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سێبتەمبەر دنیای خستە بەردەم  ١١هێرشی تیرۆریستی 
 دەورەیەکی نوێ لە جەنگی تیرۆریستان!

گفتۆگۆ لەگەڵ سامان کەریم، کارزان عەزیز، ڕزگار 
 دەخوێننەوە...  21-21-21-21-21-21عومەر، لە الپەرە 

 سێبتەمبەر وکاریگەرییەکانی 22دۆسیەی ژمارە: 

 

 
 7ل

  پرسی ژن 

  ؟
 6ل 

جەندەرو زمان، ئافرەت و 
 9ئاژەڵ...ل

تیرۆر وە تیرۆریزم لە قۆناغی تێپەڕی مێژوویی ئەم سەردەمەی سەرمایەدا، نەریتێکی 
 12-13سیاسی چاالکی بورژوایی جیهانییە...ل

 
می كێبڕكێ و  رهه و به  م سیسیتمه به  و نامۆ نییه  ره مه یروسه كی سه یه تیرۆر دیارده

 14-15ل... كانی بۆرژوازیی واڵتان بووه ندییه وه رژه كان و به ملمالنێی زلهێزه

 
ئەمریکا و بەریتانیا ڕۆڵی ڕاستەوخۆیان هەبوو لە دامەزراندنی چەند دەوڵەتێك کە 

دەتوانیین بە ئاسانی ناوێ لێبینێن سامپڵە یەکەمەکانی دەوڵەتداری بە تامی "داعش" و 
 11-11"قاعیدە"!...ل

، دنیای خستە ناو ١٠٠١سێبتەمبەری ساڵی  ١١کردەوەی خۆکوژی و تیرۆریستی 
بەرامبەرکییەکی نوێی تیرۆریستی. دەوڵەتی ئەمریکا ئەم کردەوە تیرۆریستی و 
خوێناویەی بەدەستەوە گرت تا کێشەکانی بەردەم واڵتەکەی و پێگە و رۆڵی سیاسی 

 و ئابوری و سەربازی و هەژمونی خۆی لەنەخشەی نوێ دنیادا، پێناسە بکاتەوە.

چەمکی "جەنگی درێژخایەن لەدژی تیرۆر" " سازدانەوەی خۆرهەاڵتی ناوەراستی 
سێبتەمبەردا، بەفراوانی لەالیەن  ١١گەورە" ئەو فۆرمولبەندیانە بوون کە بەدوای 

دەوڵەتی ئەمریکاوە بەدەستەوە گیران کە نەک تەنها چوارچێوەی بە میدیای رەسمی 
و غەیرە رەسمیدا، بەڵکو بووە سەرەتای دەورەیەکی... نوێ بۆ چوونە ناو 
ملمالنێیەکی سیاسی و ئابوری و سەربازی و دیبلۆماسی و جەنگی تیرۆریستی 

٢بۆ الپەڕە  تازە، کە ببوو بەپێداویستیەکی ناچاری دنیای ئەو کاتە....  

سزاو سەرکوت، 
ناتوانێ بزوتنەوەی 

کارگەری و جەماوەری 
 پاشەکشە پێ بکات

 3ل

دادگای گاڵتەجاری ترس لە 
 4بزوتنەوەی کرێکاریی...ل

  5چەمانەوەی حزبەکان لەبەردەم یاساکانی کۆیالیەتیدا..ل

  8هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان.....ل

 3سەعاتێکدا ژنێک دەمرێت...ل ٣باشوری ئەفریقا/ لەهەر 

 10-11سێبتەمبەر، بەربەریەت حەتمی نییە..ل ١١دنیا دوای 
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مایەپوچ بوون و بە ئامانج  
نەگەیشتنی "نەزمی نوێی 
دنیا" بەدوای شکستی بلۆکی شەرقدا کە ئەمریکا بەدەستیەوە گرت، ویستی 
لەوێگایەوە هەژموونی خۆی دابسەپێنێ و دنیای خاڵی لە قوتبی بەرامبەری 
خۆی بکات، بووە سەرەتای پاشەوپاش گەڕانەوەی خێرای رۆڵی ئەمریکا 
لەسەر ئاستی دنیاو بلۆکە نەیارەکانی. لە دۆخێکی ئاوادا، گەڕان بەدوای 
دەریچەو پاساوێک بۆ دوبارە پێناسەکردنەوەی رۆڵی ئەمریکا لەم 
هەلومەرجەدا، بووە پێداویستیەکی حاشاهەڵنەگرو ناچاری. کردەوەی 

سێبتەمبەر لەو کاتەدا بووە ئەو نیعمەتەی کە خوانی ئەمریکا  ١١تیرۆریستی 
گەرم بکاتەوە. "جەنگی درێژخایەن لە دژی تیرۆر" و " سازدانەوەی 
خۆرهەاڵتی ناوەراستی گەورە" بکاتەوە بە سەرەتایەکی دەورەیەکی تر بۆ 

 داسەپاندنی هەژموونی خۆی بەسەر دنیادا. 

سێبتەمبەر ئەو بوارەی بە ئەمریکادا، کە جارێکی تر ئەسپی  ١١روداوی 
خۆی تاو بدات و جەنگی دەسەاڵتی خۆی لەگەڵ یەکێک لە رەقیبە دڵرەق و 
ئینساکوژی ئیسالمی سیاسیدا، لە ژێر ناوی بەرگری ئەمنیەتی ئەمریکاو  لە 
شارستانیەتی غەربی، پاراستنی ئارامی و ئاسایشی دنیادا، بباتە پێشەوەو 

 رای گشتی ئەمریکاو دنیای غەربیش بباتە پشتی خۆی.

لەبەرامبەردا رەوت گەلی ئیسالمی سیاسی چ وەکو دەوڵەت و چ وەکو 
رێکخراوەو باندی ئینسانکوژی ئیسالمی، لە ژێر ناوی بەرگری لە 
مستەزعەفین، خۆبەستنەوە بە پرسی فەلەستین، وەستانەوە بەرووی 
ئیمپرالیزم و بەرگری لە ئیسالم... بەدوای بەرەسمی ناسینی دەسەاڵت و 
رۆڵیان لە دنیادا، دەکۆشان ئەمریکا و غەرب ناچار بکەن کە رەوایەتییان 
وەکو واقعیەتیكی سیاسی لە نەخشەی سیاسی دنیادا قبوڵ بکەن. بۆ ئەم 
مەبەستەش دەست پارێزیان لەهیچ کردەوەیەکی ئینسانکوژی و تیرۆریستی 

سێبتەمەریش گورزێکی هەر ئەو رەوتە بوو بۆسەر رەمز و  ١١نەپاراست و 
پێگەی هەرە بااڵی تیرۆریزمی دەوڵەتی ئەمریکاو غەرب، کە لەڕێگای زۆر و 
دەخالەتگەری سەربازی گۆشەو کەنارەکانی دنیایان لە دانیشتوانەکەی 
کردۆتە دۆزەخ و لەپشتی درندەترین دەسەاڵتەکانی وەکو ئیسرائیل و 

 پاکستان و واڵتانی ئەمریکای التین وەستاون.

جەنگی نێوان ئەم دوو بلۆکە واڵتە ئیسالمییەکان ورێکخراوە فاشیستیە 
ئیسالمیەکان، لەگەڵ تیرۆریزمی دەوڵەتی و نێودەوڵەتی کە ئەمریکا و غەرب 
سوکانەکەیان بەدەستەوە گرتووە، لەبنەرەتدا جەنگی دەسەاڵت و 
بەرینکردنەوەی دەسەاڵت و بەرەسمی ناسینیەتی. جەنگی ناو باڵەکانی 
خانەوادەی بۆرژوازییە، دیارە ئەم دوو بەرەیە، ئیلهام وەرگرن لەیەکتری، 
بەو ئەندازەیەی لە جەنگی دەسەاڵتدان، بەو ئەندازەیەش خەریکی سات و 
سەوداو مامەڵەن لەسەر دەسەاڵت و قەڵەمرەوی سیاسی و بەرەسمی 
ناسینی ئەو قەڵەمڕەویە... تەنانەت ئەو رەوتە ئیسالمیانە خۆیان دەست 
پەروەردەکروای ئەمریکاو غەربن بۆ وەستانەوە بەرووی چەپ و بلۆکی 
شەرق لە جەنگی ساردی رابردوودا و پاشانیش لەسەر بنەمای شکستی 
ناسیونالیزم عەرەب لەوەاڵم بە گرفتە ئابوری و سیاسیەکانی دنیای 

 عەرەبییدا، سەریان هەڵداوە.

ئەمریکاو غەرب نەک کێشەیەکیان لەگەڵ ئیسالم و دەسەاڵتی ئیسالمی نییە،  
بەڵکو بەکردەوەو بەفەرمی دۆست و هاوپەیمانی دەوڵەتانی ئیسالمی 
لەچەشنی سعودیەن، خوازیاری سازان و رێکەوتنن لەگەڵ ئیرانن. ئەمریکاو 
غەرب دەیانەوێ ئیسالمیەکان و دەوڵەتە ئیسالمیەکان گوێ ڕایەڵیان بن، 
دەوڵەت ئیسالمیەکان و رێکخراوە ئیسالمیەکانیش دەیانەوێت ئەمریکا و 

سێبتەمەر  ١١غەرب رۆڵ و حزوریان، بە فەرمی بناسن. روداوی 
 دەهاویشتەی نەسازانی هەردووالیان و قوڵبونەوەی ملمالنێکانیان بوو.

سێبتەمبەر قۆستەوە، ژمارەیەک دەوڵەتیشی وەکو  ١١ئەمریکا، روداوی 
میحوەری شەر لیست کرد، بەڵێنی بنەبڕکردنی تیرۆر و ریکخراوە 
تیرۆریستە ئیسالمیەکان لەپیش هەموویانەوە لەبەین بردنی تاڵیبانی راگەیاند، 
بانگەوازی ئاشتی لە رۆژهەاڵتی ناوەراستدا، وەرێخست. کەچی هەموو ئەو 
بانگەشانە بەهەوادا چوون، جگە لە کوژرانی ئوسامە بن الدن، باقی 
رێکخراوەو رەوتە تیرۆریستیەکان مانەوەو هێزیان گرتەوە. دەستبردنی 
ئەمریکا بۆ جەنگی داسەپاندنی هەژموون بەسەر دنیا و رەقیبەکانیدا، لەگەڵ 
ئەوەدا دەسەاڵتی سیاسی لە ئەفغانستان و عێراقدا ڕوخاند، بەاڵم گەرا و 
کارگەی پێگرتنی دەیان و سەدان رەوتی تیرۆریستی ئیسالمی وەگەرخست، 
و ئەوانەی لە جێگای ئوسامەو سەرانی تاڵیبان و سەدام حسێن هاتن، زیاتر، 
دڕندەتر، خوێنرێژ تر و بەئەزموونتر لە تیرۆر  وسەرکوت و ئیرهاب بوون. 
هاوکات لەچوارچێوەی دزینی شۆرش لە واڵتانی باکوری ئەفریقادا، ئەمریکا 
و غەرب بە جڵەو شلکردن بۆ دەخالەتی خۆیان و ناتۆ بەشێکی زۆری ئەو 
واڵتانەیان هارێ و وێران کرد و شیرازەی شاریان لەچەندین واڵتدا 
سڕیەوەو بوونە مەکۆش بۆ رەوتی ئینسان کوژی ئیسالمی. بۆیە نەک 
ئاشتی و ئارامی بەدوادا نەهات، نەک ئیسالمیەکان و رەوتەکانیان الواز 
نەبوون، بەڵکو هەموو دنیا نائەمنتر بوو، ئیسالمیەکان رۆچوونە قواڵیی دڵی 
ئەوروپا  وئەمریکا و بەکردەوەش دەستیان بەسەر پانتایەکی بەرینی 
جغرافیای سیاسیدا گرت و دەسەاڵتیان داسەپاند یان بوونە بەشی دەسەالت. 
ریکخراوەی تیرۆریستی داعش، لەسەر زەمینەی هەمان ملهوری ئەمریکا و 
غەرب و دەستێوردانەکانیان و سازکردنی ژینگە بۆیان پێی گرت، کە تاڵیبان 
و ئەلقاعیدە لەبەراورد بە داعشدا رەزیل لە کوشتار و دەست نوقاوتر لە 
تیرۆریزم و کردەوەی تیرۆریستی، و لەسەربرینی ئینساندا دەستکورتر 

 بوون.

سێبتەمبەر دنیای نائەمنتر، پڕ کێشەترە، پێگەی ئەمریکاش  ١١دنیای دوای 
زۆر الوازتر لە پێشوویەو رەقیبەکانی چ لە زەمینەی سیاسی و دیبلۆماسی، 
چ لە زەمینەی سەربازی و ئابوری و دەخالەتگەری لە رووداوە سیاسیەکانی 
دنیا و جیهانی عەرەب و رۆژهەاڵتی ناوەراستدا، لە هەڵکشاندان. رەوتە 
ئیسالمیەکانیش بە دەوڵەتە ئیسالمیەکانەوە تا رێکخراوە تیرۆریستە هەمە 

 دان...١٠٠١رەنگەکان، لە پێگەیەکی بەهێزتر لەساڵی 

وە لەپاڵ رەوتی هەوسارپچروای ئیسالمیدا، هیزە راسترەوکان لەناو دڵی 
ئەوروپادا زیادیان کردووە. بەکورتی دنیای ئەمرۆ لەپاڵ قڵشتی قوڵی 
چینایەتی و نابەرابەری و بیکاری و گرانی و جەنگ و بەرامبەرکێی خۆ 
پڕچەککرن و بەرینبوونەوەی مەترسیەکان لەسەر ژینگە... جەنگی 
تیرۆریستی لەنیوان هەردوو بەرەی ناو خانەوادەی بۆرژوازیدا. تیرۆریزمی 
نیودەوڵەتی و تیرۆریزمی دەوڵەتی و رەوتە ئیسالمیەکان، هەرەشەن لەسەر 

 ئۆردوی ئینسانی.

ئەم راستییە تاڵەی کە دنیا لەلێواری دارمان و دۆزەخی جەنگی 
تیرۆریستیدایە، ئەو راستیەی سەلماندەوە کە کۆتاییهێنان بە تیرۆر و 
تیرۆریزم، بەدەستی ئەمریکاو غەرب نەک هەر نەکردەیە و بەڵکو ئەوان 
خۆیان سەرچاوەی خوڵقاندنی ئەم دۆزەخەو الیەنێکی بەرامبەرکێی و جەنگی 
تیرۆریستین. و ئەوەش کە دەتوانێت دەستی تیرۆرو تیرۆریزم و باقی 
دەرهاویشتەکانی لەبەین بەرێت، تەنها تەنها، بەبزوتنەوەی کرێکاریی و 
جەماوەری ئازادیخوازی جیهانی دژە شەر و دژە تیرۆریزم و راسیزم 

 دەکرێت.

وتەی ژمارە  لە  

بۆپێشە

 وەوە
 

* بابەتەکانی  بیێشیوی،یە    
گیێەیە  تە  ی   “ جگە لە
بەگ،ییی  تەییبی ی  “  تایبەت

لەخەت  س اس    فک     
د نی ییابی ییۆیی  کییێ ییێنی یی  یی  
 ییایکییک   کییێ ییێنیی یی  یی  

 ک ێکایی  د کات.
 

* بێ شو،ە    ه چ بابەتوک 
بیین نییاکییاتە    کە شییویی،ییییی  
لەەوێن   کەناڵی  بی یۆی    
 ب سیی      نیو سی   د ... 

 بن بوبویە  .
 

* بییابەتیی  بیین بییو    لە 
بیییێشیییوییی،یییە  د    ە کیییاتە 
لەالیەن خییییییا  نەکەیە   
 اف  بن ک دنە    هەیە  
کە لە بیییییێشیییییوییییی،یییییە   
بن بوبیوییە  . ی سیدیاید   
بێشوی،یە  یە  کە خیا  نی  
بییابەتەکە  ییا ییاا  بەنییا    
 ە  ا ییای   بییێشییویی،ییە   
بد ت  کە بابەتەکە  تی یاد  

 بن بێتە  .
 

* دی نییییید نیییییایدنییییی  
بیییییابەتەکیییییان  لەکیییییاتییییی  
ی گەیەنیییدی    خیییێییییید   
ەییییانسیییی  بیییین بییییونە   

 لەد ست د د ت.
 

هەڵەب    تای  بابەتەکان  
 ەیک  خیا  نی  بیابەت   
 تییای کییانە   بییێشییویی،ییە   
بەیش س نی ی ە لە هەڵە  
  مالی  بیابەتەکیان... بیێیە 
هەیکەسوک کە بابەت یان 
 تای بێبێشو،ە   د نو یت  
 ەیک ەتی  هە  هەڵەبی   
  یمیالیی    هە  ی ییا   
یێۆوس  ز ان  سیاند ید  
کوید  بیکیات بیێ  ە    
د یفەتیی  بیین بییونە   بییێ 

  تای کە  بکاتە  .
 

*  ە لە یەت بییێ بییابەتیی  
 کویتە.

 

جەنگی نێوان ئەم دوو بلۆکە واڵتە ئیسالمییەکان و ڕێکخراوە فاشیستیە ئیسالمیەکان، لەگەڵ تیرۆریزمی 
دەوڵەتی و نێودەوڵەتی کە ئەمریکا و غەرب سوکانەکەیان بەدەستەوە گرتووە، لەبنەرەتدا جەنگی دەسەاڵت 

 و بەرینکردنەوەی دەسەاڵت و بەڕەسمی ناسینیەتی. جەنگی ناو باڵەکانی خانەوادەی بۆرژوازییە!
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داسەپاندنی سزاو سەرکوت، ناتوانێ بزوتنەوەی 
 کارگەری و جەماوەری پاشەکشە پێ بکات!!

لەدرێژەی هێرشی بەردەوامی دەسەاڵتی ڕەشی سەرمایەی ئیران بۆسەر چینی کریکار و رابەرانی کریکاری 
ی ئەم مانگە، لە سیناریۆیەکی گاڵتەجارانەی ئیسالمیدا" دادگا" کەوتە  ٨و داواو خواستە ڕەواکانیان، بەروای 

دادگاییکردنی دۆسیەی نارەزایەتی کرێکارانی هەفت تەپە. ئەم دادگا!! موبارەکەی ئیسالم و سەرمایە، سزای 
سەدە تاریکەکانی داسەپاندە سەر ژمارەیەک لە رابەران و نوێنەرانی کرێکاریی و رۆژنامەنووسانی 

 تێکۆشەری بەرگریکای لە کرێکاران و مافەکانیان.
سزای ڕەشی، دادگا!! و دەسەاڵتی ڕەشی ئیسالمی بەم جۆرەی خوارەوە بڕیاریدا... ئیسماعیل بەخشی 

ساڵ زیندانی، محەمەد خەنیفەر کارگەری هەفت تەپە بە  ١١نوێنەری هەڵبژێردراوی کرێکارانی هەفت تەپە بە 
١ 

ساڵ 

ساڵ و  ئەندامانی دەستەی نووسەرانی باڵوکراوەی هەنگاو" گام" بەناوەکانی  ١٨زیندان، سپێدە قلیان بە 
 ١٨ئەمیر حسین محەمەد فەرد، ساناز ئەلهیاری، عەسەل محەمەدی، ئەمیر ئەمیر قلی هەر یەکەیان سزای 

 ساڵیان بەسەردا سەپێنرا... 
ئەم بریارە سەختە قەرەقوشیەی دەسەاڵتی سەرمایە لە ئیران، بەجیا لە پوچی دادگایەکەو ناوەرۆکی 
گاڵتەجارانەی، بۆ زاڵکردنی کەشی ترس و تۆقاندنە، بۆ ترساندنی رابەرانی کریکاریی و بزوتنەوەی کریكاریی 
و نارەزایەتی جەماوەرییە کە لە کۆمەڵگەی ئیراندا بەدژی دەسەاڵتی ملهورانەو سەرکوتگەرانەی رژێم لە 
قوڵپداندایە و رۆژ بەرۆژیش بەرەوە فراوانتر بوون و بەرین بوونەوە دەچێت. رژیمی ئیران کە حكومەتی 
زائیدەی میژووییە، بەزۆری سەرکوت و داپلۆسین تەمەنی زیادەی خۆی درێژە پیدەدات، دەیەوێت لە رێگای 
ئەو دادگا پوچەو سزادانی رابەرانی کرێکاریی و جەماوەری و رۆژنامەنووسانی ئازادیخواز، کەمێک تەمەنی 
خۆی درێژ بکاتەوە کۆمەڵگەش چاوترسێن بکات، بەاڵم رەوتی پێشرەوی بزوتنەوەی کریکاریی و جەماوەری 
لە ئیران، سەرباری ئاستەنگەکانی بەردەمی، روو لە هەڵکشان و سەراسەری بوونەوەیە... شکنجەو زیندان، 
نەک ناتوانێ بەر بە تورەیی و نەفرەتی قوڵی چینی کارگەر و بێبەشانی ئیران بگرێت بە دژی رژێمی زیندان و 
سێدارەو سەنگساری سەرمایە، بەڵكو ئاستی نەفرەت و توڕەییان بەرەو سەر دەبات و ئامادەی نەبەردی 

 داهاتوویان دەکات. 
چ ئەو دادگا!! پوچەو چ ئەم سزا قەرەقوشیە، نەک هیچ شەرعیەتیکی نییە، بەڵکو شەرعیەت دەدات بە 
جەماوەری کارگەرو هەموو ئینسانێکی ئازدایخواز کە ئامادەیەکانیان بۆ دادگاییکردنی سەرانی رژێمی 
ئیسالمی و سەرمایە، بەنەخشەوە ببەنەسەرەوە. وە پیداویستی ڕیکخراوبوونی کرێکاران و بەشەکانیان و لێک 
هەڵپێکران و سەراسەری کردنەوە ی کردۆتە ئەرکێکی لەدواخستن نەهاتوو، کە رابەرانی کارگەری و 

 کۆمۆنیست، نەخشی میحوەریان دەکەوێتە ئەستۆ. 
هەنگاوی یەکەمی نەبەردی چینی کارگەری ئیران و جەماوەری نارازی لەدەسەاڵتی ئیسالمی سەرمایە لە 
ئیران، تیکۆشان و هاتنە مەیدانە بۆ هەڵوەشاندنەوەی سزای رابەرانی کارگەری و ئازادکردنی بیقیەدو شەرتی 
رابەرانی کرێکاریی و زیندانیانی سیاسیە... ناچارکردنی دەسەاڵتی ئیسالمی لە ئیران، بۆ هەڵوەشاندنەوەی 
سزای قەرەقوشی رابەران و کرێکارانی هەفت تەپەو ئەندامانی دەستەی نووسەرانی باڵوکراوەی هەنگاو، 
هەنگاوێکی گرنگە بۆ هەڵوەشاندنەوەی سزاکانی پێشووی رابەران و هەڵسوراوانی کارگەری و ئازادکردنی 

 بێقەیدو شەرتی زیندانیانی سیاسی.
خەباتی چینی کارگەری ئیران، بۆ هەڵوەشاندنەوەی سزای رابەرانی کارگەری و رۆژنامەنووسان و ئازادی 
بیقەیدو شەرتی زیندانیانی سیاسی، بەهەر ئەندازە یەکگرتوو بێت و فراوان بێت، بە هەمان ئەندازەش دەتوانێ 
لە پشتیوانی بزوتنەوەی کارگەری و ڕیکخراوە کریکاریی و رادیکاڵە جەماوەرییەکان لە ناوچەکەو دنیا 

 بەهرەمەند بێت...
بەڵی بۆ هەڵوەشاندنەوەی سزای رابەران و کرێکارانی هەفت تەپەو سەرجەم سزادراوانی پێشووی کارگەری 

 و جەماوەری و رۆژنامەنووسان...
 بەڵی بۆ ئازادکردنی بیقەیدو شەرتی زیندانیانی سیاسی

 بۆپێشەوە
     ١٠١٩سێبتەمبەری  ٩

باشووری ئەفەریقا: هەلومەرجی 
ژنان لەژێر باری توندوتیژی ماڵەوە 

سەعاتێکدا  ٣لە واڵتێکدا لە هەر 
 ژنێک دەمرێت!

 
 ئامادەکردنی:ئاراسڕەشید

 
لەگەڵ قوربانیانی توندوتیژی ژنانی ناوماڵی سازداوە.  ١٢بەپێی ڕاپۆرتێکی فرانس 

لە یەکێک لە کۆاڵنەکانی شاری کیپتاون، کۆمەڵیک ژن لە یەکێک کۆمەڵەکان 
دانیشتوون و قسە لەسەر ئەو کاتە ناخۆشانە دەکەن کە تێیدا ژیاون. ئەوەش لە 

 سەعات ژنێک دەمرێت!. ٣واڵتێکدا کە هەر 
ژنان هەفتانە یەکتر دەبینن لە هۆڵیک کە سەر بە کۆمەڵەیەکی مەدەنیە بۆئەوەی 

 باسی چیرۆکی القەکردن و توندوتیژی ناوماڵ بکەن. 

نوسیزی غازی کە قوربانیەکی القەکردن و توندوتیژی ناوماڵە دەڵێ "بەناچاری 
لەگەل براکانی دەژیا و یەکێکیان القەی کردم و بۆ کەسیشم باس نەکرد لە 

 خێزانەکەمدا، کەسیش بڕوای پێنەکردم".
لەنێوان القەکردن و کوشتن ماوەیەکی کەم هەیە، ئەمە ژیانی کچە الوێک بوو 
بەناوی توفیسیفو غکوابە. خۆی و هاوڕێکانی القە کراون و نەیانتوانیوە ڕزگاریان 
بێت و کوژراون، ئەو تاقە ڕزگاربووە. نوسیفیو دەڵی تاوەکو ئێستاش لەژێر 

 کاریگەری ئەو ساتانەم و حاڵم هەرگیز باش نییە.
سیکاوتی بەڕێوەبەری ئەو کۆمەڵەیە، ڕێکخەری دانیشتنەکانە بۆ پشتیوانی،  و باسی 
ناخۆشیەکانی خۆی دەکات بۆ ژنان. باپیری لە دایکی دەدا. سیکاوتی لەبیریەتی کە" 
هەوڵیدا دایکی ڕاکێشێت لەناو خوێندا، پێاڵو و جلوبەرگەکەی هەموو خوێن بوو، 
نەمدەتوانی بیناسمەوە، چاوانی زۆر گەورەببون، چونکە هەڵئاوسابوون زۆر، دوایی 

 سەعات. داوای کرد وێنەی شوێنەکە بگرم". ٧پۆلیس هات.. دوای 
بەرابەر زیاترە لە  ٥ڕێژەی ناوەندنی تاوان دژ بە مافی ژنان لە باشووری ئەفەریقا 

ئەوروپا. هەربۆیە سەرۆک سیریل رامافوزا بڕیاریداوە ڕێوشوێنی تازەی  
بگرێتەبەر. حکومەت بەدوای ڕێکخستنی جۆرێک بەدواداچوون و لێکۆڵینەوەیە، 
ژنێکی وەک کسیفۆ غازی داوای چارەسەر دەکات. ئەو یاسایانەی لە ئێستادا 
 دانراون بۆ پاراستنی ژنان، مەرجەکانی پاراستنی ژنان لە توندوتیژی دابین ناکات.

یەکێک لەبەشداربوانی ئەو لێکۆڵینەوە دەڵێ" هەموومان ئەو گۆرانیە دەڵێین کە 
 باشترین دەستوورمان هەیە لە جیهان، بەاڵم وەک نەتەوە کوانێ بڕواکانمان؟"

 
لەکاتێکدا ئۆنیکا ماکاواتا لە لیژنەی وزاری بۆ نەهێشتنی توندوتیژی دژ بەژنان 

سەعاتدا ژنێک  ٢جەخت لەوە دەکاتەوە کە" لەماوەی سالەکانی پێشوو، لە هەر 
سەعاتدا ژنێک دەکوژرێت! کەواتە بەڵێ  ٣دەکوژرا، بەاڵم لە ساڵی پارەوە لەهەر 

 ئێمە لە شەڕێکی دۆڕاو دەجەنگین".
 

سەبارەت بە قوربانیان، جەنگەکە لە گۆڕینی بیرکردنەوەکاندایە. تاوەکو ئێستا واڵتی 
 نیلسۆن ماندیال بەدەست ئازاری ڕژێمی پیاوساالریەوە دەناڵێنێ.
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پایەکانی رژیمی کۆماری ئیسالمی لەسەر 
ئەساسی ڕەشبگیری، ئەشکەنجە، تاوان، 
کوشتن و بڕین ڕۆنراوە و کۆماری سێدارە 
هەر لەسەرەتای هاتنە سەرکاری دوای 

ی ١٣٥٧بەالڕیدا بردنی شۆڕشی مەزنی ساڵی 
هەتاوی و سەپاندنی هێژمۆنی خۆی، هەر 
دەنگێکی ئازادیخوازی لەگەرودا کپ کرد و 
ماشێنی سەرکوت و کوشتنی وەگەڕ خست و 
لەو بوارەوە کارنامەیەک و مێژویەکی تەژی لە 

 .تاوانی بۆ خۆی تۆمار کردووە
کۆماری مرۆڤکوژی ئیسالمی ئێران دوای بە 
دەسەاڵت گەیشتنی دەستی کرد بە کوشتن و 
بڕین و سیاچاڵ و بەندیخانەکانی تەژی کرد لە 
جیا بیران و ئازادیخوازان و زۆر 
ڕوهەڵماڵراوانە و بێ پەروا کۆمەڵکوژیەکی 
دەست پێکرد کەلە سەردەمی خۆی کەم وێنە 

خومەینی  بوو. دەست و پەیوەندەکانی 
خوێنڕێژ لە سەروی هەمویانەوە خەڵخاڵی 
مرۆڤکوژ بە ناوی خوا و بە پشت بەستن بە 
ئایینی درندە و قیزەونی ئیسالم کۆمەڵکوژی و 
ئیعدامیان لە سەرتاسەری ئێران بەڕێوەبرد کە 
لە ناویان دا دەتوانین ئاماژە بە جینایەتی 

ی هەتاوی بەو الوە بکەین لە بە  ١٠ساڵی 
هەزاران مرۆڤی ئازادیخوازیان لە بێدادگاکانی 
عەدڵی ئیالهی بە مەرگ مەحکوم کرد و 
ئێعدامیان کردن. رژێم دوای ئەوە خەڵکی 
کوردستان ملکەچی زوڵم و زۆری 
حکومەتەکەی نەبوون بە هێزی جەهل و 
نەزانی و تەیار و پۆشتە بە چەک و چۆڵ 
هێڕشی سێ مانگەی بۆ سەر کوردستان 
دەست پێکرد، کە لە بەرامبەر ئیرادەی پۆالیینی 
خەڵکی کوردستان بە چۆک داهات. خومەینی 
و دەسەاڵتە دینی و دژەمرۆڤەکەی بەوەشەوە 
نەوەستاو هەر بۆ مەبەست و ئامانجە 

مەرگی  تێرۆریست خوازانەکانی هەیئەتێکی
دامەزراند بۆ ئەوەی تێرۆر و کوشتنی 
جیابیران لە دەرەوەی واڵت دەست پێ بکات. 
هەیئەتی مەرگ لە چەند مۆرەی 

پێکهاتبوون کە لە ناویان دا کەسی  حکومەتی 
وەک شاهرودی جینسیەتکاری تێدا بوو ئەوان 
بە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی خومەینی و 
لەژێر ناوی جینایەتی موقەدەس دەستیان کرد 
بە تێرۆ و کوشتنی کەسایەتیە ناسراوەکانی 
دژبەری کۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی واڵت. 
باڵوێزخانەکانی کۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی 

واڵت بوونە شوێنی سازماندان و رێکخستنی 
کارە تێرۆریستیەکانی دەسەاڵت و داڵدەدانی 
تێرۆریستان و بۆ ئەو مەبەستەش تێچویەکی 

 .یەکجار زۆر لەبەرچاو گیرابوو
لە ماوەی زیاتر لە چوار دەیە کە کۆماری 
ئیسالمی دەسەاڵتی خۆی بەسەر خەڵکی 
ئێراندا سەپاندووە لەهەر مەقتەعێکی زەمەنی و 
بە هەر بیانوویەک کاربەدەستانی رێژیم بە 
پشت بەستن بە یاسای بنەڕەتی حکومەت کە 
یاسایەکی دژە مرۆڤ و دینیە خەڵکی 
ئازادیخواز و جیابیریان کردوە بە ئامانجی 

خۆیان و بۆ سەرکوت و بێ دەنگکردنیان لە 
هیچ جینایەتێک سڵیان نەکردوە. ئێعدام، 
ئەشکەنجە، رەشبگیری، زیندانی قورس و 
سزای ئیسالمی و نامرۆڤانە و چارەرەشی 
دیاری کۆماری ئیسالمی و وەالمی نارەزایەتی 
خەڵکی بێتاوان بووە. لە بەرامبەر هەموو 
ئەوکوشتو بڕین و سەرکوتەدا دەمانەوێ 
چاوێک بە کارنامەی دژە خۆکەی کۆماری 
ئیسالمی کە خەڵکی خۆڕاگر و خەباتکاری 

 .ئێرانن بخشێنین
بەندیخانەکانی کۆماری ئیسالمی هەر لە 
سەرەتاوە تا بە هەنوکەش لە ئازادیخوازان 
ئاخێندراوە و بێدادگاکانی دەسەاڵتی 

بە پشت بەستن بە ئیسالم و کتێبی  خوێنرێژ 
قورئان مژوڵی سەپاندنی حوکمی ناڕەوا بە 
سەر جیابیران دایە. لە بەرامەبەر هەموو 
ئەوکوشت و بڕ و سەرکوتەدا دەمانەوێ 
ئاوڕێک لە بزوتنەوەی ئازادیخواز و دژە 
حکومەت بخشێنین کە هەر لە سەرەتاوە نایان 
بە رژیم و دەسەاڵتەکەی وت و لە بەرامبەر 

زوڵم و زۆر دا وەستان و تا بە ئێستاش 
 ..لەسەر پێیە

لە ئەنجامی سیاسەتە شەڕانگێز و 
سەرەڕۆیانەکانی ئێران و گەمارۆ یەک لە 
دوای یەکەکانی کە بە سەریدا سەپا بارودۆخی 
خەڵکی ئێران رۆژ بە ڕۆژ خراپتر بووە و 
دوکەڵی نابەرپرسیارێتی سیستم چووە چاوی 
خەلکی ئەم واڵتە، بە تایبەت چینی کرێکار و 
کەم داهات وەک هەمیشە زیاتر زەرەرمەند 

دوا بە دوای گەمارۆ قورسە  بوون. 

ئابوریەکان و چارەرەشی خەڵک و بێمافی 
هەرچی زیاتریان کۆماری ئیسالمی جارێکی تر 
نابەرپرسیاری خۆی بەرامبەر بە خەڵک و 
کێشەکانیان نیشان داو بە گرتن و زیندان و 
سەرکوت وەاڵمی خەڵکی دایەوە. لەوکاتەدا کە 
خەڵک بە تایبەتی چینی کەم داهات بۆ تێچوی 
ژەمە نانێک ماونەتەوە و پارەی رۆژێک 
فرۆشتنی هێزی بازوی کرێکارێک وەاڵمدەری 
ژەمە نانێکیش نییە کۆماری تێرۆریست بۆ 
گارانتی و مانەوەی هێژمۆنی خۆی سەروەت 
و سامانی خەڵک سەرفی گروپە 
تێرۆریستیەکانی حیزبواڵی لوبنان و سوریە و 
فەلستین دەکات و وەک ئەرکی خۆی ناوی لێ 
دەبات. ئاکامی ئەو سیاسەتانە و گرانی و 
بێکاری و سەرهەڵدانی دیاردە کۆمەاڵیەتیەکان 
بە هۆی داڕمامی ئابوری ئێران بوو بە هەوێنی 
خۆ رێکخستن و یەکگرتوویی خەڵک بە 

ڕێبەری بزوتنەوەی کرێکاری و خۆی لە 
خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی و ڕژانە 
سەرشەقـامدا دیتەوە. خەڵک سەرەرای 
سەرکوتی زۆر و ئەشکەنجە و زیندان لە 
خەبات و دروشم دان کە یەک لەوان )نان ، 
کار، ئازادی بوو نەکشانەوە و راستەوخۆ 
پایەکانی کۆماری ئیسالمێ و رێبەرییان کردە 
سەردێری دروشمەکانیان. کۆماری ئیسالمی و 
دەزگای سەرکوت و نیهادە ئەمنیەتیەکانیش 
وەک هەمیشە جارێکی تر کارنامەیەکی 
رەشیان بۆ خۆیان تۆمار کرد و لە هیچ 
جینایەتێک درێغیان نەکرد. کۆماری ئیسالمی و 
دامەزراوە ئەمنیەتیەکانی دەستیان کرد بە 
گرتن و زیندانیکردنی ئازادیخوازان کە لەم 
دواییانەدا رێبەرانی بزوتنەوەی کرێکاری کە 
لەناویان دا سێپیدە قۆلیان و ئیسمائیل بەخشی 
و هتد دوایی دەبینرێن. لە تازەترین هەڵوێستی 
رژێم بەرامبەر بە ئازادیخوازان جارێکیتر بێ 

بە ناوی خوا و شەرعەوە حوکمی  دادگاکانی 
ناعاداڵنەی بەسەر رێبەرانی کرێکاریدا سەپاند 
و حوکمی ناڕەوای زیندانی درێژ ماوە و 
شەالقی بۆ بڕینەوە. ئەوەی کە کۆماری 
ئیسالمی جارێکی تر رواڵەتی ڕاستەقینە و 
دزێوی خۆی نیشان دا و حوکمی نارەوای بە 
سەر ئازادیخوازان دا سەپاند پرسێکی دوور لە 
ڕاستی نەبوو، سزای دادگایەکی پوچ بۆ 

تاوانیان!! بەرگری لە ژیان  تەنیا  کەسانێک کە 
و ژیانێکی باشترو مرۆڤی بوو، ئەم سزایە 
ترسە لە بزوتنەوەی کرێکاریی و نارەزایەتی 
جەماوەری و بۆ ترساندنی کۆمەڵگەیە... بەاڵم 
ئەو سزایانە بەر بە بزوتنەوەی کرێکاریی و 
جەماوەری بۆ روخاندنی رژێم ناگریت. ئەوەی 
ڕون و ئاشکرایە شکستی کۆماری ئیسالمی و 
دوایین پەلەقاژەکانێتی بۆ مانەوەی پایە 
لەرزۆکەکانی دەسەالتەکەی. ڕێبەرانی 
کرێکاری و بزوتنەوەی ئازادیخوازی و 
بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان بە کوشتن و 
بڕین و زیندان لە خەبات سڵ ناکەن و تەنانەت 
بەندیخانەش دەکەنە قوتابخانەی خۆڕاگری و 

دەمێکە ئەو ڕاستیەی دەرخستووە.  مێژوو 
هەروا لەسەر پێ  خەڵکی ئازادیخوازیش دەبێ 

لە بەرامبەر زوڵم و زۆری ڕژێم راوەستن و 
هەوڵ بۆ نەمانی یەکجارەکی کۆماری زیندان 
و ئەشکەنجە بدەن. کۆماری ئیسالمی و 
کاربەدەستانی ئەوە باش دەزانن کە بە زویی 
دەسەاڵتی قیزەون و دینیان کۆتایی پێدێ و لە 

تاوانی کوشتار،  بەهۆی  خەڵکیدا  دادگایەکی 
جەنگ، سێدارە، سەنگسار، تااڵنی و دزی... بە 

 ن.سزای خۆیان دەگە

بنیاتنانی ئاینندەو جیهانێکی باشتر، بەدەستی خودی ئینسان، 
 ... زەروری و مەیسەرە...پێویست و لە توانادایە

دادگای گاڵتە جاڕی ڕژێم 
ترس لە بزوتنەوەی 

 کرێکاری
 نوسین: ھەتاو عەبدواڵھی
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مرۆڤەکان بەردەوام لە ملمالنێ دابوون بۆ 
هێنانەدی ژیانێکی باشتر لەو قۆناغە و 
زەمەنەی تێدا دەژین ودەگوزەرێن، لەم 
پێناوەشدا زۆرترین قوربانییانداوە لەپێناو 
بەدەستهێنانی ئامانج داواکاری ومافەکانیان. 
لە  لەهەمان کاتدا بەردەوام مرۆڤانێک هەبوون 

کۆمەڵگەدا لەبەردەم یاسا کۆنەپەرست ودژ 
مرۆڤایەتییەکاندا چەماونەتەوە وئەژنۆکانیان 
شکاوە وکڕنۆشیان بردووە لەبەردەم 
چەوسێنەران ویاساکانی کۆیالیەتیدا. بەاڵم 
کاتێک خەڵک وشیاربۆتەوە و شۆڕشی لەدژی 
چەوسانەوە کردووە ئەوانیش هاتونەتە 
ناوخەڵک بۆ پشتیوانی کردن. لە کۆمەڵگەی 
ئێراندا لە دوایی هاتنە سەرکاری ئاخوند و 
مەالکان وسیستەمی کۆنەپەرستانەی 

بیروباوەڕی کۆنەپەرستی  ئیسالمی 
ودواکەوتووانە گەشەی پێدراوە لەئێران و 
کوردستان لە واڵتانی ناوچەکەدا. بەپێی 
بەرنامە ونەخشە ڕێگایەک کەلەالیەن 
ئاخوندەکانی بااڵیی کۆماری ئیسالمیییەوە 
کاری لەسەر دەکرا بە درێژایی چەندین ساڵ، 
ئەویش ئەوەبوو گەشەدان بە جۆرە پەروەردە 

کە تێدا چەمانەوە  و فێربوون و فەرهەنگێک 
لەبەردەم یاسا کۆنەپەرست ویاساکانی 
کۆیالیەتییەدا کاری لەسەر بکرێت و گەشەی 
پێبدرێت. ئەمە لەبەرامبەر گەشەی ڕەوتی 
پشکەوتنخوازی وشارستانی وسیکۆالریستی 
دا لەناوچەکەدا بەکارهاتووەو جێگەی خۆی 
گرتووە، کەبەهاوکاری وپشتیوانی حیزبەکانی 
عێراق وحیزبەکانی باشووری کوردستان ئەم 
فەرهەنگ وجۆرە پەروەردەیە زۆر بەئاسانی 
گواسترایەوە باشووری کوردستان وعێراق. 
بەپێچەوانەوە لەئێران بەدرێژایی چل ساڵی  
دەسەاڵتی مەالکان نەیان توانیوە ئەم 
چەمانەوەیە بکەنە کەلتورو سونەتی 
کۆمەاڵیەتی خەڵک، بەڵکو خەڵک بەردەوام 
لەتێکۆشانی جەماوەری وئازادیخوازیدابوون 
بۆ داواکردنی ماف وئازادییەکانیان، لەگەڵ 
ئەوەشدا یاساکانی دژە ئینسانی لەسێدارەدان 
وزیندانیکردن وئەشکەنجەدانیش لەدژیان 
درێژەی هەبووە، لەکۆتاییدا خەڵکی ناڕازی و 
ئازادیخوازو تێکۆشەر لەئێران سەرکەوتوو 
دەبێت ئەم سیستەمە ئیسالمییە تڕۆ دەکرێت 
ودەڕووخێت. لەئێستادا بەندیخانەکانی ئێران و 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان پڕن لە خەڵکی 

لە ژنان و  ئازادیخواز و پێشکەوتنخواز 
لەپیاوان کە بەهۆی بەشداری کردنیان لە 
خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییە کرێکاری و 

زیندانی کراون، حوکمی  جەماوەرییەکان 
یان  شەالق لێدانیان بۆ بڕاوەتەوە 

ئەشکەنجەی دەروونی و جەستەیی دەدرێن 
هەتا دەگاتە لەسێدارەدانیان، ئەو بزووتنەوەی 
کرێکاری و جەماوەرییە هەنگاوەکانی 
بەرەوپێشەوە دەچێت و لەکۆتاییدا شکست 
بەسیستەمی ئاخوندە ئیسالمیییەکان دەهێنێت، 
کە خەڵک هاوکارو پشتیوانی باشتری لێ 
بکەن. ئەم جۆرە فەرهەنگ و پەروەردە 
خۆبەکەم زانینە لەالیەن دەوڵەتی ئیسالمیی 
تورکیاشەوە بەهاوکاری حیزبەکانی عێراق 

هاوردەی  وحیزبەکانی باشووری کوردستان 
کوردستان وعێراق کراوە ئەمەش بۆ 
تێکشکاندنی تاکی هاواڵتی کوردستان و عێراق 
بۆ ئەوەی شووکرانە بژی و بێ دەنگبێت 

 .لەئاست زوڵم وچەوسانەوەکانیدا

ئەم جۆرە خەساندنەی تاکی هاواڵتی لەخۆوە 
نییە، بەڵکو بەبەرنامەو پالنی دەوڵەتانی 
کۆنەپەرستی ناوچەکەیە هەتاوەکو 
بەئارەزوویی خۆیان سامان و پارەی واڵتی 

وکوردستان بەرن. تەنها ئەرکیشیان  عێراق 
پشتیوانی بێت لەمانەوەی سەرۆکی فاڵن 
حیزب لەدەسەاڵت و پلەوپایەی کارتۆنی 
دابێت. با کەمێک نموونەی سادە باس بکەم بۆ 

کە   ۱۹۹۱ڕوونکردنەوەی بابەتەکە، لەساڵی
هێرش کرایەسەر بزووتنەوەی شوورایی 

بەرەی کوردستانی بۆچی  لەالیەن حیزبەکانی 
ئەمە ئەنجامدرا هۆکارەکەی ئەوەبوو 
بزووتنەوەی شووراکانیان بەبزووتنەوەیەکی 
ئاسایی جەماوەری نەدەبینی، بەرەی 
کوردستانی باش دەیزانی بزووتنەوەی 
شووراکان بزووتنەوەیەکی جەماوەری 
ئازادیخوازو یەکسانیخواز بوو، ئەو بزووتنەوە 
لەسەرەتاوە یاساکانی کۆمەڵگەیان بەجۆری 
سیکۆالرو شارستانی و مرۆڤایەتیانە 
داڕشتبوو، هەربۆیەش بەتوندترین شێوە 
هێرشکرایە سەریان و بەشێکیان لێکردنە 

کە هێرشکرایە سەر  ۰۲۲۲-۷-۱١قوربانی. لە
حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی ئەو حیزبە 
لەگەشەکردندا بوو، هەرچەندە تەلەفیزیۆنی 
نەبوو، بەاڵم کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر 
کۆمەڵگەی باشووری کوردستان بەتایبەت 
شاری سلێمانی، ئەمەش بۆ کۆماری ئیسالمیی 
ئێران قبوڵ نەدەکرا کەئەم جۆرە حیزب و 
بیروباوەڕە زیاتر گەشە بکات هەربۆیە پالنی 
هێرشکردنە سەریان بۆداندرا یەکێتی 
نیشتیمانی کوردستان پالنەکەی ئێرانی 
جێبەجێکرد، کۆمەڵێک هەڵسوڕاوی تێکۆشەری 

کردە قوربانی. ئەمە بۆ کرا  کۆمۆنیستی
هۆکارەکەی ئەوەبوو ڕێگربن لەگەشەی 
بیروباوەڕی کۆمۆنیستی و سیکۆالریستی 
لەکوردستان. ئەگەر ئەم حیزبە لە دهۆک و 
هەولێریش گەشەی بکردایە هەر بەوجۆرەی 
لێ بەسەردەها لەوانەبوو خراپتریش لێ 
بکرایە. هەرچەندە چەندین کادر و سەرکردەی 
زۆر چاالکی لە هەولێرو بادینان تیرۆرکرا. 
تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووسە ڕەخنەگرو 
کەسایەتی سیاسییە ڕەخنەگرەکانی باشووری 
کوردستان و ڕفاندن و بێسەروشوێنکردنی 
هەڵسوڕاوانی مەدەنی و ڕۆژنامەنووس و 
کەسایەتییە سیاسییە ڕەخنەگرەکان، تەنها بۆ 
چاوترسێنکردنی خەڵکە، ئامانجیان گەشەدانە 
بەفەرهەنگ و سوونەتی چەمانەوەی خەڵک 
بەگشتی و گەنجان و الوانی کوردستان 
بەتایبەتی لەبەردەم ئەو یاسایانەی کە 
پارێزەری چەوسانەوە و نابەرابەری و 
بێکاری وهەژاری دەکەن، ئامانج ڕازی بوون 
و ملکەچ کردنی کەسانی سیاسییە بەوجۆرە 

 ۰۲۱۸-۹-۸سیستەمە چەوسێنەرە. لە 

بەمووشەک و فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان لەالیەن 
کۆماری ئیسالمیی ئێران لەڕۆژدا هێرش 
دەکرێتە سەر بارەگاکانی حیزبی دیموکراتی 
کوردستان و حیزبی دیموکراتی کوردستانی 

کە تێیدا  ئێران لەکاتی کۆبوونەوەیاندا 
ژمارەیەکی زۆر لە کادرو سەرکردایەتی و 
تەنانەت ژن و منداڵیش بوونە قوربانی. ئەمە 
لەخۆوە ڕوونادات پێشتر نەخشە وپالنی بۆ 
داڕێژدراوە، ئامانجیش ترساندن و 
ملکەچکردنی حیزبەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانە 
لەباشووری کوردستان بە سیاسەتەکانی 
دەوڵەتی ئیسالمیی ئێران، پێشتریش لەدوایی 

هەڵسوڕاو سیاسی و  ٢۲۲وە  ۱۹۹۱ساڵی 
کادرو ئەندامانی حیزبەکانی ئۆپۆزیسیۆنی 
ئێران لەباشووری کوردستان تیرۆرکراوە 
بەپالن ونەخشەی کۆماری تیرۆریستی 
ئیسالمیی ئێران، بەاڵم کەمترین کەس 
لەبکوژەکانیان سزا نەدراون و دادگایی 

 ۰۲۱۹-۱-۰٢نەکراون، ئەمەش لەخۆڕانییە. لە
خەڵکی شارۆچکەی شیالدزێ و دەوروبەری 
دەستیان بەناڕەزایەتی و ڕاپەڕین کرد لەدژی 
هەبوونی سوپایی دەوڵەتی تورکیا 
لەناوچەکەیاندا ئەمەش بەهۆی ئەوەبوو کە 

ناوچەکەی  فڕۆکەکانی تورکیا بۆمبارانی 
کردبوو بەهۆیەوە چەندین کەس ببوونە 
قوربانی. دواتر هێزەکانی پۆلیس وئاسایشی 
حکومەتی هەرێمی کوردستان چەندین 
کەسیان لەچاالکوانان و بەشداربووانی ئەو 
ناڕەزایەتی و ڕاپەڕینە زیندانی کرد و 
ئەشکەنجەی دەروونی و جەستەییدا، دواتر 
لەژێر فشاری چاالکوانی مەدەنی لەواڵتانی 
ئەوروپا و ناوخۆی کوردستان ئازادی کردن. 
لە ئێستادا ئەوا بۆ ماوەی دوو مانگە گەمارۆ 
خراوەتە سەر کەمپی ئاوارەکانی مەخمور 

کە خەڵکی  لەالیەن هێزە ئەمنییەکانی هەولێر 
ئاوارەی باکووری کوردستانی تورکیای لێ 
نیشتەجێ کراوە. ئەم گەمارۆدانە لە دوایی 
کوشتنی عوسمان کۆسەیە کە یەکێکە 

ی ۱۷لەئەندامانی میتی دەوڵەتی تورکیایە لە 
لە ڕێستۆرانتی هۆقەبازی  ۰۲۱۹تەمموزی 

شاری هەولێر. کەماوەی دوومانگە گەمارۆیان 
لەژن و منداڵ و   ۱۰۲۲۲خستۆتە زیاتر لە 

هاواڵتیانی ئاوارەی کەمپی مەخموور. کە 
کرێکار دەکرێت بگەڕێنەوە   ۰۲۲۲ڕێگری لە 

سەر کارەکانیان و ڕێگری لە قوتابیانیان 
دەکرێت کە بچنە خوێندگاکانیان لەشاری 
هەولێر. ئەمە وێڕای هێرشکردنە سەر 
ئازادییەکانە، لەهەمان کاتدا درێژەدانە بە 
گەشەدانی فکری فاشیزم و دژە مرۆڤایەتی 
لەژێر سایەتی دەسەاڵت و سیستەمی 
چەوسێنەری ناسیۆنالیستی و کوردایەتیدا. 
ئەمانە هەمووی بۆ گەشەدانەبە فەرهەنگ و 
سوونەتی ملکەچ بوونی خەڵکی کوردستان 

لەئاست یاساکانی چەوسانەوە و یاساکانی 
کۆیالیەتی دا. حیزبەکانی ناو دەسەاڵت 
وحیزبە سێبەرەکانی وەک ئیسالمییەکان و 
بزووتنەوەی گۆڕان و نەوەی نوێ و 
زەحمەتکێشان وکرێکاران وڕەنجدەڕان و 
شیوعی هەموویان چەماونەتەوە لەبەردەم 
یاساکانی چەوسانەوە و یاساکانی کۆیالیەتی 
دەسەاڵتی چەوسێنەر لەباشووری کوردستان، 
ناکرێت هیچ متمانەو خۆشباوەڕێک بەم جۆرە 
حیزبانە بکرێت، چونکە ئەم جۆرە حیزبانە 
هەریەکەیان دووکانێکن بۆخۆیان کە یاری 
بەچارەنووسی خەڵکی کوردستانەوە دەکەن، 
ئەم حیزبانە بەهەموو پێورێکیان مشەخۆرو 
بێ کەڵکن لەیەکێتی وپارتی زۆر خراپترن، 
گەمژەیی یە متمانەو هیچ هیوایەک بەم جۆرە 
حیزبانە هەبێت لەبەرئەوەی بەهۆی شاباش و 
پارێزگاریکردنی ئەم حیزبانەوە دەسەاڵت و 
سیستەمی چەوسێنەر پایاکانی مانەوە 
ئەستوور دەکات و زیاتر گەشە بە گەندەڵی و 
دزی وچەتەیی سامان و پوڵ و پارەی گشتی 

 .کۆمەڵگە دەدات
دەرئەنجام: کۆمەڵگەیەک خاوەن سیستەمی 
چەوسێنەر بێت لەسەرەوە بۆ خوارەوە 
گیرۆدەی چەوسانەوە ونابەرابەری وسەرکوت 
دەبێت و بە زۆر بەبێ خواستی خۆیان دەبێت 
ڕەزامەندبن بە هەبوونی یاساکانی جیاکاری و 
کۆیالیەتی و چەوسانەوە و هەژارکردنی 
کۆمەڵگ. کە مرۆڤەکان بیانەوێت یاساکانی، 
چەوسانەوەو کۆیالیەتی نەمێنێت تەنها 
ڕێگایان تێکۆشانی یەکگرتووانە و هاوبەشە بۆ 

 .گۆڕانی سیستەمی چەوسێنەر و کۆمەڵگایە
پرسیارێک ڕوبەڕووی هەر هاواڵتێکی  

باشووری کوردستان دەبێتەوە ئەویش 
ئەوەیە، چەمانەوە یان تێکۆشان لەبەردەم 
یاساکانی کۆیالیەتی دا؟! ئایا خەڵک درێژە 
بەبێ دەنگبوونی خۆی دەدات لەئاست 
جێبەجێکردنی یاساکانی کۆیالیەتی و 
یاساکانی چەوسانەوە و دژە مرۆڤایەتی 
لەباشووری کوردستان؟ ڕوونە ئەگەر خەڵک 
بێ دەنگی هەڵبژێرێت ئەوا فاشیزمی 
بزووتنەوەی کوردایەتی گەشە دەکات وفکرو 
بیروباوەڕی کۆنەپەرستی وخورافیات و 
دواکەوتوویی زیاتر گەشەدەکات، ئازادییەکان 
سنووردارتر دەکرێن و مافەکانی مرۆڤ زیاتر 
پێشێل دەکرێن، بەاڵم باشترین نەخشە ڕێگا 
ئەوەیە کە خەڵکی باشووری کوردستان بێ 
دەنگی بشکێنێت لەتێکۆشانێکی هاوبەشی 
یەکگرتووانەدا بێتە مەیدانی تێکۆشان بۆ 
بەرگریکردن و لەماف و ئازادییەکان وبۆ 

 بەرگری کردن لەمرۆڤایەتی بوونی خۆیان.
 
 

مانەوەی حیزبەکان لەبەردەم یاساکانی چە
  کۆیالیەتیدا
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تیدا  ڵگەی مرۆڤایه کانی کۆمه موو قۆناغه هه  له
نی  مه تا زه  وه تاییه ره ی سه کۆمۆنه  ر له هه

و  ، ئه ی سێکس کراوه سه ئێستا موماره
  وه ریه ی ژیانی هاوسه ڕێگه  له  کردنه سه موماره

ری  ی ژیانی هاوسه وه ره ده  بووبێت یاخود له
ک  کردنی سێکس، وه سه بووبێت یاخود موماره

  ویستی بوو بێت، یان به ی خۆشه دوا لوتکه
ست درێژی کردن بووبێت یان  ی ده شێوه
بوونی   سته ی بازرگانیکردنی جه شێوه به
  به  نجام دراوه ، و قوناغ دوای قۆناغ ئه بوه هه
  کان له اڵم تێڕوانینه ، به وه کانییه موو شێوه هه
نێکی تر گۆڕانکاری  مه بۆ زه  وه نێکه مه زه
ی  و قاڵب و چوارچێوه ردا هاتوه سه به
تای مێژوودا سێکس  ره سه  ر له گه رگرتوه. ئه وه
بێ بوونی هیچ سنورێکی  ماعی و به جه  به

گشتی و  ژنان به دیاری کراوی پیاوان و 
وا  ، ئه ی سێکسیان کردبێ سه موماره  وه پێکه

اڵم  ، به بووه ز نه گه ردوو ڕه هیچ باجێکی بۆ هه
رچوونی  کان و ده ڵدانی ئایینه رهه دوای سه به

قاڵبی   خرێته قڵی شلیکی سێکس ده عه  مرۆڤ له
ی ژیانی  وه ره ده  و له  وه ریه ژیانی هاوسه

نرێت  گوناه و تاوان داده  ری سێکس به هاوسه
و  ی به سانه و که بۆ ئه  ره سه و سزاشی له

ر  سه به  و سزایه ت ئه تاییه ستن، به ڵده هه  کرداره
کرا و تا ئاستی  چێ ده ژنان و کچاندا جێبه

کان  ئایینه ناوبردن بووه، چونکه  کوشتن و له
ژن   کۆکن که  وه ر ئه سه موویان له هه
می فریودانی پیاوان و داوێن  که ی یه رچاوه سه

"   وه مه که ی یه فسانه ئه  ش له مه و ئه پیسی یه
  دیاری بۆ ژنان هێنراوه  وا" و به حه -م ئاده
  س بووه مین که که وا یه حه  یه فسانه و ئه پێ ئه به
ی  میوه  ی له وه بۆ ئه  می فریوداوه ئاده  که
سزای  خوداش به  شت بخوات، بۆیه هه به
کات.  حکومیان ده شت مه هه به  رکردن له ده
یر  ک گومان لێکراو تاوانبار سه ژنان وه  وه لێره
چی  وام ملکه رده بێت به کرێن و ده ده
ژن   خوا پیاوی له  کانی پیاو بن، چونکه رمانه فه
زۆری  ، به ورتر دروست کردوه گه  به
  زی مێیان زینده گه کانی ئایین ڕه اڵته سه ده
  دایک بوونداو به  نی له مه ته  کرد، له چاڵ ده به
اڵم کاتێک  نا، به ساتیان داده ی کاره رچاوه سه
م  ناو چوون و که و له  ره زی مێ به گه ڕه

چاڵکردنی  ی زینده نگاوی نا، دیارده هه  وه بوونه
نگاوی  ر هه گه کۆتاییهات. ئه  زی مێینه گه ڕه

ری بوو  شه سلی به ی نه وه رمانه به م له که یه
کی  یه میان ڕوانگه نگاوی دووه وا هه بێت، ئه

زی  گه مانی ڕه نه به  بوو، چونکه سێکسی هه
چێژی   بوون له حروم ده پیاوان مه  مێینه

چاڵکردن  به  ناچاری زینده  به  سێکسی، بۆیه
ستوری جۆراو  ندین یاساو ده اڵم چه ڕاگیرا، به

چاوی   کردنی ژنان داناو به  جۆریان بۆ کۆیله
وامیش  رده کراو به یر ده پیاو سه  متر له که

ر حسابی  ده فریوه بوو به ری هه سه گومان له
و  موو ئه هه  به  وانه رباری ئه کرا. سه ر ده سه له

کی  یه ژنان کۆیله  بوایه ده  وه شه سزاو ئازاردانه
کانی پیاو  زوه ی ئاره وه باشی دامرکاندنه

نگسارکردن و  سزای سه  بوونایه
ر  گه بوو ئه هه  و ژنانه بارانکردنیش بۆ ئه رده به
ی  وه ره ده  له  بوایه ندی سێکسیان هه یوه په

ژنان   وه شه تا مردن، لێره ری هه ژیانی هاوسه
خواستی   بوو به هیچ کات خۆیان بۆیان نه

ندی  یوه ڵبژێرن، یاخود په ر هه خۆیان هاوسه
ڵکو  ستن، به سێکدا ببه ڵ که گه سۆزداری له

بڕیار   ستی پیاودا بوو که ده  مووی له هه
  وه ئه  نوسیان بدات، چونکه ر چاره سه له
ردار  پیاوان سه  که  کی سروشتی یه یه له سه مه

  یه موو مافێکی هه ری ژنان و پیاو هه روه و سه
ش خودا  اڵته سه و ده و ئه  وه ر ژنانه سه به

ڵکی  که  ژنان به  پیاوان!!، چونکه  تی به داویه
  و خراپه ن و چاکه کردنی خێزان نایه ئیداره

کیشن بۆ داوێن پیسی و  یه رچاوه نازانن و سه
  فریودانی پیاوان بۆ کاری سێکسی، بۆیه

اڵتداریان بێت  سه و ده رکرده بێت سه پیاوان ده
.  ش شتێکی سروشتییه اڵته سه و ده و ئه

ش  که ربکات و ژنه رمان ده پیاو فه  سروشتییه
  زی نێر له گه ی ڕه وه رئه به چی بێت، له ملکه
  واته تیکردن که رکردایه بۆ سه  باشتره  مێینه
کی  یه له سه ر ژندا مه سه اڵتدارێتی پیاو به سه ده

پێی ئایدیای ئایینی سروشتییه  !! به سروشتییه
وتێکی  ر ژندا و ڕه سه اڵتدارێتی پیاو به سه ده 

  یه اڵته سه و ده تی پاڵپشتی ئه اڵیه ئایینی و کۆمه
ن،  ر دیاری بکه هاوسه  ژنان بۆیان نییه  بۆیه
یان  که ر بۆ کچه و برا هاوسه باوکه  وه ڵکو ئه به

و  له  شێک بووه ش به وه کان، ئه دیاری ده
پیاو   تی به ی ئایین دوایه سروشتییه  اڵته سه ده

و پیاوان   پێنراوه سه  وه مه که ی یه فسانه و ئه
می  ده سه  هیچ کات له  ن. بۆیه که جێ ده جێبه

و   دراوه ویستی نه خۆشه  به  کۆندا ڕێگه
قلیدێکی  ت و ته ر دیاریکردن سوننه هاوسه
  وه پشته  ری له وه سته رێکی هه و هیچ پاڵنه  بووه
  و بگره  وه یلی سێکسیشه مه  ، به بووه نه

کانی ژنان هیچ حسابی  سێکسیه  زوه ئاره
زوی  رکاتێک ئاره و پیاو هه  کراوه ر نه سه له

بێ حساب کردن بۆ  سێکسی جواڵبێ به
ژن الی   ، چونکه ی کردوه سه ر مومار رامبه به
ڵێک  نها تۆپه ته  لتووره ت و که قڵیه و عه ئه

کانی پیاو و  زوه بۆ تێرکردنی ئاره  سێکس بووه
ر  خێوکردیان، هه ی مندااڵن و به وه خستنه

زوی سێکسی کردبێت  کاتێک ژنێک ئاره
ت بۆ  نانه زوی ته و ئاره ئه  یتوانیوه نه

ژنان بۆیان   ربڕێ، چونکه شی ده که ره هاوسه
کانیان  ست و سۆزه هه  بوو گوزارشت له نه
فیسێۆلۆژی و   ن، یاخود پێداویستییه بکه

ک  ن. نه خواستی خۆیان تێر بکه  کان به ڕووحیه
وان هیچ مافێکیان  ڵکو ئه ن، به ی تێر بکه وه ئه
تی  زایه ناڕه  بووه و هیچ کاتیش بۆیان نه  بووه نه
  له ر کردارێک که هه  ر به رامبه بڕن به ده

ربڕن  تی ده زایه چێت. ناڕه ده  ڕێوه ژیانیاندا به
اڵتی باوکساالریی مانای  سه الی ده له
رمانی باوک و خێزان و  فه  له  چوونه ر ده

  له  بوایه ژنان ده  اڵت. بۆیه سه ند و ده خواوه
ڵبژێرن  چی بوون هه تێکدا ملکه موو حاڵه هه

ست و سۆزو  وامی هه رده بتی به ئیدی که
ت مافی مرۆڤ و  نانه کرا ته کانیان ده ریزه غه

ی  و جێگایه کرا، تا ئه وت ده بونیشیان لێ زه
رچی  یر بکرێ و هه سه  ک کۆیله مرۆڤ وه
وت بکرێ. مرۆڤ  تی لێ زه ۆڤ بوونیه مافی مر
بوونی خۆی بکات و   ست به توانێت هه چۆن ده

کانی  خواسته  مرۆڤ و چۆن گوزارشت له
تاییترین  ره سه  بکات، یاخود چۆن گوزارشت له

  ری به سێکسی و هاوسه  مافی بکات که
و  ئه  وه ، ئه مینیانه که خواستی خۆی یه

کی و  اڵتی خێڵه سه ئایین و ده  که  یه لتووره که
بۆ ژنانیان   وا وه م حه ئاده  له پیاو ساالری 

و   کردوه  و ژنانیش پێ کۆیله دیاری هێناوه به
بچوکترین ڕێگایان بۆ ئازادی ژنان 

تی خێڵ و  قڵیه کان و عه . ئایینه وه هێشتۆته نه
  تا به درێژایی مێژوو هه  موویان به باوک هه

  وه ر ئه گات، لەسه می ئێستاش ده رده سه
  نه کان و پیاو بکه ژنان کۆیله  که  کاریان کردوه

زۆرترین   ش ژنان له مه هایان به ری ڕه دوه دا
دیاریکردنی ژیانی   ش بوون له تدا بێبه حاڵه

ی پیاوساالری  سزای زاڵمانه  میشه  خۆیان، هه
ی بچوکترین  وه بێ ئه ، به بووه  بۆیان ئاماده

  و پیاوه ر ئه گه بووبێ ئه سزا بۆ پیاو بوونی هه
ندی  یوه ریش په ی ژیانی هاوسه وه ره ده  له

کی  سزایه  و ئاشکرا ببوایه  بوایه سێکسی هه
ی  سه کاتێکدا موماره دا. له زۆر بچوکیان ده

زی جیاواز  گه بێ بوونی دوو ڕه سێکس به
  و تاوانه وا ئه ر تاوان بێت، ئه گه ڕوونادا و ئه

کسانی بۆ  یه  بێ به ش ده و سزاکه شه هاوبه
حوکم   و جۆره  اڵم له ز بێت، به گه ردوو ڕه هه
ک سزای پیاوان  یه هیچ شێوه  دا به اڵتانه سه ده
ندی  یوه ش په وه ڵ ژنان، ئه گه له  بووه کسان نه یه
ر ژندا.  سه به  یه های پیاو هه تی ڕه حاکمیه  به

مای  ر بنه سه ش پیاوان له وانه جیا له
ریان  کانی خۆیان بۆ سێکس هاوسه زوه ئاره
یان بۆ ژنان  مه اڵم دیسان ئه ، به ڵبژاردوه هه
باوکان   میشه هه  ، بۆیه بووه  غه ده و قه  رامه حه

کانیان دیاری  ر بۆ کچه هاوسه  بڕیاریان داوه
ش  مه کانیان بهێن. به ون و ژنیش بۆ کوڕه بکه

مای  ر بنه سه ر دیاریکردن له هیچ کات هاوسه
  ، واته بووه ویستی بوونی نه خۆشه
ی  وه ره ده  کردنی سێکس، له سه موماره
ی ژیانی  ڕێگه  نها له ویستی بوو، ته خۆشه
ش زۆرترین  وه کراو ئه سێکس ده  وه ریه هاوسه

ک  ی خۆیان و وه ئیراده  جار دوور بوو له
  ی که و ژن و مێرده ریش ئه تێکی هاوسه سونه

یان بۆ دیاری   و ژنانه ی خۆیان ئه وه ره ده  له
ن،  ی سێکسیش بکه سه بێت موماره ده  کراوه

  و دوو مرۆڤه ش زۆرترین کات چێژی به وه ئه
هۆکاری دروستبوونی   بووته و نه  خشیوه به نه

ویستی و ژیانێکی ئارام و بێگرێی  خۆشه
کردنی  شه هۆکاری گه  بێته  رونی، که ده
  وه و پێکه  ئاسوده  کان و ژیانێکی پڕ له سته هه

 یی.  سته گونجانی ڕووحی و جه

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 بەو دیاردەیە، بۆ پێشەوە، 

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

 ڕووی ئەزموون و ڕێگاچارەی ئینسانی و یەکسانیخوازانە..
  

 
 

 بەرپرسی گۆشە: شوانە حەسەن                     
 shwana.journalist@gmail.com: بۆ پەیوەندی و ناردنی بابەت                  

 

 ؟

ئافرەت قوربانی یەکەمی 
 مومارەسەی سێکس

 نووسینی: شوانە حەسەن  

پەیوەندی سێکسی مێرد لەگەڵ ژنەکەیدا بەبێ ڕەزامەندی ژنەکە 
 قەدەغەیە، ئەگەر بەبێ توندوتیژیش بێت...
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گۆشەی ئەدەب و هونەر، گۆشەیەکی تایبەتی بۆپێشەوەیە کە لەهەر ژمارەیەکدا 
بابەتێکی ئەدەبی یان هونەری لەشێوەی هۆنراوە، تێکستی ئەدەبی، وەرگێران، 

 باڵودەکاتەوە، یاخود دیمانە لەگەڵ ئەدیب و هونەرمەندێک یان ناساندنیان رێک دەخات... 
 ئامادەکرنی گۆشە:  کاوان قادر و هیوا ساڵح، حەکیم میرزا  

 بەشیکی تر لە دەقی
 دڵم دەکەم بە هێاڵنەی چۆلەکەکان

 کاری هونەرمەند هیوا ساڵح  

 دوو بەرهەمی تازەی هونەرمەند هیوا ساڵح

 خۆشم ئەوێی
 خۆشم ئەوێی

ئەگەر ئەم دەستەواژەیە بخەینە 
ناو کێڵگە واتاییەکانی زمان و 
ڕێزمانی کوردییەوە بۆمان 

  :دەردەکەوێت کە
خۆشم ئەوێی، وشەیەکی دوو 
بڕگەیی لێکدراوە، ]خۆش[ 
ئاوەڵناوە، ]م[ ڕاناوی لکاوە، 
]ئەوێی[ کردارە و چاوگەکەشی 

 "ویستن"ە
خۆش.. هەم بۆ تامکردن و * ..

هەمیش بۆ وەسفی شوێن و 
هەندێ جاریش بۆ گوزارشت لە 

 ئاسوودەیی بەکاردێت
ئەگەر پیتی ]م[ی پێوە * .

بلکێنین، ئەبێتە خۆشم، واتە 
]خود[ بۆ نموونە: )خۆشم ئەوەم 
ئەزانی( یان )خۆم لەو کاتەدا 
لەوێ بووم( لەهەمان کاتدا 
مانای )من خۆشم( وەره بمخۆ 

 * .یان وەرە تاممکە دەگەنێت
ئەوێ.. جگە لەوەی کە خواستە  

بۆ بەدەستهێنانی شتێک، زۆر 
جاریش ئاماژەیە بۆ شوێن، بۆ 
نموونە: )بەڕاست تۆ خەڵکی 

 )!ئەوێی؟
کەواتە ]خۆشم ئەوێی[ چ 
پەیوەندییەکی بە هەستەوە 

 هەیە؟ 
ئەم دەستەواژەیە، له 
]خۆشەویستی[ەوە سەرچاوەی 
گرتووە، واتە خواست یاخود 
هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی 
خۆشیی، ئەمەش کەم تا زۆر 
پەیوەندی بە تێرکردنی 
ئارەزووەکانەوە هەیە، نەک 
]ئەوین[ و ئەوینداریی و 

 !دڵداریی
  
 

٩١٠٢ 

 ئارام حەسەن

 بەشێكی تر 
لەدەقی دڵم دەكەم بەهێالنەی 

 چۆلەكەكان 
 .......... 

ماوەیەكە خوویەكی خراپم 
 بەخۆمەوە گرتووە 

 زۆر داڵغە بەخۆمەوە لێدەدەم 
زۆر جار لەمالو ال بەشێكی 
 جەستەم لێ بەجێدەمێنێت و

 سەرم بۆناخرێتەوە  
 ناو جانتاكەم و

 ناتوانم  
 بەسەر خۆدا هەنگاو بنێم 

............ 
 ماوەیەكە ڕقم لەدەنگی خۆمەو 
بە هەموو بۆڵەبۆڵێكی خۆم  

 هەراسان دەبم
 تێڤێكە دەكوژێنمەوەو  

 وێنەیەكی
 كچە شەنگالیەكو خاچێك  

 بەدیوارەكەدا هەڵدەواسم 
حەزدەكەم گەمەیەكی شێتانە 

 لەگەڵ خۆمدا بكەم 
حەزدەكەم بزمار بەسەری خۆمدا 

 داكوتم 
 چاوم دەخەمە جانتاكەم و

 بەدەنگێكی پیاوانەوە  
 بەدایكم دەڵێم 

 دڵم بۆبپێچەرەوە
 بەیانی سەفەردەكەم  

 ............. 
 ماوەیەكە حەزم بەگەڕان نییە

 لەگەڵ خۆمدا 
وەك جاران گوێم لەدەنگی باران  

 بۆناگیرێت 
 زوزو بەسەر خۆمدا هاوار دەكەم 

 بۆنی سێكسی ئەم پەرلەمانە 
 مەزاجی تێكداوم

 تێڤێكە دەكوژێنمەوەو 
وێنەیەكی مایكۆفسكی  

 بەدیوارەكەدا هەڵدەواسم 
 دایكم بە بەرائەتێكی نارنجیەوە 
پێم دەڵێت كوڕم بەدەم خەوەوە 

 زۆر ناڵە ناڵ دەكەیت 
 تێڤێكە دەكوژێنمەوەو

 قەسیدەیەكی خۆم بەخوێنەوە  
 بەرامبەر خۆم هەڵدەواسم 

 ............ 
 ماوەیەكە

 بیر لەگۆڕینی ئەدرێسەكەی  
 خۆم دەكەمەوە 

 نامەوێت ئەوەندە چاوم بەچاوی 
 ئەو پۆست چیانە بكەوێت 

كەنامەی درۆم بۆ دەخەنە ئەم 
 دیوی حەوشەكەمانەوە 

 حەزدەكەم تێڤێكە بكوژێنمەوەو
 سەرم بخەمە ئینجانەیەكی 
 توڕەوەو لەبەردەرگا داینێم  

 حەزدەكەم 
 ئەدرێسەكەم بگۆڕم و

 بەهاوڕێكانی گۆڕستانم بڵێم  
 غەڵبە غەڵبی

 ئەم پەرلەمانە شێتیان كردوم 
 ڕقم لەدانیشتنی سەركورسی 
 ئەم تەرمیناڵەیە  

 ئەمەوێت شتێك بەسەرۆك بڵێم 
ئێ خۆمن بەخەویش پاپۆڕی 

 گەورەم نەبینیوەو
 سوار ی شەمەندەفەری  

 كارەبایی نەبوم 
 تێڤێكە دەكوژێنمەوەو 

 وێنەیەكی دالیدا بەدیوارەكەدا
 هەڵدەواسم  

 دایكم بەدەنگێكی ئیسالمانەوە 
 پێم دەڵێت كوڕم

بەرد دەبارێت ئەو وێنە ڕوتە  
 داگرە 

 ............ 
ماوەیەكە خوویەكی خراپم 

 بەخۆمەوە گرتووە 
 ناتوانم بڕۆمە بەر ئاوێنەو

 بەشانو باڵی خۆمدا هەڵدەم 
 بۆگەنی پیاوە درۆزنەكانی  

ناو هۆڵی پەرلەمان شێتیان 
 كردوم 

 ناتوانم ئەوەندە چاوەڕوانی 
 شەمەندەفەرێكی

 شكاو بكەم  
 ئەمەوێت لەم درۆگەورەیەیی 

 خۆم بێمە دەرێ و

 بەپاسەوانەكانی سەرۆك بڵێم 
 ئێوە لەبەر ئاوێنەدا 
 پارچە پارچە دەبن 
 من ڕقم لەپاپۆڕی گەورەیە 
 حەزناكەم كوڕەكانی سەرۆك 
 لەئاودا ببینم  

............. 
 تێڤێكە دەكوژێنمەوەو  

 وێنەی كۆڵبەرێكی ئێرانی 
 بەدیوارەكەدا هەڵدەواسم 

من ڕقم لەغەڵبە غەڵبی ناو هۆڵی 
 پەرلەمانە

 پیاوە سك زلەكانی ئەوێ 
 بۆگەنی سێكسیان لێدێت 
 ئەم بۆنە شێتم دەكات  

 ناتوانم ئەوەندە 
 لەسەر كورسی ئەم تەرمیناڵە 

 دانیشم 
خەریكە سەرم لێدەكەوێتە 

 خوارەوەو
 هاوڕێكانی گۆڕستانیشم  

 بەدوای خۆیاندا ڕام دەكێشن 
 تێڤێكە دەكوژێنمەوەو

 وێنەیەكی  
 خوا بەدیوارەكەدا 

 هەڵدەواسم 
 ............ 

١/٢/٠١//٠ 

 میرزا 
 

 

 بەرهەمی هونەرمەند بێریڤان محەمەد
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هێڵی ئاسمانی بەریتانی)ئێروەیس( زوربەی 
گەشتەکانی بۆ ماوەی دووڕۆژ 
هەڵوەشێنرایەوە بەهۆی مانگرتنی 

 فڕۆکەوانەکانی
 

کۆمپانیای هێڵی ئاسمانی بەریتانی )برتش 
ی ئەیلوول  ٨ئێروەیس( لە نیوەی شەوی 

بڕیاری مانگرتنی دووڕۆژەیان داوە. بە 
هۆکاری مووچە و هەلومەرجی کار چاکردن. 
کۆمپانیاکە هاواڵتیانی ئاگادارکردەوە بۆ ئەوەی 
نەچن بۆ فڕۆکەخانە، زۆربەی ئەوانەی بلیتیان 
بڕیوە لەو کۆمپانیایە ئامادەکاریان کردووە. 
هەریەکە لە نەقابەی فڕۆکەوانان و 
بەڕێوەبەرایەتی برتش ئێروەیس نیازی خۆیان 
خستۆتە ڕوو بۆ بەردەوامی گفتوگۆکان. 
سەرەڕای ئەوەش، کۆمپانیاکە زووربەی 
گەشتەکانی رۆژانی دووشەممە و سێشەممەی 

 لە بەریتانیاوە هەڵوەشاندۆتەوە.
 کێشە لەسەر مووچە

بەڕێوەبەرایەتی کۆمپانیاکە لە دوایین بەیانی 
خۆیدا گووتی "ئامادەن بۆ بەردەوامی 
گفتوگۆکان لەگەڵ نەقابەی فڕۆکەوانان". 
هەرچی نەقابەیە دەڵێ ئامادەین بە 
هەڵوەشانەوەی مانگرتن ئەگەر بێتوو 
بەڕێوەبەرایەتی کۆمپانیاکە ڕازی بێت لەسەر 
گفتوگۆکردن سەبارەت بە پێشنیارە تازەکان. 
ئەوەشی زیاد کرد، کە بۆیە پەنایان بۆ مانگرتن 
بردووە، وەک دوا ڕێگە چارە، و لەئەنجامی 
شکستهێنانی هەموو هەوڵەکان لەگەڵ 

 بەڕێوەبەرایەتی.
لەماوەی پێشوودا فڕۆکەوانەکان زیادکردنی 

٪  بۆ ماوەی سێ ١١١٥مووچەکانیان بە ڕێژەی 
ساڵ ڕەتکردۆتەوە کە کۆمپانیاکە لە تەمووزی 

 پێشوو پێشنیاری کردبوو.
نەقابەکە دەڵێ" فرۆکەوانەکان بەزیادبوونێکی 
کەمی مووچە ڕازی بوون و قوربانی زۆریان 
داوە لەکاتی تێپەڕبوونی کۆمپانیاکە 
بەهەلومەرجی خراپدا لەم سااڵنەی دواییدا. 
جەخت لەوە دەکەنەوە کە برتش ئەیروەیس 
قازانجی زۆری بەدەستهێناوە، بەاڵم هیچی بۆ 
فڕۆکەوانەکان نەبووە. کۆمپانیاکە ئاشکرای 

٪ قازانجی ٩کردووە کە ساڵی پار ڕێژەی 
 زیادیکردووە.  

کۆمپانیاکەش دەڵی فڕۆکەوانەکانیان مووچەی 
بەرز وەردەگرن بەبەراورد لەگەڵ گەورە 
کۆمپانیاکانی دنیا. بڕواشی وایە مووچەی 
پێشنیارکراو بۆیان" دیژدانی تێدایە و سەخیە(. 
دەلیلەکەش ڕازی بوونی نەقابەکانی دیکەیە بەو 

 بڕە زیادەیە. 
 

ساڵدا بۆ  ٣ئەو زیادەیەی داواکراوە لە ماوەی 
هەزار  ١٠٠فڕۆکەوانەکان بۆ هەندێکیان دەگاتە 

 جنەیهی ئستەرلینی لە ساڵیکدا.
 

کرێکار و چاالکوان ٧ساڵ بۆ ١٨سزای زیندانی 
 لە ئێران

ی ئەیلوول، دادگایەکی ئێرانی ٩رۆژی شەممە 

سزای جیاوازی بۆ زیندانیکردنی کرێکار و 
چاالکوانانێک دەرکرد کە ساڵی پار لەشاری 
شوش سەربە پارێزگای خوزستان لە 
خۆرئاوای ئێران، لەبەرامبەر نەدانی 
مووچەکانیان ناڕەزایەتیان دەربڕیبوو. پرسەکە 
دەگەڕێتەوە بۆ مانگی تشرینی دووەمی ساڵی 

، کاتێک کرێکارانی کارگەی شەکر لە ١٠١٨
شاری شوش ناڕەزایەتیان دەربڕی لەبەرامبەر 
نەدانی مووچەکانیان بۆ چەند مانگێک. ئەوکاتە 
پۆلیس بە هێز سەرکوتی خۆپیشاندانەکەی 
کرد، و هەندێک کرێکاریش  پشتیوانیان لە 
نوێنەری نەقابەکە )ئیسماعیل بەخشی( و 
ڕۆژنامەنووس )سپێدە قلیان(ی کرد. ئەمانەش 

 سزایان بەسەردا سەپاوە. 
دەزگاکانی ڕاگەیاندنی ناوخۆ باڵویانکردەوە کە 
دادگای شۆڕش لەتاران بڕیاری زیندانیکردنی 

کرێکار و چاالکواندا دەرکردوە،  ٧لەبەرامبەر 
ساڵ زیندانی دەبێت.  ١٨بۆ  ١کە سزاکان لە 

دادگا تۆمەتی جیاجیای خستوونەتە پاڵ وەک
) هەستان بەچاالکی دژ بە ئەمنی قەومی و 
ئەندام بوون لە گرووپی دەرەوەی یاسا و 

 هاندان بەدژی ڕژێم(.
لە  ٥ساڵی سەپاند بەسەر  ١٨دادگا سزای 

چاالکوانان) سپێدە قلیان و ئەمیر حسێن و 
محمد فەرد و عەسەل محمدی و ئەمیر 
ئەمیرقلی و ساناز الهیاری(. هەروەها سزای 

ساڵی سەپاند بەسەر نوێنەری نەقابەی  ١٢
کرێکاران) ئیسماعیل بەخشی( و کرێکاری 

ساڵ  ١کارگەی شەکری شوش محمد خنیفر بە 
 زیندانی. 

هەروەها مانگی ڕابردوو دادگا سزای زیندانی 
کرێکاری هەمان کارگە  ٧دەرکرد بەسەر 

لەگەڵ ڕاگرتنی جێبەجێکردنی سزاکە بۆماوەی 
 مانگ. ٨
 

ڕاپۆرت: کوێت خراپترینە لە نێو واڵتانی دنیا 
 سەبارەت بە کرێکارانی هاتوو لە دەرەوە!

کە  (Expat insider 2019پێوەری
بۆ کرێکاری  (  Inter Nations)رێکخراوی 

هاتوو لە هەموو دنیا دەری دەکات، کوێت 
کەوتبووە ڕیزبەندی خوارەوە لە خراپی 
بەرامبەر کرێکارانی هاتوو. هەروەها بەحرەین 

واڵتی باش بۆ  ١٠لە ڕیزبەندی حەوتەم بوو لە 
کرێکارانی هاتوو لە جیهان. قەتەر لە ڕێزبەندی 
دووەمی واڵتانی عەرەبی و هەژدەهەم لە 

ڕیزبەندی جیهانی و بەدواییدا مەراکش بە 
لە  ٣١و سەڵتەنەتی عومان  ١١ڕیزبەندی 

ەمینی جیهان و میسر  ٢٠جیهان و ئیمارات بە 
 هەم لە جیهان هاتوون. ٢٩بە 

واڵتی لەخۆ گرتبوو لە ئاستی  ١٢لیستەکە 
جیهان لە ناویاندا واڵتی عەرەبی وەک 
عەرەبستانی سعودی و جەزائیر و تونس 

 نەبوون. 
لەسەرووی هەموویانەوە واڵتی تایوان دێت لە 
باشترین واڵت بۆ کرێکارانی هاتوو، دوای ئەو 
ڤیتنام و پورتوگال و مەکسیک و ئیسپانیا 
بەدوای یەکتردا دێن. واڵتانی پیشەسازی و 
ئابووری گەورەی وەک ئەمەریکا لە ڕیزبەندی 

 دێن.  ٣٣و ئەلمانیا  ٥٠و چین  ٢٧
مانگرتنی فراوانی کرێکارانی گەیاندن 
گشتی لە پاریسی پایتەخت، هەڕەشە لە 
ئیفلیجکردنی ئامرازەکانی گواستنەوە 

 دەکات.

پاریسی  ١٣/٩/١٠١٩ڕۆژی هەینی 
پایتەختی فەرەنسا مانگرتنێکی فراوانی 
کرێکارانی کەرتی گەیاندنی گشتی

) میترۆ، لۆری، تراموای شەمەندەفەری 
ناو جادەکان...( بەخۆوە بینی، ئەوەش 
لەبەرامبەر پرۆژە یاسای چاکسازی 
خانەنشینی. کە بووە هۆی هەڕەشە بۆ 
ئیفلیج بوونی ئامرازەکانی گواستنەوە. 

هێڵی میترۆی ١٠دەبێتە هۆی وەستانی 
ناو تونێلەکان لەکارکردن بەتەواوی، 
هێڵەکانی دیکە بەشێوەیەکی کەم کار 

 دەکەن.

زۆرینەی ئامرازەکانی گواستنەوەی 
گشتی لە پاریس و ئەوانەی سەر بە 
ئەنجومەنی گواستنەوەی ناوخۆیی 
تایبەتی پایتەختی فەرەنسین لەکارکردن 
دەوەستێت. ئەمەش بەگەورەترین 
مانگرتنی فراوانی کرێکارانی ئەوکەرتە 

ساڵی ڕابردوودا وەک  ١١دادەنرێت لە 
ناڕەزایەتیەک لەبەرامبەر پرۆژە یاسای 

 چاکسازی خانەنشینی.

هەروەها مانگرتنەکە خزمەتگوزاری لۆری و 
تراموای کە بەشێوەیکی زۆر هەیە لەپاریس و 
دەوروبەری دەگرێتەوە. ئەنجومەنی پاریس 

هێل کار  ٣ڕایگەیاند کە تەنها یەک هێل لە کۆی 
 دەکات. 

 
ئەم مانگرتنە لەالیەن چەند نەقابەیەکی 
کرێکاریەوە ڕاگەیەندراوە کە بەناوبانگترینیان 
یەکێتی گشتی کارە) گەورەترین نەقابەی 
فەرەنسایە(،و یەکێتی نەقابە سەربەخۆکان، 
ئەمەش هەنگاوێکە بەرەو ئاراستەکردنی 
هۆشداریەکی توند بۆ حکومەت بۆ 
پاشگەزبوونەوەی لەو پرۆژە یاسایەی 
پەیوەستە بە مووچەی خانەنشینی. نەقابەکان 
لەهەمان کاتدا، داواکارن بە پارێزگاری کردن 
لە هەلومەرجی تایبەت بەکرێکارانی کەرتی 

 گواستنەوە کە لێی بەهرەمەندن.
ئەنجومەنی گواستنەوەی پاریس لە ڕۆژی 
دووشەممەی ڕابردووەوە ڕایگەیاندوە کە 
مانگرتنەکە فراوان دەبێت، و داوای لە 
هاواڵتیان کردووە لە رۆژی هەینیدا کەمترین 
هاتوچۆ بکەن. لە بەیانێکدا دەڵێن" هەست 
بەزەحمەتیەکانی خەڵک دەکەین لە ئەنجامی ئەم 
مانگرتنەدا"، ئاماژە بەوە دەدات کە هەندێک 
ڕێوشوێن گیراوەتە بەر بۆ یارمەتیدانی ئەو 

دەقە  ٣٠ئاستەنگیە، وەک فەراهەمکردنی 
بەخۆڕایی بۆئەوانەی سیستەمی پایسکلی 

 کارەبایی)سیتی سکوت( بەکاردێنن.

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی 
 و جەماوەرییەکان

 
 ئاراس ڕەشید  :ئامادەکردنی

دنیا لینگەو قوچە، دەبێ لەسەر پێی خۆی دابنرێتەوە، ئەمە ئامانجی 
 شۆڕشی کۆمۆنیستی چینی کرێکارە...
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ندی و توانای تاکەوە لە ئاماژە  مه هره  هۆی به به
ری  وه کاریگه کانه  وانییه زمانه ت'ه  وهێما 'دالله
کات.  ر مۆراڵ خۆی نمایش ده سه زمان له

ری زمانی  مهێنه رهه به ڵی کورد  مناڵدانی کۆمه
گ  می ڕه رهه ی به و زمانه رن. ئه زبر و ڕوشێنه

مان  ، ده  هێز نییه کی سایکۆلۆژی به یه و ڕیشه
نگ و  ده  همی که ست خۆناسینێکی وه ده  داته
عریفی  رکمان هیچ تێڕامانێکی مرۆیی و مه ئه

و  واژه سته پشت ده دروست ناکات. ئەم زمانە له
نها بۆ  ک ته ویستی نه خۆشه وه   کانیه ربڕینه ده

کی تریش  ریه وه مرۆڤ، بەڵکوو بۆ هیچ بوونه
ونه  که کانی ده واژه سته و ده گرتووه ڵنه هه

اڵتیدا  ڵێکی رۆژهه کۆمه ی واتاوە. له وه ره ده 
زمانێکی  و به قێکی تیوریه نها ده خالق ته ئه که
ک پراکتیکی. بۆ  نه وه  ته فی نووسراوه له سه

ئازار  ترین شێوه  دڕندانه ڵ به ئاژه نموونه، 
ر گوزارشت  هێنرێت، گه درێت و ناو ده ده
سێک بکات  که ر به رانبه ڕقێکی ئەستوور به له
تی"، یان  گێک ڕقم لێیه ی سه ڵێت: "هێنده ده
"، هتد. بەپێچەوانەشەوە،  رازه ڵێی به "ئه

زۆر برسی بێت یان ماندوو  ک که ڕۆژئاوایه
گێک برسیم یان  ی سه ڵێت: "هێنده بێت ده

کاری  رێیی به بە شێوەیەکی ئه ماندووم." واته 
ی ڕق  نده وه مادا ئه بنه م له ڕ ناکه هێنێت. باوه ده

شاردا بێت تا  روونیدا حه ده له  وه  و خۆخواردنه
ڕێت بۆ  ند بگه بۆ ناوێکی زۆر تایبهتمه

قوربانی  ڵێك بکات به گوزارشتکردن و ئاژه
مدا  که نموونەی یه اڵم له زمانێکی دڕنده، به

کەوە  الیه بەکارهێنانی ئەم جۆرە زمانانە له
کی  الیه مرۆڤێکی نیرۆتی، و له گوزارشت له

دییەوە، گوزارشت له کەلتوورێکی بێ 
ی  لتوورانه و که کات. ئه ویستی و ڕێز ده خۆشه

موو  ویستین ڕیزی هه ڵگری خۆشه هه
کانی جیهان  موو گیانداره کان و هه ره وه بوونه
ن  ناکه و گیاندارانه  رگیز ئه گرن و هه ده
روونی.  ربڕینی ناساغی ده ئامانجی ده به
ویستیش مۆراڵی تیوری و  ڵگرانی خۆشه هه

که. هەربۆیە لە رۆژئاوادا  مۆراڵی پراکتیکیان یه
کۆشن و  ڵ تێده زگا بۆ مافی ئاژه یان ده ده به
ها و مافی  ی یاسا رۆژئاواییەکان به نده وه ئه

وه.   کانیه نده یاسایە نێو به ته  ڵیان خستووه ئاژه
اڵتی مافی مرۆڤی جێگیر  ئەوەندە یاسای رۆژهه

پێویستە ئاماژە بەوەش بکەم کە بە  کردووە. نه
قوربانیکردنی ئاژەڵ لە دەستەواژە 
کۆمەاڵیەتیەکانی ڕۆژئاواشدا 'لێرەدا بە 
دەستنیشانکراوی مەبەستم خوارووی ئەمەریکا 
واتە ئەمەریکا وکەنەدایە *' بوونی هەیە بۆ 
نموونە ئەگەر کاری زۆر کردبێت ئەلێت 'کارم 
کردوە وەکو سەگ' لێرەدا ئەم دستەواژەیە بە 
شێوەی ئەرێی ' پۆزەتیڤ ' وەردەگیرێت، بەاڵم 

' واتە Bitchدەستەواژەی دی وەکو بێچ '
سەگ، ڕێوی و گورگی مێ، هەندێ 
سەرچاوەی کەم وەکو بەچکە بەرازی مێ ش 
وەریانگێڕاوە. بە کوردی زیاتر ئەوترێت دێلە 

سەگ، دێلە گورگ و..تد. هەندێ ناوچە ئەڵێت 
دەڵە. هەر وەکو چۆن لە زمانی ئنگلیزیدا 
هەندێجار لە شەڕدا و توڕەییدا بەرانبەر بە 
ژنێک بەکار ئەهێنرێت وپێ دوترێت 'بێچ' لە 
زمانی کوردیشدا زۆرجار لە قسەی ئاسایی و 
دۆخی ئاسایشدا پیاو بەرامبەر بە ژن بەکار 
ئەهێنێت، یان ژن بە ژنەکەی هاورێی، تەنانەت 
زۆرجار گوێمان لێ دەبێت دایک کچەکەی 
خۆی بە دێلە یان دەڵە سەگ، گورگ بانگ 
ئەکات. لە ڕۆژئاوادا ئەم دەستەواژەیە بۆ 
جنێودان بە پیاویش بەکاردەهێنرێت و بە 
یەکێک لە ڕەقترین دەستەواژەکان 

 Sonدەژمێردرێت، یان کە بە پیاوێک ئەڵێن' 
of Bitch  کوڕی دێڵەسەگ، ئەم دوو '

دەستەواژەیە نەرێی 'نەگەتیڤ' ین و خێرا 
دەستە و یەخەد بە شەڕ دێت لە تەک 

جنێودەر. دەستەواژەی یەکەمیان کە 'بێچ' ە و 
بە ژن دەگوترێت بە دەگمەن بەرانبەر بە ژن 
بەکاردەهێنرێت. بەاڵم دژی پیاوان زۆرتر 
بەکار ئەهێنرێت و تەنها لە ساتی گرژیدا 
بەکاردەهێنرێت، بۆ هەر پیاوێکیش ئەم جنێوە 
هێندە سەختە هێندەی'کوڕی قەحبەی' 
کولتووری کوردی کە بێگانە ئەو جنێوەی پێ 
ئەدات، گوێگر بە قورس وەریدەگرێت، دیارە 

باسی گوێگرێک ئەکەم کە کولتووری جنێودانی 
پێ شەرمە. بە گشتی ئەم دەستەواژانە لە ناو 
ڕۆژئاوادا زۆر کەم بەکار دەهێنرێت وە لە 
خوارووی ئەمەریکا سزای یاسایی لەسەرە 
گەر کەسێک جنێوەکە بگەیەنێت بە پۆلیس یان 
رێکخراوەکانی مافی ژن. جگە لەوەی لە 
کایەکانی مافی مرۆڤ، مافی ژنان، یاسا و 
دەزگا زمانیەوانیەکان هەوڵی بنبڕکردنی 
ئەدەن. لێرەدا پێویستە کاتێک لە هەبوونی 
کولتورێک لە ناو دوو میللەتێ جیاوازدا 
دەدوێین ژمارەی دانیشتوان و جیاوازی 
ئەتنییکە جیاوازەکانیش لەبەرچاو بگرین. 

بەراوردێکی نا هاوسەنگە بۆ نموونە بڵێین 
لەبەرئەوەی ئەم جۆرە جنێو و دەستەواژە 
زمانەوانیانە لە واڵتێکی سی ملیونی و 
کۆمەڵێک کە سێ سەد و پەنجا نەتەوەی 
جیاواز و ئاینی جیاوازی لە خۆگرتووە 
بەراورد بکەین بە چوار ملیون خەڵکی ئازادی 
کوردی سۆرانی قسەکەر کە ئێمە توانیومانە 
تێبینی مامەڵە زمانەوانی و ئاکاریان بکەین. 

ژێر   له ره  وه بێتاوانترین بوونه منداڵ که 
برێته  کاندا ده واژه سته قورسیی تاوانی ده

ی سروشتی خۆی دەکرێت بە ئاژەڵ و  وه ره ده 
های تر لە  ری کەم نرخ و به وه و گیانه گورگ 

کی  ریه ژێر کاریگه ی له ڵگەیانه و کۆمه مرۆڤ. ئه
ئەنجامی  ی سێکسوالیتێ دان و منداڵ له وره گه

کی سێکسیەوە هاتۆتە دنیاوە، بە بێ  یه پرۆسه
نرخ و بەهاش دەیبینن. و بەر لە دایک بوونی 

منداڵ هیچ پالن و هۆشیاریەک لە چۆنیەتی 
مامەڵەکردن و گەشەسەندنی سایکۆلۆژی 
مناڵەکە نابێت بە غەمی دایک و باوک. بەڵکو 
هێندە بە بێزارییەوە مامەڵە لە تەک منداڵدا 
ئەکرێت بە ئاشکرا دەرئەکەوێت ئەو 
بوونەوەرە تەنها دەرئەنجامی پرۆسەیەکی 
سێکسییە و بە ناهۆشیاری ڕێگەگرتن لە مناڵ 
بوون هاتوەتە ژیانەوە، نەک ژیاندۆستی و 

بیرکردنەوە لە دروستکردنی خێزان و 
گەشەسەندنی کۆمەڵگە. گەرچی دەبێت ئەوەش 
لەبەرچاو بگرین زۆربەی هاوسەرگیری و 
دروستکردنی خێزانیش لە نێو کۆمەڵگەی 
کوردیدا سەرچاوەکەی ڕازیکردنی دەورووبەر 
و چەپاندنی سێکسیە. ئەو بوونەوەرەی ناوی 
منداڵە کە دەگات بە سەردەمی الویش، دیسان 
خاوەنی شوناسنامەی خۆی نییە و شتێک نییە 
بە دنیای الوێتێیەوە ببیبەستێتەوە، وەکو 
السییکردنەوەی یاریەکانی مناڵی و ماڵە 
باجێنەکان، دیسان دەکەوێتە الساییکردنەوەی 
گەورەکان لە فۆرمێکی دیکەدا. بەاڵم لەم 
قۆناغەدا کولتووری زمانەوانێکە دەمێکە لە 
نەست و سایکۆلۆژیایی هەردوو ڕەگەزدا 
جێگیر بووە، بە جیاوازیەکی کەمتری توخمێک 
بەرانبەر بە توخمێکی دیکە. ئەو جیاوازییەی 

چونکه  وه،  هێڵێته هاییەدا ده ر لەو بێ به مێینە هه
ئامرازێکی سێکسه،  وه  وانه گۆشەنیگای ئه له  
بەاڵم نێر لە الویدا بەهای بۆ دەگێڕدرێتەوە  

جیاوازییه  وێوه  . له ئامانجی سێکسه چونکه
زمانێکی ساتۆر ئاسا و  بن به کان ده ریه نده جه 

کرێت.  خالق و واتایان پێ لەت ده ی ئه سته جه
ندی  نگێک کە پابه ده ئەم جیاوازییانە دەبن به

خالقی و شوناسی  واتای ئه له  شتن نییه  تێگه
لە ڕۆژئاوادا   تیدا. لەالیەکی ترەوە اڵیه کۆمه

تایبەتمەندەکان فۆرمێکی  له  سه پرسینی مه
ی  له سه ت مه تایبه به  ره رمهێنه بێزراو و شه

ن و مووچە و تایبەتمەندیە زۆر  مه ته
کەسیەکانی تر، وەکو مەسەلەی پەیوەندی و 
خۆشەویستی، ئەمانە لە پرسی زۆر کەسین و 
دەستێوەردان و لووت ژەندن لەم جۆرە 
تایبتمەندیە پێویستە شەرم هێنەر بێت بۆ 
پرسیارکەر بەر لە پرسیار لێکراو، پرسەکانی 

سێتی مرۆڤە، نەک فاکتەرە  وان لەسەر که ئه
کەسیەکانی. کەسیەتیش کۆمەڵێکی فاکتەری 

ی و چیەتی  که ک تەنها ڕێژەی مووچه زۆرە، نه
ئاستی  ی. پرس لەوەدایە کە ئایا  که کاره

نی  مه ک ته نه نده،  تی کەسەك چه مرۆڤایه
ندە، پرسی تەمەن تەنها کاتێک دێتە ئاراوە  چه

کە ژنێک و پیاوێک چەند جارێک یەکیان بینبێت 
و بڕیاری پەیوەندی ڕۆمانس و بەیەکەوە 
بوون بدەن، دیارە زۆربەی کات لەم دۆخەشدا 
هەر نابێت بە پرس، بەاڵم لە ناو کورددا ئەم 
جۆرە پرس و دەستێوەردانە لە 
تایبەتمەندیەکانی مرۆڤ بە شیوەیەکی ئەوەندە 
دوور لە ئاکاری مرۆیی بوونی هەیە کە 
زۆرترین دووفاقی پێکەوە ژیان و کێشەی 
کۆمەاڵیەتی بۆ دروست کردووین. ئەمە تەنها 

لە ناو کوردستاندا بەرجەستە نەکراوە، بەڵکو 
بە دەگمەن ئەو کورددانەش لە ڕۆژئاوا ئەژین 
توانیویانە لە الیەنە جوانەکان کەڵک وەربگرن 
و کولتوورە بێزراو و دەستەواژە نابەجێ 
 سواوەکان فڕی بدەنە دەرەوەی ژیانی خۆیان.

 

جەندەروزمان:ئافرەتو
 ئاژەڵ

 

 نووسینی: کازیوە ساڵح
 بەشی سێیەم

ڵیان  ها و مافی ئاژه ی یاسا ڕۆژئاواییەکان به نده وه ئه
وه. ئەوەندە یاسای   کانیه نده یاسایە نێو به ته  خستووه
 ....کردووە اڵتی مافی مرۆڤی جێگیر نه ڕۆژهه

برێتهکاندادهواژهستهژێرقورسییتاوانیدهلهرهوهبێتاوانترینبوونهمنداڵکه
ریکەمنرخووهوگیانهیسروشتیخۆی،دەکرێتبەئاژەڵوگورگوهرهده

هایترلەمرۆڤ...به   
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تـا   ره تـوانـێ سـه كـان ده نگـ  تـۆـرۆرهسـتـه جه
كان  مۆژوو   مه رده خوهناوهترهن سه  كێك له هه

ها ئـۆـنـسـان  رئێستاش ملۆونه رخ بێت. هه هاوچه
تـمـ   حه  م ئاسۆهه اڵم ئه . به سوار بووه  ناسه هه

نــ   دوو الهــه  نــهــا بــه تــه  كــه پــانــه . گــوڕه نــۆــۆــه
. هـێـزهـكـ   وه سك نـابـۆـتـه رته به  كه كۆشه كۆشمه
  كـه  ئـاراداهـه  م، دێـوێـكـ  نـووسـتـوو، لـه سێۆه
  م دێـوه ر ئـه گـه بگورێت. ئه  كه وزاعه توان  ئه ده
تــوانــ   ده  مــه رده م ســه ســتــۆــت، ئــه و هــه خــه لــه
ك  ئۆجابی  ستپۆكردن  گۆڕانكارهۆه تا  ده ره سه
  جۆهاندا كـه  بێت له  و ئامانجانه دههۆنان  ئه و وه

   ده كــانــ  كــوتــاهــ  ســه هــه ده  تــ  لــه مــروڤــاهــه
رو  مدا لـێ  بێئومـۆـد بـبـوو. بـۆش و بـلـه بۆسته
مرهكاو ناتۆ و ئۆسالم  سۆـاسـ ،  نەی ، ئه خامه
تـێـكـ   رهـۆـه شـه راسـتـ  بـه بـه  نـازانـن كـه  وه ئه

شارستان ، جۆهانـۆـكـ  شـارسـتـانـ ، وجـود  
رهـت و  و راپـه خـه دا لـه م نێوه له  نگه ره  كه  هه هه
رگـر   كـانـدا بـه نگ  تۆـرۆرهسـتـه ر جه رامبه به له
و  موو تارهكۆـۆـه م هه ربار  ئه خۆ  بكات. سه له
ڵـكـدا    خـه ر ئـێـمـه رامـبـه بـه لـه  ك كه ترسۆۆه مه

تـوانـ   م ده كـه   بۆست و هـه ده ، سه داهان ناوه
م  بـۆـت. ئـه ت  كاپۆتالۆست  نـه رهۆه ربه   به ده سه

 نووسسازن. ، ڕوژانێك  چاره ڕوژانه
و   عـنـه مۆدهاكان ڕوخسار  ئاهدۆلـوژی و مـه

ن. بـۆچـوونـ     جۆهان نۆشـان نـاده قۆنه راسته
ڵێن، بۆچوون  زاڵ، بۆچوون  چـۆـنـ   خوهان ده

ڵـكـۆـان دێـت.  كـه  به  اڵتدار. بۆچوونێك كه سه ده

ـــزم، راســـۆـــزم،  ـــۆـــروره ـــزم، ت ـــتـــاره ـــۆ ـــل ـــۆ م
نــاتــۆــزمــ  دهــنــی و  رســتــ ، فــه پــه وه تــه نــه

كانـدان،  واڵه   هه وه ڕهز  پێشه رست ، له سودپه
ڵـكـ     خـه هن  زوربه قواڵه  زه  له  مانه اڵم ئه به
.  مۆان نـۆـۆـه حكه ك  مه هه دا جێگه م  ئێمه رده سه
دات    جۆهان، نۆـشـانـ  ده هركردنۆك  ساده سه
  ڵـكـ  جـۆـهـان لـه ر  فـراوانـ  خـه مـاوه جـه  كه
پترن، ئۆنساندوستـتـرن،  ت و مۆدهاكان چه وڵه ده

كسانۆـخـوازتـرن، ئـازادتـرن،  ئاشتۆخوازترن، هه
م  ر  ئـه ردوو بـه هـه ڵك  لـه ئازادهخوازترن. خه

كـۆـان  زووهـه دا، هـۆـچ ئـاره نگۆـنـه نه  كۆشه كۆشمه
ر  ســه رانــ  بــورژواز  بــه ســه  كــه  نــۆــۆــه  وه لــه

وا   رمـانـره   فـه سـتـه ن. ده خوهاندا سوار بكـه
و   كـه رئـه ج  بۆ  ده ستبه مرهكا ده ملهوڕ  ئه

  زنـتـرهـن تـاوانـه مـه  كـێـك لـه ربـار  هـه سـه  كه
ربار  نماهشـ  زهـنـدو و  كان، سه تۆرورهستۆۆه

زاران  وتن  دڵ  هـه لێدان كه   له حزه له به  حزه له
  ك كـه م و ڕق وبێزارهۆه ربار  ماته ئۆنسان، سه

ك  نـدهـۆـه وه رژه بـه  وهـژدانـ  بـه  سۆك كه ركه هه
م  ر ئـه گـرێـت، هـێـشـتـاش هـه فروشتبـێ داده نه

موو  هه    كه ڵكه م خه ر ئه ، هه ربه ڵگە  غه كومه
    كـه وانـه ر ئـه ، هـه ڕۆژێك مێشك  شۆردراوه

ــه ــه ل ــه ب ــۆ ــۆ ــان ــواره  وه ه ــێ ــا ئ ــه  ت ــزم و   ب ڕاســۆ
ــه ــه دژاه ــان ــگ ــێ ــ  ب ــردن ــك ــۆ ــن،  رس" ده "ده  ت درێ

ت و  دالـه خوازهار  خۆ بواردن، ئۆـنـسـاف، عـه
اڵتـ   ڵك  خۆرهـه بن. خه قالن  ده   ئه وه كاردانه
ــه  راســت كــه نــاوه ــۆــا  چــه چ ل ــۆــو  پــه دن ــ  ن ڵ
كـان و  مـۆـۆـه كان و خـاتـه نەهه ر  خامه سه لله كه
وردو   كـان و شـۆـخـه ره د عـومـه مـه ال مـحـه مه

    ئـۆـسـالمـۆـداو، چ لـه وه كان  بزووتـنـه درشته
كان  س  ئۆن ئۆن و بـ  بـ   ستۆدهۆ دهلوكسه

سـبـ  مـوسـڵـمـان و  عـه تـ  مـوتـه سۆدا ئـومـمـه
تـ  ئـۆـسـالمـ " وێـنـا  ندامـانـ  "شـارسـتـانـۆـه ئه
مـبـار  مرهكا ماتـه ڵك  ئه شان  خه كرێن، شانبه ده
ركـكـردنـ   بـڕن. ده رده تـ  ده زاهـه بن و نـاره ده
ــكــ  خــۆرهــه   خــه زوربــه    كــه وه ئــه اڵتــ   ڵ

ئــۆــســالمــ  ســۆــاســ  بــێــزارن،   راســت لــه نــاوه
شێـكـ  زور فـراوانـ   به    كه وه رككردن  ئه ده
سـتـ   ده مرهكا لـه ربی و ئه وروپا  غه ڵك  ئه خه

نـگ  تـه تـ  ئـۆـسـرائـۆـل وه وڵـه كـانـ  ده ملهورهۆه
حـرومـ   ڵـكـ  مـه پـاڵ خـه هاتوون و خۆهان لـه

    كـه وه رككـردنـ  ئـه ، ده وه بۆننه ستۆندا ده له فه
خــوازهــار  البــردنــ    ڵــكــه م خــه   ئــه زوربــه

تـوانـن  ر عـێـراقـن و ده مارو  ئابوور  سـه گه

رگ  جـه  جێگـا  داهـك و بـاوكـه  نه خوهان بخه
كـانـۆـان  رمان  مناڵـه بێده  كان  عێراق كه سوتاوه
   وه رككـردنـ  ئـه بات، ده رگ ده ش  مه بۆ باوه

ف  ره شـه ڵك  بـه   خه فراوانه  ره ماوه م جه ئه  كه
ڕ  بـۆش و بـن  م شـه وهژدان  جۆهان لـه و به
   دهمـی و دوژمـنـه قه  م دوو دۆسته دا، ئه الدنه
ڵ هۆچۆاندا نۆن، هـۆشـێـكـ  زۆر   گه مرۆ، له ئه

ژێـر  لـه  شـارسـتـانـۆـۆـه  تـه رهۆه شه م به ناوێت. ئه
و مـێـشـك داشـورهـن و  نـده   پـروپـاگـه الوه كه

نـگ كـراون،  رق بـێـده رب و شـه غه  توقاندندا له
م  ئـه  ببۆنرێـت كـه  وه ڕۆشن  ئه كرێ به اڵم ده به
  مــه . ئــه كــردووه   قــبــووڵ نــه بــازهــۆــانــه كــه ڵــه تــه

پـۆـنـاو   هدان. له مه  توانێ بێته . ده زنه هێزێك  مه
 هدان. مه  بێ بێته تدا ده رهۆه شه   به ئاهنده
  . هــێــنــانــه داهــه لــێــره  كــه مــوو دژوار  كــاره هــه
ــه مــه ــ  ئ ــدان ــزه ه ــه مــه  م هــۆ ــه زن ــگــ   جــه  . ل ن

دهـار    كـه ره كـانـ  شـه بهـه كاندا جه تۆرورهسته
،  وه تـــه كـــان لـــۆـــك جـــۆـــاكـــراوه ، رهـــزه كـــراوه
  مــه كــراون، ئــه كــان ئــامــاده و هــۆــزه رچــاوه ســه
ری و سـۆـاسـی و  سكه ك  عه هه وه روبوونه روبه

ــه ــومــاســ  فــراوان ــل ــه ، ســه دب ــار  ه مــوو  رب
  فـۆـكـری و  الم چـوارچـۆـوه كان، به ناروشنۆۆه

ردوو  رانــ  هــه بـو سـه  نـگـه م جــه سـۆـاســ  ئــه
  دا، له   ئۆمه بهه جه  الم له . به روشنه  ئوردوگاكه

ــه جــه ــه ــه ب ــه   ئ ــه شــه و ب ــۆ ــه ره ــه ت ــ   ده  دا ك ب
ــه ــه ل ــه ب ــب ــه رام ــه ر ئ ــاك ــن ــو ســام ــاره ــن دا  م ســۆ
 . موو شتۆك ناروشنه ، هه وه ستۆته بوه

ت  مــه رهــز  مــقــاوه  كــه  دا نــۆــۆــه وه گــومــان لــه

ر  كــانـدا هــه نــگـ  تـۆــرورهســتـه ر جــه رامـبــه بــه لـه
و  والتان  جوراوجوردا پێكهاتـووه  له  ئۆستاوه له
و  ر بـــه الم هـــه ڵســـوڕان. بـــه هـــه  وتـــوتـــه كـــه
مـرهـكـا  كـان و ئـه ئۆسـالمـۆـسـتـه    كه هه ندازه ئه

تۆوری و ستراتـۆـجـۆـكـ  روشـن،   پۆوهستۆان به
م  ، ئـه هـه ش و كـارا هـه ك  هاوبه هه وه لۆكدانه  به

كـ   ئـاالهـه  ش پۆوهسـتـ  بـه لكۆۆه خه  وه بزووتنه
بــادئـۆــكــ   مــه  ڵــه فـۆــكـری و سـۆــاســی و كـومــه

  سـۆـاسـۆـۆـه  وه . بـزووتـنـه هه ستراتۆجۆ  كارا هه
  پـدا، لـه نـۆـو بـالـ  چـه ت له تاهبه كان، به جۆاوازه
  تــه مــه م مــقــاوه ئــه  ن كــه ده ول ده دا هــه ئــاهــنــده
  وه سـتـه ده   بـه كـه تۆۆه راهه ن و رابه بكه  ئاراسته

تـێـك  چ خـه  كـه  داهـه لـۆـره  كـه بگرن. پـرسـۆـاره
 . دا زاڵه پ"ه م "چه ر خود  ئه سه به
كـانـ   پـال داڵـه لـه  ش  پۆشوودا وتمان كـه به  له
كـانـ   مـۆـلـۆـتـارهسـتـه  ردا، واتـه مسه ردوو جه هه
كــانــ  ئــۆــســالم، دوو  مــرهــكــاو فــاشــۆــســتــه ئــه

ـــه ـــدان ـــك ـــۆ ـــه وه ل ـــت ـــوخ ـــرو پ ـــوزت ـــال ـــرو    ئ ت
ردووال   هـه  تر"هش بو دهـفـال لـه مانه ره "موحته

هـاوشـانـ    . لـه ئـاراداهـه لـه  كـۆـشـه م كۆـشـمـه ئه
  ن كـه سـانـۆـك هـه مـرهـكـادا كـه مۆلۆتارهزم  ئـه

دژ   نــگــ  شــارســتــانــۆــتــ  لــه   جــه فــورمــولــه
هـــاوشـــانـــ    ن. لـــه ده تـــۆـــرۆرهـــزم جـــار ئـــه

  ئـۆـسـالمـۆـشـدا،  وه كان  بـزووتـنـه ئۆنسانكوژه
  تـۆـرۆرهـزمـ  ئـۆـسـالمـ  بـه  ن كه سانۆك هه كه

دهـنـی و جـۆـهـان  -ئۆمپرهالۆزم"  مۆللـ -"دژي
ن.  كـه فتـادا پـاسـاو ده   حه هه م  باو  ده سۆۆه

   وه بـزووتـنـه لـه  وانـه م لـۆـكـدانـه كۆك لـه هۆچ هه
لكـۆـدا نـفـوزهـكـ  جـد  نـابـۆـت.  ت  خه مه مقاوه

رب  غـه  ر لـه نته كان  راست  سه حۆزب و گروپه
 -قـلـۆـدهـ  خـوهـنـدكـارهـی پ  ته   چه و پاشماوه

رب و  غـه  كـانـ  پـۆـشـوو لـه هـه روشنفكره  ده
  م فورمـولـه ك  ئه ره ر  سه مشته  بنه رقدا ده شه

ن.  ردوو الهـه نـگـ  هـه   ئۆعالم  جـه تره ژهرانه
توانـ   ئاست  تۆوری و سۆاسۆدا ده له    كه وه ئه

و  جۆـهـان  لك  پۆشره   خه   ئاهنده وه بزووتنه
ــه بــه ــدا ب ــه الره ــ   را  مــن هــه رێــت، ب ــوهســت ل

بـو   سـ  لـۆـبـرالـۆـۆـه بـه وڵ  عـه پاسفۆستی و هه
نــهــا  )تــه  هــه هــه    كــه زعــه م وه پــاراســتــنــ  ئــه

ر  مــرهــكــا بــۆ ســه هــۆــرشــ  ئــه  رگــرتــن بــه بــه
  كـه رجـه لـومـه   هه وه هان گۆرانه فغانستان( وه ئه

 ر(.   سپتامبه١١بو دۆخ  پۆشوو )پۆش 
ــه١١روداو   ــب ــتەم ــب ــرده   ســێ ــه وه ر ك ــ   ه ك
  سـانـۆـكـ  دابـراو لـه   كـه   بێ پێشـنـه شێتانه

   وه رچـۆن كـرده بوو. هـه لگە نه روون  كومه ده
روو   م زووانـه بـه  مرهـكـاش كـه ره  ئه سكه عه
ر    سێبتەمبـه١١  رله بوو. جۆهان به دات وا نه ئه
وتـۆـكـ   ره  لـكـو لـه بـوو، بـه نگـۆـدا نـه هاوسه  له

ــاشــه ــ  پ ــكــاره ــاشــگــه گــوران ــه وپ ــوو.  وه ران دا ب
تـی و  الهـه لۆك گرفت  ئابووری  و كـومـه كومه

  وه م رووداوانـه م ئـه پشت  ئـه سۆاس  گرنگ له
م  جــۆــهــانــۆــان بــه  ن كــه م گــرفــتــانــه . ئــه هــه هــه

الم  بـێ وه ده  م گرفتـانـه . ئه دا بردووه هه ئاراسته
  كــه هــه ر گــۆشــه   ســپــتــامــبــه١١.  وه ربــگــرنــه وه
.  رجـه لـومـه م هـه الم  ئۆسالم  سۆاس  بـه وه له
ركـار   سـه  رچۆن هۆنانه هه

 ر مبە پتەێى س٠٠دنیا دواى 
   “تمى نييه ت حه رييه ربه كوێدايه، به "جيهانى شارستانى" له

 
 نووسینی: مەنسوری حیکمەت

  

تێبینی: ئەم بابەتە بەشی دووەمی وتارێکی درێژترە لە ژێر ناوی جەنگی تیرۆریستەکاندا، 
 سێبتەمبەردا نووسراوە...  ١١کە بە دوای ڕووداوی 

ڵێن،  ن. بۆچوونى خويان ده ى جيهان نيشان ناده قينه وى راسته عنه ميدياكان ڕوخسارى ئايدۆلوژی و مه
ڵكيان دێت. ميليتاريزم، تيروريزم،  كه  به  اڵتدار. بۆچوونێك كه سه بۆچوونى زاڵ، بۆچوونى چينى ده

  له  مانه اڵم ئه كاندان، به واڵه ى هه وه ڕيزى پێشه رستى، له ناتيزمى دينی و سودپه رستى، فه په وه ته راسيزم، نه
ى  يركردنيكى ساده . سه ميان نييه حكه كى مه يه دا جێگه مى ئێمه رده ڵكى سه ى خه ينى زوربه قواڵيى زه

پترن،  ت و ميدياكان چه وڵه ده  ڵكى جيهان له رى فراوانى خه ماوه جه  دات كه جيهان، نيشانى ده
م  رى ئه ردوو به هه ڵكى له كسانيخوازترن، ئازادترن، ئازاديخوازترن. خه ئينساندوستترن، ئاشتيخوازترن، يه

 ن.  ر خۆياندا سوار بكه سه رانى بورژوازى به سه  كه  نييه  وه كيان له زوويه دا، هيچ ئاره نگينه نه  كێشه كێشمه
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ــبــان، وهــرانــكــردنــ   ــۆ تــال
لـكـ  عـۆـراق،  غـداد، بـرسـۆـكـردنـ  خـه به

ســتــۆــن، بــومــبــارانــ   لــه لــكــ  فــه تــاســانــدنــ  خــه
دژ   ن لـه نگ  درهژخاهـه لگرادو ئێستاهش "جه به

رانـ   المـ  سـه وه  لـه  كـه هـه تـۆـرورهـزم" گـوشـه
م  وروپــا بــه مــرهــكــاو ئــه ئــه  لــه  رمــاهــه ســه

ر  رامـبـه به لك  له   خه وه . بزووتنه كۆشانه كۆشمه
كـ   هـه وه هادا ناتوان  بزووتـنـه رجۆك  وه لومه هه

ر  ر بـۆ ئـارامـی و "هـۆـرش بـوسـه كـه شـه بانگـه
ــارامــی و  هــه غــه ده فــغــانســتــان قــه ئــه ــێــت. ئ " ب

ل   مه نها عه ته دوخ  ئۆستا نه  پارهزگاریكردن له
،  هـه عادهالنـه  لكو نه ، به هالپالوهۆه نها خه ته ، نه نۆۆه
ــه ــه ن ــخــوازان ــازاده ــه ئ ــه  و ن ــن ــزووت ــارا. ب    وه ك

نــگــ   ر جــه رامــبــه بــه لــكــ  لــه تــ  خــه مــه مــقــاوه
  المـه ور  وه ده توانێ له نها ده كاندا ته تۆرورهسته
  سۆـاسـی و ئـابـوورهـۆـه  گرفته  كان به ئۆسباتۆۆه

ور   ده و لـه مـ  ئـۆـمـه رده كـانـ  سـه كۆـۆـه ره سه
ك بــۆ  لــوهســتــۆــكــ  چــوســت و چــاالك نــه هــه

لـكـو بـۆ  دۆخـ  ئـۆـسـتـا، بـه  پارهزگارهكردن لـه
  گـورهــنـ  دوخــ  ئــۆــسـتــا، رهـكــبــخـرێــت. ئـۆــمــه

م  بـه    كـه و گـرفـتـانـه مـوو ئـه هه  ت به باره سه
   لــه ســه ، مــه وه بــوونــه ســتــه رجــه بــه  رووداوانــه

ــه   فــه لــه ســه بــاكــورو بــاشــوور، مــه ســتــۆــن،  ل
  ئۆسالم  سۆـاسـ ،  له سه   عۆراق، مه له سه مه
   لـه سـه فـغـانسـتـان و ئـۆـران، مـه   ئـه له سه مه

  مـرهـكـاو نـاتـو لـه مۆـلـۆـتـارهـزم و زلـهـۆـز  ئـه
  راسـۆـزم،  لـه سـه سۆستم  نوه  جۆـهـانـدا، مـه

كـار   رنـامـه وروپـاو تـاد بـه ال  ئه   قه له سه مه
.  خۆ  خومـان بـووه ربه الم  سه خوو وه ربه سه
المـ   كـارو وه رنـامـه بـه  بێ بـبـێـتـه ده  مه ر ئه هه

ر  رامـبـه بـه لـكـ  لـه تـ  خـه مه   مقاوه وه بزووتنه
  هـه جۆاواز  ئـۆـمـه  مه كاندا. ئه نگ  تۆرورهسته جه
و  ل ئـــارامـــۆـــخـــواز  تـــالـــۆـــبـــان و ئـــه گـــه لـــه

كـۆـش و  لـێـن و كـێـشـمـه كـه    كـه پاسۆفۆستانه
ر    سـپـتـامـبـه١١كان  دنـۆـا  پـۆـش  نائارامۆۆه

  ر ئـۆـمـه گـه . ئـه گرنگ نۆۆه  وه الهانه نابۆنن، هان به
كمان بـو  هه رنامه به  م رووداوانه موو ئه هه  رله به

   ، بــــنــــاغــــه گــــورهــــنــــ  جــــۆــــهــــان بــــووه
رجـ   لـومـه هـه  ئـ  لـه بـده ك  مـه لوهستگۆرهۆه هه

مــان  ی هــه وه پــۆــشــه بــێ بــردنــه  ئــۆــســتــاشــدا ده
  دا. ئۆـمـه هه تازه  رجه لومه م هه كار بۆت له رنامه به
ستـ  بـانـد   ژهر ده فغانستان له ئه  نۆازنۆن كه به

نۆاز نۆـن  به  ، ئۆمه وه ئۆنسانكوژ  تالۆباندا بهۆلۆنه
  ســت بــه مــرهــكــا  ده التــ  ئــه ســه   ده ســاهــه لــه

نـۆـاز نـۆـن ئـۆـسـالمـ   بـه  كدا بژهن، ئۆمه مووشه
الت   كان  خورهه ئۆسالمۆۆه  ته سۆاسی و حكومه

  نۆاز نۆن بـه به  هن، ئۆمه مول بكه حه راست ته ناوه
ركـوتـ   سـتـۆـن و سـه لـه لـكـ  فـه بێ واڵتـ  خـه

تۆرورهزممـان   هان راز  ببۆن. ئۆمه موو روژه هه
وهسـت، چ ئـۆـسـالمـی و ئـۆـنـتـحـار  و چ  ئه نه
م  ئـه  بۆت، ئـۆـمـه  وه پوشه تافۆه ن سوپاو كه الهه له
  هن، ئۆمـه   جۆهاندا قبووڵ ناكه نۆوه  له  ژارهۆه هه
وروپامان ناوهت،    ئه وره   چوار ده ربازگه سه
  هن. نـه رست  ناده ومپه راسۆزم و قه  مل به  ئۆمه

   و جـۆـهـاده ئـه  رو نه   سپتامبه١١تاوانكاره  
دات،  هـۆـنـدوكـش رووئـه  له  م زووانه به  ناتۆ كه
كـ  چـوسـت وچـاالك بـو  هـه وه بزووتنه  نابێ له

گــورهــنــ  جــۆــهــان، رهــزهــكــ  خــۆــرخــوازو 
رك دروسـت  و بـێ ئـه خـنـه ئارامۆخواز  بێ ره

 بكات.
  "و ئـاشـتـۆـخـوازانـه   "ئۆنساندوستانه وه بزووتنه

الم  . بـه وه مـرۆ نـاداتـه رجـ  ئـه لـومـه الم  هه وه

لكـ   نۆو خه ت له تاهبه به  هه وه م بزووتنه نفوز  ئه
هــۆ  دژ   ربــۆــدا، بــه لــگە  غــه   كــومــه ســاده
هـا  روه نگـی و ئـۆـنـسـانـدوسـتـی و هـه بروزه زه

، زور  وه لــكــه خــۆ  خــه كــارهــ  خــۆبــه زه مــحــافــه
تـ   خـالـه ده  م جـوره لوهسـتـۆـكـ  بـه . هه فراوانه

الم  كـات، بـه حكوم ده فغانستان مه ئه  مرهكا له ئه
  ر حـوكـمـرانـۆـ  تـالـۆـبـانـدا خـو  بـه رامبـه به له
دژ ...  لــك هــانــدان لــه رپــرس نــازانــۆــت. خــه بــه

الم  كات، بـه حكوم ده كان و راسۆزم مه موسلمانه
ر ئۆسرائۆل  سه ك نابۆن  بو گوشاردانان له هۆهه
م  سـتـۆـن. ئـه لـه لك  فـه قازانج  خه مرهكا به و ئه
سـتـرا  وتن بو جاك ئـه ركه هۆوا  سه  لوهسته هه
رگـۆـر(  وه-هدا )بو ئـۆـران كه ره فه سه  خواز  له ئه

ر   مســه جــه  م كــاره لــكــو ئــه   بــه وه بــۆئــه
و بكات، جا با  تۆرورهزم  ئۆسالم  ئارام و جله

لـكـ   ر خـه سـه بـه  م گورگانـه حوكمران  ئه  مه ئه
  لـوهسـتـه م هـه قـامـگـۆـر بـكـات، ئـه سـه  وه ئۆرانه
لــكــ   كــانــ  خــه نــۆــۆــه ده مــه  مــافــه  رگــر  لــه بــه

الم  كــات، بــه ربــ  ده مــوســلــمــانــ  والتــانــ  غــه
  گـرتـن لـه خنه هۆشتن  بارگرژهدا، ره پۆناو  نه له

  والتـه  كان  ژنان له حۆجاب  ئۆسالمی و بۆمافۆۆه
ت  كـان ره ئـۆـسـالمـۆـۆـه  كان و ژهـنـگـه ئۆسالمۆۆه

  لـوهسـتـه م هـه گـرهـت. ئـه ر  پـۆـده و به وه كاته ده
هدان چولـكـردن و وازلـۆـهـۆـنـانـ   موان بو مه هه
پـۆـشـتـر    كـه هـه وشـۆـوه ربـه هـه  كـه رجـه لومه هه
م  ر ئـــه گـــه كـــات. ئـــه واز ده بـــوو، بـــانـــگـــه هـــه

لـكـ     خـه وه هن و كرده ر زه سه به  هه وه بزووتنه
تـ  شـارسـتـانـ   رهـۆـه شـه نارازهدا زال ببۆـت بـه

كـان  رقـۆـۆـه ربی و شـه غه  هدان بو تۆرورهسته مه
بێت،  ك هه هه وێ ئاهنده ر بمانه گه كات. ئه چوڵ ده

كـارێـكـ   رنـامـه هـدابـوونـ  بـه پـه  بـه  نـده وا به ئه
رهـز   لـه  وه وه و پـێـشـره چاالك، ئازادهـخـوازانـه

كانـ   كار  كومونۆسته  مه لكۆدا. ئه   خه وه پۆشه
 . هه كار  ئۆمه  مه . ئه ماركسه

  تـه رخـه ر سـه سـه  چـمـه ش  داهـاتـوودا ده به  له
ر  رامبـه به كارێك  چاالك له رنامه  كان  به گشتۆۆه
  اڵم پــۆــوهســتــه كــانــدا. بــه نــگــ  تــۆــرورهســتــه جــه
ك  هه له سه ورهترهن مه ك بو فه هه كورت  ئاماژه به
هـۆـرشـ    ، واتـه ئـاراداهـه له  م روژانه ئه  م كه بكه
 ٩٩فغانسـتـان.  ر ئه مرهكا بۆسه   ئه م زووانه ئه
توانن  زانن و ده ده  وه لك  جۆهان ئه د  خه سه له
بوچ  هۆرشـ    كه  وه نه روونبكه  وه روشن  ئه به
فـغـانسـتـان و  ر ئـه مرهـكـا بـوسـه ره  ئه سكه عه
  ســتــگــۆــركــردنــ  بــن الدنــۆــش، كــه ت ده نــانــه تــه

ـــجـــ  راگـــه ـــامـــان ـــه ئ ـــه ه ـــراو  ئ   وه م كـــرده ن
زور   وه لــۆــۆــه مــه روو  عــه و لــه هــه ربــازهــانــه ســه

نــهــا  تــه رچــاو، نــه بــه  ل دهــتــه مــه نــامــوحــتــه
مـرهـكـاو  دژ  ئـه كـانـ  تـۆـرورهـزم لـه ترسۆۆه مه

   فـه لـكـو مـوجـازه ، بـه وه م نـاكـاتـه را كه ئۆنگلته
زور زهـاتـر   كـانـ  ئـاهـنـده تۆرورهستۆۆه  وه كرده
تـانـ   ولـه خـود  ده  كـه  كات. زور ئاشكـراهـه ئه
زانـن.  ده  هـه لـه سـه م مـه را ئـه نـگـلـتـه مرهكاو ئه ئه

  كـه لـه سـه رب بـۆ مـه سـمـۆـ  غـه   ره وه لۆكدانه
هـولـۆـودی و   وه و لـۆـكـدانـه   ئـه چـوارچـۆـوه له

  وان پۆۆـان واهـه ئه  وادهاره  كه  داهه جۆمزباندهۆانه
  بــه  وانــه لــۆــكــدانــه  م جــوره رخـوارد دانــ  ئــه ده
. مــلــۆــونــۆــر هــان  تــرو خــۆــراتــره لــكــ  ســاده خــه

  كـ  دووره هـه گـوشـه  رهـكـ  شـێـت لـه گانگسته
و  شارستـانـۆـتـ  نـابـوود  هه ست  جۆهاندا ده ده

  دام، مــۆــلــوســوفــۆــچ، بــن الدن، وه بــكــات، ســه
تـ   جـاتـ  مـروفـاهـه مرهكاه  بۆ نه مانان  ئه قاره
كـانـ  خـوهـان  وه اڵم لـۆـكـدانـه خـۆ، بـه  ونـه كه ده

ئــۆــســالمــ  ســۆــاســی و   دات كــه نــۆــشــانــ  ده
كــ   گــاهــه ك بــاره تــۆــرورهــزمــ  ئــۆــســالمــ  هــه

ك  ش و هـه ه  هاوبه رمانده ك فه زی و هه ركه مه
كـ   هـه وه ، بـزووتـنـه مۆ  نـۆـۆـه ره رهكخراوە  هه

و رهكـخـراوو  ڵێك شانه كومه  له  كه  هۆه وه ته نێونه
  بـه  كـه  تـۆـ  پـۆـكـهـاتـووه ولـه ند  ده تۆرو ناوه

سـمـ ،  سـمـی و نـاره نـدهـ  ره هـوه ڵێك پـه كومه
لـۆـك  كـومـه  كـ  نـهـۆـنـ ، بـه هـه وه كو بزووتنه وه

  وه للۆدا، پـێـكـه ئاست  محه  له  وه داهۆنان  فراوانه
ـــه ـــه ب ـــۆ غ ـــراون. ب ـــه ســـت ـــاو   رب، چـــوون ن
ــه ــه ئ ــان ــانســت ــغ ــا  هــه ره ســه  وه ف ــه ت ــم ــ   ل ــك ــۆ ت
سـتـگـۆـر   . ده رهی و سۆاس  فراوانـتـره سكه عه

  بۆت كـه   ده نجامه و ئه هان كوشتن  بن الدن ئه
تـ   ورهـۆـه فـه  مـرهـكـادا لـه ئاست  ناوخۆ  ئـه  له
و  وه م بـكـاتـه كان  دواتر كه رهۆه سكه عه  نگاوه هه

   وه نـدنــه سـه تـۆـك بــۆ "تـوڵـه مسـداقــۆـۆـه  بـبـۆـتـه
زا  نـێـوخـۆ   توان  فـه ش ده مه ئه  مرهكا"، كه ئه
   المـار  تـۆـرورهسـتـۆـ  ئـاهـنـده مرهكا تا پـه ئه

، ئـارام  و كـاتـه نـهـا تـا ئـه تـه  كان، وه ئۆسالمۆۆه
  لـه  نـگـاوهـكـ  بـچـووكـه هـه  مه الم ئه . به وه بكاته

  ره  فراوانتر لـه سكه ك  سۆاسی و عه هه پروسه
   كه ودا  كوتاهۆه مه  راستدا كه الت  ناوه خورهه

دا  وه دوا لـۆـكـدانـه  . لـه نراوه هه گه تاكو ئێستا رانه
ئـۆـسـالمـ  سـۆـاسـ .   بـه  هێز نۆشاندانۆكه  مه ئه

رب  غـه  كـه  رستانه په ك  كونه هه وه بزووتنه  واته
التـ   لـگەكـانـ  خـورهـه راوهز  كومه په  خو  له
ســتــ   بــه مــه و، بــه ئــاراوه  راســتــدا هــۆــنــاهــه نــاوه
  سـۆـسـتـمـه  پ لـه ل چـه گـه لـه  وه روبـوونـه روبه
م  كـانــ  ئــه داهـكــبــووه لــه  تـازه  دارهـۆــه رمــاهــه سـه

ر  كو گوشارهك بۆ سـه ها وه روه هه  دا وه والتانه
م  رشـانـۆ. ئـه سـه  وان  هۆـنـاهـه رق ئه بلوك  شه

،  وه سكی بمۆنۆـتـه رته به  كر  به ده  هۆز نۆشاندانه
تـــ   ســـلـــه هـــۆ  خـــه ت بـــه تـــاهـــبـــه الم بـــه بـــه

وهــتــ  ئــۆــســالمــ   ركــزی و تــونــدره مــه نــامــوتــه
  ، بــه وه ســۆــاســی و تــۆــرورهــزمــ  ئــۆــســالمــۆــۆــه

كـ   هـه وه كـالهـۆـكـردنـه و هـه ره ئۆحتمالۆك  زور به
كرهت. ئۆـسـالمـ  سـۆـاسـ   كێش ده تۆتر به ره بنه
التـ   خـورهـه  رب ناتوانێ لـه ب  پشتۆوان  غه به

  ئـۆـسـتـا،  نـده مـه ر بـه . هه وه راستدا بمێنۆته ناوه
ــه ســه ره پــه ــ  ن ــدن ــه ن ــه ب ــۆ ــمــان ــل كــان و  رد  عــۆ

حـاڵـ    وتـنـه پـاكسـتـان و كـه  كـان لـه ئۆسالمۆه
ئـۆـران و   كـان لـه مۆۆـه گۆان  خاته ر  نۆوه هكه په
كۆش  نۆـوان    كۆشمه   دووباره وه ندنه سه ره په
ب  رد  غـه بـه نـه  ن كـه وه   ئـه لـگـه كان، بـه باڵه
وهن   هه  توانێ ببۆته ل ئۆسالم  سۆاسۆدا ده گه له

نـگـ   هـێـز و هـاوسـه  ك  جـد  لـه گورانكارهۆه
دا  م والتـانـه كان  بورژواه  لـه نێوان فراكسۆونه

 كان. زهان  ئۆسالمۆۆه به
ر  رهـكـا بـوسـه مـه ر خود  هۆرش  ئـه رامبه به له
  سـت لـه كر  چ  بڵێۆن. ئاهـا "ده فغانستان ده ئه
ئـی و  بـده لوهستۆك  مـه لگرن!" هه فغانستان هه ئه

ـــشـــره ـــۆ ـــه ؟ خـــه وه پ ـــكـــ  ئ ـــان و  ل ـــغـــانســـت ف
تـان  مـه لـه    جگه   شتۆك  دهكه كه ئوپوزسۆونه

باندهكـ    س  تالۆبان، واته ره ڵێن. ئاسۆ  هه پۆده
ــوژو ده ــك ــســان ــن ــۆ ــه ئ ــ  گ ــك ــێ ــادده وره اڵڵ     م

ــهــوشــكــه ــۆ ــزه ره ب ــه  كــان، هــۆ ــۆ ــاســۆ ــ   ســۆ ــان ك
جــوشــوخــروشــۆــكــ    فــغــانســتــانــ  خســتــوتــه ئــه
. خـواسـتـ  روخـانـدنـ  تـالـۆـبـان  وه شبۆنـانـه گه

. نــابــێ  وه خــواســتــۆــكــ  ئــۆــنــســانــی و پــۆــشــره
ل  گـه ئی لـه بده ق و مه رحه ت  به رهگابدرهت دژاهه
فغانستان  وهڵكردن  ئه  مرهكادا به مۆلۆتارهزم  ئه

  كـۆـكـه هـه  مه بكرێت. ئه ست  تالۆباندا رافه ژهرده له
كــانــ  نــاكــافــ  بــوون و  زهــنــدووه  نــمــوونــه  لــه

  نــادروســتــبــوونــ  ئــارامــۆــخــوازی و دهــفــال لــه
فغانستـان  لك  ئه . خه ئاراداهه له  رجۆك كه لومه هه
سـ  تـالـۆـبـانـن.  ره ره  روژ  هه چاوه  نۆكه مه ته

ــه ــۆ ــۆ ــه راســت ــه ك ــه وه   ئ ــه  ه ــه  ك ــۆ  ئ ــا ب ــك ــره م
م  ئــه  فــغــانســتــان پــێ نــانــێــتــه رزگــاركــردنــ  ئــه

ركـار.  سـه  . خوهان تالـۆـبـانـۆـان هـێـنـاهـه وه والته
كــو  الم وه ن، بــه الواز  بــكـه  نـگــه ره  مـجــاره ئـه
  ولـۆـان بـه ن. قـه مر  واقع بوون  قبوول بكـه ئه

ــده حــكــومــه  كــه  ف داوه ره مــوشــه ــن ــاه    تــ  ئ
نـدهـ   زامـه   ره جـۆـگـه  وه فغانستـان دهسـانـه ئه

ر  وه ڵــێـك جــانــه كـومــه  راره پـاكســتــان بــۆــت. قــه
  سـانـۆـكـ  دهـكـه كـه  و قوماشـه ر له رن و هه البه
ئــ   بــده لــوهســتــ  مــه جــۆــگــاهــان دابــنــۆــن. هــه لــه
هـاوشـانـ  ئـوپـوزسـۆـونـ    لـه  شـدارهـكـردنـه به

فغانستان بۆ روخـانـدنـ  تـالـۆـبـان  و  ئه پۆشره
ـــه ـــومـــه   هـــه رگـــه جـــه ل ـــاداو  ل ـــســـت ـــۆ رجـــ  ئ
ڵـبـژێـردراو   تـۆـكـ  هـه ولـه راركـردنـ  ده رقـه به
رب و  ر غـه سه به  مه ب  ئه دا. ده م والته له  لكه خه
پـۆـنـرهـت.  كاندا بسـه كگرتووه هه  وه ته مرهكاو نه ئه
مـرهـكـاو  كـانـ  ئـه هـۆـرشـۆـكـ  هـۆـزه  رجوره هه

نــ   ده لــكــ  مــه ر خــه كــانــ  بــوســه هــمــانــه هــاوپــه
فــغــانســتــان و روخــانــدنــ  شــارو الدي و  ئــه

بـێ  كان  ژهـانـۆـان ده ماددهۆه  ژهرخان و ئامرازه
سـتـۆـك  نـدوبـه بـه  رجـوره حكوم بـكـرهـت. هـه مه
مرهكاو پـاكسـتـان و ئـۆـران و بـاقـ   نۆوان ئه له
كـ  تـر  هـه سـتـه پانـدنـ  داروده تاندا بۆ سه وله ده
الم  . بـه حـكـومـه فغانستانـدا مـه لك  ئه ر خه سه به

ـــه ـــان ل ـــب ـــۆ ـــال ـــ  ت ـــدن ـــه روخـــان ـــا  اله ن ســـوپ
.  حـكـوم نـۆـۆـه خوهدا مـه خۆ  له  وه كانه كۆۆه ره ده

ــان ده ــب ــۆ ــال ــه ت ــكــ  مــه ول ــۆ ــه ت ــۆ ــۆ ــه  شــرول ن   ل
  كـه لـه سـه بێ بـروخـۆـنـرهـت. مـه فغانستاندا. ده ئه
جــۆــگــا   لــه  كــه  هــه تــه ولــه و ده ر ئــه ســه لــه
ها زامـنـكـردنـ  ئـازادی و  روه زرهت، هه مه داده

  فغانستـانـه لك  ئه ت  خه خاله ل  ده مه ئۆمكان  عه
م    ئـه دهارهكردن  نۆزام  سـۆـاسـ  ئـاهـنـده  له

   دا. والته

راويزى  په  رب خۆى له غه  كه  رستانه په كى كونه يه وه بزووتنه  ئيسالمى سياسى، واته
  وه رڕوبوونه ستى ڕوبه به مه ، به ئاراوه  راستدا هێنايه التى ناوه ڵگەكانى خورهه كومه
  دا وه م واڵتانه كانى ئه دايكبووه له  تازه  دارييه رمايه سه  سيستمه  پ له ڵ چه گه له

 رشانۆ... سه  وانى هێنايه رق ئه ر بلوكى شه كو گوشارێك بۆ سه ها وه روه هه
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 ١١بۆپێشەوە: هێرشی تیرۆریستی و خۆکوژی 
سێبتەمبەر... دنیای تەکانداو بواری کردەوە تا 
ئەمریکا ملهوری و بااڵدەستی نیشانی دنیا و 
بەتایبەتی رەقیبە جیهانیەکانی بداتەوە، تا 
 چەندە ئەمریکا لەو پەیامەیدا سەرکەوتوو بوو؟

ڕووداو و کردەوەی  سامان کەریم:
سێبتەمبەر، ڕووداوێکە تا  ١١تیرۆریستی 

ئێستا جێگای مشتومڕی فراوانە. لە ڕاستیدا 
شێواز و بە پراتیک دەرهێنانی کردەوەیەکی 
ئاوا زەبەالحی تیرۆریستی لەالیەن چەند 
کەسێکی تیرۆریستەوە، بۆتە جێگای گومانێکی 
نەبڕاوە. پێم وایە ئەم مشتومڕە هێشتا درێژەی 

ی  ١١هەیە، وە دەیبێت. لە دوا لێکدانەوەدا 
سێبتەمبەر بۆ ئەمریکا، دواخستنی پرۆژەیەکی 
گەورە بوو، دواکەوتنی هاتنە خوارەوەی 
پێگەی خۆی لە ئاستی جیهانیدا. بەهۆی ئەم 
ڕووداوەوە ئەمریکا لغاوی بەربوو، ڕۆژئاوا 
بەگشتی الپەڕەی سپی بۆ واژو کرد. ئەم 
ڕووداوە، بیانوی دایە دەسەاڵتدارانی ئەمریکا 
کە دووبارە لە ڕیگای زۆرەوە پرۆژە 
جیهانییەکەیان پیادە بکەن. ئەوکات واتە پیش 

سێبتەمبەر بە ساڵێک، سیاسەتی  ١١
جیۆپۆلیتیکی ئەمریکا لە ئاستی جیهانیدا، 
بەجێهێشتنی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
بوو، لە ڕێگای پڕکردنەوەی بە واڵتانی دیکەی 
هاوپەیمانی بەتایبەتی بەریتانیا و ئیسڕائیل و 
 -هەروەها سەرو گوێکردنی کێشەی فەڵەستین

ئیسڕائیل بەجۆرێک کە وەک کێشەی گەورە لە 
ناوچەکەدا نەمێنیت. ئەوکات باس و 
لێکدانەوەکان و تەواوی کەمپینی هەڵبژاردنی 

جۆرج دەبلیو بۆش، جەختی دەکردەوە سەر 
ئەوەی کە ناوچەکە بەجێدەهێڵن و ئاڕاستەی 
سەرەکیان بەرەو باسفیکە، بۆ پێشگرتن بە 
تواناییەکان و گەشەی بەردەوامی واڵتی چین 
کە ئەوکات هێشتا لە قوماتەکەی نەهاتبووە 

ی سێبتەمبەر ئەم ئەڵقەیەی پچڕاند ١١دەرەوە. 
 و هێجگار زۆر دوای خست. 

لە ڕوانگەی ئاڕاستەی سەرمایەوە لە ئاستی 
جیهانیدا، ئەم کردەوەیە زەرەبە بوو لە 
ئەمریکا، بەجیا لە لێدانە مەعنەوی و 
سیاسییەکەی، ئەمریکا فەشەلی گەورەی 

ستراتیژی کرد لە ئاستی جیهانیدا. ئەمرۆ لە 
بەرانبەر ئەمریکادا الیەنی کەم ڕوسیا و چین 
و هیند و ئەڵمان هەیە، ئەوکات هیچیان 
نەبوون. باسی من ئەوە نییە، ئەگەر ئەو 
ڕووداوە نەبوایە، ڕێچکەی ڕووداوەکان بە 
قازانجی ئەمریکا دەبوو، بەڵکو باسی 
لێکدانەوەیەکی ئۆبژەکتیڤی ئەم ڕووداوەیە. 
ئەگەرچی بۆماوە کورت پێگەی ئەمریکا 

دەست  ١٠٠١هەستایەوە، دەتوانین ساڵی 
نیشان بکەین وەک سەرەتایەک بۆ داڕمانی 
هێواش و لەسەرخۆی ئەمریکا، واتە ئەو 

ساڵ ئەمریکای ڕاگرت وەک ئەوەی  ٥ڕووداوە 
-جێگا خواستی بوو لە ڕوانگەی جیو

ستراتیژەوە، لە هەلومەرجێکی تێپەڕ" ئینتقالی" 
و توندپێچی تەواو جیهانیدا. بەم مانایە ئەوەی 
دەیویست دەیتوانی پیادەی بکات بەگشتی لە 

 ١٠٠١ئاستی جیهانیدا. لەم ساڵەدا واتە ساڵی 
ڕۆشن بووەوە کە ئەمریکا ئیتر ناتوانێت ئەم 
گالیسکە جیهانییە بە تەنها ڕابکێشێت، ئەم 
لێکدانەوەیە لەالیەن بیرمەندانی ستراتیژیستی 
خۆیانەوە نیشان درا، کە ئەمریکا پێویستە 

ی سێبتەمەبەر بە ١١خۆی کۆبکاتەوە، قۆناغی 
کۆتایی خۆی گەیشتوە. مەبەستم ڕاپۆرتی 

دا لە پەیوەند  ١٠٠١هاملتونە لە ساڵی -بیکەر
بە عێراقەوە. ئەم ڕاپۆرتە ئاماژەیەکی 
گەورەبوو بۆ فەشەلی ئەمریکا لە عێراقدا.  لە 

ساڵ لە سەر ئەم  ٣باسێکی فراواندا پێش 
ڕاپۆرتە نوسینم " ئەوکات باڵوێزی دیبلوماتیکی 
گشتی خانەنشینکراوی ئەمریکی دیفید نیومان 
-لەسەر ئەم ڕاپورتە دەلێت: ڕاپۆڕتی بیکەر

هامیلتون وەک بەڵگەنامەی مردنی تێڕوانینی 

کۆنسێرڤەتیڤە تازەکان وایە لە عێراق کە بە 
مۆدیلێک دادەنرا بۆ باڵوکردنەوەی دیموکراسی 
لە ڕۆژهەالتی ناوەراستدا. وە بێدەنگ کردنی 
عەمەلی ئەو دەنگانەیە لەنێو ئیدارەی 

//:http دەسەاڵتدارێتی ئەمریکادا(".
www.swissinfo.ch/ara)  پەتای تیرۆریزم(

١٠١١و چۆنیەتی ڕووبەڕووبونەوەی" تەموزی 
 /چاوی گەل(.

ی سێبتەمبەر پەیام نەبوو، بەڵکو هێرشیکی ١١
هەمەالیەنەی سیاسی و سەربازی و ئەمنی و 
فکری و ڕۆشنبیری بوو، کردارێکی گەورەی 

جیهانی بوو، دروست بە گەورەیی گۆی زەویی 
و تەنانەت فەزای دەرەوەی گۆی زەوی. لە 
باری سیاسییەوە شکستی گەورەی خوارد و 
لەباری سەربازییەوە بەهەمان شێوە، ناچار 
بوو لە عیراق پاشەکشە بکات و لە ئەفغانستان 
هەر ئێسستا خەریکی  دانوسان و هێنانەوەی 

ساڵ لە ژێر  ١٨ئەو هێزەیە" تاڵیبان" کە پێش 
ناوی " جەنگی دژی تیرۆردا" ڕوخاندی و 
واڵتەکەشی کاولکرد. ئەم دانوسانەی هەر 
ئێستای نێوان " تاڵیبان "و ئەمریکا لە واڵتی 
قەتەر، نیشانەیەکی ئاشکرای شکستی 
ستراتیژی و سیاسی و سەربازی ئەمریکایە، 
لە ئاستی ناوچەکە و بە دیاریکراوی لە 

 ئەفغانستاندا.
قۆناغی ئەمرۆی کۆمەڵگەی بەشەری، 
قۆناغیکی تێپەڕ و توندپێچێکی پان وپۆڕ و 
بەداخەوە درێژخایەنە. لە هەلومەرجێکی وادا 
وەاڵمی پرسیارەکەی ئیوەی خۆشەویست، بە " 
بەڵێ" یان " نەخێر" نادرێتەوە، بەڵکو چەند 
ئاراستە و چەند الیەنەیە، هەروەک لەسەرەوە 

ی ١١ئاماژەمان پێکرد. دەتوانین بلێین کە 
سێبتەمبەر بۆ واڵتی چین چەخماخەی لێدانی 

ستراتیژی بوو، بەتایبەت دوای -سیاسەتی جیو
داگیرکردنی عێراق لەالیەن ئەمریکاوە، بۆ  
دەسەاڵتی ناسیونالیستی چین هاتنە مەیدانی 
گاپێکی گەورە بوو بۆ کایەکردن و ئازاد بوون 
لە ئابلوقەی سیاسی و ئابوری ئەمریکا. 
ئابلوقەیەک کە نادیار بوو، لەئاستی میدیا، 
بەاڵم ڕۆشن لەئاستی ئاراستەی سەرمایە لەو 

 سەردەمەدا. 
بەگشتی پێگەی ئەمرۆی ئەمریکا و دابەزینی 

پێگەی لە ئاستی جیهانیدا، ئەڵقەیەکە لە زنجیرە 
ئەڵقەکانی مەیلی دابەزینی ئەم ئیمپراتۆڕییەی 

ی سێبتەمبەر ١١سەرمایە، کە بە دڵنیایەوە 
 ئەڵقەیەکی سەرەکییەتی.
لە سێبتەمبەر...  ١١بۆپێشەوە: روداوی 

چوارچێوەیەکی فەرمیدا بە جەنگی تیرۆریستی 
نێوان تیرۆریزمی دەوڵەتی و غەیرە دەوڵەتی 
ناسراوە، التان وایە هیشتا دنیا لەهەمان 
بازنەی جەنگی تیرۆریستی دەوڵەتی و غەیرە 

 دەوڵەتیدایە؟
نە ئەوکات و نە ئێستا جیهان  سامان کەریم:

لەو چوارچێوەیەدا نەبووە. ئەوە دارشتنێکی 
بورژواییانەیە بۆ کۆمەڵگە و بەتایبەت بۆ 
پەکخستنی چینی کرێکارە لە ئاستی بیروڕاو 
ڕای گشتیدا. میدیا بەگشتی لەم نێوەدا ڕۆڵی 
کاریگەرو وێرانکەری سەرەکی هەبووە. مانای 
چییە " هێشتا جیهان لەهەمان بازنەی 
جەنگی ..." ؟ بازنەی سەرەکی هەموو دەزانن 
کە بازنەی کپکردن و چەپاندنی چینی کرێکارە 
بە شێوەیەکی ئەبەدی. ئەمە مەسەلەی 
سەرەکییە، ئەوکات وە ئێستا. بورژوایی لە 
ڕێگای بیرمەندان، ڕۆشنبیران و سیاسیەکانی  
و دەسەاڵتەکەیەوە هەمیشە ئەم ملمالنێ 
چینایەتییە لەسەر مێزەکەیەتی. ئەوان 
دەیانەوێت چوارچێوەی یاریەکە و یاری 
زانەکانیش دیاری بکەن بۆ کۆمەڵگەی 
بەشەری. لەم نێوەدا و لە ڕوانگەی 
بورژواییەوە، کرێکارو بزوتنەوەی کرێکاری و 
کۆمۆنیزم، لە سوچێكی کش ماتدا وێنا دەکەن. 
درۆ ئەکەن بۆ ئەوەی بیری خۆیان بکەنە 
ڕاستی و کرێکارو خەڵک ڕازی بکەن بە 
لێکدانەوەی خۆیان، بە داخەوە تاڕادەیەکی زۆر 
کردویانە. نەک هەر ئەوەندە، بەڵکو بورژوایی 

هەڵدانی ئیسالمی  قازانجی لە دیاردە و سەر
سیاسی و تیرۆرەکەی کردوە. لە هەمان 

پەتای تیرۆریزم و چۆنیەتی سەرچاوەدا، )
ئەگەر نا "  ڕووبەڕووبونەوەی( دا نوسیومە

هەزار داعش و ماعشی خۆیان و دەیان واڵتی 
کۆسپێکی گەورە ”  ئاشوبی خەالق“گیرۆدە بە 

نییە بۆ ئەوان و لە ژێر کۆنترۆلدایە و 
پیشەسازی سەربازی و بزنسی ئەمنی زیاد 
دەکات و شانازی دەکەن بەوەی کە ڕێژەی 
فرۆشتنی چەکیان ئەوەندە نسیبەت 

 بەرزبۆتەوە".
کۆمەڵگەی بەشەری، رای گشتی و چینی 
کرێکار ... هەموویان لە چوارچێوەیەکی ڕەش 
و سپیدا داناوە، گوایا جیهانی ئێمە شەڕی 
نێوان تیرۆریستە سپی و ڕەشەکانە. خۆیان بە 
سپی دەزانن و تیرۆریزمی وەک داعش و 
قاعیدە بە ڕەش و قاچاغ. ئەم لێکدانەوەیە 
تاسەر بورژوایی و درۆزنانەیە. ڕوداوەکانی 
ئەمڕۆ وە تەنانەت قسە و هەڵسوکەوت و 
تویتەکانی ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بە 
شێوەیەکی حاشاهەڵنەگر ئەوە ڕۆشن 
دەکاتەوە کە ملمالنێ و کێبەرکێ، نەک لەگەڵ 
قاعیدە و داعشدا، بەڵکو لە نێوان ئەمریکا و 
لەگەڵ چین و ڕوسیا و ئەڵمان و هند و 
واڵتانی دیکەدایە. لە سەر چییە؟! لەسەر 
دابەشکردنەوەی جیهانی ئەمرۆیە، سەروەت و 
سامانی کۆمەلگەی بەشەری کە بە خوێن و 
ماندوبونی ملیارەها کرێکار لە ئاستی جیهانیدا 
فەراهەم بوە. سەرنج بدەنە ملمالنێی قوڵ و 
لەڕاستیدا توند وە ترسناکی نێوان چین و 
ئەمریکا لە ملمالنێ "بازرگانیەوە" بگرە تا 
دەگاتە ملمالنێی فراوانتری ئابوری و سنور و 
سەربازی و فەزایی. لەسەر مێزی هەموو ئەو 
واڵتانە لە چینەوە بگرە تا دەگاتە ڕوسیاو 
ئەمریکاو ئەڵمان... لە دوا لێکدانەوەدا، 
مەسەلەی سەرەکی ئەوەیە کە چۆن چینی 
کرێکار بێدەنگ بکەن لە سایەی بێکاری و 
نەبونیدا، لەسایەی گەشەی تەکنۆلۆژی و 
تەکنۆلۆژی زیرەکدا؟! وە تەنانەت چۆن کرێی 

کرێکاران، لە 

تیرۆر وە تیرۆریزم لە قۆناغی تێپەڕی مێژوویی 
ئەم سەردەمەی سەرمایەدا، نەریتێکی سیاسی 

 ...چاالکی بورژوایی جیهانییە
دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ سامان کەریم، 

ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق، سەبارەت بە 

 سێپتەمبەر ١١هەژدەهەمین ساڵیادی 

ەڵقەیەکە ئبەگشتی پێگەی ئەمرۆی ئەمریکا و دابەزینی پێگەی لە ئاستی جیهانیدا، 
لە زنجیرە ئەڵقەکانی مەیلی دابەزینی ئەم ئیمپراتۆڕییەی سەرمایە، کە بە دڵنیایەوە 

 ی سێبتەمبەر ئەڵقەیەکی سەرەکییەتی...١١
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پرۆسێسێکی لەسەرخۆدا 
 یەک کاسە بکەن لە ئاستی جیهانیدا. 

بە جیا لەو ڕاستییە مێژووییەی سەرەوە، 
ئێستا بۆ هەموو کەس ڕۆشنە، کە بەشی 
تیرۆریزمی غەیرە دەوڵەتی زادە و بەرهەمی 
تیرۆریزمی دەوڵەتی خۆیەتی. واتە لە 

ڕەحمدانی بورژوایی و دەسەاڵتەکەی هاتۆتە 
دەرەوە و ئەمرۆ ئەمریکاو فەرەنسا و تورکیا 
و بەریتانیا بە ئاشکرا لە سوریا ئەو 

ستانە دەپارێزن. هەروەها هەموو کەس یتیرۆر
دان پیانانەکانی هیالری کلینتۆن و خودی 
ترامپی بیستووە سەبارەت بە پێکهێنانی 
ڕێکخراو و گروپە تیرۆریستییەکان. لە قۆناغی 
تێپەڕی ئەم سەردەمەدا، بورژوایی جیهانی 
هەم مافی مرۆڤەکەی دانا، وە هەم ناوەرۆکی 
دیموکراتیەکەی. دەرکەوت کە دیموکراسی 
ئەمریکی و ڕۆژئاوا دوا هەناسە دەدەن، و 
پەیوەندی نییە بە ئازادی و خۆشگوزەرانی 
خەڵکەوە. دەرکەوت ئەو ئازادی و 
خۆشگوزەرانییەی کە خەلکی ڕۆژئاوا 
بەهرەمەندن لێی، بەری ڕەنجی بزوتنەوەی 
چینایەتی کرێکار و شۆرش و ڕاپەڕینەکانیەتی 
و سەپاوە بەسەر چینی بورژواییدا. بورژوایی 
جیهانی لە هەر کوێ بێت یەک بەهای هەیە 

 ئەویش " قازانجە".
بۆیە ئەم سەردەمە لە غیابی بزوتنەوەی 
سیاسی چینی کرێکاردا، بورژوایی و 
دەسەاڵتەکەی بە چەپ و ڕاستەوە زۆر سادە، 
ئەو بەهایانەی کە گوایا بە گشتی "ڕۆژئاوایین" 
نەک دەستکەوتی چینی کرێکار، خۆی ژێر پێی 
دەخات. لەمبارەوە من لە وتاری " داڕوخانی 
ڕۆژئاوا و پێگەی چینی کرێکار " کە ساڵی 

 باڵوبۆتەوە، ئەم باسەم ڕۆشنکردۆتەوە. ١٠١٧
 ١١بۆپێشەوە: دوای روداوی تیرۆریستی 

سێبتەمبەر، ئەمریکا جەنگی دژە تیرۆری 
ساڵ بەسەر ئەو  ١٨راگەیاند، کەچی داوی 

روداوەدا دنیا نوقمی تیرۆریزمە، هۆکاری 
بەردەوامی ئەم جەنگ و تیرۆریزمە چییە؟ 

 چۆن دەکرێت بەری پێبگیرێت؟
بەسادەیی هۆکاری ئەم ملمالنێ  سامان کەریم:

تیرۆریستەی نێوان باڵەکانی بورژوایی بە 
دەوڵەتی و غەیرە دەوڵەتییەوە، ئامادەنەبوونی 

هێزیکی  بزوتنەوەی چینایەتی کرێکارە وەک 
لەوانەیە وەالمێکی ئاوەها گشتی   سیاسی.

سەرنج ڕاکێش یان جێگای ڕەزامەندی زۆربە 
نەبێت، بەاڵم ئەوە ڕاستی و ناوەڕۆکی 

 وەاڵمەکەیە. وردتر لەسە ئەم بابەتە دەچین.
ی سێبتەمبەر، بە هەموو پێوانەیەک ١١

ڕوداوێکی تیرۆریستی ئاسایی نەبوو. پێدەچیت 
تیرۆریستەکان "حۆری شاز"یان بۆ دانرابێت لە 
وێنایەک کە لە ئێمەیجی خۆیاندا نەخشاندویانە 
بۆ ئەنجامی کارێکی وا گەورە. مەبەستم 
ئەوەیە ئەوانیش، واتە تیرۆریستەکان بێ 
بەرانبەر کارێکی ئاوەها گەورە پیادە ناکەن، 

بەڵکو ئامانجیانە بەخشیشێکی گەورە وەرگرن. 
لە جیهانی سەرمایەداریدا هیچ شتێک بە 
خۆڕایی نییە. لەبەرانبەر بااڵ دەستی و بێ 
وەفایی ئەمریکا لە بەرانبەر تیرۆریستە 
ئیسالمیەکانی ئەفغانستان و دوای ڕووخانی 
یەکێتی سۆڤیەت... کێبەرکێیەکی جیهانی دەست 

پێدەکات لە نێوان ئیسالمی سیاسی بەرابەری 
ئەلقاعیدە و بن الدن و ئەمریکا لە الیەکی 
دیکەوە. کێبەرکێیەک کە پراگماتیزمی سیاسی 
ئەمریکا دەباتە کەشکەالنی فەلەک. ئەوکات 
ئەمریکا تاک جەمسەر و ڕابەری جیهانی بوو، 
ئامانجی ئەوە بوو کە ئەرشیفی مێژوویی خۆی 
بسڕێتەوە لەم هێزە بورژواییە تیرۆریستانە، 
بەاڵم ئەم ئاڕاستە سیاسییە هەرگیز 
ئاڕاستەیەکی پایەدار و سەرەکی سیاسەتی 
ئەمریکا نەبوە. باسەکە هەر ئەوە نەبوو کە 
ئیسالمی سیاسی الواز بکات و لە چوارچێوەی 
ئامانجی خۆیدا بیگونجێت، بەڵکو لەوە گرینگتر 
جێخستی ئیسالم بوو وەک ئامانج و نەریت و 
پراتیکی ڕۆژانە لە ئاستی فراوانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەراست و جیهانی عەرەب و تەنانەت 
ئاسیای ناوەڕاست و دواتر جێخستنی لە 
ئاستی جیهانیدا وەک پایەیەکی فکری و 
نەریتێکی جیهانی لە ئاستی ڕای گشتیدا. 
ئەمریکا تا ڕادەیەکی زۆر لەم هەوڵەیدا 
سەرکەوتوو بوو. لەمبارەوە ڕێنوێنیەکانی 

هانتینگتۆن سەبارەت بە پێکدادانی سامۆئیل 
شارستانییەکان، ئاسۆی سیاسی 
دەسەاڵتدارانی ڕۆژئاوا و بەتایبەت ئەمریکا 
بوو. ئەمرۆ بیر و ئاسۆ و نەریتی ئیسالمی لە 
ئاستی جیهانیدا، پایەیەکە لە پایەکانی بیروڕای 

 گشتی و نەریتێکی جیهانی فراوان. 
ئەم جەنگە تیرۆریستییە بە شێوەی جیاواز و 
جۆراوجۆر تا ئێستا درێژەی هەیە. ئەوکات 
ئەلقاعیدە هەبوو، ئێستا دەیان ڕێکخراوی 
تیرۆریستی لەو چەشنە بوونی هەیە لە 

حزب  تركستانی داعشەوە تا نەسرە و تا 
ئایگۆری چینی کە ئێستا لە سوریا لە 
دەورووبەری ئەدلب چاالکن. جەنگی 
تیرۆریستی درێژەی هەیە، چونکە بورژوایی 
جیهانی بە ڕابەری ئەمریکا تیرۆریزمی غەیرە 
دەوڵەتی کردۆتە نەریتێکی سیاسی و 
سەربازی و بیری تیرۆر و خۆتەقاندنەوەی 
کردۆتە پراتیکی  بەرچاو و بەرباڵو لە ڕێگای 
ئیمەجی ئیسالمی سیاسی و دواڕۆژێکی خۆش 
بۆ ئینسان و بەهرەمەند بوون لە فردەوس" 
بەهەشت". ئەمڕۆ ئەمریکا نەک تەنها 
تیرۆریزمی دەوڵەتی پیادە دەکات و دەیەوێت 
ڕۆڵی پۆلیسی دنیا ببینێت" کە ناتوانێت" بەڵکو 
لەوە زیاتر کۆمەک و پشتوانی دەکات لە 
تیرۆریزمی ئیسالمی سیاسی وەک بکەرێکی 
کارا دژ بە نەیارانی ناوچەیی و جیهانی 
بەکاردەهێنێت. سەرنج بدەینە، سوریا، لیبیا، 
جەزائیر، یەمەن و ئەفغانستان، ئاسیای 

ناوەڕاست وچین، بەشێوەیەکی ڕۆشن ئەم 
ڕاستیەمان بۆ دەردەکەوێت. تیرۆر وە 
تیرۆریزم لە قۆناغی تێپەڕی مێژوویی ئەم 
سەردەمەی سەرمایەدا، نەریتێکی سیاسی 
چاالکی بورژوایی جیهانییە. بەو پێیەی کە 
بوروژای و باڵە جیاوازەکانی کاراکتەری 

سەرەکی ملمالنێن لەسەر دەسەاڵتی سیاسی و 
دووبارە دابەشکردنەوەی جیهان، بەهەمان 
ئەندازە ئەم نەریتە گەشەی کردوەوە فراوان 
بۆتەوە. تیرۆر وە تیرۆریزم پێدوایستییەکی 
ئەم قوناغی تێپەڕەی بورژوایی جیهانییە.  
سەرخانێکی سیاسی تەواوە بۆ بەجێگەیاندنی 
مۆدێلی یان شێوازی بازاڕی ئازاد لە ڕێگای 
ئاڕاستەی لیبرالیزمی نوێوە. واتە لیبرالیزمی 
نوێ پێویستی بە سەرخانی سیاسی خۆی 
هەیە. لە واڵتانی جیهانی عەرەب و ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدا، ئەم چوارچێوەیان بۆ دارشتوە و 
لە ڕوانگەی منەوە بە ئەنجام گەیشتووە. 
لەمبارەوە سەرنج بدەنە پەرتوکی" کۆمۆنیزمی 
هاوچەرخ و سەردەمی ڕێنیسانس. چاپی یەکەم 

١٠١٩. " 
چۆن دەکرێ بەر بە تیرۆریزم بگیرێت؟!. 
تەوەرەی سەرەکی هاتنە مەیدانی چینی 
کرێکارە وەک هێزێکی سیاسی. بێ بوونی 
هیزی چینایەتی کرێکار وەک هێزێکی سیاسی، 
هەوڵدان بۆ هاتنە مەیدانی بەرەی موتەمەدنی 
دونیا ئیتر خۆشباوەرییە. بەرەی موتەمەدنی 
دونیا کاتێک دووبارە سەربەرز دەکاتەوە کە 
لەپێشەوەی چینی کرێکار وەستا بێت وەک 
چینێک. ئەم کارە کارێکی کۆمەاڵیەتی هێجگار 
گەورەیە، بەاڵم لەباری واقعییەوە ڕێگای دیکە 
بوونی نییە. ڕۆشنە کە کارێکی ئاوەها 
پێویستی بە حزبی مارکسستی و جەسور و 

 شۆڕشگێرە.
بوونی هێزێکی ڕێکخراوی کرێکاریی کە 
بەهرەمەند بێت لە پایەی کۆمەاڵیەتی لەهەر 
ناوچە و واڵتێکدا، کۆمەکی گەورە دەکات بەم 
پڕۆسە و سیاسەتە. ڕوخانی شۆڕشگێڕانەی 
هەر واڵتێکی بورژوایی بە ڕابەری چینی 
کرێکار و حزبی مارکسستی خۆی گەورەترین 
کۆمەک دەکات بە کۆتایی هاتن و بەرگرتن بە 
جەنگی تیرۆریستی، بەتایبەت لە ناوچەی 

 ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا.
هەروەها، پێویستمان بە هەڵوێستی  

کالسیکیانەی کۆمۆنیزمی مارکسە سەبارەت بە 
جەنگی ئەمریکاو جەنگی نێوان جەمسەرە 
جیهانییەکان. جا با جەنگەکە دژ بە واڵتێکی 
ئیسالمی بێت. هەلوێستی کۆمۆنیستی لە 
بەرژەوەندی چینایەتی کرێکارەوە، دژ بە 
سەرمایەو سەرمایەداری  سەرنج دەداتە ئەم 
هێرش و جەنگانە، نەک لە ڕوانگەی دژی 
ئیسالمی سیاسییەوە. هەر یەک لەم شەرانە، 

 بەرەیەکە لە جەنگێکی جیهانی گەورەتر. 
پێویستە بۆ کرێکاران و خەڵکی ستەمدیدە و 

کەمدەرامەت، ڕۆشن بکرێتەوە کە هێرش و 
پەالماری ئەمریکا، هەراو وهوریای جەنگی و 
بوونی بنکە سەربازی و کەشتییە فڕۆکە 

هەڵگرەکانی، ڕیکالم و پڕوپاگەندەکانی لە  
پەیوەند بە دژی دیکتاتۆری و دژی تیرۆر و لە 
پێناو " مافی مرۆڤ".... هەموو ئەوانە مانشێتی 
سیاسەتی مانەوەی ئەمریکایە لە ناوچە 
جیاوازەکاندا و ژیان و گوزەرانی خەڵک بەرەو 
هەڵدێری زیاتر دەبات. پێویستە بناغەی 
سیاسی و ئابوری ئەم ئاراستەی ئەمریکا 
بەشێوەیەکی ڕۆشن بۆ خەڵک ڕۆشن 

 بکرێتەوە. 
پێویستە ناوەرۆکی ڕۆڵی واڵتانی دیکە 
بەتایبەت واڵتانی زلهێزی وەک ڕوسیا و چین  
کە دژ بە تیرۆر دەجەنگن رۆشن بکرێتەوە. 
پێویستە جەنگی هەمەالیەنەی جیهانی نێوان 
زلهێزەکان لە پێناو دووبارە دابەشکردنەوەی 
 جیهاندا بۆ کۆمەاڵنی خەڵک ڕۆشن بکرێتەوە.  
پێویستە ڕووبەڕووی سیاسەت و ئاراستەی 

ببینەوە.   -فرە کلتوری -مالتیکاڵچەریزم
ئاڕاستەیەک کۆمەڵگای بەشەری بەسەر ئاین و 
نەتەوە و تائیفەی ئاینی و ڕەنگی پێستدا، 
دابەشکردوە بە پێی کلتوری هەر واڵت و 
ناوچە لە قالبی داون. ئەم کارە لە ڕۆژئاوا و 
ئەمریکا هێجگار فەورییە. هەروەها وەستانەوە 
بەرانبەر بە تائیفەی سیاسی، بەتایبەت لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و واڵتێکی وەک عیراقدا، 
ئەم پراتیکە هێجگار فەورییە....بەهێزکردنی 
سکوالریزم، بەاڵم بەهێزکردنی سکوالریزم لە 
واڵتانی وەک عێراقدا لە دوالێکدانەوەدا و وەک 
پایەکی بەهێز و جێکەوتووی کۆمەاڵیەتی،  
گرێ دراوە بە هاتنە مەیدانی بزوتنەوەی 

 کرێکارییەوە وەک بزوتنەوەیەکی سیاسی. 
هەموو ئەو کار و پراتیکە کۆمەاڵیەتیانەی کە 
لەسەرەوە باسکران، بێ بوونی مەناخێکی 
سیاسی وفکری کۆمەالیەتی بۆ کۆمۆنیزم و 
حزبەکەی، فەراهەم نابێت. کارێکی دەستبەجێ 
لەم نێوەدا، خەباتە فکری و سیاسییە دژ بە 
ئیسالمی سیاسی، دژ بە مەرجەل و بیرمەندانی 
گەورەی  ئیسالمی سیاسی. ئیسالمی سیاسی 
بەهەموو باڵ و ڕەوت و ڕیکخراوە 
جیاوازەکانیەوە، وەک بزوتنەوەیەکی فراوان و 
گەورەی کۆمەاڵیەتی، سەرخانی فکری و 
سیاسی لیبرالیزمی نوێیە لە واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و جیهانی عەرەب. لەم 
هەلومەرجە تێپەڕەدا بورژوایی جیهانی و 
ئیسالمی سیاسی ناتوانن بێ تیرۆر وە 

 تیرۆریزم سیاسەتەکانیان بەرنە پێشەوە. 
بەکورتی ناوەرۆکی ڕوبەڕووبونەوەکە 
چینایەتییە، دوو بەرەی چینایەتی تەواو 
جیاواز، لە جەنگێکی هەمەالیەنەدا و 
لەبەرەکانی شەڕی چینایەتی جیاوازادان. 
کرێکاران وەک چینێک، تەنها بە ڕێکخراوبوون 
بەدەوری ئاسۆی شۆرشی کرێکارییدا، دەتوانن 
ڕوبەڕووی هەموو ئاستەنگی و رێگرییەکانی 
بەردەم شۆڕشەکەیان ببنەوە. تیرۆر وە 
تیرۆریزم لە ڕوانگەی چینایەتییەوە، ڕێگریەکی 

 گەورەی بەردەم شۆرشی کرێکارییە.
 
 ١٠١٩سێبتەمبەر١١ 
 

ئەمڕۆ ئەمریکا نەک تەنها تیرۆریزمی دەوڵەتی پیادە دەکات و دەیەوێت ڕۆڵی پۆلیسی دنیا 
ببینێت" کە ناتوانێت" بەڵکو لەوە زیاتر کۆمەک و پشتوانی دەکات لە تیرۆریزمی ئیسالمی 

  سیاسی وەک بکەرێکی کارا دژ بە نەیارانی ناوچەیی و جیهانی بەکاردەهێنێت...
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 11 15/9/2019( 60) ساڵی سێهەم، ژمارە
 كادری سۆسیالیستی

 ١١بۆپێشەوە: دوای ڕوداوی تیرۆریستی 
سێبتەمبەر، ئەمریکا چەندین واڵتی وەکو 
میحوەری شەر ناساند و هێرشی کردە سەر 
ئەفغانستان و عێراق... ئەم هێرشانە و گۆرێنی 
رژێمەکانیان، چ کاریگەیەکی لەسەر تیرۆریزم 

 و رەوتە تیرۆریستەکان دانا؟  
ر  سه شكردنی جیهان به دابه کارزان عەزیز:

یان باش و خراپدا )  یتان و فریشته ی شه ره به
good and evilردا  مبه ی سێپته11  ( له

  ندیی به یوه ڵكو په ، به خالقی نییه پرسێكی ئه
داری و  رمایه ندیی سه وه رژه ت و به قاڵنییه عه
ی  رمایه ندیی ئیمیریالیی سه وه رژه به
م  . زۆرێك ئه یه و هه  بووه هه  وه مریكییه ئه

كێشمی ئاینی و  بۆ كێشمه  پرسه
و هیتر   ره ستی و تیۆری موئامه ره زپه گه ڕه

   مانه می ئه رجه اڵم سه ، به وه نه كه كورت ده
كی  كورتبینی جیهانبینییه  ندییان به یوه په

ی  باره له  یه هه  وه سیاسییه-زانستیی ئابوری
  پ به ی چه كشه پاشه  پێموایه  ؛ كه وه كه پرسه

وتنی دیواری  دوای كه  ت له تایبه  گشتی و به
ی  وره هۆكارێكی گه  كه  وه رلین و سۆڤێته به
داریی  رمایه اڵبوونی زیاتری سه ستئاوه ده
  م تیرۆریزمه ری ئه مریكی بوو، ڕێگاخۆشكه ئه

كاتێكدا، خودی تیرۆر   بوو. له  نوێیه
،  اڵم ناولێنانێكی نوێیه ، به كی نوێ نییه یه دیارده

  میشه داری هه رمایه رنا سیستمی سه گه ئه
. خودی  مهێناوه رهه نگی به قامگیری و جه ناسه

كانی و  یمانه هاوپه  مریكا و واڵته هاتنی ئه
  م ناوچانه نگ و كاولكاریی بۆ ئه هێنانی جه

ردوو  بوون. هه  وره تیرۆر و تۆقاندنی گه
تیۆریستی بۆرژوازیی فۆكۆیاما و هێنگتنتۆن، 

دوو تێزی   و كات به كانی ئه جیهانییه  ئاڵوگۆڕه
  كه  وه نه ده لێكده  تووانه ئایدۆلۆژی و دواكه

كانی كۆتایی مێژوو و  تێزه  بریتی بوون له
واوی  ته  به  كان كه ته وتنی شارستانیه ككه ریه به

ندیی  وه رژه به كان له پاڵپشتی بوون بۆ ئاڵوگۆڕه
رن  ده به  وه كان له بۆرژوازییدا. كۆی تێزه
داری  رمایه خودی سه  بتوانن پێمان بڵێن كه

  ختانه خۆشبه  كه  دایه وره یرانێكی گه چی قه له
دوای   ك له یه  وره گه  یرانه قه  مێكه زۆر ده

  كانیانی به داری خۆی تێزه رمایه كانی سه كه یه
م ئایدۆلۆژیا بۆرژوا  ر ئه . هه وه خسته ڵه هه

پشتی جۆرج بۆش و   له  یه ئیمپریالییه
رداش و  جیهان بۆ به  كه   یه وه هێنگتنتۆنه

كان كورت  ته وتنی شارستانییه ككه ریه به
مڕۆ  جۆرێكی تر، جیهانی ئه  . به وه نه كه ده

ردا  سه ئاستی شكڵدا به  گۆڕانی زۆری له
  كۆنانه  و تێزه و چیتر به  هاتووه

 .  وه ناخوێندرێنه

ی  وه پ و بزووتنه ی چه كشه پاشه  له
اڵت و ڕۆژئاواش  جیهاندا، ڕۆژهه  پڕۆلیتاریدا له

ی بۆرژوازیی و  نه یمه ت و هه و سیاسه ره به
  به  مه كێشن، ئیتر ئه رده ئیمپریالی سه

  مریكا بێت یاخود به كانی ئه ته سیاسه

فغانستان  كانی ئه مێنتاڵیسته نده كانی فه ته سیاسه
م  ڵدانی ئه رهه ڕاستی سه بێت. به  لقاعیده و ئه
هۆكارێكی باش بوو بۆ   مێنتالیزمه نده فه
  له  ڵێك واڵت و ناوچه مریكا تا بتوانێت كۆمه ئه

م  ڵه قه ر خۆی له سه ترسی له مه  اڵتدا به ڕۆژهه
  تی له تایبه  مریكا خۆی به ر ئه هه  بدات؛ كه

ی  شه پشتی گه  فتاكاندا له سااڵنی حه
  ی سۆڤێت له ره به  بوو دژ به  وه مێنتالیزمه نده فه
  كه  وه كانه ن جیهادییه الیه فغانستاندا له ئه

  ستی له ده ی سی ئای ئهوخۆ  ڕاسته
تیرۆر تر، كی  مانایه  بوو. به دروستكردنیدا هه

م  به  و نامۆ نییه  ره مه یروسه كی سه یه دیارده
می كێبڕكێ و ملمالنێی  رهه و به  سیسیتمه
كانی بۆرژوازیی  ندییه وه رژه كان و به زلهێزه

مریكا بۆ داگیركردنی  نگی ئه . جه واڵتان بووه
كی  مای بوونی چه ر بنه سه عێراقیش له

كی  یه نده پڕۆپاگه  له  جگه  ڵكوژ بوو كه كۆمه
بوو.  هیچی تر نه  بێت و میدیایی نه  رانه فریوده

تی هێرش و  وایه ڕه  بوو كه  وه وێشه ر له هه
ر  مریكا بۆ سه كانی ئه دڕندانه  الماره په

ڕاستی.   فغانستان و عێراق، بوون به ئه
ریش  مبه ی سێپته11ی  كه تیرۆریستییه  الماره په
،  ی بۆ كراوه وه ی زۆر لێكدانه وه رباری ئه سه
كان و  ناڕوونترین ڕووداوه  له  كێكه اڵم یه به

و  رپرس له مریكی به ڕاپۆرتی كۆمیسیۆنی ئه

پشتڕاست   م ناڕوونییه خۆی ئه  ڕووداوه
وتنی زۆرێك  اڵم هێشتا دوای كه . به وه كاته ده
ی  رچاوه سه  مریكا به ئه  شی كه و واڵتانه له

اڵتدا، دوو شت  ڕۆژهه  نان له تیرۆریزمی داده
  ی كه وه ك، ئه ئێستادا زۆر ڕوونن: یه  له

تیرۆریزمی   مریكی خۆی له تیرۆریزمی ئه
ر مرۆڤ و  سه ترن له وره و داعش گه  قاعیده

ی  وره مریكا خۆشی هۆكارێكی گه ئه
كان  تیرۆریسته  له  دروستكردن و پاڵپشتییه

تیرۆر،   نگی دژبه جهداعش. دوو،   وانه له
تیرۆریزم و    به  كشه یتوانی پاشه نه
شی پێكرد،  شه ڵكو گه مێنتالیزم بكات، به نده فه

داری  رمایه ردا سیستمی سه وهه جه  له  چونكه
  مانه پێكڕا ئه  هێنێت. كه می ده رهه خۆی به

و   وه وسێنرێنه وایانكرد كرێكاران زۆرتر بچه
ی پڕۆلیتاریا  وه تی بزووتنه باتی چینایه خه
.  دواوه  ك ببرێته یه تا ڕاده  وه هۆی تیرۆریزمه به
كان  ئیمپریالییه  ته وڵه ی ده نه یمه نجام، هه رئه سه

م  نیولیبرالیزم له  وانه كانیان له و پڕۆژه
  ، كه وه پێشه   دا ئاسانتر ڕۆشتنه ناوچانه

  دا چونكه م ناوچانه نیا له ته  یه وه ستمان له به مه
  مه . ئه كی نوێ نییه یه پڕۆژه  یه م پڕۆژه ئه
ی ئیمپریالیزم شكستی  وه رباری ئه سه
تیرۆردا - نگی دژه جه  شی تۆماركرد له وره گه
ڕوویان  كان ڕووبه ی تیرۆریسته وه رئه به ك له نه

درای  رمایه سه  ی كه وه رئه به ڵكو له ، به  وه بوونه
  یه م شێوه و به  دایه وره یرانی گه قه  خۆی له

ك  نه  وه كاته كانی خۆی قووڵتر ده یرانه قه
  كیتر، تیرۆریزم له مانایه  ریان بكات. به سه چاره
بۆ   رێكی باشه و ڕێگاخۆشكه  هانه دا به كه ناوچه

 دا. كه ناوچه  مریكی له داخولی ئیمپریالیزمی ئه ته
ی 11اڵم جیهانی ئێستا جیهانی دوای  به

   و ڕۆڵ و ناوه و تیرۆر چیتر ئه  ر نییه مبه سێپته
نرا  پێشتر واداده  ی كه وه . ئه ماوه ی نه وره گه

شبوون  و دابه ره به  وه هۆی تیرۆریزمه جیهان به
ند ساڵێك  بۆ چه  نیا تێزێك بوو كه چێت، ته ده

  ڵكێكیان نییه كاری كرد و بۆ ئێستا هیچ كه
ئابوری و   ندییه یوه ی په وه رئه به له

كان و  یرانه كانی بۆرژوازی و قه سیاسییه
یرانی قوڵتردان و شكڵی  قه  ی له كه شكڵپێدانه
،  . بۆ نموونه  گرتووه  وه خۆیانه  نوێیان به

ڕووی   مریكا له ی ئێستای ئه كه وره گه  ره ڕكابه
ی  نه یمه هه  جۆرێك له  ئابووری و بگره

مریكا  ك تیرۆر، ئه نه  واڵتی سینه  وه سیاسیشه
  وه تۆمه پرسی ئه  ڵ كۆریای باكوردا به گه له

ڵ واڵتانی التیندا  گه ك تیرۆر، له نه  گالوه تێوه
ڵ  گه ، له وه رییه كۆچبه  كسیك به مه  وانه له

م  له  وه ی سیاسییه نه یمه هه  ڕوسیادا به
سوریا و   ند به یوه په  ت له تایبه  دا به یه ناوچه

  ریتانیاش به ڵێك واڵتی تردا. به ئێران و كۆمه
نسا  ڕه . فه گیری كردووه  وه پرسی برێكزته

كانی تێدا  رده ك زه ی هێله وه بزووتنه
نیا پرسی  ك ته نه  م گۆڕانانه وێت. ئه كه رده ده

واویی كاڵ  ته  ئێستادا به  تیرۆریزمیان له
ی  خشه ستكاری نه ڵكو ده ، به وه ته كردووه

  . به سیاسی و ئابوریی جیهانیش كردووه
  كیتر، جیهانی ئێستا، جیهانێك نییه مانایه
ك قوتب یان دوو یان  ر یه سه شبوبێت به دابه

جۆرێك   كان به ی قوتبه هاوكێشه  سێدا، بگره
چێت چیتر  پێده  كه  ردا هاتووه سه گۆڕانی به
شبوونی جیهان  دابه  مابێت باس له نه  وه كاتی ئه

داری و  رمایه كاندا. سه ر قوتبه سه ین به بكه
واویاندا،  جیهانیبوونی ته ڵ به گه كانی له یرانه قه

كانی نزیك  كان و قوتبه ره موو كیشوه ئێستا هه
ك  ر یه سه موویان له هه  و ڕۆژانه  وه ته كردووه

ی  باره تاكو له  وه كاته مێز كۆده
ری  سه چاره  بدوێن و بیر له  وه دارییه رمایه سه
،  گوزارشتێكی دیكه  . به وه نه كان بكه یرانه قه
و   مڕۆدا سعودیه له

  و نامۆ نییه  ره مه یروسه كی سه یه تیرۆر دیارده
می كێبڕكێ و ملمالنێی  رهه و به  م سیسیتمه به

كانی بۆرژوازیی واڵتان  ندییه وه رژه كان و به زلهێزه
  بووه

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ کارزان عەزیز کادری 
کۆمۆنیست، سەبارەت بە هەژدەهەمین 

 سێپتەمبەر ١١ساڵیادی 

ی  وره گه   و ڕۆڵ و ناوه و تیرۆر چیتر ئه  ر نییه مبه ی سێپته11جیهانی ئێستا جیهانی دوای 
چێت،  شبوون ده و دابه ره به  وه هۆی تیرۆریزمه نرا جیهان به پێشتر واداده  ی كه وه . ئه ماوه نه
ی  وه رئه به له  ڵكێكیان نییه ند ساڵێك كاری كرد و بۆ ئێستا هیچ كه بۆ چه  نیا تێزێك بوو كه ته

یرانی  قه  ی له كه كان و شكڵپێدانه یرانه كانی بۆرژوازی و قه ئابوری و سیاسییه  ندییه یوه په
 ...  گرتووه  وه خۆیانه  قوڵتردان و شكڵی نوێیان به
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ئێران و عێراق و 

موو واڵتانی  مریكا و هه فغانستان و ئه ئه
تی  دژایه  وه یانه موو تیرۆریزمه و هه جیهان به

عێراق و كوردستان و   ن. له كه تیرۆریزم ده
- زگای دژه دا هێز و ده و والتانه موو ئه هه

تیرۆر دروستكراون. پێشتر و ئێستاش پرسی 
داری و  رمایه سه  تیرۆر پێویستی به

ركر  بوبه ئه  ك به نه  یه و هه  بووه ئیمپریالیزم هه

  م پرسه ئه  و هتد، چونكه  غدادی و قاعیده به
داریی  رمایه خودی سیستمی سه  به  سته یوه په

كانی  كه یه دژبه  ندییه وه رژه و كێبڕكێ و به
  كه  شه . بۆیه وه كانه جیاوازه  بۆرژوازییه

ت  نانه تی و ته سایه ناتوانین تیرۆریزم بۆ كه
 .  وه ینه كانیش كورت بكه تیرۆریستییه  ڕێكخراوه

سێبتەمبەر تا چەندە پەیوەندی  ١١بۆپێشەوە: 
بە کێشەی عەرەب/ئیسرائیلەوە هەبوو؟ وە چ 
کاریگەیەکی لەسەر کیشمەکێشی عەرەب/ 

 ئیسرائیل دانا؟
  وه مباره نیا شتێك له ر ته گه کارزان عەزیز:

ی  وه ئاسانی ئه  به  پێموام نییه  كه  یه وه بڵێین ئه
دات  ستین و لوبناندا ڕووده له ئیسڕائیل و فه  له

-ب ره ی عه كێشه  ندیی به یوه بڵێین په
كی  یه ش ڕیشه مه . ئه یه هه  وه ئیسڕائیله

ڕوونی   ئێستاشدا به  و له  یه مێژوویی هه
نگی  می جه رده بۆ سه  وه ڕێته گه ده  یبینین كه ده

ك  پێشتریش. وه  م و بگره جیهانی دووهه
مریكی خۆی و  داریی ئه رمایه پێشتر وتم، سه

  بوون به  وه دانه ره پشتی په  ی له سی ئای ئه
بۆ   فغانستان كانی ئه مێنتاڵیزمی جیهادییه نده فه

كی  گرنگییه  مه اڵم هێشتا ئه تی سۆڤێت، به دژایه
  یه ی گرنگی هه وه ی ئه وه رئه به له  وتۆی نییه ئه
داری و  رمایه سیستمی سه  كه  یه وه ئه

پشتی   له  میشه ستراتیژی بۆرژوازی هه
  نیا له ته  به  مه ئه  . كه بووه  وه تیرۆریزمه

تی  خزمه  ڵكو له بوو، به مریكادا نه تی ئه خزمه
  كانیشیدا بوو له دۆست و دوژمنه  ڵێك له كۆمه
و   سعودیه  وانه له  كه اڵت و ناوچه ڕۆژهه

و   ئه  ش كه ندێك واڵتی دیكه پاكستان و هه
تی خۆیاندا  خزمه  یان له مێنتالیزمه نده فه
  اڵتدا. له سه ده  ی خۆیان له وه بۆ مانه  وه بینییه ده

  ی كه و حیزبانه له  كێكه یه  ئێستاشدا، حیزب الله
ستین و دژ  له ی فه زیه پشتی قه  واوی له ته  به

كانی نێوان  ش ناكۆكییه مه و ئه  ئیسڕائیله  به
وروپا و  كان و ئێران و ئه بییه ره عه  واڵته
رج  ، مه واته . كه اڵتیشی زیاتر كردووه ڕۆژهه
ی  و مانایه مان ئه ستین هه له ی فه زیه قه  نییه
مان ماناشی  و ئێران هه  تی بۆ حیزب الله یه هه
ر و ئیسڕائیلیش.  ته و قه  بێت بۆ سعودیه هه
ریی  ر كاریگه مبه ی سێپته11  ، پێموایه بۆیه

كانی ئیسڕائیل و  ندییه یوه ر په سه زۆری له

یتوانی  اڵم نه دانا، به  كه ی ناوچه واڵتانی دیكه
كاندا  ئاستی ستراتیژی واڵته  له  وره گۆڕانی گه
-ب ره ی عه زیه قه  ت له تایبه  دابنێت به
 ئیسڕائیلدا. 

ی 11ی  ی ئێستا و ماوه خشه جارێكیتر، نه
ی  وره ر گۆڕانی گه مبه ر و پێش سێپته مبه سێپته

دوو   ی پێشتر و له وه . ئه ردا هاتووه سه به
-ب ڕی عەر كو شه ی ڕابردوودا وه یه ده

و  ئێستادا ئه  ، له وه قببویه ئیسڕائیل زۆر زه
ك چاو  یه  ب به ره . عه ماوه ی نه گرنگییه

  ستین ناكات، چونكه له ماشای پرسی فه ته
بی توشی ناكۆكیی  ره بۆرژوازیی واڵتانی عه

ئێستادا   ی ئیسڕائیل له ی كردوون. كێشه وره گه
.  ڵكو ئێران و توركیایه ، به ب نییه ره ی عه كێشه
  ستین نییه له ی فه بیش كێشه ره ی عه كێشه
  یه ری هه ته ی ئێران و فه كێشه  سعودیه  چونكه

و ئیسڕائیل و   ی سعودیه و ئێرانیش كێشه
  وه مووشیان پێكه . هه یه مریكای هه توركیا و ئه

وامدان  رده كشكانێكی به ناو ملمالنێ و ملی یه له
كانیان و  ئابورییه  ندییه وه رژه پێناو به له
، پرسی  یه وه شه نی سیاسیاندا. لێره یمه هه
كو پرسی تیرۆریزم  ئیسڕائیلیش وه-ب ره عه

و  ش به مه ئه  ردا هاتووه سه زۆر گۆڕانی به
داری گۆڕانی  رمایه جیهانی سه  ی كه وه هۆیه
 .  ردا هاتووه سه به

سێبتەمبەر سەرەتایەکی تازەی  ١١بۆپێشەوە: 
دا بە بەرامبەرکێی نیوان تیرۆریزمی دەوڵەتی 
و "ئەمریکاو غەرب" غەیرە دەوڵەتی "رەوت و 
گروپە ئیسالمیەکان"، ئەم جەنگی تیرۆرسیتیە 
دنیا بەرەوکوێ دەبات؟ وە چۆن بەری 

 پیدەگیرێت؟
ماشای  كاتێك ته  پێموایه کارزان عەزیز:

تی  وڵه تیرۆریزمی بۆرژوازی و ئیمپریالی و ده
، بۆمان  وه چینه یاندا ده كه مێژووه  ین و به كه ده

  وه مێژووی تیرۆریزم زۆر له  وێت كه كه رده ده
كو  ڕووداوێكی وه  له  ترسیدارتره كۆنتر و مه

.  وه ردا كورت بكرێته مبه ی سێپته11
  بینێت كه ده  وه بۆرژوازیی زۆر سود له

ردا كورت  مبه ی سێپته11  تیرۆریزم له
كو قوربانی  تێیدا خۆی وه  چونكه  وه، بكرێته

كانی  یرانه كێش و قه دات و كێشمه پیشان ده
  ی كه و ئاسته ر ئه سه  دارییش دێنێته رمایه سه

نگێكی  دات جه جیهاندا ڕووده  ی ئێستا له وه ئه
مێنتالیزمی  نده ی فه كه هۆكاره  كه  یه تیرۆریستانه

و   رپرسه نیا ئیسالم لێی به ته  و به  ئاینییه
ی  وه باتی بزووتنه خه  وه وێشه ها له روه هه

پێنێت.  چه كات و ده ركوت ده پڕۆلیتاریی پێ سه
  ندیی به یوه ی په وه شدا، ئه وه ڵ ئه گه له

  یه هه  وه كانه ئیسالمییه  وته تیرۆریزمی ڕه
و   یه كی دورودرێژی هه جارێكیتر مێژوویه

و   بووه  وه پشتییه  داریی له رمایه می سه سیسته
ویی ئیسالمی  ڵكو توندڕه ئیسالم نا، به

  یه نوێیه  م تیرۆریزمه رێكی باشی ئه یاریكه
مریكی خۆی  ئیمپریالیزمی ئه  بووه كه

  مێنتالیزمه نده م فه خۆراكێكی زۆری به
  ش نییه وه مانای ئه  مه اڵم ئه . به  داوه  ئیسالمییه

تیرۆریزم و   بن له رپرس نه كان به ئاینه  كه
و   وتووانه جیهانبینی دواكه  شەدان به گه

  تی. جیهان كه ڵگەی چینایه كۆمه  تكردن به خزمه
  هۆی تیرۆریزم به  دارییه رمایه جیهانی سه

هیچ   ناڕوخێت و مرۆڤیش ناگات به
بێت  نه  وه ، ئه ی تیرۆریزمه ڕێگه ك له ڕزگارییه

و مێژووش تووشی   وه بنه كان قوڵتر ده یرانه قه
ڵدێری زیاتر. تیرۆر و كۆتایی تیرۆریش،  هه

ڵگای  و كۆمه  وه وساندنه چه  كۆتایی به
ڕێچارێك نیا  كان ناهێنن. ته یرانه تی و قه چینایه

پێناو  چینی پڕۆلیتاریا له  كه  یه وه بۆ ڕزگاری ئه
  ست به تیدا ده ر و ناچینایه روه دادپهڵگەی  كۆمه
و   وه ی خۆی بكاته باتی شۆرشگێرانه خه
ی  ت و پالتفۆرمی سیاسییانه خه  وه وێشه له

كانی  رییه ماوه جه  وه نێو بزووتنه  نه خۆیان ببه
ی خۆ  ڕێگه  كان و له رده ك زه ك هێله وه

ی  جیهان ئاماده  وه ڕێكخراوكردنی خۆیانه
اڵت  سه ستی ده ده شۆرشی پڕۆلیتاری و گرتنه

 ن.  بكه
 

ر و  روه ڵگەی دادپه پێناو كۆمه چینی پڕۆلیتاریا له  كه  یه وه ڕێچارێك بۆ ڕزگاری ئه
ت و پالتفۆرمی  خه  وه وێشه و له  وه ی خۆی بكاته باتی شۆرشگێرانه خه  ست به تیدا ده ناچینایه

  كان و له رده ك زه ك هێله كانی وه رییه ماوه جه  وه نێو بزووتنه  نه ی خۆیان ببه سیاسییانه
ستی  ده ی شۆرشی پڕۆلیتاری و گرتنه جیهان ئاماده  وه ی خۆ ڕێكخراوكردنی خۆیانه ڕێگه

 ن.  اڵت بكه سه ده

  ره مسه ى جه رگباره و مه بێوينه  وه ڕووبوونه م ڕووبه ر ئه رامبه به خۆ له ربه ريى سه ماوه كى جه يه وه بۆ بنياتنانى بزووتنه
نگی و  پشتى ئيعالمى جه له  م گوڕانكارييانه كانى ئه بێ ڕاستييه كان، ده ييه وه ته نێونه  ري و تيروريستييه سكه عه

  تێك كه و سياسه م ڕووداوه ڵك. ئه نێو خه  و ببرێنه وه ره ده  بكێشرێنه كان دەر  كه يه به كانى ئوردوگا دژه پاساوه
. ڕوخسارى سياسی و فيكرى جيهان  يه يى گرنگى هه ڵێك ئاكامى جيهانی و ناوچه ر، كومه به تييه مريكا گرتوويه ئه

  مەنسور حیکمەتكات... كى قووڵ ده ستخۆشى گوڕانكارييه ده

 
 
 
 

کرێکاران،زەحمەتکێشان،الیەنگرانیوشەودەنگگگی
 ئازاد!

،گگاراوی و تگگیگگ  زمگگانگگی بگگۆ،گگێگگشگگەوە، بگگاڵوکگگراوەی
کۆمۆنیستیوئازادیخوازیئێوەیە،دەنگوسەکۆی
بەدژی سگۆسگیگالگیگسگتگیگتگانە، بزوتنەوەینارەزایەتگی

نیزامیزاڵمانەیسەرمایەداریوسەکۆیەکیلێبراوە
دارزیگوو راگەیگانگدنگی و فگکگر روبەروبگونەوەی بۆ
فریوکارانەیبۆرژوازیوبزوتنەوەورەوتەسیاسیو
بگگانگگگەوازی حگگزبگگیگگیەکگگانگگی...بگگ گگنگگدگگگۆی و فگگکگگری
هاوچینەکانتانەبۆهاو،شتیوهاوخەباتی،وەدەنگگ
و زوڵگ  هەر ومینبەریراستەقینەیئێوەیەلەدژی
ئگێگسگتگادا، ستەمێککەلەکۆمەڵگایسەرمگایەداری
بگگۆ وشگگەدا، لەیەۆ دەکگگرێگگت... ئگگێگگوە بەرامگگبەر
،ێشەوە،سەکۆیەۆومینبەرێکەلەبەرەیشۆرشگی
ژێگروژورکگردنگی بگۆ کۆمەاڵیەتیچینیکرێگکگاردا،
دامەزرانگگدنگگی و سگگەرمگگایەداری زاڵگگمگگانەی دنگگیگگای

 کۆمەڵگایەکیسۆسیالیستی...
و بۆئەوەیبۆ،ێشەوە،بتوانیتنەخشیچیگنگایەتگی
بگبگاتە سگەرکەوتگوانە خگۆی ،گێگنگاسگەکگراوی ئەرکی
لە نگگارەزایەیگگیەکگگانگگتگگان، هەواڵگگی لە ،گگێگگشگگەوە،
خۆ،یشاندانومانگرتنوخواستەکانتان،لەکگێگشگەو
و خەبگات بەردەم رێگگگریەکگانگی و گیروگرفتەکگان
ئەو بگکەن... ئگاگگاداری بەردەوام یەکگرتوویتگان،
و بگۆرژوازی هەوااڵنەیحزبوبزوتنەوەومیدیای
سیبەریان،دەیانەوێبەالڕی،یان،ەردە،ۆشیبکەن،
ئەوان راسگتگیگانەی ئەو ئێوەبەئێمەیبگەیەنن...
،ەردە،ۆشیدەکەن،لەرێگایبۆ،ێشەوەوە،،ەردەی
و کگار لەسەرهەڵبماڵن...هەواڵینائەمنیشوێنی
تگااڵنگی و دزی و سگەرکگوت هەواڵگی قوربانیانگی،
دژ تگونگدتگیگ ی هەوڵگی دەسەاڵتوکۆمپانیاکانیان،
بەژنانوقوربانیەکانیان،هەواڵی،ێشێلکاریئازادیە
مگافە ئگازادی و رۆژنگامەگەری سیاسیەکان،ئازادی
بگگگەیەنگگن... ئگگێگگمە بە مەدەنگگیەکگگان... و فەردی
بۆ،ێشەوە،دەنگیسازشه نەگروسەکۆیراستبێ یو
دنگیگایەکگی ،گێگنگاو لە ئگێگوەیە، مەیدانێکیگرنگگی
دنگیگایەن ئەم گگۆشگەیەکگی باشتردا.لەهەرجێگگگاو
لەگەڵگگیگگدا...ئەدرەس بەردوامگگدابگگن لە،ەیگگوەنگگدی

 ئیمێڵو،ێگەیبۆ،ێشەوەیە..
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سـاڵ  ١٨بۆپێشەوە: ڕووداوە تیرۆریستیەکەی 

ی سـێـپـتـێـمـبەر، سـیـسـتەمـی  ١١لەمەوبەری 
سیاسی و ئەمنی و ئازادی لە جیهاندا گـۆڕی. 
ئەم گۆڕانە تەنیا یاسا تونـدوتـۆڵەکـانـی دژ بە 
ئازادیەکانی تاکە کەسی نەگرتەوە لە واڵتێـکـی 
وەکو ئەمریکا، بەڵکو بوو بە فاکت و بیـانـووی 
ــد  ــاکــردنــی چەن ــی بــۆ بەرپ ــهــان گەورەی جــی
جەنگێکی یەك بە دوای یەک بە نێـوی شـەڕی 
دژە تیرۆر، بە ڕەچاوکرتنی ئـاکـامەکـانـی ئەم 

ساڵیە، لە ڕوانگەی ئێوەدا تیرۆر و  ١٨مێژووە 
تیرۆریزم چ وەکو دیاردە، چ وەکو شوناسێکی 
سیاسی چ جێگایەکیان لە ئاستی دنیای ئەمڕۆدا 

  هەیە؟ 

بەر لە وەاڵمــــدانەوەی ڕزگــــار عــــومەر: 
ڕاستەوخۆی ئەم پرسیارە، ئێمە پێویستە بچینە 

ی سـێـپـتـێـمـبەری ١١مێژووی بەر لە ڕووداوی 
، بەبـێ تـێـگەیشـتـن لە زەمـیـنە و  ١٠٠١ساڵی 

مەحـاڵە وێـنەکە   ١٠٠١فاکتەکانی بەر لە ساڵی 
ڕوون بێت. کە دەگەڕێـیـنەوە بـۆ ئەم مـێـژووە، 
ئامانجمان دەست نیشانکردنی کارەکـتەری ئەو 
"سوودمەندانەیە" کە بە پەرۆشەوە چـاوەڕوانـی 

ی سـێـپـتـێـمـبەر بـوون. دوور لە  ١١ڕووداوی 
 (Conspiracy Theory)تیئۆری پیالنگێڕی 

دوو هێزی سیاسی و ئایدیۆلۆژی، هەنـدێـکـیـان 
لە ئــاســتــی دەوڵەت، هەنــدێــکــیــان لە ئــاســتــی 
ڕێکخراوەی تیرۆریستی جیهانی پێویستـیـان بە 

ــکــی  ١١ ــان هەر ڕووداوێ ــمــبەر ی ــێ ــت ــپ ی ســێ
 هاوشێوە هەبوو.

ئەو تەوژمە ڕاســتــڕەوە نــیــولــیــبــرالەی کە لە  
سەرەتای هەشتاکانەوە لەسەر دەسەاڵت بـووە 
یان لە نێو کایەی راستەوخۆی سیاسەت بـووە 
یەکێکە لەو دوو هێزەی بـاسـمـان کـرد، دووەم 
هێز بریتیە لە هێزی تـیـرۆریسـتـی "قـاعـیـدە" و 
هــاوشــێــوەکــانــی. ئەم دووبەرەیە؛ بە ڕێــکەوت 
ــو  ــک ــوون، بەڵ ــکــی وانەب ــی ڕووداوێ چــاوەڕوان
خوازیاری هەر ڕووداوێکی هاوشێوە بـوون کە 
ــۆڕم و  ــف ــالت ــان و پ ــۆی ــی خ ــوون ــن، ب ــوان ــت ب

 جیهانبینیان ببەنە ئاستێکیتر.

ی ســپــتــامــبەر لە ســاڵــی ١١بەر لە ڕووداوی 
ـــان  ١٠٠١ ـــوو، بە دەی ـــزم" هەب ـــرۆری ـــی " ت

لێکدانەوەی موعتەبەری ئەکادیمی ناوەنـدەکـانـی 
لێکۆڵینەوەی جـیـهـانـی لەبـن دەسـتـن هـی ئەو 
سەردەمە، کە سەرجەمیان لە هێـڵـی قەلەقـی لە 
ــاوبەشــن و بەشــی  ــزم ه ــرۆری ــی تەشــەنەی ت
زۆریان تەئکید دەکەنەوە لەوەی کە ئـاراسـتەی 
ڕەهەندی سەرەکی تیرۆریزم ڕووی لەوەیە کە 

" چـاالکـی" وا بـکـات کە بـتـوانـێ نەك دەسـت 
بـوەشـێــنـێ لە ئـامــانـجــی سـەربــازی، مەدەنــی، 
ئابووری بەڵکو بە شوێن تایپێك لە چاالکییە کە 
بە چاوپۆشین لە ژمـارەی قـوربـانـیـان )کە لە 
ڕوانــگەی تــیــرۆریســتــانەوە چەنــد زۆرتــر بــێ 
باشترە( بە چاوپۆشین لە زیـانە ئـابـوریەکـانـی 
ئەو چاالکیە، زۆر پێویستیان بە چاالکـیەك یـان 
چەندین چاالکی هەبوو کە بتوانن دەسکەوتێکـی 

 مەعنەوی " ڕەمزی" تۆمار بکەن!

تا بـتـوانـن بەم دەسـکەوتە ڕەمـزیە مەکـیـنەی  
ئیعالمی و موگناتیسی جیهانبینی ئاینی خـۆیـان 
پێ بەهێزتـر بـکەن. پـێـویسـتـیـان بەو ڕووداوە 
ڕەمزیە هەبوو تابتوانن لە هەر واڵتێـکـی دونـیـا 
و ئیسالمی هەر تووڕەبوونێکی پەنگ خـواردوو 
هەیە بەرامبەر سـتەم و دەسـەاڵتەکـان لە ژێـر 
ئەم دەست وەشاندنە ڕەمزیە گەورەدا ڕێـڕەوی 
پــێ بــدەن و بــیــکەنە ســەرمــایەی ســیــاســی و 
ئایدیۆلۆژی خـۆیـان، بـێ هـۆ نەبـوو لە ڕۆژی 

ی سێپتێمـبەر لە بەشـێـك لە ١١دووەمی دوای 
ناوچەکانی فەلەستـیـن و هەنـدێـك لە واڵتـانـی 
عەرەبــی و ئــیــســالمــی ئــاســیــایــی لەبەرامــبەر 

 تەلەفزیۆنەکاندا شیرینی دابەش دەکرا.

لە بەرامبەر ئەودا، الیەنی دووەم نیولیبراڵەکانی 
ڕۆژئـــاوا کە بـــنـــاغەکەیـــان دەگەڕێـــتەوە بـــۆ 
سەردەمی  ڕێگان و تاتشەر، تا دەگـاتە جـۆرج 
بۆشی باوك و کوڕو تـا دەگـاتە تـرامـپ، بەوە 
جــیــا دەکــرێــنەوە، کە هەمــیــشــە بەشــوێــن 
توندکردنەوەی کەلەبچەکانی ئازادین، بە شوێـن 
ــا  ــان ــن" بە م ــراســی ــوک ــم ــی "دی ــردن ــۆ ک ــوپ پەل
فــراوانەکەی یــاســا و دەســتــوورو مــافەکــانــی 

 مرۆڤ.

ئەم ڕەهەندە لە ڕۆژئاوا بەوە جـیـادەکـرێـتەوە  
کە بەدەر لە پالتفۆرمە تـونـدڕەوە ئـابـوریەکەی 
"جێگیرکردنی بازاڕی ئازاد بە ڕەهایی وخـاڵـیـی 

کـــردنەوەی شــــانــــی دەزگــــای دەوڵەت لە 
بەرپــرســیــاریەتــی کــۆمەڵــگە و بەرنــامەکــانــی" 
هەمـــیـــشـــە بە شـــوێـــن ئەوە بـــووە کە بە 
سەربازکـردنـی ژیـانـی کـۆمەاڵیەتـی نـاوخـۆ و 
ســـیـــاســـەتـــی دەرەوەی واڵت بـــبـــێـــتە تـــاقە 
 چوارچێوەی سیستەمی بەڕیوەبردنی جیهان. 

چەندیـن  ١٠٠١ئەم رەهەندە خۆی بەر لە ساڵی 
ڕووداوی ڕاســـتەوخـــۆی دروســـتـــکـــردووە 

چەشنـی: جەنـگەکـان، کـۆدێـتـا سـەربـازیەکـان، 
داگیرکردنی واڵتەکان )بە تایبەتی لە ئەمـریـکـای 
التین( لە بەشـی زۆری ئەم ڕووداوانە هـێـڵـی 
زاڵ تەنیا بەرژوەندی ستراتـیـژی سـەربـازی و 
ئــابــوری نەبــووە، بەڵــکــو "ڕەمــزیەتــی" ئەو 
ـــر  ـــت ـــووە بەوەی چ دەرگـــایەکـــی ڕووداونە ب
لەبەردەم ئەو ڕەهەنــدە دەکــاتەوە و ســوودە 
ئایدیۆلۆژیەکانی چییە! هەمـوو ئەو جەنـگـانەی 
کە کااڵی ئایدیۆلۆژی "بە دیموکـراسـی" کـردنـی 
تیا دەفـرۆشـرێ، یـان ئەو شـەڕانەی بە نـاوی 
"دژی تـــیـــرۆریـــزم" دەکـــرێ و کـــراوە یەك 
پـاشـخــانـی ئــابـوری چــڕی چەك فــرۆشـتـن و 
بزنسەکانی ئاوەدانکردنەوە و دەسـتـتـێـوەردانـی 

 Humanitarian) -مرۆیی )تـدخـل انسـانـ (
Intervention)  ســاغــکــردنەوەی قــۆنــاغ بە ،

-قۆناغی پێویستیەکانی ئەم سیستەمە سـیـاسـی
 ئابوریە بووە.

پاش ئەو دیدە؛ دێمەوە سـەر وەاڵمەکە، دەڵـێـم 
ی سێپتێمبەر لە دوای ١١ڕووداوی تیرۆریستی 

جەنگی کوێـت، دووەم ڕووداوی گەورەی ئەو 
قۆناغە بـوو کە پـڕۆسـەی گـۆڕیـنـی جـیـهـانـی 

ی سـێـپـتـێـمـبەر  ١١بەرەو خراپتر خێراتر کرد. 
کۆنسێپتی "جەنگی دژە تیرۆری" گەشاندەوە بە 
مانا سـاخـتە و ڕووکەشـەکەی، یـاسـا و مـافە 
دەســتــووری و ڕاگەیــانــدنــی بــاری نــائــاســایــی 
ئەمنـی وسـەربـازی کـردە عـادەت و ڕۆتـیـنـی 

دەوڵەتداری. ئەلگـۆی "جەنـگـی دژە تـیـرۆر" ی 
لەئاستی دەوڵەتی زلهێزو دەوڵەتە ئـاسـایـیەکـان 
کردە ئاسانترین بیـانـووی بەرتەسـكـکـردنەوەی 

 چەندین مافی بنەڕەتی.

چاالکیە تیرۆریستیەکان زیاتـر بـوونە، هەنـدێ  
لێبوردەیی" و   –واڵتی ڕۆژئاوایی کە "تەساموح 

پێکەوە ژیان و فرە نەتەوەیی و فرە ئـایـیـنـی و 
کلتوریی بەهای سەرەکی کۆمەڵـگەکـانـیـان بـوو 
نەیان توانی بەو بەهایە گـرنـگـانە بەربەسـت لە 
دەست وەشاندنی تیرۆریـزم دروسـت بـکەن و 
ڕێگەی پێ بگرن، چونکە مـیـکـانـیـزمـی جەنـگـی 
دژە تیرۆر بارگـاوی کـراوە بەدەیـان تەمـاح و 
ئەجێندای ئـابـوری و مـۆتـیـڤـی ڕاسـیـسـتـی و 
کۆنتڕۆلکردنی زیاتری کۆمەڵگە و تەریكکـردنـی 
ـــان بە ڕادەیەك کە  ـــیە شـــەخســـیەک ـــازادی ئ

وەکـو  Privacyتایبەتمەندی هەر هـاواڵتـیەك))
مـــافـــی گەشـــتـــکـــردنـــی هەر هـــاواڵتـــیەك لە 
فڕۆکەخانە، لە تەلەفۆن کـردن و ئـیـمـێـڵەکـانـی 
خۆی لەو وێبسایتانەی سەیری دەکا بە کـلـیـك 
و هەڵـــوێســـتـــی پـــۆلـــیـــســـێـــك هەمـــووی 
هەڵدەوەشێتەوە و دەرگای وااڵ دەبێت و شتێـك 

 نامێنێ بە ناوی خسوسیەت و ماف.

ساڵی ڕابردوو لە  ١٨بۆپێشەوە: لە ئەمڕۆ و لە 
ئاستی کێبڕكێ جیهانیەکان و ئیقلیمیەکان کەم 
نین ئەو دەوڵەتانەی کە یەکتر تاوانبـار دەکەن 
بە پاڵپشتیکردنی تیرۆر، بەرەی قەتەر و ئێران 
و تورکیا بەرەی سعودیە و ئیمارات و ئێران لە 
الیەک؛ یەکتر بە پاڵپشتیکردنی تیرۆر تاوانـبـار 
دەکەن. حزبە ڕاستڕەوەکان و ڕاسیـسـتەکـانـی 
ئەوروپا پەناهەندە تاوانبار دەکەن بە پاڵپشتـی 
تــیــرۆر! هەر دەوڵەتە و تەنــانەت هەنــدێ لە 
دەسەاڵتە خۆجێیەکانیش لـیـسـتـی تـایـبەت بە 
خۆیان هەیە بـۆ تـیـرۆر. لەم گـێـژاوەدا؛ ئەم 
تاوانبـار کـردنـانە و ئـاکـامەکـانـی ئەمـنـیەتـی 
هاواڵتی لە ئاستێـکـی جـیـهـانـی بەرە و کـوێ 

 بردووە؟

تاوانبارکردن بە پشتگیریکردنی ڕزگار عومەر: 
تــیــرۆر گەورەتــریــن دوو ڕوویــی و دەبــڵ 
ستانداردی جیهانی لە پشتیەوە بەڕێـوەدەچـێـت. 

ی ١١نــزیــکەی ســەدەیەك بەر لە... ڕووداوی 
ــاوا بە  ــبەر ڕۆژئ ــم ــێ ــت ــپ ســێ

ئەمریکا و بەریتانیا ڕۆڵی ڕاستەوخۆیان هەبوو لە 
دامەزراندنی چەند دەوڵەتێك کە دەتوانیین بە 

ئاسانی ناوێ لێبینێن سامپڵە یەکەمەکانی 
 دەوڵەتداری بە تامی "داعش" و "قاعیدە"!

 
دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ نوسەرو ڕۆژنامەنووس 
ڕزگار عومەر سەبارەت بە هەژدەهەمین ساڵیادی 

 ی سێپتێمبەر١١

یسێپتێمبەرکۆنسێپتی"جەنگیدژەتیرۆری"گەشاندەوەبەماناساختەوڕووکەشەکەی،یاساو١١
مافەدەستووریوڕاگەیاندنیبارینائاساییئەمنیوسەربازیکردەعادەتوڕۆتینیدەوڵەتداری.

ئەلگۆی"جەنگیدژەتیرۆر"یلەئاستیدەوڵەتیزلهێزودەوڵەتەئاساییەکانکردەئاسانترینبیانووی
 بەرتەسكکردنەوەیچەندینمافیبنەڕەتی...
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خوێنی دەکەن. ئەوا لە واڵتانی غەربی و نێونراو بە 
دیموکراسیدا، دیکتاتۆری بەشێوەی داپۆشراو و 

پەردەبەسەردا دراودا، درێژە... بەدەسەاڵتی خۆی دەدات. باسی دیموکراسی هەرگیز 
بەمانای ئازادی بۆ هەڵبژرادنی ئازادانەی کرێکاران لە کارگەکان، لە ناوەندە 
خزمەتگوزارییەکان، لە گەرەکەکان، لەناو دادوەران، نییەو کەس ناتوانێت بەدەنگدان 
بەرێوەبەری کارگەو کۆمپانیانیەک، دادوەرێک، بەشێوەی ئازادانە و لەهەڵبژاردنەوە 
الببات یان دابمەزرێنێت. و لەهەر جێگایەک و لە هەر واڵتێکی بەناو دیموکراسیدا، ئەوە 
رووبدات کە کرێکاران نوێنەری خۆیان راستەوخۆ و ئازادانە هەڵبژێرن، یان لەرێگای 
کۆبونەوەی گشتی و بەدەنگدانی ئازادانە کەسێک الببەن...تاد رووبەرووی سزای 
دیموکراسی!! و دەرکردن دەبنەوە. ئەو تاوان و خوێن رێژیانەی بە دیموکراسی پاساو 
دەدرێن و دەوڵەتانی دیموکراسی پێی هەڵدەستن، قوربانیانی لە قوربانیانی دەستی واڵتە 
دیکتاتۆرییەکان کەمتر نییە... مەگەر دانانی ئابڵۆقەی ئابوری لەسەر ئەو دەوڵەتانەی مل 
کەچی بریاری نەتەوەیەکگرتوەکان نابن، مل بە سیاسەتی زۆری ئەمریکا وغەرب 
نادەن... قوبانیانی بە سەدان و هەزاران خێزانی هەژار و کەم دەرامەت نییە، مەگەر 
دەستێوەردانی سەربازی لە واڵتانی ئەزمەگرتوو ئاوسی سیاسیداو بۆمباباران و سوپا 
تیا باڵوکردنەوە و وێرانکردنی بنەما شاری و مەدەنیەکانیان، و تااڵنی ئاشکرا قوربانیانی 
لە هی قوربانیانی رژێمە دیکتاتۆرەکان زیاتر نییە؟ دیارە ئەوە بەو مانایە نییە جێگاو 
رێگای دەوڵەتە دیکتاتۆرەکان، لە پەیوەند بە دەوڵەتە دیموکراییەکان، لە پێشتر یان 
باشترە، بەڵکو مەبەستمان ئەوەیە نیشانی بدەین بۆرژوازی قاڵبی ویسترایی خۆی بۆ 
دەسەاڵتدارێتی و دزینی دەسترەنجی چینی کرێکار و بێبەشانی کۆمەڵگە، لەالیەکەوە بە 
دیموکراسی" دیکتاتۆریەتی شاراوە و لەالیەکی تریشەوەبە "دیکتاتۆری بی پەردە" 
دەباتەڕێوەو لە نێوان هەردوو بەشی ئەو دەوڵەتە دیکتاتۆریانەشدا،" دیکاتۆریەتی 
داپۆشراو و دیکتاتۆری بێ پەردە" پەیوەندیەکی ئاسایی و هاوپەیمانیەتی هەیە. 
پەیوەندی ئەمریکاو میسر لەسەردەمی موبارەک، پەیوەندی سعودیەو ئەمریکا...، 
پەیوەندی ئەمریکاو دەسەاڵتی واڵتانی ئەمریکای التین...تاد نموونەی بەرجەستەن. ئەو 
دیموکراسیەتە رووکەشەش کە لە بەشێک لەواڵتانی دنیادا هەیە، بەرهەم و 
دەرهاویشتەی خەبات و تیکۆشانی چینی کرێکارو بزوتنەوەی چەپ و نارەزایەتی 
 لەخوارەوەی جەماوەرییە، نەک بەرهەم و خێر و سەدەقە و سیغە تەبیعەتی بۆرژوازی.

دیموکراسی بۆرژوازی تەنها تەنها وەرێخستنی کایەکی رووکەشی لە پێشدا بریار 
لێدراوی بۆرژوازییە بۆ ئاڵوگۆر لەناو باڵەکانی بۆرژوازیدا بەمەبەستی دەست نەدان لە 
پایەکانی نیزامی سیاسی و ئابوری و لەوەش زیاتر پاراستنی دەسەاڵتی چینی زاڵ لە 
کۆمەڵگەدا. لەو رێگایەدا ئەندامانی پەلەمان، دیموکراسیانە هەڵدەبژیردرێن، بەاڵم خودی 
پەرلەمان تا ئەوکاتە دەتوانێت جێگا پاڵپشتی دەسەاڵتی سیاسی بۆرژوازی بێت، کە 

 رۆڵی خۆی بزانیت و سنورە سورەکانی دەسەاڵت نەبەزێنێت.
پرسی چوونە دەرەوەی بەریتانیا لە یەکێتی ئەوروپا "بریکزت" جارێکی تر بووە ئاوێنەی 
بااڵنوێنی کایەی دیموکراسی. پرسی هێنانەگۆری داخستنی پەرلەمان، لەالیەن 
دەسەاڵتەوە لەدەرەوەی پەرلەمان، هەر نیشاندانی ناوەرۆکی پەرلەمان و الوەکی بوونی 
لە بریاری سیاسی چارەنووسازدا نییە، بەڵکو هاوکات نیشانەی بی بەهابوونی خودی 
مافی دەنگدانی گشتی و لێسەندنەوەی رۆڵە و دەوری ئەندامانی پەرلەمانی 
هەڵبژێردراوە!!. هاوکات سوکایەتی کردنە بەو پیرۆزیانەی!! بۆرژوازی بۆ شێواندنی رای 

 گشتی و درۆی بەشداری هاواڵتیان لە گەمەی هەڵبژاردنەکاندا، دەیخاتە روو.
دەوڵەت و حکومەتی بەریتانیا، بەدوای دەریچەیەکدا دەگەڕێت بۆ دەرچوون لە ئەزمەی 
بریکزت، بۆ دۆزینەوەی ئەو دەریچەیەش ئامادەی قوربانیدانە، دەشی پەرلەمان یەکەمین 
قوربانی ناچیز بێت، لەدیدی دەسەاڵتی سیاسی و بەرژەوەندییە ئابوریەکانی بۆرژوازی 
ئەو واڵتەوە. دیارە ئەگەر ڕیگەش بەوە نەدرێت پەرلەمان کەنار بخرێت لەو پرسەدا، 
هیچ لەو راستیە کەم ناکاتەوە کە بۆرژوازی پەرلەمانی تەنها وەکو جێگایەک بۆ پەسەند 
و پیرۆزە کە بتوانێت ببێتە ویستگەیەک بۆ راوێژ لەسەر  پاراستنی دەسەاڵت و قازانجی 

 سەرمایەی زۆرتر.
ئەوەی کە لە کوردستانیش روویدا و پارتی دەرگای پەرلەمانی بۆ دووساڵ کڵۆم داو 
سەرۆکی پەرلەمانیش بەزاندنی سنوری زەردی لێ یاساغ کرا، سەرباری پوچی 
پەرلەمان وکارتۆنی بوونی، نیشانەی ئەوە بوو ئەگەر پەرلەمان بوکەڵەکەکیش بێت، بۆی 
نییە سنوری دەسەاڵتی خاوەن بڕیار رۆڵی یەکالیی کەرەوەی بەرژەوەندییەکەی 

 ببەزێنیت.
سەرئەنجام ئەزمەی بریکزت، وانەیەکە بۆ ئەوانەی بیانەوێت لە دیموکراسی و دەنگدانی 
گشتی لە دنیای ئەمڕۆدا تێبگەن، هاوکات ئەزمونێکیشە بۆ ئەوانەی دەیانەوێت سیستەمی 
سیاسی و ئابوری لەریشەوە بگۆڕن، کەنابێ هیچ خۆشباوەریەکیان بە کایەی هەڵبژاردن 
و پەرلەمان بێت. ڕیگای ئاڵوگۆری ریشەیی و بنەرەتی لە سیستەمی سیاسی و ئابوری 
و کۆمەاڵیەتیدا، تەنها شۆڕشە. لەناو شۆرشەکانیشدا تەنها شۆرشی چینی کریکاری 
ریکخراو و خاوەن ئاسۆی سۆشیالیستییە، کە دەتوانێت هەم خۆی وەکو چینی 
بەرهەمهێن و چەوساوە رزگار بکات و لەگەڵ خۆشیدا، تەواوی کۆمەڵ و مەینەتیەکانی 

 تر ڕزگار بکات.  
 

 درێژەی دوا وتە
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تایبەتی ئەمریکا و بەریتانیا ڕۆڵـی 
ڕاســتەوخــۆیــان هەبــوو لە دامەزرانــدنــی چەنــد 
دەوڵەتێك کە دەتوانیین بە ئاسـانـی نـاوێ لـێـبـیـنـێـن 
سامپڵە یەکەمەکانی دەوڵەتداری بە تامی "داعـش" و 

 "قاعیدە"!

کێ ڕۆڵی هەبوو لە دروسـتـکـردنـی سـعـودیە؟ کـێ  
بەزۆر و بە پیالنگێڕی پـاکسـتـانـی لەو هـیـنـدسـتـانە 
گەورە جیاکردەوە کە لەسەردەمی گاندی بـڕیـاربـوو 
لە پڕۆسەی سەربەخۆیی لە کۆلۆنیالیزمی بەریتـانـیـا 
دروست بێت؟ کێ خومەینـی لە ئەوروپـا داڵـدەدا و 
وەکو پیاوە پیـرۆزەکـان بە فـڕۆکە هـێـنـایـانەوە بـۆ 
ئێران؟ کێ چـاوپـۆشـی لەپـارەی فـرۆشـتـنـی گـازی 
سروشتی قەتەر دەکا کە زۆر بەئـاسـانـی بـڕوا بـۆ 
گروپە هاوشیوەکانی قاعیدە لە سوریاو لـیـبـیـا؟ کـێ 
گروپە تیرۆریستەکانی لیبیای لە شـوێـنـی مـوعەمەر 
قەزافی دانـا؟ کـێ چـاوپـۆشـی لە تـورکـیـا کـرد کە 
تــیــرۆریســتــانــی هەمــوو دونــیــا بــیــکەن بە پــردی 

 سیاحەتی جەنگ و وێرانکاری لە سوریا؟ 

هەموو ئەو دەبڵ ستانداردی و دووڕویـیە بەشـێـکە 
لە پێکهـاتەی ئـۆرگـانـێـکـی سـیـاسـەت و سـیـاسـەت 
داڕێژەرو سەرکردە و سەرۆکەکانی ئەمڕۆی دونـیـا. 
کاتێك بەرژوەندیان لەگەڵ یەکتر ناکۆك دەبێت دێـن 
الپەڕەی یەکتر هەڵدەدەنەوە، هەمـوو ئەو الپەڕانەی 
لەسەر یەکتر دەیجوڵێنن پیت بەپیتی ڕاستە! چـونـکە 
هاوبەشی هەمان بزنس بوونە، بڕۆ سەیری شـەڕی 

سعودیە بکە، بڕۆ سـەیـری هەمـان  -ئیعالمی تورکیا
سعودیە بـکە، بـڕۆ سـەیـری شـەڕی  -شەڕی قەتەر

والتـانــی کەنـداو بـکە، مەلەفـی تــاوانـکــاری  -ئـێـران
گەورە گەورە دەبینـی کە لەسـەر یەکـتـری کەشـ  

 دەکەن. 

ژیان بە ڕێکردن لە دۆخـیـکـی وادا، نەك تەنـیـا بـۆ 
هاوالتیانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بەڵکو دانیشتوانـی 
واڵتـانـی ڕۆژئـاوا و ئەوروپـاش هەمــان ئەمـنـیەتــی 
جارانیان نەماوە. وەزارەتە بەرگـریەکـان لە ئـاسـتـی 
ئیقلیمی و جیهانی، دەزگا ئەمنی و موخابەرەتـیەکـان 
زوو زوو کۆنفرانسی ناوخۆیی وجیهانـی دەبەسـتـن 
و بودجەی باش لە پارەی هاواڵتیان سەرف دەکـرێ 
بۆ ئەم کۆنگرانە و ئەنجامەکەی چییە؟ بەالی کەمـی 
ئەو ئەنجامانەی کە بە ئاشکرا هەسـتـی پـێـدەکـرێـت 
 چییە؟ بە شێوەیەکی گشتی ئەنجامەکانی بریتیە لە:

ـــوورەکـــان، شـــەڕی دژە   ـــدکـــردنەوەی ســـن ـــون ت
ــاهەنــدەیــی و  ــنەدانــی مــافــی پەن ــێ ــاهەنــدەیــی، پ پەن
بەهــێــزکــردنەوەی یــاســا و پــراکــتــیــســی ڕاســیــزمــی 
دەزگـــای دەوڵەت دژ بە پەنـــاهەنـــدە و دژ بەو 
هـــاواڵتـــیـــانەی کە ڕەگەزێـــکـــی ڕۆژهەاڵتـــی یـــان 
شوناسێکی ئـایـنـی دیـاریـکـراویـان هەیە، بەکـورتـی 
ـــی ســـەر بەرەوخـــواری دووپـــرس  ـــکـــردن ـــێـــکەڵ ت
"پەناهەندەیی" و "تیرۆریزم" و مشەخۆری یاسایی و 

 ئایدیۆلۆژی لەسەر ئەم تێکەڵ کردنە ناڕەوایە.

تیرۆر یەك پاشخان و ڕەگی ئیسنیکـی یـان ئـایـنـی  
نییە، هەموو پاشخان و ڕەگەکان و ئیسـنـیـکەکـان و 
شوناسە ئـایـنـیەکـان و نـائـیـنـیەکـان، ڕۆژهەاڵتـی و 

ڕۆژئاواییەکان پشکی خۆیان هەیە لە دروستـکـردنـی 
ئەو شێرپەنجەیە لە مێژووی مرۆڤایەتـیـدا کە نـاوی 
"تیرۆریزمە". دەوڵەتە ئاینی و نائاینیەکان بە تایبەتـی 
لە ئەوروپا لە قۆناغـێـك لە قـۆنـاغەکـان سـەپـۆرتـی 
فەرمی ڕێکخراوە تـیـرۆریسـتـیەکـانـیـان کـردووە بـۆ 
ئامانجێکی ئابوری یان سیاسی، شـەڕی دەرکـردنـی 
سۆڤیەت لە ئەفغانستان یەك دەوڵەتی ئەوروپی نییە 
دەستێوەردانی نەکردبێ لە شێوەی سەپۆرتی مـادی 
و لۆجیستی و میدیایـی! یەك دەوڵەتـی ڕۆژائـاوایـی 
نــیــیە لە تــوانــای دابــێــت پــێــچەوانەی ئەم ڕاســتــیە 

 بسەلمێنێ.

دەوڵەتە ڕۆژئاواییەکان لە پرسی تیرۆردا باوەڕیـان  
بە بەخێوکردنی بـێـچـووە دەعـبـا و ئەژدیـهـا هەیە، 
چەشنی ئەوەی هیالری کیلنتۆن وتی "ئێمە داعشمان 
دروســت کـــرد" بەاڵم ئەم بـــێـــچــووە دەعـــبـــا و 
ئەژدیهایانە گەورە دەبن و لەو باخـچەو سـنـوورەی 

 بۆیان دانراوە الدەچن! 

لە سەرەتای شەستەکان بزووتنەوەی کۆمـۆنـیـسـتـی 
لە واڵتێکی وەکو ئەندەنوسیا ئەوەندە بەهـێـزبـوو کە 
ژمارەی ئەنـدامـان و الیەنـگـرانـی حـزبـی شـیـوعـی 
ئەندەنوسی خۆی دەدا لە سـەرووی مـلـیـۆنەوە، بە 
پاڵپشتی ئەمریکا و سوپای ئەندەنوسیا ڕێکـخـراوەی 
تیرۆریستی ئاینیان دروست کرد. بە هەزارەها چەك 
و قەمە و خەنـجەریـان بەسـەریـان دابەشـکـردن، لە 
ماوەیەکی زۆر کەمدا نیو ملیۆن مرۆڤیان کـوشـت و 
سەربڕی بە تۆمەتـی کـۆمـۆنـیـسـت بـوون. زۆربەی 
سەرچاوەکانی تایبەت بە مێژووی جـیـنـۆسـایـد ئەم 
ڕووداوە بە جینۆسایـدی کـۆمـۆنـیـسـتەکـان وەسـ  
دەکەن، دە هەر ئـێـسـتـا نەوەکـانـی ئەم ڕێـکـخـراوە 
بوونـتە مـاتـریـالـی داعـش لە ئەنـدەنـوسـیـا و نەك 
ئەمنیەتی هـاواڵتـیـان، بەڵـکـو ئەمـنـیەتـی ئەو سـوپـا 
 "باوکە"ی دروستی کردوون خستۆتە مەترسیەوە! 

وەکو چۆن ژینگەپارێزی پرسە سەرەکیەکەی بریتیە 
لە "مانەوە و ژیـان بـۆ مـرۆڤـایەتـی" و لەسـەر ئەم 
پرەنسیبەش بزووتنەوەی ژینگەپارێزی قەناعەتـی بە 
ئیجرائاتی حکومەتەکان نییە و خۆیان لە مەیـدانـدان، 
هەر بەم شێوەیەش دەبێ پرسی "تیرۆر" و ئـاشـتـی 
و ئەمنیەت لە دوالیزمی تێکەڵ کردنەکـان، لە خشـتە 
بردن و لە بازرگانی پێکـردن فـلـتەر بـکـرێـت، دەبـێ 
ببێتە ئامرازی بەیەك گرێـدانەوەی مـرۆڤەکـانـی ئەم 
سەردەمە، نەك دروستکردنی دیـواری جـیـاکـاری و 

 دیواری سەپاندنی شوناسی ساختە.

دوا وتەم لەوبوارە ئەوەیە کە بە داخەوە بەشـێـکـی  
بەرچاو لە چەپ هەروەکو چۆن بڕوای بە ئیشکردن 
نییە لەسەر پرسی ژینگە، ئاواش ڕازیە بەو ڤـێـرژنە 
لە جەنگی دژە تیرۆریزم کە بە کۆمەڵـگەی ئەمـڕۆی 
مرۆڤایەتی دەفرۆشرێتەوە، پێویستە چەپ ڕوئـیـا و 
ئاسۆیەکی وردی هەبێت لە تێگەیشتن لە تـیـرۆریـزم 
و لە جەنگی دژە تیرۆریزم، هەر مەیدانێك پێشەنگـی 
و رابەرایەتیەکەی ئەمـانەتـی سـیـسـتەم بـکـرێـت، لە 
جیاتی بنەبڕی بکات، یاری پێدەکات، یاری دەعـبـا و 

 ئەژدیها بەخێوکردن!
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 هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید
 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

ئاراس رەشید، کازیوە ساڵح شوانە حەسەن، 
عەبدالرحمن رەسوڵ، هیوا حمود،  بدواڵ مه عه

ساڵح، کاوان قادر،ئارام حەسەن،حەکیم میرزا، 
 عوسمان قادر، هەتاو عەبدواڵهی  
 ١١“لەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت بەناوی
 “سێپتەمبەر و کاریگەرییەکانی

 بۆپێشەوە عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 و

 مانگرتنی مامۆستایان لە ئەردەن دوا وتە

دوای شکستی گفتوگۆی نێوان حکومەتی ئەردەنی 
نەقابەی مامۆستایان، مانگرتن بۆ ڕۆژی سێیەم 

 بەردەوام بوو، بەبێ گەیشتن بەئەنجام.

ڕۆژی دووشەممە گفتوگۆی نێوان جێگری نەقیبی 
مامۆستایان و وەزیری پەرەوەردە و فێرکردن 

 بەبێ ئەنجام کۆتایی هات. 
ئەمەش دوای ئەوەی حکومەت پلەبەندی کردوە 
بۆ زیادکردنی مووچەی مامۆستایان کە بەم 

٪ بۆ پلەی ١١٪ بۆ مامۆستا، ١جۆرەیە: 
٪ بۆ مامۆستای شارەزا، ١٨مامۆستای پلە یەک، 

٪ مامۆستایان بێبەش دەبن. بۆیە ئەو ژمارانە زۆر دوورن لە ٢٠بەم شێوەیە بێت وەک نەقابەی مامۆستایان ئاماژەی پێدەکات، 
 داواکاری نەقابەی مامۆستایان.

نەقابە جەختی لەوەکردۆتەوە کە گفتوگۆ لەگەڵ حکومەت بەردەوام دەبێت تا گەیشتن بە چارەسەرێکی دڵخواز، ئاماژەی بەوەدا 
 کە مانگرتن بەردەوام دەبێت تا گەیشتن بە چارەسەر. 

وەزارەتی پەروەردەو فێرکردنیش لەالیەن خۆیەوە گووتی؛ دووبەرامبەر پێشنیاری نەقابەمان خستۆتە بەردەم لەبەرامبەر 
ڕێژەی پارە زیادەکە لەگەڵ پلەبەندی مامۆستا و ئەدایان. هەروەها ئاسانکاریمان کردووە بۆ گواستنەوەی پلەبەندی لەنێوان 
پلەکاندا، هەروەها دەرماڵەی هونەریمان نەبڕیوە کاتێک پەیوەست دەبێت بە ڕێڕەوی پیشەیی و دابەشمان نەکردوە بۆ دوو 

 جار.بەاڵم ئەوان ڕەتیان کردۆتەوە.
لە یەک شەممەی ڕابردووەوە مانگرتن دەستیپێکردووە و مامۆستاکان دەرس ناڵینەوە و ناچنە ناو خوێندنگاکان، ئەوەش 

 هەموو قۆناغەکانی خوێندنی گرتۆتەوە لە بنەڕەتیەوە تاوەکو ئامادەیی. 
 بەهۆی نەچوونی مامۆستایان بۆ پۆلەکانیان، خوێندکارێکی زۆر نەچوونەتەوە خوێندنگا.

. 

 بریکزت و دیموکراسی!
 عەبدواڵ مەحمود

گومان هەڵنەگرە کە پرسی چوونە دەرەوەی بەریتانیا لە یەکێتی 
ئەوروپا" بریکزت"، بۆتە 
گرفت و ئەزمەیەکی قوڵ بۆ 
بۆرژوازی بەریتانیا. لە 
چوارچێوەی ئەم 
ئەزمەیەشدا، پرسی 
دیموکراسی بۆرژواییش 
جارێکی تر لەپاڵ بریکزتدا، 

 دەرگیری ئەزمەیە.
خۆهەڵکێشان و 
شانازیکردنی بۆرژوازی 
لەسەراسەری دنیادا، بە 
دیموکراسی و هەڵبژاردن و 

کاری پەرلەمانی، لەگەڵ ئەوەدا مێژوویەکی درێژی هەیە، کەچی بە 
ئەندازەی ئەم مێژووە، دیموکراسی بۆرژوایی تەنها دیوی دووەمی 
دیکتاتوری دەسەاڵتی بۆرژوایی بووە، بۆ پاراستنی دەسەاڵتی 
چینی بااڵدەست. ئەگەر دیکتاتۆری و سەرکوتی بێ پەردە لە 
بەشێکی زۆری واڵتانی شەرق زەدە و ئەمریکای التیندا، بێداد 
دەکات و هەموو دەنگێکی ئازادیخوازانەو گشت ویستێکی ڕەوای 
سیاسی جەماوەری لە خوارەوە، بە ئاشکرا سەرکوت و بەزەبری 

هێز خامۆش دەکەنەوە و زۆر جاریش خەڵتانی... 
   17بۆ الپەڕە 

 
 


