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ناسیونالیستی کوردە -ڕێگاچارە ڕاماڵینی دەسەاڵتی بۆرژوا
 نەک چاوبڕینە دەسەاڵتی بەغدا!

گەڵ بەڕێز ئازاد ئیبراهیم دیمانە لە
 9ئەحمەد...ل

دەسەاڵتی زۆنی سەوز بەرپرسە 
 6لەچارەنووسی عەلی قایار...ل

دۆسیەی ژمارە: شەشەمین ساڵیادی تاوانی داعش و 
 هاوکارانی لە شەنگال 
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چینی کرێکار چاونەترسانە لەسەنگەری 
 5پێشەوەی ناڕەزایەتییەکان...ل

 
 پرسی ژن
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نەفرەتی قوڵی جەماوەری و لەدەسەاڵت و بێئومیدبوونیان لەوەی 
دەسەاڵت بتوانێت چاکسازی بکات، یان وەاڵم بە کەمترین 
خواست و مافی هاواڵتیان بداتەوە، بۆتە هۆی ئەوەی بەشێک لە 
جەماوەری کوردستان بەتایبەتیش موچەخۆران، چاو ببڕنە بەغدا 
بۆ موچەکانیان و هاوکاتیش لەو رێگایەوە حاشا لە دەسەاڵتی 

 دزو تااڵنچی بزوتنەوەی کوردایەتی بکەن.  
ژیان و گوزەرانی چینی کرێکار و فەرمانبەران و خەڵکی نەدار  

تابڵێی خراپ و بەرەوە وێرانەیی دەڕوات. بەجیا لەگرفتی 
نەبوونی خزمەتگوزارییەکان، ناتوانایی و دەستەوەستانی کەرتی 
تەندروستی بۆ ڕووبەڕووبونەوە لەگەڵ شەپۆلەکانی کۆرۆنا 
ڤایرۆس بۆتە مۆتەکەی سەر سنگی جەماوەری بێبەش و نەدار. 
هاوکات لەگەڵ ئەوانەدا جارێکی تر موچەی کارمەندان کەوتۆتە 

 بەر شەپۆلی بڕین و لێقرتاندن و دواخستنی بەردەوام. 
متمانەی جەماوەر بە چاکسازی و بەدەسەاڵت، بۆتە سفر.  

ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی بێ وەاڵم و رووبەڕووە لەگەڵ 
ئەزمەیەکی کەمەر شکێن. هێزی سەربازی و هەواڵگری و 
جاسوسی واڵتانی ناوچە لە هەرێمدا تەراتێن دەکەن و دەسەاڵتی 
سیاسی هەرێم نەک توانای بەرگری، بەڵکو زاتی ئیدانەکردنیشی 

 نییە.
لەناوخۆی هەرێمدا دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد، توشی بن 
بەستێکی تەواو بووە، ریزی دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد پارچە 

پارچەیە، دوو هێزە خاوەن دەسەاڵتە 

 ٢بۆ الپەڕە 

قوربانیانی 
نائەمنی 

 شوێنی کار
 2ل

 

 خۆپیشاندان لە شارەکانی عێراق 
 3دەستی پێکردەوە...ل

 ٢بۆ الپەرە 

شەنگال بەڵگەنامەی یەکێک لە گەورەترین جینۆسایدی خەڵکی  یژمارهوته 
  بزوتنـەوەی کوردایەتـی و پارتیـیـە! ئیسالم وتاوانـی 

ئەم مانگە یادی شەشەمین جینۆسایدی  ٣
خەڵکی شەنگال و دەوروبەریەتی... 
شەشەمین ساڵیادی یەکێک لە گەورەترین 
تاوانی کۆمەڵکوژی هەزارەی سێهەمی 
هەسارەی سەر زەوییە، بەدەستی هیزێکی 
رەشی ئیسالمی محەمەدی. هێزیك 
کەدوای زیاتر لە چواردە سەدە، 
لەپەیدابوونی ئیسالم و داسەپاندنی 
دەسەاڵتە رەشەکەی، جارێکی تر لە 
ژینگەی ئامادەکراوی دەستی غەرب و 
ملهوری ئەمریکاو نۆکەرە ناوچەیی و 
لۆکاڵیەکانیدا،  سەری لە گۆڕ بەرزکردەوە 
و ویستی داسەپاندنی دەسەاڵتی ئیسالمی 
ڕاگەیاند. دوبارە داسەپاندنەوەی 

دەسەاڵتی ئیسالمی کردەوە بە پەیامی رۆژ و بە 
بەدەستەوەگرتنی ئایەتەکانی قورعان و خودا و فەرمودەکانی 
پەیامبەری ئیسالم، هیرشی هێناو گەورەترین تاوانی بەدژی 

 ئینسان و مرۆڤایەتی بەگشتی وەرێخست...
داعش کاتێک هێرشی کردە سەر شاری موسڵ و دەوروبەری 
و لەماوەیەکی کەمدا توانی سوپای داوەشاوی حکومەتەکەی 
مالیکی راماڵێت... ئەو پێشرەیەی داعش تای نەتەوەپەرستی و 

دەمارگیری قەومی بردە سەرەوە، لە حزبە سیاسیەکانی 
بزوتنەوەی کوردایەتیەوە بۆ حزبە ئیسالمیەکان، کە 
هاوسۆزی داعش بوون، تا دەگاتە نووسەرە دەربارەکانی 
دەسەاڵت و نوخبەی بەناو روناکبیری! کوردی... لەجەرگەی 
بیستن و بینیی هەزاران الشەی لەخوێن هەڵکێشراوی عەرەب 
و کوردو مەسیحی و ئیزیدا، لە ناو ئاه و ناڵەی سەدان هەزار 

ئینسانی بێخانەو النەکراو و ئاوارەدا... 
 ٣بۆ الپەڕە 

 هەنگاوە کردارە پێویستەکەی 
 4خەڵکی ناڕازی...ل

 دیمانەیەکی تایبەت سەبارەت بە پەیوەندی نێوان هەرێم و 
 10بەغداو پرسی ئایندەی سیاسی کوردستان...ل 
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سەرەکیەکە کەمترین هاوئاهەنگیان لەگەڵ 
یەکتری هەیە، ئاراستەی کاری هەر 
کامەشیان لەگەڵ بەغدا و واڵتانی ناوچەکە 
دژ... بەیەک و نا هاوئاهەنگە. حکومەت و 
پەرلەمانی حزبیان وەکو دوو کاریکاتۆری 

 عەنتیکە بێ ڕۆڵ و چەقبەستوون.
لەناو دڵی دۆخی ئەزمەی ئابوری و 
داراییدا، لەجەرگەی چوونە سەری ملمالنێی 

نێوان بەغدا و هەولێردا، لەدڵی   
ئەزمەگرتووی دەسەاڵتی سیاسی هەرێم و 
پارچەپارچەیی دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردا، 
لە ناتوانایی دەسەاڵت بە وەاڵمدانەوەی 
بەسەرەتاییترین پرسی و ویست و 
داخوازی سادەی هاواڵتیاندا، بۆچوونی 
گەرانەوە بۆ بەغدا، چاوبڕینە بەغدا بۆ 
موچە، دەنگێکە دەبیسترێ و تا دێتیش 
فراوانتر دەبێتەوە. نەیارانی پارتی الوازی 
هەرێم لەبەرامبەر بەغدادا وەکو 
سەرکەوتنێک بۆخۆیان و ئایندەی رۆڵی 
سیاسییان دەبینن، مەیلیان بۆ المەرکەزی 
پەیوەندی بە الوازکردنی پێگەی پارتییەوە 
هەیە. پارتیش وەکو هیزێک کە لەئاستی 
سیاسی کوردستاندا جومگە بناغەییەکانی 
دەسەاڵتی هەرێم و حكومەت و پەرلەمان!! 
و پەیوەندییەکان و بۆندە زەبەالحە 
ئابووریەکانی قۆرغ کردووە، ئامادە نییە 
ئەو دەسەاڵتە بنەماڵەییەی هەیەتی و 
بەزۆری هێزو سەرکوت خۆی راگرتووە 
بەرەو الوازی بچیت، یان رادەستی بەغدای 
بکات. پارتی دەیەوێت لە رێگای بەخشینی 
پۆستەوە، نەیارەکانی لەناوخۆی هەریمدا 
مل کەچ پێبکات، بێ ئەوەی لەگەڵ 
پۆستەکان دەسەاڵتی جێگا کاریگەرییان، پێ 

 ببەخشیت.   
دیارە چاوبڕینە بەغدا لەالیەن بەشێک لە 
جەماوەری ناڕازییەوە، لەگەڵ چاوبرینی 
چەند هێزێکی سیاسی بۆ ناوەند هیچ 
خاڵیکی هاوبەشیان نییە. بەشێک 
لەجەماوەری کوردستان بەهۆی 
برسێتیەوە، بەهۆی بێ موچەییەوە، 
دەیانەوێت بە مل دان بە بەغدا ژیانی 
خۆیان و خیزانەکانیان لە نابودبوون و 
وێران بوون بپارێزن، لە حاڵیکدا چاوبرینی 
بەشێک هێزە سیاسیەکان بۆ بەغدا، ریشەی 
لە کەم کردنەوەی دەسەاڵتی پارتی و 
الوازکردنی پارتی و ملمالنێی نێوانیانەوەیە، 
وە هاوکات بۆ شانخاڵی کردنەوەی خۆیانە 
لەو دۆخەی جەماوەر رووبەرووی بۆتەوە 
و هەوڵێکە تا خۆیان لە تورەیی و 

 ناڕەزایەتی جەماوەری بپارێزن.
بێگومان بەغدا و دەسەاڵتی سیاسیەکەی، 
دەیەوێت بەهرەبەرداری لە تورەیی و 
نارەزایەتی جەماوەری لەدژی دەسەاڵتی 
بۆرژازی کورد لە کوردستان بکات و 

هاوکاتیش کەڵک لە ملمالنێی 
دەسەاڵتی ناوخانەوادەی بۆرژوازی 
کورد وەربگرێت، تا لەو رێگایەوە توانستی 
گشتی بۆرژوازی کورد الواز بکات و 
زەمینە بۆ مەرامە سیاسی و تموحەکانی 

 ئایندەی خۆی لەکوردستاندا، سازبکات.
لەهەموو حاڵەتێکدا چاوبرینی بەشێک لە 
خەڵکی نائومێدکراوی کوردستان بە بەغدا، 
لە ئاکامی تورەیی نەفرەتییان لەدەسەاڵتی 
دزو تااڵنچی دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد، 
رێگا چارەو بژاردەیەکی گونجاو دروست 
نییە، ڕیگایەک نییە بۆ الوازکردنی 

 دەسەاڵتی تااڵنچی کوردیەتی.
دەسەاڵتی بۆرژوای عەرب، بە سونی و 
شیعیەکەیەوە، بەدەسەاڵت و 
ئۆپۆزیسیۆنەکەیەوە، هەڵگری هەمان 
ناوەرۆكی تااڵنچیانەی بۆرژوازی کوردە... 
ژیان و گوزەرانی خەڵکی کرێکار و 
زەحمەتیکێشی بەغدا و تەواوی شارەکانی 
عیراق، لە هی خەڵکی کوردستان باشتر 
نییە... هێشتا ئاو و کارەبا، 
خزمەتگوزارییەکان، تا دەگاتە ماف و 
ئازادییەکان، ئاسەوارێکیان نییە. بەر لە 
هاتنی کۆڕۆنا ڤایرۆس گەورەترین 
نارەزایەتی و خۆپیشاندان لە میژووی 
سیاسی عێراقدا بە دژی دەسەاڵتی تااڵنچی 
و مافیایی دەسەاڵتی سیاسی 
لەسەرتاسەری عیراقدا روویدا... خواستی 
هەلی کار، خزمەتگوزارییەکان، ئازادی، 
ئەمنیەت... سەرەکیترین خواستی 
جەماوەری بیبەشی عێراق بوون، وا 
دیسانیش دوبارە خۆپیشاندان و 
ناڕەزایەتییەکان لەدژی دەسەاڵتی تااڵنچی 
بەغداو هێزە دڕندە میلیشیاییەکان دەستی 

 پێکردۆتەوە.
بزوتنەوە بۆرژوازییەکانی لە عیراقدا بە 
سونەو شیعیەوە تا دەگاتە بۆرژوازی 
کورد، هەڵگری یەک پەیامی چینایەتی 
هاوبەشن. تااڵنی و دزی، کەڵەکەکردنی 
سەرمایە لەسەر حسابی کاری تاقەتپروکێن 
و بێمافی چینی کرێکار و بێبەشانی 
کۆمەڵگە. بزوتنەوەی بۆرژوازییەکان لە 
عیراقدا، سەرباری هەر ناکۆکییەکی 
سیاسییان لەسەر دەسەاڵت، لەسەر مژینی 
شیلەی گیانی جەماوەری کرێکار و 
زەحمەتیکێش، ناکۆکیەکیان نییەو هەڵگری 

 یەک ناوەرۆکی چینایەتین...
توڕەیی و نەفرەتی رەوای جەماوەری 
کوردستان بەهیچ جۆرێک رەوایی نادات 
بەدەسەاڵتێکی تری خوێن مژ و تااڵنچی 
دەرەوەی هەرێم و پسوڵەی باشتر بوون 

 نادات لە بەرۆکی.
خەڵکی کرێکار و زەحمەتیکێشی عێراق  

ئەرکیانە خەبات و تیکۆشانیان لەدژی 
دەسەاڵتی ئیسالمی سیاسی شیعی و 
هاوبەشەکانیان ببەنە پیشەوە، و خەڵکی 

کوردستانیش ئەرکیانە کە دەسەاڵتی 
بزوتنەوەی کوردایەتی هەڵپێچن، بیگومان 
خەبات و تیکۆشانی خەڵکی کریکارو 
زەحمەتکیشی ناوەراست و خواروی عیراق 
کاریگەری جدی لەسەر خەبات و 
تیکۆشانی چینی کرێکاریی کوردستان و 
بێبەشانی دادەنێت و بەپێچەوانەشەوە 
چوونە پیشی خەبات و تیکۆشانی چینی 
کرێکاریی کوردستان و بێبەشانی 
کاریگەری جدی لەسەر خەباتی کریکاران و 
بێبەشانی ناوەراست وخواروی عیراق 
دادەنێت و پێویستیشە هاوئاهەنگی و 
لەوەش زیاتر پەیامی یەکگرتوویی و 
هاوپشتی لەیەکتری لە خەباتیاندا کارا تر 

 بکرێت.
چاو بڕینە دەسەاڵتی بەغدا، دەرمانی هیچ 
هەتوانێکی چینی کریکار و خەڵکی بێبەشی 
کوردستان نەک ناکات، بەڵکو کاریگەری 
سلبی لەسەر خەبات وتیکۆشانی هاوبەشی 
سەراسەری خەڵکی عیراق بەجێدەهێڵێت. 
بەجیا لەوانەش کێشەی خەڵکی کوردستان 
لەگەڵ بەغدا، لە بنەرەتدا پرسێکی سیاسی 
و لەمیژینەو حقوقییەو پیویستە وەاڵمی 

 کارساز وەربگرێتەوە.  
ڕێگاچارەی واقعی لەبەردەم خەڵکی 
کوردستاندا لە پێناو نان و ئازادی و 
دیاریکردنی ئایندەی سیاسی کوردستاندا، 
هەڵپێچانی دەسەاڵتی سیاسی بۆرژوازی 
کوردە. بەواتایەکی تر پیش مەرجی هەر 
ئالوگۆرێکی شۆرشگێرانە لە کوردستانە، 
بەندە بە راماڵینی دەسەاڵتی بۆرژوا 

 ناسیونالیستی کوردەوە.
بەغدا ئەگەر چەند مانگێکیش موچە بدات، 
بەفەرمانبەرانی کوردستان، لەبنەرەتدا 
پەیوەندی بە ملمالنێی لەگەڵ دەسەاڵتی 
سیاسی کوردستانەوە هەیەو ئامانجیشی 
بەجیا لە الوازکردنی دەسەاڵت و پێگەی 
ناسیونالیزمی کورد، تێکشکاندی ئیرادەی 

 سیاسی خەڵکی کوردستانە. 
الیەنێکی هەرە گرنگی خەباتی چینی کرێکار 
و بێبەشانی کوردستان، هاوئاهەنگی و 
لێکهەڵپیکانی تیکۆشانیانە لەگەڵ چینی 
کریکار و بێبەشانی عێراقدا، نەک چاوبڕینە 
ئەو دەسەاڵتەی کە ناوەراست و خواروی 
عێراقی کردۆت دۆزەخ و جەماوەری 
بێبەشی لە سەرەتاییترین ماف و 
خزمەتگوزارییەکان بێبەش کردووە. 
لەوانەش زیاتر لە ئاست خۆپیشاندەران و 
داواکاریەکانیاندا، بەسەدان کەسی مەدەنی 
کردە نیشانەی چەکە گەرمەکانیان و 
بەهەزاران خۆپیشاندەریشیان بریندار و 

 رەوانەی زیندانەکان کرد.
چاو بڕینە بەغدا، رێگا چارە نییە، 
ڕیگاچارەی کارسازو گونجاو لەکوردستاندا 
راماڵینی دەسەاڵتی دز و تااڵنچی 

 بزوتنەوەی کوردایەتییە. 

وتەی ژمارە   

 لە بۆپێشەوەوە
 

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

دەنیابینی کۆمۆنیزمی مایکس ە کۆمۆنیزمی کرێراییی 
 د،کات.

 
* بۆ پێشەە،  هیچ بابەتێک باڵەناکاتەە،  کە پەێەشەتەر 
 ەەوێن ە کەناڵی بینراە ەبەیەرەتەراە ە نەوەسەراەدا... 

 باڵەبوبێتەە،.
 

* بابەتی باڵەبو،ە،  ە بۆپێشەە،دا  ئەەکەاتە  ەییە  
خەەاە،نەکەیەە، مەەافەەی بەەاڵەکەەردنەە،  هەیە  کە  ە 
بۆپێشەە، باڵەبوبێتەە،. یاسپاید،  بۆپێەشەەە،یە  کە 
خاە،نی بابەتەکە ئاماژ، بەناە ە ئەە ژمای،  بۆپێشەە، 

 بدات  کە بابەتەکە  تیادا باڵەبۆتەە،.
 

* دی،نگ نایدنی بابەتەکا    ەکەاتەی یاگەیەنەدیاە  
 خۆیدا  ەانری باڵەبونەە،  ەد،ست د،دات.

 
 * ئەە ەەیەت بۆ بابەتی کویتە.

 
* هەەیەەچ بەەابەتەەێەەک بە عمەەانەکەەانەەی عەی،بەەی  فەەایسەەی  
ئین لز ... ە،یناگرێت ە خاە،نی بابەتەکا  بەیپرسن  ە 

 ە،یگێرانیا  بۆ عمانی کوید ... 
  

* بەەۆپەەێەەشەەەە، بەیپەەره نەەیەەیە  ە هەڵە  ئەەیەە ەە یەەی ە 
یێنوەسی ئەە بابەتانە  بۆ  دێت... هەڵەبەی  ئەیکەی 

 خاە،  بابەتەکانە...

قوربانیانی نائەمنی 
 شوێنی کار

عەلی مەال حەسەن، کە کرێکاری  ٢٢/٢/٢٢٢٢بەرواری 
کارەبا بوو لە شارۆچکەی هەڵەبجە لە کاتی کارکردنییدا 
بەهۆی تەزووی کارەباوە گیانی لەدەستدا... کاک عەلی 
کریکاری دائیرەی کارەبای هەلەبجە بوو، لەپێناو دابین 
کردنی ژیان و گوزەرانی مەمرەو مەژی و کەمی موچەو 
بێ موچەیی ناچار بووە دوای دەوامی رەسمی دائیرە، 
کاربکات. بۆ ئەو مەبەستە کاری دانانی موەلیدەی ماالن، 

 چاککردنەوەی کیشەی کارەبای مااڵنی دەکرد. 

کریکارێکی بیناسازی بەناوی "هاوکار  ٢٣/٢/٢٢٢٢بەرواری 
رەشید" لەشوێنی کارەکەی لەسەر ئەسکەلە 

 دەکەوێتەخوارەوە گیانی لەدەست دەدات...
هۆکاری سەرەکی هەموو ئەو قوربانیانەی شوێنی کار، 
چاوچنۆکی سەرمایەو کۆمپانیاکان و خاوەن کارەکانن، کە 
لەپێناو قازانجی زۆرتردا، گوێ بە دابین کردنی 
پیداویستەکانی کارکردن و هەلومەرجی ئەمنی شوێنی کار 
نادەن... هەر ئەوەشە وای کردووە کە لیستی قوربانیانی 

 شوێنی کار رۆژ بەرۆژ هەڵبکشێت...
کریکارانی کوردستان، بۆ بەرگرتن بە قوربانی زۆرتر و بۆ 
بەرگرتن بە داواو داخوازییەکانیان و هاوکات بۆ دەسپاندنی 
هەلومەرجی ئەمنی شیاو، پیویستیان بە یەکگرتووبوون، 
ریکخراوبوونی خۆیانە لە رێکخراوەی جەماوەری و 

 پیشەیی سەربەخۆی خۆیاندا.

چاو بڕینە بەغدا، ڕێگاچارە نییە، ڕیگاچارەی کارسازو گونجاو 
لەکوردستاندا ڕاماڵینی دەسەاڵتی دز و تااڵنچی بزوتنەوەی 

 کوردایەتییە... 
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خۆشحاڵی خۆیان بەسەرکەوتنی داعش 
دەردەبڕی. سەمای سەرکەوتنی کورد!!، و 
ئاهەنگیان بۆ دەستکەوتنی فرسەت وەرێخست. 
هەموویان وتیان فرسەتە، بارزانی مژدەی 

 سەربەخۆی ڕاگەیاند. 
کاتێکیش، داعش وەکو هێزی خوداو قورعان و 
جێبەجێکەری پەیامەکانی پەیامبەر... هێرشی 
کردە سەر شەنگال و ناوچەکانی دەوروبەری، 
هێزە زۆر زەوەندەکەی پارتی و حزبە 
هاوپەیمانەکانی، هاوشێوەی سوپای بودەڵەی 
مالیکی رایان کرد. و بەسەدان هەزار ئینسانیان 
بەدەستی بەستراوەوە بۆ جانەوەرانی ئیسالمی 

 داعشی جێهێشت.
سەرانی بزوتنەوەی کوردایەتی و بەتایبەتیش 
پارتی، کە هەمیشە بە هێزی پێشمەرگە و 
زێرەڤانیەوە دەفشین، کاتێک هێزەکانی داعش 
پەالماری شەنگال و دەوروبەریاندا، بێ هیچ 
بەرگرییەک رایانکردو بەسەدان هەزار 
ئینسانیان، بەدەستی بەستراوەوە بۆ 
دڕندەکانی ئیسالم جێهێشت. هێندە بێ 
شەرمانە رایانکرد، تەنانەت ئامادەنەبوون بەر 
لە ڕاکردنیان دانیشتوانی شارەکەو 
دەوروبەری ئاگادار بکەن، کە نایانەوێ یان 
ناتوانن بەرگری بکەن، تا النی کەم خەڵک 
بیرێك لە خۆیان بکەنەوە یان بتوانن شار و 
شوێنی ژیانیان چۆڵ بکەن و کاریگەری ئەم 
کارەساتەو قوربانیەکانی کەم بکاتەوە. هەر 
ئەوەشە وادەکات گومان دروست بکات کە 

 شەنگال لە مامەڵەیەکدا رادەست کراوە.
ئەو تاوانە کەم وێنە تەکاندەر و ویژدان 
هەژێنە گەورەیە، تا ئێستاشی لەگەڵ بێت، جگە 
لە ئاڵوگۆرێکی زۆر الوەکی لە چەند پۆستێکی 
ئیداری کە پەنجەکانی دەستێک تەواو ناکەن، 
هیچ لێپرسینەوەو سزایەک، نەگەیشتە دەستی 
تۆمەتبارانی ئەم کۆمەڵکوژییە دڕندانەیە، 
بەتایبەتیش لە سلکی سەربازی و بەرگرییدا!! 
ئەوەش هێندەی تر ئەو راستیە دووپات 
دەکاتەوە، کە بریاری پشتی ئەو کارەساتە، 
بریاری سەرانی بزوتنەوەی کوردایەتی و 
پارتییە و سات و سەودایەکی پشت پەردەی 
پارتی لەگەڵ داعش بەئاشکرا بەیان دەکات. 
سات و سەودایەک کە ئەوکاتە بۆسەرانیان 
بۆتە نیعمەت، لەسەر الشەی جینۆسایدی 
بەکۆمەڵ و ئیغتیسابی ژنان و کچان و 
بازارکردنەوەو مامەڵە پیکردنیان و ئاوارەیی 
بە کۆمەڵ و ئەو مەرگەساتەی هەرگیز 
ناتوانرێت لە بیربچێتەوە. ئەو راستیەش 
فەرامۆش ناکرێت، کە تەواوی حزب و 
هێزەکانی تری بزوتنەوەی کوردایەتی و 
ئیسالمی، لە یەکێتییەوە، بۆ حزبی گۆڕان و 
سۆشیالیست و کۆمەڵ و یەکگگرتوو، هیرشی 
داعشیان بۆسەر خەڵکی شەنگال ئیدانە نەکرد، 
بەمەش نیشانیاندا، باکیان بە کوشتار و مەرگی 
بەکۆمەڵی خەڵکی نییە، پارتی هاوپەیمان و هاو 

خانەوادەیان و پەیوەندییەک کە ئەوان بە 
پارتی دەبەستێتەوە بە گەورەتر و گرنگتر لە 
گیانی قەسابی کراو گۆری بەکۆمەڵ و کرین و 
فرۆشتن بەژنانەوە، دەزانن... بەمەش بوونە 
هاوکار یان الیەنگر لەو پیالنە چەپەڵەی مەرگی 
هەزاران ئینسانی بەدوای خۆیدا هێناو برینێکی 
قوڵ و گەورەی ساڕێژ هەڵنەگری، لەدوای 

 خۆی بەجێهێشت...
ئێستا کەشەشەمین ساڵیادی ئەو کارەساتەیە، 
هیشتا بەسەدان و هەزار کەس چارەنووسیان 
لەدەستی داعشدایە و بەسەدان ژن و کچ الی 
خەلیفەکانی داعشن، یان مامەڵەیان 
پێوەدەکرێت. هێشتا بەهەزاران کەسیان 
ئاوارەن و لەهەموو ئەوانەش واوتر برینی ئەم 
روداوە، لە قواڵیی روح و جەستەی هەموو 
ئینسانێکی بەئەمەک و ویژدان زیندوودا بۆ 
ئەبەد دەمێنێتەوە... سارێژکردنی ئەم زامە کەم 
دنیا دیووە، لە سەختی سەختر و لە ئەستەم 
ئەستەم ترە. کەچی جگە لەچەند رۆژ پێش و 
چەند رۆژ دوای ئەم بەروارە رەشە، ئەم 
مەرگەساتە لەبیرنەچووەوە، ئەحزابی دەسەاڵت 
بەدەستی کوردستان و بەتایبەتیش پارتی، جگە 
لەهەندێک چاالکی فریودەرانەو بەرنامەی 
میدیایی، کارێکی تریان لە دەستوردا نییە، بۆ 
قوربانیانی ئەم رووداوە و 
قەرەبووکردنەوەیان... زۆرتر لەوەش ئەم 
کارەساتەش وەکو هەموو کارەسات و 
مەرگەساتەکانی تری وەکو کیمیابارانکردنی 
هەڵەبجە و ئەنفال و... لەالیەن ئەحزبی سیاسی 
بزوتنەوەی کوردایەتیەوە وەکو سەرمایەی 
سیاسی بەدەستەوە دەگیرێت بۆ سات و 

 سەوداو مامەڵە لەسەر کردن.
کارکردن و تیکۆشان بۆ رزگارکردنی ئەو 
ئینسانەی لەدەستی داعشدا ماون، بۆ 
رزگارکردنی ئاوارەکان و گێرانەوەیان، وە 
قەرەبووکردنەوەی قوربانیانی ئەو کارەساتە و 
ئاوەدانکردنەوەی شەنگال و دەوربەری، 
کارێکی دەستبەجێیەو بەبێ کاری چروپڕ لەو 
زەمینانەدا، باسی بە جینۆساید ناساندنی ئەم 

مەرگەسات و کوشتارە بە کۆمەڵە، 
 فریوکارییەکی ئاشکرایە. 

دانیشتوانی شەنگال، لەالیەکەوە بەهۆی بوونی 
دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی و حزبەکانی، 
لەالیەن دەسەاڵتی ناوەندییەوە فەرامۆش 
کراون و بەو هۆیەوە شەنگال بە فەرمی سەر 
بە هەریمی کوردستان نییە، لەالیەن دەسەاڵتی 
سیاسی هەریمەوە، ئاوڕێکی جدی لێ 
نادرێتەوە. بەم شێوەیە دانیشتوانی شەنگال و 
دەوروبەری بەو زامە قوڵە کەم وێنەیەوە 
بوونەتە قوربانی ملمالنێی نیوان هەرێم و 
ناوەند، نێوان داعش و بزوتنەوەی کوردایەتی 
و هەرەشەی بەردەوامی دەوڵەتی تورکیا... بەم 
جۆرە ئاشی وردکردن و هارینی خەڵکی 
شەنگال و دەوروبەری بێ وەستان لەالیەن 
کۆمەڵێک هێزی دژە ئینسانیەوە، دەگەرێت. 
هەوڵدان بۆ رزگارکردنی شەنگال لەدەستی 
ئەو هەموو گورگە کەڵبە خوێناویانە، کاری 
تیکۆشەران و ئینسان گەلێکە کە ئینسان الیان 
بەنرخترین سەرمایەیەو، ماندونەناسی رزگاری 
ئینسانن بی لەبەرچاوگرتنی دین و مەزهەب و 
نەتەوە و ئینتیمای حزبی. خەڵکی شەنگال و 
دەوروبەری نابێ هیچ خۆشباوەریەکتان بە 
فریوکاری دەسەاڵتی ناوەند و هەرێم هەبێت. 
پێویستە قوڵی خەباتکارانەی لێ هەڵبماڵن و 
ئاسۆی رزگاری خۆیان و قەربووکردنەوەو 
ئایندەیەکی باشتر بەدەستی خۆیان، بە 
پشتیوانی هێزو الیەنی پیشکەوتنخوازو 
ئینسانی و دنیای بێدار بەپشت بەستن 
بەخۆیان بگرنە بەر. شەنگال، بەڵگەنامەی 
یەکێک لە گەورەترین تاوانی ئیسالم  و 
بزوتنەوەی کوردایەتی و پارتییە و لێخۆش 
بوون هەڵناگرێت و دەبێت، هەموو تۆمەتبارانی 
ئەم کارەساتە دوور یان نزیک لە دادگای 

 نێودەوڵەتیدا، دادگایی بکرێن.
 
 

 ٢٢٢٢کۆتایی تەموزی  
  

شەنگال بەڵگەنامەی یەکێک لە جینۆسایدی خەڵکی 
بزوتنـەوەی  ئیسالم وگەورەترین تاوانـی 

  کوردایەتـی و پارتیـیـە!
 عەبدواڵ مەحمود

خۆپیشاندان لە 
شارەکانی عێراق 
 دەستی پێکردەوە!

دوای ئەوەی بەهۆۆۆۆی کۆۆۆۆرۆنۆۆا فۆۆۆایۆۆرۆسۆۆۆەوە 
خۆپیشانۆدان و کۆۆبۆونەوە فۆراوانەکۆانۆی شۆاری 
بەغدا و شۆارەکۆانۆی تۆر، بۆۆ مۆاوەیەک وەسۆتۆاو 
تاڕادەیەکی زۆر خامۆش بۆوە، وا جۆارێۆکۆی تۆر 
لەسەر زەمینەی هەمان هەلومەرج، نارەزایەتی و 
خۆپێشاندان لە بەغداو بەشیک لە شارەکۆانۆی تۆر 

 دەستی پێکردەوە.
ی ئەم مۆۆۆانۆۆۆگەوە ٢٢لەو چۆۆۆوارچۆۆۆیۆۆۆوەیەدا لە 

خۆۆۆپۆۆێۆۆشۆۆانۆۆدان و کۆۆۆبۆۆونەوەی نۆۆاڕەزایەتۆۆی لە 
گۆرەپانی تەحۆریۆری بەغۆدا دەسۆتۆپۆێۆکۆردۆتەوەو 
هیزە ئەمنیەکانیش دوبارە دەستیان بردۆتەوە بۆ 
خۆۆوێۆۆنۆۆرێۆۆژی و کۆۆوشۆۆتۆۆاری خۆۆۆپۆۆیۆۆشۆۆانۆۆدەران و 
راوەدوونۆۆۆۆانۆۆۆۆی ڕابەران و هەڵسۆۆۆۆوڕاوانۆۆۆۆی 
خۆۆۆۆپۆۆۆیۆۆۆشۆۆۆانۆۆۆدانەکۆۆۆان... لەو نۆۆۆێۆۆۆوەدا چەنۆۆۆد 
خۆپێشۆانۆدەرێۆک کۆوژراون و بەدەیۆانۆی تۆریۆش 
برینۆدار کۆراون...ئەوە لەکۆاتۆێۆکۆدایە کە سۆەرۆک 
وەزیۆۆرانۆۆی عۆۆیۆۆراق دەڵۆۆیۆۆت دەزگۆۆا ئەمۆۆنۆۆیەکۆۆان 
پارێزگاری لە خۆپیشاندانەکان دەکەن!! لەالیەکۆی 
تۆرەوە وەزارەتۆی نۆاوخۆۆۆی حۆۆکۆومەت!! دەڵۆێۆۆت  
ژمۆۆۆارەیەک تۆۆۆۆێۆۆۆۆکۆۆۆدەر!! خۆۆۆۆۆیۆۆۆۆان تۆۆۆۆێۆۆۆۆکەڵۆۆۆۆی 
خۆپێشاندانەکان کۆردووە و رووبەرووی هۆیۆزە 

 ئەمنیەکان بوونەتەوە.
دوبۆۆارە دەسۆۆتۆۆپۆۆێۆۆکۆۆردنەوەی خۆۆۆپۆۆیۆۆشۆۆانۆۆدانەکۆۆان، 
سۆۆەربۆۆاری تەواو نەبۆۆوونۆۆی ئەزمەی کۆۆ رۆنۆۆا 
ڤایرۆس، تەحەمول نەکردنی جەماوەری ملۆیۆۆنۆی 
عێۆراقۆی لەو دۆخۆی گەرمۆا تۆاقەتۆپۆروکۆێۆنەدا کە 
کۆارەبۆۆا و ئۆۆاو نۆۆیۆۆیە... هۆۆاوکۆۆاتۆیۆۆش بۆێ وەاڵمۆۆی 
دەسەاڵت و حکومەتە لە وەاڵمدانەوە بە خواستی 
راگەیەنۆۆراوی خۆۆۆپۆۆیۆۆشۆۆانۆۆدەران کە لە مۆۆانۆۆگۆۆی 
تشرینی یەکەمی ساڵی رابردووە بۆی هۆاتۆبۆوونە 

خۆۆپۆیۆشۆانۆدەر  ٠٢٢مەیدان و لە ئاکامدا زیاتر لە 
بەدەسۆۆتۆۆی هۆۆێۆۆزە چەکۆۆدارەکۆۆانۆۆی حۆۆکۆۆومەت و 
چلکاوخۆرەکانیان گیانیۆان لەدەسۆتۆداو نۆزیۆک بە 

هەزاریش بریۆنۆدار بۆوون، هۆاوکۆات چەنۆدیۆن  ٠٢
ڕابەر و هەڵسۆۆوڕاوی ئەو بۆۆزوتۆۆنەوەیە لەالیەن 
باندە ئینسان کوژەکانی مۆیۆلۆیۆشۆیۆاکۆانەوە تۆیۆرۆر 

 کران.
نەبوونی خزمەتگوزارییەکان، نەبوونی هەلی کار، 
برسێتی و گۆرانۆی و بۆیۆمۆافۆی، لەگەڵ دزیۆیەکۆی 
سۆۆیۆۆسۆۆتۆۆمۆۆاتۆۆیۆۆکۆۆی دەسۆۆەاڵت و مۆۆیۆۆلۆۆیۆۆشۆۆیۆۆاکۆۆان... 

 سەرچاوەی خۆپیشاندانەکانە... 
جەماوەری کرێکار و کۆارمەنۆدو مۆوچەخۆۆرانۆی 

او لۆێ قۆرتۆێۆنۆراو، بۆێۆکۆاران و هەمۆۆوو ڕمۆوچە بۆ
بۆۆزوتۆۆنەوە کۆۆۆمەاڵیەتۆۆۆیۆۆیە تۆۆێۆۆۆکۆۆۆشۆۆۆەرەکۆۆانۆۆۆی 
کۆوردسۆۆتۆان، پۆۆێۆویسۆۆتە پشۆتۆۆیۆۆوانۆی بەکۆۆردەوەی 
خۆۆۆیۆۆان لە خۆۆۆپۆۆێۆۆشۆۆانۆۆدان و خۆۆواسۆۆتەکۆۆانۆۆی 
جەماوەری بێبەشی عێراق بکەن و هاوکاتیۆش لە 
پۆێۆۆنۆۆاو ویسۆت و داخۆۆوازیۆیە پۆۆایۆۆمۆاڵۆۆکۆۆراوەکۆۆانۆۆی 

 خۆیاندا بێنە مەیدان.  
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سەرکەوتنی هەموو شۆڕش و ڕاپەڕینەکان 
لەمێژوودا بەندبووە بەجۆری ڕێکخراوبوونی 
خەڵکی ناڕازی کۆمەڵگەوە، بۆ دژایەتیکردن 
وتێکۆشانیان بۆڕووخانی سیستەمی 
چەوسێنەرو کۆنەخوازبووە. زۆرجار 
سیستەمی کۆنەخواز ڕووخاوە لەدەسەاڵت 
نەماوە، بەاڵم نەتواندراوە بەشی چەوسێنەر 
بڕووخێنێت یاساو سیستەمە چەوسێنەرەکە 
بگۆڕدرێت، هەرئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە 
لەدوایی نەمانی سیستەمی کۆنەپارێز 
کەپارێزەری لە سیستەم و یاساکانی 
کۆنەخوازی وچەوسانەوە کردووە، پاش 
زەمەنێکی لەدەسەاڵتی تازەی کۆمەڵگە خەڵک 
بەگشتی ڕاپێچی چەوسانەوەو نایەکسانی و 
هەژاری و بێکاری کراونەتەوە. ئەگەرچی 
سەرکەوتنی ڕاپەرین و شۆڕشەکانیش بە 
پشتیوانی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش و 
هەژار بووە، زۆرترین قوربانی گیانی و 
مادددی هەر خەڵکە هەژارەکە داوێتی، بەاڵم کە 
شۆڕش و ڕاپەڕین سەرکەوتوو بووە 
سیستەمی کۆنی چەوسێنەر و نابەرار و 
سەرکوتگەر گۆڕاوە هەژاران بەهەمان جۆری 
سیستەمی کۆنی چەوسێنەر، بەڵکو زۆر جار 
خراپتریش چەوساونەتەوە و هەژارتر کراون و 
ئازار و ئەشکەنجە دراون و بوونە قوربانی و 
سەرکوت کراون و خراونەتە زیندانەکان و لە 
سێدارە دراون و کوژراون و تیرۆرکراون 
تەنها لەبەرئەوەی داوای ماف و ئازادی خۆیان 
کردووە و تێکۆشانیان بۆ هێنانەدی 
کۆمەڵگەیەکی باشترو ئازاد کردووە. هۆکار 
ئەوەبووە کە ئەوانەی شۆڕش و ڕاپەرینیان 
ئەنجامداوە تەنها دژی کۆنەخوازی 
ودواکەوتوانە بوون، نەک دژی یاساکان 
وسیستەمی چەوسانەوە نایەکسانی 
ونابەرابەری، نموونەی دیاریش ئەوەیە کە 
زۆرێک لەدەوڵەتان دەبیندرێت لەشێوازی 
ئیدارەدان وبەڕێوەبردندا زۆر مۆدێرن 
وسیکۆالرو شارستانین، بەاڵم چەوسانەوەی 
کرێکاران و زەحمەتکێشان زۆر بەگڕوتینە 
لەژێر سایەی ئەو دەوڵەتە سیکۆالرو 

شارستانی وپێشکەوتووەدا لەگەڵ هەبوونی 
سەرمایەدار و باڵەخانە و بینا وئەپارتمانی 
گران بەهاو میوانخانە وچێشتخانە وئۆتۆمبیل 
و کەرەستە وبەرهەمی تەکنۆلۆجیا گران بەها 
و پێشکەوتوو و شەقامی ڕازاوە، بەاڵم 
خەڵکێکی زۆر لەسەر شەقامەکان و لەناو 
کەالوە ڕووخاو وکۆن و لەناو گۆڕستانەکاندا 
دەخەون و پشوو دەدەن، یان بەهۆی هەژاری 
و بێکاری وبرسێتییەوە سەرگەردان ونەخۆشن 
بەبێ چارەسەری گیرۆدەی هەبوونی ئازاری 
زۆرن. هەروەها زۆرجاریش شۆڕش و 
ڕاپەرین لەژێر ناوی دژایەتی چەوسانەوەو 
هێنانەدی ئازادی ئەنجامدراوە، بەاڵم 
لەبەرئەوەی دژایەتی کۆنەپارێزی وفکری 
کۆنەخوازی نەکراوە لەدوایی گۆڕانی دەسەاڵت 
زۆر بەگوڕو بەهێزتر چەوسانەوەو سەرکوت 
و نابەرابەری و بێکاری و هەژاری دەستی 
پێکردۆتەوەو زۆر لەڕژێمی کۆن بەشیدەتر 
خەڵک گیرۆدەی چەوسانەوەیە. هۆکارەکەی 
تەنها ئەوەبووە خەڵک ڕوکەشانە ڕاپەرین 
وشۆڕشیان کردووە کە تەنها هەست و 
سۆزیان کاریگەری هەبووە، نەک بیرکردنەوە 
وعەقڵیان بۆ هێنانەدی گۆڕانکاری باشتر. 
دەرئەنجامەکەشی دیارە، نموونەی بەرچاو 
ڕوون زۆرە کە زۆرجار لە دوایی ڕاپەرین و 
گۆڕانی سیستەمی چەوسێنەری کۆن، لە 
سیستەمی تازەدا کە بەجۆری پەرلەمانی بووە 
و بە ناوی دیموکراسییەوە دەسەاڵت و 
دەوڵەتداری و حکومەتدارییان کردووە، بەاڵم 
لە ناوەڕۆکدا هەروەک سیستەمی کۆن کەسانی 
تاوانبار و مرۆڤکوژ لەناو حکومەت و دەوڵەت 
و حیزبیان پۆست و پلەی پێ بەخشراوە و 
مووچەی زۆر باش و ڕێزلێنانی جۆراوجۆری 

 لێگیراوە. بانموونەیەکی ڕوونتر باس بکەین...
لەئێڕان لەگەڵ هاتنەسەر کاری ئیسالمییەکان 
کۆمەڵگەی ئێران و کوردستانیان بەرەو دواوە 
گەڕاندەوە، لەڕوویی دەست ڕاگەیشتن بە ماف 
و ئازادییەکانی خەڵکی کرێکار و هەژار و 
زەحمەتکێش. هەرچی داهاتی ژێر زەوی و 
سەر زەوی ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
هەیە بەرپرسانی مەالکانی ئیسالمیی ئاخوندی 
بۆ خۆیان دزی و تەخشان پەخشانی پێ 
دەکەن، خانەوادەو بنەماڵەکانیان لەناو 
خۆشگوزەرانی و گەشت و خۆشی و سامان و 
پوڵ و پارەی زۆری بێ سنووردا دەگوزەرێن، 
کچان و کوڕانیان بە ئارەزوویی خۆیان لە 
واڵتی پێشکەوتوویی جیهان و لەکام بەشی 
خوێندن ئارەزوودەکەن لە زانکۆکان بەشەکانی 
خوێندن تەواو دەکەن و دواتر دەچنەوە ئێران 
دەیان کەنە بەرپرس لە دەوڵەت و حکومەتی 
ئیسالمیدا. ئەگەر خەڵک ناڕەزایەتی نیشان بدات 
و ڕەخنەیان لێ بگرێت زیندانی دەکرێت پێیان 
دەگوترێت هەژاری ودەوڵەمەندی هەر هەبووە 

ودەوڵەمەندان خواپێداون و نەجیب زادەن، 
خودی خەڵک وشیارە و دەزانێت کە مەالکانی 
ئیسالمی لەناودەسەاڵتدا بەپارەی دزی 
وگەندەڵی حکومەتی ئیسالمی دەوڵەمەند دەبن 
و دەبنە سەرمایەدارو بازرگان، قسەی دروستر 
ئەمەیە کە خەڵکی ئێران و کوردستان 
لەبەرامبەر دەسەاڵت وسیستەمی کۆنەپارێزو 
چەوسێنەری ڕەزا شا ڕاپەرین وشۆڕشی کرد 
بۆئەمەبوو کە مەالکان بەوجۆرە بلەوەڕن 
لەسەر داهاتی گشتی ئێران وکۆمەڵگەی ئێران 
وکوردستان بەرەو وێرانتر بەرن، بێگومان 
خەڵک هەرگیز ئامانجی ئەمەنەبووە، بەاڵم ئەوە 
بەدرێژایی چەندەها ساڵە ڕۆژانە باج بەخوێنی 
گەنجان والوانی کوڕوکچ دەدات ئەم باج دان 
وقوربانیدانەش هەربەردەوام دەبێت هەتاوەکو 
شۆڕش و ڕاپەرین لەدژی کۆنەخوازی 
وچەوسانەوە بەیەکەوە سەرکەوتوو دەبێت. لە 
عێراق دا چەندین جار دەوڵەت لەڕوویی 
دەسەاڵتدارێتییەوە گۆڕانی بەسەرداهاتووە 
،لەجۆری مەلیکی بۆ کۆماری، بەاڵم خەڵکی 
عێراق و کوردستان بەتایبەت ژیان وگوزەرانی 
خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش بەرەو هەژاری و 
برسێتی خراپتر چووە، بەردەوام 
خزمەتگوزاری گشتی وتەندروستی 
وپەروەردەیی لەپاشەکەشەی بەردەوام دابووە، 
لەعێراق وێڕای هەبوونی سەرچاوەی زۆری 
ئابووری وبەرهەمی نەوتی زۆر، بەاڵم خەڵکی 
عێراق لەبەر هەژاری وبێکاری و برسێتی یان 
ئاوارەی واڵتانە، یان بەهۆی شەڕەکانەوە گیان 
لەدەستدەدات یاخود بەهۆی تیرۆر 
وتەقینەوەکان دەبێتە قوربانی نەئەمنیەت و 
هەیە نەتوانای دابینکردنی ژیانیان هەیە ئەمەش 
بەهۆی هەبوونی سیستەم ودەسەاڵتێکی 
کۆنەپارێزو چەوسێنەرەوەیە کە سەرجەم 
ئاساکانی دینی وقەومی یە، ئەم مۆدیلە 
دەسەاڵتدارتییە لەکوردستان زۆر  و خراپترو 
بەشیدەترە کە بەدرێژایی چەندین ساڵە وێڕای 
هەبوونی سەرچاوەی ئابووری وبەرهەمی 
نەوتی زۆرو هەبوونی زەوی زاری زۆری 
کشتوکاڵی، بەاڵم بەردەوام سیستەم 
ودەسەاڵتی کۆنەخوازی وناسیۆنالیستی و 
خێاڵیەتی وچەوسێنەر ژینگەی کوردستان 
وێرانتر دەکات و لەناودەبات مرۆڤەکانی 
ڕاپێچی چەوسانەوەو ئاوارەیی و هەژاری و 
بێکاری و لەناوبردن دەکاتەوە وسەرجەم 
کەرتەگشتییە خزمەتگوزارییە سوود 
بەخشەکانی سەردەمی دەسەاڵتی دەوڵەتی 
بەعسی فاشی لەکوردستان دای مەزراند بوو 
ئەم دەسەاڵتی کوردییە لەناویان دەبات 
وهەڵیان دەوەشێنیت لەجێگەیدا بەکەرتی 
تایبەت جێگیریان دەکات، ئەمەش بەهۆی 
جێبەجێکردنی سیاسەتی نیولیبڕالیزمەوە 
لەکوردستان کەدیسان بازرگان 

وسەرمایەدارەکانی حیزبەکانی پارتی ویەکێتی 
وحیزبەکانی ناودەسەاڵت پێی سوودمەند بوون 
و سوودمەندی زیاتریش دەبن هەتا ئەم جۆرە 
سیاسەتە ئابووری جێبەجێبکرێت  
لەکوردستان. ڕەخنەی بەناوحیزبەکانی تریشی 
وەک نەوەی نوێ وئیسالمییەکان و 
بزووتنەوەی گۆران هەر بۆئەوە بووە 
کەخۆیان زۆرتریان لەدەسەاڵتیان هەبێت، نەک 
گۆڕانکاری لەسیستەمی کۆنەخوازی 
وچەوسێنەردا بکەن. ئەبێت تێکۆشانی خەڵکی 
هەژار و چەوساوە و کرێکار ئەمە پێچەوانەوە 
بکاتەوە، هەموو مرۆڤەکان بەبێ جیاوازی 
دەستیان ڕابگات بە بوارەکانی چارەسەری 
تەندروستی وپەروەردەیی وفێرکردن و 
ڕەفاهێت و خۆشگوزەرانی وئازادییەکان، 
ئەمەش سەرەتا بەخۆڕێکخراوکردنی خەڵکی 
ناڕازی دەبێت، کەدەست لەناودەست 
بەتێکۆشان وخەباتی ئازایانە ودڵسۆزانە 
سیستەم ودەسەاڵتی کۆنەپارێزو چەوسێنەری 
خێاڵیەتی لەکوردستان بڕوخێنن دواتر خەڵک 
خۆی لەڕێگای هەڵبژاردنی شوراکانی گەرەک 
وشوێنی کارکردن وشوێنی ژیانیانەوە 
شوراکانی خۆیان لەکەسانی ڕاستگۆو دڵسۆز 
وچاالک هەڵبژێرن و ئیدارەی حکومەتداری 
دابمەزرێنن دواتر خودی خەڵکیش چاودێربن 
بەسەر کاروچاالکییەکانی سەرجەم بەشەکانی 
ئیداری وکارگێری و ئابووری وسیاسی و 
دیبلۆماسی دەوڵەتداری دا لەبەشەکانی داهاتوو 
وردتر باسی ئیدارەدانی شورایی دەکەم. ئیتر 
بەسە پێویستە دەست بەرین بۆ هەنگاوە زۆر 
پێویست و گرینگەکە ئەویش هێنانە کایەوەی 
بزووتنەوەیەکی جەماوەری سەرتاسەری 
لەکوردستان کەئامانجی کرداری ڕووخان 
وگۆڕانی ئەوسیستەم دەسەاڵتە بۆگەن 
وچەوسێنەرو گەندەڵە بێت، ئەرکێکی 
مرۆڤایەتی پێویستە کەهەموو مرۆڤە 
ناڕازییەکان هاوکارو هاوپشتی بنوێن بۆ 
داخستنی سەری ئەو زێرابە کەناوی دەسەاڵت 
وحکومەتی هەرێمی کوردستانە، دەبێت ئەو 
ڕژێمە بڕوات هەتا بمێنێت بۆگەنی زیاتر دەبێت 
و زیانی زیاتر دەبێت، لەجێگەی ئەم دەسەاڵتە 
سەرکوتکەرە پێویستە دەسەاڵت وحکومەتی 
خەڵکی کوردستان جێگیر بکرێت لەڕێگای 
هەڵبژاردنی شوراکانیانەوە حکومەتی شورایی 
لەکوردستان دابمەزرێنن. شۆڕشی هەموو 
گەالن هەژاران هەڵی ئەگیرسێنن، لەسەر 
جادەکان لەدایک ئەبن و هەروا لەوێش ئەمرن، 
ناترسن چونکە هیچیان نییە لەدەستی بدەن، 
گەورەترین کێشەیان خەمی نانە  و ئازادی یە. 
کەواتە تاکە ڕێگا هاتنە کایەوەی نەخشە 
ڕێگایەکی یەکگرتووانەی خەبات و تێکۆشانی 
هاوبەشی خەڵکی چەوساوە و بەشمەینەتە بۆ 
بەدەستهێنانی ماف و ئازادییەکان و 
چەسپاندنی عەدالەتی کۆمەاڵتی و یەکسانی 
نێوان ژنان و پیاوان. نەخشە ڕێگاک کە 
کەمترین قوربانی بدات، بەاڵم زۆرترین 
دەسکەوتی ماددی و مەعنەوی بەدەست 
بهێنێت. هەنگاو بەهەنگاو بەرەو پێشەوە نوێ 
بوونەوە بچێ و بە ڕەخنەگرتن لە خۆیی بە 
جۆرێکی سەردەم کە لە بەرژەوەندی و 
ئامانجە مرۆڤایەتییەکان ئارایشتبداتەوە. ئەو 

ناخی نەخشە ڕێگایەش هەر لەهەناو و 
چینی 

 کرانەوەیڕازەکانیژیانێکیباشتر..

 هەنگاوە کردارە پێویستەکەی خەڵکی ناڕازی

 نووسینی: عبدالرحمن رسول
 بەشی شەشەم
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ئێران واڵتێکی دەوڵەمەندە کە تەژیە لە کانگا ژێر زەویەکان و لە 
بواری وزە یەکێک لە واڵتە تایبەتەکانە. واڵتێک کە سەرەرای 
ئەو گشتە وزە و سەروەتە خەڵکەکەی لەوپەری بێ دەرەتانی و 
هەژاری و بی ئیمکاناتی دا دەژین. دوای هاتنە سەر کاری 
کۆماری ئیسالمی و روخانی ڕژیمی پاشایەتی خومەینی 
دیکتاتۆر و دەسەالتە درۆیینەکەی لە یەکەم ڕۆژەکانەوە 
رایانگەیاند، سەروەت و سامانی خەڵک لە الیەن بنەمالەی 
پەهلەوەیەوە داگیر کراوە و ئێمە ئەو سەروەت و پارەی نەوتە 
دێنینە سەر سفرەی خەڵک و ناهێلین هەژاری و ماڵوێرانی لە 
ژیانی تاکەکاندا بێ. دەسەالتی دیکتاتۆر و خوێڕێژی خومەینی 
زۆر زوو ڕواڵەتی دزێوی خۆی دەرخست و لەباتی رزگاری 
خەڵک لە هەژاری و هێنانی پارەی نەوت بۆ سەر سفرەی 
خەڵک، ڕەشبگیری و ئێعدامە بەکۆمەلەکانی دەست پێکرد و 
هەڵیکوتایە سەر دژبەران و نەیارانی دەسەالتەکەی و ماشێنی 
سەرکوت و کوشتاری وەگەڕ خست. زیندان و سیاچاڵەکانی 
تەژی کرد لە ئازادیخوازان و بۆ مانەوەی دەسەالتە 
درۆیینەکەی و سەپاندنی هێژمۆنی حکومەتەکەی لە هیچ 
تاوانێک سڵی نەکردەوە. دوای ڕوخای دەسەالتی پاشایەتی 
خومەینی خەڵکی بە پیالنەوە سەرقاڵی شەڕی نێوان ئێران و 
عێراق کرد و خەڵکی چارە رەشی ئێران لە ژێر ناوی بەرگری 
لە خاک و کیان و ئەو دەستەواژە درۆیینانە بوونە قوربانی و 
سوتەمەنی ئەو شەڕە. دوای کۆتاییهاتنی شەڕ و خواردنەوەی 
جامی ژەهر لە الیەن خومەینی و قبوڵکردنی کۆتاییهێنان بە 
شەڕ دیسان جەالدەکەی جەماران پیالنی تری بە دەستەوە بوو 
بۆ سەرقاڵ کردنی خەڵک و خۆ بواردن لە بەرپرسیارێتی 
دەسەاڵتەکەی لە بەرامبەر بێ دەرەتانی خەڵکی ئێران. خومەینی 
نیزیک بە حەوت ساڵی تر کارتی گەرانتی مانەوەی 
دەسەالتەکەی لەژێر ناوی ئاوەدانی واڵت دوای شەڕی عێراق و 
ئێران بەکارهێنا. دوای مردنی خومەینیش ئەو دەسەالتە نەتەنیا 
هیچ هەوڵێکی بۆ گۆڕینی ژیانی خەڵک نەکرد بەڵکوو رۆژ بە 
ڕۆژ بارودۆخی خەڵک ئێران ڕوو لە خراپی زیاتر و بێ 
دەرەتانی زیاتر بوو. ساڵەهای سالە پارەی نەوت و کانگا ژێر 
زەویەکان لە الیەن کۆمەڵێک دەسەاڵتدارەوە دەدزری و دەچیتە 

گیرفانی بەرپرسانی ئەو واڵتە. ڕێژەی بێکاری و هەژاڕی ڕۆژ 
بە ڕۆژ ڕوو لە زیادبوونە و گرانی و بی ئیمکاناتی بێداد دەکا. 
بەهۆی سەرەڕۆییەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ دەست راگەیشتن 
بە چەکی ناوکی و گوێنەدان بە بڕیاراتی بڕیارنامە 
نیونەتەوەییەکان هەروەها سەپاندنی گەمارۆ یەک لە دوای 
یەکەکان بە سەر ئێراندا ژیان و گوزەرانی خەڵک لەوپەڕی بێ 
دەرەتانی و ماڵوێرانی دایە. گرانی، فەحشا، مادەی سڕکەر، 
خۆکوژی، توندوتیژی و هەموو دیاردە کۆمەاڵیەتیەکان ڕۆژ بە 
ڕۆژ ڕوو لە زیادبوونە و  ریشەی لە بێ کاری و هەژاری و 
جیاوازی چینایەتی دایە و هۆکاری سەرەکی ئەو دیاردانە 
ڕژیمی کۆماری ئیسالمیە. ساڵەهای سالەی پارەی خەڵک 
دەچێتە گیرفانی مناڵە مەسئول و گەندەڵەکانی ڕژیم و سەرفی 
عەیش و نوش و سەیران و سیاحەتیان و هەروەها  کڕین و 
فرۆشی کارگە و وێال و دەالالن دەکرێ، هەموو سەروەتی ئەو 
واڵتە لە الیەن تاقمێک دەسەاڵتدارەوە بە تااڵن برا و سەرفی 
هێزە تێرۆریستەکانی وەک حیزبواڵی لوبنان و حەماسی 
فەلەستین و فاتمیونی عێراق بۆ سەرەڕۆیی و گەیشتن بە 
خەونی دامەزرانی هیاللی شیعە لە ناوچە دەکرێ. ڕژیمی 
کۆماری ئیسالمی ڕۆڵێکی زۆر نەرێنی لە هەژاری و جیاوازی 
چینایەتی لە ئێران هەیە. لە حاڵێک دا چینی کرێکار و هەژارانیی 
واڵت بۆ ژەمە نانێک مەحتەلە و ڕۆژانە بە بێ بوونی ئیمکانات 
و ئەمنیەتی گیانی و ماڵی هێزی شان و بازوی خۆی هەرزان 
فڕۆش دەکا. مناالنی دەسەاڵت بەدەستان لە ژێر ناوی شەریکە 
و کارخانە خەریکی دەالڵی و فرۆشتنی سەرمایەی خەڵک بە 
سەرمایەدارانی دەرەوەن. جیاوازی چینایەتی ڕۆژ بە ڕۆژ ڕوو 
لە زیاد بونەو دوکەڵی هەموو سەرەرۆیی و مڵهوڕیەکانی 
کۆماری ئیسالمی و سەپاندنی گەمارۆکان دەچێتە چاوی خەڵکی 
هەژار و چینی کرێکارەوە. ڕژیم هەمو کات لە قەیرانەکان بە 
کەڵکی خۆی قازانج وەردەگرێ و هەنوکەش کۆڕۆنا بۆتە 
کارتێکی تر بۆ مانەوەی دەسەالتی کۆماری ئیسالمی و خزاندنی 
خەڵک بۆ کونجی ماڵەوە. لەو بارودۆخە نالەبارە پرسێک کە 
زۆر زەق و بەرچاوە هاتنە خوارێی ئەرزشی تمەنی ئێران و 
چوونە سەری دۆالر و گرانی لە ڕادەبەدەری کەل و پەلی ژیانە. 

کۆماری ئیسالمی وەک هەمیشە نەخۆشی کۆڕۆنا و 
گەمارۆکانی بە هۆکاری زیادبوونی نرخی دۆالر و هاتنە 
خوارەوەی ئەرزشی تمەن لە قەڵەم دا و جارێکی تر  زۆر 
فریوکارانە لە بەرپرسیارەتی ماڵوێرانی و قەیرانەکان خۆی 
بوارد. لەناو ئەو گشتە قەیران و هەژاری و ماڵوێرانیە کە 
کۆماری ئیسالمی بۆ خەڵکی ئێرانی خوڵقاندووە دەسەالتدارانی 
رژیم دەست لە جینایەت و کوشتن و سێدارە هەڵناگرن و هەر 
دەنگێکی ناڕەزایەتی بە زیندان و ئەشکەنجە و ئێعدام وەالم 
دەدەنەوە. لە بەرامبەر سەرەرۆیی و نابەرپرسیارێتی رژیمیش 
خەڵکی ئازادیخوازی ئێران لەهەر دەرفەتێک بۆ دەربڕینی دەنگی 
مافخوازانەیان کەڵک وەردەگرن و سەرەرای سەرکوت و 
کوشتن و بڕین و زیندان و ئەشکەنجە ڕۆژ بە ڕۆژ یەکگرتووتر 
دێنە مەیدانی خەباتەوە و ناڕەزایەتی وەڕێ دەخەن. ماوەی 
جەند سالێکە بزوتنەوەی کرێکاری توانیوێتی هەڵگری ویست و 
داخوازیە ڕەواکانی خەڵک بە تایبەت چینی کرێکار لە ئێران بێ 
و ڕێبەریی بزوتنەوە کۆمەاڵیەتی و سیاسی و مەدەنیەکان 
وەئەستۆ بگرێ. بزوتنەوەی کرێکاری زۆر بە باشی خۆی 
لەگەڵ روداوەکانی ڕۆژ ئابدێت و بەڕۆژ دەکاتەوە و ڕۆژ بە 
ڕۆژ بە پێداگری زیاترەوە و بە ڕێکخستنی باشەوە دێتە 
مەیدانی ناڕەزایەتییەکان بە جۆڕیک کە دەتوانین بلێن ئەم 
بزوتنەوە نە تەنیا دەنگی ناڕەزایەتی خەڵک بە گشتی و چینی 
کرێکارە، بەڵکوو ڕێبەریی بزوتنەوەکانی بە دەستەوە گرتووە. 
بزوتنەوەیەک کە هەڵگری پەیامی ئازادی و نا بە دیکتاتۆریە و 
دەنگی هەر تاکێکی نارازیە و هەموو چین و توێژەکان لەگەڵی 
هاوڕان و پشتی دەگرن. بزوتنەوەیەک کە سەرەڕای بونی 
زەخت و گوشاری لە ڕادەبەدەر و گرتن و دەست بە 
سەرکردنی ڕیبەرانی لە الیەن دەسەالتدارانەوە نەترسانە 
پێداگری زیاتری لەسەر داوا رەواکانی دەکاتەوە  و هەنووکە 
نیزیک بە دوو مانگە ڕۆژ بە ڕۆژ بە مانگرتن و ڕێکخرابوونی 
باشترەوە دەنگی هەڵدەبڕێ وبۆتە تریبوونی چینی کرێکار و 
پایەکانی دەسەاڵتی لەرزۆک کردووە. لەو بارودۆخە دا دەبێ 
بزوتنەوەی چەپ و ئازادیخواز بە یەکگرتوویی باشتر پشتگیری 
مانگرتنەکانی کرێکارانی نیشێکەری حەوت تەپە بکات و ڕٶڵی 
ئەرێنی لە یەکگرتویی و رێکخراوبوونی بزوتنەوەکە بۆ 
ڕوبەرووبوونەوە لەگەڵ دەسەالتی خۆسەپێن دا بگێڕێ. خەڵکی 
وەزاڵە هاتووی ئێرانیش دەبێ بەو راستیە بگەن کە ڕیشەی 
هەموو چارەڕەشی و بی مافیان لە جیاوازی چینایەتی دایەو 
سۆسیالیزم تاکە ڕێگای ڕزگاریان لەو بارودۆخەیە. سۆسیالیزم 
ئاسۆیەکی ڕوونە بۆ گەیشتن بە مافە ڕەواکانیان و گەیشتن بە 
ژیانێکی مرۆڤی و دەبێ یەکگرتوو بۆ ئەو ئامانجە تێبکۆشن و 
هاوتەریب بن لەگەڵ بزوتنەوە کۆمەاڵیەتی و مەدەنییەکان و 
ئەوانیش بێنە ڕیزی ناڕەزایەتیەکان و هەڵگری ویست و 
داخوازی ڕەوای خەڵک تا نەمانی یەکجارەکی ڕژیمی کۆماری 

 ئیسالمی بن.     

چینی کرێکار چاونەترسانە لە 
سەنگەری پێشەوەی 

 ناڕەزایەتییەکان
 نووسینی: هەتاو عەبدواڵهی

ستەمدیدە وهەژار و کرێکار و 
کۆڵبەر و دەستفرۆشان لە دایک دەبێ و 
هەرخۆشیان دەتوانن ڕابەر و سەرکردەی 
ئێستای تێکۆشان و داهاتوویی خۆیان بن لە 
بنیادنانی سیستەمێکی شورایی و ئازاد و 
بەرابەر و دوور لە هەرچەشنە 

 .چەوسانەوەیەک
ئەگەر خەڵک بییەوێ سیستەمی کۆنەپارێزو 
چەوسێنەر وسەرکوتگەر بگۆڕێ زۆر سەخت 
و دژوارە لە ماوەیەکی کەمدا ناگۆڕێ، چونکە 
کێشە تەنها لە ڕوویی سیاسی و 
دەسەاڵتداریەوە نییە، پێویستە لەڕوویی 
فەرهەنگی و سیاسی و پەروەردەیی و 
کۆمەاڵیەتیش هاوتابێت بۆ گۆڕانکاری 
ڕیشەیی. ئەم نەخشە ڕێگایە زۆر جیاوازە لە 
کاری حیزبی، بەڵکو پێچەوانەیە بە هەیکەل 

وبواری ئیداری و کارگێڕی حیزب و 
 سیستەمی خێاڵیەتی.

ئەویش ئەوەیە لەڕێگایی بزووتنەوەی شورایی 
خەڵکەوە دەبێ کە بوارەکانی سیاسی و 
سەربازی و پەروەردە و کۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگی بگرێتەوە. ئەوەی بەو نەخشە 
ڕێگایە ڕازی دەبێت ناکرێت و ناگونجێت هیچ 
سوودبەخش بێت لە ڕوویی ماددییەوە. 
ناشکرێ بڵێ دەبێ خۆم ئەو دەسەاڵت و 
سیستەمە ببینم، دەبێ تێکۆشانی بۆ چەندین 
ساڵی داهاتووبێت بەبێ پەلەکردن، بەاڵم 

 هەنگاوەکان بۆ پێشەوە بنێت.
دروست شۆڕشێکە، بەاڵم پێچەوانەیە بە کاری 
سیاسی هەڵسوڕانی حیزبی و دامەزراوەیی 
پەرلەمانی و بە سیستەمی خێاڵیەتی و 
حیزبایەتی. واتە خەڵک خۆی ڕابەر و 
سەروەربێت، خۆیی یاسا و سیستەم 

دابمەزرێنێت، بەشێوازو جۆری شورایی. 
ئەمەش تێکۆشانی فەرهەنگی و پەروەردەیی و 
سیاسی دەبێ لەگەڵ بێت. نابێت پەلە 
لەهەنگاوەکانی داهاتوویی بکرێت، ئەبێت 
هەنگاوەکان زۆر هێواش و لەسەرخۆبن، بۆ 
البردنی لەمپەر و ڕێگریەکان، ناکرێ کات و 
ژمارەی ساڵ دیاری بکرێ بۆ سەرکەوتنی تا 

 .سیستەمی چەوسێنەر نەهێڵێت
بەاڵم بەچوونە پێشی هەر هەنگاوێک ڕەگ و 
ڕیشە لە کۆمەڵگە دادەکوتێ و ناگەڕێتەوە بۆ 

 . دواوە، بەرەوسەرکەوتن ملدەنێ
خەڵکی هەژارو برسی و کرێکارو بێکارو 
دەستفرۆش و کارمەندان ئەمانە کەزۆرینەی 

لەژێر باری کۆمەڵگەی کوردستان پێکدەهێنن 
قورسی ئەم ڕژێمەدا هەر ڕۆژە بەدەست 
بێکاری وهەژاری وبرسێتی وگیروگرفتی 
تەندروستی بێ گوزەرانیەوە ئەناڵێنن و 

دەزگاکانی سەرکوتی مهوری سیخوڕی و 
دەسەاڵتی چەوسێنەری “میلیشیایی 

ناڕەزایەتی و ”  ناسیونالیستی کوردی
خۆپێشاندانەکانیان سەرکوت ئەکات، بەدوای 
ڕێگەی دەرچوونیکی چاالکانەو ڕادیکاڵەوەن لە 
کارەسات و کۆت و بەندەکانی ئەم ڕژێمە 
ڕزگاریان بێت. ئەم جەماوەرە فراوانە 
بەوشیاری سیاسی و ئەزمونی خۆیان بۆیان 
دەرکەوتوە کە ئەم ڕژێمە پێویستە بڕوات 
ونەمێنێت وبڕووخێت، چونکە بەهیچ جۆرێک  
چاکسازی ناکات و ناتوانێت چاکسازی بکات 
لەبەرئەوەی لەسەرەوە هەتا خوارەوە بۆگەنی 
کردووە وگەنیوە. ئەبێت لەڕەگەوە 
هەڵتەکێندرێت لەبناغەوە بگۆڕدرێت بەسیستەم 
ودەسەاڵتێکی باشتر، ئەویش بە سیستەم 

 .ودەسەاڵتی شورایییە
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توندوتیژی دژ بەژنان، لە هەڕەشەو سوکایەتیەوە بۆ لێدان و 
تیرۆرکردن، یان ناچارکردنی ژنان بە خۆکوژی، دیاردەیەکی 
شەرماوەری کۆمەڵگەی کوردستانە... بەمەبەستی 
تاوتوێکردنی بنەماو هۆکارە سەرەکیەکانی توندوتیژی و 
رێگەگرتن و کۆتاییهێنان بەو دیاردەیە، بۆ پێشەوە، 

کە لەهەر ئەم تەوەرە تایبەتییەی کردۆتەوە 
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: شوانە حەسەن 
 shwana.journalist@gmail.com: بۆ پەیوەندی و ناردنی بابەت 

 

 ؟

بگەین كە نە ێسەرەتا دەبێت لەوە ت "
ئیدارە و نە ئیدارەش   سیاسەت بەبێ

سیاسەت بەڕێوەدەچێت، بۆیە   بەبێ
ناكرێت لە یەكیان دابڕێنین بەجیا 
پێناسەیان بۆ بكەین هەردووكی 
تەواوكەری یەكترەو پێویستی بە 
لێهاتویی و تواناو ئەزمون و سەلیقەیی 
و پسپۆری و شارازایی و هونەرییەوە 
هەیە وەك چۆن دەوتریت سیاسەت 
هونەری تواناییە )السیاسە فن الممكنات(
كەواتە سیاسەت و بەرێوەبردن ژن بێت 
یاخود پیاو پێویستە ئەو پێوەرانەی تیادا 

 . كۆبێتەوە
بەشداری ژنان لە ڕووی وەزیفییەوە 
شتێكی تازەو نامۆ نییە وەك 
فەرمانبەری جێبەجێكار واتا تەنانەت لە 
ڕووی ڕێژەییشەوە ژمارەیان كەم نییە 
بە بەراورد بە پێگەو بەشدارییان لە 
ناوەندەكانی بڕیار كە لە ئاستێكی زۆر 
كەمدایە! لە كاتێكدا ئەو ژمارە كەمەی 
لەناوەندی بڕیاری كارگێڕی و 
بەرێوەبردندا ئەزمون كراون وێنایەكی 
بەرزی بەرێوەبردن ودڵسۆزیی و 
لێهاتوییان بەرجەستە كردووە كە دەكرا 
ئەوە پێوەرێكی ئەساسی هەڵسەنگاندنی 
دامەزراوەكانی هەرێمی كوردستان بوایە 
بۆ تێپەراندنی ئەو قۆرخكارییە 
ڕەگەزییەی كە هەژمون و كاریگەری 
كردۆتە سەر یەكالییكردنەوەی 
كاندیدانی پاڵێوراو بۆ پۆستە 
جیاوازەكانی دام و دەزگا فەرمی و نا 
فەرمییەكان و یەكالییكردنەوەی بە 
قازانجی ڕەگەزێك و پەراوێزخستنی 
ڕەگەزی بەرامبەر كە هاوبەشێكی 

 .سەرەكییە لە پڕۆسەی بەڕێوەبردن
لە كاتێكدا كەم نین ئەو بەرێوەبەرانەی 

متمانەیی   كە گومانی گەورەو بێ
زۆریان بە نەزاهەت و دڵسۆزی كاری 
دامەزراوەكان دروست كردووە كە 
  كەمترین ڕیژەی ژن ئەو گومان و بێ
متمانەیە دەیگرێتەوەو تەنانەت لە 
تێوەگالنیشیان لەو گەندەڵی و 
بەهەدەردانی سەروەت و سامانی 
نیشتمانیش ژنان زۆر بە دەگمەن ناویان 
هاتوە بۆیە بە بڕوای من ژنان لە ڕووی 
پەرۆشی و خزمەتكردنەوە باشتر 
دەتوانن سەركەوتوبن لە ئیدارەدانی 

 .خەڵك و دامەزراوەكانەوە
بەاڵم پرسیارەكە ئەوەیە كەواتە لەگەڵ 
بوونی ئەو ڕاستیانەش بەاڵم بەشداری 
ژنان لە كایە سیاسی و ئیدارەییەكاندا 
زۆر لەو ڕێژەیە كەمترە كە مایەی 
هەڵسەنگاندن و پیاچونەوە بیت، 

لەكاتێكدا ژنان ڕەگەزێكی گرنگی 
كۆمەڵن و ڕۆڵی تەواوكاری دەگێڕن لە 
تەواوی ئۆرگانەكان و جومگەكانی 
ژیانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی ئەگەر هەل 
و دەرفەتیان بۆ بڕەخسێت، بەاڵم 
بەداخەوە هەژمونی عەقڵی باوی 
كۆمەاڵیەتی داسەپاو و بەكاربەر، 
بەشێكی زۆری ئەم تواناو هێزەی لە 
كارخستووەو بە پاساوی بیری تەسكی 
كۆنەپارێزی هەمیشە وەاڵمێكی 
پێچەوانەی هەیە بۆ داخوازی و هەوڵ و 
تێكۆشانی ژنان هەمیشە پاڵێوراوانی 
ژنان لە پەراوێزی بڕیار و 
ڕاسپاردەكانی سەركردایەتی بڕیار 
بەدەستە بۆیە لە كۆی پرۆسەی 
سیاسیدا جگە لە دەسەاڵتی تەشریعی كە 
بە یاسا ئەو مافە زامن كراوە بۆ ژنان 

% كەمتر 03كە پشكی ژنان بە ریژەی 
نەبێت چەسپێنراوە، لە كاتێكدا ناڵێت لەو 
رێژەیە زیاتر نەبێت، ئەڵێ كەمتر نەبێت، 
بەاڵم نابینین لەو رێژەیە زیاتر بكریت لە 

ساڵی تێپەراندوە  03كاتێكدا ئەو یاسایە
دەبوایە ئێستا تەواوی دەسەاڵتەكانی 

لە  03هەرێمی كوردستان زیاتر لە %
بەركەتەی ژنانی تێپەڕاندایە و بەرەو 
قۆناغێك و سەردەمێكی جیاوازتر 
هەنگاومان بنایە. بەاڵم بە داخەوە 

 پێچەوانەكەی دەبینین
كاتێك باس لە بەشداری ژنان دەكەین لە 
سیاسەت و بەرێوەبردن، دەبیت هەموو 
ئەو فاكت و بەربەست و ئاستەنگانە 
تێپەرێنین كە هۆكار گەلێكن بۆ 
چەقبەستوویی و سنورداركردنی ئاستی 
بەشداریكردنی ژنان لە سیاسەت و 
بەرێوەبردن، كەواتە ئیمە باسی چ جۆرە 
بەشدارییەك دەكەین؟؟؟ بەهای 
بەشداریكردنی ژنان دەبێت لە تەواوی 
قۆناغەكانی داڕشتنی سیاسەت و 
دروستكردنی بڕیار و دەركردنی 
بریارەكان و جێبەجیكردنیشدا بێت 
ئەوكات دەتوانین بۆ نمونە وەك ژنان لە 
داڕشتنی سیاسەتی ئابوری بەشداربین 
و بەشێك بین لەو نەخشە ڕیگایەی كە 
ئاستی بەرهەمهێنان لە زیادكردنی 
دەستی كار و بە تایبەتیش هێنانە 
پێشەوەی ژنان بۆ ناو بازاڕی كار كە بە 
داخەوە ئامارەكان پێمان دەڵێن كە ژنان 

لە كەرتی گشتیدا و لە  01بە رێژەی%
بەشدارن لە كاتێكدا  0كەرتی تایبەت %

دەرچوانی كچان و ژنان لە زانكۆو 
پەیمانگاكان ئەگەر زیاتر نەبێت كەمتر 

 . نییە لە ڕەگەزی بەرامبەر
الیەنیكی تری ئەم پرسە پەیوەستە بەو 

دابەشكارییە نا هاوسەنگییەی كە 
لەنێوان هەردوو رەگەزدا هەیە كە 
پەیوەستە بەو تێگەیشتنە باوەی كە 
پێیوایە هێشتا ژنان نەگەیشتونەتە ئەو 
ئاستەی كە سەركردایەتی دامەزراوەو 
ئۆرگانە جیاوازەكانی واڵت بكات، تەنها 
لەیەك ڕوانگەی كۆمەاڵیەتیەوە رایەكی 
گشتی هەیە كە ژنان دەتوانن لە 
دامەزراوە پەروەردەیی و كۆمەاڵیەتی و 
تەندروستی دەتوانن كار بكەن، بەو 
پێیەی كە ژن كارەكتەرێكی كۆمەاڵیەتییە 
و باشتر لە ڕەگەزی بەرامبەر دەتوانێت 
رەفتار بكات لەگەڵ تاكەكانی كۆمەڵگە، 
بەاڵم ئەو تێگەیشتنە پەیوەستە بەو 
بیركردنەوە چەوت و باوانەی كە 
دەسەاڵت و توانایەكی ڕەها دەبەخشێت 
بە رەگەزی بەرامبەر و مافی ژنان لە 
گۆشەیەكی زۆر تەسكدا دادەنێت، بۆیە 
دەبێت كار بكرێت بۆ زەمینە سازی 
بۆدروستكردنی ژینەگەیەكی تەندروست 
بۆ هێنانە پیشەوەی كچان و ژنان لە 
پرۆسەی سیاسی و حوكمڕانیدا و 
البردنی ئەو كۆسپ و تەگەرانەی كە 
ژیانی كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی ژنی 
سەخت كردووە كە لە ڕووی دەرونی و 
تەندروستی و كۆمەاڵیەتیدا بارگرانی 
زۆرتر لەسەر ئەو ژنانە دروست دەكات 
كە لە یەك كاتدا دەبێت وەك لێپرسراو 
و سەركردەیەك ئەركەكانی ڕاپەڕێنی و 
لە هەمانكاتدا دەبێت وەك دایك و 
هاوسەر رۆڵ و ئەركەكانی راپەرێنیت، 
لە كاتێدا دەبێت ئەو ئەركە هاوبەش بیت 
لە نێوان هەردوو ڕەگەزدا تا ژنان 
بتوانن وزە و تواناكانیان بخەنە گەڕ 
ببنە بەشێكی كاریگەر و گرنگ لە 
پرۆسەی پەرەپێدان و پێشخستی 

 ..كوردستان

قوربانیانی توندوتیژی و 
 نامووسپەرستی

کچێک بەناوی  ٢٢/٢/٢٢٢٢بەرواری 
زەینەب لە قەزای دەشتی هەولێر 

لەالیەک 
براکەیەوە 

بەناوی" س، 
ح" کوژراوە و 
بکوژەکەش لە 

ئیستادا دەستگیر کراوە... دەوتریت 
لێکۆڵینەوە لەسەر دۆسیەکە دەستی 

 پێکردووە...

بەشداریی ژن لە ئیدارە و 
 " سیاسەتدا

 

 نووسینی: ئەمەل جەالل

زیاتر لەدوو هەفتەیە عەلی قایار هاوسەرۆکی پارتی دیموکراتی 
گەالن" هەدەپە" ی 
شاری سیرت بێ 

 سەروشوێنە...
عەلی قایار زیاتر لە 

ساڵە لە هەرێمی ٠٢
کوردستان و شاری 

سلێمانییەو 
لەناوەراستی مانگی حەوتی ئەمساڵەوە لەکاتی بردنی ژمارەیەک 
کرێکار بۆ کۆمپانیا لە نیوان سلێمانی عەرەب... دیار نەماوەو بێ 

 سەوشوێنە.
ناوبراو لەالیەن رژێمی فاشیستی تورکیاوە فەرمانی دەستگیرکردنی 

 هەبووە.
بێ سەرو شوێن بوونی عەلی قایار، لەهەرێمی کورستان و لە ژێر 
قەڵەمرەوی دەسەاڵتی زۆنی سەوزی یەکێتی نیشتیمانیدا، دەزگا 

 ئەمنیەکان و خودی دەسەاڵتی یەکێتی نیشتیمانی لێی بەرپرسیارن.
کردنە ئامانجی ئۆپۆزیسیۆن واڵتانی ناوچە، رفاندن و تیرۆکردن، 
لەو ماوانەی دوایدا تاهاتووە زیادی کردووە، چەندین گەریال و 
چاالکوانی سیاسی ئۆپۆزیسیۆن، بە فرۆکەی بێ فرۆکەوان کراونەتە 
ئامانج و کوژراون. ئەمەش پیشهاتێکی مەترسیدارەو ئەگەر بەری 
پێنەگیرێت، ئەوا دەیان هەڵسوراوی سیاسی تر، یان کەسانی 
ئۆپۆزیسێۆنی واڵتەکان دەکرێنە ئامانج. بیگومان تیرۆرکردن و 
رفاندنی ئۆپۆزیسیۆنی واڵتانی ناوچەکە لە هەرێمی کوردستاندا، بێ 
هاوکاری دەزگای میت و بێ چاوساغی نۆکەرانی ئەو واڵتانە ئەنجام 
نادرێت. چۆن پارتی بەرپرسی هەر کردەوەیەکی تیرۆریستی و 
رفاندن و بێ سەروشوێنکردنی هەڵسوراوانی ئۆپۆزیسیۆنی واڵتانی 
ناوچەکەیەلە زۆنی زەرد دا، ئاواش یەکێتی بەرپرسی سەرەکی 
هەموو ئەو کردەوە تیرۆریستیانەیە کە لەزۆنی سەوزدا روودەدەن. 
بۆیە چارەنووسی عەلی قایار لە ئەستۆ یەکێتی نیشتیمانیەو پیویستە 
دەست بەجێ لەو بارەیەوە بەرپرسیاریەتی هەڵبگرێت و 
چارەنووسی عەلی قایار بە کۆمەڵگە رابگەیەنێت. جەماوەری 
ئازادیخوازو هەر هیزێکی سیاسی جدی کە بڕوای بە هەڵسوڕانی 
سیاسی و چاالکی ئۆپۆزیسیۆنی واڵتانی ناوچەکە هەیە، پێویستە 
لەبەرامبەر بە دیاردەی رفاندن و هیرشی واڵتانی ناوچە و 
نۆکەرەکانیان لە هەرێمی کوردستاندا، بۆسەر هەڵسوڕوانی سیاسی 
و حزب و الیەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنی واڵتانی ناوچەکە بێنە مەیدان و 
ڕیگە نەدەن، چیتر دەسەاڵتی سیاسی هەرێم لە چوارچیوەی 
بەرژەوەندییە حزبیەکانیاندا لەگەڵ ئەم واڵتانە، هەڵسوڕاوانی سیاسی 

 و ئۆپۆزیسیۆنەکانیان بکەنە نیشانە. 

 

دەسەاڵتی زۆنی سەوز بەرپرسە 
 لەچارەنووسی عەلی قایار
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گۆشەی ئەدەب و هونەر، گۆشەیەکی تایبەتی بۆپێشەوەیە کە لەهەر ژمارەیەکدا بابەتێکی ئەدەبی یان هونەری لەشێوەی 
 هۆنراوە، تێکستی ئەدەبی، وەرگێران، باڵودەکاتەوە، یاخود دیمانە لەگەڵ ئەدیب و هونەرمەندێک یان ناساندنیان رێک دەخات... 

 ئامادەکرنی گۆشە:  کاوان قادر و هیوا ساڵح، حەکیم میرزا  

 قەسیدەیبەشێکی تر لە 
 ئاهێکی سەرد

 کاری هونەرمەند هیوا ساڵح  

له بنهڕەتدا وشهیهکی  
فارسیهو تێکهڵ به زمانی 
کوردی کراوە، ئهگهر له 
کاڵوڕۆژنهی ڕێزمانی 
کوردیهوە لهم وشهیه 
بڕوانین، دەبینین وشهکه 
له دوو بڕگه پێکدێت 

 ..)بێ+گان(ە
٭ بڕگهی یهکهم )بێ( 
پێشگرێکه به ههندێک 
دەستهواژەی وەک 

بێتاقهت، بێوەفا، بێنهوا، بێکهس، بێالنهو... تادوایی 
 ..دەلکێنرێت، واته دڵنیاکهرەوەیه بۆ نهبوونی شتێک

له ههمان کاتیشدا، له چهندین شارو چهندین 
شێوەزاری ناوچهییدا، وشهی )بێ( لهبری وشهی 

 ..)وەرە( بهکاردێت
٭ بڕگهی دوەم )گان( دەستهواژەیهکه پهیوەندی به 

 ..سێکسهوە ههیه
 ..٭ بزوێنی کۆتایی )ە( پاشگری وشهداڕێژە

بۆیه ئهگهر لهڕووی ماناوە بهوردی لێکیبدەینهوە، 
 ..بێگانه بهو کهسانه دەگوترێ که بێگانن

کهچی سهڕەڕای ئهوەی، وشهکه فارسیهو لهزمانی 
کوردیشدا جێگرەوەی ههیه وەک )غهوارە( 
)نهناس( ئێمهی کورد بێگوێدانه وردەکاری پشت 
ئهم وشهیه، بهردەوام له نووسین و قسهکردن و 
تهنانهت له نووسینهوەی مێژووشدا بهکاریدەهێنین و 
وەک دەستهواژەیهکی سیاسی مامهڵهی لهگهڵ 

 .دەکهین

 چەند بەرهەمی تازەی هونەرمەند هیوا ساڵح

 بێگانە!
 ئارام حەسەن

 كە گەڕایتەوە  
 شتێك دەنوسینەوە

بارانێك لەسەرقەراغی  
 پەنجەرەكەمان
 دادەگیرسێنین

  باوەشێكی سپی سادە دەخەینە
 گۆزەیەكی شینەوە

 

شەوێك بەدیار خۆمانەوە  
 دادەنیشین

 تنۆك بە تنۆكی ئەم دوریە  
 بە سینەمانا شۆڕ دەكەینە وەو

 پێكەوە پیاسەیەك دەكەین
كە گەشتینە بەر دەرگای ماڵی 

 مۆنامۆ
 سەرێك دادەنەوێنین

  ماچێكی
 پیرۆزەیی و

 زەردەخەنەیەكی

 هەناری الی سەریەوە دادەنێن
 

 كە گەڕایتەوە
 شتێك دەڵێین بەسەرهاتی خەمێك

 دەنوسینەوە
 گوێیەك بۆ چیرۆكی  

 ئەم دیار نەمانە هەڵدەخەین
 ئەوانەی درۆیان لەگەڵ كردین

 گوڵێكیان دەدەینێ
 لە جیاتی نامەیەكی گلەیی

 فێری بەرائەت و
تێكەڵ بونێكی بێ خیانەتیان 

 دەكەین
چۆن ڕاوچی پێستی گورگێكی پیر 

 دادەماڵێت
 ئاوا درۆیان لێ  جیادەكەینەوە

 

 كە گەڕایتەوە

شتێك دەڵێین چیرۆكی یەكەم 
 بەیانی

 بێ تۆیی خۆمت بۆدەگێڕمەوە
 پەردەی ژورە بێنازەكەمت بۆ الدەدەم

  بەسەرهاتی توڕەبونی
باران و چەترێكی ڕوتت 

 بۆدەنوسمەوە
 

 كەگەڕایتەوە
 پێكەوە خەمی كۆپێك قاوەی سادە

 دەخۆینەوە
چیرۆكی كڵۆیەك شەكری تاڵت بۆ 

 دەنوسمەوە
  توڕەبونی

 ئەو كەوچكەت  بۆ باس دەكەم
كە لەسەر مێزەكەم  كەوتە خوارە وە 

 و
 پەنجەیەكی شكا

 

 كە گەڕایتەوە
 شتێكت پێدەڵێم

 بیرێك لەفڕین  دەكەینەوە
لەم زەمەنە ڤایرۆساوییە جیادەبینە 

 وە
 دنیای مەعدەن و  

 مادە بەجێ دەهێڵین
 بەگەڕەكی درۆدا ناڕۆین

 كەگەڕایتەوە
 بەسەرهاتی ئاهێكی سەردت

 بۆ دەنوسمەوە
 خیانەت و درۆ و مەعدەن و

 دوو ڕویت  بۆ دەخەمە ڕستەوە
 مساوی دەبێت بە ئاوێنەی

 ماڵی پیاوێكی فاڵچی

 حەکیم میرزا

 

و کردەوەی ڕۆژانەی جەماوەری فراوانی خەڵک هەمیشە  ژیانی واقعی 
و باوەڕێکی قووڵە بەوەی کە ئایندەیەکی باشتر نەک هەر  بەڵگەی ئومێد 

ئیمکانی هەیە بەڵکو حەتمیشە. ئومێد بەوەی کە دنیای سبەینێ دەکرێ 
و دزێویەکانی دنیای ئەمڕۆ بێبەری  و کەموکوڕی  و کوێرەوەری  لە بێبەشی 

و فەردیی ئەمڕۆی  بێت، باوەڕ بەوەی کە کردەوەی دەستەجەمعی 
ئینسانەکان، دەور دەگێڕێ لە دیاریکردنی چۆنێتی دنیای سبەینێدا، 

و هەڵسووکەوتی  مەیلێکی ڕیشەدار و بەهێزە لە کۆمەڵگە کە ژیان 
  جەماوەری فراوانی خەڵک ئاڕاستە دەکات...
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 1/8/2020( 80) ساڵی چوارەم، ژمارە

دەکرێت مرۆڤێک لە 
نیشتیمانەکەی دەرکرێت، بەاڵم هەرگیز ناکرێت 
نیشتمان لەناو مرۆڤ دەربکرێت. "ئێریش 

 کێستنەر."

مرۆڤ چەندێک ئەزموونی دنیا بکات و 
بەوپەڕی کراوەییەوە بچێتە نێو جیهانەوە، 
هێشتا ناتوانێت دەستبەرداری ئەو ئەندێشەیە 
بێت کە بێ پچڕان لەناو ڕۆحیدا دەبزوێت، 
ئەندێشەی گەڕانەوە بۆ دەستپێکی دەرچوونی 
ئەو بۆناو جیهان، یان دروستتر بڵێم ئەوەی 
ئەو لەکوێوە هاتە دنیاوە و چۆن بتوانێت بۆی 

 بگەڕێتەوە. 

"ئۆدیسە "دوای ئەو گەشتە وێڵئاراییەی بە  
دەریادا بۆ دەرەوەی گریک کردی، دواتر هەر 

 گەڕیەوە بۆ خاڵی دەستپێک، بۆ ماڵەوە. . 

"مەوالنا  خالیدی نەقشبەندی" دوای ئەو 
گەشتەی بەرەو خۆرهەاڵت  دواجار بە 
مەشقێکی ڕۆحانی نوێوە گەڕایەوە بۆ ماڵەوە 
بۆ نیشتیمان، ئەگەرچی ماڵەوە هێندە خراپەیان 
لەگەڵدا کرد کە ناچاربوو ئەمجارەیان 

 خۆنەویستانە لێی هەڵبێت.

"نالیش "چەندێک دوورتر دەکەوتەوە لە 
نیشیتمان پرسیاری ئەوەی لە سالم دەکرد، 

 ئاخۆ کەی بێت بگەڕێتەوە؟

"محمد عومەر عوسمان " ئەگەر چی دنیابینی 
ئەم جیاوازتر بوو لە باقی شاعیرانی پێش 
خۆی، بۆ غەریبی و گەڕانەوە بۆ نیشتمان 
کەبۆخۆی  لێی هەڵهات، بەاڵم دواجار حەمە 
عومەر عوسمان  لە تاراوگەش هەست بە 
غوربەتی خۆی دەکات، کاتێکیش دەگەڕێتەوە 
باوەشی نیشتمان، لەباوەشی نیشتماندا 

 بەناچاری  خۆی کوشت.

"شێرکۆ بێکەسی" شاعیریش لەمەڕ گەڕانەوەی 
بۆ نیشتمان، به دیدگایەکی جوداوە 
لەنیشتمانەکەی ڕوانیوە،  گەرچی ئەم ئیشقەی 
شێرکۆ بۆ نیشتمان دەیگەڕێنێتەوە لەدەرەوەی 
واڵت، بەاڵم بەگەڕانەوەی الی شێرکۆ 
ئیشقەکەی هەمان ئیشق نەبووە بۆ نیشتمان، 
بەڵکو ئیشقی نیشتمان، بۆ خودی شێرکۆ 
دەبێتە کچێک کەلەقەسیدە دیارەکەیدا بەناوی 
) ئێستا کچێک نیشتمانمە( بەر لە ماڵئاوایی 
کردنی  باڵویکردەوە و بووە مایەی توڕەیی 

 دەسەاڵتی کوردی . ..

ڕەنگە مرۆڤ لە قێزهاتنەوەی لە کولتوری  
 کۆمەڵگەکەی نیشتیمان بەجێ بهێڵێت،.

ئئازاد مارف ی شاعیریش وەک یەکێک لەو 
دەنگە شیعریانەی، جوان دەنووسێ، جوان 
بیردەکاتەوە و ڕاست دەبێژێ، ئئازاد، 
لەوشاعیرانە نیە بەشێوەیەکی دووبارە خۆی 
نمایش بکات، بەڵکو پێ بەپێی قۆناغی ناو 
واقیعی کۆمەڵەکەی لەو فەزایەدا خەیاڵێک 
دروست دەکاتەوە، خەیاڵێک کە یەکانگیر 
بێتەوە لەگەڵ واقیعی ژیانیدا، واتە ئئازاد مارف 
هەر لەخۆرا خەیاڵێکی ئەفسوناوی پەلی 
ڕاناکێشێ، بەڵکو خودی شاعیر خۆی خاوەن 

خەونی تایبەت بەخۆیەتی، کە هاوتەریب لەگەڵ 
واقیعدا بەئاسۆیی وەک سندباد گەشتێک بەناو 
ئەو فەزا فراوانەی بیرو ئەندێشە و خەیاڵی 
خۆیدا دەکات... کاتێک ئئازاد مارف سنوری 
نیشتمانەکەی لەچوارچێوەی ژوورەکەیدا 
دەبینێتەوە، مانای  کەمکردنەوەی بەها 
جوانەکانی نیشتمان نییە، بەڵکو ئەو لەدنیا 
بینینی خۆیەوە نیشتمان دەهێنێتە ناو ژوورە 
تەنیایەکی خۆیەوە، چۆن هەر خۆی دەزانێ 
ئەو ژوورەی چی تێدایە و چۆن عومرێکە 
لەگەڵ ئەو بیرەوەری و یاد و سەرگوزشتە و 
مێژووەدا ئەژی کەسەراپای ژوورەکەی بە 
بۆنی دایکیەوە هێشتویەتیەوە، واتە بۆن و 
بەرامەی دایکی، گوڵە مێخەکی بەرۆکی 
ژوورەکەیان پڕ کردوە لەبۆنی گوڵە 

 ئەرخەوانەکان. وەک لێرەدا دەڵێت 

 غەریب نیم دایە گیان

 ژورەکەم بۆم بۆتە نیشتمان

 پڕ پڕە لە هەڵمی قسەی تۆ

 ڕاخەرم سێبەری خەیاڵتە و

 پۆشاکم بای وەشتی گفتوگۆ

ئازاد مارف، بەزمانی خەیاڵ و بە چینی وشەی 
شیعریی کەوتۆتە ناو فەزای وتوێژێک لەتەک 
دایکیدا، مارف دەزانێ هەمیشە دایکی 
بەرلەوەی جێبهێڵێ هەردەم لەخەمی ئازادا 
بووە، شاعیر لەو خەمەی دایکی قوڵتر دەڕوانێ 
و تێدەگات، وەک ئەوەی ئەمێستا وەاڵمی 
دایکی بداتەوە پێی دەڵێ، ئەوەنیە دایە گیان 
نەڕۆشتووم بەهیچ الیەکدا، ئەوەنیە 
لەژوورەکەم ماومەتەوە، واتە دایەلۆگی شاعیر 
دەیباتەوە بە عەیامێک مەگەر هەرشاعیر 
بزانێت چۆن دڵی دایکی تووشی خورپە و دڵە 
ڕاوکێی کردوە لەوڕۆژگارانەی کە سەرگەرمی 
کاری نهێنی و کاری پێشمەرگانە بووە، 
ئەمێستاش هەر بیر لەو خورپانەی دڵی دایکی 
دەکاتەوە، کەبۆ ئەو خورپەی کردوە، بەاڵم 
لێرەدا شاعیر دەڵێ غەریب نیم دایە گیان واتە 
هەرزوو دایکی هەستی بە و غەریبی و 
نامۆییەی ئازاد کردوە له ژیانیدا، غەریبی 
بەمانا دیکارتیەکەی واتە بەشێوەیەکی 
فەلسەفی لەژیان و بوونی ڕوانیوە، وەک 
)دیکارت ( دەڵێت" انا افکر اذن انا موجود"، واتە 
من بیر دەکەمەوە کەواتە من هەم. ئەمجارەیان 
دوای گۆڕانکاری و ڕووداو و  بەسەرهاتەکان، 
دوای ئەو هەموو دەردەسەری و دڵشکاندنەی 
دڵی دایکی، دوای ئیجبارکردنی شاعیر 
بۆمانەوەی لەژوورەکەیدا وەک دیفاکتۆیەک، 
کەهەلومەرجی واقیعەکەی ئەوەی لێ 

 دەخوازێت بمێنتێتەوە.

شاعیر جوان ئیشیکردوە لەو دۆخە گشتییەی 
ژیانی  تێیکەوتوە، بەشێوەیەکی ئێستاتیکی 
بەستویەتیەوە بەو حاڵەتە تایبەتیەکەی خۆی و 
هێنان و بردنی خەون و خەیاڵی و گێڕانەوە و 
ئاخافتنی لەگەڵ بیرەوەری و یادەکانیدا 

بەتایبەت لەگەڵ مێژوویەک کەپێکهاتوە 
 لەڕۆحی خۆی کەدایکیێتی  و پێی دەڵێ 

 غەریب نیم دایە گیان  

ژوورەکەم بۆم بۆتە نیشتمان ڕاخەرم سێبەری 
 خەیاڵتەو

 پۆشاکم بای وەشتی گفتوگۆ

حمە عومەر عوسمانی  شاعیریش، ئاوها باس 
 لە نیشتمانی ژووری  دڵی دەکات و دەڵێت ...

 ]ئەمشەو جەژنی سەری ساڵەو 

 ڕۆژانی زووم تێپەڕیوە 

 هەرمن تەنها ژوورم ساردە 

 دەست و پەنجەم هەڵوەریوە

 لەهێالنەی دڵی مندا 

 کلو کلو بەفر ئەبارێ

 بەپرچی برووسکەکانا 

 باران نم نم دێتە خوارێ.(*.لەغوربەتا

حەمە عومەر عوسمان لەم شیعرەدا 
لەفۆرمێکدا خۆی نمایش نەکردوە، بەڵکو 
ڕەهەندی بیری حەمە چەندین ڕەهەند و 
میتافۆرم لەخۆ دەگرێت. بەاڵم هەمیشە حەمە 
عومەر ڕاستگۆیانە  ئاماژەی بە حەقیقەتی 
بوونی خۆی کردوە، واتە حەمە عومەر 
لەڕێگای خۆیەوە وێنای تاکی کوردی کێشاوە 
کە لە سەری ساڵی تازەدا بۆ ئەوان  وەک 
 پێشوو وایە، هەر دۆخیکی نەخوازروایان هەیە.

ئازاد مارفی شاعیر لەم چوار کۆپلە شیعریەدا 
دەیەوێت دنیابینی خۆی بخاتە ڕوو و پێمان 

 بڵێ 

 ئەمێستا  ژورەکەی نیشتمانێتی 

بۆ تێگەیشتن لەم "بونیادە" وگۆڕانكارییە، 
پێویستە بگەڕێین بەدوای هۆكاری 
گۆڕانكارییەكاندا. وە پێویستە بەناو واقیع 
وڕووداو سروشتی ئەم زەمەندا ڕۆبچین. 
ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت كەلەزەمەنی گێژاوی 
تازەگەریدا چەندین گۆڕانكاری ڕوودەدەن 
كەزۆربەی هەرە زۆریان شاراوەن و 
پێویستیان بەكردنەوە هەیە. كردنەوەی كۆدە 
نهێنییەكانی ناو دەق ئەو کۆدانەی لەپشت 
خۆیەوە  ماناو مەدلولی تری هەڵگرتوە  

 بەتایبەتی لەڕووی بوونگەرایی و ئێستاتیکاوە.

وەک شێرکۆ بێکەس، لەدواقۆناغی تەمەنی  
نوسینی دا، دەگاتە ئەو بڕوایەی بڵێ )ئێستا 

 ٢کچێک نیشتمانمە (*

لەکاتێکدا شێرکۆ بێکەس، دنیایەک شیعرو 
نوسینی بۆ بەهای بەنرخی نیشتمان نوسیوە، 
واتە کاتێک ڕوئیای شاعیر دەگۆڕێ، مەرج نییە 
ڕوئیای پێشتر بۆنیشتمان چۆن بووە، هەما 
ڕوئیا بێت، بەاڵم بەجورێک ئەو بەها و 

گەوهەرەی بۆنیشتمان هەیبووە، هێندە تایبەتی 
دەکاتەوە بەخەون خەیاڵ و دنیابینی خۆیەوە 
تاوەکو وەک ڕوئیایی پێشووی  بەو جوانیە 

 بمێنێتەوە.

"ئازاد مارف" وەک شاعیرێک، دیدگای بۆ 
نیشتمان لەم دۆخەدا، نیشتمانەکەی 
لەژورەکەیدا دەبێنێتەوە، کە بەزمەنی کۆرۆنا 
ناوزەد کراوە، ئەو ژوورەی لێوان لێوە لەبۆنی 
دایکی لە هەڵس و کەوتی ڕۆژانەی پانتۆیمانەی 
دایکی لە ستیجی ژوورەکەیدا، شاعیر زەمەن 
دەگێڕێتەوە بۆ دواوە و بەفالش باکی خەیاڵی 
ئەو ڕۆژگاڕە سەختانە دێتەوە بیری 
کەخەونێکی گەورە هەموو ئازیزانی لەو 
ژوورەدا گرێدابوو بەیەکەوە، کە پڕ پڕ بوو لە 
بۆنی قسەکانی دایکی لە پێکەنینی یادەکان لە 
بۆنی مێخەکی سەرسینەی نانی بەیانیانی 

 نیشتمان .

 غەریب نیم دایە گیان

 ژورەکەم پڕ پڕە لە بۆنی نیشتمان

 لە مێخەکی سینەی تۆ و

 لە بۆنی پێکەنینی دار قەزوان

ژوورەکەی ئاوها پڕە، ئاوها لێوان لێوە لە 
نازی نەرمە سۆزی دوو دڵدار، ژوورەکەی پڕ 
پڕە لە بینینی خەونە جوانەکانی پایز و لە قاقا 
و پێکەنینەکانی حمە عومەر عوسمانی شاعیر. 
شاعیر لەخەونێکی شیرینەوە بۆ پایز دەروانێ 
لەو ئافات و زریانەی ڕوویکردۆتە  نیشتمانی 
ژوورەکەی، ئومێدی نەکردووە  لە بەدیهێنانی 
خەونەکانی  کەهێند شیرینە لەالی وەک لێرەدا 

 دەڵێت;

 غەریب نیم دایە گیان 

 ژورەکەم پڕ پڕە لە نازی دار مێو و

 لە خەونی شیرینی پایز و با و باران

شاعیر بەردەوامە لە ئاخافتنی لەگەڵ دایکی 
 لەژوورەکەیدا و دەڵێت;

 غەریب نیم دایە گیان

 هێشتا پەردەی پەنجەرەکەم

 تەڕە بە ڕازی شەهیدان

 هێۆشتا ملپێچەکەی ئەوێم

 سوورە بە ڕەنگی ئەرخەوان

ڕامانی شاعیر لەو ژوورەدا کەپڕە لەیاد و  
بیرەوەری، پڕە لەهەناسەی ساردی دایکی، 
لەوێنەی شەهیدانی هاوڕێی لە قسەی خۆش و 
بەتام و بۆی برادەرانی، ئەو برادەرانەی کە لە 
گۆشەنیگایەکەوە لە ژیان و دنیایان دەڕوانی 
بەیەکەوە، ئە هاوڕێیانەی لەم زەمەنە بەدەی 
شاعیری بەتەنها جێهێشتوە، زەمەنی کۆرۆنا 

هەموو بەها ئەخالقی و 
جوانیەکانی بیرەوەری 

 ئەو کاتەی شاعیر ژورەکەی دەبێتە 

 نیشتمان..
 نووسینی: جەمال نوری                                  

 11بۆ الپەڕە...
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بۆپێشەوە  ئەمساڵ شەش ساڵ بەسەر هێرشی 
دڕندانەی داعش بۆ سەر شەنگال و 
جینۆسایدی دانیشتوانەکەییدا تێپەر دەبێت، 

 هۆکاری هێرش بۆسەر شەنگال چی بوو؟

بەبڕوای ئێمە هێرشی ئازاد ئیبراهیم ئەحمەد  
دەوڵەتی ئیسالمی لەعێراق و شام ناسراو بە" 

 ٢٢٠٠داعش " بۆسەر ناوچەی شەنگال لە
هەموو جارەکان پەیوەندی بەپرسی ئاینەوە 
هەبووە. وەك مێژوو بۆمانی تۆماریکردووە، 

جاری دیكە كەوتوونەتە بەردەم  ٢٣ئێزدییەكان 
 هەڕەشەی لەناوبردن.

( )قەرامیتە = قرامطة( زاینی ١٩٠لەساڵەکانی)
لەالیەن )حەمدان قرمیت(ەوە لەناوچەکانی 
خوراسانەوە دێنە ناوچە ئێزیدینشینەکان و 
بەپێوەری جیاوازی ئاینی، کە ئەوان شیعەی 
ئیسماعیلی بوون و لەئاینی ئێزیدییەکان 
جیاوازبوون، ژمارەیەکی زۆر لەئێزیدییەکان 
دەکوژن و هەرچی سەروەت و سامانیشیان 

 هەبووە بەتااڵن بردوویانە.

ئیمپراتۆری مەغۆلیش لەئاسیای ناوەڕاست و 
هەروەها ئەنادۆڵەوە گەیشتنە ناوچەکە، و 

ز، ٠٢٢١لەگەڵ داگیرکردنی بەغدا لەساڵی 
دیسان بەبیانووی جیاوازی ئاینی ئێزیدی و 
کەلتوور جیاییان ژمارەیەکی زۆری 
ئێزیدیەکانیان کوشتووە. تەنانەت سەرچاوە 
مێژووییەکان دەڵێن مەغۆلەکان کاریگەرییان 
لەسەر کەلتووری ئێزیدییەکان هەبووە لەدوای 
ئەوەی بەناوچەکانی هەکاری و شەمزینان و 
 زاخۆدا تێپەڕیون کە جێ نفوزی ئێزیدی بووە.

یەکێکیتر لەپرسی قوربانی ئاینی ئێزیدییەکان 
دەگەڕێتەوە کە ناوچەکەیان  ٠١بۆ سەدەی 

 زۆر لەئێستا گەورەترو فراوانتر بووە.

دواجاریش کە ئێزیدییەکان بووبێتنە قوربانی 
بوو کە دەوڵەتی ٣/١/٢٢٠٠ئاین، لەبەرواری 

ئیسالمی لەعێراق و شام ناسراو بە"داعش" 
پەالماری قەزای شەنگالیدا، پیاو و کوڕە 
گەنجەکانی گولۆلە بارانکرد، و هەزاران کچ و 
ژنیشی وەک کەنیزەک و سەبایا بۆ خۆیان 

 حەاڵڵکرد.

چیرۆکی ئێزیدییەکان لەدوای شەش ساڵی 
تاوانی شەنگال، گۆڕاوە بۆ پرسێکی سیاسی و 
لەنێوان چەندان بەرژەوەندیدا سەرەتای 

 جەنگێکی نوێ سەریهەڵداوە.

لەهەندێک بارو حاڵەتدا چیرۆکی ئیزیدییەکان و 
شەنگال دەکرێتە کااڵیەک و مادەیەکی خام و 
 بازرگانی پێوە دەکرێت لەنێوان چەندان الیەندا.

بۆپێشەوە  هێزێکی زۆری پێشمەرگە و  
زێرەڤانی لە شەنگال بوون، بەتایبەت هێزەکانی 
پارتی، هۆکار چی بوو بەرگریان نەکرد؟ یان 

ئەگەر ئەو هێزانە ڕایان دەکرد، یان توانای 
بەرگریان نەبوو بۆچی خەڵکی شەنگال و 
ناوچەکەیان ئاگادارنەکردوە، تا ڕێگایەک 
بدۆزنەوە و ئەو کارەساتە ڕوونەدات؟ ئەو 

 هەموو قوربانیەی لێ نەکەوێتەوە؟

تاکو ئێستایش ئازاد ئیبراهیم ئەحمەد  
لەناوخۆی عێراق و کوردستانیش وەاڵمێکی 
تەواوی ئەم پرسیارە نەدراوەتەوە کە بۆچی 
هێزەکانی پارتی بەرگرییان، نەکرد یان خەڵکی 
ناوچەکەیان ئاگادار نەکردەوە، بەاڵم بەپێی 

ی ئەڵمانی RTZLزانیاریەکانی ماڵپەڕی 
تەنسیق و هاوکاری هەبووە لەنێوان هێزەکانی 
پارتی دیموکراتی کوردستان و داعشدا لەو 
ناوچانە، تەنانەت ماڵپەڕەکە زیاتریش دەڵێت کە 
بەڕێککەوتن و ئاگایی هەردوو الیان و 
بەسەرپەرشتی تورکیا نەوتی ناوچەکە 

 لەشەنگالەوە و بۆ خاکی تورکیا بڕوات.

ئەوەی تێگەشتنی ئێمەیە، لەسەرەتادا پارتی 
دیموکرات داعشیان بەدراوسێیەکی باش 
دەزانی، و نەیانویست لەگەڵ داعش بەشەڕبێن، 
بۆیە پارتی بەهیوای ئەوەی داعش نەخشەی 
عێراق و سنورە ئیقلیمینەکان تێکبدات لێگەڕان 

داعش بێتە ناوچەکە، و لەجێگەی ئەوەی 
سنوری هەولێر لەگەڵ عێراق و دواتریش 
لەگەڵ پەکەکە! بێت ئەوا پێیان باش بوو 
سنوریان لەگەڵ داعش بێت! وەک پێشتریش 
وتمان لەسەرەتادا پارتی نەیدەویست شەڕی 
داعش بکات بۆیە ئەوان لەپێناو بەرژەوەندی 
خۆیان نە شەڕیان لەگەڵ داعش کرد، چونکە 
لەسەرەوە سەرکردایەتی پارتی بێدەنگی 
هەڵبژاردبوو لەهاتنی داعش، لەالیەکیتریشەوە 
پێشمەرگەی پارتی توانای ئەوەیان نەبوو 
بەرگری لەخۆیان بکەن و بچنە ئەو جەنگەوە تا 
ئەو ئەندازەی دەنگدەرو هەوادارەکانی 

 خۆیشیان لەناوچەکە جێهێشت.

ئەوەندەی ئێمە ئاگاداربین پارتی دیموکرات 
داوایان لەهێزە کوردستانییەکانی دیکەی وەک 
 یەکێتیش کردبوو لەگەڵ داعش نەچنە شەڕەوە.

بۆپێشەوە  زەمینە سیاسی و  
کۆمەاڵیەتیەکانی سەرهەڵدانی داعش یان هێزی 

 لەچەشنی داعش بۆچی دەگەڕێتەوە؟

ئەم پرسیارە زۆر ئازاد ئیبراهیم ئەحمەد  
گرنگە. لەهەموو جیهاندا کاتێک گروپێکی 
تیرۆریستی یان گروپێکی توندڕەو 
سەرهەڵدەدات، کۆمەڵێک پاڵنەری جیاواز 
جیاواز هەیە وادەکات ئەو گروپانە بەئاسانی و 
بەزوویی سەرهەڵ بدەن کە دیارترینیان باری 
سیاسی و کۆمەاڵیەتییە. ئەم دووهۆکارانە 
بەردەوام لەعێراقدا لەبارودۆخی خراپدا بوون، 
 و بەدرێژایی مێژوو لەبارێکی جێگر نەوەستاوە.

یەکەم  بارودۆخی سیاسی. ئەو دەمەی داعش 
لە عێراق و سوریا دەرکەوت کەشوهەوای 
سیاسی لە عێراقدا ئەوەندە خراپ بوو تەواو 
شێواوبوو بەسەر یەکدا، الیەنە سیاسییەکانی 
عێراق لەپێکدادانێکی سیاسی قوڵدابوون و 
نەدەپەرژانە سەر ئەو باهۆزە ترسناک و 
توندانەی لەسنورەکانەوە ڕووی دەکردە سەر 
خاکی عێراق، و ژینگەی سیاسی ناڕوون و 
تاریک دەکرد. بۆیە لەو کەلێنە سیاسییە قوڵەدا 
کەوتبووە نێوان الیەنەکانەوە داعش توانی 
خۆی بخزێنێتە ناو جەستەی سیاسی عێراقەوە، 
و گەرای خۆیان لەسەر خاکی عێراق پیتاندو 
زۆر بەخێرایی بەرەو قواڵیی عێراق و بەغدا 
ڕۆیشتن کە بەالی هەموو واڵتانی جیهانەوە 

 سەرسوڕهێنەربوو.

دووەم  بارودۆخی کۆمەاڵیەتی؛ لەهەر واڵتێکدا 
برسێتی و نەبوونی و کەمی داهات و کار 
هەبێت و بژێوی هاواڵتیان دابەزێت بۆ 
ئاستێکی زۆر نزم، ئەوا پێشبینی هەموو 
کارێکی خراپ و نەخوازراو دەکرێت. لەدۆخی 
کۆمەاڵیەتی واڵتێکی وەک عێراقیشدا ئەمە 
ڕاستە، و هاواڵتیان لە ڕێگەی دەست 

تێکەڵکردنیانەوە لەگەڵ داعش و ئەو ڕێکخراوە 
تیرۆریستی و دڕەندەو توندڕەوانەدا لەبەرامبەر 
بڕێکی باش پارە کۆمەکێکی زۆر بەو 
ڕێکخراوانە دەکەن، و گەشەکردن و 
گەورەبوونیان پێش دەخەن. وەک چۆن داعش 

%ی خاکی عێراق 03لەو ماوە کەمەدا توانییان 
داگیربکەن، ئەگەر کۆمەکی هاواڵتیان و هەندێک 
الیەن و هۆزی عێراقی نەبوایە کە بەدەست 
برسێتییەوە دەیاننااڵند، هەرگیز داعش بەو 
خێراییە ئەو ڕێژە زۆرەی لە خاکی عێراق 

 داگیر نەدەکرد.

بۆپێشەوە  ڕۆڵی ئەمریکا و غەرب و  
واڵتانی ناوچەکە، لە پەیوەند بەداعشەوە چۆن 

 دەبینن؟

لەڕاستیدا هەموو ئازاد ئیبراهیم ئەحمەد   
ئەو قسانەی لەسەر پەیوەندی ئەمریکا و 
واڵتان لەگەڵ داعش دەکرێت، تەنها لە 
چوارچێوەی گوماندایە و هیچ نهێنی و 
زانیارییەک ئاشکرا نەکراوە جگە لە دەوڵەتی 
)تورکیا(، تورکیا بەئاشکراو لەڕێگەی مەشق 
پێکردن و هاوکاری مادی و لۆجستییەوە 
بەردەوام خزمەتی داعشی کردووە و هێزی 
پشتەوەی داعش بووە، هەموو ئەو واقیعەش 
لەڕێگای ئەو بەڵگەنامانەوە دەست ئەمریکا و 
ڕژێمی سوریاو فەرەنساو بەریتانیا کەوتوون 
گومانەکە دەڕەوێنێتەوەو پەیوەندی تورکیا 

 لەگەڵ داعش سەد لەسەد دروست و ڕاستە.

بۆ پاڵپشتی ئەم قسانەش. لەسەردانەکەی 
)دۆناڵد ترامپ(دا بۆ ڕیازی سعودیە لەساڵی 

ڕاستەوخۆ دۆناڵد ترامپ هەریەکە  ٢٢٠٢
لەقەتەرو ئێران و تورکیای تاوانبارکرد بە 
سەرچاوەکانی )دارایی و فکری و سەربازی( 
داعش و ڕایگەیاند لەکات و شوێنی دیکەدا 

 سزایان دەدات.

تورکیا هێندە نزیکبوو لەداعشەوە کە هیچ 
گومانێک لەوەناکرێت کە داعش پیالنێکی 
تورکیابوو، تاکو هاوشان بەهیاللی شیعی 
ئەویش هێڵی سوننی نوێی خۆی بەرەو قواڵیی 
ناوچە سوننیەکان دروست بکات و بەرەو 
خەونی خەالفەتی عوسمانی بڕوات. لەم 

هێزی سوننی  53پێناوەشدا لەهەمان ساڵدا 
عێراق و سوری لەئەستەنبوڵ کۆکردەوە، و 
خودی ئەردۆغان سەرپەرشتی کۆبوونەوەکەی 
کردو )تاریق هاشمی( لەکۆبوونەوەکەدا 

 ئامادەبوو.

یەکێکی دیکە لەو بەڵگانەی دەست تێکەڵکردنیی 
تورکیا لەگەڵ داعش دەسەلمێنێت بوونی 
ڕێژەیەکی زۆری پاکیزەکانی ئیزیدی بوو 

 لەبازاڕەکانی غازی عەنتابی تورکیادا.

بۆپێشەوە  کارەساتی شەنگال، یەکێک لە  
گەورەترین کارەساتی هەزارەی سێهەم و پڕ 
قوربانیترین کارەساتی بەکۆمەڵی، کۆمەڵگەی 
عێراق و کوردستانە، کێ بەرپرسی سەرەکی 
ئەو کارەساتەیە؟ ڕۆڵی الیەنە سیاسیەکانی 

 کوردستان چییە لەو کارەساتەدا؟

بەبێ دوو دڵی ئازاد ئیبراهیم ئەحمەد   
هەموو ئەو هێزانە تاوانبارن لەم ڕووداوە کە 
ئەوکات ناوچەکەیان بەدەستەوەبوو، وەک 
دەزانرێت لەئەوکاتدا سوپای عێراق سوپایەکی 
فەشەل و بێتوانابوو بەهەمانشێوەش لەڕووی 
لۆجستییەوە داهێزراو بوو. بەاڵم بەشی زۆری 
ئەم خەتایە دەکەوێتە ئەستۆی هێزەکانی پارتی 
دیموکراتی کوردستان، پارتی خۆی بەخاوەن 
هەوادارێکی زۆر دەزانێت لەناوچەی شەنگال و 
موسڵ. بەپێچەوانەوە کاتێک داعش هێرشی 
هێنایە سەر شەنگال وەک لەتیڤی و ڤیدیۆو 
وێنەکانی ڕووداوەکەدا بینیمان، هێزەکانی 
پێشمەرگەی پارتی چۆن بەپەلەپەل ڕایان 
دەکرد و شەنگالیان چۆڵ دەکرد بۆ داعش، 
هاوکات نەشیان دەهێشت هاواڵتیانی شەنگال 
شارەکە چۆڵ بکات! ئەم ڕووداوە هەرچۆن 
بێت یان دەبێت ئەو ڕاستییە بکات بە یەقین کە 
پارتی ۆ تورکیا ۆ داعش سێگۆشەیەکی تەواوکار 
بوون و تەنسیقات و پرۆتۆکۆڵ لەنێوانیاندا 
هەبووە و وەک بینیمان لەمیدیا سێبەرەکانی 
پارتییەوە لێدوان لەداعشی ناو سەنگەرەکان 
وەردەگیرا، یان النی کەم ئەو ڕاستییە وەک 
خۆی دەهێڵێتەوە کە پارتی لەپێناو تورکیا 
نەیویستووە شەڕی داعش بکات، چونکە 
لەبیریشمان نەچێت لەگەڵ پێشڕەوییەکانی 
داعشدا ئەوەبوو هاواڵتیانی هەولێریش 
شارەکەیان چۆڵ کردو ڕوویانکردە سەر 

 سنوورەکان و پارێزگای سلێمانی.

ڕۆڵی تەواوی الیەنە سیاسییەکانی کوردستان 
ئەوەیە کە تەنها وەک پرسێکی سیاسی و 
بازرگانی نەڕواننە ئەو تاوانەی دژی شەنگال و 
ئێزیدییەکان کراوە، بەڵکو پێویستە زیاترو 
زۆرتر لەجاران بەدەم خەمی خوشک و برا 
ئێزیدییەکانەوە بچن چ لەدۆزینەوەی ئەو 
ئێزیدییانەی تاکو ئێستا ونن و دیار نین وە چ 
بەرزکردنەوەی کەیسی شەنگال و ئێزیدییەکان 
و بەسزاگەیاندنی هەموو ئەو کەسانەی 
دەستیان لەم تاوانەدا هەبووە. دەبێت 
الیەنەکانی کوردستان داوا لەعێراق بکەن کار 

بکات کە ڕێگا بەهەرێمێکی  ٠٢٢بەمادەی 
سەربەخۆ دەدات بۆ ئێزیدییەکان، بەمەش النی 
کەم دەتوانن کەمێک لەبرینی ئێزیدییەکان و 

 شەنگالیش هەتوان بکەن.

 1/8/2020( 80) ساڵی چوارەم، ژمارە

ی ئەڵمانی   RTZL ئازاد ئیبراهیم: بەپێی زانیاریەکانی ماڵپەڕی
 تەنسیق و هاوکاری هەبووە لەنێوان هێزەکانی پارتی دیموکراتی

  ...کوردستان و داعشدا لەو ناوچانە

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ نووسەر بەڕێز ئازاد ئیبراهیم ئەحمەد، سەبارەت 
بە شەشەمین ساڵیادی تاوانی شەنگال بەدەستی تاقمی تیرۆریستانی ئیسالمی 

 داعش و هاوکارانیان...

و لەنێوان چەندان  * چیرۆکی ئێزیدییەکان لەدوای شەش ساڵی تاوانی شەنگال، گۆڕاوە بۆ پرسێکی سیاسی
 ... بەرژەوەندیدا

* لەهەندێک بارو حاڵەتدا چیرۆکی ئیزیدییەکان و شەنگال دەکرێتە کااڵیەک و مادەیەکی خام و بازرگانی 
 پێوە دەکرێت لەنێوان چەندان الیەندا... 
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بۆپێشەوە  ئایندەی سیاسی کورستان،  
لەژێر سایەی دەسەاڵتی شیعەی سیاسی و 
بزووتنەوەی ناسیونالیستی عەرەبیدا، نادیارە، 
چۆ دەکرێت زەمانەتی ئایندەی سیاسی 

 کوردستان بکرێت؟

ئایندەی سیاسی زمناکۆ عەزیز   

کوردستان، بەدەرەجەی ئەسڵی پەیوەندی 
بەڕادەی ڕێکخراو بوونی خەڵک و توانایی 
الیەنە سیاسی و پێشکەوتنخوازەکانەوە هەیە. 
هۆشیاریی خەڵک کاتێک ئەبێتە هەنگاوی 
عەمەلی بۆ باشتر کردنی ژیانی،  کە ئاسۆیەکی 
ڕوون و ئومێدی هەبێت. حزب و 
ڕێکخراوبوون ئەو ئاسۆ و ئومێدەیە، هەر 
ئەمەش ئەتوانێ زەمانەتی ئایندەیەکی درێژ 
ماوە بکات. ڕێگاکانیتر لەباشترین حاڵەتی 
 خۆیاندا کاتیین و لە ئازار شکێنێک زیاتر نابن.

خەڵک هەموو ڕێگا کاتییەکان و تەواوی 
بەرنامە و پرۆژەکانی حزبە ئیسالمیی و 
ناسیونالیستەکانی تاقییکردۆتەوە، زۆریش بە 
سەبرو حەوسەڵەوە چاوەڕوانی ئاکامێکی 
لێکردوون، بەاڵم هەتا هاتووە خەڵک ژیان و 
گوزەرانی بەرەو خراپتر ڕۆیشتووە، ئەمەش 
زۆر بێئومێدی کردوە و تەوەقوع و ئاستی 
چاوەڕوانییەکانی بۆ خواری خوارەوە 
دابەزیوە. هەر بەقسە و هاندان و باسکردنی 
واقیعەکە ناتوانرێت هیچ ئاییدیا و بۆچوونێک 
)ئەگەر زۆریش حەقانیەتی هەبێت( کۆمەاڵیەتی 
بکرێتەوە و خەڵک بەرنامەی هەر ڕۆژەی 
خۆی لێ دەربکێشێت. بەڵکو حزب ئەبێت خۆی 
لە ڕێگەی ڕابەری و کادرەکانیەوە کارێک 
بکات، ڕیسک بکات، ئەلگۆیەکیتر نیشان بدات. 
ئەمە ئەو ڕێگەیەیە کە ئەتوانێ ئومێد بۆ خەڵک 
بگێڕێتەوە و بەشۆڕو شەوقەوە بەرەو ئایندەی 

 خۆی و مناڵەکانیەوە بڕوات.

بۆپێشەوە  مافی هاواڵتی یەکسان لەبەرامبەر 
یاسادا، تەنها لە ژێر سایەی دەوڵەتی هاواڵتییدا 
مەیسەر دەبێت، لە غیابی ئەو دەسەاڵتەدا، 

 ڕێگاچارەی خەڵکی کوردستان چییە؟

مافی هاواڵتیبوونی یەکسان زمناکۆ عەزیز  
کێشەی سەرەکی ئێستای عێراق و کوردستان 
نییە. مەسەلەی پێشێلکردنی مافەکانی خەڵک 
بەیەکسانی کێشەی سەرەکییە. تەواوی قەوم و 
تائیفە و مەزهەب و ئایینزاکان خەڵکیان هەیە 
کەخۆیان بەوابەستەیان ئەزانن، هەمووش بەبێ 
ڕەچاوکرنی هەویەتە قەومی و تائیفی و 

عەشیرەتییەکەی لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە 
مافەکانیان پێشێل ئەکرێت و تەنانەت مانەوەی 
فیزیکیشیان لەبەردەم هەڕەشدایە. ڕێگاچارە 
هەر هەمان تەرحەکەی منسور حکمەتە، کە 
دەڵێت "سەرەکیترین ڕێگای دڵخوازی ئێمە 
شۆڕشی کرێکاری و دامەزراندنی 
کۆمەڵگەیەکی یەکسانی بێ چین و 
چەوسانەوەیە". بەاڵم کاتێک کە کۆمەڵگە و 
خەڵک ئامادە نییە، ڕێگای دووهەم، رێگای 
دامەزراندنی حکومەتێکی عیلمانی و سکۆالر، 
کە دین لە دەوڵەت و پەروەردە و فێرکردن 
جیابکاتەوە، مافی هاواڵتییەکان بۆ سەرجەم 
دانیشتوانەکەی فەراهەم بکات. ئەمەش دەیان 
دەرگای جۆراوجۆر بۆ بەئەنجام گەیاندنی 

ستراتیژی حزب، هەروەها دەیان دەرگای تر 
بۆ بەدەستەوەگرتنی تاکتیکی هەمەجۆر لەپێناو 
پێشڕەوی و گەشەی بزووتنەوەکە و 

 حزبەکەیدا.

بۆپێشەوە  خەڵکی کوردستان مافی خۆیان 
نییە، لە ڕێگای ڕیفراندۆمێکی ئازادانەدا بڕیار 
لە چارەنووسی سیاسی خۆیان بدەن بەمانەوە 
لەگەڵ عێراق یان جیابوونەوە و پێکهێنانی 

 واڵتێکی سەربەخۆ؟

ماف شیعار نییە و پێوستی بە زمناکۆ عەزیز  
مومارەسەی عەمەلی هەیە، وەک مافی ژیان، 
مافی دەنگدان، مافە سەرەتایی و مەدەنییەکان 

و هەتا دوایی. بەم پێیە ڕیفراندۆم، ڕاپرسی 
گشتی کۆمەڵگەیە لەسەر پرسێک و گرفتێک کە 
وەاڵمی سەرتاسەری ئەخوازێت و شەرعیەت 
ئەداتە کارێک. ئەم مافەش وەک ئەڵێن نادرێت، 
بەڵکو ئەبێت بسەندرێت. نابێت ڕێگا بدرێت کە 
دەسەاڵتداران بتوانن ئەم مافانەش وەک 
مافەکانی تری خەڵک بکەنە مەسەلەی سات و 

سەودا و لەپێناوی بەرژەوەندییەکانی ئەواندا 
بەکار ببرێت. هەروەک چۆن پارتی لە پەیوەند 

 بەم مەسەلەیەوە کردی.

مومارەسەی مافی دەنگدانی گشتی بەر 
لەمەسەلەی سەربەخۆیی، ئەکرێت لەپەیوەند بە 
بەرپرسێکی ئیداری و حزبی، پارێزگارێک، 
بەڕیوەبەری قەزا و ناحیە و دەزگایەک بێت. 
خەڵک لەوجۆرە مومارەسانەوە ئەکرێت 
بەرچاوی ڕوونتر بێت و لەڕووی عەمەلییەوە 

 تێبگات کە بەدوای چییەوەیە.

بەڵی، خەڵکی کوردستان مافی خۆیانە، لە 
ڕێگای ڕیفراندۆمێکی ئازادانەدا بڕیار لە 
چارەنووسی سیاسی خۆیان بدەن بەمانەوە 

لەگەڵ عێراق یان جیابوونەوە تا ئاستی 
 پێکهێنانی واڵتێکی سەربەخۆ.

بۆپێشەوە  بەکردەوە دەرکەوتووە، کە  
دەسەاڵتی ناسیونالیزمی کورد، کۆسپێکی 
سەرەکی سەر ڕێگای چارەسەری پرسی 
سیاسی خەڵکی کوردستانە، چۆن دەکرێت ئەو 

 کۆسپە وەالبنرێت؟

دەسەاڵتی ناسیونالیزمی کورد، زمناکۆ عەزیز  
نەک هەر کۆسپێکی سەرەکی سەر ڕێگای 
چارەسەری پرسی سیاسی خەڵکی کوردستانە، 
بەڵکو خۆی ئێستا دەرگیری شکستی 
کۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسی و 

فەرهەنگیە و مانەوەی بەندە بە درەنگ وەدەنگ 
هاتنی خەڵکی کوردستانەوە بۆ توڕدانیان بۆ 
دەرەوەی دەسەاڵت و سەرنجام دادگاییکرنیان 
لەسەر ئەو هەموو تاوانانەی کە دەرهەق بە 

 خەڵک کردویانە.

بەخەبات و تێکۆشانی خەڵک و ڕابەرانی  
کرێکاری و کۆمەاڵیەتی و ڕێکخراو بوون، 

 ئەکرێت ئەم کارە مەیسەر بێت.

بۆپێشەوە  چۆن دەڕواننە ئایندەی سیاسی 
کوردستان، لە ژێر سایەی دەسەاڵتی 
بۆرژوازی عێراق و دەسەاڵتی داسەپاوی 

 بزووتنەوەی شکستخواردووی کوردایەتی؟

ئایندەی سیاسی کوردستان زمناکۆ عەزیز  
بەندە بە کاری ئێمە کۆمۆنیستەکانەوە. ئەگەر 
کارێک نەکەین کە بەربگرێ بەم ڕاوڕووت و 

ساڵە درێژەی هەیە.  ٣٢فەرهودەی کە نزیک بە 
ئەوا بەدڵنیاییەوە سبەی لە ئەمڕۆ باشتر نابێت 

 و داهاتوو تاریکتر دەبێت.

کاری ئێمە نابێت هەر لە تەوزیح و تەرویج و 
کەمپینەکاندا بمێنێتەوە، ئەبێت لەوە زیاتر 
بکەین. سۆشیال میدیا فەرهەنگێکی وەهای 
جێخستوە کە وەک جاران گوێگر بۆ قسەی 
کەس فەراهەم نییە، هەرکەس لە فەیسبووکی 
خۆیەوە چوار دێڕی هەڵیت و پەڵیتی نووسی، 
وا ئەزانێت کتێبی سەرمایەی نووسیوە. نەگوێ 
لە قسەی تر ئەگرێت و نە هیچ قسەیەکیش 
بەالیەوە تازەیە، باسی هەر شتێکی بۆ بکەیت، 
ئەو ئەڵێت من لە فەیس بووکی خۆم ئەو 
قسەیەم دەمێکە وتوە! ئەمەش ئەوپەڕی 
پاسفیزمی بەرهەمهێناوە. بۆیە کاری ئێمە 
قورستر و پڕ دەردی سەرترە. هاوکات 
پێویستمان بە ئیبتکاراتە و نابێت بترسین لە 

گۆڕینی بەرنامەی کار، بەرنامەیەک ئەگەر 
زۆریش باش بێت و حەقانیەتی ببێت، بەاڵم 
نەتوانێ قەفزە بەجێگا و ڕێگای حزب بدات، 
پێویستە وەال بنرێت و یەکێکی نوێ 

 تاقیبکرێتەوە.

ڕابەری و کاردرەکانی حزب، ناتوانن وەک 
خەڵکی ئاسایی چاالکی و هەڵسوڕان بکەن، 
پێویستە لە ڕیزی پێشەوەی هەموو ڕیسک و 
ئیبتکاراتەکانەوە بن، هەر ئەمەشە جیاواری 

 نێوان ڕابەران و خەڵکانی ئاسایی.

تێبینی  حزب  مەبەست لێی حزبی کۆمۆنیستی 
 کرێکارییە

زمناکۆ عەزیز: ئایندەی سیاسی کوردستان بەندە بە کاری ئێمە کۆمۆنیستەکانەوە. ئەگەر 
ساڵە درێژەی  ٠٣کارێک نەکەین کە بەربگرێ بەم ڕاوڕووت و فەرهودەی کە نزیک بە 

 هەیە. ئەوا بەدڵنیاییەوە سبەی لە ئەمڕۆ باشتر نابێت و داهاتوو تاریکتر دەبێت... 

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز زمناکۆ  عەزیز؛ لە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان، 
 ... پەیوەندی نیوان هەولێر و بەغداو پرسی ئایندەی سیاسی کوردستانسەبارەت بە 

، هەرکەس فەراهەم نییە سۆشیال میدیا فەرهەنگێکی وەهای جێخستوە کە وەک جاران گوێگر بۆ قسەی کەس
کتێبی سەرمایەی نووسیوە. نەگوێ لە  لە فەیسبووکی خۆیەوە چوار دێڕی هەڵیت و پەڵیتی نووسی، وا ئەزانێت

تازەیە، باسی هەر شتێکی بۆ بکەیت، ئەو ئەڵێت من لە فەیس  قسەی تر ئەگرێت و نە هیچ قسەیەکیش بەالیەوە
  دەمێکە وتوە! بووکی خۆم ئەو قسەیەم

دەسەاڵتی ناسیونالیزمی کورد، نەک هەر کۆسپێکی سەرەکی سەر ڕێگای چارەسەری پرسی 
سیاسی خەڵکی کوردستانە، بەڵکو خۆی ئێستا دەرگیری شکستی کۆمەاڵیەتی و ئابووری و 

سیاسی و فەرهەنگیە و مانەوەی بەندە بە درەنگ وەدەنگ هاتنی خەڵکی کوردستانەوە بۆ 
 توڕدانیان بۆ دەرەوەی دەسەاڵت ...
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دژە گەندەڵی و بۆچاکسازی.. نەبووە. بەپێچەوانەوە لە ملمالنێی دەسەاڵتی 
نێوانیاندا، چ لەحاڵەتی و شەر و چ لەکاتی ئاشتیاندا... سەرکوتی دەنگە 
ناڕازییەکان، پێشیلکردن و پایماڵکردنی مافە فەردی و مەدەنییەکان، کوشتنی ئەو 
پەراوێزە لە کەشی کراوەی سیاسی، نۆکەرایەتی ئاشکراو خۆشخزمەتی، بەرگرتن 
بەهەر هەوڵیک بەرامبەر بە یاساو ریساو نەریتی ئازاد و مۆدێرن، ڕیگەگرتن 
لەهەر بەرەوپیشەوە چوونێک لە بواری ژیاری و ژیانی کۆمەاڵیەتی بە پاساوی 
بەرگری لە مقەدەسات، پشت کردنە هەر ڕیگاچارەیەک کە ئیرادەی خەڵکی تیایدا 

 رۆڵی هەبێت... کارنامەی روون ئاشکرایان بووە. 
لە کاتی ئاشتی نێوانیاندا، خوێن مژی و تااڵنی و دابەشکاری و لوشدانی هەموو 
داهات و سامان و سەرچاوەیەکی کەڵەکەی سەرمایە و لەکاتی ملمالنێ و 
جەنگیشیاندا، خوێنرێژی و نائەمنی و راوەدوونان و زیندانی نەیارانیان و ئاوارەیی 
 و میلیتاریزم و زاڵکردنی کەشی ترس و تۆقاندن،...تاد، کارنامەیەکە بەڵگەی ناوێت.
جەنگ و شەر، تەبایی و ئاشتی، نێوان پارتی و یەکیتی... تایبەتمەندیەکی 

 جێکەوتووی ملمالنیی نێوانیانە لەسەر رادە و پێگەی دەسەاڵتیان. 
ڕیکەوتنی ئەمجارەش بەشێکە لەهەمان ملمالنێی نێوان پارتی و یەکێتی لەسەر 

 دەسەاڵت، بەاڵم لەهەلومەرجێکی تایبەتییدا.
داکشانی رۆڵی بزوتنەوەی ناسیونالیستی کورد لە ئاستی عیراق و دەسەاڵتی 
ناوەندیدا، کەم بوونەوەی قەڵەمرەویان لەجغرافیای سیاسی عیراق و تەنانەت 
کوردستاندا، هیرش بۆسەر توانایی بڕیاری سیاسیان لە هەرێمدا، کەم کردنەوەی 
رۆڵیان لە سنورەکاندا، سنورداکردنی بەشداریان لە پاسەوانی سنورەکان و 
دەروازە بازرگانیەکاندا، ناچارکردنیان بە پاشەکشە لە ئاستی داواکارییەکانیان لە 
بەغدا، فەشەلی سیاسەتی ئابوری سەربەخۆ و ناچاربوونیان بۆ گەڕانەوە بۆ 
بەغدا و ملدانیان بە رادەستکردنی داهاتەکان بەبەغدا لەبەرامبەر بەمووچەدا، بەبن 
بەست گەیشتی یاسای نەوت و غاز، دەستبەتاڵ هاتنە دەرەوەی ڕۆڵیان لە 
کەرکوک و ناوچە کیشەلەسەرەکان، نەتوانینی دابینکردنی سەرەتاییترین داواو 
داخوازی هاواڵتیان لە ئاو و کارەباوە، بۆ خزمەتگوزارییەکان و بێتواناییان 
لەرووبەڕووبونەوەی ئەزمەی کۆڕۆنا ڤایرۆس و دارمانی کەرت تەندروستی، 
نەتوانینی زامنکردنی موچەی فەرمانبەران... نەتوانینیان بۆ دەستبردن بۆ کەمترین 
چاکسازی واقعی... هەموو  ئەوانە بزوتنەوەی کوردایەتی وەکو بزوتنەوەیەکی 
کۆمەاڵیەتی دەرگیری ئەزمەیەکی قوڵ و چارهەڵنەگر کردووە، ریزەکانی 
شێواندووە. لەپاڵ ئەو واقعیەتەدا کە بزوتنەوەی کوردایەتی دەرگیری بووە، 
جەماوەری بێبەشی کوردستانیش پەتی سەبریان پچراوە، متمانەیەکیان 
بەدەسەاڵت نەماوە، تورەیی و نەفرەت و نارەزایەتیان لێوان لێو بووە و 
بزوتنەوەی نارەزایەتی سەراسەری شکڵی گرتووە، و خواستی جەماوەری بۆ 
ڕاماڵینی دەسەاڵت خەریکە  پێ دەنێتە ئاستێکی تر و بەرەو راماڵینی دەسەاڵت 
هەنگاو دەنێ... لەم دۆخەدا نە پارتی بەتەنها و نەیەکێتی بەتەنها، و نەگۆران 
بەتەنها دەرەقەتی ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم دۆخە نایەن... بۆیە سەرباری هەموو 
ناکۆکیەکانیان و کێشە لە مێژینەکانیان، لەبەرامبەر بە رزگارکردنی بزوتنەوەی 
کوردایەتیدا قەراریان گرتووە. پارتی و یەكیتی و گۆران و هەموو لق و باڵ و 
الباڵ و گروپێک کەسەرچاوەی پیگرتنیان، بوونی بزوتنەوەی کوردایەتیە وەکو 
بزوتنەوەکی کۆمەاڵیەتی، ناچارن بەشێک لە ملمالنی و کیشەکانیان هەڵپەسێرن و 
فۆرمی تەبایی و دوبارە ڕیکەوتن و ئاشتبوونەوە، بەدەستەوە بگرن. ئەم 
ڕیکەوتنەی پارتی ویەکێتی، ڕیکەوتن لەسەر فۆرمی دەسەاڵتی ئیستایان وەکو 
دووحزبی خاوەن دەسەاڵتی دوو زۆن نییە، بەڵکو ڕیکەوتنێکی ناچارییە بۆ 
پاراستنی ئەو قەوارەو ئەزموونەی کە بەتێکچوونی، هەردووالیان کەنار دەکەون و 
دەسەاڵتیان کلک و گوی دەکرێت. ئەوەی کە ئەم ڕێکەوتنە تا چەندە دەتوانێت ئەم 
قەوارە و ئەزموونە پڕ بەرەکەتە بۆ حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی، بپارێزیت، 
یان بڕ بکات پەیوەندی بە زۆر فاکتەری دەرەکی و ناوخۆیی و تەنانەت سیاسەت 
و ئەجندای حزبەکانەوە هەیە... لەو نێوەدا یەکێتی باری الر و لەوەش زیاتر 

 خاوەنی هیچ ئەجنداو  سیاسەتێکی روون بۆ ئێستا و داهاتوو، نییە.
لەکۆتاییدا دەبێ پێ لەسەر ئەو راستیە دابگرین، کە ڕیکەوتنی پارتی و یەکێتی، 
ناتوانێت دەوای هیچ دەدو موسیبەتێکی خەڵکی کوردستان بکات، کەپێوەی 
دەناڵێنن. ئەوەی کەدەتوانێت ژیان و ئایندەیەکی باشتر زامن بکات، بەندە بە 
پەرەدان بە خەبات و ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکان، بەندە بە ڕیکخراوبوون و 
یەکگرتووبوون، بەندە بە کۆبونەوە لەدەوری پەرچەمی سەربەخۆی چینایەتی 
کریکاریی و کۆمۆنیستی، وە بەندە بە ڕاماڵینی دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی و 

 حزبەکانی...

 عەبدواڵ مەحمود
   ٢٢٢٢کۆتایی تەموزی 

 

 درێژەی دوا وتە

 کرێکاران،زەحمەتکێشان،الیەنگرانیوشەودەنگیئازاد!
باڵوکراوەیبۆپێشەوە،زمانیتیژوپاراویکۆمۆنیستیوئازادیخوخوازی
بەدژی ئێوەیە،دەنگوسەکۆیبزوتنەوەینارەزایەتیسۆسیالیستیتانە،
نیزامیزاڵمانەیسەرمایەداریوسەکۆیەکیلێبراوەبۆروبەروبونەوەی
رەوتە فکروراگەیاندنیدارزیووفریوکارانەیبۆرژوازیوبخزوتخنەوەو
سیاسیوفکریوحزبییەکانی...بڵندگۆیبانگەوازیهاوچینەکانتانەبخۆ
هاوپشتیوهاوخەباتی،وەدەنگومینبەریراستەقینەیئێوەیەلەدژی
بەرامخبەر هەرزوڵموستەمێککەلەکۆمەڵگایسەرمایەداریئێستادا،
ئێوەدەکرێت...لەیەکوشەدا،بۆپێشەوە،سەکۆیەکومینبەرێکەلە
بەرەیشۆرشیکۆمەاڵیەتیچینیکرێکاردا،بۆژێروژورکردنیدنیایزاڵمانەیسەرمایەداریودامەزراندنی

 کۆمەڵگایەکیسۆسیالیستی...
بۆئەوەیبۆپێشەوە،بتوانیتنەخشیچینایەتیوئەرکیپێناسەکراویخۆیسەرکەوتوانەبباتەپێشەوە،لەهەواڵی
نارەزایەییەکانتان،لەخۆپیشاندانومانگرتنوخواستەکانتان،لەکێشەوگیروگرفتەکانورێگریەکانیبەردەم
و خەباتویەکگرتوویتان،بەردەوامئاگاداریبکەن...ئەوهەوااڵنەیحزبوبزوتنەوەومیدیایبخۆرژوازی
سیبەریان،دەیانەوێبەالڕی،یانپەردەپۆشیبکەن،ئێوەبەئێمەیبگەیەنن...ئەوراستیانەیئەوانپەردەپۆشی
دەکەن،لەرێگایبۆپێشەوەوە،پەردەیلەسەرهەڵبماڵن...هەواڵینائەمنیشوێنیکاروقوربانیانی،هەواڵی
هەواڵخی سەرکوتودزیوتااڵنیدەسەاڵتوکۆمپانیاکانیان،هەوڵیتوندتیژیدژبەژنانوقوربانیەکانیخان،
پێشێلکاریئازادیەسیاسیەکان،ئازادیرۆژنامەگەریوئازادیمافەفەردیومەدەنیەکان...بەئێمەبگەیەنن...
بۆپێشەوە،دەنگیسازشهڵنەگروسەکۆیراستبێژیومەیدانێکیگرنگیئێوەیە،لەپێناودنیایەکیباشتردا.لەهەر
 جێگاوگۆشەیەکیئەمدنیایەنلەپەیوەندیبەردوامدابنلەگەڵیدا...ئەدرەسئیمێڵوپێگەیبۆپێشەوەیە..
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هەبوو لەگەڵ خۆیدا ورد و خاشی 
کرد، سۆزو ئەوینی نەهێشت، 
برادەرە ئازیزەکانی پێشووی 
گەیاندەوە بە دارئەرخەوانەکانی 
ڕۆژانی پڕ لە هیوای ڕوانین. بۆیە 
شاعیر بەردەوام دڵنەوایی دایکی 
دەداتەوە و دەڵێت، غەریب نیم دایە 

 گیان لەم دۆخە نالەبەرە..

ئازاد مارف، غوربەتی خۆی لەو 
ژورەدا دەبینێتەوە غوربەتێک 
مەگەر تاراوگە بە ئینسانی دوور 
لەنیشتمان پێ ببینێت، ژوورێک 
کەتەواوی جەستەی شاعیری پڕ 
کردووە لەکزەبای  وشکی زستان، 
بە نەغمەی ساماڵی ئاسمان واتە 
ئاسمانێک دوور لە پەڵە هەوری 

 بارینی فرمێسک بۆ ئازیزانی   

 غەریب نیم دایە گیان 

ئێستا هاوڕێ شاعیرەکەم 
 ژورەکەمی ڕەنگ کردووە

 بە کزەی ساردی زستان و

 بە نەغمەی ساماڵی ئاسمان

وێڕای ئەو غەریبی و نائومێدی و 
تەنهابوونەی شاعیر، هێشتا هیوا لە 
چاوی شیعریەوە دەبینرێت، کە 
وەک سایەی خۆرنشینی ئێواران 
بەسەر جەستەی خۆی و 
ژوورەکەیدا دێت و دەچێ و 

 هیوای بە سپێدە هەیە.

 غەریب نیم دایە گیان

ئێستا هاوڕێ شاعیرەکەم 
 بەهارێکی لە نێو دڵما ڕاخستووە

 بە گوڵی دڵخۆشی بەیانی و

 بە خۆر نشینی ئێواران  

لەم کۆپله شیعرەی شاعیردا کە 
لەخوارەوە یە بەڕوونی شاعیر 
ئاماژە بۆ ئەوە دەکات، کە 
هەرکاتێک تەنهایی و هەڵمی 
قسەکانی دایکی و یاد و یادەوەری 
ئازیزانی و زامی ساڕێژ نەبووی 
ئازارەکانی تەنگیان پێ هەڵبچنێ، 
شاعیر دواجار هانا بۆ شیعر 
دەبات تالەگەلیا شەونخونی بکات 

 و زامەکانی لەبیر بەرێت.

 غەریب نیم دایە گیان 

 ئەوەتا قەڵەمێ لە جانتاکەما

 گۆرانی ئەڕێژێ و تەنیایم ئاو ئەدا

 بێدەنگیم ئەهۆنێتەوەو 

 بێزاریم ماچ ئەکا

دواجار ئازاد مارف، دەست دەخاتە 
سەر ئەو قەدەرەی خۆی و هیچ 
پەشیمانی دەرنابڕێ لەو 
بەسەرهات و ڕوداو 
گۆڕانکاریانەی ڕۆڵی تیا بینیوە، 
بەڵکو شانازی دەکات کە ویژدانی 
زیندووە و هەر بەو سەنگینیەوە 
دەمێنێتەوە کە عەیامێکە بەخەون و 
خەیاڵی  ئێستاتیکاوە دەنوێ، بە 
وشەی شیعری فرمێسک لە هەورە 
برووسکەی حەقبێژیدا دەبارێنێ، 
تاوەکو بەئایندەیەکی گەشەوە 
لەچاوەڕوانی ئایندەدا بێت. نەک 

 بمێنێتەوە. ٣"لەچاوەڕوانی گۆدۆدا"

 غەریب نیم دایە گیان

ئێستاکە شاعیرێ بووە بە 
 دراوسێی چارەنوسم

 لەسەر پەڕەی سەنگینی ویژدانا

 لە خەیاڵ لە دایک بووەو

 بۆ بینینم هەور ئەڕێسێ

ئێستاکە شاعیرێ بووە بە هاوڕێی 
 خەونەکانم 

لە بەردەم چاوەڕوانیما خۆر 
 ئەچێنێ و

لە سێبەرما ئەفسانەی شینی 
عەشقێکی تر                                   

 ئەخوڵقێنێ

 

بۆنوسینی ئەم لێکۆلینەوەیە 
سوودم لەم سەرچاوانە 

 وەرگرتووە 

 دیکارت،-٠

ئێستا کچێک نیشتمانمە  دیوانی -٢
 شێرکۆ بێکەس

لەچاوەڕوانی گۆدۆدا سامۆئیل -٣
 بکیت

دیوانی لەغوربەتا  محمد عومەر -٠
 عوسمان 

 دیوانی نالی -٢

 مەواڵنا خالیدی نەقشبەندی -٢

  

 درێژەی....ئەو کاتەی شاعیر ژورەکەی دەبێتە نیشتیمان 



 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید دوا الپەڕە 1/8/2020( 80) ساڵی چوارەم، ژمارە
 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:

حمود،  بدواڵ مه ئاراس رەشید، عهشوانە حەسەن، 
عەبدالرحمن رەسوڵ، ئەمەل هەتاو عەبدواڵهی، 

جەالل،جەمال نوری، ئەحمەد جوانکار، هیوا ساڵح، 
 کاوان قادر،حەکیم میرزا، ئارام حەسەن... 

شەشەمین “لەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت بەناوی
 “ساڵیادی کۆمەڵکوژی خەڵکی شەنگال

 بۆپێشەوە عەبدواڵمەحمود:رنووسەرسه

 و

  ئەمــڕۆ یەکێک لە جوانترین مرۆڤەکانی سەر زەویمان لە دەسـتدا.... دوا وتە

لە  0691د.محۆمد مشۆۆالی لە ساڵی 
کۆلێژی پزیشکی مصۆر بڕوانامەی 
 .پزیشکی بەدەست بهێنێت

لەو کاتەوە تاوەکو ئەمڕۆ جگە لە 
ساڵ خزمەتکردن لە الدێ  8

دوورەدەستەکانی واڵتی مصر لە 
شاری طەنطاش کلینیکێکی پزیشکی 
خۆی هەبو بەبێ بەرامبەر نەخۆشەکانی چارەسەر دەکرد 
هەر نەخۆشێکیش باری دارایی زۆر خراپ بوایە دکتۆر 
 .محمد خۆیی پارەی دەرمانەکانی پێ دەدا

د.محمد نە سەیارەی هەبوو نە مۆبایل هەمیشە بەپێ 
دەکرد هیچ گرنگی بە ڕووکەش نەدەدا هەموو  هاتووچۆی

ژیانی تەرخانکردبو بۆ چارەسەری نەخۆشە کەم 
 درامەتەکانی ئەو شارە

هەزار  53دوایی ئەوەی دەوڵەمەندێکی خەلیجی بڕی 
دۆالرو ئۆتۆمبێلێکی بە دیاری پێبەخشی د.محمد هەستا بە 

فرۆشتنی ئۆتۆمبێلەکە بە پارەکەی توانی چەند ئامێرو 
دەزگایی شیکاری بۆ کلینیکەکەی بکڕێ سەرجەمی ئەو 
پارەشی وەریگرتبو دابەشیکرد بەسەر چینی هەژارو بێ 
 ...النەکانی شاری طەنطا

د.سەرەتا ویستبوی بچێتە کۆلێژی یۆاسا بەاڵم لەسەر 
پێداگری باوکی دەچێتە کۆلێژی پزیشکی ئەو ڕۆژەیی کە 
ئاهەنگی دەرچوونی سازدەکات باوکی کۆچی دوایی 
دەکاتو نامەیەکی بۆ جێدەهێڵێت تێیدا داوایی لێدەکات 
هەمیشە یارمەتی کەسانی هەژارو بێ النەکان بداتو ئەگەر 
توانی بەبێ بەرامبەر چارەسەرییان بکات ئەویش بۆ 

ساڵ لەسەر قسەکەی باوکی مایەوەو  30ماوەی 
 .بەڵێنەکەی زۆر بە جوانی بەجێ گەیاند

 
 لەواڵی جەزا ئەحمد فارس وەرگیراوە

 

کۆبونەوەی پارتی و 
یەکێتی هەتوانی هیچ 

 دەردێک ناکات!
لەکۆتایی ئەم مانگەدا، زنجیرەیەک کۆبونەوەی دوور لەچاوی میدیا، لە 
نیوان پارتی و یەکێتی و سەرانیاندا روویانداوە، کە بەدوای خۆیدا 

پەرلەمانە کارتۆنەکشیان 
قورمیش کردو کەوتەوە 

 کار.
پارتی و یەکێتی دوو حزب 
و هیزی بۆرژوازی 
دەسەاڵتبەدەستی دوو زۆنی 
هەرێمکن، کە خۆیان 
لەملمالنێی دەسەاڵتدا 
شەقیان کردووە. هەرکامیان 
خاوەنی دەسەاڵتی خۆیەتی، 
پەرلەمان و حکومەتەکەیان 
لە کاردا بێت یان خەوتبێت 
و مردبێت، هیچ لەو ڕاستیە 
ناگۆڕیت... کە پارتی پاوانی 

 دەسەاڵتی زۆنی زەردی کردووەو یەکێتیش پاوانی زۆنی سەوز و نیلی...
ساڵی رابردوو، سەرباری هەر ئاڵوگۆرێک کە لە  ٣٢بەدرێژایی مێژووی 

هاوسەنگی هێزی نێوانیاندا، پیکهاتبێت، ئەم دوو حزبە دەسەاڵتیان لەدەست 
نەداوە. لە هەڵبژاردنەکاندا خەڵک بەشداری کردبێت یان نا، ژمارەی 
کورسیەکانیان زۆر بووبێت یان کەم، تەنانەت هەڵبژاردن بکرێت یان 
نەکرێت، حکومەت و پەرلەمان وەکو دوو ئەڵقەی الوازی فریوکاری و 
بوونیان هەبیت یان هەر بوونیان نەبێت، ئەوان دەسەاڵتیان، زامن کردووە!! 
زامن بوونی ئەو دەسەاڵتەیان دوورو نزیک پەیوەندی بە هەڵبژاردنەکانەوە 
یان بە بوونی حکومەت و پەرلەمانەوە نییە. ئەوەی کەدەسەاڵتی پارتی و 
یەكیتی هێشتۆتەوە، دەستبەسەراگرتنی داهاتی ژێر قەڵەمرەوی خۆیان، 
بوونی هێز چەکداری حزبی و دەزگای سەرکوت و ئەمنی، خۆبەستنەوە 

 بەیەکێک لە واڵتانی ناوچەکەوەیەوە. 
ملمالنێی نێوانیان لەسەر ئەو قەڵەمرەوی دەسەاڵتەو بەهێزکردنی و 
پاراستنی، وە داهێنان لەسەر چۆنیەتی دزینی زۆرتری ئەو داهاتە، و 
جۆری ئەو خۆشخزمەتییە کە بەواڵتەکانی ناوچەکەی دەکەن. ئەوەی لەو 
نێوەدا هەرگیز مەبنای ملمالنیان، کێشەکانیان، گرژییەکانیان، شەرەکانیان، 
ئاشتییە ساختەکانیان،... نەبووە، بەرژەوەندی و ماف و داخوازییەکانی 

 جەماوەری بێبەشی کوردستان بووە. 
لە هەموو مێژووی دەسەاڵتدارێتی بزوتنەوەی کوردایەتیدا، بۆ یەکجاریش 
کێشەو ملمالنێی پارتی و یەكیتی، یان ئاشتی و دەست لەمالنێی نێوانیان، 
پەیوەندی بە بەرگری لە ئازادییەکان، لە مافەکان، لە خزمەتگوزارییەکان، لە 
بوونی یاساو ریسای پێشکەوتوو، لەسەر بەرگری لە کرێکاران و النی 
کەمی ماف و داخوازییەکانیان، لەسەر مافی ژنان و الوان، لەسەر چۆنیەتی 
چارەسەری پرسی سیاسی کوردستان، لەسەر زامن بوونی ژیانی 
هاواڵتیان، لەسەر بەرگری لە دەستێورەدانی دەرەکی، لەسەر پەرەدان بە 

   11بۆ الپەڕە  پاراستنی ئاسایشی خۆراک و ئەمنیەت، لەسەر جەنگی..

 ری:هێرمانخۆرتههۆنراوه
 دجوانکارحمهرگێڕانی:ئهوه

 
  کرێکاران

 ون، که رده ک تیشکی ڕۆژ ده وه
 موومژاویدا کی زووی ته یانیه به له
.. 

 زن پێکدێنن . کی مه ڕوناکیه
***** 

 ران، کارگه
 .. تین کی ڕوناکی مرۆڤایه ئاسۆیه
 کان. موو مرۆڤه بۆهه

 گوڕوتین و
 و هێزێکی تازه

 ن.. ستێکی تازه هه
**** 

 اڵت پێکدێنن، سه ک ده یه
  اڵتێکی سه ده 

م  ئه .. بۆ  ئیراده ئازاو به
 ، مینه رزه سه

  کبوون و بۆیه
 کان کگرتویی مرۆڤه یه

***** 
 کرێکاران،

  کسانی هۆکاری ئازادی ویه به

 .. ڕدان شه له
 .. ردی به ڕی ئازادی ونه شه
  خماخه وچه ک بروسکه وه

   وه بنه باڵوده
 وری تاریکیدا . ناو هه به 

**** 
 دا، دژواره  ڕه م شه ئا له

 داری، رمایه ڵ سه گه له
 وێ که رده نیا هێزی ڕوناکی سه ته
.. 

 ویستی، ڕوناکی وخۆشه
 .. ویستی سپی خشی خۆشه په

  وی رزه مووسه بۆ هه
 .. ڵکێ مووخه بۆ هه

 کان.. تی و مرۆڤه بۆ مرۆڤایه
 

 کارگەران


