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پرۆژەی یاسای چاکسازی حکومەتی!! هەرێمی کوردستان کە 
ئاراستەی پەرلەمانی!! کرد و لە پەرلەمان پەسەند کرا، لە بنەرەتدا 
پرۆژە یاسایەکی تااڵنگەرانەیە لەالیەن نوخبەیەکی سیاسی بەسودی 
سەرمایەو کۆمپانیاکان و حزبەکانی بەشدار لەحکومەتدا. ئەم پرۆژە 
یاسایە کە لەالیەکەوە دوورو نزیک بەالی داهاتی نەوت و خاڵە 
سنورییەکان، گومرگ و بازرگانی و فڕکان فڕکانی تانکەرە نەوتەکان 
و ... نەچووە، و  لەالیەکی ترەوە نەچووتە سەر باسی موچەی 
بنەڕەتی شارستانی و ئاوڕدانەوە لە خزمەتگوزارییەکان... ئاماژەیەکی 
ئاشکرایە کە ئەم پرۆژە یاسایە نەک پرۆژەی چاکسازی نییە، بەڵکو 
پرۆژەی رێکخستنەوە و سازانی فراکسیۆنەکانی بەشدار لە حکومەت 
دایە لەسەر موچەو ئیمتیازاتەکانی دوای تەمەنی خانەنشینیان. 
ئەویش بەجۆرێک کە ڕووی دزیەکی ئاشکراو تااڵنییەکی بەیاسایی 
کراو دەخاتە روو. موچەی خانەنشینی ملیۆنان دیناری بۆ پلە 
بااڵکان، دوای چوار ساڵ و چەند سەد هەزاری بۆ خانەنشینانی 
شارستانی دوای چەند دەهە کارکردن، بە جیا لە جیاوازی موچەی 

 ٠٤جار و  ٠٤خەیاڵی نیوانیان لە ئێستادا کە لەهەندیکیاندا دەگاتە 
جار. ئەوە بەجیا لە دەرماڵەو ئیمتیازاتی خەیاڵی بۆ ئەم نوخبەیەو 
نەبوونی کەمترین خزمەتگوزارییەکان بۆ جەماوەری فراوانی 
بەرهەمهێنەری کۆمەڵگەی کوردستان، نیشانەو سەرەتای هێرشێکی 
فراوانترە بۆ خاڵیکردنەوەی هەرچی زۆرتری سفرەی کریكاران و 

 کارمەندان و توێژە بێبەشەکانی تر. 
ئەم پرۆژە یاسایە کە ناوی چاکسازی لێنراوە، دوورو نزیک 

پەیوەندی بەچاکسازییەوە نییە. چاکسازی... 

 

 یژمارهوته

پێویستە پڕۆژە یاسای چاکسازی حکومەت و پەرلەمان بەهێزی جەماوەری 
  ڕێکخراوی کرێکاران و کارمەندان و جەماوەری بێبەش ڕەتبکرێتەوە!

چەند “ پرۆژە یاسای چاکسازی“ دۆسیەی ژمارە
خەسرە سایە، عەلی “ گفتوگۆیەکە لەگەڵ هاوڕێیان

 12-13-14مەحمود، نەهرۆ عاڵالیی، لەالپەڕەکانی 
 دەخوێننەوە...

خەسرەو سایە: چاکسازیەکەی حکومەت عینوانێکە بۆ 
بەڕێخستنی شەپۆلێکی تر لەهێرش بردن بۆسەر ئاستی 
ژیان وگوزەرانی خەڵک و سپاردنی بەیاساکانی بازارو 

 21ل مونافەسەی کۆمپانیاکان..
 

عەلی مەحمود: ئەوەی ئێمە دەمانویست كەمكردنەوەی 
مووچە بااڵكان و زیادكردنی مووچە كەمەكان بوو، ئەوەش 

 21دەستی بۆ نەبردرا...ل
 

نەهرۆ عاڵاڵهی: حکومڕانیەتی هەرێمی کوردستان 
بەجۆرێکە کە هەموو جومگەکانی توشی ئیفلیجی بووە و 

 24دەبێت لەڕەگەوە چاکبکرێت...ل

٢بۆ الپەڕە   

 

 

مەال مەزهەر بەهۆی سوکایەتی بەژنان و کۆمەڵگە ڕاپێچی 
بەردەم دادگا کرا, داعشیش کۆبونەوەیەکی بە نەعرەتەی" تەکبیر 

 و اللەو ئەکبەرەوە" وەڕێخست!  

مەال مەزهەر بەوێنەی یەکێک لەو مەالیانەی کە بەسوکایەتیکردن بە ژنان، بۆتە پسپۆرێک لە کارگەی جوێن فرۆشی 
بەرهەمهێنان، و هاوکات خوی گرتووە بە زمان پیسی و سوکایەتیکردن بەهەر کەس و الیەن و گروپێک کە پەیڕەوی لە 
ئیسالمی محەمەدی داعشی ناکەن، لەالیەن بەشێک لە ژنان و رێکخراوە ژنانەکانەوە بەهۆی سوکایەتی بەژنان و 
رێکخراوەکانی ژنان راپێچی بەردەم دادگا کرا. دیارە مەال مەزهەری سفەت جنیوفرۆش بە جنیو پیشەیی و سوکایەتیەکانی 

داگرتنەوەی داعشیانەی لە شەرع و پەیامەکانی. هەموو ئەو ێبەژنان بۆتە هۆی نیشاندانی رووی راستەقینەی ئیسالم و پ
 ٢بۆ الپەڕە  جنیو و بانگەشانەی مەال مەزهەر، ڕیشەو سەرچاوەکەی خودی ئیسالم و شەرع" قورعان و حەدیس"ە و 

 پرسی ژن

فیرۆسی کۆرۆنا و جەنگێکی 
 3لمەترسیدار دژی واڵتی چین...

لەم ژمارەیەدا گۆشەیەکمان لەسەر رۆڵی چەپ و کۆمۆنیستەکان لەخۆپیشاندان و 
سەمیر نوری، هیوا عومەر، “ راپەرینی عێراقدا، کردۆتەوە... هەریەک لە هاوڕییان

 9-20-22عەلی مەولود... لەم ژمارەیەدا وەاڵمی بۆپێشەوە دەدەنەوە. ل 

 گۆشەی تایبەت

 ؟

هەواڵینارەزایەتییەکرێکارییو
 8جەماوەرییەکان...ل

7ل  

 6ل

ڕوانگەی نێرساالر و سوکایەتی بە ژن 
 4لعەشیرەیی... بەرهەمی دەسەاڵتی 

پێویستە ئێمە سوود لەمێژووی تێکۆشانی 
 5لڕابردوویی گەالنی جیهان وەربگرین...

 1قوربانیانی توندوتیژی و نامووسپەرستی...ل
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 درێژەیوتەیژمارە...

لەسەرەوە و لە ئاستی پلە بااڵکان، لەچەشنی وەزیرەکان، ئەندام پەرلەمانەکان، بەڕێوەبەرە 
گشتییەکان، دادوەران و بەرپرسە سەربازی و ئەمنی و هەواڵگرییەکان، بەهیچ جۆڕیک 
ناچێتە ناو خانەی هیچ جۆرە چاکسازییەکەوە بەتایبەتیش کە ئەم نوخبەیە بە یاسا ژیانی 
فیرعەونی و بەهەشتیان!! بۆ بەفەرمی ناسراوە، و لەبەرامبەریشدا ژیانی دۆزەخی و 
مەمرەمەژی بۆ زوربەی هەرەزۆری کۆمەڵگە واتە کرێکاران و کارمەندان و ئۆردوی 
بێکار، بە یاسایی کردووە. چاکسازی یانی ئاڵوگۆڕ لە موچەو خانەنشینی لەخوارەوەی 
زوربەو بەرزکردنەوەی، یانی بەرینکردنەوەو باشترکردنی خزمەتگوازرییەکانی 
لەخوارەوەی زوربە، یانی زیادکردنی موچەو باشترکردنی هەلومەرجی کار، شوێنی کاری 
کریکاران و کارمەندان و زامنکردنی بیمەی بێکاریی بۆ کەسانی ئامادەبەکار، باشتر کردنی 
ژیان و گوزەرانی خانەنشینانی مەدەنی و خاوەن پیداویستیە تایبەتیەکان و کەم ئەندامان، 
یانی شەفاف کردنەوەی داهاتەکان و خستنەرووی بۆ کۆمەڵگە، یانی لیپرسینەوە لە دزی و 
گەندەڵی، یانی گێرانەوەی سامان و داهاتی دزراوی کۆمەڵگە بۆ داهاتی گشتی... یانی بردنە 
سەرەوەی موچە پێ بەپێی گرانی بازار بۆ جەماوەری کارگەر و بەرهەمهێن، یانی 
ئاوڕدانەوەی جدی لە خزمەتگوزارییە تەندروستیەکان، پەروەردەیەکان، تەرفیهیەکان، 

 کۆمەاڵیەتیەکان... و باشتر کردنیان. 
پرۆژە چاکسازییەکەی حکومەت و پەرلەمان، کەڕە لەبەرامبەر ویستی زوربەی خواستە 
هەزارسەرەکانی جەماوەری فراوانی کریکارو کارمەند و موچەخۆران و بێکاران و 

 خانەنیشینای مەدەنی، و کوێرە لە ئاست نەهامەتییە دڵ هەژێنەکانیان.
دیارە حکومەت و پەرلەمان، لە کۆمەڵگەی سەرمایەدارییدا نوێنەرو پارێزەری چینی 
دەسەاڵتدار و سەرمایەدارو کۆمپانیاکان و وەسیلەی چوونە پشتی کەڵەکەی سەرمایەو 
زامنکردنی زەمینەی فرەکردنی زێدەباییە... لەو بارەیەوە هیچ کەسێک کە کەمترین 
هوشیاری سیاسی هەبێت گومانی نییە، بەاڵم ئەوەی لەکۆمەڵگەی کوردستان و لەژێر 
سایەی دەسەاڵتی حزبۆکراتی میلیشیاییدا بەڕێوەدەچێت، قابیلی بەراورد بەهیچ 
دەسەاڵتیکی سیاسی یاسایی و حقوقی لەدنیادا نییە، تەنانەت ناتوانرێت ئەو دەسەاڵتە بە 
دزترین و دەسەاڵتی مافیایی و دنیا بەراورد بکرێت. هەموو دەسەاڵتێکی سیاسی لەدنیادا 
لەگەڵ ئەوەدا پارێزەری سەرمایەو سەرمایەدارین، بەاڵم هاوکات پەیرەوی لە گرێبەستێکی 
کۆمەاڵیەتی دەکەن و پابەندن بە النی کەمی خزمەتگوزارییەکان، دانی موچە بەرادەی 
بەرێوەچوونی ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان، لێپرسینەوەی یاسایی لە گەندەڵی، خستنە 
ڕووی داهات و ئامارەکانی... ئەوەی لە کوردستان هەیە و لەم پرۆژە یاسایەدایە، 
بەلەبەرچاوگرتنی ئەو هەموو داهات و سامانەی کەهەیە، بەیاساییکردنی دزی و گەندەڵی، 
خۆدزینەوەیەکی ئاشکراییە لەهەر بەرپرسیاریەتیەكی یاسایی و ئاسایی و بەیاسایی کردنی 

 ژیانی مەمرەو مەژی بۆ زوربەی زۆری کۆمەڵگەیە...
تەنانەت باسی زیادکردنی موچەی خانەنشینی بۆ کریکاران و کارمەندان و دیاریکردنی 

هەزار دنیار وەکو النی کەمی موچەی خانەنشینی، نەک جێگای ستایش نییە، بەڵکو  ٠٤٤
 ٥جێگای شەرمە. بەتایبەتیش کاتێک موچە خانەنشینی پلە بااڵکان و دزانی ئەم واڵتە 

ملیۆن و زیاتر بێت. بۆیە ئەوانەی خەریکی راسانن و وادەزانن کارێکی  ٦ملیۆن و 
هەزار بێت... دەبێ  ٠٤٤گەورەیان کردووە کە کەمترین موچەی خانەنشینی شارستانی 

بزانن کە تەزوویەک ویژدان لەجەستەیاندا نەماوە، تا ئەو رادەیەی کە پێویستە چارەسەری 
پزیشکی وەربگرن و بەمانای وشە کەم ئەندامی عەقڵێن... ئەگەر وانییە هۆکار چییە بۆ 

هەزارە، تا  ٥٤٤هەزار یان  ٠٤٤ساتێک خۆیان ناخەنە جێگای خێزانێک کە موچەکەی تەنها 
 تێبگەن ئەو موچەیە چەندە ناچیزە... 

کرێکاران و کارمەندان و بێکاران و ئۆردوی ئامادەبەکار و خانەنشینان و تەواوی 
جەماوەری بیبەشی کوردستان، پێویستە لەدریژەی نارەزایەتی و هاواری "نا" وتنیان بەو 
دەسەاڵتە مافیایە، ئەو پرۆژە یاسای چاکسازییە وەکو زنجیرەیەکی کۆیلەتی مۆدێرن 
تەماشا بکەن، بەروویدا بێنە مەیدان و بە خەباتی رێکخراو و سەراسەرییەوە پوچەڵی 

 بکەنەوە.
ئەگەر هەموو حزبەکانی ناو خانەوادەی بۆرژوازی لەبەرامبەر بە جەماوەری بێبەشی 
کوردستان و لە پێناو پاراستنی دەسەاڵتی رەشی حزبۆکراتی و میلیشیایی و بەرگری 
کردن لە نیزامی سەرەوخواری سەرمایەداری یەکیان گرتووە، سەنگەریان لێداوە. ئەوا بۆ 
جەماوەری بێبەشی کوردستانیش کە زوربەی هەرەزۆری دانیشتوانی کوردستانن، یەک 
بوون و رێکخراوبوون، سەنگەرگرتن بۆ وەستانەوە بەرووی ئەو دەسەاڵتەو سیستەمە 
تااڵنچیەکەی ئەرکێکە دواخستن هەڵناگرێت. پوچەڵکردنەوەی ئەو پرۆژە یاسای چاکسازییە 
و ناچارکردنی دەسەاڵت بەوەی واژو نەکرێت و رەتبکرێتەوە، دەبێتە هەنگاوێکی 
چارەنووساز بۆ بەرگری لە ژیان و گوزەرانی خۆیان و خیزانەکانیان و تەکانێکیش بە 
بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری دەدات لە راستای نەبەردەکانی داهاتوودا. ئەمە 

 گۆشەیەک لە خەبات و بەرامبەرکێی چینایەتییە.
  

      ٠٤٠٤کۆتایی جەنیوەری 

مەال مەزهەر بەهۆی سوکایەتی بەژنان و کۆمەڵگە ڕاپێچی درێژەی...
بەردەم دادگا کرا, داعشیش کۆبونەوەیەکی بە نەعرەتەی" تەکبیر و اللەو 

 ئەکبەرەوە" وەڕێخست!  

هیچی داهێنراوی... خۆی نییە. ئەو نوێنەری دین و بزوتنەوەیەکی دینییە کە پایەکانی لەسەر سوکایەتی 
بەژن، بەزانست، بەداهێنان، بە گۆڕان و بەهەموو سیمایەکی شارستانی و دەستکەوتەکانی، رۆنراوە. 
دینێکە سیخناغە لە هەاڵواردن، جیاکاری، نابەرابەری، لە ئیغتیسابی ژنان، لە کوشتاری نەیارانییان. مەال 
مەزهەر داعشێکی ڕوو هەڵماراوە، و نوینەرایەتی داعشە نابێدار و  روو داپۆشراوەکانیش دەکات. هەر 
ئەوەش وای کردووە کە زوو زوو زومی چاوی ئازادیخوازان و بەشی پێشرەوی کۆمەڵگە بچێتە 

 سەری.
بەڵی مەال مەزهەر لەژێر گوشاری ژمارەیەک لە ژنان و پیاوانی ئازادیخواز و چەند رێکخراوێکی ژنان 
ناچار کرا بچیتە بەردەم دادگا. ناچارکردنی ئەو بۆچوونی بۆ بەردەم دادگا، گورز و هەنگاوێکی ددان 
شکێنە لە مەال مەزهەر و رەوتی داعشی لە کۆمەڵگەی کوردستاندا، هەر بۆیە لەپاڵ ئامادەبوونی مەال 
مەزهەر لەبەردەم دادگا، بەپێی بەرنامەو نەخشەیەکی پێشوەختەی بەرنامە بۆ دارێژراو، ژمارەیەک لە 
دەروێشەکانی مەال و قوتابیەکانی قوتابخانەی داعش لەبەردەم دادگا بە نەعرەتەی اللە و اکبرەوە، 
لەالیەکەوە بۆ پشتیوانی لە مەال مەزهەر و لەالیەکی تریشەوە بۆ ترساندنی دادگا و کۆمەڵگە، 

 کۆبوونەوەیەکی پوچیان وەرێخست.
دەسەاڵتی سیاسیش، کە بێدریغە لە پشتیوانی ئاشکرای کۆنەپەرستی و خێڵی مەالی بەالشخۆر... 
دەسەاڵتە داوەرییەکەی کەڕە لەبیستی جنێو و سوکایەتی مەالکان و لێپرسینەوەیان، بۆیە داوکاری 
گشتی لە خەڵوەتدایە و مێشیش میوانی نییە لەو هەموو بێرێزی و سوکایەتیەی مەالکان و مەال 

 مەزهەرەکان بە ژنان و رەوتی ئازادیخوازی کۆمەڵگەی دەکەن...
بەجیا لەوەی ئاکامی دادگایی مەال مەزهەر لە کەشی دادگاکانی کوردستانی ژێر دەسەاڵتی سیاسی 
ئیسالم پەروەردەکراودا، بە کوێ دەگات. راپێچکردنی مەال مەزهەرەکان بۆ بەردەم دادگا، هەنگاوێکە 
لەراستای لە قەفەزکرنی ئیسالم و کۆنەپەرستی ئیسالمی و رەوتە سیاسیەکانی داعش ئاسایان و هێزو 

 دەسەاڵتی سیاسی پشت و پەنایان.

 قوربانیانی توندوتیژی و نامووسپەرستی
ژنێک بەناوی" بەرزی مەال یاسین" دانیشتوی گوندی قادراوای سەر  ٢٢/٢/٠٤٠٤بەرواری *   

هێنان بە ژیانی مەینەتباری خۆی، دەست بۆ خۆسوتاندن دەبات و  بەناحیەی سەنگەسەر، بۆ کۆتایی
گڕ بەردەداتە جەستەی خۆی و پاشان گیان لەدەست دەدات... دەوترێت پەڕاو بۆ دۆسیەکەی 

 کراوەتەوە...
 ٠٤ژنێکی سەرو تەمەن  ٢٠/٢/٠٤٠٤* بەرواری 

ساڵ لە گەرەکی شۆریجەی شاری کەرکوک 
بەناوی"چینەر ناسیح کە پیشەی مامۆستابوو، 
لەڕێگای خۆخنکاندنەوە کۆتایی بەژیانی خۆی 
هێناوە... دەوترێت پەڕاو بۆ دۆسیەکەی 

 کراوەتەوە...

* بەپێی هەوڵی رێکخراوەی مافی مرۆڤی هەنگاو 

ئەم مانگە ژنێک بەناوی "چنور  ٠٢بەراوری 

یونسی" کە خەڵکی شاری سنەیە، بەکوژراوی لە 

 کەنار لێوارەکانی ئەنتاڵیا دۆزراوەتەوە...

 لە بۆپێشەوەوە
 

بەگشۆیۆی تەیۆ ۆەۆە لە ەتۆی “  گۆۆەۆەو تەوەیەت تۆاتۆ ە “ * بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگە لە
 سەاسی و فکەت و دونەابەنی کۆمۆنەزمی مایکس و کۆمۆنەزمی کەێکایتی دەکا .

 
* بۆ پێشەوە، هەچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشیە لەەوێن و کەناڵی بەنەاو وبۆەۆرۆیۆەاو و 

 نووسەاودا... باڵوبوبێیەوە.
 

* بابەتی باڵوبوەوە لە بۆپێشەوەدا، ئەوکاتە لەالتەن  اوەنەکەتەوە مافۆی بۆاڵوکۆەدنەوەت 
هەتە، کە بۆپێشەوە باڵوبوبێیەوە. یاسپایدەت بۆپێشەوەتە، کە  ۆاوەنۆی بۆابەتەکە ئۆامۆا ە 

 بەناو ئەو  مایەت بۆپێشەوە بدا ، کە بابەتەکەت تەادا باڵوبۆتەوە.
 

* دیەنگ نایدنی بابەتەکان، لەکاتی یاگەتەندیاوت  ۆتدا، ەانری بۆاڵوبۆونەوە لەدەسۆ  
 .دەدا 

 
* هەچ بابەتێک بە زمانەکانی یەیەبی، فایسی، ئەۆنۆگۆ.ۆزت... وەینۆاگۆەێۆ  و  ۆاوەنۆی بۆابەتەکۆان 

 بەیپەسن لە وەیگێەانەان بۆ زمانی کویدت... 
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مەرج نییە هەموو کاتێک جەنگی نێوان 
زڵهێزەکانی دونیا تەنها لە ڕووی سەربازیەوە 
بکرێت، بەڵکو ئێستا جەنگی سایکۆلۆژی، 
ئابووری، نەخۆشی، برسێتی، ئابڵوقە، تێکدانی 
بارودۆخی ئاسایش و ...هتد، جێی هەمان 
جەنگی گرتۆتەوەو دەتوانێت هەمان مەهام و 
ئامانجی سیاسی خۆی بپێکێت. کاتێک 
زلهێزەکانی دونیا نەیانتوانی ئەفەریقا کۆنترۆڵ 
بکەن، نەخۆشی و برسێتی باشترین چەک بوو 
بۆیان کە ئەو شەڕەی پێ بەرنەوەو ئەوەی ئەیانەوێت بیکەن، هەرچۆن دروستکردنی 
 .جەنگی ناوخۆش هەمان مەهامی بۆ بااڵدەستبوونی ئەوان مسۆگەر کرد

بااڵ دەستبوونی ئابوری چین دەمێکە بۆتە جێی مەترسی ئەمەریکاو ئەوروپا، بەڵکو 
بەربەستێکی زۆر تووندی بەهێزە لەگەڵ ڕووسیادا دژ بە پێگەی ئەمەریکا لە ئاسیاو 

خۆرهەاڵتدا. کاتێک ترمپ وتی 
ئابوری چین هێندەو نیوی ئابوری 
ئەمەریکا بەهێزترەو گەشەی 
ئابوری ئێمەی خستۆتە 
مەترسیەوە، من چاوەڕوانی 
شێوەیەکی لەم جەنگانە بووم کە 
 .ڕەنگە ڕوو بدات

ئێستا چین لە قۆناغێکی زۆر 
مەترسیداردایە، جگە لەوەی کە 
زۆربەی گەشتە ئاسمانیەکانی 

چینیان ڕاگرت، ئەمرۆش میدیاکان دەڵێن ئاگاداری هەموو شتێکی چینی بن و هیچ 
شتێک لەوێوە داوا مەکەن، یان 
ئەگەر بۆتان هات وەری 
مەگرن. بڕیارە هەموو ئەو 
هاوردانەی لەوێوە بڕیارە بێت، 

 .ڕاگیرێن
لە ناوخۆی چینەوە سەرۆک 
وەزیران زەنگی مەترسی 
لێداوە، لە ئێستادا چەند شاری 
چین گەمارۆ دراون و هاتوو 
مەحاڵە. هۆڵەندا دەڵێت پەنجا 
ملیۆن کەس گەمارۆ دراون، 
تەنها بەیانیان بۆ چەند 

کاتژمێرێک سوپەر مارکێت هەیە، هەموو ڕۆژەکە هەموو دوکان و دەزگاکانی تر 
داخراوە. خەڵک لە ترساندا کۆچ دەکەن، گەرچی کەس ناتوانێت شارەکەی خۆی 

 .جێبهێڵێت
 

هەمیشە ئەوەی میدیا باسی دەکات کەمترە لەوەی کە ڕوودەدات، بەاڵم تا ئێستا 
ئەوەی ئەمڕۆ گوزارشی لێدەکرێت ئەوەیە، کە چین چەند بلیار دۆالر زەرەرمەند 
بووە، نەک چەند ژیانی هاوواڵتیان لە مەترسیدایە. چڵێسی کەڵەکەی سەرمایەی 
کەپیتاڵیزم لە پێناو دەسەاڵتی ڕەهای سیاسی و ئابوری خۆیدا، هیچ بەهایەکی بۆ 

 ژینگەو ژینگەی مرۆڤایەتی نەهێشتۆتەوە...

فیرۆسی کۆرۆنا و جەنگێکی 
 مەترسیدار دژی واڵتی چین

 ئاسۆ شابان

 کۆمۆنیزمی کرێکاریی
 بڕگەیەک لە بەرنامەی دنیایەکی باشتر

 
 نووسینی:مەنسورحیکمەت

  ت باه کانیش، ئاامااناجاێاکای تاایاباه و چینه وه وسانه ی چه وه ت سڕینه نانه ڵکو ته کسانی، به ها ئازادی و یهەنت نه  
جایااجایااکاانای چایان و   وه ئااڵی بزووتنه  م ئامانجانه ڵگاکانی پێشووشدا ئه کۆمه . له کۆمۆنیزمی کرێکاری نییه

  تای لاه اڵیاه و ئامانجاێاکای کاۆماه وه کو بزوتنه کۆمۆنیزمی کرێکاری وه  ی که و شته کان بوون. ئه شه بێبه  توێژه
کۆمۆنیزمی کرێکااری   که یه  وه ، ئه وه کاته کانی پێشوو جیاده کسانیخوازانه و یه  ئازادیخوازانه  وڵ و کۆششه هه

  داری، واتاه رماایاه ر ساه راماباه باه  ، له وه ڕووی ئامانج و فیکره  وه و چ له تییه اڵیه لی و کۆمه مه ڕووی عه  چ له
   سااااتااااێ. وه تاااایاااادا ڕاده وتااااووتااااریاااان و مااااۆدێاااارنااااتااااریاااان ناااایاااازاماااای چاااایاااانااااایااااه پااااێااااشااااکااااه

داری و  رمایه ڵدانی سه رهه می سه رهه خۆی به  ی که و چینه ، ئه ی پرۆلیتاریایه وه کۆمۆنیزمی کرێکاری بزوتنه 
  لاه  ژی و جاگاه ر فرۆشتنی هێزی کاری خاۆی ده سه له  ی که و چینه . ئه سازییه مهێنانی مۆدێرنی پیشه رهه به

ت  عایایاه ، ره نایایاه  رانی شک نابات. پرۆلیتاریا کۆیالاه چوونی گوزه رێوه هێزی کاری خۆی ئامرازێکی تر بۆ به
نای ئااماڕازی کااری  خاۆیشای خااوه  س، نه ی که کۆیله  و نه سێکه موڵکی که ، نه ر نییه وه ستاکارو پیشه ، وه نییه

بافارۆشاێات. پارۆلایاتااریاا،   رماایاه ساه  بازاڕدا به  هێزی کاری خۆی له  که  م ناچاره و هه  م ئازاده تی. هه خۆیه
  دا. م ناایاازامااه لااه  کاایاایااه ره ی سااه وساااوه و چاایااناای چااه سااازی مااۆدێاارنااه رمااایاااداری و پاایااشااه ماای سااه رهااه بااه
ئااباوری و   پاایاه  لاه  خنه ی ڕه ناغه ر به سه تی کۆمۆنیزمی کرێکاری له اڵیه کان و ئامانجی کۆمه ما فیکرییه بنه 

. دیادی  قایاقای و شاۆڕشاگاێاڕه کای حاه یاه خنه . ڕه زراوه داری دامه رمایه کانی نیزامی سه تی و فیکرییه اڵیه کۆمه
مڕۆو  ر، چ ئه شه ریی به وه خته کسانی و به پرۆلیتێری بۆ ئازادی و یه  یره رانی غه مهێنه رهه تکێشان و به حمه زه

ڵاگاادا  ر کاۆماه سه به  که  یه تییانه اڵیه کۆمه  ندییه یوه و په ی ئه وه نگدانه ناچاری ڕه  ڵگاکانی پێشوودا، به کۆمه چ له 
. دیادی  وه ندارێتییه مهێنان و خاوه رهه به  ند به یوه په له وانه  ی جێ وشوێنی خودی ئه وه نگدانه ها ڕه روه ، هه زاڵه

ت یاان  عایایاه رکای ڕه ڕێ و ده داری تاێ نااپاه ی کاۆیالاه وه شانادناه ڵوه هه  ناچاری زۆر له  بۆ ئازادی به  کۆیله
  اڵم به ندارێتی بێت. به مافی خاوه  کسانیی له یه  کسانی ناتوانێ شتێکی زیاتر له یه  ری بچووکی شار له وه پیشه
کای  نادارێاتایایاه خااوه ر جاۆره هه  رانی داماڵراو له مهێنه رهه ری فراوانی به ماوه کو جه ڵدانی پرۆلیتاریا وه رهه سه

  ی ئاازادیایاه ر بناغاه سه ی، ڕێک له که ئابوورییه  وه وسانه ت و چه ساره ئه  مهێنان، چینێک که رهه کانی به ئامڕازه
ردا هاات.  ساه ئااڵاوگاۆڕی باه  وه تاه ڕه بنه  کسانیخوازی له ، ئاسۆی ئازادیخوازی و یه ی بنیات نراوه که حقوقییه

ر  ساه تای باه نادارێاتای تاایاباه خااوه  کی گشاتای لاه یه شێوه  ڵگە به ی کۆمه وه پرۆلیتاریا ناتوانێ ئازاد بێت بێ ئه
کی حقوقیی ڕووت نییه،  یه له سه کسانی مه تی ڕزگاری ببێ. یه شبوونی چینایه مهێنان و دابه رهه کانی به ئامرازه

  . تااااایااااایاااااه اڵیاااااه تااااادا ئااااااباااااووری کاااااۆماااااه ڕه باااااناااااه ماااااان کااااااتاااااداو لاااااه هاااااه  ڵاااااکاااااو لاااااه باااااه
ی  و ڕزگاریخوازنه باتی سیاسی ئازادیخوازانه ها جیهانبینی و خه روه داری، هه رمایه سه ی پرۆلیتاری له خنه ڕه 

ڵادا،  ری هاه ی دیاریکراوی کۆمۆنیزمی کرێاکااریادا ساه شێوه  ئێستا له  ر له به  ده نزیکی دوو سه  کرێکاریی که
ی  وه سات هاێاناا. بازووتاناه ده زنی باه کی تیۆری مه رچاوڕۆشنی و توانایه ئینسجام و به  وه هۆی مارکسیزمه به

ڵ ماارکسایازم و  گاه پسااوی لاه کای قاووڵ و ناه نادیایاه یاوه درێژایی مێژووی خۆی په کۆمۆنیزمی کرێکاری به
  . بااااااووه داری هااااااه رمااااااایااااااه ڵااااااگەی سااااااه کااااااۆمااااااه  ی مااااااارکساااااایااااااسااااااتاااااای لااااااه خاااااانااااااه ڕه
داری و چایانای کارێاکااری  رماایاه ڵادانای ساه رهاه سه به  که  تییه اڵیه کی کۆمه یه وه کۆمۆنیزمی کرێکاری بزوتنه 

نایازامای   تای چایانای کارێاکاار باه زایاه و نااڕه خنه ی ڕه ی گرت و گشتیترین و قووڵترین شێوه واره قه  کرێگرته
ر  ساه لاه  یاه وه م بزوتاناه کانی ئه لییه مه عه  رنامه کات. ئامانج و به تی ده رایه کانی نۆێنه تییه ینه داری و مه رمایه سه

کاو ئااخاریان و  رخ، وه داری هااوچاه رماایاه ڵاگەی ساه کاانای کاۆماه باناچایاناه  ی مارکسیستی لاه خنه ی ڕه بناغه
  . زراوه تااای، داماااه ڵاااگاااای چااایاااناااایاااه ی کاااۆماااه وتاااووتاااریااان شاااێاااوه ماااۆدێااارناااتاااریااان و پاااێاااشاااکاااه

  کای جایاا لاه نادیایاه وه رژه گشت چینی کرێکار پێکناهێنێ و باه  کی دابڕاو له یه وه تنه کۆمۆنیزمی کرێکاری بزو 
ڵ بااقای  گاه ی کاۆماۆنایازمای کارێاکااری لاه وه . جایااوازی بازووتاناه موو چینی کرێکاری نیایاه ندی هه وه رژه به

کاێاتای و  ر واڵتاێاکادا، ئاااڵی یاه تی هه باتی چینایه خه  م، له که یه  که  دایه وه کان له کرێکارییه  و حیزبه وه بزووتنه
  ره ناگاه قۆناغ و ساه  میش، له ، دووه وه کاته رز ده ری جیهان به راسه کانی کرێکارانی سه شه هاوبه  ندییه وه رژه به

  که  شی چینی کرێکاره وترین به ی پێشڕه وه ندی تێکڕای بزووتنه وه رژه باتی چینی کرێکاردا، به جیاجیاکانی خه
  پێناو هێنانه  ناسێ و له باشی ده  تی به باتی چینایه وتن و دوائامانجی خه رکه کانی سه رج و پێداویستییه لومه هه
  کۆشێ. جیاجیاکانی چینی کرێکاردا تێده  شه یدانی به مه

باڵوبوونەوەدایە، وەزارەتی تەندروستی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا بە خێرایەکی ترسناک 
بەرپرسە لەوەی رێکاریی پێویست بگرێتە بەرو ئامادەیەکانی بباتە سەرەوە بۆ بەرگرتن 

  بەباڵوبونەوەی و وەاڵمدانەوەی خێرا بەهەر حاڵەتێکی ئەو نەخۆشییە...
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هەرێمی کوردستان دوای ڕوخانی 
دەسەاڵتی دیکتاتۆری سەدام 
بەهۆی ئەوەی کە هێژمۆنی 
ئیسالم لە ناوچەکان بە گشتی 
سەپابوو و خەڵک بەو بۆچوونە 
لەالیەن سیستمەوە پەروەردە 
کرابوون، هەروەها بە هۆی بوونی 
حیزبە ناسیۆنال دینی و 
ئۆپۆڕتۆنیستەکانی ناوچە لە 
سەرووی هەموویانەوە دوو 
حیزبی دەسەاڵتدارو گەندەڵ 

بە ئامانجەوە جارێکی تر و بە  کە 
چڕوپڕی هەموو هەوڵی 
دەسەاڵتەکەیان خستەگەڕ 
بۆئەوەی تاکەکانی کۆمەڵگە بە 
بۆچوونی خورافە پەروەردە بکەن. 

دەسەاڵتی  ساڵەهای ساڵە 
ناسیۆنال دینی و عەشیرەیی 
هەرێم پڕوپاگەندە بۆ خوڕافە و 
خورافەپەرەستی دەکات و پارە و 
تێچوویەکی زۆری ئەو واڵتە 

و مەالیانی  سەرفی حیزبە ئایینی 
ئایینی دەکات بۆ ئەوەی بیر و 
مێشکی خەڵکی ناوچەکە بە 
الرێدابەرن و خەڵک لە ئامانجی 
سەرەکی کە ماف و حەقی خۆیانە 
دوور بخەنەوە. بێگومان خەڵکێک 

و خورافەی  کە بیروباوەری ئایینی
هەبێ داوای مافی خۆی لە 
دەسەاڵت ناکات و هەر 
چارەرەشی و بەدبەختی و 
بێمافیەک بە چارەنوسی خۆی لە 
قەڵەم دەدات. هەروەک مێژوو 
سەلماندوویەتی و پرسێکی 
حاشاهەڵنەگرە لە سەرەتای هاتنە 
سەر کاری ئایینەکان چوونکە بە 
گشتی پیاوان بۆ دەسەاڵتی 

ژن  کەمتری ژنان نوسییویانەتەوە،
هەمووکات چەوساوە بووە و 
پیاوچەوسێنەر. هەموو ئایینەکان 
بە گشتی دژی مافی ژنانن، بەاڵم 
ئایینی ئیسالم لە بنەڕەتدا لەسەر 
توندئاژۆیی و توندوتیژی بە دژی 
ژنان دامەزراوە و ژن لەو ئایینە 
قیزەونە وەک ئەبزاری 
دامرکاندنەوەی هەستی سێکسی 

پیاو لە قەڵەم دەدرێ و 
هەموو کات مڵکی سەرەکی پیاو 
بووە و ئایینی ئیسالم ڕیی بە پیاو 
داوە هەر جۆرێک کە مەیل و 

لەگەڵ ئەو موڵکە  خواستێتی 
سەرەکیەی هەڵسوکەوت بکات. 
ژنان لە هەرێمی کوردستان 
لەسایەی سەری دەسەالتی 
گەندەڵ و دژە ژن کە 
رێگەخۆشکەرە بۆ پڕوپاگەندەی 
خورافە لەو پەڕی بێ مافی دا 
دەژین و ڕۆژانە لە الیەن تاکەکانی 
کۆمەڵگە بە تایبەت مەالیانی ئایینی 
سوکایەتی بە کەرامەتیان دەکرێ 
و ئەو پرسە لە دەسەاڵتەوە 
دەست پێ دەکا دواتر لە ناو 
کۆمەڵگە و لە کۆتایی دا خۆی 
دەخزێنێتە ناو کەلێن و قوژبنی 
ژیانی تاکەکەسی و ئاسەوارە 
نیگەتیڤەکانی بەرۆکی ژنان 
دەگرێ. دەسەاڵتی هەرێمی 
کوردستان ساڵەهای سالە پارە و 
سامانی واڵت سەرفی مەالیانی بێ 
ئیش و مفتەخۆری هەرێم دەکات 
تا پڕوپاگەندە بۆ خورافە و 
دواکەوتوویی بکەن و روانگەی 
خەڵک لەسەر ژنان و پرسی ژنان 

بگۆڕن. رۆژانە لە  و مافەکانیان 
میدیا و راگەیاندنی هەرێم 
سوکایەتی بە ژنان دەکرێ. لە 

کوردستان ڕێژەیەکی  هەرێمی 
زۆر ژن و منداڵ و پیر و 
پەکەوتەی بێ سەرپەرشت و 

هەیە  بێدەرەتان و هەژار بوونی 
کە لە سەر شەقامەکان دەخەون و 
شوێنێکی نیشتەجێ بوونیان نییە، 
بەاڵم پارەیەکی زۆر سەرفی 
مزگەوتەکان دەکرێ و بە دەیان 
مزگەوت لەو واڵتە دروست کراوە 
و مەالی مفتەخۆر و 
دواکەوتوویان داناوە کەهەر ڕۆژە 
فتوایەکی سەدەناوەراستی بە دژی 
ژنان دەربکەن. کۆمەڵگە پیویستی 
بەدەیان بنکەی تەندروستی و 
خەستەخانە هەیە، کەچی ژمارەی 
مزگەوتەکان کەهیچ رۆڵێکی 
ئیجابیان لە کۆمەڵگەدا نییە، دەیان 

بەرابەری خەستەخانەو بنکە 
تەندروستیەکانە، کە پەیوەستە بە 

 تەندروسی دانیشتوانەوە. 
سەرمایەداری هەمیشە ئامانجی 
ئەوە بووە کە بەشێکی ئەکتیڤ لە 
کرێکاران پاسیڤ بکات و لە 
ماڵەوە رایانبگرێ بۆ ئەوەی بێ 
موچە ئیش بکەن و خزمەت 
بەکرێکارێکی تر بکات تا خزمەت 
بە سەرمایەداری بکات لەو 
واڵتانەش کە سەرمایەداری 
ئەبزاری ئایین و پیاومەزنی لە 
بەردەستە بۆ چەوساندنەوە و 
دووبەرەکی مرۆڤەکان ژنان 
هەمیشە ئامانجی سەرەکین 

توندوتیژی دەسەالتیش  بۆ 
رەوایی دەدا بە هەموو جۆرە 
تاوانێک بە دژی ئەو ڕەگەزەی 
کۆمەڵگە. ژنان لە هەرێمی 
کوردستان رۆژ بە ڕۆژ لە گەڵ 
بێمافی زیاتر بەڕەوڕوون و 
سوکایەتی و شکاندنی کەڕامەتیان 
وەک پرسێکی ئاسایی لێ هاتووە. 
ئەوەی کە دەسەاڵتی هەرێم 
ساڵەهای ساڵە هەوڵ بۆ بێ مافی 
ژنان و دوورخستنەوەیان لە 
پڕۆسەی سیاسی و ئابووری 

و بە ئامانجەوە پڕوپاگەندە  دەدا 
بۆ کلتوری خوڕافە و 
خورافەپەرەستی دەکا جێگای 
داخە و کیشەیەکی زۆر گەورەیە 
کە ژنان لەگەڵی بەرەوڕوون. 
دەسەاڵتە عەشیرەیی و 
دیکتاتۆرەکان هەمیشە زراویان 

هێزی ژنان چووە و بە  لە 
بۆ سەر  گەورەترین مەترسی 

دەسەاڵتیانی دەزانن وهەر ئەوەش 
وای کردووە کە حیزبە ناسیۆنال 
دینیەکان ئەوپارەزۆر و دەزگا 
ڕاگەیاندنە بخەنە بەردەست 

بۆ سەپاندنی  مەالیانی ئایینی 
هێژمۆنی ئیسالمی و روانگەی 
چەواشە و دژە ژن. لە الیەکی 
ترەوە ئەوەی جێگای خۆشحالیە 
ئەوەیە کە ژنانی ئازادیخواز و 
چاالکانی یەکسانیخواز هەردەم لە 
ڕیزی پێشەوەی خەبات دژ بە 

دیکتاتۆری و دواکەوتوویی دان و 
هەر کات سوکایەتی بە ژن کرابێ 
و مافیان زەوت کرابێ سەرەڕای 
ئەوەی کە لەگەڵ کەند و کۆسپی 
زۆر بەرەوروون هیچ کات لە 
خەبات سڵ ناکەن و ساڵەهای 
ساڵە دەنگی ژنانی هەرێم بوون و 
بێدەنگ نەبوون. ساڵەهایە ژنان و 
پیاوانی ئازادیخواز هەر کات 
یاسایەکی دژە ژن پەسند کرابێ 
یەک دەنگ لە بەرامبەر ئەو 
یاسایەدا ڕاوەستاون و 
دەسەاڵتیان ناچار کردووە 
پێداچونەوە بە بڕیارەکانیدا بکات. 
بە دەیان جار مەالیانی ئایینی کە 
لە پشت مینبەرەکانی خورافە 
سوکایەتیان بە ژنان کردبی 
کێشراونەتە بێدادگاکانی هەرێمی 
کوردستان و دادوەرەکانی ئەو 

لەالیان چاالکانی  واڵتە
ئازادیخوازەوە ناچار 

لێپێچینەوە لەو کەسانە  کراون 
بکەن کە هۆکاری سوکایەتی و 
شکاندنی کەڕامەتی ژنان بوون، 
ئەوە سەرەرای ئەوە بووە کە 
دەسەاڵت و حیزبە 
دەسەالتدارەکان هەردەم الیەنگر و 
پشتگیری تاوانباران بوون بەاڵم 
نەیانتوانیوە لە بەرامبەر ویستی 
ڕەوای ئازادیخوازان راوەستن و 
هەردەم بە چۆک داهاتوون. ژنان 
و پیاوانی هەرێمی کوردستان 

بگەن کە ئایین  دەبێ بەو ڕاستیە 
و خورافە هۆکارێکی 

ماڵوێرانی و چارەرەشیانە و  تری 
نەوەی نوێی ئەو واڵتە بەرەو 

دەبێ  هەڵدێڕ و نەمان دەبات. 
خەڵکی هەرێمی کوردستان بەو 
ڕاستیە بگەن کە تا ژنان لەو واڵتە 
بە ئازادی نەگەن، کۆمەڵگە ئازاد 
نابێ و خورافە و خوڕافەپەرەستی 
تەنیا ئەوان لە ماف و 
ئازادییەکانیان دوور دەخاتەوە و 
بەرەو کۆیلەیی و لەناو چوونیان 

 دەبات.
 

ڕوانگەی نێرساالر و سوکایەتی 
بە ژن بەرهەمی 

 عەشیرەیی! دەسەاڵتی 
 نووسینی: هەتاو عەبدواڵهی

ئازادی بێقەیدو شەرتی بیروباوەر، دەربڕین، کۆبوونەوە، 

 مانگرتن و خۆپیشاندان... مافێکی سەرەتایی خەڵکی کوردستانە!

 ۆبەرتئۆک
 ێئومێدەکانی خۆزگەم ڕێبەرمن

 بەر لەخۆم وشەکانم هەنگاودەنێن
  بەرلە وشەکانیشم

  لە مندا ژیلەمۆی بورکانێک
 گڕی خۆی خۆشدەکات

 من ڕێدەکەم 
  لەگەڵ هاواری هەژاران

 لەگەڵ حەسرەتی کچانی شاردا
 لە کۆاڵنی برسیەتی و

 بەسەر دەستی قڵیشاوی شەقام دا
 بەیانیەو من ڕێدەکەم

 تابرینە پێچراوەکان ئاوەاڵ نەکەم
 ناگەڕێمەوە

دێت و   تا ئەو هەورەی بە ئاسمان دا
 دەچێ

 وەک بەرد بەسەر تەالرەکان دا
 نەبارێنم نایەمەوە 

 ئەم بەیانیە
 وەک بەیانیەکانی ترنیم 

 ناچم بۆسەر کار  ئەمڕۆ
  گەروی پڕلە هاوارم

  دەبەم بۆشار
  ئەمڕۆمنم هەزاران و ملیونان

 ستەمکار  لە دژی حوکمی 
 -ئەم بەیانیە دەستی توڕەی ـبا

  دەگرم
 باوەشێنی ژیلەمۆی هەستان دەکەم

 چڵکی سەر ئەم زەمینە ڕادەماڵم
 ئێستا من دەنگی ئۆژین پۆتیەم و

  سرودی شۆرش دەچڕم
  گۆڕەپانی بێدادێ دەلەرزێنم 

 ئازادی  ئێستا تۆ ژنێکی دایکی مەیدانی
 تۆ هێلەک زەردی ناسریەو

  کچی خیابانی عەدالەتی
 منیش گەروی شیعر و

   قیژەتانم  دەنگی بەرزی
 لەنێو لە نیگای سەرکەوتن تانم

 لەپەیامی بەرزی ئینسانیتانم
  لەبڵێسەی توڕەیتانم

 لەگەڵتانم
   

 فوئاد عزیز       
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کاتێک شۆڕشی فەرەنسا پێداگیری لە 
جیاکردنەوەی ) دین و دەسەاڵت ( ی کرد 
لەبەرئەنجامی ئەوەبوو عناسرو قەشەکانی 
مەسیحی بارزگانیان بەدینەوە دەکرد هەروەک 
قۆناغی سەردەمی ئێستایی کۆمەڵگەی 
کوردستان کەمەالکان پەیامی دینی بۆئامانجی 
بازرگانی وسیاسی وبەرژەوەندی خۆیان 
بەکاردەهێنن، لەوسەردەمەش قەشە 
مەسیحییەکان کڕین و فرۆشتنیان بە بەهەشت 
و دۆزەخەوە دەکرد، ڕۆشنفکران و 

هەستان  ڕۆشنبیرانی دڵسۆزی خەڵکی فەرنسا 
بەجیاکردنەوەی دین لەدەوڵە. ئەم 
گۆڕانکارییەی فەرەنسا بەتێکۆشانی ئازادیخواز 
وسیکۆالرو یەکسانیخوازەکان ئەنجامدرا، 
بەقوربانی و ئازاردانی زۆرەوە کە دواتر 
سەرکەوتووبن، گۆڕانکاری یەکە نەک تەنها بۆ 
واڵتی فەرەنسا، بەڵکو بۆ تەواوی جیهانی 
مرۆڤایەتی کاریگەری ئەرێنی هەبوو کە بووە 
چرایەکی ڕۆشەنگەری گۆڕانکاری. خۆتان 
ببینن فەرەنسا گەیشتە کوێ و خەڵکی 
کوردستانیش لەکوێ یە. لەقۆناغی ئێستادا مەال 
هەیە بەژنان دەڵێت دایناسۆرو دڕندە هەروەها 
مەال بەو پیاوانە دەڵێت گەواد کە ژنەکانیان یان 
خۆشکیان سفورە، کەبەخەڵک دەڵێت گەواد 
ئەمە ڕەوشتی مەالی ئیسالمییە لەکوردستان. 
جنێودان نیشانەی الوازی وبێ کاریگەربوونەی 
ئەو مرۆڤانەیە کە جنێو دەدەن. مرۆڤی ژیر و 
وشیار کەخاوەنی هەر بیروباوەڕێک و دینێک 
و فەلسەفەیەک بێت هەرگیزاو هەرگیز جنێو 
نادات، سوکایەتی بەکەس ناکات و هەرەشەی 
کوشتن لەکەس ناکات، بەردەوام پەیام و 
تێڕوانین وفکرەکانی بەجوانترین ونەرمترین 
شێوازوجۆر بەهاوڕێ یان و خەڵکی بەگشتی 
دەگەیەنێت. خودی وشەی جنێودان لەبێ 
دەسەاڵتی دا دەگوترێت، مێژوویی جنیودانیش 
دەگەڕێتەوە بۆ قۆناغەکانی کۆیالیەتی 
ودەرەبەگایەتی کە پاشخان وفەرهەنگێکی 
کۆنەخوازی ودژە ئینسانی لەخۆگرتووە، 
چونکە بەجنێودان وقسەی ناشیرین 
وبریندارکەر دەیەوێت بەرامبەرەکەی یان 
مرۆڤەکانی تر بەکەم تر لەخۆی سەیربکات. 
لەناو کوردستاندا هەموو ئەوکەسانەی جنێو 
دەدەن ئەوانەن کە دەزانن کاریگەری خۆیان 
لەناو خەڵکدا بەرەو الوازی و تێکشکان 
دەچێت. بۆیە پەنا بۆجنێودان دەبەن. 
ئیسالمییەکانی کوردستان بەهۆی شکستیانەوە 
لەڕوویی سیاسییەوە لەدوایی شەڕی 

کەخەڵک  تیرۆریستی داعشی ئیسالمییەوە 
هەنگاو بەهەنگاو لێیان دووردەکەوێتەوە، بۆیە 
مەالکانیان لە کوردستان لەمینبەرەکانەوە 
بەردەوام جنێو دەدەن بەکەسانی ئازادیخوازو 
سیکۆالر بەم هێرش و جنێودانە خۆیان بەرەو 
زیاتری الوازی دەبەن، چونکە ئەمانە بە دەم 
شڕو جنێودەر ناسێندراون. تۆ هاتووی پەیامی 
دینەکەت وەک خۆی باڵوبکەیتەوە باڵوی 
بکەرەوە بەئازادی، بەاڵم هێرش مەکە 

بەژنان وپیاوانی  وجنێومەدەو سوکایەتی 
سیکۆالر وئازادیخوازمەکە. مەالکانی 
کوردستان قسەی ناشیرین بەژن دەڵێن، 
یەکێک لەمەالکان دەڵێت هەر ژنێک بۆن )عەتر( 
لەخۆی بدات و بچێتە دەرەوە بۆ بازاڕ ئەوا 
وەک ئەوەیە زینا بکات و گان بدات. یەکێکی تر 
لەمەال دەڵێت ئەوانە گەوادن ژنەکانیان سفورن، 
مەالیەکی تر دەڵێت دەبێت چوار ژن بدرێت 

بەپیاوێک، واتە پیاوێک لەگەڵ چوار ژن 
هاوسەرگیری بکات، یەکێکی تر دەڵێت دەبێت 

ساڵی هاوسەرگیری  ٢٤و  ٩کچ لەتەمەنی 
بکات لەبەرئەوەی دایکی موسوڵمانان کە کچی 
ئەبوبەکری سەدیق وخێزانی پێغەمبەر محمد 

ساڵی هاوسەرگێری لەگەڵ پێغەمبەر  ٩ئایشە لە
دا کردووە، لەقۆناغی ئێستاشدا زۆر ئاسایی یە 
کەبەوجۆرەبێت ..ئاخر چۆن بەمرۆڤ 
دەگوترێت گەواد و لەڕاگەیاندن دا 
باڵوبکرێتەوە. ئەمە چ جۆرە فەرهەنگێکە یان 
بەژن دەگوترێت دایناسۆر؟! تەنها لەبەرئەوەی 
سفورە یان بەئارەزووی ئێوە جل وبەرگی 
نەپۆشیوە. ئەمە سوکایەتی تەنها بەژن نییە، 
بەڵکو سوکایەتییە بەتەواوی مرۆڤایەتی. ئەو 
جۆرە مەالیانە دەزانن خەڵک چیتر گوێ بۆ 
قسە وئامۆژگارییە چەند بارەکانیان ناگرێت و 
خەڵک کێشەی نەبوونی ژیانی باشتری هەیە، 
نەک پێدانی ئامۆژگاری چەندبارەی. مەالکان 
دەزانن کۆمەڵگای کوردستان لەناو قەیران 
وکێشەی جۆراوجۆری بێکاری وهەژاری 
ونەبوونی خزمەتگوزای دا دەگوزەرێت، 
چارەسەری ئەم بارودۆخەش بەگۆڕانکاری 
لەسیستەمی دەسەاڵتدا دەکرێت نەک گۆڕینی 
کەسەکان، گۆڕانکاری لەسیستەمیش پێویست 
دەکات سیستەم بگۆڕدرێت بە سیستەمی 
پێشکەوتوو وشارستانی لەکوردستان کەتێیدا 
ماف وئازادییەکان خەڵک بەگشتی بپارێزرێت، 
لەهەر هەنگاوێکیش بۆگۆڕانکاری لەسیستەمدا 
پێویست دەکات نوێبوونەوە وگۆڕانکاری بێت 
لەیاسا و ژیانی خەڵک بەمەش خەڵک مەالکان 
پەراوێز دەخات، گوێیان بۆناگرێت و دەمیان 
چەورناکات. هەربۆیە جنێو دەدەن دەیانەوێت 
کۆمەڵگە سەرقاڵ بکەن وخزمەتێکیش بەوانە 
بکەن کەنایەوێت دەسەاڵت وسیستەمی 
چەوسێنەربگۆڕێت. هەموو ئەوانەی کەناتوانن 
لەگەڵ نوێبوونەوە وپێشکەوتن و دەرکەوتنی 
زانست و زانیارییە مرۆڤایەتییەکان هەڵبکەن و 
ئازادییەکان قبوڵ بکەن، بەرەو پەراوێزو 
پووکانەوەی فکرو تێڕوانینە کۆنەخواز 
وکۆنەپەرستەکانیان ملدەنێن. لەڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست پیاوانی ئایینی بۆپارستنی پێگەی 
خۆیان لەناو کۆمەڵگەدا پێداگیری لەسەر 
تێکەڵکردنی دین و دەسەاڵت دەکەن و بەبێ 
هیچ بەڵگەیەک جیاکردنەوەیان بە کوفر دەزانن، 
ماوەتەوە سەر ئاستی هۆشیاری تاک و 
کۆمەڵگە کە ئایا تاچەند بڕوا بە پاساو و 
درۆکانی کەسانێک دەکەن کە بە ئاشکرا خۆڵ 
دەکەنە چاویان. پێویستە خەڵکی وشیاری 
کوردستان دەست بەتێکۆشانی گۆڕانکاری 
جدی و کرداری بکات لەناو سیستەمی و 
کۆمەڵگەدا. کە پێویست دەکات سوود لە 
مێژووی واڵتی فەرەنسا ببنین کە چۆن توانیان 
باشترین گۆڕانکاری بکەن لەکۆمەڵگەدا لەساڵی 

کە چەند یاسایەکی مرۆڤایەتی بۆ  ۹۸۷۱
بەڕیوەبردنی کۆمەڵگە دەرکرد. بەم جۆرە 
کەگەل سەرچاوەی سەرەکی دەسەاڵتەکان 

باڵوکراوەتەوە دەرچووە  ٢٢٧٩بێت. لەساڵی 
لەالیەن دەوڵەتی فەرەنساوە. پێیان وایە بەبێ 
خەمی وخۆگێل کردن پێشێلکاری گەورە 
ڕوویداوە دژ بە مافەکانی مرۆڤ، ئەمەش تەنها 
هۆکاری قەیران و نەهامەتییەکانی گەلە و 
گەندەڵی حکومەتە، بۆیە دەیانەوێت 
داواکارییەکانیان و مافەکانیان بخەنە ڕوو 
لەڕاگەیاندنێکی مەزن، بۆ بەدەستهینانی مافە 

 ئاسایی وپیرۆزەکانیان وەکو مرۆڤ..
خەڵکی بەئازادی لەدایک دەبێت دەبێت -٢ 

بەئازادی بژیت. ئێستاش ئازاد و یەکسانن 
بەرامبەر یاسا. هیچ ئیمتیازێکی تایبەت بۆکەس 
دەرنەکرێت بۆ قازانجی گشتی نەبێت. مافەکان 
بریتین لەئازادی، خاوەندارێتی، ئاسایش، 
ڕووبەروبوونەوەی زۆرداری. گەل 

 سەرچاوەی سەرەکی دەسەاڵتەکان بێت.
یاسا تەنها کارە زیان بەخشەکان بە -٠

 . قازانجی گشتی قەدەغە دەکات
ئەوکاروچاالکییانە ڕێ پێدراوەن لەیاسا   -٠

نابێت ڕێگریان لێ بکرێت. یاسا واتاکەی 
بەڕێوەبردنی گشتی. هەموو هاواڵتیان 
یەکسانن بەرامبەری وەمافیان هەیە وەکو یەک 

 هەر پلە وپۆستێک بگرنە دەست.
بەپێی یاسا نابێت هیچ کەسێک نابێت -٠ 

تۆمەتبار بکرێت یاخود دەستگیرو زیندانی 
 بکرێت.

تۆمەتباریش بێتاوانە تاوەکو تاوانەکەی  -٥ 
 دەسەلمێندرێت.

نابێت هیچ کەس بچەوسێندرێتەوە بەهۆی -٦ 
 ئایین وبیروباوەڕیەوە.

ئازادی تەواوی ڕادەربڕین کە بەنرخترین -٢ 
مافی مرۆڤە. هەموو هاواڵتیان دەتوانن 
قسەبکەن بنووسن باڵوبکەنەوە بەئازادی. 
ئەمەش بەپێی یاسای کارپێکراو بەمەبەستی 
پاراستنی ماف وئازادییەکان. پاراستنی مافی 
مرۆڤ وهاواڵتیی بوون پێویستی بەهێزێکی 
نشتیمانییە، ئەو هێزە پێکدەهێندرێت تەنها بۆ 
پاراستنی ماف وقازانجی گشتی، مافی 
خاوەندارێتی تایبەت شتێکی پیرۆزە نابێت 
پێشێلبکرێت. نابێت کەسیش لێی بێبەش بکرێت. 
جگەلەوەی بۆ قازنجی گشتی ئەگەر پێویستی 
کرد بەشیوەیەکی یاسایی ولۆژیکی. دواتر 
ئەوانەی کەخاوەن بیروباوەڕی دینەکانن 
بەئازادی دینداری خۆیان بکەن. ئازادی واتە 
پاراستنی ماف و ژیانی مرۆڤەکانە، کە دوور 
لەتەشهیرو جنێودان وسوکایەتی بەیەکتریکردن 
لەکۆمەڵگەدا بەئازادانە بژین. بۆئەوەی ئازادانە 
بژین پێویستە یاساکانی مرۆڤایەتی بپارێزن 
وجێبەجێی بکەن.. کەئەویش مرۆڤبوون و 
مرۆڤایەتیی و مرۆڤدۆستییە، کاتێک 
مرۆڤدۆستی جیاکاری ڕەگەزی و نەتەوەی 
وئایینی ڕەد دەکاتەوە. مرۆڤ باوەڕی بەچ 
ئایین وبیروباوەڕێکە پەیوەندی بەکەسەکە 
خۆوەیەتی، دەخرێتە دوایی مرۆڤایەتی 
بوونەوە. کەمرۆڤ دۆستبین ومرۆڤایەتیبین، 

و خاوەن  ک  یه وه ته قمان لە هیچ نه رگیز ڕه هه

ئایین و 
بیروڕایەکی 

جیاواز ویان 
بێباوەڕ و بێ دینێک نابێتەوە له جیهاندا. 
لەبەرئەوەی هەبوونی ڕق وکینە داهێنان 
وبیرکردنەوەکانی مرۆڤەکان دەکوژێت 

تیمان خۆش  میشە پێویستە مرۆڤایه هه بۆیە 
تا ئێمە کە لەدایک دەبین وەک  ره بوێت. سه

مرۆڤ لەدایک دەبێن دواتر دابەش دەکرێن 
بەسەر نەتەوەو ئایین وبیروباوەرە جیاکاندا. 
لەڕوانگەی ئەم بۆچوونە مرۆڤایەتییەوە 

قەیران وکێشەکانی کۆمەڵگە بەندە  چارەسەری 
بەگەشەی وشیاری بۆ پاراستنی یاسا 
ومافەکانی مرۆڤایەتی. ڕێگاچارەی ئێستا بۆ 

کوردستان دامەزراندنی حکومەتێکی  خەڵکی 
بەمەش  سیکوالری نەدینی نەقەومی یە!! 

دەتوانین بەربگرین بەزیاتر لەگەندەڵی ودزی 
لەکوردستاندا.. قەیرانی  وگەشەی کۆنەخوازی 

ئابوری و سیاسی لەکوردستاندا بە دوای 
خۆیدا قەیرانی دەسەاڵتیشی هینایە ئاراوە. 
کەواتە دەبێت بەیەکەوە سیستەمی دەسەاڵت 
لەگەڵ الیەنە فکری ومەعنەوییەکانی کە 
پشتیوانی لەمانەوەی پایەکانی دەسەاڵتی کۆن 
وچەوسێنەر دەکات لەسەر شانی کۆمەڵگەی 
کوردستان نەمێنێت. ئەم جۆرە کێشەو قەیرانە 
بەشیکە لە قەیرانی سەراسەری عێراق و 
دەسەاڵتێک کە لە پرۆسەی سیاسیدا لە 

هاتوەتە سەرکار لەعێراق لەئێستادا ٠٤٤٠
بناغەکەی تێکچووە بەرەو ڕووخان ملدەنێ 
کەخودی دامەزراندن ودروستبوونی 
بەشێوەیەکی سرووشتی بەرهەمی خەڵکی 
عێراق نەبوو بۆیان هاوردە کرد لەئێرانەوە. 
کەلەژێر زیاتری کاریگەری فاشیزمی ئیسالمیی 
ئێراندا نەشونمایی کردووە وگەشەی کردووە، 

وکوردستان هەر وەکو ئێران دەبێت  لەعێراق 
سیستەمی دەسەاڵت لەگەڵ پایەکانی 
کۆنەخوازی وتوندڕەوی وتیرۆریستی 
نەهێڵدرێت. خەڵکی ئێران دەیانەوێت تەواوی 
سیستەمی چەوسێنەر بگۆڕن دەبێت 
لەعێراقیش و کوردستانیش تەواوی سیستەمی 
کۆن و چەوسێنەر بگۆڕدرێت و لەخوارەوە 
لەالیەن خودی خەڵکەوە 

ئەمەش لەڕێگەی ئیدارەدانی  بنیادبندرێتەوە. 
شوورایییەوە دەبێت کەبڕیار ویاساکان 
پابەندبێت بەجێگیرکردنی ئازادی ڕادەربڕینی 
بێمەرجی سیاسی وجێگیرکردنی عەدالەتی 
کۆمەاڵیەتی ویەکسانی نێوان ژنان وپیاوان بە 
فەرمی بناسێندرێت کە ناوەڕۆکەکەی 
بەجیاکردنەوەی دین لەحکومەت وپەروەردەدا 
جێگیربکرێت. بەمەش کۆمەڵگەی کوردستان 
وحکومەتی کوردستان دەبێتە ئیدارەدانی 
شورایی سیکۆالرو شارستانی کەالیەن خودی 
خەڵکەوە بەڕێوەدەچێت و ڕاستەوخۆ 

 .چاودێری دەکرێت و دەپارێزرێت
 

پێویستە ئێمە سوود لەمێژووی تێکۆشانی 
 ڕابردوویی گەالنی جیهان وەربگرین
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توندوتیژی دژ بەژنان، لە هەڕەشەو سوکایەتیەوە بۆ لێدان و تیرۆرکردن، یان 
ناچارکردنی ژنان بە خۆکوژی، دیاردەیەکی شەرماوەری کۆمەڵگەی کوردستانە... 

 بەمەبەستی تاوتوێکردنی بنەماو هۆکارە سەرەکیەکانی توندوتیژی 
و رێگەگرتن و کۆتاییهێنان 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
      shwana.journalist@gmail.com: بۆ پەیوەندی و ناردنی بابەت    

                  
 ؟

دەست درێژی سێکسی بۆ 
سەر ژنان و 

 کاریگەرییەکانی!
 

نووسین و ئامادەکردنی: شوانە حەسەن 

دەستدرێژی سێکسی لە پەیوەندی ژن و  
مێردایەتیدا، ئەمڕۆکە بووە بە پرسێکی جدی 
کۆمەاڵیەتی و کێشەیەکە لەبواری تەندروستی 
گشتی و دەروونیدا. تا چەند ساڵ لەوە پێش 
تەنها لەهەندێ لە واڵتان ئەویش بە شێوەی 
سنووردار باسی لێوە دەکرا. جگە لەوەی بە 
تاوان نەدەزانرا، بەڵکوو کەس ناوی 
دەستدرێژیشی لێ نەدەنا. بە درێژایی مێژوو، 
ئەو پیاوانەی دەستدرێژیان کردۆتە سەر 
ژنەکانیان لە بەرامبەر سزای یاساییدا پارێزراو 
بوون. بە پێی یاسای دادوەری پلەبەرزی 

ی زایینیدا، ئاغای ٢٢بەریتانیا لە سەدەی 
ویلیام هیک، ناکرێت مێرد سزا بدرێت 
لەبەرئەوەی دەستدرێژی کردۆتە سەر ژنی 
خۆی. لەبەرئەوەی بە پێی گرێبەستی ژیانی 
هاوسەرێتی و بە رەزامەندی خۆی، ژنەکە 
خۆی بە تەواوی دەخاتە بەردەستی پیاو. ئەم 
بۆچوونەی ویلیام هیل کە وەک )دۆکترینی 
هیل( دەناسرێت، بەشێوەی فەرمی لە 
سیستەمی یاسایی بەریتانیا و ئەو واڵتانەی 
کەداگیری کردبوون و هەروەها لە باکووری 
ئەمریکا کاری پێدەکرا. پێشتر کەسێک بە ناوی 
بالک ستۆن وتبووی کە ژن بەشێکە لە مڵکی 
پیاو لەو ماوەیدا کە ژن و مێردن. بە پێی ئەم 
تێڕوانینە، مێرد تاوانبار نییەو بەهەر شێوەیەک 
بیەوێت دەتوانێت لەگەڵ کااڵکانی خۆیدا رەفتار 
و هەڵسووکەوت بکات و بەکاریان بێنێت. کەس 
بەهۆی دەستدرێژی و بەکارهێنان یان خەسار 
گەیاندن بە کااڵ و مڵکی خۆی بە تاوانبار 
نازانرێت. چەمکی دەستدرێژی لە پەیوەندی 
ژن و مێرددا دەکرێت بڵێین تا سەردەمی 
"بزووتنەوەی ژنان بۆ گۆرینی سیستەمی 

بە جیدی نەهاتە بەر  ٢٩٢٤یاسایی" لە دەیەی 
باس. بە هەوڵ و کۆششی چاالکانی 
بزووتنەوەی ژنان لە ئەمریکا و بەتایبەت 
خاتوونێک بە ناوی الرا ئێکس، بۆ یەکەمجار لە 

لە ئەیالەتی کالیفۆڕنیا پیاوێک بە  ٢٢٩٢ساڵی 
تاوانی دەستدرێژی سێکسی بۆسەر ژنەکەی 
بە تاوانبار ناسرا. لە ئێستادا یاسای 
"قەدەغەبوونی دەستدرێژی سێکسی لە ژیانی 
هاوسەریدا" لە ئەمریکا و بەشێکی زۆری 
واڵتانی ئەورووپایی بە فەرمی ناسراوەو کاری 
پێ دەکرێت. بەفەرمی ناسینی ئەم یاسایە 
لەالیەن دەوڵەت و سیستەمی یاساییەوە لەم 
واڵتانە بووە بەهۆی ئەوەی کە دەوڵەتەکان بە 
شێوەی جیدیتر کێشەکانی تایبەت بەم بوارە 
لەبەرچاو بگرن و بوودجە و سەرمایە تەرخان 
دەکەن بۆ لێکۆڵینەوەی زانستی و ئاکادێمیک 
لەم بوارەدا. تیۆرییەکانی سەر بە فێمنیسم، 
بونیادگەرایی و دەوری جێندەر لە کۆمەاڵیەتی 
بوونی کەسەکان، سێ تیۆری ئاوانگارد و 

پێشەنگن کە لە زۆریەک لە لێکۆڵینەوە زانستی 
و ئاکادێمییەکانی تایبەت بە دەستدرێژی 
سێکسی لە پەیوەندی ژن و مێردایەتییەدا 
بەکار دەبرێن. بونیادگەرایانی کۆمەاڵیەتی 
جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە دەستدرێژی لە 
پەیوەندی ژن و مێرددا، رەنگدانەوەی حەزی 
پیاوە بۆ زاڵبوون بەسەر ژندا و پاراستنی 
هێزی نەریتیانەیان بۆ پارێزگاری لەخۆیان و 
پارێزگاری لەو شتەی کە خاوەندارێتی دەکەن. 
خاوەن ڕایانی دەور و نەخشی جێندەر لە 
کۆمەاڵیەتی بوونی کەس لەسەر ئەو باوەڕەن 
دەستدرێژی لە پەیوەندی ژن و مێرددا، لە 
داسەپاندن و قبووڵکردنی باوەڕە 
نەریتییەکانەوە بۆ دەوری ژنەکان لە پەیوەندی 
سێکسیدا سەرچاوە دەگرێت. بەپێی ئەم 
روانینە، دەور و نەخشە نەریتییە 
جێندەرییەکان فێری پیاوان دەکات کە دەوری 
جێندەر یان رەگەزی بەهێزتر بگێڕن و 
بەزۆری هێرشبەر بن و بە پێچەوانەوە ژنان 
ملکەچ و بێکردە بار دەهێنرێنت جۆرەکانی 
دەستدرێژی سێکسی بۆسەر ژنان ئەمانەن: 
یەکەم/ هەڵچوون و ئازاردانی سێکسی 
نافیزیکی ئەمجۆرە ئازاردانە سێکسییە بە 
زۆری جۆرێک تووڕەبوون و هەڵچوونی 
زمانی و دەروونییە کە بە دوو فۆڕمی بنەڕەتی 
"ناچارکردنی کۆمەاڵیەتی و نۆرمەکان" و 
"ناچارکردن بە پێی پەیوەندی نێوان کەسەکان/ 
ئەرباب و نۆکەر" ڕوودەدات. ناچارکردنی 
کۆمەاڵیەتی و نۆرمەکان باوترین جۆرە لەم 
بەشەدا. لەم جۆرە لە ئازاری سێکسیدا، ئەرکی 
ژن ئەوەیە خزمەتی مێردەکەی بکات بە پێی 
ئەرکی ژن و مێردایەتی. ئەرکی سەرەکی ژن 
دابینکردن و دامرکاندنەوەی هەستی سێکسی 
مێردەکەیەتی، تەنانەت ئەگەر سێکس بە 
پێچەوانەی حەز و ویستی دەروونی ژن بێت. 
لەجۆری دووهەمدا، مێردەکە بە کەڵک 
وەرگرتن لە سەرچاوەو ئیمکانە مادییەکان یان 
هێزی خۆی، وا لە ژنەکەی دەکەت ملکەچی 
خواستە سێکسییەکانی ئەو بێت: بۆ وێنە لە 
بەرامبەر پارەدا وا لە ژنەکەی دەکات ملکەچی 
خواستی سێکسی پیاوەکەی بێت، تەنانەت 
ئەگەر کردەی سێکس بە پێچەوانەی حەز و 
ویستی ژنەکە بێت و ئازار بچێژێت یان هەست 

ترس و تۆقاندن   بە سووکایەتی بکات. دووەم/ 
یان ناچارکردنی سێکسی، ژمارەیەکی زۆر لە 
ژنان لە ترسی ئاکامەکانی بەرگریکردن لە 
بەرامبەر ئازاری سێکسی مێرد یان شەریکی 
سێکسیان، مل ئەدەن بە پەیوەندییەکی سێکسی 
نەخوازراو. ئەوان لە پەرچەکرداری نێگەتیڤی 
شەریکە سێکسییەکەیان یان مێردەکەیان 
دەترسێن. ئەم پەرچەکردارە نێگەتیڤە زۆربەی 

کات وەک هەڵچوون و تووڕەیی زمانی و 
دەروونی یان شەڕ و لێدانی جەستیی خۆی 
دەردەخات. ئەم وتەزایە خۆی بە سێ بەش 
دابەش دەبێت ا/ لێدان و ئازاردان 
دەستدرێژیەک کە لێدان و ئازاردانی لەگەڵدایە 
و زۆربەی کات توندووتیژی زمانی و 
فیزیکیشی لەگەڵدایە. ب/دەستدرێژی فیزیکی و 
بەزۆر ئەم جۆرە دەستدرێژییە بە هۆی 
کێشەی بەردەوامی ژن و پیاوە لەسەر جۆر و 
شێوەو فۆڕمی سێکس. لەم جۆرە 
دەستدرێژییەدا، کەسی دەستدرێژی کەر تا ئەو 
کاتەی ئەتوانێت ئەو شێوەو فۆڕمە سێکسەی 
کە خۆی دەیەوێت ئەنجام بدات، کەڵک لەم 
جۆرە توندووتیژییە وەر دەگرێت و بەزۆر و 
بە لێدان بەرامبەر ناچار ئەکات بەوەی ملکەچی 
خواستی ئەو بێت. ج/ دەستدرێژی سادیستی و 
گرێیانە ئەمجۆرە دەستدرێژییە زۆربەی بە 
ئەنجامدانی جۆرێکی ناباوی سیکس 
دەردەکەوێت. ئەو کارە ناعەقاڵنی و الدەرانەی 
کە وا دەکات قوربانی ئازاری پێ بگات لە کاتی 
سێکسدا. ئەمجۆرە دەستدرێژی سێکسی 
لەالیەن پیاوەوە زۆربەی کات بۆ ئەوە نییە ژن 
یان شەریکە سێکسیەکەی خۆی کۆنتڕۆڵ 
بکات و ملکەچی بێت، بەڵکوو بەمەبەستی 
زیاتر ورووژانی سێکسی خۆی بەکاری دەبات. 
لێکۆڵینەوەی زۆر کراوە لەسەر ئەنجام و 
کاریگەرییەکانی توندووتیژی جەستەیی و 
دەستدرێژی سێکسی بۆ سەر ژنان لە الیەن 
هاوسەر و شەریکە سێکسییەکانیانەوە. 
ئەنجامەکان بە گشتی دەرخەری ئەوەن کە 
توندووتیژی جەستەیی و هەروەها 
تووندووتیژی و ئازاردانی سێکسی کاریگەری 
زۆر خراپی دەروونی و جەستەییان هەیە 
لەسەر ژنانی قوربانی. بەاڵم ئەو ژنانەی کە 
توندووتیژی و ئازاری سێکسیان بەرامبەر 
ئەنجام دراوەو ئەزموونی وەها جۆرە 
دەستدرێژییەکیان هەیە، زۆر زیاتر لەو ژنانەی 
کە توندووتیژی جەستەییان بەرامبەر کراوە، 
مەترسی تووشبوون بە نەخۆشی دەروونی 
فیزیکیان لەسەرە. کاریگەریەکانی دەستدرێژی 
سێکسی بۆ سەر ژنان ئەمانەن ئەلف/
کاریگەرییە دەروونییەکان: خەمۆکی بوون )

Depression یەکێکە لە کاریگەرییە)
دەروونییەکانی دەستدرێژی لە پێوەندی 
سێکسیدا. قوربانییەکان تووشی کۆمەڵێک 
کێشەی قووڵ دەبنەوە لەوانە، خەمۆکی بوون، 
تێکچوونی باری دەروونی دوای رووداوەکە 
ترس لە کۆمەڵگە، تێکچوونی رەفتاری 
سێکسی. هەروەها قوربانییەکان تووشی 
کۆمەڵێک کێشەی تر دەبنەوە وەک 
سەرکۆنەکردن و خۆبەتاوانبار زانین، 

هاتنەخوارەوەی متمانە بەخۆ و بە جەستەی 
خۆ، نەبوونی بڕوا بەخۆ بوون، بێزاربوون لە 
پیاوان و پەیوەندی سێکسی. ژمارەیەکی 
زۆری لێکۆڵینەوەکان ئاماژە بەوە دەکەن ئەو 
ژنانەی کە رووبەڕووی دەستدرێژی سێکسی 
بوونەتەوە لەالیەن شەریکە سێکسییەکانیانەوە، 
زۆر کەمتر لەو ژنانەی دەستدرێژی 
جەستەییان کراوەتە سەر متمانەیان بە خۆیان 
هەیە. ئەو ژنەی دەستدرێژی سێکسی دەکرێتە 
سەر متمانەی بەخۆی نامێنێت نەبوونی 

( Self- Confidenceبڕوابەخۆبوون )
هۆکارە بۆ گۆشەگیری و خۆپەراوێزخستن. 
هەروەها لێکۆڵینەوەکان دەرخەری ئەو 
راستییەن کە دەستدرێژی سێکسی لە 
پەیوەندی ژن و مێردایەتیدا، یان لە پەیوەند 
لەگەڵ شەریکە سێکسییەکان، دەبێت بەهۆی 
دروستکردنی ترس و دڵەڕاوکێ لەالی 
قوربانی. ب/کاریگەرییە فیزیکی و 
جەستەییەکان ئەو ژنانەی کە لەالیەن هاوسەر 
یان شەریکە سێکسییەکانی خۆیان وەک رەفێقە 

( دەستدرێژی سێکسی Boy Friendکوڕ )
کراوەتە سەریان، باری دەستدرێژییەکە زۆر 
قورسترە لەسەریان لەچاو ئەو ژانەنی کە 
لەالیەن کەسانی نەناسراو و بێگانەوە 
دەستدرێژی دەکرێتە سەریان. جیاوازی لە 
ئاستی توندووتیژییەکە و جۆری ئازارێکە کە 
پێیان دەگات. ئەو کەسانەی کە لەالیەن 
هاوسەر و شەریکە سێکسییەکانیانەوە 
دەستدرێژی دەکرێتە سەریان، زیاتر لە بەردەم 
مەترسی ئازاری جەستەیی و ئازار گەیشتن بە 
شوێنە هەستیارە سێکسییەکانی جەستەیاندان. 
زیاتر لە ژنانیتر کە لەالیەن بێگانەوە 
دەستدرێژی دەکرێتە سەریان نیشانە و 
ئاسەواری دڕین، بریندار بوون و... بە 
جەستەیانەوە دیارەو هەندێجار پێستیان 
بریندار دەبێت و بەم شێوەیە رووبەڕووی 
ئازاری جەستەیی دەبنەوە کە کاریگەری 
رۆحی هەیە لەسەریان. ژمارەیەکی زۆر لە 
ئازارە جەستەییەکان وەک سک ئێشە، ئازارە 
باوەکانی تایبەت بە نەخۆشیە ژنانەکان، 

(Vaginaئازاری سمت، خوێن بەربوونی زێ )
، پەیوەندی سێکسی بە ئێش و ئازارەوە، 
لەباربردنی مناڵ، ئیلتهابی میزڵدان، بەئازارەوە 

( و Seatمیزکردن، خوێن بەبوونی دواوە )
نەخۆشییە باوەکانی ریخۆڵە لەو ژنانەدا 
بینراوە کە لە الیەن کەسانی نزیکەوە، واتە 
شەریکە سێکسییەکانەوە دەستدرێژییان 
کراوەتە سەر. ئەوان لە بەردەم هەڕەشەی 
ژمارەیەک نەخۆشی مەترسیداردان وەک 
شێرپەنجەی مناڵدان و ئەو نەخۆشیانەی کە 

 بەهۆی پەیوەندی سێکسیەوە دەگوازرێنەوە.
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..یەکێک لەودەنگە تایبەتانەی دنیای  1فاتح عزالدین*
شیعری کوردی، زمانی فاتح زمانێکە تایبەت بە 
سروشتیەتی بوون و تێڕوانینی بۆ ژیان و ڕامانی بۆ 
سروشت و بوون و گەردوون. فاتح لەڕێگای زمانی 
شیعرەەوە پرسە فەلسەفی و کەونییەکان دەجوڵێنێ، چڕی 

 . دەکاتەوە لە پرسی بوون و نەبوون
فاتح لەسەرەتای هەشتاکانی سەدەی ڕابردوودا هاتۆتە ناو 

. کاریگەربوە بە بیرو هزری  کایەی شیعری کوردییەوە
فەلسەفەی وجودی لەڕێگای نووسینەکانی وەک سارتەرو 
البیرکامۆو سادقی هیدایەت و حسین مردانی شاعیری 

 .عێراقی
شێرکۆ بێکەس .. شاعیری گەورەی کورد لەبارەی فاتح 

 ..عزالدینەوە دەڵێ
 !فاتح کێ یە؟

 پایز وتی: کوڕە فرمێسکێکی منە
 بەفر وتی; گەاڵیەکی هەڵ لەرزیوی بەردەم منە

 تەنیایی وتی; هاودەمێکی شەوی منە
 فاتج چیکردووە؟ وشە وتی

 یەک هەناسەی ساردی سینەی منە
پەپولە چیکردوە؟ ئەویش هەر ئەوەی کردوە، کزەبایەک 

 .چیکردوە ؟ ئەویش هەرئەوەی کردوە
وێڕای دنیابینینی عەبەسیانەی، بەاڵم مەسەلەی ئەوین و 
سۆزداری لەشیعرەکانیدا بوونی هەیە و بە بەرپرسیار 
بوون لەم پرۆسەی ڕوانیوە. وەک لەشیعری ) ڕەش پۆش 

 .٠.مەبە *( ل
بەئاشکرا ئەو ڕەش پۆشیەی لەبەری ئەوی دیدا دەیبینێ بە 

 ;هی خۆی دەزانێ هەروەک لێرەدا دەڵێ
ڕەش پۆش مەبە و ئیتر بەرگی ڕەش فڕێدە/ ڕەش پۆش 
مەبە و لەخانوی پەرێشانیما/ پیانۆی مزگێنیم بۆ لێدە /تا 

 : دەگاتە ئەوەی بڵێ
منیش وەک خۆت ڕەش پۆش مەکە/ گیانە چریکەی مەلی 

 .تاسەم/ بۆ شەونمی ئەم باخچەیە خامۆش مەکە
ی  وه ره اڵمده رپرس و وه م، به من لێره  ی "من" واته وشه»
  بوون واته لێره ۲؛٭«س. موو كه موو شتێك و هه هه
رپرسم، چون  ویتردا به ر ئه رامبه به  رپرسبوون؛ من له به

و  به  ستراوه تی به واوه ته  ك مرۆڤێك به بوونم وه
 . . مه ویتردا هه ڵ ئه گه له  كه  وه ندییه یوه په

زمانی شیعری الی )فاتح عزالدین (,زمانێکە گوزارشت لە 
 . کەینونەی خودی شاعیر دەکات

، گوزارشتێ کە ڕامانی شاعیر لە بوون و سروشت و 
گەردونەوە سەرچاوە دەگرێ، بەواتایەکی تر فاتح لەڕێگای 
شیعرەکانیەوە موخاتەبەی عەقڵی دەکات لەمەڕ پرسیارو 
گومانەکانی، دەربارەی بوون و ژیان و برینەکانی خۆی، 
کەسەرتاپا "خۆی لە تەنیایی و خەم و گۆشەگیری و 
خەماوی بەاڵم ساف، تەماوی بەاڵم تیشکێکی لەباوەش 

 .گرتوە.".دەبینێتەوە
بەڕوونی هەست  ٦وەک لە شیعری) ڕۆشتن لەشەودا (*ل

بەو تیشکە دەکرێ لەناخ و بوونی شاعیردا هەستی 
 .پێدەکرێت

 /با ئەمشەویش تاریکی خۆی هەر بخاتە ناو دڵمەوە
بادووری تۆش هێندە پانی بیابان بێ و / پەنگر بڕژێتە ناو 
پووشوی دەرونمەوە/ ناروخێم و ڕێ نادەم/ تۆ ئەو 
مۆمەی لەدەروونمدا ئاگر ئەگری/ شەوگار ڕوناک 
ئەکەیتەوەو/ شوێن پێی ڕێگام پێ هەڵئەگری/ شەوەو 
ڕێگای بیبانم گرتۆتە بەر/ بۆماچی تۆ فریشتەکەی چاو پڕ 
کەسەر/ ڕێ ئەبڕم و لەچاویشما ئۆقرە ئەبێ/ بەفرمێسکی 

 ./ ڕووباری زێ و/ تاڤگەی زەڵم
دا ۱۷فاتح عزالدین ، لەشیعری )مردنی دەنگ و ڕەنگ( ل 

زایەڵەیەکە کە هەمیشە لەناو بێدەنگیدا، شاعر قسە دەکات، 
واتە هەم بێدەنگی و هەم دەنگ حزورێکی نەڕەخساوە، 
بێدەنگیەک کەلەدوای دەنگەوە دێت بێدەنگی یەکی ترسناکە، 
چون ئەم بێدەنگیە تەنها بە دەنگێکی ترسناکتر تێکدەشکێت، 
دەنگێک کەلەدوای بێدەنگییەوە دێت هاوکات حزورو غیاب 

 .لەخۆیدا کۆدەکاتەوە، وەک لێرەدا دەردەکەوێت
ئاخ چیە ئەم دەنگە ڕەنگە کەبوونی/ سەراپا بێدەنگی و 
بێرەنگی گیانێکە/ نێژراوی گۆڕێکی دێرینە/ چیە وا ئاوازی 
بێنازی گەرووی من / وەک هەوای ژەنگرتوی شمشاڵی 
شوانێکە /خنکاوی دووکەڵی خاکێکی خوێنینە/ بێدەنگیم 
ڕۆمانێ ملوێنان قسە بوو /پڕ گرمەو پڕ لەرەو هاژە بوو/ 

 /نەبیستراو نابیسترێ
لەم بەشەی قەسیدەکەیدا فاتح عزالدین پەنجە دەخاتە سەر 
ئەوحاڵەتە بێدەنگیەی وەک) وەستانێک لەزەمەن( لێوەی 

 ;دەڕوانێ. ئەوەتا لێرەدا دەڵێ
قورسایی زەویان نایەسەر /ئەم گیانە الوازەو نەمردم/ 
مۆرفینی پەژارەی ئاهاتی مەسیحیان/ ڕشتە ناو گوێگرتن 
لەم هەموو ئاوازەو نەمردم/ سەدان جار بەخاچی تاوانا 
داکوترام /کەچی هەر نەمردم/ بۆ ئەزمون لەویستگەی 
ئەتۆم تەقێنرام /سەیرە هەر نەمردم / بەاڵم ئاخ هەزاران 
ئەفسوس و مەخابن/ ڕۆژێ دێ ئەم گیانە پڕ دەنگ و پڕ 
ڕەنگە/ بمرێت و چاوانی لێکبنێ/ بەهێزی لێدانی شنەی با 
لەکەنار حەسرەت و لەبنار دووریا/ بمرێت و چاوانی لێک 
بنێ/ ئەمرین و جیهانیش هەروەک نەبووبێ وەهایە/ بۆیە 
جێی خەم پێ نییە / نازانین تەماشای قەشەنگی سروشت/ 

 /و گوێگرتن لەم هەموو ئاوازە تەلیسمە هۆی چییە؟
شاعر لە شعری مردنی دەنگ و ڕەنگدا هەست بە بوونێک 
دەکات کەهەمیشە فڕێ دەدرێتەوە بۆناوخودی بوون، بۆیە 

 .تەئکید لە )نەمردنی( خۆی دەکاتەوە کە دەڵێ
 قورسایی زەویان نایەسەر /ئەم گیانە الوازەو نەمردم

 :لەدێڕێکی تریدا ئەڵێت
مۆرفینی پەژارەی ئاهاتی مەسیحیان/ ڕشتە ناوگوێگرتن 

 / لەم هەموو ئاوازەو نەمردم
شاعر لەم کۆپلە شعرەدا ئاماژە بە ماندووبوونی جەستەیی 
و عەقڵی خۆی دەکات بە هۆی نەریتی کۆنەپەرستی و 
ماندوێتیی چاخی دینی بەچەشنێک له ڕێگای خورافە و 
سروتی دینی ودابو نەریتەوە دەبێتە هۆیەک، کە لێوان لێوە 
لە ژاوە ژاو و بە هەالک چونی مێشک و بیری مرۆڤەوە کە 
بە )ئەفیون(, ناوی بردووە، کە بۆ سڕکردنی بیرو هزری 

 مرۆڤ بەکاردەهێنرێ کەدواجار
ماندوێتی و ئەفیونەکەی هەر بەردەوامە بۆ بەهەشت و 
دونیا ئاخیرەت، کە دەیەوێ بیگۆڕێ بە مرۆڤ سەروەری 
و عەقڵ ساالری و دونیاییبوون، کاتێک پرسیارە 

 : فەلسەفیەکەی دەکات و دەڵێت
ئەمرین و جیهانیش هەروەکوو نەبوبێ وەهایە/ نازانین 
تەماشای قەشەنگی سروشت و/گوێگرتن لەم هەموو ئاوازە 
تەلیسمە هۆی چی یە؟ /ئادۆرنۆ ڕای وابوو )بیرکردنەوە 
پێویستی ژیان دروستی ئەکات(،دواتر شاعیر لەڕێگای 
پرسی مەرگەوە دەیەوێ بوون و نەبوون لە تەرازووی 

قیندار،  هزری مرۆڤدا لە مەحەک بدات بەگومانێكی یه
نگی،  دار. بێده ڵه كی زایه نگییه كی لێوڕێژ، بێده بۆشاییه

،  قینه نگیی ڕاسته نگ. بێده رده بێ به گفتوگۆ به  له  كه یه شێوه
بیاتدا،  ده ئه  كات. له ست پێده ده  وه نگه رده كوشتنی به  له
 3* . خت مردووه نگ پێشوه رده به

فاتح عزالدین لەزەمەنی سەرهەڵدانی وەک شاعر وەک 
 ; شێرکۆ بێکەس دەڵێ

بەچەند شیعرێ بووە بە هاوڕێی بەردو هاوڕێی پەلکە گیاو 
هاوڕێی هەمیشەیی تەنیایی و ئەو لەنەوەی ژەنەڕاڵی پایزە 
برای گەاڵوەریوەکان و دۆستی نزیکی کوێرەوی و ئامۆزای 

 بێکەس و خاڵی کۆاڵنە برسیەکانی پێنجوێن ە،
بەواتا فاتح عزالدین وەک ڕێچکەیی شیعری دەچێتەوە سەر 
ئەو دنیا بینینەشیعریەی کە لەجیهان بینی شاعر محمد 
عومەر عوسمان )ژەنەڕاڵی پایز ( ە نزیکە، بەاڵم زمان و 
ڕامان و خەیاڵی شیعری الی فاتح عزالدین شێوازو ئسلوبی 

 . . نوسینی خۆیەتی
هەربۆیە لە کۆتایی حەفتاکان دا بەبالوکردنەوەی دیوانە 
شیعری زەمانی بزربوو، لەو قۆناغ و زەمەنەدا، وەک 
زەمەنی دەق پشوازی لێناکرێ و دەخرێتە هامشەوە لەناو 

دنیای دەقی شیعری، هەڵبەتە هۆکارەکەش تەنها بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە کە زەمەنی دەق و زمانی شعری الی فاتح 
پێش زەمەنی ئەوکاتە کەوتوە؟ یاخود زەمەنی نوسینی 

؟، بۆیە بەشێوەیەک ...دەقی شیعری بۆ ئەوکاتە دواکەوتوە
لەشێوەکان دیوانەکەی گرنگی ئەوتۆی پێنادرێ.و زەمینەی 
دروست بوون و سەرهەڵدانی نەک هەر بۆی نەرەخساوە 
بەڵکو دیوانەکەشی لەم دوایانەدا بەسەردەکرێتەوەو اچاپ 

 ..دەکرێ
لەم بارەیەوە شێرکۆ بێکەس دەڵێ، ئاو چیکردوە ئەویش 
هەر ئەوەی کردوە، کزەبایەک چیکردوە ئەویش هەرئەوەی 

 . کردوە
فاتح عزالدین گەرچی زمانی شیعری لە نائومێدی و بەد 
بینی و عەبەسەوە سەرچاوەی گرتبێ بەاڵم دەقە 
شیعریەکانی کاریگەرێتی زەمەنی هەلومەرجە 
سروشتیەکەی خۆیی پێوەدیاربووە و ڕەنگدانەوەی 
لەسەری هەبووە، کە لەدۆخی جەنگ و کاولکاری و شەڕو 
کوشتارو خوێن ڕشتندا ژیاوەو ڕاگوزەربووە، لەگەڵ 
ئەوەشدا فاتح عزالدین بەقۆناغی ئەوینداری و سۆزداریدا 
تێ پەڕبووەو ئەم الیەنەش ڕەنگی داوەتەوە لە زمانی 

 .شیعری شاعردا
 ..دنیای ئەوین لە زمان و خەیاڵی شیعری الی فاتح

 ;دا دەڵێ٥۳لەشعری ئێواران و بەفری خەمەکانت ل
بەفری ئێواران ئەبارێ بەسەر منی ئاوارەی ناوشەقامی 
چۆڵ ووردو لەسەرخۆ شەقام دەبڕم و کەسێ نابینم 
سەرما ئەمکوژێ ئێوارە باشێ سایەیەک نییە ڕێبواران 
لەکوێن هەردەڵێی مردوون شەقام ئەبڕم و بەفر مووی 
سەرم تەواو پیر ئەکا، پیر ئەبم وەک خەم بەچاوەڕێ بوون 
چاوڕەش پێبەندی نەریتی کۆنە بەدڵیانایە بۆتەنیا جارێ 
بااڵی باتەبەر بەفری ئێواران چاوڕەش نایەوێ لەئەشق بگا 
بۆتەنیا جارێ نایە لەتەکما تابەیەکەوە لەژێر بارینی 
بەفرێکی قورسا ببین بەگریانبەفری ئێواران وەک خەم 
ئەبارێ تەنیام جەستەی شەقامێکی سارد هەناسەم سەهۆڵ 
خوێنیشم زوقم گیانم ئەیبەستێ تەنیام وتەنیا شەقام بێ 
چراو سایەیەک نیە ڕقم ئەبێتە تف و نەفرەت بۆ شاری 

 .وێرانە شاری بێ هاوڕێ
شاعر لەم شعرەدا بەڕوونی ئاماژە بەو حاڵەتە دەرونیەی 
خۆی دەکات لەکاتێکدا ئەوی دی کە خوازیارێتی ئەو کۆت 
و بەندە کۆنەپارێزیە وەالبنێ و لەتەک ئەمدا پیاسەیەکی 
ئێواران بکەن پێکەوە، تاوەکو بۆی ببێتە سایەو سێبەری 
ڕێگای و لەژێر هەناسەی ئەوینی شاعردا پشوو بدات و 
پێکەوە بااڵی خۆیان لە تەنگ و چەڵەمەو دوودڵی و گومان 
و ترس و بێمتمانیەیی ڕزگار بکەن، بەاڵم ئەویندارەکەی 
تەسلیمی قەدەری کۆمەڵگەی باو و نەریتەکۆنەکەیەو 
لەبازنەیەکی داخراودا دێت و دەچێ و هەوایی تەم و 
دووکەڵی بابڕدوو هەناسەی داگیر کردوە، بۆیە شاعر 
هەست بەتەنیایی خۆی دەکات لە شارێکدا کە شەقامەکانی 
بۆنی بارووت و چەقۆو خۆێنی لێدێ لەجیاتی عشق، 
لەکوتادا ڕقو نەفرەت دەنێرێ بۆ شارێ کە عشق و ئەوین 

 و هاوڕێیەتی تیا جێنابێتەوە
لەم شعرەدا زمانی شعری الی فاتح زمانێکە بەچنینی وشە 
دیزاین کراوە، بەشێوازێکی زۆر جوان و نوێگەریی، وەک 
ئەوەی کەدەڵێ)پیردەبم وەک خەم(،بەچاوەڕێ بوون، واتە 
سەرچاوەی پیربوونی جەستەی مرۆڤێک پابەندە بە بوونی 
خەمە سەرمەدیەکانی مرۆڤ بوونەوە، نەک بەسااڵچوونی؟ 
یان دەڵێ )بەفر مووی سەرم تەواو پیردەکا ( الی فاتح، 
وشەی بەفر لێرەدا لەجیاتی تاڵەسپیەکانی قژی سەری 
بەکاری هێناوە، ئەمەش نیشانەی شارەزایی و سەلیقەیی 

 .شاعر نیشان دەدات
لەکۆتایدا فاتح عزالدین، بەم هەنگاوەی لەدنیای شعری، 
چرۆی هیواکانی نەگەشاندەوە و نەیتوانی ئەم قۆناغە 
لەزەمەنی نوسینی شیعریدا تێپەڕێنێ.و بەردەوام بێ تا 

 .زمانی داهێنانی بزرنەبێ
بۆ نوسینی ئەم لێکۆلینەوەیە سوودم لەم سەرچاوانە 

 وەرگرتوە
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بەشێکی تر لە دەقی 
ئاهێکی “ قەسیدەی

 “سەرد
 
 
 
 
 
 
 
 

 كەگەڕایتەوە
هاتی پەردە   بەسەر

 پەنجەرەیەكت  و
 بۆ دەنوسمە وە

عاشق دە   ئاسكێكی  خەمی
 ڕستە وە  خەینە
بەفیشەكی   یەكسان دەبێت  بزانین

 ناو تفەنگی
 دوو ڕوو  ڕاوچیەكی

 
 كە گەڕایتە وە

 بێتۆیی و  باسی
ناو قەفەسەی   چرا كوژراوەكەی

 بۆدەكەم  سنگمت
 ڕوتبونەوەی

 سەر مێزەكەمت  مۆمێكی
 ڕستە وە  بۆ دەخەمە

 نەبێت   تۆ بڵێیت یەكسان
 جادوو گەرە وە ؟  پیاوێكی  بەفوی

 
 كەگەڕایتە وە

 ئەستێرەیەک و  خەمی
 پیرت بۆ دەنوسمە وە  گورگێكی

 چەمە زستانە یەكت  ئاهی
 ڕستە وە  بۆ دەخەمە

 یەكسان دەبێت  بزانین
 بەهەڵپڕوكان؟

 
 كە گەڕایتە وە

 دەتنوسمە وە  وەك خۆت
 مەحمود دەروێش   وەك

 زەیتونیەوە  كوپێك قاوەی  بەخۆم و
 پڕ دەكەم  مێزەكەت  سەر

 مووبارەك و  لە هەناسەی
 چرپی وەریو و  لە چرپە
 دایكم  نانی تەنورەكەی  لەبۆنی

 دەنوسمە وە  تۆ
 با خۆم بوەرێم

ڕەشەبا    بەیانیەك  با
 قورئانەكەی  وەك
 باوكم  دەستی  ناو

 نەكات  خەتمم
 

 نوسیە وە  تۆم
بووم   بەاڵم خۆم

 كوژراوەكانی  بەحەرفە
 مناڵیم  قەسیدەكانی  ناو

 دەوەرێن  بەو زەردە خەنانەی  بووم
 نە كەسێك

 و  دەدات بە سەر یانا   سەر پۆشێك
 نە بارانێكیش

 دەگرێتە وە و  هەڵیان
 نەبایەكیش

 پێچێتە وە  دەیان
 

 تۆم نوسیە وە
 خۆم كوژامە وە

   تۆم داگیرسان
كە   بەو قەسیدە یەی  خۆم بووم

 باوكم
 پێی دە گوتم  زو زو
 مەیان خوێنە رە وە  كوڕم
 هەیە  دیوار گوێی  دارو
 بێ ویژدانەكان  قەلە باچكە  دەنا

 دەكەن  هەراسانمان
 

حەکیم میرزا . کۆنگێڵف . 
   سوید

فاتح عزالدین ..دەنگێکی 
 تەنیا، لەزمانی بزربوودا
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هەزار ٠٥کوێت دەستبەرداری 
کرێکاری بیانی دەبێت لە کەرتی 

 .حکومی

خلیل ساڵح سەرۆکی لیژنەی گەشەپێدانی 
سەرچاوە مرۆییەکان لە پەرلەمانی کوێت 
هەندێک بڕیاری ڕاگەیاند. دوای کۆبوونەوەی 

بۆ تاووتوێکردنی سیاسەتی  ٠٧/٢لیژنەکە لە 
ئەو واڵتە سەبارەت البردن و دامەزراندنی 
فەرمانبەران و بەئامادەبوونی نوێنەران لە 

 دیوانی خزمەتی شارستانی و هێزی کار. 

هەر لەوبارەوە ڕۆژنامەی ڕای کوێتی لە 
دا لە زمانی ساڵح دا  ٠٩/٢ژمارەی ئەمڕۆ 

گووتی" کەمکردنەوەی دامەزراندنی خەڵکی 
کوێت کە چاوەڕێی دامەزراندن دەکەن بۆ تەنیا 

هەزار، ئەوەش دابەش دەکرێت بەسەر الیەنە  ٦
حکومیەکان لە ماوەی داهاتوودا. لەهەمان 
کاتتدا "جەخت لەوە کرایەوە لە بێکارکردنی و 

هەزار  ٠٥کۆتاییهێنان بە خزمەتی کاری 
کرێکاری هاتووی بیانی لە کەرتی حکومی و 
جێگرتنەوەی خەڵکی کوێت لە شوێنیاندا لە 

 ماوەی داهاتوو".

ساڵح ئەوەشی ڕوونکردەوە "بەپێی سیاسەتی 
 ٠٢٠٤کەمکردنەوە، دەستکرا بەدەرکردنی 

ی ٢٥٤٤و  ٠٤٢٢کرێکاری هاتوو لە ساڵی  
، ئەم ئامارە بەپێی ٠٤٢٧دیکەش لە ساڵی 

نوێنەرانی دیوان بوو لە کۆبوونەوەکە، 
بۆخستنە بەردەستی  پێشنیارەکان کە پێشکەش 
بەپەرلەمان کرابوو، ئەم یاسایانە زوربەیان لە 
بەرژەوەندی یاسای خزمەتی شارستانی 
پەیوەست بە دامەزراندنی نەوەی کوێتیە و 
پێویست دەکات بە دەرهێنانیان لە سیاسەتی 

 لەبەرگرتنەوە. 

فەرمانبەرانی کەرتی تەندروستی لە چین 

 لە چی بێبەشن؟
ئەو کارگوزارانەی لە مەجالی سەرپەرشتیاری 
تەندروستی کاردەکەن لە چین ئاماژەیاندا 
بەوەی کە وەک ئەوە وایە ڕووبەڕووی 
جەنگێکی بینەوە بەبێ )درع( واتە ئامرازی 
بەرگریکردن لەکاتی ڕووبەڕووبوونەوەی 
چارەسەرکردنی ڤایرۆسی کۆرۆنا. ئەوان 

ئاماژەیان بەوەدا کە کەمی هەیە لە بەدلەی 
پاراستن و دەمامکی دەم و چاویلەکەی 

 پاراستن. 

لەهەمان کاتدا، سەرۆکی چینی شی جین بینغ 
داوای لە سەرۆکە ناوەخۆییەکان کردوە بۆ 
ڕاگرتنی باڵوبوونەوەی زیاتری ئەو ڤایرۆسە، 
هەروەک خۆی ئاماژەی پێدا )هەلومەرجی 

 ترسناک( لە چین دەگوزەرێت لە ئێستادا.  

 

هەزار کەس بەشداری  ٠٤
خۆپیشاندانێک دەکەن لە 

شەقامەکانی پاریس کە لەالیەن 
 نەقابەکانەوە ڕێکخرابوو.

بەپێی ڕاگەیاندنی ئاژانسی )ئاکۆرانس( ی 
هەزار کەس  ٠٤-٠٩بێالیەن، نزیکەی 

هاتنەدەرەوە بۆ سەر شەقامەکانی پاریس لە 
بۆ خۆپیشاندانێک کە لەالیەن  ٠٠/٢شەوی 

کۆنفدراڵی گشتی کارەوە ڕێکخرابوو. لەالیەکی 
دیکەوە پۆلیسی پایتەختی فەرەنسی ڕایگەیاند 
کە ژمارەی خۆپیشاندەرانی ناڕازی لەبەرامبەر 
پرۆژە یاسای چاکسازی سیستەمی خانەنشینی 

هەزار کەس، کۆنفدراڵی گشتی کار،  ٠٤گەیشتە 
کە یەکێکە لە گەورە یەکێتیە نەقابەکانی فەرەسا 

هەزار بۆ  ٠٥٤ڕایگەیاند لە ڕابردوودا لەنێوان 
هەزار کەس بەشداری خۆپیشاندانەکانی  ٠٤٤

پاریسیان کردووە، بەاڵم کۆی ژمارەی 
خۆپیشاندەران لەسەرتاسەری واڵت گەیشتە 

ملیۆن. لەکاتێکدا وەزارەتی ناوەخۆی ٢,٠
هەزار کەس ٠٥٤فەرەنسی قسە لە کەمتر لە 

دەکات لەشارە جیاوزەکانی فەرەنسا.پۆلیسی 
پاریس لە الپەڕەی تویتەری خۆیدا ئاماژەی 

کەس کردووە لە خۆپیشاندانەکان،  ٢٢بەگرتن 
بەبێ ناوهێنانی هیچ ڕووداوێک لە 
ڕووبەڕووبوونەوەی نێوان ناڕازیان و هێزی 

 ئاسایش.

)منداڵەکانمان بۆ فرۆشتن نین(... 
گردبوونەوەیەکی ناڕەزایەتی لەبەردەم 
سەفارەتی ئیمارات لە 

کەسوکاری گەنجانی سودانیەکان خەرتووم
گردبوونەوەیەکیان لەبەردەم سەفارەتی 
ئیماراتی لە خەرتومی پایتەختی سودان 
ڕێخست، کەتێیدا داوای زانینی چارەنووسی 

منداڵەکانیان دەکرد، دوای ئەوەی ناتوانن 
پەیوەندیان پێوە بکەن لەوکاتەوەی سەفەریان 

 کردووە بۆ ئیمارات بۆ کارکردن.

کەسوکارەکان گاووتایاان کە کاۆماپاانایاایەکای 
ئەمنای ئایامااراتای ماناداڵەکاانایاانایاان لەخشاتە 
بردوون و بەزۆر ناردویانن بۆ شەڕ لە لیبایاا 
و یەمەن، ئەمە ساەرەڕای ئەوەی کە چاوون 
بااۆ ئاایاامااارات بەمەبەسااتاای کااارکااردن لە 

 پاسەوانی ئەمنی. 
ئەوەشیان زیادکرد" ماناداڵەکااناماان لە ناێاوان 
ئەوانەدان کە بەزۆر شااون باازرکااراون و 
ناتوانین پەیوەندیان پێوە بکەین دوای ساەفەر 

 کردنیان بۆ ئیمارات پێش مانگێک".
برای یەکاێاک لەو گەناجاانە بەنااوی عابادواڵ 
التەیب یوسب دەڵێ" پەیاوەنادی کاردن لەگەڵ 
براکەمدا لەڕێگەی وەتس ئاپەوە بوو، چاوناکە 
بۆیان نەبوو تەلەفۆنی ئاسایی بەکاربێانان باۆ 

 پەیوەندی کردن".
براکەی چوارشەمامەی ڕاباردوو کە دوایایان 
پەیاااوەنااادی باااوو لەگەڵ باااراکەی، پاااێااای 
ڕاگەیاندبوون کە بەرپرسەکان  هەڵبژاردەیاان 
داونەتێ لە نێوان لایابایاا و یەمەن یەکاێاکایاان 

 هەڵبژێرن بۆ پشتیوانی لە سوپای ئیمارات.
تەیبی برای ئاماژەی بەوەدا کە براکەی باۆیە 
گەشتی کردووە ئیمارات بۆ چاکاردنای بااری 
دارایی، و نااردنەوەی باۆ ساودان، هەروەهاا 
پەیوەستبوون بە بەندەکانی گارێابەساتەکە کە 
واژۆی کااردووە وەک پاااسااەواناای ئەمااناای 

کاربکات، و نەینێرنە هیچ الیەکای دیاکە، یاان 
 گەڕانەوەی بۆ سودان.

خێزانی یەکێک لە قوربانیاانای ئەو کاۆماپاانایاا 
ئایامااراتایە داوای لە حاکاومەتای ڕاگاوزەر و 
گەلی سودان کردووە بۆ ڕاوەستان لەگەڵیاان 
بۆ زانینی چارەنووسی کوڕەکەیان کە ماوەی 

 مانگە سەفەری ئیماراتی کردووە. ٠
ئەو خااااێاااازانااااانە بەدرێااااژی چاااایاااارۆکاااای 
هەڵااخەڵەتاااناادناای ئەو گەنااجە سااوداناایااانەیااان 
گێاڕایەوە  کە ئەوان داواکااریاان پاێاشاکەش 
کردووە وەک پاسەوانی ئەمانای لە ئایاماارات 
لەڕێگای ئەو کاۆماپاانایاایەوە کاارباکەن. بەاڵم 
ئەوان بەجۆرێکی چاوەڕوان نەکاراوو ساەیار 
شتێکی دیکەیان بایانای، و داوایاان لاێاکارا کە 
بچنە بنکەیەکی مەشقی چەکداری باۆ مااوەی 

 مانگ. ٠
حکومەتی عێراق هێرشێکی هەمە 
الیەنەی بۆخامۆش کردنەوەی 
 خۆپیشاندانەکان دەستپێکردووە

دوای ئەوەی حکومەتی نۆکەر پیشە و گەندەڵی 
عێراق، نەیتوانی بزوتنەوەی نارەزایەتی 
جەماوەری عێراق بە فریوکاری و بەلێنی یەک 
لەدوای یەک خامۆش بکاتەوە، وە دوای ئەوەی 
لە رێگای سەرکوت و قەناس بەدەستەکانەوە و 
بە تیرۆر و رفاندن و، ترساندن و زیندان ... 
نەیتوانی غەزەبی جەماوەری بەدژی دەسەاڵتی 
رەشی خۆی پاشەکشە پێبکات، لە هەوڵێکی 
تازەیدا، دوای ئەوەی مەئموریەتی رەوتی 
سەدر، کە لە بنەرەتەوە بەمەبەستی 
بەهرەبەرداری لە تورەیی خەڵک خۆیان 
خزاندبووە ناو گۆرەپانەکانی ئازادی و 
نارەزایەتیەکان، کۆتایی هات، ئیستا چ حکومەت 
و چ میلیشیاکانی الیەنگری حکومەت لە هەوڵی 
ئەوەدان لە رێگای هیرشێکی فراوانتردا و بە 
سوتاندنی خەیمەکانی خۆپیشاندەران 
دەیانەوێت گۆرەپانەکانی خۆپیشاندەران بەرەو 
الوازی و پاشان خاڵی لە جەماوەری تورە 
بکەن... بەتایبەتیش کە ترسیان هەیە ئەم 
خۆپیشاندانانە هێندەی تر ببنە مایەی لەبەریەک 
هەڵوەشاندنی حکومەت و پاشەکشەپێکردنی 
زیاتری ئیسالمی سیاسی، وە ترسیان هەیە 
لەوەی ئەم خۆپیشاندانانە لەگەرم بوونی کەش 
و هەوادا، هێندەی تر فراوانتر ببنەوەو بەهار و 
هاوێنی راماڵینی دەسەاڵت، دەست پێبکات... 
لەبەرامبەر بەو هیرشە فراوانەدا، ئامادەیی بۆ 
روبەرووبوونەوەی جەماوەری خۆپیشاندەران 
و ئیبتکاراتەکانیان، لە بەرگری، لە خانوو 
دروست کردن، لە دامەزراندنی زنجیرەی 
ئینسانی بۆ بەرگری، وە لە دەستبردن بۆ 
بانگەوازی پشتیوانی لە دنیای دەرەوەو 
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی... توانیویەتی ئەو 
پالنەش رابگرێت و هەوڵی ئەمجارەی 
دەسەاڵتیش مایەپوچ بکات... دیارە هێشتا 
ترسی سەرکوت و پالنی بەرینتر لە ئارادایە، و 
بە بەجیا لە خۆراگری و بەرەنگاری 
خۆپیشاندەران، پیویستیان بە پشتیوانی لە 

 دنیای دەرەوە هەیە... 
 

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 
 ئامادەکردنی: ئاراس رەشید
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بۆپێشەوە: ئێستای خۆپیشاندانەکانی 
 عێراق چۆنە؟

خەڵکی شۆڕشگێڕی  سەمیر نوری:
عێراق دوای سێ مانگ لە 
خۆپێشاندان دەست وپەنجە نەرم 
کردن لەگەڵ ئیسالمی سیاسی و 

 -هێزە میلیشاکان و حکوموتی تایەفی
قەومی و جمهوری ئیسالمی دا، ئەم 
هەفتەیە توندپێچێکی چارەنوسازیان 
بەڕێ کرد، دوای ئەوەی کە هێزە 
ئیسالمیەکانی سەر بە جمهوری 
ئیسالمی ویستیان خەڵک ڕاکێشنە 
ناو گێژاوی بزووتنەوەی دژی 
ئەمەریکایەوە بەشیعاری "نا نا بۆ 

ئەمریکا" کە موتەئەسیفانە بەشێک لە 
هێزە چەپەکانیش چی لە ئاستی 
جیهان چی لە داخل خەریک بوو بۆ 
ئەم شیعارە دەستیان بەسنگەوە 
دەگرت، بەاڵم خۆپیشاندەران زۆر 
ئاگاهانە ڕێگەیان نەدا شۆڕشەکەیان 
بەم کارە لە ناوەڕۆکەکەی بەتاڵ 
بکرێتەوە، دەستەکەی مقتەدا 
سەدریان خوناساکردەوە. بۆیە ناچار 
گۆڕەپانی تەحریری بەجێ هێشت 
دوایی خۆپیشاندانە ملیونیکەی بۆی 
بووە شکستێکی تر. ئێستا شۆڕشی 
الوانی ئازادیخوازی عێراق ڕوو 
بەڕووی گەورەترین هەڵمەتی دڕندانە 
دەبێتەوە مەیدانەکانی بەسرە و 
وتەحریر و حەبووبی هەڵمەتی 
دڕندانەیان کرایەسەر چادر 
وخیوەتەکانیان سوتاند، بەاڵم 
شۆڕشگێڕان دژ بەم کارەش 
ڕاوەستاونەتەوە هەر ئێستا ئەوان 
 دژە شۆڕشەکان شكستیان خواردوە.

بۆپێشەوە: چەپ و کۆمۆنیستەکان 
لەخۆپیشاندانەکانی عیراقدا چ 

 ڕۆڵێکیان هەیە؟
داوای هاواڵتی بوونی سەمیر نوری: 

یەکسان و ژیانی شایستەی ئینسان 
و جیایی دین لە دەوڵەت دەست 
کۆتاکردنی دین لە دەوڵەت و 
دەرپەڕاندنی ئێران لە عێراق دەکەن 
بە چەپ دەزانم. من ئەم شۆڕشە بە 
شۆڕشێکی چەپی دەزانم واتە گشت 
بزووتنەوەکە چەپیە بۆ ڕوخاندنی 
ڕژێم و هەڵتەکاندنەوەی لە بێخەوە و 
دژی پرۆسەی سیاسی و حکومەت و 
دەستور هەموو ئیسالمی سیاسی 

دەبینم ئەمە ئیتر چەپی ترین شتێکە 
 ئەمڕۆ بخرێتە ڕوو.

ئەگەر مەبەستان گروپ وڕێکخراو و 
ئەحزابی کۆمۆنستی و چەپیە هەر 
یەکە بەپێی تێڕوانینی خۆی بەشدار 
بووە یان نەبووە، هەیە بە 
کۆنەپەرست و دەستی ئەمەریکای 
دەزانێ، هەیە بە دەستی تەرەفێکی 
بورژوازی دەزانێ تێێشیاندا هەیە بە 
پڕۆسەیەکی چاکسازی لەم نیزامە 
تەماشای دەکات. ئەوەندەی بە حزبی 
ئێمە بگەڕێتەوە بە شۆڕشی دەزانین 

هەموو هێزی خۆمان بۆ سەرکەوتنی 
 ئەم شۆڕشە بەگەڕ خستووە. 

بۆپێشەوە: بەشی هەرە زۆری 
داخوازییەکانی خۆپیشاندەران، 
لەوانە" هەلی کار، ئەمنیەت، 

داخوازی  "...خزمەتگوزاری، ئازادی
چەپ و کۆمۆنیستەکانن، هۆکار چییە 
چەپ و کۆمۆنیستەکان ناتوانن ڕۆڵی 
ڕابەری خۆپیشاندانەکانی عێراق، 

 بگێڕن؟ 
لەم داواکاریانەی ئێوە  سەمیر نوری:

باسی دەکەن گرنگتر شەڕی 
دەسەاڵتی سیاسیە، کۆمۆنستەکان لە 
کۆمەڵگە لەوانەیە بیست ساڵ لەسەر 
داواکاری شەڕ بکەن، بەاڵم ڕۆژانێک 
دێتە پێشەوە دەسەاڵت ئەبێتە 
ئەولەویەت، ئەمڕۆ ئەو ڕۆژەیە. شەڕ 

شەڕی دەسەاڵتە، ئەمڕۆ مەسەلەی 
سەرەکی کێشمەکێشە لەسەر 
دەسەاڵت، ئەمە مانای ئەوە نییە نابێ 
داواکاری بەرز بکرێتەوە، بەاڵم 
داواکاری لە پەیوەند بە 
یەکالکردنەوەی دەسەاڵت دەبێ 
بخرێتە ڕوو. هەر هێزێک وحزبێکی 
سیاسی ئەگەر مەسەلەی دەسەاڵتی 
سیاسی نەخاتە ئەولەویەتی خۆیەوە، 
ئەوە دەبێ ناوی حزبی سیاسی لە 
خۆێ بکاتەوە. پێم وایە باسی"حزب 
و دەسەاڵتی سیاسی " مەنسوری 

حکمەت ئەمەی زۆر بە دروستی 
 بەیان کردوە. 

ئەمە یەکەم هۆیە کە کۆمۆنستەکان 
نەتوانن ڕابەرایەتی بکەن، یان تۆ 
ئەگەر وەاڵمی ڕۆژت پێ نییە دەرک 
ناکەی بەئەرکە دەست بەجێکان تۆ 
لەکاروانەکە جێ دەمێنی. ئەنجا 
کۆمۆنستەکان لە دڵی ڕووداوەکاندا 
چاالکن بەاڵم هێشتا بۆ ناتوانن 
ڕابەرایەتی بگرنە دەست؟ ئەم کارە 
دەبێ کۆمۆنستەکان بتوانن قسەی 
دڵی خەڵک بکەن ببنە جێمتمانەی 

خەڵک، شۆڕش دەربارەی نەفیە بە 
گشت دەسەاڵت تۆ ئەگەر ئەم نایە 
نوێنەرایەتی نەکەی زۆر بەتەما مەبە 
جێگایەک داگیر بکەی لەم 
بزووتنەوەیەدا، خەڵک خەریکی 
شەڕی دەسەاڵتن، تۆش خەریکی 
بیمەی بێکاری، ڕۆشنە چی جێگایەک 
دەگری لەم بزووتنەوەیەدا. 
مەسەلەیەکی تریش ئەوەیە لە ئاستی 
جیهانی و ناوخۆیدا بزووتنەوەی 
دژی تەحزوب کاری خۆی کردوە، 
تۆ ئەگەر هەوڵ نەدەیت ببی 
بەحزبێکی گەورە کە خەڵک پێێان 
وابێ تۆ ئەتوانی کۆمەڵگە ئیدارە 
بکەیت ڕابەرایەتی هەروا ئاسان نییە 
بدرێتە دەستت، بۆ ئەوەی ببی بە 
حزبی گەورە وحزبی قودرەتی 

سیاسی هەر لە ناو میکانیزمی ئەم 
شۆڕشەدا لە ئێستادا دەبێ ئەم حزبە 

 شکڵ بگرێت.
بۆپێشەوە: دەوترێت بەشێوەی گشتی 
خۆپێشاندەران، لەگەڵ حزبیەت نین و 
تەنانەت دژی کاری حزبایەتین، چەپ 
چ ئەرکێکی دەکەوێتە سەرشان تا 
ڕۆڵ و گرنگی کاری حزبی و 

 رێکخراو خۆشەویست بکاتەوە؟
ئەحزابی ئیسالمی و  سەمیر نوری:

قەومی و حزبی شیوعی عێراقی؛ 
وێنەیەکی زۆر قێزەونیان لەسەر 

حزب و تەحەزوب داوە بەدەستەوە 
لەم بارەیەوە خەڵکی لەسەر حەقن 
دژی تەحەزوب بن. بەاڵم ئەمە 
هەموو ماجەراکە نییە، دەیان الوی 
کچ وکوڕ دەیانەوێ لە حزبی ئێمە 
نزیک ببنەوە ببنە ئەندامی 
حزبەکەمان، ئەرکی ئێمەیە زەرورەتی 
حزب و تەحەزوب لەکۆمەڵگەدا 
پیشان بدەین، ئاگای سۆشیالستی 
خەباتکارانەیان ببەینە سەرەوە. وەک 
لەسەرەوە وتم تۆ بۆئەوەی حزب 
خۆشەویست بکەیت دەبێ قسەی دڵی 

ئەو بکەیت، دەبێ نوێنەرایەتی نەفی 
بکەیت لەم شۆڕشەی ئەودا، ڕابەری 
حەکیمانە پیشان بدەیت بەرەو پێشی 
ببەیت، هێز بخەیتە سەر هێزی ئەو، 
کادری خۆشەویست و پڕ نفوز 
بخەیەتە نێویانەوە، بەرنامەی 
دروست مەترەح بکەیت، ڕۆژانە 
لەڕیزی پێشەوەی 

ڕووبەڕووبوونەوەکاندا 
کۆمۆنستەکان لە هاوشانی خۆیان 
ببین، ڕاگەیاندنی فراوان و ماکرۆت 
هەبێ شان بدا لەشانی دەزگا پان و 

 فراوانەکانی بورژوازی.
بۆپێشەوە: زۆرێک لە حزب و 
رێکخراو و  گروپە چەپەکان، 
ئامادەییان لە خۆپیشاندانەکانی 
عێراقدا هەیە، نزیکایەتی ئەو حزب و 

رێکخراو گروپانە لەگەڵ یەکتری لە چ 
ئاستێکدایە؟ ئایا بیر لەکاری هاوبەش 

 کراوەتەوە؟
ئاستی هاوکاری هێزە سەمیر نوری: 

ڕێکخراوە کۆمۆنستیەکان لە نزمترین 
ئاستدایە، بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ 
تێگەیشتنی جیاواز و بەشێکی تری 
دەگەرێتەوە بۆ سکتاریزم. من بڕوام 
بەو قسەیەی مارکس هەیە کە دەڵێ 
"هەنگاوێکی پراکتیکی باشترە لە 
دەستەیەک بەرنامە" ئەمڕۆ ئێمە 
وەزیفەمانە بەیەکەوە کاری هاوبەش 

بکەین هەنگاوە هاوبەشەکان دیاری 
بکەین، ئێمە وەک حزبی کۆمۆنستی 
کرێکاری چەپی عێراق هەوڵی 
پراکتیکیمان داوە لەم ئاراستەیەدا 

 بەاڵم سەرەنجامی نەبووە تا ئێستا. 
بۆپێشەوە: بەگشتی چەپ و 
کۆمۆنیستەکان، پرۆژەیان چییە، بۆ 
بەسەرکەوتن گەیاندنی 

 خۆپیشاندانەکان؟
ئێمە نزیکەی هەشت  سەمیر نوری:

مانگ پێش ئێستا "پالتفۆرمی ڕزگاری 
خەڵکی عێراق"مان پەسەند کرد و 
ئەتوانم بڵێم پالتفۆرمێکی گرنگە 
ئەگەر کۆمەڵگەی عێراق یان 
ئاکتڤیستەکان بیگرنە دەستیانەوە ئەو 
شۆڕشەیان بەرەو سەرکەوتن 
دەبات. لە ئێستادا ئێمە لەهەوڵی 
سەرخستنی شۆڕشداین، گرتنە 
دەستی دەسەاڵتین لەالیەن خەڵکەوە 
بەشکڵی شورایی یان هەر شکڵێکی 
شۆڕشگێڕانە کە لە نێو مەیدانەکانی 
شارەکاندا شکڵ بگرێت. لەسەر 
مەسەلەی دەسەاڵتدارێتی شورایی 
پێم وانییە جیاوازیەکی زۆر لە نێوان 
هێزە کۆمۆنستەکاندا هەبێت، بەاڵم 
لەوانەیە پراکتیزە کردنی ئەم 
مەسەلەیە جیاوازی لەسەر هەبێ، 
پێشم وایە جیاوازیەکی زۆر 
عەجایەب و قابلی لێک تێنەگەیشتن لە 
ئارادا نییە ئەگەر سکتاریزم ڕێگە 

 بدات.
بۆپێشەوە: ئایندەی ئەم 

 خۆپیشاندانانە چۆن دەبینن؟
ئێمە دەمانەوێ ئەم  سەمیر نوری:

شۆڕشە سەرکەوێت، ئایندەکەی 
ئاوەها دەبینین کە سەردەکەوێت ئەم 
"ئینتفازەیە کۆتایی" نایەت وەک 
هاوڕێیەک پێش بینی کردبوو کۆتایی 
دێت، ئێمە خۆمان بەشێکین لەم 
بزووتنەوەیە، ئەگەر بزانین 
سەرناکەوێت بە قەولی سادەی 
خەڵک کوڕی خەڵک بە کوشت 
نادەین. ئەمە ئایندەی کۆمەڵگەی 
عێراقە و ئایندەی ئێمەیە بۆ ئەوە 
نەهاتوینەتە مەیدان بڵێین 
سەرناکەوین. بەاڵم سەرکەوتن 
شەونخونی دەوێت، ماندووبوون و 

 چاونەترسی دەوێت. 
ئەم بزووتنەوەیە تەنها بە ئێمە 
عێراقیەکان پەیوەست نییە، 
بزووتنەوەیەکی فراوانی ناوچەییە لە 
لوبنانەوە دەست پێ دەکات تا ئێران، 
یەک بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی 
دژی ئیسالمی سیاسیە، 
بەسەرکەوتنی ئەم شۆڕشە ئیسالمی 
سیاسی لە جیهاندا تێک دەشکی و 

 گۆڕ گوم دەکات.
 

سەمیر نوری: من ئەم شۆڕشە بە شۆڕشێکی چەپی دەزانم واتە گشت 
بزووتنەوەکە چەپیە بۆ ڕوخاندنی ڕژێم و هەڵتەکاندنەوەی لە بێخەوە و دژی 

 پرۆسەی سیاسی و حکومەت و دەستور هەموو ئیسالمی سیاسی ... 
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هيوا عومەر: ئەوەى لە عێراق 
ڕوودەدات، كەوتنى ئەزمووننێکى 
ترى ئيسالمى سياسيە لەبەرامبەر 

 ڕاستى تێكۆشانى جەماوەرى. 
بۆپێشەوە: ئێستاي خۆپيشاندانەكاني 

 عێراق چۆنە؟
لەهەموو حاڵەتێکدا  هیوا عومەر:

ئەوەی ئێستا لە عێراق دەگوزەرێت 

قۆناغێكى تازەو كەم وێنەیە لە 
تێکۆشانی جەماوەری و ناڕەزایەتی 
کۆمەاڵیەتی، سەرەنجام بەشداری 
)سیاسی تازەی جەماوەری هێناوەتە 
کایەوە(، کە لە جەوهەریدا 
ڕەتکردنەوەی تەواوی مێژووی 
مۆدێلی حوکمڕانی عێراقە. 
ڕاپەڕینەکان و ناڕەزایەتیەکانی 
عێراق لە مانگی ئۆکتۆبەری ساڵی 
ڕابردووەوە تاوەکو ئێستا بەردەوامی 
هەیە، ڕاپەڕین و شۆڕشی کرێکارانی 
پەراوێزخراوەکان بۆتە بەشێکی 
گەورەی مێژووی سیاسی عێراق. 
ئەو بەردەوامیە بەخوێن و تێکۆشانی 
هەزاران تێکۆشەری ڕێگای 

كۆى تابلۆكە    ئازدییەوە بووە.
ئامادەى سەركەوتن و ڕاستى پرۆژە 
و قەزییەی خەڵکە لەبەرامبەر 
شکستی پرۆژە و ئەزموونی 
دەسەاڵتی ئیسالمی سیاسی شیعی 

سەرەڕای ئەوەی دەیبینین . لەعێراقدا
چۆن دەوڵەت و ملیشیاکان بەهەموو 
توانایانەوە سەرکوتی 
)خۆپیشاندەران و مافی خۆپیشاندان( 

بەداخەوە لە سێ مانگی  دەکەن.
کەس  ٢٤٤ڕابردوودا نزیکەی پتر لە 

 ٠٠بوونەتە قوربانی و زیاتر لە 
هەزار کەسیش بریندار و ژمارەیەکی 
زۆری تریش لەزیندان ئاخنراون و 

 ڕفێندراون و تیرۆر کراون.
لە ئێستای خۆپیشاندانەکاندا لەدوای 
گرژی و شەڕی ئەمەریکا و ئێران 
لەناو خاکی عێراقدا، کە کاریگەری 
خراپی لەسەر ڕاپەڕینەکان 
دروستکرد، چەندین هەوڵ هەیە بۆ 
نەهێشتنی خۆپیشاندانەکان بەڕێگای 
توندوتیژی. گەڕانەوە و چۆڵکردنی 

لەناکاوی گروپەکانی ناڕەزایەتیەکان 
لەالیەن الیەنگرانی سەدر، هاوکات 
لەگەڵ حەملەیەکی گەورەی هێرش 
بۆسەر خۆپیشاندەران لە ڕێگای 
زیندانیکردن و سزادان و کوشتن و 
سوتاندنی خێمەکانیان. ئەوەی سەدر 
ئەنجامی دەدات دابڕاونییە لەهەوڵی 
سەرانی ئیسالمی سیاسی شیعی بۆ 
نەهێشتن و سەرکوتکردنی 

بەشدارى پێشووی   خۆپیشاندانەکان.
ڕەوتی سەدر تەنها دابەشکردنی 
ئەرکەکانیان بوو لە چوارچێوەی 
خولیای داگیرکردنی سەرجەم 
کایەکانی کۆمەڵگە بە ناوەندە 
پەراوێزخراوەکانیشەوە لە الیەن 

 ئیسالمی سیاسی شیعییەوە. 
بۆپێشەوە: چەپ و کۆمۆنیستەکان لە 
خۆپیشاندانەکانی عێراقدا چ ڕۆڵێکیان 

 هەیە؟
وەک دەزانین ڕۆڵی هیوا عومەر: 

چەپ و کۆمۆنیستەکان لە عێراقدا 
تەنها ناگەڕێتەوە بۆ سەرەتای 
خۆپیشاندانەکانی مانگی ئۆکتۆبەری 
ساڵی ڕابردوو، بەڵکو مێژووی سەد 
ساڵی ڕابردووی عێراق تەژییە لە 
ڕاپەڕین و تێکۆشانی جەماوەری 
چەپەکان و گۆڕانکاری سیاسی و 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی. لەئێستاشدا 
لە چەندین ئاستدا ڕۆڵی چەپەکان 

دەبینین لە چوارچێوەی کاری 
جەماوەری و مەدەنی و بەشدارییان 
لە تێکۆشانی شەقامدا، بەاڵم ئەوە 
مانای ئەوە نییە ئەوان ئەمڕۆ قیادەی 
ئەو ڕاپەڕینە دەکەن. بێگومان 
ئەوەش چەندین هۆکاری خۆی هەیە 
لەو بارەیەوە.کاتێک قسە لەبارەی 
کاری هاوبەشی چەپ دەکەین پێشتر 
ئەوە دەزانین پێویستی ئایدیا و 
پرۆژەی واقعی چەپ، پرۆژە و 
خەونێکی ئیراگەرییانە نییە، بەڵکو 

پرۆژەیەکە واقیع فەرزی دەکات، 
وەک دەربڕی واقیعێکی ماتریالیستی 

 مێژوویی. 
ئەمڕۆ شکست و کێشەکانی 
سیستەمی سەرمایەداری کە خۆی لە 
مۆدێلی نیولیبرالیزم دەبینێتەوە لە 
ئاستی ناوەخۆیی و نێودەوڵەتییدا 
بۆتە هەڕەشەیەکی جدی لەسەر ماف 
و ئازادییەکان و تەنانەت گۆی 

حكومەت و دەسەاڵتەکان زەویش. 
لەسەر ئاستی جیهان و ناوەخۆ 
حکومەتی خەڵک نین، ئەوان تەنیا 
ئەرکیان پاراستن و پاسەوانی 

ئەوان .  سەرمایەدار و کۆمپانیاکانە
نەک هیچ خزمەتگوزاریەکییەک 
پێشکەشی خەڵک ناکەن، بەڵکو 
بوونەتە بار بەسەر خەڵکەوە؛ لە 
رێگای سەپاندنی باج و ڕسومات 
بەسەر سەرمانەوە. لە وەها دۆخێکدا 
ئایدیا و کاری چەپ دەبێتە 

ئەم دۆخە لە پێویستیەکی مێژوویی، 
ڕووی خودییەوە پێویستی بە 
خۆئامادەکردنە، ئەمەش تەنیا لە 
ڕێگەی سەر ڕێگاخستنی ناڕەزایەتییە 
جەماوەریەکان و تێکۆشانی جادە 

كە هەندێکجار لە چوارچێوەی نییە، 
عەقلیەتی پۆپۆلیستی وەها مامەڵە 
دەکرێت، بەڵکو لە پاڵ ئەوەشدا 
پێشکەشکردنی پرۆژەی بەدیلە بۆ 

دانان و جێگرکردنی پایەکانی 
سیستەمێکی سۆسیالستی دژ بەم 
مۆدێلە لە حوکمڕانی. دۆخی 
دروستکراو بەرپرسیارەتی زیاتر و 
گرانتر لەسەرشاسنی هێزە چەپەکان 
دروست دەکات. وا پێویست دەکات 
ئێمەی چەپەکان بەتایبەت لەم 
ناوچەیە بەدیدێکی فراوان سەیری 

 ئەرکەکانمان بکەین. 
بۆپێشەوە: بەشی هەرە زۆری 
داخوازییەکانی خۆپیشاندەران، 

لەوانە" هەلی کار، ئەمنیەت، 
داخوازی  "...خزمەتگوزاری، ئازادی

چەپ و کۆمۆنیستەکانن، هۆکار چییە 
چەپ و کۆمۆنیستەکان ناتوانن ڕۆڵی 
ڕابەری خۆپیشاندانەکانی عێراق، 

 بگێڕن؟ 
: هەموو ئەو هیوا عومەر

 ، لەى جەماوەرداواكاريانە
ادپەروەری و يەكسانى و هەلى كار د

و خزمەتگوزارييەكان و بيمە 
كۆمەاڵیەتیەکان، لە چوارچێوەى مافە 
ئابورى و كۆمەاڵیەتییەکاندایە و 
بەرهەمی کاریگەری و 
کۆمەاڵیەتیبوونی فکری 

كە ئەمڕۆ بۆتە سۆسیالیستیە 
دروشمى زۆرينەى كرێکاران و 
پەراوێزخراوەكان لەسەر ئاستى 
جيهان و لۆكاڵدا، ئەوە بۆخۆی 
ڕابەری ڕاستەزینەیی جەماوەرە، 
ڕابەری لەوە زیاتر دەبێت چی بێت 
کاتێک هەزاران کەس بەیەکەوە 
داوای دادپەروەری و مافە ئابوری 
کۆمەاڵیەتیەکان دەکەن، بەاڵم 
پەیوەندی پارتە چەپەکان لەگەڵ 
جەماوەر لەم ناوچەیەدا، یەکێکە لەو 
گرفتانەی کە لەمڕۆدا تێگەیشتنی 
زۆر هەڵدەگرێت. لەهەمان کاتدا 
نابێت ئەوەشمان لەبیر بچێت 
میکانیزمەکانی گەیشتن و پەیوەندی 

بە جەماوەر لە )دەرگا بە دەرگاوە( 
بۆ ئەمڕۆ گۆڕانی زۆریان بەسەردا 
هاتووە، بەهۆی هاتنی تەکنەلۆجیای 
تازەی گەیاندن. لە الیەکی تر 
پەیوەندی نێوان پارتی سیاسی و 
جەماوەر بەگشتی یەکێکە لەو 
بابەتانەی ئەمڕۆ لە قەیراندایە، ئەو 
بابەتە زۆر هەڵدەگرێ، ئەو کێشەیە 
بۆ پارتە چەپەکان زیاترە، چونکە 
ئەوان خاوەنی هیچ توانایەکی دارایی 
و راگەیاندنی گەورە نین، کە ئەمڕۆ 

کەناڵە ئاسمانییەکان زۆر بە ئاسانی 
دەتوانن ڕای گشتی دروست بکەن. 
ئەمڕۆ سیستەمی سەرمایەداری 
تەنها خاوەندارییەتی هۆیەکانی 
بەرهەمهێنان ناکات، بەڵکو لە رێگای 
تەکنەلۆجیا  و پێشکەوتنی هۆیەکانی 
ڕاگەیاندن هتد.. هەوڵی خاوەنداریەتی 
هزری کۆمەڵگەش دەدەن لە 
چوارچێوەی ئەو هێرشە گەورەیەی 
لەسەر عەقڵدا هەیە. ئاخر ڕۆژانە و 
چرکە بە چرکە بەهۆی تەکنەلۆجیای 
تازەی ڕاگەیاندن ئێمە بەئامانج 
دەکرێین، وەک ئەلگور لە کتێبی

) هجوم علی العقل( باسی هێرش  و 
لێکەوتەکانی دەکات لەسەر بڕیار 
وچارەنووسی گشتی و تەنانەت 

 کەسیشمان.
بۆپێشەوە: دەوترێت بەشێوەی  

گشتی خۆپێشاندەران، لەگەڵ 
حزبیەت نین و تەنانەت دژی کاری 
حزبایەتین، چەپ چ ئەرکێکی 
دەکەوێتە سەرشان تا ڕۆڵ و گرنگی 
کاری حزبی و رێکخراو 

 خۆشەویست بکاتەوە؟
یەکێک لە لێکەوت و هیوا عومەر: 

مەبەستەکانی پرۆژەی نیولیبرالیزم 
بەدیوە سیاسیەکەی، پرۆژەی لێدانە 
لە دەوری پارتی سیاسی و 
تەحەزوب و ڕۆڵی ئایدۆلۆجیا  لە 
کۆمەڵگەدا. لە جێگای ئەوەدا )چەمکی 
بێالیەنی( و سەرۆکی بێالیەن و 
دەسەاڵتی تەکنۆکرات هتد... وەک 
چارەسەر تەرح دەکرێت، لەم 
ناوچەیە بەتایبەتی؟ ئەوە لەکاتێکدایە، 
پرۆژەی ئەوان بۆخۆی پرۆژەیەکی 
سیاسی ئایدیۆلۆجی ڕووتی 
الیەندارە، بەاڵم هەوڵەکە ئەوەیە، 
هەموو بەربەستەکانی ڕێکخستنی 
جەماوەر تێکبشکێنن. دەمێک هەوڵی 
جێگیرکردنی ئەم چەمکانە دەدرێت، 
بۆ دروستکردنی وشیاریەکی ساختە 
کە مەبەست لێی جەماوەرە، بۆئەوەی 
لەبەردەم ئەگەرەکانی پێشکەشکردنی 
ئەڵتەرناتیڤی تازە دوورمان بخەنەوە 
و بەئاسانی دیزاینێکی تازە بۆ 
بەڕێوەربردن و پەیکەری ئابوری 
دابڕێژنەوە لەچوارچێوەی نەهێشتنی 

ڕۆڵێ حکومەت و لە ژیانی جڤاکی و 
سپاردنی داهاتووی مرۆڤایەتی 
بەکەرتی تایبەت و بە تاکیکردنی 
هەموو شتێک بەبێ هیج 

 ڕووبەڕووبەوونەوەیەکی جەماوەر. 
دۆخێکدا ئەرکی چەپەکان .لەوەها 

زۆر قورس دەبێت بۆ وشیار 
کردنەوەی خەڵک و جارێکی تر 
دروستکردنەوەی متمانە. دیارە 

چەندین 
ئیشکالیەتیش 

هیوا عومەر: ئەوەی ئێستا لە عێراق دەگوزەرێت قۆناغێكى تازەو كەم 
وێنەیە لە تێکۆشانی جەماوەری و ناڕەزایەتی کۆمەاڵیەتی، کە لە 
 ... جەوهەریدا ڕەتکردنەوەی تەواوی مێژووی مۆدێلی حوکمڕانی عێراقە
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ئێستای خۆپیشاندانەکانی بۆپێشەوە: 
 عێراق چۆنە؟
تا سوپاس بۆ  ره سه :عەلی مەولود

كانی  ر خۆپیشاندانه سه ی له وه ئه
كان ڕای  عێراق و ڕۆڵی كۆمۆنیسته

منتان پرسیوه، هەوڵدەدەم لەو 
چوارچێوەیەدا کە دیاریتان کردووە، 

 . وەاڵمی پرسیارەکانتان بدەمەوە
خۆپیشاندانەکانی  بە سەبارەت

مانگ هێشتا  ٠عێراق، دوای نزیک بە 
  ته پێی ناوه  م ڕۆژانه بەردەوامە و ئه

اڵت  سه قۆناغێكی توندترو ده

ی  زۆربه بەئامانجی کۆتایی پێهێنان له
الماری خۆپیشاندانەکانی  كان په شاره
رانیش  و خۆپیشانده   داوه

بڕیاریانداوە توندتر بەرەنگاری بکەن 
 . و پێداگری لەسەر مانەوە دەکەن

كان و  درێژەکێشانی خۆپیشاندانه 
بێ توانایی دەوڵەت لە 
سەرکوتکردنیاندا، نیشانەی ئەوەیە 
ڕووداوێکی گرنگ لەئارادایە و 
هەڵچوونێکی کاتی و ڕاگوزەر نییە، 
دەسەاڵت ڕێگای جۆراوجۆری 
تاقیکردەوە بۆ هەڵمژینی ئەو 
ناڕەزایەتیانە و الوازکردنی، هەر لە 
بەڵێنی چاکسازیەوە تا هێزخزاندنە 
ناو خۆپیشاندەران و تا فڕاندن و 
تیرۆرکردنی هەڵسوڕاوان و تا 
چەقۆکێشی و شەقاوەیی، هەموو 
هەوڵەکان شکستیان خوارد، ئەمە 

ڵ  گه بەڵگەی ئەوەیە له
  ڕووه بزووتنەوەیەکی جدی ڕووبه

و داوای  مكاری ناوێت  كە سته
جۆرێکی تر لەژیان دەکات، 
نیشتمانێکی دەوێت بۆ ژیان، ئەوەی 
پێدەڵێن بەشی شیعە و سوننە و 
کورد و تەنها کەمینەیەکی 
دەسەاڵتخوازی تااڵنچی سودی 
لێدەبینن، چیتر ئەو ڕازی ناکات، بەم 
دەسەاڵتە و بەشێوەی 
بەشکردنەکەی و بەجۆری 
بەڕێوەبردنەکەی ڕازی نییە، باوەڕو 
متمانەی بە چاکسازی و بەڵێنەکانیان 
نییە، پشکپشکێنەی طائیفی و قەومی 
ڕەتدەکاتەوە. حکومەت و پەرلەمان 

و حیزبە پێکهێنەرەکانیان، بەهۆكاری 
هەژاری و بێکاری و ئاوارەیی و 

 شەڕ و نائەمنیەکان دەزانێ.
دەسەاڵت خەریکە ڕێگای 
سەرکووتی راستەوخۆ و بەزۆری 
چەک دەگرێتەبەر، کە لەم ڕێگایەش 
سەرکەوتنی مسۆگەر نییە، چونکە 
هێزی جواڵنەوەکە لەوەدایە کە 

شێوازێکی بنەڕەتی  بۆدەستی 
بردووە و هێز لەداخوازیەکان و 
هەستی کۆمەاڵیەتی خۆی 

 وەردەگرێت.

مانگەدا ملمالنێی  ٠لەماوەی ئەم 
خەڵک و دەسەاڵت بەرزی و نزمی 
زۆری بەخۆوە دیوە، دەسەاڵت 
بەردەوام بەڵێنی چاکسازی دەدات، 

ی هیچ ئاسۆیەکی چاکسازی  وه بێ ئه
لەئارادا بێت، باڵەکانی دەسەاڵت 
بەشێوەی مافیا کاردەکەن و مل 
بەهیچ ئاڵوگۆڕێک نادەن 
لەبەرژەوەندییان بدات، پرسی 

بە   ڕووخانی دەسەاڵت بووه
بژاردەیەکی ناچاری، کە 
زەمینەکانیشی نەڕەخساوە، 
خۆپیشاندانەکان زۆرتر لە 

ستاون،  مەیدانەکانی خۆپیشاندان وه
لەشوێنەکانی تر ژیان ئاساییە و 
کاروبارەکانی دەسەاڵت 

ڕانەوەستاوە، و بەشێوەی ئاسایی و 
یاسایی بەڕێوەدەچن و بەمجۆرەش 
دەسەاڵت ناڕووخێت، کەواتە 
چاکسازی نەکرێت و دەسەاڵتیش 
نەڕووخێت!! جۆرێک بێ ئاسۆیی 
دێنێت ئەگەر هەوڵەکان چڕ 
نەکرێنەوە بۆ هاتنەدەرەوەی هێزێکی 
سیاسی نوێ کە گۆڕانکاری ڕێشەیی 

 تر بکات بەئامانج.
بۆپێشەوە: چەپ و کۆمۆنیستەکان   

لەخۆپیشاندانەکانی عیراقدا چ 

ڕۆڵێکیان هەیە؟ بەشی هەرە زۆری 
داخوازییەکانی خۆپیشاندەران، 
لەوانە" هەلی کار، ئەمنیەت، 
خزمەتگوزاری، ئازادی..." داخوازی 
چەپ و کۆمۆنیستەکانیشن، هۆکار 
چییە چەپ و کۆمۆنیستەکان ناتوانن 
ڕۆڵی ڕابەری خۆپیشاندانەکانی 

 عێراق بگێڕن؟
چەپ و عەلی مەولود: 

کۆمۆنیستەکان بەقەدەر توانا و 
هێزی خۆی دەتوانێت ڕۆڵی هەبێت، 
ئەوەندی من ئاگادارم هەوڵ و 

تێکۆشان هەیە، بەاڵم لەبەر کۆمەڵێک 
هۆکار کە لەوەاڵمی پرسیارەکانی 
تردا ئاماژەی زیاتری پێدەدەم، 
ناتوانێت ڕۆڵی بڕیاردەر و 

 یەکالکەرەوە بگێڕێت.
ئەم خۆپیشاندانانە ئەگەرچی لە 
ڕووی چینایەتیەوە لەگەڵ چەپ و 
کۆمۆنیستەکان یەکدەگرنەوە و 
بەشی سەرەکی داخوازیەکانی، 
دروشم و داواکاری ئەوانیشە، بەاڵم 
ئەوان ڕابەرایەتی ناکەن و سەربەخۆ 
لەوان سەریهەڵداوە و پەیوەندییەکی 
ڕۆحی بەیەکەوە گرێی نەداون و 
نەبوونەتە بەروپشتی یەکتر، ڕەنگە 
بەشێکی بۆ ئەوە بگەڕێتەوە کە چەپ 
و کۆمۆنیستەکان بەفکرو زیهن 

کاری لەسەر دەکەین نەک بەپێی 
پێویستیەکانی خۆی. گرفتێکی 
سەرەکی لێرە ئەوەیە میکانیزمی 
جووڵەی ئەم بزووتنەوەمان 
نەدۆزیوەتەوە، چۆن رێکدەخرێت؟ 
لەکوێوە هاتووە؟ کەی دەست 
بەهەڵچوون دەکات و کەی 
دەنیشێتەوە؟ بڕیاردەرەکانی کێن و 
چی دەخوازێت؟ هەریەکە بەپێی 
پاشخانی سیاسی و فکری خۆی و 
بەکۆپی کردنەوەی نموونە 

ئەزموونکراوەکانی مێژوو بەرنامەی 
بۆ دادەنێت، یان جۆرێک ڕەشەراو 
دەکرێت، تۆڕی خۆت هەڵدە بەڵکو 
بیگرێت، کە ئەم چەند مانگەی 
گوزەراوە وەاڵمێکی دڵخۆشکەری 

 نەداوینەتێ.!
ر ڕۆڵی ڕابەریش؛ قسەکە  سه له

ئەوەیە حیزب چۆن بەشدار دەبێت 
لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتیەکەدا و 
چۆن بە ڕوحێکی شۆڕشگێڕانە 
دەچێتە سەر میکانیزمی جواڵنی ئەو، 
وا نییە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان 

سەرهەڵبدەن و حیزب بچێت 
ڕابەریەکەی بەدەستەوە بگرێت، ئەمە 

 وێنەیەکی هەڵەیە بەرای من.
بۆپێشەوە: دەوترێت بەشێوەی 
گشتی خۆپێشاندەران، لەگەڵ 
حزبیەت نین و تەنانەت دژی کاری 
حزبایەتین، چەپ چ ئەرکێکی 
دەکەوێتە سەرشان تا ڕۆڵ و گرنگی 
کاری حزبی و رێکخراو 

 خۆشەویست بکاتەوە؟
ئەوە هەر لەعێراق  عەلی مەولود:

نییە کە خۆپیشاندانەکان شوێن 
حیزبەکان ناکەون، لەزۆربەی 
سەرهەڵدانەکانی ئەم سااڵنەی دوایی 
زۆرێک لە واڵتان ئەوە 
بەرچاودەکەوێت، ئەمە دیاردەیەکی 

  پێویسته  نوێی خەباتی چینایەتیە كه
ستین. مەسەلەکەش  ری بووه سه له

ئەوە نییە خەڵک لەگەڵ حیزبیەت نین 
و دژی کاری حیزبین، بەڵکو بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە کە ڕۆڵی حیزبە 

بەسەرچووە و حیزب   نەریتیەکان
بەشێوەکانی پێشوو ناتوانێ 
جەماوەری و کۆمەاڵیەتی بێت، هەر 
ئەو حیزبانەی پێشتر ئامرازی 
خەبات و رێکخراوبوون و 
بەرەنگاری بوون و ڕۆڵیان هەبوو 

لەباشترکردنی ژیانی خەڵک، ئێستا 
 ناتوانن ئەو ڕۆڵە بگێڕن.

پرسیارەکە بەو دیوەشدا مەترەحە، 
کە سیاسەت و هەڵسوڕانی حیزبە 
نەریتیەکان سەرهەڵدان و شۆڕشی 
کۆمەاڵیەتی ستەملێکراوان دروست 
ناکات؟ کەواتە کێشەکە لەخەڵک نییە، 
حیزبەکانن بەشێوەی نەریتی ناتوانن 
ببنە بەشێکی کاریگەر لە جواڵنەوەی 
کۆمەاڵیەتی و حیزبە نەریتیەکانیش 
ناتوانن ڕێکخەری خەباتی 
کۆمەاڵیەتی بن، هەر ئەوەیشە 
وایکردووە حیزبە کۆمۆنیستەکان 
سااڵنێکی زۆرە کاراکتەری ڕووداوی 
گەورە نین، بۆیە پێویستە بیر 
لەجۆرێکی دیکە لە خۆرێکخستنی 
حیزبی و شێوازێکی دیکە لەکاری 
حیزبی بکرێتەوە کە هاوجووت بێت 
لەگەڵ بەرخۆدان و بەرەنگاری 

 کۆمەاڵیەتی.
حیزب دەبێت بەشێک بێت لە ژیان و 
ڕێکخستنی خەباتی کۆمەاڵیەتی 
لەپەیوەند بە ژیانەوە، حیزب یەکێک 
لە ئامرازە گرنگەکانی تەقەلالکانی 
مرۆڤی چەوساوەیە بۆ گەیشتن بە 
ژیانێکی باشتر. حیزبی شۆڕشگێڕ 
دەرگای خەباتی شۆڕشگێڕانە 
بەڕووی جەماوەردا دەکاتەوە و 
مەشقی سیاسی بە جەماوەر دەکات، 
ڕۆڵی حیزب بەسیاسیکردنی خەڵکە 
نەک ڕۆڵ بینینی سیاسی لەجیاتی 
خەڵک. بەاڵم بەگشتی حیزبە 
کۆمۆنیستەکانی دوای شۆڕشی 
ئۆکتۆبەر، زۆر کەوتوونەتە 
ژێرکاریگەری فۆرمی حیزبی 
ستالینی و بەناوی دیسپلینی حیزبی 
لینینیەوە بۆرۆکراسیەت 
پەیڕەوکراوە، هەر لەناوەندێتی و 
نەبوونی دیموکراسییەوە بیگرە تا 
جێگرتنەوەی چینی کرێکارو 
جەماوەری خەڵک و بڕیاردان 
لەجیاتی ئەوان و تەنانەت 
دەوڵەتداری بەناوی ئەوانەوە. 
زۆرجار حیزبەکان هەر لەسەرەتاوە 
لەشێوەی دەوڵەت و وەک 
جێگرەوەی دەوڵەت دروستکراون، 

لەناوخۆی حیزبیشدا وەک دەوڵەت 
کاریکردووە و کۆمەڵێک لەسەرەوە 
چاکە و خراپە دیاریدەکەن و مافی 
ئەندامەتی دەبەخشن و 
وەردەگرنەوە، ئەمانە وایکردووە ببنە 

ڵك  دامەزراوەی سەرووخەڵکی و خه
ستێت، بۆیە پێویستە  وه لێی دوور بو

ئەم ئامرازە گرنگە رزگار بکەین لەو 
پرەنسیپە زیانبەخشانەی ڕۆڵی 
خراپیان بینیوە لەخەباتی چینایەتیدا، 

خەباتی 

كان و بێ توانایی دەوڵەت لە  عەلی مەولود: درێژەکێشانی خۆپیشاندانه
سەرکوتکردنیاندا، نیشانەی ئەوەیە ڕووداوێکی گرنگ لەئارادایە و 

 ... هەڵچوونێکی کاتی و ڕاگوزەر نییە
 

ئەندامییەکێتیکۆمۆنیستەکان،دیمانەلەگەڵهاوڕێعەلیمەولود
سەبارەتبەرۆڵیچەپوکۆمۆنیستەکانلەڕاپەڕینوخۆپیشاندانەکانی

 عێراقدا..

بەبژاردەیەکیناچاری،کەزەمینەکانیشینەڕەخساوە،خۆپیشاندانەکانزۆرترپرسیڕووخانیدەسەاڵتبووه
ستاون،لەشوێنەکانیترژیانئاساییەوکاروبارەکانیدەسەاڵتڕانەوەستاوە،ولەمەیدانەکانیخۆپیشاندانوه

  بەشێوەیئاساییویاساییبەڕێوەدەچنوبەمجۆرەشدەسەاڵتناڕووخێت...

مهێنانیرههئایندەیئەمخۆپیشاندانانەبەستراوەتەوەبەفراوانبوونەوەودرێژەکێشانیتابه
تیساڵمدووخاڵیالوازیهەیە:یەکەملەگۆڕەپانیشارەکانقهبۆنیزامیئێستا،بهوهجێگره

رناتیڤیشیدیارنییه،بۆیەلەتوانایبڕیاردانبەهرەمەندنییە...ڵتهمئهماوە.دووە   

 15 بۆ الپەڕە... 
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بۆپێشەوە: کابینەی نۆهەم بە بانگەشەی 
چاکسازییەوە هاتە مەیدان، یاسای چاکسازی 
کە پەرلەمان دەنگی پێدا، تا چەندە دەچێتە 

 خانەی چاکسازییەوە؟
ئەگەر لەڕوانگەی بەرژەوەندی خەسرەو سایە: 

و پێکهێنانی ئاڵۆگۆڕێکی ڕوو لەپێش لەژیان 
وداهاتو موچەی کرێکاران و فەرمانبەرانەوە 
لەم پڕۆژە یاسایە بروانین ئەوا بەبێ دودڵی 
هەڵگری کەمترین ئاست نییە لەڕیفۆرم 
وچاکسازی، تەنانەت بەپێوانەی 
ڕیفوارمخوازیەک کەبۆرژوازی لەمێژوودا 

لەخۆی نیشانداوە، چونکە بەهیچ جۆرێک 
نەچووە بەالی زیادکردنی موچەو هەقدەست، 
دانی بیمە وخزمەتگوزاری، بەردەست خستنی 
کاال پێویستەکانی ژیانی هاوالتیان، بەنرخێکی 
هەرزان.. بەپێچەوانەوە ئەم یاسایە یەکەمین 
هەنگاوەکانی سیاسەتی لێگرتنەوەی ئابوری و 
تەقلیسی حکومەتە، کەحزبە دەسەالتدارەکان، 
لەڕیگای کابینەی حوکمەتی هاوبەشیانەوە بۆ 
داشکانەوەی ئاکامەکانی قەیرانی ئابوری 
بەسەر ژیان و گوزەرانی کرێکاران و 
فەرمانبەران وخەڵکی کەمدەرامەتدا، بەناوی 
چاکسازیەوە گرتویەتیە بەر. لەم پەیوەندەدا 
باسکردن لەدوو خاڵ ئەتوانێ ئەم راستیە 

 زیاتر دەرخات:
یەکەم: ڕەوەندێکی سیاسی وحکومەتی کەئەم 
یاسایە لەچوارچێوەیدا لەدایک بووە. لەبارەوە 
ئەگەر بەکورتی بدوێم باسەکە ئەوەیە 

ئۆکتۆبەر وپاشان ڕۆچونی  ٢٦کەروداوەکانی 
حزبەکان بۆ نێو ودەورەیەکی تر لە هەڵبژاردن 
و دواتریش ساغبوونەوە لەسەر کابینەی نوێی 
حکومەت، بەبەشداری پارتی ویەکێتی و 
بزوتنەوەی گۆران، ئەم ڕەوەندە لەالیەک 
کۆتایی بەکێشمەکێش وناکۆکی نیوان 
حزبەکانی نیو خیزانی بۆرژوازی کورد هێنا 
کەلەدەوری چەندین مەسەلە چەقیان بەستبوو 
لەوانە چۆنیەتی ئیدارەدانی پەرلەمان و 
حکومەتی بنکەفراوان کەبزوتنەوەی گۆران تێدا 
وەدەر نرابوو، هەروەها مەسەلەی ڕیفراندۆم 
وسەرۆکایەتی مەسعود بەرزانی، داهاتی نەوت 
وئابوری سەربەخۆ، کێشە لەگەڵ بەغدا 
ودۆخی کەرکوک، چۆنیەتی وەالمدانەوە 
بە"کەمی دارایی و قەیرانی ئابوری.. 
لەالیەکیترەوە ئەم رەوەندە کۆتایی و شکستی 
ستراتیژی ئابوری سەربەخۆ و سەپاندنی 

ئیمتیازاتی زیاتر بەسەر بەغدادا، ڕاگەیاندو ئیتر 
گەرانەوە بۆ بەغدا بووە بەستەرێک بۆ 
سازدانەوەی حکومەت وئارایشی ناوخۆی 
هیزەکان لەکوردستاندا، بەجۆرێک سازدانەوەی 
ئابوری و سیاسەت لەکوردستان لەپەیوەند 
بەڕیکەوتن لەگەڵ بەغداو بەبازاڕی سەرمایەو 
ئابوری عیراقەوە ببەستریتەوە. ئەم ستراتیژە 
تازەیە کەهەموو حزبەکانی نێو خیزانی 
بۆرژوازی کورد بەهەر گلەیی و گازندەو 
جیاوازیەکەوە کەلەسیاسەتیاندا هەیان بێت، 
جارێکیتر سازدرایەوەو بەدوای 

هەلبژرادنەکانی عێراق وکوردستاندا کابینەی 
نۆیەم پێکهات. پرسیاری سەرەکی کەلەبەردەم 
ئەم کابینەیەدا قەراری گرت ئەوەیە کەچۆن 
لەپەیوەند بە ستراتیژی خۆگریدانەوە 
بەبەغداوە ئابوری سەرمایەداری لەکوردستان 
لەم قەیرانەی ئێستای دەرباز بکرێت 
وپێداویستیەکانی دەستبردن بۆ دەورەیەکی تر 
لەبوژانەوەی ئابوری ببرێت؟ لەوەالم بەم 
کێشەیەدا رەوتی چاکسازی کەسااڵنیکی پێشتر 
لەزمانی بزوتنەوەی گۆران و حزبە 
ئیسالمیەکانەوە داکەوتبوو، بووە بەرنامەی 
کابینەی نویی حکومەت. بەرنامەیەک کەبتوانی 
سەرمایەداری لەکوردستان لەچواچیوەی 
بازاڕی جیهانی و بەپێی بڕیارەکانی سندوقی 

نەقدی نیودەولەتی و ڕیکخراوی کار و 
بازرگانی جیهانی، ڕێکبخاتەوە ولەڕیگای 
دەستبردن بۆ سیاسەتی تەقلیسی حکومەت و 
لیگرتنەوەی ئابوریەوە، سەرمایەیەکی پێویست 
لەدەستی حوکمەتدا کۆبکاتەوە. تەقلیسی 
حکومەت بەمانای کەمکردنەوەی وەزارەتەکان، 
لێکدانی مەکاتب و بەریوەبەرایەتی 
وفەرمانگەکانی حوکمەت، هەڵوەشاندنەوەی 
هەموو ئەو یەکە ئیداری و نیهادانەی 
کەلەدوەرانی گەشەی ئابوری و لەچوارچیوەی 
دابوشبوونی دەسەالتە ناوچەییەکانی زەردو 

سەوزدا دروستکرابوون و ببوونە مایەی 
مەسروفات وخەرجیەکی زۆر لەسەر حکومەت. 
لێگرتنەوەی ئابوری بەمانای پێداچوونەوە 
بەدەرەماڵەو موچەی فەرمانبەران ولیستی ئەو 
موچەخۆرانەی کەبەناوی فەرماندە، 
پێشمەرگەی دیرین، پەکەوتە، خیزانی 
شەهیداندا ئەنجامبدرێ. بەمانای خۆدزینەوەی 
حکومەت لەخزمەتگوزاری گشتی و دەستبردن 
بۆ شەپۆلێکیتر لەبەتایبەتی کردن ودانانی باج 
لەسەریان، سەرەنجام گێرانەوەی داهاتی ئەم 
بوارانەو تەرکیزکردنەوەیان لەدەستی 

وەزارەتی دارایی و حوکمەتدا.. خودی ئەوەی 
کەپڕۆژە یاسای چاکسازی لەدەرمالەو 
موچەکان، لەخەرجیەکانەوە دەست پێدەکاو 
بەالی داهاتی سەرمایەو خاوەن کۆمپانیاکان 
بەبەراورد لەگەڵ داهاتی تاک والنی کەمی 
بژێویدا ناچێ، هەروەها قسەیەک لەبودجەی 
ساالنەی حکومەت و چۆنیەتی دابەشکردنەوەی 
بەسەر سێکتەرە ئابوری وبازرگانی و 
خزمەتگوزارییەکان و سەربازیدا ناکات، 

کەباسی چاکسازی بەڕۆشنی ئەوە دەردەخات 
عینوانێکە بۆ بەڕیخستنی شەپۆلێکی تر 
لەهێرش بردن بۆسەر ئاستی ژیان وگوزەرانی 
خەلکو سپاردنی بەیاساکانی بازارو 

تەنانەت باسی دادی  مونافەسەی کۆمپانیاکان.

کۆمەالیەتی لەم پرۆژە یاسایەدا درۆیەکی 
گەورەیە، چونکە بەهیج جۆڕیک نەک دەست 
نابات بۆ هەڵوەشاندنەوەی موچەو ئیمتیازاتی 
پلەباالکان، بگرە ئامادە نییە هاوشیوەی یاسا 

 بڕیار لێدراوەکانی عێراقی لێ بکات. 
دووەم: ئەم پڕۆژە یاسای چاکسازیە تەنها 

یاسایەیە کەکابینەی نۆهەم بۆ  ٢٧یەکێک لەو 
پەسەندکردن لەالیەن پەرلەمانەوە ئامادەی 
کردووە، مەجموعی ئەم پرۆژە یاسایانەش 
دوو دەستەن، یەکەمیان پرۆژە یاسای، بیمەی 
تەندروستی، یاسای دەرمان و خۆراک، یاسای 

خانەنشینی و بیمە کۆمەالیەتیەکان، یاسای 
کار، یاسای وەبەرهینان، یاسای بانک.. هەموو 
ئەم یاسایانە ڕاستەوخۆ پەیوەندیان بەژیانی 
هاوالتیان وخزمەتگوزارییەکان و دەرامەتی 
خەلکی کرێکارو کارمەندەوە هەیە بەهۆیانەوە 
دەست دەبات بۆ دانانی باج ولێگرتنەوەی 
ئابوری.. دەستەی دووەمیان پەیوەندی 
بەتەقلیسی حکومەت وخەرجیەکانیەوە هەیە 

پرۆژە یاسای ڕیکخستنەوەی وەزارەت   لەوانە:
و دامەزراوەکانی حوکمەت، هەموارکردنەوەی 
یاسای فەرمانگەو بەڕیوەبەرایەتییەکانی 
پەیوەندی دەرەوەیە، پرۆژەی بەئەلکترۆنی 

ڕیکخستنەوەی   کردنی حکومەت و
 پەیوەندیەکانی نیوان هەولیرو بەغدا.. 

هەموو ئەم راستیانە ئەوە دەردەخەن کەئەم 
پڕۆژە یاسایە پەیوەندی بەباشبوونی ژیانی 
خەلکەوە نییە، بەڵکو هێرشێکە لەپێناو تەرکیزی 
سەرمایە وکەمکردنەوەی خەرجیەکانی 
حکومەت، لەسەر حسابی ژیانی هاوالتیان. 
بەقسەی ئەندام پەرلەمانێک ئەگەر کار بەم 

ملیۆن دۆالر بۆ  ٢٤٤یاسایە بکرێت مانگانە 
خەزێنەی حکومەت دەگەڕیندرێتەوە.. لەراستیدا 

جەوهەری ئەم پرۆژە یاسایە هەر ئەمەیە..               
بۆپێشەوە: هەموو الیەنەکانی بەشدار لە 
کابینەی حکومەتدا، ئەو پرۆژە یاسای 
چاکسازییە بە دەسکەوت دەزانن لە خزمەت 

 بەکۆمەڵگە، لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟
بەبروانی من ئەمە نیشانەی خەسرەو سایە: 

یەکدەست بوونی هەیئەی حاکمە 
وجیابوونەوەی ڕیزی حزبەکانی نیو دەسەالتە 
لەڕیزی خەڵک و راوەستانیانە لەبەرامبەریاندا، 
وەک دوو ڕیزی چینایەتی جیاواز 
لەبەرژەوەندیەکاندا. بەواتایەکی تر یەکدەنگی 
حزبەکانی دەسەاڵت لەسەر ئەم پڕۆژ ەیاسایە 
دانی ئەو پەیامەیە بەخەلکی کوردستان 
کەدەستەی فەرمانرەوا وحزبەکانی هاوڕاو هاو 
ئاوازن بۆ بردنە پێشەوەی سیاسەتی 
برسیکردن وهەژارکردن و داسەپاندنی بێکاری 
و گرانی زیاتر ودانانی باج وخەراج بەسەر 
هاوالتیانەوە، سیاسەتێک کەئیتر ناتوانی لەژێر 
پەردەی "چاکسازی و عەدالەتی کۆمەالیەتی" 
وبانگەشەی چەواشەکارانەی لەم جۆرەدا 

 بەخەڵک بقوبڵێندرێت.  
بۆپێشەوە: چۆن دەڕواننە ڕۆڵی حزبی گۆڕان، 
کە بە بانگەشەی چاکسازی و عەدالەتی 
کۆمەاڵیەتییەوە هاتە مەیدان، کەچی ئێستا 
لەپاڵ حزبەکانی دەسەاڵتدا، چووە پشتی 

 "یاسای چاکسازی"..؟ 
بەبروای من ڕۆڵی حزبی خەسرەو سایە: 

گۆران ئاڵۆگۆڕێکی پێچەوانە نییە لەگەڵ 
بەرنامەو سیاسەتێکدا کە ئەم حزبە بوویەتی، 
لەکاتێکدا کە لەپشتی پرۆژە یاسای 

چاکسازییەکەی 

خەسرەو سایە: چاکسازیەکەی حکومەت عینوانێکە بۆ 
بەڕێخستنی شەپۆلێکی تر لەهێرش بردن بۆسەر ئاستی ژیان 
وگوزەرانی خەڵک و سپاردنی بەیاساکانی بازارو مونافەسەی 

  کۆمپانیاکان..

گفتوگۆی بۆپێشەوە لەگەڵ خەرسەو سایە ئەندایم مەکتەبی 
سیایس حزبی کۆمۆنیستی کرێکاربی کوردستان سەبارەت بە پرۆژە 

 یاسای چاکسازی... 

نابێ ئەم پرۆژە یاسایە تەنها وەک دەستبردنێکی جوزئی وکاتی حکومەت بۆ بڕینی دەرماڵەی 
ئەم یان ئەو بەش لەموچەی فەرمانبەران سەرنجی بدەن، بەلکو دەبێ وەک هەنگاوی یەکەم 
لەسیاسەتی لێگرتنەوەی ئابوری وهێرشێکی هەمەالیەنەی حکومەت بۆسەر ژیان و گوزەرانی 
سەرجەم هاوالتیانی کەمدەرامەت و هێنانە خوارەوەی ئاستی داهات و خزمەتگوزارییەکان 

 سەرنج بدرێ.

ئەم یاسایە یەکەمین هەنگاوەکانی سیاسەتی لێگرتنەوەی ئابوری و تەقلیسی حکومەتە، کەحزبە دەسەالتدارەکان، لەڕیگای 
کابینەی حوکمەتی هاوبەشیانەوە بۆ داشکانەوەی ئاکامەکانی قەیرانی ئابوری بەسەر ژیان و گوزەرانی کرێکاران و 

  فەرمانبەران وخەڵکی کەمدەرامەتدا، بەناوی چاکسازیەوە گرتویەتیە بەر...
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دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ هاوڕێ 
عەلی مەحمود چاالکوانی مەدەنی و 
سیاسی سەبارەت بە یاسای 

 چاکسازی لە هەرێمی کوردستان

بۆپێشەوە: هۆکار چی بوو، لە 
پڕۆژەی چاکسازیدا باسی داهاتی 
نەوت و خاڵە سنورییەکان و داهاتی 

 ناوخۆی تیا نەبوو؟ 

چاكسازی عەلی مەحمود: 
ڕەهەندێكی بەرفراوانی هەیە، و لە 
هەر واڵتێك شێوازێكی هەیە؛ بۆ 

نموونە لە فەرەنسا لە چوارچێوەی 
چاكسازییەكەی ماكرۆن تەمەنی 
خانەنشینی بەرز دەكرێتەوە، لە 

 ٠٠كوردستان كەمدەكرێتەوە، 
یاسای خانەنشینی یەك دەخرێت، 
دەستی سەرمایە ئاوەاڵ دەكرێت 
كرێكارەكانی دەربكات، لە 

كوردستانیش چاكسازییەك لە 
رێكخستنەوەی موچەی كەرتی 
گشتی، یان موچەی حكومەت 
ویسترا بكرێت، كرا بە شەق و 

شڕی، بەاڵم دادپەروەرانە نەبوو، 
جیاوازییەكان كەمنەكرایەوە. بۆ 
مەسەلەی ئاشكراكردنی داهاتی 
نەوت و خاڵە سنورییەكان؛ ئەوە 
هیچ پەیوەندی بە چاكسازییەوە نییە، 
ئەوە شەفافیەت و ئاشكرا كارییە، 
كەیسێكی ترە پەیوەندی بە 

گەندەڵییەوە هەیە، هەر شتێك 
شەفاف نەبوو یانی گەندەڵی تێدایە. 
دۆسیەی گەندەڵی مەترسیدارترو 
گەورەترە لە دۆسیەی 

رێكخستنەوەی مووچە یان 
چاكسازی. وە چاكسازی 
پرۆسەیەكی بەردەوامە، مرۆڤەكان و 
گۆڕانكارییەكان و دادپەروەری 

 هەمیشە چاكسازی تازەی دەوێت.

بۆپێشەوە: بۆچی لە پڕۆژەی 
چاکسازی حکومەتدا، باسێک لە 
ئاڵوگۆڕ لە مووچەدا نەکرا و تەنها 
باسی ڕێکخستنەوەی مووچەی 
خانەنشینی و دەرماڵەی پلە بااڵکان 

 کرا؟ 

ئەم پرسیارە هەقی عەلی مەحمود: 
وایە ئاراستەی حكومەت بكرێت! 
هاوكات دەستەواژەی ئاڵوگۆڕیش 
هەڵەیە، ئەوەی ئێمە دەمانویست 
كەمكردنەوەی مووچە بااڵكان و 
زیادكردنی مووچە كەمەكان بوو، 
ئەوەش دەستی بۆ نەبردرا، لە 

ناوەڕاستی لقە دارەكە هەندێك 
 كەمكرایەوە.  

بۆپێشەوە: چۆن دەکرێت سەرۆکی 
هەرێم ناچار بکرێت، کە واژۆی ئەم 
یاسای چاکسازییە نەکات و 

 بیگێڕێتەوە بۆ پەرلەمان؟ 

بە ناڕەزایەتی عەلی مەحمود: 
بەرفراوان، ئەویش ئامادە نییە. 
هەموو هەر الیك ئەكات، شەقاوێك 

 نایەتە پێش و بێتە سەر جادە.

بۆپێشەوە: چاکسازی راستەقینە 
چییە؟ وە تا چەندە التان وایە، 
دەسەاڵتی سیاسی هەرێم دەتوانێت 

 چاکسازی بکات؟

پرسیارەكە عەلی مەحمود: 
الستیكییە، الی منێك باوەڕم بە 
یەكسانی ئابووری هەیە، ئەوەیە 
باجی زۆر بخرێتە سەر زۆر 
دەوڵەمەندەكان، یاسایەكی كاری 
باش و دیاریكردنی النی كەمی كرێ 
و النی زۆری كرێ، كەمكردنەوەی 
جیاوازی نێوان مووچەكان، دەست 
بەسەردا گرتنی خانووە 
زەبەالحەكانی بەرپرسان ئەوانەی 
موڵكی گشتین و دابەشكردنی بەسەر 
بێالنەكان، نموونە تەنها خانوویەكی 
بەڕێز نێچیرڤان بارزانی بایی 

خێزانی دڵشادەكان دەكات  10000
 كە خۆی كوشت .

حکومەتەوە 
ڕاوەستابێت. چونکە یەکەم خۆی 
بەشدارە لەحوکمەت و نەشی شاردۆتەوە 
کەلەپێش هەموانەوە نمونەی یەکەمی 
ڕەشنوسی ئەم جۆرە یاسایەی خستۆتە 
بەردەم کابینەی تازە. دووەم گۆران وەک 
رەوتێک کەبەپەرچەمی چاکسازیەوە هاتۆتە 
مەیدانەوە، سەرەرای هەرجیاوازیەک لەدەربرێن 
و بانگەشەکانیدا، لەشێوازی پێکهاتنی 
ناوخۆییدا، بەالم لەروی ماهیەتی چیانیەتی و 
جەوهەری سیاسیەوە لەحزبە بۆرژوا 
ناسیونالیستە تەقلیدی وسەرەکیەکانی وەک 
پارتی و یەکیەتی جیاواز نییە، واتە ئەویش 
ئەزمونی حکومەت ودەسەالتی حزبەکان 
بەدەستکەوتی گەلی کورد دەزانێ و بۆ 
پاراستون تەعدیلکردنی چەکوشی چاکسازی 
بەدەستەوە گرتووە، ئەم حزبە کەکۆرپەی 
باوەشی جوالنەوەی کوردایەتی وناسیونالیزمی 
کوردە، لەسەر سونەتی گەرانەوە بۆ بەغداو 
پشتبەستن بەدەولەتانی ناوچەکە، بۆ 
"بەرژەوەندی کوردو خاکی کوردستان" کار 
دەکا و هیچ کاتێکیش ئیعالنی شۆڕش 
وراپەرێنی لەدژی ئەو دەسەالتە گەندەڵ 
وتاالنچیە نەکردووە کەپارتی و یەکیەتی 
لەبەشی سەرەوەیدا راوەستاون، تا ئەمڕۆش 
پڕۆژە یاساکەی ئەوان ڕەتکاتەوە. پێم وایە 
ئەوانەی کەبە سەرسوڕمان وگلەییەوە لەحزبی 
گۆران دەڕوانن لەوەی چۆتە پشت سەری 
پڕۆژە یاسای چاکسازیەوە لەبنەرەتەوە حزبی 
گۆرانیان نەناسیوە، وەیا خۆشخەیاڵ بوون بەو 
تەبلیغاتەی کەسەبارەت بەخۆی کردویەتی. تا 
ئەو جێگەیەی بەباسی عەدالەتی کۆمەالیەتی 

دەگەڕێتەوە، حزبی گۆران لەمەشدا هەمان 
روانگەی بۆرژوازی لەبەرنامەکەی خۆیدا 
جێگیر کردوە، ئەم حزبە کاتێک بروای 
بەسەرمایەداری هەیەو ئابوری بازاڕ 
بەسیستەمێکی لەبار بۆ کوردستان بەڕەسمی 
دەناسێنی، هەروەها لەپشت کەرتی تایبەتی و 
کۆمپانیاو سەرمایەداری خسوسی رادەوەستێ 
ولەسایەی ئەم جۆرە سیستەمەدا باس 
لەعەدالەتی کۆمەالیەتی دەکات، بەدلنیاییەوە 
هەمان ئەو روانگە بۆرژوازیە عەکس دەکاتەوە 
کەپارتی و یەکیەتی وئیسالمیەکان نیشانیانداوە. 
کەوایە نابێ جێگای هیچ گومان و گلەییەک بێت 
کاتێک کەئەم حزبە لەپشت پڕۆژە یاسایەک 

ملیۆن دینار وەک  ٢بۆ  ٦رابوەستێت کە
 ٠موچەی خانەنشینی پلەباالکان ئەویش دوای 

هەزار وەیا ئەو  ٠٤٤ساڵ لەکار دیاری بکاو 
هەزاریش بۆ کرێکار  ٥٤٤بۆ ٠٤٤پەرەکەی 

ساڵ  ٠٥بۆ  ٠٤وکارمەندیك بەدوای 
لەکارکردن بەرەسمی بناسێنێ. ئەمە 
بەرئەنجامی هەر ئەو بۆچوونانەیە کەحزبی 
گۆران بۆ چەمکی عەدالەتی کۆمەالیەتی 
لەبەرنامەی سیاسی خۆیدا بەڕۆشنی جیگیری 
کردووە. بەبڕوای من شتێک کەئەگەر لەم 
راوەستانەی حزبی گۆران لەکەنار پارتی و 
یەکێتیدا لەسەر پرۆژە یاساکە سەرنجی بۆ 
بدرێ کاڵ بوونەوەی ئەو "هێڵە جیاوازانەیە" 
کەحزبی گۆران لەسەرەتای دروستبونیدا 

 لەنیوان خۆیی و پارتی ویەکیەتیدا کێشاویەتی.        
بۆپێشەوە: لەبەرامبەر بەو یاسای چاکسازییە 
شەرمهێنەرەدا، چ ئەرکێک دەکەوێتە سەرشانی 
خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش و ناڕازی 
کوردستان؟ چەپ و کۆمۆنیستەکان چی 

 ئەرکێکیان دەکەوێتە سەرشان؟
سەرەتا خەڵکی کرێکارو خەسرەو سایە: 

فەرمانبەر وکەم دەرامەت، دەبێ بەنارەزایەتی 
جەماوەری خۆیان دژی ئەم پڕۆژە یاسایە 
بوەستنەوەو ڕیگەنەدان بچێتە بواری 
جێبەجێکردنەوە. تا ئەو جێگایەشی بەچەپ 
وکۆمۆنیستەکان وهەڵسوراوانی بزوتنەوەی 
کرێکاری دەگەڕێتەوە، نابێ ئەم پرۆژە یاسایە 
تەنها وەک دەستبردنێکی جوزئی وکاتی 
حکومەت بۆ بڕینی دەرماڵەی ئەم یان ئەو بەش 
لەموچەی فەرمانبەران سەرنجی بدەن، بەلکو 
دەبێ وەک هەنگاوی یەکەم لەسیاسەتی 
لێگرتنەوەی ئابوری وهێرشێکی هەمەالیەنەی 
حکومەت بۆسەر ژیان و گوزەرانی سەرجەم 
هاوالتیانی کەمدەرامەت و هێنانە خوارەوەی 
ئاستی داهات و خزمەتگوزارییەکان سەرنج 
بدرێ. هەربۆیە دەبێ بۆئەوان ڕاوەستانەوە 
بەڕوی ئەم یاسایەو ڕەتکردنەوەی وەک 
نەبەردو مەیدانێکی بەردەوامی 
ڕووبەروبوونەوە بەرامبەر بەدەسەالت 
بەدەستەوە بگیرێ وبخرێتە چوارچێوەی 
خەبات بۆ باشکردنی ژیان وپێکهێنانی 
گۆرانکاری ڕیشەیی لەسیستەمی 
دەسەالتدارێتی و ئابوری والتدا. لەمبارەوە 
دەبێ هەلسوراوانی کرێکاری چەپ 

کۆمۆنیستەکان لەدەوری الئیحەیەکی و
داخوازیەکان هەر ئێستا لەهەوڵی هینانە 
مەیدانی جەماوەردا بن بۆ بەرگرتن 
بەهێرشەکانی دەسەالت بۆسەر ژیان و 
گوزەرانی خەلکی هەژارو بیکار .. بەبڕوای من 
ئەم کارە لەفەزای ڕاپەرین وشۆڕشگێرانەی 
ناوچەکەدا فرسەتی گونجاوی لەبەردەم 

هەلسوراوان و رابەرانی جەماوەریدا داناوە، 
بەرادەیەک دەکرێ خەبات لەم مەیدانەدا وەک 
یەکەمین قۆناغەکانی ستراتیژیەکی سیاسی 
وعەمەلی لەراستای وەالنانی دەسەالتی ئێستا 
بەدەستەوە بگیرێ. کەوایە تاکات درەنگ 
نەکەوتووە کۆڕوکۆمەڵەکان ئەفرادو کەسانی 
نارازی، هەرئینسانێکی چەپ وکۆمۆنیست.. 
دەست بخەنە نێو دەستی یەکتر و بەدەوری 
کۆمەڵەخواستیکدا، کە داخوازی زۆرینەی 
خەلکی کریکارو زەحمەتکێش وبێکارو 
کارمەندە، پێکەوە کاربکەن بۆ هێنانەمەیدانی 
جەماوەرو بەرێخستنی نارەزایەتییەکان. 
"کاریان بیمەی بێکاری"، "هەقی دامەزراندن و 
بەدەستهێنانی فرسەتی کار"، "هەلوەشانەوەی 
گرێ بەستی کاتی و بەهەمیشەیی کردنی کاری 
گرێبەستەکان"، "گێرانەوەی موچە نەدراوەکان"، 
"دیاری کردنی النی کەمی موچەی مانگانە 
بەیەک ملیۆن دینار"، "دابینکردنی ئاو کارەباو 
وخویندن وتەندروستی خۆرایی وباقی 
خزمەتگوزاریەکانی تر"، "قەدەغەکردنی 
هەرجۆرە لێگرتنەوەیەک لەموچەو دەرماڵەکان 
ودانانی هەرجۆرە باجێک لەسەر داهاتی خەلکی 
کەمدەرامەت".. ئەمانە ئەتوانی نمونەی 
ئەوخواستانە بن بۆ هەلخراندنی جەماوەر و 
النی کەم هیرشی دەسەالتداران بۆسەر ژیانی 
هاوالتیان پێچەوانە بکاتەوەو رایبگرێ و 
لەئاکامیشدا خەبات و نارەزایەتییە پچڕپچر 
وبچوکەکانی ئێستای جەماوەر، بەرەو 

     قوناغیکی ئامادەترو کاریگەرتر بەرێت.
 

عەلی مەحمود: ئەوەی ئێمە دەمانویست 
كەمكردنەوەی مووچە بااڵكان و زیادكردنی 
مووچە كەمەكان بوو، ئەوەش دەستی بۆ 

 نەبردرا
گفتوگۆی بۆپێشەوە لەگەڵ عەیل مەحمود 

 و سیایس سەبارەت بە پرۆژە 
ی

 مەدەب
ی

چاالکواب
 یاسای چاکسازی... 

خێزانی دڵشادەكان دەكات  20000خانوویەكی بەڕێز نێچیرڤان بارزانی بایی 
 كە خۆی كوشت... 
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دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز نەهرۆ 
عاڵاڵیی؛ ڕۆژنامەنووس و چاالکوانی سیاسی 
سەبارەت بە یاسای چاکسازی لە هەرێمی 

 کوردستان.

بۆپێشەوە: چۆن دەڕواننە پرۆژەی چاکسازی 
 کە پەرلەمان پەسەندی کرد؟

لەڕاستیدا ناکرێ ناوی لێبندرێ نەهرۆ عاڵاڵیی: 
پرۆژەی )چاکسازی(! لەبەرئەوە خۆی لە 
خۆییدا پرۆژەی ڕاستکردنەوەی هەڵەکانی 
دەسەاڵتدارانی هەرێمە، کە لەماوەی چەندین 

ساڵی حکومڕانیاندا کردوویانە و ئیدارەیەکی 
خراپیان هەبووە. چونکە چاکسازی بوعدێکی 
فراوانتری هەیە. خۆتان دەزانن حکومڕانیەتی 
هەرێمی کوردستان بەجۆرێکە کە هەموو 
جومگەکانی توشی ئیفلیجی بووە و دەبێت 
لەڕەگەوە چاکبکرێت. لەبەر ئەوە جارێکیتر 
دووبارەی دەکەمەوە ئەوە پرۆژەی چاکسازی 
نییە و خۆڵکردنە چاوی خەڵکە، لەهەمانکاتدا 
ڕاستیەکەی ئەوەیە کە پێویستە پەرلەمانی 
کوردستان بە پرۆژەی ستراتیژی و ئامانجدار 
کە پەیوەندی بە ماف و ئازادی و ژیان و 
گوزەرانی کۆمەڵگەوە هەبێت. هەروەک 
پێویستە سەرنجی جدی بخرێتە سەر 
خۆشگوزەرانی و مەسەلە چارەنوس سازەکان، 
بۆیە پێموایە کە ئەم پرۆژەیە تینویەتی خەڵک 
نەک ناشکێنێ، بەڵکو جۆرێکە لە بەالڕێدابردنی 
چاکسازی راستەقینە و کەمکردنەوەی 
جیاوازییەکان لە ژیان و گوزەرانی خەڵک و 

 کەمینەیەکی دەسەاڵتدار .

بۆپێشەوە: هیچ کام لە الیەنەکانی بەشداری لە 
کابینەی حکومەتدا، ئامادەنەبوون موچەی 
خانەنشینی کریکاران و کارمەندان زیاد بکرێت، 

 ئەوە بۆچی دەگەڕێتەوە ؟

هۆکارەکەی ڕۆشنە، جومگە نەهرۆ عاڵاڵیی: 
سەرەکیەکانی پێکهێنەری حکومەتی هەرێم 
یەک بنەمای فکرییان هەیە لە ڕووی 
باوەڕبوون بە ئابوری سەرمایەداری کە 
بازاڕی ئازادە، و هەموویان باوەڕی تەواویان 
بە ئابوری سەرمایەداری هەیە لەڕووی 
بنەماکانی فکرەوە لەیەک نزیکن و کۆمەڵێک 

ئەحزابی نەتەوەیی کە هیچ نزیکایەتیەکیان بە 
عەدالەتی کۆمەاڵیەتی یان سۆسیالیستی نەبووە 
و نییە، بۆیە پەنجە ناخەنە سەر برینەکانی 

کۆمەڵگە و هیچ کاتێک ژیان و کاری کرێکاران 
و کارمەندان بەرنامە و پالنی ئەوان نەبووە، 
نەشیان شاردۆتەوە ئەوان ئەحزابی بۆرژوازی 
نەتەوەین، لەم پرۆژەیەشدا زیاتر ڕوویان لە 
بەرژەوەندی چینە بااڵکانە، بۆیە ئێستا دەبینبین 
جیاوازییە چینایەتیەکان بەرینتر دەرکەوتوون 
لە کوردستان. بەم پرۆژانەش جیاوازییەکان 
قوڵتر دەکەنەوە، دواجار دەچنەوە سەر بنەما 
ڕاستەقینەکەی خۆیان کە حکومڕانیەکە بۆ 

چینێکی سەرمایەدارە. بێگومان لەم جۆرە 
تایپەش لە حکومڕانی کرێکاران و کارمەندان 
شوێنێکیان لە پالن و بەرنامە و پرۆژەکانیان 

 نابێت.

بۆپێشەوە: جیاوازی نێوان مووچەی پلە 
بااڵکان، لەگەڵ مووچەی کرێکاران و 
کارمەندان، خانەنشینان و کەم ئەندامان، 
ئاسمان و ڕێسمانە، هۆکار چییە دەسەاڵت 
ئامادە نییە مووچەی پلە بااڵکان کەم بکاتەوە و 
مووچەی کرێکاران و کارمەندان، بەپێی 
بەڕیوەچوونی ژیان و گوزەرانیان بباتە 

 سەرەوە؟

بەزمانێکی سادە دەتوانین نەهرۆ عاڵاڵیی: 
بڵێین؛ دەسەاڵت لە کوردستان دەسەاڵتی چینە 

بااڵکانە و هەمیشە مشوری ژیان و گوزەرانی 
تەنها چینێکە لە کۆمەڵگە کە ژمارەیان لە چەند 
سەد کەسێکە، تۆ تەماشایەکی ئەو یاسا بەناو 
چاکسازییە بکەی زۆرترین کاری لەسەر ئەوە 
کردوە ژیان و گوزەرانی ئەو چەند سەد کەسە 
مسۆگەر بکات بۆ سااڵنیکی زۆر لە داهاتی 
خەڵک بەیاسا پارەیەکی بێ شوماریان بۆ 
بپچڕێتەوە، بەشی هەرەزۆری خەڵکیش بە 

مووچەیەکی مەمرەو مەژی بژین. بۆئەوەی 
ئەو ئەندام پەرلەمانانە و باقی پلە بااڵکانیتر 
ببنە دینگەیەکی بەهێز بۆ پاراستنی 
حکومڕانیەکەیان بۆ ماوەیەکی دوورتر و 
هێشتنەوەی ئەو جیاوازییە چینایەتیە. ئەگەر 
بگەڕێینەوە مێژوو دەبینین چینی ناوەند 
هەمیشە ڕۆڵ و کاریگەری خۆی هەبووە لە 
نەخشی گۆرانکارییەکانی ئابوری و سیاسی و 
کۆمەاڵیەتیەکان، بەاڵم بەم جۆرە 
سیاسەتانەیان لەهەوڵدابوینە ئەو چینە کۆتایی 
پێ بهێنن و ئەو ڕۆڵە لەخەڵک و کۆمەڵگە 
بسەننەوە، ئەو هەوڵەشیان دەچێتە 
چوارچێوەی هەمان پالن، بۆیە ئێستا چینی 
مامناوەندیان کاڵکردۆتەوە یان هەر بوونی 

 نەماوە.

بۆپێشەوە: جیاوازی نێوان مووچەی پلە  
بااڵکان، لەگەڵ مووچەی کرێکاران و 
کارمەندان لە کوردستاندا، لەگەڵ هەموو واڵت 
و دەوڵەتانی دنیادا بەراورد ناکرێت، چۆن 

 دەڕواننە ئەو جیاوازییە؟

ئەو دێرەیە پیوسیتی بە نەهرۆ عەڵاڵیی: 
زانیاری وورد نییە ژیانی ڕۆژانەی خەڵکە، 

٪ داهاتی کوردستان بۆ ٩٤سەدا نەوەدی
٪ خەرج دەکرێت، ٢٤خۆشگوزەرانی سەدا دەی

بەاڵم سەدە نەوەدی خەڵکی کە کرێکاران و 
کارمەندان و فەرمانبەرانن چاویان لە سەدا 
دەی داهاتن. زۆرجاریش ئەوە بەگوێی خەڵک 
دادەنەوە کە ئێمە لە قۆناغی ڕزگاری 
نیشتیمانیداین، بەاڵم ئەوە بیانویەکی بێ بنەمایە 
کە ژیان و گوزەرانی خەڵک بۆ ماوەیەکی 
زۆرتر هەر بەم جۆرە بمێنێتەوە و خۆشیان لە 
ناز و نیعمەتدا بژین و خەریکی کەڵەکەکردنی 

سەرمایە بن. بێ ئەرکترین ئەرک لە هەموو 
دنیا ئەو حکومەتی هەرێمی کوردستانەیە! کە 
هەموو ئیش و کار و پرۆژە و پالنی وەرگرتن 
و دابەشکردنی ئەو مووچەیە کە لەناوەندەوە 
وەریدەگرێت و باسێکیش لەسەر پالن و 
داهاتووی واڵت و داهاتی ناوخۆ و نەوت و 

 غاز نەبێت.

 

نەهرۆ عاڵاڵهی: حکومڕانیەتی هەرێمی کوردستان 
بەجۆرێکە کە هەموو جومگەکانی توشی ئیفلیجی بووە و 

 دەبێت لەڕەگەوە چاکبکرێت.

بی ڕۆژنامەنووس و 
ا

گفتوگۆی بۆپێشەوە لەگەڵ نەهرۆ عاڵڵ
 چاالکوابی سیایس سەبارەت بە پرۆژە یاسای چاکسازی... 

لەم پرۆژەیەشدا زیاتر ڕوویان لە بەرژەوەندی چینە بااڵکانە، بۆیە ئێستا دەبینبین 
جیاوازییە چینایەتیەکان بەرینتر دەرکەوتوون لە کوردستان. بەم پرۆژانەش 

جیاوازییەکان قوڵتر دەکەنەوە، دواجار دەچنەوە سەر بنەما ڕاستەقینەکەی خۆیان 
  کە حکومڕانیەکە بۆ چینێکی سەرمایەدارە

بەزمانێکی سادە دەتوانین بڵێین؛ دەسەاڵت لە کوردستان دەسەاڵتی چینە بااڵکانە و هەمیشە مشوری 
ژیان و گوزەرانی تەنها چینێکە لە کۆمەڵگە کە ژمارەیان چەند سەد کەسێکە، تۆ تەماشایەکی ئەو یاسا 
بەناو چاکسازییە بکەی زۆرترین کاری لەسەر ئەوە کردوە ژیان و گوزەرانی ئەو چەند سەد کەسە مسۆگەر 
بکات بۆ سااڵنیکی زۆر لە داهاتی خەڵک بەیاسا پارەیەکی بێ شوماریان بۆ بپچڕێتەوە، بەشی هەرەزۆری 

  خەڵکیش بە مووچەیەکی مەمرەو مەژی بژین

چاکسازی بە دزو گەندەڵ پیشەکان ناکرێت... دەسەاڵتی سیاسی و مافیایی کوردستان پایەکی 
 سەرەکی لەسەر دزی و گەندەڵییە، ئەگەر دەست ببات بۆ چاکسازی واقعی، دەڕمێت!
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لەخودی کاری پارتە چەپەکاندا هەیە، ئەوە بۆخۆی پێویستی 
بەدەستکاری و پێداچوونەوەی ناوخۆیی هەیە. دواجار بەردەوام 
بوون لە تێکۆشان لەناو جەرگەی ملمالنێکاندا، ڕێگا ڕاستەکەیە بۆ 

 چاککردنەوەی پەیوەندییەکە.
بۆپێشەوە: زۆرێک لە حزب و رێکخراو و  گروپە چەپەکان، 
ئامادەییان لە خۆپیشاندانەکانی عێراقدا هەیە، نزیکایەتی ئەو حزب 
و رێکخراو گروپانە لەگەڵ یەکتری لە چ ئاستێکدایە؟ ئایا بیر 

 لەکاری هاوبەش کراوەتەوە؟
تاوەکو ئێستا مانیفێستێکی قابیل بۆ گۆڕانکاری  هیوا عومەر:

ڕاستەقینە بۆ دوای خۆپیشاندانەکان بە هاوئاهەنگی لە نێوان 
هێزە چەپەکانی عێراق نابیندرێت. ئەوە یەکێکە لە لە مەترسیەکانی 
داهاتووی ئەنجامی ڕاپەڕینەکان. مێژووی شۆڕش و ڕاپەڕینە 
جەماوەرییەکان، ئەوەی پشت ڕاستکردۆتەوە کە هیچ 
هەڵسانەوەیەکی جەماوەری لە شۆڕش و ڕاپەڕین هتد... بەبێ 
تیۆر و هێزەکانی چەپی شۆڕشگێڕیی پێشڕەوە 
سەرکەوتوونابێت. زۆرجار جەماوەر لە کاتی ڕاپەڕینەکاندا 
سەرنجیان تەنیا لەسەر البردن و ڕاماڵینی دەسەاڵتە، بەاڵم 
ئامانجی ئەوان بەتەنها البردنی ئەوان نییە لە چوارچیوەی 
بەکەسایەتی کردنی کێشەکان، بەڵکو ئامانجیان کۆتایی هێنانە 

 بەدەسەاڵتی کەمینەی چینایەتی.
لەهەلومەرجی ئەمڕۆدا ڕۆڵی ئەو پێشڕەوایەتیە ئەرکی تەنها 
هێزێکی چەپ نییە، بەتەنیاش ناتوانریت پرۆژەی کۆمەڵگەیەکی 
یەکسان و دادپەروەر سەر ڕێگا بخرێت، بەڵکو ئەوە ئەرکی 
سەرجەم هێزە چەپ و کەس و گروپە کۆمەاڵیەتیەکانە کە 
بەرژەوەندی و شوناسی چینایەتیان لە گۆڕانکاری ڕاستەقینەدایە، 
بەئاراستەی دامەزراندنی دەسەاڵتی زۆرینە. ئەزموونی 
گۆڕانکارییەکانی ئەم چەند دەیەی ڕابردوو، تەژین لە دەرس و 
وانەی مێژوویی دیالێکتیکی بۆ هێزە چەپە شۆڕشگێڕەکان کە 
پێویست دەکات بە دیدێکی دیالێکتیکی وردتر بەر مەبنای 

 گۆراوەکان هەنگاو هەڵبێنن. 
هەموو ڕاپەڕین و گۆڕانکارییەکان بریتی نین لە گۆڕانکاری بە 
ئاراستەی پێشەوە، هەندێکجار بەهۆکاری جۆراوجۆر 
گۆڕانکاریەکان بۆ دواوە دەبێت نەک پێچەوانەکەی، ئەوەش 
پەیوەندنی بە ئاستی گەشەسەندنی هێزە کۆمەالیەتیەکان و ڕ 
ڕیزبەندە سیاسیەکان و هۆشیاری و ڕێکخراوەیی چینی کرێکار و 
ڕۆڵی زاتی هێزە چەپە شۆڕشگێڕەکانەوە هەیە. ڕاپەڕینەکانی 

دا، لەوبارەوە ٠٤٢٢بەهاری عەرەبی و ئەنجامەکەی لە سالی 
 بۆخۆی باشترین ئەزموونە بۆ چەپەکان.

 درێژەی... دیمانە لەگەڵ هاوڕێ هیوا عومەر

لە یەکێتی زانایانی!! ئیسالمی، بەجیا لەو کار و فتوایانەی لە 
منداڵدانی ئیسالم و شەعدان، چەندین فتوای دەرکردووە 
لەوانە فتوا لە پەیوەند بەژنان کە نابێ بە تەنها سواری 
تەکسی بن، فتوا لەسەر منداڵی بلورین کە حەرامە.... 
هاوکات مەالکانی کوردستان و لەهەرە چڵێسەکانیان بۆ 
جنیو فرۆشی و لەهەرە نەوسنەکانیان بۆ سوکایەتی بەژنان 
و دیاردە مەدەنیەکان و سیما شارستانیەکان و بۆنەکان، 
چەند بەرابەری سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی 
فراکسیۆنەکانی پەرلەمان، لە پەیوەند بەچەندین دۆسیەوە 
هاتوونەتە قسە و لێدوان.... بەتایبەتیش بەدژی ژنان و مافە 
فەردی و تایبەتیەکانیان. لەو نێوەدا نە جێگایەکیان بۆ یاسا 
هێشتۆتەوە و نەداواکاری گشتییش جمیووە. لەوەش واوتر 
ئەو هەموو نووسەر و رۆژنامەنووسەی کە بە 
مۆدێرنیزمەوە دەفشن، لەبەرامبەر بەسوکایەتی و جنیو 
فرۆشی مەالکان و فتواکانی لیژنەی فتوا لەسەر چەندین 
دۆسیە کە دوورو نزێک پەیوەندی بە مەالکانەوە نییە، 
بێدەنگەیان هەڵبژاردووە، و زۆرجاریش کەوتونەتە پاساو 

 هێنانەوەی پوچ بۆ بەرگری لەمەالکان و کۆنەپەرستی.
مەال هەڵۆکان و مەزهەرەکان، تادێت دەم گەرمتر دەبن، 
تادێت لغاو بەربووتر دەبن، دەم لەهەموو شتێک دەژەنن، 
هۆکارەکەشی بە پلەی یەکەم بەجیا لەوەی پشت ئەستورن 
بەدەسەاڵتی سیاسی و میدیای کۆنەپەرست، هاوکات 
هۆکاری تری دەگەڕێتەوە بۆ پاشەوپاش گەرانەوەی 
ئیسالمی سیاسی. شکستی سەربازی داعش، ریسوایی 
ئەلگۆی دەسەاڵتی ئەردۆغانی، هاتنە مەیدانی جەماوەری لە 
عێراق و لوبنان بەدژی دەسەاڵت و پێگەی رەوتە دینیەکان، 
لەسەر لێوای قەبر بوونی دەسەاڵتی ئیسالمی لە ئیران، 
کرانەوەی زۆرتری کۆمەڵگەو چوونەسەری ئاستی 
هوشیاری جەماوەری... ئەو هۆکارە سەرەکیانەن کە وای 
کردووە ئەم مەالیانە هەراسان ببن و بەئاشکراش ببنە 

 نوێنەری داعشیزم لە کوردستان.
ملمالنێی ئەم دواییەی نیوان مەالکان و میدیای نۆکەری 
کۆنەپەرستی لەگەڵ بەشێک لە هەڵسوراوانی ژنان و 
بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان، لەپەیوەند بە جنێوفرۆشی 
و سوکایەتی بە ژنان، بەجیا لەوەی ماهیەتی 
کۆنەپەرستانەی دەسەاڵت و پوچی رۆڵی داواکاری 
خستەڕوو، هاوکات راوەستاوی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی 
ژنانی خستە ڕوو. گەستنی پەنجەی پەشیمانی چەند بارەی 
مەال هەڵۆ لە ژێر گوشاردا، راپێچکردنی مەال مەزهەر بۆ 
دادگا، بەجیا لەوەی دۆسیەکەی بەکوێ دەگات، 
سەرکەوتنێکی گەورەی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان و 

 ئازادیخوازی کۆمەڵگەیە.
ئەم سەرکەوتنە پێویستە ببێتە سەرەتای گوڕبەخشینی 
زیاتر بە بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان و راسانی 
فراونتری بەرەی ئینساندۆست و ئازادیخوازی کۆمەڵگە، 
بەئاراستەی دەم داخستنی ئەو مەالیانەو دوورخستنەوەی 
دەستێوەردانی دین و مەزهەبەکان لە ژیانی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگە و ناچارکردنی دەسەاڵتیش تا سنورێک 
بۆ خێڵی مەالی بەالشخۆر و دەستێوردانی دین لە 
کاروباری هەمەالیەنەی کۆمەڵگەدا دابنێت و ناچار بێت دین 
و سیاسەت لەیەک جیابکاتەوە. تائەو کاتەی دین سەرچاوە، 
یان سەرچاوەیەک بێت لەدارشتنی یاساکاندا، مەالکان و 
دین دەست لە لەوتاندنی کۆمەڵگە و لیخنکردنی ژیانی 
کۆمەاڵیەتی و دەستوەردان لەوردو درشتی پرسەکانی 
کۆمەڵگەو بەتایبەتیش مافە فەردی و مەدەنیەکان 

 هەڵناگرن...
 

 عەبدواڵ مەحمود

 درێژەی... دوا وتە

چینایەتی ئێستا، حیزبی هاوشێوەی خۆی دەوێت، حیزب و 
ڕێکخستنی سیاسی هاوئاڕاستە لەگەڵ ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتیەکان 

 و خەباتی کۆمەاڵیەتی. 
بۆپێشەوە: زۆرێک لە حزب و رێکخراو و گروپە چەپەکان،  

ئامادەییان لە خۆپیشاندانەکانی عێراقدا هەیە، نزیکایەتی ئەو حزب 
و رێکخراو گروپانە لەگەڵ یەکتری لە چ ئاستێکدایە؟ ئایا بیر 

 لەکاری هاوبەش کراوەتەوە؟ 
 

دیتنی من نە ئامادەیی الیەنە چەپەکان لە   به:  عەلی مەولود
مەیدانەکانی خۆپیشاندان و نە نزیکایەتیان لە یەکتر لەئاستی 
پێویستدا نییە، خۆپیشاندانەکان بەرهەمی کارو نەخشەی سیاسی 
الیەنە چەپەکان نییە و ناشبێتە دەستکەوت بۆ ئەوان. مەسەلەی 
کاری هاوبەش چەندین جار باسی لێوەکراوە، بەاڵم ئەوەندەی من 
ئاگادار بم لە ڕووی پراتیکیەوە نەچووەتە پێشەوە و نەتوانراوە 
ئەو بۆشاییە پڕ بکرێتەوە. ئەمەش یەکێک لە گرفتەکانی حیزبە 
نەریتیەکانە، لەبەرئەوەی لەسەرەوە تەماشای بزووتنەوەکان 

 ن. ڵناكه دەکەن، لەگەڵ یەکتریش هه
لێک نزیکبوونەوەی کۆمۆنیستەکان و سوسیالیستەکان بەگشتی 
مەسەلەیەکی گرنگ و پێویستە بەتایبەت لەپەیوەند بە بزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتیەکانەوە، بەئامانجی ساغکردنەوەی خۆڕێکخستنێکی 
کۆمەاڵیەتی شۆڕشگێڕ، گرێدراو بە ژیان و خەباتی چینایەتی 
ستەملێکراوان،  هەموو ستایشی یەکێتی خەباتی چینایەتی دەکەین 
و لەو ڕوانگەیەوە یەکرێزی خۆپیشاندەرانمان پێ باشە، ئەوان 
کەدەتوانن بە جیاوازیەکانیانەوە لەیەک شەقام و لەیەک سەنگەردا 

 خەبات و بەرەنگاری هاوبەش بکەن، ئێمەش بەدڵنیایی دەتوانین. 
بۆپێشەوە: بەگشتی چەپ و کۆمۆنیستەکان، پڕۆژەیان چییە، بۆ 

 بەسەرکەوتن گەیاندنی خۆپیشاندانەکان؟
لەڕاستیدا هەموو الیەنەکان پرۆژە و پالتفۆرم و   :عەلی مەولود

ئەرکە دەستبەجێکانیان بۆ خۆپیشاندانەکان خستۆتە ڕوو، 
هەوڵیش دراوە بەکردەوە لەناو داخوازیەکانی خەڵکی راپەڕیودا 
جێگایان بکرێتەوە. بەاڵم پێموانیە ئامانجیان پێکابێت و هەموو 

بۆیە پڕۆژەی هاوبەش  نابینن.   كه الیەنەکانیش بەیەک چاو دۆخه
لەئارادا نییە، دواتر ڕەوتێک خۆی بەهێزو کاریگەر نەبێت 
پالتفۆرم و پرۆژەکەی هەرچی بێت ناتوانێت جێگا بگرێت و زیاتر 

 ئەخالقی و فۆرماڵی دەکەوێتەوە. 
 بۆپێشەوە: ئایندەی ئەم خۆپیشاندانانە چۆن دەبینن؟

ئایندەی ئەم خۆپیشاندانانە بەستراوەتەوە بە   :عەلی مەولود
بۆ   وه مهێنانی جێگره رهه فراوانبوونەوە و درێژەکێشانی تا به

اڵم دوو خاڵی الوازی هەیە: یەکەم لە گۆڕەپانی  نیزامی ئێستا، به

رناتیڤیشی دیار نییه، بۆیە  ڵته م ئه تیس ماوە. دووە شارەکان قه
 لەتوانای بڕیاردان بەهرەمەند نییە.

ڕاپەڕینی خەڵکی عێراق ڕەسەنایەتی ئەوەی خستەڕوو، کە 
تایەفەگەری و ئیسالمیبوون و نەتەوەپەرستی تێپەڕاند و 
بەوپەڕی خۆڕاگری و پێداگریەوە لە هەناوی وێرانەیەکدا 
ڕێگایەکی نوێی بۆ بنیاتنانی ژیانێکی نوێ کردەوە. ئەوە 
وەرچەرخانێکی گرنگ و وێستگەیەکی گرنگی بەرەنگاریە لە 
ژیانی ئەم کۆمەڵگەیەدا و مژدەی دەستپێکی پرۆسەیەکە بۆ 
سەرهەڵدانی کۆمەڵگەیەکی نوێی ئازاد، کە دەکرێت هیوای لەسەر 

 هەڵبچنرێت.
  

هەرچەندە چینی سیاسی دەسەاڵتدار، بەمەبەستی پاراستنی 
نیزامەکەی، دەستی داوەتە هێرشێکی توندتر بۆ سەرکوتی 
خۆپیشاندانەکان و سیناریۆی جۆراوجۆر دادەرێژێت بۆ 
ترساندنی کۆمەڵگە و هێشتنەوەی دەسەاڵت لەدەستی 

درێژەکێشانی  کەمینەیەکی سیاسی سەرکوتگەردا، بەاڵم
ناڕەزایەتیە جەماوەرییەکان ئەو خەونەیان دەکاتە مۆتەکە و 
یاخیبوونی مەدەنی بەپێی ستراتیژێک کە وەاڵمدەرەوەی 
خواستەکانی زۆرینەی خەڵک بێت، سەردەکێشێتە ناو سیاسەتێک 
کە سەرەنجام کۆمەک دەکات بە ئامادەکردنی پێویستیەکانی 

 .هەرەسی پایەکانی نیزامی حوکم
ئەو دەسەاڵتەی لەسەر بنەمای سیستەمی پەرلەمانی و فیدراڵی 
لەعێراق دامەزراوە، بووە بە دەسەاڵتێکی ناوەندی بەدەست 
کەمینەیەکی قازانجپەرستی دەسەاڵتخوازەوە، بەاڵم خەڵک 
خوازیاری مۆدیلێکی باشترن بۆ بەڕێوەبردن و ژیانکردن. ئەم 
خۆپیشاندانانە دەکرێت سەرەتای جواڵنەوەیەکی نوێ بێت 

خەباتی  کە ،هاتنە دەرەوەی هێزێکی نوێی جەماوەریبەئاراستەی 
 .چینایەتی چەقی رووداوەکانی بێت

شتێک کە بمەوێت لەکۆتایی بیڵێم بەشداری نەکردن و خۆپارێزی 
مانگرتنی  ٠مانگەدا  ٠کرێکارانە لەو خۆپیشاندانانەدا! لەو 

کرێکاری ڕووینەداوە، پۆتانشێڵ و ماتەووزەی خۆپیشاندانەکان 
بێکاران و الوان و ژنانن، ئەمە هەر لەعێراق وانییە لەهەموو 
سەرهەڵدانە جەماوەرییەکانی ئەم سااڵنەی دنیا بەرچاودەکەوێت. 
ئەمەش گۆڕانێکە لەخەباتی چینایەتیداو پێویستی بە وردبینیە، من 
هەڵسەنگاندنی خۆم بۆی هەیە، بەاڵم سنوری بابەتەکەی ئێوە 
بواری باسکردنی نادات. لەو بارەیەوە سەرنجی خوێنەر بۆ 

"سەرمایەداری، ستەمکاری، فۆرمەکانی وتارێک رادەکێشم بەناوی 
 ... بەرەنگاری".

 درێژەی... دیمانە لەگەڵ هاوڕێ عەلی مەولود
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پێویستە مەالکان 
 بێدەنگ بکرێن!

بەوپێیەی دەسەاڵتی سیاسی لەکوردستاندا 
دەسەاڵتێکی کۆنەپەرستی دژە مەدەنییە. 
پشت ئەستورە بە دین و سەرچاوە 
دینییەکان و وەزارەتێکی بەناوی وەزارەتی 
ئەوقاف قوتکردۆتەوە و هەمیشەش ئەو 
دەسەاڵتە فەرشی سوری بۆ رێکخراوە 
سیاسی و جەماوەرییە دینیەکان داخستووە، 
لەقوتی خەڵکی کوردستانییش داهاتی بێ 
شومار دەکات بەگەرویاندا، هەموو ئەمانە 
وای کردووە رەوت و گروپە دینیەکان، 
مەالو بانگخوازانی دینی، لەپاڵ خێڵێکی 
بەرین لە نووسەر و رۆژنامەنووس و میدیا 
و کۆڕو کۆمەڵەی دینی وەکو ڕێکخراوەی 
جەماوەری ژنان و الوان و ئافرەتان و 
قوتابیان و الوان... دەرفەت و ژینگەیان بۆ 
ئاوەاڵکراوە تا بەوجۆرەی دەخوازن 
کۆمەڵگە بلەوتێن و دەستوەربدەنە ژیانی 
کۆمەاڵیەتی و تایبەتی و هەموو کون و 

 قوژبنێکی ژیاری کۆمەڵگەوە.
لەناو ئەو تۆڕە بەرینەدا مەالکانی 
کوردستان و لیژنەی فتواکەیان، هیچ 
دەستپارێزی ناکەن بەرووی مافە فەردی و 
مەدەنیەکان و وەستانەوە بەرووی هەر 
داهێنان و لێکۆڵینەوەیەکی زانستی و 
تیکستێکی ئەدەبی و رەخنەگر لە دین و 
پیاوانی دینی. دەستێوردانی مەالکان و 
لیژنەی فتوا بە جۆرێکە لە کابینەی نۆهەمی 
حکومەتدا، دەستێوردانی لە پەرلەمانی ئەم 
حکومەتە زیاتر بووە. پەرلەمان تەنها 
توانیویەتی پرۆژە یاسایەکی چاکسازی 
شەرم ئاوەر بەسودی خێڵی پلە بااڵکان و 
ئەندام پەرلەمانەکان مۆر لێبدات، هاوکات 
دوو وشەیشی "بەروار بۆ ڕێکەوت"" 
زێدەرۆیی بۆ زێدە رۆکار" گۆڕیووە، 

لەبەرامبەردا لیژنەی فتوا... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ....... گوناه و سووتماک
 

 گوناهێکم کرد،
 ..بەعومرم

 وەک قوربانیەک،
 چەقۆی غەدریان تیژکرد

 بۆسەر گەردنم،
 

***** 
 بەکەیفی خۆیان،

 وەک میوەیەکی ڕزیوو
 لەچاوی گەڕیدە و کڕیاڕ

 بێ بەها،
 ..فڕییاندام

***** 
 وەک جەلالدێک،
 .. ڕەفتاریان کرد

 وەکو سەرۆک.،هەرلەخەمی
 کورسیەکەیدا

 وەکو ئەندامی پەرلەمان،
 مشت و مڕی ناو دۆڵ

 پارەو ژیانی سوڵتان
***** 

 وەک بەرپرسی مافی مرۆڤ
 مافی ژن،

 سفری دوای فاریزەی
 کڵێشەی ئیمزانەکراوی

 ..قازی واڵت
***** 

 گوناهێک و هیچی تر
 لێکردنەوەی سێوێ

 تاوانێکی گوللی یە، ئومەمیە
 هەر بۆیە،

 لەبەهەشتەکەی سەرزەمین،
 !... بەزەعیفە ناوزەد کرام
 گوناهی لێکردنەوەی

 سێوێ،
 ...سەرزەمین حەرام کرا

 " لەمنی "مێی
***** 

 ئەم گەمەیە،
 ئەوپەڕی لوتکەی

 ..بێدادی یە
 بە گوناهی خواردنی،

 ..سێوێ
 ڕەشترین چارەنوست

 بە "ژن" بڕاند
****** 

 ئەی چارەنوسی
 سەدەها مناڵ
 بەئیفلیجی و

 بۆنکردنی سێو، و
 "نەبوونی " شیر
 !.. " بۆچی" خنکاند

 

 

 جمال نوری
 ٠٢٠٢زستانی 

 

 گوناەوسووتماک
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 متوربە
وەرگێڕانی بۆ کوردی: ئەحمەد 

 جوانکار
 

 پیری باوکم،کابرایەکی
 .. پێسته سپی

 پیری ژنێکی ، دایکم
 .. پێستە ش ڕە

 نابەجێی رکارێکی هه
 تی کردوویه که ..پێستم سپی باوکی

م ئەکە لێبوردن داوای وەو... ڕێنمه یگه ئه من
 . 
 پێستم ش ڕە دایکی ..رپێشتر گه ئه
 و تکردبێ فره نه به

 بچێ خ ودۆزه ره به .. بووبێ خواستم
 . باشبێ هیوام به .. شیمانم په لێی ئێستا

 ورەی  گه کی ڤێالیه له باوکم
 .. مرد خۆشدا
 بچوکی کوخێکی له دایکم

 .. مرد تاریکدا
 بێ ئه .. من ی ئه
 بمرم کوێدا له

 کە نە ڕەشم و نەسپی؟ 
 

 Kruising - Jamesمتوربه 
Langston Hughes  

 هۆنراوەی : النگستۆن هوگەس
وەرگێڕی هۆڵندی: ئەڵبەرد 

 هێلمان

 دوو بەرهەمی تازەی هونەرمەند هیوا ساڵح 


