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نووسینی: ئاسۆ کەمال چێترئهموومانگێكدادههه(ی15(و)1)دووجار،لهمانگی سۆشیالیستییەسیاسیكییهباڵوكراوه    15/2/2018(  22ژمارە ) 

لە ئاکامی نابەرابەرییەکی ئابوری زەبەالح و شەپۆلی نەوەستاوی دژی ئازادی 
و دزی و تااڵنی و گەندەڵی بێپەردەی ڕاشکاوی فەرمی و نافەرمی، لەبەرامبەر 
دەسەاڵتی حزبۆکراتی و میلیشایی و بێیاسایی نزیک بە دوو دەهەدا، بەشێکی 
 ٧١خەڵکی کوردستان لە پارێزگای سلێمانی و ناوچەی سەوزو نیلیدا، لە 

دا هاتنە مەیدان. خەڵکی نارازی کوردستان بەئیلهام وەرگرتن لە ١١٧٧شوباتی 
 -بزوتنەوەی ڕامالینی دیکتاتۆرەکان و دەسەاڵتی بۆماوەیی "پشتاو پشت
وراسی" و لە پێناو نان و ئازادی و گێڕانەوەی شکۆی ئینسانیاندا، کە واڵتانی 
عەرەبی و باکوری ئەفریقای هەژاند، هاتنە سەر شەقامەکان و خواستە 
سەرەتایی و رەواکانی خۆیان ڕاگەیاند، کەپاشان بەزۆری چەک و پیالن و 
سازشی ئۆپۆزیسیۆنێکی! بودەڵە و ماڵی خامۆشکرا. بەش و ناوچەکانی تری 
کوردستانی ژێر دەسەاڵتی زەرد کە لەژێر لە قەڵەمڕەوی میلیشیایی پارتیدا 
بوو، ترس و تۆقاندن و ڕێگەی نەدا تورەیی و نەفرەتی لێوان لێویان، فوارەی 

 .ئاسایی خۆی بگرێتە بەر و هاواری رەوای ملیۆنییان، بەزۆر کڵۆم درا
هاتنە مەیدانی خەڵکی ناوچەی سەوزو نیلی و سازشی ئۆپۆزیسێۆن و 

دا، هەر هەموویان چەند ڕووداوی لە ١١٧٧سەرکوتی ناوچەی زەرد، لەساڵی 
 بیرنەکراوی و پڕ ئەزمونی خرۆشانی جەماوەری خەڵکی کوردستانن.

ساڵێک بەسەر خرۆشانی جەماوەری پارێزگای سلێمانی و بەزۆر  ١ئیستا کە 
کڵۆمدانی دەنگی نارەزایەتی پارێزگاکانی دهۆک و هەولێردا، تێدەپەڕێت. وە 
بەدوای چەند شەپۆلێکی تری خۆپیشاندان بەتایبەتیش خۆپیشاندانی ساڵی 

ئۆکتۆبەردا کە هەلومەرجی سیاسی کوردستان  ٧١رابردوو، وە بەدوای 
، نابەرابەری ئابوری و قوڵبونەوەی قڵشتی ٧٩٩٧گێردرایەوە بۆ دۆخی ساڵی 

چینایەتی نێوان سەرمایەداران و دەسەاڵتی حزبۆکراتی و میلیشیایی لەگەڵ 
جەماوەری کرێکارو زەحمەتکێشی کوردستاندا، زۆر زیاتر بووە و کەمی 
نەکردووە. کەشتی گەلی دەسەاڵت بۆ شێالنی شەپۆلەکانی ئازادی سیاسی و 
رێکخراوبوون و خۆپیشاندان و ئازادی رۆژنامەگەری و ئازادی بەیان و 
باڵوکردنەوە، لەگەڕدان. هێشتا برسێتی و گرانی بازار، بێکاری... دیکتاتۆریەتێکی 
بێرەحمی دەست نەپارێزن لەسەر ژیانی دەیان و سەدان هەزار خێزانی دەست 
کورت و هەژار. هێشتا دزی و تااڵنی و گەندەڵی فەرمی و نافەرمی و 

بێداد دەکات. هێشتا  بەسیستماتیک کراو، درێژەی هەیە. هێشتا بێیاسایی 
بەرپرسی حزبی و حکومی و ئەوالدی حزب، لەسەروی هەموو یاساو 
رێسایەکەوەن و یاسا لەژێر چەکمەیاندا درۆیەکی بازاڕییە. هێشتا یاسا 
مۆتەکەیەکە بۆ گیانی هەژاران و خاوەن مافەکان و دەنگە ئازادەکان و 
ئازادیخوازی. هێشتا تاوانباران و بکوژان و بریاردەرانی کوشتن و لێدان و 

شوبات و رۆژانی دواترییەوە، ئازاد و مکەرەم  ٧١شکنجە بە کوشتارچیەکانی 
 !!و بەرپرس و هێلی سوری بەردەم یاسان

هێشتا الوانی بێبەش و پڕ تاسەو هیوا، لەدۆزەخی ژێر سایەی دەسەاڵتی 
تااڵنچی و ماف لوشدەری پارتی و یەکێتیدا، بێهیواترو بێبەشتر و بێئاینندە 

 .راگیراون و تەمەنی جوانی و الویان لە چاوەڕوانیدا، دەگوزەرێنن
هێشتا هەواڵی توندوتیژی و کوشتنی ژنان و ناچارکردنیان بە خۆکوژێ، لە 
ژێرسایەی دەسەاڵتی کۆنەپەرستانەو رەگ ڕۆچوو بە ئیسالم و یاسا بۆگەنە 
سەرچاوەگرتوەکانی" شەریعەت" قورعان و حەدیس دا، هەموو ڕۆژە و دڵ 

 .کونکەرەیە
بەڵێ... هێشتا دوای هەموو ئەم ژیانە دۆزەخی و نابەرابەر و نائازاد و 
نائینسانیەی یەخەگیری خەڵکی کوردستانە... دەسەاڵت دەست لەسەرکوت و 
هەڵناگرێت و رێگا نادات خواستە کەڵەکەبووەکان، هیوا جوانەکان، تاسە 
رەنگینەکان و خەونە زێڕینەکانی خەڵکی کوردستان، بێنە سەر شەقام و هەموو 

بزوتنەوەو خۆپیشاندانێکی جەماوەری، بەچەک وەاڵم 
٢بۆ الپەرە   

 7نوێژەکەی پارکی ئازادی بۆ عەفرین نەبوو...ل 

شوبات بانگەوازی خۆ ڕێکخستن و درێژەدانە بە خەبات، بۆ  ٧١ یادی
 کۆتاییهێنان بەدەسەاڵتی شکستخواردووی بزوتنەوەی کوردایەتی!

بزوتنەوەی ئازادی و سەربەخۆیی “ دیمانەیەک سەبارەت بە
  3ژی بزوتنەوەکە  لێلەگەڵ وتەب“ کوردستان

 

 یژمارهوته

لە لوبنان لە ماوەی تەنها یەک مانگدا نۆ ژن لە الیەن 
 مێردەکانیانەوە کوژراون !

 کوشتنی ژنان لە لوبنان لە الیەن مێردەکانیانەوە! 

 5ل 

هێرشی سەر عەفرین و کەرکوک، لە کام 
 8 هەلومەرج و کام سیاسەت لەپشتیانەوە؟ ل

  6هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان! ل

بۆچی دەسەاڵتداران گوێ لەدەنگی ...لەگۆشەیەکی ترەوە
ەزایەتی مامۆستایان ناگرن؟ ئەرێ بەپشت بەستن بە ناسنامەی ڕنا

 ئایینی دیموکراسی بەدی دێت؟ 
  01ل

"بزوتنەوەی ئازادی و سەربەخۆیی کوردستان"   ٢١٧٢-٢-٣رۆژی 
وەکو بزوتنەوەیەکی نوێ دامەزراندنی خۆی ڕاگەیاند... دەقی 

 بخوێننەوە...  ٢ڕاگەیاندنی ئەو بزوتنەوەیە لە الپەرە 

 ەتییژنان و ئاسەوارەکانی مەودای چینا
  4ل

 کۆتایهێنان بەشەڕلەشارى عەفرین تێکۆشانى هاوبەشى دەوێ
 9ل 

 خوێنەرانی ئازیزی بۆپێشەوە
ی بۆپێشەوە ٢٢ئەم مانگە، پاشکۆیەکی تایبەتی ژمارە  ٢١

کتێبی “ باڵودەبێتەوە، کە تایبەتە بە باسێک لە ژێر ناونیشانی
 ” !)مەلەکردن بەپێچەوانەی شەپۆل(و چەند سەرنجێک
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 دەداتەوە.
شوباتدا، دەسەاڵتی ڕۆچوو لە تااڵنی و نابەرابەی و  ٧١بەسەر  ١دوای 

سەرکوت و خۆشخزمەت بە واڵتانی ناوچەکە، لەو راستیە تێناگات، کە 
مەیدانەکانی ئازادی تینووی سێاڵوی جەماوەرێن، تینوی هاوارو بڵندگۆی 
گەروەکانی نان و ئازادی و بەرابەری و دەسەاڵتی پشتبەستوی پڕ شکۆی 
جەماوەرین. خواستی کرێکاران و خەڵکی زەحمەتکێش، الوان و ژنان و 

 .  ١١٧٧ئازادیخوازی... ئێستا زۆر گەورەتر لەهی ساڵی 
خرۆشان و هاتنە سەرشەقامی حەوت ساڵ لەوەپێش، و کاردانەوەی 
دەسەاڵت و مامەڵەی ئۆپۆزیسیۆنە دەستەمۆکراوەکەی دەشی ئێستا هێندە 
پڕ ئەزموون بێت کە کرێکاران و زەحمەتکێشانی بەو ئاکامە گەیاندبێت، کە 
بۆ دوبارە هاتنەوە مەیدان، سەربەخۆیی چینایەتی، ڕێکخرابوونی شوێنی 
کار و ژیان و هەڵبژاردنی نوێنەرانی راستەقێنەی خۆیان، هێنانە مەیدانی 
داخوازیەکانیان و ناچارکردنی دەسەاڵت بە ملدان لەبەرامبەر ریزی 

 .رێکخراو و یەکپارچەو سەربەخۆدا، چەندە پێویست و ژیارییە
هاتنە مەیدان لە پێناو خواستە پایماڵکراوەکان، بۆ سەرکەوتن و گۆڕینی 
هاوسەنگی هێز لەبەرامبەر دەسەاڵت و چاوچنۆکی سەرمایەدا بە سودی 
جەماوەری خوازیاری نان و ئازادی و گێرانەوەی شکۆی و ئیرادەی 
ئینسانیدا پێویستیەکە دواخستن هەڵناگرێت.. کۆبونەوەو رێکخراوبوونی 
کرێکاران و راگرتنی کارگەکانی بەرهەمهێنان و راگرتنی جوڵەی کۆمەڵگە، 
ئەو ریگایەیە کە دەتوانێت تەلیسمی سەرکوت و زۆرداری دەسەاڵت 
 برمێنێت، ماهیەتی راستەقینەی ئۆپۆزیسیۆنی ئەزموونکراو، بخاتە روو. 

ئەوەی کە دەتوانێت مەیدانەکانی ئازادی بکاتەوە بە نمایشی توانایی واقعی 
شەقام، هاتنەمەیدانی ریزی کرێکارانی رێکخراو سەربەخۆییە لە شوێنی کار 

 .و راگرتنی چەرخەکانی بەرهەمهینانە
ئێمە کۆبونەوەی مەیدانە ئازادییەکانمان بینی، راوەستاوی چەند مانگەی 
ئەم گۆرەپانانەمان ئەزموون کرد، بەاڵم چونکە کرێکارانی کارگەکانی 
بەرهەمهێنان، بیناسازی، هاتوچۆ، شارەوانی، گەیاندن...بە راگرتنی 
کارەکانیان و دەستدانە مانگرتن و خۆپیشاندان و بەهۆی نارێکخراویەوە، 
بەکردەوە بەمەیدانەکانی ئازادییەوە، پەیوەست نەبوون... دەسەاڵت لە 
ناوچەی سەوزو نیلی توانی لە رێگای زۆرو سەرکوتەکەی مەیدانەکانی 
ئازادی چۆڵ بکات و لە زونی زەردو ژێر سایەی پارتیشدا مەیدانەکانی 
ئازادی لە چاوەروانی بانگەشەی نان و ئازادی و بەرابەری و دەسەاڵتی 

 .رەوادا، تەنها بمێننەوە
شوباتدا، هێشتا کۆمەڵگە لە کواڵندایە،  ٧١ئێستا دوای حەوت ساڵ بەسەر 

و هیچ کام لەخواستەکانی خەڵکی شەقام گرتوو نەک جێبەجێنەکراون، 
بەڵکو تاوانباران و بکوژانی خۆپیشاندانەکانیش دەستگیر نەکراون، 

  ١١٧٧ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازیش دوای ئەوەی سەرەتا خۆپیشاندانی ساڵی 
و هاتنە مەیدانی جەماوەری تورەی بە "ئاژاوەچی" ناوزدەکرد، پاشان بۆ 
بەهرەبەرداری و کردنی بەدەستمایەی بەدیهێنانی خواستی حزبی و پۆستی 
سیادی و بوجە، بوونە هاوبەشی دەسەاڵتی گەندەڵ و تااڵنچی دەسەاڵت و 
لە حکومەتی بنکەفراواندا ئیمتیحانی خۆیان دا و شکستی خۆیان چ لە 

 ئۆپۆزیسیۆن بوون چ لە بەشداری لەدەسەاڵتدا، نیشاندا.
لەئیستادا و لە دۆخێکی تەواو تازەدا، کە خواستەکانی خەڵکی کوردستان 
زیادیان کردووە، سەرکوت و تااڵنی و دزی و گەندەڵی...پشوی نییە. 
برسێتی و گرانی و بێمافی، بێداد دەکات. دەسەاڵت میلیشیایی و حزبی 
شکستی خۆی لەهەموو زەمینەیەکدا نیشانداوە، یاسا لەهیچ ئاستێكدا رێز 
لێگیراو سەربەخۆ و بێالیەن و بەرابەر نییە. شکۆو ئیرادەی خەڵکی لە 
بەرێوەبردن و دەسەاڵتدارێتیدا، جێگایەکی نییە. ئۆپۆزیسیۆن ماهیەتە واقعی 
و کارنامەو ناکۆکیەکەی لەگەڵ خواستەکانی خەڵکی کوردستان، 
دەرکەوتووە... پێداویستی خۆ رێکخراوکردن و کۆبونەوە لەدەوری ئاسۆی 
رزگاری و بەرابەری و دەسەاڵتی پشت بەستوی جەماوەریدا، لە 
زەمینەیەکی باشتر بەهرەمەندە، نابێ ئەم ژینگەو زەمینەیە خاڵی بمێنێتەوە، 

شوباتدا، پیویستە رێکخراوترو بەئاسۆی رۆشنتر و   ٧١لە پیشوازی 
سەراسەری ترەوە، ئامادەکاری بۆ راسان و شۆرش بکرێت. کارگەکانی 
کارو بەرهەمهێنان، مەیدانەکانی ئازادی و گۆرەپانەکانی گەڕەك، لە 
پێشوازی کۆتاییهینان بەو هەلومەرجە نابەرابەرو زاڵمانەیدا، پیویستە لە 

شوبات بەدی  ٧١ئامادەباشی بەردەوامدا بن... تا رۆژێک دێت، خواستەکانی 
شوبات و رۆژانی دواتر و خۆپیشاندانەکانی پار،  ٧١دێت و تاوانکارانی 

لەالیەن دادگای جەماوەری سەرکەوتووەو بە سزای یاسایی و عادالنە، 
 دەدرێن... 

 ١١٧٢ناوەراستی شوباتی 

 درێژەیوتەیژمارە...
بەیانی لیژنەی ئامادەکاری بزوتنەوەی ئازادی و 

 سەربەخویی کوردستان

 خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان !
 

ئێمه وەک بەشێک له هاواڵتیانی کۆمەڵگای کوردستان هەستاوین به ئامادەکاری سیاسی و عەمەلی بزوتنەوەیه ک  بۆ 
ئازادی و سەربەخۆیی کوردستان. ئامانجی ئەم بزوتنەوەیە که دەبێ به بەشداری هەرچی زۆرتری کۆمەاڵنی خەڵکی 
کوردستان وەڕێ بکەوێیت، کۆتایی هێنانە به هەلومەرجێك که هەر ئێستا و دوارۆژێکی نادیار و ره شی تیدا ده 

 بینریت.
کرێکاران، مامۆستایان، فەرمانبەران، الوان، ژنانی ستەمدیدەی کوردستان و  اوئێمه لە ئازادیخوازان و دڵسۆزانی ن

پێشمەرگە که رۆڵەی خەڵکن، داوا دەکەین لە دامەزراندنی بزوتنەوەی خۆیاندا بەشداری بکەن و بیکەن به 
 بزوتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی بەرین بۆ دیاریکردنی چارەنووسی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتیان. 

ئیمه  داوا له کۆڕو کۆمەڵ و گروپە سیاسی و خۆبەخشەکان دەکەین، کە هەر کەسەو دڵ بەکاری تایبەتی خۆی 
خۆش نەکات و هەمووهێز و توانایان بخەنەگەڕ بۆ دامەزراندنی بزوتنەوەیەکی سەراسەری و کۆمەاڵیەتی  بۆ 
رزگارکردنی کۆمەڵگای کوردستان لەو نەهامەتیەی کە ئەحزابی ناسیۆنالیستی و مەزهەبی لە بەغداوە تا هەولێر و 
سلێمانی بەسەر خەڵکیاندا هێناوە. هەڵسوڕاوانێك کە هەستاوین بە ئامادەکاری ئەم بزوتنەوەیە هیچ بەرژەوەندیەکی 
جیاوازمان لە بەرژەوەندی خەڵکی زەحمەتکێشی کوردستان نیەو بەمەبەستی ئاگاداری و هوشیاری کۆمەڵگا 

 جیاوازیەکانی خۆی بەم جۆرە رادەگەیەنێت:
 

شێوەی حکومەتێك کە ئێمە خەباتی بۆ دەکەین دروستکردنی لیست بۆ هەڵبژاردن و پەرلەمان نیە.  -٧
پەرلەمانێك تەنانەت ئەگەر چەند نوێنەری راستەقینەی خەڵکیشی تێدابێت، بەاڵم هەر لە رۆژی یەکەمی دەست 
بەکاربونیەوە دەبێتە دامەزراوەیەکی سەروو خەڵكی و جیا لەوان. خەڵکیش بۆیان نیە یاساو بڕیارە دژە 
مرۆییەکانی رەت بکەنەوە. دەبێ راوەستن هەتا چوار ساڵی ماوەی هەر پەرلەمانێك تەواو دەبێت تا 
دیسانەوە کەسانێکی تر هەڵدەبژێردرێن  بۆ دەورەیەکی دیکەی پەرلەمان و دیسانەوە خەڵك بڕیارو 

 دەسەاڵتی  خۆیان بدەنە دەست چەند کەسێک بەناوی نوێنەرانی پەرلەمانەوە.
لەجێگای ئه مه، ئێمە  بۆ حکومەتێك تێدەکۆشین لەسەر بنەمای بەشداری راستەوخۆی خەڵك لە  

ناوەندەکانی کارو شوێنی ژیانی کرێکاران و کارمەندان و سەرجەم جەماوەری خەڵك، بە دامەزراندنی شورا 
و ئەنجومەنی خەڵک و کۆمیتەی خاوەن دەسەاڵت و نوێنەرانی راستەقینە و هەڵبژێردراوی خەڵکی لە گەڕەك 

 و نوێنەرانی توێژە جۆراوجۆرەکان، لە شارو شارۆچکەکان.
ئێمە هەرجۆرە دەسەاڵتێك لەسەر بنەمای نەتەوەیی و مەزهەبی رەت دەکەینەوە. نەتەوەپەرستی و   -١

مەزهەب ئامرازی دەستی دەسەاڵتدارانن بۆ جیاوازی و ناکۆکی خستنە نێو ریزەکانی خەڵكەوە. خەڵك 
بەسەر کوردو عەرەب و تورکمان و یەزیدی و سونەو شێعەو مەسیحی و...تاد. دابەش دەکات. ئێمە بۆ 
کۆمەڵگایەك تێدەکۆشین کە هەموو دانیشتوان و هاواڵتیان مافی یەکسانیان هەبێت. هەرجۆرە جیاکاریەك 

 لەسەر بنەمای نەتەوەو دین و جنس لە کۆمەڵگادا قەدەغە بێت.
ئێمە هەرجۆرە بەستنەوەیەکی زۆرەملێی کوردستان بە عێراقەوە رەت دەکەینەوە. خوازیاری ئەوەین  -٣

حکومەتی ناوەندی عێراق دەست لە هەڕەشە و لەشکرکێشی هەڵبگرێت و مافی دەنگدانی خەڵکی کوردستان 
بۆ جیابونەوە بەرەسمی بناسێت، لەشارو ناوچە کێشە لەسەرەکان ریفراندۆمێکی جیاواز بەڕێوەبچێت بۆ 
 دیاریکردنی چارەنوسی خۆیان کەئایا لەچوارچێوەی عێراقدا دەمێننەوە یان بە کوردستانەوە پەیوەست دەبن.

ئێمە هەرجۆرە یاسایەك لەسەر بنەمای پاراستنی بەرژەوەندی چینە داراکان دابنرێت یاخود لەسەر  -٤
بنەمای دینی و بۆ جیاکاری جنسی و ستەم لەدژی ژنان بێت، رەت دەکەینەوە. لە کۆمەڵگای کوردستانی 

 ئازاددا ژن و پیاو مافی یەکسانی هەمەالیەنیان هەیە. 
ئێمە کەڵەکەبوونی داراییەکانی کۆمەڵگا لەدەست و گیرفانی چەند حزبێکی دەسەاڵتدار رەت دەکەینەوە و  -٥

خوازیاری گەڕانەوەی هەموو سەرچاوە داراییەکانین بۆ خەڵك و دەسەاڵتدارێتی خەڵك. لە کوردستانی ئازاد 
 ئەگەر نان و خۆشگوزەرانی هەیە بۆ هەموو کەسێكەو ئەگەر نیە بۆ هیچ کەس نیە.

ئێمە هەرجۆرە دیاردەیەکی چەکداری و میلیشیای حزبی رەت دەکەینەوە و خوازیاری هەڵوەشانەوەیانین.  -١
لە کوردستانی ئازاد دا کە ئازادی بێ کۆت و بەندی سیاسی بۆ هەموان دەستەبەرە، هەر حزب و گروپێك 
دەتوانێ خەباتی سیاسی و مەدەنی خۆی بکات و ملکەچی یاساو بڕیارەکانی دەسەاڵتدارێتی خەڵك بێت، 

 کەیەکێك لەو بڕیارانە مافی چەکداربوونی گشتیە. 
 

"لیژنەی ئامادەکاری بزوتنەوەی ئازادی و سەربەخۆیی کوردستان" له ئیمڕۆوه پالتفۆرمی سیاسی پێشنیارکراو 
دەخاتە بەردەست هەموو هەڵسوڕاوانی سیاسی و مەدەنی و کرێکاری و رۆشنبیران و هەموو ژنان و پیاوان و الوان 
و جەماوەری کوردستان. هەوڵی کۆکردنەوەی هەمو ئەو کەس و کۆڕو کۆمەڵ و دامەزراوە سیاسی و کۆمەاڵیەتیانە 
دەدات کە الیەنگری ئەم نەخشە و سیاسەتەن. لە داهاتووی نزیکیشدا یەکەمین کۆنفرانسی بەشداربووان بەمەبەستی 

 دامەزراندنی ئەم بزوتنەوەیە لەالیەن خودی بەشداربوانەوە، دەبەستێ.
 

 بژی ئازادی
 بژی ئیرادەی جەماوەری خەڵك بۆ دیاریکردنی دەسەاڵتی خۆی!
 لیژنەی ئاماده کاری بزوتنەوه ی ئازادی و سەر بەخۆیی کوردستان!

 
  ١١٧٢کانونی دووەمی 



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 15/2/2018(  22ژمارە )

چۆنیەتی پێکهاتنی دیمانە لەگەڵ محسین کەریم، قسەکەری بزوتنەوەی ئازادی و سەربەخۆیی سەبارەت بە
 بزوتنەوەکەو الیەنەکانی پێکهێنەر و ئامانجەکانی و شێوازی کاری..  

بۆپێشەوە: بزوتنەوەی ئازادی و سەربەخۆیی، 
چییە؟ ئایا حزب و رێکخراوەی سیاسییە، یان 
 ریکخراوەی جەماوەری و هاوپەیمانیەتییە؟

 -بزوتنەوەیەکی سیاسی  موحسین کەریم:
کۆمەاڵیەتیە. حزبی سیاسی نیە،  -جەماوەری

چونکە خاوەنی ئایدیۆلۆژیایەکی تایبەت نیە. 
رێکخراوێکی جەماوەریش نیە کە تەنها بۆ 
داواکاری و چاکسازی تێبکۆشێت. 
بزوتەوەیەکی سیاسی بەدیلە بەرامبەر بە 
هەموو بەدیل و هاوپەیمانی و رێگاچارەکانی 
تائیستاو رێگاچارەکانی چینە داراو 
دەوڵەمەندەکانی کوردستان. هاوپەیمانی 
سیاسی و بەرەی ئەحزاب نیە. بەڵکو 
سەکۆیەکی سیاسی رێکخراوەییە بۆ هەموو 
ئەو کەس و هەڵسوڕاو و گروپانەی کە 
هاوبەشن لەگەڵ ئامانجەکانی بزوتنەوەکەدا و 
لەناو بزوتنەوەکەدا بۆ ئەو ئامانجانە 

 تێدەکۆشن.
بۆپیشەوە: ئامانج لە پێکهاتنی چییە؟ دەیەوێ  

چی بکات؟ الیەنە پیکهێنەرەکانی کامانەن؟ ئایا 
حزب و الیەنی سیاسی و یان جەماوەری 

 دەتوانن بە بزوتنەوەکەوە، پەیوەست بن؟
لەهەلومەرجی سیاسی  موحسین کەریم:

ئیستای کوردستاندا بۆشاییەکی سیاسی و 
دەسەاڵت دروست بووە. دەسەاڵتی میلیشیایی 
کوردستان لەهەموو بەرگەکانی داماڵراوە. 
حکومەت و پەرلەمان کە دوو سەرپۆش بوون 
بۆ ئەم دەسەاڵتە میلیشیاییە نەماون! هێزە 
پێکهنەرەکانی حکومەت و پەرلەمان لەهەموو 
کاتێك زیاتر ناتەبا و پەرش و باڵون. خودی 
دوو هێزی سەرەکی میلیشیایی خاوەنی 
حکومەت و پەرلەمان لەناو خۆیاندا و بگرە 
لەناو ریزەکانی حزبەکانی خۆشیاندا گرفت و 
کێشەی جدییان هەیە. لەبەرامبەر حکومەتی 
ناوەندیدا بێدەسەاڵت و ملکەچ و لەبەرامبەر 
پێداویستیەکانی ژیانی رۆژانەو خزمەتگوزارییە 
سەرەتایی و گشتیەکانی خەڵکیشدا بێوەاڵمن! 
کۆتاییهێنان بەم بارودۆخە تاریکە پێویستی بە 
وەاڵمی سیاسی جیاوازە لەوانەی تا ئیستا 
هەبوون. ئامانجی بزوتنەوەکە ئەوەیە کە 
بەدیلێکی سیاسی تازە بخاتە بەردەم کۆمەڵگە 
کە لەم تاریکیە دەربازی بکات. ئەویش لەڕیگای 
بەشداری راستەوخۆی خەڵك لە سیاسەت و لە 
بەڕێوەبردنی کاروباری ژیانی سیاسی و 

 ئابوری و کۆمەاڵیەتی خۆیاندا. 
خۆیی کوردستان،  ربه ی ئازادی و سه وه بزوتنه
نی، سیاسی،  ده ڵسوڕاوانێکی کرێکاری، مه هه له

ک،  ره ر ئاستی گه سه له ڕۆشنبیری.. که
ر  سه یا له کانی کار، زانکۆکان و.. وه نده ناوه

سوڕێن.. پێکدێت.  ڵده کان هه ئاستی شاره
تی  اڵیه یی و کۆمه ی ڕێکخراوه پێکهاته
خۆیی کوردستان"  ربه ی ئازادی و سه وه "بزوتنه

موو شوراو  ئۆرگانە جەماوەریەکانە، هه
ر  کان و هه ک، لیژنه ڕه کانی گه کۆمیته

کی تری کرێکاری، ژنان،  یه ڕێکخراوه
نشینان، خوێندکاران،  ران، خانه رمانبه فه

و  رستیاران، نوخبه مامۆستایان، پزیشک و په
  گرێته خۆ، ده ربه لی  ڕۆشنبیرانی سه کۆڕوکۆمه
 خۆی.  

هەر الیەنێک و هەر حزبێکی سیاسی ئەگەر 
بڕوایان بە بنەماکانی کارو ئامانجی ئەم 
بزوتنەوەیە هەبێ دەتوانن پشتیوانی بکەن و 
هانی ئەندام و دۆستانی خۆیان بدەن 

 بۆکارکردن لەناو بزوتنەوەکەدا.
بۆپیشەوە: بۆ هەر ئازادی و سەربەخۆیی؟ 
مەگەر پرسی نان بەهەمان ئەندازەی ئازادی و 
سەربەخۆیی گرنگ نییە؟ ئایا باشتر نەبوو 
ناوی بزوتنەوەی " نان، ئازادی، سەربەخۆیی" 

 بوایە؟
بزوتنەوەی ئازادی و  موحسین کەریم:

سەربەخۆیی کوردستان بزوتنەوەیەکی 
سیاسییە، بزوتنەوەیەك نیە کە بۆ داواکاری و 
چاکسازی بێت. بەرزکردنەوەی پرسی ئازادی 
و سەربەخۆیی داواکاریەکانی بزوتنەوەکە نین، 
بەڵکو ئامانجی بزوتنەوەکەن؛ واتە داواکاری 
نین کە بزوتنەوەکە بەرووی الیەنێکی 
دیاریکراو یان دەسەاڵتێکی دیاریکراودا 
بەرزیان بکاتەوەو فشار بهێنێ بۆ 
جێبەجێکردنیان. مەسەلەکە ختسەڕووی بەدیلی 
سیاسی و پرسی دەسەاڵت و شێوازی 
دەسەاڵتدارێتیە. ئێمە مەسەلەی سەربەخۆیی 
بەرزدەکەینەوە، چونکە پێمانوایە کوردستانی 
عێراق هیچ رێگایەکی سیاسی لەبەردەمدا 
نەماوە لە ئێستادا بێجگە لە سەربەخۆیی و 
دروستکردنی دەوڵەتی سەربەخۆ. دەوڵەتی 

ی ئۆکتۆبەرداو دواتریش ئەوەی  ٧١عێراق لە 
نیشان داوە کە ئامادە نییە هاواڵتیانی 
کوردستان وەکو هاواڵتی یەکسان قبوڵ بکات، 
بەڵکو وەکو کەمایەتیەکی نەتەوەیی خاوەن 

پلەیەکی خوارتر لە نەتەوەی سەرەکی 
)نەتەوەی عەرەب( تەماشای دەکات.  بێجگە 
لەوە، زۆرینەی خەڵکی کوردستان لە 

دا دەنگی بە جیابونەوە و ١١٧١ریفراندۆمی 
سەربەخۆیی داوە. ئەم بڕیارە بڕیارێکی 
شەرعیەو دەبێ جێبەجێ بکرێ. دژایەتیکردنی 
دەوڵەتی ناوەندی بۆ ئەم بڕیارەی خەڵك 
سەدجار ئەو راستیە دەسەلمێنێتەوە کە خەڵکی 
کوردستان ناتوانن لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی 

 -مەزهەبی -عێراقدا، کە دەوڵەتێکی ئیسالمی
نەتەوە پەرستی عروبیە، بژین. تەنانەت ئەگەر 
کێشەی دەسەاڵت و خەڵك لە هەرێمی 
کوردستان بەقازانجی خەڵك یەکالبێتەوە، 
دیسانەوە مەسەلەی پەیوەندی سیاسی و 
یاسایی نیوان کوردستان و حکومەتی ناوەندی 
و عێراق کێشەو پرسێکی سەرەکی سیاسی 

 دەبێت کە دەبێ وەاڵم وەربگرێتەوە. 
مەسەلەی ئازادیش، دیسان ئامانجێکی دیکەی 
بزوتنەوەیەکە. بزوتنەوەکە خەبات دەکات بۆ 
ئەوەی دەسەاڵتی سیاسی کوردستان 
دەسەاڵتێکی ئازاد بێت. دەسەاڵتێك بێت کە 
لەسەر بنەمای بەشداری ئازادانەو راستەوخۆی 
جەماوەری خەڵك لە کاروباری سیاسی و 
ئابوری و کۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری و .. تاد. 
دابمەزرێت. هاواڵتی ئازاد لە کۆتوپێوەندی 
ئایدیۆلۆژی و دینی و مەزهەبی و نەتەوەیی و 

پیاوساالری و کۆنەپەرستی خۆی چارەنوسی 
سیاسی و ئابوری خۆی بەدەستەوە بگرێ. 
خۆیان خەستەخانەو شارەوانیەکان و کارەباو 
ئاو و ئاوەرۆ وجادەو بان و زانکۆ و 
خوێندنگاکان و دامەزراوەکان بەڕێوەبەرن. 
خۆیان نان و مووچەو بژیوی خۆیان دابین 
بکەن لەرێگای کۆنترۆڵکردنی داهات و خەرجی 
گشتیەوە. خۆیان چاودێری سەرچاوە 
ئابوریەکان بکەن وتاد.... هەڵبەتە ئێمە پێمانوایە 
کە لەچوارچێوەی ئەم هەلومەرجە سیاسیەو 
ئەم دەسەاڵتەی ئیستاو سەرجەم بەدیلەکانی 
بۆرژوازیدا بە هەموو رەنگەکانیەوە ئیمکانی 
ئەوە نییە کە نان وبژێوی خەڵکی کرێکارو 
زەحمەتکێش و توێژە بەشخوراو و 
کەمدەرامەتەکانی کوردستان دەستبەرو 
فەراهەم بکرێ، بەڵکو رەوەندی بێمافکردن و 
برسیکردن و هەژارکردنی خەڵك 
بەرەوسەرەوە دەچێت. لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە 
پشتیوانی هەر هەوڵ و جموجوڵیك دەکەین و 

چاالکانە تێدا بەشدار دەبین، کە بیەوێ نانێك 
بۆسەر سفرەی ئەو خەڵکە زەحمەتکێش و 

 کەمدەرامەتە زیاد بکات.
بۆپیشەوە: چۆن و بە چ شیوازیک دەتانەوێت، 
ئامانجەکانتان بەدی بێنن؟ وەسیلەکانی 

 کامانەن؟
لەناوخۆی کوردستاندا پشت  موحسین کەریم:

ی  شێوه ڵک به دەبەستین بە ڕێکخستنی خه
رخستنی  گه یدان و وه مه جۆراوجۆر، بە هێنانه
کان  ریه ماوه جه  داهێنانه فراوانترین ئاست له

اڵتدارێتی  سه رهێنانی ده ده  وه کرده بەئاقاری به
ری. هەوڵ دەدەین کەسان و  ماوه جه

هەڵسوڕاوانی خۆبەخش لەناوخۆی کوردستاندا 
بۆکارکردن لەگەڵ بزوتنەوەکەدا پەیدا بکەین. 
لیژنەکانی بزوتنەوەکە لە هەموو شارو 
شارۆچکەیەك، لەهەموو کارگاو دامەرزاوەو 
زانکۆ و فەرمانگەو گەڕەكێکدا دروست بکەین. 
لەناو الوان و ژنان و توێژە زەحمەتکێشەکاندا 
لیژنەکانی هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەکە پێکبێن و 
دەست بەکاربن بۆ باڵوکردنەوەی میساق و 
بەرنامە و گەیاندننی پەیامە سیاسیەکانی 
بزوتنەوەکە بە خەڵك. خەڵک لەدەوری رێک 
بخەن. کۆمیتەو ئۆرگانەکانی بزوتنەوەکە 
لەهەموو شوێنێك دابمەزارێنن. لە دەرەوەی 
کوردستانیش هەوڵ دەدەین پشتیوانی 
جەماوەری ئازادیخواز بۆ بزوتنەوەکەو 
ئامانجەکانی رابکێشین. کارێکی دیکەمان 
کارکردنە لەگەڵ کوردستانیانی دانیشتوی 
واڵتانی دەرەوە بۆئەوەی پشتیوانی لە 

 بزووتنەوەکە بکەن و کاری لەگەڵ بکەن.
  

بۆپێشەوە: مۆڵەتی یاسایتان هەیە؟ دەتانەوێ 
 بەشداری لە هەڵبژاردنەکاندا بکەن؟

بڕوامان وایە کە دەسەاڵتێکی  موحسین کەریم:
واقعی و فیعلی لەکوردستاندا لەئارادا نییە تا 
ئێمەی داوای مۆڵەتی لێبکەین. خودی دەسەاڵتی 
کوردستان لەژێر پرسیاردایە و وەکو پێشتر 
باسم کرد هەڵوەشاوەتەوە. ئەوەی هەیە 
بەکردەوە دەسەاڵتێکی میلیشیاییە. لە بەرامبەر 
دەوڵەتی ناوەندیشدا لەقولۆق بوە و چارەنوسی 
رۆشن نیە! ئێستا حزبەکانی چینەداراو 
دەوڵەمەندەکانی کوردستان، دەسەاڵتدارو 
ئۆپۆزیسیۆن، دەیانەوێ دەسەاڵکەیان ساز 
بدەنەوەو خۆیان بۆ هەڵبژاردن و پەرلەمان 
ئامادەکەنەوە. دیار نیە کە ئەم پرۆسەیە چۆن 
دەبێ! ئێمەش دەمانەوێ دەسەاڵتی خەڵك لە 
خوارەوە رێك بخەین. بۆ ئێمە هەڵبژاردن و 
پەرلەمان کۆتایی هاتوە. لەرێگای هەڵبژاردن و 
پەرلەمانەوە ژیانی خەڵك ناگۆڕێ. گوزەرانیان 
باشتر نابێ. ئازادیەکانیان دەستەبەر نابێ. ئێمە 
دەمانەوێ کۆمەڵە یاسایەک جێبخەین کە 
لەسەر بنەمای بەرژەوەندی خەڵک و بە 
بڕیاری ئەوان پەسەند دەکرێ. ئەوان دەیانەوێ 
دەسەاڵت و یاسای خۆیان دەبمەزرێننەوەو 
ئێمەش دەمانەوێ دەسەاڵتی خەڵك و یاسای 
پێشڕەو مۆدێرن و یەکسانیخوازانە و 

 ئازادیخوازانە دابمەزرێنین.  
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 ەتییژنان و ئاسەوارەکانی مەودای چینا

  نووسینی:هەتاوعەبدواڵهی 

کوێرەوەریەکانی   کێک له روا یه ژاری هه هه 
ڵی  گه س له میلیونها که  ، که ییه نووکه دنیای هه

دا، ژنان قوربانیانی  م نێوه ن و له خه و یه سته ده
ژمار دێن.  ئه  جیهان به  ژاری له کی هه ره سه
جیهان،   می زانیاری له هۆی که  ند به ر چه هه

و  ژار له ی بارودۆخی ژنانی هه وه لێکدانه
و  ر ئه اڵم هه و نامومکین، به  مه سته کان ئه والته

باڵو   ش که سکانه رته م و به که  زانیارییه
تاڵ و   و ڕاستیه ری ئه رخه ده  وه بنه ده
  وام له رده ژنان به  وه داخه  به  ن که ره ژێنه هه

 .قوربانی  بنه و ده  وه وسێنه چه پیاوان زیاتر ده
ی بێکاری،  بوونی کار، بیمه هۆی نه  ژنان به

  ژاری له ڵ هه گه تی و هتد.. له الیه دابینی کۆمه
نالێنن. ژنان  ن و ده خه ویه سته ر ده ده به ڕاده

یەدا  بار و ناعاداڵنه ناله  و بارودۆخه ناچارن له
ک  و یه خ و  م بایه رزان، که مل بۆ کاری هه

وتنێکی کاری  بێ هیچ پێشکه  جۆر به
سکورتی و نەداری،  ژاری و ده هه رابکێشن. 

ژنانی ناو ماڵ و ژنانی   کی زۆر له یه رێژه
رۆکی  اڵم ناوه ، به وه گرێته ده  ماڵه شتی بنه رپه سه
زیاتر ژنانی   و رێژه له  که  ژاری پرسێکه هه

  نیا له ژاری ژنان ته . هه کردووه ی خۆی  گیرۆده
ڵکو  ، به وه ژاری ئابووریدا سنووردار نابێته هه
بواری هزری و   ژاری کلتووری له هه
  ڕاستیدا له  له  گرێ، که خۆ ده  ش له ندێشه ئه
یی و توند و تیژی  سته ڵ ژێرده گه  ندی له یوه په

ری  وان کاریگه ئه دژی   اڵواردن به و هه
 .نێ وخۆ داده راسته
  اڵواردنه و هه ر ئه هه  وه کی دیکه الیه له
،  کانه موو بواره هه  له ژاری  ری هه پێده ره په

  باری پشتیوانیه بارودۆخی ناله  وه رای ئه ره سه
ژنان و   کان له تگوزاریه تی و خزمه اڵیه کۆمه

هۆی   بنه ده  کان، که اڵواردن ئامێزه یاسا هه
  بواری ئابووری پێویستیان به  ی ژنان له وه ئه

بۆ   بن، هۆکارێکه ست نه ربه بێ و سه پیاوان هه
تر  کی ژنانه سیمایه  ر رۆژه ژاری هه هه ی  وه ئه
 .بگرێ   وه خۆیه  به
هۆی   ز بۆته گه ژاری و ره ندیی نێوان هه یوه په
.  ئاراوه  ( بێته ژاری ژنانه ی )هه ی بیرۆکه وه ئه

شتی  ر رپه ی ژنانی سه زیاد بوونی رێژه
کی  یه شێوه  به  که  یه و ڕاستیه ئه   ماڵه بنه

کانی ئابووری،  بواره  سیستماتیک ژنان له
ژارترن، خۆی  پیاوان هه  تی له اڵیه کۆمه
.  یه م روانگه ر باسی ئه به  ک بۆ هاتنه یه ڵگه به

  ن که ده کان نیشان ده وه و لێکدانه  وه لێکۆڵینه
پیاوانی   له  ماڵه شتی بنه ر رپه ژنانی سه

  وه رای ئه ره ژراترن. سه هه  ماڵه شتی بنه ر رپه سه
ڵگەکان ژنان  موو کۆمه ناو هه  توانین بڵێین له ده
بواری گرینگی پێدانی ئابووری   له
 دواوەترن.  پیاوان له  له  وه تگوزاریه خزمه و 
کو  ریتی مێژوویی کاری ناو ماڵ وه پێی نه  به
  ستۆی ژنان، به ئه  ویته که کی ده ره رکی سه ئه
کاری ناو ماڵ   ی که وه رنجدان به سه
ندامانی  ئه  تی و ئاگاداریی له رپرسیاریه به
کۆسپ بۆ   بێته گرێ، ده خۆ ده  له  ش ماڵه بنه
نیا  م ته رهه و به  فزوده رزشی ئه ئارای ئه  هاتنه
ڵ  گه بازاردا له  کاردێ و له  فکردن به سره بۆ مه
ک  وه  ر بۆیه ئاڵۆگۆڕی پێ ناکرێ، هه  پاره

یری  تی سه اڵیه کارێکی بێ پاداشتی کۆمه
داریش دا بەهای  رمایه نیزامی سه  کرێ. له ده

و    متره پیاوان که  ی ژنان له کاری کرێگرته
  ستۆ، به ئه  وتۆته رکی کاری ناوماڵیشیان که ئه

ختی  بێ سه ی ئابووری دا ده پڕۆسه  له راستی 
ناو   ن و له مول بکه حه م ته کار و حقوقی که

  ن که نجام بده ئه ست قده ماڵیش کاری بێ حه
ر  ر بۆ سه ده به راده  هۆی گوشاری له  بۆته

  و هۆکاره ر به دواتر هه  تکێش که حمه ژنانی زه
یان  سته تووشی گوشارو  رۆحی دەبن و  جه

  ژن و دژه  توشی نەخۆشی دێت، یاسا دژه
  داریش به رمایه کانی جیهانی سه کرێکاریه
 .دات ی پێده ره په  وه ئامانجه
کانی  رچاوه سه  ژنان زۆرتر له   بێ بڵێین که ده
رمایه  کوو، سه شن وه ژاری بێ به هێشتنی هه نه

یی ژنان  سته بۆ ژێرده  وه وی و میرات. ئه ، زه
و بێگومان    وه رێته گه ڵگەش ده ناو کۆمه  له

و  ڵگەدا و ئه ناو کۆمه  ی ژنان له و پێگه  جێگه
ی  وان گیرۆده تێیدان زۆرتر ئه  ی که بارودۆخه

 .کات سکورتی ده ژاری و ده هه
ئابووریی   له  اڵواردن گورز ری و هه رابه نابه

بۆ   که  دات و پێشێلکردنی مافی مرۆڤه جیهان ده
  یشتن به ست ڕاگه . ده ترسیداره ندروستی مه ته

پیاوان و   وتن، پێویستی به کانی پێشکه ئامانجه
کتر  شانی یه  شان به  که  یه ندروست هه ژنانی ته
رانی  رێبه  ی که و جۆره ر به هه ن.  کار بکه

وتنی  نن؛ پێشکه یه گه موو والتانی جیهان راده هه
  وتنی ژنان دایه. وی پێشکه گره  جیهان له

  
چاو پیاوان جێگاو رێگایەکی   ژنان له

بەرتەسکترو لەخوارتریان، بۆ فەرهەم کراوە، 
ی  سه ره ر که سه کە هیچ کۆنتڕۆڵێکیان له

ت و  مانه ، زه رمایه ، سه وانه مهێنان له رهه به
،  رده روه په  ستیان به و ده  ئیعتباری )ماڵی( نیه

ریی  زراندن و پارێزه لی دامه توانایی، هه
 .سیاسی و هتد پێویست و شیاو... راناگات

 
ژار  ی رابردوودا ژنانی هه یه ی دوو ده ماوه  له

  ژاری به تدا هه رواڵه  . له وه ره سه  یان چۆته رێژه
شتی  ر رپه رکی سه ی ئه و ژنانه نێو ئه  ت له تایبه

. بۆ  زۆر زیاتره   ر شانه سه مناڵی بچووکیان له
  ، چونکه توانای کاری زۆره  ژنێک که  نمونه
ی بدات  که خێوکردنی مناڵه تێچووی به  ناچاره
ج بێ  له ، فه وه بواری ماڵیه  له  یه هه  وه ری ئه گه ئه

هۆی  ر ناچار بێ به گه ئه  وه رای ئه ره و سه
نجام بدات،  کات ئه کاری نیوه   وه یه که مناڵه
دا  م بارودۆخه و له  وه بێته م ده ی که که تە رامه ده
چێ و  ناو ده  وتنێکی کاری له پێشکه  ر جۆره هه
ک مافی  ی وه ها قازانجی ئابووری دیکه روه هه
  گرن له ریده وه کرێکاران   نشینی، که خانه
بازاڕی کار   اڵواردن له ن. بوونی هه ده ست ده ده
م و  ستی که قده مانای حه  به
  یشتن به ست راگه ده  ژنان له بوونی  سک  رته به
 . تگوزارییه ی خزمه سه ره که

ژاری زیاتر  هه  ی که وه کانی تری ئه هۆکاره
، پرسی  گرتووه  خۆوه  ی به کی ژنانه سیمایه

  والتانی جیهانه  بارودۆخی یاسای ئیسالمی له
  ی که و ئامانجه و به  ژنانه  کی دژه یه شێوه  به  که

  پێویستیان به  وه بواری ئابووریه  ژنان له
 چێ. ده  ڕێوه پیاوان بێ به

 ... چاره ی رێگه وه و دۆزینه  ژاری ژنانه هه
  و له  وه گۆشت و پێسته  به  ژنانێک که
و سات   ژاری کردوه هه  ستیان به هه  وه ناخیانه
ن، ئیمکانی  خه و یه سته ڵی ده گه سات له  به
؛  وانه ی ژیان له رچاوه سه  یشتن به ست ڕاگه ده
و کاری بێ  و میراتیان نیه  رمایه وی، سه زه

ژمار  ئه  ک کار به وان وه حقوقی ناو ماڵ بۆ ئه
ڵ سیستمی  گه ندی له یوه په ت و له نایه

کانی بازاری کار بۆ  اڵواردنه پیاوساالری و هه
م  دا ناچارن ئه  و بارودۆخه وان، ژنان له ئه
 .ن مول بکه حه ته  اڵواردنانه هه
ئاگاداری پزشکی و   ک به ها هیچ گرینگیه روه هه

ست  کانیان نادرێ، و ده نیه پێداویستیه خواردمه
پێداویستی خوێندن و   یشتنی ژنان به راگه

  مه تی النی که الیه خزمەتگوزاری، دابینی کۆمه
ژاری  ڵ رۆژ زیاتر تامی هه و، رۆژ لەگه

وها بارودۆخێکدا  ئا  ژنان له  چێژن، بۆیه ده
بن و  کراو ده بوو نه ره ساری قه تووشی خه

کانیان  ژاری و کێشه هه  وان له زموونی ئه ئه
ژاری، زیانە  ک ژنێکی قوربانی هه وه
و  ر به گرێ. هه خۆ ده کانیش له تیه الیه کۆمه

دی  سه  له 07   زیاتر له  که  یه هۆکارانه
وام  رده به  ژنان پێ دێت، که  ژارانی جیهان له هه
بوونی پشتیوانی  و نه  ڵ بێ خوراکی گه له

کان و  زیه گه ره  اڵواردنه تی و هه اڵیه کۆمه
  ن و بوون به خه ویه سته ش بوون ده بێبه

 .جیهاندا  ژاری له قوربانیانی تاڵی هه
بۆ رزگارکردنی   هاتووه  وه کاتی ئه  ئێستاکه
ژاری و باقی  هه  تی له یه موو مرۆڤا هه
ر جیهان دا بزانین  سه  کانی حاکم به تیه داله ناعه
وتنی ئابووری و  پێشکه   پێویستیمان به  که
  وه و ئه  یه تی و بەرابەری ئابوری هه الیه کۆمه
مانی توندوتیژی و یەکسانی  نه نیا  ته

ری  مسۆگه هەمەالیەنەی ژنان لەگەڵ پیاوان، 
ژنان    لمێنین که بسه  و راستیه بێ ئه و ده کات  ده
تی ،  الیه واوی ئابووری، کۆمه مافی ته  له

م  ند بن و له مه هره کلتووری و سیاسی... به
تی بۆ ئازادی و  ره نگاوی بنه بێ هه دا ده  پێناوه

شی  ی ره دیارده  کان له موو ئینسانه رزگاری هه
 .ڵبگیردرێ ژاری هه هه
 

ڕەگ و ریشەی نایەکسانی و بێمافیەکانی ئەمڕۆی ژنان، ناگەڕێتەوە بۆ 
بیروباوەڕی کۆن و میراتی فکریی و کەلتوریی نیزام و کۆمەڵگە دێرین و 

لەناوچووەکان وپەیامبەران و دیانەتەکانی سەردەمی جاهیلیەت، بەڵکو 
 دەگەڕێتەوە بۆ کۆمەڵگەی سەرمایەداری و سەنعەتی و مۆدێرنی ئەمڕۆ

 مەنسوری حیکمەت
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بە کورتی: ڕەخنەو سکااڵ لە سەر توونودوتویوژی 
جوونووسووی و خووێووزانووی لە بەرامووبەر ژنووانوودا لە 
هەڵکشاندایە. چاالکوانانی لوبنانی بواری موافوی 
ژن ترسی ئەوەیان هەیە هەر کاتێوک کە ژنوان 
جورئەتی موقاوەمە بەدەست بێونون لەبەراموبەر 
مامەڵەی خراپی پیاواندا  ڕادەی توندوتیوژی لە 
بەرامبەر ژنانویوشودا بەرەو هەڵوکوشوانوی زیواتور 

 دەڕوات .

نەدا   ١١٧٢، ١١بەرەبەیووانووی جەنوویووووەری 
بەهوووڵەوان لە شووواری بەیوووروت لە الیەن 
موێوردەکەیەوە درایە بەر دەسوتوڕێوژی گوولولەو 
کوژرا. وە لە هەموان ڕۆژدا پویواوێوکوی تور لە 
بەشی خوارووی لوبنان  لە سەر دەمەقواڵویەک 
لەسەر شوشتنی چەند قواپوێوک ژنەکەی خوۆی 
دایە بەر چەقۆو کوشوتوی. وە لە دێسوەموبەری 

ی هەر ئەمساڵدا  ژنە دیبلۆماسی بەریتانوی  ٧١
لە واڵتووی لوووبوونووان بە نوواوی ڕەبووێووکووا دایووکووس 

 ئیغتیساب کراو دوایش کوشتیان.

چوواالکوووانووێووکووی بووواری ژنووان بە نوواوی مەیووا 
عەممارکە لەگەڵ چەند ژنوێوکوی توردا موۆمویوان 
داگووویووورسوووانووودبووووو لەبەردەم موووۆزەخوووانەی 
نویوشوتویوموانوی بەیوروتودا ، لە لوێودوانوێوکویودا بوۆ 
ئەلمۆنیتەر ڕایگەیاند کە لە ماوەی مانگێکودا نوۆ 
ژن بە دەسوووتوووی موووێوووردەکوووانووویوووان یووواخوووود 
دەسگیرانەکانیان لە لە لووبونوان کووژراون. ئەو 
دیوواردەیەش هەر لە دوای کوووشووتوونووی ژنە 

 دیبلۆماسە بەریتانیەکە زیادی کردووە.

هەروەها مەیا درێژەی بە قسەکانی داو وتی: " 
لە هەفتەی کۆتایی مانوگوی دێسوەموبەردا چووار 
ژن کوژران. وە لە هەمان ئەو شەوەی کە ئێمە 
موۆمووموان داگویوورسوانوودبووو بوۆ بواڵوکووردنەوەی 
وشویواری دەربوارەی تووونودوتویووژی لەبەرامووبەر 
ژناندا، خەبەرمان پێگەیی کە  ژنوێوک بە نواوی 
مەلەک میقداد لە الیەن موێوردەکەیەوە دراوەتە 
بەر چەقووۆو کوووژراوە. وە هەر لە دوای دو 
ڕۆژی تر ژنێکی تر خۆی کوشت لە بەرئەوەی 
هیچی تر نەیتوانیوە لە ژێور زوڵوم و سوتەموی 

 مێردەکەیدا ژیان بەسەر بەرێت"

دا ژنووێووک بە نوواوی  ١دیسووان لە جەنوویوووەری 
زەریفە لە الیەن مێردەکەیەوە بەردبواران کوراو 
کوژرا. الشەی زەریفە دوای پێنج  ڕۆژ کە لە 
کەنوواری دەریووایەک فوورێوودرابوووو لە بەشووی 
خوارووی لوبنان دۆزرایەوە. موێوردی زەریوفە 
دانی نا بە تاوانەکەیداو بەستیەوە بە کووشوتونوی 
لەسەر نامووس. دووبوارە لە ڕۆژی دوازدەی 
هەمان مانگدا الشەی ژنێک لە گەڵ مونوداڵەکەی 
دۆزرانەوەو هەردوکووویوووان بە هوووۆی لوووێووودان 

 لەسەریان مردبوون.

غيدا عناني بەڕێوەبەری ڕێوکوخوراوی"ابوعواد" کە 
ڕێکخراوێکی غەیرە حکومیە و داوای یەکسانوی 
نێوان  ژن و پیاو دەکات، لە لوێودوانوێوکویودا بوۆ 
ئەلوووومووووۆنوووویووووتەر وتووووی " لەبەرئەوەی کە 
سووەرژمووێووریەکووی نوویووشووتوویوومووانووی بوووونووی نوویەو 
ناتوانرێت بە دروستی چواودێوری توونودوتویوژی 
ناو خێزان بکرێت لە لوبنان بۆیە ناتوانین دڵنیوا 
بوویوون ئوواخووۆ توواوانەکووان لەو ڕووەوە ڕووی 

 لەسەرە یان نا؟"

غیدا دەڵێت: ئەوەی کە دەمانەوێت تەئکیدی لوێ 
بکەیەنەوە بریتیە لە بەرزکردنەوەی هوشویواری 

لە الی ژنووان کە هەر کوواتووێووک ڕوبەڕووی 
توندوتیژی بوونەوە لە ناو خێزانەکانیاندا خێورا 
دەرەوەی لوووێ ئووواگوووادار بوووکەنەوەو داوای 
هاوکاری بکەن. سوپاس بوۆ بوزوتونەوەو الیەن 
و کەسووە چوواالکەکووانووی نووێووو ئەو بوووارە کە 
 دەیانەوێت لەو بوارەدا ڕۆڵی کاریگەر ببینن.

لە الیەکی ترەوە جوان ئووگواسواپویوان وەزیوری 
کاروباری ژنان، لە لێدوانێکیدا بوۆ ئەلوموۆنویوتەر 
وتی :" پێوموان ڕاگەیەنوراوە لە الیەن کەسوانوی 
سەر بە ڕێکخراوە نا حکومیەکانەوە کە سوااڵنە  
لە لوووبوونووانوودا نووزیووکەی دوازدە ژن لە الیەن 

 مێردەکانیانەوە دەکوژرێن".

مەیا عەمماڕ دەڵێت:" ئەوە یەکەم جوار نویە کە 
بووۆ موواوەی دوو مووانووگووێووک هوویووچ کەیسووێووکووی 
توندوتیژیمان نیەو ئینجا لە پڕ لە ماوەی تەنهوا 
هەفتەیەکدا پێنوج کەیسوموان بوۆ پەیودا دەبوێوت. 
خەڵک ئێسوتوا دەبویونون کە بوارودۆخەکە تەواو 
گۆڕاوە. ئێستا وەک جاران ژنان چویوتور قەبووڵ 
ناکەن مامەڵەی خەراپویوان لەگەڵودا بوکورێوت لە 
الیەن پیاوانەوە. بۆیە لە ئەنجوامودا هەنودێوک لە 
پیاوان هەڵوێستی خراپیان دەبێت و بوۆ ئەوەی 
بوویووسووەلوومووێوونوون کە خوواوەنووی هووێووزن پەنووا بووۆ 

 توندوتیژی دەبەن لە بەرامبەر ژنان دا.

ژنووان لە لوووبوونووان پەنووا دەبەن بووۆ یەکەی 
نموونەیی چواودێوری کوۆمویوونویوتوی گشوتوی کە 
بەشێکە لە ڕێکوخوراوی "ابوعواد" .  ئەرکوی ئەو 
یەکەیە دابینکردنی شوێنێکی ئارام و ئەمینە بوۆ 
ژنانی بەشی باکوور، بیقاع، خوواروو، بەیوروت 
و هەروەها پارێزگواکوانوی چویوای لووبونوان. ئەو 
سووەنووتەرانە بە هوواوکوواری لە گەڵ وەزارەتووی 
کاروباری کۆمەاڵیەتی دامەزراون. غیدا عونوانوی 
بە پشت بەسوتون بە ژموارەی ئەو ژنوانەی کە 
پەنوووا بوووۆ ئەو سوووەنوووتەرانە دەبەن و لەوێ 
دەمێننەوە پێی وایە کە سروشتی توونودوتویوژی 

دا گوۆڕانوی  ١١٧١لەبەرامبەر ژناندا لە سواڵوی 
بەسەردا هاتووە. ئەو پێی وایە کە تونودوتویوژی 
سووێووکووسووی کە ئوواشووکوورا کووراوە زۆرتوورە لە 
تونودوتویوژی جەسوتەیویوو دەرونوی . هەروەهوا 
کوشتن بۆتە دیواردەیەکوی بواو بە بەراورد بە 
ساڵەکانی پێشوو. جێگەی وەبیرهێونوانەوەیە کە 
"پشگیری لوبنان" کە ڕێکخراوێوکوی کوۆمەڵوگەی 
مەدەنوویەو نووا حووکوووموویە لە گەڵ ڕێووکووخووراوی 
فێومویونویوسوتوی بەنواوی "بەسوە" نەخشوەیەکویوان 
ئووامووادە کووردووە توواکوووئووامووارێووک لە سووەر 
توندوتیژی لەبەرامبەر ژناندا  لە هەرسواڵوێوکودا 

دا ١١٧١نیشوان بودەن . بوۆ نومووونە لەسواڵوی 
دوازدە ژن کوژراون کە بە بەراورد بەسواڵوی 

پووێوونووج ژن زیوواتوور کوووژراون. زوربەی  ١١٧١
ژنەکانیوش لەسوەردەسوتوی موێورد، دەسوگویوران 

 یاخود دۆستەکانیانەوە کوژراون.

دەرکورا  ١٩٣دا یاسای ژمارە  ١١٧٤لە نیسانی 
بە مەبەسووتووی قسووە لەسووەر تووونوودوتوویوووژی 
ناوخێزان.  بەاڵم چەنود ڕێوکوخوراوێوک کەوتونە 
ڕەخنەگرتن لەو یاسایە بە دەلویولوی ئەوەی کە 
یاسایەکی ناتەواوە. لە هەمان کاتدا ڕێکوخوراوی 
مافی مڕۆڤی جیهانی هاتە سوەر خەت و وتوی 
ئەو یاسایە کەموو کووڕی تورسونواکوی توێودایەو 
دەبێت  لە الیەن پەڕلەمانەوە هەموار بکرێوتەوە 
تاکو بەتەواوی ژنوان بوپوارێوزێوت لە بەراموبەر 
توندوتیژی ناوخێزاندا. شایوانوی بواسوە کە ئەو 
یوواسووایە پووێوونوواسووەیەکووی زۆر بەرتەسووکووی بووۆ 
توونوودوتویووژی نوواوخوێووزان کووردووەو لە الیەکووی 
تریشەوە بە پوێوی ئەو یواسوایە ئویوغوتویو وابوی 
زەوجووی بە توواوان هەژمووار نوواکوورێووت ئەگەر 
توندوتیژی جەستەیی لەگەڵدا ئەنجام نەدرابێت. 
هەروەها بەدەستهێنانی فەرمانوی پواراسوتونویوش 

 کارێکی زۆر زەحمەتەو درێژە دەکێشێت.

بەپێی ڕاپۆرتەکانوی ئەم دوایویەی ڕێوکوخوراوی 
نوواحووکووومووی لەسووەر سوویووسووتەمووی دادوەری لە 

ژموارەی  ١٩٣لوبناندا لە دوای یاسوای ژموارە 
ژنانی کوژراو بە هۆی توندوتیوژی خوێوزانویەوە 
گەیشتۆتە چل ژن. هەروەها نزیکەی پێنج سەد 
فەرموانووی پوواراسوتوون دەرکووراوە بووۆ ژنووان.  بە 
بوووچوووونووی وەزیووری کوواروبوواری ژنووان ئەم 
ژمارەیە ئەوە دەردەخوات کە توونودوتویوژی لە 
بەرامبەر ژناندا ڕووی لە هەڵکشانە لە لوبنانودا. 
بۆیە داوا دەکات لە ژنان کە داوای هواوکواری 
بکەن هەر کاتێک زانیان توندوتیوژیوان دەربوارە 

 دەکرێت.

دیالە حیدر،وتەبێوژی ڕاگەیوانودنوی ڕێوکوخوراوی 
"بەسە" ، لە بۆ ئەلمۆنیتەر وتی:" ئوێوسوتوا کواری 
دادوەرەکوووان موووایەی دڵوووخوووۆشووویە لە دوای 
دەرچوونی یاسای تایبەت بە پاراستونوی ژنوان. 
ئەوان بە بوواشووی وەاڵم بە ژنووان دەدەنەوە. 
هەروەهوووا ئوووێووومە زۆر دەموووێوووکە لە ڕێوووگەی 
ڕاگەیاندنەکانەوەو لە ڕێگەی سۆشیال میدیواوە 
کامپین دەکەین و ژنوان وریوا دەکەیونەوە لەو 
بارەوە . بۆیە ئێستا مایەی دڵخۆشیە کە ژنوان 
فەرقیان کردووەو ئێستا بەئاگاتورن لە جواران. 
وە هەروەهووا پووێووم بوواشووە کە دەزگوواکووانووی 
ڕاگەیووانوودن هوویووچ نەتوورسوون لەوەی کە ئەو 
کوووشووتوونووانە بە کوووشووتوونووی ژنووان نوواو بووهووێوونوون. 
هەروەها پێویستە دەزگاکانی ڕاگەیاندن هیوجوی 
تر نەرم نەبن لە ئاست بکوژانی ژنان وەک کە 
دەیبینین هەنودێوک جواران کە ئەو نەرمویەیوان 

 پێوە دیارە."

ڕێووکووخووراوی "بەسووە" بە هوواوکوواری لە گەڵ 
وەزارەتووووی دادی لوووووبوووونووووانووووی خەریووووکووووی 

یە کە بوا  ١٩٣هەموارکردنەوەی یاسای ژمارە 
ناتەواوی بۆ پاراستنی ژنوان نواوی دەبەن. لە 

دا کۆنوووسوێوکویوان ١١٧١شوێنیدا  لە ئۆگەستی 
ئامادە کردوە کە دەوڵەت ڕازی بووە لەسوەری 
و ئوێوسوتوا چواوەڕوانون کە دەنوگوی پەڕلەموانوی 
لوبنانی پێ بودرێوت. دیوالە حویودر لەو بوارەوە 
 ١٩٣دەڵێت"  هەموار کردنەوەی یاسای ژموارە 

دەبووێووتە هووۆی بوواش کووردنووی بوواری ژنووان.بووۆ 
پوورۆسووەی دەرکووردنووی فەرمووانووی -٧نووموووونە:  

پوواراسووتوونووی ژنووان خووێووراتوور دەکوورێووت لە الیەن 
سوزای بوکووژو   –  ١دەزگاکانی پەیوەنودیودارەوە

دەسوت  -٣تاوانبار توندتر دەبوێوت لە جواران 

بەجێ هەر دوای ئەوەی کە ژن سوکوااڵ دەکوات 
کە تووونوودوتوویووژی لەبەرامووبەردا بەکووارهوواتووووە 
مافەکانی پاراستنی منداڵ و پەناگەی بۆ دابویون 

 دەکرێت. 

لە الیەکی تریشەوە جان ئۆگاساپیان ڕایگەیانود  
کە وەزارەتی کاروباری ژنان  دەستی کوردووە 
بە بە جووێووبەجووێووکووردنووی پووالنووێووکووی کوورداری 
دەربارەی یەکسانی جێندەر. ئەو دەڵوێوت" ئوێومە 
لە پرۆسێسی ستراتیجی نیشتیمانیداین لەسوەر 
بوونووچوویوونەی تووونوودوتوویووژی لەسووەر جووێوونوودەرو 
چاودێوریوکوردنوی ئەو پورۆسوێوسوەش لە الیەن 
دەزگوای پەیووەنودیودارەوە. ئەو وتویوشوی ئوێومە 
لووێووکووۆڵوویوونەوەیەک ئەنووجووام دەدەی بووۆ ئەوەی 
بووزانوویوون لە ڕووی ئووابووووریەوە تووونوودوتوویووژی 
لەسەر ژنان چەندە زیانمان پوێ دەگەێونوێوت لە 
لوبنان. ئەمەش بە نەتیجە دەموان گەیەنوێوت بە 
پالنێک و سیاسەتوێوک تواکوو ئەو توونودوتویوژیە 

 بوەستێنێرێت.

وەزیری کاروباری ژنان لە لوبنان شێلگیری و 
جوویوودیەتووی خووۆیووانووی نوویووشووانوودا دەربووارەی 
باشترکردنوی بوارودۆخوی ژنوان لە لووبونوان و 
پوواراسووتوونووی مووافەکووانوویووان. ئەو وتووی :" حەوت 
ڕەشنووسی یاسا لەوبارەوە ئامادە کراون.سێ 
ڕەشوونووووسووی یوواسووا ڕەزامەنوودیووان لە بووۆ 
وەرگووویوووراوە لە الیەن وەزارەتە پەیووووەنووودی 
دارەکووانەوەو ئووێووسووتوواش ڕەوانەی پەڕلەمووان 
دەکرێن بوۆ وەرگورتونوی رەزامەنودی کوۆتوایوی. 
یەکێک لەو سێ یواسوایوانە بوریوتویە لە یواسوای  
گێوچەڵوی سوێوکوسوی " توحورش جونوسوی" دوەم 
یاساش بریتیە لە پێدانی مۆڵەتی باوکایەتوی وە 
ئەوەی تریشیان بۆ پێدانی ئیمتیازاتوی یەکسوان 
بۆ هەردووک جێنودەرەکەو پوێودانوی زەموانەتوی 
کۆمەاڵیەتی یەکسان. هەروەها ئێمە پشوتوگویوری 
 ١٩٣تەواوی هەمارکردنەوەی یواسوای ژموارە 

 دەکەین".  

دیالە حیدر دەڵێوت :"بەاڵم نوابوێوت ئەوەشوموان  
لەبوویوور بووچووێووت کە هەرچەنوودە ئەو یوواسووایووانە 
دەریووش بووچوون و ڕەزامەنوودیشوویووان لەسووەر 
وەربگیرێت  بەاڵم هێشتا  چواالکووانوان تورسوی 
ئەوەیان  هەیە کە جێبەجێکردنی ئەو یواسوایوانە 
بە کوورداری لە الیەن  سوویووسووتەمووی دادی 
لوبنانەوە هێواشی پێوە ببیونورێوت. بوۆ نومووونە 

وە هێشتوا  ١١٧٣بکوژی ڕۆاڵ یەعقوب لە ساڵی 
نەچۆتە بەردەم دادگا. بۆیە ئەم جۆرە موامەڵویە 

 دەبێت کۆتایی پێ بێت".

تێوبویونوی:  فولوۆرەنوس مەسوێونە نووسوەری ئەم 
ڕیووپووۆرتوواژەی سووەرەوە ڕۆژنووامەنووووسووەو لە 
شاری بەیروتی لوبنانە. فولوۆرەنوس دەربوارەی 
ئابووری، ڕۆشنبیری و بابەتە کۆمەاڵیەتویەکوان 
دەنووووسووێووت. فوولووۆڕەنووس لە تووۆلووۆزی بەشووی 
خوارووی فەرەنسا بەشی زانستە سیاسویەکوان 
و  ڕۆژنووامەنووووسووی خوووێوونوودووە. ئەو بە 
شێوەیەکی سەرەکی لە نووسینەکانیدا فوۆکەس 
دەخوواتە سووەر مەسووەلەی ژنووان ، موویوورات و 
کەلەپوور، هەروەها پێشنیارو بیوری ئەرێونویوش 

 بۆ لوبنان. 

https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2718/71/lebanon-violence

-crimes-women-femicides.html. 

 لە لوبنان لە ماوەی تەنها یەک مانگدا نۆ ژن لە الیەن مێردەکانیانەوە کوژراون !
 کوشتنی ژنان لە لوبنان لە الیەن مێردەکانیانەوە! 

  Florence Massena : January 26, 2108 
 ئامادەکردنی : شوان عەزیز
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 هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان
 ئامادەکردنی: شوان عەزیز و ئاراس رەشید

 
 ١١٧١هەاڵوسانی ئابووری لە ئەڵمانیا لە ساڵی 

بەرزبوونەوەی کرێی کرێکاران لووش دەدات 
 دەدات.

  بەرلین/ئەڵمانیا
داتاکانی نووسینگەی ئاماری ئەڵمانی لە 

دا دەریخست، کە کرێکاران لە  ٢/١/١١٧٢
ئەڵمانیا ساڵی ڕابردوو هەستیان نەکردوە بە 
زیادکردنی مووچە، وەک سااڵنی پێشوو. ساڵی 
پێشوو، پێش ئەژمارکردنی هەاڵوسان، بە 

% بەرزبۆوە. لە کاتێکدا ڕێژەی ١.٥ڕێژەی 
% بوو، ئەوەش مانای وایە کە ٧.٢هەاڵوسان 

 % کەمتر بووە. ١.٢زیادەی ڕاستی  کرێ 
، دوای ١١٧١ڕێژەی زیادبوون لە ساڵی 
% و ساڵی ٧.٢ئەژمارکردنی ڕێژەی هەاڵوسان 

% بووە. شیکەرەوانی ئابوری پێیان ١.٤  ١١٧٥
وایە کە لەسەرخۆبوونی گەشەی کرێ لە 
ئەڵمانیا، یەکێکە لە هۆکارەکانی هێواش 
بوونەوەی هەاڵوسان لە ئەوروپا، بە جۆرێک 
کە بانکی ناوەندی ئەوروپا بە هەموو 
توانایەوە، لە هەوڵدایە بۆ بەرزکردنەوەی 
ڕێژەی هەاڵوسان لە ناوچەی یۆرۆ بۆ کەمێک 

 % .١نزمتر لە 
دروستکەرانی سیاسەتی پارە بە هیوان، کە 
زیادبوونی کرێ لە ئەڵمانیا، ببێتە هۆی 
زیادبوونی ماڵیات بۆئەوەی بەکاربەران بتوانن 
خەرجی بکەن. ئەمەش وادەکات کە ڕێژەی 

واڵت لە  ٧٩هەاڵوسان لە ناوچەی یۆرۆ کە) 
خۆدەگرێت( بەرزبێتەوە. ئەڵمانیا خاوەنی 
گەورەترین ئابوریە لە ناوچەی یۆرۆ و یەکێتی 

 ئەوروپا بە گشتی.
ئەمەش لە کاتێکدایە کە نەقابەی )ئای جی 

ملیۆن ٣.٩میتاڵ( کە نوێنەرایەتی نزیکەی 
کرێکاری کۆمپانیاکانی پیشەسازی میتاڵ و 
کارەبای ئەڵمانی دەکات، سەرکەوتنی 
بەدەستهێنا لە بەرزکردنەوەی کرێی کرێکاران 

%، ئەمە سەرەڕای پاداشتی ٤.٣بە ڕێژەی 
یۆرۆیە، لە  ٧١١تەنیا یەک جار کە بڕەکەی 

 ڕێگای رێکەوتنێک لەگەڵ خاوەن کارەکان.
فەرمانبەرانی کارەبای دیالە ناڕەزایەتیەکیان 
 ڕێکخست لە بەرامبەر بێکارکردنیان

 دیالە/عێراق
 

لەبەردەم کارەبای  ٢/١/١١٧٢شەممە  ٥ڕۆژی 
دیالە، فەرمانبەرانی ئەو فەرمانگەیە بەهۆی 
بێکارکردنیانەوە لەالیەن کۆمپانیای 
سەرمایەگوزاری کارەباوە لە بەعقوبە، 
کۆبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان ڕێکخست. 
ئەندامی ئەنجومەنی دیالی )عومەر الکروی( لە 
گفتوگۆیەکیدا لەگەڵ سۆمەریە نیوزدا 
گوتی"کۆمەڵێک لە فەرمانبەرانی  فەرمانگەی 
کارەبای دیالە، بەشی چاککردنەوە 
کۆبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان ڕێکخست لە 
ناوەڕاستی بەعقوبە بەهۆی بڕیارێکی 
کۆمپانیای سەرمایەگوزاری کارەبا لە بەعقوبە 

بۆ بێکارکردنیان لە کارەکانیان". ئەوەشی 
زیادکرد کە " ئەو بێکارکردنە نایاساییە". 
گوتیشی کە ئەنجومەنی پارێزگا داواکاری 
کرێکاران تاوتوێ دەکات، و سەبارەت بەو 
پرسەش بڕیارێک دەردەکات لە داهاتوویەکی 

 نزیکدا.
 

کرێکارانی ئەڵمانیا گەیشتنە ڕێکەوتنێک کە 
 سەعات کاربکەن لە هەفتەیەکدا. ١٢دەتوانن 

 بەرلین/ ئەلمانیا
 

نەقابەی کرێکارانی پیشەسازی لە ئەڵمانیا)ئای 
جی میتاڵ( لەم هەفتەیەدا گەیشتن بە 
ڕێکەوتنێک بۆ ئەندامانیان، کەژمارەیان دەگاتە 

ملیۆن. بە پێی ڕێکەوتنەکە کرێکاران  ١.٣
سەعات کاری کەمتر کار دەکەن، سەرەڕای 

 زیاد بوونی کرێ.
لە دەستپێکردنی ساڵی داهاتوودا، کرێکارانی 
ژمارەیەک لە کۆمپانیا گەورەکانی ئەندازیاری 

بێنز  -وەک )دایملر( کە مارسیدیس
 ١٢خاوەندارێتی دەکات، بژاردەی کارکردنی 
 ١سەعات لە هەفتەیەکدا بۆ کراوە بۆ ماوەی 
ساڵیتر، پێش ئەوەی بگەڕێنەوە سەر کارکردن 

 سەعات لە هەفتەیەکدا. ٣٥بۆ ماوەی 
دانوساندن و گەیشتن بە ڕێکەوتن لەگەڵ پتر 

کۆمپانیا لە باشووری خۆرئاوای  ١١١لە 
ئەڵمانیا کرابوو. چاوەڕوان دەکرێت کە 
کارکردی لەسەر پیشەسازی ئەڵمانیا هەبێت. 
یەکێتی کرێکاران لە ڕوونکردنەوەیەکدا 
گوتی"ئاسانکاری بۆ سەعاتکاری کەمتر 
یارمەتی کرێکارانێک دەکات، کە ئارەزوویانە 
چاودێری منداڵ و کەسوکاریان بکەن، کرێ 
کەمکردنەوە کاردانەوەی لەسەر سەعات کاری 
هەفتانەی کەمکراوەدا دەبێت. هەروەها 
ڕێکەوتن لەسەر دانی هەڵبژاردن بە کرێکاران 

سەعات لە هەفتەیەکدا بۆ  ٤١لە کارکردنی 
 بەدەستهێنانی پارەی زیاتر.

دەرچووانی زانکۆ لە عێراق، لەبەردەم ناوچەی 
سەوز خۆپیشاندانیان ئەنجامدا بۆ 

 دامەزراندنیان.
 بەغدا/ عێراق

 
ژمارەیەکی زۆر لە دەرچووانی زانکۆ لە 
عێراق، لەبەردەم ناوچەی سەوز لە بەغدا، 
داوای دامەزراندنیان بەرزکردبۆوە. داواکاری 
خۆپیشاندەران جەختی لە داواکاریەکی 
سەرەکی دەکردەوە، ئەویش مافی دەرچوانی 
زانکۆکانە لە بەدەستهێنانی کار لە دامەزراوە 
حکومیەکان. خۆپیشاندەران شیعاری دژ بە 
سەرۆک وەزیران )عەبادی( بەرزکردبۆوە لە 

 بەدەستهێنانی هەلی دامەزراندن.
ناوچەی سەوز بە یەکێک لە ناوچە 
پارێزراوەکانی پایتەختی عێراق دەدەنرێت. 
هەروەها بە )ناوچەی نێودەوڵەتی( ناو دەبرێت. 

ئەمەش دەستەواژەیەکە ئەمەریکیەکان لە دوای 
ەوە  ١١١٣داگیرکردنی عێراق لە 

بەکاریانهێناوە، چونکە نوێنەرایەتی نەتەوە 
یەکگرتوەکان و نووسینگەکانیان و سەفارەتی 
واڵتە زلهێزەکانی وەک ئەمەریکا و بەریتانیای 

 لێبووە.
هەزاران لە دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان، کە 
هەڵگری توانا و بەڵگەنامەی زانستین لە هەموو 
بوارە جیاجیاکانی زانستە ئینسانیەکان ئەم 
ئاواتەیان هەیە، بەاڵم بەشێکی زۆریان کارە 
پیشەییەکانیان دەستناکەوێت، و دەچنە بازاڕی 

کار بۆ دەستخستنی هەرکارێک کە گوزەرانی 
پێ بکەن. ئەمەش لە ئەنجامی نەکردنەوەی 
خولی ڕاهێنان و ئامادەکاری بۆ کردنی کاریتر، 
هەروەها ڕۆلی کەرتی تایبەت و 

 سەرمایەگوزاری الواز.
کرێکارانی کارگەی کیان تایر لە ئێران 
 خۆپیشاندانێکی گەورەیان ڕێکخست

 ئێران
، لە ١/١/١١٧٢شەممە  ٣ڕۆژی 

کۆبوونەوەیەکی گەورەدا کرێکارانی کارگەی 
)کیان تایر( لە ئێران ناڕەزایەتیان ئەنجامدا. بە 
گوتنەوەی شیعارەکانیان بەتوڕەیی، لە کاتێکدا 
پۆلیس دەوریانی دابوون. خۆپیشاندان و 
ناڕەزایەتیە کرێکاریەکان، لە بەرامبەر 
هەلومەرجی نالەباری ئابووری واڵت 

شاری ئێرانی  ٣بەردەوامی هەیە. بە جۆرێک 
)بوشەهر و البرز وکیش( مانگی ڕابردوو 

کۆمپانی  ٣شوێنی خۆپیشاندانی کرێکارانی 
بوون لە بەرامبەر نەدانی مووچەکانیان کە بۆ 

 چەند مانگێک دەچێت.
سەرچاوەی هەواڵی لە ڕێگەی) تەلگرام( 
ئاماژەیاندا کە )کرێکارانی کانەکان لە البرز کە 
دەکەوێت خۆرئاوای تاران، بۆ ڕۆژی دووەم 
هاتنە سەر شەقام بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین 
 ١لەبەرامبەر نەدانی مووچەکانیان بۆ ماوەی 

مانگە  ٣مانگ، هەندێک لە کرێکارەکان ماوەی 
 مووچەکانیان دوا کەوتووە(.

لە شاری ) بەندەر کنغان( کە سەر بە 
پارێزگای بوشەهرە، لە باشووری ئێران، 
کرێکاران لە )کەرتی پارس(ی باشوور، کە 
بەیەکێک لە گەورەترین سەرچاوەکانی گازە لە 
جیهان، مانیان گرت لە کار بەهۆی پێنەدانی 
مووچەی مانگانەیان و دەرماڵەکانیان کە 
وەزارەتی نەوت بەڵێنی پێدابوون لە کاتی 

 ١٣و  ١١ئەنجامدانی کارەکانی قۆناغەکانی 

 لە گەشەپێدانی بیرەکە. ١٤و
 ١١٧١جێی ئاماژەیە کە ئێران لە کۆتایی ساڵی 

ەوە شەپۆلێک ناڕەزایەتی جەماوەری بەخۆوە 
بینیوە؛ بەهۆی بێکاری و گەندەڵی و 
هەژاریەوە، هەروەها وەستانەوە لە بەرامبەر 
سیاسەتی دەرەوەی ئەو واڵتە و تێوەگالنی لە 
کێشە و شەڕە تایفیەکانی ناوچەکە، لە پتر لە 

 واڵتێکی عەرەبی.
 

کرێکارانی کۆمپانیای سیرامیکا البوتیە 
 بەردەوامن لە مانگرتن بۆ ڕۆژی شەشەم.

 قاهیرە/ میسر
 

کرێکارانی کۆمپانیای سیرامیکا) البوتیە( ماوەی 
ڕۆژە دەستیان داوەتە مانگرتن لە ناو  ١

کۆمپانیاکە بۆ داواکاری سەرفکردنی مووچە 
دواکەوتوەکەیان و دەرماڵەی سااڵنەیان. یەکێک 

لە کرێکارەکان بە ناوی وەلید گوتی" لەکاتی 
مۆڵەتەکانماندا کاردەکەین، بۆیە پێویست ناکات 
پرسینەوەمان لەسەر کاری زیادە لێبکرێت". 
ئاماژەی بەوەدا کە لە شەممەی ڕابردووەوە 
دەستمانکردوە بە مانگرتن لەناو کارگەکە؛ 
دوای ئەوەی لەناکاو پێیان ڕاگەیاندین کە 

 مووچەکانمان دوادەکەوێت.
وەلید ئەوەشی ڕوونکردەوە، کە خۆی و 
هاوەڵەکانی ڕووبەڕووی ستەمێک بووینەتەوە 
لە ئەژمارنەکردنی ڕۆژانی سەعات کاری 

ی کانوونی ١٥و  ١زیادەکانمان " ڕۆژی 
دووەم کارمان کرد، لە کاتێکدا ئەو دوو ڕۆژە 
پشوو بوو، وە پێیان ڕاگەیاندین کە بە سەعات 
کاری زیادە بۆمان ئەژمار بکەن، بەاڵم 
پەشیمان بوونەوە". کاتێک داوای سەعات کاری 
زیادمان کرد، زیادەی سااڵنەیان لێبڕین. 
سەبری لوتفی، یەکێک لە مانگرتوان 
گوتی"سەرسام بووین لە کاتێکدا مووچەکانیان 
پێداین و ڕۆژە زیادەکانیان لێ بڕیبووین. 
تەنانەت زیادەی سااڵنەکەشیان بڕیبوو، کە 

 هەموو سەرەتایەکی سااڵن پێمان دەدرا".
لە ڕۆژانی مانگرتندا، لەچوارچیوەی 
دانوسانەکاندا، لەگەڵ ئیدارەی کۆمپانیاکە 
هەندێک بەڵێنیان پێدراوە لە ڕۆژی دووەمدا، 
بەاڵم دوایی پەیشیمان بوونەتەوە. بۆیە 
هەوڵەکان بۆ کۆتاییهێنان بە مانگرتنەکە 

 شکستی هێناوە. 
 

 هێزی چینی کرێکار، لە یەکگرتووبوون و ڕێكخراوبوونیدایە!
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 نوێژەکەی پارکی ئازادی بۆ عەفرین نەبوو...
 عەبدواڵ مەحمود

 

ئەم مانگە لەسەر بانگەوازی چەند مەالی جبەدارو  ٩بەرواری 
مەالی بۆیناباغ لەمل و چەند چاالکوانێکی بەرگری کەر لە 
"سەوابیتی ئیسالمی" لە ژێر ناوی بەرگری لە عەفرین و 
هاوخەمی نیشاندان بۆیان... نوێژی هەینییان لە مزگەوت" ماڵی 
خواوە" گواستەوە بۆ سەکۆی پارکی ئازادی. گواستیانەوە 
بۆجێ نزرگەو گڵکۆی شیرکۆ بێکەسی شاعیرو پارکی گەورەی 

 الوان و شوێنی پشودانی هاواڵتیانی شار... 

دوای ئەوەی زیاتر لەچەند هەزار مزگەوتی تورکیا، بوونە 
شوێنی فاتیحا خوێندن و سەکۆی نزاکردن بۆ سەرکەوتنی 
سوپای رژێمی ناسیونال/ئیسالمی داعشی تورکیا، لە 
کاردانەوەیەکی هاوشێودا ژمارەیەک مەالو نوسەرو چاالکوانی 
میشك مەیوو قفڵدراوی ئیسالمی، ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی 
نوێژ کەری برسی و بێ موچە و زوڵملێکراویان، راپێچی 
سەکۆی پارکی ئازادی کرد، تا گوایە... نزا بۆ سەرکەوتنی 
شەرڤانان، بکەن و هاوخەمی بۆ خەڵکی عەفرین و رۆژئاوا 

 نیشان بدەن.

ئەم رەفتارەی پێش نوێژان و ئەو ژمارە چاالکوانە بۆ بردی 
خەڵکی بۆ پارکی ئازادی و خوێندنی نوێژی هەینی لەو پارکە، 
هاوشێوەی هەمان نوێژی سیاسی بوو، کە لە شوباتی ساڵی 

دا، لەخۆپیشاندانەکاندا، گرتیانە بەر و هەمان کاری  ١١٧٧
ئیخوانەکانی میسریان دوبارەکردەوە، تا لەو رێگایەوە پەیامی 
هاوپشتی و هاوخەمی بۆ برا ئیخوانیەکانیان لە میسر و بۆ 

 دزینی شۆرش، نیشان بدەن...

لەعەفرین و کانتۆنەکانی رۆژئاوا، یاسای مۆدێرن پەسەند 
کراون، ژنان و پیاوان هاوشانی یەکتری بەرگری لە ماف و 
دەستکەوتەکانیان دەکەن، یەکسانی ژن و پیاو مەرسومی 
پێشکەوتنخوازیانە، مافی هاواڵتی بوون، لە جێگای مافی 
ئتینکیییە، لە جیگای ناسنامەی دینی و مەزهەبییە، لەوێ 
سیستەمی خۆبەرێوەبەری لە خوارەوە بۆ سەرەوە پەیرەو 

 دەکرێت.

لە کوردستان و لە ژیر سایەی دەسەاڵتی کوردایەتیدا، 
سەرچاوەی یاساکان شەریعەت" قورعان و حەدیس"ە. ژن 
بەزەعێفە و لە پەرلەمانەکەیان فرە ژنی یاسای لە پشتە، بیمافی 
ژنان بە پێی یاسا فەرمی کراوە، لە ژیر سایەی ئەو دەسەاڵتەدا 

ژنان لە باشترین حاڵەتدا 
ئەگەر جەنگ روویدا 
رایان دەسپێرن 
ناوساجی بۆ بەرەکانی 
شەر دروست بکەن. 
لەالیەن دەسەاڵت و 
مەالکان و ئیسالمیەکانی 
کوردستانەوە ژنان 
زەعیفەن و توانای شەر 
و هێزی پیاوانیان نییە... 
لە کوردستان لە جیگای 
هاواڵتی بوون، "کورد" 
بوون تاکە ناسنامەی 
شانازییە و هاواڵتیانی 
غەیرە کورد دنیاش 
هەستێت ناتوانن نەک 
ببنە سەرۆک و سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکی 
پەرلەمان و پارێزگار وقایماقایمێک، ناتوانن ببنە مدیر ناحیەیەک 
و پلەیان لە خوار برایانی" کوردە"وەیە. لە کوردستانی مەال 

رێپیدراو چاالکوانانی پارێزەری" سەوابیتی ئیسالمی" دینی 
ئیسالم، دینی بە رەسمی ناسراو و خەڵکانی خاوەن دین و 
مەزهەبەکانی تر، پلەیان لە خوارترو زۆرجار جێگای بیرێزن. 
کەسانی بێدین و ئاتەئیست، لە زۆر مافی سادە بێ بەشن. ئەوە 

 ئەگەر توشی هەرەشەو سزای دنیای دەسەاڵتیش نەبن...

لە کوردستاندا، لە جێگای سیستەمی خۆ بەرێوەبەری و 
هەڵبژاردنی لە خوارەوە بۆ سەرەوە، سیستەمی پەرلەمانی و 
لەسەرەوە بۆ خوارەوە هەیە. ئەم سیستەمی نوێنەرایەتیە هەر 
چوار ساڵێک یان زیاتر دوبارە دەبێتەوە، و موچەی ئەندامەکانی 
ئەگەر پەرلەمانەکەش دابخرێت، دەیان بەرابەری موچە کرێکار 
و کارمەند و مامۆستاو موچەخۆران و ئەو ئینسانانەیە کە 

 کۆمەڵگە لەسەر شانی ئەوان دەچەرخێ.

ئەگەر مەالکانی کوردستان و ئەو نوخبە چاالکوانە ئیسالمیەی، 
هاوغەمی خەڵکی رۆژئاواو عەفرینن، نزا بۆ سەرکەوتنی 
شەرڤانان دەبەنە پارکی ئازادی، خێرە بەرگری لە مەرسومی 
یەکسانی ژن و پیاو ناکەن و  دژی دەوستنەوە و وەستانەوە؟ 
لەکاتی هاتنی داعش و حەشدی شیعی و عەبادیدا، بانگەوازی 
ژنان ناکەن لەگەڵ پیاواندا بچن بۆ بەرەکانی جەنگ و بەرگری 
بکەن و چیتر بە چاوی کەمترو بی تواناتر سەیری ژنان ناکەن؟ 
یان بۆچی مافی هاواڵتی بوون بۆ تاکەکانی کۆمەڵگە، بێ 
لەبەرچاو گرتنی قەوم و دین ومەزهەب، دیندارو بێ دین بە 
فەرمی ناناسن و کورداندن و ئیسالماندن... جیگاشانازیتانە؟ 
ئەگەر عەفرین جیگای شانازی و هاوغەمییە، بۆچی لە جێگای 
دەسەاڵتی پەرلەمانی کارتۆنیدا، هاوارو نزا!! بۆ دامەزراندنی 
 دەسەاڵتی خۆ بەرێوەبەری لەخوارەوەی جەماوەری ناکەن؟  

ئەو نوێژەی برایە سەکۆی پارکی ئازادی و نوێژی سیاسی    
بوو، بەمەبەست بوو تا کەشی سلیمانی لیخن بکەن، فەزای 
ئیسالمی بگوازنەوە و تەنانەت ئەو شوێنەی کەمێک ئازادی 
تیاهەیە، بە قیرەی مەالی کرێگرتەو بەالشخۆر و بەرگری 
چیانی" سەوابتی دینی" هەراسانی بکەن. بۆ ئەوە بوو لەجیگای 
دەنگ و موسیقای و گۆرانی هونەرمەندان، کە شیرکۆ بێکەسی 
شاعیر بەر لەمردنی راسپاردەی بوو، خشەی جبەی مەالو 
رشانەوەی چاالکوانانی کۆنەپەست، ئەو کەش و ویستەی 
شیرکۆ، بلەوتینن... بەڵی گواستنەوەی ئەو نوێژە بۆ سەرکەوتنی 
عەفرین و نزا بۆ شەڤانان و هاوسۆزی بۆ جەماوەری ژیر 
بۆمباباران و هیرشی رژێمی فاشیستی و ئیخوانی و داعشی 
توکیا نەبوو، نمایشی مەالو ئیسالمیەکان بوو، بۆ زاڵکردنی 
کەشی کۆنەپەرستی بەسەر شاردا، کەشیک کە لە کۆبانێ و 
کانتۆنەکان بە بەرەسمی ناسینی مافی تاک و هاواڵتیان و 
ئازادی و دینداری و بێ دینی و یەکسانی ژن و پیاو، 
پەیرەوکردنی دەسەاڵتی لەخوارەوەی خۆبەرێوەبەری... توانراوە 
تارادەیەکی زۆر ئیرادە بۆ ئینسانەکان بگیردرێتەوە، هەر 
ئەوەشە نهینی خۆراگری و سەرکەوتنیان... بۆ پشتیوانی لە 
عەفرین و کۆبانی و کانتۆنەکان، نزا پیویست نییە، کەڵک 

وەرگرتن لە ئەزموونەکەیان و گوێزانەوەی پێویستە، 
پەسەندکردنی یاساو ریسای شارستانی، بەفەرمی ناسینی مافی 
هاواڵتی بوون، ئازادی دینداری و بێ دینی و یەکسانی ژن و 
پیاو، یاسای دور لە دین و سەرچاوە دیننیەکان و، بەرەسمی 
ناسینی ئیرادەی جەماوەری و خۆبەرێوەبەری... تاد، پیویستن... 
هاتنە سەر جادە و خۆپیشاندانی جەماوەری داخوازی چوونە 
دەرەوەی بنکە سەربازی و جاسوسیەکانی تورکیا لە 
کوردستان پیویستە، خۆ پیشاندان دژی داگیرکاری و ملهوری 
تورکیا بۆ سەر کانتۆنەکان پێویستە، بەرگری لەدەستکەوت و 
مافەکانی دانیشتوانی کانتۆنەکان گرنگە، ناردنی کۆمەک و 
هاوکاری مرۆیی پێویستە، نزا بۆ خۆتان و خوای خۆتان... نزاو 
پارانەوە، یانی دەست بەستی خەڵکی بۆ ئەوەی پشت بەئیرادەی 
خۆیان نەبەستن و چاوەروانی روحمی خودا بن، ئەی خێڵی 
مەالی بەالشخۆر و چاالکوانی بە نرخی رۆژ نان خۆرو 
کۆنەپەرستانی ئیسالمی ئیخوانی! سەرکەوتن لە جەنگ و 
شەردا، بەنزاو پارانەوە وەدی نایەت، بە پشت بەخۆ بەستن و 
خستنەگەری ئیرادەی یەکگرتوانەو و رێکخراوبوون و پشتیوانی 

 بەرەی ئازدیخوازو پێشکەوتنخوازی دنیا، بەدی دێت...   

کردنی شارو شوینی کارو ژیان و پشوی هاواڵتیان بە 
مزگەوت، لە کاتێکدایە بەهەزاران مزگەوت هەن و زیادەن، 
کارێکی تەواو نائینسانییە، خەڵکی کوردستان پێویستیان بە 
قوتابخانەو بنکەی تەندروستی و شوینی سەرگەرمی الوان و 
یانەو هۆڵی هونەری و وەزشی و ئەدەبیییە...نەک مزگەوت و 
کردنی شوینی ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان، بە مزگەوت و 

 بازاری سیاسی بۆ نزاو پارانەوە... 

هەژاری شۆڕش بەرپا ناکات، بەڵکو هوشیاربوونەوەی 
  هەژارانە کەشۆڕش بەرپا دەکات... کارل مارکس

لەعەفرین و کانتۆنەکانی رۆژئاوا، یاسای مۆدێرن پەسەند کراون، ژنان و پیاوان هاوشانی یەکتری 
بەرگری لە ماف و دەستکەوتەکانیان دەکەن، یەکسانی ژن و پیاو مەرسومی پێشکەوتنخوازیانە، 
مافی هاواڵتی بوون، لە جێگای مافی ئتینکییە، لە جیگای ناسنامەی دینی و مەزهەبییە، لەوێ 

 سیستەمی خۆبەرێوەبەری لە خوارەوە بۆ سەرەوە پەیرەو دەکرێت.
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هێرش و کوشتاری دەوڵەتی تیرۆریستی 
تورکیا بۆسەر خەڵکی مەدەنی عەفرین لە سێ 
هەفتە نزیک دەبێتەوەو واڵتانی سەرمایەداری 
جیهانی چی لە ناوچەکەو چی لەجیهاندا نەک 
هیچ کاردانەوەیەکی جیدیان لەخۆیان نیشان 
نەداوە بەدژی، بەڵکو بێدەنگی و الیەنگری 
پاساوەکانی دەوڵەتی بۆرژوا ئیسالمی تورکیا و 
ئۆردوگان دەکەن. پاساوی پارێزگاری 
لەسنوری تورکیا لەدژی تیرۆر و هێرش 
بۆسەر پەیەدەی الیەنگری پەکەکە، لەکاتێکدا 
دەوڵەتی ئەمریکا لە سەرەتای جەنگێک کە 
لەسوریا لەژێر ناوی دژی تیرۆر و داعشدا 
بەرێی خست لەو نێوەدا هەزاران کەس 
لەخەڵكی مەدەنی بوونە قوربانی سیاسەتی 
شەڕخوازانەو بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا و 
کۆمەڵگە وێرانکرا، الیەنگری و نزیکایەتی خۆی 
تا ئێستاشی لەسەر بێت لەگەڵ هێزەکانی 
پەیەدە نیشانداوە، بەاڵم ئەمڕۆ لەبەرامبەر 
لەشکرکێشی و کوشتاری نا ئینسانیانەی 
تورکیادا لەگەڵ هاوپەیمانە غەربی و 
ناوچەییەکان و هێزەکانی رکابەری وەک 
روسیاو هاوپەیمانەکانی لەدنیا و ناوچەکەدا 
هەمان پاساو بۆ کوشتاری دەوڵەتی ئیسالمی 

 ئەردوگان دەهێننەوە. 
هەموو ئەو پاساوانە بۆ هێرش و کوشتاری 
تورکیا بۆ سەر خەڵكی مەدەنی عەفرین و 
ناوچەیەک کە لەچاو باقی ناوچەکانی تری 
سوریادا ئارامترو خەڵکەکەی دەتوانن 
هەناسەیەکی باشترو دورتر لەشەڕو کوشتاری 
سوریا هەڵبکێشن، هەمان پاساوی هێرش و 
لەشکرکێشیە کە ئەمریکاو هاوپەیمانە غەربی و 
ناوچەییەکانی کە حەشدی شەعبی و سوپای 
قودسی جمهوری ئیسالمی ئێران بە 
سەرپەرستی قاسم سلەیمانی و هێزەکانی 
حکومەتی عەبادی کردیانە سەر کەرکوک و 
دوزخورماتوو ناوچەکانی دەوروبەری، بەاڵم 
ئەمەی دووەمیان لەشەرایتێکی راستەوخۆی 
دوای دەرکردنی هێزەکانی داعش لەموسڵ و 
لەهەلومەرجی تازەی واڵتی عێراقدا بوو کە 
لەشکرو حەشدی شەعبی عێراقی 
بەسەرکەوتوو هاتنە دەرەوە، پاساوەکانی 
پشتی ئەم هێرشەش بە دەنگدانی خەڵکی 
کوردستان لەریفراندۆمێکدا بەزۆرینەی دەنگ 
بەجیابوونەوە ناو زەدیان کردوو هێزگەلێکی 
زۆری ناوچەیی و ناوخۆ لە ناسیونالیستە 
کوردەکان و چەپەکانیان لەدەوری کۆکردەوە. 
لەکاتێکدا تەپڵی دیموکراسی ئەمریکاو 
هاوپەیمانە غەربیەکانی دۆستی ناسیونالیزمی 
کوردی بۆ دیموکراسی مافی دەنگدانی خەڵك 
لەدنیادا گوێی خەڵک هەراسان دەکات، وە حزبە 
ناسیونالیستەکانی کوردایەتی دەهۆڵیان دەکوتا 
بۆ ئەمریکا و غەرب و دیموکراتیەتەکەی، بەاڵم 
بەمافی ڕەوای خەڵکی کوردستان نازانن کە 

 ئازادانە دەنگ بدەن.
پاساوەکانی هێرشی تورکیا بۆ عەفرین و 
پاساوەکانی دەوڵەتی عێراق و حەشدی شەعبی 
و دەوڵەتی جمهوری ئیسالمی ئێران بۆ سەر 
کەرکوک و تەئیدکردنی لەالیەن ئەمریکا و 

هاوپەیمانە ناوچەییەکان و غەربەوە لەالیەک و 
روسیاو ئێران و هاوپەیمانانی، راستیەکانی ئەو 
هەلومەرجە ناخاتە ڕوو، بەڵکو واقعیەتی ئەو 
هێرشانە یەکەم لە شکستەکانی ئەمریکادایە 
لەناوچەکەدا و سەردەرهێنانی هێزەکانی 
روسیاو هاوپەیمانانی لەسوریاوە بۆ ناوچەکەو 
الیەنگری لە سیاسەت و بەرنامەکانی تورکیا، 
کە بۆخۆی لەالیەک هەلومەرجی نالەبارو 
شەڕی سوریا گەورەتر دەکات و درێژە 

وە  ١١٧٧بەکوشتارو کاولکاریەک دەدات کەلە 
ئەو کۆمەڵگەیەی لەبەریەک هەڵوەشاندوەو 
دەخالەتی واڵتانی ناوچەکە بۆ هەلومەرجی 
سوریا زیاتر دەکات، بەرگریەکانیان لەپاساوی 
تورکیا کەسنورەکان دەپارێزێت لەتیرۆر 
لەهەموو کات پوچترە، کە ئەو بەرەو قواڵیی 
ناو خاکی سوریا دەکشێت، پاساوەکان و 
الیەنگری لەو پاساوانە لەوە پوچترە ئەمریکا و 
روسیا و هاپەیمانەکانیان دژایەتی بۆ تیرۆرو 
داعش تاکید دەکەنەوە لەکاتێکدا دەورەی داعش 
دەوڵەتی تورکیا بەئاشکرا دەست لەناو دەستی 
داعش و هاوکاری سەرەکی داعش بوو و 
ئێستاش هێزە پەرشوباڵوەکانی داعش و باقی 
هێزە ئیسالمیەکانی سەربەخۆی کۆکردۆتەوەو 
لەگەڵ هیزە سەربازیەکانی تورکیادا لەبەرەی 
پێشەوەی جەنگەکەن، واتە ئەگەر تیرۆر و 
تیرۆرست لەناوچەکەدا هەبێت ئەوە دەوڵەتی 
فاشیستی ئیسالمی ئەردۆگان و تورکیایە، کە 
دەرگیری ئەزمەیەکی ناخۆ بووەو دەیەوێت 
لەرێگای هێرش و دەخالەتی لەسوریادا وەک 
واڵتێکی کراوە رۆژێک بۆ ئێران و رۆژێکی تر 
بۆ سعودیەو حزبواڵی لوبنانی و رۆژێکی تر 
بۆ قەتەر چارەیەک بۆ هەلومەرجی ئەزماوی 

 تورکیا بدۆزێتەوە.
ی ٧١کەواتە هێرشی سەر کەرکوکی 

و ئێستای سەر عەفرین  ١١٧١ئۆکتۆبەری 
لەهەلومەرجێکی دوای دەکردنی هێزە 
چەکدارەکانی داعشە لەموسڵ و ناوچەی 
رەقەی سوریادا، کە نەئەمریکا لەعێراق و نە 
لەسوریا بەو بەرنامەو سیاسەتەی خۆی 
نەگەیشتووە، وە روسیاو هاوپەیمانەکانیشی 
بەهەمانشێوە، وە هیچ الیەک لەو دوو قوتبە 
گەورەیە هیچ بەدیلێکیان بۆ ناوچەی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست پێ نیە و هەریەک 
لەچاوەڕوانی نفوزو هێزگرتنی خۆیدایە و 
بەتایبەت بۆ ئایندەی سوریا و لەوێوە بۆ 
واڵتانی تری ناوچەکە چاویان بڕیوە، وە 

لەعێراقدا جنوب و ناوەڕاست بەدەست 
جمهوری ئیسالمیەوەیە و کوردستان نیوەی 
بەدەست ئەمریکاو نیوەکەی تری بەدەست 
ئێران و تورکیاوەیە، کە بۆ ئەمریکا کێشەیەکی 
تری نفوزی ئێرانە لەپاڵ کێشەی لەگەڵ 
روسیادا. لە سوریاش بەهەمان شێوە ئەمریکا 
لەڕووی سیاسی و سەربازیەوە ئەوەی ویستی 
بەتەنها خۆی وەک زلهێزی جیهانی و دوایی 
لەگەڵ هاوپەیمانە غەربیەکانی کە دەسەاڵتی 
بەشار ئەسەد بروخێنێت  دەسەاڵتێکی سەر بە 
ئەمریکا جێنشین بکات بو ئەمەش کۆمەکێکی 
زۆری هێزە ئیسالمیەکانی کرد، بەاڵم هەرزوو 
شکستی هێناو ئەو هێز و کۆمەکانەی هەمووی 
بووە هێز و پاڵپشتی داعش و واڵتانی ناوچەکە 
لەسعودیە و قەتەر و تورکیا... بۆیە بەناچار 
ناوچە کوردیەکان کەپێشڕەویەکیان کردبوو 
لەدژی داعش و ئاسایشی ئەو ناوچانە لەچاو 
باقی سوریاداو وەستانەوەی دژی داعشدا 
باشتر بوو، بەناچار ئەمریکا هاوکاریکردن کە 
بەرژەوەندیەکانی لەوێوە بڕواتە پێشەوەو 
منافەسەی روسیا و ئێرانی پێبکات، هەروەک لە 

ساڵی رابردوودا هاوکاریەکی زۆری  ١١
حکومەتی هەرێم و یەکێتی و پارتی کرد، بەاڵم 
دواجار چ ئەمریکاو غەرب و چ روسیاو ئێران 
و هەموو هاوپەیمانیان بەرژەوەندیان لەگەڵ 
دەوڵەتانی مەرکەزی و ناوچەکەدا هەیە و 
داواکان و پاراستنی خەڵکی کورد زمان 
لەناوچە کورد نشینەکانی سوریا و عێراقدا 
دەکەنە قوربانی سیاسەت و بەرژەوەندی 
خۆیان، ئەگەر وانیە جمهوری ئیسالمی ئێران 
بە چ یاسایەکی نێودەوڵەتی و سیاسەتێک پێش 
لەشکری بۆ حەشدی شەعبی و سوپای عێراق 
دەکات بۆ ناو خاکی عێراق و کوردستان، 
تورکیا بە چ یاسایەکی نێودەوڵەتی دەچێتە ناو 

خاکی سوریا و بە لەشکرێکی دەیان هەزاری و 
هێزەکانی داعش و ئیسالمیەوە کوشتاری 
خەڵكی مەدەنی و کاولکاری دەکات، ئەمە تەنیا 
جەنگی زلهێزەکان و لەرێگای واڵتانی ناوچەکە 
و هێزە محەلیەکانەوە دەچێتە رێوەو هەریەک 
لەو هێزە گەورانەش ئامادە نین لەبەر خاتری 
خەڵکی مەدەنی سوریا و عێراق و کوردستان 
دەست لەبەرژەوەندی خۆیان لەو واڵتانە 
هەڵگرن و سازشێک بکەن، هەموو 
کۆبوونەوەکانی جنێف وئاستانەمان بینی کە 
پێش کۆبوونەوەکان فەشەلەکانیان ئاشکرا 

 بوون لەسەر هەلومەرجی سوریا.
پوچی پاساوی عێراق و ئێران بۆ لەشکرکێشی 
بۆسەر کەرکوک بەبەهانەی ریفراندۆم و 
دەنگدان بەجیابوونەوە و لەشکرکێشی و 

کوشتاری دەوڵەتی تورکیا بۆسەر عەفرین 
بەبەهانەی سنور لەتیرۆر و ترس لە پەیەدە، 
تەنیا بەالیەنگری ئەمریکا وهاوپەیمانەکانی 
تەواو نابێت و ئەو الیەنگریە بەرۆشنی لە 
سیاسەت و کارو بەرنامەی ژمارەیەکی زۆر لە 
حزبەکانی کوردایەتی لە باڵێکی یەکێتی و  
گۆڕان و ئیسالمیەکان و شاسوارەکاندا 
بەئاشکرا عەمەلی کرایەوە کە  پاساوەکانی 
ئەمانیش هەمان قسەی سواوی ئەمریکاو 
هاوپەیمانە جیهانی وناوچەییەکانن، کە بۆ خۆی 
دۆستایەتیەکەیان تازە دەکەنەوە. کە هەموو 
تەبلیغاتی ئەو هێزانەی کوردایەتی کەڕوو 
بەرەو بەغداو عەبادی بوون و چاویان 
لەدەرگای ئەمریکایە کەئێستا کارنامەی 
ئەمەریکا لەعەفرین دەبینن نە ریفراندۆمیان 
ئەنجامداوە و نەداوای جیابونەوەشیان کردوە، 
ئایا قسەیەکیان بۆ ئەو هێرشانە چیە، جگە 
لەخۆشخەیاڵی بەسیاسەتی ئەمریکا و کلکایەتی 
بۆ واڵتانی ناچەکە. بۆ حزبەکانی کوردایەتی 
شتێک نیە تەنیا شەڕی کورسی و پارەیە کە 
ئەوەی پۆڵ بریمەر لەسەر بارزانی و تاڵەبانی 
وتویەتی کەچاویان لە سەر بڕە پارەیەکی 
زیاترە، ئیتر ئایندەو چارەنوسی خەڵکی 
کوردستان بەرەو کوێ دەچی بۆ ئەوان 

ی ئۆکتۆبەرو تەسلیمکردنی ٧١کێشەیەک نیە. 
نێوەی خاکی کوردستان لەالیەن باڵێکی یەکێتی 
و پێشلەشکری بۆ ئێران هەروەک کارنامەی 

ئابدا وایە و بەرگری نەکردنی  ٣٧بارزانی لە 
پارتی و یەکێتی بۆ یەک رۆژ لە لەبەرامبەر 
 ١١حەشدی شەعبیدا هەمان کارنامەیانەی 

ساڵی دەسەاڵتداری و دابەشکردنی کوردستانە 
بەزۆنی زەردو سەوزو پارێزگاری لە ناوچەی 
دەسەاڵتیان و نۆکەری بۆ ئەمریکاو واڵتانی 

 ناوچەکە.
هەلومەرجی ناوچەکە و سیاسەتێک لەپشتی 
ئەو یاریانەی کە زلهێزە جیهانیەکان و واڵتانی 
ناچەکە بەڕێیان خستووە بۆ بەرژەوەندی و 
جێگاو رێگای خۆیان لە سوریا و عێراقدا 
لەسەر حسابی  کوشتاری خەڵکی مەدەنی و 
بێدەسەاڵت، زۆر ناڕۆشن و سەرلێتێکدەرەو 
کۆمەڵگەیان پێ چەواشە کردوەو ئەو حزبە 
ناسیونالیستیە کوردانەیان کردووە بە تۆپی 
مەیدانی یاریکەو ئەوانیش کاریان چەواشەکاری 
و خۆڵکردنە چاوی خەڵکە بۆ جێگا گرتن ئەگەر 
شانسیان هەبێت لەئایندەی سەرکەوتنی ئەمریکا 
لەو کێشانەدا. ئەو هەلومەرجە ناڕۆشن و 
تاریکەی ناوچەکە بەشێکی زۆری ئەو چەپە نا 
کۆمەاڵیەتی و ئایدیۆلۆژی گەرەی گرتۆتەوە کە 
بە دەهۆڵی ئەمریکا و حزبە ناسیونالیستیەکان 
هەڵدەپەڕن و چاویان لەئاست رێگاچارەی 
دەرچوونی کۆمەڵگای کوردستان لە 
چوارچێوەی حکومەتی فیدراڵی قەومی و 
ئیسالمی و تایفی عێراقدا نابینێت و کەبە 
عەمەلی وەک حزبەکانی کوردایەتی دەکەونە 
ئەوەی چاویان لە رێگاچارەی ئەمریکا و ئێرانە 

 ڕوو لەبەغدا و عەبادی.
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لەدوایی هاتنە سەرکارى ئیسالمییەکان 
لەتورکیا، سەرکوت وئیستبداد وچەوسانەوەو 
داگیرکارى زۆر گەشەى کرد، هەرچەندە 
لەسەرەتادا بۆپڕوپاگەندەى هەڵبژاردنەکان 
پارتى دادو گەشەپێدانى تورکیا کەپارتێکى 
ئیسالمییە باسى ئاشتى وپێکەوە ژیانى گەالنى 
تورکیاى دەکرد، زۆر فرێوکارانە ودرۆزنانە 
خەڵکییان پەلکێشى دەنگدان کرد و دەنگیان 
پێدراو چوونە ناو پەرلەمان دەسەاڵت، 
سیستەمیان کەوتەدەست، هەر بۆ 
ئەومەبەستەش حیزبە ئیسالمییەکانى باشوورى 
کوردستان ومەالکانى وەک سەید احمد وعلى 

شیرینیان دەبەخشێ وە وئاهەنگى  قەرەداغى 
سەرکەوتنیان دەگێڕا بەبۆنەى هاتنە سەر 
دەسەاڵتى ئیسالمییەکانى تورکیا. هەروەک 
ئێستایان کەچۆن بەئاشکرا لەڕاگەیاندنەکانى 
تورکیاو ڕاگەیاندنە کوردییەکانى باشوورى 
کوردستاندا پشتگیرى وپشتیوانى لەهێرش 
وداگیرکارى سوپای فاشیزمى تورکیا دەکەن 
بۆ سەرشارى عەفرینى خۆرئاوای کوردستان 
دوعای پاراستن بۆسوپاى فاشیزمى دەوڵەتى 
تورکیا دەکەن کەبەشەڕو بۆردومانەکانیان 
ژنان ومنااڵن وخەڵکى سیڤل وبێ تاوان دەکەن 
بەقوربانى وئاوارەو دەربەریان دەکەن. هەر 
لەسەرەتایى هەڵسوڕان وکارو چاالکى 
ئیسالمییەکانى تورکیا، کەسانى چەپ 
وکۆمۆنیست وئازادیخوازو پشکەوتنخوازى 
تورکیا بەخەڵکیان ڕاگەیاند کەسەرکردەى 
ئیسالمییەکان )ئوردوغان( درۆ لەگەڵ خەڵک 
دەکات و دەیەوێت خەڵک فریو بدات بۆ ئەوەى 
بێتە سەر دەسەاڵت هەرواش دەرچوو لەدوای 
هاتنە سەردەسەاڵتى ئیسالمییەکان هەتا ئێستا 
بەهەزاران کەس لەسەر دەربڕینى بیروباوەڕى 
جیاواز لە سەرجەم نەتەوە جیاوازەکان زیندانى 
کراوە. هونەرمەندان وڕۆژنامەنووسان و 
نوسەران و ڕۆشنبیران وئازادیخوازان پۆل 
پۆل خراونەتە زیندانەکانى تورکیاوە. سااڵنە 
ڕێژەى سەرکوت وزیندانیکردنى کەسانى 
سیاسى و ڕاگەیاندکاران زیاتردەبێت. ساڵ 
لەدوای ساڵ هیواکانى چەسپاندنى ئاشتى 
وئارامى وئازادى لەتورکیادا لەالیەن پاڕێزەرانى 

زیاتر  سیستەمى ئیسالمی دەسەاڵتى تورکیا 
 .خامۆش دەکرێت

ئیسالمییەکانى تورکیا هەنگاو بەهەنگاو 
کۆمەڵگەی تورکیا بەرەو کەنارى نائارامى 
وهەاڵیسانى شەڕ دەبەن، سوپای تورکیا 
بۆماوەى چەندین ساڵە بەردەوامە لەداگیرکارى 
وتەدەخولکردن بۆ بەزاندنى سنوورەکانى 
تورکیا بەرەوباشوورى کوردستان کەچەندین 
ساڵە بەناوى ئاشتى پارێزیەوە هاتۆتە بەشێکى 

باشوورى کوردستان کەبەدەست  زۆرى خاکى 
پێشخەرى ومیواندارى حیزبە دەسەاڵتدارەکانى 
باشوورى کوردستان هاتووە، بەاڵم دەستى 
بەسەرداگرتووە. لەدوای دروست بوونى 
کاتنۆنەکانى ڕۆژئاوای کوردستانەوە چەندین 
جارە هێرش وپەالماردانى بۆ کانتۆنەکانى 
ڕۆژئاوا ئەنجامداوە کە ویستویەتى داگیرى 
بکات، بەاڵم بەهۆى بەرخودان وتێکۆشانى 
یەکگرتوانەو ئازایانەى خەڵکى خۆرئاوای 
کوردستان سوپایی تورکیا سەرکەوتوو 

 .نەبووە
ئەوا ئەم جارەش دەوڵەتى فاشیزمى ئیسالمیی 
تورکیا هێرشى کردۆتەوە سەرکانتۆنى عەفرین، 
مەالکانى تورکیا لەناومزگەوتەکانەوە فتواى 
جیهادیان لەدژى خەڵکى کورد زمانى شارى 

عەفرین ڕاگەیاندووە دوعای سەالمەتى 
وسەرکەوتنیان بۆسوپای داگیرکەرى تورکیا 
کردووە. لەڕۆژانى هەینیدا مەالکان وتارى 
ئاگراوى وفتواى جیهاد لەدژى خەڵکى عەفرین 
و خۆرئاواى کوردستان دەدەن، ڕێپێوان 
سازدەکەن هاوار دەکەن بۆهاندانى خەڵک بۆ 

 .بەشداریکردنى لەشەڕ
پاساوی  دەوڵەتى فاشیستى تورکیا به

هێزەکانی پەیەدە کە بە  دەرکردنى 
درێژکراوەی پەکەکەیان دەزانێت دەستی داوەتە 

ر شاری  هێرش و لەشکرکێشی سەربازی بۆسه
لەالیەکەوە تۆپخانەکانی بە خەستی  فرین،  عه

تۆپببارانی شارو گوندەکانی ناوچەکە دەکەن و 
لەالیەکی دیکەشەوە بەکرێگیراوانی خۆی 
لەئیسالمییە توندڕەوەکان وبەناوی سوپای 
ئازادی سوریاوە ئامادەکردوە بۆ هێرش کردنە 
سەر ناوچەکە. لەرابردوو بەهاوکارى 
تیرۆریستانى داعشى ئیسالمى هێرشى دەکردە 
سەر خۆرئاوای کوردستان، لە ئێستاشدا 
بەهاوکارى ئیسالمییەکان و سوپای ئازادى 

 سوریا دەیەوێت ناوچەکە داگیربکات.
هەڕەشەو هێرشى رژێمى تورکیا بۆسەر  

شارى عەفرین و رۆژئاوای كوردستان، 
ناڕەوایە وپێویستە شەرمەزارو ڕیسوا بکرێت، 
لەبەرئەوەى رۆژئاوای کوردستانى خستۆتە 
بارودۆخێکى زۆر دژوارو نالەبارەوە ئەگەر 
بەتێکۆشانى ئازادیخوانەو مرۆڤ دۆستانە 
بەرى پێ نەگیرێت بەرەو ئەنجامدانى 
جینۆسایدێكی گەورە دەچێت. کە لەئێستادا 
ئەگەر بەرى پێ نەگیرێت وشەڕ ڕانەگیرێت 
بەهەزاران کەس ئاوارە دەبێ وبەسەدەهاو 

دەبنەنەقوربانى. ئەم  هەزاران کەسیش 
داگیرکارییە تاوانێکە بەرامبەر تەواوى خەڵکى 
رۆژئاواى کوردستان، بەسەرجەم نەتەوەو 
ئایینە جیاوازەکانەوە ئەنجامدەدرێت، بۆیە 

لە ئاست ئەو داگیرکارى وکارەساتە   ناكرێ
گەورەیەدا بەهیچ شێوەیەک بێدەنگ بین، ئەو 
هێرش و موشەک باران کردنە دڕندانەیەی 

تورکیاوە دەكرێتە  كەوا لەالیەن سوپای فاشى 
  عەفرين سەر هاواڵتیانى خەڵکى مەدەنى 

پیالنێكی داڕێژراوەو درێژکراوەى ئەو پیالنەیە 
کەوا بەرامبەر بە داگیرکردنى بەشێکى 

باشوورى کوردستان ئەنجامدرا،  خاکى 
لەڕابردوو بەبانگهێشت کردنى سەرۆکى 
حیزبەکانى ناو دەسەاڵتى باشوورى 
کوردستان. ڕیسواکردن وشەرمەزارکردنى ئەو 
هێرش وداگیرکارییە ئەرکى سەرشانى 

چەپ وکۆمۆنیست وئازادیخوازە  هەرمرۆڤێکى 
لەهەمان کاتدا پشتیوانى تەواو بۆ تێکۆشانى 
ڕەواى خەڵکى رۆژئاواى کوردستان و 
بەرخودانى دڵسۆزانەى کچان وکوڕانى 

 ڕۆژئاوای کوردستان ئەرکى هەمووالیەکە.
دەوڵەتى فاشى  ئەم هێرش و لەشکرکێشیەی 

تورکیا بۆ سەر کانتۆنی عەفرین، لەناو 
بارودۆخی سیاسی ئاڵۆز و شەڕی ناوخۆی 
سوریاو دەستێوەردانی دەوڵەتان و ملمالنێی 
دەوڵەتە ئیمپریالیستیەکانی ئەمریکاو روسیا 
وئێراندا دەچێتە پێشەوە. هەر یەکە لەم هێزو 
دەوڵەتانە لەسەر بەشی خۆیان لە داڕشتنەوەی 
هاوکێشەی سیاسی و ئابوری ناوچەکەدا 
پێشبڕکێیانە و شەڕ دەکەن نەک پاراستنى 
بەرژەوەندى وماف وئازادییەکانى خەڵکى 
هەژارو زەحمەتکێش و کرێکارى شارى 
عەفرین وخۆرئاوایی کوردستان. ئەمەش 
ئەرکى هەموو مرۆڤێکە بەهەرجۆرێک بۆی 

دەکرێت تێکۆشانى هاوبەش بکات بۆدەربرینى 
ناڕەزایەتى ودژایەتیکردنى ئەوشەڕە. 
لەکاتێکیشدا کەشەڕو داگیرکارى و هێرش 
بۆسەر شارى عەفرین زیاتر بوو ئەرکى 
خەڵکی تێکۆشەرو ئازادیخوازو یەکسانیخوازى 
هەموو جیهانە بەهەرجۆرێک کەبۆیان دەکرێت 
پشتیوانى وهاوکارى لەخەڵکى عەفرین و 
خۆرئاوای کوردستان بکەن بۆئەوەى لەو 
شەڕە ناڕەوایەدا کچان وکوڕانى تێکۆشەرو 
ئازادیخوازى عەفرین سەرکەوتووبن هەروەک 

 .شارى کوبانێ لەخۆرئاوای کوردستان
ئەگەر شیکردنەوەیەکى وورد بۆبارودۆخى 
دەوڵەتدارى سیستەمى ئیسالمی لە تورکیادا 
بکەین چەندین ساڵە کاریگەرى کێشەو 
قەیرانەکانى سیستەمى سەرمایەدارى جیهانى 
بەسەر سیستەمى دەوڵەتدارى تورکیاوە 
بەباشى دەرکەوتووە وێڕای کەڵەکەبوونى چین 
لەسەرچینى کێشەو قەیرانەکانى ئابوورى و 
سیاسی وکۆمەاڵیەتى لەناوخۆیی تورکیادا، 
بەرتەسککردنەوەى ئازادییەکان وزیاترکردنى 
سەرکوت وئیستبداد وزیندانى کردن وئازاردانى 
تێکۆشەرانى ئازادیخوازو ڕەخنەگر لەسیستەمى 
ئیسالمی تورکیا ڕۆژانە دەبیندرێ کەس 
ناتوانێت نکۆڵى لەهەبوونى دیکتاتۆرى 
وملهوڕى پارێزەرانى ئەوسیستەمە ئیسالمییە 
فاشییە بکات لەتورکیادا. دروستکردنى شەڕ 
بۆپەردەپۆشکردنى کێشەو قەیرانەکانى تازە 
نییە کەلەالیەن فاشیزمى ئیسالمی تورکیاوە 
بەردەوام بووە، بەاڵم بۆهەنگاوەکانى داهاتوو 
ناتوانێت بەردەوام بێت لەگەشەدان بەملهوڕى و 
داگیرکارى ودروستکردنى شەڕەکان 
لەبەرئەوەى لەقۆناغى ئێستادا خەڵکى تورکیا 
بەگشتى هەنگاوى زۆر باشیان ناوە بۆ 
وشیاربوونەوە بەرامبەر سەرکوت و زوڵم 
وچەوسانەوەو نابەرابەرى فاشیزمى ئیسالمی، 
خەڵکى کۆمۆنیست وئازادیخوازو یەکسانیخواز 
لەناوخۆی تورکیادا لەقۆناغى ئێستادا و 
داهاتوودا کاریگەرى تێکۆشانیان بەهێزتر و 
باشتردەبێ، لەبەرئەوەى بەدرێژایی سااڵنى 
ڕابردو ئەم سەرکوت وئیستبدادە بەردەوام 
بووە فشارێکى زۆر کەوتۆتە سەر چینى 
خوارەوەی کۆمەلگە کەپێکهاتووە لە کرێکاران 

و خەڵکى  و هەژاران وبێکارانى تورکیا 
ئازادیخوازو یەکسانیخوازى تورکیا، 
بەشیوەیەک زۆر لە لەهەڵسوڕاوانى سیاسى 
وڕۆشنبیرى ومەدەنى وچاالکی کرێکاری و 
ژیانی هەڵسوڕاوانیان ڕاستەوخۆ و 
ناڕاستەوخۆ کەوتۆنەتە بەر پەالمارو ئازارو 

یاخود  زیندانى فاشیزمى سەربازى وپۆلیسى 
شااڵوی پروپاگەندەیی کۆنەپەرستانەو 
فاشیزمی ئیسالمی بۆ جیاکاریی ڕەگەزی و 
ئایینى و نەتەوەیی وهاندانى کۆمەڵگە 

قەومى بەئامانجى  شەڕى  بۆبەرپاکردنى 
تێکشکاندنى هێزى تێکۆشانى مەدەنى 

 .وئازادیخوازى وکۆمۆنیستى لەتورکیادا
لەقۆناغى ئیستادا حیزب و بزوتنەوەى 
کۆمۆنیست وچەپ وئازادیخوازەکانى ناوخۆیی 
تورکیا بەهۆى بەرگرى کردنیان لەئازادى 
ومافەکانى خەڵکدا چەندەها کەسیان لەالیەن 
هێزە سەرکوتگەرەکانى پۆلیسى تورکیاوە 
ڕاپیچى زیندانەکان کراون یان بەهۆى 
ڕەخنەگرتن ودژایەتى کردنیان بەرامبەر 
داگیرکارى وهێرشى سوپای تورکیا بۆسەر 
شارى عەفرین وخۆرئاواى کوردستان لەم 
چەند ڕۆژەى رابردوودا زیندانی کراون. 
پێویستە پارتە کوردییەکان و پارتى کرێکارانى 
کوردستان و پەیەدە ئەم هەڵوێستانەى هێزو 
حیزبە کۆمۆنیست وچەپ وئازادیخوازەکانى 
تورکیا لەبەرچاوبگرن وگرینگى پێبدەن، 
پێویستە لەڕاگەیاندنەکاندا واز لەبەکارهێنانى 

چەندین ڕستەى ناسیۆنالیستانە بهێنن وەکو 
)هێرش وداگیرکاری تورک بۆعەفرین، هێرش 
وداگیرکارى سوپای تورک بۆسەر عەفرین 
یاخود هێرشى تورک بۆسەر عەفرین( ئەمە 
نیشانەى ناوشیارى ڕاگەیاندنى کوردى نیشان 
دەدات، لەبەرئەوەى سوپای تورکیا سەرجەم 
نەتەوەو ئایینەکانى تورکیا تێیدا بەشدارە 
بەکورد زمانیشەوە. لەناو پارتەکەى ئوردوغان 
و پارتى دادوگەشەپێدانى تورکیادا کە لەئێستادا 
سیستەم ودەوڵەتى تورکیا بەڕێوەدەبات خەڵکى 
کورد زمان وعەرەب وتورک وسەرجەم 
نەتەوەکانى ترى تورکیا بەشدارە و بەچەندین 
وەزیرى کورد وبەچەندەها ئەندام پەرلەمانى 
کوردزمان لەسەر لیستى حیزبەکەى ئوردوغان 
وپارتى دادو گەشەپێدانى ئیسالمی تورکیا 
بەشدارە، بەچەندین پلەوپۆستى ئیدارى 
وکارگێرى دراوەتە خەڵکى کورد زمان 
ونەتەوەکانى غەیرەتورک، بەاڵم لەناو 
دادگاکانى تورکیادا تەنها بەزمانى تورکى ڕێگە 
دەدرێ قسەبکرێ وزیندانى کراو بەرگرى 
لەخۆى بکات. چەوسانەوەو نابەرابەرى و 
بێکارى و هەژارى و نەبوونى وکێشەو 
قەیرانەکان ڕووبەروى هەموو نەتەوەکان 
بۆتەوە، بۆئەم شەڕەش ئازارو ناخۆشییەکان 
بۆهەمووانە، کەواتە ئەرکى هەموومانە 
ڕووبەروى شەڕو کێشەو قەیرانەکان ببنەوە 
ڕێگاچارەیەکى هاوبەش بۆ ڕزگارى وکۆتایی 
هێنان بەکێشەو قەیران و شەڕەکان ببنەوە 
بەهاوبەشى تێکۆشان بکەن بۆ گۆڕانکارى 

 .لەسیستەم وجۆرى دەوڵەتدارى لەتورکیادا
لەتێکۆشانى داهاتوودا سەرجەم هێزو حیزبە 
ئازادیخوازو یەکسانیخوازو کۆمۆنیست و 
چەپەکان گەشە بەیەکگرتووى خەباتى هاوبەش 
بدرێ بۆ گۆڕاکارى لەسیستەم وجۆرى 

ش  P K K دەوڵەتدارى لەتورکیادا، پێویستە
واز لەلوت بەرزى بهێنێت بەرامبەربە هێزو 
حیزبە کۆمۆنیست وچەپ وئازادیخوازەکانى 

خۆى پێ  PKK ناوخۆیی تورکیا ناکرێت
لەهەمووان عەقڵتربێت. پێویستە گەشە 
بەتێکۆشانى هاوبەش بدات لەگەڵ سەرجەم 
تێکۆشەرانى کۆمۆنیست وچەپ وسیکۆالرو 
ئازادیخوازەکان ناوخۆی تورکیادا بەیەکەوە 
کار لەسەرجێبەجێ کردنى نەخشەڕێگایەکى 
هاوبەش بکەن لەناوخۆیی تورکیادا کەئامانج 
گۆڕانکارى بێت لەسیستەمى ئیسالمی ئێستادا 
لەتورکیادا. لەڕیسواکردن وشەرمەزارکردنى 
هێرش وداگیرکارى سوپایی فاشیزمی تورکیا 
بۆ سەرشارى عەفرین وخۆرئاواى کوردستان 
هەڵوێستى حیزبە کۆمۆنیست وچەپ 
وئازادیخوازو یەکسانیخوازەکان جوانترین 
وباشترین هەڵویستە کەلەئێستادا بەباشى 
دەبیندرێ بەردەوام لەسەر شەقام و بەردەم 
سەفارەتەکانى تورکیا دەنگى ناڕەزایەتى بەرز 
دەکەنەوە ڕژێمى تورکیا شەرمەزارو 
ڕیسوادەکەن. لەسەرجەم دەوڵەتانى ئەورووپا 
و بەریتانیا و ئەمریکاو کەنەدا و سەرجەم 
دەوڵەتانى تەنها ڕێکخراو و حیزبە کۆمۆنیست 
وچەپ و ئازادیخوازەکانن کە بەردەوام لەسەر 
شەقامەکانن بۆ شەرمەزای و ڕیسواکردنى 
دەوڵەتى فاشیزمی ئیسالمی تورکیا، بەاڵم 
حیزبەکانى پارێزەرى سیستەمى سەرمایەدارى 
دەوڵەتانى ئیسالمی لەپێناوى پاراستنى 
بەرژەوەندییە، ئابوورى وسیاسیەکانیان 
پشتیوانى دەوڵەتى تورکیا دەکەن بۆ هێرش 
وداگیرکارى بۆسەرخەڵکى شارى عەفرین و 
خۆرئاوایی کوردستان بەشێکى تریشیان 
کەزۆرینەى دەوڵەتانى سەرمایەدارن بێدەنگ 
وبێ هەڵوێستن لەئاست ئەنجامدانى شەڕو 
کۆمەڵکوژى شارى عەفریندا کەڕۆژانە منااڵن و 

پیرو پەککەوتەو ژنان... 

 کۆتایهێنان بەشەڕلەشارى عەفرین تێکۆشانى هاوبەشى دەوێ
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 لە گۆشەیەکی ترەوە
پرس و ڕای هەفتانە، گۆشەیەکی هەفتانەیە کە هاوڕی مزەفەر عەبدواڵ دەینووسێت، بۆپێشەوە هەر دوو هەفتە 

بۆچی دەسەاڵتداران گوێ لەدەنگی نارەزایەتی :  جارێک، باسێک یان چەند باسێکی باڵودەکاتەوە... لەم گۆشەیەدا
 دەخوێننەوە...مامۆستایان ناگرن؟ ئەرێ بەپشت بەستن بە ناسنامەی ئایینی دیموکراسی بەدی دێت؟ 

بۆچی دەسەاڵتداران گوێ لە دەنگی ناڕەزایەتی 
 !مامۆستایان ناگرن؟

ڕۆژەکانی هەفتەی ڕابردوو وە بە دیاریکراوی 
دا جارێکی تریش شەقام و بەردەم  ١/١لە 

بەرێوەبەری و فەرمانگەکانی پەروەردە لە 
زۆرێک لە شاروشارۆچەکانی کوردستان، بە 
تایبەتی شاری سلیمانی و هەڵەبجەو گەرمیان، 
بونەوە مەیدانی ناڕەزایەتی بەشێکی زۆری 
مامۆستایان و کارمەندەکانی. ئەم 
نارەزایەتییەش بووە پەنجاو یەکەمین 

ساڵی  ٣ناڕەزایەتی لە ماوەی نزیک بە 
ڕابردودا، لەوەتەی موچەیان کەم کردۆتەوە بۆ 
-٣چارەکە موچەو ئەویش بە نیوە ناچڵی هەر 

مانگێک جارێک پێیان دەدرێت. مامۆستایان  ٤
لەم ناڕەزایەتییەدا بە شێوازی جۆراجۆری 
ڕادیکااڵنە، سکااڵیانە، گاڵتەئامیزانە، توانج دان 
لە دەسەاڵتی چەتە، تا دەگات بە جۆرێک لە 
پاڕانەوەو کڕوزانەوە لە عەبادی دەنگی 
ناڕەزایەتیان بەرزکردەوە. دیارە ئەم 
ناڕەزایەتییەش لە الیەن هەندێک ئەنجومەنی 
کاتی مامۆستایانەوە ڕێکخرابوو بە دوور لە 
 دەستی یەکێتی  مامۆستایانی سەر بەدەسەاڵت.

بەاڵم ئەمجارەش وەک هەمیشە دەسەاڵتدارانی 
چەتەگەرو سەرکوتگەردزو گەندەڵ گوێی بۆ 

 نەگرتن.

ئەم ڕوداوەش بووە هەواڵی گەرمی زۆربەی 
دەزگاکانی ڕاگەیاندن و قسەوباس و پرس و 
ڕای خەڵک لە  تۆڕەکانی پەیوەندییە 
کۆمەاڵیەتییەکان لە ناوەوەو دەرەوەی 

 کوردستان.

بە تایبەتی بۆتە جێگای پرس و ڕای گشتی  
زۆربەی مامۆستایان و جەماوەرو، دەپرسن کە 
ئاخۆ ئەم بەناو حکومەتە بۆ گوێ لە دەنگی 
ڕەوای ناڕەزایەتی کەس ناگرێت کە بۆ مافە 

 ڕەواکانیان دەریدەبڕن؟! 

جا لە گۆشەی پرس و رای ئەم هەفتەیەوە بە 
پێویستی دەزانین ئێمەش، وێرای پشتیوانیمان 
لە خواست و ناڕەزایەتییە ڕەواکانی 
مامۆستایان، وەاڵمێکی کورت بەم پرسیارە 
بدەینەوە. بە ئومێدی ئەوەی ڕۆشنایی یەکی 
بچوک بکاتە سەر البردنی ئاستەنگەکانی 
بەردەم خەبات و ناڕەزایەتی مامۆستایان و 

 جەماوەری ناڕازی.

بە بڕوای من وەک چاودێرو هەڵسوڕاوێکی 
کۆمۆنیست و الیەنگرێکی سەرسەخت لە ماف 
وئازادییەکانی جەماوەر وەاڵمی بابەتیانەو 
دروستی ئەم پرسیارە لە ناوەڕۆکی گرفتەکانی 
هەردوو الی هاوکێشەی دەسەاڵتی چەتەگەرو 
شێوازی ناڕەزایەتییەکان و هەلومەرجی 
سیاسی بااڵدەست دایە، کە مامۆستایان تیایدا  
دەنگی ناڕەزایەتی بەرزوبەرزتر دەکەنەوە بۆ 

سەپاندنی داواکانیان. تا ئەو جێگایەی 
دەگەڕێتەوە بە بەری دەسەاڵت وەک الیەکی 
هاوکێشەکە ئەوەیە، وەک چەندین جار ئێمە لە 

ساڵی  ١١پێناسی ئەم دەسەاڵتەدا وتومانە لە 
ڕابردووە تا ئیستا، کە ئەم دەسەاڵتە بە حوکمی 
ناوەڕۆکە بۆرژوا قەومی و خێڵەکی و 
بنەماڵەییەکەی کە بە زەبری چەک و 
چەتەگەری خۆی سەپاندوە لە هەلومەرجی 
دونیای سیاسی ئەم واڵتانە هەرگیز نایانەوێ و 
ناشتوانن وەک دەسەاڵت و حکومەتێکی مەدەنی 
مامەڵە لەگەڵ کۆمەڵگەی مەدەنی کوردستان 

 بکەن و بەڕێوەی بەرن.

ئەوەشی کە ناوی پەرلەمان و حکومەت و 
شەرعیەتی دەنگدانیان لیناوە، وەک  دەوارە 
شڕێک وایە کە کۆمەڵگەی مەدەنی 
کوردستانیان کردوە بە خێڵێکی کۆچەری و بە 
زەبری چەک و سەپاندنی دابونەریتی 
پیاوساالری و کەڵەگایی ئاغایانەوە، بەڕێوەی 
دەبەن و بەری ڕەنجی خەڵکەکەی و هەمو 
سەروەت و سامانی سەر زەوی و ژێر زەوی 

 یەکەیشی بە تااڵنی دەبەن.

ئەمە تۆمەتێک نییە ئێمەو بەرەی ئازادیخوازی 
و یەکسانیخوازی و ئینساندۆستی بۆ سەرانی 
دەسەاڵتی چەتەگەری پارتی و یەکیتی و گۆڕان 
و ئیسالمییەکان، وتەنانەت ئەو هاوپەیمانی یە 
تازانەش کە وەک سەرە مێکوتە سەریان 
دەرهێناوە هەڵبەستن، نەخێر..! بەڵکو ئەمە لە 
زاری بەناو ڕۆشبیرترین و  دیموکراسیترین 
کەسایەتییەکانیان تەعبیری لێکراوە کە مەال 
بەختیارەو، بەرپرسی کارگێری مەکتەبی 
سیاسی یەکیتی یە، کە یەكێک لە تاقمە 
دەسەاڵتدارەکان و یەکەم دەسەاڵتداریشە لە 

 نیوەی شارەکانی کوردستان.

ئەو بە ئاشکرا ئەم قسەیەی ئێمەی سەلماندو 
وتی کە شتێکی نییە بە ناوی شەرعیەتی 
پەرلەمان و حکومەت و دیموکراسی. ئەوەی 
هەیە لە دەسەاڵتدا هێزی چەکو شێوازی 
بااڵدەستی چەتەگەری یە کۆمەڵگەی لەژێر 

 دەستدایەو بەرێوەی دەبات.

ئەمە ئیتر ناوەڕۆک و شێوازی دەسەاڵتی ئەم 
جواڵنەوە قەومی و خێڵەکیانەو باڵەکانیانە نەک 
هەر لە کوردستان، بەڵکو لەسەراسەری عێراق 
و واڵتانی تریش بە کۆمەڵێک جیاوازی یەوە. 
ئەمە ئیتر لە بارێکەوە دیاری دەوڵەتە زلهێزە 

ئیمپریالییەکانی وەک ئەمریکاو 
هاوپەیمانەکانیانە لە ماوەی بیست و سی ساڵی 
ڕابردودا بۆ ئەم واڵتانە کە بە شەڕو 
داگیرکاری بۆ ئامانجە ئابوری و سیاسییەکانی 
خۆیان سەپاندویانە لە ژێر پەردەی پەرلەمان و 
دیموکراسی قەوم وخێڵ و دین و تایەفە. بۆیە 
لەم ڕوەوە نابێت مامۆستایان و بەشەکانی تری 
بێماف و ناڕازی هیچ چاوەڕوانییەکی وایان 
لەوە هەبێت کە ئەم دەسەاڵتە گوێ لە دەنگی 

 ناڕەزایەتییان دەگرێت.

تا ئەو جێگایەش دەگەڕێتەوە بە خودی 
مامۆستایان وەک بەشێک لە هاوکێشەکەی 
جەماوەر ئەوەیە کە بەڵگە نەویستە مامۆستایان 
توێژێکی هۆشیاری کومەڵگەن و بەهرەمەندن 
لە زانست و زانیاری. وە تەنانەت خاوەنی 
پێگەیەکی گرینگن لەبەرەوپێشچونی کۆمەڵگە لە 
زۆر الیەنەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا گەورەترین 
کیشەو گرفتیان هەیە کە ئەویش ڕادەی پەرش 
و باڵویانە لە رووی سیاسی و 
ڕێکخراوەیییەوە. وە ئەمە لە خودی 
ناڕەزایەتییەکانیان دیارە کە چەقی بەستوە لە 
یەک شێوازی ناڕەزایەتی  لۆکاڵی و بێ ئاسۆ 
کە هیچ  کاریگەرییەکی وای  لەسەر دەسەاڵتی 

 چەتەگەر نییە هەر بۆیە گوێیان لێ ناگرن.

لە باشترین حاڵەتدا ڕێکخراوبونی مامۆستایان 
بریتی یە لە یەکێتی مامۆستایانی کوردستان کە 
دەیان ساڵە هەیە بێ ئەوەی ڕۆژێک لە ڕۆژان 
بوبێتە بەشێکی کاریگەر لە خەبات و 
نارەزایەتی مامۆستایان. ئەم ڕێکخراوەیە نەک 
هەر هیچ پەیوەست نییە بە خواست و داواکانی 
مامۆستایان و ئاسۆ و ئامانجی خەباتکارانەی 
ئەم توێژەوە، بەڵکو ڕێک بە پێچەوانەوە بۆ 
جڵەوکردنی خەبات و ناڕەزایەتی ئەوان و 
بەالڕێدابردنی ئاسۆ و ئامانجەکانی ئەوانە. ئەم 
ڕێکخراوە بیرۆکراسییە زەردە کاتی خۆی لە 
نیوەی سەدەی بیست پارتی و بارزانی بۆ 
ئامانجەکانی خۆیان پێکیان هێنا تا مامۆستایان 
بۆ هەمیشە نەوە دوای نەوە بکەنە خزمەتی  
ئامانجە سیاسی یەکانیانەوە. ئەم رێکخراوەیە 
هەروەک ڕێکخراوەو سەندیکاو یەکیتی یە 
پیشەیییەکانی ڕژیمی بەعس تەنها بۆ سەرکوت 
و، لەباشترین باردا بۆ کۆنترۆڵکردنی خەبات و 
دەنگی نارەزایەتی مامۆستایانە دژی ئەم 

 دەسەاڵتە چەتەیە.

لەم بارەیەوە من چەند ساڵ لەمەوبەر لە 
نوسینێکی تابیەت بەم ڕێکخراوەیە بە وردی 
ناوەڕۆکیانم  ڕۆشنکردۆتەوە کە ئەمە 

 لینکەکەیەتی.

http://www.emrro.com/
yeketimamosta.htm 

سەرانی ئەم یەکێتییەی مامۆستایان کە 
زۆربەیان لەناو ڕیزەکانی سەرەوەی هەردوو 

حزبی دەسەاڵتدارن موچە هەبێت یان نا بۆ 
مامۆستایان ئەمانە موچەی حزبی و نەسری 
یەو دیاری حزبەکانی خۆیان هەیە. ئەوە جگە 
لەو کەمە بودجەیەی کە بۆ بواری پەروەردە 
سەرف دەکرێت ئەمانە پشکی خۆیان بە 

 گەندەڵی لێ دەپچڕن.

بۆیە بەر لەهەر شتێک پێویستە مامۆستایانی 
نارازی و ئازادیخواز بە کردەوە ڕیزی خۆیان 
لەم ڕێکخراوەیەو هەر ڕێکخراوێکی تری سەر 
بە حزبە دەسەاڵتدارەکان و بەناو 
ئۆپۆزیسیونەکان  جیاکەنەوەو ڕێکخراوی 
سەربەخۆی جەماوەری خۆیان دامەزرینن بە 
ئاسۆ و ئامانجێکی شۆرشگێرانەوە کە نەک 
هەر بۆ دابینکردنی موچەو کرێ بێت، بەڵکو تا 
ببن بە بەشێک لە سەرجەم پرۆسەی ئاڵوگۆری 
شۆرشگێرانە لەگەڵ جواڵنەوەی کریکاران و 
زەحمەتکێشان و الوان و قوتابیان و ژنان و 
ئەو حزب و الیەنانەی کە ئاسۆ و ئامانج و 
ستراتیژو تاکتیکی ئاڵوگۆڕی شۆڕشگێرانەی 
ئەم دەسەاڵتەیان هەیە. دیارە ئەمەش پەیوەستە 
بە سەرجەم ئەم هەلومەرجە پر لە ئاژاوەو 
پەشێوی و قەیرانی سیاسی و ئابوری 

 کوردستان و عێراقەوە.

بێگومان ئەوە ڕۆشنە کە بەشی زۆری 
مامۆستایان دەمێکە بروایان بەم ڕیکخراوەو 
تەنانەت زۆربەی ڕێکخراوەکانی سەر بە 
الیەنەکانی تریش نییە، بەاڵم ئەمە نەبۆتە هۆی 
ئەوەی لەبەرامبەری ئەمانەدا دەسبەرن بۆ 
ڕێکخراوکردنی خۆیان لەسەر بنەمای کۆبونەوە 
گشتییەکانیان بۆ بڕیاردان لەسەر دیاری کردنی 
هەمو ئاسۆ ئامانج و دروشم و خواستەکانیان 
و شیوازو چۆنێتی بەڕێخستنی 

 ناڕەزایەتییەکانیان بە کۆمەڵ و ئازادانە.

بە ڕای زۆربەی چاودێران ئەم الوازییانە هەر 
لە دروشمەکانی ماموستایانی ناڕازییەوە دیارە 
وەک ئەوەی داوا دەکەن عەبادی و تاقمە 
تایەفییەکەی لە بەغداوە موچەیان بۆ بنێرێت، 
وەک ئەوەی عەبادی و تایەفەکەی  باشتر بێت 

 لە  نێچیرو قوبادو خێڵەکانیان.

هەڵبەت دەسبردن بۆ پێکهێنانی ڕێکخراوێکی وا 
ڕادیکاالنە ئەرکی هەر ئێستای مامۆستایانی 
نارازییە، بە تایبەتی بەشە بە ئاگا سیاسییەکەی. 
ئەو بەشەی کە خواست و ناڕەزایەتییەکانی 
مامۆستایان دەبەستنەوە بە کێشەو ملمالنێ و 
ناڕەزایەتی یە چینایەتییەکان و ئاسۆ و ئامانج 
و بەرژەوەندییە چینایەتییەکانەوە لە شوێنی 
کاریان. پێویستە هاوکات ئەم ڕێکخراوەیە لە 
ئاستی کوردستان سەراسەری بێتەوەو ببیتە 
هاوکارو هاوپەیمانی هەموو ئەو ڕێکخراو و 
الیەنانەی کە هەمان ئاسۆ و ئامانجی ئاڵوگۆڕی 
شۆڕشگێرانەیان هەیە بۆ کۆتاییهێنان بە 

دەسەاڵتی ئەم چەتانەو ئەو... 
 ١١بۆ الپەرە 
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 درێژەی.... لەگۆشەیەکی ترەوە پاشماوەی... دوا وتە
سونی و شیعی بەرەورووە لە پیناو ماف و 
ئازادیەکان و دیاریکردنی ئایندەی سیاسی 

 خۆی...
پرۆ عەبادییەکان، باش دەزانن عیراقی ئیستا، 
لەسەر بنەمای فیدراڵی پوچ و لەسەر ئەساسی 
قەومی و دینی تایفی، دارێژراوەو مافی هاواڵتی 
بوون و دیموکراسی لە ئاستە هەر 
کلێشەیەکەشیدا، جیگایەکی لە ئیعرابی 
دەسەاڵتی ناوەندیدا نییە... وە باش دەزانن ئەو 
دەسەاڵتە دژی چارەسەری سیاسی کارسازی 
خەڵکی کوردستانە و لەسەر بێئرادەکردنی 
بریاری ئازادانەی خەڵکی کورستان کار دەکات، 
 کەچی بێشەرمانە چاو لەو راستیانە دەپۆشن.

هیچ گومان لەوەدانییە، کەسانێک بەرگری لە 
دەسەالتی عەبادی و سیاسەتەکانی بکەن، 
باشترین خزمەتکاری پارتی و یەکێتی و 
بزوتنەوەی دۆڕاوی کوردایەتین... درۆی 
دژایەتی و رەخنە گرتن لە دەسەاڵتی 
شکستخواردوی پارتی و یەکێتی، ئەو کاتە 
دەتوانێت مانا پەیا بکات، کە ئەم خێڵە واز لە 
خۆشخزمەتی و پاساو هێنانەوە بۆ عەبادی 
بهێن و لەدیدی خەڵکی کوردستان و 
مافەکانیانەوە، هەم تەماشای پێگەو ریگەی 
دژی ئینسانی عەبادی و بزوتنەوەی کوردایەتی 
بکەن... چوونە پاڵ عەبادی لەژێر ناوی دژایەتی 
پارتی و یەکێتی، و وەستانەوە بەرامبەر بە 
مافەکان و ویستەکانی خەڵکی کوردستانەوە 
قومارێکی دۆراوە، قوربانیەکانی پرۆ 

 عەبادییەکانن...
خەڵکی کوردستان... هێندەی گەواهی دەری 
دەسەاڵتی زاڵمانەو دژی ئازادی وتااڵنچی 
یەکیتی و پارتین، هێندەش گەواهی دەری 
کارنامەی دەسەاڵتی دژی ئازادی و گەندەڵی و 
بریاری وەستانەوەی عەبادی بزوتنەوەی 
ناسونالیستی و ئیسالمی شیعی و سونی 

 عێراقن.. لەدژی خەڵکی کوردستان.
چۆن پاساو هێنانەوە بۆ دەسەاڵتی بزوتنەوەی 
کوردایەتی و کارێکی قیزەون و بێ کریارە، 
ئاواش پاساو هێنانەوە بۆ دەسەاڵتی عەبادی و 
بزوتنەوەکەی و رەوتەکانی هاوشیوەی خۆی، 
کارێکی قێزەون و بێ کریاری راستگۆیە... 
خەڵکی عێراق و کوردستان، گیرۆدەی 
دوودەسەاڵتی کرێگرتە و کۆنەپەرست و دژی 
ئینسانی، بزوتنەوەی ئیسالمی سیاسی شیعی و 
بزوتنەوەی کوردایەتییە... کە پێویستە بە 
خەبات و تیکۆشانی لێبراوانە، ئەو جۆرە 
لەدەسەاڵت رادەستی میژووی تاوانبارەکان 
بکرێن و کارنامەیان لە ئەرشیفدا، تۆمار بکرێت، 
تا نەوەکانی داهاتوو و وە ئینسانی چاو کراوە، 
بە مێژووی دەسەاڵتی سەرکوتکەرانەو دژی 
ئازادییان ئاشنا بێت... دیارە لەو 
چواچێوەیەشدا، دەبێ خێڵی خۆشخزمەت و 
پاریزەری ئەم دەسەاڵتانە لە پۆلیسی 
سەرکوتکەرەو بۆ میدیاکاری بەنرخی رۆژ نان 
خۆرو نوسەرو ئەو پرۆ عەبادی و پرو 
دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتییەش بناسرێن 
و بەپێی تاوانەکانیان و لەکاتی خۆیدا لەالیەن 
بزوتنەوەی ئازادیخوازی و ئینساندۆستیەوە 

 لێپرسینەوەیان لەگەڵ بکرێت.
 ١١٧٢ناوەراستی شوباتی     

هەلومەرجە سیاسییەی کوردستانی تێکەوتووە. 
ئەمەش پێویستی دیارکردنی چارەنوسی 
تەواوی یەکالکەرەوەی کوردستانە وەک 

 واڵتێک.

کەسێک یان الیەنێک پێی وا بێت کە 
مامۆستایانی کوردستان تەنها ڕێکخراوێکی 
پیشەیی وەک ژێر سایەی دەوڵەتو حکومەتە 
لیبرال و سۆسیال دیموکراسییەکانی 
رۆژئاوایان بەسە ئەوە زۆر ناڕۆشن و 
بەهەڵەدا چوە یاخود هێشتا سودێکی دەست 

 دەکەوێت لە پەنای ئەم دەسەاڵتە چەتەیەدا.

بۆیە تا مامۆستایان و هەمو جەماوەری 
ستەمدیدەو ئازادیخواز ئەم الوازی و گرفتانە 
پر نەکەوە بە ئاسۆ ئامانجو بەدیلی ڕۆشنەوە 
بۆ کۆتاییهینان بە دەسەاڵتی ئەم چەتانەو 
کۆتاییهینان بەم دۆخەی تا ئیستای کوردستان 
ئەوە مامۆستایان و سەرجەم جەماوەر 
هەرچەندە دەنگی ناڕەزایەتی دەرببڕن بێگومانە 
ئەم دەسەاڵتە چەتەگەرە گویییان لێ راناگریت. 
هەروەک لە زمانی مەسعود بارزانییش، 
بەشێوەی سوکایەتی ئامێز چەند مانگ 
لەمەوبەرەوە وتی خەڵکی با بۆخۆیان هەر 
بقیڕێنن قەد گوێیان لێناگیرن. ئەوە ئیتر 
بەڵگەدارترین پەیامی سەرۆکی هەرەمی ئەم 
دەسەاڵتەیە کە بە مامۆستایان و جەماوەری 
ستەمدیدەی نارازی دەڵیت چاوەڕێ مەکەن 
هیچ خواست و داوایەکتان جێبەجێ بێت لە 

 سایەی دەسەاڵتەکەیاندا.

ئەرێ بە پشت بەستن بە ناسنامەی ئایینی،    
 دیموکراسی بەدی دێت...!؟

هاوپەیمانی دیموکراسی و دادپەروەری کە 
ئاکامی تۆرانی بەرهەم ساڵح بوو لە یەکێتی لە 
چەند هەفتە لەمەوبەر لە کۆنگرەیەکی کتوپڕدا 
خۆی ڕاگەیاند بە ئومێدی ئەوەی لە 
هەڵبژاردنەکانی مانگەکانی داهاتوو لەسەر 
ئاستی عێراق و کوردستان چەند کورسی یەک 
بۆ خۆی و خێڵە دیموکراسییەکەی بەدیبێنی تا 
دەستیان لە بنی هەمانەی سەروەت وسامانی 
دزی و گەندەڵی دەرنەچێت. لەم بارەیەوە ئێمە 
لە گۆشەی پرس و ڕای هەفتەکانی ڕابردوو 
ڕایەکمان لەبارەیانەوە داو ناوەڕۆکیانمان بۆ 
کۆمەاڵنی خەڵکی ستەملێکراو ڕوون کردوە. 
ئێستاش دوای بەستنی کۆنگرەکەیان و 
هەڵبژاردنی ئەنجومەنی بەڕێوەبەری دەستیان 
کردوە بە ناساندنی بە وتەی خۆیان 
هاودیدەکانیان، بۆ خەڵک. لە ناسنامەکانیان کە 
بەرزیان کردۆتەوە ئاماژەیان بە ناو و پیشەو 
شەهادەکانیان، هاوکات بە ئاینیشیان داوە، جا 
ئەوەی لێرەدا مایەی پرس و ڕاو تێڕامانی 

چاودێران و مایەی ڕەخنەو ناڕەزایەتی هەر 
  -سکویالر -کەسێکی ئازادیخواز و عەلمانی

نیشاندان یان باشترە بلێین داتاشینی ناسنامەی 
ئایینی فەرمی هاودیدەکانیان بوو کە چەند ئەم 
کارە شەرم ئاوەرو ناکۆک و دژ بە دروشمێکە 
کە ئەم دیموکراسیخوازە قات و قەرەوێت و 
قاپوت پۆشانە بەرزیان کردۆتەوە کە 
دەیانەوێت دەسەاڵتە قەومی و خێڵەکی و 

 ئیسالمییەکەیان دیموکراسی تر بکەنەوە.

بۆیە خەڵکانی ئازادیخواز و یەکسانیخواز و 
دادپەرەرو عەلمانییەکان هەقیانە بپرسن ئەرێ 
بە پشت بەستن بە ناسنامەی ئایینی، 

 دیموکراسی و دادپەروەری بەدی دێت؟!

بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە واپێویست 
دەکات کەمێک لەسەر پرسی جیایی ئایین لە 

 دەسەاڵتی سیاسی قسەبکەین.

بەرلە هەر شتێک پیویستە ئەو ڕاستییە بڵێم کە 
لەو بڕوایەدا نیم ئەم هەموو دکتۆرو پسپۆرو 
ئەکادیمی یە قاتو قەرەوێت و قاپوت لەبەرانەی 
کە بەشی زۆری ژیانیان لە واڵیانی ئەمریکاو 
ئەوروپا بردۆتە سەرو بروانامەی بەرزیان 
هێناوە نەزانن دیموکراسی یانی چی؟. چ وەک 
چەمکێک و چ وەک دەسەاڵتی سیاسی ، وە 
چۆنیش بە درێژایی،النی کەم سەدەی بیست و 
 بیست و یەک، چۆن چۆنی دەستەبەر کراوە.

چونکە من وەک کرێکارێکی سادە وبێ هیچ 
بڕوانامەیەک ئەوەند فێر بوومە کە مەرجی 
دەستەبەرکردنی دیموکراسی یانی جیایی ئایین 
لە دەوڵەت و دەسەاڵت و ئاماژە نەکردن بە 
ئایین لە هیچ ناسنامەیەک. تۆ بڵێی ئەوان بە 
قەد من فێر نەبووبن لەمبارەیەوە، نەخیر! 

معرفە و   –پرسەکە زانین وزانست و زانیاری 
نییە بەڵکو ئەمە هەڵبژاردنێکی  -علم و معلومات

فکری و سیاسی یە. ئەمە بەرژەوەندی یە 
سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی و 
کەلتورییەکانیان وا دەخوازێت ئەم هەڵبژاردنە 
بکەن کە بە خەڵک بڵێن بەڵێ دەسەاڵتی 
دیموکراسی هیچ کێشەو گرفتی لەگەڵ 

 تێکەڵبون بە ئایین نییە.

لە کاتێکدا سادەترین تێزی فکری و سیاسی بۆ 
دەستەبەرکردنی دەوڵەت و دەسەاڵتیکی 
سیاسی مۆدێرن و هاوچەرخ جیایی ئایینە لە 
دەوڵەت و ئەمە سەرەکیترین پایەکانی 
دامەزراندنی دەوڵەت و حکومەتی دیموکراسی 
و دامەزراوەکانێتی لەوەی شۆڕشی گەورەی 

ڕوویداوە. وە پاشان  ٧١٩٥فەرەنسا لە ساڵی 
دەیان شۆڕشی گەورەی تری بۆرژوازی 
کۆمەاڵیەتی تری بە دوادا هات لە ئەوروپاو 
ئەمریکا و توانیان ئایین و دەسەاڵتی پاپاو 

قەشەو کڵێسا لە دەوڵەت و دەسەاڵتی سیاسی 
 -جیاکەنەوەو دەوڵەت و دەسەاڵتێکی سکویالر

دامەزرێنن و ئایین بکەنە کارو  -عەلمانی
ئەرکێکێ تایبەتی تاکە کەسی. تا ڕادەیەکەی 
زۆر و هەر بەهۆی ئەمەشەوە توانرا ماف و 
ئازادییە سیاسی و مەدەنی و تاکە کەسییەکان 
کە پێی دەڵین مافە دیموکراسییەکان دەستەبەر 

 بکرێت.

جا ئەوەی لەم واڵتانەش چەندە ئایین بە 
نافەرمی و نیوە ناچڵ هەر لەپاڵ دەوڵەت و 
دەسەاڵت ماوەتەوە، بە تایبەتی بااڵدەستی 
ئایین و دامەزراوەکانی لە بەڕێوەبردنی ئابوری 
و کۆمەاڵیەتی و کەلتوری کۆمەڵگە، و یان 
باڵەکانی بۆرژوازییە راستەکان بەکاریان 
هێناوەتەوە، ئیتر ئەمە ئەوە ڕەت ناکاتەوە کە 
بە فەرمی جیاکراوەتەوە تا ئەو ڕادەیەی 
ئاماژەدان بە ئایین و هێمای ئاینی قەدەغە 
کراوە لە هەر ناسنامەیەکی فەرمی. وە بە 
تایبەت ئەمە وەک کەلتور بۆ کاربەدەستانی 
دیاری دەوڵەت مایەی شەرمئاوەری یە.  
هەڵبەت ئەوەی لەم واڵتانە ئەو دروشم و 
خواستە، یانی جیایی ئایین لە دەوڵەت و 
دەسەالت بەدی نەهاتوە، بۆ دەستەبەرکردنی 
دیموکراسی و دادپەروەی، ئەوە ئیتر 
دەگەڕێتەوە بۆ زۆر هۆکاری بابەتی و خۆیی 
سیاسی و مێژوویی. هەر بۆیە شتێک نییە لەم 
واڵتانە، بە تایبەتی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست و بەشێکی زۆری ئەفریقا بەناوی 

 دەسەاڵتی دیموکراسی یەوە.

جا ئەوەی ئیستا کاک بەرهەم و هاودیدەکانی 
دەیانەوێت بە نیشاندانی ناسنامەی ئایینی و 
پشت بەستن پێی دیموکراسی و دادپەروەری 
زیاتر دەستەبەر بکەن جگە لە درۆیەکی 
شاخدار بۆ خۆشخەیاڵ کردن و گێژکردنی 
جەماوەری ستەمدیدەی دەست ئەم دەسەاڵتە 
چەتەگەرە زیاتر شتێکی تر نییە. نیشاندانی 
ناسنامەی ئایینی لەسەر ناسنامەکانیان و 
شانازی کردن پێوەی تەنها بۆ بەدەسهێنانی 
چەند کورسییەکە لە سینارێو گاڵتەجاڕییەکانی 
بەناو پەرلەمان لەناو ئەم جەنگەڵی درندانەدا لە 
پێناوی مانەوەیان لە دەسەاڵتی دزو گەندەڵی 
دژی ئینسانی کە ئەوە دوو دەیە زیاترە 
بەردەوامە لەسایەی بااڵ دەستی زڵهێزە 
ئیمپریالییەکان و رژێمە کۆنەپەرست و تاقمە 
 ئیسالمییەکانی کوردستان و عێراق و ناوچەکە.

بۆیە لەم گۆشە نیگاو ڕایەوە وەاڵم بەم 
پرسیارە کە: ئەرێ بە پشتبەستن بە ناسنامەی 
ئایینی دیموکراسی و دادپەروەری زیاتر 
دەستەبەر دەکرێت، دەبێت بڵێین نەخێر 

 هەرگیز...!

وپیاوانى سڤیل وهاواڵتى دەبنە قوربانى یاخود ئاوارەدەبن. کەواتە بەهێزبوون وگەشەکردنى 
کۆمۆنیست و چەپەکان لەهەرکۆمەڵگەو واڵتێکدا لەبەرژەوەندى خەڵکى چەوساوەو کرێکارو 

و کۆمەڵگەى نێودەوڵەتى بەرامبەر هەڕەشەو هێرشەکانى سەر  UN ئەوەتا دەبیندرێت بەئاشکرا بێدەنگبوونى نەتەوە یەکگرتووەکان.هەژاردایە 
خەڵکى عەفرین وخۆرئاواى کوردستان دژى بنەماکانى پەیماننامەى نەتەوە یەکگرتووەکان و جاڕنامەى جیهانى مافى مرۆڤ و تەواوى پرەنسیپ و 

ازو یخوبەها دیموکراتییەکانه، ڕێز لەو پەیماننامەو جاڕنامە نیودەوڵەتییانە ناگرن کەوا خۆیان ئیمزایان کردووە، کەواتە پێویستە خەڵکى ئازاد
یەکسانیخوازەکانى سەرجەم واڵتان تێکۆشانەکان بەیەکگرتوانە بەهێزتر بکەن بۆ ئەوەى فشارى بەهێزتر دروست بکەین بۆسەر سەرجەم دەوڵەتە 

بۆ ئەوەى هەڵوێستەکانیان گۆڕانیان بەسەردابێت وکۆمەڵگەى نێودەوڵەتى رێز لەمافەکانى مرۆڤ . UN پێشکەوتوخوازەکان ونەتەوەیەکگرتووەکان
بگرێت و پێویستە خەڵکى کوردستان لەکۆمەڵکوژى وئاوارەیی و لەهەڕەشەو هێرش وداگیرکارى و مەترسییانە بپارێزێت کەوا رووبەڕوویان 

 .بۆتەوە لەئێستادا ولەداهاتوودا ئەگەر ڕووبەڕووى داگیرکارى وهێرش وشەڕ بۆسەرخەڵکى کوردستان بەهەربیانوێکەوە ببێتەوە

 درێژەی...کۆتایهێنان بەشەڕلەشارى عەفرین...



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا
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 دوا الپەڕە 15/2/2018(  22ژمارە ) عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 دوا ستوون

 کرێکاران، زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد! 
بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی سەرکەوتوانە بباتە پێشەوە، لە هەواڵی 
نارەزایەتیەکانتان، لە خۆپیشاندان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو گیییروگیرفیتەکیان و رێیگیریەکیانیی بەردە  
خەبات و یەکگرتوویتان، بەردەوا  ئاگاداری بکەن... ئەو هەوااڵنەی حزب و بزوتنەوە و میدیای بۆرژوازی و سیبەریان، 
دەیانەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشی بکەن، ئێوە بە ئێمەی بگەیەنن... ئەو راستییانەی ئەوان پەردەپیۆشیی دەکەن، لە 
رێگای بۆپێشەوەوە، پەردەی لەسەر هەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی شوێنی کار و قوربانیانی، هەواڵی سەرکوت و دزی و 
تااڵنی دەسەاڵت و کۆمپانیاکانیان، هەوڵی توندتیژی دژ بەژنان و قوربانییەکیانیییان، هەواڵیی پیێیشیێیایکیاری ئیازادیە 
سیاسیەکان، ئازادی رۆژنامەگەری و ئازادی مافە فەردی و مەدەنیەکان... بە ئیێیمە بیگەیەنین... بیۆپیێیشیەوە، دەنیگیی 
سازشهەڵنەگرو سەکۆی راستبێژی و مەیدانێکی گرنگی ئێوەیە، لە پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر جیێیگیاو گیۆشیەیەکیی 

 ئە  دنیایەن لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا..ئەوەی خوارەوە، ئەدرەس ئیمێڵ و پێگەی بۆ پێشەوەیە..   
                          bopeshawa@gmail.com 

 www.bopehsawa.net                            

 درێبوار ئەحمە: ڕاوێژکاری سەرنووسەر
 

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

نوری ، عبدالرحمن رەسوڵ، ساالر حەمە سەعید
 ، هەتاو عەبدواڵهی، مزەفەر عەبدواڵبەشیر

دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو 
26-2-2108 

 پرۆ عەبادی...
 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود 

  بۆ کرێکاران  کانوونی دووەم )جەنیوەری( مانگی خەمۆک 
 ساالر حمەسەعید

کۆمپانیا گەورەکانی بەریتانیا ڕایدەگەیەنن: ژمارەیەکی زۆر لەکرێکاران 
 .بێکاردەکرێن

لەچەند هەفتەی ڕابردوودا کۆمەڵێک کۆمپانیای گەورە لە بەریتانیا 
رایانگەیاند کە ژمارەیەکی زۆر لە مەخزەن و بازاڕەکانیان دادەخەن و 
کرێکارەکان کارەکانیان لەدەست دەدەن. لەو بازاڕانەی کە 
کرێکارەکانیان بێکاردەکەن، سەینزبەری، مۆریسن، بی کیو، مارکس  
سپێنسەر، تێسکۆ، کۆکاکۆال، کۆل مانس ماستەرد و ڤۆکسۆڵ و کمبێرلی 
کالرک. ژمارەیەکی زۆر لە دوکان وبازاڕ و عەمارەکانیان دادەخەن بە 

 .بیانووی هاتنە خوارەوەی بڕی قازانج بە بەراورد بە سااڵنی پێشوو
داڕمانی کۆمپانیای زەبەالحی )کارلیۆن( کە کۆمپانیایەکی ئێجگار گەورەی بیناسازی و خانووبەرەیە دەبێتە کارەساتێکی 
گەورەی مرۆیی لەبەرئەوەی دەبێتە هۆی دەرکردنی ژمارەیەکی ئێجگار گەورە لە کرێکارانی بەشە جیاجیاکانی بیناسازی و 

  .خانووبەرە کە دەگونجێ هەزاران کرێکار بگرێتەوە
پاڵنەری سەرەکی بێکارکردنی کرێکاران هەروەک سکرتێری گشتی )جی ئێم بی( دەڵێت: دابەزینی بڕی قازانجی سەرمایەدارانە. 
سەرمایەداران دەیانەوێ قازانجی زیاتر بکەن و بێ گوێدانە ژیان وگوزەرانی کرێکاران پەنا دەبەنە بەر دەرکردنیان، لەڕێگەی 

 داخستنی ژمارەیەکی زۆر لە بازارو دوکانەکانیان.
 .خاوەن کارگەو کۆمپانیاکان کرێکاران وەک شمەکێکی بۆ یەک جار بەکارهاتوو مامەڵەدەکەن

ئۆکتۆبەری ساڵی رابردوودا، ژمارەیەکی زۆر لە  ٧١بە دوای 
کەسایەتی سیاسی و ئەندام پەرلەمان و هەڵسوراوی مەدەنی، 
بەتایبەتش لە ریزەکانی ئۆپۆزیسیۆندا، بە ئاشکراو بێ پێچ و پەنا 
بوونەتە قسەکەری عەبادی و پاساو هێنەر بۆی. بەرگری لە 
سیاسەت و رەفتارەکانی بەرامبەر بە خەڵکی کوردستان، دەکەن. 
ئەو بەرێزانە هیچ رەخنەیەکی جدیان لە عەبادی نییە کە بەهیرشی 
سەربازی و لە رێگای پیالنی ژێربەژێردا، کەرکوک و ناوچە 
کێشەلەسەرەکانی داگیرکردەوە. وە هیچ نیگەرانی ئەوەنین چ 
سیاسەتێکی تەعریب و تەشیع بەرێوەدەچێت، نیگەرانی ئەوە نین، 
کە ئەم شوینانە داگیرکراونەتەوەو گرتن و راوەدونانی سیاسی 
هەیە، لە جێگای هەموو ئەمان پاساو بۆ کردارەکانی عەبادی 

 دەهێننەوەو رەوایەتی بە پاساوەکانی عەبادی دەدەن. 
ئەم دەروێش یان پرۆ عەبادیانە، وا نیشان دەدەن رەخنەو 
نارەزایەتیان لە دەسەاڵتی میلیشیایی پارتی و یەکێتی هەیە، 
دەیانەوێ هەر بەو پاساوەش لەبەرەی عەبادی وەکو خۆشخزمەت 

 رۆڵی کرێگرتەیی لە پێناو موچە و پیگەی سیاسیاندا، بگێرن.
لەکاتێکدا هیچ کاتێک رەخنە و نارەزایەتی لەکاروکردەوەی پارتی 
و یەکێتی و دزی و گەندەڵی و پەیام و سیاسەتە چەوت و چەوێل 
و سازشکارەکانیان، رەوایەتی نادات بە عەبادی و دەسەاڵتە 
گەندەڵ و نۆکەرەکەی. ریسوایی و بن بەست و شکستی 
فەرمانرەوایی دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد، پاساو خوڵقێن نییە، بۆ 
دەسەالتی شکستخواردو و گەندەڵ و نۆکەری ئێران و هیرشی بۆ 
 سەر خەڵکی کوردستان و کەرکوک و ناوچە کێشەلەسەرەکان. 

بەهانە داتاشین، بۆ سزادانی خەڵکی کوردستان لەالیەن 
عەبادییەوە، بەو پێوانەیەی کە عەبادی کیشەی لەگەڵ دەسەاڵتی 
سیاسی لە کوردستاندا هەیە، هیندە بیانویەکی قێزەونە تەنها 
قوتابییە دەستەمۆکراو و ویژدان مەیوەکان دەتوانن بەدەستیەوە 

 بگرن و بەرگری لێبکەن.
کێشەی نێوان ئیسالمی سیاسی شیعی عەبادی و لەگەڵ دەسەاڵتی 
گەندەڵ و تااڵنچی یەکێتی و پارتی و بزوتنەوەی کوردایەتی نە 
تازەیەو نە خەڵکی تورەو نارازی لە دەسەاڵتی کوردایەتی، دەبێ 
بکرێنە قوربانی ملمالنێی نیوان ئەو دوو بزوتنەوە کۆنەپەرست و 

 دژی ئینسانیییە.
کێشەی عەبادی و دەسەاڵتەکەی لەگەڵ پارتی و یەکێتی و 
دەسەاڵت لەکوردستان، لەسەر پشکی داهات و رادەی بەشداری 
سیاسی و هاوبەشی سیاسیە بەدوای داعشدا، لە کاتێکدا کێشەی 
خەڵکی کوردستان لەگەڵ دەسەاڵتی بۆژوازی کورد و پارتی 
ویەکێتی لەسەر گەندەڵی و تااڵنی دەسەاڵتی سەرکوتگەرو دژی 
ئازادیی و بیمافی و زەوتکردنی خزمەتگوزارییەکان و  برسێتی و 
گرانی و بیکاریی و بێ موچەییە. هاوکات کێشەی خەڵکی 
کوردستان لەگەڵ دەسەاڵتی عەبادی، هیرش و سەرکوتگەریی و 

 چارەسەرنەکردنی کێشەی سیاسی خەڵکی کوردستانە. 
خەڵکی کوردستان لەسەر ئاستی خۆجێی لەگەڵ دەسەاڵتی 
تااڵنچی و دژە ئازادی و کۆنەپەرستی بزوتنەوەی کوردایەتی 
بەرەو رووەو لە ئاستی سەراسەری و عێراقیشدا لەگەڵ دەسەاڵتی 

عەبادی و بزوتنەوەی ناسیونال/ئیسالمی... 
١١بۆ الپەرە   

 لە بۆپێشەوەوە
 

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

* بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتر لەشوێن و کەناڵی بینراو و بیستراو 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.


