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کێشەی خەڵکی کوردستان لەگەڵ بەغدا، نەوت و موچەو 
دەروازە سنوورییەکان و کردنەوەی فرۆکەخانەکان نییە، 

 کێشەی بەڕەسمی ناسینی ئیرادەی سیاسییە!  

کێشەی خەڵکی کوردستان، لەگەڵ دەسەاڵتی سیاسی و 
بزوتنەوەی ناسیونالیستی قەومی و ئیسالمی لەعێراقدا، 
بەتەواوەتی جیایە لەگەڵ کیشەی دەسەاڵتی سیاسی کوردستان و 

 حزبەکانی لەگەڵ دەسەاڵت لە بەغدا...
کێشەی حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی و رەوت گەلی دینی 
لەگەڵ دەسەاڵتی سیاسی لە بەغداو بزوتنەوە سیاسییە 
بۆرژوازیەکانیان، کێشەی بەشداری لەدەسەاڵت و هاوبەشی 
سیاسی و ملدان بە ریفراندۆمی قەومی و بەشی داهات و 
رەوایەتی بەخشینە بە دەسەاڵتیان لە هەرێمی کوردستاندا... 
لەکاتێکدا کێشەی خەڵکی کوردستان لەگەڵ بەغدا، کێشەی 
بەرەسمی ناسینی ئیرادەی سیاسی خەڵکی کوردستانە بۆ 
بریاردانی ئازادانە لە چارەنووسی خۆیان و دیاریکردنی ئازادانەی 
ئایندەی سیاسی... ئەم دوو روانگە جیاوازەی نێوان دەسەاڵت و 
خەڵکی کوردستان لەگەڵ بەغدا، سەرچاوەی کێشەی سەرەکی 
خەڵکی کوردستانیشە لەگەڵ دەسەاڵتی حزبەکانی بزوتنەوەی 

 کوردایەتی.
بەدرێژایی تەمەنی ناسیونالیزمی عێراق و دەسەاڵتی ئەو 

بزوتنەوەیە تا دەگاتە دەسەاڵتی بزوتنەوەی... 

بەپێی نوسراوەیەکی فەرمی پارێزگاری سلێمانی کە ئاراستەی 
دام و دەزگا پەیوەندیدارەکانی حکومەتی!! کردووە داوا دەکات 
)بەمەبەستی سەرخستنی هەڵمەتی خۆ تۆمارکردن بۆ 
هەڵبژاردنەکان "بایۆمەتری هەڵبژاردن"ی کۆمیسیۆنی بااڵی 
سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق،... پێویستە خۆیان تۆمار 

پابەندکراوە  ٨١٠٢بکەن و دابەشکردنی فۆرمی خۆراکی ساڵی 
بەپێشکەشکردنی بەڵگەنامەی "بایۆمەتری هەڵبژاردنەوە..." 
ئەمەش یانی بە بارمتەگرتنی قوتی هاواڵتیان، و ناچارکردنیان 
بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەکاندا... درێژەی هەواڵ و دەقی 

 بخوێننەوە....  2لەالپەرە نووسراوەکەی پارێزگار... 

 ٢بۆ الپەرە 

هەمین ساڵەی باڵوبوونەوەی  ٠٧١بە بۆنەی  
  01-9مانیفێستەوە... ل

پارێزگاری سلێمانی... پاروی دەمی خەڵک بە بارمتە دەگرێت بۆ بەشداری لە 
 هەڵبژاردنەکاندا...

 بێریڤان محەمەد: 
*سەلەفی و ئیسالمیەکان،  پێمان دەڵێنن ئنێنوە بەد 
ڕەوشتن و پەرە بەبێڕەوشتنی دەدەن لە کنۆمەڵناەدا، 

 . ئێمە لێتانی قبوڵ ناکەین
داواکارم لە ئازادیخوازان و یەکسانیخوازان لەهەر *  

شوێنێکی ئەم دنیایە هەن هەوڵنی پنوڵەڵنکنردنەوەی 
 . پالنی سەلەفیەکان بدەن

*ئەم پشتایرییەی لێمان دەکرێت باوەڕ بەخنۆبنووننی زیناننرمنان پنێندەدا  بنۆ 
 بەردەوامبوون و نەسلیم نەبوون.

 دەخوێننەوە 3تەواوی دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بێریڤان محەمەد لە الپەرە 

“ بێریڤان محەمەد: خاوەنی تابلۆی

 بۆ بۆپێشەوە، دەدوێت“ مەینەتی

خۆم خاوەنی لەشی 
  4خۆمم...ل

 6ل پیرۆزنرین ئەرک ڕووخانى سیستەمی ئیسالمی ئێرانە

 

هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی 

 و جەماوەرییەکان 

  7ل

 

لەگۆشەیەکی ترەوە، یەکێتی لە 

 کۆنگرە چی بەسەر دێت؟ 

 8ل

نابێ لەم گاڵتەجاریەدا بەشداری 
  بکەین!

ی ران نی نوێنه نجومه ڵبژاردنی ئه گاڵتەجاری هه
دووبارەکردنەوەی هەمان سەوداو مامەڵەی  عێراق

 ڵکە... بردنی خه خشته ناو بازاڕی له
 3ل

لە کۆبانێ وە بۆ عەفرین، 
 لە داعشەوە بۆ ئەردۆغان

 5ل

مەال بەختیار کە پێویستی 
بە پارە بێت، لە ماڵی مام 

 5جەالل داوا دەکات! ل
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ئیسالمی سیاسی شیعی، -ناسیونال
كێشەی خەڵکی کوردستان ئەوە بووە، 
کە لە الیەن بزوتنەوەو رەوتەکانی 
بۆرژوزی عێراقەوە، وەکو هاواڵتی پلە دوو مامەڵەیان لەگەڵ کراوە، بەوهۆیەشەوە نابەرابەری هاواڵتیان 
لەبەرامبەر یاساو لە باری حقوقیەوە، بۆتە کێشەیەکی گەورەو مەبنای زوڵم و ستەمی نەتەوایەتی... 
بزوتنەوەی کوردایەتی و حزبەکانیشی لە جێگای ئەوەی بۆ کۆتاییهێنان بەو زوڵم و نابەرابەرییە، بچنە 
ملمالنێ لەگەڵ بەغداو دەسەاڵتی بزوتنەوەی بۆرژوازی عەرەب، هەمیشە بەدوای ئەوەوە بوون کە ببنە 
بەش لەو دەسەاڵتەو لەسەر بناغەی ئەو بەشدارییەش لە داهات و سامانی عێراقدا برا بەش بن... دیارە 
بزوتنەوەی بۆرژوازی کورد هەمیشە لەسەر مەبنای نابەرابەری و زوڵمی نەتەوایەتی بەرامبەر بەخەڵکی 
کوردستان، هاتونەتە مەیدان و بەناوی خەڵکی کوردستانەوە بەهرەبەرداریان لە زوڵم و نابەرابەری حقوقی 
هاواڵتیان کردووە، و بە ناوی کوردایەتی و رزگاری کوردستان و کوردەوە خۆیان ناساندووە و رزگاری 
کوردو کوردستانیان بە" قودس ودڵی کوردستانەوە، کەرکوک" کردۆتە ناسنامەی سیاسی و سەرچاوەی 
بوون و دوبارە بەرهەم هێنانەوەی خۆیان... ئەوەی لەپشت... ئەم قاوانە سواوەی بزوتنەوەی کوردایەتی 
بووە، نە سەربەخۆیی و نە گرتنەبەری رێگاچارەی پشت بەستن بە ئیرادەی خەڵکی کوردستان بۆ 
کۆتاییهێنان بە زوڵم و ستەمی قەومی و چارەسەری کارسازی کێشەی کوردەوە بووە، بەڵکە هەمیشە 
خۆبەستنەوە بە بەغدا و مانەوە.. لەگەڵ دەسەاڵتی ناوەند، ئامانجیان بووەو سات و سەودا کردن بە کێشەی 
خەڵکی کوردستانەوە، بۆتە سەرچاوەری گەورەترین کایەی سیاسی و مێژوویەکی ناحەقی تۆمارکردن، 

 بەرامبەر بە کێشەی خەڵکی کوردستان و ئایندە سیاسیەکەی.
وە، کە جارێکی تر درۆی فیدرالیزمی قەومی گەشایەوەو گوزری گورجکبڕ لە  ٨١٠١ئۆکتۆبەری  ٠١لەدوای 

پێگەی دەسەاڵت و بزوتنەوەی کوردایەتی درا، کە لەبنەرەتدا ئەوەش... بەرهەمی چارەسەرنەبوونی کێشەی 
کورد و لکاندنەوەی کوردستان لە ژێر ناوی فیدرالیزمی قەومیدا بوو... ئێستا ئەم بزوتنەوەیەو حزبەکانی 
هەموو هەوڵ و خەونێکیان لە بەشداری سیاسی و بەشی داهاتدا، هاتۆتە سەر دابینکردنی بودجە، موچە و 
کێشەی نەوت، خاڵە سنورییەکان، کردنەوەی فرۆکەخانەکان... ئەم رۆژانە هێندەی گوێ بیستی موچە دێت، 
موچە دابەش دەکرێت، بەغدا... پارە دەنێرێت، ناینێرێت... کێڵگە نەوتیەکان و داهاتی نەوت رادەستی بەغدا 
دەکرێت، خاڵە سنوریەکان و دەروازەکان و فرۆکەخانەکان دەکرێنەوە...  نیو ئەوەندە گوێبیستی ئەوە نابین، 
کێشەی ئاڵۆزکاوی خەڵکی کوردستان و ئاینندە سیاسیەکەی بەکوێ دەگات؟ چارەنووسی خەڵکی 
کوردستان چی بەسەر دێت؟ ئەوەش ئەو راستییە نیشان دەدات... کە بزوتنەوەی کوردایەتی باسی رزگاری 
کورد و خەڵک و خاکی کوردستان، تەنها پروپاگەندەیەکە بۆ داهات و بوجە و بەش لەگەڵ بەغداو دەسەاڵتی 

 کۆنەپەرستانەی ناسیونال ئیسالمی و قەومی عەرەبی...
کێشەی خەڵکی کوردستان کێشەی موچە و نەوت و دەروازە سنوریەکان و فرۆکەخانەکان نییە...لەگەڵ 
بەغدا. کێشە خەڵکی کوردستان ئەوە نییە کورد زمانەکان ئەندام پەرلەمان و وەزیر و گزیر بن بەغدا، 
کێشەی خەڵکی کورستان، کێشەی سیاسی و کەیسی بەرەسمی ناسینی ئیرادە و ئایندەی سیاسی خەڵکی 
کوردستانە بەدەستی خۆیان... دیارە خەڵک بەدەست بێ موچەیی و بێمافی و نەبوونی سەرەتایتیرین 
خزمەتگوزاریەکانەوە دەناڵێنی، بەاڵم ئەوە دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی و حزبەکانی لەوە دۆخە 
بەرپرسن... مادام دەسەاڵتی سیاسی و داهاتی کوردستان لەدەست حزبەکانی کوردستاندایە، ئەوان 
بەرپرسن لە دابینکردنی موچەو ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان و ماف و خزمەتگوزاریەکانیان... شانخاڵی 
کردنەوە لە دابینکردنی موچە و خزمەتگوزارییەکان و مافەکانی هاواڵتیان کوردستان، لەژێر ناوی کێشە 
لەگەڵ بەغداو عەبادی پاساوێکی پوچە... تەنانەتە ئەگەر کێشەی موچەو خزمەتگوازاری ومافەکانی هاواڵتیان 
کوردستان پەیوەندیشی هەبێت بە سیاسەت و پالنەکانی بەغدادیشەوە، دیسان هەر دەسەاڵتی سیاسی و 
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی بەرپرسن، چونکە ئەوە ئەوانن چارەنووسی خەڵکی کوردستانیان، 

 لەسەروی ئیرادەی خەڵکی کوردستانەوە بە بەغداوە شەتەک داوەتەوە... 
هێنانە خوارەوەی کێشەی سیاسی خەڵکی کوردستان، بۆ ئاستی موچەو داهات و ملمالنێی لەسەر کێڵگە 
نەوتیەکان و دەروازە سنوریەکان و فرۆکەخانەکان، بەجیا لەوەی شکستێکی گەورەی بزوتنەوەی 
ناسیونالیستی و کوردو حزبەکانیەتی، هاوکات مایەی شەرمەزاریەکی گەورەشە کێشەی سیاسی خەڵکی 
کوردستان تا ئەو ئاستە نزم بکرێتەوە... ئەوە تاوانێکە دژ مافی رەوای خەڵکی کوردستان بۆ دیاریکردنی 
ئایندەی سیاسی خۆی بەدەستی خۆی، لە رێگای تورهەڵدانی فیدرالیزمی پوچ و درۆینەی قەومی و 

 جیاکردنەوەی کوردستان لە عێراقی عروبی و ئیسالمی و پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ...
خەڵکی کوردستان، سواڵکەر نین، مافی خۆیانە لە داهات و سامانی زۆر زەوەندی کوردستان و دەریای 
نەوت... بەهرەمەند بن و ژیانێکی شایستەی ئینسانی ئەو سەردەمەیان هەبێت. مافی خۆیانە لەهەموو 
خزمەتگوزاری و مافە فەردی و مەدەنیەکانیان، بەهرەمەند بن. ئەگەر خەڵکی کوردستان کێشەی سیاسی و 
چۆنیەتی دیاریکردنی ئایندەی خۆیان لەگەڵ دەسەاڵتی بەغداو هێزە بۆرژوازیەکانی هەیە، ئەوا کێشەی 
دەسەاڵتدارێتی و تااڵنی و بێمافی سەدان دەردو مەینەتی تریان لەوانەش موچەو ماف و ئازادییەکانیان، 
لەگەڵ دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد هەیە، کێشەیان لەگەڵ ئەو دەسەاڵتە هەیە، کە دەیەوێت بەسترانەوەی 
نادڵخوازی خەڵکی کوردستان بە ناوەندو دەسەاڵتی قەومی و ئیسالمی عەرەبیەوە، درێژە پێ بدات و 
کێشەی خەڵکی کوردستان، بهێنتە خوارەوە بۆ ئاستی موچەو داهات و کردنەوەی فرۆکەخانەکان... خەڵکی 
کورستان و بەرەی ئازادیخوازو پێشکەوتنخوازەکەی پێویستە، هەم لەبەرامبەر بەدەسەاڵتی بەغدا بۆ 
پایماڵکردنی کێشەی سیاسی خەڵکی کوردستان و هەمیش لەدژی دەسەاڵتی تااڵنچی و سەرکوتگەری 
بزوتنەوەی کوردایەتی، قوڵی خەباتکارانەی لێ هەڵبماڵن... بە هەر ئەندازەش دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردی 
کەنار بخەن و دەسەاڵتی پشت بەستوی جەماوەری لە جێگای ئەو دەسەاڵتە مافیاییە جێگیر بکەن، هێندەش 
توانای خەباتکارانەیان بۆ دیاریکردنی ئایندەی سیاسی کوردستان دەتوانن بەسەر بەغداو دەسەاڵتەکەی و 

 هاوکارەکانیان لە ناوچەکەو دنیادا بسەپێنن،  ئەوە نەبەردێکە دەبێ بکرێت.  

پارێزگاری سلێمانی... پاروی دەمی خەڵک بە بارمتە  درێژەی وتەی ژمارە....
 دەگرێت بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەکاندا...

بەپێێێی نێوسێراوەیەکێی فەرمێی پێارێێزگێاری سێلێێێمێانێی کە ئێاراسێتەی دام و دەزگێێا 
پەیوەندیدارەکانی حکومەتی!! کردووە داوا دەکات )بەمەبەستی سەرخسێتێنێی هەڵێمەتێی 
خۆ تۆمارکردن بۆ هەڵێبێژاردنەکێان "بێایێۆمەتێری هەڵێبێژاردن"ی کێۆمێیێسێیێۆنێی بێااڵی 
سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق،... پێویستە خێۆیێان تێۆمێار بێکەن و دابەشێکێردنێی 

پابەندکراوە بەپێشکەشکێردنێی بەڵێگەنێامەی" بێایێۆمەتێری  ٨١٠٢فۆرمی خۆراکی ساڵی 
هەڵبژاردنەوە..." ئەمەش یانی بە بارمتەگرتنی قوتی هاواڵتیان، بێۆ نێاچێارکێردنێیێان بێۆ 
بەشێێداری لە هەڵێێبێێژاردنەکێێانێێدا... لەو هەڵێێبێێژاردنە کێێاریێێکێێاتێێۆریێێانەی کە هەرجێێارەی 
ژمارەیەک لە کادر و گوێگرانی حزب دەکاتە مێلێیێۆنێێێرو بەهێرەمەنێد بێوون لە ژیێانێی 
فیرعەونی لەسەر حسابی خەڵکی برسی و نەداری کوردستان و داسێەپێانێدنێی ژیێانێی 
دۆزەخێێی بەسێێەریێێانێێدا... پێێارێێێزگێێاری سێێلێێێێێمێێانێێی لەبەرامێێبەر دەنێێ  بەرزبێێوونەوەو 
نێێارەزایەتێێی بەرامێێبەر بەو بێێریێێارەی تەنێێهێێا لە ژێێێر سێێایەی سێێیێێسێێتەمە بێێۆگەن و 

دا روونبوونەوەیەکی باڵوکردۆتەوە، بەاڵم بەو ٨/٣٨دیکتاتۆرەکاندا، هەیە... لەبەرواری 
هۆیەوە نەیتوانییوە ئەو سکانداڵە پەردەپۆش بێکێات... تێێێکێسێتێێێکێی ئەدەبێی خێاڵێی لە 
ناوەرۆک وەکو ئامرازێک بۆ گەوجاندنی خەڵک باڵوکردۆتەوە... دەقی بەڵێگەنێامەکە بێۆ 

 … بارمتەگرتن و قوتی هاواڵتیان بۆ بەشداری لەهەڵبژاردنەکاندا

 

 

کرێکاران، زەحمەنکێشان،الیەنارانی وشەو 
 دەنای ئازاد! 

باڵوکراوەی بۆپێشەوە، زمانی نیژ و پاراوی کۆمۆنیستی و ئازادیخوازی ئێوەیە، دەنگ و سەکۆی 
بزوننەوەی نارەزایەنی سۆسیالیستیتانە، بەدژی نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری و سەکۆیەکی 
لێبراوە  بۆ روبەروبونەوەی فکر و راگەیاندنی دارزیوو فریوکارانەی بۆرژوازی و بزوننەوەو رەونە 
سیاسی و فکری و حزبییەکانی...بڵندگۆی باناەوازی هاوڵینەکانتانە بۆ هاوپشتی و هاوخەبانی، 
وە دەنگ و مینبەری راستەقینەی ئێوەیە لەدژی هەر زوڵم و ستەمێک کە لە کۆمەڵاای 
سەرمایەداری ئێستادا، بەرامبەر ئێوە دەکرێت... لەیەک وشەدا، بۆ پێشەوە،  سەکۆیەک و 
مینبەرێکە لە بەرەی شۆرشی کۆمەاڵیەنی ڵینی کرێکاردا، بۆ ژێروژورکردنی دنیای زاڵمانەی 
سەرمایەداری و دامەزراندنی کۆمەڵاایەکی سۆسیالیستی... بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی 
ڵینایەنی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی سەرکەونوانە ببانە پێشەوە، لە هەواڵی 
نارەزایەییەکانتان، لە خۆپیشاندان و مانارنن و خواستەکانتان، لە کێشەو گیروگرفتەکان و 
رێاریەکانی بەردەم خەبا  و یەکارنوویتان، بەردەوام ئاگاداری بکەن... ئەو هەوااڵنەی حزب و 
بزوننەوە و میدیای بۆرژوازی و سیبەریان، دەیانەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشی بکەن، ئێوە بە 
ئێمەی باەیەنن... ئەو راستیانەی ئەوان پەردەپۆشی دەکەن، لە رێاای بۆپێشەوەوە، پەردەی 
لەسەر هەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی شوێنی کار و قوربانیانی، هەواڵی سەرکو  و دزی و نااڵنی 
دەسەاڵ  و کۆمپانیاکانیان، هەوڵی نوندنیژی دژ بەژنان و قوربانیەکانیان، هەواڵی پێشێلکاری 
ئازادیە سیاسیەکان، ئازادی رۆژنامەگەری و ئازادی مافە فەردی و مەدەنیەکان... بە ئێمە 

 باەیەنن... 
bopeshawa@gmail.com    /   /    ماڵپەری بۆپێشەوەwww.bopehsawa.net 



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 1/2/3018(   32ژمارە) 

دیمانە لەگەڵ  بێریڤان محەمەد خاوەنی 
کە کەوتە بەردەم “ مەینەتی”تابلۆی 

 هەڕەشەی داعشەکان و بڕیاری داعشی..
 سازدانی دیمانە: الوژە جەواد

زانکۆی گەرمیان    21/2/2/12ڕۆژێ 
سەنتەری گەنجانی کەالر پێشانگایەکی 

هونەرمەند نمایشکرد. ئەم  11هونەری بۆ 
 تابلۆ بەشداربون. /0هونەرمەندانە بە 

لەنێویاندا چوار تابلۆ کە لەالیەن )بێریڤان 
محمد قاسم(  ،محمد، شریهان یونس

کێشرابوون بەر هێرشی سەلەفیەکان 
دەکەون و  لەژێر ناوی ئەوەی کە لەم تابلۆ 
کێشراوانە لەشی ژن بە نیمچە ڕوتی 

 نمایشکراوە.
بێریڤان محەمەد یەکێک خوێندکاری 
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی کفری بەشی 
شێوەکاری  کە بە سێ  تابلۆ 
بەشداریکردوەو دوو لە تابلۆکانی بەر 

 هێرشکەوتن، بۆ بۆپێشەوە دەدوێت.
بۆپێشەوە: لەکاتی کردنەوەی نمایشەکەدا، 
هیرش کرایە سەر پیشانگاکەتان، ئەمە چۆن 

 روویدا؟
بیریڤان محمەمەد "لەکاتی نمایشەکەدا چەند 
خوێنکارێکی سەلەفی هێرشدەکەنە سەر 
چوار تابلۆو هەرەشەی ئەوە دەکەن ئەگەر 
الیان نەبەن ئەوە دەیانشکێنن، کاتێک 
سەرپەرشتیارانی زانکۆ بە کێشەکەیان زانی 
لەبری ئەوەی بەرگریمان لیبکەن داوایان 
لێکردین کە تابلۆکەمان الببەین. بەدوای 
دەنگدانەوەی و دەن  بەرزکردنەوەی 
ئازادیخوازان لەژێر فشاردا ئێستا 
سەرۆکایەتی زانکۆ  ڕونکردنەوەیان داوەو 
خۆیانی لێ دەبەنە دەرەوەو دەیخەنە مل 
چەند خوێندکارێکی نەناسراو، ئایا دەکرێت 
و دەبێت خوێندکار نەناسراو بێت؟ وە 
هەڵوێستی سەرپەرشتیاران تا ئیستاش زۆر 
الوازە، ئێمە ڕۆژانە لەڕێگای جۆراوجۆر 
ڕوبەڕوی هەرەشە دەبینەوە کە  نەیانتوانی 
بەرگری لە کارە هونەریەکانمان بکەن، 
ئیستاش ئامادەی هیچ هاوکاریەک نیین 
لەپیناوی پاراستنی ژیانمان پێمان دەڵێن 
مەسەلەکە ئەوەندە گەورە نییە کە 

 گەورەکراوە، ئێمە نازانین چی بکەن؟." 
بۆ پێشەوە: کێن ئەوکەسانەی هەرەشەتان 

 لیدەکەن؟
بیریڤان محەمەد: سەلەفی و ئیسالمیەکانن، 
قسەو جنێوی ناشیرنمان پێدەدەن پێمان 
دەڵێن ئێوە بەد ڕەوشتن و پەرە 
بەبێڕەوشتی دەدەن لە کۆمەڵگە ئێمە لیتانی 
قبوڵ ناکەین، لەم رۆژەوە من زۆر دەترسم 
ناوێرم لەماڵەوە بچمە دەرەوە بەجیا لە 

 باوکم هیچ کەس نییە پشتگیریم بکات.
بۆپێشەوە: لە چ ڕێگایەکەوە هەرەشەکانت 

 بۆ دێت؟
بێریڤان محەمەد: لەڕێگای کۆمێنت و نامەی 

 ماسنجەر
بۆپێشەوە: دەتوانی کەمێک باسی کارە 
هونەریەکەتمان بۆ بکەیت بۆچی چی بوو 
 بۆچی بووە جێگای توڕەیی کۆنەپەرستان؟

ئەوەی من کێشاومە، تابلۆیەکە ناوی 
)مەینەتی(یە. ئەمەش لە بنەڕەتدا تابلۆیکی 
هونەرمەندی هۆڵەندی) ڤان کوخ(ە. باسی 
ئافرەتێکە کە جلی لەبەردا نییە و بە 
خەمباری دانیشتووە و سەری داخستووە و 
دەموچاوی لە نێو باڵەکانیدا شاردۆتەوە، ڤان 
کوخ لەبارەی ئەم تابلۆیەوەلە نامەیەکیدا بۆ 
)تیۆ(ی برای نووسیوویەتی"ئەم کچە داماوە 
کە ئێمەی پیاوان پێی دەڵێین سۆزانی، بەاڵم 
لەڕاستیدا ئەوە پیاوانن ئەوان دەکەن بە 
سۆزانی بۆ بژێوی ژیانیان پارەیان پێدەدەن 
و لەبەرامبەردا سێکسیان لەگەڵ دەکەن، 
هەروەها دەڵێ ئەم ژنەی ناو تابلۆکە لە 
ئێستادا لەبەر تەمەنی بەالوەنراوە و 
پیاوەکان ئامادەنین سێکسی لەگەڵدا بکەن و 
پارەیشی پێبدەن، چونکە پیاوەکان دەچنە 
الی ژنانی گەنجترەوە و دەیانەوێ تێرتێر 
خۆشیان لێوەربگرن، کاتێش دەگەنە 
تەمەنێک، وازیان لێدێنن، بۆیە گەر ببینی 
ژنەکە لەبرسێتیدا لەشی زۆر الوازبووە و 
پارەی پێنەماوە بۆ بژێوی. هەر بۆیە 

 .تابلۆکەم ناو ناوە مەینەتی
بێ گومان ڤان کوخ لە هەستی مرۆڤانەی 
بەرامبەر ئافرەت ئەم تابلۆیەی کێشاوە و 
وەهایش چیرۆکەکەی دەگێڕێتەوە بۆمان، 

 نامەکانی ماون.
 بۆپێشەوە: پەیامت چییە بۆ ئازادیخوازان؟

زۆر سوپاسی هەموو الیەک دەکەم بۆ 
پشتگیریان لە هەر ڕێگایەک بوبێت، ئەم 
پشتگیریەیان باوەڕ بەخۆبونی زیاترمان 
پێدەدات بۆ بەردەوامبوون و تەسلیم 

 نەبوون.
داواکارم لە ئازادیخوازان و یەکسانیخوازان 
لە هەر شوێنیکی ئەم دنیایە هەن هەوڵی 
پوچەڵکردنەوەی پالنی سەلەفیەکان بدەن، 
من زۆر دەترسم و ژیانم لە مەترسیدایە 

 تکایە هاوکارم بن بۆ پاراستنی ژیانم.
 

 نابێ لەم گاڵتەجاریەدا بەشداری 
 بکەین!

 کرێکاران، خەڵکی زەحمەتکێش و ئازادیخوازی کوردستان!
دووبارەکردنەوەی هەمان سەوداومامەڵەی ناو بازاڕی ی عێراق ران نی نوێنه نجومه ڵبژاردنی ئه گاڵتەجاری هه

رستی نەتەوەپەرست و  په وتاقمی کۆنه سته نێوان ده کانە له ستهێنانی کورسیه ده ڵکە. کێبڕکێی به بردنی خه خشته له
ڵک  یدانێکە بۆ درۆکردن و داپۆشینی ڕابردووی تااڵنچیتی و راوڕوتی خه کاندا. مه بی و تائیفیە میلیشیایه زهه مه

رکردنی هاواڵتیاندا  ده ربه کانی کوشتن و تیرۆرو ده تاوانه  له  کێکە که چه ست و مه ی خوێنی ده وه و سڕینه
 سوورکراوه. 

سیحی و سریانی،  ، مه و شیعه ب، سونه ره ی کوردو عه وه ته شی نه مای به ر بنه سه له  ڵبژاردن که کی هه یاسایه
مانی  رله رانی په ی نوێنه یلی، ڕێژه وفه یی  وکوردی شیعه، کاکه  ت تورکمانی شیعه نانه زیدی و تورکمان، ته یه

شداریکردنی  وه. لەالیەکی دیکەوە به ندۆته ڵک سه خه مافی هاواڵتیبوونی یەکسانی له  وه ته ڕه بنه ، له دیاریکردوە
کانیان لە  در" وهاوشێوه ق" و "ڕێکخراوی به سایبی ئەهلی حه عبی" و"عه شدی شه ک "حه کانی وه میلیشیاییه    هێزه

  ڵبژاردنه م هه بڵێین: ئه هەڵبژاردندا هیچ حوکمێك سەبارەت بەم هەڵبژاردنە ناهێڵێتەوە بێجگە لەوەی کە 
ڵبژرادن ودیموکراسی  ڕۆکی "هه واتا و ناوه  هەڵبژاردن ناوببرێ، بگره  به  نییه  وه ر شایانی ئه ک هه ، نه وه کرده به

 . زارکردوه رمه ڕۆژئاوایی" شی شه
  وه ته ڵبژاردنی عێراق کراوه جاڕی هه ڕوی سیناریۆی گاڵته دۆخێکدا رووبه له  مجاره ڵکی کوردستان ئه بەاڵم خه 

خۆیی  ربه وەو سه جیابوونه نگی دا به ن  ده بروزه زه ر له ده نی و به ده کی مه یه شیوه ڕیفراندۆمێکدا به  که له
ستورو  ی ده ژێر سایه کانی داهاتویان له وه وێت ژیانی خۆیان و نه چیتر نایانه کوردستان. بڕیاریاندا که

مانی عێراق به  رله ت و په بادی و حکومه دیمان عه  ن، بەاڵم ببه  ڕێوه اڵتێکی عروبی و ئیسالمیدا به سه ده
موو  م هه . ئایا دوای ئه وه اڵمی بڕیاری خەڵکی کوردستانیان دایه ری چۆن وه راسه نگێکی سه ڕێخستنی جه به 

بواری   ک رزیه ده ره د سه قه غدا، ئیتر به اڵتدارانی به سه ی ده ریه رکوتگه ستدرێژی و سه تاوانکاری و ده
تدا" بۆ  حوکمه ت له راکه غدا و "شه ڵکی کوردستان ماوەتەوە، تا ڕێگای به متمانەبوون بەم دەسەاڵتە الی خه

موو  و هه دوای ئه ر!؟ ئایا به به ری نەتەوەیی و دینی بگرنه رقەبه  دور له و به  ژیانێکی باش و ئاسوده یشتن به گه
م  رئه هه ڵبژاردنێکدا که هه شداری له ڵکی کوردستان بۆ به وازکردنی خه غدا، بانگه ستانی به ده ی کاربه ستدرێژیه ده

 تیکردن نیە پێیان!؟  سەر کورسی دەسەاڵت، سوکایه  وه خاته ده  ستانه ده کاربه
تێکی  ، هیچ فرسه برێ ده ڕێوه عێراقدا به له مە حوکمڕانیەی  اڵت و سیسته سه ده ئەو جۆرە   یه وه ی ئه که ڕاستیه

و یەکیەتیەکی ئارەزومەندانە  ژیانی ئازادانه وه تا ڕێگای پێکه  وه هێشتۆته ڵکی کوردستاندا نه م خه رده به له
ر و  ی ئۆکتۆبه٠١کانی  رووداوه   شەوە وانه پێچه کانی عێراق بڕوانن. به ڵبژاردنه هه بۆ   وه شه ڵبژێرین و هەر لێره هه
کانی سەر بە خێزانی بۆرژوازی  مان و حزبه رله په تی عێراق و  وڵه ده   ڵەی فاشیستانەو شۆڤێنیستانەی مامه

دا و  ڵبژاردنه م هه شداریکردن له به که   وه لمانده ی سه وه ی، ئه که نجامه ر ڕیفراندۆم و ئه رامبه به   عەرەبی -عێراقی
عێراق و  ی کوردستان به وه زۆرلکاندنه ڵکی کوردستان و به ی خه پێشێلکردنی ئیراده  له  غدا، جگه بۆبه  وه گەڕانه
 .   ی شتێکی دیکە نیه که ڵکه کردنی خه سته ژێرده
رچی زیاتر  ، هه وه کانه ڵبژاردنه هه شداریکردن له ڕێگای به غدا له یە بۆ به وه ڕانه تی گه م سیاسه دۆخی ئێستادا، ئه له

ڵکی  خه  کانی نمایش دەکات. بۆیه بوونی و سەرشۆڕی بزوتنەوەی بۆرژوازی کوردو حزبه ریسوایی و زه
بونی و سەرشۆڕیەی بزوتنەوەی  زه م ڵبژاردندا باجی ئه هه بەشداریکردنیان له ر نابێ به ک هه کوردستان نه

دا  یه وه م بزوتنه کانی ئه یاڵیه ت و خۆشخه ی سیاسه بازنه کوردایەتی و حزبەکانی بدەن، بەڵكو پێویستە له
 رانی بهێننە مەیدان. کسانی و خۆشگوزه ئازادی و یه یشتن به پێناو گه یان له ی شۆڕشگێرانه رو ئیراده ده بێنه

کان،  ت و حزبه گای حکومه و باره الماردانی بنکه کانی کوردستان و په ڵکی شاره ی خه م دواییانه خرۆشانی ئه 
م  نگی کۆتایی هێنان به ڵبڕی، هاوکات لێدانی یەکەمین زه دا هه که ڕووی دۆخه  ی به وره کی گه ی "نا" یه وه له جگه

کانی  م حزبه رجه سه  دەسەاڵتە نایەکسان و گەندەڵە بوو. بۆ کپکردن و چەواشەکردنی ئەم دەنگەیە کە
ی  شه بانگه که  وه شه وانه و به یه وه ته سه ده اڵتیان به سه ده  که  وه وانه به  وه، ناسیۆنالیست و ئیسالمیه  کوردستان، به
مەترسی   یان" له که زمونی حوکمرانیه ، "ئه ر نرخێک بووه هه دان، به وه وڵی ئه هه ن، له که ئۆپۆزسیۆن ده

ند  ڕیگای گۆڕینی چه تدا، له باشترین حاله و له  وه نه ر دوورخه ماوه ی جه یدانی شۆڕشگێرانه مه هاتنه
 رابگرن.  وه ڵکه ری خه ر سه سه یان به که ته فاشیله مان و حوکمه رله ، په وه موچاوێکه ده
ی  که پێگرتوه  تازه  کان، لیسته گۆڕان و ئیسالمیه  تی، کیه پارتی و یه ک  کانی وه ، حزبه  ڵبژاردنه م هه ئه ی که وه ئه  
ی  شه ڵک"، "بانگه ی "دڵسۆزی بۆخه وه خشینه نێو کێبڕکێی به  بدولواحیدی خستۆته م ساڵح و شاسوار عه رهه به

"هێزی  خۆیان به ی که وه ندەڵی"، هاوکات ئه تکردنی گه رکردنی یاساو دژایه روه ری"، "سه روه چاکسازی ودادپه
کانی کورد  دیهێنانی مافه وری دروشمی"به ده یان له وه کۆبوونه و به  دکردووه زه یی" ناو وه ته نیشتمانی و نه

ڵیەکی  نده ی گه ر پێگه سه موویان له رهه ڵبژاردندا، هه هه شداریکردن له ن بۆ به که ڵک ده وازی خه غدا" بانگه به له
ڕوویان   وه کانیانه واره لۆگۆی جیاواز و لیست و قه به  که   نانه م الیه ستاون. ئه کی شاخدار ڕاوه سیاسی و درۆیه

ڕیفراندۆمدا  له که   کردوه  ڵکه و خه رئه ی هه بڕیاری زۆرینه پشتیان له ن که وانه ن، ئه نگیان پێبده ده  ڵک کردوه خه له
ری  رکوتگه ی سه ڕۆکی شۆڤینیستی وکارنامه خۆیی دا. ئەم الیەن و لیست و قەوارانە ناوه ربه سه   نگیان به ده
که ئەمە دەسەاڵتە   نووقاندوه   و تاوانانه موو ئه هه و چاویشیان له اڵتدارانی عێراق پەردەپۆش دەکەن سه ده

 ی پێدەدات! ڵکی کوردستان ئەنجامی داوەو درێژه خه بەرامبەر به
 جەماوەری ئازادیخوازی کوردستان!

عێراقی عروبی و  به  کانتان جارێکیتر وه نووسی خۆتان و نه م گاڵتەجاریەدا مەکەن و مەهێڵن چاره شداری له به
گێژاوی سیاسی  کانتان له ن بۆ چوارساڵی دیکە ژیانی خۆتان وخێزانه ده وه بلکێندرێتەوە. ڕێگامه ئیسالمیه

 غد"دا ڕابگیڕێ. کانی نێوان هەولێر و به ندیه یوه "په
بۆالی   وه ڕانه غداو گه سەاڵتدارانی به پشتیوانی ده ڵبژاردن" بکەنە سەرمان بۆئەوەی به نابی ڕێگابدەین کاڵوی "هه

ن  الیه له  ڵبژاردنه م هه بێ ئه ده  وه وانه پێچه . به وه ڵسێننه زمونی شکسخواردوویان هه اڵت و ئه سه بادی، ده عه
بۆ  یدانێك  ک مه جاڕ تەماشا بکرێ و شکستپێهینانی وه وه وەکو گاڵته هاواڵتیان و خەڵکی ئازادیخوازه  ئێوەوە،

 بگیرێت.  وه  سته ده خۆیی به ربه ئازادی و سه یشتن به اڵتدارێتی ئێستاو گه سه ده کۆتاییهێنان به
 خەڵکینە! 

ی  درێژه رن با له ، نابێ بەشداری تێدا بکەین. وه  ڵکی کوردستان خه به  تیکردنه سوکایه  مه ڵبژاردن نییه، ئه هه  مه ئه
ن و  نجومه ئه اڵتدارێتی جەماوەری ڕێکخراو له سه کانی تائیستاماندا ئاراستەی خەباتمان بەرەو ده تیه زایه ناڕه

نوسی  چارهگرتنی  وه سته ده بۆ بهنگاو  هه نگاو به کاندا بکەین، هه زراوه و دامه شوراکان و کۆنترۆڵی کارگه
 ڵگا، تێبکۆشین. سیاسی خۆمان و کۆمه

 
و   ڵبژردانه م هه ر ئه رامبه به تکێشان و ئازادیخوازان، له حمه ڵکی کوردستان؛ کرێکاران و زه ی خه زۆرینه  ئێمه

یدانی بزوتنەوەیەکی سیاسی و  مه ویش هێنانه مدایه؛ ئه رده به کی ترمان له غدا ڕێگایه بۆبه  وه سیاسەتی گەڕانه
م گێژاوو دۆخە سیاسیە  ر، کوردستان له ماوه ی جه تواناو ئیراده ستن به پشتبه به  که  ی وایه شۆڕشگێرانه

وخۆی  مای بەشداری راسته ر بنه سه زراو له خۆو دامه ربه نارۆشنەی ئێستای دەربهێنێ و کوردستانێکی سه
 زرێنێنین.  کاندا، دامه نه نجومه شوراکان و ئه ڵک له خه
 

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
٨١٣٨٣٨١٠٢ 
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چەند دەیەکە  خۆم خاوەنی لەشی خۆمم  چەمکی
لەالیەن بزوتنەوەی ژنانەوە  لە سەر ئاستی 
جیهان هاتوەتە کایەوە، بەتایبەتی لە الیەن 
 بزوتنەوەی فیمینیستی لیبڕاڵ زۆر بەکاردێت.

ئامانجی ئەم دروشمە زیاتر وەستانەوە بووە 
بەرامبەر کەلتوری پیاوساالری و خاوەنداریەتی 
ژن لە الیەن پیاوەوە. دروشمێکی ڕەوا و بە 
جێگەیەو لە هەمانکاتیشدا زەرورەتی هەیە بۆ 
پێشخستنی ڕەوتی خەباتی یەکسانیخوازی ژنان 
و ئازادی کۆمەڵگە، بە بێ سەربەخۆیی تاک بۆ 
یەکە بە یەکەی دانیشتوانی هەر کۆمەڵگەیەک چ 
پیاو بێت یان ژن هەوڵدان و قسەکردن لەسەر 

 ئازادی و بەختەوەری لەژێر پرسیار دایە.  
بەاڵم لەم سیستەمەی ئەمڕۆی جیهان، 
ئینسانەکان بەگشتی خاوەنی خۆیان نین. 
کراونەتە کۆیلەی کارو بەرهەمهێنان و نامۆ 
کراو و لە خۆی، لەم جیهانەدا پێتدەڵێن ئازادی 
وەک کااڵیەک بژیەیت و فەرموو هێزی کارت 
بفرۆشە بۆ ئەوەی نان و ژیانت فەراهەم بێت. 
گرن  نییە ئەو کارە خوازیاری تۆیە یان نا 
دەتوانیت ئەنجامیدەیت یان نا گرن  ئەوەیە 
سود لە هێزی کارت ببینن. هەر بۆیەش 
دیاردەی نامۆبوونی ئینسان ڕۆژ لەدوای ڕۆژ 
لە زیادبوندایەو لە واڵتە پێشکەوتووەکان 
دەبینین ڕێژەی نەخۆشی دەرونی سترێس و 
خەمۆکی زیاد دەکات. هەر ئەمەش بۆتە 
هۆکاری زیادبون و بەرزبونەوەی ڕێژەی 
خۆکوشتن، ئاڵودەبوون بە ئەلکهول و مادە 
هۆشبەرەکان. ڕۆژ لەدوای ڕۆژ لەسایەی 
بەتایبەتی سیاسەتی ئابوری نوێی سەرمایەداری 
لیبرالیزمی نوێ ڕێژەی ئەوکەسانەی کە بێخانەو 
النە دەبن و دەکەونە کەناری کۆمەڵگەو ناتوانن 
 لەو سیستەمە خویان بدۆزنەوە لە زیادبوەندایە.
لیبرالیزمی نوێ هەموو شتێک تۆختر وەک کااڵ 
دەبینێت، هەر ئێستا ئەو پالنانەی دەیباتە 
پێشەوە بەناوی ئەفێکت یان چاالکترکردنەوە 
خەریکە کەمترین کات بۆ ئەوکەسانە دەهێڵێتەوە 
کە هێزی کاریان دەفرۆشن ناچارن بەهەمان 
کرێ دوو بەرامبەری سااڵنی پێش قەیرانی 
ئابوری جیهانی کاربکەن، پێشتر  و لە شوێنی 
تر ئیشارەتم پێداوە کە ژنان لەم نێوەدا بەشی 
زۆریان بەردەکەوێت و خەمۆکی لەنێویاندا لە 

 .٠پەرەسەندندایە
لیبرالیزمی نوێ و گلوباڵیزەیشن بەجیهانیبونەوە 
چۆن سودی لە )خۆم خاوەنی لەشی خۆمم( 
وەرگرتوەو کردویەتیە وەسیلەیەک بۆ پەرەدان 

 بە بازرگانی و قازانجی زیاتری سەرمایە؟

لە زۆر بواردا سود لەم 
شیعارە وەرگیراوە، بەاڵم 
من دەمەوێت ئیشارەت بە 
سێ خاڵی زۆر بەرچاو بدەم 
کە ئەمڕۆ لە جیهاندا 

 دەگوزەرێت.
یەکەم: بازرگانی سێکس و 

 کۆیلەداری سێکسی *
هەژاری و بێدەرەتانی، 
جەن  و ماڵوێرانی لە 
واڵتانی جیهانی سێهەم 
بەتایبەتی لە ئەفریقاو بەشێک لە ئاسیای 
ناوەڕاست و خوارودا و لە ئەوروپای 
ڕۆژهەاڵتەوە ژنانێکی یەکجار زۆر ناچارن کە 
لە پێناو دابینکردنی بژیوی ژیانی خۆیان و 
قوتی دەمی منداڵەکانیان بەشوێن شانسێکی تردا 
بگەرێن تا کاربکەن، بۆ ئەم مەبەستەش چەندین 
کۆمپانیا بەناوی کۆمپانیای کار هەن کە دەتوانن 
ناوی خۆیانی لێ تۆماربکەن بۆ ئەوەی شانسی 
کاریان لە واڵتانی تر دەسکەوێت. ئێمە لە 
کوردستان لە سااڵنی ڕابردودا شاهیدی چەندین 
کرێکاری هاتوی لەمجۆرە بووین کە بەتایبەتی 
ژنەکانیان لە مااڵن زۆربەیان لەژێر 

 بارودۆخێکی یەکجار خراپدا کاریاندەکرد.
هەندێک لەم کۆمپانیایانە  ئەو ژن و کچانە 
دەخڵەتێنن بەناوی کارەوە دەیانهێننە واڵتانی 
ئەوروپی و دەیان هەزار ئیرۆ دەنووسن لە 
سەر تێچوی سەفەرەکەیان، هەموو پاسپۆرت و 
بەڵگەنامەکانیان زەوت دەکەن و ملکەچی 
بازاڕی ڕەشی لەشفرۆشیان دەکەن بۆ 
پاشەکەوت و گەڕاندنەوەی قەرزەکانیان، 
هەندێک لەو بازرگانانە خۆیان خەڵکی واڵتانی 
ئەفریقایین و لەو جادوکەرانەن کە پێیان 
دەگوترێت جەوجەو)جۆرێکە لە ڕەبانی و شێخ( 
لەو واڵتانە وا فێرکراون کە نوشتەو جادوی ئەم 
پیاوە "موبارەکانە" دەتوانێت ژیانی خۆتان و 
کەسوکارتان لەناوببات. جادوو نوشتەکانیان  
پیشانی ئەو کچە داماوانە دەدەن کە بەو شتە 
پڕوپوچانە گۆشکراون و هەڕەشەیان لێدەکەن، 
دەڵێن ئەگەر بە باشی ئیش نەکەن ئەو ئەو 
جادوە دژی کەسوکارتان بەکاردەهێنین و 

 هەموویان لەناو دەبەین. 
سەرشەقامی شارە گەورەو پایتەختی واڵتانی 
ئەوروپا کە بازرگانی سێکسی تێیدا ئازادە 
شەوانی شەممەو یەکشەممە ژمارەیەکی بەرچاو 
لە کچانی ئەفریقی، ئەوروپای شەرقی، فلیپینی 
و ....تاد بەرچاو دەکەوێت کە لەژێر خراپترین 
بارودۆخدا لەسەر شەقامەکان دەیانەوێت 
سەرنجی موشتەری ڕابکێشن. ئەگە رلێیان 
بپرسیت دەڵێن خۆم خاوەنی لەشی خۆمم و 
بڕیاری ئەم کارەم داوە، بەاڵم لە ڕاستیدا باندو 
کۆمپانیا لەپشتیانەوە وەستاون. جاروبار 
یەکێکیان یاخی دەبێت یاخود ژیانی دەکەوێتە 
مەترسیەوەو دەتوانێت ڕزگاربێت و ناچارە بێتە 
پێشەوە بۆ ڕاگەیاندنەکان راستییەکان بدرکێنێت 
کە بۆنمونە ئەگەر شەوێک موشتەریان کەم 
بووبێت سزا دراون و ماوەی هەفتەیەک 
کاندۆمیان پێنەدراوە.  بەزۆر ناچارکراون 

لەالیەن چەند پیاوێکەوە بە وەحشیانەترین 
شێوە هەڵسوکەوتیان لەگەڵ بکرێت و ناچار بە 
شتێک دەکرێن کە دژی ئارەزو و  بنەمای 
ڕەوشتی خۆیان بووە. چەندیان گیان لە 
دەستدەدەن و بەبێ ئەوەی کەس بزانێت 
باندەکان چی لەتەرمەکەیان دەکەن! کاتێک 
باسی مەعانات و ناخی خۆیان دەکەن  هیچ 
کەس ناتوانیت خۆی لەبەر ئازارەکانیان بگرێت. 
دۆخیان لەو قوربانیانە باشتر نییە کە لە 
کتێبەکەی بەڕێز خەندان حەمە جەزا
 ) ئۆقیانۆسێک لە تاوان( لە کوردستان هاتووە. 
ژنان و کچانێکی گەنجی زۆر لەژێر 
بارودۆخێکی یەکجار خراپ کە بۆنمونە لە 
واڵتی نەیجریا هەیانە )کە پیشتر لەشوێنی تردا 
بەتایبەت باسی دۆخی ژنانی نەیجریام کردووە( 

دەیانەوێت لەم واڵتە ڕزگاربن و بەرەو  ٨
ئەوروپا بێن، بەاڵم بێ پارەیی یەکێکە لە 
ڕێگرییەکان، چەند باندێک هەن ماوەی شەش 
مان  کاری لەشفرۆشی بەو ژنانە دەکەن بۆ 
ئەوەی بە کەشتی لە دەریای ناوەڕاستەوە 
بیانپەڕێنەوە بۆ ئیتاڵیا. هەندێکیان ناچار دەکەن 
بەوەی ئەگەر شانسیان هەبوو گەیشتنە ئیتاڵیا و 
نەبوونە خۆراکی ماسییەکانی دەریا ئەوە دەبێت 

 لەوێش هەمان کار بۆ باندەکان بکەن. 
لە کۆتایی ساڵی ڕابردوو هەموومان شاهیدی 
هاتوهاواری میدیاکان بووین کە لە لیبیا چی 
ڕودەدات و قوربانیانی جەن  کە دەیانەوێت 
بەرەو شوێنێکی ئارام بپەڕنەوە چۆن دەبنە 
قوربانی دەستی باندەکانی بازرگانی بە ئینسان 

 و کۆیالیەتیان پێدەکرێت!.
 دووەم: بەکرێدانی منداڵدانی ژن!

ئەمڕۆ زانست و تەکنۆلۆجیا ئەوەندە 
پیشکەوتووە زۆر ئاسان دەتواندرێت منداڵ لە 
دەرەوەی ڕەحمی ژن دروست بکرێت، بەاڵم 
لەبەرئەوەی ژن کااڵیەکی هەرزانترەو تێچونی 

 کەمترە ئەم ڕێگەیان هەڵبژاردوە.
ماوەیەکە بەکرێدانی رەحمی ژن یەکیک لە 
دیاردەکانی ئەمرۆی جیهانی سەرمایەداریە. 
سااڵنی ڕابردوو تاک وتەرا خەڵک یەکتری 
دەدۆزیەوەو بۆ نموونە لە واڵتانی ئەمریکای 
التین پارەیەکی دەدا بەژنێک بۆ ئەوەی منداڵی 
بۆ هەڵگرێت، بەاڵم ئەمڕۆ دەبینین کە ئەم 

 بازرگانییە بە کۆمپانیا دەکرێت.
لەو خێزانانەی کە خوازیاری منداڵن بە هەر 
هۆکارێک بێت ژنەکە توانای بوونی نییە، 
هێلکەی پیاوەکە وەردەگرن و لە رەحمی ژنێکدا 
دەچێندرێت بۆ دروستبونی منداڵ. دیارە ئەم 
کارە لە کلینیکی تایبەت بەڕێوە دەچێت. کاتێک 

کە ئەو ژنە منداڵەکەی دەبێت بەپێی ڕێکەوتنێک 
کە لە نێوانیان هەیە مافی بەسەر ئەم منداڵە 
نییەو دەبێت ڕادەستی ئەو خێزانەی بکات، 
تەنانەت ناشیبینێت. لە کاتێکدا زەحمەتی زۆری 
پێوەی کێشاوەو بەشێک لە لەشی خۆیەتی و 
خۆی دروستیکردوە. دیارە هەموو کەسێک 
ئازادە کە چۆن دەیەوێت منداڵی ببێت و لەگەڵ 
کێ، بەاڵم ئەم جۆرە دەچێتە قاڵبی بازرگانی و 
کڕین و فرۆشتن بە ئینسان. بەاڵم دیسانەوە 
هەژاری ودەستەنگی ملکەچی دۆخێکیان دەکات 
کە پارچەی لەشی خۆیان بە پارە بگۆڕنەوە و 
دواتریش دەڵێن من خاوەنی لەشی خۆمم و بە 
 ئارەزوی خۆم ئەم منداڵە دەدەمە ئەو خێزانە! 

هۆریسۆنت پڕۆگرامێکی دۆکۆمانتی کەناڵ 
فەرمی دانیمارکە، ڕاپۆرتێکی باڵوکردەوە لە 

کە لە یۆنان کلینێکی لەمجۆرە هەیە  ٨١٠١ساڵی 
کە بەهۆی قەیرانی ئابوری بەتایبەتی لەم واڵتە 
ئەم کارە بەڕێوە دەچێت هەرچەندە ئەم کارە 
بەرامبەر پارە نایاساییە بەاڵم کەلێنیکی یاسایی 

هەزار  /1کراوەتەوە بۆی! بۆنمونە تا بڕی 
یۆریۆ یاساییە بەرامبەر هەقی دوگیانی بدرێت 
بە ژنەکە، بەاڵم بەناوی خەاڵت و 

هەزارو  2پێشکەشکردنی، بەاڵم تەنها بری  
ئێریۆ دەدرێتە ژنەکە. ئەم کلینیکە بۆی نییە 
بەئاشکرا ڕیکالم بۆ ئەم بازرگانیەی بکات ، 
بەاڵم دەاڵڵی لە هەموو شوێنێکی جیهان 
باڵوکردۆتەوە کە کاری بۆ دەکەن و بانگەوازی 
بۆ دەکەن، بەتایبەتی لەناو خێزانە داراکانی 
واڵتی چین کە منداڵیان نابێت ئەم کلینیکە 
بەشێوەیەکی بەرچاو بەکاردێت و قوربانیەکانی 
زۆربەی ژنانی ئەوروپای ڕۆژهەاڵتن کە بۆ 
کارکردن چونەتە یۆنان و دوای قەیرانی ئابوری 
سااڵنی ڕابردوو شانسی کارکردنیان نەماوەو 
 بەهۆی بێکاریەوە ژیانێکی نالەباریان هەبووە. 

یەکێک لەو ژنانە کە خەڵکی یوگسالڤیا بوو 
باسی لەوە دەکرد کە دوو ساڵە لەسەر یەک 
چاندنی بۆ دەکرێت تا چوار ساڵ ئەم شانسەی 
هەیە کە ساڵی جارێک ڕەحمی بەکرێ بدات 
دوای ئەوە بەهۆی چونە سەری تەمەنی 
ئەگەری هاتنە خوارەوەی کوالەتیتی هەیە. ئەو 
کارە بۆیە دەکات لەبەرئەوەی کچێکی دە 
سااڵنی هەیەو یۆنان بە واڵتی خۆی دەزانێت بۆ 
ئەوەی بتوانێت مەسرەفی کچەکەی بکات و 
دواڕۆژێکی باشی بۆ دابین بکات ناچارە 
ئەوکارە بکات، کاتێک شانسی کاریتری نییە. وە 
هەروەها دەیوت" ئەم منداڵە بەشێکە لەخۆم و 
پارچەی جەرگمە، یەکەم ئارەزوم لەکاتی 
ئازارەکە ئەوەیە کە بیبینم و بیگرمە باوەشم، 
بەاڵم ئەو شانسەم نییە یەکسەر دەست بەگریان 
دەکەم بەاڵم دەبێت ئەوە قبوڵبکەم کە من خۆم 
ڕەحمم بەکرێداوە، بۆ ئەوەی کچەکەم بژیەنم 

 ئەوانی ترم دەفرۆشم" 
سێهەم: من خاوەنی لەشی خۆمم، بۆم هەیە 
هەموو جۆرە جوانکاریەک بکەم، بۆم هەیە لێوم، 
لوتم، دەموچاوم، مەمکم، سمتم..... وا لێبکەم کە 
خۆم حەزم لێیە. هەرچەندە لە ڕوانگەی منەوە 

ئەمە یەکێکە لە نامۆبوونەکان 
ئینسان لەخۆی کە لەسایەی... 

 من خاوەنی لەشی خۆمم... 

 

 نووسینی: الوژە جەواد
lawzha@yahoo.com 

١١بۆ الپەڕە   
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دا، کە داعش بە  ٨١٠٢لە ساڵی 
پشتیوانی تورکیا هێرشی کردە سەر 
کۆبانێ، داعش لەوپەری هێزی خۆیدا 
بوو، پەالماری هەر شارو ناوچەیەکی 
ئەدا هۆالکۆ ئاسا رایدەماڵی و وێرانی 
دەکرد، هێزو لەشکرو سوپای تەیار بە 
مەشق و چەک و جبەخانە، رایان دەکرد 
و تێکدەشکان. ترس و سامی داعش و 
دڕندەییەکەی سنوری نەدەناسی، بەاڵم 
لە بەرامبەر خۆراگری ژنان و پیاوانی 
کۆبانێ، شکستی خوارد. لەوەش واوەتر 
تەلیسم و ترس لە داعش تێکشکا و 
دنیاش سەراسیمەی ئازایەتی و 
خۆراگری کۆبانێ بوون. دنیای 
نەفرەتهەڵگر لە ئیسالمی سیاسی و 
داعش و کۆنەپەرستی دوای ماوەیەک لە 
خۆراگری خەڵکی کۆبانێ کەوتنە 
هاوسۆزی دەربرین و پشتیوانی 
نیشاندان لە خۆراگری خەڵکی کۆبانێ و 
سەرئەنجام و دوای ماوەیەک داعش 
تێکشکا. خۆراگری کۆبانێ زۆر الیەنی 
وەکو ئەمریکاو غەربی ناچار کرد، کە 
بێنە ناو جەنگەکە و هاوکاری هێزەکانی 
کۆبانێ بکەن... کەئامانجیان ئەوە بوو 
لەالیەکەوە سەرکەوتن بەناوی خۆیانەوە 
تۆمار بکەن و ئاکامی ناشێلگیریان لە 
جەنگی دژی داعشدا بشارنەوە و 
لەالیەکی تریشەوە خۆیان ئاوێزانی ناو 
هاوسۆزی و پشتیوانی جەماوەری 
ئازادیخوازی دنیا دژ بەداعش، بکەن. 
تەنانەت ئەگەر بۆیان کرابا، ویستیان 
بوو ئەو سەرکەوتنە بەناوی خۆیانەوە 
تۆمار بکەن و ئەم سەرکەوتنە لە هێزە 
 خۆراگرەکانی کۆبانێ و رۆژئاوا بدزن.

دیارە کاتێک کە داعش تێکشکا لە جەنگی 
کۆبانێ، لەگەڵ خۆیدا پەیام و نەخشەو 
سیاسەتەکانی پشت داعشیشی، مایەپوچ 
و توشی شکست کرد، لەو نێوەدا 
تورکیای هاوکاری ئاشکرای داعش 
قوربانی یەکەمی ئەو شکستەی داعش 
بوو لە کۆبانێ. تورکیا ئەو کاتە لەرێگای 
داعشەوە دەیویست ئەزمونێ کانتۆنەکان 
بەهێرش بۆسەر کۆبانێ تێک بشکێنی و 
رۆڵی خۆی لە سوریادا، بەرجەستەو 
هەیمەنی خۆشی زاڵ بکات. ئەم پەیام و 
نەخشە دوژمناکارانەیەی تورکیا، بە 
تێکشکاندنی داعش داڕما و بەشوێنێک 
نەگەیشت... هاوکات سەرکەوتنی 
خۆراگری کۆبانێ، کە بەرهەمی 
رێکخراوبوون و پشت بەخۆبەستن بوو، 
بەرهەمی بەرگریکردن بوو لە ژیان و 
گوزەران و مافە بەدەستهاتووەکانیان، 
بەرهەمی تێپەراندن و پشت کردنە 
کوردایەتی و بەرگریکردن بوون لە ماف 
و ئازادییەکان و ناسنامەی هاواڵتی 
بوون، بێگویدانە ئینتیما دینی و قەومی و 
مەزهەبی و... ئەمەش ئەزمونێکی 
گەورەی ئازادیخوازی خستە سەر 
خەرمانەی بزوتنەوە 
پێشکەوتنخوازەکانی دنیا و بووە 
دەستکەوتێکی گەورەی مێژووی 

 هاوچەرخ...
ئەم جارەیان تورکیا، لەدوای تێکشکانی 
سەربازی داعش و لە دۆخی دوای 
داعشدا، هێرشی هەمەالیەنەی سەربازی 
و بەهاوکاری هاوشێوەکانی داعش، 
بۆسەر عەفرین دەستپێکردووە و 
نزیکەی مان  و نیوێکە درێژەی هەیە... 
لەو ماوەیەدا هێزەکانی تورکیاو 

هاوپەیمانە داعشیەکانی، نەک 
نەیانتوانیوە پێشرەوی بکەن، بەڵکو 
توشی هەمان ئەزموونی کۆبانی 
بوونەوە. روبەرووی خۆراگری و 
ئیرادەی پشت بەخۆبەستووی خەڵکی 
عەفرین بوونەتەوەو رۆژانە هەوڵی 
شکست و ریسواییان باڵودەکرێتەوە... 
ئەمە لە کاتێکدایە ئەگەر لەهێرش بۆسەر 
کۆبانێدا ئەمریکا و هاتە سەر خەت و تا 
رادەیەک هاوکاری هێزەکانی کۆبانێی 
کرد، ئەمجارەیان بێدەنگەی 
هەڵبژاردووەو روسیاش بە ئاشکرا 
گڵۆپی سەوز و پشتیوانی بۆ دەوڵەتی 
تورکیاو ئەردۆغان هەڵکردووە... کەچی 
دیسان ئیرادەو پشتبەخۆبەستن، 
بەرگریکردن لە دەستکەوتەکانیان و 
مافەکانیان، خەڵکی عەفرینی کردۆتە 
هێزی ئومێد بەخش و الیەنی 
سەرکەوتوو لە جەنگێکی نابەرابەر و 
درندانە لەگەڵ یەکێک لە هێزە 

 گەورەکانی ناتۆ...
داعش هێزێکی درندەی راگوزەری   

مەئموریەت پێدراو بوو، بۆ گێرانەوەی 
شکست و شکۆی  شکێنراوی 
ناسیونالیزمی عەرەبی سونی، لەبەرامبەر 
بە قەڵەمرەوی ئیران لە ناوچەکەو لە 
عێراقدا، پێکهێنرابوو... وە خاوەنی 
پشتیوانیەکی ئاشکرای نێودەوڵەتی و 
دەوڵەتی و ناوچەیی بوو... بەاڵم بەر لە 
سەرکەوتن و کۆتایی هاتنی 
مەئموریەتەکەی، تا ڕادەی کۆتاییهاتنی، 
تواناو هێزە سەربازییەکەی 
تێکشکێنراوە... و لەو نێوەشدا  گورزێکی 
گەورە بە رژێمی فاشیستی و قەوم 
پەرستی تورک و ئەردۆغانی سەرەزلی 
و و هاوکارەکانی لە ئاستی ناوچەکەو 
دنیا کەوتووە. بە داکوژانی رۆڵی داعش، 
ئایندەی داکوژانی سیاسەت و نەخشەو 
خەونە نەزۆکەکانی تورکیا، ئەگەر و 
راستیەکی کەمەرشکێنی حاشاهەڵنەگرە، 
بەاڵم هێشتا ئەوە هەموو حیکایەتەکە 
نییە، تورکیا واڵتێکی گەورەیە لە 
پانتایەکی پر کێشەو ئەزمەگرتوی 
رۆژهەاڵتی ناوەراست و ناوچەکە... 
ئەردوغان هەڵگری هەمان پەیامی داعشە 
چ لەناوخۆی تورکیا و چ لە دەرەوەی 
تورکیادا.. ئەردۆغان دەمێکە کار لەسەر 
بۆ بە ئیسالمی کردنی تورکیا، بە 
یاساییکردنی ریساو قەوانینە دینیەکان 
دەکات، خەونی زیندوکردنەوەی پان 
ئیسالمیزمی هەیە کە خۆی سوڵتانی ئەم 
پان ئیسالمیە بێت... جگە لەوەش خەونی 
بوون بە هێزێکی کاریگەری و زاڵ 
بەسەر سیاسەتی ناوچەکەیدا هەیە، 
دەیەوێت کاراکتەرێکی سیاسی ناوچەیی 
بێت، بۆیە ئوڵفەتی بە دەستێوردان و 
ملهوری نواندنی لە ناوچەکەدا، گرتووە. 
چ لە عێراقدا ئامادەیی سەربازی و 
دیبلۆماسی و هەیە و چ لە سوریادا 
لەرێگای هێزەکانی هاوشێوەی داعش و 
کۆکراوە لە ئۆپۆزیسیۆنی سوریای 
ئازاددا، دەستێوەردانی چەند ساڵەی 
هەیە، هاوکات خاوەنی غرورێکی زۆرە 
بەو هۆیەوە خاوەنی جبەخانەیەکی 
گەورەی سەربازییە... وەکو ستون 
نووسێکی تورک دەڵێت: "هەر 

نارنجۆکی بەر  /هاواڵتیەکی تورکی 
دەکەوێت، کەچی هەر هاواڵتیەک تەنها 
نیو حەبی ئەسپرینی بەردەکەوێت، کە 

هەرزانترین حەبی ژانە سەرە، هەروەها 
هەزار هاواڵتی دوو تانکیان  ٠١هەر 

هەزار  ٠١بەردەکەوێت، لە بەرامبەردا بە 
هاواڵتی تەنها یەک بنکەی تەندروستیان 
هەیە" ئەوە لە کاتێکدایە داهاتی تورکیا 
هەرگیز لە ئاست ئەو جبەخانە 

 سەربازییەدا نییە...
رژێمی تورکیا... خاوەنی خەونی زۆر و 
تەماحی زەبەالحە، داعشێکی 
مەرسیدارتر لە داعشی تەمەن لە 
کۆتاییدایە، ترسی لە داعشی سیستەمی 
سیاسی تورکی ئێستا و هەوڵەکانی بۆ 
داسەپاندنی یاساو ریسای قورعانی 
لەناوخۆی تورکیادا، ترسێکی 
حاشاهەڵنەگرە. سەرکوتگەری ئەم 
داعشیەی رژیمی تورکیا، بەشوینێک 
گەیشتووە، کە زیندانەکان سیخناغ لە 
نەیارانی سیاسی و رەخنەگرانی رژیمی 
فاشیستی تورکیان... هێرش بۆ 
بەرتەسک کردنەوەی ئازادییەکان، لە 
داخستنی سەدان دەزگاو کەنالی 
میدیایەوە تا سەندنەوەی مافە فەردی و 
مەدەنیەکان، بنکۆڵکردنی بنەماکانی 
عەلمانیەت، داسەپاندنی بریاری 
ئیسالمی، تەسفیەو پاکسازی هەمە الیەنە 
بە تایبەتیش بەدوای کودەتاکەی تەموزی 

دا، دەستکاری کردنی دەستور و ٨١٠١
هەوڵ بۆ گێرانەوەی سیستەمی 
سەرۆکایەتی و سپاردنی دەسەاڵتی 
رەها بە سەرۆک... گۆشە بەگۆشەی ئەو 
هێرشانەن کە رژێمی تورکیا لە ناوخۆیدا 
وەرێیخستووە... لە بەرامبەر بە 
رەخنەگرانی لە جەنگی سەر عەفریندا، 
بەسەدان کەس لە نووسەرو چاالکوانی 
سیاسی و میدیاکار و هونەرمەند... 
دەستبەسەر و زیندانی کراون. تورەیی و 
نەفرەتی جەماوەری قوڵپ دەدەت، 
ئەزمەی ئابوری بەردەوامە، نەیارانی 
سیاسی لەناو خانەوادەی بۆرژوازی 
تورکیادا، لە هەڵکشاندان. دۆخی ناو 
تورکیا و زوربەی شارەکان نائارامە، 
سنورەکانی هەمیشە لەبەردەم 
هەرەشەدان، پێگەی لە عێراقدا، الوازو 
بێ کاریگەرە، لە سوریادا و بەهۆی 
کەوتنی داعشەوە، خەونی داعشی خۆی 
بەرەو رەوینەوەیە، لە کۆکردنەوەی 
دەستکەوتی دوای داعش و مانەوەی 
رژێمی ئەسەدا، ئەو جێگایەکی نییەو 
دەستکەوتێک ناپچرێ، لە ئاستی دنیادا 
تەریک و بێزراوە. دەستێوردان لە 
سوریا و جەن  و هێرش بۆ سەر 
عەفرین و ئەزموونی رۆژئاواو 
دەسەاڵتی خۆ بەرێوەبەری، هەموویان 
ئاکامی شکستن نەک سەرکەوتن، 
رێگایەکن بۆ خاڵی کردنەوەی ئەزمە، 
لەکاتێکدا ئەزمە خوڵقێنن... رژێمی تورکیا 
دەیەوێت، جێگۆركی بە ئەزمە بکات، 
بەاڵم ئەزمەی سیاسی و حکومەتی، 
وەکو وەرمی سەرەتانی باڵودەبنەوە. 
جەستەی نەخۆشی سیستەمی نەخۆشی 
و الوازی تورکیا، داغان تر دەکات. 
تورکیا لە کۆبانی کەوت، لە عەفرین 
خراپتر دەکەوێت و کاریگەری کەوتن و 
شکستەکەی، زۆر بەر باڵو و فراون 
لەسەر دەسەاڵت دەبێت. سەرەتای 
داکوژانی داعشی تورکیش لە ناوخۆی 

 تورکیا دەست پێدەکات.
          

    

 لە کۆبانێ وە بۆ عەفرین... لە داعشەوە بۆ ئەردۆغان.... 
 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود

مەال بەختیار کە پێویستی بە پارە 
 بێت، لە ماڵی مام جەالل داوا دەکا !

لە بەرنامەی هاواڵتی و دەسەاڵتی لە کەناڵی )ئێن ئاڕ تی( کە 
تایبەت بوو بە نمایشی مەال بەختیار بەناو شارەکانی خانەقین و 
کەالر، پێشکەشکاری بەرنامە لە مەال بەختیاری پرسی"...دەنگۆی 
ئەوە هەیە کە تۆ دوو ملیۆن دۆالرت لە پارتی وەرگرتوە، ئەو پارە 

 بۆ خۆت بووە یان بۆ یەکێتی؟"
مەال بەختیار ئەوەی رەت نەکردەوە کە دوو ملیۆن دۆالری لە 
پارتی وەرگرتوە، بەاڵم "وتی بێگومان بۆ یەکێتی بوو نەک بۆ 
شەخسی خۆم، من ئەگەر پارەم بۆ خۆم پێویست بێت بۆ لە پارتی 

 داوای دەکەم، دەڕۆم لە ماڵی مام جەالل داوای دەکەم..."!!
ئەم وەاڵمە گەلێک پرسیار بە دوای خۆیدا دەهێنێت. لە پێشدا 
پرسیار ئەوەیە کە پارتی ئەم دوو ملیۆن دۆالرەی لە کوێ هێناوە؟ 
بێگومان بۆ هەموو خەڵکی کوردستان روون و ئاشکرایە کە 
سەرچاوەی داهاتی ئەم حزبە دەسەاڵتدارە ستەمکار و تااڵنچیانە، 
شتێک نییە جگە لە بەتااڵنبردنی داهاتی ئەو کۆمەڵگایەی کە 
دانیشتوانەکەی بە بەهانەی قەیرانی دارایی غەرقی نەداری و 
نەهامەتی کراون. کرێکار و مامۆستا و فەرمانبەر شەقامی 
شارەکانیان هەژاندوە و تەنها داوای سەرەتاییترین مافی خۆیان 
دەکەن کە کرێ و موچەکانیانە، بەاڵم دەسەاڵت بە داپلۆسین و 
ڕیژنەی گوللە وەاڵمیاندەداتەوە، کەچی وەکو شەریکە تااڵن لە 
ئاست یەکتریدا ئەوەندە دەست و دڵ فراوانن بە دوو ملیۆن دۆالر 
پێشکەش بەیەکتری دەکەن. ئەو پارەیە نە موڵکی باوکی پارتیە و 
نە هیچ رەوایەتیەکی بۆ یەکێتی هەیە، هەردووالیان تااڵنچین و 

 هیچی تر.
خودی ئەوەش کە پارتی بۆچی ئەو بڕە پارەیە بە یەکێتی 
دەبەخشیت بۆخۆی پرسیاریکە، بەاڵم لێرەدا مەبەستان نییە لەسەر 
ئەوە بڕۆین، چونکە دەمانەوێ فۆکوس لەسەر مەسەلەیەکی تر 
بکەین. خودی قسەکەی مەال بەختیار دەربارەی ئەوەی کە "ئەگەر 
پێویستی بە پارەبیت لە ماڵی مام جەالل داوا دەکات" مانای ئەوەیە 
ماڵی مام جەال خەزینەیەکی گەورەیە و سیخناخە لە پارە، بەاڵم 
ماڵی مام ئەم خەزینەیەیان لە کوێ هێناوە؟ ئەوە پرسیارێکی 
گەورە و شایانی ئەوەیە لەسەری راوەستین. بە تایبەت چەند ساڵ 
لەمەوبەر مام جەالل لە گفتوگۆیەکیدا لەگەڵ "الشرق االوسط" 
باسی ئەوە دەکات کە ئەوان لە ماڵی دنیادا خاوەنی هیچ نین جگە 
لە شوقەیەکی سادە کە لە باوکیەوە بۆی ماوەتەوە!! تەنانەت دەڵێ 
شەوێک لەگەڵ هێرۆی هاوسەرم باسمان لە نەداری خۆمان 
دەکرد، هێرۆ وتویەتی ئێمە لەم دنیایە خاوەنی هیچ نیین ئەگەر 
بمرین مەگەر شارەوانی بمانیژێت!!!! مام جەالل دەڵێ من وتم "نا 
خەمت نەبێت خەڵک خۆشیان دەوێین و بەڕێزەوە دەمان نێژن. 
مام جەالل کاتێک ئەم قسانەی کردبوو کە خەڵکی نەدار و 
بێدەرەتانی کوردستان دەیانزانی کە ئەو لە بەغداوە تا شەقاڵوە لە 
هەموو شار و تەنانەت شارۆچکەیەک خاوەن کۆشێکێکی 
شاهانەیە. واتە ژیانی شاهانەی ئەم جۆرە سەرۆک و بەرپرسانە و 
خەزینە سیخناخەکانیان، نهێنی و هۆکاری بێدەرەتانی جەماوەری 
ملیۆنی خەڵکی کوردستانە. قسەکەی مەال بەختیاریش بێ ئەوەی 
مەبەستی بێت شایەتی دانە لەسەر ئەم راستییە. ئەگینا ماڵی مام 
جەالل لەپای کام کار و کاسبی خاوەنی خەزێنەی زەبەالحی 
ئەوتۆن کە ئەگەر مەال بەختیار و کەسانی وەکو پێویستیان بە 
ملیۆن و دوو ملیۆن دۆالر بێت دەتوانن لەوانی داوا بکەن. 

ساڵە ماڵی مام جەالل و بارزانی و حزب و  ٨١راستیەکەی ئەوەیە 
دەوروبەرەکانیان، لە ڕێگای بەتااڵنبردنی داهاتی کۆمەڵگە و 
تەنانەت سەرانە وەرگرتن لە شیری منداڵ و داودەرمانی نەخۆش 
و خەرجی مەرگەساتی بەسااڵچوان و پەککەوتەکانیش. خاوەنی 
خەزێنەی زەبەالحی ترلیۆن دۆالرین و بەسەر بانکەکانی جیهاندا 
باڵوەیان پێکردووە. رێگای کارسازی کۆتایهینان بە بێدەرەتانی 
ئێستاش کورتکردنەوەی دەستی ئەم تااڵنچیانە و سەندنەوەی 
سامانی بەتااڵن براوە لەالیەن ئەمانە و هاوبەش و 
دەوروبەرەکانیانەوە. ئەمڕۆ بێت یان سبەی دەبێ ئەم حیسابەیان 

 لەگەڵ بکرێت.
 بۆپێشەوە   
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کاتێک باسى ڕزگارى مرۆڤەکان دەکرێت 
بۆکۆمەڵگەی ئێران وڕۆژهەاڵتى کوردستان، 
پێویستە خەڵکى ناڕازى ئێران وشیاربێت 
خەڵک چ جۆرە ڕزگارییەکى دەوێت؟! دەیەوێت 
لەچى ڕزگارى بێت؟! بەکام میکانیزمە و ڕێگا 
دەتوانێت ڕزگارى بێت پاش کۆتاییهێنان و 
ڕووخانى ئەم سیستەمە فاشییە ئیسالمییە 
لەئێران، خەڵکى کرێکارو زەحمەتکێش وهەژارو 
الوان ژنان بەکام جۆرە سیستەم لەم تێکۆشان 
و شۆڕش و ڕاپەڕینە ناگەڕێنەوە بۆ مەنزڵگەو 
گۆشەى چەندبارە چەوسانەوەو کۆیالیەتى و 
ژێردەستەیی؟! خەڵکى کوردى ڕۆژهەاڵتى 
کوردستان لەچ جۆرە سیستەمێکدا ئاسوودەو 
ئازاد دەبن، گەنجان و الوانى کورد دوور دەبن 
لەچەوسانەوەو سێدارەو زیندانەکان؟ ئایا تەنها 
بەشداریکردن لە خۆپیشاندان و 
ناڕەزایەتییەکان بەسە، کۆتایى بەکێشەو 
قەیرانەکان دێت وچارەسەر دەبێت کە 

ساڵە، سیستەمى فاشیزمی  ٣/بەدرێژایی 
ئیسالمی ئێران لەسەریەک چینبەچین 
کەڵەکەیان دەکات و بۆخەڵکى ئێران و 
ڕۆژهەاڵتى کوردستان دروستى دەکات 

 وبەجێیان دێڵێت؟
 

ئەگەر خەڵکى ناڕازى ئێران و ڕۆژهەاڵتى 
کوردستان دەیانەوێت ڕزگاریان بێت لەدەست 
کۆى سیستەمى چەوسانەوەى ئێران، 
ڕزگاریان بێت لەسەرکوت وئیستبداد وزیندان 
ولەسێدارەدانى گەنجان والوان، ڕزگاریان بێت 
لەگەندەڵى ودزى وفەسادى وهەژارى وبێکارى 
 ٣/وبێمافى و بێ خانەو النەیی کە بەدرێژایی 

ساڵە بەهۆى هەبوونى سیستەمى 
ئیسالمییەکانەوە هەر لەگەشەکردن دابووە 
پێویستە قۆناغ بەقۆناغ ناڕەزایەتییەکانیان 
باشتر ڕێکخراو بکەن. پێویستە بەهاوبەشى 
سەرجەم خەڵکى ناڕازى ئێران وڕۆژهەاڵتى 
کوردستان بەجۆرێک خۆیان ڕێکبخەن و 
خۆیان ڕێکخراو وئامادەبکەن کەپاش ڕووخانى 
ئەم سیستەمە فاشییە ئیسالمییە لەئێران بەهیچ 
شێوەیەک وبەهیچ بیانوێکەوە پاشەکشە 
لەبەدیهێنانى ماف وئازادییەکانى خەڵکى ئێران 
بەگشتى وڕۆژهەاڵتى کوردستان بەتایبەتى 
نەکرێت. شۆڕش وڕاپەڕینى ئەم جارەش 
هەروەک چل ساڵ پێش ئێستای لێ 
بەسەرنەیەت، کاتێک ڕژێمى شا ڕوخا 
ئیسالمییەکان دەسەاڵت وسیستەمیان 
گرتەدەست هەرلەهەفتەى یەکەمى هاتنە سەر 
دەسەاڵت لەئێران گەورەترین پیالنی 
ژەهراوییان لەدژى ماف وئازادییەکانى خەڵکى 
ئێران بەگشتى و خەڵکى ڕۆژهەاڵتى 
کوردستان جێبەجێ کرد. ڕابەرى گەورە 
تیرۆریستى ئیسالمی ئیمام خومەینى فتواى 
قەتڵ وعامى لەدژى خەڵکى کوردستان 

  .دەرکرد
پێویستە ئەوە بزانین کەهاتنە کایەوەى 
بزوتنەوەى فاشیزمى ئیسالمی لەکۆمەڵگەی 
ئێران و ڕۆژهەاڵتى کوردستان لەخۆیەوە و 
بەپشتیوانى خۆیی نەبووە، چونکە گەورە 
تیرۆریستى ئیسالمیی ئیمام خومەینى بەفرۆکە 
هێنایانەوە ئێران. سوارى شەپۆلى ناڕەزایەتى 
وشۆڕش وڕاپەڕینى خەڵکى ئێران بوو، 
خومێنى هیچ کارە نەبوو لەشۆڕش وڕاپەڕینى 
ڕووخانى شادا ،بەاڵم دواترخۆی کرد بەخاوەن 
شۆڕش و ڕاپەڕینى خەڵکى کرێکارو 
زەحمەتکێکش و چەوساوەى ئێران کەپاش 
هاتنە سەرکارى ئیسالمییەکان چەوسانەوە و 
نابەرابەرى و هەژارى وبێکارى و بێخانەو 

النەیی و سەرکوت وئیستبداد و 
لەسێدارەدانەکانى خەڵکى زۆر زیاتربوو، 
ئازادى ژنان وکچان لەسەردەمى شا ئەوەى 
هەبوو بەهاتنە سەرکارى ئیسالمییەکان 
ئەوەشیان لەناوبرد. بەزۆر بەشوودانى کچان 
ومندااڵن وزیندە بەچاڵکردن وبەردبارانکردن 
وئەشکەنجەدان ولەسێدارەدانى ژنان وکچانیش 

 .زیاتر بوو
لەکۆمەڵگەی ئێران بەگشتى ولەڕۆژهەاڵتى 
کوردستان بەتایبەتى بێکارى هەژارى و 
نەدارى ساڵ بەساڵ زیاتر دەبێت لەژێرسایەى 
سیستەمى مەالکانى ئیسالمیدا، خەڵکى 
ڕۆژهەاڵتى کوردستان بەناچارى کارى 
قورسى کۆڵبەرى دەکات لەهەمان کاتدا سوپای 

پاسداران و دەزگا  ئیسالمی  تیرۆریستى 
ئیتاڵعاتەکانى ڕێگرى و لەمپەرى زۆر دەخەنە 
بەردەم کارى کۆڵبەریش، کەڕۆژانەو شەوانە 
بەشێکیان دەکەونە بەردەستڕێژى گوللەی 
هێزەکانى تیرۆریستى پاسداران دەبنە قوربانى 
یاخود بریندار دەبن یان لەزستاندا لەناو بەفردا 
دەخنکێن. سااڵنە ڕێژەى بوونە قوربانى 
وبرینداربوونى کۆڵبەرانى زەحمەتکێشى کورد 

  .لەزیادبوون دایە
  

هەربۆیە بەتێڕوانینى خۆم هيچ ئەركێك لە 
ئەركی ڕوخاندنی رژێمی ديكتاتۆری ئايينی 

پيرۆزترنيیە. پێویستە  ئاخوندی ئێران 
هەمووالیەک گەشە بەهاوخەباتى وتێکۆشانى 
زیاتر بدەین لەپێناوى کۆتایهێنان بەم سیتەمە 
چەوسێنەرە لەئێراندا، پەرتەوازى ودوورە 
پەرێزى حزب والیەنەکانى ئۆپۆزیسیۆنى 

لەگەڵ یەکترى ئەم ڕژێمە سەرکوتگەرە  ئێرانى 
دڵخۆشتر دەکات، پێویستە هەموو 

سەرجەم ئەرکە الوەکێکیان فەرامۆش  الیەک 
بکەن، تەنها گرینگى بە ئەرکى ڕووخانى 

 .کۆمارى سێدارەى ئیسالمی ئێران بدەن
دیارە ئەم خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییانەى ئەم 

ڕیشەیەكی كۆنى چەندین ساڵەى هەیە،  ساڵ 
پێشینان گوتویانە )کەجام پڕبوو لێى دەڕژێ.( 
زوڵم زۆرى سیستەمى ئیسالمی ئێران ڕۆژ 
بەڕۆژ زیاتر دەبێت هەبوونى ئەم 
ناڕەزایەتیانەش دەگەڕێتەوە بۆ بوون و 
مانەوەی حاكمییەتی كۆماری سێدارەى 

ئیسالمی كە بەشێوازێكی ناعاداڵنە  فاشیزمی 
سەروەت و سامانی خەڵکى ئێران و 
ڕۆژهەاڵتى کوردستانى تەخشان وپەخشانى 
پێ دەکات، دەسەاڵتی سیاسی و ئابووری 
دابەشكردووە رق و قینەى پەنگخواردووی 

ساڵە لەناخى  ٣/بەدرێژایی  خەڵکى ناڕازى 
هەرمرۆڤێکى چەوساوەو هەژارو بێکار 
هەڵگرتووە، ئەمە وایكردووە كە سەبری 

لێوان ڕێژ ببێت وکۆتایی پێ  خەڵكى ناڕازى 
بێت، هەر بۆیەشە لەم سەردەم و قۆناغەدا 
خەڵکى ناڕازى ئێران و ڕۆژهەاڵتى کوردستان 
زۆر وشیارن بەئاگان کە دروشمەکانى 
الیەنەکانى بەناو ڕیفۆرمخوازیی وچاکسازى 
هیچ نرخ وبەهایەکیان بۆخەڵکى ناڕازى نییە، 

نایانەوێت ئەم  لەبەرئەوەى خەڵکى ناڕازى 
جارە کاڵویان وەکوجارەکانى تر بخەنە سەر، 
چەند بەڵێنێکى درۆینەى چاکسازییان پێبدەن و 
ناڕەزایەتییەکانى خەڵکى خامۆش بکەن. 
ئەگەرچى بەکاتى بەزەبرى هێزى سەرکوت 
وفاشى ئاخودەکانى مەالکانى ئیسالمی 
ناڕەزایەتى و خۆپیشاندانەکان لەسەر 
شەقامەکان کەم بۆتەوە بەاڵم لەناخى 
هەرمرۆڤێکدا ڕۆژ بەڕۆژ بەهێزتردەبێت، ئاکام 
و ئەنجامەکەى سەرى ئەم سیستەمە فاشییە 

 .لەناو دەبات
هەربۆیە لەکۆمەڵگەی ئێران و ڕۆژهەاڵتى 
کوردستان تارماییەک بەڕێوەیە، دێت و 
دەچێت، دەمامکی هەموو هێزە 
نابەرپرسیارەکان، چەوسێنەرو 
سەرمایەدارەکان، ئاغاو بەگ و 

پارێزەرانى سیستەمى  کۆنەپەرستەکانى 
فاشیزمى ئیسالمی ئێران لەڕەگەوە ڕادەماڵێت. 
کەمی ماوە ئەو تارماییە لەناوخۆیی ئێران 
هەروەک بورکان لە ڕاپەڕین وشۆڕشى خەڵکى 
ناڕازى ئێران وخەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستان 
بەرجەستە بێت و ببێتە بەشێکی جێگیر لە بیرو 
هۆشى هەرتاکێکى ئێرانى. زۆری نەماوە وەک 
هێزێک گوڕوتین ببەخشێت بەتاک و بە 
کۆمەڵگە و لێڵی بەرچاومان رۆشن بکاتەوە. 
کەمی ماوە مرۆڤەکانمان پڕ سروشتى 
مەعریفەت بکات و بە ئازادی و خۆشگوزەرانی 
ئاشنایان بکات.. ئەو تارماییە هەڵقواڵوی بیرو 
نەوەی نوێیە، ئەو نەوەیەی هێزی گۆڕینى 

 .سیستەمى ویاسایی کۆنە پەرستییە
بەڵێنە درۆییەنەكانی دەسەاڵتدارانى بااڵی 

ساڵە بەگوێى خەڵکى ٣/ئیسالمی کە بەدرێژایی 
دادەدەن بەدڵنییایەوە خەڵک زیاتربێ ئومێد 
دەکات و ڕق وتوڕەیی خەڵکى ناڕازى 
بەرامبەریان ئەستوورترو بەهێزتردەکات. 
یارمەتییە دارایییەکانى رژیم بە سوریەو 
حەشدی شەعبی لە عێراق وحیزب اللە بە 
ئاشكرا باسكردنی ئەو یارمەتییانە لەالیەن 
دەسەاڵتدارانی رژیم لەوانە الریجانی، رۆحانی، 
بەرپرسانی سوپای پاسداران و بەئاشكرا 
دەستتێوەردان لە كاروباری ناوخۆیی واڵتانی 
دیكەو ئاوەدانكردنەوەیان لە هەموو بوارەكان 
شەپۆلی جەماوەری ناڕازی زیاتر و بەهێزتر 

 .بووە
ناڕەزایەتییەکانى و خۆپیشاندانەکانی قۆناغى 
ئێستاى ئێران هەنگاو بەهەنگاو لە پەرەسەندن 
وگەشەکردندایە، بێگومان لەگەڵ هەموو 
ناڕەزاییەکانی پێشوتر جیاوازە، بەگوڕو 
بەهێزترو یەکگرتووترە. خەڵکی ئێران هەموو 
شارەکان سیستمی حکومەتی داوەتە بەر 
پەالماردان، توڕەیی خەڵکی ناڕازی بە کەس 
کۆنتڕۆڵ ناکرێت بۆماوەیەکى کاتى 
وەستێندراوە بەدڵنییایەوە لەکاتێکى تر بەگڕ 
وتینى بەهێزترو پڕکاریگەرتر سەرجەم 
شەقامەکانى شارەکانى ئێران وکوردستان 
دەگرێتەوە. کەواتە پێویستى بە ڕێکخستى 
شۆڕشگێرانە هەیە بۆسەرکەوتنى کۆتایی. 
خەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستان کە هەر 
لەسەرەتاوە دەنگی بە کۆماری 

نەداوە، دژی ئەو دەسەاڵتە  ئیسالمی 
وەستایەوەو، تا ئێستاش لە سەنگەری 
پێشەوەی خەبات بۆ هێنانەدى ماف 
وئازادییەکانە. خەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستان 
وشیارە دەزانێت ڕووخانى کۆمارى فاشیزمی 
ئیسالمیی بەتێکۆشانى هاوبەشى هەموو 
 .خەڵکى ئێران و ڕۆژهەاڵتى کوردستان دەبێت

جێگای ئومێدو دڵخۆشییە کە لەڕۆژهەاڵتى 
کوردستان گەشەی بزوتنەوەی مەدەنی 
وڕۆشنبیرى ئاستی بەرزەو بەرەو 
گەشەسەندنى زیاتردەچێت، ئەم گەشەکردنەى 
جواڵنەوە مەدەنى و ڕۆشنبیرییە دەرگاکانى 
پەیوەندى بۆ هاوکاریی نێوان حیزبەکان 
کردۆتەوە، ئەمە دیارە کەبۆتە فشارێکى جدى 
بۆسەر حیزبەکان وناتوانن فەرامۆشى بکەن. 
بزوتنەوەی مەدەنی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
لە حیزبە سیاسییەکانى ئۆپۆزیسیۆن لەپێشترە 
لەڕووى کۆمەاڵیەتى ومەدەنى بوونەوە. 
کەئەمەش بۆ داهاتووی خەڵکى ڕۆژهەاڵتى 
کوردستان زۆر بەسوودە لەبارەى ئەوەى کە 
لەداهاتووی دوای ڕووخانى کۆماری ئیسالمی 
گەنجان والوان وژنان زۆرباش کاریگەریان 
هەبێت بۆدیاریکردنى چارەنووسى خۆیان 
وخەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستان کەمتر 
کاریگەرى حیزبایەتیان بکەوێتە سەر و 

لەملمالنێى حیزبەکان ئەگەر هاتەکایەوە 
 بەشداربن.

تێڕامان لەوبزوتنەوە مەدەنى و ڕۆشنبیریانەى 
کەلەقۆناغى ئێستا ڕۆڵى کاریگەر دەبینن بۆ 

ئایندەیەکى باشتر بۆ  کردنەوەى دەرگاکانى 
خەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستان، باشترین کارى 
حیزبەکان بۆئایندە ئەوەیە پشتیوانى ئەم 
بزوتنەوە مەدەنییە ورۆشنبیریانە بن خۆیان 
سوودیان لێ ببینن هەماهەن  و گەشە 
بەتێکۆشانى هاوبەش بدەن. کۆک بن لەسەر 
نەخشەڕێگایەک بۆ داهاتوویی ئێران بەگشتى و 

 .ڕۆژهەاڵتى کوردستان بەتایبەتى
ئەو نەخشەڕێگایەى کەپێویستە هەمووخەڵکى 
ناڕازى لەدژی سیستەمى چەوسانەوەو 
نابەرابەرى کۆبکاتەوە ئەویش ئەوەیە کە 
لەئێستاوە کار بۆدانانى جۆرى سیستەمى 
داهاتووی دوای ڕوخانى کۆمارى ئیسالمی 
بکرێت لەئێران، ڕاشکاوانە لەگەڵ یەکترى 
گفتوگۆ بکرێت. دەبێت حیزبەکان وکەسایەتییە 
سەربەخۆو ئازادیخوازەکانى ڕۆژهەاڵتى 

لە هەموو ئەو كۆڕو كۆمەاڵنەدا  کوردستان
بەشدار بن كە باس لە داهاتووی ئێران 

پێویستە بەهەموو الیەک لەسەر یەک  دەكرێت. 
جۆر سیستەم کۆک بن ئەویش دامەزراندنى 
سیستەمێکى سیکۆالرو ئازاد لەئێراندا، ناکرێت 
بەکەمتر لەوەڕازیبین. خەڵکى ڕۆژهەاڵتى 
کوردستان مافێکى ڕەواى خۆیەتى کە لەدوای 
ڕووخانى کۆمارى فاشیزمى ئیسالمی دەستى 
ڕابگات بەسەرجەم ماف و ئازادی یەکانى. 
لەبەرئەوە بەشێكی بەرچاو لە چارەنووسی 
سیاسی، ماف وئازادى و بەرژەوەندییەكانی 
خەڵکى ئێران بەگشتى وخەڵکى رۆژهەاڵتى 
کوردستان لە سیستەمى سیکۆالرى داهاتوودا 
دیاری دەكرێت. كەوایە دەبێت هەر لە ئێستاوە 
رێگا خۆشكەرو لەو پێناوەدا خۆمانی بۆ 

 .ماندوو بكەین
 

تازە پارێزەرانی سیستەمى ئیسالمی لەئێران نە 
رێگاى بەرەو پێش چوونیان هەیەو نە 
دەتوانێت لەو قەیرانە وکێشانە کە خۆیان 
دروستیان کردووە رزگاریان بێت. هەروەک 
کارڵ مارکس گوتویەتى )سەرمایەدارى خۆى 
گۆڕى خۆى هەڵدەقەنێت(. ئەوەتا بەرپرسانى 
کۆمارى ئیسالمی ئێران خۆیان گۆڕى خۆیان 
بۆخۆیان هەڵقەندووە، تەنها ئەوەندە ماوەتەوە 
خەڵک ئامادە باشى بکات بۆ سازکردنى 
مەراسیمى ناشتیان. لەئێستادا ئابووریەكی 
ڕووخاو، تێکشکاو، سیستەمێكی دوگمەداخراو 
و گۆشەگیر کراو لەجیهانى مرۆڤایەتى دا، 
دەزگای قەزاییەكی گەندەڵ وفاسدو دز 
لەهەمان كاتدا سیستەمێكی ئابووری و بانكی 
ناكارامەی هەیە. سوپایەکى سەرکوتگەرو 
داپڵوسێنەرو چەتەو تیرۆریستى هەیە 
وچەندین باندنى جۆراوجۆرى فاشیزمى هەیە. 
بۆ چارەسەركردنی ئەوکێشەو قەیرانانە 
پێویستە ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی لەهەموو ئەو 
بوارانەدا كە ئاماژەی پێدرا پێكبێت كە بەو 
عەقڵیەتە کۆنەپەرست ودژە مرۆڤایەتییەى كە 
زاڵە بەسەر دەسەاڵتداران و بەڕێوەبەرانی 
ڕژیم شتێكی مەحاڵ دەبێت وەك خەون چاوی 
لێبكرێت. بەاڵم خەڵکى تێکۆشەرى ئێران 
دەتوانێت چارەسەرى سەرجەم کێشەو 
قەیرانەکانى ئێستاو ڕابردووش بکات ئەویش 
بە ڕوخانى سیستەمى ئیسالمی و دامەزراندنى 
سیستەمێکى سیکۆالرو شارەستانى و ئازاد. 
کە لەوسیستەمەدا ماف وئازادییەکانى خەڵکى 
ڕۆژهەاڵتى کوردستان بەفەرمى بناسێندرێت، 
یاخود زۆرئازادانەو دیموکراتیانە دان بندرێت 
بەجیابونەوەى ڕۆژهەاڵتى کوردستان لەئێران 
و، دامەزراندنى دەوڵەتێکى سەربەخۆ و 
سیکۆالر و ئازاد وشارستانى.. هەردوو 

 .دەوڵەت هاوکارو یارمەتیدەرى یەکترى بن
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 هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان
 ئامادەکردنی: شوان عەزیز و ئاراس رەشید

بەهۆی کەمتەرخەمی لەدابینکردنی سەالمەتی کار 
بۆ کرێکاران کۆمپانیای مەعدەنی )فێڕست نیکڵ( بە 

 ملیۆن دۆالر سزا درا ! /،٠
 تۆنتاریۆ٣ کەنەدا

لەبەرئەوەی دوو کرێکاری کۆمپانیای) فێڕست 
نیکڵ( لە کاتی کارکردندا گیانیان لەدەست دا، 
 /،٠وەزارەتی کار سزای ئەو کۆمپانیایەی دا بە

ملیۆن دۆالر واتە ملیۆنێک و سێ سەد هەزار 
 دۆالر. 

کۆمپانیای فێرست نیکڵ لە کانەکانی لۆکەربی لە 
ئایاری   ١هەرێمی ئۆنتاریۆ لە کەنەدا کار دەکات. لە

دا دوو کرێکاری ئەو کۆمپانیایە لە کاتی  ٨١٠٢
کارکردندا هەندێک شتی ناوکانەکە دەڕوخێ 
بەسەریانداو لە ئەنجامدا هەردوکیان دەمرن. دوای 
چوارساڵ لەو ڕووداوە کۆمپانیاکە درا بەدادگا لە 
الیەن وەزارەتی کارەوە، و لە ئەنجامدا لە ڕۆژی 

دا دادگا سزای ئەو  ٨١٠٢، ٨١فێبروەری 
ملیۆن دۆالر . شایەنی   /.٠کۆمپانیایەی دا بە بڕی

باسە ئەو بڕە پارەیە تەنها لەبەر ئەوە بووە  کە 
ئەو کۆمپانیایە کەمتەرخەم بووە لە پەیڕەوی 
کردنی یاساکانی سەالمەتی کرێکاران .  کۆمپانیاکە 
دەبێت مافی ئەو دوو کرێکارەش بدات کە گیانیان 

 لەدەستداوە.
شایەنی باسە کە هەمان دادگا سزای زیادەی 
تریشی سەپاند بە سەر ئەو کۆمپانیایەدا بە ڕێژەی 

٪ ی کۆی ئەو پارەیە. ئەو زێدە پارەیە بە پێی ٨٢
یاسای تایبەتی ئەوهەرێمە بەکاردەهێنرێت بۆ 
هاوکاری قوربانیانی دەستی تاوان .هەروەها دادگا  
کۆی ئەو سزایەی دابەشکرد بەسەر شەش بواری 
پاراستنی سەالمەتی کاردا،  کە کۆمپانیای فێرست 

 نیکڵ شکەستی هێناوە لە پەیڕەوی کردنیاندا:
کۆمپانیاکە پاکوخاوێنی ناوکانەکەی ڕانەگرتووە  -٠

و دڵنیایی نەداوە لە هاتنەدەرەوەی ئاو کە ژیانی 
کرێکاران دەخاتە خەتەرەوە. ئەوەش بە پێچەوانەی 

( ا ی یاسای کار دادەنرێت . ٠)٢٨یاسای ژمارە 
هەزار دۆالرلە کۆی سزاکە لەبەر پێشێلی  ٨٢١بۆیە 

 ئەو یاسایە بووە.
کۆمپانیاکە کەمتەرخەم بووە لە پەیڕەوی کردنی  -٨

یاسای کوالیتی کۆنتڕۆل لە ژێرزەمین و ناو 
( ٠)/٨کانەکەدا. ئەمەش پێچەوانەی یاسای ژمارە 
 ٢١/ی یاسای کارەو هەر بۆیەش لە کۆی سزاکە 

 هەزار دۆالری لەبەر ئەو یاساییە بووە.
کۆمپانیاکە هیچ دۆکیومەنتێکی نووسراوی  -/

نەبووە کە بیسەلمێنێت کە شفتی کاری پێشووترکە 
کاریان تەواو بووە ئاخۆ شوێنەکەیان پاک 
کردۆتەوەو سەالمەت بووە بۆ کارکردن تێیدا ؟. 

برگەی  ٠( ١٢ئەمەش  بە پێچەوانەی یاسای ژمارە )
هەزار دۆالری لەبەر پێشێلی  ١١/ا دادەنرێت. بۆیە 
 ئەو بڕگەیە بووە. 

کۆمپانیاکە کەمتەرخەم بووە لە بوونی  -٢
دۆکیومەنت بەشێوەی نووسراو. بۆ نموونە پیشانی 
بدات کە کام شوێنە ئامادەی تەقاندنەوەیە و کام 
شوێنەش پوچەڵکراوەتەوە. نەبوونی دۆکیومەنتی 
نووسراویش بۆ هەر کۆمپانیایەک پێچەوانەی  

هەزار  ٠١١( گ . بۆیە ٢)٨٠یاسای کاری ژمارە 
 دۆالرلە سزاکە لەبەر ئەوە بووە.

الوازی پەیوەندی نێوان بەشی تەندرووستی  -٢
سەالمەتی کارو کرێکاران. بێئاگابوونی 
سەرپەرشتیاران لە کاری کرێکاران. نەبوونی 
گۆڕینەوەی زانیاری لە نێوان بەشەکاندا. بۆ نموونە 
کام شوێنە سەالمەتەو کامیانیش بۆ کار سەالمەت 
( ١٢نییە. ئەمەش پێچەوانەی یاسای کاری ژمارە )

هەزار دۆالری لەبەر پێشێلی ئەو  ٠٢١بۆیە  ٠
 یاسایە بووە.

کۆمپانیاکە پێش دەستپێکردنی کار،  شوێنی  -١
کارەکەی تاقی نەکردۆتەوە تابزانێت بارودۆخی 
سەالمەتی چۆنە. ئەمەش بە پێچەوانەی یاسای 

هەزار  ٠٢١دادەنرێت . بۆیە  ٠(  ١١کاری ژمارە )
 دۆالر لەو سزایە لە بەر پێشێلی ئەو بڕگەیە بووە.

جێگەی باسە کە ئەو سزایە بە گەورەترین سزای 
دادگا دادەنرێت لەبەرامبەر کانەکاندا. ئەو کانە لە 

هاتە داخستن و بە یەکجاریش لە  ٨١٠٢ساڵی 
دا  لە لیستی کارکردندا البرا. وە  ٨١٠١ساڵی 

 لەدادگاشدا کەس نەبوو نوێنەرایەتی ئەو کانە بکات.
 

حکومەتی هەرێمی ئۆنتاریۆی کەنەدا دەستی 
کردووە بە دادگایی کردنی ئەو کۆمپانیایانەی کە 
کەمتەرخەمن لە دابینکردنی کەشێکی تەندرووست 

 و سەالمەت بۆ کرێکارەکانیان.
 هەرێمی ئۆنتاریۆ٣ کەنەدا
 ٨١٠٢، ٨بۆڵیتنی دادگا٣ فێبروەری 

وەزارەتی کاری حکومەتی هەرێمی ئۆنتاریۆی 

 کەنەدا
جێگەی باسە کە حکومەتی هەرێمی یۆنتاریۆ کە 
لیبڕالەکان سەکردایەتی دەکەن هەر لە مانگی 
فێبروەری ئەمساڵدا چەندین کۆمپانیایان  لەسەر 
کەمتەرخەمیان لە دابینکردنی سەالمەتی شوێنی کار 

 بۆ کرێکارەکانیان، دا بە دادگاو سزاش دران.
دا کۆمپانیای فێرست نیکڵ   ٨١٠٢، ٨١لە فێبروەری 

لەالیەن وەزارەتی کارەوە درایە دادگاو بە بڕی 
یەک ملیۆن و سێ سەد هەزار دۆالر سزا درا . 

٪ ی کۆی ئەو پارەیەش ٨٢هەروەها بە بڕی لە 
سزای زیادە درا بۆ هاوکاری کردنی قوربانیانی 
کار. سەرباری ئەوەی کە ئەو کۆمپانیایە دەبێ 
مافی ئەو کرێکارانەش بدات کە زیانیان 

 بەرکەوتووە .
هەروەها هەردوو کۆمپانیای )پی جی سی( 

هەزار دۆالرو  کۆمپانیای ٠٨٢خزمەتگوزاری بە 
هەزار دۆالر  ٠١١تەعمیڕاتی )کەی الیین( بە بڕی 

سزا دران. هەردوو کۆمپانیاکەش سەرباری ئەو 
سزایە دەبێت هەم مافی کرێکارە زیان 

٪ ی کۆی ئەو ٨٢لێکەوتووەکان بدەن و هەم سزای 
سزایە بدەن بۆ هاوکاری قوربانیانی دەستی تاوان 

 لەو هەرێمەدا.
ئەو دوو کۆمپانیە تاوانەکانیان ئەوە بووە کە نەیان 
توانیوە سەالمەتی تەواو بۆ کرێکارەکانیان دابین 

دا کرێکاریکی  ٨١٠٢ی نۆڤەمبەری  ٨٢بکەن . لە 
ئەو دو کۆمپانیایە بەهۆی ئەوەی وایەرێکی 
کارەبایی کەوتووە بەسەریدا و گیانی لەدەست 

داوە. بۆیە هەر ئەوکاتە تاونبارکران لەالیەن 
 ٨١٠٢فێبروەری  ٠٢وەزارەتی کارەوە، و لە ڕۆژی

هەزار  ٨٢٢دا دادگایی کران و دادگاش بڕی 
 دۆالری بەسەردا سەپاندن بەهەردووکیان.

شایەنی باسە ئەو کۆمپانیایانە بە پێی 
لێکۆڵینەوەکانی دەستەی تایبەتی لە الیەن وەزارەتی 
کارەوە بەوە تاوانبارکران کە کەمتەرخەم بوون لە 
دابینکردنی سەالمەتی و کەشێکی تەندرووستیان بۆ 
کرێکارەکانیان دابین نەکردووە لە شوێنی کاردا. 
هەر بۆیەش وەزارەتی کاری سەر بەحکومەتی 
ئۆنتاریۆی کەنەدا ئەو کۆمپانیایانەی دایە دادگا و 

 دادگاش یاسای کاری جێبەجێکرد بەسەریاندا.
هەروەها دیسان کۆمپانیای )دیتوەر گۆڵد 
کۆڕپەڕەیشن( بە بڕی حەفتا هەزار دۆالر لە الیەن 
دادگاوە سزا درا. تاوانی ئەو کۆمپانیایە ئەوە بووە 
کە گەاڵبەیەکی سەربەو کۆمپانیایە لە کاتی 
کارکردندا وەرگەڕاوە، و  لە ئەنجامیشسدا 
کرێکارێکی بریندارکردووە. وەزارەتی کار دەڵێت 
ڕێگاکە هیچ بەربەستێکی لێ نەبووە تا گەاڵبە 
وەرگەڕاوەکە بگرێتەوە و نەهێڵێت خلۆر بێتەوە. 
 ئەگەر ئەمەی ببوایە ئەو ڕووداوە ڕووی نەدەدا.

 ٨٨دا بووەو لە ٨١٠٢ئۆگەستی ٨٢ڕووداوەکە لە
دا وەزارەتی کار دوای لێکۆڵینەوە ٨١٠٨نۆڤەمبەری

دا  ٨١٠٢ی فێبروەری ٠تاوانباری کردن و لە 
 دادگاش سزاکەی بەسەردا سەپاندن.

 
مانگرتنی مامۆستایان لە جەزائیر بۆ زیادکردنی 
مووچە، دەبێتە هۆی نیمچە ڕاگرتنی خوێندن، و 
خوێندکارانیش دەڕژێنە سەر شەقامەکان بۆ 

 پشتیوانی لە مامۆستایانی دەرکراو.
 

نەقابەی کەرتی پەروەردە ڕۆژی سێشەممە  ٢
بۆ دوەم جار بڕیاری مانگرتنی دووەم  ٨١٣٨٣٨١٠٢

جاریان ڕاگەیاند بۆ بەرزکردنەوەی مووچەکەیان و 
بەرزکردنەوەی نرخی سەعاتکاری زیادەیان،  
بەجۆرێک لەگەڵ بەرزبوونەوەی گرانی بگونجێت بۆ 
هەموو کارمەندانی پەروەردە. شایانی باسە کە 
ئاستی بەشداریەکانی مامۆستا و کارمەند و 
کرێکارانی پەروەردە جیایە بەپێی شار و 

% ٣١ -%٢١شارۆچکەکان. بەاڵم بەگشتی لە نێوان 
ە. خوێندکارانی دواناوەندیەکان لە شارەکان بۆ 
پشتیوانی لە مامۆستا دەرکراوەکان ناڕەزایەتیان 
دەربڕیوە و هاتوونەتە سەر شەقامەکان. ئەم 
هەنگاوەش وەک نەقابەکان باسی دەکەن، دەبێتە 
هۆی بەرزبوونەوەی مەعنەویاتی مامۆستایانی 
مانگرتوو، بۆئەوەی بەردەوام بن لە 
ناڕەزایەتیەکانیان تاوەکو گەیشتن بە 

 داواکاریەکانیان.
کرێکارانی ئەمانە لە عەمانی پایتەختی ئەردەن، 
بەردەوامی دەدەن بە مانگرتنەکەیان بۆ داواکاری 

 یەکسان لە وەزیفە.
بەرپرسانی ئەمانە لە عەممان بێدەنگیان هەڵبژاردوە 

 ٨١٣٨٣٨١٠٢لەبەرامبەر داواکاری کرێکاران. 
کرێکاران لەبەردەم تەالری ئەمانەی سەرەکی 

بەردەوام بوون لە مانگرتن. داواکاری کرێکاران لە " 
 چاکترکردنی هەلومەرجی ژیانیان".  

بەپێی ڕاگەیاندنێکی کرێکارە مانگرتووەکان کە تێیدا 
داواکاریەکانیان خستۆتە ڕوو بەم جۆرە" یەکسانی 
و عەدالەت لە نێوان فەرمانبەران لە مووچە و 
دەرماڵە، و ئەژمارکردنی دەرماڵەی دەزگاکان، و 
بەرزکردنەوەی دەرماڵەی سااڵنە، و دەستنەبردن 
بۆ پاداشتە ڕشتەییەکان لەکاتێکدا کە فەرمانبەر 
مۆڵەتی نەساغی یان سااڵنە وەردەگرێت، و 
ئاسانکاری بۆ وەرگرتنی قەرزی نیشتەجێبوون، 
هەروەها گۆڕینی لیژنەی کاروباری فەرمانبەران، 
لەکاتێکدا بەشێوەیەکی بێالیەنانە ڕەفتار ناکەن". 
هەروەها بڕیاردان بە لەسەر کردنی ڕۆژی شەممە 
بە مۆڵەت، هەروەها ڕاگرتنی لێگرتنەوەکان لە 
مووچەی فەرمانبەران و کرێکار و بەردەستەکان لە 
 نەقابەی شارەوانی و سندوقی خزمەتگوزاریەکان.

کرێکارانی پااڵوتەکانی نەوت لە عەدەن 
 دەستیانکردە مانگرتن لە کار.

 عەدەن٣ یەمەن
کرێکارانی پااڵوتەی نەوتی عەدەن، دوای نیوەڕۆی 

دەستیان دایە مانگرتن لەکار. ئەوەش ٨٠٣٨٣٨١٠٢
دوای ئەوەی جێگری وەزیری دارایی د.مەنسور 
البەتانی بڕیارێکی سەرۆک وەزیران) ئەحمەد عبید 
بن دغر(ی جێبەجێنەکرد، لە سەرفکردنی مافی 
دەرماڵە سااڵنە  دواکەوتوەکانیان. ئەمەش دوای 
ئەوە هات کە نەقابەی پااڵوگە داوای مانگرتنی لە 
کرێکاران کرد بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکەی 
سەرۆک وەزیران. مانگرتنەکە بووەتە هۆی ڕاگرتنی 
ناردنی پێکهاتە نەوتیەکان بۆ وێستگەکانی 
سووتەمەنی و خزمەتگوزاریەکانی کارەبا و ئاو. 

 ئەمەش دەبێتە هۆی بڕانی تەزووی کارەبا.
کرێکاران و کارمەندانی هێڵی ئاسمانی فەرەنسی
) ئێر فرەنس( ماندەگرن لە کار بۆ بەرزکردنەوەی 

 مووچەکانیان.
 پاریس٣ فەرەنسا

ستیڤان پیرێز نوێنەری نەقابەی) هێزی کرێکار( لە 
فەرەنسا گوتی" سااڵنێکی زۆرە مووچەی 
بەرزبوونەوەی بەخۆیەوە نەبینیوە، هەروەها 
پێشنیاری کۆمپانیاکەمان ڕەتکردۆتەوە کە بە 

% مووچە بەرزبکاتەوە، لەکاتێکدا ٠ڕێژەی 
 ملیار یۆرۆی قازانج بووە". ٠.٢کۆمپانیاکە بڕی 

 ٨٨٣٨٣٨١٠٢وابڕیارە فەرمانبەرانی کۆمپانیاکە 
دەست بدەنە مانگرتن بۆ بەرزکردنەوەی 

%. ئەم ٠% لە جیاتی ١مووچەکانیان بەڕێژەی 

نەقابە هاتووە  ٠٠مانگرتنەش لەسەر داوای 
کەنوێنەرایەتی فڕۆکەوانەکان و کرێکارانی 
خزمەتگوزاری ناو فڕۆکەکان و دەستەی کرێکارانی 
سەرزەوی. بەپێی قسەکانی نەقابەی) هێزی کرێکار( 
ئەو مانگرتنەی بەشێوەیەک پێناسەکرد کە لە ساڵی 

 ەوە وێنەی نەبووە. /٠٣٣
ئیدارەی) ئێر فرانس( ڕێژەی بەشداری مانگرتنی بە 

% مەزەندە کردووە، لە کاتێکدا سەرچاوەیەک لە ٨٢
ناوخۆی کۆمپانیاکە ئاشکرای کردوە کە؛ ڕێژەی 

% و خزمەتچیانی ناو //فڕۆکەوانە مانگرتوەکان 
% و کرێکارانی... ٨/فڕۆکە بە

١١بۆ الپەرە   
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یەکێتی لەم کۆنگرەیەدا چی لێ بەسەر 
 دێت ...؟!

پرسی بەستنی کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی 
نیشتیمانی دەمێکە، و تانەنەت پێش مردنی 
تاڵەبانیش هەتا ئێستا، کەم ڕۆژو هەفتە هەبووە 
نەبووبێتە یەکێک لە هەواڵە بەرچاوەکانی 
میدیاکان و سەرخەتی هەواڵەکان، بە گشتی و 
میدیای  خودی یەکێتی بە تایبەتی. هەروەها 
بۆتە جێگای پرس و ڕای رۆژنامەنوسان و 
سیاسەتمەداران و چاودێرانی سیاسییش. جا 
بەڕەچاوکردنی ئەوەی یەکێتی یەکێک لە دوو 
هێزە قەومی و میلیشا دەسەاڵتدارەکانی 
کوردستانە هەر  بۆیەش بەستنی کۆنگرەکەی  
کاریگەری  دەبێت لەسەر خۆیان و 
کۆمەڵگەش .لەم سۆنگەیەشەوە ئێمەش بە 
پێویستی دەزانین لە گۆشەنیگای خۆمانەوە لە 
وەاڵم بەم پرسیارەوە ڕایەکەمان بدەین، کە لەو 
باوەرەدام پرسیاری زۆر چاودێرو کەسانی 

 تریش بێت. 

پرسیارەکەش ئەوەیە  کە: یەکیتی لەم 
کۆنگرەیە بە داوە چیان لێ بەسەر دێت؟!
بەرلەوەی تەنها بە ڕستەیەکی کورت وەاڵم 
بدەمەوە وا پێویست دەکات هەندێک قسە لە 
پێشینەی فکری و سیاسی و ڕێکخراوەیی و 
دۆخی تا ئێستایان بکەین تا ببێتە مایەی پشت 
بەستن بە بەڵگەی سیاسی بۆ ئەوەی 
وەاڵمەکەمان وەک پێشبینی یەک بە واقعی بێتە 
بەرچاو... دیارە کورتترین وپوخترین و 
ڕۆشنترین تێزیک کە ناوەڕۆکی ئایدیولۆژی و 
فکری و سیاسی و ڕێکخراوەیی هەمەالیەنەی 
یەکێتی دەربڕێت ئەوەیە کە یەکێتی  
لەسەرەتای پێکهاتنیەوە لە نیوەی حەفتاکانەوە 
تا ئێستا، بەڕەچاوکردنی هەندێک ئاڵوگۆڕ، کە 
ڕەنگدانەوەی بارودۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
و چینایەتی کۆمەڵگەی کوردستان و عێراق و 
ناوچەکەو جیهان بووە، بریتی بووە لەوەی کە 
 -باڵێکی بزوتنەوەی ناسیونال عەشیرەتی کورد

یە کە بە جەاللی ناسراوە   –کوردایەتی
بەرامبەر باڵە ڕەسەنە قەومی عەشیرەتییەکەی 
تر کە پارتییەو بە مەالیی ناسراوە لە کۆتایی 
پەنجەکانەوە تا ئێستا.بێگومانە ئەم تێزە الی 
ئەو ڕۆشنبیرو نووسەرو سیاسیانەی لە 
هەناوی خودی جواڵنەوە قەومییەکەو باڵەکانی 

دان هەرگیز بۆیان هەزم   –پارتی و یەکیتی–
ناکرێت و دانی پیانانێن. بێگومان ئەمەش لەبەر 
ئەوەی ئەوانە خێل و قەوم و نەتەوەو 
نیشتیمان و گەل و..هتد وەک دیاردیەک کە 
ئاکامی بەرەو پێشەوەچوونی کێشەو ملمالنێی 
چینایەتی هەناوی هەموو کۆمەڵگەیەو، هاوکات 
گۆڕان و وەرچەرخانە فکری و سیاسی و 
کەلتورییەکان نابین، بەڵکو بە دیاردەیەکی 
ئەبەدی و ئەزلی و سروشتی دەبینن. تەنانەت 
کە ئەم جۆرە گفتوگۆیەیان لەگەڵ دەکەیت 
وەک ئەوە وایە کە ئاسنی گەرم بە چەکوشێکی 
نەرمی سارد بکوتی بۆ ئەوەی بیتوێنیتەوە کە 
ئاکامەکی ئەوەیە چەکوشەکە دەتوێتەوە نەک 
ئاسنە ساردەکە.هەڵبەت توێژێکی تری ئەم 
جواڵنەوەیە، کە زیاتر ڕۆشنبیرە وردە 
بۆرژواکان و بەناو چەپگەراو سوسیال 
دیموکراتەکانن، زیاتر بەشێکی ڕابردویی 
یەکێتی بوون، ئەوە دوو دەیەیەک دەبێت لە 
دەرەوەی یەکیێتن درکێکی ناڕۆشنیان هەیە 

لەسەر ئەم تێزە. بەاڵم ئەوانە هەندێکیان پێیان 
 وایە

کە ئەمە تەنها تایبەتمەندی پارتیەو بەس. وە  
هەندێکیان تریشیان پێیان وایە پارتی و یەکیت 
و زۆر بەناو حزبۆکەی تریش هەر وان. 
لەهەمان کاتدا ئەوانە ناوەڕۆکی خودی 

وەک   –کوردایەتی –جواڵنەوە قەومییەکە 
جواڵنەوەیەکی چینی بۆرژوازی لە کۆمەڵگەی 
کوردستان نابینن. هەر بۆیەش  ڕەخنەو 
سەرنجەکانیان لە باشترین باردا شۆر نابێتەوە 
بۆ هۆکارە ئابوری و کۆمەاڵیەتی و فکرییەکانی 
ئەوەی بۆ ئەم جوالنەوە قەومییە خێڵەکی و 
میلیشایییە ئاوایە. ئەوانە هەر پێیان وایە مادام 
خەڵکی کوردستان ستەمی قەومیان لەسەرە 
کەواتە جواڵنەوە قەومییەکەشی هەمان 
ناوەڕۆکی پێشکەتنخوازی و نیشتیمانی 
سەدەکانی نۆزدەو بیستی ڕابردوویان هەیە کە 
کاتێک سیستەمی دەرەبەگایەتی فەڕمانرەوا 
بووە. تەنانەت ئەم دیدو بۆچون و لێکدانەوەی 
باوی حزبە شیوعییەکان و چەپی باوی چەند 
دەیەی رابردوو بووە ئێستاش برەوی هەیە 
لەناویاندا. وە هەر لەم روانگەو خەیاڵ پاڵوەوە 
بە جۆرێک هاوئاسۆ و هاو ئامانج و هەمیشە 
هاوپەیمانیان لە زۆر الیەنەوە تەنانەت لە 
 /دەسەاڵتی سیاسی و ئیداری ئەم نزیک بە 
دەیەی رابردوویان. بەاڵم وەک ڕۆشنمان 
کردەوە ئەوە دەیان ساڵە ڕۆشنبیرو نووسەرو 
سیاسەتمەدارەکانی باڵی مەالیی، کە پارتییە، 
زیاتر شانازی بەم چەمکانەوە دەکەن و ئەم 
شانازی کردن و پیرۆزکردنەش لە خودی 
کەسایەتی و بنەماڵەو خێڵی بارزانی یەوە 
دەست پێدەکات.هەر بۆیە ئەم فکرو کەلتورە 
کۆمەاڵیەتی و سیاسییە زۆر ڕیشەیی ترە لە 
ناو پارتی، بەاڵم یەکێتی بەهۆی ئەوەی هەر 
لەسەرەتاوە  هەندێک لە ڕۆشنبیرە بەناو چەپ 
و مارکسییەکانی وەک ئیبراهم ئەحمەدو هەمزە 
عبداللەو، پاشان جەالل تاڵەبانی کە دوایی بووە 
ڕابەری روحییان، ئەم ڕەوت و باڵە 
لەسەرەتاوە دەیانویست تۆزی خێڵەکییان 

کە –بەرنەوکەوێت. تەنانەت ڕەخنەکاشیان 
خۆشم لە  کۆتایی هەفتاکانەوە تا نیوەی 
هەشتاکان کە کادری کۆمەڵەی رەنجدەران بوم

بروام وابو. وە هەر لەم ڕوانگە  -
ڕوکەشییەشەوە ڕەخنەو ناکۆکیمان هەبوو 
لەگەڵ پارتی کە ئەوان حزبێکی بنەماڵەیی و 
خێڵەکی و، زیاتر نەخوێندەوارو 
سەرکردەکانیشیان ئاغاو شێخ و مەالو کە 
بەرجەستە ببونەوە لە بنەماڵەو خێڵی 
بارزانی.لە کاتێکدا وتمان ئەمە هۆکارە 
ڕیشەیییەکەی دەگەرێتەوە بۆ خودی 

و   –کوردایەتی -جوالنەوەی قەومی کورد
چینی بورژوازی لە کوردستان کە ناتوانێت و  
نایەویت، بە حوکمی بەرژوەندی یە ئابوری و 
کۆمەاڵیەتییەکەی، ئازادیخوازو پیشکەوتنخواز 
بێت. هەڵبەت ئەمە جگە لەوەی کە ئەم 
بۆرژوازی یە بەشێکە لە بۆرژوازی واڵتانی 
ژێردەستەی سەرمایەی ئیمپریالیزم کە هەرگیز 
لیبرال و سۆسیال دیموکرات نابێت. وە 
هەمیشەش شێوازی دەسەاڵتەکانیان یان 
سەرکوتی رەهای وەک رژیمە هارەکانی بەعس 
و سەدام یان دەسەاڵتی خێڵەکی و میلیشایی 
کە لە پاڵ سیناریوی پەرلەمان و حکومەتی 

تایفی خۆیان  -قەومی خێلەکی و ئیسالمی

شاردۆتەوە.. دیارە ئەمە ڕونکردنەوەی 
زیاتریشی پێویستە کە لێرەدا ناکرێت.جا 

هەڵدان  یەکێتی یەک کە ئاوا مێژووی سەر
بریتی بێت لە باڵێکی بەناو چەپی ئەم 
جواڵنەوەیە )کە ڕۆشبیرە وردە بۆرژواکانیان 
وا پێناسەی دەکەن، بەاڵم لەسەر بنەمای ئەم 
تێزو لێکدانەوەیەی ئێمە بۆ ئەم جواڵنەوەیە 
ڕاست وچەپییان نییە چونکە کرۆکەکەیان 

هەروەها تەعبیری ڕاست و چەپ  -خێڵەکی یە 
لەگەڵ سەرهەڵدانی کۆمەڵگەی مەدەنی و حزبە 

لەچاو -بورژوا پێشکەوتنخوازەکانی
درەبەگایەتی یەوە(  و نزیک بە نیو سەدەش 
وەک ڕێکخراوێک پێکهاتبێت، سێ دەیەشە 
لەگەڵ برا ڕەسەنەکەی لە دەسەاڵتدایە ،ئیتر 
بەرژوەندییە ئابوری و سیاسی و فکری و 
کەلتورییەکانی وا دەخوازێت هەمو شتێکیان 
جووت بێتەوە لەگەڵ یەکتر. وە باڵەکانی ناوی 
 -کە بە تەواوی سەروسیما ی بنەماڵەیی و

لەسەرویانەوە بنەماڵەو عەشیرەتی تاڵەبانی و  
ناوچەگەریتی و شارچێتی و وە شانازی کردن 
بەم سیماو هیمایانەوە کە دەمێکە پێیانەوە 
دیارە، کە لەم کۆنگرەیەدا هەمو ئەمانە بکەنە 
ڕەسم و یاساو داب و نەریت و جێگیری کەن 
هەروەک پارتی. خۆ هەر کەس گەردیلەیەک 
فکری ئازادیخوازی و یەکسانیخوازی ئینسانی 
تیا بێت و، تەنها لە دورەوە بڕوانێت لە 
شێوازی دەسەاڵتی سیاسی و بەڕێوەبردنی 
کۆمەڵگەو کۆنگرەو کۆڕو کۆبونەوەکانیان، 
ئەوە ئەم ناوەڕۆکەکەیانی ڕۆشن لێوە دیارە. 
وە بچوکترین سیماو هیمای، نەک ئازادیخوازی 
و یەکسانیخوازی، بە مانا چەپگەرایییە 
مارکسییەکەی، بەڵکو بەماناو پێوەرە مەدەنییە 
گشتی یە بۆرژوازییەکەی دوو سەدەی 
ڕابردوش هیج یەکێک لەو هێماو سیمایەیان 
تیادا نەماوە کە وەک وتمان بە حوکمی بونی 

لینینی و –کۆمەڵەی پۆپۆلیستی مارکسی 
کۆمەڵەی رەنجدەرانەوە لە دەساڵی سەرەتاوە 
هەبوون.بۆیە بە الی هەر کەسێکەوە ئەم 
خاوەنی ئەم دیدگایە بێت بۆ هەڵسەنگاندنی 
یەکێتی پێی وایە کە کرۆکی وەاڵمی ئەم 
پرسیارە کە ئاخۆ یەکیتی دوای ئەم کۆنگرەیەی 
چی لێ بەسەر دێت، ئەوەیە کە وەک تاقمێکی 
بنەماڵەیی و خێڵەکی و قەومی میلیشایی 
ناوەڕۆک و ناویان وەک یەکیان لێدیتەوە بە 
فەرمی و ئاشکرا.وە هەر لەم 
چوارچێوەیەشدایە کە سەرانی بنەماڵەو خێڵی 
تاڵەبانی، هەر وەک بنەماڵەو خێڵی بارزانی، بە 
کردەوەو ئاشکرا زیاتر دەبنە جێگای شانازی و 
پیرۆز ڕاگرتن و هێماو سیمای یەکیتی.  وە بە 
ئاشکراش نەوەکانی تالەبانی لەم کۆنگرەیەوە 
داستیان بەسەردا دێنن وەک رابەرانی داهاتوی 
دورو نزیکی یەکێتی دەیانناسێنن و، 
جومگەکانی دەسەاڵت و پلەو پایەو پول وپارە 
کە لە دەسەتیان دایە بە ویراسە رادەستی 
ئەوانی دەکەن. جا ئەوکات سەرانی تری 
بنەماڵەو خێل و ناوچەکانی تر بە دەوری 
ئەماندا گرت دەبنەوەو پلەو پایەو پارەو 
بەرژەوەندییەکان دابەش دەکرێت بەسەریاندا 

یان  یان باشترە   –والء  -بە پێی ڕووهینان
بڵێین پاسەوانیان بۆ بنەمالەی تاڵەبانی. وە هەر 
کەسێکیش ئەگەر کەمترین ناکۆکی و ڕکابەری 
هەبێت لەگەڵ ئەم پالن ونەخشەو نەریت و 
فەرمانانە ئەوە خۆیان حیسابی دڕکی پاڵ 
چەپکە گوڵەکەیان بۆ دەکەن و لێێ دەکەنەوە، 

ئەم راستییەش لە هەڕەشەنامەکەی هێرۆخان 
بۆ کۆسرەت ڕەسوڵی جێگری مام ،تا ئێستا بە 
پێ دەچێت بە تەواوی ملکەچ نەبوبێت بۆیان، 

ئەم مانگە بۆی ناردوەو و  ٨٨کە ڕێکەوتی 
ئەم مانگە کاتی بەستنی  ٨٢فەرمانی پێداوە تا 

کۆنگرە دیاری بکات.لە کۆبەندی ئەم 
لێکدانەوەو ڕونکردنەوەیەوە بۆ ڕایەکەمان کە 
ئایا یەکێتی لە کونگرە بە دواوە چی لێ بەسەر 
دێت، پێویستە ئەوەش بڵێم کە یەکێتی جگە 
لەوەی لە چوارچێوەی ئەم دۆخە پڕ کێشەو 
گیروگرفت و ناکۆکی یە فکری و سیاسی و 
قەیرانە ناوخۆیی و، لە نەبونی مێشک و دڵی 
یەکێتی کە خودی جەالل تاڵەبانی بوو، 
کۆنگرەکەی دەبەستێت، هاوکات لە 
هەلومەرجێکی پڕ کێشەو گرفت و قەیرانی 
ئابوری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و 
دەسەاڵتداریتی سەرجەم ناسیونالیزمی کوردو 
عێراق ناوچەکەو جیهان کە پیایدا تێپەر دەبێت. 
ئەمە سەرەرای نارەزایەتی قوڵی جەماوەر لە 
دژیان کە ماوە ماوە سەرهەڵدەدات بە تایبەتی 
لە ناوچەی سەوزی دەسەاڵتی ئەمان. بێگومان  
ئەمانەش زیاتر چارەنوسیان دەخاتە بەر 
ڕەشەبای ئەم بارودۆخەوە. وە زیاتر 
ناچارییان دەکات کە بۆ ئەوەی دەسکە 
گوڵەکەی مامیان بمێنێتەوەو، هەر گوڵەو 
پەڕەیەکیان بەالیدا رەشەبای ئاڵوگۆڕ نەیبا، 
هەر پێویستەو ناچارن بە فەرمی و کردەوە 
لەم کۆنگرەیەیان هەر وەک پارتی هەموو 
سیاسەت و کەلتورو پلەو پایەو پولەکان بە پێی 
ڕیزبەندییە خێڵەکییەکان لەسەرەوە بۆ خوارەوە 

پێ دەچێت ئەمەشیان بە هەر  دابەشکەن. 
دەردەسەرییەک بێت بۆ بێتە دی. وە   ئامرازو 
هۆکارەکانی ئەم پالن و نەخشەو نەریتەشیان 
لەبەردەستدایە کە ئەوانەش کۆنترۆڵکردنی 
هێزی چەکدار، لە پێشمەرگەو پۆلیس و 
ئاسایش و دژە تیرورەوە بگرە تا دەزگای 
راگەیاندن و بەریوەبردنی حزبی و ئیداری و 
کۆمەالیەتی و ئابوری و ...هتدئەوانێک کە 
توانییان بە کەمترین دەردی سەر نەوشیروان 
و هەڤااڵنی بکەنە کەنارەو، و هاوکات کوڕە 

کە   –دکتور بەرهەم   –صالحەکەی مام 
جێگری دوەمی بوو بتۆرێنن لەگەڵ چەند 

ئیتر چۆن ناتوانن زاڵ بن بەسەر   –هاودیدێکی
نەیارەکانی تریاندا کە ئەوەی ماوەتەوە کەم تا 
زۆر ملکەچ بێت تا  ئێستا جێگری یەکەمی مام 
کۆسرەتە، بەاڵم پێ دەچێت ئەویش لەنێو هەمو 
ئەم بارودۆخەدا کە هیچ دەرفەتێکی بۆ نەماوە 
مل بدات بە پالن و نەخشەو نەریت و 
بڕیارەکانی کۆنگرە. کە بە گوێرەی 
هەرەشەنامەکەی ئەم رۆژانەی خانم تاڵەبانی 
پالن و نەخشەکانییان بۆ بااڵدەستبوونی 
رەهایی بنەماڵەیی و خێلەکیان لە چێشخانەکەی 
کۆشکی دەباشانەوە هەموی کواڵبێت تا بیکەنە 
بەردەم میوانە پاسەوان و وەرزێرو 
شوانکارەییەکانیان لە شایی و لۆغانی بەناوی 
کۆنگرەکەیان.هەڵبەت لە کۆتاییدا پێویستە 
جەخت لەوەش بکەینەوە کاتێك دوای کۆنگرە 
یەکیتی بە تەواوی وەک پارتی لێهات و 
یەکدەست بوەوە و تەسفیە حیسابیان لەگەل 
نەیارەکانی ناوخۆیان کرد ئیتر سەرکوتی هەر 
دەنگێکی نارەزایەتی بە تاک یان کۆمەڵ لەناو 
جەماوەر ئاسانتر دەبێت وەک ناوچەکانی ژێر 

 دەسەاڵتی پارتی لە دهۆک و هەولێر.. هتد.

 لە گۆشەیەکی ترەوە
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 پێشەکی:
لینین لە وەسفی مانیفێستدا دەڵێت: لەم کێتێێێبەدا بە 
چەشنێکی بلیمەت )عبقری( یێانە تێازەتێریێن بێیێروڕا 
لەبێێارەی جێێیێێهێێان ڕونێێکێێراوەتەوەو پێێیێێشێێانێێدراوە. 
مێێاتێێریێێالێێیێێزمێێی راسێێت و دروسێێت کە بێێواری 
کۆمەاڵیەتیش دەگرێتەوە، دیالەکتیک کە فراوانێتێریێن 
و قوڵترین زانستە لەمەڕ پەرەسێەنێدن، تێێێبێیێنێی و 
سەرنجی خەباتی چینایەتی و رۆڵی شۆڕشگێێێرانەو 
میژوویی و جیهانی پێرۆلێیێتێاریێا کە دامەزرێێنەری 
کێێۆمەڵێێگەی تێێازەی کێێۆمێێۆنێێیێێزمە، ڕونێێکێێراوەتەوەو 

 خراوەتە ڕوو.
ئەم چەند ڕستەیەی لینین، کە  گەورەتریێن ڕابەری 
تیۆری و پراکتیکی سیاسی شۆڕشی سۆشیالیسێتێی 
کرێکاری بوو دیێدگێای  ڕۆشێن و کێورتێی خێۆی 
لەبارەی گرینگی سیاسی و ڕیکخراوەیی مانیفیێسێت 
و پێێێگەو ڕۆڵێی شێۆرشێگێێێرانەی چێیێنێی کێرێێکێار 
)پرۆلیتاریا( لە کۆمەڵگەی  مرۆڤێایەتێیێدا دەربێڕیێوە. 
وە لەبەر ڕۆشنایی یەکانی مانیفێست و هەلومەرجی 
کۆمەڵگەی  ئەو سەردەمەی روسیاو جیهان توانیان 
چینی کرێکارو تویژە زەحمەتکێش و چەوسێاوەکێان 
ڕێکخراو بکەن لە حزبی کۆمۆنیێسێتێی بەلشێەفێی و 
شێێورا جەمێێاوەریێێیەکێێان و ڕاپەریێێن و شێێۆڕش 
بەرپێێابێێکەن. وە لە ئێێاکێێامێێدا دەسێێەاڵتێێی چێێیێێنێێی 
بێێۆرژوازی بێێڕوخێێێێێنێێن و دەسێێەاڵت و دەوڵەتێێی 
هاوچەرخی یەکێتی سۆڤێیەت )یەکێێێتێی شێوراکێان( 
دامەزرێێێێنێێێن و، هەوڵ بێێێدەن بێێێۆ ئێێێاڵێێێوگێێێۆڕی 
شۆڕشگێرانەی ئابوری سێەرمێایەداری بە ئێابێوری 

 کۆمەاڵیەتی سۆشیالیستی.
شایانی ئێامێاژە پێێێدانە جێگە لە لێیێنێیێن زۆرتێر لە 
ڕابەرانی جواڵنەوەی کۆمۆنیستی لە ئاستی جێیێهێان 
دەربارەی مانیفیست قسەوباسیان کردوەو سێەرنێج 

 و تێبینی و ڕۆشنگەریان داوە.
لێێێێێرەداش بە بێێۆنەی سێێەدو حەفێێتێێاهەمێێیێێن یێێادی 
دەرچونییەوە هەوڵ دەدەم چەند سەرنجێک بێخەمە 
ڕوو لەبارەی گێریێنێگێی سێیێاسێی و ڕێێکێخێراوەیێی 
مانیفیستەوە، کە لە تێزی چینی کێرێێکێار بە هێێێزی 
ڕێکێخێراوەیێی خێۆی ڕزگێاری دەبێێێت کە لە زۆر 
جێێگێادا مێارکێس و ئەنێگێلێس ئێامێاژەیێان پێێێداوەو 
جەختیان لێکردۆتەوە. وە لە دروشمێی کێرێێکێارانێی 

وشێەدا وەک داخێوازی  /جیهان یەکگرن! دا کە لە 
یەک و کۆتایی نیشانەی سێەرسێورمێانێدا کێورتێیێان 

 کردۆتەوە.
 

 *سەرنجی یەکەم: کورتە مێژوویەک
مێژووی دەرچێون و بێاڵوبێونەوەی یەکەم چێاپێی  

ی حزبی کۆمۆنیست بە زمێانێی -بەیان  –مانیفێست 
 /ئەڵمانی، بە پێی زۆربەی سێەرچێاوەکێان دەکێاتە 

 ٠٢٢٢شێوبێاتێی  ٨٢ڕۆژ بەر لە ڕودانی شێۆڕشێی 
فەرەنسێێا .ئەو شێێۆرشێێەی ئەگەر هەتێێا ئێێێێێسێێتێێاش 
کەسێک بیەوێت لەناوەڕۆکی هەر شۆڕشێێک بێگێات 
–پێویستە هەردوو شێاکێار نێووسێەکەی مێارکێس 

برۆمێیێر لێویێس  ٠٢خەباتی چینایەتی لە فەرەنسا و 
بێونێێابێورت بێخێێوێێنێێێێتەوە. هەرچەنێد ئەنێگێێڵێس لەو 
پێشەکییەدا دەڵێت مێژووی باڵوبونەوەی مانیفێسێت 

کە ڕۆژی ڕاپەڕیێنێی جەمێاوەری  ٠٢٢٢مارسی  ٠٢
 شاری میالنۆیە لە ئیتالیا.

مانیفێستی کۆمۆنیست هەروەک مارکس و ئەنێگێلێز 
خۆیان لە زۆر پێشەکی ونووسیێنێی تێر ئێامێاژەیێان 
پێداوە بەرنامەی هەموو کۆمێۆنێیێسێتەکێانە لە ڕوی 

لەالیەن  -الێنێیێریە والێتێ ێبێیێق–تیێۆرو پێراتێیێکەوە 
کێۆمەڵەی کێێۆمێۆنێێیێێسێێتەکێانەوە، کە ڕێێێکێخێێراوێێێکێێی 
نێونەتەوەیی کێرێێکێاران بێوو دەرکێراوە. کێۆمەڵەی 
کێێۆمێێۆنێێیێێسێێتەکێێانێێیێێش درێێێژکێێراوەی یەکێێێێێتێێی 

 ٠٢٢٢زەحمەتکێشانی ئەڵمانیا بێوون کە لە سێاڵێی 
پێکهاتبێون. پێاشێان نێاوی خێۆیێان گێۆڕی بێۆ ئەم 

کۆمەڵەیەو، لە یەکەمین کۆنگرەیان کە لە لەنێدەن لە 
بەستیان، داوایان لە مێارکسێو ئەنێگێلێز  ٠٢٢٨-٨-٨٠

کێێرد بەرنێێامەیەکێێیێێان بێێۆ بێێنێێووسێێن. مێێارکێێس و 
ئەنگڵزیش لەبەر ڕۆشنایی باسە تیۆری و سێیێاسێی 
و ئابوری و فەلسەفیێیەکێانێیێان و، بەڕەچێاوکێردنێی  
بەرەوپێشەوەچونی چەندایەتی و چۆنێایەتێی چێیێنێی 
کرێکارو پێشرەوییەکانی ڕەوتی کێومێونێیێزمێی نێاو 
کرێکاران و بزوتنەوەیەکەیان، ئەم مێانێیێفێێێسێتەیێان 
بێێۆیێێان نێێووسێێی. هەر ئەو کێێاتێێیێێش کە نێێاوی 
کێێۆمێێۆنێێیێێزمێێیێێان لێێێێێنێێا نەک سێێوشێێیێێالێێیێێزم بێێۆ 
خێێۆجێێیێێاکێێردنەوەیێێان بێێوو لە جێێواڵنەوەو ڕەوتە 
سۆسیالیستییەکانی دەرەوەی بزوتنەوەی کرێکاری. 
لەوانە شوێنکەوتوانی ڕۆبەرت ئەوین لە بەریتانێیێاو 
فورییەکان لە فەرەنسا کە هیچ پەیوەندییەکان لەگەڵ 
کرێکاران نەبوو لەودەورانە. بەاڵم هێاوکێات ڕەوتێی 
تر هەبون  لەنێاو جێواڵنەوەی کێرێێکێاریێدا کە زۆر 
چاالک بوون و ناوی کۆمۆنیزمیێان لەخێۆیێان نێابێو 
ئەوانیش ڕەوتی کۆمۆنیستی  ئێێێکێاریێزم کێایە  لە 
فەرەنساو ڕەوتی ویتڵن  لە ئەڵمانیا بوون. مێارکێس 
و ئەنێێگێێڵێێزیێێش پێێێێێیێێان بێێاشێێتێێر بێێوو ئەم نێێاوە لە 

 بەرنامەکەیان بێنن.
ئیتر پاش ئەم یەکەمین چاپ بە زمێانێی ئەڵێمێانێی ، 

بە زمێانێی ئێیێنێگێلێیێزی  ٠٢٢١ساڵی تر یانی  /دوای 
لەالیەن مەدام هێلین ماکفیرلین وەرگێێێردرایە سێەر 
زمانی ئینگلیزی و چێاپ و بێاڵوکێراوەیە. بە دوای 
ئەو دوو زمێێانە بە دە سێێاڵ بێێۆ زۆربەی زمێێانە 
ئەوروپێێایێێی و ڕوسێێی و زۆر زمێێانێێی تێێریێێش 

 وەرگێڕدران و باڵوبوونەوە. 
جا کاتێک مانیفێێسێت نێووسێرا، بە وتەی ئەنێگێلێز،  

هەروەک لە پێێێێێشێێەکێێیێێیەک ئێێامێێاژەی پێێێێێداوە، کە 
کۆمۆنیستەکان و کومەڵەکەیان لە زۆربەی واڵتێانێی 
ئەوروپا کە هەبوون، کاروچاالکییان قەدەغەکرابێوو. 
تەنێێانەت ئەو یەکەمێێیێێن کێێۆنێێگێێرەیەش کە لەنێێدەن 
بەسترا  بە جۆرێک  نهێنی بوو. بە تێایێبەتێی دوای 
کۆنگرەو باڵوبونەوەی فراوانی مانیفێست لە ئەڵمانیا 

دا لە هەڵمەتێکی پۆلیسێدا لە شێاری  ٠٢٢٨لە ساڵی 
کۆڵن زۆربەی کۆمیتەی ناوەندیان  دەسگیرکران، و 
بە بڕیارێکی قەرەقوشانەی دادگا زۆربەیان چەندین 
ساڵ خرانە زیندانەوە. ئیتر ئەو ئەندامانەی کۆمیتەی 
نێێاوەنێێدنێێی کە دەسێێگێێیێێر نەکێێرابێێوون بە بەیێێانێێێێێک 
هەڵوەشانەوەی کومەڵەیەکان ڕاگەیاند تێابەردەوامێی 
کێێاروچێێاالکێێی کێێۆمەڵەکەیێێان نەبێێێێێتە هێێۆی سێێزای 
گەورەتر لەسەر دەسگیرکراوەکان و دەسگیرکردنی 
خۆشیان. ئەمە جگە لەوەی کۆمەڵێێک هێۆکێاری تێر 
هەبوو وای کرد کە هەڵیوەشێننەوە. بێگومێان دوای 
ئەم ڕوداوانەش ئیتر بە فەرمی مێارکێس لەزۆربەی 
واڵتانی ئەوروپا فەرمانێی دەسێگێیێرکێردنێی لەالیەن 
پۆلیسەوە بۆ دەرچوبێوو و یێاسێاغێی ڕاگەیەنێدراو 
پۆلسی نهێێێنێی زۆرێێک لە واڵتەکێانێی ئەوروپێا بە 

 شوێنیەوە بوون تا دەستگیرو زیندانی بکەن.
هەڵبەت هەمێو تەمەنێی یەکێێێتێی زەحێمەتێکێیێشێانێی 

تێا  ٠٢٢٢ئەڵمانیاو کومەڵەی کۆمۆنستەکان لە ساڵی 
بوو. وە لەوماوەیەدا ئەو تێزە بەناوبێانێگەیێان  ٠٢٢٨

خستە ڕوو و جەختیان لێکردوە کە دەڵێێت  چێیێنێی 
کرێکار تەنهێا بەهێێێزی یەکێگێرتێوانەی ڕێێکێخێراوی 

خۆیان ڕزگاریان دەبێت. ئەمەشیان لە دروشێمێێێکێی 
سەرسورهێنەری سێ وشەیی کێرێێکێارانێی جێیێهێان 
یەکگێرن! دا کێورتێیێان کێردوەو وەک داخێوازی و 
داواکاریەک و  فەرمانێک لە سەرەتا و کۆتا بەش و 
بڕگەی مانیفێێسێتێدا نێووسێی کە دەڵێیێت: بێا چێیێنە 
چەوسێنەرەکان بەرامبەر شێۆڕشێی کێۆمێۆنێیێسێتێی 
سێێێەرتێێێاپێێێایێێێان بێێێێێێێتە لەرزیێێێن. کێێێرێێێێکێێێاران لە 
شۆڕشەکەیاندا هیچ لە دەست نادەن، بەاڵم جیهانێک 

 بەدەست دێنن. کرێکارانی جیهان یەکگرن!
دە سێێێێاڵ دوای هەڵێێێێوەشێێێێانەوەی کێێێێۆمەڵەی  

کۆمۆنیستەکان ئیتر مارکس و ئەنگلز بە هێاوکێاری 
 -٢-٨٢هاوڕێیانیان یەکەمین ئەنتەرناسێیێونێالێیێان لە

 –نزیێک بە دە سێاڵ  ٠٢٨٢پێكهێناو تا ساڵی ٠٢١٢
لە ژێێر ئێااڵی  -لەهەندێک جێگێا دەلێێێن نێۆ سێاڵ 

ئەنتەرناسیونالی یەکەم کاروخەباتی ڕێکخێراوەیێیێان 
کێێرد. ئێێیێێتێێر لەو سێێاتەوە  مێێانێێیێێفێێێێێسێێت وەک 
بەرنێێامەیەکێێی تێێێێێوری و پێێراکێێتێێیێێکێێی سێێیێێاسێێی و 
دروشمەکەی کرێکارانی جیهان یەکگرن! کە سەرەتا 
لە کۆمەڵەی کۆمۆنیستەکان تەنها لەناو ژمێارەیەکێی 

واڵتەی فەرەنساو ئەڵمانێیێاو  /کەمی کرێکارانی ئەو 
بەریتانیا ڕەواجی هەبوو، دوایێی  بێوونە بەرنێامەو 
دروشمی زۆربەی کرێکێاران و کێۆمێۆنێیێسێتەکێانێی 
ئەروپاو ڕوسیاو ئەمریکاو بەشێک لە ئێاسێیێاش کە 
هێشتا بۆرژوازی وەک چێیێنێێێک لەگەڵ کێرێێکێاران 
هاوپەیمانی خەبات بوون و ملێیێان لە ژێێر خێاچ و 
شمشێری دەسەاڵتە دەرەبەگییەکانی  تزاری ڕوسی 

 و ئیمپراتوری ئیسالمی عوسمانیدا بوون. 
ساڵ لە دەرچێونێی یەکەم چێاپێی  ٠٨١ئێستا دوای  

ئەم مانیفێستە ئەمڕۆ سێەرەڕای هەمێو دژایەتێی و 
ڕێگرییەکان لە دژی ئەو تیۆرو پێراکێتێیێک و تێێێزو 
دروشمانەی کە لە مێانێیێفێێێسێتێدا هێاتێووە لەالیەن 
سێێیێێسێێتەمێێی سێێەرمێێایەداری و دەوڵەت و ڕژێێێمە 
بێێۆرژوازیێێیەکێێانێێی واڵتێێانەوە بە دیێێمێێوکێێراسێێی و 
دکتاتوریانەوە کە دوو ڕووی دەسەاڵتدارێتی چیێنێی 
بۆرژوازین، بەاڵم چاپ و باڵوبونەوەی بە زۆربەی 
هەرە زۆری زمانە جێیێهێانێیێیەکێان لەهەمێو الدێ و 
گەڕەک و شارو واڵتێکی ئەم دونیێایەدا، زیێاتێرە لە 
کتێبی ئینجیێلێو تەورات و قێورئێان، کە بە هەمێوو 
شێوازێک هەموو دەسەاڵتەکانی چێیێنێی بێۆرژوازی 
جیهانی بۆ پاراستنی بەرژەوەنێدی خێۆیێان درێێ ێی 

 ٠٨١ناکەن لە چێاپێوبێاڵوکێردنەوەی. هەروەهێا لەم 
ساڵەدا هەزاران حزبی کۆمۆنیێسێت لە دەوری ئەم 
مانیفیستە پێکهاتوە لە واڵتانی دونیادا. جا ئەگەرچی 
هەر بە ناویش بێت ئەمە ئەو ڕاستێیێیە دەردەبێڕیێت 
کە ئەم مانیفێیێسێتەو دروشێمەکەی بێۆتە هێێێزێێکێی 
سێێیێێاسێێی و کێێۆمەاڵیەتێێی. وە دەیێێان شێێۆڕشێێی 
کێێرێێێکێێاریێێش ڕویێێانێێداوە لە ژێێێر ڕۆشێێنێێایێێیەکێێانێێی 
مانیفێسێتێدا. بە تێایێبەتێی لە واڵتێانێی ئەوروپێا، کە 
هەڵگری ناوەڕۆکی پەیامێی مێانێیێفێێێسێت بێوونە. لە 
دەیان شۆڕشدا کرێکاران بە هێێێزی ڕێێکێخێراویێان 
توانیویانە دەسەاڵتی بۆرژوا بخەنە مەترسی تەواوە 
یاخود وەک شێۆڕشێی کێۆمێۆنێی پێاریێس لەسێاڵێی 

دا بۆ ماوەی چەنێد مێانێ  دەسێەاڵت بێگێرنە  ٠٢٨٠
دەسێێت، بەاڵم بەهێێۆی ڕادەی ڕێێێکێێخێێراونەبێێوونێێی 
پێێێێێویسێێت لە حێێزبێێی سێێیێێاسێێی و ڕێێێکێێخێێراوەی 
جەماوەری وەک شوراکاندا بە ئێاسێۆ و ئێامێانێج و 
بەدیلی کۆمۆنیستییەوە نەیێان تێوانێیێوە بە تەواوی 
دەسەاڵتی بۆرژوا بڕوخێێنێن و دەسێەاڵتێی خێۆیێان 
دامەزرێنن. وە بەهێزی سێەرکێوت لە الیەن چێیێنێی 
بۆرژواوە، وەک لە فەرەنساو ئەڵمێانێیێا زۆر واڵتێی 
تری ئەوروپا ڕویانێدا راپەڕیێن و شێۆرشێەکێانێیێان 
شێەاڵڵێێی خێوێێێن کێران. بەاڵم لە نێێێێێو هەمێێوو ئەو 
راپەڕین و شێۆرشێە کێرێێکێاریێیێانەدا سێەرکەوتێنێی 

 ٠٣٠٨شۆرشی سۆشیالیستی کرێکاری ئۆکتۆبەری 
بە ڕابەری لینین و بەلشێەفێیێیەکێان کە لە ئێاکێامێدا 

چینی بۆرژوایان لە دەسێەاڵتێدا هێێێنێایە خێوارەوەو 
ڕوخاندیان و دەسەاڵتی شورای کرێکاران و خەڵکی 
زەحێێمەتێێکێێیێێش دامەزرا. ئەگەر چێێی تەنێێهێێا دە 
ساڵێکیشی خایاند، بەاڵم ئەوە قێوڵێی تێێێگەیێیێشێتێنێی 
لینین و حزبێی کێۆمێۆنێیێسێتێی بەلشێەفێی ئەو کێاتە 

 دەگەیەنێت لە مانیفێست.
ئەم دوو تاقیکردنەوەیە لەگرتنە دەستێی دەسێەاڵتێی 
سیاسی چینی کرێێکێارو هەمێوو تێوێێژە بێێێبەش و 
چەوساوەکان ڕاستی ناوەڕۆکی پەیامی سیێاسێی و 
ڕێکخراوەیی مانیفێستیان سەلماند،  وەک لە تێێێزی 
چینی کرێکار تەنێهێا بەهێێێزی یەکێگێرتێوی خێۆیێان 
رزگاریان دەبێت کە لە دروشمی کرێکارانی جیێهێان 

 یەکگرن کورتیان کردەوە.
سەرنجی دووەم: ڕۆڵی شۆڕشگێێێرانەی کێرێێکێاران  

 وەک لە مانیفێستدا هاتووە..
بۆئەوەی لە دەروازەی کورتە مێژوویییەکەوە زیاتر 
بچینە ناوەڕۆکی ئەو تێێێزو دروشێمەی کە دەڵێێێت 
ڕزگاربوونی چینێی کێرێێکێار بەهێێێزی ڕێێکێخێراوی 
سێەربەخێێۆی خێێۆیێێان دابێێیێن دەبێێێێێت و دروشێێمێێی 
کرێکارانی جیهان یەکێگێرن! کە ئێاکێامێی پەیێبێردنێی 
مارکس و ئەنگێلێزە بە پێێێگەی شێۆڕشێگێێێریێیەکەی 
چینی کرێکار وا پێویست دەکات چاوێکێی خێێێرا بە 

 دوو بەشە سەرەکییەکەی مانیفێستدا بخشێنین.
سەرەتا مارکس و ئەنگلز لە پێشەکییەکێی کێورتەوە 
دەستیان پێێکێردوە وەک زۆر کێتێێێە و بەرنێامەی 
ترکە لە دێرینەوە تا ئێستاش بۆتە نەریتێێکێی بێاوی 
زۆربەی نووسین ونووسەرەکان. لەو پێێێشێەکێیێیەدا 
ئاماژە بەوە دەدەن کە چۆن ئیتر کۆمێۆنێیێزم تەنێهێا 
دونێێیێێایەکێێی خەیێێاڵ پێێاڵو نێێیێێیە، وەک لە کێێتێێێێێبێێی 
ئیکێاریێزمێی کێایەو فێوریێیەدا هێاتێوە، بەڵێکێو بێۆتە 
ڕەوتێێێێێکێێی سێێیێێاسێێی و کێێۆمەاڵیەتێێی ڕیشێێەدارەو، 

هێزی نێاو کێرێێکێاران و جێواڵنەوەی کێرێێکێاری   بە
لەهەمێێو ئەوروپێێاداو، بە ئێێاشێێکێێرا لە رێێێکێێخێێراوی 
کۆمەڵەی کۆمۆنیستەکاندا خۆی نواندوە. وە ئەمەش 
بۆتە مەترسییەکی گەورە لەسەر دەسەاڵتێی چێیێنێی 
بۆرژوازی و سێیێسێتەمە سێەرمێایەداریێیەکەی ئەو 

واڵتێێی فەرەنسێێاو  /واڵتێێانە، بە تێێایێێبەتێێی لەهەر 
ئەڵێێێمێێێانێێێیێێێاو بەریێێێتێێێانێێێیێێێا، ولەبەردەم دەروازەی 

 شۆرشەکانیاندان.
ئەم مەترسییەش وای لە چینێی بێۆرژوازی هەمێوو 
ئەوروپاو، تەنانەت ئەمریکاش کردوە، کە هەموویان 
لە جۆرەها پەیماندا یەکبێگێرن بێۆ لەنێاوبێردنێی ئەو 
تارمایییە. هەر ئەم مەترسییەشە کە وای لە چێیێنێی 
بورژوازی کرد لەهەر کوێیەک لە دەسەاڵتدا... بێێێت 

هەمو ئۆپۆزیسیونی خۆیان بەهەر شێوازێێک 
بووبن بە کۆمۆنسیت لە 

 کرێکارانی جیهان یەکگرن ! ....  دروشمێکی سەرسورهێنەر لە سێ وشەدا، 

 چەند سەرنجێک دەربارەی گرنگی سیاسی و ڕێکخراوەیی مانیفێستی حزبی کۆمۆنیست 

 هەمین ساڵەی باڵوبوونەوەی مانیفێستەوە... نووسینی: مزەفەر عەبدواڵ ٠٧١بە بۆنەی 
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قەڵەم بێێدەن. هەرچێێی بێێاڵێێی 
ئێێۆپێێۆزیسێێیێێۆنێێیێێشێێە بێێاڵێێی فەرمێێانێێڕەوا بە 
کۆمۆنیست تۆمەتبار کردوە. وە باشتریێن بەڵێگەش 
بۆ بوون بەهێزی کۆمۆنێیێسێتەکێان ڕاسێتەقێیێنەکێان 
هەڵمەتی ڕاونان و دەسگیرکردن و زیێنێدانێیێکێردنێی 
ڕابەرانێێی بێێزوتێێنەوەکەوە بێێوو. تەنێێانەت ئەوانەی 
کۆمۆنیستیش نەبوون و سەر بە ڕەوتەکێانێی تێری 
ناو جواڵنەوەی کرێکاری بێوون هەمێان تێۆمەتێیێان 
دەدایە پاڵیان و ڕاویان دەنان. بە تایبەتی لەوکێاتێانە 
داخوازی کەمکردنەوەی کاتی کارکردن بێۆ هەشێت 
سەعات کار، کە لە هەندێک شوێنێی کێار تێا هەژدە 
سەعات کارکردن بوو، بە تەواوی تێکەڵ بوو لەگەڵ 
سێێیێێاسێێەت و تێێێێێزو دروشێێمەکێێانێێی کێێۆمەڵەی 
کۆمۆنیسێتەکێان و مێانێیێفێێێسێتەکەیێان هەروەک لە 

 بەشی دووەمی داخوازییە بەپەلەکاندا هاتبوو.
ئێستا با چاوێکی خێرا بەبەشی یەکەمدا بخشێنین تا 
بێێزانێێیێێن پەیێێوەنێێدی و پێێێێێگەی کێێرێێێکێێاران لەگەل 

 بۆرژواکاندا چییەو چۆنە؟
 بەشی یەکەم: بۆرژواکان و پرۆلیتارەکان 

لە بەشی یەکەمدا قسەوباس لەسێەر بێۆرژواکێان و 
پرۆلیتارەکان دەکەن. ناوەرۆکی ئابوری و سیێاسێی 
و کۆمەاڵیەتی ئەم دوو چینە وەک دوو هاوکێشێەی 

 حەتمی و پێویستی یەکتر شی دەکەنەوە.
تا ئەو جێگایە دەگەڕێتەوە بەچینی بێۆرژواوە قسێە 
لەسەر سەرهەڵدانی چینی بێۆرژوازی بە درێێژایێی 
مێژوو، و ڕۆڵی شۆرشگێرانەی ئابوری و سێیێاسێی 
و فکری و کەلتوری ئەم چینە دەکەن. بە تێایێبەتێی 
لەو کاتانەی کە هێێێشێتێا بێۆرژوازی )وشێەیەکە لە 
زمانی فەرەنسی یانێی دانێیێشێتێوانێی شێار( لە ژێێر 
دەسەاڵتی فیودالی و خێاچێی کێڵێێێسێاو قەشێەکێانێدا 
جۆرەها بێا  و سێەرانەیێان دەداو دەچەوسێانەوە. 
ئەمە جگە لەوەی ئاماژە بە پەیوەندی و هاوکاری و 
هێێاوپەیێێمێێانێێی خەبێێاتێێکێێارانەی نێێێێێوان کێێرێێێکێێاران و 
بۆرژوازی دەدەن لە دژی دەسەاڵت و سێیێسێتەمێی 

 فیودالی وەک لە پێشەوەش باسمان کرد.
لە ڕوانگەی ماتریالیزمی مێژووییەوە قوناغ بە قۆناغ 
و، زۆر بەوردی و ڕۆشنی، ئاماژە بە سەرهەڵێدانێی 
چێێیێێنێێی بێێۆرژوازی دەدەن لەهەمێێوو ڕویەکەوە. 
بەتایبەتێی سێەرهەڵێدان و پەرەسێەنێدنێی شێێێوازی 
ئابوری بورژوازی لە ژێرەوە کە بنکۆڵی سیستەمی 
ئابوری فیودالی دەکەن. هەتا دەگێاتە ئەوەی ئێیێتێر 
چێێیێێنێێی فێێیێێودالێێی بێێااڵدەسێێت لەڕووی ئێێابێێوری و 
کۆمەاڵیەتی و کەلتورییەوە خێود بە خێود هەرەس 
دێنێت و تەنێهێا دەسێەاڵتێیێکێی سێیێاسێی الوازی بە 
دەسێێتەوە دەمێێێێێنێێێێێت. هەر ئەمەش وای لێێێێێکێێردن 
بەشێک لە دەسێەاڵتە فێیێودالەکێان بەبێێ ڕاپەڕیێنێی 
سەخت و توندوتیژو خێوێێنێاوی، وەک لە زۆربەی 
شێێۆڕشێێە بێێورژوازیەکێێانێێدا ڕویێێانێێداوە، لەهەنێێدێێێک 
واڵتێێی تێێر، بە تێێایێێبەتێێی لە بەریێێتێێانێێیێێا، ڕونەداو 
دەسێێەاڵتێێی پێێاشێێایەتێێی دەسێێتێێبەرداری دەسێێەاڵتێێی 
سێێیێێاسێێی ڕەهێێا بێێێێێت و مێێل بێێدات بە ڕیێێفێێۆرە 
سیاسێیێیەکێان و دەسێەاڵتێی دەسێتێوری. هەروەک 
ئێێێێێسێێتێێاش دەیێێان بێێیێێنێێیێێن دەسێێەاڵتەکەیێێان زۆر 
ڕوکەشێێیێێیە. وە بەمەش لە دەسێێەاڵتێێی ڕەهێێای 
سەرکوتگەری بێیێان ڕوتێێێنەوەو لە چێوارچێیێوەی 
دەسێێتێێورو یێێاسێێا پێێێێێویسێێتەکێێانێێی بێێۆرژوازیێێدا، کە 
دەزگێێێێای پەرلەمێێێێان و حێێێێکێێێێومەت و قەزای 
هەڵبژێردراوەو رەنگێدانەوەی سێیێسێتەمێی ئێابێوری 

 سەرمایەداریی قەتیسیان کەن.
لەدوای شێێیێێکێێردنەوەو هەڵێێویسێێت گێێرتێێن لەسێێەر 
دەوری شۆرشێگێێێرانەی بێۆژوازی لەو دەورانە و 
پاش بە دەسەاڵت گەییشتنی، ئیتر دێنە سەر بەشێی 
دووەمی ئەم هاوکێشەیە کە پرۆلیتاریا، یانی چێیێنێی 

 کرێکارە.
لەم ڕوەوە ئێێامێێاژە بە ڕۆڵ و پێێێێگەی ئەم چێێیێێنە 
دەکەن لەسێێایەی دەسێێەاڵتێێی بێێۆرژواو سێیێێسێێتەمە 
ئابوری یەکەی و کەشێفێی گەورەتێریێن هەقێیێقەتێی 
ئابوری دەکەن کە ئەویش بەرهەمهیانی زیدەبێایێیێیە 
لە چێێوارچێێێێێوەی ئەم پەیێێوەنێێدیێێیە ئێێابێێوری و 
کێێۆمەاڵیەتێێی و سێێیێێاسێێی یە. جێێا ئەم کەشێێفە کە 
مارکس پێش ئەنگلز پێی گەییشتووە هەروەک خۆی 
لە زۆر جێگا باسی دەکات و دەڵیت )بیری بنەمێایێی 

لە مێێانێێیێێفێێیێێسێێتێێدا ئەوەیە کە   –فێێکێێری اسێێاسێێی   –

بەرهەمهێنانی ئابوری و ئەو پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەی 
کە لێێێێێیەوە دێێێتە کێێایەوە لە هەمێێوو سێێەدەیەکێێی 
میژوویدا، میژووی سیاسی و بێیێری ئەو سێەدەیە 
پێکدێنێت. ئەنگلز ئەمە لە پێشەکی چاپێکدا لەندەن لە 

 ئاماژە پێ دەدات. /٠٢٢ڕێکەوتی مانگی شەشی 
ئەنگێلێز هەروەهێا دەڵێێێت ئەگەرچێی خێۆی پێێێش  

ئەوەی مارکس بۆ یەکەمجار ببینێێێت کێتێێێبێی بێارو 
گوزەرانی چینی کرێکار لە بەریتانێیێای نێووسێیێوەو 
ناوەرۆکی ئەو بێیێرۆکەی کە لەم کێتێێێبەی خێۆیێدا 
هاتووە الی مارکسیێش هێاتێوە، بەاڵم کێاتێێێک ئەو 

مارکسی دیوە  ٠٢٢٢جارێکی تر لە بروکسل  ساڵی 
ئەو زۆر بە قوڵترو ڕیشەییتر و هەمەالیەنە تر پێێێی 
گەیشتوەو ئەو بیرەی تەواو کردوەو دایێڕشێتێوە لە 
چەنێێێدیێێێن نێێێووسێێێراودا. هەر بێێێۆیەش زۆر بە 
تەوازوعەوە دەڵێت پێویستە تەنێهێا نێاوی مێارکێس 
دابنین لە کەشێفێکێردنێی ڕاسێتێی ئەم تێێێورو تێێێزە 
ئابوری و کومەاڵیەتی و سیاسییانە. جەخت لەوەش 
دەکاتەوە کە ئەم کەشفەی مارکس، کە کێرۆکەکەی 
لە کەشفی زیدەبایی کە ئاکامێی فێرۆشێتێنێی هێێێزی 
کاری کرێکارانە بە چینی بۆرژوا خۆی دەبێنێێێتەوە، 
بە قەد کەشفی داروین لە بواری زانستی بایۆلۆژیدا 
گرن  و کاریگەری هەیە لە مێژووی کێۆمەالیەتێیێدا. 
وە دوای مەرگی مێارکسێیێش ئەنێگێلێز یەکەم کەس 
بوو کە ناوی تێوری شۆڕشگێرانەی مێارکسێیێزمێی 
لێنا وەک تێوری شۆڕشگێرانەی چینی کێرێێکێار بێۆ 
شۆڕشی کرێکاری وگێرتێنێی دەسێەاڵت لە ڕێێگێای 
روخێێانێێی دەسێێەاڵتێێی بێێۆرژوازی و بێێنێێیێێادنێێانێێی 
سۆسیالیزم و کۆمەڵگەی کۆمۆنسێیێتێی  ئێیێنێسێانێی 

 تەواو.
 بەشی دووەم: پرۆلیتارەکان و کۆمۆنیستەکان...

لە بەشی دووەمی پرۆلیتاریاو کۆمۆنیێسێتەکێانێدا بە 
پرسیارێک دەست بە ڕونکردنەوەی ئەم هاوکێشەیە 
دەکەن و دەڵێێن بە شێێێوەکێی گشێتێی هەڵێویسێتێی 
کۆمۆنیستەکان بەرامبەر پرۆلیتارەکان چێۆنە؟ هەر 
بە یەک ڕسێتەش وەاڵمێێێکێی سێادەو ڕۆشێن وەک 
هەڵوێستی کۆمۆنیستەکان بەرامبەر پێرۆلێیێتێارەکێان 
دەدەنەوە دەلێن کۆمۆنیستەکان، کە مەبەسێتێیێان لە 
خێێێۆیێێێانەو ڕێێێێێکێێێخێێێراو بێێێێوون لە کێێێێۆمەڵەی 
کومونیستەکان، کە ڕابەرانێی تێێێوری و سێیێاسێی 
وفکرییان بوون، هیچ بەرژەوەندییەکی جیاوازیان لە 
کرێکاران نییە. تەنها جیاوازی یەک کە هەیان  بێێێت 
لەگەڵ بەشەکانی کرێکاران وحزبە کرێێکێاریێیەکێانێی 
تر ئەوەیە کە کێۆمێۆنێیێسێتەکێان رەچێاوی هەمێوو 
بەرژەوەندییەکانی ئێێێسێتێاو داهێاتێوی بێزوتێنەوەی 
کرێکاری دەکەن کە خۆی لە ڕیێفێۆرم و شێۆڕشێدا 
دەبینێتەوە تا گەیشێتێنێی کێرێێکێاران بە دەسێەاڵتێی 
سێێیێێاسێێی لەڕێێێگێێای ڕوخێێانێێی دەسێێەاڵتێێی چێێیێێنێێی 
بۆرژوازی یەوەو، پاشان لە ڕیشەکێشانی شێێوازی 
ئابوری سێەرمێایەداری کە بەهێۆی خێاوەنێدارێێتێی 
تایبەتی ئامرازەکانی بەرهەمهێێێنێاوە کێرێێکێاران بێۆ 
بەرهەمێینان بەکرێ دەگرن بە دانی کێرێێیەکێی کەم 
کە تەنها بەشی بژێوییەکێی سێەرەتێایێی و مەمێرەو 
مەژیان دەکات و زێێدەبێایێان لێێ وەردەگێرن. ئەم 
زیێێدەبێێایێێی یەش سێێەرچێێاوەیێێی هەمێێوو سێێودو 
قازانجەکان و کەڵەکەی سەرمایەکانیان و، تەنێانەت 
درێێێژەدان بە دەسێێەاڵتێێی بێێۆرژوازی بەهەمێێوو 
دامودەزگا سەرکێوتێگەرەکێانێی یەوە. جێا لەهەمێان 
کێێاتێێدا ئەم واقێێعێێی بەرهەمێێهێێێێێنێێانە خێێود بەخێێود 
کرێکارانی لە شوێنی کارو ژیانیان ڕێێکێخێسێتێوە بە 

کێارگەو   –سێقێ    –تایبەتی لە ژێێر یەک مێیێچێی 
شێێوێێێنێێی کێێاردا بێێونەتە خێێاوەنێێی خێێودبەخێێودی 
هۆشیاری خەباتی ئابوری خۆیان هەمیشەش مێاف 

 و خواستە ئابورییەکانیان دەخنە ڕوو.
بەاڵم تێێێا ئەو جێێێێێێێگێێێایە پەیێێێوەنێێێدیێێێیێێێان بە 
کۆمۆنیستەکانەوە هەیە، ئەوەیە کە  کۆمۆنیستەکێان 
لە ڕێێێگێێای ڕێێێکێێخێێراوبێێونێێیێێانەوە هەمێێوو بەشێێە 
پێێێێێشێێرەوەکەی کێێرێێێکێێاران ڕێێێکێێدەخەن لە حێێزبێێی 
سیاسی و هەروەها لە ڕێکخراوەی جەمێاوەریێدا و 
ئێێامێێادەیێێان دەکەن بێێۆ شێێۆڕش. کێێرۆکێێی ئەو 
شۆرشەش بریتییە لە  هەڵوەشانەوەی پەیێوەنێدیێیە 
ئابوری و کۆمەاڵیەتییەکەی بێۆرژوازی کە لەسێەر 
مێێوڵێێکێێداری تێێایێێبەت وەسێێتێێاوە. وە لە جێێێێێگێێایێێدا 

 پەیوەندی موڵکداری گشتی جێگیر دەکەن.

خاڵی گرین  لەم بەشەدا کە کرۆکی دروشمەکەشە  
ئەوەیە، کرێكێاران وەک ئێامێاژەمێان پێێێدا شێێێوەی 
بەرهەمهێنانی سێەرمێایەداری نێاچێاری کێردون بە 
جۆرێک لەڕێکخراوبوون هەر بێۆیەش خێودبەخێود 
کرێکێاران هەمێیێشێە بێیێر لە زیێادکێردنێی کێرێ و 
باشکردنی هەلومەرجێی کێارکێردن و بێردنەسێەری 
ئێێاسێێتێێی گێێوزەرانێێی خێێۆیێێان و مێێاڵ ومێێنێێااڵنێێیێێان 
دەکەنەوە. تەنانەت خۆیان لە ڕێکخراوی پیشەیی و 
جەماوەریشدا ڕێێکێدەخەن.  بەاڵم گێریێنێگێتێر لەمە 
بەرزکردنەوەی ئەم جۆرە لە ڕێێکێخێراوبێوونەیە تێا 
ئێاسێتێێی ڕێێێکێخێێراوبێونێی سێیێێاسێی کە کێێرۆکەکەی 
ڕێکخراوبونی حزبی و حزبی کۆمۆنیستییە، ئەمەش 
بەمەبەستی هەم بێاشێتێر و ئێاسێانێتێرو خێێێراتێری 
خێێواسێێتە ئێێابێێوری و کێێۆمەاڵیەتێێیێێیەکێێانێێیێێان هەم 
کێێۆتێێایێێیێێهێێێێێنێێان بە سێێیێێسێێتەمێێی بەرهەمێێهێێێێێنێێانێێی 
سەرمایەداری و دەسێەاڵتێی بێۆرژوازی و گێرتێنە 
دەستی دەسێەاڵتێی خێۆیێان و گێۆڕیێنێی شێێێوازی 
ئابوری سەرمێایە لەڕێێگێای بە کێۆمەاڵیەتێیێکێردنێی 
ئامرازەکانی بەرهەمهێنان. جا بێانێگەوازو داخێوازی 
و هۆشداری یەکەی کێرێێکێارانێی جێیێهێان یەکێگێرن 
کرۆکەکەی بریتییە لەوەی کە کێرێێکێاران بێۆئەوەی 
پەیامە مێژویی و ئینسانییەکەیان جێبەجێ بکەن کە 
کۆتایێیێهێێێنێان بە چەوسێانەوەی ئێیێنێسێانە لەالیەن 
ئیێنێسێانەوەو لە ڕێێگێای لەنێاو بێردنێی مێوڵێکێداری 
تایبەتی بێۆرژوازی و سێیێسێتەمێی سێەرمێایەداری 
یەوە پێویستە حزبی سیاسی شۆڕشگێێری خێۆیێان 
پێکبێێێنێن. جێا هەر کەس و الیەنێێێكێش کە زیێاتێر 
بانگشەی کۆمۆنیستی بکات ئەگەر ئاوا مانا سیاسی 
و حزبییەکەی وەرنەگرێت، ئەوە ئێیێتێر لە کێرۆکێی 

 مارکسیزم نەگەیشتوە.
لە ڕویەکی کەوە مانیفیست پێمان دەڵێێت جێیێاوازی 
نێێوان شێۆڕشێە بێۆرژوازی و کێرێێکێاریێیەکێان لە 
کرۆکدا ئەوەیە کە شێۆرشێە بێۆرژوازیەکێان پێێێش 
ئەوەی شێێۆڕشێێە سێێیێێاسێێیێێیەکەی بێێکێێات شێێۆڕشێێە 
ئێێابێێوریێێیەکەی زۆر لە سێێەرخێێۆ لە چەنێێد سێێەدە 
لەوەوبەرەوە ئەنێێجێێامێێداوە لە دژی سێێیێێسێێتەمێێی 
دەرەبەگی. یانی ئابوری سەرمێایەداری لە هەنێاوی 
سیستەمی ئابێوری دەرەبەگێی سێەری دەرهێێێنێاوە 
لەژیرەوە لە یەک و دوو سەدەی رابێردوەوە. بێۆیە 
شۆرشە سیاسییەکەی تەنها کاری گێۆڕیێنێی تەنێهێا 
سەرخان و دەسەاڵتی سێیێاسێیێیە، بەاڵم شێۆرشێی 
کێێرێێێکێێاری بە پێێێێێچەوانەوە یەکەمێێجێێار ڕاپەڕیێێنێێی 
سیاسی دەکات و دەسەاڵتی سیاسی هەمە الیەنەی 
بۆرژوازی دەروخێنێت و دەسەاڵتی سیاسێی خێۆی 
جێگیر دەکات. تەنانەت پێویستە هەموو دەزگێاکێانێی 
بۆرژوازی لەناوببات و دەسەاڵت و دەوڵەتی خێۆی 
لە جێگای دابمەزرێنێت. ئەوکاتە هەنگاو هەڵدەگرێێت 
بۆ شۆرشە ئابورییەکەی. وە لە رستەیەکێدا دەڵێیێت 
لە شێێۆرشێێە بێێۆرژوازیێێیەکێێانێێدا رابێێردوو بەسێێەر 
داهێێاتێێودا زاڵە، بەاڵم لە شێێۆرشێێە کێێرێێێکێێاری و 
کێۆمێێۆنسێیێێتێیێێیەکێانێێدا ئەوە داهێاتێێووە زاڵە بەسێێەر 
رابردوودا. ئەم تێێێزانە ئەگەرچێی لە مێانێیێفێیێسێتێدا 
هاتوون، بەاڵم لە زۆر شێوێێنێی تێریێش بە روونێی 
باسی کردون. بە تایبەتی لە یانزە تێێێزەکەی لەمەڕ 
فێێیێێوربێێاخ. تێێێێێزەکێێانێێی فێێیێێوربێێاخ ڕاسێێتە رەهەنێێدی 
ئینسانیان هەیە، بەاڵم لەهەمان کاتێدا نێاوەڕۆکێێێکێی 
چینایەتیان هەیە. کاتێک لە یەکێک لە تیزەکان دەڵێت 
فەیلەسوفەکانی پێشتر تەنها دونیایێان لێێێکێداوەتەوە 
بەاڵم گرین  گۆڕینێتێی. پێرسێیێارەکە ئەوەیە چێۆن 
دەگۆڕێت و کێ دەیگۆرێت. دیارە مەبەستی چێیێنێی 

 کریکارو ڕۆڵە شۆڕشگێریەکەیەتی.
بە کورتی ئەنجامگیری لەسەر گرینگێی سێیێاسێی و 
ڕێکخراوەیی چینایەتی کرێکاران و کۆمۆنیێسێتەکێان 
وەک بەشی پێشڕەوی کرێکاران لە پەیێوەنێدی یێان 
لەم بەشەدا ڕون و ئێاشێکێرا دیێارە وەک لە تێێێزو 
دروشمەکەش کورتیان کێردۆتەوە کە مەبەسێتێیێانە 
کرێکاران پێویستە لە رووی سێیێاسێی حێزبێیێیەوە، 
یەکبگرن تا دەسەالتی بۆرژوا بە راپەرین بروخێنێن 
بە تەواوی و دەسەالت و دەوڵەتی چینایەتی خۆیان 
دامەزرێێنێێن لە یەکەم هەنێێگێێاوێشێێدا پێێێێێویسێێتە ئەو 
دەخالەتە بۆ گۆرینی ریشەیێی لە خێودی شێۆرشێە 
ئێابێێوریێیەکە دەسێت پێێێ بێێکەن بێێۆ بەرقەراربێێونێێی 
ئابوری سوشیێالێیێسێتێی کە هەنێگێاوی یەکەمە. وە 

جەخت لەوە دەکەنەوە کە ئەم هەنێگێاوانە لە هەر 
واڵتیکەوە بێۆ واڵتێیێکێی تێرو لەهەر سێەردەمێێێکێدا 
ئەگەری هەیە جیاواز بێت. لێرەدا سۆشیالیزم وەک 
هەنگاوی یەکەمی شۆڕشی کرێکاری دادەنیێن هەتێا 
هەنگاوی دووم دەسپیێدەکات کە کۆمۆنیزمە لەسەر 
بنەمای تیزە بەناوبانگەکەی تریان بەڕێێوە دەچێێێت 
کە دەڵێێێت: لە  کێۆمەڵێگێای کێۆمێۆنێیێسێتێی تێازەدا 
پەرەسەندنی ئازادی هەمێوو ئێیێنێسێانێێێک، مەرجێی 

 پەرەسەندنی ئازادی هەمو ئینسانەکانە.
هەڵبەت لە مانیفیێسێتێدا بەشێی سێێێهەمێیێش هێاتێوە 
لەگەل کێێۆمەڵێێێێێک سێێەرنێێج و تێێێێێبێێیێێنێێی لەسێێەر 
هەڵویستگرتنی حزبە کۆمۆنسیتەکان بەرامبەر حزبە 
ئێێێێۆپێێێێۆزیسێێێێیێێێێونەکێێێێان ئەو سێێێێەردەمە، بەالم 
بەرەچاوکردنی ئەوەی کە بەشێی یەکەم و دووەم 
بە درێێێێژی و ڕونێێێی بێێێاسێێێی پێێێیێێێگەو رۆڵێێێی 
شۆرشگیرانەی پرۆلیتاریا و گێریێنێگێی سێیێاسێی و 
رێکخراوەییان دەخاتە روو هاوکات کاکڵەی تێیێورو 
پاکتیکی شۆرشگیرانەی مانیفیستە بۆیە ئێێێمەش بە 
پێێێێێویسێێتێێمێێان زانێێی سێێەرنێێجەکێێانێێمێێان لەسێێەر ئەم 
دووبەشە چەق ببەستێت. بە نیسبەت بەشی سێهەم 
و سێێەرنێێج و تێێێێێبێێێێێنێێیێێیەکێێانێێیێێان لەسێێەر شێێێێێوازی 
هەڵوێستی کێۆمێۆنێیێسێتەکێان بێارودۆخێی ئەوسێاو 
ئێستا تەنانەت دەورانی لێیێنێیێنێش ئەوەنێدە گێۆراوە 
هەر بویە وەک ئەنگلز لە دوای پیێشێەکێی شێوبێاتێی 

دا ئێێامێێاژەی پێێێێێدەدات جێێگە لە بێێاسێێە  /٠٢٣
بنەمایییەکانێی کە لەو بەشێەدا هێاتێوە زۆر شێتێی 
نێێاکێێرێێێت وەک سێێەرچێێاوەیەکێێی سێێەرەکێێی چێێاوی 

 لێبکرێت.
 ئەنجامگیرییەکی کورت:

ئەگەر ئەمێێێڕۆ دوای سێێێەدو حەفێێێتێێێا سێێێاڵ لە 
باڵوبونەوەی یەکەم چاپی مانیفیست بەراوردی ئەم 
نوسراوەیە بکەین لەگەڵ هەمو ئەو کێتێێێبێانەی، جێا 
هەر نێاو و نێێاوەڕۆکێێێیێان هەبێێێێت، لەم مێێێێژوەوە 
نێێێووسێێێراون و بێێێاڵوبێێێونەتەوە، دەگەیێێێنە ئەو 
ئەنجامگیرییە کە هیچ نووسراو کتیە و بەرنامەیەک 
وەک لەسەرەوە سەبارەت بە ئێیێنێجێیێل و تەوراتێو 
قورئان و..ئاماژەمان پێدا نەیان توانیوە بە ئەندازەی 
ئەم کتێبە بچوکە کێاریێگەریێان هەبێوبێێێت  لەسێەر 
کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بە تایبەتێی ڕێێگێای رۆشێنێی 
ڕزگاری یەکجاری نیێشێانێدابێێێت بە تێیێوری یەکێی 
شێێۆرشێێگێێێێێرانەو بێێابەتێێیێێانە. ئەمەش بێێێێێگێێومێێانە 

 دەگەرێتەوە بۆ دوو هۆکار:
 -یەکەم: پێگەو ڕۆڵی شۆڕشگێرانەی چینی کێرێێکێار

لە کێۆمەڵێگەی مێرۆڤێایەتێیێیێدا کە دوا  -پرۆلیتاریا 
پەیامی وەرچەرخێانێی شێۆڕشێگێێێرانە بە شێێێوەی 
حەتمی کەوتوتە ئەستۆی. ئەم چینە تێا کێۆمەڵێگەی 
مێێرۆڤێێایەتێێی رزگێێار بێێکێێات لەهەمێێوو شێێێێێوازێێێکێێی 
چەسانەوەو کۆمەڵگەیەکی کێۆمێۆنسێیێتێی جێیێهێانێی 
بەدی بێنێت کە تیایدا هەروەک لەوێشێدا هێاتێوە کە 
چینی کریکار لە ڕیێگێای شێۆرشێەکەیەوە خێۆی و 
بۆرژوازیش لەناو دەبات ئیتر قسەیەک نامێێنێێێت لە 

 چینە کۆمەاڵیەتی یەکان و چەوسانەوە.
دووەم: ڕۆڵێێی مێێارکێێس لە دانێێانێێی ئەم تێێیێێۆرە 
شێێۆڕشێێگێێێێێرانەیەو پەی بێێردنێێی بەوەی کە تەنێێهێێا 
پراکتیکی ئەم چینە دەتوانێت ڕێک بێتەوە لەگەڵ ئەم 
تیورە، چێونێکە تێاکە چێیێنێێێکە لەهەمێوو مێێێژووی 
کۆمەڵگەکان تا ئێستا تاسەر شۆڕشێگێێێرەو ئەرکێی 
کۆتایی پێهێنانێی چەوسێانەوەش لەسێەر ئەسێتێوی 
ئەم چینەیە. هەر لێرەوەشەوە تێیێۆرەکەی مێارکێس 
بووە تێیێۆری شێۆرشێگێیێرانەی ئەم چێیێنەو نێاوی 
مارکسیزمی لێنرا کە ڕێگای ئازادیبەخشی نەک هەر 

 کرێکاران، بەڵکو هەمو مرۆڤایەتییە.
لەم ریگایەشدا هاوڕێیەتێی مێارکێس و ئەنێگێلێزیێش 
بێێوونە ئەو هێێاوێێێیێێیەتێێیێێیە کە هەرگێێیێێز مێێێێێژووی 
مرۆڤێایەتێی نە بە خێۆیەوە دیێوەو نە دەیێبێیێنێێێت. 
ئەمەش لەو دڵسێۆزیێیە هەمەالیەنەدا دەردەکەوێێت 
کە ئەنێێگێێڵێێس بێێۆ مێێارکێێس هەیێێبێێوو کە جێێگە لە 
هاوبەشی لە داهێنان و داڕشتنی ئەم تێیێۆرە، بەاڵم 
ئەو هەموو کات ناوی مارکسێی لە پێێێش خێۆیەوە 
داناوەو، سەرەنجامیش دوای مەرگی مارکس تەنێهێا 

 ناوی مارکسی لکان بەم تیۆرەوە.
٨١٠٢-٨-٨٠ 
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 درێژەی...من خاوەنی لەشی خۆمم درێژەی.... دوا ونە
ئەو سیستەمە خۆی و لەشی خۆی قبوڵ نییە وەک ئەوەی کە هەیەو ئەوەی قبوڵکردوە لەبەرئەوەی کە ژنە 
دەبێت تابلۆیەکی جوانبێت و سەرنجی دەوروبەر ڕاکێشێت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئینسان مافی خۆیەتی وا 
دەرکەوێ کە حەزی لییەتی، بەاڵم نەکرێتە دەروازەیەک بۆ بەرهەمهێنانی پارە و داڕزاندنی جەستەی 

 مرۆڤەکان وەک چۆن بێ بەزەیانە سروشت تەخریە دەکەن.
یەکێک لە بازرگانیە هەرە بەرچاوەکان کە بەردەوام لە پەرەسەندن دایە بازرگانی جوانکاری لەشە. کە هەموو 
جۆرە مادەیەکی ژەهراوی سلیکۆنی زیانبەخش بەبێ کۆنترۆڵ و زانیاری پێویست دەکرێنە لەشی 
مرۆڤەکانەوە، بە بێ ئاگادارکردنەوە و هۆشیاری لەبارەی زیانەکانی هەوسار پچراو خەریکە لە کۆمەڵگەکان 
باڵودەبێتەوە. من هەوڵمدا لەم مبارەیەوە ئاماریکم دەسکەوێت، بەاڵم بەداخەوە ناکام بووم. هۆکاری 
سەرەکیی بۆ ئەوە دەگەرێنمەوە کە لەم واڵتانەی ستاندارتی تەندروستی و کۆنترۆڵ لە ئاستێکی نزم دایە و 
لێپرسینەوە نییە، لەوە دەچێت لوبنان و ئێران لەوبارەیە ڕیکۆردیان شکاندبێت. تێچونی جوانکاری لە دانیمارک 
دوو بەرامبەری ئەڵمانیایە بەهۆی ئەوەی کە ستاندارتی ئەو مادانەی لە دانیمارک بەکاردێت بەرزترە تا 
ئەڵمانیا، بەالم لە لوبنان، ئێران، دوبەی، عیراق و  واڵتانی ئەمریکای التین لە سەدا بیستی نرخی ئەڵمانیایە. 

 هەر بۆیەش لەم واڵتانە خواستی زیاتری لەسەرە. 
ملیۆن کۆیلەی ڕەسمی هەبێت و ڕێژەی هەرە زۆریان لە ڕەگەزی مێ بن و  ١١لە جیهانێکدا کە نزیکەی 

بازرگانی سێکسیان پێبکرێت و مافیای ئەم کەرتە لە سەرتاسەری جیهان بە بێ بەربەست دەستی ئاوەڵە بێت. 
 وەاڵمی ئەم پرسیارە ئاسان نییە، داخۆ مرۆڤەکان خاوەنداریەتی خۆیان هەیە؟ 

دیارە وەک لە سەرەوەش ئیشارەتم پێکرد هەموو ئینسانێک دەبێت خاوەنی خۆی بێت و خۆی بڕیاربدات 
لەسەر لەشی خۆی، نەهێڵدرێت ژن خاوەنداریەتی بکرێت بەتایبەتی ئەوەی لە ئاینە ئاسمانیەکان دەیبینین و لە 
واڵتانی ئیسالمی بەتەواوی بەرجەستە بۆتەوەو هەر ئەم سیستەم و نیزامە لەپێناوی ساغکردنەوەی کااڵکانی 
خۆی مێشکی ئینسانەکان بە ئاین قاڵە دەدات و کۆمەڵگە بە ئیسالمیزە دەکات و ژنان تێیدا قوربانی گەورە 
دەدەن، هەر خاوەنی لەشی خۆمم ئێستا لەالیەن ئیسالمیەکانیش بەکاردێت بۆ فشارخستنە زیاتری سەر ژنان 

 و مندااڵنی کچ بۆ داپۆشینی زیاتریان و حیجاب و نیقاب و بوکعە. 
ڕاستە دەبێت خۆمان خاوەنی خۆمان بین. بەاڵم ئەوەمان بیرنەچێت خاوەنداریەتی ئینسان لە نیزام و 
سیستەمی سەرمایەداری مانا پەیدا ناکات کە ئینسان کۆیلەی کاری بەرهەمهێنانەو لەخۆی نامۆکراوەو ناچارە 
هێزی کاری لەپیناوی نان بفرۆشێت. وە لەم نێوەدا زۆربەی دەرگاکان بەڕوی ژناندا داخراوە و یەکێک لەو 
بوارانەی کە هەر لە کۆنەوە ئاوەڵە بووە بۆ ژنان مەزادکردن لەش بووە، جەستەی سێکسی ژن بۆ ساغ 

 کردنەوەی هەموو کاالیەک کە هیچ پەیوەندیەکی دوور و نزیکیشی بە ژنانەوە نییە بەکاریان دەهێنن.
ئامانجی فیمینیستە لیبرالەکان بۆ خاوەنداریەتی ژن و لەشی خۆی بەس نییە و کیفایەت ناکات، دەبێت لەگەڵ 
ئەم بەرەنگاربونەوە، بەرەنگاری سیستەمی سەرمایەداریشمان بیرنەچێت. ئەوە بزانین تەنها لە کۆمەڵگایەکی 
سۆسیالیستی کە ئینسان کۆیلەی کاری کرێگرتە نەبێت خاوەنداریەتی خۆبوون بۆ ئینسانەکان مانا پەیدا 
دەکات بۆیە دەبێت هەوڵمان بۆ باشترکردنی ژیانێکی باشتر بۆ ئینسانەکان و بەدیهێنانی کۆمەڵگەیەکی ئازادو 

 یەکسان بێت کە کاری کرێگرتە بسڕێتەوە.
*ئەو زانیاریانەم دەربارەی لەشفرۆشی و دۆخی قوربانیانی لە زنجیرە بابەتێکی ڕۆژنامەی دانیمارکی 

Information   ی وەرگرت لە 2/12وەرگرتوە کە خەاڵتی باشترین بەدواداچون و ڕێپۆرتاجی ساڵی
 دانیمارک.`

٠ http://www.bopeshawa.net/index/?p=1130 
٨ http://www.rewend.info/ku/articles/1/16-kchani-nejirya.html 

 –%.  گروپی هەردوو کۆمپانیای فەرەنسی و هۆڵەندی بەیەکەوە) ئێر فرانس ٨١فڕۆکەخانە 
ملیار  ٠.٢٢٢% بەرزبۆتەوە کە دەگاتە ٢٨دا قازانجەکەیان بۆ ٨١٠٨کەی ئێل ئێم( لە ساڵی 

 ی الیەنی فەرەنسیەکەیە.٢٢٢یۆرۆ، 
وە نەکراوە  ٨١٠٠% کە لەساڵی ٠نەقابەکان پرۆژەی ڕێکەوتنی پێشنیارکراو بەڕێژەی 

ڕەتدەکەنەوە. هەروەها هەندێک لە نەقابەکان هەڕەشەی ناڕەزایەتی دیکە دەکەن، لە کاتی 
 وەاڵم وەرنەگرتنەوەیان بۆ داواکاریەکانیان.

ملیۆن  ٨٢١لەالیەن خۆیەوە؛ کۆمپانیاکە ئەم زیادەیەی کەداوایان کردوە نابەجێیە، چونکە 
یۆرۆ لەسەر کۆمپانیاکە دەکەوێت. ئاماژەی بەوەدا، کە سەرەڕای ئەوەی کۆمپانیاکە 
 ٨هەلومەرجی باشترە، بەاڵم بەبەراورد بە هەردوو ڕکابەرەکانی وەک) لۆفتانزای ئەڵمانی( 

 بەرابەر کەمترە.  /بەرابەر کەمترە، وە بەرامبەر) برتیش ئێراویز(ی بەریتانی 
% ی گەشتەکانی جێبەجێدەکات بەمجۆرە: ٨٢بە هۆکاری مانگرتن، ئێرفرانس ڕایگەیاند کە 

%، گەشتە ناوەجیەکان لە پاریس و بەپێچەوانەش ٢١گەشتە دوورەکان کە لە پاریسەوە دەبن 
% دەبێت. ئاماژەشی بەوەدا کە ڕەنگە ٢٢%، و گەشتە کورتەکان ٨٢شارل دیگۆل–بۆ پاریس 

دواکەوتن لە هەندێک لەگەشتەکان ڕووبدات. بۆیە داوای لە گەشتیارانی کردوە کە بۆ دڵنیا 
بوون چاودێری کاتەکانیان بن لە ماڵپەڕی سەرەکی کۆمپانیاکە، لەکاتی ڕوودانی گۆڕانکاری 

 یە.یلە کاتی گەشتەکەیان، بەبێ ئەوەی پارەی زیادە بدەن بۆ ئەو گۆڕانکار

موسیلم دژی تیرۆردا، بەاڵم دیسان و بەئاشکراش و هەواڵگرە زیرەکەکان و 
دەزگا هەزارسەرە جاسوسیەکانیان و دەوڵەتەکانیان، تیرۆریزمی دەوڵەتی 
تورکیا و پێشلکارییەکانی لە ناوخۆو دەرەوە، هاوکاری... تورکیا بۆ. داعش و 
تیرۆریزم تۆمار دەکەن... بەاڵم لە پێناو پاراستنی  بەرژەوەندییە سیاسی و 
ئابوریەکانیان و بەرەی هەر بلۆکیکیش بۆ لەدەستنەدانی وابەستەبوونی 
تورکیا بەخۆیانەوە لە ناوچەکەدا، کوێرن و خۆیان لەرەفتارو نەخشە و 
پالنەکانی دەوڵەتی تورکیا، کەڕکردووە،  کە لە ئێستادا مڵۆزمی سەر 

 ناوچەکەیە...
هەوڵدان بۆ تیرۆری ساڵح موسلیم، یان رفاندنی درێژکراوەی ئەو هەوڵە 
تیرۆریستیانەیە بۆ تیرۆری کەسایەتییە سیاسیە نەیارەکانی دەوڵەتی تورکیا، 
کە تورکیا، بێ پسانەوە هەوڵی بۆ دەدات و لەو رێگایەشدا بە ملیۆنان دۆالر 

 خەر  دەکات..
ئازادکردنی ساڵح موسلیم لەالیەن دەوڵەتی چیکەوە، لە ژێر گوشارو 
کاردانەوە خێراکان و نەفرەتی دنیای شارستانی لە دووروویی ئەمریکاو 
غەرب، شکستی دەوڵەتی تورکیا لە هێرشەکانیدا بۆسەر عەفرین... دەبێ لێی 
بروانرێت. وە ئازادبوونی موسلیمیش، بەمانای شکستی پالنێکی ئینسان 

 دزینی دەوڵەتی تورکیا دێت... 

موسلیم ئازاد کرا، ئەمە سەرکەوتنی بزوتنەوەی دژی رفاندن و تیرۆریزمی 
دەوڵەتی تورکیایە، سەرکەوتنی بزوتنەوەی ئازادیخوازی دنیایە لەبەرامبەر بە 
دوو روویی و ریاکاری ئەمریکاو غەربدا، وە بەرهەمی راوەستاوی بەرگری 
قارەمانانەی عەفرینە.... بەاڵم هێشتا ئەمە کۆتایی پالن و نەخشە چەپەڵەکانی 
دەوڵەتی تورکیا نییە، چ بۆ رفاندن و تیرۆری نەیارانی سیاسی و چ بۆ 
هێرش و پەالماردانی کانتۆنەکان و دەستوەردان لە واڵتانی ئەزمەگرتوو 

 جەن  زەدەی ناوچەکە. 

ئەوەی دەتوانێت، دەوڵەتی تورکیا ناچار بە پاشەکشە لە رفاندن و تیرۆر، 
دەستێوەردان و لە واڵتانی ناوچەکە، پشتیوانیکردنی لەداعش و گروپە 
تیرۆریستیەکان، لەسەرکوت و زیندانی کردنی نەیاری سیاسی و 
رۆژنامەنووسان و ئازادیخوازان بگرێت... شکست دانی دەوڵەتی تورکیایە لە 
ناوخۆی تورکیادا...  تورکیا بۆ پەردەدان بە ئەزمە هەمەالیەنەکانی 
لەناوخۆیی تورکیادا، سەرکوتی دەنگی نارەزایەتی لە ناوخۆدا، و 
گواستنەوەی ئەزمەکان لەناوخۆ بۆ دەرەوەی تورکیا، پێویستی بە کەیس 
سازی لە دەرەوەی سنورەکانی خۆی هەیە، پێویستی بە سنور بەزاندن و 
دەستوەردان لە کاروباری سیاسی واڵتانی هاوسنوری هەیە، پێویستی بە 
جەن  و ملهوری سەربازیی هەیە... هەموو ئەمانە بەرهەمی شکستن لە 
وەاڵمدانەوە بە گرفتە ناوخۆیەکانی و ئەزمە حکومەتی و دەوڵەتیەکەی... 
گرتنی گەروی دەسەاڵتی دەوڵەتی تورکیا لەالیەن بزوتنەوە و جواڵنەوە 
سیاسی و  کریکاریی و رادیکاڵ و پێشکەوتنخوازەکانی ناو تورکیا، دەتوانێ 
دەستی تورکیا لە ملهوری و تەماح و دەستوەردانەکانی لە دەرەوەی 
سنورەکانیش ببەستێت... ئەوەی کە تورکیا لە بەرامبەر بە قارەمانیەتی 
خەڵکی عەفرین و کۆبانیدا، توشی شۆک بووە ناتوانێ پێشرەوی بکات و 
ئامانجەکانی بپێکێ... بەجیا لە خۆراگری و ئیرادە نواندنی خەڵکی کانتۆنەکانی 
رۆژئاوا، هاوکات ئەزمە سەرپاگیرە ناوخۆیەکەیەتی، بێ لیاقەتیەتی 
لەوەاڵمدانەوە بە ئەزمە سیاسی و ئابوری و ملمالنێی سیاسیە ناوخۆیەکانی 
دەسەاڵت و ناکام مانەوەیەتی لە وەاڵمدانەوە بە ویستەکانی جەماوەری 

 نارازی تورکیا.... 
موسلیم ئازاد، بوو... پێویستە تورکیاش لەدەستی ئەم دەسەاڵتە، لەرێگای 
بزوتنەوەی جەماوەری و شۆرشگێرانەوە لەناوخۆیدا ئازاد بکرێت... ئەوکاتە 
تورکیا دەست لە ملهوری نواندن و دەستوەردان لەکاروباری واڵتانی 
ناوچەکە و تیرۆر و پیالنی رفاندن و کردنی تورکیا بەزیندانی ئازادی و 

 ئازادیخوازی هەڵدەگرێت...  
 ٨١٠٢کۆتایی فێبریوەری 

 

 پاشماوەی... نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان...
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 نووسەر

ن، ناسینی کۆمەڵاە و دەرهاویشتەکانی 
 ژیانە

و، وریابوونەوە و کردنەوەی کردنەوەی 
زەینی خەڵکی ستەمدیدەیە لەڕێی 

 نووسینەوە
و، وەرگێرانی ڕووە لە بەرژەوەندی 

 نایبەنی و خزمەنکردنی ڵەوساوەکانە
س، سا  و سەودا کردن الی ئەو لەسەر 

 سان هێڵێ سوورەنئی
ە، ئومێدەکانی ئینسانە نوانەوەیانە لە 

 دەق
ر، ڕەناڕێژکردنی ئەدەب و نووسینە بە 

 واقیع.

 ٨١٠٢کانوونی دووەمی 

  کتێب    

ک، کلیلی کردنەوەی سەرجەم دەرگاکانی 
 ژیانە

 ، نەوەرە بەستنە لە دەوری نەزانین و 
 فێربوون

ێ، ێک بوونە لەگەڵ شێوازەکانی گۆڕان و 
 پێشکەونن

ب، بەدەستهێنانی ئاسۆی ڕوونە 
 لەشەوەزەنای نەزانیدا

 ٨١٠٢کانوونی دووەمی 

 شەڕڤان

ش، شاربەدەرکردنی ناریکی و مەرگە 
 لەدەڤەری ئازادی

ە، ئەناوستەڵاوکردنی ڕێاای غەدر و 
 ڵەوسانەوەیە

ڕ، ڕێاەنەدانە بە نارماییەکانی ڕەشی 
 جەور و ستەم

ڤ، ڤاکسینی جەستەی ژیانە بۆ بەرگری لە 

 ڤایرۆسی نیرۆر
ا، ئاستەناە لەبەردەم باهۆز و ڕەهێڵەی 

 نرس
ن، ناردنی سەرجەم ڕوحە پیسەکانی 

 نەهامەنییە بۆ نێو ڵاڵی مەرگ.

 ٨١٠٢کانوونی دووەمی 

 ئەناڵس 

ئ، ئەنایزە بەردەوامەکانی پرسیار و 
 سۆراخە لەنێو مێژوودا

ە، ئەندێشە جوانەکانە لەبەردەم جوانی 
 کتێبدا

ن،نووسینە پڕ بایەخەکانی ئەوە لەسەدەی 
 نۆزدە

گ، گلدانەوەی خۆشەویستی و وەفایە بۆ 
 نێو دڵە پاکەکەی

ڵ، لە  و پەنکردنی زنجیرەکانی 
 کۆیلەنییە بە بیردۆزە نیژەکانی

س، سەروەرییە هەمیشەییەکەی خەبانە وا 
 بە بەرۆکی کتێبەکانییەوە.

 ٨١٠٢شوبانی 

 

 شۆڕشی ئۆکتۆبەر    

ش، شکۆی هەمیشەیی ئەو ئینسانانەیە کە 
 دەمرن بۆ ئازادی

ۆ، وێناکردنی سەرجەم دزێوەکان و 
 نیشاندانی جوانییەکانە

ڕ، ڕەوانکردنی وانەکان و ڕەوینەوەی نەمی 
 نرسە لەسەر ژیان

ش، شەکانەوەی ئااڵی یەکسانی 
 کۆمەاڵیەنییە لەسەر دووندی مێژوو

ی، یەکارننی هەموو خۆزگەکانە لەژێر 
 ڵەنری ئاڵۆگۆڕی ڕیشەیی.

ئ، ئاگر کەوننەوەیە لە بەرژەوەندی 
  زێدەبایی و ئاوەژووکردنەوەی دونیایە

ۆ،وزەی لەبن نەهانووە بۆ کردە و ڵاالکی 
 کۆمەاڵیەنی

ک،کاراکردنەوەی نەواوی جوماەکانی 
 کۆمەڵاەیە لەپێناو ئینسان

  ،نەریک کەوننەوەی ستەمە لەسەر ژیان
ۆ،وروژاندنی هەست و جۆش سەندنە بۆ 

 ڕزگاری
ب،بەرگرننە بە الفاوی غەدر و دەست 

 درێژی سەرمایەداری
ە،ئینجانەیەک لە ئومێد و هیوایە لەسەر 

 باڵکۆنەکەی مێژوو
 ر،ڕێاایەکە هەرگیز کوێر نابێتەوە.

 ٨١٠٢شوبانی 

  نرامپ 

 ، نۆقینە لە کۆمۆنیزم و نۆپەڵێ نرسە 
 لەهەر کردەیەکی شۆڕشاێڕانە

 ر، ڕاوکردنی نوخمە سوورەکانی خەبانە
ا، ئاوێزانبوونی فاشییەنە لەگەڵ سروشتی 

 سەرمایەداری
م، ملدانە بە نەواوی پێداویستییەکانی 

 جووڵەی سەرمایە
پ، پەراوێزخستنی هەرڵی زیانری 

 سۆشیالیزمە لە ژیانی ئەمریکا.

 ٨١٠٢شوبانی 

 دز 

د، دەستکەو  ڵینینەوەی کردەیەکە کە 
 کەمترین ڕەنجی لەپێناودا درابێ

ز، زەنای بێئاگایی ئینسانە لە ڕووبەرێکی 
 دیاریکراوی ژیانیدا.

  شوبانی
٨١٠٢ 

نێبینی : من ئەم ناوەم)پێناسەشیعر( بۆ 
 ئەم جۆرە ستایلە لەشیعر داناوە.

 دوا الپەڕە 1/2/3018(   32ژمارە) 

 دوا ستوون
 ، شکستی پیالنێکی تری تورکیا...ئازادبوونی ساڵح موسلیم

  عەبدواڵ مەحمود                                        
 

ئەم مانگە ساڵح موسلیم، هاوسەرۆکی پێشووی پەیەدەو  ٨٢بەرواری 
بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی تەڤگەری کۆمەڵگەی 

دیموکراتیک"تەڤدە"، لەالیەن 
پۆلیسی چیکەوە، دەستبەسەر 

مان   ٨٨کرا... پاشان بەرواری 
واتە دوای سێ رۆژ ئازاد کرا... 
بەپێی سەرچاوەکانی کەناڵە 
میدیاییەکان، دوو هۆکار بۆ 
دەستگیرکردنی ساڵح موسلیم، 
راگەیەنران... یەکەم: تا بەر بە 
پالنی دەستگیر یان تیرۆرکردنی 
بگیرێت، لەالیەن دەوڵەتی 
تورکیاوە، دووەم: لەسەر داوای 
دەوڵەتی تورکیا موسلیم دەستگیر 

کراوە... کەواتە لەهەر دوو حاڵەتەکەدا ئەوەی رۆشنە کە تورکیا لەپشت 
ئەم پیالنە چەپەڵە بووە... بە تایبەتیش کە ناوبراو لەچەند مان  
لەوەبەرەوە ناوی خراوەتە لیستی سوری، دەوڵەتی تورکیای پشتیوانی 

 ئاشکرا لە داعش و تیرۆریزمی داعشی...
تورکیا هەموو هەوڵی خۆی خستەگەر تا موسلیم بەدەستبەستراوی 
بگێرێتەوە بۆ تورکیا... بەاڵم نەک بەو هۆیەوە کە موسلیم تیرۆریستە، 
بەڵکە بەوهۆیەوە کە سوپای فاشیستی دەوڵەتی تورکیا گروپە 
تیرۆریستەکانی هاوکاری، لە بەرامبەر بە راوەستاوی و ئیرادەی 
بەرگری لە عەفرین، توشی لوتشکان و شکست بوون... ویستی بە 

 دەستگیرکردنی موسلیم ئیرادەی خۆراگری عەفرین بشکێنێت... 
دەوڵەتی تورکیا، خاوەنی کارنامەیەکی رەشی رفاندن و تیرۆر و کردنی 
تورکیایە بە زیندانێکی گەورەی نەیارانی سیاسی خۆی... تورکیا یەکێکە 
لەو دەوڵەتانەی بەهۆی بەردەوامیدان بە گرتن و زیندانیکردن، خاوەنی 
زۆرترین زیندان و زیندانیانە... بەجۆرێک کەهەموو زیندانەکانی تورکیا 
سیخناغن لە نەیارانی سیاسی، رۆژنامەنووسان و ئازادیخوازان و 
هەڵسوڕاوانی سیاسی و جەماوەری و بەو هۆیەشەوە تورکیا پێویستی 
بە سەدان زیندانی ترە، تاجێگا بۆئەو هەموو زیندانانە بدۆزیتەوە... کە بە 
پاساوی جۆراوجۆر و یان بەدروستکردنی دۆسیەی دڵخوازانە و 

 سیناریۆی ساختە رەوانەی زیندانەکانیان دەکات... 
دەوڵەتی تورکیای ئەندامی ناتۆیە... هەر بەو هۆیەوە بەشێکی زۆر لە 
دەوڵەت و رێکخراوەکانی نێودەوڵەتی و مافی مرۆڤەکانیان، لەبەرامبەر 
درندەیی و هەسارپچروای ئەو رژێمەدا بێدەنگن و بەو بێدەنگەشیان 
بەشدارن لەو تاوانکاریانەی تورکیا بەرامبەر ئازادی و ئازادییەکان و 

 پێشێلکردنی نەپساوەی مافەکانی مرۆڤ لە تورکیادا...
دەستگیرکردنی ساڵح موسلیم و خستنی ناوی بۆ ناو لیستی سور، کە 
تۆمەتبارکردنە بە تیرۆر...لەکاتێکدا بەربەچاوی دنیاوە کۆبانی لوتی 
داعشی شکاند، ئەو کۆبانییەی کە یەکێک لەو کانتۆنانە بوو کە موسلیم 

 کەسی یەکەمی دامەزراندنیان بوو... 
دنیای فەرمی خۆی کەر و گیل و کوێر کرد، لەبەرامبەر دەستگیرکردنی 
موسلیم و دڕندەیی و هێرشی دەوڵەتی تورکیا بۆسەر عەفرین. خۆی 

11بۆ الپەرە ناگەهان کرد لە بەرامبەر دژە تیرۆربوونی و جەنگینی   

 پێناسە شیعر                    
    ڵەند پێناسە شیعرێک

 شیعری : عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(

 خوێنەرانی ئازیزی بۆ پێشەوە...
ساڵەی خرۆشانی جەماوەری و بزوتنەوەی شورایی لە  ٧٢بەبۆنەی یادی    

ئەم مانگە، پاشکۆیەکی تایبەتی بۆپێشەوە دەردەچێت...  ٥کوردستاندا، بەرواری 
کەتایبەتە بە گفتوگۆ لەگەڵ ژمارەیەک لە ڕابەران و هەڵسوڕاوانی راپەرین و 

 بزوتنەوەی شوراییدا ...  

دوا کات بۆ وەرگرتنی بابەتەکانی ژمارەی 
 1122-3-21داهاتووی بۆپێشەوە... بەرواری 


