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پێکهێنانی هاوپەیمانیەتی نێوان حزبـەکان، بۆ وەاڵمدانەوە 
 بەگرفتـەکانی خەڵـکی کوردسـتان نییـە!

شایەدحاڵێک:جەعفەرئیمینکیجێگریسەرۆکیپەرلەمان!!و
 2ئەندامیمەکتەبیسیاسیپارتیبکوژیالوێکیشاریدهۆکە...ل

 
پێکهێنانی هاوپەیمانیەتی نیوان حزبەکان، بۆ وەاڵمدانەوە بەگرفتە 

 بناغەییەکانی خەڵکی کوردستان نییە...
بەدوای هەڵبژاردنەکانی ئەم دواییە بۆ ئەنجومەنی نیشتیمانی عێراق!!، 
بەپێچەوانەی ئەو هەموو بەڵێن و درۆشاخدارانەی لە هەڵمەتی 
هەڵبژاردنەکاندا، دەیان بەخشیەوە، کە کوردستان دەبێتە "شامی 
شەیف"!!، هەلومەرجی سیاسی کورستان و دۆخی ژیان و گوزەرانی 
هاواڵتیان و بەتایبەتیش چین و توێژە بێبەش و کەم دەرامەتەکان، 
لەوپەری خراپی خۆیدایە. لەباری سیاسییەوە دۆخی سیاسی کوردستان 
نەتەنها دەرگیری چەقبەستنێکی قوڵە، بەڵکو رووبەرووی مەترسییە و 
ئاسۆی هیچ ئایندەیەکی باشتریشی لێوە نابینرێ. لەپەیوەند بە بەغداوە 
پێگەیەکی الوازی هەیەو وەکو هەرێمێکی پەرواێزخراو، تەماشادەکرێت. 
حزب و الیەنە سیاسیەکانیش لەچاوەروانی پێکهاتنی حکومەتی 
داهاتوودان و هەریەکەیان بەجۆرێک چاو لەدەستی حزبە براوەکانی 
هەڵبژاردنن لە عێراق و لە ستایشی ئاخوندەکانی کریگرتەی ئیراندا کە 
بەوەکالەت عێراق بەڕیوەدەن، راوەستاون. پێگەی سیاسی کوردستان لە 
ئاستی ناوچەکەدا لەچاو پێشوو زۆر الوازترەو هیچ مایەیەکی لەسەر 
دانانرێت و هەر کام لە واڵتەکانی ناوچەکە بەجۆرەی دەخوازن تەراتێن 
لە کوردستاندا دەکەن... لەسەر ئاستی ناوخۆشدا، پەیوەندی نێوان حزب 
و الیەنەکان بەدوای هەڵبژاردنەکاندا لەوپەرێ لێکترازان و زبری و 
بێمتمانەییدایە،... ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان لەوپەری ناخۆشیدایە، 
خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان بەرەو نەمان دەچن، ئەوانەشی کەماون 
هەرزانفرۆشی کەرتی تایبەتی دەکرێن. لەجەرگەی دۆخی ئاوادایە، کە 
بەشێک لە حزبە سیاسیەکانی ئۆپۆزیسێۆن!! و راوێژکارە موچە 
خۆرەکانیان، لەبەرامبەر بەو دۆخەدا پێ لەسەر پێویست بوونی 
بەرەیەکی هاوبەش و هاوپەیمانیەتیەکی نێوان هێزەکانی دەرەوەی 
دەسەاڵتی یەکێتی و پارتی دادەگرن بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو... وە ئەمە 
وەکو رێگاچارەیەک بۆ دەرچوون لە چەقبەستووی دۆخی سیاسی 
کوردستان و شکاندنی تەلیسمی دەسەاڵتی داسەپاوی یەکێتی و پارتی 

 دەخەنە روو.
ئەم حزبانە و راوێژکارەکانیان... وا نیشان دەدەن کە پێکێهێنانی 
هاوپەیمانیەتیەک بۆ وەاڵمدانەوەی بە دۆخی سیاسی کوردستان و بۆ 
رووبەرووبونەوەی پارتی و یەکێتی، پێداویستی قۆناغەکەیەو دەرمانی 

 دەردەکانە.
ئەو حزبانە، کە پێشتر زوربەیان لە دەسەاڵتدا بوون و بەرپرسن لە 

ساڵەی رابردووی  ٧٢دۆخی سیاسی کوردستان و ژیان و گوزەرانی 
خەڵکی کوردستان، دەیانەوێت بە دەستبردنیان بۆ پێکهێنانی بەرە یان 

ساڵەی  ٧٢هاوپەیمانیەتیەک هەم شانی خۆیان لە بەرپرسیارییەتی 
رابردوو خاڵی بکەنەوەو هەمیش وەکو کەمپەینێک بۆ هەڵبژاردنی 

 داهاتووی کوردستان بە سودی خۆیان بەدەستیەوە بگرن. 
پێکهێنانی هاوپەیمانیەتی وەکو دەروازیەک بۆ ئابدیتکردنەوەی توانایی و 
پێگەی جەماوەریی ئەو حزبانە، و وەکو رێگایەک بووە بە ناچارییەک. 
ئەم حزبانە لە هەڵبژاردنی ئەم دوایەی عێراقدا بە پلەی جیاجیا توشی 
شۆک هاتن... شۆک هەم بەو دەنگانەی بەدەستیان هێنابوو هەم بەو 
سیستەمە لە ساختەکردن کە لەهەڵبژاردنەکاندا، پەیرەو کرابوو. 
لەهەردوو حاڵەتەکەدا، چ نەهێنانی دەنگی پێشبینی... کراوی خۆیان و چ 
تێپەرینی ئەو هەموو ساختەکارییە بەژێر باڵ و چاوی چاودێرەکانیان، 

بووە پێوەری الوازی ئەم حزبانەو نیشاندانی رەوتی... 

 یژمارهوته 

٢بۆ الپەرە   

لەزۆریک لە شارە گەورەکانی ئێران، خۆپیشاندان و نارەزایەتی جەماوەری دەستێ پێکردۆتەوە، هۆکاری ئەو خۆپیشاندان 
و نارەزایەتیانە، دارمانی ئابوری و داتەپینی بری بەهای تمەنە لەگەڵ دراوەکانی تر و چوونەسەری نرخی کااڵکانە، بەاڵم 
ئەمە تەنها دیوێک و هۆکارێکی ئەو راسانە جەماوەرییەیە کە شەقامەکانی زۆرێک لەشارەگەورەکانی ئێرانیان وە لەرزە 
خستۆتەوە، هۆکاری بناغەیی تر نارەزایەتییە بەدەسەاڵتی سەرکوتگەرانەو دژی ئازادی جمهوری کۆنەپەرستی ئیسالمی و 
لە ناوەرۆکدا نارەزایەتی سیاسیە، بە سەرجەم دەسەاڵتی سیاسی سەرمایە لە ئیراندا. وە بزوتنەوەی نارەزایەتی 
نەپساوەیەی پێشتری خۆیەتی، کە لەکۆتایی ساڵی رابردوودا پێی نایە ئاستێکی تر لە پێشرەوی و خۆنواندن. بەپێی 
سەرچاوەکانی هەواڵ خۆپیشاندانەکان بەرینتر دەبنەوەو شیوازی تری وەکو مانگرتن و داخستنی دوکان و بازارەکانی 

بەدوای خۆیدا هێناوە، هەرچی 
دەسەاڵتی پارێزەری 
سەرمایەشە لە ئێران 
لەبەرامبەر بە خۆپیشاندانی 
رەوای خەڵکی ئێراندا، هێزە 
چەکدارو سەرکوتگەرەکانیان 
بۆ خامۆشکردنەوەی 
نارەزایەتیەکان و 
چاوترسێنکردنی رابەرانی ئەم 
بزوتنەوە نارەزایەتیە، دەست 
پارێزی ناکەن. یەکێک لە 
دروشمە سەرەکیەکانی 

نان، کار، “  خۆپێشاندانەکان
 “...ئازادییە

برسییەکانی ئێران خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیان 
 دەست پێکردەوە...

لە حەوتەمین ساڵیادی ماڵئاوایی ژنە 
 3شگێر لەیال عەلی دا... ل ڕکۆمۆنیستی شۆ

 

داوا دەكەین مەال بەختیار دوور مەحمود سەنگاوی بۆ مەال بەختیار: 
 3ل بكەوێتەوە لەنانەوەی ئاشووب و ئاژاوەگێڕی بۆ تێكدانی یەكێتی...
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 قوربانیانی ناموسپەرستی و توندوتیژی دژ بە ژنان... 
 پاشەکشەیەکی ئابروبەرانە.

ئەوەی کە جێی سەرنجە، و دەبێتە رێگریش لەوەی حزبەکانی ئۆپۆزیسێۆن 
بتوانن هاوپەیمانیەتیەک یان بەرەیەکی هاوبەشی پایەدار و بەنەخشە پێکبهێنن 
ئەوەیە، کە هەرکام... لەو... حزبانە کە نەیاری یەکێتی و پارتین، خۆیان 
دەرگیری ئەزمەن، و شکستیشیان لە هەڵبژاردندا بەشێکی پەیوەندی بەو 
ئەزمەیەوە هەیە کەلەناوخۆیاندا دەرگیری بوون، هەروەها هیچ کامیان خاوەنی 
پرۆژەو ئەجندایەکی دیاریکراو و رۆشنی سیاسی نین و لەوەش واوەتر ئەو 
بەڵێنانەی چەندین ساڵە بە الیەنگرانی خۆیان وجەماوەری دەدەن، بەشوێنێک 
نەگەیشتووە. نەپاکیجە سیاسیەکانیان، نە رێکەوتننامە دوو قۆڵی و سێ 
قۆڵیەکانیان، نەیتوانی بەرگەی روداوەکانی دەرەوەی حزبەکانیان، بگرێت. 
ئەزمەی سیاسی بزوتنەوەکە بەگشتی گەورەترە لە ئەزمەی تاک بەتاکی ئەو 
حزبانە. بزوتنەوەی سیاسی کورد لە ئێستادا بەگشتی دەرگیری ئەزمەیەکی 

ئۆکتۆبەری ساڵی رابردوودا، ئەو  ٦١قوڵی هەمەالیەنەیە، بەتایبەتی بەدوای 
ئەزمەیە چ لەسەر ئاستی ناوچەیی و عیراق و چ لەسەر ئاستی ناوخۆی 
کوردستاندا بەشوێنێك گەیشتووە، کە زوربەی تەالری ریکخراوەیی 

 ناوخۆیشیانی بەرەو لێکترازن، داڕوخان و گەنیوو بوون بردووە. 
جیا لە ئەزمەی بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد بەگشتی و ئەزمەی حزبەکانی 
بە تەنها، کێشەیەکی سەرەکی کە حزبە ئۆپۆزیسیۆنەکان هەیانە، ئەوەیە کە 
هەمیشە پێداگری لەسەر درۆیەکی ئاشکرا دەکەنەوەو دەیانەوێ وەکو 
راستیەک و واقعیەتێک نیشانی بدەن، ئەو درۆیەش ئەوەیە کە الیان وایە 
دەتوانن لەرێگای هەڵبژاردنەکانەوە، پارتی و یەکێتی لەدەسەاڵت بخەن و 
خۆیان بچنە جێگایان. نایانەوێ راستیە ئەزموونکراوەکانی دەسەاڵتی 
میلیشیایی ببینن و تایبەتمەندییەکانی ئەم جۆرە لەدەسەاڵت بناسن... بروا 
بوون و مایەدانان بۆ پێکهێنانی هاوپەیمانیەتیەک یان بەرەیەکی هاوبەش بۆ 
هەڵبژاردن کە لەژێر سایەی دەسەاڵتی زۆری چەک و داهات و نۆکەر سفاتی 
بۆ واڵتانی ناوچەکە، بیەوێت هێز لەدەستی حزبەکانی دەسەاڵت دەربهێنێ، لە 

 وەهمیش واوەترە...
یەکێتی و پارتی بە هەڵبژاردن و لەکایەیەکی دیموکراسیدا، دەسەاڵتیان پاوان 
نەکردووە، تا بە هەڵبژاردن و لە رێگای کورسیەکانی پەرلەمانەوە، دەسەاڵتیان 
لێ بسەندرێتەوە. پارتی و یەکێتی بە زۆری چەک و داهات و لەرێگای 
خۆبەستنەوە بە سیاسەتی زلهێزەکان و خۆشخزمەتی و سفەت نۆکەری بۆ 
واڵتانی ناوچەکە، پێگەی خۆیان و دەسەاڵتیان قۆرغ کردووە و ئەوەشی کە 

 هێشتونیەتەوە، هەر ئەوانەن.
یەکێک لەرێگرییە سەرەکیەکانی بەردەم هەڵبژاردن و کایەی دیموکراسی 
بەمانا هەرە بۆرژوازییەکەی، دەسەاڵتی حزبی چەکدارە، بۆیە پێشمەرجی هەر 
هەڵبژاردن و کایەیەکی دیموکراسی لە جغرافیای بەرەسمی نەناسراوی واڵتی 
لەهەر گۆشەیەکی دنیادا، تێکۆشان و خەباتە بۆ کۆتاییهێنان بەدەسەاڵتی 
میلیشیایی کەلەرێگای هەڵبژاردنەوە مەیسەر نابێت و پێویستی بە شۆرش و 

 راپەرینی ریکخراوی جەماوەری لەخوارەوە هەیە...
البردنی پارتی و یەکیتی لەدەسەاڵت، بەمانای البردنی دەسەاڵتی یاسایی و 
گوێزانەوەی دەسەاڵتی بەفەرمی ناسراوی حکومەتی نییە، لەدەستی چەند 
حزبێک بۆ حزبەکانی تر کە هەڵبژاردنیان بردۆتەوە، بەڵکو بەمانای دەستگرتن 
بەسەر سامان و دەسەاڵتی حزب و بنەماڵەدایە... ئەوەش بەخۆشی و ئاشتی 

 رێگەی پێنادرێت.
هەوڵدان بۆ هاوپەیمانیەتی و پێکهێنانی بەرەی هاوبەش، هەوڵێکی 
شکستخواردووە، تەنانەت ئەگەر سەریش بگرێت و لەسەر چەند دۆسیەیەکی 
هاوبەشیش پێک بێت، تەمەنی زۆر کورت و دەستکەوتیشی لە دنیای واقعیدا 

 سفر دەبێت.
لە ئێستادا گەورەترین کێشەی کۆمەڵگەی کوردستان، بێ بەدیلییە... هیچ 
ئەڵتەرناتیڤێکی جیاواز لەباری رێکخراوەیی و سیاسییەوە، نەک هەر لەناو 
خانەوادەی بۆژوازی کورددا نییە، بەڵکو لەسەر ئاستی کوردستاندا بەکردەوە 
بوونی نییە... کۆمەڵگەی کوردستان پاوانی سیاسەت و نەخشەی چەند 
حزبێکی سیاسی ئەزمەگرتووی بۆرژوازییە بە دەسەاڵتدارو ئۆپۆزیسێۆنەوە... 
حزبی توانادار و جێمتمانەی چەپ و کۆمۆنیست، پیشکەوتنخوازو عەلمانی، 
بۆشایەکی یەکجار گەورەو هۆکارێکی سەرەکی درێژەکیشانی ئەو دۆخە 
سیاسە نەخوازراوە و دوبارە خۆبەرهەم هێنانەوەی حزبە ئەزمە گرتوەکان 

 یان هەڵتۆقینی حزب و رەوتی سیاسی تری بۆرژوازی قەومی و دینییە.   
 

 درێژەیوتەیژمارە...

 

ژنیکی  ٧١/١/٧/٦٢*    
ساڵ  ٧١تەمەن 

بەناوی"ک،ح، م" 
لەرێگای پەتەوە خۆی 
هەڵواسیوەو کۆتایی بە 
ژیانی خۆی هێناوە.... 
ئەو ژنە خۆی پەنای 
بردووە بۆ شەلتەری 
پارێزگاری لەژنان، 
بەاڵم بەهۆی نەبووی 
هیچ هیوایەک بە ژیانی 
داهاتوو، لەناو 
شەڵتەرەکەدا دەستی 
 بردووە بۆ خۆکوشتن... 

لەگوندی قەمچوغەی سەر بەشارۆچکەی  ٦٢/١/٧/٦٢جگەرگۆشەیە لەبەرواری  ١ساڵی دایکی  ٦١* ژنێکی تەمەن 
دوکان، لە ڕێگای دەمانچەوە کۆتایی بەژیانی هێناوە... هۆکاری ئەم تاوانە وەکو دەوترێت ویستویەتی لە 
هاوسەرەکی جیابێتەوە ژیانێکی تر بۆخۆی دابین بکات.. دیارە باسی ئەوەش لە ئارادایە کە گوایە لەکاتی 

 پاککردنەوەی دەمانچەدا لەالیەن باوکیەوە فیشەک لەدەستی دەرچووەو ئەو ژنەی کردۆتە قوربانی!
ساڵ لەرێگای چەکی کاڵشینکۆفەوە کۆتایی  ٦٣* ئەم مانگە لە یەکێک لە گوندەکانی گەرمیان ژنێکی تر تەمەن 

 بەژیانی خۆی هێناوە... دەوترێت هاوسەری ژنەکە بە فەرمانی دادوەر دەستگیر کراوە...

ساڵ بەتاپر کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە،  ٦١لەشارۆچکەی دەربەندیخان کچێکی تەمەن  ٧١/١/٧/٦٢*   بەرواری 
 دەوترێت ئەو کچە هەر بەتەنها لەماڵ بووە کاتێک خۆی کوشتووە...

لە گوندی دوگرتکانی سەر بە قەزای چوارقورنە “ ا، س، م“ ساڵ بەناوی ٦١مانگ تەرمی کچێکی  ٧٢* بەرواری 
 لەناو بیرێکدا دەدۆزرێتەوە، پێشتر ئەو کچە خۆی هەڵداوەتە ناو بیرەکەوەو بەو هۆیەوە گیانی لەدەستداوە..

ئەو ئامارانە لە کوشتاری ژنان، ئەو راستیە تەڵخ و تاڵە بەیان دەکات، کە ژنان هێشتا قوربانیانی پلەیەکی دەستی 
توندوتیژی و شەرەفپارێزی و نابەرابەرین... بەجۆرێک کە تەنانەت خانەی داڵدەدانی ژنانیش، توانای گێرانەوەی 

 ئومێد بۆ ژنانی پێی نییە...

شایەدحاڵێک:جەعفەرئیمینکیجێگریسەرۆکی
“ پەرلەمان!!وئەندامیمەکتەبیسیاسیپارتیبکوژی

 یە...“ هێرشمەرعی
 

بەرڤان عومەر: هیچ کاتێک ئەو ڕۆژەم لەبیرناچێتەوە کە جەعفەر 
 ئیمینکی لەبەرچاوی من هێرش مەرعی کوشت 

 
هیچ کاتێک ئەو ڕۆژەم لەبیرناچێتەوە کە جەعفەر ئیمینکی لەبەرچاوی من هێرش مەرعی کوشت، پێشش ئەوکشات مشن 
)جەعفەر ئیمینکی(م نەبینی بوو نە دەشمشنشاسشی، کشاتشێشکشیشش هشێشرششی مەرعشی گشولشلە بشارانشکشرد، پشۆلشیشسشێشک لەالی 
بەرێوەبەرایەتیی هاتوچۆ بەڕاکردن هات و گوتی بۆچی واتکرد؟ تۆ کێی؟ بکشوژەکە گشوتشی مشن جەعشفەر ئشیشمشیشنشکشیش  

 . ئەوەی ناڕازیشە با بێتە الی من لە لق
لەوکاتەی هێرشی گوللە بارانکرد باوکی لەتاوا کەوتە سشەر 

ەری هێرشی خسشتە س و ژنێکی بەتەمەنیشان لەگەڵدابووزەوی 
، بەردەوام ئەو دیمەنە لە فکر و خەیشاڵش  سەر ڕانەکانی خشۆی
. بشۆ زانشیشن هشێشرش نەعشلەیەکشی چشاوانش دایە و دێشتەوە بەر

تشری   ، تاکێکی لەدەسشت و تشاکەکەیی لە پێدابوو Mحەرف 
کشیشش هشیشچ ئشافشرەتشێشکشی لەگەڵشدا لەبەردابوو و جەعفەر ئیمیشن

، کاتێک جەعفەر سشواری ئشۆتشۆمشبشیشلەکەی بشۆەوە بشۆ نەبوو
مەتشر لە تشرافشیشکشی  052تاکو  022ئەوەی ڕابکات نزیکەی 

، ئەگەر مشن بە پشیشاسشە بشوومزگەوتی مەال مسشتەفشا دوور 
، کەچی لەتشرسشا وەک بام پێش ئەو دەگەیشتمە ترافیکەکەچوو

، ۆمششبششیششلەکەی لەشششەقششامەکەدا لششێششدەخششوریخششێششرایششی مششار ئششۆت
اوەتشیشیە لەجەعشفەر لەوکاتەوە زانیش  هەرچشی غشیشرەت و پشی

، من لەدنیا و لە قیامەت ششایەتش  لەسشەر ئەو ئیمینکی دانیشیە
 ڕووداوە... 

کە بەزمانی کرمانجی “ بەرڤان عومەرە“ * تێبینی: شایەد حاڵەکە کەئەم روداوەی گێراوەتەوە ناوی
 وەریگێراوەتە سەر شێوەزاری سۆرانی...“ ئازاد مەال نەبێ“ نووسیویەتی و
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داوا دەكەین مەال مەحمود سەنگاوی بۆ مەال بەختیار: 
بەختیار دوور بكەوێتەوە لەنانەوەی ئاشووب و 

 ئاژاوەگێڕی بۆ تێكدانی یەكێتی...
لەچوارچێوەی قوڵبونەوەی نااکاۆکای و تەناگایەکاانای نااو یەکاێاتای و کاادرە 
بااڵکانیدا، مەحمود سەنگاوی ئەنادامای مەکاتەبای سایااسای یەکاێاتای وەکاو 
بەرپرسی کۆمەڵەی پاێاەامەردە دناریا،ەکااب، لە بەرامابەر بەەەایا،ای ەەاڵ  
لەالیەب مەال بەەتیاری بەرپرسی کاردێاری مەکاتەبای سایااسای، بە ژماارەیە  
پێەمەردەی دنریان رادەیاانادناێاوای باەوکارد تەوە... ئەمەی ەاوارەوە دەقای 

  رادەیاندنەکەی سەنگاوییە...

لە حەوتەمین ساڵیادی ماڵئاوایی ژنە 
 کۆمۆنیستی شۆرشگێر لەیال عەلی دا
 بەرزوبەریزبێت یادی ەەباتوارانە 

حەوت ساڵ  ٧٣/١/٧/٦٢
بەسەر ژیانئاوایی ژنە 
تیکۆشەری کۆمۆنیست و 
شۆرشگێر لەیال عەلی" مونا 
محەمەد" تێدەپەرێت... لەیال 
عەلی لەپاڵ ژمارەیەک هاوڕێ 
و لەوانەش براکانیدا، هەر 
زوو زوڵ  و ستەم و 
نابەرابەری چینایەتی، دەبنە 
جێگای نەفرەتی قوڵی ئەو... 
بۆیە هەر لەگەڵ چرۆکانی 
تەمەنی الوێتیدا، هیواو 
ئاواتەکانی بۆ رزگاری بە 
کۆمۆنیزمەوە گرێدەدات و 
دەبێتە خەباتکارێکی رزگاری 
چینی کرێکار و بێبەشان. لەیال 
عەلی زوو تێکەڵی کارو 
چاالکی سیاسی دەبێت و 
چاوی ئومید دەبڕیتە رزگاری 
و بۆ ئەو مەبەستەش خولیای کاری رێکخراوەیی دەبێت. لەگەڵ پێکهاتنی حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراقدا، دەبێتە ئەندام وکادری ئەو حزبە، بەاڵم لەیال 
کاتەکانی خەباتی بەجیا لەکاری حزبی، تەرخانی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنانیش 
دەکات و لەو مەیدانەشدا دەست دەکات بە خەباتێکی ماندو و نەناسانە و لەو 
راستایەشدا چ لە تورکیا سەردەمی پەناهەندیی و بووە پشت و پەنای ژنان و 
پاشانیش لە ئوسترالیا کۆمەڵەی ژنانی عێراقی پێکهێنا و خەمەکانی ژنانیشی کردە 

 توێشوی خەباتێکی بەردەوام.
لەگەڵ روخانی رژێمی فاشیستی بەعسدا، لەیال مەیدانی سەرەکی خەباتی 
دەگوازێتەوە بۆ عێراق و خەریکی کاروباری سیاسی و کۆمۆنیستی دەبێت، رۆڵ و 
ماندونەناسی و بەرچاو رۆشنی ئەو لە خەباتیدا، ئەو دەکات بە رابەرێکی 
خۆشەویست و ناسراوی جەماوەری و لە حزبیشدا دەبێتە ئەندامی سەکردایەتی و 
رابەری ئەو حزبە. لەیال کاتێک دەگەرێتەوە عێراق، بەغداو زۆرێک لەشارەکانی تر 
بەهۆی جەنگەوە کاول و وێران بوون... گرانی و بێکاری، برسێتی و نەبوونی 
سەرەتایترین پێداویستیەکانی ژیان، مۆتەکەیەکە لەسەر ژیانی کرێکاران و بێبەشانی 
عێراق، وە هەرچی بنەماو سیمای شاری هەیە بەسەریەکدا روخاون... کاری 
تیرۆریستی و تەقاندنەوە، رۆژانەیە و  مەرگ بەسەر سەری خەڵکیەوەیە... ئەوەی 
بۆی بکرێت هەوڵی خۆ دەربازکردن دەدات. بەڵی و لەو دەمەدا لەیال دەگەڕێتەوە بۆ 
عێراق و خەریکی رێکخستنی خەڵکی کرێکارو زەحمەتیکش دەبێت و کۆمەک و 
هاوکاری بەسەر خەڵکی نەدارو بێبەشدا دابەش دەکات... نارەزایەتییە 
جەماوەرییەکان ساز دەکات و رابەری دەکات. لەیال لەو دۆخەدا دەبێتە هیوای 
بەشێکی زۆر لە خەڵکی برسی و بێدەرەتان، دەبێتە پشت و پەنایان و ئەوەی 
لەدەستی بێت بۆ ئەو خەڵکە دریغی ناکات و لە ریگای رێکخراوە ئینسان 
دۆستەکانی دنیاوە کۆمەک و هاوکاری کۆدەکاتەوە و بە شێوەیەکی ئینسانیانەو 
بەرابەر و بەسەریاندا دابەشییان دەکات، خۆ بەخشانە ئەو ئەرکە دەگرێتە ئەستۆی. 
ئەو رۆڵە کە لەیال دەیگێرێت، لەیال دەکاتە سیمایەکی خۆشەویست و ناسراو، و 

 بەکردەوە دەبێتە ژنە قارەمانە ماندونەناسەکە. 
زۆر بەداخەوە توشبوونی لەیال بە نەخۆشی، وا دەکات توانایی و بەردەوامی لەو 
خەبات و تیکۆشانەدا، بەرەو کزی بچیت و بەدوای چارەسەردا بگەرێت... لەیال 
کەخۆی رێگاچارەو هەتوان بوو، بۆ برینە قوڵەکانی جەماوەری بێبەش... ئەو جارە 
ئەو دەبێ بەدوای هەتوانی خۆیدا بگەرێت.. زۆر بەداخەوە دوای ملمالنێیەکی 

/دا، بۆ ٧٣/٢سەخت لەگەڵ نەخۆشەیەکەیدا، پیش حەوت ساڵ لەوەو بەرو لە رۆژی 
هەمیشە چاوەکانی لێک ناو هیواو ئومیدەکانی بۆ ئینسانە کۆمۆنیستە ئومێدەوار و 

 تیکۆشەرەکانی دوای خۆی جێهێشت...
 بەرزو بەرێز بێت یادی خەباتکارانەی هاوڕێ لەیال...

    

 

 بۆپێشەوە
 

دەنگی سازش هەڵنەگرو سەکۆی راستبێژی و مەیدانێکی گرنگی ئێوە کرێکاران و 
زەحمەتکێشانە، لە پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر جێگاو گۆشەیەکی ئەم دنیایەن 

لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا...ئەدرەس ئیمێڵ و پێگەی بۆ پێشەوە.. 
bopeshawa@gmail.com  

 www.bopehsawa.netماڵپەری بۆپێشەوە  
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ئەوەی کە ترەمپ دەیکات لەبەرامبەر 
کۆچبەران و جیاکردنەوەی مندااڵن 
لەباوک و دایکیان ڕێک هەمان 
ڕەفتاری ئیدارەی ئەمەریکایە کە 
لەشەڕی ڤێتنامدا کردیان لەبەرامبەر 

 ژنان و مندااڵنی ڤێتنامیدا.
ئەو کات پرسیارەکان بەم شێوەیە 

 دەکران: 
 

 پرسیار: "هەروەها منداڵیش؟"
 وەاڵم : "هەروەها منداڵیش"

 
دا  ٧/٦٢بەاڵم ئێستا لە ساڵی 

پرسیارەکە بەم شێوەیە دەکرێت و 
ڕووبەرووی سەرۆک ترەمپ 

: "بۆچی ئێمە مندااڵنی دەکرێتەوە
  پەنابەران دەخەنە قەفەزەوە؟"

 
ئەو چوار وشەیەی سەرەوە کە 
وەختی خۆی وەک پرسیار و وەاڵم  

باڵو کرانەوە لەالیەن  ٦٣١٣لە ساڵی 
دەزگای هەواڵی)سی بی ئێس( وە.. 
کە کاریگەریەکی زۆر قوڵیان دانا 
لەسەر ڕای گشتی ئەمەریکاو 
ئیدارەی سەرۆکایەتی نیکسۆن و 
هەروەها لەسەر شەڕی ئەمەریکا لە 

 ڤێتنامدا.
ساڵ دیسان لەناو  ١٣ئێستاو دوای 

کۆشکی سپیدا پرسیارگەلێک هاتنە 
ئاراوە لەسەر چارەنووسی منداڵ و 
کۆرپەڵەی ساوای کۆچبەران. 
ئەمجارەیان پرسیارەکان 
لەسەرچارەنوسی هەزاران لە 
مندااڵنی خێزانە کۆچبەرەکانە کە 
ڕوودەکەنە ئەمەریکا. هەندێک لەو 
مندااڵنە لە تەمەنی کۆرپەڵەییدان و 
هەندێکیشیان هەر چەند مانگێک 
تەمەنیانە. ئەومندااڵنە لە دایک و 
باوکیان جیا دەکرێنەوەو بەفەرمانی 
سەرۆک ترەمپ سەرۆکی ئێستای 
ئەمەریکا  دەخرێنە قەفەسێکەوە کە 

 وەک و زیندان وایە بۆ ئەو مندااڵنە.
مایک وەاڵس، کە ڕۆژنامەنوسێکی 
ئەوکات و ئاگاداری ئەو جەنگە بووە 
لە ڤێتنامدا، لە چاوپێکەوتنێکیدا  نیو 
سەدە پێش ئیستا لەگەڵ 
جەنگاوەرێکی گەنجدا کە بەشداری 
ئەو شەڕەی کردووە لە ڤێتنامدابە 

پرسیاری لێدەکات  ) پۆڵ میدڵۆ(ناوی
وەاڵمی  " هەروەها منداڵیش؟"دەڵێت

سەربازە گەنجە ئەمەریکیەکەش  
"هەروەها منداڵیش". پۆڵ ئەوەیە: 

لەناو هێزێکی تایبەتی  میدڵۆ
-٦١ئەمەریکیدا چەکداربوەو لە 

دا هێرش دەکەنە سەر ٦٣١٢ -ئازاری

 مای الیگوندێکی ڤێتنامی بە ناوی 
 وە داگیری دەکەن.

هەر کە هێزەکەی ئەمەریکا گوندی 
ڤێتنامیای داگیرکرد  مای الی

دەستیان کرد بە کوشتنی خەڵکە 
بێدیفاعەکەی و لە ماوەی تەنها 

کەسی  //٠ڕۆژێکدا بە ژمارە 
مەدەنیان کوشت. پۆڵ میدڵۆ  دیمەنی 
ئەو قەتڵ و عامەی گوندی مای الی 

بۆ ڕۆژنامە نووس مایک 
خەڵکەکە لێمان دەگێڕێتەوەو دەڵێت" 

دەپاڕانەوەو دەیان گوت " نا، نا" وە 
دایکەکان  دەبینی کە باوەشیان بە 
منداڵ و کۆرپەکانیان دادەکرد تا بەر 
ڕێژنەی گولەی ئێمە نەکەون و 
هەروەها دەستیان بەرز دەکردەوە تا 
گوللەکان بەر دەستیان بکەوێت و 

 نەهێڵن بەر منداڵەکانیان بکەوێت"
سیمۆر هێرش، کە ڕۆژنامەنووسێکی 
سەربەخۆیە، پۆڵ میدڵۆ رازی دەکات 
کە بێت بۆ دەزگای سی بی ئێس و 
لەوێ دەربارەی ئەو قەتڵوعامەی 
گوندی مایالی چاوپێکەوتنی لەگەڵ 
بکرێت. ئەوەی کە سیمۆر هێرشی 
نیگەران کردووە ئەوەیە کە لە 
کتێبەکەیدا بە ناوی) قسە کردن 
لەسەر دێموکراسی(دا بە تەواوی 
ڕوماڵی ئەو کارەساتەی نەکردووە. 
پۆڵ بە وردی دیمەنەکە نیشاندەداو 

کە هێرشمان کردە سەر دەڵێ" 
گوندەکە لەباتی ئەوەی توشی دوژمن 
ببین توشی خەڵکی بێچەک، ژن، 
منداڵ و پیرو پەک کەوتە بووین. وە 
ئێمەش هیچ نەسڵەمینەوەو بێ 
بەزەییانە دەستمان کرد بە قەتڵ و 
عامی ئەو خەڵکەی لەوێ مابوون. 
خەڵکەکەکەمان دەخستە چاڵەکان و 
دەمان کوشتن. تەعدای جنسیمان لە 
ژنەکان دەکرد و دوایش دەمان 
کوشتن. منداڵ و کۆرپەکانمان 
فڕێدەدان و دەمان کردن بە 

". سیمۆن هێرش سەرەنێزەکانمانەوە
دەڵێت ئەوەی کە پۆڵ میدڵۆ بۆ سی 
بی ئێسی گێڕاوەتەوە من لە ناو 
کتێبەکەمدا ئاماژەم پێنەداوە چونکە 

بەڕاست هەر زۆر دیمەنێکی 
نامڕۆڤانەو سەرتاپای وەحشی 
گەریە. ئەوەش زیاتر منی نیگەران 

 کردووە.
مایک وەاڵس پێنج جار لە پۆڵ میدڵۆ 
دوبارەی دەکاتەوەو پێی دەڵێ: 
هەروەها کۆرپەڵەو منداڵیش؟ پۆڵ 

هەروەها کۆرپەڵەو "لەوەاڵمدا دەڵێت 
 منداڵێش!"

سیمۆر هێرش چەندین جار ویستی 
لە ڕێگەی هەندێک میدیای ئەمەریکی 
بەناوبانگ ئەو چیرۆکە باڵوبکاتەوە، 
بەاڵم هەمووجاران بە نەخێر 
وەاڵمیان دەدایەوە. بەاڵم ئاخیرەن 
هەر باڵویکردەوە لە ڕێگەی 
دەزگایەکی بچوکی هەواڵی دژی شەڕ 

داو خەاڵتی  /٦٣٢لە ساڵی 
(یشی لەسەر )پولیتزەریبەنێوبانگی 

 وەرگرت.
سیمۆر هێرش وای دەبینێ کە  

ئەمەی ئێستا ترەمپ دەیکات لە 
بەرامبەر مندااڵنی خێزانە 
کۆچبەرەکاندا هاوتەریبە لەگەڵ ئەو 
ڕەفتارەی ئەمەریکا کردی لەبەرامبەر 

ڤێتنامدا. وە  مای الیخەڵکی گوندی 
لە هەمان کاتیشدا کە دەزگاکانی 
ڕاگەیاندن ئەم ڕەفتارەی ترەمپ 
لەبەرامبەر کۆچبەرندا ڕۆماڵدەکەن 
ئەوەش  زۆر گرنگەو دەبێتە خاڵێکی 

 وەرچەرخان.
ئەمڕۆش لێرەدا لە ناو جەرگەی 
ئەمەریکاداو النکی دێموکراسیدا، 
دیارە بەقسەی خۆیان، لە میدیاکانەوە 
بە تایبەتی دەزگای )پڕۆ پەبلیکان( 
وێنەی ئەو منااڵنە دەبینین کە هێشتا 
گاکۆڵکێ دەکەن و لە تەنیشتی باوک 
و دایکی پەل بەستراویاندا دەگرین و 
گوێمان لێیە کە هاوار دەکەن و 

" دایە، باوە.!" . یەکسەر هەر لە دەڵێن
پاڵی ئەو مندااڵنەشەوە پاسەوانەکانی 
ئەمەریکا دەبینین و گوێمان لێیە کە 
السایی ئەو مندااڵنە دەکەنەوەو بە 
زمانی ئیسپانی پێیان دەڵێن" ئێ ئێ 
باشە ئەوەتە هەر لێرە ئامێری 
مۆسیقاو ئۆڕکەستڕامان هەیە، تەنها 

لە کەسێکی کەمە کە لێیان بداو 
 بەکاریان بێنێ" 

خەڵی فەڕمی و  دەزگای 
ڕاگەیاندنەکان بە ڕەوەو پۆل خۆیان 
گەیاندە سنورەکانی نێوان ئەمەریکاو 
مەکسیک. داوای ئەوە دەکەن کە 
بتوانرێت سەردانی ئەو شوێنانە بکەن 
کە کۆچبەرەکانی تێدا ڕاگیراون. لەو 
بارەوە پرسیار ئاراستەی بەرپرسانی 
بااڵی ئەمەریکا کرا. بۆ نموونە لە 
پرێس کۆنفرانسێکدا ئەو پرسیارە 
ئاراستەی کریستین نیڵسن کرا کە 
سکرتێری بەشی ئاساییشی ناوخۆیە 
لەناو کۆشکی سپیدا. پرسیاری لێکرا 
کە بۆچی ئێوە تەنها وێنەی منداڵی 
کوڕتان لە ناو قەفەسەکاندا 
باڵوکردۆتەوە کە تەمەنیان 

ساڵەوەن؟ ئەی بۆچی  /٦لەسەرووی 
لێرەدا منداڵی کچ و کۆرپەڵەکان 
نابینرێن؟ یا ئەوانەی کە هێشتا 
گاکۆڵکێ دەکەن؟ ئەی منداڵە کچەکان 
لە کوێن؟ ئەو پرسیارانە 
بەبەردەوامی و بێ ڕاوەستان 
ئاراستەی ئەو بەرپرسە بااڵیەی 
ئەمەریکا دەکران لەو پرێس 
کۆنفرانسەیدا. ئەوەی جێگەی تێڕامان 
و ترسی زیاتری درووست کردووە 
ئەوەیە کە ناڕوونی بە وەاڵمەکانی 
ئەو بەرپرسەوە دیارە دەربارەی 

 شوێنی ئەو مندااڵنە.
جێف سێشنس، داواکاری گشتی، 

دا ڕایگەیاند کە ٧/٦٢نیسانی  -١لە
ترەمپ ئێستا سیاسەتێکی سفر 
لێبوردەیی پیادە دەکات لە بەرامبەر 
ئەو کۆچبەرە نایاساییانەی کە دێنە 
ناو ئەمەریکاوە بە ڕێگەی نایاسایی و 
مەبەستی سەرەکیشیان بەدیهێنانی 
مافی پەنابەریەتیە لە ئەمەریکادا. بە 
تایبەتی لەبەرامبەر ئەو کۆچبەرە 
نایاساییانەی کە لە سنووری بەشی 
خوارووی ئەمەریکاوە دێنە ناوەوە. 
هەروەها لەو بارەوە بەرپرس و 
شوێنە بەرپرسەکان لە جێبەجێکردنی 
ئەو سیاسەتەی ترەمپدا دەستیان 
ئاوەاڵ کراوەو فەرمانیان پێکراوە کە 
لە نێو خێزانە کۆچبەرە نایاساییەکاندا 
مندااڵن لە باوک و دایک و گەورەکان 
جیا بکرێنەوە. ئەوەی جێگەی 
سەرنجە ئەوەیە کە تاکو ئێستا بە 

 //٧٦پێی هەندێک ئاماری فەرمی 
منداڵ جیا کراوەتەوە. هەندێک 
سەرچاوەش پێی وایە ژمارەکە خۆی 

منداڵ  کە لە  //٦٢دەدا لە 
ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردووەوە ئەو 
سیاسەتەی ترەمپ دەستی بە 

 پیادەکردن کردووە.  
ژمارەیەکی بەرچاوی چاالکوانانی 
مافەکانی مڕۆف لەو بارەوە دەستیان 
داوەتە ناڕەزایەتی دەربڕین. لەو 
بارەوە بزوتنەوەی سنۆ بۆڵد و 
ئەندامانی کۆنگرێسی ئەمەریکا داوای 
بینینی منداڵەکانیان کردووە. هەروەها 
پارێزگارەکانی سەربە هەردووک 
حیزبی دێموکڕات و حیزبی 
کۆماریەکان فەرمانێکیان ئاراستەی 
هێزەکانی پاراستنی نیشتیمانی 
ئەمەریکا کردووە کە هاوکاری 
هێزەکانی ئاساییشی وەاڵت نەکەن لە 
جێبەجێکردنی سیاسەتەکانی ترەمپ 
بۆ جیاکردنەوەی مندااڵنی کۆچبەری 

 نایاسایی لەکەس و کاریان.
لەو بەدەنگەوەهاتنەشدا هێزەکانی 
هەوایی ڕەزامەنیان دەربڕی و ڕازی 
نەبوون ئەو مندااڵنە بگوێزنەوە کە لە 
باوک و دایکیان جیاکراونەتەوە. بۆیە 
تڕەمپ ناچار بوو کە پاشگەز 
بێتەوەو فەرمانێکی تری دەرکرد کە 
دەڵێت مندااڵن لە خێزانەکانیان جیا 

 ناکرێنەوە لەمەودوا.
بەاڵم ئەوەی کە جێگەی نیگەرانییە 
ئەوەیە کە ئەو فەرمانەی دوایی 
تڕەمپ هیچ چارەسەری کێشەی ئەو 
مندااڵنە ناکات کە پێشتر 
جیاکراونەتەوەو الی دایک و باوکیان 
نەماون.  هەروەها هیچ فەرمانێک و 
میکانیزمێک نییە لە ئارادا تا بتوانرێت 
ئەو مندااڵنەی کە ئێستا بە تەنیان 
بگەڕینەوە الی کەسوکاریان. هەندێک 
لەوانە دیپۆرتیش کراونەتەوە. و 
منداڵەکانیشیان هێشتا لە ناو 
قەفەزەکانیان دان. و لەناو ئەو خێمەو 
چادرانەدا ژیان بەسەر دەبەن کە 

 ٦٢بۆیان ئامادە کراون لە نزیکەی 
 ویالیەتی ئەمەریکادا...

ساڵ لەمەوبەر چوار وشە خیتابی /٠
شەڕی ئەمەریکا و ڤێتنامی گۆڕی. 

" هەروەها پرسیارەکانی وەک: 
 وە وەاڵمەکانی وەکمنداڵیش؟" 

بوونە هەوێنی "هەروەها منداڵیش" 
 .گۆڕینی ئەو خیتابی شەڕە

و لە  ٧/٦٢بەاڵم ئەم ساڵی 
سەردەمی تڕەمپ دا چوار وشەی تر 

دایە، دایە. باوە، باوە" بیستران وەک " 
کە بە تەواوی ڕووی ڕەق و دژە 
مڕۆڤانەی تڕەمپی دەرخست و 
پیشانی دنیای دا. ئەمەش خیتابی 
دێبەیتی بابەتی کۆچ و کۆچبەرانی 

 گۆڕی. 
: ئێمی گودمان  میوانی تێبینی یەکەم

بەرنامەی هەواڵیی 
01بۆ الپەرە   

ترەمپ)سەرۆکی ئەمەریکا(ی ئێستا هەمان ڕەفتار دوبارە دەکاتەوە کە هێزی چەکداری تایبەتی 
 ساڵ لێرەوە پێش کردی لە شەڕی ڤێتنام دا لەبەرامبەر مندااڵنی ڤێتنامیدا! ٠٥ئەمەریکای

Amy Goodman 
Denis Moynihan 
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ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی ئێران 
بەهۆی شکستە سیاسییەکانى 
ئیسالمییەکان وشکستى پالتفۆرم و 
پالن و بەرنامەکانى ئەم سیستەم 
بۆگەنەوە دوبارە دەستیپێکردۆتەوە. 
بارى ئابوورى و ئیدارى و کارگێڕى 
و سیاسى و کۆمەاڵیەتی کە 
لەناوخۆیی ئێراندا لەالیەن 
ئاخوندییەوە دەستی بەسەرداگیراوە. 
و بە زەبرى هێزى میلیشا و سوپایی 
تیرۆریستى پاسداران و هێزە 
ملهورو سەرکوتگەرەکانى پۆلیس و 
ئیتاڵعات وچەقوکێش و مافیاکانى 
ترى ئیسالمیی وداسەپاندنى 
بیروباوەڕى کۆنەپەرست و دژە 
مرۆڤایەتى بۆماوەى چل ساڵە بەزۆر 
خۆیان بەسەر کۆمەڵگای ئێران و 
ڕۆژهەاڵتى کوردستاندا کردووە بە 
ملۆزم، هەرچى سەروەت و سامان 
ژێر زەوى و سەرزەوى و پول 
وتمەن هەیە لە ڕێگەى بەرپرسە 
گەندەڵکار و دز و مافیاکانى مەالى 
ئیسالمیییەوە بەتااڵن دەبرێت 
بۆخۆیان. لە واڵتان کۆشک وفێال و 
باڵەخانە و میوانخانە و ئەپارتمانى 
گرانبەهاى پێ دەکڕن یاخود ئەم 
سەروەت و سامان پول وپارەى 
گشتى خەڵک کە بە دزى و تااڵنى 
دەستیان کەوتووە بەگەروویی 
ڕێکخراوە و حیزب وگرووپەکانى 
هاوشێوەى خۆیان لە توندڕەوى 
وتیرۆریستیدا تەخشان وپەخشانى 
دەکەن. بەهۆى هاوکارى و یارمەتى 
ئەم ڕژێمە ئیسالمییە 
کۆنەپەرستەوەیە کە بۆ ماوەى چل 
ساڵە بەبەردەوامى هاوکارى و 
پشتیوانى حیزب و ڕێکخراوە 
توندڕەو تیرۆریستییە ئیسالمییەکان 
دەکات، لە چەندین واڵتى وەک 
سوریاو عێراق و یەمەن و فەلەستین 
ولوبنان و ...هیتد. شەڕو ئاوارەیی و 
کۆمەڵکوژى درێژەى هەیە. بەهۆى 
بەردەوام بوونى دزى و گەندەڵى 
بەرپرسەکانەوە کۆمەڵگەى ئێران و 
کوردستان پەلکێشى چەندین کێشە و 
قەیرانى جۆراوجۆرى وەکو بێکارى 
و هەژارى و نەبوونى و 
بەرزبوونەوەى نرخى کااڵ وشمەک 
و پێداویستییەکانى ڕۆژانەى خەڵکى 
کرێکار وهەژار و زەحمەتکێش 
بۆتەوە. هەر ئەمەشە وادەکات ڕۆژ 
لەدوایی ڕۆژ کاریگەرى زیاتر بێت 
خەڵکى ئێران و کوردستان بەرەو 

بێکارى و هەژارى و نەبوونى زیاتر 
بچن. لەگەڵ هەموو ئەمانەش دا 
بەرپرسانى ئەم ڕژێمە هەستاون 
بەباڵوکردنەوەى مادە هۆشبەرەکان 
لەناو گەنجان و الوان ئەمەش تەنها 
بۆئەوەیە گەنجان والوان بیر لە 
گۆڕانکارى سیستەمى کۆمەڵگە 
نەکەنەوە. لەئێستادا چەندین 
نەخۆشى بەهۆى باڵوکردنەوەى 
مادە هۆشبەرەکانەوە لە ناو 
کۆمەڵگەدا باڵوبۆتەوە. بەرپرسەکانی 
ڕژێمی ئاخوندی ئیسالمی لەئەنجامی 
ئیفالس وشکستی سیاسەتی 
ئابووری و ئیداری و کارگێڕیانەوە 
کۆمەڵگەی ئێرانیان تووشی چەندەها 
کێشە و قەیرانی جۆراوجۆر 
کردۆتەوە ئەوا ئەم جارەش دیسان 
کێشەی نزم بوونەوەی دراوی تمەن 
و بەرزبوونەوەی نرخی کااڵ و 
شمەکەکانی دەستی پێکردەوە کە بۆ 
هەموو قەیران وکێشەکان تەنها 
خەڵکی زەحمەتکێش و کرێکار و 
دەستفرۆش و هەژار باجەکەی 
دەدات. ئەوا ئەم جارەش خەڵکی 
ئێران بەهۆی دابەزینی بەهایی 
دراوی تمەن و دراوی ئێرانەوە 
ناڕەزایەتییەکانى خەڵکى ئێران و 
کوردستان سەری هەڵداوەتەوە. 
خەڵکی زەحمەتکێشی تاران بەهۆی 
بەرزبوونەوەی نرخی كااڵ و 
كەمبوونی كریار خۆپیشاندانیكی 
جەماوەریان وەرێخست و بە 
جۆرێك كە زۆربەی دوكان و بازار 
داخران. ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانی 
جەماوەری خەڵکی شاری تارانی 
پایتەختی ئێران کە لە ڕۆژی دوو 

و ڕۆژانی  ۲١/١/۲۱۰۲شەممە/
پێشتر بە جۆرى جیاواز و ڕۆژانی 
دواتریش کە درێژەی هەیە، شان 
بەشانی شار و شارۆچکەکانی تری 
شاریار، کەرەج، قیش ، بەندەر 
عەباس، مەشهەد وکرماشان و 
شارەکانی تری ئێران و کوردستان. 
ئەم نارەزایەتیانەى قۆناغى ئێستاى 
ئێران درێژکراوەى ناڕەزایەتى و 
خۆپیشاندانەکانى خەڵکى شارەکانى 

ی ٢ئێران و کوردستانە كە لە 
بەفرانباری ساڵی ڕابردوودا دەستی 
پێكرد و بەشێكی زۆری شارەكانی 
ئێرانی گرتەوە. ناڕەزایەتییەك كە بە 
شێوەیەكی دڕندانە لەالیەن ڕژیمی 
كۆماری ئیسالمییەوە هەوڵی 
سەركوتی درا و چەندین كەس 
لەسەر شەقامەكان بەتەقەی 
ڕاستەوخۆی هێزە ئەمنیەتییەكان 
كوژران و ژمارەیەكی زۆریش لە 
زیندانەكاندا بەشێوەیەكی گوماناوی 
گیانیان لەدەستدا. جگە لەمەش تا 

ئێستا دەیان و سەدان كەس لە 
خۆپیشاندەرانی ئاخێزی بەفرانبار لە 
زیندانەكاندان و ژمارەیەكیش ناچار 
بوون واڵت بەجێبێڵن بۆئەوەى 
زیندانى نەکرێن و لەسێدارە نەدرێن. 
پێویستە خەڵکى ئێران و کوردستان 
بگەن بەو ئەنجامەى کە بەردەوام 
بوونى کێشە و قەیرانەکان لە 
ئەنجامی شکست و ئیفالسی 
سیاسەتی ڕژێمی ئاخوندی 
مەالکانەوەیە کە بە درێژایی چل 
ساڵە ڕۆژانە گەنجان و الوان و 
هەڵسوڕاوانى سیاسى و 
ڕۆژنامەنووس و ڕۆشنبیران کە 
جیاوازن لەبیرکردنەوەو بیروباوەڕ و 
ئایین و تێڕوانیندا لەسێدارە دەدات. 
لە ئێستاشدا چەندین کەس لە ناو 
زیندانەکانى ئەم ڕژێمە فاشییەدا 
چاوەروانى جێبەجێکردنى یاساى 
دژە ئینسانى لەسێدارەدان دەکەن، 
تەنانەت بەشێک لە زیندانەکان 
لەالیەن ڕێکخراو و ناوەندەکانى 
بەرگرى کارو داکۆکى کار 
لەمافەکانى مرۆڤ لە جیهاندا ناویان 
تۆمارکراوە بەڕەسمى داواى لە 
کۆمارى ئیسالمیی ئێران کراوە کە 
یاساى لەسێدارەدان 
هەڵبوەشێنێتەوەو هیچى تر خەڵک 
لەسێدارە نەدات، بەاڵم ئەم ڕژێمە 
لەبەرئەوەى لە دڕندەیی و فاشیزمدا 
لە لوتکەدایە هەرگیز بەقسەى هیچ 
کەس و ڕێکخراو و ناوەند و 
دەوڵەتێکى پێشکەووتو ناکات. ڕۆژانە 
بە ئاشکرا لەسەر شەقامەکان 
بەرچاوى خەڵک مرۆڤەکان لەسێدارە 
دەدات. هەموو زوڵ  ستەم و 
چەوسانەوەیەک چۆن سەرەتایی 
هەیە و قۆناغى گەشەکردن و 
بەهێزبوونى هەیە قۆناغى کۆتایشى 
هەیە ئەوەى سیستەمى ئاخوندى 
ئیسالمیی ئێران لە ئێستادا لە قۆناغى 
کۆتاییدایە. لەبەرئەوەى هەموو گیانى 
ئەو سیستەمە کۆن ڕزیو بووە 
بەهیچ شێوەیەک پینەو پەڕۆناکرێت 
داڕزیوە تەنها ڕێگا دەبێت بخرێتە 
ناو زبڵدانى مێژووە لەالیەن خەڵکى 
تێکۆشەرى ئێران و کوردستانەوە. 
ئەوەی ئەمڕۆ لە شارەكانی ئێراندا 
دەبیندرێت دەنگێكی ناڕەزایەتیی 
پەنگخواردووی دەیان ساڵەیە كە 
لەژێر سێبەری دەسەاڵتی فاشیزمی 
ئیسالمیدا تەنگی بە هەموو چین و 
توێژەكانی خەڵك هەڵچنیوە. بەپێی 
راپۆرت و هەواڵى ڕاگەیاندنەکان لە 
هاتنە سەرخیابانى خەڵکى 
خۆپیشاندەر و ناڕازى شارەکانى 
ئێران، هێزەكانی رژی  رژاونەتە 

لە رێگەی   بارزار و دەیانەوێ

زەبروزەنگ كۆنترۆڵی 
نارەزایەتییەكان بكەن و وەك لە 

لە رێگەی   راپۆرتەكان دەردەكەوێ
گازی فرمێسك رێژ هێرش دەكرێتە 
سەر خۆپیشاندەران و بەشێكیش لە 
خۆپشاندەران و نارازییان بریندار 
بوونە. چەندین گرتە ڤیدۆیی لە 
بەشەکانى میدیا و ڕاگەیاندنەکانى 
وەک فەیسبوک و تویتەر و ماڵپەڕ و 
تەلەفیزیۆنەکانەوە باڵوکراوەتەوە کە 
هێزە سەرکوتگەرەکانى ڕژێمى 
کۆنەپەرستى ئیسالمیی زۆر 
بەتوندى و نامرۆڤانە هێرش دەکەنە 
سەر خەڵکى خۆپیشاندەر و ناڕازى، 
تەنانەت دیمەنەکان دیارن بەقامچى 
و دار و فیشەک و گازى فرمێسک 
ڕێژ بە زۆر دەیانەوێت خۆپیشاندان 
و ناڕەزایەتییەکان هەر وەک 
خۆپیشاندانەکانى ڕابردوو سەرکوت 
بکات. چەندین کەس برینداربوون 
لەماوەى ئەو چەند ڕۆژەدا کە برینى 
بەشێکیان زۆر سەختە ئەگەرى گیان 
لەدەستدانى چەندین خۆپیشاندەر 
هەیە. هەواڵەكان باس لەوە دەكەن 
كە بێجگە لە تاران، لە شاریار، 
كەرەج ، قیش ، بەندەر عەبباس و 
مەشهەد و کرماشان چەندین شارى 
ترسەبارەت بەگرانی لەرادەبەردەر 
دوكانداران نارەزایەتیان دەربریوە. 
ئاسۆشیتدپریس لە راپۆرتێكدا ویرای 
ئاماژە بە خوپیشاندانی ئەم چەند 
ڕۆژەى بازاریانی تاران وتی 
نارەزایەتیەكانی خەڵکی ئێران لە 
مانگی بەفرانباری رابردوو هەروا 
بەردەوامە و درێژەی هەیە. کەواتە 
خەڵکی ئێران ناکرێت هیچ 
چاوەڕوانێکیان لە کارەبەدەستانی 
ئەو ڕژێمە سەرکوتگەر و فاشییە 
ئیسالمیییە هەبێت پێویستە هەنگاو 
بۆ تێکۆشانی هاوبەش و یەکگرتوانە 
بنێن بۆ ڕوخانی سیستەمی ئیسالمی 
لەئێران لەبەرئەوەى هەنگاوى 
ڕوخانى سیستەمى کۆنەپەرستى 
ئیسالمی ئێران هەنگاوەکانى دەستى 
پێکردووە هەرگیز بەرەو دواوە 
ناگەڕێتەوە، و بەرەو پێشەوە 
دەڕوات. هەربۆیە باشترین نەخشە 
ڕێگاى چارەسەر کە پێویستە 
جێبەجێ بکرێت ئەویش بۆئەوەى 
ئەم ڕوخان و کۆتاییهێنان بە 
سیستەمى ئاخوندى مەالکانى 
ئیسالمیی بە کەمترین زیانى ماددى 
و مەعنەوەى و گیانى کۆتایی پێبێت 
زۆر پێویستە خەڵکى تێکۆشەرى 
ئازادیخواز و یەکسانیخواز و 
سیکۆالر و پێشکەوتنخوازى ئێران 
گەشە بە هەماهەنگى و یەکگرتوویی 
خۆیان بدەن، ئەرکى خەڵکى ناڕازى 

و خۆپیشاندەرە لەپێناوى سەرکەوتن 
و بەدیهێنانى ماف و ئازادییەکان 
خۆیان ڕێکخراو بکەن بە جۆرێکى 
توندوتۆڵ کەبتوانن لەسەراسەرى 
ئێران و کوردستاندا بەیەکەوە 
بێنەمەیدان بۆ ڕوخانى ڕژێمى 
ئیسالمی، لە ئێستاوە کار بۆ 
دامەزراندنی سیستەمێکی سیکۆالر و 
ئازادو شارستانی بکەن. خەڵکى 
ناڕازى ناوخۆیی ئێران وشیارە 
دروشمەکانیان واقعى و لەجێگاى 
خۆیدایە )مردن بۆ ديكتاتۆر و مردن 
بۆ خامەنەیی و ..( ئەمە یەکەمین 
خۆپیشاندان نییە، بەڵکو سااڵنە 
خەڵک ناڕازى یەو خۆپیشاندان 
دەکات، بەاڵم بەزەبرى سەرکوت و 
زیندان و کوشتن باڵوە بە 
خۆپیشاندانەکان کراوە. 
لەخۆپیشاندانەکانى چەندساڵ پێش 
ئەم ساڵ و ساڵى ڕابردوو کە لە 
زۆرێک لەشارەکانى ئێران و 
کوردستان خۆپیشاندان کرا، چەندین 
مانگ پێشتر خۆپیشاندانى شارەکانى 
کوردستان بۆپشتیوانى لە داواکارى 
کۆڵبەرانى زەحمەتکێشى کوردستان 
و کە یەکێک لە داواکارییەکان 
نەکوشتنى کۆڵبەران لەالیەن 
هێزەکانى پاسدارانەوە و تەقەنەکردن 
لە کۆڵبەران و دانەنانى مین 
وتەقەمەنى لەسەر ڕێگایی کۆڵبەران 
وهەروەها خۆپیشاندانى شوفێرانى 
لۆرییە بارهەڵگرەکان، هەروەها بە 
بەردەوامى خۆپیشاندان و 
نارەزایەتى خەڵکى ئازادیخواز و 
پێشکەوتنخوازى ئێران و کوردستان 
و ناوەند و ڕێکخراوە جیهانییەکانى 
داکۆکى کار لەمافەکانى مرۆڤ بۆ 
هەڵوەشانەوەى یاساى دژە ئینسانى 
لەسێدارەدان لەئێران، چەندین و 
چەندین داواکارى تر، بەاڵم هەتا 
ئێستا هیچ یەکێک لە داواکارییەکان 
جێبەجێ نەکراوە لەالیەن 
دەسەاڵتدارانى حکومەتى 
ئیسالمییەوە. ناڕەوایە وناگونجێت 
داوا لەو دز ومافیانەى کە ئێستا 
بەرپرسن لە ناو حکوەت و دەسەاڵت 
کە خواست و داواکارییەکانى خەڵکى 
ناڕازى و خۆپیشاندەران جێبەجێ 
بکەن لەبەرئەوەى لەالیەک هەروەک 
ئاسنى سارد کوتانە الیەکى تریش بە 
درێژایی چل ساڵە خەڵکى ئێران و 
کوردستان داواى ماف و ئازادییەکان 
دەکەن، بەاڵم بەپێچەوانەوە زیاتر 
دەسەاڵتى فاشیزمى و سەرکوتگەرى 
بەهێزتر دەکات ئازادى و مافەکان 
زیاتر پێشێل دەکات، قەیران و 
کێشەکانى بێکارى و هەژارى و 
نەبوونى و گرانى بۆ خەڵک زیاتر 
دەکات. کەواتە ئەم سیستەمە بۆگەن 
و ڕزیو بووە، پێویستە خەڵکى 
تێکۆشەرى ئێران و کوردستان چیتر 
نەوەستێت پاشکەشە نەکات لە 
داواکارى و خواستە ڕەواکانى، 
پێویستە ئەم سیستەمە فاشییە 
ئیسالمییە بگۆڕێت بە سیستەمێکى 

 .مەدەنى و شارستانى و ئازاد

تا سیستەمى ئیسالمی نەگۆڕێ هیچ مافێک 
 بەدى نایە لە ئێران
 عبدالرحمن سول
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مانگرتنە کرێکاریەکان بەردەوام دەبێت 
 لە ئێران !!

لەالیەن هەندێک دەزگای ڕاگەیاندن ودەسشتە و 
تاقمی نزیک لە سیاسەت و بەرژەوەنشدیەکشانشی 
کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە، وا نیششان دەدرێشت 
کە ئیتر ناڕەزایەتی خەڵکی لە ئێران کۆتایی پشێ 
هشششاتششششووە، بەاڵمی بە پششششێششششی هەواڵ و بە 
دواداچونێکی سایتی ڕابشلشی کەنەدی، نشاوخشۆی 
ئێران هێشتشا ئشارام نشیشیە و خەڵشک بە گششتشی 
تششوڕەیە لە سششیششسششتەمششی حششوکششمششڕانششی دەوڵەتششی 

 ئیسالمی. 
هەتاکو دواساتەکانی ساڵی ڕابشردووش ئشێشران 
شاهیدی شەپۆلێکی گەورە بوو لەنارەزایەتی و 
مانگرتن و خۆپیشاندان. شڵەقان و خشڕۆششانشی 
خەڵششکششی شششتششێششکششی بششێ وێششنە بششوو لە ئششێششرانششدا. 
شرۆڤەکارانشی سشیشاسشی پشێشیشان وایە لە دوای 
ششششیڕششششی گەالنشششی ئشششێشششرانەوە لە کشششۆتشششایشششی 
حەفتاکاندا، ئەوە یەکەمشجشارە نشاڕەزایەتشی لەو 

 شێوەیە بوونی هەبێ.
لە کاتێکدا کە کە دەوڵەتی کشۆمشاری ئشیشسشالمشی 
ئێران هەوڵی ئەوە دەدا کە ئەو نشاڕەزایەتشی و 
خۆپیشاندانانە بشخشاتە نشاو چشوارچشێشوەیەک کە 
پیشانی ناوخۆو دەرەوەی بدات، و بشڵشێشت ئەمە 
دەسششتششی دەرەکششی بە تششایششبەتششی ئەمەریششکششا و 
ئیسڕائیلی لە پشتەوەیە، بەاڵم لە ڕاستشیشدا ئەمە 
وا نییە و لە تشوڕەیشی چشیشنشی زەحشمەتشکشێشش و 
کارگەرانەوە ئەوە دەردەکەوێت کە ئەو هشاتشنە 
سشششەرششششەقشششامەی ئەوان، هەمشششووی بە دژی 
ئیستیبدادو گەندەڵی و بشرسشیەتشی و نەهشامەتشی 
خەڵکە بەدەست سیستەمی حوکمڕانی دەوڵەتشی 

 ئیسالمیەوە.
بەهمەن یوسوفی، کە چاالکوانێکی سەربەخشۆی 
نێو کرێکارانە لە ئێران، بۆ ئەی پی سی قسشەی 
کردو دەڵێت" دروست و دەقیق ئەوەیە، کە ئەو 

ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانشانە هەمشووی لەالیەن 
خەڵکی بەشمەینەت و چەوساوەی ناو ئێرانەوە 
بەردەوامی هەیە، و بەتایبەتیش چینی کرێکشاری 

ئێران" هەروەها ئەو دەڵێت ئەو نشاڕەزایەتشی و 
خۆپیشانشدانشانە لە الیەن چشیشنشی کشرێشکشارانەوە 
ڕێکدەخرێن، لە کاتێشکشدا بە هەمشوو ششێشوەیەک 
دەوڵەت سششەرکششوتششی هەمششوو سششەنششدیششکششایەکششی 
سەربەخۆی کرێکشاری دەکشات و هەوڵشی ئەوە 

 دەدات کە وجودیان لە ئێراندا نەبێت. 
 

کرێکارانی کێڵگەکانی بەرهەمهێنانی چا 
لە هیندوستان خۆیان ڕێکخراو دەکەن و  
 داوای ئاوی پاک و تەندروستی دەکەن!

بششۆ چەنششدیششن نەوە دەچششێششت کە کششرێششکششارانششی 
کێڵگەکانی بەرهەمهێنانی چشا لە هشیشنشدوسشتشان، 
بەدەسششت نەبششوونششی ئششاوی پششاک و شششوێششنششی 

 تەندروستەوە دەناڵێنن.
ئاودەست و پێداویستییە سشەرەتشاکشانشی تشری   

کشششرێشششکشششاران و ئشششاوی خشششواردنەوە چەنشششد 
پێداویستشیەکشی سشەرەتشایشی هەر کشرێشکشارێشکشن، 

 بەاڵم ئەوان لەو مافانە بێبەری کراون.
هەر بۆیەش بشۆ دوو سشاڵ دەچشێشت کشرێشکشارە 
ژنەکانی کێڵشگەکشانشی چشا لە هەردوو هەرێشمشی 
ئاسام و بەنشگشاڵشدا دەسشتشیشان کشردووە بە خشۆ 
ڕێکخستن. ئەو خۆڕێکخستنەش بشۆ ئەوەیە کە 

 بتوانن داوای ئەومافانەی خۆیان بکەن.
وا بۆ چەندین ساڵ دەچێت کە گلەیی و گازنشدە 
و داواکاری ئەو کرێکارانە هەمشیشششە پششتشگشوێ 
خششراوە لەالیەن خششاوەن کششارەکششانەوە، بەاڵم 
ئەمجارەیان کشرێشکشارەکشان کە زوربەیشان ژنشن، 
توانیان بە پاڵپشی سەندیکای جیهانی) ئشای یشو 
ئێف( کۆمیتەیەک پێک بهێنن. سەندیکای ئای یو 
ئێف سەندیشکشایەکشی جشیشهشانشیشیە و کشرێشکشارانشی 
کێڵگەکان و خشۆراک و مشیشوانشخشانەکشان لەخشۆ 
دەگرێت. .ئەو کۆمیتەیە نوێنەرانشی کشرێشکشارانشی 
شەش کێڵگە لەخۆ دەگرێت. ئشیشششی کشۆمشیشتەکە 
سشەرەتشا ئەرکشی بە دۆکشیشومەنشت کشردنشی ئەو 
بێمافیانیە کە کرێشکشاران ڕووبەرووی دەبشنەوە. 
هەروەهششا پششێشششششکەشششکششردنششی پششرۆژە و ڕێششگششای 
گونجاو بۆ چارەسەرکردنی کەموکوڕیەکانیشان.. 
بشۆ نشمششوونە نەبشوونششی ئشاوی پشاک و ششوێشنششی 

 تەندروست بۆ کرێکاران.
بەرهەمشی ئەو کششێششڵششگششانە دەچششێششت بششۆ کششارگەی 
گەورە و بەناوبانگی جیهانی بۆ بەرهەمهێشنشانشی 
چا بە ناوی تێتلی کە لە بەریتانشیشایە. ئەم سشاڵ 
لە کامپینێکی گەورەدا لە ڕۆژی ئاوی جیهشانشیشدا 
بانگەوازی کۆمپانیشای تشێشتشلشی کشرا کە ڕێشز لە 
مافەکانی کرێکاران بگرێت و داواکشاریەکشانشیشان 
لە نششمششوونەی ئششاوی خششواردنەوە و شششوێششنششی 

 تەندروست بۆ جێبەجێ بکات.
لە وەاڵمی ئەو بانگەوازەدا کۆمشپشانشیشای تشێشتشلشی 
دانی نا بەوەی کە وتشی کشرێشکشاران نشانشاڵشێشنشن 
بەدەست پێشیلی مافی مڕۆڤەوە، بەڵشکشو ئەوان 
کششێشششششەی ئششاوی خششواردنەوە و ئششاودەسششت و 
شوێنشی تەنشدروسشتشیشان هەیە. ئەم کشێشششانەش 
هەنگاویان بۆنراوە و چشارەسشەر دەکشرێشن. بشۆ 
نموونە کرێکاران کۆمیتەی تشایشبەت بە خشۆیشان 
 پێکهێناوە بۆ چارەسەری ئەو جۆرە کێشانە.  

کرێکارەکانیش پێیشان وایە کە نەبشوونشی ئشاوی 
پاک و شوێنی تەنشدروسشت مشافشی سشەرەتشایشی 
ئەوانە، و ڕازی نابن بە پێشێلکشردنشی ئەو مشافە 
لششێششیششان. بششۆیە بششڕیششاریششانششداوە کە ڕاسششتەوخششۆ 
کرێکاران خۆیان بەششداربشن و بشێشنە مەیشدانشی 
 چارەسشەرکشردنشی کشێشششە و داواکشاریەکشانشیشان. 

 
خەڵکی تاران دیسانەوە، دەڕژێنەوە 
سەر شەقامەکان بە دژی دابەزینی 
بەهای تومەن لەبەرامبەر دۆالری 

 ئەمەریکاییدا !!
ی حششوزەیششرانششی ٧٠ڕۆژی دوشششەمە ڕێششکەوتششی 

خەڵکی شاری تارانی پشایشتەخشتشی ئشێشران  ٧/٦٢
ڕژانە سششششەر شششششەقششششامەکششششانششششی تششششاران و 

 خۆپیشاندانیان ئەنجام دا.
بە پێی مشاڵشپەڕی الششڕوقی ئەو خشۆپشیشششانشدانە 
جەماوەریەی شاری تاران لەالیەن هەنشدێشک لە 
ڕاگەیاندنەکانی ئشێشرانەوە ئشامشاژەی پشێشدراوە و 
وێنەکانی باڵوکراونەتەوە. بە تشایشبەتشی لەالیەن 

 هەندێک سۆشیال میدیاوە.
ئەوەی کە بووەتە جشێشگەی نشیشگەرانشی خەڵشکشی 

ئێران ئەوەیە کە بەهشای پشارەی ئشێشرانشی زۆر 
ڕووی لەدابەزینە. بۆ نموونە ئێستا بەهای یەک 

تشششومەن.  ///٣دۆالری ئەمەریشششکشششی دەکشششاتە 
ئەمەش وای کردووە کە خەڵکی نەتوانشن کشااڵو 

 شت ومەک و پێداویستی ڕۆژانەیان بکڕن.
ئەوەی کە لەالیەن هەندێک سۆششیشال مشیشدیشاوە 
باڵوکراوەتەوە ئەوەیە کە ئەو خەڵشکە نشاڕازیە 
زۆر توڕەیە لە سیستەمی حوکمڕانشی کشۆمشاری 
ئششیششسششالمششی بەگشششتششی. وە لەو نششێششوەدا خەڵششکە 
نششاڕازیەکە شششیششعششاڕاتششیششان بەدژی  حەسششەن 
ڕوحانی و تیمی ئشابشووری دەوڵەتشی ئشێشرانشیشان 

 بەرزکردۆتەوە..
هەر ئەو هەواڵە لەالیەن دەزگشای ڕاگەیشانشدنشی 
فارسی ئێرانیەوەو و هەروەها لە الیەن کەنشاڵشی 

و کەناڵی العربیە وە بە دورودرێشژی  ٧١فرانس 
و بە وێششششنەو دەنششششگەوە بششششاڵوکششششراوەتەوە. 
خۆپیشاندانەکە ناوچە بازرگانیەکانی گرتشۆتەوە 
بۆ نموونە دەوروبەری بازاڕی پارە گشۆڕیشنەوە، 
بازاری بازرگانی تاران، بازاڕی زێشڕنشگەرەکشان، 
بازاڕی باچنار، بازاڕی بەرهەمی پێاڵو، بشازاڕی 
سەبزەی مەیشدان و بشازاڕی گەورە، هەروەهشا 
بازاڕی سەرای میللی و سەرای ئەبشو عەلشی و 
چەندین شوێنی گرنگی قەرەبشاڵشغشی تشر. ئەوەی 
جششێششگەی سششەرنششجە ئەوەیە کە ئەو بششازارە بە 

شادەماری کریشن و فشرۆششتشنشی ششاری تشاران 
 دادەنرێت.

هەروەها هەندێک باڵوکراوەی ئێرانی و کەناڵشی 
ئشامەژەیشان  ٧١دەرەوەش بۆ نشمشوونە فشرانشس 

بەوە داوەو کە لەنشێشو ششیشعششاراتشی خەڵششکەکەدا 
ئەوەش بینراوە کە خەڵشک دەڵشێشت " پشێشویسشتە 
هێزەکانی ئێران لە سوریا بێنە دەر". لەجشیشاتشی 
ئەوەی دەوڵەت پشارە لەوێ سشەرف بشکشات بشۆ 
شەڕو کشوششتشار بشا بشۆ خەڵشکشی ئشێشران و بشۆ 
بششاشششتششرکششردنششی بششاری گششوزەرانششی ئششێششرانششیەکششان 

 سەرف بکرێت.
ئەوەی کە جششێششگەی بششاسششە ئەوەیە کە ئششێششسششتششا 

٪ دابەزیشوە /٢تومەنی ئشێشرانشی بە ڕێشژەی لە 
 لەبەرامبەر دۆالری ئەمەریکیدا.

 
مانگرتنی کرێکارانی چاپەمەنی، دەبێتە 
ڕێگر لە دەرچوونی ڕۆژنامەکان لە 

 مۆریتانیا
بششۆ ڕۆژی دووەم لەسششەریەک لە ئەکشششاک/ 
مششۆریششتششانششیششا ڕۆژنششامە حششکششومششیەکششان بەهششۆی 
مانگرتنی کرێکارانی چاپخشانەی نشیشششتشمشانشیەوە 
لەدەرچششششوون وەسششششتششششان، ئەمەش بەهششششۆی 

مشانشگ.  ١دواکەوتنی مووچەکەیان بشۆ مشاوەی 
نوێنەرانی کرێکارانی چاپخانەکان جەخشت لەوە 
دەکەنەوە کە چششارەسششەرکششردنششی ئەم کششێشششششەیە 
سششەخششتە، چششونششکە پششێششویسششتششی بە بششڕیششارێششکە لە 
حششکششومەت بششۆ دووبششارە چششاوخشششانششدنەوە بە 
هەلششششومەرجششششی ئەم دەزگششششایە، و دانەوەی 
قەرزەکانی و دەسشتشپشێشکشردنشی لەسشەر بشنەمشای 

 تازە و جێگیر.
 ٦٣١٣چششاپششخششانەی نششیشششششتششمششانششی کە لە سششاڵششی 

دامەزراوە، و هەردوو ڕۆژنامەکانشی)الششعش  و 
ئۆریزۆن( چاپ دەکات، بە شێوەیەکی ڕێکوپێک 
نەیتوانیوە مشووچەی کشرێشکشارەکشانشی بشدات کە 

کرێکارە. ئەمەش بەهۆی کورتی  ٦٦٠ژمارەیان 
لە پشششتششیششوانششی مششاڵششی کە 
لەالیەن دەوڵەتەوە دابششیششن 

 هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان
 ئامادەکردنی: شوان عەزیز و ئاراس رەشید

٠١بۆ الپەرە   
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لە دوای چەند مانگ لە گاڵتەجاڕی 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کە لە 

ئایاری مانگی ڕابردوودا  ٦٧
بەڕێوەچوو، کە تا ئێستاش 
ئاکامەکەی بە تەواوی ڕانەگەیەنراوە 
بەهۆی گومان لە هەژمارو 
جیاکردنەوەی دەنگەکان، پرسی 
پێكهێنانی حکومەتی نوێ نەک هەر 
بۆتە جێگای قسەوباس و ملمالنێ، 
تەنانەت بۆتە جێگای هەڕەشەو 
گوڕەشەو ئەگەری شەڕو پێکدادانی 
نێوان دەستەو تاقمە ئیسالمی و 
تایەفی و قەومییە میلیشایییەکان لە 

 ئاستی عێراق و کوردستانیشدا.

جا بەهۆی دواکەوتنی ئاکامی 
تەواوی هەڵبژاردنەکانەوە پەرلەمانی 
عێراق لەم ڕۆژانە ناچار بوو بڕیار 
لەسەر درێژکردنەوەی تەمەنی خۆی 
بدات. ئەم بڕیارەش ڕووبەڕووی 
ناڕەزایەتی هەندێک لە الیەنەکان 
بوەوە. لەوانە ڕەوتی حیکمە 
بەڕابەری عەممار حکی  و 
هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا بەرابەری 
نوری مالکی. هەروەها لە نێو 

ناسیونالیزمی کوردیش،  الیەنەکانی
بە تایبەتی پارتی، ناڕەزایەتییان 
هەبووە، بەاڵم دیار بوو بە حوکمی 
الوازی پێگەی ماڵی کوردایەتی لە 
بەغدا الیەنگری وا بەرچاویان بۆ 
پەیدا نەبوو. هەڵویستیان هەر 
ئەوەندە بوو وەک لەسەر زاری 
ئەندامانی فراکسیۆنەکەیانەوە 
ڕایانگەیاند، بەشداری کۆبونەوەیەک 
ناکەن تا پەرلەمان تەمەنی خۆی 
درێژ بکاتەوە. ئەم هەڵویستەی پارتی 
لە کاتێکدایە کە خۆیان چەندین جار 
نەک هەر تەمەنی پەرلەمانەکەیان 
درێژ کردۆتەوە، بەڵکو 
سەرۆکەکەیان شار بەدەرکردەوەو 
زۆرێک لە ئەندامەکانی پەرلەمانیان 
بە شەقی پۆلیس و پاسەوانەکان 

 دەرپەڕاند.

بەهەر حاڵ ئێستا هەموو الیەنەکانی 
بەشدار لە پرۆسەی سیاسی 
ئاڵۆزکاوی عێراقدا، دانی خۆیان جیڕ 
کردۆتەوە بۆ بەشداریکردن لە 
حکومەت تا بێبەش نەکرێن لە بەشە 
دزی و گەندەڵی و هەڵوشینی 
سەروەت و سامانی ئەو واڵتە 
لەسەر حیسابی گیان و ژیانی 

 ملیونی جەماوەر.

هەموو ئەمانەش لە کاتێکدایە کە 
جەماوەری ئازادیخوازو بێبەش و 
ستەمدیدە هیچ چاوەڕوانییەکان نییە 
لەو حکومەتە نوێیە کە بڕیارە 
پێکبێت و، هەر بەم شێویەش 

دڵیان پێێ خۆش نییەو نابێت.   هیچ
لە بەشداربوونی   ئەم ڕاستییەش

ڕێژەی کەمتر لە نیوەی دەنگدەران 
لەو گاڵتەجاری هەڵبژاردن ڕون و 
ئاشکرا دیاربوو. ئەمە سەرەڕای 
ئەوەش پرۆسەکە بەشێویەکی گشتی 
کەمترین نەزاهەتی تیا بەدی نەکرا 
هەر وەک زۆربەی چاودێران و 

 نوێنەرانی واڵتانی تر ڕایان گەیاندن.

لەالیەکی تریشەوە سوتاندنی 
هەندێک لە کۆگاکانی فۆرمی 
دەنگەکان و بڕیاری دوبارە 
بژاردنەوەی دەستی دەنگەکان چەند 
قاتی تر ڕیسوایی ناوەڕۆکی ئەم 

 بەناو هەڵبژاردنەی نیشاندا.

جا دوای خستنە ڕووی ئەم ڕاستیانە 
پرسیاری سەرەکی لێرەدا ئەوەیە 
ئاخۆ کێ بڕیار لەسەر پێکهێنانی 
حکومەتی نوێی عێراق دەدات..؟! هەر 
وەک کردومانە سەردێری 

 ڕاوبۆچونەکەمان.

هەرچەندە وەاڵمی ئەم پرسیارە بە 
شێوەو ڕواڵەت وا دێتە پێش چاو کە 
ئەوە براوەی یەکەمی 
هەڵبژاردنەکانە، کە رەوتی سائیرونە 
بە سەرۆکایەتی موقتەدا سەدر، 
بڕیاری پێکهێنانی حکومەت دەدات، 
بەاڵم لە دونیای واقعداو لە 

 ناوەڕۆکدا وا نییە.

با کەمێک ئەم واقع و ناوەڕۆکە 
 ڕۆشن بکەینەوە.

بەر لەهەر شتێک 
کۆنەپەرستانەی زۆربەی   ناوەڕۆکی

هەرە زۆری ئەم دەستەوتاقمانەو 
نامۆیی و دژایەتیان بۆ ئازادی و 
دەنگدانی ئازادانە لە سایەی دەوڵەت 
و دەستورو یاسای ئازادیخوازانەو 
النی کەمی مۆدیرن و سکوالر الی 

شاراوە نییە. تەنانەت لە   ڕای گشتی
پێش هەموویانەوە ڕەوتی سەدر کە 
بڕیارە ئەوان ڕابەرایەتی پێکهێنانی 

حکومەتی بەناو تەکنۆکرات بکەن. 
ئەوان وەک زۆربەی دەستەو 
تاقمەکانی تر رەوتێکی بێ سنور 

 تایەفی و میلیشایی و لۆمەپەنین.

هاوکات ئەمانە لەسەر وێرانەکردنی 
عێراق وەک واڵت و کۆمەڵگەیەکی 
مۆدێردن، لەالیەن ئەمریکاو 
هاوپەیمانەکانیانەوەو، هەروەها 
دەخاڵەتی سیاسی و سەربازی 
ڕژێمە کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە، 

   بوونە هێزو بەشدار لە دەسەاڵت.

جا بەو پێیەی ئەمانە ئەمە ناوەڕۆکە 
ئیسالمی و تایەفی و قەومی 
وعەشیرەتییەکانیانەو، بەم شێوەیەش 
بوونە بەهێزی میلیشایی وابەستە بە 
زلهێزە جیهانییەکان و ڕژێمەکانی 
ناوچەکە وەک ئەمریکاو تورکیاو 
ئیران و سعودیەو ...هتد و بە پێی 
بەرنامەو سیاسەت و ستراتیژی 
ئەوانە کار دەکەن، هەربۆیە ئەوەی 
بڕیار لەسەر پێکهێنانی حکومەتی 
داهاتو دەدات ئەوە زلهێزە جیهانی و 

ناوچەیییەکانن نەک دەنگ و ڕای 
 دەنگدەرو الیەنی براوە.

لە ڕوویەکی تریشەوە دەکرێت ئەم 
واقع و ناوەڕۆکەیان ڕوشنتر 
بکرێتەوە. ئەویش ئەوەیە باشە 

لیستی براوەی هەڵبژاردن،   بۆچی
کە ڕەوتی سائیرونە، بە هاوپەیمانی 

حکومەت   لەگەڵ الیەنێکی تر،
پێکناهێنێت کە ئیستیحقاقی خۆیەتی، 
بەاڵم ئێستا وا بە فەزل لێدانەوە داوا 
دەکات هەمو قەوارەو الیەنەکان و 
پێکهاتەکان بەشدار بن لە پێکهێنانی 

حکومەت و نابێت کەس پەراویز 
 بکریت..!

جا ئەم هەڵوێست و بانگەشەیەش 
خۆی لە خۆیدا ئەوە دەسەلمێنێت کە 
بڕیاری پێکهێنانی حکومەت نە الی 
دەنگی دەنگدەران و پرۆسەی 
هەڵبژاردنەو نە تەنانەت بڕیاری 

بەڵکو ئەوە ئاکامی   الیەنی براوەشە،
ملمالنێ و کێشمەکێش و 
هێزهاوسەنگی و گەییشتن بە 
ڕێکەوتنی زلهێزە جیهانی و 
ناوچەیییەکانە کە بڕیار لەسەر 
پێکهێنانی حکومەتی ئیسالمی و 
تایەفی و قەومی و عەشیرەتی دەدات 
کە هەمان ناوەڕۆکی پێشوی 
حکومەتەکانی تری دەبێت. تەنانەت 
لەرزۆکتر و دارزیوترو گەندەڵتریش 

 دەبێت.

لە ڕاستیداو لە ناوەڕۆکدا ئەوەی 
پێکدێت نەک هەر ئاکامی ئەو 
هەڵبژاردنە گاڵتەجاریەش نییە کە 
کەمتر لە نیوەی خەڵکی عێراق 

لەسەر   دەنگیان پێداوە تەنانەت
خواست و ئیرادەی ڕاستەوخۆی 
لیستی براوەش نییە، بەڵکو 
ڕێکەوتنەوەیەکی نێوان هەموو ئەو 
دەستەو تاقمانەیە لەسەر 
دابەشکردنەوەیەکی تازەی پێگەی 
دەسەاڵت و دزینی سەروەت و 
سامانی عێراق ئەویش دوای 
ڕێکەوتنی زلهیزە جیهانی و 

 ناوچەیییەکان بۆ هەمان ئامانج...

خەڵکی سەرتاسەری عێراق، کە 
زوربەی هەرە زۆریان بە بەشداری 
نەکردن لە هەڵبژاردنەکاندا، نایەکی 
گەورە و نارەزایەتی واقعی خۆیان 
بەرووی دەسەاڵتی تااڵنچی و 
میلیشیایی و خۆشخزمەتی واڵتانی 
ناوچەکە بەیان کرد، پێویستە بە 
پەرەدان بە نارەزایەتیەکانیان و 
بەرینکردنەوەو خۆرێکخستنیان، 
بزوتنەوەی نا بۆ دەسەاڵتی قەومی 
دینی و تایفی و وەرێبخەن و رێگە 
نەدەن حکومەتی ئایندەی عێراق 
لەسەر بنەمای قەومی و دینی و 
تایفی پێک بێت... لەجێگای ئەوە 
داوابکەن کە حکومەتی ئایندەی 
عێراق لەسەر بنەمای هاواڵتی بوون 
دروستبکرێت و دەوڵەتی عێراقیش 
بە بەشداری هاواڵتیان و تاکەکانی و 
ئیرادەی سیاسی ئەوان بینابکرێتەوە، 
نەک لەسەردەستی ئەو هیزە 
کۆنەپەرستانەو و بە مۆڵەتی 
ئەمریکاو غەرب و دەوڵەت چنگ 
بەخوێنەکانی ناوچەکە. هەر 
حکومەتێک کە لەسەر بنەمای قەومی 
و دینی تایفی پێک بێت... دەبێتە 
مۆتەکەی سەر دڵی خەڵکی عێراق و 
ناوچەکە و قڵشتی نێوان خەڵکی 
عێراق لەسەر بنەمای ئەو ناسنامانە 
قوڵتر دەکاتەوە و ئایندەیەکی رەش 
بەدوای خۆیدا پەلکێش دەکات... نابێ 
رێگە بدرێت سیناریۆیەکی ئاوا 
بەسەر خەڵکی عێراق و ناوچەکەدا 

 بسەپێنرێت... 

 

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

کێ بڕیار لەسەر پێکهێنانی حکومەت “لەم گۆشەیەدا جارێک، باسێک یان چەند باسێکی باڵودەکاتەوە...
 دەخوێننەوە...دەدات؟



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 3/7/2038(  13)ساڵی دووەم ژمارە

ڕێگەم بدەن جارێكی دیكە بگەڕێمەوە سەر 
بابەتی پروپاگەندەی دژەئایینی، وەك یەكێك لە 
گرنگترین ئەركەكانی بواری ژیانی ڕۆژانە. 
لێرەدا ئیقتیباسێك لە بڕیارنامەی كۆنگرەی 
سێزدە دەهێنمەوە. ئەم ئیقتیباسە، كورتە: 

پێویستە سەرنجێكی ورد لە پروپاگەندە “
باوەكانی زانستە سروشتییەكان بدرێت 

لەبیرم نییە ئایا ئەم ”.  )پروپاگەندەی دژەئایینی(
جۆرە فۆرمولەبەندییە كە پروپاگەندەی دژە 

پروپاگەندەی باوی “ئایینی لە كەوانەدا دوای 
دادەنێت، لە ”  زانستە سروشتییەكان

ڕابردووشدا بەكارهێنراوە یان نا. تەنانەت 
ئەگەر بەكاریش هێنرابێت، ئەمە ئێستا 
بەشێوەیەكی ڕەسمی جێگیركراوە. ئەم قسەیە، 
پێویستی بە ئاراستەیەكی تازە و جیاواز هەیە 

 .بۆ بابەت و مەسەلەیەكی كۆن
لەژێر كاریگەریی ئەرێنیی هێزی بزوێنەردا كە 
كۆنگرەكەی ئێوە و بەتایبەت بەستنەكەی، 
دروستیكرد، ناچاركراوم لە بابەتێكی زۆر 
گەورە و بەرفراوانی باڵوكراوەكە بڕوان  كە 
بەشێوەیەكی باو دەرفەتی پێداچوونەوەیان  
نەبووە، بەتایبەت باڵوكراوەی كاریكاتێریی 

)بێ خوا( كە تیایدا ”  بزبۆژنیك“
كاریكاتێرگەلێكی زۆر و زەوەندی بەرچاوی 
هەندێك لە باشترین كاریكاتێریستە باوەكانی 
هەیەی گۆڤارێك كە بێگومان ڕۆڵێكی ئەرێنیی 
هەیە لە ناوەندە تایبەت و لە بنەڕەتدا 
شارییەكاندا، بەاڵم سەرەڕای ئەمە زۆر بە 
زەحمەتی ڕەوتێكی دروست دەگرێتە بەر بۆ 
خەباتكردن دژی خورافات و 
وەهمپەرستییەكان. لەم میانەیەدا الپەڕەی 
ژمارە بە ژمارەكانی دەكرێت دۆئلێكی 
ماندوونەناس لەگەڵ یەهوە، مەسیح و ئەڵاڵدا 
ببینینەوە، جەنگێكی ڕووبەڕوو لەنێوان 

دیمیتری “كاریكاتێریستەكاندا بە لێهاتووییەوە، 
و خوا. هەڵبەت ئێمە بەتەواوی لە بەرەی ”  مۆر

مۆرداین. بەاڵم ئەگەر بڕیار بێت ئەم گشتە 
شتێك بێت كە ئەنجامی دەدەین، یان ئەگەر 
بڕیار بووایە ئەمە ئەركی سەرەكیی ئێمە بێت، 
لەو حاڵەتەدا بەداخەوە ئەم دوئێلە بە 

 …كێبڕكێیەكی یەكسان كۆتایی دێت
بەهەرحاڵ، ئەمە تەواو ڕوون و 
 مشتومڕهەڵنەگرە كە لەساتی ئێستادا
ئێمە ناتوانین بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ و 
دروست شەڕ دژی خوا بكەین. ئەمە بۆ ئێمە 
بەس نییە. ئێمە ماتریالیزم دەكەینە جێگرەوەی 
عیرفان، بەر لە هەرشتێك ئەزموونی 
دەستەجەمعی كۆمەاڵنی خەڵك فراوانتر 
دەكەین، هەژموون و نفوزی چاالكییەكەی لە 
كۆمەڵگەدا دەبەینە سەرەوە، پەرە بە ئاسۆی 

 زانینە ئەرێنییەكەی دەدەین
و لێرەوە، لێدانێك لە دەمارگرژییە ئایینییەكان 
 .)لەهەر شوێنێكدا پێویست بێت(، دەدەین

مەسەلەی ئایین، گرنگییەكی گەورە و زۆرترین 
تێكەاڵویی بە كاری كولتووری و بونیادی 
سۆسیالیزمەوە هەیە. ماركس لەالوێتیدا گوتی: 

ڕەخنەی ئایین، بنەڕەتی هەر ڕەخنەیەكی “

بە چ مانایەك؟ بەو مانایە ئایین جۆرە ”.  دیكەیە
مەعریفەیەكی وەه  و خەیاڵیی جیهانە. ئەم 
خەیاڵە دوو سەرچاوەی هەیە: الوازیی ئینسان 
لە بەرانبەر سروشت و نەگونجانی پەیوەندییە 
كۆمەاڵیەتییەكانی ترس لە سروشت یان گرنگی 
پێنەدانی، بێتوانایی لە شیكردنەوەی پەیوەندییە 
كۆمەاڵیەتییەكان یان فەرامۆشكردنیان، 
ئینسانی وا لێكرد تا بە خوڵقاندنی وێنە 
خەیاڵییەكان هەوڵبدات پێداویستییەكانی لە 
كۆمەڵگەدا دابین بكات و بیانكاتە قوربانیی ئەم 
حەقیقەتە وەهمییە و لەبەردەم خوڵقێنراوەكانی 
خۆیدا، سوژدە بەرێت. ڕیشەی ئەم خوڵقاندنە 
لەنێو پێداویستیی پراكتیكیی ئینسان دایە بۆ 

كە لە   –دۆزینەوە و جێگیركردنی خۆی 
هەلومەرجی ملمالنێ بۆ مانەوەوە سەرچاوە 

 .- دەگرێت
ئایین، سازشكردنێكی ئامانجدارە لەگەڵ 
ژینگەی دەوروبەر بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی 
سەركەوتووانە لەگەڵ ملمالنێی مانەوەدا. لەم 
سازشەدا، یاساگەلێكی سوودمەندو گونجاو 
هەن، بەاڵم ئەمە سەرتاپا تێكەڵی ئەفسانەكان، 
وەهمەكان، خەیااڵت و مەعریفە ناواقیعییەكان 
بوون. دروست وەك ئەو فۆرمەی گەشەكردنی 
كولتوور، كەڵەكەكردن و زەخیرەی مەعریفە و 
كۆنتڕۆڵكردنە، ڕەخنەی ئایینیش بنەڕەتی هەر 
ڕەخنەیەكی دیكەیە. بۆ هەمواركردنی ڕێگایەك 
بۆ مەعریفەی دروست و حەقیقی، دەبێت 
مەعریفەی تەزویر و خەیاڵی لەناوبەرین. 
ئەگەرچی ئەمە تەنها كاتێك دروستە كە 
مەسەلەكە لە گشتێتییەكەیدا ڕەچاوبكەین. 
لەڕوانگەی مێژووییەوە، نە تەنها لە بوارگەلێكی 
تاك و تەنهادا، بەڵكو لە پەرەسەندنی كۆی 
چینەكاندا، مەعریفەی حەقیقی لە فۆرمەكان و 
گونجانە جیاوازەكانیدا تێكەڵی دەمارگیرییە 
ئایینییەكان بووە. خەبات دژی ئایین و كۆی 
فۆرمەكانی ئەفسانە و وەهمەكان بەگشتی 
كاتێك سەركەوتوو دەبێت ئەگەر ئایدیۆلۆژیای 
ئایینی دژ بە پێداویستییەكانی چینێكی 
دیاریكراو لە ژینگەیەكی كۆمەاڵیەتیی نوێدا 
بێت. بە دەربڕینێكی دیكە، كاتێك كەڵەكەكردنی 
مەعریفە و پێداویستیی بۆ مەعریفە، نەكەوێتە 
نێو چوارچێوەی حەقیقەتە ناواقیعییەكانی 
ئایینەوە، لێدانێك بە تیغی ڕەخنە بەسە تا 

 .پەردەی ئایین بدڕێنێت
سەركەوتنی فشاری دژەئایینی كە بەدرێژایی 
چەند ساڵی ڕابردو پیادەم كردووە، بەم 
حەقیقەتەوە ڕوون دەبێتەوە كە توێژە 
پێشڕەوەكانی چینی كرێكار، ئەو كەسانەی 

چوونە نێو قوتابخانەی شۆڕشەوە، واتا 
ئاراستەیەكی چاالكیان بەرانبەر بە حكومەت و 
دامەزراوە كۆمەاڵیەتییەكان گرتەبەر، زۆر بە 
ئاسانی مەیدانی دەمارگیرییە ئاینییەكانیان 
لەناوبردووە كە خۆی بە شێوەیەكی تەواو بە 
گۆڕان و وەرچەرخانەكانی پێشوو، الواز ببوو، 
بەاڵم دۆخەكە كاتێك بەشێوەیەكی بەرچاو 
جیاواز دەبێشت كە پروپاگەندەی دژەئایینی 
نفوزی خۆی بۆ توێژە كەمتر چاالكەكانی 
دانیشتووان، نەك تەنها گوندەكان، بەڵكو بۆ 
شارەكانیش فراوان بكرێت. مەعریفە و زانستی 
واقیعی كە ئەوان بەدەستیان هێناوە، زۆر 
بەرتەسك و سنووردارە، بەجۆرێك دەكرێت 
ماڵ بە ماڵ دەمارگیریی ئایینی بوونی هەبێت. 
ڕەخنەی ڕاستەوخۆ لەم دەمارگیرییانە، كاتێك 
پەناگا و سەپۆرتێكی لە ئەزموونی فەردی و 
دەستەجەمعیدا نەبێت، هیچ ئەنجامێكی 
لێناكەوێتەوە. كەواتە پێویستە لە گۆشەیەكی 
دیكەوە لێی نزیك ببینەوە و مەیدانی ئەزموونی 
كۆمەاڵیەتی و مەعریفەی واقیعی فراوان 

 .بكەین
ئامرازەكانی گەیشتن بەم ئامانجە، جیاوازن. 
هۆڵەكانی نانخواردنی گشتی و دایەنگاكان 
ڕەنگە بزوێنەرێكی شۆڕشگێڕی بە ئاگایی ژنی 
ماڵەوە بدەن و پرۆسەی دابڕان لە ئایین 
بەجۆرێك لەودا بەهێز و خێرا بكەن. میتۆدە 
ئاوڕشێنە ئاسمانییەكان بۆ وێرانكردنی ژەنگە 
میوەییەكان لەوانەیە ڕۆڵێكی وەها بۆ 
جوتیاران بگێڕێت. هەرئەوەی كرێكاری پیاو و 
 –ژن لە ئەنجوومەنەكاندا بەشداری دەكەن 

ئەو ئەنجوومەنانەی ئەوان بۆ دەرەوەی 
قەفەسی بەرتەسك و بچووكی خێزان، لەگەڵ 
ئەو چوارچێوەیەی وێنەی مەسیح و چرا 

یەكێك لە   –بەردەستەكەی، ڕێنمایی دەكات 
ڕێگاكان بۆ ڕزگاربوون لە دەمارگیرییە 
ئایینییەكان دەكاتەوە و هتد. ئەم ئەنجوومەنانە 
دەتوانن و دەبێت بە وردییەكەوە توانای 
بەرهەڵستییكردنی دەمارگیرییە ئایینییەكان 
هەڵبسەنگێنن و ڕێگاگەلێكی ناڕاستەوخۆ بۆ 
زاڵبوون بەسەر ئەم دەمارگیرییانەدا بە 
فراوانكردنی ئەزموون و مەعریفە، پەیدا بكەن. 
كەواتە لە خەباتی دژەئایینیدا، هەندێكجار 
قۆناغەكانی هێرشبردنی ڕووبەڕوو و 
ڕاستەوخۆ شوێنی خۆیان چۆڵدەكەن بۆ 
قۆناغگەلێكی ئابلوقە، ماسكپۆشین و مانۆرە 
ناڕاستەوخۆكان. بەگشتی، ئێمەیش ئێستا 
چووینەتە نێو قۆناغێكی وەهاوە، بەاڵم ئەمە 
بەو مانایە نییە كە لە داهاتوودا هیچ هێرشێك 

ناكەین، تەنها ئەوەندە پیویستە بۆ ئەوە ئامادە 
 .بین

هێرشی ئێمە بۆسەر ئایین دروست بووە یان 
نادروست؟ دروست بووە. ئایا ئەنجامی 
هەبووە؟ بەڵێ. چ كەسانێكی بەرەو ئێمە 
هێناوە؟ ئەوانەی بەپێی ئەزموونی پێشوو، 
ئامادەكراون تا خۆیان سەرتاپا لە دەمارگیرییە 
ئایینییەكان پاك بكەنەوە. سەرەڕای ئەمە، 
هێشتاش كەسانێك هەن تەنانەت ئەزموونی 
گەورەی شۆڕشگێڕیی ئۆكتۆبەر ئەوانی لە 
كۆت وبەندی ئایین ڕزگار نەكردووە. لێرەدا، 
میتۆدە ڕەسمییەكانی ڕەخنە، هەجو، 
كاریكاتێری دژەئایینی و هتد، توانا و 
كاریگەرییەكی زۆر كەمیان هەیەی و ئەگەر 
فشار، بەهێزتر بێت، ڕەنگە ئەنجامی 

 .پێچەوانەی لێبكەوێتەوە
كێ   –دەبێت كەسێك بەردەكە كون بكات 

 –دەزانێت، ئەم بەردە چەندە ڕەقە! 
دینامیتەكان بەكاربێنە، فتیلەكە پێ بكە و بڕۆ 

و پاش ماوەیەك تەقینەوەیەكی نوێ  …دواوە
و وردوخاشبوونێكی نوێ پەیدا دەبێت، واتا 
توێژێكی دیكەی خەڵك لە جەماوەری 

بڕیارنامەی كۆنگرەی  …بەرفراوان جیادەبنەوە
حزب، پێمان دەڵێت لەم بوارەدا، ئێمە دەبێت 
ئێستا لە تەقینەوە و هێرشبردن، بچینە نێو 
كارێكی درێژماوەتری ماسكپۆشینەوە، ئەویش 
بەر لە هەرشتێك بەپەرەپێدانی زانستە 

 .سروشتییەكانە
بۆئەوەی دەریبخەم چۆن هێرشێكی ڕووبەڕوو 
و بێ ئامادەكاری، دەتوانێت هەندێكجار 
ئەنجامی تەواو ناچاوەڕوانكراوی بەدواوە بێت، 
نموونەیەكی سەرنجڕاكێش دەهێنمەوە كە 
پەیوەندیی بەم دواییانەوە هەیە و تەنها لەسەر 
زاری هاوڕێیانەوە بیستوومە، چونكە بەداخەوە 
لە چاپەمەنییەكاندا نەهاتووە. ئەم ئەزموونە 
پەیوەندیی بە حزبی كۆمۆنیستی نەرویژییەوە 
هەیە. وەك ڕەنگە لەبیرتان بێت، لە ساڵی 

دا ئەم حزبە دابەشبوو بەسەر 3201
زۆرینەیەكی ئۆپۆرتۆنیست)هەلپەرست(دا 

و كەمینەیەكی ”  ترانمائیل“بەڕێبەرایەتیی 
شۆڕشگێڕیی بەوەفا بۆ ئەنتەرناسیۆنالی 
كۆمۆنیست. لە هاوڕێیەك  پرسی كە لە نەرویژ 

توانی زۆرینە ”  ترانمائیل“دەژیا: چۆن 
هەڵبەت تەنها بۆ ماوەیەكی   –بەدەستبهێنێت 

كاتی. یەكێك لە هۆكارەكانی ئەو، 
كەسایەتیی ئایینیی... 

 پروپاگەندەی دژە ئایینی
 لیۆن ترۆتسكی

 وەرگێڕانی: پێشڕەو محەمەد

ڕادیکاڵ بوون یانی دەرک )و چارەسەر(کردنی پرسەکان بەشێوەی 

 -مارکس-بنەڕەتی، بەاڵم بۆ مرۆڤ بنەڕەت هەر خۆیەتی
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ماسیگرانی نەرویژیی بوو. وەك 
دەزانن ڕاوی ماسی بازرگانییەكە 
ئاستێكی زۆر نزمی تەكنەلۆژیای هەیە 
و تەواو سەر بە سروشتە. هەر ئەم 
بونیادەیە بۆ دەمارگیرییەكان و 
خورافاتەكانی و ئایین بۆ ماسیگرانی 
نەرویژ، وەك ئەوەی ئەم هاوڕێیە بە 
گاڵتەوە پێیگوت ، شتێكە وەك 

 .وایە” زرێپۆشێك“
لە ئەسكەندەناڤیایشدا كەسانێك 
هەبوون لەڕیزی ڕۆشنبیران و 
ئەكادیمییەكاندا گاڵتەیان بە ئایین 
دەكرد. بەڕاستی ئەوان كەوتنە بەر 
هێرشی بێڕەحمانەی 
ماركسیستەكانەوە و حەقیشیان بوو 
وایان لێبێت. ئۆپۆرتۆنیستەكانی 
نەرویژ بە شارەزاییەوە سوودیان لەم 
هەلە وەرگرت تاكو ماسیگران بخەنە 
بەرانبەر ئەنتەرناسیۆنالی 
كۆمۆنیستەوە. كەواتە ماسیگرێكی 
شۆڕشگێڕ، بە سیمپاتییەكی قوڵەوە بۆ 
یەكێتیی سۆڤێت، بەرگریكاری 
ئەنتەرناسیۆنال كۆمۆنیست، 

دواجار “ڕاستگۆیانە بەخۆی دەگوت: 
ئەمە بابەتەكەیەی یان دەبێت بۆ 
ئەنتەرناسیۆنال كۆمۆنیست ب  و بێ 
خوا بڕۆم ڕاوی ماسی بكەم، یاخود 
دەبێت بە دڵێكی پڕ لە كەسەرەوە لێی 

و جیاش بووەوە. ئەم ”  جیاببمەوە
حیكایەتە دەریدەخات كە چۆن ئایین 
دەتوانێت هەندێكجار بە تیغێكی تیژ و 
بڕندەوە تەنانەت بێتە نێو سیاسەتی 

 .پرۆلیتاریاشەوە
دیارە ئەمە بەجۆرێك زیاتر بۆ 
جوتیارەكانی ئێمە ڕاستە كە سروشتی 
ئایینیی نەریتیی ئەوان پەیوەندییەكی 
نزیكی بە هەلومەرجەكانی كشتوكاڵیی 
دواكەوتووی ئێمەوە هەیە. ئێمە تەنها 
بەهێنانی كارەبا و كەرەستەی كیمیایی 
بۆ كشتوكاڵیی جوتیاریی دەتوانین 
بەسەر دەمارگیرییە ئایینییە 
ڕیشەداكوتاوەكاندا زاڵببین. هەڵبەت 
ئەمە بەو مانایە نییە كە ئێمە نابێت 
سوود لە هەر باشتربوونێكی تەكنیكی 
و هەر ساتێكی گونجاوی كۆمەاڵیەتیی 
بەشێوەیەكی گشتیی بۆ پروپاگەندەی 
دژەئایینی، بۆ گەیشتن بە دابڕان و 
چاڵێكی بەشەكی و پارتیكوالر لە 
ئاگایی ئایینیدا وەربگرین. نەخێر، 
هەموو ئەمانە وەك پێشوو زەروورین، 
بەاڵم ئێمە دەبێت ڕوانگەیەكی گشتیی 
 .دروستمان هەبێت

تەنها بە داخستنی دەرگای كڵێساكان، 
وەك لەهەندێك ناوچەدا ئەم كارە 
كراوە، و یان بە هەموو توندڕەوی و 
زیادەڕەوییە حكومییەكانەوە، نەك 
تەنها ناتوانین هیچ سەركەوتنێكی 
یەكالییكەرەوە بەدەست بهێنین، بەڵكو 
بەپێچەوانەوە ڕێگاكە بۆ گەڕانەوەیەكی 
 .بەهێزتری ئایین خۆشدەكەین

ڕاستە ڕەخنەی ئایین، بناغەی هەر 

ڕەخنەیەكی دیكەیە، ئەمەش ڕاستە لە 
سەردەمی ئێمەدا، گەیاندنی كارەبا بۆ 
كشتوكاڵ بناغەی لەناوچوونی 
خورافاتەكانی جوتیارانە. دەمەوێت لە 
پەیوەندییدا بە گرنگیی گەیاندنی 
كارەباوە بۆ كشتوكاڵ، چەند 
دەستەواژەیەكی بەرزی ئەنگڵس 
بگوازمەوە كە تا ماوەیەك پێش ئێستا 

 .نەزانرابوون
بەم دواییانە هاوڕێ ڕازیانۆڤ بۆ 
یەكەم جار نامەكانی ئەنگڵسی لەگەڵ 
بێرنشتاین و كائۆتسكیدا باڵوكردەوە. 
نامەگەلێك كە سەرسوڕهێنەرن. 
گرنگیی ئەنگڵسی پیر دووالیەنە، 
هەرچەند بابەتی زیاتر و زیاتری ئەو 
دەچنە بواری گشتییەوە، كەسایەتیی 
ئەویش زیاتر لە پێشوو هەم لەڕووی 
ئایدیۆلۆژییەوە و هەم شەخسییەوە 
ئاشكراتر دەبێت. من ئیقتیباسێك 
دەهێنمەوە كە ڕاستەوخۆ باس لە 
مەسەلەی گەیاندنی كارەبا و زاڵبوون 
بەسەر درزی نێوان شار و گونددا 

 .دەكات
ئەنگڵس ئەم نامەیەی لە ساڵی 

دا بۆ بێرنشتاین نووسیوە. 3881
دا، 3880لەبیرتان بێت لە ساڵی 
” دوپرە“ئەندازیاری فەڕەنسی، 

ڕێگایەكی دۆزییەوە بۆ گواستنەوەی 
وزەی كارەبا لەڕێگای تەلەوە. و ئەگەر 
هەڵە نەب ، لە پێشانگایەكدا لە میونشن 

یان بەهەرحاڵ لە هەر شوێنێكی   –
گواستنەوەی   –ئەڵمانیادا بووبێت 

وزەی كارەبای بە پێودانگی یەك یان 
دوو ئەسپی هەڵمی بۆ پێنج كیلۆمەتر 
نمایشكرد. ئەمە، كاریگەرییەكی 
گەورەی لەسەر ئەنگڵس هەبوو كە بە 
قوڵی حەزی لە هەموو داهێنانێك 
كردبوو لە بواری زانستە 
سروشتییەكان و هتددا. ئەو بۆ 
 :بێرنشتاین دەنووسێت

 …نوێترین داهێنانی دوپرە“
پیشەسازیی لە هەموو 
بەرتەسكبوونەوەو سنووردارێتییەكی 
لۆكاڵی ئازاد دەكات، تەنانەت 
بەكارهێنانی دوورترین توربینی ئاو 
دەڕەخسێنێت. و تەنانەت ئەگەر لە 
سەرەتادا تەنها لە شارەكاندا 
بەكاربهێنرێت، دواجار دەبێتە 
بەهێزترین هەڕەم بۆ نەهێشتنی 
ملمالنێ و ناكۆكیی نێوان شار و گوند 

 .”دەگۆڕێت
ڤیالدیمێر ئیلیچ ]لینین[ ئاگای لەم 
هێاڵنە نەبوو. ئەم نامەیە بەم دواییانە 
ئاشكرا بووە و دەركەوتووە. ئەم 
نامەیە لە ئەڵمانیا و لەنێو موڵك و 
ماڵەكانی بێرنشتایندا شاردرابووەوە، 
تا ئەوكاتەی هاوڕێ ڕازیانۆڤ توانی 
دەستی پێیبگات و بیدۆزێتەوە. نازان  
ئایا هاوڕێیان ئێوە لەوە تێدەگەن كە 
لینین خووی بە چ وردبوونەوەیەكی 
دەقیق و چ حەزێكی بەهێزەوە گرتبوو 
كە لە بەرهەمەكانی مامۆستایان و 
پێشینانی خۆیدا، ماركس و ئەنگڵس، 

قوڵ ببێتەوە، و بەڵگەیەكی نوێ بۆ 
تێگەیشتنی ئەوان، گشتێتی و 
گەردوونیی بیركردنەوە و توانای 
ئەوان بە ڕوانگەیەكی پێشتر لە كاتی 
خۆی، بدۆزێتەوە. گومان  نییە ئەگەر 

كە   –لینین ئەم قسەیەی بینیبایە 
ئەنگڵس تیایدا، ڕۆژی دوای 
خستنەڕووی میتۆد و ڕێگایەك، 
ئەویش لە بنەڕەتدا بەشێوەیەكی 
تاقیگەیی، بۆ گواستنەوەی وزەی 
كارەبا بۆ مەوداگەلێكی دوور و درێژ، 
لە داهاتووی پیشەسازیی دەڕوانێت، 
گوند دەبینێت و دەڵێت ئەم داهێنانە 
تازەیە بەهێزترین هەڕەمە بۆ نەهێشتن 
و البردنی ناكۆكیی نێوان شار و گوند 

ئەمەی دەكرد بە ئەكسیۆمی   –
بیركردنەوەی حزبەكەی ئێمە. كاتێك 
ئەم قسەیە یان ئیقتیباسە دەخوێننەوە، 
وەك بڵێیت ئەنگڵسی پیر تووڕەیی 
دەریا )ئەو بە خواستی خۆی 
سووتێنرا و خاكوخۆڵەكەی ڕژێنرایە 

مەیدانی “ناو دەریاوە( لەگەڵ لینین لە 
 .دا دەخاتە بەرباسەوە”سوور

هاوڕێیان! پرۆسەی البردنی ئایین، 
پرۆسەیەكی دیالەكتیكییە. لەم 
پرۆسەیەدا، قۆناغگەلێك بە ڕیتمگەلێكی 
جیاوازەوە بوونیان هەیە كە 
هەلومەرجی گشتیی كولتووریی ئەوانە 
دیاریدەكات. كۆی ئەنجوومەنەكانی 
ئێمە دەبێت چاو و گوێی ئێمە بن. 
ئەوان هەمیشە دەبێت كۆمەك بە حزب 
بكەن، تاكو ڕێگای خۆی لەم ئەركەدا 
پەیدا بكات، ساتێكی دروست 
بدۆزێتەوە یان بە ڕیتمێكی ڕاست و 

 .دروستەوە بجوڵێتەوە
البردنی سەرتاپای ئایین كاتێك 
بەدیدێت ئەگەر سیستەمێكی 
سۆسیالیستیی تەواو پێشكەوتوو 
بوونی هەبێت، واتا تەكنەلۆژیایەك 
لەئارادا بێت ئینسان لە هەموو جۆرە 
وابەستەییەكی ترسێنەرانە بە 
سروشتەوە ڕزگار بكات. ئەمە تەنها 
لەژێر پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتییدا 
بەدەست دێت كە بەتاڵ بووبێتەوە 
لەهەموو جۆرە عیرفانێك، 
پەیوەندیگەلێكی تەواو شەفاف كە 
مرۆڤ سەركوت ناكات. ئایین، 
وەرگێڕانی بێ نەزمی و ناڕێكیی 
سروشت و ناڕێكیی پەیوەندییە 
كۆمەاڵیەتییەكانە بۆ زمانی وێنە 
خەیاڵییەكان. تەنها نەمانی ناڕێكییە 
زەمینییەكان دەتوانێت بۆ ئەبەد كۆتایی 
بە ڕەنگدانەوەی ئایینی بهێنێت. 
ڕێنماییەكی پالن بۆداڕێژراو، ئاگایانە 
و عەقاڵنی بۆ ژیانی كۆمەاڵیەتی، لە 
كۆی ڕەهەندەكانی خۆیدا، هەموو 
جۆرە عیرفانییەتێكی ئیالهی و 
خراپەكارییەكی ئەهریمەنی بۆ هەمیشە 

 .دەسڕێتەوە
 

لە سایتی ئەرشیڤی ماركسیستەكان 
 وەرگیراوە

www.marxists.com 

یاریەکانی لە شارەکانی ڕووسیا  ٧/٦٢جامی جیهانی تۆپی پێی ئەمساڵ 
بەڕێوەدەچێت. وەک ئەوەی باوە کاتێک بۆنەیەکی جیهانی لەم شێوەیە 
لە واڵتێکدا بەڕێوەدەچێت، هاندەران و تەماشاکەرانی یاریەکان بەشێک 
لە بەرنامەی سەردانیان بۆ ئەو واڵتە جگە لە یاریەکان، 
سەردانیکردنیانە بۆ شوێنە بەناوبانگ و مۆزەخانەکانی ئەو واڵتەیە، بۆ 
بەسەربردنی کاتێکی خۆش و وەرگرتنی هەرچی زیاتری زانیاریە لەو 

 گەشتەدا.

لە ڕووسیادا وەک دیاردەیەک لەم مۆندیالەدا هەستی پێدەکرێت و بۆتە 
جێی سەرنج، هاندەران بەڕاوەستانیان لە ڕیزی دوورودرێژ بۆ 

سەیرکردنی مۆمۆیای) ڤاڵدیمێر لینین( وەستاون. ئەم دیاردەیەش 
کەسی لە  //١ماوەیەکی زۆرە مۆسکۆ بەخۆیەوە نەدیوە، کە ڕیزگرتنی 

هەندێک جاراندا بۆ سەیرکردنی مۆمیای لینین، کە وەک شوێنێکی 
 مێژوویی هاندەران سەردانی دەکەن.

 
هاندەرێکی کۆڵۆمبی بەناوی فیلیپ گوتی"سەردانی مۆمیای تەرمی لینین 
لەالیەن خۆمەوە بە کارێکی گرنگی دەزان ، چونکە لێرەدا تەرمی 
مرۆڤێکی لێ یە کە چارەنووسی مێژووی دیاریکردوە. هەموو شتێک 

 سەرنجی من ڕادەکێشێت کە پەیوەندی بەم مرۆڤە مەزنەوە هەبێت".
هاندەرێکی دیکەی بەرازیلی بەناوی جیسی گوتی" وام زانی تەنیا 
تەرمێک لەوێدایە، بەاڵم شاگەشکە بووم بە بینینی لینین. من پیاوێک  
دەمەوێت شت ببین ، ئەگەر هەل  بۆ هەلکەوێت بۆ بینینی سەرۆک 

 کەنەدی یان مایکل جاکسۆن، ڕەتی ناکەمەوە".
 

یەکێک لە فەرمانبەرانی مۆزەخانەی تریتیاکۆف بۆ هونەری تەشکیلی لە 
مۆسکۆ، لەسەر واڵەکەی فەیسبووکی ئاماژەی بەوەدا، کە گرنگیدان بە 
مۆزەخانەکان لەالیەن گەشتیارانی مۆندیالی ڕووسیا لە پاشەکشەیە، 
بەاڵم گرنگیدانی پتریان بە مەیدانی سوور و مۆمیای تەرمی لینین 

 بەشێوەیەکی تایبەت، ڕوو لە زیادبوون دایە.
 RTسەرچاوە/ 

 

دا لینین؛ لە دڵی جەماوەر
 ماوە...

 ئامادەکردنی/ ئاراس ڕەشید
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دروش ، نییە.... حزبێک بۆئەوەی رەوایەتی شۆرشگێرانە بەدەست بهێنێت پێویستە بەشێک بێت لە 
بزوتنەوەی شۆرشگێرانەو ئازادیخوازنەی جەماوەری، هەڵگری ویست و خواستە سەرەکی و 
گرنگەکانی کۆمەڵگەی خۆی بێت، وەاڵمی کارسازو رێگاچارەی رۆشن و دروستی هەبێت، بۆ 
کێشەکان، مۆتۆری و ئامرازی بزوتنەوەی نارەزایەتی سیاسی و جەماوەری بێت، بە قازانجی چینە 
ستەم لێچوەکان و بێبەشەکانی کۆمەڵگە، وە لەسەر ئاستی سەراسەریدا بەشێک بێت لە بزوتنەوەی 
نارەزایەتی جەماوەری بۆ ئالوگۆری شۆرشگێرانەی لەسیستەمی سیاسیدا، لە رێگای ئامرازو رێگەو 
رەهەندە پێشرەو شۆرشگێرەکانەوە. لەهەموو ئەمانەش گرنگتر پراکتیکی ئەو حزبەو هەڵویستگیرییە 
سیاسییەکانیەتی، کە دەتوانن ببنە محەک بۆ ئازادیخوازبوون و شۆرشگێر بوونی ئەو حزب و 

 رەوتە...
-کاتێک بەو دیدەوە دەروانینە رەوتێکی وەکو هەدەپە، وەکو رێکخراوەیەکی سیاسی بۆرژوا

ناسیونالیستی کورد، ئەویش وەکو هەموو حزب و رێکخراوە سیاسییە بۆرژوازییەکانی کورد، 
رەوتێکە نوینەرایەتی چینە داراکانی کۆمەڵگەی کوردستانی تورکیا دەکات و لەو پێناوەدا دەیەوێت 
دەستی لە دەسەاڵتی سیاسی گیر بێت و لەتامی شیرینی دەسەاڵت بێبەش نەکرێت. ئەم رەوتە بە 
فریوکاری دیموکراتیزەکردنی دەوڵەتی تورکیا، دەیەوێت بزوتنەوەی نارەزایەتی سیاسی کوردستان 
بگەیەنێتە مەنزڵی رزگاری لەدەسەاڵتی فاشیستی دەوڵەتی تورکیا... دیموکراتیزەکردنێک کە تیادا 
ئامادەنییە لەپاڵ بزوتنەوەی نارەزایەتی بێبەشانی توکیادا لەدژی دەسەاڵتی ئاک پارتی و ئەردۆغاندا، 
بوەستێت... لەهەموو ئەو بزوتنەوەو راسانە جەماوەریانەی لە تورکیادا و لەسەر ئاستی سەراسەریدا 
لەدژی دەوڵەتی تورکیا روویانداوە، ئەم رەوتە کە بانگەشەی حزب و رەوتێکی بان نەتەوەیی!! 
دیموکراسی!! دەکات... پشتی کردۆتە ئەم بزوتنەوە جەماوەرییانە. بەوەش نیشانی داوە رەوت و 
بەشێک لە بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری تورکیا نییە. لەسەر ئاستی کوردستانی تورکیاش، 
کیشەی خەڵکی کوردستان بەوێنەی ئاریشەیەکی سیاسی و میژوویی و گرێدراو بەپرسی کورد 
لەسەر ئاستی ناوچەییدا، نابینێ و دەیانەوێت لەژیر ناوی دیموکراتیزەکردن و رادیکالیزەکردنی 
سیستەمی سیاسی ئیستادا و لەرێگای هەڵبژاردنەکانەوە!! وەاڵمی کێشەی خەڵکی کوردستان 
بدەنەوە... لەکاتێکدا ئەمە دیدو سیاسەتە لەوەهمێک زیاتر هیچی تر نییە... چارەسەی کیشەی خەڵکی 
کوردستان بەچوونی ژمارەیەک لە کورد زمانەکان بۆ پەرلەمان بەشوێنێک ناگات، ئەمەش لەواڵتێکدا 
کە پەرلەمان لە دیکۆرێکی فریوکارانەو دیمەنێکی قێزەونی پاراستنی دەسەاڵتی سەرکوتگەرانە زیاتر 
شتێکی تر نەبێت... هەدەپە کە تارادەیەکی زۆر توانیویەتی ئاسۆی سیاسی خۆی زاڵ بکاتە سەر 
خەڵکی کورد زمانی تورکیا، لە بنەرەتدا هەڵگری چارەسەری سیاسی کیشەی خەڵکی کوردستانی 
تورکیا نییە... چارەسەری کیشەی خەڵکی کوردستانی تورکیا، نە لەرێگای کایەی پەرلەمانییەوە 
چارەسەر دەکرێت و نە مەرج و گرێدراوە بەوەی دیموکراسی لەتورکیا سەربکەوێت، ئەو کاتە 
کیشەی سیاسی خەڵکی کوردستانی تورکیا چارەسەر بکرێت... چارەسەری کێشەی خەڵکی 
کوردستان لە تورکیا، بەوە دەبێت بزوتنەوەی شۆشگێرانەو جەماوەری کوردستانی تورکیا، 
لەالیەکەوە ببێتە بەشیک و ڵیکهەڵپێکرێ لەگەڵ بزوتنەوەی سەراسەری جەماوەری تورکیا بۆ 
کۆتاییهێنان بەدەسەاڵتی سەرکوتگەرانەو دژی ئازادی دەوڵەتی تورکیاو هێنانە سەرکاری 
دەسەاڵتێکی ئازادیخوازانەو سکیوالرە کە هاواڵتیان لەبەرامبەر یاسادا بێگویدانە ناسنامەی قەومی و 
دینی و مەزهەبی، هاواڵتی خاوەن ماف و حقوقی یەکسان بن... یان لەریگای وەرێخستنی 
بزوتنەوەیەکی فراوانی جەماوەری شاری بۆ بەرەسمی ناسینی مافە سیاسی و حقوقیەکان و 
کۆتاییهینان بە هەاڵواردن و ستەمی نەتەوایەتیدا... مەیسەر دەبێت، وە خەڵکی کوردستان دەبێ ئەو 
مافە بەخەباتی لەخوارەو و شۆرشگێرانەی جەماوەری شاری بۆ خۆیان دەستبەر بکەن، کە مافی 
بریاردانی ئایندەی سیاسی خۆیان هەبێت، بە مافی جیابوونەوەو پیکیهێنانی واڵتێکی سەربەخۆشەوە... 
ئەمانە ئەو رێگایانەن بۆ چارەسەر پرسی کورد... نەک ئەو رێگا چارەیەی هەدەپە بانگەشەی دەکات، 
یان باشتر بڵێین بەدەستیەوە گرتووە... هەدەپە رەوتێکی بۆرژوا ناسیونالیستی کوردە، نەهەڵگری 
چارەسەری کارسازو کیشەی خەلکی کوردستان و ئایندەکەیەتی و نەدەتوانێت لە کوردستانیشەوە، 
تورکیا دیموکراتیزە بکات و مۆتەکەی دەسەاڵتی سەرکوتگەرانەی دەوڵەتی تورکیا لەسەر 
دانیشتوانەکەی، الببات... هەدەپە هەڵگری هەمان ئەجنداو بەرنامەی حزبە سیاسەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتییە کە لە عێراق، نموونەکانی ئیمتیحانی خۆیان داوە... هەدەپە لە کۆمەڵەی مارکسی لینینی و 
کۆمەڵەی  رەنجدەرانی سااڵنی کۆتایی هەفتاکان و سەرەتای هەشتاکان کوردستانی عێراق زیاتر 
هەڵگری بانگەشەی زل نییە و لەویش زیاتر بەڵینی بەدیهێنانی خەونی رەنگاڵەیی نەداوە... کەچی 
ئەمرۆ لەبەغداوە لە ژێر عەبای ئیمامەکاندا کیشەی سیاسی خەڵکی کوردستانیان هێناوەتە خوارەوە 
بۆ کێشەی رێژەی کورسی پەرلەمانی و بەشی دەسەاڵتی سیاسی و پۆست و بودجە. هەدەپە لەوەی 
زیاتر لە هەگبەکەیدا نییە، کە حزبە هاوشانەکانی لە عێراقدا بە بانگەشەی چەپ و کرێکار و خۆ 
هەڵواسین بە مارکسیزمەوە، هاتن و بوون بەو هێزە سەرکوتگەرانەی کە پێویستی شۆرش بۆ 
البردنیان، بۆتە رێگایەکی حاشاهەڵنەگر... هەدەپە وەکو باڵ و رەوتێکی فراوانتری بزوتنەوەی 
ناسیونالیستی کورد کە باڵی چەکدار و خەتی زیندانی ئۆجەالنی.... تاد، هەیە، لە غیابی حزب و 
رەوتێکی شۆرشگێرانەی چەپ و کۆمۆنیستیدا، مەترەح بووە، ئەم رەوتە قابیلی پشت بێ بەستن و 
هەڵگری چارەسەری شۆرشگێرانە، بە قازانجی بەرژەوەندییەکانی خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش نییە. 
خۆشباوەری بەم رەوتە، خەباتی بێبەشان بۆ رزگاری دوادەخات. دیکتاتۆریەت و سەرکوتگەری 
دەوڵەتی ئەردۆغان، ناسنامەی شۆرشگێریەتی نادات بە هەدەپە. لە تورکیا دەسەاڵتی تاک رەویی و 
دیکتاتۆریەت بە سیناریۆی ساختەی دیموکراسی و هەڵبژاردندا، بەسەر خەون و ویستەکانی خەڵکی 
نارازی تورکیادا، داسەپایەوە...  خەبات و تێکۆشان بۆ کۆتاییهێنان بەو دەسەاڵتە روبەرووی کۆسپی 

 گەورەتر بۆوە، وە پێی نایە قۆناغێکی تر.  

 پاشماوەی دوا ستون...

 3/7/2037(   7ژمارە) 

ئیزگەوە  //٦٦" کە لە زیاتر لە هەر ئێستا دیموکراسیڕۆژانەی ڕادیۆ تەلەفزیۆنیە بەناوی "
پەخش دەکرێت. هەروەها ئێمی بە هاوکاری دەنیس مۆینیهان دانەری کتێبێکی بەناوبانگە 
 بەناوی ) بێ دەنگ بوونی زۆرایەتی(  کە یەکێکە لە پڕفرۆشترین کتێبەکانی نیو یۆڕک تایمز. 

: وەک هەندێک دەڵێن ئەوەی کە ئەمەریکاو ترەمپ دیکات لە دژی مندااڵن و  تێبینی دووەم
جیاکردنەوەیان لەکەس و کارو دایک و باوکیان شتێکی بێوێنەیە لە مێژووداو یەکەم جارە 
ئەمە بکەن. من وەک ، شوان عەزیز، ئەمە ڕەت دەکەمەوەو ئەمەش  لە خۆڕا نییەو بەڵکو بەر 
مەبنای  بەدواداچونێکی خۆمە لەسەر مێژووی ئەمەریکا دەربارەی جیاکردنەوەی مندااڵن لە 
کەس و کاریان. مێژووی... ئەمەریکاو سیاسەتەکانی دەوڵەتی ئەمەریکا پڕە لە وێنەی لەم 
شێوەیەو بگرە خراپتریش. بۆم دەرکەوتووە کە  ئەمەریکا مێژوویەکی زۆر قێزەون و دژە 
مڕۆڤانەی هەیە لەوبارەوە. هەوڵدەدەم لە داهاتوویەکی نزیکدا لە بابەتێکمدا ئەم بۆچوونەم بە 

 دۆکومەنت پشتڕاست بکەمەوە.

 درێژەی،،،،ترەمپ)سەرۆکی ئەمەریکا(ی ئێستا هەمان ڕەفتار دوبارە دەکاتەوە... 

 درێژەی.... هەوڵ و نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان...
دەکرێت. سەرەرای ئەوەش چاپخانەکە ئەو قەرزانەی کە لەالیەن کۆمپانشیشا بشازرگشانشیەکشانەوە  
لەسەروی هەموویانەوە وەکالەتی مۆریتشانشیشا بشۆ هەواڵ کە هەردوو ڕۆژنشامەی الششعش  و 

 ئۆریزۆن دەردەکات بداتەوە.
قسەکەرێک بەناوی ئیدارەی چاپخانەکە گشوتشی"دەزگشاکەیشان نشاتشوانشێ قەرزەکشان بشداتەوە، و 
گوتی" دەزگاکەمان هەردوو ڕۆژنامە حکومیەکە و ڕۆژنامەی تایبەت دەردەکات، داواکشارە لە 
حششکششومەت ئەو قەرزە زۆرەیششان بششداتەوە کە چەنششدان سششاڵە کەڵەکە بششووە". ڕۆژنششامەکششانششی 
مۆریتانیا... لەسەرەتای ئەمساڵدا ڕاگیشران، لەبەر قەیشرانشی نەبشوونشی وەرەقە لە چشاپشخشانەی 
نششیشششششتششمششانششی، هەلششومەرجەکە گەشششەی سششەنششد تششا کششار گەیشششتە ڕاوەسششتششانششی تەواوی 

 خزمەتگوزاریەکانی کە پێشکەشی دەکرد.
ئەو تاکە چاپخانە نیشتمانشی حشکشومشیەی مشۆریشتشانشیشا کە پسشپشۆرە لە چشاپشکشردنشی ڕۆژنشامە، 
بەتەواوی داڕوخا، بەهۆی کێشە و قەیرانی ماڵی، کە هۆکاری خراپی بەڕێشوەبشردن لە الیەک 

 و  نەدانەوەی قەرزەکانی حکومەت کە چاپخانەکە داوای دەکات.
ئەو چاپخانە نیشتمانیەی کە حکومەتی ئەڵمانی لە هەششتشاکشانشی سشەدەی رابشردوو دروسشتشی 

ملیۆن وەرەقە لەالیەن سەندوقی ڕۆژنامەکانەوە دەستیان دەکەوێت،  ئەو  /١کردوە، سااڵنە 
سندوقە سااڵنە لەالیەن حکومەتەوە پشتیوانی دەکرێت. هەڵئاوسانی چاپشخشانەکە و دابەزیشنشی 
کار و چاالکی تێیدا چاپشخشانەکەی گەیشانشدۆتە کەنشاری مشایەپشووچشی، لەبەر نەبشوونشی کشاری 

 بازرگانی و بەهۆی کێبڕکێی لەگەڵ چاپخانە تایبەتەکان. 
مانگرتنەکە هەموو کرێکارانی چاپخانەکەی گشرتەوە، ئەمەش بەپشێشی قسشەکشانشی سشیشدی ولشد 
یەکێک لە نوێنەرانی کرێکاران گوتی"هەموو ئامێری چاپەکان وەستاون، و هیج ڕۆژنشامەیەکشی 

 حکومیش چاپ نەکراوە )الشع  و ئۆریزۆن( وەستاون".
 

لە  //١کۆمپانیای) تێسال( بۆ دروستکردنی ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی، نزیکەی 
 فەرمانبەر و کرێکارانی بێکار دەکات

بەرپرسانی ئیداری تێشسشال لە ڕوونشکشردنەوەیەکشیشانشدا، گشوتشیشان کە هشۆکشاری پەنشابشردن بشۆ 
بێکارکردنی فەرمانبەران دەگەڕێتەوە بۆ هەڵسەنگاندنی سااڵنەی کۆمپانیاکە، بەاڵم بەتەواوی 

 ئاماژەی بەژمارەی بێکارکراوان نەکراوە.
کۆمپانیاکە گوتی کە بڕیاری بێکارکردن پەیوەستە بە ئەدای فەرمشانشبەران، بەاڵم یەکشێشک لە 
فەرمانبەرە کۆنەکان جەختی لەوە کردەوە کە کاتێک لەو کۆمپانشیشایە کشارەکەی لەدەسشتشداوە، 

 ئاماژەیان بەهیچ خاڵیکی نێگەتیڤی نەکراوە لە کاتی کارکردنیدا لەو دەزگایە.
سەرەتای مانگی ڕابشردوو کشۆمشپشانشیشاکە ئەوەششتشی گشووتشوە کە بەربەسشت هەیە لەبەردەم  

بەرهەمهێنان، ئەمەش بۆتە هۆکار کە نەتوانن ئشامشانشجەکەیشان بشهشێشنشنەدی لە دروسشتشکشردنشی 
ی تەسشلشیش  ٦ئۆتۆمشۆبشیشلشی جشۆری سشتشێشال  /٧٧(. کۆمپانیاکە ٦ئۆتۆمۆبیل لە جۆری )ستیال 

 ئۆتۆمۆبیلی بەرهەم هێناوە لە وەرزی سێیەمی ئەمساڵدا. /٧١کردوە، لە کاتێکدا 
لە مانگی تەمووزی ڕابردووەوە، کۆمپانیاکە دەستشیشکشردوە بەخسشتشنە بشازاڕی ئشۆتشۆمشۆبشیشلشی 

هەزار دۆالری ئەمەریکی دەستپێشدەکشات، واتە نشیشوەی  ٦٠( کە نرخەکەی لە ٦جۆری) تێسیال 
 نرخی ئۆتۆمۆبیلی جۆری ئێس. 

 
سزادانی کۆمپانیایەکی هێڵی شەمەندەفەری فەرەنسی، چونکە دەرماڵەی ڕۆژی 

 پشووی نەداوە بە کرێکارە مانگرتووەکانی!!
دادگای فەرەنسی سزای کۆمپانیای نیشششتشمشانشی  ٧٦/١/٧/٦٢پێنج شەممەی رابردوو ڕێکەوتی 

هێڵی ششەمەنشدەفەری فەرەنسشی دەرکشرد، چشونشکە دەرمشاڵەی ڕۆژانشی پششوویشان نەداوە بە 
مشانشگە ڕووبەڕووی مشانشگشرتشن  ٦کرێکارە مانگرتووەکان. کۆمپانیای شەمەندەفەر کە ماوەی 

 بۆتەوە لە ڕاگەیاندنێکیدا "بڕیاریداوە کە تانە لەو بڕیارەی دادگا دەدات"،.
بەاڵم تانەدان لە بڕیاری سزاکە نابێتە هۆی دواخستنی جێبەجێکردنی سزاکە، چونکە دادگشای 
بۆبینی لەناوچەی پاریس "فەرمانی داوە بە جێبەجێکردنشی کشاتشی" بشۆ بشڕیشارەکەی، هەروەهشا 
پارێزەرانی هەردوو نەقابەکە و ئیدارەی کۆمپانیاکە گوتی زوربەی کاتەکانی مانگرتن بشریشتشی 

ڕۆژی کارکردن، ئەمەش بزووتنەوەیەکی تاک بوو، ئەمەش ڕێشی  ٠ڕۆژ لەهەفتە لە  ٧بوو لە 
پێدەدات کە نەک تەنیا مووچەی ڕۆژانی مانگرتن نەدات، بەڵشکشو مشووچەی ڕۆژانشی پششووی 

 هەفتەش نەدات.
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ئەم مانگە هەڵبژاردن بۆ سەرۆک کۆماری تورکیاو پەرلەمانی ئەو واڵتە  ٧١
بەڕێوەچوو... لەم هەڵبژاردنەدا ئاک پارتی بەوێنەی حزبی دەسەاڵت لەگەڵ هاوتا 

لە هەڵبژاردندا، سەرکەوتنیان بەدەست هێنا و تا  مەهەپە""هاوپەیمانەکەی
رادەیەکی زۆر سەرەتای خەونی ئەردۆغان، وەدیهات. هەڵبژاردن لەدۆخێکی 
نائاسایی و لە نابەرابەریەکی ئاشکرادا بەرێوەچوو. هەرچی حزبی دەسەاڵت و 
هاوپەیمانەکەیەتی، هەموو تواناییە دارایی و راگەیاندن و کەشی زاڵی دەسەاڵتی 
لەپشت بوو، لە بەرامبەردا بۆ هێزەکانی تری نەیاری حزبی ئاک پارتی و 
دەسەاڵت، توانایی و کەشی هەڵبژاردنەکان، تا دەگاتە کەڵک وەرگرتن لە میدیا و 
راگەیاندن سنوردارو تەنانەت ڕێ لێگیراو بوو. لەوەش واوەتر یەکێک لە 
کاندیدەکانی رکەباری ئەردۆغان بۆ سەرۆکی تورکیا "سەاڵحەدین دەمیرتاش" لە 

 زینداندا بوو...  
دیارە چ پێشخستنی وادەی هەڵبژاردن و چ باری نائاسایی کە هەڵبژاردنی تیا 
بەرێوەچوو، خۆیان دوو فاکتەری هاندەرو هاوکات هاریکار بوون بە قازانجی 
ئەردۆغان و ئاک پارتی تا هاوسەنگی هێز لە کەشی هەڵبژاردنەکاندا بەسودی 
خۆیان بقۆزنەوە. سیاسەتی بێدەنگەکردنی نەیاران، سیخناغکردنی زیندانەکان لە 
کەسایەتی سیاسی و هەڵسوراوانی سیاسی و جەماوەری و چەپ و ئازادیخواز و 
رۆژنامەنووس و نووسەر، کڵۆم دانی دەیان و سەدان کەناڵی میدیاو راگەیاندن و 
داخستنیان، تا دەگاتە هەڵوەشاندنەوەو یاساغکردنی دەیان و سەدان رێکخراوەو 
وکۆروکۆمەڵی پیشەیی و جەماوەری و زاڵکردنی کەشی ترس و تۆقاندن و... 
سەرکوتی ئازادی بە مانای وشە.. تا دەگات بە میلیتاریزەکردنی بەشێکی زۆری 
ناوچە کوردنشینەکان...تاد، هەموو ئەمانە لەالیەکەوە پوچی دیموکراسی و گەمەی 
هەڵبژاردنەکان دەردەخات، لەالیەکی تریشەوە ماهیەتی دەسەاڵتی سەرکوتگەرانەو 

 فاشیستی دەوڵەتی تورکیا نیشان دەدات...
لەم هەڵبژاردنەدا، چ رەوتە ئیسالمی ئیخوانی ئاک پارتی و چ مەهەپەی 
نەتەوەپەرستی تورک و چ رەوتی ناسیونالیزمی چەپ و ناسیونالیزمی کورد، 
بەشدار بوون... لەناو کایەی ئەو ملمالنێ سیاسی و جەماوەریی و کۆمەاڵیەتیەدا، 
هەڵبژاردنیش وەکو کایەکی بەناو یاسایی... رویەکی ئەو بەرامبەرکێیە بوو، کە 

 سەرئەنجام ئاک پارتی و ئەردۆغان براوە بوون.
ئەوەی لەدڵی ئەم هەڵبژاردن و پرۆسەیدا، جێگای هەڵوێستەیە، رۆڵی رەوتی 
ناسیونالیزی کورد بوو کە هەدەپە نوێنەرایەتی دەکرد. هەدەپە کە لەبنەرەتدا 
لەسەر بنەمای زوڵمی قەومی سەر خەڵکی کوردستان و لەبانگەشەو ختابی 
سیاسی و گشتیشدا خۆی وەکو نوێنەری دیموکراسی هێنان بۆ تورکیا، دەخاتە 
روو... توانی بە تەماحەکانی خۆی لەهەڵبژاردندا بگات. ناسیونالیزمی کورد وەکو 
بزوتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی، بە حزب و رێکخراوە سیاسیەکانیەوە، کە خوازیاری 

 /٦بەشداری لەدەسەاڵتی سیاسی لە ناوەند دایە... توانی بەربەستی لەسەدا 
تێپەرێنی و ئەمەش وەکو دەستکەوتێکی گەورە نیشانی کۆمەڵگە لەسەر ئاستی 

 ناوخۆ و دەرەوە بدات... هێزی ئوجەالن و سێبەری ئەویش نمایش بکات.
% لە هەڵبژاردنەکانداو گەیشتنی هەدەپە و /٦بێگومان تێپەراندنی بەربەستی لە 

نوێنەرەکانی بۆ پەرلەمان، لەبەرامبەر بە سیاسەتی پاوانخوازی و 
سەرکوتگەرانەی ئاک پارتی دەسەاڵتداردا، پێشرەوی ئەو حزبەیە لەبەرامبەر بە 
حزبی دەسەاڵت و ئاک پارتیدا، بەاڵم ئەمە ناکاتە ئەوەی کەلێیەوە نوقاڵنەی 
سەرکەوتنی بزوتنەوەی نارەزایەتی خەڵکی کوردستانی، تیا ببخشرێتەوە. 
سەرکوتگەری و سیاسەتی فاشیستانەی دەوڵەتی تورکیاو ئاک پارتی، رەوایەتی و 
ناسنامەی شۆرشگێرێتی نابەخشێتە هەدەپەو هیچ هیزێکی سیاسی تر... ئەوەی 
کەدەتوانێت حزبێک بە حزبی ئازادیخوازو چەپ، شۆرشگیر و نیشان بدات، 

بانگەشەی هەڵبژاردن نییە، کێبەرکێی حزبی نییە، تەنانەت بەرنامەو... 
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لەپەراوێزی کۆتاییهاتنی هەڵبژاردنەکانی 
 تورکیادا...هەدەپە لەکوێ وەستاوە؟

 عەبدواڵ مەحمود

ئەم مانگە بۆیەکەمین جار ژنانی سعودیە،  ٣٢
 مۆڵەتی لێخوری،ی سەریارەیاب پێدرا...

دا، مەلیکی عەرەبستانی سعودیە، بریاریدا بەوەی ڕیگری لەسەر ژنان  ٦٣٦٢لەگەڵ ئەوەدا کە لەساڵی 
الببرێت بۆ ئەوەی بتوانن سەیارە لێبخورن، بەاڵم بەکردەوە ئەم بریارە نەک نەچووە بواری 
جێبەجێکردنەوە، بەڵکو بەدوای ئەو بریارەشدا چەندین هەڵسوڕاوی ژن لەسەر پێداگری بۆ سەیارە لێخورین 

ئەم مانگە، سعودیە، بۆیەکەمین جار بەکردەوە ڕیگەیدا ژنان سەیارە  ٧٦توشی زیندان و ریگری بوونەوە... 
مانگ و لەگەڵ چرکەساتی چوونی بریارەکە بۆ بواری  ٧١بئاژوێن. بەدوای ئەم بریارەدا شەوی 

کردارییەوە، ژنانێکی زۆر چوونە پشت سوکانی سەیارەکانیان و دەستیان کرد بە سەیارە لێخورین. ژنانی 
سعودیە مۆلەتی لێخورینی سەیارەیان بە چرکەساتێکی مێژووی بۆ خۆیان لەقەڵەمدا... دەزگا راگەیاندنەکانی 

 سعودیە، چەندین دیمەنی ژنانیان نیشاندا کە بەشیوەی یاسایی و فەرمی خەریکی ئاژوتنی ئۆتۆمبیلن....
واڵتی عەرەبستانی سعودی تاکە واڵتی دنیای عەرەب بوو، کە نەک ژنان بۆیان نەبوو سەیارە لێبخورن، 
بەڵکو ژمارەیەکی زۆر لە چاالکوانی ژنان و کۆمەڵگەی مەدەنی بەهۆی بەرگری و تیکۆشان بۆ 

 بەدەستهێنانی مافی ژنان بۆ لێخوینی سەیارە توشی سزای لێپرسینەوەو زیندنی و شەالق لێدان ببوون... 
بەدەستهینانی مافی ژنان بۆ لێخورینی سەیارەو دانی موڵەتی شوفێری بەژنان، بەرهەمی تێکۆشانێکی 
چەندین دەهەیی هەڵسوراوانی ژانان و چاالکانی الیەنگری لە مافی مرۆڤ و کۆمەڵگەی مەدەنی بوو... 
بێگومان ئەمە دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ ژنان و دەستراگەیشتنیانە بە مافێکی سەرەتاییە کە بەدرێژایی 
مێژووی دەوڵەتی سعودیە لە ژنان قەدەغەکرابوو... ئەمەش بەر لەوەی خێرو بەرەکی پاشای سعودیە بێت، 

 بەرهەمی سەرکەوتنی ویست و خواستی ژنان و هەڵسوراوانی ژنان و الیەنگرانی مافی مرۆڤە...  

 بۆپێشەوە
دەنگی سازش هەڵنەگرو سەکۆی راستبێژی و مەیدانێکی گرنگی ئێوە 

کرێکاران و زەحمەتکێشانە، لە پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر جێگاو 
گۆشەیەکی ئەم دنیایەن لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا...ئەدرەس 

  bopeshawa@gmail.comئیمێڵ و پێگەی بۆ پێشەوە.. 
 www.bopehsawa.netماڵپەری بۆپێشەوە  


