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ملمالنێی نێوان یەکێتی و پارتی چ لە کاتی تەبایی ج لەکاتی 
ناکۆکیەکانیاندا کێبەرکێی نێوان دوو حزبی سەر بەیەک بزوتنەوەی سیاسی 
 و کۆمەاڵیەتییە" بزوتنەوەی کوردایەتی" لەسەر تااڵنی و دەسەاڵتی زۆرتر!

دەسەاڵت و تااڵنی داهاتی کوردستان سەرچاوەی 
 سەرەکی ملمالنێ و ناکۆکی نێوان پارتی و یەکێتییە! 

مانگ تێپەڕین بەسەر سیناریۆی هەڵبژاردنەکاندا!!،  ٩دوای زیاتر لە 
 تا ئێستا پارتی و یەکێتی نەیانتوانیوە حكومەت!! پێکبهێنن.

دیارە سیناریۆی هەڵبژاردنەکان!! هێندەی ئابڕوچوون و دۆڕانی 
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی لەبەرامبەر بزوتنەوەی ناڕەزایەتی 
جەماوەریدا خستە ڕوو، نیو ئەوەندە ڕەوایەتی بە مانەوەی 
دەسەاڵتی حزبۆکراتی ئەم حزبانە نەدا... دەنگنەدانی نزیک بە سەدا 
هەفتای خەڵکی کوردستان و بایکۆتی فراوانی جەماوەری، 
لەدرێژەی ناڕەزایەتی و تورەیی جەماوەریدا بوو بەدژی دەسەاڵتی 
تااڵنچی و سەرکوتگەرانەو نۆکەر پیشەیی حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی. لەوەش واوەتر رەتکرنەوەی ئەو سیناریۆیە بوو کە هەر 
چوار ساڵێک پارتی و یەکێتی حزبەکانی تری بزوتنەوەی کوردایەتی 
وەرێی دەخەن، و هەر خۆشیان ئامادەنین ئاکامەکانی قبوڵ بکەن و 
واز لەدەسەاڵتی پشت بەستوو بەهێزی چەکدار و داهاتی و دزراو 
خۆبەستنەوە بە واڵتانی ناوچەکە بهێنن و بەپێی ئاکامی 

 دەنگدانەکان!! مامەڵە بکەن.
بانگەشەی حزبەکان، بۆ کوردستانێکی بەهیز، ئارام، تەبایی و 
یەکڕیزی!!، ڕەخساندنی هەلی کار، خزمەتگوزارییەکان، ئاوەدانی، 
سەرەوەری یاسا و دیموکراسی و ئازادی و دەیان وادەو بەڵینی تر 
تاد، تا ڕۆژێک بەر لەهەڵبژاردنەکان کاربردی هەیە و دوای 
هەڵبژاردنەکان، هەموو ئەمانە دەبنە نیشانەی دەسەاڵتی چاوچنۆک 
و نۆکەر پیشەی دەسەاڵتێکی میلیشیایی، کە ئەوەی بۆی گرنگ نییە 
و ئاوڕی لێنادرێتەوە ئەو بانگەشەو بەڵینانەیە کە ئەم حزبانە لە 
کاتی کەمپەینی هەڵبژاردنەکاندا سەخاوەتمەندانە تەخشان و 

 پەخشانی دەکەن.  

گەڵ خەسرەو سایە، شێخ لەتیف شێخ چەند دیمانەیەکە لە
مستەفا، شیرین ئەمین، ستار مەحمەد قادر... لە الپەرەکانی         

 دەخوێننەوە 12-11-10

 
 

 3مردنی هێواش و ڕۆژی جیهانی مادە هۆشبەرەکان............ل* 
 4* ئەتانەوێ چ فێری ئیسالمیەکان بکەن؟...............................ل

 4ملیار دۆالری تێپەڕاند...ل ٥٨٧* گەندەڵی لەعێراق و کوردستان 
 5* گرنگی ناڕەزایەتی لەجۆری بەرپرسیارێتیدا.........................ل

 لەم ژمارەیەدا ئەم بابەتانەش دەخوێننەوە:
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 دۆسیەی ژمارە: پرسی کەرکوک و ڕێگاچارە
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 3لینین و ئەدەبیات.........ل
 

 پرسی ژن
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 ٢بۆ الپەڕە 

 
دان خودی  وه وڵی ئه هه وام له رده کێتی وپارتی، به یه خەسرەو سایە: 

رگرتنی ئیمتیازات بۆخۆیان و  وه به  وه ستنه رکوک ببه ی که کێشه
وی  ڵەمڕه ی قه وه ستی زیاترو فراوانکردنه ستهێنانی بااڵده ده به

م  وت و دزینی داهاتی ئه بازرگانی نه  وه م ڕێگایه اڵتیان، تاله سه ده
 01ل ستبهێنن... ده به  شاره

 

شێخ لەتیف: هەلومەرجی سەختی ژیانی خەڵکی کەرکوک 
گەندەڵی و نەبوونی حوکمی ڕەشید و نەبوونی دەگەڕێتەوە بۆ 

 00لێپرسینەوە...ل

شیرین ئەمین: ئەو ئاگری بەرژەوەندییە کە لەکەرکوک 
هەڵگیرساوە شەڕی تایفی و بەرژەوەندی تەسکی حزبایەتیە! هەمووان 
کلیلی ئاشتەوایەتی و چارەسەری کێشەکان تەنها لەوەدا بەدی 
دەکەن کەچۆن دەستیان بگات بە بیرە نەوتییەکان و داهاتی 

 00کەرکوک بۆگیرفانی خۆیان بێت...ل

 

ستار محەمەد: لەئێستادا پارێزگار کورد بێت یان غەیرە کورد، هیچ 
لەبارودۆخەکە ناگۆڕێت، چونکە مەلەفی ئەمنی لەژێر دەست و 

  01دەسەاڵتی قائیدی عەمەلیاتدایە...ل

 خەسرەو سایە

 شیخ لەتیف مستەفا

 شیرین ئەمین

 ستار محەمەد قادر

 دۆسیەی کەرکوک

 9دیمانەیهاوپشتیلەگەڵمەنسورحیکمەتسەبارەتبەلەباردبردنیمناڵ...ل 8هەواڵینارەزایەتییەکرێکارییوجەماوەرییەکان...ل
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لەیەکەمین ڕۆژی دوای هەڵبژاردنەکانەوە... تا ئەم 
ساتە وەختە کە  زیاتر لە نۆ مانگ بەسەر 
هەڵبژاردنەکاندا تێپەڕیووە، هەموو کەسێکی 
هوشیار و ویژدان بێدار دەزانێت و گەواهی بۆ 
ئەو راستیە دەدەن کە ملمالنێی سەرەکی نێوان 
حزبەکان بەگشتی و نێوان پارتی و یەکێتی 
بەتایبەتی... لەسەر بەشی زۆرتری دەسەاڵت و 
تااڵنی و پچرینی رەوایەتییە بەو دەسەاڵتە 
میلیشیاییەی لەهەرکام لە زۆنەکانی زەرد و 
سەوزدا، دایان سەپاندووە بۆ وەرگرتنی 
شەرعیەت و ئۆکەی دنیای فەرمی بۆ مامەڵە 

 لەگەڵ کردنیان.
ملمالنێ لەسەر پۆستەکان، ئەو پۆستانەی 
جومگەکانی دەسەاڵتداریتی دەچەرخێنن و 
کێبەركێ بۆ دەست بەسەراگرتنی داهات و سامان 
و بەتایبەتیش کێڵگە نەوتیەکان و خاڵە 

 سنوریەکان، سەرەکیترین و چەقی ملمالنێکانە.
ئەوەی بە ئاشکرا و لە ڕاگەیاندنی فەرمی و 
نافەرمی حزبەکاندا بەگشتی و پارتی و یەکێتیدا 
بەتایبەتی، دانی پیا دەنرێت، ڕیک نەکەوتن و 
نەسازانە لەسەر پۆستەکان... نەک خزمەتگوزاری 
و ئازادییەکان و ماف و ویستی زۆرو زەوەندی 
هاواڵتیان... ملمالنێی لەسەر پۆستی جێگری 
حکومەت و ژمارەیان.... تا دەگاتە کیبەرکێی 
ئێستایان لەسەر پۆستی پارێزگای کەرکوک، بۆتە 
کۆسپ لەبەردەم پیکهێنانی حکومەتدا، بە وێنەی 
ماکیاژ و روپۆشێک بۆ شاردنەوەی دەسەاڵتی 
حزبۆکراتی و میلیشیایی لەهەردوو زۆنی زەد و 
سەوزدا و بەرگی یاسایی کردن بەسەر 

 دەسەاڵتداریتی لە هەرێمدا.
لەناو کایەی ئەو کێبەرکێیەشدا، بێشەرمانە باسی 
کەسایەتیەکان دەکرێت بۆ پۆستەکان... سەیرە 
پارتی کاندیدی یەکێتی بۆ پارێزگای کەرکوک بە 

ئۆکتۆبەردا  ٦١پاساوی بەشدار لە رووداوەکانی 
ڕەت دەکاتەوە... بەاڵم باسێک لەو بەرپرسانە 
ناکات... کە گەورەترین کارەساتی مێژووی 
نوێییان لە شەنگالدا خوڵقاند و بوونە هۆی 
جینۆسایدی سەدان هەزار ئینسان بەدەستی 
داعش... باسی ئەو تاوانبارانە دەشارنەوە کە 
لەکارەساتی هەڵەبجەدا پێشلەشکریان بۆ سوپای 
پاسداران کرد و دەستی ژنانیان بۆ ئەڵقەو بازن 
بڕیوەو گەردنیان زامدارکرد بۆ ملوانکەی ملیان، 
باسی ئەوانە ناکەن پێش لەشکریان بۆسەر بۆڕیە 
نەوتەکانی" قودس و دڵی کوردستان" کرد، و 

ئاب و  ١٦سەرئەنجام دەیانەوێت تۆمەتبارانی 
دەیان تاوانی تر دیزە بەردەخۆنە بکەن...  
کەهەموو ئەو بەرپرسە تۆمەتبارانە، لە پاڵ 
کرێگرتەکانی پێشووی دەسەاڵتی بەعسدا هەر 
ئێستا بەرپرس و مکرەمن. ڕەتکردنەوەی 
کاندیدەکانی یەکێتی بۆ پۆستی پارێزگای کەرکوک 

ئۆکتۆبەرەوە بۆ  ٦١لەالیەن پارتیەوە بەهۆی 
ئاب و پاشان  ١٦شاردنەوەی تاوانی پارتییە لە 

کارەساتی شەنگالدا... پێداگری یەکییش لەسەر 

کاندیدەکانی وەستانەوەیە بەرووی زێدەرەویەکانی 
پارتیدا کە دەیەوێت بریار بەدەست لە زۆن و 

 ٦١نفوزی جەماوەری یەکێتیشدا بێت. 
ئاب و  ١٦ئۆکتۆبەرتاوانە، وەکو تاوانی هەڵەبجە و 

 شەنگال و... تاد. 
مانگە... حکومەت پێک نایەت و دۆخی  ٩زیاتر لە 

سیاسی کوردستان و هەریمیش هەر وەکو 
پێشووە، ئەمەش نیشانی دەدات بوون و نەبوونی 
حکومەت لەژێر سایەی دەسەاڵتی حزبۆکراتی و 
میلیشیاییدا، هیچ لە بارودۆخەکە ناگۆرێت و 
لەوەش واوەتر خودی حکومەت لە دۆخی 

 کوردستاندا کارکتەرێکی زیادەیە نەک پێویست.
پارتی و یەکیتی، کێشەیان لەگەڵ یەکتری بەجیا لە 
دەسەاڵتی زۆتر و قەڵەمرەوی جوغرافیای 
فراوانتر، دەستگیر بوونە لە سەرچاوەکانی 
تااڵنیەکی زۆرتر و بەرینتر و قوتبیکردنەوەی 
دەسەاڵتداریتیان لەدەست نەوەکانی بنەماڵە 

 دەستڕۆشتوەکان" بارزانی و تاڵەبانیەکان".
بەهەر ئەندازەش ئەو دەسەاڵتە حزبی و 
میلیشیاییە، بەهێزتر بێت و جومگەکانی 
دەسەاڵتدارێتی و سەرچاوەکانی تااڵنی پاوان 
بکات... بەهەمان ئەندازەش بێمافی و بێبەشی 
دەکاتە نسیب و بەشی زوربەی هەرەزۆری 
جەماوەری کرێکار و زەحمەتکیشی کوردستان و 

 سەرکوت و بێ مافییەکانیش، برەو پێدەدات.
توڕەیی و نەفرەتی جەماوەریش کە تا هاتووە 
رووی لەهەڵکشان کردووە، ڕیشەی لە نەفرەت 
لەو دەسەاڵتە و  تااڵنی و رووبەرووبوونەوەیە 

 لەگەڵ دەسەاڵتی داهاتووی ڕەشتری ئەم حزبانە.
خەڵکی کوردستان، کە  بە ناڕەزایەتی لەشەقام و 
بە بایکۆت لە کایەی هەڵبژادنەکاندا... پەرچەمی نا 
بۆ دەسەاڵتی تااڵنچی و میلیشییایی حزبەکانی 
بزوتنەوەی کوردایەتیان بەرزکردۆتەوە، پێویستە 
نەک تەنها حزبەکان، بەڵکو خود بزوتنەوەی 
کوردایەتی وەکو بزوتنەوەیەکی بۆرژوازی و دژە 
کریکاری و دژە ئازادی و هەموو جۆرە 
ئازادیخوازییەک، بکاتە نیشانە. بزوتنەوەی 
کۆنەپەرستی کوردایەتی منداڵدانی پێگرتنی ئەو 

ساڵە،  ١٣جۆرە لەو حزبانەیە کە نزیک بە 
ئەزمونی شکستخواردوی خۆی، کردۆتە 

 ئەزمونێکی رەش. 
خەڵکی کوردستان دوای ئەو هەموو ئەزمونەی 
بزوتنەوەی کوردایەتی نابێت هیچ 
خۆشباوەرییەکی بە ڕەوت و حزبە سیاسییەکانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی بێت "بەدەسەاڵت بەدەست 
و ئۆپۆزیسێۆنیەوە"... ئەم بزوتنەوەیە هەر ئەم 
جۆرە لە حزبی کۆنەپەرست و دژە ئینسانی و دژە 

 ژن و نۆکەری لە ژینگەکەیدا سەوز دەبێت... 
ملمالنیی هەمیشەیی نێوان یەکیتی و پارتی، لە 
تەبایی و لە کاتی ناکۆکیەکانیاندا، کێبەرکێی نێوان 
دووحزبی سەر بەیەک بزوتنەوەی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتییە" بزوتنەوەی کوردایەتی" لەسەر 

 تااڵنی دەسەاڵتی زۆرتر...
  

 ٩٣٦٩کۆتایی یونی 

وتەی ژمارە  ڕژێمی فاشیستی تورکیا، بەردەوامە لە  
بۆمباران و سنور بەزاندنەکانی، 

لەبەرامبەریشدا هێزێکی چەکداری تازە 
 پێکهاتوو هەڕەشە دەکات...

ئەم مانگە لە ئاکامی بۆردومانی فرۆکە جەنگیەکانی دەوڵەتی فاشیستی  ٩٢بەرواری 
تورکیادا لە بناری قەندیل ژمارەیەک هاواڵتی کە لەناویاندا چەندین مناڵ هەن کوژران و 
بریندار بوون... دیارە ئەوە یەکەمین جار هاواڵتیانی بێتاوانی کوردستان لە ئاکامی 
دەستدرێژی و سنوربەزاندنی دەوڵەتی ئێران و تورکیادا دەبنە قوربانی و زەروزیان بە 

ساڵی رابردووداو لەو کاتەوە کۆمەڵگەی  ٩٢کاروکاسبیان دەگەیەنرێت... بەڵکو لە ماوەی 
کوردستان توشی دۆخێکی تایبەتی و بێناسنامەیی واڵتی بۆتەوە، کوردستان بۆتە مەیدانێک 
بۆ تەراتێنی باندو دەسترێژی و سنور بەزاندنی سەربازی واڵتانی ناوچەکەو لەوکاتەشەوە 
تائێستا بە سەدان هاواڵتی گیانیان لەدەستداوە یان برینداربوون و بەدەیان گوندو ئاوایش 

 کەوتونەتە ناو دۆخێکی نائەمنییەوە...  
حزبە دەسەاڵت بەدەستەکانی کوردستان "پارتی و یەکێتی" کە هەمیشە هەردوو دەوڵەتی 
ئیران و توکیا بەدۆستی کورد لەقەڵەم دەدەن و پەیوەندیەکی ناهاوسەنگیان لەگەڵیاندا 
هەیەو تەنانەت لە پەیوەندییەوە گۆڕدراوە بە نۆکەرایەتی و خزمەت پیشەیی... لەبەرامبەر 
بەو تاوانانەدا جگە لە هەڵوێستی زۆر شەرمنانە، هیچ کاردانەوەیەکی تەندروستیان 
لەخۆیان نیشان نەداوە، لەجێگای ئەوەی بوونی ئۆپۆزیسێۆنی ئەو واڵتانەیان کردۆتە 

 پاساوهێناوە بۆ دەستدرێژی بەردەوامیان..

هەر لەدرێژەی ئەو دەستدرێژیانەدا کەئەم واڵتانە رۆژانە دەیکەنە سەر سنورەکانی 
هەپەجە"   –هێزی پاراستنی جەوهەری کوردستان، لەچەند رۆژی رابردوودا هیزێک بەناوی"

راگەیاندنی خۆی بەیان کردو وەکو لە بەیاننامەکەیاندا هاتووە ئامانجیان بە ئامانجگرتنی 
   هێز و سوپای واڵتانی ناوچەیە لە ناو سنوری هەرێمی کوردستاندا.

خەڵکی کوردستان، کە  بە ناڕەزایەتی لەشەقام و بە بایکۆت لە کایەی هەڵبژادنەکاندا... پەرچەمی نا بۆ 
دەسەاڵتی تااڵنچی و میلیشییایی حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتیان بەرزکردۆتەوە، پێویستە نەک تەنها 

حزبەکان، بەڵکو خود بزوتنەوەی کوردایەتی وەکو بزوتنەوەیەکی بۆرژوازی و دژە کریکاری و دژە ئازادی 
 و هەموو جۆرە ئازادیخوازییەک، بکاتە نیشانە...

 لە بۆپێشەوەوە
 

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

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

 و نووسراودا... باڵوبوبێتەوە.
 

* بااابەتاای باااڵوبااوەوە لە بااۆپااێااشااەوەدا، اەوکاااتە لەمیەی خاااوەنەکەیەوە مااافاای 
باڵوکردنەوەی هەیە، کە لە بۆپێشەوە باڵوبوبێتەوە. راسپااردەی باۆپاێاشاەوەیە، کە 
خاوەنی بابەتەکە ااماژە بەناو و اەو ژمارەی بۆپێشەوە بدات، کە بابەتەکەی تایاادا 

 باڵوبۆتەوە.
 

* درەنگ ناردنی بابەتەکای، لەکااتای راگەیەنادراوی خاۆیادا، شاانسای بااڵوباونەوە 
 لەدەست دەدات.

 
 * اەولەویەت بۆ بابەتی کورتە.
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ئەدەبیات ڕوخسار و شکڵ وشێوەی دا بە 
کولتووری سیاسی لە ڕووسیایەکدا کە '' 
ڤالدیمێر ئیلیچ لینین '' تیا گەورەبوو. لینین لە 
دەوروبەرێکدا گەورەبووە کە ئەدەبیات رۆڵ و 
دەوری گەورەی هەبووە بۆ نموونە هەموو پاش 
نیوەڕوانێکی رۆژانی یەکشەممە لەماڵەوە 
بەدەنگی بەرز شکسپیر و گۆتێە و پۆشکین 
دەخوێنرایەوە. لینین لە قوتابخانەی ئامادەیی دا 
عاشقی زمانی '' التین'' بوو تا ئەو ڕادەیەی کە 
بەڕێوبەری قوتابخانەکەی ئومێدێکی گەورەی 
هەبوو کە لینین ببێتە زمانناس و واژەناس و 
پسپۆر و زانا لە زمانی التین دا. ئەگەرچی لینین 
ئاراستەیەکی تری گرتەبەر و مێژوو و 
بەشەرییەت ئەرکێکی گەورەی پێ سپارد، بەاڵم  
هێشتا شەوق و ئارەزوو و هەستێکی قووڵی 
هەبوو بۆ ''التین'' و هەرگیز وازی لە کالسیک 
نەهێنا و لەگەڵیا دەژیا. لینین ''هۆراس'' و''ڤێرجل'' 
و ''جۆڤیناڵ'' ی بە زمانی ئەسڵی خۆی واتە 
بەالتینی خوێندۆتەوە. لینین تامەزرۆی ''گۆتیە'' 
بوو و چەندەها جار ''فاوست''ی ''گۆتیە''ی 
خوێندۆتەوە لەو دوو سەدەیەی کە لە تاراوگە 
بووە. لینین زانیاری و مەعریفەیەکی کە هەیبوو 
سەبارەت بە ئەدەبیاتی کالسیک باشترین 
سوودی لێوەرگرت لەوکات و ماوانەی پێش 

. لینین زۆر لەکەسانی ٦٩٦٢شۆڕشی ئۆکتۆبەری 
تر باشتر لەوە تێگەیشتبوو کە ئەدەبیاتی 
کالسیکی روسی هەمیشە لە سیاسەت 
هەڵکێشراوە. ئەدەبیاتی کالسیک هێندە ڕەگی 
داکوتابوو لە ناخی لینین دا کە وەک قەڵغانێک 
وابوو لەبەرامبەر هەر ورووژان و هەڵچوونێک 
 لە هەر گەشەکردنێکی هونەری و ئەدەبی نوێ دا.

دەوری ساڵێک دوای شۆڕشی ئۆکتۆبەر لەمانگی 
دا رۆژنامەیەک بەناوی ''ئۆڤێستا''  ٦٩٦٢ئابی 

لیستێکی باڵوکردەوە کە تیایدا ناوی ئەو 
کەسایەتی و ئەدیبانەی کە لەالیەن خوێنەرانی 
رۆژنامەکەوە پێشنیارکرابوون کە مۆنۆمێنتیان 
بۆدروست بکرێ. لەسەرووی لیستەکە تۆلستۆی 
و دوای ئەویش دایستۆڤسکی بوو. هەر ئەوە بوو 
لەمانگی نۆڤەمبەری هەمان ساڵدا پەردە هەڵماڵرا 
لەسەر مۆنیۆمێنتەکە بە بەشداری نوێنەری 
شورای شاری مۆسکۆ. کەئەمە بەیانگەری 
ئەوەیە کە ڕاوبۆچوونی لینین نەکرابوو بە 
سیاسەتی دەوڵەت ئەگینا لینین رای جیاوازی 
هەبوو لەسەر هەر یەکێک لەو ناوانەی کە 
خوێنەران دەنگیان پیدابوون کە مۆنیۆمێنتیان بۆ 
دروست بکرێ. لینین ڕاوبۆچوونی تایبەتی خۆی 

هەبوو سەبارەت بە نووسەرانی ئەو کاتەی 
رووسیا لە نووسراوێکیدا بەناوی ''لیۆ تۆلستۆی 
وەک ئاوێنەی شۆڕشی رووسی'' سەبارەت بە 
تۆلستۆی دەڵێ: ''چۆن دەکرێ نووسەرێکی 
بەهرەمەندی ئاوا شۆڕشگێر بێت و لەهەمان 
کاتدا کۆنەپەرست بێت''. لینین پێی وایە کە 
ناکۆکی ودژایەتییەکان لە تێڕوانینەکانی تۆلستۆی 
دا ڕێکەوت نییە، بەڵکو دەربڕینە لە بارو ڕەوشی 

. ٦٩ژیانی ڕووسیا لە دوا سێ دەیەی سەدەی 
هەروەها خستنە ڕووی ناکۆکی و دژایەتیەکانی 
نێو کۆمەڵگەی رووسی ڕێنمایەکی بەسوودبوون 
بە شیکردنەوە سیاسیەکانی لینین. لینین ناکۆکیە 
قووڵەکانی نێو کارەکانی تۆلستۆی هەڵوەشاندەوە 
و شیکاری بۆکرد، بەڕای لینین، تۆلستۆی 
بەڕۆشنی دەیتوانی دەست بخاتە سەر دەرد و 
نەخۆشیەکان لە رۆمانەکانیدا. لینین لەالیەکەوە 
دڵگەرم دەبوو بە پەالمارە توندەکانی تۆلستۆی 
کە دەیکردە سەر دام ودەزگا پۆلیسیەکانی 
فەرمانرەوایی قەیسەر، بەاڵم لەالیەکی ترەوە 
مەسیحیەت و پاسیفیزمی تۆلستۆی بێزاری 
دەکرد. لینین پێی وایە دژایەتی وناکۆکیەکان لە 
ڕوانگەی ''تۆلستۆی''یەوە بریتی نین لە ناکۆکی 
ودژایەتیەک تەنها لەناخ و دەروونی خۆیەوە 
سەری دەرهێنابێت، بەڵکو ڕەنگدانەوەی 
ئاڵۆزترین دژایەتی بارو ڕەوش و کاریگەرییە 
کۆمەاڵیەتی و داب ونەرێتە مێژووییەکانە کە 
سایکۆلۆژی و دەروونی چینە جیاجیاکان لە 
کۆمەڵگای رووسیادا دیاری دەکات لە سەردەمی 
ریفۆرم و پێش شۆڕشدا. سەرکۆنەکردنی بێ 
پەروای تۆلستۆی بۆ خاوەندارێتی تایبەتی 
گواستنەوەی سایکۆلۆژی جەماوەری جوتیارانە 
لەساتە وەختێکی مێژوویی دا کاتێ سیستەمی 
سەدەکانی ناوەراستی خاوەندارێتی زەوی وزار 
تیایدا ببووە کۆت وزنجیرێکی بەرگەنەگرتوو لە 

 بەردەم گەشە وپەرەسەندنی واڵتدا.  
بەاڵم ئەو نووسەرەی کە کاریگەری قووڵی 
هەبوو لەسەر لینین و تەواوی شۆڕشگێڕان و 
کەسانی ڕادیکالی ئەو سەردەمە، کەسێک بوو بە 
ناوی نیکۆالی چیرنیشیڤسکی، کە فەیلەسووفێکی 
ماتریالیست و سۆسیالیست بوو. ڕۆمانێکی 
بەناوی ''چی دەبێ بکرێ'' کە لە '' قەاڵی پیتر و 
پۆڵ'' لە  سنت پترسبرگ نووسیوە لەو شوێنەی 
کەبەهۆی بیروباوەڕی سیاسیەوە زیندانی کرا. 
ئەم رۆمانە بە دزیەوە لە زیندانەوە نێردرایە 
دەرەوە و جێگەوڕێگەیەکی تایبەتی بە نووسەردا، 
ئەم رۆمانە بووە هۆی ڕادیکاڵ بوونی لینین 
کاریگەریەکی قووڵی لەسەر دانا تەنانەت زۆر 
پێش ئەوەی بە مارکس و نووسینەکانی ئاشنا 
بێت. چیرنیشیڤسکی ئاشنا بوو بەمارکس و نامە 
لەنێوانیاندا ئاڵوگۆڕ دەکرا. لینین یەکەمین 
نووسراوی گرنگی بە نێوی ''چی دەبێ بکرێ؟ ی 

دا. سەرکەوتنی ئێجگار  ٦٩٣٩نووسی لە ساڵی 
گەورەی رۆمانەکەی چیرنیشیڤسکی زۆرێک لە 
رۆمان نووسە جێکەوتووەکانی بێزارکرد 
بەتایبەتی ''تۆرگنییف''، کە زۆر بە توندی کەوتە 

 پەالماردانی.

 لینین و ئەدەبیات
 نووسینی: ساالر حمە سەعید

مردنی هێواش و ڕۆژی جیهانی ماددە 
 هۆشبەرەکان

 
ی هەمووساڵێک دیاریکراوە بۆ ڕۆژی 6262لەجیهاندا ڕۆژی  

جیهانی ماددە هۆشبەرەکان بەداخەوە گەر سەیرکەین 
مادەی  ڕۆژبەڕۆژ ژمارەی بەكارهێنەر و بازرگانیكردن بە 

هۆشبەر لە هەرێمی كوردستان روو لەزیادبوون دەكات، بە 
پێی ئامارێك لەماوەی سێ ساڵی رابردوودا، شەش هەزار 
كەس بە هۆی بەكارهێنان و بازرگانیكردن بە مادەی 
هۆشبەرەوە دەستگیركراون. ڕێكخراوەكان ڕایدەگەیەنن، ئەگەر 
رێوشوێنی توند بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی نەگیرێتە بەر 

 .كۆمەڵگەی كوردی بەرەو كۆمەڵكوژی دەبات
هەزار هاواڵتی هەرێمی  622ی ساڵدا، زیاتر لە 62لە ماوەی 

كوردستان بوونەتە بەكارهێنەری مادە هۆشبەرەكان و, تەنیا 
هەزار كەس بەهۆی مادە  2لەماوەی سێ ساڵیشدا 

 .هۆشبەرەكانەوە زیندانی كراون
ساڵەوە مادەی هۆشبەر بەكاردەهێندرێت و  62زیاتر لەالیەن توێژی تەمەن خوار 

بۆ بازرگان  مامۆستایەكی زانكۆش باس لەوە دەكات بەهۆی نەبوونی یاسا و سزایەكی توند 
 .و بەكارهێنەرانی مادە هۆشبەرەكان، وایكردوووە گەنجان زیاتر پەنا بۆ ئەو ماددەیە بەرن

رێكخراوەكانی بواری رۆشنبیری و هۆشیاری مادە هۆشبەرەكان هۆشداری دەدەن ئەگەر 
رێوشوێنی توند بۆ رێگریكردن لە بازرگانیكردن و بەكارهێنەرانی مادە هۆشبەرەكان 

 كۆمەڵگەی كوردی بەرەو كۆمەڵكوژیەكی تر دەبرێت. نەگیرێتەبەر, 
هەزار هاواڵتی لەهەرێمی  622ەوە زیاتر لە 6222بەپێی ئەو ئامارەکان لەدوای سالی 

و  6262كوردستان بوونەتە بەكارهێنەری مادە هۆشبەرەكان. هەروەها لەماوەی سااڵنی 
و فرۆشیار و  هەزار كەس كەخۆی لەبازرگان  2نزیكەی  6262 وسەرەتای  6262

  بەكارهێنەرانی مادەی هۆشبەر دەبینێتەوە زیندانی كراون.
مادەی هۆشبەر، یاخود ئاڵودەبوون بەدەرمان یەكێكە لەو دیاردە خراپەی ناو كۆمەڵگە، كە 

 .كۆمەڵێك كەس بەتایبەتی توێژی گەنجان گیرۆدەبن
كێشانی مادەی هۆشبەرو ئاڵودەبوون بەدەرمان چەندین كاریگەری نەرێنی هەیە بۆ 

 تەندروستی مرۆڤ، ئەوەش بەپێی توێژینەوە پزیشكییەكان.
كۆكایین،  مادەی هۆشبەر چەندین جۆری جیاواز لەخۆ دەگرێت، لەوانە 

مادەی هۆشبەری لەجۆری شیشە زیاتر  حەشیشەو چەندانی تر، كە  هیرۆین، نیكۆتین، 
 .و نرخەكەی لەوانی تر گرانترە بەكاردێت

و فرۆشتنی پێوە دەكرێت، كە  و كرین لەشێوەو جۆری جیاواز بەكاردەهێنرێت مادەی هۆشبەر 
و هاڕاوەی تۆز یاخود کریستاڵ و تڕامال و تڕامادۆڵ  زۆرجار بەشێوەی حەب، یاخود دەرزی

لەمەرزە سنوریەکانەوە یاخود لەمەتارەکانەوە داخلی هەرێم دەبێت وە هەندێک شاربوونە 
سەنتەری دەست کەوتنی ئەوماددانە بەنموونەش قەاڵدزێ کە چەندان مەرزی هەیە وەکو 

دەبن و  قندۆڵ و شێنێ و زەڵێ و کێلێ بە ئاسانی ئەو ماددانە لە مەرزەکانی ئەو شارە داخل 
ئاودیودەکرێن ئەمەش بەهۆی نەبوونی ڕەقابەی بەهێزو بوونی دەستی کەسانی سەربازی و 
عەسکەری دیار لەو شاره کە کارئاسانی دەکات بۆ ناردن و هێنانی ئەو ماددانە و خۆشیان 

 بوونە بازرگانێکی تارمایی ئەو ماددانە.
و فرۆشتنی مادەی هۆشبەرو  هەر بەپێی توێژینەوەكان سااڵنە ملیۆنان كەس، بەتۆمەتی كڕین

و فرۆشتنی ئەم مادەیە لەبازارەكاندا  جۆرەكانی دەستگیردەكرێن، ئەمەش لەكاتێكدایە، كە كڕین
 .و سزای تووندی بەسەردا دەسەپێنریت قەدەغەیە

توێژینەوەكان باس لەوە دەكەن، كە كەسی ئاڵوودە بە مادەی هۆشبەر زۆر جیاوازن 
و دەمارەخانەكانی مێشكیان  لەكەسانی ئاسایی بەردەوام هەست بەماندووبون دەكەن

و گرتنەوەی ئەم مادەیە  چاالكن، بەاڵم لەهەر حاڵەتێكی نایاسایی لەوریابووندان،  هەمیشە 
 .هەیە دەستبەجێ گیان لەدەست بدات ئەگەری زۆری  لەكەسی ئاڵوودە بوو 

و كاریگەی  هەروەها كەسانی ئاڵوودە بوو ناتوانن تەنیا بۆ چركەیەكیش واز لە دەرمان بێنن
كەسی بەرامبەر ناتوانێت  لەكاتی قسەكردندا  لەسەر هەڵسوكەتوو قسەكردنیان دەبێت 

 .و قسە ئەبزركێنن بەتەواوی لێیان بگات
بەردەوام هەست  لەگەڵ ئەوەش هەمیشە بەكەسی الوازو بێدەسەاڵت دێنە پێش چاو،

و پێستی  و تووشی زەردوویی دەبێت و تووشی سەرئێشەو ڕشانەوە دەبێت بەگێژبوون دەكات
ئالوودەبوو لە  كەسی ئاڵوودەبوو تووشی پەڵەو لەكەی نامۆ دەبێت، بەشێوەیەك كەسی 

 .كۆمەڵگە دادەبرێت
مادەی هۆشبەر جگە لەزیانی تەندروستی زیانی ئابوریشی لێدەكەوێت، بەشێوەیەك كەسی 

 .وەردە وردە لەمردن نزیك دەبێتەوە گیان لەدەست دەدات تووشبوو بەمادەی هۆشبەر 
هێنانی مادەی هۆشبەرو  هۆکارە سەرەکیەکانی پەنابردنی الوان و تازەالوان بۆ بەکار

ئالودەبوونیان، دەگەڕیتەوە بۆ بیکاری، هەژاری و نەبوونی و بێ ئومێدی و دەسەاڵتی 
دواکەوتوو... لەهەر جیگایەکی دنیادا، بێکاری پەرەبگرێت، هەژاری فراوان بێتەوە، بێ ئومێدی 
تەشەنەبکات و خەونی الوان بخنکێنرێت، دەسەاڵتی دواکەوتوو خۆی بکاتە مڵۆزمی سەر 
کۆمەڵگە و خەونی الوان بکوژێت و بگۆرێت بە کابوس، بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر 

 باڵودەبیتەوە و لە حاڵەتەوە دەبێت بە دیاردە...
بۆ بەرگرتن بە ئاڵودەبوون و قاچاخچێتی بە مادەهۆشبەرەکانەوە،  دەبێ کڕین و فرۆشتنی  

مادەهۆشبەرەکان بەتەواوەتی قەدەغەبکرێت و سزای توندی ئەوانەی بەرهەمی دێنن و 
قاچاغچیتی بە شیوەی نایاسایی پێوەدەکەن و دەفرۆشن، بدرێت. دیارە هاوکات دەبێ 

 زەمینەو هۆکارەکانی رووهێنانی تاکەکان بۆ بەکارهێنانی مادەهۆشبەرەکان، لەبەین ببرێن. 
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لەسەر خستنەدواوەی ئافرەتێکی نیقاب 
پۆش لەکاتی راگەیاندنی ئەنجامی کۆتا ساڵ 
بۆ یەکەم و دووەم و سێهەمەکانی 

کە لەڕیزی  ٦٩خوێندکارانی قۆناغی 
پێشەوە وەستابوو بۆ وێنەگرتن هەرای 
گەورەیان نایەوە بەناوی مافی تاکەکەسی  
وئازادی جل پۆشین ومافی مرۆڤ و گەلێک 

 شتی تر .  

بەشیک لەچەپ وعەلمانی وبی دین و لیبرال 
و رۆشنبیر  زۆریان  تانەیان دا لەو کارەو 
وتیان ئەوە ئیهانەو سوکایەتیەو 

 سەرکۆنەیان کرد.

ئەوانە بەشی هەرەزۆریان وەك و  
هەڵوێست یان لە نیازپاکی خۆیان کەوتنە 
ڕەخنە وگازندەی ئەوکارە. بەالم پرسیارەکە 
ئەوەیە ئەتانەوێت بەو هەلوێستەتان چی 
فێری ئیسالمیەکان بکەن، چونکە سەرنجام 
ئەو ئافرەتە نوێنەرایەتی ڕەوتێکی ئیسالمی 

 کردووە یان پێی کراوە ؟

ئەگەر الیەنێکی هەڵوێستەکەی ئیوە ئەوەبێت 
کە وەک ویەک سەریری هەموو ئینسانێک 
وفکرو بۆچونێک ئەکەن و جیاوازیان نییە 
لەالتان؟ پێتان وانییە کە ئەوە هەڵەیەکی 
مەعریفیەو جیانەکردنەوەی فکری 
ئازادیخوازو کۆنەپەرستی لەکۆمەلگەدا، کە 
ئەبێتە سەرلێشواوکردنی گەنجانێکی زۆر 

 لەو بارەیەوە؟

یان گەورەکردنی بابەتێکی ئاوا بە قازانج و 
بەرژەوەندی رەوتە ئیسالمیەکان تەواو 
نابێت؟ کە ئەبێتە هۆی فەرزکردنی جۆرە 
جل وبەرگێك لە کۆمەلگەدا کە بێجگە لە 

  سومبولی ئیسالمیەکان هیچی ترنییە.

تەنانەت ئەو کتێبەی  کە موسلمانان  پێی 
ئەڵێن )قورئان( بۆ یەك جاریش  نەباسی 
حیجاب ئەکات وەک و پەچەیەکی ئیسالمی 
کە فەرز بیت بەسەر ژناندا وەنە باسی 
نیقابی تیایە، بەڵکو و ئەوە داهینانی 
خەلیفەکانی ئیسالمییە بۆ سەپاندنی 

  دەسەاڵتی پاوانخوازی خۆیان.

ساڵی رابردودا  سەدەها  62لەماوەی 

ئینسانی ئازادیخوازو پێشکەوتنخواز لەو 
کۆمەڵگەیەدا تیرۆر کراون،  ئیسالمیەکان 
نەک هەڵوێستیان نەبووە بەڵکو خۆشحاڵیان 
بۆ ئەو کارە دەربریووە و زۆر جاریش 

 خۆشیان دەستیان هەبووە تیایاندا .

هەزارەها  ئافرەت تیرۆرکران بەناوی 
شەرەفەوە ئیسالمیەکان نەک سەرکۆنەیان 
کرد بەڵکو لەگەل دەسەاڵت پاساویان بۆ 

  ئەوکارە قێزەونە ئەهێنایەوە .

رۆژانە لە مزگەتەکانیانەوە ئیهانەو 
سوکایەتی بەو کۆمەلگەیە ئەکەن و هانی 
خەلک ئەدەن کە تەنانەت لەناو ماڵەکەی 
خۆشیدا ئاژاوە بنێتەوەو سەرزەنشتی ژن و 
کورو کچەکانی بکات ئەگەر بە پێی 
شەریعەت نەجوڵێنەوە، بەاڵم ئەوان نوزەیان 

  نایەت.

چەندەها هەزار ئینسانی یەزیدی لە ژن وکچ 
ومناڵ و گەورەو پیرو پەککەوتە کەوتنە 
دەست داعش وپیاوەکانیان کوشتن و ژن و 
کچەکانیشی کرد بە کەنیزەک و لەشارەکانی  
موصل فرۆشتنی، نەک هەلوێستیان بوو، 
بەڵکو کەوتنە پاساو هێنانەوە بۆ کارەکانی 
داعش و خۆشحاڵیان دەربری کە ڕەوتێكە 

 شەریعەت جێبەجێ ئەکات.  

ئایا وەستاندنی ئافرەتێکی نیقاب لە دواوە 
ئیهانەو سوکایەتییە یان ئەم هەموو 
نەهامەتیەی کە بەهۆی میتۆدی 
ئیسالمیەکانەوە کە بەسەر تاکەکانی 

 کۆمەلگەدا دێت؟

ئەتانەوێت چی فێری ئیسالمیەکان بکەن؟ 
ئەوان ئەو هەموو بەکەنیزەک کردنەی 
ئافرەتی یەزیدی ئیحساسی نەجوالندن 
ئێستا ئەتانەویت بە هەڵوێست وەرگرتنی 

  ئێوە ئینسانی ومۆدێرن بیر بکەنەوە .

ئیسالم تەنها دین نییە بەلک و میتۆدی 
بزوتنەوەیەکی سیاسیشە بۆیە نابێت وا 
سەیر بکرێت کە ئەوە تەنها بیری تاکە 
کەسە بەڵکو بزوتنەوەو حیزبی سیاسی 
هەیەو هەوڵ ئەدات کۆمەڵگە بۆ ئەوە 
هەڵخرێنیت و دەسەالتی سیاسی هەبێت تا 
بتوانێت لەو رێگەیەوە  شەریعەتەکەیان 

 بسەپێنن.

کۆمەڵگە ئەبێت بەیاسا رێک بخرێت. 
)حیجاب و نیقاب( جلوبەرگی ئاسایی نییە، 
بەڵکو سومبولی ئیسالمی سیاسیە 
ئەیانەوێت بە  زۆر بەسەر کۆمەڵگەدا 
بیسەپێنن بۆیە ئەبێت النی کەم لە 
قوتابخانەو پەروەردەو فێرکردن شوێنی 
کار و کەشی گشتیدا قەدەغە بکرێت و 

 ڕێگەی پێ نەدرێت.

 ئەکرەم محمود 

ئەتانەوێت چی فێری 
 ئیسالمیەکان بکەن ؟

ملیار  587رێمی كوردستان  ڵی لە عێراق و هه نده گه
 دۆالر تێدەپەڕێنێت

 
لەالیەن ئەو  گەندەڵی سیاسی بریتی لە دەستکاریکردنی ڕێنمای و یاسا و دامەزراوە دەستورییەکان

بۆ پاراستن و  بە خراپی سود لە پێگەی خۆیان وەرئەگرن  بڕیار بەدەستە سیاسیانەی کە 
 . دەسەاڵت و سەروەت وسامانیان هێشتنەوەی 

کارێکی زۆر سروشتییە کە بیر لە هەڵبژاردن بکرێتەوە 
بەمەبەستی  کاتێک باس لە گەندەڵی سیاسی ئەکەین.

ئاڵوگۆڕ کردنی دەسەاڵتداران لە پێگەو پۆستەکانیان، وەک 
 . ڕێکارێک بۆ بەرەنگاربونەوەی گەندەڵی سیاسی

بەاڵم لەو واڵتانەی کە خاوەن دامەزراوەو دەزگای یاسایی 
و دیموکراتی نین دەرکەوتووە کە ئەنجامدانی هەڵبژاردن 
هیچ کاریگەرییەکی ئەوتۆ ناکاتە سەر کەمکردنەوەی ئاستی 
گەندەڵی تێیدا دەتوانین هەرێمی کوردستانیش وەکوو 

 . نمونەیەکی دیار و بەرچاو ببینین
لە هەرێمی کوردستانیش بەهۆی دەسەاڵتی حیزب گەری یەکیەتی و پارتیەوە گەندەڵی  بەداخەوە

چەندان شێوازی تریش هەن کە لەهەوڵ دان بۆ بنبڕکردنیان، بەاڵم  بەشێوازێکی فراوان بونی هەیەو 
کارێکی ئەستەمە، چونکە تەواوی دام و دەزگاکان کۆنترۆڵکراون لەژێر دەسەاڵتی خۆیاندان لەهەردوو 

عێراق و هەرێمی  زۆنی سەوز و زەرد. ئەمساڵیش لە ڕێزبەندی واڵتە گەندەڵەکان لەسەر ئاستی جیهان
سۆماڵ، باشوری سودان،سوریا،  کوردستان لە پلەی حەوتەمدایە لە دوای هەر یەک لە واڵتەکانی 

و  وه ندی عێراقی بۆ لێكۆڵینه ئەفغانستان، یەمەن، کۆریای باکور. لەم چەند ڕۆژەی ڕابردودا ناوه
  یشتۆته رێمی كوردستاندا گه عێراق و هه ڵی له نده ی گه باره كان، ئاشكرای كردوە كە قه سیاسیه  شیكارییه
ی عادل  كه ته ن حكومه الیه ڵی له نده ی گه وه نه ڕوبو كانی روبه وڵه ملیاردۆالر دەشڵێت، هه 227  زیاتر له

كان و  سیاسیه  ی حیزبه نگی و رێگریانه و ئاسته هۆی ئه !! به ست بووه توشی بنبه  وه ه-هدی بدولمه عه
  میلیشیاكانیان دروستیان كردوه.

و حیزب  مان ئه هه"، (ICPAR) كان سیاسیه  و شیكارییه وه ندی عێراقی بۆ لێكۆڵینه پێی راپۆرتێكی ناوه  به
و  كانی عێراقیان دروست كردوه كه دوای یه ك له یه  ته حكومه  وه ه 6222   له  ی كه سیاسیانه  یمانیه و هاوپه
دیهێنانی  ی به ڵپه هه  ته وتونه ئێستادا كه  له  خشیوه ی به كه هدی و كابینه بدولمه عادل عه  شیان به متمانه

ر  سه له  وه كانیان چڕكردوەته ش فشاره سته به و مه كانی خۆیان و بۆ ئه تی و حیزبیه تایبه  ندییه وه رژه به
 ."هدی بدولمه ی عه كه كابینه

  ، له كراوه ئاماده  وه كه نده رانی ناوه توێژه  كێك له د حسێن یه مه ن محه الیه  له  ، كه(ICPAR) ی كه راپۆرته
م حیزب و  مان ئه ر هه هه  كه  وه ی رونكردۆته وه ئه   وه رمیه ی فه نامه ڵگه و به رچاوه ڵێك سه زاری كۆمه

ڵیان  نده ملیار دۆالر گه 226  های زیاتر له به  دا به 6262و  6222نێوان سااڵنی   له  سیاسیانه  نه الیه
رێگای   ش له مه ، ئه یاندوه رێمی كوردستان گه سامانی گشتی عێراق و هه  و زیانیان به نجامداوه ئه

قاچاخبردنی  همی، دزین و به ی وه ك پرۆژه وه  ڵێك فێڵ و میكانیزمی دارایی و ئیداریی جیاجیاوه كۆمه
تی  ردو حكومه هه خۆری بندیوار له رو موچه رمانبه زار فه هه 622ك ملیۆن و  یه  بونی زیاتر له وت، هه نه
  .ولێر غداو هه به

ی سیاسی و  وه خۆی توێژینه ربه كی سه زگایه ده كان  سیاسییه  و شیكاریه وه ندی عێراقی بۆ لێكۆڵینه ناوه
 . زرا مساڵ دامه ئه  وه ه-ری عێراقی و بیانی ڵێك توێژه ن كۆمه الیه  و له  ئابوریه

لەوانە )بەرتیل، دزیکردن لە موڵکی گشتی (،بە پێێ  چەندین چاالکی جۆراوجۆر ئەگرێتەوە  گەندەڵی 
گەندەڵی پۆلێن  بڕی ئەو پارەیەی کە دەدزرێت یاخود بە پێی ئەو سێکتەرەی کە تێیدا ڕوودەدات 

 : ئەکرێت بۆ
 ، (  Grand Corruption ) گەندەڵی گەورە  #
 ( Corruption Petty) گەندەڵی بچووک #

بریتییە لە خراپ بەکارهێنانی دەسەاڵتی بااڵ )واتە  گەندەڵی گەورە مانای چییە: گەندەڵی گەورە 
دەسکەوت بۆ کەمینەیەک لە سەر حسابی  بۆ بەدەستخستنی  لەئاستێکی بەرزی بەرپرسیارێتیدا( 

 تاکەکان و بە کۆمەڵگەش ئەگەیەنێت.  زۆرینە، ئەم جۆرە لە گەندەڵی بەشێوەیەکی بەرباڵو زیان بە 
خراپ بەکارهێنانی دەسەاڵت لەالیەن فەرمانبەرانی حکومییەوە بەشێوەیەکی  گەندەڵی بچوک: بریتییە لە 

ڕۆژانە لە کاتی بەریەککەوتنیان لەگەڵ هاوواڵتی ئاسایی، بۆ 
خوێندن و ئاو وکارەبا لەگەڵ  گشتییەکانی وەک تەندروستی و  خزمەتگوزارییە  بەدەستهێنانی 

 . بەدەستهێنانی پێداویستییە سەرەکییەکانی ژیان
ئەوەی کە ئەو ڕاپۆرتە باڵوکردۆتەوە، تەنها گۆشەیەکە لەو دزی و تااڵنییە ئاشکرایەی حزبە 
میلیشیاییە" قەومی و دینیەکان" "بە کوردو عەرەب و تورکمانەوە، بە سونەو شیعیەوە" لە پاڵ بنەماڵە 
دەستڕۆشتوەکان ئەنجامیان داوە... گەندەڵی لە زوربەی زۆری واڵتانی دنیادا هەیە، ئەوەی هی عێراق و 
کوردستان جیا دەکاتەوە لە هی واڵتانی تر، تەنها گەندەڵی نییە و خراپ کەڵک وەرگرتن لە پۆستەکان 
نییە، بەڵکو دزییەکی ئاشکرا و بەنەخشەی میلیشیاییە... لە دزینی نەوت و دەست بەسەراگرتنی کێڵگە 
نەوتیەکانەوە، بۆ دزی لەخۆراک و قوتی خەڵکی... لە بەتااڵنبردنی نەوت بە تانکەرەوە تا دزی لە داو و 
دەرمان و کەرتی تەندروستی. لە پۆست فرۆشتنەوە بۆ موچەی خەیاڵی ئەندام پەرلەمان و وەزیرەکان 
و بەڕیوەبەرە گشتیەکان... لە دەست بەسەراگرتنی هەموو جومگەکانی ئابوری و بازرگانییەوە، تا 
دەگاتە دروستکردنی لیستی وەهمی موچە خۆرەکان... لوشدانی داهاتی ناوخۆ و بازگەکان و تا دەگاتە 
خاڵە سنوریەکان... ئەم دزی و تااڵنییە کە لە داهات و سامانی عیراق و کوردستان کراوە و دەکرێت، لە 
بنەرەتدا داهاتی خەڵکی عێراق و کوردستانە... لە ئاکامی ئەو دزییە فراوان و بێ سنورەدا ژیان و 
گوزەرانی زوربەی هەرەزۆری خەڵکی عێراق و کوردستان لەوپەرێ خراپیدایەو ژیان و گوزەرانی 
کەمایەتیەکی چاوچنۆک و حزبی و سەرمایەدارەکانی وابەستەی دەسەاڵت و بنەماڵە دەسترۆشتوەکانی 
ناو حزب، ژیانێکی شاهانەو فیرعەونییە... ڕۆژێك دێت خەڵکی عێراق و کوردستان داهاتی دزراویان 

 دەگێڕنەوە و مافیاکانی تااڵنی و دزی دەخەنە بەردەم لێپرسینەوەی یاسایی و جەماوەرییەوە... 
 
 رڕۆژنامەنووس: شوانە حەسەن ابوبک 
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بەرپرسیارێتى ڕاستگۆیانە ئەوەیە کە 
بەرپرسەکان بەردەوام ڕاستگۆیانە بە 
دواداچوون دەکەن بۆ سەرجەم کێشە 
جۆراوجۆرەکان, هەرگیز لێناگەڕێن کێشەو 
قەیرانەکانی کۆمەڵگەکەیان بەرەو کێشە و 
قەیرانی گەورەتر بڕوات ئەمەش لەبەرئەوەی 
ئەم جۆرە بەرپرسانە خاوەن هەبوونی 
وێژدانێکی زیندوویی مرۆڤایەتین و بەهەبوونی 
فکرو بیروباوەڕێکی مرۆڤ دۆستانەو 
ئازادیخوازو یەکسانیخوازانە بەردەوام 
بەرپرسەکان لەناو خەڵکدان، هیچ کاتێک خۆیان 
لەخەڵک جیاناکەنەوە تەنانەت بۆ ئەوخەلکانەش 
کە کاتى دەنگدان و ڕاپرسى دەنگیان 
بەونوێنەرو نمائیندە نەداوە یان ئەو مرۆڤانەی 
خاوەن بیروباوەری جیاوازو ڕەخنەگری جدین 
لەدەسەاڵت وجۆری یاساکان و بەهیچ جۆرێک 
کاریگەری لەسەر هەڵوێستە مرۆڤایەتییەکانیان 
ناکات، ئەم جۆرە بەرپرسانە کاتێک کۆمەڵگە 
ڕووبەڕوی کێشە و قەیران بۆووە بە هەستی 
بەرپرسیارێتی داوا لە خەڵکی کۆمەڵگەکەیان 
دەکەن هاوکاربن بۆ چارەسەر و دەرخستنی 
کێشە وقەیرانەکان، کاتێک نەیانتوانی 
چارەسەری کێشە وقەیرانەکان بکەن زۆر بە 
ڕاشکاوی واز لە پۆست و جۆری 
بەرپرسیارێتی دەهێنن بۆئەوەی کەسی شیاوتر 
و شارەزاتر جێگەی وان لە پۆستە بااڵکان 
)سەرۆکی دەوڵەت و سەرۆکی حکومەت و 
وەزیر و بەڕێوەبەرە گشتی بەشەکانی تر 
بگرێتەوە.( هەروەها )لەناو ئۆرگانی حیزبیشدا 
هەروایە( ئەم جۆرە لە بەرپرسیارێتییە زۆر 
باش خزمەت بە تەواوی کۆمەڵگە دەکات 
لەسەر دەستی ئەو مرۆڤانە دامەزراوەکانی 
دەوڵەت و حکومەتەکان بەرەو پێشەوە و نوێ 
بوونەوە دەچن و بە ماندووبوون و 
تێکۆشانەکانیان خزمەت بەکۆمەڵگەکەیان 
دەکەن، هەروەها زۆر بە ئاسانی دەتواندرێت 
لەکاتی قەیران و کێشەدا ڕیفۆرم و چاکسازی 
ئەنجام بدرێت کۆمەڵگە بەرەو پێشەکەوترو 
نوێبونەوەی باشتر بچێت، ئەم جۆرە 
بەرپرسانە لە واڵتانی پێشکەوتوو و شارستانی 
کە خاوەن یاسا و دەستوورێکی سیکۆالر و 
مەدەنی و پێشکەوتوون بوونیان هەیە و 

هەبوونیشیان نیشانەی سەرسووڕمان نییە لە 
واڵتدا، لەبەرئەوەی تاکەکانی کۆمەڵگە وشیارن 
بۆ دەست ڕاگەیشتن بە ماف و ئازادییەکان و 
بەردەوام لە تێکۆشانی زیندوو و 
پڕکاریگەردان بۆ دەستهێنانی ماف وئازادی 
زیاتر بۆ کۆمەڵگەکەیان... لەقۆناغ بە قۆناغ 
خەڵک و دەسەاڵت لەملمالنێدان بۆ 
ئاراستەکردنی کۆمەڵگەکەیان بەرەو ئایندەو 
داهاتووێکی باشتر. خەڵک لەدەسەاڵت 
وپارێزەرانی سیستەم قبوڵ ناکەن کە کۆمەڵگە 
و دەسەاڵت چەقبەستووبێت و کۆمەڵگە ڕاپێچی 
زیاتری چەوسانەوەو نابەرابەری بکات هەر بۆ 
ئەو مەبەستەش ئامادەی فیداکاری وتێکۆشانن، 
نموونەش خەڵکی کۆمەڵگەی فەڕەنسا و ئێرانە 
کە بەردەوام لەسەر شەقامەکانن بۆ 
کۆمەڵگەکەیان بەرەو پێشەوە بچێت نەک 
بەرەودواوە بگەڕێتەوە، هەربۆیە ئامادەشن 
قوربانی گیانی و ماڵیش بدەن. زیندانەکانی 
ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستان پڕ کراون لە 
کەسانی ڕادیکاڵ وڕابەری ناڕەزایەتییەکان هەر 
بۆیەش ڕژێمی فاشیزمی ئیسالمی ئێران 
بەردەوام ڕێگری لەناڕەزایەتی و 
خۆپیشاندانەکان دەکات وسەرکوت وزیندان 
وسێدارە درێژە پێدەدات، بەاڵم ناتوانێت 
سەرکەوتووبێت قۆناغ بەقۆناغ ناڕەزایەتی 
یەکانی خەڵک لەبەشە جیاوازەکانی 
مامۆستایان وکرێکاران ودستفرۆشان 
ودووکانداران وکۆڵبەران وبێکارانی کۆمەڵگە 
بەرەو یەکگرتوویی وتێکۆشانی گشتگیرتر 
دەچێت. هەربۆیە پیاوانی ئاخوندی ئیسالمی 
هارو دڕندەئاسا بەربوونەتە خەڵکی ئاسایی و 
ئازار وئەشکەنجەیان دەدەن وزیندانیان دەکەن، 
ئەوەتا بەبێ هیچ هۆکارێک تەنها لەبەرئەوەی 
وانەی كوردی وتۆتەوە دەستگیركراوە. زارا 
محمدی خەڵكی شاری سنەیەو پیشەی 
مامۆستایە ماوەیەكە بەتاوانی وتنەوەی وانەی 
زمانی كوردی لەالیەن هێزە ئەمنیەكانی شاری 
سنەوە دەستگیركراوە. سەرچاوەیەك رایگەیاند 

( 626766262(ی ئێوارەی رۆژی )4كاژمێر)
هێزێكی سەربە ئیتالعاتی ئێران هەڵیان 
كوتایەسەر ماڵی مامۆستا )زارا محمدی(و 
لەدوای پشكنینێكی وورد ناوبراویان 
دەستگیركردووەو هەتا ئێستا چارەنووسی ون 
و نادیارە. شایانی وتنە )زارا محمدی( بەهۆی 
چاالكیەكانیەوە لەرۆژی جەژنی جیهانی 
ژنانەوە دەستگیركراوە هەرەوەها دوو کەسی 

تر کە لەگەڵ مامۆستا زارا دەستگیرکرابوون 
ئەو دوو کەسە ئازادبوون بەاڵم مامۆستا 
زارایی محمدی لە زینداندا ماوەتەوە کە 
بەرپرسی گشتی ئەنجومەنی فەرهەنگی 
کۆمەاڵیەتی نۆژینی ئوستانی کوردستانە. لە 
کاتێکدا هیچ پەیوەندیەکی بە کاروباری 
سیاسییەوە نەبووە. تەنها مامۆستایەکی 
خۆبەخش بووە. دەتوانین بڵێین ئەم ڕژێمە لە 
لێواری مەرگی کۆتایی نیزیک بۆتەوە 
بەرپرسەکانی بەدرێژایی دەسەاڵتی 
کۆنەپەرستانەیان بەرپرسیارێتی فرێوکاری 
ودرۆ ودزی وگەندەڵی جێبەجێ دەکەن بۆیە 
لەکۆتایی دا لەالیەن خودی خەڵکەوە بەسزایی 
خۆیان دەگەن و تڕۆ دەکرێن ولەدەسەاڵت 
دەهێندرێنەخوارەوە. جۆرێکى تریش لە بەر 
پرسیارێتی هەیە ئەویش کە بەرپرسیارێتى یە 
کە داپۆشراوە بە میکاجى قسەى باق وبریق 
وبەڵینى درۆینەى جۆراوجۆر ئەمەش بۆ 
ئامانجى بەدەستهێنانى پلەوپایەکى دیارىکراو 
یان بۆبەدەستهێنانى پارەو سامان بەرێگاى 
نایاسایى و یان بۆ بەردەوام بوون لەجۆرى 
دزى و فرێوکارى بەسامانى گشتى، لەم جۆرە 
بەرپرسیارێتییە لەناو دەوڵەت و حکومەت و 
کۆمەڵگە دواکەوتووەکاندا بە زۆری دەبیندرێت 
و خۆنمایش دەکەن کە گویە دڵسۆزی خەڵکن، 
بەاڵم تەنها دەیانەوێت خەڵکی کۆمەڵگەکەیان 
فرێوبدەن و چەواشە بکەن، ئەمجۆرە 
بەرپرسانە هەرگیز واز لە دەسەاڵت و پۆست 
و پلەی بەرپرسیارێتی ناهێنن، تەنها بە دوو 
ڕێگا نەبێت ئەویش یەکەمیان نەخۆش بوون و 
مردنیان. دووەمیان گۆڕانکاری لە جۆری 
سیستەم و دەوڵەت و حکومەتدا لەو کاتەدا کە 
خەڵکی چەوساوە و ژێردەستە و وشیار بۆوە 
بۆ خۆ ڕێکخراوکردن و تێکۆشانی 
یەکگرتووانەی هاوبەش بۆ گۆڕانکاری لە 
جۆری سیستەمی سەرکوتگەر و دز و 
گەندەڵدا.. ئەوکاتەش خەڵک خۆی دز و 
گەندەڵکاران و چەوسێنەران لەسەر ئەنجامدانی 
تاوانەکانیان سزا دەدات و دادگایی دەکات. 
دەوڵەتانی خاوەن دەستوور و یاسای 
کۆنەپەرستانەی چەوسێنەر وسەرکوتگەری 
سیستەمیی فاشیزمی ئیسالمی ئێران و 
سیستەمی ئیسالمی تورکیا و دەوڵەتانی 
خاوەن سیستەمی دینی و قەومی زۆرینەی 
بەرپرسەکانیان دزو گەندەڵکار و فرێودەرن و 
تەنها بۆ بەرژەوەندی خۆیان و بنەماڵە 

وکەسوکاریان سوودبەخشن و دەسەاڵتی 
بەرپرسیارێتیان بۆ کۆکردنەوەی پارە و 
سامانی گشتی کۆمەڵگە بۆخۆیان بەکار 
دەهێنن لە ڕێگای ئەنجامدانی دزی ولوشادان و 
گەندەڵیەوە. لەم واڵتانە دەستوورو یاساکانیش 
لە بەرژەوەندی بەرپرسانی دزوگەندەڵکاران 
داندراوە. هەر بۆیەشە بەدرێژایی تەمەنی ئەم 
جۆرە سیستەمە کۆنەپەرست و دواکەوتوو 
چەوسێنەرانە هیچ کەس لەبەرپرسانی بااڵی 
واڵت دادگایی نەکردووە و وە ناشتوانن ئەو 
دز گەندەڵکارانە دادگایی بکەن، لەبەرئەوەی 
دەستوور و یاساکان لەالیەن بەرپرسانی بااڵی 
ئەو سیستەمەوە دادەڕێژرێت، هەر بۆیەشە 
سەرجەم کێشەکانی کۆمەڵگە لە جیاتی 
چارەسەر ملدەنێن بەرەو هاتنەکایەوەی 
کێشەی زیاترو بوون بەقەیرانی گەورە لەسەر 
شانی هاواڵتی وخەڵکی کرێکارو زەحمەتکێشدا، 
بەاڵم بەرپرسانی دەوڵەت لەگەڵ بەردەوام 
بوونی کێشەو قەیرانەکانی کۆمەڵگەش هەر 
ملیان پانترو ئەستوورتر دەبێت بەپارەی 
دزراوی گشتی خەڵکی کۆمەڵگە. ئەم بەرپرسە 
دزو مافیایانە لە ناو حکومەتى هەرێمى 
باشوورى کوردستاندا زۆرینە پێکدەهێنن کە 
ئەوانیش نوێنەرى حیزبەکانن لەناو حکومەتدا 
بەناوى حکومەتەوە بریار دەدەن و سیستەم 
بەرێوەدەبەن،هەربۆیەشە بەدرێژایى چەندین 
ساڵە سەرەڕایى هەبوونى گەندەڵى ودزینى 
زۆرى سامانى سەرزەوى وژێر زەوى 
باشوورى کوردستان بەئاشکراو بەبێ ترس 
ئێستاش کەبەردەوامن لەدزى و بەهەدەردانى 
سامانى گشتى، بەالم بەرپرسانى بااڵیى 
حکومەتى هەرێم کەمترین کەسیان 
لەبەرپرسانى گەندەڵکار و دز دادگایى 
نەکردووە. هەربۆیە ئێستاش خەڵکى 
زەحمەتکێش وکرێکار پێویستى بەنەوت 
وسوتەمەنییە پێى نادەن، بەالم رۆژانە پارەى 
نەوت وغاز کاتێک دەفرۆشێت دیارنامێنێت و 
کەس نازانى ئەوپارەیە چى لێدێت، سەرەرایى 
بەردەوام فرۆشتنى نەوتو غاز، بەالم قەیران 
وکێشەکان هەر زیاد دەبن بۆ کۆمەڵگەى 
باشوورى کوردستان، بەچەند مانگ جارێک 
نیوە موچەکەش بەفەرمانبەران نادەن دەستاو 
دەستیان پێ دەکەن، لەکوێى واڵت 
وکۆمەلگەکانى جیهان هەیە کە بەو ڕێژەیە 
زۆرە نەوت وغازو بەرهەمە جۆراوجۆرەکانى 
ژێرزەوى وسەرزەوى هەبێت، بەاڵم 
بەرپرسانى حکومەت نەتوانن مانگانە موچەى 
فەرمانبەرەکانى بەڕێک وپێکی لە کاتی خۆیی 
دا دابین بکات، نەتوانێت سووتەمەنى بۆ خەڵک 
دابین بکات؟! یاسایی دژە بەشەری 
لەسێدارەدان دەردەکەن و دەیانەوێت جێبەجێی 
بکەن!! هەرخۆشیان درێژەدەدەن بەنابەرابەرى 
و چەساندنەوە دزينى سامانى سامانى گشتى، 

ئەمە نیشانەى هەبوونى... 

گرنیگی ناڕەزایەتی 
 لەجۆری بەرپرسیاریتی دا

 سول ەعبدالرحمن ر

  ٣١بۆ الپەڕە
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توندوتیژی دژ بەژنان، لە هەڕەشەو سوکایەتیەوە بۆ لێدان و تیرۆرکردن، یان ناچارکردنی ژنان 
بە خۆکوژی، دیاردەیەکی شەرماوەری کۆمەڵگەی کوردستانە... بەمەبەستی 
تاوتوێکردنی بنەماو هۆکارە سەرەکیەکانی توندوتیژی و رێگەگرتن و کۆتاییهێنان 

کە لەهەر بەو دیاردەیە، بۆ پێشەوە، ئەم تەوەرە تایبەتییەی کردۆتەوە 
ژمارەیەکی دا لە ڕێگای وتار، دیمانە، ڕاپۆرت، بابەتی وەرگێڕدراو... تیشک 
دەخاتە سەر هەلومەرج و پرسی ژنان و خستنە ڕووی ئەزموون و 

 … ڕێگاچارەی ئینسانی و یەکسانیخوازانە..
 بەرپرسی گۆشە: شوان حەسەن 

 shwana.journalist@gmail.com: پەیوەندی و ناردنی بابەتبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ         
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ندێك گروپی جیاجیای  نێو هه  له ژنی  فره
و دیارترین و قێزەون ترینیان  ڵكدا باوه خه
،  ژنی دینی ئیسالمه ناشیرین ترینیان فره و 

تی  ریعه تی قورئان و شه پێی ئایه  به  چونكه
تی نیسائدا،  سوره  . له اڵڵ كراوه ئیسالمی حه

توانێت دوو ژن  ڵێت: پیاو ده بە پیت و دێڕ ده
ر  گه اڵم ئه و سێ ژن و چوار ژن بهێنێت، به

  نگی له توانن هاوسه ی نه وه ترسان له
ك  نها یه ته  وه ن، ئه نێوانیانیدا درووست بكه

نێو   . چوار ژن بۆ پیاوێك له سه ژن به
و سودی هەبووە  موسوڵماناندا، ڕیفۆرم بووه

  وه ر. ئەوکات بۆ ئه وبه مه ساڵ له ٦٠٣٣بۆ 
ڕاج  ش فرۆشی و هه كان ماڵی له پیاوه  بووه

یاسای   حەاڵڵ و به  ن و به كردنی ژنان دابخه
 .بێت چوار ژن زیاتریان نه  یان، له كه دینه
  كه  یه هه  وه ر ئه سه ی زۆر و ڕەخنەی له قسه

اڵم  ك پیاو، به بۆ یه  اڵڵه بۆچی چوار ژن حه
ی  كه بێ پرسی مێرده  رچوونی ژن به ده
؟ دەیان و سەدان کتێب و بابەت و  رامه حه

لێکۆڵینەوەی ڕەخنەیی لە سەرجەم کتێب و 
ی قورئان  وه ره ئاینەکان هەیە، بەاڵم من شیكه

،  ورات نیم و كاریشم پێیان نییه و ئینجیل و ته
مڕۆدا،  دونیایی ئه  زانم ئیتر ئێستا له ده  هێنده

  قه پێی ده  كاركردن و جۆری ژیانكردن به
م  ڵ ئه گه له  گونجاوه كان، هەڵەیە و نه ئاینیە

ئابووری و   وتنه موو پێشكه هه
 .اڵیەتەیانەدا كۆمه

  ش و ڕووته ڕه  لە مێژووی کۆنی واڵته
رایی  گه ته بازرگانی و چه  له  كاندا، جگه بیه ره عه

  تێكی دیكه سابه و قاچاخچێتی، هیچ كار و كه
  كان، بۆیه ك ژنه ن نه كانیش بیكه پیاوه  بووه نه
یان ژن  . پیاوێك ده ڵ ژیاوه كۆمه  مووی به هه

  ، بێجگه خێو كردووه دان منداڵی به و سه
زووی خۆی هەر کات  ئاره  ی به وه له

كان سێكسی  ژنه  ك له ل یه گه ویستبێتی له
 . خێو كردووه  موویانی به ، هاوكات هه كردووه

رك و  ئه ژن هیچ  بی كۆندا،  ره دونیایی عه  له
، لە بەخێوکردنی منداڵ و  بووه فەرمانێكی نه

ئەرکی ماڵ زیاتر. لە زۆر کۆمەڵگە 
ئیسالمیەکاندا و بە کوردستانیشەوە، تا ئێستا 
هەمان باوەڕ بە ڕەوا دەبینرێت وژن بە 
خۆڕایی و بێ بەرامبەر دەکرێتە خزمەتکاری 

و دایەنی منداڵ. ئەڵبەت ئەوەی لە  مێرد
کوردستان بە ڕەوا دەبینرێت، لە دەرەوەی 

کوردستان حەقیقەتی جۆری ژیانکردن 
شتێکی دیکە دەسەپێنێت، ئەویش ئەوەیە 
ئەگەر ژنەکان وەک پیاوەکان کار نەکەن و 
هاوبەش نەبن لە هێنانی داهاتێک بۆ ماڵ، 
ئەوە ژیان ناگوزەرێت و هەموو شتەکان 
قورس و زەحمەتن، پیاو بە تەنها بتوانێت 
جێبەجێی بکات. بۆیە هەموو ئەو پیاوانەی 
ڕێگرن لەوەی ژن خۆی داهاتی خۆی هەبێت، 
ئەوە لە دەرەوەی کوردستان شەڕ دەکەن 
لەگەڵ ژنەکانیان ئەگەر نەتوانن مانگێک بچنە 

 .سەر کارەکانیان
هەر لە دونیایی پێشووی عەرەبدا، كچی 

كان بە جیا لە هەموو  نده مه وڵه ده  ماڵه بنه
ژنانی تری خێڵ و خێزانەکانی عەرەبی، 

. بۆ  مان بازرگانی و قاچاخچێتیان كردووه هه
ری  مبه م ژنی پێغه كه ، یه دیجه خه  نموونه

ند و  مه وڵه ده  ره هه  ژنه  ك له موسوڵمانان، یه
 .وكات بوو كانی ئه اڵتداره سه ده

پیاوانی موسوڵمان هەر بەپێی ئایەت و 
فەرموودەی چوار ژن حەاڵڵە و ئەگەر 
نەتانتوانی هاوسەنگی لە نێوانیاندا درووست 
بکەن ئەوە یەک بەسە، لەو مێژووە بەدوا، بە 
مافی شەرعی خۆیانی دەزانن، چەند ژنێک لە 
ماڵەوە ببەستنەوەو هەرکات زەوقیان لە 
کامیان هەبوو، بڕۆن لە گەڵی بخەون. دیارە 
پیاوانێکی زۆری موسوڵمان هەن، باوەڕیان بە 
فرەژنی نییەو لە یەک ژن زیاتریان نەهێناوەو 
نییە، بەاڵم هیچ کات ناوێرن ڕەخنەی لێ 
بگرن، چونکە لە قورئاندا نووسراوەو دەترسن 
لە خودای خۆیان و ناتوانن وەک کارێکی 

 .خراپ باسی بکەن
من لەوەتای هەم چەندین پیاوی موسوڵمان 
تەکلیفی هاوسەرگیری و پەیوەندی 
خۆشەویستیان لێ کردووم، بەاڵم هەرگیز 

نییەو نەبووە، بیر لە  جورئەتی ئەوەم 
پەیوەندی بەستن لەگەڵ هیچ پیاوێکی 
موسڵمانادا بکەم، چونکە ئەگەر منیشی زۆر 
خۆش بوێت، ئەوە دینەکەی ڕێگەی پێدەدات، 
هەرکات داهات و پارەی زۆری هەبوو، ئەوە 
هەر بۆ حەزی خۆی، ژنێکی دیکەش بهێنێتە 
سەر جێگاکەم، یان لە ژوورێکی تر، یان لە 
ماڵ و شارێکی تر. جا ئەوکات، ئەگەر خۆشم 
ئاگام لێی نەبێت، ئەوە کچەکەم تا نەیخاتە 
زیندان وازی لێ ناهێنیت، چونکە بیر 
کردنەوەی دایکی و پەروەردەو خوێندنی 
دەرەوەی کوردستان فێری ئەوەی کردووە، 

 .لە ناحەقی بێدەنگ نەبێت
لە کوردستاندا بە پێی شەریعەتی ئیسالمی و 

بە پێی یاسای نوێی پەرلەمان، ئەگەر ژنی 
یەکەم ڕازی بوو، ئەوە پیاو دەتوانێت ژنی 
دووهەم بهێنێت. بۆ منێکی فێمینست، چەندە 
پیاوەکە لەو پڕۆسەیەدا تاونبارە، هێندەش 
ژنی یەکەم و ژنی دووهەم و خێزان و 
هاوڕێ و دۆستەکانیشیان کە پیرۆزبایی و 
موبارەکە بوونی خۆیانی بۆ ڕادەگەیەنن، 
هەموو تاوانبارن. تاوانبارن، بەوەی دوو ژن 
دەخەنە خزمەتی پیاوێکەوەو حەز و بۆن و 
باوەش و هەموو هەستەکانی دوو ژن، 
دەکرێت بە موڵکی یەک پیاو. ئینجا ئەگەر ژنی 
دووهەمیش ڕازی بوو، ئەوە هەمان پڕۆسە 
بەردەوام دەبێت! ئەو خەڵکانە تاوانبارن 
بەوەی، جۆرێک لە خێزان و جۆرێک لە منداڵ 
پەروەردە دەکەن، کە سێکس تێیدا تەنها 

شتێکە کە باوکیان  بابەتی گرنگ و تاکە 
لەگەڵ دایکەکانیان کۆ دەکاتەوە. ئەو خەڵکە 
جۆرێک لە خێزان درووست دەکەن، کە منداڵ 
تێیدا هیچ جۆرە نرخێکی نییە. هیچ کەس لەو 
پڕۆسەیەدا ناچێت پرس بە منداڵەکان بکات، 
کە ئایە ئێوە ڕاتان چیە، وەک ئەوەی منداڵ 
تەنها ئیشی نانخواردن و خەوتن بێت و 
تەواو. ئەوانە تۆمەتبارن بەوەی، تەنها بە 
خاتری حەزی پیاوێک، چەندین ژن و منداڵ 
تووشی باری دەروونی خراپ دەکەن و 
دەیان کێشەو گرفتی ئیرەیی بردن لە یەکتر و 
شەڕو ئاژاوە، لە نێوان ئەو خێزانانەدا 
درووست دەبێت. لەکاتی هەر شەڕ و 
ئاژاوەیەکیشدا، تەنها ژنەکان و منداڵەکان 
زەرەر دەکەن، چونکە پیاوەکە هەر کە زۆر 
ناڕەحەت بوو، دەڕواتە دەرەوەی ماڵ و 
لەباوەشی ژنێکی دیکە، یان بە ڕابواردنی 
خۆی لەگەڵ هاوڕێکانی، خەمی خۆی بە با 

 !دەکات و ئەوانی تریش بەدەرەک
بە باوەڕی من، فرەژنی جگە لەوەی تاوانە، 
بێ ڕیزیشە هەم بە ژن و هەم بە پیاو، چونکە 
تەنها هۆکاری فرەژنی لە دونیایی ئەمرۆدا 
سێکسە، نەک وەک پێشتر کە هۆکاری 
سەرەکی باری ئابووری خەڵک بووە. لە کاتی 
ئێستادا، پیاو کە ژنی دووهەم دەهێنێت، 
بێگومان دەبێت لە ژنی یەکەمی گەنج تر و 
جوان تر و کچیش بێت و شووی تری 
نەکردبێت. ئیتر خۆ ڕەنگە هەموو ئەو ژنانەش 
داهاتی ئابووری خۆشیان هەبێت، کەوایە 
بابەتەکە تەنها سێکسەو هیچی تر. ئەمەش بە 
ئاشکرا دەوترێت و باسی دەکرێت، بۆ نموونە 
دەڵێن: چەند ژنە لە کاری بێڕەوشتی باشترە، 
ئەمە بە جیا لەوەی خەڵک چوزانێت ئەم پیاوە 

بێجگە لە بە خاوەن بوونی دوو ژن و سێ ژن، چی 
تر دەکات و شەوەکانی کە لە ماڵەوە نییە، لە کوێ 
گەرم دەکاتەوە! ئەسڵەن بێ ڕەوشتی چیەو چی 
لەوە بێڕەوشتی ترە باوکێک بە بەرچاوی 
منداڵەکانیەوە، هەر شەوەو لە باوەشی یەک لە 

 !ژنەکانی بێت
بێڕەوشتی لەوە گەورە تر چییە، منداڵێک ببینیت 
باوکی هەر بۆ خۆشی خۆی، دایکی خۆی و ژنێکی 
دیکەشی لە ماڵەوە ڕاگرتووەو هەر جارەو دەچێتە 
الی دانەیەکیان! بێڕەوشتی ئەوکاتە دەست پێ 
دەکات، کە پیاوێک ژن و منداڵەکانی دەکاتە قوربانی 
حەز و ویستی خۆی. فرەژنی خۆی بۆ خۆی گەورە 
ترین بێڕەوشتیە، بۆیە ئەو پیاوانەی بانگەشەی 
ڕەوشت دەکەن، هەر ئەوکاتەی دەستی ژنی 
دووهەمی گرت و بردیە ژوورەوە ڕەوشت لە 
پەنجەرەی ژوورەکەی فڕێ دەداتە دەرەوە. هەر 
بۆیە فرەژنی چەندە بێ ڕێزیە بە ژن، هێندەش بە 
پیاو، چونکە وەک بوونەورێکی بێ ڕەوشت و 
گوێنەدەر بە دونیایی منداڵ دەری دەخات. فرەژنی، 
پیاو وەک کەسێکی گەمژەو بێ شعور پێناسە 
دەکات، کە کۆی خۆشی ژیان لە زیاتر سێکس کردن 

زۆترین کات لەسەر جێگا خەوتن پێناسە دەکات،  و 
تا ئەوەی خەریکی بەشەکانی تری ژیان و فێربوون 

 و پەروەردەی تەندرووستی منداڵەکانی بێت. 

قوربانیانی 
توندوتیژی 

 ونامووسپەرستی
لە شارۆچکەی دیرەلوکی سەر  ٦٢/١/٩٣٦٩بەرواری 

بەناوی" ه،  ٦١بە قەزای ئامێدی کجێکی تەمەن 
ف"ساڵ لەرێگای خۆ فڕیدانە نیو ئاوی زێ گەورەوە 
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا... دەوترێت ئەو کچە 
باری دەرونی تەواو نەبووە و پەڕاوی لێکۆڵینەوە بۆ 

 دۆسیەکەی کراوەتەوە.

ساڵ  ٩٠ژنێکی تەمەن  ٦٩/١/٩٣٦٩بەرواری 
بەناوی"گ، ر" لە گەرەکی ڕاپەرینی شاری قەاڵدزی 
بەمەبەستی کۆتایی هێنان بە ژیانی خۆی... لە رێگەی 
دەبەیەک نەوتەوە گڕی بەرداوەتە جەستەی خۆی و 
بەهۆی زۆری سوتاویەکەیەوە لەنەخۆشخانەی 
قەاڵدزێوە گواستراوەتەوە بۆ خەستەخانەی 

 سلێمانی..
لە شارەدێی رزگاری سەر بە  ٩٢/١/٩٣٦٩بەرواری 

ساڵ بەمەبەستی  ٩١سنوری کەالر ژنێکی تەمەن 
کۆتایی هێنان بە ژیانی خۆی گڕی بەرداوەتە 
جەستەیی بەشیکی زۆری جەستەی سوتاوەو 
بەهۆی زۆری سوتاویەکەیەوە ڕەوانەی 
نەخۆشخانەی سلێمانی کراوە... دەوترێت کە پەڕاو 

 بۆ دۆسیەکەی کراوەتەوە... 
 

فرەژنییانشکاندنیبەهای
 ژن!!

 نووسینی: شوان حەسەن ئەبوبەکر
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گۆشەی ئەدەب و هونەر، گۆشەیەکی تایبەتی بۆپێشەوەیە کە لەهەر ژمارەیەکدا 
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 ئامادەکرنی گۆشە:  کاوان قادر و هیوا ساڵح  

ر  سه ك له یه ند وشه چه
 رگی سابوری مه

 
مرد دوو سێ  ی خۆی كه ییه وره و گه مۆزارت به

  بوون، و هیچیش له ی ئامادده كه ناشتنه  س له كه
و   ، پرسه وه كرده م نه كه  و مرۆڤه یی ئه وره گه
مووی  هه  ی ئێمەدا ڵگه كۆمه  راسیمی ناشتن له مه
بۆخۆی   ، كه یه داڵنه بوونێكی نابه سیاو و ئاماده ده

سته  رجه دانی تێدا به اڵتی خانه سه ڕۆڵی هۆز و ده 
  گاته س، هۆز تاده كه اڵتی تاكه سه . بۆ ده وه بێته ده 

نمایشی هێز نواندن و   بێته حیزبی سیاسی ده
ك  وه  تی. پرسه اڵیه رزی كۆمه ی به نیشاندانی پێگه

ی  وره شێكی گه به  تی كه اڵیه كی كۆمه چاالكییه
كی  چاالكییه  بۆته  ڵكی داگیركردووه ژیانی خه

ڵكی  تی. خه اڵیه ندی كۆمه رمه ره م و زه رهه بێبه
م  و تاقمی رێكخراو له  سته ده  ته موو بوونه هه

و هێز بۆ   كه ریه ی تر، هه و پرسه بۆ و ئه  پرسه
ن  ی خاوه نێرێ، تاكو سبه وی تر ده ی ئه پرسه
ی  ت پرسه خزمه  وه مان هێز بخاته هه  پرسه

ی  رگی سابوری باشترین نموونه ر. مه رانبه به
دا  كه پرسه ی له وانه ، ئه یه یه م دیارده رچاوی ئه به له

ر بوون،  نگ و هونه بوون ئاشقانی ده ئامادده
بۆ رێزلێنان و   ڵێكی پاك و پوخت كه كۆمه

ی  نزڵگه یان بۆ دوامه نگه و ده ویستی ئه خۆشه
سیاوێك بۆ  وان بۆ هیچ ده كرد. ئه  وانه خۆی ڕه

  له  كه بوون. دڵگرانییه وێ نه نواندی هێز له
رگی  مه  بوو له ڵكی نه می خه بوونی كه ئامادده

  پرسه  وت كه كه رده ڵكو بۆمان ده سابووریدا، به
ڵكو  به  ژیانی مرۆڤی كۆچبار نییه،  بۆڕێزلێنان له
ركردنی  ی مسۆگه ڵپه ودا و هه سه  كه  بۆزیندوانێكه

 .رووترن سه كی له یه پێگه

 سەردار عەبدواڵ

 بەشێكی ترلەدەقی 
 دەستم لەمردن بۆڕاناگیرێت

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

  گیرم خواردووە بەدەست  
 خۆمەوە گیرم خواردووە

ئەوەندەی گلەییم لەسەری  
 خۆم هەیە 

 ئەوەندە ناڕۆمە بەر ئاوێنەو
 ئەوەندەی باران دەنوسمەوە 
ئەوەندە گوێێ لەلێدان دڵی  

 خۆم ناگرم
 گیرم خواردووە  

دەبێت بەیانیان بەسەر هەموو 
 شتەكاندا

 بگەڕێم  
 ئینجانەكان بەرمە بەر هەتاو

قاوەیەك بۆخۆم و خۆم  
 ئامادەكەم

بە قەسیدەیەكی بێ ستیانی  
 خۆم بڵێم 

بەبێ زەحمەت ئەو پەردەیە 
 دادەرەوە

 باكۆترە شینكەكان هەڵنەفڕن 
 ............. 
 من گیرم خواردووە  

 وەك ئەو پیاوەم لێ هاتووە
كە توشی بیر چونەوە بووبێت  
 و
بگاتە هەر شوێنێك بڵێ  

 دادەبەزم
دەمەوێت جانتاكەم بەئامەنەت  

 الی
 خۆم دانێم 
دەمەوێت سەرم لەژوری  

 پەرستگاكە
وەرگرمەوەو لەگەڵ خۆم  

 بیبەمەوە بۆماڵەوە
 ............ 
 توڕە دەبم  

زۆر جار لەگەڵ خۆم دەیكەم 
 بەشەڕو 

 بەدەستی ڕاستم دەڵێم
ئەرێ تۆ بۆئەوەندە. ڕقت 

 لەسەڕی خۆتەو
 بۆئەوەندە بەرد دەگریتە 
 پەنجەرەی ماڵە دراوسێكەتان 
ئەی نازانیت كەلوتی گۆرانیەك  

 پژا ئیتر ئاوێنەكان هاڕەدەكەن 
شانە دارەكان لەبەر پێكەنین 

 خۆیان پێ ناگیرێت
 .............. 
 من گیرم خواردووە 
نە باوەشم بەبێزاری دڵی  

 ئاسكێكی 
 بێ نیشتیماندا بۆدەكرێت و

 نەدەتوانم بەڕاوچییەكیش بڵێم 
لەكاتی ڕاودا دەبێت باجێكی  

 ڕوڕەشی 
بەگیرفانی كراسەكەتدا 

 هەڵواسیت
 گیرم خواردووە  

كاتێك لەگەڵ خۆمدا قاوەیەك 
 دەخۆمەوە 

 ئەمەوێت وەك كوڕە شێتەكەی
ئەودیومان هەر كەسێك  

 لەوێوە ڕۆشت
 داوای زەردەخەنەیەكی لێبكەم 
بڵێم توخوا گیرفانم بۆپڕكە لە  

 باران 
بۆئەوەی چەترەكەی دایكم 

 تاقی بكەمەوە
 لەبەر باران 
 ................ 
 گیرم خواردووە 
نەسەرم بۆدەخرێتەوە  

 جانتاكەم ونا
 و نەلە وێستگەیەكیش

ئەدرێسەكەی خۆم دەدەم  
 بەپیاوێكی

 بەد مەست و 
پێی. دەڵێم كەلەگەڕان بەدوای  

 مندا بێزاربوویت
بمدڕێنەو بمخە تەنەكەیەكی  

 خۆڵەوەو
 هیچ هەناسەیەكیشم 
 بۆ. هەڵمەكێشە 
 ............. 
 من گیرم خواردووە  

حەزدەكەم ڕۆژێك بڕۆمە 
 سەنتەری

شارو بڵێم ئەرێ ئەو غەڵبە  
 غەڵبە 

چییە ئەی بۆ تەرمی ئەو 
 گۆرانی. بێژە 

 غەریبە ئەوەندە بێنازە 
ئەی بۆ كڵێساكان ئەوەندە 

 بەتاڵن و
 مزگەوتەكانیش

 پڕن لەپیاوی درۆزن 
 ................ 
 گیرم. خواردووە  

بەدەست ئەم سەرۆكە 
 درۆزنەوە 

 گیرم خواردووە
دەبێت . ڕۆژێك بڕۆمە  

 سەنتەری. شارو
بەخۆم و جووتێك پێاڵوی تاكەو  

 تاك و 
 بەكراسێكی بێ قۆپچەوە

 بەجزدانێكی بەتاڵەوە  
هاوار كەم كتێبەكانم 

 بۆفرۆشتن 
 چاوەكانم بۆهەڵواسین

وەرنەوە یەك چاوو یەك  
 گوێچكەو

 یەك دەستم ماوە  
 من گیرم خواردووە 

بەدەست خۆمەوە. گیرم 
 خواردووە

نەسەرم بۆدەدرێتەوە  
 بەكۆڵماو

نەكۆڵیشم بۆدەبرێتەوە  
 گۆڕستان

 من گیرم خواردووە 
 

 حەکیم میرزا 
٦١/٢/٦/١٢  

 دەستم لەمردن بۆ ڕاناگیرێت
 پارشـــێو

 ئارام حەسەن 
حەمەی فەقێ ڕەسوڵ و فاتێی 
هاوسەرینی، تەمەنیان هەڵکشابوو، کچ و 
کوڕەکانیان چوبوونە ماڵ وحاڵی خۆیان... 
حەمە ئەوەندە حەزی لە خواردنی بنکڕ 
بوو، خەڵکیی بە )حەمەبنکڕ( ناویان 
دەهێنا، پیاوێکی الوازی خەوخۆش، ئیشی 
کردباو نەیکربا، ئەو هەر ماندوو 
دەردەکەوت، فاتێی هاوسەرینیشی کتومت 
خووی ئەوی گرتبوو، لە شەوانی مانگی 
ڕەمەزاندا، پارشێوان زۆر بە زەحمەت 
وەخەبەر دەهاتن.. شەوێک لەو شەوانە، 
وەختێ وەخەبەردێن، ڕێک کاتی بانگی 
بەیانییە، حەمە لە پێخەفەکەی دێتەدەرێ 

ــ "ئا هەستە  :و بەپەلەپەل بە فاتێ دەڵێت
کچێ.. ڕێ بە سۆفی عەالدین بگرە، با 

ڕێگەی مزگەوت  "جارێ بانگ نەفەرموێ
کەوتبووە بەردەم ماڵی حەمە، کاتێک فاتێ 
بە هەڵەداوان دەچێتە دەرێ، لەبەر دەرگا 
تووشی سۆفی عەالدین دەبێت و 

ــ "خوا بمکا بە قوربانی سەرت،  :پێیدەڵێت
مەڕۆ بۆ مزگەوت، بە قورعانی عەزیم 
ئێستا خەبەرمان بۆوە، ئەمشەویش 
یارمەتیمان به، جارێ بانگ مەیە، با 

سۆفی عەالدین  "تیکەیەک نان بخۆین
ــ  :سەرێک بادەداو وەاڵمی دەداتەوە

"باشە براژن گیان... بەاڵم لە چارەکە 
سەعاتێک زیاتر، ناتوانم خاترتان بگرم، ئا 
لێرەیا خۆم مەشغوڵ ئەکەم، دوایی 
یەکسەر بانگەیەم، بە ناوی ئەو خوایه 

 "ئەمه ئاخرجارە یارمەتیان بەم

)...نەزانین شەیتانێکە لێی  کاری هونەرمەند هیوا ساڵح  
دەترسین. هەر ترسیشە 

ڕووبەڕووی چەندین ڕووداو 
و کارەساتی دڵتەزێنی 

 کردوینەوە...( 
 کارل مارکس

 دووکاری تازەی هونەرمەندی کاریکاتێریست سەردار عەبدواڵ

https://www.facebook.com/messages/t/100002278977447
https://www.facebook.com/messages/t/100002278977447
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بۆ لەباربردنی شۆڕشەکانیان... واڵتانی عەرەبی 
 هێڵی ئەنتەرنێتیان لە گەلەکەیان بڕی!

دەسەاڵتی هەندێک واڵتانی عەرەبـی دەسـت دەبەن 
بۆ بڕینـی هـێـڵـی ئەنـتەرنـێـت هەرکـاتـێـک تـوڕەیـی 
گەلەکەیــان لە هەڵــکــشــان دەبــێــت لە نــاوەوە بــۆ 
لەباربردنی شۆڕشەکان، ئەوەش بۆ بـێـدەنـگـکـردنـی 
ـــی هـــێـــزی  ـــاڕەزایەتـــی و الوازکـــردن دەنـــگـــی ن

 ڕێکخراوبوونیان.

لەم دەیەی دواییدا سەکۆی تـۆڕە کـۆمەاڵیەتـیەکـان 
ڕۆڵی بەرچاویان بینیوە لە پشتیوانی خۆپیشاندەران 
ــردنــی  ــک ــاری ــانــدن و دی ــردنەوەی ڕاگەی ــاڵوک و ب
داواکاریەکان و کۆکردنەوەی هێزی ناڕازی  دژ بە 
ڕژێــمە دەســەاڵتــدارەکــان لە زۆرێــک لە واڵتــانــی 

 ناوچەکە.

بەپــێــی ڕاپــۆرتــی ئەنــادۆڵ، هەریەک لە مــیــســر و 
مــۆریــتــانــیــا و ســودان و جەزائــیــر و ســوریــا و 

سـاڵـی ڕابـردوودا  ٢بەحرەین و سعودیە لەماوەی 
چەکی بڕینی ئەنتەرنێتیان وبۆ مەبەسـتـی سـیـاسـی 

 بەکارهێناوە.

ئەنجومەنی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مافـی مـرۆڤ 
دا بـڕیـارێـکـی دەرکـرد ٩٣٦١لە سەرەتای تەموزی 

ناوەڕۆکەکەی پشتیوانیە لە پاراستنی مافی مـرۆڤ، 
و پەیــوەنــدی لە رێــگەی تــۆڕەکــۆمەاڵیەتـیەکــان بە 

 یەکێک لە مافەکانی مرۆڤ دادەنێت.

لەخــوارە وە ئــامــاژە هەنــدێــک واڵت دەدەیــن کە 
پەنــایــان بــۆ ئەم چەکە بــردووە بــۆ لەنــاوبــردنــی 

 ئازادییەکان:

 مۆریتانیا:

لەکاتی هەڵبژاردنەکانی سەرۆکـایەتـی یەکشـەمـمەی 
ڕابردوو، کاتێک سەرکەوتنی محمـد ولـد الـغـزوانـی 
ڕاگەیەندرا؛ مۆریتانیا کەوتە ڕیـزی ئەو  واڵتـانەی 
کە بــڕیــنــی ئەنــتەرنــێــتــی بــۆ مەبەســتــی ســیــاســی 

 بەکارهێنا.

بەپێـی ڕاپـۆرتەکـانـی مـیـدیـایـی لەوانە، ڕۆژنـامەی 
هەواڵی مۆریتانی؛ نەواکشوتی پایتەخت و  هەمـوو 
ویــالیەتەکــانــی دیــکە، بــڕیــنــی خــزمەتــگــوزاری 
ئەنتەرنێتیان بەخۆوە بیـنـی، ئەمەش هـاوکـات بـوو 
لەگەڵ نـاڕەزایەتـیەکـانـی هـێـزەکـانـی ئـۆپـۆزسـیـۆن 
لەبەرامبەر ڕاگەیاندنی سەرکەوتنی نوێـنەری ڕژێـم 
محمد ولد الغزوانی و سەرکۆنەکردنی بوونی فێڵ و 

 تەزویری بەرباڵو  لە هەڵبژاردنەدا.

 سودان:

دەسەاڵتداران لە سودان مانـگـرتـنـی هەزارکەسـیـان 
بەتــونــدی ســەرکــوتــکــرد بەزەبــری هــێــز لەبەردەم 
ــتەخــت.  ــای ــومــی پ ــا لە خەرت ــایەتــی ســوپ ســەرۆک
هەروەوها پەنایان برد بۆ بڕینی هێڵی ئەنتەرنێت بۆ 
ماوەی چەند ڕۆژێک. لەکاتـی خـۆیـدا، ئەنـجـومەنـی 
سەربازی سودانی گووتیان کە بـڕیـنـی ئەنـتەرنـێـت 
هەنگاوێکی پێویستە بـۆ پـاراسـتـن و دابـیـنـکـردنـی 
ئـاســایشــی نـیــشــتــمـانــی. دەســەاڵتـدارانــی ســودانــی 
بەردەوام بـوون لەم بـیـانـوە  بەنـاوی پـاراسـتـنـی 

 ئاسایش و سەقامگیری.

 جەزائیر:

چەند دەنگـۆیەک هەبـوو لە کـۆکـردنەوەی دەنـگـی 
ناڕەزایەتی خەڵک لە شـوبـاتـی رابـردوو، هەروەهـا 
بڕینی هێڵی ئەنتەرنێت، ئەمەش پـاڵـی نـا بەدەزگـای 
پەیوەنـدیەکـانـی حـکـومەت بـۆ ڕەتـکـردنەوەی ئەم 
هەواڵە و دووربوونی لە ڕاستی، کاتێک زۆرێـک لە 
ــوونــی  ــان بە ب ــامــاژەی ــیەکــان ئ ــدنە عەرەب ــان ڕاگەی

 تەشویش دابوو لە خزمەتگوزاری ئەنتەرنێت.

دا، ڕاگەیانـدنەکـانـی جەزائـیـر  ٩٣٦٢لە حوزەیرانی  
لەهەمان کاتـدا جەخـتـیـان کـردبـۆوە کە حـکـومەت 
ـــۆ  ـــوە، ب ـــڕی ـــی ب ـــت ـــێ ـــتەرن ـــوزاری ئەن ـــگ خـــزمەت
ڕووبەڕووبــــــوونەوەی نەکــــــردنــــــی)غەش( لە 

 تاقیکردنەوەکانی بەکەلۆریا .

 میسر:

ـــنـــی  ـــڕی ـــردەوە لە ب ـــان ک ـــی ـــران ڕوون ـــاودێ چ
خزمەتگوزاریەکانی ئەنتەرنێت لە کاتی خۆپیشانـدان 
و ناڕەزایەتیەکای دژ بە سەرۆکی پـێـشـوو حسـنـی 

دا، ئەمەش بـووە هـۆکـاری ٩٣٦٦موبارەک لە ساڵی 
ڕژانە سەرشەقامی ملیۆنـان لە خەڵـک بـۆ مەیـدانە 
ــاری  ــۆک ــووە ه ــی واڵت؛ ئەمەش ب ــان ــیەک ســەرەک
ــێــوان  ــنــاوی لە ن ــچــوونــی خــوێ ــێــکــهەڵ ڕوودانــی ت

 خۆپیشاندەران و هێزە ئەمنیەکان.

ڕووداوەکــان بە هــێــرش و ســووتـــانــی چەنـــد 
بارەگایەکی ئەمنی لە پارێزگاکانی مـیـسـر کـۆتـایـی 
هات، و مانگـرتـنـی بەنـاوبـانـگـی مەیـدانـی تەحـریـر 
دەستیپێکرد و بووە هـۆی ڕووخـانـی ڕەمـزەکـانـی 

 ی شوباتی هەمان ساڵ. ٦٦ڕژێمی موبارەک لە 

 بەحرەین:

دا خزمەتگوزاری ئەنتەرنێت بە ٩٣٦١لە حوزەیرانی 
ڕۆژ  لە شـاری  ٦٣٣شێوەیەکی گشتی بۆمـاوەی 

  -الدراز )کە یەکێکە لە ناوچە شیعە نشینەکانی واڵت
و ناڕەزایەتی بەخۆوە بینی لە ئەنجامی کێشـانەوەی 
کارتی هاونیشتمانی لە ڕەمزی شیعی شێخ عـیـسـی 

 قاسم ، بەپێی ڕاگەیاندنی عەرەبی(بڕا.

هەندێک ڕاپۆرتی ئۆپۆزسیۆنی بەحرەینی گـووتـیـان 
کەماوەی بڕینی ئەنتەرنێت ماوەی نزیکەی سـاڵـێـک 
بەردەوام بوو، و  هـێـڵـی جـاڵـجـاڵـۆکەیـی لە واڵت 
توشـی تەشـویـش و بـڕیـن دەهـات بەشـێـوەیەکـی 

 ڕۆژانە.

 سعودیە:

بەپێی ڕاپۆرتی ناڕازیان لە سعودیە، دەسـەاڵتـداران 
دا دەســتــیــبــردووە بــۆ بــڕیــنــی  ٩٣٦٢لە تەمــوزی 

خزمەتگوزاری ئەنـتەرنـێـت لە شـاری الـعـوامـیە لە 
پـارێـزگـای الـقـتـیـف )لە ڕۆژهەاڵتـی سـعـودیە( کە 
زۆربەی شـــیـــعە نشـــیـــنـــن، هەروەهـــا لە چەنـــد 

 شارۆچکەی دیکەد ئەنتەرنێت بڕدراوە.

 سوریا:

زۆربەی ئەو نـاوچـانەی بـزووتـنەوەی نـاڕەزایەتـی 
جەمـــاوەری تـــێـــدا ڕوودەدات لە ســـەرەتـــای 
هەڵگیرسانی شۆڕشی سوریا و ڕووبەڕووبـوونەوە 

ەوە ، بەشـێـوەیەکـی ٩٣٦٦چەکداریەکان لە سـاڵـی 
 بەردەوام هێڵەکانی پەیوەندی ئەنتەرنێت دەبڕدرێت.

لە مانگی پێنجەما... خۆپیشاندانەکانی جەزائیر 
لەسەر بەڵێنی الچوونی ڕەمزەکانی ڕژێم و 

 پرسینەوە لێیان بەردەوامن

خۆپیشاندەران لە زۆرێک لە شارەکانی جەزائیر بـۆ 
دەهەم لەســـەر یەک هـــاتـــنە ســـەر ٦٩هەفـــتەی 

شەقامەکان و داوای ڕۆیشتنی ڕەمزەکانی سەرۆکی 

پێشوو عبدالعـزیـز بـوتـفـلـیـقە دەکەن، و بەشـداری 
سیما کۆنەکانی سەرۆکایەتی قۆناغی گواسـتـنەوەی 

 هێز ڕەت دەکەنەوە. 

هەروەها خۆپیشاندەران داوای جەنگ دەکەن لەگەڵ 
ــا.  ــاران بەدادگ ــک ــدەڵ ــی گەن ــی و دان ــدەڵ  ٩٢/١گەن

سەرۆکی ئەرکان فەریق ئەحمەد  قاید ساڵح گووتی 
کە سوپا تەماحی سیاسی نییە، و بەردەوام دەبێ لە 
یاوەریکردنی گەل لەپێناو گەیشتنە ئامانجە شەرعـی 

 و دەستووریەکانی.

لەهەمانکاتدا پۆلیس بەشێوەیەکی چڕ لە ناوەڕاستـی 
پایتەختی جەزائیر باڵوەیان پێکرابوو، و ژمارەیەکی 
زۆریشـیــان پــێـش دەســتــپــێـکــردنــی خـۆپــیــشــانــدانە 

 هەفتەییەکان دەستگیرکرد.

ژمارەیەکی زۆریش لە هـێـزە ئەمـنـیەکـان بە جـلـی 
مەدەنی و ڕەسمیەوە لە مەیدانی بەریدی مەرکەزی 
بـــیـــنـــراون، ئەو شـــوێـــنە خـــاڵـــی کـــۆبـــوونەوەی 
خۆپیشاندەرانە لەسەرەتای خۆپیـشـانـدانەکـانەوە لە 

ی شــوبــاتەوە، هەروەهــا ئەو شــەقــامــانەی کە ٩٩
 دەچنەوە سەر ئەوێ.

پەیامنێری ڕۆژنامەیەکی فەرەنسی گووتی" پـۆلـیـس 
کەسی وەستاندووە دوای ئەوەی داوای  ٢النی کەم 

نــاســنــامەکــانــی لــێــکــردوون و تەلەفــۆنەکــانــیــانــیــان 
 لێوەرگرتوون لە شەقامی حسیبە بن بوعلی.

ـــی  ـــردوو یەکەم گـــرووپ ـــی ڕاب ـــن هەروەهـــا هەی
خــۆپــیــشــانــدەرانــیــان دەســتــگــیــر کــردوون پــێــش 
دەســتــپــێــکــردنــی نــاڕەزایەتــیە مەزنەکەی هەیــنــی، 
بەتایبەت ئەوانەی لە شوێنە دوورەکانی پایتەختەوە 
هاتوون و خـۆیـان گەیـانـدبـووە مەیـدانـی بەریـدی 

 مەرکەزی سەرەڕای داخستنی دەروازەکانی شار.

دوای ئەوەی هەڵــبــژاردنەکــانــی ســەرۆکــایەتــی کە 
بەڕێوەبچـێـت هەڵـوەشـێـنـدرایەوە،  ٠/٢بڕیاربوو لە 

لەبەرنەبــوونــی کــانــدیــد و ڕەتــکــردنەوەی لەالیەن 
ــدا، دەســەاڵتــداران  ــان ــیەک ــاڕەزایەت ــنەوەی ن ــزووت ب
لەبەرامبەر هەلومەرجێکی پێچاوپێچدادان. دەستوور 
دەڵێ سەرۆکی کاتـی عـبـدالـقـادر بـن سـاڵـح دەبـێ 

ی ٩سەرۆکایەتی ڕادەستی سەرۆکی تازەبـکـات لە 
تەمووزی داهاتوو، ئەمەش کاتێکی کەمە و سـەخـتە 

 هەڵبژاردنێکی تازەی تێدا ڕێک بخرێت.

ژنانی سویسڕا خۆپیشاندانیان کرد و داوای 
 .یەکسانی کرێیان کرد

دەیان هەزار لە ژنانی سویسڕا بەشداری مـانـگـرتـن 
و  ڕێپـێـوانـیـان کـرد لە شـارەکـانـی سـویسـڕا بـۆ 
داکۆکیکردن لە مافەکانیـان لە داواکـاری یەکسـانـی 
کرێکانیان لەگەڵ پیاوان. ئەمەش بەپێی ڕێـکـخەرانـی 

 ئەو بزووتنەوەیە.

یەکێتی نەقابەکان لە بەیانەکەیـانـدا کە بەو بـۆنەوە 
ی حـوزەیـرانـدا، دەڵـێ "ئەم ڕۆژە ٦٠دەرچووە لە 

دەچێتە ناو مێژووی سویسڕا و وەک ڕووداوێـکـی 
سیاسی گەورە ئەژمار دەکرێت کە سەدان هەزار لە 

 ژنان بەشداری مانگرتنیان کردووە"

مـووچەکـانـیـان لە  ٩٣ژنان لە سویسڕا بە ڕێژەی ٪
پیاوان کەمترە. ڕێکخەران ئەوەیان جەخت لێکردەوە 
کە ئەم مانگرتنە زۆرێک لە شـارەکـانـی سـویسـڕای 

هەزار کەس  ٢٣گرتەوە وەک زوریخ کە نـزیـکەی 
 ٠٣هەزار و بـرن  ٠٣بەشداریان کردووە، لە بازل 

ــێــف  ١٣هەزار و لــۆزان  هەزار. ٩٣هەزار و جــن
 هەروەها ژنان ڕەنگی مۆریان پۆشیبوو بەگشتی.

ــان لەبەردەم پەرلەمــان و بــاڵەخــانە  ــپــێــوانەک ڕێ
 حکومیەکان بەڕێوەچوو. 

شایانی باسە کە ئەم مانگرتن و خۆپیشاندانە مەزنە 
ساڵ دێت لە گەورەترین مانـگـرتـنـی ژنـان. ١٣دوای 

ــان  ــی ــنەوەیەک ــزووت ــی ســویســڕا ب ــان بەمــجــۆرە ژن
ــژی  ــی ــدوت ــون ــی ت ــۆ ســەرکــۆنەکــردن ــکــخــســت ب ڕێ
کۆمەاڵیەتی و بیرۆکەی مانگرتنەکە لەالیەن هاندانی 
نەقابەکانەوە هـات، دوای ئەوەی پـێـداچـوونەوە بە 

دا هـات، کـاتـێـک  ٩٣٦٢یاسای یەکسانی لە سـاڵـی 
پێشنیارکرا بە سزادانی ئەو کۆمپانیانەی کە کـرێـی 

 یەکسان نادەن و پێشێلی دەکەن.

خۆپیشاندان لە خەرتوم  و داوای پاراستنی 
 خۆپیشاندەران دەکرێت لە سودان.

ی حـــوزەیـــران خـــۆپـــیـــشـــانـــدان ١٣یەکشـــەمـــمە 
ــازادی و  ــزی  ئ ــێ ــرد کە لەالیەن ه ــک ــێ ــپ ــی دەســت
ــاو  ــن ــێ ــوو لەپ ــۆکــراب ــگەوازی ب ــان ــکــاریەوە ب گــۆڕان
ــازی  ــی ســەرب ــجــوومەن ــنە ســەر  ئەن فشــارخســت
بەئامانـجـی ڕادەسـتـکـردنـی دەسـەاڵت بـۆ خەڵـکـی 

 مەدەنی. 

بەپێی پەیامنێری سکای نیوز، پێش دەسـتـپـێـکـردنـی 
خۆپیـشـانـدانەکـان، هـێـزێـکـی ئەمـنـی زۆر بـاڵوەی 
پێکرابوو.  سـەرنـووسـەری ڕۆژنـامەیەکـی نـاوخـۆ 
بەناوی ئەشرەف عبدالعزیز بۆ سکای نیوز گـووتـی 
"خەڵک وەاڵمی باشیان هەبووە بۆ خۆپـیـشـانـدان و 
تاوەکو ئێستا هەلومەرجەکە باشە، جگە لە هەنـدێـک 

 بەریەکەوتن لە خەرتوم. 

پێش دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکانی ئەمـڕۆ کە بە 
خۆپیشاندانی ملیۆنی بانگەوازی بۆدەکرا، هەردووال 
ئەنجومەنی سەربـازی و ئـۆپـۆزسـیـۆن یەکـتـریـان 
ئـــاگـــاداردەکـــردەوە لە دروســـتـــبـــوونـــی هەر 
توندوتیژیەک و ئۆباڵی دەخستە سەر ئەوی تـریـان 
ــی  ــجــوومەن ــدا. ئەن ــژی ــی ــدوت ــون ــی ت لەکــاتــی ڕوودان
ــازی کــاتــی، هــۆشــداری دابــووە ڕابەرانــی  ســەرب
ناڕەزایەتیەکان  کە ئەوان بەرپرسـن لە تـێـکـدان و 
زەرەر گەیاندنـێـک،  وەک ئەوان بە ئـاژاوەگـێـڕ و 

 تێکدەر ناوی بردبوون. 

هەرچی هێزی ئۆپۆزسیۆنە گووتیان "ئێمە دەڕژێینە 
سەر شەقامەکان، وەک پیادەکردنی مافێکی خـۆمـان 
لە خۆپیشاندان و ڕادەربڕین، لەسەر ئەنـجـوومەنـی 
ــارێــزت، کە داوای  ــپ ــان ب ــی ــازیە کە هــاواڵت ســەرب
ڕادەستکردنی دەسەاڵت دەکەن بۆ خەڵکـی مەدەنـی 

 لە زووترین کات و بەخێرایی". 

عبدالعزیز ڕوونی کردەوە کە ئەنجومەنی سەربازی 
کاتێک جار نا جار هـۆشـداری دەدات هـۆکـارەکەی 
ترسیەتـی لە هـاتـنە نـاوەوەی الیەنـی سـێـیەم، کە 
بــاوەڕی وایە بەشــێــک بــن لە ئەنــدامــانــی ڕژێــمــی 
ڕابردوو، و ببێتە هۆی دوورکەوتنەوەی دووالیەنـی 
گــفــتــوگــۆکــار، ئەمەش کــاربــکــاتە ســەر پــڕۆســەی 
ــی" فشــارە  ــووت ــا گ ــاســی لە واڵت. هەروەه ســی
نێودەوڵەتیەکان لە زۆر بووندان و جەخـتـدەکەنەوە 
لە گەڕانەوەی هەردووال بـۆسـەر مـێـزی گـفـتـوگـۆ، 
چونکە زۆر پرسی گرنگ هەیە بۆ گەلی سـودان، و 

 پێویست دەکات بڕیاری سیاسی لەسەر بدرێت.".

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئاراس ڕەشید  :ئامادەکردنی
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  حيزب له  ى رنامه به  : هابى يا شه سوره
  نیوان دوو قوتبى  ى وه رووبوونه ڕووبه

رار  كام ال قه  "پروچويس" و "پرواليف" دا له
چون   نديه م قوتب به ئه  گشتى به  ، وه گرى ئه
 ؟ نگينى سه ڵدە هه

ك باو  يه تا ڕاده  بۆچوونێكى منصور حیكمەت:
  فيمينيسته  تازه  ڵه ناو كۆڕو كومه ت له تايبه به  كه

  كه  يه مه ، ئه يه واڵت هه  ى وه ره ده  كاندا له ئيرانيه
  باربردنى  له  نگرى كان اليه پروچويسه  گوايه

  كه له سه ن. مه مه ئه  كان مخالفى و پرواليفهمناڵن 
  ر قانوونى سه له  كه . باسه نیيه  يه م شێوه به

ك  ، نه مناڵه  باربردنى  له  بوونى بوون يا نه
.  م كاره ئه  ر باش بوون و خراپ بوونى سه له

زورێك   مان كاتدا كه هه  كان له پروچويسه
مناڵن، ديفاع   باربردنى  له  كردارى  وان مخالفى له
ن.  كه مناڵ ئه  باربردنى  له  بوونى  قانوونى  له
كرێكاريش   كومونيستى  حيزبى  ڵويستى هه

  باربردنى  له  بوونى  قانوونى  بەرگریکردنە له
  له  كه  ى وه ئه  وه يه حقوقى  رووى مناڵ. له

  و ئامانجى، ئاوات  حيزبدا هاتووه  ى رنامه به
  واڵتێكى  له  پروچويسه  ى وه بزووتنه  بااڵى

تريش   تا بيست ساڵى  مريكادا كه كو ئه وه
و  يان نیيه م خواستانه ئه  ستهێنانى ده به  شانسى

كانيشدا هێشتا  وروپاييه ئه  واڵته  زۆرێك له  له
  دا له ئێمه  ى رنامه به  . له بووه فەراهەم نه

.  ئازادو قانوونییه  يى فته هه ٦٩مناڵ تا   باربردنى
،  ژن خويدايه  ستى ده  له  واوى ته بڕیاردان به

پاساو   به  تر، ژن پێويستى  سێكى ك هيچ كه نه
و   پزيشكى  ندێكى بۆ هيچ ناوه  وه هێنانه  ڵگه و به

و  يه خورايى  مناڵ به  باربردنى  . له نیيه  ئيدارى
نجام بدريت.  مجهزدا ئه  كلينيكى  له  پێويسته

  ت له نانه ته  شنه م چه له  خواستێكى  ديهاتنى وه
مريكاشدا  ئه  فيمينيستى  ى وه بزووتنه  ياڵى خه

  چاودێرى  وه حقوقيه  ڕووى  . له وه نابێته  جێگاى
  ى رنامه مريكادا به وروپا و ئه ئه  له   خارجى
  قێكى كو ده وه  كرێكاریى  كومونيستى  حيزبى

  كات، چونكه ده  ندى به سته پروچويس ده
اڵم  ، به مناڵه  باربردنى  له  ئازادى  خوازيارى

  نگرى پروچويس )اليه  م ناو لێنانه ئه  خودى
ژيان( ڕێ لێ   نگرى ڵبژاردن( و پرواليف )اليه هه

  النكى  مريكا كه ئه  وونکەر و پڕوپاگەندەیە. له
پڕ هات و   شى به  يه نديه بهم قوتب ئه  كى ره سه

  پرواليف له  ى وه بزووتنه  هاوار و ميليتانتى
ڕاست  گروپه كان  بيه زهه كارو مه زه و محافه

واقعدا بچوكترين رێزو احترام   له  كه  پێكهاتووه
  سزاى  نگرانى اليه  مانه بو ژيان دانانين. ئه

ن  م سزايه ئه  وداى مه  ى وه رينكردنه و بهئيعدام
  ته سياسه  يى ميشه هه  نگرانى الوان. اليه  بۆ تازه

  وه ته ڕه بنه مريكان. له ئه  كانى ميليتاريستییە
و  خارجى  و دژىرست ژادپه رست، نه په كۆنه

ژێر   مريكا له ئه  ڵكى ژارانن. خه هه  دوژمنى
  ژێر بارى له  وامى رده به دا به مانه ئه  ستى ده
.  وه توێنه و ده وه ته دا تواونه خوشى و نه ژارى هه
  كى ره سه  مزو النكى ڕه  وه و الشه له

ڵبژاردن،  هه  نگرى پروچويس، اليه  ى وه بزووتنه
ك  وه  مريكا و نموونەی ئه  ديموكراتى  حيزبى
ئێستا   ر له ك به يه ر ماوه هه  كه  كلنتۆنه

  دژى  فراوانيان له  ى رمانه بێشه  هێرشێكى
و چوار مليون ڕێخست مێرد وه  بێ  دايكانى

و  كۆڵی ماڵ به  حكوم به مريكاييان مه ئه  مناڵى
كرد.   ژارى هه  تى ژێر خه  و ژيانى دخوراكى به

  منال به  باربردنى  له  ى ئيجازه  كه  گاڵتەجاريه
دوايين   مه ن. ئه به ده  ڵبژاردن ناو لێ هه  مافى

پێشتر   مانه . ئه ر ئينسانيكه هه  ڵبژاردنى هه
  ڵبژاردنى ، هه رانى خوشگوزه  ڵبژاردنى هه
ژنان،   يى و پيشه  تى اڵيه كومه  كسانى يه
  وام بوون له رده كاركردن و به  ڵبژاردنى هه

و  ئابوورى  ئاسايشى  ڵبژاردنى خويندن، هه
  ڵبژاردنى ت هه نانه ته  ، وه تى اڵيه كومه  تى حورمه

ژنان   و پارێزراويان لهسالم  جنسى  ندى يوه په
  وتنه كه  ر لێوارى سه ، دواتر له وت كردووه زه

  له  و كه ن به ده ده  ڵبژاردنه م هه دا ئه وه خواره
نێوان فڕێدان دا  وه خواره و خۆفڕێدانه 

  له  ژنێك كه  ڕاستى ن. به كه ده  رپشكى سه
  نده چه  بێ " ده بژێرى ڵئه "هه  ى كه مناڵه  باربردنى

  دا كه ڵبژاردنه موو هه م هه ر ئه رامبه به  له
دڵخۆش و   مى رده به  تيه ڵگە خستويه كومه

من   ر له گه ئه  مه رئه به سوپاس گوزار بێت! له
  مه م. ئه ناكه  پروچويس پێناسه  بپرسن خۆم به

. من خوم  يه رانه و فريوده ڕياكارانه  ناو لێنانێكى
  باربردنى  له  بوونى  قانوونى  نگرى كو اليه وه

  له  كردارى  و مخالفى  يى فته هه  مناڵ تا دوازده
 .ناسينم باربردن ده

  داواكارى  رنامه هابى: به يا شه سوره
 ٦٩تا  هه  مناڵه  باربردنى  له  قانوونیكردنى

و   يه يى فته هه ٦٩  م سنوورى . ئه يى فته هه
  دياريكردنى  كانى ره و فاكته دياريكردنى  چونێتى
  ندێ . هه خۆيدا هێناوه  دواى به  زۆرى  باسێكى

  ى ڕوانگه  له  نگه ڕه  س وا لێکی دەدەنەوە كه كه
  توانرى دا ئه نه مه م ته نها له ته  وه رنامه به

  يه مه ر ئه به له  ئينسان دابنريت، وه  به  ڵه كورپه
 -  دواوه  به  نه مه م ته له  ڵه كورپه  باربردنى  له  كه

  رنامه به  كه  استسنائى  تى حاڵه  ندى هه  له  جگه
  قانوونى  يره غه  به -كردوون   ستنيشانى ده

  نى مه ته  ت به باره سه  بڵێم كه  وێ مه نێت. ئه داده
  يشتنى تێگه  بارببرێ له  توانرێ ئه  ك كه يه ڵە كورپه

  ن كه گه ندێك وا تێده . هه يه جۆراوجۆر هه
  به  ڵه كورپه  نه مه م ته پێش ئه  ى وه رئه به له
و ناتوانێت  بووه پێويست كامل نه  ى ندازه ئه

ئينسان   ، به دايك بژى  شى له  خۆ له ربه سه
 .ناژمێردرێت

  له  يى فته هه  باسى دوازده  : منصور حكمت
  ساتى به  كى نديه يوه دا هيچ په ئێمه  ى رنامه به
دان  درێژه  ژيان، ياخود تواناى  ستپێكردنى ده
حمدا  ڕه  ى وه ره ده  له  نیيه  وه له كورپه  ژيانى به

  خۆبوونى ربه سه  ساتى س به بۆ بڕێك كه  )كه
(. دواتر  نرێ دايك دائه  له  ڵه كورپه  ى ويه هه

  سێك كه كه  . ئاشكرايه م خااڵنه ر ئه سه  وه دێمه
  له  مناڵ خوى  باربردنى  له  كردارى  كو ئێمه وه

كو  و وه زانى ده  ئينسانى  يره غه  خوێدا به
نتر  هوه ئه  ريكى و شه  تى اڵيه كومه  كى ناچاریيه
  الى به  يلى كات، مه ده  بوونى  قانوونى  ديفاع له

  رچى مناڵ هه  باربردنى  له  ى ماوه  كه  دايه وه ئه
  پێويسته  وه تريشه  كى اليه  . له وه متر بكريته كه

بۆ ژنان ڕێ نیشاندەر بێت   لى مه عه  قانوون به
  پزيشكى  ى ڕوانگه  بێت. له نه  فورمالى  و شتێكى

  تى فرسه  پێويسته  وه يه و جسمى
بوون و برياردان و  حامله  ستنيشانكردنى ده
ت  بێت. واقعيه هه  م كاره دانان بۆ ئه  رنامه به

  وه يه پزيشكى  ى ڕوانگه  له  كه  يه مه ئه
دياريكراو   كاتێكى  ر له مناڵ به  باربردنى له

  م جۆره . به ريشه ته ت خه نانه و ته  لى مه ناعه
پێويست   ى ندازه ئه  م به هه  كه ته مۆڵه  بێ ده

  ى گوێره  مان كاتيشدا به هه  له  بێت وه  كافى
،  بۆ ئێمه  كه له سه مه  ئيمكان محدود بيت. رووى

تا   يه كه باربردنه  له  تى موڵه  ى وه مكردنه كه
رج و  لومه هه  رچاوگرتنى به له  ، به رى وپه ئه

  كان. ئێمه تيه اڵيه و كومه  پزيشكى  تواناییە
راو بۆ  پێد  ڕێگه  ماوەی  دياريكردنى له
خۆمان   شخيصى مناڵ ته  باربردنى له
م دنيا  ر له ڵكو هه پێوانە، به  ته كردووه نه

ترو   ئينسانى  نموونه  ماشاى دا ته بۆرژواييه
  ى يه م ژماره و ئه  كانمان كردووه دڵسوزتره
ت  ندنافيا موڵه سكه ئه  . له هێناوه  وێوه خۆمان له

  بلۆكى  شى به  ندى هه  )له  يه فته هه ٦٩
  ر تا دوازده ت هه پێشووشدا مۆڵه  اڵتى ڕۆژهه

لجيك و  مسا، به ڵمانيا، نه ئه  بوو. له  يى فته هه
ر  تريش هه  و بريك واڵتى  نده يۆنان، ئيسله

معيار   مان به مه ر ئه ش هه (. ئێمه وايه
  واڵتانى  له  كه  وى كه رئه . وا ده رگرتووه وه
  رچاو له به  كى تيه زايه باكووردا ناڕه  وروپاى ئه

  زيادكردنى  قازانجى  و به يه م موهله ئه  دژى
 ٦٩  ته م موڵه ئه  شێ ده  . وادياره ئارادا نییە له
بێت  فته هه   و له قورسايى  ڵگرتنى و ئيتر هه

  ين به و بگه مێنى ئارادا نه  له  نهێنى  باربردنى
  نێوان خواستى  له  سياسى  كى يه نگى هاوسه
  رچى هه  مناڵ و پارێزگاری  باربردنى  له  ئازادى

بێت،  متر نه كه  . بۆچى له كورپه  زياتر له
  ئامارى  كى يه وه هيچ لێكولينه  ئێمه  ى وه رئه به له

  كانى ر ئاكامه سه له  حليليمان نیيه و ته
 ٦٦بۆ   وه فته هه ٦٩  له  موهله  ى وه مكردنه كه
  و باس و ديالۆگێكى هيچ قسه له  ، وه فته هه

  بوون و كارسازبوونى  تيدا عەمەلى اڵيه كومه
ئێستادا  . له لماندووه سه مترمان نه كه  كى يه ژماره

م  . به ستدا نيیه رده به مان له م كاره ئه  سائلى وه
  ك كه يه ين بو بچووكترين ژماره به ناده په  پێ يه

  وجودى  واقعى به  كه  دارى رمايه سه  واڵتێكى
سێك بڵێت  ر كه گه دابێت. ئه  وه ستيه ده  به  يه هه

  و كاته بێت، ئه يان زياتر نه  وه  فته هه ٦١  بۆچى
بو   فته هه  ر دوازده گه بيت: ئه من ئاوا ده  اڵمى وه

وا بۆ  ئه  ليه مه سويد باش و عه  ڵگەى كومه
  كه  ى وانه ن ئه . ڕێگا بده ش باشه ئێمه  ى رنامه به
و   ڵگه ن به زياد بكه  كه موهله  وێ يانه ئه
  ى رنامه ر به رامبه به ك له خۆيان نه  كانى خنه ڕه

  باو له  ر سيستمى رامبه به ڵكو له دا، به ئێمه
  ش گوێ ن، ئێمه يان بكه ندەنافيادا به سكه ئه
دا  م خواسته تێك له قانيه ر حه گه گرين و ئه ده
 .ين كه ئه  ن دركى تمه بێت حه هه
  ژيان و ساتى  ستپێكردنى ده  ساتى  ى رباره ده

دايك،   له  له كورپه  ى ناسنامه  خويى ربه سه
خۆم   خسيى شه  توانم ڕاى نها ده بێگومان من ته
  حزبێك شوێنى  ى رنامه به  كه  بڵێم. ئاشكرايه

  وه بيولوژيكه  ى ڕوانگه  . له نيیه  ربرينانه م ڕاده ئه
  تازه  ئينسانيكى  ژيانى  ست پێكردنى ده  ساتى

  حامله  ستپێكردنى ده  ى حزه من له  بڕواى به

  ى تازه  وتێكى ڕه  كليلى  كاتێك كه  . واته بوونه
  يى خانه  شبوونى درێت و دابه باده  بيولوژيكى

  تاى ره سه  خاڵى  مه كات. ئه ست پێده ده
.  و دياريكراوه تازه  ئينسانێكى  يدابوونى په

  ناوى  بيۆلوژى  بااڵو دكتوراى  خوێندنى
  دواى  بگات كه تێ  وه سێك له كه  ى وه بۆئه

م  دات ئه ر گيروگرفتێك ڕوونه گه بوون ئه حامله
  ى وه ره ده  دياريكراو له  ئينسانێكى  به  وته ره
ند ڕۆژێك  چه  كه  ى مه پێدێت. ئه  حمدا كوتايى ره
  دايكى  شى ناوله  له  م ئينسانه ئه  نى مه ته  له

چاو )عين  نها به كان ته ومه قه  كه  راوه گوزه
  ند به يوه په  توانن بيبينن شتێك لهuالمجرد( نا

ئەم ناگوڕێت.   وه م ژيانه ئه  ستپيكردنى ده  خاڵى
  قوناغيكى  تەسویرەی لە ساتەوەختێک لە

م  ئه  ناو وجودى له  ئينسانى  دا ڕوحى تى تايبه
ترو  دڵخوازانه  وه ، له دا چێنراوه يه خانه  ڵه كومه

اڵم  قبوڵ بكرێت. به  بكرێ  كه  تره  بى زهه مه
  دوازده  من باسى  ڕاى كو وتم به روه هه
  . له نیيه  وه م پرسياره به  كى ندییە يوه په  يى فته هه
  وتى بپچرێت، ره  وته م ره ر شوێنێكدا ئه هه
  ى وه ، ئه . ڕاسته پچڕاوه  تازه  ئینسانێكى  ى شه گه
ست و قاچ  چ قوناغيكدا ده  له  يه له م كورپه ئه  كه

  ر له زۆر به  بيت )كه يدا ده بۆ په  رو دڵى و سه
  قورسايى  بيعى ته  كى يه شێوه  ( به يه يى فته هه ٦٩
  بڕواى  ر ئينسانێك. به هه  ينى ر زه سه  خاته ئه

  كانى شێوازه  ندنى سه ره په  مه ر ئه به ر له من هه
لێك   كات كه ڵك ده خه  ك به گرتن كومه وێنه
  نى مه ته  كانى تاييه ره سه  قوناغه  بڕاوى دانه

  و ڕۆژ بهن بكه پێ   ستى و زياتر ههئينسان ببينن
  كردارێكى  اليان ببێته مناڵ له  باربردنى  ڕۆژ له

دا  ئێمه  ى كه باسه  اڵم له تاڵترو ناخوشتر، به
م  ئه  يى فته هه ٦٩  ى موهله  ت به باره سه

 ١  مناڵ له  باربردنى  . له وريان نيیه ده  فاكتۆرانه
ر  ڕۆكدا هه ناوه  ييشدا له فته هه ٩و   يى فته هه
  ى شه گه  وتى . پچڕاندنی ڕه ته مان واقعيه هه

 . ست پێكردووه ده  خۆى  عومرى  كه  ئينسانێكه
  خويى ربه سه  باسى  تر، واته  ى كه وزوعه مه

  حقوقیيه  واوى ته به  دايك، باسێكى  له  له كورپه
ت  مالكيه  مى رده سه  حقوقى  سيستمى  مۆرى  كه

  . له دياره  پێوه  ردى فه  ربوونى و ميحوه
  تواناى  ى ڕوانگه ، له وه مادديه  ى ڕوانگه

حميشدا  ره  ى وه ره ده  ت له نانه ته  ، ئێمه وه وه مانه
  سێك به خو نين. كاتێك كه ربه سه  كترى يه  له
ك،  يه كێو و بيابان يان جزيره  وێته كه ده  نهايى ته
ن كه ده"  و "ڕزگارى وه هانايه  چن به ده و 
  . باسى ئينسانى  ڵگەى بو ناو كومه  وه يگێڕنه ئه

  خۆيى ربه سه  واقعدا باسى  دايك، له  له  خۆيى ربه سه
  ك تواناى دايك نه  له  يه له كورپه  حقوقى  ى ويه هه

  ى پێ توانێت به ئه  دايك، كه  بێ به  ى وه مانه
  گۆڕانى...  يه هه ك كه لوژيايه كنه ته
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دیمانە هاوپشتی" همبستگی" لەگەڵ مەنسور 
 مناڵ  باربردنى  له  ى رباره حیکمەت ده

 بەشی دووەم

 ٣١بۆ الپەڕە 
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بۆپیشەوە: گومان هەڵنەگرە کێشەی 
کەرکوک پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە کێشەی 
خەڵکی کوردستانەوە هەیە، بەاڵم ئایا مەرجە 

چارەسەری کێشەی کەرکوک، ببەسترێتەوە بە 
چارەسەری کێشەی کوردەوە؟ ئایا ناکرێت 
کێشەی کەرکوک چارەسەربکرێت بی ئەوەی 
کیشەی کورد بەچارەسەری یەکجاری بگات؟ 
بۆ نموونە بکرێتە هەرێمیکی سەربەخۆی 

 هاوبەش؟
بزانین   وه پێشه با له  وایه که : و سایه سره خه
ی  وه ؟. ئه رکوک چییه ی که کێشه ست له به مه

کی  یه رکوک" کێشه ی که کێشه " ناونراوه 
پێی  تا به  تێک نییه وڵه جوگرافی ناوخۆی ده

ر  سه چاره   وه ستوره ڕیگای ده یا له قانون وه
رزی وسنوری  کی ئه یه ت کێشه نانه بکرێ، ته

ک  یه خۆ و جیا له ربه تی سه وڵه نیوان دوو ده
  وه کانه تیه وڵه نێوده  ڕێگای قانونه بکرێ له که  نییه
تی  وڵه راجعی نیوده ندگیری مه نیوه یا به وه

  یه م کێشه ڵکو ئه ، به وه ری بۆ بدۆزرێته سه چاره
  شێکه و به  کی سیاسیه یه کێشه ردا  وهه جه له
ی کورد  کێشه به تر که  وره کی گه یه کێشه له

ک  رکوک وه ی که کیتر کێشه واتایه . به  ناسراوه
ی کورد،  کێشه زی له رکه خاڵێکی مه

،  یه کی هه و مێژوویه مڕۆ نییه  دروستکراوی ئه
مانی شکڵگرتنی  رده بۆ سه  وه ڕیته گه ده که
( 6262-6266ی عێراق )سااڵنی  تی تازه وڵه ده

زۆر لکاندنی کوردستان  شکردن و به و دابه
کی ئیمپریالیستی  یه یماننامه پێی په به
ری  "، سه ی لۆزان ناسراوه یماننامه "په به که
  تی کرایه وایه ته می نه سته  وه شه وکاته ڵداو له هه

تی عێراق.  وڵه رخانی سیاسی ده سه شێک له به 
ی شۆڤێنیستی و  ڵه مامه ک که یه بەڕاده

ومی و  ری، تا پاکتاوکردنی قه رکوتگه سه
بکردن و  ره عه ملێ وبه کۆچپێکردنی زۆره

رکوک  ومی و ڕاگرتنی شاری که اڵواردنی قه هه
  ییدا.. گۆشه سته وتویی و ژێرده دواکه له

ک  یه  تی ڕژێمه کانی سیاسه کیه ره سه
کردنیاندا  ڵه مامه کانی عێراق بووه له که دوایه له
ک  وه  دا. دیاره م شاره ڵ دانیشتوانی ئه گه له

،  مه م سته ر به رامبه کیش به یه وه کاردانه
ریان  کانی سه ناسیونالیزمی کوردو حزبه

ی  م کێشه و هه  مه م سته م ئه و هه ڵداوه هه
ڕ  ی شه ستمایه ده  ته رکوکیان کردۆ شاری که

کانی  ندیه وه رژه به  به  وه هۆیه زات، تا به ومفاوه
تنیکی  پێکهاتەی ئه  وه کیتره الیه ن، له خۆیان بگه
  م شاره وقیعی ئابوری ئه رکوک ومه شاری که

ی بوونی  چوارچێوه وتی"، له ک "شارێکی نه وه
دا ڕیگای  وه ڵ ئه گه تیدا، له وایه ته کی نه یه کێشه

ت  نانه و ته که تانی ناوچه وڵه تا ده  وه کردۆته
ندی خۆیان  وه رژه روپاش بۆ به مریکاو ئەو ئه
ی  یه م کێشه ن، هاوکات خودی ئه ت بکه خاله ده
.  ومیدا جێهێشتووه ئاڵۆزی ونیزاعیکی قوڵی قه له
ر  ستبردن بۆ هه ده  ته ماو واقعیه م بنه ر ئه سه له

رکردنی  سه ی چاره وه ره ده رێک له سه ڕێگا چاره
یی بێت،  دارو ڕیشه ی کورد، ناتوانێ پایه کێشه
ی گۆڕانکاری  وه کایه ڵ هاتنه گه له  بگره

م  کاندا ئه خیله ده  ی نێوان هێزه هاوکێشه له
بۆ   وه ڕێنریته گه جارێکیتر ده  یه کێشه

حزبی   ربۆیه مجاری خۆی. هه که ی یه چوارچێوه
رکوک  ی که ری کێشه سه ئێمه چاره

ی کوردا،  ری کێشه سه ی چاره چوارچیوه له
  مه اڵم ئه بینێ. به کی کارساز ده ڕیگایه به
ی  ری کێشه سه چاره   که  نییه  ومانایه به
ی  دیار کێشه روانیدا به چاوه له  مشاره ئه

نگاوێک  ڕابگرین و ئیتر هیچ هه  وه کورده
وه،  ستوره ده ینه  خه باری ئێستا نه بۆدۆخی ناله

م  کانی دواتردا له پرسیاره وارم له ئومیده
   ین. ک بکه یه قسه  وه شه باره

رکوک  کردنی که ی باس له یه و جێگه تا ئه
ی  وه ره ده له  ش" خۆ وهاوبه ربه رێمی سه "هه به

  کرێت، من پێموایه تی کورد ده وایه ته ی نه کێشه
کردنی شاری  فیدڕالیزمه رحێکی ئاوا به ته
تێکی فیدڕالیزمی  وڵه ی ده چوارچیوه له  رکوکه که
ی  رچاوه خۆی سه رزۆکدا، که ومی وله قه

.  ومیه دانی قه رکوک و دنه ی که ی کێشه وه مانه
دۆخی ئێستای  له  رحه م ته ی ئه وه له جگه مه  ئه

لی نییه،  مه عێراق وکوردستاندا واقعی وعه
ومی  ی قه ی کێشه وه ی مانه چوارچیوه له  چونکه

تی  وڵه م ده دۆخێکی سیاسیدا که هه کوردا و له
ندێک  ناوه  و بۆته داره رزۆک وناپایه عێڕاق له

  که تانی ناوچه وڵه مریکاو ده تی ئه خاله بۆده
رێمی کوردستان  م ناجێگیری دۆخی هه هه وه

ناسیونالیسته   ندی حزبه وه رژه وملمالنێی به
مووشیان  نێو خۆیان و چ هه کان چ له کورده 

رگیز  زیدا، هه رکه تی مه وله ر ده رامبه به له
رکوک  ی شاری که ی کێشه وه ڕێنادات به

رکات.  سه چاره  وه رێم کردنه هه ڕیگای به له
ری  گه فه ومی وتایه تی قه سڵه خه تی که تایبه به
تێکی  بوونی دەوڵه ئارادا نه تی عێراق و له وڵه ده

ڕای  ره دار، سه کسان و پایه هاواڵتی یه
ر  سه وتن و سازانیكی کاتی له ڕیکه  رجۆره هه
  وه بنه رکوک، له رێم کردنی که هه رحی به ته

م  خودی ئه کان له ومیه قه  شبوون وجیاوازیه دابه

تی  ستوری عێراق و سیاسه ئاست ده شارەو له
  وه رکوکه ی که کێشه ندیدار به یوه کانی په نه الیه
ر  ڵدانی هه رهه ڵ سه گه و له وه هێڵیته ده

وازنی هێزی نیوانیاندا،  ته ک له نگیه السه
ڵی  واداو هه هه بات به ده  مجۆره رحێکی له ته
    .     وه شێنێته وه ده

بۆپێشەوە: حزبە ناسیونالیستەکان بەتایبەت 
یەکێتی پارتی، چارەسەری کێشەی کەرکوکیان 
شەتەک نەداوە بەچارەسەری کێشەی 
کوردەوە، دەڵێن گەڕانەوە بۆ دەستور و 

، چارەسەری ٦٠٣جێبەجیکردنی مادەی 
کیشەی کەرکوک و ناوچە کیشەلەسەرەکان 
دەکات ئێوە لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟ تاچەندە 
التان وایە گەڕانەوە بۆ دەستور و 

دەتوانێت کێشەی  ٦٠٣جێبەجێکردنی مادەی 
کەرکوک و ناوچە کێشە لەسەرەکان چارەسەر 

 بکات؟
  ناسیونالیسته  حزبه  وه دڵنیایه به:  و سایه سره خه

وام  رده کێتی وپارتی، به یه  وانه کان له کورده
رکوک  ی که دان خودی کێشه وه وڵی ئه هه له

رگرتنی ئیمتیازات بۆخۆیان و  وه به  وه ستنه ببه
ستی زیاترو  ستهێنانی بااڵده ده به

م  اڵتیان، تاله سه وی ده لەمڕه ی قه وه فراوانکردنه
م  وت و دزینی داهاتی ئه بازرگانی نه  وه ڕێگایه
ی  فه لسه فه که  م حزبانه ستبهێنن. ئه ده به  شاره

ی  ی کێشه وه م ومانه ر سته سه وجودیان له
وێت  نایانه  وه دڵنیاییه ، به ستاوه ومی ڕاوه قه
لکی کوردستان  قازانجی ژیان وئارامی خه له
رکوک  گشتی و دانیشتوانی شاری که به
  ن، بگره ربکه سه چاره  یه م کێشه تی ئه تایبه به

ی  وه کێشان و مانه درێژه قازانجی خۆیان له
  شبونه ومی و دابه دانی قه ئاشوب و دنه

  م حزبانه ئه  ربۆیه بینن، هه کان ده ومیه قه
ی  چوارچێوه  رکوکیان خستۆته ی که کێشه

رگرتنی  سازانی بازرگانی و سیاسی و وه
نێوان  ، چ له و پایه  ئیمتیازات و پۆست و پله

تی  حکومه ند به یوه په خۆیانداو چ له
اڵتی  سه ی ده جروبه . خودی ته وه زیه رکه مه
ی  وه دا و ئه م شاره تی وپارتی له کیه یه
کانیان بۆ  ئیداریه  تیه رایه به ڕێوه پارێزگارو به که

واهی  ، گه ستدا بووه ده ندین ساڵ له ی چه ماوه
نها  ته م حزبانه،  ئه ن که ده ده  وه ر ئه سه له

ی  یان بۆ کێشه ڵه مای تێڕوانین ومامه بنه
ک  ندی خۆیانه، نه وه رژه رکوک، قازانج و به که

م  ی. ئه که ئارامی و باشبژێوی دانیشتوانه

دوای ڕوخانی  دا وبه6222ساڵی  له که  حزبانه
کاندا،  عێراقیه  نه ڵ الیه گه دام، له ڕژێمی سه

  وه ته وروپاو نه مریکاو ئه چاودێری ئه به
رکوک  ی که کێشه وتن که کان، ڕێکه کگرتوه یه
ستوری  ده " دا له642ی ژێر ناوی "مادده له

وتن  ش ڕێکه م پێیه ن و به عێراقدا جێگیربکه
  یه م کێشه ئه 6222تا کۆتایی ساڵی  که
ی که زیاتر  وه اڵم خودی ئه ن، به کدا بخه الیه به

  ڕیوه دا تێپه یه  م ماوه ر ئه سه ساڵ به 67 له 
  راندووه ساڵی تێپه62 زیاتر له شی که وه وئه
تی  وله وده  م حزبانه وتنی نیوان ئه ر ڕێکه سه به

نگاو  ک هه یه  که ی ماده وه بێ ئه عێراقدا، به
  یه و راستیه ری ئه رخه ، ده وه پێشه بچێته 

کی روتی  یه رکوک کێشه ی که ک کێشه الیه له که
ی کورد  ری کێشه سه بێ چاره به که  قانونی نییه

ستور  ڕیگای ده کی سیاسی له یه ک کێشه وه
  ر بکرێ، وه سه چاره  وه ه 642ی  وماده

ڵێت،  مان پێده و راستیه ئه  وه کیتریشه الیه له
ک پارتی و  کانی وه ناسیونالیسته  حزبه که
ندی خۆیان  رژەوه تی هێشتا به کیه یه
  وه بیننه دا ده م شاره ی ئه ی کێشه وه هێشتنه له

رکردنی  سه نگاو بۆ چاره وێت هه ونایانه
 .   ڵگرن هه
ک  " وه642ی  مادده بڵێم که"  وه ئه  ر لێره هه
ی دۆخی  وه ئاساییکردنه به  ی دانی ناوه وه ئه
نجامدانی ئامارگیری وسازدانی  و ئه م شاره ئه

ی، تا  که نگدانی دانیشتوانه ڕیفراندۆمێک بۆ ده
نگاو  ی خۆیان، هه ر ئاینده سه ن له بڕیار بده

ی  مینه توانن زه کۆ ده لێکی باشن، و به گه
رکردنی  سه ڕاستای چاره مڵێنن، له گونجاو بخه

ی  جروبه ک ته اڵم وه دا، به م شاره ی ئه کێشه 
ی  ی رابردووی ژێر سایه ند ساڵه م چه ئه
ی  تی عێراق و کێشه وله فیدرالیزەکردنی ده به

و  642ی  ، خودی ماده کورد نیشانی داوین
می فیدرالیزمی  ناو سیسته ، له نگاوانه م هه ئه
کان و  وافقاتی نێوان حزبه ته ومی و به قه
ی  وه ره ده زیدا، یانی له رکه تی مه وله ده

ی کورد، ناتوانی  تی کێشه ڕه ری بنه سه چاره
   رکات.     سه رکوک چاره ی که کێشه

بۆپێشەوە: لە بڕیارنامەی هەردوو حزبی  
کۆمۆنیستی کرێکاریی و کوردستان و 
عێراقدا... باسی دەسەاڵتی پشتبەستوی 
جەماوەری و هەڵبژاردنی نوێنەرانی کارگەو 
گەرەکەکان دەکرێت بۆ بەرێوەبردنی پارێزگای 
کەرکوک... کە ئەمە یانی دامەزراندنی شوراکان 

ئێوە لەسەر چ .  و و دەسەاڵتی شوراکان..
مەبنایەک پێداگری لەدەسەاڵتی شوراکان 

 دەکەن لە هەلومەرجی ئێستادا؟
وخۆ بچمه  ی راسته وه رله به : وسایه سره خه

و  ، با ئه وه تانه که اڵمی پرسیاره سۆراغی وه 
التی  سه باسی ده ین: که  بکه پرسیاره

ڵبژاردنی  ی هه له سه ر ومه ماوه جه ستوو به پشتبه
رکوک،  ران وپێکهێنانی شورای شاری که نوینه

ی  ری کێشه سه چاره ندێکی به یوه چ په
 ؟ یه وه رکوکه که
مان  اڵمی پرسیارێکی پێشووتردا ئاماژه وه له
ی  تی کێشه ره ری بنه سه چاره کرد که وه به
ی  تی کێشه ڕه ری بنه سه چاره رکوک به که

نابێ   مه اڵم ئه ، به گرێی خواردووه  وه کورده
ڵکی  خه نێ که یه مان بگه نجامه و ئه به

منی...  دۆخی نائه له  که شاره

 

کێتی  یه  وانه کان له کورده  ناسیونالیسته  حزبهخەسرەو سایە: 
ی  دان خودی کێشه وه وڵی ئه هه وام له رده وپارتی، به

رگرتنی ئیمتیازات بۆخۆیان و  وه به  وه ستنه رکوک ببه که
ی  وه ستی زیاترو فراوانکردنه ستهێنانی بااڵده ده به

وت و  بازرگانی نه  وه م ڕێگایه اڵتیان، تاله سه وی ده لەمڕه قه
 ستبهێنن... ده به  م شاره دزینی داهاتی ئه
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بۆپێشەوە: دانیشتوانی شاری 
کەرکوک پێکهاتوون لە عەرەب و 
کوردو تورکمان و کلدان و ئاشوری، 
موسڵمان....تاد، چ ئیدارەیەک بۆ 
کەرکوک باشەو دەبێ چۆن مامەڵە 
 لەگەڵ دانیشتوانی کەرکوک بکرێت؟ 

نموونەیەکمان هەیە  لەتیف مستەفا:
لەسیستمی دیموکراتی ڕۆژئاوایی بۆ 
ئیدارەدانی شارێک کە فرە پێکهاتە 
بێت، بە شێوەیەک کە هیچ 
پێکهاتەیەک پشتگوێ و پەراوێز 
نەخرێت، ئەویش ئەزموونی 
برۆکسلی بەلجیکایە و سێ پێکهاتەی 
نەتەوەیی سەرەکی تیایە تا رادەیەک 
وەک کەرکوکە، بۆیە پێویستە دوو 
ئەنجوومەن هەبێت: ئەنجوومەنێک بۆ 
هەڵسوڕاندنی کاروباری بەڕێوەبردن 
و حوکمداری، و ئەنجومەنێکی تری 
ڕۆشنبیری و زمان هەبێت لەهەرسێ 
پێکهاتەکان. ئەنجوومەنی 
بەڕێوەبردن؛ حوکمداری شارەکە 
بەڕێوە دەبات وەک ئەنجومەنی 

پارێزگا، بەاڵم بە هاوکاری و ڕاوێژی 
ئەنجوومەنی ڕۆشنبیری و زمانەوانی 
بۆ هەموو ئەو بابەتانەی تابعی 
سیاسی یان نەتەوەیی یان تەنانەت 

 خەدەمیشیان لەخۆگرتوە.
بۆپێشەوە: کەرکوک لەسەر دەریای 
نەوتە و سەرچاوەی داهاتێکی زۆر 
و زەوەندە، کەچی بێبەش لە 
سەرەتاییترین خزمەتگوزارییەکانە، و 
دانیشتوانەکەشی لەهەلومەرجێکی 
سەختی ژیاندان، ئەوە بۆچی 

 دەگەڕێتەوە؟
بەکورتی؛ گەندەڵی و  لەتیف مستەفا:

نەبوونی حوکمی ڕەشید و نەبونی 
 لێپرسینەوەیە.

بۆپێشەوە: ڕێگاچارەی کارساز بۆ 
 دۆخی کەرکوک چییە؟

وەاڵمی هەردوو   لەتیف مستەفا: 
پرسیاری سەرەوە تا ڕادەیەک 

 وەاڵمی ئەم پرسیارەش ئەداتەوە.
پێویستە بۆ هەموو شارەکانی تری 
وەک موسڵ و دیالەش کە نموونەی 
شاری فرەپێکهاتەن هەمان ئەزمونی 
بەڕێوەبردنی برۆکسلیان لەسەر جێ 

 بەجێ بکرێت، نەک تەنها کەرکوک.
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شێخ لەتیف: هەلومەرجی سەختی ژیانی 
گەندەڵی و خەڵکی کەرکوک دەگەڕێتەوە بۆ 

نەبوونی حوکمی ڕەشید و نەبوونی 
 لێپرسینەوە...

 

لەتیف مستەفا ئەمین؛ ناسراو بە دیمانە لەگەڵ 
حاکم شێخ لەتیف ئەندامی پێشووی پەرلەمانی 

 عێراق سەبارەت بەپرسی کەرکوک..

دیار  کراوی ئێستادا به راوکێ ومیلیتاریزه ودله
کانی  بوری و هێزه کانی ڕاکان جه بڕیاره

عبی و ملمالنێی نێوان پارتی و  شدی شه حه
ی  روانیدا ڕابگرین، تاکێشه چاوه له  وه تییه کیه یه

رئێستا  بێ هه ڵکو ده بێ، به رده سه کورد چاره
ڵکی شاری  رهێنانی خه کاربکرێ بۆ ده

موار  کانی دۆخێکی ناهه ترسیه مه رکوک، له که
مووان  هه تی که تایبه ی پێگرتوون، به خه یه که

ی دۆخی شاری  وه "ئاساییکردنه  باس له
باسی سپاردنی  که  یه وه لێره  ن. که رکوک" ده که

رانی  نوێنه رکوک به ی شاری که ئیداره
ی شوراکان  له سه لک ومه ڵبژێردراوی خه هه

 .  وه کایه  دێته
م ڕۆشن  که سته به مێک زیاتر مه ن باکه ڕێگامبده

 : وه مه بکه
ر  ئۆکتۆبه 62کانی  دوای ڕوداوه که  ئاشکرایه
ربازی و  دۆخێکی سه  رکوک پێی نایه شاری که

، داگیرکردنی  وه کی ئیداریه منی و بۆشاییه نائه
، البردنی پاریزگاری  که ی شاره ربازیانه سه
رنانی هێزی میلیشیا و  ده رکوک، وه که

ش  تانه م حاڵه تی و پارتی.. ئه کیه ئاسایشی یه
رکوکی  ی دۆخی شاری که وه له جگه

،  منی و ئیداریدا ڕاگرتووه کی ئه بۆشاییه له
ندێک بۆ  ناوه   تی به هاوکات گۆڕیویه

ک و  الیه غدا، له ولێرو به کێشی نێوان هه کێشمه
  مه ، ئه وه کیتره الیه تی وپارتی له کیه ملمالنێی یه

تورکمان و   نه ی نێوان الیه وێرای نیزاع وکێشه
کاندا، بێگومان  ل کورده گه کان له به ره عه

ک  یه ر ڕیگاچاره هه ر له بێ به دۆخێکی ئاواش ده
 کدا بخرێ.  الیه و به وه ربگرێته الم وه وه
ی دۆخێ  وه پارتی "ئاسایی کردنه  وه م باره له

گاو  و باره ی بنکه وه ڕانه گه رکوک" به شاری که
گرێ   وه ی خۆیه که میلیشیایه  التی هێزه سه ده
دانانی پاریزگارێک  تیش  کیه . یه وه! داته ده
ی  وه ئاساییکردنه خۆی بێت به ر به سه که

کانیش چاوی  تورکمانه  زانێ!. هێزه ده  که دۆخه

  نه ی نفوزی "الیه وه کورتکردنه   ته بڕیوه
دا  وه ڵ ئه گه تی عێراقیش له کان" وحکومه کوردیه

عبی  شدی شه حه ربازی و زۆری سه به  که
  ، ڕۆژانه پاندووه اڵتی خۆی داسه سه ده
  ستدرێژیه ریکی ده کی سیستماتیک خه یه شیوه به

..  م شاره ر دانیشتوانی کوردزمانی ئه بۆسه
ناتوانێ   وانه و کرده ڵه م مامه موو ئه هه بێگومان 

ئاسایی   که رکوک دۆخه ڵکی که قازانجی خه له
  وه مێنێته ده ک که نها ڕیگایه ، ته وه بکاته
ری دانیشتوانی  ماوه یدانی جه مه هاتنه
م سنورێک بۆ  هه  جۆرێک که ، به یه که شاره

مو  بوری دابنێ و هه کانی راکان جه ستدرێژیه ده
ت  منیه م ئه و هه  وه شێنیته ڵوه کانی هه ره بڕیا
ست بگرێ و  ده ش له که بردنی شاره ڕیوه وبه

ڵکی  دات ئارامی و بژیوی خه چیتر ڕێگا نه
ولیر  غداو هه کێشی نێوان به کێشمه مشاره، به ئه

کان و حوکمی  ناسیونالیسته  وهێزه
ند  ی چه جروبه . ته وه گرێبدرێته  وه میلیشیایانه

و شێوازی  ساڵی ڕابردووی ئیداره

تی  ن حکومه الیه چ له  مشاره بردنی ئه رێوه به
تی و  کیه ڕێگای یه یا له  بووبێت وه  وه نده ناوه

ئێستا  به که  یه وه رئه ی هه که ، ئاکامه وه پارتییه
ڵک خۆی  خه  مجاره بی ئه ده  ، بۆیه یشتووه گه

  منیەتی شار بگریته نوسی ژیان و ئه چاره
پێکهێنانی شورای   وه شه یه م ڕوانگه ست، له ده

  به  که تی شاره منیه و ئه شار و سپاردنی ئیداره
و  ڵک خۆیان ئه ڵبژێردراوی خه رانی هه نوێنه

قازانجی  به   که ر دۆخه ک هه نه ، که یه ڕێگایه
ڕووی  رگاش به ده   بگره  وه پێشه  باته ڵک ده خه
...  وه کاته تی ده ره ری بنه سه نگاونان بۆ چاره هه
ر  سه پێداگری له  که  یه م دۆخه مای ئه ر بنه سه له

رکوک  ی شاری که شوراو سپاردنی ئیداره
ی  که ڵبژێردراوی دانیشتوانه رانی هه نوێنه به
ش  سته به م مه یشتن به گه  ین... دیاره که ده

بات وتێکۆشانی  ری و خه ماوه یدانی جه مه هاتنه
ی  م شاره ڵکی ئازادیخوازی ئه ی خه کگرتوانه یه
    وێت.    ده
 

شیرین ئەمین: ئەو ئاگری بەرژەوەندییە کە لەکەرکوک هەڵگیرساوە شەڕی تایفی 
و بەرژەوەندی تەسکی حزبایەتیە! هەمووان کلیلی ئاشتەوایەتی و چارەسەری 

کێشەکان تەنها لەوەدا بەدی دەکەن کەچۆن دەستیان بگات بە بیرە 
 نەوتییەکان و داهاتی کەرکوک بۆگیرفانی خۆیان بێت...

 

دیمانە لەگەڵ شیرین ئەمین ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لەسەر لیستی گۆڕان 
 سەبارەت بەپرسی کەرکوک

: هەلومەرجی ئێستای بۆپێشەوە
کەرکوک و ناوچە کێشەلەسەرەکان 

 ئۆکتۆبەر چۆن دەبینن؟ ٦١دوای 
دۆخی ناوچە  شیرین ئەمین:

کوردستانییەکان بەهاتنی داعش 
 ٦١تاخیانەتی  ٩٣٦٠لەساڵی 

ئۆکتۆبەر بەئێستاشەوە دۆخێکی 
تەواو نەخوازراوە،  کوردانی ناوچە 
کوردستانییەکان ماڵوژیانیان لەبەر 
مەترسییەکی ئێجگار گەورەدایە، 
لەکاتێکدا بائاشکرا ئەمە دەبینرێت 

سەر ژمێری  ٩٣٩٣کەعێراق ساڵی 
بکات، و بەئاشکرا بەپێش چاوی 
هەمووانەوە عارەبی هاوردە دەست 
بەسەر ماڵ و عەرزی کشتوکاڵیدا 
دەگرێت کورد لەو ناوچانە 
وەدەردەنرێت. بەاڵم حکومەتی 
هەرێم لەئاست ئەم دۆخەدا دەڵێی 

مێشێک میوانی نییە! کەدەبینێت 
کوردانی ناوچەکانی دەرەوەی 
هەرێم لەبەرامبەر هەڕەشەی مەرگ 
لەوناوچانە ماونەتەوە. گەر ئەم 
دۆخە بەم شێوازە درێژە بکێشێت 
پێدەچێت کوردانی ئەو ناوچانە 
بەرگەی ئەو ژیانە کولە مەرگییە 
نەگرن و بەلێشاو ئەو ناوچانە 
بەجێبهێڵن، بەمەش خەونی عەرەبی 
شۆڤێنیست بەدی دێت. گەر 
سەرژمێری لەعێراق بەڕێوە بچێت؟  

ئۆکتۆبەر سەدا  ٦١ئەوا گەر کورد لە
پەنجاو یەکی خاکی لەدەست دابێت؟ 
ئەمجارەیان سەریش لەدەست 
دەدات. بۆیە پێویستە حکومەتی 
هەرێم میکانیزمی گونجاو و پێوێست 
بۆ دۆخی ناوچە کوردستانییەکان 
بگرێتە بەر. کوردی ئەو ناوچانە 
قەت هێندە بێ ناز نەکەوتن! نە 
نوێنەرانی کورد لەبەغدا و 
نەحکومەتی هەرێم بەپێی پێوێست 
ئاوڕی جدیان لێ نادرێتەوە، 
لەکاتێکدا هەموو داوای ئەوان 
پاراستنی ماڵوژیانیانە. دەزگا 
ئەمنیەکانی ئەو ناوچانە لەژێر 
نێشانەی پرسیاردان، لەکاتێکدا 

 ئەمنیەتی ئەوناوچانە پارێزراو نییە!
: ملمالنێی نێوان حزب و بۆپێشەوە

 الیەنەکان لە کەرکوک لەسەر چییە؟
بوونی ئەو ملمالنێیە   شیرین ئەمین:

زۆر بەئاشکرا بەدی دەکرێت، ئەو 

ئاگری بەرژەوەندییە کە لەکەرکوک 
هەڵگیرساوە شەڕی تایفی و 
بەرژەوەندی تەسکی حزبایەتیە! 
هەمووان کلیلی ئاشتەوایەتی 
وچارەسەری کێشەکان تەنها لەوەدا 
بەدی دەکەن کەچۆن دەستیان بگات 
بە بیرە نەوتییەکان و داهاتی 

 کەرکوک بۆگیرفانی خۆیان بێت.!
ڕۆڵی پارتی و یەکێتی لە  بۆپێشەوە:

 کەرکوکدا چۆنە؟
شیرین ئەمین: یەکێتی و پارتی 
لەڕابردودا نەیان توانیوە یەکگرتوو 
بن!  حوکومڕانی کەرکوک 
لەئێستاشدا بێگومان خاڵی نین لەبەر 
پرسیارێتی ئەو دۆخە، بەتایبەت 
یەکێتی پێی ئاسان بوو لەماوەی 

٪ی  خاکی ١٦کاتژمێر  ٠٢کەمتر لە
هەرێمی کوردستان هەڕاج بکات، و 
خوێنی دەیەها پێشمەرگە لەکاسە 
بکات! بەاڵم بیری لەم دۆخەی ئێستا 
نەکردۆتەوە، بیری لەم بەربەستانە 
نەکردۆتەوە، خێرە ئێستا خەمی 
کەرکوکی لەسەر شان ناوە! هەوڵی 
بەدەست هێنانەوەی پارێزگای 
کەرکوک دەدات؟ هەر بەڕاست لە 

ئۆکتۆبەر پارێزگاری  ٦١پێش 
کەرکوک نەک کورد... یەکێتییەکیش 
نەبوو؟ ئەی بۆچی ئەو کەرکوکەی 
لەمێژووی باو باپیرانمانەوە کورد 
خوێنی تێدا دەڕژێت ڕادەستی 

 دوژمنانیان کرد.!
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بۆپێشەوە:  پارێزگاری کەرکوک 
چ ئەرکێکی لەسەرشانە و دەبێ 
چۆن مامەڵەی دۆخی کەرکوک 
بکات؟ هەروەها ئەگەر پارێزگار 
کورد بێت وەکو پێشوو، تاچەندە 
دەسەاڵتی دەبێت لە هەلومەرجی 

 ئۆکتۆبەردا؟ ٦١دوای 
 ستار محمەد قادر جاف:
پارێزگاری کەرکوک وەکو 
پارێزگاری هەر یەکێک 
لەپارێزگاکانی عێراق، ئەرک و 
دەسەاڵتەکانی لەچوارچێوەی 
دەستوورەوە بۆی دیاریکراوە. 
پارێزگار وەکو سەرۆکی یەکەی 
ئیداریی بەرپرسی یەکەمی مەلەفی 
ئەمنیە و دەسەاڵتی الدان و دانانی 
بەرپرسە ئەمنیەکانی هەیە. ئەرکی 
سەرشانی پارێزگار، ئەرکێکی 
میحوەریە، واتا کارامەیی و 
شارەزایی و دڵسۆزی ڕۆڵی 
بەرچاو دەگێڕێت لە 
ئاوەدانکردنەوە و گۆڕینی سیمای 
شارو هەموو سێکتەرەکانی 
دیکەدا... پارێزگار پیادەی 
دەسەاڵتەکانی خۆی دەکات، بەاڵم 
نابێ دوای دەسبەکاربوونی وەکو 
کادیرێکی حزبی یان مەکتەب 
سیاسیەک خۆی بنوێنێ و مامەڵە 

لەئێستادا  .بەپۆستەکەیەوە بکات
پێموایە پارێزگار کورد بێت یان 
غەیرە کورد، هیچ لەبارودۆخەکە 
ناگۆڕێت، چونکە مەلەفی ئەمنی 
لەژێر دەست و دەسەاڵتی قائیدی 

عەمەلیاتدایە، و ئەوەی دۆخی 
کەرکوک دۆخێکی ئیستیسنائیە و 
لەدوای شازدەی ئۆکتۆبەرەوە 
ئەو دەسەاڵتە لەپارێزگار 

   .سەندراوەتەوە
بۆپێشەوە: بۆ ناکرێت پارێزگاری 
کەرکوک مەسیحیەک، یان کلدان 
و ئاشوریەک بێت؟ بۆچی یەکێیتی 
و پارتی هەر پێ لەسەر 
پارێزگاری کورد بۆ کەرکوک 
دادەگرن، لە حاڵێکدا ئەزموونی 
پارێزگارە کوردەکان، ئەزموونێکی 
شکستخواردوو گەندەڵی و دزی 
و تااڵنی و نائەمنی و 

 تەفرەقەخوازی بووە؟
بەرای  ستار محمەد قادر جاف:

من بەم رەوشەی ئێستاوە بۆ 
پارتە کوردیەکان وا باشترە 
لەدەالقەی حکومەتی هەرێمی 
کوردستانەوە هەوڵبدەن ڕەوشەکە 
ئاسایی بکەنەوە، باشترە لەوەی 
بەدانانی پارێزگارێکی کورد، 
شەرعیەت بە واقیعی بااڵ دەستی 
سوپای عێراق بدەن لەکەرکوک. 
واقیعی کەرکوک بەدەر نییە 
لەواقیعی هەولێرو سلێمانی، 
هەڵبەتە کورد لەدوای ڕووخانی 
بەعس، نەیتوانی مامەڵەیەکی 
دروست لەگەڵ کەرکوکدا بکات، 
هەمان ئەزموونی خۆیان، هێنا 
لەکەرکوک دووبارەیان کردەوە، 
ئەو ملمالنێ پڕووکێنەرەی ئەوان 
هۆکارێک بوو بۆ ئەوەی کورد 
بەگشتی و پارێزگار بەتایبەتی 
بکەوێتە ژێر هەژموونیانەوە. 
سەردەمی مافناس عەبدولڕەحمان 
مستەفا، وەکو پارێزگارێک، ئەگەر 
ملمالنێی حزبی نەبوایە و پارتە 
کوردیەکان پشتگیرییان بکردایە؟ 
سەردەمێکی زێڕین بوو، چونکە 
ئەو پیاوە بەهەموو هێزیەوە 
هەوڵی دەدا خزمەت بکات، بەاڵم 
ڕێگری لێدەکرا. بەنیسبەت دانانی 
پارێزگار لەنەتەوەکانی دیکە؟ 

بەپێی ئیستیحقاقی هەڵبژاردن 
کورد زۆرینەی کورسیەکانی 
ئەنجومەنی شارەوانی بردۆتەوە 
و زۆرینەی ئەم شارەیە، ئەوەیش 
مافێکی شەرعی خۆیەتی کە 
پارێزگار لەکورد بێت.  کێشەکە 
لەوێدا نییە کێ دەبێ و کێ 
دادەنرێت؟ لەوێدایە دەبێ پاڵپشتی 
بکرێت، چونکە هەموومان واقیعی 
عێراق دەزانین، ئێمە ئەزموونی 
پارێزگاکانی عێراق بەگشتی و 
هەرێمی کوردستانیش لەبن 
دەستماندایە، هەر پارێزگارێک 
دەسکراوە بووبێ و پاڵپشتی 
کرابێت، توانیویەتی کاری گەورە 
و باش ئەنجام بدات، چونکە دوا 
جار سەرکەوتنەکە بۆ خۆی 
دەگەڕێتەوە، لەهەر شارێکیش 
پارێزگار وەکو بووکەڵەیەک 
بەدەست بەرپرسە حزبیەکانەوە 
گەمەی پێ کرابێت، بەزەحمەت 
توانیویەتی پڕۆژەیەکی 
خزمەتگوزاری باش بەئەنجام 
بگەیەنێت. بەپێچەوانەوە خیتابی 
ڕۆشنبیرانی کورد و بگرە پارتە 
کوردیەکانیش لەپێناو ڕازیکردنی 
دڵی نەتەوەکانی دیکە، گوتاری 
پێکەوە ژیان و ئاشتی بووە. بۆ 
بابەتی شکستخواردوو یان 
ئەزموونێکی سەرنەکەوتوو، خۆ 
خودی عێراق نغرۆیە لەشکست، 
ئەوە واقیعی ئەم واڵتەیە، تا 
ملمالنێی حزبی و تائیفی هەبێت، 
دەبێ پەرچەمی شکست دابهێنین. 
پێموایە تا دۆخی کەرکوک ئاسایی 
نەکرێتەوە و لەنێو هاوکێشە 
هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان وێنە و 
وێنایەکی دیکەی بۆ نەکێشرێت، 
بەسانایی گرێ کوێرەکان 
ناکرێنەوە. چونکە کەرکوک 
ڕەهەندی نێودەوڵەتی و هەرێمی 
بەسەریەوەیەتی و رێگا نادەن ئەو 
ڕەوشە بەدڵی ئەم یان ئەو یان 

 هەمووان گوزەر بکات.

ستار محەمەد: لەئێستادا پارێزگار کورد بێت یان غەیرە کورد، 
هیچ لەبارودۆخەکە ناگۆڕێت، چونکە مەلەفی ئەمنی لەژێر 

 دەست و دەسەاڵتی قائیدی عەمەلیاتدایە...
 

دیمانە لەگەڵ ستار محەمەد قادر  نووسەر و رۆژنامەنووس 
  سەبارەت بە پرسی کەرکوک...

دەسەاڵتدارێتی شورایی یانی سیستەمێکی سیاسی بنیاتنراو لەسەر بەشداری 
 ڕاستەوخۆ و ئازادانەی بەردەوامی خەڵک لە کاروباری حکومڕانیدا...

دۆخیکەرکوکچۆن
 ئاساییدەکرێتەوە؟

لەمەیودانودابووونوی بەرئەنومواموی کەرکووک بارینائاساییشاری
و هێزەکۆنەپەرستەقەومیودینیەکانیکوردوعەرەبوتورکموان
و نواوچەکە کوۆنەپەرسوتوی داگیرکارییودەستێوەردانیواڵتانوی
چارەسەرنەبوونیکێشەیکوردە،بەرئەنمامیملمالنێینێوانیانە
لەسەرتااڵنینەوت،ئەگەربریاربێتئەمشارەئارامیبەخوۆیەوە
ببینێتودۆخەکەییاساییبکرێتەوەپێشمەجەکەیدەبێئەو
هێزانەومیلیشیاکانیانلەوشارەبکرینەدەرەوە،ئەوکاتدەبینین،
وەکوو نویویە، یەکوتور لەگەڵ خەڵکیشاریکەرکوککێشەیەکیان
و هواوکوارمەنودن هەمیشەهاوسێوهاودوکانن،هاوخووێونودکوارو
یەک ژێور لە کورێوکوارەکوان ئەکەن، مناڵەکانیانبەیەکەوەیواری

 سەقفداکارئەکەن،وبەیەکەوەجەژنوشینئەگیرن.

موێوشوک وەکوو سەرئەنمام،ئەگەرکەرکوکوەکوزۆرێکئەڵێن
وایەوئەبێتنەشتەرگەریوردیبۆبکرێت،هۆکەیدانیوشوتووانوی
بووزوتوونەوە کووۆنەپەرسووتووانەی یوواسووای هووۆکەی نوویوون، شووارەکە
یوایورۆسوی کە بوزوتونەوانەیە ئەو کۆنەپەرستەکانە،هۆکەیبوونی
هوێوزی و بواڵودەکەنەوە، توایوفەچوێوتوی و قەومچێتیودینچێتی
بوۆموبوارانوی راگورتوووەو خەڵوکەوە ئەم چەکداریانبەسوەرسوەری
بوزوتونەوانەو دەسوتویئەم ئەگەر گەر، راگەیاندیانبۆخستوۆنەتە
نویویە، پوێوویسوت نەشوتەرگەر داگیرکاریلەسەریانکۆتابوکورێوت،

 شوێنیژیانیهەمووانەبەئاسودەیی...

ئاسیاییکردنەوەیدۆخیکەرکوکبەدانانیپارێزگارێککۆتوایوی
لەشووار بوارەگووایچەکووداریحوزبەکووان بونووکەو پووێوویسوتە نوایەت،
دەسوتوی بودرێوتە بەرێووەبوردنویشوار و دەسوەاڵت بچونەدەرەوە،
خوۆی... ئەوشوارە  نوینەرانیهەڵبژێردراویئازادانەیخەڵوکوی

 ئەوەرێگاچارەیە...
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سیستەمێکى ناتەندروست 
ونادیموکراسى وناشارستانییە کە لە 
واڵتێکدا زۆرترین سامانی ماددى هەبێت 
زۆرترین نەوت و کەرەستەی خاوى 
كانزايى هەبێت، بەاڵم خەڵکی 
زەحمەتکێش و رەنجدەر و خەڵکی 
کوردستان بەسەرمای زستان 
ڕووبەڕوی کێشەی قەیرانی گرانی و 
نەبوونی و سوتەمەنی ببنەوە. ئەرکی 
حکومەتە، کیشەی سوتەمەنی، سەرجەم 
کێشەکانی خەڵک بەزووی چارەسەر 
بکات. یان خەڵکى ناڕازى پێویستە چیتر 
بێدەنگ نەبن لەئاست ئەو نابەرابەرى 
ودزى وگەندەڵییە کەبەردەوام 
بەکێشەوگرفتى جۆاوجۆر بەردەوام 
بەرۆکییان دەگرێت، پێویستە خەڵکى 
نارازى خۆ ڕێکخراو بکات بۆگۆڕانکارى 
لەسیستەمى حکومڕانى واڵت 
لەبەرئەوەى هەتا بێدەنگى هەبێت 
لەئاست قەیران وکێشەکان دزى و 
گەندەڵى و بەفیرۆدانى سامان وپارەى 
گشتى زیاتر دەبێت، ئەوەش دەکەوێتە 
سەر بیرکردنەوەو بریاردانى خەڵکى 

باشوورى کوردستان بەگشتى کە ئایا 
ڕازین وشوکرن بەقەدەرى ئەم جۆرە 
حکومڕانییە کە لەالیەن ئەوجۆرەى 
سیستەمە وئەوجۆرە بەرپرسانەوە 
کۆمەڵگەى باشوور بەڕێوەبەرن بەرەو 
ئایندەیەکى نادیارى دەبەن پاش چەندین 
ساڵى تر دیسان بگوترێت هێزی سوپایی 
دەوڵەتی تورکیاو ئێران سنوورەکانی 
باشووریان بەزاندو کۆمەڵکوژیان 
ئەنجامدا و هەڵسووڕاوانی 
ئازادیخوازانیان تیرۆرکرد، ئیتر بەسە 
هەموو جیهان دەزانێت بەرپرسان 
گەندەڵ ودزن بۆیە مووچەى 
فەرمانبەران نادەن! بۆیە سووتەمەنى 
نەوت وبەنزین و غاز نییە بۆخەڵک، بۆیە 
خزمەتگوزارى کارەبا وئاو و رێگاکان 
باش نییە و زۆر خراپە یاخود خەڵکى 
ناڕازى هەنگاوەکانى بۆ گۆرانکارى 
لەخوارەوە بۆسەرەوە دەست پێدەکات 
بەخۆ ڕێکخراوکردن وهاتنەمەیدانى 
یەکگرتوانەى سەراسەرى دەست 
لەناودەست بۆ کۆمەڵگەیەک وسیستەمى 
باشتر وئازادو بەرابەر دەست پێ 

دەکات. کەئەمەش بەگەشەدانی 
بزووتنەوەی جەماوەری خەڵک 
دەبێت کەلەجۆری شوورایی داخۆیان 
ڕێکخراو بکەن و لەخەمی بەرەو 
پێشبردنی یەکێتی ناڕەزایەتییەکان 
وتێکۆشانی گشتگیری سەرتاسەری 
دابن، ئەمە بکرێتە پالتفۆرمی سەرجەم 
ئازادیخوازان و مرۆڤدۆستانی 
کۆمەڵگەی کوردستان بۆئەوەی 
لەگۆڕانی دەسەاڵتدا هەرچی زووترە 
هەنگاوی بۆ بدرێت و تێکۆشانەکانی 
شەقام بەهێزبکرێت و خەڵک خۆی 
ڕابەرایەتی خۆی بێت بۆ ئەوەی هەنگاو 
بەهەنگاو کاریگەری خەڵک بەهێزبێت، 
پێویستە خەڵک داهاتوویی خۆی 
بەدەستی خۆی دیاری بکات. ئەمەش 
ئەرکی جێبەجێکردنی بەرپرسیاریتی 
خودی خەڵک خۆیەتی بۆئەوەی باجی 
زیاتر نەدات دەبێت خەڵک بێتە مەیدانی 
بۆگەشەدانی بزووتنەوەی شوورایی 
خۆیان کە لەدوایی گۆڕانکاری 
لەدەسەاڵتی گەندەڵ و دزو مافیاکانی 
کۆمەڵگە خەڵک خۆی خۆی بەڕێوەبەرێت 
و ئیدارەی شوورای وحکومەتی شورایی 

 .دابمەزرێنێت

 گرنیگی ناڕەزایەتی لەجۆری بەرپرسیاریتی دادرێژەی.... 

 

دەشارنەوە و لەورێگایەشەوە خۆیان و سیمایان لەکۆمەڵ یاساغ 
 دەکەن. 

کۆمەڵگە لەدیدی نیقاب پۆشەکان و رەوتی سیاسی پشتیان، 
کۆمەڵگەیەکی هەڵگەڕاوەیە، ژن و پیاوی کۆمەڵگەکان لەڕی 
الدراون و پشتیان کردۆتە ڕێز و شەرەف پاریزی و بەرەاڵییان 
کردۆتە مۆد و نەریت. ژنی نا حیجاب و نا نیقاب پۆش، ژنی 
بەرەاڵو سەرچاوەی بزواندنی هەستی پیاو جواڵندنی رەگەکانی 
شەهوەتی سێکسییە... بۆیە بۆ ئەوەی خۆیان لە کۆمەڵگە 
جیابکەنەوەو بەدووربن لەوەی ببنە مایەی فیتنەیی و جواڵندنی 
شەهوەت و بزواندنی هەستی سێکسی پیاوان، پەیڕەوی لە 

 حجاب و نیقاب دەکەن!!.
نیقابی زەینەب و خۆ دەرخستنی لەو بۆنەیەدا" کە بۆنەیەکی 
بێمانا و شکاندنی خودی پیرۆزییەکانی پەروەردەو جیاکراییەکی 
ئاشکرایە لەگەڵ خوێندکارەکانی دەرەوەی یەکەم و دووەم 
سێهەمەکان" دریژکراوەی هەوڵی حزب و  رێکخراو ڕەوتە 
ئیسالمیە سیاسیەکانە لە چوارچێوەی مەراسیمەکانی تاج لەسەر 
نان... کە پێشتر لە هەردوو شاری سلێمانی و کۆیە سازیاندا. 
دەیان لە ژنانی ئیسالمی و کادرە حجاب پۆشەکانی خۆیان 
هێنایە سەر ستەیج و لە نمایشێکدا دوبارە حیجاب کرانەوە" 
تاجیان نایەوە سەریان"!! تاجی بەکۆیلەکردنی ژنانیان" نیشانی 

 کۆمەڵگە دایەوە. 
ئەو هەنگاوانەی ئیسالمیەکان ماوەیەکە چڕتر لە پێشوو دەستی 
بۆ دەبەن، پەلەقاژەیەکە بۆ نۆژەنکردنەوەی پێگەی خۆیان لە 
هەلومەرجێکی تایبەتی تردا. هەلومەرجێک کە لەالیەکەوە رەوتە 
ئیسالمیەکان و بەدیلی ئیسالمی چ لەسەر ئاستی ناوچەکەو چ لە 
کوردستاندا، روو لەداکوژانە. داعش لە باری سەربازییەوە 
توانایەکانی تێکشکاوە. ئەردۆغان و ئاک پارتی، ئیخوانەکانی 
میسر، ریسوایی ئەلگۆی ئیخوانیان و ناکۆکی حاشاهەڵنەگریان 
لەگەڵ ئازادی و مافە سیاسیەکان و مافە فەردی و مەدەنیەکان، 
نیشانی دنیادا... لە کۆمەڵگەی کوردستاندا رەوتی مەدەنیەتی و 
کرانەوەی خێرا بۆتە گوشارێکی تر لەسەر ئیسالمیەکان، لە 
ئاستی جەماوەریدا ئیسالمیەکان بە دانپیانانی خۆیان 
پاشەکشەیان بە هەنگاوی قەڵەم باز کردووە... لەو دۆخەشدایە 
کە لە پرۆسەی فەرمی و حکومداری بۆرژوازی کوردیشدا، 
پەراوێز خراون. هەموو ئەوانە چەند هۆکارێکن بۆئەوەی 
ئیسالمیەکان... زەینەبەکان بە تاک لە نمایش و ئاهەنگەکاندا 
بخەنەروو، وە بەشێوەی کۆمەڵ و کۆش" جەمعی" ڤیستڤاڵی تاج 
لەسەرنان بکەنە نەریت... و لە هەوڵی تریشدا نیقاب پۆشین 
بخەنە روو، تا لەو رێگایەوە حزوری سیاسی و رۆڵی ئەکتیف 

 بوونی خۆیان بە کۆمەڵگە رابگەیەننەوە.
زەینەب... یەکەمین قوربانی کۆیلەیی ئیسالمیەکانە لەیەکەمین 
هەنگاوی ئاراستەکراوی رەوتە ئیسالمیەکاندا... لەم هەلومەرجە 
تازەیەی دوای داعش و کرانەوەی خێرای کۆمەڵگەی 

 کوردستاندا.
دیارە هێشتا ڕەوتی مەدەنیەتی کۆمەڵگە پێویستی بە هەڵزنینی 
خێراو بەنەخشەیە بۆ بەرگرتن بە هەوڵی ئیسالمیەکان بۆ دوبارە 
وەڕێخستنەوەی حیجابکردنی ژنان و کۆمەڵگەو خستنەرووی 
نیقابی ئیسالمی، کە نەک تەنها سوکایەتییە بە ژنی نیقابکراو، 
بەڵکو بێڕێزییە بە هەموو ژنان و بەهەموو ستراکتۆرێکی مەدەنی 
کۆمەڵگە. ژنێک کە نیقاب پۆش دەکرێت... عەقلیشی نیقاب 
دەگرێت و توانایی بینین و بیرکردنەوەو ڕوانینی فەزای گشتی 
خوێندنەوەی دیمەنە واقعیەکانی کۆمەڵگەی لێدەسەنرێتەوە... 
هەربۆیە دەبێ نیقاب لە فەزای گشتی و لەئاستی کۆمەاڵیەتی و 
لە کاتی دەوام و شوێنی کار...دا، بەتەواوی یاساغ بکرێت و ئەو 
ئازادی!! جل پۆشینە ئیسالمیە!! بگوازرێتەوە بۆ ناو ژیانی 

 تایبەتی و چوار دیواری ماڵە ئیسالمیەکان خۆیان. 
 

 عەبدواڵ مەحمود
 ٩٣٦٩کۆتایی یونی 

 درێژەی دوا وتە

  يى پايه  ى كه يه  به  سى كه  تاكه  دارى رمايه سه  ڵگەى ردا بێت. كومه سه به
  ى وه و ساته له  كه  يه مه رز ئه . فه كردووه ماف ديارى  كردنى بۆ پێناسه

كو ئينسانێك  عريف بكرێت، ئيتر وه دايك ته خو له ربه سه  له كۆرپه  كه
  م سيستمه له  و كاته . ئه خۆى  كانى ییه رد فه  مافه  نى خاوه  بێته ده

ك  يه جيا له  ردى كو دوو فه وه  له و كورپهدايك  كانى دا، مافه يه حقوقى
كتر  ڵ يه گه شدا، له هاوبه  ى و جسمى مەكانى  وى مره ڵه ك قه نێو يه له

تر بێت   ئينسانێكى  له ر كورپه گه ئه  ن. بۆ نموونه كه يدا ده په  ناكۆكى
قتل   به  وه ڵگەيه و كومه ئه  ياساى  ديدگاى  له  ناوبردنى  له  وكاته ئه

و  ڕێ بگه  بێ ده  ته م زهنيه ئه  كه  دايه  ژمێردرێت. ئالێره النفس ده
  مودافعى  به  خۆى  كێك كه . يه وه بدوزێته  خۆيى ربه سه  ى حزه له

  و فێڵبازهزۆرزان  يه كو محامى ڕێك وه  بێ زانيت ده ژنان ده  كانى مافه
  له كورپه  خويى ربه سه  كاندا، ساتى عوا مالیيه ده  كان له مركاييه ئه

  له  شێكه "به  له : كورپه وه نزيك بكاته  دايك بوونى له  ساتى و لهدوابخات
مانێك  " بكات. زه خوى  شى "له  ك له يه رچى هه  دايك"، ژن ئازاده  شى له

  ژميردرا، چونكه ئه تل نه قه  ناوك بڕين به  رله مناڵ به  كوشتنى  بوو كه
كرا.  ده خۆ" حساب نه ربه "سه  رێكى وه بوونه  به  له هێشتا كورپه

  به  خوى  ر كه رامبه به  . باڵى باڵێكه  ندى فۆرمۆلبه  مانه رحاڵ ئه هه به
  ركى ئه  به  وه ئه  وه وانه پێچه  نێ به بوو داده دايك نه له  ى كورپه  محامى
و   وه پێشتره  بباته  كه مناڵه  خوبوونى ربه سه  ساتى  كه  زانێ ده  خۆى

  ر پێی سه ستان له حم و راوه ره  له  وه ره ده  بۆهاتنه  له كۆرپه  تواناى
نابێ   م باسه ئه  ى چوارچێوه  من كولى  بڕواى  . به لمێنێ بسه  خۆى

شكۆدارو   م پرۆسه ت ناتوانێ ئه ريه شه به  قبووڵ بكرێت. بۆچى
دايك   و لهبوون حامله  ى م ديارده ئه  تى و كوليه  ره رسورهێنه سه

يربكات  سه  تازه  ئينسانێكى  يدابوونى په  كونكرێتى  كو شكڵى وه  بوونه
قبوڵ بكات.   ڵپێكراوى لێكهه  به  يه م پروسه ئه  واقعياتى  رتاپاى و سه
، مشتومڕ  له نێوان دايك و كورپه  ناكۆكى  فورمولى  بێ ده  بۆچى

  كانى ر خانه سه ردووال به هه  ندارێتى خاوه  كانى سنووره  ت به باره سه
ئينسان   دركى  بێ ده  دا قبووڵ بكرێت؟ بۆچى له حم و كورپه ره
ر  سه له  لى زه و ئه  دى به و ئه تى ره ئاوا بنه  كى يه ديارده  ى رباره ده
  شنى چه  را )عابر(، له و گوزه  يى وره ئاوا ده  قوالتێكى مه  ماى بنه

 زرێت؟ ت دابمه رديه فه  ليبرالى  و تيورى  ندارێتى خاوه
 وەرگێرانی بۆ کوردی: حەمە غەفور

 پیاچوونەوەی: سەعید ئەحمەد

 هەڵەبڕی و نووسینەوەی: بۆپێشەوە

 ماویەتی...

 درێژەی ... دیمانەی هاوپشتی لەگەڵ مەنسور حیکمەت..

 کرێکاران،زەحمەتکێشان،الیەنگرانیوشەودەنگیئازاد!
نوارەزایەتوی باڵوکراوەیبۆپێشەوە،زمانیتیژوپاراویکۆمۆنیستیوئازادیخوازیئێوەیە،دەنگوسەکۆیبزوتونەوەی
سۆسیالیستیتانە،بەدژینیزامیزاڵمانەیسەرمایەداریوسەکۆیەکیلێبراوەبۆروبەروبونەوەیفکروراگەیاندنیدارزیوو
فریوکارانەیبۆرژوازیوبزوتنەوەورەوتەسیاسیوفکریوحزبییەکانی...بڵندگۆیبانگەوازیهاوچینەکانتانەبۆهاوپشتیو
هاوخەباتی،وەدەنگومینبەریراستەقینەیئێوەیەلەدژیهەرزوڵموستەمێککەلەکۆمەڵگایسەرمایەداریئێستادا،
چویونوی کوۆمەاڵیەتوی شوۆرشوی بەرامبەرئێوەدەکرێت...لەیەکوشەدا،بۆپێشەوە،سەکۆیەکومینبەرێکەلەبەرەی

 کرێکاردا،بۆژێروژورکردنیدنیایزاڵمانەیسەرمایەداریودامەزراندنیکۆمەڵگایەکیسۆسیالیستی...
هەواڵوی لە پوێوشوەوە، بوبواتە بۆئەوەیبۆپێشەوە،بتوانیتنەخشیچینایەتیوئەرکیپێناسەکراویخۆیسەرکەوتوانە
و نارەزایەییەکانتان،لەخۆپیشاندانومانگرتنوخواستەکانتان،لەکێشەوگیروگرفتەکانورێگریەکانیبەردەمخەبوات
یەکگرتوویتان،بەردەوامئاگاداریبکەن...ئەوهەوااڵنەیحزبوبزوتنەوەومیدیایبۆرژوازیوسیبەریان،دەیوانەو 
بەالری،یانپەردەپۆشیبکەن،ئێوەبەئێمەیبگەیەنن...ئەوراستیانەیئەوانپەردەپۆشیدەکەن،لەرێگایبۆپێشەوەوە،
و دەسوەاڵت توااڵنوی و پەردەیلەسەرهەڵبماڵن...هەواڵینائەمنیشوێنیکاروقوربانیانی،هەواڵیسەرکوتودزی
کۆمپانیاکانیان،هەوڵیتوندتیژیدژبەژنانوقوربانیەکانیان،هەواڵیپێشێلکاریئازادیەسیاسیەکان،ئازادیرۆژنامەگەریو
ئازادیمافەفەردیومەدەنیەکان...بەئێمەبگەیەنن...بۆپێشەوە،دەنگیسازشهڵنەگروسەکۆیراستبێژیومەیدانێکی
بەردوامودابون لەپەیووەنودی دنویوایەن ئەم گوۆشوەیەکوی جوێوگواو لەهەر بواشوتوردا. دنویوایەکوی گرنگیئێوەیە،لەپێناو

 لەگەڵیدا...ئەدرەسئیمێڵوپێگەیبۆپێشەوەیە..
 

   bopeshawa@gmail.com      ماڵپەریبۆپێشەوەwww.bopehsawa.net 
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 دوا الپەڕە 1/7/2019( 55) ساڵی سێهەم، ژمارە

 دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو
13/7/2019 

 هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید
 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

بدواڵ  ئاراس رەشید، عهشوان حەسەن ئەبوبەکر، 
عەبدالرحمن رەسوڵ،سەردار عەبدواڵ، حمود،  مه

هیوا ساڵح، کاوان قادر، ساالر حەمە سەعید، 
حەکیم میرزا، ئارام حەسەن، ئەکرەم مەحمود، 

 ئەحمەد عبدالستار... 
پرسی کەرکوک “ لەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت بەناوی

 “و ڕێگاچارە

 بۆپێشەوە عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 و

کرێکارانی کارگەی چیمەنتۆی تاسلوجە لە سلێمانی  دوا وتە
 ماندەگرن

  ١٣/١.کــرێــکــارانــی کــارگەی چــیــمەنــتــۆی تــاســلــووجە ئەمــڕۆ 
لەسـەرلەبەیــانـیەوە دەرگـای کــارگەکەیـان داخسـت و کــاریــان 
ڕاگــرت، ئەوەش بەهــۆی نەدانــی قــازانــجــی ســااڵنە لە الیەن 

ســاڵە کەڵەکە بــووە. هەروەهــا ٦٩کــۆمــپــانــیــاکەوە کە مــاوەی 
کۆمپانیاکە دان بە نوێنەرانی کرێکاران ناکـات بـۆ دانـیـشـتـن و 
گفتوگۆکردن. جگە لەوانە کۆمپانیاکە هەلسـوکەوت و مـامەڵەی 

 لەگەڵ کڕیکاران زۆر خراپە.. 
کـرێـکـار  ١٣٣شایانی باسە کرێکارانی ئەو کارگەیە ژمـارەیـان 

دەبێت و بەسەر دوو شفتی ئیـشـکـردنـی بەیـانـیـان و ئـێـواران 
کاتژمێر بەبێ وەستان کاردەکات. ئێمە وەکو باڵوکراوەی بۆپێشەوە لە کـاتـێـکـدا پشـتـیـوانـی لە  ٩٠دابەش کراون . کارگەکە 

داخوازی کریکارەکان دەکەین، هاوکـات داوکـاریـن کـرێـکـارانـی ئەو کـارگەیە ریـزەکـانـیـان رێـکـخـراو یەکـگـرتـوو بـکەن و 
 رێکخراوەی سەربەخۆی کرێکاریی خۆیان بۆ بەرگری لەخۆیان و مافەکانیان پێک بهێنن.

نمایشی زەینەب و 
 نیقاب

گواستنەوەی زەینەب نیاز 
مستەفای نیقاپ پۆش لە ڕیزی 
پێشەوە بۆ ڕیزی دواتر لە 
مەراسیمی ڕاگەیاندنی ناوی 
دەرچووەکانی یەکەم و دووەم 

دا، ٦٩و سێهەمەکانی قۆناغی 
پێویستی بەهیچ مشت و مڕو 
لێكدانەوەیەک نییەو دوور و 
نزیکیش ناتوانێت وەکو 
رەتکردنەوەی نیقاب لەالیەن 
بزوتنەوەی کوردایەتیەوە، 

 نیشان بدرێت.
ئەوەی لەم مەراسیمەدا نابێ جێگای باس بێت گواستنەوەی زەینەبە، 
ئەوەش کەدەبێت فۆکوسی بکرێتە سەر"  لەالیەکەوە سازدانی ئەو 
مەراسیمانەیە بۆ دەرچوانی یەکەم و دووەم و سێهەمەکان، کە 
جیاوازیکردن و بەچاوی سوک تەماشاکردنی ئەو خوێندکارانەیە کە 
شانسی یەکەم و دووەم و سێهەمیان نەبووە، ئەم نەریتە نەریتێکی 
دواکەوتوو بۆگەن و هەاڵواردن ئامێزە. الیەنێکی تر نمایشی نیقابە" لە 
مەراسیمێکی تایبەتیدا کە سلکی پەروەردەیە. ڕەخنەگرتن لە 
گواستنەوەی زەینەب، یان نیگەرانی لە مامەڵەی بەڕێوەبەرانی 
مەراسیمەکەدا، ناتوانێت پرسی نیقاب و پەیامی ئەو نیقاب پۆشییە و 
پاساو بدات. ئیسالمیەکان دەیانەوێت گواستنەوەی زەینەب زەق 
بکەنەوە تا ڕەوایەتی بە" نیقاب" پۆشین بدەن و خۆیان لە گورزی 

 ڕەخنە لە نیقاب بەدوور بگرن.   
زەینەب نیاز کاتێک بەنیقابەوە لەڕیزی پێشەوە خۆی نمایش دەکات، 
نمایشی نەریتی بزوتنەوەیەکی ڕەش و تاریکی بزوتنەوە ئیسالمییە 

 دژە ئینسانی و دژە ژنەکان، دەکات. 
زەینەب بە نیقابەوە، لەکاتێکدا هێشتا محەجەبوون مایەی نیگەرانی 
رەوتی مەدەنیەتی کۆمەڵگەیە، نیشانەی ئەوەیە کە رەوت گەلی 
ئیسالمی سیاسی دەیانەوێ لەرێگای زەینەبەکانەوە "رەوتی پێشگیری 
بە مەدەنیەت" بگرنەبەر و هۆشداری بدەن بەوەی کەنەک حیجاب، 
بەڵكو نیقابیش مافی ژنان و بەشێکیشە لە ئازادی جل و بەرگ پۆشین 

 و مافی تاک.
ئەوە لە کاتێکدایە کە لەناو دڵی ئەوروپادا، بەشێکی زۆری واڵتەکان 
لەکاتی فەرمی و کارکردن و کەشی گشتی کۆمەڵگەدا نیقابیان یاساغ 
کردووە. یاساغکردنی نیقاب بەمانای یاساغکردنی ئیسالم و رەوتە 
ئیسالمیەکانیش نییە، بەڵکو ڕێگەگرتنە لەو پۆششەی کە سیمای 
ئینسان" بەهەر ئایدیایەکەوە" دادەپۆشیت و کەس نازانێت چ کائینێک 
لەژێر ئەو ڕەشایەدایە کە تەنها وەکو سندوقی پۆست کونێک یان دوو 

 کونی بچوک لەبەشی سەرەوەیدا کراوەن.
نیقاب پۆشەکان، هەموو دیمەنەکانی کۆمەڵگە بە ئینسان و 
شمەکەکانیەوە، بەجوڵەو ماتریالە وەستاوەکانەوە، بە باش و خراپیەوە 
دەبین، لە کاتێکدا ئازادی نیشاندانی سیمای خۆیان لە کۆمەڵگەو 

هەموو ئینسان و بوونەوەرێک وەکو ئینسان 
   ٣١بۆ الپەڕە 

ی حوزەیران لەگەڵ بەرزبوونەوەی ١٣ئەمڕۆ 
پلەی گەرماو نەبوونی خزمەتگوزاری کارەبا، 
خەڵکی ناسریە دژ بە ئیدارەی گەندەڵی 

 حزبەکان هەڵسان.
خۆپیشاندەران لە قەزای االسالح هەستان بە 
سووتانی دەروازەی ئەنجوومەنی شارەوانی، 
دوای ئەوەی ئەندامانی ئەنجوومەن لە ناویدا 
گەمارۆ درابوون. سەرۆکی ئەنجوومەنی 
شارەوانی لە االسالح  فەیسەل جاسم بۆ 
دەزگاکانی ڕاگەیاندن گووتی "خۆپیشاندەران 
دەروازەی باڵەخانەی ئەنجوومەنیان ئاگر 

تێبەردا، لەکاتێکدا ژمارەیەک لە ئەندامانی ئەنجوومەن لەناو باڵەخانەکەدا بوون". سەرۆکی ئەنجوومەن داوای لە هێزەکانی 
فریاکەوتن و ئاگرکوژێنەوە کردووە تا فریای باڵەخانەکە بکەون بۆ ئەوەی بنایەکە هەمووی نەسووتێت. جەختی لەوەش 
کردەوە کە دەزگا ئەمنیەکان بەرپەرچی هاواڵتیانیان نەکردۆتەوە لەسەر ئەو هەڕەشەیە بۆسەر باڵەخانەی ئەنجوومەن. 
ئاماژە بە هیچ بریندار و خنکان و سووتانی کەس نەکراوە لە نێو ئەندامانی ئەنجوومەن، جگە لە برینداربوونی پۆلیسێک 

 لەسەرەتای دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکە. 
هەروەها لە سوق الشیوخدا، خەڵکی ئەو قەزایە لەسەر خراپی کارەبا و زیادبوونی بڕانی کارەبا لەو شارە خۆپیشاندانیان 
کرد. لەکاتێکدا بەرپرسانی ئەوشارە بەڵێنیان دابوو کە بەپەلە کێشەکە چارەسەر دەکەن. خۆپیشاندەران لەبەردەم 
باڵەخانەی ئەنجوومەنی شارەوانیدا کۆبوونەوە و الفیتەکانیان لێی نووسرابوو )سەرەڕای گەرما و بەاڵکان، نۆرەی 

 نەبوونی کارەبایە(، )داوای خزمەتگوزاری کارەبا دەکەین(، )سەبر سنووری هەیە، بەسیەتی بەڵێندان بە هاونیشتمانیان(. 
 یەکێک لە خۆپیشاندەران بەناوی عمران سەگبان بۆ تۆڕی 

هەواڵی ناسریە گووتی" ئەمڕۆ هاتووینە دەرەوە بۆ داوای مافی ڕەوای خۆمان لەوانە کارەبا؛ سەرەڕای بەڵێنی 
 ساڵدا". ٦١دەسەاڵتداران بۆ چاکردنی لە ماوەی 

 

دژ بە نەبوونی خزمەتگوزاری کارەبا ناڕەزایەتی لە شارەکانی 
 باشووری عێراق دەستی پێکرد

 ئەحمەد عبدالستار


