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دەستپێکی کابینەی نۆهەمی حكومەت بەشکست و 
 بانگەشەی چاکسازی هەڵخەڵەتێنەر دەستی پێکرد!

 گفتۆگۆ لەگەڵ ئەنوەر نەجمەدین و دانا مەنمی لە الپەرە
 ، دەخوێننەوە...10-9

خۆپیشاندانەکانی عێراق و "دۆسیەی ژمارە: 
   "ئایندەی سیاسی

 

 7ل 

 پرسی ژن
 

 6ل ؟

 8هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان....ل

 هەشت کرێکار لە ماوەی کەمتر لە دوومانگدا بەهۆی نائەمنی شوێنی کارەوە

 3گیانیان لەدەستداوە... ل

ڕاپەڕین و خۆپیشاندنی شارەکانی 
 عێراق، بەردەوامە و ڕابەری دەوێ!

مانگی ئۆکتۆبەرەوە، ڕاپەرین و خرۆشانی جەماوەری خەڵکی  ٥٢لە 
بێبەشی عێراق، بەردەوامە. راپەرین و خرۆشانی جەماوەری خەڵکی 
عێراق، کاردانەوەی بەرهەقی جەماوەرییە بەدژی دەسەاڵتێکی 
رەشی تااڵنچی و ئیسالمی سیاسی و رۆڵی بەردەوامی جمهوری 

 ئیسالمی ئیران لە عێراقدا.
ساڵە عێراق بۆتە مەیدانی ڕمبازێنی میلیشیا...  ٦١ 

ئیسالمیە ...شیعەکان بە پالپشتی ئیران، بۆتە سەرچاوەی 
کەڵەکەکردنی سەرمایە بۆ ئەو میلیشیایانە، بۆتە کانگای دزییەکی 

کۆمەڵگەیگونساالربەرهەمیسیستەمیفیودالیو
 4عەشیرەیی...ل

 5فتوایمەالکانیانیاسایشوراکان...ل

3بۆ الپەڕە   

حکومەتی هەرێمی لەم ماوەیەدا سەرۆکی 
کوردستان، بەبۆنەی تێپەڕبوونی سەد ڕۆژ بەسەر کاری 
حکومەت و کابینەکەیدا، لە وتارێکدا، باسی سەرکەوتنی 
کارەکانی حکومەتەکەی کرد. پاشانیش خێڵێک لە نووسەر 
و کەسایەتی سیاسی مۆڵەتپێدراو و میدیای ڕتوش پیشەی 

 دەسەاڵت، بە قەدوبااڵی کارەکانی حکومەتدا هەڵیاندا.
سەرکەوتنی کاری هەر حکومەت و کابینەیەکی حکومی، 
بەوە دەپێورێت، کە چەندە ژیان و گوزەرانی هاواڵتیانی 
باشتر بووە. چەندە خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتی و 
تەندروستی و پەروەردەیی و تەفیهیەکان، زامن کراون. 
چەندە ویست و داخوازییەکانی هاواڵتیان وەاڵمیان 
دراوەتەوەو فەراهەم کراون. چەندە ئازادییە سیاسییەکان 
و مافە فەردی و مەدەنیەکان فراوانتر کراونەتەوە. چەندە 
بێکاری و گرانی کەم کراوەتەوە. چەندە یاساو ریسای 
دروست و تەندروست لە خزمەت بە هاواڵتیان پەسەند 

 کراون.
لەوانەش واوەتر بۆ کوردستان و ئەم هەرێمە کە 
دەرگیری چەندین پرسی سیاسی، حقوقی، لەگەڵ واڵتانی 
ناوچەکە، لەگەڵ حکومەتی فیدرالی عێراقە، حكومەتی 
هەریم چۆن مامەڵەی کردووەو چ هەنگاوێکی ناوە. لەناو 
هەرێمی کوردستاندا، جغرافیا و قەڵەمرەوی سیاسی 
هەرێم، کراوەتە دوو بەش و دوو ئیدارەو دوو زۆن، لەژێر 
دەسەاڵتی دوو حزبی پشتبەستوو بەزۆری هێزو چەک و 
دەست بەسەراگرتنی داهات و خۆبەستنەوە بەواڵتانی 
ناوچەکەوە، لەو زەمینەیەدا چ کارێک بۆ حکومەتداری 

 کراوە، تا جێگای کاری حزبی و میلیشیایی بگرێتەوە.
بەڵێ ئەگەر بەو پێودانگە ئۆبژەکتیف و واقعیەوە، تەماشای 

رۆژییەکەی بکەین،  ٦١١کارەکانی حکومەت و کارنامە 
ماندوبوونێکی زۆری ناوێت، تا بانگەشەی بێ بنەما، 
ستایشی بۆش، درۆی حکومەتداری و شکستی کابینەی 

 حکومەتەکەی نیشان بدەین.
لەم هەرێمەدا کە سەرۆک وەزیران دڵی پێ کراوەتەوە، 
شانازی بە کارەکانی حکومەتەکەیەوە!! دەکات، 
سەرەتاییترین خواست و پێداویستی کە کارەبایە، بەپێی 

سەعاتیک کارەبا هەیە.  ٦٥بۆ  ٦١پێویست نییە و تەنها 
سادەترین پێداویستی تری هاواڵتیان ئاوی پاکی 
خواردنەوەیە کە هێشتا خەڵکیکی زۆر لێی بێبەشن و 
ناچارن خەفاریاتی بۆبگرن. لەم سەرمای زستانەدا بەجیا 
لە بێکارەبایی، نەوت بۆ هاواڵتیان نییەو خەڵکیك کە 
لەسەر دەریای نەوتن، بێبەشن لێی تاخۆیان و ماڵەکانیان 
پێ گەرم بکەنەوەو ئاوی گەرمیان هەبێت. رێگا و بانەکان، 
ڕۆژانە گیانی خەڵکی هەڵدەلوشن و ئاماری قوربانیانی 
نەبوونی رێگاو بانی ستاندارد و نەبوونی یاساکانی 
هاتوچۆ... رۆژ بەرۆژ هەڵدەکشێت. شەقامی زۆرێک لە 

شارو شارۆچکەکان و دیهاتەکان،... 
 2بۆ الپەڕە...

 یژمارهوته

ئەنوەر نەجمەدین: ئەوەی ئەمڕۆ لەجیهاندا دەگوزەرێت، 
ئەوە سەرەتای مارشێکی ئینترناسونالیستییە، جموجۆڵی 

هێزێکی پرۆلیتارییە لەپشت قەیرانە ئابورییەکانی 
   9جیهانەوە...ل

دانا مەنمی: دواکاری خۆپیشاندەران ئاسان و دایاریکراون بەگشتی
)نان، کار، ئازادی، گەندەڵی و چاکسازی( خەباتی خۆپیشاندەرانیان لە 
ئیران،عیراق، لوبنان، چیلی، یەکخستووە و خاڵی لێکچوونیش ئەو 

    01ل دۆخە ناهەموارەیە کەبەدەستی گەندەڵکاران خوڵقاوە...

نیو یی مانفێستیی
بیییییییەوو ییییییی ەوەی
هییییییییییییێیییییییییییی ە 

 4زەردەکان...ل
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ناشایستەو نەگونجاون و بەشێکیشان هەر قیر 
یان چیمەنتۆش نەکراون و لەهاویندا خۆڵن 

 پژین و لەزستاندا قوڕ و چڵپاون.  
نەک ئازادی و ئازادییە سیاسیەکان و ئازادی 
کاری رۆژنامەگەری و مافە فەردی 
ومەدەنیەکان و یاساو ریسای مۆدیرن، 
فراوانتر نەکراونەتەوە، بەڵکو کەم رۆژ هەیە 
هەواڵی دەستدریژی بۆ سەر ئازادییەکان، 
بۆسەر کاری رۆژنامەگەری، بۆسەر هاواڵتیان 
نەبیستین. زیندانەکان سیخناغن لەو گرتوانەی 
بەهۆی دزی بچوکەوە زیندانی کراون، بەاڵم 
گەندەڵکاران و دزانی ئاشکرای داهاتی 
کوردستان، یاسا دەستی پێیان ناگات و 

 دەسەاڵت پاریزبەندیان دەکات.
لە جێگای داداگاو لێپرسینەوەی یاسایی بۆ 
سەر دەستدریژی کاران، تازە بە تازە، لیژنەی 
فتوا لەیەکێتی زانایانی!! ئیسالمیەوە، فتوا 
دەردەکات و ریگە لە ژنان دەگرێت کە بەتەنها 
سواری تەکسی نەبن، بەمەش لەالیەکەوە 
سوکایەتی بەژنان و بە کۆمەڵگەو خاوەن 
تەکسیەکان و لەالیەکی تریشەوە بە یاساو 

 لیپرسینەوەی یاسایی و داگاکان!! دەکەن.
هیشتا بێکاری بێداد دەکات و دەرچوانی زانکۆ 
و پەیمانگاکان، بێکارن و وێڵی دوای کارن، 
کەچی نەک کار بۆ ئەوان، بەڵکو بۆ یەکەم و 

 دووەم و سێهەمەکانیش دەستکەوتنی سەختە.
خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی وپەروەردەیی و 
تەندروستی، لە ئاستی هەرە نزمی خۆیاندان و 
ئەوانەی کە هێشتا ماون، خەریکن هەرزان 

 فرۆشی کەرتی تایبەتی دەکرێن.
ئەگەر ئەمانەی سەرەوە گۆشەیەک لە 
داخوازی و ویستی زۆر سادەی هاواڵتیان بن، 
وە هەلومەرجی ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان و 
دۆخی خزمەتگوزارییەکان و مافە فەردی 
مەدەنیەکان و ئازادییەکان بخاتە ڕوو. ئەوا لە 
زەمینەی جۆری دەسەاڵتدارێتی و سیاسی و 
پرسی چاکسازی و پەیوەندی هەریم و 

 بەغدا...تاد، خراپتریشە.
بەپێچەوانەی دڵخۆشی سەرۆکی حکومەتەوە، 

تی فیدراڵی لە  پەیوەندی باش لەگەڵ حکوومهلە 
پەیوەندی نیوان هەریم بەغدا، بەغدا، 

پەیوەندیەکی ناسالم و ناسەقامگیرە. دۆخی 
تاڕادەیەک ئارامی سیاسی هەریمی کوردستان 
بەرهەمی بەهیزی حکومەتی هەرێم و ریکارە 
دروستەکانی ئەو نییە، بەڵکو بەرهەمی الوازی 
حکومەت و دەوڵەتی عێراقە. کێشەی نێوان 
هەریم و بەغداش هەر موچەو بوودجە، نییە. 
تەنانەت هەر کێشەی کەرکوک و ناوچە 
کیشەلەسەرەکان نەوت و پیشمەرگەش نییە، 
بەڵکو کیشەی سیاسی و حقوقی خەڵکی 
کوردستانە، تا ئەو کێشەیەش بەچارەسەری 
کارساز نەگات، هیچ کام لە کیشەو گرفتەکانی 

 تری نێوان بەغداو هەولێر کۆتاییان نایەت. 
دەسەاڵتی سیاسی هەریم لەپەیوەند بەبەغداوە 
رۆڵی ئەمین سندوقی دەگێڕیت، و چەقی 
ملمالنێی نیوان دەسەاڵتی سیاسی هەرێم 
لەگەڵ دەسەاڵتی ناوەند و بەغدا لەسەر بودجە 
و بری بودجەیە. هەر کاتێک بوودجە لە 
بەغداوە کێشەی تێکەوت و دواکەوت و یان 
ناردنی ڕاگیرا، حكومەت لەهەریمی کوردستاندا 
دەستی دەبەستریت و هاواڵتیان و فەرمانبەران 

 بی موچە دەبن.    
لەوانەش واوەتر... دۆخی سیاسی هەریمی 
کوردستان، بەهۆی نەبوونی پایەکانی 
راگیرکردنی حکومەتداریی و نەبوونی 
قەوارەیەکی دەوڵەتی و تەنانەت پەیوەندیەکی 
یەکالیی بوەوەی سیاسی و رۆشنی حقوقی 
لەگەڵ بەغدا و واڵتانی ناوچەکەوە هێندە شلۆق 
و لەرزۆکە، بچوکترین تەکانی سیاسی، 
ڕوداوی لەناکاو، دەتوانن بەسەریەکیدا 
بروخێنن. هێرشێکی لەناکاوی لەجۆری هێزیکی 
وەکو داعش بۆسەر کوردستان، هەرەشەی 
سوپای عیراق و واڵتێکی ناوچەکە، 
هەلومەرجی سیاسی کوردستان دەکاتەوە 
بەسفر. بەو هۆیەشەوە دەسەاڵتی سیاسی 
هەرێم هیچی بەرجەستەی بۆ هاواڵتیان زامن 
نەکردووە، زوربەی هەرەزۆری کۆمەڵگە ئەو 
دەسەاڵتە، بەدەسەاڵتێکی دز سەرکوتگەر 
کۆنەپەرست دەزانن و هەراسانن بەدەستیەوە، 
بۆیە ئیرادەی بەرگری جەماوەریش هێندە 
الوازە، کە هەر ئاڵوگۆرێک هەلومەرجی 

 سیاسی کوردستان بەسەریەکدا دادەرمێنێ.
پەیوەندی هەریم لەگەڵ واڵتانی ناوچەکەش، 
بەهیچ پێوەرێک هاوسەنگ نییە. واڵتانی 
ناوچەکە لەوانەش ئیران و تورکیا، هێندەی 
بەچاوی تەماح و دەستێوەردان و تەنانەت 
خاوەن ماڵ لەهەریم دەڕوانن، نیو ئەوەندە 
دەسەاڵتی هەریم بە فەرمی ناناسن و مایەی 
لەسەر دانانێن. دەستێوەردانی بەردوامیان، تا 
بوونی سوپاو بارەگاکانیان، نیشانەی 
سوکایەتییە بە دەسەاڵتی هەرێم و بەرەسمی 
نەناسینی ئیرادەی سیاسی خەڵکی 

 کوردستانیشە.
بەکورتی حکومەت لەگەڵ بەغداو واڵتانی 
ناوچەکەش، هیچ سەرکەوتن و پێشرەویەکی 
 نەکردووە تا جێگای پیا هەڵدان و ستایش بێت.  
لەسەر ئاستی بانگەشەی چاکسازی و 
وەستانەوە بەرووی گەندەڵیدا، بەهەمان شێوە 
حکومەت وەکو کابینەکانی پێشووی خۆی، 
نەک پێشرەوی نەکردووە، بەڵکو بۆتە 
تەواوکەرو درێژەپێدەری لێدانەوەی هەمان 
قاوانی پێشووی پڕ بەڵێن و بەکردەوەش 

 وەستانەوە بەرووی چاکسازی واقعیدا.
چاکسازی لە واقعیەتی سیاسی و حکومداری 
هەرێم و شێوە دەسەاڵتدارێتی حزبی و 
میلیشیاییدا، لەالیەن خودی هیزە 

دەسەاڵتدارەکانەوە لە مەحاڵ نزیکە. یەکێک 
لەپایەکانی مانەوەی دەسەاڵتی حزبی و 
میلیشیایی، دەست بەسەراگرتنی سەرچاوەکانی 
داهات و سامان و پشت بەستنە بەهیزی 
چەکداری بان یاسایی و بان حکومیەوە. 
دەستبردن  بۆ چاکسازی ریشەیی و لە 
پشیانەوە بۆ سیکتەری نەوت و سامان، 
هەروەها بۆ یەکخستنی هیزی چەکدار و دەزگا 
هەواڵگریی و ئەمنیەکان، بەمانای داروخان و 
رمانی دەسەاڵتیان دێت. بۆیە بەدریژایی 
هەشت کابینەی پێشوو، وە لەماوەی نزیک بە 

ساڵدا، دەسەاڵتی سیاسی نەیتوانیووە  ٠١
بەجدی دەست بۆ ئەو دوو سیکتەرە ببات. دوو 
هیزی پیشمەرگە، دوو ئاسایش، دوو پۆلیس، 
دوو زۆن، دوو ئیدارەی جیاواز، بەشی داهات 
و سامان بۆ دوو بەش بەپێی قەڵەمرەوی 
جغرافیای سیاسی، پشت بەستن بەدوو واڵتی 
ناوچەیی جیاواز، بااڵدەستی حزبی بەسەر 
دامەزراوە روکەشە حکومیەکاندا... هێندە 
واقعیەتیکی بەرجەستەو حاشاهەڵنەگرە، کە 
بەڵگە هینانەوەی زۆری ناوێت. کابینەی 
نۆهەمی حکومەتیش لەو راستایەدا شکستەکەی 
رۆشنە و بانگەشەی سەرۆکی حکومەت بۆ 
پێشرەوی لەو زەمینەیەدا، فریوکاریەکی 
ئاشکراییە بۆ خۆڵ کردنە چاوی جەماوەری 

 خەڵکی کوردستانەوە.  
بێگومان ئەگەر بڕیار بێت چاکسازییەک بکرێت، 
لەپێش هەموو شتیکەوە دەبێ لەسەرەوە 
دەست پێبکات، وەدەبێ لە سیکتەری نەوت و 
داهاتەکان، لە زەمینەی پیشمەرگەو هێزی 
چەکدار، وە لەئاستی بااڵی حکومەت و 
پەرلەمانی حزبیدا دەستی بۆ ببرێت. موچەی 
وەزیر و گزیرەکان، ئەندام پەرلەمان و 
بەرێوەبەرە گشتیەکان وئیمتیازەکانیان، دەبێ 
کەم بکرێتەوە بۆ ئاستی موچەی کریکارێکی 
ماهیر، یان موچە خۆرێکیکی خاوەن ئەزموون، 
یان بکرێتە هیندە و نیوو یان دوو ئەوەندەی 
موچەی کارمەند و موچەخویكی ئاسایی... 
وەختێک دەسەاڵتی سیاسی و کابینە یەک 
لەدوای یەکەکان دەست بۆ ئەو موچە مۆڵە 
ناهاوسەنگەی وەزیرەکان و ئەندام 
پەرلەمانەکان لەگەڵ باقی موچەخۆران و کریی 
مانگانەی کریکاراندا نابەن و کەمی ناکەنەوە... 
باسی چاکسازی و دادی کۆمەاڵیەتی، هێندە 
درۆیەکی ئاشکرایە... تەنها وەزیرەکان و ئەندام 
پەرلەمانەکان، خێڵی تەسەلیان دەتوانن شانازی 

 بەو درۆیانەیانەوە بکەن. 
باسی زیادکردنی داهاتی ناوخۆ. لەسەر  

حسابی داتەکاندنی گیرفانی هاواڵتیان، لەسەر 
حسابی داسەپاندنی باج لەسەر هاواڵتیان و 
کارو کاسبیان، لەسەر حسابی شان خاڵی 
کردنەوە لە دابینکردنی خزمەتگوزارییە 
کۆمەاڵیەتیەکان، لەسەر  حسابی بەتایبەتی 
کردن... نەک جێگای شانازیی نییە، بەڵکو هێندە 

مایەی شەرمە، تەنها شایستەی دزانی حزبی و 
میلیشیایی و ئۆپۆزیسیۆنیکی بودەڵەی وەکو 
 ئیسالمیەکان و حزبی گۆڕانە، بۆ گۆڕانکاریی!!.

باس لە برینی موچەی خانەنشیینی، وەزیر و 
ئەندام پەرلەمانەکانی پێشوو لە کاتێکدا 
دەکرێت، کە ئەو ڕیزە لە خانەنشینان، زوربەی 
هەرە زۆریان لە جێگایەکی تر وەزیفەیەکی 
تریان پێبەخشراوە، بۆ ئەوەی تا دنیا هەیە 
ژیانی فیرعەونی بۆ خۆیان و نەوەکانیان 
لەسەر حسابی ئۆردوی هەژاران و برسیەکان، 

 دابمەزرێنن.
باسی لیپرسینەوەی یاسایی لەگەندەڵکاران 

ساڵە، یەک  ٠١دەکەن، لە کاتێکدا وا نزیک بە 
بەرپرسی حزبی و یەک سەرمایەدار و یەک 
کوڕی بنەماڵە... دەستی یاسای پێیان 
نەگەیشتووە و ناگات و ناگات و دیسانیش 

 ناگات.
دەبێ بپرسین، جەنابانی حکومەت و حزبی 
دەسەاڵتدار و بەشدار لەدەسەاڵتی حزبۆکراتی 
و میلیشیایی، کام بەرپرسی حکومی و حزبی، 
لەسەر دەستبەسەراگرتنی زەوی گشتی توشی 
لێپێچینەوە بووە؟ لەسەر بازرگانی لەگەڵ 
داعش، دادگایی کرا؟ کێ لەسەر بازرگانی 
نایاسایی بەدەرمان و جگەرەوە توشی 
لێپێچینەوە بووە؟ کێ لەسەر خراپ 
بەکارهینانی دەسەاڵت لە گوڵ کاڵتری پێ 
وتراوە؟ کێ لەسەر بازرگانی چەک دەستگیر 
کراوە؟ کێ لەسەر دزینی نەوت و 
دەستبەسەراگرتنی کیڵگە نەوتییەکان بانگی 
دادگا کراوە؟ ریزی تانکەری نەوت هەڵگر کێ 
خاوەنیانە و کوا لێپرسینەوە؟ کێ لەسەر 
خۆدزینەوە لە باج دان سزا دراوە؟ کێ لەسەر 
دانانی خاڵی گومرگی و سەرانەسەندن، لە 
زیندانە؟  فەرموون پیمان بڵێن و بیخەنە روو 
یەک بەرپرسی دەسترۆشتوی حزب و بنەماڵە 

ساڵی رابردوودا دادگایی کرابێت و  ٠١و لە 
یاسا دەستی پێی گەیشتبێت؟ فەرموون پێمان 
بڵێن کێ بانگ کراوە بۆ لێپرسینەوە لەو سامان 

 و سەرەوەتەی خەیاڵیەی بەسەریەکیەوە ناوە؟
سەرۆکی حکومەت، و خێڵی موچەخۆری     

دەوروبەری، نووسەرو رۆژنامەنووس و 
میدیای لەسەر درۆ ڕاهێنراو، هیچ کام لەو 
راستیە سادانەی سەرەوە نابینن و نابیستن، 
بۆیە باسی خزمەتی حکومەت و 
دەستکەوتەکانی بۆ هاواڵتیان دەکەن. بەاڵم 
واقعیەتی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابوری و 
هەلومەرجی ژیانی هاواڵتیان، بەڵگەی حاشا 
هەڵنەگرە، کە دەستپێکی کابینەی نۆهەمیش، 
دەستپێکی شکست و هەڵخەڵەتاندنی 
جەماوەرە... جەماوەری خەڵکی کوردستانیش 
بە کارنامەی رابردوو وە کارنامەی کابینەی 
نۆهەمیش، ئاشنایە و فریوی بانگەشە و 

 دەسەاڵتی ئەزمونکراو ناخوات.
 

 درێژەی ...سەروتار

ئەگەربەپێودانگێکیئۆبژەکتیفوواقعیەوە، ەماشایکارەکانیحکومەتوکارنامە
ڕۆژییەکەیبکەین،ماندوبوونێکیزۆریناو ت، ابانگەشەیبێب ەما،ستایشی٠١١

 ... بۆش،درۆیحکومە داریوشکستیکابی ەیحکومە ەکەینیشانبدەین
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سیستماتیک و بەردەوام. بۆ جەماوەری بێبەشی عێراق و 
رزگاربوو لەدەست سەرکوتی دڕندانەی رژێمی بەعسیش، 
بۆتە دۆزەخێک کە بەچکە بەعسیە ئیسالمی و قەومی و 
تایفیەکان، دایان سەپاندووە. هاتنەمەیدانی ئەمجارە لەگەڵ 
ئەوەدا سەرەتا بۆ دابینکردنی هەلی کارو بۆ 
خزمەتگوزارییەکان بوو، بەاڵم زۆر زوو گۆردراو بۆ 

 راماڵینی دەسەاڵتی ئیسالمی سیاسی.
لەسەرەتای خۆپیشاندانەکانەوە تاکو ئێستا، دەسەاڵتی 
سیاسی لە عێراقدا، لەالیەکەوە لە رێگای بەڵین و وادەی 
جۆراوجۆر بۆ چاکسازی و وەستانەوە بەرووی گەندەڵیدا و 
لەالیەکی تریشەوە لەریگای پیالنگیری و سەرکوتی 
سیاسیەوە، دەیانەوێت خەڵکی تورەی عیراق پاشەکشە 
پێبکەن و رەوانەی ماڵەوەیان بکەنەوە، بەاڵم تاکو ئێستا لەم 
دوو پیالنەیاندا سەرکەوتوو نەبوون و خۆپیشاندانەکان لە 

شارەکانی عێراق و کۆبونەوەی نارەزایەتی لە گۆرەپانی 
 ئازادی" ساحەی تەحریر" ی شارەکاندا، بەردەوامە.

تەنانەت بە دەست لەکارکیشانەوەی عادل عەبدول مەهدیش، 
کە بۆرژوازی عێراق و ئیسالمی سیاسی بەمەبەستی 
بەرگری بە دارمانی دەسەاڵتی سیاسی دەستیان بۆی برد، 
نەی توانی بزوتنەوەی نارەزایەتی ملیۆنی و 

 خۆپیشاندنەکان، خامۆش بکەنەوە.
ئۆکتۆبەرەوە تاکو ئێستا، خۆپیشاندەران،  ٥٢لەماوەی نێوان 

توانیویانە پالنی دەسەاڵتی سیاسی و مەجەعە 
کۆنەپەرستەکانی پشتیان پوچەڵ بکەنەوە، توانیویانە 
دابەشکاری دینی و تایفی تیپەڕینن و لەژیر چەتری راماڵینی 
دەسەاڵتدا کۆببنەوە. توانیویانە ئیبتکاراتی خەباتکارانەی 
جۆراوجۆر بکەن، توانیویانە دابەش کاری بکەن و رابەری 
لەناو خۆیاندا بەرهەم بهێنن، بەرەو ریکخراو تر هەنگاو 
بنین و کاری هەماهەنگی خۆپیشاندانی شارەکان و 
بەستنەوەیان بەیەکەوە ئەنجام بدەن و خواستی راماڵینی 
دەسەاڵت و ئیسالمی سیاسی وەکو دروشمێکی سەراسەری 
بەدەستەوە بگرن... لەهەموو ئەو ماوەیەدا زۆر الیەنی تری 
سیاسی و کەسایەتی ویستویانە جڵەوی ئەو خۆپیشاندانانە 
بەدەستەوە بگرن، بەالرێیدا ببەن، پالنی لەدژ بگێرن، بیکەنە 
دەستمایەی ملمالنێی نێوان خانەوادەی بۆرژوازی و 
ئیسالمی سیاسی شیعی، مەرجەعەکان هاتنە دەنگ، کەچی 

ئۆکتۆبەر،  ٥٢مایە پوچ دەرچوون و ئەوانەی تا بەر لە 
وەکو پیرۆز تەماشادەکران و وەکو رەمز لێیان دەروانرا، 
کەنار خران، هیرشیان کرایە سەر، بارەگاکانیان گڕ دران، 
گۆرەکانیان سوتینران، ئیرانی پشتیان لەزۆرێک لەشارەکان 

 قونسوڵیەکانی خاپور کران، سەرانیان رایانکرد... 
ژنان و الوان، کرێکاران و توێژە بیبەشەکان، دەست لەناو 
دەستی یەک هێرش دەبەن، کۆدەبنەوە، بەشەکانی تری 
کریکاران لە زۆر جێگا هاتنە مەیدان، مانگرتنی سێکتەری 
هاتووچۆ راگەیەنرا، یەکێتی نەقابە کریکارییەکان بە 

خۆپیشاندنەکانەوە ئاویزان بوون، کۆمپانیای نەوتی بەسرە 
و کارگەی غازی بەسرە چوونە پشت خۆپیشاندەران، 
کەشێکی ئازاد لە گۆرەپانی تەحریرەکان زاڵە، هاوسەنگی 
هیز بە سودی جەماوەری بیبەش گۆراوە، دەسەاڵت توانای 
سەرکوتی سنوردارتر بووە، پالنەکانی کەشفن و نەخشەکان 
بی کاریگەرن... جەماوەری بیبەش لەهەموو شارەکانی 

 عێراقدا، پشتوانی لە خواستی خۆپیشاندەران دەکەن.
ئەم پێشرەوی و خۆراگرییە میژوویەی خەڵکی عێراق، 
میژوویەکی نوێی تۆماری بەرەنگاری بێبەشان کرد، 
ئەزموونەکانی دەوڵەمەندتر کرد، توانایی و ئیرادەی 
وەگەڕکەوتووی جەماوەری نیشاندا، روحیەی هاوپشتی و 
هاوکاری خستە جێگای پالنی دابەشکارییە قەومی و تایفی 
و دینیەکان... ئیرانی لە عیراق لە خەوی ملهوری نواندن 

بێدار کردەوە... تاد. بەاڵم هێشتا بۆ سەرکەوتن ریگایەکی 
دریژ تر لەپێشە، بۆپێشرەوی نەخشەی تر پێویستە. بۆ 
پوچەلکردنەوەی پالنی کۆنترۆڵکردنی سیاسی و بۆ 
شکسدانی سەرکوتی سیاسی، ئیبتکاراتی تر دەخوازێ، بۆ 
هێز نیشاندانی گەورەتر، ریکخراتربوونی تری گەرەکە، 
ریکخراوبوونی کریکارانی ناوچە پیشەسازییەکانی دەوێ، 
هاتنە مەیدانی یەکگرتوانەی کریکارانی نەوت و بەشە 
کاریگەرەکانی تری دەوێ، رابەری لە ئاستی محەلی و 
گۆرەپانەکاندا هەیە، بەاڵم لە رابەری سیاسی سەراسەری 
بێبەشە، پەرچەمی دوای راماڵینی دەسەاڵتی نادیارە، جۆری 
حکومەتی داهاتوو نارۆشنە... کە هەرکام لەوانە کاریگەری 
هەنوکەیی لەسەر ئیستای خۆپیشاندانەکان و پێشرەوی 
داهاتوو هەیە. بڕوا بەسەرکەوتن، زاڵە، بەاڵم ریگاکانی ئەو 
سەرکەوتنە هیشتا رۆشن نین، هیشتا ئااڵهەڵگری بەرچاو 
رۆشنی خاوەن خەتی دیاری سیاسی و رابەری ئەو هێڵە 
رزگاری بەخشە بەقیافەی سەربەخۆی خۆیەوە، غائیبە. 
کاری کۆمۆنیستەکان و چەپە، لە راستای بەشداری 
نیشاندانی رۆڵی رابەری بەکردەوەی خۆیدا، هەنگاو 
هەڵبگرێت، بۆ کۆتاییهینان بە الوازییە سەرەکیەکەی ئەو 
راپەرینە، کە جیگا ئومیدی ملیۆنان ئینسانە. بەبێ هاتنە 
ئارای رابەری سیاسی سەراسەری سۆشیالیستی، ئایندەی 
ئەم راپەرین و خۆپیشاندانانە، بە مەنزڵ و خواستە 
دڵخوازەکانی خۆی ناگات، کە "ئەمنیەت، نان، ئازادی، 

 دەسەاڵتی راستەوخۆی جەماوەریی"یە.       

هەشت کرێکار لە ماوەی  ڕاپەڕین و خۆپیشاندنی شارەکانی عێراق، بەردەوامە و ڕابەری دەوێ!درێژەی...
کەمتر لە دوومانگدا بەهۆی 

نائەمنی شوێنی کارەوە 
 گیانیان لەدەستداوە

دیسمەبەر، بەهۆی رووداوێکی ئاگر کەوتنەوە  ٦٥* بەرواری 
هەردووک کرێکار باوک و کوڕ کە کاریان کارپیکردنی مولیدە 
بووە، لەکاتی هەڵکردنی موەلیدەیەکدا موەلیدەکە گڕ دەگرێت و 

 هەردووکیان دەسوتێن و دەبنە قوربانی. 
دیسەمبەر دوو کریکاری تر یەکیکیان لەسنوری  ٨* بەرواری 

ئیدارەی راپەرین و ئەوی تریان لە شارەزوور لەکاتی 
کارکردندا لەشوێنی کارەکەیان بەهۆی نائەمنی شوێنی کارەوە 

 گیانیان لەدەستداوە.

نۆفەمبەر کرێکارێکی خەڵکی بۆکان بەناوی"  ٦٥* بەرواری 
بەهمەن قادری" لە شاری هەولێر لەکاتی کارکردندا لەسەر 

 ستونی کارەبا، کەوتۆتە خوارەوە گیانی لەدەستدا. 
نۆفەمبەر کرێکارێکی تر بەناوی " ئیرەج  ٥٠* بەرواری 

سەعیدی" خەڵکی ئورمیەی ئیران، لەشاری سۆرانی کوردستانی 
عیراق لەکاتی کارکردندا و بەهۆی روخانی دیوار بەسەریدا 

 گیانی لەدەستدا
نۆفەمبەر کریکارێکی تر بەناوی"هادی سەبوری"  ٥١* بەرواری 

ساڵ لەشاری هەولێر لەکاتی کارکردنداو بەهۆی  ٠٢تەمەن 
نائەمنی شوێنی کارەوە کەوتنە خوارەوەی لە بەرزایەکی 

 زۆرەوە گیانی لەدەستداوە.
نۆفەمبەر کریکارێک کە خەڵکی ساری  ٥٢* بەرواری 

سەردەشت بوو، بەناوی" محەمەد قازی" لەشاری سلێمانی 
بەهۆی بەربوونی غازەوە، لەشوێنی حەوانەوەی خۆی گیانی 

 لەدەستدا.
گیان لەدەستدانی هەشت کرێکار لە شوێنی کارو تەنانەت  

شوێنی پشودانیان، زەنگێکی مەترسیدارە. نیشانەی ئەوەیە کە 
شوێنی کاری کرێکاران زۆرتر لە مەیدانی جەنگ دەچێت تا 
جێگایەک بۆ کاری بەکرێ  لە پێناو دابین کردنی ژیانی 
کرێکاران و خیزانەکانیان... ئەمەش لەگەڵ ئەوەدا کە چاوچنۆکی 
کۆمپانیاو سەرمایەدارەکان دەخاتە روو، بەوهۆیەوە لە پێناو 
قازانجی زۆرتردا ئامادەنین ژینگەی کرێکاران لەرێگای دابین 
کردنی پیداویستیەکانی کارەوە، باش بکەن و رێگە لەو 
کارەساتانە بگرن کە ڕووبەڕووی کرێکاران دەبێتەوە... هاوکات 
ریسوایی دەسەاڵت دەخاتە روو کە گیانی کرێکاران بۆیان 
بایەخێکی نییە لەچاو خزمەکردن بە سەرمایەدارەکان و کۆمپانیا 
چاوچنۆکەکانیان... کریکاران پیویستە بۆ بەرگرتن لە خۆیان و 
بۆ داسەپاندنی خواستەکانیان، ریزەکانی خۆیان رێکخراو 
یەکگرتوو بکەن، وە ریكخراوەی جەماوەری سەربەخۆی خۆیان 

 پێک بهێنن...
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بنیاتنانی ئاینندەو جیهانێکی باشتر، بەدەستی خودی 

هەرێمی کوردستان بەهۆی 
دەسەاڵتی عەشیرەیی و خێڵەکی 
ساڵەهای ساڵە بۆتە شوێنی 

سیاسی  ڕمبازێنی ناتەندروستی 
حیزبە دەسەاڵتدارەکان، ئەوانەی 
شۆڕش و خەباتی ڕەوای 
خەڵکیان بۆ نەمانی دەسەاڵتی 
دیکتاتۆڕی سەدام بەالڕێدا برد و 
هەژاری و دیاردە کۆمەاڵیەتی و 
قەیرانە ئابوریە یەک لە دوای 

دیاری بە خەڵکی  یەکەکانیان بە 
وەزاڵەهاتووی هەرێم دا. 
دەسەاڵتێک کە لە بری ئەوەی لە 
فکری ئاوەدانی و پێشکەوتنی 
واڵت و کۆمەڵگە و خەڵک بێ، 
تەنیا بیر لە پڕکردنی گیرفانی 
دەسەاڵت بە دەستانی هەرێم 
دەکاتەوە، دەسەاڵتێک کە هەر 
دەنگێکی ئازادیخواز لە گەروو دا 
کپ دەکات و گوێی بۆ ویست و 
داخوازیی بەرحەقی خەڵک ناگرێ. 
قەیرانی ئابووری ساڵەهایە بە 
هۆی ناکارامەیی و گەندەڵی ئەم 
دەسەاڵتە خۆسەپێنە گیرۆدەی 
خەڵکی هەرێمی کوردستان بە 
تایبەتی چینی کەم داهات 

هەژاری کۆمەڵگە بووە و ئەم  و 
بارودوخە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر 
پەرەدەستێنێ. یەکێک لەو ئامانجە 
فریوکارانەی دەسەاڵت بۆ بە 
الڕێدابردنی بیر و مێشکی خەڵک 
و مژوڵ کردنیان بە پرسی 
الوەکی رێگەدان بە حیزبە ئایینی 
و دواکەوتووەکانە کە هەموو 
ئامرازێکی پڕوپاگەندەی لە 
بەردەست داناون تا بەڵکوو 
بتوانێ لەو ڕێگایەوە خۆی لەو 
قەیرانانە البدا کە کۆمەڵگە بە 
دەستیەوە دەناڵێنی. بۆ ئەم 
مەبەستەش ساڵەهایە پڕوپاگەندە 
بۆ ئایینی دژە مرۆڤی ئیسالم 
دەکات و دەستی مەال داعەشەکان 
و حیزبە ئیسالمیەکانی بۆ 
پڕوپاگەندە و شوردنەوەی 
مێشکی خەڵک بە تایبەتی الوانی 

  .ئەو واڵتە ئاوەاڵ هێشتووە
بێگومان خەڵکێک کە 
بیروبۆچوونی بەرتەسکیان بێ و 
هەموو کێشە و گرفتێک کە 
دەسەاڵت خوڵقێنەرێتی وەک 
چارەنوسی خۆیان لە قەڵەم بدەن، 
گرفتیان بۆ حکومەت کەمترە و 
داوای مافی خۆیان لە دەسەاڵت 
ناکەن. هەر بەو مەبەستەش 
حکومەتی هەرێم و دەسەاڵتە 
گەندەڵەکەی ساڵەهایە رێگە بە 

کەسانی دواکەوتوو دەدا  مەال و 
پڕوپاگەندەی ئایینی ئیسالم و 
بیری چەقبەستوو بکەن. ئیسالم 

هەمیشە لەمپەری گەشەو 
پێشکەوتوویی ژنان و بەشداریان 
لە پرۆسەی سیاسی و ئابووری 
واڵتان بووە. ئەگەر چاوێک بە 
مێژووی ئەو واڵتانەی کە 
سەرمایەداری ئایینی قیزەونی 
ئیسالم وەک ئەبزار بەکاردێنێ 

ئاینی ئیسالم  بکەین، دەبینین کە 
هەردەم لەگەڵ ویست و خواستی 
رەوای ژنان ناتەبا بووە و 
هەمیشە هەوڵی کشاندنەوە و 
خستنە ناو کونجی ماڵەوەی 
ژنانی داوە. لە ڕوانگەی ئایینی 
ئیسالم ژن تەنیا ئەبزارێکی 
جنسی و زاوزێیە بۆ مناڵ بوون 
و ئەرکی ماڵ و مناڵداری پێ 
براوە. ئایینێک کە دەستدرێژی 
بۆسەر جەستەی کچێکی نۆ ساڵ 
تەمەن لە ژێر ناوی مارەیی و بە 
شوودان بە ڕەوا دەزانێ. ئایینێک 
ژن بە نیوەی پیاو دەزانێ و لە 

ئەو  روانگەی الیەنگر و مریدانی 
پێگەی ژن لە پیاو نزمترە و  ئاینە 

ژن موڵکی تاکەکەسی پیاوە و 
پیاو بۆی هەیە هەر بەاڵیەک 
بەسەر ئەو موڵکەی خۆی بێنێ. 
ساڵەهایە حیزبە ئیسالمیەکان بە 
پشتگیری حیزبە دەسەاڵتدارەکانی 
هەرێم هەوڵ بۆ چەسپاندنی یاسا 
هەاڵواردن ئامێزەکانی وەک فرە 
ژنی و مسیار و هتد...... دەکەن و 
لە هەر دەرفەتێک بۆ ئامانجە 
دزێوەکانیان کەڵکیان 

و هەموو هەوڵەکانیان  وەردەگرن 
 بۆ ئەو پالنەیان خستۆتە گەڕ.

دەسەالت هەموو ئامرازێکی 
راگەیاندن و پڕوپاگەندەی 
خستۆتە بەر دەستی حیزبە 
ئیسالمیەکان و سااڵنە پارەیەکی 
زۆر تێچووی مەال داعشیەکان 
دەکات کە هەر رۆژە و فتوایەکی 
نامرۆڤانە بە دژی ژنان دەرکەن. 
لە تازەترین هەڵوێستی 
کۆنەپەرەستانەی مەال و 
دەسەاڵتی ئایینی ئەوە بوو کە 
فتوایان بە دژی ژنان دەرکرد کە 
نابێ ژنان بە تەنیا سواری تاکسی 
بن. ژن لە روانگەی ئایینی ئیسالم 
تەنیا و تەنیا ئەبزاری 
هەڵخڕێنەری هەستی سێکسی 
پیاوە و تەنانەت هاتنە دەرەوەی 
لە ماڵیش بە بڤە دانراوە، بۆیە 
بێگومان دەبێ چاوەڕوانی 
هەڵوێستی لەو جۆرەی الیەنگرانی 
ئەو ئایینە بین. لەناو سیستمە 
دواکەوتووەکاندا هەمیشە ژنان 
توێژی چەوساوە بوون و زیاتر 
قوربانیان داوە .دەسەالتی 
هەرێمی کورستانیش بۆ 

چەوساندنەوەی ئەو رەگەزەی 
کۆمەڵگە ئەبزاری دژە ژن و دژە 
مرۆڤی ئایین بەکاردێنێ، چوونکە 
لە بەشداریان لە پرۆسەی 
سیاسی و ئابوری واڵت دەترسێ. 
ئەگەر چاوێک بە ڕوداو و 
ناڕەزایەتیەکانی ئەو دواییانەی 
کوردستان بخشێنین بۆمان 
دەردەکەوێ کە ژنان لەڕیزی 
پێشەوەی خۆپێشاندانەکان بوون 
و هەڵگری ویست و داخوازی 
خەڵک بوون. هەروەها ئەگەر 

جەماوەریی  ئاوڕێک لە ئاخێزی 
خەڵکی وەزاڵەهاتوی عێراق و 

بدەینەوە دەبینین ژنان  ئێران 
تەنانەت 

خۆپێشاندانەکانیان  ڕێبەریی 
دەکرد و دروشمی نەمانی 
دیکتاتۆری و بە دەستهێنانی مافی 
مرۆڤی خۆیانیان دەوتەوە، 
بێگومان دەسەاڵتی هەرێمیش 
ئەوە بە مەترسی بۆ سەر 
دەسەاڵتەکەی دەزانێ و لەرێگای 
مەال داعشەکان و هەر ئەبزارێکی 
تر هەوڵ بۆ کپکردنی دەنگی ژنان 
دەدات. کۆمەڵگەی گون ساالر 
ئاکامی پەروەردەی ناتەندروستی 
سیستمی دواکەوتوو و 
عەشیرەیی هەرێمی کوردستانە 
کە بۆتە کارگەی دروستکردنی 
مەال داعشەکان و بیر و هزری 
دواکەوتوو. سیستمێک کە 
پایەکانی لەسەر بنەمای 
عەشیرەیی و خێڵەکی ڕۆنرابێ 
حاشاهەڵنەگرە دەبێ مرۆڤگەلێکی 
تێدا بەرهەم بێ کە ژن بە کەم 
دەزانن و هەڵگری بیری 
چەقبەستون. بۆیە ژنان دەبێ لە 
بەرامبەر ئەو دەسەاڵت و ئەو 
مەال داعشانە راوەستن و نەهێڵن 
چیتر دەسکەوتی ساڵەها 

 .تێکۆشانیان بە فیرۆ بچێ
ژنانی هەرێمی کوردستان دەبێ هەوڵ 
بۆ وشیاری خۆیان و هاورەگەزەکانیان 
بدەن و لە بەرامبەر ئەو جۆرە فتوا و 
حوکمە نامرۆڤانە راوەستن. ئەوان 
دەتوانن لە رێگای خۆپێشاندان و 
مانگرتن پێش بە پەسەندکردنی یاسای 
نامرۆڤانە بدەن و بۆ بە دەستهێنانی 
ماف و ئازادی یەکجارەکی هاوتەریب بن 
لەگەڵ بزوتنەوەی کرێکاری و لە 
سەنگەری پێشەوەی خەبات بۆ نەمانی 
دواکەوتوویی لەکۆمەڵگە بن. ژنانی 
هەرێم دەبێ بەو ڕاستیە بگەن گەیشتن 
بە ئامانجە ڕەواکانیان تەنیا و تەنیا 
پەیوەستە بە دامەزرانی سیستمێکی 
سۆشیالیستی کە لەودا مرۆڤەکان مافی 
یەکسان و وەک یەکیان هەیە، ژنان بە 
هۆی ژن بوونیان ناچەوسێنەوە. 
هەروەها ژنانی هەرێم دەبێ هاوتەریب 
بن لەگەڵ خەباتی ژنان لە باقی 
شارەکانی عێراق و هەڵگری ویست و 

 ن.داخوازی مرۆڤی خۆیان ب

کۆمەڵگەی گون ساالر بەرھەمی 
 سیستمی فێئۆدالی و 

  عەشیرەیی

 نووسینی: ھەتاو عەبدواڵھی

 مانیفێستی نوێی
  بزووتنەوەی )هێلەک زەردەکان(

بزوتنەوەی هێلەك زەردەکان لە فەرەنسا کە نزیکەی ساڵێك بەسەر سەرهەڵدانیان دا تێدەپەڕێ، 
خاڵ پێکهاتووە. لەو مانیفێستەدا ڕوانگەی خۆیان بۆ  ٥٢مانیفێستێکی نوێێان باڵوکردۆتەوە کە لە 

پرسە سیاسی و ئابوریەکانی کۆمەڵگای فەرەنسا خستۆتەڕوو. شایانی ووتنە کە ئەم مانیفێستە 
نوێیە بەبەراورد بە مانیفێستی پێشوویان ڕادیکاڵ تر و پوختەتر دەردەکەوێت. لە مانیفێستی 

پێشوودا بوونی کاریگەری بزوتنەوە ڕاستڕەوەکانی بۆروژازی فەرەنسا بەسەر ئەم بزوتنەوەیەوە 
هەست پێدەکرا. بەالم ساڵێك لە تێکۆشان و بەرەنگاربوونەوە، بزوتنەوەکەی هەرچی زیاتر لە 
جەوهەرە چینایەتی و دژی سەرمایەداریەکەی نزیكتر کردۆتەوەو خواستەکان و بەرنامەکەشی 

 ڕادیکاڵتر بۆتەوە.

 مانیفێستی هێلەک زەردەکان) پوختە(
 ئابوری / کار:

 ٪٥٢دیاریکردنی رێژەی باج بەپێی دەستور بە  *

 ٪٠١زیادکردنی النی کەمی مووچەی خانەنشینی و دەستبەری کۆمەاڵیەتی بە رێژەی  * 
دامەزراندنی ژمارەیەکی زیاتر لە کەرتی حکومیدا بەمەبەستی دامەزراندنەوەی خزمەتگوزاریە  * 

 گشتیەکان
( ملیۆن کەسی ٢دەستکردن بە پرۆژەی گەورەی بیناسازی بەمەبەستی دابینکردنی خانوو بۆ) *

بێخانەو النە، هەروەها سزادانی ئەو بەرپرسە ئیداری و حکومیانەی کە خەڵك لەسەر شەقامەکان 
 جێدەهێڵن.

* بەشبەشکردنی بانکە زەبەالحەکان و جیاکردنەوەی بانکە خزمەتگوزاریەکان لە بانکە 
 وەبەرهێنەرەکان.

 * هەڵوەشاندنەوەی ئەو قەرزانەی بەهۆی رێژەی زۆری سوودەوە لەسەر خەڵك کەڵەکە بووە

 سیاسەت:
هەموارکردنی دەستور بۆ پارێزگاری لە بەرژەوەندی خەڵك، لەوانە ئەو رێفراندۆمانەی کە دەبێ  *

 جیبەجێبکرێن.
رێگاگرتن لە گروپەکانی فشار و خاوەن بەرژەوەندیە تایبەتەکان لەوەی بتوانن بڕیاری سیاسی *

 بدەن.
* Frexit:   فرێکزیت( واتە چوونەدەرەوەی فەرەنسا لە یەكێتی ئەوروپا، بەمەبەستی گێڕانەوەی(

، ٥١١٢سەروەری ئابوری و سیاسی و دراوی) واتە، رێزگرتن لە ئەنجامی ڕایفراندۆمی ساڵی 
کاتێك فەرەنسا دەنگی دا لە دژی پەیماننامەی دەستوری یەکێتی ئەوروپا، کە دوای ئەوە ناوەکەی 

 گۆڕدرا بۆ پەیماننامەی لیشبۆنە، و خەڵکی فەرەنسا پشتی تێکرد(
 وەستانەوە لە دژو ڕێگانەدان بە خۆدزینەوە لە باج لەالیەن سوپەر دەوڵەمەندەکانەوە *

کۆتاییهیانی دەستبەجێ بە تایبەتیکردن، دوبارە خۆماڵیکردنەوەی دامەزراوە گشتیەکان، وەکو  *
 ڕیگاوبان و فڕۆکەخانەکان و هێڵی ئاسن و .. تاد.

البردنی هەمووجۆرە ئایدیۆلۆژیایەك لەناو وەزارەتی خوێندن و فێرکردن ، کۆتاییهێنان  *
 بەهەمووجۆرە تەکنیکێکی تێکدەرانەی خوێندن و فێرکردن

زیادکردنی میزانیەی یاساو نیزام بەرێژەی چوارهێندە و دانانی کاتێکی دیاریکراو بۆ پرۆسەی  *
 دادگاییەکان. فەراهەمکردنی دەستڕاگەیشتنی هەمووان بە سیستەمی دادوەری

هەڵوەشاندنەوەی ئیحتکار)مۆنۆپۆڵ(کردنی میدیاو دەستوەردانی لە کاری سیاسیدا. دابینکردنی  *
دەستڕاگەیشتنی هەمووان بە میدیا و دەستبەرکردنی جیاوازیی بیروڕا. کۆتاییهێنان بە 

 (editorial propagandaچەواشەکاری میدیایی)
دابینکردنی ئازادیی هاواڵتیان بەوەی کە بەدەستور هەرجۆرە دەستێوەردانێکی دەوڵەت لە  *

 بڕیاری خەڵك سەبارەت بە خوێندن و تەندروستی و کاروباری خێزانەوە، بەتەواوی قەدەغە بکات.
 تەندروستی و ژینگە:

وەرگرتنی گەرەنتی لە بەرهەمهێنەرانی  -ڕێگانەدان بە زووبەسەرچوونی ئەنقەستی کااڵکان *
( ساڵ بەسەرنەچێت، هەروەها ئەدەواتی یەدەکی ئەوکااڵو ٦١کااڵکان کە دەبێ کااڵکانیان بۆماوەی)

 کەرەستانەش لەو ماوەیەدا دەست بکەون.
 قەدەغەکردنی هەرجۆرە بوتڵێکی پالستیکی و هەموو جۆرە پاکەت و قوتویەکی پالستیکی.. *
کەمکردنەوەی دەستێوەردانی کۆگا گەورەکانی دەرمان لە تەندروستی گشتی و بەتایبەتی لە  *

 خەستەخانەکاندا.
قەدەغەکردنی بەروبوومە کشتوکاڵیە دەسکاریکراوە بۆماوەییەکان، دەرمانی دژی مێروو کە  *

دەبنە هۆی شێرپەنجە و هەموو ئەو نەخۆشیانەی بەهۆی دانەوێڵەوە توشی مرۆڤ دەبێت)
endocrine disruptors and monocrops) 

دوبارە پیشەسازیکردنەوەی فەرەنسا) بەم پێیە کەمکردنەوەی هاوردەکردن و لە ئەکامیشدا  *
 کەمکردنەوەی پیسبوونی ژینگە(.

 کاروباری دەرەوە
کۆتاییهێنان بە بەشداری فەرەنسا لە شەڕە دەرەکیە دوژمنکاریەکاندا و هاتنەدەرەوە لە  *

 پەیماننامەی )ناتۆ(
لە "فرانكافريك"، کە وا دەکات  -سەربازی و سیاسی -کۆتاییهێنان بە تااڵنکاری و دەستێوەردانی *
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فتوای 
مەال واتە بڕیاری مەال بەپێی سەرچاوەی 
ئایینی ئیسالم ئەمەش بەحیساب بۆ ڕێکخستن 
و ئیدارەدانی کۆمەڵگەیە بەپێی دەقەکانی 
قورئان وحەدس. من ناچمە ناودەقەکانی دینی 
ئیسالم، بەاڵم بەشێوەیەکی گشتی لەسەری 
دەدوێم وەک مرۆڤێک سەرنج و بۆچوونی 
خۆم باس دەکەم لەسەر فتوا و یاسای 
شووایی ئایا کامیان پێویستە بۆ ئیدارەدان و 
ئاراستەکردنی کۆمەڵگە بەرەو کۆمەڵگەیەکی 
باشترو ئازاد دوور لەهەرجۆرە چەوسانەوەک 

فتوادان لەالیەن مەالکان واتە دەرکردنی یاسا .
و بڕیاری دینی. کاتێک باس لەبڕیاری دینی 
دەکەین واتە دەبێت بڕیار و یاساکان نەگۆڕبن 
و بەنەگۆڕی بمێنەوە. لەبەرئەوەی بەپێی 
دەقەکانی دین و قورئان مرۆڤ ناتوانێت 
دەقەکان و ئایەتەکانی قورئان بگۆڕێت، 
بەنەگۆڕینی دەقەکانی دین و ئایەت 
وحەدیسەکان، مرۆڤ نابێت یاسا وبڕیارەکانی 
مەالی ئیسالمی یان دەوڵەتی ئیسالمی 
بگۆڕێت. ئەگەرسەد ساڵ یان هەزار ساڵ 
وچەند هەزار ساڵ ئەو حکومەت و دەوڵەتە 
هەبێت. هەرکاتێک مرۆڤەکان بیانەوێت 
دەستکاری یاساو بڕیارەکان بکەن نابێت 
پێچەوانەی دەق وئایەتەکانی قورئان یاسا 
وبڕیار دەربکەن. هەروەکو لەدەستووری 
دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و دەستووری 
دەوڵەتی ئیسالمی ئێراندا هاتووە کەنابێت هیچ 
یاسا و بڕیارێک دەربچێت لەگەڵ دەق 
وئایەتەکانی قورئان دژو ناکۆک بێت. ئەمەش 
بەمانای ئەوەدێت کەدەبێت هەموو یاسا 
وبڕیارەکان بۆخزمەت و بەرژەوەندی 
مرۆڤانێک بێت کەباوەریان بەئایینی ئیسالم 
هەیە، بەاڵم مرۆڤانێکی تر کەجیاواز 
بیربکەنەوە یان باوەڕیان بەهچ دینێک نەبێت 
یاخود باوەڕیان بەدینی جیاوازتر لەئیسالم 
هەبێت بەرژەوەندی ومافی ئازادی ڕادەربڕین 
وڕەخنەگرتن وچاالکی ئایینی وکەلتووری 
وفەرهەنگییان ناپارێزدرێت ودەچەوسێنەوە. 
باچەند نموونەیەکی سەردەمی زۆر ئاشکراو 
ڕوون باس بەکەین. لەسەرەتایی هاتنە 
سەرکاری کۆماری ئیسالمی ئێران خومەینی 
لەدژی خەڵکی کوردستان وئازادیخوازو 
یەکسانیخوازان وسیکۆالریستەکانی ئێران 
فتوایەکی ئاگرینی دەرکرد کەدەبێت بەزۆر 
یاساکانی کۆماری ئیسالمییان بەسەردا 
بەسەپێندرێت و ڕەفتار وهەڵسوکەوتی توندیان 
بەرامبەریان بکرێت. لەدوای فتوای خومێنی 

بەهەزاران کەس زیندانی کرا و  ٦٢٩٢
لەسێدارەدران. خەڵکی کوردستان بەیەک دەنگ 
ڕێپێوانی ناڕەزایەتییان نیشان دا بەکۆڕە 
ولەشارەکان چوونە دەرەوە وەک 
ڕەتکردنەوەی یاسا سەرکوتگەرەکانی کۆماری 
ئیسالمیی ئێران، بەاڵم خومەینی فتوایی 
کوشتنی ژن ومناڵ ومرۆڤە 

 .پیروپەککەوتەکانیشی دا وجێبەجێی کرد

دەوڵەتی  بەفتوای مەالکان  ٦٢٨٨لەساڵی 
عێراق بەسەرکردایەتی حیزبی بەعسی فاشی 
فتوای ئەنفال کردنی خەڵکی کوردستانیدا و 

 ٦٨٨جێبەجێی کرد، بەهەشت قۆناغ کەزیاتر لە 
هەزار کەسی لەژن ومناڵی ئەنفال کرد یان 
کرین فرۆشتن بەکچە ئەنفال کراوەکانەوە کرا 
لەگەڵ شێخە ومەالکان وبەرپرسانی دەوڵەتانی 

مەالکان  ئیسالمی وعەرەبی. لە تورکیاش 
ئیسالمییەکان لەدەسەالت  بەدرێژایی تەمەنی 

بەردەوام فتوایان داوە لەدژی خەڵکی 
سیکۆالرو ئازادیخوزو یەکسانیخواز وڕەخنەگر 
لەدەسەاڵت و جۆری دەوڵەتداریان کەخوێنیان 
حەاڵڵ کردوون کەبڕژێت وئازار وئەشکەنجە 
بدرێن. ئەو هێرشەی کە کرایە سەرخاوەن 
ئایندارانی یەزیدی کە بەهەزاران کەس ئەنفال 
کراو کۆمەڵکوژ کراو ئاوارەکرا لەالیەن 
ڕێکخراوێکی ئیسالمیی بوو بەناوی ڕێکخراوی 
داعشی ئیسالمی. گەشەکردن و گەورەکردنی 
ئەم ڕێکخراوە تیرۆریستییە بەپشتیوانی و 
هاوکاری دەوڵەتانی ئیسالمی بوو. کۆمەڵکوژ 
وئەنفالی کردن مەالکان لەواڵتانی ئیسالمی 
بەردەوام فتواکانیان بۆ بەرتەسکردنەوەی 
ئازادی ومافەکانی مرۆڤ بووە. لەعێراق مەال 
ومەرجعە دینییەکان فتوای جۆراوجۆریان داوە 
بۆ دژایەتی هەر ڕەوتێکی پێشکەوتنخوازی 
وئازادیخوزی وسیکۆالریستی. لەالیەن 
مەالکانی ئیسالمی ئێرانەوە فتوای کوشتنی 
خەڵکی ناڕازی وخۆپیشاندەرانی ئێرانی دراوە، 
هەربۆیە بەتوندترین شێوەو جۆر ویستوویانە 
ناڕەزایەتییەکانی خەڵک خامۆش بکەن، هەتا 

بەکۆپتەر تەقەیان لەخەڵکی  ٦٠٢٨ساڵی 
نارازی دەکرد. هەربۆیە بەسەدەها کەس بوونە 
قوربانی و بەهەزاران کەس برینداربوون و 
بەهەزاران کەسیش زیندانی کران. لەباشووری 
کوردستان سااڵنە مەالکان فتوای لەدژی ژنان 
وپیاوانی سیکۆالرو ئازادیخواز ویەکسانیخواز 
و خاوەن ئایینەجیاوازوبێ دینەکان دەدەن 
کوشتنیان حەاڵڵ دەکەن. مەالکان لەدژی 
هەبوونی بۆنە ئینسانی و نەتەوەیییەکان 
فتوایان داوە وتەشهیر جنێویان بەخەڵکداوە 
لەسەر بەشداریکردنی خەڵک لەو یادو بۆنەو 
جەژنانە هەروەکو یادەکانی هاتنی سەری 
ساڵی کوردی نەورۆزو سەری ساڵی زایینی. 

مەالکانی یەکێتی زانایانی  ٥١٦٢ئەوا لەکۆتایی 
ئیسالمی کوردستان فتوای قەدەغەکردنی 
چوونەوە دەرەوەی ژنان بەتەنها لەسواربوونی 
تەکسی وبوارەکانی هاتووچۆ دەدەن، 
پێشتریش مەالکان بەژنانیان دەگوت 

 ٥١٦٢دایانەسۆر ودڕندەن ومەالیەکی ترلە 
دەڵێت ڕێکخراوەکانی بەرگری کار لەمافەکانی 
ژنان دەبێت نەمێنێت وهەڵوەشێت. ئەم 
فتوایانەو فتوای خراپتریش جێگای 
سەرسوڕمان نییە، چونکە دەسەاڵتی مەال 
بەوجۆرەو فتواش بەوجۆرەیە کە 
لەچوارچیوەی ئایین ودەقەکانی دیندابێت 
بەداواکاری هەڵوەشانەوەی فتوایەک 

چارەسەری کێشەکان ناکرێت، بەڵکو بەردەوام 
کێشەکان دەمێنەوە وناخی کۆمەاڵتی 
وپەروەردەیی تاک دەشێوێنن. کەواتە 
ئەگەردەمانەوێت دەسەاڵتی دینی وفتوای 
مەالکان هەبێت دەبێت بێ دەنگ وبێ 
هەڵوێستبین، بەاڵم هەرجۆرەگەڕانەوەیەکی 
کۆمەڵگە بەرەو کۆنەپەرستی ودواکەوتوویی 
ڕووبدات مرۆڤەکانی کوردستان باجەکەی 
وەک رابردوو، بەڵکو خراپتریش دەدەن. بۆیە 
پێویستە خەڵکی کوردستان بەگشتی ڕێگا 
چارەیەکی تەندروستر بگرنەبەر، کە ڕاشکاوانە 
قسەو هەڵوێستیان هەبێت لەبەشداریکردنی 
مرۆڤەکان خۆیان لەدانانی یاساو دەسەاڵت 
وئیدارەدانی کۆمەڵگە. کەڕەچاوی پاراستنی 
بەرژەوەندی گشتی خۆیان بکەن 
کۆمەڵگەکەیان ئاراستەی نوێبوونەوە و 
شارستانی و پێشکەوتن و کرانەوەی 
ئازادییەکان بکەن بۆئەم هەنگاوەش پێویستیان 
بەدەستوورو یاساکانی سەردەمە کەماف 
وئازادییەکانیان بپارێزێت ویەکسانی 
وبەرابەری بەرقەرار بکات، نەک بەفتوادانی 
مەالکان بۆ لەناوبردنی ئاشتی ویەکسانی 
وئازادیییەکان کۆمەڵگە زیاتر بەرەوپێکدادان 

وپەروەردەیی  بەرێت و ئاشتی کۆمەاڵیەتی 
تێکبشکێنێت وشڵەژانی دەروونی وکۆمەاڵتی 

 .سازبکات
بۆیە ئێمە دەبێت دڵسۆزانە کار لەسەر 
یەکالکردنەوەی ئەم دووبوارە بۆکۆمەڵگە 
بکەین کە فتوای مەالکان ویاساکانی سەردەمە، 
ناکرێت بەردەوام هەردوو بەشەکە لەئیدارەدان 
وحکومەتداریدا تێکەڵ بکرێن، چونکە 
بەردەوامی ئەمەیە کەدەسەاڵت و حکومەت 
ئاراستەی زیاتری دزی وگەندەڵی وفەسادی 

خەڵکی کۆمەڵگەی  وفێڵکردن دەکات. دەبێت 
کوردستان ئەمە ساغ بکاتەوە لەنێوان 
هەڵبژاردنی یاسا وفتوای مەالکانی دینی دا، 

وخۆی بەشداری لەدانانی  کەیاسا هەڵبژێرێت 
یاساکاندا بکات. ئیدارە و حکومەتی شوورایی 
خۆیان پێکبهێن. ئەمەش بەتیكۆشانی 
دڵسۆزانەی خەڵک مەیسەردەبێت لەدژی ئەم 
سیستەمە چەوسێنەرو گەندەڵ ودزو 
خێڵگەرایە. بۆئەوەی دەسەاڵت ویاساکان 
لەالیەن ئیدارەی شووراکانی خەڵکەوە 
بەڕێوەبچێت، دەبێت ڕێبگرین لەهەرجوڵەو 
گەشەیەک بۆکۆنەپەرستی وخێڵگەرایی 
کەکۆمەڵگەی کوردستان ئاراستەی گەرانەوە 
دەکات. ئەمەش بەتێکۆشانی هاوبەشی 
یەکگرتووانەی خەڵکی ئازادیخوازو 
یەکسانیخواز ودڵسۆز بەهێنانەدی ژیانێکی 

 .باشتر مەیسەر دەبێت
ئایا یاسا چییەو گرینگی چییە لەکۆمەڵگەدا؟ 

 جیاوازی لەگەڵ فتوای مەالکاندا چییە؟
 یاسا چییە؟ 

بۆ هەموو كۆمەڵگەیەك گرنگى  یاسا بەگشتی 
خۆى هەیە پێویستە هەموو تاكەكان بەباشى 
ئاشنایەتى لەگەڵ زانستى یاسادا بكات و 

كاربكات بۆ بەرزكردنەوەى هۆشیارى یاسایى 
بەهەر جۆرێك كە بۆى دەكرێت، چونكە چەند 
شارەزایى لە یاساكان بە دەست بهێنین 
ئەوەندە ئاگایى بەدەست دەهێنین لەسەر 
جۆرو چەندێتى ماف و ئەركەكانمان. گومان 
لەوەدا نییە بەشێكى زۆر ئەم ئەركى 
وشیاركردنەوە بۆ شارەزابوون لە تەواوى 
یاساكان ئەكەوێتە ئەستۆى حكومەت و 
دەسەاڵت الیەنی دەوڵەتداری کۆمەڵگ، بەاڵم 
لەکوردستان دەسەاڵت وحکومەت زۆر 
کۆنەپەرستانە مامەڵەیان کردووە بەردەوام 
لەخزمەتی گەشەدانی ڕەوت و باڵە 
جیاوازەکانی کۆنەپەرستی و دژە ئینسانیدا 
بوون ئەمەش لەپێناوی مانەوەیان لەدەسەاڵت 
و درێژەدان بەدزی و گەندەڵی 
وسەرکوتەکانیان، هەربۆیە پارەیەکی خەیاڵیان 
بۆ سەرجەم ڕاگەیاند و خوێندنگەو بەشەکانی 
فکری توندڕەوی وکۆنەپەرستی ودژە ئینسانی 

هەڵنەستاون  تەرخان کردووە، بەهیچ جۆرێک 
وشیارکردنەوەی تاکەکانی  بە ئەنجامدانى 

کۆمەڵگەی کوردستان بەئاشنابوونیان بە یاسا 
شارستانی و مرۆڤایەتی و پێشکەوتنخوازی و 
یەکسانیخوازییەکان و تەنانەت یاساکانی 
خۆشیان کەچەندساڵە لەپەرلەمان دەریان 
کردووە خەڵک بێ ئاگایە وجێبەجێ ناکرێت. 

ئەمەش دەچێتە پاڵ كەم  بێگومان 
تەرخەمیەکان و گەندەڵی و فەسادییەکانی ترى 
حكومەت و بەرپرسانى واڵت. لەو داهات و 
پارە زۆرەى كە لە بەردەستیانە بەشێكى كەم 
تەرخان ناكان بۆ ئەم ئەركە. نابێت هاواڵتیش 
بە دوور بگرین لەم كەم تەرخەمییە، بە تایبەت 
گەنجان و الوان, پێویستە كات بۆ 
وشیاربونەوە و بەرزكردنەوەى ئاستى زانستى 
گشتى و زانستى یاسایى تەرخان بكەن 
بۆئەوەى بە وشیارى و ئاگایی زیاتر پەنجە 
لەسەر ئەو یاسایانە دابندرێت كە پارێزگارى 
لە چەوسانەوە دەكەن و ناشایەستەن بە 
مرۆڤەكانى سەردەم و كار بۆ گۆرانكارى و 
چاكسازییان بكرێت لەو یاسایانە كە ڕێگا 
دەگرن لە پێشكەوتن و نوێبونەوە و 
چەسپاندنى عەدالەتى كۆمەاڵیەتى و یەكسانى 
نێوان ژنان و پیاوان و گەشەى ئازادى و 
چەسپاندنى ئاشتى كۆمەاڵیەتى. "هۆى 
هەبوونى ژیان و ئازادى و موڵكی ئەوە نییە 
كە مرۆڤ یاساى داناوە، بەپێچەوانەوە، 
ڕاستییەكەى ئەوەیە كە ژیان و ئازادى و 
موڵك، پێشوەخت هەبوون و ئەوان بوونەتە 
هۆى ئەوەى ئادەمیزاد بیر لە دانانى یاساكان 

لە هەمان كاتدا قۆناغ بەقۆناغى  1بكاتەوە".
ئاڵوگۆرەكان كە هاتۆتە پێش و لە 
داهاتووشداڕوو بەڕوویان دەبینەوە ناچارین 
یاساكان هەموار بكەین و چاكسازى و 
گۆرانكارییان تێدا بكەین بەڕیفۆرم بێت یان 
شۆڕش بێت. بە پێى سەردەم بە پێچەوانەوە 
نە واڵت بەرەوپێش دەچێت نە یاساكانیش 
سەروەر دەبن و جێبەجێ دەكرێن لەالیەن 
مرۆڤەكانەوە، بەڵكو بە چەقبەستنى یاساكان 
دەكەونە بەر شااڵوى فەرامۆش كردن 
وچەوسانەوەى مرۆڤەكان بە دەستى یەكترى. 
لەهەمان كاتیشدا بە دیوێكى تردا قۆناغى 
ملمالنێكردن بەرە و باشكردنى یاساكان و 
هەمواركردن و چاكسازى كردن هەنگاوەكانى 
دەست پێ دەكات. كەواتە هەموو ئەوانەى كە 
دەیانەوێت ئەمڕۆیان لە دوێنێ و ڕابردووى پر 

نەهامەتى و چەوسانەوە و 
نابەرابەرى و كۆیلەیەتى و... 

توای مەالکان یان یاسای ف
 شووراکان

 عبدالرحمن رسولنووسینی: 

١١بۆ الپەڕە   
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فینلەندا، واڵتێک کە لەالیەن 
 ژنانەوە بەڕێوەدەبرێت

 هەناسە عەزیز
سەرۆکی پێنج فراکسیۆنی هاوپەیمانیی بەشدار لە دەوڵەتی فینلەندا، 
کە سەرۆک وەزیرانەکەشی ژنە، لەدەستی ژناندایە، هەروەها چوار 

 .وەزارەتی دیکەش لەالیەن ژنانەوە بەڕێوەدەبرێت
وەک خۆشگوزەرانترین واڵتی جیهان  ٥١٦٢واڵتی فینلەندا ساڵی 

هەڵبژێردرا و بە یەکەم واڵت لە مێژوودا و لە ئاستی ئەوروپا 
ناسێندرا، کە مافی دەنگدانی بە ژنان دابێت، ئەوەش لە ساڵی 

 .ـدا بوو٦٢١١

 ٠٠چەند ڕۆژێک لەمەوبەر هەواڵی هەڵبژاردنی سانا مارینی تەمەن 
ساڵ، وەک سەرۆک وەزیرانی فینلەندا باڵوبووەوە، ئەمە لە 
کاتێکدایە کە جگە لەوەی سەرۆکی پێنج فراکسیۆنی هاوپەیمانی 
بەشدار لە دەوڵەت کە ژنن، چواروەزارەتی دیکەی دەوڵەتیش لە 

 .دەستی ژنانی ئەو واڵتەدایە
 -ئەو وەزیرانەش بریتین لە؛ ئانا ماژا کریستینا هەنریکسۆن

 -وەزیری ناوخۆ، کاتری کۆلۆمۆنی -وەزیری داد،ماریا ئۆهیسالۆ
وەزیری پەروەردە کە  -وەزیری ئابووریی و لی ئاندێرسۆن

هەموویان ژنن و جگە لە وەزیری داد هەموویان لە تەمەنی 
 گەنجیدان.

بەڵێ لە کاتێکدا کە ژنان رۆڵی بەرجەستەو زوربە لە پێکهێنانی 
 ٠٠حکومەتدا دەگێرن و سەرۆکی حکومەتیش ژنیکی گەنجی 

ساڵەیە، وە لەو رێگایەوە نیشانی دەدەن کە لەهەر گۆشەیەکی دنیا، 
ژنان بواریان بدرێت و لەبەرامبەر بەیاسایەکی شارستانیدا یەکسان 
بن، هیچیان لە پیاوان کەمتر نییەو دەتوانن هەموو کاریک بکەن و 
هەموو رۆڵێک لە کۆمەڵگەدا بگێڕن... بەڵی رێک لەوکاتەدا کە واڵتێک 
ژن رۆڵی سەرەکی تیا دەگێرێت، یەکێتی زانایانی!! ئیسالمی، و گوێ 
لەمستی دەسەاڵت، و لیژنەی فتواکەی، فتوا دەردەکەن کە ژنان نابێ 
بەتەنها سواری تەکسی ببن، بەمەش سوکایەتیەکی گەورە بەژنان 
دەکەن و بە الوازو کەمتر لە پیاوان لێیان دەڕوانن... ئەمەش نیشانی 
دەدات کە کۆنەپەرستی ئیسالمی و دەسەاڵتی دژە ژن لەکوردستان، 
چەندە نامۆن بە مافە سەرەتایەکانی ژنان و مافە سەدەمییەکانی 

 ئینسان. 

لەڕۆژگاری ئەمڕۆدا ئەگەر تێڕامێنین 
دەبینین توندوتیژی وەک دیاردەیەکی 
جیهانی و کۆسپ و ڕێگریەکانی بەردەم 
ئافرەتان وایکردووە کە توندوتیژی 
دژی ئافرەتان لە دیارترین و 
مەترسیدارترین ئەو کێشانە بێت کە 

واڵتان و کۆمەڵگەی  ڕووبەڕووی 
جیهانی بۆتەوە، توێژینەوەکان و 
ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و ڕێکخراوە 
فیمینیستیەکان، لە چەند دەیەی 
ڕابردوودا وەک ترساناکترین کۆسپ 
لەبەردەم ئافرەتاندا هەژماریان کردووە، 
لەو ڕوانگەیەشەوە جۆرەکانی 
توندوتیژیان بۆ چەندین جۆر پۆلێن 
کردووە و بۆ هەر جۆرێکیش هەوڵی 

 .چارەسەریان داوە
ئامارەکانی هەرێمی کوردستان و 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست پێمان دەڵێن کە 
توندوتیژی بەرامبەر ئافرەتان لە 
دیارترین ئەو توندوتیژیانەن کە لە 
ژیانی ڕۆژانەماندا ڕودەدن بە سەرجەم 
جۆرەکانی توندوتیژییەوە، لە 
دیارترینیان توندوتیژی لە ڕێگەی زمان، 
چاو، جەستەیی، و میدیا، لە پیشە 
جیاوازەکان و ژیانی ڕۆژانەدا، لەم 
بابەتەشدا سیاسەت پشکی شێری 

 .بەردەکەوێت
ڕەنگە المان سەیر بێت کە بڵێین لە 
ژیانی ڕۆژانەماندا و لە ڕێگەی 
بەکارهێنانی دەستەواژەکانەوە 
گەورەترین توندوتیژی بەرامبەر 
ئافرەتان ئەنجام دەدەین، کە هەڵقواڵوی 
نیزامی زاڵمی چەوسێنەرانەی چینایەتی 
و نیزامی سەرمایەداری و کەلتور و 

ڕەگ و ڕیشەی  دین و کۆمەڵگەن و 
قوڵیان هەیە، بۆ نمونە بەکارهێنانی 
وشەکانی )من پیاوم، پیاوبە، ئافرەتە 
ئاساییە، یان ئافرەتە گوێی مەدەرێ، 
ئەگەر ئافرەت نەبویتایە قسەم دەکرد( و 

کە کاریگەری قوڵ و  تا کۆتایی، 
ڕاستەوخۆ دەکەنە سەر پەیوەندیە 
کۆمەاڵیەتیەکان و وا دەکەن کە هەمیشە 
پێگە و شوێنی پیاو جیاواز بێت لە 
ئافرەت و نەتوانین وەک مرۆڤ سەیری 

 .هەردوو ڕەگەزەکە بکەین
چاو، وەک ڕێگەیەکی تر بە ئاگایی 
خۆمان یاخود بەبێئاگایی دەبێتە هۆی 
توندوتیژی بەرامبەر ئافرەتان، نمونەش 

 وەک سەیرکردنی ئافرەتان 
بە جۆرێک کە ببێتە هۆی بێزارکردنی، 

یاخود جێهێشتنی شوێنەکە، یاخود 
تەنانەت ڕوو وەالکردن و گۆڕینی 
ئاڕاستەی چاو، کە سەرجەمیان 
کاریگەری قوڵ لەسەر کەسی بەرامبەر 

 .بەجێدەهێڵن
لە مێژووی نوێی حکومڕانی کوردی و 
ملمالنێی ناوخۆی و الیەنە 
سیاسیەکانیشدا، میدیا و الیەنە 
سیاسیەکان ئافرەتیان وەک گەورەترین 
و بەهێزترین چەک بەکارهێناوە تا لە 
ڕێگەیەوە بەسەر ڕکابەرەکانیاندا 
سەربکەون، زۆرێک لە الیەنە 
سیاسیەکان بەشێک لە دەزگاکانیان 
تەرخانکردووە بۆ چاودێری کردن 
بەسەر ئەندامەکانیان یاخود ئەندامانی 
حیزبەکانی ترەوە، تا بەوردی چاودێری 
پەیوەندییە تایبەتیەکانیان بکەن و لەو 
ڕێگەوە بەسەر نەیار و ڕکابەرەکانیاندا 
سەربکەون، بەکارهێنانی ئافرەت وەک 
ئامڕازێک بۆچوونە ناو ژیانی تایبەتی 
کەسەکانەوە و تەماشاکردنی ئافرەت 
وەک کائینێکی الواز، وای کردووە کە 
بازرگانە سیاسیەکان و سیاسیە 
بازرگانەکان ڕێگە بە خۆیان بدەن ئەو 
ئافرەتانە وەک نێچیر تەماشابکەن و بە 
ڕەوای بزانن خۆیانیان لێ نزیک 

بەشی زۆری  بکەنەوە، بۆ نمونە 
و تەنانەت تاکی ئاسایش  سیاسیەکان 

پێیان وایە هەر ئافرەتێک لە میدیا 
یاخود بواری گشتیدا کاریکرد ئاساییە 
لێی نزیک ببنەوە، کە ئەمەش دەبێتە 
هۆی سەرەتای توندوتیژیەکی گەورە 
کە ئافرەت ناچار دەکات یان لە بوارەکە 
دوور بکەوێتەوە یاخود بەبێ ویستی 
خۆی ببێتە قوربانی و بیرکردنەوەیەکی 

 .پیاو ساالرانە
میدیا و هێزی سیاسی کوردی بە 
دەگمەن خۆی لەم توندوتیژییە ڕزگار 

کردووە، کەمن ئەو هێزانەی توانیویانە 
تێی بەپەڕێنن، کە مێژووەکەی 
دەگەڕێتەوە بۆ کلتور و عەقڵیەتی پیاو 
ساالری و شێوازی حکومڕانی لە 
هەرێمی کوردستاندا، کە چینەکان بە 
ئاشکرا دابەشبوون، چینی بااڵ دەست و 
بنەماڵە و سەرمایەدارەکان ڕێگەی 
هەموو کارێک بە خۆیان دەدەن و چینی 
مام ناوەند و خوارەوە وەک نێچیر و 
دەربار دەبینن، بیانوی ئەمانیش پێدانی 
کار یاخود ڕەخساندنی چوونە 
پێشەوەی ئافرەتانە، و وای کردووە 

 .ببێتە دیاردە
 

لە کۆتاییدا ئەوەی گرنگە بیڵێین ئەوەیە 
کە توندوتیژی دژی ئافرەتان تەنها 

قسە پێوتن ناگرێتەوە، تۆیەک  لێدان و 
کە ڕێگە بە خۆت دەدەیت توانج لە 

دوای بکەویت و هەوڵ  ئافرەتێک بدەیت،
بدەیت بەزۆر پەیوەندی لەگەڵدا 
ببەستیت، تەنها وەک سەرچاوەی چێژ 

حیزبەکەت بكەیتە  تەماشای بکەیت، 
پۆلیسی ئەخالق بەسەر خەڵکەوە 

چاودێری بەسەر دۆست و نەیاری  و 
حیزبەکەتەوە بکەیت، بە دوای پەیوەندی 

ڕێگە  تایبەتی کەسانی ترەوە بیت،
بەخۆت بدەی قسە لەسەر ئافرەتێک 

کە  بکەیت کە بەدڵی تۆ جلی نەپۆشیوە،
بەدڵی تۆ ناچێتە دەرەوە، کە دەچێتە 
ئەو شوێنانەی کە تۆ بەدڵت نییە، 
ئەخالقی ئافرەت لەچوارچێوەی پەردەی 
کچێنی و جۆری قسەکردن و شوێنی 
دانیشتنی کورت بکەیتەوە، بیرت بێت تۆ 

بە سەیرکردنت  کە ڕێگەت بە خۆتدا 
ڕەگەزی بەرامبەر ناچار بکەیت پشتت 
تێ بکات یان شوێنەکە جێبهێڵێت، یان 
تەنانەت بێزاربێت بە سەیرکردنت، 

 ە.توندوتیژیت ئەنجامداو

 
 
 

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، ئەم تەوەرە تایبەتییەی 
کە لەهەر ژمارەیەکی دا لە ڕێگای وتار، دیمانە، ڕاپۆرت، بابەتی کردۆتەوە 

وەرگێڕدراو... تیشک دەخاتە سەر هەلومەرج و پرسی ژنان و خستن ڕووی ئەزموون و 
 ڕێگاچارەی ئینسانی و یەکسانیخوازانە..

  
 بەرپرسی گۆشە: شوانە حەسەن                   

: بۆ پەیوەندی و ناردنی بابەت                  
shwana.journalist@gmail.com                               

 پرسی ژن ؟

توندوتیژی دژی ژنان و  "
 " ھەڵوێستەیەک

 
 نووسینی: هەناسە عەزیز

ڕەخنەگرتن لە شێوە جیاجیاکانی ستەمکێشی ژن لە کۆمەڵگەدا، 
 مافێکی سەرەتایی و پێویستی ئینسانە ئازادیخوازەکانە! 

قوربانیانی توندوتیژی و 
 ناموسپەرستی

 
 ٨/٦٥/٥١٦٢* بەرواری 

ژنیك بەناوی " ئارەزو 
نەوزاد" لە شارەدێی 
ئاغجەلەری سەر بەقەزای 
چەمچەماڵ لەرێگای 
سەرپۆشی سەری خۆی 
کۆتایی بەژیانی خۆی هێناوە 
و خۆی خنکاندووە. دەوتریت 

 دۆسیە بۆ کەیسەکەی کراوەتەوە.
ژنیکی دانیشتوی سۆران بەهۆی بەرکەوتنی گوللەیە  ٩/٦٥/٥١٦٢* بەرواری 

بەرجەستەی گیانی لەدەستداوە، ئەو ژنە ناوی"م،ح" لەدایک بووی سالی 
بووە، دەوترێت بەهۆی بەهەڵە دەرچوونی فیشەکێک لەالیەن کەسێکی  ٦٢٩٩

 ترەوە گیانی لەدەستداوە، دەوترێت پەڕاو بۆ دۆسیەکەی کراوەتەوە.
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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  

  لەدەقی تر  بەشێكی
 ردەس  ئاهێكی  بەسەرهاتی

 
 بەرهەمی تازەی هونەرمەند هیوا ساڵح

 ڕۆی ساڵێك 
 بەدوولەتەوە نەكرد  سێوێكمان 

 بەسااڵچودا دارهەنارێكی  باخی  بەالی 
 نەڕۆشتین

سەر  بۆ نەخرایە وە  خۆمان 
 بارانێكی ڕێچكەی 

 سەر پۆش بێ 
مەعبەدەكاندا  دەرگای  لەبەر 

 فرمێسكێكمان
ناو  ماتەكانی    بول بولە  بۆ تەنیایی 

 قەفەسە
 هەڵنەڕشت كراوەكان  تەلبەند 

 
 ڕۆی ساڵێك 

 نەخواردە وەو قاوەیەكمان  پێكەوە 
كراوێك ئەتك  كچە  پرچی  سەر  سورمەی 

 ی
 نامەیەكی نەخستە    خورماتومان  دوس 

چاو  بەقاسیدێكی  توڕەوەو 
 ))بۆخوامان  (( شیندا 
 نەنارد

 

 ئێمەیەك
 دەگرت بەڕەشەبا  كە ڕێگامان 

     دەكرد لەهەور    گلەییمان 
شوشەیە چێوەی  چوار  دەخستە    بارانمان 

 كی
 ڕەنگەوە و ڕەنگاو 
 هەڵمان دەواسی    سەرمانەوە  لەژوور 

بۆ  ئەی 
 كۆترە باڵی  بۆشەقەی  گوێ  ئێستا 

ناگ خوێناویە    دەڤەرە  ئەم  تۆراوەكانی 
 رین و

 كوڕەی گۆڕی ئەو  بۆسەر  نابەین  چرایەك 
 نیشتیمان دەرسی  یەكەم  كەنەیتوانی 

 بخوێنێت زانكۆدا  لەیەكەم 
 

 ڕۆی ساڵێك 
ك موتوربەر  پرتەقاڵێكی  دار  باخی  بەالی 

 راو
 نەڕۆشتین بەئازاردا 

 نەووت عاشقمان  بەدەروێشێكی 
لەبەر    بۆهێندە 

 شكاوەكەتدا شوشە  پەنجەرەی 

 دەكەیتەوەو تیژ  شمشێرەكەت 
خوا  نامەیەكی پڕ لەنهێنی  چاوەڕوانی 

 دەكەیت
 

 ئێمەیەك
كە 

بۆنەخوێن ناوتۆڕمان  ماسییەكی  فرمێسكی 
 رێتەوە و

كراو  دیل  ئاسكێكی    بڕكێی  لەهەناسە 
 تێنەگەین 

 بۆ دەخرێتە ڕستەوە خۆمان  چۆن  ئیتر 
 

 ڕۆی ساڵێك 
 نەخواردەوە پێكەوە  قاوەیەكمان 

بۆ  یەكترمان  دەستی  لەپی  سەیری 
 نەكراو
 نەڕۆشتین بێكەسدا    گۆڕستانێكی  بەالی 

بۆنەخ پایزەمان   چۆلەكەیەكی  فرمێسكی 
 رایە

 ڕستەوە...
 

 میرزا

 
 

بەرهەمی 
تازەی 

 هونەرمەند
 سەردار
 عەبدواڵ
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دوای ئاگر کەوتنەوە لە کارگەیەکی بچووکی 
 کرێکار گیانی لەدەستدا ٠٠هیندوستان 

لەناوەڕاستی شاری دەلهی واڵتی هیندوستان، 
کرێکار  ٠٠دوای ئاگرکەوتنەوە لە کارگەیەک 

ی دیکەش ڕزگار کران. ٢٨بوونە  قوربانی و 
شایانی باسە ئەو کارگەیە دەکەوێتە ناوچەی 
هەژار نشینەکان و کارگەی بچووکی زۆر 

 تێدایە.
زۆرێک لە کارگەکان لە گەڕەکە کۆنەکانی شار 

 کە دانیشتوانەکەی زۆر چڕە دەبینرێن:
زۆرێک  لە کارگە بچووکەکان لەوناوچانەن کە 
کە دانیشتوانەکەی زۆرە، و نرخی زەوی 
لەوێدا هەرزانترە لە شوێنەکانی دیکەی شار. 
بەپێی ئاژانسی فرانس پرێسی فەرەنسی" 
کرێکارە هەژارەکان کە زۆربەیان پەناهەندەن 
هەر لە کارگەکان دەخەون. ئەمەش 
یارمەتیدەرە بۆ پاشەکەوتکردنی هەندێک پارە. 
ڕەخنەگران ڕوویان لە خاوەن ئەو کارگانەیە 
کە گرنگی بەسەالمەتی شوێنی کار نادەن و 

 پشتگوێی دەخەن.
جێی ئاماژەیە کە زوربەی ئەوانەی گیانیان 

ی  ٢لەدەستداوە لەوکاتەدا کە دەوروبەری 
 بەیانی بووە خەوتبوون.

کانەکانی تورکیا گۆڕستانێک بۆ کرێکاران، 
 هەزار کرێکار بەهۆی ٩٢٠ لەدەستدانی گیان

هەلومەرجی خراپی کار لە سەردەمی 
 ئەردۆغان

کرێکارانی کانەکانی تورکیا لەهەلومەرجێکی 
سەخت و )وەحشیدا( دەژین لەژێرسایەی 
نەبوونی سەالمەتی ترسناکی رۆژانە، دەگاتە 
ڕادەی مردن بەهۆکاری هەلومەرجی کاری 

 سەختەوە.
بەپێی ڕاپۆرت و داتاکانی کۆمەڵەی 
تەندروستی و سەالمەتی و پیشەییەوە، و 
بەبۆنەی ڕۆژی جیهانی کرێکارانی کانەکان لە 

هەزار کرێکار لە تورکیا  ٩٢٠ی دیسەمبەر، ٠
ساڵی ڕابردوودا گیانیان لەدەستداوە  ٦٨لە 

لەناو کانەکاندا. واتە ئەو ماوەیەی کە حزبی 
داد و گەشەپێدانی دەسەاڵتدار بووە 

 بەسەرۆکایەتی ئەردۆغان.
هەزار کرێکاری کانەکان گیانیان  ٠پتر لە 

ەوە تاوەکو ئێستا. ٦٢٠٦لەدەستداوە لە ساڵی 
٪ ی ٢٨هەزار کرێکار و  ٦١١نزیکەی 

ساڵدا  ٩٨تاوانەکانی ئەم کارە کە لە 
ڕوویانداوە لە سەردەمی حزبی داد و 

 گەشەپێدانی دەسەاڵتداردا بووە.
لەالیەن خۆیەوە ئەردۆغان هۆکاری زۆرێک 

لەو ئاوانانەی  بەم شێوەیە ئاماژە پێکردووە" 
ئەمانە شتی سروشتی و ئاسایین، ئەمە 

 سروشتی کارکردنە!!".
 ٦١نموونەی ئەو ڕووداوانە؛ گیان لەدەستدانی 

کرێکاری کانەکان لە شاری ئارمانکی پارێزگای 
کرێکار  ٦٢، ٥١١٠ی نۆڤەمبەری ٥٥قارەمان لە 

لە شاری کۆرا لە  ٥١١٠ی سپتەمبەری ٨لە 
ی ٦١کرێکار لە  ٦١پارێزگای کەستەمۆنا، و 

لە شاری مستەفا کمال  ٥١٦١دیسەمبەری 
ی ٦٠کرێکار لە  ٠١٦پاشا لە پارێزگای بۆرسە، 

 لە شاری سۆما پارێزگای مانیسا.٥١٦٠مەی 
ئەمە ڕاستی مۆڕاڵی ئێمەیە!! ڕۆژانی 

خۆپیشاندانەکان و نەمانی تەحەروش کردن بە 
 کچان...

 بەپێی ڕاپۆرتێکی سایتی بۆتیکی ڕووسی؛
هەزاران کچی الو و ژنان بەتەنیا و بەکۆمەڵ 
لەگەڵ هاوڕێکانی خوێندنگایان و کارەکانیان 
بەو ڕێگایانەدا تێپەڕ دەبن کە ڕۆژێک لە 
ڕۆژان پێیان وانەبوو کە دەتوانن پێیدا تێپەڕن 
بەبێ ئەوەی دەستدرێژی و تەحەروشی بەقسە 
یان جنسی نەکرێن! پێش خۆپیشاندانەکانی 

 عێراق!
کچان ئەو ڕێگایە بەپێ  دەبڕن دوای ئەوەی بە 
ناوچەی فزوە و عرب کە ناوچەیەکی 
) شەعبیە( و پریەتی لە مۆتۆر و دوکانی 
چاکردنەوەیان، هەروەها بەپێ ئەو بازاڕە
) شەعبیە( کە کااڵی جۆراوجۆری بەنرخی 
هەرزان تێدا دەفرۆشرێت، کە زوربەیان بە 

دیناری عێراقیە. گۆرەوی جلوبەرگی  ٦١١١
دەستی دووی بەکارهاتوو) لەنگە( ئەم شتانە 
کە کڕیاری هەژار لێی کۆدەبێتەوە، بەرەو 
مەیدانی تەحریر ڕێدەکەن. لەوێدا هەزاران 

ی ئۆکتۆبەرەوە تێیدا ٥٢خۆپیشاندەر لە 
ساڵ؛  ٥٥کۆدەبنەوە. سەمەر کچە تەمەن 

ڕۆژانە ئەو ڕێگایە دەبڕێت بەرەو مەیدانی 
تەحریر، بەبێ ترس لە هیچ تەحەروشێک و 
ترسێک لە جالنەی کە لەبەری دەکات یان 
شێوەی دەموچاو، یا شێوەی سمتی کاتیک 
پانتۆڵی جێنس لەبەردەکات لەگەڵ بلوزێکی 
کورت. لە ناو دڵیدا هێزی هەڵگرتووە بۆ 
بەشداریکردن لە خۆپیشاندانەکان و ئەو 
داواکاریانەی کە بوونە هۆی دەست 
لەکارکێشانەوەی سەرۆک وەزیران. هەروەها 
خۆشحاڵە بەو سەرکەوتنانەی لەگەڵ 
خۆپیشاندەران و بەپشتیوانی ئەوان 

بەدەستیهێناوە لە زاڵ بوون بەسەر 
تەحەروشدا، کە یەکێک بوو لە دیارترین 
کێشەکانی کۆمەڵگەی عێراق.  سەمر لە 
قسەکردنیدا بۆ پەیامنێری سایتی سبۆتیکی 
ڕووسی لە عێراقدا گووتی"کێ دەیتوانی بچێتە 
ناوچەی )باب الشرقی( کە مەیدانی تەحریری 
لێوە نزیکە لەناوجەرگەی بەغدایە، و بەناو 
بازاڕە شەعبیەکانیدا براوت کە هەمووی هەر 
پیاو بوون، پێشتر بۆ ژنان نەبوو پێیدا تێپەڕن 
لەبەر تەحەروشی ) بەقسە و تانە لێدان و 
جنسی ( تەنانەت ئەگەر ژنەکە عەباشی 
بپۆشیبا. ئەو کچەی کە تیمارم دەکات، یا 
کەمامەم دەداتێ بۆ خۆپاراستن لە خنکان بە 
دوکەڵ، و ئەوەی خواردنەوەی بیپسیم پێدەدا، 
یا ئەو ئاوەی لەگەڵ مەشروبی کحولی تێکەڵ 
کراوە، یا تێکەڵەی ئاوی موغەزیم دەکات دەم 
یا چاوم بۆ ئەوەی بمپارێزێت لە پاشماوەی  
گازی فرمێسک ڕژێن. یا ئەو کچەی لەتێک نان 
یا پسکیتم پێدەدا، یا قاپێک دۆڵمەم پێدەدا؛ من 
چۆن دەتوان تەحەروش بە کجە بکەم؟ سەختە 
و ناکرێت کەسێک جورئەت بکات تەحەروش  
بەهیچ کچێک بکات... ئەم قسەی ئەحمەد 
کەریمی الو بوو لە مەیدانی تەحریر بۆ 

 پەیامنێری سبۆتیکی ڕووسی.
 "تک تک " ساڵ کە شوفێری ٦٢ حسێن تەمەن
شاری سەدر، کە یەکێکە لە گەڕەکە  ە لە
شەعبیە گەورەکانی بەغدا و بەشداری 
دەکات بە گواستنەوەی  خۆپیشاندانەکان
خۆپیشاندەران و بریندارەکان. ئەو دەڵێت 
کچم کردووە کە  خوێندکاری ٠ یارمەتی
دەیانەویست بچنە مەیدانی تەحریر بۆ یەکەم 
پێ نەئەزانی،  جاریان بوو و هیچ شوێنیان
هەروەها دەیانویست لەگەڵ تک تک و 
وێنە  مۆنۆمێنتی تەحریر و چێشتخانەی تورکی
بگرن. حسێن دەڵێت ئەو کچانە لە 
خۆپیشاندانەکاندا ئێمە وەک خوشک و دایکی 
سەیریان دەکەین، و هەموو الوانی  خۆمان
مەیدانی تەحریر هەوڵ دەدەن ڕێگای 
دابین بکەن تەنانەت کاتێ  سەالمەتیان بۆ
سەرکەوتنیان بۆ باڵەخانەی چێشتخانەی 
چۆڵ دەکەن. تاوەکو  تورکی و ڕێگایان بۆ
ئەمڕۆ هیچ کەسێک تەحەروشی بە کچێک 
خۆپیشاندانەکانەوە  نەکردووە لەسەرەتای

 .تاوەکو ئێستا
کچان و کوڕان یارمەتی یەکتر دەکەن لە 
شەقامەکان کە سااڵنێک  پاککردنەوەی
پشتگوێخرابوون، و وێنە لەسەر   دوورودرێژە
 دیوارەکانی تونێڵی تەحریر و باخچەی ئومە و
دیواری دەرەوەی چێشتخانەی تورکی و ناو 
 خێوەتەکانی خوێندکاران زانکۆ و پەیمانگەکان
و بێکاران و نەخۆشخانە بچووکەکان و 
مەفرەزە تەندروستیەکان دەنەخشێنن تا 
شۆڕش و خۆڕاگری تا بەدیهێنانی  سەرکەوتنی

هەموو داواکاریەکانمان. تەنانەت ئەو 
وەزارەتی ناوەخۆ لە کاتی  مامۆستایانەی کە
خۆیدا و لەسەرەتای ئەمساڵدا ژنانی تایبەتی لە 
دانابوون بۆ ئەوەی بیانپارێزن لە  پۆلیس بۆ
تەحەروش، ئێستا لەژێر سایەی گەنجەکاندان، 
مامۆستا و بەڕێوەبەرانەی کە  ئەو
نەیاندەهێشت کچان بەرەو مەیدانی تەحریر 

  .خۆپیشاندانەکان بکەن بچن و بەشداری
بەهۆی ئەو دڵنیاییەی ئەو کچە ئازایانە هەیانە 
ئەو الوە خۆپیشاندەرانە و بەشداری  بەرامبەر
بێترسیان کچان هەر لەوێ شەو دەمێننەوە و 
مەیدانی تەحریر دەخەون لەگەڵ ئەو گەنج و  لە
 پیاوانە لەسەر زەوی، ئەمە وێنایەکی دەگمەن
تاهەتایە دەهێڵێتەوە. هەروەک لە تۆڕە 
 کۆمەالیەتیەکانەوە دەبینرێت، ئەو خەوە قوڵەی
کە تێیدان و خۆپیشاندەران پارێزراون تێیدا. 
 دەیانەوێت بۆ هەموو دنیای بسەلمێنن کە

 .تەحەروشیان لەناوبرد
ساڵ لە قسەکانیدا بۆ  ٥٠ حنین ئەمیر تەمەن
تەنانەت دوای ئەم "دەڵێت ئەو پەیامنێرە
شۆڕشە جەماوەریە، ڕوودواەکانی تەحەروش 
چونکە هەموومان لەمەیدانی  ،بەکچان نامێنن
تەحریر یەکترمان بینی، و یارمەتی یەکترمان 
گشتیش چاومان بەیەکتر  دا. ئەگەر لەشوێنی
بکەوێتەوە ساڵو لەیەکتر دەکەین نەک 
تەحەروشێکم  تەحەروش کردن پێمان. هیچ
پێنەکراوە لە تەواوی ئەو کاتانەی کە چووم بۆ 
و ناسیاوەکانیشم،  تەحریر، هەروەها هاوڕێکانم

 ."دەچن و دێینەوە بەبێ ترس
 

خۆپیشاندانی خەڵکی جەزائیر دژ بە 
 هەڵبژاردنی سەرۆکی تازە

 
خۆپیشاندانی گەورەی خۆپیشاندەرانی 
جەزائیری لەناوەڕاستی پایتەخت بۆ 

ڕەتکردنەوەی سەرۆکی هەڵبژێردراوی تازە 
عبدالمجید تبون، کە کەسێکی نزیک بووە لە 
سەرۆکی پێشووی البراو عبدالعزیز بوتفلیقە. 
خۆپیشاندەران بە وتنەوەی شیعاری 
)هەلبژاردن ساختەیە، و ئێمە دەنگمان نەداوە و 
سەرۆکتان  حوکممان ناکات( هەندێکیشیان ئەم 
شیعارەیان هەڵگرتبوو )هەش بەسەر تبون تۆ 
بەمردوویی لە دایک بوویت(. شایانی باسە لە 

٪ ی خەڵک بەشداری کردووە لە ٠١
هەڵبژاردنەکان. خۆپیشاندەرانیش لە هەموو 
چین و توێژەکانی کۆمەڵگە پێکهاتوون ژنێک 

ساڵ فەرمانبەرە  ٠٦بەناوی مریم تەمەن 
دەڵێت"تەبون لە بوتفلیقە خراپترە، و یەکێکە 
لەدزەکان، و ئێمە دەنگمان نەداوە و 

 ناگەڕێینەوە دواوە.
٪ی دەنگەکانی بەدەستهێناوە. ٢٨,٦٢تەبون لە 

دوای ئەوەی کەش و هەوای دەنگدان پری بوو 
لە دژایەتی هەڵبژاردن و ڕەتکردنەوەی لەالیەن 

 زوربەی جەماوەری خەڵک.،،،
 

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی 
 و جەماوەرییەکان

 ئاراس ڕەشید :ئامادەکردنی

 ١١بۆ الپەڕە 
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بۆپێشەوە: خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی 

جەماوەری، بەدژی گرانی و بێکاری دزی و 
تااڵنی و دەستێوەردانی دەرەکی زۆرێک 
لەشارەکانی عێراقی گرتۆتەوە، هۆکار چییە، 
ئەم خۆپیشاندانانە ناگوازرێتەوە بۆ کوردستان، 
کە هەمان ئەو کێشە و گرفتانە بەزیادەوە لە 
کوردستان هەن؟ یان بۆچی خەڵکی کوردستان 
دەست نادەنە پشتیوانی جەماوەری لە خواستە 

 ڕەواکانی خەڵکی بێبەشی عێراق؟
 

هۆکاری یەکەم: ئەوەی  ئەنوەر نەجمەدین:
دەگوزەرێت کۆتایی نییە، بەڵکو تەنها 
سەرەتایە، ئەمە مادام بە دانپێدانانی 

 ٦١ئابووریناسە بۆرجوازیەکان خۆیان، دوای 
، سەرلەنوێ ٥١١٨ساڵ لە قەیرانە قووڵەکانی 

کەسادێکی قووڵترو درێژخایەنتر چاوەڕوان 
دا. واتە ئەوەی ڕوودەدات  ٥١٥١دەکرێت لە 

درێژخایەن دەبێت، وە هەر پاشەکشەیەکیش، 
 تەنها هەڵوێستەیەکی وەختی دەبێت. ئیتر با
ئۆپۆزیسیۆن لە کوردستان کە هەر بەشێکە لە 
دەسەاڵت، توانیبێتی سنوورێک بۆ 
خۆپیشاندانەکانی جەماوەر دابنێت لە 
بەرژەوەندیی چینی سەروەر؛ پێکەوەیش لەگەڵ 
دەسەاڵتداران، بە مەشقکردنی خەڵکی لەسەر 
پەرلەمانتاریزم و مەترسی داعش و خەباتی 
مەدەنی و هتد، بیانەوێت باروزروفێک 
بخووڵقێنن کە دەستپێشخەریە شۆڕشگێریەکان 

 بکوژێت.
هۆکاری دووهەم: دابڕینی کوردستان لە عێراق 
بە گشتی، دابەشکردنی چینی چەوساوەو 
بەرژەوەندیەکانێتی کە تەنانەت چەپەکانیش بە 
حەماسەوە، چەپڵەیان بۆ لێدەدا؛ کە ئەمە لە 
بناغەدا هەوڵێک بوو بۆ دابڕینی پرۆلێتاریا لە 
یەکترو دروستکردنی دوژمنایەتیەکی نەتەوەیی 

 لە نێوان پرۆلێتاریادا.
هۆکاری سێهەم: چەپەکان بەدوای هەمان 
تەوژمی لیبرالیستەکان و ناسیۆنالیستەکان و 
پەرلەمانتاریستەکاندا ڕاپێچ بوون و 
سەرلێشێواوانە، ناکۆکیە سەرەکیەکانی 
کۆمەڵگەیان لە جەماوەری چەوساوە کردە 
سیکۆالریزم و دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی، 
ئەمە لە کاتێکا هیچ کام لەمانە، ئامرازێکی 
شۆڕشگێر نەبوون بەدەست پرۆلێتاریاوە لە 

 خەباتیدا دژی برجوازیەت.
بەاڵم لە هەموو حاڵێکدا، ئەو ماتی و 
خامۆشیەی بەسەر کوردستاندا هاتووە، هەر 
تەنها هەڵوێستەیەکی وەختیە، پێداچوونەوەیە، 
هەڵکشان و داکشانێکی ئاساییە لە بزووتنەوەی 
جەماوەری چەوساوەدا. مەرجیش نییە لە 

هەموو کاتێکدا ئەو بزووتنەوانە، هەموو 
شارەکانی واڵتێک بگرنەوە لە یەککاتدا، گەرچی 
ئەوەیش هەمیشە بە الوازکردنی بزووتنەوەکە 

 کۆتایی دێت، وەک میسر، تونس، هتد.
 

بۆپیشەوە: چ لێکچوونێک لە نێوان 
خۆپیشاندانەکانی چیلی و لوبنان و ئێران، 

 لەگەڵ خۆپیشاندانەکانی عێراقدا هەیە؟
ئەوەی ئەمڕۆ لە جهیاندا  ئەنوەر نەجمەدین:

دەگوزەرێت، ئەوە سەرەتای مارشێکی 
ئینترناسیۆنالیستیە، جموجووڵی هێزێکی 
پرۆلێتاریە لە پشت قەیرانە ئابووریەکانی 
جیهانەوە کە سستبوونێکی نوێی قووڵترو 
فراوانتری پیشەسازی و بازرگانی و بازاڕی 
بۆرسەو پشکەکان نیشان دەدات لەسەر ئاستی 
جیهانی. قەیرانەکان دەچنە ئاستێکی 
فراوانترەوە، بزووتنەوەی پرۆلێتاریایش 
لەگەڵیدا، پێدەنێتە قۆناغێکی نوێوە، ئەو 
قەیرانانەی بە داماڵینی توێژە ناوەندییەکان لە 
خۆشگوزەرانیەکانیان، بەردەوام لە سوپای 
بێکارە زیاد دەکات، هێڵی هەژاری فراوانتر 
دەکات، هەژاران دەباتە ئاستی برسێتی، گرفتی 
خانووبەرە زیاد دەکات، گرانیەکی زۆر لە 
خۆراکدا بە جیهاندا باڵودەکاتەوە، هێزی کڕین 
داددەبەزێنێت. ئەمانە هەموو خەسڵەتی 
کۆمەاڵیەتی هاوبەشی ئەو بزووتنەوە 

 کۆمەالیەتیەن. 
بۆپێشەوە: دەسەاڵتی سیاسی لە عێراقدا، بە  

توندوتیژی وەاڵم بەداخوازی خۆپیشاندەران 
دەداتەوە، کە تا ئێستا بەسەدان کەس کوژراون 
و بەهەزارانیش بریندار بوون. هۆکاری 
دەستبردنی دەسەاڵت بۆ توندوتیژی و 

 سەرکوت چۆن دەبینن؟
 

ئەوەیە شارستانیەتی   ئەنوەر نەجمەدین:
سەرمایەداریی، ئیتر گرنگ نییە کێ حوکم 
دەکات، کۆمەڵێک بەناوی ئیسالمەوە یان 
کۆمەڵێک بەناوی لیبرالیزمەوە وە یان کۆمەڵێک 
بەناوی سۆشیالیزمەوە. ئەوەیە شارستانیەتی 

ئەوەیە سروشتی  ،عەدالەتەکەیبرجوازیی و 
دەوڵەت. هەرکات کۆیلەکان لەڕووی 
ئەوکاتە  ،سەروەرەکانیاندا ڕاست بوونەوە
ڕووخساری ڕاستەقینەکەی کۆمەڵگاکەیان و 
دەبینرێت  دەوڵەتەکەیان دەردەکەویت، ئەوکاتە
عەدالەتەکەی ئەوان هیچ نییە بەربەریزم نەبێت، 
چەندان سەرپۆش،  ئیتر با ئەو بەربەریزمە بە

 .داپۆشرابێت
 

بۆپێشەوە: ڕۆڵی چینی کرێکار و چەپ و 
کۆمۆنیستەکان چۆنە لە بزووتنەوەی 
 ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکانی خەڵکی عێراقدا؟

بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە  ئەنوەر نەجمەدین:
 بڕواننە پرسیاری یەکەم وپێنجەم و شەشەم...

 
بۆپێشەوە: هۆکار چییە هاوکات لەگەڵ 
کۆبونەوەو خۆپیشاندان لەناوەندی شارەکان، 
لە ناوەندە کرێکاریی و کارگەو گەرەکەکاندا، 

 خۆپیشاندان و مانگرتن نییە؟
سەندیکا ڕۆڵی نێگەتیڤانەی  ئەنوەر نەجمەدین:

کرێکاریەکان و نەبوونی نەرێتی موڵکیەت 
داگیرکردن و دەستبەسەراگرتنی کارگەکان و 
دامەزراندنی خۆبەڕێوەبردن لە کۆمیتە 
کارگەرییە شۆڕشگێرە هەڵبژێردراوەکانەوە، کە 

ڕۆڵی نێگەتیڤانەی حیزبی شیوعی ئەمە 
دیارە لە پەروەردەکردنی  عێراقیشی پێوە

کرێکاراندا کە هەمیشە خۆبەدوورگرتن بووە لە 
زەبروزەنگ و داگیرکردنی موڵکیەت، ئاسۆی 
تێڕوانینە کارگەریەکانی بەرتەسک کردۆتەوە لە 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا. چەپ و سەندیکا، 
بزووتنەوەیەکیان ناساندووە کە پرۆلێتاریا 
تیایا، واز لە فیکرەی هەڵگێڕانەوەی کۆمەڵگە 
بهێنێت و بە چاککردنی دەوڵەتەوە خەریک 
بێت. ئەو ڕێکخراوە حیزبی و سەندیکاییانە ئەو 
عەقڵیەتەیان کردۆتە باو کە گوایە دەبێت چینی 
کرێکار، بەشوێن ئامانجە حیزبی و 
سەندیکاییەکانەوە بێت، ئەمە ئەگەرچی 
داگیرکردنی بەندەری بەسرە بەشداریەکی 
گەورەی کرێکاران دەردەخات. بەاڵم ئەو ئاستە 
لە داگیرکردن، دەبێت تێپەڕ بکات بۆ 
ڕێکخستنی کارگەکان و کێڵگە نەوتیەکان و 
بەندەرەکان لە پرۆلێتاریاوە. جگە لەمە، 
حوسالەی پرۆلێتاریایش ڕۆڵێکی کەمیان 
نەبینیوە لە ڕێگرتن لە بەشداریی کرێکاراندا لە 
هەموو بزووتنەوەکاندا. بەاڵم زۆر بە 
دڵنیاییەوە ئەمەیش مەسەلەی وەختە. کرێکاران 

 دواین هەڵوێست ڕادەگەیەنن.
 
بۆپێشەوە: سەرکەوتنی خۆپیشاندانەکانی  

عێراق و ئێران، پێویستی بە رێکخراوبوون، وە 
بە حزبی سیاسی کۆمۆنیستی بەهێزو 
دەخالەتگەرەوە هەیە، لە نەبوونی ئەمانەدا، 
ئایندەی خۆپیشاندانەکان یان ئەو ئامانجانەی 
خەڵک بۆی هاتۆتە مەیدان بەشوێن مەبەستی 

 خۆی ناگات، ئێوە لەوبارەیەوە دەلێن چی؟
حیزب کراوە بە معجزەی ئەنوەر نەجمەدین: 

ڕزگاریی، ئەمە لەکاتێکا ئەوەی گرنگە 

دامەزراندنی )کۆمیتە کارگەریە 
شۆڕشگێرەکان(ە، )خۆڕێکخستنی پرۆلێتاریایە 
لە گاردێکی پرۆلێتاریی سەربەخۆ( دا کە 
خۆیان دەخەنە ژێر دەستی ئەو کۆمیتە 
کارگەریانەوە لەبری ئەوەی خۆیان بخەنە 
ژێردەستی دەسەاڵتی دەوڵەت. ئەم جەنگە 
چینایەتیە لەسەر ئاستی ئینترناسیۆنالیستی، 
جەنگێکی نەقابیی نییە بۆ کەم کردنەوەو 
زیادکردنی کرێی کار. بۆیە زۆر زیاتر لە 
نەقابەو حیزبی پێویستە. ئەو جەنگە 
شۆڕشگێریە کە دەستەویەخەوەبوونی 
برجوازیەتی ناوخۆیە لە هەر واڵتێکدا، هەروەک 
چۆن برجوازیەتی ئەو واڵتانەی ناچار کردووە 

وە تەنانەت -بە هاوپەیمانێتی دژی پرۆلێتاریا 
جەنگی چینایەتی لە دڵی هەر واڵتێکدا، مەترسی 
جەنگی سەرمایەداریی جیهانیی فراوانتر دەکات 
بۆ خۆدەربازکردن لەم بارودۆخە قەیراناویە 

دەخوازێت پرۆلێتاری  -بێچارەیەی تێیکەوتوون
واڵتانیش، بەتایبەت عێراق و ئێران، لە 
بزووتنەوەیەکی سۆڵیداریتی 
ئینترناسیۆنالیستیدا خۆیان ڕێکبخەن. ڕۆڵی 
سۆشیالیستەکانیش لەوێدا، هاوبەشیەکی 
شۆڕشگیرانەیە بۆ وەدیهێنانی ئەو 
سۆڵیداریتیە. ئەمەیش ڕوونادات ئەگەر هەموو 
دەستەو گروپ و تایەفە سۆشیالیستیەکان، 
دەستبەرداری گروپەکانیان نەبن و 
بەرژەوەندیی چینایەتی نەخەنە سەروو 
بەرژەوەندیەکانی خۆیانەوە و 
بەرژەوەندیەکانی خۆیان لە بزووتنەوەیەکی 
ئینترناسیۆنالیستیدا نەتوێننەوە، ئەمەیش بە 
سەرکەوتن بەسەر دەمارگیریی گروپچێتیدا. 
ئەوەی گرنگە، برەودانە بە بزووتنەوەی 
ئینترناسیۆنالیستی، ئەمەیش لەو دیدگایەوە کە 
بزووتنەوەی کارگەران، پرسێکی ناوخۆیی و 
نەتەوەیی و نیشتمانی نییە، وە بە هۆکاری 
قەیرانە ئابووریەکانی جیهان، ئەو سنوورە 
بەرتەسکەی جێهێشتووە کە پرۆلێتاریای ئێران 

 ٦٢٢٦و پرۆلێتاریای عێراق لە  ٦٢٩٨لە 
ڕووبەڕووی بووبوونەوە. تێشکانی تەواوی 
بزووتنەوەکانیش لێرەو لەوێ، دەگەڕێتەوە بۆ 
نەبوونی سۆڵیداریتیەکی چینایەتیی 
ئینترناسیۆنالیستی. سەرهەڵدانەوەی نوێی ئەو 
بزووتنەوەیەیش لە جیهاندا، لەهەمانکاتدا، 
بەئاگا هێنانەوەی سۆشیالیستەکانە لە هەڵەکانی 
ڕابووردوو، لەم هەموو پارچەپارچە بوونە 
بێمانایەی کە دەبێت سنوورێکی بۆ دابنرێت، 
ئەمەیش لەڕێگای یەکگرتنەوە لە 
بزووتنەوەیەکدا. وە ئەبێ سۆشیالیستەکان ئەو 
بۆچوونە بکەنە هاوبەشیان کە پەیوەندیەکانی 
بەرهەهەمهێنان لە شیلی وەک فەرەنسا، لە 
جەزائیر وەک لوبنان، لە عێراق وەک ئێران، 
هەمان پەیوەندین، وە لە هەموو شوێنێکیش 
یەک یاسای ئابووریی زاڵە لەسەر بەرهەمهێنان 
و دابەش کردن: یاسای سەرمایە! بۆیە جەنگە 
سەرەکیەکی نێوان برجوازیەت و پرۆلێتاریا لە 
هەموو شوێنێک هەر هەمان جەنگی چینایەتیە: 

 جەنگی کارو سەرمایە!
٥١٦٢/  ٦٥/  ٢ 

ئەنوەر نەجمەدین: ئەوەی ئەمڕۆ لەجیهاندا دەگوزەرێت، 
ئەوە سەرەتای مارشێکی ئینترناسونالیستییە، جموجۆڵی 

هێزێکی پرۆلیتارییە لەپشت قەیرانە ئابورییەکانی 
 جیهانەوە...  

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ ئەنوەر نەجمەدین توێژەری 
سیاسی سەبارەت بە بەخۆپیشاندانەکانی شارەکانی 

  عێراق و ئایندەی سیاسی ئەو واڵتە 
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بۆپیشەوە: ملمالنێی نێوان حزب و  
الیەنە سیاسییەکانی عێراق، چ 
کاریگەریەکی لەسەر خۆپیشاندانەکان و 

 ئایندەی خۆپیشاندانەکان دەبێت؟ 
كانی عێراق  كاتێك خۆپیشاندانه دانا مەنمی:

ندێك  تی عێراق هه ستی پێكرد، حكومه ده
ست  بواری چاكسازیدا ده  ی له له په بڕیاری به
ر،  سه  برده ی نه كه بەڵێنه  نده رچه پێكرد، هه

ی  وه كانی عێراقیش بۆ ئه سیاسییه  نه الیه
ران  ڵی خۆپیشانده قام بن تێكه ویستی شه خۆشه

كخستبوو  بوون و خیتابی سیاسی خۆیان یه ده
تی  عیه رجه راندا، مه ڵ داواكاری خۆپیشانده گه له

ندێك  نگ و هه ندێكجار بێده عێراق هه  ئاینیش له
زیرانی  رۆك وه ی سه وه ڵ مانه گه جاریش له

م  موو ئه اڵم هه بوو، به  كاركێشاوه ست له ده
كرد، ڕۆژ  شەقامی عیراقی خامۆش نه  واڵنه هه

بوو  بە ڕۆژ توڕەیی هاوواڵتیان زیاتر ده
تەواوی چین و توێژەكان سنگیان ناوە 

  پێناو سەختی بەگوللەی هێزە ئەمنییەكانەوە له
و  و بێكاریی   و زەحمەتی ژیان

ڵی و خراپی گوزەران و  نده ی گه وه ڕوبونه ڕوبه
بەڵێنی بێ بنەما و دەستی دەرەكی و پشتكردن 
لێیان، تاقەت پڕوكێنی كردوون. بەپێی راپۆرتی 
رێكخراوی مافی مرۆڤ لەعێراق، گوزەرانی 

لەخراپترین  ۳۰۰۲تا  ۳۰۰۲خەڵك لەساڵی 
 ١۰۰ملیۆن و  ٢دۆخدا بووە، بەجۆرێك كە 

ملیۆن  ۳هەزار منداڵ بێ دایك و باوكن، 
ملیۆن هاوواڵتی خوێندن و  ١بێوەژن هەیە، 

%ی خەڵكی لەژێر هێڵی  ۲٢نووسین نازانن، 
%  ١ بێكارن، له%    ۲۰ هەژاریدا دەژین، له

ی %  ۹ ماددەی هۆشبەر بەكاردەهێنن، له
تووشی چەند %    ۲۹ مندااڵن كار دەكەن، له

هتد  …جۆرێكی نەخۆشی وەكو كۆلێرا و 
 ۰٠هەزار كارگە لەكاركەوتوون،  ۰۲بوون، 

قوتابخانە لەناوچووون، چاندنی  ١٢٨هەزار و 
ملیۆن  ۰۳ملیۆن دۆنمەوە بۆتەوە  ٠٨وی لە  زه

هەزار عیراقی ئاوارەی  ٠۰۰ملیۆن و  ۲دۆنم، 
هەزار عیراقی  ۰۰۰ملیۆن و  ٠واڵت بوون،  ١٥

لەشارێكەوە بۆ شارێكی تر ئاوارە بوون، 
هەزار كەس لەژێر خێوەتدا  ۰۰۰ملیۆنێك و 

دەژین. دوای شانزە ساڵی حوكمڕانی عێراق و 
دروستكردنی چوار كابینە، هیچیان بەبێ 
دەستێوەردان و كاریگەری هەژموونی ئەمریكا 
و ئێران دانەمەزراون. ناتوانرێت ئەنجامی 
خۆپیشاندانەكان بەڕوونی دیاری بكرێت، 
ئەوەی هەیە ئەگەر خۆپیشاندانەكان بەم 
جۆرەی ئێستا بەردەوام بێت توندوتیژی 

  بێته زیاتری لێ دەكەوێتەوە و عیراق ده
نگی ناوخۆیی و ملمالنێی  گۆڕەپانێك بۆ جه

 .  نێودەوڵەتی لە نێوان زلهێزەكان
بۆپێشەوە: خۆپیشاندان و نارەزایەتی  

جەماوەری، بەدژی گرانی و بێکاری دزی و 

تااڵنی و دەستێوەردانی دەرەکی زۆرێک 
لەشارەکانی عێراقی گرتۆتەوە، هۆکار چییە، 
ئەم خۆپیشاندانانە ناگوازرێتەوە بۆ کوردستان، 
کە هەمان ئەو کێشە و گرفتانە بەزیادەوە لە 
کوردستان هەن؟ یان بۆچی خەڵکی کوردستان 
دەست نادەنە پشتیوانی جەماوەری لە خواستە 

 ڕەواکانی خەڵکی بێبەشی عێراق؟ 
  كان له تیه زایه قامی ئێستای ناڕه شه دانا مەنمی:

  ك نییه یه ك دژی كورد و هیچ پێكهاته عێراق نه
نێوان خواست و   ش له خاڵی هاوبه  بگره

قامی  قامی عێراقی و شه داواكاری شه
دۆخێكی   یه، كوردستانیش له كوردیشدا هه

  تی كوردیش له ی حوكمڕانیه ، جوڵه خراپدایه
ندروست  كی ته یه تیدا جوڵه ی حوكمڕانیه ماوه

موو  كوردستان هه  ڵی له نده ، گه بووه نه
و کاریگەریی خراپی   وه ته كانی گرتووه ره سێكته

لەسەر ژیانی خەڵک دروستکردووە. ڕاپۆرتی 
  و شیكاریه  وه ندی عێراقی بۆ لێكۆڵینه ناوه

كانی عادل  وڵه ی هه كان لەباره سیاسیه
ست  زیرانی ده رۆكوه هدی سه بدولمه عه
كانی  نگه ڵێت: ئاسته ی عێراق ده كاركێشاوه له
هدی بۆ  بدولمه م عادل عه رده به

  ڵی و چاكسازی حیزبه نده ی گه وه ڕوبونه ڕوبه
كوردستان و میلیشیا   كان له اڵتداره سه ده

رێمی  ی هه باره رله عێراق. هه  كان بوون له شیعه
كانی  اڵتداره سه ده  ڵێت: حیزبه ده  وه كوردستانه

  له ۳۰۰۹و  ۳۰۰۲نێوان سااڵنی   كوردستان له
ڵێك فێڵ و میكانیزمی دارایی و  ڕێگای كۆمه

همی و دزین و  ی وه ئیداریی و پرۆژه
زار  هه۳۰۰بوونی  وت وهه قاچاخبردنی نه به
خۆری بندیوار، زیانێكی  رو موچه رمانبه فه

رێمی كوردستان  سامانی گشتی هه  زۆریان به
بێ حكومەتی هەرێمی  . ده یاندووه و عێراق گه

كوردستان پەند لە خۆپیشاندانەكانی عێراق 
وەربگرێت و ڕێڕەوی حوكمڕانیەتی سیاسی و 
ئابوری ڕاستبكاتەوە و ژینگە و زەمینەیەكی 
لەبار دروست بكات بۆ ڕووبەڕوبونەوەی 
گەندەڵی و ڕاستكردنەوەی هەڵەكان و 
پرۆسەی چاكسازی سیاسی و ئابوری ئەنجام 
بدات. كوردستان لەڕووی سیاسی و ئابوری و 
سەربازییەوە بەهێزتر نییە لە عێراق، ئەوەی لە 
عێراق دەگوزەرێت ئەگەر لە كوردستان بێت 
زیانەكان زۆر زیاتر دەبێت و دەرفەتی 
زیاتریش بۆ دەستێوەردانی دەرەكی 

 .دەڕەخسێت
بۆپیشەوە: چ لێکچوونێک لە نێوان  

خۆپیشاندانەکانی چیلی و لوبنان و ئێران، 
 لەگەڵ خۆپیشاندانەکانی عێراقدا هەیە؟

رو  یمس دۆرسی نووسه جه دانا مەنمی:
اڵتی  یمانگەی ڕۆژهه په  نگ له لێکۆڵەری پێشه

له   نگاپوره زانكۆی نیشتمانی سه  ڕاست له ناوه
  ژێر ناونیشانی)خۆپیشاندانە  راپۆرتیكیدا له

سی واڵتی جیهانی   كان( باس له جیهانییه
؛  وه یگرێته پۆلی خۆپیشاندان ده شه  كات كه ده
واڵتانی )عێراق، ئێران،   ك له ریه هه  وانه له

دان، چیلی خاوەنی  كه ناو لیسته لوبنان، چیلی(.له
گەورەترین تۆڕی شەمەندەفەری میترۆیە 
لەسەر ئاستی کیشوەرەکەی خۆی، و ڕۆژانە )

ملیۆن کەس سودی لێدەبینن، (  ۲
مریكای  كانی واڵتی چیلی ئه خۆپیشاندانه
زیادكردنی نرخی میترۆ دژی   باشوور به

گەندەڵی و نادادپەروەی حکومەت بەرامبەر بە 
ی  كه وازه ستیپێكرد، دوای بانگه هاواڵتیان ده

  س له ملیۆنان كه یەکێتی کرێکارییەکانی چیلی به
،  وه كۆبونه  و واڵته ختی ئه سانتیاگۆی پایته

رۆكی چیلی، سێباستیان  ر زوو سه اڵم هه به
ی كرد و  كه ته میله  پینێرا داوای لێبووردنی له

نجام بدات و  چاكسازی ئابوری ئه  ڵێنی دا كه به
یشی  كه ته ی حكوومه زیری كابینه شت وه هه

ست  ران داوای ده اڵم خۆپیشانده گۆڕی. به
رۆكی چیلی و زیادكردنی  ی سه وه كاركێشانه له
ندروستی و  تگوزاری ته ست و خزمه قده هه
ی  وه مواركردنه تا هه یی و هه رده روه په
  ن. له كه یان ده كه یی واڵته میشه ستوری هه ده

نها  ران ته ئێرانیش هوتافی خۆپیشانده
هێشتنی برسێتی و بێكاری بوو،  درووشمی نه

ڕووی ئێران و   كان به هوتافه  ورده  اڵم ورده به
ی  وه ئه  یشته یدا، توندتربوو، تا گه كه نیزامه

یی" و  نه رگ بۆ خامه ران بڵێن "مه خۆپیشانده
  تا ئااڵی ئێرانیش له یی وهه نه ی خامه وێنه
اڵتدارانی ئێرانیش  سه كان بسووتێنن. ده قامه شه

تی و  اڵیه كانی تۆڕی كۆمه ناڵه ئێران كه
ندیكردنی تێلیگرامییان داخستووه،  یوه په

كانی ئێران  ڕۆژ خۆپیشاندانه هاوكات ڕۆژ به
بن. تائیستاش خۆپیشاندان دژی  فراوانتر ده

ی  كه ره یی رێبه نه لی خامه نیزامی ئێران و عه
لوبنان لە   وه ی لوبنانیشه باره  . له وامه رده به

لوبنان   ژێر قەرزێکی قورسدایە، خۆپیشاندان له
بە دواکاریى کەمکردنەوەى باج دەستى پێکرد، 
پێشتر حکومەتی لوبنان باجى لەسەرهەندێک لە 
کااڵکان زیاد کردبوو، لەگەڵ دەستپێکردنى 
ناڕەزایەتیی خەڵکدا حکومەت بە خێرایی 
دەستەبەردارى بڕیارەکەى بوو. بەاڵم ئەوە 
خۆپیشاندانەکانى لوبنانی ڕانەگرت و 

گۆڕان بۆ   وه تگوزارییه خزمه  داواکارییەکان له
داواكاری سیاسی هەڵوەشانەوەى حکومەت. 

سەرەنجام سەرۆک وەزیران دەستى لەکار 
کێشایەوە و کابینەکەى هەڵوەشایەوە. ئێستاش 

وامن و داواى  رده لوبنان به  ران له خۆپیشانده
رۆشتنى سیاسى و بەرپرسە "گەندەڵەکان" 

لەعێراقیش بەهەمان شێوە سەرەتاى  دەکەن، 
خۆپیشاندانەکان داواکاریى چەند دەرچوویەکى 
زانکۆکان بوو بۆ دامەزراندن، دواتر ئەم 
دواکارییانە بەرفراوان بوون بۆ داواکاردنى 
خزمەتگوزارى و پاشان بوو بە خۆپیشاندانیک 
دژ بە گەندەڵیى و وتنەوەى دروشم لە دژى 

چوونی  نه  وه مه ده "بەرپرسانى گەندەڵكار". به
ڵێنی بێكردار، وای  تی عێراق و پێدانی به حكومه

كانیان  داواكارییه  ران كرد كه خۆپیشانده له
با و  و بێ ئاو و كاره بێكاریی  له

  وه و چاكسازییه  ڵی نده ی گه وه ڕوبوونه ڕووبه
و داوای گۆڕینی  بگۆڕن بۆ داواكاری سیاسی 

و   و شێوازی حوکمڕانی سیستمی سیاسی 
رسێ  ی هه وه شاندنه ڵوه ستورو هه مواری ده هه
و كۆمسیۆنی بااڵی   ی عێراق كه تیه رۆكایه سه
ن.  كان بكه ڵبژاردنه و یاسایی هه  كان ڵبژاردنه هه

عێراق لەمڕۆدا بەدۆخێکی دژواردا تێدەپەڕێت، 
  له  ، چونكه كی جیاوازه ئێستای عێراق ئێستایه

  مین جاره كه بۆ یه  وه ی ئازادییه دوای پرۆسه
وێت! دیوی  كه ناكۆكی تێده  نێوماڵی شیعه

  كانی عێراق جگه ی خۆپیشاندانه وه پشته
تی  وڵه و نێوده  تی رێمایه ردانی هه ستێوه ده له

ی  ی عێراق و شیعه وانی شیعه یڕه ملمالنێی په
ی ئاینین  ی دوو قوتابخانه رده روه په  كه  ئێرانه،

  سه دره م دوو مه قوم، ملمالنێی ئه و له ف  جه نه له
ت و  ریعه بواری شه  نها له ته  بییه زهه مه  ئاینییه

وابت و ئیجتیهاد و عیبادات  و فیقە و ثه  قیده عه
ڵكو  ، به و نوێژ و قوربانی و ڕۆژو  و هتد. نییه

فۆڕمێكی توندوتیژی ئاینیی و   كه ملمالنییه
ر  سه ترسی له و مه  م هێناوه رهه بی به زهه مه

ردوو  وانی هه یڕه رانی په ژیان و گوزه
  مین جاره كه دروستكردووه. بۆیه  كه سه دره مه
ال  ربه ف و كه جه نه  كان له زارگه مه  كه
مین  كه بێت، یه ر دروست ده سه ترسییان له مه

كان  ئاینییه  عه رجه ماڵی مه  جاریشه
درێت. لە  وڵی سوتاندنی ده درێت و هه المارده په

پاش بەهارى عەرەبیەوە ڕژانە سەرشەقام و 
ئەنجامدانى خۆپیشاندان و کۆبونەوەى 
جەماوەریی بووە بە نەریتى خەڵکى ناڕازیى 
زۆرێک لە واڵتانى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست. 

ران ئاسان و دیاریکراون  داواكاری خۆپیشانده
لی و  نده گشتی)نان، کار، ئازادی، گه به

ئێران،   رانیان له باتی خۆپیشانده چاكسازی(، خه
و خاڵی   كخستووه عێراق، لوبنان، چیلی، یه

  به  كه  یه مواره ناهه  و دۆخه لێكچونیش ئه
  ریب به . هاوته ڵكاران خولقاوه نده ستی گه ده
  تی له وڵه و نێوده تی  رێمایه ردانی هه ستیوه ده
باسمان كردن.   ی كه و واڵتانه كێك له ریه هه

كانی عێراق و ئێران و  دواجاریش خۆپیشاندانه
ترسی  بی مه ره ند واڵتێكی تری عه لوبنان و چه
  ر سیستمی جیهانی بۆ سه  وره گه  جیۆپۆلیتیكی

  یه ری هه گه ن، و ئه كه و ئیقلیمی دروست ده
  تا نیل له هه  وه فوراته  له  وره نگێكی گه جه

 . ڵبگیرسێت دا هه كه ناوچه
بۆپێشەوە: دەسەاڵتی سیاسی لە عیراقدا، بە 
توندوتیژی وەاڵم بەداخوازی خۆپیشاندەران 
دەداتەوە، کە تا ئێستا بەسەدان کەس کوژراون 

و بەهەزارانیش بریندار،... 

دانا مەنمی: دواکاری خۆپیشاندەران ئاسان و دایاریکراون بەگشتی
)نان، کار، ئازادی، گەندەڵی و چاکسازی( خەباتی خۆپیشاندەرانیان لە 
ئیران،عیراق، لوبنان، چیلی، یەکخستووە و خاڵی لێکچوونیش ئەو 

   دۆخە ناهەموارەیە کەبەدەستی گەندەڵکاران خوڵقاوە...

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ دانا مەنمی رۆژنامەنووس 
سەبارەت بە بەخۆپیشاندانەکانی شارەکانی عێراق و 

  ئایندەی سیاسی ئەو واڵتە 

 ١١بۆ الپەڕە 
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ئاوارەیى و دواكەوتویى و هەژارى و ..هیتد 
جیاوازتر و باشتربێ و، بەیانى و داهاتویی 
تاكەكانى كۆمەڵگە باشتر و بەرەو پێشكەوتوتر 
لە ئەمڕۆ هەنگاو بنێت بە شێوەى كردارى و 
ڕەنگدانەوەى هەبێت لە ئاكار و ڕەوشتى 
ڕۆژانە و فەرهەنگى ئینسانى كە هاندەرى 
بەیەكەوە ژیان و چەسپاندنى ئاشتى 
كۆمەاڵیەتى بێت، پێویستە پرۆژەكانى 
چاكسازى بۆ گۆڕینى یاساكان لە قۆناغى 
پێشنیار دەرچن و بەرپرسیارانە 
هەڵسوكەوتیان لەگەڵ بكرێت. هیچى تر تەنها 
پێشنیار و نووسین و خوێندنەوە نەبێ. 
شێوازى بێالیەنى لەخۆ نەگرێت كە بەشێك 
بێت لە دووركەوتنەوە لە چارەسەرى 
كێشەكان و وە دوور كەوتنەوە لەو هەواڵنەى 
بۆ دەركردنى ئەو یاسایانەى كەپێویست 
دەكات بگۆڕدرێن هیچى تر. پێویستە تاکەکانی 
کۆمەڵگە لەو تێكۆشانە كالسیكییە دەرچن كە 
تەنها نەزەریات و بۆچوون بخرێنە ڕووو، 
خەڵكى كوردستان زیاتر لە ژێر چاوەڕوانىدا 
بمێنێتەوە و بەبێ ئەوەى كەمترین هەنگاو 
بندرێت لەالیەن ئەوانەى كە بە حیساب خاوەن 
پرۆژەى چاكسازین. با تەنها خۆ دەرخستن و 
حیزب دەرخستن نەبێتە ئامانجى ڕۆژانەى 
شارەزایان و یاسا ناسان و ڕۆشنبیران و 
هەموو ئەوانەى بە پەرۆشن بۆ ئاڵوگۆڕى 
باشتر و پێشكەوتوتر كە شایستە بە 
ئینسانەكانى ئەمرۆیى جیهانى تازەگەرى و 
جیهانى پێشكەوتوبێت لە كوردستاندا، بۆیە 
زەروورە لەپێناو گێڕانەوەى متمانەى خەڵك بە 
دەسەاڵت و حكومەت زیاتر گرینگى بە 
گەشەى كردارى باشتر بدرێت، نەك تەنها بە 
قسە و نوسین و فەلسەفەى بریقەدار ڕۆژنامە 
و گۆڤار و تەلەفزیۆن و ڕاگەیاندنەكانى 
پێبڕازێندرێتەوە، بەڵكو بەپێى هەنگاوى كردارى 
بۆچونەكان و پێشنیاراتەكان بخرێتە ڕوو. 
هەروەها دەبێت تاکەکانی کۆمەڵگە وشیاربن 
بەشداربن لەئاراستەکردنی کۆمەڵگەکەیان 
بەرەو ئایندەیەک وکۆمەڵگەیەکی باشتر ئەمەش 
بەجیاکردنەوە داماڵینی دەسەاڵت وبڕیارو 
فتواکانی مەالکان مەرجعە دینی و 
نەتەوەیییەکان وعەشیرەتییەکان، سەرۆکی 
حیزبەکان. ئەبێت کۆمەڵگە ئامادە بکرێت بۆ 
کردنەوەی ڕینسانسێک لەئیدارەدان 
وئاراستەکردنی کۆمەڵگە بەرەو ئاسۆیەکی 
نوێ وفڕێدانی بەرگی کۆنەپەرستی و 
دواکەوتوویی ودژە ئینسانی. دیسان دەبێت 
بپرسین گرینگی یاسا چییە؟ كەواتە یاسا 

  چییە؟
یاسا ڕێكخستنى دەستەمییانەى مافەكانى تاكە، 
تا بتوانێت داكۆكییەكى یاساییانە لە خۆى 
بكات. "هەر یەك لە ئێمە مافێكى سروشتى پێ 
بەخشراوە بۆ داكۆكیكردن لە خودى خۆى، 
ئازادى خۆى، موڵكى خۆى. ئەمانە سێ 
پێداویستى بنچینەیى ژیانن. پارێزگارییكردن لە 
هەر یەكێكیان بە تەواویى پشت بە پاراستنى 
دوانەكەى دى دەبەستێت. توانستەكانى ئێمە 
چین جگە لە بەرینكردنەوەى تاكایەتى خۆمان؟ 
موڵك چییە جگە لە بەرینكردنەوەى 
توانستەكانمان؟ هەموو كەسێك مافى ئەوەى 
هەیە بۆ داكۆكیكردن لە خودى خۆى، ئازادى 

" ، تێكۆشان بكات بۆ 2خۆى، موڵكى خۆى 
ئایندە و ژیانێكى باشتر. با بە شێوەیەكى 
گشتى سەیرى چەسپاندنى یاسا بكەین لە 

كوردستان، چەندین پرسیار لە خۆمان بكەین 
ئایا یاساكان بە درێژایى بەڕیوەبردنى 
حكومەتى هەرێمى كوردستان لە كوردستان 
وەكو خۆیى جێبەجێكراوە؟ یاخود ئەم یاسایانە 
بۆ هەموو الیەك چ بەرپرس ، بەر پرسى 
حیزبى بێت یاحكومى، مامۆستا بێت یا دكتۆر ، 
هاواڵتى بێت یا ..هیتد تواندراوە ئەم یاسایانە 
جێبەجێ بكرێت و بە سەریاندا 
بچەسپێندرێت؟؟. ئایا تەنها بەسەر هاواڵتیانى 
هەژاردا چەسپاوە ؟؟!! ئایا چەندە بەرپرسى 
بااڵ لە حیزبەكان و حكومەت لەسەر 
ئەنجامدانى تاوان و سەرپێچى یاساكان سزا و 
حكوم دراون؟!! یاخود هەتا ئێستا پاش 
چەندەها ساڵ لەدەسەاڵتى حكومەتى هەرێم و 
بەڕێوەبردنى دەسەاڵت لەالیەن حیزبەكان هیچ 
تاوانێك و سەرپێچى یاسایى لەالیەن 
بەرپرسانەوە ئەنجام نەدراوە، بەڵكو تەنها 
بەرگریان لە چەسپاندنى سەروەرى یاساكان 
كردووە، زۆر عەدالەت خوازبوون لە 
چەسپاندنى یاساكاندا ئەوەى رۆژنامە و گۆڤار 
و باڵوكراوە و ڕاگەیاندنەكان بوختانیان بۆ 
دەكەن و درۆیان بۆ هەڵدەبەستن؟!!! وەاڵمى 
ئەم پرسیارانە لەالیەن بەشێكى زۆر لە خەڵكى 
ئاشكراو ڕوون بۆتەوە. بێگومان لە 
كوردستاندا ئەگەرچى زۆرێك لەسەركردەو 
بەرپرسە بااڵكان لێدوانى جۆراوجۆر دەدەن 
لەسەر چەسپاندنى یاساكان. جارى وایە 
قسەى خەیااڵویى زۆر دەكەن بۆ چەسپاندنى 
یاساكان و سەروەرى یاساكان بۆ هەموو 
الیەك، بەاڵم بەداخەوە كە رۆژبۆوە یاخود 
هەمان ڕۆژ و ئەو سەعاتەى كە ئەم بەرپرسە 
چەواشەکارە لێدوان و قسە لەسەر سەروەرى 
یاساكان دەكەن، لە هەمان شار و ناوچەو 
واڵتەدا تەنها هاواڵتیانى هەژار و هاواڵتیانى 
بێ پشت و پەناى حیزبى و حكومى یاساكانى 
بەسەردا دەچەسپێت. ئەگەر قسە لەسەروەرى 
یاساكان دەكرێت، دەبێت بۆ هەموان جێبەجێ 
بكرێت و بەسەرىدا بچەسپێت لە كاتى 
سەرپێچىدا، چ بۆ ئەنجامدانى سەرپێچى 
یاسایى هاتوچۆ بێت یاخود ئەنجامدانى تاوانى 
كوشتن بێت یاخود هەر سەرپێچێكى یاسایى 
بێت. هەتاكو ئەم كەلتور و فەرهەنگە كە 
داكۆكى لەم جیاوازى گەراییە دەكات نەشونما 
بكات و لە ناو حكومەت و دەسەاڵت و 
كۆمەڵگەى کوردستاندا هەبێت و كار بۆ 
بنەبڕكردنى نەكرێت، مەحاڵە هیچ جۆرە 
چاكسازێك بكرێت لەناو یاساكان و حكومەتى 
باشووری کوردستاندا. بەبێ ئەم هەنگاوە، 
دروستكردنى و هاندانى جارێكى ترى 
خۆشباوەڕى و بێمتمانەییە بۆ تاكى هاواڵتییە، 
بەاڵم خەتەرناكتر لە ڕابردوو. دەبێت پێش 
چاكسازى و ڕیفۆرم هەریەكێك لەوانەى كە 
پرۆژە دەخەنە ڕوو، چ ئەوانەى حكومەت 
بەڕێوەدەبەن یان بەشدارن یان هاوپەیمانى 
حیزبەكانى دەسەاڵتن یاخود ئەوانەى 
پرۆژەیان هەیە و ئۆپۆزیسیۆنن. مەبەستم 
هەموو هێزە سیاسییەكان و ڕێكخراوەكانى 
كۆمەڵگەى مەدەنى!! كە بە پەرۆشەوەن بۆ 
ئاڵوگۆڕى باشتر و دەیانەوێت وەاڵمى 
خواستەكانى خەڵكى كوردستان بدەنەوە، 
پێویستە لە خۆیانەوە دەست پێبكەن بۆ كۆتایى 
یاخود كەمكردنەوەى ئەم جیاوازییە گەراییە لە 
چەسپاندنى یاساكان. زۆر كەس بۆیە پێى 
خۆشە خزمەكەى یان كەسە نزیكەكانى ببنە 

بەرپرس چاوەڕوانى ئەوەى لێ دەكات كە بە 
هەر شێوەیەك بێت چاوپۆشى لێبكات لە كاتى 
ئەنجامدانى سەرپێچى یاسایى یاخود هاوكارى 
بێت بۆ ڕاهی كردنى كارەكانى بە هەر جۆرێك 
كە پێویست دەكات ئەم فەرهەنگ و كەلتورە 
باڵیكێشاوە بەسەر سەرجەم ئەندام و كادر و 
هەوادارانى حیزبەكانى كە لەناو حكومەتدان و 
كاروبارى كارگێڕى بەڕێوەدەبن. بەپێى یاسا 
هەرچى زەوى كوردستان بوو دابەشكرا 
بەسەر بەرپرس و كادر و ئەندامانى 

حیزبەکانی  حیزبەكانى كوردستان بە تایبەت 
پارێزەرانی ئەم جۆرە دەسەاڵت و حکومەتە 
یاخود ئەو حیزبانەى كە خۆیان بە دۆست و 
هاوپەیمانى یەكێك یان هەر دوو حیزبى 
دەسەاڵتدار دەزانن، زۆر گوتویانە ئێمە 
هاوپەیمانى فاڵن حیزبین بەاڵم هیچمان بۆ 
نەكراوە لە بارەى وەرگرتنى زەوى و 
ئیمتییازى جۆراوجۆرى تر، ئەم بۆچوونە 
سەرجەم حیزبەكانى ناوەوەى كوردستان بە 
گەورەو بچوكەوە دەگرێتەوە، گەورەترین 
ڕەخنە و گلەییان بەرامبەر دەسەاڵت ئیمتیاز و 
پۆست و پلە و دەسەاڵتە کە پێیان نەدراوە. 
هەرگیز پێش بەرژەوەندى حیزبەكان نەیان 
گوتووە خەڵكى كوردستان بەگشتى و گەنجان 
و الوان پێویستییان بە زەوىیە و پێویستییان 
بە ئیمتیاز و پاراستنى بەرژەوەندییەكانى 
خەڵكە. کەواتە پێویستە هێزی یەکگرتوویی 
خەڵک بێتە مەیدان بۆ گۆڕانکاری ڕیشەیی 
لەدەسەاڵت وسیستەمی چەوسێنەر کە 
بەمەالکانی حیزبەکان و سەرۆک خێڵ 
وحیزبەکانی ناو دەسەاڵت پارێزەری 
لەمانەوەی دەکەن. ئەگەر بمانەوێت کۆمەڵگە 
بەرەو کۆمەڵگەیەکی باشتر بگۆڕین پێویستە 
لێرەوە دەست بكەین بە گۆرانكارى چ وەكو 
تاك  و چ هاواڵتى یاخود بەرپرس ئەم واڵتە. 
هاواڵتیانى كۆمەڵگە بە خزم و هاوڕێى 
خۆمانیان بزانین. لە ئەمرۆ وە دەست پێبكەین 
لە كاتێكدا لە دەچین بۆ الى دكتۆر با سەرەى 
خۆمان بگرین، با لەسەرە گرتندا جیاوازى 
نەكەین. بۆ نان كرین بێت یان دكتۆر، یا 
ئەنجامدانى كاروبارى ئیدارى لە فەرمانگە 
حكومیەكاندا بەپێى نۆرەى خۆمان بچینە 
ژورەوە. با لەملمالنێ زانستییەكاندا بۆ 
بەشدارى كردن لە قۆناغەكاندا یاخود بۆ 
دامەزراندن لە فەرمانگە حكومییەكان با 
یاساكان و ڕێنمایەكان بە كردار بچەسپێت 
بەبێ هەر جیاوازێك كە هەبێت. ئەگەر 
دەمانەوێت واڵت پێش بكەوێت ئەمە باشترین 
ڕێگایە و سەرەتا ڕیگایە، چونكە ئەگەر 
باوەڕمان بە چەسپاندنى ئەم كەلتورو 
فەرهەنگە نەبێت ئەوا بە هیچ شێوەیەك 
چاكسازى ناكرێت واڵتیش بەرەو عەدالەتى 
كۆمەاڵیەتى هەنگاو نانێت و چەوساندنەوەش 
بنەبڕ ناكرێت و كەم ناكرێتەوە. ئەگەر هەر 
یەكە لە هاواڵتیانیش پرۆژەى خۆشیان هەبێ 
چاو لە حیزبەكان بكەن، تەنها واڵتەكەمان 
دەبێتە پرۆژەخانەى بێبەرهەم و بۆ چەندین 
ساڵى تریش دەبێ بیبەر و تەماتە و گڵۆپى 
كارەبا و مەمكەمژەى مندااڵن و كەلوپەلە 
سەرەتایەكانى تر هەر لە واڵتانى تر بهێندرێت. 
كڕنۆش بۆ دەوڵەتانی فاشیزمی وەک کۆماری 
ئیسالمی ئێران وتورکیا ببرێت. لەچارەسەرى 
كێشەكان و قەیرانەكان كە دەخوڵقێت، چونكە 
لە سەرەتادا ئیهمالیان دەكەن كێشە بچوكەكان 
و پاشان گەورە دەبن بە كێشەى گەورەتر 
دوایش دەبێت بە قەیران كە چارەسەرى 

ئاسان نابێت. بۆیە لەئێستادا گەشەدان 
بەبزووتنەوەی شوورایی زۆرگرینگ و 
پێویستە وەک نیشاندانی کرداری بۆ هێنانەدی 
بەدیلێکی باشتر لەکوردستان کە لەگەڵ هەر 
هەنگاوێکی بۆپێشەوە لەڕوویی ئیدارەدانی 
شووراییدا کێشەکانی کۆمەڵگە چارەسەر 
دەکات، چونکە دەرکردنی یاساکانی شووراکان 
کەبڕیاری گشتی کۆمەڵگە دەبێت نەک فتوای 
مەالیەک یان سەرۆک خێڵ وسەرۆکی 

 .حیزبێک
 :وشەى قانوون لە بنەڕەتدا

نووسەرەكان دەربارەى دیاریكردنى بنچینەى 
قانون جیاوازن "بە جۆرێك كە ڕاى زۆرینە 
دەڵێت لە بنەڕەتدا وشەیەكى عەرەبى نییە و 
هاتۆتە ناو زمانى عەرەبیەوە، هەندێكى تر 
دەڵێن لە بنەڕەتدا لە ڕووى ماددە و شێوە 
وشەیەكى عەرەبییە. لە ڕووى ماددە وشەكە 
لە بنەڕەتدا لە )قن( هاتوە، واتا بە دواداچوونى 
هەواڵى شتێك بە مەبەستى گرینگیدان بە 
شارەزابوونى، بەاڵم لەڕووى شێوە لە 
دەستەواژەى )فاعول(ى عەرەبى هاتووە كە بە 
واتاى تەواو بوون و ئەوپەڕى هەوڵدان دێت. 

 (kanon( زۆربەى نوسەران دەڵێن لە وشەى
هاتووە واتا ڕێسا یان ڕێكخستن. بریتییە لە 
 وشەیەكى التینى كە فەرەنسییەكان لە وشەى

)canon)  یان وەرگرتووە، كە مەبەستیان
بریارەكانى كۆڕبەندەكانى كەنیسەیە، و 
ئینگلیزەكانیش وەریانگرتووە بە یاساى 

و جگە   (canonlaw( كەنیسەیان دەگوت
لەوانە نوسەرانى تر بنچینەیەكى ترى بۆ 
دادەنێت كە دەڵێن: وشەكە لە بنەڕەتدا ڕۆمییە 
و گوتراوە كە لە بنەڕەتدا فارسییەو هەندێكى 
تر دەیدەنە پاڵ زمانى سریانى و هەروەها 
هەندێكى تر دەیگەڕێننەوە بۆ زمانى عیبرى، 
هەر چینێك بەڵگەیەكى هەیە بۆ پاڵپشتیكردنى 
بۆ چوونەكەى، لە ڕاستیدا ئەو جیاوازییە 
دەربارەى بنەڕەتى ئەو وشەیە سوودێكى 

تەنها ئەوەى كە بۆ سەرجەم  3زانستى نییە. ".
نەتەوە و ئایین و ڕەگەزە جیاوازەكان زۆر پر 
بەیاخ و گرینگ بێت جۆر و ناوەرۆكى 
یاساكانە كە چەندە لە بەرژەوەندى داهاتوویى 
سەرجەم مرۆڤەكانە بۆئەوەى دوور لە 
نەهامەتى و چەوسانەوە، هەمیشە بەختەوەر 

 .ژیان بگوزەرێنن
 :پێناسەیەك بۆ یاسا

"یاسا بریتییە لە گرینگترین سەرچاوەكانى ...
ڕێسا یاساییەكانى پەیوەست بە بنەماكانى 
دادگاییكردن چ لە ڕووى ژمارەى ئەو 
ڕێسایانە یان لە ڕووى كۆكردنەوەیان لەیەك 
یاساى سەربەخۆ، چونكە گشت دەوڵەتێك 
یاسایەكى دیاریكراوى بنەماكانى دادگاییكردنى 
هەیە، بەاڵم واتاى ئەوە نییە كە تەنها یاساى 
بنەماكانى دادگاییكردن رێساكانى تایبەت بە 
بنەماكانى دادگاییكردنى لە خۆ دەگرێت، بەڵكو 
چەندین یاساى تر هەن چەند رێسایەكى لەو 
بابەتە لە خۆ دەگرن، وەك یاساى سزاكان و 
یاساى داواكارى گشتى و چەندین یاساى 

بە چەندین پێناسەى جیاجیا  4تایبەت".
پێناسەكراوە، و ئەو پێناسانە هەرچەند لە 
دەربرین جیاوازبن، بەاڵم لە واتادا هاوشێوەن 
و لە ئامانجداكۆكن، چونكە گشت پێناسەكان 
دان بە بوونى چەندین بنەماى بنچینەیى و 
بۆچوونى سەرەكى دادەنێن كە گشت یاساكانى 
نەتەوە جیاجیاكان تیایاندا هاوبەشن، و ئەركى 

بەسەر دەرخستنى ئەو بنەماو بۆچوونانە 
توێژەر... 

 توایمەالکانیانیاسایشووراکانفدر ژەی....
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دەسەپێنێت بەمەبەستى گەیشتن 
بە تیۆرێكى گشتى بۆ یاساكە ڕوونكردنەوەكان 
لەخۆ بگرێت و لە كاتى ناوەرۆكى بنەماكان 
دەوەستێت، و لەبەر ئەوە دەرچوون لەو 
پێناسە تەقلیدیانە زیانی نییە بە مەبەستى 
دانانى چەند پێناسەیەك بۆ زانستى بنەماكانى 
یاسا كە لە دەربرین جیاوازبن و لە واتادا 
هاوشێوەبن. بەم شێوەیەش "پێناسە دەكرێت: 
بریتییە لە زانستێك كە بابەتەكەى لە یاسادا 
وەردەگرێت و باس لە بنەما گشتییەكان و 
تیۆرە هاوبەشەكانى نێوان یاساكانى 

 5نەتەوەكان دەكات."
یاسایی شووراکان: ئەوەیە جیاوازە 
لەیاساکانی سیستەمە چەوسێنەرەکان 
لەبەرئەوەی لەالیەن شووراکانی خەڵکەوە 
دەردەچێت بە گەڕانەوە هەبوونی پێویستی 
وپارێزگاری لەماف و ئازادییەکانی خەڵک. بۆیە 
دەتوانین بڵێین یاسایی شووراکان یاسایی 
گشتی خەڵکە کەبەشداری لەدانان و دەرکردنی 
کردووە وە بەباشیش جێبەجێی دەکات 
ئارەزوومەندانە، هەرکاتێکیش بەگونجاویان 
زانی یان پێویست بوو زۆر بەئاسانی لەڕێگەی 
خودی خەڵکەوە کەبەشداربێت لەڕیفۆرم 
چاکسازی یاساکان دەتواندرێت یاساکان 

 . بگۆڕدرێت
 

  :یاسا گرینگى چییە ؟
"...یاسا دادە. لەسایەى یاساى دادپەروەریشدا، 
لەسایەى بااڵدەستى مافدا، لەژێر كاریگەرى 
ئازادى، ئاسایش، سەقامگیریى و 
بەرپرسیارێتیدا... هەموو تاكێك دەگاتە 
شایستەى ڕاستەقینەى خۆى و مەزنى 
راستەقینەى بوونى خۆى. بە تەنها لە سایەى 
ئەم یاساى دادپەروەرییەدا كە پێشكەوتنى 
ئاشتییانەى مرۆڤایەتى بە ئەنجام دەگەیەنێت، 
بێشك هیواش هێواش بەاڵم بە دڵنیایى. پێموایە 
ئەمە لە ڕووى تیورییەوە راستە، چونكە هەر 
پرسیارێك بخرێتە بەر لێكۆڵینەوە... .چ ئاینى، 
فەلسەفى، سیاسى، یان ئابووریى بێت چ ئەگەر 
سەبارەت بە خۆشگوزەرانى بێت یان ئاكارێتى، 
یەكسانی، ماف، داد، دارایی، یان حكومەت بێت. 
لە هەر خاڵێكى ئاسۆى گونجاودا دەگەمە یەك 
دەرەنجام، چارەسەرى گرفتى پەیوەندییە 
مرۆییەكان لە ئازادیدا دەدۆزیتەوە. گومان 
لەوەشدا نییە لەگەڵ چەسپاندن و گەشەى 
ئازادى زیاتر پێویستە هەمیشە یاسا 
پێشكەوتووەكان كە بەرژەوەندییەكانى 
مرۆڤیان پاراستووە دەبێت هاوتابێت بۆ 
سەروەرى و پێشكەوتنى كۆمەڵگەى مرۆڤایەتى 
دەنا بە پێچەوانەوە كۆمەڵگە نغرۆ دەبێت لە 
ناو جەهل و نەزانى و دواكەوتویى و 
چەوسانەوە و كۆیلەیەتى بە شێوازى 
جۆراوجۆر. گرینگى ئەو زانستە لە ناوەرۆكەى 
دەردەكەوێت كە ئاماژەى پێكراوە بۆ ئەو 
كەسەى كە شارەزایە، هەروەها بۆگشت 
مرۆڤێک گرینگە. كەواتە گرینگى ئەو زانستە بۆ 
هەر كەسێك روون و ئاشكرایە كە لە 
سەرەتاى ناسینى یاسادایە، چونكە بە یارمەتى 
ئەو زانستە دەتوانێت زانیارییەكى گشتى 
لەرووى واتاو تایبەتمەندى و سروشت و 
سەرچاوە و لقەكانى یاسا و جۆرەكانى رێسا 
یاساییەكان وەربگیرێت. "لە ڕێگەى ئەو زانستە 
چەندین زانیارى دەست دەكەوێت كە تواناكانى 

بەهێز دەكەن و یارمەتى دەدەن لە خوێندنى 
لقە جۆراوجۆرەكانى ترى یاسا. لەبەرئەوەى 
لقەكانى یاسا لە كۆمەڵێك زانیارى سەرەتایى و 
دەستەواژەى هونەرى هاوبەشن و لەسەر 
چەند بنەماى هاوبەش دادەمەزرێن. بە یارمەتى 
ئەو زانستە دەتوانێت بۆچوونەكانى سەرەكى 
فیكرەى یاسایى دەربخات كە بە هۆیانەوە 
دەتوانێت بە شێوەیەكى زانستى بڕیار لەسەر 

سوودى زانستى یاسا  6شتەكان بدات."
چەندین واتاى دەگرێتەوە، چونكە بنەماكانى 
یاسا لە چوارچێوەى باسكردنى بنەماكانى 
هاوبەش لەنێوان یاساكانى دەستكردنى گرنگى 
بە باسكردنى چەندین شت دەدات كە گشت 
رۆشنبیرێك پێویستى پێییەتى... زانستى یاسا 
بە جۆرێك كە باسى سروشتى یاسا و 
سروشتى ئەو پەیوەندییە یاساییە دەكات كە لە 
نێوان كەسەكان دروست دەبێت كەمافەكانى لێ 
دروست دەبێت و ئەركیشى لێدەكەوێتەوە و 
باسى رێگاكانى پاراستن و بەرگریكردن لەو 
مافانە دەكات، لەبەرئەوە بۆ هەر كەسێك بە 
سوودە كە شارەزاى ئەو یاسایانە بێت كە 
بڕیارى لەسەر دەدەن هەرچەند لە پیاوانى 
یاسا نەبێت و ئاگادارى ئەو مافانەى بێت كە 
وەكو هاواڵتى یان ئەندامێكى كۆمەڵگە یان 
الیەنێكى مامەڵەكردن هەیەتى و شارەزاى 
رێگاكانى داواكردن و ئامرازەكانى پاراستنى 
مافەكان بێت، كەواتە زانین و خوێندنى ئەو 
زانستە بۆ گشت كەسێك گرنگە و بە 
ڕەگەزێكى رۆشنبیرى گشتى دادەنرێت. 
پێویستە مرۆڤ گەشە بە هۆشیارى یاسایى 
بدات، سەرجەم ماف و ئەركەكانى خۆى وەكو 
تاك شارەزابێت. ئەمەش لەبەرئەوەى ئاگادارى 
ئەوەبین كە مافى بەرامبەر و كەسانى تر 
پێشێل نەكەین. لە هەمان كاتدا بە ئاگابین بۆ 
ئەوەى مافى خۆمان بزانین و لە كاتى پێشێل 
كردندا بەدەنگ بێن و نەهێڵین مافمان بە 
ئاسانى بخورێت و فێڵمان لێ بكرێت بە 
ئاسانى. كەواتە بەرزكردنەوەى ئاستى 
ڕۆشنبیرى گشتى بەبێ شارەزابوون لە 
یاساكان نا كامڵى ڕۆشنبیرى گشتى 
دەردەخات بۆ هەر یەكێكمان. چونكە ئاشنا 
بوون بە زانستى یاسا ئاشنابوونى زیاترە بە 
ڕێكخستنى داهاتویى ژیانى تاك وەرچەرخانە 
بەرەو ئەنجام نەدانى سەرپێچى یاسایى و 
كرانەوەى دەرگاى بەختەرییە بە مەرجێك لە 
فێربوونى زانستى یاسادا ویژدانى زیندووى و 
هەستكردن بە بەرپرسیارێتى و خۆشەویستنى 
مرۆڤەكان هاوتا و ئاوێتەى ئەو چەندێتێى 

  .گەشەى زانستەكەى یاساكان بێت
بەکورتی ئەوەیە کە ئازادی هەبوونی ماف و 
ئەرکە، ماف لەئازادی دا واتە ئازادی جل 
وبەرگ و ئازادی قسە و نووسین وئازادی بێ 
مەرجی ڕادەربڕین وخۆشەویستی و 
ڕەخنەگرتن وئازادی سێکس وجنس وەک 
ئەوەی کەمرۆڤەکە خۆی دەیەوێت نەوەک 
ئەوەی کەسی تر بیەوێت، یان مەال وسەرۆک 
عەشیرەت وسەرۆکی حیزبێک بیەوێت 
سنووری بۆ دابنێت، یان بیکاتە کۆیلەو 
چەوساوە، چونکە مرۆڤ ناکرێت لەڕووی 
جنسەوە بچەوسێتەوە وبکرێتە کۆیلە. وەک 
موڵکایەتی و کۆیلە سەیری مرۆڤ بکرێت. بۆ 
پیاو و ژن هەمان مافە کەپێویستە جێبەجێ 
بکرێت. لەدابینکردنی ماف وئازادیدا، بەاڵم 
ناکرێت زیان بەمرۆڤەکانی تر بگەیەندرێت 
چونکە دەبێتە پێشلکردنی ماف وئازادی 

 .مرۆڤەکانی تر
ئەوەی لەئەوروپا دەوڵەتانی پێشکەوتوو 
ڕوودەدات ئافرەت و پیاو سااڵنێکی زۆر 
خەباتیان کردووە تا ئازادییان بەدەست هێناوە، 
دینیان لە دەوڵەت وحکومەت جیاکردەوە، 
بوونە خاوەن ئیرادەیەکی ئینسانی، بەاڵم 
لەبیرمان نەچێت لەئەوروپاش سیستەمی 
سەرمایەداری زاڵە ئافرەتیش وەک پیاو لەژێر 
ئەوسیستەمەدا دەچەوسێتەوە بەهۆی 
کارکردنەوەو فرۆشتنی هێزی کاری. چونکە 
لەبەشێک لەوالتانی ئەوروپاش خەڵک داوای 
ژیانی باشتر دەکات لەوەی هەیە. ئەمەش 
بەهۆی گەشەی ئاستی وشیارییان. 
لەکوردستان جیاوازە سیستەم دەسەاڵت 
چەوسێنەرە. سوونەتە خێاڵیەتی و 
کۆنەپەرستانە ناخی دەسەاڵتی تەنیوە، بۆیە 
خێڵ و بیروباوەڕە دینییەکان بەگشتی و

بۆپاراستنی  )مەالکان (ئیسالمی بەتاییەتی 
دەسەاڵت وسیستەمی چەوسێنەری بنەماڵەو 
سەرۆکی حیزب فتوا دەدەن، دەیانەوێت 
کۆمەڵگە بەوجۆرە بمێنێتەوە کە دەسەاڵت 

 .دەیەوێت
 

سەیرکردنی ژن وکچ تەنها لەبواری جنس 
وسێکس نیشانەی ناوشیاری و نامرۆڤایەتی 
بوون دەردەخات، چونکە ئاژەڵ وباڵندەکانیش 

و ئارەزوو شەهوەتی جنسییان  سێکس دەکەن 
هەیە. بۆیە گرینگ و پێویستە ژن نەک تەنها 

سەیر بکرێت، بەڵکو دەبێت و  وەک مرۆڤ 
پێویستە وەک دایکی مرۆڤایەتی سەیربکرێت. 
بنەمای مرۆڤایەتی بوونی ڕەچاوبکرێت. بۆیە 
پێویستە لەچوارچێوەی گەشەدان بەهێنانەدی 
ماف وئازادییە مرۆڤایەتییەکان شیکردنەوەو 
بەدواداچوونی بێالیەن چارەسەر بۆقەیران 
وکێشەکانی خەڵکی کوردستان بکەین کە 
لەبەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندا بێت بەمەش 
دەگەیەنە ئەو دەرئەنجامەی کە 
بەجێبەجێکردنی نەخشەڕێگایەکی ئینسانی. 
کۆمەڵگای کوردستان ئاراستەی ڕزگاربوون 
لەکێشەو قەیرانەکانی وەرچەرخێنین. ئەمە 
بەشداری کردنی خەڵکی کوردستانە 

نەک  لەدەسەاڵت و ئیدارەدا بەجۆری کرداری، 
بازرگانی ئیدارەیی.  ڕووکەشی پەرلەمانی 

کەواتە پێویستە تەواوی دڵسۆزانی هێنانەدی 
ماف وئازادی ویەکسانی وبەرابەری کۆمەڵگە 
تێکۆشانی کرداری بکەن بۆ گەشەی 
بزووتنەوەی شووراکانی خەڵک و ئیدارەدانی 

لەکوردستاندا یاسا وبریارەکان  شوورایی 
لەالیەن شووراکانی خەڵکەوە دەربچن 
وجێبەجێ بکرێن . چیتر فتوای مەالکان  و 
سەرۆکی عەشیرەت وحیزبەکان نەبنە 
پاراستنی دەسەاڵت وسیستەمێکی چەوسێنەرو 

 . دزو گەندەڵ لەکوردستان
 

 :دەرئەنجام
دواى نووسینى ئەم بابەتە گەیشتمە ئەم 

 :ئەنجامانەى الى خوارەوە
مرۆڤ هەمیشە پێویستى بە خوێندنەوەو -٦

خۆ پەروەردەكردن هەیە بۆئەوەى شارەزایى 
زیاتر بێت لەسەر ماف و ئەركەكانى. لەسەر 

 .ژیان دۆستی ومرۆڤایەتی و ژینگەپارێزی
گەیشتمە ئەو ئەنجامەى كە بۆ چەسپاندنى -٥

یاساكان زۆر پێویستە مرۆڤەكان بەگشتى 
هۆشیارى یاسایى و بەشێك لە زانستى یاسا 
بە خۆیان ئاشنا بكەن، چونکە بەبێ 

ئاشانابوونمان بەیاساکان توانای هێزی 
 .تێکۆشان بۆ گۆڕانی یاساکان الواز دەبێت

زانستى یاسا بەشێكى گرنگە وەك هەر -٠
بەشەكانى ترى زانستى سەردەم. پێویستە 
تێکۆشان بکرێت بۆدانانی باشترین 
وپێشکەوتووترین لەیاساکان کەباشترین جۆرو 
شێواز خزمەت بە کەرامەت و ژیان و ژینگەی 

 .مرۆڤایەتی بکات
بەبێ بوون و چەسپاندنى یاساكان، واڵت -٠

بەرەو دواكەوتوویى و نەزانین و نا 
 .بەرپرسیارێتى تاكەكان هەنگاو دەنێت

دەكرێت لە ڕێگەى چەسپاندنى بنەما -٢
سەرەكییەكانى مافەكانى مرۆڤ و ئازادى تاك 
و چەسپاندنى حوكمى یاساوە، كۆمەڵگاكان 
بەرەو كرانەوەى سیاسى هەنگاو بنێن و لە 

 .ڕووى ئابووریشەوە گەشە بكەن
ئەگەرچى لە كوردستاندا یاساكان بەپێى -١

سەردەمى ئەمرۆ دانەڕێژراون و بەمانایەكى تر 
بەشێكى زۆر لە یاساكان زۆر دواكەوتون بۆ 
سەردەمانێكى ڕابردوو داندراون و پێویستییان 
بە گۆرانكارى هەیە بەپێى سەردەم،  لەگەڵ 
ئەوەشدا تەنها بەسەر هەژاران و 
زەحمەتكێشان و كەسانێكدا دەچەسپێت كە بێ 
پشتوو پەناى سیاسى و حكومیین لە واڵتدا. 
ئەوانیتر لە سەروویى یاساكانەوە لە كۆمەڵدا 
خۆیان نمایش دەكەن، ئەگەر بە پێویستیشیان 
زانى خۆیان هەموو كات دەكەن یاساناسى 
سەردەم و بەناوى پارێزگارى لە یاساكاندا لە 
كۆڕو كۆبونەوە و ڕاگەیاندن و هیتد، قسە 
دەكەن و خۆیان بە خەم خۆرى واڵت دەزانن. 
بۆیە پێویستە هەمووالیەك تێكۆشان بكات بۆ 
نەمانى یاسا کۆنەپەرست و دواکەوتوو دژە 
ئینسانییەکان و كەلتور و فەرهەنگى نائینسانی، 
كە هاندەربێت بۆ دروست بوونى گەندەڵى و 
جۆرەكانى فەسادى، ئەمەش بە چەسپاندنى 
یاساكان لەڕێگەی ئیدارەدانی 

دێتە مەیدانى كردارى خوڵقان  شووراکانەوە 
كە بەیەكسانى، بێ هەر جیاوازێك كە وجودى 
هەبێت لە نێوان ئینسانەكاندا، بۆ هەمووالیەك 
ئەو جۆرە یاسایە بچەسپێت بەبێ هیچ جۆرە 
سڵكردنەوەیەك. شۆڕش و ڕاپەرین و 
نارەزایەتییەکانی خەڵک بەردەوام دەبن تا 
وەکو خەڵک دەگات بەکۆمەڵگەیەکی بێ 
چەوسانەوە ودوور لەسەرکوت. پێویستە 
لەخەڵکی کوردستانیش لەگەڵ گەشەی 
شۆڕشی چەوساوەکانی واڵتانی تر 
هەنگاوبنێت بۆ ئاڵوگۆڕێکی شۆڕشگێڕانە لە 

 .دەسەاڵتی چەوسێنەرو نابەرابەر
   
 

 : سەرچاوەكان
(,فرێدریك باستیا,یاسا,الپەرە -1
14,45) 

دانانى پرۆفیسۆر عبدالباقى البكرى  -2
و مامۆستا زاهیر البشیر,وەرگێرانى 
عبدالێمد خەیالنى,دەروازەیەك بۆ 

 (11-9, 6-5(خوێندنى یاسا,الپەرە
دانانى دكتۆر رزگار محمد قادر - -3

  ,وەرگێرانى عبدالێمد محمد خەیالنى
راڤەى یاساى بنەماكانى دادگاییكردنى 

 (13( سزایى,الپەرە
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دادگا، ئاخر ئەگەر حاڵەتی سوکایەتی کردن، 
ناو زراندن، دەستدریژی سکێسی... بەهەر 
جۆرێک و لەهەر رێگایەکەوە رووبدات و ئەوە 
کاری یاساو لیپرسینەوەی یاساییە سزای بۆ 
دابنێت، نەک مەالو لیژنە فتوا، جێگای دادگا و 

 لێپرسینەوەت یاسایی بگرنەوە.
ئەم فتوایە دەبێ وەکو فتوای دەسەاڵتیش 
تەماشا بکرێت. چونکە ئەوە دەسەاڵتی 
سیاسییە ژینگەی بۆ کۆنەپەرستی، بۆ دەیان 
هەزار مەال رەخساندووە لە مینبەری 
مزگەوتەکانەوە رۆژانە ئەوەی بەدڵیانەوە نەلکا 
لەدژی بدوێن و ژەهری ئیسالمی بەسەریدا 
بپژێنن.  ئەوە دەسەاڵتی سیاسییە رۆژانە 

 ستایشی رۆڵ و نەخشی مەالکان دەکات.   
مەالکان و دەسەاڵتی سیاسی لە کوردستان و 
هەموو ئەو حزب و الیەنە سیاسی و ریکخراوە 
جەماوەری و رۆژنامەنووس و نووسەرو... کە 
لە بەرامبەر بەم فتوایەی مەالکان بێدەنگن، 
خۆیان لەهەمان قوماشی خێڵی مەالی مێشک 
مەیوون لەدژی ژنان و ئازادی فەردی و 
مەدەنیەکان و ئازادییە گشتیەکان. وە هاوکات 
هەموو ئەوانەی لەبەرامبەر فتوای لیژنەی 
فتوادا، دەستەو دامێنی دەسەاڵت بوون و داوا 
دەکەن دەسەاڵتی سیاسی سنورێک بۆ مەالکان 
دابنێت، هەوڵێکی بێهودە دەدەن و دەیانەوێت 
شانی دەسەاڵت لە پشتیوانی مەالکان و 
فتواکان خاڵی بکەنەوە، دەیانەوێت بڵێن فتواکە 
مەالکان لەگەڵی نین... ئەوە خۆشباوەرییەکی 
ئاشکرایە. مەالکان و دەسەاڵتی سیاسی، دین و 
دەسەاڵتی سیاسی، کۆنەپەرستی و دەسەاڵتی 
سیاسی، الزم و مەلزومی یەکترین لە ژیر 
سایەی هەر دەسەاڵتێکدا کە دین 
سەرچاوەیەک یان سەرچاوەی یاساکانی بێت. 
دەسەاڵت و مەال و لیژنەی فتوا، یەک تۆڕی 
بەیەکەوە لێک هەڵپێکراون لەدژی رەوتی 
مەدەنیەتی کۆمەڵگەو و دەستراگەیشتنی 
هاواڵتیان بە راستیە واقعیەکانی دنیای نوێ و 

 زانست و پێشرەویەکانی. 
ئەوەی کەدەتوانێت، مەالکان و لیژنەی فتوا و 
زۆر وێژییەکانیان، پاشەکشە پێبکات، ناچاریان 
بکات دەستوەردانیان لە ژیانی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتی هاواڵتیان، دەستکەوتە 
زانستیەکانی سەردەمدا کۆتا بکات، بزوتنەوەی 
جەماوەری مۆدیرن و ئازادیخوازی کورستانە، 
لە رێگای گوشارهێنانی کۆمەاڵیەتی لەشەقامدا، 
تا دەسەاڵتی سیاسی ناچار بکات، دین و 
سیاسەت، دین و یاسا، دین پەروەردە، 
بەکورتی دین و دەسەاڵتی سیاسی لێک 

 جیابکاتەوە و دین بکات بەکاری شەخسی.
دیارە فتواکەش، هیچ جیاوازی لەگەڵ فتوای 
داعش نییە، بۆیە داعش لە یەکێتی زانایانی 
ئیسالمدایە، لە ناو خێڵی مەالی کۆنەپەرستدایە، 
دەسەاڵتیش بەرپرسی رەفتار و رەوتار و 

 فتواکانی داعشە.
 

 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود

  ٩١٠٢ناوەراستی دیسەمبەر 

 درێژەی دوا وتە
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پەککەوتنی تەواوی هێڵێ شەمەندەفەر لە 
ئەڵمانیا، دوای مانگرتنی کرێکارانی هێڵی 

 ئاسن

جووڵەی شەمەندەفەرەکان لە ئەڵمانیا 
بەتەواوی پەکی کەوت بەهۆی مانگرتنی 
هۆشداری کە نەقابەکانی کرێکارانی هێڵی 

ئاسنی و گواستنەوەی گشتی ئەڵمانیا )ئای فی 
 جی(بانگەوازیان بۆکرد.

ئاژانسەکانی ئەڵمانیا لە کۆمپانیای هێڵی ئاسنی 
)دویتشەبان( وە گواستیانەوە، هێڵەکان وەستان 
تاوەکو کۆتایی مانگرتنەکە بەرەسمی لە 

 ی بەیانی بەکاتی ناوخۆ. ٢سەعات 
کۆمپانیاکە گووتی"مانگرتنەکە بووە هۆی 
دواکەوتنی گەورە لە جووڵەی 
شەمەندەفەرەکان لە نیوان شارەکان و 

 هەرێمەکان".
نەقابەی ئای فی جی هۆشداری دابوو بە 
مانگرتنی کرێکارانی دۆیتشە بان لە ڕۆژی 

ی  ٢ی بەیانی تاوەکو  ٢دووشەممە لەسەعات
 بەیانی. 

ئەو مانگرتنە هۆشداریە دوای ئەوە هات کە 

نەقابە داوای زیادکردنی کرێی کرێکارانی ئەو 
کۆمپانیایە دەکات، دوای ئەوەی دانووسانی 
نێوان هەردووال شکستی هێنا لە تشرینی 
دووەم تاوەکو نۆڤەمبەر و دیسەمبەر بەردەوام 

 بوو. 
لە ماوەی پێشوودا نەقابەکە گووتی کە ئەوان 
پاشەکشەیان کردووە لە دانووساندنەکە، 
چونکە ئەو پێشنیارەی کە بۆ زیادبوونی کرێ 

 کراوە زۆر کەم بووە. 
لەالیەن خۆیانەوە کۆمپانیای دۆیتشەبان دەڵێن 
"نەخشەی مانگرتن بەهیچ جۆرێک پێویست 
ناکات" ئەوەش بەپێی ئاژانسەکانی هەواڵی 

 ئەڵمانیا.
٪ یان ٢,٦دۆیتشە بان گووتیان کە ئەوان بڕی 

بۆ زیادکردنی کرێ پێشنیار کردووە بە دوو 
 ٢١١قۆناغ و دەرماڵە بۆ یەکجار کە بڕەکەی 

 $( دەکات.٢١٢یۆرۆ )

 هۆکاری دەستبردنی دەسەاڵت بۆ توندوتیژی و سەرکوت چۆن دەبینن؟ 
توندوتیژیی لە ڕووی تیۆرییەوە هەموو ئەو کار و کردەوانە  دانا مەنمی:

لە خۆدەگرێ کە زەبروزەنگی تێدا بە کار دێت و بەشێوەیەکی گشتی 
  )مەعنەوی وماددی(شێوازێکی تاکی یان کۆمەڵی لە خۆ دەگرێ، به

ناو  ناو خێزان و له  تی توندوتیژی چ له درێژایی مێژووی مرۆڤایه
ی  شه پێی ئاستی گه و به  بووه اڵتی سیاسی دا هه سه ڵگە و ده كۆمه

توندوتیژی   واته . كه وه ته تكراوه ڵگەكان توندوتیژی ره هۆشیاری كۆمه
جیهانی   مڕۆمان و له جیهانی ئه  له  شێكه بەشێکی دانەبڕاوە لەژیان و به

ك بێ  ڵگەیه ینیمان بێت. هیچ كۆمه جیهانی سبه  له  یه وانه دوێنی و له
و   كانی توندوتیژی یه فۆرمه  ڵگری فۆڕمێك له و هه  توندوتیژی نییه

  ڕی وایه و بڕی جیاواز توندوتیژی تیدایه. دۆركهایم باوه  راده به
كانی ناو  س و گروهه كه دونیای تاكه  له  بڕاوه شێكی دانه توندوتیژی به

اڵتداران  سه اڵتداران. زۆرجار ده سه می سیاسی و ده ڵگە و سیسته كۆمه
  ری عاشق به وه ن. بونه كه جوانی نمایش ده  ك جۆرێك له توندوتیژی وه

تیڤ  ی پۆزه فه لسه اڵتێك فه سه موو ده ن. هه كه توندوتیژی دروست ده
ی  زمانی توندوتیژی قسه  اڵتێكیش به سه رده هه  یه نرخانی توندوتیژی هه

نگكردن و  بۆ بێده  یه كداریشی هه كی چه میلیشیایه  وه پشتیه كرد، له
ت  ری سیاسه وهه ڵێت"جه ڵگە. کاڕل شمیت ده ركوتكردنی كۆمه سه

،  یه كردن هه و شرۆڤه وه  قوڵبونه  پیویستی به  ربرینه م ده ". ئه توندوتیژیه
. توندوتیژی  وه ینه ڵناده ر هه سه ی له رده په  وه ته و بابه ناو ئه  اڵم ناچینه به

رانی  تی داگیرکه سیاسه  شێک له درێژایی مێژوو به  بۆ كورد به
و شوناسی   ی ناسنامه وه سلیمبون و سڕینه و بۆ ته  کوردستان بووه

  شنه موو جۆرو فۆرم وچه تی و كوردبوون. كورد هه كوردایه
  وه رینیشه دوای ڕاپه  . له وه ته ر تاقیكراوه سه له  کیان توندوتیژیه

توندوتیژیی سیاسی بەشێكە لە ئەدەبیات و مێژوی حیزبی دەسەاڵتدار 
ئازادی   ، ترس له اڵت بۆ توندوتیژی ترسه سه هۆكاری دهكوردستان.   له
م مرۆڤی  ت ،ترس هێزێکی سایکولۆژییە هه ی میله ئیراده  ڵویست له هه  له

میش  بچکۆلە و دەستەمۆکراو و کۆیلە و بێکاراکتەر بەرهەم دەهێنێت، هه
اڵت  سه ده  كات. مكارو دیكتاتۆرو فاشیزم دروست ده اڵتی سته سه ده

كی ترساو بێئیرادەو بێ زمان بێت،  ڵگەیه ڵگە كۆمه دەخوازێت كۆمه
، کۆیالیەتی  وه ڕێته ڕوخێنێت ئازادی بۆ ناگه لگە تا دیواری ترس نه كۆمه

 . لەترسەوە دروست دەبێ و ئازادیش لەباوەڕبەخۆبوونەوە
بۆپێشەوە: تادێت خۆپیشاندانەکانی شارەکانی عێراق بەرینتر دەبنەوە،  

 ئایندەی ئەم خۆپیشاندان و نارەزایەتییە جەماوەرییانە، چۆن دەبینن؟
كان گوتم  ی خۆپیشاندانه ی ئاینده باره اڵمی پیشومدا له وه له دانا مەنمی:

ئەگەر خۆپیشاندانەكان بەم جۆرەی ئێستا بەردەوام بێت توندوتیژی 
نگی ناوخۆیی  گۆڕەپانێك بۆ جه  بێته زیاتری لێ دەكەوێتەوە و عیراق ده

   .و ملمالنێی نێودەوڵەتی لە نێوان زلهێزەكان

 درێژەی هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان...

 درێژەی.... دیمانە لەگەڵ دانا مەنمی ڕۆژنامەنووس سەبارەت بە خۆپیشاندانەکانی عێراق...

 لە بۆپێشەوەوە
 

بەگشتی تەعبیر لەخەتی سیییاسیی و ییویری و بونیییابییی یی “  گۆشەو تەوەرەی تایبەت“ * بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگە لە
 کۆمۆنیزمی مارکس و کۆمۆنیزمی کرێواریی بەکات.

 * بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتر لەشوێن و کەناڵی بی راو وبیستراو و نووسراوبا... باڵوبوبێتەوە.
* بابەتی باڵوبوەوە لە بۆپێشەوەبا، ئەوکاتە لەالیەن خیاوەنەکەیەوە میاییی بیاڵوکیربنەوەی هەیە، کە لە بیۆپیێیشیەوە 
باڵوبوبێتەوە. راسپاربەی بۆپێشەوەیە، کە خاوەنی بابەتەکە ئاماژە بەناو و ئەو ژمارەی بۆپێشەوە بدات، کە بابەتەکەی 

 تیابا باڵوبۆتەوە.
 * برەنگ ناربنی بابەتەکان، لەکاتی راگەیەندراوی خۆیدا، شانسی باڵوبونەوە لەبەست بەبات.

هەڵەبری وتارو بابەتەکان، ئەرکی خاوەنی بابەت و وتارەکانە و بۆپێشەوە بەرپرس نییە لە هەڵەی ئیمالیی بابەتەکان... 
بۆیە هەرکەسێک کە بابەت یان وتار بۆبۆپێشەوە بەنێریت، ئەرکیەتی هەم هەڵەبری ئیمالیی و هەم رەچاوی رێ وسی 

 زمانی ستانداربی کوربی بوات بۆ ئەوەی بەریەتی باڵوبونەوە بۆ وتارەکەی بواتەوە.
 * ئەولەویەت بۆ بابەتی کورتە.
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 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

هەتاو حمود،  بدواڵ مه ئاراس رەشید، عهشوانە حەسەن،  
عەبدالرحمن رەسوڵ، هیوا ساڵح، کاوان ، عەبدواڵهی

قادر،حەکیم میرزا، هەناسە عەزیز، سەردار عەبدواڵ، 
 محسین کەریم... 

 
لەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت 

 “خۆپیشاندانەکانی عێراق و ئایندەی سیاسی“بەناوی

 بۆپێشەوە عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 و

هەزار کەس لە فەرەنسا دژ بە چاکسازی یاسای  ٠١١   دوا وتە
خانەنشینی هاتنە سەر شەقامەکان و ڕێگای گواستنەوەکانیان 

داعشفتوایەکینو ی پەکخست!
 دەرکرد!

ئەنجومەنی بااڵی فتوای یەکێتی زانایانی  ٠/٦٥/٥١٦٢بەرواری 
فتوای قەدەغەکردنی  ٦٠٠ئیسالمی!! بەنووسراوی ژمارە 

"سەرکەوتنی ژنانی 
بەتەنها لەگەڵ شوفێری 

 تەکسی" راگەیاند.
ببینن، ئەوە فتوای 
یەکێتی زانایانی 
ئیسالمییە!! دەبێ 
سەرەتا بپرسین ئەگەر 
یەکێتی زانایانی ئیسالم!!
، ئەوە فتوایان بێت، 
دەبێ دید و بۆچوون 
رەوتاری ئۆردوی 
مەالی مێشک 

مۆمیاکراو، چی بێت؟ وە حکومەت و دەسەاڵتی سیاسی، لەو 
 نێودا چ کارەیە؟

بوونی یەکێتی زانایانی ئیسالمی و ئەنجومەنی بااڵی فتوا، وە 
فتوا بەخشینەوە لەسەر چۆنیەتی هەڵسوکەوت کردنی 
هاواڵتیان و دەستوەردان لە ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
هاواڵتیاندا، بەر لەهەموو شت پوچی حکومەت و دەسەاڵتێکی 

 دامەزراوەیی و یاسایی دەخاتە ڕوو. 
دیارە هیچ لەوە چاوەڕوانکراوتر نییە، لیژنەی فتوای 
ئەنجومەنی مەالیان، فتوا بدات و هەموو فتواکانیشی لە کیسە 
و هەمبانەبۆرینەی کۆنەپەرستی ئیسالمی دەربکێشرێن و 
زوربەی هەرەزۆریشیان دژی ژنان و مافە فەردی و 
مەدەنییەکان بن. بوونی لیژنە فتوا لەهەموو واڵت و 
جغرافیایەکدا، لەالیەکەوە ماهیەتی کۆنەپەرستانەی دەسەاڵت، 
دەخاتە روو. لەالیەکی تریشەوە پوچی یاساو نەبوونی یاسای 

 سەردەمی مۆدێرن نیشان دەدات.
دەسەاڵتی سیاسی هەرێمی کوردستان، دەسەاڵتێکی 
سەرکوتگەر و کۆنەپەرستە. دەسەاڵتێکە سەرچاوەی 
یاساکانی شەرعە، خاوەنی وەزارەتێکە بەناوی وەزارەتی 
ئەوقاف، خاوەنی یەکێتی زانایانی!! ئیسالمی و لیژنەی فەتوایە، 
خاوەنی سەدان هەزار مەالی بەالشخۆرە کە وەکو گۆشتی 
زیادەی المل، بێزراون. خاوەنی هەزاران مزگەوتە کە لەسەر 
موڵکی گشتی دروستکراون. ئەوە لە کاتێکدایە کە خەڵکی 
کوردستان بەدەست کەمی خەستەخانەو بنکەی تەندروستی، 

 زانکۆ و قوتابخانە و باخچەی ساوایان... دەناڵێنن.
فتوای ئەمجارەی مەالکان، بەوەی ژنان نابێت بەتەنها سواری 
تەکسی ببن، بەجیا لەوەی سوکایەتیەکی ئاشکرای بێ پاساوە 
بە ژنان و بەکەم گرتنیانە، هاوکات بێرێزیەکی ئاشکرایە بە 
دەیان هەزار خاوەن تەکسی، کە بۆ بەڕێوەچوونی ژیانی 
خۆیان و خێزانیان، ناچارن شەو رۆژ لەسەر شەقامەکان بن. 

وە هاوکات بێرێزیەکی ئاشکرایە بە یاساو 
   33بۆ الپەڕە 

سەدان هەزار کەس لە شارەکانی فەرەنسا هاتنە سەر شەقام لە 
دژ بەو گۆڕانکاریە پێشنیارکراوانەی لە  ٥١٦٢ی دیسەمبەری ٦١

سیستەمی خانەنشیدا کراوە. وا چاوەڕوان دەکرێت کە ئەم 
ناڕەزایەتیانە بەردەوام بن لە کەرتەکانی گواستنەوە، ئەوەش 
لەژێر فشاری ناڕازیان بۆ ناچارکردنی حکومەت بۆ 

 پاشگەزبوونەوە لەو پرۆژە چاکسازییە بەتەواوی.
هەزار کەس  ٠٠٢بەپێی وەزارەتی ناوخۆ ژمارەی بەشداربوان 

هەزار لە پایتەخت(، لەکاتێکدا کۆنفدراڵی گشتی کار  ٠٦بووە )
هەزار خۆپیشاندەر مەزەندە  ٨٨٢ژمارەی بەشداربوانی بە 

 کردووە.
بانگەوازی نەقابە ناڕازیەکان دژ بە پرۆژەی چاکسازی حکومەت 

سەعاتی  ٠لە ڕاگەیاندنێکی هاوبەشدا، دوای کۆبوونەوەیەک کە 
ی مانگ و ٦٥خایاند "بۆ خۆپیشاندان لە ئاستی ناوخۆ دوای 

ی دیسەمبەر خۆپشاندان و مانگرتنی ٦٩لەکۆتایی هەفتەشدا لە 
 گەورە ساز بدرێت".

یاسای خانەنشینی بابەتێکی زۆر هەستیارە لە فەرەنسا. 

ئۆپۆزسیۆن ئاواتەخوازن کە ئەو بزووتنەوە ناڕەزایەتیە درێژە 
بکێشێت و ببێتە هۆی داخستنی ڕێگاو گواستنەوە، هەروەک 

کاتێک دژ بە پرۆژەی خانەنشینی دەزگاکانی   ٦٢٢٢ساڵی 
 هەفتە پەکی کەوت. ٠گواستنەوە بۆ ماوەی 

 خوێنەرانی ئازیزی بۆپێشەوە...
-1-1بە ئاگادارێتان دەگەیەنین، کە بەهۆی پشووەکانی سەری ساڵەوە، بۆپێشەوە لە

  2020-1-15 دەرناچێت و ژمارەی داهاتوو دەکەوێتە... بەرواری 2019
 2020-1-11دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو بەرواری 
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ی مانگی ساڵی  15لەگەڵ ئەوەدا کە باڵوکراوەی ژمارەی داھاتووی بۆپێشەوە دەکەوێتە 
داھاتوو. بەاڵم ماڵپەر و پەیجی فەیس بوکی بۆپێشەوە، بەردەوام دەبێت... بۆیە دەتوانن 

 بابەتەکانتان، بەبەردەوامی بنێرن... بۆ ئەدرەس ئیمێڵی سەرنووسەر و بۆپێشەوە...


