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لەهەڵبژاردنی پێشوودا بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، سەرباری  
بانگەشەیەکی فراوانی حزبەکانی کوردستان کە بەشداریکردن لەو 
هەڵبژاردنەدا چارەنووسازە و پەیوەندی بە پرسی ئایندەی سیاسی کوردستان 
و نەتەوەوە!! هەیە، پێگەی کورد لەبەغدا بەهێز دەکات، لەبەرامبەر بە 
دوژمنانی گەلەکەمان و شۆفینیەکان و ...تاد، کەچی بەشێکی زۆری خەڵکی 
کوردستان بەشداری هەڵبژاردنیان نەکرد، و ئەم بانگەشەو فریوکاریانەیان 

 رەتکردەوە...

لە ئێستاشدا کە مانگێک ماوە بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان و چەند 
رۆژێکیش بۆ دەستپێکردنی بانگەشەی هەڵبژاردنەکان... دوبارە بانگەشەو هات 
و هاوار بۆ گرنگی بەشداری هاواڵتیان لەو هەڵبژاردنەدا چ لەالیەن حزبەکانی 
دەسەاڵت و چ لەالیەن ئەو حزب و الیەنانەی خۆیان بە ئۆپۆزیسێۆن دەزانن، 
دەستی پێکردووە. دەڵێن بەهەر ئەندازە خەڵکی کوردستان بەشداری بکات، بۆ 
خۆیان و ئایندەکەیان باشە، هەردوو ئەم بەرەیە نیگەرانی ئەوەن کە 
ئەمجارەش خەڵکی کوردستان بەشداری هەڵبژاردنەکان نەکات و دەنگی"نا" و 
بایکۆت" هێندە هەڵبکشی، کە ئەو نمایشی هەڵبژاردنە، ئەزمونکراوە بێ ئاکامە، 

 بەیەکجاری توڕ بدات.
یەکێک لەو چەکانەی کە بۆرژوازی کورد بەدەستیەوەیەتی بۆ رەوایەتی 
بەخشین بەدەسەاڵتی خۆی چ لەسەر ئاستی ناوخۆ و چ روو بەدنیای دەرەوە، 
هەڵبژاردنە... بە نیشاندان و وەرێخستنی هەڵبژاردنەکان، هەم درۆی 
دیموکراسی و هاوتایی خۆی لەگەڵ واڵتانی تر نیشان دەدات و هەم لەئاستی 
ناوخۆشدا بەخەڵک و حزبە نەیارەکانی دەڵێت، رێگای گۆرینی دەسەاڵت و 
فەرمانرەوایەتی لەریگای کایەی دیموکراسی و هەڵبژاردنەوە، دەڕواتە پێشەوە. 
فەزل فرۆشی ئەوە بەسەر خەڵکی کوردستان و دنیای دەرەوەدا دەکەن، کە 
لەرێگای دیموکراسی و هەڵبژاردنەوە هاتوونەتە سەر دەسەاڵت و ماونەتەوە، 
و هەر حزب و الیەنێکیش کە بڕوای بە دیموکراسی هەیە دەتوانێت، بێتە ناو 
کایەکەو ئەسپی خۆی لە پرۆسەی دیموکراتیدا!! تاو بدات. دیارە حزبەکانی 
تری ناو خانەوادەی بۆرژوازیش کە خۆیان بە ئۆپۆزیسێۆنی دەسەاڵت 
دەزانن، بەهەمان شێوە هەڵبژاردن بە گەمەیەکی جوانی دیموکراسی تەماشا 
دەکەن و دەیانەوێ بە خەڵکی کوردستان بڵێن، ڕیگای ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت و 
دەستاو دەستکردنی، لەرێگای دیموکراسی و هەڵبژاردنەوە!! مەیسەر دەبێت. 
بەم جۆرە هەردوالیان، دەیانەوێت خەڵکی کوردستان لەدەستبردن بۆ رێگای 
تر و شۆرشگێرانە بۆ ئاڵوگۆری بەرجەستەو ریشەیی دووربخەنەوە و 

 وابەستەی نمایشی هەڵبژاردنیان بکەن.
سێبتەمبەر بکرێت، هەر دوو بەرەی  ٠٣لەو هەڵبژاردنەی کە بەڕێوەیەو بریارە 

دەسەاڵت و ئۆپۆزیسێۆن، سەرباری ملمالنێی نێوانیان و لێکترازنی 
ڕیزەکانیان، لەبەردەم و رووبەرووی دەنگێکی فراوانن کە... 

چێترئهموومانگێكدادههه(ی15(و)1)دووجار،لهمانگی سۆشیالیستییەسیاسیكییهباڵوكراوه   1/9/2018(  35ساڵی دووەم ژمارە) 

ئاب، پەڵەیەکی ڕەشـی لە بیرنەکراوە بـە  13
تەوێڵی بزوتنـەوەی کـوردایەتـی و پارتییەوە 

خەڵکی کوردستان نابێت بەشداری هەڵبژاردنێک بکەن کە ڕووپۆشێکە بۆ 
 داپۆشینی ماهیەتی دەسەاڵتی میلیشیایی و تااڵنچی بزوتنەوەی کوردایەتی! 

لەپێشوازی ساڵی تازەی خوێندندا،  بەر بەو 

 کارەساتە بگرن!!
لەگەڵ نزیک بوونەوەی دەستپێکردنی 
ساڵی تازەی خوێندندا، ئاماری بێبەشی 
خوێندکاران لەسەرەتاییترین پیداویستی 
قوتابخانەکان و هەلومەرجی خوێندن و 
پەرەوەردە، مەترسیەکی گەورەیە... 
بەپێی لێدوانی بەرپرسی راگەیاندنی 
یەکێتی مامۆستایانی کوردستان، 
ئەحمەد کەرکوکی لە بەرنامەیەکی 
تەلەفزیۆنیدا، ئامارێکی ترسناکی 
سەبارەت بە دۆخی خوێندن بۆ ساڵی 
داهاتوو رایگەیاند... بەپێی لێدوانی ئەو 
بەرپرسەی راگەیاندنی یەکێتی 

هەزار  ٠٩٣قوتابخانە مەترسی ڕوخانیان لەسەرە کە  ٩٦٥مامۆستایان بەسەدان قوتابخانەو بە دیاریکراوی 
 ٠٣٣خوێندکار تیایدا دەخوێنن. وە هاوکات ئاماژە بەوە دەکات کە زیاتر لە دووهەزار قوتابخانە دوو دەوام و 

قوتابخانەکان لەهەرێمی...  ٠٩قوتابخانە سێ دەوامیان تیا دەکرێت. وە دەلێت کە لە سەدا 

 بایکۆتهەنگاوێکەلەڕێگایگۆڕین
گفتوگۆلەگەڵڕێبوارئەحمەددەربارەی

 5هەڵبژاردنل

گفتوگۆلەگەڵمحسینکەریم،سەبارەت
بەهەڵبژاردنبۆپەرلەمانیکوردستان

 6ل

 و
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دژی هەڵبژارادنە و بەشداری هەڵبژاردن ناکەن 
وبایکۆتی دەکەن. رووبەرووبوونەوە لەگەڵ 
دەنگی"نا"و"بایکۆت" کارنامەو نەخشەی فراوانی 
تەواوی بەرەی بۆرژوازی کوردە بەدەسەاڵت 
و ئۆپۆزیسێۆنەوە. هێزەکانی دەسەاڵت و 
ئۆپۆزیسێۆن چونکە لەسەر ئەوە کۆکن کە 
ئەزموونی هەرێمی کوردستان دەبێ 
بپارێزرێت و الیان وایە ئەگەر ئەزموونی 
هەرێمی کوردستان تێک بچێت، هەموویان 
لەگەڵیدا لەناو دەچن. وا وێنای دەکەن 
هەموویان سەرنشینی کەشتیەکن، بە 
نقومبوونی کەشتیەکە هەموویان زەرەمەند 
دەبن، لەو روانگەیەوە سەرباری هەر ناکۆکی 
و ملمالنێیەیەک کە لەسەر بەشی خۆیان لە 
تااڵنی دەسەاڵت لەگەڵ یەکترییدا هەیانە، 
دەیانەوێت پارێزگاری لەم ئەزموون و 

وە،  ١٥٥١سیستەم سیاسیە بکەن کە لەساڵی 
بۆیان بۆتە مایەی خیرو بەرەکەت و نیعمەت. 
دەرهێنانی چەکی هەڵبژاردن لە 
دیموکراسیەکەی بزوتنەوەی کوردایەتیدا، بە 
بەشکست کێشانی هەڵبژاردن بە بەشداری 
نەکردنی خەڵکی کوردستان سەندنەوەی 
رەوایەتی هەڵبژادن لێیان یانی، گۆرانی 
هاوسەنگی هێز بە... قازانجی بەرەی نارازی 
جەماوەری بەدەسەاڵت و سیستەم و 
ئەزموونی شکستخواردووی هەریم... و 
لەئاستی فەرمی و دنیای دەرەوەشدا یانی، 
 لەدەستدانی متمانەی فەرمی نێونەتەوەییان.

چ دەسەاڵت کە هەموو جومگە سەرەکی و 
هەستیارەکانی دەسەاڵت وداهات و سامان و 
پەیوەندییە ناوچەیی و نێونەتەوەیەکانی 
بەدەستەوەیەو چ ئۆپۆزیسێۆنەکەی کە 
هەمیشە پێیەکیان لەدەسەاڵت و بووە لە 
داهاتی دزراوی خەڵکی کوردستان دەخۆن و 
لەبەشی خۆیان نارازین، ئەو راستیە دەزانن 
کە ئەگەر ئەوان نەتوانن خەڵکی کوردستان بۆ 
هەڵبژادنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و بە 
بانگەشەی بەهێزکردنی پێگەی کورد لە بەغداو 
بە هەڵخراندن و ختوکەدانی هەستی 
نەتەوایەتی راپێچی بەردەم سندوقەکانی 
هەڵبژاردن بکەن، ئەوا لە هەڵبژاردن بۆ 
پەرلەمانی کوردستاندا، نەک ئەو چەک و 
فریوکارییەیان بەدەستەوە نییە، بەڵکو مەحکوم 
بە دادگاییکردن و زەبر خواردنن. ئەمە ترسی 
دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆنە لە هەڵبژاردنی 

داهاتوو بۆ پەرلەمانی کوردستان.. دەنگی " نا" 
و بایکۆت" مەترسیەکی جدی سەر 

 هەڵبژاردنەکانە.
دیارە دەنگی نا و بایکۆت، دەنگی بزوتنەوەی 
نارەزایەتی و تورەیی جەماوەرە لەدەسەاڵت.. 
نارەزایەتییە بە دزی و تااڵنی، بێمافی و ئەو 
قڵشتە چینایەتیە قوڵەی کۆمەڵگە، 
بەسەرکوتگەری و نۆکەر خزمەتی بە واڵتانی 
 ناوچەکە، بەدەسەاڵت و بە ئۆپۆزیسێۆنەوە...

ئۆپۆزیسێۆنی بۆرژوازی کورد، بەمەبەستی 
راپێچکردنی خەڵکی کوردستان بۆسەر 
سندوقەکانی هەڵبژاردن، دەلێن چەندە خەڵکی 
بەکەمی بەشداری هەڵبژاردن بکات، بوار 
دەدات بە حزبەکانی دەسەاڵت تا خۆیان 
دەنگەکانیان بۆ پر بکەنەوەو ساختەکاری 
زیاتر بکەن. بەو بۆچوونەیان دەیانەوێت ئەو 
درۆیە دەرخواردی خەڵک بدەن کە 
ساختەکاری لەهەڵبژاردنەکاندا هۆکاری 
مانەوەی حزبەکانی پارتی و یەکێتییە 
لەدەسەاڵتدا. نایانەوێ لەو راستیە سادەیە 
تێبگەن کە پارتی و یەکێتی بۆیە دەسەاڵتیان 
پاوان کردووە، چونکە خاوەنی میلیشیاو هێزی 
چەکدار و دەستبەسەراگرتنی داهات و سامانی 
هەرێم و هاوکات خۆیان بەستۆتەوە بە 
نەخشەو سیاسەتەکانی واڵتانی زلهیزو واڵتانی 
ناوچەکەوە. نایانەوێ لەوە تیبگەن کە ئەگەر 
یەکێتی و پارتی یەک کورسیش نەهێنن 
دەسەاڵت رادەست ناکەن، بۆیە بیانوی 
ساختەکردن لەهەڵبژاردنەکان، چەندەش راست 
بێت. بیانویەکی پوچە... هەروەها هێزەکانی 
ئۆپۆزیسیۆن بەم بیانووە دەیانەوێت شانی 
خۆیان لەنارەزایەتی جەماوەری بێنە دەرەوەو 
بڵێن نارەزایەتی خەڵک و دەنگی "نا" و بایکۆت" 
رووی لەدەسەاڵتەو ئیمە لێی بەدوورین تا 
ئەوەندەی بۆیان بکرێت لە دەنگی "بایکۆت" و 
"نا" بخۆن و کەڵک وەربگرن بە سودی خۆیان. 
ئەوە لەکاتێکدایە کە نارەزایەتی و تورەیی 
جەماوەری لە دەسەاڵت و ئۆپۆزیسێۆنە و 
هەڵبژاردنی پێشوو ئەزمونێکی تاقیکراوەیە بۆ 
سەلماندنی. دەنگی "نا" و "بایکۆت"ی خەڵکی 
کوردستان بە هەڵبژاردنەکان، دەنگ و نەفرەتە 
لە تەواوی سیستەمی سیاسی و 
دەسەاڵتدارێتی هەرێم... بە تەواوی پرۆسەی 
هەڵبژاردنەوە، بە هەڵبژاردنی پر ساختەوە بۆ 
هەڵبژاردنی بێگەرد!!. ئەزموونی چەندین خولی 

هەڵبژاردن و بانگەشەی بێکۆتای 
پەخشکردنەوەی وادەو بەڵین بۆ چاکسازی و 
باشترکردنی ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان و 
مافەکانیان و سەروەری یاساو خزمەتگوزاریی 
 ٠٢و زامنکردنی ماف و ئازادییەکان... لە 

ساڵی رابردوودا نەیتوانیووە سەرەتاییترین 
پیداویستی هاواڵتیان کە ئاوی خواردنەوەو 
کارەبایە، کە سەرەتاییترین خزمەتگوزارییە 
تەندروستیەکانە، کە رێگاوبان و خوێند و 
پەروەردەیە... دابین بکات.  نەفرەت و تورەیی 
 جەماوەر لەهەموو ئەو بێدادی نەبوونیانەیە.

دەنگی"نا"و"بایکۆت" لە هەڵبژاردنەکانی 
پێشوودا، خۆبەخۆ و خۆوشیارییەکی سادەی 
نارەزایەتی بوو بەدەسەاڵت و ئۆپۆزیسێۆن بێ 
ئەوەی بە کردەوە نوێنەرایەتی کرابێت... بۆ 

سێبتەمبەر، پێویستە لە  ٠٣هەڵبژاردنی 
ئێستاوە، رەتکردنەوەی هەڵبژاردن بە 
نەخشەوە ئامادەکاری بۆ بکرێت، دەنگی "نا" و 
بایکۆت" نوێنەرایەتی بکرێت... نوێنەرایەتی 
دەنگی "نا" و "بایکۆت"، یانی نوێنەرایەتی 
بزوتنەوەو تورەیی جەماوەری، بەدەسەاڵت و 
ئۆپۆزیسێۆنەوە، یانی "نا" وتن بە ئەزموونێک 
کە زوربەی زۆری هاواڵتیانی کوردستان، 
کریکاران و کارمەندان فەرمانبەران و 
خوێندکاران و ژنان و الوان و خانەنشینان، 
کەم ئەندامان و بێببەشان... دەهارێت و دەبێتە 
خێرو بەرەکەت و نیعمەت و دابینکردنی ژیانی 
شاهانە بۆ کەمایەتیەکی مفەتەخۆری 
سەرمایەدارو سەرانی حزبەکان و وەزیر و 
ئەندام پەرلەمان و بەڕیوەبەرە گشتیەکان و 
نوخبەیەکی خزمەتکاری ئەو دەسەاڵت و 
سیستەمە سیاسییە بۆگەن و دژە ئینسانیییە. 
"نا" یانی رەتکردنەوەی دەسەاڵت و 
ئۆپۆزیسیۆنیک کە موچەی کرێکاران و 
کارمەندان دەبرێت و خانەنشیان  و کەم 
ئەندامان دەکاتە سوڵکەر و الیەک لە ژیان و 

 ٠٣٣، ٠٣٣گوزەرانیان ناکاتەوە و موچەیەکی 
 هەزارییان بۆ رەوا نابینێ.
سێبتەمبەر کۆتایی  ٠٣پێویستە هەڵبژاردنی 

بەکایەی ساختەکارانەی هەڵبژاردن بهێنێت و 
ئەو رەوایەتتیە ساختەیەی دەسەاڵتیش مایە 
پوچ بکات، کە گوایە بە هەڵبژاردنەکان 
بەدەستی هێناوە. بۆ ئەو مەبەستە پێویستە، 
رابەرانی کرێکاریی لە کارگەو ناوەندە 
خەدەمیەکان، رابەرانی بزوتنەوەی نارەزایەتی 
جەماوەری کە ماوەیەک لەمەوبەر هەموو 
کوردستانی گرتەوە، لەگەڵ رابەرانی رێکخراوە 

جەماوەرییەکان و بزووتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانی 
وەکو )کرێکاران، الوان و خوێندکاران، ژنان و 
خانەنشینان، تا هەڵسوراوانی دژە گەندەڵی و 
خوازیارانی ڕیز گرتن لە مافی مرۆڤ و 
سەروەری یاسا....( لەدەوری یەک کۆببنەوە، 
نەخشەی "بایکۆت" ێکی چاالک و "نا"یەکی 
هوشیارانە، دابرێژن... لەبەرامبەر بە کەمپەینی 
حزبەکانی دەسەاڵت و بانگەشەی 
ئۆپۆزیسێۆندا، کەمپەینێکی سیاسی و 
راگەیاندن و کۆمەاڵیەتی و جەماوەری وەرێ 
بخەن. قسەکەرانی بزوتنەوەکان، بێن و 
لەبەرامبەر بە وادەو بەڵێنی حزبەکانی 

ساڵ  ٠٢دەسەاڵت و ئۆپۆزیسێۆندا، فریوکاری 
رابردووە، بانگەشەکانی هەڵبژاردنەکانی 
پێشوو، فریوکارییەکانی رابردوو، کارنامەی 
دوورو درێژیان لەهەموو ئاستەکاندا بە 
کۆمەڵگە نیشان بدەنەوە... بە الفیتە و تراکت و 
خێمە و چادر و سەیارەی گەرۆک و 
وەرێخستنی کۆبونەوە گشتیەکان لە کارگەو 
گەرەکەکاندا، دەنگی نا نوێنەرایەتی بکەن و بە 
بەشداری نەکردنێکی ئاوا بەنەخشەو 
جەماوەرییەوە کە بەشداری خەڵکی تیایدا 

و پوچی هەڵبژاردن لە  ٠٣بگاتە خوای لەسەدا 
ژیر سایەی میلیشیادا، ریسوا بکەن. ئەو 
ستانداردە کە کۆمەڵگەی نێو دەوڵەتی بە 
هەڵبژاردنەکانی دەدات، تێک برمێنێت.. ئەمە 
یانی گۆرانی هاوسەنگیەکی گەورە لە نێوان 
دەسەاڵت و جەماوەردا لە یەکێک لە مەیدان و 
نەبەردەکانی بەرامبەرکێی کۆمەاڵیەتی و 
چێنایەتیدا، کە هەڵبژاردنە... ئەو هێزە 
جەماوەریەی دەتوانێت لە نەبەردێکی ئاوادا 
کایە و مەیدانێکی جێگا شانازی دەسەاڵتی 
بۆرژوازی تێک بشکێنێ، رەوایەتی نێودەوڵەتی 
لە حزبەکان بسەنێتەوە، دەتوانێت بەردی 
بناغەی گۆرینی دەسەاڵت لە ریشەوە، 
دابمەزێنی و لە نەبەردەکانی داهاتوویدا 
ئامادەی دابینکردنی مەلزوماتەکانی شۆرشی 
لەخوارەوەی جەماوەر بێت، بۆ هەڵتەکاندنی 
پایەکانی ئەو دەسەاڵتەی کە بەهۆی چەک 
ومیلیشیا و تااڵنی و دەستبەسەراگرتنی داهات 
و سفەت نۆکەرییەوە بۆ واڵتان، دریژەی بە 
دەسەاڵتی مافیایی و سەرکوتکەرانەی داوە... و 
هەڵبژاردنیشی کردۆتە رۆپۆشێک بۆ داپۆشینی 

 میلیشیایی و تااڵنچێتی...  ماهیەتی دەسەاڵتی 
      

  
 

لەگەرەکی دۆمیزی شاری کەرکووک، گەنوجوێوک هەڵسواوە بە  ١١/١/٠٣١١* ئێوارەی 
سواڵەکەی،  ١٩تیرۆرکردنی خوشکە 

و دەوتووورێوووت دوای کووووشوووتووونوووی 
خوشکەکەی، خۆی رادەستی پۆلیو  
کردووە و پەڕاوی لوێوکوۆڵویونەوە، بوۆ 

 روداوەکە کراوەتەوە...

کوووچوووێوووک  ٠٠/١/٠٣١١بەرواری *  
 ١٦بەناوی" پ،ح" کەتەمەنوی تەنوهوا 

ساڵە، لەگەرەکی مام قاسموی شواری 
قەاڵدزی، دەست دەبات بۆ خۆکووژی 
و بوووۆئەو مەبەسوووتەش لەرێوووگوووای 

نەوتەوە گڕ بەردەداتە خۆی... بەداخەوە بەهۆی زۆری سوتاویەکەی لە خەسوتەخوانە 
گیان لەدەست دەدات... ئەو کچە قوتابی بووە... کەسێک وەکوو توۆمەتوبوار دەسوتوگویور 

 کراوەو دەوترێت پەڕاو!! بۆ ئەم خۆکوژییە کراوەتەوە...

 پاشماوەی... وتەی ژمارە

 قوربانیانی توندوتیژی و نامووسپەرستی

 
بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی سەرکەوتوانە بباتە پێشەوە، لە 
هەواڵی نارەزایەییەکانتان، لە خۆپیشاندان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو گیروگرفتەکان و رێگریەکانی 
بەردەم خەبات و یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاگاداری بکەن... ئەو هەوااڵنەی حزب و بزوتنەوە و میدیای بۆرژوازی و 
سیبەریان، دەیانەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشی بکەن، ئێوە بە ئێمەی بگەیەنن... ئەو راستیانەی ئەوان پەردەپۆشی 
دەکەن، لە رێگای بۆپێشەوەوە، پەردەی لەسەر هەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی شوێنی کار و قوربانیانی، هەواڵی 
سەرکوت و دزی و تااڵنی دەسەاڵت و کۆمپانیاکانیان، هەوڵی توندتیژی دژ بەژنان و قوربانیەکانیان، هەواڵی 
پێشێلکاری ئازادیە سیاسیەکان، ئازادی رۆژنامەگەری و ئازادی مافە فەردی و مەدەنیەکان... بە ئێمە بگەیەنن... 
بۆپێشەوە، دەنگی سازشهڵنەگرو سەکۆی راستبێژی و مەیدانێکی گرنگی ئێوەیە، لە پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر 

 جێگاو گۆشەیەکی ئەم دنیایەن لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا...ئەدرەس ئیمێڵ و پێگەی بۆ پێشەوەیە..
 

bopeshawa@gmail.com     /ماڵپەری بۆپێشەوەwww.bopehsawa.net 
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کوردستاندا ئاوی خواردنەوەیان نییەو سەدا 
پەنجای قوتابخانەکان بێبەشن لە  تاقیگە. وە دوای 

ساڵ، لە رەخنەگرتن و پەردە هەڵمالێن لەسەر  ٠٢
دەستێوردانی حزبەکان لە کایەکانی کۆمەڵگەدا، 
دەڵێت لە وەزیرەوە بۆ کارگوزارێک بە تەزکیەی 
حزبی دادەنرێت و ئەوەی ئاوڕی لێنادرێتەوە سلکی 
خوێندن و پەروەردەیە و بەو هۆیەشەوە دەڵێت 

هەزار قوتابی وازلەخوێندن  ١٣سااڵنە زیاتر لە 
دەهێنن...ئەوەش ناشارێتەوە کەهەموو ئەو 
بەڵێنانەش کە لەکۆنفرانسی پەروەردەیی ساڵی 

بریاری لێدراوە کە زیاتر لە سەد راسپاردەو  ٠٣١٩
بریار بوو، یەک راسپاردەو بریاری لێ جێبەجێ 
نەکراوە... لە کۆتایییدا دەڵیت" لەهەرێم نە 

 پەروەردەمان هەیە، نەخوێندن...."
ئەمەی سەرەوە لێدوانی کەسێکی بێئاگا و 
رەخنەگرێکی دەرەوەی سلکی پەروەردە نییە، ئەوە 
تەنها بەشێک و مشتێکە لە خەرواری ویرانی 
سیستەمی خوێندن و فیرکردنی هەرێم... لەزمانی 
بەرپرسی راگەیاندنی یەکێتی مامۆستایانەوە... ئەو 
ئامارە ترسناکەو ئەو دۆخەی کە خوێندکار 
رووبەرووی دەبنەوە، لە پاڵ هەلومەرجی 
مامۆستایان و برینی موچەو گرانی بازار و 
شکاندنی شکۆی مامۆستایان، مەنهەجی 
کۆنەپەرستانە و سەرچاوە گرتوو لە شەرع و 
کۆنەپەرستی... ریسوای حکومەت و دەسەاڵتی 
بزوتنەوەی کوردایەتی دەخاتە روو... بوونی یەک 
لەو ئامارانە لە هەر واڵتێکی دنیادا، حکومەت ناچار 
بەدەست لەکارکێشانەوە دەکات... بەسەدان 
قوتابخانە مەترسی روخانیان هەبێت... یانی مەرگی 
دەیان هەزار قوتابی لە ژێر رەحمەتی مەترسی 
دارمانی لەناکاوی قوتابخانە وێرانەکاندا دایە. 
خوێندکارانێکی زۆر لە ئاوی خواردنەوە بێبەشن... 
چ شەرمەزارییەکە، خوێندکار و قوتابی و منااڵن 
تینویان بێت و ئاوی خوارنەوەیان نەبێت... هیشتا و 

ساڵ قوتابخانەی دوو دەوام سی دەوامی  ٠٢داوی 
هەبێت... ئەمە ئەگەر بریاری بەگۆر سپاردنی 
خوێندن و پەروەردە نەبێت، دەبێ چ ناوێکی تری 
لێ بنرێت... ئەمە جینۆسایدانی پیگەیاندن و 
داروخاندنی ئایندەی چەندین نەوە نەبێت، دەبێ چ 
پێناسەیەکی بۆ بکرێت... بێ دەنگی بەرامبەر بەو 
دۆخەی خوێندن و پەروەردە ئاینندەی خوێندکاران 
و قوتابیان، بەراستی تاوانێکی نەبەخشراوە... 
لەسەدا یەکی داهاتی بەرپرسە حزبی و 
حکومیەکان، و مەلتی ملیاردێر و ملیۆنێرەکان، 
دەتوانێت کۆتایی بەو مەرگەساتە بهێنێت، بەاڵم 
چاوچنۆکی حزب و سەرمایەدارانی چاوچنۆکیان، 
کەخۆیان و مناڵەکانیان، لە قوتابخانەی تایبەتی و 
مامۆستای متەخەسی  و گیرفانی پر 
بەهەرەمەندن... بۆیان گرنگ نییە زوربەی هەرە 
زۆری قوتابیان و خوێندکاران، لەخەونی پیگەیشتن 
و فیرکردن بێبەش بکرێن یان الشەی ناسکیان، لە 
ژێر داوپەردوی روخاوی قوتابخانە وێرانەکاندا، 
ئەنجن ئەنجن ببێت... پێویستە مامۆستایانی 
ئازادیخوازو هەموو ئینسانیكی ویژدان زیندوو 
لەگەڵ کەسوکاری خوێندکاران، لەبەرامبەر بەو 
هەلومەرجە دڵهەژێنەدا بێنە مەیدان و ڕیگەنەن ئەو 
کارەساتە رووبدات، کە لە زمانی بەرپرسی 
راگەیاندنی یەکێتی مامۆستایانەوە ئاماژە بە 

 گۆشەیەکی کراوە...  

درێژەی... لەپێشوازی ساڵی 

تازەی خوێندندا، بەر بەو 

 کارەساتە بگرن!!

لە ماوەی چەند رۆژی رابردوودا بە هۆی 
تۆپخانەکانی کۆماری ئیسالمی. لە 
دارستانەکانی ناوچەی پیلە و سلەسێ 
ناوچەی مەریوان ئاگرکەوتنەوەیەکی بە هێز 
روویدا و دوابەدوای ئەو روداوە ژمارەیەک 
لە ئەندامان و چاالکانی مەدەنی و ژینگە 
پارێزی پێکهاتوو لە دامەزراوەی سەوزی چیا 
و خەڵکی ئەو دەڤەرە  کە لە ناویان دا سیمای 
خۆشناو و مرۆڤدۆستی وەکوو شەریف 
باجوری تیدا بوو بە شێوەی خۆڕسک 
وبەلەخۆبوردویەوە هەستان بە کوژاندنەوەی 
ئاگرەکە و هەموو هەوڵی خۆیان لەو پێناوەدا 
خستە گەڕ. بە داخەوە لەو نیوەدا و لە ئاکامی 
ئەو روداوە کە کۆماری ئیسالمی عامڵی 
سەرەکی بوو چەند کەس لە مرۆڤە 
خۆنەویست و خۆبەخشەکان کە بەردەوام 
وانەی مرۆڤدۆستی و خۆبەخشیان دەوتەوە و 
خۆشەویستی کۆمەاڵنی خەڵکی ناوچەکە 
بوون گیانیان بەختی ئارمانە ئینسانی و 
مرۆڤدۆستانەکانیان کرد و ژمارەیەکیش لە 
الوانی ئەو ناوچە بریندار بوون. ڕژیمی 
کۆماری ئیسالمی سەرەرای ئەوەی کە خۆی 
خوڵقێنەری روداوەکە بوو، بەاڵم هیچ 
هەولێکی بۆ یارمەتی گەیاندن بە سوتاوەکان 
و  بریندارانی ئەو کارەساتە نەدا و دیسان 
گیانی مرڤەکان بۆی گرینگی نەبوو و ماهیەتی 
مرۆڤکوژی خۆی دەرخستەوە. لە ئاکامی ئەو 
روداوە دلتەزێنەدا چاالکانی ژینگەپارێز 
شەریف باجور، ئومید کۆنەپۆشی، رحمت 
حکیمی نیا و محمد پژوهی کە بۆ 
کوژاندنەوەی ئاگرەکە بە شێوەی خۆڕسک 
رۆیشتبوون گیانی ئازیزیان بەخت کرد و 
ژمارەیەک لە الوانی ئەو دەڤەرەش بە 
سەختی بریندار بوون. دوابەدوای ئەو روداوە 
هەژێنەرە خەڵکی شاری مەریوان بە 
نارەزایەتی دەربڕین بەرامبەر بە کردەوەی  
بکەران و عامیالنی ئەو روداوە کە بوو بە 
هۆکاری گیان لە دەستدانی کۆمەلێک مرۆڤی 
دلسۆز و خۆنەویست لە بەرامبەر 
خەستەخانەی ئەو شارە کۆبونەوەی 
نارەزایەتیان رێکخست، کە دواجار  
خۆپێشاندانەکان بەربالوتر بۆوە خۆی لە 
شەقامەکانی شاری مەریوان دا دیتەوە و 
خەڵک دژ بە رژیمی تێرۆریست و مرۆڤکوژی 
ئیسالمی ئێران دروشمیان دا و خوازیاری 
روخانی ئەو رژیمە درەندەیە بوون. خەڵکی 
شارەکانی تری کوردستان و چاالکانی 
سیاسی و مەدەنی و حیزبەکانی دژبەری 
رژیمیش پشتیوانی خۆیان لەخەبات و 
نارەزایەتی بەرحەقی ئەو خەڵکە دەربری و 
خوازیاری محاکمە و سزادانی عامیالنی ئەو 
روداوە دلتەزێنە بوون و تا بە هەنوکەش 
نارەزایەتی و خۆپیشاندان هەر بەردەوامە. 
رژیمی کۆماری ئیسالمی ساڵەهایە بە هەر 

شێوەیەک کە بۆی لوابێ و لەهەر هەلێک 
کەڵکی وەرگرتووە کە زەرەر و زیان بە 
خەڵکی کوردستان بگەیەنێ و ئامانجە 
دزێوەکانی لەو راستایەدا بەرێوە دەبات. رژیم 
تەنانەت دوژمنی سروشت و دارستان و 
دەڤەری ئەو ناوچانەیە و لە ماوەی سااڵنی 
ڕابردوودا ئەوە چەندەمین جارە 
دارستانەکانی کوردستان لەالیەن رژیمەوە و 
بە ئانقەست ئاگری تێ بەردەدرێ و بە دەیان 
جار وەالمی نارەزایەتی دەربڕینی چاالکانی 
ژینگە پارێزی بە زیندان و سەرکوت 
داوەتەوە، بەاڵم ئەو کەسانە هەرگیز کۆڵیان 
نەداوە و بەردەوام لە راستای ئامانجی 
ئینسانی خۆیان هەنگاوی بە بڕشتیان 
هەڵگرتووە و بوونە سمبولی مرۆڤایەتی لەو 
ناوچەکە. لە ماوەی ساالنی رابردوودا خەڵکی 
وەزاڵە هاتووی ئیران بەردەوام بە هەر 
بیانویەک و لە ئەنجامی هەر روداوێک 
رژاونەتە سەر شەقامەکان و نەفرەت و 
بێزاری خۆیان لە رژیمی سەرمایەدار و دینی 
ئیران دەربڕیوە و رژیمیش وەک هەمیشە لە 
هیچ جنایەتیک بەرامبەر بە خواستی ئینسانی 

ئەو خەڵکە سڵی نەکردووە و کارنامەیەکی 
رەشی لەو بوارەوە بۆ خۆی تۆمار کردووە. 
لە ناو ئەو کەسانەی کە گیانیان بەختی 
ئارمانە ئینسانیەکانیان کرد مرۆڤێک بوونی 
هەیە بە ناوی شەریف باجور کە سیمبول و 
نمونەی مرۆڤدۆستی بوو و تاهەتایە ناوی 
لەالپەرە زێڕینەکانی مێژوودا دەمێنێتەوە، 
مرۆڤیک لە رەنگی هەتاو کە پێنووس ناتوانێ 
وەسفی مرۆڤدۆستی بکات و گیان بەختکردنی 
شەریف بە راستی دڵی خەڵکی هەژاند و 
هەموو خەڵکی ئەو دەڤەرەی توشی دۆش 
دامان و خەمێکی  قوڵ کرد. مرۆڤێک کە 
دارستانەکانی زاگرۆس و مەریوان لە 
بەرامبەر گەورەیی دا سەری رێز دادەنوێنن. 
شەریف لە روداوی بومەلەرزەی کرماشان 
یەکێک لەو کەسانە بوو کە بە خۆنەویستیەوە 
لە گیانی مایەی دانا بۆئەوەی یارمەتی خەڵکی 
ئەو ناوچانە بدات، ئێستا خەڵکی بومەلەرزە 
لێدراوی کرماشان و  سەر پیڵی زەهاو بە 
گیان لەدەستدانی شەریف خەمێکی قوڵی تر 
بە خەمی لە دەستدانی ئازیزەکانیان زیاد بوو. 
بارها شەریف باجور بۆ نارەزایەتی دەربڕین 
بە کوشتنی ئاژەڵەکانی ئەو دەڤەرە و سوتانی 
لێرەوارەکان و بۆ پشتیوانی لەسەوز 
ژیانکردن مانی گرت و چەندین شاری تەنیا 
بە پاسکیل و بە برسێتی پێوا تا وانەی ئاشتی 
و  مرۆڤدۆستی بڵێتەوە. شەریف باجور 
چەندین جار بۆ پشتیوانی لە هەڵسوراوانی 
کرێکاری و سیاسی مانی لە خواردن گرت و 
لە مەریوانەوە تا تاران بە پاسکیل ئەو ریگا 
سەختەی پێوا تا پەیامی ئاشتی بڵێتەوە و لە 
بەرامبەر زوڵم و زۆردا کۆڵی نەدا. بۆ 

پشتیوانی لە رەزا شەهابی کرێکاری لەسەر 
کار دەرکراو و زیندانی سیاسی لە 
مەریوانەوە تا تاران بە برسێتی و سەرەرای 
ئەوەی کە مانی لە خواردن گرتبوو بە 
پاسکیل ئەو ریگا دوورو دریژەی پێوا و لە 
مالی رەزا شەهابی کۆتایی بە مانگرتنەکەی 
هێنا. هەر کات لە هەر شوێنێکی ئێران زوڵم 
بوونی بووبێ شەریف باجور هەڵویستی 
ئینسانی بووە و نارەزایەتی خۆی بە شێوەی 
مەدەنی و بوێرانە دەربڕیوە و لەو پێناوەدا 
چەندین جار دەست بەسەرکراوە.  شەریف 
باجور چەندین جار بە هۆی مانگرتن و 
هەڵسورانی کە پەیامی ژیانی پێ بوو لەالیەن 
ژیان کوژانی کۆماری ئیسالمی دەست 
بەسەرکرا، بەالم  کاتێک لە سیاچالەکانی رژیم 
ئازاد بوو هەر ئەو ساتە درێژەی بەکاری 
خۆیدا ولەبەر دەرگای زیندانەوە  بە 
پاسکیلەکەی ریگای شارەکانی پێوا و نایەکی 
تری بە درەندەیی و سەرکوتی کۆماری 
ئیسالمی وت و پەیامی بوێری و کۆڵنەدانی  
بە خەڵکدا. لە دەستدانی شەریف باجور و 
هاورێیانی داخێکی گرانە بۆ خەڵکی ئێران بە 
گشتی و دەڤەرەکە بە تایبەتی، بەاڵم رژیمی 
کۆنەپەرەستی ئیسالمی ئێران دەبێ ئەوە باش 
بزانێ روداوەکانی هەناوی کۆمەڵگەی ئێران و 
روداوەکانی ئەو ماوەی مەریوان دەرخەری 
ئەو راستیە بوون کە هێزی چەپ و ڕادیکال 
و دژە کۆماری ئێسالمی رۆژ بە رۆژ خەریکە 
بە هێزتر دەبێ و بە هیچ زوڵم و زۆرێک کۆڵ 
نادا. ئەو رۆژانە خەڵکی مەریوان سەرەرای 
هەموو دیاردە کۆمەالیەتیەکان و سەرەرای 
کێشەی قوڵی ئابووری کە رژیمی کۆماری 
ئیسالمی خولقێنەرێتی رژانە سەر شەقامەکان 
و گوفتمانی رادیکاڵی خۆیان خستە روو، لە 
دروشمەکانی خۆیاندا ماهیەتی کۆماری 
ئیسالمی ئێرانیان خستە ژێر پرسیار و 
دروشمی نەمانی دیکتاتوریان وتەوە. 
هەروەک سەرەتاکانی شؤڕشی ئیران کە 
خەڵکی مەریوان بە بانگەوازی فواد موستەفا 
سولتانی بۆ "نا" وتن بە کۆماری ئیسالمی 
کۆچی مێژوویان مەریوانیان خوڵقاند، 
ئەمجارەش جارێکی تر نیشانیاندا مەریوان 
شاری ئاواتەکانی فوادی موستەفا سولتانی 
وەک جاران بە رەنگی ئینسانی سوور هاتە 
مەیدانی نارەزایەتیەکان و هێزی چەپ لەو 
ناوچەیە داخوازی خۆیان خستە روو و دنیای 
سەرمایەداری و رژیمی سەرمایەداری و دینی 
کۆماری ئیسالمیان بە عامیلی هەموو 
چەرمەسەری خەڵکی چەوساوە زانی و 
هاوتەریب بوون لەگەل بزوتنەوەی کرێکاری 
و نیشانیاندا بزوتنەوەی کرێکاری و هێزی 
چەپ هەروا لەسەر پییە و هەڵگری ویست و 
داخوازیی بەرحەقی چینی هەژاری کۆمەلگەیە.  
خۆپیشاندان و خواستەکانی خەڵکی ئێران و 
مەریوان پەیامێکی تری بۆ هێزی چەپ پێیە 
ئەویش یەکگرتوییان لە بەرامبەر دیکتاتوریی، 
چوونکە خەڵک لەسەر ئەو بروایەن تاکە 
هیزێک کە بتوانێ هەڵگری ویستی خەڵکی 
هەژار و چەوساوە بێ و ئامانجی خەڵک 
بپێکێ هێزە جەپ و ڕادیکالەکانن بۆیە 
یەکگرتووییان رەمزی سەرکەوتنیانە. یادی 
شەریف باجور و هەموو گیان بەخت 
کردووانی ئەو روداوە دڵتەزێنی 
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ڕوداوێکی نۆرمال، لە نێو  ١٥٥٦ی ئاب ٠١
خەونی وەهم بە بزوتنەوەی کوردایەتی 
دەتەقێ. دەتەقێ وەک دومەڵێکی هەڵئاساوی پڕ 
لە کیم وپیسایی. ڕاچڵەکان و 
خەبەربوونەوەیەک، کە ملێونەها خەلکی 
کوردستان لەوکاتەدا، ڕەنگە چاوەڕیی خەونی 
ئاوەها سەرنج ڕاکێش و کارەساتبار نەبووبن. 
سەرنجڕاکیش، چونکە پارتی دیموکراتی 
کوردستان، سەڕەڕای هێنانی تانک و تۆپ و 
سوپای حکومەتی ناسیونالیستی بەع ، 
 ٠٠بەهیزتر دەبێت و دەبێتە هێزی یەکەم و 

ساڵە پارتی بەهۆی ئەم " نۆکەرپیشەی" یەوە 
هێزەکانی بزوتنەوەی  وەک سەرلقی 

 ٠٠کوردایەتی کایەی سیاسی خۆی دەکات. 
ساڵە دەنگی پارتی دیموکراتی کوردستان لە 
هەڵبژاردنەکاندا هەر زیاد دەکات و هەمیشە بە 

کورسی زیاتر لە پێش هێزی زوڵملێکراوی  ١٣
ی ئابەوەیە" یەکێتی نیشتمانی". چ ٠١

 حەقیقەتێک دەرکەوتوە. 
سەختی وکارەساتباری ڕوداوەکە لە 
پێشڕەوەی بزوتنەوەی کوردایەتی و پارتی 
نییە بۆ سوپای حکومەتی بەع  یان بۆ 
سوپای تورکیا یان بۆ سوپای ئەمریکا یان بۆ 
سوپای هەرکوێیەک.... پارتی ئەوە ئیش و 
نەریتیەتی. لەمبارەوە پێویست نییە هیچ 
گومانێک هەبێت، بۆ لەو کاتەوە چەند جار 
سوپای تورکیا تەشریفیان هێناوە؟!. سەختی 
ڕوداوەکە دڵەڕاوکێ و ترس و ئاوارەیی 
بەشێکی زۆری خەڵكی کوردستان بوو. 
بەتایبەت ئەو شارو ناوچانەی کە لەالیەن 
یەکێتی نیشتمانیەوە کۆنترۆل کرابوون. ئەو 
شەوە شارێکی گەورەی وەک سلێمانی 

 مۆتەکەی مەرگی لێ نێشتبو.
ی ئاب خیانەت بوو، بۆ هەرکەسێک کە ٠١

لەچوارچێوەی بزوتنەوەی کوردایەتیدا 
ی ئاب بۆ هێزێکی وەک ٠١بیردەکاتەوە، بەالم 

پارتی و هێزەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی 
سیاسەت و کاریكی نۆرماڵە، نەک تەنها لە 
کوردستانی عێراق، بەڵکو لە کوردستانی ئێران 

ی ئاب ٠١و تورکیا و سوریا بە هەمان شێوە. 
پارتی بەهێزتر دەکات و دەیکاتە هیزی یەکەم. 

 مەسەلە چییە؟!.  
ئەوەندەی پەیوەند بێت بە بزوتنەوەی 

ی ئاب، هیچی لە ٠١کوردایەتیەوە، ڕوداوی 

ناوەرۆکی نەگۆڕیوە. باسەکە لە سێ ئاستدا بۆ 
پارتی جێگای لێکدانەوەیە. یەکەمیان، 
لەڕوانگەی خۆیەوە، ئەم ئاراستە سیاسییە بە 
قازانجی بزوتنەوەی کوردایەتییە. دووەم: لە 
بەرانبەر هێزی ئۆپۆزسیونی خۆیدا باالدەست 
دێتە دەرەوە، وە هاتە دەرەوە. سێهەمیان: لە 
کێبەرکێی نێوان ئێران و تورکیادا، کە تورکیا 
ئەوکات هێجگار نزیک بوو لە ئەمریکاوە، بە 
بەراورد لەگەڵ ئیستادا، ڕۆژئاوا براوە بوو. 
بەاڵم خەڵک چۆن ڕازی دەبێت؟! خەڵک ڕازی 
دەبێت وە بووە. چونکە پێشتر، زۆر پێش ئەم 
ڕوداوە، ئەم خەڵکە، خۆشباوەر کراوە بە 
وەهمی کوردایەتی و نەتەوەپەرستی. گوایە 
کوردایەتی بۆ " ئینسانێکی کورد" شەرەف و 
کەرامەت و چارەسەری دەردەکانیەتی. لێرەدا 
دومەڵەکە دەتەقێ و کێم و بۆگەناوی خۆی 
دەردەکات، بەاڵم هەر ئەوەندەو پاش ماوەیەک 
ئازارەکەی تەواو دەبێت. لەنێو ئەم وەهمەی 
باوەڕی کوردایەتی دا، ڕاگەیاندن دەتوانێ 
ڕۆڵی سەرەکی ببینێ لە گەوجکردنی خەڵک و 
بەالڕێبردندا، بەالم هێشتا وەاڵمی 
پرسیارەکەمان نەداوەتەوە.  مەسەلە چییە 

 پارتی بەهێز تر دەبێت؟!.
پارتی هەر ئەوە نەبوو، کە ئەوکات بەهێز بوو، 
بەڵکو ئێستاشی لەگەڵدا بێت، پارتی بەهێز تر 
بووە، ئەگەرچی ئێستا وەهمی بزوتنەوەی 
کوردایەتی و نەتەوەپەرستی کوردی زۆر کاڵ 

ی ئاب دا. بەتایبەت کە ٠١بۆتەوە لە چاو کاتی 
چەند ساڵە خەڵک لەسەر شەقام و 
مەیدانەکاندایە، لە پێناو خواستی وەرگرتنی 
موچەو دابینکردنی کارەباو  سوتەمەنی و 
خواستی دابینکردنی کار، دژ بە دەسەاڵتی 
ئەوان، بەاڵم پارتی هێزی یەکەمە. پارتی هێزی 
یەکەمی بزوتنەوەی کوردایەتی یە، تائێستا، بە 
جیا لە الوازی پێگەی بزوتنەوەی کرێکاری 
وەک بزوتنەوەیەکی چینایەتی، کە ئەوە 
هۆیەکی گەورەی کۆمەاڵیەتیە، بەاڵم ئەم هۆیە 
لەدەرەوەی بزوتنەوەی کوردایەتییە. مەسەلەکە 
ئەوەیە کە پارتی نوێنەری سەرسەختی 
سەرمایەیە. پارتی وەک نوێنەرێکی بورژوایی 
کورد، نوێنەری ڕاستەوخۆ و بێ دەردەسەرو 
گوێ ڕایەڵی ئابوری بازارو لیبرالیزمی 
ئابوریە. لەمبارەوە پارتی یەکێکە لە ساخترین 
و بە دیسپلینترین هێزەکانی بورژوایی لە 

 ئاستی ناوچەکەدا. 
نوێنەری یەکەمی سەرمایە و نوێنەری 
بورژوایی کورد لە کوردستان، لە کاتێکدا کە 
بزوتنەوەی کرێکاریی تا ئاستی بزوتنەوەیەکی 
چینایەتی نەهاتۆتە مەیدان، لە ملمالنێ دا  نییە 

لە پێناو دەسەاڵتی سیاسی دا، تا ئەو کاتە 
نوێنەر و ڕابەری بورژوایی کورد، لەم 
قۆناغەدا، وەک هێزی یەکەم دەمێنێتەوە. 
گریمانەی دوبارەبونەوەی هاوکێشەکان بە 
قازانجی یەکێتی نیشتمانی واتە بونی بە هێزی 
یەکەم، گریمانەیەکی نا دروستە لە ئیستادا. 
بەبڕوای من لەم قۆناغەدا، لە نیو خێزانی 
بورژوای کورد دا ئەلتەرناتیڤی پارتی بوونی 
نییە. ئەوەی کە پارتی دەهێلێتەوە، وەک هێزی 
یەکەم باوەڕو ئایدۆلۆژی کوردایەتی نییە، پێم 
وابیت ئەوە تا ئاستێکی گونجاو ڕێسوا بووە، 
وە دیارە سیاسەتی حەکیمانەی پارتی و 
بارزانی یش نییە. بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە 
چینی کرێکار وەک هیزێکی سیاسی لە مەیداندا 
نییە، کارابونیەتی وەک نوێنەری سەرمایە، 
وەک نوێنەری بورژوایی کورد، کە ئەمە ئیتر 
سنوری ئایدۆلۆژی کوردایەتی و باوەرو 
نەریتەکانی دەبڕێت. دەگاتە ئاستی ئەسیر 
بونی کۆمەڵگە بەدوای ژیان و گوزەراندا.  واتە 
ئەوەی کە پارتی دەتوانیت کۆمەڵگا بەدوای 
خۆیدا کێش بکات، ئەگەرچی بەشێکی بوونی 
وەهمی کوردایەتی یە، بەاڵم ئەمرۆ سەرمایە 
بەبێ بەرگی نەتەوەچێتی کایەی خۆی دەکات 
و سنورەکانی بڕیوە، لەسەر بناغەی ژیان و 
گوزەران و ئومێد بە ژیانێکی باشتر لەسایەی 
وەبەرهێناندا، وەهمێکە ڕاگەیاندن تا ئاستی 
حەقیقەت درۆی پێوە دەکات و خەڵکی پێ 
گەوج دەکات.  چوارچێوەی گشتی ئەم ئەسیر 
بوونە، کە لەسایەی دەسەاڵتی میلیشیای 
بەهێزدا پراتیک دەکرێت، بەم شێوەیە نمایش 

 دەکریت.
ئەوە پارتی دیموکراتی کوردستانە بە ڕابەری 
بارزانی، ئەمریکا و ڕۆژئاوایان لە پشتە و 
سەرمایە پەیدا دەکات و وەبەرهێنان دەکات لە 
ئاستی جیاواز و بەتایبەت وزەدا" نەوت و 
گاز"، وە لە بەشەکانی دیکەی وەک کارەباو 
کۆمیونیکەیشن و خانوبەرە و سەرمایەی 
بانکی و کەرتی خوێندن ....بەم پێەش هێزێکە 
شوێنی کار و بژێوی بۆ خەڵک دابین دەکات و 
لەهەمانکاتدا، ئاسایش بۆ سەرمایەگوزاری 
دەرەخسێنیت و هێزێکی گەورەو فراوانی 
ئاسایشی دابینکردوە،  باشترین یاسای 
وەبەرهێنانی فەراهەم کردوە بۆ 
سەرمایەدارانی دەرەوە و ناوخۆ. بەجیا لە 
هەموو ئەوانە هێزی یەکدەست و خاوەن یەک 
بڕیار بووە، کە ئەمە بۆ سەرمایە و 
سەرمایەداران لە ناوچەیەکی وەک کوردستان 
گرینگە. ئەم ئێمەیجە گشتی یە و لە پاڵ 
ئیمەجی سەرکوت و داپلۆسین و ڕەشەکوژی 

پارتی دا بوونی هەیە. بەالم سەرکوت و 
تۆقاندن و ڕەشەکوژی و سوتانی بارەگای 
حزبەکان و ڕێ نەدان بە خۆپیشاندان، لە باری 
ئامادەنەبونی هێزێکی پیشرەو و ڕادیکاڵی 
ئۆپۆزسیۆن، دەبێتە خاڵی بەهێزی پارتی لە 
 ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی دا. ئەمە حەقیقەتێکە. 
ئۆپۆزسیۆنی پارتی ئیسالمیەکانە، ئەگەر نا 
یەکێتی و پارتی وەکو کلیل و قفل وان، بەبێ 
یەکتر مانای خۆیان لە دەست دەدەن. پێم وایە 
یەکتری تەواو دەکەن. بەشێک لەوەی کە پارتی 
وەک هێزی یەکەم دەمێنێتەوە، بونی هێزێکی 
وەک یەکێتی یە، بە پێچەوانەشەوە هەر ڕاستە 
کە یەکێتی وەک هێزی دوەم دەمێنێتەوە. 
ئیسالمیەکان لە کوردستان نە هەلومەرجی 
ناوخۆیی وە نە هەلومەرجی ناوچەیی ڕیگایان 
پێنادا کە بتوانن لە ئیستادا و لەم قۆناغەدا 
پێگەیەکی گەورەتریان هەبێت. بە گشتی ئەم 
حزبە بورژوایانە بە پارتی و یەکێتی و پاشان 
گۆڕان و نەوەی نوی و ئیسالمیەکان هەموو 
هاوڕان لەسەر بازاری ئازادو پریڤایتکردنی 
کەرتی گشتی، لە کارەبا وئاوەوە بگرە تا 
دەگاتە تەندروستی و خوێندن و بوارەکانی 
دیکەی ژیان... لەم چوارچێوە گشتییەدا پارتی 
لە هەموویان کاراترە بۆ ئەم ئامانجەی 
سەرمایەگوزاری و دابینکردنی باشترین 
کەشوهەوای قازانج. ئەمە بناغەی گشتی 
بیدەنگ بوونی ئەم حزبانەیە لەسەر کارەکانی 

ی ئاب. بەالم ئەمە پۆینتێکە. ٠١پارتی و لەوانە 
پۆینتێکی دیکە، بورژوایی کوردستان، هەر بە 
پێی هەمان بناغەی ئابوری ناتوانێت دور لە 
ئامانجی سیاسی بورژوایی گەورەی جیهانی و 
ناوچەیی، سیاسەت پیادەبکات. بۆیە  پارتی، 
رابەری هەموو ئەو حزبانە لەبواری سیاسی و 

ی ئابە. ئەگەر ٠١ئابوری دا، بەاڵم خاوەنی 
ی ئاب ئابڕو چونێک بێت لە نیو خەڵکدا، ٠١

باشترین ڕیگا ئەو بێدەنگیەیە کە حزبەکانی 
ی ئابدا. ٠١دیکە هەڵیان بژاردوە لە بەرانبەر 

بورژوایی کورد سەر بەیەک چین و یەک 
خیزانە، جا رەنگیان جیاوازەوەو جار بەجار 
شەڕیش دەکەن، بەاڵم براگەورەی ئەم چین و 
خیزانە، هەمیشە " تەماعکار" و "سەرەڕۆی" 

 یش دەکا.
ی ئاب، کاری بورژوایی و ٠١ڕیگرتن لە 

هێزەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی و 
ئیسالمیەکان نییە. ئەوە ناوەرۆکی ئەوانە، نە 
لەبەرئەوەی گوایا پارتی هێزێکی 
"نۆکەرپیشەیە" بەڵکو نۆکەر پیشەیی ئەمرۆ 
ناوەرۆک و کاری الیەن و پارتە 
بورژواییەکانە، بەتایبەت لە واڵتانی وەک 
عیراق و ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەراست. بۆ 

ی ئابیکی دیکە نەبێت، ٠١ئەوەی جارێکی دیکە 
هێزانە لە دەسەاڵت  ڕێگاکەی تەنها البردنی ئەم 

و دەسەاڵتدارێتی. لە ڕوانگەی منەوە چینی 
کرێکار ڕابەرو پێشڕەوی هەر بزوتنەوەیەکی 
سیاسی نەبێت، ناتوانێت ئەمکارە ئەنجام بدات. 

ی ئاب، ڕوداوێکی نۆرماڵی ئەم ٠١بەجیا لەوە 
 هێزانەیە و هەر کاتێک لەوانەیە دوبارە بێتەوە. 

 ٠٣١١ئاب٠٢ 

 هێزی چینی کرێکار لە رێکخراوبوونیدایە!

وی تەقینی وی ئاب، مێژ١٣

 دومەڵێک !
 سامانکەریم 

 Saman.karim5@gmail.com 
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بۆپێشەوە؛ دەوەرەیەکی تری هەڵبژاردنی 
پەرلەمان لە کوردستان بە ڕێگاوەیە و بڕیارە 
کۆتایی مانگی سێپتەمبەر ئەنجام بدرێت. لە 
هەڵبژاردنی پێشو بۆ پەرلەمانی عێراق ئەوەی 
زۆربەرچاو بوو بەشداری زۆر کەمی خەڵک 
بوو، ئێستاش ئەو باسە گەرمە لەسەر 
بەشداری یان بەشداری نەکردنی خەڵک. 
بەرای ئێوە خەڵک بەشداری بکات یان نەیکات 

 چ بایەخێکی هەیە؟

بە هەردوو بارەکەدا ڕێبوار  ئەحمەد: 
بایەخێکی زۆری هەیە. بەشداری زۆرتری 
خەڵک لەم گاڵتەجاڕیە هۆکارێکە بۆ 
شەرعیەتدان و بایکۆتکردنیشی توڕهەڵدانە لەو 
شەرعیەتە ساختەیەی بۆ دەسەاڵتی داسەپاوی 
ئێستا هۆنراوەتەوە. هەریەک لەمانە رۆڵی 
زۆری هەیە لە هاوسەنگی و بەرامبەرکێی 
دواتری خەڵک لەگەڵ دەسەاڵت لەسەر ماف و 
ئازادی و خواستەکانیان. لە کاتی گەرمەی 
ناڕەزایەتیەکانی چەند مانگی ڕابردوودا کە 
نزیک بە سەرتاپای کوردستانی گرتەوە، لە 
کاتێکدا خەڵک دروشمی "بڕۆن! بڕۆن!"ی دەدا 
بەڕووی ئەم تااڵنچی و مافیایانەدا، نێچیرڤان 
بارزانی لە وەاڵمدا وتی "ئێمە بەدەنگی خەڵک 
هاتوین و بەدەنگی خەڵکیش دەڕۆین"! گومان 
لەوە نییە کە هیچ راستیەک لە قسەکەیدا 
نەبوو، واتە نە بە دەنگی خەڵک هاتوون نە 
بەدەنگی خەڵکیش دەڕۆن، ئەوان بە زەبری 
چەک لە دەسەاڵتدان و بە شۆڕش دەڕۆن، 
بەاڵم بێگومان کەڵک لە دەنگی خەڵک 
وەردەگرن. ئەوەبوو هەر لەسەر ئەم 
بناغەیەش مافی بەخۆی دا کە ڕاشکاوانە بڵێ 
"بە دەمانچە و چەقۆ لەوانە دەدەین کە دێنە 

 سەرجادە و بە ئێمە دەڵێن بڕۆن!

لە هەڵبژاردنی پێشوی بە ناو ئەنجومەنی  
نوێنەرانی عێراقدا خەڵک لە ئاستێکی زۆر 
فراواندا بایکۆتی کرد، ئەمە هەر ئێستا ژێرپێی 
دەسەاڵتی سیاسی عێراقی شلوشاو کردووە، 
فاکتەرێکی ئەو ئەزمەیەیە کە چەند مانگە لە 
ئارادایە و ناتوانن کابینەیەکی وشکەکەڵەک 
ڕاستبکەنەوە. رۆڵی گرنگیشی دەبێت لە 
لەرزۆکی و داوەشاوی ئەو دەسەاڵتەی کە 
سەرئەنجام دوای بەندوبەست لەسەری رێک 

 دەکەون.

کە یەکەم  ١٥٥٠با نمونەیەکی تر بهێنێنەوە. لە 
سیناریۆی هەڵبژاردنی پەرلەمان و یاری 
دیموکراسی بەرپاکرا لە کوردستان، خەڵک لە 
ئاستێکی زۆر زۆر فراواندا بەشدار و 
خۆشباوەڕبوون. ئەوەش کارو خەباتی ئێمە 
کۆمۆنیستەکانی لە دژی دەسەاڵتی میلیشییای 
ئەم حزبە تااڵنچیانەی زۆر سەخت کرد. تا 
ڕادەی ئەوەی کە بە ئاسانی دەیانتوانی لە 
ئاستێکی فراواندا ئێمە وەکو تابوری پێنجەم و 
ئاژاوەچی و تەنانەت دەسیسەی بەع  بە 
خەڵک بقەبڵێینن و لەسەر دەربڕینی ڕای 
سیاسی خۆمان بە توندی سەرکوتمان بکەن. 
هەر فریوکاریەک لە ئارادا بووبێت ئەوکات 
ئەوان توانیان بەشداری و دەنگدانی فراوانی 
خەڵک بکەن بە پاڵپشتی شەرعیەتی دەسەاڵتی 
میلیشیایی و نامەشروع و لە پێشەوە 

ساڵ  ٠٢داسەپاوی خۆیان. ئێستا دوای 
ئەزمونی حوکمڕانیان، خەڵکی کوردستان زۆر 
ڕۆشنتر لەوەی کە ئەوکات ئێمە دەمانگوت 
حەقیقەتی ئەمانەی بۆ دەرکەوتووە، بەاڵم 

ساڵ  ٠٢بێگومان ئەم حەقیقەتە بە نرخی 

نەهامەتی و دەردەسەری بێسنوری خەڵک 
 بەدەرکەوت.

دۆخی بنبەستی ئێستای دەسەاڵتی بورژوازی 
کورد و کوردایەتی، پەرتەوازەیی هێزەکانی، 
ئیفلیج بوونی دامودەزگاکانیان، هەموو ئەمانە 
پێویستی بەوەیە جارێکی تر داهات و 
دەسەاڵت لە نێو باڵ و الیەنەکانی بورژوازی 
کورددا سەرلەنوی دابەش بکرێنەوە. ئەوەندەی 
بەبێ نمایشی هەڵبژاردنە ساختەکانیان بۆیان 
کرابێت هەوڵیان بۆی دا، بەاڵم نەیانگەیاندوە بە 
سازانێک کە جێگای ڕەزامەندی و بااڵنسێکی 
ناوخۆییان بێت یان دۆخەکە بەبارێکدا 
یەکالبکاتەوە. سیناریۆی هەڵبژاردن ڕێگایەکە 
هەم بۆئەوەی ڕاستی مافیایی و تااڵنکارانەیان 
بە بۆیاخی دیموکراسی بڕازێننەوە. هەم لەم 
ڕێگایەوە هەرالیەک بە بەشی خۆی ڕازی 
بکرێت. لە یەک رستەدا پێویستیان بە 
گاڵتەجاڕی بە ناو هەڵبژاردنە هەم بۆ 
رەسمکردنەوەی هاوسەنگی الیەن 
بورژوازیەکان، هەم بۆ زاخاودانەوەی 
مەشروعیەتی دیموکراسی دەسەاڵتیان هەم لە 
ئاستی ناوخۆی کوردستان هەم لە ئاستی 
عێراق و بەرامبەر بە حکومەتی عێراق، هەم لە 
ئاستی جیهانیدا. ئەگینا لە هەر سێ ئاستەکەدا 
دوچاری کێشە دەبن و کۆسپیان بۆ دروست 
دەبێت. ئەوەندەی بۆیان لوابێت تەمەنی 
پەرلەمانی ڕابردویان درێژکردەوە، ئێستاش 
هەوڵی ئەوە لە ئارادایە کە جارێکی تریش 
تەمەنی ئەم پەرلەمانە مردوە درێژبکەنەوە، 
بەاڵم ئەمە خۆی کێشەبەردارە و رێگایەکی 
تەختی لە پێش نییە. بەهەرحاڵ گاڵتەجاری 
هەڵبژاردن ئەگەر بەرپابکرێت، بۆ ئەو 
مەسەالنە پێویستە کە باسی ناکەن نەک بۆ 

 ئەوانەی کە دەهۆڵی بۆ دەکوتن. 

سیناریۆیی هەڵبژاردنی ئەوان هەرچیەک بێت، 
بەشداری خەڵک تیایدا وەکو جۆرێک لە 
شەرعیەتدان بە بەدەسەاڵت و گاڵتەجاریە 
دیموکراسیەکەیان دەشکێتەوە و ئەوان دەهۆڵی 
دیموکراسیبوونی خۆیان و دەسەاڵتەکەیانی 
پێدەکوتن. پێچەوانەکەشی دروست بە 
پێچەوانەوە دەشکێتەوە، واتە بایکۆتکردن 
نمایشەکەیان ڕیسوا دەکات و کاری لێرە بەدوا 
بۆ کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی ستەمکاریان 
ئاسانتر دەکات. پێویستە ئەم نمایشە 
ساختەکاریە بایکۆت بکرێت و نیشانی جیهان 
بدرێت کە ئەمە گاڵتەجارییەکی ڕیسوایە و ئیتر 
ئەمانە مافی حومکڕانیان نییە و نەک هەر دەبێ 
بڕۆن، بەڵکو دەبێ لەسەر دەریایەک لە 

 تاوانکاری دادگایی بکرێن.

بۆپیشەوە؛ کەوایە تۆ پێت وایە کە پێویستە 
خەڵک بە هیچ جۆریک بەشداری ئەم بەناو 
هەڵبژاردنە نەکەن. ئایا جگە لەوەی وتت نابێ 
مەشروعیەت بدرێت بەم دەسەاڵتە، هۆکارێکی 
تایبەتی تر هەیە بۆ پێویستی بایکۆت و 

 بەشداری نەکردنی خەڵک؟ 

ساڵ لە دەسەاڵتی  ٠٢دوای ڕێبوار ئەحمەد: 
داسەپاوی ئەم حزبە تااڵنچیانە و بەرپاکردنی 
چەندین دەورەی فریوکارانەی هەڵبژاردن، من 
وا دەزانم ئیتر دەبێ پرسیارەکە پێچەوانە 
بێتەوە؛ واتە پرسیارەکە ئەوە نییە کە بۆ دەبێ 
خەڵک بەشداری نەکات؟ بەڵکو ئەوەیە کە 
بۆچی بەشداری بکات؟!! کردنی کارێک 
هۆکاری دەوێ نەک نەکردنی! ئایا هیچ 
خەڵکێکی سادە کە ناچار نەبووبێ ڕیشی خۆی 
بداتە دەستی ئەم حزبانە و ترسی نانبڕانی 
نەبێت، گومان و خۆشباوەڕی ئەوەی هەیە کە 
هەڵبژاردن بۆ ناردنی نوێنەرانی خەڵکە بۆ 
پەرلەمان؟! کەس گومانی ئەوە دەکات ئەو 
جەنابانەی لەوێ موچەی موفت و کڵتف بۆ 
خۆیان دەبڕنەوە نوێنەرایەتی خواست و 
بەرژەوەندی خەڵک دەکەن؟ کەس گومانی 
ئەوە دەکات کە لە ڕاستیدا شتێک هەبێت بە 
واقعی و بە مانا باوەکەی پێی بوترێت 
پەرلەمان و بۆ ماف و ئازادی و 
خۆشگوزەرانی خەڵک یاسا دەربکات؟! ئایا 
ئەوکاتەی پارتی قفڵی لە دەرگای پەرلەماندا 
هیچ بۆشاییەکی واقعی لە حوکمڕانی دروست 
بوو؟ ئایا بوون و نەبوونی جیاوازی هەبوو لە 
پەیوەند بە ژیانی خەڵکەوە؟ ئایا ئەوانەی 
پێییان دەڵێن پەرلەمانتار نوێنەری خەڵکن یان 
تەنها کۆمەڵێک ڕاسپێردراوی حزبە 
کۆنەپەرست و مشەخۆرەکانن بۆ واژۆکردنی 

ساڵی  ٠٢فەرمانەکانی ئەوان؟ ئایا لە 
ڕابردوودا ئەم دامەزراوە هیچی لە ژیانی 
خەڵک گۆڕیوە؟ ئایا ژیانی خەڵک لە سایەیدا 
خۆشتربووە؟ ئایا خۆشگوزەرانی باشتربووە؟ 
مافی هاواڵتی پارێزراوتر بووە؟ ...هتد. 
ئاشکرایە کە وەاڵمی ئەمانە هەمووی نەخێرە و 
بگرە بەپێچەوانەوەیە. کەوایە بۆ دەبێ خەڵک 
بەشداری گاڵتەجاڕی مەشروعیەتدان بە 
دەسەاڵتێکی قەرەقوشیانە بکات کە کەمەری 
تەنها بۆ باراندنی دەرد و نەهامەتی بەسەر 
ئەو خەڵکەدا توندکردوە؟ بۆ دەبێ بەڵگەی 
ئەوە بدرێتە دەست ئەم ستەمکارانەوە کە بڵێن 
"ئێمە بەدەنگی خەڵک هاتوینە سەر کورسی 

 دەسەاڵت"؟!

جگە لەمە سەدویەک بەڵگە هەیە بۆ ئەوەی 
پێویستە بایکۆت بکرێت. لەوانە بەرلە 
هەرشتێک ئەمە هەڵبژاردن نییە، الیەنە 
بانگەشەچیەکانی ئەم گاڵتەجاڕیە خۆیان دانیان 
بەمەدا ناوە. مەگەر ئەوەنییە هاوپەیمانی 
چوارالیەنی و پێنج الیەنی دەڵێن گەورەترین 
ساختەکراوە و دەنگەکان دزراوە و ئەنجامی 
هەڵبژاردنی پێشوی عێراق پەسەند ناکەن. لەم 
سیناریۆیەدا دەنگی خەڵک رۆڵێکی نییە. 
ئەمەش دیسان الیەنە بەشدارەکان خۆیان 
دانیان پێدا ناوە. هەڕەشە و گوڕەشەی نان 
بڕین، بە بارمتەگرتنی نان و ژیانی خەڵک، 
کڕینی دەنگی خەڵک..هتد، بە فراوانی لە ئارادان 
بۆ وەرگرتنی پەنجەمۆری خەڵک. مافی 
خۆکاندیدکردن و بەشداری حزبەکان و 

دەرفەتی پڕوپاگەندە، نەک یەکسان نییە، بەڵکو 
رێگری زۆر گەورەی لەپێشدایە. حزبە 
دەسەاڵتدار و شەریکەکانیان و ئەوانەی 
کۆمپانیای زەبەالحیان لە پشتە، دەتوانن 
هەموو مەرج و سەختگیریەکان تێپەڕێنن، بەاڵم 
ئەحزابێک کە نە لە دەسەاڵت شەریک و نە 
خاوەن کۆمپانیا نەبێت، ناتوانن لەو بەربەستانە 
تیپەڕبن. یان بۆ نمونە کرێکار و فەرمانبەر و 
مامۆستا و الوانێک کە ناتوانن ژەمێکی تێر 
 بخۆن چۆن بڕۆنە ناو ئەم پرۆسەیەوە؟....هتد

بۆپێشەوە؛ ئەوالیەنانەی کە خۆیان بە 
ئۆپۆزیسیونی دەسەاڵتی ئیستا نیشاندەدەن، 
هەوڵوتەقەالیەکی زۆر دەدەن بۆ پەلکێشکردنی 
خەڵک بەرەو سندوقەکانی دەنگدان. ئەم 
هەوڵوتەقەالیەی ئەوان چۆن دەشکێتەوە؟ بە 
تایبەتی نەوەی نوێ و بزوتنەوەی گۆڕان و 
الیەنە ئیسالمیەکان. رۆڵی تا ئێستای ئەوان 

 چۆن لێکدەدەنەوە؟

ڕۆڵی ئەوان تا سەرمۆخ لەگەڵ ڕێبوار ئەحمەد: 
بەرژەوەندییەکانی خەڵکدا دەکەوێتە ناکۆکی 
زۆر توندەوە. ئەوان بنکۆڵی خەبات و 
ناڕەزایەتی خەڵک دەکەن، ئەو ڕادەیە لە 

ساڵ  ٠٢بەرچاوڕۆشنی خەڵک کە بە نرخی 
نەهامەتی بەدەستهاتووە، لێڵ دەکەنەوە. خەڵک 
پەلکێشی یاریەکی سیاسی دەکەن کە هەمیشە 
خۆیان دوای تەواوبوونی گاڵتەجاڕیەکە دانی 
پێدا دەنین کە پرۆسەیەکی چەواشەکارانەیە. 
ڕۆڵی ئەوان لەوەدا تەواو دەبێت کە لە پێناو 
بەدەستهێنانی چەند کورسی پەرلەمانی و 
پچڕینی سوچێکی دەسەاڵت و شەریک 
بوونەوە لە داهاتی بەتااڵن براوی خەڵکی 
کوردستان، خەڵک چەواشە دەکەن و ئەم 
گاڵتەجاڕی ساختە و فریوکاریە بە نرخی 
هەڵبژاردنی نوێنەران و خەباتی مەدەنی بۆ 
ئاڵوگۆڕ، دەرخواردی خەڵک دەدەن. هەرکات 
خەڵک بە قوربانیەکی زۆر پەی بەراستی ئەم 
نمایشی گەوجاندنە دەبەن و دەگەنە ئەوەی لە 
ئاستێکی فراواندا بایکۆت و ڕیسوای بکەن، 
لەتێک لە یەکێک لە حزبە دایکانەکەی 
بورژوازی کورد جیادەبێتەوە و بە 
فڕوفیشاڵێکی تازەوە خەڵک بانگەواز دەکاتەوە 
بۆ بەشداری و شەرعیەتدان بەم دەسەاڵتە 

 مافیاییە.

دوو دەورەی پێشوو بزووتنەوەی گۆڕان ئەم 
دەورەی گێڕا و بەڕای من گەورەترین 
خزمەتی بە دەسەاڵتی میلیشییای بورژوازی 
کورد کرد. بزوتنەوەی گۆڕان بە دروشمی 
"ئەیگۆڕین، ئەیگۆڕین" هاتەمەیدانەوە، بەاڵم 
نەک هەر بانگەشەکەیان لەپوچ پوچتر بوو، 

نەک هەر بە ئەندازەی 
نوکە دەرزیەک دۆخی... 

 بایکۆتهەنگاوێکەلەڕێگایگۆڕین
گفتوگۆلەگەڵڕێبوارئەحمەددەربارەی

 هەڵبژاردن
 بەشییەکەم

٢٢بۆ الپەرە   
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ئەیلول هەڵبژاردن بوۆ  ٠٣بۆپێشەوە: وابریارە 
پەرلەموووانوووی کووووردسوووتوووان بەڕێووووەبوووچوووێوووت، 
لەهەلومەرجێکدا کە پێگەی ناسیونالیزم کوورد، 
بەدەسەاڵت و ئوۆپوۆزیسویوۆنەوە  لەبەراموبەر 
 ١٦بەغوودا الواز بووووە، بەتووایووبەتووی بەدوای 

، لە دۆخوێوکوی ئواوادا چوۆن ٠٣١٦ئۆکتۆبەری 
 دەڕوانە ئەو هەڵبژاردنە؟

راسووتە پووێووگەی بووۆرژوازی موحسین کەریوم: 
کورد و بوزوتونەوە سویواسویەکوانوی لەبەراموبەر 
بۆرژوازی عێراقی و دەوڵەتی ناوەنودیودا، دوای 

ی ئاب الواز بوووە، بەاڵم ئواڵووگوۆڕێوکویوش  ١٦
لەنوواوخووۆی خووێووزانووی بووۆرژوازی عەرەبووی و 
بوزوتوونەوەو هووێوزە سویوواسویەکووانویوودا روویووداوە، 
بەتووایووبەتووی لەسووەروبەنوودی هەڵووبووژاردنەکووانووی 
پەرلەمانی عێراقدا، ئەو هێزانە ئەو ئویونوسوجوامە 
سیاسیەی لەدەورانی ئەنجامدانی ریفراندۆم دا، 
بووۆ موواوەیەکووی کوواتووی بەدەسووتوویووان هووێوونووابوووو، 
لەدەستیان دا. شکستی هەڵبژاردنی پەرلەمان و 
بنبەستی دروست نەبوونی حوکوومەتوی عوێوراق، 

( رۆژ لە تەواوبوووونووی ١٣٣دوای زیوواتوور لە )
هەڵبژاردن، لەپاڵ ناڕەزایەتویەکوانوی جەمواوەری 
لە شارەکانی باشووری عێراق لە دژی بێکواری 
و نەبوونی خزمەتگوزاریە سەرەتایویەکوان، ئەو 
هێزانەی توشی داماوی و بوێوئواسوۆیوی کوردوە. 
بەمەش ئەو بااڵدەستیەی کە راسوتەوخوۆ دوای 

ی ئۆکتۆبەر بەدەسوتویوان هوێونوا ١٦روداوەکانی 
بەرامووبەر بە هووێووزەکووانووی بووۆرژوازی کووورد، 

 الوازتربووە.

لە پەیوووەنوود بە بووارودۆخووی نوواوخووۆی هووێووزو 
حووزبەکووانووی بووۆرژوازی کوووردو هوواوکووێووشووەو 
هاوسەنگی نێوانیان، بەهەمانشێوە پوارسوەنوگوی 
یەکووێووتووی و پووارتووی زیوواتوور بووووە. ئوواکووامووی 
هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عوێوراق و موانەوەی 
دەنگەکانی پوارتوی و یەکوێوتوی وەکوو خوۆی و 
شکستی هێزە ئۆپۆزیسۆنەکانیوان )بوزوتونەوەی 
گۆڕان و یەکوگورتوووی ئویوسوالموی و کوۆمەڵوی 
ئیسالمی و هاوپەیمانیەکەی بەرهەم صواڵوو و 
بزوتنەوەکەی شاسوار عبدالواحید(، پێگەی ئەو 
دوو حزبەی تەنانەت بەرامبەر بە نەیارەکانیان، 
لەناو هێزەکانی بۆرژوازی عێراق و رێوکەوتونە 
سیاسیەکان بۆ پیکوهوێوانوی حوکوومەتوی نواوەنود، 

( الیەنەی نەیوواری ٩بەهووێووزتوور کووردوە. ئەو )
یەکێتی و پارتی بەجۆرێك تووشی بێئاسۆیی و 
گیرۆدەیی سیواسوی بووون، کە نواتووانون وەکوو 

(ی شوبات، بەرەیەك دژ بەو دوو ١٢دەورانی )
حزبە پێكبهێنن! بۆیە هاوسەنگی هێزی سیاسوی 
لەناوخۆی کوردستاندا، بە قازانجی هەمان دوو 
حووزبووی پووارتووی و یەکووێووتووی دەمووێوونووێووتەوە و 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانیش بێوجوگە لە 
درێژکردنەوەی دەسەاڵتی مویولویوشویوایوی ئەوان، 

 شتێکی دیکە نابێت. 

بووۆپووێووشووەوە: لە هەڵووبووژاردنووی پووێووشوووودا بووۆ 
ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، زوربەی خەڵکوی 
عێراق و کوردستان، بەشداری هەڵوبوژاردنویوان 
نەکرد، التان وایە لەم هەڵوبوژاردنەشودا خەڵوک 
بەهەمان شێوەی پێشوو یان زیاتور بەشوداری 

 ناکات؟

بەبووڕوای موون ئەزمووونووی موووحسوویوون کەریووم: 
هەڵبژاردنی عوێوراق، ئەگەرچوی هەنودێ الیەنوی 
جیاوازی هەیە لەگەڵ هەڵوبوژاردنوی پەرلەموانوی 
کوووردسووتووانوودا، دەکوورێ وەکووو بوونەمووایەك بووۆ 
خوێندنەوەی میزاجی سیاسوی گشوتوی خەڵوکوی 
کوردستان لەبەرچواو بوگویورێ. بەرزبووونەوەی 
رێووژەی بەشووداری نەکووردنووی خەڵووك، ئەگەر 
الیەنێکی بە دروستی ئەوەبووبێوت کە زۆربەی 
خەڵکی کوردستان لە ریفراندۆمدا دەنوگویوان بوۆ 
سووەربەخووۆیووی دابوووو، وە بەشووداریووکووردن لە 
هەڵبژاردنی پەرلەموانوی عوێوراق و گوێوڕانەوەی 
کوووردسووتووان بووۆ بوواوەشووی دەوڵەتووی نوواوەنوودی 
پێچەوانەی ئەو بوڕیوارە بووو، بەاڵم الیەنوێوکوی 
دیکەشی هەبوو، ئەویش بوێوئووموێودی جەمواوەر 
بوووو لە سووەرجەم بەرنووامەو سوویوواسووەتووی ئەو 
هێزانەی بەشداری هەڵبژاردنیوان کوردبووو. بوێ 
بڕوایی خەڵك بوو بەوەی کە لەرێگای دەنگودان 
و هەڵووبووژاردن لەژێوورسووایەی ئەم حووزبووانەی 
بوووووۆرژوازی کوووووورددا، بەدەسوووووەاڵتووووودارو  
ئۆپۆزیسۆنەوە، بە ناسیۆنالیسوت و ئویوسوالموی 
سیواسویەوە، بوتووانورێ شوتوێوك لەبەرژەوەنودی 
ئەوان، بە قازانجی ماف و ئوازادی و ژیوان و 
بوواشووبووژێووویووان بووگووۆڕێووت. بەبووڕوای موون ئەم 
مەسەلەیە وەکو خۆی ماوەتەوە. ئەو حوزبوانەی 
بەشداری هەڵبژاردنوی پەرلەموانوی کووردسوتوان 
دەکەن، هەموووان ئەوانەن کە پوووێوووشوووتووور لە 
هەڵبژاردنەکان و لە پەرلەماندا بەشوداربووون و 
بەرنامەو کارنامەی سویواسویوان الی جەمواوەر 
رۆشنەو شکستی خواردوە، یان لەهەنواوی ئەو 
حزبانەوە هاتوونەتە دەرەوەو مونواڵوی شوەرعوی 
ئەوانن! بۆیە من پێموایە کە رێوژەی بوایوکوۆتوی 
خەڵووك و بەشووداری نەکووردن ئەگەر لەچوواو 
هەڵبژاردنی عێراقدا زیاتر نەبێ النی کەم لەچاو 
هەڵووبووژاردنەکووانووی پووێووشووووتووری پەرلەمووانووی 

 کوردستاندا زۆر زیاتر دەبێ. 

لەالیەکی دیکەوە، خەڵکی نواڕازی لە ئەزموونوی 
هەڵووبووژاردنووی عووێووراقوودا بووێووبووایەخووی و پووووچووی 
دەنگدان و هەڵبوژاردنویوان بوۆدەرکەوت. بوۆیوان 
دەرکەوت کە ئەوەی بڕیاردەدات لە گوۆڕەپوانوی 
سیواسوەت و دەسوتوادەسوتوکوردنوی دەسوەاڵتودا، 
دەسووووەاڵتووووی پووووارەو چەکە. دەرکەوت کە 
هاتوهاواری حزبەکانی ئۆپۆزیسیۆن سەبوارەت 
بە ساختەکردن و دزینی دەنوگەکوانویوان لەالیەن 
پارتی و یەکێتیەوە فلسێکی قەڵبی نەکورد! بوۆیە 
تەنانەت بەشێك لە دەنگدەرانی ئەو هێوزانە بەو 
ئەنووجووامە گەیشووتوووون کە بەشووداری دەنووگوودان 
نەکەن. توورسووی ئەم هووێووزانە لەوەیەو هەموووو 

 هەوڵێك دەدەن ئەمە روونەدات!

بۆپێشەوە: بەشێک لە حزبەکانی کووردسوتوان، 
بەتووایووبەتووی ئووۆپووۆزیسووێووون!! و نوووێوونەران و 
نووسەرانیان دەڵین، ئەگەر خەڵوک بەشوداری 
هەڵبژاردن نەکات، ئەوا حزبە دەسەاڵتدارەکان، 
لەجیاتوی ئەوان دەنوگ دەدەن... لەوبوارەیەوە 

 دەڵێن چی؟

موون پووێووموووایە بووێووجووگە لە موووحسوویوون کەریووم: 
پڕوپاگەندەی ئەو حوزبوانە بوۆ چەواشوەکوردنوی 
خەڵك و ترساندنیان بوۆئەوەی بوچون و دەنوگ 
بەخووۆیووان بوودەن، هوویووچ شووتووێووکووی دیووکە نوویوویە. 
لەژێورسوایەی دەسووەاڵتوی موویولویوشوویواو چەك و 

پارەدا گومانی تێدا نیویە کە دەسوەاڵت بوۆ ئەو 
دوو حزبە بوڕاوەتەوە. بوۆچوی ئەوکواتوانەی کە 
خەڵك چوون و دەنوگویوان بە ئوۆپوۆزیسوۆن دا، 
توانیان دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی الواز بوکەن، 
یووان شووەرعوویەتوویووان دا بە دەسووەاڵتووی ئەوان؟ 
پێشتور خەڵوك وەکوو دوو هوێوزی خوۆسوەپوێون 
سەیری ئەوانی دەکورد، بەاڵم بەشوداری بەنواو 
ئووۆپووۆزیسوویووۆن لە هەڵووبووژاردنوودا، شووەرعوویەتووی 
یوواسووایووی دا بەدەسووەالتووی ئەوان! بووانووگەشووەی 
دەستاودەستکردنی دەسەاڵت لەرێگای دەنگودان 
و هەڵبژاردنەوە وەهمێکی پوووچ دەرچووو! ئەو 
دوو حزبە چەکدارەی دەستیان بەسوەر دارایوی 
و سەرچاوەی ئابوری کووردسوتوانودا گورتوووە، 
بەدەنگدان بێت یوان بەبوێ دەنوگودان، دەسوەاڵت 
بۆئەوان قۆرخکراوە. کوێ ئەتووانوێ رێوگوری لە 
ساختەو تەزویری ئەوان بکات؟ دەیان شێووازو 
رێگایان هەیە بوۆ تەزویور، بوۆ کوڕیونوی دەنوگوی 
خەڵووك. بووۆیە مەسووەلەی دەنووگوودان لەجووێووگووای 
خەڵکێك کە بایکۆتگی دەنوگودان دەکوات، تەنوهوا 
قسووەیەکووی پووووچە! بەاڵم بووایەخووی بووایووکووۆتووی 
دەنووووگوووودان و هەڵووووبووووژاردن الی خەڵووووك، 
وەرگوورتوونەوەی شووەرعوویەتە لەالیەن ئەوانەوە 
لەدەسەاڵتی میلیشایی ئەو دوو حوزبەو حوزبە 
هوواوسووفوورەو خوووانەکووانوویووان! ئەمە بووۆ خەبوواتووی 
هەقوووخووووازانەی خەڵوووك لەڕوی سووویووواسووویەوە 

 بایەخێکی گەورەی هەیە. 

بووۆپووێووشووەوە: بەشووداری نەکووردنووی خەڵووک بووۆ 
هەڵبژاردنی ئەنوجوومەنوی نووێونەرانوی عوێوراق، 
بەرهەمی خۆبەخۆ و توەرەیی جەمواوەر بووو 
لەدەسووەاڵت و ئووۆپووۆزیسووێووۆن!!، نەک کوواری 
ڕێووکووخووراوی حووزب و الیەنووی سوویوواسووی یووان 
ڕیكخراوەی کۆمەڵگەی مەدەنی...تاد، چ بکرێت 
بۆئەوەی دەنگی " نا" و " بایکۆت" نوێنەرایەتی 

 بکرێت؟

ئەگەر بەشووداری نەکووردنووی موحسین کەریوم: 
خەڵك لە هەڵبژاردندا بەرەنجامی کارو پراتیوکوی 
سیواسوی و جەمواوەری حوزب یوان الیەنوێوکوی 
سیواسوی بوێوت، ئەوا بوێوگووموان خەڵوك بەپوێوی 
سوویوواسووەتووی ئەو حووزب و الیەنە سوویوواسوویە 
دیاریکراوە دەجوڵوێونەوە. جوا رەنوگە حوزبوێوکوی 
شۆرشگێرو چەپ و کرێکاری بێت و لەوبوارەدا 
دەتوووانووێ ئوواراسووتەی سوویوواسووی کووۆمەڵووگە بە 
ئاقارێکی دیکەدا بگۆڕێ و شکست بە پرۆسوەی 
دەنووگوودان بووێوونووێووت و شووێوووازێووکووی دیووکە لە 
دەسووەاڵتوودارێووتووی سوویوواسووی و دەوڵەتووداری 
بوخواتەبەردەم خەڵوکوی کووردسوتوان. ئەگەریووش 
حزبێك بێت کەلەناو خێزانی بۆرژوای کووردوە 
هاتبێت، رەنگە بتوانی جۆرێك لە هەڵبژاردن کە 
دەسەاڵت بیەوێ بیسەپێنێ بەشکسوت بوکوێوشوێ 
لەرێگای هاندانی خەڵك بۆ بایکۆتی هەڵوبوژاردن 
و بەوجۆرەش سەپوانودنوی مەرجەکوانوی خوۆی. 
جۆرێکی دیکەی بایکۆتیش هەیە کە بەرەنجاموی 
بێئووموێودی سویواسوی جەمواوەرە لە پورۆسوەی 
هەڵبوژاردن یوان لەو هوێوزانەی کە هەڵوبوژاردن 
ئەنجام دەدەن و نەبینیونوی نووێونەری سویواسوی 
خووۆیەتووی لە پوورۆسووەکەدا! بەداخەوە وەکووو 
ئێوەش دەڵێن، ئەوەی لە هەڵوبوژاردنوی عوێوراقودا 
رویدا، لەموجوۆرەی دوایوی بووو. راسوتە چەنود 
هێزو الیەنێوکوی سویواسوی و چەپ بوانوگەشوەی 

بایکۆتوی هەڵوبوژاردنویوان کورد، بەاڵم بەداخەوە 
بەشێکی کەمی ئەو خەڵوکەی بەشوداری نەکورد، 
بەدەمەوە هواتونوی بوانوگەوازی ئەوان بوووبوێوت!
بەبڕوای من نوێنەرایەتیکردنی بوایوکوۆت، تەنوهوا 
لەو کاتەدا مانای هەیە کە حزبێک یان الیەنێکوی 
سیاسی بەر لە هەڵوبوژاردن، لەنواو جەمواوەردا 
پێوگەیەکوی سویواسوی و جەمواوەری هەبوێوت و 
تارادەیەك سیاسەت و بەرنامەی سیواسوی ئەو 
حووزب و الیەنە بووووبووێووتە بوویووروبووۆچوووون و 
پراکوتویوکوی سویواسوی بەشوێوکوی جەمواوەر یوان 
زۆرینەی خەڵك! ئەوکواتە ئەو حوزب و الیەنە 
دیاریکراوە دەتووانوێ پورۆسوەی هەڵوبوژاردن بە 
ئاقارێکی دیکەدا ببات، وەکو لەپێشەوە ئوامواژەم 

 پێکرد. 

بۆپێشەوە: گریمان خەڵوک لەم هەڵوبوژاردنەدا  
بەشووداری نەکوورد، چووی لە وەزعووی سوویوواسووی 
کوردستان دەگوڕێت؟ وە بەدیلی هەڵوبوژاردنوی 
پەرلەموووانوووی کوووامەیە؟ بەدیووولوووی ئەم حوووزبە 

 بۆرژوازییانە چییە؟ 

وەکو لە وەاڵمووی پووێووشوووودا موحسین کەریم: 
ئاماژەم پێکرد، بەشداری نەکردن لەهەڵبژاردنودا 
دەکرێ ئاکامی بێئومیدی سیاسی خەڵوك بوێوت، 
یان تەنانەت بەهۆی نەخش و دەوری هێوزێوکوی 
دیکەی بۆرژوازیەوە بێت و بەرنامەی سویواسوی 
هێزە دەسەاڵتدارەکان هەڵووەشوێونوتەوەو لەگەڵ 
ئەوەشدا لەڕووی باشبوونی ژیان وگوزەران و 
ئازادی و مافەکانی خەڵکەوە ئاڵوگۆڕێکی جودی 
و لە بەرژەوەنوودی خەڵووک روونەدات. کەواتە 
بوووایوووکوووۆتوووی هەڵوووبوووژاردن ئەوکووواتە دەتووووانوووێ 
بارودۆخی سیاسوی کووردسوتوان بە قوازانوجوی 
خەڵك بگۆڕێت کە لەسەر بانوگەوازی هوێوزێوکوی 
سیاسی رادیوکواڵ و شوۆرشوگوێور و حوزبوێوکوی 
سیاسی کرێکاری و کۆمۆنیست بوکورێوت، بەاڵم 
بە بڕوای من بەشداری نەکردن لە خوراپوتوریون 
حاڵەتیشدا، باشترە لە بەشداریکردن و دەنگودان 
بەو حزبە بۆرژوازی و قازانج پەرسوتوانەی کە 
تائێوسوتوا پورۆسوەی هەڵوبوژاردن بەڕێووەدەبەن. 
چونکە بەشداریکردن شەرعیەت بەخشویونە بەو 
حزبانەو بە حزبە دەسەاڵتدارە میلیشییوایەکوانوی 
یەکووێووتووی وپووارتووی، بەاڵم بەشووداری نەکووردن 
وەرگرتنەوەی شوەرعویەتە لەوان و سوەرەتوای 
گەڕانی جەماوەرە بەشووێون بەدیولوی سویواسوی 
رادیووکوواڵ و دەرفەتوویووش بووۆ ئەو هووێووزو الیەنە 
سیاسیانە دروست دەبێ کە بەرنامەو ئامانج و 
پراتیکی سیاسویوان لەبەرژەوەنودی جەمواوەری 
کوورێووکووار و زەحوومەتووکووێووش و چەوسوواوەی 

 کوردستانە.

بەاڵم سەبارەت بە بەدیلی هەڵبوژاردن و حوزبە 
بۆرژوازیەکان، من پێموایە بەدیولوی هەڵوبوژاردن 
و پەرلەمووانوی بوۆرژوازیووی و بووگورە کوارتووۆنووی 
کوردستوان، دەسوەاڵتوی راسوتەوخوۆی خەڵوکە؛ 
واتە دروسووووتووووکووووردنووووی دامەزراوەکووووانووووی 
دەسوووەاڵتووودارێوووتوووی جەمووواوەر لە خووووارەوە 
بۆسەرەوە، شوراو ئەنجومەنە راستەقویونەکوانوی 
خەڵکی کوردستانە، کە هەر لە گەڕەکەکوانەوە، 
هەر لە ناوەندەکوانوی کوارو خوزمەتوگووزاریەوە، 
هەر لە زانووکووۆو خوووێوونوودنووگوواکووانەوە، هەر لە 
خەسووتەخووانەو فەرمووانووگەکووانەوە تووا الدێ و 
شووارۆچووکەو شووارەکووان و تووا سووەراسووەری 
کوووردسووتووان لەالیەن دەسووەاڵتووی ئووابوووری و 
سیاسی و بەڕێوەبردنی کاروباری بەڕێوەبردن 
و خزمەتگوزاری و بەرهەمهێنان و ....تاد. بوداتە 
دەسوتوی خەڵوک و نووێونەرانوی هەڵوبوژێوردراوی 
راستەوخۆی خۆیان. قانعکردن و ئامادەکوردنوی 
جەماوەر بۆ ئەم شوێووازە لە دەسوەاڵتودارێوتوی 
کاری حزب و الیەنە سیاسیە کرێکاری و چەپ 
و کۆمۆنیستەکان و ئوازادیوخووازانە، کە دەبوێ 
ببنە بەدیلی سیاسی حوزبەکوانوی بوۆرژوازی و 
رابەریووی سوویوواسووی کووۆمەڵووگە بووگوورنە دەسووتووی 

 ماویەتی خۆیان....         

دیمانەیەکیتایبەتلەگەڵمحسینکەریم،
سەبارەتبەهەڵبژاردنەکانبۆپەرلەمانی

 کوردستان...
 بەشییەکەم
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زۆرپێش خۆی دەبینی، کاتێ تێدەفکری و باسی  
 ١٥٠١و  ١٥١٥کەسانێکی دەکرد لە ساڵەکانی 

زۆربەی کات بە دروستی و بە وردی پێشبینی 
چەند ساڵی داهاتووی دەکرد کە چییان لێدێ و 

 چی دەکەن و بەرەوکوێ دەچن. 
گۆرکی باس لە لینین دەکات کە چۆن بۆ یەکەم 
جار لە کۆنگرەی لەندەن دا بینیویەتی. گۆرکی 
دەڵێ من هەرگیز " لینین " م نەبینیبوو تائەو 
کاتە کە لە کۆنگرەی لەندەن چاوم پێی کەوت. 
ئەو دەڵێ ''هێشتا ئەو دیوارە ڕووت و 
ڕەجاڵەی کڵێسا دارینە کۆنەکەم لەبیرە کە 
کەوتبووە دەوروبەری لەندەن. پەنجەرە 
کەوانەییە نووک تیژەکانی هۆڵە بچوکە 
باریکەکە وەک پۆلێکی قوتابخانەی هەژارو 
فەقیرەکان بوو. تەنها لە دەرەوە لە کڵێسا 
دەچوو، لەناوەوە هیچ تایبەتمەندییەکی 
مەزهەبی وئایینی نەبوو. مینبەرێکی نزم کە 
نەکەوتبووە پشتەوەی هۆڵەکە، بەڵکو تەواو 
کەوتبووە نێوان دوو دەرگاوە. تا ئەوساڵە من 
لینینم نەبینیبوو و زۆریشم لەکار و 
نووسینەکانی نەخوێندبۆوە کە دەبوا بمکردایە. 
زۆر بە توندی سەرنجی ڕاکێشام. کاتێ 
بەیەکتر ناسێنراین زۆر بەتوندی دەستی 
گوشیم و زۆر بەووردی بەچاوە تیژەکانی 
کەوتە لێووردبوونەوە لێم. بەنەغمەیەکی پڕ 
بەخەندە و پێکەنینی هاوڕێیەکی کۆنەوە پێی 
وتم: 'خۆشحاڵم کە هاتی، حەزت لە 
هاتنەمەیدان و ڕووبەڕووبوونەوەیە، وانییە؟ 
بڕیارە هەراو هۆریایەکی گەورە ڕووبدات 
لێرە'. کە قسەی دەکرد حەرفی )ر( ی قووت 
دەدا و پەنجە گەورەی دەخستە بن باڵی 

 هێڵەگەکەیەوە". 
لینین هێندە ئاسایی بوو کە هیچ شتێکی ڕابەر 
و لیدەری تیانەبوو. من وەک کەسێکی نووسەر 
دەبێ وردەکاریەکان وەک تێبینی بنووسم. 
بۆنموونە کاتێ ناسێنرام بە پلیخانۆڤ زۆر بە 
وردی دەیڕوانیە من، ئەمە لەکاتێکدا 
هەردووقۆڵی نوشتاندبۆوە و بە سیما و 
ڕوخسارێکی بێزاری مامۆستایەکی هیالک 
دەچوو کە لەبەردەم  مورید و پەیڕەوکارێکی 
نویی دابێ. قسەی خۆی کرد و وتی: من 
یەکێکم لە ستایشگەرانی توانا و بەهرەت. جگە 
لەمە هیچ شتێک لەمێشکم دا خۆی مەاڵس 
نەداوە لەبارەی ئەوەوە، بەاڵم بەدرێژایی ئەم 
کۆنگرەیە نەمن نە ئەو کەمترین ئارەزوومان 
نەبوو کە گفتووگۆیەکی لەدڵەوە لەگەڵ یەکدا 

 بکەین.
بە لینینم گوت ''پەلەم بوو لە نووسینی ئەم 
کتێبە'' بەاڵم پێش ئەوەی ڕوونی کەمەوە کە 
بۆچی وابوو، لینین سەری ڕاوەشاند و خۆی 
دەستیکردە ڕوونکردنەوەی هۆکارەکەی و 
گووتی: '' شتێکی باشت کردووە کە پەلەت 
کردووە لەنووسینی ئەم کتێبەدا، لەبەرئەوەی 
کتێبێکی زۆر پێویست و زەروور بووە، زۆرێک 
لەکرێکاران پەیوەست بوون بە بزوتنەوە 
شۆڕشگێڕانەکەوە بەشێوەیەکی خۆرسکی و 
هەر لەخۆڕا بەبێ پاڵنەر وە ئێستا پەرتووکی '' 
دایک '' زۆر بەسوود دەبینن''. هەروەها لینین 
وتی '' دایک'' کتێبێکە زۆر لەکاتی خۆیایەتی''. 
ئەوە هەموو ئەو ستایش و پێزانینە بوو 
کەبەمنی دا. بەاڵم زۆر بەنرخ بوون بۆمن. 
دواتر لێی پرسیم کە ئایا '' دایک '' 
وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی تر وە ئایا بەهۆی 
سانسۆرەوە هیچ زیانێک بە ڕۆمانەکە 
گەیشتووە؟ منیش وتم نووسەری ئەو ڕۆمانە 
دادگایی دەکرێ. ئەو بەمە ناڕەحەت بوو و 
سەری بردە دواوە و چاوەکانی نوقاند و 
قاقایەکی سەرنج ڕاکێشی لێدا. بەهۆی قووت 
دانی حەرفی ''ر'' وادەردەکەوت کە کەسێکی بە 
توانا نەبێت، بەاڵم لەماوەی یەک خولەکدا 
بەتەواوی سەرنجی ڕاکێشام بەالی خۆیدا وەک 
هەر کەسێکی تر لەوێدا. هەرگیزهیچ کەسێکم 

نەناسیووە ئاوا بە سادەیی و ئاسانی دەربارەی 
ئاڵۆزترین کێشەی سیاسی بدوێ. ئەم 
قسەکەرە دروستکەری زاراوەی ڕازاوەو جوان 
نەبوو، ئەو هەر وشەیەکی دەخستە سەر لەپی 
دەستی وەک خۆی چۆن بوو ئاوا مانای ڕاست 
و دروستی خۆی دەخستە ڕوو بەئاسانیەکی 
سەرسوڕهێنەر. ئەو کاریگەریە نائاساییەی 
دروستی دەکرد زۆر دژوار بوو وەسف بکرێ. 
بەو دەستەی کە درێژی دەکرد و کەمێک 
بەرزی دەکردەوە وا پێدەچوو کە هەر 
وشەیەک بکێشێ و هەڵسەنگێنێ و واژەکانی 
نەیارانی لە بێژنگ بدات و دیبەیت و جەدەلێکی 
کاریگەر و پڕ نفوزی بخاتە ڕوو. وە 
دەیسەلماند کە ئەو ڕاستە و ئەوە ئەرکی چینی 
کرێکارە کە بە ڕێبازەکەی دا بڕوات نەک 
لەپشتەوە یا لەکەناری بۆرژوازی لیبراڵەوە 
بێت. ئەوەی کە زۆر جێگەی سەرنج بوو ئەو 
هەست و کاریگەریە بوو کە ئەو لەسەرخواست 
و داوای مێژووەوە قسەی دەکرد نەک لە سەر 
داوای خۆی یا بە نێوی خۆیەوە. چڕی و ڕێک 
و ڕاستی و بەهێزی وتەو قسەکانی و 
هەرشتێک کاتێ لەسەر مینبەرەکە دەیگووت 
کارێک بوو لەهونەری کالسیک. هیچ شتێک 
زێدە و ناپێویست نەبوو، ڕازاوە نەبوووە 
ئەگەر هەبووبێت وەک ئیستعارە و هونەرە 
ئەدەبیەکەی نابینرێ، بەڵکو پێویست بوون و 
زەرووربوونی وەک جووتە چاوێک بۆ 
ڕوخسارێک وەیا پێنج پەنجە بۆدەستێک وابوو. 
زۆر کەمتر لەوانی تر قسەی دەکرد بەاڵم 
کاریگەریەکەی زۆر گەورەتر بوو لە قسەکانی 
ئەوان. من تەنها کەسێک نەبووم کە وام هەست 
دەکرد، بەڵکو ئەوانەی کە لەدوای منەوە بوون 
گوێم لە چرپە چرپیان بوو کەلە ستایش و 

 پیاهەڵدانی وتەکانی ئەوبوو دەدوان.
بەاڵم مەنشەفیکەکان بەبێ دوودڵی وتەکانی 
لینین یان پێ سەرنج ڕاکێش نەبوو، تەنانەت 
کەسایەتیەکەشیان بەدڵ نەبوو. هەرچی زیاتر 
لینین زەروورەتی بەرزکردنەوەی حزب بۆ 
ئاستی بەرزی تیۆری شۆڕشگێرانە وە پراتیک 
بردن بە ئەزموونێکی تەواو هەمەگیردا بە 
وردی سەلماند، وە هەرچی زیاتر بێڕەحمانە و 
بەدکارانە وتەکانیان پێ بڕی و وتیان '' ئەم 
کۆنگرە شوێنی فەلسەفەکردن نییە '' ''هەوڵ 
مەدە وانە و دەرس مان دادەی! " ئێمە قوتابی 
نین''. بەاڵم رۆزا لۆکسمبرگ سەری 
ڕادەوەشاند لە پەسەندکردنی وتەکانی لینین. 
رۆزا لەیەکێک لە دانیشتنەکانی تردا بە 
مەنشەفیکەکانی گووت: '' ئێوە هەڵوێستێکی 
مارکسیستیتان نییە لەسەری دانیشتوون، 
خۆتان پیا هەڵواسیوە ''. سەدان چاو چەقیان 
بەستبوو لەسەر ڤالدیمیر ئیلیچ لینین لە 
ڕۆشناییەکی جیاوازی ترەوە تێیان دەڕوانی. 
هێرشی دوژمنانەی ئەوان پێنەدەچوو بێزار و 
نیگەرانی کردبێ، قسەکانی زۆر بەگەرمی 
دەکرد و هیچ ناڕێکی و ناهەمواری و ئاڵۆزی 
تیا دروست نەکردبوو. تێبینیم دەکرد کە هەر 
رۆژێ کە تێدەپەرێ بەسەر کۆنگرەکەدا هێز و 
توانا و دڵنیاییەکی زیاتر و زیاتری دەدا بە 
ڤالدیمیر ئیلیچ. هەر رۆژە وتەو قسەکانی لینین 

تین و هێزێکی زیاتری بەدەست دێنا. تەواوی 
باڵی بەلشەفیکی کۆنگرەکە لەبارو ڕەوشێکی 
دەروونی بەگوڕتر خۆی پیشاندەدا. وتە 
درەوشاوە و تیژەکانی رۆزا لۆکسمبرگ دژ بە 
مەنشەفیەکان جوڵە و تەکانی تیا دروستکردم. 
لینین زۆربەی کاتی پشوو و دەرفەتێکی کە 
هەیبوو لە نێو کرێکاران دا دەیبردە سەر، 
پرسیاری لێدەکردن سەبارەت بە بچوکترین 
وردەکارییەکانی ژیان و گوزەرانیان، دەیپرسی: 
''ئەی دەربارەی ژنان؟'' ئایا کاری نێوماڵ هێندە 
زۆر و تاقەت پڕوکێنە؟''، ' 'ئایا کاتیان هەیە بۆ 
خوێندن و خوێندنەوە؟''. لە هاید پارک زۆرێک 
لەکرێکاران کە هەرگیز پێش کۆنگرەکە لینین 
یان نەبینیبوو، لەگەڵ یەکتردا ڕاو بۆچوونیان 
ئاڵوگۆڕ دەکرد. یەکێک لە کرێکارەکان گووتی: 
''من نازانم، دەگونجێ لێرە لەئەوروپا کەسێکی 

بیبڵ یا کەسێکی   –وەک ئەو زیرەکیان هەبێ 
تر وەک ئەو، بەاڵم لەو باوەڕەدانیم کەکەسێکی 
تر هەبێ وەک ئەم لە یەکەمین دیدار و بینین دا 
خۆشم بوێ''. کرێکارێکی تر بە خەندەوە وتی: 
''ئەو یەکێکە لەئێمە''، ''پلیخانۆڤ یش''، یەکێک 
ناڕەزایەتی خۆی دەربڕی و وتی: ''پلیخانۆڤ 
مامۆستایە، گەورەیە، بەاڵم لینین هاوڕێ و 

 لیدەرە ) ڕابەرە (''. 

گۆرکی دەگێڕێتەوە کە جارێکیان لینین بەرەو 
ریستورانت )چێشتخانە( دەچوو، لە ڕێگە 
کرێکارێکی مەنشەفیک لێی نزیک بۆوە کە 
دەیویست پرسیارێکی لێ بکات. لینین 
هەنگاوەکانی هێواشتر کرد و کەوتە دوای 
هەمووانەوە. پێنج دەقیقە دواتر گەیشتە 
ریستورانتەکە. لینین گووتی؛ ''سەیرە کەسێکی 
ئاوا سادە و خۆشباوەڕ لە کۆنگرەی حزب دا 
بێت''. بەڕوو ترشیەکەوە وتی: ''ئەو دەیویست 
بزانێ کە هۆکاری ڕاستەقینەو ئەسڵی 
ناکۆکیەکانمان چین''، منیش پێم وت: ''ئێ باشە، 
هاوڕێکانت دەیانەوێ لە پەرلەمان دانیشن 
لەکاتێکدا ئێمە لەوباوەڕەداین کە چینی کرێکار 
دەبێت ئامادەی جەنگ و نەبەرد بێت، 
لەوباوەڕەدام کە لێم تێگەیشتبێ''. گۆرکی دەڵێ: 
ئێمە گروپێکی بچووک بووین هەمیشە لە 
ریستورانتێکی بچووکی هەرزان نانمان 

دەخوارد. تێبینیم کرد کە لینین کەمێکی خوارد، 
دوو یاسێ هێلکە و پارچەیەک گۆشتی تەنکی 
سوێرکراو )بەیکن( لەگەڵ پەرداخێک بیرەی 
خەست و تێر ڕەنگ. ئاشکرایە کە ئەو نیگەرانی 
خۆی نەبوو، نیگەران و پەرۆشی ئەو بۆ 

 کرێکاران سەرسوڕهێنەر بوو.
ئەندریڤا کە بەرپرسی خواردن و خواردن 
پێدانی هاوڕێیان بوو، لینین بەردەوام لێی 
دەپرسی: '' تەسەور دەکەی هاوڕێیان بە 
ئەندازەی کافی نانیان خواردبێ؟''، ''کەس 
بەبرسێتی نەمێنێتەوە، باشترە سەندویجی 
زیاتر دروست بکەی''. ئەو سەردانی ئوتێلەکەی 
منی دەکرد و بە پەرۆشیەوە دەستی لە 
دۆشەک و سەرچەفەکەم دەدا، منیش 
دەمگووت : ''ئەوە چی دەکەی؟''، ئەویش 
دەیگووت : ''دەمەوێ دڵنیابم کە سەرچەف و 
دۆشەکەکەت شێدار نین، تۆ دەبێ ئاگات لە 

 تەندروستی خۆت بێت''. 
دا لە ) دیمیتری پاڤلۆڤ (م  ١٥١١لە پاییزی 

پرسی کە کرێکارێکی کارگەی کەشتیوانی 
سۆرمۆڤۆ بوو و وتم: ''بەڕای تۆ بەرچاوترین 
تایبەتمەندی و خاسیەتی لینین چی بوو؟''، 
ئەویش بەبێ دوودڵی وتی: ''سادەیی''، '' ئەو 

 سادەیە وەک ڕاستی ''. 
گۆرکی باس لە شۆفێرەکەی لینین دەکات و 
لەوبارەیەوە دەڵێ: ''گیل شۆفێری لینین بوو، 
لەکاتی خۆیدا شتی زۆری بینیبوو لەبارەی 
لینینەوە دەڵێ کە لینین جۆرێکی تایبەت بوو، 
هیچ کەسێک هاوشێوەی نییە''. ئەو باسی 
ئەوەی دەکرد کە رۆژێکیان لە قەرەباڵغییەکی 
زۆردا ئۆتۆمبیلی لێدەخوڕی لە 'میاسنتسکایا' ،'' 
ئێمە بەحاڵ حەرەکەتمان دەکرد و بەردەوام 
هۆڕنم لێدەدا و دەترسام کەسێک لێمان بدات، 
من زۆر خراپ شڵەژا بووم، ئەویش )لینین( 
دەرگای پشتەوەی کردەوە و هاتە تەنیشتمەوە 
و لەسەر شوێن پێی پلیکانەی ئۆتۆمبیلەکە 
وەستا کە مەترسی کەوتنی هەبوو بەئارامی 
قسەی لەگەڵداکردم و وتی: '' گیل، تکایە 
نیگەران مەبە''، ئەو وتی '' تەنها بەردەوام بە لە 
لێخوڕین وەک باقی خەڵکی تر''. گیل، دەڵێ زۆر 
دژوارە وەسفی تەبیعی بوون و نەرمی لینین 

 بکرێ''. 
گۆرکی دەڵێ: ''وەک دەرزی قیبلەنما )قوتب نما(
، فیکرو بیر و هۆشی لینین هەمیشە لە 
ئاراستەی بەرژەوەندیەکانی چینی کرێکاردا 

 بوو''.
 چاوگەکان:

The Living Age, Volume XX, 1920; 
First Published: The Moscow Com-
munist International, July 1920; 

 لە ستایشی لینین دا
 مەکسیم گۆرکی

لە هەرکوێیەک عەقل و ژیرییەکی گەورە 
 !هەبێ غەمێکی گەورەش هەیە

  وەرگێڕانیلەئینگلیزیەوە:ساالرحمەسەعید



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 1/9/2018(  35ساڵی دووەم ژمارە)
مامۆستایانی چینی و یابانی و کۆری دەنگیان 
 بۆ ئاشتی بەرزدەکەنەوە لەبواری فێرکردندا!

موناسەبات و بۆنە مێژووییەکان، بە شێوەیەکی 
جیاواز فێردەکرێن و لێکدانەوەیان بۆ دەکرێت. 
زۆرجارانیش ئەو لێکدانەوانە بە شێوەیەکی 
توندڕەوانە نیشاندەدرێن لەهەر واڵتە و 

 بەشێوەیەکی جیاواز لەوەی تریان.

بۆ نموونە؛ ئەو واڵتانەی کە لەشەڕدان لەگەڵ 
یەکتردا، تەواوی سیستەمی پەروەردەوفێرکرنی 
واڵتەکەیان، کتێبەکانی خوێندنگاکان، و تەواوی 
ڕای گشتی لەسەر ئەوە ڕادەهێنرێت کە بەشانو 
باڵی سەرکەوتووەکاندا هەڵ بڵێن، 
لەبەرامبەریشدا توندوتیژی و تەواوی 
پێشێلکاریەکان لەبەرامبەر قوربانیەکاندا 
وەالبنێن. هەرئەوەش پاڵی بە مامۆستایانی 
چینی و یابانی و کۆریەوە نا کە پێیان وابێت، 
فێرکردنی ناو خوێندنگاکان دەبێتە هۆی 
فشارێک بۆ هێنانی ئاشتی. هەرلەوبارەوە ئەو 
مامۆستایانە لە شاری سیئۆلی کۆریادا 

ی ئەم ١٢کۆنفرانسی نۆهەمیان بەست لە 
مانگەدا. وە لەو کۆنفرانسەدا ئەوەیان دووپات 
کردەوە کە دەبێت بە کرداری لەناو ژووری 

 پۆلی خوێندنگاکانەوە ئاشتی باڵوبکرێتەوە.

جێگەی باسە کە لەو کۆنفرانسەدا مامۆستایان 
پێداچوونەوەیان کرد بەوبابەت و پڕۆگرامانەی 
کە لە ڕابردوودا لە خوێندنگاکاندا خوێندراون 
لەهەر یەکێک لەو واڵتانەدا. ئەو الیەن و 
ڕێکخراو و کۆمەاڵنەی کە لەو کۆنفرانسەدا 

 بەشدارییان کرد بریتیبوون لە:

یەکیەتی مامۆستایانی یابان)جەی تی یو(،  
کۆمیتەی نیشیتیمانی بۆ فێرکردن وزانستی و 
ڕۆشنبیری و هەروەها یەکیەتی کرێکارانی 
وەرزشی چین و فیدڕاسیۆنی مامۆستایانی 

 کۆریاش )کەی تی یو( .

یەسوودە یۆکۆ، ئەندامی یەکیەتی مامۆستایانی 
یابان، لەوکۆنفرانسەدا تەجروبەی وانە 
وتنەوەی خۆی لە ژووری پۆلەکاندا بە 
کۆنفرانسەکە ڕاگەیاند. ئەو مامۆستایە 
خوێندکارەکانی خۆی بردبوو بۆ بینینی ئەو 
کارگەیەی کە گازی ژەهراوی تێدا درووست 
دەکرا لەکاتی جەنگی جیهانی دووەمدا. ئەو 
مامۆستایە دەڵێت کە خوێندکارەکان دوای 
بینینی ئەو کارگەیە هەستیان بە جۆرێک؛ 
لەالیەک وەک خەتابارو لە الیەکی دیکە وەک 

 قوربانی خۆیان دەبینیەوە.

مامۆستایەکی تر بە ناوی  سۆن سیۆکی یۆنگ 
کەسەر بە یەکیەتی مامۆستایانی کۆریا بوو 
ئەویش لە گێڕانەوەیەکی خۆیدا بۆ 
کۆنفرانسەکە وتی: "نیشتیمان پەروەری 
ڕاستەقینە چییە؟ ئەو بابەتێکی لەو کۆنفرانسەدا 
پێشکەش کرد بەناوی: ئاشتی و مافەکانی 
مڕۆڤ و جێگیری. دوو مۆدیل لە جەنگی 

 جیهانی دووەمدا".

هەروەها هەر یەکێک لە نوێنەری ئەو گروپ و 
کۆمەڵە و یەکێتیانەی کە لەو کۆنفرانسەدا 

بەشداربوون بە پێشکەشکردنی بابەتێک 
بەشداربوون. لە هەموو بابەتەکاندا 
پێشکەشکاران جەختیان لەسەر ئاشتی 
دەکردەوە و ئەوەیان نیشان دەدا کە زۆر 
پێویستە پێداچوونەوە بە کتێبەکانی 
خوێندنگاکاندا بکرێتەوە. ئەوان دەیان گوت کە 
بواری فێرکردن لە خوێندنگاکاندا بەردی 
بناغەیە بۆ ئاشتی و مافی مڕۆڤ و جێگیری 
کۆمەڵگەی بەشەری. ئەوان دەیان گوت کە 
ئەرکی مامۆستایانە کە تۆوی ئاشتی بچێنن لە 
مێشکی خوێندکاراندا، ئەمەش دەبێتە هۆی 
درووستکردنی کۆمەڵگەیەکی بەختەوەرو 

 پێکهێنانی دواڕۆژێکی باش.

کرێکارانی بەشی کەشتی سازی لە ئەرجەنتین 
لە دژی سیاسەتی سک هەڵگووشین و دەست 
پێوەگرتن، دەست دەدەنە مانگرتن و پۆلیسی 
ئەو واڵتەش بەشێوەیەکی دڕەندە ئاسا 

کرێکاریان لێ  ١٩ڕووبەڕوویان دەبێتەوە ،و
 بریندار دەکات!

ئەوە بۆ دووەم جارە کە کرێکاران و 
خوێندکاران مانگرتن ڕێکدەخەن بە دژی 
سیاسەتی سکهەڵگوشین کە دەسەاڵتداران 
سەپاندوویانە بەسەر کرێکاران و ماڵ و 

 منداڵیاندا.

پۆلیسی شاری الپالتە بەشێوەیەکی زۆر 
دڕندانە سەرکوتی خۆپیشاندان و 
ناڕەزایەتییەکانی کرێکارانی کرد. ئەو کرێکارانە 
دەیانویست خۆیان بگەێننە بارەگای هەرە بااڵی 
دەسەاڵتدارانی ئەو واڵتە تاکو ناڕەزایەتی 
خۆیانیان بەڕاستەوخۆیی پێ ڕابگەێنن، بەاڵم 
پۆلی  گوللەی پالستیکی و گازی فرمێسک 
 ١٩ڕێژی لەدژیان بەکارهێنا، لە ئەنجامیشدا 
 ٩کرێکار برینداربوون. هەروەها پۆلی  
کرێکاری لێ دەست بەسەرکردن. وەکو دەریش 

٪ی خانەنشینانی واڵتی ٢٣کەوتووە کە لە 
 ئەرجەنتین لە هێڵی هەژاریدا دەژین.

جێگەی باسە کە ژمارەی ئەو کرێکارانەی کە 
بەشداری ئەو مانگرتن و خۆپیشاندانەیان کرد 
لە بەشی کەشتیسازی  ڕیۆ سانتیاگۆ بریتیبوو 

کرێکار. لەو خۆپیشاندانەدا کە  ٠٣٣٣لە نزیکەی 
نزیکەی دوو کاتژمێری خایاند تەواوی ڕێگا 

 سەرەکیەکانی شاری الپالتایان بەست.

لە الیەکی تریشەوە دەسەاڵتداران بەبەردەوامی 
هەڕەشەی داخستنی ئەو کارگەی کەشتیسازیە 
لە کرێکاران دەکەن.  کەشتیسازی ڕیۆ 
سانتیاگۆ شوێنێکی زۆر گرنگ و بەناوبانگی 
ئەمەریکای التینە بۆ دروستکردنی کەشتی 
گەورەی دەریایی، و هەروەها دروستکردنی 
کەلوپەلی پیشەسازیتر لەو کارگەیەدا درووست 

کرێکار کاری تێدا  ٠٠٣٣دەکرێت. نزیکەی 
 دەکات.

یەکێک لەبەشداربووانی ئەوخۆپیشاندانە و لە  
هەمان کاتدا یەکێک بوو لە ڕێکخەرانی 
خۆپیشاندانەکە  بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن وتی: 
کارکردن لە پێناوی ئەو کارگەی کەشتیەدا 
کاری هەر ئەمڕۆی ئێمەیە لەپێناو پاراستنی 
کار بۆ ژمارەیەکی یەکجار زۆری کرێکاران. 
هەر بۆیەش ئێمە بەتەمایین کە خەبات و 
هەوڵێکی نیشتیمانی سەرتاسەری وەڕێبخەیین 

 لە سەرەتای مانگی نۆی ئەمساڵدا.

جێگەی باسیشە کە هەندێک لە خەڵک لەسەر 
سۆشیال میدیاوە لە تویتێکدا دەڵێن: بەداخەوە 
میدیا و ڕاگەیاندنەکان وەک پێویست ژیانی 
واقیعی کرێکارانی ئەو کارگەیە نیشانی ڕای 
گشتی نادەن. هەربۆیەش ئێمە دەستمان داوەتە 

 خۆپیشاندانی دژی تەقەشوف.

کەس و کاری بێسەروشوێنکراوان ناڕەزایی 
کەسیان  ٠٣دەردەبڕن لە تورکیا، و پۆلیسیش 
 لێ دەگرێت!

بەپێی هەواڵێک کە جمهوریەتی تورکی باڵوی 
کردۆتەوە و )الشروق نیوز و الحوار المتمدن(
یش وەریان گرتووە، لە الپەڕەی خۆیاندا 
باڵویان کردۆتەوە، کەسوکاری 
بێسەروشوێنکراوان لەالیەن دەزگا ئەمنیەکانی 
تورکیاوە هەروەک پیشەی هەمیشەییان ڕۆژی 

شەممە ناڕەزایەتیان ڕێکخست لە ناو جەرگەی 
 شاری ئەستەمبوڵدا.

لەبەرئەوەی ئەو کەسوکارانە کە هەموو 
وە لە ناو  ١٥٥٩ڕۆژانێکی شەمە لە ساڵی 

شاری ئەستەمبوڵدا ناڕەزایەتی ڕێک دەخەن 
ناویان لێنراوە )دایکانی شەممە(. پۆلیسیش 
هەموو جاران بە شێوەیەکی دڕندانە و دوور لە 
ڕێساو یاساکانی پاراستنی مافی مڕۆڤ 
خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانیان سەرکوت 
دەکات و هەموو جارێکیش بە دەیانیان لێ 

 دەسگیر دەکات.

-٠٩جێگەی باسە ئەم ڕۆژی شەممە کە دەبێتە 
ژمارەی خۆپیشاندانی ئەو کەس و  ٠٣١١-١

جار. ئەم جارەیان لە  ٢٣٣کارانە دەگاتە 
ناوچەی بایئۆغڵۆ لە ناو جەرگەی شاری 

 ئەستەمبوڵ بووە.

کەسوکاری بێسەروشوێن کراوەکان وێنەی 
بێسەروشوێن کراوەکانیان بەرز دەکەنەوە و 
داوای چارەنووسی ڕۆڵەکانیان دەکەن لە 
 دامودەزگا ئەمنیەکان و دامودەزگای حکومەتی.

ئەوەی کە هەموو جارێک دەزگا ئەمنیەکان 
هەراسان دەکات ئەوەیە کە  ژمارەیەک لە 
ئەندام پەڕلەمانەکان دەچنە ناو 
خۆپیشاندانەکانەوە. بەتایبەتی ئەوجارەیان 
ئەندام پەڕلەمانی حیزبی کۆماری و پارتی 
دیموکڕاتی گەالن چوونە ناو 

 خۆپیشاندانەکانەوە.

هەروەها ئەو جارەیان بەرپرسی ناوچەی 
بایئۆغڵۆ ڕێگەی نەدا ئەو خۆپیشاندانە لەوێ 
بکرێت. بەهانەی ئەو بەرپرسە ئەوەبوو کە 
ڕێکخەرانی ئەو خۆپیشاندانانە پەیوەندیان بە 
تیرۆرەوە هەیە. هەروەها ئەوبەرپرسە وتی کە 
لە سۆشیال میدیاوە بانگەواز کراوە لەالیەن 
پارتی کرێکارانی تورکیاوە بۆ ڕێکخستنی ئەو 

 خۆپیشاندانە. 

مافناسان سەرکۆنەی بەڵتەجیەتی دەکەن دژ بە 
 کرێکاران لە مەراکش

لقی المنارە لە کۆمەڵەی مافی مرۆڤی 
مەراکشی، بەتوندی سەرکۆنەی مەراکشی کرد، 
و بەم شێوەی دەڵێ )دژایەتی ئازادیەکان و 
ئەندامەتی لە نەقابەکان دەکرێت لەناو هۆتێلی 

Mogador ménara  ئەستێرە پۆلێن  ٩کە بە
کراوە، سەرکۆنەی " گواستنەوەی هەندێک 
کرێکاری دەرەوەی شاری مەراکشی کردووە" 
بەپێی ناوەرۆکی ڕاگەیاندنەکە کە بە هسپرێ  

 گەیشتوە.

ئەو ڕێکخراوە ماف ناسە ئەم گواستنەوەیەی 
"بەزۆرەملێ و بەتەسکردنەوەیەکی بەبەرنامەیە 
لەالیەن ئیدارەی هۆتێلەکە پیادە دەکرێت لە 
دژی ئازادییە نەقابیەکان کە لە یاسای 
نێودەوڵەتی بۆ مافی مرۆڤ و دەستوور و 
یاسای ناوەخۆیی هاتووە"،داواشیان کردووە 
بە"گەراندنەوەی هەموو کرێکارەکان بۆسەر 
کارەکانیان و دابینکردنی مافەکانیان، و 
ڕێزگرتن لە ئازادییە نەقابیەکان و مافی 

 بەئەندام بوونیان لە نەقابەکاندا".

هەروەها ئەو دەستە مافناسە بەتوندی ئیدانەی 
)وەک خۆیان دەڵێن( شێوەکاری بەڵتەجیان 
کردوە کە ئیدارەی ئەو دەزگایە پێی هەڵساوە 
بۆ هەڵوەشاندنەوەی مانگرتنی کرێکاران لە 
هۆتێلەکەدا، ئەوەش بە دامەزراندنی کەسانی 
دەرەوەی هۆتێل، ئەمەش بوار دەدات بە 
داسەپاندنی لۆجیکی هێز و بەکارهێنانی ملیشیا 
 و سەرپێچیکردنی یاسا" بەپێی ڕاگەیاندنەکە.

AMDH ی مەراکشی، داوای لە هێزە
بەرپرسەکان کردوە، بە هەموو پلە 
جیاوازەکانیەوە، لە دادوەری و ئیدارەی 
کۆمەاڵیەتی، بە کردنەوەی دۆسیەی 
لێکۆلینەوەی دەستبەجێ و بێالیەن و 
ڕێکخستنی سزای یاسایی بۆ دابینکردنی 
دەسەاڵتی یاسا، بۆ رێزگرتنی یاسا نێودەوڵەتیە 
پەیوەندیدارەکان. هەروەها بۆ کاراکردنەوەی 
یاسای دادپەروەری و یەکسانی، و پاراستن لە 

 ٢٢بۆ الپەرە توندوتیژی. هەروەها کۆمەلەی 

هەواڵی نارەزایەتییە کریکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنی شوان عەزیز و ئاراس رەشید
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لە هەرێمی کوردستان لەماوەی 
سااڵنی رابردوودا بە هۆی کێشەی 
خێزانی و دیاردە کۆمەالیەتیەکان کە 
هەژاری و کێشەی ئابووری 
بەرچاوترینیانە و هەروەها بە هۆی 
ناعەداڵەتییە کۆمەالیەتیەکان کە 
سیستمی دەسەاڵتدار بەرهەم 
هێنەرێتی، ئاماری خۆکوژی و 
کوشتنی ژنان رۆژ بە رۆژ روو لە 
زیاد بوونە. بە جۆرێک کە 
کوردستان بۆتە قەسابخانەی ژنان و 
سڕینەوەی جەستەیان لەژێر ناوی 
شەرەف و ناموس. پێناسەکردنی 
چەمکی شەرەف بە ئەخالقیاتی 
ئیسالمی کە خۆی لە ناو گەڵی ژن 
دا دەبینێتەوە، ئەوەی کە جەستەی 
ژنان لە کوردستان دەکەوێتە 
چوارچیوەی خاوەندارێتی باوک 
وبراو خاڵ و مام و پیاوانی خێزان، 
هەروەها نەبوونی ئاسایش وپۆلیسی 
بەرپرس لە بەدواداچوون بە 
جینایەتەکانی تایبەت بە ژن کە لەم 
شوێنانەدا میکانیزم و دادگا ناتوانێ 
بەر بەتوندوتیژی بەدژی ژنان 
بگرێ، چوونکە خۆی ئەبزاری 
دەستی چینی حاکمە و ئامانجەکانی 
دەسەاڵت دەپێکێ، یان لەدوای 
ڕوودانی وەها تاوانێک، بکوژەکان لە 
ڕەوتێکی یاساییدا محاکمە ناکرێن و 
بە زوترین کات ئازاد دەکرێن، هەر 
ئەوەش بۆتە هۆکاری زۆربوونی 
خۆکوژی و تێرۆری ژنان لەو والتە. 
دیاردەی خوکوژی و کوشتنی ژنان 
لە هەموو جیهان روو لە زیادبوونە 
و رێکخراوی تەندروستی جیهانی 
ئامارگەلی جۆراوجۆری لەو 
پەیوەندیەدا باڵوکردۆتەوە کە 
کی  دەکرێ بوترێ توندوتیژیه

م  . ئه سته جه ر به رامبه به  ئاشکرایه
ی  گیرۆده  ساڵەهای ساڵه  دیاردەیە

ی  و زۆربه  جیهان بۆتەوه
رانی بواری  ڵناسان و لێکۆڵه کۆمه
  وه خۆیه کانی به تییه اڵیه کۆمه  ساره خه
پێی   به  ، چونکه رقاڵ کردووه سه

مین هۆکاری  کان سێهه وه لێکۆڵینه
  کان لەجیهان به مردنی مرۆڤه

  ره ڵ رۆژ په گه ژماردێ و رۆژ له ئه
ها پارامێتری  روه ستێنێ. هه ده
جێدێڵێ.  پاش خۆی به تیڤ له نیگه

ترسیدارو  کی مه یه خۆکوژی دیارده
ڵگەکان  ی کۆمه زۆربه  که  ره ژێنه هه
ن، بەالم ئەوەی  خه ویه سته ڵی ده گه له

کە مەبەستی ئەوم بابەتەیە 
توندوتیژی بەدژی ژنان و 
سڕینەوەی جەستەیان لەالیەن 
سیستم و کۆمەڵگەی دژە ژنی 
هەرێمی کوردستانە. ژنان لەو واڵتە 
خۆیان خاوەنداری جەستەی خۆیان 
نین و بۆئەوەی جەستەیان لە الیەن 
کەسانی دەوروبەر نەسردرێتەوە بە 
ناچاری خۆکوژی هەڵدەبژێرن و 
گیانیان لەدەست دەدەن. ژنان بە 
هۆی سیستمی نابەرپرسیار رۆژانە 
لەگەل هەژاریی و کیشەی ئابووری، 
دەستدرێژی جنسی، تازێباری بۆ لە 
دەستدانی بنەماڵەیان کە لە ژێرناوی 
پیشمەرگە بوونە قوربانی 
دەسەاڵتدارن و شەر، زەواجی 
زۆرەملێ لە ناوچە دوورەدەستەکان 
کە هەژاری کلتوری تێیدا حاکمە، 
دواکەوتووویی و 
بەرتەسککردنەوەی ئازادیەکانیان 
بەهۆی ئەخالقیاتی ئیسالمی و 

سیستمی دواکەوتوو و هەروەها بە 
هۆی بارودۆخێک کە دەسەالت 
خوڵقاندویەتی و لەئاکامدا رۆژبەرۆژ 
بیرۆکەی پیاومەزنی دەرخواردی 
کۆمەلگە دەدات بەرەوروون. ئەو 
کێشە و گرفتانە بۆتە هۆکاری 
خوڵقانی دیاردە کۆمەالیەتیەکان کە 
یەک لەوان خوکوژی و سڕینەوەی 
جەستەیە. رۆژانە ژنان لە هەرێمی 
کوردستان دەبنە قوربانی 
ناموسپەرستی و مافی ژیانیان لێ 
زەوت دەکرێ لە راستی دا ئەو 
ژنانەش کە دەست دەدەنە خۆکوژی 
بەو هۆکارە ئەو رێگا مەترسیدارە 
هەڵدەبژێرن، چوونکە خۆیان خاوەنی 
جەستەی خۆیان نین و لەئەگەری 
کوژرانیان بە درندانەترین شێواز 
لەالیەن بنەماڵەکانیان کە ئەوانیش 
قوربانی هەر ئەو سیستمەن 
جەستەی خۆیان دەسڕنەوە. بە پێێ 
ئامارو هەوالەکان کە باڵوکراونەتەوە 

بە دەیان ژن  ٠٣١١لە ساڵی 
دەستیان داوەتە کردەوەی خۆکوژی 
و جەستەی خۆیان سڕیوەتەوە، 
دەیان ژن کەوتوونەتە بە توندوتیژی 
جنسی و دەستدرێژیان کراوەتەسەر 
و سەرەرای ئەوەی توندوتیژیان 
بەرامبەر کراوە لەالیەن 
بنەماڵەکانیشیان کوژراون، بەسەدان 
ژن لە کورستان بوونە قوربانی 
شەری ئیدئۆلۆژیک و لە بازارەکانی 
والتانی عەرەبی وەک کۆیلەی 
جنسی فرۆشراون کە نمونەی 
بەرچاویان ژنانی ئێزیدیە، 
جەنایەتیك کە نابەرپرسی و 
ناکارامەیی دەسەاڵتی حاکم و ێیزی 
تێروریستی تەیار بە ئایینی ئیسالم 
داعش هۆکاری بوو و خولقاندی. لە 
ماوەی ساالنی رابردوو ئاماری 
خۆکوژی  ژنان لە کوردستان بە 
هۆی کێشەی خێزانی و  توندوتیژی 
خێزانی کە سیستم تێیدا بەرپرسیارە 
روو لە زیادبوونە کە بەرچاوترینیان 
خۆکوژی کچێکی سەر بە شاری 
قەالدزێ بە ناوی پەروێز بوو کە 
لەترسی ئەوەی لە الیەن 
خیزانەکەیەوە نەکوژرێ بەناچار 
جەستەی خۆی سڕیەوە. ئەو کچە 
بە تاوانی خۆشەویستی بوو بە 
قوربانی، چوونکە بەداخەوە 
خوشەویستی لەو والتە وەک تاوان 
بە ئەژمار دێ، پەرویز دوای ئەوەی 
کەسی بەرامبەری هەرەشەی 
بالوکردنەوەی وێنەکانی لێکرد خۆی 
کوشت. لە راستیدا پەروێز خۆی 
خۆی نەکوشت بەڵکو  کۆمەلگە و 
سیستم کوشتی، پەرویز ئیتر 
خاوەنی جەستەی خۆی نەمابوو و 
بنەماڵە و کۆمەلگە بریاریان 
بۆجەستەو ژیانی دەدا بۆیە لە 
ترسی توندوتیژی و سوکایەتی 
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. 
خۆکوژی پەروێزەکان دەگەرێتەوە 
بۆ نەبوونی سیستمی تۆکمە و لەبار 
کە مرۆڤەکان بە گیانی مرۆڤی 
پەروەردە دەکات. لەناو 
کۆمەلگەیەکی دژە ژن کە جەستەی 
ژن تەنیا ئەبزاری دامرکاندنەوەی 
هەستی جنسی پیاوە، لە 
کۆمەلگەیەکدا کە پەروێزەکان 
ناتوانن خۆشەویستی تێیدا دەرببڕن 
و هەستە جنسی و عاتفیەکانیان 
لەرێگای دنیای مەجازی قەرەبوو 
دەکەنەوە، لە کۆمەلگەیەک کە وانەی 
ئەوە نەوتراوەتەوە جەستەی کچێکی 

سال ناسکە و هەر جۆرە  ١١ژێر 
پەیوەندیەکی جنسی بەرامبەری 
دەکەوێتە خانەی توندوتیژی 

جەستەیی و ئازاری جسنیەوە، لە 
کۆمەلگەیەک کە جەستەی کچێکی نۆ 
ساالن بە هۆی ئەخالقیاتی ئیسالمی 
و ئایینی قیزەونی ئیسالم کە بەشێکە 
لە دەستوری هەرێمی کوردستان 
ئامادەی دەستدرێژی و سێکسە، لە 
کۆمەلگەیەک کە ژنان تییدا وەک 
ئاژەڵ و ماالت و مڵکی پیاوان  
بەناوی مارەیی دەفرۆشرێن بێگومان 
دەبێ چاوەروانی خۆکوژی و بە 
دەیان دیاردەی کۆمەالیەتی لەو 
چەشنە بین، چوونکە ژنان لە 
کوردستان خاوەنی جەستەی خۆیان 
نین و سیستم و کۆمەڵگە و 
بنەمالەی عەشیرەیی و دواکەوتوو 
کە خۆی قوربانی ئەو سیستمەیە 
بڕیار بۆ ژیان و چارەنوسیان دەدا. 
سیستمی دەسەالتدار بە ئامانجەوە 
ساڵەهایە لە باتی ئەوەی لە رێگای 
راگەیاندن ئاستی وشیاری خەڵک 
بباتە سەر خەریکی بەرهەمهێنانی 
خورافی و پەرەدان بە ئەخالقیاتی 
ئیسالمیە، چوونکە قازانجی لێ 
دەبینێ. لە بارودۆخی هەنووکەیی دا 
کە کیشەی ئابووری بەرۆکی خەڵکی 
گرتووە خەلک و بنەماڵەکان تووشی 
قەیرانی دەرونی بوون و ئاسەوارە 
نیگەتیڤەکانی خۆی لە توندوتیژی 
خێزانیدا دەبینێتەوە. ژنان لە 
کوردستان بەهۆی نەبوونی ماف و 
ئازادی کۆمەاڵیەتی و بۆ نارەزایەتی 
دەربڕین بە بارودۆخی نالەبارو 
پیاومەزنی و بەرتەسککردنەوەی 
ئازادیان لەرێگای کلتوری 
دواکەوتوانە و عەشیرەت ساالر 
دەست دەدەنە سڕینەوەی جەستەی 
خۆیان. کومەڵگەیەک کە جەستەی 
ژن بە موڵکی باوک و براو مام و 
هتد.. دەزانێ. لەالیەکی ترەوە 
ژنانێکی زۆر لە کوردستان لەژێر 
ناوی خۆکوژی دەکوژرێن و دام و 
دەزگای ئەمنی و حکومەتی 
سەرپۆشی لەسەر دادەنێن و بە 
بەرتیل و پارە موزایدە بە خوێنی 
ژنان دەکەن. ئێستاکە رون و 

  تی له ودای چینایه ئاشکرایە مه
ناو ژنان   ندنی خۆكوژی له سه ره په
اڵم  گێرێ. به رێنی ده قش و ڕۆڵی نه نه

  بزانن كه  وه بێ ئه ژنان ده  
اڵم  توندوتیژی وه  توندوتیژی به

و  سته ی جه وه . سڕینه وه نادرێته
ی خۆكوژی  ندنی دیارده سه ره په
ك تاکەکانی كۆمەڵگە بەرەو  الیه له

خەمۆکی دەبات لەالیەکی دیکەشەوە 
لێكی  هۆی پارامێترگه  بێته ده
ندروست بۆ ژنانی داهاتوو  ناته
ناو   له  ی كه و ژنانه ت ئه تایبه به
سانێكیان  كانیان كه ماڵه بنه
كی  الیه ها له روه كوژن، هه خۆده
  ی ژنان به زۆربه  یه وانه له  وه دیكه
  بكوژرێن و به  وه سانێكه ستی كه ده

  خۆكوژی ناویان تۆمار بكرێ. له
بێ ژنان  بێ بڵێن ده كۆتاییدا ده

یان ال خۆشەویست بێ و  سته جه
ی خۆیان  سته ی جه وه باتی سرینه له
اڵواردن  وڵ بۆ البردنی یاسا هه هه

ن و بۆ  ڵگە بده كانی كۆمه ئامێزه
بات  كانیان خه ری مافه به سته ده
هۆی  ڵگە به هێڵن كۆمه ن. نه بكه

ك  وه  وه وانه خۆكوژی ئه
وتوو  ریتی و دواكه كی نه ڵگەیه كۆمه
بار  كی ناله یه یری بكرێ و دیارده سه
مان  ڵگەكه كۆمه  ناوی خۆكوژی له به

ین و هەوڵ بۆ البردن و  بنبڕ بكه
نەمانی عامیالنی مەودای چینایەتی و 
دامەزرێنەرانی نیزامی عەشیرەت 

 . ساالر لە کوردستان

 خۆمممنخاوەنیجەستەی
 نووسینی: هەتاو عەبدواڵهی

 ئەڵمانیا" ماڵی لەشفرۆشی ئەوروپا"؟  -کۆیالیەتی نوێ
 ئەلمانیا/ بەرلین

 دۆیتشە فێڵە/ وەرگێرانی/ ئاراس ڕەشید

سەرەڕای ئەوەی لەهەموو شوێنێک قەدەغە کراوە، هەلومەرجێک هەیە لە شێوەی کۆیالیەتی لە 
هەموو جیهان، تەنانەت لە ئەڵمانیا! ئەمڕۆ؛ ڕۆژی ساڵڕۆژی جیهانیە بۆ قەدەغەکردنی 

 بازرگانیکردن بە کۆیلە. تەنیا یادکردنەوەیەکی سااڵنە نییە!
 Walk Free Foundationبەپێی مەزەندەکانی ئاماژەکردن بە کۆیالیەتی گشتی ڕێکخراوی 

ملیۆن کەس لە کۆیالیەتی نوێ دەژین، لەنێویاندا  ٠٣ی ئوستوراڵی، لە ئیستادا پتر لە 
% ی ژمارەی دانیشتوانی ئەو واڵتە. ٠کەسیان لە ئەڵمانیا. ئەمەش دەکاتە نزیکەی ١٦٢٣٣٣

لەکاتێکدا، کۆیالیەتی لە مێژوودا 
پەیوەستبوو بە موڵکدارێتی 
کەسێک لە الیەن کەسێکی دیکەوە، 
بەاڵم لەمڕۆدا شێوەی جیای 
بەخۆوە دەبینێت. دیتمار ڕۆڵەر
)سەرۆکی نوسینگەی مافی مرۆڤ 

 Internationalلە ئەلمانیا 
Justice Mission " دەڵێ )

کۆیالیەتی چیتر یاسایی نییە، بەاڵم 
 وەک حەربا لە حەشارگە دەژیت".

 Walk Freeبەپێی 
Foundation  وەسفێکی دروستر

و دەقیقتری ئەمە، ئەوە کە خەڵک 
"لەتوانایاندا نییە کە ڕزگاریان بێت 
لە هەلومەرجی ئیستغاللکردن 

بەهۆی )هەڕەشە و توندوتیژی و کینە و قۆڵبڕین و تەڵەکەبازی و بەکارهێنانی دەسەاڵت(". 
کۆیالیەتی نوێ بۆتە تێگەیشتنێک بۆ شێوازی جۆراوجۆر لە ئیستیغالل، کە بازرگانیکردن بە 
مرۆڤ یان هاوسەرگیری زۆرەملێش دەگرێتەوە. بۆیە سنووردانان لەنێوان وەسفکردنی ئەوەی 
پێی دەگوترێت کۆیالیەتی بەکراوەیی دەمێنێتەوە. ئەوەش تەنیا لەو واڵتانەی وەک لیبیا و قەتەر 
و کۆماری کۆنغۆی دیموکراتی وابەستەنابێت کە بەشێوەیەکی ڕێکخراو تێیاندا ڕوودەدەن وەک 

 .-بەهۆی شێوە جیاکانی کۆیالیەتی-لە سەردێڕی ڕۆژنامەکان دەردەکەون
تەنانەت لە ئەوروپا؛ بازرگانیکردن بە مرۆڤ و کاری زۆرەملێ لە زیادبووندایە، هەروەک لە 
مانگی ئەپریل) نیسان( ئەنجومەنی ئەوروپا هۆشداری پێدا، بەتایبەت بازرگانیکردن بە مرۆڤ 

دا پەنابەران  ٠٣١٢لەپێناو ئیستغاللکردنی هێزی کاریدا. لە ئەڵمانیا؛ بەپێی پۆلیسی تاوانەکان لە 
لە کەرتی بیناسازی و چێشتخانەکان ئەو کارەیان لەگەڵ کراوە. تەنانەت کەرتەکانی وەک 
)کاری ناوماڵ و کشتوکاڵ و گواستنەوە( ئەو بوارانەن کە جۆرەکانی کۆیالیەتی تێدا زۆر بەدی 

 ١٠دیاردەیان تۆمارکردووە کە بوونەتە قوربانی، و  ١١٣دەکرێت. دەسەاڵتداران لە ساڵی پاردا، 
 بەدواداچوونیان تەواو کراون، زۆربەیان لە ئەوروپای ڕۆژهەاڵتن.

 ئەڵمانیا ماڵی لەشفرۆیی ئەوروپایە!
لە ئەڵمانیا دیاردەی ئیستیغاللی سێکسی باوترینیانە. دیتمار ڕۆڵەر دەڵێ "ئەڵمانیا ماڵی 
لەشفرۆشیی ئەوروپایە"، ئەمە ژمارەیەکی زۆر لە دیاردەی لەشفرۆشی بەزۆریش دەگرێتەوە. 

لە  ٩٣٣دادگا بەڕێوەچووە، و  ٠٠٢دا،  ٠٣١٢بەپێی پۆلیسی تاوانەکانی ئەڵمانیا، لە ساڵی 
 قوربانیەکان دۆکیۆمێنت کراون.

لەوکاتەشدا پیاوان قوربانی کاری بەزۆرەملێ دەبنەوە، زوربەی قوربانیەکانی ژنان لەبواری 
ئیستیغاللی سێکسیدان، بەپێی ئاماری پۆلیسی تاوانەکانی ئەڵمانی، واڵتە سەرەکیەکانی ئەو 
قوربانیانە بریتین لە) بولغاریا، ڕۆمانیا و ئەڵمانیا(. دەسەاڵتداران ئاماژەیان بەوەداوە کە 

 ژمارەی قوربانیانی نێجیریا لە زیادبوونێکی بەرچاودایە. 
زۆرێک لە ژنان بەهۆی فێل و هەلومەرجی ڕاستی کارکردن لە کاری لەشفرۆش تێوەدەگلێن 
)دواتریش ناتوانن لەو بازنەیە بێنە دەرەوە(. زۆرێک لە)گەوادەکان( کچانی گەنج هەڵدەخەڵەتێن 
بە ناوی سۆزی خۆشەویستی و لە دوایشدا فشاریان دەخەنە سەر بۆ بەکارهێنانیان لە کاری 
لەشفرۆشی. زۆرجار بەناوی ئەوەی کەوتوونەتە ژێر قەرزەوە، بۆیە وا لە کچەکە یا ژنەکە 

 دەکەن بۆ یارمەتیدانیان بۆ ڕزگاربوون لە قەرزەکە.
 چەند کۆیلەت لەبەردەستە؟

لەم سااڵنەی دواییدا، بەپێی قسەکانی ڕۆڵەر؛ شێوەیەکی دیکە لە ئیستیغاللی سێکسی 
ڕوولەزیادبووندایە، ئەوەش لە ڕێگەی ئەنتەرنێت "کڕیاری ئەڵمانی دەتوانن منداڵێک لە فلپینەوە 
بۆ ماوەی کاتژمێرێک بەکرێ بگرن، و داوای لێدەکەن کە هەستێت بەو جواڵنەی کە خۆیان 

 حەزیان پێیەتی لە ڕێگەی کامیراوە".
لە سنووری  کۆیالیەتی نوێئەم نموونەیە؛ و قوربانی زۆری دیکە لە ئەڵمانیا، دەریدەخات کە 

نیشتمانی ناوەستێت، بەڵکو بۆتە دیاردەیەکی جیهانی لەگەڵ ئەو کەسانەی بەو کارانە 
هەڵدەستن و خاوەنی دەزگای پەیوەندی جیهانین. دووساڵ لەمەوبەر لێکۆڵینەوەی لێکۆڵەرەوە 
لە زانستە ئابووریەکان )ئاڤی هارتمان( بەناوی )چەند کۆیلەت لەبەردەستە( بووە جێ سەرنج. 

 کۆیلەیە!! ٦٣هەر ئەڵمانییەک لەڕێگەی شێوەی بەکاربردنیدا خاوەنی نزیک 
 بیردۆزەکە بەم شێوەیە دەڵێت: 

ڕۆڵەر شیدەکاتەوە و دەڵێت بەم جۆرە کۆیالیەتی دێتەدی "بەتەنیا کڕینی جلوبەرگ یان 
بەرهەمێک کە مەوادە خامەکانی لەو شوێنانەوە هاتبن کە شوێنی ملمالنێ و هەلومەرجی کار 
تێیدا لە کۆیالیەتی بەشێکیتری دنیا بچێت". ئەمە لەسەر خۆراکی وەک ماسی لە تایالندیش 

 جێبەجێ دەبێت، چونکە کاری بەزۆرەملێ لە کەشتیەکانی ماسیگرتن لە تایالند باڵوە.
 مندااڵنی ژێر تەمەنی باڵغ بوون لە ڕێزی پێشەوەن:

کاتێک باس لە کۆیالیەتی نوێ دەکەین، ناکرێت نکۆڵی لەوە بکەین کە مندااڵنی ژێر تەمەنی باڵغ 
بوون ڕووبەڕووی مەترسی ئەوە دەبن، کە دەبنە قوربانی تەنانەت لە ئەڵمانیاش! لەم دواییانەدا  

سااڵن  ١٠فەزیحەیەک بووە هۆی هەژاندنی ڕای گشتی؛ کاتێک زانرا کە ژن و مێردێک منداڵێکی 
بۆ ماوەی دووساڵ ئیستیغالل دەکەن بۆ دامرکاندنەوەی شەهوەی سێکسی خۆیان، لەبەرامبەر 

 پێدانی بڕێک پارە.
لەم سااڵنەی دواییدا، دەسەاڵتداران گرنگیان داوە چاودێریکردنی هاوسەرگیری زۆرەملێ، 

 حاڵەت دەکات. ٦٣بۆ  ٩٣بەجۆرێک کە پۆلی  لە ئەڵمانیا سااڵنە مامەڵە لەگەڵ 
لە هەموو بوارەکانی کۆیالیەتی نوێدا، پسپۆران ئاماژە بەژمارەیەکی یەکجار زۆر لە حااڵتە 
نەزانراوەکان دەکەن، بۆیە ڕووبەڕووبوونەوەی لەم جۆرە پێویستی بەهێزە، وەک ڕۆلەر دەڵێ. 
ئەوپەڕی باڵوبوونەوەی شێوەی کۆیالیەتی نوێ لەو واڵتانەن کە یاسا تێیدا ڕێزی لێناگیرێت، 
ئەمەش" لە زوربەی کاتەکاندا بۆ بەدەستهێنانی پارەیە"، وەک ڕۆڵەر دەڵێ؛ پێویست دەکات زۆر 
بە توندی بۆ "بنەبڕکردنی ئەو دیاردانەی کە دەبنە هۆی هاندانی کردنی ئەو جۆرە کارانە" و 

 وشککردنی سەرچاوەکانیان.
 

/http://www.masrawy.com/news/news_publicaffairsسەرچاوە/
details/2018/8/25/1416227 
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لەسەردەمى دەسەاڵت وسیستەمى شادا چەندین 
کێشە و قەیرانى جۆراوجۆرى هەبوو، سیستەم و 
دەسەاڵتیش زیاتر بۆ پاراستنى بەرژەوەندى و 
سوودى کەمینەیەک لە کۆمەڵگەى ئێران کارى 
دەکرد، هەرچى خۆشى و شادى و بەختەوەرى و 
خۆشگوزەرانى هەبوو تەنها بۆئەو کەمینەیە لە 
خەڵکى کۆمەڵگەى ئێران بوو ئەوانیش 
کاربەدەستان و بەرپرسانى بااڵى دەوڵەت و 
کەسوکارو خانەوادە و بنەماڵەکانیان بوو. زۆرینەى 
خەڵکى ئێرانیش بەسەرجەم نەتەوەکانەوە 
لەناخۆشى و نەهامەتى و هەژارى و بێکارى و 
کێشە و قەیرانى جۆراوجۆردا گوزەرى دەکرد. 
بەکورتى و بە کوردى زۆرینەى کۆمەڵگەی ئێران 

 . چەوساوە بوو
چەوسانەوە و نابەرابەرى و سەرکوت وئیستبدادى 
سیستەمى دەسەاڵت واى کرد ئەو سەردەمە خەڵک 
تێکۆشانى بکات بۆ ڕوخانى سیستەمى بنەماڵەى 
شا. دواتر خەڵکى توانى ئەو سیستەمە چەوسێنەرو 
نابەرابەرە بڕوخێنێت، بەاڵم لەو کاتەدا 
ئیسالمییەکان سوارى شەپۆلى ناڕەزایەتییەکانى 
خەڵک بوون و بە زۆر خۆیان بە سەر خەڵکى 
کۆمەڵگەی ئێراندا سەپاند, جۆر وسیستەمێکى 
تازەیان ڕاگەیاند، بەاڵم لە ناوەڕۆک و کردارىدا 
زۆر لە سیستەمى کۆن کۆنەپەرستر و 
چەوسێنەرتر بوو، نابەرابەرتر و سەرکوتتر دژە 

 . مرۆڤایەتى بوو
خەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستان زۆر وشیار بوو لە 
ناوەرۆک و فێڵ و تەڵەکەبازى و زۆردارى و 
چەوسێنەرى ئەو سیستەمە ئیسالمییە تێگەیشتبوو، 
و  لەبەرئەوەى سااڵن وسەدەکانى ڕابردوو ئازار 

چەشت بوو و کۆمەڵکوژى  ئەشکەنجەى زۆریان 
زۆریان لەدژ ئەنجام دراوە لە سەردەستى 
ئیمپراتۆرى ئیسالمی سەفەوى وئیمپراتۆرى 
ئیسالمی عوسمانییەکاندا کە هەردوو ئیمپراتۆر 
سیستەمیان ئیسالمی بوو، بەاڵم بەهەر دووالیان 
شەڕیان لەدژى خەڵکى کوردستان دەکرد. هەر 
بۆیە لە کۆتایی شەڕەکەیاندا لە دوایی شەڕى 
چاڵدێراندا دواى ئەنجامدانى چەندین کۆمەڵکوژى لە 
دژى خەڵکى کوردستان پاشان کوردستانیان 
لەنێوان خۆیاندا دابەشکرد بە دووپارچە و 
دواتریش لە دوو پارچەوە کرایە چوار پارچە کە 
دەوڵەتانى زلهێز لەو سەردەم و قۆناغەدا 
بەشداربوون لە تاوانە لە دژى خەڵکى کوردستان 

خەڵکى کورستان  کە هەتا ئێستا زام و برینەکانى 
 . خوێنى لێ دەچۆڕێت

لەگەڵ دامەزراندنى سیستەمى ئیسالمی لە ئێران 
خەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستان نەخشە ڕێگاى 
تایبەتى خۆی لەڕێگاى نوێنەرەکانییەو پێشکەش بە 
بەرپرسانى بااڵى دەوڵەت بەتایبەتى امام خومەینى 
کرد، داواى ماف و ئازادییەکانى خەڵکى 
ڕۆژهەاڵتیان دەکرد لەچوارچێوەى دەوڵەتى 

 .ئیسالمی ئێراندا
داواکارییەکانى خەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستان 
ئەمانە بوون لەو سەردەمەدا: )لەوانە داوای 
دابینکردنى خودموختارى بۆ خەڵکى کوردستان، 
خوێندن بە زمانى کوردى بێت، کورد لە ڕووی 
ئیدارە و کارگێڕییەوە خۆی دەسەاڵتى شار و 
ناوچەکانى بەڕێوەبەرێت و داواکردنى چەندین 
مافى تر کە زۆر سادە و سەرەتایی بوون 

لە ڕۆژ  مافەکانى مرۆڤەوە  بەنسبەت چەسپاندنى 
هەاڵتى کوردستان(. نوێنەرانى کورد چوونە بۆالى 

خومەینى،  بەرپرسانى بااڵی دەوڵەت و بۆالى 

کۆمارى  بەاڵم خومەینى و بەرپرسانى ترى بااڵی 
وەاڵمى داواکارییەکانى خەڵکى  ئیسالمی ئێران 
نەدایەوە. کە خەڵکى ڕۆژهەاڵتى  کوردستانییان 
ئەو کات و سەردەمەش باوەڕى بە  کوردستان 

کار و تێکۆشانى دیموکراسى و مەدەنى هەبوو، 
بەجۆر و شێوەیەکى مۆدێرن و دیموکراسى و 

 . داواى ماف و ئازادییەکانى خۆی دەکرد
امام خومەینى و کاربەدەستانى بااڵى  بەاڵم 

دەوڵەتى کۆمارى ئیسالمی نەک بە پێچەوانەى 
ڕەوتى دیموکراسى و شارستانیەت و بنەما مەدەنى 
و ئازادییەکان هەنگاوى دەنا، بەڵکو زۆر 
کۆنەپەرستانە و دژە مرۆڤایەتییانە هەنگاوى دەنا، 
کە بە زوویی بڕیاریان دابوو کە ماف و 
ئازادییەکانى خەڵکى کورد ڕەدبکەنەوە بە هەموو 

لەمپەر بخەنە سەر ڕێگاکانى تێکۆشانى  جۆرێک 
هەقخوازانەى خەڵکى کوردستان، تەنانەت لەگەڵ 
هاتنە سەر دەسەاڵتى ئیسالمییەکان 

کۆنەپەرستانە و دژە بەشەری  نەخشەڕێگایەکى 
دانا بوو ئەویش هەوڵى لە  وەحشیگەریان 

 سەرجەم خەڵکى کوردستان بوو. ناوبردنى 
هەر لەبەر هەبوونى دەسەاڵت و سیستەمێکى 

لە ئێران  ڕەجعى و دواکەوتووانە و دژە ئینسانى 
لە  کە  کە ناوى کۆمارى ئیسالمی ئێران بوو 

دوایی هاتنە سەر دەسەاڵتیان ئیسالمییەکان بۆ 
چەواشەکردن و فرێودانى خەڵک ڕاپرسێکیان وەک 
ڕیفراندۆم ئەنجامدا بەوەى خەڵک ئایا سیستەمیی 
ئیسالمی قبوڵە یان قبوڵ نییە، بەاڵم ئیسالمییەکان 
هەر ئەو سەردەمە زۆرترین فێڵ و تەزویریان 
ئەنجامدا وێڕاى باڵوکردنەوەى پروپاگەندەى زۆری 
درۆینەى وەک هەبوونى ئازادى و مافەکانى 
مرۆڤ. لە یەکەمین ڕیفراندۆم کە لە ئێران لە ژێر 

کرا خەڵکى کورد  سایەى سیستەمى ئیسالمی 
بەشدارى نەکرد، حیزبەکانى وەک حیزبی 
کۆمۆنیست وکۆمەڵە و حیزبى دیموکرات 
بەشدارییان نەکرد، لەبەرئەوەى خەڵکى کوردستان 

 . خومەینى وەک رابەر نەدەزانى
خەڵکى کوردستان وشیار بوو، دەیزانى خومەینى 
بەخوێنى سەرى خەڵکى کوردستان و تەواوى 
ئازادیخواز و یەکسانیخواز و 

تینوە، لەبەرئەوە بەشدارییان  پێشکەوتنخوازان 
نەکرد لەو ڕاپرسییە کارتۆنى و چەواشکارى یەدا. 

بریارى  لەو سەردەم وکاتەوە کۆمارى ئیسالمی 
دوژمنایەتیکردنى خەڵکى کوردستانیدا، خەڵکى 

بەرگرى لە ماف و ئازادییەکانى  کوردستانیش 
 .خۆی کردووە

دواتر بە هیچ شێوەیەک خەڵک نەی دەتوانى خۆیی 
بپارێزێت، چەندین جار کورد هەوڵى دەدات شەڕ 
نەبێت بەشێوەیەکى مۆدێرن و دیموکراسى دا 
بەماف و ئازادییەکان بگات، بەاڵم کاربەدەستانى 
کۆمارى ئیسالمی بەپێچەوانەى مرۆڤایەتییەوە 

  .هەنگاویان دەنا
خومەینى ڕابەرى کۆمارى ئیسالمی ئێران نەفیر 
عامێکى ژەهراوى و تیرۆریستى لە دژى تەواوى 
خەڵکى کوردستان ڕاگەیاند کە هەتا ئێستا بە 
بەردەوامى خەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستان خوێنى 

ئەو فەرمانەى  دەرکردنى  لێدەچۆڕێت. لەگەڵ 
خومەینى دا کە پاش چەندین ساڵە بۆ یەک ڕۆژ و 
یەک چرکەش ڕژانى خوێنى خەڵکى ڕۆژهەاڵتى 
کوردستان نەوەستاوە، کە ڕۆژانە گەنج و الواکانى 

کۆمارى  خەڵکى کوردستان لە زیندانەکانى 
ئیسالمی لە سێدارە دەدرێن و ئەشکەنجە و ئازار 
دەدرێن، یان لە کارى سەختى کۆڵبەریدا لەسەر 
سنورەکانى ڕۆژهەاڵتى کوردستان و باشوورى 
کوردستان واتە لەنێوان )ئێران و عێراق( لەالیەن 
پاسدارانەوە تەقەیان لێدەکرێ و دەکرێنە قوربانى 
و بریندار دەبن و کەم ئەندام دەبن یاخود بە پالن 

و نەخشەى کاربەدەستانى بااڵى کۆمارى ئیسالمی 
 .ئێران لە دەرەوەى واڵتى ئێران تیرۆر دەکرێن

خومەینى کە ڕابەرى دەوڵەتى ئیسالمیی ئێران بوو 
واتە کەسى یەکەم بوو، بەپێی دەستوورى دەوڵەتى 

نوێنەرى خوایە لەسەر زەوى،  ئیسالمیی ئێران 
قسە و فتواکانى هەرچییەک بن بەهیچ جۆر و 
شێوەیەک ڕەد کردنەوەى نییە، هیچ کەسێک بۆى 
نییە بەپێچەوانەى فتوا و قسە و وتارەکانى ئەو 
ڕەفتار بکات و یان ڕەخنەى لێ بگرێت، هەبوونى 
هەر ڕەخنەیەک و ڕەتکردنەوەى بۆ قسە و وتار و 
فتواکانى بەپێى یاسا و دەستوورى دەوڵەتى 

 . ئیسالمی ئێران دەبێت لەسێدارە بدرێت
نوێنەرانى بزوتنەوەى سیاسى خەڵکى کوردستان  

داواکارى و خواستەکانى خەڵکى کوردستانیان بە 
بەرزکردەوە هەر  ڕووى کۆمارى ئیسالمی ئێران 

بەرپرسانى بااڵى  ١٠٩١ لەدوایی ئەوە لە بەهارى 
دەوڵەت بە فەرمانى خومەینى هێرشى بەسوپا و 
تەیارە و فرۆکە کردە سەر شارى سنە کە 

  . خەڵکێکى زۆر کرایە قوربانى و بریندار کرا
لە تەلەفزیۆن و ڕادیۆ و ڕۆژنامە  دواتر خومەینى 

و گۆڤار و ڕاگەیاندنەکانەوە نەفیر عام و 
فەرمانێکى ژەهراوى لە دژى خەڵکى کوردستان 
ڕاگەیاند کە گووتى )خەڵکى کوردستان کافر و 
شەڕەنگێزە، دەبێت زۆر بەتوندى هێرش بکرێتە 
سەریان، دەبێت دەوڵەت بە توندى ڕەفتار بکات، 
دەبێت جەندرمە و سوپا بەتوندى ڕەفتاربکات، 
ئەگەر بە توندى ڕەفتار نەکەن !!خۆم بە توندى 

ی 22ڕەفتار لەگەڵ ئێوەدا دەکەم !!(. رۆژی 
، خومەينی بە دەركردنی 1558گەالوێژی ساڵی 

فەتوای جيهاد دژ بە كورد لە ئێران، يەكەم 
هەنگاوی دژە مرۆڤایەتى بە دژى خەڵکى 
کوردستان دەست پێکرد. جيهاد دژ بە خەڵكی 
كوردستان كە شان بە شانی بەشەكانی تری 
خەڵكی ئێران دەورێکى کاریگەرییان هەبوو لە 
ڕوخاندنی رژێمی ديكتاتۆرييەتی شا و دوای 

ی 22سەركەوتنی شۆڕشی دژەپاشايەتی لە 
تەنها داوای  خەڵکى کوردستان 1557رێبەندانی 

مافە ڕەواكانی خۆيان دەكرد. هەر لەدوایی ئەم 
شارەکانى  فتوایە هێرشى فراوان کرایە سەر 

کوردستان بە ڕابەرایەتى خاڵخاڵى بەناو 
شەریعەتمەدارى. هێزەكانی ئەرتەشی 
سەركوتكەری رژێم و بە تايبەت هێزەكانی سوپای 
پاسداران به رێگەی ئاسمان و زەوی پەالماری 
شار و گوندەكانی كوردستانيان دا و سڵيان لە هيچ 
تاوان و كارساتێك دەرهەق بە خەڵكی 
ستەملێكراوی ڕۆژهەاڵتى كوردستان ) ئێران( 

 .نەكردەوە
هەر لە دەرچوونی ئەم فەتوا دژە ئينسانييەوە، لەم 
هێرشكردنە درندانانەدا، ئاخوندەكان و حاكمانی 
شەرع )!( بە تايبەت ئاخوندی وەك سادق خەڵخاڵی 
و مەالحەسنی و ... الوانی كورديان پۆل پۆل 
دادگايی سەحرايی دەكرد و دەياندانه بەر 
دەستڕێژی گوللە يا بە هێرشی دڕندانه بۆسەر 
شار و گوندەكانی كوردستان خەڵكيان قەتڵوعام 
كرد. تاكە تاوانی ئەو خەڵکە ئەوە بوو كە كورد 

 .بوون و داوای مافەكانی خۆيان دەكرد
لەگەڵ دەرکردنى فتوا ژەهراویەکەى خومەینى 

( فەرمان ١٠٩١ ى گەالوێژى ) ٠١لە  گۆڕبەگۆڕدا 
و هێرشى کۆمارى ئیسالمیی ئێران بۆ سەر دێهات 
و شارەکانى کوردستان، دەستی پێکرد، کە بووە 

شەپۆلی قەتڵوعامكردنی خەڵكی  هۆى ئەنجامدانى 
بێ تاوان و بۆمبابارانكردن شار و گوندەكانی 
كوردستان، لەوانە، سەقز، بانە، پاوە، سنە و 
مەهاباد دەستی پێكرد. بەكرێگيراوانی خومەينی، 
تەنانەت رەحمیان بە ژنان و كچانی گوندەكانی 
كوردستانيش نەكرد و ئەوانيان دايە بەر پەالمار و 

 دەستدرێژيكردن و كوشتاری خۆيان.
بڕیارى  ١٠٩١ى گەاڵوێژى ٠١خومێنى لە 

نەفیرعامى لە دژى خەڵکى کوردستاندا لە سەرەتا 
هێرشى کردە سەر شارى پاوە و دواتر بۆ هەموو 
شارو شارۆچکە و دێهاتەکانى کوردستان بۆ 

مانگ شەڕ دروست بوو. خەڵکێکى زۆر  ٠ماوەى 
لە هاواڵتیانى ژن و منداڵ و پیروپەککەوتە بوونە 

بیانوەکەى . قورباى و بریندار و کەم ئەندام کران
کۆمارى ئیسالمی ئێران ئەوە بوو کە لەشارى سنە 
هەندێک ژنە موسڵمان لە ناو مزگەوتدا دەست 
بەسەرن بۆ ڕزگارى ئەو ژنانە ئەو هێرشانە کراوە، 
بەاڵم ڕاستییەکەى ئەوەیە پاسدار لەناو شارى پاوە 
شەریان لەگەڵ خەڵک دەکرد و خەڵکیش بەرگرى 
دەکرد، چەندین پاسداریش کوژران. هەر کاتێک 
نوێنەرانى خەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستان داواى 
مافەکانی خەڵکى کوردستان کردبایە ئەوا خومەینى 
دەیگوت دەبێت موسڵمانەکان دەسەاڵتداربن لە 
کوردستان هەر مەبەستى سیستەمی ئیسالمیی 
بوو، دەیویست شەڕى مەزهەبى هەبێت، دەیگوت 
خودموختارى ئیسالمی دەدەین بە کورد. لە 
ڕاستیشدا ئەم جۆرە پالنانە کاریگەرى زۆر سلبی 
و خراپى هەبوو لەسەر بزووتنەوەى ئازادیخوازى 
خەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستان، جواڵنەوەى 
ئازادیخوازى کوردى پارچە پارچە کرد، بەشێک 
لەحیزبەکان بەشبەش بوون هەر ئەوکاتە چەند 
کادیرێکی لەحیزبى دیموکراتى کوردستانى ئێران 
جیابوونەوە خودموختارى ئیسالمییان بە 
چارەسەردەزانى، دواتر ئەوبەشە کە ئەو سەردەمە 
جیابووە، بووە بە دڕکى ناو دڕوان و نەمان و 
چوونەوە ناو ڕژێم. لە ناو حیزبى کۆمۆنیست و 
چریک و ڕاى کارگەر و سەرجەم حیزبەکان بااڵ 
باڵێن و بەش بەشێن و لەت لەت بوون ڕوویدا، 
تاوەکو ئێستاش کاریگەرى ئەو بەش بەشێن و لەت 
لەت بوون بەسەر بزووتنەوەى شۆڕشگێڕانەى 
خەڵکى ڕۆژهەاڵتى کوردستانەوە دیارە کە الیەنى 
سلبی و خراپى هەر پێوە دیارە. مەبەستم ئەوەیە 
کە کاربەدەستانى بااڵی کۆمارى ئیسالمی ئێران لە 
جیاتى واڵمدانەوە بە خواست و داواکارى خەڵکى 
کوردستان بەهەموو جۆر و شێوازێک هەوڵى 
لەناوبردن و پارچەپارچەکردنى تێکۆشانەکانى 
بزووتنەوەى هەقخوازانەى خەڵکى کوردستانیان 
داوە. بە بەردەوامى بەسوپای پاسدارانى تیرۆرست 
و تانک و فرۆکە جەنگێیەکانى هێرشى کردۆتە 
سەر شار و دێهاتەکانى کوردستان هەربۆیە ڕۆژى 

زۆرن هێرشى  ١٠٩١ى گەالوێژ ى ٠١وەک 
سەرقاڕن و قەاڵتان وهێرشى سەر سنە و هێرشى 
سەر سەقز و هێرشى سەر مهاباد و مەریوان و 
سەرجەم شار و دێهاتەکان چەند جار و 
چەندبارەبۆتەوە. بە هەزارەها کەس بۆتە قوربانى 

ى گەالوێژى ٠١ . و بریندار و کەم ئەندام کراوە
ڕۆژێکى ڕەش و خوێناوییە لە مێژوویی  ١٠٩١

سەرکوت وئەنجامدانى کارە تیرۆریستى و 
کۆمەڵکوژییەکانى کۆمارى ئیسالمیی ئێران، بەاڵم 
ئەم سێ مانگەش بۆ تەواوى خەڵکى کوردستان و 
بزووتنەوەى شۆڕشگێڕانە و ئازادیخوازانەى 
خەڵکى کوردستان مێژووێکى پڕشنگدارە لەبەرگرى 

ی كۆماری  ساڵه ٠٣و قوربانیدان. مێژووی 
رۆژیش، وازی له   ك تاكه ئیسالمی ئێران، بۆ یه

كی جیهان  یه هیچ گۆشه  یارانی له تیرۆركردنی نه 
حیساب   ش به م خوله ت ئه نانه . ته هێناوه نه

ی  وه رئه به ر كاربوون، له سه له  كان كه ریفۆرمیسته
نێوخۆی  ، له  و رژێمه تی ئه سڵه خه  له  شێكه به  مه ئه

بۆ كوشتن و تیرۆر.   نییه ستی كراوه  ئێران ده
اڵم  ، به ره ماوه ی جه وه رانی كاردانه ی نیگه وه رئه به له

و  ڵك له اڵنی خه ئێستا كۆمه  یه وه ئه  كه جیاوازییه
، تا ئێستاش تیرۆر  وه نه سڵ ناكه  تیرۆر و كوشتنه
له ویست و   ڕێگه  یتوانیوه و تۆقاندن نه

ڵكی كوردستان بگرێت.  كانی خه داخوازییه
بەدڵنییایەوە تێکۆشانى خەڵکى کوردستان بۆبە 
دەستهێنانى ماف وئازادییەکان سەرکەوتوو دەبێت 
ئەم سیستەم و دەوڵەتەى ئێستاش کە ناوى 
کۆمارى ئیسالمییە بەرەو ملشکاندن و ڕووخان 
دەچێت ڕۆژ دوایى ڕۆژ هەنگاوەکانى ڕوخانى ئەم 

 .. سیستەمە بۆگەن و چەوسێنەر خێراتر دەبێت
  

ئێستاشخوێنى تواکەىخومەینىف
 لێدەچۆڕێتلەدژىخەڵکىکوردستان

 عبدالرحمن رسول
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ئاخۆ جگە لە دەنگدانی پەرلەمانی ڕێگایەکی تر 
 هەیە بۆ ئاڵوگۆڕی سیاسی؟

بە پێی بریاری کۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەکان، کە 
پارتی و یەکیتی بااڵ دەستن بەسەریدا، پێویستە لە 
کۆتایی مانگی ئەیلولدا چوارەمین پرۆسەی دەنگدان بۆ 
هەڵبژاردنی ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان 

 بەڕێوەبچێت.

هەرچەندە دەنگۆ و پێسنیارێک هەیە بۆ دواخستنی بۆ 
کاتێکی تر، بەاڵم دواخستن و نەخستنی بە نیسبەت 
کۆمەاڵنی خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش و توێژە 
ستەمدیدەو بێبەشەکانەوە هیچ لە دۆخەکەیان ناگۆڕێت. 
بێگومان ئەمەش بەهۆی ئەوەی هەر کات هەڵبژاردن 
بکرێت هیچ لە ناوەڕۆکی ئەرکو ئامانجی خودی 
پەرلەمان و هیزە بااڵ دەستەکان و حکومەتی داهاتوش 

 ناگۆرێت.

هەڵبەت هەموو الیەنەکانی بەشدار لە دەنگدان و 
هەڵبژاردن، وەک ئاماژەمان پێدا، بە تایبەتی چوار 
الیەنەکەی بەناو ئۆپۆزیسیۆن، و لە پێشیانەوە گۆڕان، 
پێشنیاری دواخستنەکە دەگەڕێننەوە بۆ لەبەرچاوگرتنی 
دۆخەکەو مەترسی بەشداری نەکردن و دەنگ نەدانی 
زۆرایەتی خەڵك. بەڵگەشیان بۆ ئەمە بەشدارینەکردنی 
زیاتر لەنیوەی خەڵك بوو لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی 
عیراق کە نیوەی مانگی ئایار بەڕیوەچوو. جا سەرەڕای 
تێپەڕینی سێ مانگ بەسەر هەڵبژاردندا، بەاڵم تا 
ئێستاش الیەنی براوەو هەمو الیەنەکان نەگەیشتونەتە 
ڕێككەوتن بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێ کە بە پێی 
دەستور پێویستە لە ماوەی سێ مانگ دوای هەڵبژاردن 
حکومەت پێك بێت.بەهەرحاڵ ئێستا ئەوە چەند هەفتەیە 

هەتا دەگاتە هەڵوێستی دەنگدان   دواخستن و نەخستن
و دەنگنەدان و بایکۆتی هەڵبژاردن بۆتە هەواڵ و 
پرسێکی گەورەو گەرم چ لە ئاستی الیەنەکان و 
دەزگاکانی ڕاگەیاندن، چ لە ئاستی ڕای گشتی 
جەماوەرو ئەو حزب و ڕیکخراو و هەڵسوڕاوە سیاسییە 
چەپ و کۆمۆنسیتانەی کە دەمێکە ڕاو بۆچون و 
هەڵویستیان ڕون و ڕاشکاوە، نەک هەر بەرامبەر ئەم 
شانۆگەری و گەمە سیاسییە گاڵتەجارییەی بەناوی 
پەرلەمان و دەنگدان لە کوردستان و عیراق 
بەڕیدەخرێت، بەڵکو بەرامبەر باشترین دەنگدان و 
هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و سیستەمی پەرلەمانی 
 بۆرژوازی لیبرالی واقعیش لە واڵتانی ئەوروپاو ئەمریکا.

بۆیە هەمیشە، بە تایبەتی لەسەروبەندی ئەم جۆرە   
بەناو هەڵبژاردنە پەرلەمانیە گاڵتەجارییانەدا، 

بۆ هەمو الیەك دێتە پێشەوە ئەویش ئەوەیە   پرسیارێک
ئاخۆ جگە لە دەنگدانی پەرلەمانی ڕێگایەکی تر  کە: 

 هەیە بۆ ئاڵوگۆڕی سیاسی؟؟

بێگومان لەڕویەکەوە ئەم پرسیارە لەالیەن خودی 
سەرانی هەموو الیەنەکانیشەوە بە دەسەاڵتدارو 
ئۆپۆزیسیونەوە دەخرێتە ڕوو. وای نیشان دەدەن کە 
هەڵبژاردن و دەنگدان جگە لەوەی پرۆسەیەکی 
دیموکراسی و مافێکی خەڵکیشە، هاوکات هیچ ڕێگایەکی 
تر نییە بۆ ئاڵۆگۆڕی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابوری 
لە کوردستاندا.وە لەم گۆشە نیگاو ڕاوبۆچونەوە 
پڕوپاگەندەی ژەهراوی و ڕەشبینی دەکەن تا 
جەماوەری ناڕازی لە دەسەاڵتەکەیان بیر لەهیچ ڕێگاو 
بژاردەیەکی تر نەکاتەوە.بەاڵم وەاڵمی ئەم پرسیارە لە 
ڕوانگەو ڕاوبۆچونی بەرەی چەپ و کۆمۆنیستی و 
کرێکاری و جەماوەری ئازادیخوازو یەکسانیخواز، لە 
پێشیانەوە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری، ئەوەیە کە بەڵێ 
ڕێگاو بژاردەیەکی تر هەیە بۆ ئاڵوگۆڕی ڕیشەیی ئەو 
دۆخە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابوری و تەنانەت 
فەرهەنگیەش کە جەماوەریان ڕاکێشاوەتە ناوییەوە. 
ئەویش دەنگنەدان و ڕیسواکردنی ئەم شانۆگەریە 
گاڵتەجاریەی ناویان ناوە دەنگدان و هەڵبژاردنی 

هەرچەند ساڵ جارێک بۆ   پەرلەمان. ئەم گاڵتەجارییەش
شەرعیەتدان بە دەسەاڵتە بنەماڵەیی و خێڵەکی و قەومی 
و میلیشایی و مافیاییەکەیان سازی دەدەن تا درێژە 

دزی و گەندەڵی و لوشدانی سەروەت و   بدەن بە
سامانی کوردستان و سەرکوت و برسی و هەژارکردن 

 و ئاوارەکردنی زۆرایەتی خەڵكەکەی.

بۆیە سەبارەت بەو پرسیارە کە ڕێگاو بژاردەی تر هەیە 
یان نا پێویستە جەخت لەوە بکەینەوە کە خودی 
دەنگنەدان و نەچوون بۆسەر سندوقەکانی دەنگدان 

خۆی لە خۆیدا هەڵویست وەرگرتنێکی ئاگایانەو 
گرتنە بەری ڕێگای   شێلگێرە. هەنگاوی یەکەمە لە

ئاڵوگۆڕی سیاسی ڕیشەیی شۆشگێرانەی چیانیەتی بۆ 
کۆتایی پێهێنانی دەسەاڵتی بۆرژوازی لە کوردستاندا. 

بنەماڵەیی و   ئەو دەسەاڵتەی کە لە شەقڵ و شێوازی
خێڵەکی و قەومی و ئیسالمی میلیشیایی بەرجەستە 

 بۆتەوە.

لە ڕاستیدا هەر ئەوەی بەشێک لە الیەنەکانی دەسەاڵت، 
لەوانە گۆران، کە پێشنیاری دواخستنی هەڵبژاردن 

ئەوەیە   دەکات، وەک بەهانەیەک، ئەوە نیشانەو بەڵگەی
ئیتر خەڵك باشتر و زیاتر بەئاگا هاتونەتەوە لەدژی 
دەسەاڵتداران. بە گوتەی خۆیان خەڵك دەیانەوێت 

 سزای دەسەاڵت بدەن.

جەماوەری ستەمدیدە لە کرێکاران و توێژە بێبەشەکان 
بە تاقیکردنەوە بۆیان دەرکەتووە کە ئەم هەڵبژاردن و 

ئیتر بۆ   دەنگدانە هیچ بەهایەکی نییە الی دەسەاڵتداران،
دەبێت جەماوەر بەهای بۆ دابنێت و بەشداری لە 

 پرۆسەی وا گاڵتەجاڕی دا بکەن...!

بێگومانیشە کیشەی هەر چوار الیەنەکەی بەناو 
ئۆپۆزیسیۆن و هەموو ئەوانەش کە پروپاگەندەی 
چەپایەتی دەکەن لە مەترسی بەشداری نەکردنی خەڵك 
و بایکۆت کردنی هەڵبژاردن زیاتر ئەوەیە کە دەزانن 

دروشمی پێویستی   ئیتر خەڵکی لە نارەزایەتیەکانیاندا
گۆڕینی سەرجەم سیستەمەکەیان بەرزکردەوە. دیارە 
بەکردەوە دەرهێنانی ئەم دروشمەش بە دەنگنەدان و 
بەشداری نەکردن لەهەڵبژاردن دەست پێ دەکات. وە 
ئەمەش نیشانەو بەڵگەی گرتنەبەری رێگایەکی ترە بۆ 

 ئاڵوگۆڕی سیاسی هەمەالیەنە.

جا کە هەمو سەرانی دەسەاڵت ئێستا تورکەی سواڵی 
دەنگ کۆکردنەوەیان هەڵگرتوە تا خەڵك دەنگیان پێ 
بدەن و پاشان کە بوون بە ئەندام پەرلەمان و و 

لە جیاتی بەدیهێنانی هەموو ماف و   وەزیرو گزیر
ئازادیەک ئەوان جارێکی تر تورەکەکانیان پڕ بکەن لە 
خەیارو ترۆزی و ترشو خوێ بەناوی خێرو چاکەو لە 
بۆنە ئایینی و نیشتیمانی و نەتەوەیی و خێڵەکییەکانیان 

 دابەشی بکەن بەسەر دەنگدەرانیاندا.

بەڵێ! بەڕای ئێمە خەڵکی ستەمدیدەو بەرەی 
ئازادیخوازی و یەکسانیخواز پێویستە بەیەک دەنگی 
بەرزو یەکگرتوانە نەک هەر دەنگ نەدەن، بەڵکو ئەم 
گاڵتەجارییە ڕیسوا بکەن هەر وەک لە 

حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستاندا   بەییاننامەکەی
 هاتووە.

هیچ گومانمان لەوەدانییە کە دەنگنەدان و ڕیسواکردنی  
ڕێگای   ئەم گاڵتەجاڕیە هەنگاوی یەکەمە لەگرتنەبەری

شۆڕشگیرانەی ئاڵوگۆڕی سیاسی هەمەالیەنەو ڕیشەیی 
 بە قازانجی جەماوەر.

نابێت جەماوەری ستەمدیدە هیچ خۆشباوەرییەکیان 
هەبێت بەو پروپاگەندەیەی سەرانی دەسەاڵت و 

کە دەڵێن جگە لە دەنگدان و هەڵبژاردنی   موعارەزە
 پەرلەمانی ڕێگایەکی تر بۆ ئاڵوگۆڕی سیاسی نییە.

بەڵێ..! ڕێگاو بژاردەی تر هەیە ئەویش بەشداری 
نەکردنی بەکۆمەڵ و ڕێکخراوبوونی جەماوەرو 
پەرەپێدانی ناڕەزایەتییەکانیانە بۆ کۆتایی پێهینانی هەمو 
سیستەمەکەو دامەزراندنی سیستەم و دەسەاڵتێکی 
ئازادی ڕەها کە ڕەنگدانەوەی ئیرادەو خواستی 

 جەماوەر بێت..

ئاخۆ جۆن مەکین بە ڕاستی دۆستی خەڵکی 
 کوردستان بوو؟ 

لەم ڕۆژانەدا جۆن مەکین، کە پاڵێوراوی 
کۆماریخوازەکان بوو بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی 

دا بەرامبەر باراک ئۆمابا، بە  ٠٣٣١کۆمار لە ساڵی 
نەخۆشی شێرپەنجە مرد. جۆن مەکین جگە لەو 

چەندین پۆستی گەورەی تری لە دامودەزگا   پۆستە
سیاسی و دیپلۆماسی و جاسوسی و سەربازییەکانی 

 ئەمریکادا هەبووە.

مردنی ئەو بووە مایەی هەواڵی گەرمی ڕاگەیاندنەکان و 
پرس و ڕاو هەڵویستگیری گشتی دژ بەیەک لە ئاستی 

 دونیادا.

تا ئەو جێگایەی دەگەڕێتەوە بە ڕاوبۆچونو هەڵویستی 
دەسەاڵتداران و خەڵکی کوردستانیش بەهەمان شێوە لە 
گۆشە نیگای جیاجیاو دژ بە یەک ڕاو هەڵوێست بەدی 

 دەکرا.

ئازادیخوازی و   لە ئاستی بەرەی چەپ و
یەکسانیخوازی بە گشتی جۆنیان وەک خۆی جەنگاوەرە 
خوێن ڕێژە فاشییەکە وەسف دەکرد، بەاڵم بەشی 
زۆری سەرانی الیەنە ناسیونالیستەکان وەک قارەمانی 
ئازادی و ڕزگاریخوازو دۆستی خەڵکی کوردستان 

 وێنایان دەکردو مەدالیای قارەمانێتیان پێدەبەخشی.

بۆیە هەقی خۆمانە لە دژی ئەو ڕیاکاری و دۆر و 
ئاخۆ جۆن مەکین بە ڕاستی   بوختانانە لێرەدا بپرسین

 دۆستی خەڵکی کوردستان بوو؟

بەر لەوەی بە کورتی وەاڵمی پرسیارەکە بدەینەوەو ڕاو 
هەڵوێستی خۆمانی لەبارەوە بدەین وا پێویست دەکات 
کۆمەڵیك بەڵگەی ڕاستی هەیە لەبارەی ڕۆڵ و پێگەو 
کارنامەی ئەو لەئاستی سیاسی و سەربازی وەک، 
الیەنگری سەرسەختی شەڕو کوشت وکوشتارو 
داگیرکاری و وێرانکاری و دەیان کارەساتی تر، 
بخەینەڕوو تا نیشانی بدەین کە نەخێر ئەو دۆستی 
زۆرایەتی جەماوەری ستەمدیدەو ئازادیخوازو 
ئینساندۆستی کوردستان نەبووە ناشمانەوێت وا بکرێتە 
پێش چاوی ڕای گشتی ئازادیخوازی دونیا، بەڵکو ئەو 
تەنها دۆستی سەرانی قەومی و خێڵەکی وئیسالمییە 
تیرۆریستەکانی کوردستان و جیهان بووە. وێنەکانی 
جۆن هەموی شایەدی ئەو ڕاستیانە دەدەن کە دەستی 
خستۆتە سەر شانی تیرۆریستانی ئیسالمی و قەومی و 
خێڵەکی و مەدالیای تاوانباری یان وەک 

 پێدەبەخشێت.  خۆی

بەهەرحاڵ سەرەتا پێویستە ئاماژە بەو ڕاستییە 
سیاسییە بدەین کەمێژووی سیستەمی سەرمایەداری و 
چینی بۆرژوا دەسەاڵتدارەکەی لە دونیادا بە گشتی، و 
بۆرژوازی ئەمریکاو دەوڵە ئیمپریالیستی و ڕەوتە 
،  فاشیەکەی کە کۆماریخوازەکان نوێنەرایەتی دەکات
لەم سەد ساڵەدا بە خوێنی مرۆڤایەتی ئازادیخوازان 
نوسراوەتەوە. ئەگەر تەنها چاوێک بخشێنین بەو شەڕە 
خوێناویانەی کە لە دژی خەڵكی واڵتانی تر بەڕێی 
خستووە تەنها لە نیو سەدەی ڕابردودا هەر لە 
ئەمریکای باشور و ئەوروپای ڕۆژهەاڵت تا دەگاتە 
واڵتانی ئاسیاو ئەفریقا لە هەموو مێژویی مرۆڤایەتی 

 خوێنرێژی وا ڕوینەداوە.

بە تایبەتی جەنگ لە دژی خەڵکی ڤیتنام و ئەفغانستان و 
عێراق و لیبیاو سوریا کۆمەڵە شەڕو کوشتارێکی 
ئاشکرا بوون لە پێناوی داگیرکاری و دزی و تااڵنی و 
بازرگانی چەکو تەقەمەنی هەمووشی بۆ زیاتر 
بااڵدەستی سیاسی و سەربازی و بەدەستهێنانی 
سەرمایەی زیاتر.لەم شەڕوکوشتارو داگیرکارییانەشدا 
هەمیشە کۆمەڵە کەسێکیان بە کردەوە بونەتە هێمای 
سەرکردەی سیاسی و سەربازی جەنگاوەری 

خوێنڕێژ. جۆن مەکین لەو سەرکردە   گەورەی
دانسقانەیە کە هەموو ئەم کارەکتەرانە لەودا بەرجەستە 
بۆتەوە.جۆن مەکین یەکێک لەو جەنگاوەرە بکوژو 
خوێنڕێژێرانە بووە کە بە قارەمانی سیاسی و سەربازی 
نیشتیمانی ئەمریکی ناوبانگی دەرکردەوەو دەیان 
مەدالیای چ لە ئاستی ئەمریکاو چ لە ئاستی دونیادا 

 پێبەخشراوە.

لە ڕاستیدا دەگمەنن ئەو جەنگاوەرە تاوانبارانەی وەک 
جۆن مەکین نەک هەر لە مێژووی چینی بااڵدەستی 

ئاوا   ئەمریکا لەم سەد سالەدا، بەڵکو لەهەموو جهاندا
دەم ودەست و قاچ خوێناوی بێت، بەاڵم لەگەڵ ئەم 
ڕاستیانەشدا بە بەرگریکار و جەنگاوەری ئازادی و 
ڕزگای خەڵکی ستەملێکراو نیشان بدرێت و مەدالیای 
قارەمانی پێ ببەخشرێت! الیەنگری و هاوکاری و 
و   پشتیوانی بیدرێغی مەکین بۆ کۆنەپەرسترین

تیرۆریسترین و دژی ئازادیخوازو یەکسانیخوازترین لە 
ڕەوتە قەومی و ئیسالمییە فاشییەکانی لە دونیا، بە 
تایبەتی لە واڵتانی بەناو عەرەبی و ئیسالمی، ڕون و 
ئاشکرایە. وێنەکانی لەناو ئەو تاقمە تیرۆریستانەدا لە 
ئەفغانستان و سۆماڵ و سوریاو لیبیاو زۆر واڵتی تر 
زیندوترین بەڵگەی کارنامەی ڕەشی ئینسانیکوژی جۆن 

 مەکینە.

ئەو لە شەڕی تاوانکارانی ئەمریکا لە ڤێتنام کە 
بە قورسترین چەکی ئەتۆمی   فڕۆکەوانی جەنگی بوو

بۆردومانی خەڵکە بیتاوانەکەی دەکرد ،بەاڵم پێکراو 
کەوتە دەست خەڵکی ڤێتنام. خۆ ئەگەر چەند دەقەیەک 
درەنگ تر نەکەوتایە بەردەستی خەڵک دەمرد، بەاڵم 
هەڵیان گرتەوە چارەسەریان کردو پاشان بە پێی 
ڕێکەوتنێک ئازاد کراو گەڕایەوە سەر هەمان کاری 

بێئەوەی دان بەوەدا بنێت هەڵەیەک   شەڕوخوین ڕشتن.
یان تاوانێکی کردەوە. تەنانەت بێ ئەوەی سوپاسی ئەو 
خەڵکە بکات کە ڕزگاریان کرد لە مەرگ و هەر لەوێ 

 نەیان کوشت.

هەتا ئێستاش سەرەڕای ڕەخنەگرتن و داننان بەوەی کە 
جەنگی ڤێتنام جەنگێکی هەڵەو تاوانکاری بوو نەک هەر 
لەالیەن ڕای ئازادخوازی دونیاوە، بەڵکو لەالیەن زۆرێک 
لە سەرانی سیاسی ڕاستڕەوی ئەمریکا خۆی، بەاڵم 
جۆن مەکین هەمیشە پێی وابوو ئەو جەنگە جەنگی 

 ڕزگاری و ئازادیخوازی و پێویست بوو.

تا ئەو جێگایەش دەگەڕێتەوە بە الیەنگری و دۆستایەتی 
گوایە بۆ خەڵكی کوردستان بە پێی قسەکانی سەرانی 
ناسیونالیزمی کورت دەکرێت دەیان و سەدان بەڵگەی 
هەمەالیەنە ئاماژە پێبدرێت کە ئەو نەک هەر دۆستی 
خەڵکی کوردستان و ماف و کێشەڕەواکەیان نەبووە، 
بەڵکو هەمیشە دژی بووە. لێرەدا ئەوەندە بەسە ئاماژە 
بە قسە بەناوبانگەکەی بکەین کە هەمیشە دەیوت کورد 
شەڕکەری باشە بۆ پارێزگاری لە بەرژەوەندییەکانی 
ئەمریکا بەرامبەر دوژمنان بۆیە تا ئەو جێگایەی 
پێویست دەکات دەبێت هاوکاریان بکەین و بەکاریان 
بێنین.بەڵگەیەکی تر بۆ دوژمنایەتی ئەو لەگەڵ خەڵكی 
کوردستان بە تیرۆریست دانانی ئۆجاالن و پەکەکە بوو 
 ٠٣بەرامبەر دەوڵەتی فاشی تورکیا بە درێژایی نزیک بە 

 ساڵ.

جا ئەگەر هەندێک لەالیەنە خۆبە چەپ و ئازادیخوازو 
ڕۆشنبیرە کاڵفامەکان وەک سەرانی قەومی کورد، لەوانە 
بارزانی و تاڵەبانی، بە دۆستی خەڵکی کوردستانی 
دەناسێنن ئەوە زۆر بەهەڵەدا چوون و ئێمە دۆستی 

 وامان نییەو نامانەوێت.

جۆ مەکین و هەر سیاسیەتمەدارێکی تر لە ئاستی دونیا 
ئەگەر دۆستی خەڵکی کوردستان و ماف و ئازادی و 
کێشە ڕەواکەی بن دەبێت بێ قەیدو شەرت لەگەڵ 
کۆتاییپێهێنانی کێشەو ستەمی قەومی بن بەهەموو 
شێوەیەک تا ئاستی پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ کە 
هەموو مافە سەرەتایییەکانی خەڵک دەستەبەر بکات. 
نەک دۆستی تاقمێکی بنەماڵەیی و خێڵەکی 
سەرکوتگەری وەک پارتی و یەکیتی و ئیسالمییەکان 
بن.جا کاتێک ئەمە کارنامەی دەستەی چینی بااڵدەست 

فەرمانڕەوا، بە تایبەتی کۆماریخوازەکان، کە جون   و
ئێمە   مەکین دیارترین سەرکردەیان بوو، ئاوا بێت

دۆستی خۆمانی نازانین،  خەڵکی کوردستان نەک هەر بە
بەڵکو هەروەک چۆن دوژمنی خەڵکی ڤیتنام و 
ئەفغانستان و لیبیاو سوریا و عیراق و یەمەن و 
یوگسالڤیای کۆن و زۆر شوینی تر بووە، ئاواش 
دوژمنی خەڵکی کوردستانە. ئەو لە ڕاستیدا تەنها 
دۆستی سەرانی بنەماڵەیی و خێڵەکی و قەومی 
میلیشایی پارتی ویەکێتی و ئیسالمییەکان. جۆن مەکین 
وەکو سەرەتاوانبارێکی گەورەی سەرمایەو قەسابی 
ئینسان مرد، بێ ئەوەی دەستی دادگایەکی عادالنە پێ 
رابگات... مردنی جۆن مەکین، نەک مردنی دۆستێکی 
ئازادیخوازی، یان خەڵکی کوردستان نییە، بەڵکو مردنی 
جەالدێکە، کە کارگەی نیزامی درندەیی سەرمایەداری 
بەرهەمیان دەهێنێت. تا نیزامی سەرمایەداریش هەبێت، 
هەم جۆم مەکین کان، دەبن و هەمیش ستایشکەرانی 
بوونیان دەبێت... هیچیش لەوە ئاسایی ترنییە، 
ژمارەیەک نووسەر و هەندێک حزب و ڕیکخراوی 
سیاسی بۆ مەرگی خومەینی بگرین و بەدۆست و پشت 
پەنای گەالنی بزانن، جۆن مەکین بە دۆستی خەڵکی 
 کوردستان و مەرگی رۆمانسیەت، لەقەڵەمی بدەن... 
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توانیان سواری بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری ببن و ئەزمون و 
دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی لە تورەیی جەماوەری بپارێزن... ئەوا 
ئەمجارەیان دەیانەوێت بزوتنەوەو نەفرەتی قوڵی جەماوەری 
لەدەسەاڵت، کە لە هەڵبژاردنی رابردوودا، بە" بایکۆت" و" نا" 
ئاراستەی دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆنیان کرد، جڵەو بکەن و خۆیان 
وەکو نوێنەری ئەم دەنگی بایکۆت و نایە، نمایش بکەن و دوبارە 
خەڵکی نارازی کوردستان بکەنەوە بە کەرەستەی دوبارە خۆ ئابدەیت 

 کردن و دەرچوون لەو ئەزمەیەی کە دەستی ناوەتە بینەقاقایان...
دیارە ئەوەی بەدوور دەزانرێت ئەوەیە کە ئۆپۆزیسێۆنی بۆرژوازی 
کورد، سەختە دەست بۆ بایکۆتی  هەڵبژاردن ببات... تەماح و 
دەستکەوتەکانی بەشداری لەهەڵبژاردندا و چوونی خێڵێک لە کادری 
حزبی بۆ ناو پەرلەمان، نیعمەتێکە لە کوردستان و ژێرسایەی 
دەسەاڵتی حزبۆکراتی و میلیشیاییدا، ئۆپۆزیسێۆنی بۆرژوازیی 
ناتوانێت دەست لەو نیعمەتە، لە موچەو ئیمتیازاتی خەیاڵی هەڵبگرێت 
 و لە لەوەرگای ئەم دزی تااڵنییە ئاشکرایەدا خۆی بەدوور بگرێت...  
دەنگی بایکۆتی ئەو بەرێزانە، و... ئاماژەکردنیان بۆ ئەوەی کە 
لەرێگای هەڵبژاردنەکانەوە ئاڵوگۆڕ بەدی نایەت و دەستاودەستکردنی 
دەسەاڵت روونادات، دانپیانانێکی ئاشکرایە بە پاشەکشەو رەوتی 
داکوژانی ئۆپۆزیسێۆنی بۆرژوازی کورد. دانپیانانێکی ئاشکرایە بە 
شکستی ئەو پرۆژە و پاکیجانەی، کە نزیک بە دەهەیەکە، دەرخواری 

 کۆمەڵگەی دەدەن و بەشوینێک نەگەیشتن. 
دوای ئەوئەزموونە لەشکستی کارنامەی ئۆپۆزیسێۆنی بۆرژوازی 

ساڵی رابردوودا، ئەو دەنگانەی باسی بایکۆت دەکەن،  ٥کورد لە 
بەهیج جۆرێک ناتوانن خۆیان ئاوێزانی دەنگی"نا" و "بایکۆتی" 
جەماوەری ناڕازی کوردستان بکەن. بایکۆتی ئۆپۆزیسێۆن و ئەم 
دەنگە نوساوانەی ئۆپۆزیسێۆن، لەگەڵ دەنگی بایکۆتی جەماوەری 

 توڕەو ناڕازی، نەک هەر لەیەک جیان، بەڵکو دژبەری یەکترین.
زوربەی زۆری جەماوەری کوردستان، چ بەخۆپیشاندان و 
نارەزایەتیەکانی دەورەی رابردوو، چ بە بەشداری نەکردن 
لەهەڵبژاردنی پێشوودا، پەیامی ڕون و ڕاشکاوی خۆیان بەدەسەاڵت 
و ئۆپۆزیسێۆنەکەی ڕاگەیاند، وە نیشانیاندا، کە چاوەروانیان 
لەدەسەاڵت و لە ئۆپۆزیسیۆنەکە نەماوە. لەوەش واوەتر کایەی 
هەڵبژاردنەکان الیان بایی پوشێک بەهای نییە و وەکو گاڵتەجارییەکی 
ئەزمونکراو بێئاکام تەماشای دەکەن... ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی کورد 
و ئەو دەنگانەشیان کەباسی بایکۆت دەکەن... هێشتا ئەزموونی 
هەرێمی کوردستان بەدەستکەوت، هەڵبژاردنەکان وەکو کایەی 
دیموکراسی، هێزو الیەنەکانیان، وەکو نوێنەر خواستی جەماوەری 
دەناسێنن، لە کاتێکدا بۆ خەڵکی کوردستان ئەوانە مایەپوچ بوون و 
نەک مایەی متمانە، بەڵکو جێگای ئەوەن ڕیسوابکرێن و لەپاڵ 

 دەسەاڵت و ئەزموونی هەرێم بەگشتیدا، کەنار بخرێن...
دەنگی" نا" و "بایکۆت" ی جەماوەری، دەنگی نارەزایەتی جەماوەرییە 
بەدەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن، دەنگی ناوتنە بە دزی وتااڵنی و 
دەسەاڵتی سەرکوتگەرانەو بێمافی هەمەمەالیەنە، "نا" وتنە بە 
بەشدارانی ئەم دەسەاڵت و تااڵنییە، دەنگی بێداربوووی جەماوەرێکە 
کە وێڵی ئازادی و بەرابەری و ژیانێکی شایستەی ئینسانییە. ئەمەش 
بەبێ راپەڕین و شۆڕش، مەیسەر نابێت. نوێنەرانی واقعی دەنگی 
"نا"و "بایکۆت" پێویستە ئامرازو پێداویستیەکانی خۆپیشاندان و 
راپەرین و گۆرینی هاوسەنگی هێز بە ئاقاری دەستبردن بۆ شۆڕشی 

 برسییەکان و خوازیارانی ئازادی و بەرابەری، ئامادەبکەن...  
بانگەشەی بایکۆتی هەر الیەنێکی بۆرژوای لە بنەرەتدا ریشەی 
لەشکست و لە پیشبینی دۆڕاندایە، لەو نمایشەی ناوی هەڵبژاردنە لە 
کوردستان... خەڵکی هۆشیاری کوردستان و دەنگی ئاگاهانەی 
"بایکۆت" و"نا" چۆن گاڵتەجاری هەڵبژاردن بێبەها دەکەن و لەو 
رێگایەوە دەیانەوێ رەوایەتی دەسەاڵتی میلیشیایی لە ئاستی ناوخۆ 
و لەپێش چاوی دنیای دەرەوەو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا، لە حزبە 
دەسەاڵت بەدەستەکانی کوردستان بسەنەوە، پێویستە ئاواش 
فریوکاری بایکۆتی ئەو هێزە بەناو ئۆپۆزیسیۆنانەی بۆرژوازی، 
ئامانجەکانی پشتی کە دزینی دەنگی ناو بایکۆت و خۆهەڵواسینە بە 
بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەرییەوە، ریسوا بکەن و کارنامەی 

 رابردویان، لە دەسەاڵت و لە دەرەوەی دەسەاڵتدا، بخەنە ڕوو. 

 درێژەی... دوا وتە

ژیان و مافی خەڵکیان بەرەوباشتر نەگۆڕی، بگرە لەو 
دەورەیەی ئەوان چونە ناو پەرلەمان و حکومەتەوە دۆخی 
ژیان و مافی خەڵک لە هەمووکات خراپتر بوو. بەاڵم لەوەش 
زیاتر گۆڕان بە راپێچکردنی خەڵک بۆ بەشداری سیناریۆیی 
هەڵبژاردن، خۆڵیان کردە چاوی خەڵک، بزووتنەوەی 
خەباتکارانەی خەڵکیان بنکۆڵ کرد، ئەو خەباتەیان 
بەرەوهەڵدێر برد، بە تایبەتی بە بانگەواز "ئارام راگرتنی 

ساڵ  ١٣تا  ١شەقام" رۆڵیان گێڕا لە درێژکردنەوەی 
دەسەاڵتی میلیشییایی لە کوردستاندا. خۆشباوەڕی بە گۆڕان 

شەقێک لەم  ٠٣١١ی شوباتی ١٢نەبوایە دەکرا هەر لە 
دەسەاڵتە هەڵدرێت و ئێستا دۆخی کوردستان لە جێگایەکی 
تر بوایە. گۆڕان دووجار خەتای ئەوەی خستە ئەستۆی 
خۆی. لەوکاتەدا خەڵک ئومێدی بە گاڵتەجاڕی هەڵبژاردن تا 
ڕادیەکی زۆر کاڵببوەوە، گۆڕان فریوکاری کرد و بە ئومێدی 
ئەوەی کە ئەگەر ئێمە ببینە کتلەیەکی پەرلەمانی بەهێز 
دۆخی خەڵک دەگۆڕین، خەڵکیان بردەوە بەردەم 
سندوقەکانی ساختەکاری. لە ئەنجامیشدا گوڕان بوو بە 
کتلەیەکی بەهێز لەناو ئەوەی پێی دەڵێن پەرلەمانی 
کوردستان، بەشێکی لە داهات و دەسەاڵتی کوردستانی بە 

ساڵی ڕابردوو تەجروبە نیشانیدا کە  ٥-١نسیب بوو، بەاڵم 
بوونی گۆڕان لە پەرلەمان و لە دەسەاڵت، نە یەک نانی 
زیادەی خستە سەر سفرەی خاڵی خەڵک، نە یەک سەعات 
کارەبای زیاد کرد، نە دکتۆرو دەرمانی باشترکرد، نەک 
نەهامەتی کەمتر کردەوە، بگرە هەموو ئەوانە بە پێچەوانەوە 

 بوو.

ئەمجارەیان نەوەی نوێ هاتۆتە مەیدان بۆ گێڕانی هەمان 
ڕۆڵ. حزبێک کە پشتی بە کۆمپانیای زەبەالحی بیزن  و 
ملیاردێر بەستووە و چاوی لەوەیە چۆن قەاڵی سەرمایەی 
بەرزتر بکاتەوە، فرمێسکی تیمساحی بۆ نەداری و برسێتی و 

فەالکەتی خەڵکی ستەمدیدە هەڵدەوەرێنێ. ئەگەر ئەم مەنتیقە 
راستیەکی تیابێت مانای وایە هەموو زانستی ئابوری سیاسی 
سەرمایەداری بەدرۆدەخرێتەوە و گوایە سەرمایەدارە 
ملیاردێرەکان تامەزرۆی ئەوەن سەرمایەکانیان خەرجی 
بەختەوەری خەڵک بکەن، بەاڵم ئەوەی لە جیهانی واقعیدا 
خەریکە ڕوودەدات، دوای ڕادەیەکی باش لە ڕەوینەوەی 
خۆشباوەڕی خەڵک بە بزووتنەوەی گۆران و پەرەسەندنی 
ناڕەزایەتی خەڵک دژی دۆخی کارەساتباری ئێستا، ئەمجارە 
باڵێکی تری بۆرژوازی کورد دەیەوێ ناڕەزایەتی خەڵک بە 
ڕێگایەکی تردا بەرەوهەڵدێر بەرێت لە خزمەت بە مەرام و 
ئامانجە بورژوازیەکانی خۆیدا. سەرئەنجام بیانەوێ یان 
نەیانەوێ ئەمە خزمەت بە دەربازکردنی دەسەاڵتی 
بورژوازی ئەزمەگرتوی کورد دەکات لە داڕوخان و 
مایەپوچی. بەبڕوای من لە هەڵبژاردنی پێشوی عێراقدا 
نەوەی نوێ یەکەمین گورزی کاریگەری لە ڕەوتی 
ڕەوینەوەی خۆشباوەڕی خەڵکدا. بۆ جەماوەری کرێکار و 
زەحمەتکێشی کوردستان، جیاوازی نییە کێ خوێن و شیلەی 
گیانی ئەوان دەمژێت، بەاڵم ئەوەی گرنگە ئەوەیە کە 
بورژوازی سنگی خۆی بۆ برسێتی خەڵک دانادڕێت، بەڵکو 
بۆ کەڵەکەی سەرمایەکەیەتی. بەبڕوای من ڕۆڵی الیەنەکانی 
وەکو نەوەی نوی و ئیسالمیەکان و گۆڕان و هاوپەیمانی، لە 
کۆتاییدا لە ڕوانگەی خەڵکەوە لەوەدا تەواو دەبێت کە لە 
پێناو مسۆگەرکردنی چەند کورسی بۆ خۆیان و پچڕینی 
سوچێکی دەسەاڵتدا، زۆر بە ناحەق خەڵک فریودەدەن و 
خۆشباوەڕیان دەکەن بەو شتەی کە خەڵک پەیان بە 
پوچیەکەی بردووە. ئەوان کورسی بەدەست بێنن یان نا 
ڕۆڵ دەگێڕن لە مەشروعیەتدان بە دەسەاڵتی میلیشییایی و 
نامەشروعی ئێستا. پاش ئەوەش هەر خۆیان دەکەونەوە 
هەراو زەنا دەربارەی ئەوەی کە ئەمە هەڵبژاردن نەبوو! 

 ساختەکاری بوو، دەنگەکان دزراون...هتد

 ماویەتی

 درێژەی... دیمانە لەگەڵ ڕێبوار ئەحمەد

مەراکشی بۆ مافی مرۆڤ لقی المنارەی مەراکش داوای لە 
دەسەاڵتدارانی حکومی کردوە بۆکردنەوەی دەرگای 
گفتوگۆی دەستبەجێ لەگەڵ نوێنەری کرێکاران بۆ 

 چاولێکردنی داواکارییە ڕەواکانیان.

ناڕەزایەتی و مانگرتنی کرێکاران لە کۆمەڵگەیەکی 
پیشەسازی و دەزگا ئەمنیەکانیش کرێکاران دەستگیر 

 دەکەن.

شەپۆلێکی تازەی ناڕەزایەتی و مانگرتنی کرێکاران لە ناو 
یەکێک لەکارگەکانی بەرهەمهێنانی شەکر لە ئیران دەستی 
پێکردەوە. ناڕەزایەتیەکە لەبەرامبەر تێکچوون و خراپبوونی 
هەلومەرجی گوزەران، و نەدانی مووچەی مانگانە بۆ 
ماوەیەکی زۆر، هەروەها بەفیڕۆدانی مافی بیمەی کرێکارانی 
کاتی، هەموو ئەمانە ئەنجامی ئەو قەیرانە ئابووریەیە کە 

 واڵت پێیدا تێپەڕ دەبێت. 

ڕۆژنامەی )کەیهانی لەندەنی( تیشکی خستە سەر ناڕەزایەتی 
کرێکارانی کۆمەڵگەی پیشەسازی تایبەت بە بەرهەمهێنانی 
کشتوکاڵی بەناوی )هەفت تەپە( یان)حەوت گردۆڵکە(، کە 
دەکەوێت پارێزگای خوزستانی باشووری خۆرئاوای ئێران، 

 و چەند ڕۆژێکە بەردەوامی هەیە.

ئەو باڵوکراوەی ئۆپۆزسیۆنە ئێرانیە؛ ئاماژەی بەوەدا، کە 
پڕیشکی ئەو ناڕەزایەتیە لە کاتێکدا سەریهەڵدا، دوای ئەوەی 
ژمارەیەک لە کرێکارانی بەزۆر دەرکراو لەو کارگەیە لەناو 
کارگەکە کۆبوونەوەیەکیان... بەڕێکخست؛ و بوو بەهۆی 

 دەمەقاڵێ لەگەڵ یەکێک لە بەڕێوەبەرانی ئەو کارگەیە.

کەیهان گوتی: هێزە ئەمنیەکانی ئێرانی دژ بە توندوتیژی 
هاتنە ناو کۆبوونەوەکە بۆ باڵوەپێکردنی ئەو ناڕەزایەتیە، 
ئەوەش بەبەکارهێنانی گازی فرمێسکاوی، پێش ئەوەی 
دەستبکەن بەگرتنی کرێکارە مانگرتووەکان کە هەریەک لە 
)کەریم ئال کەسیر و علی ئال کەسیر و یەحی سەعدی و 
حمزە ئال کەسیر و فارس سعدی( بوون، کە 

 تاوانبارکرابوون بە تێکدان و پەشێوی ئاسایش.

ژمارەی کرێکارانی مانگرتووی )هەفت تەپە( بە سەدان 
مەزەندە دەکرێن؛ کە ناڕازین لەبەرامبەر نەدانی مووچەی 

مانگ، هەروەها داوای مافی بیمە دەکەن، و ئاماژە  ٠پتر لە 
بەڕاگرتنی دەرکردنی بەزۆر دەکەن. کرێکارە مانگرتووەکان 
بۆ ئاژانسی هەواڵی کرێکاری ئێرانی )ئیلینا( ڕوونیان کردەوە 
کە؛ مەترسی لەناو کۆمەڵگە پیشەسازیەکە باڵوە، لە 
دابەشکردنی زەویە کشتوکالی و پیشەسازییەکان لە نێوان 
کۆمپانیا بازرگانییەکان خۆیان،یەکێک لە کرێکارە ناڕازییەکان 

کرێکاری  ١٩٣٣بۆ) ئیلینا( ئاماژەی بەوە داوە، کە نزیکەی 
کاتی لەم کارگەیەدا ڕووبەڕووی هەلومەرجێکی زۆر 
سەختی ژیان و گوزەرانن، و لەبەرامبەر هەڕەشەی 
دەرکردندان، و داوای دامەزراندنی یەکجاری دەکەن. هەندێک 
ئاژانسی فەرمی ئێرانی وەک) ئارنا وئاسنا( لەم دواییانەدا 
دانیان بەوەناوە کە خۆپیشاندانی کرێکاری بەردەوام لەناو 
کارگەی )هەفت تەپە( بۆ بەرهەمی کشتوکالێ لەمانگەکانی 
پێشوو ڕوویانداوە. لەبەرامبەر خراپی بەڕێوەبردن و 
خراپبوونی هەلومەرجی کار و گوزەران، لەپاڵ زیادبوونی 

 دەرکردنی کرێکاران.

 

 درێژەی... هەواڵ و ناڕەزایەتییە کرێکارییەکان
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هاوڕێ بەکر عەلی شاعیر و رابەری ئاوارەو 
لە شاری  ١٥٦١بێ خانەوالنەکان... لە ساڵی 

سلێمانیدا چاو بە دنیای زوڵم نابەرابەری 
هەڵهێناوە... بەکر عەلی زۆر زوو زوڵمی 
چینایەتی ناچاری خەبات و وەستانەوەی 
دەکات، زۆر زوو لەبەرەی خەڵکی هەژارو 
نەداردا دەوەستێت و دەبێتە هەڵسوڕاوێکی 
چاالک و تێکۆشەرێکی نا وتن بە دنیای 
سەرەوخواری پر ستەم و نابەرابەری 

و لەگەڵ هاتنە  ١٥٥٠سەرمایەداری... لەساڵی 
ئارای مەسەلەی روخاندنی خانوە بێ 
تاپۆکانی شاری سلێمانی هاوڕی بەکر وەکو 
رابەرێکی ماندونەناسی بەرگری لە 
هاواڵتیانی ئاوارەو بێ خانەو النە، 
دەردەکەویت و دەبێتە سیمایەکی 

خۆشەویست و ناسراوی ناو ئاوارەکان و 
خەڵکی بێ خانەو النە... دوای پشتیوانی 
لێبراوانەی یەکێتی بێکارانی ئەو کاتە لە 
خەڵکی بێخانەو النە، هاوڕێ بەکر و 
ژمارەیەکی بەرچاو لەخەڵکی ئاوارەو بی 
خانەو النە روو لە یەکێتی بێکاران دەکەن و  
بەکر عەلی ش دەبێتە یەکێک لە ئەندام و 
رابەرانی یەکێتی بێکاران... پاشان بەکر عەلی 
دەبێتە روخسارێکی ناسراو و خۆشەویستی 
بێبەشان، هەر جێگایەک کە ئەو هەڵسورانی 
تیادا دەکات... هەر ئەمەشە بەکر عەلی دەبیتە 
یەکێک لە هەڵسوراوی یاد و بۆنە کرێکاریی 
و ئاکسیۆنە کرێکارییەکان و یەکێک دەبێت لە 
وتار بێژانی ئاکسیۆنی شکۆداری یەکی 

ی مەلعەبەکەی شاری  ١٥٥٠ئایاری ساڵی 
سلێمانی... لێبراوی و تیکۆشانی بەکر عەلی 
بۆ وەستانەوە بەرووی روخاندنی خانوە 
بیتاپۆکانی شارو حامیەی سلیمانی، رۆڵی 
رابەری و پێشرەوی ئەو بەکر عەلی دەکاتە 
خۆشەویست و جیگا متمانەی کرێکاران و 
زەحمەتکێشانی و نەداران و خەڵکی بێخانەو 
النەو ئاوارە،  هاوکاتیش دەبێتە چقڵی چاوی 
ستەمکاران و تااڵنچیانی کوردایەتی... بۆیە 
جگە لە هەرەشەو چاوسورکردنەوەی 
دەسەاڵتدارانی سلێمانی، چەندین جار 
دەستگیری دەکەن و هەرەشەی کوشتنی 
لێدەکەن بۆ وازهێنان لەپشتیوانی و 
تیکۆشانی لە خەڵکی ئاوارەو بیخانەو 
النە...بەاڵم باوەری بەکر عەلی بۆ ئاڵوگۆر و 
باشترکردنی ژیانی هەژاران و نەدارانی 
کۆمەڵگە، ئەو سورتر دەکات لە خەبات و 

تێکۆشان و گرتنەبەری رێگای ریکخستنی 
نارەزایەتی جەماوەری و رابەری کردنیان... 

دا، لەکاتی ١/٥/١٥٥٠تا لە رۆژی 
رابەریکردنی خۆپیشاندان و رێپێوانی ئاوارەو 
بێ خانەو النەکانی حامیەدا، دەدرێتە بەر 
دەستڕیژی گوللەو دوای ئەوەی بریندار 
دەکرێت، بەدەستی قارەمانەکانی کوردایەتی 
و پارێزگارەکانی پاریزگای سلێمانی ئەو 
کاتە، دەکوژرێت و دڵە پڕ هیواو ئومێدەکەی 
لە جوڵە دەخەن... شایانی باسە بەکر  عەلی 
تەنها رابەرو هەڵسوراوێکی خەڵکی کرێکارو 
هەژارو نارازی نەبوو، بەڵکە ئەو شاعیرێکی 
هەست ناسک و یاخی و خۆشەویستی بوو... 
 خاوەنی چەندین هۆنراوەی ناوازەو جوانە.

یادو بیرەوەری خەباتکارانەی بەکر عەلی، 
نەک هەر لەبیرناچێتەوە، بەلکو تا ستەم 
نابەرابەری هەبێت، تا بێکاری و گرانی و 
بێخانەو النەیی بمێنێ... بەکر عەلی رەمزی  
تێکۆشانی ئەوانە و بیروەرییە 
خەباتکارانەکانی سەرمایەکی پر بەهایە بۆ 
تێکۆشەران و رابەرانی بزوتنەوەی کرێکاری 
و جەماوەری و داینەمۆی وزە بەخشە بۆ 
ئاوارەکان و خەڵکی بێخانەو النە... وە 
هۆنراوە ناسکەکانی، کە لێوان ڵێون لە 
راستگۆیی و خۆشەویستی، وەکو وێردی 
سەر زمانی عاشقان و خۆشەویست دۆستان 

 بەزیندووی دەمێنێتەوە... 
بەرزو بەرێز بێت یادی هاوڕێی گیان بەختکردوو  

 بەکر  عەلی...

 دوا الپەڕە 1/9/2018(  35ساڵی دووەم ژمارە)

 تیکۆشەرو شاعیری بێبەشاندا “ بەکر عەلی”لەیادی هاوڕێ 

 ٣١/٢/٩/٣١دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو 

 ڕاوێژکاریسەرنووسەر:ڕێبوارئەحمەد

 و

 دوا وتە

ئۆپۆزیسیۆن 
 و بایکۆت
 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود

لەئاکامی ئەزموونی  
هەڵبژاردنی پێشودا بۆ 
ئەنجومەنی نوێنەرانی 
عێراق، و بەشداری 
نەکردنی زوربەی خەڵکی 
کوردستان تیادا، دەنگێک 
لەناو بەشێک لەحزب و 
الیەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن و 
لەناو بەشێک لە کادر و 
نووسەرانی ناسیونالیستی 
بۆرژوازی کوردا، 
دەبیسترێت. کە باسی 
بایکۆتی هەڵبژاردن دەکەن. 
باسی ئەوە دەهێنە گۆڕێ، کە لەڕیگای هەڵبژاردنەوە، دەسەاڵت 
ناگۆرێت، ئاڵوگۆر ڕونادات، دەستاو دەستکردنی دەسەاڵت 
مەیسەر نابێت... ئەو بۆچوونەشیان وەکو دۆزینەوەیەکی گەورەو 
داهێنانێکی نوێ نیشان دەدەن... هیچ خۆیان لەو راستیە نادەن، 
کە ئەوە بۆچوونی رەوتێکی دیاریکراوی ناو کۆمەڵگەی 
کوردستان و بەدیاریکراوی ئەوە بۆچوونی ئەو مارکسی و 
کۆمۆنیستانەیە، کە لەیەکەم رۆژی دەسەاڵتدارێتی ئەحزابی 

ساڵی رابردوودا، ئەوەیان بەیان  ٠٦میلیشیاییدا، و لە زیاتر لە 
کرد و راگەیاند، کە دەسەاڵتی حزبۆکراتی و میلیشیایی لەرێگای 
هەڵبژاردنەکانەوە وەالنانرێن و دەسەاڵت لە کایەی 
هەڵبژاردنەکاندا دەستاو دەست ناکات. ئەوێ رۆژێ کە 
کۆمۆنیستەکانی کوردستان و ژمارەیەک ئینسانی کەمی 
ئازادیخوازو ئینسان دۆست ئەو راستیەیان رادەگەیاند، لەالیەن 
هەر ئەو جەنابانەوە، "تۆمەتی تابوری پێنجەم"" دەستی دەرەکی 
هانیان دەدات" تارادەی بە خائین ناساندنیان" دەدرایە پاڵ... ئێستا 

ساڵ، بێداربوونەتەوە کە دەسەاڵت لەرێگای  ٠٢دوای 
هەڵبژاردنەوە ناگۆردرێت، بەاڵم نەک بەوهۆیەوە کە بڕوایان بە 
هەڵبژاردن الواز ببووبێت، وە نە لەبەر ئەوەش کە دەسەاڵت لە 
رێگای هەڵبژاردنەکانەوە ناگۆڕێت... ئەوەی فاکتەرە بۆئەوەی 
خۆیان بەو بۆچوونانەوە هەڵبواسن، ئەوەیە کە دەزانن خەڵکی 
کوردستان تا رادەیەکی زۆر ئومێدو هیوایان بە هەڵبژاردنەکان 
نەماوەو بەشداری لەهەڵبژاردنەکاندا تادێت، بەرەو داکشان 
دەچێت... و تورەیی و نارەزایەتیش بەرەو هەڵکشان. هێزەکانی 
بەناو ئۆپۆزیسیۆنیش رەوتێکی بەرەودوا دەپێون... لێرەوە پرسی 
بایکۆت پالن و نەخشەڕیگایەکە بۆ خۆ هەڵواسین بە دەنگی 

 "بایکۆت" و "نا" ی جەماوەری لە هەڵبژاردنەکاندا.
، هەر ئەو دەنگانە، بۆ ٠٣٣٥ئەگەر لە سەردەمێکدا و بەر لەساڵی 

جڵەوکردنی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی جەماوەری بە بانگەشەی 
زل و بەڵینی بێسنور و وادەی کۆتاییهێنان بە گەندەڵی و دزی و 

شەفافیەت، خەباتی مەدەنی و پەرلەمانی،... 
٢٢بۆ الپەرە   

“ ژیان و سەالمەتی زیرەک میرەی هونەرمەند و پاراستنی  پەیکەری

لە ئەستۆی دەسەاڵت و دەزگا ئەمنیەکانی “ کەلتور و خۆشەویستی

 زۆنی سەوزو نیلییە 

هێشتا نەبووە بە سێ هەفتە، کە پەیکەری" کەلتورو خۆشەویستی" لە شاری سلێمانی 
دانراوە، ئەم پەیکەرە بەدەست و پەنجە و هزی زیرەک میرەی هونەرمەند نەخشێنراوە... لەو 
کاتەوە تائێستا، مشت و مرێکی زۆر لەسەر ئەم کارە هونەرییە دەکرێت... کە ئەمە کارێکی 
ئاساییە و هەر بەرهەمێکی ئەدەبی و هونەری یان سیاسی و کۆمەاڵیەتی، بەو ئەندازەیەی 
دەبێتە جێگای قسەو باس و روانینی جیاواز، نیشانەی ئەوەیە کە ئەم کارە، لە زەمینەو 
ژینگەیەکی تایبەتی، بەرخورددارە...ئەوەی لەو نێوەدا جێگای ڕامان و هەڵوێستەیە، مامەڵەو 
قسەوباس و کاردانەوەی کەلتورێکی دیاریکراوی کۆنەپەرستانەی ناو کۆمەڵگەی 
کوردستانە، کەلتورێک کە نەدەتوانێ لە هونەرو ئەدەب تێبگات و نە لە مەغزای جوانی 
سیماکانی کۆمەڵگەی شارستانی سەر دەربکات... ئەم کەلتورە، کەلتوری ئیسالمی سیاسی و 
نوخبەکانی دەوری ئەو رەوتەن... لەو رۆژەوەی ئەم پەیکەرە پەردەی لەسەر الدراوە، لە 
جێگای رەخنە و رامان و سەرنج دەربڕین و...تاد، چ لە تۆرە کۆمەالیەتیەکان و چ لە 
ژمارەیەکی زۆر لە مینبەری مزگەوتەکانەوە، کەوتوونەتە فڕێدانی هەرچی وشەو دەربرینی 
نەشیاو و سوکایەتی و تۆمەت بەخشینەوە، تا دەگاتە هەڕەشەو چاوسورکردنەوە لە هونەرمەندی پەیکەر سازو خودی پەیکەرەکە... ئەوەی 
لەو نێوەدا جێگای رامانێکی قوڵ و جێگا پرسیارێکی گەورەیە، بێدەنگی دەسەاڵت و دەزگا ئەمنیەکانی ئەو زۆنەیە، لەبەرامبەر بەو هەموو 
هەرەشەو سوکایەتی و تەکفیر و هەرەشەی مەرگەی لە هونەرمەند زیرەک میرە دەکرێت. تۆ بڵێی دەزگا هەواڵگری و جاسوسیەکانی 
دەسەاڵت، کە سەر بەهەموو کون و قوژبنێکی ژیانی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئەدەبی و هونەری و فەرهەنگیدا دەکەن، ئاگایان لەو هەموو 
فتوای مەرگ و سوکایەتیانە نییە؟ ئاگایان لەو هەموو هەرەشانە نییە؟  وە پرسیار ئەوەیە بۆ بێدەنگن و دەست نابەن بۆ هیچ لێپرسینەوە 
ئیجرائاتێک؟. ئەگەر ئیسالمی سیاسی و رەوتەکانی هەر ئەوەیان لێ چاوەروان دەکرێت، بکوژی ئازادی دەربرین و بەیان و کاری هونەری و 
ئەدەبی و... بن کە بە دنیابینیان کۆک نییە، دەبێ بێدەنگی دەسەاڵت و الیەنە سیاسیەکانی تر، بێدەنگی ئەو هەموو نووسەر و ڕۆشنبیر و 
هونەرمەندە!! چی بێت؟ سەالمەتی گیانی زیرەک میرە و پاراستنی ئەو پەیکەرەو  لێپێچینەوە، لەوانەی سوکایەتی و تۆمەت، یان فتوا و 

 هەرەشەی مەرگ لە زیرەک میرەو تێکدانی پەیکەرەکە دەکەن، لە ئەستۆی دەسەاڵتی سیاسی زۆنی سەوزو نیلییە....
 بۆپێشەوە   


