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ئۆکتۆبەرەوە پرسی دوبارە دەستپێکردنەوەی گفتوگۆی نێوان  ٦١بەدوای 
هەولێرو بەغدا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نیوانیان و ئاسیکردنەوەی ئەو 

هات و هاوارو تامەزرۆی هەلومەرجە، سەرەکیترین پرسی ئەم رۆژانەیە. 
بۆرژوازی کورد و راگەیاندنی ئامادەیی هەموو رۆژەیان بۆ دەسپێکردنەوەی 
دانوستاندنەکان و بێدەنگی و گوێنەدانی بەغدا بۆ داواکانی بۆرژوازی کورد بۆ 
دەسپێکردنەوەی گفتۆگۆکان، بەشێکە لە ملمالنێیەکی ئاشکرا، وەکو پێشمەرجی 

 دانوستاندنەکان.

ئیسالمی شیعی، مەستی سەرکەوتنی بەسەر داعش و گورز وەشاندن -ناسیونال
عەرەبی سونی و گەڕانەوەی سوپا و  -لە رەوتی بزوتنەوەی ناسیونال

لە کەرکوک و ناوچە  ٣٠٠٢قەڵەمرەی دەسەاڵتی بۆ بەر لە ساڵی 
کێشەلەسەرەکان... بەشوینێک گەیشتوە کە مامەڵەکردن لەگەڵ رووداوەکان و 
رەوتە سیاسیەکان تەنها لە گۆشەنیگای ئەمری واقعی تازەدا دەبینێ. هەر لەو 
روانگەیەشەوەیە کە ئامادە نییە بە سانایی هەڵوێستی ئەرێنی لەبەرامبەر 

 بزوتنەوەی ناسیونالیستی کوردا بۆ دانوستاندن نیشان بدات.

دیارە دووبارە دەستپێکردنەوەی گفتوگۆ لە نیوان بەغداو هەرێمدا، حەتمی و 
چاوەروانکراوە، و دەستی پیکردووە، بەاڵم وەکو پێشتر و پێش  چەند مانگ 
مانگێک ئاماژەم پێداوە، بەغدا کە خۆی بە براوەو سەرکەوتوو دەزانێت 
لەبەرامبەر بەهەولێردا، بەخێرایی نایەتە پای گفتوگۆی جدی و دەیەوێت لە 
هاوسەنگیەکی تەواو نا بااڵنسدا، کەخۆی بەهێزو بزوتنەوەی ناسیونالیستی 
الواز و موحتاجتر لە ئێستا، بچیتە گفتوگۆی کراوەو جدی لەگەڵیدا... بەڵی بەغدا 
دەیەوێت بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد بەگشتی حزبەکانی دەسەاڵت بەدەست 
لە کوردستاندا رووبەرووی گوشاری فراوانی جەماوەری زۆرتر بکاتەوە لە 
پەیوەند بە ناتواناییان لە دابینکردنی ئەو نیوە موچەو چارەکە موچەیەی پێشتر 
بەچەند مانگ جارێک دەیاندا... دەیەوێت شکستی بزوتنەوەی کوردایەتی و 
حزبەکانی لەبەرامبەر ناتوانیان لە دابینکردنی سەرەتاییترین پێداویستیەکانی 
هاواڵتیاندا بەدەستەوە بگرێت، هاوکات بەغدا لەو رێگایەدا دەیەوێت حزبەکانی 
دەرەوەی دەسەاڵتیش لە دەسەاڵت هان بدات و ملمالنێی نیوانیان قوڵتر بکاتەوە. 
بەغدا چەندە لەگرتنەبەری ئەو سیاسەتەیدا سەرکەوتوبێت بەهەمان ئەندازەش 
لە بەخشینی بەشی ناسیونالیزمی کورد لەدەسەاڵت و داهاتی دەورەی 
داهاتوودا دەستی نوقاوتر و رەزیلتر دەبێ. دیارە چەندە دەسەاڵتی بۆرژوازی 
کورد، بێ تواناتر بێت، بەهەمان ئەندازە سەپاندنی مەرجەکان بەسەریدا ئاسانتر 

 دەبێت.

گومانیش لەوەدا نییە، کە دانوستاندنی نێوان بەغداو هەولێر، نە لەسەر پرسی 
 ٦١جێبەجێکردنی ئاکامی ریفراندۆمەو نەلەسەر گێرانەوەی دۆخی دوای 

ئۆکتۆبەرە بۆ پێش ئەو بەروارە... بەڵکو لە بنەرەتدا گفتوگۆیە بۆ دوبارە 
دابەشکردنەوەی بەشی دەسەاڵت و داهات، بە گوێرەی پێشهاتە تازەکان و 
هاوسەنگی هێزی دەورەی دوای کۆتاییهاتنی جەنگی داعش و بەر 

 لەدەسپێکردنی پرۆسەی دوبارەکردنەوەی هەڵبژاردنەکان.

دیارە بزوتنەوەی ناسیونالیزمی کورد، بەتایبەت دەسەاڵت لە ئێستادا هەم 
دەیانەوێت هەموو دۆخی کوردستان بگێرنەوە بۆ خەتای عەبادی و 
حکومەتەکەی تا شانی خۆیان لە شکستی چارەکە سەدەی دەسەاڵتیان خاڵی 
بکەنەوەو هەم نارەزایەتی خەڵکی کوردستان لەسەر خۆیان بگوازنەوەو بەرەو 
رووی بەغدای بکەنەوە... هاوکات دەیانەوێت حکومەت و دەسەاڵتیان 

 لەکوردستان نۆژەن بکەنەوە، و ئامادەکاریش بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو بکەن.

 
٢بۆ الپەرە   

ەلکێشکردنى منااڵن بۆکارى سێکس وسیاسەت و ئایین پ
 7تاوانە! ل

دانوستاندنی هەولێرو بەغدا، بۆ دووبارە دابەشکردنەوەی 
 دەسەاڵت و داهاتە...نەک دابینکردنی ویست و مافی هاواڵتیان!
دیمانەیەکی تایبەت سەبارەت بە پڕۆژەی 
  3ئەنسۆلۆژیای شیعری کرێکاریی لە کوردستان ل

 

 یژمارهوته

ترەمپ لە ساڵی یەکەمی دەسەاڵتیدا، هەلومەرجی کارو 
  5ئەمنیەتی کرێکارانی بەرەو خراپتر بردووە ل

تونس و پرۆژە یاسایەکی پێشکەوتوو بۆ ژنان، 
 4هەنگاوێکیتر بۆ یەکسانی هەمەالیەنەی ژن و پیاو! ل

  8هەڵبژاردن چی لەژیانتان گۆڕیووە؟ ل

 هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان!
 ٦ل

ئایا لە ئێستادا حکومەتی هەرێم 

پشتیوانی لە خۆرئاوای 

 9کوردستان دەکات ؟ ل

بۆچی ئیسالمیەکان و مەالکان پشتیوانی ...لەگۆشەیەکی ترەوە
شەری ئەردۆغان دەکەن؟ بۆچی ئەنجومەنی ئاسایش لەگەڵ تێکدانی 

 ئاسایشی خەڵکی عەفریندایە؟ لەداڤۆس چی روویدا؟ 
  01ل

 دڕندەیی سەرمایەداری!
داهاتی نیوەی هەژارانی دنیا 

 ملیاردێرەیە...  ٨الی ئەم 
 2ل 

 خەباتی ژنانی رۆژئاوا پارامێتری 
  4گرینگ بۆ خەباتی ژنان ل

 گۆشەی لەگەڵ  
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ئەوەی لە ملمالنیی نێوان بەغداو هەولێر، لە کێبەرکێی نێوان لێکترازانی ناو 
خانەوادەی بۆرژوازی کورد و کێشمەکێشی نێوانیاندا، کەرەستەی کایە 
پێکردن و بەکارهێنانە، خەڵکی نەدارو بێبەشی کوردستانە... هەموویان لە 
ژێر ناوی بەرژەوەندی خەڵک و مافەکانی خەڵکی کوردستاندا، جەنگ و 

 ملمالنێی خۆیان دەبەنە پێشەوە.

چ عەبادی و حکومەتە کرێگرتەکەی و چ دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی، 
ئەگەر تا بەر لە ئاوابوونی خەونی داعش لە عێراقدا، خەڵکی عێراق و 
کوردستانیان بە پاساوی خەتەری دەرەکی و جەنگ لەگەڵ داعش، 
پاشەکشە پێکردبوو، شانی خۆیان لە وەاڵمدانەوە بە ویست و خواستەکانی 
خەڵکی عێراق و کوردستان خاڵی کردبۆوە، لە ئیستادا هەریەکەیان 
دەیانەوێ بە دۆسیەی دوای کەوتنی سەربازی داعشەوە، دوبارە گوێ لە 

 خواست و داواکاریەکانی هاواڵتیان بخەوێنن.

پێداگری عەبادی لەسەر یەکپارچەیی و گێرانەوەی سەروەری بۆ عێراق، 
لەکاتێکدا کەخۆیان بەتەواوەتی عێراقیان رادەستی ئاخوندەکان و دەسەاڵتی 

عەرەبی -ئێران کردووە، بەجیا لە ملمالنێ لەگەڵ رەوتی ناسیونالیستی
سونە، هاوکات بۆ کورتکردنەوەی دەستی بزوتنەوەی ناسیونالیستی کوردو 

 کەمکردنەوەی بەشی دەسەاڵت و داهاتی ئەو بزوتنەوەیەیە.

بۆ بزوتنەوەی ناسیونالیزمی کوردیش پێداگری بەردەوام لەسەر 
دانوستاندن و گفتوگۆ لەگەڵ عەبادی بۆ ئەوەیە تا هەرچی زووە خۆی لە 
قەیرانی تەریک کەوتنەوە، خۆی لە ئەزمە و بن بەستی هەمەالیەنەی 
ناوخۆیی بزوتنەوەکەی، رزگار بکات. وە بۆئەوەیە ببێتەوە بە بەشێک لە 
دەسەاڵتی فیدرالی و فەرمی و لەو چوارچێوەیەشدا بەشی دەسەاڵت و 
هاوبەشی سیاسی و هاوکات بری بودجەو داهات لەچوارچیوەی 
هەلومەرجی تازەدا بپچڕێت. دیارە بزوتنەوەی کوردایەتی لە ئێستادا 
بەرادەیەکی زۆر سەربەخۆیی ئابوری و مامەڵەی بە داهاتەکانەوە 
لێکهەڵوەشاوەتەوەو لەدەستی دەرهاتووە، بۆیە ئامادەیە هەموو 
سەرچاوەکانی داهات لە چوارچیوەی ریکەوتننامەی داهاتودا رادەستی 
بەغدا بکات...بەمەرجی ئەوەی بەغدا بودجەو موچەی فەرمانبەرانی هەرێم 

 دابین بکات.

دیارە ئەوە واقعیەتە لەهەرکام لەجۆرەکانی ملمالنێی نیوان هەریم و 
بەغداددا، خەڵکی کوردستان هەم زەخیرەن و هەمیش زیان بەرکەوتوو... 
هەم کەرەستەن و هەم قوربانی... بۆیە ئەوەی دەتوانێت ئەم هاوکێشەیە لە 
ملمالنێی نیوان بەغدا و هەولێردا تێک بدات... هاتن و روڵگێرانی خەڵکە لە 
ملمالنێی بەغداو هەولێردا... بەهەر ئەندازە خەڵکی کوردستان ئەکتیف و 
کاراو لەمەیداندابن بۆ خواستەکانیان، هەم دەتوانن بزوتنەوەی 
ناسیونالیستی کورد لە مەنگەنە بدەن و هەمیش دەتوانن ببنەگوشاری 
بەهێز بەسەر بەغداو تەماحە بی بنەماو بێ پایەکانی لە کوردستاندا. 
هەنگاوی یەکەمیش ئەوەیە خەڵکی کوردستان بەهیچ جۆرێک فریوی 
فریوکاری دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی نەخۆن، ملمالنێی و بزوتنەوەی 
کوردایەتی لەگەڵ بەغدا پەیوەندی بە ویست و ماف و داخوازییەکانی 
خەڵکی کوردستانەوە نییە، بزوتنەوەی کوردایەتی دەیەوێت دوبارە و دوای 
شکستێکی ئابروبەرانە، ببێتە بە هاوبەش لەبەغدا و زامنی درێژەدان 
بەدەسەاڵتدارێتی بەسەر خەڵکی کوردستاندا بکات و بەردەوامیش بێت لە 
قۆرغکردنی داهاتی خەڵکی کوردستان لەدەستی خۆیاندا. خودی ئەو 
ئامانجانەی ناسیونالیستی کورد، میحوەری ملمالنییەتی لەگەڵ بزوتنەوەی 
جەماوەری خەڵکی کوردستاندا بۆ ماف و خواست و داواکارییە رەواکانی... 
بزوتنەوەی کوردایەتی بەو هۆیەوە لەکوردستاندا دەسەاڵتی بەدەستەوەیە 
بۆیە بە ناوی خەڵکی کوردستانەوە لەبەغدا داوای بەش و داهات دەکات... 
بەهەر ئەندازە دەسەاڵتی بزوتنەوەی لەکوردستان کەم بکرێتەوە و لەدەست 
دەربهێنرێت، بەهەمان شیوەش لەبەغدا، بەشی دەسەالتی لێ دەسەنرێتەوەو 
مامەڵەی لەگەڵ ناکرێت. بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری و 
پیشکەوتنخوازانە ئەرکیەتی ڕێو شوینەکان و ئامرازەکانی کۆتاییهینان 
بەدەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی بخاتە دەستوری خۆیەوە و خۆ ببێتە 
بەرگریکەر لە ویست و خواستەکانی خەڵکی کوردستان لەبەرامبەر بەغداو 
هەر هیزو الیەنێکی تری دەرەکی و ناوخۆیی. دانوستاندنی حزبەکانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی لەگەڵ عەبادی و رەوتە قەومی و مەزهەبیەکانی 
بەغداو هاوشیوەکانی لە عێراقدا، هیچ دەروازەیەکی باشتر بەرووی 
خەڵکی کوردستاندا ناکاتەوەو لە بنەرەتدا پەیوەندی بە ویست و خواست 

 و مافەکانی خەڵکی کوردستانەوە نییە.

  

ملیاردێر بەرابەرە بە داهاتنی نیوەی  ٨داهاتی  درێژەیوتەیژمارە...
 هەژارانی گۆی زەوی

رێکخراوەی خزمەتگوزاری ئوکسهام، لە بەیاننامەیەکدا کە بەم دوایانە باڵویکردەوە، ئاماژە بەوە دەکات کە سامانی 
ملیاردیر، بەرامبەرە بە سامانی نیوەی هەژارانی گۆی زەوی، و داوادەکات هەنگاوی پێویست بۆ  ٨تەنها 

 سنوردارکرنی سودی سەرمایەدارن بگرێتە بەر...
باڵوبوونەوەی ئەم هەواڵە هاوکات بوو لەگەڵ کۆربەندی دافۆس، کەسااڵنە بەکۆبونەوەی سیاسەتمەدران و سەرە 
زالنی سەرمایەدارانی جیهان بەرێوەدەچێت... بە پێی راپۆرتی رێکخراوەی ئۆکسهام جیاوازی داهات لەهەرکاتێک 

 زیاتر زۆرتر دەبێت... و لەوبارەیەشەو ئاماژە بەهەردوو واڵتی هیند و چین دەدات...
سەرمایەدار  ١٣ئەو قڵشتە گەورەیە لەداهات و ساماندا، بەشوینێک گەیشتووە، کە پێشتر وامەزەندە دەکرا سامانی 

سەرمایەدار بەرامبەرە بەنیوەی  ٩، بەاڵم راپۆرتەکان نیشانی دەدەن لە ئێستادا تەنها سامانی ٢،١بەرابەرە بە سامانی
 سامانی هەژاران و نەدارانی دنیا... 

ئەو نابەرابەییە و لە راستیدا ئەو تااڵنیەی بۆرژوازی جیهانی بێرەحمانە دریژەی پێدەدات، بە شوینێک گەیشتووە کە 
تەنانەت کەسایەتیە سیاسییەکانی جیهان لەوانەش سەرۆکی سندوقی نێودەوڵەتی پوڵ و پاپ فرانسیس رابەری 

 کاسۆلیکەکانی جیهان، لەو بارەیەوە هوشداری بدەن و ترس لەو دۆخە نابەرابەرە بخەنە روو...   
بەڵی لە کاتێکدا بە خێرایەکی زۆرەوە سامانی سەرمایەدارەکان بەرەو زیادی دەچیت و هەڵدەکشێت بەجۆرێک لە 

سامانی سودی سەرمایەدارەکان بەرەوسەر چووە،  لە بەرامبەردا داهات و  ٦٦وە هەرساڵەی لە سەدا ٪٣٠٠٩ساڵی 
کرێی بەشی هەرزۆری چینی کرێکارو کارمەندان جیهان بەجیگری ماوەتەوە، هێشتاش لە ژیر گوشارو هەرەشەی 

 لەدەستدانی کاردا راگیراون... ئەوە لە حاڵێکدایە، کە هەر دوو رۆژ جارێک لە جیهاندا ملیاردێرێک، زیاد دەکات... 
ئەمەیە نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری.... ئەو نیزامەی ئەگەر لەبەین نەبرێت، دنیا لە پێناو قازانج و سودی زیاتردا، 

 بەتەواوەتی لەبەین دەبات و خاپوری دەکات.

 قوربانیانی توندوتیژی و ناموس پەرستی

سیااڵن لەگەرەکیی  ٦١ن  می  كچێكیی تی  ٣١/٦/٣٠٦٨*ئێوارەی   
شیاری سیلیێیمیانیی، بە نیاوی" س،س،ا" دەسیت دەداتە  خەبات ل 

سەندنەوەی ژیان لەخۆی، و خیۆی دەخینیکیێینیێیت... دەوتیرێیت 
بەرواری لییێییکییۆڵییییینەوە لە روداوەکە دەسییتییی پییێییکییردووە  

لە گوندی هۆمەربلی سەر بە نیاحییەی سیەرقەاڵی  ٣٣/٦/٣٠٦٨
ئیدارەی گەرمیان، تەرمی ژنێک دۆزایەوە، کە سیوتیاوە و بیۆتە 
قەرەبروت، تا ئیستا ناسینیامەی ئەو ژنە سیوتیاوە دییار نییییە، 

 دەوترێت لێکۆڵینەوە لەو حاڵەتەش بەردەوامە.

سااڵن بەناوی" ک، ا،ا"  ٦١کچێکی تەمەن  ٨/٦/٣٠٦٨*بەرواری 
لە گەرەکی خەباتی شاری سلێمانی بە فیشەک دەپیکرێت و پاشان بەهۆی سەختی برینەکەیەوە لە نەخۆشخیانەی 
تەواری سلێمانی گیان لەدەست دەدات... تا ئیستا هۆکاری ئەو روداوە نەزانیراوە و وەکیو هەمیییشیە دەوتیرێیت، 

 دۆسیە کراوەتەوە و لێکۆڵینەوە بەردەوامە  

ژنێکی سەرو تەمەن پەنجا ساڵ بە نیاوی" ا،ا،م" لەشیاری کەالر و لە گەرەکیی کەالری نیوێ،  ١/٦/٣٠٦٨*بەرواری 
بریاری سەندنەوەی ژیان لەخۆی دەگرێتەبەرو خۆی دەخنکێنێت... بۆ هۆکاری ئەم خۆکوژیە، ئاماژە بەوە دراوە، کە 
ناوبراو بەهۆی ئەوەی ژنی بەسەر هاتووە، خۆی خنکاندووە، دەوتریت دۆسیە بۆئەم کەیسە کراوەتەوە و لێکۆڵیینەوە 

 بەردەوامە و هاوسەرەکەشی دەستگیر کراوە  

شاری کەالر دوو خوشک لەالیەن برایەکیانەوە دەدرێنە بەر دەسیتیرێیژی   لە گەرەکی سەد ماڵی ٢/٦/٣٠٦٨*بەرواری 
 گوللەو دەکوژرێن... و بکوژیش رادەکات... دەوترێت لێکٶلینەوەو بەدواداچوون بۆ ئەم روداوە دەسیتیی پیێیکیردووە...
*لەشاری کۆیەو لەنیوان گیونیدی شیاخە پیییسیکەو و گیۆمەشییین، تەرمیی ژنیێیک دۆزراوەتەوە کە چەنید فیییشیەک 
بەجەستەیەوە بووە، تەمەنی ئەم ژنە لە بیستەکاندایەو تا ئیستیا نیاسینیامەی ئەو ژنە کیوژراوە نەزانیراوە...دەوتیرێیت 

 لێکۆڵینەوە بەردەوامە،،،

لە گوندی سێیبەردانیی  سیەر بە نیاحییەی کەسینەزانیی شیاری هەولیێیر ژن و پیییاوێیک کە  ٦٨/٦/٣٠٦٨*بەرواری 
هاوسەری یەکتری بوون لەماڵەکەی خۆیاندا دەکیوژرێین، هیۆکیاری ئەم کیارەسیاتە هیییشیتیا دییار نییییەو دەوتیرێیت 

 لێکۆڵینەوە بۆ دۆزینەوەی بکوژ و هۆکاری روداوەکە، دەستی پێکردووە.

 

 لە بۆپێشەوەوە
 

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

 * بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتر لەشوێن و کەناڵی بینراو وبیستراو و نووسراودا... باڵوبوبێتەوە.
* بابەتی باڵوبوەوە لە بۆپێشەوەدا، ئەوکاتە لەالیەن خاوەنەکەیەوە مافی باڵوکردنەوەی هەیە، کە بۆپێشەوە 
باڵوبوبێتەوە. راسپاردەی بۆپێشەوەیە، کە خاوەنی بابەتەکە ئاماژە بەناو و ئەو ژمارەی بۆپێشەوە بدات، کە 

 بابەتەکەی تیادا باڵوبۆتەوە.
 * درەنگ ناردنی بابەتەکان، لەکاتی راگەیەندراوی خۆیدا، شانسی باڵوبونەوە لەدەست دەدات.
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 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ
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 چاوپێکەوتنی باڵوکراوەی بۆپێشەوە لەگەڵ عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(
 . سەبارەت بە پڕۆژەی ئەنسۆلۆژیای شیعری کرێکاریی کوردستان..

 سازدانی: ئاراس رەشید

 

 بێخانەو النەیی 
لە بەریتانیادا لە بااڵترین 

 ئاستیدایە
 ئامادەکردنی:ساالرحەمەسەعید

ئەنسۆلۆژیای شیعری کرێکاریی کوردستان(، پرۆژەیەکی ئەدەبی )پرۆژەی
کرێکارییە، شاعیر و نووسەری کۆمۆنیست و کرێکاریی عەبدواڵ سڵێمان
)مەشخەڵ( لە ڕاگەیاندراوێکدا بانگەواز و پێشنیاری کردووە. بۆ زیاتر 

ئاشناکردنی هەوادارانی ئەدەبی کرێکاریی و تایبەت تر، شیعری کرێکاریی، بەم 
پرۆژەیە. بۆپێشەوە ئەم پرسیارانەی ئاراستەی خاوەنی ئەم پرۆژەیە عەبدواڵ 

 سڵێمان)مەشخەڵ( کرد.
( چییە؟ وە ئایا لە پێشتر Anthologyمەبەستتان لە ئەنسۆلۆژیا)بۆپێشەوە: 

 دەست بۆ ئەم کارە براوە؟ 
ئەنسۆلۆژیا وشەیەکی ئینگلیزییە، و بە واتای عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(: 

کۆکراوە یان کۆی سەرجەم دەقەکانی ژانرێکی)بابەت( دیاریکراو و 
مێژوویی لەبەر دەستدا بێت. کاری ئامادەکردنی ئەنسۆلۆژی   –ئامادەکردنی لە کتێبێکدا دێت، تا وەک سەرچاوەیەکی ئەدەبیی 

لەسەر ئاستی جیهاندا بە گەلێ جۆر و شێوازی جیاجیا هاتۆتە ئامادەکردن. ئەدەبی ئینگلیزیی خاوەن دەیان ئەنسۆلۆژی ئەدەبییە، و 
تەنانەت هەر ژانرێک ئەنسۆلۆژیای خۆی هەیە. لە ئەدەبی کوردیدا تا ئێستا )بەپێی ئاگاداری من( دوو سێ ئەنسۆلۆژیای شیعریی 
هەن، بەاڵم بەپێی پێویست بایەخە ئەدەبیی و مێژووییەکەی نەزانراوە. بۆیە لەبری ئەوە کۆ شیعر)دیوانە شیعر( باڵو کراوەتەوە. 
ئەدەبی کرێکاریی کوردستانیش جگە لە پەرش و باڵوییەکەی، کەسێک نەبووە خۆی بە بەرپرسیار بزانێت لەبەردەم ئەم ئەرکە 
گرنگە. ئەم کارەی من یەکەمین کارە لەمێژووی ئەدەبی کرێکاریی لە ئاستی کوردستان، و ئومێدەوارم بتوانرێت هەنگاوی تری 
بەدوادا بێت و کەسانی تر بێنە پێشەوە؛ و ئەنسۆلۆژیای چیرۆک و شانۆ و ژانرەکانی تری ئەدەبی کرێکاریی ئامادە بکەن؛ و ئەو 
بۆشاییە گەورەیەی ناو پانتایی ئەدەبی کرێکاریی کوردستان پڕ بکەنەوە؛ و بە هەمووانەوە بتوانین بزووتنەوەی ئەدەبیی و 

 هونەریی کرێکاریی گەشە پێبدەین و بەرەو پێشی بەرین.
لە پرۆژەکە دوانزە خاڵتان دیاری کردووە، وەکو مەرج؟ دەکرێت هەندێک لەو خااڵنە کە زۆر گرنگن بۆ پرۆژەکە ڕوونتر بۆپێشەوە: 

 بکەیتەوە؟ ئایا شیعرێک دەگرێتە خۆی کە کرابێتە سروود یا گۆرانی، بەاڵم وەکو شیعر باڵونەکرابێتەوە؟ 
گرنگترین خاڵ جگە لە ناوەڕۆکە کرێکاریی و سۆشیالیستیەکەی دەقە شیعرییەکە، ئەوەیە بە زمانی عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(: 
وەرگێڕدراو( نەبێت. چونکە هەندێ نووسەری کورد هەن وەک سەلیم بەرەکات، کە بە عەرەبی تەرجەمە)کوردی نووسرا بێت، واتە 

دەنووسێت یان سابیر هاکا، کە شاعیرێکی کرێکارییە و بە فارسی دەنووسێت، یان نووسەر هەیە بە زمانی تورکی دەنووسێت یان 
بە ڕووسی دەنووسێت. هەروەها مەرج نییە خاوەن دەقێکی شیعریی کە بۆ ئەم ئەنسۆلۆژیایە هەڵدەبژێرم، شاعیر بێت، لەوانەیە 
چیرۆکنووس بێت یان هونەرمەند بێت و ئەو دەقەی نووسی بێت. پاشان مەرج نییە دەقەکان هەر بەیەک شێوەزاریی کوردی بێت، 
من هەوڵ دەدەم هەر دەقێکی شیعریی بەهەر شێوەزارێک نووسرابێت، سۆرانی، کرمانجی ژووروو، هەورامی، کەلهوڕی، زازایی، و 
تەنانەت ئەگەر بە ئەلفوبێی التینیش نووسرابێت لەم پڕۆژەیە جێی دەبێتەوە. لەهەمووی گرنگتر، ئەم پڕۆژەیە پێچەوانەی ئەدەبی 
بۆرژوازی، ئەنسۆلۆژیای نوخبە نییە، بەڵکو ڕۆ دەچێتە نێو قوژبنی کارگەکان و سەر شانۆی مەراسیمەکان و کۆاڵنە تەنگەبەرەکانی 
ناو شار و کۆمەڵگە، و دەنگی ئەوانە دەبێت کە جگە لە هێزی کار هیچی تریان نییە بیفرۆشن تا بژێوی ژیانیان دابین دەکەن. بۆ 
بەشی دووەمی پرسیارەکەت؛ دەڵێیم بەڵێ هەر شیعرێکی کرێکاریی یان سۆشیالیستیی کە کرابێتە سروود یان گۆرانی و تەنانەت 

 هەر شیعرێک ئەگەر شاعیرەکە باڵویشی نەکردبێتەوە، دەشێ لەم ئەنسۆلۆژیایەدا جێگای شیاوی خۆی دەدەمێ.
 پێوەری کرێکاریی بوونی ئێوە بۆ هەڵبژاردنی شیعرەکە چییە؟بۆپێشەوە: 

پێوەرێک کە من لە هەڵبژاردنی دەقە شیعرییەکاندا پەیڕەوی دەکەم، ئەوەیە کە مەرجە دەقەکە باس لە عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(:
کرێکار و وەزعی ژیان و خەباتی کرێکار بکات یان هێڵێکی سۆشیالیستیی زاڵ بێت بەسەر دەقەکەدا. ئەمەش ئینتمای چینایەتی دەقە 
بۆ چینی کرێکار و بزووتنەوەکەی. من هەوڵمداوە تەنها ئەو دەقانە هەڵبژێرم کە کرێکارین یان مەسەلە کرێکاریی و 
سۆشیالیستییەکان بەزەقی تیایدا ڕەنگی داوەتەوە. مەرجیش نییە هەر دەقێکی شیعریی وشەی کرێکار یان سۆشیالیستی تێدا بوو، 
دەقی کرێکاریی بێت. لەالیەکی تریشەوە دەستەواژەی شیعری کرێکاریی زۆر فراوانە و جیهانێکی بەرینە. لەم جیهانە بەرینەدا 
ئەدەبی دژ بە ستەمی ژنان، ستەم و پەروەردەی کۆمۆنیستی مندااڵن و الوان، ڕەخنە لە دیاردەی ئایین و کۆنەپەرستی کلتوور 
فەرهەنگی دواکەوتووانە، کێشە و گرفتی هۆمۆسێکشوال و کێشەی جێندەر ترانسفۆرمەیشن)ڕەگەز گۆڕین( و هەژاریی و ئازادی و 
چەوسانەوە و جەنگ و ئاوارەیی و زیندان و...تاد. بۆیە ئەگەر کاری لەم جۆرەم بکردایە ئیتر پڕۆژەکەم لەبەر گەورەیی پێ ئامادە 
نەدەکرا. من لێرەدا تەنها فۆکسم لەسەر هەلومەرج و خەبات و دۆخی تێکۆشانی کرێکارانی کوردستانە و پڕۆژەکەشم تەنها ئەم 

 بەشە دەگرێتە خۆی.
 ئایا ماوەیەکی دیاریکراوتان دەستنیشانکردووە بۆ ئەو پرۆژەیە؟بۆپێشەوە:  

نەخێر، هیچ سەقفێکی زەمەنیم دیاری نەکردووە بۆ ئەم پڕۆژەیە. چونکە ئەم پڕۆژەیە پڕۆژەیەکی پان و عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(: 
پۆڕە و بە درێژایی مێژووی چینی کرێکاری کوردستان درێژ دەبێتەوە، لە سەرەتای سەرهەڵدانییەوە کە بە بەبڕوای من لە دەیەی 
سییەکانی سەدەی ڕابردووەوە دەست پێدەکات تا ئەمڕۆ. شیعری کرێکاریش لەم مێژووەدا بە چەند قۆناغێکدا تێدەپەڕێ، و هەر 
قۆناغێکیش تایبەتمەندی تایبەت بە خۆی هەیە. سەرەڕای ئەمەش پڕۆژەکە هەر تەنها کۆکردنەوەیەکی میکانیکی و کەڵەکەکردنی 
چەند دەقێک نییە بەسەر یەکەوە، بەڵکو خوێندنەوەیەکی ڕەخنەگرانەی مارکسیستی جیدییشە بۆ ئەو بزووتنەوە پەرش و باڵوەی 
شیعری کرێکاریی. من وەک لە ڕاگەیاندراوەکەشدا نووسیومە کە ئەم کارە، کاری تاکە کەسێک نییە و بەڵکو کاری ئەنستیتیوتێکی 
ئەدەبییە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هەوڵ ئەدەم کاتێکی باشی بۆ تەرخان بکەم و وەک یەکێک لە پڕۆژە ئەدەبییە کرێکارییە جیدییەکان 

 لەئاست وەاڵمدانەوە بەو بۆشاییە بێت کە ئەدەبی کرێکاریی لەوەتەی هەیە پێوەی دەتلێتەوە. 
 : دەقی ڕاگەیەندراوەکە لە الپەڕەی تایبەتی عەبداڵ سلێمان) مەشخەڵ( لە فەیس بووک. تێبینی

https://www.facebook.com/abdullah.sulaimanmashxal/posts/1752033431482876?pnref=story 

بەپێی ئامارەکانی حکومەتی بەریتانی، لە ئێستادا خەڵکانێکی 
زۆرتر لە هەرکاتێکی تر لە ئینگلتەرەدا بێ خانەوالنەن و 
لەدەرەوە دەخەون و لەژێر سەقفی ماڵێکدا ناخەون.  لەپاییزی 

بێخانەوالنە هەموو شەوێک  ١١٧٦ڕابردوودا نزیکەی 
دا بەرزبۆتەوە.  ٣٠٦١لە  ٦٧لەسەرجادەکان خەوتوون، لەسەدا 

بەرزترین ڕێژەی بێخانەوالنەیی لەو کاتەوە کە تۆماری ڕێژەی 
ەوەیە. ٣٠٦٠بێخانەوالنەیی هەیە و لەبەردەستد دایە لە سالی 

بەرزبۆتەوە لەسالی  ١٢ژمارەکان رۆکیت ئاسا لەسەدا 
 بوو.  ٣١١١ەوە. کە ژمارەی بێخانەوالنەکان ٣٠٦١

سەرۆکی دەزگای بێخانەوالنەکانی )شێڵتەر( دەڵێ: ئەم ئامارانە 
پەردە هەڵدەماڵێ لەسەر ئەو ئازارو دژواریەی کە قەیرانی 

فەشەلمان  ەخانووبەرە دروستی کردوە. ئێمە وەک کۆمەڵگ
هێناوە کە خەڵکانێکی ئاوا زۆر ناچاربکرێن کە لە دەرەوە 
بخەون. سەرۆکی دەزگای )کرایسس/ قەیران( دەڵێ کە ئەم 

کەس وەک  ٦٦٢١ئامارانە لە ساڵی رابردوودا لە لەندەن 

 بێخانەوالنە ناونووس کراون.
زیادی  ٢٩لە باکووری ڕۆژئاوای ئینگلتەرە بەڕێژەی لەسەدا 

لەکاتێکدا لە باکووری ڕۆژهەاڵتی  ١٢١ەوە بۆ  ٢٦٢کردوە لە 
. وە لە ناوچەی ٧٦حالەتەکە بەرزبۆتەوە بۆ  ١٧ئینگلتەرەدا لە 

زیادی کردوە. لە  ٣٠١ەوە بۆ ٦١٣یۆرکشە و هەمبەر لە 
وە  ٣٩٧ەوە بووە بە ٣٨٩ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی بەریتانیادا لە 

وە لە  ٦٦٦٩ەوە بوە بە  ٩٧١لەباشووری رۆژهەاڵت دا لە 
. لەکۆی ٧٨٠ەوەزیادی کردوە بۆ  ٧٢١باشووری رۆژئاوا لە 

کەسیش خەڵکی  ١٢٠ژن پێکی دەهێنێ و ١٧٢ئەو بێخانەوالنانە 
 واڵتانی ئەوروپا و غەیرە بەریتانین.

* دابییییینییکییرن و یامیینییکییردنییی 
خانوبەرەی گونجیاو بیۆ هەمیووان، 

 مافێکی سەرەتایی هاواڵتیانە...
% داهیاتیی ٠١* کرێی خانوو نابی  

 تاک یان خێزان ییاتر بێت.
* بییی  خیییانەوالنەییییی وەییییان 
ناچارکردنی ئییینیسیانەکیان بەژییان 
لەسەرپەنای خوارتر لە سیتیانیداردە 
پەسییەنییدکییراوەکییان، کییاریییکییی 

 نایاساییە...

https://www.facebook.com/abdullah.sulaimanmashxal/posts/1752033431482876?pnref=story
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تونس و پرۆژە یاسایەکی پێشکەوتوو بۆ ژنان، 
 هەنگاوێکیتر بۆ یەکسانی هەمەالیەنەی ژن و پیاو!

 ئامادەکردنی: ئاراس رەشید

دوای ئەوەی شۆڕشەکانی بەهاری عەرەبی لە تونس دەستیپێکرد. ڕەوتە 
ئیسالمیەکان تا رادەیەک توانیان هەندێک لە یاسا کۆنەپەرستانیەکانیان 
بگەڕێننەوە ناو دەستوور، و بەجۆرێک کۆمەڵگە بگەڕێننەوە دواوە. بەاڵم 
بەهۆی لە مەیداندا وەستانی، بزووتنەوە سکۆالر و چەپ و 

پێشکەوتوخوازەکانەوە لە 
بەرامبەریان، خەریکە ووردە 
ووردە ژنان و پیاوانی 
ئازادیخواز لە تونس 

دەسکەوتەکانیان 
 وەردەگرنەوە.

 ٣٠٦١لە مانگی سپتامبەری 
دا وەزارەتی دادی تونسی بە 
بڕیارێک ئەو مەنشوورەی 

بۆ ژنانی تونس قەدەغە بوو، و  ناتوانن هاوسەرگیری هەڵوەشاندەوە کە" 
لەگەڵ بێگانە و غەیرە ئیسالمدا بکەن، هەروەها هەڵوەشاندنەوەی هەموو ئەو 

". ئەم بڕیارە قەید و بەندانەی کە بۆ هاوسەرگیری ژنانی تونسی دانرابوون
 دەستپێشخەریەکی زۆر گەورە بوو بۆ یاساکانی ئەحوالی شەخسی لە تونس.

 ٣٠٦١ی ئۆگەستی ٦٢بە هاوشانی هەڵوەشاندنەوەی ئەو بڕیارەی سەرەوە، لە  
دا، بشری بلحاج حمیدة، سەرۆکی لیژنەی ئازادی تاکەکان و یەکسانی، و 
قسەکەرلە سەرۆکایەتی کۆمار، ڕایگەیاند کە لیژنەکەیان دەستیکردوە بە 
پێشنیارکردنی پرۆژە یاسایەک بۆ لیژنەی ژنان لە پەرلەمانی تونس، پێش 

ی شوباتی داهاتوو پێشکەشی سەرۆکایەتی)الباحی قاید السبسی( ٣٠ئەوەی لە 
بکات، و ئەوانیش لە ڕێگەی خۆیانەوە بە شێوەی پرۆژە یاسایەک بیخەنە 

 بەردەم پەرلەمان بۆ گفتوگۆ و هەموارکردن و دەنگدان لەسەری. 
سەرۆکایەتی خێزان هاوبەش دەبێ لە -٦پێشنیارەکان ئەمانە لە خۆ دەگرن" 

هەڵوەشانەوەی مارەیی لە گرێبەستی هاوسەرگیریدا. -٣نێوان باوک و دایک. 
 -١ئازادی لە هەڵبژاردنی نازناوی خێزان لە الیەن باوک یان دایکەوە.  -٢

بڕیاردان لە هەڵبژاردنی پێشوەختە، لە نێوان سیستەمی ئیسالمی یان یەکسانی 
 بۆ میرات"

دوای باڵوبوونەوەی ئەم هەواڵە لە ڕۆژنامە ناوخۆییەکانی تونس، شەپۆلێک 
گفتوگۆ و جەدەلی کۆمەاڵیەتی هێنایە ناو کۆمەڵگەی تونسیەوە. بزووتنەوەکان 
بە بەرگری و دژایەتی وەستانەوە لەبەرامبەر یەکتردا. بە تایبەت لە تۆڕە 

 کۆمەاڵیەتیەکانی فەیس بووک و تویتەر و...
 هەردووال  بەم شێوەیە ڕای خۆیان دەردەبڕی:

هەندێک بە دەسکەوتێکی نوێخواز و شۆڕشێکی تەشریعات و یاساییان لە قەڵەم 
دەدا. لە بەرامبەردا هەندێک بە هەڕەشەیان دەزانی بۆ یەکگرتوویی خێزانی 

 تونسی.
کۆمەڵێكی دیکە دەڵێن: تونس هەمیشە پێشەنگ بووە لە هێنانی بیری تازەگەری 
و یاسای ئازادیخوازی، کە ئازادی ژن و کەرامەتی ژن دەگرێتە خۆی. 
ئاماژەدان بە هەڵوەشاندنەوەی مارەیی، وپێدانی ژن لە ئازادی بۆ هەڵبژاردنی 
نازناوی خێزان، ئاماژەیە بەوەی ئەم پرۆژەیە تەواوی ماف و ئازادیەکانی ژنی 
فەراهەم کردوە. هەڵوەشاندنەوەی مارەیی و ئازادی لە هەڵبژاردنی نازناوی 
خێزان لەم یاسایە تازەیەدا، پاڵپشت دەبێ بۆ مافەکانی ژنان. پیاوێک دەڵێ کە" 
ژن لە تونس کااڵ نییە، تاوەکو بە مارەیی بکڕدرێت، نازناو تەنیا موڵکی پیاو 
نییە تاوەکو زەوتی بکات. ژنێک دەڵێ " یەکەم هەنگاو هەردەم لە تونس 

 دەستپێدەکات".
لە بەرامبەریشدا کۆمەڵێکی دیکە بە توندی دژ بەم پێشنیارە دەوەستنەوە و 
پێیان وایە هەڕەشەیە بۆسەر خێزان، و لەم قۆناغەدا ئەولەویاتی ترمان لە 
پێشە. ژنێک دەڵێ" پێشنیارەکە لە ئاستی ئاوات و هیوای ژنانی تونس نییە، و 

 ئاماژە بە واقعی گوزەرانیان ناکات" .
کەسێکی دیکە دەڵێ" ئەم بژاردەیە بۆمبێکی ترسناک و کارەساتبارە بۆ 

 پەیوەندی خێزانی".
شایانی باسە کە کانتۆنی جەزیرە، لەناو جەرگەی بەهێزی ڕەوتی کۆنەپەرستی 
ئیسالمی و هێرشی داعشدا، توانی لە کانتۆنی جەزیرە هەنگاوێکی پێشکەوتوو 

 ئازایانە بنێ، بە جێبەجێکردنی یاسای ئەحوالی شەخسی یەکسانی ژن و پیاو.
بەو هیوایەی ئەم هەنگاوانە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ببنە هەوێن و بناغەی 

 بەدیهێنانی مافی یەکسانی هەمەالیەنەی ژن وپیاو. 

ڕەوت و ئاڵوگۆڕە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکانی هەناوی 
کوردی لەو سااڵنەی دواییدا، سەرەرای  کۆمەڵگەی 

گرینگیەکی تایبەت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەراست و  بوونی 
کە  بوونی ئەم خەباتە نوێیە لەو سەردەمەدا،  هەروەها 

ژنان ئااڵهەڵگری خەباتێکی بوێرانە بەدژی گروپە 
توندڕەو و توندئاژۆ و ئیسالمیەکان بوون، ئەزموون و 
پاڕامێتری گرینگی بۆ خەڵک و ناوچەکە بە تایبەتی و 

. خەبات و بەرگریەکی  جیهان بە گشتی بە جێهێشت
لە شوێن و جوگرافیایی تایبەت، کە تێیدا  قارەمانانە 

کلتور و نەریتی دواکەوتووی ئیسالمی زاڵە و دوژمنیش 
دوژمنێکی تا سەر ئێسقان تەیار بە ئایینی دواکەوتووی 

 ئیسالمییە.
خەباتێکی سەردەمیانە و مۆدێڕن لە شوێنێکی دواکەوتوو 
کە ساڵەهایە ئایینی ئیسالم تێدا زاڵە و ژنان وەک نیوەی 
پیاو حیسابیان بۆ دەکرێ، بەاڵم خەباتی ژنانی ڕۆژئاوا 
ئەو تابۆ و ڕوانینە دواکەوتوو و پیاوساالرانەیان تێک 

  .هەموو ئەو زوڵمانەدا ڕاوەستان شکاند و لە بەرامبەر 
لە  دیارە ئەوە یەکەم جار نییە ژنانی کوردستان

سەنگەری پێشەوەی خەبات بە دژی زوڵم و زۆر و 
دواکەوتوویی دان، بەاڵم خەباتی ژنانی ڕۆژئاوا هەر بەو 
جۆرەی کە باسمان کرد مۆدێلێکی نوێی لە خەبات لە 

  .ناوچەیەکی تایبەت بوو
لە رۆژئاوای کوردستان بە هەزاران ژن شان بە شانی 
پیاوان بەشداری خەبات بە دژی داعش بوون، شۆڕشێک 
کە ناوی شۆڕشی ژنانی بۆ خۆی تۆمارکرد و بە هەوڵ 

 .و قارەمانێتی ژنان کەوتە ڕۆژەڤی جیهانیەوە
ژنانی کورد لە ڕۆژئاوا لەسەرەتای شەڕ بە دژی 

لە  لە ژێر چەترێکی یەکگرتوو و گشتگیردا  داعش 
بوارەکانی سیاسی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی، پاراستنی ڕەوا 
و کلتوری ڕێکخراوەکانیان دامەزراند و لە ڕوی 
پەروەردە، سیاسەت، ئاسایش و هتد تابۆکانیان شکاند و 
خۆیان بڕیاردەری پرسەکان بوون و ڕۆڵێکی ئەرێنیان 
لەو پەیوەندیەدا گێڕا. ڕۆژ بە ڕۆژ بەڕیزی ژنانی شۆڕش 

تا وای لێهات زۆربەی ریزەکانی   لە ڕۆژئاوا زیاد دەبوو،
شۆڕش لە کوبانی لەژنان پێکهات، پرسێک کە داعش 
زراوی لێی چووە و بۆتە مۆتەکەی خۆی و هاوبیرەکانی. 
ژنان لە کوبانی دەیانزانی کە ئەگەر بێت و لەالیەن 
تێرۆریستەکانی داعش دەست بەسەر بکرێن هەموو 
جینایەتێک بە دژیان ئەنجام دەدرێ، بەاڵم سەرەرای 
تێگەیشتن لەو ڕاستیە تاڵە، ژنانی کوبانی خۆڕاگر و بوێر 

 ڕاوەستان و مردنیان بە چۆک داهێنا.
لە خەباتی ژنانی کوبانی بە دژی هێزی ئیسالمی  ئەوەی 

و تێرۆریستی داعش جێگای تێڕامان و سەرسوڕمان بوو 
زۆربەی ژنانی بەشداری خەبات و بەرگری،  ئەوە بوو کە

مەشقێکی نیزامیان پێ نەکرابوو و  پێشتر هیچ جۆرە
زۆربەیان ژنانی خوێندکار و مژوڵی کار و ژنانی ماڵدار 
بوون، ژنانێک کە دواکەوتوویی تەنگی پێ هەڵچنیبوون و 
هەنووکە خەبات بە دژی داعش وەک نمادێک لە خەباتی 

 .ژنان بۆ گەیشتن بە ئازادی ڕەها بوو

چونکە لە روانگەی داعش و گروپە ئیسالمیەکان ژن 
زەعیفە و کۆیلەی جنسیە هەر ئەو ڕوانگەی کە هەنووکە 
داعش بە دژی ژنان بە ڕەوای ئەزانێ، ڕوانینێکی دژە 

 مرۆڤ کە لە ئایینی ئیسالمەوە سەرچاوە دەگرێ.
ڕاستیی خەبات و خۆڕاگریی ژنانی کوبانێ ڕاستیەکی 
حاشاهەڵنەگرەو نەک لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بەڵکو 
ڕەنگدانەوەی جیهانی لێ کەوتەوە، بەاڵم ئەوەی مەبەستی 
ئێمە لە نوسینی ئەو بابەتەیە، روداوەکانی ئەم دواییانەی 
ڕۆژئاوا و عەفرین و هێرشی کۆنەپەرستانەو ناعاداڵنەی 

  داعشی ریباتی واتە دەوڵەتی تورکیەیە بۆ سەر ڕۆژئاوا.
ئەوەی کە دیارەو و بەرچاو و ڕاستی حاشاهەڵنەگرە 
دیسان ژنان لە عەفرین قارەمانەتیان نواندو شەریان بە 
دژی کۆیلەیی و داعشی ریباتی واتە رەجەب تەیب 
ئەردۆغان و هاوبیرەکانی دەست پێ کردەوە. هێزی 
بەرگری ژنان لە عەفرین لە ژنانی کوبانی نەک کەمتر و 
کەم رەنگتر نییە، بەڵکو  بە گڕوتینی تازەوە خەریکن 
بەرگری لە کەڕامەتی مڕۆڤی خۆیان و پیاوانی ئازادیخوز 

  .دەکەن
ئەردۆغان ناوی تری داعش و ئیسالمە کە ژنان و هێزی 
ژنان لە ڕۆژئاوا بە مەترسیەکی گەورە بۆسەر 
حکومەتەکەی و بە گشتی هاوبیرەکانی ئەزانێ، چونکە 
بەو ڕاستی  گەیشتووە ژنانی ڕۆژئاوا پارامێتری گرینگی 
بوونی ژن و کەڕامەتی ژن لە کوردستان و ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستن و ڕۆژ بە ڕۆژ ژنان و کچانی کوردی تورکیا 
خەریکن بەو هێزە ئیرادە پۆاڵیینە پەیوەست دەبن و 

و ملکەچ نەبوونیان لە واڵتەکەی بە  سەرکەشیی ژنان 
دژی ئیسالم و زۆرداری ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر پەرە 

ئەردۆغان و هاوبیرەکانی بەبێ  دەستێنێ. ژنانێک کە 
عەقڵ و نیوەی پیاو ناوی دەبەن و لە ڕوانگەی بیری 
چەق بەستوویان تەنیا کەرەسەی سێکس و 

بوونە مەترسی بۆ سەر حکومەت و  ئێستاکە  لەزەتن، 
و پایەکانی بیری چەق بەستوویانی  ئیدئۆلۆژیەکەیان 
 لەرزۆک کردووە.

داعش و هاوبیرەکانی کە یەک لەوان ئەردۆغانە ساڵەهایە 
لە هەوڵی ئەوەدان تیرۆریسم و دەوڵەتی ئیسالمی لە 

ژنان دوژمن و لەمپەری  ناوچەکە دابمەزرێنن، بەاڵم 
 .سەرەکی ئامانجی دزێویانن

ژنانی ڕۆژئاوا بۆیە سەرکەوتوون، چونکە توانیان دژ بە 
یاساو و ڕێسای ئیسالمی دواکەوتوو ڕاوەستن و خۆیان 
لەو کۆت و بەندە ڕزگار کەن و خۆیان چارەنوسی 
خۆیان دیاری بکەن، ئەوە ئەزمونێکە کە دەبێ ژنانی 
کوردستان وانەی لێ وەرگرن بە تایبەتی ژنانی باشور، 
بە داخەوە بە هۆی بوونی ڕوانگەی چەوتی ئایینی و 
خوڕافە خەباتی ژنان لە باشور نەک بەرەو پێش نەچووە 

 بەڵکو هەنگاوێک بەرەودواوە کشاوەتەوە.
ئەو ماوە لەزۆرێک لە میدیا جیهانیەکاندا هەواڵێک ڕەنگی 

کوردستان  داوەتەوە، کە دوو ژن لە دوو بەشی 
لەسەر بەرگریکردن  دەکوژرێن، بەاڵم یەکیان لە ڕۆژئاوا 

بە  لە کەڕامەتی ژن و نا وتن بە کۆت و بەندە ئایینیەکان 
دەستی دوژمنێکی ئیسالمی و تەیار بە چەکی قورس 

ئەویتریان لە باشوری کوردستان لە ژێر  دەکوژرێ و 
ناوی شەڕەف و ناموس و ئەخالقیاتی ئیسالمی و 
دواکەوتوو بە دەستی خێزان و خانەوادە جەستەی 
دەسڕدرێتەوە. لە ڕۆژئاوای کوردستان ژنان شان 
بەشانی پیاوان بەشداری شەڕن و ڕۆڵی گرینگ دەگێڕن 
بەاڵم لە باشور ژنان بە یاسا و ڕێسای دواکەوتووی 
ئیسالمی و بنەماڵەیی تەنانەت ناتوانن بەرگری لە 
خۆشیان بکەن و چوارچێوەی چاالکی و بەشداریان 

 ڕۆژبە ڕۆژ بەرتەسک تر دەبێتەوە.
بۆیە بەو ئاکامە دەگەین ژنان دەبێ خەباتی ژنانی کوبانی 
و عەفرین بکەنە وانەی ژیانیان و خۆیان بڕیاردەری 
چارەنوسی خۆیان بن کە ئەو ئامانجە تەنیا و تەنیا بە 
نەمانی ئایین و نەریت و ئەخالقیاتی ئیسالمی و 

 پیاومەزنی کە ئەبزاری سەرمایەدارین مسۆگەر دەبێ.

 خەباتی ژنانی رۆژئاوا پارامێتری گرینگ بۆ خەباتی ژنان...
  نووسینی:هەتاوعەبدواڵهی
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دۆناڵد تڕەمپ، 
سەرۆکی 

ئەمەریکا، وا 
ساڵێکی تەواوی 
بەسەربرد وەکو 
سەرۆک لەسەر 

کورسی 
سەرۆکایەتی 

 ئەمەریکا.
تڕەمپ لەماوەی ئەوساڵەیدا لەسەر کورسی 
سەرۆکایەتی ئەمەریکا، سەرباری بەڵێنەکانی؛ 
کە وەک هاوڕێ و هاوکاری کرێکاران خۆی 
وێنا دەکرد، بەاڵم لەو ساڵەیدا زیاتر شوێنی 
کارو ئەمنیەتی بۆ کرێکاران نا ئامنتر و بەرەو 

 ترسناکتر برد.
پێگ سێمیناریۆ، بەرێوەبەری بەشی 
تەندروستی و سەالمەتی لە)ئەی ئێف ئێڵ سی 
ئای ئؤ( بەم شێوەیەی خوارەوە باس لە 
کارەکانی تڕەمپ دەکات لە ماوەی ساڵی 
یەکەمی سەرۆکایەتیدا. شایانی باسە تەواوی 

 ئەو کارانەشی بە زەرەری کرێکاران بوون.
پێگ دەڵێت:" ئیدارەی تڕەمپ لەگەڵ ڕابەرانی 
پارتی کۆماری و هاوپەیمانەکانیان بەیەکەوە 
شەڕیان ڕاگەیاند لە دژی یاساکانی پاراستنی 
کرێکاران، و خەڵک و کرێکارانیان خستە 
حاڵەتێکی نا ئەمنیەوە. تڕەمپ بووە هۆی کە 
سەالمەتی و تەندروستی کرێکاران بکەوێتە 
بەر هەڕەشە، هەقدەست و دڵنیایی باری 
دارایی کرێکاران هەمووی بکەوێتە بەر 
هەڕەشەی نەمان".شایانی باسە کە ئەو یاسای 
کارانەی، کە ترەمپ پشگیریان دەکات یا 
پێشنیاریان دەکات کارکردی خراپیان لە 
سەربوون و نەبوونی کار نییە، بەڵکو 
کارکردی زۆر خراپیان لەسەر ژیان و 

 گوزەرانی کرێکاران هەیە.
 کارەکانی تڕەمپ لە دژی کرێکاران:

لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردویدا تڕەمپ ئەم 
کارانەی خوارەوەی خستە ناو دۆسیەی 
کارکردنی لە دژی کرێکاران وەک سەرۆکی 

 ئەمەریکا:
/یاسای  پیشەیی سەالمەتی، و یاسای ٦

ئیدارەی تەندروستی کرێکارانی هەڵوەشاندەوە. 
بە پێی ئەو یاسایە دەبوایە خاوەنکاران 
تۆماری دروست و تەواوی کرێکاران بپارێزن 

 کاتێک توشی ڕووداوێک دەبن لەسەر کار. 
/ یاسای پێدانی هەقدەستی باش و گونجاو؛ ٣

هەروەها سەالمەتی شوێنی کار؛ بۆئەوەی 
بەڵێندەران و خاوەن کاران پەیڕەوی لێ بکەن، 
هەڵیوەشاندەوە. بە پێی ئەو یاسایە دەبوایە 
تەواوی خاوەن کارو بەڵێندەران، لەژێر یاسای 

 کارو سەالمەتی فیدڕاڵیدا کاریان بکردایە. 

/.فەرمانگەو هۆبەی یاساکانی کاری ٢
هەڵوەشاندەوە. ئەو فەرماگەیە کاری ئەوە بوو 
کە زانیاری دەدا بە دەوڵەت و حکومەتە 
ناوخۆییەکانی ناو ئەمەریکا، بۆئەوەی 
بەرنامەی پاشەکەوتی ئارەزوومەندانەیان 

 هەبێت بۆ کرێکارانی کەرتی تایبەت.
ی ٦٢١١٦/ فەرمانی جێبەجێکردنی ژمارە ١

دەرکرد، بۆ هەڵوەشاندنەوەی پێویستی بە 
بوونی دوو کەس هەبوو بۆ پشگیری لە 

 کرێکارێکی تازە کە دادەمەزرێت.
ی  ٦٢١١١فەرمانی جێبەجێکردنی ژمارە  

دەرکرد، کە داوا لە الیەنی پەیوەندیدار دەکات، 
بۆئەوەی ئەو یاسایانە دەستنیشان بکەن کە 
دەبنە هۆی بارگرانی بەسەر کارگە 
پیشەسازیەکانەوە، ئینجا یا هەمواریان بکەنەوە 

 یا هەڵیان وەشێننەوە بە یەکجاری. 
/کشانەوە لە یاسای تەندروستی و سەالمەتی ٧

پیشەیی، کە ڕێگای بە کرێکاران دەدا نوێنەری 
خۆیان دیاری بکەن، تا بتوانن هاتوچۆ بکەن 
 لەو شوێنانەی کە هیچ سەندیکاییەکی تێدا نییە.

/ پوچەڵکردنەوەی دەیان بڕیار لە یاسای ١
ئیدارەی تەندروستی و سەالمەتی پیشەیی، 
هەروەها سەالمەتی و تەندروستی لە یاسای 
ئیدارەی کانەکاندا. لە ناویاندا یاسای 
ماددەکانی قابیل بە تەقینەوە، ماددە 
توێنەرەوەکان، دەنگ و ژاوەژاو لە کاری 
تەعمیرات، یاسای کرێکارانی پەنابەرو بیانی 
کە لە کانەکانی خەڵوزدا کاردەکەن. شایانی 
باسە بە کشانەوە لەو یاسایە، ئیتر کرێکاران 
بێ بوونی یاسایەک کە بیان پارێزێت، دەکەونە 

 مەیدانی کارکردنەوە.
/ کشاندنەوەی یاسای کرێ و ڕێنمایی لە ١

دابەشکردنی سەعات کار، و چۆنیەتی 
چەسپاندنی لەسەر بەڵێندەرە سەربەخۆکاندا. 
شایانی باسە کە  ئەم یاسایە بۆئەوە بوو، کە 
دڵنیایی هەبێ کە کرێکاران دەتوانن سوود لە 
یاسای پاراستنی کار ببینن، و خاوەن 
کارەکانیش نەتوانن کرێکاران بە شێوەی 

 نایاسایی بەکاربهێنن. 
دا ٣٠٦٨/ لە پێشنیارکردنی بودجەی ساڵی ٨

کورتهێنانێکی گەورە دەخاتە بودجەی 
٪ ی بودجەی  ٣٦وەزارەتی کارەوە. لە 

بەرنامەی مەشق و ڕاهێنانی کرێکاران لەسەر 
سەالمەتی و تەندروستی کەم دەکاتەوە. بۆ 

ملیۆن دۆالر کاری  ٦٠٠نموونە بە نزیکەی 
کردە سەر بودجەی توێژینەوەی سەالمەتی 

ملیۆن دۆالریش لە  ٦١کار، و نزیکەی 
بودجەی دەستەی پەیوەندیە نیشتیمانیەکانی 

 کار کەم کرایەوە.
/ دادگای فیدڕاڵی ئەمەریکا،  بڕیارێکی لقی ٩

دا پوچەڵکردەوە کە تایبەت بوو ٣٠٦١کاری لە 
بە ئەپدەیت و فراوانکردنی یاسای زێدەکاری، 

و یاسای پاراستنی ژمارەیەکی زۆری 
ملیۆن کرێکار لە  ١.٣کرێکاران کە دەگەیشتە 

دا. ئێستاش ڕوون نییە ٣٠٦١ئۆگەستی ٢٦
ئاخۆ لقی کار بە تەمایە ئەو بڕیارەی دادگای 

 فیدڕاڵی ڕەت بکاتەوە؟.
 ٦٢١١٣/فەرمانی ئیدارەی تڕەمپ بە ژمارە ٦٠

کە داوا دەکات بە پێداچوونەوە بە بواری 
داراییدا. هۆبەی کار پێشنیاری هەیە کە 
وەاڵمی ئەو بڕیارە دوابخات تا دەوروبەری 

. هۆبەی کار ئێستا ٣٠٦٩ی تەموزی ٦
سەرقاڵی ئەو بڕیارەی تڕەمپە، و دەیەوێت 
دڵنیا بێت لە ڕووی یاساییەوە ئاخۆ پێویست 

 دەکات پێداچوونەوەی پێدا بکرێت یان نا؟
/ دادگای فیدڕاڵی ئەمەریکا فەرمانێکی ٦٦

دەرکرد لە دژی  یاساکانی هۆبەی کار. 
هۆبەی کار پێشنیاری کرد کە بەرپەرچی 
فەرمانەکان دەداتەوە، و کۆتا 
بەرپەرچدانەوەش لەم زوانەدا دەبێت. ئەو 
فەرمانانە بۆئەوە دراون کە ڕوونی هەبێت لە 

 سەندیکاکانی بواری پیشەسازیدا. 
/ تڕەمپ ستانداردی تازەی ئیدارەدانی ٦٣

سەالمەتی پیشەیی و تەندروستی بۆ مادەی 
بێریلیۆم دواخست بۆ ماوەی دوومانگ. 
گرووپەکانی پیشەسازی داوایان لە ئیدارەی 
سەالمەتی پیشەیی و تەندروستی کرد، بۆ 
هێشتنەوەی ئەو فەرمانە لە بواری تەعمیرات 
و پیشەسازی گشتی و بواری دەریاییدا. 
هەروەها جارێکی تر هەڵدانەوەی دۆسیەکە بۆ 
پێداچوونەوە. هەروەها تڕەمپ پێشنیاری 
الوازکردنی فەرمانی بەکارهێنانی بێریلیۆمی 
کرد لە بواری تەعمیڕات و دەریایییدا.
) بێریلیۆم مادەیەکی سەرەتاییە و پێی 
دەگوترێت ئەتۆمی ژمارە چوار(. ئەوەشی 
بەوە دەست پێکرد کە یاسای هاوکاری 

 لەوبوارانەدا پوچەڵ بکاتەوە.
/ ترەمپ بووە هۆی دواخستنی ستانداردی ٦٢

 ٩٠سلیکایی لە بواری تەعمیڕاتدا بۆ ماوەی 
، ئەوەش بووە ٣٠٦١سێپتەمبەری  ٣٢ڕۆژ تا 

هۆی ئەوەی کە کرێکاران لەو بوارەدا تووشی 
هەڵمژینی تۆزوخۆڵێکی زۆر ببن، ئەوەش 

کرێکاری لێکەوتەوە. تڕەمپ  ٦١٠مردنی 
 ٢٠جارێکی تریش ئەو یاسایەی بۆ ماوەی 

 ڕۆژی تر دواخست.
/یاسای تاقیکردنەوەی کانەکانی ئاسن و ٦١

وە  ٣٠٦١ی مەی ٣٢غەیرە ئاسنی دواخست لە 
. دوبارە درێژی ٣٠٦١ی ئۆکتۆبەری ٣بۆ

ی ئازاری  ٣کردەوە بۆ جاری دووەم بۆ
. ئەو دوبارە پێشنیاری الوازکردنی ٣٠٦٨

یاساکەی کرد بەوەی، کە کانەکان پێش دەست 
پێکردنی کار تێیاندا تاقی نەکرێنەوە،  بەڵکو 
کاتێک کار تێیاندا دەستی پێکرد ئەو کارە 

بکرێت. ئەمەش کرێکاران دەخاتە بەر 
 هەڕەشەی ترسناکی کتوپڕو لە ناکاو.

/ تڕەمپ بووە هۆی دواخستنی دیاریکردنی ٦٧
ڕۆژێک بۆ ناردنی پوختەی زانیاری لەسەر 
کرێکاری بریندار، بۆ ئیدارەی سەالمەتی 

ی تەمووزی  ٦پیشەیی و تەندروستی لە 
. ئەمەش ٣٠٦١ی دێسەمبەری  ٦وە بۆ  ٣٠٦١

 دیسان لە بەرژەوەندی کرێکاراندا نەبووە.
تڕەمپ، بووە هۆی دواخستنی دیاریکردنی  ٦١

ڕۆژێکی کاریگەر بۆ دەزگای پاراستنی ژینگە، 
بۆ بەبەڕێوەبردنی پڕۆگرامێک بۆ 
دورخستنەوەی ڕووداوەکانی پەیوەست بە 
مادە کیمیاویەکان . بۆیە تڕەمپ بەم 
فەرمانەی، دەربارەی ئەم پڕۆگرامە کرێکاران 

 و خەڵکی بەگشتی تووشی مەترسی کرد.
/تڕەمپ هات ئەندرو پوزدەری دیاری کرد ٦١

وەک سکرتێری کرێکاران. ئەو پیاوە 
بەڕێوەبەری تەواوی چێشتخانەکانی خۆراکە 
خێراکانە )فاست فوود(. بۆیە سکااڵیەکی زۆر 
لەسەر ئەندروبەرز کرایەوە، کە سەلماندیان 
ئەو زۆر توندوتیژی بەکارهێناوە لە دژی 
کرێکاراندا. بۆیە نوێنەرایەتی کرێکارانی لێ 

 سەندرایەوە.
/دیسان تڕەمپ هات کەسێکی تری بەناوی ٦٨

دەیڤید زەیتزالۆ دانا وەک سکرتێری یاریدەر 
بۆ ئیدارەی سەالمەتی و تەندروستی کانەکان. 
ئەو پیاوەش بەڕێوەبەری گشتی کانەکانی 
خەڵووز بوو پێشتر. وە کۆمپانیای ئەو 
پیاوەش مێژوویەکی دیاری لە تووندوتیژی 

 هەیە لەبەرامبەر کرێکاراندا.
/ تڕەمپ هات، تەواوی نوێنەرانی بەشی ٦٩

کاری لەو کەسانە دیاری کرد کە پێشتر 
مێژوویەکیان هەبوو لە دژی کرێکارو 
مافەکانیان. بۆیە هیچ کام لەو بەرپرس و 
نوێنەرانە شتێکیان نەکردووە کە بەڕاستی 

 لەبەرژەوەندی کرێکاراندا بێت.
ترەمپ لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردووی 
سەرۆکایەتی ئەمەریکادا، هیچ کارێکی 
نەکردووە لەبەرژەوەندی کرێکاراندا، هیچ 
یاسایەکیشی دەرنەکردووە لەبەرژەوەندی 
کرێکاراندا بووبێت، بەڵکو بە پێچەوانەوە 
هاتووە، زۆر لەو یاسایانەشی پوچەڵ 
کردۆتەوە کە سوودێکیان بۆ کرێکاران تێدا 
بووە. پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە، ئایا تڕەمپ 
بەم شێوە مامەڵەیە لەگەڵ کرێکاراندا، دەیەوێت 
بیسەلمێنێت کە ئەمەریکا بەهێزترو گەورەتر 
دەکات؟ ئەمە ساڵی یەکەمی بوو. با بزانین 

 ساڵی دووەمی چۆن دەبێت؟ 
 

/https://aflcio.org/2018/1/18/سەرچاوە
-making-year-trump-donald

dangerous-more-workplaces 

 ترەمپ لە ساڵی یەکەمی دەسەاڵتیدا، هەلومەرجی کارو ئەمنیەتی کرێکارانی بەرەو خراپتر بردووە.
 

Kenneth Quinnell 
  ئامادەکردنی / شوان عەزیز

نیزامی سەرمایەداری ئەمڕۆ، ئایندەیەکی یەکجار پڕ مەترسی ڕووبەڕووی چینی کرێکار و 
 تەواوی خەڵکی جیهان کردۆتەوە! 

https://aflcio.org/2018/1/18/donald-trump-year-making-workplaces-more-dangerous
https://aflcio.org/2018/1/18/donald-trump-year-making-workplaces-more-dangerous
https://aflcio.org/2018/1/18/donald-trump-year-making-workplaces-more-dangerous
https://aflcio.org/author/kenneth-quinnell
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 هەواڵی ناڕەیایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان
 ئامادەکردنی: شوان عەزیز و ئاراس رەشید

 
بردنەوەی کەیسی مادەی سیلیکا لە دادگای 
فیدڕالی ئەمەریکادا، پاراستنی ژیانی ملیۆنان 

 کەسە لە چینی کارگەر.

لقی کۆڵۆمبیای دادگای ئەمەریکا بۆ 
تێهەڵچوونەوەی کەیسەکان، کەیسی مادەی 
سیلیکای لەبەرژەوەندی خەڵکی کارگەردا 

 یەکالیی کردەوە.

جێگەی باسە کە مادەی سیلیکا هاتبووە 
بەرباس، و ببوە جێگەی مشتومڕی ناوەندە 
پەیوەندیدارەکانی بواری سەالمەتی پیشەیی و 
تەندروستی شوێنی کاری کرێکاران. الیەنی 
کارو چینی کرێکار داوایان دەکرد کە 

 ستانداردی سیلیکا پەیڕەوی لێبکرێت .

سیلیکا بەو تەپ و تۆزە زۆر ووردە دەگوترێت 
کە لە شوێنی کاردا تێکەڵ بەهەوا دەبێت و 
کرێکارانیش دەرفەتێکیان بۆنامێنێتەوە بێجگە لە 
هەڵمژینی، و لە دوور مەوداشدا هەمووی 
تووشی نەخۆشی سیەکان و تەنگەنەفەسی و 

 چەندین نەهامەتی تەندرووستی تردەبن. 

سیلیکا بەزۆری لەو شوێنانەدا پەیدا دەبێت کە 
کرێکاران بەرد دەبڕنەوە و دای دەتاشن، 
یاخود لە کانەکاندا کاردەکەن، یاخوود جادە و 
ڕێگاوبان دروست دەکەن، یاخوود موشاری 
شاخ بڕ بەکار دێنن و لە چەندین بواری 
تریشدا ئەو مادەیە پەیدا دەبێت بە تایبەتی لە 

 بواری تەعمیرات دا.

بۆیە بە پێی ڕێنماییەکانی سەالمەتی کارو و 
پیشەیی تەندروستی، دەبێت دەوڵەت پەیڕەوی 
لە جۆرە ستانداردێک بکات کە بۆ کرێکاران 
ئەو مادەیە زۆر زیانی ڕاستەوخۆی نەبێت. 
ئەویش پێی دەگوترێت ستانداردی سیلیکا. کە 
ڕێو شوێنێک لە الیەن خاوەن کارو 
کۆمپانیاکانەوە بگیرێتە بەر بۆ نەهێشتنی 

 کارکردی خراپی ڕاستەو خۆی ئەو مادەیە.

شایەنی باسە تڕەمپ بە بڕیارێک، خاوە 
خاوەی خستە جێبەجێکردنی ئەو ستانداردە. 
بۆیە ئەو کەیسە خرایە دادگاوە، و دادگاش 

 یەکالیی کردەوە لە بەرژەوەندی کرێکاراندا.

ڕیچارد تڕەمپکا، سەرۆکی فیدراسیۆنی کاری 
ئەمەریکا و ئەنجومەنی ڕێکخراوە 

سی  -پێشەسازیەکانی ئەمەریکا)ئەی ئێف ئێڵ
ئای ئۆ(؛ دەربارەی دادگای تێهەڵچوونەوەکانی 
ئەمەریکا لقی کۆڵۆمبیا لەسەر پەسندکردنی 
یاسایی گرتنەبەری ڕێوشوێنی گونجاو کە 
هاوتەریب بێت لەگەڵ یاسای سەالمەتی 
پیشەیی وئیدارەی تەندروستی لە پەیوەند بە 

 مادەی سیلیکا لە وتەیەکیدا دەڵێت:

"ئەمڕۆ چینی کارگەر سەرکەوتنێکی مەزنی 
بردەوە، کاتێک کە دادگا بە تەواوی ڕازیبوونی 
خۆی ڕاگەیاند لەسەر یاسای ستانداردی 
سیلیکا کە هاوجووت دێتەوە، لە گەڵ یاسای 

سەالمەتی پیشەیی و تەندروستی بۆ کرێکاران. 
ئەم بردنەوەیە ژیانی ملیۆنان کرێکار ڕزگار 
دەکات لە مردن. ئەمڕۆ دادگا پاساوەکانی 
الیەنەکانی سەر بەکۆمپانیاو ئیدارەی 
پیشەسازیەکانی ڕەت کردەوە، لە شوێنیدا، 
دادگا پێی ڕاگەیاندن کە دەبێت بە تەواوی 
ڕەچاوی یاساکانی بواری سەالمەتی پیشەیی و 
تەندروستی کرێکاران بکرێت، لە پەیوەست بە 

 مادەی سیلیکا لە شوێنی کاردا. 

بزوتنەوە کرێکاریەکان چەندین دەیە بوو، 
کاریان دەکرد بۆ بردنەوەی ئەو پرسە. وە 
دەبێت چینی کرێکار هەست بە شانازی بکات 
کە ئەو یاساو ستانداردانە وەک یاساو فەرمان 
دەمێننەوە لە واڵتی ئێمەدا، و دەبێت خاوەن 
کار و کۆمپانیاکان لە ژێر ئەو یاسایانەدا 

 کاربکەن.

بۆیە ئەرکی لەمەودوای ئێمە وەک چینی 
کارگەر ئەوەیە کە دەبێت ووریا بین، ئەو 
یاسایانە هەر بە زیندوویی بمێننەوە، و کاریان 
پێ بکرێت. وە دەبێت بیان پارێزین کە 
هێرشیان نەکرێتە سەر، والواز نەکرێن لەالیەن 
دوژمنانی کرێکارانەوە. وەک  ئیدارەی تڕەمپ 
لەماوەی یەک ساڵی ڕابردوویدا هەوڵی ئەوەی 
دا کە الوازیان بکات. مادەی تۆزو خۆڵی 
سیلیکا دەبێت هیچی تر نەبێتە هەڕەشە بۆ 

 سەر ژیانی کرێکاران".

نەقابە کرێکاریەکان لە سلۆڤینیا، بۆ زیادکردنی 
 .کرێ، مانگرتنێکیان ڕێکخست

نەقابە کرێکاریەکان لە سلۆڤینیا، ڕۆژی 
دەستیانکرد بە مانگرتن  ٣١/٦/٣٠٦٨شەممە ١

لەکار. ئەمەش لە چوارچیوەی زنجیرەیەک لە 
ناڕەزایەتی و مانگرتن دێت، کە ئامانجیان لێی، 
فشار خستنە سەر حکومەتە بۆ زیادکردنی 
کرێی کرێکاران لە کەرتی گشتی. نەقابەکانی 
کەرتی پەروەردە، تەندروستی، چاودێری 
کۆمەاڵیەتی، ڕۆشنبیری، ژینگە، بەرگری، داد و 
ئاگر کوژێنەرەوە پشتیوانی لەو مانگرتنە 

 دەکەن.

بەپێی قسەی نەقابە کرێکاریەکان، چاوەڕوان 
دەکرێت، کە هەزاران کەس لەبەردەم بارەگای 
حکومەت لە لۆبیلیانای پایتەخت کۆبنەوە. 
تاوەکو ئێستا ژمارەی مانگرتوان و ئەو 
خزمەتگوزاریانەی کاریگەریان بەسەردا دەبێت، 

 و قەبارەی ئەو کاریگەریە دیار نییە. 

گرنگترین داواکاریەکانی نەقابەکان، بریتیە لە 
هەڵوەشاندنەوەی جیاوازی لە کرێ دا، ئەمەش 
دوای ئەوەی حکومەت کەوتە ڕێکەوتن بەجیا 
لەگەڵ پزیشکاندا. هەروەها نەقابەکان 
گەرەکیانە، کە ئەو بەشە لێبڕینەوە و ئیجرائاتە 
چاکسازیە ئابووریانەی ماون لە ساڵی 

ەوە، هەڵوەشێندرێنەوە، یەکێک لەو ٣٠٦٣
بڕیارانە کەمکردنەوەی کرێ بەڕێژەی 

%.حکومەتی سەرۆک وەزیران) ماریۆ ٨
سیرار( لەالیەن خۆیەوە، بە دووری زانی کە 
بڕیاری کەمکردنەوەی کرێ هەڵوەشێنێتەوە، 

ملیار دۆالر(  ٦.٣٣چونکە نزیک ملیارێک یۆرۆ) 
لەسەر خەزێنەی گشتی دەکەوێت. حکومەت 
ئەوپەڕی سەرفکردنی لە کەرتی گشتی بۆ 

 ملیار یۆرۆی داناوە.٦٨.٢بە  ٣٠٦٨بودجەی 

نەقابە کرێکاریەکان، بەڵێنیان داوە بە 
رێکخستنی مانگرتنی زیاتر لە مانگی داهاتوو. 

ی ٦٦٣بە نموونە، نەقابەی پۆلیس ڕۆژی 
شوباتی داناوە، کرێکارانی چاودێری 

ی ٦١ی شوبات، و مامۆستایان ٦٢کۆمەاڵیەتی 
 شوبات.

شایانی باسە کە سلۆڤینیا دەوڵەمەندترین 
کۆمارەکانی یوگسالفیای فیدراڵی پێشوە. ساڵی 

بۆتە ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا. ئەندامی  ٣٠٠١
% ی ١٠ناوچەی یۆرۆیە، بەاڵم ڕێژەی کرێ 

ڕێژەی کرێی یەکێتی ئەوروپایە. ناوەندی کۆی 
یۆرۆ  ٦١٠٠کرێی مانگانە لە سلۆڤینیا لە 

 کەمترە.

کرێکارانی کارگەی میتاڵەکان لە ئەڵمانیا، 
 ماندەگرن  لەبەرامبەر هاتنەخواری کرێ.

 بەرلین/ ئەڵمانیا

، کرێکارانی ٣١/٦/٣٠٦٨شەممە  ١ڕۆژی 
کارگەی میتاڵەکان لە ئەڵمانیا، دەستیان دایە 
مانگرتن، بۆ فشارخستنە سەر حکومەت، بۆ 
هێنانەدی داواکاریەکانیان لە بەرزکردنەوەی 
کرێ، لە کاتێکدا کە گفتوگۆ بەردەوامە 
لەوبارەوە. بە پێی تۆڕی هەواڵی) ئای بی سی( 
ئەمەریکی، نەقابەی) ئای جی میتاڵ( گوتی" 

چاالکی  ١٨٧هەزار کرێکار، لە  کۆی  ٦١٠
بازرگانی، لەسەرتاسەری واڵت، بەشداری 
مانگرتنەکەیان کردوە، کە ماوەی چەند 
کاتژمێری خایاندوە. لەوانە کۆمپانیای) ئۆدی، 

 و مارسیدیس(.

نەقابەکە، بە درێژایی ئەم مانگە، ژمارەیەک 
ناڕەزایەتی هۆشداری ڕێکخستووە، لە 
گفتوگۆکانیدا داوای لە خاوەن کارەکان کردوە، 

% بۆ ١بۆ زیادکردنی مووچەکان بە ڕێژەی 
ملیۆن کرێکار، هەروەها  ٢.٩نزیکەی 

کەمکردنەوەی سەعاتی کاری هەفتانە، بەاڵم 
% ی زیادبوونی ٣خاوەن کارەکان بڕی 

کرێیان خستۆتە بەردەست، لە پاڵیدا مافی 
گفتوگۆکردن لەسەر سەعاتی کار، ئەگەر بە 

 پێشنیارەی ئەوان ڕازی بن.

دوو بژاردە لەبەردەم کرێکارانی جیهانە.. 
 گەشەپێکردنی تواناکان یان لەدەستدانی کار   

 لەندەن/ بەریتانیا

وادیارە قسەو باسەکان لەسەر شۆڕشی 
پیشەسازی چوارەم، هەڕەشە لە کرێکاران 

دەکات، بە لەدەستدانی کارەکانیان بووەتە 
، ٣٠٦٨ئەمری واقع  لەگەڵ پێنانە ناو ساڵی 

تەنها دوو بژاردە لەبەردەم ماوەو سێیەمی 
نییە  یان توانا و لێهاتوویی تازە بەدەست 
دێنی، و لە کۆتاییدا ڕێچکەی بەدەستهێنانی 
کارێکی تەواو نوێ دەکەویت، یان کارەکەت لە 

 دەست دەدەیت و دەچیتە لیستی) بێکاران(.

ئەمە کورتەی ڕاپۆرتێکە هاوکات لەگەڵ 
دەستپێکردنی لووتکەی ئابوری جیهانی"داڤوس" 
دەرچووە. وەک زەنگی" ئاگادارکردنەوەیەک" 
بۆ سەرجەم دنیا، بۆ ڕزگارکردنی ملیۆنان لە 
کرێکاران لە ترسی هەڵوەشانەوەی کارەکانیان، 
لەبەر گۆڕانی ئەکنەلۆجی لە سااڵنی داهاتووی 

 نزیک.

ڕاپۆرتە تازەکە، کە لە ڕۆژنامەی) گاردیان( 
 سیناریۆی جیاوازی داناوە:  ٣باڵوکراوەتەوە، 

لەکاتی پێشنەخستنی توانا و لێهاتوویی هێزی 
کار، کە بگونجێت لەگەڵ پێشکەوتنی بازاڕ، ئەوا  

% ی کرێکاران، هەلی دەستکەوتنی ٣تەنیا
کارێکی تازەی دەبێ. بەاڵم لەگەڵ وەبەرهێنانی

% ی زۆربەی ٩٧)سەلیم( لە ڕاهێنان، 
کرێکاران لەبەرامبەر هەڕەشەی لە دەستدانی 
کارەکانیان دەبن. تەکنەلۆجیا و پیشەسازی 
زیرەک شوێنی ئەو کارە باشانە دەگرێتەوە کە 

 مووچەی باش و بەرزیان وەردەگرت.

ئەم ڕاپۆرتە تازەیە، پشتی بەستوە بە داتاکانی 
بازاڕی کار لە ئەمەریکا، و داتا شیکاریەکان بۆ 
کار دۆزینەوە) چارەسەری گونجاو( بۆ ئەو 
فەرمانبەرانەی، کارەکانی ئێستایان دەکەوێتە 
مەترسیەوە. بۆ نموونە: ئەو کرێکارانەی لە 
هێڵی پێکەوەنانی ئامێرەکان کار دەکەن، 
دەتوانن ڕابهێنرێن بۆ گونجاندن لەگەڵ کاری 
کەرتی بیناسازی. بەهەمان شێوە کەرتی 
میتاڵەکان، بگوازرێنەوە بۆ کەرتی بۆڕی 
سازی. ئەوەی جێگەی نیگەرانیە، بەپێی 
ڕاپۆرتەکە )ژنان زۆرترین توێژن کە 
زەرەرمەند دەبن، ئەگەر بێتوو نەخرێنە بەر 
ئەو خوالنەی مەشق وڕاهێنان، کە بگونجێت 

 لەگەڵ کارە تازەکانیان(.

ملیۆن  ١.٦%ی ٧١لە ئێستادا فەرمانبەرانی ژن 
کار لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، 

دا  ٣٠٣١لەوانەیە تەکنەلۆجیا لە کۆتایی 
کارەکانیان ڕاگرێت. وەک کاری سکرتێری و 
ئیداری. بە پێی ڕاپۆرتەکە، ئەو ژنانەی کە 
کارەکانیان مەترسی لە دەستدانیان هەیە، تەنیا 

بژاردەیان لەبەردەمە بۆ بەدەستهێنانی  ٦٣
بژاردە  ٣٣کارێکیتر. بەاڵم بۆ پیاوان 

لەبەردەستە. لە کاتی پرۆسەی فێربوونی توانا 
و لێهاتوویی نوێدا، بژاردەی ژانان 

کار، لە کاتێکدا جۆری  ١٩بەرزدەبێتەوە بۆ 
جۆر کاری  ٨٠بژاردەی پیاوان دەگاتە نزیک 

 تازە. 
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 ەلکێشکردنى منااڵن بۆکارى سێکس وسیاسەت و ئایین تاوانەپ
 عبدالرحمن رسولنووسینی: 

 

بەپێى یاسا مرۆڤایەتییەکان و یاسا 
وبڕیارەکانى ڕێکخراوەکان و ناوەندەکانى 
تایبەت بە مافەکانى مرۆڤ بەگشتى و 
ناوەندەکانى تایبەت بەپاراستنى مافەکانى 
منااڵن، هەروەها سەرجەم واڵتانى یەکێتى 
ئەوروپا ونەتەوە یەکگرتوەکان وسەرجەم واڵتە 
سیکۆالرو پێشکەوتوەکان لەناوسیستەم 
یاساکانیاندا بەیاسا جەختیان لەسەر پاراستنى 
مافەکانى منااڵن کردۆتەوە، بەو جۆرە کەمنااڵن 

ساڵى نابێت بۆکارى  ٦٨هەتا وەکو تەمەنى 
سێکسى و دامرکاندنەوەى ئارەزووە 
جنسییەکانى پیاوان بەکاربهێندرێن و پەلکێکیش 
بکرێن بۆکارى سێکسى، هەروەها هیچ 
بیروباوەڕێکى ئایینى و قەومی وحیزبیان 
بەسەردا بسەپێندرێت، یان هان بدرێن بۆ 
هەڵسوکەوت و کارى ئایینى وحیزبى یاخود 
نابێت بەهەر بیانوێکەوە بێت منااڵن چەکدار 
بکرێن. واتە هاندان وبەزۆر سەپاندنى 
بیروباوەڕى ئایینى و قەومى وحیزبى 
وهەروەها چەکدارکردنى منااڵن بە الدان 
لەبڕیارو ڕاسپاردەکانى تایبەت بەپاراستنى 
مافەکانى منااڵن ئەژمار دەکرێت. بەپێى یاسا 
شارستانى و سیکۆالرو مەدەنییەکان ئەوانەى 
بەهەرجۆرێک منااڵن هان دەدەن و بانگەشە 
دەکەن بۆئەوەى منااڵن بخزێنە ناو بیروباوەڕى 
ئایینى و حیزبى و قەومى بەتاوانبار 
ئەژماردەکرێن. هەروەها نابێت منااڵن بۆکارى 
سێکسى بەکاربهێندرێن، ئەمە بەتاوان ئەژمار 
دەکرێت لەڕووى یاسا سیکۆالرو مەدەنى و 
پێشکەوتووەکانەوە، بەاڵم لەژێر سایەی 
سیستەمە ئاینییەکان بەگشتى و ئاینى ئیسالمی 
بەتایبەتى بەهیچ شێوەیەک ڕەچاوەى 
بەرژەوەندى وپاراستنى مافەکانى منااڵن ناکەن. 
بەفریوکاری و یان بەزۆرەملێ، منااڵن 
هاندەدرێن بچنە فێرگەى ئایینى ومزگەوتەکان 
بۆئەوەى نوێژ بکەن و گوێ بیستى وتارەکانى 
مەالکان بن کەباسى ئاگرو جەهەنەم و 
بەهەشت دەکات، هان دەدرێن بۆئەوەى 
هەروەک گەورەکان سونەتە دینییەکان جێبەجێ 

ساڵ هان  ٦٨بکەن. منااڵنى خوار تەمەنى 
دەدرێن بۆزەواج و کارى سێکسى تەنانەت 
بانگەشەى دینیشى بۆدەکەن. ئەمەش 
پێچەوانەى سەرجەم یاساکانى پاراستنى ماف 

 .وبەرژەوەندییەکانى منااڵنە
لەژێرسایەو سیستەمى فاشیزمى ئیسالمیی 
ئێراندا منااڵنیش هەروەک گەورەکان بێبەش 
نین لەچەوسانەوەوئازاردان. لەئێران منااڵن 
بەزۆرەملێ و بەهاندانى زۆر دەنێردرێنە فێرگە 
دینى ومزگەوتەکان. هەروەها زمانى 

نەتەوەکانى تر جگە لەزمانى فارسى ڕێگرى 
جۆاوجۆرى لێدەکرێ هەتاوەکو منااڵنى 
سەرەتایی بەزمانى دایکیان نەخوێنن، تەنانەت 
لە قۆناغى ئێستادا خوێندنى زمانى ئینگلیزى 
قەدەغەدەکەن. ناوەندە زانستى وفێرگەیەکان 
لەزانین و پەروەردەیی زانستى دادەماڵن. 
بەسونەت و ئاداب و پەروەردەی ئایینى منااڵن 

ساڵى سیستەمى ٢٩گۆشەگیردەکەن. بەدرێژایی 
ئیسالمی لەئێران بەوجۆرە بووە کەهەموو 
شتێک لەخزمەت دین ومەزهەبدا بووە کە 
بەرپرسانى بااڵی دەوڵەت بۆبەرژەوەندى 

 .خۆیان بەکاریان هێناوە
یاساکانى سیستەمى ئیسالمی ئێران زۆرینەیان 
کۆنەپەرست ودژە مرۆڤایەتین، پێویستە هەنگاو 
بۆگۆرینى ئەوسیستەمە بندرێت. خومەینى 
ڕابەرى ئیسالمیەکان لەئێران کە هەموو هێزە 
شیعەکان شانازى پێوە دەکەن و بەمامۆستاى 
خۆیانى دەزانن، بەبڕواى من گەورە 
تیرۆریستی سیستەمی ئیسالمییە کە دەڵێت 

ساڵیدا   ۹)هاوسەرگیری لەگەڵ کچی خوار
جائیزنیە  بەاڵم دەتوانی لێى بسویت. پیا بێنیت 
و ئارەزوە سیکسییەکانى خۆتى 
پێدابمرکێنیتەوە( ئەمە لەیەکێک لەکتێبەکانى 
بەناوى تحریرالوسیلە بەشى دووەم لەالپەڕە)

( باڵوبۆتەوە. ئەگەر ئەوە دژە مرۆڤایەتی ٣١٦
وسوکایەتی بەمناڵ ومرۆڤایەتی نەبێت ئەی چی 
یە؟ کە لەئێراندا لەناو سیستەمى ئیسالمیدا 

 .بەڕێوەدەچێت وجێبەجێ دەکرێت
یاساى کۆنەپەرستانەى جەعفەرى لەپەرلەمانى 
عێراق خوێندنەوەى سەرەتایى بۆکراوە، 
بەئاشکرا ئەم یاسایە سوکایەتى بەکچان و 
منااڵن دەکات. دەرگا لەسەرکردنەوەى 
دەستدرێژى کردنە سەر منااڵن دەکاتەوە. 
ئەگەرلەسااڵنى ڕابردوو بەپێى یاساکانى عێراق 

( ساڵ بوو، ٦٨تەمەنى هاوسەرگیرى بۆکچان )
 ٦١ئێستا لەویاسایەدا هاتووە بەپێی مادەکانی )

( ی ئەم یاسایەی جەعفەری ٦٧١،  ٧٠، ١٨، 
تەمەنی هاوسەرگیری ) ژنهێنانی( کوڕان لە ) 

( ساڵ، ٦٧( ساڵەوە، کورتکراوەتەوە بۆ ) ٦٨
( ساڵەوە، ٦٨تەمەنی )بە شوودانی( کچانیش لە )

 .( ساڵ٩کورتکراوەتەوە بۆ )
کە پێشترلەالیەن وەزیری دادی عێراقی 
)حەسەن ئەلشەمەری ( یەوە. کە سەر بە 
)پارتی فەزیلەی ئیسالمی( شیعەیە، لە رۆژی ) 

دا، پرۆژەی )یاسای باری  (  ٣٠٦٢/  ٦٠/  ٣٢
کەسێتی جەعفەری( پێشکەش بە ئەنجوومەنی 
وەزیرانی عێراق کرد. بۆ پەسەندکردن و 
دەنگدان لەسەری، ئەنجومەنی وەزیرانی 
عێراقيش کە زۆرینەی وەزیرەکانی شیعەبوون، 
مالیکیش سەرۆک وەزیران و بڕیاردەربوو 

( دا، بڕیاریان ٣٠٦١/  ٣/  ٣٧ئەوکات، لە رۆژی ) 
لەسەردا و یەکسەر ناردیان بۆ پەڕلەمانی 
عێراق بۆ دەنگدان لەسەر ئەوە پرۆژەیە. ئەم 
یاسایە رێ بە پیاو دەدات کە چەند ژنێک 
بهێنێت، گرنگ نییە کە ژنەکەی یا ژنەکانی تری 
رازی بن یا ڕازی نەبن بڕیار بڕیاری پیاوە. 
پیاو مافى ئەوەشى هەیە کە لەسەر ئەم فرە 
ژنیەشەوە، هاوسەرگیریی رابواردن )زواج 
المتعە، سیغە( ش بکات. بەپێی یاساکانى 

گەورەترین سوکایەتى بەمنااڵن  جەعفەرى بێت 
و ژنان دەکات وێڕاى ژنان کۆیلەو چەوساوەن، 
هەروەها بێبەش دەکرێن لەبەشەمیرات، بێبەش 
دەکرێن لەئازادى و چوونە دەرەوەو بازاڕ بەبێ 

 .پرسى هاوسەرەکانیان یان براو باوکیان
فەرهەنگى کۆنەپەرستانەو دژە مرۆڤایەتى 
کۆمارى فاشیزمى ئیسالمی ئێران بەپالن 
وبەرنامە کارى لەسەر دەکرێت بۆئەوەى گەشە 
بکات و زیاتر ڕەگ لەناو کۆمەڵگەى عێراق 
وباشوورى کوردستاندا دابکوتێت. سەرەتا 
لەناوخوێندنگاکان شوێنى تایبەت و ژوورى 
تایبەت بە مزگەوت وبۆنوێژکردن دروست 
دەکەن لەکاتێکدا کارگوزرەکان شوێنى گونجاو 
بۆ پشوودانیان نییە، وقوتابییەکان ژوورى 

 ١٠بۆ٧٠گونجاویان نییە واتە ژوورى پۆل هەیە 
قوتابى تێدایە، بەاڵم دێن مزگەوتێک 
لەناوخوێندنگان دروست دەکەن، زیاتر 
لەچەندین ساڵە شارەکانى باشوورى 
کوردستان ئەم بەرنامەیە جێبەجێکراوە. 
قوتابێکى زۆر لەیەک ژوورى پۆلدا جێگیر 
دەکرێن لەقۆناغى سەرەتایی وناوەندى 
ودواناوەندى لەهەمان کاتدا مزگەوتێکیش 
لەناوخوێندنگاکان دەکەنەوە ئەمە کەى لەگەڵ 
یاساکانى پەروەردەو فێرکردنى زانستى 
سەردەمەدا دەگونجێت. لەباشوورى کوردستان 
لەشارۆچکەى حاجیاوا لەناومزگەوتدا 
قوتابخانەى بنەڕەتى ئەهلى زمانى ئینگلیزی یان 
کردۆتەوە هانى قوتابیانى مناڵ دەدەن کە بچن 
دەست نوێژ هەڵبگرن ونوێژ بکەن 
مامۆستاکانیان وانەى نوێژکردن ودەست نوێژ 
هەڵگرتنیان فێردەکەن کەبەحیساب ئەم جێگایە 
بۆفێربوونى زمانى ئینگلیزى کراوەتەوە و 

حکومى نی یە  . ئەى وەزارەتى  ئەهلی و 
پەروەدەو فێرکردن، ئەى حکومەتى هەرێمى 
باشوورى کوردستان بەو جۆرە ڕێگە 
بەکردنەوەى خوێندنگەى ئەهلى دەدەى؟   
قوتابیان بەوجۆرە پەروەردە دەکەى لەناو 

  خوێندنگەو قوتابخانەکاندا؟ 
ساڵ ئازادە ٦٨هەرمرۆڤێک کەتەمەنى گەیشتە 

چ دینێکى هەبێ یان هیچ دینى نەبێت، مرۆڤ 
خۆشی ئازادە هەربیروباوەرێک بپەرستێت 
بەمەرجێک زیانى بۆکەسانى تر نەبێت، بەاڵم 
ئەوەزۆر جیاوازە، چونکە منااڵن ناکرێت بکرێن 
بەقوربانى گەشەى بیروباوەڕو ئایینەکان. 
پێویستە بەر بەم گەشەى دواکەوتووی یە 
بگیرێت، ئەوە قابیلی قبوڵ نیە منااڵن 

ئایین و سیاسەت و بیروباوەرەکان  پەلکێشی 
بکرێن. مافى سەرجەم منااڵنە و کە ناکرێت 
بێبەش بکرێن لەژیانی تایبەتی منااڵنەى خۆیان، 
کاتێک پەلکێشى دەکەى بەهاندان بێت 
یاخودبەزۆر بۆناوکایەى دینى وسیاسى ئەوا 
بەدڵنییایەوە بێبەشى دەکەى لەژیانى تایبەتى 
مناڵى، ناکرێت وناگونجێت وەک گەورەکان 
بیربکاتەوەو هەڵسوکەت بکات، چونکە 
بیرکردنەوەو هەڵسوکەوتى منااڵن لەگەڵ 
ژینگەى دەوروبەرو کۆمەڵگە زۆر جیاوازە 
پێویستە ئاگاداریان بین. نابێت لەیاری 
وخۆشییەکانى منااڵن داببڕێت و بچێتە نێو 
گەورەکانەوە. بەتەمەنى بچوکەوە نوێژ کوا 
دەزانن و ماناکانى چۆن دەزانن؟  مەزهەب و 
قورئان گەورەکان بۆیان تەحەمول ناکرێت. 
لەسەرەتایی تەمەنیاندا ناکرێ بەئاگرو جەهەنەم 
وبەهەشت وجیهاد ئاشنایان بکەین. 
ئەگەرگەشەى پێ بدرێت وڕێگرى لێ نەکرێت 
سەرجەم تاکەکانى هاواڵتى باشوورى 
کوردستان زۆربەخراپى باجەکەى دەدات. لە 
داهاتوودا ئەگەرى زۆر هەیە گەنجان والوانى 

توندڕەو بەرهەم بهێنیت. کوردەوارى دەڵێ 
)دوو کاڵەک بەدەستێک هەڵناگیرێت(. پێمناڵێن 
ئەم منااڵنە چۆن وانەکانیان لەبەردەکەن؟ 
یاخود دەتانەوێت ئەومنااڵنەش هەر وەک ئەو 
خوێندکارانەیان لێ بێت کە زانکۆو 
پەیمانگاکانیان تەواو دەکەن، بەاڵم هیچ بەهیچ 
ناکەن. زۆرێک هەیە زمانى ئینگلیزى یاخود 
بەشەکانى تر تەواو دەکات، بەاڵم 
کەبڕوانامەکەى وەرگرت هیچى لەبیرنامێنیت. 
چۆن دەکرێ دایک و باوکیان و بنەماڵەو 
خانەوادەکەیان ئەمە قبوڵ بکات کەمناڵەکەى 

 .تێکەڵ بەسیاسەت و بیروباوەڕى ئایینى کەن
 

ئەگەر ئەمرۆ نوێژیان پێدەکەن ودەست نوێژیان 
پێ هەڵدەگرن، دڵنیابن لەداهاتوودا پێش ئەوەى 
دایکان وباوکان وخانەوادەکەیان بزانن 
ناونوسیان دەکەن لەناوحیزب وڕێکخراوە 
سیاسیەکانی کەبەدڵى مامۆستاکانیانن، قۆناغ 
بەقوناغ ئەونەخشەیە جێبەجێ دەکرێت 
لەکۆتایی دا خانەوادەو بنەماڵەش ناتوانن 
ڕێگربن لەجۆرى بیرکردنەوەى توندڕەوى 

 .منااڵنى ئەمرۆ و گەنجانى داهاتوویان
بیروباوەڕى توندڕەوى و تیرۆریستى لەقۆناغى 
پەروەردەى منااڵنەوە هەنگاوى بۆ دەندرێت 
لەبەرئەوەى بەگوێرەى لێکۆڵینەوەى زانستى و 
پەروەردەییەکانى منااڵن، ئەوەى بەڕوونى 
سەلماندووە کەمناڵ چۆن پەروەردەى بکەى 
وبەکام زانست وزانیارییە پەروەردەى بکەى، 
کە گەورەبوو وەکو ئەوە دەبێ کەنەخشى 
بۆکێشراوە. ئەوگەنج والوانەى کەڕوویان 
کردۆتە ناو گرووپ وڕێکخراوە 
تیرۆریستییەکانى داعشی ئیسالمی هەربەم 
جۆرە لەسەرەتادا پەروەردەو فێرکراون، 
منااڵنى ئەم فێرگەو مامۆستایانەن کەجیهانى 
مرۆڤایەتییان وێرانکردووە بەخوڵقاندنى 
کۆمەڵکوژى وتەقینەوەکان، ئاسایش و ئارامیان 
لەزۆرێک لەخەڵکى کۆمەڵگەکانى جیهان 

 .تێکداوە
 

ئازادى بەمانایی ئەوە نایە منااڵن هان بدەى 
بۆسیاسەت و بیروباوەڕى دینى وتوندڕەوى. 
پێویستە لەهەرشوێنێک کەئەم بەرنامەیە 
جێبەجێکرا کەمنااڵن پەلکێش کران بۆسیاسەت 
وئایین، سەرجەم ئەومرۆڤانەى 
کەئارەزوومەندن بەکۆمەڵگەیەکى سیکۆالرو 
شارەستانى و سەرجەم ئازادیخوازان 
ویەکسانیخوازان ومرۆڤ پەروەران وسەرجەم 
ڕێکخراو و ناوەندەکانى مافەکانى مرۆڤ 
ومافەکانى منااڵن بێ دەنگ نەبن، فشارى بەهێز 
دروست بکەن بۆسەر حکومەت بۆداخستنى 
ئەوناوەندو شوێنانە کە منااڵن پەلکێشى 
بیروباوەڕى سیاسى وئایینى دەکەن. 
هەرکەمتەرخەمیەک وبێ دەنگ بوونێک لەئاست 
ئەم جۆرە کارانە شەرمەزارییە بۆ ناوەندەکان 
وڕێکخراوەکانى تایبەتمەند بەبەرگرى کار 

 .لەمافەکانى مرۆڤ ومنااڵن
ئەگەر دەتانەوێت کۆمەڵگە مەدەنى و 
شارەستانى و پێشکەوتووبێت، دەبێت ڕێگربن 
لەجێبەجێکردنى نەخشەو پیالنە دژە 
ئینسانییەکانى کۆمارى فاشیزمی ئیسالمی 
سێدارەى ئێران کە بەشێوازى جۆراوجۆر 
دەیەوێت کاریگەرى خۆی بگوازێتەوە 

 ..بۆناوچەکانى دەرەوەى خۆیی
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بەراست لەوەتەی هەیە لەرۆژهەاڵتی 
ناوەڕوستدا، هەڵبژاردنی پەرلەمان وحکومەتی 
بورژوازی و حکومەتە سەرکوتگەرەکانی 
قەومی و ئیسالمی چیان لەژیانی خەڵک 
گۆریوە، بێجگە لە شەڕ کوشتارو برسیکردنی 
خەڵک و دزی وتااڵنچێتی؟ پەرلەمان و 
حکومەتی بورجوازی بۆ شەرعیەتدان بە 

ساڵ  ١دەسەاڵتی بەسەرچوویان دیسان 
جارێک بەدرۆو دەلەسە خەڵک پەلکێشی 
سەرسندوقەکان دەکەن و بانگەشە دەکەن 
کەگوایە ژیان وگوزەرانتان باش دەکەین، 
هەرجارەو هێزێکی قەومی مەزهەبی خۆی 
دەگۆرێت بانگەشەی ڕیاکارانە دەکات کە گوایە 
ژیان گوزەرانی خەڵک باش دەکات ئاڵوگۆڕ 

 لەکۆمەڵگەدا بەدی دەهێنێت.

ی ئایاردا هەڵبژاردن ٦٢ئەم ساڵ وا بڕیارە لە  
لەعێراق کوردستان ئەنجام بدرێت و لەئێستاوە 
الیەنەکان خەریکی بەخشینەوەی وەعدو بەڵێنن 
بە خەڵکی عێراق کوردستان، کە دڵنیام چۆن لە 
ماوەی حاکمیەتی دەسەاڵتی عێراق کوردستاندا 
بێجگە لە نەهامەتی شەڕ وکوشتارو خوێن 
رشتن و برسیکردن وهەژاری زیاتر هیچی 
دیکە بەدیاری بۆ خەڵک نەهاتووە. بەبڕوای من 

 ٣٠٦٨ی ئایاری ٦٢لەدوای هەڵبژاردنی 
ئەگەرەکان ئەوە نێشان دەدەن نەک وەزعی 
کوردستان وعێراق باش نابێت، بەڵکو 
هەنگاویکی دیکەی ملمالنێی تازەو شەڕێکی 
دیکەی تازە بەرۆکی خەڵکی عێراق و 
کوردستان دەگرێت، چونکە حکومەتی عێراق 
خودی عەبادی بەنیازە میلیشیاو حەشدی 
شەعبی لەم هەڵبژاردنەدا بەشداری نەکەن، 
ئەمەش ملمالنێکان توندتر دەکەنەوەو حەشدی 
شەعبی کە دروستکراوی ئێرانە وا بەئاسانی 
بێدەنگ نابن لەم کۆمەڵگەیەدا، لەکاتێکدا کە 
ئێران پاڵپشتیان دەکات لەعێراقدا. هەر بۆیە 
ئەگەری ناکۆکیەکان لەدوای هەڵبژاردنەوە روو 

 لەزیادبوون دەکات.

ئەوەی دەگەرێتەوە سەر کوردستان ئەویش  
ئەوەیە حاکمیەتی دەسەاڵتی کوردی و ئەزمونی 

ساڵ حوکمرانی کوردی و ڕق و بیزاری ٣١
خەڵک بەجێگەیەک گەیشتووە کە ئیتر کەمترین 

خەڵک بەشداری هەڵبژاردن بکات، هەرچەندە 
ئەم ملمالنێیانە وای کردوە هەم بزوتنەوەی 
سیاسی نوێ بێنە ساحەکەوە وە هەم ملمالنێی 
باڵەکانی بورژوازی کورد وای کردوە خەڵک 
هەر بەشداری دەکات بەس بەڕێژەیەکی کەمتر. 
لە دەورانی هەڵبژاردنی رابوردودا بزوتنەوەی 
گۆڕان خۆی کردە فریادرەس و بە وەعدو 
بەڵێنە ڕیاکارەکانیان جارێکی دیکە 
هەڵبژاردنەکانیان گەرم کردەوە و خەڵکیان 
پەلکێش کردەوە بۆ هەڵبژاردنێک کە 
شەرعیەتدان بێت بەهەمان دەسەاڵت کە 

کەوە خەریکی تااڵنچێتی ٦٩٩٦لەساڵی 
 بەتااڵنبردنی سەروەت و سامانی کۆمەڵگەن.

بزوتنەوەی گۆڕان تا لەدەسەاڵت نەبوو  
وەعدەو بەڵێنەکانیان بەخەڵک دەدا بەاڵم کاتێک 
چوونە دەسەاڵت و شەریک بوون لەو 
دەسەاڵتە ئیتر هەم بێدەنگ بوون لەئاست 
خواست وداواکاری خەڵکدا وە هەم خەڵکیش 
خۆشباوەڕی بەم بزوتنەوەیە نەما. ئێستا 
بزوتنەوەی گۆڕان پاشەکشەی سیاسی کردووە 
ئینجا نۆرەی بزوتنەوەیەکی سیاسی بورجوازی 
کوردیە کە سەرۆکەکەی کەسێکی 
سەرمایەدارەو بزوتنەوەکەی ناوی نەوەی نوێ 
یە و ناوی شاسوار عەبدولواحیدە، ئەم 
بزوتنەوەیەش شینی شەریک بوون لە 
دەسەاڵتی دەکات و کۆپیەکی هەمان 
بزوتنەوەی گۆڕانە و وە بزوتنەوەی ئایندەی 
کوردستانیش کە بەرهەم ساڵح و بەشێک 
ئەندامانی سەرکردایەتی و کادرانی یەکێتی 
نیشتیمانی کوردستان هەڵی دەسوڕێنن 
خەریکن بە وەعدو بەڵێنی جۆراوجۆر خەڵک 
پەلکێشی سندوقەکان دەکەن و بەڵێن بەخەڵک 
دەدەن کە بەشداری هەڵبژاردن بکەن گوایە 
ئاڵوگۆر دروست دەکەن و لەخەمی خەڵکی 

 هەژاردان.

بەبڕوای من هەموو ئەمانە سەر بەهان  
بزوتنەوەی بورجوازی کوردین وهیچ 
جیاوازیەکانیان نییە و مسقالە زەرەیەک ناتوانن 
ژیان و گوزەرانی خەڵکی کوردستان باش 
بکەن، تەنها ئەوە دەکەن شەرعیەت دەدەنەوە 
بە  دەسەاڵتی تااڵنچێتی پارتی دیموکراتی 
کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، 
ئەگینا خۆیان دەنگی ئەوتۆ بەدەست ناهێنن کە 
ببنە دەسەاڵت، تەنها لە دەسەاڵت شەریک 

 دەبن.

ئێستا تێناگەم کەسانێک شەو و ڕۆژ قسە  
لەسەر تااڵنچێتی دزی و بردنی سەروەت و 
سامانی کۆمەڵگان لەکوردستاندا لەالیەن یەکێتی 
پارتیەوە، کەچی خەڵک هان دەدەن بەشداری 
هەڵبژاردن بکات. بزوتنەوەی گۆڕان 

وحیزبەکەی بەرهەم ساڵح و جواڵنەوەی 
نەوەی نوێ بانگەشە دەکەن خەڵک بەشداری 
هەڵبژاردن بکات، لەکاتێکدا هەر خۆیانن دەڵێن 
هەرچیەک بکرێت پارتی یەکێتی لەهەڵبژاردندا 

 دەردەچن.

ئەی ئەگەر وایە چیتان داوە بەپروپاگەندە بۆ  
هەڵبژاردنێک کە نەک سەرکەوتو نابن ئێوە 
تێیدا بەڵکو شەرعیەت دەدەنەوە بە پارتی  و 

ساڵ ساڵی دیکە. ئێوەیەک  ١یەکێتی بۆ 
لەجیاتی رۆژی هەڵبژاردن بکەنە ڕۆژی 
نارەزایەتی لەدژی دەسەاڵتی ئەحزابی 

ساڵە ژیانتانی ٣١ناسیونالیستی کوردی کە 
فەوتاندو هیچ ئاڵوگۆڕێک بەقازانجی ئێوەو 
خەڵکی کوردستان نەبووە هیچ لەژیان 
وگوزەرانتان نەگۆڕاوە، کەچی جارێکی دیکە 
دیسان خەریکن پڕوپاگەندە گەرم دەکەنەوە بۆ 
هەڵبژاردن و دیسان پارتی ویەکێتی بێنە سەر 
کورسی دەسەاڵت و شەرعیەتی ئێکسپایەریان 

 تازە دەکەنەوە. 

لێرەوە ڕووی قسەکانم دەکەمە ئەوانەی 
پڕوپاگەندە بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی 
کوردستان وعێراق دەکەن، بەڕاست هەڵبژاردن 
هیچ لەژیان و گوزەرانتان دەگۆڕێت؟ ئەی 

ساڵ نییە لەکوردستان هەڵبژاردن ئەنجام ٣١
دراوە؟ نەبوونی ئاو کارەبا بێ موچەی 
بەرهەمی هەڵبژاردن نییە؟ نەبوونی ئازادی 
سەرکوتگەری دەسەاڵتی ئەحزابی 
ناسیونالیستی کوردی بەرهەمی هەڵبژاردن 

ی شوباتی ٦١نەبوو؟. کوشتنی خۆپیشاندەرانی 
بەرهەمی هەڵبژاردن نەبوو؟ کوشتن و  ٣٠٦٦

ئازارو ئەشکەنجەو ڕفاندن و زیندانیکردنی 
خەڵکی ناڕازی خۆپیشاندەکانی چەند مانگی 
پێشوو بەرهەمی هەڵبژاردن نەبوو؟ کوشتن و 
تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان وکاوە 
گەرمیانی سۆرانی مامە حەمەو ویدادو هەموو 
ئەو رۆژنامەنوس و رەخنەگرو نووسەرانە 
بەرهەمی دەسەاڵتی پارتی ویەکێتی نەبوو؟. کە 
پەرلەمان حکومەتیان لەرێگای هەڵبژاردنەوە 
بەرهەم هێناو ئەمەش کاروکردەوەکانیانە. 

ی ٦١کوشتن و قەتڵوعامی کۆمۆنیستەکان لە 
دا بەرهەمی هەر ئەم ٣٠٠٠تەموزی ساڵی 

دەسەاڵتانە نین کە ئەمرۆ لەهەڵبژاردندا 
ساڵە بە ملهوری  ٣١سەرکەوتوون. دەسەاڵتێک 

چەکداری میلیشیاکانی حکومی ئەم کۆمەڵگەیە 
دەکات دەی ئیتر شەرعەیەتیان پێ مەدەن، 
بایکۆتی هەڵبژاردن بکەن هەڵبژاردن بێجگە 
لەنەهامەتی ماڵوێرانی تااڵنچێتی چی دیکەی 
بەدیاری بۆ خەڵک هێناوە؟. بانگەشە بۆ 
هەڵبژاردن بەهەر بیانوویەکەوە بێت 
شەرعیەتدانە بەدەسەاڵتی تااڵنچێتی دزی 
ئەحزابی ناسیونالیستی کوردو مشەخۆرەکانیان 

 کەشەریکن لە دەسەاڵت.

ڕۆژی هەڵبژاردن گەرم مەکەن بەبیانووی  
ملمالنێی تازەو بزوتنەوەی تازەوە خەڵک فری 
و مەدەن دڵنیابن هیچ  لەژیانی خۆتان و 
لەژیانی خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش ناگۆڕێت. 
ڕۆژی هەڵبژاردن بچنە پای سندوقەکان 
بایکۆتی هەڵبژاردن بکەن دەنگی ناڕەزایەتی 
دەربڕن، بڵێن هەڵبژاردن گاڵتەجاڕیە، بڵێن 
هەڵبژاردن شەرعیەتدانەوەیە بەهەمان 

ساڵە ئێمە دەست وپەنجەی  ٣١دەسەاڵتێک کە 
لەگەڵ نەرم دەکەین، کە بێجگە لە برسی 
کردنمان و بێ مافی کردنمان و  بێکاری 

 کردنمان هیچی دیکەمان لێی نەدی.

ڕۆژی هەڵبژاردن بکەنە "نا" یەکی گەورە 
لەدژی دەسەاڵتێک کە خۆی کردوە بە حاکم 
بەسەر خەڵکی کوردستانەوە بەزەبری 
میلیشیاو چەک دەسەاڵتی خۆی سەپاندوە 
بەسەر خەڵکیدا. وە ئەوانەشی بانگەشەی 
هەڵبژاردن دەکەن و داوا لەخەڵک دەکەن بچن 
لەپرۆسەی هەڵبژاردنی گاڵتەجاڕیدا بەشداری 
بکەن هیچ جیاوازیەکایان نییە لەگەڵ 

ساڵە خەڵکی ئەم هەرێمەی  ٣١دەسەاڵتێک کە 
 بەم رۆژەگەیاندووە.

ئەوانەی بەحساب دژی یەکێتی و پارتین لەنێو 
بزوتنەوەی گۆڕان و جواڵنەوەی نەوەی نوێدا 
بانگەشە بۆ هەڵبژاردن دەکەن، بێجگە لە 
ڕیاکاری خۆیان و بزوتنەوەکەیان هیچی 
دیکەیان پێ نییە، ئەوان لەالیەک دژی نەمانی 
یەکێتی پارتی کار دەکەن ولەو الشەوە 
بانگەشە بۆ هەڵبژاردن دەکەن کە زۆر باش 
دەزانن پارتی ویەکێتی دەنگ دەهێننەوە دیسان 
دەسەاڵتی تااڵنچێتی و میلیشیای  شەرعیەت 

ساڵی دیکەو کەس بۆی  ١پەیدا دەکاتەوە بۆ  
ساڵی دیکە قسە بکات. کاتێک  ١نییە تا 

خەڵکیش بۆ خواست وداواکاریان نارەزایەتیش 
دەردەبڕن، دەڵێن ئێمە بەدەنگی خەڵک 
هاتووینەتە ئەم جێگەیە. کۆتاییهێنان بە 
دەسەاڵتی سەرانی ئەحزابی ناسیونالیستی 
کورد بەهەڵبژاردن ناکرێت، بەڵکو هەڵبژاردن 
شەرعەت بەمانە دەداتەوە، کۆتاییهێنان بەم 
دوو حیزبە میلیشیا تااڵنچێتیە لەگرەوی 
ناڕەزایەتی سەراسەری و ڕێکخراوبوونی 
کرێکاران وخەڵكی زەحمەتکێش و خەڵکی 
ئازادیخوازو چەپ کۆمۆنیستەکانە لە دەووری 
بزوتنەوەیەکی سیاسی شۆڕشگێرانەو 
ئازادیخوازانەو کۆمۆنیستانە، کە دەتوانێت ژیان 
و گوزەرانی خەڵکی کوردستان باشتر بکات و 

 ئایندەیەکی باشتر بۆ خەڵکی بەدی بهێنێت...

 نووسینی: رۆژ عەییز هەڵبژاردن چی لەژیانتان گۆڕیووە؟.... 
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ئایا لەئێستادا حکومەتی هەرێم 
پشتیوانی لە خۆرئاوای کوردستان 

 دەکات؟
ئەوە ڕۆشنە حکومەتی کوردستان، یانی 
پارتی و یەکێتی و الیەنەکانی بەشدار لە 
دەسەاڵتی هەرێمی کوردستاندا، 
حكومەتێک بەمانای فەرمی و لە دنیای 
واقعیدا بوونی نییە... بۆیە دروستتر 
ئەوەیە بلێین ئایا حزبەکانی دەسەاڵت 
بەتایبەتی و سەرجەم حزبەکانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی بەگشتی، 
پشتیوانی لە خۆرئاوایی کوردستان 
دەکەن، کە کەوتۆتە بەردەم هێرشێکی 
فراوانی هەمەالیەنی زەمینی و ئاسمانی 
و دیبلۆماسی و رژێمی فاشیستی 
تورکیا، بە هەڵکردنی گڵۆپی سەوز 

 لەالیەن ئەمریکاو غەرب و روسیاوە؟
دیارە ئەم جەنگەی ئیستا بەو فراوانییە 
کە پێشتر ئامادەکاری بۆکراوە، بەشێکە 
لە جەنگێک کەزۆر لە پێشترەوە لەالیەن 
تورکیاوە، لەدژی کانتۆن و هەرێمەکانی 
رۆژئاوا دەستی پێکردووە، لەساڵی 

وەو لەو کاتەوەی رژێمی سوریا ٣٠٦٦
دەرگیری جەنگ و کوشتاری ناوخۆیی 
بووە، رژیمی تورکیا بۆتە بەشیک لە 
جەنگ و ملمالنیی راستەوخۆ 
ناراستەوخۆی ئەم جەنگ و بەیەکدادان 
و ملمالنێیەی لەسەر گۆرەپانی سیاسی 
سوریادا... بەتایبەتیش بۆتە بەشیک لە 
هیز و دەوڵەتێک کە زۆر بە ئاشکرا 
چۆتە پشتی داعش و گروپە 
تیرۆریستەکان و بۆتە هیزێکی رەش بۆ 
دژایەتیکردنی ئەو بەشەی کوردستانی 
سوریا کە نەبوو بە بەشێک لە جەنگی 
تیرۆریستی ناوخۆیی و لە جیگایدا، لەو 
جغرافیایە ئیدارەیەکی سیاسی 
خۆبەرێوەبەری بە پشتیوانی پەیەدە 
دامەرزا... ئەمەش تایبەتمەندیەکی 
بەخشی بە کوردستانی سوریا، 
بەواتایەکی تر جەنگ لەناوخۆی سوریا 
و ئەو بۆشایەیەی لە رۆژئاوایی 
کوردستان پێکهات لەالیەن ژنان و 
پیاوان و پەیەدەوە بە دامەزراندنی چەند 
کانتۆن و بە پەیرەوکردنی سیستەمی 
خۆبەرێوەبەری پڕ کرایەوە... لەو 
کاتەوە تائیستا تورکیا بۆتە بەشیک لە 
هیزو دەستێکی رەشی راستەوخۆ بۆ 
هیرش و دەستیوردانی سەربازی و 
بۆتە پشت پەنای داعش و 
هاوشیوەکانی لە دژی ئەو دەسەاڵتە 

 خۆجێیە...
بزوتنەوەی کوردایەتی و حزبەکانی 
بەگشتی و پارتی و یەکێتی بە تایبەتی، 
و حکومەتەکەیان، پەیوەندییەکی قوڵی 
سیاسی و ئابورییان لەگەڵ تورکیا، 
دامەزراندووە، وە هاوکات دەیان بنکەو 
بارەگای سەربازی و جاسوسی 

تورکیاو بە ئاشکراو نهینی لە 
کوردستانی عێراقدا هەن، چەندین 
ئۆپەراسیۆن و کردەی جاسوسیان بە 
هاوکاری دەزگا و بەرپرسەکانی ئەو 
حزبانە لەدژی ئۆپۆزیسێۆنی تورکی و 

 نەیارانی تورکیا ئەنجامداوە.
دەتوانین بڵێین حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی لە کوردستانی عێراقدا لە 
نیوان دەوڵەتی فاشیستی تورکیاو 
براکانیان   لە رۆژئاوا، دەوڵەتی 
تورکیایان بە کردەوە هەڵبژاردووە... 
ئەگەر هەندێک لێدوانی دیبلۆماسیانەو 
گشتی و مانۆری مۆڵەتپیدراو لەالیەن 
تورکیاوە لێ دەربکەین... کە بەمەبەستی 
خۆ هەڵواسین بەسەرکەوتنی خەڵکی 
کۆبانی بەسەر داعش و بۆ فریودانی 
رای گشتی گرتویانەتەبەر، ئەوەی 
دەمێنیتەوە خۆشخزمەتی و نۆکەرایەتی 
ئاشکرا بووە بۆ تورکیا... بۆیە ئەگەر 
ئەوە راستی و کارنامەی ئەو حزبانەی 
کوردستانی عێراق بووبێت لەگەل 
رۆژئاوا، چۆن دەکرێت لە ئیستادا ببنە 
پشتیوانی خەڵکی رۆژئاواو خەڵکەکەی... 
خۆ ئەگەر حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی بەگشتی و بەتایبەتیش پارتی 

ئۆکتۆبەر توانیبێتیان  ٦١و یەکێتی تا 
جار ناجار، بەیانی هەڵویستێک بکەن 
یان نایەکی کز و نەبیستراو بو 
ویستێکی تورکیا بەیان بکەن، ئەوا بە 

ئۆکتۆبەردا، ملیان لە تاڵە  ٦١دوای 
دەزویەک باریکترە، بۆ خۆشخزمەتی 
بئ قەیدوشەرت بۆ تورکیا، و رۆژانە 
کاوێژی هیواخوازی بۆ ئاسایکردنەوەی 
پەیوەندیەکانیان لەگەڵ تورکیا 

 دەکەنەوە.
ئەوە زیاتر لە هەفتەیەکە تورکیا 
جارێکی تر هیرشی بۆسەر عەفرین 
دەستپێکردووە، حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردیەتی جگە لە بەیانی نیگەرانی و 
دەستەواژەی پوچی دیبلۆماسیانە، 
بەکردەوە هەڵوێستێکی ئەرینیان نیشان 
نەداوەو تەنانەت رێگەیان نەداوە 
کەشیک دروست ببیت خەڵکی 
ئازادیخوازو هاوسۆزی کوردستانی 
عێراق، بە ئازادانە بێنە مەیدان و 
پشتیوانی لەگەڵ خەڵکی کوردستانی 
سوریا و عەفرین بە کردەوە بکەن و 
خۆپیشاندان و نارەزایەتی وەرێبخەن و 
ئیدانەی رەفتار و هێرشەکانی رژێمی 
فاشیستی تورکیا بکەن... هەموو ئەو 
چاالکی و جموجۆڵ و پشتیوانیانەی لە 
کوردستانی عێراق بۆ خەڵکی عەفرین و 
بۆ ئیدانەی هیرشەدرندانەکانی تورکیا 
کراون و دەکرێن، بە هەوڵ و هیمەتی 
چەند رێکخراوەی ئینسان دۆست و 
کرێکاری و رادیکاڵەوە بووە، 
بەدەستپێشکەری هەلسوراوانی 

بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری و 
کرێکاریی بووە، دەسەاڵت و حزبەکانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی بە کردەوە زۆر 
لەوە بودەڵەترن بتوانن پشتیوانی 
خەڵکی عەفرین و شوێنەکانی تر، یان 
هەر بزوتنەوەو نارەزایەتیەکی سیاسی 
و جەماوەری بکەن لە دنیادا، ئەم 
حزبانەی بزوتنەوەی کوردایەتی بە 
دەسەاڵت و ئۆپۆزیسێۆنەوە زۆر 
کەیسیان لەبەردەستە کە هەنگاوی بۆ 
بنێن و دژی داگیرکاری بوەستنەوە لە 
کوردستان و عێراقدا، نەک لە سوریاو 
تورکیا و ئیران... ئەوە دوز خورماتوو، 
ئەوە کەرکوک، ئەوە زوربەی ناوچە 
کیشەلەسەرەکان... هەر ئیستا 
داگیرکراون... و کەس دەستی حزبەکانی 
نەگرتووە بچین بە هانای خەڵکی ئەو 
ناوچانەوەو پشتیوانیان بکەن... 
دەسەاڵت و حزب گەلیک نەتوانن 
پشتوانی خەڵکی خۆیان بکەن، هەرگیز 
ناتوانن ببنە هیزو پشت و پەنای خەڵکی 
تر... لەهەموو ئەوانەش واوەتر 
دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی و 
حزبەکانی ئەگەر ریگەیان بوایەو بۆیان 
بلوایە، دوور نەبوو حزبێک یان باڵ و 
الباڵیکی حزبێک، لە سات و سەودایەکدا، 
بەرەیەک لەعەفرین ویان عەفرین وەکو 
کەرکوک نە فرۆشن و سات و سەودای 

 پێوە نەکەن... 
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی لە 
کوردستانی عێراقدا، ئیمتیحانی خۆیان 
داوە، نەیان توانییوە بەرگری لە خەڵکی 
خۆیان بکەن و لەوەش واوەتر سات 
وسەوداو مامەڵەیان بە داواو ویست و 
ئیرادەی خەڵکی کوردستانەوە کردووە، 
دەستیان لەگەڵ دوژمنە هەرە 
سەرسەختەکانی خەڵکی کوردستان 
تیکەڵ کردووە،  بەرەی جەنگ و شارو 
شارۆچکەیان رادەستکردووە، بۆیە نابێ 
هیچ کەسێک چاوەروانی ئەوە لەو 
حزبانە بکات، ببنە پشتیوانی خەڵکی 
رۆژئاوای کوردستان... بەکردەوە 
پێچەوانەی ئەوەیان نیشانداوە، جەنگ 
دژی پەکەکە لەسەرەتای دروسبوونی 
حکومەتی هەریمی کوردستاندا، دەست 
تیکەڵ کردنی ئاشکرا لەگەڵ تورکیاو 
ئاخوندەکانی ئیران... باشترین بەڵگەی 
ئەو راستیەن، کە بزوتنەوەی کوردایەتی 
لە کوردستانی عێراقدا، بزوتنەوەیەکی 
بێ کۆتا کرێگرتە و خۆشخزمەت بە 
واڵتانی کۆنەپەرست و دیکتاتۆری 
ناوچەکەن... ناتوانن ببنە پشتیوانی 

 خەڵکی لە هیچ شوینێکی ئەم دنیایە...  

خۆپیشاندان دژی هێرشی حکومەتی تورکیاو 
 دیفاع لەخەڵکی عەفرین

 ١١/٢/١/٢٢تەوەرەی بەرنامەی بەرواری 

 ئایا لەئێستادا حکومەتی هەرێم پشتیوانی لە خۆرئاوای کوردستان دەکات؟
 ئەم گۆشەیە ... عەبدواڵ مەحمود دەینووسێت

 گۆشەی لەگەل

لەبەرامبەر هێرش و ملهوڕی و لەشکركێشی دەوڵەتی فاشیستی 
تورکیادا بۆسەر خەڵكی عەفرین، چەپ و حزبە کۆمۆنیستەکان 
لەپێشەوەی ناڕەزایەتیەکانی دژی سیاسەتی ئۆردوگان و 
دەوڵەتەکەی و دیفاس لەخەڵكی عەفرین وەستاون، حزبی کۆمۆنیستی 
کرێکاریی کوردستانیش لەزۆرێک لەوشوێنانە کە خۆپیشاندان کراوە 
لەپاڵ چەپ و کۆمۆنیستەکان و بەرەی ئازادیخوازدا، راوەستاوە   لە 
خۆپیشاندانیان لەبەردەم سەفارەتەکانی تورکیا و روسیاو ناوەندی 
شارەکاندا... ئەمەی خوارەوە نموونەی گۆشەیەک لەو بەشداریانەیە  

 لەوخۆپیشاندانانەدا:
 ٦/٣٠٦٨ی ٣١و  ٣٦ر خۆپیشاندانی ۆژەکانی  :فنالند

/  دژ بە لەشکرکێشی دەوڵەتی تورکیا بۆ سەر شاری عەفرین وە ٦
هاوڕێیانی  ٣٦/٦/٣٠٦٨بۆ پشتیوانی لە خەڵکی ئەو شارە . رۆژی 

حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەشداری ئەو گردبونەوەیان 
کرد کە لەسەنتەری شاری هێلسنکی بەرێ خرابوو. تیادا هاوڕی 
مستەفا باهر بەیان نامەی  مەکتەبی سیاسی حزبی خویندەوەکە بەم 

 بۆنیەوە نوسراوبوو.
 ٣١/٦/٣٠٦٨/ سەرەڕای سەرماو بارینی بەفریکی زۆر رۆژی ٣

هاوڕێیانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان لە هێلسنکی 
بەشداری ئەو خۆپیشاندانەیان کرد کە بەمەبەستی پشتیوانیکردن 
لەخەڵکی عەفرین ودژ بەلەشکرکێشی دەوڵەتی تورکیا فاشی بۆ سەر 
شاری عەفرین بەڕێخرابوو. سەرەتا خۆپیشاندەران لەسەنتەری شار 
کۆبونەوەو پاشان بەڕێپێوان بەەرو سەفارەتی ڕوسیا لە هێلسنکی 
بەڕێکەوتن.. لەالیەن مستەفا باهرەوە کۆمەڵێک بەیان نامەی مەکتەبی 
سیاسی حزب کە بەم بۆنەیەوە نوسرابوو بەسەر ئامادە بواندا 

 دابەش کرا. 
 ٣٢/٦/٣٠٦٨کەنەدا/  ئۆتاوا: خۆپیشاندانی رۆژی 

، لەسەر بانگەوازی کۆمیونتی کوردی ٣٠٦٨ی جەنیوەری ٣٢ڕۆژی 
لە ئۆتاوا، خۆپیشاندانێک سازدرا بۆ پشتیوانیکردن لە وەستانەوەی 
خەڵکی کانتۆنی عەفرین لە سوریا، دژ بە هێرشی فاشیستانەی 
ڕژێمی نەتەوەپەرست و ئیسالمی لە تورکیا بە سەرۆکایەتی 

کەس لە ٦٧٠ئەردۆگان. خۆپیشاندانەکە بە ڕێپێوانی پتر لە 
ئازادیخوازانی ئۆتاوا لەبەردەم  پەرلەمان بۆبەردەم سەفارەتی 
تورکیا دەستیپێکرد. شیعاری دژ بە هێرش و لەشکرکێشیەکەی 

 تورکیا و تاوانبارکردنی ئەردۆگان بە منداڵ کوژ دەستی پێکرد. 
هەروەها نوێنەری حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان لەکەنەدا 
ئاراس ڕەشید وتەیەکی کورتی خوێندەوە. کە تێیدا وێڕای 
ئیدانەکردنی ئەو هێرشە فاشیستانەی تورکیا بۆ سەر کانتۆنی 
عەفرین و پاساوە نابەجێکانی ئەردۆگان بۆ ئەو هێرشە. ئاماژەی بە 
بێدەنگبوونی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و حکومەتە ئیمپریالیستیەکانیشی 
خستە ژێر پرسیار. کە دووبارە خەڵکێک خەڵتانی خوێن دەکرێت لە 
ناو سیاسەت و بەرژەوەندیەکانی خۆیاندا خەڵکی سڤیڵ دەبێتە 

 قوربانی.
لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوەدا کە دەبێ وەکو کۆبانێ عەفرین بە تەنیا 

 هێڵینەوە. نە
 ٣٧/٦/٣٠٦٨بەریتانیا: خۆپیشاندانی 

لەسەر بانگەوازی شورای هاوپشتی لەگەڵ خەباتی  ٣٧/٦رۆژی 
خەڵکی ئێران و کۆمۆنیستەکانی کوردستان و عێراق، خۆپیشاندانی 
ناڕەزایەتی لەبەردەم سەرفارەتی تورکیا لەلەندەن سازدرا، بە 
بەرزکردنەوەی دروشم و پالکارتی دژی رژێمی تورکیا و ئۆردوگان 
و سیاسەتی کوشتاری منااڵنی عەفرین لەالیەن دەسەاڵتی فاشیستی 
تورکیا و بەزمانەکانی ئینگلیزی و کوردی و فارسی و هەروەها 

 قسەوباسی ئامادەبوان و وتنەوەی دروشمەکان.
هاوکات حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان رێکخراوی بەریتانیا 
بەشداری خۆپیشاندانەکەی کرد، وە دەشتی جەمال پەیامێکی بەزمانی 
ئینگلیزی دا، وە هاوکات دروشمەکانی دەوت ، وە خۆپیشاندانەکە 
لەگەڵ ریپۆرتاژێک راستەوخۆ لە پەیجی رادیۆ پێشەنگەوە لەالیەن 

 نوری بەشیرەوە باڵوکرایەوە. 
 رێکخراوی دەرەوەی 

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
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 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ
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 لە گۆشەیەکی ترەوە
پرس و ڕای هەفتانە، گۆشەیەکی هەفتانەیە کە هاوڕی مزەفەر عەبدواڵ دەینووسێت، بۆپێشەوە هەر دوو هەفتە 

بۆچی ئیسالمیەکان و مەالکان پشتیوانی شەری ئەردۆغان جارێک، باسێک یان چەند باسێکی باڵودەکاتەوە... لەم گۆشەیەدا: 

 دەخوێننەوە...دەکەن؟ بۆچی ئەنجومەنی ئاسایش لەگەڵ تێکدانی ئاسایشی خەڵکی عەفریندایە؟ لەداڤۆس چی روویدا؟

بۆچی ئیسالمییەکان و مەالکیانیییان پیاڵیپیشیتیی 
شەرەکەی ئۆردۆغان دەکەن بۆ سیەر خەڵیکیی 

 عەفرین؟ 

لەگەڵ دەسییپییێییکییردنییی هییێییرشییی سییەربییازی 
هەمەالیەنەی سوپای رژیمە فاشییەکەی تورکییا، 
و هاوکارە داعشیەکانیی بەنیاو ئیوپیوزیسیییونیی 
سورییا بیۆسیەر عەفیریین و کیۆتیاییییهییینیان بە 
دەسییەاڵتە خییۆبەرێییوەبەرەکییانیییییان، لە ئییاسییتییی 
سیاسی و کیۆمەاڵیەتیی لەسیەراسیەری دونیییا، 
لەوانە هەریییمییی کییوردسییتییانیییییش، ریییزبەنییدی 
گەورەو بەرچییییاو هییییاتەدی. ئەمەش بییییۆتە 
روداوێکی گەورەو جێگای پرس و رای گشیتیی، 
بەاڵم لەم نیوەدا راو هەڵویستی کیۆنەپەرسیتیانە 
و دژی ئییییینییسییانییی بەشییی زۆری مەالکییانییی 
کوردستانە، بەتایبەتی ئەوانەی کە لەرییزەکیانیی 
ئیسالمییەکانن، کەوتینە پشیتیییوانیی سیییاسیەتیی 
شییەرخییوازانەی ئییوردوگییان و شییەری سییەر 
خەڵکی بیتاوانی عەفرینیان بە جیهادی ئیسالمیی 
دانیییا. لەرییییگیییای میییزگەوتەکیییان و دەزگیییا 
راگەیاندنەکان و دەیان مەالی بەاڵشخۆرییانەوە، 
کەوتنە پشتیوانی لە هیرش بیۆسیەر عەفیریین و 
راییییانیییگەییییانییید کە ئیییوردوگیییان و دەوڵەت و 
سوپاکەی مافی خۆیانە هێرش بەرن و کیۆتیاییی 
بە دەسەاڵتی کانتونەکان بییینین. چیونیکە ئەمیانە 
پەکەکەن و مەتییرسییییین بییۆسییەر دەوڵەت و 
کۆمەڵگەی تیورکیییاو نیاوچەکە. بە تیاییبەتیی لە 
بانگەشەکانیان ئاماژەیان بە دەسیتیورو ییاسیاو 
بریارەکانی کانتونەکاندا لەمەر میافیی یەکسیانیی 
ژنییان و پیییییاوان کە ئەمییانە دژی دەسییتییورو 

 شەریعەتی ئیسالمن.

ئەم مەالو ئیسالمیانە چاویان هەڵنایە بەم چەنید 
دەسییکەوتە ئییازادیییخییوازی ویەکسییانیییییخییوازیەی 
کانتونەکان، بە تیاییبەتیی هیاتینەمەییدانیی ژنیانیی 
یەکسانیخواز لەهەمیوو بیوارەکیانیدا، تیا دەگیاتە 
شیییەری ژنیییان لەدژی داعشیییی هیییاوبیییییییرو 
هاوکەلتوریان و، تیییکیشیکیان و کیۆتیاییییهیاتینیی 
خەالفەتە ئیسالمییەکەیان. هەمو ئەمیانە واداری 
کردون کە بەهەموو شێوازێک پشتیوانی خۆییان 
بۆ شەرەکەی ئوردوگان راگەیەنن کە یەکیک لە 
گەورەترین هیاوکیارەکیانیی داعیش بیووە، بەاڵم 
ئەوەی جێگای خۆشحاڵی ئێمەو ئیازادییخیوازانە، 
وە جیییێیییگیییای کیییوێیییراییییی داهیییاتییینیییی مەالو 
ئیسالمییەکانە، دەنگهەڵبرینی بەرەی ئازادیخیواز 
و یەکسانیخواز و ئینساندۆستی کیوردسیتیان و 
ناوچەکەو جیهانە، بۆ پاڵپشتی خەڵکی عەفریینیی 
خۆراگرو بەرگریکار لە ماف و ژییانیی خیۆییان. 
هەڵییبەت ئەمەش بەلەبەرچییاوگییرتیینییی ئەوەی 
کوردستانیی سیورییا لە بیۆتەی ئەم قەییران و 
کییێییشییەو مییلییمییالنییی سیییییاسییی و سییەربییازییییەی 
زلییهیییییزەکییانییی جیییییهییان و هییاوپەیییمییانییییییە 
ناوچەیییەکانیان، بە تیاییبەتیی کەچەنید سیاڵیییکە 
سییوریییا بییۆتە مەیییدانییی جەنییگییییییییان، لەسییەر 
دابەشیییکیییردنەوەی سیییەرلەنیییوییییی جیییییییهیییان، 
هەرچیۆنییییک بیێ خەڵیکەکەی بەتەواوی نەبییونە 

قییوربییانییی وەک شییوییینەکییانییی تییری سییوریییاو 
تەنانەت زۆر واڵتی تری وەک لییبیییاو یەمەن و 
عێراق و تەنانەت کوردستانیی عیییراقیییش. نەک 
هەر ئەمن و ئاسایشی خۆیان پاراستیوە بەڵیکیو 
توانیان بە نیوە ناچڵی و ئاسۆیەکی نارۆشنیییش 
بێ خۆیان بەرێوەببەن و کیۆمەڵیێ دەسیکەوتیی  
ئینسانیش بەدی بینن لەوانە ییاسیای یەکسیانیی 

 ژن و پیاو.

بۆیە پێویستە لەسەر بەرەی ئیازادییخیوازی، بە 
تایبەتی لەناو کیۆمەڵیگەی کیوردسیتیان، دەنیگیی 
زیاتری نیارەزایەتیی بەکیردەوە هەڵیبیردن، دژی 
ئەم مەالو ئیییییسییالمیییییانە کە هەمیییییشییە لەگەڵ 
جینوسایدی خەڵکی ئیازادییخیوازی کیوردسیتیان 
بوونە، وەک لە شەنگاڵدا بییینیییمیان کە لیییک بە 
الشیییەوییییلیییگیییییییان دەهیییاتە خیییوارەوە بیییۆ بە 

 کەنیزەکردنی ژنانو منااڵنیان.

پییێییویسییتە بەرەی ئییازادیییخییوازی نەک هەر بە 
قسییەو وەاڵمییدانەوەی سیییییاسییی، بەڵییکییو بە 
کییردەوەش بییچیینە بەردەم هەر مییزگەوت و 
مییۆڵییگەیەکییی ئیییییسییالمییییییە تیییییرۆریسییتەکییان، و 
یەخەیان بگرن. وە تەنیانەت وەدەرییان نییین لە 
مییزگەوت و مییۆڵییگەکییانیییییان پییێ داخەن، کە 
بانگەشەو الیەنگری بیۆ شیەری پیر لە تیاوانیی 

 ئوردوگان بکەن. 

بۆچی ئەنجومەنی ئاسیاییییش لەگەڵ تیییکیدانیی 
 ئاساییشی خەڵکی عەفریندایە... ؟

دوای هێرشی هەمەالیەنەی سوپای فیاشیییسیتیی 
تورکیا بۆسەر کانتونی عەفریین، لەسیەر داوای 
نییوێیینەری دەوڵەتییی فەرەنسییا، ئەنییجییومەنییی 
ئیییاسیییایشیییی نەتەوەیەکیییگیییرتیییوەکیییان، رۆژی 
دووشەممەی رابردوو کۆبۆوە بیۆ قسیەبیاس و 
هەڵویستگرتین لەبیارەی شیەڕەکەوە. بیییگیومیان 
ئەمەش بەبێ ئیامیادەبیونیی نیوێینەرانیی دەوڵەتە 
زلهێزە ئیمپریالیستیەکان، بە تایبەتیی ئەمیرییکیاو 
روسیا. ئەم روداوەش بیۆتە هەواڵ و جیێیگیای 
پییرس و رای گشییتییی وەک هەمییوومییان لە 

 دەزگاکانی راگەیاندەوە بینەرو بیسەری بوین..

بە پییێییی سییەرچییاوەکییانییی هەواڵ، پییاش چەنیید 
سەعات قسەوباس و ڕاگیوریینەوە لەسیەر ئەم 
شییەرو هییێییرشییە سییەربییازییییە هەمەالیەنەیەی 
تیورکییییا بیۆسییەر خەڵییکیی بیێییتیاوانییی کییانیتییونییی 
عەفییرییین، کەچییی بە هیییییچ بییریییارو بەیییانیییییک 
نەگەییشتوون کە کەمترین ئییدانەی ئەو شیەرو 
هێرشانە بکات، یاخود داوای راوەستانی بیکیات. 

تەنییهییا داوایییان لە تییورکیییییا ئەوەبییووە کە دان 
بەخویدا بگرێت. بەراسیتیی ئەمە ئیییتیر جیگە لە 
پەیامێک بۆ پاڵپشتی شەرەکە زیاتر هیییچیی تیر 
نییە. ئەمە لە کیاتیییکیدایە کە هەرچیونیێیک بیێیت 

سییاڵ لە شییەرو کییوشییتییارو  ١دوای نییزک بە 
ماڵویرانی و ئاوارەیی، کە سیەراپیای سیورییای 
گرتبۆوە، ئەم خەڵکە توانیییان ژییان و گیییان و 
ئاسایشی خۆیان و سەدان هەزار ئیاوارەی تیر 
لە دانیشتوانی شارەکانی تری سوریا بیپیارێیزن. 
ئێستا دوای چەند ساڵ لەهەرەشیەو گیورەشیەو 
پیییالنیییگیییییییری و ئیییاژاوەگیییییییرانەی دەسیییەاڵتە 
شەرانگیییزیەکەی ئیورگیان، بیۆ تیییکیدانیی ژییان 
وئاسیاییییشیی ئەو خەڵیکە، کە سیەری نەگیرت، 
دەستی داوەتە هێرشی سەربازی بە هیاوکیاری 
پاشماوەکانی چەتەکانی داعیش و هیاوشیێیوەی 

 ئیسالمییەکانی تری وەک بەرەی شام و...هتد.

لە راستیدا ڕای گشیتیی دونیییا کەم تیازۆرییک  
چیاوەڕوانییییەکیی رەنییگە هەبیووبیێ لەوەی ئەم 
کییۆبییۆنەوەیە ئەگەر نەشییتییوانییی پشییتیییییوانییی لە 
خەڵییکییی عەفییرییین بییکییاو شییەری پییرلەتییاوانییی 
دەوڵەتی تورکیا رابگری، بەاڵم النیی کەم دەبیێ 
ئیدانەی ئەو شەرە بکاو هەنگیاوێیکیی بەکیردەوە 
بۆ هاوپشتی وهاوکاری خەڵک دەربیرێیت، بەاڵم 
بە پییێییچەوانەوە تەنییهییا قسییەیییان وەک وتییمییان 
ئەوەبو تورکیا دان بەخۆیا بیگیرێیت. ئەمە ئیییتیر 
ئاخۆ پەیامیک نیییە بیۆ الیەنیگیری لە شیەرەکە. 
لەم روانگەیەشەوە هەموو بەرەی ئازادییخیوازی 
و ئاشتیخوازی دونیا هەقیان نییە پرسیار بیکەن 
و بڵیین بۆچی ئەم ئەنجومەنی بەناو ئاساییییشیە 

 لەگەڵ تیکدانی ئاسایشی خەڵکی عەفریندایە ؟

بیگومان بە دڵینیییایییییەوە وەاڵمەکە ئەوەیە کە 
لەگەڵ تێکدانی ژیان و گیان و ئیاسیاییییشیی ئەو 
خەڵکدایە، چونکە ئەگەر لەگەڵی نییە بیۆ دەبیێیت 
بەرامییبەر ئەم شییەرە هیییییچ هەڵییویسییتییێییکییی 
ئاشتیخوازانە دەرنەبیرێ کە بیاش دەزانین ئەم 
شییەرە دەبییێییتە هییۆی کییوشییت و کییوشییتییارو 
برینداربوون و ئاوارەیی و هەژاری و برسیێیتیی 
ئەو خەڵکە. تەنانەت زیاتر ئاژاوەو ئاڵۆزبیوونیی، 
نەک هەر ئەو کانتونانە، بەڵکو هەموو سیورییاو 
ناوچەکە کە خۆی لە خۆیاندا ناجێیگیرو ئیاڵیۆزو 

 پرکێشەو شەرە.

دیارە ئەوە رۆشنە کە ئەم ئەنجیومەنە کە وەک 
دڵی رییکیخیراوی نەتەوە یەکیگیرتیوەکیان وایەو 
لەدەسیییتیییی چەنییید دەوڵەتیییێیییکیییی زلیییهیییییییزی 
سیییەرمیییایەداری ئیییییییمیییپیییرییییالسیییییییتیییی دایە، 
لەسییەرویییانەوە ئەمییریییکییاو روسیییییا، ئەم چەنیید 
دەوڵەتە کە مافی ڤیتیۆییان هەیە دەتیوانین دژی 
هەر بیرییارییک بین کەلەبەرژوەنیدییییان نەبیێیت. 
جێگای سەرسورمانی زیاتریش ئەوەیە کە لەو 
ئەندامانەی مافی ڤیتۆیان هەیە جگە لەنیویینەری 
فەرەنسا نوینەری هیچیان ئامادەی کۆبیۆنەوەکە 
نەبوونە. ئەمەش یانی ئەم زلیهیییزانە لەگەڵ ئەم 
شییەرەدان و چییرای سییەوزیییان هەڵییکییردوە بییۆ 

ئییوردوگییانییی فییاشییی تییا هیییییرش بییکییاتە سییەر 
 عەفرین...

ئەگەر چاوێک بخشێنین بە میییژووی زییاتیر لە 
نیییییییو سیییەدەی ئەم ئەنیییجیییومەنەو سیییەرجەم 
نەتەوەیەکگرتوەکان، کە لەدوای جەنگی جیهانیی 
دووەمەوە پیییییکییهییاتییوە، ئەوە دەبییییینییییین کە 
الیەنگریان بۆ شەرو تێکدانیی ژییان و گیییان و 
ئەمن و ئاسایشی خەڵکیی جیییهیان، زۆر زییاتیر 
بووە، وەک لە الیەنگری بۆ پاراستنی ئاسیایشیی 

 خەڵکی وسەقامگیربوونی فەزای ئاشتی. 

بۆیە هەر کەسێک لەم گۆشە نییگیایەوە سیەرنیج 
بدات ئەم بێ هەڵویستیییەی ئەنیجیومەنیی بەنیاو 
ئییاسییاییییییش بییبییییینییێ، بەو ئییاکییامە دەگییات کە 
ئەنجومەنی بەناو ئاسایش زیاتر لەگەڵ تێکیدانیی 

 ئاساییشی خەڵکی عەفریندایە.

 لە داڤوس چی روویدا... ؟

-٣٢ناوچەی گەشتیاری داڤوسی سیویسیرا لە 
ی هەفتەی رابیردوو روداوێیکیی گەورەی ٦/   ٣١

جیهانی بەخویەوە بینی، کە ئەویش کیۆبیۆنەوەو 
دیداری کۆڕبەندی ئابیوری جیییهیانیی بیوو. ئەم 
کۆڕبەندییە هەموو ساڵێک لەم کاتەدا نیزییک بە 
دوو هەزارو پییینیجیسیەد کەس، لە سیەرۆک و 
وەزیییرو، سییەرمییایەدارە گەورەکییانییی خییاوەن 
کۆمپانیاکان، ئیابیوری نیاس، سیییاسیەتیمەداران، 
ئەکییییادیییییمیییییییییسییییتە نییییاودارەکییییانییییی بییییوارە 
جۆراوجۆرەکان، تا دەگاتە نوێنەری رێکخیراوەو 
یەکییێییتییییییە پیییییشییەیییی و نییاحییکییومەیەکییانییی، و 
بەرپرسیانیی نەتەوە یەکیگیرتیوەکیانیییش، تیییاییدا 
بەشداری دەکەن. وە قسەوبیاس و گیفیتیوگیو و 
پرۆژەو پیشنیار دەکەن لەبارەی دۆخی ئابیوری 
جیهانی و هەوڵیدان بیۆ گەشیەکیردنیی ئیابیوری 
سەرمایەداری لەرێگای البردنی هەم و کیۆسیپ 
و تەگەرەیەکی سیاسی و کومەاڵیەتی. هەروەهیا 
بییۆ زاڵییبییوون بەسییەر قەیییرانەکییان، تییا دەگییاتە 

دەرفەت رەخساندن بۆ بەگەرخستنی سیەرمیایە 
لەهەموو کونج و کەلەبەرێکی ئەم دونیییایە، کە 
سیییییییسیییتەمیییی سیییەرمیییایەداری بەسیییەرییییانیییدا 

 فەرمانرەوایە.

بە کورتی وەک لە دروشیمە جیییگیرەکەی ئەم  
وە لەالیەن  ٦٩١٣ریکخراوەیەدا، کە لە سیاڵیی 

گەورە سەرمایەداری سویسری کالوس شیواب 
پێکهاتوەو راییگەییانیدوە، ئەوییش قەبیوڵیکیردنیی 

زییییییییییییییییییییییییاتیییییییییییییییییییییییری... 
 ١١بۆ الپەرە 
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 پاشماوەی... دوا وتە
بە.جیییییییهیییانیییییییکیییردنیییی،ئیییابیییوری 

 سەرمایەیە.

ئەوەش بڵیین کە دیداری ئەمساڵ 
مین دیدار بوو، کە بە قسیەی  ١٨

سیییەرۆک شیییواب بیییارودۆخیییی 
سیییییاسییی ئەم سییااڵنەی جیییییهییان 
بەهیییۆی سیییەرهەڵیییدانیییی چەنییید 
جەمسییییەری تییییرەوە مییییایەی 
خیوشیحیاڵییی و رەزامەنییدی نیییییە 
بۆی. بیییگیومیان ئەم کیۆبیونەوەو 
دیییییدارەش بەم ئییییامییییانییییج و 
شیییێیییوازەی، کە هەمیییووی لە 
خزمەت گەشەکردنیی سیەرمیایەو 
سیستەمی سیەرمیایەداریە، بیووە 
ڕوداو و هەواڵی گەرمی زۆربەی 
دەزگا گەورە میییدییا دەوڵەتیی و 
نییادەوڵەتییییییییەکیییان و، هیییاوکیییات 
جییێییگییای پییرس و ڕاگییورییینەوەی 
سیییاسیەتیمەداران و چیاودێیرانییی 
سیاسی لەوانە: دەزگای مییدییاییی 
روداوی نەوتاوی کوردستیان کە 
زۆربەی کیییییاتەکیییییانیییییی رۆژ 
راسییتەوخییۆ هەواڵەکییانییی بییاڵو 
دەکردەوە. بە تاییبەتیییش هەواڵیی 
دیدارو گیفیتیوگیوکیانیی سیەرۆکیی 
حکومەت کە خاوەنی کۆمپیانیییای 
راگەیاندنی روداوە. وە بەردەوام  

 لە ستایشکردنی ئەودابوون.

بۆیە لیێیرەدا وا پیێیوسیت دەکیات 
ئێمەش رایەکی کورت لە گیۆشیە 
نیییییگییای خییۆمییانەوە لەسییەر ئەم 

 روداو و پرسە بدەین.

بەر لە رونکیردنەوەی رایەکەمیان 
لەسەر خودی روداوی کۆرەکەو، 
هەروەهییا بەشییداری نییوێیینەرانییی 
سەرانی دەسیەاڵت لە هەولیێیر و 
بەغیییدا، پیییێیییویسیییتە ئیییامیییاژە بە 
نارەزایەتی هەزاران کەس بیدەیین 
لەبەرەی چەپ و ئییازادیییخییوازی 
کە لەپەراویییییزی ئەم کییییۆڕە 
سااڵنەیە ڕێکدەخرێت کە ئەوییش 
روداوێیییکیییی گەورەیە لە دژی 
سیییییەرجەم بەرنیییییامەو پیییییالنە 
رەشییەکییانییی ئەم کییۆربەنییدییییە 
سیییەرمیییایەداریییییە، بەاڵم دەزگیییا 
زەبەالحەکانیی سیەرمیایەداران و 
دەوڵەتەکانیان بە دەگمەن ئیامیاژە 
بەم نییارەزایەتییییییییانە دەدەن. وە 
ئەگەر ئیییییییامیییییییاژەیەک بەو 
نارەزایەتییەش بیدەن، ئەوە وەک 
خەڵکانی ئیاژاوەگیییر و تیێیکیدەرو 
دەرچییوو لە یییاسییا لە قەڵەمیییییان 
دەدەن. ئەمە جیییییگە لەوەی 
هەزاران پیییولیییییییس و گیییاردی 
تایبەتی بە پیشکەوتوتریین چەکیو 
تەقەمەنیییی مەتییییرسییییییییدار بییییۆ 
پاریزگاری لەم کۆرە لە واڵتیانیی 
تری ئەروپیاوە دەهیێینین. هەمیوو 
ساڵیکیش نارەزایەتییییەکە دەگیاتە 

ڕادەی پەالمییییییییییییاردانییییییییییییی 
خیییۆپیییییییشیییانیییدەران و ئیییازارو 
ئەشیییکەنیییجە و دەسیییتیییگیییییییر و 
زیندانیکردنیان لەالیەن پۆلیییس و 

 گاردەکانەوە.

بەهەرحاڵ تیا ئەو جیییگیایەش بە 
روداوەکان دەگەڕێتەوە بە الیەنی 
بەشداری سەرانی دەسەاڵتدارانی 
هەولییێییرو بەغییداوە، ئەوەی کە 
مییایەی گییاڵییتەجییاری وریسییوایییی 
بوون لە روانگەی زۆر چیاودێیرو 
کەسانی ترەوە، کە زیاتر لە میدیا 
کییۆمەاڵیەتییییییەکییانەوە تییوانییجیییییان 
لیییێیییدەدان، ئەوییییش شیییێیییوازی 
بەشییییییییییییداری ئەمییییییییییییانەو 
چاوەرێکردنێکی بێهودانەیان بیوو 
بەدییییار گەورە سیییەرمیییایەدارو 
سیاسەتمەدارو سەرۆکی واڵتانیی 
تیرەوە. گییاڵیتەجییاریییەکە لەوەدایە 
کە ئەمییانە بە حییوکییمییی پییێییگەی 
ئابوری و سیاسییان کە بەشیدار 
دەبن، بەاڵم لەویدا وەک دەاڵڵ و 
سوڵکەر دێینە بەرچیاو، بەنیاو و 
لەسیییەر حیییییییسیییابیییی ژییییان و 
کەرامەتییی ئییییینییسییانییی  خەڵییکییی  

 عیراق وکوردستان. 

لەم بیییارەیەوە هەر کەسیییێیییک 
سەرنجی ئەو وێنەو دیمەنانە بیدا 
دەبییێییتە مییایەی گییاڵییتەجییاری و 
پیكەنین کە  عەبیادی و نیییچیییرو 
ئەندامانیی شیانیدەکیانیییان تیییاییدا 
دەردەکەون. لەویییدا بە ئییاشییکییرا 
ئەوە دیییارە کە چییۆن لە پشییت 
سەرۆکی واڵتان وکۆمپانیاکانییان 
راوەسیییتیییان و دەسیییتەپیییاچەو 
هەڵییکییورمییاون و چییاوەرییین تییا 
سیەرەیییان دێیت قسییەیەک لەگەڵ 
نییوێیینەرانییی واڵتییان و خییاوەن 
کۆمپیانیییاکیان بیکەن. وە هەر بە 
دانپیانانی خۆشیان داوای سیواڵ 
و خییێییریییان لییێییدەکەن، بە درۆی 
خۆییان تیا کیوردسیتیان وعیییراق 
ئاوەدان بکەنەوە. هەر بۆ بەڵیگەی 
ئەم قسییانەمییان عەبییادی دەڵییێییت 
داوای  سییەد مییلیییییارد دۆالرمییان 
کییییییییۆمەب کییییییییردوە بییییییییۆ 
ئاوەدانکردنەوەو هاوکات  گیلەییی 

 دەکات کە پێیان نەداون.

بیییارزانیییییییش لەدییییدارییییدا لەگەڵ 
دەسەاڵتدارانی خیێیڵەکیی کیوەییت، 
دەپییییاریییییتەوە و داوا دەکییییات 
لەئیییاوەدانیییکیییردنەوەی عیییییییراق 
چاوێکیان لە کوردستانیییش بیێیت 
تا کومپانیاکانی نیییچیێیرو میام و 
بییییراو ئییییامییییوزاو بیییینەمییییاڵەو 
عەشیییییرەتەکەشیییییان لە پشییکییی 
سەرمایەگوزاری بێبەش نەکرێین. 
گاڵتەجارتریش لەنێو ئەم هەمیوو 
روداوانە دانیشتن و دییدارەکیانیی 

نییێییوان عەبییادی دزو گەنییدەڵ و 
کۆنەپەستیی قەومیی و تیایەفییییە 
لەگەڵ بییییارزانییییی و شییییانییییدە 
بییینەمیییاڵەییییی و خیییییییڵەکیییی یە 
میییییلیییییشییایییییییەکەیییان کە کییزۆڵەو 
میییوئەدەبیییانە داوا لە عەبیییادی 
دەکەن وەک دەسیییەاڵتیییداران و 
نییوێیینەرانییی خەڵییکییی کییوردسییتییان 
قەبیییوڵیییییییان کەنەوە، هەروەهیییا 
دەپییارێیینەوەو دەکییروزێیینەوە لە 
سەرانیی دەوڵەتەکیان تیا داوا لە 
عەبادی بکەن پەیوەندیییەکیانیییان، 
ئەگەر نەشییگەرێیینەوە بییۆ پییێییش 

ئیوکیتیوبەری سیاڵیی  ٦١روداوی 
رابیییییییییییردوو، ئەوە وەک 
دەسیییەاڵتیییدارانیییێیییکیییی بەئەدەب 

 وەریان گرنەوە.

جییا  پییێییویسییتە ئەوە بییڵیییییییین کە 
بەراسیییتیییی میییایەی نەنیییگیییی و 
شەرمەزاری یە، ئەمانە تەنها لەم 
دوو دەیەیە بیییییونەتە گەورە 
سەرمایەدارانیی دونیییاو، رییژەی 
سەرمایەکانیییشیییان لەالیەن هەر 
ئەو بییانییکییانەی ئەو واڵتەوە کە 
دیداری تیدا دەکەن و دەپاریینەوە 
و ئاشکرا کراوە کە سەدان ملیییار 
 دۆالرە، کەچی ئێستا بۆ سواڵ و 

خییێییرو سییەدەقە بەشییداری لەم 
کۆرو کیۆنیگیرانە دەکەن، ئەوییش 
بەنیاوی خەڵیکییی سیتەمییلیییکییراوی 
دەسییتییی ئەمییانەو، هەم سییەرانییی 
ئەم دەوڵەتە سیییەرمیییایەداریییییە 
ئیمپریالیانەو کۆمیپیانیییا زەبەالحە 
خییوێیینییخییۆرەکییانیییییان. کییاتییێییک 
کۆمەکیشیان پێدەکەن رییژەیەکیی 
زۆر کەمی بیۆ ئیاوادانیکیردنەوەو 
خییزمەتییگییوزاری گشییتییی سییەرف 
دەکیییری. زۆری وەک هەمیییوو 
داهیات و سییەروەت و سییامییانییی 
واڵت بە دزی و گەندەڵی دەچیییتە 
گیرفانیی ئەمیانەوە. لە کیۆتیاییییدا 
ئەوە بییییڵییییێییییییییین کە مەرجییییی 
کییۆتییاییییییهییییینییان بە هەمییوو ئەم 
رووداوە تییراژیییدیییایییانەی کە لە 
سیییایەی کیییۆی سیییییییسیییتەمیییی 
سیییەرمیییایەداری دەگیییوزەری، چ 
لەواڵتە زلهیزەکان، چ لەم واڵتانە، 
ئەوە پەرەدانە بەم 
نارەزایەتیییانەی کە لە دەرەوەی 
کۆنگرەی داڤیوس و خیودی ئەم 
واڵتیییانەش روودەدا تیییا رادەی 
راپەرییین و شییۆرش، بەاڵم بە 
نییاوەرۆک و شییێییوازێییکییی تەواو 
ئییییاسییییۆ و ئییییامییییانییییجییییدارانەی 
سۆسیالیستی لەرووی سیاسی و 
رێییکییخییراوەییییەوە. بە تییایییبەتییی 
رێییکییخییراوبییوونییی زیییاتییر چییییینییی 
کرێکار و تیوییژە سیتەمیدییدەکیان 
لەحیییییزب و رییییییکیییییخیییییراوی 

 جەماوەریدا.

 درێژەی.... لەگۆشەیەکی ترەوە
ئەسەد هەڵچنی بوو، پشتیوانی ئاشکرای داعش بوو، ئەمرۆ خەونی روخاندنی ئەسەد 
خاڵی بۆتەوە، داعش داروخاوە... بۆیە رژێمی تورکیا ناچارە بۆ بەشی خۆی و بۆ 
بەرگرتن بە خەتەری دامەزراندنی فیدرالیزم و ئیدارەیەکی سەربەخۆ لە کوردستانی 
سوریادا کە سنورێکی درێژی لەگەڵ تورکیا هەیەو بەشێکە لە هێزی هاوپەیمان و 
هاوخەتی پەکەکە، وە دەرگیری دەیان کیشەی سیاسی و ئەمنی و سەربازی و ئابوریی و 
ناوخۆییە، هێرشکردن بۆسەر عەفرین بە ئۆکە و هەڵکردنی گڵۆپی سەوزی ئەمریکاو 

 روسیا، دەستی بۆ براوە.
بێدەنگەی ئەمریکا لەسەر هیرش و دەستێوەردانی تورکیا لەسوریا و هیرش بۆسەر  

عەفرین لەسەر ئەو بنەمایەیە کە تورکیا هاوپەیمانێکی لەمێژینەی ئەمریکایەو هاوکات تا 
ئێستا ئەندامی ناتو و یەکێک لە دەوڵەتە بەهێزەکانییەتی، وە هەردووالیان هاوهەڵویستن 
بوون لەسەر روخاندنی رژیمی ئەسەد، ئەمریکا نایەوێت وا بەئاسانی دەستبەرداری 
تورکیا بێت و پەیوەندیەکانی بەتەواوەتی بەرەولیکترازان بچێت، بەتایبەتیش کە تەماحی 
روسیاو خزانی تورکیا بۆ بەرەی روسیا، راستیەکی پر بەڵگە و حاشاهەڵنەگرە، ئەمەش 
لەبەرژەوەندی ئەمریکا نییە لە رۆژهەاڵتی ناوەراست و ناوچەیەکی پر ئەزمەو تیکچژاودا. 
بۆ روسیاش بیدەنگەو تەنانەت ئۆکەی بۆ هیرش و دەستێوەردانی تورکیا لەسوریا و 
هیرش بۆ سەر عەفرین لیرەوە سەرچاوەی گرتووە کە بەجیا لەوەی دەیەوێت تورکیا 
زیاتر بخاتە ناو سێ کوچکەی روسیا و ئیران و عێراق، لە ئەمریکا و ناتۆ دوری بخاتەوە، 
هاوکات پەیوەندی ئابوری زۆر زەوەندی تورکیا لەگەڵ روسیا چ لە زمینەی ئابوری و 
بازرگانی چەکدا، ئەو هۆکارانەن کەوای لە رووسیا کردووە، ئەو بەرژەوەندیانەی بخاتە 

 پیش بەرژەوەندیەکانی تر... 
بۆ تورکیاش دەستێوەردان لە سوریای تازەی دوای داعش، چەندین هۆکار و بەرژەوەندی 
بەدواوەیە... تورکیا لەناوخۆیدا روبەرووی نارەزایەتیەکی جەماوەرییە، رووبەروی 
ملمالنێی ناوخۆیەتی، رووبەروی جەنگە لەگەڵ پەکەکە و لەملمالنێدایە لەگەڵ هەدەپە... وە 
لەدریژەی سەرکوتی سیاسیدا کە بەدوای کودەتاکەی سوپادا، بەوپەری خۆ گەیشتوەو 
بەردەوامە، لە ئاستی ناوچەکەدا پیگەی بەرەوالوازی چووە، لە ئاستی کۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتیدا تەریک و تەریکتر بۆتەوە، لەباری ئابورییەوە نەیتوانیوە لەو ئەزمەیە 
دەربازی بێت کە چەندین ساڵە یەخەگیریەتی... گواستنەوەی زهنیەتی راگشتی تورکیا و 
دنیا لەسەر هەموو ئەو دۆسیەو کێشانەی دەرگیری حکومەت و دەوڵەتەکەیەتی و 
گواستنەوەی بۆ دەرەوەی تورکیا، بە بیانووی پاراستنی ئەمنیەتی تورکیا و سنورەکانی 
لەو هیزانەی لە پەکەکە نزیکن... ئەو پاساو و بەرژەوەندیانەیە کە تورکیای ناچار کردووە 
سەرەرۆیی بکات و دەستیوەردان و هیرش بکات و لە ئیستادا عەفرین بکاتە ئامانج.... 
دیارە شکستی تورکیا لەو هیرشانەیدا پیشبینی کراوە و ئەو شکستەش تورکیا دەخاتە 
بەردەم شکستێکی کەمەر شکێنەوە... شەری بەرژەوەندیەکان سەرئەنجام بە سەرکەوتنی 
الیەنێک یان چەند الیەنێک کۆتایی پێ دێت، بەاڵم سەخت و ئەستەمە هەموو 
بەرژەوەندیەکان، ئامانجیان بپێکن... لەو نێوەدا ئیرادە و راوەستاوی خەڵکی عەفرین و 
کانتۆنەکان و هیزەکانی بەرگری لە عەفرین و ئەو پشتیوانییە جەماوەریەی لە ئاستی 
جیهانیدا هەیەتی و رۆژبەرۆژ بەرینتر دەبێتەوە، دەتوانێ شکستێکی گەورەی سیاسی و 
سەربازی و تەنانەت دیبلۆماسی و بۆ تورکیای بەدواوەبێت و ئەزمەی دەوڵەتی و 

 حکومەتی تورکیا، قوڵتربکاتەوە.
ئەوەی کە ئەمریکاو روسیاو غەرب، بێ دەنگ یان شەرمنۆکانە لەپشت هیرشی تورکیان...  
هاوپەیمانەکەی تریان یەپەگەیان کە لەشەری دژی داعشدا رۆڵی گرنگیان گێراو تەنانەت 
خۆراگری کۆبانێ بوو تەلیسمی ترسی داعشی تیکشکاند، نابێ وەکو خیانەتی ئەمریکاو 
روسیا لێی بروانرێت... روسیاو ئەمریکاو غەرب، نابێ لەوە زیاتریان لێ چاوەروان 
بکرێت، وەکو خۆیان نیشانیانداوەو هەمیشەش پێداگری لەسەر دەکەن، ئەوەیە کە 
پاراستنی بەرژەوەندیەکانی خۆیانە... پشت بەستن بە ئەمریکاو روسیاو غەرب، ئەزمونێکی 
تاڵی شکستخواردووە... ئەوەی دەبێت و کاری لەسەر بکرێت و جێگای پشتیوانی بێت، 
هاوسۆزی و پشتیوانی جەماوەری ئازادیخوازو ئینسان دۆست و دنیای شارستانی دژی 
جەنگە، لەسەراسەری دنیادا. ئەوەی مایەی شەرم و شەرمەزاری ئەمریکاو غەربە، ئەوەیە 
لە جەنگی بەرژەوەندیەکانی خۆیاندا، هەموو پرانسیب و بەهایەکی ئینسانی ژێر پێدەخەن 

 و تەنانەت ئامادەنین، تاوانەکانی جەنگیش ئیدانە بکەن و رێگری لێبکەن.
عەفرین و بەرگری لە عەفرین تا خاوەنی ئیرادەی پشت بەستو بە هێزی ژنان و پیاوان و 
پشتیوانی دنیای وەخەبەرکەوتوو بێداری جەماوەری بێت، دەتوانێت سەربکەوێت و 
پشتیوانی گەورەتر بۆخۆی دەستەبەر، بکات... عەفرین و کانتۆنەکانی تر مایەی پشتیوانین، 
ئەزمونێکە کە تارادەیەکی زۆر ئیرادەی جەماوەری تیایدا رێزلیگیراوە، بەشیک نییە لە 
کەش و ملمالنی نائارام و نەخوازراوی سوریا لە چەند ساڵی رابردوودا، هەڵبژاردن و 
سیستەمی خۆ بەرێوەبەری لە خوارەوەیان لە جیگای سیستەمی نوێنەرایەتی پەرلەمانی 
جێخستووە، مافەکانی تاک لە زۆر ئاستدا بەرەسمی ناسراوە، زۆرێک لە مافە مەدەنیەکان، 
بەفەرمی ناسراون، مەرسومی یەکسانی ژنان و پیاوانیان پەسەند کردووە، کە لە 
رۆژهەاڵتی ناوەراستدا، ناوازەیە... بۆیە ئەم  ئەزموونە لەناو دۆخ و کەشی جەنگاوی و 

 کۆنەپەرستی ناوچەکەدا، ئەزمونێکی جێگا پشتوانییە و پێویستە بەرگری لێبکرێت...   
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 دوا الپەڕە 2/1/1028(  12ژمارە ) عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 دوا ستوون

 کرێکاران، زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد! 
بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێێێنێاسێەکێراوی خێۆی سێەرکەوتێوانە 
بباتە پێشەوە، لە هەواڵی نارەزایەتیەکانتان، لە خۆپیشاندان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە 
کێشەو گیروگرفتەکان و رێگریەکانی بەردەم خەبات و یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاگاداری بکەن... 
ئەو هەوااڵنەی حزب و بزوتنەوە و مێیێدیێای بێۆرژوازی و سێیێبەریێان، دەیێانەو  بە ڕی، یێان 
پەردەپۆشی بکەن، ئێوە بە ئێمەی بگەیەنن... ئەو راسێتێیێانەی ئەوان پەردەپێۆشێی دەکەن، لە 
رێگای بۆپێشەوەوە، پەردەی لەسەر هەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی شوێنی کێار و قێوربێانێیێانێی، 
هەواڵی سەرکوت و دزی و تااڵنی دەسەاڵت و کۆمپانیاکانیان، هەوڵی تێونێدتێیێژی دژ بەژنێان و 
قوربانیەکانیان، هەواڵی پێشێلکاری ئازادیە سیاسیەکان، ئازادی رۆژنێامەگەری و ئێازادی مێافە 
فەردی و مەدەنیەکان... بە ئێمە بگەیەنن... بۆپێشەوە، دەنگی سازشهەڵنەگرو سەکۆی راستبێێژی 
و مەیدانێکی گرنگی ئێوەیە، لە پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر جێگاو گۆشەیەکی ئەم دنێیێایەن 
 لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا..ئەوەی خوارەوە، ئەدرەس ئیمێڵ و پێگەی بۆ پێشەوەیە..   

                          bopeshawa@gmail.com 
 www.bopehsawa.net                            

 درێبوار ئەحمە: ڕاوێژکاری سەرنووسەر
 

 یه: م ژماره رانی ئه نوسه
، ئاراس رەشیدحمود،  بدواڵ مه ، عهشوان عەزیز 

، عبدالرحمن رەسوڵ، رۆژ عەزیز، سا ر حەمە سەعید
 هەتاو عەبدواڵهی، مزەفەر عەبدواڵ

دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی 
 ٠٢/٢/٢١٠١داهاتوو 

 ١١بۆ الپەرە 

 عەفرین و شەڕی بەرژەوەندییەکان

 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود

هێرش و لەشکرکێشی فراوان و هەمەالیەنەی 
دەوڵەتی فاشیستی تورکیا بۆسەر کانتۆنی عەفرین  
خەریکە دوو هەفتە تەواو دەکات و تا ئێستاش 
بەردەوامە... ئەو لەشکرکێشی و هێرشەی دەوڵەتی 
تورکیا بۆسەر عەفرین، بەشێکە لە درێژەی 
دەستێوەردانی بەردەوامی زل هیزەکانی دنیا و 

وە تا ئێستا،  ٣٠٦٦واڵتەکانی ناوچە...  کەلە ساڵی
 دریژەی هەیە.

هێرش و دەستێوەردانی بەردەوامی دەوڵەتی 
تورکیا لە سوریا و لەوانەش بۆسەر کوردستانی 
سوریا و کانتۆنەکان و بۆ سەر کۆبانی و لە 

ئێستادا عەفرین، تەنها گۆشەیەکە لە دەستێوەردان و هێرشی هەمەالیەنەی ئەمریکاو 
روسیا و غەرب، ئیران و واڵتانی ناوچەکە لە حەوت ساڵی رابردوودا. سوریا بۆتە یەکێک 
لەو جغرافیا و گۆرەپانی جەنگەی کە لێیەوە  هەر الیەنە بەدوای بەرژەوەندییە 
سەراسەری و گەورەکانی تری خۆیەوەیەتی، جەنگ لە سوریایە و پەیامەکان جیهانین... 
سوریا لە ئێستادا یەکێک لە مەیدان و گۆرەپانەکانی ملمالنێی قوتبە نەیارەکانی دنیا، 
بەتایبەت ئەمریکاو روسیایە بۆ یەکالییکردنەوەی کێشە گەورەترەکانی دنیا و دەست 
راگەیشتن بە پەیامە بنچینەییترەکان. ئەمریکا دوای شکستەکانی لە عێراقدا و 
پاشەکشەپێکرانی، لە سەرئاستی دنیاشدا، پێگەی ژاندارمێتی خۆی لەدەستدا. گێرانەوەی 
هەژموونی خۆی یان النی کەم بەرگرتن بە داخزانی زیاتری بەدەستێوەردانی 
راستەوخۆی لە سوریادا، ویستی بااڵنسی خۆی رابگرێت و پیگەی داروخاوی لە 
رۆژهەاڵتی ناوەراستدا، قەرەبوو بکاتەوە. بۆ روسیاش وەکو نەیارێکی سەرەکی، شکستی 
ئەمریکا لە عێراقدا، ئەو دەروازەیەی بۆ کردەوە لەسەر دارمانی نەخشەکانی ئەمریکاو 
نارۆشنی و ناکامیەکانی، ئەسپی خۆی تاو بدات و رای بگەینێ دنیای یەک قوتبی، 
خەوێکی نەزۆکە و سوریاش وەکو مەڵبەندو کوانویەکی هێز نیشاندان کردە سەکۆیەک 

 بۆ نیشاندانی توانایەکانی خۆی، بە تایبەتیش لە ژێر ناوی جەنگ لەدژی داعشدا.
نارۆشنی ئەمریکا لە سوریا و شکستخواردنی لەوەی بتوانێت دەوڵەتی بەشار ئەسەد 
بروخێنی و حکومەت و دەوڵەتی دڵخوازی خۆی دابمەزرێنێ، نەک هەر ئەمریکاو 
نەخشەکانی مایەپوچ کردن، بەڵکو روسیای کردە کاراکتەرێکی بەهیز لە سوریا و تەنانەت 
خاوەن ماڵ لە سوریادا. سوریا بەهۆی پشتیوانی روسیا و دۆستەکانی لە ناوچەکەدا، 
نەک ریگری لەوەکرا کە بروخێت، بەڵکو توانای خۆگرتنەوەو بەهیزبوونەوەی پێدا و لەو 
ریگایەشەوە رژیمی سوریا توانی کۆنترۆڵی خۆی بەسەر زوربەی سوریادا 
بسەپینێتەوەو نەیارەکانی خۆی توشی شکستی گورجگبر بکات. ئەمرۆ رژیمی ئەسەد 
خۆی گرتۆتەوە و هێزی گرتۆتەوە، ئەمەش نەیارەکانی چ لەسەر ئاستی جیهانی و چ لە 
ئاستی ناوچەکەو ناوخۆی سوریادا، پاشەکشە پێکردووە. ئەمرۆ چ ئەمریکاو غەرب و 
تورکیای هاوپەیمانی پێشووی و لەبەرامبەر بە رۆڵ و نەخشی روسیاو ئیران و 
هاوپەیمانەکانی تریدا، بەرەو دواوە براون و پاشەکشەیان پێکراوە. توانایی سەربازی 
داعش، تیکشكێنراوە. هەلومەرجی دوای تیکشکانی سەربازی داعش، و خۆگرتنەوەی 
رژیمی سوریا و هێزگرتنەوەی، هەلومەرجێکی تازەیە... جەنگ و ملمالنێی ئەمریکاو 
غەرب و هاوپەیمانەکانی، لەگەڵ روسیا و ئیران و هاوپەیمانە ناوچەییەکانی تری دەبێ لە 
چوارچێوەی خۆگرتنەوەی رژیمی سوریا و کۆتاییهاتنی توانایی سەربازی داعش لێی 
بروانرێت. هێرشی رژیمی تورکیاش هەر دەبێ لە ئێستادا لە بازنەی دۆخی شکستی 
دوای داعش و خۆگرتنەوەی سوریادا تەماشا بکرێت... ئەگەر تا دوینێ جەنگ لە دژی 
داعش ئەو چەترە بوو دەیتوانی ئەمریکاو غەرب و روسیا کۆبکاتەوە و روپۆشێک بێت 
بۆ شاردنەوەو هەڵپەساردنی بەرژەوەندیەکانیان، ئەوا ئێستا و دوای داعش، جەنگی 
بەرژەوەندییەکان شەفافتر و بەرەکانی جەنگیش رۆشنتر و ئاینندەی ملمالنیکەش 

 رونترن...
تورکیا لەچەند ساڵی رابردوودا مایەی لەسەر روخاندنی رژێمی... 

١١بۆ الپەرە   

ئەو ژنەی کە بوو بە ڕەمزو ئایکۆنی فڕێدانی 
 پەچەو چارشێوی ئیسالمی دیار نەماوە!

بە پێی هەواڵ و بە دواداچوونێکی ماڵپەڕی دەیلی مەیل کە باڵو کراوەتەوە، ئەو ژنە ئێرانیە دیار نەماوە 
 کەبووە رەمزی توردانی حیجابی ئیسالمی لە خۆپێشاندانەکانی ئەم دوایەی ئێراندا...

ئەمە وێنەی ئەو ژنەیە کە لە سەر 
سندوقێکی بەرز ڕاوەستاوەو لە نێو 
خۆپیشاندەراندا بە بێ حیجابی ئیسالمی 
دەرکەوتووە. وەک لە وێنەکەدا 
دەرکەوتووە، ئەو ژنە جەربەزە 
چاونەترسە حیجابەکەی فڕێداوە و 
بەستوویەتیەوەبە قەدی درەختێکەوە کە 

 لەالی چەپی خۆیەوە دیارە.
ئەو ژنە ئازایە کە باوەڕی بە زۆرە ملێی 

حیجابی ئیسالمی نەبووە، ئەوەتانێ لەیەکێ لە شوێنەکانی ناو شاری تاران لە نێو ئاپۆڕای 
خۆپیشاندەراندا پەچەو حیجابە زۆرە ملێ ئیسالمیەکەی فڕێداو، لەو ساتەوە بووە ڕەمزی فڕیدانی 

 حیجابی ئیسالمی. 
ئەو ژنە و وێنەکەی وەک ئایکۆنی ئاڕەزایەتی و چاونەترسی لەبەرامبەر یاساو ڕێسای حیجابی ئیسالمیدا 

 ٢٦ئێستا لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکاندا بە کاردەهێنرێت. ئەو ژنە کە ناوەکەی تا ئێستا مەعلوم نیەو تەمەنی 
مانگەیە، بەاڵم لەالیەن چەند شاهید حاڵێکەوە هەر بەپێی ماڵپەڕەکە بینراوە کە  ٦٩ساڵەو خاوەنی مناڵێکی 

 لەالیەن هێزەکانی سەر بە کۆماری ئیسالمی ئێران ڕفێنراوەو بێسەروشوێن کراوە.
ئەو ژنە کە لە ڤیدۆیەکدا دەبینرێت کە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکاندا بە بەرباڵوی باڵوکراوەتەوە لەچکەکەی 

 فڕیداوەو ڕای دەوەشێنێت بە دەستیەوە. 
پارێزەرێکی چاالکوانی بواری مافەکانی مڕۆڤ پێی وایە لەالیەن دەزگاکانی حکومەتی ئیسالمی ئێرانەوە 

 براوەو گیراوە.
 بۆ وەرگرتنی زیاتر زانیاری لەسەر ئەو بابەتە دەتوانن سەردانی ئەو لینکە بکەن:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5297849/Iran-lawyer-raises-concern-
missing-hijab-protester.html#ixzz55IOkfD5h 


