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 ر مبه ى سێپته١١دنيا دواى 
 تمى نييه ت حه رييه ربه كوێدايه، به "جيهانى شارستانى" له

 ٩الپەرە 

ئەم مانگە، بە فەرمی حزبەکانی ناو  ١١
خانەوادەی بۆرژوازی کورد، و بەشدار لە 
هەڵبژاردندا بۆ پەرلەمانی کوردستان، دەستیان 
کرد بە بانگەشەی هەڵبژاردن. هەر یەک لەو 
حزبانە هەڵمەتی هەڵبژاردنیان لەژێر ناو و 
دەستەواژەیەکی فریوکارانەدا دەستپێکرد. 
پارتی لەژێر ناوی "کوردستانێکی بەهێزدا". 
یەکێتی نیشتیمانی لەژێر تایتڵی "ئارامی، هەلی 
کار، خزمەت" دا. حزبی گۆڕان، بەدروشمی 
بەرەو "هەرێمێکی دادپەروەر و خزمەتگوزار"،  
نەوەی نوێ بەمانشێتی "بەرەو لوتکەی 
دەسەاڵت و ئابورییەکی بەهێز". کۆمەڵی 
ئیسالمی بە هاتوهاواری کۆڵ نادەین و 
بەردەوام دەبین.. باقی حزبەکانی تری وەکو 
یەکگرتوو، لیستی سەردەم تا دەگاتە حزبی 
شیوعی و پارتی پارێزگاران و هەر یەکەیان بە 
دەستەواژەیەکی و دروشمێکی تایبەتی هەست 
بزوێنەرەوە، هاتوونەیە ناو کایەی 

 هەڵبژاردنەکان...
هەموو ئەو دروشمانەی ئەو الیەنەنانە 

بانگەشەی دەکەن، پێچەوانەکەی لە پەیام و 
کارنامەی تازەو کۆنیاندا، راستیەکی ئاشکرایە... 
ئەوەی کە بانگەشەی دەکەن تەنها خستنەگەری 
دەورەو خولێکی تری درۆو فریوکارییە بۆ 
وەرگرتنەوەی رەوایەتی!! دەسەاڵت و بەشداری 

 لە تااڵن برۆی داهاتوودا...
ساڵە پاوانی ئەو هێزە سیاسی  ٧٢کوردستان، 

و کاراکتەرە سیاسییانەیە، کە ئێستا بە 
بانگەشەی درۆ و فریوکاری لە ژێر دروشمی 
هەست بزوێن و سەخاوەتماندانەدا دەیانەوێت، 
خەڵکی کوردستان راپێچی قیزەونترین کایەی 

 گاڵتەجاری هەڵبژاردن بکەن.
ساڵی رابردوودا، ئەگەر  ٧٢لە ماوەی 

تاڕادەیەک دۆخی سیاسی کوردستان ئارام 
دێتە بەرچاو، لەچاو دۆخی دارماوی عێراقی 
دوای دەسەاڵتی بەعسی لە گۆرنراودا، بەاڵم 
ئەمە هەرگیز ناکاتە ئەوەی کە هەرێمی 
کوردستان لەدۆخێکی جێگیر و سەقامگیری 
سیاسیدایە... هێشتا هەر هەژانێکی ناوچەیی، 
هەر زەمین لەرزەیەکی سیاسی، هەر 

خۆدەرخستنێكی هێزی وەکو داعش، هەر 
ڕاسانێکی سوپای عێراق و حەشدی شەعبی" 
شیعی"، هەر جوڵەیەکی سەرەرۆیانەی تورکیا، 

هەر ملهورییەکی پڕ ڕق ئاسای توندی ئیران... 
دەتوانێت، هەواری ئەو دەسەاڵتە سیاسییەی 

هەرێم بەبادا ببات و ئەو... 

بەشداریکردن لە هەڵبژاردندا، تەمەنی دەسەاڵتی تااڵنچی 
بزوتنەوەی کوردایەتی درێژ دەکاتەوە، بێمافی و گرانی و 
 بێکاری و نادیاری ئایندەی سیاسی کوردستان دەهێڵتەوە... 

 بایکۆتهەنگاوێکەلەڕێگایگۆڕین
گفتوگۆلەگەڵڕێبوارئەحمەددەربارەی

 5هەڵبژاردنل

٢بۆ الپهڕە   

ئەم مانگە...سەرباری ئامادەکاری  ١٧ڕۆژی 
ڕژێمی هاری سەرمایەو دڕندەی ئیران، بۆ 
بەرگرتن بە تورەیی و نەفرەتی جەماوەری، 
زۆربەی زۆری شارەکانی کوردستانی ئێران 
لەوانە" سنەو سەقز، مهابادو دیواندەرە، بانەو 
مەریوان، پاوەو کامیاران و..." لەدژی 
لەسێدارەدانی چاالکوانانی سیاسی و هێرشی 
موشەکی بۆسەر بارەگای هیزەکانی ئۆپۆزیسیۆن 
و نەیارانی ڕژێمی ئیسالمی ئێران، کوشتاری 
بەردەوامی کۆڵبەران و ملهورییە بەردەوامەکانی، 
دەستیان دایە مانگرتنێکی گشتی و زوربەی زۆری دوکان و بازارەکان و هاتووچویان ڕاگرت 
و چەندین بەش لە کارمەندان و کرێکارانیش بەو مانگرتنە فراوانە جەماوەرییەوە پەیوەست 
بوون... شارەکان خامۆش بوون و توڕەیی و نەفرەتی جەماوەری بە لە جوڵەخستنی هەموو 

ئەو شارانە، نەفرەتی قوڵی خۆیان لەڕژێمی هاری ئیسالمی سەرمایە،. 

بە نمایشێکی مەزنی شاری، بە مانگرتنێکی 
سەراسەری، وەاڵمی ڕژێمی سەرکوت و 

 سێدارەو سەنگساری، ئێران درایەوە...

٣بۆ الپهرە   

دیمانە لەگەڵ ژمارەیەک هونەرمەند لە" 
 11لسەمای گڵ و ڕەنگ" دا...

  6گفتوگۆلەگەڵمحسینکەریمدەربارەیهەڵبژاردنل

  3کوردستانسەنگەریخۆڕاگریوشۆڕشێکل
 4دژایەتیوشەریترەمپلەدژیکرێکارانبەردەوامەل

 8هەواڵیناڕەزایەتییەکرێکارییوجەماوەرییەکانل
 7لەگۆشەیەکی ترەوە...ل
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ریسە شێواوەی ژێر سایەی دەسەاڵتی 
بزوتنەوەی کوردایەتی و حزبەکانی، بکاتەوە 
بەخوری و کارەساتی دڵتەزینیش بۆ خەڵکی 
کوردستان بەدوای خۆیدا بهێنێت. هاتنی 
هێزەکانی داعش و خۆنواندن و ملهوری 
حەشدی شەعبی ساڵی پار، ئەو ڕاستیەی 
سەلماند، کە ئارامی نسبی کوردستان، 
ناسەقامگیر و قابیلی دارمانێکی خێرایەو 

هێزەکانی بۆژوازی کوردیش هێزی فشۆڵ و  
تەنها کاراکتەری پاراستنی بەرژەوەندییەکانی 
واڵتانی ناوچەکەو پاڵەوانی دزی و تااڵنی و 
سەرکوتی بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری و 
داخوازییە رەواکانی خەڵکین... بانگەشەی 
ئارامی و کوردستانی بەهێز و خزمەت کە 
پارتی و یەکێتی پێیەوە دەفشن... درۆیەکی 
ئاشکرایە لەناو خەمانەی درۆبەخشینەوەی 

 گاڵتەجاری هەڵبژاردندا. 
هێز، بە کوردستانێکی ئازاد و  کوردستانی بە

سەربەخۆ، ئاوااڵ بۆ کارو، ژینگەیەکی 
تەندروست بۆ ژیان، پر لە خزمەتگوزاری و 
شکۆ گێرانەوە بۆ تاکەکانی، و زامن بوونی 
ماف و ئازدییە فەردی و مەدەنییەکان بەهیز 
دەبێت... کە حزبەکانی کوردستان، دانویان 
 لەگەڵیان ناکوڵێت و لە دژیان لە جەنگیندان. 

ئێستا هەموو حزبەکان باسی خزمەتگوزاری 
ساڵە خزمەتگوزارییە  ٧٢دەکەن، کەچی 

سەرەتاییەکانیان کردۆتە خەون بۆ 
دانیشتوانەکەی، شکۆی تاکەکانیان لەرێگای 
سەرکوت و داسەپاندنی برسێتی و بێکاریی و 
گرانییەوە تێک رماندووە، هەموو ئەمانە 
پێچەوانەی ئەو بانگەشەیەن کە دەڵێن 
کوردستانێکی بەهێز و خزمەتگوزار و ئارام. 
کورستانی بەهێز بە بێ وەالنانی دەسەاڵتی 
میلیشیایی و لەناویاندا بێ کەنارخستنی 
دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی و  خەونێکی 
نەزۆکە. لەو راستایەشدا بەتاڵکردنی سحری 
هەڵبژاردنەکان بە بایکۆتێکی جەماوەری و 
فراوان، هەنگاوێکی چارەنووسازە بۆ گۆرینی 
بااڵنسی هێز بە قازانجی جەماوەردا، لە پێناو 

 ئارامی و خزمەت و ژیانێکی شایستەدا...
حزبەکانی بزوتنەوەی... کوردایەتی بەتایبەتیش 
حزبەکانی دەسەاڵت بە وەرێخستنی چوارساڵ 
جارێکی هەڵبژاردنەکان، بانگەشەی ئەوەدەکەن، 
کە شەرعیەتی شۆرشگێریان!! بەخشیوەتە 
شەرعیەتی دەستوری و کایەی دیموکراسی!... 
ئای چ فریوکارییەکە!! شەرعیەتی شۆرشگێری، 
لە بنەرەتدا جواڵنەوەیەکی یاخیانەی شاخی 
بوو بۆ بەشداری لەدەسەاڵتی ناوەندی و 
پچڕینی بەشی دەسەاڵت و داهات و سامان بۆ 
چینی بۆرژوازی کورد، بۆ بەتااڵنبرنی دەست 
رەنجی چینی کرێکاری و کورد و خاڵیکردنی 
گیرفانی بێبەشانی کوردستان. تەنانەت فری 
بەسەر البردنی زوڵمی نەتەوایەتیشەوە نەبوو، 
وە ئەو شۆرشەی باسی دەکەن، لە زمان و 
گێرانەوەکانی خۆیان بە قەڵەمی چەندین 
نووسەر و بەشدار بووی شۆڕش!! لێوان لێوە 
لە یاخی بوون لەشۆرش و سەنگەر گرتن 
لەشۆرش و ئاڵوگۆری ریشەیی، و سوککردنی 
رەفتاری شۆرشگێرانە. لەو کاتەشەوە گوایە 
ملیان داوە بە شەرعیەتی دەستوری... مانەوەی 

، ئاسایشەکانی ٠٧، ٢٧هێزە چەکدارەکانی 
پارتی و یەکێتی، فەرمانبەرانی پارتی و یەکێتی، 
دوو زۆن و دووئیداری ژێر سایەی دوو 
دەسەاڵت، بە پاوانی هەموو سامان وداهاتی 

ئەو زۆنانە بۆ دەسەاڵتێک و دابەش بوونیان بۆ 
سەر دوو بلۆکی ئیرانی و تورکی لە ناوچەکە، 
و نۆکەر پیشەیی بۆیان... درۆی شەرعیەتی 
دەستوری هەموو ساتێک دەخاتە ڕوو، لەو 
چوارچێوەیەشدا خاڵی بوونی هەموو بەهایەکی 
هەڵبژاردن و دەنگی هاواڵتیان دەکاتە، 
درۆیەکی پوچی، رەوایەتی دەستوری و 

 کایەکانی دیموکراسی!! و هەڵبژاردن. 
هەمووان بەڵێنی خزمەتگوزاری و زامنکردنی 
هەلی کار، دەبەخشنەوە... یەکێتی و پارتی و 
تەنانەت حزبی گۆڕان کاریان بۆ دەرچووە 
یەکەمەکانی زانکۆ نییە، کەچی بێشەرمانە باسی 
هەلی کار دەکەن... کام هەلی کار ئەو هەلی 
کارەی ئێستاش تەزکیەی حزبی پێویستە... ئەو 
هەلی کارەی کەهەموو سەرچاوەکانی کاریان 
تیادا، وێران کراوە... هەلی کار بۆ ئەو کارگەو 
کارخانانەی هەرزان فرۆشی کەرت تایبەتی 
دەکرێن، یان دەروخێنرێن و زەویەکانیان 
دەدرێت بە سەرمایەدارە چاوچنۆکەکانی نزیک 
لە حزب؟  چ درۆیەکە  هەموو کەس دەزانێ و 
دەبینێ، دامەزراند و دابینکردنی کار بۆ هەر 
کەسێک و لەهەر ئاستێکدا، پەیوەستە بە 
تەزکیەی حزبی دەسەاڵتی ئەو زۆنە... باسی 
خزمەت دەکەن، وەکو ئەوەی دەسەاڵت و 
هێزی دەرەکی کوردستان بەدەست هێزی 
غەیبەوە بێت و دەستیان بەسترابێت لەوەی لە 

ساڵدا، نەک خزمەت بەڵکە  ٧٢ماوەی 
پارێزگاری لە خزمەتەکانی بەجێماوی 

، ١٩٩١سەردەمی بەعس بکەن... ئاخر ساڵی 
خزمەتگوزارییەکان و ئاو و کارەبا و باشتر لە 
ئێستا بوو، ئەوەی کە هەموو ممتەلەکاتەکانی 
سەردەمی بەعسی ئاویو و هەرزان فرۆش کرد 
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی و 
بەرپرسەکانیان بوون، لەو کاتەشەوە تا ئێستا 
لەگەڵ ئەوەدا سەرجەم داهات و سامانی 
کوردستان بەدەست هەر ئەو حزب و 
جەنابانەوەیە، و وە چەندین ساڵە فرۆشتنی 
نەوت لرفەی دێت، کەچی نەیانتوانیووە 
سەرەتاییترین پیداویستی و خزمەت و 
خزمەتگوزاری وەکو ئاو کارەبا، بۆ هاواڵتیان 
دابین بکەن.  کۆتایی بە دوو دەوام  و سێ 
دەوامی قوتابخانەکان بهێنن، قوتابخانە کۆن و 
پر مەترسیەکانی روخان نۆژەن بکەنەوە یان 
بەشی پیویست قوتابخانە دروست بکەن. 
نەیانتوانیوە سەرەتاییترین خزمەتگوزاری 
تەندروستی و کۆمەاڵیەتی و تەرفیهی زامن 
بکەن.... یاسا گەنیوەکانی سەردەمی بەعس و 
یاسای کۆنەپەرستانەی باری کەسێتی بگۆرن 
و کوشتاری ژنان لە ژێر ناوی شەرەف و 
نامووسدا، بە یاسای مەدەنی بێ ئەمما و ئەگەر 

ساڵە، نەک داهات و سامانی  ٧٢رابگرن... 
خەڵکی کوردستان لوش دەدەن، بەڵکو بەدەیان 
و سەدان ملیۆن دۆالر، لە ژێر ناوی 
چارەسەری کێشەی ئاو و کارەباو دابینکردنی 
خزمەتگوزارییەکان و بۆ ئاوەدانکردنی 
کوردستان، بەتااڵن دەبەن، کەچی تازە بەتازە 
بە فریوکاری کورستانێکی ئاوەدانتر و 
بەدروشمی خزمەت و دادپەروەرییەوە، 
دەیانەوێ درێژە بەدەسەاڵتی دژە ئاوەدانی و 
شارستانی خۆیان بدەن. دەیانەوێ ژیانی 
شاهانەو فیرعەونانەی خۆیان و سەرڕێژ لە 
نۆکەرایەتی و خۆبەستنەوەیان بەواڵتانی 

 ناوچەکە درێژە پێبدەن... 
حزبی گۆڕان، بەدروشمی بەرەو هەرێمێکی 
دادپەروەر و خزمەتگوزار، دەستی بەهەڵمەتی 
هەڵبژاردن کرد.  بزوتنەوەی گۆران، بەحەق 

بزوتنەوەو جواڵنەوەیەکە دژی دادپەرەوەری. 
ساڵەی رابردووشی  ٩بە پەیام و کردەوەی 

 ٩ئەو راستیەی بەرجەستە کردووە. گۆڕان لە 
ساڵ پێش ئێستاوە بە بانگەشەی گۆرانکاری و 
"دەیگۆرین" لە گۆرەپانی سیاسی کوردستاندا 
ئامادەییان هەیە،... کە هاتن بزوتنەوەی 
نارەزایەتی جەماوەری بۆ گۆرانکاری، و لەدژی 
نادادپەروەری دەسەاڵت و خۆپیشاندان و 
نارەزایەتی قوڵپی دەدا و زوربەی شارو 
شارۆچکەکانی کوردستانی تەنیبوو، بزوتنەوەی 
گۆران بە بانگەشەی قەبەی گۆران 
و"دەیگۆرین"، شەفافیەت دادەسپێنن و دژی 
گەندەڵی و تەوریسی سیاسیین، بزوتنەوەی 
نارەزایەتی شەقامیان جڵەو کردو کردیانە 
بەردەبازێک بۆ بەشداری لە پەرلەمان و 
دەسەاڵت و پچرینی داهاتی دزراوی 
کوردستان، لە دەسەاڵتی تااڵنچی و گەندەڵی 
میلیشیایی. ئەم حزبە چ بە بەشداری 
لەدەسەاڵت و بەڵینی" چوارساڵی ئارام" و چ 
لەدەرەوەی حکومەت و بە هەراوهۆریا و تەپڵ 
و کوتان و بتڵ وەشاندن و بایکۆتی زنجیرەیی 
دانیشتنەکانی پەرلەمان... بزوتنەوەی 
نارەزایەتی و داواو داخوازییەکانی جەماوەریان 
پاشەکشە پێکرد. هیچ کام لەو بەڵێن و 
بانگەشانەی بەراست و چەپدا پەخشیان 
دەکردەوە، بەشوێنێک نەگەیشت و هیواو 
خەونی سەدان هەزار ئینسان کە ئومێدی 
خۆیان بە گۆران و بانگەشەکانیانەوە 
هەڵواسیبوو، زراند و کوشت. نەک داهاتی 
دزراوی خەڵکی کوردستانیان نەگێرایەوە، 
بوونە بەشداری دزەکان، ژیانی فیرعەونیان بۆ 
سەرانیان لە حکومەت و پەرلەماندا، بۆخۆیان 
زامن کرد و  بەکردەوە رۆڵی دژایەتی بە 
هەموو خواست و ویستێکی جەماوەری بێبەش 
و ستەم لێچوویان، کردە کارنامەیان... کەوتنە 
هاوپەیمانیەتی لەگەڵ رەوتە ئیسالمیەکان، 
رایان گەیاند کە بەرگری لە" سەوابیتی 
ئیسالمی" دەکەن و ناهێڵن یاسایەک لە 
پەرلەمان دەربچێت کە ناکۆک بێت بە 
شەریعەتی ئیسالم. رێکخەری بزوتنەوەکە بەر 
لە مردنی هەرچی موڵک و ماڵی بزوتنەوەی 
گۆران هەبوو، گواستەوە بۆ سەر کورەکانی، 
کە بەسەدان ملیۆن دۆالر دەخەمڵێنرا، بەوەش 
درۆی دادپەروەری و دژایەتی بۆ تەوریسی 
سیاسی، نیشانداو ئەو راستیەی خستەوە روو، 
کە لەهەمان و قوماشی بزوتنەوەی کوردایەتین 
و جیاوازییەکی بنەرەتیان لەگەڵ پارتی و 
یەکیتی، وەکو حزبی دایکیان نییە. دوای ئەو 

ساڵەیە، هێشتا بە بانگەشەی  ٩ئەزموونە 
دادپەروەری و خزمەتگوزارییەوە دەیانەوێت 
خەڵکی کوردستان فریوی سیاسەتەکانیان 
بدەن، دەنگی نارەزایەتیان بەرنەوە بەر دەرگای 
ئەو دووحزبە میلیشیایی و تااڵنچیەی، کە 
بەشی زۆری سەرانیان پیکهێنەری ئەو مێژووە 
رەشەی بوون. بزوتنەوەی گۆران کە رەوتێکی 
روو لەداکشان دەپێوێت، نەک هێزی 
گۆرانکاری و دادپەروەری و خزمەتگوزار نییە 
نەبووەو نابێ، بەڵکە لەسەر بنەمای وەستانەوە 
بەرووی گۆڕانی ئیجابی و دادپەروەری فرچکی 
گرتووەو نابێ هیچ خۆشباوەرییەک بەو هیزە 

 کۆنەپەرست و دژە جەماوەرییە بکرێت... 
لە کۆتاییدا پێویست بەوە ناکات،  رۆڵی 
کریگرتەیی هێزە ئیسالمیەکان و نەوەی نوێ ی 
هەڵتۆقیو لەسەر ژینگەی گەندەڵستان و دزی و 
تااڵنیدا، بخەینە روو. کارنامەی رەوت و الیەنە 
ئیسالمیەکان، کە بەحەق لە کۆمەلگەی 

کوردستاندا زیادەی میژووین و زوڵمێکی دینی 
نییە، تا بۆ البردنی بجەنگن... رۆڵیان ئەوەیە بە 
وەکالەت نەخشەو بەرنامەی واڵتە کۆنەپەرستە 
ئیسالمیەکان، ببەنە پێشەوە، وە کارنامەی دژە 
ئازادی و دژە ژن و دژە مافە فەردی و 
مەدەنییەکانیان بەسە، بۆ ناساندن و پوچی 
بانگەشەکانیان.  نەوەی نوێش کە رەوتێکی پرۆ 
ئەمریکییە، دەیانەوێ بچنە لوتکەی دەسەالت، تا 
ئیرادەی خەڵکی کوردستان رادەستی ئەمریکاو 
غەرب بکەن و لە ناوخۆی کوردستانیشدا، 
سیستەمی ئابوری رادەستی کەرتی تایبەتی 
بکات... و رەوتی داتەکاندنی گیرفانی کریکاران 
 و زەحمەتکێشان، بەوپەری خۆی بگەیەنێت...

رەوتی نەوەی نوێ هێندەی لە عەجایەبی دنیای 
سیاسی نزیکە، هێندە لە رەوتێکی سیاسی 
بۆرژوازی ئاسایی دوورە... نەوەی نوێ هێزی 
پاریزەری سیستەمی سەرمایەیە، ئەلگۆ 
سیاسی و حزبی هەمان بزوتنەوەی 
بۆرژوازییە، لە دژی چینی کڕێکار و نەدارانی 

 کۆمەڵگە...
ساڵەیان  ٧٢خەڵکی کوردستان، بە ئەزموونی 

لەگەڵ دەسەالت و لق و پۆپەکانی ئەو 
دەسەاڵتە لە ئۆپۆزیسێۆندا، کارنامەی 
بەکردەوەی هەموو حزبەکانی لەبەردەستەو 
بەڵگەی بێمافی و نەبوونی و گرانی و بێکاری 
و نائارامی و ئایندەی نادیار... بەڵگەی شکستی 
دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆنە، و هاوکات، کیوێک 
لەوادەو بەڵینی هەر ئەو حزبانەشی 

 لەبەردەستە... 
بەکورتی و بە شێوەی گشتی بانگەشەی 
سەرجەم حزبە قەومی و دینیەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی، جگە لە فریوکارییەکی ئاشکرای 
ئەزموونکراو شتێکی تر نییە... ئەو هێزانە لە 

ساڵی رابردووداو لە هەموو  ٧٢
هەڵبژاردنەکاندا، بەسەدان و هەزاران بەڵین و 
وادەیان بە خەڵکی کوردستان داوە.... سامان و 
داهاتی زۆروزەوەندی کوردستانیان 
لەبەردەست بووە، کە النی هەرەزۆری 
پێداویستی و داخوازییەکانی خەڵکی کوردستان 
زامن بکەن و ژیانێکی تەسەل بۆ هاواڵتیان 
فەراهەم بکەن... کەچی تا هاتووە کۆمەڵگەی 
کوردستانیان بەرەودواوە گێراوەتەوە، 
خزمەتگوزارییەکانیان دادۆشیوەو لەبەین 
بردووە، مافەفەردی و مەدەنیەکانیان، پایماڵ 
کردووە، بێکاری و گرانی و هەژارییان پەرە 
پێداوە، قڵشتی چینایەتیان بێوێنە 
گەورەکردۆتەوە... ئیرادەی سیاسی خەڵکی 
کوردستانیان رادەستی واڵتە چنگ 
بەخوێنەکانی ناوچەکە کردووە، توانایی 
تاکەکانیان تێکرماندووە، هەر یەک لەو الیەنانە 
دابەشی خۆشخزمەتی بە قوتب و بلۆکیکی 
جیهانی و ناوچەیی بوون... ئاو کارەبا کە 
سەرەتاییترین مافی خەڵکە... نەیانتوانیوە بۆ 
خەڵکی کوردستانی دابین بکەن... بۆیە خەڵکی 
کوردستان نابێ بەشداری هەڵبژاردنێک بکەن، 
کە لەسەر دەستی ئەو حزبانە، توشی ئەو 
رۆژرەشی و گرانی و بێکاری و نەدارییە بوون 
و ئایندەی سیاسی کورستانیش ناسەقامگیر و 
نادیار ماوەتەوە... شکستهێنان بە گاڵتەجاری 
هەڵبژاردن، هەنگاوێکە بۆ ریسواکردن و 
الوازکردنی دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد و 
گۆرینی هاوسەنگی هێز بە سودی بزوتنەوەی 
نارەزایەتی جەماوەری لە پێناو دنیایەکی 

 باشتردا....  

 درێژەیوتەیژمارە...

 پەرلەمان دیاری دوو دەسەاڵتی میلیشیاییە، بۆ داپۆشینی میلیشیا بوونیان 
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بە نمایشێکی درێژەی... 
مەزنی شاری، بە مانگرتنێکی 
سەراسەری، وەاڵمی ڕژێمی 

سەرکوت و سێدارەو 
 سەنگساری، ئێران درایەوە...

 

نمایش کرد... ئەم نمایشە مەزنە 
شاری و یەکپارچەیە... ئەو 
پەیامەی ڕاگەیاند... کە سەرکوت 
و لەسێدارەدان و زاڵکردنی کەشی 
ترس و تۆقاندن، دەستبردن بۆ 
کردەوەی تیرۆریستی، هێرشی 
موشەکی بۆسەر ئۆپۆزیسۆن لە 
دەرەوەی سنورەکانی ئیران و... 
نەک ناتوانێ بەر بە توڕەیی و 
نەفرەتی روو لەسەری بزوتنەوەی 
نارەزایەتی کرێکاران و 
زەحمەتکێشانی ئێران و 
کوردستان بگرێت... بەڵکە هێندەی 
تر غەزەب و توڕەیی بەرهەقیان 
زیاتر دەکات و سەنگەر و 
مەیدانی رووبەرووبوونەوەیان، 
فراونتر و یەکگرتوو تر دەکات... 
هاوکات لەگەڵ ئەم مانگرتنە 
سەراسەرییە لە شارەکانی 
کوردستانی ئێران، لە دەیان شارو 
واڵتی دنیادا، بەردەم 
سەفارەتخانەکانی رژێمی ئیسالمی 
ئیران و یوئێن بوونە شوێنی 
نمایشی ناڕەزایەتی و پشتیوانی لە 
مانگرتنی شارەکانی کوردستان. 
ئەم مانگرتنە سەراسەریەی ناوخۆ 
و هاوکات خۆپیشاندانە 
نارەزایەتیەکانی دەرەوەی واڵت، 
لەسەر داوا و بانگەوازو پشتیوانی 
زوربەی هەرەزۆری حزب و 
رێکخراو و کەسایەتییە چەپ و 
کۆمۆنیستەکان و ئازادیخوازان و 
هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئیران و 

 کوردستان بەڕیوەچوو.
بێگومان پەرەدان بەو جۆرە لە 
خەباتی شاری و جەماوەری و 
کرێکاریی، و بردنە سەری 
شێوازەکانی خەبات و 
بەرینکردنەوە و رێکخراوکردنی، 
دەتوانێ هێندە هێز بەخش بێت... 
کە لەشکان نەیەت. ئەگەر 
هێزەکانی ڕژیـمی ئێران، لە رێگای 
فرۆکە و موشەک و 
نۆکەرەکانیانەوە بتوانن گیانی 
چەند هەڵسوراوی سیاسی و 
هیزەکانی نەیاری خۆی، بکێشێت، 
بەاڵم ناتوانێ ڕووبەڕووی هێزی 
یەکگرتوانەی جەماوەری ملیۆنی 
بێتەوە... ڕژیمی هاری ئیسالمی 

مانگ  ١٧سەرمایە لە ئێران 
بەچۆکدا هات... ئەم سەرکەوتنە 
جەماوەرییە دەستکەوتێکی 
گەورەو وەاڵمێکی ددان شکێن 
بوو بە سیاسەت و ملهورییەکانی 
ئێران، وەدەبێتە سەرمایەکی 
گەورە بۆ خەباتی داهاتووی 
 بێبەشانی کوردستان و ئیران...

دوای شۆڕشی گەالنی ئێران و ڕوخانی ڕژیمی 
لەالیەن  پاشایەتی و بە الرێدابردنی ئەو شۆڕشە 

حاکمانی مەزهەبی ئیران، هەڵبەت بە پیالنی ئامریکا 
و والتانی تر رژیمی کۆماری ئیسالمی کە رژیمێکی 
تەیار بە چەکی مەترسیداری ئایین بوو هاتە 

بە هەموو ئامراز و هێزەوە دەستی بە  سەرکارو 
سەر شؤڕشی رەوای خەڵک و دەسکەوتەکانیان 
داگرت. کۆماری ئیسالمی ئێران هەر لە سەرەتای 
هاتنە سەر کاریەوە بە سەرۆکایەتی خومەینی 
خوێنرێژ ماشێنی سەرکوتی خۆی وەگەڕ خست و 
هەر دەنگێکی ئازادیخواز و جیابیری کپکرد و بۆ 
سەرکوتی ئازادیخوازان لە هیچ جینایەتێک سڵی 
نەکردەوە. خومەینی خوێنرێژ هەر لە سەرەتاکانی 
هاتنە سەر کاری شمشێری جەهل و نەزانی بۆ 
خەڵکی ئازادیخواز و دژبەرانی خۆی لە رووبەست 

و بە ئەحکامی ئیسالمی و بە ناوی خوا و نوێنەری 
خوا لە سەر زەوی هەموو حوکمەکانی قورئانی 
بەرێوە دەبرد و کارنامەیەکی رەشی بۆ خۆی لەو 
بوارەدا تۆمار کرد. خومەینی خوێنڕێژ و حکومەتە 

ئیسالمیەکەی لە سەرەتای هاتنە سەر  ئیرتیجاعی و 
کاری دەستی کرد بە کوشتن و بڕینی جیابیران و 
دەرکردنی فتوای کوشتنی نەیارانی خۆی لە ئێران 
و دەرەوەی واڵت. بۆ ئەم مەبەستەش تیمێکی 
تێرۆری سەر بە کۆماری ئیسالمی کە لە ژێر 
فەرمانی خومەینی دا بوون لە دەرەوەی جوگرافیای 

پێکهات. تیمی تێرۆر  ئێران و لە والتانی رۆژئاوایی 
لەژیر ناوی جینایەتی موقەدەس دەستیان کرد بە 
تیرۆر و کوشتنی رێبەران و کادرەچاالکەکانی 
ئەحزابی نەیاری خومەینی و حکومەتە درەندەکەی 
و لە هێج جینایەتێک دەستیان نەپاراست و بە 
درەندانەترین شێوە نەیارانیان دەکوشت، بە داخەوە 

خۆیان  والتانی رۆژئاواییش لە پێناو بەرژەوەندی 
چاوپۆشیان لەو جینایەتە سامناکانە دەکرد. 
خومەینی لە سەرەتای هاتنە سەر کاری تا مانگی 

ی هەتاوی زیاتر لە بیست هەزار ١٦٣٢گەالوێژی 
کەس لە کەسانی ئازادیخواز و جیابیری تێرۆر و 
ئیعدام کرد. لە ماوەی هەشت ساڵ شەری داسەپاو 
لەگەڵ ڕژیمی دیکتاتوری سەدام بە سەدان الو و 
ژن و مندالی کردە قوربانی ئەو شەرە و هەشت 
سال تەمەنی نگریسی خۆی درێژ کردەوە، دوای 

وئێران خەڵکی بە ئاوەدانکردنەوەی  شەری عێراق 
واڵت سەرقاڵ کرد و لەو نیوەشدا بەردەوام 
جینایەتەکانی هەروا بەرێوە دەبرد و فەزایەکی پڕ 
لە ترس و دڵەراوکێی لە ئێران خوڵقاندبوو. دوای 
و  شکست و نۆشینی جامی ژار لە شەری عێراق 

ئیران، کوشتاری بە کۆمەڵی زیندانیانی سیاسی 
دەست پێکرد و بە فەرمانی خومەینی خوێنڕژ و 
بەرێوەبردنی ئەو تاوانە لە الیەن هەیئەتی مەرگی 
ئەو کاتەوە کە خەڵخاڵی یەک لەو جینایەتکارانە بوو 

دەستی بە خوێنێ سەدان و هەزاران رۆڵەی 
ئازادیخوازی ئەو والتە کە بەشێکی زۆریان 
کۆمۆنیست و چەپ بوون و لە روانگەی 
خومەینی و ئایینە قیزەونەکەی خوێنیان 
حەالل بوو سوور بوو. خەڵکی 

کوردستان هەر لە سەرەتای  شؤڕشگێری 
هاتنە سەر کاری رژیمی سەرمایەداری دینی 
نایان بە خومەینی و حکومەتەکەی وت، 

چونکە کۆماری ئیسالمی تەنانەت 
بە رەوا  سەرەتاییەکانی خەڵکی کوردستانی مافە 

نەدەزانی و ئەرتەشێکی تەیار بە چەکی قورس و 
ئیدئولوژی چەقبەستوی رەوانەی کوردستان کرد 
کە جینایەتی سامناک بخولقێنن و شەڕی سێ 

 .مانگەی بە دژی کوردستان راگەیاند
خومەینی لە دوای فتواکەی بە دژی خەڵکی 

کوردستان بە هێزە سەرکوتگەرەکانی راگەیاند تا 
کوردستان تەخت نەکەن نەگەرێنەوە. خەڵکی 
شؤڕشگێری کوردستان لە بەرامبەر ئەو هێزە 
زەبەالحە بە کەمترین ئیمکاناتی چەک و چۆڵ، بەاڵم 
تەیار بە چەکی بیرو باوەری ئازادیخوازی 
راوەستان و رژیمی خومەینیان شکستدا و جارێکی 
تر جامی ژەهریان بە خومەنی نۆشی. رێژیم دوای 
ئەو شەرە پاشەکشەی کرد و کشایەوە، بەالم لەو 
کاتەوە تا بە هەنووکە جینایەتی حکومەتی ئیسالمی 
ئێران بە دژی خەڵکی کوردستان و ئازادیخوازان و 
جیابیران هەر وا بەردەوامە و کۆماری سێدارە 
بەهەر بیانویەک کە بۆی بلوێ لەو ناوچانە جینایەت 
دەخوڵقێنێ. ئێعدام، سەرکوت، توندوتیژی و کوشتن 
و بڕین دیاری کۆماری ئیسالمی ئێران لە ماوەی 
هاتنە سەر کاری بۆ خەڵکی کوردستان بووە و هەر 
رۆژە لەو ناوچانە تاوانگەلی جۆراوجۆر دەخوڵقێنێ. 
ئەگەر بمانەوێ باس لە جینایەتەکانی کۆماری 
ئیسالمی و حاکمانی ئەو حکومەتە ئیسالمی و 
سەرکوتگەرە بکەین نەک لە بابەتێکی ئاوا دا، بەڵکو 

سەدان کتێبێشدا ناگونجێ، چونکە  لە دەیان و 
کۆماری ئیسالمی لە کوردستان لە هەر زەمەنێک و 
لە هەر ساتێکدا و بە هەر بیانویەک کارنامەیەکی 
رەشی بۆ خۆی تۆمار کردووە و ئەوە راستیەکی 
حاشاهەڵنەگرە و مێژووی بەڵگەیە بۆ تاوانەکانی 

دینی ئێران.  سەرمایەداری و  حاکمانی رژیمی 
ئەوەی مەبەستی بابەتی ئەو جارەمانە جینایەت و 
تێرۆری ئەو دواییانەی کۆماری سێدارە بە دژی 
کورستان و خەڵکی ئەو ناوچەیەیە. رژیم لە 

یانی رۆژی  به ره تازەترین جینایەتی خۆی دا به
زیندانی سیاسی بە  ٦رمانان  ی مانگی خه١٢  ممه شه

ناهی، زانیار و لوقمان  ڕامین حسێن په ناوەکانی 
لەگەڵ لە  سێداره دا و هاوکات   مۆرادی له

سێدارەدانی ئەو کەسانە لە هێرشێکی درندانە 
كانی  ڕه ر مقه سه  كی و ئاسمانی كردە هێرشی موشه

ندیی حیزبی دیمۆكراتی كوردستان و حیزبی  ناوه
 ١٣دیمۆكراتی كوردستانی ئێران کە بە داخەوە 

ودەیان برینداری لێ  کەسیان گیانیان بەختکرد
کەوتەوە. رژیم دوای زیاتر لە نۆ ساڵ دەست بە 
سەرکردنی زانیار و لوقمان مورادی و هەموو 
هەولەکانی کۆمەڵگەی نیونەتەوەیی و ئازادیخوازان 
و دژبەرانی حوکمی ئیعدام لەناوخۆو دەرەوەی 
والت بۆ ئەوە فەزای ترس و دلەراوکێ لەناو خۆی 
ئێران دروست بکات، بێگوێدان بە کۆنوانسیونە 
نێونەتەوەییەکان کە خۆی یەکێک لە واژۆکەرانێتی 
بێ گوێدان بە داخوازی کۆمەڵگەی نیونەتەوەیی ئەو 
دو زیندانیە سیاسیەی لە سێدارەدا، هەروەها 
هاوکات لەگەل زانیار و لوقمان مورادی زیندانی 
سیاسی مەحکوم بە ئیعدام رامین حسین پناهی 
دوای ساڵێک هەوڵ وماندوبوونی چاالکان و 
هەڵسوراوانی سیاسی و مەدەنی سەرەرای ئەوەی 
کە رامین حسین پەناهی دەستی دابووە مانگرتن لە 
خواردن و تەنانەت دەمی دوروبۆوە، هەر بەبێ 
شکاندنی مانگرتنەکەی و بە دەمی دوراوەوە لە 
سێدارەدا و بە داخەوە تەنانەت تەرمی ئەو سێ 

کوردەی رادەستی بنەماڵەیان نەکردەوەو  زیندانیە 
شایانی ئاماژە  و ترسی لە تەرمەکەشیان بوو. 

پێکردنە باوكی زانیار، ئێقباڵ مورادی چەند مانگ 
لەمەوبەر لە الیەن مۆرەکانی کۆماری مرۆڤکوژی 
ئیسالمی لە باشوری کوردستان تێرۆرکرا. ئێقبال 

تی دوای گیرانی زانیاری كوڕی،  تایبه  به مورادی 
ی  وه شاندنه ڵوه كانی خۆی بۆ هه موو تواناییه هه

حوكمی ئێعدامی زانیار و لوقمان خستەگەڕ و هەر 
بەو بۆنەشەوە یەکێک لە چاالکان و هەڵسوراوانی 
دژی حوکمی ئێعدام بوو و لەهەر جێگایەک دەنگۆی 
زیندانی یان سێدارەی کەسێکی بێتاوان بیستبا 
چاالکی دەنواند. ئیقبال مورادی بە داخەوە بە 
حەسرەتی ئازادی زانیار مورادی و هەر لەالیەن 
مۆرەکانی حکومەتی ئیسالمی کە رۆلەکەی ساڵها لە 

نایەوە و  سەرکردبوو سەری  زیندان دەست بە 
ناوی بۆ هەتا هەتایە لە دلماندا دەمینێتەوە. 

ی خەرمان زۆر جەرگبڕ ١٢کارەسات و روداوی 
بوو و لەالیەن والتانی دەرەوە و... کەسانی ناسراو 
مەحکوم کرا، بەالم ئەوە کۆتایی بەسەرهاتەکە 
نەبوو، چونکە کوردستان ئەزمونی لەوجۆرەی زۆر 
بوو و پیویست بوو دیسان رژیمی سەرمایەداری و 
دینی کۆماری سێدارە بە چۆک دابێنێ و برینی ئەو 

بیسەلمێنێ رژیم  کارەساتە سارێژ بکاتەوە، هەروەها
بە کوشتن و بڕینی ئازادیخوازان ناتوانێ دەنگیان 
کپ بکات و ئەوان لە ئامانجە رەواکانیان پاشگەز 

دوابەدوای ئەو کارەساتە حیزبەکانی دژ  .بکاتەوە
بەری کۆماری ئیسالمی یەکرا و بە یەک دەنگ بۆ 

رەنگ و  دژکردەوە بەو جینایەتە بە بیر و هزر 
ئیدئولوژیی جیاوازەوە، بەالم لە ژێر چەترێکی 
گشتگیر دار بە تێکرا و دژ بە یەک دوژمنی ناسراو، 
راگەیاندن و داخوازیی بۆ مانگرتنی گشتی 
سەرتاسەری کوردستان دژ بە جینایەتی کۆماری 
ئیسالمیان باڵوکردەوە و داوایان لە خەڵک 

شۆرشگێری کوردستان کرد بە... 

 ووردستان سەنگەری خۆڕاگری ک
 شٶڕشێک کە ساڵهایە بەالڕیدا چووە

 نووسینی: هەتاو عەبدوالهی

١١بۆ الپهرە   
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ــدن لە  ــنەی پــۆڵ واڵ ــی: ئەم نــووســی ــن ــی ــب ــێ ت
ــراوەتەوە لە  ــاڵوک ــدا ب ــۆســت ــۆن پ ــت ــگ ــن واشــی
ــۆڵ ئەو  ــازادا. پ ــروڕای ئ ــی ــی ب ــوون ــرســت ژێ
نووسینەی لەڕۆژی کرێکاراندا باڵوکـردۆتەوە. 
ــی مەی  ــی یەک ــات ــش لەب ــی ــاران ــک ــرێ ڕۆژی ک
ــــانە بە  ــــکــــاو کەنەدادا کــــردووی لەئەمەری

. ئەوەی جێـگەی بـاسـە ڕۆژی ٦سێپتەمبەری 
کرێکاران کە لە زوربەی واڵتـانـی سـەر ئەم 
گــۆی زەویە دەکــاتە یەکــی ئــایــار، بەاڵم لە 
هەندێک واڵتدا بۆ نـمـوونە کەنەداو ئەمەریـکـا 
ــۆ  ــۆتەوە ب ــواســت ــان گ ــاری ــای ــی ئ ڕۆژی یەک

. هەر بۆیەش نووسـەر دەڵـێـت ٦سێپتەمبەری 
 ڕۆژی کرێکارانە.

"ڕۆژی کــرێــکــارانەو ســەرۆکــی ئەمەریــکــاش 
دەیەوێت کە کرێکارانی ئەمەریکایی وا بـزانـن 
کە ئەولە پێناوی ئەواندا و بۆ خزمەتـی ئەوان 

 هاتووە". 

ــتەوە کە بە  ــدۆزی ــک ب ــت و کەســێ ــێ ئەگەر ب
ڕاستەوخۆیی لەالیەن ئیدارەی ترەمپەوە کـاری 
پێنەدرابێت و هەر لە دووریشـەوە بـاوەڕ بەوە 
ــۆ  ــرەمــپ ڕاســتە ب ــات کە ئەم وتەیەی ت ــک ب
کرێکاران، ئەوا بێ دوودڵی من تووشـی شـۆک 
دەبم. شتـێـکـی ڕاسـتە کە ڕێـژەی بـێـکـاری لە 
ئەمڕۆدا نزمە. بەاڵم پرسیارەکە لەسـەر کەمـی 
و بەرزی ڕێژەی بێکاری نییە، بەڵکو ئەوەیە کە 
ــا بــارودۆخــی کــرێــکــاران لە  ــای بــگــوتــرێــت: ئ
ئەمەریکادا لە چی ئاستێکدایە؟ یاخود ئـیـدارەی 
ترەمپ خەریکی چیـیە بـیـکـات بـۆ کـرێـکـارانـی 
ئەمەریکایی؟ یان بە پێچەوانەوە ئێستا ئیـدارەی 
تــرەمــپ خەریــکــی چــیــیە کە بــیــکــات بە دژی 

 کرێکارانی ئەمەریکایی؟

پێش ئەوەی بچینە سـەر ئەو لـیـسـتە دووروو 
درێــژەی کە دژایەتــی تــرەمــپ نــیــشــان دەدات 
لەبەرامبەر کرێکاراندا، با بچینە سەر چـۆنـیەتـی 
ــاســیەکەی  ــارتە ســی ــی هەردوو پ ــان ــاون ــگ هەن
ئەمەریکا لە پێناو چاککردنی ژیان و گوزەرانـی 
کــرێــکــارانــدا. ئەو دوو پــارتە کە بــریــتــیــن لە 
دیموکراتەکان و کـۆمـاریـیەکـان هەر یەکەیـان 
ڕێگایەکی تایبەت بە خۆی هەیە بۆ چاککـردنـی، 
بە قسەی خۆیان، ژیانی کـرێـکـاران. ئەوەی کە 
کــۆمــاریەکــان دەیــڵــێــن تەنــهــا بە شــێــوەیەکــی 

 ناڕاستەوخۆ دەتوانرێت بەدی بهێنرێت.

کۆمارەیەکان دەیانەوێت هەرچـی بەربەسـت و 
کێشەی پارە وەسەریەک نـان هەیە الی بەرن 
لەبەردەم خـــاوەنـــکـــارو دەســـەاڵتـــداران و 
ــایەدارانــی گەورەی واڵت. ئەوەش لە  ســەرم

ئەنجامدا، بە قسەی خـۆیـان، بـۆ ئەوەیە تـاکـو 
ئەوان بتوانن لەو ڕێـگـایەوە هەلـی کـاری زۆر 
بڕەخسێنن و لە ئەنجامیشا زۆرتـریـن کـرێـکـار 
وەربگرن و خەڵک لە بێـکـاری دەربـهـێـنـن. بەو 
ـــیەکـــان خـــاوەن کـــارو  ـــگـــایەی کـــۆمـــاری ڕێ
دەسەاڵتداران لە پـێـپـیـلـکـانەی هەرێ سـەرێـی 
کۆمەڵگەوە دادەنرێن و خەڵک و کرێکارانیش لە 
بەشی هەرێ خوارێی ئەو پێنیژەوە دەبـیـنـرێـن. 
بۆ نموونە کۆمارەیەکان پێش ئەوەی بێنە سـەر 
کار خەمی گەورەو یەکەمیان ئەوەبوو کە  بـا  
لەسەر گەورە کۆمپانیاو شوێنە زەبەالحەکـانـی 

 کار کەم بکەنەوە. 

لەو الشەوە پالن و هەنگاوەکانی دیموکڕاتەکان 
بۆ بـاشـتـرکـردنـی ژیـان و گـوزەرانـی چـیـنـی 
کــارگەر بە شــێــوەیەکــی تــرە. دیــمــوکــراتەکــان 
دەیانەوێت بەڕاسـتەوخـۆیـی هـاوکـاری چـیـنـی 
کارگەری ئەمەریکایی بکرێت لەباشکردنی ژیان 
ــســتەمــی  ــن ســی ــێ ــان. ئەوان دەڵ ــی و گــوزەران
سەرمایەداری لە سـرووشـتـی خـۆیـدا لەسـەر 
چەوسانەوەو بەکارهێنـانـی چـیـنـی کـارگەرەوە 
ـــی خـــۆی دەدات و لەو  ـــان ـــدامە بە ژی ـــی ئ
ڕێـگـایەشـەوە سـەرمـایە کەڵەکە دەکـات. بــۆیە 
ئەوە ئەرکی دەوڵەت و دەسـەاڵتـدارانە کە بـۆ 
نەهێشـتـنـی ئەو جـیـاوازیـیە بە کـرداری بـێـنە 
ــێــن ئەگەر دەوڵەت نەیەتە  مەیــدان. ئەوان دەڵ
ســەرخەت ئەوا ســەرمــایەداران بەبەردەوامــی 
کرێکاران دەچەوسێننەوەو مافەکانیـان پـێـشـێـل 
دەکەن. دیموکراتەکان دەیانەوێت کە کـرێـکـاران 
النی کەمی کرێیەک بەدەست بێـنـن کە دەریـان 
بێنێت لە برسیەتی. وە هەروەهـا سـەالمەتـی و 
تەندروستیان لەسەر کار بپارێزرێت و بـتـوانـن 
هێزی پاراستنی مافەکانی خۆیانیان لەسەر کـار 
 هەبێت لە بەرامبەر خاوەنکارو دەسەاڵتداراندا.

جا بـا ڵـێـرەدا هەنـدێـک لەو کـارانەی تـرەمـپ 
نیشانبدەین کە ترەمـپ کـردوونـی کە دژایەتـی 
ـــی  ـــان ـــدیەک ـــان هەیە لەگەڵ بەرژەوەن تەواوی
کرێکاراندا لەوەتەی هاتۆتە سـەرکـارو تەواوی 
دەســەاڵتەکــانــی لەژێــردەســتــایە. هەنــدێــک لەو 
 کارانەی ترەمپ بەدژی کرێکاران ئەمانە بوون:

ــار: تــرەمــپ هــات  -1 ــکــردنەوەی بــڕی پــوچەڵ
ی کـرێـی کـرێـکـارانـی  ٧.١بڕیاری زیادکردنی 
 فیدڕاڵی پوچەڵکردەوە.

ـــپەســـاردن: ئەو هـــات  -2 ـــان و هەڵ وەالن
ــامــای ســەرۆکــی پــێــشــووی  ــۆب ــارەکەی ئ بــڕی
ئەمەریکای وەالناو هەڵـی پەسـارد کە ئـۆبـامـا 
دابووی بۆ پێدانی هەقـی زێـدەکـاری. هەروەهـا 
ترەمپ هات ئەو سیستەمەی هەڵوەشاندەوە کە 
لەســەردەمــی ئــۆبــامــادا کــاری پــێ دەکــرا 
لەبەرامـــبەر بەڵـــێـــنـــدەرە گەورەکـــانـــدا لەگەڵ 
دەوڵەتی فیـدڕاڵـی ئەمەریـکـادا. جـێـگەی بـاسـە 
ــدەرە  ــن ــێ ــوایە بەڵ ــادا دەب ــام ــۆب ــی ئ لەســەردەم

گەورەکــان ڕابــردووی خــۆیــان لە چــۆنــیەتــی 
مامەڵەکردن لەگەڵ یاسای کرێکاراندا پـیـشـانـی 

 دەوڵەت بدەن.

ترەمپ ئەو یاسایەی لەناوبردو فەوتـانـدی  -3
کە دەیــگــوت دەبــێــت هەمــوو خــاوەنــکــارەکــان 
مێژووی کاریان لە کارگەو شوێنی کارەکانیاندا 
بۆ چەندیـن سـاڵ بـپـارێـزن و لەنـاوی نەبەن. 
ئەمەش بـووە هـۆی ئەوەی مـێـژووی خـراپــی 
خاوەنکاران لە دەوڵەت ئـاشـکـرا نەبـێـت و لە 

 لێپێچینەوە خۆیان قوتار بکەن.

ترەمپ پاشەکشەی کـرد لەو یـاسـایەی کە  -4
خاوەنکارەکانی مولزەم دەکرد بۆئەوەی پـارەی 
پــێــویســت وەالبــنــێــن بــۆ کــاتــی خــانەنشــیــنــی 

 کرێکاران.

ترەمپ هەر بەهاتنە سەر کاری دەستـیـکـرد  -5
بە دانانی کەسانی دژە کرێکار لە شوێنی بـااڵو 
چەقی بڕیارداو هەر ئەوانەشی کرد بە نوێـنەرو 

 قسەکەری کرێکاران.

ترەمپ هات یاسـایەکـی دەرکـرد کە کـاری  -6
ڕێکخراوبوونی بۆ کرێکاران چەند قـات قـورس 
کردو گـرفـتـی گەورەی لەبەردەم پـێـکـهـێـنـانـی 

 سەندیکای کرێکاریدا دروست کرد.

تەنانەت ترەمپ هەوڵیدا، بەاڵم سەرکەوتـوو  -7
نەبوو تێیدا کە ویستـی بەشـێـک لە بەخشـشـی 

 کرێکاران هەر نەهێڵێت.

ئەو دەستی دایە نەهێشـتـن و لەنـاوبـردنـی  -8
ئەو یـاسـایەی کە مـافـی دەدا بەکـرێـکـاران لە 
شوێنێک کە مـاددەی کـیـمـیـاوی و تـرسـنـاکـی 
هەبێت کاری تێدا نەکەن هەتاکو پێویستیەکـانـی 

 خۆپاراستنیان پێنەدرێت.

ترەمپ پاڵی دەنا بە دادگای بااڵ کە ڕێگا بە  -9
خاوەنکاران بدا کە ڕێگری بکەن لە کـرێـکـاران 
 کە هەرکاتێک بە کۆمەڵ سکااڵیان تۆمار کرد.

ترەمپ چەندین دادوەری دژە کـرێـکـاری  -11
 دامەزراندو لەشوێنی بااڵدا کاری پێدان.

ترەمپ هەمیشـە پشـتـی ئەو سـکـااڵیـانەی -11
گرتووە کە لەدژی کـرێـکـاران بـووە لە الیەن 

 خاوەنکارانەوە.

ــســتەمە  -12 ــدا کە ئەو ســی ــی ــرەمــپ هەوڵ ت
تەندروستیەی کە لەکاتی ئۆبامـادا کـرایە یـاسـا 
هەڵی بوەشێنێتەوە. بەمەش گورزێکـی گەورەی 
 دەدا لە ژیانی ملیۆنان کرێکارو خاوو خێزانیان.

پشتی دامەزراوەکانی خوێنـدن لە وێـنەی  -13
زانــکــۆو کــۆلــیــجەکــانــی گــرت کە پــێــچەوانەی 
 بەژەوەندی چینی کارگەرو منداڵەکانیان بوو.

كــوڕە جــا ئــێــســتــا زۆری مــاوە بــگــوتــرێــت و 
زۆریش ماوە ترەمپ بیکات لە دژی کرێـکـاران. 

دەست ئاوەاڵکردن و ئازادکردنی دەسەاڵتداران 
و خــاوەن کــاران لە الیەن تــرەمــپەوە بەو 
شێوەیەی کە بـۆیـان گـونـجـاوەو لە خـزمەتـی 
سەرمایەکەیاندایە تـا مـامەڵە لەگەڵ کـرێـکـارو 
ـــۆ ئەوەی  ـــکەن بەســـە ب یـــاســـای کـــاردا ب
بیسەلمێنین کە ئایە ترەمپ دۆستە یـا دوژمـنـی 
کــرێــکــارانە. ئــێــســتــا خــاوەنــکــاران دەســتــیــان 
ئــاوەاڵیەو یــاســای کــاری ســەردەمــی تــرەمــپ 
ئــازادی کــردوون و زۆر تەگەرەی لەبەردەم 

 البردوون.

ســـەربـــاری زۆر لە هەوڵ و کـــۆشـــش کە 
ــۆبــامــادا درا کە ئەو پــالن و  لەســەردەمــی ئ
بۆچوونەی دێموکڕاتەکان جـێـبەجـێـبـکـرێـت بـۆ 
بەرژەوەنـدی کـرێـکـاران، بەاڵم بەداخەوە هەر 

 ١٩٠٧ئەوەی کۆمارییەکان بە کرداری لە ساڵی 
وە کاری پـێـکـراوەو بـۆتە یـاسـای بـاو. ئەگەر 
ئەوەی دیموکراتەکان سەری بگرتایە ئەوا زۆر 
شتی دەگۆڕی و لە بەرژەوەنـدی کـرێـکـارانـدا 
دەبــوو. بــۆ نــمــوونە ســەنــدیــکــاو ئــیــتــیــحــادیە 
کرێکاریەکان زیاتر دەسـتـکـراوەتـر دەبـوون و 
نوێنەرانیان زیاتر گوێیـان لـێـدەگـیـرا. هەروەهـا 
ئەو شێوە نـایەکسـانـیە زەقە نەدەمـا و هەقـی 

 کاریش باشتر دەبوو.

لەڕاسیـدا تـرەمـپ زۆر زیـرەکـانە سـوودی لە 
کرێکاران بینی بۆئەوەی بێتە سەرکورسی. ئەو 

وتی کرێکاران لە بـارودۆخـێـکـی  ٧٧١٣لەساڵی 
زۆر نـــاهەمـــواردا دەژیـــن و ســـیـــســـتەمـــی 
حوکمڕانیش لەبەرامبەریاندا زۆر خـراپە.  ئەو 
ڕاستی دەگووت و وا بـوو، بەاڵم خـراپـیەکەی 
ئەوە بوو کە کرێکاران باوەڕیان پـێـدەکـردو لە 
الیەکی تریشەوە ئەو خۆشی لە نـاخـی خـۆیـدا 
کەسێکی دۆسـتـی کـرێـکـاران نەبـوو. هەربـۆیە 
کاتێک کە هاتە سەرکورسی و بوو بە سـەرۆک 
و هێزی کەوتە دەست ئەو زیاتری دوژمنایەتـی 
کرێکـاران کـرد لەو دەسـەاڵتەی پـێـش خـۆی. 
هەرکەسێک بە دیـقەتەوە تەمـاشـا بـکـات و لە 
ــتەوە  ــێ ــرەمــپ وردب یــاســاکــانــی ســەردەمــی ت
تێدەگات و دەبینێت ترەمپ دۆستـی کـرێـکـاران 
نــیــیەو لەســەنــگەرەکەی دژی ئەوانــدایە. هەر 
خــۆی بە ڕاســتەوخــۆیــی تــا بــۆی بــکــرێــت لە 
کــۆمــپــانــیــاکــانــی خــۆیــدا پــێــشــێــلــکــاری دەکــات 
دەرحەق بە کرێکاران و یـاسـای کـار پـێـشـێـل 
دەکات. ئەو خۆی تـا بـۆی بـکـرێـت سـوود لە 
هێزی بێگانەو کرێکاری بیانـی دەبـیـنـێـت تـاکـو 
کرێی کەمتر بدات پـێـیـان. ئـایـا بە ڕاسـت ئەو 
بۆیە هاتووە تا خزمەتی کرێکاران بـکـات و وە 
ئــایە بەڕاســت تــرەمــپ دۆســتــی کــرێــکــارانە.  

 کردەوەکانی ترەمپ پێمان دەڵێن نەخێر.!

 ڕۆژی کرێکارانتان هەمیشە باش.

 

بەاڵم،ترەمپلەبانگەشەکانیداخۆیبەدۆستیکرێکاراننیشاندەدا
 هەرلەسەرەتایدەسەاڵتیەوەشەڕیلەدژیانڕاگەیاند!

 ! هەربەردەوامەئەمدژایەتیوشەڕیترەمپەلەدژیکرێکاران
 نووسینی: پۆڵ واڵدن...
 ئامادەکردنی : شوان عەزیز
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بۆپێشەوە: بەاڵم دەڵـێـن ئەگەر خەڵـک دەنـگ 
نەدات دوو حــزبــی دەســەاڵتــدار خــۆیــان لە 
جیاتیان دەنگدەدەن، بۆیە باشترە خۆیان بڕۆن 
ــیــســتەی کە  و دەنــگــی خــۆیــان بــدەن بەو ل
نوێنەرایەتی داخوازیەکان و ئـامـانـجەکـانـیـان 

 دەکات.؟
هیچ الیەنێــکــی نــاو ئەم کــایە ڕێبوار ئەحمەد: 

سیاسیە نوێنەرایەتی داخوازی و ئامـانـجەکـانـی 
خەڵک ناکات. ئەوە قسەی پوچی ئەو الیەنـانەیە 
کە لەم سااڵنەی دواییدا لە حـزبە دایـکـانەکـانـی 
ناسیۆنالیزم جیابـونەتەوە. بـۆیە خـۆیـان بـاش 
ئەو تەڵەکەبازی و ساختەکاریانە شـارەزان کە 
پێشتر خۆشیان کاتێک لەناو حزبە دایکانەکـانـدا 
ــوون ئەو  ــب ــاوەن ڕۆڵ ــوو و خ ــڕۆیشــت دەســت
ــان.  ــاشــن ــی ئ ــێ ــان کــردوە و پ ســاخــتەکــاریەی
پرسیاری ئەوەی ئەوان لە جیاتی خەڵک دەنـگ 
بدەن چییە و دەنگ نەدەن چـیـیە؟ مەگەر ئەوە 
نییە لە نمایشـەکەی هەڵـبـژاردنـی چەنـد مـانـگ 
ــیــان دوو حــزبــی دەســەاڵتــدار  لەمەوبەردا وت
هەمـوو دەنــگەکـانــیـان بە سـاخــتە بـۆ خـۆیــان 
بردوە. ئەمە وابێت یان نا چی لە دۆخی خەڵـک 
دەگــوڕێ؟ ئەو ئــاڵــوگــۆڕانە لە جــێــگــاوڕێــگــای 
حــزبەکــان لە پەرلەمـــان کە لەم یەک دوو 
ـــج و  ـــازان ـــدا، چ ق ـــدا ڕوی ـــی دەورەیەی دوای
دەسکەوتێکی بۆ خەڵـک هەبـوو؟! ئەگەر دوور 
لەو کارنامەیەی خۆیان بۆخۆیانی دەهـۆنـنەوە، 
چاو لە واقـعەکە بـکەیـنا ئـایـا کـارەبـا بـاشـتـر 
بـــووە؟ خـــانـــوبەرە بـــاشـــتـــر بـــووە؟ ئـــاوی 
خواردنەوە باشتر بووە؟ سفرەی خەڵکی هەژار 
و برسی پڕتر بووە؟ تەندروستـی و دکـتـۆر و 
دەرمــان بــاشــتــر بــووە؟..و... وەاڵمــی هەمــوو 
ئەمانە ئاشکـرایە کە نەک هەر نەخـێـرە بـگـرە 
ــی  ــگــدان پــێــچەوانەیە. کەوایە بەشــداری و دەن
خەڵک هیچ لە ژیانیان ناگۆڕێت، بەاڵم لە جیاتی 
رووکردن لە خەبات و بردنەسـەری ئـامـادەیـی 
خەبــاتــکــارانە، دەیــانــکــات بە ئەکــتەری کــایەی 
سـیــاســی ئەو حــزبە بــورژوازیـانەی یــاری بە 
ژیان و چارەنوسی خەڵک دەکەن. هیچ الیەکـی 
ناو ئەم یارییە نوێنەرایەتی خەڵک و خواست و 

سـاڵە دووبـارە  ٧٢ئامانجەکانیان ناکات، ئەمە 
دەبێتەوە. بەاڵم بایکۆت فاکتەرێـکـی گـرنـگە بـۆ 
ــــی ئەم دەســــەاڵتە و  ــــوون ــــامشــــروئ ب ن
ســەرئەنــجــامــیــش بــۆ هەڵــپــێــچــانــی. بــۆیە بــۆ 
دەسەاڵتی داسەپاو ئەوە زۆرگـرنـگە کە بـڵـێـن 
ڕێـژەیەکـی بەرز لە خەڵـک بەشـداری کــردوە، 
پێچەوانەکەشی هەر ڕاستە. بۆیە بایکۆت گرنگ 

 و پێویستە.
نمایشی هەڵبژاردنی پێشوی عێراق لە ئاستێکـی 
بەرزدا بایـکـۆت کـرا، هەنـدێـک لە دەزگـاکـانـی 
ڕاگەیــانــدن بــاســی بەشــداری لەســەدا بــیــســت 
کەمــتــریــان دەکــرد، ڕاگەیــانــدنەکــانــی خــودی 
دەسەاڵتیش بـاسـی بەشـداری لەسـەدا چـل و 
ــی  ــگەیەک ــرد. ئەوە خــۆی بەڵ ــان دەک ــری ــات زی
ئاشکرابوو کە ئەوان بەشداری خەڵکیان بەالوە 
گرنگ و پێویستە. هەرچەنـدە رێـژەی بـایـکـۆت 
زیاتربێت دەسەاڵتی داسەپاوی ئێستا بـنـکـۆڵـتـر 
دەبێت. لەهەمـانـکـاتـدا بـایـکـۆت مـانـای ئەوەیە 
جەماوەری ستەمدیدە لە خۆشباوەڕی بە یـاری 
ــۆ  ــان ب ــن لە پەرلەم ــڕی ــژاردن و چــاوب ــب هەڵ

مســۆگەربــونــی خــواســت و ئــامــانــجەکــانــیــان 
تێدەپەڕن و دەکەونە سەر شاڕیی خەباتـکـارانە 

 کە بەڕاستی زامنی ئایندەیەکی باشترە.  
 

بــۆپــێــشــەوە: بەشــداری نەکــردنــی خەڵــک بــۆ 
هەڵبژاردنی ئەنـجـومەنـی نـوێـنەرانـی عـێـراق، 
بەرهەمی خۆبەخۆ و توەرەیی جەمـاوەر بـوو 
لەدەســەاڵت و ئــۆپــۆزیســێــۆن!!، نەک کــاری 
ڕێــکــخــراوی حــزب و الیەنــی ســیــاســی یــان 
ڕیكخراوەی کۆمەڵگەی مەدەنی...تاد، چ بکرێت 
بۆئەوەی دەنگی " نا" و " بایکۆت" نوێنەرایەتی 

 بکرێت؟
ســەرەتــا مــن بەبــێ ئەوەی ڕێـبـوار ئەحـمەد: 

ــچ  ــاشــی هــی ــی ب ــیەت گــومــان بــخەمە ســەر ن
هەڵسوڕاوێکـی کـۆمەڵـگەی مەدەنـی، هەروەهـا 
ــێــک لەم  ســەربــاری ئەوەی کە هەڵســوڕاوان
ڕێگایەدا ماندوبـوون و کـۆمەکـیـان پـێـشـکەش 
بەوانە کردوە کە موحتـا  بـوون، هەروەهـا بە 
رۆڵــی خــۆیــان بەرگــریــان لە مــاف و ئــازادی 

کردوە، بەاڵم دەمەوێ جەخـت لەوە بـکەمەوە 
کە ئەوەی پێی دەڵێن رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی 
مەدەنی، نەرێتێکی نیولیبرالیـزمە بـۆ بەربەسـت 
و جڵەوکردنی خەباتـی جەمـاوەری و سـونەتە 
خەباتکارانەکان. من هیـچ چـاوەڕوانـیەکـم نـیـیە 
لەوەی ئەم ڕێکخراوانە ڕۆڵێکی ئەوتۆ بگێڕن لە 
دەســـتەبەرکـــردنـــی مـــافەکـــانـــی جەمـــاوەری 
چەوساوە. ئەم نەرێـتە، واتە خـودی نەرێـتەکە 
نەک دانە دانەی هەڵسـوڕاوەکـانـی، دەیەوێ لە 
جیاتی ڕێکخراوەی جەماوەری و خەبـاتـکـارانە 
کە لە ئاستی فراواندا جەماوەر بهـێـنـنە مەیـدان 
ــوگــۆڕی  ــاڵ ــکــاری دەســەاڵت و ئ دژی ســتەم
دۆخەکە بەرەو بــاشــتــر، ڕێــکــخــراوی نــوخــبە 
گەلێک دادەمەزرێنێ. ئەویـش دیسـان نەک بـۆ 
برەودان بە نەرێتی خەباتکارانە و بەڕێخسـتـنـی 
خەباتـی جەمـاوەری، بەڵـکـو ئەوان دەکـات بە 
ڕاوێژکاری دەسەاڵت و دامودەزگاکانـی. گـوایە 
ڕەنگە دەسەاڵت عەقڵی بەوەدا نەشـکـێ کەچـی 
باش و پێویستە بۆ باشکـردنـی ژیـانـی خەڵـک، 
یان پرۆژەی باشی نەبـێـت. ئەگەر ڕێـکـخـراوی 
دەســتەیەک نــوخــبە لە بــوارە جــیــاجــیــاکــانــدا 

ــیــخەنە بەردەم  ــاش دابــڕێــژن و ب پــرۆژەی ب
دامــودەزگــا پەیــوەنــدیــدارەکــانــی دەســەاڵت، 
ــکــخــراوانە و  دەکــرێــت بە هــاوکــاری ئەو ڕێ
دەســەاڵت کــاری بــاش ئەنــجــام بــدرێــت بــۆ 
چارەسەری کێشەکان. ئەمە پوچ و بێ بنەمـایە، 
ــــاتــــی جەمــــاوەری و  جــــڵەوکــــردنــــی خەب
شۆڕشگێڕانەیە، دوورخستنەوەی جەماوەرە لە 
خەبات و چاوبڕینە لە هـیـمەتـی نـوخـبەکـان و 
دەسەاڵت. بەاڵم بە پـێـچەوانە چـوونەپـێـش لە 
بەدەستهینانـی داخـوازی و مـافەکـانـی خەڵـک، 
ســـەپـــانـــدنـــی داخـــوازیەکـــانـــی جەمـــاوەر، 
ــۆ  ــگــێــڕانەوەی دۆخەکە، دەرگــاکــردنەوە ب هەڵ
ـــوگـــۆڕ و بەرەوبـــاشـــتـــر چـــوون، نەک  ئـــاڵ
ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگـای مەدەنـی و هـیـمەتـی 
نــوخــبەکــان و هــاوکــاریــان لەگەڵ دامــودەزگــا 
دەوڵەتییەکان، بەڵکو ڕێکخراو گەلێکی خەباتکـار 
و جەماوەری ئەوتـۆی پـێـویسـتە کە لەدەوری 
ئاسۆیەکـی خەبـاتـکـارانە جەمـاوەر لە مەیـدان 
ــخــراوە  ــک ــاران و رێ ــک ــێ ــی ب ــت ــێ ــرن. یەک ــگ ڕاب

ــکــخــراوی ســەربەخــۆی  ــکــاریەکــان و ڕێ کــرێ
ــی و  ــدروســت ــخــراوی تەن ــک ــان و ڕێ ــرەت ــاف ئ
مامۆستایان لە سااڵنی نەوەتەکاندا، وە سـەدان 
ــابەتە لە ئــاســتــی  و هەزاران نــمــونەی لەم ب
 جیهاندا، ئەم ڕاستیەی بە کردەوە سەلماندووە. 
ــارە  ــی ئەحــزاب، ئەم ک ــارەی ڕۆڵ بەاڵم دەرب
حزبێکی جەسور و دەخاڵەتـگەر و ڕێـکـخەر و 
رابەری دەوێ. حــزبــێــکــی دەوێ کە ئــاســۆی 
شۆڕش بخاتە بەردەمی کـۆمەڵـگە و جەمـاوەر 
لە دەوری هەڵــخــڕێــنــێ. نە تەنــیــا پــێــشــڕەوی 
خەڵکی کرێکار و ستەمدیدە بێت بـۆ بـایـکـۆتـی 
ئەم کایە و نمایشانە، بەڵکو پێشڕەوی ئەوەبێـت 
کە ئەم نــمــایشــە چەواشــەکــارانەیە دوچــاری 
شــکــســت بــکــات. هەروەهــا نەک هەر ڕێــگــای 
شــۆرش بــۆ هەڵــگــێــڕانەوەی دۆخــی ئــێــســتــا 
بخاتەڕوو، بەڵکو ئەم رێگایە مومکین بـکـات. لە 
ئاستی فراوانی کۆمەاڵیەتیدا سازدەری خەباتـی 
جەمــاوەری بــێــت، ئەو خەبــاتە ڕێــکــخــراو و 
ڕابەری بکات. ئەو ڕادە فراوانە لە بـایـکـۆت کە 
جەماوەر خۆبەخۆ دەستیان بۆ بردوە، بەڵـگەی 
ــنــوی  ــی ــان ت ــگەی کــوردســت ئەوەیە کە کــۆمەڵ

بەدیــلــێــکــی ســیــاســی خەبــاتــکــارانەی بەهــێــزە. 
پڕکردنەوەی ئەم بۆشاییە ئەرکی کـۆمـۆنـیـزمە، 
جگە لە کۆمۆنیزم نە هیچ الیەکی تر ئەم پەیـام 
و ئاسۆیە دەدات بە کۆمەڵگە و نە ئـاڵـوگـۆڕی 
 شۆڕشگێڕانە لە بەرژەوەندی خۆیدا دەبینێت. 

 
بۆپێشەوە: گـریـمـان خەڵـک لەم هەڵـبـژارنەدا 
بەشـداری نەکــرد، چــی لە وەزعــی ســیــاســی 
کوردستان دەگوڕێت؟ وە بەدیلی هەڵـبـژاردنـی 

 پەرلەمانی کامەیە؟ 
ئەگەر خەڵــک لە ئــاســتــێــکــی ڕێبوار ئەحـمەد: 

فراواندا بایکۆتی ئەم سیناریۆییە بکـات، مـانـای 
ســیــنــاریــۆکەیــان شــکــســت دەخــوات، مــانــای 
دەسەاڵتی ئەزمەگرتوی بۆرژوا ناسیۆنالیـسـتـی 
کورد قوڵتر دەێیتەوە، دەسـەاڵتـیـان لەرزۆکـتـر 
دەبێت، ئاستی خەبات و ناڕەزایەتی جەماوەری 

دەچێتە ئاستێکی بەرزتـرەوە. ڕێـگـای گـۆڕیـنـی 
ئەم دۆخە کارەساتبارە بە قازانجی جەمـاوەری 
کرێکار و زەحمەتکیش و بێدەرەتان لە ڕاستیـدا 
تەنها شۆڕشە! شۆڕشێک کە بتوانێ دەسەاڵتـی 
داسەپاوی ئێستا هەڵپێچێ، گوێی تـااڵنـچـیـان و 
تاوانباران و کارەساتهینەرەکان بگرێ و بـیـداتە 
دادگای جەماوەری شـۆڕشـگـێـڕ و لەجـێـگـایـدا 
دەسەاڵتێکـی شـۆڕشـگـێـڕانەی پشـتـبەسـتـو بە 
ئـــیـــرادەی جەمـــاوەری بە مەیـــدان هـــاتـــوو 
دامەزرێـــنـــی. دەســـەاڵتـــێـــک کە ســـەروەتـــی 
بەتــااڵنــبــراو بــگــێــڕێــتەوە بــۆ خەڵــک، هەمــوو 
ســـامـــانـــی کـــوردســـتـــان لە یەک خەزیـــنەدا 
کۆبکاتەوە و بیکاتە دەسـتـمـایە بـۆ بـوژانەوەی 
خزمەتگوزاریـیەکـان لە ئـاسـتـێـکـی گـونـجـاوی 
سەردەمیانەدا، ئەنجامی ڕیـفـرانـدۆمـی خەڵـکـی 
کوردستان و بـڕیـاری دامەزرانـدنـی دەوڵەتـی 
ســەربەخــۆ بەپــێــی پــالنــێــکــی کــارســاز بــخــاتە 
دەستوری جێبەجێ بوونەوە و کـوردسـتـان لە 
گێژاوی فیدرالیزم و کێـشـەوبەرەی حـکـومەتـی 

نـــــاوەنـــــدی و حـــــزبە 
بــورژوازیە کـــوردیەکـــان... 

 بایکۆتهەنگاوێکەلەڕێگایگۆڕین
گفتوگۆلەگەڵڕێبوارئەحمەد

 دەربارەیهەڵبژاردن
 بەشیدووەموکۆتایی

بایکۆتفاکتەرێکیگرنگەبۆنامشروعبوونیئەمدەسەاڵتەوسەرئەنجامیشبۆ
 هەڵپێچانی!

دەمەوێجەختلەوەبکەمەوەکەئەوەیپێیدەڵێنرێکخراوەکانیکۆمەڵگەی
مەدەنی،نەرێتێکینیولیبرالیزمەبۆبەربەستوجڵەوکردنیخەباتیجەماوەریو

 سونەتەخەباتکارانەکان...

١٣بۆ الپهرە   
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بۆپێشەوە: ئەگەر خەڵک بەشداری هەڵبژاردن 
نەکات، ئەی چی بکات؟ بۆچی کۆمۆنیستەکان، 

 بەبایکۆتەوە گرتویانە؟ 

وەکو وتم بەالی منەوە موحسین کەریم: 
بەشداری نەکردن و بایکۆتی هەڵبژاردنێك کە 
هیچ لە بەرژەوەندی خەڵكی کرێکارو 
زەحمەتکێش و بەشخوراوی کوردستان 
ناگۆڕێت و تەنها کۆمەڵێك حزبی بۆرژوازی 
مفتەخۆرو مافیایی و قازانج پەرست دەباتە ناو 
پەرلەمان و ناو کایەی دابەشکردنی ئیمتیازاتی 
سیاسی و دەستکەوتی ئابوری و دارایی 
لەنێوان خۆیاندا، باشترە لەوەی تێێدا بەشداری 
بکەی و بەدەستی خۆت شەرعیەت بدەی بە 
بێمافی و برسێتی و نەمانی خزمەتگوزارییە 
کۆمەاڵیەتی و سەرەتاییەکانی خۆت و پلەو 
پۆست و سامانی ئەوانیش زیاتر و گەورەتر 
بکەی. بۆیە لەخراپترین باردا ئەو باشترە کە 
خەڵك شەرعیەت نەدات بە تااڵنکردنی پارووی 
دەمی خۆی و خێزانەکەی و سەرکوتکردنی 
ماف و ئازادییەکانی. بە تەجروبەی عەمەلی 
ئەمە دەرکەوتوە نەك تەنها بانگەشەیەکی 
سیاسی من بێت. سااڵنێکی زۆرە خەڵك 
بەشداری هەڵبژاردن دەکەن و دەنگ دەدەن 
بەم حیزب و بەو حزبی دەسەاڵتدارو 
ئۆپۆزیسیۆن، بەاڵم چییان چنیەوە لەو 
دەنگدانەیان؟ ئەی هەر ئەو خەڵکە نەبوون کە 
بۆئەوەی مووچە زەوتکراوەکانیان بگێڕنەوە، 
ناچاربوون بچنە سەر شەقام و خۆپیشاندان 
بکەن؟ خەڵك نەچوون عەریزە بنوسن و بیدەن 
بە پەرلەمان تا الی حکومەت بۆیان بپاڕێتەوەو 
مووچەکانیان بۆ بگێڕنەوە، بەڵکو رژانە سەر 
شەقامەکان و دژی دەسەاڵت و حکومەت 
خۆپیشاندانیان کرد. کەواتە ئەگەر خەڵك 
بیەوێ ژیانی باش بکات، بیەوێ مافە 
زەوتکراوەکانی وەربگرێتەوە، بیەوێ 
ئازادییەکانی فراوان بکات، بیەوێ 
خزمەتگوزاری تەندروستی و  ئاو و کارەبای 
هەبێ، رێگاوبان و خزمەتگوزاری شارەوانی 
هەبێ و تاد... دەبێ خۆی بێتە مەیدان و لە 
دەرەوەی دەنگدان و پەرلەمان بۆ ئەو مافانەی 

 خۆی تێبکۆشێت.

بەبڕوای من خەڵك دەبێت هەر بەوجۆرەی کە 
تێکۆشان بۆ گێڕانەوەی مووچە 
تااڵنکراوەکانیان، بەوجۆرە بۆ بەدەستهێنانی 
مافەکانیان کە لەسەرەوە ئاماژەم پێکرد، 
تێبکۆشن. دەبێ ئەو خەبات و تێکۆشانەیان 
بەردەوام و رێکخراو بێت. خەڵكا کارمەندان، 
مامۆستایان، خانەنشینان، فەرمانبەران، 
کرێکاران، توێژە بێبەش و ستەملێکراوەکانی 
کوردستان دەبێ هەرچی زووە خۆیان لە 
رێکخراوەی جەماوەری و خەباتکارانەی 

خۆیاندا لە چەشنی شوراو ئەنجومەنە 
راستەقینەکانی خۆیاندا رێك بخەن، دەستبەجێ 
لە ناوەندەکانی خۆیاندا و لە گەڕەکەکاندا 
کۆبونەوەی گشتی ساز بدەن و نوێنەرانی 
خۆیان لەو شوێنانەدا هەڵبژێرن. ئەم 
کۆبوونەوە گشتیانە پایەو بنەمای شوراو 
ئەنجومەنە شۆڕشگێڕەکانی خەڵک و کرێکاران 
دەبێت. کۆمۆنیستەکان ئەرکیانە کار بۆ 
سەرکەوتنی ئەم پرۆژەیە بکەن. کاریان ئەوەیە 
کە جەماوەر بەوە قانع بکەن کە رێگای تریان 
نییە، ئەگەر بیانەوێ ژیانیان بگۆڕن بەرەو 
باشتر، ئەگەر بیانەوێ کەسێتی و ماف و 
ئازادییان پارێزراوبێت، ئەگەر بیانەوێ ئایندەی 
خۆیان و مناڵ و نەوەکانیان چییدی لەناو 
بێئومێدی و بێهیوایی و سەری خۆ هەڵگرتندا 
بەرەو هەندەران تاریك نەبێ، تەنها ئەوە نەبێ 
کە دەست بەرن بۆ خۆرێکخستن لە شوراو 
ئەنجومەنەکانی خۆیان و بەدەستەوە گرتنی 
کاروباری سیاسی و ئابوری و ئیداری 
کۆمەڵگەی کوردستان. کۆمۆنیستەکان 
تەقدیسی بایکۆتی هەڵبژاردن ناکەن، بەڵکو 
پێیانوایە کە دەبێ لەناو ئەڵقەی بایکۆت بە 
تەنها بێینەدەرەوەو هەنگاوی دیکە بنێین. ئێمە 
جەماوەری کرێکارو بێبەش و چەوساوەی 
کوردستان، هەنگاو بەرەو بەدەستەوەگرتنی 
بڕیاری سیاسی و ئایندەی سیاسی و ئابوری 

 و کۆمەاڵیەتی خۆمان بنێێن!

بۆپێشەوە: لەجێگای پەرلەمان بەدیلی 
دەسەاڵتی جەماوەری یان خۆبەرێوەبەری 
دەهێنرێتە گۆڕ، التان وایە لە ژێر دەسەاڵتی 
میلیشیاییدا، دەتوانرێت یان رێگەدەدرێت، 
دەسەاڵتی جەماوەری پیادەی ئیرادەی خۆی 

 بکات؟ 

دەسەاڵتی میلیشایی خۆی دژ موحسین کەریم: 
بە دەسەاڵت و ئیرادەی جەماوەرە. دەسەاڵتی 
میلیشایی بێجگە لەوەی کە ئامادەیە بە چەك 
بەرپەرچی هەر هەوڵێکی جەماوەر بۆ ئازادی 
و خۆشگوزەرانی و گۆڕانکاری لە ژیان و 
گوزەران ومافەکانیان بداتەوە، لەهەمانکاتدا 
خودی خەڵکیش دابەش دەکات بۆ الیەنگران و 
ئەندامان و چەکداران و جیرەخۆرانی حزب، 
کە ژیان و گوزەران و کەسایەتیان 
بەستراوەتەوە بەو حزبانەوە، نەوەك وەکو 
هاواڵتی خاوەن کەسایەتی ئازاد و خاوەن 
ماف و ژیان بن. بۆیە سیستەمی میلیشایی 
حوکمڕانی، بنەما کۆمەاڵیەتیەکانی کۆمەڵگە 
هەڵدەوەشێنێتەوەو پەیوەندی حزبی وەالئی 
حزبی پەرەپێدەدات، کە هاوکاتە لەگەڵ 
ژیاندنەوەی دواکەتوترین و بۆگەنترین 
پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان! بۆیە هەرجۆرە 
هەوڵێکی جەماوەر بۆئەوەی ئیرادەی سیاسی 
خۆی بگرێتە دەستی خۆی روبەڕوی پیالن و 
سەرکوتکردنی ئەو هێزانە دەبێتەوە. بەاڵم، 
خاڵێکی گرنگ کە دەستی ئەو حزبانە بە 

تەواوی ئاوەاڵ ناکات بۆئەوەی ئەو کارە بکەن، 
ناڕەزایەتی و توڕەیی فراوانی خەڵکی کرێکارو 
زەحمەتکێش و ئازادیخوازو هوشیاری 
کوردستانە لەو حزبانەو کارکردی چەندین 
ساڵەی دەسەاڵتی گەندەڵ و تااڵنچی و 
نایەکسان و ستەمکارانەیان. بەبروای من، 
خەڵکی ناڕازی کوردستان، وەکو چۆن لە 
دەسەاڵتی میلیشایی ئەوان نەترسان و ڕژانە 
سەر شەقامەکان، بەهەمان شێوە، ئەگەر 
یەکگرتوو بن و خۆیان رێك بخەن و کۆتایی 
بەو پرشوباڵویە بهێنن کە هەرئێستا پێوەی 
دەناڵێنن، دەتوانن پیالنەکانی ئەو هێزانە و 

 دەسەاڵتەکەیان پووچەڵ بکەنەوە. 

هەڵبەت من مەبەستم لەوە نییە کاری 

سەرچاڵنە بکرێ، بەڵکو مەبەستم لەوەیە کە 
کاری پڕحەوسەڵەو هوشیارکردنەوەو 
قانعکردن و ئامادەکردنی جەماوەر بکرێ 
بۆئەوەی دەست بەرێ بۆئەو جۆرە لە 
خۆرێکخستن و هەنگاونان بەرەو 
بەدەستەوەگرتنی کاروباری ژیان و گوزەران 
و  ئیدارەی کۆمەڵگە لە بچوکترین مەسەلەی 
خزمەتگوزاری و ئابوریەوە تا گەورەترین 
کارو بڕیاری سیاسی. هەر ئەو  خەڵکە 
دەتوانن داوا لەو حزبانە بکەن، کە وەکو حزبی 
سیاسی بێن و لەناو کۆمەڵگەی کوردستان 
هەڵسوڕانی سیاسی خۆیان بکەن و پابەندبن 
بە پرەنسیپی و یاسای ئازادی هەڵسوڕانی 
سیاسیەوە. ئەندامانی خۆیان، وەکو هەر 
هاواڵتیەکی دیکەی کوردستان لە شوێنی کارو 
ژیان و لە فەرمانگەو دامەزراوەو گەرەکەکاندا 
بنێرنە ناو شوراو ئەنجومەکان و خۆشیان بۆ 
ئەنجومەنی نوێنەرایەتی ئەو شوراو 

 ئەنجومەنانە هەڵبژێرن.

بۆپێشەوە: تۆ دەڵێتت کە دەسەاڵتی میلیشیایی 
دژی ئیرادەو دەسەاڵتی جەماوەرییە، کە 
دروستە. لەوەها حاڵەتێکدا جەماوەری بێبەش 
لەهەر جێگایەک دەست بۆ دامەزراندنی شورا 
یان هەر ئۆرگان و ئەلگۆییەکی 
بەڕیوەبەرایەتی ببات، رووبەرووی هێزی 
سەرکوتی دەسەاڵتی میلیشیایی دەبێتەوە، و 
رێگای لێدەکەن، کەواتە چ بکرێ لەبەرامبەر 
بەو دەسەاڵتەدا؟ پیشمەرجی دامەزراندنی 

 دەسەاڵتی جەماوەری چییە؟

دەسەاڵتی جەماوەری لە موحسین کەریم:  
پرۆسەیەکی سیاسی هوشیارانەو رێکخراوی 
جەماوەردا زەمینەکانی فەراهەم و جێبەجێ 

دەبێت. وەکو لە وەاڵمی پێشوودا وتم، 
دەسەاڵتی میلیشایی ناتوانێ پێش بە هەموو 
جوڵەیەکی جەماوەر بگرێ، بەتایبەتی کە 
نەفرەتێکی زۆر لەدەسەاڵتی ئەوان هەیە، بۆیە 
دەرفەت بۆ جەماوەر هەیە کە بەشێوازی 
گونجاو و هەنگاو بەهەنگاو لەگەڵ 
گەشەسەندنی ئاستی رێکخراوەیی سیاسی و 
جەماوەریدا، بنەماکانی هێزو تواناو دەسەاڵتی 
خۆی دابمەزرێنێ. مەبەستم لەدەسەاڵت 
بەتەنها ئەوە نییە کە رۆژێك جەماوەر 
رادەپەڕن و ئەو حزبە میلیشییاییانە رادەماڵن 
و دەسەاڵتی سیاسی جەماوەری لەجێگایدا 
دادەمەزرێنن، بەڵکو مەبەستم لەوەیە کە 
پێبەپێی خۆرێکخستن و رێکخراوبوونی 
جەماوەر، کۆڵەکەکانی هێز و دەسەاڵتی 
خۆشی پتەوتر دەکات و لەبەرامبەر ئەو 
حزبانەدا دەکەوێتە هاوسەنگیەکی سیاسی 
گونجاوترەوە. بەر لەوەی شورا و ئەنجومەن 
دروست بکرێ، پێویستە هەڵسوڕاوانی  
سۆشیالیست و کۆمۆنیست و رادیکاڵی 
جەماوەری ئەڵقەو گروپەکانی خۆیان دروست 
کردبێت. لەگەڵ خەڵدا پەیوەندیان دروست 
کردبێت. باسی شورا و ئەنجومەن و 
دەسەاڵتدارێتی خەڵکیان بۆ بکەن. خەڵك قانع 
بکەن بەو بۆچون و باوەڕانە. قانعیان بکەن کە 

چ دەسەاڵتی میلیشایی و چ  بەدیلە 
سیاسیەکانیان لەناو هێزو حزبەکانی 
بۆرژوازیدا، ناتوانن ئاسۆی باشبوونی ژیان و 
گوزەران و بەدەستهێنانی مافەکان و 
ئایندەیەکی رۆشن، بخەنە بەردەم ئەو خەڵکە. 
دەبێ بە حەوسەڵەوە ئەو کارە بکەن دوور 
لەهەر کارێکی سەرچاڵنەو پەلەپروزکێی 
سیاسی. دەبێ لە دوو ئاستدا جەماوەر 
ئامادەبکرێ بۆئەوەی دەسەاڵتدارێتی خۆی 
دابمەزرێنێ. یەکەمیان لەڕووی سیاسیەوە، 
ئەویش بەوەی بەتەواوی دەست بشوات 
لەهەموو بەدیلەکانی بۆرژوازی کورد کە 

ساڵە تاقی دەکاتەوەو بیجگە لە ٧٢ماوەی 
بێمافی و خراپتربوونی بارودۆخی ژیان و 
گوزەران و تاریکتربوونی ئایندەی سیاسی 
هیچی تری لێ دەست نەکەوتوە! دووەم، دەبێ 
لەباری رێكخراوەییەوە جەماوەر خۆی 
ئامادەبکات و دەیان ئۆرگان و گروپ و 
کۆمیتەی جەماوەری لەزۆرێك لە گەڕەك و 
دامەزراوەو ناوەندەکانی کارو 
خزمەتگوزارییەکان دروست کردبێت. کە 
ئەمانە ببنە ناوکۆکەی شوراو ئەنجومەنەکانی 
خەڵك و ئۆرگانەکانی دەسەاڵتدارێتی جەماوەر 
لە داهاتوودا. هەروەها وەکو لە وەاڵمی 
پێشومدا ئاماژەم پێکردوە، داوا لە هەموو 
حزبەکان بکرێ کە وەکو حزبی سیاسی 
هەڵسوکەوت بکەن و ئەوانیش بێنە ناو 
شوراکانەوە. ئەگەر خەڵك دەنگیان پێدان، ببنە 
نوێنەری خەڵك و بەشداری بکەن لە 
دەسەاڵتدارێتی خەڵکدا کە لەسەر بنەمای 
دیموکراسی راستەوخۆ و بەشداری ئازادانەی 
هاواڵتیانی کوردستان لە بڕیاری سیاسی و 
 ئیدارەی سیاسی کوردستاندا بنیات دەنرێ!     

دیمانە لەگەڵ محسین کەریم، سەبارەت 
بە هەڵبژاردنەکان بۆ پەرلەمانی 

 کوردستان...
 بەشی دووەم و کۆتایی

باشترەکەخەڵكشەرعیەتنەداتبەتااڵنکردنیپاروویدەمی
خۆیوخێزانەکەیوسەرکوتکردنیمافوئازادییەکانی.بە
تەجروبەیعەمەلیئەمەدەرکەوتوە،نەكتەنهابانگەشەیەکی
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 لە گۆشەیەکی ترەوە
پرس و ڕای هەفتانە، گۆشەیەکی هەفتانەیە کە هاوڕی موزەفەر عەبدواڵ دەینووسێت، بۆپێشەوە هەر دوو هەفتە جارێک، باسێک یان 

بۆ دەبێت لەم هەڵوێستە ریاکاریی و ئاشکرایەی پارتی و یەکێتی بە ئاگا “لەم گۆشەیەدا چەند باسێکی باڵودەکاتەوە...
 دەخوێننەوە...؟بین

 

بۆ دەبێت لەم هەڵوێستە ڕیاکاری یە 
 !ئاشکرایەی پارتی و یەکێتی بە ئاگا بین..؟

بە دوای لە سێدارەدانی سێ هەڵسوڕاوی تری 
و  پەناهیسیاسی بەناوەکانی ڕامین حوسین 

زانیارو لوقمان مورادی و، بۆردومانی 
بارەگاکانی هەردو حزبی دیموکراتی 
کوردستانی ئیران، و کوشتن و بریندارکردنی 
دەیان کەس لەالیەن ڕژێمی سەرکوت و ئیرهاب 
و ئیعدامی ئیسالمیەوە، ئەم تاوانانە لە ئاستی 
دونیادا کەوتنە بەر ناڕەزایەتی توندی ڕای 
ئازادیخوازی و یەکسانیخوازی و بەرگریکارانی 
مافەکانی مرۆڤەوەو زۆر بە توندی ئیدانەیان 
کرد، بەاڵم ئەوەی لە نێو هەموو ئەو 

هەڵویستانەدا بووە جێگای سەرنج و پرس و 
ڕاو، تەنانەت ناڕەزایەتی بەرەی ئازادیخوازی، 
هەڵویستی ڕیاکاری و ڕیسواکاری ئاشکرای 
سەرانی دەسەاڵتی کوردایەتی هەرێم بوو، 
بەتایبەتی یەکێتی و پارتی، وەک لەزاری 
زۆریانەوە ڕاگەیەنرا. بۆیە دەبێت لەم هەڵوێستە 
ڕیاکارییە ئاشکرایەیان بە ئاگا بین. جا بۆ 
وەاڵمدانەوەو ئەو پرسیارەو ڕۆشنکردنەوەی 
زیاتری سیاسەتەکانی حزبەکانی کوردایەتی و 
دەسەاڵتە سەرکوتگەرو گەندەڵ و دژی 
جەماوەرییەکەیان وا پێویست دەکات ئاماژە بە 
هەندێک لە قسەکانیان بکەین کە وێرای ئەوەی 
بۆتە جێگای ئیدانەی توندی خەڵکی ئازادیخواز 
هاوشانی ئیدانەکردنی تاوانەکانی ڕژێمی 
ئیسالمی ئێران هاوکات دەبێت بە ئاگابین 
لەوەی سیاسەت و کردەو هەڵویستی زۆر 
کارەساتبارتر بگرنەبەر بە تایبەتی بەرامبەر 
حزبە چەکدارە ئۆپۆزیسیونەکانی کوردستانی 

عێراق لەچەند دەدەیە لە کوردستانی عیراقن 
لە سایەی دەسەالتی قەومی و خێڵەکی و 
ئیسالمی و تافەی میلیشایی هەولێرو بەغدا  
لەو قسەو هەڵویستە بەکردەوانەی کە لەم 
کاتەدا بەدی دەکران لەوانە قسەکانی نوێنەری 
حکومەتەکەیان لە تاران بە ئاشکرا وتی 
کۆماری ئیسالمی هەقی خۆیەتی بەرگری لە 
خۆی بکات لەهەر کات و شوێنێک 
بەرژوەندنییەکانی بکەویتە مەترسییەوە. لەم 
بارەیەوە بە ئاشکرا الیەنگری بۆردومانەکانی 
کرد. هەروەها سەرۆک و جێگیر سەرۆک و 
تەنانەت زۆریک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی 
سەرانی هەردوو بنەماڵەی تاڵەبانی و بارزانی 

بە گشتی و بە ئاشکرا لە لێداوانەکانیاندا 
بەرگرییان لە تاوانەکانی ڕژێمی سەرکوت و 
ئیرهاب و ئیعدام دەکرد و مافیان دەدا بەو 
رژێمە دڕەندەیە بۆ بەرگری لە خۆی. تەنانەت 
ئەم هەڵویستە ڕیاکارییە ئاشکرایە تا ئەو ڕادەیە 
ڕۆیشت کە برازاکانی تاڵەبانی بە ئاشکرا بڵێن 
حزبە چەکدارەکانی کوردستانی ئێران دەبێت 
چەک دانین و بگەڕێنەوە ژێر سایەی کۆماری 
ئیسالمی ئێران و، بە گفتوگۆ و قسەی خۆش، 
لەگەڵ کۆماری ئیسالمی ڕێککەون. ئایا ئیتر 
هەڵویست لەوە ڕیسواتر دەبێت! لە جیاتی 
بەرگری لە حزبە هاوچین و چارەنووسەکانی 
کوردایەتیان بکەن بە ئاشکرا بەرگری لە ڕژێمی 
ئیسالمی دەکەن. ئەم هەڵوێستە ڕیاکارییە 
ئاشکرایە ئەوە دەگەیەنێت کە ئەگەری ئەوە 
زۆرە هەر ڕۆژو هەر کاتێک پێویست کات 
بۆیان هاوکاری رژیمی ئیسالمی بن لەگەڵ 
تاقمە چەتەکانی حەشدو ئەوانی تری سەر بە 

ڕژێمی ئیسالمی هەموو حزبە چەکدارەکانی 
کوردستانی ئێران رادەستی ئێران بکەنەوە، 

یاخود گوشارەکانیان زیاد بکەن بۆ ناچارکردنی 
شوێنەکانیان و چۆڵکردنی ژیر سایەی بەناو 
دیموکراسیان!!.... بە شێوەیەک هەمان تاقی 
کردنەوەی موجاهیدینی خەڵق لە بەغدا 
دوبارەکەنەوە. هەڵوێستێکی تری بە کردەوەی 
سەرانی دەسەاڵت کە پێویستە ئاماژەی پێ 
بدەین کە ئەوپەڕی ڕیاکاری و ڕیسوایی بوو 
دیداری سەرۆک و جێگرو شاندە یاوەرەکەیان 
بوو لەگەڵ روحانی سەرانی تری ڕژێمی 
ئیسالمی لەو شەو و ڕۆژەی کە هەر سێ 
هەڵسوڕاوەکەیان لە سێدارەدا. بە مانایەک 
گۆشت و خوێنی ئەو سێ هەڵسوراوە سیاسییە 
لە سێداردراوەیان کردە خوانێکی میوانداری ئەو 
دیدارە. ئەم شێوازی دیدارە دەبێت هەموو 
الیەک زۆر بە ئاگایی و جدی وەریگرێت. 
سەرانی کوردایەتی ئەگەر یەک گەردیلە خاوەنی 
هەڵوێستی دۆستانە بونایە لەگەڵ خەبات و 
ناڕەزایەتی خەڵکی کوردستانی ئێران و، 

کوردایەتی تەنها ئیدعایەکی پوچەڵ و 
بێناوەڕۆک نەبوایە دەبوو نەک هەر لەو 
کاتانەدا، بەڵکو بەتەواوی پەیوەندییەکانیان 
هەڵپەساردایە تا النی کەم ئەو رژێمە وازی 
دەهێنا لە سزای ئاشکرای لە سێدارەدانی ئەو 
چاالکوانە سیاسیانەی کە بەشیوەیەکی فراوان 
لە ئاستی دنیادا، داویان دەکرد سزای لە 
سیدارەدانیان هەڵبوەشینەوە...، بەاڵم دیارە بۆ 
سەرانی دەسەاڵتی کوردایەتی سیاسەت و 
هەڵویستی ئازادیخوازانەو بەرگریکارانە لە ماف 
و ئازادییەکانی مرۆڤ هیچ گرینگی و بەهایەکی 
نییە، شتێک کە گرینگی و بەهای هەبێت 
پاراستنی بەرژەوەندییەکانی خۆیانە لە 
دەسەاڵتی سیاسی و کەڵەکەی سەرمایەو پارەو 
پول و سەروەت و سامانی کوردستان بە دزی 
گەندەڵی. بۆیە پێویستە ئەم هەڵویستە 
ڕیاکارانەو ڕیسواکارانەیە وێرای 
سەرکۆنەکردنی لەالیەن بەرەی ئازادیخوازییەوە 
هاوکات هەموو الیەک بە تایبەتی الیەنە 
چەکدارەکانی کوردستانی ئیران بە جدی و 
ئاگایییەوە لێی بڕوانن و ئەگەری ئەوە بە دوور 
نەگرن وەک وتمان کە بە زۆر هەوڵ بدەن لە 
چەک دایان بماڵن یان دەستەمۆی زۆر و 
ملهوری خۆیانیان بکەن...، تەنانەت بە شێوەیەک 
لە شێوەکان ڕادەستی ڕژیمی ئیسالمیان 
بکەنەوە. ئەم هێزە دەسەاڵتدارە ئیسالمی و 
تایەفی و قەومی و خێڵەکیانە لە ئێران و عێراق 
و کوردستان لەم ملمالنێ ناوچەیی و جیهانی 
یە ئامادەن لە پێناوی مانەوەیان گەورەترین 
تاوانی دژی مرۆیی بە ئاشکرا ئەنجام بدەن. ئەم 
هەڵوێستە ریاکاری و ڕیسوایی یە ئاشکرایەیان 
ئەوەمان پێ دەڵیت و کەنەک دەبێت هەموو 
الیەک بە ئاگابین، بەڵکو پێویستە ئەم سیاسەتی 
خۆبەستنەوەو نۆکەرایەتیەی حزبە 
دەسەاڵتدارەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی، 
ریسوابکرێت و رێگە نەدرێت لە پێناو بەندو 
بەست و بەرژەوەندیە حزبیەکانیان، ئیرادەی 
سیاسی ئۆپۆزیسێۆنی واڵتانی ناوچەکە و 
هاوکات ئیرادەی سیاسی خەڵکی کوردستان، 

 پایماڵ بکەن... 

زۆریک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی سەرانی هەردوو بنەماڵەی 
تاڵەبانی و بارزانی بە گشتی و بە ئاشکرا لە لێداوانەکانیاندا 

بەرگرییان لە تاوانەکانی ڕژێمی سەرکوت و ئیرهاب و ئیعدام دەکرد 
 و مافیان دەدا بەو رژێمە دڕەندەیە بۆ بەرگری لە خۆی...
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ڕێژەی بێکاری گەنجان بەرەو هەڵکشان 
 دەڕوات لە واڵتی خوارووی ئەفەریقادا!

ــایــمــز الیــ  بــاڵوی  ــێــک کە ت ــێــی هەواڵ بە پ
کردۆتەوە دەربارەی ڕێژەی بێکاری گەنجان لە 
خوارووی ئەفریقادا دەڵێتا کە بـێـکـاری خەڵـک 

 لەو واڵتەدا ڕووی لە زیادبووندایە.
دەبێت ئەوەشـمـان لەبـیـر نەچـێـت کە ڕێـژەی 
بێکاری زۆرێک لەواڵتانی گرتـۆتەوە و ئەوەش 
بە ڕای ئابووریناسان ئەزمەیەکە کە سیستەمی 
ســەرمــایەداری جــیــهــانــی خــوڵــقــانــدوویەتــی و 

 دەربازبوونیش تێیدا ئاسان نییە.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئابـووری نـاسـان پـێـیـان 
وایە کە واڵتی خـوارووی ئەفـریـقـا یەکـێـکە لە 
چەند واڵتێکی کەم کە ژمارەی گەنـجـانـی تـێـدا 

 زۆر بێکارە.
ئابـووری نـاسـێـک بە نـاوی مـایـک شـوسـلەر 
دەڵێت: ڕێژەی بێکـاری گەنـجـان لە خـوارووی 
ئەفریقـادا شـەش جـار زیـاتـرە بە بەراورد بە 
ستانداردی جـیـهـانـی بـێـکـاری لەواڵتـانـدا. ئەو 
دەڵێت دوور مەڕۆن بـۆ شـوێـنـانـی تـر بەڵـکـو 
ئەوەتە لێرەیە گەورەترین ئەزمەی بـێـکـاری لە 

 ناو گەنجان و خەڵکیدا. 
بە پێی داتایەک کە مایک پیشانی دەدات دەڵـێـت 

دا ڕێـژەی  ٧٧١٠بـۆ  ٧٧٧١لە نێوانی سااڵنـی 
مـلـیـۆنەوە بەرز  ٣بێکاری لە نێو گەنجانـدا لە 

 ملیۆن.  ٩بۆتەوە بۆ 
ــکــی گەورەی ئەو واڵتە  ــێ ئەمەش بە قەیــران
دادەنرێت. بە پێی ئەم داتـایە ڕێـژەی بـێـکـاری 

ــــۆی داوە لە  ــــێــــی ٧٧خ ٪. ئەمەش بەپ
لێکۆڵەرەوەکان بوتە هۆی نا یەکسانییەکی زۆر 
لە خوارووی ئەفریقادا و هەروەها برسیەتـی و 

 نەداریشی بەرزکردۆتەوە.
هەر بەپێی ئەو داتایە کە ئابووری نـاس مـایـک 
نــیــشــانــی داوە دەڵــێــت کە واڵتــی خــوارووی 

بە یەکەمـیـن واڵتـی  ٧٧١٢ئەفریقـا بـۆ سـاڵـی 
بێکاری دانراوە لە جیهاندا. داتاکە نیشانـی داوە 

مـلـیـۆن کەس  ٣.١زیاتر لە  ٧٧١٢کە بۆ ساڵی 
 بە دوای کاردا گەڕاوە و دەستی نەکەوتووە.

تەنانەت ئێستا هەندێک لە شارەزایـانـی قەیـرانە 
ئابووریەکان پێیان وایە کە ڕێژەی بـێـکـاری لە 
واڵتی خوارووی ئەفریقا بەرزترە لەو ڕێـژەیەی 
کە ئەمەریـــکـــا هەیـــبـــوو لە کـــاتـــی قەیـــرانە 

 ٪ .٧٢گەورەکەیاندا کە خۆیدابوو لە 
کرێکارانی کامپی کۆچبەرانی لێسبۆس 
 لە یۆنان بڕیاری مانگرتن دەدەن!

بە پێی هەواڵێک کە لە وێبـسـایـیـتـی دیـجـیـتەڵ  
بـاڵوکـراوەتەوە،  ٧٧١٠-٩-٢جێڕنەڵدا لە ڕۆژی 

کرێکارانی کامپێکی کۆچبەران بە نـاوی مـۆریـا 
لە جەزیرەی لێسبۆس لە یۆنان بڕیـاریـان داوە 

 دەست بدەنە مانگرتن.
هــۆکــاری ئەوەی کە ئەو کــرێــکــارانە بــڕیــاری 
مـانــگـرتــن دەدەن ئەوەیە کە کــۆچــبەرێـکــی لە 
ڕادەبەدەر خـزێـنـراونەتە نـاو ئەو کـامـپەوە، و 
ئەوەش هەم بارگرانییەکـی یەکـجـار زۆری بـۆ 
ئەو کرێـکـارانە دروسـت کـردووە، و هەمـیـش 
کــامــپەکە ئەو ژمــارە زۆرەیە هەڵــنــاگــرێــت و 
جــێــگەی نــابــێــتەوە. تەنــانەت لەو ڕۆژانەدا 
حکومەتیش هاتۆتە سەرخەت و دانـیـان بەوەدا 
ناوە کە ئەم ژمـارە زۆرە لە کـۆچـبەران لەو 
کامپەدا بەڕێوەبردنی بـۆتە کـارێـکـی نـزیـک لە 

 مەحاڵ.
هەر بۆ نموونە کاتێک کە دیمیتریس ڤیـتـسـاس، 
وەزیــری کــاروبــاری کــۆچــبەرانــی یــۆنــان، 
سەردانی ئەوکامپەی کـرد لەو ڕۆژانەدا، دانـی 
ــا کە ئەو کــامــپە ئەو ژمــارە زۆرە  بەوەدان
لەکۆچبەر هەڵناگرێت و وەک کـارێـکـی نـیـمـچە 
 مەحاڵ وایە کە ئەو کرێکارانە بەڕێوەی دەبەن.
کامپی کۆچبەرانی مۆریا لە جزیرەی لێـسـبـۆس 

پەنـابەری تـێـکـراوەو  ٠٦٧٧لە یۆنان نـزیـکەی 
ئەوەی کە دەسـەاڵتـدارانـیـش دانـیـان پـێـدانـاوە 

 ٦١٧٧ئەوەیە کە ئەو کــامــپە تەنــهــا جــێــگەی 
پەنابەر دەبێتەوە. بۆیە ئەوەش قەرەبـاڵـەـیەکـی 
لە ڕادەبەدەری دروستکردووە و کرێکـارەکـانـی 
بەڕێوەبردنی ئەوکامپەی هێنـاوەتە زاڵە و هەر 
 بۆیەش کرێکارەکان بڕیاری مانگرتنیان داوە.

لە وتەیەکــدا تــیــمــی قســەکەری ئەوکــرێــکــارانە 
داوای ئەوەیــان لە دەســەاڵتــداران کــرد کە 
ژمــارەی پــۆلــیــس زیــاتــر بــکەن بــۆ کــامــپەکە. 
ئەوەش بــۆئەوەیە کە هەم ســتــافــی کــامــپەکە 
باشتر بپارێزن و هەمیش بـاشـتـر دەتـوانـن کە 

 ئاسایشی ناوکامپەکە ڕابگرن. 
تەواوی ئەوانەی کە شــارەزای ژیــانــی ئەو 
کۆچبەرانەن لەو کامـپـانەدا هەمـوویـان لەسـەر 
ئەوە کــۆکــن کەئەو کــۆچــبەرانە لە ژیــانــێــکــی 

 یەکجار ناخۆشدان .
وە بـۆتە  ٧٧١٢جێگەی باسە کە یۆنان لە ساڵی 

دەروازەی گەیاندنی کۆچبەران بە واڵتانی تـری 
ئەوروپایی. زۆرێک لە شـایەتـحـاڵ و تەنـانەت 
ئەو کــاربەدەســت و ڕۆژنــامەنــووســانەش کە 
ســەردانــی ئەو کــامــپەیــان کــردووە بــاس لە 
نـــاخـــۆشـــی ژیـــانـــی ئەوکـــۆچـــبەرانە دەکەن. 
نەخۆشی و برسیەتی و نا ئەمنـی بـاڵوبـۆتەوە، 
تەنانەت هەندێک لەو کۆچبەرانە هەندێک جاران 

 پەنا بۆ خۆکوشتنیش دەبەن. 
وەک باس دەکرێت ڕۆژانە نزیکەی پێنـج هەزار 
کۆچبەرێک ڕوودەکەنە ئەو کـامـپـانە. زوربەی 
ئەو کۆچبەرانەش هی ئەو واڵتـانەن کە شـەڕو 
ـــێ  ـــی ل ـــان ـــی ـــانە واڵت ـــگـــی کـــۆنەپەرســـت جەن
وێرانکردوون و نـاچـار بە ژیـانـی کـۆچـبەری 
کـردوون. بـۆ نـمـوونە واڵتـانـی وەک سـوریــا، 

 عێڕاق، یەمەن، ئەفەانستان ...هتد..
کرێکارەکان دەڵێن هەرچەندە ڕۆژانەش خەڵکـی 
ناو ئەو کـامـپـانە دەڕۆن بەرەو واڵتـانـی تـری 
ئەوروپایی، بەاڵم لە الیەکی ترەوە ژمـارەیەکـی 
زۆرتر لە کـۆچـبەر دێـنە نـاویەوە. هەرچەنـدە 
ئەوروپا و تورکیا کاریان لەسەر ئەوە کـردووە 
کە ئیتر تورکیا ڕێگە نەدات هیچیتر کۆچـبەر لە 
تورکـیـاوە بە نـایـاسـایـی ڕووبـکەنە یـۆنـان و 
واڵتانی تری ئەوروپایی،  بەاڵم هـێـشـتـا وەک 
پــێــویســت ئەو پەیــمــانەی نــێــوانــیــان بــاش بە 

 کرداری جێبەجێ ناکرێت.
ی ئایاری ئەمساڵەوە تا کـۆتـایـی ١بۆنموونە لە 

 ٤مانگی هەشتـی ئەمسـاڵ کە دەکـاتە مـاوەی 
کـۆچـبەر دابەشـکـراون،  ٦٩٢٧مانگێک نزیکەی 

کـۆچـبەریـتـر  ٢٤٢٧بەاڵم لەبەرامبەردا نزیکەی 
ــپەکەوە. ئەوەش ئەوە  ــام ــاو ک ــراونەتە ن ــن ــێ ه
دەگەێــنــێــت کە ئەو کــامــپــانە هەمــیــشــە هەروا 

 قەرەباڵەغ دەبن.
ناڕەزایەتی کرێکارانی ئێرانی لەبەرامبەر 
زەوتکردنی زەوی کارگەکەیان لە الیەن 

 پاسدارانەوە.
 

کرێکارانی کارگەی بەرهەمە شـیـرەمەنـیەکـانـی
ــاران، نــاڕەزایەتــیــان رێــکــخــســت  )بــکــاە  لە ت
لەبەرامــبەر زەوتــکــردنــی زەوی کــارگەکەیــان 

لەالیەن دەزگــای پــاســدارانەوە بەشــێــوەیەکــی 
نایاسایی. بەپێی راپۆرتێـکـی ئـاژانسـی هەواڵـی 
کــرێــکــاری ئــێــرانــی بەنــاوی)ئەلــیــنــا ، دەزگــای 
هێزەکانی پاسداران داوای دەستبەسـەراگـرتـنـی 
ــان  ــیەک ــی ــرەمەن ــی شــی ــاه ــارگەی بەک زەوی ک
کـــــردووە. ڕووبەری زەویەکە نـــــزیـــــکەی 

هەزار مەتر دووجایە. ئـاژانسـە هەواڵـیەکە ١٢٧
ئـــامـــاژەی بەوەدا کە کـــرێـــکـــاران تـــوانـــای 
ــیە،  ــی ــان ن ــارچە زەویەی ــدەنەوەی ئەو پ گەڕان
هەرچەندە الیەنی دادوەری بڕیاری چۆڵـکـردنـی 
ئەو زەویەیان دەرکردوە لەوانەی کە دەسـتـیـان 

 بەسەردا گرتووە.
سەرەرای ئەوەی ئەو ئاژانسە بەناوی سـوپـای 
پــــاســــدارانەوە گــــوتەی نەداوە، بەاڵم ئەو 
ـــان  ـــان بەرزی ـــارەک ـــک ـــرێ ـــانەی کە ک ـــت ـــی الف
کردوونەتەوە ئاماژە بەوە دەدەن، کە دەزگـای 
ســـوپـــای پـــاســـداران بەرپـــرســـی یەکەمە لە 
دەستبەسەراگـرتـنـی ئەو کـارگەیە. نـاوەڕۆکـی 
یەکــێــک لە الفــیــتەکــان هــاتــووە و ئــاراســتەی 
سەرۆکـی پـاسـداران کـراوە و دەڵـێ "لەکـاتـی 

جــێــبەجــێــنەکــردنــی ئەو حــوکــمەی دەرکــراوە 
لەالیەن دادوەرە بەڕیــزەکـــانەوە، ئـــێــوە بەم 
ــر  ــا دەخەنە ژێ ــان ســەربەخــۆیــی دادگ کــارەت

 پرسیار".
بەپێی دەزگاکانی دیـکەی ڕاگەیـانـدنـی ئـێـرانـی 
بێت، ئەوە یەکەم ناڕەزایەتی نییە کە کرێکارانـی 
کارگەی بکاە پێی هەڵدەستن، و سەرەڕای ئەوە 
ــپــێــشــخەریەکــیــان  دەســەاڵتــداران هــیــچ دەســت
نەکردوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە تا ئێستـا. 
پرسی دەستبەسەراگرتن بەسەر زەوی و زارو 
کارگەکانی دەوڵەت لەالیەن دەزگا حکـومـیەکـان 
و بەتایبەت سوپای پـاسـداران، یەکـێـکە لە لەو 
پرسە زۆر باڵوانەی کە لە دادگـاکـانـی ئـێـرانـدا 

 هەن.
مانگرتنی کرێکارانی هێڵی شەمەندەفەر، 
دەبێتە هۆی ئیفلیجکردنی هاتوچۆی 

 شەمەندەفەر لە تونس.

بەرپرسێکی تونسـی ٣٢٩٢٧٧١٠شەممە  ٢ڕۆژی 
ئـاشــکــرای کــردا کە هــاتــوچــۆی شــەمەنــدەفەر 
لەســــەرتــــاســــەری واڵت بەتەواوی لەکــــار 
کەوتووە. ئەوەش بەهـۆی مـانـگـرتـنـی گشـتـی 
کرێکارانی هێڵی ئـاسـنـی. الـعـربـی الـیەعـقـوبـی، 
نووسەری گشتی کۆمکاری گشتی هێڵی ئاسنی 
ــونســی ــاری ت ــی ک ــی گشــت ــت ــێ ســەر بە یەک
)گەورەتــریــن ڕێــکــخــراوی کــرێــکــاریە  گــوتــی" 

سـەعـاتەمـان  ٧٤ئەمڕۆ مانـگـرتـنـێـکـی گشـتـی 
ڕاگەیاند لە کۆمپـانـیـای هـێـڵـی شـەمەنـدەفەری 
تونسی)حکومی ، بۆ داکۆکیکردن لە دەزگاکە و 
ـــی تەرازووی  ـــرتـــن ـــی دان و ڕاگ بەردەوام

 داراییەکەی".
ئەوەشی زیاد کرد کە" مانگرتن ئامانجیەتـی کە 
حکومەت ناچارکات بۆ داکۆکیکردن لە دەزگـای 
نیشتمانی هێڵی ئاسنی شـەمەنـدەفەر. هەروەهـا 

ـــی  ـــڵ ـــی هـــێ ـــن ـــاوچەی  ١٦بەگەرخســـت کە ن
بەرهەمهێنانی فۆسفات لە پارێـزگـای قەفسـە و 
شاری سەفاقس بەیەکەوە دەبەسـتـێـتەوە، ئەو 
شارە بەندەرە و لەوێوە فۆسفات هەناردەکرێت 

 و کارگەی لێیە".
ەوە لەکـارکەوتـووە  ٧٧١٧لە سـاڵـی  ١٦هێڵی 

بەهۆی ناڕەزایەتـی البەالی هەنـدێـک گەنـج لە 
ناوچەکـانـی مـکـنـاسـی و مەنـزل بـۆ زیـان لە 
پارێزگای سیدی بوزید)ناوەڕاستی واڵت" بەبـێ 
دەخالەتـکـردنـی حـکـومەت"، بەپـێـی قسـەکەری 
، ١٦بەرپرسە تونسیەکە" لەکارخسـتـنـی هـێـڵـی 

مـلـیـۆن دیـنـار)  ٧٤١بووەتە هۆی زەرەرکردنی 
ملیۆن دۆالر  لە الیەن کۆمپانیای هـێـلـی  ١٧٧.٣

ئاسن. وەزارەتی گـواسـتـنەوە لەالیەن خـۆیەوە 
جەخــتــی لەوەکــردەوە )بەیەک نەگەیشــتــنــی 
دانووسانەکـان لەگەڵ نەقـابەکـان، بـووە هـۆی 
مــانــگــرتــن و داوای لــێــبــووردن کــردن لە 
گەشـــتـــیـــاران کە هـــێـــڵـــی شـــەمەنـــدەفەر 

 بەکاردەهێنن ...
 

هەواڵی نارەزایەتییە کریکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنی شوان عەزیز و ئاراس رەشید

١٣بۆ الپهرە   
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  كێك له تاى يه ره توانێ سه كان ده نگى تيروريسته جه
رخ بێت.  كانى ميژووى هاوچه مه رده خويناويترين سه

م  اڵم ئه . به سوار بووه  ناسه ها ئينسان هه رئێستاش مليونه هه
نى  دوو اليه  نها به ته  كه پانه . گوڕه تمى نييه حه  ئاسۆيه
م، دێوێكى  . هێزيكى سێيه وه سك نابيته رته به  كه كيشه كيشمه

ر  گه بگورێت. ئه  كه وزاعه توانى ئه ده  كه  ئارادايه  نووستوو، له
تاى  ره توانى سه ده  مه رده م سه ستيت، ئه و هه خه له  م دێوه ئه
و  ديهينانى ئه كى ئيجابي و وه ستپيكردنى گورانكارييه ده

كانى كوتايى  يه ده  تى له مروڤايه  جيهاندا كه  بێت له  ئامانجانه
نەیى،  رو خامه مدا لـێى بێئوميد ببوو. بوش و بله ى بيسته ده سه
راستى  به  نازانن كه  وه مريكاو ناتۆ و ئيسالمى سياسى، ئه ئه
  يه تێكى شارستانى، جيهانيكى شارستانى، وجودى هه رييه شه به
نگى  ر جه رامبه به ريت و له و راپه خه دا له م نێوه له  نگه ره  كه

موو  م هه ربارى ئه خوى بكات. سه رگرى له كاندا به تيرۆريسته
،  ڵكدا دايان ناوه ى خه ر ئێمه رامبه به له  ك كه ترسييه و مه تاريكييه
تى  رييه ربه ى به ده توانى سه م ده كه ى بيست و يه ده سه

 .نووسسازن ، ڕوژانێكى چاره م ڕوژانه بيت. ئه كاپيتاليستى نه
ى جيهان  قينه وى راسته عنه ميدياكان ڕوخسارى ئايدۆلوژی و مه

ڵێن، بۆچوونى زاڵ، بۆچوونى  ن. بۆچوونى خويان ده نيشان ناده
ڵكيان دێت. ميليتاريزم،  كه  به  اڵتدار. بۆچوونێك كه سه چينى ده

ناتيزمى دينی و  رستى، فه په وه ته تيروريزم، راسيزم، نه
  له  مانه اڵم ئه كاندان، به واڵه ى هه وه ڕيزى پێشه رستى، له سودپه

كى  يه دا جێگه مى ئێمه رده ڵكى سه ى خه ينى زوربه قواڵيى زه
دات  ى جيهان، نيشانى ده يركردنيكى ساده . سه ميان نييه حكه مه
ت و ميدياكان  وڵه ده  ڵكى جيهان له رى فراوانى خه ماوه جه  كه
كسانيخوازترن،  پترن، ئينساندوستترن، ئاشتيخوازترن، يه چه

م  رى ئه ردوو به هه ڵكى له ئازادترن، ئازاديخوازترن. خه
  كه  نييه  وه كيان له زوويه دا، هيچ ئاره نگينه نه  كيشه كيشمه
ى  سته ن. ده ر خوياندا سوار بكه سه رانى بورژوازى به سه
  وى كه كه رئه جى بۆى ده ستبه مريكا ده واى ملهوڕى ئه رمانره فه

كان،  تيروريستييه  زنترين تاوانه مه  كيك له ربارى يه سه
وتنى  لێدان كه ى له حزه له به  حزه ربارى نمايشى زيندو و له سه

  ك كه م و ڕق وبێزارييه ربارى ماته زاران ئينسان، سه دڵى هه
فروشتبێ  ك نه ندييه وه رژه به  ويژدانى به  سيك كه ركه هه
م  ر ئه ، هه ربه ڵگەى غه م كومه ر ئه گريت، هێشتاش هه داده
  ى كه وانه ر ئه ، هه موو ڕۆژێك مێشكى شۆردراوه هه  ى كه ڵكه خه
  تيكردنى بێگانه ڕاسيزم و دژايه  به  تا ئێواره  وه يانييه به له
ت و  داله درێن، خوازيارى خۆ بواردن، ئينساف، عه رس" ده "ده

چ   راست كه اڵتى ناوه ڵكى خۆرهه بن. خه قالنى ده ى ئه وه كاردانه
كان و  مييه كان و خاته نەيه رى خامه سه لله ڵى نيو كه په دنياى چه له
كانى  وردو درشته  كان و شيخه ره د عومه مه ال محه مه

كانى سى ئين  ستۆديۆ ديلوكسه  ى ئيسالميداو، چ له وه بزووتنه
ندامانى  سبى موسڵمان و ئه عه تى موته ئينو بى بى سيدا ئوممه

ڵكى  شانى خه كرێن، شانبه تى ئيسالمى" وێنا ده "شارستانيه
رككردنى  برن. ده رده تى ده زايه بن و ناره مبار ده مريكا ماته ئه
ئيسالمى   راست له اڵتى ناوه ڵكى خورهه ى خه زوربه  ى كه وه ئه

شێكى زور فراوانى  به  ى كه وه رككردنى ئه سياسى بێزارن، ده
كانى  ستى ملهورييه ده مريكا له ربی و ئه وروپاى غه ڵكى ئه خه
ڵكى  پاڵ خه نگ هاتوون و خويان له ته تى ئيسرائيل وه وڵه ده
ى  زوربه  ى كه وه رككردنى ئه ، ده وه بيننه ستيندا ده له حرومى فه مه
ر عێراقن  ماروى ئابوورى سه خوازيارى البردنى گه  ڵكه م خه ئه

رگ  جه  جێگاى دايك و باوكه  نه توانن خويان بخه و ده
رگ  شى مه كانيان بۆ باوه رمانى مناڵه بێده  كانى عێراق كه سوتاوه

ڵكى  ى خه فراوانه  ره ماوه م جه ئه  ى كه وه رككردنى ئه بات، ده ده
دا،  ڕى بۆش و بن الدنه م شه ويژدانى جيهان له ف و به ره شه به
ڵ هيچياندا  گه مرۆ، له ى ئه ديمی و دوژمنه قه  م دوو دوسته ئه

ژێر  له  شارستانييه  ته رييه شه م به نين، هۆشێكى زۆرى ناوێت. ئه
رب و  غه  و مێشك داشورين و توقاندندا له نده ى پروپاگه الوه كه
  ببينرێت كه  وه ڕۆشنى ئه كرێ به اڵم ده نگ كراون، به رق بێده شه
.  زنه هێزێكى مه  مه . ئه كردووه ى قبووڵ نه بازييانه كه ڵه م ته ئه
  بێ بێته تدا ده رييه شه ى به پيناوى ئاينده يدان. له مه  توانێ بێته ده
 .يدان مه
  م هيزه يدانى ئه مه  . هێنانه دايه لێره  كه موو دژوارى كاره هه
ديارى   كه ره كانى شه بهه كاندا جه نگى تيروريسته جه  . له زنه مه

كان  و هيزه رچاوه ، سه وه ته كان ليك جياكراوه ، ريزه كراوه
ری و سياسی  سكه كى عه يه وه روبوونه روبه  مه كراون، ئه ئاماده

الم  كان، به موو ناروشنييه ربارى هه ، سه و دبلوماسى فراوانه
ردوو  رانى هه بو سه  نگه م جه ى فيكری و سياسى ئه چوارچيوه
و  ى ئه بهه جه  دا، له ى ئيمه بهه جه  الم له . به روشنه  ئوردوگاكه

دا  م سيناريو سامناكه ر ئه رامبه به بى له ده  دا كه ته رييه شه به
 . موو شتيك ناروشنه ، هه وه ستيته بوه

نگى  ر جه رامبه به ت له مه ريزى مقاوه  كه  دا نييه وه گومان له
والتانى جوراوجوردا   له  ئيستاوه ر له كاندا هه تيروريسته
  ى كه يه ندازه و ئه ر به الم هه ڵسوران. به هه  وتوته و كه پێكهاتووه
تيوری و ستراتيجيكى   مريكا پيويستيان به كان و ئه ئيسالميسته
  وه م بزووتنه ، ئه يه ش و كارا هه كى هاوبه يه وه ليكدانه  روشن، به

  ڵه كى فيكری و سياسی و كومه ئااليه  ش پيويستى به لكييه خه
  سياسييه  وه . بزووتنه يه بادئيكى ستراتيجيى كارا هه مه

ن  ده ول ده دا هه ئاينده  پدا، له نيو بالى چه ت له تايبه كان، به جياوازه
  وه سته ده ى به كه تييه رايه ن و رابه بكه  ئاراسته  ته مه م مقاوه ئه  كه

م  ر خودى ئه سه تێك به چ خه  كه  دايه ليره  كه بگرن. پرسياره
 . دا زاڵه پ"ه "چه

ردا،  مسه ردوو جه كانى هه پال داڵه له  شى پيشوودا وتمان كه به  له
كانى ئيسالم، دوو  مريكاو فاشيسته كانى ئه ميليتاريسته  واته

  تر"يش بو ديفائ له مانه ره ترو "موحته ى ئالوزترو پوخته وه ليكدانه
هاوشانى   . له ئارادايه له  كيشه م كيشمه ردووالى ئه هه

نگى  ى جه فورموله  ن كه سانيك هه مريكادا كه ميليتاريزمى ئه
هاوشانى   ن. له ده دژى تيروريزم جار ئه شارستانيتى له

  ن كه سانيك هه ى ئيسالميشدا، كه وه كانى بزووتنه ئينسانكوژه
دينی و  -ئيمپرياليزم"ى ميللي-"دژي  تيروريزمى ئيسالمى به

كيك  ن. هيچ يه كه فتادا پاساو ده ى حه يه مى باوى ده جيهان سييه
لكيدا نفوزيكى  تى خه مه ى مقاوه وه بزووتنه له  وانه م ليكدانه له

ربو  غه  ر له نته كانى راستى سه جدى نابيت. حيزب و گروپه
كانى  يه روشنفكريى ده -قليديى خويندكاريی پى ته ى چه پاشماوه
م  كى ئه ره رى سه مشته  بنه رقدا ده رب و شه غه  پيشوو له
  ى كه وه ن. ئه ردوو اليه نگى هه ى ئيعالمى جه تره ژيرانه  فورموله

ى  ى ئاينده وه توانى بزووتنه ئاستى تيوری و سياسيدا ده له
لويستى  راى من هه ريت، به الريدا به وى جيهان به لكى پيشره خه

م  بو پاراستنى ئه  سى ليبرالييه به وڵى عه پاسفيستی و هه
ر  مريكا بۆ سه هيرشى ئه  رگرتن به نها به )ته  يه هه  ى كه زعه وه
بو دۆخى پيشوو   كه رجه لومه ى هه وه يان گيرانه فەانستان  وه ئه

 .ر  ى سپتامبه١١)پيش 
ى  ى بێ پێشنه كى شێتانه يه وه ر كرده ى سێبتەمبه١١روداوى 

رچۆن  بوو. هه لگە نه روونى كومه ده  سانيكى دابراو له كه
دات وا  روو ئه  م زووانه به  مريكاش كه ريى ئه سكه ى عه وه كرده
بوو،  نگيدا نه هاوسه  ر له ى سێبتەمبه١١  رله بوو. جيهان به نه
دا بوو.  وه رانه وپاشگه وتيكى گورانكاريى پاشه ره  لكو له به

تی و سياسى گرنگ  اليه ليك گرفتى ئابووری  و كومه كومه
جيهانيان   ن كه م گرفتانه . ئه يه هه  وه م رووداوانه م ئه پشتى ئه له
.  وه ربگرنه الم وه بێ وه ده  م گرفتانه . ئه دا بردووه يه م ئاراسته به
م  المى ئيسالمى سياسى به وه له  كه يه ر گۆشه ى سپتامبه١١
ركارى تاليبان، ويرانكردنى  سه  رچۆن هينانه . هه رجه لومه هه
ستين،  له لكى فه لكى عيراق، تاساندنى خه غداد، برسيكردنى خه به

دژى  ن له نگى دريژخايه لگرادو ئێستايش "جه بومبارانى به
مريكاو  ئه  له  رمايه رانى سه المى سه وه  له  كه يه تيروريزم" گوشه

ر  رامبه به لكى له ى خه وه . بزووتنه كيشانه م كيشمه وروپا به ئه
ر بۆ  كه شه كى بانگه يه وه هادا ناتوانى بزووتنه رجيكى وه لومه هه

" بيت. ئارامی و  يه غه ده فەانستان قه ر ئه ئارامی و "هيرش بوسه
نها  ته ، نه لى نييه مه نها عه ته دوخى ئيستا نه  پاريزگاریكردن له

كارا.   و نه ئازاديخوازانه ، نه يه عاديالنه  لكو نه ، به يالپالوييه خه
نگى  ر جه رامبه به لكى له تى خه مه ى مقاوه وه بزووتنه

  كان به ئيسباتييه  المه ورى وه ده توانێ له نها ده كاندا ته تيروريسته
و  مى ئيمه رده كانى سه كييه ره سه  سياسی و ئابوورييه  گرفته
ك بو پاريزگاريكردن  لويستيكى چوست وچاالك نه ورى هه ده له
  لكو بو گورينى دوخى ئيستا، ريكبخرێت. ئيمه دوخى ئيستا، به  له
  م رووداوانه به  ى كه و گرفتانه موو ئه هه  ت به باره سه
ى  له سه ى باكورو باشوور، مه له سه ، مه وه بوونه سته رجه به
ى ئيسالمى سياسى،  له سه ى عيراق، مه له سه ستين، مه له فه
ى ميليتاريزم و زلهيزى  له سه فەانستان و ئيران، مه ى ئه له سه مه
ى راسيزم،  له سه سيستمى نويى جيهاندا، مه  مريكاو ناتو له ئه
المى  خوو وه ربه كارى سه رنامه وروپاو تاد به الى ئه ى قه له سه مه
كارو  رنامه به  بێ ببيته ده  مه ر ئه . هه خۆى خومان بووه ربه سه
نگى  ر جه رامبه به لكى له تى خه مه ى مقاوه وه المى بزووتنه وه

ل ئاراميخوازى  گه له  يه جياوازى ئيمه  مه كاندا. ئه تيروريسته
كيش و  لين و كيشمه كه  ى كه و پاسيفيستانه تاليبان و ئه

  وه اليانه ر نابينن، يان به ى سپتامبه١١كانى دنياى پيش  نائارامييه
  م رووداوانه موو ئه هه  رله به  ر ئيمه گه . ئه گرنگ نييه

ى  ، بناغه كمان بو گورينى جيهان بووه يه رنامه به
رجى  لومه هه  ئى له بده كى مه لويستگيرييه هه

مان  ی هه وه پيشه بێ بردنه  ئيستاشدا ده

 ر مبه ى سێپته١١دنيا دواى 
 “تمى نييه ت حه رييه ربه كوێدايه، به "جيهانى شارستانى" له

 نووسينی: مهنسوری حيکمهت
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  نيازنين كه به  دا. ئيمه يه تازه  رجه لومه م هه كار بيت له رنامه به
،  وه ستى باندى ئينسانكوژى تاليباندا بهيلينه ژير ده فەانستان له ئه
  ست به مريكاى ده التى ئه سه ى ده سايه نياز نين له به  ئيمه

  ته نياز نين ئيسالمى سياسی و حكومه به  كدا بژين، ئيمه مووشه
  ين، ئيمه مول بكه حه راست ته التى ناوه كانى خورهه ئيسالمييه

موو  ركوتى هه ستين و سه له لكى فه بێوالتى خه  نياز نين به به
ويست، چ ئيسالمی  ئه تيروريزممان نه  يان رازى ببين. ئيمه روژه

م  ئه  بيت، ئيمه  وه پوشه تافيه ن سوپاو كه اليه و ئينتحارى و چ له
ى  ربازگه سه  ين، ئيمه ى جيهاندا قبووڵ ناكه نيوه  له  ژارييه هه

راسيزم و   مل به  وروپامان ناويت، ئيمه ى ئه وره چوار ده
و  ئه  رو نه ى سپتامبه١١تاوانكاريى   ين. نه رستى ناده ومپه قه

  دات، نابى له هيندوكش رووئه  له  م زووانه به  ى ناتۆ كه جيهاده
كى چوست وچاالك بو گورينى جيهان، ريزيكى  يه وه بزووتنه

 .رك دروست بكات و بێ ئه خنه خيرخوازو ئاراميخوازى بێ ره
المى  وه  "و ئاشتيخوازانه ى "ئينساندوستانه وه بزووتنه

  يه وه م بزووتنه الم نفوزى ئه . به وه مرۆ ناداته رجى ئه لومه هه
هۆى دژى  ربيدا، به لگەى غه ى كومه لكى ساده نيو خه ت له تايبه به
كاريى  زه ها محافه روه نگی و ئينساندوستی و هه بروزه زه

  م جوره لويستيكى به . هه ، زور فراوانه وه لكه خۆى خه خۆبه
الم  كات، به حكوم ده فەانستان مه ئه  مريكا له تى ئه خاله ده
رپرس نازانيت.  به  ر حوكمرانيى تاليباندا خوى به رامبه به له
حكوم  كان و راسيزم مه دژى... موسلمانه لك هاندان له خه
ر ئيسرائيل و  سه ك نابينى بو گوشاردانان له الم هۆيه كات، به ده
هيواى   لويسته م هه ستين. ئه له لكى فه قازانجى خه مريكا به ئه
يدا )بو  كه ره فه سه  خوازى له سترا ئه وتن بو جاك ئه ركه سه
رى  مسه جه  م كاره لكو ئه ى به وه رگير  بۆئه وه-ئيران

حوكمرانى   مه و بكات، جا با ئه تيروريزمى ئيسالمى ئارام و جله
م  قامگير بكات، ئه سه  وه لكى ئيرانه ر خه سه به  م گورگانه ئه
لكى موسلمانى  كانى خه نييه ده مه  مافه  رگرى له به  لويسته هه

هيشتنى بارگرژيدا،  پيناوى نه الم له كات، به ربى ده والتانى غه
  والته  كانى ژنان له حيجابى ئيسالمی و بيمافييه  گرتن له خنه ره

رى  و به وه كاته ت ده كان ره ئيسالمييه  كان و ژينگه ئيسالمييه
يدان چولكردن و  موان بو مه هه  لويسته م هه گريت. ئه پيده

بوو،  پيشتر هه ى كه يه وشيوه ربه هه  كه رجه لومه وازليهينانى هه
ين و  ر زه سه به  يه وه م بزووتنه ر ئه گه كات. ئه واز ده بانگه
تى شارستانى  رييه شه لكى نارازيدا زال ببيت به ى خه وه كرده
كات.  كان چوڵ ده رقييه ربي و شه غه  يدان بو تيروريسته مه
يدابوونى  په  به  نده وا به بێت، ئه ك هه يه وى ئاينده ر بمانه گه ئه
ريزى  له  وه وه و پێشره كارێكى چاالك، ئازاديخوازانه رنامه به

  مه . ئه كانى ماركسه كارى كومونيسته  مه لكيدا. ئه ى خه وه پيشه
 . يه كارى ئيمه

رنامه  كانى به گشتييه  ته رخه ر سه سه  چمه شى داهاتوودا ده به  له
اڵم  كاندا. به نگى تيروريسته ر جه رامبه به كارێكى چاالك له 

م  ك بكه يه له سه وريترين مه ك بو فه يه كورتى ئاماژه به  پيويسته

مريكا  ى ئه م زووانه هيرشى ئه  ، واته ئارادايه له  م روژانه ئه  كه
زانن و  ده  وه لكى جيهان ئه دى خه سه له ٩٩فەانستان.  ر ئه بۆسه
بوچى هيرشى   كه  وه نه روونبكه  وه روشنى ئه توانن به ده
ت  نانه فەانستان و ته ر ئه مريكا بوسه ريى ئه سكه عه
م  نراوى ئه يه ئامانجى راگه  ستگيركردنى بن الدنيش، كه ده

ل  مه زور ناموحته  وه لييه مه رووى عه و له يه ربازيانه سه  وه كرده
مريكاو  دژى ئه كانى تيروريزم له ترسييه نها مه ته رچاو، نه به  ديته
  وه ى كرده فه لكو موجازه ، به وه م ناكاته را كه ئينگلته

  كه  كات. زور ئاشكرايه زور زياتر ئه  كانى ئاينده تيروريستييه
زانن.  ده  يه له سه م مه را ئه نگلته مريكاو ئه تانى ئه وله خودى ده
و  ى ئه چوارچيوه له  كه له سه رب بۆ مه سميى غه ى ره وه ليكدانه
وان پييان  ئه  وادياره  كه  دايه هوليودی و جيمزباندييانه  وه ليكدانه
ترو  لكى ساده خه  به  وانه ليكدانه  م جوره رخوارد دانى ئه ده  وايه

  كى دووره يه گوشه  ريكى شێت له . مليونير يان گانگسته خيراتره
دام،  وى شارستانيتى نابوود بكات، سه يه ستى جيهاندا ده ده

جاتى  مريكايى بۆ نه مانانى ئه قاره  ميلوسوفيچ، بن الدن، وه
كانى خويان نيشانى  وه اڵم ليكدانه خۆ، به  ونه كه تى ده مروفايه

ك  ئيسالمى سياسی و تيروريزمى ئيسالمى يه  دات كه ده
ك  ش و يه يى هاوبه رمانده ك فه زی و يه ركه كى مه گايه باره

  له  كه  ييه وه ته كى نێونه يه وه ، بزووتنه ميى نييه ره ريكخراوەى هه
  تيى پيكهاتووه وله ندى ده و ريكخراوو تۆرو ناوه ڵێك شانه كومه
كو  سمى، وه سمی و ناره نديى ره يوه ڵێك په كومه  به  كه

  له  وه ليك داهينانى فراوانه كومه  كى نهينى، به يه وه بزووتنه
ناو   رب، چوونه ستراون. بۆ غه به  وه لليدا، پێكه ئاستى محه

ريی و سياسى  سكه تيكى عه لمه تاى هه ره سه  وه فەانستانه ئه
ى  نجامه و ئه ستگيرى يان كوشتنى بن الدن ئه . ده فراوانتره

  نگاوه تى هه ورييه فه  مريكادا له ئاستى ناوخۆى ئه  له  بيت كه ده
تيك بۆ  مسداقييه  و ببيته وه م بكاته كانى دواتر كه رييه سكه عه
زاى نێوخۆى  توانى فه ش ده مه ئه  مريكا"، كه ى ئه وه ندنه سه "توله
  كان، وه ى ئيسالمييه المارى تيروريستيى ئاينده مريكا تا په ئه
  نگاويكى بچووكه هه  مه الم ئه . به وه ، ئارام بكاته و كاته نها تا ئه ته
التى  خورهه  ريى فراوانتر له سكه كى سياسی و عه يه پروسه  له
.  نراوه يه گه ى تاكو ئێستا رانه كه وداى كوتاييه مه  راستدا كه ناوه
ئيسالمى سياسى.   به  هێز نيشاندانيكه  مه دا ئه وه دواليكدانه  له
  رب خوى له غه  كه  رستانه په كى كونه يه وه بزووتنه  واته
و،  ئاراوه  راستدا هينايه التى ناوه لگەكانى خورهه راويزى كومه په
  سيستمه  پ له ل چه گه له  وه روبوونه ستى روبه به مه به
ها  روه هه  دا وه م والتانه كانى ئه دايكبووه له  تازه  دارييه رمايه سه
  وانى هينايه رق ئه ر بلوكى شه كو گوشاريك بۆ سه وه
،  وه سكی بمينيته رته به  كرى به ده  م هيز نيشاندانه رشانۆ. ئه سه
ويتى  ركزی و توندره مه تى ناموته سله هۆى خه ت به تايبه الم به به

ئيحتماليكى   ، به وه ئيسالمى سياسی و تيروريزمى ئيسالمييه
كريت.  كێش ده تيتر به ره كى بنه يه وه كالييكردنه و يه ره زور به

التى  خورهه  رب ناتوانێ له بى پشتيوانى غه ئيسالمى سياسى به

ندنى  سه ره ى ئيستا، په نده مه ر به . هه وه راستدا بمێنيته ناوه
  وتنه پاكستان و كه  كان له كان و ئيسالميه ردى عيلمانيه به نه

ئيران و   كان له مييه گيانى خاته رى نيوه يكه حاڵى په
كان،  كيشى نيوان باڵه ى كيشمه ى دووباره وه ندنه سه ره په
ل ئيسالمى سياسيدا  گه ب له ردى غه به نه  ن كه وه ى ئه لگه به
هێز و   كى جدى له وينى گورانكارييه هه  توانێ ببيته ده

دا  م والتانه كانى بورژوايى له نگى نێوان فراكسيونه هاوسه
 .كان زيانى ئيسالمييه به
كرى  فەانستان ده ر ئه ريكا بوسه مه ر خودى هيرشى ئه رامبه به له

لويستيكى  لگرن!" هه فەانستان هه ئه  ست له چى بڵێين. ئايا "ده
ى  كه فەانستان و ئوپوزسيونه لكى ئه ؟ خه وه ئی و پيشره بده مه

سى تاليبان،  ره ڵێن. ئاسۆى هه تان پيده مه له  ى جگه شتيكى ديكه
  ى مادده وره اڵڵێكى گه بانديكى ئينسانكوژو ده  واته

  فەانستانى خستوته كانى ئه سياسييه  كان، هيزه ره بيهوشكه
. خواستى روخاندنى تاليبان  وه شبينانه جوشوخروشيكى گه

تى  . نابێ ريگابدريت دژايه وه خواستيكى ئينسانی و پيشره
ويڵكردنى   مريكادا به ل ميليتاريزمى ئه گه ئی له بده ق و مه رحه به
  له  كيكه يه  مه بكرێت. ئه ستى تاليباندا رافه ژيرده فەانستان له ئه

كانى ناكافى بوون و نادروستبوونى  زيندووه  نموونه
لكى  . خه ئارادايه له  رجيك كه لومه هه  ئاراميخوازی و ديفائ له

سى تاليبانن.  ره ريى روژى هه چاوه  نيكه مه فەانستان ته ئه
فەانستان پێ  مريكا بۆ رزگاركردنى ئه ئه  كه  يه وه ى ئه كه راستييه
  مجاره ركار. ئه سه  . خويان تاليبانيان هێنايه وه م والته ئه  نانێته
مرى واقع بوونى قبوول  كو ئه الم وه ن، به الوازى بكه  نگه ره
ى  تى ئاينده حكومه  كه  ف داوه ره موشه  وليان به ن. قه بكه
  راره نديى پاكستان بيت. قه زامه ى ره جيگه  وه فەانستان ديسانه ئه

  سانيكى ديكه كه  و قوماشه ر له رن و هه ر البه وه ڵێك جانه كومه
  له  شداريكردنه ئى به بده لويستى مه جيگايان دابنين. هه له

فەانستان بۆ روخاندنى  وى ئه هاوشانى ئوپوزسيونى پيشره
راركردنى  رقه رجى ئيستاداو به لومه ى هه رگه جه تاليبان له

ر  سه به  مه بى ئه دا. ده م والته له  لكه ڵبژێردراوى خه تيكى هه وله ده
پينريت.  كاندا بسه كگرتووه يه  وه ته مريكاو نه رب و ئه غه
كانى  يمانه مريكاو هاوپه كانى ئه هيرشيكى هيزه  رجوره هه

فەانستان و روخاندنى شارو الدي و  نى ئه ده لكى مه ر خه بوسه
حكوم بكريت.  بێ مه كانى ژيانيان ده ماددييه  ژيرخان و ئامرازه

مريكاو پاكستان و ئيران و  نيوان ئه ستيك له ندوبه به  رجوره هه
ر  سه كى تر به يه سته پاندنى داروده تاندا بۆ سه وله باقى ده

ن  اليه الم روخاندنى تاليبان له . به حكومه فەانستاندا مه لكى ئه خه
. تاليبان  حكوم نييه خويدا مه خۆى له  وه كانه كييه ره سوپا ده

بێ بروخينريت.  فەانستاندا. ده ئه  له  شروئ نييه تيكى مه وله ده
زريت،  مه جيگاى داده له  كه  يه ته وله و ده ر ئه سه له  كه له سه مه
تى  خاله لى ده مه ها زامنكردنى ئازادی و ئيمكانى عه روه هه
م  ى ئه دياريكردنى نيزامى سياسى ئاينده  له  فەانستانه لكى ئه خه
  .دا والته

 تمى نييه ت حه رييه ربه كوێدايه، به ر... جيهانى شارستانى" له مبه ى سێپته١١دنيا دواى درێژەی...

داخستنی دوکانەکان و نەهاتنەدەر لەمالەوە نایەکی تر بە 
کۆماری ئیسالمی و سیاسەتەکانی کە هەڵقوالوی ئایینی 
قیزەونی ئیسالمە بڵێن. خەڵکی خۆراگری کوردستان وەک 
هەمیشە بڕیاری سەربەرزیاندا و بە تێکڕا و بێ ترس لەو 

پشتیوانیان لە مانگرتنی گشتیان کرد و  حکومەتە خوێنرێژە 
ی خەرمانان هەموو شارەکانی ٧١رۆژی چوارشەممە 

کوردستان بە پیر بانگەوازی حیزبەکان هاتن و هەموو دوکان 
و بازارەکانیان داخست، بەجۆرێک کە کۆماری سێدارە زراوی 

چوو بوو و مۆرەکان و مەئمورانی حکومەتی بە  لەو هەڵویستە 
زۆر دەیانویست بە هەرەشە و گوڕەشە خەڵک ناچار بکەن 
دوکان و بازار بکەنەوە و مان گرتن بشکێنن ، بەالم خۆ 
کۆماری ئیسالمی ئەو خەڵکە و بروای پۆالیینیان باش دەناسێ 
و ئەزمونی شکستی لە خەڵکی شؤرشگێری کوردستان زۆر 
بوو و دەیزانی ئەوکردەوانە تەنیا پەلەقاژەیە و هیچی تر. رژیم 
بۆ ئەوەی خەڵک چاوترسێن بکات هێزەکانی لە شارەکانی تر 
هێنایە کوردستان و زۆربەی شارەکانی کوردستانی میلیتاریزە 

کرد، بەاڵم شار لە هێزەکانی کۆماری سێدارە زیاتر کەسی تێدا 
نەبوو، شار بێ دەنگیەکی قوڵی هەڵبژاردبوو، بێ دەنگیەک کە 

زانیار و لوقمان و گیان  هاواری خنکاوی رامین و 
بەختکردووانی کۆیە و دایە شەریفە و دایە ئامینەی کۆڵنەدەر 
کە  بوو، هاوارێک کە لەو موشەکانەی کۆماری ئیسالمی

رەوانەی کۆیەی کرد کوشەندەتر بوو و پەتی سێدارەی 
دەپساند. دیسان کوردستان لە ئەزمونێکی  زیندانیانی سیاسی

تر دا لەبەرامبەر رژیمی خوێنڕێژی کۆماری ئیسالمی راوەستا 
و سەرکەوت. دوای مانگرتنی خەڵک لە کوردستان کە 
سەرکەوتووانە بەرێوە چوو، شەو لە شەقامەکانی کوردستان 
سرودی نەبەزین و سەرکەوتن دەوتراوە و خەڵکی ئازادیخواز 
مردنیان بە چۆک داهێنا. لە ناو مانگرتنەکە دا کەسانێک 
بوونیان هەبوو، کەسانێک کە چینی هەژاری کۆمەلگە بوون و 
دەستفرۆش بوون. ئەوان دوکانیان نەبوو تەنیا بە فەرغون و 
عەرەبانە شتیان دەفرۆشت و دەستفرۆش بوون، ئەو دەست 
فرۆشانەی کە ئەگەر رۆژێک کار نەکەن لەوانەیە نانی شەویان 
نەبێ بیخۆن، بەالم لە سەرەتاییترین مافی خۆیان و نانی 
شەویان گوزەران و مانیان گرت و رایانگەیاند، ئێمە هەر چەند 

دوکانمان نییە، بەالم مادام مانگرتنی گشتی بە دژی کۆماری 
سیدارەیە ئێمەش لە مالەکان نایەینە دەر و شەقامەکان چۆڵ 

ی خەرمانان کۆماری سێدارە جینایەتێکی  ١٢دەکەین. رۆژی 
خوڵقاند و ویستی فەزای ترس و تۆقاندن جارێکی تر وەک 
سەرەتاکانی هاتنەسەرکاری لەکوردستان بسەپێنێ، بەالم 
خەڵکی خۆراگری کوردستان نەک نەترسان، بەڵکو کارێکیان 
کرد کۆماری ئیسالمی زراوی لە هەڵویستاین بچێ و بە چۆک 
دابێ. کوردستان سەنگەری خۆڕاگری بە دژی دیکتاتۆری 
جارێکی تر کۆماری ئیسالمی ئێرانی بە چۆک داهێنا و تۆڵەی 
خوێنی بە ناحەق رژاوی ئازادیخوازانی کردەوە. کۆماری 
ئیسالمی دەیویست لە رێگای کوشتن و بڕین و خولقاندنی ئەو 
فەزا ئەمنیەتیە خەڵک لە قەیرانە ئابووری و سیاسیەکان دوور 
بخاتەوە و بە شتی تر سەرقاڵیان کات، بەالم بینی لەو 
مانگرتنەدا تەنانەت فەرمانبەرانی بانکی میلی بێ ترس 

مانگرتنی خەڵکی کوردستان بوون و پشتیوانیان  پەیوەست بە
لە داخوازی حیزبەکان کرد. بۆیە دیسان نەمری بۆ 
ئازادیخوازان و جیابیران مایەوە و مردن بۆ کۆماری ئیسالمی 

 ئێران..

 وردستان سەنگەری خۆڕاگری و شؤڕشێک کە....درێژەی... ک
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 دیمانە لەگەڵ ژمارەیەک هونەرمەند لە" سەمای گڵ و ڕەنگ" دا
 لەمژمارەیەدا،وەاڵمیهەریەکلەهونەرمەندان

 کاوانقادر،تەهاساڵح،سیروانعەبدواڵ...دەخوێننەوە
 سازدانی:ئاراسرەشید

ــۆکــردنەوەی   ٠"ســەمــای گــڵ و ڕەنــگ" ک
ــۆ  ــوو ب ــدەران ب ــوردی هەن ــدی ک ــونەرمەن ه
نمایشکردنی کارە هـونەریەکـانـیـان لە شـاری 
ئۆتاوای پایتەختی کەنەدا. پێگەی ڕۆشـنـبـیـری 

هونەرمەندی جیاواز لە  ٠کوردی ئۆتاوا توانی 
سەلیقە و قوتابخانەی هونەری  لە ئەڵمانـیـا و 
ئەمەریکا و کەنەدا کۆبکـاتەوە و کـارەکـانـیـان 
نمایش بکات بۆ ئارەزوومەندانـی هـونەری لە 
ڕەوەنـــدی کـــوردی و کەنەدی. نـــمـــایشـــی 

ی ٧٩پێشانگەکە ڕۆژی یەکشەمـمە ڕێـکەوتـی 
کاتژمێر. ئەو  ٢بوو بۆ ماوەی  ٧٧١٠تەمووزی 

کاری هونەری شێـوەکـار  ٦٧پیشانگەیە پتر لە 
و پەیکەرسازی و پەیکەرتاشی لەخـۆگـرتـبـوو، 
شانبەشانی پیشانگەکە هونەرمەند کاوان قـادر 
ۆرک شــۆپــێــکــی هــونەری پەیــکەرســازی بــۆ 
ئــارەزوومەنــدانــی ئەو هــونەرە و مــنــدااڵنــی 
ئامادەبوو سازکرد. پیشانگەکە بە ئامادەبوونی 
خەڵکێکی زۆر و ئەنـدام پەرلەمـانـی هەرێـمـی 
ئۆنتاریۆ) ماری فرانس لۆالنـد  بەڕێـوە چـوو، 
تەنانەت ماری فـرانـس لە تەالری پەرلەمـانـی 
ئۆنتاریۆ ستایشی ئەو پیشانـگەیە بەگشـتـی و 
کارە هونەریەکانی بەتـایـبەت قسـە لـێـکـرد و 
سوپاسی پێگەی کـرد لەو کـارە نـاوازەیە کە 
بۆیەکەمین جارە ڕەوەنـدی کـوردی کـارێـکـی 
هونەری لەو شێوەیە ئەنجام دەدات لە کەنەدا. 
بۆپێشەوە ویستـی لە زاری هـونەرمەنـدەکـان 
ــگە ئەم  ــێ ــانەوە و لەگەڵ قســەکەری پ خــۆی

 ڕیپۆرتاژە تایبەتەتان بۆ بگێڕێتەوە.
شــایــانــی بــاســە کە یەکــێــک لە هــونەرمەنــدە  

بەشداربووەکان کە خاتوو) شیالن جەبار  بـوو 
تـابـلـۆی رەنـگـاوڕەنـگـی  ٧و تاکە ژن بـوو بە 

قەشەنگ بەشداری کردبوو، بەهۆکاری تـایـبەت 
بەخۆیەوە نەیتوانی لەم ڕیـپـۆرتـاژە گـفـتـوگـۆیە 

 کراوەیەدا بەشداری بکات. 
بۆپێشەوە: ئاستی هونەری پەیـکەرسـازی الی 

 کورد و لە کوردستان لە چی ئاستێکدایە 
ـــــادر: ـــــکەم کـــــاوان ق ـــــب بەرلەوەی دەســـــت

بەوەاڵمدانەوەی پرسیـارەکـانـتـان، بەپـێـویسـتـی 
دەزانم، ستایشی پێگەی ڕۆشـنـبـیـری کـوردیـی 
ئۆتاوا بکەم، لەئەرک و مـانـدووبـوونـێـکـی کەم 

هـونەرمەنـدی کـوردیـان کـێـشـاوە.  ٠وێنەدا بۆ 
ئەوەش بەعەمەلی کردنەوەی ئەو پەیـامەیە کە 
بەرزیــان کــردۆتەوەلە )پــێــگە ســەکــۆیەکە بــۆ 

 هەمووان .
ئەگەر بەشــێــوەیەکــی زۆر تەقــلــیــدی وەاڵمــی  

پرسیارەکەتـان نەدەمەوە نـاچـارم پەیـوەسـتـی 
بکەم بە جێگە و ڕێـگەی هـونەر لە تەرازووی 

دەســەاڵت لە کــوردســتــانــدا. بەداخەوە ئەڵــێــم 
ئەگەر کەسێـکـی نـاشـارەزا ڕێـی بـکەوێـتە ئەو 

واڵتە بەو  پێوانەیە هونەر هەڵبسەنگێنـێ کە لە 
شوێنە گشتیـیەکـانـدا دانـراوە، بە دوو ئەنـجـام 

٢ دەست کورتی و کەم توانایی هونەر ١دەگات: 
٢ مــیــلــلەتــێــکە خــاوەنــی هــیــچ ٧لەو واڵتەدا.  

 داستانێکی مێژوویی نییە. 
حەقیـقەت ئەوەیە ئەوەی کە نـمـایشـی هـونەر 
دەکات لە کوردستان ئەوە ئاستی هـونەر نـیـیە 
لەو واڵتەدا، هەرچەند دەتوانین بڵێـیـن هـونەری 
ـــژووی  ـــێ ـــی م ـــدان ـــکەرســـازی لەســـەرهەڵ پەی
ئیسالمەوە لە ژێـردەسـت وپـێ و کـاولـکـاریـدا 
بووە. هونەر وبەتایبەت پەیـکەریـان لە خەڵـکـی 
حەرام کردووە، بـۆیە هەسـت دەکەیـت بـواری 
پەیکەرسازی لەم کـۆمەڵـگەیەدا تـازەیە. حـاشـا 
هەڵنەگرە کە لەماوەی نیو سەدەی ڕابردوودا و 
بەتایبەت دوای ڕاپەڕین شەپۆلێـک لە هـونەری 

پەنگخواردوو ئەو بـێ دەنـگـیـیەی شـڵەقـانـد و 
هونەرمەندی زۆر بەتوانا سەریان هەڵـدا، و لە 
ـــکەرســـازی و  ـــونەری پەی ـــدنەوەی ه ـــوژان ب
ــڕا.  ــێ ــان گ ــری هــونەردا دەوری ــی ت ــان ــوارەک ب
دەتــوانــیــن بە نەهــزەی هــونەری شــێــوەکــاری 
ــن، بەاڵم بەداخەوە وەک شــەبەحــێــک  ــی ــێ ــن داب
مایەوە و نەیـتـوانـی بەردەوام بـێـت. هەر زوو 
لەسەر دەستی حـیـزبەکـان بە حـیـزبـی کـرا و 
ئیفلیـج کـرا. یەقـیـنـم لەوەی کە یەک پـڕۆژەی 
هونەری بە بڕیاری لیژنەیەکی هەڵسـەنـگـانـدنـی 
هونەری و لە پێشبڕکێیەکی هـونەریـدا بـڕیـاری 
لەسەر نەدراوە. هەر شـارەوانـیـیەک کـۆمەڵـێـک 
هونەرمەندی خۆی هەیە کە حیزبەکان دیـاریـان 
کــردووە، هــیــچ پــڕۆژەیەکــی هــونەرمەنــدی 
بـێــالیەنـیــش مــۆڵەتـی پـێــنـادرێ، کـات هەبــووە 
خــۆبەخشــانە پــڕۆژەی هــونەریــم لە کەنەداوە 
بردۆتەوە بۆ کوردستان بۆ ئەمنە سـورەکە، کە 
خۆم زینـدانـی بـووم و لە ڕاپەڕیـنەکەدا ئـازاد 
بـــووم، بەاڵم کـــاتـــێ ڕەفـــیـــق حـــیـــزبـــیـــیەک 
هەڵسەنگاندنی بۆ دەکات ودەڵـێ هـونەرمەنـدی 
تــر لەوێ کــاردەکــات، دڵــنــیــام کە مــن تەنــهــا 
هــونەرمەنــدێــک  نەبــووم ئەو هەڵــوێســتەیــان 

 نواندبێت بەرامبەرم. 
کارەسات ئەوەیە ئەگەرگەندەڵی بـۆ حـیـزبـێـک  

نەکەیــت و ســەر بە حــیــزبــێــک نەبــیــت، هــیــچ 
ــانەت  ــاکەن، تەن پــڕۆژەیەکــت بــۆ جــێــبەجــێ ن
کارێکیشـت بـۆ ژیـان دەسـت نـاکەوێـت. ئـیـتـر 
گریـنـگ نـیـیە لە چـی ئـاسـتـێـکـی هـونەریـدای. 
هونەرمەندانی حیزبی تێرن و بـێـالیەنەکـانـیـش 
برسی. لە کوردستان گەشەی کلتوری حـیـزبـی 
لەســــەروی گەشــــەی هــــونەرەوەیە، لەوێ 
هونەرمەند مێژووی ڕاستەقینە تۆمار ناکات وە 
هیچ دەورێک لە گەشەی کەلتوریدا نابیـنـن. ئەو 
واڵتە پڕییەتی لە داستانی مێژوویی. ڕێـبـوارێـک 
ــوایە لە  ــکــاتە ئەو نــاوچەیە دەب ئەگەر ڕوو ب
ــــژووەکەی  ــــێ ــــونەرەکەیەوە م ــــی ه ــــاســــت ئ
بخوێندایەتەوە، هەر بۆیە نـابـیـنـی هـونەر هـیـچ 
کــاریــگەریــیەکــی لەســەر کەلــتــوری نەتەوەیــی 
هەبـــێـــت لەو نـــاوچەیەدا. لەم هەلـــومەرجەدا 
داهێنان نەک سـەرهەڵـنـادات و گەشـە نـاکـات، 

 بەڵکو لە خنکاندایە. 
لەالیەکــی تــرەوە ئەو واڵتەی کە پــڕیەتــی لە 
ملمالنێی چـیـنـایەتـی، کـێـشـەی ژنـان، مـنـااڵن، 
ئەنفال وکیمیاباران، تا ئاستی جینوسـایـدکـردن. 
کە ئەمە بـۆخـۆی پـرس و بـابەتـهـایەکـی زۆر 
گرینگن کە وەزیفەی هونەرو هونەرمەند دیاری 
دەکات. بەداخەوە هـونەری پەیـکەرسـازی الی 
ئێمە تا ئێستا نەیـتـوانـیـوە بـبـێـتە سـمـبـوڵـێـکـی 
وروژاندن و دەورێک بگێڕێ لەسەر مەعزەڵە و 
کێـشـەکـانـی نـاو کـۆمەڵـگە. ئەمـانە هـیـچ کـات 
نەبــوون بەخەم و کــێــشــەی دەســەاڵت، نەیــان 
ویستوەو نەیانتوانیووە ببــنە ئەلگۆ و مۆدێلێکـی 
متمـدن و خەبـاتـکـار لەسـاڕێـژکـردنـی بـریـنـی 
مــێــژوویــی ئەو نەتەوەیەو دەســتــگــیــرۆیــی 

هــــونەرمەنــــدان. 

بەداخەوەهونەریپەیکەرسازیالیئێمەتاکاوانقادر:
ئێستانەیتوانیوەببێتەسمبوڵێکیوروژاندنودەورێک

 بگێڕێلەسەرمەعزەڵەوکێشەکانیناوکۆمەڵگە
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ـــا  هـــونەریـــان ت
ــــگەیە  ــــێ ئەو ج
پەرەپێداوە کە پەیکەری قارەمـانەکـانـی خـۆیـان 
ــۆ  ــکەن، نەک ب ــدا ننــب ب ــان ــانەک لە دوو ڕی
ڕێزگرتن لە قوربانــیان، بەڵـکو بۆ شـەرعـیـیەت 
و شەهامەتدان بە مانەوەی خــۆیـان. بەداخەوە 
لەجێی دەسـتـگـیـرۆیـی هـونەرمەنـدان و قەڵەم 
ــی  ــان ــادن ــی ــون ــنەوە و ب ــوژان ــۆ ب ــان ب بەدەســت
ــنــســانــی ئەم  ــی ــگەیەکــی شــایســتە بە ئ کــۆمەڵ
سەردەمە، قەڵەم بەدەسـتەکـان تـیـرۆر دەکەن 
وپەیکەرەکان دەڕوخـێنن، ئازادیخوازان زیـنـدان 
ــتــوا ئــاوەدان  ــان بــۆ ف دەکەن و مــزگەوتەک
ــێــژوودا  ــان ولە م ــیــم ــن دەکەنەوە. ئەوەی بــی
شـــاهـــیـــدی نەبـــوویـــن، ئەم دەســـەاڵتە نەک 
شــارســتــانــی نەبــوو، بەڵــکــو دەســتــی نــاوەتە 
بینەقـاقـای هەمـوو جـومـگەکـانـی کـۆمەڵـگە، بە 
ئیمتیاز پێـدانـی کـۆمەڵـێـک کـادری حـیـزبـی لە 
شوێـنە هەسـتـیـارەکـانـی پەروەردە و خسـتـنە 
ئیختیاری مەیـدانە گشـتـیـیەکـان بـۆ کـۆمەڵـێـک 
کۆنتەراتچی حـیـزبـی بە هـونەرەوە. کە بەڕای 
من ئەمە ئاستی ئیستاتیکا و مەعـریـفەی ئەوان 
پیشان دەدات کە سـۆمەری وئـاشـوریـیەکـانـی 

ساڵ لەمەوبەر لەمـانە شـارسـتـانـی تـر  ٦٢٧٧
بـــوون لەم بـــوارەدا. ئەمـــانە دەســـەاڵتـــداری 
واڵتێکن کە بـۆتە قەسـابـخـانەی ژن کـوشـتـن، 
ــش لەو  ــی ــک ــکەرێ ــرە پەی ــگ ــوێســت ب نەک هەڵ
بارەیەوە نـابـیـنـی، بە... سـەدان هەزار ئەنـفـال 
کیمیاباران هەیە لە بۆنەکـانـی خـۆیـانـدا نەبـێـت 
بیریان نـاکەوێـتەوە، مـنـااڵن لەسـەر جـادەکـان 
داهات وبەروبـوومـی کـۆمەڵـگە بەرهەم دێـنـن، 
دەســەاڵتــێــکــی بــێ بەرهەم لە مــافــی مــرۆڤ، 
ــت هــونەرو  ــاکــرێ ــێ ن ــاوەڕوانــی ئەوەی ل چ

 کەلتوری نەتەوەیەک بەرێتە پێشەوە. 
بۆ پێشەوە: ۆرک شۆپ وپێشـانـکە لە هەمـان 

 کاتدا کارناکاتە سەر پێشانگەکە؟
بەڕای مــن بە پــێــچەوانەوە ۆرک کاوان قادر: 

شۆپ شۆڕ وشەوقی زیاتر ئەدات بە بـیـنەران. 
پرۆسەی کارەکە بە بینەران دەناسێنـێ هەمـوو 
کەس ئارەزوو دەکات بەچاوی خۆی ببینـێ کە 
چۆن بەرهەمـێـکـی هـونەری دروسـت دەبـێـت، 
ئارەزووی بینینی دەستڕەنگینـی دەکەن، لەگەڵ 
هـــونەردا ئـــاشـــتـــبـــونەوەیە. الیـــ  ئـــاڕت 
کاریگەرترین شـێـوازی کـارکـردنە کە  بـیـنەر 
بەشدار ئەبـێـت لە چـاالکـیـیەکـانـدا، ئەوەی کە 
شــانــۆگــاریــیەکــانــی بــرێــخــتــی بەرز نــرخــانــد 
بەشــداری ڕاســتەوخــۆی بــیــنەر بــوو لە کــارە 
هونەرییەکاندا. لە الی  ئاڕتدا ئیتر هیچ شـتـێـک 
بە شاراوەیی نامێنێتەوە شتێک نامێنێ بە نـاوی 
ســڕی مــیــهــنە و پــێــکەوە چــێــژێــک لەهــونەر 
وەردەگرین، بەبەشـداری ڕاسـتەوخـۆی خەڵـك 
لە چاالکییەکاندا پرسیـارەکـان وەاڵمـی خـۆیـان 
وەردەگرنەوە. ئـێـمە ئەگەر لە ئەنـجـامەکەیەوە 
هەڵیسەنگێنین ۆرک شۆپەکە چێـژو ئـارەزووی 
هونەری بینەرانی پێشانگاکەی بەرزتر کـردەوە. 

دڵنیاین کە لە داهاتوودا ئەو چاالکـیـیـانە زیـاتـر 
 پێشوازی لێ بکرێت.

ــااڵن زۆر کەم  ــرەوە ئەمــڕۆ مــن لە الیەکــی ت
شانسی ئەوەیان هەیە توانایی هونەری خـۆیـان 
تاقی بکەنەوە تەنانەت لە فێرگەکانیشـدا کەمـتـر 
دەخوێندرێت، بۆئەوە ڕەنگە ناچار بن منااڵنیـان 
بەپــارە بــخەنە دەورەوە )خــولــی فــێــرکــردن ، 
کەواتە بەو پێوانەیە ۆرک شـۆپەکەمـان تـوانـی 
دەوری فێرگەیەک ببینێ بێ بەرامبەر. ئێمە لەو 
پـــێـــشـــانـــگەیەدا لەڕێـــی ۆرک شـــۆپەوە ئەو 
فرسەتەمان بۆ منااڵن دروسـتـکـرد کە بەشـدار 
بن و بەشێک بن لە پێشانگاکە، لە هەمـانـکـاتـدا 
هەڵسەنگانـدنــێک بـوو بـۆ دەرخسـتـنـی بەهـرە 
شــاراوەکــانــیــان، النــی کەم بەبەرهەمــێــکــی 
هونەریـیەوە کە خـۆیـان دروسـتـیـان کـردووە 

 بڕۆنە ماڵەوە. 
بۆپێشەوە: بەچەند کاری هونەری بەشـداریـت 
لە پێشانگەی )سەمای گڵ وڕەنگ کـرد؟ هـۆی 

 هەڵبژاردنی ئەو کارانە چی بوون؟
بەرهەمـی  ١٢لەم پێشانگایەدا بە کاوان قادر: 

هونەری بەشداریم کـرد و لەهەمـان کـاتـدا بە 
الی  ئارت ۆرک شـۆپـێـکـم ئەنـجـامـدا. هەوڵـم 
داوە بەو بەرهەمــانە بەشــدار بــم کە زیــاتــر 
پەیــوەنــدی بە پــرس وکــێــشــەکــانــی ئەمــڕۆی 
کـــۆمەڵـــگەکەوە هەیە. ئەو پەیـــامـــانەی لە 
ــوونەتەوەا  ــدا بەرجەســتە ب ــن ــی م بەرهەمەکــان
مەسەلەی شەڕو نەهامەتیەکانی، پێشاندانی ئەو 
کارەساتە دزێوانەی چاوچنۆکی سـەرمـایەداری 
خوڵقانـدویەتـی، کـێـشـەی ژنـان و یـاخـیـبـوون 
بەرامبەر سیستەمی پیاو ساالری، پـیـشـانـدانـی 
ژنـــان وەک خـــۆشـــەویســـت و دایـــک و 
بەرەنگاربوونەوە، باوکێکی جەرگ سـوتـاو کە 
الشەی مناڵەکەی لەبـاوەش گـرتـووە، گـریـانـی 

مناڵێک کە لەژێر ئـاگـری شـەڕەوە هـێـالنەکەی 
بەجێ دێڵێت، پچراندنی زنـجـیـرەکـان لە نـێـوان 
دوو هێزی مەچەکەوە، سوتاندنـی حـیـجـاب کە 
ڕەمزی کۆیالیەتی ژنانە. سمـبـوڵـێـک بـۆ کـارڵ 
مارکس کە پەیـامـی ڕزگـاری یەکـجـاری ئەوە، 
هەڵکێشانی نیزامی سـەرمـایەداری لە ڕەگەوە، 
هۆکاری هەڵبژاردنی ئەو بەرهەمانەم ئەوە بـوو 
 کە پێویست بوو وەک هونەرمەندێک بیکەم. 

بۆپێشەوە: دەکرێت لەڕێی تابلۆوە تێبکۆشین   
بۆ نەهێشتنی خەم و ئازاری مرۆڤی چەوساوە 

 و بێدەرەتان؟
هونەر جیهانێكی زۆر بەرفــراوانە، تەها ساڵح: 

ــكــات  یەكــێ لەو كــارە گەورانەی هــونەر دەی
چارەسەرە، كەلەئێستادا لەزۆربەی زانكـۆكـانـی 
جیهـان )چـارەسـەر بەهـونەر  وەك بەشـێـكـی 

ســاڵ دەخــوێــنــدرێــت، ئەمە جــگە  ٤جــیــاوازی 
لەوەی كاریگەری هونەر لەسەر تاكی کـۆمەڵـگە 
ـــوا و وزە  ـــدە هەیە، كەبەردەوام هـــی ئەوەن
دەبەخشـــــی بەبەرامـــــبەر! بەو مەرجەی 
لەسیستەمی پەروەردە و پێگەیاندن لەمنداڵیەوە 
تا گەورەبوون گرنگی پێ بدرێت. بۆ چەوسـاوە 
و بێدەرەتان ژیان ئەوەنـدە قـورسـە، كەهـێـنـدە 
لەخەمی پەیداكردنی ناندایە! ئەوەنـدە دەرفەتـی 
بینـیـنـی كـاری هـونەری نـیـیە!!! وەك شـامـلـو 

 دەفەرموێ گەر خەمی نان لێم گەڕێ!  
بۆپێشەوە: بەچەند کاری هونەری بەشـداریـت 

لە پیشانگەی"سەمای گڵ و ڕەنگ" کرد؟ هـۆی 
 هەڵبژاردنی ئەوکارانە چی بوون؟

بەسێ كاری هونەری بەشداربووم تەها ساڵح: 
لە پـــیــشـــانــگەی )ســەمـــای گـــڵ و ڕەنـــگ . 
هەڵبژاردنی ئەوكـارانە لەبەرئەوەی تـازەتـریـن 
كـــارەكـــانـــم بـــوو، هەروەهـــا لەبەر ئـــاســـان 
گواستنەوەیان بۆ کەنەدا بەوەندە کارە ئیکتیفـام 

 کرد.
ــاو  ــبــژاردنــی ڕەنــگەکــانــی ن بــۆپــێــشــەوە: هەڵ
تابلۆکانت لەچـیـیەوە سـەرچـاوەیـان گـرتـووە 

 )حەز و ئارەزو، مانا، سایکۆلۆجی... ؟
تابلۆ تەنیا یــاریــکــردن نــیــیە سیروان عەبدواڵ: 

بەڕەنگەکان، تابلـۆ دەبـێـت مـانـایەکـی هەبـێـت، 

بابەتێـک لەخـۆ بـگـرێـت و پەیـامـێـک بـدات بە 
بینەران. ئەو تابلۆیانەی وانـیـن ژیـان تـیـایـانـدا 
وەســـتـــاوەو بە مـــردوو دادەنـــرێـــن. هەر 
هونەرمەندێکی شێوەکـار ئەزمـونـێـکـی تـایـبەت 
بەخۆی هەیە لەوەی چـۆن ڕەنـگەکـان تـێـکەڵ 
دەکا بۆئەوەی ئایدیایەک وێنە بکـێـشـێ، گـرنـگ 
ئەوەیە وەستایانە ئەو ڕەنگانە بەکاربهێنـێـت تـا 
مەزاجی بینەر تـێـک نەدا، گـونـجـانـدنـی ڕەنـگ 
لەگەڵ ئایدیای تابلۆکە گرنگە، ئەو گونـجـانـدنـی 
ڕەنگانە کار لە بـیـنەر دەکـاو حەزو ئـارەزوی 
دەجــوڵــێــنــێ بــۆ چــێــژوەرگــرتــن لە تــابــلــۆکە، 
سەرسام دەبێت پێی تا ماوەیەکی زۆر لەبیریـدا 
دەمێنێتەوە، ئارەزوو دەکا جارێکی تر بچـێـتەوە 
بۆ بینینی ئەو تابلۆیە، هەرجارێکـیـش بەرامـبەر 
ئەو تابلۆیە دەوەسـتـێ وادەزانـێ یەکەم جـارە 

 دەیبینێت و نهێنی زیاتری تیا دەبینێت.

بۆپێشەوە: بەچەند کاری هونەری بەشداریـت 
لە پیشانگەی" سەمـای گـڵ و ڕەنـگ"دا کـرد؟ 

 هۆی هەڵبژاردنی ئەوکارانە چی بوون؟
ئەمە یەکەم جارە من کارەکانم سیروان عەبداڵ: 

پیشانی خەڵکی دەدەم. لەبەر ئەوەی مـاوەیەکـی 
کەمە دەســـتـــم کـــردووە بەکـــارکـــردن زۆر 
دەترسام لەو ئاسـتەدا نەبـم، کە کـارەکـانـم لە 
پــێــشــانــگەدا پــیــشــان بــدرێــن، بــۆیە ســەرەتــا 
دەمویست لە پێنج تابلۆ زیاتر دانەبەزێنم، بەاڵم 
بەهۆی هاندانی کاک ئاراس ڕەشیـد لە پـێـگەی 

تـابـلـۆی  ۲۲ڕۆشنبیری کوردیـی ئـۆتـاوا، بە 
قەبــارە جــیــاواز بەشــداریــم کــرد. بــۆ وەاڵمــی 
ئەوەی بۆ ئەوانەم هەڵبژاردوە دەڵێـم: لەمـاوەی 
ئەم سێ ساڵەی کارکردنـم بـۆخـۆفـێـرکـردن و 
خــۆ پەروەردەکــردن و قــاڵــبــوون لە هــونەری 
وێنەکێشان دا، کاری زۆرم ئەنـجـامـداوە بەاڵم 

تابلۆ لەو کـارانەم دڵـخـۆشـم دەکەن،  ٤٧تەنها 
لەو چل تـابـلـۆیەش ئەمـانەم پـێ بـاشـتـر بـوو 
ــکەمەوە، زۆر  ــی ب ــاق ــێ ت ــی پ ــی خــۆم بەخــت
ــدە  ــونەرمەن ــرســەوە لەگەڵ ئەو حەوت ه بەت
خـۆشــەویسـتە بەشـداریــم کــرد. تــابـلــۆکـانــیــش 

-2شــتە شــاراوەکــان.  -1ئەمــانە بــوون ) 
دەموچاوە غەمـبـارەکـان   -3شارێکی خامۆش 

  -6قەبـرسـان   -5جینۆسایدی هەڵەبـجە  -4
 -8کەسێکی نامۆ لە شاردا  -7چاوی سیخوڕ 

  تـابـلـۆ لە ٧٧)-11دەمـامـکەکـان    -9پیانۆ 
یەک چوارچێوەدا  بەناوی چاخی کاڵی کە ئەمە 
ناوی سیدیەکانی هاڤی کوڕمە، ئەم تابلۆیـانەش 

 بۆ بەرگی ئەو سیدیانە کراون.
لەژمارەی داهاتوودا... دریژەی 
 دیمانەکانی تر دەخوێننەوە

بۆ چەوساوە و بێدەرەتان ژیان ئەوەندە تەها سالح: 
قورسە، كەهێندە لەخەمی پەیداكردنی ناندایە! 
 ئەوەندە دەرفەتی بینینی كاری هونەری نییە..

تابلۆ تەنیا یاریکردن سیروان عەبدواڵ: 
نییە بەڕەنگەکان، تابلۆ دەبێت 

مانایەکی هەبێت، بابەتێک لەخۆ 
بگرێت و پەیامێک بدات بە بینەران. 
ئەو تابلۆیانەی وانین ژیان تیایاندا 

 وەستاوەو بە مردوو دادەنرێن...
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 پاشماوەی... دوا وتە

ئیسیوپیا چەندین کرێکاری بەشی 
کۆنتڕۆڵی هات و چۆی هەوایی لە 
فڕۆکەخانەی نێونەتەوەیی بۆڵ 
دەخاتە زیندانەوە لەسەر ئەوەی 
 داوای زیادکردنی کرێی کار دەکەن!

کەس لەو کرێکارانەی کە گـوایە ئەوانـن  ٩
کە دەستیان هەیە لە هـانـدانـی کـرێـکـارانـی 
ناو فڕۆکەخانەکە بۆ دەستپێکردنی بایکـۆت 
لە کارەکانیان دەسـتـبەسـەرکـران و خـرانە 

 زیندانەوە.
 ٩پۆلیسیش بۆ دەزگاکانی ڕاگەیـانـدن ئەو 
کرێکارەی بەوە تاوانبـارکـرد کە ڕێـگـریـان 
دروستکردووە بۆ نیشتنەوەی فـڕۆکەکـانـی 
نێونەتەوەیی لەو فڕۆکەخـانەیەدا. هەروەهـا 
پـــۆلـــیـــس ئەوەشـــی ئـــاشـــکـــرا کـــرد کە 
فڕۆکەخانەی بۆڵی نێونەتەوەیی بە یەکـێـک 
لەهەرێ فــــڕۆکەخــــانە قەرەبــــاڵــــەەکــــان 
دادەنرێت و لە هیچ کەس قەبـوڵ نـاکـرێـت 
کێشە بـۆ نـیـشـتـنەوەو فـڕیـنـی فـڕۆکەکـان 

کـرێـکـارەی بەشـی  ٩دروست بکـات. ئەو 

کــۆنــتــڕۆل بە قســەی پــۆلــیــس کــێــشــەیــان 
دروست کـردووە بـۆ نـیـشـتـنەوەو فـڕیـنـی 

 فڕۆکەکان هەر بۆیەش گیراون. 
بەاڵم ڕاستی گرتنی ئەو کرێکارانە بە پـێـی 
شایەتحاڵ و وتەی کرێکارەکـان ئەوەیە کە 

ی مـانـگـی هەشـتەوە ٧٢ئەو کرێکـارانە لە 
بــڕیــاری مــانــگــرتــنــیــان داوەو هەمــوو 
کەرەسەکانیان فڕێداوەو کاریان ڕاگـرتـووە. 
هـــۆیەکەشــــی ئەوەیە کە ئەوان داوای 
زیــادکــردنــی کــرێــی کــارەکەیــان دەکەن و 
هەروەها دەیـانەوێـت بـارودۆخـی شـوێـنـی 
کاریان بۆ باشتر بکـرێ. دەسـەاڵتـدارانـیـش 
گــوێ بە داواکــاریەکــانــیــان نــادەنەوە. ئەو 
کرێکارانەش وەک هەنگاوی تەئسیـر دانـان 

 مانگرتنیان دەست داوەتێ.
 

جێگەی باسە دەسەاڵتداران ئەو مانگرتـنەی 

کرێکارەکانیان بە نایاسـایـی لەقەڵەم داوەو 
دەشـــڵـــێـــن پـــێـــداچـــوونەوە بە مـــووچەی 
ــاو  ــی ن ــڕۆڵ ــت ــی بەشــی کــۆن ــکــارەکــان کــرێ

 فڕۆکەخانەکەدا دەکرێت.
دەسەاڵتدارانی ناو فڕۆکەخانەی بۆڵ دەڵێن 
هەر لە ئێستاوە بەشـێـک لە کـرێـکـارەکـان 
مانگرتنیان کۆتایی پێهێـنـاوەو گەڕاونەتەوە 
سەر کارەکـانـیـان. بەاڵم بەشـێـکـی تـریـان 
مــاوەو دەبــێــت ئەوانــیــش بەڵــێــنــنــنــامە 
پڕبکەنەوەو داوای لـێـبـوردن بـکەن ئـیـنـجـا 

 بێنەوە سەرکار.
ــانەت فــڕۆکەخــانەی  هەر بەو بــۆنەوە تەن
ئەدیــس ئەبــابــاش وەخــۆکەوتــن و تــرســی 
ئەوشیان لێنـیـشـت کە کـرێـکـارانـی بەشـی 
 کۆنتڕۆڵی ئەوێش دەست بدەنە مانگرتن.

کرێکارانی بەشی کۆنتـڕۆڵـی فـڕۆکەخـانەی 
بۆڵ ئەوە بۆ دووەم جار دەچـێـت هەر لەم 
ســاڵــدا کە مــانــگــرتــن بــکەن. لە نــیــســانــی 
ڕابردوودا مانگرتنیان ئەنجامـداو بە دەیـان 

 گەشتی ئاسمانیان شکست پێهێنا.
 

 درێژەی... دیمانە لەگەڵ رێبوار ئەحمەد سەبارەت بە هەڵبژاردنەکان

هەرزەکانی بەردەستی قاسمی سلێمانی، بە ئاشکرا لەپاڵ 
ئیدانەیەکی شەرمنۆکانەدا، بە راشکاوی هۆکاری ئەو 
هێرشانە دەخەنە ئەستۆی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و 
هەڕەشەیان ئاراستە دەکەن و ئەوان بە تۆمەتبار دەزانن و 
ئامۆژگاری هێزەکانی ئۆپۆزیسێۆن دەکەن، کە لەگەڵ رژێمی 

 دڕندەی ئیران ڕیکبکەون... 
هەروەها خۆشباوەری ئۆپۆزیسیۆنی ئیرانیش بە حزبەکانی 
دەسەاڵت و حکومەت و بەڵێنەکانیان، ئەویش خۆی 
کارەساتێکە. چونکە چ حزبەکانی دەسەاڵت و چ 
حکومەتەکەیان، هێندەی ئیرادەی سیاسی خۆیان ڕادەستی 
ئێران و تورکیا کردووەو ئامادەییان بۆ نۆکەری پیشەیی 
ئەوان بەیان کردووە، نیو ئەوەندە درۆی هاوکاری بۆ 
برایانی کورد!!یان لە پارچەکانی کوردستاندا، جێگای بڕوا 
نییە و هەمیشە ئامادەن لەبەندوبەستی نهێنی و تەنانەت 
ئاشکرادا، حزبەکانی ئۆپۆزیسۆن و نەیارانی ڕژێمی ئێران، 
بکەنە قوربانی سیاسەتی سات و سەودا و پەیوەندیان لەگەڵ 

 ئیران یان تورکیادا...
ئەو روداوە دڵتەزێنە، کە لەدرێژەی دەستێوەردانی بەردەوام 
و جۆرواجۆری ئێراندا لە کوردستاندا ئەنجامدراو دوبارەو 
چەندبارە بوونەوەشی چاوەڕوانکراوە، ئەو راستییە 
دەخاتەوە روو، کە هۆکاری بناغەیی تر بۆ دەست ئاوااڵیی 
دەستێوەردانی ڕژێمەکانی ناوچەکە لە کوردستاندا، بێ 
ئەوەی هیچ واڵتێکی دنیا بە پێشێلکردنی نێودەوڵەتی و 
شکاندن و سنوربەزاندن و گوێنەدان بە سەروەری واڵتی 
ئیدانەی بکات... هۆکارەکەی ئەوەیە کە کوردستانی عێراق، 
سەرباری ئەوەی هێشتا بە فەرمی بەشێکە لە عێراقی 
فیدراڵ، بەاڵم بەکردەوەو لەدنیای واقعیدا، جەرافیایەکی 
جیایە،  بێ ئەوەی ئەو جیایەی بەکردەوەو ئەمری واقعەی 
بەرەسمی ناسرابێت... تا ئەوکاتەش کوردستانی عێراق، بەو 
جۆرە بمێنێتەوە، دنیای فەرمی و ناوەندە نێودەوڵەتییەکان 
بێدەنگ و کەڕن لەبەرامبەر دەستێوەردان و پێشلکارییەکان، 
ڕژێمی عێراقیش کە زۆرتر دەسەاڵتی ئیران تیادا مۆتۆری 
ماشێنی حکومەت و حزبەکانیانە، نەک ڕیگری لە 

 کردەوەکانی ئیران ناکەن، بەڵکو هاوکاری دەبن...
حزب و هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و هەڵسوراوانی 
نەیاری ئیران، پێویستە ئەو راستییە بەفەرامۆشی نەسپێرن، 
کە دەسەاڵتی هەریم هەزاران بەڵێنیش بدات و مۆڵەتی 
قانوونی بە هەڵسوارانی سیاسی و هێزەکانیان بدات، ناکاتە 
ئەوەی بتوانن سەربزیوی لەبەرامبەر بە ئیران و تورکیادا 
بکەن. ئەوەی دەتوانێت ئەو هێزانە بپارێزێت... بە جیا لە 
ئیجرائاتی ئەمنی پیویست، خەڵکی ئازادیخوازی کوردستانە، 
نەک حزبەکانیان... ئەوەی دەتوانێت دەستی ئەو رژێمە 
هارانەی ناوچەکە ببەستێت لەوەی نەتوانن وا بەئاسانی 
موشەک باران بکەن، کردەوەی تیرۆریستی ئەنجام بدەن، 
توپبارانی سنورەکان لەژیر ناوی پاراستنی سنورەکانیادا 
درێژە پێبدەن... چوونە پێشەوەی بزوتنەوەی نارەزایەتی 
جەماوەری شارییە لەناوخۆی ئەو واڵتانەدا، جا چ بە 
خۆپیشاندن و کۆبونەوەی فراوانی جەماوەری یان بە 

ئەم  ١٧مانگرتنی سەراسەری...بێت. مانگرتنی سەراسەری 
مانگەی زوربەی شارەکانی کوردستانی ئێران، باشترین 
بەڵگەی ئەو راستیەیە.  وە هاتنە مەیدانی خەڵکی کوردستانی 
عێراق  بۆ هەڵپێچانی بنکەو بارەگا ئاشکراو 
جاسوسیەکانیان، مەیدانێکی ترە کە دەتوانێ دەستی ئەو 
رژێمانە کورت بکاتەوە و دەسەاڵتی هەرێمیش بخاتە ژێر 
گوشارەوە کە دەست لە هاوکاری ئەم ڕژێمانە هەڵگرن و 
ڕێز لە ئازادی هەڵسوڕانی ئۆپۆزیسۆنی واڵتەکانی ناوچەکەو 
پەنابەرانیان بگرن و بەرپرسیاریەتی لەسەر پاراستنی ژیان 

 و ئەمنیەتیان هەڵبگرن...  
 

 

درێژەی ... هەواڵ و نارەزایەتییە 
 کرێکاریی و جەماوەرییەکان

دەربـــهـــێـــنـــێـــت، یەکســـانـــی هەمەالیەنەی 
هاواڵتیان بەبێ لەبەرچـاو گـرتـنـی دیـن و 
قەوم و نەژاد و جنس رابگەیەنێـت، جـیـای 
دین لەدەوڵەت بکاتە کۆڵەکەیەکـی گـرنـگـی 
دەستـور، یـاسـا کـارێـکـی پـێـشـڕەوانە کە 
زامــنــی گــوزەرانــێــکــی تــێــروتەســەل بــێــت 
ڕابگەیەنێ... بەم جۆرە کوردسـتـان بـخـاتە 
سەر سەرەتای سکەی ڕەوتێکی ئاڵوگۆڕی 
ـــدنـــی  ـــڕانە بەرەو دامەزران شـــۆڕشـــگـــێ
 کۆمەڵگەیەکی بەراستی ئازاد و یەکسان.

ــی ئەم  ــشــان ــێ ــکــۆت و بەشــکــســت ک ــای ب
ــی  ــک ــاوێ ــگ ــژاردنە، هەن ــب ــتەجــاڕی هەڵ ــاڵ گ
گەورەیە لەم ڕێــگــایەدا. ئەو خەڵــکەی کە 
ئــیــرادە دەکەن و ئەم یــاری گەوجــانــدنە 
دوچاری شکشت دەکەن، بە ئـامـادەیەکـی 
زیاتر لە ئێستاش پێدەنێنە ناو ئەم ڕێـگـایە 
و ڕووبەڕوی ئەم دەســەاڵتە قەرەقــوشــیە 
دەبنەوە کە بە بایکۆت شەقێکـی بەهـێـز لە 

 مەشروعیەتە ساختەکەی دەدرێت..  
 

بۆپێـشـەوە: کەواتە چ بـکـرێـت و بەدیـل 
چییە؟ ئەگەر بەشداری هەڵبژاردن نەکرێت 
چ بکرێت باشە و ئەم بەشداری نەکردنە چ 
رۆڵـــێـــکـــی هەیە بە دیـــاریـــکـــراوی لە 

 بردنەپێشی ئەو بەدیلەدا؟ 
پێشتر وتم بەدیل شۆڕش ڕێبوار ئەحمەد: 

و ئاڵوگۆڕی شۆڕشگێـڕانەیە. ئەم دۆخەی 
کوردستان ناکرێت بە گەمەی هەڵـبـژاردن 
و خەبـــاتـــی پەرلەمـــانـــی و گـــۆڕیـــنـــی 
دەموچاوەکان و تاقـیـکـردنەوەی هـێـزێـکـی 
تـازە و لە خــۆوە مــتــمــانەدان بە کــۆمەڵە 
دەمــوچــاویــکــی تــازە بــگــۆڕدرێــت. ئەمــانە 
فــڕوفــیــشــاڵــی ئەوالیەنــانەیە کە دەیــانەوێ 

بەختێک بۆ خۆیان بگرنەوە و کۆمەڵـگە بە 
مختەبەری تاقیکردنەوە دەزانن تا جارێکـی 
تریش ژیان و چـارەنـوسـی خەڵـک بـکەنە 
قوربانـی پـچـڕیـنـی بەشـە دەسـەاڵت. مـن 
خەبـــاتـــی پەرلەمـــانـــی و بەشـــداری لە 
ــوەیەکــی  ــی بەشــێ ــان ــی پەرلەم ــژاردن ــب هەڵ
مەبــــدەئــــی ڕەتــــنــــاکەمەوە، ڕەنــــگە لە 
هەلــومەرجــێــکــدا بەشــداری تــاکــتــیــکــێــکــی 
دروست بێت و کۆمەک بە ڕەوتی ئاڵوگـۆڕ 
بکات، بەاڵم لە ئـێـسـتـای کـوردسـتـانـدا نە 
هەڵبژاردنێک لە ئارادایە و نە پەرلەمانێـکـی 
واقــعــی هەیە کە خەبــاتـــی پەرلەمــانـــی 
تــیــابــکــرێــت، ســەروبەری ئەوەی کە هەیە 
وەرگـــرتـــنـــی پەنـــجەمـــۆری خەڵـــکە بـــۆ 
دەسەاڵتـیـکـی بە زەبـری چەک داسـەپـاو، 
ئەمە ئەوەندە ئاشکرا و حاشاهەڵنەگـرە کە 
سەرانی دەسەاڵت ڕون و ڕاشـکـاو دەڵـێـن 
ــــانەت یەک کــــورســــیــــش  "ئەگەر تەن
بەدەستبهێنین ئێمە کە چەکـمـان بەدەسـتە 
دەســەاڵت تەســلــیــمــی کەس نــاکەیــن!". 
بەشـداریــکــردن لەم یـاریە بە پــێــچەوانەی 
ئاڵوگۆڕ کاریگەری دەبێت و تەنها خەڵـکـی 

 ستەمدیدە دەستەمۆ دەکات.
ــی  ــگەیەک ــان وەکــو هەر کــۆمەڵ کــوردســت
دیـــکەی ســـەرمـــایەداری کە گـــرفـــتـــاری 
دەسەاڵتێکی بورژوازی ستەمـکـارانە بـێـت، 
لەوەش زیاتر دەسەاڵتێکی میلیشیایی بـێـت 
و پـابەنـدی هـیـچ بـنەمـا و پـرەنسـیـبـێـکـی 
سیـاسـی و سـەردەمـیـانە نەبـێـت و هـیـچ 
بەرپــرســیــاریــتــیەک بەرامــبەر ژیــان و 
چارەنوسی دانـیـشـتـوان نەگـرێـتە ئەسـتـۆ. 
لەوەش زیاتر داهـات و سـامـانـی واڵت و 
قوتی خەڵک بە تەواوی لوشدات و بەتـااڵن 

بەرێت، ڕێـگـاچـارەکەی تەنـهـا شـۆڕش و 
ـــر! ســـازدان و  شـــۆرشـــە وهـــیـــچـــی ت
ــویســتە کە  ــێ ــاکــردنــی شــۆرشــێــک پ بەرپ
دەسەاڵتی داسەپاو و ستەمکار و تااڵنـچـی 
و کــۆنەپەرســتــانەی ئــێــســتــا لە ڕیشــەوە 
هەڵــکەنــی و ڕایــمــاڵــێــت و لە جــێــگــایەدا 
دەســەاڵتــێــکــی پشــتــبەســتــو بە ئــیــرادەی 
ڕاســتەوخــۆی خەڵــک بەرپــا بــکــات کە 
دەســـتـــبەجـــێ هەنـــگـــاو هەڵـــگـــریـــت بـــۆ 
مســـۆگەرکــــردنــــی مــــاف و ژیــــان و 
خزمەتگوزاری و بژێوێکی سەردەمیانە بـۆ 

 هەموو دانیشتوان.
دیارە مەبەستی من ئەوە نـیـیە کە رۆژی 

ــایشــی  ٦٧ ــم ــی ن ــات ــبەر لە جــی ــتەم ســەپ
هەڵبژاردن شۆڕش بەرپابـکـرێـت، شـۆڕش 
ئامادەکاری دەوێ، جێخستنـی ئـاسـۆیەکـی 
ـــی  ـــاســـت ـــڕانەی دەوێ لە ئ ـــێ شـــۆڕشـــگ
کـۆمەڵــگەدا، ڕێــکــخـســتــنــی دەوێ، رابەری 
شــۆڕشــگــێــڕ و کــاراو جەســوری دەوێ، 
مەبەستی من ئەوەیە کە دەبێ هەر ئـێـسـتـا 
لە جـــیـــاتـــی ســـەرقـــاڵـــبـــون بە کـــایەی 
هەڵـــبـــژاردنەوە، ئـــامـــادەکـــاری شـــۆڕش 
بــکەوێــتە دەســتــورەوە. بــایــکــۆتــی ئەم 
گــاڵــتەجــاڕی هەڵــبــژاردنە، لەوەش زیــاتــر 
ـــاکـــام  هەوڵـــدان بـــۆ ڕیســـواکـــردن و ن
کردنەوەی و شەق هەڵدان لەوەی کە پـێـی 
دەڵێن دەسـەاڵتـی ئـێـمە مەشـروعـیەتـی لە 
دەنــگــی خەڵــک وەرگــرتــوە، هەنــگــاوێــکــی 
ســەرەتــایــی، بەاڵم گــرنــگە لە ڕێــگــای 
گــــرتــــنەبەری ڕەوتــــی ئــــاڵــــوگــــۆڕی 

 شۆڕشگێڕانەدا...
 

 

هێزیچینیکرێکارلەیەکگرتووبوونو
 رێکخراوبوونیدایە!



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 دوا الپەڕە 15/9/2018(  63)ساڵی دووەم ژمارە  عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 با یەکیەتیەکەمان بپارێزین!"" 

 ئامادەکردنی:  شوان عەزیز

 
 کرێکاران، زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد! 

 
بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی سەرکەوتوانە بباتە پێشەوە، لە هەواڵی 
نارەزایەتیەکانتان، لە خۆپیشاندان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو 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 

دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی 
 ٩١/٩/٩/١٢داهاتوو 

ئەو بەشە لە کرێکارانی ئیسپانیا کە لە بواری لەشفرۆشیدا 
کاردەکەن، داوا دەکەن کە هەمان مافی کار بیانگرێتەوە کە 

 بۆ کرێکاران مەیسەرکراوە.

یەکەمین ئیتیحادیەی ژنانێک کە لەبواری لەشفرۆشیدا کار 
دەکەن لە ئیسپانیا، داوا دەکەن کە بخرێنە ژێر یاسای کاری 
ئەو واڵتەوە. ئەو ڕێکخراوە پێیان وایە دەبێت دەوڵەت 
ئەندامەکانیان هەمان هەقی کرێکارانیان بۆ حساب بکات و 
هەمان یاسا ی کار بیان گرێتەوە کە کرێکاری بەشەکانی 

 تری بواری کارکردن هەیانە.

ئەو ڕێکخراوە ڕەخنەی توند ئاراستەی دەوڵەتی ئیسپانیا 
دەکات کە دەیانەوێت خۆیان لەو مافانە ڕزگار بکەن و 

 هەوڵی ئەوە دەدەن کە بەو ژنانە نەدرێت.

ئەو کرێکارانەی کە لە بواری سێکسدا کار دەکەن دەڵێن 
"ئێمە شایانی ئەوەین کە هەمان مامەڵەی کرێکارانی 
بەشەکانی تری نێو بواری کارمان لەگەڵدا بکرێت و هەمان 
مافیشمان وەک و ئەوان هەبێت". ئەمە قسەی کۆنکا بۆڕێل 

 بوو کە بۆ ڕۆژنامەنووسان  قسەی کرد.

ئەو داواو وتەیەی ئەو ڕێکخراوەیە لە دوای ئەوە هات کە 
سەرۆک وەزیرانی ئیسپانیا لەو بارەوە ویستی دەوڵەتی 

 لەبەرامبەر ئەو ڕێکخراوەدا ڕاگەیاندبوو.

پێدڕۆ سانچێز، سەرۆک وەزیرانی ئیسپانیا، دەیەوێت ئەو 
ڕێکخراوی لەشفرۆشیە بەتەواوی دابخات و نەی هێڵێت. 
هەروەها لەالیەکی تریشەوە وەزیری کاری ئیسپانیا 
هەوڵی ئەوەی داوە کە لەڕێگەی دادگاوە بوونی ئەو 

 ڕێکخراوەیە نەهێڵێت.

لەو بارەوە کۆنکا بۆڕێڵ کە وەک سکرتێرو سەرۆکی 
ڕێکخراوی ئۆتڕاس کار دەکات و لێدوان دەدات، لە 
لێدوانێکیدا  بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن وتی: "ئارەزووی 
داخستن و نەهێشتنی ڕێکخراوەکەمان ڕق و کینە و داخ لە 
دڵییەک پیشان دەدات لەبەرامبەر کرێکارانێک کە لەبواری 
سێکسدا کار دەکەن. ئەوەش شاردنەوەی وەک ئەوەی 

 ئەوان پێی دەڵێن ڕەوشت".

هەروەها سەرۆکی ئەو ڕێکخراوەیە وتی: بۆ هەموو 
ئەندامانی ڕێکخراوەکەمان کە لە بواری سێکسدا کاریان 
دەکرد خەونی ئەوان ئەوە بوو کە وەک هەر کرێکارێکیتر لە 
بوارەکانیتری کاردا ئەوانیش مافیان هەبێت و بکەونە ژێر 
هەمان یاسای کارەوە. بۆ نموونە وەک مۆڵەتی نەخۆشی، 
خانەنشینی و دایکایەتی و هەبوونی بۆنە و ڕۆژانی پشوو.... 

 هتد

بە شێوەیەکی گشتی خەڵک پێی وایە کە سەرۆک وەزیران 
پێش ئەوەی ببێتە سەرۆک وەزیران وەک کەسێکی دۆستی 
ژنان و فێمینیستێک دەرکەوتبوو، بەاڵم ئێستا خۆی و 
وەزیری کارەکەی بەتوندی لە دژی ئەو ڕێکخراوی بواری 

 سێکسە کاردەکەن.

هەر بۆیە وەزیری کاری ئیسپانیا بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن 
وتی: کە ئەو هیچ کاتێک ڕەزامەند نابێت بۆ هەبوونی 
ڕێکخراوێکی لەو جۆرەی ژنان و هیچ کاتیش ڕێگە بەوە 
نادەن کە یاسای کارو کرێکاران بیانگرێتە خۆ. جێگەی باسە 
لە واڵتی ئیسپانیادا کاری لەشفرۆشی ڕێگەی بە ڕەسمی 

 لێنەگیراوە و بە ڕەسمیش ڕێگەی پێنەدراوە لە ئێستادا.

ئەم مانگە ڕژێمی سەرکوت و  ٠رۆژی 
سەنکسار و سێدارەی ئێران، دوای 
چاودێری وردی فرۆکە بێ 
 ٢فڕۆکەوانەکانی، لە رێگای 
موشەکەوە، هێرشی کردە سەر 
ئۆردوگاو کەمپی هەردوو حزبی 
دیموکراتی ئێران و حزبی دیموکراتی 
کوردستانی ئێران، لە شاری کۆیەی 
کوردستانی عێراقدا، کە لە ئاکامی ئەو 

پێشمەرگە لە  ١٢هێرشە دڕندانەیەدا 
لە  ٤٧ئاستی لێپرسراوەتی جیاجیادا، گیانیان لەدەستداو نزیک بە 

پێشمەرگەو هاواڵتی بریندار بوون... هاوکات لەگەڵ ئەم هێرشەداو 
بەرەبەیانی زووی هەمان رۆژی بەر لەو هێرشە... سێ هەڵسوڕاو و 
چاالکوانی سیاسی بەناوەکانی" رامین حسێن پەنایی و لوقمان و 
زانیاری مرادی"، سەرباری بەرگرییەکی فراوان بۆ بەرگری لە 
سێدارەدانیان و هەڵوەشاندنەوەی سزاکەیان لە ئاستی فەرمی و 

 جەماوەری ئیران و کوردستان و دنیادا، لە سێدارە دران...
هەردوو ئەم هێرشە و کردەوە دڕندانەیە و دەیان و سەدان هێرش و 
پالنی تر چ لەرێگای بۆمباباران و موشەک و کردەوەی تیرۆرستی 
جۆراوجۆرەوە لە رژێمی سەرکوت و سیدارەی ئێران چاوەروانکراوەو 
ئەم رژێمە بۆ چاوترسێنکردنی بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری و بۆ 
لەناوبردنی نەیارانی سیاسی خۆی دەست لەهیچ کردەوەیەکی دڕندانەو 

 دژی ئینسانی ناپارێزێت...
وە ئەوەی کە تائێستا ئەم ڕژێمە هارەی سەرمایەی هێشتۆتەوە، یەکێک 
لە کۆڵەکەو پایەکانی سەرکوت و ترساندن و تۆقاندنە. و تائەوکاتەش 
بەیەکجاری بە گۆڕ دەسپێردرێت، پشت بە بەسەرکوتی بێپەردەی 
سیاسی دەبەستێت... چ لە ناوخۆی واڵت و چ لەدەرەوەی سنورەکانی 

 خۆی.
ئەوەی جێگای هەڵویستەیە، ئەو بێ باکییە ئاشکرایەی دەسەاڵتی 
سیاسی بۆرژوازی کوردە لە کوردستانی عێراق، و لەوەش واوەتر ئەو 
هاوکارییە لۆجستیکی و تەنانەت جاسوسییە کە پێشکەش بەرژێمی 
ئێرانی دەکەن. هێرش بۆسەر حزبە ئۆپۆزیسێۆنەکانی ئێران یان تورکیا 
لە ناو کوردستانی عێراقدا، بەر لەوەی شکاندن و گورز وەشاندن و 
ترساندنی حزب و هێزە سیاسییە ئۆپۆزیسێۆنەکان بێت، 
چاوترسێنکردنی دەسەاڵتی سیاسی هەرێم و پایماڵکردنی ئیرادەی 
سیاسی حزبەکان و جەماوەری خەڵکی کوردستانی عێراقە. بەپێی 
چەندین سەرچاوەی هەواڵ هیرشە موشەکیەکەی ئێران بۆسەر 
حزبەکانی دیموکرات، لە ناو خاکی کوردستان و لە ژێر سایەی زۆنی 
سەوزو نیلیدا ئەنجام دراوە...  و بنکەی هاویشتی موشەک لەسەر 
شاخی سورێن دامەزرێنراوە. ئەمە ئەو راستیەمان بۆ دەسەلمێنێ، کە 
دەسەاڵتی زۆنی سەوزو نیلی، لەجێگای ئەوەی حزبی دەسەاڵتدار و 
بەرپرسی ئەو جەرافیایە بن، نوێنەرو کرێگرتەی ئیران و مەئموریەتی 
ئیران جێبەجێ دەکەن و هاوکاری راستەوخۆی ئیرانن بۆ دژایەتی 
هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن و نەیارانی ئیران لە کوردستانی عێراقدا. لێدوان 
و بەیانی حزبەکانی دەسەاڵت لەکوردستان و وتەی نوێنەری حکومەتی 

هەرێم!! لە تاران، وتەی بەشێک لەبەرپرسە 

 و
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