخی ئیستای کوردستان و 

ساڵەی  ٢٤بەرپرسی کارنامەی 
رابردوشن. وە چاوەروانی لەوەی 
هیچ کام لەو حزب و رێکخراوە 
سیاسیانە بە دەنگە تازە 
سەرهەڵدراوەکانی پرۆ 
ئەمریکایشەوە.. بۆئەوەی خزمەتێک 
بەخەڵکی کوردستان بکەن یان 
بەرگری لە ویست و خواستێکی رەوا 

 بکەن... چاوەروانییەکی بێهودەیە.
تەنانەی چاوەروانی لەوەی ئەوانە 
بتوانن چاکسازیی بکەن، دیسان 
چاوەروانیەکی ناحسابییە. هەرچەشنە 
چاکسازییەک گورزی کوشندە لە 
جەستەی خۆیان دەدات... و هێزگەلی 
دزو تااڵنچی، خۆشخزمەت و 
کۆنەپەرست، بەش بوون لە کۆمپانیا، 
راهاتوو بە ژیان کردن لەسەر دزین 
و لوشدانی داهات و سامانی خەڵکی 
کوردستان... خوڵقێنەری 
بەیاساییکردنی دزو تااڵنی خۆیانن، 
بۆیە ناتوانن ببنە رزگارکرنی 

 کۆمەڵگە لەدەست دزی و تااڵنی.
ئەو دەسەاڵت و حزبانە، ژیانیان 
بەندە بە هەلومەرجی نەخوازروای 
کوردستانەوە... ئەگەر دەسەاڵتیان 
وەالنرا، دزیان، حکومەت و 
پەرلەمانیان... وەکو کۆمپانیای 
لوشدانی داهات، لەدەست دەدەن. 
بۆیە بەهەموو شیوەیەک بەرگری لە 
دۆخی ئیستا دەکەن. کۆتایی هێنانیش 
بەو حزبانەو دەسەاڵتە، بە خەباتی 
مەدەنی و جەماوەری، بێ چەک 
ناکرێت. راپەرینی جەماوەری پشت 
بەستوو بەهێزی رێکخراوی چەکدار، 
مەرجێکی سەرەکی رزگارکردنی 
کوردستانە لەدەست مافیاکانی 
دەسەاڵت و تااڵنی ئەو حزب و 
نۆکەرانەی واڵتانی ناوچەکە... دەبێ 
بۆ ئەو نەبەردە ئامادەکاری 

 هەمەالیەنەو پێویست بکرێت. 
  

بە رنامەیەکی هەفتانەی کەناڵی ئێن ئارتی یە، کە هەرجارە بابەتێک هەڵدەبژێرێت و بەرنامەی دووجار بیر بکەرەوە 
چەند کەسێک بانگهێشتی بەرنامەکە دەکەن... دیارە زۆر دەگمەن کەسانی چەپ و کۆمۆنیست، یان بێالیەن لەم 
بەرنامەیدا بەشداری دەکەن... بۆ پرکردنەوەی ئەو بۆشاییە، ئێمە لەهەر ژمارەیەکی بۆ پێشەوەدا، بەشداری 

 یەکێک لە تەوەرە گرنگەکانی بەرنامەکە دەکەین... تا کۆمەڵگا بە بۆچوون و دیدی تر ئاشنا بکەین...
   ٢/٢١/٤//٧لەم ژمارەیەدا وەاڵمی ئەم پرسەی خوارەوە دەدەینەوە، تەوەرەی  

 ئایا حزبەکان راستگۆن لەگەڵ هاواڵتیانی هەرێمی کوردستاندا، بۆ چارەسەری کێشەکانی هەرێم؟ 

 ئەم گۆشەیە عەبدواڵ مەحمود دەینووسێت

بۆژوازی کورد و دەسەاڵتەکەی، وە سەرجەم خانەوادەی بۆرژوازی کورد" بەدەسەاڵت و ئۆپۆزیسێۆنەوە" " بە 
ساڵەی رابردوشن. وە  ٢٤قەومی و ئیسالمیەوە"، بەرپرسی دۆخی ئیستای کوردستان و بەرپرسی کارنامەی 

چاوەروانی لەوەی هیچ کام لەو حزب و رێکخراوە سیاسیانە بە دەنگە تازە سەرهەڵدراوەکانی پرۆ 
ئەمریکایشەوە.. بۆ ئەوەی خزمەتێک بەخەڵکی کوردستان بکەن یان بەرگری لە ویست و خواستێکی رەوا 

 بکەن... چاوەروانییەکی بێهودەیە.
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جیهانی و   مافه  وه خواره  الی  ی م خااڵنه ئه
. هیچ یاسا،  ئینسانه  كانی گره ڵنه حاشاهه
و  ڵگە نابێت ماف كۆمه  و ڕێوشوێنێكی ت سیاسه

پێشل بكات. نابێت   یه یاننامه م به ئه  كانی نده به
هیچ  ڵگە له كۆمه  شێكی سێك یان به هیچ كه

  یه نامه ڵگه م به نێو ئه  كانی مافه  كێك له یه
و  ت وڵه بكرێت. ده  اڵوارده حروم یان هه مه

  ریانه سه ڵگە له كۆمه  بردنی ڕێوه به  كانی ئۆرگانه
  یه یاننامه م به ئه  كانی نده و به ماف  دیهاتنی وه كه

 .ن زامن بكه
  بێ . ده ئینسانه  تاییترین مافی ره ژیان سه -١2
  رجۆره هه  كان له ئینسانه  و گیانی ش له
 .ك پارێزراوبێت ستدرێژییه ده
  . كاری یه غه ده ئینسان قه  ی وه وساندنه چه ٢2
  ئینسانه  ی وه وساندنه چه  ی بناغه ، كه كرێ به
و   خسیری یه  ر جۆره هه  مڕۆدا، وه ئه  دنیای له

و  رگێكدا بێت ر به هه ك له و بێگارییه  تی كۆیالیه
 . یه غه ده بێت قه  وه كه ر بیانوویه هه به
.  ئینسانه  ی رانه و داهێنه  ئازادانه  كار چاالكی ٠2

  توانای كه  یه هه  ی وه ئه  سێك مافی موو كه هه
  خۆی  لی مه و عه  فیكری  ی رانه داهێنه

 .ڕ گه و بیخاته پێبدات ره په
  رچاوگرتنی به له  بێ سێك به موو كه هه ٧2

  مهێناندا بۆی رهه به  ی پرۆسه و له ئه  وری ده
  وییانه عنه و مه  ماددی  ته و نیعمه له  یه هه
موو  . هه یه ڵگەدا هه كۆمه  له ند بێت كه رمه هه به

ند  مه هره بۆ به  یه كسانیان هه یه  كان مافی ئینسانه
  له كه  ی وییانه عنه و مه  ماددی  ته و نیعمه بوون له

 . یه ڵگەدا هه كۆمه
ند بوون  مه هره به  كان مافی موو ئینسانه هه ٣2
تیان  منیه و ئه پشوو، ڕابواردن، ئاسایش  كاتی له

  له كه  یه هه  سێك مافی موو كه . هه یه هه
  ژیانێكی  كانی پێویستییه و له گونجاو  ی والنه خانه

  مه رده م سه ئه  ڵگەی كۆمه  نۆرماڵی
 .ندبێت مه هره به
ر،  وه خته به  ژیانێكی  موو منداڵێك مافی هه ٦2

  . زامنكردنی یه هه  ی رانه و داهێنه  ئاسووده
ر مناڵێك،  هه  ریی وه خته و به  رانی خۆشگوزه

  ستۆی ئه ، له ی كه خێزانه  زعی وه ر له ده به
  بێ الوان ده و تازه موو منااڵن . هه ڵگەیه كۆمه

و   رانی خۆشگوزه  كی چونیه  ستانداردێكی له
رزترین ئاستدا،  به ، له ماددی  ی شه گه  ئیمكاناتی

 .ندبن مه هره به
  رت، ئازاده یدوشه قه  بێ سێك، به موو كه هه ٤2
  ئازاده  بێت، وه هه  ڕێكی ر بیروباوه هه كه  ی وه له
نووسین،   ی شێوه به  ی ڕه م بیروباوه ئه كه  ی وه له

،  دیكه  كی یه ر شێوه ، یان هه ری ، هونه هی فه شه
،  معی جه سته بێت یان ده  ردی فه  ی شێوه چ به

و  موو شتێك هه  گرتن له خنه رببڕێت. ڕه ده
و   خالقی و ئه  ، كلتوری سیاسی  نه موو الیه هه

  تی زایه ها ناڕه روه ڵگا، هه كۆمه  كانی ئایدۆلۆژییه
بێت یان   ردی فه  ی شێوه و مانگرتن به ربڕین ده
.  سێكه موو كه هه  رتی یدوشه قه بێ  مافی  ڵ كۆمه به
و  ر حیزب توانێت هه سێك ده موو كه هه

م  ناو ئه  یان بچێته  ڕێكخراوێك پێك بهێنێت وه
 . وه زراوانه دامه

  تی خۆیه  موو ئینسانێك مافی هه ١2
  رجۆره بێت. هه هه  تی خسییه و شه ت حورمه كه

كان  ئینسانه ك به تیه حورمه و بێ تباركردن تۆمه

كردنێك بۆ  شه بانگه  رجۆره . هه یه غه ده قه
  رزكردنی به ماشاكردن یان پایه  سووك ته به

و جنسێك  ژادێك ومێك، نه ك، قه یه وه ته دینێك، نه
 . یه غه ده قه
ڕ  بیروباوه  پاندنی و سه ڕ بیروباوه  پشکنینی ٠2

  ی وه له  سێك ئازاده موو كه . هه یه غه ده قه
  خۆی  كانی ڕه و بیروباوه بۆچوون كه

و   ڵكی خه  هاندانێكی  رجۆره نێت. هه یه گه ڕانه
  ی ئازادانه  ربڕینی ده  دژی كردنێك له شه ڕه هه

 . یه غه ده كان قه سه كه  بۆچوونی
وام  رده وبه  وخۆ ڕاسته  شداریكردنی به ١٣2
.  سێكه موو كه هه  حوكمڕانیدا مافی  ی له سه مه له
  كانی زراوه و دامه كان تیه وڵه زگا ده و ده رپرس به
  وه ره سه ر له كان هه كاروباره  بردنی ڕێوه به

  ڵكی خه  ستی ده  ڵبژێردراوی هه  بێ ده  وه تاخواره
موو  هه  النانی و وه ڵبژاردن هه  مافی  ڵكی بن. خه

  یه و ئیدارییان هه  سیاسی  و پۆستێكی رپرس به
  مافی له  ساڵ وره گه  سانی موو كه واڵتدا. هه له
یان  وه ئه  و مافی ندن مه هره به  گشتی  نگدانی ده
  و ئۆرگانێكی زگا ر ده خۆیان بۆ هه كه  یه هه

و  ر پۆست هه  ستی ده یان گرتنه وه  تی رایه نوێنه

 .ڵبژێرن ك هه یه پله
  بردنی ڕێوه به  كانی و ئۆرگانه ت وڵه دە ١١2

خۆ هیچ  جیاجیاكان، خۆبه  پرسه كاروبار یان به
ك تاك یان  ڵكیدا، چ وه ر خه رامبه به مافێكیان له

  ڵكی خه كه  ی وه ر ئه گه ، مه نییه  ڵ ك كۆمه وه
 .وان دابێت یان به م مافه ئه  ڕاشكاوانه

ڵگە  كۆمه  بردنی ڕێوه به  و نیزامی ت وڵه ده ١٢2
  ومی قه  یره و غه  دینی  یره غه  واوی ته به  بێ ده

  ت به وڵه ده  تیدانێكی یارمه  رجۆره بێت. هه
  خشینی ر دینێك یان به هه  ی وه باڵوبوونه

،  دینی  كی یه رچاوه ڕۆك یان سه ناوه  رجۆره هه
.  یه غه ده یاساكان قه به  یی وه ته ، یان نه ومی قه
وم یان  كردنێك بۆ دین، قه ئاماژه  رجۆره هه
یان  یاساكاندا وه كان له تاكه  ی وه ته نه
ست  یوه په  كانی و ئیداریه  یی ناسنامه  نامه ڵگه به له
 . یه غه ده قه  وه وانه به

یدو  هیچ قه  بێ ، به دینی دیندار بوون یان بێ ١٠2
و   رده روه و په ت وڵه ده . دین له رتێك ئازاده شه

و   فیزیكی  گوشارێكی  رجۆره . هه فێركردن جیایه
.  یه غه ده دین قه  بۆ قبووڵكردنی  فسی نه
  ی له سه دین مه  بژاردنی ڵنه ڵبژاردن یان هه هه

  بێ الوان ده و تازه . منااڵن سااڵنه وره گه
  كی ستدرێژیه ده  رجۆره هه پارێزراوبن له

كان.  دینیه  زراوه و دامه دین  وی عنه و مه  ماددی
بۆ ناو   ساڵ وره گه  یره غه  سانی كه  ڕاكێشانی

كان  دینیه  و شوێنه سم و ڕێوڕه  دینی  گروپه
  حكامه كان، ئه دینیه  وانه  ی وه . وتنه یه غه ده قه

كان  له سه مه  دینی  ی وه یان لێكدانه كان وه دینیه
 . یه غه ده كاندا قه علیمیه ته  زراوه و دامه خوێندنگا له

  زمانی  وه ،  سمی ڕه  دینی  دیاریكردنی ١٧2
 . یه غه ده ، قه ئیجباری  سمیی ڕه
و   موو تاكێكه هه  ، مافی ش ساغیی له ١٣2
موو  هه  له كه  یه هه  ی وه ئه  سێك مافی ركه هه

  مڕۆ بۆ پاراستنی ئه  ڵگەی كۆمه  كانی ئیمكاناته
و  ندبێت مه هره كان به خۆشیه و نه زیان خۆی له

  بواری ڵگە له كۆمه  ئیمكاناتی سود له
 .ربگرێت ردا وه سه و چاره  ندروستی ته

و  پاك  كی یه ژینگه  ند بوون له مه هره به ١٦2
 . موو ئینسانێكه هه  مافی  ئاسووده

  مافی  تی اڵیه كۆمه  و ژیانی اڵوبوون تێكه ١٤2
و   جیاكاری  رجۆره . هه موو ئینسانێكه هه
  ی ژینگه كان له تاكه  حرومكردنێكی مه

  ڵ گه ڵبوون له تێكه  تی رفه و ده  تی اڵیه كۆمه
 . یه غه ده دا قه دیكه  سانی كه
كان  راستیه  و ئاگاداربوون له  وه لێكۆڵینه ١١2
  ژیانی  كانی نه موو الیه هه  ی باره له

.  سێكه موو كه هه  مافی  وه تیه اڵیه كۆمه
  ی و زانیاریانه ئه  و كۆنترۆڵكردنی سانسۆركردن

 . یه غه ده هاوواڵتیان قه  ستی رده به  خرێته ده  كه
موو  . هه سێكه موو كه هه  خوێندن مافی ١٠2
  كانی ئیمكاناته  له كه  یه هه  ی وه ئه  سێك مافی كه

  ئاستی  ری سه مڕۆ بۆ بردنه ئه  ڵگای كۆمه
یان ئاشنابوون  وه  خۆی  زایی و شاره زانست

  تی مرۆڤایه  كانی لیه مه و عه  فیكری  وته سكه ده به
یشتن  ستڕاگه ندبێت. ده مه هره به  خۆی  می رده سه
  له كه  ی علیمیانه ته  و ئیمكاناته موو ئه هه  به

  رگرتن لێیان مافی و سوودوه  یه ڵگەدا هه كۆمه
 . سێكه موو كه هه
  ژیانێكی  ندێك، مافی موو ساڵمه هه ٢٣2
.  یه هه  ی و ئاسووده  رانه ر، داهێنه وه خته به
  قۆناغی  له كه  یه هه  ی وه ئه  سێك مافی موو كه هه

  ماددی  ئاستی  رچاوگرتنی به له  بێ ندیدا، به ساڵمه
،  عیشی مه  باشترین ئیمكانی ، له خۆی

  ند بێت. زامنكردنی مه هره و عیالج به  ندروستی ته
 . ڵگەیه كۆمه  ستۆی ئه ندان له بۆ ساڵمه  م مافانه ئه

  رتی... یدوشه بێقه  ئازادی ٢١2

 نووسینی: کورشی مودەرسی ...ئینسان جیهانییەکانی  مافه

 :پێشەکی
ست  ده له  ئازادی  مانای به  ئینسان زامن بكات. ئازادی  ئازادی  بێ کۆمەڵگا ده

  ، ئازادی ئابووری  خسیریی و یه كۆت له  ، ئازادی سیاسی  و ئیستبدادی ركوت سه
،  ئینسانی  ژیانی  جیاجیاكانی  بعاده ئه  كردنی سه بۆ موماره  ، ئازادی فیكریی  تی ساره ئه له

  ركردنی سه موماره له  و ئازادی ئینسان  ی رانه داهێنه  توانای  بۆ شكۆفایی  ئازادی
 . ئینسانی  سۆزی  كانی زنه مه  بعاده ئه

  مانای نها به ك ته نه  كسانی كان بێت. یه ئینسانه  كسانی یه  ری زامنكه  بێ ڵگا ده كۆمه
و  ئیمكانات ندبوون له مه هره به له  كسانی یه  مانای ڵكو به ر یاسادا به رامبه به له  كسانی یه

موو  هه  های و به ت حورمه له  كسانی ڵگا، یه كۆمه  كانی وییه عنه و مه  ماددی  ته نیعمه
 .ڵگادا كۆمه  چاوی كان له ئینسانه

  ستیان به ده و نه ندن مه هره به  ئازادی له جیهان نه  ڵكی خه  زۆری ره هه  ی اڵم زۆربه به
ر خۆیان  هه گات كه ڵگا ده كۆمه  كانی وییه عنه و مه  ماددی  ته و نیعمه ئیمكانات
  به  وه ته ستراوه ئینسان به  وی عنه و مه  ماددی  ژیانی  نووسی رین. چاره خوڵقێنه

  فراوانی  ری ماوه جه  ئابووری  تی و كۆیالیه  وه وسانه . چه وه قازانجه  مهێنانی رهه به
و  قازانج  مهێنانی رهه به  كانی و پێداویستییه ر جیهاندا سه به  زاڵه  كان یاسای ئینسانه
  رمایه بتوانێت قازانج بۆ سه زعێكدا كه وه دان ملیۆن ئینسان له سه  ی وه هێشتنه

و  اڵواردن ، هه داری و نه  ژاری . هه دارییه رمایه سه  نیزامی  نتقی ، مه ستبێنێ ده به
،  لتووری كه  وتوویی و دواكه  و خورافه  زانی ، نه سیاسی  ركوتی و سه ، ئیستبداد كسانی نایه

  مانه ، ئه و تاوانكاری ساد ، فه و سیاسی  ئابووری  منیی ، نائه یی والنه خانه ، بێ بێكاری
  ی رگه جه  له  نوێ رله موو رۆژێك سه هه  ن كه شییانه و بێبه ت و موسیبه موویان ئه هه

رد  زه مه ، ده م نیزامه ئه  بڕاوی دانه  شێكی كو به مڕۆدا، وه ئه  مۆدێرنی  داری رمایه سه
 . وه هێنرێنه م ده رهه و به  وه بنه ده

و   وه وساندنه چه  تدا، ئازادی ڕه بنه ، له وه بۆرژوازییه  ی روانگه ئینسان له  ئازادی
باشترین  له  ئاراوه  هێنرێته مرۆڤ ده  مافی  باسی شدا كه و جێگایه . له بوونه وساوه چه

  كرێت كه سك وێنا ده رته و به رجدار مه  سیاسی  ڵێك مافی تدا كۆمه حاڵه
.  نییه  ئیمكانی  وه یانگرێته ده ش كه سانه و كه ئه  ی ندبوون لێیان بۆ زۆربه مه هره به

  نیزامی  مرۆڤی  كانی ئابووریدا. مافه  خسیریی یه  ڵ گه له  ناكۆكه  كسانی و یه  ئازادی
  كانی پێویستییه  ی وه ره اڵمده ناتوانێت وه  م ڕاستییه كردن له نگه بێده به  داری رمایه سه

كان  ئینسانه  كسانی و یه  ئازادی  ری مرۆڤ زامنكه  كانی مافه  ی ئینسان بێت. جاڕنامه
  . ئامڕازێكه كسانیخوازه و یه ئازادیخواز  ڵكی خه  یاخیبوونی  رگرتن به به  . ئامڕازی نییه

  نده هه ڕه  الی و ئازادیخوازان به ندان و بیرمه ڵك خه  رنجی سه  رۆچوونی رگرتن له بۆ به
  ڵ گه ئینسان له  كانی نێوان مافه  ناكۆكی  رك كردنی و ده مرۆڤ  كانی مافه  كانی قووڵتره

 .داریدا رمایه سه  نیزامی  ڕۆكی ناوه

 ٩بۆ الپەرە 
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 درێژەی... مافە جیهانداگرە ئینسانیەکان...  درێژەی... دوا وتە
رانیەو ناوچەی بیتوێن، لە ناوجەرگەی شاری سلێمانیدا و لەژێر سایەی دەسەاڵتی 
پاریزگاری تازەدا بێ هیچ هۆکارێکی دیار و راگەیەنراو یان بێ رەچاوکردنی هیچ 
پابەندبوونێکی یاسایی دەرفێنرێت، کە تائیستاش لەالیەن دەزگا ئەمنیە جاڵجاڵۆچکەیەکانی 
یەکێتییەوە دەستبەسەر و زیندانییە. پارێزگاری سلێمانی ئەگەر پۆستە قورعانیەکەی 
پارانەوە بووبێت لە بەدوور بوونی لە سزای جەهەنەم و خەون بینین بەدەست راگەیشتن 
بە دنیای پر حوری و شەرابی بەهەشت!!، ئەوا لە ژێر سایەی ئەم پارێزگارەدا ئەسعەد 
شاوری سزای دنیای دەسەاڵتدارێتی هەڤاڵ ئەبوبەکرەکان دەبێ بچێژێت، بەاڵم سزای ئەو 
لەسەر دزی و گەندەڵی نییە، لەسەر پەیرەونەکردنی سەوابیتە دینیەکان نییە، لەسەر 
رەفتارە داعشیەکانی مەال و کۆنەپەرستانی میشک مەیوو نییە، بەڵکو لەسەر چاالبوون و 
هەڵسوران و خەمخۆر بوون نیشاندانیەتی بۆ خەڵکی هەژارو نەدارو زەوی لەرزەی 
کرمانشان و شارەکانی تر. هێشتا دیار نییە رۆڵی ئەم هەڤاڵ و ئیمامە لە رفاندنی ئەسعەد 
شاوریدا چییە، بەاڵم بێگومان ئەو بەرپرسی یەکەمی هەر گرتن و رفاندن و سەرکوت و 

 بێمافیەکە... چونکە ئەو بەرپرسی یەکەمی شارە!!
هێرش بۆسەر دەستفرۆشان و شکاندنی عارەبانەی ئامرازی دابینکردنی بژێوی 
ژمارەیەکی یەکجار زۆر لە نەدارانی کوردستان و جەنگ راگەیاندن لەدژی میوەو 
سەوزەو پلیشاندنەوەیان... لەسەرەتای دەست بەکاربوونی هەڤاڵ ئەبوبەکردا، وەکو 
رەفتارێکی قێزەونی پارێزگارەکانی پێش خۆی لە شیخ جەعفەری بەعسیەوە تا ئەوانی 
تر... نیشانی دەدات کە پارێزگارەکانی سلێمانی پارێزگاری دەسەاڵتن و لەبەرامبەردا 
دەست کراوە سەخاوەتمەندن بۆ سەرکوتی هەژاران و نەداران... قورعانەکەی دەستیشی 
دەفەرمووێت  الن شکرتم، الزدنکم  شوکرانە بژێر بن بۆتان زیاد دەکەین... ئەمە پەیامی 
پارێزگاری تازەو قورعانەکەی دەستیەتی بۆ دەستفرۆشان و هەژارانی شار... کە نەئەم 
دنیاو نە دونیای ئەوالیان پێ رەوانابینن، کەچی جەنابیان هەردوو دنیایان بێ زیادو کەم 
دەوێت. جەنابیان و جەنابەکانی دەسەاڵت بەدەستیان... بە قورعان و بە هێزی 
هەزارسەری سەرکوت و فریوکاریەوە، دیسانیش خەڵکی نەدارو هەژار بە ئاگرو دوپشک 
و پردی سیرات و سزای زاڵمانەی خودا دەترسێنن و لەم دونیایەش لێیان خۆش نابن، 
سزای ئاگرو ئاسن و بێمافی سەرکوت و رفاندن دەست لێ بەرنادەن. پاساوی هێرش بۆ 
سەردەستفرۆشان لە شێخ جەعفەرەوە بۆ ساالر عەزیز و ئیمام هەڤاڵ یەک شتە... 
پارێزگاری لە سیمای جوانی شار... ئای شار چەند زوڵم لێکراوی... سیمای شار بەئازادی 
و ماف و دابینکردنی کارو نانەوە جوانە... بە دابینکردنی ژیانی شیاوی ئینسانەوە جوانە... 
نەک بە بیکار کردن و سەکوت و نانبرین و هێرش بۆ سەر بژیوی هاواڵتیان. ئەوەی 
سیمای شاری شێواندووە، بوونی مفەتەخۆران و تااڵنچیان و دەزگا سەکوتکەرو 
چەکدارەکانە... بوونی پارێزگار و بەرپرسە نا بەرپرسەکانە، بوونی نابەرابەری ئابوری و 
یاسایی و کۆمەاڵیەتیە، بوونی سەرکوت و بیمافییە... بیمەی بیكاری یان کاری گونجاو 
زامن بکەن... تا خەڵک دەست بۆکاری بێکاری نەبات. شوینی شیاو و گونجاو و دوکان و 
بازاری تایبەت بۆ دەستفرۆشان فەراهەم بکەن، تا ناچار نەبن لەسەر چەقی شەقامەکان 

 میوەفرۆشی و دەستفرۆشی بکەن. 
لەپەیوەند بە سەرمای زستان و نەبوونی سوتەمەنیدا، کە مۆتەکەیەکی ترسناکی سەر 
هەژاران و نەدارانی کۆمەڵگەیە، پارێزگاری تازە، پالنێکی جەهەنەمی رادەگەیەنێت... 
پالنەکە ئەوەیە دەفەرموێت!! لە هاویندا نەوت بکڕن... چ داهێنەرێکە پاریزگاری ئیماممان و 
چ داهینانێک دەبەخشێتە هەژارانی کۆمەڵگە، بەاڵم جەنابیان پێمان ناڵێت ئەی بۆ 
روبەرووبوونەوەی گەرمای هەڵقڵچینەری هاوین دەبێ لە فکری چیدابن تا گەرمان نەیان 
سوتێنێ... دیارە بۆ خۆدوورگرتن لە قرچەی گەرمای هاوین پاریزگاری ئیماممان بەپێی 
لۆجیکی داهێنەرانەی لەوانەیە پێشنیاری کرینی پانکەو موبەریدەو سپلیت لە چلەی زستاندا 
بکات، چ پارێزگارێکی داهێنەرە... لەم سەرمای زستانەدا کە تازە هاوینیش تێپەڕیووە دەڵێ 
هاوین نەوت بکرن... بەاڵم نافەرموێت ئەم زستانە چی بکەن؟ و کێ بەرپرسە 

 لەدابینکردنی سوتەمەنی بۆ هاواڵتیان؟ 
ئەمانەی سەرەوە تەنها کارنامەی کەمتر لە هەفتەیەکی پاریزگاری سلێمانییە، پاریزەری 
سیستەمی زاڵمانەی چاوچنۆکی دەسەاڵتی کوردایەتی... ئەم پارێزگارە تازەیەمان 
جیاوازیەک کە لەگەڵ پاریزگارەکانی پێش خۆی و بەتایبەت لەگەڵ شێخ جەعفەردا 
هەیەتی...ئەوەیە، شێخ جەعفەر کارمەندی دەسەاڵتی بەعس بوو، بزوتنەوەی ناسیونالیستی 
عەرەبی بوو، هەڤاڵ ئەبوبەکەر هەم کارمەندی قورعان وخودایەو هەم کارمەندی 
دەسەاڵتی  تااڵنچی و سەرکوتگەری بزوتنەوەی کوردایەتی... نابێ بیرمان بچیت شیخ 
جەعفەر و پیاوانی بەعس... کێشەی نەوت و نان و سوتەمەنی و ئاو وکارەبایان، رەوانەی 
وەرزەکان نەدەکرد و بۆ خەڵکیان دابین دەکرد، بەاڵم لە ژێر ناوی جوان راگرتنی شاردا، 
دژی دەستفرۆشان بوون هەر وەکو ساالر عەزیز و هەڤاڵ ئیمام... هاوکات لە ژێر ناوی 
پاریزگاری لە نەزم و ئارامی شار... هەڵسوران و چاالکوانی سیاسی و کەسانی سیاسی 

 نەیار بەخۆیان وەکو ئەسعەد شاورییەکان زیندان و دەستبەسەر دەکرد.
ئەم هەفتەیە لە دەستبەکاربوونی هەڤاڵ ئەبوبکر... نیشاندانی رۆڵی داهاتووی ئەویشە بۆ  

خەڵکی سلێمانی. نیشاندانی دوبارە گەرانەوە و دریژەدانە بە کارنامەی نەفرەتلێکراو و 
 تەواو نەکراوی شیخ جەعفەر و ساالر عەزیزەکانە.

 ٢٣١٤ناوەراستی نیوەی یەکەمی مانگی دیسەمبەری 

  بێ سێك به موو كه . هه ساڵه وره گه  سێكی موو كه هه  مافی  و شوێن گۆڕكێ ركردن فه جێبوون، سه نیشته
  ر واڵتێك ئیقامه هه  یان له ر بكات وه فه ر واڵتێك سه بۆ هه  كه  یه هه  ی وه ئه  رتێك مافی یدوشه هیچ قه

 .ربگرێت وه
 ڵگە. كۆمه  هاوواڵتی  ، ببێته هاوواڵتی  كانی حقوقیه  ركه ئه  قبووڵكردنی  به  توانێ سێك ده موو كه هه ٢٢2
ر  هه  له  كان پارێزراوه تاكه  ماتی و موكاله و نووسراو  ژیان، نامه  كان، شوێنی تاكه  تی تایبه  ژیانی ٢٠2

 .بێت  وه اڵتێكه سه ر ده ن هه الیه تێك له خاله ده  جۆره
و  رت شه  رجۆره هه  . دانانی رت ئازاده یدوشه رگیدا بێقه جلوبه  ڵبژاردنی هه سێك له موو كه هه ٢٧2

و چ  كاندا، چ ژن گشتیه  شوێنه  له  ڵكی خه  رگ پۆشینی ر جلوبه سه له  لمیحی یان ته  سمیی ره  شروتێكی
 . یه غه ده پیاو، قه

  كات كه نه  ربازی سه  كی یه ر كرده ڕ یان هه شه  شداری به  كه  یه هه  ی وه ئه  سێك مافی موو كه هه ٢٣2
 .ودا ناكۆك بێت ئه  ڕی ئو بیروباوه بده مه  ڵ گه له

  یه سانه و كه موو ئه هه  گری ڵنه حاشا هه  مافی  جنسی  ی و دڵخوازانه ئازاد  ندی یوه په  راركردنی رقه به ٢٦2
  ڵ گه له  ساڵ وره گه  سانی كه  ی دڵخوازانه  جنسی  ندی یوه . په جنسی  كامڵبوونی  نی مه ته  ته یشتوونه گه  كه
تكردن  خاله و ده  وه لێوردبوونه  اڵتێك مافی سه و هیچ ده س و هیچ كه  خۆیانه  تی تایبه  ی له سه كتردا، مه یه
 . نییه  ی یه له سه م مه ئه  گشتیی  یان ئاشكراكردنی وه
ژێر   سانی كه  ڵ گه كامڵبوون(، له  قانوونی  نی مه ته  رووی )سه  ساڵ وره گه  سانی كه  جنسیی  ندی یوه په ٢٤2
 . یه غه ده خۆشیان بێت قه  ندی زامه ڕه  ر به گه ، ئه قانوونی  نی مه ته

  و البردنی ڵبژاردن خۆن. هه ربه سه  وه حقوقیه  ڕووی له  زایی قه  و سیستمی و دادگاكان كان قازیه ٢١2
 . ڵكه خه  مافی  زایی قه  رپرسانی به  ودوای و ئه كان قازیه

رپا  ئاشكرا به  ی شێوه كان به موو دادگاییكردنه هه  بێ . ده یه غه ده كان قه ته دادگا تایبه  رپاكردنی به ٢٠2
 .بكرێن

.  نییه  قانوونی  ی صانه سێك حه و كه رپرس كسانن. هیچ به ر یاسادا یه رامبه به كان له موو تاكه هه ٠٣2
ر  هه  دژی كاندا داوا له دادگا ئاساییه  له  كه  یه هه  ی وه ئه  رتێك مافی یدوشه هیچ قه  بێ سێك به موو كه هه
 .تۆمار بكات  تی وڵه ده  رپرسێكی به

 .كات یان ئیعتراف نه دات وه نه  خۆی  دژی له  تی شایه  كه  یه هه  ی وه ئه  سێك مافی موو كه هه ٠١2
  ئیمكاناتی  ندبوون له مه هره . به تباره تۆمه  ر بێتاوانیی سه رز له كاندا فه موو دادگاییكردنه هه له ٠٢2

، ترساندن،  نجه شكه ئه  ر جۆره . هه سێكه موو كه هه  مافی  و دادگاییكردنی مونسیفانه  وه لێكۆڵینه
و حوكمدراوان  تباران ستگیركراو، تۆمه ده  سانی ر كه سه له  فسی و نه  فیكری  و گوشار دانانێكی  تی سووكایه

  ئیعتراف له  ستهێنانی ده ژمێردرێت. به ده  جینائی  تاوانی  به  م كارانه نابردن بۆ ئه و په  یه غه ده قه  واوی ته به
 . یه غه ده قه  وه ماح پێدانه و ته  شه ڕه هه  ی رێگه

ر  تیا بێت بۆ سه  ستدرێژی ده  ك كه سزایه  ر جۆره یان هه  یی میشه هه  ندی و به ئیعدام  سزای ٠٠2
 . یه غه ده رجێكدا قه لومه موو هه هه  كان له تاكه  ی سته جه

 

 

کرێکاران، زەحمەتکێشان،ال ەنگرانی 
 وشەو دەنگی ئازاد! 

 
بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتیی و ئەرکیی پیێینیاسیەکیراوی خیۆی 
سەرکەوتوانە بباتە پێشەوە، لە هەواڵی نارەزایەتیەکانتان، لە خیۆپیییشیانیدان و 
مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو گیروگرفتەکان و رێگریەکانی بەردەم خەبیات 
و یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاگاداری بکەن... ئەو هەوااڵنەی حزب و بیزوتینەوە و 
میدیای بۆرژوازی و سیبەریان، دەیانەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشی بکەن، ئیێیوە بە 
ئییێییمەی بییگەیەنیین... ئەو راسییتیییییانەی ئەوان پەردەپییۆشییی دەکەن، لە رێییگییای 
بۆپێشیەوەوە، پەردەی لەسیەر هەڵیبیمیاڵین... هەواڵیی نیائەمینیی شیوێینیی کیار و 
قوربانیانی، هەواڵی سەرکوت و دزی و تااڵنی دەسەاڵت و کۆمپانیاکانیان، هەوڵیی 
توندتیژی دژ بەژنان و قوربانیەکانیان، هەواڵی پێشێلکاری ئازادیە سیییاسییەکیان، 
ئازادی رۆژنامەگەری و ئازادی مافە فەردی و مەدەنیەکان... بە ئیێیمە بیگەیەنین... 
بۆپێشەوە، دەنگی سازشهڵنەگرو سەکۆی راستبێژی و مەیدانێکی گرنگی ئیێیوەیە، لە 
پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر جیێیگیاو گیۆشیەیەکیی ئەم دنیییایەن لەپەییوەنیدی 
بەردوامییدابییین لەگەڵییییییدا...ئەدرەس ئییییییمییێیییڵ و پییێیییگەی بیییۆ پیییێییشیییەوەیە.. 

bopeshawa@gmail.com      /   /    میییاڵیییپەری بیییۆپیییێیییشیییەوە
www.bopehsawa.net 
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سەرئەنجام یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پۆستی پاریزگاری 
سلێمانی بەخشیە بزوتنەوەی گۆڕان و هەڤال ئەبوبەکر 
پۆستەکەی وەرگرت. دیارە چ دۆخی یەکێتی نیشتیمانی و چ 
دۆخی پاریزگای سلێمانی لەو پەری خراپی و پەراوێزخستن دایە. 
ئەو هەنگاوەی یەکێتیش بە رادەستکردنی پۆستی پارێزگاری 
سلێمانی بە بزوتنەوەی گۆڕان، هێندەی بۆ ئەوەیە بزوتنەوەی 
گۆران بکاتە برا بەشی شکستی دەسەاڵتدارێتی بەکردەوەی زۆنی 
سەوز هێندە پەیوەندی بە رادەستکردنی دەسەاڵت بە بزوتنەوەی 
گۆران و نیشانەیەک نییە لە ملدانی یەکێتی بە رادەستکردنی 
دەسەاڵت. پارتی و یەکێتی هەرگیز کێشەی سەرەکیان لە پێدانی 
پۆست نییە بە هاوکارو حزبەکانی تر، چونکە ئەوان پۆست 
دەبەخشن و دەسەاڵت نا... پۆست دەبەخشن، بەاڵم دەسەاڵتی 
بەکردەوە لەسەروی پۆستەکانەوەیە... ئەو هەنگاوەی یەکێتیش 

 لەوە بەدەر نییە.
هەڤاڵ ئەبوبەکریش بە پۆستێکی وێنەیی کە قورعانێکی 
بەدەستەوەیە دەست بەکاربوو... ئەو پۆستە وێنەیەی هەڤاڵ 
ئەبوبەکریش بێ واتا نییە... واتای ئەو پۆستە یەکەم ئەوەیە کە 
ئەو لەدۆخی خراپی فەزای کۆنەپەرستی ئیسالمی بەسەر زۆنی 
سەوزدا، هێشتا نارازییە و دەیەوێ بەوێنەی کاراکتەرێکی 
ئیخوانی و ئیسالمی پەیامی راستەقینەی خۆی بگەیەنێت، کە ئەم 
زونە ئیسالمی تربکات و لەمەترسی مۆدێرنەبوونی زیاتر و 
رۆشنبیرتربوونی زۆرتر پارێزەری ئیسالم و مەالی میشک مەیو 
و عەقڵی قوڵفدراوی کۆنەپەرستی بێت. دووەمیش ئەو پۆستە 
بااڵدەستبوونی باڵی ئیخوانی لە ناو حزبی گۆڕاندا نیشان دەدات. 
کە خەریکن بە تەواوەتی سوکانی ئەم بزوتنەوەیە بەدەستەوە 
بگرن و سەوابیتی ئیسالمی بکەنە بنەمای سەرەکی کارو بەشی 

 دەسەاڵتیان.
ئەگەر لەوانە بگوزەرێین چەند رووداو جێگای هەڵویستەن کە 
لەژیر سایەی کەمتر لە هەفتەیەک لە وەرگرتنی پۆستی 
پارێزگاردا، روویانداوە...و هەڵویستە لەسەرکردنیان دواخستن 

 هەڵناگرێت.
رفاندنی  ئەسعەد شاوری  هەڵسوراو و چاالکی مەدەنی ناوچەی 
بیتوێن لە ناوشاری سلێمانی لە رۆژی دەست بەکاربوونی هەڤاڵ 
ئەبوبەکرداو  هێرش بۆ سەر دەستفرۆشانی شاری سلێمانی 
لەژێر ناوی جوانکردنی سیمای شاردا و پالنی جەهەنەمی!! 

 پارێزگار بۆ چارەسەری کیشەی نەبوونی نەوت... جیگای رامانن.
هەر ئەو رۆژەی ئیمام ئەبوبەکەر پۆستی پارێزگاری سلێمانی 
وەردەگرێت و پۆستێکی قورعانی لە سوسیال میدیادا پەخش 
دەکاتەوە، ئەسعەد شاوری یەکێک لە هەڵسوراوان و چاالکوانانی 

کۆمەڵگەی مەدەنی و کاراکتەرێکی چاالکی... 

 دوا الپەڕە 85/82/2087(   81ژمارە) 

 

سەعات شەشی ئێوارە لە هۆڵی  2۱٣۱۱  ۱٣2۱۱رێکەوتی 
یەکێتی کرێکارانی سی ئیف ئیم یو لە سدنی مەراسیمی 

بوونی  ئاماده ریزگرتن لە ژیان و خەباتی هاوڕێ گوڵزار به
بەشدار   ئەندامان و دۆستانی حزب و دەیان کەسی تر که

ن رێکخراوی ئوسترالیای حزبی کۆمۆنیستی  الیه بوون له
 ، بەڕێوەبرا. وه کرێکاریی کوردستانه

بەخێرهاتن و  سەرەتایی مەراسیمەکە بە وتەی به
ئاماژە بە   ستی پێکردو سوپاسگوزاری بۆ ئامادەبوان ده

مەرگی ناوەختی هاوڕێ گوڵزار و هاوغەمی دەربڕین بۆ 
هاوڕێیان چیمەن خۆشکی گوڵزار و گشت ئازیزانیان و پاشان 
دەقەیەک وەستان و وتنی سرودی ئەنتەرناسیونال دەستی 

 وە. پێکرد لەالیەن پیشکەشکار عامر سابره
پاشان بەیانی مەکتەبی سیاسی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 
کوردستان کە لەبارەی ئەو روداوە دەرکرابوو لە الیەن 
موزەفەر عەبدواڵ بەرپرسی رێکخراوی ئوسترالیاوە 

 خوێندرایەوە
بە دوایدا پەیامی رێبوار ئەحمەد  و جەبار مستەفا لە الیەن 

 وە خوێندرایەوە حسن  مارف و عامر سابیره
بەشێکی دیکەی بەرنامە پەیامی هاورێ موحسین کریم 
جێگری سکرتیری کۆمیتەی ناوەندی حزب بوو کە وێرای 
هاوخەمی بۆ هەموو ئەندامانی حزب و کەسوکاری هاوڕێ 
گوڵزار، هاوکات وتی زیانێکی گەورەبوو لە حزب و 
جواڵنەوەی کۆمۆنیستی و کرێکاری و یەکسانیخوازی کەوت 

، وەک ژنێکی کرێکارو  ی ئەم هاوڕێیه بەتایبەت بەهۆی ئەوه
کۆمۆنیست لەماوەی زیاتر لە سێ دەیە بەردەوام لەهەر 

بێ دودڵی لە پێشەوەی ناڕەزایەتییەکان و  جێگایەک بوبێ به
 کارو چاالکییەکانی حزب بووە.

وباسی هاوڕێ سروە  بڕگەکانی تری بەرنامەی مەراسیم قسه
کی دێرینی گوڵزار بوو  کە ئاماژەی بە  وەهاب کە هاوڕێیه

چەند الیەنی  دڵسۆزی و جدیەتی گوڵزار دا بۆ 
 بیروباوەڕەکەی و بۆ هاورێیانی.

ن  هەروەها  وتەیەک لە الیەن زاریا کچی هاوڕێیان چیمه
وحسن بۆ رێزو خۆشەویستی بێ پایانی وگوڵزارپێشکەش 

الیەن فایەق پێنجۆینی و  کرا. پاشان دوو پارجە شیعر له
گۆران باهیر خوێندرایەوە کە لەگەڵ سالید شۆی وێنەکانی 
هاوڕێ گوڵزار لە چەند دیمەنی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 

 نیشادەدران.
کۆتا بڕگەی بەرنامەکە وتەی هاوڕێ چیمەن بوو کە وێرای  

خوێندنەوەی پەیامی بەڕێز مەجید حمەڕەفیقی برا 
گەورەکەیانی خوێندنەوە، هەروەها سوپاسی هەموو الیەکی 

ها  روه ودڵی لەگەڵیان. هه کرد بۆ دەربڕینی هاوغەمی و ها
 خشکرا. په  که راسیمه وخۆ مه راسته

یادی هاوڕێ گوڵزار لە کارو خەباتمان بۆ گەیشتنی ئازادی و 
 یەکسانی هەمیشە زیندووە

رێكخراوی ئوسترالیای حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 
 کوردستان

 سدنی ۱۱2۱۱2۱٣۱۱

 ادی خەباتکارانەی گوڵزار حەمە رەفیق، لە 
 ئوسترالیا، بەڕێوەچوو

 دوا ستوون

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

حمود،  بدواڵ مه بدواڵهی، عه تاو عه هه
شیر، کورش  ،عەبدولرحمن رەسوڵ، نوری به

 مودەرسی  

پارێزگای سلێمانی...لە شێخ 
جەعفەرەوە بۆ هەڤاڵ 

 ئەبوبەکر
 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود

٩بۆ الپەرە   

دوا کات بۆ وەرگرتنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو 
 ١١٢٨١٢١/٨٢بەرواری 

دنیا لینگەوقوچە، دەبێ لەسەر پێی 
خۆی دابنرێتەوە، ئەمە ئامانجی شۆڕشی 

  کۆمۆنیستی چینی کرێکارە...


