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ناجێگیری سیاسی هەرێم و نەبوونی قەوارەیەکی دەوڵەتی هۆکاری 
 سەرەکی لە شکرکێشی واڵتانی کۆنەپەرستی ناوچەکەیە!

شەپۆلێکی تری هێرشی ڕژێمی دڕندەی تورکیا بۆ سەر خەڵکی 
ی ئەم مانگەوە ٥١کوردستان دەستی پێکردووە، ئەم هێرشانە لە 

درێژەیان هەیەو دەیان شوێنی لەهەر دووزۆنی زەدو سەوز 
کردۆتە نیشانە. وە لە ئاکامی ئەم هێرشانەدا چەندین هاواڵتی و 
گەریالی پارتی کریکارانی کوردستان کراونەتە نیشانە و بوونەتە 
قوربانی. هاوکات زەرەرو زیانێکی زۆر بە شوێنی کار و کاسبی 
هاواڵتیان کەوتووەو نائارامی و ترس باڵی بەسەر زۆرێک لە ناوچە 
سنورییەکان و ئەو شوێنانەدا کیشاوە کە ئۆپۆزیسیۆنی تورکی و 

 ئیرانی تیایدا بوونیان هەیە. 
پاساوی رژێمی فاشیستی تورکیا بۆ ئەم هێرشانەی لەوە دەرچووە 
هەر بوونی هێزە سیاسییە نەیارەکانی یان پاراستنی سنورەکانی 
بێت لە دزەی هێزە چەکدارەکانی ئۆپۆزیسیۆنی تورکی، بەڵکو لە 
زمانی گەورە بەرپرسانی تورکیاوە باس لە گێرانەوەی" عەهدی 
میللی" دەکرێت کە گێرانەوەی بەشێکی زۆر لە شارو شارۆچکەکانی 
عێراق بۆ باوەشی ئیمپراتۆرییەتی داهاتووی تورکیا، بەیان دەکات. 
ئەوەی کە تاچەندە ئەم خولیاو تەماحەی دەوڵەتی تورکیا قابیلی 
جێبەجیکردنە یان نا، هیچ لەو راستیە ناگۆرێت کە تورکیا ئاستی 
پاساوەکانی رابردووی تێپەڕاندووەو خۆی وەکو خاوەن ماڵی 

 داهاتوو نیشان دەدات.
رژێمی فاشیستی تورکیا لە کاتیكدا هەڕەشەکانی زیاتر دەکات و 
ئاستی تموحەکانی دەباتە سەرەوە، کە حکومەت و دەسەاڵتەکەی 
دەرگیرە بەدەیان کێشەی لەچارنەهاتووەوە. حزبی ئاک پارتی 
دەسەاڵتدار توشی شەقبوون بووە و بەدەیان هەزار ئەندام 
ریزەکانی بەجێ دەهێڵن و بەدەیان کاراکتەری سیاسی ئەو حزبە 
بوونەتە نەیاری. دۆخی ئابوری ناوخۆی تورکیا رەوتی داڕمانێکی 
خێرای گرتۆتە بەر، دراوی تورکی بەهای زۆری لەدەستداوە، 
بێکاری بەرەو هەلکشانێکی ناچاوەڕوانکراو ملی ناوەو مل دەنێ. 
دۆخی سیاسی ناوخۆی وێرانەو بۆ بەرگرتن بەو دۆخەش، زیندان 
و سەرکوت و راوەدوونان، بە پاساوی سیاسی، بەبیانوی 

، درێژەی هەیە. حکومەت لەبەردەم ٦١٥٢کودەتاکەی ساڵی 
نارەزایەتی فراوانی جەماوەرییدایە. کیشەی سیاسی خەڵکی 
کوردستان بەرەوقوڵبوونەوەی زۆرتر چووە، هێرش بۆسەر 
ڕۆژنامەنووسان و نووسەران و چەپ و کۆمۆنیستەکان و 
هەڵسوراوانی سیاسی رابەرانی کرێکاریی رێكخراوە جەماوەریی و 
یەکێتی و نەقابەکان، زیاتر بووە. تورەیی و ناڕەزایەتی جەماوەری 
تا دێت لەدژی دەسەاڵت و بریار و سیاسەتەکانی و هێرش بۆسەر 
ماف و ئازادییەکان بەرین دەبێتەوە. نەفرەت لە دەسەاڵتی تاک 
ڕەوانە و داسەپاندی یاساو رێسای ئیسالمی و کۆنەپەرستانە 

لەپەرەسەندن دایە. لەئاستی دەستێوەردان و... 

نوا محەمەد ێپشدەر بابەکر و ڕ
وەاڵمی پرسیارەکانمان 

 12-13دەدەنەوە...ل

 
 

 5رانەوەی ڕازەکانی ژیانێکی باشتر...لک

 یژمارهوته 

 دۆسیەی ژمارە: پرسی موچەو ناڕەزایەتییەکان

 

ل 
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 پرسی ژن

 

  ؟

 6ل 

 ٢بۆ الپەڕە 

مانگرتن و کۆبونەوەی 
شکۆداری کرێکارانی نیشگری 
هەفت تەپە دوو هەفتەی 

 2تێپەڕاند...ل

ڕژێمی فاشیستی تورکیا، 
بەردەوامە لە بۆمباران و 

 سنور بەزاندنەکانی...
 2ل

 گۆشەی ژن:
 6...لەقەکردنی ااررەاان ەە کبڕککبی کورد و ەەشدی شەبڕیداال

دیمانە لەگەڵ دکتۆرێکی خۆبەخشی تۆڕی هاوکاری 
 3کۆمەاڵیەتی ...ل

 3سی ساڵ ڕاو و ڕووت و واڵابکی وێران....ل

 4موچە...ل

دیمانەیەکی اایڕەت سەبارەت بە هۆکاری هبرش و سنوربەزاندنی واڵاانی ناوچەکە، 
 10-11کاریگەرییەکانی، رۆڵی ەزبەکانی بزوانەوەی کوردایەای، دەوری ەکومەای بەغدا...ل

دەسەاڵتی هەرێم بەرپرسی سەرەکی هێرشی تورکیە بۆ سەر 
 9کوردستانە...ل
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هێرش بۆسەر واڵتانی ناوچەکە، دەکرێ بوترێت 
لەهەموویاندا توشی شکست وناکامی بووە. لە 
سوریادا خەونەکانی وەدی نەهات و توشی 
ناکامی هات. لە هێرش بۆسەر کانتۆنەکاندا 
راگیراو ناچار بەپاشەکشەکرا. نەیتوانی داعشی 
تێکشکێنراو بخاتەوە سەر قاچەکانی. لە 
دەستێوەردانەکانی لە لیبیادا، رووبەروو لەگەڵ 
دەنگی نارەزایەتی واڵتانی ناوچەکەو دنیا بوەوە. 
لە عێراقدا لە کابینەی نوێی حکومەتدا، شانسی 
بەش پێبڕانی نەبوو. لە ئاستی کۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتیدا تەریک و بێ پشتوان تر بووە. 
ناتۆی تۆپیو بەکردەوە خێرێکی بۆی نەماوە. 
لەدڵی هەموو ئەم ناکامی و شکستانەدا، بەهۆی 
شپرەبوونی سیاسی دەسەاڵتەکەیەوە، لەالیەکەوە 
ئاستی خەونە و خولیاکانی دەباتە سەر و 
لەالیەکی تریشەوە دەستی داوەتە هێرشی 
سەربازی و ئاستی دەستێوەردانەکانی لە دۆخی 
ناجیگیری سیاسی کوردستاندا، زیاد کردووە. 
خەریکی دامەزراندنی بنکەو پایەگای سەربازی 
ترە. لە چوارچێوەی ئەم هێرشانەشیدا چاوساغی 
دەکرێت و هاوکاری هەواڵگری لەالیەن دەسەاڵتی 
زۆنی زەرد و سەوزەوە دەکرێت بۆ لێدان لە 
هیزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی نەیاری خۆی لەوانەش 
پەکەکە ... تورکیا لە هیرشی ئەمجارەدا زۆنی 
سەوزیشی کردۆتە نیشانە، کەدیارە یەكێتی 
نیشتیمانی بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی 
لەگەڵ تورکیا و کردنەوەی نوسینگەکەی لە 
ئەنقەرە زیاتر ئامادەیە هاوکاری و چاوساغی بۆ 

 دەوڵەتی تورکیا بکات...
هۆکاری سەرەکی هەموو ئەو دەستێوەردان و 
ملهورییە سەربازی و سنور بەزاندنانەی لە 
هەموو ناوچەکەدا، لە ئارادایە، بەرهەمی ناکامی 
و دۆخی شێواو و شلەژاو و نەفرەتی 
جەماوەرییە لە دەسەاڵتی ئاک پارتی و حکومەتە 
بەبن بەست گەیشتوەکەی، هەوڵیکە بۆ 
گواستنەوەی رای جەماوەری ناوخۆی تورکیا و 
رای فەرمی دنیای دەرەوە لەناوخۆی تورکیاوە 
بۆ سنورەکان و بۆ پەردەپۆش کردنی ناکامییە 

 یەک لەدوای یەک و زنجیرەییەکانی.
دیارە هۆکارێکی تری لەشکرکیشی و ملهوری 
نواندنی لە ناوچەکەدا پەیوەستە بە ناجیگیری 
سیاسی و نەبوونی قەوارەی دەوڵەتییەوە...تورکیا 
بۆیە دەتوانی دەستێوەردانی سەربازی 
لەناوخۆی سوریا یان بۆسەر کانتۆنەکانی 
کوردستانی سوریا، تادەگاتە  لیبیا،... بکات، 
چونکە بەهۆی جەنگی ناوخۆیی و دەستێوەردانی 
ئیمپریالیستانەوە ئەم دەوڵەتانە توشی 
ناسەقامگیری سیاسی و بۆشایی ئیداری 
بوونەتەوەو دەسەاڵتی ناوەندی تیایاندا یان 
نەماوەو یان الواز بووە. هێرش و ملهوری 
نواندنی بەردەوامیشی لە کوردستانی عێراقدا، بە 
پلەی یەکەم سەرگەردان مانەوەی دۆخی سیاسی 
کوردستان و وەاڵم وەرنەگرتنەوەی فەرمی و 
حقوقی و سیاسی کیشەی خەڵکی کوردستانە. 
لەگەڵ ئەوەدا پەیوەندی نێوان هەرێم بە بەغداوە 
لەچوارچێوەی فەرمیدا فیدرالیزمە، بەاڵم 
بەکردەوە کوردستانی عیراق هیشتا نەبۆتەوە بە 
بەشیک لە عێراق و لەهەمان کاتیشدا ئەم 
سەربەخۆییە بەکردەوەیەی بۆ بەفەرمی 
نەناسراوە و لەقەوارەیەکی دەوڵەتی بەهرەمەند 
نییە. بۆیەش هیچ واڵت و ناوەندێکی نێودەوڵەتی 
هێرشی واڵتانی ناوچە بۆسەر کوردستان وەکو 
پیشلێکارییەکی دەوڵەتی تەماشا ناکەن. لەوەش 
واوەتر پەیوەندی دەسەاڵتی هەرێم بە دەسەاڵتی 

بەغداوە، پەیوەندیەکی پڕ کیشە و ناجێگیر و 
حزبۆکراتییە، تەنانەت دەتوانین بلێین پەیوەندی 
دەسەاڵتی هەرێم لەگەڵ ئیران و تورکیا نزیکترە 
تا لەگەڵ عیراقی فیدرالی!!. دەسەاڵتی زۆنی زەرد 
هێندەی وابەستە و گرێدراوە بە تورکیاوە، وە 
دەسەاڵتی زۆنی سەوز هێندە وابەستەو 
گرێدراوە بە ئیرانەوە، هێندە وابەستەو گرێدراو 
بە حکومەت و دەسەاڵت لە بەغداوە نین. 
دەسەاڵتی هەرێم لەهەردوو زۆنەکەدا هێندەی 
گوێگر و خزمەتکاری تورکیا و ئیرانن هێندە 
گوێگرو وابەستەی بە بەدەسەاڵتی بەغداوە نین. 
بەغدا و دەسەاڵتی ناوەند هێندە بۆیان جێگای 
بایەخە، کە یەکەم: دەسەاڵتی سیاسییان ئیستایان 
بەفەرمی بناسن و چاودێریان نەکەن و 
دووەمیش: موچەی فەرمانبەران، یان برێ بوجە 
لە میزانیەی سااڵنەیان پێبدات و لەگەمەی بەرزو 

 نزمی نرخی نەوتیشدا، خۆیان زیانبار نەبن.
ئەم هەلومەرجە کەشێکی خوڵقاندووە، کە هەم 
تورکیا و هەم ئیران بتوانن بەدەست ئاوەاڵییەوە 
دەستێوەردان لە زۆنەکانی  کوردستاندا بکەن و 
لەوەش واوەتر لەالیەن دەسەاڵتی هەردوو 
زۆنەوە هاوکاری و چاوساغیان بۆ بکرێت. پارتی 
و یەکێتی، نیگەرانی دەستێوەدانی تورکیا و ئیران 
نین، لەبەرامبەردا نیگەرانی دەستێوردانی 
سەربازی عیراقن لە کوردستاندا. ئەمەش بەجیا 
لەوەی پوچی فیدرالیزمی قەومی نیشان دەدات، 
هاوکاتیش چاوەروانیەکی پوچە کە دەسەاڵتی 
هەرێم لەئاستی بااڵدا ئیدانەی فەرمی 

 لەشکرکێشیەکانیان بکات.
لەشکرکێشی و ملهوری واڵتانی ناوچەکە، تەنها 
دەتوانرێت لە رێگای بزوتنەوەی نارەزایەتی 
فراوانی ملیۆنی شەقامەوە، ببێتە گوشار لەسەر 
واڵتانی ناوچەکەو دنیای خەتووی قازانج 
پەرستی سەرمایەداری بیدەنگیش لەبەرامبەر بەو 
ملهوریانەدا بێدار بکاتەوە. بیگومان هەرەشەو 
ملهوری واڵتانی ناوچەکە کاریگەری سلبی 
لەسەر بزوتنەوەو نارەزایەتی جەماوەری لەدژی 
دەسەاڵت دادەنێت و دەسەاڵتی سیاسیش بە 
پاساوی هیرش و مەترسی دەرەکی هێندەی تر 

 خۆی لە بەرپرسیاریەتی دەدزێتەوە.
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان و بزوتنەوە 
نارەزایەتییە روو لەگەشەو فراوانەکەی لە دژی 
دەسەاڵتی سیاسی، پیویستە نارەزایەتییەکانی 
لەپێناو موچەو هەلی کارو خزمەتگوزارییەکان و 
بەدژی دزی و گەندەڵیدا، تا ویستی روولەپیشی 
راماڵینی دەسەاڵت، گرێبدات بە بزوتنەوەی دژە 
ملهوری دەوڵەتەکانی ناوچەکەوە... بۆ ئەم 
مەبەستە پیویست دەکات هیزی فراوانی 
نارەزایەتی جەماوەری بەدژی لە شکرکێشی و 
ملهوری واڵتانی ناوچەکەدا، وەکو بزوتنەوەیەکی 
ملیۆنی لەشەقامدا خۆی نمایش بکات و یەخەی 

 unدەسەاڵتی ئەحزاب لە زۆنەکان و بارەگاکانی 
و قونسوڵیەکان بگرێت و ناچاریان بکات،  

هەلویستی فەرمی بگرنە بەر و ریگە لەو 
دەستدرێژیانە بگرن، هاوکات بزوتنەوەی 
ئازادیخوازی لەئاستی دنیای دەرەوە پیویستە 
بەردەم پەرلەمان واڵتەکان و کۆنسوڵخانەکانی 
واڵتانی دەستدیژی کار بکاتە نیشانە... تا لەو 
رێگایەوە ئەو دەوڵەتانە ناچار بن، کۆتایی بەو 
دەستدریژی و ملهوریانە بهینن کە بەردەوام 

 دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان. 
 

 ٦١٦١کۆتایی یونی 
 

    

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

نزیک بەدوو هەفتەیە کە رژێمی فاشیستی تورکیا، جارێکی شەپۆلێک لە لەشکرکێێێشێی، سێنێور 
بەزاندن، بۆمباباران، هێرشی فرۆکەی بێ فرۆکەوانی بۆ سێەرنێاوچە سێنێوریەکێان و قێواڵیێی 
کوردستان لەهەردوو زۆنی زەردو سەوز دەستێێپێیێکێردووە. کە لە ئێاکێامێی ئەم هێیێرشێانەدا 
چەندین هاواڵتی و چەکداری پەکەکەو پژاک بوونەتە قوربانی و ژمارەیەکیش بریندار بێوون و 
زەرەوزیانێکی زۆریش بە کارو کاسبی خەڵکێی کەوتێووەو چەنێدیێن دێێهێاتێیێش بە تەواوەتێی 
ئاوارەبوون، بەتایبەتی لە نێوان دهۆک و زاخۆدا. وە کانی ماسی کە جێگایەکی گەشتیارییە بێۆ 
هاواڵتیان لە ئیستادا بۆتە جێگایەکی نائەمن و پڕ مەترسی... دیێارە ئەوە یەکەمێیێن جێار نێیێیە 
هاواڵتیانی بێتاوانی کوردستان لە ئاکامی دەستدرێێژی و سێنێوربەزانێدنێی دەوڵەتێی ئێێێران و 
تورکیادا دەبنە قوربانی و زەروزیان بە کاروکاسبیان دەگەیەنرێت... بەڵکو لە ماوەی نێزیێک بە 
سی ساڵێی رابێردووداو لەو کێاتەوە کێۆمەڵێگەی کێوردسێتێان تێوشێی دۆخێێێکێی تێایێبەتێی و 
بێناسنامەیی واڵتی بۆتەوە، کوردستان بۆتە مەیدانێک بۆ تەراتێنی باندو دەسترێێژی و سێنێور 
بەزاندنی سەربازی واڵتانی ناوچەکەو لەوکاتەشەوە تێائێێێسێتێا بە سێەدان هێاواڵتێی گێیێانێیێان 
 لەدەستداوە یان برینداربوون و بەدەیان گوندو ئاوایش کەوتونەتە ناو دۆخێکی نائەمنییەوە...  
حزبە دەسەاڵت بەدەستەکانی کوردستان "پارتی و یەکێێێتێی" کە هەمێیێشێە هەردوو دەوڵەتێی 
ئیران و توکیا بەدۆستی کورد لەقەڵەم دەدەن و پەیوەندیەکی ناهاوسەنگیان لەگەڵێیێانێدا هەیەو 
تەنانەت لە پەیوەندیێیەوە گێۆڕدراوە بە نێۆکەرایەتێی و خێزمەت پێیێشێەیێی... لەبەرامێبەر بەو 
تاوانانەدا جگە لە هەڵوێستی زۆر شەرمنێانە، هێیێچ کێاردانەوەیەکێی تەنێدروسێتێیێان لەخێۆیێان 
نیشان نەداوە، لەجێگای ئەوەی بوونی ئۆپۆزیسێۆنی ئەو واڵتانەیان کردۆتە پاساوهێێێنێاوە بێۆ 

   .دەستدرێژی بەردەوامیان..

 لە بۆپێشەوەوە

مانگرتن و کۆبونەوەی شکۆداری کرێکارانی 
نیشگری هەفت تەپە دوو هەفتەی 

 تێپەڕاند
کرێکارانی نشگری هەفت تەپە، جارێکی تر بە عەزمیکی بااڵو بەشێوەی یەکگرتوانەو 
رێکخراویان، لە پێناو خواستە رەواکانیدا لەگەڵ خانەوادەکانیان دەستیان داوەتەوە کۆبوونەوە 

 مانگرتن.
لەم مانگرتنە شێوە بااڵو یەکگرتوانەیەدا بەهەزاران کرێکار لە بەشەکانی، میکانیکی، خۆراک، 

کشتوکاڵی، ئیداری... بەشدارن. 
خواستی ئەم مانگرتن و 
کۆبونەوە جەماوەرییە بریتییە 
لە: گێرانەوەی موچەی وە 
دواخراویان، بۆ گێرانەوە 
رابەرانی کرێکاری دەرکراو، بۆ 
دیژکردنەوەی تەئمینی 
کۆمەاڵیەتی و دەرمانی، لەدژی 
بەتایبەتی کردنی کۆمپانیای 
هەفت تەپە، بۆ لیپرسینەوە لە 

 دزانی بەرپرس... هاتوونەتە مەیدان.
بەپێی ڕاگەیەنراوی سەندیکای کرێکرانی هەفت تەپە، تادیت ئەم مانگرتن و نارەزایەتییە 

هەفت تەپە، پێوەی  کریکارییە فراوانترو گەورەتر دەبێتەوە و بەشەجیاوازەکانی کۆمپانیانی 
 پەیوەست دەبن. 

بەجیا لەو خواستە رەوایانە کە کریکارانی هەفت تەپە هەیانە، ریزی یەکگرتوانەی مانگرتوان 
نارەزایەتییە بە بێ وەاڵمی کار فەرماو خاوەن کار بە داخوازییەکانیان. بێدەنگی خاوەنکار 
بەخواستی کریکاران لە هەلومەرجی گرانی و هەلومەرجی سەختی ژیان و گوزەراندا، 
تەکانێکی گەورەتری بە مانگرتن و کۆبونەوەکان دەست لەکار کیشانەوەی کریکاران داوە، تا 

 خواستەکانیان دادەسەپێنە سەر کارفەرماو بەڕیوەبەرانی کۆمپانیاکە.
شایانی باسە، کرێکارانی کۆمپانیای نیشگری هەفت تپە، بەشێک لە پیشڕەوانی چینی کریکاریی 
ئیرانن، کە راستەوخۆ هاتنە مەیدانیان کێاریێگەری لەسێەر سێەرجەم بێزوتێنەوەی کێریێکێاریێی 
دادەنێت. هاوکات کرێکارانی هەفتە ئەو بەشە پێشرەوە لە کریکێارانێن کە زیێاتێر لە دەهەیە لە 
خەبات و تیکۆشانی بەردەوامی رێکخراودان لە پێناو داخوازییەکانیان و لە پشتیوانێی فێراوانێی 
بەشەکانی چینی کریکار لە ئێران بەهرەمەندن. پشتیوانی بەشەکانی تری کرێکاران لە خەبێاتێی 
یەکگرتوانەو و رێێکێخێراوی کێریێکێاران هەمێیێشێە بێۆتە مێایەی سێەرکەوتێن و داسێەپێانێدنێی 

هەفێتەیە درێێژەی هەیە،  ٦خواستەکانیان. لە مانگرتن و راسانی ئەمێجێارەشێدا کە زیێاتێر لە 
  پشتیوانی بەشەکانی تری کرێکاران و جەماوەری بێبەشی ئیران، زامنی سەرکەوتنیان دەکات...
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گەر الپەڕەکانی مێژووی بەرخۆدانی هەر 
گەل و چین و ڕێکخراوێکی سیاسی 
ئازادیخوازو چەوساوەی دنیا هەڵدەینەوە، کە 
تێکۆشان و قوربانیدانیان لەپێناو ژیانێکی 
باشترو ئایندەیەکی ڕوشن بووە بۆ ئێستاو 
ئایندەی نەوەکانیان، ئەوانەشی لەڕێگای 
ئازادی و ڕزگاری خەباتی نیشتمانی و 
چینایەتی گیانی خۆیان کردۆتە قوربانی، 
دێڕێک نابینینەوە تیایدا، ئەو تێکۆشانەیان 

 !بووبێتە شەرعیەتی بەناو شۆڕشگێڕی
لەکوردستانی عێراق، ئەوانەی ئەمڕۆکە بونەتە حاکمی بێ سەرو بەری 
سیاسی و سەربازی نائیداری، نەک واڵتەکەیان نەکردە شامی شەریف، بەڵکو 
ژێرخان ۆ سەرخانی واڵتەکەیان تااڵن کرد، مێژووی تااڵنچێتی دەستەو تاقمی 
دوو بنەماڵە لە دزینی شۆڤل و پاشان فرۆشتنی بەنداوی بێخمە و دواتر 
داگیرکردنی هاوینەهەوارەکان و بینایەی پەیمانگای مامۆستایان و 
نەخۆشخانەی عەقاری و بینیایەی کولێژەکانی زانکۆی سلێمانی و خستنە سەر 
پشتی مەرزەکانی هەرێمی کوردستان بۆ تەراتێنی هێزەکانی میت و ئیتاڵعات 
و چاندنی تۆویی سیخوریکردن بەسەر کەسانی ئازادیخواز و ڕادیکاڵ و چەپ 
و نیشتمانیی و دواتر اغتیال کردنیان، ئەمانە گشتی بەرهەمی ئەو سی ساڵەی 
دەسکەوتی هەردوو حزب و هاوئاوازەکانیان و ئەحزابی دینی و پاشکۆی 

 نێوانیانە.
 ..ڕێکەوتنی ستراتیژی یا بەکوێلەکردنی تاک

ئەو دوو حزبە پارتی و یەکێتی هەرچی نەشێ بۆ خۆیان برد، ئەوەی 
لەفەرهەنگی هیچ ڕێکخراوێکی بەربەریدا نەنووسرابوو ئەمانە نووسیان و 
دواتر لە مەیدانی ئاژەاڵنا کە بەپەرلەمانەکەیان دەگووت بە هەزاران کەسیان 
کردە خۆراکی شەڕی خۆبەخۆی خۆیان و بەمەش هەزاران خێزانیان 

دا ٦١١٢سەرگەردان و برسی و کوێلە کرد کاتێکیش ڕژێمی بەعس لە 
دەڕوخێت، لەبەر ئەوەی خاوەنی هیچ ئەجێندایەکی سیاسی و ستراتیژی نین 
بۆ حوکمڕانی و خزمەتی خەڵکی، تەنهاو تەنها بیریان، هۆشیان الی سەفەقەی 
پارەو دوالرو پاوەن و ئیرۆ بوو، لەجیاتی ئاوەدانکردنەوەی گوندەکان و 
گەڕانەوەی گوندنشینان و دەرخستنی هێزی کاری بەرهەمهێنانی کشتوکاڵی و 
دامەزراندنی کارگەو کارخانەو بوژانەوەی کاری دەستی، هەرچی کارگەش 
بوو کەل و پەلەکانیان بەتااڵن بردو و کردیان بە ئەودیوی سنورەکان، تەنها 
دابەشکردنی چەک و چۆڵ نەبێ لەسەر ڕەقەم دابەشیان کرد بە سەر 
خەڵکانێک کە هیچ هیواو بژێویەکیان بۆ نەهێشتبونەوە، مەگەر چەکداری کردن 
نەبێ بۆ حزب و سەرانی بنەماڵە ڕۆڵی کوێلەیەک ببینن، ڕێکەوتنی ستراتیژی 
نێوان دوو حزبی پارتی و یەکێتی جگە لە قۆرغکردنی دەسەاڵتی سەرزەوی و 
ژێر زەویە بۆ خۆیان و لەنێوان ئەوانیشدا بۆ دوو بنەماڵە، پاشان دانانی بە 
سەدان هەزار کەس لە کوێلەکانی خۆیان بەفەرمانبەری فەرمی، لەشکرێکیان لە 
بندیوارو سەر دیوار و فەزایی دامەزراند کەئێستا زیاد لەملێون و چوارسەد 
هەزار فەرمانبەر مووچەی هەیە، کەخۆشیان نازانن بەچ شێوەیەک و بەچ 
ڕێگایەک چارەسەری ئەو گەندەڵی و بەڕەاڵییە بکەن. تەماشاکەن بە دزینی 
پارەی نەوت، بە گومرگ و داهاتی سنورییەکان و ناوخۆو باج و خەراج و 
دزینی پاشکەوتی موچە و تااڵنکردنی بانکەکانی ناوخۆ و فرۆشتنی خاک و 
ئینسانی کورد و تەسلیمکردنەوەی بە داگیرکەرانی ناوچەکە و فرۆشتنەوەی 
چەکە قورسەکانی هاوپەیمانان و دەاڵڵی کردن بۆ سوپای داگیرکەرانی ئیقلیمی 
و نێودەوڵەتی، دەسکەوتی سی ساڵەی دوو حزبی سەردەمی عەولەمەی 
هەرێمە، ئەمێستاش، برسیکردنی خەڵکی و دابەشنەکردنی موچەی 
فەرمانبەرانی سێکتەرەکانی ناو کۆمەڵگەی حوکمی و باڵوبونەوەی کۆرۆنا 
ڤایرۆس و بێباکی سەرانی دەستڕۆیشتوی حاکمیەتی بنەماڵە، دڕندایەتی و 
حساب نەکردنیان بۆ خەڵکی و چینی زەحمەتکێش گەیشتۆتە ترۆپک، 
خۆپیشاندنەکانی مرورو ناوخۆ و چین و توێژە جیاجیاکانی خەڵک ترس و 
دڵەڕاوکێی خستۆتە دڵی هەموو حزبە گەندەڵەکانی کوردستانەوە، هێندەی 
نەماوە ئەمجارە الفاوی رق و توڕەیی خەڵکی چەوساوە بیان کات بە عیبرەتی 

 .مێژوو
 

سی ساڵ ڕاو و ڕووت و واڵابکی 
 ..وێران

 جمال نوری

بۆپێشەوە: وەک لەسەرەتا بەڕێزتان لەگەڵ چەند 
دکتۆرێک و لەچەند واڵتێک ڕۆڵتان هەبوو لە 
ڕاگەیاندنی ئەم تۆڕە بۆ باهاناوەچوونی تووشتبووان 
بە ڤایرۆسی کۆڕۆنا و پێدانی ڕێنماییە تەندروستیەکان 
بەهاواڵتیانی کوردزمان لە دەرەوەی کوردستان. 
دەتوانیت ئامانجی ئەوکارە و وەک مێژوو چۆنیەتی 

 دەستپێکردنتان باس بکەن؟

سەبارەت بە ڕۆڵی من لەڕاگەیاندنی د.کارازان قادر: 
ئەم تۆڕە بۆ بەهاناوەچوونی توشبوانی كۆرۆنا و 
ئەوانەشی كەتوش نەبوون، لە پێدانی ڕێنماییە 
تەندروستییەكان بۆهاواڵتیانی كورد لەدەرەوەی 
كوردستان، بۆ بەرەنگاربوونەوی ئەم پەتا كوشندەیە و 
كەمكردنەوەی مەترسی گیان لەدەستدان و ڕاگرتنی 
خراپی باری دەرونیان و تەشەنەكردنی دەوروبەریان و 
هتد. هەروەها ڕێنمایكرنی توشنەبووان بۆ 
ڕێكارەگرنگەكانی خۆپاراستن لەم پەتایە، كەئەمانە 
كاری بەرپرسیاریەتی مێژوویی و گرنگن. كاری ئێمەش 
پێدانی چارەسەر و پێشكەشكردن و چاودێری 
تەندرووستیەكی بەردەوام بۆئینسانەكانە، وە بۆئەوەی 
زۆرترین كەس لەم خزمەتگوزاریانە بەهرەمەندبن، 
پێویستمان بە بەرنامە و كاری ڕێكخراوەییە، هەربۆیە 
پێكهێنانی تۆڕی هاوكاری كۆمەاڵیەتی لەو كاتەدا گرنگ 
بوو، كەتیایدا توانیمان بەشێوەیەكی ڕێكخراوانە 
زۆرترین خزمەت بەوكەسانە بكەین و ئێستاش  هەر 

 بەردەوامین. 

بۆپێشەوە: لەم چەند هەفتەیەی دواییدا ژمارەی 
توشبوان و گیان لەدەستدان بەهۆی ڤایرۆسی 
کۆڕۆناوە ڕوو لە زیادبووندایە لە شارەکانی 
کوردستان. هۆکاری ئەوە بۆ شەپۆلی دووەمی 

 ڤایرۆسەکە دەگەڕێننەوە یان هۆکاری دیکە هەیە؟

لەكوردستان هۆكاری ڕوو لەزیادبونی د.کارزان قادر:  
ژمارەی توشبوان و  گیان لەدەستان  ناگەڕێتەوە بۆ 
شەپۆلی دووەمی ڤایرۆسەكە، چونكە هێشتا شەپۆلی 
باڵوبونەوەی ڤایرۆسەكە كۆتایی نەهاتوە. هۆكاری ئەم 
زیادبونەش ئەگەڕێتەوە بۆ  تێكەڵبوون و بەریەككەوتنی 
خەڵكەكە و خۆنەپاراستنی پێویست لە ڤایرۆسەكە. 
هۆكارێكی گرنگی ئەمەش نەبوونی پێداویستییەكانی 
خۆپاراستنە، كەخەڵكەكە بەهۆی بێ ئیمكاناتیانەوە 
دەستیان پێیناگات. هەروەها متمانەنەكردنی خەڵك بە 
حكومەتی  هەرێم. لەسەرەتای ڤایرۆسەكەدا تەواوی 
خەڵك لەكەرەنتینەدابوو، هەربۆیە ئەوكات ڕێژەی 

 تووشبوون و گیان لەدەستان كەمبوو .

بۆپێشەوە: سیستەمی تەندروستی لەهەرێمی کوردستان 
و خەڵک هاوئاهەنگیان چۆنە بۆ کەمکردنەوە و 
لەناوبردنی ئەم پەتایە؟ ئایا حکومەت بەئەرکی خۆی 

هەستاوە لەالیەنی ڕێنوێنیە تەندروستیەکان و 
پێشکەشکردن و ئاسانکاری بۆ هێشتنەوەی خەڵک لە 
ماڵەوە و جێبەجێکردنی ڕێنوێنیە تەندروستیەکان؟ کام 

 ال بەرپرسیارەتی زۆرتریان بەردەکەوێ و چۆنە؟

ئەركی سیستەمی تەندروستی  و د.کارزان قادر: 
دەسەاڵتداران پاراستنی گیانی خەڵك و دابینكردنی 
تەندروستیەكی باش و بەردەوامە بۆیان. لەكوردستان 
سیستەمی تەندروستی لەكاتێكی ئاساییدا نەیتوانیوە 
وەاڵمدەرەوەی پێداویستییە تەندروستییەكانی خەڵك 
بێت، هەربۆیە لەكاتی نەخۆشیە كتوپڕەكان و نەخۆشیە 
درێژخایەنەكاندا بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاری 
لەنەخۆشخانەكاندا خەڵك بەناچاری ڕوو لەكلینیكە 
تایبەتەكان ئەكەن بۆچارەسەرو كۆنتڕۆڵ بەپارەیەكی 
زۆر. هەربۆیە بەدڵنیایەوە لەكاتی باڵوبوونەوەی  
ڤایرۆسی كۆرۆنا كەپەتایەكی كوشندەیە   نەتوانیوە و 
ناشتوانێ لە نەخۆشخانەكاندا چاودێری ژمارەیەكی 

 كەمیش بكات.   

هەروەك بینیمان لەسەرەتای باڵوبونەوەی ڤایرۆسی 
كۆرۆنادا حكومەتی هەرێم بەبێ دابینكردنی بژێوی 
ژیان بۆ خەڵكەكە و تەنانەت بەبێ هیچ ئاسانكاریەك 
بۆیان، تەواوی خەڵكەكەیان لەماڵەوە كەرەنتینەكرد 
بەسكی برسیەوە و بێ نان وئاو، خەڵكەكە بۆماوەیەكی 
زۆر لەماڵەوە مانەوە وخۆپارێزیان كرد 
لەبەریەككەوتن، تائەو جێگەیەی كەخەڵكەكە نەك هەر 
وزەی كۆكراوە لەلەشیاندا نەما، بەڵكو چەوریش لە 
خانەكانی لەشیاندا تەواو بو بۆسوتاندنی وزە تابژین! 
هەروەها بێباكی و نابەرپرسی دەسەاڵتی هەرێم 
بەرامبەر بەوخەڵكە، لەدابینكردن و ئاسانكاری و بژێوی 
ژیانی ئەوخەڵكە، تەنانەت نەدانی موچەی مانگانە پێیان 

 هەتا ئێستاش. 

ئەمانە هەمووی هۆكارێكی تەواوبوون بۆ ئەو خەڵكە  
كەچیتر متمانە بە حكومەتی هەرێم نەكەن لەپاراستنی 
گیان و تەندرووستیان بەرامبەر ئەم ڤایرۆسە. 
حكومەتی هەرێم بەرپرسیارە لە پێدانی ڕێنماییە 
تەندروستیەكان و ئاسانكاری بۆ هێشتنەوەی خەڵك 
لەماڵەوە، بەدابینكرنی بژێوی ژیانی ئەوخەڵكە تابتوانن 
لەكاتی پێویستدا لەماڵەوە  بمێنەوە. هەروەك ئەزانین 
بەشێكی زۆری ئەو خەڵكە بژێویان لەسەر كاری 
ڕۆژانەیانە، كاتێك كەرەنتینەدەكرێن ئەبێت بژێوی 
ژیانیشیان بۆدابین بكرێت، تابتوانن  ڕێنماییە 
تەندروستیەكان جێبەجێی بكەن، بەمە دەتوانرێت 
ژمارەی توشبوان و گیان لەدەستان كەمبكرێتەوە، 
لەگەڵ دابینكردنی خزمەتگوزاری پێویست 
لەخەستەخانەکاندا تابتوانرێت بەپێی پێویست چاودێری 

 توشبوانی كۆرۆنا بكرێت .

 ئەركی سیستەمی تەندروستی د.کارزان قادر:
دەسەاڵتداران پاراستنی گیانی خەڵك و  و

 دابینكردنی تەندروستیەكی باش و بەردەوامە
 .. بۆیان.

 

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ د.کارزان 
قادر یەکێک لە دکتۆرە خۆبەخشەکانی تۆڕی هاوکاری 

 کۆمەاڵیەتی 
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موچە مافە، مافێک کە لەبنەڕەتەوە زۆری 
لێقرتێنراوە. بەشێکی کەمی وەکو کرێی 
ماندوبوون و رەنج دانە کە دەدرێت بە کرێکار 
و کارمەندان، بەشە زۆرەکەی دەبێتە زێدەبایی 
و قازانج بۆ خاوەن کار، خاوەنی هۆیەکانی 
بەرهەم هێنان...تاد. موچەی هیچ کرێکارو 
کارمەندێکی ئاسایی موچەی راستەقینە نییە، 
موچەیەک نییە بەرامبەر بە کاری ئەنجامدراو  
و بەرهەمهێنراو، بەڵكو تەنها ئەو بەشەیەتی کە 
ژیانی مەمرەو مەژی کرێکار و کارمەند زامن 

دەکات و توانا ئەوەدەبەخشیت ئەو کریکارو 
کارمەندە ئامادەی دووبارە کارکردن و بەرهەم 
هێنانەوە بێت و ماشێنی زیدەبایی بۆ 
خاوەنکار" تایبەتی بێت یان حکومی" 

 بچەرخێنێت. 
بڕی موچەو کرێ وەکو سەعاتی کار، هەمیشە 
بەندە بە ملمالنێی نێوان ئوردوی کارکردوان و 
خاوەن کارەکان. بەندە بە ئاستی هوشیاری 
چینایەتی کرێکاران و کارمەندان و ئاستی 
رێکخراوبوونیان. لەهیچ جیگایەکی دنیا و لەناو 
کاری هیچ کۆمپانیایەکدا کرێ و موچەی 
کریکار و کارمەند ئارەزومەندانە دانەنراوەو 
دانانرێت، بەڵكو بەرهەمی ملمالنێییەکی 

 چێنایەتی و کۆمەاڵیەتییە.
هەرگیز موچەی کرێکار و کارمەندێک بایی 
ئەوە نییە، کە ژیانێکی شایستە دابین بکات و 
وەاڵم بە نیازەکانی ئینسان بداتەوە. تەنانەت لە 
پیشکەتووترین و بەناو عادالنەترین واڵتی 
دنیادا، موچە و کرێ هێندە نییە، ئینسان 
بتوانێت وەاڵمی کەمترین نیازەکانی خۆی و 
خێزانەکەی پێ بداتەوە. شوێنی حەوانەوەی 
گونجاو، پۆشاکی شایستە، خواردن و 
خواردنەوەی دڵخواز، سەفەر و گەشتی 
ئاسایی، کەڵک وەرگرتن لەزانست و 
دەستڕاگەیشتن پێیان، ریفاه، تەندروستی، 
خوێندن و پەروەردە و فیربوون، ژینگەی 
سالم... ئەمانە زۆریان تا ئێستا هەر خەون و 

 خولیای ئینسانی موچەخۆرانن.
نەک هەر موچە بەرامبەر نییە بە کاری 
ئەنجامدراو، بەڵکو خودی جۆری کاریش 
بژاردەی ئینسانەکان نییە. کارکردن لەگەڵ 
ئەوەدا چاالکیەکی کۆمەاڵیەتییە، بەاڵم لە 
نیزامی سەرمایەداریدا بۆتە ڕیگایەکی ناچاری 

بەڕیوەچوونی ژیان و  .و بژاردەی نادڵخواز
 مانەوە، کاری نا دڵخوازی کردۆتە ناچاری.

بازارێ کار... ویست وخواستە دڵخوازەکان 
دەهارێت، جۆری کارەکە دەسەپێنێت. کەم و 
دەگمەنن ئەو کەسانەی کاری دڵخوازی خۆیان 
دەکەن، بۆنموونە کەسێک کە خوازیارەو 
ویستی بۆ کاری دارتاشی هەیە، لەبازاردا 
بەناچار بۆتە دەستفرۆش، کەسێک کە ویستی 
کاری رۆژنامەگەرییە، کەسێک کە وێڵی دوای 
مۆسیقا یان خەیاتییە، کەسێک کە دەیەوێت 
ببێتە مامۆستا، یان ئەندازیار یان گۆران بێژ، 
یان رەسام و ئەکتەر... کەسیک کەدەیەوێت لە 

کارگەیەکی میکانیکی یان دروستکردنی فرۆکە، 
یان دروستکردنی ئۆتۆمبیل یان لەکاری 
کشتوکالێ و میوەچنیدا کار بکات... ئەمانە 
زوربەی هەرەزۆریان بەویستی کەسەکان نییە، 
بەڵکو ئەوە ویستی بازاڕ و بەڕیوەچوونی 
ژیانە دای دەسەپێنێ. کەم نین ئەو 
هونەرمەندانەی لەجێگای کاری هونەری کاری 

تر دەکەن، رەسام لە کارخانەکاندا رەنج 
دەدەت، ئەندازیارە و دوکانی کەمالیاتی داناوە، 
رۆژنامەنووسەو لەسلکی تەندروستی 
کاردەکات، خەیاتەو میوفرۆشی دەکات، 
ئاسنگەر و بۆتە شوفێر، هونەرمەند و 
نووسەرەو کاری تر دەکات  و بە دەیان هەزار 
 و سەدان هەزاریش هیشتا وێڵی دوای کارن. 

لەوانەش واوەتر نیزامی سەرمایەداری 
کەشێکی خوڵقاندووە کە ئینسان چاوی بەدنیا 
هەڵدەهێنی بە ناچار بژاردەی ژیانی باشتر و 
کەم باشتر و رمێندار و کەم رمێنیان بۆی 
نەخشە رێژ کردووە. چونکە بڕی داهات و 

موچە کاریگەری راستەوخۆی لەسەر 
بەڕیوچوونی ژیانی ئینسان هەیە، بۆیە دابەش 
بوونی کار و جۆری کار، خۆی دەبێتە 
مەیدانێکی بەرامبەرکێ... ئەوەی کە کەسێک 
دەیەوێت ببێتە دکتۆر هیندەی دیدی داهات و 
موچەی زیاترو ئیمتیازی زۆرتر وەک زامن 
بوونی ژیانێکی زامن و تەسەلتری پڕ لە ریفاه 

 مەبنایە، نیوئەوەندە خولیا بۆ پیشەکە نییە. 
دەستبردنی کریکار و کارمەندان، بۆ کاری 
قۆنتەراتی، زیادە کار، خێرایی لە کاردا... 
هەموویان ریشەیان لەوەدایە موچەیەکی 
زۆرتریان دەست بکەوێت و ژیانیان باشتر 
بێت. دیارە دەبێ ئەوەش بزانین کە ئەوەی 
کرێ دیاری دەکات، خاوەن کار  و خاوەن 
کۆمپانیایە، کە هەمیشە هەوڵ دەدەن کرێکاران 
و کارمەندان رازی بە نزمترین ئاستی موچە و 
کەمترین ئیمتیازاتی تری وەکو قەرەبووی 
کاری مەترسی، بیمەی لەخواری تەندروستی، 

 کاتی کەمی پشوو...بکەن.
هیشتا ئەگەر لە بەشێک لە واڵتانی دنیادا، 
موچە و کرێ تا ئەندازەیەک زامنی ژیانێکی 
ئاسایییە، بەرهەمی پێشرەوی بزوتنەوەی 
کرێکاریی و رەوتە سیاسیەکانی پشتیوانی 
جواڵنەوە کرێکارییەکانی دەوریەکی مێژوویی 
دیاریکراوە... بەاڵم لەگەڵ ئەوەدا هیشتا 

بەشێکی زۆری کرێکاران و کارمەندان و 
ئۆردوی بیكاری ئامادەبەکار... لە زوربەی 
هەرە زۆری دنیادا موچە و کرێییەک کە وەری 
دەرگرن هیندە کەمە کە بەشی بەڕیوەچوونی 
ژیان و گوزەرانێکی مەمرەو مەژی زیاتر 
ناکات، بۆیە دوو شفت کارکردن، یان کاری 
زیادەکردن و چەند جۆر کارکردن، کاری 
قۆنتەراتی بۆتە نۆرمێکی ناچارییان... ئۆردی 
بێکارانیان لە دۆخی زۆر مەتریسدار دان... 
ژنان کاریان زۆر کەمتر و موچەشیان 
بەرامبەر بە بەمووچەی ناچیزی پیاوان زۆر 
کەمترە، منااڵن ناچارکراون مل بەکاری سەخت 

و قورس و نەگونجاو بدەن و لەپیناو 
 هاوکاریکردنی خیزانەکانیان.

هیشتا لەزۆرێک لە واڵتانی وەکو ئیران و 
عیراق و هەرێمی کوردستان... دواکەوتنی 
موچە لەکاتی خۆی بۆتە مۆتەکەیەک لەسەر 
ژیانی مەمرەومەژی کریکاران و کارمەندان، و 
هەربۆیەش نارەزایەتی و خەبات بۆ  
بەدەستهێنانەوەی موچە دواکەوتوەکان، بۆتە 
بەشیک لە خەباتی چینی کرێکار و کارمەندان. 
ئەوە لەکاتێکدایە کە داهات و سامانی هەر 
یەکێک لە واڵتانی عیراق و ئیران و هەرێمی 
کوردستان، خەیاڵییە و کیشەیەک لە نەبوونی 
داهات و ساماندا نییە، بەڵکو کیشەی سەرەکی 
بەهۆی دزی و تااڵنیەکی سیستماتیکراوی 
سیستەمی بااڵدەستی سیاسی و نابەرابەریەکی 

 قوڵی چینایەتییە.
لەناو ئەو راستیە تااڵنەدا هەرێمی کوردستان، 
تاڵترین ئەزمونە بەژیان و گوزەرانی کریکاران 
و کارمەندانی موچەخۆردا.... نەک هەر 
دواکەوتنی موچە، بەڵکو نەدانی موچە و 
خۆدزینەوە لە دانی بە پاساوی جیاجیا، بۆتە 
تایبەتمەندیەکی دەسەاڵت، بێ ئەوەی نەبوونی 
نانی ئۆردیەکی فراوانی هەژاران، ویژدانیان 
بجولێنی... چەند حزبێک و خێلی بن دیواریان 
نیوەی داهاتی کوردستان لوش دەدەن... خیڵێک 
لە بازرگانانی سیاسی لە پلە بااڵکان و 
راوێژکارەکانیان... لە سەرۆکایەتی هەریم، 
حكومەت، پەرلەمان و وسلکی جاسوسی و 
ئەمنی و سەربازی و پاسەوانە زۆرەکانیان، بێ 
شەرمانە الیەکی تر لە داهاتی خەڵکی 
کوردستان و موچەی کارمەند و موچەخۆران 
دەماشنەوە. ئەم مامەڵەیەی دەسەاڵتی کوردی 
ناوازەترین دەسەاڵتی دزی بەیاساییکراوە لە 
ئاستی دنیادا. بەراوردکردنی دەسەاڵتی کوردی 
بە هەر دەسەاڵتێکی تری دزی ناو دنیا ئەمڕۆ، 
نائینسافانە دێتە پیش چاو...  ئاخر دەوڵەتە 
هەرە دیکتاتۆرەکان، واڵتە هەرە کەم 
داهاتەکان،  رژێمە هەرە دزەکان... دەست بۆ 
نەدانی موچە نابەن... موچەی کریکاران و 
کارمەندان پەیوەندی بە زیان و قازانجی 
کەسەوە نییە، پەیوەندی بە بەرزی و نزمی 
نرخی نەوتەوە نییە، پەیوەست نییە بە ملمالنێی 
نیوان بەغداو هەولێر... بەڵکو مافی بێ ئەوالو 

الو حاشاهەڵنەگرە کە پێویستە لە کاتی خۆیدا 
بدرێت. جەماوەری موچەخۆری کوردستان لە 
کریکاران و کارمەندان، پیویستە بۆ 
سەندنەوەی مافی زەوتکراویان و 
دەستبەسەراگرتنی قوتی خۆیان و 
خێزانەکانیان، ئەم دەسەاڵتە نامۆیە بە ژیان... 
رابماڵن و دەستبگرن بەسەر سامانی نەقدی و 

ساڵە  ٦٢نانەقدی دزانی ئەم کۆمەڵگەیەدا کە 
 وەکو زەرو کۆمەڵگە داغان دەکەن.

 

  

 موچە

 بەبدواڵ مەەمود

موچەی هیچ کرێکارو کارمەندێکی ئاسایی موچەی راستەقینە نییە، موچەیەک نییە بەرامبەر بە کاری 
ئەنجامدراو  و بەرهەمهێنراو، بەڵكو تەنها ئەو بەشەیەتی کە ژیانی مەمرەو مەژی کرێکار و کارمەند زامن 

دەکات و توانا ئەوەدەبەخشیت ئەو کریکارو کارمەندە ئامادەی دووبارە کارکردن و بەرهەم هێنانەوە 
 بێت و ماشێنی زیدەبایی بۆ خاوەنکار" تایبەتی بێت یان حکومی" بچەرخێنێت. 

موچەی کریکاران و کارمەندان پەیوەندی بە زیان و قازانجی کەسەوە نییە، پەیوەندی 
بە بەرزی و نزمی نرخی نەوتەوە نییە، پەیوەست نییە بە ملمالنێی نیوان بەغداو 
هەولێر... بەڵکو مافی بێ ئەوالو الو حاشاهەڵنەگرە کە پێویستە لە کاتی خۆیدا 

 بدرێت ...
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حیزبەکان خۆیان گرفتن نەک 
 :چارەسەر

ناساندنی حیزبەکان زۆرگرینگە چ لەڕوویی 
مێژوویی تێکۆشانی دژە ئینسانییان یاخود 
کەچۆن درۆ وفێڵ ودووڕیی لەگەڵ خەڵکدا 
دەکەن. بۆ باشتر ناساندنیان مێژووی ڕەشی 
سەرکوت و دژەبەشەریان گەلێک سوودمەند 
دەبێت بۆخەڵک کەباس بکرێت. الپەڕەکانی 
ژیانیان ڕاستگۆیانە هەڵبدرێتەوە، ئەمەش 
ئاستی وشیاری خەڵک بەگشتی و الوان 
وگەنجان بەرزدەکرێتەوە لەپێناو دۆزینەوەی 
دەرچەیەک لەنەخشە ڕێگایەک بۆ ڕزگاری 
لەچەوسانەوەو نابەرابەری و دزی وگەندەڵی 
کۆمەڵگەی کوردستان، بۆئەوەی وەک 
جواڵنەوەیەکی سیاسی وسەربازی 

ئەو دیوارە  داکۆکیکردن لەیاساکانی فاشیزم 
ئاسنینە البچێت کەوەک میکانیزمێک مێژووی 
تێکۆشانی شاخیان بەخەڵک دەفرۆشنەوە 
وسۆزو عاتیفەی خەڵک بەالی خۆیان 
ڕادەکێشن، ئەم حیزبانەی پارێزەری سیستەمی 
چەوسێنەرو دز بەردەوام فریوکاری و 
سیناریۆ سازدەکەن بۆئەوەی لەهەڵبژاردن 
دەنگی خەڵک بەدەست بهێنن کەهەر دەنگیان 
هێنا دەچنە ناو داکۆکیکردن لەسیستەم و 
دەسەاڵتی چەسێنەرو دزو گەندەڵ. چەندجۆر 
حیزب هەن لەباشووری کوردستان لەڕووی 
ناوەڕۆکەوە بەدوو جۆر دابەش بوون 
یەکەمیان ئەوانیش ئەوانەی کەلەناو 
دەسەاڵتدان و بەرگری لەمانەوەی ئەوجۆرە 
سیستەمە چەوسێنەرە دەکەن. ئەوانیش 
بریتیین لە)یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 
وپارتی دیموکراتی کوردستانی عێراق 
وچەندین حیزبی سێبەری پارتی ویەکێتی 
کەدروستکراوی بەشی پاراستن وزانیاری ئەو 
دووحیزبەن، بەشێکی زۆری کادرو ئەندامانیان 
بۆکراوەتە موچەخۆر بەنادیاری )یاخود 
بندیوار( بەپێویستی نازانم ناویان بهێنم ئەمانە 
دووکانی سیاسی پارتی ویەکێتیین. هەروەها 
حیزبە ئیسالمییەکان و بزووتنەوەی گۆڕان 
هەمان جۆری یەکێتی وپارتی ملمالنێ بۆ 
بەرژەوەندی حیزبی دەکەن، پارێزگاری 
سەرسەخت لەمانەوە لەوجۆرە سیستەمە 

کۆنەپارێزو چەوسێنەرە دەکەن، تەنها 
دەیانەوێت خۆیان بچنە ناودەسەاڵت ودەستیان 
ڕابگات سەروەت وسامانی گشتی کۆمەڵگە 
هەروەک یەکێتی وپارتی، دەیانەوێت بەناوی 
دین ونەتەوەو سۆزی خەڵک بۆالی خۆیان 
کێش بکەن کەلەدەنگدانی پەرلەمان دەنگی 
زیاتر بهێنن بۆیە بەردەوام لەکەمیندان بۆکاتی 
ئەنجامدانی ناڕەزایەتییەکان هەتاسواری 

وەکو کارتی  شەپۆلی نارەزایەتی خەڵک بن 
فشار بەرامبەر حیزبەکانی دەسەاڵت بەکاری 
بهێنن بۆ وەرگرتنی ئیمتیازو پۆست و پلەی 
حکومی. ئەم جۆرە مۆدیلەش دەستەکەی 
کەئاشکرابوو بۆخەڵک هەر وەک پارێزەرانی 
دەسەاڵتی چەوسێنەرو دزو گەندەڵ و شەریکە 

  ..دز ئەژمار دەکرێن
  و پالنه له  كێكه ی نوێ ( یه وه ی )نه كه حیزبه

و   وه ناوی نوێكردنه به  كه  ترسیدارانه مه
یدان  مه  ی ئابوری كوردستان هاتۆته شه گه

ڕاستیدا و   له  كه  وه رزكردۆته وشیعاری به
و چاالکتر  وێ مودێلێكی هارتر یه رۆكدا ده ناوه له

لەوەی ئێستا بۆ چەوسانەوەو گەشەی 
نابەرابەری لەکوردستان بەرقەرار بکات. 
بەکورتی و بەکوردی بەتێڕوانین و بۆچوونی 
من هەروەک لەبەشی پێشتر باسم کردووە کە 
ئەم )حیزبەکانی ئیسالمییەکان وبزووتنەوەی 
گۆڕان ونەوەی نوێ و هەتا ئێستا )حیزبی 
شیوعی(یش لەناوئەو پۆلێنەدا دەرنەچووە، 
ئەمانە هەموویان لەناوەڕۆکدا هاوشێوەی 
باڵەجیاوازەکانی ناوخۆی ئێرانن کەجارجار 
پڕۆژەی ڕیفۆرم وچاکسازی دەدەنە الیەنی 
دەسەاڵت بەاڵم بێ ئەنجام بووە، هەتا کاتی 
هەڵبژاردن بەهەمان ئاواز چوونە ناو 
هەڵبژاردن وبەڵێنی گەورەو دروشمی قەبەو 
گەورەو بریقەداریان بۆفریودانی خەڵک 
بەرزکردۆتەوە، کەوایە ئەنجام خۆشیان بێ 
هەڵوێست بوون، بەردەوام چاوەڕوانی 
دەسەاڵتی چەوسێنەرو دزو گەندەڵ بوون 
کەچاکسازی و ڕیفۆرمیان بۆبکات.، حکومەت 
وکۆمەڵگەیان بۆبکاتە سیکۆالرو شارستانی و 

 !!پێشکەوتوو
بەاڵم بناغەی سیستەمەکە هەروەک خۆی 

 .بمێنێتەوە
 

 *حیزبەکۆمۆنیست وچەپ وشیوعی یەکان
ئەم جۆرە حیزبانەش بەسەردوو تێڕوانی 

وبنەمای فکری دابەش بوون کەبریتیین 
یەکەمیان حیزبی شیوعی وزەحمەتکێشان 
کەباوەشێنی ڕیفۆرم وچاکسازی بۆدەسەاڵت 
دەکەن وزۆر دڵسۆزانەو ڕاستگۆیانەتێکۆشی 
بۆدەکەن بۆئەوەی دەسەاڵت چاکسازی 
قبوڵبکات چەندەهاساڵە بەردەوم لەسەرئەم 
ئاوازەبەنەرمی کاردەکەن بەبێ ئەوەی هێچ 
جۆرە گۆڕانکارێکی ئیجابی ڕووی دابێت 
لەجۆری ئیدارەدان باشبوونی گوزەرانی 
خەڵکی کرێکاروزەحمەتکێش 

بەڵکوبەردەوام گوتراوە ساڵ بەساڵ  وهەژاردا 
خۆزگەبەپار چونکەکوردستانیان وێرانتر 
کردووە پارێزەرانی سیستەمی 
چەوسێنەرودزوگەندەڵ..ئەم جۆرە حیزبانەهەتا 
بەم جۆرەبن لەتێکۆشانیان وناوەڕۆک 
وشێوازی هەڵسوڕانیان نەگۆڕن هەلەرکوت 
والوازی دادەمێنەوە دەبێت ئەوەش بزانن 
کەخۆشیان بەشێک دەبن لەدرێژەدان 
وچەوسانەوەی زیاتری خەڵکی 
کرێکاروزەحمەتکێش چونکە بەم جۆرە 
تێکۆشانەکالسیکی یە خزمەت مانەوەی 
پایەکانی سیستەمی چەوسێنەرودز 

هەربۆیەپێویستەبچنەناوشۆڕشی .دەکەن
چەوساوەکان وکارلەسەر ڕووخانی ئەم 

جۆرەسیستەمەچەوسێنەرەدزوگەندەڵەبکەن 
ڕاشکاوانە تێکۆشان بۆڕووخانی بکەن 
هەروەها لەگەڵ حیزبەکۆمۆنیست وچەپ 
وشیوعی یەکانی ترداکارلەسەر هاتنەکایەوەی 
نەخشە ڕێگایەکی هاوبەشی یەکگرتووانە 
بۆجێگیرکردنەوەی ئەودەسەاڵت 
وسیستەمەچەوسێنەروکۆنەپارێزودزوگەندەڵەب

کەن واتە کاروتێکۆشان بۆهێنانەدی بەدیلێکی 
 .ئینسانی باشتر بکەن

ئەوگرووپ وڕێکخراوە وحیزبە دووەمیان 
)کۆمۆنیستی کرێکاری( وشیوعی یەکانی تر کە 

بۆڕووخانی سیستەمی  ڕادیکاڵتر وچاالکترن 
چەوسێنەر ئەگەرچی زۆرپەرشوباڵون 
وپەرتەوازان وبەردەوام ڕەخنەی ڕووخێنەر 
لەیەکتری دەگرن هەربۆیە ئەوانیش 
زۆرالوازوبێ کاریگەرن زیاتر چاالکی یەکانیان 
فکری یەو بەگشتی لەدونیایی مەجازی 
وفەیسبوکی دادێت ودەچێت بەاڵم لەکاری 
مەیدانیاندا زۆر الوازە.. ڕاشکاوانە بڵێم 
هەریەکەیان بگری قسەی لەگەڵ بکەی 
لەڕوویی وتیوری وفکری یەوە خۆی وگرووپ 

وحیزبەکەی یان ڕێکخراوەکەی لەوانتر پێ 
باشترودروست ترە ئەگەرچی هەریەکەیان 
شارەزاولێهاتوون لەنووسین وقسەبەاڵم گرفتی 
گەورەیان ئەوەیە لەگەڵ حیزب وڕێکخراوی 
هاوفکری خۆیان کەچەپ وکۆمۆنیستن لەگەڵ 

بەردەوام لق وپۆپی  یەکتری هەڵناکەن 
زیاتریان لێ دەبێتەوە،بەداخەوە کار لەسەر 
نەخشەڕێگای هاوبەش ویەکگرتووانەی 
بزووتنەوەی کۆمۆنیستی ناکەن.جار جار 
کەتاک تاکەیان باسی دەکات تەنهالەمەیدانی 
نووسین وبەیاننامەوقسەدایە کەمترین 
هەنگاوی کرداری نەدراوە.بەمەش زیاتر 
بزووتنەوەی کۆمۆنیستی وکرێکاری بەگشتی 
بەرەوبێکاریگەربوون بردووە. کەسەرجەمیان 
کارکردنیانە لەچوارچێوەی گرووپ وحیزب 

 .پەرستی وسێکتاریزم بووە
لەم بارودۆخەدا بەردەوام ناڕەزایەتی 
وشۆڕشی چەوساوەکان شەپۆل دەدات 
بۆئەوەی ببێتە ڕاپەڕین وشۆڕش هەر بۆیە 
دەتوانین بەڵێن قۆناغەکانی سەرەتای ئەم 
گۆڕانکاری یە دەستی پێکردووە دەتواندریت 
ئاراستەبکرێت بەرەوڕاپەڕین وشۆڕشی 
ڕزگاری لەچەوسانەوەونابەرابەری ، رێبازێكی 

م  رباز بوون له وتن و ده ركه گونجاو بۆ سه
  تیه هامه نه

تێکۆشانی هاوبەشی یەکگرتووانەی چەپ 
وکۆمۆنیست وشیوعی یەکانەهاوشانی خەڵکی 
ناڕازی تێکۆشان بۆهێنانەکایەوەی 
ئەڵتەرناتیڤێکی ئینسانی وسۆشیالیستی بدرێت 
لەبەشی داهاتوو زیاتر لەسەری دەدوێم 
کەچۆن دەکرێت کارلەسەرهاوتێکۆشانی و 

تی كوردستان  ینه شمه ڵكی به كڕیزی خه یه
 بکرێت

و  له  خۆی خۆیانه ربه ی ڕیزی سه وه و جیاكردنه
یان  كه شۆڕشه  ستیانه به ی مه چین وتوێژانه

م  رانی ئه ڵسوڕێنه شداربوان و هه به   رن، باربه له
كی  یه زم وئیراده عه به  گرنگه  شۆڕشه

ڕێگای  یدان و له مه  بێنه  شۆڕشگێرانه
وخۆی  ڵبژاردنی ڕاسته ی گشتی وهه وه كۆبونه

شوێنی ژیان و كار   كانیان له شورا شۆڕشگێره
ست و  ده  اڵت بگرنه سه ڵبژێرن وده ، خۆیان هه

 ن ڵگا بكه حوكومڕانی كۆمه
هەمووان بەبێ جیاوازی دەستیان ڕادەگات بە 
هێنانەدی نان،کار،ئازادی لەسایەی ئیدارەدان 
وحکومەتی شورایی خودی خەڵکدا.،بەاڵم 
تێکۆشانی هەنگاوی سەرەتایی زۆرگرینگە بۆ 
هێنانەکایەوەی زەمینەی تێکۆشانی هاوبەش 
ویەکگرتووانەی کەسانی شۆڕشگێڕ وڕادیکاڵ 
وکۆمۆنیست وشیوعی کەلەژێر سایەی 
ئەڵتەرناتیڤێکی یەکگرتووانەوهاوبەشی 
شۆڕشگێڕانەدا دوور لەدەمارگیری گرووپ 
بەندی وحیزب بەندی دڵسۆزانە دەست بۆ ئەم 
تێکۆشانەئینسانی وکۆمۆنیستی یە بەرن بۆ 
بەهێزکردنی بزووتنەوەی جەماوەری کرێکاری 
وکۆمۆنیستی گەیشتنی کۆمەڵگاش 

 ..بەکۆمەڵگایەکی باشتر وپێشکەوتوو
 

رانەوەیڕازەکانیژیانێکیک
 باشتر

 سول ەعبدالرحمن ر
 بەشی چوارەم

دەسەاڵتدارێتی شورایی یانی سیستەمێکی سیاسی بنیاتنراو لەسەر بەشداری 
 ڕاستەوخۆ و ئازادانەی بەردەوامی خەڵک لە کاروباری حکومڕانیدا...
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توندوتیژی دژ بەژنان، لە هەڕەشەو سوکایەتیەوە بۆ لێدان و تیرۆرکردن، یان ناچارکردنی 
ژنان بە خۆکوژی، دیاردەیەکی شەرماوەری کۆمەڵگەی کوردستانە... بەمەبەستی 
تاوتوێکردنی بنەماو هۆکارە سەرەکیەکانی توندوتیژی و رێگەگرتن و 

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

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

 shwana.journalist@gmail.com: پەیوەندی و ناردنی بابەتبۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ         
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مێێیێنە  ڕەگەزی  بۆسەر  سێکسی  دەستدرێژی 
 نوێباوەکاندا  ڕێسا  و  یاسا  چوارچێوەی  لە  

فەرهەنگێی لە  تابۆکراو  پڕۆسەیەکی  لە  بریتیە
مێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێرۆڤێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێایەتێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێی،   

تە جۆرێێک  بە  ئایننەکان  جیهانبینی  لەخانەی 
پێێێدراوە،  زیناکردنی  شوناسی  کە  حریمکراوە 
نوێبێاوەکێانێی فیمینیزمە  ڕێسا  یاساو  لەخانەی 

ش 
القەک و  القەکردن  لە  بریتیە  بەزۆر  سێکسی 
یێاسێاشێکێێێن،  مرۆڤانێێێکێی  لە  بریتین  ەرانیش 
سزا بکەرەکەی  کە  ڕۆشنە  یاساش  شکاندنی 

تێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێونێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێدە،  دانێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێی 
یێا  بن  نۆڕماڵ  مرۆڤانێکی  القەچیانە  ئەم  جا 

خێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێوا  
ئ و  کەشیش  پیاوانێکی  یا  حزبی  پێدراوێکی 

خۆرئاوا کەنیسەکانی  لە  وەک  بن  دین  ەهلی 
دژ لە  ئەمانە  بەدەستی  القەکردن  سااڵنە  یی 
  . باوە مێینە  ڕەگەزی  ی 
 
کوردستانیێش بە  خۆرهەاڵتیەکاندا  کۆمەڵگە  لە 

تە تیایاندا  ئاینی  تڕادسیۆنی  پێیەی  بەو  ەوە 
پێرسێی  پێودانگەکان  بەهەموو  بۆیە  زاڵە  واو 

بێێێێێڤەکێێێێێراوە،  دۆسێێێێێێێێێێێیەکێێێێێی  القەکێێێێێردن  
 ڕاپەڕینیش  دوای  کوردستانی  لە  هەمدیسان 

ڕێکخێرا لە  ژمارەیەک  بوونی  لەدایک  بەهۆی 
مۆدێێرنە،  دیاردەیەکی  وەک  فیمینیزمەکان  وە 
)س خەباتی  لە  سااڵنێکە  ڕێکخراوانە  ئەم  کە 

دەسێت بۆ  بەردەوامدان  ئایدیۆلۆژی(  و  یاسی 
ئابوریێیەک و  یاسایی  و  سیاسی  مافە  ەبەری 

 القەکردنی  و  توندوتیژی  دژی  و  ژنان  انی 

ژنێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێانێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێن، 
لەدایکبوو فاکتەری  خەباتەیان  ئەم  بەرئەنجام 

تونێدو بە  دژ  ئاسنینی  یاسای  ژمارەیەک  نی 
بێێوو  مێێێێێیێێنە  ڕەگەزی  القەکێێردنێێی  و  تێێیێێژی 

هەرێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێم،  لە 
یێا ئەم  ئەوانەی  کێن  بپرسین  دەکرێت  بەاڵم 
تێڕا لە  ڕێزیش  و  ژێرپێدەخەن  ئاسنینانە  سا 

دسێێێێێێیێێێێێێۆنێێێێێێی کێێێێێێوردەواری و ڕیسێێێێێێا 
گ لەوێ  لێرەو  ناوە  ناوە  و  ناگرن  باوەکان 
مێیێنە ڕەگەزی  ئاشکرای  القەکردنی  وێبیستی 

 دەبین؟  
زۆرینە گشتی  بە  خۆرهەاڵتییەکان  لەکۆمەڵگە 

 بەبەرخۆرەوە  مێینە  ڕەگەزی  القەکارانی  ی 

بێن،  نێۆرمێال  کەمرۆڤانێکی  نین  کەسانە  ئەو 
خ کە  نائاساین  مرۆڤگەلێکی  بکەرەکان  بەڵکو 
داد سەرو  شۆڕشگێرێتی  حەسانەیەکی  ۆیان 
 و  خۆیان  بە  لێپرسینەوەیان  و  یاسا  و  گا 

مێرۆڤە ئەمانەش  کە  بەخشیوە  ڕەعیەتەکانیان 
شێێێێێێێێێێێێۆڕشێێێێێێێێێێێێگێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێرەکێێێێێێێێێێێێانێێێێێێێێێێێێی   

ئەمێڕۆ حزبیەکانی  کاراکتەرە  و  دوێنێ  بەناو 
هەنێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێدێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێک  و   

 . سێبەرەکانیانن و  پاسەوان  و  مورید  جار 
 
هەم کەسە  ئەو  کۆندا  عێڕاقی  کۆمەڵگەی  لە  

خێز لە  بوو  )صدام(  خوانەکەی  لەسەر  یشە 
بێوو،  کێچێان  القەکردنی  شەیدای  کە  انەکەیدا 

بەغێێداد(  و  )مێێوسێێتەنسێێریە  زانێێکێێۆکێێانێێی  لە 
غەریێز دەگەڕاو  کچەکاندا  خوێندکارە  بەدوای 

دەکێێردن،  لێێێێێتێێێێێر  خێێۆی  ئەهێێریێێمەنێێیەکەی  ە 
چێی قەزافیش(  )موعەممەڕ  لیبیای  دەوڵەتی  لە 

بیسێتێو هەرزەکارەمان  خوێندکارە  ئەو  ڕۆکی 
خوێنێدنێگە بۆ  سەرۆکدا  لەسەردانەکەی  کە  ە 

نەخۆشە دڵە  بەبینینی  هەر  لەتەڕابلوس  کەی 
چێرۆکەک و  دەبێت  ئەوینداری  سەرۆک  کەی 

بە چەنێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێد  ەش 
پێێێێێێێدێێێێت،  کێێێۆتێێێایێێێی  القەکێێێردنێێێی  جێێێارێێێێک 

شکاند بە  سیاسییەکان  بەخۆدانەی  ڕێگە  ئەم 
سێەرچ شۆڕشگێریەوە  دیدە  لەو  تابۆکان  نی 

 نوێ  دەوڵەتی  وایە  الیان  کە  گرتووە  اوەی 

جەسێت قوربانیدانی  و  سەنگەرلێدان  بەرهەمی 
ئەوانە،  شێۆڕشێەکەی  موریدو  فیکری  و  ەیی 
هەرچێی  پیرۆزن  بەجۆرێک  ئەوان  بۆیە  هەر 

لەکێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێۆمەڵێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێگەدا  هەیە  
 کێچێان  )لە  دروستە  ئەوان  بۆ  خاوەندارێتی 

بە  هەتێا  و  نێاوخێۆکێان  داهێاتە  و  نەوت  و 
حێێکێێومێڕانێێێێتێێیێێش(  کێورسێێی  کێردنێێی  وراسێی 
 . ڕێگەپێدراوە و  نییە  یاساغ  بۆیان 
ژمار کاتێک  بوو  ڕابردوو  ساڵی  کانی ییەکۆتا

شارەدێ لە  شەعبی  حەشدی  چەکداری  ەیەک 
ئەندامیێا کەم  کوردێکی  کچە  القەی  پردێ  ی 

کێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێرد،  ن 
حزب لەناو  کوردایەتی  بازرگانەکانی  ئەوکات 

هەرێ حکومەتێی  ناو  لە  نەوت  مافیاکانی  و   
بەمەبەس دەرکرد  توندیان  بەیاننامەی  دوو  م 
 هەست  لەسەر  کاریگەری  دروستکردنی  تی 

بەپاڵەوانکردنیێا خۆ  و  کورد  تاکی  سۆزی  و 
ن، 
چاوسێورکێردن و  هەڕەشەکردن  لە  پڕبوو  کە 
 شەعبی  حەشدی  لە  ڕاوەشاندن  پەنجە  ەوە 

خێۆ کە  ڕیفراندۆمەکەیان  زەمەنی  هاوشێوەی 
هێێێێێزێێێکێێی  بێێریێێتێێیە لە  حەشێێد  گێێوتەنێێی  یێێان 

سێونە مەزهەبگەرای  کوردکوژو  و  )بەربەری 
تێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێی(، 

بێوی سادە  ئەوەندە  هەموان  ئەوکات  بێگومان 
کێرایە ڕاوەشاندنە  پەنجە  بەم  دڵمان  زۆر  ن 

و  هێێێاتەوە  بەبەردا  ئێێێاهێێێێێێێکێێێمێێێان  و  وە 
ئەو بوو  ڕزگاری  بێکەسی  لە  کورد  گوتمان 

کێوردە،  کەسێی  هەمێوو  سیاسێیە  فاڵنە  جار 
وەرنەچەرخانێد زۆر  چرکەکانی  زەمەن  بەاڵم 

) تەنیا  پەپولەئاسای  کچێکی  القەکردنی  کە   
بێێیێێسێێێت،  پێێایێێتەخێێتەوە  لە  سێێااڵنێێمێێان  (  ٧

 و  عەرەبچی  حەشدی  بەدەستی  القەکردنێک 

داگێێێێێێێێێیێێێێێێێێێرکەر نێێێێێێێێێا،  و  بەربەری 
دەسێت لەسەر  القەکردنەکە  ئەمجارەیان  بەڵکو 

ژمێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێارەیەک  ی 
پێارتێێ لە  حزبی  پلەبااڵیەکی  پاسەوانەکانی  لە 
دەو خەونی  بیناکەری  و  دیموکڕاتخواز!!  کی 

کە  پێێێێێارتێێێێێێێێێێێک  و  کێێێێێوردی  ڵەتێێێێێی 
بێێوو،  بێێوون  نەتەوەیێێی  ئێێایێێدیێێای  هەڵێێگێێری 
لێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێرەدایە  سێێێێێێێێێێەمەرەکە  بەاڵم 

القەکردنەکەی زەمەنی  لە  سیاسەتکارەی  ئەو 
ئەم کەچێی  ڕادەوەشاند  توند  قامکی  پردێدا   

) کێێچەهەژارە  القەی  دۆسێێێێێی  لە  جێێارە 
د بانێکەو  دوالیزمئاسای  خیاری  ساڵیەکە  (  ٧

هەڵێێێێێێێێێێێێێێێبێێێێێێێێێێێێێێێژارد،  هەوای  وو 
ئاس لە  بکات  قسەیەک  هیچ  نەمانبیست  بۆیە 
 . تاوانەکە ت 
داگ و  بەربەری  شەعبی  حەشدی  کۆتایدا  لە 

کەمێئ کوردە  کچە  دۆسێی  القەکارانی  یرکەر 
ڕەوانەی و  دەستگیرکردن  پردێی  ەندامەکەی 

سزاکانیێا وەرگرتنی  بۆ  دادگایکردن  بەردەم   
ن، 

دژ حەشدی  هەنگاوەی  ئەم  بەتەنیشت  بەاڵم 
لە  نەتەوەچێیێیە کێوردەکێان  الی  کوردەوە  ە 

پێێێچەوانەتێرە،  تەواو  شانێۆکە  هەولێر  شاری 
جێبە و  جەالدەکان  سزادانی  جێگەی  لە  لێرە 

کە بەسەریێانێدا  فیمینزمیەکان  یاسا  جێکردنی 
بێاوکێی  دەستی  کرایە  کەلەپچەیەک  لەپڕ  چی 

ت بە  و  ئیسماعیل(  )لوقمان  قوربانیەکە  کچە  
بەڕ جەالدەکان  ناساندنی  و  ناوهێنان  ۆمەتی 

بەال کێارەش  ئەم  کە  کوردستانی  گشتی  ای 
ئاغ و  جەالدەکان  تەشهیرکردنی  ئەوانەوە  ی 

واقێێێێێێێێێعێێێێێێێێێدا  اکێێێێێێێێێانێێێێێێێێێیێێێێێێێێێانە، کەلە 
ت بێۆ  قوربانیەکە  کەلەپچەکردنەکەی  ئامانجی 
هاوشێ ئەوەی  بۆ  ناچارکردنیەتی  و  رساندن 

و یاسا  لە  بەر  بەربەریەکانی  کۆمەڵگە  وەی 
 لە  ئەمانیش  دونیا  کۆنەکانی  شارستانیەتە   

بە  کێچەکە  دۆسێێێی  یێاسێا  و  دادگا  جێگەی 
 سوڵحی  لەڕێگەی  و  خەڵک  دزراوی  پارەی 

تر دۆسێکانی  لە  زۆرێک  وەک  عەشایەریەوە 
 . بکەن ئەویش، دیزەبەدەرخۆنە  

دەوڵەت ئایدیای  خۆش  و دیموکڕاسیەت خۆش 
مێۆدێێر دادگای  و  یاسا  خۆش  و  کوردی  ی 
بێک القە  کچ  بەبەرخۆرەوە  مەملەکەتێک  لە  ن 

لەبەر  تەنیا  بکرێت، بەاڵم  ئەتک  یاسا  و  رێت 
سێااڵنەکەم    ٧ کێچە  القەکردنی  بۆ  )نا  گوتنی 

وجەالدەکێانێیێش  بکێرێێت کەلەپچە  ( قوربانیەکە 
  بەدوای  و  بکەن  پیاسە  شەقامەکان  لەسەر 

بێێێێێگەڕێێێێێێن،  چەورتێێێێێردا  نێێێێێێێێێێێچێێێێێیێێێێێری 
لە کە  هاوڕێێیەکێم  بیری  لە  ڕەحمەت  هەزار 
خەری وا  کوردستان  گوتی:  پرسە  ئەم  سەر 
ک بازرگانەکانێی  کە  دەبرێت  ئاقارێکدا  بە  کە 

ڕۆ تااڵنکردنێی  و  دزین  سەرباری  وردایەتی 
کەچێی برسیکردنمان  و  خەڵک  داهاتی  ژانەی 

القە و  دەبزوێت  ئارەزویان  کاتێک  لەوالوە   
بێێێێڵێێێێێێێێێیێێێێن  هێێێێیێێێێچ  نێێێێابێێێێێ  دەکەن  مێێێێان 

بێێێێ،  خێێێۆش  دەسێێێتێێێان  بێێێڵێێێێێێێیێێێن  یێێێاخێێێود 
و  بێڤەیە  چەمکێکی  )نا(  دەستەواژەی  چونکە 

دە بکەنە  کەلەپچەیەک  خۆیانە  مافی  ئەوکات  
 ستمان...

 

 قەکردنی ااررەتان لە کێڕککێی کورد و ەەشیی شەبڕییا ال
 نووسینی: شوانە حەسەن ئەبوبەکر

اڵم  ، به نییه  داری رمایه سه  نیزامی  ژنان ەە داهبنانی  و پلەدوویی  مكبشیی  سته
  ایه و كردوویه  پەرەپبداوه   پبشی  وه ەه  مبژووی ی ره اهبنه رره نه  م میرااه اه  داری رمایه سه

  مه! رده م سه اه  كانی اییه اڵیه و كۆمه   اابووری  ندییه یوه په  كانی كه كۆڵه  كبك ەه یه
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گۆشەی ئەدەب و هونەر، گۆشەیەکی تایبەتی بۆپێشەوەیە کە لەهەر 
ژمارەیەکدا بابەتێکی ئەدەبی یان هونەری لەشێوەی هۆنراوە، تێکستی 

ئەدەبی، وەرگێران، باڵودەکاتەوە، یاخود دیمانە لەگەڵ ئەدیب و 
 هونەرمەندێک یان ناساندنیان رێک دەخات... 

ئامادەکرنی گۆشە: کاوان قادر و هیوا ساڵح، حەکیم  
 چاوم لەسەر دیوارەكە الناچێت میرزا 

 چركە چركی میلی كاتژمێرەكە
 هەراسانی كردوم

لەم هەموو دڵە ڕاوكێیەی خۆم 
 تێناگەم

نازانم بۆ اەوەنیە بەناو خۆمیا 
 هاتوچۆدەكەم

بەینەكەكەی چاوم دەكەوێتە 
 خوارەو

 ڕەنگی تێڤێكە دەگۆڕێت
 لەپیرێكی سەرخۆش دەچم
 لەبری اەوەی قاوە بخۆمەوە
 بەبێ چەتر دەڕۆمە بەرباران

 چاوم لەسەر دیوارەكە الناچێت
چركە چركی دڵم بەم هەموو 

خاوییەی خۆیەوە خەریكە تیاما 
 دێتە دەرەوەو

پکبەم سنگە شكاوەم بەسەرما 
 دەقیژێنێت

دەڵێت بەینەكەكەت بكەرەوە 
 چاوت و

 قەسییەیەكی نیو قۆڵ بكە بەری
اەو مناڵە سواڵكەرەی سەرما 
تەنگی پێهەڵچنیوەو خەریكە 

 سێڕەرەكەی
خۆی لێ دەبێتە خواو بەدویا 

 ڕادەكات
............. 

چاوم لەسەر دەرگاكەی دەرەوە 
 الناچێت

دەستم بۆناخرێتە ژێر چەناگەی 
 اەم هەموو

 بێزارییەی خۆم و
ڕەشەبایەكی نەبلەتیم 

 بۆدەستەمۆ ناكرێت
 لەپیرێكی بەد بەخت دەچم

لەبەری اەوەی شیعرەكانم خەتم 
 كەم

 دەیان سوتێنم
هەراسانیان كردوم اەوپۆست 

 چیانەی
نامەی هاوڕێكانی گۆڕستانم 

 بۆناهێنن
 ڕقم لەم چركە چركەیە

خەریكە سەرم لەالشەم 
 دەبێتەوەو

 بەگۆڕستانەكانیا ڕادەكات
 ژنەكەی دراوسێمان

گاڵتەم پێیەكات بزمار بەسەرمادا 
 دەكوتێ

 اەم ڕەنگانە بێزاریان كردوم
یەك ااوێنەم لەژورەكەمیا 

 نەهێشتەوە

 هەمویم شكانی
............ 

 ڕقم لەخۆمە ەەزدەكەم
 لەدواوە خۆم بەر خەنجەربیەم و

بەدیار خوێنەكەی خۆمەوە 
 ریشكە ریشكی
 جگەرەم بێت

ژنەكەی درواسێمان گاڵتەم 
 پێیەكات

پێم دەڵێت اەرێ بۆكەسێك لەم 
 بۆڵە بۆڵەی
 تۆ تێناگات

 اەرێ بۆجارێك وەك بەشەر 

 ساڵوێك ناكەیت
 اەم ڕەنگانە هەراسانیان كردوم

خەریكە لەتەنیایی خۆمیا 
 سەوزدەبم
............... 

 چركە چركی اەوكاتژمێرە
 خەریكە سەرم دەخوات

 لەخۆمەوە بەمالو الدا دەكەوم
لەو شێتە دەچم كەتازە خەریكە 

 رێری
 گریانی بەكوڵ دەبێت

 اەم بێزارییە بێزاری كردوم
ڕقم لەمامۆستای وانەی مات 

 ماتیكە
اەرێ اەم هەموو ژمارانە بەچ 

 خوایەك
 دەخرێتە ڕستەوە

.............. 
 بەینەكەكەم بۆنادۆزرێتەوە

اەم هەموو ڕەنگانە چییە بەبێ 
 ستیان

 بێرەدا دەڕۆن
ژنەكەی دراوسێمان لچم لێ 

 هەڵیەقورچێنێت
 من بەشەرمێكی سورباوەوە

 ڕوودەكەم بەودیواو پێی دەڵێم
دایكم لەبەردەرگا چاوەڕوانم 

 دەكات
چركە چركی اەو كاتژمێرە بێزاری 

 كردوم
 لەپیرێكی بەد بەخت دەچم

هەناو جار سێڕەرەكەی خۆم بەر 
 خەنجەر دەدەم

 ژنەكەی دراوسێمان
 گاڵتەم پێیەكات

............. 

 میرزاەەکیم 
 

 )گەر )فیردەوس
 ...شیعر و چیرۆکی تێدا نەبێت

 !من حۆریم بۆ چییە
 چی لە مانگ بکەم دوورە دوور،

 ...من کتێبم دەوێت
 !نەک شەرابی خودایی
 دەوەن مەعروف

 
تەوزیفکردنی دەق بەزمانی شیعر، 
خەسڵەتێکی گرنگی ماریفەی شاعیر وێنا 
دەکات، بوونی فکر لە بونیادی شیعردا، 
دەرئەنجامی ڕامان و دنیابینی 
فەلسەفیانەی شاعیر دەسەلمێنێ، بۆ 
شیکارو سەلماندنی ئەم تێزە مەعریفی و 

دەبێت لە بوونی دەقەوە دەست  فەلسەفیە
 پێ بکەین.
شاعیر لەم دەقە شیعریەدا، بەپەنهانی 
لەڕێگای پەنابردنی بۆ هێما و ئارگۆن و 
سیمۆلوژیا، توانیویەتی ئەو ئامانجەی 
خۆی بپێکێ هەڵبەتە، شیعرو شاعیریەت، 
کاتێک دەتوانێت حزوری خۆی بسەلمێنێت، 

نووسینی ئاسایی نەبێت، بەو   کەزمانی
مانایەی لەژێر سایەی 

نووسەر و چنینی وشە و   ئایدیای  فەزای
خەیاڵ و فەنتاسیاو ئێستاتیکاوە، دەتوانێت، 
ڕۆحی شیعر بکاتە بەری دەقەوە، 
کەدواجار لە ئەتمۆسفیری شیعردا خۆی 
ببینێتەوە.، واتە ئەم ئەرکە هێند سانا نییە، 
ئەوەی بتوانێ بنووسێت، کاری شیعرو 
وەزیفەی شاعیر بەجێ بگەیەنێت، بەڵکو 
خودی شیعر بۆخۆی گەیشتن نییە 
بەڕێگایەکی دیاریکراو، بەڵکو خودی 
ڕێگاکە خۆیەتی، زمانی شیعریی بۆ 

وەاڵمێکی حازربەدەست نییە   شاعیر
زووبێت و زووش بڕوات، بەڵکو گەڕانێکی 
بەردەوامە بۆدۆزینەوەی بوونی دەق لەناو 

، پاشان، بۆ دۆزینەوەی  فەزای شیعریدا
دنیابینی شاعیر لەناو دەق پێویستمان بە 
هەڵکۆڵینە لە هزرو ناخ و ئایدیای خاوەن 

 . دەق
ئێستا بەکردەیی کار لەناو خودی دەق و 
زمانی شیعری شاعیر دەکەین چۆن، 
شارەزایانە، تەوزیفی فکرو فەلسەفەی 
جیهانبینی خۆی لەسەر هەڵچنیوە، لەڕێگای 
 زمانی خەیاڵەوە،،

شاعیر بۆ تەوزیفکردنی   کاتێک دەبینین
ئایدیاکەی لەڕێگای زمانی شیعرەوە 

بەم ڕێگایە   تەوزیف دەکات، دەزانێت
دەگاتە مەبەستەکەی، دەوەن لەم 

دەیەوێت، قسە لەسەر ئەهمیەتی  دەقەدا
شیعر و فکر و ماریفە گرێبدات بەیەکەوە، 
 :لەم ڕێگایەوە بڵێت

 " گەر" فیردەوس
 ...شیعر و چیرۆکی تێدا نەبێت
 !من حۆریم بۆ چییە

دەوەن گرنگی شیعر و چیرۆک بە 
ئەولەویەت دەزانێت بۆ برواهێنان بە 
ئایدیا، ئیدی ئایدیای میتافیزیکی بێت، یا 

نییە،   ماتریالیستی بێت، بۆ ئەو گرنگ
گرنگ ئەوەیە شیعرو چیرۆک، لەپێشینەی 
ئایدیاوە لێی بڕوانرێت، چون دەوەن 

دەبێت بە زمانی شیعر   دەق  بڕوای وایە
یان چیرۆک زاخاو بدرێت، دەوەن ئاماژە 
بەوە دەکات لەڕێگای زمانی 
بەراوردکاریەوە، دەیەوێت بلێت کاتێک 
فیردەوەس، کە ناوجەرگەی خۆشترین 

پەسەند دەکات،    ئەودنیایەی ترە  جێگای
کە شیعرو چیرۆک بوونی هەبێت تیایدا، 
 نەوەک حۆری،
پێشخستنی شیعرو چیرۆک لەالیەن 
شاعیرەوە، لەفیردەوسدا، توانەوەی خود 

چیرۆک،   دەگەیەنێ لەناو فەزای شیعرو
گەر لەم بڕوایەی شاعیر دامێنین، دەگەینە 
خاڵێکی هاوبەش کەتیایدا، هەرچی دەقە 

بەزمانی چیرۆک ئامێز  ئاسمانیەکانیشە
وتراوە، واتە زمانی شیعرو چیرۆک 
پانتاییەکی فراوان و لەمێژینەی هەیە، وەک 
فریادڕەسێک حزوری هەبوە و ڕوڵێکی 
پۆزەتڤانەی گێڕاوە زمانی چیرۆک وشیعر 

بۆ خودی مرۆڤ وەک لە چیرۆکی 
تەوزیفکراوە و   )هەزارو یەک شەوە(

بەزمانی شەهریارەوە چیرۆکەکان هەموو 
شەوێک دەگێڕدرێتەوە تاوەکو شەهرزاد 
خەوی لێدەکەوێت و ئیدی بە هەڵواسراوی 
چیرۆکەکە دەهێلیتەوە تاوەکو شەوی 
داهاتوو، بەمەش گیانی خۆی ڕزگار 
دەکات لەمەترسی کوشتن لەالیەن 
شەهرزادەوە و بەو جورە هەزارو یەک 
شەو دەخایەنەنێت گێڕانەوەی چیرۆکەکان، 
دەوەن مەعروف بەوردی ئاگای لەهەزارو 
یەک شەوە هەیە، هەربۆیە لەم دەقەدا 
کاتێک ئاماژە بەفیردەوس دەکات و دەڵێت 
نامەوێ گەر شیعرو چیرۆکی تیانەبێ، 

 : دەڵێت  شاعیر پاشان
 چی لە مانگ بکەم دوورە دوور،
 ...من کتێبم دەوێت

 نەک شەرابی خودایی
بەو جوانیە   بینینی مانگ لەدوورەوە

هێندەی خوێندنەوەی چیرۆکێ و دەقێکی 
شیعری چێژ بەخش نییە، چون شیعرو 
چیرۆک ڕاستە لەناو خەیاڵدانی 
نووسەردان، بەاڵم لەسەرزەمینی واقیعدا 
بونیادی خۆی هەیە، جوانیی مانگ 
لەدوورەوە وەک پێشینان فەرموویانە 

لەدوور خۆشە(،   )وەک دەنگیی دەهوڵە
کتێب   بەڵێ شاعیر بە خوێندنەوەی

لووتکەی بااڵی چێژوەرگرتن و   دەکاتە
پێی مەست دەبێت مەست بونێ بە خود 
ئاگایەوە لەدەوروبەری و خوی دەڕوانێ، 
ئەو شەرابێکی خودایی ناوێ هۆشی پێ 

 .مەست بێت و بەرەو ناخود ئاگایی ببات

)...نەزانین شەیتانێکە لێی 
دەترسین. هەر ترسیشە 

ڕووبەڕووی چەندین ڕووداو 
و کارەساتی دڵتەزێنی 

 کردوینەوە...( 
 کارل مارکس

ەرێكەسوەكمنئ
 بێزاری

 تیاسەوزدەبێت؟

دەق پێویستە بە زمانی 
شیعرو چیرۆک زاخاو 

   بدرێت
  جەمال نوری
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نیشتمان .. لەئێستادا وەک ژنێکی ئەنفال بێ  
کەس و بێ خاوەن و بێ النە و حاڵ بە پێی 

 خاوسی لەدەرگای شاعیران، ئەدات.
لەناو ئەدەبی گەالندا، توێژی ڕوشنبیریان لە 
نووسەرو شاعیریان لە هونەرمەندو 
چیرۆکنووس و، ڕۆماننوس و فلمسازیان 
لەڕێگای هەستە بااڵکانیانەوە نیشتمانیان 
لەئامێز گرتوە و بۆتە فاکتەرێکی گرنگی 

 ئیبداعیان.
)دەکرێت مرۆڤێک لە نیشتیمانەکەی دەرکرێت، 
بەاڵم هەرگیز ناکرێت نیشتمان لەناو مرۆڤ 

 دەربکرێت( ئێریش کێستنەر."
مرۆڤ خەسڵەتێکی تایبەت بەخۆی هەیە و 
دەتوانێ خۆی بگونجێنێ لەگەڵ دەوروروبەرو 
ژینگەی سروشتی و دەوروبەری، پێ بەپێی 
ئەزموونکردنی پەیوەست دەبێت بەو شوناسە 
گشتگیرەی کەتیایدا دەژی، گەر بەهۆکار گەلێک 
تاکی کورد لەناو نیشتمانەکەشیدا نەژی یان 
دەربکرێ، دەتوانێ لە شوێنێکی تردا بمێنێتەوە، 
بەاڵم ئەوەی بۆ خودی مرۆڤ، مایەی 
مەترسییە نیشتمان دەربکرێت لەناو خودی 
هەستەکانی مرۆڤ بوونی. ئەم دەقەی قادر 
سەرچناری، کت و مت خۆی لەو دێڕەی 
سەرەوەی "ئێریش کێستنەر" دا دەبینێتەوە. 
نیشتمانەکەی لەناو ناخی، لەهەستە بااڵکانی دا 
بەزۆر شێوێنراوە و دەرکراوە شاعیر داوای 

 ئەوە دەکات "بیدەنەوە "
مرۆڤ خاوەنی ئەندێشەیەکە لەهەر سەردەم و 
کاتێکدا بێت دەیەوێ بگەڕێتەوەو بۆ ئەو 
شوێنەی خۆی کە بەزۆر دووریان خستۆتەوە. 
یان لەناویدایە و قۆرخکراوە و شێوێنراوە، واتە 
ئەو شوێنەی تاکەکانی ئامادەگی قوربانیدان 
بوون بۆی، لەپێناویدا کارەسات و ژیانی 
تراژیدیا و مەرگەساتیان قبوڵ بووە بەو 
مەرجەی نیشتمان و پیرۆزیەکانی لەناخیدا دەر 
نەهێنرێت. لەناو کۆمەڵگەی هەرێمی 
کوردستاندا بەهۆی قورخکاری الیەنەکان و 
پەڕاوێزخستنی تواناو وزەی تاکەکانی، 
ڕووبەڕووی قەیرانێکی گەورەی کارەساتبار 
کردۆتەوە، کەتاکی کوردی لەسایەی ئەو بێ 
سەرو بەرەییە لەسایەی سامانێکی زۆرو 
زەوەند، کەچی خەڵکەکەی بەجورێک فەرامۆش 
کراوە بەو خەڵکەشەوە کە بەدرێژایی تەمەنی 
قوربانیداوەو زامەکانی ساڕێژ نەکراوە، 
لەئێستاشدا برسی کراوە، بەاڵم بۆ 
دەسەاڵتداران ژیانێکی شاهانە، لەم کاتەدا تاکی 
خەڵکی کورد لەهوشیاریەوەیە کەچیدی ئامادە 
نییە وەک پێشووی قوربانی بدات، بەڵکو بەد 
گومانی و بڕوانەبوون و بێ شوناسی لەدڵ و 
هەستە بااڵکانیدا چێنراوە، کەبە درێژایی سی 
ساڵی ڕابردوو واڵتێکی وێران و کۆمەڵگەیەکی 
بێ مافی دروستکردوە کەخاوەن تاکێکی 
بریندارو بێکارو بێ ماف و بێ ژیان وبێ 
چارەنوسە لەسایەی دەسەاڵتدارێتی چەند 
الیەن و لەناو الیەنەکانیش چەند بنەماڵە و 

 لەناو بنەماڵەشدا چەند خێزانێک.

ئەوەی لەم قەسیدەیەی عبدولقادر سەرچناریدا، 
بەناوی پاکێتیمان بدەنەوە، تاکە داوایەکی هەیە 
ئەویش ئەوەیە نیشتمانی پێشوویی بدەنەوە 
ئەو نیشتمانەی بۆی تێکۆشان، بۆی گریان، 
بۆی بوونە قوربانی، بوونە کارەکتەرێکی 
زیندوو بۆ ڕۆڵبینی ڕۆڵی کەسایەتیەکی 
تراژیدیی، کارەساتبار، لەپێناو نیشتمانێکدا بوو 
لێوان لێو بوو لەپاکێتی و لە جوانی و لە 
بەرائەت، ئەمێستا ئەم نیشتمانە ئەو نیشتمانە 
نییە، ئاسمان و ڕێسمانی نێوانە، شاعیر داوای 
گەڕانەوەی نیشتمانی ئەوەڵی دەکا، بیدەنەوە، 
کە خەڵکەکەی بوونە ئیسماعیل و لەپێناو 
بەدیهێنانی خەونی ئیبراهیمەکانی ناوخۆخۆیان 
نەکردە قوربانی، بەڵکو لەپێناو بەدیهێنانی 
خەونی بەدینەهاتووی سەربەخۆییدا، یان 
ئازادی و ژیانێکی پڕ لەکەرامەت بۆ نەوەکانیان 
خۆیان کردە قوربانی، واتە ئەودەمە 
قوربانیدانێکی ئیسماعیلیان لەال پەسەند بوو، 
ببنە قوربانی، گەر ئیسماعیل خوداوەند هاتبێ 
بەدەنگیەوە و بەرانێکی بەخستنە بری 
ڕەوانەکردبێ تا بەرانەکە ئیدی بکرێتە قوربانی 
لەجیاتی مروڤ، ئەی بۆ ئیسماعیلەکانی کورد 
بۆ خەڵکە سڤیل و قوربانیدەرەکەی، لەجیاتی 
پاداشت بکرێن کەچی دەسەاڵتدارانی ناوخۆ 
نیشتمانەکەیان لێ قۆرخ کرد و، سامانی 
سەرزەوی و ژێرزەویان بەتااڵن بۆ خۆیان 
برد.، بەاڵم دواجار خەڵکە ڕەش ڕووتەکەی 
کورد کە هەمیشە قوربانی بوون ،ئەمجارەیان، 
نابنە قوربانی تاوەکو جەالدەکانی ناخۆی 
خۆیان ژیانێکی مەمرەو مەژیان بەسەردا 
بسەپێنن، بەڵێ جەالدەکانی ناوخۆ بەپێچەوانەی 
ئیبراهیمی باوکە، وە داواکەیان بۆ 
ئیسماعیلەکانی کورد هەمیشە بۆ ئەوان ببنە 
قوربانی، تاوەکو زیاتر تەمەنی گەندەڵیان 
درێژتر بکەنەوە ژیانێکی شاهانە بەرنەسەر 
هەرچی ، پیرۆزییەکانی نیشتمانە بۆخۆیان 

 قۆرخ بکەن.
میللەتێکش برسی و بێ پشت پەنا بهێڵنەوەو 
ڕۆژانەش گیانی مرۆڤی کورد ببێت خوراکی 

 قرشەکانی دەریا
بۆیە شاعیر بە ئیبراهیمەکانی ناوخۆی نیشتمان 
دەڵێ /پاکتیمان بدەنەوە //خوێنی ڕژاوی 

 شەهیدان/
/قریشکەی ژنە ئەنفال کراوەکان//پاکیزەیی 
کچە شەنگالیەکانمان بەنەوە//بماندەنەوە//
الشەی کوژراوی شەری ناوخۆ//ئەو 
رۆژانەمان بەنەوە//دیموکراسی لە زێراب 

 هەڵنەکێشرابوو//ئازادی ئەتک نەکرابوو/
 /قەڵەم سەر شۆڕ//دەنگەکان نەخنکێنراو بوون/
/کەرتی ئیختیاالت و//پۆلی تیرۆر//دەزگای 
سیخوڕیتان دانەمەزراندبوو.//ئەمەکەی 
 ئازادیە//ئەمە کەی شۆڕشە//کەی دیموکراسیە/
/کەی راپەڕینە//سۆزانیەکان، ئەپرسن چۆن//

 شەرەفی رژاویان کۆ کەنەوە./
قوربانیمان بۆدا، هەر مرڤێکی کوردی خاوەن 
هەستی بااڵی مرۆڤ بوون و کورد بوون وەک 
بەرپرسیارێتیەکی ئەخالقی ئینسانی، نیشتمانی 

و نەتەوەیی خاوەن هەستی مروڤایەتی بووبێ 
یا بەحەق نووسەر و شاعیرو هونەرمەند 
بووبێ، بەهەر ڕێگایە، بەهەرنرخێک بووبێت 
تێکۆشاوە، وەک ئیسماعیل ئامادە بووە 
لەپێناوی بەدیهێنانی خەونەکەی ئیبراهیمی 
باوکی ملی خۆی بخاتە بەردەم سەربڕینی 
خۆی، بەاڵم کاتێک شاعیر قایەر سەرچناری 
دەبینێ هەر ئیسماعیلێکی کورد بۆ خاتری 
بەدیهێنانی خەونە لەمێژینەکەی هەر گیانی 
بەخت دەکات و ملی لە فیشەک دەسوێ و 
لەبەر بینینی تراژیدیا تووشی فۆبیای ترس 
بووە و، بەاڵم ئەمێستا لەبری ئەوەی پاداشت 
بکرێت وەک چۆن ئیسماعیل پاداشتەکەی 
خستنەبری مەڕێک بوو بۆ کڕینەوەی گیانی، 
بەاڵم ئەمێستا ئیبراهیمەکانی دەستڕۆیشتوی 
کورد نەک ئامادەنین پاداشتی خەڵکەکەی 
خۆیان بدەنەوە، بەڵکو بەهەموو شێوەیەک 
بژێوی ژیان و فرمێسکی مناڵیان و قریشکەی 
دایکی جگەرسووتاوی ئەنفالیان گۆڕیوەتەوە بە 
پترۆ دواڵرو بانک و مێزی قومار، خۆیان و 
بنەماڵەو خێزان و جەماعەتەکانیان ژیان بۆ 
خۆیان ئەکڕنەوە، و مەرگیش بۆ خەڵکە 

 ستەمدیدەکە دەنێرن.
شاعیر ڕوویان تێدەکات و پێیان دەڵێ ئیدی 
لەمە بهدوا خەڵکی ئازار چەشتوو، خەڵکی 
ماندوو، کەسانی خاوەن ویژدانی زیندووی 
مرۆڤی کورد، ناهێلێت بکرێتە ئیسماعیل و 
قوربانی بەخۆی بدات بۆ درێژکردنەوەی ژیانی 
ئیبراهیمەکانی ناوخۆی خاوەن دەسەاڵت، 
شاعیر داوای گەڕانەوەی ئەو پاکێتی یە 
دەکاتەوە، کە میللەتێک، گەلێک، خەڵکی 
شۆڕشگێڕی پێ دەناسرایەوە، ئەویش پاکێتی و 
هەماهەنگی نێوان تاکەکانی ئەم گەلە سەر بڵند 

 بوو .،
 وەک لێرەدا ئاماژەی پێدەکات و دەڵێت ،

/شەهیدەکان ئەپرسن//شکۆیان جۆن بۆ 
 دەگێرنەوە/

/پێشمەرگەکان ئەپرسن//گەنجێتیان چۆن پێ 
 دەدەنەوە//دار//بەرد//شاخ//کێو//گوند/

/شار ,ئەپرسن کوا, بۆ// بیرەوەریە 
جوانەکانمان بۆبهێننەوە.//بماندەنەوە//
هەژارەکان دەمیان بە نان ناگات//ئێوە خستتانە 
قوڕگی شێرەوە,//نیشتمانتان کرد بە دۆزەخ//

 ئێوە پزیسکی ئەو ئاگرەن/
/ئاسمانتان کرد بەخوێن//ئێوە جەالدی 

 قوربانیەکانن/
/بە سەوزتانەوە//بە سورتانەوە//بە 
زەردتانەوە//بەشینتانەوە//بە مۆرتانەوە//بە 
رەنگە نەشازەکانی ترتانەوە//تاوانبارن//
تاوانبارن//تاوانبار.//بەقاقاتاڵەکانتان//ئەنفالمان 

بیردێننەوە/./بە رقە شیرینەکانتان//ژەهرەبامان 
بیردێننەوە.//بماندەنەوە//شیرازەی پچڕاوی 
خێزانەکانمان بەنەوە.//مافە درۆینەکانی 

 مرۆڤمان بەنەوە./
/کەسمان نەما عارەقەی شەرمەزاری لێ 

 نەچۆڕێ/
 /بماندەنەوە//ئەوەی بردوتانە//ئەوەی دزیوتانە/

 /ئەوەی داگیرتان کردووە//بماندەنەوە/
/ئاالی شەکاوەی سەر تەالری بازرگانی بۆ 

 ئێوە/
 /بڵندگۆی میدیا بێزار کەرەکان بۆ ئیوە/

/قەڵەمە چاو شۆڕەکان بۆ ئێوە//تفەنگە 
ژەنگاویەکان بۆ ئێوە//شانازی هەموو 

 نوشوستیەکان بۆ ئێمە/
 /شانازی هەموو سەرکەوتنەکان بۆ ئێوە/

/بە زیندوویی لە دۆزەخدا//لەگەڵ قامجیەکانتانا 
ژیاین//با لەبەهەشتی ئەو دیوو مردندا لێک جیا 

 بین/
 /بماندەنەوە//ئەو خەیاڵەمان بدەنەوە/

کەساڵەهای ساڵ/ بە فرمێسک و خوێن//
چیرۆکی ئازادیمان پێ ئەنووسیەوە//قفڵی ئەو 
زیندانەمان بەنەوە//کە راپەڕین کلیلەکەی پێ 
فرێداین//هەرچی جوانە//هەرچی باشە/هەرچی 
شیرینە بۆ ئێوە//تەنها خەیاڵی ئەو 

 زەقنەبوتەمان بەنەوە//کەساڵەهای ساڵ/
/دەمانویست بیکەین بەهەنگوین//بۆ 

 قورگیپەاڵسی/
/ئەوهەموو سااڵنەی//بەفیرۆچوون، لە 

 دەستمان دان../.
عەبدول قادر سەرچناری، ئەو ڕاستیییە بەڵگە 
نەویستە باش تێگەیشتوە، کەئەوەی ئامادەی 
قوربانیانی خۆی خێزانەکەشی بووە لەپێناو 
هزی و سەربەخۆی کوردستاندا بووە، نەک بۆ 
چەند کەسانێک خێر  بێری ئەم نیشتمانە بۆ 

 خۆیان بەرن بەهەدەریشی بدەن.
لەکۆتایدا شاعیر تەنها داوای گەڕانەوەی 
پاکێتی خەڵکەکە دەکاتەوە لێیان، چون ،ئەو 
خەڵکەی دوێنێ بەو پاکێتیوە جوان بوون، 

 سەربەرز ملیان نەوی نەدەکرد.
وەک ئە ژنە فەرەنسی یەی لە کاتی 
داگیرکردنی ئەڵمانیا لەالیەن فەرەنساوە 
لەسەردەمی ناپلێون بۆناپار ت دا ،گالیسکەیەک 
خێزانێک ئەرستۆکرات و دەوڵەمەندی ئەڵمانی 
تیایە ال فەرەنساوە دەیانەوێ بگەڕێنەوە بۆ 
ئەڵمانیا، لەسەر سنووری واڵتەکەی توشی 
سەربازو ئەفسەری فەرەنسی دەبن 
کەخاکەکەیانی داگیر کردوە، ئەفسەرە 
فەرەسیەکە ڕێگانادا گالیسکەکە بڕوات تاوەکو 
لەگەڵ ئەو ژنە سۆزانیە ئاڵمانە ڕانەبوێرێ 
ڕێگایان نادات، خێزان ئەرستوکراتە ئەڵمانکەش 
دەڵێ ئێ قەیچێکە ئەم ژنە خۆی هەر سۆزانیە 
دێت لەگەڵتا ڕابوێرە و داوایی ڕێگامان بدە 
بڕوێن، ژنە سۆزانیەکە دەڵێ من ڕاستە 
سۆزانیم لەشی خۆم دەفرۆشم بەاڵم ئاماد نیم 
لەگەڵ یەکێکدا جنسی بدەمێ کە خاکەکەمی 
داگیر کردوە، بۆیە هەرچیەک دەکات 
ئەفسەرەکە ژنە سۆزانیەکە ڕێگای نادا، دوای 
ئەفسەرەکە تێگەیشتوە دواجار ڕێز لە ژنە 
سۆزانیەکە دەگرێ تەنها ئەو بپەڕێتەوە و ڕێگا 
بەو خێزان ئۆرستۆقراتە نادات و پیان دەڵێ 
 ئەزانن ئێوە قەحبەن!! نەک ئەو ژنە سۆزانییە؟

شاعیر لەو ڕاستیەش گەیشتوە کە مرۆڤە بێ 
نیشتمان و بێدەوڵەتەکان بەرەو حاڵەتێکی 
غەریبی وغوربەت بوونێکی ئەبەدی دەبات، کە 
مەحاڵە مرۆڤه بێ نیشتمان و بێدەوڵەتەکان 
بتوانن ئۆقرە بگرن. بەاڵم ئەوەی پێچەوانەوە 
بۆتەوە الی شاعیر ئەو نیشتمانەی قوربانی بۆ 
دراو ڕووبارێک خوێنی لێ دەڕژێ ئەمێستا 

 کراوەتە قوربانی عەرشی بنەماڵە...

قوربانی دوێنێ و 
 جەلالدی ئەمڕۆ
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دوای روخانی دەسەالتی دیکتاتۆری سەدام و 
نەمانی حوکمرانییەک کە بۆ خەڵکی باشور 

کە  تەژی بوو لە کوشتن و بڕین و قوربانیدان،
دەتوانین ئاماژە بە کارەسات و 
جینۆسایدەکانی هەڵەبجەی خوێناوی و ئەنفال 

کۆمەڵکوژی خەڵکی  لە سەرووی هەموویان و 
بێ تاوانی کورد لەو ناوچە بکەین، خەڵک پییان 

و  بە نەمانی دەسەالتی سەدام  وا بوو 
ڕووخانی ئەو ڕژیمە دڕەندەیە ئیتر ڕووی 
ئاسایش و ئارامی بە خۆیانەوە دەبینن. خەڵکی 
باشوری کوردستان سەرەرای بوونی 
دەسەاڵتێکی خوێنڕێژ و دیکتاتۆر و زوڵم و 
زۆرێک کە لە سەریان بوو هەردەم لە 
سەنگەری پێشەوەی خەباتدا بوون و 
مێژوویەکی پڕشنگداریان لە خەبات و کۆڵنەدان 
بۆ خۆیان تۆمار کردووە. ژنان و پیاوانی 
ئازادیخوازی باشور لە هەر چین و 

بۆ نەمانی زوڵم و زۆر و دیکتاتۆری  توێژێک 
شۆرش  هەوڵیاندا و ڕۆڵی کاریگەریان لە 

سەرکەوتنەکاندا هەبوو. بەداخەوە دوای 
رووخانی سەدامیش خەڵکی ئەو ناوچە بەهۆی 
بوونی دوو حیزبی دیکتاتۆر و 
بەرژەوەندیخواز کە هەمیشە بەرژەوەندی 
حیزبی بۆیان لە سەرووی بەرژەوەندی خەڵک 
بووە کەوتنە ملمالنێی شەرە حیزبی و 
بارودۆخێکی تاڵتریان لە الیەن ئەو حیزبانەی 
کە خۆیان دەنگیان پێ دابوون و متمانەیان 
پیان کرد ئەزموون کرد. دوو حیزبی ناسیۆنال 

ساڵەهایە هەوڵ بۆ  کە  دینی و عەشیرەیی 
دواکەوتوویی خەڵک دەدەن و ئایین و 
ئیسالمیان کردووە بە ئەبزاری مەبەستە 
دزێوەکانی خۆیان و لە رێگای پڕوپاگەندەی 
ئایینی و عەشیرەیی خەڵک بەرەو داڕمان 
دەبەن و هەوڵ بۆ کەم کردنەوە وشیاری 
خەڵک دەدەن. بە دەیان ڕۆلەی خەڵکی 
کوردستان لە شەڕی ناوخۆیی دەسەاڵتدا کە 

کارنامەیەکی ڕەشە لەمێژووی تەژی لە تاوانی 
یەکیەتی و پارتی گیانیان بەخت کرد. تاوانێک 
کە پاساوی بێ بنەمای بۆ دەهێننەوە و تا 
ئێستا کە بە کردەوە قەرەبووی ئەو تاوانە 
لەالیەن ئەو دوو حیزبە گەندەڵە نەکراوەتەوە. 
دوو دەسەالتی سەرەکی هەرێمی کوردستان 

بۆ پڕ  هەردەم بۆ بەرژەوەندی حیزبیان و 
کردنی گیرفانی دەسەالت بە دەستان، دەستیان 
لەگەڵ دەستی دوژمنانی ئازادی خەڵک تێکەڵ 
کردووە و هیچ بەهایەکی مرۆڤی و کەرامەتی 
ئینسانی خەڵکیان بۆ گرینگ نەبووە. ساڵەهایە 

گەندەڵی هەرێمی کوردستان کە  دەسەالتی 
دوو حیزبی سەرەکی بەرێوەی دەبەن هەر 
دەنگێکی ئازادیخوازیان کە هاواری 
مافخوازانەی دەربڕیبێ لە گەروودا کپ 
کردووە و بە زیندان و ئەشکەنجە و تۆقاندن و 
تێرۆر وەالمی داخوازیی ڕەوای خەڵکیان 
داتەوە، کە دەتوانین ئاماژە بە تێرۆری 
سەردەشت عوسمانەکان و چاالکانی سیاسی 
بە تایبەتی بەرەی جەپ و ئازادیخواز بکەین. 
هەژاری، مادەی سڕکەر، بێکاری، بی هیوایی و 
نەبوونی ئەمنیەتی کاری و گیانی و خوڵقاندنی 
فەزایەکی ترس و خەفەقان و تەژی لە 
دواکەوتوویی دیاری حکومەتی هەرێمی 
کوردستان بۆ خەڵک بووە. دەسەالت 
بەدەستانی هەرێم ڕۆژ بە رۆژ لە پارەی 
نەوتی ئەو واڵتە گیرفانیان پڕ دەکەن و خەڵکی 
بێ دەرەتانیش ڕۆژ بە ڕۆژ بارودۆخیان 

حیزبەکانی هەرێم لەژێر ناوی  نالەباتر دەبێ. 
کوردایەتی و دەستەواژە گەلی تر خۆڵ لە 
چاوی خەڵک دەکەن و لە ژێرەوە مژولی 
خیانەت بەو خەڵکەن و هەر جارە تاوانێک 
دەخوڵقێنن کە دەتوانین ئاماژە بە خیانەتی 
کەرکوک و شەنگال بکەین کە چۆن پارتی و 
یەکیەتی ئەو ناوچانەیان ژێر بە ژێر فرۆشت و 
تەسلیمی هێزە توند ئاژۆکانی وەک حەشدی 
شەعبی و داعش کرد و دواتریش سینگی 
ڕۆڵەی خەڵکیان دەکردە قەڵغانی گوللە و 
شانتاژیان دەگیڕا. ساڵەهای ساڵە هەرێمی 
کوردستان بۆتە مۆڵگەی هێزە دیکتاتۆر و 

تێرۆریستەکانی سوپای پاسداران و ئەرتەشی 
تورکیە و لە ژیر ناوی پەیوەندی دیپلۆماسی و 

بۆ پارە و بەرژەوەندی ڕیگەیان داوە  سیاسی 
ئێران و تورکیە دەست تێوەردان لە کاروباری 
ئەو ناوچانە بکەن. هەرێمی کوردستان و 
دەسەاڵتە درۆیینەکەی بەردەوام شیعاری 
یەکگرتوویی و یەکپارچەیی کوردستان 
دەڵێتەوە، بەاڵم لە ناوچەکانی خۆی هێرش 
دەکاتە سەر هێزە سیاسیەکانی کورد و ساڵها 
لەو ناوچە هێرشی سەربازی کردە سەر پارتی 
کریکارانی کوردستان و تاوانی خوڵقاند. پارتی 
دیموکرات لە ژێر ناوی ڕیفراندۆم و بۆ گرتنی 
کارتی گارانتی بۆ مانەوەی هەمیشەیی 
مەسعود بارزانی لە دەسەاڵت و بی لەبەر 
چاوگرتنی داخوازی و ئەمنیەتی خەڵک شانۆی 
رێفراندۆمی بەرێوە برد و جارێکی تر خەلک 
باجی کاڵفامی دەسەاڵتیان دا. ئااڵی کوردستان، 
سەربەخۆیی، کوردایەتی بۆتە ئەبزاری دەستی 
دەسەاڵتداران و خۆڵ لەچاوی خەڵک دەکەن و 
خەریکن نانی لێ دەخۆن. دەسەاڵتی هەرێمی 
کوردستان هەردەم داد و ستەد و پەیوەندی 

کردوە و هەردەم  لەگەڵ دوژمنانی گەلی کورد 
ملکەچی بڕیارەکانی ئەو دەسەالتە دیکتاتۆرانە 

و تورکیە بووە و لە هیچ  بە تایبەتی ئێران
خۆشخزمەتییەک بەرامبەریان درێغی 
نەکردووە. لە تازەترین خیانەتەکانی ئەو 
دەسەالتە دەتوانین ئاماژە بە هێرشی ئەو 
دواییانەی ئەرتەشی تورکیە بۆ سەر 
سەیرانگای کونەماسی و بەزاندنی 
سنوورەکانی هەرێم بکەین کە خەڵکی سڤیل 
تێدا بوونە قوربانی و بە داخەوە چەند کەسێک 

حکومەتێک کە لەبەرامبەر  گیانیان لە دەستدا. 
دەنگی ناڕازی سەردەشت عوسمانەکان گوللە 
و تێرۆر بەکاردێنی چۆنە لە بەرامبەر ئەو 
هێرشکارییە بێدەنگە؟ ئەگەر چاوساغی تورکیە 
نەبێ و ئەو تاوانە بە پالنی لە پێشدا داڕێژراو 
ئەنجام نەدرابێ. وەک هێرشەکەی سوپای 
پاسدارانی ڕژیمی ئێران کە بە پالن و 
بەرنامەی لە پێشدا داڕێژراو ئەنجام دراو 
دەیان کەس لە پێشمەرگەکانی حیزبی 

دیموکراتی کوردستانی ئێران گیانیان لە دەست 
دا. بێگومان هێرشی ئەو جارەی تورکیەش 
وەک هێرشەکانی تر یەکەم جار و دواجار نییە 
و تا ئەو دەسەالتە لەسەر کار بێ خەڵک دەبێ 
چاوەڕوانی خیانەتی گەورەتر و کارەساتی 

هێزە ئازادیخواز و  دڵتەزین تر بن. 
شۆڕشگێڕەکان پێویستە لەو کاتە دا بڕیارێکی 
جیدی بدەن و لە ژێر چەترێکی گشتگیردا 
بزوتنەوەیەک دژ بە مانەوەی ئەو هێزە 
دەرەکیانە لە هەرێم بدەن و نەهێڵن چی دیکە 
ئێران و تورکیە هێڕش بکەنە سەر ماڵ و 

خەڵکی  ژیانیان و کارەسات بخوڵقینن. 
کوردستان دەبێ بە وشیاریەوە خەونی لە 
مێژینەی ئەردۆغان و ئێران بۆ پەرەدان بە 
داگیرکاری و دەسەاڵتیان لە گۆڕ نێن و هەر 
دەسەاڵتێکیش چاوساغیان بوو دەبێ بیڕوخێنن 

 و لە ناوی بەرن.

دەسەاڵتیهەرێمبەرپرسی
سەرەکیهێرشیتورکیەبۆ

 سەرکوردستانە
 

 هەتاو عەبدوالهی

لە 

 بۆپێشەوەوە
 

گەۆەەەە “ * بابەتەکانی بۆپێشەەە،  گە ە  ە
بەگشتی تەعبیر  ەخەتی “ تەە،ر،ی تایبەت

سیاسی ە فکری ە دەنیابینی کۆمەۆنەیە مەی 
 مارکس ە کۆمۆنی می کرێکاریی د،کات.

 
* بۆ پێشەە،  هیچ بابەتێک باڵەناکاتەە،  کە 
پێشتر  ەەوێن ە کەناڵی بینراە ەبیستراە ە 

 نوەسراەدا... باڵەبوبێتەە،.
 

* بابەتی باڵەبو،ە،  ە بۆپێشەە،دا  ئەەکاتە 
 ەالیەن خاە،نەکەیەە، مافی باڵەکردنەە،ی 
هەیە  کە  ە بەەۆپەەێەەشەەەە، بەەاڵەبەەوبەەێەەتەە،. 
راسەەرەەارد،ی بەەۆپەەێەەشەەەە،یە  کە خەەاە،نەەی 
بەەابەتەکە ئەەامەەاا، بەنەەاە ە ئەە امەەار،ی 
بەەۆپەەێەەشەەەە، بەەبات  کە بەەابەتەکەی تەەیەەادا 

 باڵەبۆتەە،.
 

* در،نەەن نەەاردنەەی بەەابەتەکەەان   ەکەەاتەەی 
راگەیەنبراەی خۆیبا  ەانسەی بەاڵەبەونەە، 

  ەد،ست د،دات.
 * ئەە ەەیەت بۆ بابەتی کورتە.

 
* هەەیەەچ بەەابەتەەێەەک بە  مەەانەکەەانەەی 
عەر،بەەەی  فەەەارسەەەی  ئەەەیەەەنەەە ەەە ەەە ی... 
ە،رنەەاگەەرێەەت ە خەەاە،نەەی بەەابەتەکەەان 
بەرپرسن  ە ە،رگێرانیان بەۆ  مەانەی 

 کوردی... 
  

* بۆپێشەە، بەرپرس نییە  ە هەڵەی 
ئیمالیی ە رێەنەوەسەی ئەە بەابەتەانەی 
بۆی دێت... هەڵەبڕی ئەرکی خاە،ن 

 بابەتەکانە...

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان و بزوتنەوە نارەزایەتییە ڕوو لەگەشەو فراوانەکەی لە دژی 
دەسەاڵتی سیاسی، پێویستە نارەزایەتییەکانی لەپێناو موچەو هەلی کارو خزمەتگوزارییەکان و 
بەدژی دزی و گەندەڵیدا، تا ویستی روولەپیشی راماڵینی دەسەاڵت، گرێبدات بە بزوتنەوەی دژە 

 ملهوری دەوڵەتەکانی ناوچەکەوە... 



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

بۆپێشێەوە: بەجێیێا لەبێوونێی دەیێان بێارەگێاو 
بنکەی ئاشکراو نهێنی، سەبازی و هەواڵێگێری 
هەردوو ڕژیمی تورکیاو ئێێران، نێاوە نێاوەش 
هێرشی سەربازی ڕاستەوخۆ یان بۆردومان و 
تۆپبارانی ناوچە سنورییەکان دەکەن، هۆکاری 

 ئەم لەشکرکێشی و سنور بەزاندنانە چییە؟
ئەگەر باس لە هۆکار بکرێت بێۆ  :جەمال ئەیوب
ئەو پێشێلکاریانە، دیارە هۆکێار زۆرن کەدواتێر 

بە خێرایی ئاماژەیان پێێدەدەم. بەاڵم بە بێڕوای 

لەهەمێێوو شێێت زیێێاتێێر کە وادەکێێات ئەو مێێن 
دەوڵەتێێانە بێێێێێشێێەرمێێانە و بێێێێێپەردە سێێنێێوور 
ببەزێنن، و پێشێلکاری دەرهەق بەخەڵێکێی ئەو 
ناوچێانە ئەنێجێام بێدەن نەبێوونێی دەوڵەتێێێکە 

 لەعێراق.
دەوڵەت بەومێێانێێایەی کە خێێاوەن سێێەروەری 
ئاسایشی خۆی بێت، دەوڵەتێێ بە پێێێی یێاسێاو 
ڕێسێێا نێێێێێو دەوڵەتێێیەکێێان بێێتێێوانێێێ لە شێێەڕو 

  .پەالمارو دەستدرێژی پارێزراو بێت
لەم واڵتەدا کۆمەڵێک دەستەو تێاقێم و بێانێدی 

گێرتێۆتە دەسێت، ئەوان  مافیایێی دەسێەاڵتێیێان
خۆیان بەشێکن لەسێتێراتێیێژیەتێی سێیێاسێەتێی 

هەرئێستا لەم واڵتەدا  .داگیرکارانەی ئەو واڵتانە
بێنێکە و  جگە لەئێێێران و تێورکێیێا بەو هەمێوو

بارەگا نهێنی و ئاشکرایانە کە ئاماژەت پێێێداوە، 
چەکێدارانێی داعێش دەیێان  هێزەکانی ئەمەریکێا،

هێزو میلیشیای دیکەی سیخوڕی عەشایەری و 
هەن، جێگە لەهێێێزی دوو  بەکرێگیراو لە عێراق

حیزبێی نێاسێیێونێالێیێسێتێی کێوردی کە بەنێاوی 
لەکێوردسێتێان دەسێەاڵتێی  حکومەتی هەرێێمەوە

زەبێێێری سێێێەرکێێێووت راگێێێرتێێێووە.  خێێێۆیێێێان بە
نێاوچەکەن کە  دووهێزی بەکرێگیراوی واڵتێانێی

 خۆیان بەشێکن لەهۆکاری ئەو پێشێلکاریانە.
ڕژێمی فاشیسێتێی تێورکێیێا بەبەهێانەی بێوونێی 
لەونێێاوچێێانە، و ڕژێێێمێێی   PKK بێێارەگێێاکێێانێێی
سەرکوتگەری ئێرانیش بە بەهێانەی جێمێوجێۆڵ 
وچاالکیەکانی پێژاک لەو نێاوچێانە، کە ئەویێش 
حێێیێێزبێێێێێکە سێێەر بە پەکەکەیە، پێێاسێێاو بێێۆ 
و پێێێێێشێێێێێلێێکێێاریەکێێانێێی خێێۆیێێان   لەشێێکێێرکێێێێێشێێی
دەهێننەوە. ڕاستیەکەی نە پەکەکە، وە نە پێژاک 
ئەو دووهێزە نین کە مەترسی جێیێدیێان لەسێەر 
ئەو دەوڵەتانە دانابێت، بەڵکو دوو پاساو و دوو 
بەهێێانەن کە ئەو دەوڵەتێێانە بێێیێێانەوێ شێێەڕی 
مێێانەوەی خێێۆیێێان لە نێێاوچەکە و لەبەرانێێبەر 

دەستێدرێێژی ئەو واڵتێانە   .حەریفەکانیان بکەن
بەتایبەت تورکیا هەر بەنێاوچە سێنێوریەکێانەوە 

 .نەماوەتەوە، بەلکو چۆتە قواڵیی کوردستان
بەپێی ڕێکەوتنێک کە لەنێوان عێراق و تێورکێیێا 
ئەنێێجێێامێێدراوە، هەرالیەکێێیێێان بێێۆ پێێاراسێێتێێنێێی 
سنورەکانی خۆیان لەهەرهێێزێێکێی چەکێدار، تێا 
پانزە کیلۆمەتر بەدرێژایی سنور دەتوانن هێێزی 
لە ئێێێسێتێادا جێگە   سەربازی بێجێوڵێیێنێن. بەاڵم
لەشریتی حدودی، تێورکێیێا لەشێارەکێان دەیێان 

بێێنێێکەی جێێاسێێوسێێی سێێەربێێازی دامەزرانێێدوە، 
بەوەش نەوەسێێتێێاوە لەڕێێێگەی فێێرۆکەی بێێێ 
فێێرۆکەوانەوە هەرچێێێێێگەیەک بێێیەوێ دەیێێکێێاتە 

   .ئامانجی خۆی
بۆپێشەوە: چ دەوڵەتی تورکیاو چ ڕژێمی ئێران 
پاساوی هێرش و سنوربەزاندنیان، بوونی هێزە 
ئۆپۆزیسیۆنی واڵتەکانیانە، تاچەندە ئەوە ڕاستە 

 و مەبنای هێرشەکانیانە؟
من پێم وایە ئەوە پێێاسێێاوێێێکێێی  جەمال ئەیوب:

گاڵتەجاڕیانەیە، نە پژاک ئەوهێزە مەترسیدارەیە 
بۆسەر ئاسایشی سنوری ئێێران وە نە پەکەکە 
ئێستا لەسەر ئەمنیەت و ئاسایشی سنورەکێانێی 

سدار تورکیا کاریگەری هەیە،  پا نی دوو  کوشت
و جەندەرمە هۆکاری ئەو دەخاڵەتە سەربێازیە 

ئەگەر پارتی ژیانەوی کوردستان )پێێژاک(  نین.
لەناوسنورەکانی ئێرانە لەوێ چێاالکێی دەکێات، 
بوردومانی گێونێدو دێێهێاتەکێانێی کێوردسێتێانێی 
عێراق هیچ پاساوێکی نیێیە. بەنێیێسێبەت پێارتێی 
کرێکارانێی کێوردسێتێانێیێشێەوە )پەکەکە( تەنێهێا 

بیانوویەکی ڕووتە، ئەوحیزبە هیێچ چێاالکێیەکێی 
سەربازی لەتورکیا نییە بەساڵیش مەفێرەزەیەک 
لەسنورەکان ناجوڵێنێ. تێورکێیێا کێوشێتەی نێاو 
هەمانەکەیە شەڕی یەکینەکانی پێاراسێتێنێی گەل 
)یەپەگە( لەگەڵ داعش لەسوریا و تێکشێکێانێدنێی 
ئەو هێزە تیرۆریستیە کەدەست و پێی تورکیایە 
لەعێراق سوریا لیبیا و باقی نێاوچەکێانێی دیێکە، 

تێێورکێێیێێای تێێوڕە کێێردوە. تێێورکێێیێێا دەیەوێ 
سێێەردەمێێی سێێەڵێێتەنە و خەالفەتێێی چەنێێدسێێەد 
سێێاڵێێی پێێێێێشێێوی تێێورکێێیێێای مەزن )دەوڵەتێێی 

 عوسمانی(دروست بکاتەوە.
کاتێک کە ئێران و ئەمەریکا کێشەکانیان لەگەڵ  

یەکدی لەسەر چەکی ئەتۆمی ئاسایشی کەنێداو 
دەخێێاڵەتێێی ڕاسێێتەوخێێۆ لە عێێێێێراق و یەمەن 
بەحرەین وسوریاو لوبنان قوڵ دەبێتەوە، ئێێران 
پایگا سەربێازیەکێانێی حەشێد دەکێاتە سێەکێۆی 

نێێێاردنێێێی مێێێوشێێێەکەکێێێانێێێی خێێێۆی بێێێۆ سێێێەر 
بێێێنێێێکەسێێێەربێێێازیەکێێێانێێێی ئەمەریێێێکێێێا، نێێێاوچە 
سنووریەکانی کوردستان دەکێاتە هەڕەشێە بێۆ 
حکومەتی مەرکەزی. ئەگەر عێراق بییر بکێاتەوە 
لە بەرەی هاوپەیمانەتی دژ بەئەمەریکا بێێێتەدەر 
یێێێان سێێێاردی لەبەرانێێێبەر چێێێوونەدەرەوەی 
هێزەکانی ئەمەریکا لە عێراق بنوێنێ، ئەوا ئێران 
هەڕەشەکانی بێۆسێەر عێێێراق زیێاد دەکێا. ئەو 
کارە بۆ تورکیا لێکێدانەوە و شێیێکێردنەوەیەکێی 

فوزی تری پێویستە.  ن بازنەی  تورکیا دەیەوێت 
سێێیێێاسێێی و سێێەربێێازی خێێۆی لە نێێاوچەی 
ڕۆژهەالتێێێی نێێێاوەڕاسێێێت گەورە بێێێکێێێاتەوە 
،بێێچێێووکێێتێێریێێن بەهێێانە ڕەنێێگە گەورەتێێریێێن 

.  تورکیا دەیەوێ دەخاڵەتی سەربازی بخوڵقێنێ
لە عێراق هەروەک سوریا هێزە سەبێازیەکێانێی 
جێگیر بکات، بۆئەو کارەش هەم چێاوسێاغ وە 

. تێێورکێێیێێا هەم یێێاریێێدەدەری بێێاشێێیێێشێێی هەیە
هەروەک چێێۆن ڕیێێڕەوێێێکێێی ئێێاوی لەدەریێێای 
ناوەڕاست بۆ دەخاڵەتی خۆی لە لیبیا و سودان 

کێێردۆتەوە، هەرواش دەیەوێێێت پشێێتێێێێێنەیەکێێی 
سەربازی لەناوچەکانی کوردستانێی سێوریێا و 

ئێامێانێجێیێش لێێێی عێراق بۆخۆی پێک بهێنێێت. 
وەسێێتێێانەوەیە لەبەرانێێبەر هەر ئێێیێێدارەیەکێێی 
سەربەخۆ و خۆجێیێی لەکێوردسێتێان، هێاوکێات 
فێێروانێێکێێردنەوەی نێێفێێوزی سێێەربێێازی خێێۆی 

 .لەناوچەکە

بێێۆپێێێێێشێێەوە: چ حێێکێێومەتێێی هەرێێێمێێی 
کێێێوردسێێێتێێێان و چ حێێێکێێێومەتێێێی بەغێێێدا، 
کێێاردانەوەیەکێێی بەرچێێاویێێان لەبەرامێێبەر بە 
هێرش و ملهوڕی واڵتێانێی نێاوچەکە بێۆسێەر 
کوردستان نییە، هۆکاری ئەم بێێێدەنێگێیێیەیێان 

 چین؟ 
حێێکێێومەتێێی هەرێێێم و  جەمێێال ئەیێێوب:

حێێکێێومەتێێی نێێاوەنێێدی شێێێێێوەی دوو کێێانێێتێێۆنێێی 
ئیدارەی خۆجێی هەردوو دەوڵەتێی تێورکێیێا و 
ئێرانن، حوکمی عێێێراق و کێوردسێتێان دەکەن. 
حکومەتی هەرێم یا ڕونتر بڵێم هەردوو حیێزبێی 
دەسێێێەاڵت لە کێێێوردسێێێتێێێان، بەهەزارو یەک 
پرۆتۆکوڵ وگێرێێبەسێتێی سێەربێازی و ئەمێنێی 
ئاسایش سیاسی بازرگێانێی ...هێتێد بە هەردوو 
 دەوڵەتی ئێران و تورکیاوە وابەستەبوونەتەوە.

ئەم دوودەسەاڵتە بۆ مانەوە و درێێژەدان  
بەدەسەاڵتی خۆیان، هەرشتێ کە نەشێ بکێرێێت 
دەیکەن. بۆیە جێگە لە بێووکەڵەیەک لەبەرانێبەر 

 ئەو دوو دەوڵەتە هیچی تر نین.
حکومەتی عێراقیش ئەو کانتۆنە گەورەیەی 
 دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی ئێرانە لە عێێێراق.
ئەو حکومەتە هەموو شتێکی بۆنموونە بێڕیێاری 
سیاسی، سەربێازی، ئەمێنێی، ئێابێووری، ...هێتێد 
لەئێرانەوە وەردەگرێت. ئەو دوو دەسەاڵتە واتە 
حێێێکێێێومەتێێێی نێێێاوەنێێێدی و هەرێێێێم نێێێاتێێێوانێێێن 
کێێاردانەوەی جێێیێێدی و کێێاریێێگەریێێان بێێێێێت 
لەبەرانبەر ئەو پێشێلکاریانەدا. تەماشێای بەیێان 
و لێێێێێدوانەکێێانێێیێێان بێێکەن لەو بێێارەوە  هێێێێێنێێدە 
شێێەرمێێنێێانە و تێێرسێێنێێۆکێێانە و رێێێکێێارانەیە 
قەشمەریت پێێێی دێێت. بە پێێێی ئەو ڕێێکەوتێنە 
ئەمنیەی کە عێراق و تورکیێا مێۆریێان کێردووە 
ڕێگە بە تورکیا دراوە بێتە ناو خاکی عێێێراقەوە 
بێێۆ ڕاوەدوونێێانێێی چەکێێدارانێێی پەکەکە. ئەو 
ڕێکەوتنە لەسەردەمی ڕژێمێی پێێێشێوی عێێێراق 

. لە مۆرکراوە و ئێێسێتێاش کێاری پێێێدەکێرێێت 

ڕیێێکەوتێێنەکەدا هێێاتێێووە کە تێێورکێێیێێا بێێۆ ئەو 
دەخێێاڵەتێێگەریە پێێێێێویسێێتێێی بە مەشێێوەرەتێێی 

. ئەوە جگە لەڕێکەوتنە شومەکانی عێراقیش نییە
نێوان پێارتێی )حێکێومەتێی هەرێێم( و تێورکێیێا. 
ئەوەش بەسێێە بێێۆ ڕژێێمێێی تێێورکێێیێا کە نێێیێێازە 

 بکات. گێێاڵوەکێێانێێی لە نێێاوچەکە جێێێێێبەجێێێ 
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لەهەموو شت زیاتر کە وادەکات ئەو دەوڵەتانە بێشەرمانە و بێپەردە جەمال ئەیوب: 
سنوور ببەزێنن، و پێشێلکاری دەرهەق بەخەڵکی ئەو ناوچانە ئەنجام بدەن نەبوونی 

 دەوڵەتێکە لە عێراق.
لەگەڵ هاوڕێ جمال ئەیوب کادری حزبی کۆمۆنیستی دیمانە 

کرێکاریی عێراق سەبارەت بە لەشکرکێشی تورکیا و 
 هۆکارەکانی و رۆڵی حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی...

لەم واڵتەدا کۆمەڵێک دەستەو تاقم و باندی مافیایی دەسەاڵتیان 
گرتۆتە دەست، ئەوان خۆیان بەشێکن لەستراتیژیەتی سیاسەتی 

 داگیرکارانەی ئەو واڵتانە... 

تورکیا دەیەوێت بازنەی نفوزی سیاسی و سەربازی خۆی لە ناوچەی ڕۆژهەالتی ناوەڕاست 
 ... بچووکترین بەهانە ڕەنگە گەورەترین دەخاڵەتی سەربازی بخوڵقێنێگەورە بکاتەوە، 

تورکیا دەیەوێ لە عێراق هەروەک سوریا هێزە سەبازیەکانی جێگیر بکات، بۆئەو کارەش هەم 
 ... چاوساغ وە هەم یاریدەدەری باشیشی هەیە

10 



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 1/7/2020( 78) ساڵی چوارەم، ژمارە

خێێاڵێێێێێکێێی دیێێکە کە ئەو دوو الیەنەی بەو 
کێێۆیێێلەیەتێێیە وابەسێێتە کێێردووە، بەرژەوەنێێدیە 
ئێێابێێوری و بێێازرگێێانێێیەکێێانە. بێێۆنێێمێێونە ئێێاسێێتێێی 

 ٦١١٢ئاڵوگۆری بازرگانی تورکیا و عێێراق لە 
مێلێیێۆن  ٢١٢ ملیار و ٥١١ گەیشتۆتە   ٦١٥٨ بۆ
دۆالر، ئەوە بێێێ ئێێاڵێێوگێێۆری نەوت لەنێێێێێوان 
هەدردوو واڵت. هەروەهێێا ئێێاسێێتێێی ئێێاڵێێوگێێۆی 
  ٢ بازرگانی نێوان عێراق و ئێێێرانێیێش نێزیێکەی
لەهەمێان   مێلێیێۆن دۆالر بێووە  ٦١١  ملیێاروو
ئەو سااڵنە. بەنیسبەت کوردسێتێانەوە بە وتەی 
سەرپەرشتیێاری کێاروبێاری بێازرگێانێی ئێێێران 
موحەمەدی رەزا زادە لە کوردستێان، ئێێێران لە 
بێێڕی ئێێاڵێێوگێێۆری بێێازرگێێانێێی لەگەڵ   ئێێێێێسێێتێێادا
مێلێیێۆن   ٤٨١  مێلێیێارو ٦٨  کوردستان بە بێڕی
دۆالرە. بە نیسبەت تێورکێیێا و کێوردسێتێانێیێش 
بەپێێی وتەی نێێێچێرڤێان بێارزانێی ئێاسێتێی ئەو 
 ملیار دۆالرە کاردەکێرێێت کە بێۆ ٥٢  ئاڵوگۆرە
مێێلێێیێێار دۆالر لەسێێاڵێێێێێک بەرزبێێکێێرێێێتەوە.   ٦١

ئەوداتایانە بۆ پەیوەندی ئێاڵێوگێۆری بێازرگێانێی 
هیچ هۆکارێک   نێوان دوو واڵت بەتەنها ناتوانن
بن کە جێگەی ئێامێاژە بێێێت، بەاڵم کێاتێێێک بێۆ 
کۆمەڵێک باندی بازرگانێی و دزو تێااڵنێکێار کە 
سامان وداهات و هاوردەی ئەو کۆمەڵێگەیە بێۆ 
بەڕژەوەندی شەخشی حێیێزبێی خێۆیێان بەکێار 
بهێێنێن، ئەوە ئەو داتێایێانە مێانێایەکێی زۆریێان 
دەبێت نیشێانێی دەدەن کە ئەم دەسێەاڵتێانە لە 
کوردسێتێان و عێێێراق تێا چەنێد وابەسێتەن بە 
بەرژەوەندییە ئابوری وتایبەتیەکانی خێۆیێانەوە. 
تا بەزانێدنێی سێنێور یێا   بۆئەوان ئەوە گرنگترە
وێرانکردنێی مێاڵ و  شکانی سەروەری واڵت یا

 .حاڵی ئەو خەڵکە
 

بۆپێشەوە: لە ئەگەری هێرشی سێەربێازی 
تورکیا یان ئێێران بەشێێێوەی فێراوان بێۆ نێاو 
هەرێمی کوردستان، چارەنێووسێی دەسێەاڵتێی 

 هەرێم و حکومەت چی بەسەردا دێت؟
من پێم وانیە  ڕژیمی ئێران  جەمال ئەیوب:

و تێێێورکێێێیێێێا هێێێیێێێچ کێێێێێێێشێێێەیەکێێێیێێێان لەگەڵ 
ئەودەسەاڵتەی هەرێمدا هەبێت.هیچ دەسەاڵتێکی 
دی هێندەی ئەو دەسەاڵتە ناتوانێ خێزمەت بەو 
ستراتیژە سەربازی و ئەمێنێیێانە بێکێات کە ئەو 
دوو دەوڵەتە لە عێراق و کێوردسێتێانێدا هەیێانە. 
ڕاستە چ ئێران وە چ تورکیێا دوو بەرژەوەنێدی 
جێێێیێێێاواز لە نێێێاوچەکە تەی دەکەن، بەاڵم 
هەردووال لەسێێێەر ئەوەی کە لە عێێێێێێێراق و 
کوردستاندا بەڕێوە دەچێت نێاکێۆکێیەکێان نێیێیە. 
تورکیا عێراقێکی الواز و بێێ سێیێادەی دەوێێت، 
لە کوردستانیش هاوپەیمانێکی وەک پێارتێی یێا 
)حێێێکێێێومەتێێێی هەرێێێێم( ی دەوێێێێت. تێێێورکێێێیێێێا 
بەئەنێێدازەی پێێێێێویسێێت هێێاتێێۆتە نێێاو خێێاکێێی 
کوردستانەوە. ئەو لەهەرجێێگێایەک ئێامێانێجێێێک 

بێێبێێات دەیێێپێێێێێکێێێێێت، گێێرنێێگ نێێیێێیە لەهەر شک 
جێگایەکی کێوردسێتێانێدا 

بێت. بۆ ئێێێرانێیێش مەسێەلەکە هەروایە، ئێێێران 
سێێەربێێاری ئەوەی دەسێێەاڵتێێێێێکێێی دەسێێتەمێێۆی 
بێێاشێێی بێێۆخێێۆی لە عێێێێێراق دروسێێت کێێردوە، 
تەنانەت دەتوانێت لەڕیگەی هێێزی نێیێزامێی ئەو 
دەسەاڵتەی عێێێراقەوە هەرکێارێێکێی سێەربێازی 
لەدژی نەیارەکانی ئەنجام بێدات. هەروەک وتێم 
بنکە و بارەگاکانی حەشدی شێەعێبێی سێەکێۆی 
هێێاویشێێتێێنێێی مێێوشێێەکێێی ئێێێێێرانە بەرەو بێێنێێکە 
سەربازیەکێانێی ئەمەریێکێا. کەواتە حێیێزبێووڵێاڵ 
دەهێنن بۆناو قواڵیی خاکی عێراق و پەالمێاری 
ئەمەریێێێێێکێێێێێای پێێێێێێێێێێێدەدەن. بەنێێێێێیێێێێێسێێێێێبەت 
کێێوردسێێتێێانێێیێێشێێەوە تێێا ئەوکێێاتەی یەکێێێێێتێێی 
باالدەستی زوونێی سێەوزە، ئێێێران بەجێۆرێێک 
حاکمی مەنتەقەکەیە. بەو مەنتقە دەڵێم پێشبیێنێی 
هیچ پەالمارێکی سەربازی ئەو دوو دەوڵەتە بێۆ 
کوردستان ناکەم تا ئەو جێێێگەیەی دەسێەاڵتێی 
کێوردی لەکێوردسێتێێان  خێۆیێێان دابەشێبێوونێێی 
نفوزی هێزی ئەو دووتەرەفەن لە نێاوچەکە. بە 

پێچەوانەوە پەالماری سەربازی زیاتر نێاوچەکە 
شلۆقتر دەکات و ڕەنێگە ڕکێێێفێی ڕووداوەکێان 
پێێێێێێێێێچەوانەی بەرژەوەنێێێێدە سێێێێیێێێێاسێێێێی و 
سەربازیەکانی ئەو دوو واڵتە بشکێێێتەوە. بێۆیە 
بۆئەوان درێژەدان بە حاڵی مەوجوود باشتێریێن 

 شتێکە کە دەستی پێوەبگیرێت.
بۆپێشەوە: ڕۆڵی پارتی ویەکێتی، لەهێرشی 
واڵتانی نێاوچەکە بێۆسێەر کێوردسێتێان چێۆن 

 دەبینن؟
بەداخەوە پارتی و یەکێێێتێێی  جەمال ئەیوب:

ڕۆڵی یەکجار نەرێنیان لەو سیێنێاریێۆیەدا هەیە  
ئەوان خۆیان گرفتێکی گەورەی نێو کێێێشێەکەن، 
ئەوان بەشێێێێێکێێی ئەسێێڵێێی ئەو کێێارەسێێاتەن کە 
لەئێێاکێێامێێی دەخێێاڵەتێێی سێێەربێێازی ئەو دوو 
دەوڵەتەدا  خەڵێێکێێی کێێوردسێێتێێان ڕووبەڕووی 

تر  وەک دوو بوونەتەوە.  یا پارتی و یەکێتی ز
 هێزی بەکرێگیراو لەو نێێێوەدا ڕۆڵ دەگێێێڕن،
وەک لەوەی دوو حێێیێێزبێێی دەسێێەاڵتێێدار کە 
بەرپێێرسێێیێێارەتێێی ئەمێێن و ئێێاسێێایشێێی خەڵێێکێێی 
هەرێمەکەیان لەئەسێتێۆدا بێێێت! ئەوان لەپێێێنێاو 
مانەوەی دەسەاڵتی خۆیان ئامێادەی لەوەزیێاتێر 

جار و زیاتر هەن کە پێیان بسپێردرێت!  ک ێ هەند
ئاستی هاوکاری و یارمەتیان دەچێێتە ئێاسێتێی 
بەشێێداری سێێەربێێازی و چێێاوسێێاغێێیێێکێێردن لە 

. ئەگەر راوەدوونانی نەیارانی ئەو دوو دەوڵەتە
سەرنج بدەین هەردوو ڕژێمی تورکیا و ئێێێران 

لە ئێێێێێسێێتێێادا خەریێێکێێن لەو هێێێێێزو مێێیێێلێێیێێشێێیێێا 
چەکدارانە سوود وەرگێرن کە ڕوی تێێێدەکەن. 
ئێێێێێران ئێێیێێسێێتێێیێێفێێادە لە حەشێێد و حێێیێێزبێێواڵو 

تورکیاش سوود ، حوسیەکان و حەماس دەکات
لە داعێێێش و بەرەی نێێێوسێێێرەو هێێێێێێێزە 
تێێێێێکێێشێێکێێاوەکێێانێێی دوای داعێێش لە سێێوریێێاو 

. مێێن بە دووری مورتەزەقەکانی لیبیا دەبینێت
نێازانێم ئەو سێتێراتێیێژەی ئەو دوو دەوڵەتە لە 
عێێێێێراق و کێێوردسێێتێێان بەو ڕەوتەدا نەڕوات. 
هەرئێستا پارتی و یەکێتی خەریێکە وەک دوو 
هێزی مورتەزەق جاش بەکێرێێگێیێراو دەکەونە 
پێێش سێوپێای ئەودوو واڵتەوە، شێەڕی پەنێا 
تاشەبەردەکانی کوردستان بێۆ ئەو دەوڵەتێانە 

 بکەن.
 

بۆپێشەوە: خەڵکی کوردستێان لەبەرامێبەر 
بە هێرش و ملهوڕی واڵتێانێی نێاوچەکە دەبێێ 

 چی بکەن؟ و چ ئەرکێکیان دەکەوێتە ئەستۆ؟

ئەرکی خەڵکی کێوردسێتێان   جەمال ئەیوب:
بە بڕوای من دەبێت بە لەالبێردنێی دەسێەاڵتێی 
  ئەو دوو حیزبە لەکوردستانەوە دەست پێبکات.
خەلکێی کێوردسێتێان سێەرەتێا دەبێێێت ئەو 
زەمینە و هۆکارانە لەبەین بێبەن کە ڕێێگەیێداوە 
بەو ڕژێمانە بە ئارەزووی  خێۆیێان بێای بێاڵێی 
خۆیان بدەن، و دەخێاڵەتێی سێیێاسێی و ئەمێنێی 

 وجاسوسی و سەربازی لەکوردستاندا بکەن.
هەڵێێوەشێێانێێدنەوەی تەوای ئەو ڕێێێکەوتێێنە 
ئەمنی و سەربازیانەی کە حکومەتێی مەرکەزی 

لەالیەک، وە هەردوو حێێیێێزبێێی دەسێێەاڵتێێدار لە 
کوردستان لەالیەکی دیێکە بێۆ ڕێێگە پێێێدان بە 
هێێاتێێنێێی ئەو هێێێێێزانە بێێۆ نێێاو قێێواڵیێێی خێێاکێێی 
کوردستان ئەنجامیان داوە دەبێت دەست بەجێ 

 هەڵوەشێتەوە. 
لە کوردستانیشدا من پێم وایە تا ئەو دوو 
حیزبە لەدەسەاڵتدا بن مومکین نییە دەخێاڵەتێی 
سەربازی ئەو دەوڵەتانە بۆ کوردستان کۆتایی 

، بۆیە دەسەاڵتی ئەو دوو حیزبە هەرچی پێبێت
زووتێێر کێێۆتێێایێێی پێێیێێبێێێێێت خەڵێێکێێی کێێوردسێێتێێان 
هەنگاوێک لەبەدی هێنانی ئەو ئامانجە نێزیێکێتێر 

 دەبنەوە.
ڕاستە خەڵکی کوردستێان دەبێێێت بەدەنێگ 
بێن و لەبەرامبەر ئەو داگیرکارییە بێوەسێتێنەوە. 
بەاڵم ئەگەر بیهێنینە پێش چێاو ئەو کێارە زۆر 
جێێار کێێراوە و سێێەرەنێێجێێامێێێێێکێێی ئەرێێێنێێی و 

موسبەتێی وای نەبێووە کە بەئێامێانێجێی خێۆی 
بگات، چونکە ئەو حیزبانە هێیێچ گێوێێیەکێیێان لە 
خواستی خەڵک نییە خەباتی مەدەنی ناڕەزایەتی 
خەڵکی الیان حیسابی پۆشێێێکێشێی بێۆنێاکێرێێت! 
هۆکەشی ئاشکرایە چونکە ئەو دوو حێیێزبە بە 
هیێچ جێۆرێێک لەگەڵ خەبێاتێی مەدەنێی ژیێانێی 
شارستانیەتی کێۆمەڵێگەدا جێووت نێایەنەوە. تێا 
ئەو جێێێێێێێگەیەی حێێێکێێێومەتێێێی عێێێێێێێراق خێێێۆی 
بەڕێێێکەوتێێنێێی ڕەسێێمێێی، و هەردوو حێێیێێزبێێی 
دەسەاڵت لە کوردستان بە ڕێکەوتن لەگەڵ ئەو 
هێزەداگیرکاریانە ڕێگە بەو داگێیێرکێاریە بێدەن، 
ئاستەمە بەوجۆرە لە خەبات و ناڕەزایەتێی بەر 
بەو داگێێێێیێێێێرکێێێێاریە بێێێێگێێێێیێێێێرێێێێێت. تەنێێێێانەت 
پروتۆستۆکردنشی لەالیەن حکومەتی عێێێراق و 

 حیزبە کوردیەکانەوە گاڵتەکردنە بە خەڵکی.
 

بۆپێشەوە: هێزە بەناو ئۆپۆزیسێیێۆنەکێانێی 
هەرێم، هەڵوێستیان لەبەرامبەر لەشکرکێشی و 

 ملهوڕی واڵتانی ناوچەکە چۆنە؟
ئەگەر مەبەسێێت لە نێێاوی  جەمال ئەیوب:

بەناو ئۆپۆزیسیۆن، ئەو هێزانە بێت کەشێەریێکە 
شێێێەریێێێکە تەشێێێریێێێ  کێێێردنێێێی دزی و دزو 

دووحێیێزبێی دەسێەاڵتێن لە  سەرکوتگەریەکێانێی
پەرلەمێێان، و کێێورسێێیەک یێێازدە کێێورسێێی یێێا 
زیاتریان هەیە، ئەوانە هێیێچێیێان نێاچێنە خێانەی 
ئۆپزسیۆن بوونەوە. ئەوانە کۆمەڵیک حێیێزب و 
دەستەوتاقمی پارەخێۆرو شێەریێکە دەسێەاڵتێن. 
ئەوانە لەبەرانێێبەر پێێارە و بێێودجەی حێێیێێزب 
وموچەی ئەندامانی پەرلەمانتێارەکێانێیێان و ئەو 
نەسریە و حەوافێزانەی وەریێدەگێرن لەهەمێوو 
سێێێیێێێاسێێێەت و نەهێێێامەتێێێیەکێێێی ئەو خەڵێێێکە 

گی بەرپرسیارن.  ن ئۆپۆزیسیۆنێک کە هەبێت دە
ناڕەزایەتی خەڵک و ئەو حیزب و ڕیکخراوانەن 
کە لە سێێەنێێگەری نێێارەزایەتێێیەکێێانێێی خەڵێێکێێی 
وەستاون، لەبەرانبەر ستەم و بێعەدالەتی دەنگ 
هەڵێێێدەبێێێڕن، لەگەڵ خەبێێێات و بێێێزووتێێێنەوە 
ناڕەزایەتییەکانی خەڵێکێی لەریێزی پێێێشێەوەی 

بەرنێێامە و پێێالتێێفێێۆرمێێی  سێەنێگەر وەسێێتێاون،
ڕزگێێاربێێوون لەو هەلێێومەرجە دەخەنە بەردەم 
خەباتی خەڵکی کوردستان ..... ئەوانە دەکێرێێت 
بچنە خانەی ئێۆپێۆزیسێێێۆن بێوونەوە. حێیێزبێی 
کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق و باقی ئەو ڕەوت 
و ڕێێێکێێخێێراوە سێێیێێاسێێی جەمێێاوەریێێیێێانەی لەو 
ڕاسێێتێێایەدا وەسێێتێێاون بێێریێێتێێیێێن لە هێێێێێزی 

 ئۆپوزیسیۆنی کوردستان. 
پالتفۆرمی البردنی دەسەاڵتی ئەو حیزبانە 
و بەشداری خەڵک لەچارەنووسی سێیێاسێی و 
ئەمنی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی خۆیان، تەنهێا 
ڕێگە و هەڵوێستی سیاسی یە بۆ دەرباز بوون 

 لەو هەلومەرجە.
 

. 

حکومەتی عێراقیش ئەو کانتۆنە گەورەیەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی ئێرانە لە 
ئەو حکومەتە هەموو شتێکی بۆنموونە بڕیاری سیاسی، سەربازی، ئەمنی،  عێراق.

ئابووری، ...هتد لەئێرانەوە وەردەگرێت. ئەو دوو دەسەاڵتە واتە حکومەتی ناوەندی 
 و هەرێم ناتوانن کاردانەوەی جیدی و کاریگەریان بێت لەبەرانبەر ئەو پێشێلکاریانەدا 

هەرئێستا پارتی و یەکێتی خەریکە وەک دوو هێزی مورتەزەق جاش بەکرێگیراو دەکەونە 
پێش سوپای ئەودوو واڵتەوە، تا شەڕی پەنا تاشەبەردەکانی کوردستان بۆ ئەو دەوڵەتانە 

 بکەن...
لە کوردستاندا من پێم وایە تا ئەو دوو حیزبە لەدەسەاڵتدا بن مومکین نییە 

  دەخاڵەتی سەربازی ئەو دەوڵەتانە بۆ کوردستان کۆتایی پێبێت...
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دەببت خەڵك داواكارییەكانی بگۆڕێت ەە موچە و كارەبا و پشدەر بابەکر: 
دەببت خەڵك ڕێگاكانی خەبااكردنیشی خزمەاگوزارییەوە بۆ ڕۆیشتنی اەم دەسەاڵاە،

 ...نەكااەوە كە هیچ اەنجامبكیان نییەدووبارەبگۆڕێت چیتر اەو خۆپیشاندانە كالسیكیانە
 

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز پشیەر بابەکر ڕۆژنامەنووس و چاودێری سیاسی سەبارەت 
 بە ناڕەزایەتی و خۆپیشانیانەکانی کوردستان و بێ موچەیی...

بۆپێشەوە: جارێکی تر خەڵکی نەدار و بێکار و 
برسی و بێ موچە، دەستیان داوەتە 
ناڕەزایەتی و بەشێکیان هاتوونەتە سەر 
شەقام، هۆکاری ئەم ناڕەزایەتی و 

 خۆپێشاندانانە چییە؟

لە ڕاستیدا ئەو دەسەاڵتەی لە پشدەر بابەکر: 
وە  ٥٢٢٥هەرێمی كوردستان لەدوای ساڵی 

دروست بووە وەك داگیركەر و ئیستعمار 
مامەڵەی لەگەڵ خەڵكی هەرێمی كوردستان 

كردووە، داهات و خێر و بێری ئەم خاكەیان 
بردۆتە دەرەوە و كەرەستەخاوەكانی 
كوردستانیشیان هەڕاج كردووە. سەرئەنجام 
كاستێكی سیاسی دەوڵەمەند و خۆشگوزەران 
و خاوەن ملیاران دۆالر دروست بووە. لە 
بەرامبەردا دانیشتوانی كوردستان لەدوای 

وە لەكولەمەرگی و بەدبەختیدا  ٥٢٢٥ڕاپەڕینی 
دەژین، جگە لەچەند ساڵێكی كەم كە دەتوانین 

تارادەیەك دۆخی  ٦١٥٤وە بۆ  ٦١١١بڵێین لە 
خەڵك گۆڕانی بەسەرداهات، بەاڵم بەهۆی 
ئەوەی خەڵكی كوردستان بارمتەی 
دەسەاڵتێكی مافیایی بوون، بەدیاری كراویش 
نێچیرڤان بارزانی و ئاشتی هەورامی 
بەڕەزامەندی و چاوپۆشی یەكێتی نیشتمانی 
كوردستان لەبەرخاتری بەرژەوەندی شەخسی 
و حزبی و توركیا دەستیان كرد بە واژۆكردنی 
چەند گرێبەستێكی نەوتی و لەژێر ناوی 

وە  ٦١٥٤ئابووری سەربەخۆ. بەهۆیەوە لە 
خەڵكی هەرێمی كوردستان بەدەست ئازارێكی 
بێ كۆتاییەوە دەناڵێنێت كە تائێستاش پێی 
دەتلێتەوە. لەبەرامبەر ئەوەدا ڕۆژ بەڕۆژ 
سەرمایەی كۆمپانیاكانی حزبە دەسەاڵتدارەكان 
زیاتر و زیاتر دەبێت و كەناڵەكانیان و 
بارەگاكانیان زیاتردەبن، و پارەی زیاتری تێدا 
خەرج دەكەن. دەتوانین بڵێین ئەم دەسەاڵتەی 
ئێستا شەرعیەتی نەماوە و باشترین بەڵگەش 
بەشداری نەكردنی خەڵكی كوردستان بوو لە 

ی پەرلەمانی  ٦١٥٨ی ئەیلولی ٢١هەڵبژاردنی 
٪ بەشداری كرد و ٢٤كوردستان، بەجۆریك 

٪ بەشداری نەكرد. خەڵكی هەرێمی ٢٢
كوردستان لەڕابردوودا چەندین ڕێگای بۆ 
ڕزگاربوون لەو دەسەاڵتە تاقیكردەوە، بەاڵم 
بەهۆی بەرژەوەندی واڵتانی دراوسێ ئەم 

 دەسەاڵتە تائێستا ماوەتەوە.

بۆپێشەوە: بەشی هەرەزۆری خەڵکی کەم 
دەرامەتی کوردستان، ژیان و گوزەرانیان تا 
دێت بەرەو خراپتر دەچێت، ئەم خەڵکە چی 

 بکات بۆ بەرگری لە ژیان و گوزەرانی؟

دەبێت خەڵك داواكارییەكانی پشدەر بابەکر: 
بگۆڕێت لە موچە و كارەبا و خزمەتگوزاریەوە 
بۆ ڕۆیشتنی ئەم دەسەاڵتە ،چونكە ئەم 
دەسەاڵتە نمونەیەكی جوانی پیشان نەداوە لە 

ساڵی ڕابردوودا تاوەكو هیوای لەسەر  ٦٢
هەڵبچنین. هەروەها دەبێت خەڵك ڕێگاكانی 
خەباتكردنیشی بگۆڕێت چیتر ئەو خۆپیشاندانە 
كالسیكیانە دووبارەنەكاتەوە كە هیچ 
ئەنجامێكیان نییە، لەبری ئەوە دەبێت بیر 
لەمانگرتنی سەرتاسەری و خۆپیشاندانی 

گەورەی دریژخایەن و بەردەوام بكاتەوە. 
تەنانەت دەكرێت خەڵكی هەرێم بیر 
لەكۆڕەوێكی گەورە بكەنەوە بۆ سەر 
سنورەكان بەمەبەستی ڕزگاربوونیان لەو 
دەسەاڵتە، دەکرێت ئۆپۆزسیۆنی دەرەوەی 
پەرلەمانی دروست بێت و نەخشەڕێگایەكی 

 نوێ دابنێت بۆ قۆناغێكی نوێی خەبات.

نابێت خەڵك چیتر ئەو ڕێگایانە دووبارە 
بكاتەوە كە لەپێشووتردا پەنای بۆ بردوون، 
چونكە ئەنجامەكەی دەركەوت، و لە 
داهاتووشدا بەدڵناییەوە هەمان ئەنجامی 

 دەبێت.

بۆپێشەوە: هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی دوێنی و 
بەشدار لەدەسەاڵتی گەندەڵ و دزی ئەمڕۆدا 
وەکو گۆڕان دەیانەوێت خۆیان بە ناڕەزایەتی 
جەماوەرییەوە هەڵبواسن، چۆن دەڕواننە ڕۆڵی 

 ئۆپۆزیسیۆن و بزووتنەوەی گۆڕان؟

پێم وایە بزووتنەوەی گۆڕان پشدەر بابەکر: 
لەدۆخێكی خراپدایە، و من بۆخۆم ئیشكاالتی 
گەورەم لەگەڵ سیاسەتی ئێستای بزووتنەوەی 
گۆڕان هەیە. هەست دەکرێت بزووتنەوەی 
گۆڕان دووچاری چەندین كێشەی ناوخۆی و 

دەرەكی بۆتەوە، لەوانەش بەشداریكردن 
لەحكومەتێك لەگەڵ دوو دەسەاڵت كە 
تۆمەتبارن بە بردنی قوت و بژێوی ژیانی 

وە، بزووتنەوەی گۆڕان  ٥٢٢٥خەڵك لەساڵی 
لەئێستادا چاكسازی لەحكومەت لە 
قیرتاوكردنی ڕێگە و دووسایدكردنی چەند 
شەقامێك كورت كردۆتەوە، لە بەرامبەردا 
خەڵك هێنانەوەی ملیاران دۆالری دزراو و 
دادگایكردنی سەرانی ئابوری سەربەخۆ و 

ڕیفراندۆم و شەڕی ناوخۆ بەچاكسازی 
دەزانێت، بۆیە پێناسەی گۆڕان بۆ چاكسازی 
لەگەڵ پێناسەی خەڵك جیاوازە. لەسەر ئاستی 
دەرەكی بزووتنەوەی گۆڕان ڕێككەوتنێكی 
لەگەڵ پارتی دیموكراتی كوردستان هەیە، كە 
پێم وایە بەئاسانی ناتوانێت لێی دەرچێت. 
لەسەر ئاستی ناوخۆیش ئەو بزووتنەوەیە 
بەدەست كوتلە و كوتلەبازیەوە گیرۆدەبووە، 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا ئەو بزووتنەوەیە 
ئەو بنەمایانەی تێدایە كە بتوانێت زاڵ بێت 

بەسەر كێشەكانی ناوخۆی، و بۆ گەڕێكی تر 
ڕابەرایەتی شەقام بكاتەوە. پێم وایە بەشداری 
ئەم جارەی گۆڕان لەحكومەت هەڵەیەكی 
ستراتیژی بوو كە لەداهاتوودا باجەكەی 

 دەدات.

بۆپێشەوە: چۆن دەڕواننە ڕۆڵی نەوەی نوێ، 
لە ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانە 
جەماوەرییەکاندا؟ تا چەندە التان وایە 
بەشداری نەوەی نوێ لە پێناو بەرژەوەندی 
بێبەشان و موچەخۆران و داخوازییەکانی 

 خەڵکی کوردستاندایە؟

نەوەی نوێ هێزیكی سیاسی پشدەر بابەکر: 
نوێیە، دەبێت چاوەڕێ بكەین بزانین 
هەڵوێستیان چۆن دەبێت لەداهاتوودا. هێشتا 
دیدگای نەوەی نوێ بۆ پرسی ئافرەت و 
پارەی دزراو و دادگایكردنی سەرانی 
فشەكوردایەتی نازانین؟ دیدگایان بۆ گرێبەستە 
نەوتیەكانی بنەماڵە لەگەڵ كۆمپانیا بیانیەكان 
دیارنییە. لەسەر پرسی منداڵ و ژینگە و 
بەتەمەنەكان، بۆچوونی خۆیان ڕانەگەیاندووە، 
جواڵنەوەیەكی سیاسی قووڵ نییە و كرچ و 
کاڵیەكی پێوەدیارە، دەبێت نەوەی نوێ شتێك 
پیشان بدات كە جیاواز بێت لەهەموو 

حزبەكان، ئەمەش بەكردەوە بێت، بۆ ئەمەش 
دەبێت ئەو جواڵنەوەیە ئاشكرای بكات كە 
ئەگەر هەزار ساڵ چاوەڕێی بكات دەست 
ناخاتە ناو دەستی یەكێتی و پارتی و 
حكومەتیان لەگەڵ پێكناهێنێت، دەبێت بڵێت كە 
ئۆپۆزسیۆنێكی پشوو درێژ دەبێت. لەڕاستیدا 
لەماوەی ڕابردوودا چەند كۆبونەوە و 
دیدارێكیان لەگەڵ چەند حزبیكی سیاسی 
هەرێم هەبوو، بەڕای من ئەمە هەڵە بوو، هەر 
هێزیكی سیاسی نوێ دەبێت بایكۆتی ئەو 

حزبانە بكات كە دۆخی خەڵكیان بە ئەمرۆ 
گەیاند، نەك لەگەڵیان كۆببنەوە و پەرەپێدانی 

 پەیوەندی دووقۆڵی تاوتوێ بكەن.

بۆپێشەوە: دەسەاڵت لە جێگای ئەوەی وەاڵم  
بەداخوازی ڕەوای خۆپیشاندەران بداتەوە، پەنا 
دەباتە بەر چاوسوورکردنەوە، تۆمەت 
بەخشینەوە، هەڕەشە، زیندانی کردن و 
سەرکوت کردن،... ئەم دەسەاڵتە تا کەی 
دەتوانێت بەو ڕێکارە نەشیاوە پارێزگاری لە 

 ٧دەسەاڵتی بکات؟

هەموو دەسەاڵتە دیكتاتۆرەكان پشدەر بابەکر: 
هەمان ڕێگا بۆ سەركوتكردنی خۆپیشاندان و 
ناڕەزایەتی خەڵك بەكاردەهێنن، ئەمەش 
بەردەوام دەبێت تا ئەو كاتەی یەكێك لەم سێ 

 شتە ڕوودەدات:

یەكەم خەڵكی ڕێگای خەباتی خۆی دەگۆڕێت، 
 و ڕێگایەكی نوێ هەڵدەبژێرێت بۆ خەبات.

دووەم هاوكێشەی سیاسی ناوچەكە  
 لەبەرژەوەندی خەڵكی كوردستان دەگۆڕێت.

سێیەم هەموو حزبە سیاسیەكانی دەرەوەی  
یەکێتی و پارتی بەرەیەكی سیاسی دژی 
یەکێتی و پارتی پێكدەهێنن بۆ ڕزگاركردنی 

 خەڵكی كوردستان.

بۆپێشەوە: تا ئێستا دەسەاڵت مل بەخواستی 
زۆر سادەی دابینکردنی هەلی کار، دانی موچە 
لەکاتی خۆیدا، دابینکردنی النی 
خزمەتگوازارییەکان نادات ئەمە بۆچی 

 دەگەڕێتەوە؟

دەسەاڵتە گەندەڵ و پشدەر بابەکر: 
دیكتاتۆرەكان دووچاری دۆخێك لەملهوڕی 
دەبن، بە بچووك سەیركردنی داواكاری و 
ناڕەزایەتی خەڵك دەکەن. هەروەها هیچ 
دەسەاڵتیكی گەندەڵ چاكسازی نەكردووە، تا 
ئەوەی هەرێم دووەم دەسەاڵت بێت. ئەم 
دەسەاڵتە خۆی شێرپەنجەی كۆمەڵگەی 
كوردی بوو، دواتریش كۆمەڵگەشی دووچاری 

شێرپەنجە و بن دیوار و دارمانی بەها و 
ویرانكردنی كەرتەكانی كۆمەڵگە كردووە، بۆیە 
دەبێت ببڕدڕێت. ئەم پرسیارە بۆ قەزافی و 
موبارەك و عەلی عەبدواڵ ساڵح و ئەوانیش 
ڕاستە، كە ئەگەر بەشێك لەو پارەی دزی 
بوویان بیانهێنابایەوە، ڕەنگە چارەنووسیان 
جیاواز بوایە لەو چارەنووسەی هەیان بوو. 
بۆیە ئەوانەی كەوتنە زەلكاوی گەندەڵی و 

 دزیەوە بەئاسانی ناتوانن دەستبەرداری بن.

كوردستان  لەسەر ااستی دەرەكی بزووتنەوەی گۆڕان ڕێككەوتنێكی لەگەڵ پارتی دیموكراتی
لەسەر ااستی ناوخۆیش اەو بزووتنەوەیە  .هەیە، كە پێم وایە بەااسانی ناتوانێت لێی دەرچێت

 ... بەدەست كوتلە و كوتلەبازیەوە گیرۆدەبووە

وە دروست بووە وەك  ١٩٩١لە ڕاستییا اەو دەسەاڵتەی لە هەرێمی كوردستان لەدوای ساڵی 
داگیركەر و ایستعمار مامەڵەی لەگەڵ خەڵكی هەرێمی كوردستان كردووە، داهات و خێر و بێری 

 اەم خاكەیان بردۆتە دەرەوە و كەرەستەخاوەكانی كوردستانیشیان هەڕاج كردووە 
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بۆپێێشێەوە: نەک هەر مێوچەی فەرمێانێبەران 
کەمە و دوا دەخریت، بەڵکو دوبارە هەڕەشەی 
کەم کردنەوەو بڕینیشی هەیە، هێۆکێاری ئەمە 

 چییە؟

سەرەتا دەمەوێێێت سێێوپێێاسێێی ڕێنوا مەحەمەد: 
بێێێاڵوکێێێراوەی بێێێۆپێێێێێێێشێێێەوە بێێێکەم، بێێێۆئەم 
چێێاوپێێێێێکەوتێێنەم و ڕێێێزم هەیە بێێۆخێێوێێێنەرانێێی 
باڵوکراوەی بۆپێشێەوە. ئێێێمە دەبێێێت سێەرنێج 
لەوێوە بدەین موچە ڕاسێتە بێژێێوی بەشێێێکێی 

ژیانێی کێۆمەڵێگەی لەسێەرە، وکێاریێش دەکێاتە 
سەر بوژاندنەوەی بازاڕ. دەبێت ئەو ڕاستێیەش 
لەبیر نەکەین کەژیانی هاواڵتیێانێی کێوردسێتێان 
لەهەژاری نێێێزیێێێک دەبێێێێێێێتەوە بەهێێێۆی ئەو 
سێێێیێێێاسێێێەتێێێی بێێێرسێێێیێێێکێێێردنەی کەدەسێێێەاڵت 
گێێرتێێویەتێێیێێیە بەر لە بەرامێێبەر بەهێێاواڵتێێیێێانێێی. 
هەرلەبەتێێایێێبەتێێیێێکێێردنێێی تەواوی سێێێێێکێێتەرە 
گشتیەکانی کەڕۆژانە وەک هەوا پێێێویسێتێیەکێی 
ژیانە بۆئینسان لەخزمەتگوزاری تەندروستی و 
ئێێاو و کێێارەبێێا و خێێوێێێنێێدن و پێێاکێێردنەوەی 
کێێوچەوکێێۆاڵنەکێێان، کەئەمەش بێێارگێێرانێێیێێیەکێێی 
قورستێری خسێتێۆتە سێەرژیێانێی هێاوواڵتێیێان 
کەهۆکاری دەستبەسەراگرتنی مێووچەونەدانێی 
ئەم الیەنەیە. دەسێێەاڵت بەمەبەسێێت دەیەوێێێت 
هەموو خۆپیشاندانەکانیش قەتیس کاتەوە بەس 
لەموچەدا، تائێستا کە ناوەراستی مانگی حەوتە 

یێێان  ٦١٦١تەنێێهێێا مێێوچەی مێێانێێگێێی  یەکێێی 
وەرگرتووە. پێێێم وایە دەسێەاڵتێدارانێی هەرێێم 
چەنێێد سێێودمەنێێدە لەڕووی مێێادیەوە لەنەدانێێی 
مێێێوچە، دەهێێێێێێێنێێێدە مەبەسێێێتێێێی خێێێۆدزیێێێنەوە 
وسێێودمەنێێدە لەوخێێزمەتێێگێێوزاریێێانەی بێێاسێێم 
کێێێردوە. سێێێەرقێێێاڵێێێکێێێردنێێێی کێێێۆمەڵێێێگە بەس 
بەمووچەوە چەنێدیێن کێێێشێەی تێر کە بێووەتە 
زیێێاتێێر بێێاڵوبێێونەوەی هەژاری و بێێێێێکێێاری 
دانەمەزراندنی دەیان و سێەدان لەدەرچێووانێی 
قوتابیانی کەڵەکەبووی چەنێدسێاڵێی ڕابێردووی 
کێێۆلێێێێێژ و پەیێێمێێانێێگێێاکێێان وهێێتێێد... بێێۆیە گەر 
سەرنجی ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکان بێدەیێن 
ئێستاخۆی قەتیس نابینێتەوە بەس لەداخێوازی 

موچەدا، چێیێن و تێوێێژەکێانێی تێری کێۆمەڵێگە 
بەپێێێێێێێێێچەوانەی ڕابێێێێرددووەوە بەشێێێێداری 
لەگێێردبێێونەوە و خێێۆپێێیێێشێێانێێدانەکێێانێێدا دەکەن 

 کەپێشتر ئەمە نەدەبینرا.

بۆپێشەوە: دەسەاڵت لە جێگێای ئەوەی وەاڵم 
بەداخوازی ڕەوای خۆپیشاندەران بداتەوە، پەنا 
دەبێێێاتە بەر چێێێاوسێێێورکێێێردنەوە، تێێێۆمەت 
بەخشێێیێێنەوە، هەڕەشێێە، زیێێنێێدانێێی کێێردن و 
سێێەرکێێوتێێکێێردن... ئەم دەسێێەاڵتە تێێا کەی 

دەتوانێت بەو ڕێکارە نەشیاوە پێارێێزگێاری لە 
 دەسەاڵتی بکات؟

حەتێێێمەن دەسێێێەاڵتێێێێێێێکێێێی ڕێێێنێێوا مێێێحەمەد: 
سەرکێوتێگەر و داسێەپێاو و خێاوەن چەنێدیێن 
دەزگای داپڵۆسێنەر و جێاسێوسێی ڕەگێوڕیشێە 
داکوتراو پەنێادەبێاتە بەر سێەرکێوت بەهەمێوو 
شێوازەکانیەوە، بێ دەست پاراستێن تێائێاسێتێی 
تێێیێێرۆر و کێێوشێێتێێنێێیێێش. هەنێێگێێاوی عەمەلێێی 
بۆبەرگرتن بەم سەرکوتانەی خێۆپێیێشێانێدان و 

ناڕەزایەتییەکانە لەهاتنەمەیدانیان بەوشیاریەکی 
ڕێێێکێێخێێراوەیێێی و سێێیێێاسێێیێێانەوە کەبێێتێێوانێێێێێت 
هەنگاوەکانی بباتەپێشەوە، هەرهەنێگێاوێێک لەم 
ئێێاسێێتەدا بەچێێوونەپێێێێێشێێی چەنێێدیێێن هەنێێگێێاو 
پێێاشێێەکشێێەیە بەو سێێیێێاسێێەتێێی سێێەرکێێوت و 
تۆقاندنە دەبێێێت. کێاریێگەری خێۆپێیێشێانێدان و 

ی کەرتێی تەنێدروسێتێی  ٦١٥٨مانگرتێنەکێانێی 
توانی دەستەبەری گێڕانەوەی مێوچەی تەواوی 

کێێارمەنێێدان بێێکێێات و کێێاریێێگەری زۆری دانێێا. 
بەهۆی ڕێێکێخێراوبێوونێیێان و هێاتێنەمەیێدانێیێان 
بەئێێاسێێۆیەکێێی ڕۆشێێنێێتێێر و جێێیێێاوازتێێر لە 
خێێۆپێێیێێشێێانێێدانەکێێانێێی تێێر، کەلەڕووی ڕێێێژەیێێی 
نێێفێێوزەوە زۆر کەمێێتێێر لە خێێۆپێێیێێشێێانێێدانێێی 
مێێامێێۆسێێتێێایێێان و فەرمێێانێێبەران، وەتێێرسێێی 
دەسەاڵتێیێش لەمێان زیێاتێربێوو. ئێێێمەش وەک 
حێزبێی کێۆمێێۆنێیێسێێتێی کێرێێکێێاری کێێوردسێتێێان 
پاڵپشتیەکی تەواومان لەم خۆپیشانێدانە دەکێرد 

لەڕووی سیاسێی و عەمەلێی. بەشێداریێکێردنێی 
تەواوی کادرانی حزب تائاستی ڕابەرایەتێی بێۆ 
بەسەرکەوتن گەیانێدنێی ئەم خێۆپێیێشێانێدانە و 
کردنی بەنموونەی خۆپیشانێدانەکێان. بەداخەوە 
چونکە سێەنێدیێکێاکێان دروسێتێکێارو پێاشێکێۆی 
دەسەاڵتن نوێنەرایەتی کێرێێکێاران وکێارمەنێدان 
ناکەن، هەربۆیەش ڕێێگێا نێادرێێت سێەنێدیێکێای 
هەڵبژێردراوی ڕاستەوخۆی خۆیان هەڵێبێژێێرن 
بۆلەت لەتکێردنێی ڕیێزەکێانێیێان. ئەوە چەنێدیێن 
سێێاڵە ڕێێێکێێخێێراوی کێێرێێێکێێارانێێی بێێیێێنێێاسێێازی 

دروستبووە و کرێکاران خێۆیێان نێوێێنەرانێیێان 
هەڵبژاردووە، بەاڵم دەسەاڵت تائێستا مۆڵەتیێان 

 ۰ناداتێ و بەڕەسمی نایانناسێت

بۆپێشەوە: خۆپیێشێانێدانێی جەمێاوەری ئەگەر 
ڕێکخراو نەبێت و هەڵگری ئاسۆیەکی ڕۆشنێی 
سەربەخۆ نەبێت، بە ئاکامی پێێێویسێتێی خێۆی 
ناگات، بۆچی تا ئێسێتێا ئەو خێۆپێیێشێانێدانێانە 

 ڕێکخراو و ئاسۆیان ڕۆشن نییە؟

حەتێێمەن هەر دەسێێەاڵتێێێێێک ڕێێێنێێوا مێێحەمەد: 
لەسایەی نیزامی سێەرمێایەداریێدا هەرئەوکێارە 
دەکات بێۆبەرگێری لەسێیێسێتەمەکەی، ئەگەرنێا 
بەترساندن وتۆقاندن وکوشتن و بێڕیێن نەبێێێت 
چۆن دەتوانێت درێژەبەژیانی خۆی بدات. ئەوە 
ڕۆشنە هەرکارێک بێ ڕێکێخێرابێوون نێاتێوانێیێن 
ئەنجامی لێ هەڵگۆزین لەهەربوارێکێدا جێا گەر 
بێێێێێیێێنە سێێەر داخێێوازی مێێاف و ئێێازادیێێیەکێێان، 
دەبێت کۆمەڵگە ڕێکێخێراو بێێێت بەپشێتێبەسێتێن 
بەحزبێکی سیاسی کۆمێۆنێیێسێتێی شێۆڕشێگێێێر، 
گەر نا بێ ئەمە هیچ ئیمکانی سەرکەوتنی نیێیە، 
جێێا چ ئەوەی چێێاوەڕێێێی ئەنێێجێێامێێی ئەرێێێنێێی 
لەبەرژەوەندی کۆمەڵگە، و ئەوچینەی لێ بێکەی 
کە لەمەیداندایە. مێژووی ڕابردووی هەمێووئەم 
ملمالنێێێیێانە سێەلێمێێێنەری ئەوڕاسێتێیەیە. هێیێچ 
شۆڕش و خۆپیشاندانێک بەئاکام و ئێامێانێجێی 
خۆی ناگات بێ خاوەنی ڕاستەقینەی چیێنەکەی 
خێۆی. حەتێمەن حەتێمەن چێێیێنێێی کێێرێێکێێاریێێش 
مێێێێێێێژوویەکێێێی دووردرێێێێژی هەیە لەخەبێێێات 
وملمالنێ و بەرەنگێاری، بێۆبەرگێری لەمێاف و 
ژیانی تائێسێتێاشێی لەگەڵێدا بێێێت، کێرێێکێارانێی 
کێێێێوردسێێێێتێێێێان بەشێێێێداری چێێێێاالکێێێێانەیێێێێان 
لەخۆپیشانێدانەکێان نەکێردووە، بێۆیەش هەروا 
ناکام ماوەتەوە. دەتوانین ئەوەش بێیێگێێێڕیێنەوە 

لەغێێیێێابێێی حێێزبێێێێێکێێی  -٥بێێۆ دوو هێێۆکێێار: 
کۆمۆنیستی شۆڕشگێری کرێێکێاریێدا بەداخەوە 

کە مەوجێێودە بەس پێێێێێگە جەمێێاوەریێێیەکەی 
الوازە، ئەمیێش بەهێۆی چەنێدیێن هێۆکێارەوەیە 

 -٦کەنێێامەوێێێت بێێچێێمەسێێەر وردەکێێاریەکێێانێێی. 
نەبوونی ئاستی وشیاری چینایەتی کرێکارە بە 
بەرژەوەندی چینەکەی. ڕاستە کرێکاران خۆیان 
لەمێێعێێانێێات و ئێێێێێش و ئێێازار و نەبێێوونێێی و 
برسێتیدا دەژین و بەواقێعێی ئەو ژیێانە لەمێس 

دەکەن. ئیمکان نییە هیچ کەس بێتێوانێێ... 

دەببت چەپ و کۆمۆنیستەکان بەپالافۆڕمی شۆڕشگبکانە و ڕێکخراوەوە ڕینوا محەمەد: 
 ببنەمەیدان و جبگا بەهبزە ناسیۆناەیستەکان چۆڵکەن...

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ ڕێنوا محەمەد کادر و هەڵسوڕاوی ەزبی کۆمۆنیستی 
کرێکاریی کورردستان، سەبارەت بە ناڕەزایەتی و خۆپیشانیانەکانی کورستان و بێ 

 موچەیی...

ی کەرتی تەنیروستی توانی  ٨١١٢کاریگەری خۆپیشانیان و مانگرتنەکانی 
دەستەبەری گێکانەوەی موچەی تەواوی کارمەنیان بکات و کاریگەری زۆری 
دانا، بەهۆی ڕێکخراوبوونیان و هاتنەمەییانیان بەااسۆیەکی ڕۆشنتر و 

 جیاوازتر لە خۆپیشانیانەکانی تر 

دەبێت چەپ و کۆمۆنیستەکان بەپالتفۆڕمی شۆڕشگێکانەوە و ڕێکخراوەوە 
 بێنەمەییان و جێگا بەهێزە ناسیۆنالیستەکان چۆڵ کەن...

 

نەوەی نوێ دیسانەوە دەیەوێت سیناریۆکەی بزووتنەوەی گۆڕانی 
دەستەخوشکی دووبارەکاتەوە، بۆسواربوونی شەپۆلی ناڕەزایەتیەکان، دیارە 

کۆمەڵگەی کوردستانیش خاوەن تەجرەبەن لەم سیناریۆیانە، بۆیە 
  هەوڵەکانی نەوەی نوێش بێ ااکام ماونەتەوە... 
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دواخستنی موچە، درێژکردنەوەی مانگەکان و ئەمجارەش لە 
موچەوە، بەسەر شانی جەماوەری  ٦٥رێگای برینی سەدا 

بێبەشی کوردستان و بەتایبەتیش کارمەندان و موچەخۆراندا 
 دەشکێنەوە.

موچە لەالیەن حکومەتی سێ کوچکەیی پارتی  ٦٥برینی لە سەدا 
و یەکێتی و گۆڕانەوە، کە لەم ساڵدا تەنها یەک موچەیان دابەش 
کردووە، هێرشێکی ئاشکرای پارێزەرانی سەرمایەو بازرگانانی 
سیاسی و کۆمپانیاکانیانە، بۆ تێکشکاندنی ئیرادەی جەماوەری 
بێبەشی کوردستان، بۆ بێبەهاکردنی ژیان و وێرانکردنی 

 ئاینندەی و شکۆی ئینسانیان. 
دەسەاڵتی حزبۆکراتی و حکومەتە کارتۆنییە بە بنبەست 

موچەی  ٦٥بووەکەیان، لە کاتێکدا دەستیان بۆ برینی لە سەدا 
کرێکاران و کارمەندان برد، کە جەماوەری کرێکار و کارمەندو 
ئۆردوی بێکاران و بێ وەستان لە تیکۆشان و خەباتدان بۆ 
موچەی وەدواکەوتوویان، بۆ گێرانەوە پارە 
پاشەکەوتکراوەکانیان!! وە بۆ خزمەتگوزارییەکانیان و لەوەش 
واوەتر درۆی پوچی چاکسازی دەسەاڵتیان، بەتەواوەتی بۆ 

 ئاشکرا بووە.
لەوانە واوەتر بزوتنەوەی فراوانی نارەزایەتی لەسەراسەری 
کوردستاندا، بەجیا لەداخوازی موچە و گێرانەوەی موچە 
پاشەکەوتکراوەکانیان، بەجیا لەداخوازی بۆ هەلی کارو 
خزمەتگوزارییەکان، روو لە ڕاماڵینی تەواوی دەسەاڵتی 
حزبۆکراتی بۆرژوازی شکستخواردووی بزوتنەوەی 

 کوردایەتییە...
موچە لە هەلومەرجی ئێستادا، یاریکردنێکی  ٦٥بڕینی لەسەدا 

نەزانانەیە بەئاگر و تەکانێکی تر دەدات بە بزوتنەوەی نارەزایەتی 
فراوانی جەماوەی و بۆ خواستەکانیان و هاوکاتیش بۆ راماڵینی 
دەسەاڵتی تااڵنچی هەرێم و حزبە دەسەاڵت بەدەست و بنەماڵە 

 دەسترۆشتووەکانیان.
جەماوەری بێبەشی کوردستان، کرێکاران و کارمەندان و 
سەرجەم موچەخۆران تا دەگاتە ئوردوی بێکاران و خوازیارانی 
هەلی کار، پێویستە لەبەرامبەر بەو هێرشە بەردەوامانەی 
دەسەاڵتی سیاسی سەرمایەو کۆمپانیاکانیان و حزبە 
چەتەکانیان، بەڕیزی یەکگرتوانەو ڕێکخراوەوە، پالنی ڕێکخراو 
سیستماتیکی بۆرژوازی و حزب و حکومەتە کارتۆنیەکەیان، 
پوچەڵ بکەنەوە. لەراستای چوونە پێشەوەی ئەم هەنگاوەشدا، 
ئامادەی ڕاماڵینی ئەو دەسەاڵتە بن، کە تا رۆژێک زیاتر تەمەن 
بکات، برسێتی و گرانی و بێکاری و نەداری و تااڵن و سەرکوت 
و بێمافی زیاتر دەکات و ئایندەی سیاسی کوردستانیش بەرەو 

 تاریکتر و خراپتر دەبات...
 بژی بزوتنەوەی ناڕەزایەتی رێکخراو و سەراسەری کوردستان!

مەرگ و نەمان بۆ دەسەاڵتی نۆکەر پیشەو تااڵنچی بزوتنەوەی 
 کوردایەتی!

 باڵوکراوەی بۆپێشەوە
٦٦/٢/٦١٦١ 

 

 درێژەی دوا وتە

 کرێکاران،زەحمەتکێشان،الیەنگرانیوشەودەنگیئازاد!
نیزامیزاڵمانەیسەرمایەداریوسەکۆیەکیلێبراوەبۆروبەروبونەوەیفکروژیباڵوکراوەیبۆپێشەوە،زمانیتیژوپاراویکۆمۆنیستیوئازادیخوازیئێوەیە،دەنگوسەکۆیبزوتنەوەینارەزایەتیسۆسیالیستیتانە،بەد

وپشتراگەیاندنیدارزیووفریوکارانەیبۆرژوازیوبزوتنەوەورەوتەسیاسیوفکریوحزبییەکانی...بڵندگۆیبانگەوازیهاوچینەکانتانەبۆهاو زوڵمم یوهاوخەباتی،وەدەنگومینبەریراستەقینەیئێوەیەلەدژیهەر
ۆمەاڵیەتیچینیکرێکاردا،بۆژێروژورکردنیدنیایزاڵمانەیسەرمایەدارییکستەمێککەلەکۆمەڵگایسەرمایەداریئێستادا،بەرامبەرئێوەدەکرێت...لەیەکوشەدا،بۆپێشەوە،سەکۆیەکومینبەرێکەلەبەرەیشۆرش

 ودامەزراندنیکۆمەڵگایەکیسۆسیالیستی...
یشاندانومانگرتنوخواستەکانتان،لەکێشەوگیروگرفتەکانورێگریەکانیبەردەمخۆپبۆئەوەیبۆپێشەوە،بتوانیتنەخشیچینایەتیوئەرکیپێناسەکراویخۆیسەرکەوتوانەبباتەپێشەوە،لەهەواڵینارەزایەییەکانتان،لە

پەردەپۆشیبکەن،ئێوەبەئێمەیبگەیەنن...ئەوراستیانەیئەوانپەردەپۆشیانخەباتویەکگرتوویتان،بەردەوامئاگاداریبکەن...ئەوهەوااڵنەیحزبوبزوتنەوەومیدیایبۆرژوازیوسیبەریان،دەیانەوێبەالڕی،ی
هەواڵمیاڵتدەکەن،لەرێگایبۆپێشەوەوە،پەردەیلەسەرهەڵبماڵن...هەواڵینائەمنیشوێنیکاروقوربانیانی،هەواڵیسەرکوتودزیوتااڵنیدەسە وکۆمپانیاکانیان،هەوڵیتوندتیژیدژبەژنانوقوربانیەکانیان،

روسەکۆیراستبێژیومەیدانێکیگرنگیئێوەیە،لەپێناودنیایەکیباشتردا.نەگپێشێلکاریئازادیەسیاسیەکان،ئازادیرۆژنامەگەریوئازادیمافەفەردیومەدەنیەکان...بەئێمەبگەیەنن...بۆپێشەوە،دەنگیسازشهڵ
 لەهەرجێگاوگۆشەیەکیئەمدنیایەنلەپەیوەندیبەردوامدابنلەگەڵیدا...ئەدرەسئیمێڵوپێگەیبۆپێشەوەیە..
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تەعێێبێێیێێر لەژیێێانێێیێێان 
بکات، جگە لە خۆیان نەبێت، چێونێکە 
ڕۆژانە بەرەوڕووی چەندین کارەسات و 
سەختی ژیان دەبنەوە. هەلومەرجەکانیش 
لەبارنەبووە لەهیچ ڕوویەکەوە بێۆچێیێنێی 
کێێێرێێێێکێێێار هەر لە دروسێێێتێێێنەبێێێوونێێێی 
ڕێێێکێێخێێراوێێێکێێی کێێرێێێکێێاری تێێۆکێێمەوە، 
کەچەندین بەربەست هەبووە. بەپێلە یەک 
ناسیۆنێالێیێزم و دیێن وسێەخێتێی کێار و 
کێێولەمەرگێێی ژیێێان ئەرکێێی سێێەرشێێانێێی 
کۆمۆنێیێسێتەکێان یەکەمێیێن جێار دەبێێێت 
لەخێێۆیێێانەوە دەسێێت پێێێێێبێێکەن خێێۆیێێان 
ڕێکخراوکەن. بێاشێە ئێازیێزانێم تێۆ وەرە 
سەیرکە لەم کوردستانەدا چەندین گروپ 
و بزووتنەوە و ڕێکخێراو وکەسێایەتێی و 
تەنانەت حزبی کۆمۆنیستێی کێرێێکێاریێش 
هەیە، تائێستاشی لەگەڵ بێێێت نەخێۆیێان 
ئێێامێێادەکێێردووە بێێۆهەر هەلێێومەرجێێێێێکێێی 
شێێۆڕشێێگێێێێێڕانەو نەخێێۆشێێیێێان ڕێێێکێێخێێراو 
کردووە. تەنانەت هەمیشێە هەوڵێی پەرت 
پەرتێکێردنێیێشێیێان داوە، ئێیێتێر تێۆ چێۆن 
دەتێێوانێێیێێت بێێانێێگەوازی ڕێێێکێێخێێراوبێێونێێی 
کرێکاران بکەیت، لەکاتێکدا نێوماڵی خۆت 
ئاوا پەرتەوازەیە و هەریەک لەئێاوازێێک 
دەخوێنێت. ئاخێر ئێاسێتێی وشێیێاریەکەی 
ئەوەیە دەڵێت  کرێکاران بێ حزب دەبێێت 
شۆڕش بکات وسۆشیالیزم دامەزرێێنێێێت 
لەکاتێکیشدا خۆی بەمارکسیزم دەزانێێت!! 
ئایا مارکس بەڕاستێی بێاوەڕی بەحێزبێی 
کۆمۆنیستی نەبووە ڕابەرایەتێی شێۆڕش 

 بکات وسۆشیالیزم دامەزرێنێت؟

بۆپێشەوە: بەبێ هاتنە مەیێدانێی چێیێنێی 
کێرێێکێار و بەشێێداری چێاالکێانەیێان، لە 
ڕێگای مانگرتن و کار ڕاگێرتێن، چێوونە 
پشتی خۆپیشاندەرانی شەقام، ئێایێنێدەی 
ئەم خۆپیشاندانانە، نادیار دەمێێێنێێێتەوە، 
پێێویسێتە چ بێکێرێێت، بێۆئەوەی چێیێنێی 

کرێکار وەکو شادەماری ئاڵوگۆڕ بەخش، 
 بێنە مەیدانی ئەم بەرامبەرکێیەوە؟

حێێزبێێی کێێۆمێێنێێیێێسێێتێێی ڕێێێنێێوا مێێحەمەد: 
کێێرێێێکێێاری کێێوردسێێتێێان چەنێێدیێێن جێێار 
بانگەوازی بۆیەکێڕیێزی و ڕێێکێخێراوەیێی 
کێێۆمێێۆنێێیێێسێێێت و چەپەکێێان کێێێردووە، 
بەهەرجیاوازی و خالفێکی سیاسیێشێەوە. 
بەداخەوە نەک هەرنەهێێاتێێوون، بەڵێێکێێو 
هەمیشە لەبۆسەدابوون بۆشکانێدنێی ئەم 
حێێزبە و خێێۆشێێحێێاڵێێیێێش بێێوون بەزیێێاتێێر 
تێکشکاندنی هەرئەوەی کەبینیێمێان چەنێد 
هێێاوڕێێێیەک کەبەمێێاوەی جێێیێێاجێێیێێا چێێۆن 
جێێێیێێێابێێێونەوە لەم حێێێزبە، ئەم بەنێێێاو 
کۆمۆنیسێتێانە کەوتێنە هەلێهەلە کێێێشێان. 
بەڕاسێێێتێێێی ئەوەی مێێێن دەیێێێبێێێیێێێنێێێم 
لەمەیدانەکەدا نەک بڵێێێم خێۆم کێادرێێکێی 
ئەو حێێێزبەم کێێێارێێێێکێێێێی زۆرقێێێێورس 
لەسەرشانیەتی دەبێێێت ئەنێجێامێی بێدات، 
بێێانێێگەوازی هەمێێوو ئێێازادیێێخێێوازان و 
یەکسانیخوازان بکات پەیوەسێت بێن بەم 
حزبەوە، هەلێومەرجێێێکێی شێۆڕشێگێێێڕانە 
 مەوجودە و داینەمۆکەی دەبێت ئێمەبین.

بۆپێشەوە: چۆن دەڕواننە ڕۆڵێی نەوەی 
نوێ، لە نێاڕەزایەتێی و خێۆپێیێشێانێدانە 
جەماوەرییەکاندا؟ تا چەنێدە التێان وایە 
بەشێێێداری نەوەی نێێێوێ لە پێێێێێێێنێێێاو 
بەرژەوەندی بێبەشان و موچەخۆران و 

 داخوازییەکانی خەڵکی کوردستاندایە؟

دەبێێێێێێێت چەپ و ڕێێێێنێێێوا مێێێحەمەد: 
کێێێۆمێێێۆنێێێیێێێسێێێتەکێێێان بەپێێێالتێێێفێێێۆڕمێێێی 
شێێێۆڕشێێێگێێێێێێێڕانەوە و ڕێێێێکێێێخێێێراوەوە 
بێێێێێێێێێنەمەیێێێێدان و جێێێێێێێێێگێێێێا بەهێێێێێێێێێزە 
ناسیۆنالیستەکان چۆڵ کەن، کەچانسێیێان 
زۆربێێێێ ئێێێاکێێێامە لەم نێێێاڕەزایەتێێێی و 
تووڕەیییەی کرێکاران و زەحمەتکێشێانێی 
کوردستان کە ئێستا بەناوئۆپۆزسیۆنێکی 
نەوەی نێێێێوێ دیسێێێێانەوە دەیەوێێێێێت 

سێێیێێنێێاریێێۆکەی بێێزووتێێنەوەی گێێۆڕانێێی 
دەسێێێێتەخێێێێوشێێێێکێێێێی دووبێێێێارەکێێێێاتەوە، 
بۆسواربوونی شەپێۆلێی نێاڕەزایەتێیەکێان 
دیارە، کۆمەڵگەی کوردستێانێیێش خێاوەن 
تەجێێرەبەن لەم سێێیێێنێێاریێێۆیێێانە، بێێۆیە 
هەوڵەکێێانێێی نەوەی نێێوێێێش بێێێ ئێێاکێێام 
ماونەتەوە بەگەیشتن بێۆشێەریێکە بەشێی 
دەسێێەاڵتێێی دز و جەردە و مێێافێێیێێایێێی 
ناسیۆنالیزمێی کێوردایەتێی بەڕابەرایەتێی 
پارتی دیموکراتی کوردستان کەپێویستێی 
نییە جێێێگەیەکێیێش بێداتە ئەم هێێێزە بێێ 
کێێاریێێگەرە. دەمەوێێێت ئەوەبێێڵێێێێێم لەمێێس 
کێێێردنێێێی بێێێزوتێێێنەوەی گێێێۆڕان لەالیەن 
جەماوەری توڕە و شۆڕشگێێڕەوە بەسێە 
بۆ وشیاربوونەوەیان، وخۆجیاکردنەوەی 
ڕیێێێزەکێێێانێێێیێێێان لەهێێێێێێێزە هەلێێێپەرسێێێت 
ونەتەوەیێێێیێێێیەکێێێانەوە، بێێێیێێێانێێێگەنێێێێێێێتەوە 
ئەوبڕوایەی هەرچی بەهێزو تێکۆشێان و 
ڕێکخرابوونی خێۆیێان نەکێرێێت، مەحێاڵە 
هێێێیێێێچ هێێێێێێێزێێێێکێێێی بەرژەوەنێێێدخێێێواز و 
هەلێێێێێپەرسێێێێێتێێێێێی نەوەی نێێێێێوێ و 
دووبێێێێێارەبێێێێێوونەوەی سێێێێێیێێێێێاسێێێێێەتە 
چەواشەکارانەکەی بێزووتێنەوەی گێۆڕان 
بێێۆیێێان بەئەنێێجێێام بێێگەیەنێێێێێت. ئەوەش 
مەحاڵە کۆمەڵگە جێارێێکێی تێر بێڕوا بەو 
بەالڕێدابردنە بێنێت، فریادرەسێک بێت و 
ڕزکارکەری بێت و ژیانی بۆدابین بێکێات، 
بێێێێئەوەی خێۆی هێێیێێچ دەورونەخشێێێێێکێێی 
هەبێت لەم ئێاڵێوگێۆڕانەدا. ئەم بێۆچێوون 
ولێکدانەوانە، و بێئومێێدبێوونێی کێۆمەڵێگە 
لەم هەلومەرجە جێگەی ئێومێێێدی ئێێێمەو 
خۆشحاڵیمانە بە وشیاربونەوەی زیاتێری 

 سیاسیانەی کۆمەڵگە.

زۆرسوپاس بۆباڵوکێراوەی بێۆپێێێشێەوە  
بۆ ڕەخسانێدنێی ئەم دەرفەتە، تێابێتێوانێم 
بەبێێێۆچێێێوونێێێی خێێێۆم لێێێێێێێکێێێدانەوەیەکێێێی 

 هەرچۆن بێت بکەم.
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 دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو
12/7/2020 

 هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید
 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

بدواڵ  ئاراس رەشید، عهشوان حەسەن ئەبوبەکر، 
عەبدالرحمن رەسوڵ، هیوا ساڵح،هەتاو حمود،  مه

 عەبدواڵهی، کاوان قادر، جمال نوری،حەکیم میرزا
“ لەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت بەناوی

و “ ناڕەزایەتیەکانی کوردستان و پرسی موچە
تەوەرەیەک سەبارەت بە لەشکرکێشی واڵتانی 

 ناوچەکە بۆسەر کوردستان..

 بۆپێشەوە عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 و

 بەهەشتەکان دوا وتە
  بەهەشتەکان

 نووسینی ـ مارێۆالین دڤۆس
 رگێکانی ـ اەەمەد جوانکار وه

 ،.. خۆت مانیوومەکه و بۆی مەگەڕێ
 هیچ  بەهەشتێک نابینی، لەااسمان .. ؛

  . ی هەتا تۆ دڵی خۆتی  پێخۆشڕکە
 ... بەدەرکەوتنی تروسکەی، ڕۆژێکی نوێ

 .. بەدەستپێکی ااوازی گۆرانیەکی تازه
 .. هەرلێره،  هەر لەم سەرزەمینه

 تۆ اەتوانی هەمووکاتێ، خۆشترین
 . ااهەنگ و جوانترین بەهەشت دروست بکەی

 .. دنیا  پکپکە لە گۆڕانکاری
 .. شیا دێنێ کە تین وگوڕێ، بەناخی له

 اەگەر تۆ بتوانی
 بیڕینی و هەستی پێڕکەی ... 

بڕینی موچەی 
موچەخۆران، پێویستی بە 

وەاڵمی دەستبەجێی 
ڕێكخراو و بەکردەوە 

 هەیە!
حکومەتی هەرێم!! بریاری بڕینی موچەی فەرمانبەرانی بە 

%، راگەیاند. ئەم بڕیارەی حکومەت و ٦٥رێژەی لەسەدا 
دەسەاڵتی سێ الیەنەی پارتی و یەكێتی و گۆڕان، لەدژی 
فەرمانبەران و موچەخۆران و تەواوی خەڵکی کوردستان، 
ئەگەر لەالیەکەوە ناکۆکی ئەم دەسەاڵتە شکستخواردووە 
بۆگەنکردووە، لەگەڵ جەماوەری نەداری کوردستان 
بەیان دەکات، لەالیەکی تریشەوە نیشانی دەدات کە ئەم 
دەسەاڵت و حکومەتە دیکۆرە، دەسەاڵت و حکومەتی 
دیکۆری سەرمایەدارن و بازرگانانی سیاسی و 

 کۆمپانیاکانیانە.
موچەی مانگانەی فەرمانبەران،  ٦٥بڕیاری بڕینی لەسەدا 

لەدرێژەی خاڵیکردنەوەی سیستماتیکی سفرەی بێبەشانی 
کۆمەڵگەدایە. لەدرێژەی درێژکردنەوەی مانگەکاندایە. لە 
درێژەی سیاسەتی پاشەکەوتی موچەدایە کە بۆماوەی 
چوار ساڵ، درێژەیان پێدا. لەدرێژەی هێرشی 
هەمەالیەنەی دەسەاڵتدایە بۆسەر جەماوەری کرێکار و 
کارمەند و موچەخۆرانی کوردستان. لەدرێژەی 
وێرانکردن و هەرزانفرۆشکردنی خزمەتگوزارییە 
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی و تەرفیهیەکاندایە... وە 
توندکردنەوەی جەنگی چینایەتیە لەدژی بەشی 
هەرەزۆری کۆمەڵگە لەالیەن کەمایەتیەکی مشەخۆری 

 دزو تااڵنچی و تێر نەبووەوە.
ئەم کەمایەتییە مشەخۆرە حزبی و کۆمپانیا 

ساڵە لەقوتی خەڵکی بێبەشی  ٢١هەمەڕەنگەکانیان، 
کوردستان، لە ڕێگای دزینی سامان و داهاتی 
جۆراوجۆری هەرێمەوە، لەرێگای دەستبەسەراگرتنی 
هەموو جومگەکانی سامان و داهاتەوە، لەڕێگای 
بەتااڵنبردنی ئەو داهاتانەی لە دنیای دەرەوە بۆ هەرێم 
دێت، لە ڕێگای بەتااڵنبردن و فرۆشی نەوت بەشێوەی 
قاچاغەوە، لە ڕێگای بەتااڵنبردنی بەشە داهاتی بەغداوە، 
لەڕیگای سپی کردنەوەی پارەی دزراوەوە، سامان و 
سەروەتی خۆیان سەد بەرابەر کردووە، بەپێی راپۆرتە 
راگەیاندراوەکان بانقەکانی دنیایان تەژی لە پارە کردووە، 
ژیانی بەهەشتیان لە کوردستانی دۆزەخی هەژاراندا، بۆ 
خۆیان و بنەماڵەکانیان، زامن کردووە، کەچی ئامادەنین 
دەست بۆ ئەو هەموو سەروەت سامانەی خۆیان و 
کۆمپانیاکان و سامانی بنەماڵەو و حزبەکانیان ببەن، 
بەڵکو لە جێگای ئەوە ئەزمەی ئابوری و دارایی و 

شکستی سیاسەتی ئابوریان، لە رێگای 
   41بۆ الپەڕە 

 

 دوو بەرهەمی تازەی هونەرمەند هیوا ساڵح


