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ڕێکخراوبوون و ئەلتەرناتیفی شۆڕشگێڕانە زامنی سەرکەوتنی 
 بزووتنەوەی ناڕەزایەتی جەماوەرییە بەرەو دنیایەکی باشتر...

ڕێکخراوبوون و ئەلتەرناتیفی شۆڕشگێڕانە زامنی 
سەرکەوتنی بزووتنەوەی ناڕەزایەتی جەماوەرییە بەرەو 

 دنیایەکی باشتر...

تادێت ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانی جەماوەری بەرینتر 
دەبێتەوە، ئاستی داخوازییەکانی جەماوەر بەرەو هەڵکشان 
دەچێت، هوشیاری جەماوەری بەرەو سەر دەچێت، 

 پەیکەرەو پایەکانی دەسەاڵتی سیاسی لەرزۆکتر دەبێت...

لەناو دڵی ئەم ئاڵوگۆرەدا، هەموو کردەو هەنگاوێکی  
سیاسی شۆرشگێڕانە، کاریگەریی و بەرهەمەکەی خێراترو 
زۆرتر دەبێت. ڕووهێنان بۆ سیاسەت و کاری سیاسی 
فراونتر دەبێت، بەاڵم ئەمە تەنها الیەن و دیوێکی ئەرینی 
بزوتنەوەی ناڕەزایەتی جەماوەرییە. الیەنێکی تر کە 
چارەنووسازترە بۆ سەرکەوتن و ڕەوتی ڕوولەپێشی 
بزوتنەوەی ناڕەزایەتی جەماوەری و لەوەش زیاتر دەتوانێت 
ئایندەی ئەم بزوتنەوەیە بە سودی جەماوەری کرێکارو 

زەحمەتکیش بنەخشینێت. ئامادەییەکانی... 

 

 وتەی ژمارە

دۆسیەی ژمارە: هەلومەرجی سیاسی کوردستان و پرسی 
 ڕاماڵینی دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد...

هزاد موحسین،  هەریەک لە بەڕێزان، ڕزگار عومەر، بە  
 نزار بێجان، بۆ بۆپێشەوە دەدوێن

 10-11-12الپەرە...

 2 بۆ الپەڕە 

ئابدا، تێدەپەرێت. کارەساتێک کە هەمیشە لەگەڵماندا دەژیت، بەجۆرێکی تر درێژەی  ١٣ساڵ بەسەر کارەساتی  ٤٢ئەمساڵ، 
ساڵ بەر لەئێستا و لە درێژەو چوارچێوەی جەنگی  ٤٢هەیە، ئەگەری چەند بارەبوونەوەی ڕاستیەکی نکۆڵی هەڵنەگرە. 

دەسەاڵتی باڵەکانی بۆرژوازی کوردا 
و بەتایبەتیش لە جەنگی نێوان پارتی 
و یەکێتیدا، یەکێتی نیشتیمانی 
کوردستان پەلکێشی هێزەکانی 
کۆماری ئیسالمی سێدارەو 
سەنگسار و پارتیش پەلکێشی هێزە 
چنگ بەخوێن و فاشیستیەکە بەعسی 
کرد. هەر یەک لە پارتی و یەکێتی بۆ 
راگرتنی بااڵنس و بااڵدەستی 
سیاسی و سەربازی خۆیان بەسەر 
خەڵکی کوردستاندا، دەستیان برد بۆ 
ئەو تاوانە لەبیرنەکراو و لێخۆش 

 بوون هەڵنەگرە.

 لەزمانی خۆیانەوە
لە کۆتایی ئەم مانگەدا عەلی حەمە ساڵح سەرۆکی 
فراکسیۆنی لیستی گۆڕان لە پەرلەمانی!! حکومەتی هەرێمی 
کوردستان!!، لە ڕیگای تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیس بوکی 
شەخسی خۆیەوە، ئامارێکی دزی نەخشەمەند دەخاتە روو، 

 ٤٤٢کە تەنها لەیەک شەودا لەدەروازەی سنوری باشماغ 
بارهەڵگر، هاتوونەتە کوردستانەوە، بێ لێپرسینەوەو بێ 

 باجی گومرگ و بێ ئەوەی پشکنینیان بۆ بکرێت. 
ئەم کەیسە کە تەنها گۆشەیەک و پوشێکە لە 

 6*ئاسایشی یەکێتی ڕێگری لە تۆڕی..........ل 

 7*هاوسەرگیری و خۆشەویستی مافی............ل 

 9*هێنانەدی ژیانێکی باشتر............................ل

 21* تەڵعەت تاهیر وەاڵم دەداتەوە....................ل

 لەم ژمارەیەدا ئەم بابەتانەش دەخوێننەوە:

 ل
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بەکااار عەلااای  ێهااااوڕ 
شاااااعاااایاااار و رابەری 
ئاااااااااااااوارەو بااااااااااااێ 
خانەوالنەکان... لە سااڵای 

لە شااااااااری  ٣٦٩١
سلێمانیدا چاو بە دنایاای 
زوڵاااااااا ناااااااابەرابەری 
هەڵااهااێااناااوە. بەکاار عەلاای 
زۆر زوو زوڵااااااماااااای 
چینایەتی ناچاری خەباات 
و وەسااتااانەوەی دەکااات، 
زۆر زوو لەبەرەی 
خەڵکی هەژارو نەداردا دەوەساتاێات و دەباێاتە هەڵساوڕاوێاکای 

وتان بە دنایاای ساەرەوخاواری پار “  ناا” چاالک و تێکۆشاەری 
و لەگەڵ  ٣٦٦١ستەم و ناابەرابەری ساەرماایەداری. لەسااڵای 

هاتنە ئارای مەسەلەی ڕوخاندنی خانوە باێ تااپاۆکاانای شااری 
وەکاو رابەرێاکای سلێمانی هاوڕێ بەکر 

هێزی رێکخراوی جەماوەری، دەبێ 
ڕووبەڕووی ملهوری و سەرکوتگەری پارتی لە 

 زۆنی زەددا بێتەوە!  
لەم دوایانەدا هێرش بۆسەر هەڵسوڕاوانی خۆپیشاندانە 
ناڕەزایەتییەکان، بۆسەر میدیاکانی دەرەوەی دەسەاڵت، بەشێوەی 
بەرچاو زیادی کردووە، بە دەیان لە هەڵسوڕاوانی سیاسی 
تەڤگەری ئازادی، بەشدارانی خۆپیشاندانەکان، ڕفێنراون، 
دەستگیرکراون و لێیان دراوە، هاوکات دەست بەسەر نوسینگەکانی 
کەناڵی ئێن ئارتی لە دهۆک و هەولێردا گیراوە، رێگە بەو کەناڵە 

نەدراوە و نادرێ کە روماڵی خۆپیشاندانە... 
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 3بۆ الپەڕە 

 ئابدا ١٣هەمین ساڵیادی ٤٢لە

 2بۆ الپەڕە 

بەکر ”لەیادی هاوڕێ  
تێکۆشەرو شاعیری “ عەلی

 بێبەشاندا 

 3بۆ الپەڕە 

لە پەڕاوێزی ڕووداوی تەقەکردنی پۆلیسی 
 ل پرسی ژن 6ئەمریکی لە جاکۆب بلێیک...ل
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 چەند ڕۆژێک لەگەڵ بەکر عەلی 
 4شاعیردا...ل

شاسوار عەبدولواحید مافی خەڵکی زەوتکردوە 
 4چۆن دەتوانێ مافی خەڵکی تر وەربگرێتەوە؟...ل

پۆپۆلیزم و فاشیزم لە جواڵنەوەی 
 5جەماوەرییدا...ل

 3بۆ الپەڕە ...
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و میکانیزمەکان و ڕێگاکانی پێشڕەویی و 
ئەو هەنگاوانەیە کە بااڵنسی هێز لە نێوان 
دەسەاڵتی سیاسی و بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکان، بەسودی بزوتنەوە 

 کۆمەاڵیەتییەکان ئاراستە دەکات...

ئێمە لە هەلومەرجی سیاسی کوردستانداو بە 
وە،  ٤٢٣٣شوباتی  ٣١تایبەتیش لە 

گەواهیدەری بەردەوامی ناڕەزایەتی 
جەماوەری و بزوتنەوە کۆمەاڵتییەکانین بە 
دژی دەسەاڵتی سیاسی. ئەگەر پێشووتر 
ناڕەزایەتی چین و توێژە بێبەشەکانی 
کۆمەڵگە سنوردار، ئاستی داخوازییەکان لە 
خوار، هوشیاری و ئاگاهی هاواڵتیان 
بەرتەسک و گۆرەپانی دەرکەوتنی 
نارەزایەتییەکان لەسەر شەقام زۆرتر زۆنی 
سەوز بوو، ئێستا ئەوانە هەموویان گۆڕانی 
بەرجەستەیان بەسەردا هاتووە، ئاڵوگۆرێک 
کە هەموو کەسێک و دەسەاڵتی سیاسیش 

 لێی بە ئاگایە.

لەنێو ئەو ڕەوتە روو لەپیشەی بزوتنەوەی 
نارەزایەتی بەدژی دەسەاڵتی بۆرژاو 
ناسیونالیستی کورد، لەگەڵ ئەوەدا 
بزوتنەوەی داخوازییەکان بەرینتر و 
سەراسەری تر بۆتەوە، هاوکات خواستی 
ڕاماڵینی دەسەاڵتیش وەکو تاکە ڕیگەی 
نەجات، بۆتە قیبلەنوومای سەرجەم بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکان، و هیچ کام لە چین و توێژە 
بێبەبەشەکانی کۆمەڵگە، چاوەروانییەکیان 
لەدەسەاڵت نەماوە کە بتوانێت کەمترین 
ئاڵوگۆر بە ئاقاری باشتر بوونی ژیان و 
گوزەران و ماف و ئازادییەکان، فەراهەم 
بکات. هەر ئەو راستیەشە بۆتە بناغەی 
بەرینبوونەوەی توڕەیی جەماوەری و 
خۆپیشاندانی جەماوەری لە زاخۆوە بۆ 
خانەقین و هاوکاتیش بۆتە مایەی ترس لێ 

 نیشتنی دەسەاڵتی سیاسی.

لە رابردووی نزیکدا نەفرەت و تورەیی  
هاواڵتیان، بەهۆی رێکخراونەبوون و پرش و 
باڵوییەوە، باجی زۆری داوە، لەوەش زیاتر 
ڕەوت گەلی سیاسی لەقوماش و جۆری 
بزوتنەوەی گۆڕانی گەیاندۆتە دەسەاڵت و 
گوزری گەورەشی لەئومێد و نارەزایەتی 
جەماوەری وەشاندووە. لە دۆخی ئێستادا کە 
خواستی ڕاماڵینی دەسەاڵت بۆتە خواستی 
زوربەی هەرەزۆری کۆمەڵگە، ریكخراو 
نەبوون و نەبوونی ئەڵتەرناتیفی 
شۆرشگێرانە، چەند بەرابەری رابردوو 
کوشندە و مەرگبارە بۆ بزوتنەوەی 
نارەزایەتی چینی کرێکار و بێبەشانی 

 کۆمەڵگە.

خاڵی هەرە الوازی سەرجەم بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتیەکان" بزوتنەوەی کرێکاریی، 
بزوتنەوەی ژنان و الوان و خویندکاران، 
مامۆستایان و کارمەندان و ناوەندە 
خزمەتگوزارییەکان" رێکخراو نەبوون و 
نەبوونی ریکخراوەی سەربەخۆی خۆیانە، 

نەبوونی ئیستراتیژی و پەرچەم و 
 ئەڵتەرناتیفی شۆڕشگێرانەیە.

بۆرژوازی کورد، لەڕێگای سەندیکا 
زەردەکان لە ناو کرێکاراندا، لە رێگای دەیان 
ڕیکخراوەی ژنان و خانمان و ئافرەتان، لە 
بزوتنەوەی ژناندا، لە رێگای چەندین 
رێکخراوەی خوێندکاران و قوتابیان و الوان، 
لە بزوتنەوەی خوێندکاران و الواندا، لە 
ڕێگای چەندی رێکخراوەی مامۆستایان و 
لەناو توڕەیی مامۆستایاندا، لە رێگای دەیان 
ریکخراوەی ئەدەب و هونەری و وەرزشی 
لە ئاستی بزوتنەوەی نارەزایەتی ئەو 
توێژانەدا، وە لە رێگای دەیان ئین جی ئۆی 
بێ رۆڵی مۆڵەپێدراوی جیاوزادا... توانیویانە 
چین و توێژەکانی کۆمەڵگە لە تۆرێکی 
فراوانی رێکخراودا، ڕیک بخەن و دوریان 
بخەنەوە لە رێکخراوەی سەربەخۆ 
جەماوەری و پیشەیی خۆیان و لەوەش 
زیاتر قڵشتی ئەم بەشانەیان لە ملمالنێی 

 حزبیدا بەرین کردۆتەوە.

لەبەرامبەردا، لەناو هەموو بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتیەکاندا، هیچ رێكخراوەیەکی 
کریکاریی سەربەخۆ کە بەرگری لە 
بەرژەوەندی کرێکاران و خواست و 
مافەکانیان بکات، یان رێكخراوەیەکی ژنان 
کە نوێنەرایەتی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی 
ژنان بکات، رێكخراوەیەکی مامۆستایان و 
خویندکاران و کارمەندان و هونەرمەندان و 
نووسەرانی ئازادیخواز، کە رێکخراوەی 
سەربەخۆی خۆیان کردبێتە سەکۆیەک و 
سەنگەرێکی بەرگری لەماف و 
داخوازییەکانیان، بوونی نییە. ئەم الوازییە 
بۆتە هۆی ئەوەی کە توانایی ئەم بزوتنەوانە  
لە ئاستی کۆمەڵگەدا بەرجەستە نەبێت و 
بەرووی دەسەاڵتدا بەهێز نەبێت و تۆڕی 
هاوکاری ئەم بزوتنەوانە، لێک هەڵپێکراو 

 نەبێت.

ئێستا کە خواستی ڕاماڵینی دەسەاڵت بۆتە 
مەسەلەی سەرەکی و ویستێکی فراوانی 
کۆمەاڵیەتی، هاوکات رێکخراوە زەرد و 
نۆکەرەکانی دەسەاڵتیش لەبەردەم غەزەبی 
بەرینی هاواڵتیاندان. پرسی دەستبردن بۆ 
رێکخراوبوون و یەکگرتووبوون یەکێک لە 
الیەنە هەرەچارەنووسازەکانی سەرکەوتنی 
بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان و ڕاکیشانی 

 پشتوانی گشتی کۆمەڵگەیە.  

دەشی بزوتنەوە جەماوەری لە ساتێک 
لەساتەکاندا بە هۆکارێکی دیاریکراو 
بتەقێتەوە و دەسەاڵت یان بەشێکی 
دەسەاڵت، یان دەسەاڵتی زۆنێک ڕابماڵێت، 
هەروەکو ئەوەی لە بەشێکی دنیای عەرەبدا 

روویدا،  ٤٢٣٣لە باکوری ئەفریقا لە ساڵی 
بەاڵم هەر بەو هۆکارە سادەیە، کە ئاستی 
ریکخراوبوونی جەماوەری کرێکار و 
جەماوەری بێبەش لە ڕێکخراوەی 
سەربەخۆی خۆیاندا، زۆر الواز و لە ئاستی 
نەبوونیدا بوو، وە هاوکات ئەلتەرناتیفێکی 
شۆڕشگێرانەی رێکخراو و بەهیز ئامادەیی 

نەبوو، هێزگەلی سیاسی تری ئامادە و 
رێکخراو، خەون و ئاواتی ملیۆنەها ئینسانیان 

 بۆ بەرژەوەندیەکانی خۆیان، ڕفاند.

چینی کریکار و جەماوەری بێبەشی 
کوردستان... وە بەدیاریکراوی، ڕابەرانی 
کریکاریی و هەڵسوڕاوانی بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتی و نارەزایەتییەکان، ئەگەر دەست 
نەبەن بۆ رێکخراوبوون و پێکهێنانی 
ڕێکخراوەی سەربەخۆی خۆیان لە شوێنی 
کار و کارگەو ناوەندکان، وە ئەگەر 
بزوتنەوەی نارەزایەتییە گشتییەکانی شەقام، 
کە هێزی سەرەکیەکەی الوان و ئۆردوی 
بێکاران و لەشکری برسیەکانن، خۆیان لە 
رێکخراوەی خۆیاندا سازو ئامادە نەکەن و 
پەیوەست نەبن بە رێکخراوە کریکارییەکانی 
ناو کارگە و ناوەندە خزمەتگوزارییەکانەوە، 
وە بەهێزی رێکخراو یەکگرتوانەوە نەچنە 
مەیدانی رووبەڕووبوونەوەی دەسەاڵت، هێز 
گەلی تری بۆرژوازی خەون و ئاواتەکانیان، 
بە نەخشەوە و لەڕێگای پالن و فریوکاری و 
ئامادەیی ڕیکخراوەیەوە دەدزن. بەجیا 
لەوانەش رێكخراوبوونی کریکاران و توێژە 
بێبەشەکانی کۆمەڵگە بەجیا لە رێکخراوبوون 
و یەکگرتووبوون، لە ریكخراوەی 
سەربەخۆی خۆیاندا، و لەشوینی کار و 
بەرهەم هێناندا، پێویستیان بە ریکخراوبوونە 
لەدەوری خواستە گشتیی و 
سەراسەریەکاندا، ئەو خواستە بنەرەتی و 
سەرەکیانەی کە تەواوی چینی کرێکار و 
ئۆردۆ بێبەشی کۆمەڵگە، لەسەری 
هاوئاهەنگ و تەبان و پرسی بناغەیی 
کۆمەڵگەن. لەوانەش گرنگتر بوونی 
ئەلتەرناتیفی شۆرشگێرانەیە بۆ جێگرتنەوەی 
دەسەاڵتی ڕاماڵراو و ڕاونراو و بەرگریکار 
لە دەسەاڵتی نوێی جەماوەری کرێکار و 
بێبەش، تا بۆشایی دەسەاڵت دروست نەبێت 
و لق و باڵی تری بۆرژاوازی لەبەرگی تردا 

 دەسەاڵتی پیشوو نەگێرنەوە.

بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری لە ئاستی 
محەلی" کارگەو ناوەندەکانی بەرهەمهێنان و 
گەرەکە زەحمەتکێش نشینەکان" و ئاوێزان 
بوونی لەگەڵ تورەیی و نارەزایەتی گشتی 
شەقام، زامنی وەگەرکەوتنی هێزێکی بەرین 
و ئیرادە نواندنێکی رێکخراوە، کە بەزوویی 
دەتوانێت هاوسەنگی هێز بەخێرایەکی 

هێنەر بگۆرێت و داڕمان و ڕاماڵینی  سەرسوڕ
 دەسەاڵتی بۆرژوازی، مەیسەر بکات.

بەکورتی ڕیکخراوبوون و ئەلتەرناتیفی 
شۆڕشگێڕانە لە پێناو گیڕانەوەی دەسەاڵت 
بۆ خودی بەرهەمهێنەران و خاوەنی ئەسلێ 
کۆمەڵگە، مەرجی سەرەکی و یەکالیی 
کەرەوەی سەرکەوتنی بزوتنەوەی 
نارەزایەتی جەماوەری و زامنی ئایندەیەکی 
باشترە، کە ئینسان تیادا ئازاد و تەسەل و 

 بەرابەرە.

 ٤٢٤٢کۆتایی ئۆگەستی 

  

 درێژەی وتەی ژمارە

خەرمانی دزی دەسەاڵتدارانی هەریا، 
بەمانای وشە کارەساتە بۆ هاواڵتیانی 
کوردستان. بەجیا لە دزییەکەو خۆدزینەوە 
لە باج دان، وە بەجیا لەوەی چەندە داهات 
لەو دزییە دەچیتە گیرفانی پڕ نەبووی 
دزانی دەسەاڵت بەدەستی هەرێمەوە، ئەو 
مەترسییەیە کە لەڕێگای هێنانی موادی 
ئیکسپایەر و موادی موخەدرەوە 
هاواڵتیانی نەداری کوردستان بەرەو 
نەخۆشی و مەرگی تەدریجی و پاڵ 
پێوەدەنێت و الوانی هیوا خنکینراو 
بێکاریش ئاڵودەی موادی مخەدەر دەکات. 
وە ئەگەر ئەمە تەنها ئاماری یەک شەوی 
دزی و ڕژاندنی ئاشکرای فایرۆس و 
باڵوکردنەوەی بەکتریای نەخۆشی بێت، 
دەبێ بەهەموو بازگەکان چەند سەد هەزار 
تەن موادی... ئیکسپایەر و مادەی مخەدەر 
و تەنانەت تاوانبارانی لە چەشنی داعش 
لەناو ئەو بار هەڵگرانەدا بگوازنەوە، بێ 
ئەوەی کەس ڕیگەیان لێبگریت و بزانن 
بەرەو کوێ دەچن و لەکوێوە هێرش 
دەکەنەوە سەر تەندروستی کۆمەڵگەو 
لەگەڵ گەیشتینان ڕادەستی کێ دەکرێن و 
چ بازرگانێکی ویژدان تۆپیو دوبارە 
بازرگانیان پێوە دەکات. ئەم کەیسە و 
دەیان و سەدان کەیسی تری دزی و تااڵنی 
و بۆچی ویژدانی هیچ کام لەئەندام 
پەرلەمانەکان، وەزیرەکان، لە 
فراکسیۆنەکان و لە بەشدابووانی حزبەکان 
لەم حکومەتەدا، ناجوڵێنێت و دەستبەرداری 
ئەم دەسەاڵتە بۆ گەناوە و نقوم بوو لە 
تاوان لەدژی خەڵکی کوردستاندا نابن؟ 
بێگومان ئەم کەیس و دۆسیانە نیشانی 
دەدات، کە ئەم حزبانەی بەشداری لە 
دەسەاڵتی هەرێمدا دەکەن، هەموویان 
هاوبەشن لەم تاوانکاریەدا و ناتوانن شانی 
خۆیان لەم تاوانانە پاك بکەنەوە... 
لەکۆتاییدا دەبێ بپرسین عەلی حەمە ساڵح 
چ بەرژەوەندیەکی لە شاردنەوەی ناوی 
ئەو بەرپرس و بازرگانانەدا هەیە و بۆچی 
ناوەکانیان بۆ رای گشتی راناگەیەنێت و 
دواکاری گشتیش، کە بوکەڵەی دەسەاڵتە، 
کەی بۆ یەک جار، دێنە دەنگ و ئەو 
تۆمەتبارانە دەخەنە بەردەم دادگا؟ 
هەروەها عەلی حەمە ساڵح کە خۆی و 
بزوتنەوەکەی" بزوتنەوەی گۆڕان"، شەریکە 
دزی ئەم دەسەاڵتە تااڵنچیەن، دەیانەوێت 
بە نیشاندان و ئاشکراکردنی ئەم دزیانە 
چی بە کۆمەڵگەی کوردستان بڵێن؟ ئایا 
کەسێک هەیە گومانی لە تااڵنچێتی ئەو 
دەسەاڵتە هەبێت و بزوتنەوەی گۆڕانیش 
نەناسێت، کە چۆن دەستیان لەناو دەستی 
ئەو دزانەدایە و بەشێکن لەو دەسەاڵتە، 

 هاوکات لەو دزییە.  
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 درێژەی... لە زمانی خۆیانەوە
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ئاب، بااڵنسی هێزی گۆڕی، پارتی  ١٣
کردە هێزی یەکەمی سەر گۆرەپانی 
سیاسی کوردستان و بەکردەوەش 
هەردوو جغرافیای سەوزو زەردی کردە 
دوو زونی لێک جیاوازی سەر 

 هەریمێکی بریندار و بێخاوەن.

ئاب، تەنها بیرەوەریەکی  ١٣کارەساتی 
تاڵ نییە لە یادەوەری خەڵکی 
کوردستاندا، تەنها پێشلەشکری و 
خۆشخزمەتیەک نییە بە دوو رژێمی 
درندەی خەڵکی کوردستان، تەنها 
گۆرینی بااڵنسی هێز نییە، تەنها بە دوو 
زون کردنی هەرێمێک نییە، بەڵکو 
کارەساتێکە کە تیایدا بە هەزاران ئینسان 
بوونە قەرەبروت، بەهەزاران ئینسان 
تیایدا کەم ئەندام و سەقەت بوون، بە 
دەیان هەزار ئاوارە بوون، بە هەزاران 
ماڵ وێران و خاپور کران، بەسەدان 
ئینسان لە ئۆپۆزیسێۆنی واڵتانی 
ناوچەکە بەتایبەتی ئۆپۆزیسێۆنی رژێمی 
عێراق و تورکیا، خەڵتانی خوێن کران 
یان دەستگیرو پاشان لە سێدارە دران، 
بە هەزاران ئینسان دوای بەدیل 
گیرانیان، بێ سەروشوێن کران و تا 
ئێستا نەك چارەنووسی ژیانیان، بەڵکو 
چارەنووسی گۆرەکانیشیان ونە. ئەمانە 
لەالیەنە بزوتنەوەی کوردایەتیەوە ئەنفال 
کران، بەاڵم دیار نییە لەژێر کام تەپۆلکە 
و بناری چ شاخ و لە چ دەشتایەکی 
کورستانی عەزیزی پارتی و یەکێتیدا!!، 
ژێر خاک خراون. هێشتا کەس و کاری 
ئەو هەزار ئینسانە چاوەروانن بزانن 
باوک و براکانیان... نەک بەزیندووی، 
بەڵکو دوای مەرگیان، لە کوێن؟ پارتی و 
یەکێتی و هاوشێوەکانیان، کە فرمێسکی 
تیمساحی بۆ قوربانیانی دەستی بەعس 
و ئەنفال هەڵدەڕێژن، دەزانن زوربەی 
ئەنفال کراوەکان لە چ پێدەشتیکی لمیندا 
لەالیەن بەعسەوە بەکۆمەڵ لەگۆرنران، 
بەاڵم هێشتا خەڵکی کوردستان و 
خاوەن قوربانیەکان و 
بێسەروشوێنەکانی جەنگی ناوخۆ نازانن 
ئازیزەکانیان، لە کوێ بەکۆمەڵ کراون 
بە گەروی زەویدا، تا بتوانن سەردانی 
گڵکۆکانیان بکەن... نەپارتی و نە یەکێتی 
ئامادەنین بە مردویش چارەنووسی ئەو 
هەزاران ئینسانە بەکەس و کارەکانیان و 
بە کۆمەڵگەی کوردستان ڕابگەیەنن. بەم 
جۆرە پارتی و یەکێتی ناهێڵن ئەم 
سێاڵوی خوێنە وشک بێت، ئەم ئاخ و 
ئازارە کەم بێتەوە، ئەم برینە بەرەو 

 سارێژی بڕوات.

ئەم کارەساتە جەرگبر و خوێناوییە، 
هێشتا درێژەی هەیە، چونکە هێشتا 
خۆشخزمەتی و نۆکەرایەتی بۆ واڵتانی 
ناوچەکە درێژەی هەیە، هێشتا تەماحی 

بااڵدەستی زۆرتری دەسەاڵت و پاوانی 
جغرافیای زۆرتر و تااڵنی بێ ئەوپەری 
داهاتی کۆمەڵگەی کوردستان لە رێی 

 ٣٩میلیشیاو زۆرەوە بەردەوامە. 
ئۆکتۆبەر گۆشەیەکی تری ئەم تاوانانەو 

 ئابەکان.  ١٣دریژە دانە بە 

پارتی و کارخانەی راگەیاندن و 
کارخانەی دروستکردنی مۆدیلی بەڵی بۆ 

ئاب و بەرگری لێکردنی دەچەرخێ.  ١٣
رابەران و کادرانی ئەو حزبە گۆشی 
ئەوە کراون لەجێگای ئیدانەکردنی ئەم 

ئابەوە بکەن و  ١٣تاوانە، شانازی بە 
لەوەش خراپتر درۆی ئەوەی بۆیە 
بەعسیان هێناوە تا کوردستان لەدەست 
داگیرکەرانی دەرەکی ئیرانی بپارێزن و 
چاوەروانن خەڵکی کوردستان خەاڵتیان 
بکەن. ئێستاش هەر ئەو پارتیە لە 
جێگای بەعسی گۆربەگۆر کراو دەستیان 
لەناودەستی رژێمی فاشیستی 
ئەردۆغانی تورکیادایەو لە نۆکەرایەتی 
بۆی بێدرێغن. یەکیتیش کەتا ئێستا 
دەستی بە کۆماری ئێرانەوە گرتووە، 
پێمان دەڵێن، ئێمە لەخۆشخزمەتی 
بەردەوامین. لەگەڵ قوڵبونەوە و قڵشتی 
دەسەاڵت و داهات و دارمانی بااڵدەستی 
و تیکچوونی ئەو هاوسەنگیەی هەیە، 
ئەگەری دوبارە پەلکێش کردنەوەی ئەم 
رژێمانە ئەگەرێکی کراوە و پێشبینی 
کراوە.. ئەمان خویان بەو عادەتەوە 

 گرتووە.

خەڵکی هوشیاری کوردستان و لە 
پێشیانەوە، کەس وکار و قوربانیانی 

ئاب و  ١٣جەنگی دەسەاڵتی ناوخۆ و 
کەس و کاری بێ سەروشوینەکان 
و ...تاد، و هەموو ئەو ئینسانانەی هێشتا 

، الیان دۆسیەیەکی زیندووە، ١٣فایلی 
پێویستە لەسەریان گوشارەکانیان 
لەسەر دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی زیاد 
بکەن بۆ راگەیاندنی چارەنووسی 
بێسەروشوێنەکان و قەرەبووکردنەیان و 
راکێشانی تۆمەتباران و کاراکتەرە 
سیاسی و سەربازییەکانی ئەم تاوانە بۆ 
بەردەم دادگایەکی بێالیەنی و 

 شارستانی...

ئاب، پەروەندەیەکی  ١٣کارەساتی 
کراوەیە تا ئەوکاتەی چارەنووسی بێ 
سەروشوێنەکان رادەگەیەنرێت و 
تۆمەتبارانی سزای تاوانەکانیان لە 
دادگایەکی بێالیەنی عادالنەدا وەردەگرن، 
و پارتی و یەکێتی و حزبەکانی 
بۆرژوازی کورد، دەست لە عادەتی 
خۆشخزمەتی و نۆکەرایەتی بۆ واڵتانی 
ناوچەکە هەڵدەگرن، کە هەمیشە ئەو 

 ١٣عادەتە دەتوانێ کۆمەڵگە لەبەردەم 
ئۆکتۆبەرەکانی، داهاتوودا  ٣٩ئابەکان و 
 رابگرێت.  

ئابدا 31هەمین ساڵیادی  ٤٢لە   

 

هێزی رێکخراوی جەماوەری، دەبێ ڕووبەڕووی ملهوری و 
 سەرکوتگەری پارتی لە زۆنی زەددا بێتەوە!  
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نارەزایەتییەکان بکات... وە لەهەر جێگایەک باسی خۆپیشاندان بکرێت، یان توێژێکی جەماوەری 
نارەزایەتی دەرببرن و کۆببنەوە، دەسەاڵتی سیاسی بەتایبەتیش پارتی، هێزێکی زۆری سەرکوت 
باڵوە پێدەکەن و ئەو شوێنانە بەهیزی چەکدار و ئەمنی میلیتاریزە دەکەن، بەڵتەجیەکانی پارێزەری 

 دەسەاڵت هان دەدەن بۆ هێرشکردنە سەر ڕابەران و قسەکەرانی خۆپیشاندانەکان...
دەسەاڵتی سیاسی کە بەشێوەیەکی فراوان کەوتۆتە بەردەم تورەیی و نارەزایەتی جەماوەرییەوە، 
نەک توانای  وەاڵمدانەوەی بە خواستەکانی جەماوەری ناڕازی نییە، بەڵکو توانای مامەڵەیەکی 
سادەی بێ توندوتیژیشی نییە.  و بەرگەی تورەیی جەماوەری ناگرێت. بااڵنسی هێز تادێت بە زیانی 
دەسەاڵتی سیاسی و بە قازانجی جەماوەری ناڕازی دەشکێتەوە و هوشیاری سیاسی جەماوەری، 

 بەرەبەرە بەرەو سەر دەچێت.
ئەم دۆخە دەسەاڵتی سیاسی دز و تااڵنچی و مافیایی بزوتنەوەی کوردایەتی شیتگیر کردووە، بۆیە 
دەست ناپارێزن و درۆی دیموکراسی و ئازادی بیروڕا و هەڵسوڕانی سیاسی، بە رۆشنترین شێوە 

 دەرکەوتووە.
ئەم رەفتار و مامەڵە سەرکوتگەرانەیەی دەسەاڵتی سیاسی لەگەڵ خۆپیشاندران و نەیارانی 
سیاسییان، لە ئێستادا زۆتر پەلەقاژەی مەرگە. پەلەقاژەی بەرگرییە لەڕاماڵینی دەسەاڵتیان، کە تادێت 
دەبێتە ویستی جەماوەری برسیکراو و موچە لێبڕدراو، تااڵنکراو بۆ راماڵینی ئەم دەسەاڵتە دەچێتە 

 سەرەوە.
جەماوەری ناڕازی کوردستان و رابەران و هەڵسوڕاوانی  کرێکاریی و جەماوەری و توێژە 
بێبەشەکانی کۆمەڵگە، پێویستە بە هەستیارییەکی زۆرەوە رووبەڕووی پالن و نەخشە و 
سەرکوتگەریەکانی دەسەاڵت ببنەوە و بە هێزی رێکخراوی جەماوەری خۆیان، وەاڵمی ددانشکێن 
بەو دەسەاڵتە بدەنەوە کە لەسەر داوکاریی زۆر رەوا، هەڵسوڕاوانی جەماوەری و نەیارانی سیاسی 
رەوانەی کونجی زیندانەکان و جەالدەکانی پارێزەری دەسەاڵت دەکەن و دەیانەوێت دەمی 

 ئازادیخوازان ببەستن  و میدیا نەیارەکان یاساغ بکەن و ڕیگە لە کاریی میدیاییان بگرن.   

ماندونەناسی بەرگری لە هاواڵتیانی ئااوارەو باێ خاانەو النە، دەردەکەویات و دەباێاتە سایاماایەکای 
خۆشەویست و ناسراوی ناو ئاوارەکان و خەڵکی بێ خانەو النە. دوای پشتیوانی لێبراوانەی یەکێاتای 
بێکارانی ئەو کاتە لە خەڵکی بێخانەو النە، هاوڕێ بەکر و ژمارەیەکی بەرچاو لەخەڵاکای ئااوارەو بای 
خانەو النە روو لە یەکێتی بێکاران دەکەن و  بەکر عەلی ش دەباێاتە یەکاێاک لە ئەنادام و رابەرانای 
یەکێتی بێکاران. پاشان بەکر عەلی دەبێتە روخسارێکی نااساراو و خاۆشاەویساتای باێابەشاانای هەر 
جێگایەک کە ئەو هەڵسورانی تیادا دەکات... هەر بەوهۆیەوە بەکر عەلی دەبیتە یەکێک لە هەڵساوراوی 
یاد و بۆنە کرێکاریی و ئاکسیۆنە کرێکارییەکان و یەکێک دەبێت لە وتار بێژانی ئاکسیۆنی شکاۆداری 

ی مەلعەبەکەی شاری سلێمانی...، لەو وتارەدا پەردە لەسەر زوڵا و ساتەم  ٣٦٦٢یەکی ئایاری ساڵی 
و ژیانی ئاوارەیی هەڵدەماڵێت و روودەکاتە بەرپارساان کەهەماوو جاێاگاایەکای شااریاان بەشاێاوەی 
نایاسایی پاوان و دەست بەسەردا گرتوووە، کەچی گوشار دەهێنن بۆ ساەر خایازانە ئااوارەکاان کە 
لەناچاری و بەهۆی نەبوونیەوە خانوی لە گڵ و لە لەوح دروستکراویان کردۆتە شوێانای نایاشاتەجاێ 
بوونیان. لێبراوی و تیکۆشانی بەکر عەلی بۆ وەستانەوە بەرووی روخاندنی خانوە بیتاپۆکانی شاارو 
حامیەی سلیمانی، رۆڵی رابەری و پێشرەوی ئەو بەکر عەلی دەکاتە خۆشەویست و جێاگاا ماتاماانەی 
کرێکاران و زەحمەتکێشان و نەداران و خەڵکی بێخانەو النەو ئاوارە،  هاوکاتیش دەبێتە چقڵی چااوی 
ستەمکاران و تااڵنچیانی کوردایەتی. باۆیە جاگە لە هەرەشاەو چااوساورکاردنەوەی دەساەاڵتادارانای 
سلێمانی، چەندین جار دەستگیری دەکەن و هەرەشەی کوشتنی لێدەکەن بۆ وازهێنان لەپشتیاوانای و 
تیکۆشانی لە خەڵکی ئاوارەو بیخانەو النە، بەاڵم باوەری بەکر عەلی باۆ ئااڵاوگاۆر و بااشاتارکاردنای 
ژیانی هەژاران و نەدارانی کۆمەڵگە، ئەو سورتر دەکات لە خەبات و تێکۆشان و گارتانەبەری رێاگاای 

لەکاااتاای  دا،٣١٦١٣٦٦٢ریااکااخااسااتااناای نااارەزایەتاای جەماااوەری و رابەری کااردناایااان... تااا لە رۆژی 
رابەریکردنی خۆپیشاندان و رێپێوانی ئاوارەو بێ خانەو النەکانی حامیەدا، دەدرێتە بەر دەساتاڕیاژی 
گوللەو دوای ئەوەی بریندار دەکرێت، بەدەستی قارەمانەکانی کوردایەتی و پارێزگارەکانی پااریازگاای 
سلێمانی ئەو کاتە، دەکوژرێت و دڵە پڕ هیواو ئومێدەکەی لە جوڵە دەخەن. شایانی باسە بەکر عەلای 
تەنها رابەرو هەڵسوراوێکی خەڵکی کرێکارو هەژارو نارازی نەبوو، بەڵاکە ئەو شااعایارێاکای هەسات 
ناسک و یاخی و خۆشەویستی بوو. خاوەنی چەندین هۆنراوەی ناوازەو جوانە و هاۆناراوەکاانایاشای 

 پڕن لە نیشاندانی نابەرابەری چینایەتی و رەخنە لە چینە داراکانی کۆمەڵگە.
نەک هەر لەبایارنااچاێاتەوە، بەلاکاو تاا ساتەم ناابەرابەری  یادو بیرەوەری خەباتکارانەی بەکر عەلی،

هەبێت، تا بێکاری و گرانی و بێخانەو النەیی بماێاناێ... بەکار عەلای رەمازی  تاێاکاۆشاانای ئەوانە و 
بیروەرییە خەباتکارانەکانی سەرمایەکی پر بەهایە بۆ تێکۆشەران و رابەرانی بزوتنەوەی کرێکاری و 
جەماوەری و داینەمۆی وزە بەخشە بۆ ئاوارەکان و خەڵکی بێخانەو النە. وە هاۆناراوە نااساکەکاانای، 
کە لێوان لێون لە راستگۆیی و خۆشەویستی، وەکو وێردی سەر زماانای عااشاقاان و خاۆشاەویسات 

 دۆستان بەزیندووی دەمێنێتەوە... 

 بەرزو بەرێز بێت یادی هاوڕێی گیان بەختکردوو  بەکر عەلی...

تێکۆشەرو شاعیری “ بەکر عەلی”لەیادی هاوڕێ  
 بێبەشاندا 
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دا، دوای  ٣٦١٦بەکر عەلی، لە کۆتایی هەشتاکانی دەیەی سەدەی ڕابردوو دروست لەساڵی 
ئازادکردنا لە ئەمنی سلێمانی لە چایخانەی شەعب ناسیا. بەکر عەلی کەسێکی هێمن،  
کەسێکی  کەم دوو  شەرمن، بۆ هاوڕێیەتی کەسێکی بەوەفا بوو، زۆر بەزوویی دەچوە دڵەوە 

 و ئاشنات دەبوو.
، بەکر عەلی بۆ بژێوی ژیانی دایک و خوشک و ٣٦٦٣بۆیەکەمجار لەدوای ڕاپەرینی بەهاری 

 سەرقاڵی کڕینی فەرشی کۆنی نەخشداری ئێرانی بوو.  ٣٦١- ٣٦٦٤براکانی  لەسااڵنی 
لەدڵەوە حەزم دەکرد شتێک شک بەرم تاوەکو بەکر ئیستیفادەیەک بکات و دڵی خوشک و 
دایک و براکانی خۆش بکات، پێا وت بەکر فەرشێک شک دەبەم کۆنە هی باوکی خاڵۆژنا 
بووە، ئەویش لەخۆشیاندا ناوچەوانی ماچکردم و وتی دەم و چاوی تۆ سەر بەڕزقە لەکوێیە 
بابڕۆین. گەیشتینە ماڵی خاڵا، بەکرم پێناساندن، سەرەتا خاڵۆژنا  لەماڵ بوو، دواتر  خاڵیشا 
هاتەوەو تەماشای فەرشێ کرد، پشت نەخشی فەرشەکەی تەماشا دەکرد، بەدڵی بوو، 
ڕێکەوتن  ئەوکات  پارەیەکی زیاتری دەکرد، بەخاڵ و خاڵۆژنا وت بەبێ ئەوەی بەکر هەست 
بە شەرم و کەم بوونی خۆی بکات لەژورەکەی ئەودیو، پێا وتن ئەم کوڕە دوو برای 
شەهیدەو باوکی نییە و خوشک و دایک و براکانی بەخێو دەکات بۆیە ئەم ئیشە دەکات، بەکر 
پارەیەکی وەهای پێ نەبوو بتوانێ فەرش بکڕێ و بیبات بۆ ئەودیووی سنور، بەڵکو هەر 

 لەسلێمانی دەیدا بەکەسێکی تر ئەویش  بەسەد تا دووسەد دینارێ لێی وەردەگرت. 
بەکر علی لەبەرامبەر ئەو کارەی مندا کە ماڵی خاڵا بەپارە پێیان نەفرۆشت  وتی شەو 

ئەوکات کۆمەڵە ماڵێکی هەژاری شار لەبەر بێدەرامەتی و نەبوونی .دەچینەوە ماڵی خۆمان  
نەیاندەتوانی کرێی خانوو بدەن چووبوونە ناو حامیەی کۆنی سلێمانی کاتی بەعس 
مەعسکەری حامیەی پێ دەوترا، بە تەنەکە و  و قوڕ و وردە بەردو پارچە بلۆکی شکاوی 
کۆن و چینک نایلۆنی ئەستوری شین دوو ژوورو هەیوانێکیان دروست کردبوو، کاتێک چومە 
ژوورەوە دایکی بەکر عەلی ڕێزێکی زۆری لێگرتا بەکر بەدایک و خوشکە گەورەکەی وت 
ئەزانی بەهۆی هاوڕێی قەڵەممەوە پارەیەکی باشا دەست کەوت ماڵی خاڵی فەرشێکی کۆنی 
نەخشداری قەدیمیان دامێ،  دایکی دەستە و نزا لەپەروەردگار پاڕایەوە  دەیووت خوایە 
سفرەی خاڵی نەبینی و قەت بێ مەئوا نەبینی بەخۆتەوە، مەبەستی ئەوە بوو ماڵی خۆما 

 . هەبێ و کرێچێتی نەبینا
بەکر بەدایکی گووت دایە گیان ئەوەی لەم دۆخەدا بێ و ناوچەکەو شارەکەمان بۆنی خوێن و 
بارووتی لێ بێ  و ئێمەو مانانیش هەر قەڵەمەکەی دەستمان شک بەرین  ئیتر پێا ناڵێی چۆن 

 ؟..چۆنی ماڵ و حاڵی خۆمان دەبێ و کرێچێتی نابینین
 . ئەم چیرۆکە  واقیعییە، ڕوویداو نەک خەیاڵی نووسەر بوبێ   
 

 ٣٦٦٢ی ئایاری  ٣بەکر علی، یادی 
 

لەبەردەمی چایخانەی شەعب دا بەکر عەلیا بینی کاسکێتیکی لەسەردا بوو، زۆر مەشغوڵ 
 .. بوو، عەالگەیەکی  گەورەی  بەدەستەوە بوو
چیان لەدەستدێ با بیکەن، ئەوا بەیاننامەی خۆما  :وتا بەکر بۆ ئەوەندە سەرقاڵ دیاری وتی

دەرکردوە بهناوی ماڵەکانی ناو حامیە و منیان کردوە بە نوێنەری خۆیان، چوینە ناو 
چایخانەی شەعب و بەیاننامەیەکا لێ سەند و وتی ئاخ بۆ پارە، وانەبوایە دەبوو هەموو 
ماڵێکی خوا پێداوەکان بەیاننامەیەکا بۆ بخستایەتە ماڵەکانیانەوە ، مەبەستی ئەوە بوو گەر 

 پارەیەکی باشی پێی بوایە بەهەزاران نوسخەی لێ ڕادەکێشا لەو بەیاننامەیە.
 
 ی ئایارو مەلعەبی سلێمانی ٣
 

دواجار لەبەر چوست و چاالکی بەکر خۆی و وریایی و قسەزانی، چەپەکانی کوردستان وەک 
یەکێتی بێکاران و حزبی کۆمۆنییستی کرێکاریی بەکر عەلیان وەک هەڵسوڕاوێکی چەپ و 

 ڕێکخراوە کرێکاریی و سەندیکاییەکان.  وئازادیخوازو حەقبێژ  ناساندبوو لەنا
لەمەلعەبەکە یادی ئایار ڕۆژی هاوپشتی چینی کرێکار کرایەوە و  ٣٦٦٢ئەوەبوو یەکی ئایاری 

ناو ساحەی چیمەنەکە بەهەزاران خەڵکی چەپ و زەحمەتکێش و ئازادیخوازو کۆمۆنیستی لێ 
بوو، پارێزگاری سلێمانی بۆیه ئەم یادەی خستە ناو مەلعەبەکە تاوەکو دەنگ و سەدای نەبێ 

 و ناو بازاڕو شەقامی گشتی شار نەشڵەژێ و وەزعەکە لەدەستیاندا دەرنەچی.
بەکر عەلی وتارێکی حەماسەت خولقێنی  خوێندەوەو بەشێوەیەک ژیربێژی  بەدەسەاڵتدارانی 
حوکمەتی هەرێا و حزبەکانی بەرەی کوردستانی وت، ئێمەش حەزمان دەکرد دایک و 
خوشک و باوکانمان و خێزانەکانمان لەناو ماڵێکی شایستە بژیاینایە، نەک لەناو خانووی 
بەتەنکە و قوڕ و نایلۆن چینکۆ شەو ڕۆژ بکەینەوەو بەگەرماو سەرما  بەرەو مەرگ نزیک 

 .ببینەوە
بەکر بەردەوام بوو، وتی دەی با پێتان بلێا ئێمە ناحەقی قبوڵ ناکەین، ماڵی کەسمان نەبڕیوە 
خانوی حوکمەتمان داگیر نەکردوە وەک ئێوەی حزبەکانی بەرەی کوردستانی یەکێکتان 
بینایەی کولێژی کشتوکاڵی زانکۆ و یەکێکی ترتان بینایەی کولێژی پەروەردە و یەکێکی تر کە 
خۆی بە کۆمۆنیست دەزانێ خەستەخانەیەکی لەناو گەڕەکی عەقاریدا داگیرکردوە و 
کردویەتی بە بینای شەبیبەی عێراق، لەخوار سەهۆڵەکەش بینای حەتینی بەس  کراوە بە 

 هتد  ..مەڵبەندو بینایەی دەبۆکە کراوە بە تی ڤی لق و
بەکر لە کۆتا وتارەکەیدا وتی کەی ئێوە ئەو شوێنانەتان چۆڵکرد ئەوا بێ قەیدو مەرج ئێمەش 

 مانعمان نییە وەرن ئەو ڤێالیانەی دروستمان کردوە بیروخێنن؟
 ..و بەردەم بینایەی پارێزگای سلێمانی ٣٦٦٢ی ئەیلولی  ٣

بەکرو ماڵەکانی ناو حامیەی سلێمانی ڕێپێوانێکیان دروستکرد بۆ بەردەمی پارێزگاری ئەو 
کاتی سلێمانی کە ساالر عزیز پارێزگار بوو، بەکر و خۆپیشاندەران دەیانویست سکااڵی 
خۆیان بدەنە دەست بەرپرسی یەکەمی وەحدەی ئیدار و ئەمنی شار، بەاڵم ئەفسوس خوێنی 
بەکر الی باخی گشتی سلێمانی بەفیشەکی پاسەوانەکانی پارێزگار دەڕێژرێ و دۆسیەکەی 

 . بەکرو ڕووخاندنی ماڵەکانی ناو حامیەش بەیەکجاری دادەخرێت
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چەند ڕۆژێک لەگەڵ بەکر 
 عەلی 
 شاعیردا

 جمال نوری 
لەهاوشێوەی بزوتنەوەی گۆران ئێستا نەوەی نوێ و شاسوار عەبدولواحید خۆی نمایش 
دەکات. بزوتنەوەیەک کە خۆی کردۆتە فریادرەسی خەڵک و بانگەشەی خۆپیشاندان دەکات 
دژی دەسەاڵت، کەچی خودی سەرۆکی بزوتنەوەکەی لەسەر گیرفانی خەڵک سەرمایەکەی 

هەزار بەشداربووی پشکەکانی چاڤیالند پارەیان داوە کە  ٣٢کەڵەکە کردوە، کە نزیکەی 
گوایە شاسوار لەو پرۆژەیەدا شەریکیان دەکات خانویان بۆ دروست دەکات، بەاڵم نەک 
پارەکەی بۆ نەگێراونەتەوە، بەڵکو تاوەکو ئێستاش ئەو کەیسە ماوەو لەدادگایەو 
بەشداربووانیش هیچ بڕە پارەیەکیان وەرنەگرتۆتەوە، نە خانووەکانیشیان بۆ دروست 
کردون. شاسوار بانگەشەی گەڕانەوەی قوتی خەڵک دەکات کەچی خۆی قوتی خەڵکی 
خواردوە و دەستی بەسەردا گرتووە. کەسێکی سەرمایەداری وەک شاسوار کە گیرفانی بە 
پارەی هەژاران پڕ بووە ناتوانێت قوتی خەڵک وەربگرێتەوە لە دەسەاڵتی تااڵنچی یەکێتی 

 وپارتی. 

شاسوار دوورو نزیک هیچ پەیوەندیەکی نییە بەخەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش و  
بەشمەینەتی کوردستانەوە و ناشتوانێ نوێنەرایەتی خەڵکی هەژارو ماف خوراوی خەلکی 
کوردستان بکات. شاسوارو بزوتنەوەکەی هەر لەسەر هەمان ڕێچکەی بزوتنەوەی گۆڕان 
دەڕوات و دەیەوێ هەمان سیناریۆی ئەو دووبارە بکاتەوەو سوار شەپۆلی ناڕەزایەتی 
خەڵک بێت، تا بە مەرامەکانی خۆی بگات. شاسوار عەبدولواحید شینی لەدەستدانی 
سەرمایەکەی دەکات کە ئەگەر یەکێتی وپارتی و لەسەر کورسی حوکا نەمێنن کێ 
سەرمایەکەی شاسوار بپارێزێ؟ ئەو خوازیاری  رووخان و البردنی دەسەاڵتی دوو 
بنەماڵەی تااڵنچی نییە، بگرە خوازیاری ئاڵوگۆڕی دەموچاوەکانە لە دەسەاڵت  و داوای 
هەلبژاردنی پێش وەخت و هەڵوەشانەوەی کۆمیسۆنی بااڵی هەڵبژاردنەکانە لە کوردستان، 

 کە پێی وایە غەدریان لێکردوە یاخود ساختەکاری کراوە بۆیە دەنگی کەم هێناوە.

شاسوارو بزوتنەوەکەی باش دەزانن بەهەڵبژاردن و پەرلەمان هیچ شتێک لە ژیان و  
گوزەرانی خەڵک ناگۆڕێت کە ژیانیان لەم مەینەتی هەژاری و بێ ئاو بێ کارەباو بێ 
موچەیە ڕزگار بێت. شاسوار عەبدولواحید وەک کەسێکی سەرمایەدارو کەسێکی 
ناسیونالیست و بزوتنەوەیەکی دواکەوتو کۆنەپەرستی هەیە کە بەردەوام لەبەرەی 

 کۆنەپەرستی ومەزهەبیدایە.

شاسوارو بزوتنەوەکەی خوازیاری بەدیهێنانی  ئازادی و ڕەفاهیەت نین بۆ خەڵکی  
کوردستان و هیچ کات لەگەڵ گۆڕینی سیستەمی پەروەردەو فێرکردن و یاساو قانونی 
سێکۆالر نین، بەڵکو بەردەوام باوەشێنی کۆنەپەرستی ومەزهەب دەکەن و کەناڵەکەیان 
زۆرتر الیەنگری کۆنەپەرستیە. هەر بۆیە خۆشخەیاڵییە بەنیازی ئەوە بین  بزوتنەوەیەکی 
لەم جۆرە دواکەوتو سەرمایەدارێکی چاوچنۆک بتوانێ نوێنەرایەتی خەڵکی زەحمەتکێش 

 بکات. 

هاواری بزوتنەوەی گۆران و ئیسالمیەکان و رۆشنبیرە  ٤٢٣٣ی شوباتی ساڵی ٣١لە 
ناسیونالیستەکان لەسەرای ئازادی مێشکی هەموانی کاس کردبوو، بەاڵم کاتێک ئەم هێزانە 
چوونە دەسەاڵت و شتێک زیاتریان پێ دان ئیتر بێجگە لەبێدەنگی هیچی دیکەیان نییەو 
بوونەتە پاشکۆی پارتی و یەکێتی و لە پەرلەمان و حکومەتی تااڵنچیدا  شەریکە بەشن. 

 شاسوارو بزوتنەوەکەی لەمە باشتریان لێ چاوەڕوان ناکرێ. 

خەڵکی هێندە لەم دوو دەسەاڵتە تااڵنچییە بێزارن لەناچاریدا پەنا بۆ سەرمایەدارێکی وەک 
شاسوار دەبەن تا ڕزگاریان بکات لەم دوو بنەماڵە تااڵنچی و چەتەیە. خەڵکی کوردستان 
هێندە ڕق و بێزاریان لەدژی دوو دەسەاڵتی بنەماڵەی تاڵەبانی بەرزانی هەیە بۆیان گرنگ 
نییە کێ دوای ئەوان دێتە سەر حوکا، گرنگ ئەوەیە ڕزگاریان بێت لەم دوو هێزە کە وا 

ساڵە سەروەت و سامانی ئەم کۆمەڵگەیە بەتااڵن دەبات و هیچ مەسئولیەتێک نیشان  ١٢
 نادەن لەبەرامبەر ژیان وگوزەرانی خەڵکدا. 

تااڵنی و دزی ئەم دوو دەسەاڵتە وای کردوە کەسێکی وەک شاسوار عەبدولواحید بێتە نێو 
ساحەکەوەو خۆی بەفریادڕەسی خەڵکی هەژار بزانێت کە خۆی مافی خەڵکی هەژاری 
دەست بەسەر کردوە سەرمایەکەی پێ کەڵەکە کردوە. دەپرسین لەکوێی دنیادا هەبووە 
سەرمایەدارێک نوێنەرایەتی خەڵکی زەحمەتکێش بکات و داوای گەرانەوەی مافی خەڵک 
بکات؟ کە خۆی ملیۆنان پارەی خەڵکی الیە. شاسوارو بزوتنەوەکەی تروسکایەک ئومێدیان 
بۆ خەڵکی تێدا نییە و خۆشخەیاڵیە چاوەڕێ بکەین نەوەی نوێ و سەرکردەکەی  ئاڵوگۆڕ 

 دروست بکەن.

رەنگە کەسانێک بڵێن ئێ فەرمون ئێوە وەرنە مەیدان و با شاسوار نەبێتە پێشرەوی ئەم  
حەرەکەتە؟ من دەزانا هەندیک کەسی بەناو رۆشنبیرو بگرە تەنانەت چەپیش باوەڕیان 
وایە شاسوار دەتوانێ ئاڵوگۆڕ دروست بکات، هەر چۆن  رۆشنبیرو بەناو  چەپیش هەموو 
ئومیدیان بەستبوو بە بزوتنەوەی گۆرانەوە  کە دواتر زانیان قسەکانی ئێمە دروستن 
لەسەر بزوتنەوەی گۆڕان و ئێستاش بۆیان مەعلوم بوو، نەک گۆڕان ئاڵوگۆڕی پێ نەکرا، 

بەڵکو بووە مشەخۆرو داردەستی پارتی و یەکێتی و بەتایبەتیش... 

شاسوار عەبدولواحید مافی خەڵکی 
زەوتکردوە چۆن دەتوانێ مافی 

 خەڵکی تر وەربگرێتەوە؟
 نووسینی: ڕۆژ عەزیز

 13بۆ الپەڕە  
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پۆپۆلیزم, وەک رێباز یان دنیابینی یان 
دیاردە لە ئەمرۆدا بەشێوەیەکی زۆر 
سەرنجڕاکێش گەشەی کردووە و 
باڵوبووەتەوە، بەشێوەی فایرۆس تێکەڵ بە 
تەواوی شادەمارە ژیارییەکانی 
کۆمەڵگەکانی جیهان بووە. لە واڵتانی 
وابەستەی سەرمایەداری سەنتەر هەندێک 
جار بزووتنەوەی سیاسی وجەماوەری وا 
سەرهەڵدەدەن کە لە روخساردا بانگەوازی 
ماف و ئازادی و دادپەروەری دەکەن، یان 
خوازیاری گۆڕانی سیستەمی 
دەسەاڵتداریین، بەاڵم لە ناوەرۆک و 
مەبەستدا تەنها دەیانەوێت بە سوود 
وەرگرتن لە ئازادی چاالکی سیاسی و 
جەماوەری دەسەاڵت بگرن بە دەستەوەو 
تەواوی کاروبارەکان لە دەستی خۆیاندا 
بێت. لە ساتی یەکەمدا بەم بزوتنەوانە 
دەوترێ بزاڤەکانی پۆپۆلیزم، و لە 
ئاکامیشدا جگە لە فاشیزم ئاڕاستەیەکی 
دیکەیان نابێت. ئەم بزاڤانە هەندێک جار 
بەناوی نەتەوایەتی دێنە مەیدان وەکو 
فاشیزم و نازیزمی ئیتاڵی و ئەڵمانی، لە 
واڵتانی دیکە بە ناوی یەکسانی و پێگەی 
چینایەتی دەسەاڵت بە دەستەوە دەگرن 
وەکو ستالینیزم لە روسیا پەیڕەوانی و 
لەوانەشە بەناوی ئایین و خوداپەرستییەوە 
بکەونە ناو سیاسەت وەکو بزووتنەوەی 
پیورتانی مەسیحی و ئیسالمی سیاسی و 
شێوازەکانی دیکە. لە هەندێک واڵتانیش 
بەناوی دیموکراسییەوە دێنە مەیدان و وا 
خۆیان دەنوێنن کەالیەنگرو پارێزەری ماف 

   و ئازادی و دادپەروەرین.                                                                                                      
هیچکام لەو بزاڤە پۆپۆلیستی و فاشیستانە 
ڕاشکاوانە بەناوی فاشیزم و سەرەڕۆیی و 
دیکتاتۆری خۆیان ناناسێنن، بەڵکو هەمیشە 
 بەو ناوانە دێنە مەیدان و دەکەونە

کارکردن، کە لەو سەردەمەدا خەڵک یان 
واڵتان پێویستیان پێیەتی. بەاڵم هێندە 
نابات لە دژی هەموو دروشا و  
داخوازییەکان  وەردەسوڕێن و ماهیەتی  
کۆنەپەرستی  و زۆرداری  و ناشیرینی  

لەکوردستانی         ..خۆیان  دەخەنە ڕوو
خۆمان لەدوای ئەو روداو و 
گۆڕانکاریانەی عێراق و ڕەنگدانەوەی و 
تەوەربەستنی ئاڵوگۆڕەکانی کۆتایی 
سەردەمی جەنگی ساردو بەرژوەندییە 
ستراتیژیەکانی ئەمریکا، کە بووە هۆی 
الوازی حکومەتی بەعس و لە دوا 

ئاکامیشدا روخانی ئەو دەسەاڵتە وەک 
دەسەاڵتی   بزووتنەوەی  ناسیونالیستی 
عەرەب، لەگەڵیشیا دارمانی دەوڵەتی عێراق 
و لە گرێژنەچوونی شیرازەی کۆمەڵ، کە 
بەدەوری خۆیان بوونە هاتنەدی 

ئاسایشی، -بۆشاییەکی سیاسی 
سەرهەڵدانی تیرۆریزم و گەشەسەندن 
وهێزگرتنی ڕەوتی ئیسالمی سیاسی و 
ناسیونالیستی کوردو بەشداربونی ئەو 
دوو ڕەوتە لە دوبارە شکڵپێدانەوە بە 
دەوڵەتی تازەی عێراق. ئەم ئاڵوگۆڕانە، 
لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانیش، 
حیزب و هێزە جۆرەوجۆرەکانی ڕەوتی 
ناسیونالیستی کوردی ڕووەو هاوئاهەنگ 

بۆرژوازی “و کۆک بوونێک )یەکخستنی 
کورد(، بردوە بە تایبەت بەدوای روخانی 
ڕژێمی سەددامدا؛ و سەروساماندانەوە بە 
پەرلەمانی کوردستان، و پەیمانی 
ستراتیژی "نێوان "پارتی و "یەکێتی، 
ئاوێزان بوونی حیزب و هێزە بچوکۆلەکان 
بە داوێنی ئەو دوو هێزەدا، هاوپەیمانیەتی 
تەواوی ئەم بەرە ناسیونالیستە لەگەڵ 
ئیسالمی سیاسی لە کوردستان. بەم 
شێوەیە ئەم ئاڵوگۆڕانە، لەهەرێمدا ڕووەو 
جۆرێک لە "یەکێتی نەتەوەیی" و پرۆسەی 
شکڵگیری دەوڵەتێکی لۆکاڵی بردووە لە 
ژێر ناوی "حکومەتی هەرێمی کوردستان" 
دا، بە ئااڵی خۆیەوە لەناو دەوڵەتی 
داروخاوی عێراقدا ئەم حکومەتە لەگەڵ 
هەموو بااڵدەستیەکی بنەماڵەیی و 
عەشایەری، لەگەڵ هەموو بااڵدەستییەکی 
میلشیا و دەزگا سیخوڕیەکانی هەردوو 
حیزبەکە بەسەر دام و دەزگاکانیدا، وەک 
ئۆرگانێکی چینایەتی بۆرژوازی کورد، کار 
دەکات بۆ سەرکوت و چەوسانەوە، بۆ 
بەرفراوانکردن و ڕازاندنەوەی سفرەی 
سەرمایەدارانی کوردستانی، عێراقی و 
بیانی. هەروەها  ئامرازێکیشە بۆ بەرگری 
لە بەرژەوەندییە ستراتیژیەکانی گشت 
بۆرژوازی کورد لە کێشمەکێش و سەوداو 
مامەڵەدا لەبەرامبەر دەوڵەتی ناوەندی و 
ڕەوتە سیاسی کۆمەاڵیەتیەکانی تر. ئەم 
ئاڵوگۆڕانە، کوردستانی ڕووەو 

سیاسی و -پەرەسەندنێکی کۆمەاڵیەتی
فەرهەنگی تا ڕادەیەک سەربەخۆ لە 
ناوەڕاست و باشوری  عێراق بردووە و لە 
شکڵی  هەرێمێکی فیدراڵدا بۆتە 
واقیعیەتێکی  سیاسی و دەستوری عێراق، 
بەاڵم هەردوو حزبی  زلهێزی سەر بە 

ڕەوتی ناسیونالیستی  کورد، لە میانەی 
ئەو ئاڵوگۆڕانەوە  کەوتنە دزی و 
ڕاووڕوتێکی ئاشکراو بێئەژماری سەروەت 
و سامانی گشتی. لەوپرۆسە مێژوویەدا 
بوون بە خاوەن سەرمایەکی ئەستور، 
وەگەرخستنی ئەو سەرمایە و قۆرخ کردنی 
بازاڕ. ئەم دوو حیزبە لە ئێستای 
کوردستاندا بوونەتە دوو کۆمپانیای 
پاوەنکاری )مۆنۆپۆلی( ئابووری 
کوردستان، بە تایبەت دوای دابەشکردنی 
کێڵگە نەوتییەکانی کوردستان لە نێوان 
خۆیاندا، بەاڵم کاتێک "یەکێتی" 
ئاوڕدەداتەوە لە بەرژەوەندی ڕێکخراوەیی 
و جێگەوڕێگەی حزبەکەی لە کوردستان لە 
پەیوەند بە "پارتی "ەوە، نیگەرانە لە 
ئایندەی خۆی، بەاڵم کاتێک ئاوڕ لە 
بەرژەوەندییە ئابووریەکانی دەداتەوە 
ناچاری دەکات هەرچی زیاتر پەیمانە 
ستراتیژیەکەی لەگەڵ "پارتی" دا پتەو 
بکات. "هاوپەیمانەتی ستراتیژی" نێوان ئەم 
دوو حزبە زلهێزە، لەناوەڕۆکدا 
ڕێککەوتننامەی پێکهێنانی کارتێلێکی 

سیاسیە لە بازاڕی کوردستاندا،  -ئابووری
کە سەروەت و سامانی کۆمەڵگە و 
دەسەاڵتی دابەشکردوە بەپێی پشک و 
بەشی هەریەک لە دووکۆمپانیاکە )"پارتی 
و یەکێتی"(، هەرلێرەوە ئەو توێژە هەل 
پەرست و بەرتەسکەی سەرمایەدارانی 
کوردستانیش لە پەراویزی دەسەاڵتدارەتی 
ئەم دوو "کۆمپانیا"یە و ئەم کارتیلەدا 
خەریکن لە پاشماوەی ئەم سفرە پڕ لە 
نیعمەتە دەخۆن. بەاڵم قۆرخکردنی بازاڕ و 
بەرتەسکی سفرەکە ناڕەزایەتی توێژەکانی 
تری سەرمایەدارانی کوردستانی هێناوەتە 
ئاراوە، کە دەمیان پڕبووە لە ئاو بۆ ئەم 
سفرەیە. هەر بۆیە وێرای ناڕەزایەتی 
جەماوەری بێبەش لە خزمەتگوزارییە 
گشتییەکان، ڕەخنەو ناڕەزایەتی قوڵ 
لەئارادایە دژی پاوەنکردنی دەسەاڵت و 
سەروەت و سامانی کۆمەڵگە لەالیەن ئەم 
دوو زلهێزەوە. ڕەوتی  ناسیونالیستی 
کورد بە هەموو عەشایەرگەریەتی، 
دواکەوتووییەکی فەرهەنگی و 
ئەزمونێکیەوە لە دابینکردنی 
پێداویستیەکانی سەرمایە، ڕەنگدانەوەی 
کەڵەکەی سەرمایە و بزووتنەوەی 

 سەرمایەیە لە مەیدانی سیاسەتدا.                              
 

هەر بۆیە بەرنامەی ئابووری هەموو حزبە 

ناسیونالیستەکانی کوردستان بە گەورەو 
بچوکیانەوە، بە عەشایەر و لیبرالیانەوە، بە 
پەرلەمان و حکومەتی هاوبەشیانەوە، 
"بازاڕی"ئازاد"ە. بازاڕی ئازاد یانی 
ئاوەاڵکردنی کوردستانە هەم بۆ کۆمپانیا 
جیهانیەکان و هەم بۆ سەرمایەدارانی 
ناوخۆ. یانی سپاردنی ژیانی کریکاران و 
زەحمەتکێشانی کوردستان بە پێشبڕکێی 
سەرمایەداران بۆهەرچی زیاتر چنینەوەی 
سود وقازانج، یانی کاری تاقەت پڕۆکێن و 
حەقدەستیکی مەمرەوژی بۆ کرێکاران، 
یانی بێبەشکردنیان لە زەمانەتە 
کۆمەاڵیەتییەکان، یانی کردنی کوردستان 
بە کێڵگەیەکی پڕسودی ئیمپریالیستی بۆ 
سەرمایەدارانی دەرەکی و ناوخۆ. ئەم 
چەوسانەوەی بێ ئەندازەیەی چینی کرێکار 
لە کوردستان، پێویستی بە سەرکوتکردن 
وبێبەشکردنی ئەو چینەش هەیە لە ئازادی 
ڕێکخراوبوون، مانگرتن و خۆپیشاندان، 
هەتا ڕێگرتن لە چاالکی سەندیکاییش بۆ 
بەرگری لە بەرژەوەندییە پیشەییەکانیان. 

ئابووری ئاوەها  -بارودۆخێکی کۆمەاڵیەتی
بۆ ژیانی چینی کرێکار پێویستی بە 
بەکارهێنانی "پیرۆزییە" ئاینیەکانە تا 
بەربگرێت بە خواست و چاوەڕوانییەکانی 
خەڵکی بۆ ژیانێکی مۆدێرن و هاوچەرخ، 
پێویستی بە فتوای مەالی مزگەوتەکانە 
دژی حەق بێژ و حەق بێژان و 
ڕۆژنامەوانان بۆ دەم کوتکردنیان و هێنانە 
ئارای بارودۆخێکی تاریک و کۆنەپەرستی 
و فەرهەنگی، و سیاسی خنکێنەری وەک 

ئێستای کوردستان..                                                                                                            
بیرمەند و فەیلەسوفی گەورەی ئەڵمان و 
جیهان )کارل مارکس( لە کتێبی )هەژدەی 
بڕۆمێر،لویس پۆناپارت( بەم شێوەیە باس 
لە دروستکردنی مێژوو دەکات لە الیەن 
مرۆڤەوە: )مرۆڤەکان خۆیان مێژووی 
خۆیان دروست دەکەن، بەاڵم نەک بە 
دڵخوازی خۆیان و نە لەو سەردەم و 
ڕەوشانەدا کە خۆیان هەڵیان بژاردووە، 
بەڵکو لەو ڕەوش و سەردەمانە کە لە 
ڕابردوو بە میرات بۆیان جێماوەو هەمیشە 
لە گەڵیان ڕووبەڕوون. دروشا و 
نەریتەکانی تەواوی نەوە مردووەکان وەکو 
کێوەکان فشار دەخەنە سەر مێشکیان. 
ئالێرەدا بەڕاستی کاتێک کە هەندێ کەس 
گوایە خەریکی نوێسازی خۆیان و ژینگەی 
دەوروبەریان دەبن یان دەیانەوێت شتێک 
ناوازە دابهێنن و بە تایبەتی لە سەردەمی 
قەیرانی شۆرشگێڕانەدا دوای یارمەتی لە 
ڕۆحی سەردەمەکانی ڕابردوو دەکەن و 
ناوەکانیان و دروشمەکانی جەنگ و 
پۆشاکە کۆنەکان لەوان وەردەگرن و بۆ 
ئەوەی بەو بەرگ و ئارایشتە پیرۆزانەی 
دێرین بێنە ناو مەیدانی ئێستا و لە 

مێژووی جیهانی نوێدا یاری بکەن.                                                                                               

   

پۆپۆلیزم و فاشیزم لەجوواڵنەوەی  
 جەماوەریدا

 نووسینی: بەڵێن ئیسماعیل



 2222-9-1( بەرواری 82ساڵی چوارەم ژمارە)

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

لە   ١/  ٤١یەكشەممەیە ڕابردوو  
شاری )كینۆشای( سەربە ویالتی 
)ویسكۆنسان(  لە ئەمەریكا، لەالیەن 
پۆلیسێکی سپی پێست بەناوی )ڕەستن 

گوولە  ١شێسکی(ەوە لەدواوەوە 
ئاراستەی )جاكۆب بلێك( ی ڕەش 
پێست دەکرێت، لە کاتی سواربوونی 
ئۆتۆمبیلەکەی کە هەرسێ منداڵەکانی 
لە دواوە دانیشتوون. بەم هۆیەوە 
) جاكۆب( تووشی ئیفلیجی و كەم 
ئەندامی كردوە. ڕووداوەکە دوای 
خۆپیشاندان و پەشێویەکی ناڕەزایەتی 
لەم شارەدا ڕوویداوە و شوێن و 
بازاڕیش زەرەرمەند بوون و 
تێکهەڵچوون لەگەڵ پۆلیس ڕوویدا. 

کەسی کەس لەو  ٤هەروەها 
ناڕەزایەتیانەدا گیانیان لەدەستداوە. 
جاکۆبیش یەکێک بووە لەو کەسانەی 
داواکراوبووە لە بەشداریکردن لەو 
ناڕەزایەتیانە لە شارەکانی دیکەی 
ئەمەریکا، دوای ئەوەی ئەمەریکا 
ناڕەزایەتی زۆری بەخۆوە بینی لەسەر 
کوشتنی )جۆرج فلۆید(. ئێستاش 
ناوبراو لە نەخۆشخانەیەو لەژێر 
چاودێری ورد دایە وژیانی لە 
مەترسیدایە، و شایانی باسە 

 كەلەبچەكانیشی هەر لەدەست دایە!!

ئەم كارەی پۆلیس، لەم هەلومەرجە 
قەیراناوییەی ئەمریكا، دووئەوەندەی 
تر، ڕق و توڕەیی ڕەشپێستەكانی زیاد 
كرد و خۆپیشاندەران زۆربەی 
بنكەكانی پۆلیسیان لەو شارە ئاگر 

 تێبەرداوە.

ئ ئاب گەورەترین تیپی ٤٩هەر ئەمڕۆ 
یاری هۆكی ناسراو بە)ئێن ئێچ 

یاریەكانی خۆیان وەستاند،  (NHLئێل
ئەوەش وەكو پشتیوانییەك بۆ بارو 
دۆخی ڕەگەزپەرستی و  زوڵا لێكراوی 

 ڕەش پێستەكان .

ئەمساڵ بۆ جاری دووەمە دوای 
كوشتنی  )جۆرج فلۆید( پۆلیس  
بەئاشكراو بێ ڕەحمانە  ڕەش 

 پێستەكان دەكوژن. 

دوابەدوای ئەم دەستدرێژی و  
ملهوڕیانەیەی پۆلیس، خۆپیشاندان 
لەشارەكانی ئەمریكا و كەنەدای 
گەرمتر  كردوە و شەپۆلی 
ناڕەزایەتییەكان دژی ڕەگەزپەرستی 

هەربەردەوامەو درێژەی هەیە. بەپێی 
شیکارە سیاسیەكان بێت، هەڵبژاردنی 
ئەم جارەی سەرۆكایەتی ئەمریكا  بە 
قازانجی دیموكراتەكان دەشكێتەوە، 
لەبەرئەوەی )دۆناڵد ترەمپ( بە ڕابەری 
ئەم ڕاسیزمە دادەنرێت   كە لەماوەی 
حوكمڕانی تڕەمپدا پێشێلکارییەكان 
زۆرتر بوون، بۆیە ئەگەری دوبارە 

 هەڵبژاردنەوەی زۆر كەمە.

ئەوەی ڕوون و ئاشكرایە تائێستا 
بەكردەوە كێشەی ڕەگەزپەرستی لە 
ئەمریكا بەتایبەتی لە نێوان پۆلیس و 
ڕەش پێستەكان  چارەسەر نەبووە، و 
ڕەنگ و پێست حسابی لەسەر دەكرێت. 
هەرچەندە لە ئەمریكا زۆر دەمێكە 
)مافی ڕەش پێستەكان و دانیشتوانە 

نێیتیڤەكان(  بەڕەسمی -ڕەسەنەکان 
لەدەستووری ئەو واڵتە و بەپێی یاسا 
جێگیر كراوە و هەموو مافێکی 
یەكسانیان  هەیە. بەاڵم ماوە ماوە ئەم 
ڕاسیزمە لەناو بیری بەشێک لە خەڵکی 
سپی پێستدا خۆی نمایش دەكات و 
بەكوشتن و توندوتیژی كۆتایی دێت، و 
خۆپیشاندانی گەورەو پشێوی و 
ناڕەحەتی زۆر لە  شارەكانی ئەمەریكا 

 بەشوێن خۆیدا دێنێ.

 مێژوویەکی کورت:

گەورەترین داخوازی ڕەشپێستە 
 ئەمریكیەكان ئەوەیە:-ئەفریقایی

Stop killing us-  کوشتنی
 ڕەشپێستەکان بووەستێنن؛

لە  ٣٦٩١وە تا ساڵی  ٣١٩١لەسااڵنی 
زۆربەی ویالیەتەکانی باشووری 
ئەمریكا یاسایەك جێ بەجێ دەكرا لە 

 separate butژێر ناونیشانی 
equal- جودایی بەاڵم یەکسانی؛ 

كە لە زۆربەی شوێنە گشتیەكان، 
خوێندنگەکان و دام و دەزگا 
دەوڵەتییەكان، پاس، شەمەندەفەر ..تاد، 
ڕەش پێستەكان و سپی پێستەكان 
دەبوو بەجیا و لەیەكتر دوور بن لەم 

 ٣١٩١-٣١٩٣شوێنانەدا! لەساڵەكانی 
ئەمەریكا مێژوویەكی گرنگ و پڕ 
كێشمەكێش و خوێناوی بەسەر برد، لە 
خەباتی ڕەش پێستەكان تاكو وەك 
هاونیشتیمانی ئەمەریكایی لە 
مافەكانیان بەهرەمەند بن و بگەن بە 

مافەكانی هاواڵتی بوون. ئەوە بوو لە 
ژێر باری چەوساندنەوەو كۆیالیەتی 
دەژیان، دوابە دوای تەواو بوونی 
شەڕی ناوخۆیی ویالیەتەكانی باكوور 
و خوارووی ئەمەریكا )لەسەردەمی 
سەرۆک ئەبرەهەم لینکۆڵن( یەكیان 
گرت و شەڕ كۆتایی هات. گیروگرفتی 
گەیشتن بە برایەتی كۆتایی هات. بەاڵم 
پاش یەك سەدە بەهەمان شێوە مافی 
ڕەش پێستەكان و سپی پێستەكان 
دوبارە جیاوازی ڕەگەزپەرستی سەری 
هەڵدایەوە  و بەكردەوە لەدەستكەوتە 
یەكسانیخوازەكان لەئەمەریكا، ڕەش 
پێستەكان بێبەش بوون و ناڕەزایەتی و 
خۆپیشاندانی خوێناوی بەرۆكی 
هاونیشتیمانیانی ڕەش پێستی بەرنەدا. 
بەتایبەت   دوابەدوای كوشتنی )جۆرج 

بەدەستی ٤٢٤٢/  ١/  ٤١فلۆید( لە 
پۆلیسێكی سپی پێست، دیسانەوە 
شەپۆلی خۆپیشاندانەكان  ئاستێكی 
جیهانی بەخۆوە گرت، و ئەمجارەیان 
هاودەنگی دنیا بە هەموو ڕەگەز و 
نەتەوە و ڕەنگی پێست هاتنە دەنگ و 
پێشتیوانی لێکرا. ئەوە بوو پاش چەند 
ڕۆژێك هەموو ویالیەتەكانی ئەمەریكاو 
دنیای گرتەوە.كە بێ گومان جیاوازی 
ڕەنگەكان لەكەیەكی  نەنگە بە مێژووی  

 بەناو شارستانی ئەمەریكا وە! 

لەماوەی دوو سەدەدا سپی پێستەكان 
ئەولەویەت بوون و ڕەش پێستەكان بە 
ناوونیشانی هاونیشتیمانیانی پلە دوو 

 ئێستا حساب دەكرێن.

بەپێی هەواڵەكانی كەناڵی )سی ئێن 
ی ئەمەریكی بێت ڕێگری (CNNئێن

كردن لە ئۆتۆمبیلی ڕەش پێستەكان و 
پشكنینیان لە شەقامەكانی ئەمریكا 

 چەندین بەرامبەری سپی پێستەكانە. 

ئەمە لە حاڵێكدایە سپی پێستەكان 
بەپێی ئامارەكانی خۆیان بێت، زۆر 
زیاتر لە ڕەش پێستەكان تاوان و 

 پێشێلکردنی یاسا ئەنجام دەدەن.

ئەمانە هەمووی ئەو چیرۆكە 
هەاڵواردنانەن كە بەدرێژایی مێژوو 
ناوەندەكانی پۆلیس لە واڵتێكی 
دیمۆرۆكراسی وەكو ئەمەریكا  ڕۆژانە 

 ئەنجامی دەدەن.

لەپەراوێزی ڕوودای تەقەکردنی 
پۆلیسجی ئەمەریکی لە جاکۆب 

 بلێیک
 افەتسم دینم /ینیسوون

Black lives Matter!  

لە ڕاگەیاندنێکدا کە وێنەیەکی دەست بۆپاێاشاەوە کەوتاووە، 
تۆڕی هاوکاری کاۆمەاڵیەتای بااس لە ڕێاگاری ئااساایشای 
یەکااێااتاای دەکەن کە تااۆڕەکەیااان هاااوکاااری و ڕیاانااوێااناای 
تەندروستی بگەیەنێتە هاواڵتیان... لە بەشیکی بەیاناناامەکەدا 

تایاماێاك لە  ٤١١١١٤٢٤٢ساەر لە ئاێاوارەی دوێاناێ “ هاتاووە
هەڵسوڕاوانی تاۆڕەکاانای هااوکااری کاۆمەاڵیەتای سالاێاماانای 
لەسااەرای ئااازادی هەڵسااان بە باااڵوکااردنەوەی دەمااامااك و 
ڕێنماایای تەنادروساتای باۆ خاۆپااراساتان لە مەتارسایەکاانای 
ڤااایاارۆساای کااۆرۆنااا، بەاڵم بەداخەوە هااێاازەکاااناای ئاااسااایااش 
هەستان بە ڕێگری لەم چاالکیە و هەموو لفلێتی ڕێنمایایەکاان 
کە گەیاندنی زانیاری بوو بە هاواڵتیان سەبارەت بە چۆنێاتای 
خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا و دابەشکاردنای دەمااماك بە 
هاااواڵتاایااان، لە تاایااماای خااۆبەخشااەکاااناای تااۆڕی هاااوکاااری 
کۆمەاڵیەتییان سەندو ڕێگریان کرد وە بە تووندی ئاگاداریان 
کاااردونەتەوە کە دەباااێااات ئەو شاااوێااانە چاااۆڵ باااکەن و 
رایانگەیاندوە "نابێت لە سەرای سلێمانی ئەم کاارانە ئەناجاام 

 بدرێت"

دوابەدوای لەبەشااێااکاای تااری ڕاگەیاااناادنەکەدا هاااتااووە: 
قسەوباسێك و رۆشنکردنەوەی تیامەکاانای تاۆڕی هااوکااری 
کۆمەاڵیەتی لە بایەخ و گرنگیدان بە ساەالمەتای تەنادروساتای 
هاواڵتیان بەاڵم ئاسایش بە هەڵسوڕاوانی تۆڕەکانی ئاێامەیاان 
وتووە "کە ئەم کارەی ئێوە دەستێکی لەپشتەوەیە و ڕێاگەتاان 

 پێنادرێت لێرە ئەم کارە بکەن"

تاۆڕی هااوکااری   ئێامە لە“  لە کۆتایی راگەیاندنەکەدا دەڵێن
دەماانەوێات لە ڕێاگاای ئەم   کۆمەاڵیەتی شااری سالاێاماانای

راگەیاندنەوە رای گشتی خەڵکی کاوردساتاان و دەرەوە لەم 
هەڵسوکەوتەی ئاساایشای سالاێاماانای ئااگاادار باکەیانەوە کە 
ئاسایش و حکومەتی هەرێا لەباتی ئەوەی ئاسانکااری باکەن 
بااۆ کەسااان و کااۆڕو کااۆمەڵ و گااروپااێااك کە هەنااگاااوێااك 

خەڵاکاای   هەڵاباهاێاناێاتەوە باۆ هااوکااری و بەتەناگەوەهااتانای
کوردستان کە بە شێوەیەکی خاۆبەخشاانە و لەساەر ئەرکای 
خۆیان دەمامك و ڕێنمای باڵوبکەنەوە، کەچی ڕێگریاماان لاێ 
 دەکەن و دەساات بەسااەر لاافاالااێااتاای ڕێااناامااایەکاااناادا دەگاارن!
ئەم هەنگاوە لە کااتاێاکادایە کە بەداخەوە حاکاومەتای هەرێاا 
شانی خۆی لە هەرجۆرە یاارمەتایایەکای تەنادروساتای خااڵای 
کردوەتەوە و سەبارەت بە باڵوبوونەوەی پەتاای کاۆرۆناا و 
هەڵکشانی ئاماری قورباانایەکاانای لە هەرێامای کاوردساتاانادا 
لەگەڵ ئەوەشدا ڕێگاری دەکەن لەو هەناگااوانەی تاۆڕەکاانای 

باری تەندروساتای خەڵاکای   بۆ هاوکاری و یارمەتیدانی  ئێمە
   “...شاری سلیمانی

هێزەکانی ئاسایشی یەکێتی 
نیشتیمانی ڕێگەدەگرن کە تۆڕی 
هاوکاری کۆمەاڵیەتی، کۆمەک و 

یارمەتی پێشکەشی هاواڵتیان 
 بکات... 
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توندوتیژی دژ بەژنان، لە هەڕەشەو سوکایەتیەوە بۆ لێدان و تیرۆرکردن، 
یان  ناچارکردنی ژنان بە خۆکوژی، دیاردەیەکی شەرماوەری کۆمەڵگەی 

کوردستانە... بەمەبەستی تاوتوێکردنی بنەماو هۆکارە 
سەرەکیەکانی توندوتیژی و رێگەگرتن و کۆتاییهێنان بەو 
دیاردەیە، بۆ پێشەوە، ئەم تەوەرە تایبەتییەی کردۆتەوە 

کە   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: شوانە حەسەن 

 

 ؟

ژنان لە زۆر بواردا لە الیەن پیاوانی "
 " ووناكبیرەوە غەدریان لێ كراوەڕ

 

 محمد زاهیر
 
 

و چاالكانی بواری  بە بەردەوامی دروشمی سەرەكی هەموو رێكخراو و حیزبە سیاسییەكان 
كردن، هۆكارەكەی تەنیا   كۆمەاڵیەتی بووە، بەاڵم دەبینین ئەم دروشمانە ناگەنە قۆناغی جێبەجێ

و كەشی بەرتەسكی سیاسی  بۆ بارودۆخ
ناگەڕێتەوە. ئەو دروشمانە بە هیچ 
چەشنێك بۆ ئەو گرووپانەی كە 

و تاوتۆیان دەكەن   دەیانهێنێتە گۆڕێ
مەترسی دارنین. بەاڵم بواری ژنان و 
باسی ژنان بەو هۆیە كە لە كۆنەوە 
سنووردار كراوە، هێرشێكە بۆ سەر یاسا 
كۆمەاڵیەتییەكان و هزرو ئەندێشەی 
تاكەكان. بۆ وێنە ئەگەر باسی البردنی 
توندوتیژی لە نێو كۆمەڵگەدا دێتە گۆڕێ، 
باسێكی گرینگەو یەكێكە لە بنەما 

رێگاچارەی   بكرێ  ئەو باسە تاوتوێ  سەرەكییەكانی كۆمەڵگایەكی مرۆییە، بەاڵم چۆن دەكرێ
بۆ بدۆزرێتەوە تا ئەو كاتەی كە ئەم گرفتە لە كۆمەڵی بچووكتردا واتە بنەماڵە چارەسەر 

 نەکرێت.
ئەگەر بە قووڵی چاو بەر سەر روانگەی پیاوانی رووناكبیری كۆمەڵگەدا بخشێنین، تووشی ئەو 
راستییە تاڵە دەبین كە ئەم پیاوانەش چ ئەوانەی كە بیروباوەڕی كۆنیان هەیەو چ ئەوانەی كە 

و بیرو باوەڕێكەوەو بە  خۆیان نەخستۆتە چوارچێوەو بازنەی هیچ چەشنە ئایدۆلۆژیایەك
جۆرێك الئیكن، هیچ كات بە شێوەیەكی شێلگیرانە وەشوێن پرس و كێشەكانی تایبەت بە ژنان 

 و كێشەكانی ژنانیان نەكردۆتە هەوێنی باسی ئەندێشەكانی خۆیان. نەكەتوون
 

هۆكاری ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ سەر بیروباوەڕو نەریتە دواكەتووەكانی كلتووری ئەمڕۆی 
كۆمەڵگەكەمان. ئەو نەریتە كۆنە سواوانەی كە ساڵەهای ساڵە لە بیروباوەڕی هزری تاكی كورد 
بە ژن و پیاوەوە جێگای خۆش كردوەو پەنگ دەخواتەوە، ئاشكرایە كە هۆكاری خۆلقاندنی 

 .توندوتیژی بە رێژەیەكی زۆر لە الیەن پیاوانەوە روودەدا
 

ئەگەر هێندێك بگەڕێینەوە بۆ دواوە دەبینین كە ژنان لە زۆر بواردا لە الیەن پیاوانی 
كراوە. كە سەیری ئەدەبیات دەكەین، دەبینین كە ژنان تەنیا لە   رووناكبیرەوە غەدریان لێ

دراوەو تەنیا لە سێبەری پیاودا ناسنامەیان بۆ   و خوشكی باشدا بایەخیان پێ فۆڕمی دایك 
و  و چاالكی نواندنی ژن كردەوەیەكی زۆر جوان دانراوە. لە بواری كۆمەاڵیەتی دا بوونی ژن

شیاو دەژمێردرا، بەاڵم تا ئەو كاتەی كە ئەو ژنانەی كە لە دەوری ماڵدا كاریان دەكرد هاوسەر 
و دایكی پیاوانی رووناكبیر نەبوایەن، لەوەها بارودۆخێكدا پێكهاتەی بنەماڵە  یان خوشك

و  دەترازاو ئەركی بنەماڵە، كە لەباركردنی بوار بۆ گەشەی پیاوان لە بوارە كلتووری
و كاتی  ئەدەبییەكان دا بوو دەكەوتە مەترسییەوەو ژنانیش دەكەوتنە ملمالنێ لەگەڵ پیاوان

 زیاتریان بۆ خۆیان تەرخان دەكرد.
ئەگەر بە سەرنجەوە بڕوانینە ژیانی زۆربەی پیاوانی هەڵكەوتووی كۆمەڵگاكەمان دەبینین كە 

و ئەركی هاوسەرەكانیان تەنیا خزمەتكردن بە  زۆربەیان خاوەنی بنەماڵەیەكی سوننەتی بوون
و منداڵەكانیان بووە، وەها پیاوانێكیش لە رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ پرسی ژنان بەردەوام  ئەوان

 بەرژەوەندییەكانی خۆیان لەبەرچاو گرتووە
چاالكانی سیاسیش خاوەنی هزرێكی باشتر لە پیاوانی هۆگری ئەدەبیاتی كلتوور نەبوون. 
ئەوانیش هەوڵیانداوە  بۆ دەستەبەركردنی ئامانجەكانیان مرۆڤ گەلێكی ساردو سڕ لە ژیان 

و بەردەوام وەبیریان دەهێنانەوە كە چاالكی چریكی پێویستی بە هێزو وزەی پیاوانە  پێكبێنن
 هەیە.

ئەگەرچی ژنانێكی زۆر لە ریزەكانی حزبەکان و ڕاپەریندا گیانیان بەخت كرد، بەاڵم هیچ كات 
نەگەیشتنە پۆستەكانی بەڕێوەبەری رێكخراوو حیزبەكان، ئاكامی تەواوی ئەم باسانە ئەوەیە كە 
لەبەرچاو نەگرتنی مافی ژنان لە الیەن پیاوانی رووناكبیرەوە مێژوویەكی كۆنی هەیە. نەبوونی 

و پیاوان نەخولقاندووە، كە  دیموكراتیش یەكێكە لەو هۆكارانەی كە ئەو هەلەی بۆ ژنان
بكەن. گەیشتن بە كۆمەڵگایەكی مرۆیی رەوشتی مرۆیی   هەمەالیەنە پرسەكانی ژنان تاوتوێ

باس لە یەكسانی لە نێو كۆمەڵگەدا بكەین بەاڵم لە بنەماڵەكەی خۆماندا   ناكرێ  دەخوازێ،
  و پەیڕەوی نەكەین. بوونی دیموكراتی لە كۆمەڵگەدا ئەو دەرفەتە دەخولقێنێ لەبەرچاوی نەگرین

كە ژنان بتوانن رادەی زانیاریان بەرز بكەنەوەو هەلەكان بقۆزنەوەو داكۆكی لە مافەكانی 
و هەوایەكی ئازاددا لە پێناو لەناو بردنی دەمارگرژییە نەریتییەكان لە  و لە كەش خۆیان بكەن

 .هزرو ئەندێشەی تاكەكانی كۆمەڵدا، خەبات بكەن

اوسەرگیری و خۆشەویستی ه
 مافی سەرەتایی هەر مرۆڤێکە

 
 نووسینی: هەتاو عەبدواڵهی

 
لە بارودۆخی هەنووکەییدا کە سەردەمی سەرمایەدارییە ژیان و پەیوەندیی نێوان 
مرۆڤەکان لەسەر بنەمای پەیوەندی مادی بە یەکتر دامەزراوە و پێناسەی تاک و 
خۆشەویستی و بنەماڵە شێواوە. سەرمایەداری هەموو هەوڵی ئەوەیە پەیوەندی نیوان 
تاکەکان لەسەر بنەمای مادیات بێ بۆ قازانجی زیاتری 
خۆی. بنەماڵە بۆتە گەندەڵترین ئۆرگانێک کە خزمەت بە 
کۆمەڵگە و سیستمە گەندەڵەکان دەکات. ماوەیەکە لە 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان پرسێک هەرای ناوەتەوە و هەر 
کەسە و بە شێوازی خۆی شرۆڤەی لەسەر دەکا. 

قووڵی  پرسێک کە ئەگەر شیکردنەوەی بۆ بکرێ 
کارەسات و پەروەردەی کۆمەڵگەی کوردستان 
دەردەخات. پرسێکی تاکەکەسی کە تەنیا پەیوەندی بە 
تاکەوە هەیە و هیچ دەسەالت و سیستا و دەوڵەت و 
کۆمەڵگەیەک بۆی نییە دەستێوەردانی تێدا بکات. ژیانی 
هاوبەش و عەشق و خۆشەویستی پرسێکی تاکەکەسی 
و مرۆڤی و بێ سنورە و پەیوەندی بە هیچ کەلتور و 
ئایین و رەگەز و رەنگێکەوە نییە. لەو دواییانەدا لە تٶرە کۆمەالیەتییەکان لەسەر 
هاوسەرگیری کچانی کورد و پیاوانی ئافریقایی و والتانی تر پۆستی زۆر دەبیندرێ و 

تێڕوانینی خۆی دەنوسێ.  هەر کەسە و بە پێی ئەو ڕوانگەی کە بە سەری دا سەپاوە 
راگەیاندنە کوردییەکان کە دەستخۆشی ڕوداوەکانی هەرێمن و لەبەر دەستی 
دەسەاڵتێکی ناسیونال دینی و گەندەڵن لەو بارودۆخە کەڵک وەردەگرن، بۆ بەالرێدا 
بردنی خۆپێشاندنەکانی ئەم دواییانە بۆ ئەوەی خۆڵ بکەنە چاوی خەڵکەوە پەرە بە 
هەواڵەکان دەدەن و خەریکن قازانجی لێ دەکەن. لە الیەکی دیکەوە چەندین کەسی 
مەنفەعەت چی بە ڕوانگەیەکی ڕەگەزپەرەستانە بۆ وەرگرتنی ڕای خەڵکی و چەند الیک 
لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی وەک فەیسبوک و ئینستاگرام و هتد.. بە شێوازێکی 
گاڵتەجاڕیانە هەواڵەکە بە الرێدا دەبەن. ئەوەی کە قوڵی کارەساتەکە دەردەخات ڕوانگەی 
ناسیونال دینیەکانە کە باس لەوە دەکەن کچان و ژنانی کورد نابێ شو بە پیاوانی بیانی 
بکەن وئەوە مەترسی دەخاتە سەر نەتەوەکەیانەوە. واتە ناوگەڵی ژنانی کورد بە ناموس 

ساڵەهای ساڵە بە  و شەرەفی خۆیان دەزانن و پێیان وایە دەبێ بەس بۆ پیاوی کورد بێ.
دەیان پیاوی کورد لەگەڵ ژنانی بیانی هاوسەرگیریان کردووە نە تەنیا هیچ کێشەیەک 

شانازیش ناوی لێ براوە. لە کوردستان پیاوانی کورد و ئیسالم  نەبووە، بەڵکو وەک 
لەڕیگای ئایینەوە بۆیان هەیە چوار ژنیان هەبێ و ئەو پەیوەندیە دژە مرۆڤانەیە بە 
سانایی لە الیەن بلۆکی کۆنەپەرستی کۆمەڵگاوە قبوڵ کراوە و ئاساییە، بەاڵم کاتێک ژنی 
کورد هاوسەرگیری لەگەڵ پیاوێکی بیانی دەکا ئەوە بە بڤە دادەندرێ. ئەم روانگەیە 
سەرچاوەگرتوو لە ڕوانگەیەکی ئایینی و پیاوساالرە کە هەموو شتێک بۆ پیاو بە ڕەوا 
دەزانێ و هەموو ئازادی و مافێک تەنانەت مافی هاوسەرگیری ژنانی کوردستانیش بە 
بڤە دادەنێی و دەلێن مەترسییە بۆ سەر کۆمەڵگەکەیان. ژنانی کورد هەردەم لە ژێر ناوی 

و شەرەف کوژراون و زوڵمیان لێ کراوە. لە هێرشی داعش  دەستەواژەی وەک ناموس 
بۆ سەر شەنگال ژنانی کوردی ئیزیدی وەک کۆیلەی جنسی فرۆشران و دەستدرێژیان 
کرا سەر. بە دەیان ژنی ئیزیدی لەبەر ئەوەی لە کەسانی سەر بە گروپی داعش دووگیان 
بوون یان مناڵیان بوو لەالیەن بنەماڵە و کۆمەڵگاوە قبوڵ نەکرانەوە و کەوتنە 
پەڕاوێزەوە. ڕۆژانە لە کوردستان ژنانی کورد بە تاوانی خۆشەویستی دەکوژرێن و 
ئەشکەنجە دەدرێن. بە دەیانی وەک سێوە قادرەکان لە الیەن پیاوانی کوردەوە کە 
ئەوانیش قوربانی ئەو سیستمە گەندەڵەن بە زیندوویی دەسوتێندرێن و دەکوژرێن و 
پاساوی بێ بنەمای بۆ دەهێننەوە. بەاڵم کاتێک ژنێکی کورد هەوڵ دەدا تەنانەت لە 
واڵتێکی ڕۆژئاواییش بەپێی خواستی مرۆڤی خۆی ژیانی هاوبەش پێک بێنێ هەموو 
دەستێوەردانی پرسەکە دەکەن و خۆیان بە خاوەنی ئەو ژنانە دەزانن، چوونکە لە ئایینی 
ئیسالم و کۆمەڵگەی نێرساالردا ژن موڵکی پیاوە و هەموو پیاوانی بنەماڵە لە باوک و برا 
و هاوسەر و مام و خاڵ و تەنانەت دراوسێش دەتوانن بڕیاری بۆ بدەن. ئەوەی کە 
دەبینین بە داخەوە ڕوانگەی تاکەکانی کۆمەڵگەی کوردستان ڕەگەزپەرەستانە و 
چەقبەستووە کیشەکە بۆ تاکەکان ناگەڕێتەوە، بەڵکوو پەیوندی ڕاستەوخۆی بە شێوازی 

بەداخەوە سیستمی  کلتور و پەروەردەی تاك لە سیستا و کۆمەڵگەدا هەیە. 
کوردستانیش هەڵقوالوی بیرو بۆچوونی خوڕافە و دواکەوتوو و پیاوساالرە کە لە الیەن 
دەسەالتەوە بەرهەم دەهێنرێ و بۆ قازانجی دەسەالت تاکەکانی پێ ڕادێنن. لەهەر 

کە تاکەکانی بە بیر و بۆچوونی خورافەوە پەروەردە بکرێن بە قازانجی  کۆمەڵگایەک 
دەسەالتە، چوونکە بێگومان تاکی وشیار داوای مافی خۆی هەردەم لە دەسەاڵت دەکات، 
بەالم کەسێک کە بە بیر و بۆچوونی خورافەوە پەروەردە کرابێ هەموو زوڵا و زۆر و 

خۆی دەزانێ. لە کۆتاییدا دەبێ بڵێین بێ گومان تا دەسەالتی  بێمافییەک بە چارەنوسی 
گەندەڵ و دژە مرۆڤی سەرمایەداری لەسەر کار بێ، پەیوەندی مرۆڤەکانیش لەسەر 

یەکسانی  ئەساسی پێویستی مادی بە یەکتر دەبێ و تا کاتێک دنیا نەگاتە
ڕوانگەی ڕەگەزپەرستانە و دژە مرۆڤ هەربەردەوامە. تاکە ڕێگەی ئازادی  مرۆڤی،

وگەیشتنی مرۆڤەکان بە مافی خۆیان دامەزراندنی سیستمێکی سۆسیالیستی و یەکسانە 
کە پەیوەندی مرۆڤایەتی لەسەر ئەسانی خۆشەویستی دابمەزرێ و هەموو تاکێک بە هەر 

 ڕەنگ و ڕەگەز و نەژادێکەوە بتوانێ بە خۆشەویستی ژیانی هاوبەش پێک بێنێ...
 



 2222-9-1( بەرواری 82ساڵی چوارەم ژمارە)

گۆشەی ئەدەب و هونەر، گۆشەیەکی تایبەتی بۆپێشەوەیە کە لەهەر ژمارەیەکدا بابەتێکی ئەدەبی 
یان هونەری لەشێوەی هۆنراوە، تێکسجی ئەدەبی، وەرگێران، باڵودەکاتەوە، یاخود دیمانە لەگەڵ ئەدیب 

 و هونەرمەندێک یان ناساندنیان رێک دەخات... 

ئامادەکرنی گۆشە:  کاوان قادر و هیوا ساڵح، حەکیم میرزا    

)توڕەبوون لە شیعری  ئیتر بەدوامدا 
 مەگەڕێ( ی حەکیم 

  دامیرزا...

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 !!یتر بەدواما مەگەڕێئ

 من بەالی قاوەیەكی ساردەوە

 هەزار دوعای چاو بەستراو دەخوێنم

 لەگەڵ هەموو هەڵچونێكما،

 ئاوێنەكەم دەشكێنم   

 هەر ساتە نا ساتێك

 مۆمە كوژاوەكان ڕادەچڵەكێنم

 ئیدی بەدوای مندا مەگەڕێ

 لەو قاوەخانانە  دامەنیشە،

 كەپێكەوە باسمان،

 لە قەسیدە سەربڕاوەكانی من دەكرد

 لەدیوانە چاوشینەكەمدا خۆت هاك كە

 بەتێڕامانەوە سەیرێكی ئەو بلۆكە بكە

 كەدات بەسەری مندا و  

 ... دوایش

 باست لەو دڵۆپە خوێنانە دەكرد

كە لەجەستەی ئەم نیشتیمانە تەنیایە دەكەوێتە 
 خوارێ

 ...من ئیتر جارێكی تر

 ناگەڕێمەوە بۆسەردەمی گێلیم و   

 ئەو یاریە

 لەگەڵ هیچ  كەسێك ناكەمەوە،

 كە لەگەڵ تۆ دۆڕاندم

 سەر مێزەكەم  چۆڵ دەكەم

 گوێ  بۆهەواڵی هیچ  تێڤێیەك، هەڵناخەم

 ئەو  ڕۆژنامانە ناخوێنمەوە

 كەباسیان لەكوشتنی

 تەیرە عەبابیلەكان دەكرد

 ....ئەمجارە  

 چرایەك بۆ ئەو پەپوالنە دادەگیرسێنم 

 كە ڕێگای ماڵەوەیان لێ تێك چووە و  

 ...باڵێكیان  

لەبەر دەرگای  ماڵی پیاوێكی فاڵچیدا لێ   
 هەڵوەری

 بەدەستی خۆم، كۆیان  دەكەمەوە

 دەیان بەمەوە الی خۆیان

 شەوێكی درێژ درێژ

 حیكایەتی پیاوێكی درۆزنیان بۆدەگێڕمەوە
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لەم شیعرەی برای شاعیر حەکیا میرزادا، 
بەدوامدا مەگەڕێ، هەست بە ئیتربەناوی 

دڵشکان و توڕەیی دەکەین، لێرەدا کاتێک 
باس لەتوڕەیی دەکەین، بەمانا ئیجابیەکەی 
دێت، چون هیچ نووسەرێک بەئەزموون 
بەبێ توڕەبوون ناتوانێ تەوزیفی هەستەکانی 
بکات لەناو واقیعدا، چون نووسین بۆخۆی 
پرۆسەیەکە خود تیایدا خۆی دەنوسێتەوە، 
کە بەڕێگای نووسین دەیەوێ خۆی نوێ 
بکاتەوە، یاخود بەدیوێکی تردا شارستانیەتی 
کۆمەڵگای مرۆڤایەتی وەک) سیغموند فرۆید( 
لەکتێبی" شارستانیەت و نیگەرانیەکان دا"، 
نووسیویەتی و دەڵێت  شارستانیەت 
لەوشوێنەوە دەستی پێکرد کە مرۆڤ بۆ 
یەکەمجار لەجیاتی بەرد وشەی هاویشت،  
واتە نووسەر پێویستە بنووسێت تاکو 
بتوانێت توڕەییەکەی بگۆڕێ بەماڵ، ماڵێک 
تیایدا نیشتەجێ ببێت، نووسەری باش و 
کتێبی باش  ئەوانەن کە لەپاڵ پێداگری 
توڕەیی نووسەرەکانیاندا، مرۆڤ بتوانێ 

 نیشتەجێ ببێ.   

شاعیر لەشیعری ئاهێکی سەردا لەسەر 
ستێجی ژیان مۆنۆدرامای ژیانێک نمایش 
دەکات، کەسەراپای لێوان لێو بووە لە 
چەوشەکاری، میرزا لەم شیعرەدا 
بەهەناسەیەکی توڕەبوون دەنووسێ و 
دەڵێت ئیتر بەدوامدا مەگەڕێ، گەڕان بەدوای 
مرۆڤێکی زویرو توڕەبوودا لەالیەن ئەوانەی 
درۆیان لەگەڵدا کردوە، تازە داوایان لێ 
ناکات بۆ گەڕانەوەی و چاکردنەوەو 
دڵنەوایی کردنی، چون تازە زەمەن 
بەسەرچوو، میلی کاتژمێرەکانی ڕۆژانی زوو 
ناگەڕێنە دواوە، میرزا لێرەدا ڕاشکاوانە 
دەڵێت بەدوای چیمدا دەگەڕێن کە یەکپارچە 
درۆیەکی گەورەن، و بەردەوام لەژێر 
پەردەی جۆڕاوجۆردا، هەمیشە خۆتان وەها 
گۆڕیوە کە هیچ کاتێک نەتانویستوە 
دەمامکەکاتان ئاشکرا ببێت، لێرەوە شاعیر 
مێژووی ئەوانە دەنوسێتەوە بە زمانی 
شیعرو دنیای خەیاڵ و فەنتازیا لە وشە. ئەو 
حیکایەتەمان بۆ باس دەکات.. پڕاو پڕە 
لەغەدرو خیانەت، چیرۆکێ،ئەوەی لەکۆتا 
چیرۆکەکەدا خۆی نەدۆزیبێتەوە... هەمیشەو 

بەردەوام هەر بەگێلێتی خۆی دەمێنێتەوە، 
بۆیەشاعیر لێرەدا سەر بەم سنفە نییە. 
بەپێچەوانەوە، نایەوێ مێشک و هزری 
بیرکردنەوەی هەردەم لەگەڵ یادەوەریەکدا 
بێت کە ئێستای بۆ خۆشنەکردوە ئەو 
نایەوێ بەهۆی   ڕابردویەکەوە 
شەرمەزارببێ، ڕابردوویەک، کەهیچ شتێ 
نییە، جگە لەگەوجاندنی مرۆڤەکان نەبێ، 
بۆیە شاعیر پێمان دەڵێ )ئیتر بەدوامدا 
مەگەڕێ(؟  واتە ئەو ئیدی نایەوێ وەک 
پێشووتری خۆی بژی، ئەو نایەوێ لەسەر 
هەمان مێژوو هەمان  قاوەخانەی گەورەی 
شارا.. هەمان یاری دووبارە بکاتەوە، ئەو 
ئەو چرکە ساتەی لەو حەقیقەتە تاڵە 
تێگەیشت، ئەوانەی  دەیانەوێ وێنای 
ڕاستەقینەی ژیان بکەن بۆ خۆشبەختی 
ئینسانەکان، ئەوانە دەرچوون کە دەیانەوێ 
ڤاڵ بۆ ئێستاو ئایندەی ئەم نەتەوەیە 
بگرنەوەو، قەناعەت بەبەرامبەرەکانیشیان 
بهێنن، ئەوە ئەوانن دەتوانن، هەمیشە 
مۆمێکی داگیرساوبن بۆ کوختە کۆن 
ڕووخاوەکان. وەلێ شاعیر ئیدی بە ئاگایە، 
دەزانێ ئەوەی ویستی چراکان ڕۆشن بکا 
ئەوەی ویستی مۆمەکان بەداگیرساوی 
بهێڵێتەوە، ئەوە ئەوان نەبوون، بەڵکو ئەوان 
بەدرێژایی مێژوو مۆمەکانیان لەملەوە 
سەردەبڕی... چراکانیان ...فوو لێدەکرد ... تا 
لەسێبەریی تاریکیدا مناڵەکان هەردەم 
دیدگایان نەبێ بۆ ڕوانین... ئەو دەمەی 
شاعیر خۆی دەدۆزێتەوە و بەمێژووی 
خۆیدا دەچێتەوە. لەهاوێنەی مێژووی خۆیدا، 
هیچی تیانابینێتەوە جگە لەفریودانی 
نەوەکانی ئێستاو ئایندەی. بۆیە تاهێزو 
تونای هەیە .ئەو ئاوێنەیە ووردو خاش دەکا، 
کەدوورە لەحەقیقەتی ژیانی ئەو  و 
نەتەوەکەی..هەر بۆیە حەقیقەت الی ئەوی 
شاعیر ئەو ئاوێنەیەی کەخۆی تیا 
دەبینێتەوە.. ، کە یەکەمجار لەدەستی خوادا 

 بەربویەوەو هەپرون بە هەپروون...بوو.
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هەبوونی ناڕەزایەتی و خۆپیشاندان مافێکی 
ڕەوای سەرجەم خەڵکە بۆداواکردنی ماف و 
ئازادی و هێنانەدی یەکسانی و بەرابەری 
لەکۆمەڵگەدا، لەهەرکۆمەڵگەیەکدا بێت 
جیاوازی نییە و ناکرێت لەژێر هیچ بیانوێک 
و پاساوهێنانەوەیەک ئەم مافە لەهاواڵتیان 
زەوت بکرێت، لەهەر کۆمەڵگەیەک ئەو جۆرە 
مافانە زەوتکراو ڕێگری و لەمپەری خرایە 
پێشی ئەو لەو کۆمەڵگەیەدا سیستەم و 
دەسەاڵتێکی کۆنەخوازو چەوسێنەرو 
سەرکوتگەر زاڵە و کۆمەڵگە بەڕێوە دەبات. 
بۆنەمانی دەسەاڵتی چەوسێنەرو کۆنەخوازو 
سەرکوتگەریش پێویستە هاوخەباتی 
لەتێکۆشان گەشە پێبدەین بەئاراستە نەمانی 
دەسەاڵتی ملهوڕی چەوسێنەرو دز و 

 هێنانەدی کۆمەڵگەیەکی باشتر و نوێتر.
عێراق وکوردستان بە قەیرانێکی گەورەو 
قووڵی سیاسی و ئیداری، ئابووری 
تێپەردەبێت. ئەم کێشەو قەیرانە تەواوی 
بەشەکانی کۆمەڵگای عێراق و کوردستانی 
گرتۆتەوە. لە بەشی  تەندروستی بگرە 
تاوەکو خزمەتگوزارییەکانی وەکو ڕێگا وبان 
و خوێندن و ئاو، کارەبا، پەروەردە واتە 
هەربەشێکی کۆمەڵگە دەگرێت گیرۆدەی 
کێشەو قەیران کراوە، سەرەرای ئەمانەی 
سەرەوەش کە چەندین ساڵە ئەم کێشەو 
قەیرانانە کاریگەری نەرێنی خستۆتە سەر 
چینی هەژارو کرێکار و زەحمەتکێش و 
دەستفرۆشانی کۆمەڵگە. ئەم قەیران و 
ئەزمەیە تەواوی کۆمەڵگەی عێراق و 
کوردستانی لە ڕووبەروی گەشەی زۆری 
هەژارییەکی بێوێنە وبێکاری و مەرگ و 
کارەساتی هەموو رۆژە بردووە. لەدوای 

واتە لەگەڵ هاتنی پەتای  ٤٢٤٢هاتنی ساڵی 
ڤایرۆسی کۆرۆناش  قەیران وکێشەکانی 
زۆر گەورەترکرد، کەئاراستەکەی 
لەکوردستان بەرەو هەرەس وبنبەستی 
تەواوەتی سیستەم و حکومەتی هەرێمی 
کوردستان دەچیت. لەعێراقیش ئەزمەکان 
گەورەو کاریگەرن بەتەواوی چۆکی 
بەدەسەاڵت و سیستەمی حکومڕانی داداوە، 
بەردەوام تووشی کێشەو قەیرانی زیاتر 
دەبێتەوە کۆمەڵگەی عیراق و کوردستان 
لەژێر سایەی ئەوجۆرە سیستەم و دەسەاڵتە 
ملهوڕە چەوسێنەرو کۆنەپارێزەدا. 
لەکوردستان حکومەت سەرجەم گەشەکردن 
وجوڵەیەکانی نەماوە. ئەوەی کە ماوە تەنها 
دەزگا سەرکوتکەر و چەکدارەکانی 
حیزبەکانی دەسەاڵتدارن کە چاالکانە هێرش 
دەکەنە سەرخەڵکی زەحمەتکێش و کرێکار و 
خەڵکی ناڕازی زیندانیان دەکەن و ئازاریان 
دەدەن. هەروەک کارل مارکس دەڵێت:"لە 
هەموو سەردەمێکدا، بیروباوەڕی سەروەر، 
بیروباوەڕی چینی دەسەاڵتدار بووە. 
کاتێکیش خەڵکی کەوتوونەتە باسی ئەو 
بیروباوەڕانەی کاریگەریەکی شۆڕشگێرانە 
لەسەر هەموو کۆمەڵگە جێدەهێڵێن، ئەوان 
بەوە کەوتوونەتە دەربڕینی ئەو فاکتەرەی 
کە لەناو هەناوی کۆمەڵگەی کۆندا، 
ڕەگەزەکانی کۆمەڵگایەکی نوێ لەدایک بووە، 
لەناوچوونی بیروباوەڕە کۆنەکانیش، شان 
بەشانی لەناوچوونی مەرجەکانی شێوازی 
کۆنی ژیان دەڕۆن. حیزبەکانی دەسەاڵتداری 
کوردستان هەرگیز ڕێگەنادەن بەئاشتییانە 

سیستەمی کۆنەخوازی و دەسەاڵتی 
چەوسێنەری دزو گەندەڵ بگۆڕێت 
بەدەسەاڵت و سیستەمێکی پێشکەوتوو و 
باشتر لەئازادی و بەرابەری و 
خۆشگوزەرانی بۆ سەرجەم خەڵکی 
کوردستان دابنین بکرێت، کۆمەڵگە بەرەو 
کۆمەڵگەیەکی سیکۆالرو شارستانی بچێت. 
هەربۆیە بەهەرجۆرو شێوازێک بۆیان بکرێت 
ڕێگری دەکەن لەگۆڕانکاری لەکۆمەڵگە و 
دەسەاڵت و سیستەمەدا. هێزە 
چەکدارەکانیان دەخەنە ناوخیابان و 
شەقامەکانی شارەکان بۆ ئەوەی لەڕێگەی 
باڵوکردنەوەی ترس و تۆقاندن و 
زەبروزەنگەوە ڕێگا لەناڕەزایەتی و 
خۆپیشاندانەکانی خەڵکی ناڕازی بگرن. 
لەقۆناغی ئێستاشدا خەڵک وشیاری 
بەئاراستەیەک چۆتە سەرەوە کە چیتر 
چەوسانەوەو گەندەڵی و دزییەکانی 
بەرپرسانی ملهوڕ قبوڵ ناکات و هەروەها 
ئۆپۆزیسیۆنی ساختەچی و درۆزنیش باش 
دەناسن هەروەک دەسەاڵتی ستەمکەرو زاڵا 
لەدژییان دەوەستێتەوە. ناڕەزایەتی 
وخۆپیشاندانەکانی خەڵک بۆ فشارخستنە 
سەر دەسەاڵتی چەوسێنەر بەجۆرێکی 
ئاشتیخوازانە کە لەماوەی چەندین ساڵ 
خەڵکی ناڕازی وئازادیخوازو یەکسانیخوازو 
کرێکارو زەحمەتکێشان زۆر دڵسۆزانە 
کاریان لەسەرکرد، بۆ ئەو مەبەستە پڕۆژە و 
بەرنامەو نەخشەڕێگای چاکسازی 
وڕیفۆرمیان پێشکەش بەرپرسانی حکومی و 
حیزبەکانی دەسەاڵتدار کرد. هەروەها 

ی شوبات ٣١لەسااڵنی پێشتر واتە لەڕۆژانی 
سەرەتای ئامادەکاری بۆشۆڕش بوو لەالیەن 
خەڵکی ناڕازی کوردستانەوە، بەاڵم 
بەنەخشەڕێگای بزووتنەوەی گۆڕان و حیزبە 
ئیسالمییەکان ئەم ئامادەکاری بۆ ڕاپەرین 
شۆرشەیان بۆکاتی پەکخست لەدژی 
دەسەاڵتی ملهوڕی کوردایەتی و چەسێنەرو 
دز، دەسەاڵتی چەوسێنەر باشترین سوودی 
لەحیزبە ئۆپۆزیسیۆنە کۆنەخوازو 
هاوشێوەکانی خۆی وەرگرت بۆ ناردنەوەی 
خەڵکی ناڕازی خۆپیشاندەر بۆمالەکانیان 
بەپێدانی چەند بەڵێنێکی ڕووکەشانە بەناوی 
جێبەجێکردنی سەروەری یاسا بۆ هەمووان، 
بەاڵم تەنها بەپێدانی پلەوپۆست و ئیمتیاز 
بەحیزبەکانی بزووتنەوەی گۆڕان و 
ئیسالمییەکان وای زانی شەقامەکان بۆ 
هەتاهەتا بەبێدەنگی دەمێنێتەوە. هەربۆیەش 
ئەوکات هیچ کەسێکی تاوانبار لەبکوژانی 
خۆپیشاندەران و ڕۆژنامەنووسان و 
کەسانی ئازادیخوازی نەدایە دادگا 
کۆنەپەرستەکەی خۆشی کەڕوو کەشانەش 
بێت. لەبەرئەوەی بەتەواوەتی دڵنییابوو کە 
بەپێدانی پارەو ئیمتیاز بەئۆپۆزیسیۆنەکانی 
هێلکەدانی خۆی شەقام بەبێ دەنگی 
دەهێڵێتەوە بە ئارەزوویی خۆشیان سەروەت 
وسامانی ژێر زەوی وسەرزەوی تااڵن و 
تەخشان وپەخشانی پێدەکەن. کاتێک خەڵکی 
کۆمەڵگە وشیار دەبێتەوەو سیستەم و 
دەسەاڵتی کۆنەپارێزو چەوسێنەر گیانیان 
دەکەوێتە لەرزین، چونکە زۆرباش دەزانن 
ئەوپارە و سامانەی کە کۆیان کردۆتەوە 
بەدزی هی خەڵکە بەوشیاربوونەوەی 
خەڵکیش دەکەوێتەوە دەست خەڵک. هەربۆیە 

بەالی منەوە زۆرگرینگە کەهێزی 
ناڕەزایەتییەکان بەیەک ئاراستە کۆبکەینەوە 
ئەویش بەئاراستەی ڕووخان و ڕاماڵینی ئەو 
سیستەم و دەسەالتە ملهوڕە بێت،الیەنی 
دەسەاڵتیش هەرلەم ئاراستەکردنە دەترسێت 
و گیانی کەوتۆتە لەرزین، هەربۆیە بەباشی 
و بەپالنی دژە ئینسانی سەرجەم بەش و 
ناوەندەکانی دەسەاڵت بۆ 
ڕوبەرووبوونەوەی خەڵکی نارازی تەرخان 
کراوە، بەشەکانی ڕاگەیاندن و پاراستن و 
زانیاری و سەرجەم دەزگاسیخوڕییەکانیان 
لەپێناوی پەرتەوازەکردن و لەتکردنی یەکێتی 
و هاوخەباتی خەڵکی خۆپیشاندەر 
بەگەڕخراوە، هەربۆیە دەبێت چاوەڕوانی 
چەندەها سیناریۆو نمایشی بەشەکانی 
دەسەاڵتی ملهوڕ بین. کێشەکە زیاتر ئەوەیە 
هێزە ناڕازی و ڕادیکاڵەکانی دژی 
چەوسانەوە دەکەونە ژێر کاریگەری 
پروپاگەندەو ڕاگەیاندنەکانی باڵە 
جیاوازەکانی دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆنی 
درۆزن و ساختەچی، بەشەکانی دەسەاڵت 
بەبەرنامە کار لەسەر دابەشکردنی 
ناڕەزایەتی وخۆپیشاندانەکان دەکەن 
بۆئەوەی لەچوارچێوەی ناوچەگەری و 
حیزبی و گرووپبەندی دەربازنەبێت. 
پارەیەکی زۆریش بۆ کۆیلەکانی خۆی 
تەرخان دەکات بۆئەوەی لەناو 
ناڕەزایەتییەکانی خەڵکدا بەشداربن و ئەرک 
و خواستەکانی خاوەن کۆیلەکانیان کە 
بەرپرسەکانن جێبەجێ بکەن لەئەنجام دانی 
کاری توندوتیژی و بەالرێدابردنی 
ناڕەزایەتی وخۆپیشاندانەکان، چونکە 
دەسەاڵت پێی وایە کە بەالڕێدبردن و 
پەرتەوازەکردن و نانەوەی دووبەرەکی 
وئەنجامدانی کاری توندوتیژی دژایەتی و 
تێکشکاندنی ئیرادەی شۆڕشگێڕانەی خەڵکی 
ناڕازیی، ئاسانترە و سەرکەوتوو دەبن و 
بۆبێ ئیرادەکردنی خەڵکی تێکۆشەرو 
خەباتکاری ناڕازی لەچەوسانەوەو دزی. 
لەهەموو ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکانی 
سااڵنی ڕابردوو ئەو ئەرکەیان ئەنجامداوە 
کە خۆپیشاندان و نارەزایەتییەکان لەت بکەن 
یان بیکەنە حیزبی، کەبەالیانەوە ئاسایی یە 
لەبەرژەوەندی حیزبێکیشدا بێت دواتر ئەو 
حیزبە لەهەڵبژاردنی پەرلەمان بەشداربیت و 
چەند ئەندام پەرلەمانێکیش بنێرێتە پەرلەمان، 
بەاڵم هەرگیز ڕێگانادات لەبەرژەوەندی چینی 
کرێکارو زەحمەتکێش و بێکارو 
دەستفرۆشان نارەزایەتییەکان گەشەبکات 
وسەرکەوتووبێت، هەربۆیە بەردەوام الیەنی 
دەسەاڵتی چەوسێنەر بەهەموو هێزو توانای 
خۆی کار دەکات لەدژی خەڵکی ناڕازی 
کوردستان، لەقۆناغی ئێستاش زۆر 
بەوردترو بەئاگایانەوەتر ئەنجامی دەدەن 
ئەم دژایەتی کردنە. هەر بۆیەش کاتێک 
خەڵکێکی بێکار و هەژار لەسەر شەقام باسی 
ژیان و گرفتەکانی خۆی بۆ خەڵک دەکات 
بەگشتی پارێزەرانی دەسەاڵتی چەوسێنەر 
بەتایبەت لەبەشی میدیایی دێن سیناریۆی بۆ 
دروست دەکەن دەڵێن فاڵن کەس ئەوە 
خانوویی هەیە یان فاڵن شتەی هەیە. 
قسەکان و نارەزایەتیەکانی ئەم ژن وپیاو و 
گەنجان و الوانی هەژارو زەحمەتکێش 
وبێکارو کرێکارە بێدەرەتانە جەوهەرو 

ناوەڕۆکی خواست و داواکاری ئینسانی و 
سۆشیالیزمە بۆ کۆمەلگەی کوردستان و 
حکومەتی سەرمایەداران و فیرعەونەکانی 
کوردایەتی لە هەرێمی کوردستان. ئەم 
دەسەاڵتە ملهوڕو چەتە ئاسایەی کوردستان 
دوای سااڵنێکی دوورو درێژ، کەماوەی 
چەندەها ساڵە ئیدی وشەی پر لە درۆ و 
بریقەدارو هەڵخەڵەتێنەری کوردایەتی وەاڵمی 
داخوازیە سەرەتاییەکانی خەڵکانی هەژارو 
کرێکارو فەقیر بۆ ژیانێکی باشتر ناداتەوە. 
خەلکی کریکارو چەوساوەی کۆمەڵگەی 
کوردستانیش ژیانی باش و خۆشگوزەران و 
ئازادی و بەرابەرییان دەوێت. کوردایەتی 
ناسیونالیزمی حیزبە چاۆچنۆکە بۆرژوا 
دەسەاڵتدارەکان نابێت بە نان و ئاو بۆ 
زۆربەی هەرە زۆری خەڵکی کرێکارو 
هەژارو فەقیری کوردستان کە زۆرینەی 
خەڵکی کوردستان لەبێکاری وبرسێتی 
وهەژاری و بێ خزمەتگوزاری تەندروستی 
وخوێندن و پەروەردە و ڕێگاکانی هاتوچوو 
پیسکردنی ژینگەو چەندەها کێشەی ڕۆژانەی 
تردا دەگوزەرێن. دەسەاڵتی حیزبەکانی 
کوردایەتی هەر وەک سیستەمی 
کۆنەپەرستانەو دژە بەشەری کۆماری 
ئیسالمی خومەێنی لە ئیران کەبۆوە 
ماڵوێرانی و نەگبەت و گەشەی هەژاری و 
بێکاری و ئاوارەیی و شەڕو کاولکاری بۆ 
زۆربەی چینی کرێکارو زەحمەتکێش 
وبەشمەینەتی ئیران و کوردستان. ئەم 
سیاسەت و بەرنامەو نەخشەڕێگایەی 
کوردایەتیش وەک موقەدەساتی 
ناسیۆنالیزمی کوردی ئەو رۆڵ وکاریگەرییە 
خراپ و دژە ئینسانییەی هەبووە لە 
باشووری کوردستان. کەلەدوای چەندەها 
سال لەئیدارەدان وحکومەتداری دا فاشل و 
بەرەو هەرەسبوون و تێکشکان ملدەنێ، 
سەرمایەدارانی چەوسێنەرو چەتەو گەندەڵ 
و دز کاتی ئەوە هاتووە کە بە شۆرش و 
راپەرێن رایانماڵن، لەجێگەیدا دەسەاڵت و 
ئیدارەی شورایی لەالیەن خەڵکی ناڕازی 
جێگیر بکرێت و ئازادی  بەرابەری ئابوری و 
عەدالەتی کۆمەاڵیەتی دابمەزرێنن. هێنانەدی 
حکومەتی شورایی دەبێت لەالیەن خەڵکی 
کوردستانەوە بەسازکردنی شۆڕش و 
ڕاپەرین ئەنجام بدرێت. بۆ هێنانەدی ئەم 
ئامانجەش نەخشە ڕێگا هەیە کە لەسەری 
کاربکرێت، ئەم ئەزمەیە راستەوخۆ بەرەو 
شۆڕش و ڕاپەرینی جەماوەری دەچێت و 
دەبێت ئەرکەکانی خۆمان بۆ ڕوودانی ئەم 
شۆڕشە ئامادە بکەین. کە بەجێبەجێکردنی 
دوو نەخشە ڕێگا دەتواندرێت 
سەرکەوتووبێت ئەمەش پێویستیەکی 
جیهانییە، چونکە سەرجەم سیستەمی 
سەرمایەداری بەهۆی هەبوونی کێشەو 
قەیرانەکانییەوە ڕوبەرووی بارودۆخێکی 
زۆر ئاڵوزو سەخت بۆتەوە هاکە لە واڵت و 
کۆمەڵگایەک بووە هۆکاری شۆڕش و 
ڕاپەرین. بۆیە بیروباوەڕی شۆڕشگێری، 
وەک پێویست، دەکەوێتە ناکۆکی لەگەڵ ئەو 
شێوە ژیانەی ئەو چینە زاڵەی لە 
بەرژەوەندی خۆی بە یاسا مافبەندی 
کردووە، ژیان و گوزەرانی خەڵکی هەژارو 
کرێکاری لەناوبردووە و بەردەوامیش 
لەناوی دەبات، کەسانی شۆڕشگێرو 
مرۆڤدۆست وئازادیخوازو یەکسانیخوازو 
کۆمونیست دەیانەوێت ئەم چەوسانەوە و 
بەربەرێتە نەمێنێت وکۆتایی پێ بێت، 
پارێزەرانی دەسەاڵتی ملهوڕو چەوسێنەرو 
دز دەیانەوێت لەدەسەاڵتدا بەهەرجۆرێک 
بێت بمێنەوە. هەربۆیە لەکاتی هەبوونی 
ناڕەزایەتییەکان و خۆپیشاندانەکاندا 
بەردەوام هێرش دەکەنە سەر خەڵکی نارازی 
و زیندانیان دەکەن و ئازارو ئەشکەنجەیان 

دەدەن و فشاری 
جۆراوجۆریان دەخەنە 

 کرانەوەی ڕازەکانی ژیانێکی باشتر
 هێنانەدی ژیانێکی باشتر هاوخەباتی دەوێت
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بۆپێشەوە: دۆخی سیاسی و ئابوری و 
کۆمەاڵیەتی کوردستان گیرۆدەی چەندین 
فشارو قەیرانە. لە دۆخێکی لەو بابەتەدا 

 خۆپیشاندانەکان چ ئاسۆیەکیان هەیە ؟

لە بیست و نۆ ساڵی ڕزگار عومەر: 
ڕابردوو، چەندین جار ئەم جۆرە لە 
خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی هەبووە، هەموو 
جارێك بە شێوەیەکی کاتی گەرم دەبێت و 
خامۆش دەبێت. هۆیەکانی خامۆش بوون 
زۆرن، بەاڵم بە دڵنیایی نەبوونی "ئازادی 
سیاسی" یەکێك لە هۆکارە سەرەکیەکانی 
خامۆش بوونی ئەم خولە دەبێت هەروەکو 
جارانی پێشوو، چونکە دەسەاڵتی 
ناسیۆنالیزمی کورد بۆ مانەوەی هەژموونی 
خۆی پەنا دەباتە بەر ئەوپەڕی زەبروزەنگ 

 و تۆقاندن.

هۆکارێکیتر بریتیە؛ لە پەرش وباڵوی و  
ناڕێکی ئەم ناڕەزایەتیانە لەنێو خۆیدا. 
خەڵکێکی زۆر، هێزو کەسایەتی زۆر بە 
تموحی سیاسی و بە ئاسۆی سیاسی جیاواز 

 بەشداری لە خۆپیشاندانەکان دەکەن.

ڕەهەندی زاڵ لە نێو ئەم خۆپیشاندانە لە 
هەندێ شوێندا بریتیە تەنیا لە 
"خاڵیکردنەوەی" نەفرەت لە سیستەم، ئەم 
خاڵیکردنەوەیە سەرەڕای ئەوەی جەربەزەیی 
و خوێنی گەرمی لە پشتە، بەاڵم 
هۆکارێکیشە کە زۆربەی خۆپیشاندانەکان 
تەنیا ڕابەرایەتی بکرێت لە الیەن یەك توێژی 
دیاریکراو کە دوای خالیکردنەوە، 
ئاسۆیەکیتری نییە ئەم جموجۆڵە چی لێ 

 بکا؟

توێژیتری پیشەیی هەن: مامۆستاکان،  
شۆفێرەکان، کاسبکارو دوکاندارەکان 
هەریەکەیان بە داواکاری جیاواز 
خۆپیشاندان دەکەن؛ هیچ کام لەم توێژانە نە 
بەشداری خۆپیشاندانی یەکتر دەکەن نە 
پاڵپشتی لێدەکەن! هەر یەك لەم توێژانە تا 
ئەوەندە دژایەتی سیستەم دەکات کە تەنیا 
داواکاری توێژەکەی خۆی بەسەردا بسەپێنێ 

دوای ئەوە کێشەی نییە هەمان سیستەم چی 
لە توێژەکانیتر دەکا، هەر لەبەر ئەم هۆیەشە 
بانگەوازی خۆپیشاندانی سەرتاسەریەکان 
چەندە بانگەوازی بۆ دەکرێ سەدایەکی 
کەمی دەبێت و نابێتە بزوتنەوەیەکی 

 سەرتاسەری.

ئەم دۆخە؛ هەر لە خۆڕا پەیدا نەبوو، ئەمە 
بەروبومی شەقار شەقار بوونی کۆمەڵگەیە، 
داڕمانی ئەم شوناسانایە کە چین و 
توێژەکان لە خاڵی هاوبەشی چارەنوساز 
کۆدەکاتەوە. ناسیۆنالیزمی کورد لە ڕیگای 
پارچە پارچەکردنی ئەو پێوەرو بەهایانەی 
مرۆڤەکان بە یەکتر دەبەستێتەوە، 
سەرکەوتوو بوو لە لەت کردنی ئەو هەڕەمە 
مەعنەوی و کۆمەاڵیەتیەی پێی دەڵێن 
"کۆمەڵگە"، ئەسڵەن شتێک نەماوە بە ناوی " 
کۆمەڵگە" کە کۆکەرەوەی ئەو بەرژوەندە 

گشتیانە بێت کەوا بکات چین و توێژە 
جیاوازەکان لە ژێر پەرچەمی بەرەنگاری لە 
کۆمەڵگە تەنانەت ئەگەر بە ڕەمزیش بێت 

 ئاکتی پان و بەرینی گشتی بکەن.

قەیرانە دەستکردەکان و ڕاستەقینەکانی کە  
حوکمڕانی ناسیۆنالیزمی کورد دروستی 
کردووە لە ڕووی ئابوری و سیاسی 
هۆکارێکە بۆ زۆربوونی نەفرەت و خواستی 
البردنی ئەم جۆرە لە ڕژێا، بەاڵم ئەم 
نەفرەت و خواستە بێ وەاڵمە لەبەرامبەر 

 ئەوەی: "ئەلتەرناتیڤ" چییە؟ 

ئەم دۆخەی کوردستان پێویستی بە بکەری 
تازەیە؛ بۆ ئەوەی دەرفەتی گۆڕانکاری 
حەقیقی جێگیر بکرێت، دەبێ بکەری نوێ 
هەبێت جیاواز بێت لە هەموو هاوبەشەکان و 
برا بەشەکانی ئەم دونیا سیاسیەی دروست 

  کراوە.
ئەم بکەرە بەر لەوەی توانای ئەوەی هەبێت 
ئەلتەرناتیڤێکی تر بخاتە ڕوو بۆ دەسەاڵتی 
سیاسی، دەبێ لە ڕووی سیاسی و 
مەیدانیەوە" ئۆپۆزسیۆن" ی بە هەموو 
ڕەنگەکانیەوە بنەبڕ کردبێت! یان بە ئاستێك 
الوازیان بکات کە تەسلیمی بکەرە نوێیەکە 

ببن بە تەواوی، بە خۆشی بێت یان بە زۆرە 
 ملێ بێت!

بۆپێشەوە: چۆن دەڕواننە ئەو بۆچونەی کە  
بۆ ڕزگار بوون لەدەسەاڵتی بزووتنەوەی 
کوردایەتی، چاویان بڕیوەتە دەسەاڵتی 

ناوەندی و بەغدا؟ ئایا ئومێد و پشت بەستن  
 و چاوبڕینە دەسەاڵتی بەغدا، ڕێگا چارەیە؟

ڕوو کردنە بەغدا کێشەی ڕزگار عومەر: 
بژێوی بەشێکی زۆر لە هاواڵتیانی هەرێا 
چارەسەر دەکات. ئەم ڕوو تێکردنە، وەکو 
بژاردە بەر لەوەی ساغ بوونەوەی سیاسی 
بێت، ساغ بوونەوەیە لەسەر زەمانەت کردنی 

 بژێوی و ژیان، جۆرێکە لە پاراستنی ماف. 

ناسیۆنالیزمی کورد تەگەرەی زۆری 
دروستکرد لەسەر ئەم بژاردەیە، چونکە لە 
الیەك دەرفەتی "تااڵنی" و گەندەڵی ئابوری 

بەرتەسك دەکات، لە الیەکیتریش ئەگەر 
بێتوو سەربگرێ درزێکی گەورە دەخاتە 
سەر " کۆنتڕۆڵی" ناسیۆنالیزم بەسەر 

 هاواڵتیانی هەرێا.

بۆپێشەوە: ڕۆڵی چەپ لە هەلومەرجی 
ئێستادا چییە؟ چۆن دەتوانن ڕۆڵی سەرەکی 
بگێڕن و ڕێگە نەدەن لە سبەینێی هەر 
ئاڵوگۆڕێکدا هێزی سیاسی بۆرژوازی تر 
دەستکەوتی ڕاپەڕینی جەماوەری بە تااڵن 

 ببەن؟

هێزو کەسایەتی و ڕێکخراوە رزگار عومەر: 
چەپەکان وەکو هەر هێزێکیتر بەشداری 
خۆپیشاندانەکانن، بەاڵم بە داخەوە لە 
سنوری بەشداری قەتیس ماون. هێزی 
سیاسی کە تموحی ئەوەی هەبێت دەسەاڵتی 
سیاسی بە دەستەوە بگرێ، یان سێبەرو 
هەژموونی بەسەر کۆمەڵگە هەبێت وببێتە 
ژمارەیەکی واقیعی دەبێ مەشغەڵەتە 
سیاسیەکەی بریتی بێ لە زیادکردنی 
"ڕێکخستن" ی سیاسی ، نەك تەنیا بە 
مانایەکی تەسکی ئەندامگیری، بەڵکو بە 
مانای زاڵ کردنی ئیدەی سیاسی خۆی 

 بەسەر کۆمەڵگە. 

لەبەر هەر هۆیەك بێت هێزەکانی چەپ 
هێشتا کەنارگیرن لەوەی ببنە ڕابەری ئەم 
خۆپیشاندانانە. لێرەدا ئەمە دەکرێ بکرێتە 
خاڵی بێداری و بەخەبەر هاتن، چونکە چەپ 
ناکرێ بە نیوە دەوامی سیاسی )پارت تایا( 

 هەژموون پەیدا بکا!

خۆپیشاندانەکان بە هەمان  ٤٢٢٦لە ساڵی  
ئەندازە بە هێز بوون، بزوتنەوەی گۆڕان 
وەکو باڵێکی هەمان ناسیۆنالیزم سواری ئەم 
شەپۆڵە بوو بەکاری هێنا بۆ قایا کردنی جێ 
وشوێنی خۆی لە بەش کردنی کێکی 

 دەسەاڵت.

ساڵ تێپەڕیوە، ئایا لەم  ٣٣لەوێوە تا ئەمڕۆ  
هەموو ساڵە چی کراوە؟ ئامادەییەکان چی 

چەپ بتوانێ  ٤٢٤٢بووە تا کاتێ گەیشتینە 
کۆنتڕۆڵی ناڕازایەتیەکان بکات؟ هەر 

واتە دە  ٤٢١٢بەهەمان ئەم ماتماتیکە تا 
 ساڵیتر پالنی ستراتیژی چەپ چییە؟ 

کام بەش لە چەپ بە جدی بە دوای 
"تەکتیکی" سیاسی تازەیە بۆ ئەوەی کاتێ 
دەوارنی نوێ ی ناڕەزایی دروست بوو ئەو 
لە پێشەوە بێت و ئااڵی بە دەستەوە بێت؟ 
لینین کە باسی حیزبی پێشڕەو دەکا 
هاوشانی ئەوە باسی ژمارەیەك لە 
موحتەریفی سیاسی دەکا کە تەواوی ژیانیان 
بە "فول تایا" تەرخان کردووە بۆ سیاسەت 
کردن و ڕێکخستن، چەپ دەتوانی بە سوود 
بینین لە تەکنەلۆژیا نوێیەکانی سەردەم 
ئاسانتر  بگەڕێتەوە سەر کالسیکە 
بنەڕەتەکەی چەپ بوون "ڕێکخستن " و " 

 هەژموون". 

بۆپێشەوە: ئایندەی بزووتنەوە 
نازەزایەتییەکانی کۆمەڵگەی کوردستان بە 
کوێ دەگات و سەرکەوتنی لە گرەوی 

 چیدایە؟

سەرەڕای ئەم هەموو ڕزگار عومەر: 
قەیرانانەی دەسەاڵتی ناسیۆنالیزم 
تێیکەتووە، بەاڵم بە داخەوە ئەم خولەش لە 
خۆپیشاندان خامۆش دەبێ لەبەر ئەم 
هۆیانەی لە وەاڵمی پرسیارەکەی سەرەوە 

 باسا کرد.

هێزی چەکدارو ، هێزی یاسا بە دادگا و 
توێژی حاکمەکانەوە، هێزی حیزبیی کە 
ئامادەن وەکو میلیشیای مەدەنی 
خۆپیشاندان سەرکوت بکەن، هەر هەمووی 
لە ئێستادا بە بەراورد کردن بە هێزی 
خۆپیشاندانەکانی ئێستا بەسە بۆ ئەوەی 
خۆپیشاندانەکان بکا بە خاڵیکردنەوەیەکی 

 کاتیی.

من زۆر بڕوام بەو قسەی لینین هەیە کە 
دەڵێت " بۆرژوازی لە کاتی ڕووخاندا زۆر 
دڕەندەتر دەبێت لە چاو سەردەمی ڕەونەقی 
دەسەاڵتدارێتی" ! ئەو توێژانەی 
بەستراونەتەوە بە حوکمڕانی ناسیۆنالیزم 
تەنیا ئەو دەم و چاوانەی سەر شاشەکان 

نین، ناسیۆنالیزم 

قەیرانە دەستکردەکان و ڕاستەقینەکانی کە ڕزگار عومەر: 
حوکمڕانی ناسیۆنالیزمی کورد دروستی کردووە لە ڕووی 

ئابوری و سیاسی هۆکارێکە بۆ زۆربوونی نەفرەت و خواستی 
 البردنی ئەم جۆرە لە ڕژێم...

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز ڕزگار عومەر نووسەر و چاالکوانی 
سیاسی سەبارەت بە هەلومەرجی  سیاسی کوردستان و پرسی 

 ڕاماڵینی دەسەاڵت... 

ئەم دۆخەی کوردستان پێویستی بە بکەری تازەیە؛ بۆ ئەوەی دەرفەتی گۆڕانکاری حەقیقی جێگیر 
بکرێت، دەبێ بکەری نوێ هەبێت جیاواز بێت لە هەموو هاوبەشەکان و برا بەشەکانی ئەم دونیا 

سیاسیەی دروست کراوە...ئەم بکەرە بەر لەوەی توانای ئەوەی هەبێت ئەلتەرناتیڤێکی تر بخاتە ڕوو بۆ 
دەسەاڵتی سیاسی، دەبێ لە ڕووی سیاسی و مەیدانیەوە" ئۆپۆزسیۆن" ی بە هەموو ڕەنگەکانیەوە بنەبڕ 

 کردبێت!
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بااۆپااێااشااەوە: بەڕێاازتااان وەک یەکااێااک لە 
چاالکوانانی خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییانەی 
شاری هەولێر، پاێاماانابااشاە کاورتەیەک لە 
شێوەی ڕێاکاخاساتانای جەمااوەری نااڕازی 
هەولێر و وەاڵمادانەوەی هاێازی دەساەاڵتای 
حکومەتای هەرێامای کاوردساتاان لە زۆنای 
زەرد، و ڕەفاتااری ئەو هاێازانە لەبەرامابەر 
خەڵكێک کە باۆ داوا و ماافای زۆر ڕەوای 
خۆیان لە خزمەتگوزاری و موچە و ئاازادی 
ڕادەربڕین هاتبوونە سەرشەقام چاۆن باوو 

 باس بکەیت.

ڕاسااتاای سااەبااارەت بە بەهاازاد مااوحساایاان: 
ناااڕەزایەتاای و خەڵااکاااناای خااۆپاایااشاااناادەری 

هەولێر، بارودۆخێکی تایبەت و جایااوازی لە 
دەڤەری ساالااێااماااناای هەیە. هەڵاابەت ئەمە 
پاکانەی دەسەاڵتی سەوز نییە و هەماووماان 
باااش دەزاناایاان، لە جەوهەردا دەسااەاڵتاای 
هەردوو دەڤەر یەک مەعااادەنااان، بەاڵم لە 
هەولااێااردا بە ڕوکەشاایااش نەوەک دەرفەت 
نااادرێاات، تااا لە شااوێااناای گااردبااونەوەکە بااۆ 
کاتژمێرێک بگەینە یەکتر و چەند دروشمێکای 
ئااسااایاای نااان و ئاازادی بااڵااێایاانەوە. هەمااوو 
جااااارێااااک لە دوری سااااەدان مەتاااارەوە 
خۆپیشاندەران گەمارۆ دەدرێان و بەوپەڕی 

لێدان و سوکاایەتای و تاۆقاانادنەوە ڕەوانەی 
 ئاساییش دەکرێن.

لەو گااردبااونەوە و خااۆپاایااشاااناادانااانەی ئەو 
ی ئاب کارا "زیااتار لە سااڵاێاک" ٣٤دواییە لە 

جۆرەها چەکاداری دەساەاڵتاماان بە بەرگای 
جیاجیاوە ڕوبەڕو باۆتەوە. بااوەڕ بافەرماون 
لەدوا خااۆپاایااشاااناادانەکاااناای ئەم دوایاایااانەی 
هەولاااێااار، تەناااهاااا پاااۆلااایاااسااای هااااتاااوچاااۆ 
لەسەرکوتاکاردنای خاۆپایاشاانادەران بەشادار 
نەباااااوونە! هەر باااااۆ ناااااماااااونەش لە 

خااۆم و چەنااد  ١ی ٣٤خااۆپاایااشاااناادانەکەی 
خۆپیشاندەرێک لەالیەن دژەتایارۆر و چەناد 
بەڵااتەجاایاایەکاای پااارتاای دەسااتااگاایاار کاارایاان و 

بێسناور دەساەاڵتای لاێادان و ساوکاایەتایاان 
 پێدرابوو.

ببورن وەاڵمەکەم درێژ بۆوە، گەر ئەناجاامای 
خااۆپاایااشاااناادان چەنااد باانەمااایەکاای وەک 
)تااێااگەیشااتااناای خااۆپاایااشاااناادەرلە قااواڵیاای 
پەیاااااامەکەی، ژماااااارەی نااااااڕازیەکاااااان، 
خاوەندارێتی( هەبێ، ئەوا بۆ جێگرتنی داوای 
خۆپیاشاانادەران، هەم خەڵاک تەواو دەزاناێ 
چی دەوێ و چۆن و لە کوێ و کێ مافەکانی 
لااێ زەوت کااردوە و ئەمە یەکااالبااۆتەوە. 
چەناادێااتاایاای خەڵااکاااناای ناااڕازیاایااش هااێااناادە 

بێشومارە، کە نەوەک دەستفرۆشاێاک تەناات 
بەشێک لە بازرگانانیشی گارتاۆتەوە. ڕاساتای 
کێشە لە بنەمای سێیەمدایە کە خاوەندارێتایە. 
تا ئێستا ناڕەزایەتایەکاانای هەولاێار و زۆنای 
زەرد خاوەنێکی شماولای و ساتاراتایاژکاار و 
تەکتیککاریی قوربانیدەری نییە و نەباووە. بە 
کاااورتااای لە هەولاااێااار باااۆ باااونااایاااادناااانااای 
باااڵەخااانەیەکاای نااوێ، تەواوی کەرەسااتە و 
کرێکارە لەپزبرەکان هەن، بەاڵم وەساتاا یاان 

 ئەندازیارێکی لەخۆبوردوی کارامە نییە.

بۆپێشەوە: ئەو دەسەاڵتەی پێویستە جێگاای 
دەسەاڵتی باۆرژوازی کاورد باگارێاتەوە، چ 

 جۆرە دەسەاڵتێکە؟

ئاازادی و هەر ئاازادی.. بەهزاد موحسین:  
نان و گیرفانێاک باۆ دایاک و بااوک، کە باۆ 
کڕینی پایسکلێکی سێتایە چاوشاۆڕی ماناداڵە 

 بچوکەکەی نەبێ.

بااۆپااێااشااەوە: لەگەڵ ئەوەدا باازووتاانەوەی 
خواستی ڕاماڵینی دەسەاڵت، بەرین باۆتەوە، 
کەچاای بەشااێااک لە جەماااوەری بااێاابەش و 
تەنااااانەت بەشااااێااااک لە هەڵسااااوڕواناااای 
جەماااوەریااش بااێاائااومااێاادن و دەڵااێاان ئەم 
دەسااەاڵتە هاایااچاای لەگەڵ ناااکاارێاات، چااۆن 

دەڕواننە ئەم دیدو ڕوانینە؟ یان سەرچاوەی 
 ئەو بۆچوونانە چییە؟

ڕاساتای مان پاێاشاتار و بەهزاد ماوحسایان: 
ئێساتااش لەگەڵ ڕامااڵایان نایاا و هەمایاشاە 
دوربین و گەشبین بە گۆڕانکاری ڕیشەیی و 
چاکسازیی ڕاستەقینە بوویمە. کە ئەو ڕۆژە 
دێ، داد تااێاایاادا بەرپااا بااێ و تاااواناابااارە 
گەورەکاان بە سازای یاااسااای و ئاایانااساااناای 

 خۆیان بگەن.

بۆپێشەوە: بۆچوونێک هەیە بۆ دەربازباوون 
لە دۆخی نەخوازراوی کوردساتاان، پارسای 
المەرکەزی و گەڕانەوە بۆ بەغادا دەهاێانانە 

 گۆڕێ، لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟

ئەمە نەک چارەسەر نییە، بەهزاد موحسین:  
بەڵکو قوڕێکی خەستترە. بە درێژایی ماێاژوو 
بەغدا چەوسێنەری تاکای کاورد باووە، چ لە 
ڕووی نەتەوەیی و چ لە ڕووی ئیاناساانایەوە. 
بەغدای ئێستا بریتیە لە "کاازمای" و ئەویاش 
هەرگیز ئایکۆنێک نییە، بۆ خۆشگاوزەرانای و 
دەستەبەری مافی مرۆڤەکانی هەرێا، چاوناکە 
ئەو پیاوە یان فکری تائیفی شایاعەگەری یاان 
بەرژەوەندیی کاتیی سەرمایەدارانەی خاودی 

 ترەمپ و هاوشێوەکانی ئاراستەی دەکەن.

ئەگەر شااوێاان کااات ئااێااراق و ناایاایەتاای 
ناااساایااۆنااالاایااسااتاای عااروبە نەبااا، دەشاایااا 
قەبوڵکردنی المەرکەزی وەک چاارەساەرێاک 
بۆ قەیرانی ئااباوری و سایااسای هەرێاماێاک 
وەربااگااریاان، بەاڵم کە سااەیااری بەغاادا و 
تیرۆری ئازادیخاوازانای ئەم دوایایەی ئەوێ 
دەکەیاان، وەک ئاااوێاانە گەمە مااێااژویاایەکەی 
خااۆمااان دەباایااناایاانەوە. هەمااو یااارمەتاای و 
دڵسۆزیەکی بەغدا و کازمی باۆ هااواڵتایاانای 
هەرێا، باریاتایە لەو دەناکە گەنامەی بە فااق 

 "تەڵە"ەوە دەکرێ، تا نێچیری زیاتر ڕاو بکا.

لەگەڵ ئەوەش دەبێ دەسەاڵتی کاوردی ئەوە 
باش بزانن، ئەگەر المەرکەزییەت یان خاودی 
کااازماای لە هەرێااا کاااناادیااد باان، ئەوا بە 
دڵنیاییەوە دەنگێکای چااوەڕوانانەکاراو دێانان. 
ئیتر دەبێ دەسەاڵتدارانی هەرێا خۆیان چاک 

 بکەن، تا دوا نەفەسیان ماوە. 

بەهزاد موحسین: لە هەولێردا بە ڕوکەشیش دەرفەت نادرێت، بۆ 
کاتژمێرێک بگەینە چەند دروشمێکی ئاسایی نان و ئازادی بڵێینەوە، 
هەموو جارێک لە دوری سەدان مەترەوە خۆپیشاندەران گەمارۆ 
دەدرێن و بەوپەڕی لێدان و سوکایەتی و تۆقاندنەوە ڕەوانەی 

 ئاساییش دەکرێن...
دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز بەهزاد موحسین؛چاالکوانی مەدەنی لە شاری 
هەولێر، سەبارەت بە هەلومەرجی کوردستان و ناڕەزایەتیەکانی خەڵک و پرسی 

 ڕامالینی دەسەاڵت.

زیرەکانە توێژێکی سودمەندی 
فراوانی لە مشەخۆرانی ئەم دۆخەی بۆ ڕژێمەکەی 

 خۆی دروست کردوە. 

ئەم تۆڕە لە مشەخۆرانی ئابوری و گەندەڵی کە لە زمانە 
باوەکە پێیان دەڵێن "بندیوار" تەنیا ئەوانە نین کە بە ناحەق 
موچەیەکی دیاریکراو وەردەگرن. ئەم زارەوەش "بندیوار" 
پەردەپۆشکردنی وەزنی حەقیقی ئەم سودمەندانەیە، چونکە 
ئەم تۆڕە پەلی کێشاوەتە توێژو چینی جیاواز، کە لە 
کاسبکارێکی ئاسایی بگرە، تادەگاتە پیاوکوژو شەقاوەو 
لۆمپنی خاوەن موچە؛ تا دەگاتە سەرمایەداری گەورەی 

 خاوەن سەرمایەی خەیاڵی.

ئەم توێژە کۆمەاڵیەتیە تەنیا ئەوە نییە لە کاتی 
خۆپیشاندانەکان دارو  کێبل و دەمانچەیان بەسەر دابەش 
بکەن، نا ئەوانە کارە سەرەکیەکەیان بریتیە لە ئیش کردن لە 
سەر سەرخانی کۆمەاڵیەتی و ئایدیۆلۆژی، ئەمە تۆڕە 
میدیاکانی دەسەاڵتیش دەگرێتەوە، کە هەر هەموویان وەکو 
سوپایەکی ئایدیۆلۆژی کاردەکەن، وەکو پارسەنگی هێزێکی 

کۆمەاڵیەتی لە کاتی قەیرانەکان توندتر لە... حیزبەکان 
گەرمتر دەبن، لە دوارۆژیش هەر ئەوان دەبن 
سەرسەختانەتر بەرگری دەکەن، چونکە ناسیۆنالیزم 
توانیویتێ ئەو تێگەیشتنە لە الیەن سودمەندانی ڕژێمەکەی 
جێگیر بکات کە " بوونیان" بەستراوەتەوە بە "مانەوە" ی 

 هەمان ڕژێا.

بەو دۆخەی باسا کرد دەگەڕێمەوە سەر  وەاڵمی 
کۆنکریتی پرسیارەکە؛ وەاڵمەکەش هەر بە پرسیار دەست 
پێدەکات؛ کێ ڕابەرایەتی خۆپیشاندانەکان دەکات؟ من هیچ 
دڵا بەم جۆرە لە خۆپیشاندان خۆش نییە کە پەالماری 
نەخۆشخانەکان دەدا، فەرمانگەی تاپۆ و شارەوانیەکان 
دەسوتێنێ، ئەمە وەهمێکی لەزەت بەخشە لە باشترین 

ڕۆژ زیاتر ناخایەنێت، بەاڵم خۆکوشتنەوەی  ٣١دۆخدا لە 
 چەند بارەی هەمان ئەزموونەکانی پێشوە. 

گرەوەی نەك تەنیا خۆپیشاندان، بەڵکو گرەوی گۆڕانکاری 
ڕیشەیی و جێگۆڕکێ لە دەسەاڵتی سیاسی سەد لە سەد 
بەستراوەتەوە بە پەیدابوونی هێزێکی تازە بە سایزو  

هەیمەنەی فراوان، بە چ میکانیزمێك دەیکاو چۆن دەبێتە ئەو 
هێزە، بە تەواوەتی بەستراوەتەوە کە تەماحی ئەو هێزە 

 خۆی چییە؟ 

ئایا هەر بەتەمایە وەکو "مرۆڤە" باشەکان بناسرێن کە 
پێشکەوتنخوازن و دژی گەندەڵین و لەسەر شاشە قسەی 
باش دەکەن، یان دەبنە هێزێکی گەورەی سیاسی، 
ئایدیۆلۆژی، سەربازی کە توانای وەرگرتنی دەسەاڵتیان 
هەیە؟ وەاڵمی ئەم پرسیارانە ساغ بوونەوەیەکی سیاسی 
چەشنی "وەرچەرخان" ی مێژوویی پێویستە لەو 
بزوتنەوەیەی کە تموحی هەیە لە ناو ئەو  کۆت و بەندەی 
ڕابردوو بێتە دەرێ بۆ ئەوەی شایەنی ئەوە بێت؛ بێتە سەر 

 شانۆی مێژوو.

من وەکو فیکر "ماوی" نیا، بەالم ماو وتەیەکی زۆر ووردی 
هەیە لەم بوارە، ئەو دەڵێت "دوژمن خۆ بەخۆ لەناو ناچێت. 
کۆنەپەرستەکان و ئیمپریالیەکان خۆبەخشانە شانۆی 

 مێژوت بۆ چۆڵ ناکەن! " 

تا ئێستا ناڕەزایەتیەکانی هەولێر و زۆنی زەرد خاوەنێکی شمولی و ستراتیژکار و 
 تەکتیککاریی قوربانیدەری نییە و نەبووە... 
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بۆپێشەوە: هەلومەرجی سیاسی کوردستان ڕوو لە ئاڵوگۆرە، 
خواستی ڕاماڵینی دەسەاڵت تادێت بەرین دەبێتەوە، چۆن 
 دەکرێت خواستی ڕاماڵین بگۆردرێت بە بزووتنەوەی ڕاماڵین؟

،  بەلێ تنێ  ژخوە ئەڤ دەستهەالتە روخایهنزار بێجان:       
خوە لسەر ڤێ پرسێ را گرتیە، بساالنە ئەڤ پرسەیە وەکی 

ر چڤاکێ بکار تینت و دبێژت:  مبه چەکەکێ ژ بو خوە ل هه
ئەم نەبین کی دێ وە برێڤەبت؟ لێ بەلێ ئەز دبێژم   كه ئەرێ هه

دی ئەزمونە و بسەدان کەسێن بسپۆر و شارەزا  گەلێ مە خوه

هەنە ئەڤێ خەلکێ برێڤە ببن، هەردیسا ئەگەر ئەڤ جڤاکە 
جڤاکەکا بێ ئومێد و ژناڤچویی با دا پشتی بزاڤا گۆڕان خوە 

نگ بیت، لێ بەروڤاژی جڤاکا مە جڤاکەکا  ت و بێده ونداکه
مێ بزاڤا گۆڕان ژی  كو ده  رخودێره خوەدان ئیرادە و به

  دانه یا نخافتی نه  و هێزا خوه و ئه  ریا خوه رهلدای دیسا باوه سه
خا جڤاكی  ڤ ته نخافتی ما، كو ئه  ك خوه ر وه ك وێ و هه كێله

ڕێ  كێ چاڤه نگه ڤن و وان ڤاالتیا بڕه ركه ومینێ ده دێ ل ڕۆژا قه
 ن. كری دێ پڕ كه نه

بۆپێشەوە: لە حاڵەتی وەرێکەوتنی بزووتنەوەی ڕاماڵینی 
دەسەاڵتدا واڵتانی ناوچەکە، بێدەنگ دانانیشن و دەخالەت 
 دەکەن، پێویستە چۆن ڕووبەڕووی دەخالەتی واڵتەکان ببنەوە؟

ئەگەر هات و ئەڤ دەستهەالتە هەلوەشیا پێدڤیە نزار بێجان:    
لترناتیڤ دگێڕن و ئەڤ  زمونێن ڕۆلێ ئه دی ئه ئەڤ کەسێن خوه

زمونداریێ  ما ئه ره دەستهەالتە وەرگرتین پەیوەندیێن خوە ب مه
ر تشتی ل گەل کوردا و روژئاڤایێ کوردستانێ  ری هه به

كا گونجای سەدێ سەد  ر ئاسته خوەش بکت و پاشی ژی لسه
ت.  ئەگەر  یمانیا خۆ درست بكه ڤپه تا عێراقێ هه وله دگەل ده

تا عێراقێ  وله لێ باشور دگەل کوردێن دی و ده پەیوەندیێن گه
هدیدا تورک و فارسا بێ واتەیە و چ   خوەش ببن ئێدی ته
  رمی دبیته ك فه ته وله می ده ر كو وی ده باندورا خوە نابت، ژبه

 كێ دی ژی   كێ. ژ ئالیه ر داگیركاره بێ هه موخاته

بۆپێشەوە: لەحاڵەتی گۆرانی هاوسەنگی هێز و دروستبوونی 
 بۆشایی دەسەاڵتدا، دەبێ چ بکرێت؟

پشتی کو ئەڤ دەستهەالتە تێت گهۆرین وەکی نزار بێجان:     
تو موبایال خوە فورمات بکی دێ هەرتشت ئێت ژێبرن و 

ت و قادێن  سایه ددەمەکی نێزیکدا هەموو ڤاالتی دێ ژالیێ كه
ب دل   ڕاوێزكری ماینه ندێن نخافتی یێن جڤاكێ كو په هشمه

ی دێ  لترناتیڤیا هه ر وێ بێ ئه كا ئێكجار ژ به ریه وجان و باوه
رباس دێ سەربورا  ل ڕێكا وێ قادا به  پڕكرن.  چونكه  هێته

فتنێ ڕۆل  ركه ك چرایێن ئازادیێ و سه رابهوڕی هەموو یێ وه
 بیت و دێ بڤان سەرپێهاتیا پێشیا خوە بینت و گاڤا هاڤێژت. هه

بۆپێشەوە: دەسەاڵت ئەگەر لە جێگایەک ڕابماڵرێت، بە ئاسانی 
واز ناهێنن و دەست بۆ چەک و هێزی چەکداریان دەبەن، دەبێ 
 چۆن ڕووبەڕووی ئەو حاڵەتە ببینەوە؟

ئەڤ دەستهەالتە نەشێت هێزێ بکار بینت نزار بێجان:   
ژبەرکو د تەمەنێ خوەدا چوجارا هێزا خوە ژ یاسایێ 
وەرنەگرتیە، هەر هێزا خوە یا ژ ناڤچەگەری و عەشیرەتی و ژ 
چینا هەژار وەرگرتی لەوما لگەل هلوەشیانا خوە نەشێت هێزا 
چەکی بکار بینت، بو نومونە ئەو خوەنیشاندانا ل زاخۆ سەدەم 

نە تەنێ شوفێر و سەرکێن ترێال بوو سەدەم ئێش و ئازارێن 
چەندین ساال بو کو گەنجێن زاخو لڤاندین و هەردیسا وەدیت 
ل زاخو چەند ئەندامێن دەستهەالتێ برینداربوون و نەشیان 

ژێر   ڤنه ك دی دێ كه چەکی بکار بینن و نەشێن ژی، ژالیه
تر  ری و زێده له یی و گه وه ته لێپرسینێن دژوار و ڕژدێن ناڤنه

  ستڤه ت بێ خوین ئازادی بده لبه ن، هه وشا خۆ وێران كه دێ ڕه
  و قوربانی دێ بنه س ئه بن، به ناهێت و قوربانی دێ هه

هێزا ڕوخینا زویتر   و دێ خوینا وان بیته  كی ره رێ سه ڕزگاركه
 التێ.  ستهه یا ده

بۆپێشەوە: حزبەکانی دەسەاڵت چۆن ڕووبەڕووی ناڕەزایەتی 
 و بزووتنەوەی جەماوەری دەبنەوە بۆ پاراستنی دەسەاڵتیان؟

منی دبیت  كێ د ملێ میلیتاریێن ئه تا ئاستهنزار بێجان:    
ڕێ كرن، لێ  چاڤه  التێ پێنگاڤێت ڕژد بهێنه ستهه ك ژالیێ ده هنده

م لێكری  كن ژ جڤاكا سته شه كو به  رگه ئالیێ پۆلیس و پێشمه
ژی ژ وان ب   الت بخوه ستهه شێن وان بكار بینن. ده و نه ئه

ك  كی وه ره كی وان هێزێن ده مه ری ده ورا به ر نینن، له باوه
ڕاهێنانێن   رگه ر ناڤێ پێشمه و لسه  زراندینه دامه  رگه پێشمه
بێن  ره ك ژ وان ژ عه شه به  ڤ هێزه . ئه ت ب وان كرینه تایبه

ك ژی میلیشیاتێن  شه رێن موسل پێك دهێن و به وروبه ده
رگێن سوپاێ  كو ب ناڤێ پێشمه  لكێ رۆژئاڤانه ماندی ژ خه جه ڤه

بكار   دیتن كو هاتینه  ك جاران هاتیه له ناسین و گه  ڕۆژ دهێنه
ل شنگالێ ل   . بۆ نمونه ت ژی بكار ئیناینه ك شده له ئینان و گه

لكێ سڤیل و  ل خه  سۆرێ گوله لێ ئێزدی ل خانه ر گه مبه هه
فتن. ل  شاندن و كوشتی و بریندار ژێ كه شێ ڕه به هێزێن یه

بجی كرن و ل خۆپێشاندانا ڤێ   هاتنه  ڤ هێزه شێالدزێ ژی ئه
هاتبوون   ڤ هێزه كو ئه  نه دوماهیێ ل زاخۆ ژی زانیاری هه

جگرتنا وان ژ هێزێن توركی  م دڤێت وه ت ئه لبه بكار ئینان. هه
ڕێ كرن چ ب ئاشكرا و چ  چاڤه  ین كو دهێته كه ژی ژبیر نه

را  گه ئه  گرتن، كو دێ بیته  ج ژ وان ژی بهێته نهێنی وه
  خوینڕشتنێ لێ كورت ماوه.

،  بەلێ تنێ خوە لسەر  نزار بێجان: ژخوە ئەڤ دەستهەالتە روخایه
ڤێ پرسێ را گرتیە، بساالنە ئەڤ پرسەیە وەکی چەکەکێ ژ بو 

ئەم نەبین   كه ر چڤاکێ بکار تینت و دبێژت: ئەرێ هه مبه خوە ل هه
دی ئەزمونە  کی دێ وە برێڤەبت؟ لێ بەلێ ئەز دبێژم گەلێ مە خوه

 و بسەدان کەسێن بسپۆر و شارەزا هەنە ئەڤێ خەلکێ برێڤە ببن... 

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز نزار بێجان نڤیسكار و 
چاالكڤانێ سڤیل سەبارەت بە هەلومەرجی کوردستان و  پرسی 

 ڕاماڵینی دەسەاڵت.

تاهیر رەحیم، لەوەاڵم بە 
پرسیارێکی بۆپێشەوەدا 

 ئاب ١٣سەبارەت بە 
بەڕێز تاهیر ڕەحیا چاالکوانی مەدەنی سەبارەت بە 

و هێنانی هێزەکانی حکومەتی بەعس  ٣٦٦٩ی ئابی ١٣
بۆسەر کوردستان لە الیەن پارتی دیموکراتی 
کوردستانەوە، وەاڵمی پرسیارێکی بۆپێشەوە 

 دەداتەوە. 

بۆپێشەوە: خۆبەستنەوەی حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی و خۆشخزمەتی تا ڕادەی نۆکەریەتی و 
پێشلەشکری بۆ واڵتانی ناوچەکە، بۆتە 
تایبەتمەندیەکی بەردەوامیان... هۆکاری ئەم 

 خۆشخزمەتی و کرێگرتەییە بۆچی دەگێڕنەوە؟

پێشەکی هیچ شۆڕشێکی چەکداری لە تاهیر ڕەحیا: 
دونیا نەیتوانیوە وابەستەی واڵتێکی تر نەبێت، 
بەتایبەتی شۆرشی کورد کە لەنێوان چوار واڵتی دژ 
بەکورد و لەهەمانکاتدا لەگەڵ یەکتر ناکۆکن. ئەگەر 
لەئێستادا قسە لەسەر حزبەکانی کوردستان بەگشتی 
و پارتی و یەکێتی بەتایبەتی بکەین لەڕابردوودا 
بەشێک بوونە لەو بزووتنەوە چەکداریە. لەبەر ئەوەی 
ئەم دوو حزبە نە نەتەوەیین، وە نە دیموکراتین تەنها 
دوو کۆمپانیای بازرگانین، بەشێک لەوسامانەی 
دزیویانە لەبانکی واڵتانی دراوسێی وەک ئێران و 
تورکیا دایانناون. تورکیاو ئێرانیش بەمەرجێک 
هاوکاری ئەم دووحزبە دەکەن کە دەبێت لە 
بەژەوەندی خویان هەڵسوکەوت بکەن. بەرژەوەندی 
واڵتانی دراوسێش وادەخوازێت خەڵکی کوردستان 
نەگات بەمافەکانی خۆیان، چونکە هەر یەک لەو 
واڵتانە بەشێک لەخاکی کوردستانیان داگیرکردووە، 
دەترسن ئەو نیمچە سەربەخۆییەی هەرێمی 

 کوردستان تەشەنەبکات بۆ واڵتەکانی خۆیان.

ئەم واڵتانەش لەم دوو حزبە باشتریان دەستناکەوێت 
کە بەرژوندیەکانیان بپارێزن. لەالیەک بۆ دژایەتی 
یەکتر بەکاری دەهێنن، لەالیەکی تر سامانی 
کوردستان دەبەن لەالیەکی تریش تورکیاو ئێران 
بەئاشکراو بەبێ ترس دەزگا جاسوسیەکانیان 
لەهەرێا کار دەکات. جا لەکاتێکدا مانەوەی ئەم دوو 
حزبە دەکەوێتە مەترسیەوە ئەوە بەبێ دوو دڵی ئێران 
و تورکیا لەڕابردوو عێراق و سوریا یارمەتیان دەدەن 

ئاب حکومەتی عێراق یارمەتی پارتی دا،  ١٣وەک 
 دوایش ئێران یارمەتی یەکێتی دا....

پشتی کو ئەڤ دەستهەالتە تێت گهۆرین وەکی تو موبایال خوە فورمات بکی دێ هەرتشت 
ندێن نخافتی  ت و قادێن هشمه سایه ئێت ژێبرن و ددەمەکی نێزیکدا هەموو ڤاالتی دێ ژالیێ كه

لترناتیڤیا  ر وێ بێ ئه كا ئێكجار ژ به ریه ب دل وجان و باوه  ڕاوێزكری ماینه یێن جڤاكێ كو په
پڕكرن   ی دێ هێته هه  
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چونکە پارتی وەک هێزێکی بااڵدەست و سەرکوتگەر 
لەمەیدانە ئەوان زیاتر لەبەرەی پارتیدا خۆیان 
دەبینەوە، چونکە پارەو بریارەکانیش زیاتر الی 

 پارتین. 

لێرەدا پرسیار ئەوەیە داخۆ بۆچی شاسوار دێتە نێو  
مەیدان و داوای خۆپیشاندان دەکات بەس داوای 
روخان و شیعاری روخان هەڵناگرێت؟ مەعلومە 
روخانی ئەمانە شاسوارو سەرمایەکەشی دەکەونە 
ژێر پرسیارەوە خەڵکی بەرۆکی شاسوار دەگرن بۆ 
گەرانەوەی مافەکانیان. وە شاسوار کەناڵی 
راگەیاندنی هەیەو دەتوانێ کاریگەری هەبێ کە وەک 

 ئۆپۆزسیۆن و رابەری خۆپیشاندان دەردەکەوێ. 

پرسیارێ کە زۆر بەرۆکی کۆمۆنیست وچەپەکان و  
خەڵکی ئازادیخواز دەگرێ داخۆ بۆ ئەوان لەمەیدان 
نین وەک شاسوار دەرناکەون؟ مەعلومە 
کۆمۆنیستەکان هیچ کەناڵێکی راگەیاندنیان نییەو 
تەلەفزیۆنیان نییە تا بەردەوام لە مەیدان دەرکەون، 
گەرچی کۆمۆنیستەکان هەمیشە لەهەر کوێیەک 
نارەزایەتی هەبێ ئەوان لەوێن و تەنانەت خودی 
دەسەاڵت ترسی هەیە لە خرۆشان و رابەرایەتی 
خۆپیشاندانەکان کە کۆمۆنیستەکان و چەپەکان تێیدا 
حزوریان هەبێ، چونکە ئەوان بەجدی خوازیاری 

وەدەرنان و البردنی دەسەاڵتی بۆرژوازی و 
 ١٢دەسەاڵتی ئەحزابی ناسیونالیستی کوردین کە 

ساڵە وەک مۆتەکە بە زەبری چەک کۆمەڵگەی داگیر 
 کردوەو سەروەت و سامانی کۆمەڵگە بەتااڵن دەبات.

خەلکی ئازادیخوازو شۆرشگێری کوردستان  
دەتوانن کۆتایی بە دەسەاڵتی  دوو بنەماڵەیی بهێنن 
کە یەک دەنگ و یەک دەست لەسەراسەری 
کوردستاندا بێنە مەیدان تا کۆتایی بەم تااڵنچیانە 
بهینن. شاسوارو بزوتنەوەکەی هەرگیز باوەڕیان 
بەشۆرش و ڕوخاندن نییە. بیرتانە کە وتمان 
بزوتنەوەی گۆران خوازیاری روخان وئاڵوگۆر نییە 
بەقازانجی خەڵکی زەحمەتکێش، کەچی بەدەیان 
سەدان بەناو رۆشنبیرو بەناو چەپ دیفاعیان لە 
نەوشیروان و بزوتنەوەکەی دەکرد لەکاتێکدا خۆی 
بەباوکی هەژاران ناسرابوو، کەچی الیەکی شارێکی 
بۆ خۆی داگیر کردبوو دواتر لەسەر کوڕەکانی تاپۆ 
کران و ئێستاش ئەو چەپ وڕۆشنبیرانەی تا دوێنێ 
دیفاعیان لە نەوشیروان و بزوتنەوەکەی دەکرد هەر 
بۆڵەیان دێت لەبەرامبەر بەڵێنەکانیان کە هەمووی 
درۆ دەرچوو. هەر بۆیە پێتان سەیر نەبێ شاسوار 
عەبدولواحیدو بزوتنەوەکەی لە نەوشیروان 

 بزوتنەوەکەی  باشتر نابن ..                   

ئامادەنین ڕای بگەیەنن کە داهات چەندە و چۆن سەرف دەکرێت. 
بەمەش نیشانی دەدەن کە بەپێی بەرنامەیەکی سیستماتیک تااڵنی داهاتی 

 کۆمەڵگەی کوردستان دەکەن.
لەوانەش واوەتر، ئۆباڵی نەبوونی موچەو دواخستنی دەخەنە ئەستۆی 
دەسەاڵتی بەغدا، ئەوە لە کاتێکدایە، موچە خۆرانی کوردستان، لە 
هەرێمدا کاردەکەن و لەژێر سایەی دەسەاڵتی هەرێمدان، و دەسەاڵتی 
سیاسی هەرێمیش بەرپرسە لە دابینکردنی موچەی موچەخۆران و 
دابینکردنی خزمەتگوزارییەکان و وەاڵمدانەوە بە کێشەو گیروگرفتەکانی 
هاواڵتیان.دەسەاڵتی هەرێا وا مامەڵەی موچە خۆرانی هەرێا دەکەن 
وەکو ئەوەی موچەخۆرانی هەرێا لەبەسرەو بەغداو زیقار بەکورتی لە 
ناوەراست و خواروی عێراق.... خەریکی کارکردن بن، بۆیەش دەبێ 
بەغدا بەرپرسیاریەتی موچە بگرێتە ئەستۆ... هیشتا لەوە تێناگەن و 
لەراستیدا نایانەوێ تێبگەن.... کریکار و کارمەند لەهەر جغرافیایەک کار 

 بکەن دەبێ لەو جێگایەش موچەو ماف و ئیمتیازەتەکانیان پی بدرێت.
بەستنەوەی قوتی خەڵکی کوردستان بەوەی ئەگەر لە بەغداوە موچە  

هات، موچە دابەش دەکەن و ئەگەریش گرژی و ملمالنێی نیوان هەولێر 
لەگەڵ بەغدا بەرەوە سەرچوو، موچە نادرێت، بودەڵەیی و 
نابەرپرسیاریەتی دەسەاڵتی هەرێا دەخاتە ڕوو. زیاتر لەوەش 
دەسەاڵتی سیاسی هەرێا، لە جێگای بەرپرسیاری کۆمەڵگە، بە کردەوە 
دەکاتە گێرانی رۆڵی دەاڵڵ و سندوقداری. خۆ ئەگەر بەغدا بتوانێت 
خۆی موچەی موچەخۆرانی هەرێا بدات، ئەم سندوق دارییەش بۆ 

 دەسەاڵتی ئەحزبی سیاسی کورد نامێنێتەوە. 
ئەوەی کەوای کردووە دەسەالتی سیاسی هەرێا ئاوا مامەڵەی 
موچەخۆرانی هەرێا بکات... هۆکارێکی ئەوەیە کە بەرپرسانی دەسەاڵتی 
هەرێا، خۆیان و خیزان و کەس و کاریان لە دنیایەکی رازاوەی پڕ 
نیعمەت و تەسەلی فیرعەونیدا دەژین و ئاگایان لە ژیان و گوزەرانی 
هاواڵتیان نییە و نازانن  کرێ خانوو، بەریوەچوونی رۆژانەو خۆراک و 
پۆشاک و داخوازی مناڵ و داو دەرمان و دابینکردنی پیداویستی 

 خوێندن و پارەی ئاو کارەبا ومولیدە... چییە. 
هەر کاتیکیش هەر ئەو موچەخۆرانە و خەڵکی برسی، بۆ بەرگری لە 
ژیان و مانەوەیان، بۆ موچەکانیان، دینە سەرجادەو داوای مافە زۆر 
سادەکەی خۆیان دەکەن، تۆمەتی دەستی دەرەکی لە پشتیان بۆ 
دادەتاشن، هیزی چەکدار و بەڵتەجیەکانی دەسەاڵت بەردەدەنە گیانیان، 
لەبەرامبەریاندا هەرەشە، رفاندن، سەرکوت و زیندنی کردنیان دەگرنە 

 بەر. 
تا ئەو جێگایەی دەگەڕیتەوە بۆ رادەست کردنی موچەی موچەخۆرانی 
هەرێا یان بەشە داهات و بودجەی خەڵکی کوردستان لە داهاتی گشتی 
عێراق، بە دەسەاڵتی هەرێا، تەنها سازانی نێوان باڵەکانی بۆرژوازییە لە 
ئاستی عیرقدا، نەک بۆ وەاڵمدانەوە بە کیشەی موچەخۆران و 
ویستەکانی هاواڵتیانی هەرێا... لەو مامەڵەیەشدا دەسەاڵتی سیاسی 
هەرێا، بەدوای دزینی ئەو موچەو داهاتەوەیە کە لەالیەن بەغداوە وەکو 

 پشکی کوردستان رادەستی حزبەکانی بۆرژوازی کورد دەکرێت.
بزوتنەوەی نارەزایەتی خەڵکی کوردستان بەگشتی و نارەزایەتی 
موچەخۆرانی هەرێا لەدەسەاڵتی بۆژوازی کورد، پێویستە بە رۆشنی و 
لە ڕێگای نوێنەرانی خەڵکی کوردستان و موچەخۆرانەوە، بە دەسەاڵتی 
سیاسی بۆرژوازی عێراق بگەیەنرێت. ئەگەر بریارە داهات و موچە لە 
بەغداوە بۆ هەرێا بێت، دەبێ رادەستی نوینەران و ئەنجومەنێکی بێ 
الیەنی ژێر چاودێری جەماوەری بکرێت و هیچی تر ڕیگە نەدرێت و 
داهات و موچەی موچەخۆرانی هەرێا تەسلیمی دەسەاڵتی سیاسی 
هەرێا بکرێت. ئەم دەسەاڵتە لە روانگەی هەموو خەڵکی بێبەشی 
کوردستانەوە، دەسەاڵتێکی دزو تااڵنچییەو دەبێ بڕوات. وە بۆ 
چارەسەری کیشەکانی نێوان هەرێا و بەغدا لە موچەوە تا دەگاتە 
پرسەکانی تری وەکو ناوچە کیشەلەسەرەکان، کەرکوک، سەرژمیری، 
سنور، یاساوی نەوت و غاز... تا چۆنیەتی پەیوەندی هەرێا بە بەغداوە، 
پیویستە لەالیەن نوینەرانی هەڵبژێردراوی خەڵکی کوردستانەوە لەگەڵ 

 دەسەاڵتی بەغدا، بەڕیوەبچیت و بە ڕێگاچارەی کارساز بگات.
پیویستە بەکاری ریکخراو و نەخشەمەندانە و گوشاری فراوانی 
جەماوەری دەسەاڵتی بەغدا ناچار بکرێت، مامەلە لەگەڵ نوینەرانی 
خەڵکی کوردستان، لەگەڵ رابەرانی بزوتنەوە نارەزایەتییەکان، بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتیەکان بکات، لە پەیوەند بەسەرجەم کیشەو پرسەکانی نیوان 

 هەرێا و بەغدادا.
تا ئەو کاتەش کە خودی خەڵکی کوردستان و نوێنەرانی هەڵبژێردراوی 
خۆیان، چارەنووسی سیاسی هەرێا و بەرێوەبردنی نەگرنە دەستی 
خۆیان، دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد، دەست لە تااڵنی و دزی  و 
لوشدانی قوتی خەڵکی کوردستان و موچەخۆران هەڵناگرێت و دەست لە 
درۆی خۆ شەتەک دانەوەش بە پرسی سیاسی کوردستان بەرنادات. 
هەمیشە کیشەی سیاسی خەڵکی کوردستان وەکو کارتیک هەم 
لەبەرامبەر بە بەغدا و هەم لەبەرامبەر بە داخوازییەکانی خەڵکی 

 عەبدواڵ مەحامودکوردستاندا، بەدەستەوە دەگرێت...  

سەر بۆئەوەی واز لەڕەخنەگرتن و ناڕەزایەتی 
وخۆپیشاندان بهێنن لەدژی دەسەاڵت یان کوردستان 
بەهۆی بێزاربوونیانەوە بەجێبهێڵن، یان 
لەناوچەیەکەوە بگوازنەوە بچنە ناوچەیەکی تر. 
هەربۆیە کۆنەخوازن و چەوسێنەرو دزەکانی 
پارێزەری دەسەاڵت گەشە بەسەرکوت و زیندانیکردن 
وڕەشبگیری دەدەن. بەاڵم گەشەی وشیاربوونەوەی 
خەڵکی ناڕازی و زەحمەتکێش وبێکارو کرێکاری 
کوردستان ئەم قۆناغە بەسەرکەوتوویی تێدەپەڕێنیت 
بەمەرجێک هەمووالیەک دڵسۆزانە لەخەمی 
کۆکردنەوەی هێزی ناڕازی کۆمەڵگە بین بەجیاوازی 
هەربۆچوون و بیروباوەڕو ئایین و نەتەوەیەک هەین 
گرینگترین هەنگاو ئەوە ئاراستەی تێکۆشانەکانمان 
یەکبخەین بە ئاراستەی ڕاماڵینی ئەم دزو چەتەو 
گەندەڵکارو چەوسێنەرانەی دەسەاڵتی کوردستان. لە 
بەرامبەر ئەم هەلومەرجە نالەبارو کارەستبارەدا کە 
کۆمەڵگەی کوردستانی پێدا تێدەپەرێت. بە تێکۆشان 
لەسەر دووجۆر نەخشە ڕێگا دەتواندرێت کۆمەڵگە 
ڕزگاربکرێت ئەوانیش: یەکەم هەبوونی حیزبێکی 
شۆڕشگێری کرداری کەدڵسۆزانە تێکۆشانی جدی 
ڕاشکاوانە بکات بۆڕووخانی ئەو دەسەاڵتە 
لەسەرتاسەری کۆمەڵگە کاروچاالکی جەماوەری 
شۆڕشگێری بۆنەمانی سیستەم و دەسەاڵتی 
کۆنەپارێزو چەوسێنەر ئەنجام بدات، خۆی 
لەدوگماتیزم وسێکتاریزم و ناوچەگەری 
بەدووربگرێت. ئەم هەنگاوە دەکرێت کاری 
لەسەربکرێت بۆ هێنانە کایەوەی حیزبێکی بەهێزو 
کاریگەر، بەاڵم لەئێستادا ئەگەری سەرکەوتنی نابێت 
لەبەشەکانی تر زیاتر لەسەری دەدوێا. نەخشە ڕێگای 
دووەم ئەویش ئەوەیە کە لەڕێگەی گەشەدان وهێنانە 
کایەوەی بزووتنەوەی جەماوەری و کۆمەاڵیەتییەوە 
دەتواندرێت دەسەاڵتی چەوسێنەر بگۆڕدرێت ئەمەش 
بەیەکخستن وکۆکردنەوەو بەهێزکردنی ناڕەزایەتییە 
جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگە. خودی هێزی بێکاران 
رێژەیەکی بەرزی وەرگرتووە لەناو گەنجان و الواندا 
دڵسۆزانی ئەم هێزە دەتوانن کاریگەری زۆرباشیان 
هەبێت لەهێنانە کایەوەی بزووتنەوەیەکی 
سەرتاسەری لەکوردستاندا هەروەها تەواوی 
کرێکاران و کارمەندان موچەبراوکراون ئەمانەش 
دەتوانن ببنە هێزێک لەبەشەکانی تری ناڕازی 
کۆمەڵگە، هەروەها ژینگە پارێزان و خانەنیشینان 
وقوتابیان ومامۆستایانیش دەتوانن بەپشتیوانی و 
هەماهەنگی یەکتری ئەم بزووتنەوە جەماوەرییە 
بەهێزتر بکەن. باڵەکانی بۆرژوازی لەدەسەاڵت و 

کۆمەڵگە لەڕوویی سیاسییەوە شپرزە بووە دەسەاڵتی 
جارێکی تر بەرەو روکوت وتێکشکاندن دەبات، 
لەبەرامبەر هەنگاوەکانی داهاتوویی دا ئەژنۆکانی 
دەلەرزێت. یەک ڕاپەرین و هاتنەمەیدانی سەرتاسەری 
پێویستە کە بەتەواوی سیستەم ودەسەاڵتی 
کۆنەخوازو چەوسێنەر لەبەریەک هەڵوەشێت 
ونەمێنێت. هەربۆیە هەنگاوە گرینگ و پێویستەکە 
ئەوەیە کە دڵسۆزانە بزووتنەوەی جەماوەری 
بەئیدارەدانی شورایی گەشەپێبدرێت. ئەمەش 
ئەلتەرناتیڤی بەرەی هەژاران و کرێکاران و 
جەماوەری ملیۆنی لە خوارەوەیە کە دەتوانێ ئەم 
قەیرانانە بە قازانجی بەرەی خەڵکی زەحمەتکێش و 
برسی و هەژاران و کرێکاران بشکێنێتەوە و تورەیی 
و نارەزایەتی جەماوەر بەرەو هەڵکشان ببات و 
هەنگاو بە هەنگاو سەنگەر لە دەسەاڵتداران بەهێزی 
زیاترەوە بگرێت. هەژموونی شۆڕشگێرانە لەناو 
جەماوەری نارازیی پەرە پێبدات لە خۆپیشاندانی 
سەرانسەرییەوە هەنگاو بنێت بۆ مانگرتنی گشتی و 
تاوەکو وەالنان و ڕامالینی ئەم دەسەاڵتە بۆگەن و 
بنەماڵەیی یە. نابێت تەنها تێکۆشانی بەرتەسک 
بکاتەوە لە چوارچێوەی خەباتی ئابووری و داخوازییە 
هەنوکەییەکان، بەڵکو گرنگە دەبێت وەکو 
بزووتنەوەیەکی شۆڕشگێرانەی سیاسی دەرکەوێت و 
هەست نەستی جەماوەر بەرەو الی خۆی راکێشت 
هەنگاو بە هەنگاو لەگەل جەماوەری نارازیی بێت زۆر 
لە پێشیانەوە نابێت کەسانی شۆڕشگێرو ئازادیخوازو 
یەکسانیخوازو کە بکەونە دوو شوێنی جیاواز واتە 
نابێت لەبزووتنەوە جەماوەرییەکە دووربکەونەوە. 
لەهەمان کاتدا پێویستە وشیاری باڵوبکرێتەوە لەسەر 
بەرزکردنەوەی دەسەاڵتدارێتی شورایی وەک 
ئەڵتەرناتیڤێکی ئینسانی و دەستوورو یاسا 
ئینسانییەکانی شورایی بەخەڵکی ناڕازی بناسێندرێت 
و جیاوازی نێوان حکومەتی پەرلەمانی و حکومەتی 
شورایی بۆ خەڵک ڕوونبکرێتەوە، لەبەشەکانی 
داهاتوو وردتر باسی دەکەین. لەبەرئەوەی 
سەرکەوتنی ئەم تێکۆشانە بەندە بەرزکردنەوەی 
ئاستی وشیاری خەڵکی کوردستانە بۆ شارەزابوون 
لەئیدارەدانێکی باشتر ئەویش ئیداردانی شورایییە، 
واتە خەڵک خۆی کۆمەڵگە بەڕێوەبەرێت نەک 
حیزبەکان. مەرجی کۆتاییش بۆ سەرکەوتنی کرێکاران 
و کۆمەاڵنی ملیۆنی خەڵک لە خەباتی بەردەوامیاندا 
بوونی هێزێکی پێشەنگە ئەم هێزە پیشەنگەش پێویستە 
بزووتنەوەی جەماوەری شوراکانی خەڵکی کوردستان 

 بێت.
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 درێژەی...هێنانەدی ژیانێکی باشتر هاوخەباتی دەوێت

 درێژەی دوا وتە
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موچە لە نێوان 
دەسەاڵتی بەغداو 

 هەرێمدا
یەکێک لەو کێشانەی بەردەوام یەخەگیری کرێکاران 
ومامۆستایان و کارمەندانی کەرتی گشتییە، پرسی موچەیە. 
موچەی کەم، پاشەکەوتی موچە، دواکەوتنی موچە، لێبرینی 
موچە... هەلومەرجێکی سەختی بۆ ژیان و گوزەرانی سەرجەم 

 موچەخۆران پێکهێناوە. 
دەسەاڵتی سیاسی هەرێا، نەک بەرپرسیایەتی ئەم هەلومەرجە 
سەختەی ژیان و گوزەرانی موچەخواران، ناگرێتە ئەستۆ، 
بەڵکو هەمیشە بە پاساوی جۆراوجۆر، رەوایەتی بە بێ 
موچەیی و دواکەوتن و بڕینی موچە دەدات. ماوەیەک بە 
پاساوی جەنگی داعش، دابەزینی نرخی نەوت، بوونی ئاوارەی 
زۆر لە هەرێا.... خۆیان لە دابینکردنی موچە دەدزیەوە. لە 
ئێستاشدا بە پاساوی پابەند نەبوونی دەسەاڵتی بەغدا بە 
شایستە داراییەکانی هەرێا موچە دوادەخەن و بە ئارەزووی 
خۆیان لێی دەقرتێنن. ئەوە لە کاتێکدایە کە بەپێی لێدوان و 
بەدواداچوونی هەموو شارەزایەکی بواری ئابوری، داهاتی 
هەرێمی کوردستان لە فرۆشی نەوت و داهاتی ناوخۆ و باج و 
داهاتی دەروازە سنورییەکان، بە زیادەوە بەشی موچەی 
موچەخۆران دەکات، بەاڵم دەسەاڵتی سیاسی هەرێا شانی 
خۆی لەدابینکردنی موچە دەدزنەوەو هاوکاتیش، سەرچاوەو 
بڕی داهاتەکان، لە داهاتی نەوتەوە بۆ خاڵە سنورییەکان و 

داهاتی ناوخۆ و باج ... دەشارنەوەو 
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هەلومەرجی “ لەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت بەناوی
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