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پشتیوانی لە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی جەماوەری ئێران   
بەدژی جمهوری ئیسالمی روو لە زیاد بوونە، ئاسایشی 

 3یەکێتیش رێگری لەو پشتیوانیانە دەکات ل

 عەبدواڵ مەحمود :لەنووسینی
 دا،بخوێننەوە٧الپەرەله

   

 

مەال بەختیار بەرپرسی کارگێری مەکتەبی سیاسی پێشووی یەکێتی 
و دەم گەرمتر لەهەمووان لە دەربرینی دەستەواژەی دیموکراسی و 
مۆدیرنیزم و مەدەنیەت و مافی و مرۆڤ لە ناو نوخبەی سیاسی 
دەسەاڵتداری بزوتنەوەی کوردایەتیدا، لەدواین دیمانەیدا دانی نا 
بەراستیەکی پراکتیکراوی زیاتر لە چارەکە سەدەیەکی دەسەاڵتی 

مەال بەختیار لەوەاڵمی پرسیارێکدا .  بزوتنەوەی کوردایەتی
یەک "...سەبارەت بە پێگەی یەکێتی و هەڵبژاردنەکان، وتی

کورسیش بێنین  ٠١١کورسی بێنین ئێمە یەکێتین، 
"...ئێمە یەکێتین جومگە سەرەکیەکان بەدەست " 

ئیمەوەیە، پێشمەرگە، پۆلیس، ئاسایش، 
ئەو وەاڵمەی مەال بەختیار ..."  هێزمان هەیە...  زانیاری،

وەاڵمێکی راستگۆیانەیە، لە دنیای واقعیدا بە کردەوە ئەوە 
ئەوەی تازەیە دانان نانە بەو راستیە .  نیشاندراوە و ئەزموون کراوە

مەال بەختیار کە باش .  لەسەروبەندی پێشوازی لە هەڵبژاردنەکاندا
لەدۆخی حزبەکەی ئاگادارە، دەزانێت یەکێتی نیشتیمانی لە چ 
ئەزمەیەکی قوڵی ناوخۆیدا پەل و پۆ دەکوتێت و چۆن جەستەو 
تەالری ریکخراوەیی پارچە پارچەبووەو بۆتە گاڵتەجار و هەر باڵ 
و الباڵیکی بوونەتە خزمەتکار و نان خۆری هیزو الیەنیكی ناوخۆیی 

لەسەر ئاستی کوردستان و هیزە نەیارە میلیشیایەکەی .  ناوچەیی
لە .  پارتیدا، هاوسەنگی هێزی تا هاتووە بەرەوداکشان هاتووەو دێت

زۆنی سەوزی ژێر قەڵەمرەوی خۆیدا، تا دێت توانایی و هیزی 
بەرەو دارمان دەچێت و هاوبەشی زۆری بۆ پەیدا بووە و داوای 

لەسەر ئاستی .  بەشی دەسەاڵت و داهات و پشکی لێدەکەن
جەماوەریدا کێرفی روو لەداکوژانە و بەشێکی هەرەزۆری جەماوەر 
و الیەنگرانی، لەدەستداوە و بوونەتە زەخیرەی حزب و هیزەکانی 

لە .  لە ئاستی ناوچەییدا، رۆڵی چاودێرو سواڵکەر دەگێرێت.  تر
ئاستی نێونەتەوەی و کۆمەڵگەی دەوڵەتیدا، ژمارە حساب 

ئەوەی شانازی پێوە دەکات هیزە .  بۆکراوەکەی پێشوو نییە
میلیشیای و سەرکوتکەرەکانی و خۆهەڵواسینە بە خوێنی 

لەو بارەیەشەوە هەم هیزە ...  قوربانیانی رابردوویەوە
میلیشیایەکەیان درزی تێکەوتووەو هەر باڵ و الباڵیكی یەکێتی 
بەشی خۆیان لە میلیشیا بۆخۆیان جیاکردۆتەوە، هەم کەس و 
کاری قوربانیانیان، کە شانازی بە خوێنی رژاویانەوە دەکەن، پۆل 
پۆل سەنگەر دەگوازنەوەو لەیەکێتی دوور دەکەونەوە، ئەمە حاڵی 

مەال بەختیار ناچارە نەیارەکانی النی کەم لە زۆنی سەوزدا .  یەکێتیە
بە چەک و دەسەاڵتی میلیشیایی بترسێنێت، بەاڵم ئەمە تەنها 
دیوێکی پەیامەکەی یەکێتی و مەال بەختیارە، دیوی دووەمی ئەم 
پەیامە ترساندنی خەڵکی کوردستان و هەرەشەیە لە جەماوەری 
نارازی و تورەی کوردستان بەگشتی و جەماوەری زۆنی سەوز 

 .بەتایبەتی
یەکێتی نیشتیمانی لەکاتێکدا لە گیانەاڵدایە، هاوکات روبەرووی دوو 
پرسی سەرەکیشە، یەکەمیان گۆنگرەی حزبەکەیەتی، کە پێناچیت 
نەک کۆنگرەیەک دە کۆنگرەش بتوانێ دۆخی حزبێکی داوەشاوەی 

... ئیرادەسڕکراو، فرۆشراو، گرێدراوی چەند
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  ی ژماره وته

پێویستەمنااڵن
لەڤایرۆسی
ئیسالمو

ئیسالمیەکان،
 2ل!!بپارێزرێن

کورسیش بێنین  ٠١١یەک کورسی بێنین، ئێمە یەکێتین، : مەال بەختیار
 ! هێزمان هەیە... ئێمە یەکێتین، پێشمەرگە، پۆلیس، ئاسایش، زانیاری

خاوەنی سەدان هەزار چەکداریش بن، بە سێاڵوی : بۆپێشەوە
 ! جەماوەری ڕادەماڵرێن

٢بۆ الپەرە   

سەرۆکایەتی داواکاری گشتی هەرێمی کوردستان، لە 
راگەیەنراوێکی فەرمیدا، بەعس ئاسا دەمی کارمەندەکانی 

 ...دەخوێننەوە ٢دادەخات، دەقی راگەیەندراوەکە لە الپەرە 

 

 4بەڵیبۆروخاندنیفاشیزمیئیسالمیئێرانل

 5بزرکردنی بێخانەو النەکان لە ئاهەنگی هاوسەرگیری شاهانە ل

راپۆرتێکسهبارەتبهشهپۆلیخۆپێشاندانهکانلهرۆژههاڵتیناوەراستبههۆی

 5خراپیههلومهرجیژیانل

 6هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان ل

کێ بەرپرسە لە قەیرانی 

7دارایی هەرێم ؟ ل  

هەڵتۆقینی هاوپمانیەتی دیموکراتی و ...لەگۆشەیەکی ترەوە
دادپەروەری، تیرۆریزمی ئیسالمی و ناڕەزایەتی خەڵک لە 

  8ل....ئێران، کاتێ گەمژەیەک دەبێتە سەرۆکێکی زل

 گۆشەی لەگەڵ  
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   وه بۆپێشه
 !نن یه ستی دۆستان و ئاشنایانتانی بگه ده و به وه بخوێننه

یەکێتی چەندین ..  الیەنێکی ناوخۆیی دەرەکی، رزگار بکات
باڵ و الباڵی قورمیشکراوی دەستی عەبادی، قاسم 
سلێمانی، پارتیییە، کۆنگرە چۆن دەتوانیت بەرژەوەندیە 
جیاوازەکانی ئەو بااڵنە، لە قەوارەیەکدا سازبداتەوە، 
کۆنگرە چۆن دەتوانێت رۆشتنی بە لیشاوی کادرو 
هەڵسوراوەکانی بەر پێبگرێت کە هەندیكیان بۆ ناو 

دەچن و دەبنە "  دیموکراسی و دادپەروەری"  قەوارەی
،هەندێک بۆ ناو پارتی و ژمارەیەکی یەکجار !!  هاودید

زۆریشیان سەرگەردان و بێ ئومید، لەهەموو ئەوانەش 
واوەتر یەکێتی هەلگری هیچ ئەجندا و پرۆژەیەکی سیاسی 
رۆشنی خۆی نییە، نە لەسەر ئاستی ناوخۆی یەکێتی و نە 

بۆیە بەستنی ...  لەسەرئاستی کورستان و عیراق و ناوچەکە
کۆنگرە ناتوانێ دەرمانی ئەو دەردەبکات، کە لە ئەرکی 

دووەم، یەکێتی لەبەردەم ...  کۆنگرە قورستر و سەختر بووە
هەڵبژاردنەکانی عیراق و کوردستاندایە، بۆ ئەم پرسەش 
یەکێتی بە حاڵەی لەناوخۆی هەیەتی و بەو سازش و 
سازانەی باڵی تاڵەبانی لەگەڵ قاسم سلێمانی و عەبادی 
گرتیانەبەر و کەرکوک و ناوچە کێشەلەسەرەکانیان، 
رادەستکردەوەو کردە ناوچەو شوێنی داگیرکراو، بەو 
داوەشاوەیەی لە ریزەکانیاندا پێکهاتووە، نەک ناتوانن 

بەڵکو حزبی شیاوی گەمەی هەڵبژاردنەکان بن، 
نائامادەترین رەوت و هیزی سیاسی بۆ ئەو هەڵبژاردنانە 

هەر بۆیەش پێداگری لەسەر ئەوە ...  یەکێتی نیشتیمانییە
دەکەن و هەوڵ دەدەن، کە هەڵبژاردنەکان بەتایبەت، 

 ...هەڵبژاردنەکانی کوردستان دوابخرێت
ئەو دانپیانانەی مەالبەختیار، کە ئەگەر یەکێتی یەک 
کورسیش بهێنین، کەس ناتوانێت چەکییان بکات، چونکە 

پێویستە لە دۆخی ئیستای یەکێتی ...  هێزیان هەیە
دیارە .  یەکێتی هەرەشە دەکات.  نیشتیمانیدا لێ بروانرێت

پیشتریش هیچ هەڵبژاردنێک لە کوردستان بەڕیوەنەچووە، 
کە خەڵکی کوردستان لە ئاکامەکەیدا، ترس لە شەرو 
بەیەکدادانی چەکداری جەستەی دانەگرتبێت، تا ئیستا هیچ 
هێزیکی سیاسی چەک بەدەست ئاکامی هەڵبژاردنەکانی 
بەخۆشی خۆی قبوڵ نەکردووە، بەتایبەت ئەگەر بااڵنسی 

لە هەڵبژاردنەکانی ئەم جارەدا، ...  روو لەخوار بووبێت
یەکێتی قوربانیەکی ناو گەمەی هەڵبژاردنەکان دەبێت، نەک 
هەر لەکوردستان بەڵکو لە زۆن و یاریگای خۆیدا، ئەمە 
ئەو مۆتەکەیە کە هەموو باڵ الباڵەکانی یەکێتی ناچار 
دەکات پێش وەختە هەرەشە و چاوسورکردنەوە بە چەک 

لە نەیارەکانیان و خەڵکی !!  و بەمێژووی چەکداریان
 .کوردستان بکەن

ئەوەی مەال بەختیار و قارەمانانی پشت بەستو بەهێزی 
چەکدار و قەڵەمرەی سیاسی و میژووی، لێی تیناگەن یان 
خۆیانی لێ الدەدەن، ئەوەیە، کە کەم نەبوون ئەو هیزی 
چەکدار و  دەوڵەت و واڵتانەی، سەرباری هێزی زۆر 
زەوەندی چەکداری و خاوەنی جبەخانەی عەسکەری و 
دەزگای هەمە رەنگی جاسوسی و سەرکوتگەر و خاوەن 
سەرمایەی فراوان، بەاڵم بەهاتنە مەیدانی جەماوەری و 

... هیزی جەماوەری راماڵراون و رەوانەی میژوو کراون
یەکێتی لە زۆنی ژیر دەسەاڵتی خۆیدا رووبەرووە لەگەڵ 
نەفرەتێکی قوڵی جەماوەری، وە توانایی وەاڵمدانەوەشی بە 
ویستەکانی خەڵکی نارازی نییە، ئایا مەال بەختیار دەتوانێ 
پێمان بڵێت، بە هێزی چەکدار دەتوانێت تاسەر خۆی لە 
داخوازیەکانی خەڵکی بدزێتەوە و پاریزگاری لە حزبەکە 

یەکێتی و هەر هیزێکی سیاسی لە ...  بکات؟ بیگومان نا
چەشنی خۆیان، چەندەش خاوەنی هیزی چەکدار بن، بەاڵم 

 .   بە سیاڵوی جەماوەری رادەماڵرێن

 

 داواکارییگشتیههرێمکورستان،دەمیکارمهندەکانیقوفڵدەدەت ....دریژەی وتەی ژمارە

ی، بۆ بەرگرتن بە لێدوانی کارمەندەکانی بۆ میدیاکان و کەناڵەکانی راگەیاندن وە بۆ رێگەگرتن لە بەشداری لەهەر چاالکی و جموجۆڵێکی سیاس 

ئەم هەنگاوەی داواکاری گشتی بۆ قوفڵدانی دەمی کارمەندەکانی و ...   داواکاری گشتی هەرێمی کوردستان، بەفەرمی راگەیەنراوێک دەردەکات

نەفرەت لەو دەسەاڵتەی بەزۆری ...  کردنیان بە ئامێری قورمیشکراوی بێ ئیرادە، گرتنە بەری هەمان سیاسەتی رژێمی بەعسی گۆر بەگۆرە

 ...چەک و سەرکوتی سیاسی درێژە بەدەسەاڵتی دەدات، ئەمەی خوارەوە دەقی راگەیەنراوەکەیە

 !منااڵنلەڤایرۆسیئیسالموئیسالمیەکان،بپارێزن
، وە بەجسیسا “ قورعان و حەدیس “  بەجیا لەوەی کە سیستەمی خوێندن و پەروەردەی هەرێمی کوردستان، پشت بەستووە بە شەریعەت

کەچی ئیسالم  وئیسالمیەکانی کوردستان هێشستسا دڵسیسان ...  لەوەی کە دەرس و پەروەردەی دینی لە مەنهەجەکان خوێندندا، دەخوێنرێت
ئاو ناخواتەوە، لەناو  زۆرێک لە قوتابخانەی شارو شارۆچکەکاندا، کە هەر چەند سەد مەترێک لە دوری قسوتسابسخسانەکسانسیسش مسزگەوت 

دەستیان داوەتە قوتکردنەوەی مزگەوت لەناو قوتابخانەکاندا، لەوەش کارەساتبار تر ئەوەیە منسااڵن راپسێسئسی ئەو قسوتسابسخسانسانە ...  هەیە
ئەو منااڵنە کە هێشتا چەپ و راستسی خسۆیسان نسازانسن و کساتسی .  دەکەن، و دەیانەوێ فێری دەست نوێژ هەڵگرتن و نوێژ کردنیان بکەن

ئەوەیان نییە، هەڵبژاردنی دینی بکەن، بەزۆر دەکەنە دیندار و بە ئاگری جەهەنەم و دوپشک و پسردی سسیسرات دەیسان تسرسسێسنسن و بە 
حۆری و جۆگەی شەراب و میسوەی مسلسیسۆنسان 
جۆری بەهەشت، دونیای سبەینێیان، بسۆدەکەنە 

بەم شێوەیەش ژینگە و قسوتسابسخسانەی ...  خەون
.  پیگەیاندنی قوتابیانی داعسش، فەراهەم دەکەن

ئەم رەفتارەی ئیسالمیەکان تاوانێکی ئاشکسرای 
بەخشین هەڵنەگرەو بسێسدەنسگسی و سسازکسردنسی 
کەش و زەمینەی ئەو تاوانکاریەش بۆ ئیسسسالم 
و ئیسالمیەکان، لەالیەن دەسەاڵتەوە، تاوانێکسی 
ئسساشسسسکسسرایە بەدژی مسسسنسسسااڵن بەتسسسایسسبەتسسسی و 
کسسسۆمەڵسسسگەش بەگشسسستسسسی، دەبسسسێ جەمسسساوەری 
ئازادیخوازو رۆشنبیران و هەموو ئینسسانسێسکسی 
ئیسنسسسان دۆسست، لەبەرامسبەر بەو دیساردەیەدا 

... بێنە دەنگ و دەسەاڵتی سیاسی ناچار بسکەن
دەسسستسسی ئسسیسسسسسالم و ئسسیسسسسسالمسسیەکسسان و لە 
قوتابخانەکان و لە رۆکردنی ژەهسری ئسیسسسالم 

 ...بەو سوپاسەوە بۆ هاوڕی عومەر چاوشینی رۆژنامەنووس بۆ ناردنی هەواڵەکەو وێنەکان...  بۆ جەستەی منااڵن بپارێزن



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 15/1/2018(   02) ژمارە

  
پشتیوانی لە خۆپیشاندان و نارەزایەتیەکانی ئیران بەدژی جمهوری ئیسالمی ئیراندا،  

رۆژ بەرۆژ زیاد دەبێت، حزبی کۆمۆنیستی کرێکارییش بە بەیاننامەیەک پشتیوانی خۆی 
 : بەیان دەکات

 
  !پشتیوانی لە خرۆشانی جەماوەری کرێکارو زەحمەتکێشی ئێران دەکەین

 

جەماوەری کرێکارو خەڵکی بێبەش و زەحمەتکێشی ئێران 
لە زۆربەی شارەکانی ئێراندا بە دژی برسێتی و هەژاری 

ئیسالمی   -و بێکاری و بێمافی، کەالیەن رژێمی بۆرژوا
. ئێرانەوە بەسەریاندا سەپێنراوە، رژاونەتە سەر شەقامەکان

ناوەندی خرۆشان و راپەڕینی جەماوەری لە شارە 
گەورەکانی وەکو تاران و مەشهەدو ئەسفەهان و تەورێزو 

ناوەندە هەستیارەکانی وەکو زانکۆی تارانەوە ....  سنەو 
دەستی پێکردو بەخێرایی دەیان شاری گەورەو بئووکی 

 . گرتۆتەوە
دروشمی جەماوەر لەماوەیەکی کەمدا رووی لەسەرتاپای 
دەسەاڵتی رژێمی ئیسالمی کردو ئێستا ئیتر جەماوەری 

دا بەهاوکاری دەوڵەتانی رۆژاوا ٩١٩١راپەڕیو دەیەوێ تەسفیە حسابی خۆی لەگەڵ ئەو رژێمەدا بکات، کە بەناڕەوا لە ساڵی 
رژێمێك کە بۆماوەی نزیك بە چوار دەیە دەسەاڵتی رەشی .  سواری شۆڕشی خەڵکی زەحمەتکێش و ئازادیخوازی ئێران بوو

ئیسالمی سیاسی بەسەر کۆمەڵگای هاوچەرخ و مەدەنی و مۆدێرنی ئێراندا سەپاندو سەرەتایی ترین مافە ئابوری و سیاسی و 
ئێستا ئیتر خەڵکی شۆرشگێڕو ئازادیخوازی ئێران جارێکی دیکە خەریکن .  مەدەنی و فەرهەنگیەکانی خەڵکی لەژێرپێ ناوە

مێژوویەكی پرشنگدار دەنوسنەوە کە نەك هەر گورزێك بە قازانجی کرێکارو زەحمەتکێش و ئازادیخوازی و یەکسانیخواز، 
لەپەیکەری دەسەاڵتی ئیسالمی سیاسی لە ئێران دەدات، بەڵکو لەسەر ئاستی ناوچەکە ئیسالمی سیاسی پەڕوباڵ دەکات و 

 .هاوسەنگی هێز بە قازانجی بەرەی ئازادیخوازی و یەکسانیخوازی دەگۆڕێت
لەپەیوەند بە کۆمەڵگای عێراق وکوردستانەوە، کاریگەری سەرکەوتنی ئەم خرۆشان و راپەڕینە جەماوەریە بۆ لەناو بردنی کۆماری 
ئیسالمی، بەشێوەیەکی تایبەتی و راستەوخۆ رەنگ دەداتەوەو بە ئاقاری گەشانەوەی بزوتنەوەی جەماوەری و شۆرشگێڕانە 

دەورونەخشی رژێمی ئیسالمی .  شیعەی عێراق راستەوخۆ لەژێر فەرمانڕەوایی رژێمی ئێراندایە-دەوڵەتی ئیسالمی.  هەنگاو دەنێت
. لە کوردستانیشدا لەوەی عێراق کەمتر نیە

دەسەاڵتدارانی کوردستان هەمیشە قاچێکیان 
لەناو داوی ئەو رژێمەدا گیری خواردوە، بۆیە 
لەقبوون و روخانی ئەو رژێمە راستەوخۆ 
. پشتی ئەو هێزە کۆنەپەرستانە چۆڵ دەکات

میزاجی شۆرشگێڕانەی خەڵك بەرەوسەر 
باوەڕبوونی جەماوەری کرێکار و .  دەبات

زەحمەتکێش و ئازادیخوازی بەهێزی خۆی بۆ 
ئاڵوگۆڕ و کۆتاییهێنان بەم هەلومەرجە 
سیاسی و ئابوریەی ئێستا پتەوتر و بەهێزتر 

 . دەکات 
بەاڵم ئەم خرۆشانەی کرێکاران و 
زەحمەتکێشان و ئازادیخوازانی ئێران، 

جەماوەری راپەڕیو دژی برسێتی و هەژاری و .  کۆمۆنیستەکانی ئێرانی ڕووبەڕووی ئەرکێکی یەجگار گرنگ و هەستیار کردۆتەوە
دابین نەبونی رابەری سیاسی کۆمۆنیستی بۆ .  بێکاری و دەسەاڵتی حکومەتی ئیسالمی سەرمایە، پێویستی بە رابەری سیاسی هەیە

نابێ رێگا بدرێ جارێکی دیکە ئەزمونی .  خرۆشان و راپەڕینی جەماوەر، خەباتی خەڵک لەبەردەم مەترسی سیاسیدا جێدەهێڵێ
نابێ رێگا بدرێ کۆمەڵێك دەستەو تاقمی بۆرژوازی سواری شەپۆلی خەبات و شۆڕشی .  دوبارە بێتەوە ٩١٩١شۆرشی ساڵی 

ساڵ لەمەوبەر ئەو کارەساتەیان  ٠٤خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێشی ئێران ببنەوەو رەنج و قوربانیان بەهەدەر بدەنەوە، وەکو چۆن 
دەبێ لەگەڵ راماڵینی .  بەسەر خەڵکدا هێناو کۆمەڵگای ئێرانیان بۆماوەی چوار دەیە لەناو تەلبەندی رژێمی ئیسالمیدا ئەسیر کرد

رژێمی ئیسالمی ئێراندا، جەماوەری رێکخراوو چەکدار لە شوراکانی خۆیاندا، دەسەاڵتی کۆمەڵگا لەخوارەوە سازبدەنەوەو رێگا 
 .بەهیچ رەوت و باڵ و تاقمێکی بۆرژوایی نەدەن بەری رەنج و قوربانی و شۆڕشەکەیان بۆخۆیان بەرن و لێیان زەوت بکەن

و لەپێناو "  خۆماڵی"ئێمە کۆمۆنیستەکان و جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێشی کوردستان، کە سااڵنێکە لەدژی دەسەاڵتی بۆرژوازی
ئازادی و خۆشگوزەرانی و یەکسانیدا تێدەکۆشین، لەالیەکی دیکەشەوە لەالیەن دەسەاڵتی مەزهەبی و شۆڤێنیستی عێراقی 
خزمەتکاری رژێمی ئیسالمی ئێرانەوە مافی هاواڵتیبوونمان پێ ڕەوانابینرێ و دەمانەوێ ئەم دەسەاڵتە لەکۆڵمان بێتەوە، چاوی 

. چاومان لە دەوری پێشڕەوانەو رابەری کۆمۆنیستەکانی ئێرانە.  ئومێدمان لەخرۆشان و راپەڕینی جەماوەری شۆرشگێری ئێرانە
سەرکەوتنی ئێوە سەرکەوتنی ئێمەو خەڵکی کوردستان و .  سەرکەوتنی ئێوە ئومیدی سەرکەوتن الی ئێمە پتەوتر و بەهێزتر دەکات
 .عێراق نزیکتر دەکاتەوەو بەتەواوی توانامانەوە هاوسۆزو پشتیوانتانین

 سەرکەوتن بۆ جەماوەری راپەڕیوی ئێران
 بڕوخێ رژێمی کۆنەپەرستی ئیسالمی ئێران

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
 ٨٤٩٢ی کانونی دوەمی ٩

 
ئاسایشیسلێمانیرێگریلەئەنجامدانیکۆبونەوەو
پشتیوانینارەزایەتی،لەخرۆشانیخەڵکیئێران

 ...دەکات
ناوەندیخەباتیکرێکارییوجەماوەریلەوبارەیەوە

 ...رونکردنەوەیەکبۆرایگشتیباڵودەکەنەوە

 ڕونکردنەوە بۆ ڕای گشتی

لەهەوڵدا بوو تا لە شاری سلێمانی "  ناوەندی خەبات"
کۆبونەوەیەکی هاوپشتی بەرپا بکات بۆ پشتیوانی لە 
خواستە ڕەواکانی خەڵکی ناڕازی و خۆپێشاندەری 
شارەکانی ئێران و هەروەها بۆ مەحکومکردنی ڕەشەکوژی 
و گرتن و ڕاوەدوونانی خەڵکی ناڕازی لەالیەن هێزە 

شایەنی باسە .  سەرکوتگەرەکانی جمهوری ئیسالمیەوە
لەچەند ڕۆژی ڕابردوودا، کرێکاران و زەحمەتکێشان، ژنانی 
ژێر ستەم و ئازادیخوازانی ئێران هاتوونەتە 
سەرشەقامەکان بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین دژی گرانی و 
بێکاری و بێمافیەک کە جمهوری ئیسالمی بەسەریا 

 .سەپاندوون
بە مەبەستی وەرگرتنی مۆڵەتی فەڕمی بۆ ئەو کۆبونەوەیە، 

( دڵشاد و ئازاد)هەریەک لە هاوڕێیانمان  ٨٤٩٢-٩-٩ڕۆژی 
(پارێزگاری سلێمانی)ی "کاروباری ناوخۆ"سەردانی یەکەی 

داوای کرد "  کاروباری ناوخۆ"یان کرد، بەاڵم لەبەرئەوەی 
کە ئەبێ سێ کەس ئامادە بن بۆ وەرگرتنی مۆڵەت، ناچار 

یاسین و نەوزاد )هاوڕێیانمان  ٨٤٩٢-٩-٢ڕۆژی دواتر 
لەو سەردانەدا پێیان .  سەردانیان کردەوە(  بابان و دڵشاد

ڕاگەیاندن کە بەهیچ شێوەیەک مۆڵەت نادرێ لە بەردەم 
دا کۆبونەوە ئەنجام "بەردەرکی سەرا"و "  باخی گشتی"

پارکی "بدرێت و لەسەر پێشنیاری ئەوان ڕازی بووین کە لە 
هەڵسین بەو ٨٤٩٢-٩-٩٩ڕۆژی پێنج شەممەی ئایندە "  نالی

 .کۆبونەوەیە
کاروباری "دوای ئەوەی کە نامەی فەڕمی یەکەی 

ی سلێمانی، پێیان ڕاگەیاندین "ئاسایش"مان برد بۆ "ناوخۆ
کە .  وەاڵمتان ئەداتەوە"  ئاسایش"  ٨٤٩٢-٩-١سبەی واتا 

 .وەاڵمەکەش ڕەت کردنەوەی مۆڵەتی کۆبونەوەکەبوو
خەڵکی ئازادیخوازی ئێران بە درێژایی مێژوو باوەشیان 
ئاوەاڵبووە بۆ خەڵکی کوردستانی عێڕاق لە ئاوارەیی و 
دەربەدەریدا، وە هەمیشە هاوکار و پشتوپەنای ئێمە بوون، 
لەم ساتەوەختەدا کە ئەم خەڵکە ئازادیخوازەی ئێران 
هاتوونەتە مەیدان دژی بارودۆخی ژیانی ناهەموار و 
بێمافی و سەرکوتێک کە جمهوری ئیسالمی بەسەریا 
سەپاندوون، جێی خۆیەتی کە ئێمەش هاوپشتی و الیەنگری 

 .خۆمان ڕاگەێنین بۆیان
فەرمانڕەوایان و بەرپرسانی دەسەاڵتداری کوردستانی 
عێڕاق هیچ بیانویەکیان بەدەستەوە نیە بۆ ڕێگری لە 
کۆبونەوەکەی ئێمە جگەلەوەی کە هاوپشتی خۆیان بۆ 
ڕژێمی پەت و سێدارە، بۆ ڕژێمی سەنگەساری ژنان و 
سەرکوتی نەتەوەیی، بۆ ڕژێمی سەرکوتی ئازدی و 
مەدەنیەت ڕابگەینن و پشت بکەنە خەڵکی ئازادیخوازی 
ئێران و چارەنوسی سیاسی خۆیان هێندەی تر بەو ڕژێمە 

هەربۆیە بەفەڕمی و بەعەمەلی ڕێگر .  نەگریسەوە گرێبدەن
بوون لەوەی کە خەڵكی ئازادیخوازی کوردستانی عێڕاق 
هەڵسن بە ڕاگەیاندنی هاوپشتی و هاودڵی خۆیان بۆ 

 .کرێکاران و زەحمەتکێشان و خەڵکی ئازادیخوازی ئێران
ناوەندی خەباتی کرێکاری و جەماوەری لە 

 کوردستان
٨٤٩٢-٩-١ 
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 عبدالرحمنرەسوڵ:نوسینی

 بەڵێ بۆ روخانی فاشیزمی ئیسالمی ئێران

ڕوخانى کۆمارى مەالکان لەئێستادا 
باشترین چارەسەرە بۆچاسەرکردنى 
کێشەوقەیرانەکانى خەڵکى کۆمەڵگەی 
ئێران و ڕۆژهەاڵتى کوردستان، 
لەبەرئەوەى ئەوڕژێمە هارودڕندەیە 

ساڵە تەخشان ٩١بەدرێژایی 
وپەخشان بەسەروەت و سامانى 
سەرزەوى وژێر زەوى کۆمەڵگەی 

زۆرینەى سوودە .  ئێران دەکات
داراییەکانى بۆهاوکارى وپشتیوانى 
حیزب وڕێکخراوە تیرۆریستى 
وتوندڕەوە ئیسالمییەکانى واڵتانى تر 
خەرج کردووە، لەئێستاشدا 

واتە هەرچى .  بەردەوامە لەسەرى
ڕێکخراو و حیزب وگروپى توندڕەو 
و تیرۆریستى ئیسالمی هەیە لەسەر 
ورگى خەڵکى ئێران دەلەوەڕێت، 
لەکاتێکدا خەڵکى ئێران ڕووبەڕوى 
چەندەها کێشەو قەیرانى بێکارى و 
هەژارى ونەدارى وبێ خزمەتگوزرى 

وێڕاى ئەوەى بەرپرسە .  بوونەتەوە
بااڵکانى ئەم ڕژێمە ئیسالمییە 
زۆرینەیان گەندەڵ ودزن 

 .بەردەوامیشن لەگەندەڵى ودزى
لەئێستادا کەخەڵکى شارەکانى ئێران 
و ڕۆژهەاڵتى کوردستان هاتوونەتە 
مەیدانى تێکۆشانى جەماوەرى 
بۆبەدەستهێنانى ماف 
وئازادیییەکانیان، بەرپرسە بااڵکانى 
ئەوڕژێمە ئیسالمییە هەر بەڵێنێک 
بەخەڵکى خۆپیشاندەروناڕازى بدەن 
تەنهابۆفرێودانى خەڵکەو هیئى تر 
لەبەرئەوەى بەدرێژایى تەمەنى 

ساڵەى ئەم سیستەمە ئیسالمیی ٩١
فاشییە چەندین جار بەڵێنى بەخەڵکى 
داوە کەچاکسازى دەکات و 
گۆڕانکارى باشتر بەدى دەهێنێت بۆ 
خەڵکى ئێران، بەاڵم بینیمان هیئى 
نەکرد تەنهاکێشەو قەیرانەکانى زیاتر 

 .کرد بۆ خەڵکى ئێران وکوردستان
لەسەرجەم هەڵبژاردنەکانى ڕابردوی 
ئێراندا بانگەشە بۆ چاکسازى و 
گۆرانکارى باشتر دەکرا، 
لەوسیستەمە ئیسالمییەدا، بەاڵم 
بەهۆى ئەوەى کە سەرلەبەرى 
ئەوسیستەمە ئیسالمییە لەسەرەوە 

هەتاخوارەوەى فاسدو گەندەڵ و 
کۆنەپەرست و دژەمرۆڤایەتییە نەیان 
توانى یەک هەنگاو کۆمەڵگەی ئێران و 
کوردستان بەرەو ئاسوودەیی و 
خۆشگوزەرانى بۆخەڵک بەرن، 
بەپێئەوانەوە ساڵ لەدوایی ساڵ 
کێشەو قەیرانەکانى گەشەیان کرد، 
بێکارى وهەژارى ونەدارى وگرانى 
 .زیاتر بوو لەسەر شانى خەڵکى ئێران

هەرکاتێکیش گەنجان والوان 
ناڕەزایەتییان نیشاندابایە یاخود 
لەگۆڤارو ڕۆژنامەو ماڵپەڕەکان 
ڕەخنەیەکى زۆرسادەیان بگرتایە 
لەکاربەدەستانى بااڵى واڵت و 
ناوچەیی شارەکان لەڕووى کەم 
تەرخەمى وگەندەڵى ودزییەوە ئەوا 
ئەو گەنج والوانە زیندانیکراون و 
پاشان وئەشکەنجەو ئازاردراون 
یاخود تۆمەتێکیان بۆدروستکراوەو 

ئەمە ناوەڕۆکى ئەم .  لەسێدارەدراون
 ٩١سیستەمە فاشییە ئیسالمییە کە 

ساڵە بەزۆرخۆی سەپاندووە 
بەسەرکۆمەڵگەی ئێران و 

 .کوردستاندا
ساڵ لەدوای ساڵ دۆخی ئابووری 
ئێران هەاڵوسانى زیاتر بەخۆوە 
دەبینێت، بەاڵم ئەم ساڵ هەالوسان بە 
ڕێژەیەکی زۆربەرزبۆتەوە کە زۆرێک 
لە پێداویستییەکانی ڕۆژانەى خەڵک 
چەندین هێندە نرخەکانیان زیادی 

دۆخی ئابووری ئێران تا .  کردووە
دێت خراپتر دەبێت، بەم دواییانەش 
زۆرێک لە خانەنشینکراوەکان و 
کرێکارانی کارگەکان نزیکەی شەش 
مانگە مووچەیان وەرنەگرتووە، 
هاوکات بەشێک لە بانکە 
ناحکومییەکانیش کە پارەی خەڵکیان 
وەرگرتووە ئێستا مایەپووچبوونی 

ئەم سیستەمە .  خۆیان ڕاگەیاندووە
گەنیو و بۆگەن بووە پێویستى 
بەگۆڕانکارى هەیە بۆئەوەى خەڵک 
ڕزگارى بێت لەدەست چەوسانەوەو 
نابەرابەرى وسەرکوت وسێدارە 

 .وزیندان
کەواتە ئێستا پێویستە هەموو هەوڵ 
و تێکۆشانەکانى خەڵکى ئێران 

وڕۆژهەاڵتى کوردستان وسەرجەم 
حیزب وهیزە ئۆپۆزیسیۆنەکانى ئێران 
و ڕۆژهەاڵتى کوردستان لەسەریەک 
خاڵ کۆک ویەکگرتووبن ئەویش 
ڕوخانى ڕژێمى فاشى ئیسالمیی 

ناکرێت ئەوخاڵە بەهیچ .  ئێرانە
شێوەیەک فەرامۆش بکرێت 
لەبەرئەوەى لەقۆناغى ئێستادا 
وەحشیگەرى هێزەکانى ئیسالمیی 
بەهەرجۆرێک بۆى بکرێت لەهەوڵى 
پاراستنى سیستەمە فاشییەکەى دایە، 
لەسەرکوت وئیستبداد هیچ سڵ 

هەربۆیە هەرچى بۆی .  ناکاتەوە
کراوە کردوویەتى لەبەرامبەر 
نارەزایەتى وخۆپیشاندانەکانى خەڵکى 
ئێران هەر لە باڵوکردنەوەى 
پروپاگەندەى چەواشەکارى 
ودرۆینەوە هەتا دەگات بەتەقەکردن 
وگوللەبارانکردنى خەڵکى ناڕازى 

بەگوێرەى .  دەستى نەپاراستووە
هەواڵى باڵوکراوەکان زیاتر لە 

کەس تائێستا دەستگیرکراون ٩٩٤٤
کەسیش بوونە قوربانى ٩٤وزیاتر لە

وخەڵکێکى زۆریش بریندارە 
کەلەالیەن هێزەمافیاکانى کۆمارى 
سێدارەى ئیسالمی ئێرانەوە بەرگوللە 

 .دراون
لەکاتێکدا پرسەو سەرەخۆشى خۆم 
ئاراستەى سەرجەم بنەماڵەى 
گیانبەخت کردووان دەکەم بەهیوام 
دواناخۆشیان بێت، بەهیوام هەرچى 
زووترە سەرجەم بریندارەکانى 
بەتەندروستى زۆر باشەوە بگەڕێنەوە 
ناوخانەوادەو بنەماڵەو هاوڕێیانیان 
لەهەمان کاتیشدا بەپێویستى دەزانم 
ئێرانیانى دەرەوەى واڵت بەهاتنە 
مەیدانیان بۆ سەرشەقام و بەردەم 

لەسەرجەم  سەفارەتى ئێرانى
شارەکانى واڵتانى ئەوروپا وئەمریکا 
وکەندا پشتیوانى خۆیان لەخواست و 
داواکارى خەڵکى ناڕازى ئێران 
وڕۆژهەاڵتى کوردستان بکەن، 
ئااڵکانى کۆمارى سێدارەى ئیسالمى 
بستوێنن وداوای ڕۆشتنى 
ئەوسیستەم ودەسەاڵتە ئیسالمییە 

دروشمەکانى بڕوخێ،  .بکەن لەئێران
کارە وەحشیگەرییەکانی کۆماری 
سێدارەی ئیسالمیی ئێران، 
بەرزبکەنەوە، داوای ئازادى 
. ومافەکانى بۆگەالنى ئێران بکەن

سەرجەم ئەو ڤیدۆیانەى کە 
باڵوبوونەتەوەو ئێوەش بینیوتانە 
کەچۆن سوپا مافیاکەی ئێران، ئازارو 
ئەشکەنجەی ئەوگەنجانە دەدات 
کەبەشدارن لەخۆپیشاندان و 

 . ناڕەزایەتیەکانى ئێران

سەرجەم ڤیدیۆکان تەسلیمى 
نوێنەرانى یەکێتى ئەوروپا 
ودەوڵەتانى تربکەن وداوایی 
پیشتیوانیکردنى لەخەڵکى ناڕازى 

ئەمرۆ خەڵکى .  ئێرانیان لێ بکەن
ئێران و ڕۆژهەاڵتى کوردستان داوای 
هاوکارى و پشتیوانى لەسەرجەم 
ئازادیخوازان و یەکسانیخواز و 
مرۆڤدۆستانى جیهان دەکات، بۆ 
ئەوەى هەموو الیەک بەیەکەوە 
نەفرەت لەوجۆرە سیستەمە فاشى 
وسەرکوتگەربکەن، سەرکەوتوبێ 

 .تێکۆشانی خەڵکی ناڕازی ئێران
دروشمەکانى خەڵکى ناڕازى و 
خۆپیشاندەر بەگشتى و لە 
سەرانسەرى خەڵکى ئێراندا بریتین لە 

 ٩١نان، ئازادى، کە بە درێژایی 
ساڵەى ئەم سیستەمە کۆنەپەرستەی 
. ئێران، لە خەڵکی ئێرانی زەوتکردووە

بەردەوام ئازاد ییەکانى 
قەدەغەکردووە، نان وبژێوى ڕۆژانەى 

کئان و ژنان .  خەڵک سەختربووە
هیچ جۆرە ئازادێکیان نەبووە 
هەربۆیە ئەم جارە زۆر وشیارانە 
هاتونەتە مەیدانى تێکۆشانەوەو 
ڕابەرایەتى و پێشەوایی 

لئکەکانیان .  ناڕەزایەتییەکان دەکەن
فرێدەدەن و داوای ئازادى جل و 
بەرگ پۆشین دەکەن نەفرەت و 
لەچەوسانەوەو نابەرابەرى دەکەن، 
ئەمە خاڵێکى زۆر ئومێدبەخش و 
دلخۆشکەرە بۆهێنانەدى ئایندەیەکى 
باشترو شارستانى وئازاد ئەگەر 
هەموو الیەک دڵسۆزانە پشتیوانى 
لەخواست و داوکارییەکانى ژنان 
وکئانى ناڕازى وسەرجەم خەڵکى 
ناڕازى ئێران بکەن بەدڵنییایەوە 
خەڵکى ناڕازى ئێران سەردەکەوێت 

 .ئەم سیستەمە کۆتایی پێ دێت
زیندانیانى سیاسى دەبێ ئازاد بکرێن 
ئەمەش دروشمى خەڵکى ناڕازى 
ڕۆژهەاڵتى کوردستان وخەڵکى 

خۆپیشاندان وێنەکانى .  ئێرانە
خومەینی وخامەنییان دەسووتاندن 
ئەمەش نیشانەى ئەوەیە کەخەڵکى 
ناڕازى وخۆپیشاندەر وشیارە و 
ئەزانێت کەتەنها چارەسەر ڕوخانى 
ئەم سیستەمە کۆنەپەرست 
ودژەمرۆڤایەتییە هەر بەڵێنێکیش 
کەبیدەن تەنها بۆفریودانى خەڵکى 

ئەمەی ئێستا لەتەواوى ئێران .  ئێرانە
هاتۆتە ئاراوە شۆڕشى برسییەکانە 
بۆ بەدەستهێنانى نان وئازادى، 
بێگومان بەدەستهێنانى نان وئازادى 
لەژێرسایەى بەردەوام بوونى 
سیستەمى ئیسالمیدا بەدی نایەت، 

بەڵکو پێویستە ئەم سیستەمە 
بگۆڕدرێت پاشان خەڵکى ناڕازى 
ئەمرۆ لەداهاتوودا خۆیان 
سیستەمێکى سیکۆالرو شارەستانى 
وئازاد دوور لەچەوسانەوە 

 .دابمەزرێنن
کەواتە پێویستە گەشە 
بەناڕەزایەتییەکان بدرێت ئەگەرچى 
هێزەکانى ئەمنییەکان وبەسیج، 
بەقامئى وگازى فرمێسکڕێژو 
تەنانەت گوللەش وەاڵمى خەڵکى 
ناڕازى دەدەنەوە کە دروشمى مردن 
بۆ ڕوحانى وخامەنیی دەڵێنەوە، 
بەهێزبوونى ناڕەزایەتییەکان ئەم 

پێویستە .  بەربەستانەش تێکدەشکێنێت
تێکۆشەرانى ژنان وپیاوانى 
ئازادیخوازو یەکسانیخواز لەناوەوەو 
دەرەوەى واڵت هەوڵ وتێکۆشانى 
یەکگرتوانەیان بەهێز بکەن بۆئەوەى 
نارەزایەتییەکان وفشارەکان 
بەهێزتربکرێن، بۆ ئەوەى بەکەمترین 
قوربانى و زیان ئەم ڕژێمە فاشییە 

ئەرکى سەرجەم .  بروخێت ونەمێنێت
حیزب وڕێکخراوە کۆمۆنیست و 
سیکۆالرو ئازادیخوازو 
دیموکراتخوازەکانى ئێران و 
ڕۆژهەاڵتى کوردستانە 
تێکۆشانەکانیان یەکگرتووتربکەن، 
ناکرێت تەنها هەریەکە بەیاننامە 
دەربکات بەڵکو پێویستە هەمووان 
بەیەکەوە، بەدامەزراندنى یەکێتى و 
هاوخەباتى بەهێزو بەدامەزراندنى 
پرۆژەو بەرنامەى هاوبەش هەنگاو 
بۆبەهێزکردنى ناڕەزایەتیەکانى 
ناوخۆو دەرەوەى ئێران بنێن، 
لەقۆناغى ئێستادا بەزووترین کات 
کۆنگرەیەک یاخود کۆنفرانسێکى 
گشتگیر بۆسەرجەم حیزب وهیزە 
کۆمۆنیست وسیکۆالرو ئازادیخوازو 
دیموکراتخوازەکانى ئێران و 
ڕۆژهەاڵتى کوردستان بەشداریکردنى 
کەسایەتى سەربەخۆ سیکۆالرو 
ئازادیخوازو ڕۆژنامەنووسانى 
ئازادیخواز بەپێویست دەزانم 
بۆدیاریکردنى نەخشە ڕێگایەکى 
سیکۆالرو شارستانى بۆ ئایندەى 
دوای ڕوخانى سیستەمى ئیسالمى 

ئەمەش لەپێناوى دامەزراندنى .  ئێران
سیستەمێکى سیکۆالرو شارستانى 
بۆئایندەى ئێران وکوردستان خێراترو 
 .باشتردەکات بۆچارەسەرى کێشەکان
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  ریتانیا له ی به لیکه نگی خێزانی مه مانگی ئایاری ئەمساڵدا ئاهه  له  بڕیاڕه
تێیدا ئێلیسابێتی شاژن کۆتایی   نجام بدرێت، که ی ویندسۆر ئه شارۆچکه

هاڕی و مێگان   دا شازاده نگه و ئاهه له.  بات ر ده سه ی تێدا به فتانه هه
  یه و شارۆچکه ئه  ر بۆیه هه.  ستن به رگیریان ده نگی هاوسه راسیمی ئاهه مه

. کات یاندن ده زگاکانی ڕاگه کجار زۆر و ده شتیارێکی یه گه  پێشوازی له
هەر وەک چۆن بە گشتی ئاهەنگی هاوسەرگیری خێزانی شاهانە و 

بۆنەکانی تریان لە جیهاندا گرنگییەکی زۆری پێ دەدرێت لە الیەن 
  .دەسەاڵتداران و میدیاکانەوە

داران و پۆلی   تمه و سیاسه  ند مانگێکی ماوه چه  که نگه ی ئاهه هێشتا واده
ر  سه له  و النه  چۆن خەڵکی بێ خانه  دان، که   "یه کێشه"و ر ئه رانبه به  له

شتیاران و  رنجی گه سه  بنه جێگەی کان بشارنەوەو تا نه قامه شه
  .نگەکە ی تێکدانی ئاهه مایه  بنه نه  کی تر، واتایه به.  دەزگاکانی ڕاگەیاندن

ئەمە نمونەیەکی ترە لە جێگەو ڕێگەی بەهای مرۆڤ لە سیستەمی 
لەکاتێکدا، کە هەر ئاهەنگێکی خێزانی شاهانە بە ملیۆنان .  سەرمایەداریدا

پۆندی بۆ تەرخان کراوەو دەکرێت، بە هەزاران کەس بەهۆی 
بێخانەوالنەیەوە ناچارن لەسەر شەقامەکان شەو و ڕۆژ بکەنەوە و لە 
سەرمای زستان و گەرمای هاویندا جەنگی مان و نەمان بکەن، بەاڵم 

وە لەبری گرتنە بەری .  لێیان ناگەڕێن و وەک تاوانبار تەماشا دەکرێن
ڕێگەچارەیەک بۆ ڕزگارکردنیان لەو بارودۆخەی بە بێ خواستی خۆیان 
تێی کەوتوون و نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری لێی بەرپرسە، 
شاردنەوەو بزرکردنیان دەکرێتە ئامانج، تا ڕیسکی هیچ ناڕەحەتیەک بۆ 

هۆکارەکانی ژیانی دۆزەخی ئەم مرۆڤانە .  ئاهەنگی شاهانە نەیەتە پێش
نەبۆتە جێگەی بێداربوونەوەی ویژدانی مردوویان و بایەخ پێدانیان، تا 
کارێک بکەن کە چیتر کەس پیویست نەکات لەسەر شەقامەکان ژیان 
بکات، بەڵکو ئەمەیان ال ئاساییە، بەو مەرجێک لە کاتی ئاهەنگ و بۆنە 

 .گرنگەکاندا لەبەرچاودا نەبن
 

کەسانێک کە بێ خانە و النەن و ناچارکراون لەسەر شەقامەکان ژیان 
بکەن، دیاردەیەکی قێزەوەنە و تا سەر ئێسقان دژە مرۆییە و لەمڕۆدا 

بڕوانن لەم نمونەیەدا چەند .  بەتەنها بەرهەمی چاوچنۆکی سەرمایەدارییە
مانگ پێش ئاهەنگەکە هەموو ئامادەکارییەک دەکەن و بیر لە چۆنێتی 
. بزرکردنی ئەو کەسانە دەکەنەوە، کە لە شەقامەکاندا ژیان دەکەن

بێخانەو النەیی ئەم مرۆڤانە لەو ڕووەوە دەبێتە جێی سەرنجیان، 
کەسەرنجی گەشتیاران و میدیاکان رادەکیشت، بۆیە بیرلەوە دەکەنەوە و 
نەخشە دەچنن بۆ ئەوەی چۆن ئەو شەرمەزارییەی نیزامی دیلیهێنەری 
سەرمایەداری پەردەپۆش بکەن و بیشارنەوە، نەک چارەسەرێک بۆ 

ئەمە ڕێکەوت نییە،  .دیاردەی هەژاری و نەمانی بێخانە و النەیی بدۆزنەوە
بەڵکو دەزانن کە بوونی ئەو کەسانە لەسەر شەقامەکان دەرئەنجامی 
وەاڵمدانەوەیە بە پێداویستی نیزامی ئەمڕۆیە، بۆیە پارێزگاری لە مانەوەی 

 .دەکەن
ئەمە تەنها نمونە نییە، بەداخەوە زۆرن کە بە کردەوە نیشانی دەدەن، کە  

مرۆڤ لە سیستەمی سەرمایەداریدا بێ بەهایە و بەرژەوەندی ئابووری و 
بۆیە چەسپاندنی بەها .  سەرمایەداران زۆر پێش بەها مرۆییەکان دەکەوێت

مرۆییەکان لە پێش هەر بەرژەوەندییەکی تر، بەندە بە خەبات لە بەرانبەر 
  .سیستەمی سەرمایەداریدا

نی بێخانە و النەکان لە بەردەم ئاهەنگی ردبزرک
 هاوسەرگیری شاهانە

 بنارمستەفا:نووسینی

راپۆرتێکیکورتسەبارەتبەشەپۆلێکیخۆپیشاندانلەڕۆژهەاڵتیناوەراست،دژبەهەڵکشانیخراپی
 !هەلومەرجیژیان،وگرانبوونیگوزەران

 ئاراسڕەشید/وەرگێرانوئامادەکردنی

ژمارەیەک لە واڵتانی عەرەبی و 
ئیسالمی، ڕووبەڕووی خۆپیشاندان 
. بوونەوە دژ بە حکومەتەکانیان

ئەمەش هۆکاری سەرەکی 
هەلومەرجی خراپ و گرانی گوزەرانی 

هەروەها .  هاوواڵتیان بوو
بەرزبوونەوەی بەردەوامی نرخی 
خۆراکە سەرەکیەکان، بۆیە لە 

ناو (  خۆپیشاندانی نان)زۆرێکیاندا بە 
 .دەبران

 :هەرێمی کوردستان

 
، ٨٤٩٩لە مانگی دیسەمبەری 

زنجیرەیەک لە کاری توندوتیژی و 
خۆپیشاندان لە شارەکانی هەرێمی 

دوای ئەوەی .  کوردستان دەستیپێکرد
خۆپیشاندەران و ناڕازیان ئاستی 
داواکاریەکانیان بەرزکردەوە بۆ 
ڕووخانی حکومەتی هەرێم، ئەمەش لە 
ئەنجامی پێڕەوکردنی حکومەتی هەرێم 
بۆ سیاسەتی سک هەڵگوشین و 
لەبەرگرتنەوە، و باڵوبوونەوەی 
گەندەڵی و نەدانی مووچەی 
. فەرمانبەران لە هەرێم

خۆپیشاندانەکان لە شاری سلێمانی و 
رانیە و کۆیە و قەاڵدزێ و چەند 
شارۆچکەی دیکە دەستی پێکرد، بە 
بەشداری هەزاران خەڵکی ناڕازی لە 
ناویاندا مامۆستا و فەرمانبەر و 

 . چاالکوانان
کەس بوونە  ٩لەو خۆپیشاندانانەدا 

کەسیش بریندار  ٢٤قوربانی و پتر لە 
ڕێگەی زۆرێک لە ڕێگای .  بوون

سەرەکی شارەکان و شەقامەکان 
هەروەها خۆپیشاندەران .  گیرابوون

چەند بارەگایەکی حیزبەکانیان 
سووتاند لەگەڵ هەندێک دەزگای 

شایانی باسە کە .  حکومی
دەسەاڵتداران و هێزە ئەمنیەکانیان لە 
سلێمانی هەڵیانکوتایە سەر بینای 

و دوای  NRTتەلەفزیۆنی ئەهلی 
سووتان و تااڵنکردنی زۆرێک لە 
ئامرازەکان، پەخشی ئەو کەناڵەش بۆ 

 .ماوەی هەفتەیەک ڕاگیرا
ناجێگیری لە هەرێمی کوردستان پاش 
ئەوە زیاتر بوو کە حکومەتی 
مەرکەزی عێراق، ئەنجامدانی 
ریفراندۆمی کردە پاساو بۆ هیرش 
ملهوری نواندن بەرامبەر خەڵکی 
کوردستان، لەچوارچیوەی ملمالنێییان 
لەگەڵ دەسەاڵتی بزوتنەوەی  

. کوردایەتیدا

 
 :عێراق

پایتەختی عێراق بەغدا، لە مانگی 
دا  ٨٤٩٩فێبریوەری 

ڕووبەڕووبوونەوەی خوێناوی 
دەیان هەزار کەس لە خەڵک .  ڕوویاندا

و هەوادارانی مقتدی سەدر بەشداریان 
داوکاریەکان لە بەرامبەر.  تێدا کرد

گەندەڵی حکومەت، و گۆڕانکاری لە )  
. بوو(  کۆمسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەکان

هەواڵەکان جیاواز بوون لە ژمارەی 
وەزارەتی .  کوژراو و بریندارەکاندا

ناوەخۆی عێراق، کوشتنی یەک پۆلی  
بریندار لە لە هێزەکانیان، بەاڵم  ٩و 

ژمارەی کوشتن و برینداری 
. خۆپیشاندەرانی ئاماژە پێنەکردبوو

ڕاپۆرتی سەرچاوەکانی ڕەوتی سەدر، 
کەس  ٩-٥ئاماژەیان بە کوژرانی 

 .کەس دابوو٩٨٤وبرینداربوونی پتر لە 
ڕووبەڕووبوونەوە لە کاتێکدا لە نێوان 
هێزە ئەمنیەکان و خۆپیشاندەران 
ڕوویدا بوو، کە خۆپیشاندەران 
هەوڵیاندا لەو پردە بپەڕنەوە کە 

هێزە .  دەچێتە ناوچەی سەوز
ئەمنیەکان دەستیانکردبوو بە 
باڵوکردنەوەی گازی فرمێسکاوی و 

پاشان سەدر .  تەقە لە خۆپیشاندەران
تێدا (  عبادی)  سەرۆک وەزیران

بەرپرس کرد، لەوەی ڕوویداوە، و 
هۆشداری دا لە وەاڵمی شۆڕشگێران 

 .کە بەهێزتر دەبێ لە داهاتوو
:جەزائیر

 
دا  ٨٤٩٢ی جەنیوەری ١لە 

خۆپیشاندەران ڕووبەڕووی حکومەت 
لە سەرەوەیاندا، پزیشکەکان .  بوونەوە

و هێزە ئەمنیەکان ڕووبەڕووی 
یەکتربوونەوە، دوای ئەوەی هێزەکان 
ڕێگریانکرد لە گەیشتنی 
. خۆپیشاندەران بۆبەردەم پەرلەمان
داواکاریەکانیان بریتی بوون لە

هەڵوەشاندنەوەی خزمەتی مەدەنی و )  
سەربازی، و دژ وەستانەوە لە 
بەرامبەر بڕیاری قەدەغەکردنی 
خۆپیشاندان لە شەقامی شارە 

لە ئەنجامدا (.  گەورەکان، بەبێ مۆڵەت
پزیشک بریندار بوون، و  ٨٤

ژمارەیەکیش لە پۆلی  بریندار بوون

بەپێی ڕێخکەری پزیشکانی موقیم لە )
بەخێرایی خۆپیشاندانەکان (.  جەزائیر

لە شارەکانی وەهران و قوستەنتینە و 
 .عنابة دەستی پێکرد

بڕیاری حکومەت قەدەغەکردنی 
هاوردنی سەدان بەرهەم لە سەرەتای 
ئەمساڵ، هۆکار بووە بۆ 
بەرزبوونەوەی نرخی زۆرێک لە کااڵ 

سەوزە، )  سەرەکیەکانی وەک
شیرەمەنی، مەوادی بینا، ئامێری 
کشتوکاڵی و شتی تر، کە بووەتە هۆی 
کەم بوونی لە بازاڕەکان، 

 .وبەرزبوونەوەی نرخەکانیان
 :سودان

 
بەرزبوونەوەی نرخی هەندێک کااڵی 
سەرەکی و خۆراک لە سەرەتای 

ی نرخەکانیان،  ٩٤٤%ئەمساڵ، بۆ 
بووە هۆی ناڕەزایەتی و خۆپیشاندان 

دوای ئەوەی .  لە سەرتاسەری واڵت
حکومەت بڕیاریدا کە واز لە 
هاوردەکردنی گەنم بهێنێت، وبەجێی 
بهێڵێت بۆ کەرتی تایبەت بۆئەوەی ئەو 

سەدان هاوواڵتی .  کارە بکات
خوێندکاران لە شاری الدمزین لە 
یەکەم هەفتەی جەنیوەری  ئەم ساڵ 
هاتنە سەر شەقام، بۆ دەربڕینی 
تووڕەیی خۆیان لەم ئاوسانە 
ئابووریەی، کە بوەتە ئەرکێکیتر 
بەسەر شانی هاوواڵتیانی سودانی، کە 
خۆیان دەرگیری کەمی داهاتن، بەاڵم 
دەسەاڵتداران سەرکوتی ئەو 
ناڕەزایەتیانەیان کرد، بە ڕشتنی گازی 
فرمێسکاوی، کە بوە هۆی گیان 
لەدەستدانی خوێندکارێک، و 
برینداربوونی ژمارەیەکی دیکە، لە 

 .شاری الجنینة
لە تون ، گەنجێکی تونسی لە :تون 

دووەم هەفتەی جەنیوەری ئەمساڵدا 
گیانی لەدەستدا، لە ناڕەزایەتیەکانی دژ 
. بە حکومەت لە شاری تەبەربە

ڕووبەڕووبوونەوەی خۆپیشاندەران و 
دەسەاڵتدارانی حکومی، بەهۆی 
زیادبوونی، نرخی کااڵکان، و 
بەرزبوونەوەی باجی تازە لەسەر 
هاوواڵتیانەوە بوو، کە هاواڵتیان 
. خۆیان گیرۆدەی کەمی داهاتن

ناڕەزایەتیەکان فراوان بوونەوە لە تالە 
شار و  ٩٤و قەسرەین، بۆ نزیکەی 
لە ناویاندا.  شارۆچکەی دیکە لە تون 

ولوسالتیة، و فیانة ..  بو زید، بوحجلة،)
بووە هۆی (.  و الکاف

 ٩  ڕه بۆالپە
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سێ رۆژ ( وێسترن ڕەیڵ)هێڵی شەمەندەفەری 
 مانگرتن ڕادەگەیەنێ

دەورێکی  ٨٤٩٢ی جەنیوەری  ٩٨و  ٩٤و  ٢لە 
هێڵی شەمەندەفەری  نوێ لە مانگرتنەکانی 

وێسترن رەیڵ لەم هەفتەیەدا دەستپێدەکات لە 
ئەم هێڵی .  ی ئەم مانگە دا ٩٨و  ٩٤و  ٢

سەعاتی  ٨٠شەمەندەفەرە ڕایگەیاند کە سێ 
مانگرتن نمایش دەکات لە دووەمین هەفتەی 

شەمەندەفەری ئەم  ٠٥٤لە کۆی   .ساڵی نوێ دا
ی خزمەتگوزاریەکانی  ٨٥هێڵە ڕێژەی لەسەدا 

یەکیەتی .  ئیلغادەکاتەوە و کارەکانیان ڕادەگرن
و بەرێوبەرەکانی ئەم (  ئار ئێم تی)کریکاری 

هێڵی شەمەندەفەرە نەگەیشتنە هیچ ڕێکەوتنێک 
سەبارەت بە ڕۆڵ ودەوری پاسەوانانی 

هەمین  ٩١ئەم مانگرتنە دادەنرێ بە   .قیتارەکان
مانگی ڕابردوودا لە  ٨٤مانگرتن لە ماوەی 

کە خزمەت دەکات بە ناوچەکانی (  سەذرن)
واترلو و لەندەن برج وچارین کرۆس و کانن )

  .(ستریت  گرەیتر )هەروەها بە کرێکارانی 
ڕاگەیەنراوە، بە تایبەتی (  ئەنگلیا

لیڤرپول )خزمەتگوزاریەکانی کە دەچێ بۆ 
کە کارەکانیان بەجێ بهێڵن و مانگرتن (  ستریت

ڕابگەیەنن لە رۆژانی دووشەممە و 
ئار )ئەم مانگرتنانەی   .چوارشەممە و جومعە

هەمووی لەبارەی ئەو گۆڕانکاریانەیە (  ئێم تی
یا ئەو گۆرانکاریە پێشنیاریەکانەوە بووە 

ئەرکی پاسەوانەکانی قیتار وە  سەبارەت بە 
 سەالمەتی قیتارەکان و سەرنشینەکان

بەرزبوونەوەی بەرچاوی نرخی بلیتی قیتار و 
 خراپی بار و ڕەوشی قیتارەکان

بەگەڕانەوەی کرێکاران بۆ سەرکارەکانیان پاش 
پشووی سەری ساڵ و کریسمەس خەلک 
بەهەواڵی بەرزبوونەوەیەکی زۆر بەرچاوی 
نرخی بلیت و هاتووچۆی قیتارەکان 

زیادبوونی نرخەکانی بلیت .  ڕووبەڕووبوونەوە
وا لە خەلکی کرێکار و کەم دەرامەت دەکات کە 
بەدوای ڕێگەچآرەیەکی تردا بگەڕێن کە ئەویش 
ئۆتۆمبیلە ئەمە سەرباری هەموو خەرج 

 .ومەسرەفێک کە هەیەتی
بەرزبوونەوەی نرخی بلیتی قیتارەکان بەڕێژەی 

کە ڕێژەیەکی بەرچآوە والە  ٩.٠لەسەدا 
لەخەلکی کریکاردەکات وازلەکارەکانیان بهینن 
وبەدوای کاری هاوشیوە دابگەرێن لەنزیک 
شوێنەکانی نیشتەژێ بوونیان، کەئەمە 
کاریگەری زۆر دادەنێ لەسەر ئاستی ژیان 

مک کاش،سکرتێری گشتی  .وگوزەرانیان
سەندیکای کرێکاری ئار ئێم تی ڕابەرایەتی ئەو 
نارەزایەتیانەی کرد کە بەرامبەر 
بەرزبوونەوەی نرخی بلیتی قیتارەکان 
ئەنجامدرا، و ئەم بڕیارەی مەحکوم کرد و بە 

لەکاتێکا ئەم .  دزیەکی گەورە ناوبرد
بەرزبوونەوانە لەنرژی بلیتەکاندا جێبەجی 

میل دوور  ٥٤٤٤دەکرا وەزیری گواستنەوە 
تەنانەت  بوو لەبەریتانیا وە و لەقەتەر بوو 
 .ئامادە نەبوو لێدوان بدا لەم بارەیەوە

کرێکارانی میتڕۆی سیۆڵ  داوای باشکردنی 
 .بارودۆخی شوێنی کاریان دەکەن

کرێکارانی میتڕۆی سیۆڵ لە کۆریای باشوور 
دەیانەوێت بارودۆخی شوێنی کاریان باشتر 
بکرێت، و بتوانن بە ئاراستەی جیاواز میتڕۆ 

کرێکارانی کۆریای باشوور توانیان .  بەکار بێنن
زاڵ بن بەسەر ئەو هەڵمەت و هێرشانەی، کە 
دەکرایە سەریان، لە الیەن حکومەت و 

 .کۆمپانیاکانەوە
لەگەڵ ئەوەشدا کە ئێستا پاڕک سەرۆکی 
کۆریای باشوور نەماوە، و لە دەسەاڵت 
الدراوە، بەاڵم هێشتا کرێکارانی ئەو واڵتە 
ڕووبەڕووی گرفتی هەقدەست و ناڕەحەتی 

 . شوێنی کار دەبنەوە
قسە (  ئاسیا پاسیفیک کەڕێنت )  لەم هەفتەیەدا

دەکا لەگەڵ بەڕێوەبەری یەکیەتی نێونەتەوەیی 
کاروباری نیوە دورگەی کۆریا سەر بە 
. گواستنەوەو خزمەتگوزاری گشتی کۆریا

دەربارەی مانگرتن و خۆپیشاندانەکانی 
کرێکارانی میتڕۆی سیۆڵ و ئەو کێشانەی 
ڕووبەڕووی کرێکاران دەبنەوە  قسەی لەگەڵ 

 .دەکات
( ئاسیا پاسیفیک کەڕێنت )شایانی باسە کە  

زانیاری تازە دەدات لەسەر خەباتی کرێکار و 
کامپینەکان لە ئۆقیانوسی ئارام سەربە 

وە لەالیەن لینکی کرێکارانی  .کیشوەری ئاسیا
وە لە .  ئاسیاوە ئەنجام دەدرێت/  ئوسترالیا 
سی ئاڕی ڕادیۆی مەڵبۆرنی  ٩ستۆدیۆی 

 .ئوسترالیاوە پەخش دەکرێت
کرێکاری تر   ٨٩٥٢حکومەتی تورکیا 

بەکەرتی گشتین لەسەر کار کەسەر 
 !! الدەبات 

حکومەتی تورکی بە دەیان هەزار کرێکاری 
لە کەرتی گشتی لەسەرکار البرد لە دوای 

وا .  کودەتا شکستخواردووەکەی تورکیاوە
ئەمجارەش لە تازەترین هەنگاویدا بۆ 
پاکردنەوەی نەیارانی خۆی، بە قەولی 

کرێکاری تریان لە کەرتی  ٨٩٥٢خۆیان ، 
حکومەتی تورکیا هەر .گشتی وەدەرنا

لەدوای کودەتا شکستخواردوەکەی ساڵی 
وە، دەستی بە پاکتاوکردنی نەیارانی  ٨٤٩٢

خۆی کرد، لە دام و دەزگا حکومی و 
هەزار کەس  ٥٥حاڵی حازر .  کەرتی گشتیدا

کرێکاری کەرتی  ٩٠٤٤٤لە زینداندایە، و 
ئەمەی .  گشتیش لەسەر کارەکانیان البراون

 ٨٩٥٢ئەو دواییەی حکومەتی تورکیا کە 
کرێکاری تری لە کەرتی گشتی وەدەرنا 
هەر درێژە پێدەری سیاسەتەکەی 
پێشویەتی کە لە دوای کودەتاکەوە دەستی  
پێکردوە، بەناوی پاکسازی نەیارانی و 

 .گرووپی سەربە عەبدوللە گوڵەن ەوە
بە پێی دوو  بڕیاری حکومەتی تورکیا، کە 
لە ڕۆژنامەی ڕەسمی ڕۆژی یەکشەمەدا 
باڵوکرایەوە، سەرباری دەرکردنی ئەو 

ژمارەیەی کرێکاران لە کەرتی گشتی، 
لە .  چەندین بواری تریشی گرتۆتەوە

تازەترین هەنگاوی کرداری حکومەتدا 
لەبەرامبەر بەناو کودەتاچیەکانی سەر بە 

بۆ نموونە هەر بەپێی ئەو دوو .  گوڵەن
کەسی لە هێزی تایبەتی سوپا  ٢٩٩بریارە  

کەس لە هێزی جەندرمە، وە  ٩٢٤، 
کەسی ئەکادیمیشی  ٩٢٤هەروەها 

بە پێی ڕاگەیاندنەکەی ڕۆژنامەی .گرتۆتەوە
کرێکاری کەرتی  ٩٥٤تورکیا، نزیکەی 

گشتی، کە پێشتر لەسەر کارەکانیان 
. الدرابوون گەڕاونەتەوە سەرکارەکانیان

هەروەها دەوڵەتی تورکیا داخستنی نزیکەی 
دامەزراوەی ڕاگەیاندووە، کە لەناویاندا  ٩٩

دوو ڕۆژنامەی سەربەخۆو یەک نۆڕینگەی 
 .تەندروستی هەیە

شایەنی باسە کە تورکیا خەتای کودەتاکەی 

ی تورکیا دەداتە پاڵ  ٨٤٩٢تەموزی 
فەتحوللە گوڵەن و بزووتنەوەکەی ئەو بە 
ناوی بزووتنەوەی خزمەت کە گوڵەن ئێستا 

 . لە ئەمەریکا دادەنیشێ
جێگەی باسە کە حکومەتی تورکیا تۆڕی  

گوڵەن بە ڕێکخراوی فەتحوللە تێرۆریست 
وە بزووتنەوەی خزمەتیشی بە .  ناودەهێنێت

وەک ڕێکخراوێکی تێرۆریستی 
لە هەڵمەتە سەرەتاییەکەی .  ناوزەدکردووە

پاکسازیکردنی نەیارانی ئەردۆغاندا کە 
 ٩٥٤حکومەتی تورکیا پێی هەستا زیاترلە 

هەزار کرێکاری کەرتی خزمەتگوزاری لە 
 ٥٤نێودەوڵەتدا لەسەر کارالبران، و 

هەزاریش زیاتر دەستبەسەرکران، و خرانە 
لە نێویاندا بە دەیان ڕۆژنامووس .  زیندانەوە

هەموو ئەو .  و ئاکادیمی هەبوون
پاکسازیەی حکومەت لە ژێر پاساوی 
ئەوەدا کردی کە ئەوانە بەدواکەوتوانی 
گوڵەنن، و لە کودەتاکەدا بەشدارو 

 .هاوکاربوون
وێنەگرانی ئەڕجەنتین خۆپیشاندان دەکەن  

 لەدژی سەرکوتگەری پۆلی 
ژمارەکی زۆری بەرچاو گردبوونەوەیان کرد 
لەبەردەم کۆنگرێسی واڵتەکە، و داوای ئازادی 

 .کاری وێنەگریان دەکرد لە دەسەاڵتداران
پۆلیسی ئەرجەنتین سەرکوت دەکات 
لەبەرامبەر وینەگران، و تەگەرەی نایاسایی 
درووست دەکات لەبەردەم کاری پیشەیی 

لەبەرئەوەی کە پۆلی  سەرکوت وە   .وێنەگراندا
شێوازی داپڵۆسین بەکاردێنێت لەبەرامبەر 
وێنەگراندا، وە ئەمەش بە کارێکی دژە ئازادی 
وێنەگرتن چاوی لێدەکرێت، هەر بۆیە وێنەگران 
قەبوڵی ناکەن و دێنە سەرشەقام و 

 .خۆپیشاندان ئەنجام دەدەن
دا ڕێپێوان  ٩٠،٨٤٩٩هەر بۆیە لە دێسەمبەری 

و خۆپیشاندانێکی زۆر گەورە لە ئەڕجەنتین 
کرا، لە الیەن یەکیەتی کرێکاران و خانەنشینان 
بەرپا کرا، وە پڕۆژەی سەرۆکی ئەڕجەنتین 

 .یان بۆ ڕیفۆرمی خانەنشینی ڕەتکردەوە
شایەنی باسە پۆلیسی ئەڕجەنتین، بۆ 
دامرکاندنەوە و سەرکوتی خۆپیشاندانەکان 
چەندین وەسیلەی ترس و تۆقاندن و سەرکوتی 

لەوانە ئاو، گولەی پالستیک و .  بەکارهێناوە
غازی فرمێسک ڕژێن و سەگی تایبەت بە 
کپکرنەوەی خۆپیشاندان،  و چەندین شێوازی 
تری سەرکوتی خۆپیشاندان کە لە ئەنجامدا 
برینداریشی لێ کەوتۆتەوە لە نێو 

شایەنی باسە لە نێو .  خۆپیشاندەرەکاندا
بریندارەکاندا ڕۆژنامەنووسیش هەن، و ئەم 
هەوااڵنەش لە زوربە ڕاگەیاندن و 

 .وێبساییتەکانی ئەو ويالتەدا باڵوکراونەتەوە
نەقابە کرێکاریەکانی زیقار، ئاشکرای دەکەن کە 

 .هەزار کرێکار لە ساڵیکدا بێکار کراون ٩٤
یەکێتی نەقابە کرێکاریەکان لە پارێزگای زیقار، 

ئاشکرایانکرد، کە  ٨/٩/٨٤٩٢شەممە  ٩ڕۆژی 
. ٨٤٩٩هەزار کرێکار بێکار کراون لە ساڵی  ٩٤

هۆکارەکەشی، پشتبەستن بووە بە هێزی کاری 
سەرۆکی .  بیانی، و قەیرانی دارایی لە عێراق

یەکێتی هشام عودة بۆ تۆڕی هەواڵی ناسریە 
هەزار کرێکار  ٩٤ساڵی ڕابردوو نزیک "  گوتی

لە زیقار، بەپێی داتایەکی هاوبەش لەگەڵ 
بەمەش کۆی .  وەزارەتی کار بێکار کراون

ژمارەی بێکاران لە پارێزگاکەدا، بەرزبۆتەوە 
هۆکەشی .  هەزار کرێکار ٩٤٤پتر لە 

پشتبەستنی زۆرێک لەکۆمپانیاکانە بە هێزی 
ی کۆی کرێکار، %  ٩٤کاری بێگانە، بە ڕێژەی 

. ی کرێکاری ناوەخۆ%  ٩٤لەبەرامبەر 
سەرەڕای قەیرانی دارایی، کە واڵت ئێستا 
دەرگیری بووە، و بووەتە وەستانی کار لە 

 .زۆرێک لە پرۆژە حکومیەکان
کرێکارانی شارەوانی قەزای المسیەب،  

ماندەگرن لە کارکردن، بۆ داواکاری 
 .مووچەکانیان

کرێکارانی شارەوانی قەزای المسیەب لە 
پارێزگای بابل، مانگرتنیان لە کار ڕاگەیاند، 

یەکێک لە کرێکارە .  بەهۆی نەدانی مووچەکانیان
کرێکارانی "  بەشداربووەکانی مانگرتنەکە گوتی

مانگە مووچەیان  ٨شارەوانی المسیەب، ماوەی 
بۆیە مانگرتنی کراوەیان .  وەرنەگرتووە

ڕاگەیاندووە، تا ئەو کاتەی مووچەکانیان 
من "  کرێکارێکی دیکە گوتی".  دابەش دەکرێت

ئاوارەی ناوچەی جرف السەخرم، خاوەنی 
مانگە مووچەم  ٨کەسیم، و ماوەی  ٥خێزانێکی 

دەزگا حکومیەکانی عێراق، ".  وەرنەگرتوە
گیرۆدەی دابیننەکردنی مووچەی کرێکارانە، 
بەهۆی قەیرانی دارایی کە واڵت بەخۆی 

 .دەبینێ

 هەواڵیناڕەزایەتییەکرێکارییوجەماوەرییەکان
 ساالرحەمەسەعید،شوانعەزیز،ئاراسرەشید:ئامادەکردنی
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 کێ بەرپرسە لە قەیرانی دارایی هەرێم؟
وەکو سەرجەم قەیران و .  قەیرانی دارایی هەرێم

گرفتەکانی تری کۆمەڵگەی کوردستان، بەرهەمی 
شکستی و دەسەاڵتی مافیایی و چاوچنۆکی 

ئەوەی لە .  دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتیە
کوردستان و دەگوزەرێت واوەتر لە قەیرانی 

بەاڵم ئەو ...  داراییە، بەڵکو قەیرانێکی ئابوورییە
قەیرانە ئابورییە هاوشێوەی قەیرانی دارایی و 

... ئابوری واڵت و دەوڵەتێکی نۆرماڵ نییە
هەمووان دەزانین سەرمایەداری یەکێک لە 
خەسڵەتە تایبەتیەکانی، گیرۆدەبوونیەتی بە 

وە کاریگەری ئەزمەی ئابوری .  ئەزمە و قەیران
لە ئاستی ناوچەو زۆن و دنیادا، و شکاندنەوەی 
قەیرانەکەو گواستنەوەی ئەو قەیرانە و هەوڵ بۆ 
قەرەبووکردنەوەی قەیرانەکە کاریگەری لەسەر 
پانتایەکی گەورەی واڵتی و کیشوەری و دنیا 

ئەوەی لە کوردستان دەگوزەرێت، ...  دادەنێت
موچە، نابەرابەری موچە، ...  ئەمانە بەتەنها نین

کاری دەوڵەتێک ...  تااڵنی نەوت، دزی ئاشکرا
... نییە، بەڵکو کاری دوو دەسەاڵتی میلیشیاییە

کەهەرکامەیان بەزۆری چەک داهاتی سەرزەوی 
و ژێر زەویان داگیرکردووە، بەهۆی چەک و 
دەسەاڵتەوە هەموو سەرچاوەکانی بەرهەم 
هێنان و وەبەرهێنان و بازرگانی و کەرتەکانی 
هاتوچۆ، تەندروستی و پەیوەندیەکان و بانک 

تاد، لە زۆنی ژیر دەسەاڵتیاندا پاوان ...و
نە شتێک بە ناوی بازاری ئازاد و نە .  کردووە

جموجۆڵی سەرمایە بە وێنەی نۆرماڵی هیچ 
میلیشیا لەهەر زۆنێکدا ...  واڵتێک بوونی نییە

هەم ئابوری و داهات و هەم وەبەرهێنان 
جموجۆلی سەرمایەی دەست بەسەرداگرتووەو 
زیندانی کردووە، بەپرسی حزب و بنەماڵەی 
دەسترۆشتوی سیاسی، دەستیان بەسەر هەموو 
سەرچاوەکانی داهات و ئابوری و کەناڵەکانی 
کەڵەکەی سەرمایە و لەوەش واوەتر دەستیان 

... بەسەر قوتی تاک بەتاکی هاواڵتیاندا گرتووە
قەیرانی دارایی یان ئابوری لە کوردستاندا، 
قەیرانێکی دەستکردە، بۆ درێژەدان بە تااڵن و 
دزی و شان خاڵی کردنەوە لە دابینکردنی 
خزمەتگوازریەکان و درێژەدان بە سیستەمی 

بەپێی هەموو ئامارو ئەو .  پاشەکەوتی موچە
 ٩٢راپۆرتانەی باڵودەکرێنەوە، تەنانەت دوای 

ئۆکتۆبەریش داهاتی فرۆشی نەوت لەگەڵ 
داهاتە ناوخۆیەکان بایی ئەوەندە هەیە، موچەی 
کرێکاران و کارمەندان وەکو خۆی و لەکاتی 

دۆخی دارایی هەرێم ...  خۆیدا بەزیادەوە بدەن
ریشەی لە دابەزینی نرخی نەوت، داخستنی 
سنورەکان، ملمالنێی نیوان هەرێم و بەغدا، 
کاریگەری ئەزمەی ئابوری جیهانی بەسەر 

بەڵکو ریشەی .  نییە...  کوردستان و
لەدەستبەسەراگرتنی هەموو داهاتەکانەوە هەیە 
لەالیەن سەران و بەرپرسانی دوو حزبی 
میلیشایی و خەرجکردنیەتی بەمەبەستی 

لە کوردستان .  مانەوەی دەسەاڵتی سیاسیان
دزی بە یاسایی کراوە، سیستماتیک رەوایی 
پیدراوە، جیاوازی موچەی وەزیر و گزیرەکان، 
ئەندام پەرلەمان و بەرێوەبەرە گشتیەکان، بەپێی 

لەگەڵ موچەی کریکار و کارمەندان !!  یاسا
جیاوازیەکی هیندە قەبەیە، کە بەرلەهەموو شت 
حکومەتی و پەرلەمانی کارتۆنی کردۆتە عەزیای 

ئەوە جگە لە لیستی ...  لوشدانی داهاتی هاواڵتیان
خانەنیشینان کە موچەکانیان خەیاڵییە بە 

... بەراورد بە موچە و داهاتی هاواڵتی ئاسایی
دیارە لیستی خانەنشینانی ساختە، موچەخۆری 
بن دیوار، برینەوەی موچە بۆ کادرانی حزبی، 

هەموویان وایان ...  بۆ بەرگری لەدەسەاڵتیان
کردووە، داهاتی زوربەی زۆری کۆمەاڵنی 
خەڵکی بەشیوەی نایاسایی و نائاسایی 

بوون بە وەزیر و ئەندام پەرلەمان، ...  بدۆشرێت
لەرێگای موچەی خەیاڵی و ئیمتیازاتی ترو 
پاسەوان و خراپ کەڵک وەرگرتن لەو 

خود بەخود هەموو وەزیرو ئەندام ...  پۆستانە
پەرلەمانێکێک لە ماوەیەکی کەمدا دەکات بە 

دیارە حکومەت و پەرلەمانێک ئەگەر ...  ملیۆنیر
بوونیشیان نەبێت، بۆشایەک دروست ناکات، بۆ 
هاواڵتیان، بەڵکو خودی حکومەت و پەرلەمان 
. بوونەتە بەاڵ بەسەر خەڵکی کوردستانەوە

هەروەها هەڵتۆقینی دەیان ملیاردێر و سەدان 
ملیۆنێر نەلەرێگای کێبەرکێ و لە مەیدانی 
ئابوری و بازار و وەبەرهێناندا، بەڵکو لە رێگای 
دزی و بە پشتیوانی دەسەاڵتەوە بۆ دانیشتوانی 
شەش ملیۆن کەسی، بۆتە هۆی ئەوە بانقەکانی 

و کۆمەڵگەی ...  دنیا مۆڵی پارەی دزی بکەن
کوردستانیش خاڵی لە پارەو هاواڵتیانێش برسی 

 .و بێ خزمەتگوزاریی بن
هیچ واڵتێکی نەوتی، ناتوانی واڵتێکی 
هەژار بێت لە ئیستای دنیادا، هەموو ئەو 
واڵت و جوغرافیایانەی خاوەنی نەوت و 

... غاز ، خاوەنی سامانی سروشتی ترن
واڵت و جوغرافیای دەوڵەمەندن و 
داهاتی تاک دەتوانرێت تیایدا بەزر بێت 

... و خزمەتگوزارییەکان فەراهەم کرابن
کوردستانیش بەو هۆیەوە خاوەنی 
سامانی سروشتی زۆر زەوەندی 
خۆیەتی و فرۆشتنی نەوتی لرفەی دێت، 
کیشەی ئابوری نییە، کیشەی داراییش 
راستی تیانییە، ئەوەی هەیە 
دروستکراوە و بەئەنقەستیش 

باسی قەیرانی ئابوری و .  دروستکراوە
دارایی کە بەرپرسە میلیشیا حزبیەکان 
رۆژانە کاوێژی دەکەنەوە، کەیسێکە بۆ 

دەرچوون لە ئەزمەی سیاسی و هاوبەشێتی 
... سیاسی لەگەڵ بەغدا و نەیارەکانیان

لەکوردستانیش کاوێژی دەکەنەوە، تا خۆیان لە 
ژێر باری بەرپرسیارێتی بدزنەوەو ئۆباڵی ئەو 
 . دۆخەش بخەنە پاڵ بەغدا و حکومەتی ناوەندی

بۆ تێپەڕاندنی ئەو دۆخە دژوارە ئابوریەی 
جەماوەری کرێکارو زەحمەتکێشی کوردستان، 
گیرۆدەی بوون، رێگاچارە نە چاوەروانی بەغدا 
بوونە بودجە بنێریت، کە دیارە ناینیرێت، نە 
رێگاچارە چاوەروانییە بۆ زیاتر بەرزبوونەوەی 

چارەسەر ...  نەوت و گەرانەوە بۆ بەغدایە
دریژەدانە بە خەبات و تێکۆشان بۆ کۆتاییهێنان 

 . بەدەسەاڵتی تااڵنئی بزوتنەوەی کوردایەتی
 ٩٢خەڵکی نەداری کوردستان بەر لە 

ئۆکتۆبەریش بێ موچەو بێ خزمەتگوازری 
بوون، لەکاتێکدا ئابوری سەربەخۆ بوو، 
کۆنترۆلی بۆریە نەوتەکان و خاڵەسنوریەکان 
لەدەستی حزبەکانی دەسەاڵتدا بوو، نەوتیش 
رۆژانە نزیکەی یەک ملیۆن بەرمیلی لێ 

تەنانەت ئەوکاتەش بودجە لە .  دەفرۆشرا
بەغداوە دەهات بۆ کوردستان جگە لە ماوەیەکی 
کورت، هەمیشە خەڵکی کوردستان هەر 
لەژیانێکی شایستەدا نەبوون و 
خزمەتگوزارییەکانیش، جیگای رەزامەندی و 

 ...شایستەی خەڵکی کوردستان نەبوو

چۆن هەلومەرجی سیاسی کوردستان و رۆژ 
بەرۆژ بەرەو دارمان و وێران بوون دەروات و 

ئابەکان هەمیشە مۆتەکەی سەر  ٩٢ئاب و  ٩٩
سینەی خەڵکی کوردستانن، وەچۆن دەسەاڵتی 
بۆرژوازی کورد هەمیشە ناسەقامگیرو شلۆق و 

چۆن .  بەرگەی ئاڵوگۆرو تەکانەکان ناگرێت
دەسەالتی سیاسی و ئۆپۆزیسێۆنی لە چەشنی 
خۆی هەموو کایەکانی سیاسەتیان کردۆتە کایە 
بۆ دەوڵەمەندبوون و سەرمایەگوزاری و 
سیاسەتیان لە هونەرێک و رەهەنێکی ئاساییەوە 
گۆریوە بۆ تەڵەکەبازی و نۆکەرایەتی و 
بەتەواوەتی سوکیان کردووە، بەهەمان شێوەش 
کایەی دارایی و ئابوری کە چارەنوسی ئیستاو 
داهاتوی کۆمەڵگەو تاکەکانی کۆمەڵگەی پێوە 
بەندە، کردۆتە کاریکاتۆر و سەرچاوەیەک بۆ 
خۆ دەوڵەمەندکردن و دزینی داهاتەکانی ئیستا 
و داهاتووی خەڵکی کوردستان و نەوەکانی 

بۆیە چارەسەر تەنهاو تەنها ...  داهاتوو
کۆتاییهێنانە بەو دەسەاڵتەو گێرانەوەی داهاتی 
دزراوی کۆمەڵگەیە بۆ خەزێنەی گشتی و 

ساڵەی  ٨٩بەدادگا کیشانی تاوانبارانی 
نەبەردی سەرەکی لەبەرامبەر ...  رابردووە

دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتیدا، هەر رۆژێک 
دواکەوتنی بەمانای رۆژێک زیاتر خراپتربوونی 

 .دۆخەکەیە

بەرنامەیەکیهەفتانەیکەناڵیئێنئارتییە،کەهەرجارەبابەتێکهەڵدەبژێرێتوچەندکەسێکبانگهێشتیبەرنامەیدووجاربیربکەرەوە
بۆپرکردنەوەیئەوبۆشاییە،...دیارەزۆردەگمەنکەسانیچەپوکۆمۆنیست،یانبێالیەنلەمبەرنامەیدابەشداریدەکەن...بەرنامەکەدەکەن
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هەڵتۆقینی هاوپەیمانیەتیەکی تری بێ 
 بەرهەم بۆ خەڵک

لە ئاکامی، شکستی هەمەالیەنەی دەسەاڵتی 
بزوتنەوەی کوردایەتی لە چارەکە سەدەی 

رۆژبەرۆژ زیاتر   رابردوودا، وە بەهۆی
قوڵبوونەوەی قەیرانی هەمەالیەنەی 

خیلەکیانەو   -دەسەاڵتداریتی کوردایەتی
ناوچەگەریانە، ملمالنێ و کێشمەکێشی ناوخۆی 
لە ناو خانەوادەی بۆژوازی کوردا بردۆتە 
ئاستێکی زیاترەوە، شەری ئەم دەستەوتاقم و 
باڵ و البااڵنەی ناو خانەوادەی بۆرژوازی 
کورد، لەگەڵ یەکتر لەسەر پشکی دەسەاڵت و 
دزین و هەڵوشینی سەروەت وسامان و قوت 
ونانی کۆمەاڵنی خەڵکی بەشمەینەتی 

هەڵتوقینی   کوردستان، هۆکاری سەرەکی
دەستەوتاقمی نوێی یەک لەدوای یەکن، 
قەوارەکەی بەرهەم سالحیش دەرهاویشتەی 

 .ئەو دۆخەیە

ئەگەر لەماوەی رابردودا بینەری هەڵتوقینی 
تاقمی سەرمایەدارێکی دزو گەندەلی وەک 
شاسوار عەبدولواحید بووین، لە ژینگەی 
گەندەڵستان و دزی و  ژێر سایەی دەسەاڵتی 
کوردایەتیدا، کۆنگرەیان بەستو و جوالنەوەی 
نەوەی نوێیان پیکهینا، ئەوە ئەم هەفتەیە 
هەواڵی بینەری بەستنی یەکەمین کۆنگرەی 
دامەزرێنەری یان بڵێین هەڵتوقینی هاوپەیمانیتی 
بەرهەم سالح بوین بەناوی دیموکراسی و 

ئەمەش بووە روداو و پرسێکی . دادپەروەری
کەمێ گەرم لە ئاستی دەزگاکانی راگەیاندن و 

 .رای گشتی

هەڵبەت قسەکردن و هەڵویستگرتن بەرامبەر 
هەڵتوقینی ئەم دەستەوتاقمانە کە ناوی 

هیچ پێویستی بە   بریقەداریان لەخۆیان ناوە
لێکدانەوەی چروپر نییە وەک هەندی لە 
چاودێران و شرۆڤەکارانی رۆشنبیری 
ناسیونالیست بۆی دەکەن، بەتایبەت کە 
میژووی کاراکتەرە سەرەکیەکانی ئەم دەستەو 
تاقمانە، لە چارەکە سەدەی رابردودا بەکردەوە 

دەکری تەنها لە کورتە .  لە محەک دراون
رایەکدا ناوەرۆکیان وەدەردەخرێ و هەڵویستی 

 .سیاسیان لەبارەوە بگیرێ

بویە تا ئەو جیگایە دەگەرێتەوە بە هەڵتوقینی 
ئەم هاوپەیمانییە کە بەرهەم ساڵحەو، 

یەکیک بووە لە سەرانی دیاری   هەمیشەش
دەسەاڵتە قەومی و خیڵەکییەکەی کوردایەتی، 
بە رواڵەتیکی شەخسی مودێرنەوە، بربرە پشتی 
ئەم هاوپەیمانیەتییەو ئەوانەی لە دەوری 
کوبونەوەتەوە هەموویان مشیان 

کردوە چۆن لە داهاتوش پشکیان   لەوەخۆش
هەبێ لە دەسەاڵت و دزی وگەندەڵی، بەاڵم 
بێگومان ئەمانیش وەک هەمو تاقم 
ودەسەاڵتەکانی تر، نەک هەر لە کوردستان 
لەهەموو دونیا ناچارن بەناوی کۆمەاڵنی 

خەڵکی کریکارو بێکار و هەژارو برسییەوە 
قسە بکەن و بریارو پەیمان بدەن، تا لەو 
رێگایەوە رەوایەتی بۆ هەڵتۆقینیان و بوونیان، 

 . فەراهەم بکەن

خۆ ئەگەر هەر کەس گوێی لە قسەکانی 
بەرهەم سالح گرتبێ کە لە کۆنگرەدا کردی، 
بۆی دەرئەکەوی کەهەموو کروزانەوە بوو بۆ 
کۆمەالنی خەڵکی کوردستان هەروەک 

بە وتەی  –مامۆستاو مام و رابەری گەورەی 
جەالل تالەبانی کە بۆ خەڵکی دەکرد،  -خوی

بەاڵم لە کردەوەشدا یەکیک بوون لە 
گەورەترین سەران وبنەمالەی دزو گەندەڵی و 

 . سەرکوتگەر

ئەوەی گومانی تیدا نییە الی 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان، کە   زوربەی

بەرهەم بۆیان دەکروزیتەوە، ئەم 
هاوپەیمانیەتییەش هیج بەرهەمێکی نابێ بۆ 
زۆرایەتی بەرهەمهینەرانی راستەقینەی خەڵکی 
کوردستان لە کریکاران و مامۆستایان و 
کارمەندان و الوان و ژنانی یەکسانیخوازی 
کوردستان، نەک رووسور وەک بەرهەم 
دەبیژی کە وشەیەکی خێڵەکیانەیەو یەکیکە لە 
دەستەواژە دواکەوتوەکانی بزوتنەوە قەومی و 

 .خیڵەکیەکەیان

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان ئەوە دەزانن 
بەرهەم و هاودیدەکانیشی بەشێکی بەرچاوی 
. ئەم دەسەاڵتە قەیرانگرتوە گەندەڵ و دزەبوون

وە سەرنجدان تەنها لەو ئاماری دزییە کە 
هاودیدەکانی لەناو یەکیتیدا باڵویان کردۆتەوە 

بەسە بۆ هەڵویستگرتن  سالح لەسەر بەرهەم
 .بێ بەرهەمەی بەرهەم  لەو هاوپەیمانیتی یە

وەک وتمان ئەوە بۆ کۆمەاڵنی خەڵک  
کوردستانیش رون و ئاشکرایە کە بەرهەم لە 

یەکیک بووە لە سەرانی یەکیتی   زۆربەی کاتدا
و لە دەسەالتەکەیان، بەاڵم لە دوای نەخوش 
کەوتن و پەککەوتنی تاڵەبانی مام و مامۆستاو 
رابەری، و قوڵبونەوەی ململالنێی ناوخۆیی 

بە تایبەتی . یەکێتی، ئەو پیگەیەی کەوتە لێژی
دوای مردنی تاڵەبانی ئیتر رۆڵە گیانبازە 
گەندەڵەکانی خودی تاڵەبانی لە هاوکیشەکە 
وەدەریان نا، ئەگەرچی تادەریش چوو بەناوی 
جیگری دووەمی بێ دەسەالتی سکرتیری 

 .گشتی بوو

ئێستاش هەر لەگەڵ هەڵتۆقینی ئەم 
هاوپەیمانییە یەکسەر بووە هاوپەیمانی کۆمەڵی 

ئیسالمی و بزوتنەوەی گۆران کە   درندەی
ئەمانەش سەرەرای دەورانیک لە پروپاگەندەی 
موعارزبوونی دەسەالت، ناوەرۆک و پەیام و 

 .کارنامەیان بۆ کۆمەالنی خەڵکی دەرکەوتووە

هەڵپەکردنی هاوپەیمانیتییەکەی   هەڵبەت
بەرهەم بۆ ناو هاوپەیمانی کۆمەڵ و گۆران 
تەنها بە ئومیدی ئەوەیە کە هەرچۆن بێ 
کورسییەکی دەسکەوێ لە ئاستی 
هەڵبژاردنەکانی داهاتوی عیراقدا، کە لە مانگی 

 .ئایاری داهاتودا ئەنجامدەدری

بۆیە کۆمەاڵنی خەڵکی نارازی و بێبەش و 
ستەمدیدەی کوردستان کە بەرهەم بۆیان 
دەکروزێتەوە بروا ناکەم کەمترین 
خوشباوەریان هەبێت بەم هاوپەیمانیتییە بێ 
بەرهەمەی بەرهەم ساڵحیش، بەاڵم دیارە بۆ 
خۆی و دەست و پێوەندەکانی بەرهەم ساڵح 

لە بازنەی دەسەاڵتی   سودیکی هەر دەبێ
گەندەڵ و دزو سەرکوتگەری قەومی و خیڵەکی 

 .لە کوردستاندا

تیرۆریزمی ئیسالمی و نارەزایەتی  
 !خەڵک لە ئیران

 

دیاردەی تیرۆریزمی رژیمی ئیسالمی ئیران بە 
دەیەی دەسەاڵتەکەی  ٠دریژایی نزیکەی 

هەمیشە کێشەو بابەتیک بووە، کە نەک 
هەربۆتە جێگای پرس و رای خەلکی، بەڵکو 
بۆتە بابەت و جێگای نارەزایەتی خەلکی لە 
ئیران و ناوچەکەو هەمو جیهان لەهەمو 

ئیستاش کە نارەزایەتی خەڵک تا . ئاستەکاندا
ئاستی ڕاپەرین و خواستی خەڵک بۆ روخانی 
رژیم و کۆتاییهینان بەهەموو دیاردەکانی، بە 
تایبەتی دیاردەی تیرۆریزمەکەی، بابەتیکی 

بۆیە وا .  گەرمتری پرس و رای خەلکییە
پیویست دەکات ئیمەش لە بابەتی پرس و رای 
ئەم هەفتەیەمان و لەم گۆشەیە نیگایەوە 
 .رایەکی کورتی لەبارەوە بدەین

سەرەتا وا پێویست دەکات ئاماژەیەکی کورت 
بە خودی فکرو نەریتی سیاسی تیرۆریزم 
بدەین و کەمی رونی کەینەوە کە لە بناغەوە 
تیرۆریزم یەکیك لە شیوەکاری چینی 
دەسەاڵتدارە بەرامبەر رکابەرو نەیارە فکری و 
سیاسییەکانی بۆ پاراستن و مانەوەی 

ئەم نەریتەش هەر لە .  دەسەاڵتەکەیان
دەسەاڵتی چینە بااڵدەستەکانەوە بە دریژایی 

بەتایبەتی ئەو . میژوو پەریوەتەوە بۆ نەیارانیان
رەوت و بااڵنەی کە لەرووی فکری و 
سیاسییەوە هەر لەبازنەی چینی فەرمانرەوا، کە 

یانی ئەمە بیرو . ئەمرۆ بۆرژوایە، خوالونەتەوە
نەریتی رەوتەکانی ناو هەمان خانەوادەن کە 
پێیان وایە بۆ پاراستن و مانەوە، یاخود بۆ 
دەسەاڵت وەرگرتن دەکرێ بە تیرۆری 

کەسانیک و زالکردنی ترس و توقاندن و 
دەستەو   کوشت و بڕی هەمەالیەنە دەسەاڵتی

تاقمیک بروخێ هی تری نەیاریان بینە 
 .سەرجیگای دەسەالتیان

ئەوانەی ئەمە دەبیتە بیرو کارو پیشەیان 
نایانەوی و ناتوانن هۆشیارکردنەوەی 
ریکخستنی سیاسی و کۆمەالیەتی ئینسانیانە 
بابەتی سەرەکی مەیدانی کارو خەباتیان بێ 

 . لەرووی فکری و سیاسی و حزبییەوە

 ٠-٩  لە دونیای ئەمرۆشدا، بە تایبەتی لە
دەیەی رابردوودا تیرۆریزم وەک فکر، 
سیاسەت، و نەریتیکی بەهیز بۆتە شێوازێکی 
مەیدانداری رژیمە دەسەاڵتدارەکان و رەوتە 

وە هەر لیرەشەوە دەستەواژەی . نەیارەکانیان
تیرۆریزمی دەوڵەتی و غەیرە دەوڵەتی زەقتر 

هەر کە . هاتە ناو کایەی فەرهەنگی سیاسییەوە
جەماوەر   دەڵێی تیرۆریزمی دەوڵەتی و فەرمی

ئاماژە دەکا بە رژیمی ئیسالمی تیرۆریستی 
ئیران، تەنانەت وشەی تیرۆریستی بۆتە 

دیارە نابێ لەم . تەواوکەری ناوی ئەو رژیمە
وەسفە خودی دەستەی فەرمانرەوای 
ئەمریکاش وەدەرنیین بەتایبەتی بەهۆی 
هاوکاری و هاوپشتی هەمەالیەنەی سیاسی و 
دارایی و لۆجیستی یان بۆ رەوتە 

بۆ .  تیرۆریستییەکان، بەتایبەتی ئیسالمییەکان
بەڵگە هێنانەوەی زیاتری تیرۆریزمی دەوڵەتی 
و فەرمی ئەمریکا، کوشتنی دەیان کەسایەتی 
لەرابەرانی جوالنەوە چەپگەراکانی ئەمریکای 
باشور، لەوانە گیڤارای شۆرشگیر، کە 
سەرەرای هەوڵە ریسواکاییەکانی سەرانی 
ئەمریکا، لەهەردوو حزب و دەزگاکانی 
پروپاگەندەی راگەیاندن و جاسوسییەکانیان لە 
دژی گیڤارو پیناسەکردنی بە تیرۆریست، بەاڵم 
هەر بۆتە هێمای شۆرشگیری و ئازادیخوازی 
و ئینساندۆستی بۆ مرۆڤایەتی لەمسەر بۆ 

وەهەر کەس و رەوتیکی .  ئەوسەری دونیا
سیاسی خەباتکار گەردیلەیەک ئازادیخوازی تیا 
بێ گیڤاراو وینەکەی بۆتە هیمای خەبات و 
. بەرخۆدانی ئازادیخوازانەو یەکسانیخوازانە

تەنانەت زۆر کەس و رەوت تەنانەت چەپیش 
نین و باش دەزانن گیڤارا کەسیکی چەپ و 

شەبقە و تی شێرتی   کومونسیتش بووە، بەاڵم
ئەمە ئیتر .  بە وینەی ئەویان هەڵگرتوە

زیندوترین بەڵگەیە بۆ تیرۆریزمی دەوڵەتی و 
 .فەرمی دەستەی فەرمانرەوای ئەمریکا

تا ئەو جیگایەی دەگەریتەوە بە رژیمی  
ئیسالمی ئیرانەوە، ئەوە لەوەتەی هاتوتە 
سەرکار لە کوتایی ساڵی هەفتاوە، لەرێگای 
سەرکوتی شۆرش و بەپشتیوانی نەخشەو 
پالنی ئەمریکاو غەرب و بەپێی کۆنفرانسی 
گوادلۆف و، لەئاکامی نەبوونی یەک بەدیلی 
بەهیزو رۆشنی سیاسی ریکخراو و 

کۆمۆنیستی رابەری شۆرش،    کۆمەاڵیەتی
بەهاوکاری دەوڵەت و رژیمە کۆنەپەرستەکانی 

... دونیا ئەم باڵەی بزوتنەوەی

 لە گۆشەیەکی ترەوە
پرس و ڕای هەفتانە، گۆشەیەکی هەفتانەیە کە هاوڕی مزەفەر عەبدواڵ دەینووسێت، بۆپێشەوە هەر دوو هەفتە 

هەلتۆقینی هاوپمانیەتی دیموکراتی و دادپەروەری، : لەم گۆشەیەدا... جارێک، باسێک یان چەند باسێکی باڵودەکاتەوە
 دەخوێننەوە...تیرۆریزمی ئیسالمی و نارەزایەتی خەڵک لە ئێران، کاتێ گەمژەیەک دەبێتە سەرۆکێکی زل
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کەس لە ئەنجامی  ٥برینداربوونی 
بەکارهێنانی هێز و گازی فرمێسک ڕژێن، لە 
الیەن دەسەاڵتەوە بۆ باڵوەپێکردنی 

ی ٩ئەم خۆپیشاندانانە لە .  خۆپیشاندەران
جەنیوەری ئەمساڵ، لە شاری تالە 

بەدواییدا توڕەیی شەقامی .  دەستیپێکرد
تونسی لە ئەنجامی بەرزبوونەوە گرانی 
هەلومەرجی گوزەران و خراپی ژیان، لە 
ئەنجامی زیادبوونی باج، کە حکومەت لە 

. ٨٤٩٢سەرەتای ئەمساڵدا بڕیاری لەسەردا 
هەر لەسەرەتای ئەمساڵیشدا دەستکرا 

ئەم باجە "  حکومەت دەڵێ.  بەجێبەجێکردنی
تەنها کااڵ بەکارهێنەرە هاوردەکان 
دەگرێتەوە، و توخنی کااڵ سەرەکی و 

 .خۆراکیەکان ناکەوێت
 :ئێران

 
ناڕەزایەتیەکانی ئەم دوایانەی ئێران لە شاری 

کە دووەم گەورە )مەشهەد دەستی پێکرد 
، دوایی بۆ شارەکانی دیکە (شاری ئێرانە

هۆکاری سەرەکی و راستەوخۆ لە .  باڵوبۆوە
دەزگای  ٩داخستنی )  شاری مەشهەد گوایە

هەروەها شکستی (.  گەورەی قەرز وەرگرتنە
پرۆژەیەکی زەبەالح، کە دروستکردنی 
شارێکی تازەیە نزیک مەشهەد، کە بوە هۆی 
زیان لێکەوتنی هەزاران لە سەرمایە گوزاران 

هۆکاری .  و بەشداربوان لە پارەکانیان
دیکەش هەن بۆ فراوانبوونەوەی 
ناڕەزایەتیەکان بۆ شارەکانی دیکە 

 :گرنگترینیان
بەرزبوونەوەی نرخی کااڵ و خۆراکی 
سەرەکی، بەرزبوونەوەی ڕێژەی بێکاری 

لە ساڵی %   ٠.٩، بەزیادی %  ٩٨.٠بەڕێژەی 
. ڕابردوو، بەپێی ناوەندی ئاماری ئێرانی

هەروەها دیاردەی گەندەڵی و خراپی 
ئیدارەدان، و بەرزبوونەوەی هەالوسان و 

بەجۆرێک ڕێکەوتنی ناوکی %.  ٢گەیشتنی بە 
ئەتۆمی و البردنی سزا ئابووریەکان، نەبوونە 
هۆی کەمکردنەوەی هەاڵوسان بە ڕادەی 

 .چاوەڕوانکراو
خۆپیشاندەران ئەم شیعارانەیان دەگوتەوە، 
کە تێیدا ئیدانەی دەستێوەردانی سەربازی 
ئێرانن لە هەندێک واڵتی ناوچەکە وەک

سوریا، غەززە، لوبنان، یەمەن و )
نە غەززە و نە لوبنان، )  شیعاری...(.عێراق

 .دەگوترایەوە( ژیانی ئێمە لە ئێران
شایانی باسە، ئیستا خۆپیشاندانەکانی ئێران 
پێیان ناوەتە قوناغی بااڵترەوە هەم زوربەی 
شاروشارۆچکەکانی گرتۆتەوە و هەم 
خواستی خۆپێشاندەران چۆتە ئاستی 
بااڵترەوە لە پاڵ داخوازی بۆ نان و کارو 
ئازادی، خواستی روخانی رژێمیش هاتۆتە 

 ...ئارا

راپۆرتێکیکورتسەبارەتبە...درێژەی
 ...شەپۆلێکیخۆپیشاندانلەڕۆژهەاڵتی

ئیسالمی سیاسی شیعە لەرێگای سەرکوتی 
شۆرشەوە دەسەاڵتی رەشی مەزهەبی خۆیان 

وە پاش جیگیربوونیان و .  داسەپاند
دەستگیربوونیان لەهەمو جومگەکانی دەسەاڵت، 
ئیتر وەحشیانەتر دەستیان دایە سەرکوت و لە 
سیدارەدانی بە کۆمەڵ و تیرۆری سیاسی لە 
بئوکترین تا گەورەترین، لە راسترین تا 

ئەمە بووە دیاردەی .  چەپترین، نەیارانیان
گەورەو بەرچاوی ناوخویی و ناوچەیی جیهانی 

 . دەیەی رابردودا تا ئێستا ٠ئەم رژیمە لە 
ئەگەرچی راپەرینی خەڵکی ئازادیخوازی ئیران 

. بە روخانی شا کۆتایی هات ٩١٩١لەساڵی 
پاشان تیرۆریزمی ئیسالمی رژیم بووە 
دیاردەیەکی گەورە، بەاڵم هاوتەریبی ئەو 
دیاردەیەش هەمیشە نارەزایەتی بە شێوازی 
جۆراوجۆر لە دژی سەرجەم ئەم دەسەاڵتەو بە 
تایبەتی دژی ئەم دیاردەیەی ئەم رژیمە، 
هەبووە چ لەناو خەڵکی ئیران چ لە ئاستی 

ئیستاش کە جاریکی . واڵتانی ناوچەکەو جیهان
ساڵ لە دەسەالتی هاری  ٠٤تر دوای 

نارەزایەتییەکانی    تیرۆرییستی ئەم رژیمە
جەماوەر گەیشتوتە ئاستیکی بااڵو دەروازەی 
راپەرین و دروشمی روخانی رژیمی 
تیرۆریستی ئیسالمی، لە هەناوی خواستە 
رەواکانی بیبەشان و برسیەکاندا، نەک هەموو 
کوچەو کۆالنەکانی شارەکانی ئیرانی پر کردوە، 
 .بەڵکو دەنگدانەوەی جیهانیشی هەیە

بویە نارەزایەتی خۆپیشاندانەکان بۆ نان و کار 
و ئازادی، تا ئاستی راپەرین لەدژی ئەم رژیمە 
تیرۆریستییەو خواستی ڕوخانی هاو تەریبە 

دیاردەی فکری و سیاسی تیرۆریزمی   لەگەڵ
 . ئیسالمی رژێم

هەر لەم روانگەیەشەوە بە روخانی ئەم رژیمە 
لە ڕێگای راپەرینی ئازادیخوازانەی خەڵکەوە 
ئەوە بنەو بارگەی تیرۆریزمەکەشی نەک هەر 
لەئیران بەڵکو لەهەموو ناوچەکەو جیهان 
دەپیئریتەوەو یەکێک لەرەگە سەرەکیەکانی 
 تیرۆریزم لەریشەوە دەردەکیشری،
چونکە ئەوە روونە کە ئەم رژیمە لەوەتەی 
هاتۆتە سەرکارو پایەکانی بەهیز کردوە بوتە 
مایەی سەرهەڵدان و هاوکاریکردنی دەیان و 
سەدان رژیم و رەوت و تاقمی ئیسالمی 

هەر لە .  تیرۆریست لە ناوچەکەو جیهان
ناوخۆی ئیران دەیان باندو میلیشایی 
تیرۆرریستی هەیە هەتا رژیم و تاقمە حزب 

حوسییەکان و دەعوەکان و   للەیەکانی لوبنان
جیهادییەکان لە کوردستانیش، قسەکانی علی 
پابیری رابەری کۆمەلی ئیسالمی تیرۆریست کە 
سەر بە باڵی سوننەگەراکانن لە دژی 
نارەزایەتی خەلک و بەرگری لە رژیم 
نمونەیەکی زیندوی دەستدریژی ئەو رژیمەیە بۆ 
 . سەر کوردستان و والتانی تر

جا بە کۆتاییهاتنی دەسەاڵتی تیرۆریستی ئەم 
رژیمەو هاتنە سەرکاری رژیمیکی النی کەمی 
ئازادو سکیوالر ئەوە نەک هەر خەلکی ئیران، 
بەڵکو خەلکی ناوچەکەو جیهانیش رزگاریان 
 . دەبێ لە دیاردەیەکی دژی ئینسانی

لەم گوشە نیگایەشەوە پێویستە پشتیوانی 
بەهێزی نارەزایەتی و راپەرینی جەماوەری 
ئازادیخوازی ئیران بکرێ، بۆ کۆتاییهێنان و 
برینەوەی دەستی تیرۆریزم لە کوردستان و 

 .عیراق و ناوچەکە

کاتێ گەمژەیەک دەبێ بە سەرۆکێکی 
 ...!زل

هەتا ئێستاش کتیبی ئاگرو تورەیی کە لە 
نوسینی مایکل ۆلف، و یەکیک لە گەورە 
کارمەندەکان و سیاسەتمەدارانی دەستەی 
فەرمانرەوای ئەمریکایە دەنگ دەنگانەوەی 

مانگەوە بالوکراوەو بە  ٥گەورەی هەیە کە لە 
ئەمە . پرفرۆشترین کتیب دادەنری لەم ماوەیەدا

سەرەرای ئەوەی بۆتە جێگای پرس و رای 
دەزگاکانی راگەیاندن و چاودیران و 
شرۆڤەکاران، و تەنانەت گیروگرفت 
دروستکردن لەناو بەریوەبەرانی کۆشکی سپی 

هەڵبەت بە سەدان و . و حزبی کۆماریخوازیش
هەزاران کەس کتیبەکەیان نەخویندوتەوە، بەاڵم 
قسەو راشی لەبارەوە دەدەن لە گۆشەنیگای 

منیش یەکیکم لەوانەی . جوراوجورو جیاوازەوە
بێ خویندنەوە دەمەوێ رایەکی کورتی لە 

هەڵبەت .  گۆشەنیگای خۆمەوە لەبارەوە بدەم
چاودیران و شرۆڤەکارانی سیاسی جۆراوجور 
وەک وتمان ئەوەندە قسەیان لەسەر ئەم کتیبە 
کردوە کە بە بێ خویندنەوەی هەر کەسێک 
دەتوانێ بایی ئەوەندە زانیاری دەسکەوێ کە 
رایەکی لەبارەوە بدات و پرسیارو وەالمی 

 .جوراوجوریش بکاو بداتەوە

بە خویندنەوەی چەندین وتار و هەواڵ و 
زۆر   .بە زمانی جوراوجور  راپۆرت لەمبارەوە

پرسیاری سەرسورهینەرم بەبیردا هات کە 
ئەم   سەرسورهینەرترینیان ئەوەبوو باشە

گەمژەیە، بە قسەی سەران وکارمەندانی ئیداری 
کۆشکی سپی، چۆن بۆتە سەرۆکیکی زلی 
زلترین والتی دونیا؟ چی وای کرد ئەم گەمژەیە 
ببیتە ئەم سەرۆکە زلە کە پێش ئەو بوو دوو 
خولی سەرۆکایەتی ئوبامای رەش پیست بوو 

لە ناوەندە سیاسییە بورژوازی یەکانی   کە
دونیا بە سیاسییەکی پراگماتیستی و عەقالنی و 
میانەرەو هەژمار دەکراو هاوکات باکگراوندیکی 

هەر ئەوەی .  سیاسی و مافناسیشی هەبوو
یەکەمین جار ئوباما وەک رەشپێستێک بوە 
سەرۆکی زلترین دەولەتی سەرمایەداری 
ئیمپریالیستی بۆ خۆی کاریگەری و 
دەنگدانەوەی بە جۆریکی تر لەوەی ترامپ 

بە تایبەتی بۆ دوو خولە بێ ملمالنێ وا . هەبو
چ لەگەڵ   بەرچاو چ لەناو حزبی دیموکراتی

حزبی کۆماریخواز بە ریژەی دەنگهینانیکی زۆر 
 .سەرکەوتنی بەدەستهینا

بەاڵم ئیستا ئەم سەرۆکە گەمژە زلە کە لەجیاتی 
باکگراوندی سیاسەت بزنسمانیکی خوێنمژی 
دەیان هەزار کریکارو کارمەند بوو، هەرگیز وا 
چاوەروان نەدەکرا ببێ بەسەرۆک، کەچی بۆ 

 .بەم سەرۆکە زلەی زلهیزترین دەولەتی دونیا

هەڵبەت ناوەرۆکی کتیبەکە زیاتر رەهەندی باری 
کەسێتی و هەم کێشەو گیروگرفت و 
ملمالنێکانی ناو حزبی کومارییەکان و هاوکات 
لەگەڵ حزبی دیموکراتی رکابەری هەیە وەدیار 
دەخات، بەاڵم دەکری زیاتر ئەنجامگیری 
سیاسی لە چوارچیوەی سیستەمی یەک سیاسی 

لە کتیبەکەش ئاماژە   بیگومان.  لێ دەرکێشی
کە روسیاو دامودەزگا   بەوە دەکات

جاسوسییەکانی رۆڵی کاریگەریان هەبوو 

بەتایبەتی بەهۆی هەندێک . لەسەرکەوتنی ترامپ
لە سەرمایەدارو دیبلۆماتکارەکان و ئەندامانی 
خیزانەکەی ترامپ خوی، لەوانە کوڕو زاواکەی، 
کە کاری هاوبەشی بزنسیان لەگەڵ 
کاربەدەستانی روسیا لەوانە خودی پۆتینی 

 .سەرۆکی روسیا کردوە

بەهەرحاڵ ڕای دروست لە ڕوانگەی 
بەرژوەندییەکانی جەماوەری ستەمدیدە لە 
ئاستی ئەمریکاو هەموو جیهان، بەهۆی ئەوەی 
ئەمریکا لە دوای شەری دوومی جیهانەوە، وەک 
یەکیک لە زلترین هێزی ئیمپریالیست وایە، 
ئەوەیە کە سەردەرهینان و هەڵبژاردنی 
کەسایەتی جۆروجۆرلە میانەرەوترین تا 

بە   ممکنە  راسترین نەژاردپەستی وەک ترامپ
پێی بارودۆخی ئابوری و سیاسی سیستەمی 

وە هەمیشە لە دەورانە . سەرمایەداری ئەو واڵتە
قەیرانگرتوەکان راستی ناو راستەکان هاتونەتە 

 .پیشەوە

سیستەمی بەریوەبەری سیاسی ئەمریکاش کە 
باالترین شیوازی دیموکراسی بوۆژوا ئیمپریالی 

سەدەی رابردوە، بە تایبەتی لەدوای  ٩-٨  یە لە
شۆرشی گەورەی ئەمریکا، کەسایەتی 
جۆراجۆری بەخۆیەوە دیوە، بەاڵم لە دوای 
جەنگی جیهانی دوومەوە تا ئیستا زۆربەی کات 

هیج کات .  راستەکان سەریان دەرهیناوە
کەسایەتییە بەناو چەپرەکانی ناو ئەو هەردوو 

ئەگەر   حزبی بورژوازی دیموکرات و کۆماری
. هەلنەبژیردراون بۆ لیدەری حزبەکانیان

زیندوترین نمونە ساندیرزی چەپی ناو حزبی 
نەک هەر هەڵنەبژیردرا   دیموکرات بوو، بەاڵم

بۆ لیدەری، بەڵکو لەبەرامبەر هیالری راسترەو 
 .کورتی هینا

هەرچۆنیک بێ ئێستا ترامپی گەمژە بە وتەی 
سەرانی کۆشکی سپی بۆتە سەرۆکیکی زلی 
یەکیک لە زلترین دەوڵەتە سەرمایەدارییەکان 
لەم دەورانە قەیراناوییە ئابوری و سیاسییەی 

بەمەش مرۆڤایەتیان .  سەرمایەداری جیهان
زیاتر نزیک کردۆتەوە لە مەترسی جەنگ و 
شەرو کوشتارو هەروەها زیاتری بیکاری و 
هەژاری و برسیتی و ئاوارەیی و بێ 
خزمەتگوزاری و دەیان دیاردەی تری 

 .کارەساتباری تر

ئەمە ئیتر سیستەمی دیموکراسی بۆرژوازی 
هەڵبژاردنە لە دونیای سەرمایەداریدا نابێ 
چاوەروانی گەورەمان هەبێ تا لە سایەی 
هەڵبژاردنەکانیان کە چەند ئازادیش بێ 

ئومیدو ئاوات و خواستەکانمان بەدی بێ لە    تا
 .ئازادی و یەکسانی النی کەم نەک تەواو

لەم سیستەم و هەڵبژاردنەکانیدا بازنەی 
کایەکردن بۆ ترامپەکان و تریزاکان و 

. نەتەنیاهوکان و  هتد فراوانترە وەک لە .
 .ساندریزەکان و هاوبیرەکانیان

لە دەیان سالەکانی رابردوش نمونەی ترامپ 
وەک هیتلەرەکان و   ئاساکان زۆر بوون

موسولینییەکان و چەرچلەکان تا ریگانەکان و 
لەم   تر لە واڵتانی تر بوشەکان و دەیانی

هەلبژاردنانەی سیستەمی سەرمایەدارییەوە 
 .سەریان دەرهیناوە

 ....درێژەیلەگۆشەیەکیترەوە
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9بۆ الپەرە   

 !!مەال بەختیار، گەمژەکان شۆک دەکات
 عەبدواڵ مەحمود: نووسینی

دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانتان بۆ 
 ٢٢/٠/٢١٠٢ژمارەی داهاتوو 

لە دیمانەیەکدا مەال بەختیار بەرپرسی پێشووی دەستەی کارگێری مەکتەبی سیاسی یەکێتی، لەبااسای 

کورسی باێانایان،  ٠١١یەک کورسی بێنین و :"... پێگەی یەکێتی نیشتیمانی و هەڵبژاردنەکاندا، دەڵێت

هێزێک بیر لەوە بکاتەوە زۆرینەی هێناوە، چەکاماان باکاات، ئەوە باا :"  وە دەڵێت..."  ئێمە یەکێتین

... جومگە سەرەکیەکان بەدەست ئێمەوەیە، پێشمەرگە، پۆلیس، ئاسایش، زانیاری... بیری لێنەکاتەوە

 ..." هێزمان هەیە

هیچ لەوە رۆشنتر نییە، کە لە چارەکە سەدەی رابردوودا، دەسەاڵت لە کوردستان حسزبسۆکسراتسی پشست 
بەستو بەمیلیشیا بووە، وە بۆیەک سات و رۆژیکیش چییە، دەسەاڵتێکی واقعی یساسسایسی و پەرلەمسانسی 
بوونی نەبووە، حکومەتێک بە مانای واقعی و بە پێناسەی حقوقسی کەمسافسی فەرمسانسرەوایسی لە ئساسستسی 
نێودەوڵەتیدا بۆ فەرمی ناسرابێت لە ئارادا نەبووە، لە جیگای ئەوە دوو دەسەاڵتی حزبی پشت بەستسوو 
بە میلشیاو  دەزگای جاسوسی و سەرکوت و تااڵنی داهاتی کۆمەڵگە، وە بە خۆبەستنەوە بە سیاسسەت 
و نەخشەکانی ئەمریکاو غەرب و گوێرایەڵی بەواڵتانی ناوچەکەو ە، خۆیان بەسەر خەڵکی کوردستسانسدا 

پەرلەمان و حکومەتیش تەنها دوو روخسساری بەنساو یساسسایسی وفسریسوکسار بسوون، بسۆبە ...  سەپاندووە
یاسایی نیشانادنی دەسەاڵتی حزبۆکراتی و میلیشایی، بەو مانایە قسەکانی مەال بەخستسیسار پسیسداگسری و 
دوپاتکردنەوەی راسستسیەکسی ئەزمسوونسکسراوی زیساتسر لە چسارەکە سسەدەیەکسی دەسسەاڵتسی بسزوتسنەوەی 

ئەوەی کە تسازەیە دانسنسانە بە راسستسیەکەدا، لەدەمسی ...  کوردایەتییە، لە رێسگسای حسزب و مسیسلسیسشسایەوە
 ...خۆیانەوە

ئەوەی لەو نیوەدا سەیرە، دانپیانانی مەال بەختیار نییە، بەراستیەکی بەکردەوە دەرهێنراو ئەزموونکسراو، 
سەیر ئەوەیە هێشتا ریزێکسی بەریسن لە نسووسسەر و قەڵەم بەدەسست، رۆژنسامەنسووس و سسیساسسی و 

ە، کە توشی شۆک هاتوون و !!  کادر و بەرپرسی حزبە ئۆپۆزیسێۆنەکان! چاالکوانی کۆمەڵگەی مەدەنی
ئەوە بە بومەلەرزەی سیاسی و  ژیر پێخستنی بنەماو کایەکانی کایەکانی دیموکراسی دەزانن و لێسیەوە 

کە حزبە دەسەاڵتدارەکانی کوردستان ریز لە دەنگ و  ئساکسامسی هەڵسبسژاردنەکسان ...  بەو داهێنانە دەگەن
چ !!  چ دنسیسایەکسی سسیساسسی وێسرانەیە!!  چ دنسیسایەکسی سسەیسرە...  ناگرن و مل کەچی دیسمسوکسراسسی نسابسن

دوای زیاتر لە چارەکە سەدەیەک بێداربیتەوە و الت وابسێست، یەکسێستسی و پسارتسی بە هسۆی !!  گەمژەیەکە
هەڵبژاردنەکان و دەنگ هێنانیانەوە، بکەر و بسبسر و فەرمسان رەوان؟ هسیسشستسا  ئەو ریسزو خسێسڵە بسیسر 
قوڵفدراوە، دوای زیاتر لە چارەکەسەدەیەک چاوی بینین و گوێئکەی بیستنیان بۆ نساسسیسنسی مساهسیەتسی 

هەموو کەسێکی بیر وەگەرخستوو دەزانسێست، چ یەکسێستسی و چ ...  دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی نییە
پارتی بۆیە خاوەنی دەسەاڵتن، چونکە پارەو چەک و میلیشیایان هەیە، بۆیە خاوەنی هەژموونداریسن لە 
زۆنی خۆیان، چونکە پارەو چەک و میلیشسیسایسی خسۆیسان لە زۆنسی خسۆیسان، لەدەسستسی خسۆیسان قسۆر  

... باسێک لە دیموکراسی بەهەرە جۆرە بێزراو و بێ ناوەرۆکەکەشەوە لە کوردسستسانسدا نسیسیە...  کردووە
یەکێتی و پارتی یەک کورسیش لەهەڵبژاردنەکاندا نەهێنن لە زۆنی خۆیاندا کەس ناتوانێت دەسسەاڵتسیسان 

وەهیچ کام لە یەکێتی و پارتیش خاوەنی دەسسەاڵت و بسریسار لەزۆنسی یەکستسریسدا ...  لەدەست دەربهێنێت
نەپارتی خاوەنی دەسەاڵت و بریارە لە زۆنی سەوز و نە یەکێتی خاوەنی دەسەاڵت و بسریسارە لە ...  نین

تەنانەتە ئەگەر یەکێستسی نسیسشستسیسمسانسی لە هەولسێسر یسان ...  زۆنی زەرد، ئەمە کورسیان هەبیت یان نەبێت
بادیناندا، زۆرینەی کورسیەکان لە هەڵبژاردنەکاندا بهێنێت، هەر ناتوانێ دەسسەاڵت و بسریسار لەدەسستسی 
پارتی دەربهێنێت و بە پێئەوانەشەوە، ئەگەر پارتسی لە شساری سسلسێسمسانسی زۆنسی سسەوزدا، زۆریسنەی 

ئەوەش ئەو ...  کورسیەکانیش بەدەست بهێنێت، ناتوانێت دەسەاڵت و بریار لەدەستی یەکێتی دەربهێنێست
لەکوردستاندا، هیچ حکومەت و پەرلەمسانسێسکسی خساوەن مساف و :  راستیانەمان بۆ دەردەخات، کە یەکەم

دەسەاڵتی حقوقی یاسایی و بوونی نییە، حکومەت و پەرلەمان موچەخۆری حسزبسن، بسۆ رەوایەتسی دان 
هیشتا کوردستان دوو ئیدارە و دوو زۆنی ژێسر سسایەی دوو :  دووەم.  بەدەسەاڵتی میلیشیایی و حزبی

هەرکام لەو دوو حزبە، خاوەنی دەسەاڵتی سسەرەکسیسن :  سێهەم...  دەسەاڵتی میلیشیایی پارتی و یەکێتییە
چ پارتی : لە زۆنی خۆیان، لەدەرەوەی زۆنی خۆیان خاوەنی دەسەاڵت و بریاری سەرەکی نین، چوارەم

و چ یەکێتی لە رێگای هەڵبژاردنەکانەوە دەسەاڵتیان لەدەست دەرناهێنرێت و نە لەئاستی کوردستسان و 
 . نەلەئاستی زۆنەکاندا

لە کۆتاییدا ماوە بلێم، ئەو دانپیانانەی مەال بەختیار داننانە بە راستیەکی ئەزموونکراو، جیگای رامسان و 
و نوخسبە !!  راچەنین نییە، ئەوەی جیگای رامان و سەرنجە، شۆک بوونی ئەو خێڵە لە نوسەرو رۆشنبیر

سیاسییە، کەدوای چارەکە سەدەیەک بە وتنی راسستسیەکسی بە کسردەوە ئەزمسونسکسراو تسوشسی رامسان و 

 ژنۆفۆبیای ئۆجەالن 
ناوی ئەو کتێبەیە کە ئاسۆ کەمال نووسیویەتی و 

 .لەحەوت بەش پێکهاتووە، بەم زوانە باڵودەبێتەوە
ئەم كتێبە ئارگومینتیكی رەخنەگرانەیە له بۆچوونەکانی ئوجەالن لە حەوت بەش پسێسكسهساتسووە، بەشسی 

دا هەیە؟ بەشی سسێسیەم تسێسزی ژنسی " ژنۆلۆژی" ؟ بەشی دووەم چ زانستێك لە " ژنۆلۆژی" یەكەم بۆچی 
فریشتە و پیاوی دڕندە و تیۆری تسونسدوتسیسژی، بەشسی چسوارەم تسێسزی دوو ئسابسوری، ئسابسوری ژنسی 
بەرهەمهێن و پیاوی تااڵنكەر، بەشی پێنجەم مێژووی خێزان و مافی دایك و بساوك سساالری، بەشسی 

 . شەشەم ژیانی سێكسی و عەشق، بەشی حەوتەم ئازادی ژن
 .چاپكردنەوە و باڵوكردنەوەی ئازادە بۆ هەموو كەسێك، بەم زوانە باڵودەبێتەوە

" زانسستسی" ژن بە بەاڵ و ترسێک دەزانسێ بسۆ بسزوتسنەوەی چەکسداری پەکەکە، وە خسۆی بە"  ژنۆلۆژی"
ئەمە .  ژیانی راهیبێتسی ژنسان دەزانسێ" جڵەوکردنی فشاری سێکسی سەر زهنیەتی ژنان و پێڕەوکردنی 

کلتوری ژنۆفۆبیای ئیسالم و کۆمەڵگەی خێڵەکی پێش سەرمایەداریە، کە تسائسێسسستساش لە ڕۆژهەاڵتسی 
 .ڕایدەگرن ناوەڕاستدا هەموو بزوتنەوە ناسیونالیستی و ئیسالمیەکان زیندو

دا ،ژن بەرزدەکاتەوە بۆ ئاسمان بۆ پلەی خواوەند تاکو مافەکانی وەک مسرۆڤ "ژنۆلۆژی"ئۆجەالن لە 
لەسەر زەوی لێ بسەنێتەوە و خسۆی و بسزوتسنەوە چەکسداریسیەکەی لەدەسست بەاڵی کسێسشسەی ژن و 

 !سێک  و ئازادی ژن ڕزگاری بێت
 

بە پێئەوانەی ئەم دیدگا نازانستی و دینییەوە، تێکەاڵوبوونی خۆشەویستی و سێکسسکسردن نسیسشسانەی 
مێژووی سێک  و عەشقیش پسێ بەپسێسی ئەم .  گەشەکردنی پەیوەندیە ئینسانیەکانی نێوان ژن و پیاوە

دوالیسزمسی .  قۆناغانەی شێوازە کۆمەاڵیەتیەکانی پێکەوە بوونی ژن و پیاو گۆڕاوە و بەرەو پێش چووە
خۆشەویستی و توندوتیژی کە ئەمڕۆ لە کۆمەڵگەی کوردستاندا هەیە نیشانمان دەدا کە چ گسۆڕانسێسک 
لە فەرهەنگ و کەلتوری کۆمەڵگەدا بەرامبەر ژنان پێویستە تاکو هەست بەنزیکایەتی لە فەرهەنسگسێسکسی 

  .مرۆیی بکەین
 

بە پشت بەستن بەو دەستکەوتە فکری و زانستیانەی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی تسا ئسێسسستسا خسراوەتەڕوو، 
پرۆسەی گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتیەکان و ناسینی مسێسژووی خسێسزان و  دەتوانین بەشێوەیەکی زانستی 

ڕاستیەکانی پەیوەندی ژن و پیاو و سێسکس  و عەشسقسیسان بسنساسسیسن، وە وەاڵمسی ئەو فسکسر و تسێسزە 
داوکەوتووە دینی و خێلەکیانە بسدەیسنەوە کە لە فەرهەنسگ و کەلستسوری زاڵسی کسوردسستسانسدا هەیە و 

 . نمونەیەکیەتی" ژنۆلۆژی"
 

هەر بزوتنەوەیەک بەو ڕادەیەی ئازادی ژن لە پەیوەندی لەگەڵ پیاودا لە مەرجە مادی و دیسنسیسیەکسان 
ڕزگار دەکا و بنەمای خۆشەویستی سێکسی بەمافێکی بێ مەرجی پێکەوە بوونی مرۆڤەکان و نسێسوان 
ژن و پیاو دەزانێ، بەو ڕادەیە شۆڕشگێڕبوونێتی خۆی دەسەلمێسنسێ بەرامسبەر بەو سسیسسستەمەی ژن 

 .بەپێی گرێبەستی مادی و دینی کۆیلە و ژێردەستەی پیاو دەکا


