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دەسەاڵتی سیاسی هەرێم و حکومەتەکەی بەرپرسن لەپاراستنی هاواڵتیان لە 
 پەتای کۆرۆنا و دابینکردنی ژیان و گوزەرانیان!

پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا، هەڕەشەیەکی مەترسیدارە بۆ سەر کۆمەڵگەی ئینسانی. سێ مانگە 
ڤایرۆسی کۆڕۆنا تەواوی کۆمەڵگەی ئینسانی توشی ترس و دڵەڕاوکێ کردووە. ژیانی لە 
هەزاران ئینسان سەندۆتەوەو بە سەدان ئینسانیش گیرۆدەی ڤایرۆسەکە بوون، کە یان لە 
خەستەخانەکاندا لەژێر چاودێریدان یانیش ناچار بە خۆپەنادان لەماڵەوەدا کراون. ژیانی 

 کۆمەاڵیەتیش لەزۆربەی واڵتانی دنیا، هەڵپەسێردراوە.
تائێستا دەرمان و چارەسەری ئەم بەاڵی دژی تەندروستی ئینسانییە، بەردەست نییە، ئەوەش  

هێندەی تر کۆمەڵگەی مرۆیی خستۆتە بەردەم هەرەشەی مەرگی زیاتر و لەپێ خستنی ژیانی 
 کۆمەاڵیەتی.

لەدڵی ئەم هەلومەرجە ترسناکەدا کە سایەی بەسەر ملیاردەها ئینساندا کردووە، کەمی 
پێداویستییە تەندروستیەکان لە پەرستار و دکتۆرەوە، بۆ خەستەخانەو پێداویستیەکانی وەکو 
ئامێری هەناسەدان، دەمامک و دەستکیش و سیسەم،...تاد بەاڵیەکی ترە کە ئەمەیان راستەوخۆ 
پەیوەندی بە نیزامی چینایەتی و قازانج پەرستی بۆرژوازییەوە هەیە. سیستەمی بۆرژوازی ئەم 
سەردەمە، پالن و بەرنامە و ستراتیجی بۆ هەموو کایەکانی پاراستنی نیزامەکەی و شێوازەکانی 

2بۆ الپەرە کەڵکەکردنی سەرمایە هەیە. جەنگ و جبەخانە سەربازییەکانی، ملمالنێی خۆ...   

بەبۆنەی چوارەمین ساڵیادی دەرچوونی  
بۆپێشەوەوە، چەند گفتوگۆیەک لە 

 بخوێننەوە...  13-14 الپەڕەکانی

سەبارەت بە 
هۆکارەکانی 

کارەساتی ئاوارەیی و 
بەرگری بزووتنەوەی 

شورایی... بۆ بۆپێشەوە 
 حەسەن مارف  11-11دەدوێن ل

دەبێ دەست بەجێ 
هێمن مامەند ئازاد 
بکرێت و قەرەبوو 

 3بکرێتەوە! ل 

 9لسیستەمیسەرمایەدارییانسیستەمیشورایی...

 مەحمود حەالق

دەبێت خەڵکی کوردوستان چیتر ڕێگا نەدا ئەوانەی 
کە لە سەنگەری دیفاع لەخەڵکدان حکومەت بیانخاتە 

 3زیندانەوە...ل

5-4لئەركیكۆمۆنیستەكانلەڕووبەڕووبوونەوەیڤایرۆسیكۆڕۆنا...   

لە زمانی خۆیانەوە: هەردوو دەزگای پاراستن 
و زانیاری سەر بە ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم 

 3تیرۆریست و بکوژ و نۆکەر و تااڵنچین! ل 

 بۆپێشەوە 
 5چوارهەمەوە! لپێی نایە ساڵی 

ئێمە سەرچاوەی ژیانمان کرێکارانی بیناسازی...
ووبەڕووی بارودۆخێکی سەختی ژیان و ڕلەدەستداوەو 

ئەرکی حکومەتە کە بەرپرسیارێتی  گوزەران بووینەتەوە،
  2بەرامبەر بە ژیانمان نیشان بدات....ل

  پرسی ژن 
 ؟

 7-8ل 

 6ل 

 10لەیرانەکانوقازانجیسەرمایەداری...ق
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پرچەککردن، و ڕیگاکانی زیادکردنی پێگە 
سیاسی و سەربازییەکانی لەواڵتە 
ئەزمەگرتووە سیاسییەکاندا... تا دەگاتە میدیا 
و ماس میدیا بۆ گیژو هوڕ کردنی 
هاواڵتیان ... داهات و بودجەی خەیاڵیان بۆ 
تەرخان دەکرێت، کەچی لەبەرامبەر 
پیشهاتەکانی ئەزمەی تەندروستیدا، 
دەستەوەستان دەبن یان توانای پێویستیان 
بۆ رووبەڕووبوونەوەی نییەو 
پێداویستیەکانی بەرەنگاربوونەوەیان 
بەشێوەی کافی لەبەردەست نییە. چەکە 
بەردەستەکانی ئێستای واڵتانی بۆرژوازی 
دەتوانێت دەیان و سەدان جار کۆمەڵگەی 
هەسارەی زەوی بەسەریەکدا بڕمێنێت و 
ئەودیو دیوی بکات، کەچی لە بەرامبەر 
بەرەنگاربوونەوەی پێویستی یەک جاری 
ئەزمە تەندروستیەکان، یان تسۆنامی و 
کارەساتە سروشتیەکانیدا بەچۆک دادێت. 
ئەمەش هۆکارەکەی بەسادەیی ئەوەیە کە 
چاالکی و ئابوری و بەرهەمهینان و لەسایەی 
نیزامی ئیستادا بۆ وەاڵمدانەوە بە 
پێداویستیەکانی ئینسان و پاراستنیان لە بەاڵ 
و کارەسات و نەخۆشییەکان نییە، لە جێگای 
ئەوەدا بۆ قازانج و کەڵەکەی سەرمایە و 
پاراستنی نیزامی سەرمایەدارییە. هەر ئەو 
هۆکارەشە وای کردووە نیزامی چاوچنۆکی 
سەرمایەداری وەکو پێویست گرنگی بە 
بواری خزمەگوزارییەکان و زامنکردنی 
پیداویستی ژیاری ئینسانەکان و بیمە 
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی و پەروەردەیی 
و ...نەدات و هیندەی بۆی بکرێت کەمی 
بکاتەوە یان شانی خۆی لە فەراهەم کردنیان 

 خاڵی بکاتەوە.
لەناو دڵی ئەو هەموو سەروەت و سامان و 
پێشکەوتنە ئابوری و تەکنەلۆژیایەی 
لەهەموو بوارەکاندا دنیای تەنیوە، 
دەستەوەستانی بۆرژوازی بۆ 
رووبەڕووبوونەوەی ئەزمە تەندروستیەکان 
و کارەساتە سروشتیەکان و کەمی 
پێداویستی بۆ رووبەڕووبووبەوەیان، رووی 
دزێوی ئەم نیزامەی ئیستای دەخاتە روو... 
وە ئەوە نیشان دەدات کە ئینسان لە سایەی 
ئەم نیزامەدا، بونەوەرێکی بی بەها و قازانج 

 و سودیش، بەهادارتر لە خودی ئینسانن.
ئەزمەی تەندروستی، کە هاوکات بەشێکە لە 
قەیرانی سەرمایەداری... لە ئێستادا بۆتە 
ئەزمەیەکی ئابوری و کۆمەاڵیەتی و سیاسی 
سەراپاگیر لە ئاستی دنیادا و بۆرژوازی 
بەجیا لەوەی ئامادەیی پیویستی نییە، یان 
نایەوێت هەموو توانایەکانی خۆی بخاتەگەر 
بۆ ڕووبەرووبوونەوەی ئەزمەکە، هاوکاتیش 
لەهەوڵی ئەوەدایە کە باری قورسی ئەم بەاڵو 
ئەزمەیە بەسەر سەری چینی کریكارو 
کۆمەاڵنی بەش مەینەتدا بشکێنێتەوە.. 
شەپۆلی بیکارکردنی ملیۆنی دەستی 
پێکردووە و تا ئێستا بەدەیان ملیۆن کرێکار 
و کارمەند لەسەر کارەکانیان دەرکراون، 
لەگەڵ درێژە کیشانی قەیرانەکەش ئاست و 

 شەپۆلی بیکاری هەڵدەکشیت... 

ئەگەر لەبەشێک لە واڵتانی دنیادا و لە 
ئاکامی خەبات و بزوتنەوە کریکاری و 
رادیکاڵە کۆمەاڵیەتیە پێشکەوتنخوازەکانەوە، 
توانراوە نیزامی سیاسی ناچاری 
زەمانەتکردنی النی کەمی ژیان و گوزەرانی 
هاواڵتیان بێت. بیمەی کۆمەاڵیەتی و بیکاری 
و تەندروستی و پەروەردەیی... فەراهەم 
کرابێت، ئەوا لەبەشی هەرەزۆری دنیادا 
خەبەرێک لەبیمەکان و زامنکردنی ژیان و 

 گوزەرانی هاواڵتیان نییە. 
لەبەشێکی زۆری واڵتاندا کە کەسانێک بێکار 
دەبن، یان دەوڵەت ڕینماییان دەداتێ کە 
لەماڵەوە بمێننەوە، حکومەت بەرپرسیاریەتی 

 هەڵدەگرێت و خەڵکی قەرەبوو دەکرێنەوە. 
عێراق و کوردستان، یەكێک لەو شوێنانەیە، 
کە دەسەاڵتی سیاسی باکی بە ژیان و 
گوزەرانی هاواڵتیانی نییە و خەبەرێکیش لە 
بیمەکان لەئارادا نییە، لەوەش مەترسیدارتر 
ئەو دەسەاڵتە جگە لە رێنمایی گشتی و باو 
هیچ بەرپرسیاریەتیەکی بەکردەوەو تایبەت 
لەبەرامبەر بە ئەزمەی تەندروستی و 

 باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا هەڵناگرێت.
دەسەاڵتی سیاسی هەرێم... لە دانی رێنمایی 
باوی خۆپارستندا کە هیچی تێ ناچیت و 
قورسایەک ناخاتە سەرشانیان، 
سەغاوەتمەندانە دەدوێن و ئاگاداری 
باڵودەکەنەوە، بەاڵم ئامادە نین هیچ 
بەرپرسیارییەتیەکی بەکردەوە لەخۆیان 

ساڵە  ٠٣نیشان بدەن و لەو هەموو داهاتەی 
حەپەلوشی دەکەن و لە بانقەکانی دادەنێن، 
بەشێکی بۆ بەرگرتن بەو دارمانی کەرتی 
تەندروستی هاواڵتیان و بۆ 
رووبەڕووبونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و 
بەرپێگرتنی بخەنە گەڕ. بە خەڵکی دەڵین 
"لەماڵ بمێننەوە" "باشترین خۆپارێزی 
بەریەک نەکەوتن و پاک و خاوێنی و 

، بەاڵم ئامادەنین "لەماڵەوە مانەوەیە
بەرپرسیارییەتی هەڵبگرن و زەمانەتی ژیان 
و گوزەرانی هاواڵتیان بخەنە ئەستۆ. 
ژمارەیەکی یەکجار زۆر لە کرێکارانی کەرتی 
تایبەت، بیناسازی، گازینۆکان، چیشتخانەو 
باڕ و دوکاندارەکان، دەستفرۆشان و ساڵۆن 
و سەرتاشخانەکان...تاد، کە ژیان و 
گوزەرانیان لەسەر کاری رۆژانەیانە، چۆن 
دەتوانن بۆ ماوەیەک لەماڵەوە بن، بێ ئەوەی 
پارە و موچەیان هەبێت بۆ درێژەدان بەژیانی 
خۆیان و خێزانەکانیان؟ خۆ ئەگەر کەسێک 
زیندانیش بێت، پێویستە ژیانی زامن بکرێت... 
کەچی دەسەاڵتی سیاسی هەرێم وەکو 
زیندانیانیش ئامادەنین مامەڵەی ئەو ئۆردووە 
لە کرێکاران و بیبەشان بکەن، کە هیچ 
سەرچاوەیەکی ژیانیان بێجگە لە کارەکانیان 
نییە، کە ئیستا بەهۆی لەماڵەوە بوونی 

 ناچارییەوە لەدەستیان داوە.
لەوەش زیاتر...ئەگەر پێشوتر بە پاساوی 
نەهاتنی بوجە لە بەغداوە، بە بیانوی شەرێ 
داعش!!وە، موچەیان بڕی و سیستەمی 
پاشەکەوتی موچە" برسیکردنی هاواڵتیان" 
داهێنا، ئەمجارە دەسەاڵتی سیاسی هەرێم بە 

پاساوی نوێ و بیانووی ڤایرۆسی 
کۆرۆناوە، موچەی کریکاران و کارمەند و 
موچەخۆران نادەن یان دوای دەخەن. 
بەراستی خەڵکی کوردستان لەناو بەرداشی 
دوو ڤایرۆسدا گیریان خواردووە، ڤایرۆسی 
کۆرۆنا لەالیەک و ڤایرۆسی دەسەاڵتی 

 سیاسی هەرێم لەالیەکی ترەوە.
خەڵکێک کە لەماڵەوەن... پێویستە بێ هیچ 
قەیدو شەرتێک، ژیانیان و و پێداویستەکانی 
ژیان کردنیان، لە ئاو کارەبا، ئەنتەرنیت، 
خۆراک... زامن بکرێت. موچەخۆران 
موچەیان پێ بدرێت و ئەوانەشی موچە خۆر 
نین و کاریان لەدەستداوە، پێویستە 
قەرەبووبکرێنەوە و ئەوانەشی بیکارن، بیمەی 

بێکاری و ژیانیان فەراهەم بکرێت.  
لەبەرامبەر بەو دۆخەدا دەسەاڵتی سیاسی 
هەرێم، بەرپرسیارە لە زامنکردنی ژیان و 
گوزەرانی هاواڵتیان و موچەخۆران. 
بەرپرسیارە لە قەرەبووکردنەوەی 
بێکارکراوان و پاراستنیان لە ڤایرۆسی کرۆنا 
و دابینکردنی وەسائیلەکانی خۆپارێزی لە 
دەستکیش، کەمامە، جێڵی دەستشۆرین، 
پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی خەستەخانەو 
بنکە تەندروستیەکان و دانی دەرماڵەی 
مەترسی بە کریکارو کارمەندانی کەرتی 

 تەندروستی.
ئەوەی کە تا ئێستا دەسەاڵتی سیاسی هەرێم 
لەبەرامبەر بە ئەزمەی تەندروستی و 
باڵوبونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنادا پەیرەوی 
دەکات، ئەوپەرێ بێدەربەستی و بێبەها 
تەماشاکردنی ژیانی زوربەی هەرەزۆری 
هاواڵتیانی کوردستانە. خۆدزینەوەیە لەدانی 
موچەی فەرمانبەران، شان خاڵی کردنەوەیە 
لەبەرامبەر بە ژیان و گوزەرانی ئەوانەی 
بەهۆی پابەندبوون بە رێنمایە 
تەندروستیەکانەوە، لەماڵەوەن و کارەکانیان" 
بەڕیوەچوونی ژیانیان" لەدەستداوە. زامن 
نەکردنی پیداویستیە تەندروستی و 
خۆپارێزییەکانە بۆ خەستەخانەو بنکە 
تەندروستیەکان. لەوانە دەستکێش، کەمامە، 
ژمارەی کافی پەرستار و دکتۆر، جیهازی 
هەناسەدانی پیویست، سیسەم....تاد. 
گرتنەبەری ڕیگای چاوترساندن و زیندانی 
کردنی ئەوانەی رەخنە لە دەسەاڵت دەگرن... 
هەموو ئەمانە نیشانی دەدات کە دەسەالتی 
هەرێم دەسەاڵتێکی فاشیل، نابەرپرس، 
سەرکوتگەر و زیادەیە بەسەر کۆمەڵگەوە... 
خەڵکی کوردستان پیویستە چۆن رێکاری 
پێویست بۆ خۆپاریزی لە ڤایرۆسی كۆرۆنا 
و بۆ ڕیگەگرتن لە تەشەنەسەندنی دەگرنە 
بەر، ئاواش پیویستە مامەڵەی ئەو دەسەاڵتە 
بکەن و وەکو ڤایرۆسێکی سیاسی زیادە 
بەسەر سەری خۆیانەوە لێی بڕوانن و 
نەخشەو رێکاری دورخستنەوەی 
نەخشەمەندانەی لەبەرامبەردا بەدەستەوە 

 بگرن. 
      
   ٠٢٠٢کۆتایی ئازاری 

          
    

نامەیەکی کراوە بۆ  یژمارهوتهی...درێژه
سەرۆکی حکومەتی 
 !هەرێمی کوردستان

 
بەرێز سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، ئێمە 
کرێکارانی بیناسازی لە کوردستان بەشێکی بەرچاو 

لە کرێکارانی کوردستان پێكدەهێنین. سەرچاوەی 
ژیانی خۆمان و خێزانەکانمان تەنها ئەو رۆژانەیەیە 

کە لەرێگەی فرۆشتنی هێزی بازووی خۆمانەوە 
پەیدای دەکەین. ئێستا بەبۆنەی ئەم هەلومەرجە 

سەختەوە کە بەهۆی باڵوبونەوەی پەتای کۆرۆناوە 
روبەڕووی کۆمەڵگاکەمان بوەتەوەو قەدەغەی 

تەندروستی  -هاتوچۆ وەکو رێکارێکی کۆمەاڵیەتی
بۆ پاراستنی هاواڵتیان و رێگرتن لە باڵوبونەوەی 
ڤایرۆسەکە گیراوەتەبەر، ئێمە سەرچاوەی ژیانمان 
لەدەستداوەو روبەروی بارودۆخێکی سەختی ژیان 

و گوزەران بووینەتەوە. نەك هەر توانای کڕینی 
کەلوپەلی خۆپاراستنمان نییە، بەڵکو توانای 

بەڕێچوونی ژیانی رۆژانەی خۆمان و خێزانەکانمان 
 !نەماوە

لە هەر کۆمەڵگایەکی هاوچەرخدا، دەوڵەت بەرپرسە 
کە لەحاڵەتی کارەساتدا بڕێك بودجە بۆ 

روبەروبونەوەی دابنێ و بەشێك لەو بودجەیە بۆ 
ئەو کەس و خێزانانەیە کە بەهۆی ئەو کارەساتەوە 

تووشی زیان دەبنەوە. لەم پرسی کۆرۆنایەدا، 
هەموو واڵتەکان و حکومەتەکان بڕێك بودجەیان 

تەرخانکردوە، کە بەشێکی بۆ هاوکاری خێزانە 
کرێکاری و کەمدەرامەتەکانە. بەاڵم بەداخەوە 
حکومەتی هەرێم، لەوبارەوە هەنگاوی جدی و 
بەرپرسیارانەی نەناوە، بێجگە لەوەی دوا لە 

کۆمەڵێك دەوڵەمەند بکات و خێرو سەدەقە بە خەڵك 
 .بکەن

بەڕیزان، ئێمە داوای خێر ناکەین، داوای ماف 
دەکەین. ئێمە کاتێك بە کارەکانمان ژیانی خۆمان و 

هاوسەرو مناڵەکانمان دابین کردوە، ئێستا 
کارەکانمان لەدەستداوە بەهۆی کارەساتێکی 

ژینگەیی و تەندروستی گشتیەوە، بۆیە ئەرکی 
حکومەتە کە بەرپرسیارێتی بەرامبەر بە ژیانمان 

 .نیشان بدات
لەم سۆنگەیەوە داواکارین لە بەڕێزتان کە بە ئەرکی 

سەرشانی خۆتان هەستن بەرامبەر بە هاواڵتیانی 
خۆتان و بڕێكی شایستەی دارایی بۆ هەموو ئەو 
کەسو خێزانانە دەستەبەر بکەن کە بەهۆی ئەم 
بارودۆخەوە کارەکانیان و سەرچاوەی ژیانیان 
لەدەستداوە، کە بێجگە لە کرێکارانی بیناسازی، 

سەدان دەستفرۆش و کاسبکاری بچووک 
دەگرێتەوە. هاوکات داواکارین کە موچەی سەرجەم 

مووچەخۆرانی حکومەت بە زوترین کات خەرج 
بکەن، چونکە بەشێكی بەرچاوی ئەوانیش بەهۆی 

وەرنەگرتنی مووچەکانیانەوە تووشی سەختی ژیان 
 !بوونەتەوە

 
 دەستەی کارگێری

رێکخراوی کرێکارانی بیناسازی لە 
 کوردستان

 ٤٣٤٣مارس٤٢
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دەبێ دەست بەجێ هێمن مامەند 
 ئازادبکرێت و قەرەبووبکرێتەوە! 

لەسەر تیکستێکی رەخنەگرانە لە فەیس بوک.. هیمن مامەند 
لەالیەن هیزە ئەمنیەکانی زۆنی زەردەوە دەستگیر دەکرێت... 
پۆستە رەخنەگرانەکەی هێمن مامەند هێندە کاریگەر دەبێت، بۆیە 
کاردانەوەکەشی هیندە خێرا دەبێت کە ماوەی خۆگۆرینی ناوبراو 

هیمن مامەند نادەن و بە بیجامەوە راپێچی زیندانی دەکەن. 
و ژیانی خراپی   كردنی مووچه ش نه ی دابه باره زایی خۆی له ناڕه

تی "چیتر  روو و نووسیویه  ته ران و كاسبكاران خستوه رمانبه فه
لەماڵ نامێنینەوە. تائێستا هانی خەڵكم داوە لەماڵ بمێننەوەو 
خۆیان بپارێزن، كەئەمە ئەركێكی ئەخالقی و نیشتیمانی و 
ئینسانی و تەندروستییە، بەاڵم لەوالوە ژیانی خەڵكی بەكاسبكار 
و فەرمانبەرەوە لەوپەڕی خراپیدایەو دەسەاڵتیش لەبەرامبەردا 

ی ساڵی رابردووی نەداوە، بۆیە ئەگەر خەمێك لەژیانی خەڵك و 21بێباكەو تائێستا موچەی مانگی 
 ".موچەی فەرمانبەران نەكەنەوە، ئەوە دەڕژێینە سەرشەقام و كەرەنتینەو ئەم دەسەاڵتە تێكدەشكێنیین

ئەم رەخنەیەی هیمن مامەند، دەسترۆشتوانی حزبی و گرێگرتەکانیانی لێ دەربچیت، هەموو خەڵکی 
کوردستان دان بەراستیەکەیدا دەنێن، ناکرێت بەخەڵکی بڵێین ژیانی پەراوێز و دابڕ پیادە بکە بۆ 
ئەوەی لەبەاڵی نەخۆشی و ڤایرۆس بەدووربیت، بەاڵم بیر لە بەاڵو ڤایرۆسی برسێتی و نەبوونی 
نەکەیتەوە... ناکرێ حکومەت و دەسەاڵتێک بانگەشەی بەرپرسیارییەتی بکات، ئەگەر بەرپرسیاریەتی 
ژیان و گوزەران و موچەی هاواڵتیان لە ئەستۆ نەگرێت و زیان لێکەوتوان قەرەبوو نەکاتەوە. 

ساڵە تااڵنی داهاتی کوردستان دەکەن، نەوت دەفرۆشن، کەچی ئەو  ٠٣دەسەاڵتی سیاسی هەرێم، 
موچە ناچیزەی بەرهەم هێنەران و کارمەندان، دەبڕن، دوادەخەن، و هەمیشەش بەدوای بیانویەکەوەن 

 بۆ خۆ دزینەوە لەدابینکردنی...
رەخنەکەی هێمن مامەند چونکە دروست و لەپێناو بەرژەوەندی هاواڵتیاندایە، بۆیە بەسەدان  

کەسایەتی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و نووسەر و رۆژنامەنووس و چاالکوانی بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان 
پشتیوانی دەکەن و داواکاری دەست بەجێ ئازادکردنی ناوبراون. پیویستە دەست بەجێ و بێقەیدو 
شەرت هیمن مامەند ئازادبکرێت و قەرەبوو بکرێتەوە. هیچ دەسەاڵتێکی سیاسی بۆی نییە لەسەر 

 رەخنەو بیرورا دەربرین توشی لیپرسینەوەو زیندانی کردن بکرێت... ئازادی بۆ هێمن مامەند. 

ئەوانەی کە دیفاع لەخەڵکی کوردوستان دەکەن بێگوێدانە چین و توێژی کۆمەاڵیەتی، ئایین و 
مەزهەب، نەتەوە، یان  زمان و زاراوەی ئاخاوتن لەهەر شوێنێکی ئەو کوردوستانە بن دەبێت 
پشتیان بگیرێ. ئەوە کەموکووڕی و کەمتەرخەمیەکی یەکجار گەورەیە دەربارەی خەڵکی 
کوردوستان کە کاتێک ڕۆژنامەنووسێک لەسەر ئەوەی داوای گەڕاندنەوەی مووچەو مووچەی 
پاشەکەوتکراو دەکا بۆ مووچەخۆرانی کوردوستان، بەاڵم لەسەر ئەو کارو چاالکیەی دەکرێتە 
تاوانبارو دەخرێتە زیندانەوە. وە خەڵک پەرچەکردارێکی  زۆر گەورەی لە دژی حکومەت 

 نابێت.

هێزی پێشمەرگەی کوردوستان کە دەڵێن لە پێشی پێشەوەیە بۆ پاراستنی خاک و ئاساییشی 
کوردوستان، بەاڵم سەرباری ئەو ئەرکە قورس و گرانەشی، هێشتا حکومەتی هەرێم وەک 
پێویست ژیان و گوزەرانی ئەو هێزەشی دابین نەکردووە. ڕۆڵی ئەو هێزەی تاڕاددەیەک 
فەرامۆش کردووەو مووچەکەیان لە ئاست ئەرکەکەیاندا گەلێک کەمە. بۆیە کاتێک کە 
پێشمەرگەیەک، بەرپرسێکی ناو ئەو هێزە یا کارمەندێکی بوێری تێدا دەردەکەوێ و ویژدانی 
تەحەمول ناکاو دیفاع لە هێزی پێشمەرگە دەکا یاخود داوای مووچەو پلەو خۆشگوزەرانی 
زیاتر دەکا بۆ هێزی پێشمەرگە یاخود ڕەخنە لە حکومەت دەگرێ لەسەر مافی پێشمەرگە، وە 
لەسەر ئەو کارەی  لەالیەن حکومەتەوە سزا دەدرێ، دەبێت پێشمەرگەی دیفاع لێکراو ڕازی 

 نەبێ و بە کردەوە سەنگەر لە حکومەت بگرێ لەسەر ئەو مەسەلەیە..

مامۆستایان و کارمەندان و مووچەخۆرانی کوردوستان دەبێت ڕازی نەبن کاتێک کە 
ڕۆژنامەنووسێک، چاالکوانێکی کۆمەڵگەی مەدەنی یاخوود هەر کەسێکی تر کە هاتۆتە ناو 
سەنگەری دیفاع لە مووچەخۆرانی کوردوستان وە حکومەت بڕیاری گرتنیان بۆ دەر بکاو 

 وەک تاوانبار بیانخاتە زیندانەوە.

حکومەتی یەکگرتووی زەردو سەوزی حیزبی و بنەماڵەیی کوردوستان نابینێت کە هێزێکی 
یەکگرتوو هەیە لە کوردوستان کە بە کردەوە ڕازی نابێت مافی خەڵکی کوردوستان بخورێت. 
ئەو پێشمەرگانەی کە دیفاع لە خەڵک دەکەن و لە سەنگەری خەڵک دان، ئەو نووسەرو 
ڕۆژنامەنووس و چاالکوانانەی کە بە هەمان شێوە لەسەنگەری خەڵک دان و دەنگ لە پێناو 
مافی خەڵکدا بەرزدەکەنەوە ئەوانە ئەو هێزەن کە پەرتەوازەن و دەبێت خۆ ڕێکخەن و هێزێکی 

 یەکگرتوو بە کردەوە پێکبێنن. 

ئەو هێزە یەکگرتووەیە کە دەتوانێت ڕێ لە کوشتن و تیرۆرکردنی کاوەکان و سەردەشتەکان 
و سۆرانەکان و عەبدولستارەکان بگرێت. ئەو هێزەیە کە دەتوانێت ڕێ لە دادگاکانی ژێر 
هەیمەنەی بنەماڵەیی بگرێت لە دادگایی کردنی نیاز عبدوالکان و ڕۆژنامەنووسە بوێرەکانی تر. 
ئەو هێزەیە کە دەتوانێت کەش و هەوای ئازادی ڕادەربڕینی میدیایی مسۆگەر بکات بۆ میدیای 
تایبەت و ڕۆژنامەنووسان و نووسەران و تەواوی خەڵک. ئەو هێزەیە کە دەتوانێت ئازادی 

 حیزبایەتی و ڕێکخراوەیی بسەپێنێت بەسەر دەسەاڵتداراندا. 

ئێستا چونکە خەڵکی بەیشمەینەتی کوردوستان ڕێکخراو نییە، یەکگرتوو نییە، بە کردەوە نە 
هاتۆتە سەرشەقامەکان و بە هێزێکەوە بڵێت ئیتر بەسە! بۆیە حکومەتی بنەماڵەیی و حیزبی لە 
کوردوستان بە ئارەزووی خۆی و بەو پێیەی کە بنەماڵەو حیزب لە بەرژەوەندیدایە حوکم 

 بەسەر خەڵکی کوردوستاندا دەکا. 

ئێستا لە کوردوستان هەر کەسێک داوا بکات بڵێ دەبێت مووچەکانمان بۆ بگێڕنەوە ئەوە 
بێشک تاوانبارە، ئەگەر بڵێت کوا پاشەکەوت و بۆچی کردتان وە چیتان لێکرد ئەوە دیسان 
تاوانبارە، ئەگەر بڵێت کوا پارەی ئەو نەوتەی دەیفرۆشن و ئەو داهاتەی کە لە سەرچاوە 
جۆراوجۆرەکانی ترەوە دەستان دەکەوێت دیسان ئەو کەسە تاوانبارە، ئەگەر بڵێت بۆچی 

ساڵ لە حوکمڕانی و هەبوونی ئەو هەموو داهاتەی ژێردەستان بۆچی هێشتا ئاو،  ٠٣دوای 
کارەبا، ڕێگاوبان، خەستەخانە، خوێندنگاو سادەترین خزمەتگوزاری تر کە دەبوایە هەبایە 
نییە؟ ئەوە دیسان ئەو کەسە تاوانبارە. ئەگەر ڕۆژنامەنووسێک دۆسیەی گەندەڵی و دزی 
حکومەت یان بەرپرسێک ئاشکرا بکا ئەوە بێ شک تاونبارە. کە دەشڵێین تاوانبارە بە مانای 
ئەوەیە کە ئەو کەسە دەبێت دادگایی بکرێت لەسەر ئەو قسەو چاالکیانەی. وە لە کۆتاییدا 
تاوانبار سزا دەدرێت. لە دیدی حکومەتی هەرێمی کوردوستانەوە هەرکەسێک داوای مافی 
زەوتکراوی خەڵک بکات جا لەهەر چین و توێژێکدا بێت ئەوە سەرئێشە بۆ حکومەت درووست 
دەکاو حکومەت ئەم کارە بە فشار دەزانێ و بۆیەش بە تاوانباری دەبینێت. چەکدارە دەمامک 
بەسەرەکانیش هەمیشە  ئامادەن بۆ ڕفاندن و بزرکردنی تاوانباران یاخود تیرۆرکردنیان. جا 

 ئەم کارەیان بەشەو بێت یان بە ڕۆژ.

لە زمانی خۆیانەوە: هەردوو دەزگای پاراستن و زانیاری 
سەر بە ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم تیرۆریست و بکوژ و 

 نۆکەر و تااڵنچین

حکومەتی  ٨دوای دەستگیرکردنی بەرپرسێکی پاسەوانەکانی وەزیری دارایی خولی پیشووی کابینەی 
هەرێم، ، کەسەر بە یەکێتی نیشتیمانییە، لەالیەن دەزگای پاراستنەوە، دەزگای زانیاری و وتەبێژی ئەو 
دەزگایە لە رێگای بەیاننامەیەکەوە بۆ نارەزایەتی دەربرین لە دەزگای پاراستنی پارتی، ئاماژەیان 
بەچەندین کەیس کرد کە پارتی ئەنجامدەری بووە، لە بەرامبەردا دەزگای پاراستن و ئەنجومەنی 
ئاسایشی هەرێم! وەاڵمی بەیان و وتەبێژی یەکێتیان دایەوەو پەنجەی تاوانبارکردنیان بۆ چەندین 
کەیس راکیشاوە کە دەزگای زانیاری ئەنجامی داوە... لەم گرژییە سەرەتایەدا دۆسیەی تیرۆری 
سەردەشت عوسمانی ڕۆژنامەنووس، تیرۆری ئامانج بابانی و خێزانەکەی، وەرگرتنی بەرتیلی قەبە، 
کارکردن بۆ الیەنی دەرەکی...تاد، ئاماژەیان پێکرا. بەڵێ لەگرژییەکی سەرەتاییدا، هەر دوو ئەو دوو 
دەزگایەی ڕۆژانە باسی شەونخونی و پاراستنی هاواڵتیانی کوردستان و خاکی عەزیزی دەکەن... لە 
زمانی خۆیانەوە دەست بەخوێن بوونی ئەو دەزگایانەوە بەشداریان لە کوشتن و تیرۆری بە نەخشە 
و دزی و تااڵنییدا رادەگەیەنن. بیگومان هەرچی ئەم دوو دەزگایە رایبگەیەنن پشتیوانە بە دەیان بەڵگە 
و بەدواداچوونی ریکخراوی هەواڵگری و هەڵە هەڵنەگر. خۆ ئەگەر ئەم هەوااڵنە کە ئەو دوو دەزگایە 
لەبەرامبەر بەیەکتریدا لەالیەن رۆژنامەیەکەوە یان رۆژنامەنووس و کەسایەتیەکی سیاسیەوە بەگوێ 
کۆمەڵگەدا درابا، گومانی تیا نەبوو راپیچی زیندان و تەنانەت ئەگەری سەرنگون کردنیشی هەبوو... 
وە بەشیک لە دادوەرەکان یان داواکاری گشتی خێرا بریاری دەستگیرکردنیان دەردەکرد و بەدژی 
ئاسایشی نیشتمانی لەقەڵەمیان دەدا، بەاڵم کاتێک ئەم دوو دەزگایەی" پاراستن و زانیاری" لە ژێر 
چەتری یەک دەزگای گەورەتری وەکو ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمدا، خۆیان دان بە تاوانی 
تیرۆرکردن و کوشتن و ریشوە وەرگرتن و نۆکەرایەتی بۆ الیەنێک دادەنێن، دادگا و دادوەرەکانیش 

 بیدەنگە هەڵدەبژێرن، ئەمەش لەالیەکەوە ناسەربەخۆ بوونی دادگا و داواکاری گشتی دەخاتە روو...
ئێستا پرسیار ئەوەیە، کاتێک ئەو دوو دەزگایە لە گرژییەکی سەرەتاییدا ڕاشکاوانە دان دەنێن بە 
تیرۆریست بوونی ئەو دەزگایانەدا، دەبێ لەگەڵ قوڵبوونەوەی ملمالنێی نێوانیان لە دۆخی تردا، دان 
بەچەندین کەیس و دۆسیەی تردا بنێن، کە تائیستا ڕیگە نەدراوە روناکی ببین و خەڵک پێیان ئاشنا 

 بن. وە دەبێ چەندان تاوانی تر لە ناو هەگبەی ئەو دەزگایانەدا حەشار درابێت... 
خەڵکی کوردستان کە هەمیشە ئەو دوو دەزگایەی بەدوو دەزگای حزبی و جاسوسی زانیووە، کە 
لەداهاتی خەڵکی کوردستان پارەی خەیاڵیان بۆ سەرف دەکرێت... ئێستا کە خودی دوو دەزگاکە 
بەشێکن لە تیرۆر و نائەمن کردنی دۆخی کوردستان، مافی خۆیانە داوای ئاشکراکردنی سەرجەم 
دۆسیە شاراوەکان و پاشانیش دەستگیر کردنی تۆمەتبارانیان بکەن و داوا بکەن کە دەبێ دەستبەجێ 

 ئەو دوو دەزگایە هەڵبوەشینەوە...  

دەبێت خەڵکی کوردوستان چیتر ڕێگا نەدا 
ئەوانەی کە لە سەنگەری  دیفاع لەخەڵکدان 

 حکومەت بیانخاتە زیندانەوە.!

 نووسینی: شوان عەزیز
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لە سەر کۆمۆنیستەکان پێویستە کە ببنە ڕابەر 
لە ڕووبەڕوبوونەوەی ڤایرۆسی کرۆنە و 
هەموو ئەو قەیرانە گشتیەی کە بەسەر 
مڕۆڤایەتیدا هاتوە، بە هۆی شکستی گەورە و 
کارەستباری سیستەمی سەرمایەداریەوە. 

دەبێت گرنگی وشیارکردنەوەی خەڵکی  
دەربارەی مەترسی ئەو ڤایرۆسە و ئەوەی کە 
پێویستە بیکەین لە پێناو خۆپارێزیدا بەکەم 
وەرنەگرین. گرنگە ئێمە وا دانەنێین کە خەڵک 
ئاگاداری مەترسیەکانی ئەو ڤایرۆسەن،  و چ 
داڕووخانێکیشی لە زوربەی الیەنەکانی ژیانی 
کۆمەڵگای بەدواوەوەیە. نابێت بە هیج 
شێوەیەک لە شێوەکان بچینە پاڵ بەرەی ڕاست 
لە باڵوکردنەوەی شتی پڕوپوووچ ، بەڵکو 
دەبێت زۆر لە ڕابردوو زیاتر ڕووبەڕووی ئەو 
بەرەیە ببینوە. گومانی تێدا نیە کە ئەو ڤایرۆسە 
گەلێک ترسناکە و دەبێتە هۆی لەناوبردنی 
سەدان هەزار لە خەڵکی ئەگەر ڕێوشوێنی توند 
نەگیرێتە بەر ، وەک مانەوە لە ناو ماڵ و 

قەدەغەکردنی کۆڕو کۆبونەوە لەسەر ئاستی  
 هەموو جیهان. 

گۆشەگیری تەندرووستی )کەرەنتینە( و 
لێکدووری نێوان خەڵکی؛ تاکە هۆیە بۆ بەرگرتن 
سنووردانان بۆ باڵوبوونەوەی ئەو نەخۆشیە. 
هەرچەندە ئەو ڤایرۆسە زیاتر ترسی هەیە بۆ 
خەڵکی بەتەمەن و کەسانێک کە کێشەی 
تەندرووستیان هەیە، بەاڵم منداڵ و کەسانی 
گەنجیش بەدوور نین لە تووش بوون بەو 
ڤایرۆسە. دەبێت ئێمە هۆیەک نەبین بۆ 
باڵوبوونەوەی ئەو نەخۆشیە، چونکە گوێنەدان 
بە ڕێنماییەکان دەبێتە هۆی ئەوەی کە ژیانی 
خەڵکانی تر بخەینە مەترسیەوە. ئیلتیزام کردن 
بەو ڕێنماییە تەندروستیانەی کە لە شوێنی 
ڕاست و جێگەی باوەڕەوە دەردەچن کارێکی تا 
بڵێی گرنگە. دەبێت ڕێکخراوی تەندروستی 
جیهانی وەک سەرچاوەیەکی گرنگی زانیاری و 
جێمتمانە چاوی لێبکرێت. بەرەنجامی کۆتایی 
ئەو پەتایە پەیوەندی بەو ڕێکارانەوە هەیە کە 
بەخێرایی دەگیرێنە بەر لە بەرامبەریدا، و 
هەروەها بە پەیڕەوکردنی خەڵک لە 
ڕێنماییەکان. دەبێت ئێمە بانگەوازێک بکەین بۆ 
دەستدانە  هەرکارێک کە پێمان دەکرێ و 
ئیمکانی کردنی هەیە لەو پێناوەدا و بەخێراترین 

 شێوە و بەیەک تاوەوە.

گرفتی سەرەکی کە ئێستا ڕووی لە واڵتان 
کردووە ئەوەیە کە دەوڵەتەکانیان بە شێوەیەکی 
خێراو هەمەالیەنە نەهاتوونەتە مەیدانی جەنگ 
لەگەڵ ئەو ڤایرۆسە، نابێت هیچ کات بە فیڕۆ 
بدرێت لە بەرامبەر دەستبەسەرداگرتنی ئەو 

ڤایرۆسەدا، چونکە کات الیەنی یەکالکەرەوەیە 
 لە بنەبڕکردنی ئەو کارەساتەدا. 

بۆ چارەسەری ئەو نەخۆشیە نابێت تەرویج بۆ 
هیچ چارەسەریک بکەین کە بنەمای زانستی 
نەبێت ، و دەبێت لەو الیەنەوە شەڕ بە تووندی 
بکەین. زۆر گرنگە کە لەو بارەوە تەنها گوێ لە 

 پسپۆڕان و الیەنی باوەڕپێکراو بگرین. 

لە الیەکی دیکەوە، بە بڕوای من، زۆر گرنگە کە 
تەرویج بۆ بیردۆزی پیالنگێڕی نەکەین. دەبێت 
لەم بارودۆخەی ئێستادا بە هیچ جۆرێک نەچینە 
پاڵ هەواڵ و بیرۆکەیەکەوەکە هیچ بەڵگەی نییە. 
تا ئێستا هیچ بەڵگەیەک نییە پشتی ئەو بیروڕایە 
بگرێت کە گوایە دەوڵەتان و دام و دەزگاکانیان 
لە پشتی باڵوکردنەوەی ئەو ڤایرۆسەدان. هیچ 
الیەنێکی خاوەن ئیعتیبار دانی بەو بۆچوونانەدا 
نەناوە. هەرچەندە زۆرێک لەو قسانە بە ڕواڵەت 
لە ڕاست دەچن، بەاڵم لەبەر نەبوونی بەڵگە 
هەر لە چوارچێوەی بیردۆزی پیالنگێڕیدا 
دەمێننەوە. ئێمە کۆمۆنیستەکان، باوەڕمان بە 
زانست و سەلماندن و بەڵگە هەیە، کەواتە نابێت 
تەڕویج بۆ هیچ شتێ بکەین کە بە شێوەیەکی 

 ڕەها نەسەلمێنرابێت.

ئەو بۆچوونانە دەبنە هۆی هەڵکشانی تەوژمی  
کۆنەپەرستی و ڕەگەزپەرستی، و بەمەش 
خزمەت بە بەرەی ڕاست دەکرێت. دەبا چاوێک 
بخشێنین بە هەڵوێست و بۆچوونی هەندێک لە 
سەرکردەکانی بەرەی ڕاست لە وێنەی دۆناڵد 
تڕەمپ و بۆریس جۆنسن و جائیر بۆلسنار و 

خامەنەئی بەتایبەتی لە سەرەتای سەرهەڵدانی  
ئەو ڤایرۆسە تاکو بزانی بەرەی ڕاست چۆن 
سوود لەو بیروڕایانە دەبینێت. تڕەمپ بە 
گاڵتەوە باسی مەترسی ئەو ڤایرۆسەی کردو 
وتی "ئەوە پالنێکی دیموکراتەکانە لە دژی لە 
پێناوی کەمکردنەوەی هەلی سەرکەوتنی لە 
هەڵبژاردنەکانی داهاتوویدا". تاکو ئێستاش 
تڕەمپ ئەو ڤایرۆسە بە ڤایرۆسی چینی 
ناودەهێنێت. بۆ نموونە پەتای ئینفلۆنزای 

لە کنساس لە  ٩١٩٨ئیسپانی لە ساڵی 
ئەمەریکادا سەری هەڵدا، بەاڵم کەس خەتای 
ئەمەریکا ناگرێت بۆ ئەو پەتایە. بۆیەش پێی 
گوتراوە ئینفلۆنزای ئیسپانی، چونکە ژمارەیەکی 
زۆری لە ئیسپانیەکان کوشتووە. بۆرژوازی 
سوود لەو ڤایرۆسە دەبینی هەر وەک چۆن لە 
کۆچبەرانی بێگانەی دەبینی کە هەر شتێک 
ڕوویدابایە خەتاکەی دەخستە ملی کۆچبەرانی 
بێگانەوە، ئەوەش بۆ ئەوەی خەڵک بیری بە الی 

 سیستەمی سەرمایەداریدا نەچێت.

لە الیەکی ترەوە بیردۆزی پیالنگێری هاوکاری  
دەوڵەتان دەکا کە واز لە بەرپرسیارێتی بێنن، 
بۆ نموونە ئێران دەیەوێت  ئۆباڵی شکستی 

 خۆی بخاتە پاڵ الیەنێکی تر.

زۆرترین بیردۆزەیەک کە ڕەواجی پێدراوە 
ئەوەیە کە گوایە سوپای ئەمەریکا ئەو 
ڤایرۆسەی باڵوکردۆتەوە لە پێناوی 
هەرەسپێهینانی ئابووری چین، بەاڵم هەر 
کەسێک تۆزقاڵێک زانیاری لەسەر ڤایرۆس و 
پلەی جیهانگیری و قەبارەی جموجۆڵی  نێوان 
واڵتاندا هەبێت،  تێ دەگا کە ئەو ڤایرۆسەی کە 
لە وهانی چیندا باڵو دەکرێتەوە لە دوای چەند 
سەعاتێک دەگاتە ناوشاری نیویۆڕک لە 
ئەمریکا. هەروەها شێوەی مامەڵەی ئەمەریکا 
لەگەڵ ئەو ڤایرۆسە و خۆ ئامادەنەکردنیان 
بۆی، هەر چەشنە ڕۆڵێکی ئەمەریکا لە 
باڵوەپێکردنی ئەو ڤایرۆسەدا بە دوور 
دادەنرێت. هەروەها کاریگەری ئەو ڤایرۆسە 
لەسەر ئابووری ئەمەریکا و لەسەر دواڕۆژی 
کۆمەڵگەی ئەمەریکی و پێگەی ئەمەریکا لە 
جیهاندا زۆر زیاتر دەبێت لە کاریگەری لەسەر 
چین. لە ڕاستیدا ئەو ڤایرۆسە مەترسی لەسەر 
دواڕۆژی سەرمایەداری درووست دەکا وەک 
سیستەم، و چینی دەسەاڵتداریش درکی بەمە 

 کردووە.

لە الیەکی ترەوە بیردۆزی پیالنگێڕی دەبێتە  
هۆی باڵوبوونەوەی بێهوودەیی لە نێو خەڵکیدا. 
قەناعەتێک الی خەڵکی درووست دەبێت کە 
ئەگەر سووپای ئەمەریکا لە پشتی ئەم 
ڤایرۆسەوە بێت ئەوە بەرەنگاری لە خۆمان 
کارێکی مەحاڵ دەبێت، چونکە ئەگەر توانیمان 
کۆنتڕۆلی  ڤایرۆسەکەش بکەین، چ دڵنیاییەک 
هەیە کە جاریکی تر ئەمەریکا ڤایرۆسێکی 
مەترسیدارتر باڵوناکاتەوە؟. لە ڕاستیدا ئەو 
گەالنەی کە قسە فەرمی و ڕێنوینییە 
فەرمیەکانیان گرتە بەر لە وێنەی چین و تایوان 
و کۆریای باشوورو سەنغافۆرا، سەرکەوتنێکی 
بەرچاویان بەدەستهێناوە بەسەر ئەو 

 ڤایرۆسەدا.

هیچ لەبەرژەوەندی کۆمۆنیستەکاندا نییە هەموو 
ئەو قەیرانە ببەستنەوە بە کێشەیەک کە 
پەیوەستە بە سوپای ئەمەریکا یان بەستنەوەی 
بە ملمالنێی نێوان چین و ئەمەریکا. کێشەی 
ئێمەی کۆمۆنیست لەگەڵ دەوڵەت یا لەگەڵ 
سوپایەکی دیاریکراودا نییە، بەڵکو لەگەڵ 
سەرتاپای سیستەمی سەرمایەداریدایە. ئەوە 
مەعلومە کە لە بارودۆخێکی ئاوادا بیردۆزەکانی 
پیالنگێڕی باڵودەکرێنەوە و هەتا چین و 

ئەمەریکاش هەڵدەستن بەوکارە لە ڕکابەری 
 نێوان خۆیاندا.

ملمالنێی نێوان ئەمەریکا وەک ئیمپڕاۆریەتیەک 
کە بەرەو داکشان دەڕوا، و چینیش وەک 
هێزێک کە بەرەو هەڵکشان دەڕوا،  ملمالنێیەکی 

 ناخۆش و گشتییە.

جا ئەو ملمالنێیە کاریگەری خۆی دادەنێ 
لەسەر ژیانی ئینسانەکان لەسەر ئاستی 
جیهانی، و شوێن پەنجەی خۆشی بەجێدێڵێت 
لەسەر هەموو الیەکی ژیانی ئینسانەکان هەتا 
لەسەر چۆنیەتی بیرکردنەوەو شێکردنەوەشیان 
بۆ ڕووداوەکان. ئەمەریکا هەست دەکا بە 
مەترسی لەدەستدانی هەیمەنەی ئابووری خۆی. 
لە ماوەیەکی کەمی مێژوویدا ئابووری چین 
بەسەر ئابووری ئەمەریکادا زاڵ دەبێ 

و هی  ٦لەبەرئەوەی گەشەی ئابووری چین ٪
. ئەوە لە الیەنی ٤ئەمەریکا کەمێک زۆرترە لە ٪

تەکنۆلۆجیەوە چین بە کرداری سەرکەوتنی 
خۆی بەسەر ئەمەریکادا نیشاندا. هەر بۆیەش 
ئەمەریکا لەگەڵ شەریکەی هواوی کەوتۆتە 
شەڕەوە بە هەموو توانایەک کە هەیەتی، بەاڵم 
لەوە ناچێت کە لەو ڕووەشەوە 
سەرکەوتووبێت. ئەمەریکا دەستی کردووە بە 
لەدەستدانی نفوز و هاوپەیمانەکانی لە 
بەرژەوەندی چیندا،  زۆرێک لە واڵتانی ئەوروپا 
لە ناویاندا حکومەتەکەی بۆریس جۆنسن لە 
بەریتانیا بڕیاریدا کە ڕۆڵ بدا بە هواوی لە 
دروستکردنی نەوەی پێنجەم لە بواری 
ئەنتەرنێتدا و هەتا دوایی ...سەرباری 

 فشارەکانی ئەمەریکا لەسەریان لەو ڕووەوە.

لە ڕاستیدا تەنانەت پەتای کڕۆنەش بووە هۆی 
هەڵکشانی پێگەی چین. بە ڕای من ڤایرۆسی 
کرۆنە و ئەو قەیرانە ئابووریەی کە لە گەڵیدایە 
بە خێرایی تەرازووی هێز لە بەرژەوەندی چین 
یەکالدەکاتەوە. بۆ نموونە ئیتالیا داوای 
هاوکاری لە چین کرد نەک لە ئەمەریکا! 
هەروەها سربیا بەتەنیا هیوای بەچین هەیە بۆ 

 بەڕەوڕووبوونەوەی ئەو پەتایە.

هەرچەندە ئێمە نازانین ئەو ڤایرۆسە چۆن 
سەری هەڵدا، یاخود چۆن لە ئاژەڵەوە 
گواسترایەوە بۆ مرۆڤ. بەاڵم ڕاستیەک 
دەزانین لەسەر پەتای تری هاوشێوەی ئەم 
ڤایرۆسە، بۆ نموونە ئینفلۆنزای بەراز ، ئەوەش 
بە بازدانی جینی لە ڤایرۆسەکە ڕووبداو توانا 
پەیدا بکا و بگوێزرێتەوە بۆ ئینسان، وا 
دەخوازێت ئاژەڵەکە لەبارودۆخێکی خراپدا 
بژیت، و ئەوە دەبێتە الوازی کۆئەندامی 
بەرگری ئەوئاژەڵەی کە ڤایرۆسەکەی تێدایە. 
ئەوەش هەمووی ئەنجامی خواستی قازانجە لە 
پەروەدەی ئاژەڵەکاندا. بۆ نموونە ژمارەیەکی 
زۆر لە ئاژەڵ دەکرێنە شوێنێکی بچووکەوە، 
یاخود ئاژەاڵن کۆدەکەینەوە و ناهێڵین بە شێوە 
سروشتیەکەی خۆیان بژین. ئا لێرەوە ئیتر 
ناتوانێت بەرەنگاری بکات لە دژی ڤایرۆسی 
ئاژەاڵنی تر. ئەو مەسەلەیە یا لە کێڵگەی 
بەخێوکردنی ئاژەاڵندا ڕوودەدات، یاخود لە 

ڕێگەی ئەو... 

ئەركی كۆمۆنیستەكان لە ڕووبەڕووبوونەوەی 
 ڤایرۆسی كۆڕۆنا

 نووسینی: تۆما حەمید
 وەرگێڕانی: شوان عەزیز
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مافیایانەی کە بازرگانی بە ئاژەاڵنەوە دەکەن 
لەسەر ئاستی جیهانی کە بۆ مەبەستی 
جۆراوجۆر دەفرۆشرێن. بۆ نموونە بۆ 
مەبەستی گۆشت. ئەو جۆرە بازاڕانە لە ئاسیا 

 بە شێوەیەکی بەرچاو چاالکن.

ئەو ڤایرۆسە تەنها مەترسییەکی بایۆلۆجی 
لەسەر ژیانی خەڵکی درووست ناکا، بەڵکو بە 
شێوەیەکی ترسناک هەڕەشەیە بۆ سەر ژیانی 
ملیۆنان کەس لە جیهاندا، و دەبێتە هۆی 
لەناوبردنی ژیانی ملیۆنان کەس لە ڕووی 
ئابووریەوە ئەگەر حکومەتەکان هەڵنەستن بە 

 ڕێکاری توندو خێراو یەکالکەرەوە.

بە کرداری ئابووری سەرمایەداری کەوتۆتە 
قەیرانێکی قوڵەوە.بە ڕای من ئەو قەیرانەی کە 
چاوەڕێ دەکڕێ گەورەتر دەبێت لە قەیرانی 

، و  لەوانەیە لە خراپیدا خۆی بدات ٤٣٣٨ساڵی 
کە پێی دەگوترێت  ٩١٤١لە قەیرانی ساڵی 

وە دەستی  ٩١٤١گرانییە گەورەکە، و لە ساڵی 
. ئەو ٩١٢٩پێکرد و بەردەوام بوو تا ساڵی 

گرانیە بەهۆی جوڵەو ئامادەکارییەکان 
بۆشەڕی دووەمی جیهان کۆتایی هات کە 
دەوڵەت و ڕابەرانی سەرمایەداری جیهانی 
سیاسەتی دامەزراندنی دەوڵەتی 
خۆشگوزەرانیان پەیڕەوکرد. بۆ نموونە لە 
ئەمەریکادا سەرۆکی ئەوکاتی ئەمەریکا 
فڕانکلین دی ڕۆزفڵت لەو کاتەدا لە ژێر فشاری 
کۆنگرەی یەکیەتی سەندیکاکان و هەردووک 

 ٩٤حزبی سۆشیالیست  و حیزبی کۆمۆنیستدا 
ملیۆن هەلی کاری ڕەخساند لە کەرتی  ٩١بۆ 

گشتیدا. هەروەها بیمەی بێکاری و خانەنشینی 
و چاودێری تەندرووستی دابینکرد، لە کاتێکدا 
واڵت لە ئەوپەڕی قەیراندا بوو، و سەرباری 

 کەمی سەرچاوەکان.

وەک کۆمۆنیستەکان لەسەرمان پێویستە  کە 
دڵنیابین ڤایرۆسی کۆڕۆنە هۆی سەرەکی ئەو 
قەیرانە ئابووریە نییە کە لە ئابووری جیهان 
دەدات.لە ڕاستیدا ئابووری سەرمایەداری 
لەسەر لێواری قەیرانێکی قوڵدایە و ئەو 
ڤایرۆسە تەنها هۆیەکی یارمەتیدەرە بۆ 
تەقاندنەوەی باروودۆخەکە. دەبێ ئەوەمان لە 
بیر بێت کە سیستەمی سەرمایەداری لە کاتی 

ساڵ پێش  ٠٣٣لەدایکبوونیەوە لە نزیکەی 
ئێستاوە تاکو ئێستا هەرکاتێک کە بووەتە 

بۆ  ٢ڕژێمێکی باوی کۆمەڵگە بە موعەدەل هەر 
ساڵێک جارێک کەوتۆتە قەیرانەوە. هەندێک  ٧

جار ماوەکەی کورتر یان درێژتر بووە، بەاڵم 
بۆ جیاکردنەوەی نێوان دوو قەیران ئەو 
موعەدەلە هەبووە. جا قەیرانی دەوری کە لە 
هەناوی ئەو سیستەمەدایە و کەموکوڕیەکی 
دامەزراوەی ئەو سیستەمەیە و ناتوانێت خۆی 
لێ دەربازبکات، سەرباری هەموو هەوڵێک بۆ 
ڕێگرتن لە ڕوودانی ئەو جۆرە قەیرانە. دوایین 

دا بوو کە ئەو  ٤٣٣٨قەیرانی ئابوری لە ساڵی 
قەیرانە زۆر دواکەوت بەهۆی ئەوەی کە 
دەوڵەتەکان چەند ڕێکارێکیان گرتە بەر بۆ 
دواخستنی، بۆ نموونە زیادکردنی قەرز. 
دەگونجا هۆی تەقاندنەوەی ئەو قەیرانە شەڕ 
بێ لەسەر بازاڕی نەوت، کاری ئیڕهابی، 

شەڕی سەربازی، پەتایەکی تر، قەیرانێکی 
سیاسی لە واڵتێکی گەورە، تووند بوونی 
شەڕی بازرگانی بێت.  یاخود هەتا ترس لە 
ڕوودانی قەیرانێک بۆی هەیە هۆی سەرەکی 
بێت بۆ پەیدابوونی قەیران. زۆر بە سادەیی 
نایەکسانی گەیشتۆتە لوتکە. بەشی چینی 
کارگەر لە بەرووبوومی کۆمەڵگە کەم 
کراوەتەوە بە شێوەی زیادکردنی کرێ و کەم 
کردنەوەی توانای کڕین بۆ چینی کارگەر کە 
هەر ئەویشە بڕبڕەی پشتی سەرمایەداری بۆ 

 بەرهەمهێنانی کااڵو خزمەتگوزاری. 

بۆ ماوەیەکی دیاریکراو توانرا بەسەر ئەو 
کێشەیەدا زاڵبن ئەویش بە زیادکردنی ژمارەی 
ئەندامانی خێزانێک بۆ نێو بازاڕی کارو 
زیادکردنی سەعاتکار. وە کاتێک ئەو ڕێگایەش 
نەیتوانی چارەسەری کێشەکە بکات، وا لە 

کرێکار کرا پەنا ببات بۆ قەرزکردن، بۆ نموونە  
لە وێنەی قەرزی خانوو و کڕینی بیتاقەی 
دڵنیایی و کڕێدیت و قەرز بۆ خەرجی خوێندن 
لە پێناوی پارێزگاری لە ئاستی ژیان و 
بەکاربردن. جا کاتێک کە بۆ سەرمایەداری 
پاڵنەرێک نامێنی بۆ بەرهەمهێنان، ئیتر 
ڕوودەکاتە بازاری دراو و بانکەکان و دەبێتە 
هۆی دروستبوونی بڵق لە نێوان کەرتی 
دیاریکراو، بۆ نموونە نرخی کااڵو نرخی 
خانووبەرە و پشکەکان. ئا لەو بارودۆخانەدا، 

لەگەڵ دەرکەوتنی یەکەم کێشە بۆ نموونە  
لەدەستدانی ژمارەیەکی زۆری کرێکاران 
کارەکانیان بە هەر هۆیەک بێت و دواکەوتنیان 
لە پێدانی قەرزی خانوەکانیان یان قەرزەکانی 
تر ئەمە دەبێتە هۆی داڕووخانی سێکتەرێکی 
ئابووری دیاریکراو، وە لێرەوە کاریگەریەکە 
دەگوێزرێتەوە بۆ سێکتەرەکانی تر، چونکە 
سێکتەرەکانی ئابووری هەموویان پەیوەندیدارن 
بەیەکەوە. چارەسەری سەرمایەداری بۆ 

بریتیبوو لەوەی کە پارەیەکی  ٤٣٣٨قەیرانی 
هەرزانی یەکجار زۆریان خستە دەستی 
بانکەکان و شەریکاتە ئیحتیکاریەکان و ئەمەش 
قەیرانەکەی خراپتر کرد. ئەو پارەیەی پێیان درا 
بەکاریان هێنا بۆ کڕینەوەی پشکەکانی 
کۆمپانیاکان لە الیەن کۆمپانیاکان خۆیانەوە، 
ئەوەش لە پێناو بەرزکردنەوەی نرخی 
پشکەکاندا بووە. ئەمەش بڵقێکی درووست 
کردووە و زەمینەی بۆ قەیرانێکی گەورەتر 
درووستکردووە. دەبێ لەوە دڵنیا بین کە ئەو 
ڤایرۆسە وەک دەرزیەک وابووە کە  ئەو بڵقەی 
تەقاندۆتەوە، نەک خۆی بووبێتە هۆی 
قەیرانەکە، بەاڵم بورژوازی دەیەوێت پێمان بڵێ 
کە ئەوە بەهۆی ئەو ڤایرۆسەوەیە قەیران هەیە. 
ئەو دەیەوێت ئەو بۆچوونە الی خەڵکی 
درووست بکا بۆ ئەوەی کەس خەتای 
سیستەمەکە نەگرێت لە بوونی ئەو قەیرانە. بە 
شێوەیەکی گشتی تووڕەبوون لە دژی 
سیستەمەکە کەمتر دەبێ کە خەڵک وا بزانێ 
ئەوە ڤایرۆسە وای کردووە، نەک ئەوانەی کە 
تەحەکوم بە ئابووری جیهانەوە دەکەن لە پێناو 
قازانجدا. بۆیە ڤایرۆس وەک هەر کارەساتێکی 
تری سروشتیە. وەکو وشکە ساڵیە، وەکو 
الفاوە لەدەرەوەی هێزی ڕژێمدا. هەرچەندە 

زوربەی ئەو کارەساتە سروشتیانەش 
لەسەردەمی ئەمرۆماندا هۆیەکەی سیستەمی 

 سەرمایەداریە.

ئەو قەیرانە لە زۆر الیەنەوە پەردەی لەسەر  
ئابووری سەرمایەداری الدا. سەلمێنرا کە 
کەرتی تایبەتی و میکانیزمی بازاری بێسوود 
بوون لەو بارودۆخەی ئێستادا سەرباری 
ئەوەی کە دەوترێ لە ڕاگەندنەکان و زانکۆکان 
و سەکۆکانی ترەوە دەربارەی گرنگی و 
پیرۆزکردنی ئەو کەرتە و بازاڕەکەی لە 
ڕێکخستنی ژیانی ئابووری و لە گەشەپێداندا. 
ئێمە کۆمۆنیستەکان لەسەرمان  پێویستە ئەو 
ڕاستیە ڕۆشن بکەینەوە. ئیتر بەشێوەیەک 
ڕوون بۆتەوە کە گومان هەڵناگرێت ئەوەی 
ئێمە دەمانەوێت بۆ زاڵبوون بەسەر ئەو 
ڤایرۆسەداو ئەو قەیرانە ئابووریەدا ئەوەیە کە 
تەواو پێچەوانەیە بە کردەوە و ئەخالق و 

 یاسای سیستەمی سەرمایەداری.

کتوپر دەوڵەتانی سەرمایەداری و 
سەرکردەکانیان کە هەمیشە ڕوویان لە 
برەودان بووە بە چاوچنۆکی و پێشبڕکێ و 
نایەکسانی و تاک گەرایی و چەندین شتی تری 
پەیوەست بە سیستەمی سەرمایەداری، ئێستا 
داوای شتێک دەکەن کە پێچەوانەی 
سیستەمەکەیە. بۆ نموونە لەسەردەمی نەبوونی 
کااڵدا لە بازار یان زۆر بوونی خواست 
لەسەری نرخی بەرز ناکرێتەوە. هەروەک 
ڕوویدا بۆ کااڵکانی وەک پاککەرەوە و دەمامک 
و شتی تری تەندرووستی. ئێستا داوای بە 
هاناوە یەکتری چوون و برایەتی دەکەن. لە 
کاتێکدا چاوچنۆکی و یاری کردن بە نرخەکان 
و پێشبڕکێ هەمیشە سرووشتی سیستەمی 
سەرمایەداری بووە. بۆیە کتوپڕ دەردەکەوێت 
کە لەسەریان پێویستە میکانیزمێک بگرنە بەر 

 کە جیاواز بێت لەو میکانیزمەی ئێستای بازاڕ.

پێمان دەڵێن کە هاوکاری جیهانی لە مەجالی  
تەکنەلۆجیاو بیروڕاو ، شتی تریش باشترین 
هۆیە بۆ بەرەنگاری ئەو ڤایرۆسە و قەیرانی 
ئابووری. لە کاتێکدا سرووشتی  ئەو کۆمپانیا 
و حکومەتە سەرمایەداریانە بریتیە لە هەرچی 
دەتوانن بیکەن لە پێناو پارێزگاری لە داهێنان و 
فکرو تەکنۆلۆژیا یان و هەرباس نەکردن لێی 
لەگەڵ خەڵکی تر، ئەویش بەمەبەستی زیاتر 
سوود وەرگرتنە بۆ خۆیان. هەر چارەسەریەک 
کە پێشنیار دەکرێ و بە وەشەوە کە پێویستە 
پێشنیار بکرێ هەر ڕووی ئەو سیستەمە زەرد 
دەکات و ئابڕوووی دەبات. یاسای 
سەرمایەداری دەڵێ بەرهەم بێنە کاتێک 
بەرهەمەکە قازانجی هەبێ. لە کاتێکدا ئەو 
پەتایە پێمان دەڵێ بەبێ ئەمالوئەوال دەبێت 
حکومەتت بەرهەم دەست پێبکات جا قازانج بکا 
یا نەکا. پێویستە خەرج بکرێت بۆ کەل و پەلی 
پشکنین و ئامڕازەکانی هەناسەدانی دەستکرد و 
تەندرووستی و ژیان و گوزەرانی خەڵک و لە 
ناویشیاندا بێ نەوایان. لە ڕاستیدا پشتیوانانی 
ئەو سیستەمە خۆیان لە پێگەیەکدا بینیەوە کە 
واز لە هەموو بەهایەکی سەرمایەداری بهێنن، 
لە پێناوی پاراستنی سیستەمی سەرمایەداریدا. 

بۆیە ئامانج و کاری لە پێشینەی سەرمایەدار 
تەنها قازانج نییە، بەڵکو بردنەوەی ئێستایە بۆ 
خۆی، بەاڵم ڕوون بۆتەوە کە ئابووری 
پێویستی بە بەرهەمهێنان هەیە لە کاتێکدا نا کە 
قازانجی هەبێ و لە کاتێکدا قازانجی نەبێ. وە 
کاتێک کە پرسیار لەخۆمان دەکەین بۆچی ئێمە 
نابێ وابکەین لە کاتە ئاساییەکاندا، و نەک هەر 
لە کاتی قەیران دا؟ پشتگیریکەرانی سیستەمی 
سەرمایەداری وەاڵمی ئەو پرسیارەیان لە ال 

 قورسە.

لەسەرەتادا زۆرێک لە دەوڵەتان ویستیان 
هەندێک ڕێکاری کەم بگرنەبەر بۆ بەرەنگاری 
پەتایەکە کە زیان نەگات بە ئابووری. کە قسە 
لەوە دەکرا هەمان ڕێکارێک دووبارە بکەنەوە 

کردیان کە بریتیبوو لە  ٤٣٣٨کە بۆ قەیرانی 
پشتگیری شەریکە و کۆمپانیا و بانکە 
زەبەالحەکان. بەو هیوایەی کە سوودەکەی بۆ 
هەموو کۆمەڵگە بێت. کە ئەوەش پێی 

 دەگوترێت سیاسەتی کەوتنی ئابووری.

بەاڵم ئەو ڕێکارانە قەبارەی ئەو بۆشاییە 
دیاری دەکا لە نێوانی دەستەبژێری بورژوازی 
و حکومەتەکانیان لەگەڵ واقیعدا. لە ماوەی 
چەند سەعات و ڕۆژێکدا کەموکوڕی ئەو 
ڕێکارانە دەرکەوتن. جا بۆ ئەوەی کرێکار 
بتوانێت بەشدار بێت لە ڕاگرتنی ئەو پەتایە و 
بچێتەوە ماڵ دەبێت لە توانایدا هەبێ نەچێتەوە 
سەرکارو واز لە کرێکەی بهێنێت.بەاڵم 
کۆمەڵێک یاسای کارو گرێبەست لەگۆڕێدایە کە 
بەشێکی زۆری کرێکاران بۆیان نییە مۆڵەتی 
نەخۆشی وەربگرن و پارەی پاشەکەوتی 

 پێویستیشیان نییە.

بە خێرایی دەرکەوت کە لە وێنەی ئەو ڕێکارانە 
بێ سوود دەبن و لەالیەن کۆمەڵگەوە 
قەبوڵناکرێن. بۆیە زۆرێک لە دەوڵەتەکان 
دەزانن کە لەسەریان  پێویستە ڕێکاری تووند 
بگرنە بەر لە ڕووی ئابووریەوە. وە دابینکردنی 
پارەی زۆرتر کە بگاتە چەندین تڕلیۆن بۆ 
هاوکاری، نەک هەر کۆمپانیا و شەریکاتی 

 ئیحتیکاری بەڵکو بۆ چینی کریکاریش.

زۆرێک لە دەوڵەتەکان بەڵێنیاندا کە بیمەی 
بێکاری بدەن بە هەر کرێکارێک کە لەو 
بارودۆخەدا کارەکەی لەدەست دەدات. وە 
خەرجیەکانی تەندرووستی لە ئەستۆبگرن و 
ڕێگاش بە کرێکاران بدرێ کە قەرزی مانگانەی 
خانوو دوابخەن بەبێ ئەوەی بانک هیچ 
سزایەکیان بدات. بۆیە چینی دەسەاڵتدار درکی 
بەوە کرد کە ئێمە لەوەزعێکدایین کە پێشتر 
وێنەی نەبووە. هیچ قەیرانێکی ئابووری بە 

بەو ٩١٤١گرانیە گەورەکەشەوە لە ساڵی 
خێراییە ڕووی نەداوە. بۆیە ئەو سیستەمە پەنا 
بۆ هەرجۆرە ڕێکارێک دەبا کە لە 
ژێردەستیاندایە بۆ پشتگیریکردنی ئەو 

 ئابووریە....

ئەو پارەیەی کە بۆ پشتگیری ئابووری 
تەرخانکرا پارەیەکی یەکجار زەبەالحە. بەاڵم 

ئایا ئەوە بەسە بۆ 
 15بۆ الپەڕە ....چارەسەری ئەو 
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بۆپێشەوە،  ٩٢٢٢٤٣٤٣ئەمرۆ بەرواری 
پێ نایە ساڵی چوارەمەوە و سێ ساڵی 
رابردووی پشت سەر نا. لە ماوەی سێ 
ساڵی رابردوودا بۆپێشەوە وەکو 
سەکۆیەکی کۆمۆنیستی و چەپ و 
ئازادیخواز، بە هەوڵی ماندوونەناسانەی 
ژمارەیەک هاوڕێی کۆمۆنیست و چەپ 
و ئازادیخواز، توانی سەرکەوتوانە 
پابەندی پەیامی ڕاگەیەنراوی خۆی بێت. 
دەتوانین بڵێین بۆپێشەوە تاکە 
باڵوکراوەی چەپ و کرێکاریی و 
کۆمۆنیستییە لەکۆمەڵگەی کوردستاندا، 
کە لەکاتی خۆیدا و بەڕێک و پێکی 
دەردەچێت، تاکە باڵوکراوەی چەپ و 
کۆمۆمۆنیستییە، کە نابێتە پاشکۆی 
ڕووداوەکان و لەکاتی خۆیدا لەدیدی 
کۆمۆنیستی و چەپەوە خەتی رۆشنی 
خۆی بەیان دەکات، تاکە باڵوکراوەی 
چەپ و کۆمۆنیستییە کە لەسەر پرسە 
سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکانی کۆمەڵگەو 
ڕوداوەکانی دێتە دەنگ. وە هەمیشەش 
دەرگای وااڵکردووە بۆ هەر ڕەخنەو 
سەرنج و پیشنیارێک لەڕاستای 

 بەهێزکردن و بەرەوپیشەوە بردنیدا...
 ٧٩لەسێ ساڵی رابردوودا بۆپێشەوە  

ژمارە و چەندین پاشکۆ و ژمارەی 
تایبەتی لە پەیوەند بە بۆنە کرێکاریی و 
جەماوەری و پێشکەوتنخوازەکان و 
نارەزایەتییە جەماوەرییەکان، لە کاتی 
خۆیدا لێ دەرچووە... هاوکات 
سەکۆیەکی ئازاد بووە بۆ هەموو 
نووسەر و قەڵەمێکی کۆمۆنیست و 
چەپ و ئازادیخواز، بێ لەبەرچاوگرتنی 
ناسنامەی حزبی و ڕیکخراوەیی... بۆتە 
زمان حاڵی زوربەی کەسایەتی و 
هەڵسوڕاوە سیاسی و چەپ و 
کۆمۆنیستەکان، بۆتە سەکۆی زوربەی 
هەرەزۆری ژنانی چاالکی بزوتنەوەی 
یەکسانیخوازی ژنان، بۆتە بڵندگۆی 
زوربەی رابەران و هەڵسوڕاوانی 
بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری و 
کەسانی دیاری بۆنە کرێکاریی و 
رادیکاڵەکان، دەگای وااڵ بوو بۆ 
هونەرمەندو ئەدیبانی کۆمۆنیست و 
پێشکەوتنخواز، دەیان بابەتی 
وەرگێردراوی مارکسیستی و 
کۆمۆنیستی، تیا باڵوبۆتەوە... بەشێکی 
زۆر لە هەواڵی نارەزایەتییە کرێکاریی و 
جەماوەریەکانی کوردستان و عێراق و 
ناوچەکەی لەخۆ گرتووە، ئامارەکانی 
توندوتیژی دژ بەژنان تۆمارکردوە، 
چەندین گۆشەو تەوەرەی جیگیر 
کردووە... دەیان و سەدان دیمانە و 
گفتوگۆی لەگەڵ رابەرانی کرێکاریی و 
جەماوەری و کەسایەتی سیاسی چاالک، 
ئەدیب و هونەرمەندان ئەنجامداوە،دەیان 

دۆسیەی لەسەر پرسە سیاسی و 
گرنگەکان کردۆتەوە، دەیان و سەدان 
وتاری سیاسی و فکری و رێنیشاندەری 
لە دیدی کۆمۆمۆنیستی چەپەوە 

 باڵوکردۆتەوە. 
لە ماوەی ئەو سێ ساڵەدا تا هاتووە 
بۆپێشەوە، ڕەوتێکی روو لەسەری 
بڕیووە خوێنەرانی بۆ دەیان هەزار 
هەڵکشاوە، توانیویەتی رایەڵەی 
پەیوەندیەکی زیندو لەگەڵ دەیان لە 
رابەرانی بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانی 
وەکو رابەرانی کرێکاریی و 
هەڵسوراوانی بزوتنەوەی نارەزایەتی و 
ژنانی تێکۆشەری... بزوتنەوەی 
یەکسانیخوازی ژنان و ئەدیب و 
هونەرمەندانی چەپ و کۆمۆنیست و 
ئازادیخواز و کەسایەتییە چەپ و 

 کۆمۆنیستەکان دروست بکات...
دوای سێ ساڵ بەسەر کاری 
بۆپێشەوەدا، سەرباری ئەو پێشڕەویانەو 
ئەو متمانەیە بەدەستی هێناوە، ئێستا 
لەسەرەتای ساڵی چوارەمیدا، هەوڵمان 
ئەوەیە ئەم رەوتی بەرەوپیشەوە چوونە 
خێراتر بکەین، لەباری فۆرم و 
ناوەرۆکەوە پەرەی پێبدەین، 
پەیوەندیەکانمان فراوانتر و گۆشەکانمان 
جیگیر تر و دۆسیەکانی زیاتر و بە 
ناوەرۆکێکی تیژترەو دریژە بە 

 کارەکانمان بدەین...
بۆپێشەوە، پرۆژەی تایبەتی هیچ کەسێک 
و ستافەکەی نییە، هەر هی هاوکارەکان 
و خاوەن گۆشەکان نییە، بۆپێشەوە 
پرۆژەی میدیاییەکی کۆمۆنیستی و 
کرێکاریی و پێشکەوتنخوازە، کە 
دەیەوێت ببیتە سەکۆیەکی کارا بۆ 
بەرەوپیش بردنی بزوتنەوەی 
کۆمۆنیستی و کرێکاریی و رەوتی 
پیشکەوتنخوازی کۆمەڵگە... دەیەوێت 
نەک هەر کاریگەری ئەرینی لەسەر 
جواڵنەوەی چەپ و کۆمۆنیستی دابنێت، 
بەڵکو دەیەوێت لە راستای 
هوشیارکردنەوەو رێکخراوکردنی چینی 
کرێکار و بێبەشاندا، رۆڵی گۆرانکاری لە 
پێناو دنیایەکی باشتردا بگێرێت. 
دەیەوێت جەنگی بیرورای زاڵی کۆمەڵگە 
کە بیرورای زاڵی دەسەاڵت وچینی 
بااڵدەستە بکات. بیرورای زاڵ، کە 
لەڕیگای دەیان کەناڵی ئاسمانی و 
ناوخۆیی، دەیان و سەدان گۆڤارو 
هەفتەنامەو رۆژنامەو باڵوکراوە، دەیان 
رادیۆ و دەیان هەزار نووسەری دەربار 
و موچەخۆری دەسەاڵت و پاریزەری 
سەرمایە و سۆسیال میدیاوە ئاراستە 
دەکرێت، بۆ ئەوەیە رەوایەتی بە نیزامی 
زاڵمانەی دیلهینەری سەرمایەداری 
بدەن، ملمالنێ و ناکۆکی چینایەتی، 

دابپۆشن. هەاڵوردن و بێمافی 
بشارنەوە، دوبەرەکی دروست بکەن و 
لەزاڵکردنی کەشێکی تەڵغاویدا، بینینی 
راستیەکان سەخت بکەن، ئیرادەی 
ئینسانەکان تێک بشکێنن،...تاد، بۆپێشەوە 
دەیەوێت بەو توانایەی هەیەتی، هێز 
بەخش و سەکۆی بەخشینەوەی راستیە 
مادیی و کۆمەاڵیەتییە واقعیەکان بێت، 
نیشاندانی دیوە شاراوەکانی ئاوس بە 
سەرلێشیواندن و لینگەو قوچ کردنەوەی 
واقعیەتە مادییەکان بێت، فاکتەرێک بۆ 
گۆڕینی جیهانی سەرەوخواری ئێستا 

 بیت. 
بۆپێشەوە هێشتا لەسەرەتادایە، 
پێویستی بە وزەی زیاتر، ئیرادەی زۆتر، 
قەڵەمی بەبرشت، تیژ و بەرچاو رۆشن 
و پێویستی بە هێزی فراوانتر هەیە... بۆ 
سەرخستنی پەیامی بۆپێشەوە، و 
ئەرکێک کە خستویەتی سەرشانی خۆی، 
پێویستی بە هاوکاری و بەشداری 
هەموو قەڵەمە چەپ و کۆمۆنیست و 
پێشکەوتنخوازەکان، پێویستی بە بوونی 
هەموو دەنگ و هاوار و بانگەوازی 
رابەرانی کرێکاری کۆمۆنیست هەیە، 
پێویستی بەوەیە هەموو هەڵسوڕاوانی 
بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان، هەموو 
نووسەرانی دژ بە کۆنەپەرستی دینی و 
رەگەزپەرستی، هەاڵواردن، هەموو 
هونەرمەند و ئەدیبیكی پێشکەوتنخواز 
هەیە... تا بتوانێت ڕەوتی ڕوولەپێشی 

 خۆی، بەرەو پێشتر ببات.
ئێمە لەسەرەتاو دەسپێکی ساڵی تازەدا، 
جارێکی تر بانگەوازی هەموو قەڵەم و 
دەنگ و توانایی چەپ و کۆمۆنیست و 
پێشکەوتنخوازەکان دەکەین، 
لەسەرخستنی ئەم ئەرک و پەیامەدا، 
لەگەڵمان بن. بۆپێشەوە باڵوکراوە و 
میدیا و دەنگی چینی کریکاریی نارازی 
لە ستەم چەوساندنەوەی چینایەتییە، 
هاوار و دەنگی "نا" وتنە بەدەسەاڵتی 
داسەپاوی بزوتنەوەی کوردایەتی و 
حزبەکانی، بە ڕەوتگەلی دینی و 
مەزهەبی، بە هەاڵواردن، زوڵم و ستەم 
و بێمافی، رەگەزپەرستی و کۆنەپەرستی 
قەومی و دینی و مەزهەبی،... هاوکات 
سەکۆیەکیشە بە ئاقاری ڕێکخراوکردن 
ئاسۆدارکردنی خەباتی چینایەتی بە 
ئاسۆی سۆشیالیستی و کۆمۆنیستی. 
لەگەڵمان بن... بۆپێشەوە هی خۆتانە و 
بەرهەمەکەشی دەچێتە خزمەت بە 
دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی ئازادو 

 بەرابەر و تەسەلی خۆش گوزەران.

 

 بۆپێشەوە

 بۆپێشەوە 
 چوارهەمەوە!پێی نایە ساڵی 

كۆرونا تاوان كەمدەكاتەوە و 
توندوتیژی بەرامبەر ئافرەتان و خێزان 

  زیاد دەکات...
 

بەپێێێێێێێی راپێێێۆرتێێێێێێێكێێێی       
رۆژنێێێێامەی گێێێێاردیێێێێانێێێێی 
بەریێێتێێانێێیێێا سێێەرهەڵێێدانێێی 
ڤایرۆسی كۆرۆنا لەو واڵتە 
و مێانەوەی هێاوواڵتێیێان لە 

% 12ماڵەكانیان بەڕێێژەی 
تێێێاوانێێێی كەمێێێكێێێردووەتەوە، 
بەاڵم بەرپێێرسێێانێێی ئەمێێنێێی 
هێێێێێێێێۆشێێێێێێێێداریێێێێێێێێان لە 
بەرزبوونەوەی تێونێدوتێیێژی 

 .خێزانی داوە بەهۆی مانەوەی خێزانەكان لە ماڵەكانیاندا
 

یێێێدا بێێێاسێێێی لە 12/2/1212رۆژنێێێامەكە لە ژمێێێارەی ئەمێێێڕۆ 
كەمبوونەوەی رێژەی تاوان لە شانشینی یەكگرتوو كێردووە لەپێاش 
سێێەرهەڵێێدانێێی ڤێێایێێرۆسێێی كێێۆرۆنێێا، روونێێیێێشێێی كێێردووەتەوە كە 
تاوانەكانی وەكو هەڵكوتانەسەر و توندوتێیێژی لە هەفێتەی رابێردوو 

% كەمێی كێردووە، 12بەراورد بە حەوت رۆژی پێشێتێر بە رێێژی 
ئەویش دوای ئەوەی بۆریس جۆنسۆنی سەرۆك وەزیران داوای لە 

 .خەڵك كرد لەماڵەكانیاندا بمێننەوە
 

رۆژنامەكە لەزاری ستیڤن وایت هەڵسوڕێنەری كاروباری پۆلێیێس و 
رێگەپێدراو لە شاری دۆرهام باڵوی كردەوە كە هەندێك كەس پشێت 
بە بڕینی دوكان و بازاڕەكان دەبەستن بۆ كڕینی ماددەی هێۆشێبەر، 

 .ئەمەش لەئێستادا زەحمەتە چونكە دوكان و بازاڕەكان داخراون
 

ئاماژەی بۆ ئەوەش كردووە كە رێژەی تاوان لە سەرتاسەری واڵتێدا 
وە  222و  999دابەزیووە و تەلەفێۆنێكێردن بێۆ پێۆلێیێس لەڕێێی 

 .كەمبووەتەوە
هەر لەوبارەیەوە ئەندی كوك بەرێوەبەری ئەنجومەنی فەرماندەكانی 
پۆلیسی نیشتمانی بە رۆژنامەكەی وتووە داخستنی یانە و بێاڕەكێان 
هۆكارێكی دیكەی كەمبوونەوەی تاوانە، وتوشیەتێی  تێونێدوتێیێژی لە 

 .یانە و باڕەكان كەمتر بووە
لەگەڵ ئەوەشدا پۆلیێس لەو بێاوەڕەدایە كە لەگەڵ بەردەوامێبێوونێی 
داخستنی واڵت و كۆتوبەندی هاتووچۆی هێاوواڵتێیێان تێاوان بەرەو 
بەرزبوونەوە دەچێت، لەو بێارەیەشێەوە كێوك دەڵێێێت  زیێادبێوونێی 
توندوتیێژی خێێێزانێی دەبێیێن چێونێكە خەڵێك لەمێاڵەوە كێۆدەبێنەوە، 

هەڵەخەڵەتێانێدنێیێش  هەروەها تاوانەكانی ئینتەرنێت لە فێڵ و تەڵەكە 
 .زیاد دەبن

 
 رشوانە حەسەن ئەبوبەک

 

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

 ڕووی ئەزموون و ڕێگاچارەی ئینسانی و یەکسانیخوازانە..
 بەرپرسی گۆشە: شوانە حەسەن 

: بۆ پەیوەندی و ناردنی بابەت    
shwana.journalist@gmail.com      
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لەڕاستیدا، ئەم تێکسێتە شێیێعێریەی شێاعێیێر 
دەوەن مەعێێروف،، تەجێێاوزێێێکێێی لەڕووی 
)الێێکێێمێێیێێع و الێێنێێوعێێیێێع ( واتە "چەنێێدێێێتێێی و 
چۆنێتی" دا کردوە. دەستبردنی شێاعێیێر بێۆ 
هەستیارترین چەمکێی کێۆمەڵێگە، کە لەگەڵ 
خێۆیێێدا هەمێێوو بێێابەتەکێانێێی تێێری بەخێێۆوە 
گرێداوە، دەکرێت نیشتمان هەرە مەسێەلەی 
گرنگ و هەستێیێاری شێاعێیێر بێێ..؟ زۆرێ 
لەشێێاعێێیێێرانێێی کێێالێێسێێیێێک و شێێاعێێیێێرانێێی 
هێێاوچەرخێێیێێش، دەسێێتێێیێێان بێێۆ ئەم چەمێێکە 
ژیانی و ژیارییە بردووە ،بەاڵم هەریەک لەو 
شاعیرانە لەدیدگای فەلسەفی و تێێڕوانێیێیێان 
بۆ مەفهومی ژیان کاریان لەسەر ئەم تێێێزە 

.کێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێردوە . 
ئەم تێکستە شیعریەی دەوەن مەعێروفێیێش، 
وەک شاعیرێکی بەئاگا لەمەسەلە هەستیێارو 
ژیارییەکانی کێۆمەڵێگێاکەی بەجێێ نەمێاوەو 
هەڵبژاردنی دەقەکانیشی بێۆخێۆی دەاللەتێی 
زیندووبوونی شێێێوازی نێوسێیێنێی شێاعێیێر 
نیشان دەدات، جیێاوازی شێێێوە نێووسێیێنێی 
شاعیر لەگەڵ شێاعێیێرانێی هێاودەمێی خێۆی 
ئەوەیە، کە دەوەن خێاوەن زمێان و وێێنێای 
شیعری فەلسەفی بەخۆی هەیە. بەجێۆرێێک 
ئێێێامێێێاژە بێێێۆ ئەو چەمێێێکێێێانە دەکێێێات، 
کەڕەنگدانەوەی واقیعە تاڵەکەی کۆمەڵگاکەی 
نێێیێێشێێان دەدات، بەدیێێوێێێکێێی تێێردا شێێاعێێیێێر 
بەجۆرێ لە بەکارهێنانی زمانێی وشێە پێڕاو 
پێێڕبێێێ لە ڕەخێێنە بێێونێێیێێادیەکێێان، کە لەگەڵ 
خۆیدا پێرسێیێار گەلێێ دەوروژێێنێێ، بەدەر 
 لەخێێێتێێێوکەدانێێێی عێێێاتێێێیێێێفەی شێێێیێێێعێێێری؟

لەالیەکێێێی تێێێرەوە شێێێاعێێێیێێێر بەجێێێۆرێ 
لەجۆرەکان، کاتێک دەست بێۆ ئەو پێرسێانە 
دەبات، لەویستگەیەکدا ڕانێاوەسێتێێ، بەڵێکێو 
ئاوێتەی ویستگەکێانێی تێری ژیێان دەبێێ و 
لێێێێێرەوە وەحێێدەی مەوزوعێێی لە تێێێێێکێێسێێتە 
شێێێێیێێێێعێێێێریەکێێێێانێێێێی دەوەنێێێێدا بەڕوونێێێێی 

 دەردەکەوێ..؟
لەم تێێێێێکێێسێێتەش دا، کێێاتێێێێێک شێێاعێێیێێر دێێێت 
گوزارشت لە خەمە سەرمەدیەکێانێی دەکێات 
و لەشێێوەی کێۆمەڵێی پێرسێی چێارەنێوسێدا 
دەیانخاتە ڕوو، ئیدی لێرەوە دەرگا بەڕووی 
دەقەکانی خۆیدا دەکاتەوە.. بۆ خێۆێێنێدنەوەو 
ئەزمونگەری لە نووسینی تێێێکێسێتێی نێوێێی 
 شێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێیێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێعێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێر، 

 : شێێێێێێاعێێێێێێیێێێێێێر کێێێێێێاتێێێێێێێێێێێێێک دەڵێێێێێێێ
 ئێێێاسێێێمێێێانێێێی والتەبێێێچێێێکێێێۆالنەکەی مێێێن
 لەهێێێیێێێچ ئێێێاسێێێمێێێانێێێێێێێکێێێی تێێێر نێێێاچێێێێ؟

ڕەنگە هەندێ پێیێان وابێێ کێاتێێێک شێاعێیێر 
ئاماژە بێۆ ئێاسێمێانێی واڵتە بێچێکێۆالنەکەی 
دەکا، کە لەئاسمێانێێێکێی هێیێچ واڵتێێێکێی تێر 
ناچێ؟ جێورێێک بێێ لە پێیێاهەڵێدان بەسێەر 
نیشتێمێانێا وەلێێ بەپێێێچەوانەوە. ئێامێاژە بە 
سێێلێێێبێێێیەتێێی نێێێیێێێشێێتێێێمێێێانێێێێێێک دەکێێێات کە 
لەئاسمانەکەیێدا هەوای پێاکێژی تێیێا نێادرێ 
لەبەر گەنێێێدەڵێێێی و فەسێێێادی، شێێێاعێێێیێێێر 
شارەزایێانە وشێەکێان دەچێنێێ هێێێنێدە قێاڵ 
بووە، بایی ئەوە لەتوانای نووسینی دا هەیە، 
خێێوێێێنەر بەرەو دێێێر بەدێێێڕی وشێێەکێێانێێی 
ڕابکێشێ، ئەمەش خەسێڵەتێێێکێی ئێیێجێابێیێیە 

 . بێۆشێێێوە نێووسێیێنێێی شێیێێعێر الی دەوەن
دواتر شاعیر لەم خێولێگێانەدا دەسێوڕێێتەوە 
)خەم، تەم، تێاریێکێی، هێتێد..،( بەاڵم بێزانێیێن 
چێێێۆن تەوزفێێێیێێێان دەکێێێات لە ڕۆژانەی 
کۆمەڵگایەک، کە بەدەربڕینی هەر قێۆنێاغێێ، 
مێێانێێاو دەاللەتێێی کێێۆمەڵێێگەکەی نێێیێێشێێان 
دەدات...؟ شاعیر بەمەشەوە نێاوەسێتێێ، ئەو 

هەموو دیاردە ناسێروشێتێیێانەی کەبەرۆکێی 
کێێۆمەڵێێگەکەی بێێۆتەوە... نێێایێێانێێبەسێێتێێێ بە 
قەدەرەوە، بەڵێێێێکێێێێو دەگەڕێێێێێتەوە بێێێێۆ 
هەڵێێدانەوەی الپەڕە ڕەشێێەکێێانێێی مێێێێێژووی 
کۆمەڵەکەی، کە پێویستی نەوەی سەردەمێی 
شاعیر و پێشتریش، کاریان کێردوە لەسێەر 
دورینی کااڵ بەقەد بێااڵی کێۆمەڵێگە.. بەبێێ 

 . ویستی هاو نیشتێمێانێیێانێی ئەو قێۆنێاغەش
 ; لێێێێێێێێێێێێێێێرەدا شێێێێێێێاعێێێێێێێیێێێێێێێر دەڵێێێێێێێێ

بەیانیان خەمی لێ دەبارێ و نێیێوەڕوانێیێش 
 شێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێەڕ

ئێوارانیش تەمێێێکێی تێاریێک بەرۆکێی شێار 
.دەگێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێرێ . 

کاتێک شاعێیێر ئێامێاژە بێۆ بەیێانێیێان دەکێا، 
مەبەسێێت لێێێێێێ سێێپێێێێێدەیە، سێێپێێدەیەک، کە 
مێێژدەی هەڵێێهێێاتێێنێێی ڕۆژێێێکێێی نێێوێێێی پێێێێێیە، 
سپێدەیەک کە خوێنێێکێی گەش بە دەمێاری 
جەستەی نیشتێمێانێدا ڕاگێوزەر دەکێا، بەاڵم 
شێێاعێێیێێر دێێێت و پێێێێێچەوانەی هەمێێوو ئەو 
دەستەواژانە پێمێان دەڵێێ بەیێانێیێان خەمێی 
لێدەبارێ و نیوەڕوانیش شەڕ ..ئێێێوارانێیێش 

 ،... تەمێێێێێکێێی ڕەش بەرۆکێێی شێێار دەگێێرێ
هەروەک چێێێۆن سێێێپێێێێێێێدەی نێێێیێێێشێێێتێێێمێێێان 
وادەرنەچوو، نێیێوەڕوانێیێشێی بێۆنێی شێەڕو 
ئێوارانیێشێی تەمێێێکێی ڕەش بەروکێی شێار 
 دەگێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێرێ..؟

بەواتایەکی تێر ڕۆژانەی نێیێشێتێمێانێی والتە 
بێێچێێکێێۆالنەکەی شێێاعێێیێێر بەئێێاڕاسێێتەیەکێێی 
سەلبیدا ڕاگوزەر دەبێێ، شێتێێ نێامێێێنێێێتەوە 
 بێێۆنێێی خەمێێی خەڵێێک و خێێاکێێی لێێێێێبێێێێێت،

ئێوارانیش هێێێمێن هێێێمێن بەنێاو شێەقێام و 
 .مێێێێێێێێێێێاڵەکێێێێێێێێێێێانێێێێێێێێێێێداا دادەبەزێێێێێێێێێێێێت

شێێەوانەش بەدیێێار چێێرایەکەوە هێێورە بێێۆ 
 دارمەیێێێێێێێێێێتەکێێێێێێێێێێان دەچێێێێێێێێێێڕێێێێێێێێێێێت؟

ئەمە خەسێڵەتە ئەسێێاسێیەکەی نێیێێشێتێمێانێێی 
 واڵتە بێێێێێچێێێێێکێێێێێۆالنەکەی شێێێێێاعێێێێێیێێێێێرە؟

شێێاعێێیێێر بەڕوونێێی پێێێێێمێێان دەڵێێێ، ئەوانەی 
بەنێێێاوی خەمێێێی نێێێبێێێشێێێتێێێمێێێانەوە، بەدیێێێار 
چێێێێرایەکەوە ڕێ تەی دەکەن؟ ئەوانە 
ڕێبوارانی ڕاستەقینەی نیشتمان نیێن، ئەوانە 
هەڵگری ئەو چرایە نین بۆ ڕۆشنێکێردنەوەی 
ژیانی کۆمەڵگەی نیێشێتێمێان... بەڵێکێو ئەوان 
تەنهاو تەنها بۆ ڕۆشنکردنەوەی بەرپێێکێانێی 
 خۆیان هێندە پێێویسێیێان بەو چێرایە دەبێێ،

کە ئەمەش کێێۆمەڵێێێ بەرهەم دێێێنێێێ کە 
هەمێێێیێێێشێێێە بێێێیێێێریێێێان الی خێێێۆیێێێان و 
دەسێێکەوتەکێێانێێیێێان بێێێێێت، بەم شێێێێێوەیەش 
شاعیر لەخۆڕا ناڵێێ... ئێاسێمێانێی ئەم واڵتە 
 بچکۆلەیەی من لەهیچ ئاسمانێکی تر نێاچێێ؟

ئاسمانی واڵتە بێچێکێۆانێکەی لەمەڕ شێاعێیێر 
لەوەتەی هەیە خێێودایەک نێێادۆزیێێتەوە بێێۆ 
خۆشەویستی خودایەک شک نابا بێۆ بێاران 

،، 
شاعیر بەعەقڵێکی کراوەوە ڕەخنە دەگرێت... 
لە نەبوونی خودایەک بۆ باران بۆ جوانی بۆ 

.خێێێێێێێێێێێێۆشێێێێێێێێێێێێەویسێێێێێێێێێێێێتێێێێێێێێێێێێی ، . . 
بەم شێوەیە دەیەوێ پێمان بڵێ وێێڕای ئەو 
مێژووە دورودرێژەی کۆمەڵگەی ئێمە، بەاڵم 
تاهەنوکەش ڕق لەجیاتی متمانە دەچێێێنێرێ، 
خێێیێێانەت و پێێاشێێەڵێێپێێیێێسێێی لەشێێوێێێنێێی 
خۆشەوستی کاری پێێ دەکێرێ،.. لەجێیێاتێی 
بێێاران،. بەردی تێێوڕەبێێوون بەسێێەرمێێانێێدا 

. دەبێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێارێ . 
دەنا مانێای نێیێیە ویسێتێگەیەک نەمێابێێ بێۆ 
 خێێۆشێێەویسێێتێێی بێێۆ پێێاکێێی بێێۆ جێێوانێێی....؟

بەڕوویەکی تردا شاعیر لەڕێگای فەنتێازیێای 

ئەدەبەوە خێێۆی دەگەیەنێێێێێتە مەمێێلەکەتێێی 
ئەکادیمیای پالتۆ..،، بەاڵم ئەوی شاعیر هەر 
 خەیاڵی لەالی سەرچاوەکەی سێەرچێنێارە..؟

واتە شاعیر نایەت پێێێمێان بێڵێێ وێێڕای ئەو 
هەموو دیاردە گەرا نەگەتیفانەی کێۆمەڵێگەی 
واڵتە بێێچێێکێێۆالنەکەی، دەڵێێێ خەیێێاڵێێم لەالی 
سەرچاوەکەی سەرچنارە.. لێێێڕەدا شێاعێیێر 
دەزانێ چی دەڵێ، بەواتێایەکێی تێر شێاعێیێر 
وێڕای خەیاڵی بۆ الی نیشتێمێانە، بەاڵم ئەو 
خەمێێی سێێەرەکێێی سێێەرچێێاوەکەیەتێێی، کە 
نایەوێ بەهەر نرخێ بووە ئەو سەرچێاوەیە 
لێڵ بێت و پاشان بۆگەن بکا هەروەک چێۆن 
 )مێێێاسێێێی لەسێێێەریێێێیەوە بێێێۆگەن دەکێێێا(.؟
 هەر لێێێێێرەدا بەئێێاشێێکێێێرا پێێێێێمێێان دەلێێێێ

ئاسمانی ئەم تاراوگەیە پڕە لە ئەقڵی یێاخێی، 
گەر تۆۆکێ باران یا کێلێویەک بەفێر بێبێارێ 

 ،،.. ورگێێوڵێێێێێک لەنێێاو گێێومێێانێێتێێا دامەنێێێ
لەبەرئەوەی خاوەن عەقڵی یاخێی.. هەرگێیێز 
دەستەمۆبوون نازانێ و بەردەوام خۆیی لە 
نوێ بوونەوەدا دەبینێتەوە و بەردەوامێیێش 
 خێێێێێێودایەک هەیێێێێێێه بێێێێێێۆ بێێێێێێاران،،

لێێێێێرەش لەمەمێێلەکەتەکەی شێێاعێێیێێردا تێێا 
ئێێسێتێاش خەمێی بێوونێمێان نەبێۆتە خەمێی 
نیشتمان،خەمی نیشتمێانێیێش نەبێۆتە خەمێی 
پێێێێاکێێێێبێێێێوونەوەمێێێێان لە دزی و درۆو 
پەروەردەکردنی خوداکانی شەڕ بێۆ گێیێانێی 
خۆمان... بۆیە ئاستەمە نیشتمان لەژێێر ئەو 
خەمەدا لەم نەشێێتەرگەریەی ئەمێێجێێارەیێێدا 

 ! سێێێێێەرچێێێێێاوەکەشێێێێێی گێێێێێاڵو نەبێێێێێێ
 
 

 وێرگول ....شیعری دەوەن مەعروف
 

 ئاسمانی واڵتە بچکۆالنەکەی من
 لەهیچ ئاسمانێکی تر ناچێت

بەیانیان خەمی لێ دەبارێت ،نیوەڕوانیش 
 شەڕ

ئێوارانیش تەمێکی تاریک بەرۆکی شار 
 دەگرێت

هێمن هێمن بۆناو شەقام و موڵەکان 
 دادەبەزێت

شەوانەش بەدیار چرایەکەوە هۆرە بۆ دار 
 .مەیتەکان دەچڕێت

ئاسمانی وواڵتی من لەوەتەی هەیە 
 .خوایەکی نیە بۆ باران

 خوایەکی نیە بۆ خۆشەویستی
 ئێستا من لێرەم لەالی ئەکادیمیایەکی پالتۆ

خەیاڵم هەر لەالی سەرچاوەکەی 
 سەرچنارە

 ئاسمانی ئەم تاراوگەیە پڕە لە ئەقڵی یاخی
گەرتنۆکێک باران یان کلوری بەفرێک 

 ببارێت
 .. وێرگول له ناو گومانتدا دامەنێ

 لێرە خودایەک هەیە بۆ باران
 خودایەک هەیە بۆ خۆشەویستی

بەاڵم چیبکەم لەو کەالوەیەی نیشتمانی 
 مندا

 بازاڕێک هەیە بۆ خوداکان
خودای براکوژی و خودای تااڵنی و 

 خودای غەدر
وەنمەعروفەد  

تێکستە شیعری  
وێرگول لەدەقی 

برای شاعیرم دەوەن 
 معروف

 جەمال نوری

 بەرهەمی تازەی هونەرمەند هیوا ساڵح
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دیمەنەکە  چەند چەکدارێکی 
دەمامکدار، بە فەرمانی سەرووی 
خۆیان دەنێردرێنە سەر ئەحەی 
چاالکوان و ڕۆژنامەنووس. تاوانی 

ئەحە هەر ئەوەندە بووە کە  
بینیویەتی حکومەت موچەی خەڵکی 
بڕیوەو تەنانەت دەستی چووەتە 
موچەی مچەو فەلە شەلیش. ئیتر 
ئەمەی پێ قەبوڵ نەکراوەو 
ویستوویەتی شەقامی بۆ بجوڵێنێ. 
مچەو فەلە شەل هەردووکیان کەم 
ئەندامن. مچە هەر بە زگماک چاوێکی 

منداڵ بووەو  ٠نەبووە. مچە خاوەنی 
ڕۆژێکی سەرەتای بەهار وەختی 
کنگران چووە بۆ ئەوەی هەندێک 
کنگر هەڵکەنێ و بیان فرۆشێ و بە 
پارەکەی شیر بۆ منداڵە شیرە 
خۆرەکەی بکرێت لەبەرئەوەی فاتەی 
خێزانی شیری نەبووە لەبەر ئەوەی 
ئەویش تووشی بەدخۆراکی بووە. 
لەو ڕۆژەدا مچە یەکەمین پیشکی 
دادەگرێت بۆ ئەوەی کنگرێک 
هەڵکەنێ، بەاڵم لە باتی کنگر یەک 
مینی سەردەمی بەعس لەوێدا دەبێ و 
دەتەقێتەوە و مچە هەردووک قاچی 

لەدەست دەدا. واتە مچە ئێستا  
 چاوێک و دوو قاچی نییە.

فەلە شەلیش وەختی خۆی لە دیوی  
ئێرانەوە بۆ بژێوی ژیانی کەل و پەلی 
هێناوە بە قاچاخ. بەاڵم ڕۆژێکیان 
دەکەوێتە ناو کەمینی "جاشەکان" ی 
سەردەمی بەعس و تەقەی لێ دەکەن 
و دەست بەسەر بارەکەی دا دەگرن 

و ئێسترەکەشی دەبەن. "جاشەکان"  
وا دەزانن فەلە تەواو مردووەو لە 
خوێندا جووڵەی لێبڕاوە. بەاڵم لە 
ڕاستیدا گوللەکان هەمووی لە دەست 
و شانی درابوون. ئەویش دوای 
چەندین واسیتەو هەوڵدانی زۆر تا بە 
نەشتەرگەری چاکیان کردەوەو بەاڵم 
ئەویش هەردووک دەستی لەدەست 

 داون.

جا کاتێ کە ئەحە ئەمە دەبێنی 
حکومەت بەناوی پاشەکەوتەوە 
موچەی هەموو ئەو مچەو فەالنەی 
بڕیوە، ئیتر ویژدانی تەحەمول ناکاو 

شەو و ڕۆژ خەوی لێ ناکەوێت. ئیتر 
دەست دەداتە بانگەواز بۆ ئەوەی 
خەڵک بە گشتی و موچەخۆران بە 
تایبەتی و مووچەخۆرانی کەم ئەندام 
بە شێوەیەکی تایبەتی تر بڕژێنە 
سەرشەقامەکان و ئیتر قبوڵ نەکەن 
ئەو حکومەتە ئەو هەنگاوە نا 

 مرۆڤایەتیانە بنێ..

بۆیە دەزگاکانی ئاسایشی نەتەوەیی 
حکومەت!! ئەم شێوە بانگەوازانە بە 
هەڕەشە دەبینن لەسەر ئاسایشی 
هەرێم و حکومەت. هەر بۆیەش چەند 
چەکدارێکی دەمامکدار لە ئێوارەیەکی 
درەنگاندا دەنێرنە سەر ئەحەو لەکاتی 
نان خواردنی ئێوارەدا لەسەر سفرە 
ی نان خواردن بە بیجامەکەیەوە 

 دەیبەن. 

ئەم دەمەتەقەیەی خوارەوە لە 
نێوانی چەکدارە دەمامکدارەکەو 
ئەحەو دایکی ئەحەدا درووست 

 دەبێت:

 چەکدارە دەمامکدارەکە:

 فەرمانم پێیە، ئەحەی زۆڵەوەڕ

 ئەمشەو دەتبەمە، ناو کونجی گەوەڕ

 هەستە خێراکە، بە بیجامەوە

 وەک تانجی ڕاکە، دەی بە دوامەوە 

 ئەحە:

 دایە گیان وەرە، زووبە شاهید بە

 بڵێ فەقیرەو،  ئەو کوڕەم مەبە

 ئاخر نازانم، لەگەڵ کێ برۆم 

 نە ڕوخسار نە ناو، مەعلوم نییە بۆم

 دایک:

 ڕۆڵە گیان مەیبەن، کوڕ بێتاوانە

 دیفاعکەرێکی، لێقەوماوانە

 دەڵێ با مووچەی، خەڵکی ڕانەگرن

 لەسەر شتی حەق، بۆڕیی لێدەگرن؟

 چەکدارە دەمامکدارەکە:

 فەرمانە فەرمان، هەقی چی دایە!

 بۆ دەم داناخاو؟ بۆ دژ یاسایە؟

ئاخر گەر مووچەی، فەلە شەل 
 بدرێ

ئەدی حکومەت، چی بۆخۆی 
 هەڵگرێ

 ئەگەر ئەحەی تۆ، دەمی دانەخا 

 ئەدی بندیوار، لە کوێ جێ ڕاخا

 بۆ مچەی سێ سەر، ئەحە وا دەکا

 دەوە من دەی بەم، با ئەو دیفاعکا

ئەحە: لێرەدا ئەحە ناچار ڕووی 
خۆی دەکاتە مچەو فەلەو هەموو 
ئەوانەی وەک و ئەوان کەمئەندامن 

 و موچەیان بڕاوە:

 مچە و فەلە شەل! بۆ ئێوەم واکرد

 بۆ ئێوەومانان، خۆم خەتاوار کرد

 دەردم لێنەبوو، عەیبم نەبوو من

 وە خاتری خەڵکی، وابوومە دوژمن

 ویژدانم ڕەحەت، شەو نەدەخەوت 

کە حوکمەت موچەی، فەلەی کرد 
 زەوت

 دە حەقە ئێوەش، هەموو فەلەکان

 لەحوکمەت بگرن، جادەو گەڕەکان 

 بێژن هەر کەسێ، وەک و ئەحە بێ

 گەر ئێوە بیگرن، کەس قایل نابێ

 هەڕەشەی توندو، کرداری بکەن

 یان ئەحە یاخود، تەختیان وێرانکەن

 

 تێبینی: ناوەکان ناوی خوازراون

 شوان عەزیز
 

 

 

 1/4/2020(  72) ساڵی چوارەم، ژمارە

گۆشەی ئەدەب و هونەر، گۆشەیەکی تایبەتی بۆپێشەوەیە کە لەهەر ژمارەیەکدا 
بابەتێکی ئەدەبی یان هونەری لەشێوەی هۆنراوە، تێکستی ئەدەبی، وەرگێران، 

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

دەمەتەقەی ئەحەو چەکدارێکی 
 دەمامکدار 

 شوێن: هەولێر/شاری قەاڵو منارە/پایتەختی هەرێمی کوردوستان

 

 لەسەر من ڕامەوەستە
 دیوارەكانەوە لەدرزی ئەمەندە

 تەماشای ڕێگاكان مەكە
 بێنە دەرەوەو دەستت لەگیرفانت

بەرامەی  بەبۆنو داڵغەیەك
 لێدە  بارانەوە

 مەكە چاوەڕوانی من
  بەسەر كردووە دابەش خۆمم من

 چەند
 كەسێكا
 چەپم بەخشیوەتە باوكم دەستی

گیرفانی  چاوی ڕاستم خستۆتە
 دایكمەوە هێلەكەكەی

 نیوەی خوێنم جەستەم
 بۆمردوەكان كردووە پۆست

 
 لەسەر من ڕامەوەستە

لە  من كەبەڕێگادا دەڕۆم بیر
 دەكەمەوە ئاو

  پڕبێت دەستەكانم حەزدەكەم
  بكەوێتە چەقۆ لەسەرمەوە لەئاگر

 خوارەوە
 شارم بۆمەكە گۆڕەو باسی ئەوەندە

بەسەر قەراغی  دەمێكە من
 شمشێرەكاندا

نەش  ڕۆشتوم و بەپێخاوسی
 كەوتومەتە خوارەوە

 
 دەبینم بەپێچەوانەوە من خەو

چاو وێنەی چاوە  بەبێ
 مریەم شینەكانی

دار بەڕوەكان  كەمەری لەسەر
 هەڵدەكۆڵم

 گریانی چۆلەكە ژیردەكەمەوە
حوزنی 

 هەڵدەكێشم لەئاو قەلەباچكە
 زەردەخەنەی

ئاسكێكی عاشق 
 ماڵەكەماندا بەدەرگای

 شۆڕ دەكەمەوە
 

 بیرلەمن مەكەرەوە ئەوەندە
 وێنە لەگەڵ لەبەر خاتری خوا من

 دەگرم تابوتا
 بەپێخاوسی بەسەر قوائانەكانا

 ڕادەكەم
 خۆمدام و لەدەرەوەی ئێستا من

فێری  جەستەم نیوەی ئەمەوێت
 بكەم بازی  چەقۆ

  نازانم بۆئەوەندە پڕم لەگۆرانی
 گۆڕستان
لەپردی  بیر بۆئەوەندە

 دەكەمەوە سیڕات
 

 بگۆڕم ئەدرێسەكەم حەزدەكەم
 ژمارەی پۆستەكەم

پەنجەی چاوی مناڵێكی.  پێنج
 سواڵكەربێت

 مەێشێنە سەرم
 بائەوەندە بەدرزی شەقامەكانی

  ئەم زەمەنە سیالویەدا
 شۆڕنەبمەوەو

 نەگەڕێم بەڕوتی بەمەزاتخانەكاندا
 

 تكایە لەسەر من ڕامەوەستە
 گەڕامەوە كە لەگۆڕستان

 بۆنی ئارەقەی
 زۆرزانت الملی مردویەكی 

 خۆمدا بۆدەهێنم لەگەڵ
 ئەها دەڵێم كوژراو تازە بەكچێكی

 ئێرەت  
 لەتاوانی سورهەڵگەڕاو پڕكرد

 لەفرمێسكی سوتاو
 

 چۆڵكە ئێرە
ئەتكراوە كچە گوناهی زەمەنە ئەم

 پیادەچۆڕێتەوەو كانی
نەیا   بەحرفە  ئێمەشیان گوێچكەی

 وەكان
 قان قانداوە

دەتر سیڕات لەپردی بۆئەوەندە نازانم
 سم

 فێری لەئێستاوە خۆم حەزدەكەم
 خوابكەم و شمشێرەكانی فێڵی

 جەهەنەم لەسەر دیوارەكانی
 بەخەتێكی گەورە بنوسم

 قەدەغەكراوە لێرە مردن
 خوا بەئەمری

 
 مەكە من چاوەڕوانی ئەوەندە

 خواردوە گیرم لەوێستگەیەكدا من
 كوێیە خۆشم نازانم

 سەرم مەێشێنە
 مەزاتخانە ئەم ناو خەڵكی بۆگەنی

 كردوم هەراسانیان
 دەگرێت و چەقۆ سەرم خەریكە

 سێكسیم قسیدەیەكی داوای تۆش
 لێدەكەیت

 .............. 
 میرزا

٨٢٨٢ /٣ /٨٢ 

 ەشێك لەدەقیب
 دەگرێت چەقۆ سەرم خەریكە

بەرهەمی 
تازەی 

هونەرمەند 
 هیوا ساڵح
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سیستەمی سەرمایەداری جگەل ماڵوێرانی و 
هەژاری و ئاوارەی وشەڕ وکوشتن، هیچ 
سوودێکی تری نەبووەو نییە بۆ مرۆڤایەتی. 
سەرمایەداری سیستەمی دزەکانە، کۆمەڵە 
دزێک دەڕوات وکۆمەڵە دزێکی تر دێت. بۆیە 
باشترین هەنگاو بۆ نەمانی دزەکان تێکۆشانی 
هاوبەشی یەکگرتووانەیە بۆ نەمانی سیستەمی 

سەرمایەداری. ماوەی چەندین ساڵە  زاڵمانەی 
ئەم سیستەمە چەوسێنەرو نابەرابەرە لەکێشە 
و قەیراندایە ساڵ لە دوایی ساڵ کێشەو 
قەیرانەکانی گەورەترو کارەساتبارتر دەبن بۆ 
مرۆڤایەتی. ئەگەر سەیری سااڵنی ڕابردوو 
بکەین ئەو ڕاستییە باشتر دەردەکەوێت 

ڕێژەی گەشەکردنی بەرهەمی سەرمایە  کە 
تەنها بۆ کەمینەیەک چووەتە ئاستی بااڵ کەپێک 

بەاڵم  ,هاتووە لەچەند سەرمایەدارو بازرگانێک
بۆ دەوڵەتەکانی سەرمایەداری قەیران 
وکێشەکانی قوڵتربۆوتەوە. هەربۆیە 
ڕووبەرویی خۆپیشاندان و مانگرتنەکان لە 
فەڕەنسا، شیڵی، ئێران، عێراق، لوبنان، 
هۆنکۆنگ، کۆڵۆمبیا، جەزایر و فەنزەویال لە 

 -دا، کاردانەوەی سیاسیی ٤٣٩١ساڵی 
کۆمەاڵیەتی بوون بە قەیرانی سەرمایەی 
جیهانی لەالیەک و جەنگی بازرگانی ئەمریکا 
لەگەڵ چین و یەکێتی ئەوروپایش لەالیەکی 
دیکەوە، ئەمانە ئاماژە ئاشکراکان بوو بە ڕکود 
وشکستی یاساکانی سەرمایەداری و قەیرانێکی 
ئابوریی کە ڕژێمی سەرمایەداری جیهانی لە 
یەک ساڵی ڕابردوودا لەگەڵی بەرەو ڕوو بووە. 
ئەگەرچی قەیران و کێشە ئابوورییەکانی 
دەوڵەتانی سەرمایەداری درێژکراوەی قەیرانی 

، کە  ٤٣٣٨  -  ٤٣٣٧ئابوریی 
ئەمریکا و ئەوروپا تێیدا داڕووخا  سەرمایەی 

وداڕما، قەیرانەکە سەرتاپای جیهانی سیستەمی 
سەرمایەداری گرتەوە. هەروەکو کارڵ مارکس 
دەڵێت خۆی گۆڕ بۆخۆی هەڵدەکەنێت. 
لەبەرئەوەی خۆی بەهۆی نابەرابەری و 
نایەکسانی وچەوسانەوەوە قەیرانەکان بۆخۆی 
دروست دەکات دواتر خۆی لەناودەبات،. هاتنی 
ئەم کۆرۆنا ڤایرۆسە ئەگەرچی زۆربەداخەوە 
زۆرێک لەمرۆڤەکان بەهۆی کەمتەرخەمی 
دەوڵەتەکانەوە لەئاستی دابین نەکردنی 
پێداویستی چارەسەری تەندروستی 

بۆمرۆڤەکان بەیەکسانی تووشی لەناوبردن 
بوون، بەاڵم بۆسیستەمی سەرمایەداریش 
بەگشتی وەک بەاڵیە خەریکە گیانی 
دەهەڵلوشێت، چونکە زیاتر وێران وتووشی 
قەیران وکێشەی ئابووریی دەکات، زۆرێک 
لەجومگە ئەساسەکانی ئابووری وبازرگانی 
وگەشتوگوزاری لەکارخستووە. لەالیەکی 

تارمایەک لە تەواوی جیهان وەکو  تریشەوە 
هەورەکان دێن و دەچن بەسەر مرۆڤەکاندا 
ئەویش تارمایی زەنگی شۆڕشی گۆڕانکارییە 
لە سیستەم و کۆمەڵگەدا، وێڕای هەبوونی 
داهاتی سەر زەوی و ژێر زەوی، کۆکردنەوە 
و دزینی ئەم سامانە وتەخشان وپەخشان 
پێکردنی لەالیەن بەرپرسەکانی دەسەاڵتداری 
سەرمایەدارانەوە و زیاتر دەڵەمەندبوون و 
سەرمایەاربوونیان، بەاڵم بەرزبوونەوەی 
ڕێژەی بێکاری و چەوسانەوەو نابەرابەری و 
سەرکوت، برسیکردن و هەژارکردنی زیاتری 

بەهۆی  خەڵک، وێرانکردنی ژینگە ومرۆڤایەتی 
سازکردنی جەنگ و شەڕ وئاوارەکردن 
وکوشتنی خەڵک بەدرێژایی سیستەمی 
سەرمایەداری لەپێناوی مانەوەی بەوجۆرە 
دژە ئینسانی و دژە ژینگەی درێژەی 
بەدەسەاڵتی داوە. لەقۆناغی ئێستاشدا زیاتر 
کەوتۆتە ناوقەیرانەوە بەهۆی هەبوونی 
ڤایرۆسی کۆرۆناوە کە بەکۆمەڵ مرۆڤەکانی 
جیهان لەناودەبات. ئەمەش نیشانەی 
چەمانەوەی سیستەمی سەرمایەدارییە 
لەبەردەم کێشەو قەیرانە تەندروستییە 
مرۆیییەکاندا، لەئێستادا ناڕەزایەتی خەڵک 
لەبەرامبەر دەوڵەتانی سەرمایەدار بەسەرجەم 
دەوڵەتە قەومی ومەزهەبی ولیبراڵەکانەوە، 
ڕۆژانە و شەوانە وەکو گرمە و دەنگی هەور 
بە مرۆڤە چەوساوەکان دەڵێن بیربکەنەوە 
زەنگی شۆڕشی تێکۆشانی هاوبەشی 
یەکگرتووانە لیبدەن بۆ هێنانەدی سیستەمێکی 
ئازاد و بەرابەر و پێشکەوتنخواز بە جۆرێک 
کە مرۆڤ خۆی ڕابەر و سەرکردەی خۆی 
بێت، نەک بتەکانی کۆمەڵگە بکات بە ڕابەر و 
سەرکردە و پیرۆزیان بکات و کڕنۆشیان 
بۆبەرێت، دواتریش ئەم بتانە کە کراونە 
سەرۆک کە نەک کۆمەڵگەیان وێران کردو 
فرۆشت، بەڵکو مێشک و عەقڵ و کەسایەتی 
مرۆڤایەتی بوونی مرۆڤەکانی کۆمەڵگای 
جیهانیان وێران کرد و هەڕاج کرد لە بازاڕی 

بێ ڕوحمانەی سیستەمی سەرمایەداری دا. 
ئیتر بەسە پێویستە بەکردار بیربکرێتەوە و 
هەنگاوەکانی تێکۆشانی هاوبەش ویەکگرتووانە 
دڵسۆزانە بکەوێتە گەڕ بۆ بەدیهێنانی 
سیستەمێکی باشتر و ئازاد و بەرابەر. 
هەروەک.بیرمەندێکی سویسری ژانگ زیگلەر 
کۆمەڵناس دەڵێت )لەسەردەمێکدا دەژین 
سیاسەت کردن وبەڕێوەبردن لەالیەن کۆمپانیا 
کانەوە بەڕێوەدەچێت، بەپێی سەر ژمێری 

٪ ۲١لەسەدا  ئەوکۆمەڵناسە کە کردوویەتی 
٪ ۷١ئەو خەڵکەی سەرزەوی حکومی لەسەدا 

خەڵکەکەی تر دەکەن، هەروەها دەڵێت شتێک 
نییە بەناوی دیموکراسییەوە، چونکە کەمینە 
حوکم بەسەر زۆرینەدا دەکات، ئەم بیرمەندە 
کۆمەڵناسە دەڵێت پارێزەرانی سەرمایەداری 
بەخەڵک دەڵێن ئەوخەڵکەی لەئەفریقا کە 
لەبرسان دەمرن بەهۆی زۆری خەڵکەوەیە، 
ئەو خۆراکەی لەجیهاندا هەیە بەشی ئەو 
هەمووە لەخەڵکە ناکات، بەپێی سەرژمێرەکانی 
ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ هەر پێنچ 
چرکەیەک منداڵێک لەبرسان دەمرێت، 
لەسەرزەوی، ژانگ زیگلەر دەڵێت هۆکار ئەوە 
نییە خەڵک زۆرە بۆیە مناڵ لەبرسان دەمرێت، 
ئەگەر گۆی زەوی حەوت ملیارو نیو مرۆڤ 
هەبێت، ڕۆژانە خۆراک بایی چواردە ملیار 
مرۆڤ بەرهەم دێت، بەاڵم کێشەی گەورە 

٪خەڵک کۆمەڵگاکانی ۲١ئەوەیە کە لەسەدا 
جیهان بەڕێوەدەبەن زۆر جیاواز و لەلوتکەی 
بااڵدا دەژین(. مرۆڤ هەیە بۆیەک شەو لەیەک 
میوانخانەدا چەند دەفتەر دۆالر خەرج دەکات. 
هەروەکو کاڕڵ مارکس دەڵێت )دەسەاڵت 

سەرمایەدار و  قەیران دروستدەکات 
بارزگانەکان دەیقوزنەوە وسودی لێ 
وەردەگرن( لەسەردەمی واڵتانی هەبوونی 
سەرمایەداری دا زۆر ئاشکرا دیارە زۆرجار 
بەپالن ونەخشەکاری قەیران بۆخەڵک ساز 
دەکەن ئەمەش بۆ گەشەدانی بازرگانی خۆیان 
وکۆکردنەوەی پارەی زیاتر بۆ خۆیان. 
زۆرجار کااڵیەک کەم دەکەنەوە بۆئەوەی 
خواستی زیاتر بێت ونرخی کااڵکە بەرزببێتەوە 
گیرفانی خەڵک زیاتر بەتاڵ کەن. بۆیە کاڕڵ 
مارکس دەڵێت )هەژارەکانیش کاردەکەن، بەاڵم 
لەبەرئەوەی دزنین بۆیە نابنە سەرمایەدار(.لەم 
تێڕوانینەی مارکسەوە دەگەینە ئەونجامەی کە 
بەرابەری لەکومەڵگادا هەبێت هەمووان 

دەستیان ڕادەگات بەخۆشگوزەرانی 
وچارەسەری تەندروستی. کەدەوڵەتانی 
سەرمایەداری ئەوپارەی کە لەدروستکردنی 
چەک وبۆم وچەکی ئۆتۆمی خەرچیان کردووە 
لەبواری تەندروستی ودەرمان خەرجیان 
بکردایە ئێستا جیهانی مرۆڤایەتی چۆکی 
دانەدەدا لەبەردەم ڤایرۆسی کرۆنادا. هەربۆیە 
بەبۆچوونی من جیهان پێویستی بەگەشەی 
هێزی مرۆڤایەتی یە، نەک گەشەی هێزی 
سەربازی وئابووری، چونکە گەشەی 
سەربازی و ئابووری ژینگە ومرۆڤایەتی 
وێران دەکەن. مرۆڤەکان دەتوانن جیهان 
بەرەوجیهانێکی مرۆڤایەتی تر بەرن کە 
دووربێت لەکێشە وقەیرانەکان، بەاڵم 
بەمەرجێک ئەم سیستەمە سەرمایەدارییە 
بخەنە زبڵدانی مێژوویی مرۆڤایەتی یەوە. 

"پێویستمان بە  هەروەکو فیدڵ کاسترۆ  دەڵێت 
پزیشکە نەک بۆمب...پزیشک نەک چەکی 
زیرەک" ئەمە چەندین ساڵە ئەم قسەی کردووە 
کاسترۆ. بۆ ئاڵوگۆڕو هێنانەدی کۆمەڵگەیەکی 
باشتر پێویستمان بەئیدارەدانێکی باشترە، 
لەئیدارەدانێکی باشتر پێویست دەکات بۆ 
بەدیهێنانی کۆمەڵگایەک کەمرۆڤەکان بێ 
جیاوازی بەشداربن لەدانانی یاسا و 
سیستەمێکی پێشکەوتوو کە یەکسانی 

تێکۆشانی  وبەرابەری بەرقەرار بکات ئەمەش 
هەمووانی دەوێت هەرلەسەرەتاوە هەتا 
کۆتایی. کەمرۆڤەکان ئازادانە بەشدار نەبن 
ناتوانن ئازادانە چاودێربن وڕەخنەبگرن 
لەخراپی دەسەاڵت وئیدارەداندا. بەواتایەکی 
ڕوونتر کەتێکۆشان بۆهێنانەدی ئازادی 
نەکرێت هەرگیز چاوەڕوانی ئارامی ئابووری 
مەبە، واتە مووچەکەت وەک خێرێک 
وەردەگریت، نەک وەک مافێک. ئەمەش 
لەسەرجەم دەوڵەتەکانی خاوەن سیستەمی 
سەرمایەداری بەدینی وقەومی ولیبراڵی 
ودیموکراسی ئەوە هەیە کاتێک کرێکارێک 
مووچە وەردەگرێت هەروەکو ئەوەیە کەخێری 
پێ بکەن، لەگەڵ ئەوەی کەبەشێک 
لەمووچەکەی دەدزرێت لەالیەن خاوەنکارو 
دەوڵەتەوە بەبیانوویی جۆراوجۆر لەهەمان 
کاتدا بەردەوام هەڕەشە لە کرێکاران دەکەن کە 
سەرپێچی لەفەرمانەکانیان نەکەن، دەنا لەکار 
دەریان دەکەن و نان بڕاویان دەکەن. 

باشترین هەنگاو ئەوەیە کەخەڵک  هەربۆیە 
لەناو بزووتنەوەی جەماوەری دا بەجۆرو 
شێوازی شورایی خۆیان ڕێکخراوبکەن بۆ 
ئەوەی لەکاتی ئاڵوگۆڕ وگۆڕانی سیستەمە 
چەوسێنەرەکاندا خەڵک خۆی سیستەمی 
شورایی دابمەزرێنێت. لەسیستەمی شورایی دا 
هیچ مرۆڤێک نەدەچەوسێتەوە ونەمافی 
دەخورێت، بەڵکو خۆی بەشدارە لە 
بەرێوەبردن وئیدارەدانی کۆمەڵگەدا لە ڕێگای 
هەڵبژاردنی ڕاستەخۆی شوراکانی یەوە 

 لەشوێنی کاروژیانی خۆی دا...
 

سیستەمیسەرمایەدارییان
 سیستەمیشورایی

 
  نووسینی: عبدالرحمن رسول

کۆمەڵگای کۆمۆنیستی یۆتۆپیا نییە، بەڵکو بەرئەنجام و ئامانجی خەباتی چینی 
  کرێکارە لەدژی نیزامی سەرمایەداری...
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هەر وەک ئاگادارین ماوەی نزیک بە سێ مانگ 
دەبێ قەیرانێکی زۆر ناخۆش وگرفتێکی 

ایرۆسی کۆڕۆنا بەرۆکی ڤکوشندە بە ناوی 
هەموو جیهانی گرتووە. جارێکی تر مرۆڤەکان 
لە هەموو ناوچە جوگرافیەکان بوونە قوربانی 
بێ کیفایەتی و 

دەسەاڵتدارانی  نابەرپرسیاریەتی 
بەرژەوەندیخواز و هەلپەرەست کە گیان و 
ماڵی مرۆڤەکان بە الیانەوە هیچ گرینگیەکی 
نییە. ئەو دەسەاڵتدارانەی هەموو تێچوو و 
پارەی والتەکانیان سەرفی دروستکردنی 
چەکی کوشتاری بە کۆمەڵ دەکەن، بەاڵم 
هەنووکە بۆ دروستکردنی واکسێنێک و دژە 
وایرۆسێک دەستەوەستان ماونەتەوە و 
سەرەرای بێ دەسەاڵتیان لە بەرامبەر تاکەکانی 
کۆمەڵگەکەیان نابەرپرسیارانە هەڵسوکەوت 
دەکەن وخەریکی شانتاژ کردنن. زۆرێک لەو 
دەسەاڵتدارانە تەنانەت لەو هەلە کەڵک 
وەردەگرن و لە ئاوێ لێڵ ماسی دەگرن، 
وەکوو دەسەاڵتی ئەمریکا کە لە ڤایرۆسی 
کۆڕۆنا بۆ شکاندنی پشتی بازاری چین کەڵکی 
وەرگرت و بەردەوام بە هێنانە ئارای 
دەستەواژەی دژە مرۆڤانە وەک ناوبردنی 
ڤایرۆسی کۆڕۆنا بە ڤایرۆسی چینی هەوڵیدا 
ئامانجەکانی بپێکێ. سەرمایەداری هەردەم 
قازانجی لە قەیران و دوورخستنەوەی خەڵک و 
ناردنەوەیان بۆ کونجی ماڵ دەبینێ، چوونکە 
یەکگرتوویی هێزی چینی کرێکار و شۆڕشە 
یەک لە دوای یەکەکانی ئەو دواییانە کە لە 
زۆربەی واڵتانی دنیا ڕووی دا بڤە بوو بۆ 
دەسەاڵتی سەرمایەداری و کۆڕۆنا هەلێکی 
باش بوو بۆ تۆقاندنی خەڵک دوورەپەرێزیان 
لە یەکتر. قازانجێکی تری سەرمایەداری لەو 
قەیرانە فرۆشی کەل و پەلەکانیان بوو ئەوانەی 
بەردەوام لە رێگای تۆقاندن وشانتاژەوە 
هەوڵیان دا خەڵکیكێ زۆر بۆ الی مارکێتەکان 

کەل و پەلەکانی  پەلکێش بکەن بۆئەوەی 
خۆیان بفرٶشن. قازانجێکی تری واڵتانی 
ئەوروپایی لە قەیرانی کۆڕۆنا پشت گوێی 
خستنی پرسی پەنابەران لە سنوری پازارکولە 
و بێ دەنگ بوونیان لە بەرامبەر ئازارەکانی 
پەنابەر و ماڵ بەکۆڵەکانی پشت سنووری 
یونان بوو، ئەو کەسانەی واڵتەکانی خۆیان 
هەر بە هۆی ئەو دەسەاڵتدارانە وێران بووە و 
ساڵەهایە گیرۆدەی شەر و کوشتار و هەژاری 

تربوون. لە  و سەدان دیاردە و قەیرانی 
بارودۆخی هەنووکەیی کە ڤایروسی کۆڕۆنا 
پرسی ڕۆژە زۆر بە سانایی واڵتانی 
رۆژئاوایی ڕایانگەیاند بە هۆی بوونی ئەو 
ڤایرۆسە ئەو پەنابەرانەی ئەردۆغانی 
جینایەتکار وەک کارتی گوشار بۆ پاوانخوازی 
و حەزە شەرانگێزانەکانی خۆی و 
دەسەالتەکەی بە کاری هێنان هیچ ڕیگایەکیان 

 ٠٣نییە بەرەو واڵتانی رۆژئاوایی و بۆ ماوەی 
ڕۆژ پەنابەرانی چاوەڕوانی کرانەوەی 
سنووریان لە پشت دەرگاکان ڕاگرت و هیچ 
گرینگیەکی بۆیان نەبوو. ئێستاکە بە هەزاران 
پەنابەری ماڵ بە کۆڵ بە ژن و مناڵ و پیرو 
جەوان بە کۆمەڵ براونەتە کەمپە دوورەکانی 
ماالتیای واڵتی تورکیە و لە کەرەنتینە دان 

هەڵبەت لە زیندانی بەکۆمەڵ دان و پۆلیسی 
تورکیە نامرۆڤانەترین هەڵسوکەوتیان لە گەڵ 
دەکات. لەو کاتەوە کە ڤایرۆسی کۆڕۆنا 
بەرۆکی واڵتانی گرتووە واڵتی چین کە یەکەم 
واڵت بوو توشی ئەو ڤایرۆسە بوو 

زۆرترین ئامارو قوربانی بوو توانی  هەروەها 
بە پالنی بە جێگە و هەست بە بەرپرسیارێتی 
دەسەاڵتەکەی بەرەورووی ئەو قەیرانە بێت و 
ئێستاکە کەمترین حاڵەتی تووش بووی لە 

چەندین واڵت قوربانی  جیهان هەیە، بەاڵم 
زۆرتری لێکەوتۆتەوە وەکوو واڵتی ئیتاڵیا و 
ئێران.ڤلێرە دا دەمەوێ ئاوڕێکی کورت لە 
واڵتی ئێرانی ژێر حاکمیەتی گەندەڵترین و 
جینایەتکارترین ڕژێمی سەردەم بدەمەوە. 
واڵتی ئێران لە بواری کانگا ژێرزەویەکان 
هەمیشە تەژی بووە بە جۆرێک کە ساڵەهایە 
واڵتانی زلهێزی جیهان وەکوو ئەمریکا و زۆر 
واڵتی تر چاوی تەماحیان بریوەتە ئەو واڵتە و 
لە بچووکترین بیانوو دەگەرێن بۆ ئەوەی 
دەست بە سەر وزە و کانگاکانی دابگرن. 
واڵتێک کە سەرەرای بوونی نەوت و کانگا 
ژێرزەویەکان، خەڵکەکەی لە نالەبارترین 
بارودٶخ دا دەژین. هەموو سەروەت و سامانی 
خەڵکی ئێران سەرفی کاری تێرۆریستی و 
خەونی کۆماری ئیسالمی بە دروست بوونی 
هیاللی شیعە لە ناوچە دەکرێ. لە ماوەی هاتنە 
سەرکاری ڕژیمی ئیسالمی ئێران ساڵ لەگەڵ 

خەڵک ڕوو لە خراپتر بوونە  ساڵ بارودۆخی 
و بە دەیان قەیرانی وەکوو هەژاری و برسێتی، 
بێکاری، مادەی سڕکەر، فەحشاو دەیان 
دیاردەی لەو جۆرە بەرۆکی خەڵکی 
وەزاڵەهاتووی ئێرانی گرتووە. ساڵەهایە خەڵک 
بەهۆی ئامانجە شەرانگێزانەکانی دەسەاڵتی 
ئێران و بەرژەوەندیی و ئیمتیازی واڵتانی 

سەرمایەداری کە هیچیان گیان و ماڵی 
بە هۆی  خەڵکیان بۆ گرینگ نییە و هەروەها 

ئابلۆقە ئابووریە توندەکانی کە بەسەر ئەو 
واڵتە دا سەپاوە ڕۆژ بە ڕۆژ هەژارتر و بێ 
دەرەتان تر دەبن. الوانی ئەو واڵتە بە هۆی 

وبێ دەسەاڵتی توشی دەیان قەیرانی  بێکاری 
روحی بوون و خەمۆکی بەرۆکی کۆمەڵگەی 
گرتووە وسەرەرای ئەوانەش دەسەاڵتداران و 
سوپای تێرۆریستی پاسداران لە کێشەی 
روحی و بێ دەرەتانی الوانی ئەو واڵتە کەڵک 
وەردەگرێ و بەشێکی زۆریانی توشی بەاڵی 
ماڵوێرانکەری مادەی سڕکەر کردووە. 
دەسەالتێک کە ئەگەر ڤایرۆسی کۆڕۆنا نەبا 
هەنووکە دەبوو لەگەڵ شۆڕشی جەماوەری 
خەڵک بەرەوروو بێ و جارێکی تر لە 
قەیرانەکان بە قازانجی خۆی کەڵکی وەرگرت. 
بە پێی ئامارەکان و ئەو ڕێژە توش بووە کە لە 
ئێران بوونی هەیە ڕاستیەکان دەرخەری 
جینایەتێکی تری کۆماری ئیسالمین، ئەوەی کە 
سەرانی کۆماری سێدارە زۆر زوو هەستیان 
بە بوونی ئەو ڤایرۆسە و ڕێژەی توشبووان 
کرد، بەاڵم بەهۆی هەڵبژاردنەکان و هەروەها 

ی رێبەندان بۆ ئەوە خەڵک بێنە سەر ٤٤
سندوقەکانی دەنگدان و سەر شەقامەکان بێ 
دەنگیان نواند و گیانی خەڵکیان خستە 
مەترسیەوە. هەڵبەت ڕژیمێک کە دەیان ساڵە 
ئیعدامی بە کۆمەڵ بەڕیوە دەبا و لە ڕێگەی 
یاسا سەدە ناوەڕاستەکانی حوکمی کوشتنی 

دەوڵەتی بەرێوە دەبا  خەڵک و قەتڵی عەمدی 
نابێ لەوە زیاتر چاوەڕوانی لێبکرێ. کۆماری 
ئیسالمی سەرەرای بوونی ئەو ڤایرۆسە 
کوشندە ماوەیەکی زۆر بازارەکانی دانەخست 
و هەروەها زیارەتگە و شوێنەکانی خوڕافەی 
بەرووی خەڵکی نەزان ئاوەاڵ هێشتەوە، ئەوە 

بوو بە هۆکاری زیاتر تەشەنە سەندنی کۆڕۆنا 
و لە ئێستادا یەکێک لەو واڵتانەیە کە زیاترین 
تووش بووی هەیە و ئاماری مەرگی خەڵک بە 
هۆی ڤایرۆسەوە ڕۆژ بە ڕۆژ روو لە زیاد 
بوونە. جینایەتەکانی ئەو ڕژێمە بەرامبەر بە 
خەڵک کۆتایی نایە و ئێستاکەش کە 
کەرەنتینەی ڕاگەیاندووە بەالیەکی تر یەخەی 
خەڵک بە تایبەت چینی کەم داهاتی گرتووە 
ئەویش نەبوونی بژێوی ژیان و نەبوونی 
خۆراک تەنانەت شوێنی نیشتەجێ بوون بۆ 
خۆپاراستنە. کۆماری ئیسالمی سەرەرای 
راگەیاندنی کەرەنتینە هیچ بەرپرسیارێتیەکی 
بەرامبەر بە قەیرانی هەژاری و بێکاری و 
بێدەرەتانی خەڵک وە ئەستۆ نەگرت و بۆی 
گرینگ نەبوو کە خەڵکی هەژاری ئەو واڵتە لەو 
گرانی و بێ بژێویە چۆن دەتوانن لە ماڵەکان 

و  بمێننەوە و خۆیان کەرەنتینە کەن. گرانی 
هەژاریەک کە هۆکارە سەرەکیەکەی گەندەڵی و 
نابەرپرسیارێتی کۆماری ئیسالمیە. سەرەرای 
بوونی ئەو گشت دەردە کە هەموو خەڵک تێدا 
هاوبەشن پرسێک کە جێگای هیوایە بوونی 
خەڵکێکی بەرپرسیار و مرۆڤدۆستە کە بە 
شێوەی خۆڕسک خەریکی یارمەتی گەیاندن و 
پاک و خاوێنی ناوچەکانن. خەڵکێک کە بە 
شێوەی شورایی و کومیتەیی گروپە 
جۆراوجۆرەکانی خەڵکی خۆڕسک و 
مرۆڤدۆستیان پێکهێناوە تا لەو بارودۆخە 
نالەبارە خۆیان فریادرەسی خۆیان بن، 
چوونکە ئەوان هیچ هیوایەکیان بە دەسەاڵت 
نییە و ساڵەهایە بەو ئاکامە گەیشتوون کە 
کۆماری ئیسالمی هۆکاری سەرەکی نەهامەتی 
و هەژاری و ماڵوێرانیانە. ئەزموونێکی کە 
هاتنی ئەو وایرۆسە بە خەڵکی جیهانیدا ئەوە 
بوو کە دەسەاڵتداران ئەوەندەی گرینگی بە 
دروستکردنی سیالحی کوشتاری بە کۆمەڵ 
دەدەن گرینگی بە گیانی تاکەکان نادەن و 
خەڵکی جیهان دەبێ بزانن کە خۆیان لە فکری 
خۆیاندا بن و سەرمایەداری لە هەموو 
ناوچەکان نیشانی دا کە ناتوانێ ئەمنیەتی 
گیانی و ماڵی مرۆڤەکان دابین بکات، بۆیە 
چینی کرێکار دەبێ لە هەموو جیهان یەکبگرن، 
چوونکە ئازادی و ئەمنیەتی گیانی و ماڵیان 

و  تەنیا و تەنیا لە سیستمێکی سۆسیالیستی 
ڕێز و کەرامەتی  یەکسان دا کە مرۆڤایەتی 

 پارێزراوە مسۆگەر دەبێ...
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 سەرمایەداری

 
  سینی: هەتاو عەبدوالهی ونو



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 1/4/2020(  72) ساڵی چوارەم، ژمارە

 

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز حەسەن 
مارف هەڵسوڕاوی چەپ و چاالکی ناوەندی 
تەندروستی و مەدەنی لە کوردستان، 
سەبارەت کۆڕەو و ئاوارەبوونی خەڵکی 

 .٩١١٩کوردستان لە بەهاری 
ساڵ بە سەر ئاوارەیی  ٤١بۆپێشەوە  دوای 

خەڵکی کوردستان، چۆن دەڕواننە ئەو 
 کارەساتە سیاسی و ئینسانییە؟

ساڵ بەسەر  ۲۲بەتێپەربوونی  حەسەن مارف 
ئەم کارەساتە پر تراژیدیایە من وا هەست 
دەکەم بۆ هەمیشە وتایبەت کە سااڵن وەرز 
وەردەچەرخێتەوە ساتە وەختی کارەساتەکە 
لەنێو کارەساتەکەدام. هەرچەندە ئەوەندەی 
لەوسااڵنەی تەمەن بیرەوەریم کارەساتی 
مرۆیی و سیاسی سەریان هەڵداوە و ئاوارەی 
ملێونی خەڵکی کوردستان نەیەکەم کارەسات 
بوو نە دواین کارەسات بووە،  هەرلەشەری 

و دواتر ئاشبەتاڵ وکیمیا   ٤۲۷١ساڵی 
 ۰۰۰۰بارانکردنی هەڵەبجە و شێخ وەسانان و 

هتد. پڕۆسەی بەدناوی ئەنفال تا بە ئاوارەیی 
ملیونی خەڵک، بۆ هەمیشەیش لە دڵە راوکێداین 
چاوەڕوانی کارەساتی مرۆیی و سیاسی 
هاوشێوە دەکەین، لەبەرئەوەی حیزبەکانی 
باشوری کوردستان بەشێوەیەک 
هەڵسوکەوتیان لەگەڵ ڕەوشەکان کردووە 
هەموو شتێکیان کردۆتە قوربانی بەرژەوەندی 
تەسکی حیزبی و بنەماڵەکانیان. جا بۆیە 

بەکارەساتبارترین ڕووداوی سیاسی و مرویی 
 دەبینین.

بۆپێشەوە  ئاوارەیی ملیۆنی خەڵکی کوردستان 
دا، یەکێک لە کارەساتەکانی ترە ٩١١٩لەساڵی 

کە بەسەر خەڵکی کوردستان هات، هۆکاری 
 ئەم کۆڕەوە ملیۆنییە چی بوو؟ 

هۆکاری ئەم ئاوارەییە بۆ  حەسەن مارف 
دوای ڕاپەرین و  -٤چەند هۆکار دەگێڕمەوە  

بەدەرنان و تۆڵەسەندنەوەی خەڵکی داخ لەدڵی 

کوردوستان و باشورو ناوەراستی عێراقیش 
لەدەزگا سەرکوتگەرەکانی ڕژێمی بەعس، وای 
لە خەڵک کرد ترسێکی گەورەیان لە 
گەڕانەوەی ئەم دام ودەزگایانە هەبێت، ئەگەر 

ڕابردووی بەعس  -۲بەنیوە گیانیش بووبیت. 
و دەزگا جاسوسی و سەرکوتگەرەکانی 

 -۳بەرامبەر خەڵک، ئەم ترسەی زیاتر کرد. 
ویستی حیزبە کوردیەکان و بەدیاریکراوی 
ئەوکاتە بەرەی کوردستانی کە هیچ سەنگ و 
قورساییەکیان نەالی ڕژێمی بەعس و نە لەناو 
خەڵکدا نەمابوو! بەم کارەساتە هەم سۆزی 
خەڵکیان بۆخۆیان ڕاکێشا، و خۆیان کردە 

نوێنەر و دەمڕاستی خەڵکی کوردستان، هەم 
الی بەعس و هەم لە ڕێکخراوە نێو 

ڕاپەرینی خەڵکی کوردستان  -٢دەوڵەتیەکاندا. 
بەرەو ئەوە دەچوو خەڵک بێتەخاوەنی 

، ئەمە ترسی الی ڕاستەقینەی خۆی و شۆرش
بەرەی کوردوستانی و بەعس و واڵتانی 

 کرد.ناوچەکە و بگرە ئەمریکا دروست 
بۆپێشەوە  نزیک مانگێک دوای ڕاپەرین و 
خرۆشانی خەڵکی کوردستان و وەدەرنانی 

هێزو دەزگاکانی ڕژێمی بەعس، چ خەڵکی 
کوردستان چ حزبەکانی بزووتنەوەی 
کوردایەتی نەیانتوانی لەبەرامبەر بە 

گەڕانەوەی سوپای تێکشکا و قەسابی کراوی 
بەعس بەرگری لەخۆیان بکەن، بە بۆچوونی 
ئێوە، بۆ خەڵکی کوردستان و حزبەکانی 

 بزووتنەوەی کوردایەتی بەرگرییان نەکرد؟
سەبارەت بەگەرانەوەی ڕژێمی  حەسەن مارف 

بەعس بەدیاریکراوی مانگی نەبرد، ئەگەر کۆتا 
پڕۆسەی ڕزگارکردن بێنینە هەژمار، ئەوا لە 

ی مارت کەرکوک ڕزگار کرا، وە ئەگەر ۲٤
ی مارت  ١دەستپێکی ڕاپەرینیش بێت ئەوا لە 

لە ڕانیەوە سەری هەڵدا. من ئەمەوێت زۆر 
لەسەر ئەمە قسەبکەم دەمەوێت بچمەسەر 
ناوەڕۆکی پرسیارەکەت. دیسان بەرای من 
چەند هوکارێ هەبوون بۆ تێکشکانی بەرگری 
خەڵک و بەرەی کوردستانی لەبەرامبەر 
گەڕانەوەی سوپای بەعس و قەسابیکردنی 
خەڵکی کوردستان. بۆ هۆکار گەلێک 

هێزی خەڵک نە هێزیکی -٤دەگێڕمەوە  
ڕێکخراو بوو، نە پڕ چەک بوو، بگرە چەکە 
قورس و مام ناوەندەکان بەرەی کوردستانی 
دەستی بەسەرداگرت، و  لەدەستی خەڵکیان 
دەرهێنا، و خۆیشیان وەک پێویست بەکاریان 
نەهێنا بۆ بەرگریکردن لە جەماوەری ڕاپەڕیوی 

بەرەی کوردستانی کە خۆی   -۲کوردستان.

بەهێز و لەشکر و پێشمەرگەی خەڵکی 
کوردستان دەناساند! هێزیکی کەمی 
پەرتەوازەی بێ ئیرادە بوون و نە لەڕووی 
زهنی و نە لەڕووی سەربازیەوە ڕێک 

بەرەی کوردستانی نەیتوانی  -۳نەخرابوون 
دەستبەرداری دانوستان)مفاوەزە( ببێت لەگەڵ 
ڕژێمی بەعس. تەنانەت لە کاتی گەڕانەوەی 
سوپاکەی بەعس و لە خوێن هەڵکێشانی خەڵک 

بنبڕنەکردنی تەواوی دەزگاجاسوسی و – ٢
ئیستخباراتیەکانی وەک جاش و ئەمن لە 
کوردستان، هەروەها پەیوەستبوونی 
دووبارەی جاش و ئەمن و بەعسیەکان 
کۆمەکێکی گەورە بوو بە هێزی بەعس بۆ 

بەهۆی دەزگا جاسوسی و  -۵گەڕانەوە. 
ئیستخباراتیەکان ترسێکی گەورەیان الی خەڵک 

پشتکردنە هێزی -  ٦دروست کردبوو 
جەماوەری و لە هەندێک شوێن فێڵ کردن و 
خستنە تەڵەی ئەم هێزانە لەالیەن بەرەی 
کوردستانی! بە نموونە  قەساب خانەی چیمەن 

 .لەسەر ڕێگای کەرکوک و تاسلوجە لە بازیان

ڕاپەرینی خەڵکی کوردستان بەرەو ئەوە دەچوو خەڵک حەسەن مارف: 
، ئەمە ترسی الی بەرەی بێتەخاوەنی ڕاستەقینەی خۆی و شۆرش

 کرد...کوردوستانی و بەعس و واڵتانی ناوچەکە و بگرە ئەمریکا دروست 
هەڵسوڕاوی چەپ و چاالکی ناوەندی تەندروستی دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ حەسەن مارف  

هەمین ساڵیادی ئاوارەیی خەڵکی کوردستان و  ٩٢سەبارەت  بە  و مەدەنی لە کوردستان،
 بەرگری بزوتنەوەی شورایی ...

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

بۆ هەمیشە لە دڵە راوکێداین چاوەڕوانی کارەساتی مرۆیی و سیاسی هاوشێوەی ئاوارەیی 
دەکەین، لەبەرئەوەی حیزبەکانی باشوری کوردستان بەشێوەیەک هەڵسوکەوتیان لەگەڵ 

ڕەوشەکان کردووە هەموو شتێکیان کردۆتە قوربانی بەرژەوەندی تەسکی حیزبی و 
  بنەماڵەکانیان...

بەرەی کوردستانی کە هیچ سەنگ و قورساییەکیان نەالی 
ڕژێمی بەعس و نە لەناو خەڵکدا نەمابوو! بەم کارەساتە 

سۆزی خەڵکیان بۆخۆیان ڕاکێشا، و خۆیان کردە نوێنەر و 
دەمڕاستی خەڵکی کوردستان، هەم الی بەعس و هەم لە 

  ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیەکاندا
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بۆپێشەوە  ژمارەیەک لە هەڵسوڕاوانی 
شوراکان و بزوتنەوەی شورایی، لە بەرامبەر 
بە گەڕانەوەی بەعسدا، بەرگریان کرد، تا 
چەندە التان وایە ئەو بەرەنگارییە دروست 
بوو، لە کاتێكدا هێزی شوراکان و دەوڵەت زۆر 

 نابەرابەر بوو؟ 
بەبڕوای من ئەو بەرگری و  مەحمود حەالق 

مقاوەمەیەی کەلەالیەن ژمارەیەکی زۆر لە 
هەڵسوڕاوانی شورا کرا لەشوێنی خۆیدا نەبوو، 
چونکە لەپێشەوە دیاربوو کە بااڵنسی هێز 
چۆن و بەشێوەیەک دەکەوێتەوە بە قازانجی 

حکومەتی بەعس، کەبەداخەوە ژمارەیەک لەو 
هاوڕێیانە گیانیان بەختکرد. هێزە سیاسیەکانی 
ئەحزابی کوردیش بەو ژمارە زۆرەوە و 
دیسانەوە بەو خەڵکە زۆر و زەوەندە 
چەکدارەوە و تەنانەت بەچەکی نیوە قورس و 
ئیمکاناتێک کەهەیانبوو نەیتوانی لە بەرامبەر 
زەحف و هاتنەوەی هێزی هیالک و ماندووی 
سەربازی بەعس خۆی ڕابگرێت. بەم هۆیەوە 
خەڵکی کوردستانی ڕووبەڕووی گەورەترین 
تراژیدیای ئینسانی کردەوە. من خۆم وەک 
ئەندامێکی چاالکی "شورای سەیوان" هەر زوو 
هاوڕێیانم لەخەتەری ڕووبەڕوو بوونەوە و 
مقاوەمەت ئاگادار کردەوە کە ناکرێت بەم 
هێزو پێزەوە مجازەفە بە گیانی هیچ کەسێکەوە 
بکرێت، بەاڵم بەداخەوە هاوڕێیانێک نەیان 
بیست و مقاوەمەیان هەڵبژارد، تا دواجار 
هاوڕێ نەوزاد کەمال قەرەداغی لەگەڵ چەند 
هاوڕێیەکی تردا گیانیان بەختکرد. بەرەنگاری 
کاتێک گرنگە کە هێزو لیاقەی مەیدانی و 
عەسکەری لێکبدرێتەوە، کە تۆ چەند ئەتوانیت 
بااڵنسی هێز بەقازانجی خۆت و بە کەمترین 
زەرەری ماددی و گیانی لێی دێیتە دەرێ، نەک 
مجازەفە و هەڵچونێکی دەروونی و عاتیفی 
بچیتە ناو ئەو مەیدانەوە. وە چۆن و چەند 
ئەتوانیت بچیتە ناو شەڕێک و مقاوەمەیەکەوە 
کە فرسەتی سەرکەوتن و بردنەوە مسۆگەر 

 .نییە
بۆپێشەوە  هێشتا دۆخی سیاسی کورستان 
ناجێگیرە، ملمالنێی لەگەڵ بەغدا، هەڕەشەی 
بەردەوامی واڵتانی ناوچەکە، تا چەند التان 
وایە ئەمانە هەرەشەن و ئەگەری ئەوەی هەیە 
لەداهاتوودا خەڵکی کوردستان توشی 

 کارەسات یان ئاوارەیی بکاتەوە؟
بەبڕوای من؛ دۆخی  مەحمود حەالق 

ناسەقامگیری کوردستان بەندە بەوەی کە 
تەعریفی سیاسی چوارچێوەیەکی جوگرافی 
نایگرێتەوە. کوردستان مەملەکەتێکی بێ 
ناسنامەی سیاسیە، نە لە عێراق جیایە، و نە 
خۆشی وەک دەوڵەت یان چوارچێوەو 
قەوارەیەکی سەربەخۆ دەرئەکەوێت. 
خانوویەکی بێ دەرگا و پەنجەرەیە، و  هەر 

واڵت و هێزێک بیەوێ دەتوانێت تەراتێنی تێدا 
دستانی عێراق لەئەنجامی ئەو کوربکات!. 

بۆشاییە سیاسی و ئیدارەییەوە دروست بوو 
کە هەردوو شەڕی خلیج بە ڕابەری ئەمریکا 
هێنایە پێشەوە، و دواتر بوو بە دیفاکتۆیەک. نە 
بەخەبات و تێکۆشانی ئەحزابی کوردی بووە، 
و نە پەیوەندیشی بەوانەوە هەبووە. دەبێت 
ئەوان خێرو سەدەقە بکەن بۆ ئەمریکا کەبەم 
ڕۆژەی گەیاندن و لەمایەی هیچەوە خرانە 
سەر کورسی دەسەاڵت، ئەگینا دەبوایە لە 
دووری دوورەوە و لە ئەوروپا و شارەکانی 

ئێران و کەرەجەوە بە ناظور اللیلي سەیری 
کوردستانیان بکردبایە. شەڕی ئەحزابی 
کوردی لەپێناوی پاوانخوازی و دەسەاڵتدا، 
ناوەڕاستی ساڵی نەوەدەکان کوردستانی بردە 
فازێکی ترو ناو هاوکێشەیەکی ترەوە و 
کوردستانی کرد بە دوو زۆنی سەوزو 
زەردەوە، و هەریەکەیان لەپێناوی مانەوە و 
لەپێناوی بەرژەوەندیەکانیاندا ئاودامان خۆیان 
گرێدایەوە بە هەردوو واڵتی ئینسانکوژ و 

کردنەوەی  .کورد کوژی ئێران و تورکیاوە
دەیان مەرزو بازرگانی و دزین و بەتااڵن 
بردنی نەوت و سەرمایە گوزاری و ئیحتکار 
کردنی بازاڕ لەالیەن ئەوانەوە بووە هۆی زیاتر 
بەهێزکردنی هەردوو زۆنەکە و شەڕی 
بەرژەوەندی زیاتر. هەربۆیە هەموو ئەمانە 
بەبڕوای من بوار ناهێڵێتەوە بۆ چوونە ناو 
شەڕێکی ناوخۆیی ترەوە بەقیمەتی 
ئاوارەبوونی خەڵک و خەتەری ئاوارەیی 
نەماوە، ئەویش هەرگیز لەپێناوی خەڵکی 
کوردستان نا، بەڵکو لەپێناوی نەک هەر 
دەسەاڵتی سیاسی خۆیاندا، بەڵکو لەپێناوی 
لەدەستنەدانی هەموو ئەو بەرژەوەندی و 
فەرهودی و کەڵەکەی سەرمایەی کە ئەمڕۆ 
لەسایەو پەنای ئەمریکا و شەڕی خەلیج پێی 
گەیشتوون. خۆ ئەگەر تەوەتورێکیان هەبێت 
لەنێوان یەکتریدا و مەلەف و کارنامەی 
ئابڕوتکاوی یەکتریش هەڵبدەنەوە، تەنها 
دەتوانێت قینێکی لە مێژینە، و 
دەمەزەردکردنەوەی الیەنگر و ئەندامانی 
خۆیان و لەوانەش گرنگتر بەشی زیاتر لە 

بەبڕوای من هەمیشە خەڵکی .حوکمڕانیدا بێت  
کوردستان لەناو کارەساتی ناسیونالیزم 
"کوردایەتی" ی و ئەحزابەکانی دا بووە، 
ماڵوێرانی، ئاوارەیی، ئیعدام، داگیرکاری، ئەنفال 

بەشی سەرەکی ژیان و  . و جینۆساید ..و تاد
بۆیە لەوەاڵمی .چارەنووسی بووە 

پرسیارەکەتاندا کە وشەی کارەسات هاتووە، 
بێگومان هەموو ئەوانەی کەڕیزمان کردن 
کارەساتی گەورە و پڕ تراژیدیان بەسەر 
خەڵکی کوردا هێنراون، و ئەحزابی ملەوەنی 
کوردیش نەک هەر هەمیشە لەسەر الشە و 

ژیان و گوزەرانی ئەو خەڵکە بە نازو نیعمەت 
و ئەوپەڕی ژیانێکی پڕ لەخۆشی گەیشتوون، 
بەڵکو گەورەترین قازانجی ماددی و 
مەعنەویشیان کردووە لەسەر باوەشێنکردن و 
قووڵتر کردنەوە و تقدیس کردنی نەعرە و 
ڕۆحی کوردایەتی، یەعنی فاشیزمی کوردی و 
دەمەزەرد کردنەوە و دنەدانی نەعرەی قەومی. 
ئەو کارەساتە گەورانە کە بەقیمەتی قەتڵ و 
عام و کوشتارکردن و ئاوارەیی و برسێتی 
خەڵکی کوردستان دوچاری کراوەتەوە، بۆ 
حیزبەکانی باشترین سندوقی دراوی ناوخۆ 

 .بوون بۆ کەڵەکەی سەرمایە و چەتەیی زیاتر
بۆپێشەوە  تا چەندە التان وایە دۆخی 
کوردستان هێندە جێگیرە، کە خەڵکی 
کوردستان لە ڕووداو و ئاڵوگۆرە سیاسیەکان 
لەسەر ئاستی عێراق و ملمالنێی سیاسی 
ناوچەکەدا پارێزاوە و توشی ئاوارەیی و 

 دەربەدەری نابێتەوە؟
بەبڕوای من ئاوارەیی و  مەحمود حەالق :

ئاوارەبوون بەگشتی ناچێتە فازی سااڵنی 
نەوەدەکان، بەاڵم هەرئێستا خەڵک ئاوارەیە، 
کورد لە کەرکوک و عەرەب لە عەربەت و 
لەچەند ناوچەی تر ئاوارەیە. ملمالنێی ئەحزابی 
کوردی لەپێناوی سەهمی زیاتر و هەریەکەیان 
بەجیا لە بەغدا و هەوڵی پارتیش بۆ بەشی 
زیاتر لەوێ، هەموو ئەوانە هیچیان بەقازانجی 
خەڵکی کورد نەک هەر نەبووە، بەڵکو 
ڕلستەوخۆ قووتی ژیانی ئەوانی هەمیشە 
خستۆتە مەترسیەوە، و بەبیانووی دەسەاڵتی 
مەرکەزی خۆی لەسەدان لێپرسراوێتی 
دزیوەتەوە. نە کەرکوک دڵی کوردستان بووە 
و نە ڕۆحەکەشی، ئەوان لەپێناوی هەیمەنەی 
زیاتری خۆیان لە کەرکوک، خەڵکی کەرکوک و 
تەنانەت ناوچەکەشیان تووشی دەیان 
کارەساتی گەورە کردۆتەوە. کەرکوک بۆ 
ئەوان لە ڕووی ماددیەوە تەنها نەوت و 
دەوڵەمەندی ناوچەکانیەتی! نەک قەزیەی 
خەڵکەکەی وەک مەسەلەیەکی سیاسی 
گرێخواردووی چەندین ساڵە. هەرئەوەش 
لەباری سایکۆلۆژی سیاسیشەوە دەستکەوتی 
گەورەی فەراهەم کردووە بۆ ئەوان لە دنە دان 
و تۆخکردنەوەی نەعرەی فاشیانەی قەومی و 
قەوم پەرستی ناسیونالیستی بۆ خەڵک 
کۆکردنەوە بەدوای سیاسەتەکانی خۆیانەوە. 
ناجێگیری سیاسی کوردستان سەرچاوەیەکی 
مەزنی بەرژەوەندی ئەحزابی کوردی بووە 
لەپێناوی کەڵەکەی هەرچی زیاتری سەرمایە و 
چەتەیی بە ژیان و گوزەرانی خەڵکی 
کوردستانەوە. ئەوەندەی کەبە ملمالنێ و 
کێشمەکێش لەناوچەکەشدا دێتەوە، هێشتا 
ئەوەش ناکاتە ئەوەی کە خەڵکی کورد ترسی 
ئاوارەیی لەئاستی ملیۆنیدا بۆ بهێنێتە پێشەوە. 

کێشمەکێشی ئەمریکا و ئێران لە عێراقدا 
هێندەی تر عێراقی بەرەو قەیرانی ماددی و 
مرۆیی زیاتر کردۆتەوە. بێکاری و هەژاری و 
برسێتی، قۆرغکاری موتڵەق لەالیەن باند و 
مەرجەعیەت و ئاخوندەکانی عێراقەوە، ئەو 
واڵتەی خستۆتە بەردەم هەڕەشەی گەورەتر 
بۆ خەڵکەکەی. ئاوارەیی و دەربەدەری خەڵکی 
کورد لەچەند ناوچەیەکی کوردی وەک 
دوزخورماتوو و دەوروبەری کەرکوک، 
ناوچەی خانەقین و سعدیە کەلەالیەن ڕاسیزمی 
عەسکەری و حکومەتی ئاخوندەکانی 
بەغدادەوە دەچێتە پێشەوە، ئەو کارەساتە 
مرۆییە گەورانەن کەبە قیمەتی کوشتن و 
داگیرکاری لەئەرزی باو پاپیریان بێبەش 
کردووە. هەموو ئەوانەش وەک سیاسەتی 
واقعی ناسیونالیزمی عەرەب لەپێناوی 
هەیمەنەی سیاسی زیاتری ناوچە کوردیەکان، 
لەپێناوی بەرژەوەندییە ماددیەکانی ئەچێتە 
پێشەوە. ئەمانە هێشتا ناچنە چوارچێوەیەکی 
گشتی لەسەر ئاوارەبوونێکی تر لەچەشنی 

. بەبڕوای من تەنها جیابوونەوەی ٩١١٩ساڵی 
کوردستان لە کیانێکی سەربەخۆدا دەتوانێت 
سیاسەتی سەودا و مامەڵەی ئەحزابی 
بۆرژوازی کورد و سیاسەتی فاشیستانەی 
ئاخوندەکانی عێراق پاشەکشە پێ بکات 
بەقازانجی خەڵکی کوردستان و کۆتایی بهێنێت 
بە پەلکێشی و هەیمەنە و داگیرکاری دەوڵەتانی 

بەاڵم هەروەکو وتم شەڕو  . ناوچەکەش
کێشەی نەبڕاوەی ئەمریکا و ئێران لە عێراقدا و 
بوونی قەرزێکی زۆر لەسەر عێراق بەقیمەتی 
تااڵنکردنی نەوت و فەرهودی سەدان ملیۆن 
پارەی بێ ئەندازەی عێراق لەالیەن 
مەرجەعیەت و گروپ و چەتە بازرگانەکانی 
ئیسالمی سیاسیەوە، ئەو واڵتەی تووشی 
سەدان کارەساتی مرۆیی کردۆتەوە. 
باڵوبوونەوەی کۆرۆنا ڤایرۆس هێندەی تر 
قەیرانەکە قووڵتر دەکاتەوە بەقیمەتی هەرچی 
خراپتری وەزعی مەعیشی خەڵک لەئاستێکی 
کۆمەاڵیەتی زیاتردا، کەبۆخۆی ڕاستەوخۆش 
کاریگەری نێگەتیف و داغانکردنی زیاتر لەسەر 
کوردستان دائەنێت بەهۆی مەسەلەی 
بودجەوە. هەموو ئەمانە فعال کارەساتی 
گەورەتر دەهێنێتە مەیدانەوە لە برسیکردن و 
بێ ئیشی زیاترو، هەزار و یەک دەرد و 
قەیرانی کۆمەاڵیەتی گەورەتر، کەپێ ئەچێت 
خۆپیشاندان و ڕاپەڕینی گەورەتری بەشوێنەوە 

تەنها ڕێگاچارە بۆ ئەم هەموو ئاوارەیی و . بێت
دەربەدەری و قات و قڕی و شەڕو 
کێشانە ..و..تاد .. لەگرەوی هەڵگێڕانەوە و 
تەخت و تاراج تێکدانی عەرشی دەسەاڵت و 
گۆڕبەگۆڕکردنی هەژموونی فکری و 
ئیدیۆلۆژی دەسەاڵتی بۆرژوازییە لە 
سەرتاسەری عێراق بەکوردستانیشەوە. دەبێت 
خەڵکی بۆ ئەم جەنگە خۆی ئامادە بکات بە 
ئاڵتەرناتیف و ئاسۆی سیاسەتێکی ئینسانی، بە 
خەتێکی فکری ڕۆشنەوە بێتە مەیدانەوە 
لەپێناوی گێڕاندنەوەی ئیرادە بۆ دەستی خۆی 
و لەپێناوی چارەنووسی سیاسی خۆیدا. 

 .بەبڕوای من سۆسیالیزم ئەو ئاسۆو ئامانجەیە

مەحمود حەالق: نەبوونی دەوڵەت و قەوارەیەکی سیاسی جێگیر و پەرتوباڵوی پارتە سیاسیەکان و 
بێباکیان لە پێشڕەویکردنی هێزی بێگانە. لە ڕێزی پێشەوەی ئەو زەمینە سازیانە بوون کە لە سایەیدا 

 خەڵکی کوردستان ئاوارە بوو....

هەمین ساڵیادی ئاوارەیی و  ٩٢سەبارەت بە  یهەڵسوڕاوی سیاس دیمانە بۆپێشەوە لەگەڵ مەحمود حەالق
 بەرگری بزووتنەوەی شورایی... 

تەنها ڕێگاچارە بۆ ئەم هەموو ئاوارەیی و دەربەدەری و قات و قڕی و شەڕو 
کێشانە ..و..تاد .. لەگرەوی هەڵگێڕانەوە و تەخت و تاراج تێکدانی عەرشی دەسەاڵت و 

 گۆڕبەگۆڕکردنی هەژموونی فکری و ئیدیۆلۆژی دەسەاڵتی بۆرژوازییە... 
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بۆپێشەوە لە ماوەی چەند ساڵی وەستا مەهدی: 
ڕابردودا تەنها منبەرێك بووە کە قسەی جیاواز وە 

ە سەبارەت بە کێشە و وهەڵویستی جیاوازی هەبو
،هاوکات تاکە ڕۆژنامە  موشکیالتی چینی کرێکار

بووە کە توانیویەتی کێشەو مەعاناتی چینی 
  کرێکار بگەێنێتە ڕای گشتی...

 
دیمانە لەگەڵ وەستا مەهدی ئەندامی دەستەی کارگێری رێکخراوی 

 کرێکارانی بیناسازی سەبارەت بە چوارەمین ساڵیادی دەرچوونی بۆپێشەوە...
 

بۆپێشەوە  وەستا مەهدی ئێوە وەك هەڵسوراوێکی کرێکاری و وە یەکێك لە ئەندامانی دەستەی کارگێری 
 ژنامەی بۆپێشەوە ؟ڕۆرێکخراوی کرێکارانی بیناسازی لە کوردستان چۆن دەڕواننە 

ئایا بۆپێشەوە تاچەند توانییویەتی لە ئامانجە سەرەکیەکەی کە چینی کرێکارە نزیك بێتەوە؟ ئایا دەکرێ پێمان بڵێت  
 لە مەیدانی هۆشیارکردنەوەی چینی کرێکاردا لە کوێ وەستاوە؟.

بەشی ئەوەڵی پرسیارەکەتان  بەسەرەتا سوپاستان دەکەم کە منتان بەسەر کردەوە، سەبارەت وەستا مەهدی 
ئەمەوێ ئەوەبڵێم ڕۆژنامەی بۆپێشەوە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردودا تەنها منبەرێك بووە کە قسەی جیاواز وە 

هاوکات تاکە ڕۆژنامە بووە کە  .ە سەبارەت بە کێشە و موشکیالتی چینی کرێکاروهەڵویستی جیاوازی هەبو
توانیویەتی کێشەو مەعاناتی چینی کرێکار بگەێنێتە ڕای گشتی. هەروها لە هەر برگەیەکی مێژوویی و هەر 
ئالوگۆرێکدا نەخشی بەرچاوی هەبووە. سەبارەت بەوەی تاچەندە ئەم ڕۆژنامەیە نزیك بوەتەوە لە چینی کرێکار، 
من دڵنیام لە دڵسۆزی سەرنوسەرو ستافی دەستەی نوسەران و گشت هاوکارانی ڕۆژنامەی بۆپێشەوە 
بۆکارەکەیان، وە لە هەوڵ و ماندووبوونیان بۆگەشە پێدان و بردنە سەرەوەی ئاستی هۆشیاری چینایەتی، بەاڵم 
ڕاستیەك هەیە کە دەبێ بیزانین ئەویش ئەوەیە پێش ئەوەی ئەوحوکمە بدەین کە ئایا بۆپێشەوە لە مەیدانی 
هۆشیارکردنەوەی چینی کرێکار لە کوێدا وەستاوە، یان ڕوونتر بڵێم چ کاریگەریەکی هەبووە، ئەبێ بزانین کە چینی 
کرێکار لە چ بارودۆخیکدایە وە ئاستی هۆشیاریان چۆنە؟ هەڵبەتە ئەگەر بمانەوێت لەسەر تاك بەتاكی ناوەندەکانی 
کارو پرۆژە پیشەسازیەکان لەسەر بێکاران لەسەر توێژە جۆراوجۆرەکان لەناو چینی کرێکار قسەبکەین، لە ئاستی 

وتنەوەی ورێکخراوبونی کرێکاران و..هتد قسەبکەین ئەوە ناتوانین لەم چەند دێرەدا بەتەواوی گشت الیەنەکانی بز
کرێکاری شیبکەینەوەز من سەرەتا وتم کە بۆپێشەوە هەوڵی خۆی داوە بۆئەوەی کە کرێکاران ئەم ڕۆژنامەیە بگرنە 

زۆری ماوە هەوڵی زۆرتری دەوێت. دەتوانم بڵێم بۆپێشەوە الی بەشێك لە کرێکارانی پێشڕەو،  هێشتادەست، بەاڵم 
هیوادارم کرێکاران ئەم قسەیەی من بەوە نەشوبهێنن کە ئەوانەی هێشتا حەوسەڵەی خوێندنەوە یان مەیلی 
رێکخراوبونیان نییە ئیتر ئەوان نائاگان، نا من وتم کە کرێکارانی کوردستان بارودۆخێکی تایبەتی خۆیان هەیە وە 

نی هیچ جۆرە زەمانەتێکی سەالمەتی لە وازین لە حەقدەستەکانیان لە سەعات کاری درێژ لە نەبوڕسەرجەمیان نا
و ئەمانە دەکا وە هەرلێرەشەوە لەسەر بەشێك یان چەند دانە لەم کێشانە خۆی وشوێنی کار، کرێکار درك بەهەم

من کرێکارانی پێشڕەو بەوانە دەڵێم کە لەناو کارگە و لەشوێنی کار کرێکاران گوێیان لێدەگرن  .رێکخراو دەکا
وتنەوەی کرێکارین. بۆیە کێشەکان ومتمانەیان پێدەکەن و ڕێنماییەکانیان قەبوڵدەکەن و ئەمانە بڕبڕەپشتی بز

 .تاوتوێ دەکەن و فۆرمۆلەشیان دەکەن و سیاسەتی بردنە پێشەوە و رێگەچارەش لەگەڵ هاوچینەکانیان دادەرێژن
 .ئەم بەشە لەکرێکاران دەتوانم بڵێم نزیکایەتیان هەیە لەگەڵ بۆپێشەوە و هەر باڵوکراوەیەکی هاوشێوەی بۆپێشەوە

ساڵ پێش ٩١بۆ٩٣بێگومان کرێکاران لەئێستادا کەمێك ئاستی هۆشیاری چینایەتیان لە پێشتر بە بەراورد لەگەڵ 
ئێستە، خۆی بەئەندازەی چوونە سەرەوەی ئاستی هۆشیاری کرێکاران دەتوانرێ بزانرێت بۆپێشەوە چەندە نزیکە 

کەم لەپێناوی گەیشتن بەئامانج لە چوارچێوەی خەباتی ئەمن بەش بەحاڵی خۆم هەرچەندە خەبات  .لە ئامانجەکەی
ئابوریدا تا ئەوپەری خۆشگوزەرانیش بەدەست بێت هێشتا الی من ماویەتی و دواشت کاتێك دەبێ کۆتایی بە 
سیستەمی سەرمایەداری بێت. ئەوکاتە چیتر پرسیارێك لەم بابەتەی ئێستە کەمن خەریکم بۆ وەاڵمەکەی بیر 

 دەکەمەوە نامێنێت.
 بۆپێشەوە  وەستا چ سەرنج و پێشنیارێکتان هەیە بۆ بۆپێشەوە؟

ی ئەم ڕۆژنامەیە ئەمە یەکەم جارە کە شانسم وسەرەتا ئەبێ ئەوە بڵێم من بەدرێژایی مێژو وەستامەهدی 
کەوتەکارو نازانم چۆن بوو کە منتان هەڵبژارد بەم بۆنەیەوە ئەم دوو پرسیارەم لێکرا؟ لەوانەیە کەسیتریش 
هاوشێوەی من هەبن ئەمە هیچ گلەیی نییە کەمن دەیکەم ئەگەر ڕەخنەش بێت دەمەوێ بەسەراحەت، بەاڵم پێویستە 
بۆپێشەوە تەواوی کارگەکان شوێنی کارەکان ناوبێکاران گەرەکە هەژارنشینەکان بزانن و کە شوێنێك هەیە دەتوانن 
قسەی تیدابکەن وە بە منبەری خۆیانی بزانن، ئەمە غایبە نەتان کردووە، کەپێموایە لەوە زیاتر هیچی ترم نییە. 

 ور لە پەتای کۆرۆنا.وهیوادارم بەردەوام بن و هەر بژین بەد
هاورێتان وەستامەهدی ٢ئەندامی دەستەی کارگێری رێکخراوی کرێکارانی بیناسازی لە کوردستان ٢سەرنوسەری 

 رۆژنامەی دەنگی کرێکار .
 ٤٣٤٣مارس٤٤

بەڕای تارا ئەحمەد: 
من بۆپێشەوە 
ڕۆژنامەیەکی 

سەرکەوتووە و 
بابەتەکانی زۆر 

سیاسین و لە کاری 
میدیایدا لە پێشە. بۆپێشەوە قەڵەم و دەموچاوی 

هەمەجۆرە لە خۆی دەگرێت. بە مانایەک سەرباری 
ئەوەی بۆچوونەکان تا ڕادەیەک جیاوازی هەیە، 

  بەاڵم جێگەی دەبێتەوە...
 

دیمانە لەگەڵ تارا ئەحمەد هەڵسوڕاوی 
بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان، سەبارەت 
 بەچوارەمین ساڵیادی دەرچوونی بۆپێشەوە...

بۆپێشەوە  وەک خوێنەرێکی بۆپێشەوە، بۆپێشەوە تا چەندە لە کاری میدیایی 
 خۆیدا، سەرکەوتووبووە؟

 
بەڕای من بۆپێشەوە ڕۆژنامەیەکی سەرکەوتووە و بابەتەکانی  تارا ئەحمەد 

زۆر سیاسین و لە کاری میدیایدا لە پێشە. ئەم بۆپێشەوەی ئێستا قەڵەم و 
دەموچاوی هەمەجۆرە لە خۆی دەگرێت. بە مانایەک سەرباری ئەوەی 

بۆچوونەکان تا ڕادەیەک جیاوازی هەیە، بەاڵم جێگەی دەبێتەوە. باشتر وایە 
بابەتەکان زۆر دورودرێژ نەبن بۆ ئەوەی خوێنەر بێتاقەت نەبێت لە کاتی 
خوێندنەوەی بابەتەکەدا. بەکورتی بابەتی پوخت و کورتبن و هاوکات 

 ە.کاریگەری ڕاستەوخۆ دابنێ بۆ هوشیارکردنەوەی کۆمەڵگ
بە بڕوای من هێشتا ئەم ڕۆژنامەیە پێوستی بەوەیە زیاتر کۆمەاڵیەتی بێتەوە 
لە هەموو بوارەکانی ژیاندا و هەوڵبدرێت کە زۆرترین خوێنەری هەبێت. 
گرینگترین شت ئەوەیە بیری مرۆڤدۆستی و یەکسانی و نەمانی چینایەتی لەم 

 ڕۆژنامەیەدا پارێزراوبێ...
 

 بۆپێشەوە  ڕۆڵی بۆپێشەوە لە پرسی ژناندا چۆن هەڵدەسەنگێنی؟
بە دڵنیاییەوە مادام ئەم ڕۆژنامەیە خۆی لە خۆیدا ڕۆژنامەیەکی  تارا ئەحمەد 

ئازاد و مرۆڤدۆستە و دنیای سۆسیالیستی و دادپەروەری تێدادەبینیت، 
هەرئەمەش وادەکات پرسی ژن ڕۆڵێکی گرنگی هەبێت لەم ڕۆژنامەیەدا. لەم 
ڕۆژنامەیەدا ژن هەمیشە وەک مرۆڤ ڕۆڵی هەیە و بەرجەستە دەکرێت و 

 دەبینرێت.
گرنگی ئەم ڕۆژنامەیەش لەوەدایە چەند پرسی ژنی پێ گرنگە ئەوەندە وابکات 
کە  زیاتر ژنان بێنێتە مەیدان. وەک ئەندامێکی کارا لە کایەکانی کۆمەڵگەدا 

 ڕۆڵی خۆیان هەبێت.
لە ڕاستیدا بۆ ڕۆژنامەیەکی وەک بۆپێشەوە ئەبێت پرسی ژن لە تەوەرە هەرە 
گرنگەکانی بێت، چونکە خۆدی پرسی ژن ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە هوشیاری 

 .و ئاگایی کۆمەڵگەوە.

پێویستە بۆپێشەوە تەواوی کارگەکان شوێنی کارەکان ناو بێکاران 
گەرەکە هەژارنشینەکان بزانن و کە شوێنێك هەیە دەتوانن قسەی 

 تیدابکەن وە بە منبەری خۆیانی بزانن، ئەمە غایبە نەتان کردووە...

گرنگی ئەم ڕۆژنامەیەش لەوەدایە چەند 
پرسی ژنی پێ گرنگە ئەوەندە وابکات کە  

زیاتر ژنان بێنێتە مەیدان. وەک ئەندامێکی 
کارا لە کایەکانی کۆمەڵگەدا ڕۆڵی خۆیان 

 هەبێت.
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بۆپێشەوە  هێشتا بەشیک لە قەڵەمە کۆمۆنیست بۆپێشەوە  
و چەپەکان، خۆیان لە بۆپێشەوە، دوورە پەرێز کردووە، 

 هۆکاری ئەمە بۆچی دەگێڕنەوە؟
هەتاو عەبدواڵهی  لەوانەیە هۆکاری زۆری هەبێ، بەاڵم بە 
ڕای من پرسەکە دەگەرێتەوە بۆ بوونی سوشیاڵ میدیا و 
دنیای مەجازی و بوونی تۆڕە کۆمەاڵیەتیە تاکەکەسیەکان. 
بەداخەوە لەو بارودۆخەی کە سەرمایەداری 
خوڵقاندوویەتی، ئەو پرسە شتێکی دوور لە چاوەڕوانی نییە، 
ئەو پرسە دەگەرێتەوە بۆ ئەو سەردەمەی کە ئێمە تێدا 
دەژین هەر وەک دەزانین کاری رێکخراو و بە کۆمەڵ و 
ئامانجدارانە و بە پالنەوە پاشەکشیی پێکراوە، چونکە 
سەرمایەداری قازانج دەبینێ لە دورەپەرێزی و 
هەڵوەشاندنەوەی کاری بە کۆمەڵ و یەکگرتوویی و 
یەکڕێزی هێزە چەپ و ئازادیخوازەکان. بەاڵم لە ئێستادا 
هۆکاری سەرەکی بوونی واڵی تایبەت و سوشیال میدیایە 
بە خۆشحاڵیەوە بۆپێشەوە توانیوێتی وەک میدیایەکی چەپ 
سەرەتا خۆی لە چوارچێوەی حیزبی دوور بخاتەوە و هەر 
قەڵەمێک کە بیروباوەری ئازادیخوازی و بەرابەری پەرە 
پێبدا لە دەوری خۆی کۆکاتەوە، و لەو بوارەوە سنوری 

 بەرتەسکی نییە، کە ئەوە زۆر جێگای خۆشحاڵیە.
بۆپێشەوە  ڕۆڵی بۆپێشەوە لەسەر پرسە سیاسیەکان، چۆن 

 دەبینن؟
هەروەها وەک دەبینین بۆپێشەوە هەتاو عەبدواڵهی   

هەمیشە سەکۆیەک بووە بۆ دەنگی چینی کرێکار و 
چەوساوە و هەموو هەوڵەکانی لەو بوارەوە خستۆتە گەڕو 
تا ڕادەیەکی باش بە ڕای من توانیوێتی پەیامی خۆی 
بگەیەنێ. ئەگەر چاوخشاندنێکمان هەبێ بەسەر ڕوداوەکانی 
هەناوی کۆمەڵگەکان و ڕووداوە گرینگە سیاسیەکان دەبینین 
کە بۆپێشەوە هەردەم خۆی ئاپدەیت،  کردووە خاوەن 
ڕاوبۆچوونی جۆراوجۆر لە هەموو بوارەکان بووە و 
هەوڵیداوە ڕاستیەکان بخاتە ڕوو و هۆشیاری بدات بە 
خەڵک. هەروەها لێکدانەوەی دروست و گرینگ بۆ 

 ڕوداوەکان بکات.
بۆپێشەوە  ڕۆڵی بۆپێشەوە لە پرسی ژناندا چۆن 

 هەڵدەسەنگێنن؟
هەتاو عەبدواڵهی  هەروەک دەزانین بۆپێشەوە میدیایەکی 
چەپە. و هێزە چەپ و ئازادیخوازەکان دەمێک ساڵە بەوە 
گەیشتوون کە پێوەری ئازادی هەر کۆمەڵگەیەک لە گرەوی 
ئازادی ژنان دایە. بۆپێشەوە لە سەرەتای دەست بە کار 
بوونی تا بە هەنووکە لەسەر هەموو ڕوداوەکانی تایبەت بە 
پرسی ژنان ڕۆڵی کاریگەر و ئەرێنی گێراوە و سەکۆیەک 

 .بووە بۆ گەیاندنی دەنگی ژنان بە دنیای دەرەوە

هەتاااااااااااااااااااااااااااااو 
عەبدواڵهی:بۆپێشاەوە 
لە سەرەتای دەست بە 
کااار بااووناای تااا بە 
هەناااووکە لەساااەر 
هەمااوو ڕوداوەکاااناای 

تایبەت بە پرسی ژنان ڕۆڵی کاریاگەر و 
ئەرێنی گێراوە و ساەکاۆیەک باووە باۆ 
گەیاااناادناای دەنااگاای ژنااان بە دناایااای 

 دەرەوە... 
هەتاو عەبدواڵیی دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ 

رۆژنامەنووس سەبارە بە چوارەمین ساڵیادی 
 دەرچوونی بۆپێشەوە 

باش توانیویەتی  بۆپێشەوە :لەم خولەی سێهەمیداجەمال نوری
بکرێتەوە و خۆی بناسێنێ بە قەڵەمی جیاواز وەک قەڵەمە ڕادیکاڵ و 

 چەپ و کۆمۆنیستەکان...
دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ جەمال نوری نووسەر و لێکۆڵەر 

 سەبارەت بە چوارەمین ساڵیادی دەرچوونی بۆپێشەوە

 ڕاگەیەندراوەکانی خۆی بووە؟ بۆپێشەوە  بۆپێشەوە تاچەندە پابەندی مەوازین و بەڵینە.
ڕۆژنامەی بۆپێشەوە بە ئیلتزامکردنی بە هێڵە گشتیەکانی ئایدیای  سەبارەت بە پرسیارەکەتان لەمەڕ پابەندبوونی تەواوی ستافی جمال نوری 

 ڕۆژنامەی بۆپێشەوە
ەڵگە کۆمدەبێ سەرەتا بگەڕێینەوە بۆ ئەو ڕاستییە بەڵگە نەویستەی کە لەسەر چ بنەمایەک ڕۆژنامەی بۆپێشەوەی لەسەر بونیادنراوە. هەڵبەتە لەناو 

دی جیاوازەکانی دنیادا کاتێک ئاستی هۆیەکانی بەرهەمهێنان دەگاتە ئاستێک کە بەهای مرۆڤ و مرۆڤایەتی بخاتە ژێر مەترسیەوە لێرەوە هۆشمەن
ە تاکەکان لەناو کۆمەڵگە فرە چین و توێژەکاندا لەڕێگای گەشەکردنی هۆیەکانی بەرهەم هێنانەوە گەشەدەکات، ئەم گەشەکردنە عەقڵی یە دەبێت
ی هۆیەک بۆ جواڵندنی عەقڵی لەناو کارخانە و فابریقە و ناوەندەکانی بەرهەمهێنان بەهۆی جێگرتنەوەی ئامێرەکانی بەرهەمهێنان لەشوێنی هێز

 کاری دەستی کرێکاران، بەم هۆیەش کرێکاران لەبەرامبەر ماف و داخوازیەکانی خۆیان هەر لەبیمەی بێکاری و تەندروستی و خانەنشینی وماوەی
کارکردنیان دووچاری غوبن دەبن، لێرەوە ئیدی حەرەکەتێک بۆ دەرچونی کرێکاران لەو بازنە داخراوە پێویستە بەئاڕاستەی هوشیارکردنەوەی 
 کرێکاران و جواڵندنی وەک هێزێکی داینەمۆ بۆ هەڵخڕاندنی بەشێوەیەکی تەندروست لەناو سێکتەرە جیاوازەکانی کۆمەڵگەدا بەمەبەستی نەمانی
 چەوسانەوەی چینایەتی و یەکسانی و ئازادی بەرابەری لەناو کۆمەڵگای مرۆڤایەتیدا بەهەردوو ڕەگەزەکەیەوە.

و  ڕۆژنامەی بۆپێشەوە، وەک ڕۆژنامەیەکی کرێکاری لەو پێناوەدا هاتۆتە بوون کە بتوانێ هوشیاری لەبوارە جۆراو جۆرەکانی ژیاندا لەناو چین
م توێژەکانی کۆمەڵگادا دروست بکات کە مرۆڤ لەسەروو هەموو بەهاکانەوە تەماشا بکرێ. ئاڕاستەی کارکردنی بۆپێشەوە لەم پێناوەدا کەمتەرخە
ت نەبووە، بەڵکو بە شێوەیەکی ئاسۆیی و ستونی کاری کروووە لەناو پێگە جیاوازەکانی کۆمەڵگادا، کە لەپنتێکدا یەکیانگرتۆتەوە ئەویش خزمە

 کردنە بە مرۆڤ و مرۆڤایەتی. 
ەوە پێشتاچەند پابەند بووە؛ بۆپێشەوە لەمەڕ بەڵێنە ڕاگەیەنراوەکانی، بۆئەم بەشەی پرسیارەکەتان دەتوانم بڵێم ئەو بەڵێنە ڕاگەیەنراوانەی بۆ

 شتیویستویەتی لەسەر ئەرزی واقیع پابەند بووبێ پێوەی، ئەمەیان وابەستە بە چۆنێتی هەزمکردنی بەرنامەی کاری ڕۆژنامەکە لەناو جەماوەر بەگ

و خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش و ڕۆشنفکر تا چەنێک توانیویەتی بۆپێشەوە بووبێتە پەنجەرەیەک بۆ دیدو بۆچوونی ئەوان کەلەڕێگای 
ڕۆژنامەکەوە توانیویانە بۆچوون و خواست و مافەکانیان تەرح بکەن. هێندەی بەئاگابم لەڕۆژنامەکە لەم خولەی سێهەمیدا باش توانیویەتی 

و  بکرێتەوە و خۆی بناسێنێ بە قەڵەمی جیاواز وەک قەڵەمە ڕادیکاڵ و چەپ و کۆمۆنیستەکان. تەنانەت بۆ ئەوانەشی ویستبێتیان لەڕێگای ئەدەب
هونەرەوە بناغەی ئەدەب و هونەرێکی ڕەسەن و مۆدێرن بونیات بنێن لەناو کۆمەڵگاکەماندا. ئەم کرانەوەیەی ڕۆژنامەی بۆپێشەوە خزمەت بە 

ی چۆنێتی نزیک بونەوەی دەکات لەتەواوی چین و توێژەکانی تر تا لەنزیکەوە جۆرێک لە هەم ئاهەنگی و تێگەیشتنێک دروست ببێ لەپێناو بونیاد
 .  کۆمەڵگەیەکی واعی و تەندروست، نەک کۆمەڵگایەکی داخراوو دیماگۆجی

ه و بهەڵبەتە ڕۆژنامەی بۆپێشەوە گەرچی ڕۆژنامەیەکی ئەلکترونییە، کۆمەڵێک کەسانی تێگەیشتوو و شارەزا لەبوارەجیاجیاکانی ژیاندا، هەریەکە 
پێی شارەزایی و ئاستی ڕۆشنگەریی خۆی لەم ڕۆژنامەیەدا خزمەت دەکات بە چۆنێتی ئاڕاستەکردنی هۆشیاریەکی تەندروست لەکۆمەڵگەدا، 

و  لەبەرامبەریشدا چینێک یا توێژێک لەخەڵکی وابەستن به ئاڕاستەی فکری بۆپێشەوە کە کاری بۆدەکرێ، بۆیە لێرەوە نابێت ڕۆژنامەی بۆپێشەوە
ی خبەستافەکەی لەڕووی چەندێتیەوە، توشی جۆرێک لە غوبن ببێ لەمەڕ ژمارەی خوێنەر یا بەشدار لەڕۆژنامەکەدا، بەپێچەوانەوە، ئەو ژمارە لە نو

ڕۆشنبیرو خەڵکی هۆشیار لەناوکایەی ئیشکردنی بۆپێشەوە، دەتوانێ ببێتە کارێک بۆ چەندێتی خوێنەر و بەشدار لەڕۆژنامەکەدا واتە لەڕووی 
 چۆنایەتیەوە دەتوانێ کاربکاتە سەر چەندێتییەکەی؟

هاوکات چەندین پرسیار گەلی دیکەش، دەرحەق بەو ئاڵوگۆڕە خێراو کتوپڕانەی دنیای میدیا و تەکنۆلۆژیی و ئیکۆنۆمی و پۆلەتیکی و سەرجەم 
ی ئاڵوگۆڕە ناسەقامگیرەکانی دنیای بخرێتە سەر. بۆرخیس" تەڕحێکی زۆر جوان و کاریگەر و سەرنجڕاکێشی هەیە.. وەختهایەک یەکێک لەکتێبەکان

بەژمارە دوو هێندە و قسوور لەپەنجەکانی دەستی بنیادەم زیاتری لێ دەفرۆشرێت و ئیتر سەیر و سەمەرەیی ئەم کەم فرۆشتنەی کتێبەکەشی، 
ری هەرچەند سەرەتا بێتاقەتی دەکات.. بەاڵم دواجار بۆخۆی لەچاوپێکەوتنێکدا ئاماژە بەوە دەکات کە تەسەوورکردنی ژمارەیەکی زۆر و بێ شوما

خوێنەرانی موعجیب و سەراسیمە کارەساتە و وا باشترە ژمارەیەکی کەم بتخوێننەوە و بەمەش تەسەوورێکی دیاریکراو و خەیاڵکردنەوەیەکی 
 !سنووردارت دەبێت، دەرحەق بەوانەی دەتخوێننەوە؟

هەربۆیە ستاڤی بۆ پێشەوەش دەبێ گرنگی بدات بە چۆنێتی ئاڕاستەکردنی خزمەتکردنی بە تاکەکانی ناوکۆمەڵگا لەڕووی ڕۆشنبیری و سیاسی و 
 .هونەری و کۆمەاڵیەتی و کڵتوری و هتد

 بۆپێشەوە  چۆن دەڕواننە گۆشەو تەوەرە و دۆسیەکانی بۆپێشەوە؟
 ڕۆژنامەی بۆپێشەوە، بۆ تێڕامانمان لە چۆنێتی دیزاین و گۆشە و تەوەرەکانی ناو جەمال نوری 

بەگشتی؛ وەک خوێنەرێک و نوسەرێک، تەوەرە و گۆشەکان جێگای ستایشە، بەاڵم ئەوەی هەستی پێدەکەم قەڵەمی ژن کەمتر تیایدا دەنوسن یا 
 دەبینرێ.

بۆیە گرنگە گۆشەیەکی تایبەت بێ بە قەڵەمێک کەژن بۆی بنوسێ لە دوو هەفەتەیەدا و زیاتر پێ داگرێ لەسەر واقیعەتی ژن لەکوردستان 
 حەرەکەت کردنی بزووتنەوەی ژنان لەکوردستاندا.

پاشان، الپەڕەی ئەدەب و هونەر بەگشتی جێگای خۆی کردۆتەوە، حەزم کرد ئەدەب ۆ هونەر گشتگیر بکرێ لەڕووی گرنگی دانی بە سینەما و 
 شانۆ و چیرۆک و ڕەخنەی ئەدەبی و شیعر و کتێبی نوێ و خوێندنەوەی.

 بۆپێشەوە  چ سەرنج و پیشنیارێکتان هەیە بۆ بۆپێشەوە؟
 سەرنج و پێشنیارم بۆ ڕۆژنامەی بۆپێشەوە، ئەوەیە جەمال نوری 

ئەوەی دەمەوێ لەسەری بوەستم، ئەویش ئەوەیە کە لەڕووی دیزایینی ڕۆژنامەی بۆپێشەوە لەخولی چوارەمییدا دەکرێت گۆڕانکاری تێدا ئەنجام 
 بدرێت. ئەویش بە گرنگی دان بە مانشێتی سەرەکی و فەرعی، کورتە هەواڵ و هەواڵی گرنگ و چارەنوس ساز،

 .  وە گرنگی بدرێت بە چاالکییە کرێکاری و ڕۆشنبیری و ئابوری و سیاسیەکان
تی پاشان دەرخستنی ئەو هەموو گەندەڵی و دزی و فەسادیەی لەناوخۆی واڵت دا لەالیەن ئەحزابی ناسیونالیست لە کوردستان لەژێر تایتڵی حوکمە

هەرێم بەڕێوە دەبرێ. خستنە ژێر باری ڕەخنە و هەڵوەشانەوەی بە زانیاری دروست و پرۆڤیشنااڵنە ڕووبەڕووی ئەو فەساد و بەڕەاڵیی و 
 .  پاوانخوازییە بچێتەوە...

ڕۆژنامەی بۆپێشەوە، وەک ڕۆژنامەیەکی کرێکاری لەو پێناوەدا هاتۆتە بوون کە بتوانێ هوشیاری لەبوارە جۆراو 
جۆرەکانی ژیاندا لەناو چین و توێژەکانی کۆمەڵگادا دروست بکات کە مرۆڤ لەسەروو هەموو بەهاکانەوە 

 تەماشا بکرێ...
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تیکۆشانێکی رۆژانەدا بە قازانجی خەڵکی کوردستان نەبوو لەبەرامبەر بە 
بەعسدا، بەڵکو ئاکامی تیکشکانی سەربازی عیراق بەدەستی هیزی 
دەرەکی و لەرێگای جەنگێکی هەژموونخوازیەوە بوو، ڕاپەرین بووە 
بەشیک لە سیاسەتی خۆبەستنەوە بەو سیاسەتی جەنگییە و ئیرادەیەکی 
شۆرشگێرانە لەپشت ڕاپەرینەوە ئامادەیی نەبوو. بۆیە لەگەڵ جوڵەی 
گەرانەوەی بەعس بۆ کوردستان، بەر لە جەماوەر حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی و ئەوانەی بە ئەندازیاری راپەرین!! ناویان دەبرێت... پێش 
لەخەڵکی دەستیان لەو هەموو چەک و جبەخانەیە هەڵگرت 
کەبەدەستیانەوە بوو، وە کەوتنە راکردن و نیشاندانی بەزین و دۆرانی 
خۆیان لە گەمەو مانۆرێکی ئاشکراو بە هەڵکردنی گڵۆپی سەوزی 

 ئەمریکا...خستە ڕوو.
لەو ئاوارەیە بەکۆمەڵەدا، بەدەیان کەس لە پیر و منال، گیانیان لەدەستدا، 
لەناو دڵی ئەو ئاوارەیەدا حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی کەوتنە 

 سازش و مفاوەزات لەگەڵ پیاوانی بەعس.
لە یادەوەری چەندین نەسڵدا ماوە.  ٩١١٩هێشتا سێبەری ئاوارەیی ساڵی 

بەڵگە و وێنە و دیکۆمینتەکانیش بۆ نەوەی ئیستا و داهاتوو بەردەستن، 
کەچی هیشتا سێبەرو مۆتەکەی ئاوارەیی تر ئەگەری پیشبینکراون بۆ 
هەلومەرجی سیاسی کوردستان لەژیر سایەی دوو دەسەاڵتی دز و 
تااڵنچی و نابەپرس و ئۆپۆزیسیۆنێکی عاشقی دەسەاڵت و تامەزرۆی 

 داهات و ساماندا.   
هێشتا هەر رووداوێکی سیاسی، هەر ئاڵوگۆڕێکی گەورە، هەر 
هەڕەشەیەکی جدی واڵتانی ناوچەکە، قوڵبونەوەی ملمالنێی نێوان بەغدا 
و هەرێم و لەحاڵەتی زبری خۆیدا، هیرشی لەناکا و هیزو گروپی 
لەچەشنی داعش... دەتوانێت خەڵکی کوردستان ئاوارە بکات و برینی 

 ئاوارەیی ملیۆنی بکولێنێتەوە.
 ٩١١٩ئەمساڵ لە کاتێکدا خەڵکی کوردستان بیر لە کارەساتی ساڵی 

دەکەنەوەو مەینەتەکانی ئەو کاتەو قوربانیانی ئازاریان دەدات، کە 
بەاڵیەکی تر، بەاڵی ئەزمەی تەندروستی و هەڕەشەی باڵوبوونەوەو 
پەرەسەندی ڤایرۆسی کۆڕۆنا، خەڵکی کوردستانی وەکو بەشێک لە 

 خەڵکی دنیا لەبەردەم ترس و دڵەڕاوکێدا راگرتووە.
خەڵک بە کۆمەڵ ناچار بە ڕاکردن کران... هاوسۆزی  ٩١١٩ئەگەر ساڵی 

نزیکی یەکتری بوون و خەڵکی لە نزیکەوە بەشداریان لە خەم و 
ناخۆشیەکانی هاوچارەنووسەکانیاندا دەکرد، لە پرسەو ناخۆشیەکاندا، لە 
مەراسیمی ناشتنی ئازیزانیاندا، لەدەوری یەکتری کۆدەبوونەوە، ئاهەنگ 
و خۆشیان بەیەکەوە دەگێڕا... ئەوا ئەمساڵ بەهۆی ڤایرۆسی كۆڕۆناوە، 
خەڵکی لە یەکتری دابڕێنراون و هەر خانەوادەیەک پەناگیر کراوە، 
هاتوچۆ و هاموشۆی کۆمەاڵیەتی راگیراوە، رێگە لەدەربرینی هاوخەمی 
لەنزیکەوە گیراوە و تەنانەت خانەوادەیەک ناتوانن مەرگی ئازیزێکیان 
وەکو ئەوەی پێویستە بگەیەنە مەنزڵگای خۆی... کۆمەڵگەو پەیوەندییە 

 کۆمەاڵیەتیەکان هەڵپەسێردراون و ژیانی کۆمەاڵیەتی قوفڵ دراوە.
و لەدڵی کارەساتی ئاوارەییدا حزبەکانی  ٩١١٩وە ئەگەر لە ساڵی 

بزوتنەوەی کوردایەتی کەوتنە گفتوگۆ لەگەڵ رژێمی دڕندەی بەعس بۆ 
بەشداری لە دەسەاڵتدا، ئەوا لەدۆخی کارەساتباری ئیستادا، هەر ئەو 
حزبانە بەرپرسیاریەتی بەکردەوە لەدابینکردنی پیداویستیە 
تەندروستیەکان ناگرنە ئەستۆ و ئامادەنین قەرەبووی ئەو ئۆردوە لە 
بێکاران بکەنەوە کەناچارن لە ماڵەکانیاندا بمێنەوە، ئامادەنین خۆراک و 
پیداویستی بۆ خێزانە کەم دەرامەت و برسیەکان دابین بکەن... لەوەش 
نابەرپرسانەتر موچەی کارمەندان و فەرمانبەران دوا دەخەن، یان 

 خۆیان لە دابەشکردنی دەدزنەوە... 
ئەم مامەڵەیەی دەسەاڵتی سیاسی لەئیستادا، دریژەی هەر ئەو مامەڵەو 

وە دەستی پیکردووە، ئەوکاتە بەدەست  ٩١١٩کارنامەیە کە لە ساڵی 
خستنە ناودەستی بەعس و بە تااڵنکردنی کارگەو دامەزراوەکانی 
حکومەت و  پاشان بەسەرکوتی سیاسی و ژن کوژی نۆکەر پیشەیی 
دەستیان پێکرد، ئەوا ئیستاش بە بەرخوردی نابەرپرسانە لە قەیرانێکی 
تەندروستی کەم وینەی دنیادا، دەستیان بەهەمان کارنامەوە گرتووە، 
ئەوەش ئەو راستیە دوپات دەکاتەوە، کە دەسەاڵتی بزوتنەوەی 
کوردایەتی لەگەڵ ماف و ئازادییەکان و ژیان و گوزەرانی هاواڵتیاندا 

 ناتەباو دژە. 

   ٠٢٠٢کۆتایی ئازاری 

 درێژەی دوا وتە....

قەیرانە؟ هەتا ئەگەر تەواوی ئەو پارەیەش نەچێ بۆ 
کۆمپانیا و شەریکەکانی سەرمایەداری؟ بە ڕآی من ئەوە 

بەس نییە. ئابووری سەرمایەداری پشتی بەقەرز بەستووە.  
قەرزی حکومەتەکان  کۆمپانیاو شەریکە ئیحکتیکاریەکان و 
تاکەکان گەیشتۆتە بەرزترین ئاستی خۆی لە مێژووی ئەو 
سیستەمەدا. کەلوپەل و کااڵیەکی زۆر هەیە و سیولە و 
کڕێدیتی باش هەیە لە ئابووریدا، لە کاتێکدا بەرهەمهێنان 
بەهۆی ئەو ڤایرۆسەوە بەرەو داکشان دەڕوا. ئەو جۆرە لە 
سیاسەت نابێتە هۆی زیادبوونی بەرهەم جگە لە هەندێک 
سێکتەری دیاری کراودا نەبێت. سیولەی دارایی بەتەنێ 
بەس نییە. لە بارودۆخێکی ئاوادا مەترسی زۆر لەسەر 
هەاڵوسانی نرخ لە ئارادایە، بە جۆرێک کە دەبێتە هۆی 
بێسوودبوونی بیمەی بێکاری کە دەوڵەت بڕیاری لەسەر 
دەدات. دیارنەمانی کەل و پەل و خزمەتگوزاری لەگەڵ 
بوونی سیولەی مالی دەبێتە هۆی هەاڵوسانێکی گەورە لە 
نرخەکانداو ئەویش دەبێتە هۆی ئەوەی کە بیمەی بێکاری و 
خانەنەنشینی کە دەوڵەت دەیاندا هەر کەمێک سوودیان 

 هەبێ.

ئابووری سەرمایەداری لەسەر بەکاربردنی زۆر و گەشەی 
بەردەوام بەندە بۆ ئەوەی بەشێوەی سرووشتی بەردەوام 
بێت. ئەوەش پێویستی بە بەرهەمهێنانی زۆر و بە 
کاربردنی زۆر هەیە. ئەو دوانەش ئێستا دیار نین. ئەوەش 

 قەیرانی ئەو سیستەمە دەگەیەنێ.

بۆیە لەسەر دەوڵەت پێویستە کە بێتە سەر خەت و بە 
شێوەیەکی چڕ لە ڕووی ئابووریەوە لە پێناوی پشتگیری 
ئابووری و زاڵبوون بەسەر ئەو پەتایەدا بە شێوەیەک کە 
ئارایشی هەیکەلی ئابووری بکاتەوە لە ئاستێکی گەورەدا. 
دەبێت واز لە ئالیەتی بازار بهێنێت لەزۆر الوە کە پیرۆز 
دەکرێت لەسیستەمی سەرمایەداریدا. وە پێویستە لەسەر 
دەوڵەت ژیانی کرێکاران دابین بکات و خەرجی 
پێداویستیەکانی تەندرووستیان بۆ دابین بکات. جا ئەگەر 
بیمەی بێکاری بەس نەبوو ئەوە دەبێ بەشەخۆراکیان بۆ 
دابین بکات وەکو چۆن لە ساڵەکانی جەنگی دووەمی 

 جیهانیدا  لە ئەمەریکادا بۆ کرێکاران دەکرا. 

بەڵگە هەن لەسەر هەنگاوە سەرەتاییەکان لەو بارەوە. بۆ 
نموونە ئیسپانیا هەستا بە تەرخانکردنی خەستەخانەکان بۆ 
بەرەنگاری ئەو پەتایە. وە ئیدارەی تڕەمپ هەستا بە 
چاالککردنەوەی یاسای بەرهەمهێنانی بەرگری کە لە ساڵی 

لە سەرەتای شەڕ لە گەڵ کۆریا  لە پێناو کۆمەک   ٩١١٣
بە جەنگ لە چواچێوەی جەنگی ساردا کاری پێدەکرا . ئەو 
یاسایە ڕێگا بەسەرۆک دەدا کە بنکەی پیشەسازی 
ئەمەریکا و کۆمپانیاکانی تایبەت بەکاربێنێت بۆ خێرا کردن 
و فراوانترکردنی بەرهەم و کەلوپەلێک کە حکومەت 
پێویستی پێی هەیە. بۆ نموونە فەرمانی دەکرد بە 
کارگەیەک کە دەمامک و پاککەرەوە درووست بکەن. وە 
حکومەت هەڵدەستا بە تەرخانکردنی میوانخانە و هەموو 
ئەو شوێنانەی کە بەتاڵ بوون و کەس بەکاری نەدەهێنان 
بۆ ئەوەی حکومەت بەکاریان بێنێت بۆ بێ نەوایان و 

 کەرەنتینەکراوانی تەندروستی تاد.

نموونەی نیولیبڕاڵی بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە پەردەی 
لەسەر ڕاماڵدرا لە ئەنجامی ئەو پەتا و قەیرانەدا .ئیتر 
ئاشکرابوو هێرشی نیولیبڕاڵی بۆسەر خزمەتگوزارییە 
کۆمەاڵیەتییەکان و بەشی چینی کارگەر لە سەروەت و 
سامان، هەروەها بۆسەر بارودۆخی کارو هەتا بۆ سەر 
کۆمەک و هاوکاری و یەکیەتی لەناو کۆمەڵگەدا. ئەمە وای 

لە کۆمەڵگە کرد بە شێوەیەکی گشتی الواز ببێ لە بەرامبەر 
کێشەکاندا. بۆ نموونە لە بەرامبەر کۆڕۆنەدا. ئەوەش وا 
دەکا کۆمەڵگە ڕوو لە چەپ بکا. هەروەها هۆشمەندیەک لە 
ناو کۆمەڵگەدا لە دایک دەبێ کە پێش ماوەیەکی کەمیش بە 
خەیاڵماندا نەدەهات. خۆ ئامادەکاریەک پەیدا دەبێ بە 
مەبەستی گەیشتن بە ژیانێکی باشتر. چەندین پرسیار 
مەتڕەح دەکرێن. دەشگونجێت چینی فەرمانڕەوا تەڕح و 

 پێشنیاری  سیستەمی سۆشیال دێموکڕات بکات.

بەاڵم لەسەر کۆمۆنیستەکان پێویستە جەخت لەوەبکەنەوە 
کە گەڕانەوە بۆ سۆشیال دیموکڕاتی چارەسەر نییە. دەبێت 
بیسەلمێنن کە زیادکردنی ڕۆڵی دەوڵەت لە ڕووی 
ئابووریەوە چارەسەر نییە، هەرچەندە ئەوە باشترە لە 
نیولیبڕالی. دەبێت بزانین کە دامەزراندنی دەوڵەتی 
خۆشگوزەران تەنها دەسکەوتێکی کاتیە. دەوڵەتی 
خۆشگوزەران لە دوای گرانیە گەورەکەوە هەبوو، بەاڵم 
زۆری پێنەچوو کە بەرەی ڕاستی بۆژوازی دەستیان 
بەسەرداگرت. وە ئەو دوودڵیە لە نێوان زیادکردنی ڕۆڵی 
دەوڵەت لە ڕووی ئابووریەوە و سنوردارکردنی ڕۆڵی 
دەوڵەت لە ئابووری ملمالنێیەکی بێسوود دەبێ. ئەو جۆرە 
ملمالنێیە هەر لەسەردەمی لەدایکبوونی سیستەمی 
سەرمایەداریەوە تاکو ئەمرۆ بەردەوامە. ئەوەش بەڵگەیە کە 
هیچ کام لەو چارەسەرانە چارەسەر نییە. دەبێت ئێمە 
تێبکۆشین لەپێناو ئاڵوگۆڕی ریشەیی لە ئابووریدا. ئەو 
کارەش بە گۆڕانکاری لە پەیوەندیەکان شوێنی 

 بەرهەمهێناندا دەکرێت.

سیستەمی سەرمایەداری ئامادە نییە بەهۆی بااڵدەستی 
بەسەر جۆری بەرهەمهێنانی سەرمایەداریەوە  
ڕووبەڕووی ئەو قەیرانانەی کە تووشی مرۆڤایەتی دەبنەوە  
ببێتەوە. دەمێکە زانایان هۆشداری دەدەن کە باڵوبوونەوەی 
پەتای گەورە لە ئان و ساتدایە. پەتای لەوجۆرە لە 
ڕابردوودا ڕوویداوە، بەاڵم لە چوارچێوەی بچووکتردا 
بووە. بۆ نموونە سارس و میرس و ئینفلۆنزای باڵندە. 
سەرباری ئەوەش نەتوانراوە بەپێی پێویست کەل و پەلی 
پێویست بەرهەم بێت و پاشەکەوت بکرێت وە بەکار 
بهێنرێت بۆ بەرگرتن بە پەتاو وە ڕێگری بکرێت لە 
گواستنەوەی. بۆ نموونە کەل و پەلی پیویستی دیاریکردنی 
نەخۆشی و چارەسەری نەخۆشی و پشکنین و داودەرمان 
و ئامێری هەناسەدانی دەستکرد. ئەو کەلوپەالنەیان بەرهەم 
نەهێنا و پاشەکەوتیان نەکردن، چونکە قازانجیان بۆ 

 سەرمایەداری تێدا نەبوو.

الوازی و هیچ لەبارادا نەبوونی کەرتی گشتی  ٩١کۆڤید 
تەندرووستی ئاشکرا کرد. هەروەها ژێرخانی تەندرووستی 
خەستەخانەکان و ئامڕازو ئامێرو مەکینەکانی هەتا لە 
دەوڵەمەندترین و زوربەی دەوڵەتە پێشکەوتووەکانیشدا 

 ئاشکرا کرد. 

سیستەمێکی تەندرووستی کە نەتوانێ لە بارودۆخێکی 
ئاساییدا پێداویستی تەندرووستی هەبێ و داخوازی 
تەندرووستی بەجێ بگەێنێت، ئەدی چۆن لە بارودۆخێکی 

 وەکو ئەو قەیرانەدا دەتوانێت ئەو کارە بکات؟.

ئاشکرای کرد کە ئیتر کاتی ئەوە هاتووە کە  ٩١کۆڤید 
مڕۆڤایەتی بیر لە دامەزراندنی سیستەمێکی تر بکاتەوە کە 
لەڕیشەوە جیاواز بێت لەسیستەمی سەرمایەداری. ئەو 
سیستەمە دەبێت ئامانجی مرۆڤ و خۆشگوزەرانی  مرۆڤ 

 و دنیایەکی باشتر بێت، نەک قازانج.

 درێژەی... ئەرکی کۆمۆنیستەکان لە ڕووبەڕووبووونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا
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لە ئاوارەیی بە کۆمەڵەوە بۆ 
 لێکدابڕاندنی کۆمەاڵیەتی...

 
 عەبدواڵمەحمود

ساڵ بەسەر ئاوارەیی بەکۆمەڵ و ملیۆنی خەڵکی  ٤١ئەمساڵ 
کوردستان، لەبەرامبەر بە گەڕانەوەی سوپای دڕندەی بەعسدا 

 تێپەڕدەبێت. 
ساڵ لەمەوبەر خەڵکی کوردستان، بە وێنەی میهرەجانێکی  ٤١

تراژیدی بەکۆمەڵ، بە ئاوارەبوون لەبەرامبەر بە گەڕانەوەی رژێمی 
بەعسدا، نمایشی درەندیی سیستەمێکی قەومی دیکتاتۆریان، نیشانی 
دنیادا. ترس لەدەست رژێمیکی قەسابی کراو، کە پێشوتر کارنامەی 
سەرکوت و دڕندەیەکەی لەالیەن خەڵکی ئازادیخوازی عێراق و 
کوردستانەوە ئەزموونکرابوو، پیشهاتێکی چاوەروانکرا و وەاڵمێکی 
ناچاری و کاردانەوەیەکی سلبی خەڵکی کوردستان بوو بەو رژێمە 

 هارە.
خەڵکی کوردستان بەخۆشباوەریان بە جەنگی ئەمریکا لەدژی عێراق، 
هێز و ورەی راپەرینیان جمابوو، بە پشت تێکردنی ئەمریکاش هێزی 
ئەژنۆیان ڕما و لەبری هیچ کاردانەوە و رووبەڕووبوونەوەیەک، 
کێبەرکێی راکردن و خۆدەربازکردن بوونە نمایشی کەم بینراوی دنیا. 
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی "بەرەی نیشتیمانی" مایەی خۆیان و 
خەونی گەیشتن بەدەسەاڵتیان، لەگەڵ رەوتگەلی ئیسالمی سیاسی 
شیعی شەتەکی سیاسەتی ملهورانەی ئەمریکا و غەرب دا و بوونە 
گوێڕایەڵی سیاسەتی جەنگی و ویستی بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لە 
عێراق و ناوچەکەدا. حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی تورەیی و 
نەفرەتی خەڵکی کوردستانیان لەدژی بەعس ئاوێزانی ئامانجی 
ئەمریکا و غەرب کرد و کردیانن بە زەخیرەی راپەرینێک، کە توانی 
بەعس رابماڵێ، بێ ئەوەی ئاسۆی شۆرشگێرانەی بۆ ئاڵوگۆری 
ریشەیی لە ژیانی خەڵکی کوردستاندا پێک بهینێت. بێ ئەوەی 

 دەسەاڵت بگوازێتەوە بۆ خودی جەماوەر. 

هەر بەهۆیە زۆر سادەیەوە، کە راپەرینی خەڵکی کوردستان، 
بەرهەمی هەلومەرجێکی شۆرشگێرانە، و خەباتێکی سەربەخۆی لە 
پیشتر و پیشرەوی هەنگاو بەهەنگاو لەدژی بەعس نەبوو، وە 

 بەرهەمی گۆرانی هاوسەنگی هێز لە خەبات و 

 بۆبۆپێشەوە
هیوادارم كاردەكەم، پڕبەدڵخۆمبەبەختیاردەزانملەدەزگایەكیوەكئەمدەزگاجوانەدا ساڵوهاوكارانم ساڵوبرایانیدەزگایبۆپیشەوە؛

هیوادارموەكچۆنهەمیشەكارمانكردووە توانیبێتمانخەندەیەكمانخستبێتەسەرلێویخوێنەریڕۆژنامەكەمان،و لەماوەیئەمسێساڵەدا
هیوادەخوازملەسەرئەومەنهەجەبەردەوامبینتادەگەینەئامانجەكانی بۆبەدەستهێنانییەكسانیتاكویەكسانیكۆمەڵگایەكیهۆشیار.

دەخوازمبۆژنانیكوردستانكەشانبەشانیئێمەهەوڵبەنبۆبەدەستهێنانیمافەڕەواكانی سەركەوتنبۆئێوەوهیوایخۆشبەتیش خۆمان،
 هیوایبەردەوامیبۆخۆمانوبۆدەزگاخنجیالنەكەمان. خۆیان.

 لەپێناویئینسانیەتدا دڵسۆزەكانماندەكەم،بەهیوایكاریباشتر پڕبەدڵپیرۆزباییلەخۆمانوخوێنەرە  
 میرزا حەکیم

 هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید
 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

حمود،  بدواڵ مه ئاراس رەشید، شوانە حەسەن، عه
شوان عەزیز، عەبدالرحمن رەسوڵ، هیوا ساڵح، 
کاوان قادر،جەمال نوری، تۆما حەمید، حەکیم 

 میرزا، هەتاو عەبدواڵهی...
لەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت بە ئاوارەیی و بەرگری 

  شوراکان بەرامبەر گەڕانەوەی سوپای بەعس...

 بۆپێشەوە عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 و

 دوا وتە

15بۆ الپەڕە...  

بەرزو بەڕێزە یادی گیان بەختکردوانی 

 بزووتنەوەی  

 شورایی لە کوردستان...

، سوپای دڕندەی  بەعس، هێرشی کردەوە سەەر کەوردسە ەا  ١٩٩١کۆتایی مانگی مارس و سەرەتای مانگی ئازاری 
بەمەبەس ی دوبارە گێڕانەوەی دەسەاڵتی سەرکوتگەرانی خۆی، کە بووە هۆی ئاوارەیەکی ملیۆنی خەڵکی کوردس ا . 
لە کاتی گەڕانەوەی سوپای بەعسدا، حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی و هێزی چەکدار و سەرانیەا ،لەگە  ئەوەدا 
خاوەنی چەکی باش و جبەخانەیەکی فراوا  بوو  کە پیش ر لە راپەریندا دەس یا  بەسەردا گرتبوو، ڕێگەی ڕاکرد  و 
بەزینی پێش وەخ ەیا  گرتە بەر، کە لەگە  خۆیدا بەناچار خەڵکی کوردس انیش ئاوارەی سەر سنورەکانی عیراق/ 
ئیرا ، عێراق/ تورکیا، عێراق/ سوریا کرد، ئەم ئاوارەییە بووە هەڵگری سەدا  و هەزارا  چیرۆکەی دڵە ەزێەە.لە 
جەرگەی ئەو تراژیدیا ئینسانییەدا... ئەوەی لەو نێوەدا هەوڵیدا خەڵکی کوردس ا  لە دڕنەدەیەی سەوپەای بەعەس 
بپارێزیت و بەرگری لەخەڵکی کوردس ا  بکات، بزوتنەوەی شورایی و شوراکانی شارەکانی هەولێر و سەلەێەیەانەی 
بوو ...  بەڵی ژمارەیەکی زۆر لە هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی شورایی سەرباری کەم ئەزموونی و نەبوونی پێداویس ی 
سەربازی پێویست، بریاری بەرەنگاری و وەس انەوە بەرووی سوپای درندەی بەعسیاندا، بەداخەوە لەو بەرامبەرکێ 
نابەرابەردا ژمارەیەک لە ڕابەرا  و هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی شورایی لە هەردوو شاری هەولێر و سلێیانی گیانیا  

 بەخ کرد... ئەمانەی خوارەوە پۆلێک لەو هاوڕێ گیا  بەخ کردوانە ... 

 بەرزو بەڕێز بێت یادی گیان بەختکردوانی بزوتنەوەی شورایی...  


