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کۆبونەوەی بەشێک لە جەماوەری توڕەی کوردستان لەدەوری کازمی، بەمانای ڕەتکردنەوەی 
 دەسەاڵتی تااڵنچی بۆرژوازی کوردە، نەک ئومێد بەستن بەکازمی و تەماشاکردنی وەکو فریاد ڕەس!

لەم چەند ڕۆژەی رابردوودا، مستەفا کازمی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، سەردانی هەرێمی 
کوردستانی کرد. لەم سەردانەیدا کازمی لەگەڵ بەرپرسانی هەردوو زۆنی زەرد و سەوز و 
زۆربەی حزبەکان کۆبۆوەو سەردانی بەشێک لەدەروازە سنورییەکان و چەندین شارو 

 شارۆچکە و بەشێک لە خەڵکی پەراوێزخراو و زوڵملێکراوی دەستی بەعسی کرد.

هاتنی کازمی لێکدانەوەو خوێندنەوەی جۆراوجۆری بۆکرا، کرایە بابەتی گرنگی 
ڕاگەیاندنەکان و مادەیەکی باشیش بۆ توێژەر و چاودێرە سیاسیەکانی بۆرژازی کورد. 
بەجیا لە لێکدانەوە بۆچوونی باو، لەم وتارەدا هەوڵدەدەین ئامانج لەسەردانەکە کازمی و 

 ئەو خوێندنەوانەی بۆی کرا، بخەینە ڕوو.

دەکرێت ئامانجەکانی هاتنی کازمی، زۆرو هەمەالیەنە بن، بەاڵم لێرەدا تەنها ئاماژە بە  
 الیەنە سەرەکی و ئامانجە میحوەرییەکانی دەکەین.

 

 وتەی ژمارە

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

هەریەک لە بەڕێزان، نەوزاد ساڵح، شوان گەردی، بۆ   
 بۆپێشەوە دەدوێن...

 10-11الپەرە...

لەچوارچێوەی هێرشی دەسەاڵتی سیاسیدا بۆسەر 
هەڵسوڕاوان و رابەران و بەشداربووانی خۆپیشاندان و 
ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکاندا، وە لەچوارچێوەی هێرش 
بۆسەر ئازادییەکان و ئازادی بەیان و رادەربریندا، هەردوو 
نوسینگەی کەناڵی ئین ئارتی لە شارەکانی دهۆک و هەولێر 
داخراون. وەزارەتی ناوخۆ!! داخستنەکە دەخاتە ئەستۆی 
وەزارەتی رۆشنبیری و وەزارەتی رۆشنبیریش بێئاگایی 
خۆی لەداخستنەکە رادەگەیەنێت و دەڵیت وەزارەتی ناوخۆ 

دایخستوون. سەرەتا شانخاڵی کردنەوەی 

 ل
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چینە داراکان و سەرمایەداران و خاوەن کۆمپانیاکان، 
دەستڕۆشتوانی ناو حزب و بنەماڵەکانیان، کە کەمایەتیەکی 
زۆر کەمی ناو کۆمەڵگەن، تا لەژیاندان، ژیانێکی پڕ نۆش و 
عەیش دەگوزەرێنن. ژیانێک کە بەهەشتی ئیسالم و 
موسوڵمانان لە چاویدا کەالوە و بێنازو داڕوخاوە. چەندین 
کۆشک و تەالری زستانەو هاوینە، لە کوردستان و واڵتانی 
ئەوروپا و ئەمریکا، چەندین ئۆتۆمبیلی دوا مۆدێل، باخێ 
ڕازاوەی پر میوەجات و مەلەوانگە و جێگای وەرزش، 

کیڵگەی تەژی لەدەیان ئاژەڵی ماڵی و 

 هەر لە سەرەتای سەرهەڵدانی ڤایرۆسی كۆڕۆنا لە جیهاندا
زۆربەی واڵتانی جیهانی تووشی چەندین قەیرانی سیاسی 
وئابووری بوونەوە كە بە جۆرێك مامەڵەكردن لەگەڵ ئەم 
ڤایرۆسە زۆر قورس و زەحمەت بوو، كوردستانیش بەدەر 

سەرجەم  ٢٢٢٢-٢-٤١نەبوو لەم ڤایرۆسە. بۆیە لە 
قوتابخانەو زانكۆكان ڕاگیران وكەرەنتینە ڕاگەیەنرا بە 

قەیرانی جۆرێك ژیانی خەڵك تووشی ئیفلیجی بووەوە. 
ئابووری و نەبوونی مووچە هێندەی تر ژیانی هاواڵتیانی 

دووچاری برسێتی و نەبوونی كردەوە. 

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 4بۆ الپەڕە 

 ل پرسی ژن
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 5بزووتنەوەی شورایی ئەڵتەرناتیڤێکی باشترە...

 گۆشەی ژن: 

 6توندوتیژی بۆ کێ و دژی کێ....

 8-9سێبتەمبەر....ل ١١دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ هاوڕێیان سامان کەریم، کاوە کەریم بە بۆنەی ڕووداوی 

 3بۆ الپەڕە ...

 2بۆ الپەڕە 

 3بۆ الپەڕە 

ایا خوێندنی ئۆنالین ئ
)ئەلكترۆنی( جێگەی خوێندنی 

 ئاسایی دەگرێتەوە؟

ژیان و مردن لە دوو 
 دنیای جیاوازدا...

داخستنی نووسینگەکانی 
کەناڵی ئێن ئاڕتی لە هەولێرو 

 دهۆک... مەحکومە

ئیعدام و ڕەشەکوژی دیاری کۆماری سێدارەیە بۆ 
 4خەڵکی ئێران...

 الوانی کوردستان بێ ئومێدن لەدەسەاڵت بۆیە

 6ناچارن ڕێگەی کۆچ بگرنە بەر... 
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/ لە کۆبونەوەکانی کازمی لەگەڵ سەرۆکی فەرەنسا و ٤
پاشانیش لەگەڵ گەورە بەرپرسانی ئەمریکادا، یەکێک لە 
خاڵەکانی ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی بەغداو هەرێم و 
بەدیاریکراویش پابەند بوون بەدەستور و پرسی بودجە و 

 موچە بوو. 

کازمی بەهاتنی بۆ کوردستان و چاوپێکەوتنی لەگەڵ 
بەرپرسانی دەسەاڵتی سیاسی هەرێمدا، نیەت پاکی و 
بەغدای بە فەرەنساو ئەمریکا و بیرورای فەرمی راگەیاند، و 
هاوکاتیش تۆپی ملمالنێکانی داهاتووی هەرێم و بەغدای لە 
گۆرەپانی کوردستاندا بەجێهێشت، کە لەهەلومەرجێکی نوێی 

دا، کە ٢٢٤٢ئۆکتۆبەری  ٤١هاوسەنگی هیزی دوای 
بەتەواوەتی بااڵنسەکەی لە قازانجی بەغدا و بزوتنەوەی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتییە بۆژوازییەکانی عێراقدا شکاوەتەوە. 
ئەم سەردانەی وەکو دەستپێشخەریەک خستە ڕوو، کە 
تیایدا ئەمریکا و فەرەنساو دنیای فەرمی لە ئامادەیی خۆی 
بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ هەرێم لەچوارچێوەی دەستوردا، 
نیشانداو وەکو دەوریەکی نوێ لە بەرخورد بە پرسەکانی 

 نێوان دەسەاڵتی سیاسی بەغدا و هەرێم.

/ پرسی دەستور و پابەند بوون بەدەستور هەمیشە ٢
مادەیەکی سەرەکی دەسەاڵتی سیاسی بەغداو هەرێم بووە 
کە یەکتریان پێ تۆمەتبار کردووە. هەردوو ال کیشەکانی 
بەغداو هەرێمیان بە پابەند نەبوون بە دەستور دەگێرایەوە. 
کازمی لەم سەردانەیدا پرسی خاڵە سنورییەکان، فرۆشتنی 
نەوت، سوپای بەرگری حدود، وەکو میحوەری باسەکان 
لەگەڵ هەرێم بەدەستەوە گرت، کە هەموویان بەپێی 
دەستور لە سەاڵحیەت و لەژێر دەسەاڵتی ناوەندیدان و 
دەرهێنانیان لەدەستی دەسەاڵتی فیدرالیزمی!! 
هەرێمدا...ئامانجێکی بوو.  بەمەش توانایی و سەاڵحیەتەکانی 
دەسەاڵتی سیاسی هەرێم کلک و گوێ دەکات و هاوسەنگی 
هیز و بااڵنسی بڕیاردان بە سودی بەغدا و دەسەاڵتی 
ناوەندی دەگۆڕێت. گفتوگۆکانی دواتریش دەچنە 

 هێز و بااڵنسە تازەیەوە. چوارچێوەی ئەم هاوسەنگی 

/  هاتنی کازمی بۆ کوردستان، بەوێنەی سەرۆک ٣
وەزیرانی عێراق، لەکاتێکدا کازمی سەردانی بەشێکی زۆر لە 
شارەکانی عێراقی لە ناوەراست و خواروی عێراق کردووە 
و بانگەشەی گەرانەوەی سەروەری بۆ حکومەت و پابەند 
بوون بە یاسا دەکات... پەیامێکی رۆشن بوو بە سەرجەم 
باڵەکانی بۆرژوازی عێراقی و حزب و الیەنە سیاسیەکانی، 
کەبە شێوەی هاوتەریب مامەڵەی هێزو الیەنە سیاسیەکانی 
عێراق دەکات و ئەوەش دەخاتە ڕوو کە خۆی بەسەرۆکی 
هەموو عێراقییەکان دەزانێت... جیا لەوانەش خاترجەمی 
دەبەخشیت بە واڵتانی ناوچەکە کە عێراق واڵتێکی 

 یەکپارچەی خاوەن سەروەریی خۆیەتی.

/ کازمی کە ئاگاداری قڵشتی بەرینی نێوان جەماوەرە ١ 
لەگەڵ دەسەاڵتی سیاسی هەرێمدا، بە چوون و 
سەردانیکردنی چەند ناوچەیەک و کۆبونەوەی لەگەڵ 
بەشێک لەخەڵک، لەوانەش خەڵکانێکی زوڵملێکراوی دەستی 
بەعس و پەراوێزخراو، وەکو فریاد رەسێک خۆی نمایش 
کرد. جەماوەری گیرۆدەی دەستی حزبەکانیش بە 
کۆبونەوەیان لەدەوری کازمی، پەیامی "نا" وتن بەدەسەاڵتی 
حزبەکانی بزوتنەوەی کوردیەتیان پێشچاو خست، نەک 
ئەوەی عاشقی کازمی بن و وەکو فریاد رەسێک وێنای 

 بکەن.

/ کازمی بەسەدانی کردنی هەردوو زۆنەکە و کۆبونەوەی ٥
جیاجیای لەگەڵ دەسەاڵتی سیاسی زۆنەکان، لەالیەکەوە 

ویستی هاوسەنگی مامەڵەی خۆی لەنێوان هەردوو 
زۆنەکەدا ڕابگرێت و واڵتانی ناوچەکەش کە ئەم زۆنانە 
وابەستەنی دڵنیا بکاتەوە لە بەڕەسمی ناسینی، واقعیەتی 
سیاسی هەرێم. لەالیەکی تریشەوە سەردانی بۆ هەردوو 
زۆنەکە بۆ بەهرەبەرداریکردن بوون لە ناکۆکی سیاسی 
نیوان دەسەاڵتی سیاسی هەردوو زۆنەکە، بە سودی خۆی. 
خستنە رووی داخوازیش لەالیەن هەردوو پارێزگای 
سلێمانی هەڵەبجە بۆ بەردەم کازمی، بە ئاشکرا 
رەتکردنەوەی بەرپرسیاریەتی حکومەتی هەرێم!! و 
نیشاندانی پوچی حکومەتی نیشاندا. وە ئەوەی خستە ڕوو 
کە چاوەڕوانیان لە بەغدا زیاترە تا لە هەولێر. وە شانی 
خۆشیان وەکو دەسەاڵتی زۆنی سەوز لە بەرپرسیاریەتی 

 خاڵی کردەوە. 

/ کازمی بەلەبەرچاوگرتنی دۆخی سیاسی هەرێم و ١
شەپۆلی نارەزایەتی جەماوەری کە لەدەسەاڵتی سیاسی 
هەرێم هەیە، لەگەڵ هاوخەتەکانیدا لە کوردستان چاوی لە 
هەڵبژاردنەکانی داهاتووە، بۆ ئەم مەبەستەش لیستی خۆیان 
هەیە. ئەم سەردانەی وەکو یەکەمین کەمپەینی 
هەڵبژاردنەکان، پێش وادەی راگەیەنراوی دەسپێکی 
هەڵبژاردنەکان کەڵک و لێوەرگرت، کەدەتوانێت وەکو 
سەرمایەکی سیاسی ئینتیخاباتی داهاتوو سودی 

 لێوەربگرێت. 

بەشێکی زۆر لە نووسەر و سیاسی و رۆژنامەنووس و 
شرۆڤە کارانی سیاسی!!، بزوتنەوەی کوردایەتی هاتنی 
کازمیان وەک فریاد رەس و پاڵەوانی جەنگێکی براوەو 
سەرکەوتوو خستە ڕوو. هەر ئەم خێڵە لەنووسەر و 
رۆژنامەنووس و میدیاکار و شرۆڤەکارانی سیاسی لە دوای 

دا،  ٢٢٢٢کەوتنی رژێمی بەعس و بەدیاریکراوی لەساڵی 
لەهەلومەرجێکدا جەماوەری خەڵکی کوردستان قوڵپی 
نارەزایەتییەکانیان لەوپەری خۆیدا بوو، نەوشیروان 
مستەفاو پاشان گۆڕانیان وەکو فریاد رەس و پاڵەوان 
وێناکرد. وتیان نەوشیروان پیاوێکی سادەو خاکییە، لەگەڵ 
پیشمەرگەکانی قورکاری کردووە، گەندەڵ نییە، سادەیە، 
بەدوای خانوو سەیارەو سەرەوەتەوە نییە، حەزی لە نان و 
ماست و تەماتەی سورەوەکراو و پەڵپینە و خواردنی 
رەسەنی کوردەوارییە، سامانەکەی تەنها پاکەتی جگەرەو 
چەرخەکەیەتی... وە وینەکەیان لە میدیاکاندا بە شانازییەوە 
خستە ڕوو وە وتیان باوکی هەژارانە. وتیان دژی تەوریسی 
سیاسی و گەندەڵییە و گۆڕانکاری ڕیشەیی دەکات. کەچی 
پێچەوانەی هەموو ئەم درۆو فریوکاریەیان بە کردەوە 
سەلما. لەپێش هەموو شتیکدا بزوتنەوەی نارەزایەتی 
جەماوەری جڵەو کردو دەسەاڵتی دزو گەندەڵی لە ڕمان 
رزگار کرد. چوونە ناو دەسەاڵتی تااڵنچی خۆشخزمەت و 
سەرکوتکەرەوە کە ئەندازیاری" چوار ساڵی ئارامی 
کوردستان" نەوشیروان بوو. کارکتەرە سیاسیەکان گۆران 
بوونە هاوبەشی دزو تااڵنی بازرگانی سیاسی، سەروەت و 
سامانەکە نەوشیروان بەر لەمردنی بەسەدان ملیۆن دۆالر 
خەمڵینرا لە پشکی کۆمپانیاکان و بازرگانی و زەویدا... 
کورەکانی بوونە هەمەکارەو تەوریسی سیاسی پارتی 
وبنەماڵەیان تۆختر کردووە، بەر لە مردنیشی سەروەتەکەی 
بەهی گۆڕانیشەوە تاپۆی سەر کوڕەکانی کرد و 
مەزاگەکەشی گردێکی داگیر کردو وەکو سەرانی 
هاوشێوەی خۆی چ بەزیندووی لەتااڵنیدا بێ دریغ و چ 
بەمەرگی دنیایەک زەوی پاوان کرد و کرا بە مەعبەد و 
 پەرستگای توێژێکی گەمژەی دنیا نادیدەی مێشک مەیوو... 

هەر ئەم خێڵە ئەمجارە و لەدۆخێکی تری نارەزایەتی 
جەماوەری فراواندا بە دژی دەسەاڵتی سیاسی دەیانەوێ 
کازمی وەکو فریاد ڕەس وێنا بکەن و دیسان رای گشتی 

بشێوێنن. وە خێر لەنانی بە نرخی ڕۆژدا بخۆن و لەوەرگای 
 داهاتوویان زامن بکەن.

کۆبونەوەی بەشێک لە جەماوەری توڕەی کوردستان لە 
کازمی، بەمانای رەتکردنەوەی دەسەاڵتی تااڵنچی 
بۆرژوازی کوردە، نەک ئومێد هەڵبەستن بەکازمی و وەکو 
کاریزما قبوڵکردن و تەماشاکردنی وەکو فریاد رەس، فریاد 
رەس تەنها جەماوەری ڕێکخراو بێبەشی کوردستانە 

 لەدەوری ئەلتەرناتیفێکی شۆڕشگێرانە.

کازمی نوێنەری چینی بۆرژاری عێراقی و بەشێکی بەرین لە 
بزوتنەوە و حزب والیەنە سیاسیە بااڵدەستەکانی ئێستای 
عێراقە بە پشتیوانی ئەمریکا و غەرب، کە کاری سەرەکی 
خامۆشکردنەوەی بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەرییە لە 
سەرتاسەری عێراقدا، بەتایبەتیش لە ناوەراست و خواروی 
عێراق، تا النی کەمی ئارامی سیاسی و ئاسایشی بۆ عێراق 
بگێریتەوە، بەمەبەستی ئازادی بۆ سەرمایەو سەرمایەداران 

 و کۆمپانیاکان، بۆ سود و کەڵەکەی سەرمایە.

خەڵکی هوشیاری عێراق و کوردستان، لەپەیامی کازمی و 
بۆرژاوزی عێراقی بە ئاگان و تەواوی جەماوەری بێبەش و 
نەدار و توڕەش لەدەسەاڵتی تااڵنچی و سەرکوتگەری 
بزوتنەوەی کوردایەتی، نابێت هیچ خۆشباوەرییەکیان بە 
کازمی و پەیام و فریوکارییەکانی هەبێت. کازمی هات بۆ 
کوردستان تا لەگەڵ دەسەاڵتی سیاسی کوردستان بگاتە 
سازان و رێکەوتنێکی جێگا مەبەستی بۆرژازی عێراقی، نەک 
بۆ وەاڵمدانەوە بەداواو ویستەکانی خەڵکی کوردستان. 
کۆبونەوەی کازمی لەگەڵ سەرانی حزبە سیاسیەکانی کورد 
و تەنانەت لەگەڵ جەماوەری کوردستانیش هیچ پاروە نانێک 
بۆ سەر سفرەی خەڵکی کرێکار و زەحمەتیکش زیاد ناکات، 
بەڵکو بە بە پێچەوانەوە ئەوان دەکاتە زەخیرەی سیاسی لە 
پێناو ئامانجە سیاسییەکانی بزوتنەوە بۆرژوازییە 

 عێراقییەکان بە قەومی  وئیسالمیەوە.

               ٢٢٢٢ناوەڕاستی سیپتەمبەری  

 درێژەی وتەی ژمارە

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 لە بۆپێشەوەوە
 

“ گۆشەو تەوەرەی تایبەە “ * بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگە لە
بەگشتی تەعەیر لەخەتی سیباسبی و رب بری و اونبیباببیب بی 

 کۆمۆنیزمی مارکس و کۆمۆنیزمی کرێ اریی اەکا .
 

* بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتر لەشوێن 
 و کەناڵی بی راو وبیستراو و نووسراواا... باڵوبوبێتەوە.

 
* بببابەتببی ببباڵوبببوەوە لە بببۆپببێببشببەوەاا،  ەوکبباتە لە یە  
خاوەنەکەیەوە ماری باڵوکرانەوەی هەیە، کە لە بۆپێشەوە 
باڵوبوبێتەوە. راسپاراەی بۆپێشەوەیە، کە خاوەنی بابەتەکە 
 اماژە بەناو و  ەو ژمارەی بۆپێشەوە بدا ، کە بابەتەکەی 

 تیااا باڵوبۆتەوە.
* ارەنگ نارانی بابەتەکا ، لەکاتی راگەیەندراوی خۆیبدا، 

 شانسی باڵوبونەوە لەاەست اەاا .
 *  ەولەویە  بۆ بابەتی کورتە.

* هیچ بابەتێک بە زمانەکانی عەرەبی، رارسی،  ی بگبیبزی... 
وەرناگرێت و خاوەنی بابەتەکا  بەرپرسن لە وەرگێرانیا  

 بۆ زمانی کورای... 
* بۆپێشەوە بەرپرس نییە لە هەڵەی  یمالیی و رێ ووسی  

 ەو بببابەتببانەی بببۆی اێببت... هەڵەبببای  ەرکببی خبباوە  
 بابەتەکانە...

 



 0202-9-51( بەرواری 83ساڵی چوارەم ژمارە)

 درێژەی...ژیان و مردن لە دوو 
 دنیای جیاوازدا...

 

ایا خوێندنی ئۆنالین )ئەلكترۆنی( جێگەی درێژەی...ئ
 خوێندنی ئاسایی دەگرێتەوە؟

 دوای چەندین مانگ دابڕانی خوێندكاران لە قوتابخانە لە ئێستادا جارێكی
تر سەرەتایی دەستپێكردنەوەی قوتابخانەیە و لێپرسراوانی پەروەردە 
بڕیاری بە ئەلكترۆنیكردنی خوێندنی ئەمساڵیانداوە بۆ پۆلەكانی سێ 
بنەڕەتی تاكو یانزەو هەروەها زانكۆو پەیمانگاكان كە دەبێت بە شێوەی 

دیارە هەر واڵت ئۆنالین بابەتەكان بخوێنن بۆ وەرزی یەكەم. 
وكۆمەڵگەیەك سروشت وهەلومەرجی تایبەت بە خۆی هەیە بۆ 
كوردستانیش ئەم بڕیارە هەر لە سەرەتاوە شەپۆلی ناڕەزایی خەڵك و 

چونكە ئەم بڕیارە هیچ  پسپۆڕانی پەروەردەی بەدوای خۆیدا هێنا، 
خوێندنەوەیەكی واقعیانەی بۆ خەڵكی كوردستان نەكردووە، ڕاستە 
نەخۆشی ڤایرۆسی كۆڕۆنا لەسەرتاسەری جیهان گیانی هەزاران كەسی 
لەناوبردووە، بەاڵم زۆربەی واڵتان ژیانیان ئاسایی كردۆتەوە هەروەها بە شێوەیەك ژیانیان ڕێكخستووە كە 
كاریگەری و لێكەوتە ئابوورییەكان كەم بكەنەوە، بەاڵم لە كوردستان سەرباری ئەوەی ڤایرۆسی كۆڕۆنا بۆتە 
بەهانەیەك بۆ دەسەاڵتداران كە مووچە نەدەن یان زۆر دوابكەوێت هەروەها كەرتی تەندروستی بە شێوەیەك 
پشتگوێ خراوە كە زۆر لە نەخۆشەكان بەو هۆیەوە گیانیان لە دەستداوە. ئەم ڤایرۆسە بۆتە فرسەتێك كە 
دەسەاڵتداران بە شێوەیەكی گشتی خۆیان لە خزمەتگوزارییە سەرەتاییەكان بدزنەوە. بڕیاری بە ئەلكترۆنی 
كردنی خوێندن بە هیچ شێوەیەك جێگای خوێندنی ئاسایی ناگرێتەوە لەبەرئەوەی هیچ ئامادەكاری بۆ نەكراوە 
لە هەمانكاتدا خوێندنی ئۆنالین خوێندكار دادەبڕێت لە فێربوونی زانستی و پراكتیكی بۆ نموونە ئەگەر لە 
ماڵێكدا سێ خوێندكار هەبن جگە لەوەی خێزانەكەی ناتوانن سێ ئامێری كۆمپیوتەر یان ئایپاد دابین بكەن 
هەروەها ناتوانن كێشەی كارەباو ئینتەرنێتی بەردەوام چارەسەر بكەن، كە یەكێكە لەو كێشانەی بە 
بەردەوامی لە كوردستاندا بوونی هەیە. هەروەها ئەگەر دایك و باوكی ئەو خوێندكارانەی فەرمانبەرن چۆن 
دەتوانن سەرپەرشتی مناڵەكانیان بكەن بۆ خوێندن؟؟ یاخود كاتەكانیان چۆن ئەگونجێنن؟؟ یا چۆن 
هەڵسەنگاندن بۆ فێربوونی خوێندكار دەكرێت.؟ بە كورتیەكەی جگە لەوەی پرۆسەی بە ئەلەكترۆنی خوێندن 
كەم وكوڕییەكی زۆری هەیە لە كوردستان لەهەمانكاتدا هیچ زەمینەیەكی نییە بۆ فێربوونی زانستی 
وتێگەیشتنی خوێندكار. بۆیە تەنها چارەسەری گونجاو بۆ كردنەوەی قوتابخانەكان و بردنە پێشەوەی خوێندن 
بە شێوەیەكی تەندروست و پراكتیكی ئەوەیە كە قوتابخانەكان بكرێتەوە، بەاڵم لە ژێرچاودێرییەكی 

پێویستە بەڕێوبەرو مامۆستاو كەسانی تەندروستی وردو جێبەجێكردنی ڕێنماییە تەندروستیەكان. 
پەروەردەیی لە قوتابخانەكاندا ڕۆژانە لەكاتی كردنەوەی قوتابخانەدا ڕێنمایی تازە بە خوێندكاران بدرێت وە 

هەروەها پێویستە حكومەت سەرجەم هۆكارە زۆر بەرپرسانە مامەڵە لەگەڵ ئەم ڤایرۆسەدا بکەن... 
خۆپارێزییەكان بۆ خوێندكاران دابین بكات لە دەمامك ودەستكێش و جێڵ و سابوون و تەواوی كەلوپەلی 
خۆپارێزی. بەم شێوەیە تاڕادەیەك دەتوانرێت خوێندن بەردەوامی پێبدرێت لەگەڵ هەلومەرج وگۆڕانكاری 

 بەسەر ڤایرۆسی كۆڕۆنادا بڕیارەكانیش ئاڵوگۆڕی بەسەردا بهێنرێت.

 نووسینی: کامەران لەتیف
 

 كامەران لەتیف بەرێوبەری سەنتەری بەرگری لە مافەكانی *
 منااڵنی كوردستانە ...

ئەسپی پەروەردەکراوی ناوازە، عەنباری خۆراکی تایبەتی و ئیستیراد 
کراو، پۆشاک و بۆن و پزیشکی تایبەتی، قوتابخانە و مامۆستای راهێنراو 
بۆ پەروەردەو فێرکردنی مناڵەکانیان چ لە کوردستان و چ لە دنیای 
دەرەوە، تەنانەت خاوەنی تەیارە و کەشتی و بەلەمن لەپاڵ گەشتی کراوە 
بۆ خۆشترین و سەرسام ئاوەرترین شوێنی دیدەنی و گەشتیاری... 
کاتێکیش دەمرن... بە جیا لەبەجێ هێشتنی سەروەت و سامانێکی خەیاڵی، 
خۆیان و وەچە ئامادەکراوەکانیان بۆ جێگرتنەوەی باوک و باپیرانیان، لە 
خۆشترین و جوانترین و جێگا و بەرزایی و گردەکاندا گڵکۆیان لە ناو 
گوڵزار و باغ و باغاتی دەیان و سەدان دۆنم زەوی تایبەتدا بۆ ئامادەیە، 
کیڵ و بەرد و کاشی مەرمەری سەر جەستەی مردویان، هێندە نایابن کە 
بەهەزاران زمان دەدوێن. ئاو کارەبا و خزمەتگوازیی بەردەوامیان لەگەڵ 
پاسەوانی تایبەتی بۆ ئامادەکراوە. سااڵنەش بەدەیان هەزار دۆالر خەرجی 
گۆرەکانیان و پاریزگاری لێکردنی دەکرێن و بەشێکیشیان دەکرێنە مەعبەد 
بۆ پەرستن و سەردانی و دیدەنی. هەموو ئەو سامان و سەروەتەشیان 

 بەزیندوی و مردویی بەرهەمی دزی و تااڵنی و نۆکەرایەتییە... 
لەبەرامبەردا، چینە نەدارەکان و بێبەشانی کۆمەڵگە... کەزوربەی هەرەزۆر 
کۆمەڵگەو هاوکات مۆتۆری چەرخاندنی پێکدەهێنن، لە ژیانێکی مەمرەو 
مەژیدا شەو و رۆژ دەکەنەوە، کە دۆزەخی دنیای ئەو ال، لە چاویاندا، 
بەهەشتە. بەشی هەرەزۆریان لەگەڵ ئەوەدا خۆیان خوڵقینەر و 
دروستکەری تەالر و بینا دوامۆدێلەکانن، کەچی کرێچی خانووی 
بچکۆالنەو دارووخاون و بەسەختیەیکی زۆرەوە دەتوانن کرێ 
خانوەکانیان بدەن... ئەو بەشەش کە گوایە خاوەنی خانوی خۆیانن، 
خانوەکانیان شیاوی ژیانێکی تەندروست و پێویست نین و خاڵین لە 
پێداویستیەکانی دنیای ئەم سەردەمە. ژیان و گوزەرانی ئەم ئۆردووە 
بەرینە مەمرەو مەژییەو رۆژانەشیان بەندە بە ئارەقەی ناوچەوان و 
ماندوبونێکی زۆر... خۆراک و پۆشاک و داو دەرمان و سەرەتاییترین 
پێداویستیەکانی ژیاریان، بە سەختی دەست دەکەوێت. لە سەرەتاییترین 
خزمەتگوزارییەکانیش بەهرەمەند نین، مناڵەکانیان بەدەست نەبوونی 
ویستە زۆر سادەکانیانەوە دەناڵێنن، کاتێکیش کە دەمرن... بەجیا لەوەی 
زوربەی هەرەزۆریان قەرزدان، دەستکەوتنی دوو مەتر زەوی بۆ ژیر 
خاکخستنیان، سانا نییە. چەند پارچە بەردێک بۆ کێلەکانیان و ڕوناکیەک 
بۆ سەر گڵکۆکەیان و کەمێک ئاو بۆ گوڵە سروشتیەکانی دەوربەریان 

 دەست ناکەوێت. 
لەسەر دەستی هەمان کەمایەتی و  چینی چاوچنۆکی سەرمایەو خاوەن 
هۆیەکانی بەرهەم هیناندا، بە مردویش کۆمپانیا چاو چنۆکەکانیان، دەست 
لە خۆیان و خێزانەکانیان هەڵناگرن... لە گۆریشدا ناهێڵن ئارام بن و کەسو 
کارەکەشیان دەبێ لە بیری داهاتی ئازیزانی مردویاندا بن. گۆر هەڵکەندن 
و ناشتنیان، دەکرێت بە پارە و لەو جێگایانەش کە خەڵکی خۆبەخشانە 
ئەرکی ناشتنی و گۆڕ هەڵکەندن دەگرنە ئەستۆ، لەو رەفتارە ئینسانیەیان 
دوریان دەخەنەوەو لە جێگایدا کۆمپانیای گیرفان خاڵیکردن، دادەمەزرێنن. 
هەروەها چۆن بە زیندویی جەماوەری بێبەش و نەدار، بەدەست برسێتی 
و نەبوونی و گرانی وبێکاری و کاری سەختەوە دەناڵێنن، بەدەست 
نەبوونی ئاو کارەباو خزمەتگوزارییەکانە و خانووی بچوک و کڕێچیتیەوە 
گرفتارن، بە مردوییش بەهەمان شێوە، گڵکۆکەیان الواز و بێ 
خزمەتگوازرییە، جەستەی پەراویز خراویان بەهەزاران زمان نەفرەت 
دەکەن و دەنگی ناڕەزایەتیان بەدژی دنیای سەرەوخواری سەرمایەداریدا، 

 دەبیسترێت.
گۆر هەڵکەندن و کردنی بە پارەو  ڕادەستکردنی بە کۆمپانیاکانی خۆیان، 
و دوورخستنەوەو دەرهێنانی لەدەستی شارەوانیەکان، هێرشێکی ترە بۆ 
سەر جەماوەری بێبەش و نەدار بەاڵم ئەمجارەیان بۆ سەر الشەی 
نەجواڵویان و بۆ دوای مەرگیان... هەموو ئەمانەش گەواهیدەری ئەوەن کە 
دەبێ ئەم نیزام و سیستەمە تااڵنچییە، بۆ هەمیشە بە گۆڕ بسپیردرێت. 
ئەو دەیان هەزار دۆنم زەویەش، کە بەمردووی دەستیان بەسەردا 
 گرتووە، لەگەڵ زەوی و تااڵنیەکانی تریان بۆ کۆمەڵگە، بگێردرێتەوە.         

 

 کرێکاران، زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد! 

باڵوکراوەی بۆپێشەوە، زمانی تیژ و پاراوی کۆمۆنیستی و ئازادیخوازی ئێێێوەیە، دەنێ  و 
سەکۆی بزوتنەوەی نارەزایەتی سۆشیالیستیتانە، بەدژی نیزامی زاڵمێانەی سێەرمێایەداری و 
سەکۆیەکی لێبراوە  بۆ روبەروبونەوەی فکر و راگەیاندنی دارزیوو فریوکارانەی بۆرژوازی و 
بزوتنەوەو رەوتە سیاسی و فکری و حزبییەکانی...بڵندگۆی بانگەوازی هاوچینەکانێتێانە بێۆ 
هاوپشتی و هاوخەباتی، وە دەن  و مینێبەری راسێتەنێیێنەی ئێێێوەیە لەدژی هەر زوڵێ  و 
ستەمێک کە لە کۆمەڵگای سەرمایەداری ئێستادا، بەرامبەر ئێوە دەکرێت... لەیەک وشەدا، 
بۆ پێشەوە،  سەکۆیەک و مینبەرێکە لە بەرەی شۆرشی کۆمەاڵیەتی چیێنێی کێرێێکێاردا، بێۆ 
 ژێروژورکردنی دنیای زاڵمانەی سەرمایەداری و دامەزراندنی کۆمەڵگایەکی سۆسیالیستی... 

بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی سەرکەوتوانە 
بباتە پێشەوە، لە هەواڵی نارەزایەییەکانتان، لە خۆپیشاندان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو گیروگرفتەکان و رێگریەکانی بەردەم 
خەبات و یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاگاداری بکەن... ئەو هەوااڵنەی حزب و بزوتنەوە و میدیای بێۆرژوازی و سێیێبەریێان، دەیێانەو  
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درێژەی...داخستنی نووسینگەکانی 
کەناڵی ئێن ئاڕتی لە هەولێرو 

 دهۆک...مەحكومە 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوای شۆڕشی گەالنی ئێران و بە تااڵن 
بردنی دەسکەوتی شۆڕش لە الیەن 
دەسەالتی خۆسەپینی ئیسالمی ئێرانەوە، 
هەڵبەت بە پیالنی لە پێشدا داڕێژڕاوی 
والتانی زلهێزی جیهان لەسەروی 
هەموویانەوە ئامریکا بۆ دەست راگەیشتن 
بە کانگا ژێرزەوینیەکانی ئەو والتە، 
کۆماری ئیسالمی ئێران بە سەرۆکایەتی 
خومەینی جەنایەتکار و دیکتاتۆر و 
خوێنڕێژ هاتە سەر کارو حکومەتی فەرمی 
خۆی راگەیاند. یەکەم قۆناغی چارەسەری 
خەڵک دانان و پەسندکردنی یاسای 
بنەرەتی ئیران بوو، یاساگەلێکی 
سەدەناوەڕاستی کە لەسەر بنەمای ئیسالم 
و شەرع ڕۆنراوە و دەستی کۆماری 
ئیسالمی بۆ کوشتنی خەڵک ئاوەاڵتر کرد. 
خومەینی جینایەتکار زۆر زوو ڕوالەتی 
دزێوی خۆی نیشاندا و هەر دەنگێکی 
نارازی کە داوای مافی شارۆمەندانی کردبا 
لە گەروودا کپ دەکرد. کۆماری ئیسالمی 
و دەسەالتدارانی زۆر ڕوهەڵمالڕاوانە 
دەستیان کرد بە ڕەشبگیری و ئێعدامی بە 
کۆمەڵی نەیارانی دسەالت. خومەینی 
خوێنڕێژ لە سەرەتای شۆڕشەوە بۆ 
دروستکردنی فەزای ترس و دڵەڕاوکێ لە 
کوردستان شەڕی سێ مانگەی بە دژی 
خەڵکی بێ تاوانی کورد ڕاگەیاند و بە 
هەموو هێز و تانک و تۆپ و ئەرتشی 
زۆردارەوە فەرمانی شەڕی راگەیاند و 

پاسدارانی حکومەتی بۆ هەر  دەستی 
جۆرە تاوانێک بە دژی خەڵکی کوردستان 
ئاوەاڵ هێشتەوە. خەڵکی ناوچە جیاجیاکانی 
کوردستان زۆر بوێرانە لە بەرامبەر 
حکومەتی ئێران دا ڕاوەستان و سێ مانگ 

و مناڵەوە لە سەنگەرەکانی  بە ژن و پیاو 
خەبات بە دژی زوڵم و زۆر بەرەنگاری 

بوونەوە و شکستیان بە  ئەو هێزە زۆرە 
رژیم هێنا. کۆماری ئیسالمی لە ساڵەکانی 
سەرەتای دامەزرانیەوە ئێعدامە 
بەکۆمەڵەکانی لە نەیارانی دەسەالتەکەی 
دەست پێکرد و بە سەدان و هەزاران 
مرۆڤی ئازادیخواز و شۆڕشگێڕی لە 
سیاچاڵەکان و بێ دادگاکانی بە ئیعدام 
مەحکوم کرد و ڕۆژ بە ڕۆژ هارتر دەبوو. 
بە دەیان زیندانی سیاسی لە بێ دەنگیدا 
ئیعدام کردن و تەنانەت تەرمەکەشیان 
ڕادەستی بنەماڵەکانیان نەکراوە. 
سیاچاڵەکانی کۆماری سیدارە و تاوان 
تەژی بوو لە زیندانیانی بوێری سیاسی بە 

ئەو کەسانەی تەنانەت لە  ژن و پیاوەوە 

زیندانیش بەرپرسانی دەسەاڵتیان بە چۆک 
داهێنا. بەرپرسانی رژیم لە زیندانەکان لە 
هیچ تاوانێک وەکوو ئەشکەنجە و 
دەستدرێژی وتوندوتیژی سڵیان نەکرد و 
ئەو کردەوە نامرۆڤانەیە تا بە هەنووکەش 
بەردەوامە. ئەگەر بمانەوێ باس لە 
کارنامەی رەشی کۆماری ئیسالمی لە 
ماوەی خۆسەپاندنی بەسەر ئێران دا 
بکەین لەوانەیە نەک لە بابەتێکی ئاوا، 
بەڵکوو لە دەیان کتێبیش دا نەگونجێ و 
کۆتایی نەیە. سەرەرای گوشارە 
نیونەتەوەییەکان و ریکخراوەکانی مافی 
مرۆڤ بە تایبەت لە دەرەوەی والت و 
سەرەرای واژۆکردنی کۆنوانسیۆنە 
نێونەتەوەییەکان لە الیەن ڕژیمەوە 
کۆماری ئیسالمی گویی بە هیچ کام لەو 
کۆنوانسیۆنانە تەنانەت ئەوانەش وا خۆی 
واژۆی کردون نادا و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ 
زاڵمتر و خوێن ڕیژتر دەبێ. لە ماوەی 
دەسەالتداری حکومەتی ئیسالمی خەڵک 
توشی دەیان دیاردەی کۆمەالیەتی بوون 
لەوانە، خۆکوژی، مادەی سڕکەر، فەحشا و 

وتیژی،  لەشفرۆشی، کوشتن و توند
بێکاری، خەمۆکی و بێ هیوایی بەرۆکی 
خەڵکی گرتووە. بەهۆی سەرەڕۆییەکانی 
دەسەاڵتداران بۆ دەستڕاگەیشتن بە چەکی 

لە دوای یەکەکان  ناوکی گەمارۆ یەک 
بەسەر ئێران دا سەپا و باجی ملهوڕیەکانی 
ڕژیم خەڵکی بێ تاوان دەیدەنەوە و 
هەژاری و بێ دەرەتانی بەرۆکی خەڵکی 
گرتووە. لەگەڵ بەرز بوونەوەی دۆالر و 
بێ بایەخ بوونی پارەی ئێران نرخی شت و 
مەکیش ڕۆژ بە ڕۆژ دەچیتە سەرێ و 
خەڵک بۆ دابین بوونی ژەمە نانێک 
ماونەتەوە. خەڵکی ناوچەکانی کوردستان 
بە هۆی نا وتنیان بە کۆماری ئیسالمی و 
لە پەڕاویز خستنی ناوچەکە لە الیەن 
حکومەتەوە مژوڵی کۆڵبەری و کاری 
تاقەت پڕوکێنن و ڕۆژانە بۆ پەیدا کردنی 
ژەمە نانێک لە گیانیان مایە دادەنێن. 
ناکارامەیی و مڵهوڕی کۆماری ئیسالمی 
وای کردووە خەڵکی وەزالە هاتوو لە هەر 
بیانوویەک بۆ ڕژانە سەر شەقام و 
دەربڕینی ناڕەزایەتی کەڵک وەردەگرن. لە 
مانگی خەزەڵوەڕی ساڵی رابردوو خەڵک 
بۆ دژایەتی لەگەڵ گرانی لە ڕادەبەدەر و 
بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین ڕژانە سەر 
شەقامەکان و جارێکی تر دژایەتی خۆیان 
لەگەڵ دەسەالت راگەیاند. خۆپیشاندانەکان 
زۆر بە بەرباڵوی بەرێوە چوو و خەلکی 
ناڕازی دروشمی نا بۆ دیکتاتۆر و نەمانی 

دەوتەوە  یەکجارەکی کۆماری ئیسالمیان 
و نایان بە هەموو حاکمیەتی کۆماری 
سێدارە وت. کۆماری ئیسالمی و هەموو 
دام و دەزگا داپلۆسینەرەکانی وەک 
هەمیشە بە توندوتیژی وەالمی داخوازیی 
رەوای خەڵکیان داوە و دەستیان کرد بە 

وکوشتن و ڕەشبگیری. بە دەیان  گرتن 
وپیاوەوە لەو  ڕیبەری کرێکاری بە ژن 

خۆپێشاندانانە دەست بە سەر کران کە تا 
بە هەنووکەش هەر لە سیاچاڵەکانی رژیم 

و حوکمی نارەوای سەدە  دان 

ناوەراستیان بە سەر دا سەپاوە. کۆماری 
ئیسالمی سەرەرای ترسی لە ڕادەبەدەری 
لە خرۆشانی خەڵک بەردەوامە لە گرتن و 
سێدارەی الوانی ئەو والتە و هەر ڕۆژە 
ئیعدامە بە کۆمەلەکان بەرێوە دەبا و 
کارەسات و جینایەت دەخوڵقێنێ. تازەترین 
ئیعدامیشی چەند رۆژ لەمەر بەر 

بوو بە ناوی نەوید ئەفکاری  کەسێک 
لە زۆرانبازە بە هێزەکانی  یەکێک  کە 

ئێران بوو. نەوید ئەفکاری لە دادگایەکی 
ناعادالنە تەنیا بە تاوانی دەنگ هەلبڕین و 
هاوتەریب بوون لە گەڵ خەڵکی نارازی لە 
خۆپێشاندانەکانی سالێ ڕابردوو وێرای 
براکانی دەست بە سەرکراو حوکمی 
ناڕەوای سێدارەی بە سەردا سەپا. 
رێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لە ناوخۆ و 
دەرەوەی والت و هەروەها وەرزشوانان و 
کەسایەتییە ناسراوە نێونەتەوەییەکان 
بەرامبەر بە حوکمی ناڕەوای نەوید 
ئەفکاری نارەزایەتی زۆریان دەربڕی، 
بەالم کۆماری ئیسالمی جارێکی تر 
بێگوێدان بە بەها مرۆڤیەکان نەوید 
ئەفکاری لە سیدارەدا تا ماهیەتی دزێوی 
خۆی باشتر نیشان بدات. هەر ئیستا کە 
نەوید ئەفکاری لە سێدارە دراوە چەندین 
زیندانی سیاسی کورد لەوانە حەیدەر 
قوربانی، هوشەنگ عەلیپور، محەیدین 
بە  ئیبراهیمی، شاکر بێهروزی وهتد..... 

تاوانی داتاشراو و بێ بەڵگە لە الیەن 
رژیمەوە حوکمی ناڕەوای سێدارەیان 
بەسەردا سەپاوە و ئەگەری لە 
سیدارەدانیان لە ئارا دایە. بێگومان 
ئامانجی کۆماری مرۆڤکوژی ئیسالمی 
لەبەڕێوەبردنی حوکمی ناڕەوای ئێعدام و 
کوشتنی ڕۆلەئازادیخوازەکانی ئەو واڵتە 
دروستکردنی فەزای ترس و تۆقاندن و 
کپکردنی دەنگی ناڕەزایەتی خەڵکە. 
کۆماری سێدارە دەمێکە بەوە گەیشتووە 
کە لە کۆتایی دەسەاڵتەکەی نزیک بوەتەوە 
و کۆتا پەلەقاژەکانی دەدا. ئیعدامی رامین 
حسین پەناهی و زانیار و لوقمان و 

ئیعدام و تاوانی  نەویدەکان دوایین 
کۆماری سێدارە نابێ بەاڵم خەڵکی ئێران 
دەبێ بە بوێری زیاترەوە بێنە مەیدانی 
خەبات و داوای روخانی یەکجارەکی 
کۆماری ئیسالمی بکەن. چاالکانی 
ئازادیخواز لە واڵتانی دەرەوە دەبێ بە 

یەکدەنگ بڕژێنە  دوور لە ڕەنگ و حیزب 
بەر سەفارەتەکانی کۆماری ئیسالمی و 
ناڕەزایەتی دەرببڕن. هەنووکە کە 
سەرەرای ئەو هەموو زوڵم و زۆرە 
خۆپێشاندانەکان لە ئێران هەر 

چاالکانی بەرابەری  بەردەوامە 
ویەکسانیخواز دەبێ یەکگرتوو تر  تەلەب 

بە یارمەتی خەڵکەوە بچن و دەنگی 
ناڕەزایەتیەکان بە گوێی دنیا 

گەیشتنی خەڵک بە ئازادی و مافی  بگەیەنن.
یەکسان و نەمانی هەموو توندوتیژی و 
هەژاری و بێ مافیەک تەنیا بە نەمانی 
یەکجارەکی کۆماری ئیسالمی مسۆگەر 

 دەبێ.
 

 عدام و ڕەشەکوژی دیاری کۆماری یئ
 سێدارەیە بۆ خەڵکی ئێران

 نووسینی: هەتاو عەبدواڵهی
ئەم دوو دەزگا قورمیشکراوە بێ دەسەاڵتە 
لەبەرامبەر بە زۆری چەک و هەڕەشەی 
دەستڕۆشتوەکانی حزب و بنەماڵەدا، لەالیەکەوە 
سەرەگێژەی ئەم دەسەاڵتە لەبەرامبەر بە 
توڕەیی و نەفرەتی جەماوەریدا دەخاتە ڕوو، 
لەالیەکی تریشەوە ناوەرۆکی سەرکوتگەرانەی 
 ئەم دەسەاڵتە تااڵنچی و مافیاییە نیشان دەدات.
داخستنی ئەم دوو نووسینگەیەو رێگەگرتن لە 
میدیاکارانی بۆ رۆماڵی خۆپیشاندان و 
نارەزایەتییە جەماوەریەکانی خەڵکی 
کوردستان، پوچی بانگەشەی دیموکراتی و 
بوونی کاری ئازادی سیاسی و ئازدییە 

 رۆژنامەگەری، دەخاتەوە ڕوو.
خەڵکی کوردستان و چین و توێژە بێبەشەکانی،  
لە دژی نەبووی موچەو دواخستن و لێبرێنی، 
لە دژی نەبوونی خزمەتگوزارییەکان و 
بێدەربەستی دەسەاڵت لە پەیوەند بە کەرتی 
تەندروستییەوە لە هەلومەرجی باڵوبوونەوەی 
پەتای کۆڕۆنا ڤایرۆسدا، وە لەدژی بێمافی و 
گرانی و هەنگاوە یەک لەدوای یەکە 
چەتەگەرییەکانی دەسەاڵتدا، بۆ بەرگری 
لەخۆیان و ژیان و گوزەرانیان ناچارن بێنە 
دەنگ، ناچارن دەست ببەن بۆ بایکۆت، 
کۆبونەوەی نارەزایەتی، مانگرتن، 
خۆپیشاندان...تاد، دەسەاڵتی دژە ئازادی هەرێم 
لە جیاتی گوێگرتن لە داواو داخوازی 
جەماوەری و نوێنەرانی خۆپیشاندەران و 
توێژە بێبەشەکان، دەست دەبەن بۆ ناو ناتۆرە 
دروستکردن، ڕفاندن، لێدان، دەستگیر کردن. 
ئەو کەناڵ و دەزگا میدیایانەش کە ڕوماڵی ئەو 
خۆپیشاندان و نارەزایەتیانە دەکەن دەکەونە 
بەردەم هێرشی هەر ئەو دەسەاڵتەی، لە رێگای 
دزی و تااڵنی و بێدەربەستیەوە دۆزەخێکی 
واقعی بۆ جەماوەری بێبەشی کوردستان 
خوڵقاندووە. لەو چوارچێوەیەدا هەمیشە کەناڵ 
و میدیاکارانی دەرەوەی دەسەاڵت، کەوتوونەتە 
بەردەم هەرەشە و رێگری لێکرن و داخستنیان. 
داخستنی نووسینگەکانی کەناڵی ئین ئارتی، لە 
ڕیرەوی هەمان سەرکوتکردن و پیشیلکردنی 
بەردەوامی ئازادیی و ئازادی کاری 
رۆژنامەگەریی و میدیاییدایە. جەماوەری 
ئازادیخوازی کوردستان، لە پیشیانەوە 
نووسەران و رۆشنبیران و رۆژنامەنووسان و 
دادوەرانی ئازادیخوازو پیشکەوتنخواو ئینسان 
دۆست، تادەگاتە هەر حزب و الیەنێکی سیاسی 
و جەماوەری، کە کەمترین باوەڕیان بە ئازادی 
و ئازادی سیاسی و رۆژنامەگەری و کاری 
میدیایی هەیە، پێویستە لەدژی ئەم هێرشانەی 
دەسەاڵت و لەبەرامبەر داخستنی 
نووسینگەکانی کەناڵی ئین ئارتیدا بێنە دەنگ و 
داوای کردنەوەی بیقەیدو شەرتی نووسینگەکان 

 و قەرەبووکردنەوەیان بکەن.

 بۆپێشەوە
٠٢٠٢/٩/٩ 
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لەهەموو کۆمەڵگەیەکدا بەردەوام ملمالنێ 
بۆهێنانەدی کۆمەڵگەیەکی باشتر دێتەکایەوە 
لەنێوان پارێزەرانی سیستەم و دەسەاڵت 
لەگەڵ چین وتوێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگەدا. 
لەکۆمەڵگە پێشکەوتووەکان و خاوەن 
دەسەاڵت وسیستەمە سیکۆالرو 
شارستانییەکاندا جۆری ململالنێکان بەهۆی 
گەشەی وشیاری تاکەوە جیاوازترە 
لەکۆمەڵگە دواکەوتووەکان و کۆمەڵگە 
نیمچەکراوەکان، ئەگەرچی لەسەرجەم 
کۆمەڵگەکانی جیهان ناوەڕۆکی کێشە و 
قەیرانەکان یەک جۆرە، ئەویش کێشه و 
قەیرانەکان بەهۆی خراپی و نابەرابەری و 
چەوسانەوە و گەشەی زۆری جیاوازی 
چینایەتییەوە لەڕوویی ئابووری کە 
دەرئەنجامی ئیدارەدانێکی خراپ و 
نایەکسانی لەماف و ئەرکدا لەناو سیستەم 
ودەسەاڵتەوە سەرچاوە دەگرێت. ئەمەش 
بەهۆی هەبوونی سیستەم ویاساکانی 
سەرمایەدارییە کە بەناوی بازاڕی ئازاد و 
لیبڕالیزم و نیۆ لیبڕالیزم و دیموکراسی 
پەرلەمانی )دیموکراسی سەرمایەداری بۆ 
پاراستنی بەرژەوەندی سەرمایەداران 
وبازرگانان وسیاسییەکانی دەسەاڵتدارانی 
چەوسێنەر( لەکۆمەڵگە پێشکەوتووەکان و 
خاوەن سیستەمە سەرمایەدارەکان ئەم 
جۆرە ئیدارەدانانە بۆچارەسەری کێشەو 
قەیرانەکان لەالیەن ئابووری ناسانی 
سەرمایەدارانەوە خراوەتە ڕوو و کاری 
لەسەرکراوە، بەاڵم دەرئەنجام 
لەبەڕێوەبردنی هەر نەخشە ڕێگایەکی نوێی 
کە ئابووری ناسانی سەرمایەداری بۆ 
چارەسەری کێشە و قەیرانەکانی ئابووری، 
دەسەاڵتدارانی سەرمایەداراندا لەگەڵ 
چارەسەرکردنی کێشەو قەیرانی هەنوکەییدا 
کێشەو قەیرانی تر لەدایک دەبێت. کە 
کێشەو قەیرانەکان گەورەتر دەبێت بۆ 
دەسەاڵتداران و بەڕێوەبەرانی کۆمەڵگە 
هەموو ئەمانە زیاتر هۆکاری جۆری 
ئیدارەدانی ناتەندروست و نایەکسان و 
نابەرابەرە کە زیاتر ڕەچاوی پاراستنی 
بەرژەوەندی خاوەن کارو سەرمایەدارو 
دەسەاڵتداران دەکات، بەرژەوەندی و مافی 
کرێکاران و کارمەندو بەشەکان وچینی 
هێزی بەرهەمهێنان و کرێکار فەرامۆش 
دەکات بەمانایەکی ڕوونتر زیاتر لەبەشی 
خەڵکی کارگەرو کارمەند کەم دەکرێتەوە 
بەڕێگای دزی وفێڵکردن و فرێودان 
بۆبەشی خاوەن کارو سەرمایەداران زیاتر 
دەکرێت ئەمەش تەوژمی چەوسانەوە گەشە 
دەکات و جیاوازی چینایەتی زیاتر دەبێت و 
بێکاری و هەژاری و ئاوارەیی زیاد دەکات، 
دیسان کێشە و قەیرانەکان سەرهەڵدەداتەوە 
بەقەبارەی گەورەترەوە. لەئێستادا لەواڵتانی 

سەرمایەداریدا بەردەوام ملمالنێکانی 
چینەکانی بەرهەمهێنان کە پێکهاتووە 
لەکارگەران و وەرزێڕان وجوتیارو 
زەحمەتکێشان و کارمەندان بەهۆی بێمافی 
وبێکاربوونیانەوە لەگەڵ بەرپرسانی خاوەن 
کارگەکان و بەرپرسانی دەوڵەت و 
حکومەتە سەرمایەدارەکان بەگەرمی گوڕی 
لەئارادایە، ماوەی چەندین ساڵە لەواڵتەکانی 
ئەوروپا و بەریتانیا و ئەمریکا بەردەوام 
شەقام و خیابانەکان بەتێکۆشانی 
بزوتنەوەی جۆراوجۆرەکانی 
کۆمەاڵیەتییەکانی وەک کرێکاران و 
خانەنشینکراوان وبێکاران گەنجان والوان 
وخوێندکاران و ژنان ئاوەدان و پڕجۆش 
وخرۆشە، ئەگەرچی لەئێستادا بەهۆی 
هەبوونی کۆرۆنا ڤایرۆسەوە بیانوێکی 
بەهێزی داوەتە دەست الیەنی دەسەاڵتداران 
بۆ سەرکوت وپاشەکشەکردن 
بەناڕەزایەتییە جەماوەری یەکان و 
دیاریکردنی سنوورێک بۆیان، بەاڵم ئەمەش 
تاماوەیەکە خەڵکی ناڕازی ئەو سنوورەش 
دەشکێنن بەجۆرێکی بەهێزتر و 
پڕکاریگەرتر دێنەوە شەقام وخیابانەکان، 

 ٢٢٢٢ی ٢هەروەک لەسەرەتایی مانگی 
خەڵکی ناڕازی ئیتاڵیا هاتەوە شەقامەکان 
بەهۆی خراپی بارودۆخی ژیانیان و جۆری 
بەڕێوەبردنی دەسەاڵتداران 
لەڕوبەروبوونەوەی کۆرۆنا ڤایرۆسەوە، 

بەردەوام  ٢٢٢٢و ٢٢٤٢لەساڵی 
شەقامەکانی پاریسی فەرەنسا لەالیەن 
خەڵکی ناڕازییەوە پڕ لەتێکۆشان وچاالکی 
بوو، بەردەوامیش لەئەگەری هاتنەوەی 
هێزی ناڕازی خەڵکی کرێکارو گەنجان و 
الوانی بێکاری وەک بزوتنەوەیەکی بەهێزی 
شۆڕشی کۆمەاڵیەتی لەتارماییدا دێت و 
دەچێت لەشاری پاریسی فەرەنسا. لەهەر 
خرۆشان و ناڕەزایەتییەکی گەورەی خەڵکی 
وشیاری فەرەنسا ڕاستەوخۆ کاریگەری 
ئەرێنی دەبێت بۆسەر واڵتەکانی وەک 
بەلجیکا و هۆڵندا و ئەڵمانیا واڵتانی تر. 
لەئەمریکا ناڕەزایەتی لەدژی ڕەگەزپەرستی 
بزوتنەوەیەکی بەهێزی کۆمەاڵیەتی بوو 

کە ڕاستەوخۆ هەبوونی  ٢٢٢٢لەساڵی
تارمایی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی نیشان دەدات 
لەهەر ئان وساتێکدا ئەگەری شکڵگرتنی 
هەیە. لەبەریتانیا ناڕەزایەتییەکانی خەڵک 
لەهەڵکشاندایە بەرەو بزوتنەوەییەکی 
کۆمەاڵیەتی هەنگاودەنێت. لەواڵتانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەوانە لەئێران 
بزوتنەوەی ناڕزایەتی لەشێوازو جۆری 
بزوتنەوەی کۆمەاڵیەتی کە لەهەناوی ئەم 
بزوتنەوەی جەماوەریەدا شۆڕشی 
گۆڕانکاری لەڕیشەوەی سیستەم 
ودەسەاڵت و جۆری ئیدارەدانی 

لەخۆگرتووە، لەئان و ساتی ئەگەری 
ڕاپەرینی گشتیدا خۆی نمایش دەکات، 
بەڕابەرایەتی بزوتنەوەی کرێکاری کە 
هەنگاو بەهەنگاو کۆی بزوتنەوە 
کۆمەاڵیەتییەکانی تری وەک ژنان و 
جەوانان و الوان و مامۆستایان و 
خانەنشینکراوان و ژینگە پارێزەرانی 
کۆمەڵگە لەگەڵ خۆیدا ئاراستە بکات. یەکێک 
لەهەنگاوە جوان و ئەرێنیەکانی بزوتنەوەی 
کرێکاری ئەوەیە کە لەگەڵ چاالکی 
وتێکۆشانەکانیانی ناڕەزایەتییەکانیاندا 
نەخشەڕێگای بدیلی ئینسانی بۆ بەڕێوەبردن 
وئیدارەدانی کۆمەڵگە کاری لەسەر دەکەن 
ئەوەش وای لەدەسەاڵت و سیستەمی 
کۆنەخوازو چەوسێنەری ئاخوندی ئیسالمی 
کردووە کە زۆر بەئاگایانەوە بوەستێتەوە 
لەهەرجوڵەو تێکۆشانێکی بزوتنەوەی 
کرێکاریدا ترسی زۆری هەیە. لەگەڵ هەر 
هاتنه سەر خیابانێکدا و بەرزکردنەوەی 
خواست و داواکارییەکانیاندا باسی گرینگی 
هەبوونی ئیدارەدانی شورایی دەکەن، کە 
داوا دەکەن بەڕێوەبردنی کارگە و سەرجەم 
بەشەکانی کۆمەڵگە لەڕێگای شوراکانی 
خەڵکەوە بەڕێوەبچێت، لەداهاتوویی ئێراندا 
شوراکان حکومی کۆمەڵگە بکەن واتە 
سیستەم وحکومەت لەجۆری شورایی بێت. 
ئەم جۆرە بانگەشانە کە خەڵکی ناڕازی 
کرێکارو زەحمەتکێش و هەژار 
دروشمەکانی نان، کار، ئازادی، ئیدارەدانی 
شورایی بەرزدەکاتەوە ئەمەش لەواقیعدا 
بەمانایی هەبوونی بزوتنەوەیەکی 
جەماوەری شورایی لەهەناوی بزوتنەوی 
کرێکاری ئێراندا شکڵ دەگرێت و هەنگاو 
بەهەنگاو بەرەو پێشەوە دەچێت و 
بەجێگیرکردنی ئاسۆیەکی نوێی ئینسانی بۆ 
ڕزگارکردنی تەواوی کۆمەڵگە لەدەست 
چەوسانەوەو بێمافییەکان و سەرکوت و 
ئەشکەنجەدانەکاندا. له لوبنان خەڵکی 
ناڕازی بەسوود وەرگرتن 
لەناڕەزایەتییەکانی ڕابردوویان بەجۆرێکی 
باشتر دەستیان بەچاالکی و ناڕازی 
سەرشەقام وخیابانەکان کردۆتەوە لەساڵی 

هەرچەندە بەهۆی ملمالنێی سیاسی  ٢٢٢٢
و حیزبی و دینی و عەشیرەتییەکانەوە 
گرفت وکێشەی بۆ ئاراستەی ئەوبزوتنەوە 
ناڕازییە جەماوەرییە دروستکردووە، لەگەڵ 
هەموو ئەمانەدا ئومێدی و هیوای باشتر 
لەناڕەزایەتییەکانی ڕابردوو بۆ سەرکەوتنی 
ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی لوبنان لێ دەکرێت، 
خاڵێکی زۆر سودبەخش لەو ناڕەزایەتییانە 
ئەوەیە داوایی دەرکردنی هێزو دەسەاڵتی 
ئێران و هێزەکانی سەر بەدەوڵەتانی 
دەرەکی دەکەن ئەمەش وا دەکات 
قۆناغەکانی داهاتوو باشتر خەڵکی ناڕازی 

خۆیان ڕێکخراو بکەن لەبزوتنەوەیەکی 
جەماوەری خەڵکی ناڕازی دا بەئاراستەی 
گۆڕانکاری لەسیستەم و دەسەاڵتدا ئەم 
هەنگاوەش بەبێ گرفت و ڕێگری نابێت، 
بەاڵم هەنگاو بەهەنگاو بەسوود وەرگرتن 
لەهۆکاری شکست و کەمتەرخەمییەکان ئەم 
بزوتنەوە دەچێتە سەر ڕێگای ئینسانی 
خۆی. لەعێراق هاوشێوەی لوبنان دەوڵەت 
و حکومەتداری لەالیەن سەرۆکی خێڵ 
وهەڵسوڕاوانی دین وحیزبەکان لەژێر 
کاریگەری نەخشەڕێگای دەوڵەتانی 
کۆنەپەرستی ناوچەکە بەتایبەتی کۆماری 
ئیسالمی ئاخوندی ئێران ئاراستە دەکرێت 
بەتەداخولکردنی دەوڵەتانی سەرمایەداری 
تری جیهانی بەگشتی لەپێناو دەستکەوت و 
بەدەستهێنانی سەرمایەو قازانجی زیاتر 
هەریەکەیان بۆخۆیان ملمالنێکانیان 
گەشەپێدەدەن. لەناو باڵ و بەشەکانی حزب 
و الیەنەکانی خێڵ و دینی و نەتەوەیییەکان 
لەناوپێگەی ئێدارەدانی دەسەاڵت 
وحکومەتدا، کە بارودۆخی ئیدارەدانی ئاڵۆز 
کردووە دەرئەنجام بەردەوام کێشەو 
قەیرانەکانی لەگەڵ خۆیدا گەورەتر کردووە. 
ئەمەش کاریگەری لەسەر ئاستی 
بزوتنەوەی ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی عێراق 
داناوە، بەوەی خەڵک هیچ ئومێدێکی بە 
چاکسازی وبەڵێنی ڕیفۆرم کاری 
دەسەاڵتدارو بەرپرسانی عێراقی نەبێت، 
بەردەوام لەخەمی گەشەی ناڕەزایەتییە 
جەماوەرییەکاندا بن. کەسانی وشیاری 
هەڵسوڕاوە جەماوەرییەکانی شارەکانی 
عێراق. هەر بۆیەش باڵە جیاوازەکانی 
دەسەاڵت بەتایبەت لەالیەنە کۆنەخوازو 
کۆنەپەرستەکان ئەم پشو درێژیی و 
پەرەپێدان و کاریگەری بزوتنەوەی 
جەماوەری ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی 
عێراقیان پێ قبوڵ ناکرێت کە سرووشتی 
خۆی ئاراستەی داهاتوویی کۆمەڵگە دیاری 
بکات، هەربۆیە پەنا بۆ تیرۆرکردن و 
ڕفاندن وکوشتنی هەڵسوڕاوانی وشیاری 
ڕابەران و هەڵسوڕاوانی ناو ناڕەزایەتییەکان 
دەبن، چەندین کەسیان لێ تیرۆردەکەن 
ئەمەش بۆئەوەیە پاشەکەشە بەم بزووتنەوە 
جەماوەرییە کۆمەاڵیەتییە بکەن لەشارەکانی 
عێراقدا. ئەم بزوتنەوە کۆمەاڵیەتییە چۆته 
قۆناغێکی وا ناگەڕێتە دواوە، بەڵکو هەنگاو 
بەهەنگاو دەچێتە پێشەوە. پێویستە بەرەو 
شۆڕش و ڕاپەرینی گشتی مل بنێ بۆ 
ڕاماڵینی سیستەم ودەسەاڵتی کۆنەخوازو 
چەوسێنەری سەرمایە. لەکوردستان بەهۆی 
ئەوەی هیچ سیمایەکی... دەوڵەتداری نییە و 
حیزبەکانی دەسەاڵتداریش ملمالنێی و 
پێشبڕکێ دەکەن لەسەر دڵسۆزی و 
وەفادارییان بۆ دەوڵەتانی کۆنەپەرستی 
ناوچەکە لەوانە دەوڵەتی ئاخوندی ئیسالمی 
ئێران و دەوڵەتی ئیسالمی تورکیا، 
بەردەوامیش هێزە ئەمنی وسەربازییەکانیان 
سنووری کوردستانیان بەزاندووە و 
هەڵسوڕاوانی ئۆپۆزیسیۆنی خۆیان 
لەکوردستان بەهاوکاری و ڕێ نیشاندەری 
کادرو هەڵسوڕاوانی حیزبەکانی 
دەسەاڵتداری کوردستان تیرۆرکردووە یان 

تەسلیم کراوەنەتەوە 

 رانەوەی ڕازەکان بۆ ژیانێکی باشترک

 ێکی باشترەڤبزوتنەوەی شورایی ئەڵتەرناتی
  عبدالرحمن رسول

 

 بەشی نۆهەم

 12بۆ الپەڕە 



 0202-9-51( بەرواری 83ساڵی چوارەم ژمارە)

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 
کاتێک باس لە توندوتیژی دژ بە ژنان دەکرێت، 
یەکڕاست هەموان فکریان زیاتر بۆ الی لێدان و 
توندوتیژیی جەستەیی دەچێت، چونکە لە 
کۆمەڵگەی ئێمەدا قسە فڕێدان و توندوتیژییەت 
دەروونییەکان، ئەوەندە ئاسایی کراون، زۆر جار 
کەسی توندوتیژ وەکوو کارێکی ئاسایی لێی 

 !دەڕوانێت
بەپێی زۆربەی ئەو پێناسە جیهانییانەی، کە بۆ 

هەموو ئەو “توندوتیژی کراون، بریتییە لە: 
)کردار، رەفتار، ئاماژە، قسە و جوواڵنە(، کە 
بەبێ خواستی خۆی بەرامبەر کەسێک ئەنجام 

کەواتە توندوتیژیی جەستەیی و ”.  دەدرێت
دەروونی، شوێنەوار و کاریگەریی خۆی جێ 
دەهێڵێت. ئیتر لەالیەن هەر کەسێکەوە بەرامبەر 

 .کەسێکی تر بکرێت
مرۆڤ لە هەست، غەریزە و پێداویستییە 
سەرەکییەکانی ژیاندا یەکسانن، هیچ مرۆڤێکی 
ئاسایی نایەوێت کەرامەتی لەکەدار بکرێت، 
یانیش قسە و ئاماژەیەکی ناشایستەی بەرامبەر 
بکرێت. زۆر جار کەسەکان لە حاڵەتی 
بێدەسەاڵتی، یان ناهۆشیاریدا، بەشێک لە 
توندوتیژییەکان قبووڵ دەکەن، بەاڵم مەرج نییە 
ئەم بێدەنگی و بەرگەگرییە تا سەر بێت. ئەگەر 
وەکوو خۆی و لە کاتی خۆی وەاڵم نەدرێتەوە، 
بە جۆر و شێوازی تر و لە کاتی جیاواز، 

 .دەرهاویشتەی خۆی دەبێت
ناوەناوە کەسانێک لەژێر ناونیشانی )پیاوی 
ئایینی( بە ئارەزووی خۆیان و بێ سنوور قسە 
بە ئافرەتانی کۆمەڵگە دەڵێن، ئەوان ئایینیان 
کردووەتە ئەو پەنایەی، کە بۆ هەر قسەیەکی 
توندوتیژی بڕۆنەوە پەنای، بەهۆی بەکارهێنانی 
ئایین، سۆزی بەشێک لە خەڵک ئیستیغالل 
دەکەن و رەوایەتیی بەم دەستدرێژکارییە دەدەن، 
کە بەناوی ئایینەوە ئەنجام دەدرێت. ئەم 
دیندارییە عەرەبییەی، کە ئەم جۆرە کەسانە بە 
کۆمەڵی دەفرۆشنەوە، نە بە قازانجی ئاشتەوایی 
کۆمەاڵیەتی و نە بەرژەوەندییە نەتەوەیی و 
نیشتمانییەکانە و نە بە سودی تاکەکانی 
کۆمەڵگەیە، بەڵکوو لەسەردەمی تەکنۆلۆژیا و 
کرانەوەی کۆمەڵگە، لەجیاتی ئەوەی هەست بە 
بەرپرسیارێتی بکەن، هەندێ قسە فڕێ دەدەن، 
کە لێکترازانی کۆمەاڵیەتی دروست دەکات، 
ئەمەش لە هەر شتێ زیاتر ئاشتیی کۆمەاڵیەتی 

 .دەخاتە ژێر پرسیارەوە
کەسانی هۆشیار و بەئاگا لە پێشکەوتنە 
خێراکانی جیهان و سەردەمی گلۆبال و عەولەمە، 
تێدەگەن کە ناتوانرێت بەر بە گۆڕانکارییەکان 
لەسەر هەر ئاستێکی ژیاندا بگیرێت، ئەو 
جەهلەی، کە پێشتر بەناوی جیاجیا لە کۆمەڵگە 
باڵو دەکرایەوە، کرانەوە و خوێندنیان بە عیلمی 

ئیبلیس وەسف دەکرد. ئێستا لە هیچ کوێی ئەم 
گوندە جیهانییەی، بەهۆی تەکنەلۆژیاوە دروست 
بووە، جێگایان نابێتەوە. بۆیە ناتوانرێت ئەوەی 
پێشتر دەیانکردە جێی باوەڕی کۆمەڵ و لەژێر 
ناوی جیاواز پێگەی کۆمەاڵیەتی بۆ دروست 

 .دەکردن، ئیتر درێژە بکێشێت
ئەوەی ئێستا لە بەشێك لەو پیاوانە یان ئەوانەی 
بەناوی ئایینەوە دەیانەوێ فەتوای دابەشکردنی 
کۆمەڵ بدەن، بەر لە هەر شتێ هەست دەکەن، 
کە پێگەی کۆمەاڵیەتییان لەمەترسیدایە، چونکە 
کاتێک کۆمەڵگەیەک دامەزراوەی تێدابێت، ئەو 
کەسانە شوێنیان لەق دەبێت، هاوکات 
پێشکەوتنی کۆمەڵگە لەسەر ئاستە جیاجیاکان و 
ئاگایی خەڵک، جارێکی تر شوێنی ئەوان لێژ 

 .دەکات
لەالیەکی ترەوە هەڵپەی ناوبانگ و سەرقاڵکردنی 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و بەشێک لە 
راگەیاندنەکان بەخۆیانەوە، ئامانجێکی تری ئەم 
قسە فڕێدانەیە، کە سەردەمێک بە ناوی 
ئۆپۆزسیۆن بوون و دواتر بەناوی ئایین و... 
باڵو بوو. ئەو قسەوباسانەی، کە بەناوی ئایین و 
دابونەریتەوە دەرهەق بە ژنان ئەنجام دەدرێت، 
 .ئەوپەڕی توندوتیژی و بریندارکردنی هەستیانە

هاوکات پسپۆڕانی بواری کۆمەڵناسی و 
دەروونی، ناشێ مەترسییەکانی ئەم توندوتیژییە 
هەست پێنەکەن، لەکاتێکدا جۆرەها کێشە لە 
کۆمەڵگەدا هەن، بەهۆ و بێ هۆ قسەی توند و 
بێ بنەما رووبەڕووی ئافرەتان بکرێتەوە. 
هەروەها کەناڵەکانی پەروەردەکردن لە کۆمەڵگە/ 
خێزان، حزب، قوتابخانە و زانکۆ، هەریەک بەپێی 
قەبارەی خۆی بەرپرسیارێتی و ناهەمواریی 
کێشەکانی کۆمەڵگەی بەردەکەوێ، هیچیان لەم 
ناکۆکییە کۆمەاڵیەتییانەی هەن بێبەری نین، 
بەاڵم حکوومەت لە رێکخستن و رێگەنەدان بە لە 
سنوور دەرچوونی هەریەک لەم کەنااڵنە، 
بەرپرسی یەکەمە، چونکە ئەو دەسەاڵتی 
جێبەجێکار و بەرپرسیارە لە هەر رووداوێکی 
کۆمەڵ. کەواتە و دووبارە دەڵێین، حکوومەت 
 .بەرپرسی یەکەمە لە رێگەگرتن لەم توندوتیژییە

بەکورتی، کاتی ئەوە هاتووە، ئەرک و مافی 
پیاوانی ئایینی لە کۆمەڵگە و چوارچێوەی کاری 
حکوومەتدا دیاری بکرێت، دین وەکو کاری 
کەسەکان خۆیان لێی بڕوانرێت و بەتەواوەتی لە 
سیاسەت و حکومەتداری و خوێندن و پەروەردە 
و یاساکان جیابکرێتەوە. جیاکردنەوەی دینیش لە 
دەوڵەت و یاساو خوێندن و پەروەردەو ئازادی 
دینداری و بێدینی، کەشیکی تەندروست 
دەخولقێنێ و دەتوانێت دەستی پیاوانی دینی لە 
دەستێوەردان لە ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و 
مافی تاکەکان، کورت بکاتەوە. ئەمەش دەتوانێت 

 خزمەت بە کۆمەڵ و تاکەکانی بکات. 

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  کە لەهەر ژمارەیەکی دا لە تەوەرە تایبەتییەی کردۆتەوە 
 ڕێگای وتار، دیمانە، 

ڕاپۆرت، بابەتی وەرگێڕدراو... تیشک دەخاتە سەر هەلومەرج و پرسی ژنان و خستنە ڕووی 
بەرپرسی گۆشە: شوانە حەسەنئەزموون و ڕێگاچارەی ئینسانی و یەکسانیخوازانە..  

 shwana.journalist@gmail.com: بۆ پەیوەندی و ناردنی بابەت
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الوانی کوردستان بێ ئومێدن لە 
دەسەاڵت بۆیە ناچارن ڕێگەی کۆچ 

 بگرنەبەر
 نووسینی: ڕۆژ عەزیز

ساڵدا الوانی ئەم  ٣٢لەسایەی حاکمیەتی ئەحزابی ناسیونالیستی کوردیدا لەماوەی 
کۆمەڵگەیە تووشی بێ ئومێدی بوون و لەسەرەتایترین ماف بێ بەشن. بەشێکیان 
سەری خۆیان هەڵگرتوو بەرەو واڵتانی  تورکیاو ئەوروپا رۆیشتن و دەیان الویش 
لە دەریاکانی تورکیا یونان ئیتالیا خنکان یاخود بێسەرو شوێنن. الوێک لەدوای 

لەدایک بووە تا ئەم ساتەوەختەش تروسکایەک لە ئومێدی بە  ٤٢٢٤ڕاپەرینی  ساڵی 
کوردستان و دەسەاڵتەکەی نەماوە و  فرسەتێکی بۆ بڕەخسێت کوردستان بەجێ 
دەهێڵێت و بەرەو کەناری مەرگ هەنگاو دەنێت تا بەجێگەیەکی ئازادی ئارام 

 وخۆشگوزەران بگیرسێتەوەە کەمێک پشوو بدات.

گەرچی رێگای قاچاخ سەخت بووە، بەاڵم هێشتا دەرچوون لە کوردستان زۆرەو  
الوان وخەڵکی دیکەش هەر دەڕۆن یاخود لەوەها فرسەتێک دەگەڕێن تا لە 
کوردستان ڕزگاریان بێت. گەنجێک ژیانی گەنجێتی فەوتابێت تروسکایەک ئومێد 
شک نەبات ناچارە کوردستان جێ بهێڵیت. گەنجێک هەموو تەمەنی بەخویندن 
سەرف کردبێ پارەی بۆ ژیانی خوێندنەکەی سەرف کردبێ، دواجاریش کاتێک 
خوێندن تەواو دەکات دامەزراندن نەبێ یاخود ئەگەر شانسی دامەزراندنی هەبێ  

 ئینجا موچە نییە وەری بگرێت. 

الوان یاخود بڵێین گەنجان توڕەن لە کۆمەڵگە. توڕەن لە کەلتوری دواکەوتوانە و 
ساڵەی ئەحزابی کوردایەتی، بۆیە بەهەر وەسیلەیەک بێت دەیانەوێت  ٣٢دەسەاڵتی 

ڕزگاریان بێت لەجەهەنەمێک کە دەسەاڵت خوڵقاندویەتی. ئاخر گەنجێک بێکار بێت 
پارەی پێ نەبێ، ژیانی لەوپەڕی خراپیدا بێت نەتوانێ زەواج بکات، نەتوانێ 
خۆشەویستی بکات، ئیتر گەنجی چی، کە لەسادەترین خۆشی مەحرومە ئیتر ناچارە 
سەری خۆی هەڵبگرێت کوردستان بەجێ بهێڵیت. بێ ئومێدیەک بەرۆکی بەشێک لە 
الوانی گرتووە کە تاقەتی خۆ ڕێکخرابوون و سیاسەتیشیان نییەو باوەڕیشیان 

 بەئاڵوگۆڕ نییە تەنها دەیانەوێت لە کوردستان ڕزگاریان بێت.

حیزبەکان بە ئۆپۆزسیۆن و غەیرە ئۆپۆزسیۆنەوە کارێکیان کردوە تەنانەت  
باوەڕیان بەوە نییە بێنە مەیدان و ئاڵوگۆر دروست بکەن، چونکە هەرچی هاتە 
مەیدان دواجار بووە پاشکۆی پارتی ویەکێتی، گەنج بەم یارییە قێزەونە ئەوەندەی 
دیکە بێ ئومێدبوو. خەڵکی کوردستان بەگشتی و الوان بەتایبەتی ڕق و کینەی 
خۆیان دەردەبڕن لەبەرامبەر دەسەاڵتی کوردیدا، گەرچی هێشتا ئەم ڕق وکینەیە 
بەخەباتی یەکگرتوانەو یەک دەست و یەک دەنگ لەمەیدان نییە، تەنها توڕەیی لەوەدا 
دەردەکەوێت هەموو دەڵێن بەس رێگەیەک بدۆزینەوە لەم جەهەنەمی کوردستانەو 

 ئەم  دەسەاڵتی کوردییە رزگارمان بێت.

ئەو الوانەی کەمێک پارەیان بەدەستەوە ماوە لەهەوڵی ئەوەدان ڕێگەیەک بدۆزنەوە  
سەری خۆیان هەڵبگرن کە دواجار خۆشیان نازانن چارەنوسیان بەکوێ دەگات؟. 
توڕەی  الوانی کوردستان کەلەهەموو مافێک بێبەشن ئەگەر یەکگرتوو یەک دەست 
ویەکدەنگ بێنە مەیدان دەتوانن شۆڕش و ڕاپەڕین ئەنجام بدەن. ئەگەر ئیرادە بکەن 
ڕابەراتییەکی شۆرشگێرو  ئازادیخوازو مرۆڤدۆستی و پێشکەوتنخوازیان هەبێ، 
هەاڵتن لەدەست دەسەاڵتی کوردی جێهێشتنی کوردستان ڕێگە چارەی واقعی نییە، 
بەڵکو شان خاڵی کردنەوەیە لەبەرپرسیارێتی کە لەدنیادا الوان پێشڕەوی هەموو 
حەرەکەتێکی  شۆڕشگێرانەن بۆ ئاڵوگۆڕێک کە خۆیان وئازیزانیان ئاسودەو 

 خۆشگوزەران بژین. 

الوان ئەگەر پێیان وابێ ئەوروپا بەهەشتی سەرزەمینە بۆ ئەوان پێم وانییە وابێت، 
چونکە بەدیار چاوەڕوانی مافی پەنابەریەوە خۆی لەخۆیدا بەشێکی دیکەیە لەژیانی 
سەخت و بەشێکی لە الوان هێندە لەچاوەڕوانی وەاڵم وەرگرتنەوەن و سااڵنێکی 
زۆر بەدیار چاوەڕوانیەوە دادەنیشن تەمەنیان هەڵدەکشێ و بەهیواو ئاوات 

 وخۆزگەکانیان ناگەن. 

الوان و خەڵکی زەحمەتکێش و هەژاری کوردستان دەتوانن لەکوردستان خۆزگەو 
ئاواتەکانیان بهێنەدی ئەگەر  ئیرادە بکەن تا ئاڵوگۆڕ دروست بکەن و دەسەاڵتی 
تااڵنچی مافیاگەرانی لەکوردستان وەدەربنێن. هێنانە مەیدان بۆ ژیانێکی باشترو 
ئاڵوگۆڕ بەقازانجی خەڵک لەگرەوی خەباتی یەکگرتوانەی چینی کریکارو الوانی دڵ 
پڕ لەهیوا ئەنجام دەدرێت. بێ ئومێدی و ڕاکردن لە واقعی کوردستان ڕێگەچارە 
نییە، بەڵکو ساحە چۆڵ کردنە بۆ کۆمەڵێک مافیاو دەسەاڵتی چەتەگەرێتی کوردی کە 

 ساڵە لەم کۆمەڵگەیە جەهەنەمیان بۆ ئینسانەکان و خودی الوان بەڕێ خستووە. ٣٢

بۆ دەرباز بوون لەم جەهەنەمە الوانی دڵ پڕ لەهیوا دەتوانن پێشڕەوی حەرەکەتێک  
بکەن کە ژنان و خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش و بەشمەینەتی کوردستان لەدەوری 
خۆیان کۆبکەنەوە، تا ببنە هێزی گۆڕانکاری لەکۆمەڵگەدا تا کۆمەڵگەیەکی ئازاد 
ویەکسان خۆشگوزەران بەدی بهێنن کە لەسایەیدا ژیانی ئینسانەکان  خۆش بکرێت 
و کەس ناچار بەوە نەکرێت رێگەی مەرگ لەناو دەریاکان و سنورەکانی تورکیا 

 یۆنان ئەوروپا هەڵبژێرێت.             

 توندوتیژی بۆکێ و دژی کێ؟
 

 نووسینی: بەهرە حەمە ڕەش
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گۆشەی ئەدەب و هونەر، گۆشەیەکی تایبەتی بۆپێشەوەیە کە لەهەر ژمارەیەکدا بابەتێکی ئەدەبی یان 
هونەری لەشێوەی هۆنراوە، تێکستی ئەدەبی، وەرگێران، باڵودەکاتەوە، یاخود دیمانە لەگەڵ ئەدیب و 

 هونەرمەندێک یان ناساندنیان رێک دەخات... 

ئامادەکرنی گۆشە:  کاوان قادر و هیوا ساڵح، حەکیم میرزا    

 بەشێكی تر لەاەقی
)) بەسەرهاتی  اهێكی  

 سەرا((

هونەر، پەیوەستە بەو روئیایەی 
هونەرمەندەوە کە دەیەوێ چیمان بۆ 
بگوازێتەوە تاوەکو ئەوی هونەرمەند بزانێ 
ئێمە وەک موتەلەقی چۆن چۆنی بەر ئەو 
کارە هونەریە کەوتوین، واتە هونەرمەند 
هێندە سەلیقەیی و جوانبین و ڕامانی هەیە 
لەو کارەی وێنای دەکات، وەک مایکل 
ئەنجیلۆ دەڵێ پەیکەرەکانی من بۆخۆیان 
هەبوون وەک کێوی بەردەکان دانرابوون، 
تەنها ڕێکم خستوەو وێنام کردوون، 
تەهای ئەحمەد ڕەسوڵ چ وەک 
هونەرمەندێکی بەسەلیقە، خاوەن دنیابینی 
خۆیەتی چ وەک نوسەر و شاعیرێکیش 
لەخۆڕا دەستنابات بۆ ئەوکارەی نەزانێ 
الی موتەلەقی بەچ جورێک دەکەوێتەوە، تەها دەیەوێ ئەوەمان بۆ تەوزیف بکات کە 
شاکارێکی هونەری جوانیەکەی لەوەدانییە ،کت و مت شوێنێک، ڕووخسارێک سروشت 
وێنا بکەیتەوە، بەڵکو تەهای ئەحمەد ڕەسوڵ دەیەوێ  لەو وێناندنە چ مەسجێک 
دەگەیەنێ، بەڵێ تەها بە کارە دانسقەکانی هونەر بۆ هونەر، تەوزیف ناکات،  بەڵکو 
هونەر وێڕای وەزیفەی هونەری خۆی هەیە، بەاڵم ئەو پەیامەی کە بۆتە پاشخانی 

 هونەرەکەی چییە؟ ئەمە کرۆکی پرسیارە جەوهەریەکەی تەهای هونەرمەندە. 
 -; بۆشیکارو سەلماندنی ئەم مەفهومەش

لەڕووی هونەر بۆ هونەرەوە 
تەماشای ئەم تابلۆیەی تەهای 
ئەحمەد ڕەسوڵ بکەین، 
دەبینین هونەرمەند زۆر 
بەئاگاوە دەستی بردوە بۆ 
ڕەنگەکان و هەر ڕه نگە و 
لەجێگەی خۆی تەوزیف 
کردون، بەمەش جوانبینی 
هونەرمەند نمایش دەکات، 
لەفۆرمە گشتی یەکەدا 
ڕەنگێکی نامۆ نابینین 
بەرچاوی ئێمەی موتەلەقی 

کەوتبێ و بینایی ئێمەی هیالک و ماندوو کردبێ؟ بەڵکو بەپێچەوانەوە، کاتێک لە تابلۆکە 
ڕادەمێنی گەرچی کۆمەڵێک دالەو هێماو کۆد هەڵگری تابلۆکەی تەهای ئەحمەد ڕەسوڵە، 
بەاڵم ئەو ڕموزو ئارگۆن و تەمو ڕەنگە خۆلەمێشیانە گەرچی هێمای سروشتێکی پڕ 
زامە بەاڵم وەک هونەر نامانترسێنێ ڕەنگەکانی تەها لە تابلۆکەدا، بەڵکو وەک 
هەڵدانەوەی بیرەوەریەکانی ناو هزرمان پیایدا ڕاگوزەر دەبین، بەمەش هونەرمەند  
سەرکەوتووبوە، لەوەی هونەرەکەی وەک هونەر نەکردۆتە قوربانی پەیام و مەسجە 
هونەریەکەی لەتابلۆکەدا، واتە هەر دوو دیوی تابلۆکە چ وەک فۆرم و چ وەک 
 .ناوەرۆک دووانەیەکی لەیەک دانەبڕاون و پەیوەندیەکی ئۆرگانی بەستونی بەیەکەوە  

لەالیەکی دیکەوە وەک فۆرمی پەیام و گەیاندنی مەسجی هونەری هونەرمەند 
لەتابلۆکەدا، ئەو کۆدو  دالەو هێمایانەی تیایدا دەبینرێ  هونەرمەند بەزمانی ڕەنگ 
تەوزیفی کردون لە فۆرمە گشتییەکەیدا، واتە وا لەبینەر دەکات بگەڕێ تاوەکو  
هەستەبااڵکانی لەناو تابلۆکەدا پێ تێر بکات. کاتێک وردبینەوە هونەرمەند وەک بلێی 
هەموو سروشت و باڵندەو شوێنە دوورەدەستەکانی بە دووربینی هونەری وێناکردن 
وێنا کردبێ، زیرەکی تەهای ئەحمەد ڕەسوڵ لەوەدا نییە هونەرمەندێکی  ناوداربێ، 
بەڵکو وریایی و بەئاگایی  هونەرمەند لەوەدایە کە بۆخۆی  هونەرەکەی کردۆتە 
بەشێکی دانەبڕاو لەژانەری ئەدەب، واتە دوالیزمێ لە هونەر و ئەدەبی شیعری و زمان 
و خەیاڵ و ئەندێشەی تیایدا دەخوێنرێتەوە، وەک ئەوەی تەها پێمان بڵێ ئەم تابلۆیە 
گەرچی بەزمانی ڕەنگ وێنای خۆی کردوە، تەها بەوێناندنی ئەم تابلۆیە پێمان دەڵێ بۆ 
کەسی هونەرمەند زەرورە ئیش لەناو دەق و زمانی شیعری و خەیاڵی شاعیرانیشدا 

تەوزیف بکات،    {ڕەنگەوە} بکات و لەم ڕێگایەوە شیعر بەزمانی دووەمی لەڕێگای
بەدیوێکی تردا  وەزیفەی هونەرمەند  گرانترێکە لە ژانەرەکانی تر ی  ئەدەب و هونەر  
واتە کەسێک بەئاگا نەبێ لەزمانی شیعرو  ڕەنگی هونەر  ناتوانێ لەم دوالیزمە ڤیچەری 

 شیعرو هونەری ڕەنگ   تێبگات  کەچ ڕۆڵێک  دەگێڕێ. 
 

ی (گۆران )تابلۆکە بەزمانی ڕەنگ و بەفۆرم و بە وێنای گشتییەکەی شیعرەکەی
 -: دەڵێ مەزنمان بۆ تەوزیف دەکات کە

 کۆمەڵە شاخێک سەخت و گەردن کەش 
 ئاسسسسسمانی شینی گرتۆتە باوەش 

 سەرپۆشی لووتکەی بەفری زۆر سپی 

 بەدارسسسستان ڕەش ناو دۆڵ

 

 بەیانیەكم پێ بڵێ

 ماچێكی تۆم تیا نەنوسیبێتەوە

 باوەشێكی تۆم تیا نەڕواندبێ

نیگایەكی تۆم پیا 
 شۆڕنەكردبێتەوە

 

 بەیانیەكم پێ بڵێ

لەژێر سێبەری هەناسەیەكتا 
  خۆم حەشار

 نەدابێ و

خۆشترین خەوم بە 
 بەهەشتەوە نەدیبێ  

بیرم لەفڕینێكی ئەبەدی 
 نەكردبێتەوە

 

 بەیانیەكم پێ بڵێ

 وەك خۆت

 خۆتم

 بەخۆت ئاشت نەكردبێتەوە

 ئاوێنەیەكم

 بەالی سەرتەوە هەڵنەواسیبێ

 شانەو قردێلەیەكم

 لەخوار قاچتەوە دانەنابێ

 

 بەیانیەكم پێ بڵێ

بەسەرهاتی چراو ئینجانەیەكی 
 شكاوم

 بۆ نەگێڕابیتەوەو

سەرپۆشی شەونمێكم لە 
 ڕۆحتەوە نەئااڵنبێ

 

 بەیانیەكم پێ بڵێ

گوێم نەنابێ بەلێدانی دڵتەوە 
 و

بەالی هەناسەتەوە 
 دانەنیشتبێتم

  بەیانیەكم پێ بڵێ

 خۆتم بە خۆت نەنوسیبێتەوە

 خۆتم بەخۆت نەفڕاندبێ

 خۆتم لەخۆتا دانەگیرساندبێ

 

 بەیانیەكم پێ بڵێ

 پڕ بەخۆت خۆشەویستیم

 نەكردبێ بە بەرتاو

ماچم لەگوڵە وەنەوشە 
 بۆنەدروبیت

 

 بەیانیەكم پێ بڵێ

 لەتەماشاكانما نەمڕواندبی و

 لەخۆشما ئاو پرژێنم نەكردبێتی

 لەخۆشما دامنەگیرساندبی

 

 ێبەیانیەكم پێ بڵ

 لەخۆما گرێم نەدابی و

 لە خۆما وەك شیعرەكانم

 بەپەنجەرەی

 ڕۆحما هەڵمنەواسیبی

 بەیانیەكم پێ بڵێ

 

 ئەتانبینم

لەبەرئاوێنەیەكی بەسااڵچودا 
 دەتانبینم

ئەو بەدرۆوە پرچی تۆ شانە 
 دەكات

 تۆش بەالی   

فێڵێكی كورتە بااڵوە 
 دانیشتویت

نامەیەك بۆ ڕۆحی لەبارچووی 
 من دەخوێنیتەوە

نامەیەك كە بۆنی  پەنجەكانی 
 باوكمی لێ دەتكێ و

لێدانی دڵی دایكمی پیا 
 شۆڕبۆتەوە

 ئەتانبینم

چاوێكتان لەگیرفانی 
 كراسەكانتانایەو

چاوەكەی تریشتان لەسەر 
  قەراغی

 دیواری قومارخانەیەك داناوە

 

 ئێوە درۆیەكی تەڵخ بوون

لە ئەزەلەوە ئولفەتان بە 
 خوێنەوە گرتبو

دژی  یاسای ماچ و باوەشی 
 عاشقانە بوون

ئولفەتان بەسوتاندنی گەاڵی 
 دار ئەرخەوان و

 زەردە خەنەی دار بەڕوو گرتبوو

 

 ئەتانبینم

 لەئاوێنەیەكی تەڵخا دەتانبینم

 ئێوە مامەڵەی لە سێدارەدانی

كۆترە شینكەكانتان لەگەڵ 
 ئیبلیسدا دەكرد

 كووژەكەیەكی شینتان

بەناوچەوانی كاك هەڵۆدا 
 هەڵدەواسی

میلی تفەنگتان لەسەر 
 كەروێشكە سپیەكان

 دەهێنایەوە

سەر پۆشەكەی سەری 
 مریەمتان لەمەزاتخانە

 هەڕاج كرد

 میرزا

 تەوزیفکردنی شیعر بەزمانی ڕەنگ    
            

 جمال نوری
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بۆپێشەوە: هیرشی تیرۆریستی و خۆکوژی 
سێبتەمبەر... دنیای تەکانداو بواری  ٤٤

کردەوە تا ئەمریکا ملهوری و بااڵدەستی 
نیشانی دنیا و بەتایبەتی رەقیبە جیهانیەکانی 
بداتەوە، تا چەندە ئەمریکا لەو پەیامەیدا 

 سەرکەوتوو بوو؟
ی سێبتمبەر، ٤٤ڕووداوی  سامان کەریم:

ڕووداوێکی ڕۆشنە و لەمبارەوە زۆر 
قسەوباسکراوە. بەاڵم هەستدەکەم پێویستە 
بەشی یەکەمی پرسیارەکەتان کەمێک 
ڕۆشن بکەینەوە. ئەمەریکا پێش ڕووداوەکە، 

سەرمایەی جیهان   هەم گەورەترین هێزی
بوو، واتە بااڵدەست بوو، هەم بێ ڕەقیبێکی 
بەتواناو بەرچاو، لە هەمانکاتدا، ئەمەریکا 
هەمیشە وەک ئەو ئەمەریکایەی کە ڕەئی 
گشتی جیهانی پێی ئاشنایە هەمیشە ملهوڕ 
و داگیرکەر و سەرکوتکەرو جەنگ 

ی ٤٤هەڵگیرسێنەر بووە. واتە ئەوەی 
سێبتەمبەر بۆ ئەمریکای فەراهەمکرد، 
ملهوڕی و بااڵدەستی نەبوو، چونکە خۆی 
لە هەردوو ئەم سیمایە بە زیادەوە 

 بەهرەمەند بوو.
ئەم ڕووداوە، هاتنەخوارەوەی ئەمریکای 
وەک زلهێزی یەکەمی جیهان دواخست، 
هەرئەوەندە. واتە ڕۆڵی ڕووداوەکە بۆ 
ئەمریکا ئەوەبوو کە توانی هاوپەیمانیەکی 
سەربازی جیهانی بە ڕابەری خۆی 
پێکبهێنێت لە ژێر ناوی " جەنگ دژی تیرۆر" 
و جارێکی دیکە ڕۆژئاوای ئەوروپی ناچآر 
بکاتەوە بە ڕابەرییەکەی و هەروەها بۆ 
ماوەیەکی کورت سەمپاتی ڕای گشتی 
جیهانی بۆ الی خۆی رابکێشێت. "جەنگی 
دژی تیرۆر" خۆی لە خۆیدا سیاسەتێک 
بوو، کە جەنگی لە ژێر ناوی " دژی 
تیرۆردا" فراوانبکاتەوە. ئەم سیاسەتە بواری 
کردەوەکە "تیرۆریزمی ئیسالمی" 
باڵوبکاتەوە. هێرش بۆسەر ئەفغانستان و 
داگیرکردنی، ئەو سیاسەتە بوو، کە 
تیرۆریزمی ئیسالمی، نەک تەنها 
باڵوکردەوە، بەڵکو ئاڕاستەی جیاوازی 
"جیهادی وتیرۆریستی" تازەی هێنایە 
پێشەوە، لە پاکستانەوە بگرە تا دەگاتە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و باکوری ئەفریقاو 
تەنانەت نێو ئەوروپاش. تائێرە ئەمریکا 
سەرکەوتوو بوە. سەرکەوتووبووە وەک 
هێزێکی سەرمایەداری گەورەی جیهانی 
لەهێنانە پێشەوەو سەرخستن و 
بەهیزکردنی ئیسالمی سیاسی یان ئیسالم 
بەگشتی وەک پایەیەکی فکرو نەریت و 
ڕۆشنبیری جیهانی و سەرخانێکی فکری و 
سیاسی بۆ سەرمایە. ئەمرۆ سەرمایە لە 
ڕۆژئاوای ئاسیاوە بگرە تا دەگاتە ئەوپەڕی 
جیهانی عەرەب و تەنانەت لە کۆسۆڤۆی نێو 
جەرگەی ئەوروپاشدا، باشترین نوێنەری 
بازاڕی ئازادو سەرمایەیە. ئەمریکا لەم 

داهێنانەدا بە پشتیوانی واڵتانی وەک 
سعودیە و پاکستان و بەریتانیا، 

 سەرکەوتوو بووە.
هەروەک ئاماژەم پێکرد، ئەمەریکا کێرقی 
دابەزینی پێگەی خۆی دواخست، بەاڵم 
نەیتوانی تاسەر بیوەستێنێت، وەک ئێستا 
دەیبینین، کە ئەمریکا چۆن لە بەرانبەر 
 چیندا، هەڵبژاردەی زۆری لەبەردەستدا نییە.

سێبتەمبەر...  ٤٤بۆپێشەوە: روداوی 
چوارچیوەیەکی فەرمیدا بە جەنگی 
تیرۆریستی نیوان تیرۆریزمی دەوڵەتی و 
غەیرە دەوڵەتی، التان وایە هیشتا دنیا 
لەهەمان بازنەی جەنگی تیرۆریستی 

 دەوڵەتی و غەیرە دەوڵەتیدایە؟
ئەو ناوە  قۆناغێک بوو،  سامان کەریم:

بەسەرچوو. هەرچەند ئەوکاتەش ئەوە تەنها 
ناونیشانێک بوو. هەڵقەیەک بوو لە هەڵقە 
تاکتیکیەکانی سیاسەتی ئەمریکا لە 
چوارچێوەی سیاسەتێکی ستراتیژای تردا. 
ستراتیژی مانەوەی ئەمریکا وەک 
سەرکردەو هێزی یەکەمی سەرمایە لە 
جیهاندا. ئێستا تەنانەت بۆ هەمووان ڕۆشنە 
کە ئەمریکا وەک هیزی یەکەم ناتوانێت 
بمێنێتەوەو الیەنی کەم جیهانی ئەمرۆی 
سەرمایە، پێویستی بە جەمسەری دیکە 
هەیە. کاتێک ستراتیژ فەشەل دەهێنیت، 
ئەوکاتە ڕۆشنە کە هەڵقە تەکتیکیەکان، 
گۆڕانیان بەسەردا دێت. بەاڵم دەبێت 
گۆمەکە شڵەقاو بێت. واتە ئاشوب بەردەوام 
بێت و تەواوی هێزە ڕەقیبەکانی دیکە بە 
کۆسپێکەوە دەرگیربکرێن. بەجیا لەوەی کە 
لەسەر زمانی گەورە بەرپرسیاری 
ئەمریکاوە، ئەوە ڕۆشن بووەوە کە هێزە 
تیرۆریستییەکان خۆیان دروستی دەکەن و 
جەنگی بە وەکالەتی پێدەکەن. ئەمرۆ لەکەس 
شاراوە نییە، کە ئەمریکا هەم تیرۆریزمی 
دەوڵەتی پیادە دەکات و هەم تیرۆریزمی 
غەیرە دەوڵەتی پێکدەهێنیت، لەمبارەوە، 
"داعش" نمونەیەکی زەقە. هەم زەمینە بۆ 
پێکهێنانی خۆش دەکات و کۆمەکی دەکات، 
هەم زەڕەبەی سەربازی لێدەدات. لەمبارەوە 
ئەمریکا لە ئاستی ستراتیژیدا لە بەرانبەر 
تیرۆریزمی ئیسالمیدا گەیشتۆتە دوا پۆینتی 

 خۆی. 
لەم قۆناغەدا ئەو ناوە کریاری نەماوە، 
چونکە هەر لەبناغەوە مانشێت بوو، بۆ 
شاردنەوەی جەنگی نێوان سەرمایە 
گەورەکان، دیارە لە ڕێگای دەوڵەتانی 
خۆیانەوە. ئەمریکا لە سوریا چی دەکات؟! 
بۆ ڕیگا نادات هێرش بکریتە سەر ئەدلب؟! 
رۆشنە کە لەم وڵآتەدا بەتەواوی لە پاڵ 
تیرۆریزمی ئیسالمیدا وەستاوەو دژ بە 
پێگەی ڕوسیا. لەم سەردەمەدا بە ئاشکرا 
دیارە کە مێژووی جیهانی ئەمڕۆی ئێمە، لە 

نێوان ملمالنێ و کێبەرکێیەکی ترسناکی 
نێوان چین و ئەمریکادا دەچێتە پێشەوە. 
ئەوەی کە تایبەتمەندی ئەم قۆناغەی 
مێژووی ئێمە دیاریدەکات، بەداخەوە 
شۆرشی کرێکاریی نییە، بەڵکو ئەو ملمالنێ 
و کێبەرکێ توندەیە کە لەنیوان زلهێزەکانی 
سەرمایەدا هەیە لە ئاستی جیهاندا، بەتایبەت 
چین و ئەمریکا. لەم نێوەدا خەباتی 
چینایەتی پرۆلیتاریا دژ بەسەرمایە لە 
ئاستی جیهانیدا، بەهۆی ئەوەی کە وەک 
بزوتنەوەیەکی سیاسی بەهێز نمایشی 
نەکردوە، ئەگەرچی لە زۆربەی والتان 
بەهرەمەندە لە ئاگایی چینایەتی، بەالم 
بەگشتی لە ئاگایی سۆشیالیستی بەهرەمەند 
نییە، بۆیە وەک هێزێکی چینایەتی یەکگرتوو 
لە بەرژەوەندییە ستراتیژییەکانی خۆی 
ئاگادار نییە لەم قۆناغەدا. بەم پێیە تا ئەم 
چرکە ساتە لەم قۆناغە "ئینتقالیە" جیهانیەدا، 
چینی پڕۆلیتاریا و بەم پێیە کۆمۆنیزم، 
لەئاستی جەنگ لەسەر دەسەاڵتی سیاسی 

 بەتەواوی ونە و دیار نییە.
پۆینتی گرینگ ئەوەیە، ئەوەی کە ڕێگا 
دەدات ملمالنێی نێوان چین و ئەمریکا ببێتە 
سەر دێری مێژووی ئێمە، نەبوونی ئاگایی 
سۆشیالیستی کرێکارانە لەنێو دەروونی 
چینی پرۆلیتاریادا. سەرنج بدە، ئەوانە کێن 
کە دەنگ دەدەن بە لۆمپنێکی وەک ترامپ 
یان جۆنسنی بەریتانیا، یان هیزە 
ڕاسیستەکانی ئەوروپا؟ بەشی زۆری هیزی 
چینی پڕۆلیتاریایە بەسەرکارو بێکارییەوە، 
ئێستاشی لەگەڵدا بێت کرێکارانی ئەمریکی 
سپی پێست، بە پێی ئاگاداری من دەنگ بە 
ترامپ دەدەن. ئەگەر لە ئەمریکا پرۆلیتاریا 
گیرۆدەی فکرو نەریتی ئاراستەی 
کریستیانی پرۆتیستانتی ئێڤانگلیکالەکان 
)کریستیانی ئەنجیلی کە زۆر ئاراستەی 

 protestant -تریشتی هەیە
Evangelical - (و میلۆیاریانیزمەکانە- 

و  -ڕاستڕەوانی کریستیانی یەهودییەکان
دیارە گیرۆدەی بازاڕو نەتەوەپەرستی 
ئەمریکا و ڕەگەزی سپیین. ئەوا پرۆلیتاریای 

هێنانە   چین گیرۆدەی سوککردن و
خوارەوەی بەهاکانی کۆمۆنیزمە، لە ژێر 
ناوی کۆمۆنیزمی چینیدا. گیرۆدەی دەستی 
هێزێکی کۆنەپەرستی نەتەوەیی و ئایینی 
کۆنفۆشییە. ئەم کێبەرکێ و ملمالنێ توندەی 
نێوان چین و ئەمریکا لە هەمانکاتدا پێگەو 
نمایشی خەباتی چینایەتیمان لە ئاستی 
جیهانیدا نیشاندەدات و پیوانەیەکی 
چینایەتیمان دەداتە دەست، کە وەک لە 
چەندین نووسیندا ئاماژەم پێکردوە، 
زەوتکردنەوەی مارکسە لە چینەکەمان. 
مارکس بەمانای مێتۆد و ئاراستەی فکری و 

 ئامانجی چینی پرۆلیتاریا.
سێبتەمبەر تا چەندە  ٤٤بۆپێشەوە: 

پەیوەندی بە کێشەی عەرەب/ئیسرائیلەوە 
هەبوو؟ وە چ کاریگەیەکی لەسەر 

 کیشمەکێشی عەرەب/ ئیسرائیل دانا؟
کێشەی عەرەب ئیسڕائیل لە  سامان کەریم:

ئێستادا بوونی نییە، وە لە ڕاستیدا لە ئەم 
پرۆسەیە لە کامپ دیڤدەوە دەستپێدەکات و 

دا کۆتایی پێدێت، واتە ٤٢٢٤لە ساڵی 
ئیسڕائیل بە چەمکە کۆنە –کیشەی عەرەب

نەتەوەییەکەی نامێنێت. بەڵکو ئەوەی کە 
ئێستا لەگەڵی ڕووبەڕووین کێشەی 
فەلەستینیەکان و ئیسڕائیڵە. پێم وایە بازاڕی 

هێزەکانی لە  سەرمایە تەواوی پۆتانشیۆلە بە
فەڵەستینیەکان و دەسەاڵتی بورجوازی 
فەڵەستینی سەندۆتەوە. ئەوەی کەسایەی 
-کردەوە بەسەر کێشەی فەلەستین

ئیسڕائیلدا وە ئێستاش دەیکات، بازاڕو 
سەرمایەیە، نەک جیهانی عەرەب و نەتەوەی 
عەرەب. ئەمرۆ بە پێچەوانەوە لە سایەی 
لیبرالیزمی نوێ و بااڵ دەستی تا ئێستای 
ئەمریکا لە ناوچەکەدا، بازاڕی جیهانی 
عەرەب لە خزمەت ئیسڕائیلدایە، نەک بە 
پێچەوانەوە. چەند ڕۆژ لەمەوبەر بوو، 
ئاشتی و هاوپەیمانی نێوان ئیماراتی 
عەرەبی و ئیسڕائیلمان بینی سەڕەرای 
هەرای فەلەستینیەکان وە تەنانەت کۆمکاری 
عەرەبی ئەو ڕێکەوتنەی سەرکۆنە نەکرد، لە 
حالێکدا کە بەتوندی سەرکۆنەی ڕیکەوتنی 
نێوان ئیسڕائیل و میسری کرد پیش زیاتر 

ساڵ و مقەری سەرەکی کۆمکاری  ١٢لە 
عەرەبی لە میسرەوە گوێزایەوە بۆ تونس. 
جگە لەوە فرۆکەی ئیسرائیلی بەئاسمانی 
سعودیە ومەککەو مەدینەدا ڕێگا پێدراوە. 
سەرمایە هەم پێویستی بە بازارە وەهەم بە 
ئارامی و ئاسایش. ئارامی و ئاسایش و 
ئاشتی پیویستی بە بەرگری و هێزە لە 
سایەی سەرمایەو دەسەاڵتەکەیدا، لێرەدا 
ئیسڕائیل پیشڕەوە، هەم لە تەکنۆلۆژیای 
ئەمنیدا، وەهەم جەنگی و زیرەکدا لە الیەک 
وە لەبەرانبەردا، ئیمارات و سعودیە 
وبەحرین ... پێویستیان بەوە هەیە کە 
بەرگریان لێبکرێت، بەتایبەت کە ئەمریکا 
ملی ناوە بەرەو چین. واتە ئیسڕائیل جێگای 
دەگرێتەوە. بەپێی قەولی خۆیان بەرگریان 

 لێدەکات. 
ئەم سەردەمە لە ڕوانگەی ئیسڕائیلەوە، 
ئاشتی لە بەرانبەر بازار دایە و بۆ واڵتە 
عەرەبیەکان ئاشتی لەبەرانبەر 
تەکنۆلۆژیادایە بە هەموو جۆرەکانیەوە.. 
خۆیان دەڵین ئاشتی بەرانبەر بە ئاشتی واتە 
ئاشتی بۆ هەردووال و فەڵەستینیەکانی تێدا 
نییە. جاران ئاشتی بەرانبەر بەزەوی بوو، 
ئێستا واڵتە عەرەبیەکان بە فعلی باسی 
زەوی فەڵەستینی ناکەن. سەرمایە لە ئاستی 
واڵتانی عەرەبیدا ناتوانێت بە فیکەی 
فەڵەستین و نەتەوەی عەرەب قازانج بکات و 
بۆیە پێویستیان نەماوە. لە ڕوانگەی منەوە 
سەرمایە ئایدیا و ڕۆشنبری نەتەوەیی 
دەمێکە تێپەڕاندوە، نەک پێویستی پێنەماوە، 
بەڵکو ڕیگرە لەبەردەم فراوانبونەوە و 
مۆنۆپۆلەکانیدا. ئایین زیاتر خزمەتی دەکات 
و هەرواش دەکات و  دەیەوێت لە 
چوارچێوەیەکدا ئاینە ئاسمانیەکانی ناوچەکە 

 ڕێکیبخاتەوە. 
 ٢٢٢٢ی سێبتەمبەری ٤٤
 

سامان کەریم: "جەنگی دژی تیرۆر" خۆی لە خۆیدا 
سیاسەتێک بوو، کە جەنگی لە ژێر ناوی" دژی تیرۆردا" 

فراوانبکاتەوە. ئەم سیاسەتە بواری کردەوە کە 
 "تیرۆریزمی ئیسالمی" باڵوبکاتەوە..

ساڵ  ٩١دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ هاوڕێ سامان کەریم، بە بۆنەی 
 سێبتەمبەردا... ٩٩تێپەربوون بەسەر ڕووداوی تیرۆریستی 
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بۆپێشەوە: هێرشی تیییرۆریسیتیی و خیۆکیوژی 

سێپتەمبەر... دنیای تەکاندا و بواری کردەوە ٤٤
تا ئەمریکا ملهوڕی و بااڵدەستی نیشانی دنیا و 
بەتایبەتی ڕەقیبە جیهانیەکانی بداتەوە. تا چەندە 

 ئەمریکا لەو پەیامەیدا سەرکەوتوو بوو؟

سێیپیتەمیبەر بەتەنیهیا  ٤٤ڕووداوی کاوە کەریم: 
ڕووداوێییکییی خییوێیینییاوی  تیییییرۆریسییتییی نەبییوو، 
کاردانەوەیەکی هەڕەمەکیی خیێیراو بیێ بەرنیامە 
نەبوو کە لەالیەن گرۆپیێیکەوە ئەنیجیام درابیێیت. 
کیییاتیییێیییک شیییییییکیییاری بیییۆ ئەو ڕووداوە دژە 
مرۆڤایەتییە دەکەییت، زەمییینە و هیۆکیارەکیانیی 
بەدەردەکەون، کە بەکورتی بریتیی بیوو لەشیەڕ 
لەسەر دەسەاڵت، بەتایبەتیش لەالیەن ئیییسیالمیی 
سیاسیەوە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، دەتیوانییین 
بڵێن هێشتا هێزو هیاوسیەنیگیی دوای شیکیسیتیی 
بلۆکی سوڤیەتی بەردەوامیی هەبیوو، بە چیوونە 
دەرەوەی ئەو بیلیۆکە لە هیاوکیێیشیەی سیییاسیی 
جیهاندا، ڕۆڵی سەرکردایەتی ئەمریکا بۆ  بلۆکیی 
ڕۆژئاوا و حلفی ناتۆی هیاوپەییمیانیی، بەتەواوی 
لەژێر پرسیاردا بوو. ئیتر هۆکارێک نەبیوون بیۆ 
ئەوەی بیییلیییۆکیییی غەربیییی پیییێیییشیییوو ڕۆڵیییی 
سەرکردایەتی ئەمریکای پێویست بێت. هەر بۆیە 
ئەمریکیا پیڕۆژەی سیازدانەوەی نیییزامیی نیوێیی 
جیهانی تاکە جەمسەری خستە دەستوورەوە کە 
خۆی تێدا رابەرایەتی بکات. ئەمیرییکیا هەمیییشیە 
هەوڵی دەدا کە مەترسی نوێ نیییشیانیی جیییهیان 
بدات و لێرەشەوە پێویستی ڕۆڵی سەرکردایەتیی 
خۆی نیشان بدات، وەکو  پۆلیسی جیهانی جێیگە 
پەیدابکاتەوە. شەڕی یەکەمی کەنداو هەنیگیاوێیک 
بوو لەم ڕاستەدا کە تیێیدا دەوڵەتیانیی زلیهیێیزی 
جیهانی خستە ژێر گیۆشیار و لە پشیتیی خیۆی 

 ڕایگرتن.. 

ی سێپتەمبەر هەلیێیکیی ٤٤کردەوەی تیرۆریستی 
تازەی دایە دەستی ئەمریکا بۆ دریژەدانی ڕۆڵیی 
خۆی و چەسپانیدنیی نیییزامە نیوێیکەی. بیۆیە لە 
ڕاستیدا ئەمریکا بە گەرمی  پێشوازی لەو شەرە 
کرد لەگەل ئیسیالمیی سیییاسیییدا. هەرچەنیدە بە 
ڕواڵەت شییکییسییت پییێییدانییی ئیییییسییالمییی سیییییاسییی 
ئامانجەکەی بوو، بەاڵم لە ڕاستیدا ڕاپێیچیکیردنیی 
دەوڵەتییانییی دنیییییا و بە تییایییبەتییی هییاوپەیییمییانە 
غەربیییەکییانییی پییێییشییووی بییۆ ژێییر ڕکییێییف و 
سەرکردایەتی خۆی ئامانجی راستەقینە بوو. بیۆ 
ئەو هەلێک بوو کە بیدا بە گوێی هاوپەیمانەکانیی 
پێشوی کە هێشتا مەترسی گەلی گەورە لەسیەر 
جیهان هەیە کە ڕووبەڕووبونەوەیان پیێیویسیتیی 

 بەهێز و سەرکردایەتی سیاسی ئەمریکا هەیە.

هەوڵدانی ئەمریکا بۆ بااڵدەستی بەسەر جییهیانیدا 
لەالیەن رکابەرەکانیانەوە لە نێویشیییانیدا ڕەوتیی 
ئیسالمی سیییاسیی قیابیییلیی هەزم نەبیوو. بیۆیە 
دەمەوێییت بییڵییێییم کییێییشییمەکییێییشییەکە لەم خییاڵەوە 

سێپیتەمیبەرییش  ٤٤سەرچاوەی گرت. ڕووداوی 
خاڵێکی وەرچەرخان بوو لە جیییهیانیدا، ئەمیرییکیا 
ڕووداوەکەی کییردە ئییامییانییجییێ بییۆ نیییییشییانییدانییی 
بااڵدەستی و پیشاندانی هێز و میلیهیوڕی بەسیەر 

جیهاندا و دەم کوتکردنی بەرهەڵستیکیارانیی. مین 
لێرەوە لە وەاڵمی پرسیارەکەی ئیێیوە دەمەوێیت 
بیپییرسیم  ئییاییا ئەمیریییکیا چەنیدە لەو پەیییامەیییدا 
سەرکەوتوو بوو؟ بە بۆچوونی من؛ ئەمرییکیا لە 
ملیهیوڕی و بیااڵ دەسیتیی و عەسیکەرتیارییزمیی 
ئەمریکیا سیەرکەوتیبیوو، ئەگەر کیورت میاوەش 
سییەیییری بییکەییین، بەاڵم پەیییامییی ئەمییریییکییا بییۆ 
ڕاکێیشیانیی ڕای گشیتیی خەڵیکیی دنیییا بیۆ ژێیر 
پەیامەکەی خۆی سەرکەوتوو نەبیوو، بیگەرە بە 
پێیچەوانەوە، پیالنە جەنیگیخیوازەکیانیی کەوتەبەر 
نەفرەت و توڕەیی خەڵکیی شیارسیتیانیی هەمیوو 
جیهان.  هەتا لەناو دەوڵەتە دۆستەکانی خۆشییدا 
بەشێکیانی زیاتیر تیۆڕە کیرد.. هەمیوو بیییرمیانە 
 ٤٤کاتێک جۆرج بوشی کوڕ لە دوای ڕووداوی 

سیییییپییتییێییمییبەرەوە بە جیییییهییانییی ڕاگەیییانیید؛ یییان 
لەگەڵییمییانییی یییان لەبەرەی دوژمیین و دژ بە 
ئێیمەدای. لە ڕاسیتیییدا ئەمیرییکیا تیوانیی پیێیگەی 
سەربازی خۆی لە ناوچەکە قایمتر  بکات، بەاڵم  
ئەمریکا لە ناو خەڵکی جیهیانیدا نەک پشیتیییوانیی 

 نەکرا، بەڵکو نەفرەتی لێکرا.  

 ٤٤بۆپێشەوە: زۆرێیک هیێیرشیی تیییرۆرسیتیی 
سێبەتەمبەریان لەکاتیی خیۆییدا، وەکیو هیێیرش 
بۆسەر دیموکراسی و ژیانی غەربی لێکیدایەوە، 

 ڕیشەی ئەو لێکدانەوەیە لەچیدا بوو؟ 

من نازانم یان مەبەستم نییە بیزانیم کاوە کەریم: 
ڕیشەی ئەو لێکدانەوەیە چییە، بەاڵم بەربەریەت 
و وەحشیگەری ئیسالمی سیاسی لەسەربڕیین و 
خۆتەقانەوە بە جۆریک بوو وا دەهێینیرایە پیێیش 
چاو کە ئەمانە ڕەوتێکن دەیانەوێت شیارسیتیانیی 
غەربی لەناوبەرن، ئەگەر ئەمە ڕاستیەکیشی تێیدا 
بوایە، بەاڵم بەیانی ئەو بۆچونانە خۆی لەخیۆییدا  
یەکێک بوو لە پروپاگەندەکانی ماشینی جەنگی و 
تییبییلیییییغییاتییی جەنییگییی کە ئەمییریییکییا و نییۆکەرانییی 
ژۆرنالیسیتیی ڕۆژئیاواییی.. نەخشیە بیۆ جەنیگیی 
گەورە پییییێییییویسییییتییییی بە پییییروپییییاگەنییییدەی 
سەرنجڕاکێشەر هەیە بیۆ بیزوانیدنیی هەسیت و 
سیۆزی خەڵییک، و هییێینیانە مەییدانیی خەڵیک بییۆ 
پشتیوانی لە شەڕەکە. بەاڵم ئەمیرییکیاش لەمەدا 
موفق نەبوو، تەنیانەت بیۆ خەڵیکیی ئەمیرییکیاش.  
کەم نەبوون لە خەڵکیی ئەمیرییکیا ئەوانەی دژی 
جەنگ وەستانەوە، کەم نەبوون ئەوانەی دەنگیان 
هەڵییبییڕی دژی بییۆردومییان و کییوشییتییارەکییان. 
لەالیەکی ترەوە خەڵکی ئازادیخوازی ئەوروپیا و 
ئەمییریییکییا چییۆن چییاوی تییاوانییی خییوێیینییڕشییتیینییی 
تیرۆریستانی ئیسالمی دەبینێت، بەهەمان شیێیوە 
بۆردومان و کاولکیردنیی شیارەکیانیی میوسیڵ و 
ڕەقەش دەبینێ بەسیەر خەڵیکیی سیڤیییڵیدا. بیۆیە 
کییۆمەڵییگەی غەربییی مییامەڵەیەکییی ئییاڵییوزتییرو 
تیییێیییگەیشیییتیییوانەتیییری کیییرد لەگەڵ ڕووداوەکە. 
سەرئەنجیام خەڵیکیی ئیازادییخیوازی ئەوروپیا و 
غەرب لەوە هۆشیارتر بوون. بیۆیە بیۆ خەڵیکیی 
 ٤٤غەرب نەدەکرا فیرمیێیسیک بیۆ قیوربیانیییانیی 

سێپتەمبەر و خۆکوژیەکانی پاریس و بیرۆکسیل 
بڕێژێت، لەهەمان کاتیشیدا ئیاهەنیگ بیگیێیڕێ بیۆ 
بۆردوومانی کیوێیرانەی ئەمیرییکیا لە میوسیڵ و 

 دیرلزور. 

سییێییپییتەمییبەر...  ٤٤بییۆپییێییشییەوە: ڕووداوی 
لەچوارچێوەیەکی فەرمیدا بە جەنگی تیرۆریستی 
نێوان تیرۆریزمی دەوڵەتی و غەییرە دەوڵەتیی 
ناولێدەهێندرێت، التان وایە هێشتا دنیا لەهەمان 
بازنەی جەنگی تیرۆریستی دەوڵەتیی و غەییرە 

 دەوڵەتیدایە؟

 

جەنیگیی تیییرۆریسیتیان بەدەسیتیی کاوە کەرییم: 
تیرۆریستان کیۆتیاییی نیایەت. وەکیو وتیم شیەڕ 
لەسەر سەهم و دەسەاڵتە، بۆ ئیسالمی سییاسیی 
کە بەشییێییکییی لە دەسییەاڵتییدایە لە نییاوچەکە، و 
بەشێکیی بە شیوێین دەسیەاڵتەوەیە، تیییرورییزم 
واقیییییعەتییی ئەو کییێییشییمەکییێییشییەیە، بەاڵم خییودی 
شەڕەکان لەسەر تیییرۆرییزم نییییە. جەنیگەکیانیی 
ئەمریکا و ڕوژئاوا لە ڕۆژهەاڵتی نیاوەڕاسیت بە 
قسەی مەنسور حیكمت بە شوێن تەمیێ کیردنیی 
گیروپە تییییرۆریسیتەکیانەوە نەبییوو. جەنیگەکیانییی 
ئەمریکا بیۆ پیاراسیتینیی ئیاسیاییش و ئیارامیی و 
ئاسوودەیی جیهان نییە، بەڵکو ئەمن و ئاسایشی 
جیهانی زیاتر خستە مەترسیەوە، تاکو ئێیسیتیاش 
ئەو مەتییرسیییە بەردەوامە. هەتییا بییۆ خییودی 
هاواڵتیانی خۆشیان ئەمینییەتیی بەهیێیز نەکیردن، 
خەڵکی ئەورپا  بە بوونی ناسنامەی ئەوروپیییان 
یان رەنگی پێسیتیییان لە میالیی و سیرییالنیکە و 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست سەریان لێدەکیرێیتەوە، لە 
چێشتیخیانەو شیوێینەگشیتییەکیانیدا بەرەو ڕووی 
قەتل وعام دەبنەوە.  دەبێت ئەوە بزانین ئەمریکا 
مەبەستی هێز نواندن بوو، جەنگ لە فەرهەنیگیی 
سیاسی ئەمریکادا جێگای گەورەی هەیە، چونیکە 
تێڕوانینی ئەمریکا بۆخۆی و بااڵدەسیتیییی خیۆی 
لەسەر هێز و تیوانیا سیەربیازیەکەی دامەزراوە. 
سییەرمییایەداری و سیییییسییتەمییی سییەرمییایەداری 
ئەمییریییکییی، پییاراسییتیین لە مییانەوەی خییۆی بییۆ 
بەردەوامی کەڵەکەی سیوودی خیۆی پیێیوسیتیی 
بەتوندوتیژییە، واتە توندوتیژی و شەڕ بەشێیکیی 
جیانەکراوی ئەجینیدای سیییسیتەمەکەیەتیی، ئەمە 
زەرورەتیی مییانەوەی نیییییزامەکەیەتیی. هەروەکییو 
سییەرنییووسییەری ڕۆژنییامەی نیییییورک تییایییمییز 
دەنییووسییێ: دەسییتییی شییاراوەی بییازاڕ پییێییش 
ناکەوێت بەبێ دەستە ئیاسینییینەکەی میاکیدونیالیز 
)کەمەبەسییتییی لە گییروپییی چییێییشییتییخییانەکییانییی 
ماکدونالیزە( پیێیش نیاکەوێیت بەبیێ میاکیدونیالیز 

(.  ٤٥دۆگالس )ئەندازیاری فرۆکەی جەنگی ئێف 
کەواتە جیهان هێیشیتیا لە ژێیر بیازنەی جەنیگیی 
تیرۆریستی دەوڵەتی و نادەوڵەتییدا دەرنەچیووە، 
هەرچەندە تیییرورزمیی نیادەوڵەتیی پیاشیەکشیێیی 
سییەربییازی کییردووە. "جەنییگ دژی تیییییرۆریییزم" 
جیهانی ڕاپێچ کردە ناو زەلکاوی تیییرورییزمەوە 
بە دەوڵەتی و نادەوڵەتیەوە. هەر لە "جەنگ دژی 
تیرۆریزم" بوو داعش و دەوڵەتی ئیسالمی وەک 
قارچ سەری هەڵدا، گروپێک لەمیاوەیەکیی کەمیدا 
موسڵ و تکریت و ڕەقە، کیۆبیانیی و شیەنیگیالیی 
کردە گۆرستانی هەزارەها لە خەڵکی سڤیل، هەر 

لەو شەڕەدا بوو کە چەندەها گروپی تیرۆریستی 
لە عێراقدا  دروستبوون، کە هەزارەها لە خەڵکیی 
سڤیلیان قەتل وعام کرد لەژێیر نیاوی شیییعە و 
سونەدا، هەر لەو کاتەدا بیوو کە وەحشیییگەری 
ئیسالمی سیاسی جیهانی کردبوو بە تاریکستان. 
لەبەرانبەریشدا ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لەژێیر 
ناوی شیەڕی تیییرۆریسیتیانیدا بە دەییان شیاری 
عییێییراق و سییوریییایییان کییاول کییرد بەسییەر 

 خەڵکەکەیدا. 

 ٤٤بۆپێشیەوە: دوای ڕووداوی تیییرۆریسیتیی 
سێیپیتەمیبەر، ئەمیرییکیا جەنیگیی دژە تیییرۆری 

سیاڵ بەسیەر ئەو  ٤١ڕاگەیاند، کەچیی دوای 
ڕووداوەدا دنیا نوقیمیی تیییرۆرییزمە. هیۆکیاری 
بەردەوامی ئەم جەنگ و تیرۆریزمە چییە؟ چۆن 

 دەکرێت بەری پێبگیرێت؟

ڕاسیتە ئەمیرییکیا شیەڕی گەورەی کاوە کەریم: 
بەرپییاکییرد و چەنیید واڵتییی لەگەڵ زەویییدا کییرد 
بەیەک، بە ملیۆنەها ئینسانی کوشت و دەربەدەر 
کرد، ئابووری زۆرێک لەواڵتانی ڕووخاند، بەاڵم 
هێشتا کێشەکە کۆتایی نەهاتووە،  هێشتا زەمیینە 
خۆشە بۆ تیرۆریستی نادەوڵەتی بەتایبەتییش لە 
ڕۆژهەاڵتییی نییاوەڕاسییتییدا، چییونییکە زەخیییییرەی 
تیرۆریستان هێیشیتیا بەردەوامیی هەیە، هیێیشیتیا 
کێیشیەکیانیی نیاوچەکە بە بەچیارەسیەرنەکیراوی 
ماوەتەوە، برینی فەلەستینیەکان سارێیژ نەبیووە، 
کێشمەکێشی ئیسرائیل و عەرەب و ئیسالمیەکان 
وەک خیییۆی میییاوە، کیییێیییشیییەی دەسیییەاڵت 
یەکالنەبۆتەوە، ئەمە لە الیەک، لەالیەکیی تیرەوە 
هەرەکو ئاماژەم پێکرد، شەڕی ئەمرییکیا شیەڕی 
لەنیییاوبیییردنیییی تیییییییرورییییزم نییییییییە، شیییەڕ  
تیرۆریستانیش لە پیێینیاو چیارەسیەری کیێیشیەی 
خەڵک نییە، شەڕی تیرۆریستانیی نیادەوڵەتیی بە 
قازانجی جێگیرکردنی ڕوخساری ئەمریکیا بیووە 
وەکو زلهیێیزێیک. ئەگەر بیڕوانییینە بەرئەنیجیامیی 
سەرجەم کێشیەکیان، ئەوە هەڵیدەسیەنیگیێینیی کە 
ئەمریکا دۆڕا، ڕاستە ڕژێیمیی بەعسیی لەنیاوبیرد 
بەاڵم عییێییراقییی دوڕانیید بە ئییێییران، لەسییوریییادا 
بەهەمییان شییێییوە بە ڕوسیییییا و ئییێییران، لە 
ئەفغانستان خۆی هەوڵدەدا تالیبیان بەشیێیوەیەک 
لە شێوەکان بەشداری پیێیبیکیات لە دەسیەاڵت و 
حییوکییمییڕانییی. هییۆکییاری بەردەوامییی تیییییرۆریییزم 
ئەوەی سەلماند کە تیییرۆرییزم بە تیییرۆرییزمیی 
دەوڵەتییی چییارەسییەر نییاکییرێییت، هییۆکییارەکییانییی 
سەرهەڵدانی تیرورییزم لەشیوێینیی خیۆی میاوە، 
بەرگرتن لە تیروریزم بەتەنها بە خەبات و هاتینە 
مەیدانی بەشەریەتی موتەمەدین و بیزووتینەوەی 
سیوسیییالسیتیی و ئیازادییخیوازی دەبیێیت، تەنییییا 
ئەمەش دەتوانێ بەربگرێت بەم کێشیمەکیێیشیە و 

 تیرۆریستان دەست کۆتا بکات.

 ٤٤بۆپێشیەوە: دوای ڕووداوی تیییرۆریسیتیی 
سێیپیتەمیبەر، ئەمیرییکیا چەنیدیین واڵتیی وەکیو 
میحوەری شەڕ ناساند و هێرشیی کیردە سیەر 
ئەفغانستان و عێراق... ئەم هێرشانە و گۆڕێنیی 
ڕژێمەکانیان، چ کاریگەیەکی لەسەر تیرۆریزم و 

 ڕەوتە تیرۆریستەکان دانا؟

ئەمریکیا و بەرنیامەی ئەمیرییکیا و کاوە کەریم: 
شەڕی ئەمریکا و زلهێزی ئەمرییکیا لە بینەڕەتیدا 
لەبەرانبەر جەمسیەرە ئیابیووری و سیییاسیی و 
سەربازیەکانی دیکە لە جیهیانیی سیەرمیایەدارییدا 
پییێیینییاسییە دەکییرێییت، نەک لەبەرانییبەر دەوڵەتییی 
ئیسالمی و ڕەوتە ئیسالمیەکان و ئەفغانستان و 
عێراق. بنالدن و سەدام و ئیسالمی سیییاسیی و 
شەرەکانی تەنیا بەهانە بوون بۆ ئەوەی ئەمریکیا 
بە دنیا ڕابگەیەنێ کە جییهیان بەبیێ ئەمیرییکیا و 

بەبییێ هییێییزی سییەربییازی 

ی سێپتەمبەر ١١کردەوەی تیرۆریستی :کاوە کەرێم
هەلێکی تازەی دایە دەستی ئەمریکا بۆ 

دریژەدانی ڕۆڵی خۆی و چەسپاندنی نیزامە 
  نوێکەی...

ساڵ  ٩١دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ هاوڕێ کاوە کەریم، بە بۆنەی 
 سێبتەمبەردا... ٩٩تێپەربوون بەسەر ڕووداوی تیرۆریستی 
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بۆپێشەوە: ئەو دەسەاڵتەی پێویستە جێگای 
دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد بگرێتەوە، چ 

 جۆرە دەسەاڵتێکە؟

پێشەکی سوپاس بۆپێشەوە نەوزاد ساڵح:  
بۆ ئەم دەرفەتە، بە هیوای ببێتە مایەی 
 کۆکردنەوەی سەرجەم گرووپە چەپەکان.

دەربارەی پرسیارەکەتان جێگرەوەی 
دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردی چ 
دەسەاڵتێکە؟ بێگومان ئەبێت دەسەاڵتێک 
بێت هەموو جیاوازییەکی چینایەتی و 
ڕەگەزی ئیتنی ڕەتبکاتەوە... بۆخۆی 
بۆرژوازیەت دواین چینی دەسەاڵتداری 
چینایەتییە، هەر لەسەرەتای دروستبوونی 

خێزان لەسەر بناغەی باوک ساالری و 
موڵکدارێتی تایبەت کە بووە سەرەتایەک بۆ 
دروست بوونی دەوڵەت و شێوازە 
جیاجیاکانی حوکمکردن لەالیەن چینە 
بااڵکان لە قۆناغەکانی کۆیالیەتی و 
دەرەبەگایەتی .. چینی چەوسێنەر و چینی 
چەوساوە لە ملمالنێیەکی سەختدا بەردەوام 
بوو .. ئەبێت خەڵکی ڕاپەڕیو و شۆڕشگێر 
بیر لەهەرەوەزییەکان بکاتەوە و 
شارەوانییەکان لەسەر بناغەی شورای 

بۆپێشەوە: لەحاڵەتی خەڵک دابمەزرێنن .
گۆڕانی هاوسەنگی هێز و دروستبوونی 
بۆشایی دەسەاڵتدا، دەبێ چ بکرێت؟ 
دەسەاڵت ئەگەر لە جێگایەک ڕابماڵرێت، بە 
ئاسانی واز ناهێنن و دەست بۆ چەک و 
هێزی چەکداریان دەبەن، دەبێ چۆن 

 ڕووبەڕووی ئەو حاڵەتە ببینەوە؟

ئێستا دەسەاڵت لە حاڵەتی نەوزاد ساڵح: 
گۆڕانی هاوسەنگی هێزدایە!! کەوتۆتە 
دەست وەشاندی پێش وەخت )ضربة 
استباقية ( بە گرتن و ڕاونانی چاالکەوانان، 
بە ترساندن و چاو لێ سورکردنەوە لە هەر 
دەنگێکی ناڕازی ... دەسەاڵتی بۆرژوازی 
ترسی لەبەکارهێنانی چەک نییە !بەاڵم 
جیاواز لە چینە دەسەاڵتدارەکانی پێش خۆی 

خوێندنەوەی ورد ئەکات بۆ هەموو 
 هەنگاوێک بەو ئاقارەدا بڕوات ..

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

 جەماوەری بە قازانجی خۆیان بدزن؟

من ئەمەوێت لەسەر ئەم خاڵە نەوزاد ساڵح: 
بوەستم؛ ئەمە ئەو پرسیارەیە کە ئەبێت 
هەموو ڕۆژێک چەپ و کۆمۆنیستەکان لە 
خۆمانی بکەین!!! بەداخەوە ئەڵێم بەڵێ 
بەداخەوە ئەمجارەش ئەوەندەی کەسێکی 

چەپ خۆی بە هەندێک تێکستی مێژووییەوە 
پابەند کردووە، ئەوەندە خەریک نییە بە 
خوێندەوە و شیکاری باری سیاسی ئەمڕۆ 
لە مێژووی چەپ و سۆشیالیستەکان بە 
ئاشکرا دیارە ئەوەی ڕۆڵی چەپ پەراوێز 
ئەکات، زیاتر چەپ خۆیەتی نموونەی 
سۆشیالیستە ئەڵمانیەکان چۆن بەهێزترین 
بزووتنەوەی کرێکاری ئەوروپیان کەرت 
کەرت کرد بەهۆی پیرۆزکردنی چەمکەکان، 
کە بەزیانی بزووتنەوە شۆڕشگێریەکەی 
کرێکاران شکایەوە و مرۆڤایەتیش 
دەریایەک خوێنی لێرژا و کاپیتالیزم پێی 
نایە قۆناغی ئیمپریالیستیەوە و سنووری 
نەتەوەی تێپەراند. لەو ڕۆژەوە بۆرژوازیەت 
هاوسەنگی خۆی ڕاگرتووە وەک چینێکی 
بااڵ دەست، پاش ئەوەی لە قۆناغی 
ئیمپریالیزم توانی ڕۆژهەاڵتی جیهان بکاتە 
کێڵگەیەک بۆ هاوردەکردنی کەرەستەی خاو 
و دەستی کارەکەی پێویستی پێبوو !!! ئێمە 
ئەگەر دانیشین تەنها دەقەکان پیرۆز بکەین، 
هیچ جیاوازیەکمان نابێت لەگەڵ فەقێیەک کە 
دەقە ئاینیەکان لەبەر ئەکات، و وەک توتی 
ئەیڵێتەوە!!! کارل مارکس پێی وابوو چوونی 
هێزە ئینگلیزیەکان بۆ هیندستان لە گۆڕنانی 
هەمەجیەتی کۆمەڵگە الدێیەکانە و 

بۆرژوازی کۆمەڵگەیەک دروست ئەکات 
لەسەر شێوەی خۆی!!! نەخێر بۆچوونەکەی 
مارکس وادەرنەچوو کۆمەڵگەی هیندیش 

زۆرینەیان گا پەرستن و  0202ئێستا کە 
پیشەسازیەکی ئەوتۆیان نییە.... لە 
بازارەکانی جیهان بە مارکەی هیندی 
 -بناسرێتەوە... مەنسوری حیکمەت ئەڵێت :

بە غەربی بوونی کۆمەڵگە ڕۆژهەاڵتییەکان 
کانەوە وەستێنرا !!  02لە سااڵنی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بوو بە گۆڕەپانی 
کۆنەپەرستان و ئیسالمی سیاسی و 
گەڕانەوەی خێاڵیەتی .. شێواندنی 
مرۆڤەکانی ئەم ناوچەیە بەتایبەتی 
کوردستان، کرێکار بوون بە ئەقڵیەتی 

جوتیار ئەمەش بەرهەمی ڕاگواستنی 
زۆرەملێی الدێکان بوو بۆ شار. ئەبێت چەپ 
و کۆمۆنیستەکان خوێندەوەیەکی ورد بکەن 
بۆ واقیعی دروستبوونی بۆرژوازی کوردی، 
چونکە دروستبوونی ئەو چینە جیاوازە لە 
دروست بوونی مێژووی بۆرژوازی 

 فەرەنسی. 

بۆپێشەوە: ڕاماڵینی دەسەاڵتی بزووتنەوەی 
کوردایەتی، بەتەنها لە ڕێگەی مانگرتن، 
بایکۆت، خۆپیشاندان، دەکرێت بەسەرکەوتن 
بگات، یان هاوکات پێویستی بە هێزی 

 چەکدار و ڕێکخراو... هەیە؟

ڕاماڵینی دەسەاڵت نە بایکۆت نەوزاد ساڵح: 
و نە مانگرتن کاریگەری نابێت بە بڕوای 
من، کوردستان کێڵگەیەکی کەرەستەی خاوە 
کە نەوتە !!! ئەویش کرێکاری بیانی کاری 
لەسەر ئەکات !!! لەهەموو حاڵەتەکان دا 
بەرهەم هێنانی نەوت بەردەوام ئەبێت. 
ڕاپەڕینی چەکداریش دوا بژاردەیە خەڵک 

 بەدوای ئەڵتەرناتیڤی ئاسانترەوەیە .

 

بۆپێشەوە: الیەنێکی هەرە بەهێزی هەر 
بزووتنەوەیەکی شۆرشگێڕانە، یەکگرتوو 

بوون و رێکخراوبوونی جەماوەری کرێکارو 
خەڵکی بێبەشە، هۆکاری نارێکخراوبوونی 
چینی کرێکار و توێژە کۆمەاڵیەتییەکان لە 
ڕێکخراوەی سەربەخۆی خۆیاندا، بۆچی 

 دەگەرێتەوە؟ 

لە وەاڵمی پرسیارەکانی نەوزاد ساڵح: 
پێشوو ئاماژەم بە هەندێ هۆکار کرد، بەاڵم 
هۆکار زۆرن کە بۆ جەماوەری 
زەحمەتکێش و کرێکاران یەکگرتوو 
ڕێکخراونین لەوانە: شێواندنی فیکری خەڵکی 
زەحمەتکێش بە هێشتنەوەیان 
لەکەسایەتیەکی نە الدێی و نە شاری، نە 
جوتیار بوون و نە کرێکار بوون، ئەمانە 
زۆرینەیەک پێک ئەهێنن لە کوردستانی 
ئێمە ... پابەندبوون بە ئاین و خێڵ، 
دروستکردنی ڕێکخراوەکان لەالیەن حیزبە 
بۆرژوازیەکانی کوردستان کە بۆتە 
ریکالمێکی دژ بە ڕێکخراوبوون و 
ڕوخاندنی مەعنەوی خەڵکی زەحمەتکێش .. 
پابەندبوونی ئێمەی کۆمۆنیست بە تێکست و 
ناوە کالسیکیەکان وەک ترۆسکی بوون و 

 ڕۆزایی و لینینی ..هتد.

 

بۆپێشەوە: لەگەڵ ئەوەدا بزووتنەوەی 
خواستی ڕاماڵینی دەسەاڵت، بەرین بۆتەوە، 
کەچی بەشێک لە جەماوەری بێبەش و 
تەنانەت بەشێک لە هەڵسوڕوانی 
جەماوەریش بێئومێدن و دەڵێن ئەم 
دەسەاڵتە هیچی لەگەڵ ناکرێت، چۆن 
دەڕواننە ئەم دیدو ڕوانینە؟ یان سەرچاوەی 

 ئەو بۆچوونانە چییە؟

بێ ئومێدی خەڵکی بێبەش و نەوزاد ساڵح:  
زەحمەتکێش سەرچاوەی لە شکستەوە 
وەرگرتووە. ئەو شکستەش بۆرژوازیەت بە 
هەوڵ و تەقەالی سەدان ساڵەی دروستی 
کردووە لەو کەسانەی بیر لەگۆڕینی ئەم 
سیستمە ئەکەنەوە ... چاوم کەوت بە کەسی 
یەکەمی پارتی کۆمۆنیستی سوید پێی وتم: 
بۆرژوازیەت بە مەکینەی ڕاگەیاندنەکەی 
کارێکی کردووە وشەی کۆمۆنیستی 
یەکسان کردووە بە شکست!!!. ئەمە لە 
سویدێک کە نزمترین ئاستی خوێندن بۆ 
کرێکار ئامادەییە!!! ئێستا واڵتێکی وەک 
کوردستان کە زۆرینەی خەڵکە 
زەحمەتکێشەکە نەخوێنەواریشن .لە کۆتایدا 
ئەڵێم کاپیتالیزم شەو ڕۆژی خستۆتە سەر 
یەک دژە شۆڕش، و لەهەموو سوچێکی ئەم 
دنیایە هەڵگیرساندووە!!! ئەمە کاری چەپ و 
کۆمۆنیستەکانی چەندجارە قورس کردووە 
و حەتمیەتی سۆشیالیستیەکەی لە تافی 
الویەوە ئەیڵێن و باوەڕمان پێیەتی دوور 

 خستۆتەوە ....

 

ئەبێت خەڵکی ڕاپەڕیو و شۆرشگێڕ بیر لە نەوزاد ساڵح: 
هەرەوەزییەکان بکاتەوەو شارەوانیەکان لەسەر بناغەی 

 شورای خەڵک دابمەزرێت...
دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز نەوزاد ساڵح هەڵسوڕاوی 
سیاسی چەپ سەبارەت بە هەلومەرجی سیاسی کوردستان و 

 پرسی ڕاماڵینی دەسەاڵت... 

ئێستا دەسەاڵت لە حاڵەتی گۆڕانی ھاوسەنگی ھێزدایە!! کەوتۆتە دەست  
وەشاندی پێش وەخت )ضربة استباقية ( بە گرتن و ڕاونانی چاالکەوانان، بە 

ترساندن و چاو لێ سورکردنەوە لە ھەر دەنگێکی ناڕازی ... دەسەاڵتی بۆرژوازی 
ترسی لەبەکارھێنانی چەک نییە! بەاڵم جیاواز لە چینە دەسەاڵتدارەکانی پێش 

 خۆی خوێندنەوەی ورد ئەکات بۆ ھەموو ھەنگاوێک بەو ئاقارەدا بڕوات ..
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بۆپێشەوە: بۆچوونێک هەیە بۆ دەربازبوون 
لە دۆخی نەخوازراوی کوردستان، پرسی 
المەرکەزی و گەڕانەوە بۆ بەغدا دەهێننە 

 گۆڕێ، لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟

ت  زییه ركه پرسی ال مه  پێموایهشوان گەردی: 
اڵتی  سه ی ده ی ناوچه ی ئیداره وه كاردانه

ی  وه شێكی بزوتنه ڵ پاڵپشتی به گه له  كێتییه یه
پای  كان له ئیسالمییه  شێكی هێزه گۆڕان و به

ی  وان ئاماژه ی ئه كسانیه راوێز و نا یه و په ئه
داهاتی   رگرتن له سوود وه  ن له ده پێ ده

و  وز و ئه كانی سنووری زۆنی سه رزه مه
  دێته  وه نده تی نێوه حكومه  ی له پارانه

  ی له ت گوزارییانه و خزمه كوردستان و ئه
  و ڕێگه  خانه ڕووی باڵه  له  یه، رد هه زۆنی زه

  پێیان وایه  تی تر كه بابه  و بان و زۆرێك له
مرێكی واقیع و ناتوانن  ئه  یی بۆته دوو ئیداره
اڵتی زۆنی  سە ڵ ده گه له  یه م شێوه ئیتر به

  ن. بۆیه رد حوكمڕانی پارێزگاكان بكه زه
كارتی فشار   ت بۆته زییه ركه بژاری المه

تی پارتی  تایبه  رد و به ر زۆنی زه سه له
ی پشكی  و پێیه دیموكراتی كوردستان به

  له  وانه، كوردستان به  اڵت له سته شێری ده
  وه زاش به تا قه ت و هه حكومه  مان و له رله په

  وه ن پارتییه الیه له  كرێ كه تبار ده تۆمه
و پارتی بۆ   واوی كراوه كۆنترۆلی ته

كاریان  كانی خۆی به رنامه تی به خزمه
  و بژاره هانا بردن بۆ ئه  هێنێ، من پێموایه ده

شیمانی  په  و پێموایه  ترسیداره کی مه دۆسییه
ی  وه مكردنه كه  بێت، چونكه ده  دواوه  له

  اڵتی كوردی و كوردستانی له سه ی ده پێگه
ت  زییه ركه بۆ ال مه  وه خۆه ربه رێمێكی سه هه

دوا   شیمانی له و په  بڕیارێكی ئاسان نییه
ودای دوور، وای  ری ئاستی مه سه بێت له ده
كانی كوردی و  حزابه ئه  زانم كه باشتر ده  به

ی ئایا  وه به  وه نه كالكه كوردستانی خۆیان یه
ت یا ئۆپۆزیسیۆنن؟  حكومه  شێكن له به

كێتی نیشتیمانی  یه  ناكرێ بۆ نمونه  چونكه
ڕوونی   ی گۆڕان به وه كوردستان و بزوتنه

ولێر پشكداری  هه  له  كه  قی دیاره زه  به
ت  حكومه  ختانه رسه تن و سه حكومه

بین  نه  ڵێن )ئێمه ش ده پارێزن و ڕاشكاوانه ده

سلێمانی و   چی له ڕوخێ(، كه ت ده حكومه
كێتی  ی یه كانی تری ئیداره ناوچه

ت،  كرێ بۆ ڕووخانی حكومه خۆپیشاندان ده
ت  بینم پشكداری حكومه باش ده  من وای به

وت بكات و  ڵسوكه ت هه ك حكومه وه
  ك ئۆپۆزیسیۆن، چونكه ئۆپۆزیسیۆنیش وه
ردی  ت  و بێگه حكومه  له  ناكرێ تۆ بێی تانه

كاتێكدا خۆت تصدیقی   ی له تت بده حكومه
  و له  ڵبژاردن كردووه كانی هه نجامه ره ده
و   داوه  كه كابینه  ت به مانیش متمانه رله په
ی  پێكهاته  له  شدارییشت كردووه به

 ی. به ڵ ناوی ده نده گه  ی خۆت به كه ته حكومه

بژارێكی باش   ت به زییه ركه من المه  بۆیه
ت  كان و میلله حزابه بێ ئه ده  نازانم و پێموایه

و  ر ئه رامبه بێت به ڵوێستی تریان هه هه
ی پارتی دیموكرات  رداگرتنه سه به ست  ده
كان و تحجیم كردنی  ی بڕیاره نده ر نێوه سه به

ی  رێگه  كانی له اڵته سه سنووری هێز و ده
حوكمڕانی   له  قینه تی راسته راكه شه

 كوردستان.

بۆپێشەوە: ڕوخاندن و هەڵپێچانی دەسەاڵتی 
میلیشیایی و حزبی، زۆر جیاوازە لە 
ڕوخاندنی دەسەاڵتێکی حکومی... 
میکانیزمەکانی وەالنانی دەسەاڵتی میلیشیایی 

 و حزبی چییە؟

قیقی  تی حه نیهشوان گەردی: 
ستاندنی  ركردنی یاسا و وه روه سه به

ی یاساكان و  وه ره كانی ده رێكاره
نا   موو بڕیاره ی هه وه شاندنه ڵوه هه
  وه كان، و لێپرسینه ستووری و نا یاساییه ده

نگاوی  و سزا و پاداشت، هه  وه و لێپێچینه
اڵتی میلیشیا و  سە هێشتنی ده می نه كه یه
موو  و هه ، كوردستان ئه . بۆ نمونه حزابه ئه

موو  و هه ؟ ئه ی بۆ چییه كداره چه  هێزه
موو  و هه ؟ ئه ی بۆ چییه مایه بێ بنه  داره پله

رپرسان بۆ  بۆ به  وانه و پاسه  هێزی حیمایه
بۆ   رخانكراوه ته  موو هێزه و هه ؟ ئه چییه

رپرسان بۆ  و ڤیالكانی به  پاراستنی باخچه
 ؟ ...  چییه

اڵتی  سه خرێ، ده یاسا رێك نه  به  وانه تا ئه هه
 . وه مێنێته هایی ده حزب ئاوه

بۆپێشەوە: ڕۆڵی چینی کریکار 
لەبزووتنەوەی هەڵپێچانی دەسەاڵتی 
بۆرژوازی کوردا چییە؟ چۆن دەکرێت ڕۆڵی 

 رابەری شایستەی خۆیان بگێرن؟

و  كوردستان ئه  له  پێموانییهشوان گەردی: 
بتوانین   بێت كه مان هه ی كرێكارییه هێزه

ڕوانی شۆڕشێكی كرێكاری  داوای یا چاوه
داری و  رمایه بۆرژوا و سه  دژ به
كی )  سێ یه  ین، چونكه كانییان لێ بكه فیوداڵه

و   خۆری میرییه  ( كوردستان مووچه 3/1

مان  تۆكمه  ی كرێكارییه رێکخراوه  و هێزه ئه
ش  ندین كارگه چه  م دواییه رچی له گه ، ئه نییه
ندێ گۆڕانكاریش  اڵم و هه به  زراوه دامه
،  ر یاسا و رێساكانی كرێكاراندا هاتووه سه به
كرێكارانی   پێموایه  وه اڵم دیسانه به

تی و  ندایه ڕووی چه  كوردستان له
  نییه  وه هی ئه  وه یی و رێکخستنه ڕێكخراوه

بتوانێ   بێت كه ی هه وه توانا و ئیمكانیاتی ئه
  هێزه  ی كه و كاته له  وه بكات، ئه  و كاره ئه

  وه ڕووی كردارییه  كان له په چه  سیاسییه
  نها له و ته  كرێكاران كردووه  پشتیان له

  و رۆژه  بۆنه  كانیان ناویان دێنن له خیتابه
 كانی كرێكاراندا. جیهانییه

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

 چیدایە؟

  یه بیبینم، هێزێك هه ی ده وه ئهشوان گەردی: 
  پارته  به  ركی گۆڕانكارییه و ئه وێ ئه یه ده

ی  ڵگه به  كان بسپێرێ، به بییه ره عه  سیاسییه
و  فا كازمی و ئه ی هاتنی مسته وه ئه

ی بۆی رێكخرا شتێكی خۆڕسك  پێشوازییه
  ن، و به كه ر ده سه ڵكانێك كاری له بوو، خه نه

كوردستان   لیست له  ش داواكرا كه ڕاشكاوانه
ری  كاریگه  وه ئه  ن و پێموایه دروست بكه

ی  ی ئیداره و شێوازه ر ئه سه بێت له ده
ی ئێستا  وه ك ئه رێم وه بردنی هه ڕێوه به
كان بۆ  زاییه ی ناڕه وه اڵم گواستنه ، به یه هه

  بی به زهه بی و مه ره حزابی عه شی ئه باوه
 باش نازانم.

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

 دەسەاڵتیان؟

كارهێنانی  به  ر به تا ئێستا ههشوان گەردی: 
و   ڕشه هێز و كوشتن و ڕفاندن و هه

و  له  ر، پێموایه سه  ته تۆقاندن بردوویانه
، یان ڕاست  ش زیاتریان پێ نییه كارته
ڵكی  رێی خه اڵمی ئه بڵێین ناتوانن وه  یه وه ئه

كانیان  و داخوازییه  وه نه كوردستان بده
جێكردنی  جێبه  ن، چونكه جێ بكه جێبه

  رداخه ی په وه خواردنه  ڵك واته داخوازی خه
ستیان  ی ده وانه ت ئه نیسبه به  كه هره ژه

ی  الحه به زه  و داهاته ر ئه سه به  گرتووه
  مه سته رێمی كوردستان و زۆر زۆر ئه هه

  ن، بۆیه رداربوونی بده ستبه بتوانن بڕیاری ده
  اڵته سه ی ده كه كالسیكیه  ڕیکارە ر به هه

اڵمی  كان وه كان و دیكتاتۆرییه ره داپڵۆسێنه
ڵك  كانی خه تی و داخوازییه زایه ناڕه
 . وه نه ده ده

بۆپێشەوە: لەگەڵ ئەوەدا بزووتنەوەی 
خواستی ڕاماڵینی دەسەاڵت، بەرین بۆتەوە، 
کەچی بەشێک لە جەماوەری بێبەش و 
تەنانەت بەشێک لە هەڵسوڕاوانی 
جەماوەریش بێئومێدن و دەڵێن ئەم 
دەسەاڵتە هیچی لەگەڵ ناکرێت، چۆن 
دەڕواننە ئەم دیدو ڕوانینە؟ یان سەرچاوەی 

 ئەو بۆچوونانە چییە؟

شوێنی   و له  من پێموایهشوان گەردی: 
ی گۆڕان  وه ، بزوتنه تریش باسم كردووه

ڵك  رەكانی بێ هیوا كردنی خه فاكته  له  كێكه یه
نجامدانی  ئه  كانی به ڵێنه یتوانی به ی نه وه به

ری  ر و كاریگه سه  یی بباته گۆڕانكاری ڕیشه
ر دروست بوونی  سه تا له بوو هه رێی هه نه

كی  الیه  ی نوێش، و له وه یمانی و نه هاوپه
تی  وڵه ی نێو ده ڵگه نگی كۆمه بێ ده  وه تریشه

ڵی و تاوان و  نده موو گه و هه له
یكات و  اڵتی كوردی ده سه ی ده پێشێلكارییه

ی  زگایانه و ده نگ بوونی ئه ها بێ ده روه هه
ركی پاراستنی ماف  حوكمی قانون ئه  به  كه

  و له  ڵكیان پێ سپێرداروه كانی خه و ئازادییه
ند  تی نێوه نگی حكومه بێ ده  وه كی تریشه الیه
و   ردان و دزینی پاره ده هه موو به و هه له
و   ی مووچه وه مكردنه و كه  مانی پاره نه
وت و  كه ناوی پاشه  به  دانی مووچه نه
ستاندنی  ، و وه ی مووچه ی ڕێژه وه مكردنه كه

كانی  رچاوه كان و قۆرغكردنی سه پڕۆژه
كانی توركیا و ئێران  راتێنی هێزه داهات و ته

ها پاڵپشتی  روه رێمی كوردستان، و هه هه  له
كان و  میدیاكاره  كان له واعیزی سوڵتانه

كان و  نگی حزبه كادیمی و بێ ده ڵكانی ئه خه
ر و دروست  كانی سێبه ڵوێستی حزبه هه

ڵك  خه  اڵت، وای له سه حزابی ده كراوی ئه
گۆڕانكاری   ی به هیچ متمانه  كه  كردووه

الیان  مێنێت و بژاری جێهێشتنی واڵتیان له نه
 ..  وه داخه بژاردە، به  بۆته

  

  وه ڕووی كردارییه  كان له په چه  سیاسییه  ھێزهشوان گەردی: 
كانیان ناویان  خیتابه  نها له و ته  كرێكاران كردووه  پشتیان له

 ...كانی كرێكاراندا جیهانییه  و رۆژه  بۆنه  دێنن له

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز شوان گەردی، چاالکوان و 
یاساناس، ماستەر لەیاسا، سەبارەت بە هەلومەرجی کوردستان و 

 ناڕەزایەتیەکانی خەڵک و پرسی ڕامالینی دەسەاڵت.

و   وه نه ڵكی كوردستان بده رێی خه اڵمی ئه ناتوانن وهحزبەکانی دەسەاڵت 
  ڵك واته جێكردنی داخوازی خه جێبه  ن، چونكه جێ بكه كانیان جێبه داخوازییه

و  ر ئه سه به  ستیان گرتووه ی ده وانه ت ئه نیسبه به  كه ھره ژه  رداخه ی په وه خواردنه
 رێمی كوردستاندا... ی ھه الحه به زه  داھاته
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هەر دەسەاڵتێک بانگەشەی فەرمانرەوایی و حکومەتداری 
بکات، ئەرکی هەرە سادەی بریتییە لە دابینکردنی موچەو 
خزمەتگوازرییەکان و بەرپرسیارەتی هەڵگرتن لە بەرامبەر 
مافەکانی هاواڵتیاندا. شانخاڵی کردنەوەی دەسەاڵت 
لەبەرامبەر بە ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان و بەتایبەتیش 
بەرامبەر کارمەندان و موچەخۆران، نەک هیچ رەوایەتیەک 
بە مانەوەی دەسەاڵت نادات، بەڵكو کرێکاران و کارمەندان 
و موچەخۆران دەکاتە خاوەن ئەرک کە لەبەرامبەر 
نەبوونی موچەدا، کار ڕابگرن و مانگرتنی گشتی 
ڕابگەیەنن. وە لەبەرامبەر کەمکردنەوەی موچەو 
لێقرتاندنیدا، کاریان کەم بکەنەوە و لە درێژکردنەوەی 
کاتی دەوام و زیادکردنی سەعات کاردا، پێویستە داوای 

 زیادکردنی موچەو ئیمتیازەکانیان بکەن.

پاساوی نەبوونی داهات و پارە بۆ دابینکردنی موچەو 
خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان، هێندە پوچە ناتوانێ کەس 
فریوبدات. هەموو کەسێکی چاوکراوە ئەوە دەزانێت کە بێ 
بەغداش، داهاتی هەرێم لە فرۆشی نەوت و داهاتە 
ناوخۆییەکان، بەزیادەوە بەشی موچەو دابینکردنی 

 خزمەتگوازرییەکان دەکات. 

زیادکردنی کاتی دەوام و درێژکردنەوەی سەعاتی کار، لە 
هەلومەرجی سەختی ئێستادا، کە موچە نادرێ و 
دوادەخرێ و  لێ دەبڕدرێت، هێرشێکی بێ پاساوە بۆ 

 سەر سفرەی ئۆردوی موچەخۆران و کارمەندان.

ئەم هێرش و بێدەربەستیەی دەسەاڵتی سیاسی هەرێم، 
پێویستی بە وەاڵمی خێراو کاریگەری کارمەندان و 
موچەخۆران و تەواوی کۆمەڵگە هەیە. پێویستی 
بەدەستدانە مانگرتن و ڕاگرتنی کار هەیە، پێویستی بە 

 ڕێکخراوبوون و یەکگرتووبوون هەیە.

دەسەاڵتی سیاسی هەرێم، کە دەمێکە بۆتە زیادە و زەروو 
بۆسەر ژیان و گوزەرانی چینی کریکار و کارمەندان، بە 
خواستی خۆی ئامادەی هەڵگرتنی هیچ بەرپرسیارییەتیەک 
نییە و دەبێ یەخەی بگیرێت و بە زۆری هێز پالن و 
نەخشەکانی هەڵبوەشێنرێتەوەو ناچار بەوە بکرێت داهاتی 

 کۆمەڵگە بۆ خودی هاواڵتیانی بگێڕێتەوە.

لەهەلومەرجی ئێستادا کە خواستی ڕاماڵینی دەسەاڵت تا 
دێت بەرین دەبێتەوە، درێژکردنەوەی کاتی دەوام و 
زیادکردنی سەعات کار، دەتوانێت هێندەی تر شەپۆلی "نا" 

 بۆ ئەم دەسەاڵتە و ویستی هەڵپێچانی خیراتر بکات.

رۆڵی رابەران و هەڵسوراوانی کرێکاری و کارمەندان و 
موچەخۆران لە هەموو ناوەندەکانی کار و دەوام کردندا، 
بۆ وەاڵمدانەوە بە هێرشەکانی دەسەاڵت و یاساو بریارە 
چاوچنۆکەکانی، زۆر چارەنووسازە  وپێویستە بە رۆڵی 
شایستەی خۆیان هەڵسن و ڕیگا نەدەن ئەم دەسەاڵتەی لە 
لێواری قەبرە، بەهێرشی سیستماتیک پەلەقاژە بۆ 

 رزگارکردنی مەرگی دوابخات.    

 ٠٢٠٢ناوەڕاستی سێبتەمبەری 

 درێژەی دوا وتە رانەوەی ڕازەکان بۆ ژیانێکی باشترکدرێژەی...
پێیان. لەکوردستان هیچ سیمایەکی 
ئیدارەدانی حکومەت کەلەسەراسەری 
کوردستان ڕۆڵی هەبێت نابیندرێت 
زیاتر ڕۆڵی نمایشی هێزی چەکداری 
دەبیندرێت، ئەویش بۆ زاڵبوونی 
دەسەاڵتی کۆنەخوازی وچەوسێنەری 
حیزبی و خێاڵیەتی لەکوردستان 
لەهەرشارو ناوچەیەکیش جۆرێک 
لەحیزب و سیستەمی خێڵ ئیدارەی 
چەکداری ناوچەکە دەکات، هەربۆیە 
تاکە ئەرک لەمەیدانی کرداریدا ئەم 
هێزە چەکدارانەی حیزبەکان 
ئەنجامدانی سەرکوت و فشارهێنان بۆ 
پاشەکەشەو کۆتاییهێنانە بەناڕەزایەتی 
و خۆپیشاندانە جەماوەرییەکانی خەڵکە، 
هەربۆیە لەکاتی هەبوونی ناڕەزایەتی 
وخۆپیشاندانەکاندا بەشێکی زۆر 
لەهەڵسوڕاوان و گەنجان و الوانی 
خۆپیشاندەرو چاالکوانی 
ناڕەزایەتییەکان زیندانی دەکرێن و بێ 
سەروشوێن دەکرێن. ئەمە نیشانەی 
هەبوونی بزوتنەوەیەکی جەماوەری 
سەراسەری لەتەواوی کوردستان 
دەردەخات کە ئەم بزوتنەوەیە 
لەقۆناغی ئێستادا هەر لەزاخۆ و دهۆک 
و ئاکرێ و سۆران وهەولێرو پشدەر و 
ڕانیە و سلێمانی و کەالر و گەرمیان و 
هەڵەبجەو کەرکوک زۆر بەباشی 
وجودی هەیە، خەڵکی ناڕازی و وشیار 
باش دەزانێت کە چەتەو مافیاکانی 
دەسەاڵتی سەرمایە ناتوانن گۆڕانکاری 
باشتر بکەن لەئیدارەدانی کۆمەڵگەدا. 

 هەروەک

کاڕڵ مارکس دەڵێت 
)ئەگەرسیاسییەکان ڕێک بکەون 
پارەمان ئەدزن ئەگەر شەڕیان بێت 
ژیانمان ئەدزن.( واتە دەبێت ئەم جۆرە 
سیاسییە ملهوڕانە لەدەسەاڵت بڕۆن 
خەڵکی کوردستان خۆی دەسەاڵت 
لەڕێگایی شوراکانییەوە بەڕێوەبەرێت. 
مەوالنای ڕۆمی دەڵێت )نرخی هەموو 
کااڵیەک بزانی گەرچی نرخی خۆت 
نەزانی شێتییە.((کەوایە دەبێت خەڵکی 
ناڕازی نرخی بوونی خۆیان وەک 
مرۆڤ بزانن ئەوەش بە وەرگرتنی 
 دەسەاڵت بۆخۆیان مەیسەر دەبێت.
ئێمەی ناڕازی لەچەوسانەوە و دزی و 
گەندەڵی هەرکە دەڵێین ئەم دەسەاڵت و 
سیستەمە بەشۆڕش و ڕاپەرینی 
جەماوەری دەگۆڕدرێت، یەکسەر 
دۆستان و پارێزەران و الیەنگرانی 
دەسەاڵت و سیستەمی کۆنەخوازو 
چەوسێنەر پێمان دەڵێن بەدیلتان چییە؟ 
چۆن ئیدارەی کۆمەڵگە دەکەن کە 
باشتر بێت لەم دەسەاڵت وسیستەمە. 
وەک ئەوەی نەزانن بەدیلی دەسەاڵتی 
کەمینە دەسەاڵتی زۆرینەیە، بەدیلی 
خۆشگوزەرانی کەمینە خۆشگوزەرانی 
گشتی، بەدیلی هەاڵواردن یەکسانییە، و 
بەدیلی سەرکوت ئازادیییە و بەدیلی 
پەڕلەمانیش و هەڵبژاردنی هەر چوار 
ساڵ جارێک کە چەندەها ئەندام 
پەرلەمان و وەزیر دەبنە بازرگان و 
خاوەن کۆمپانیای گەورەی بازرگانی، 
کۆبونەوەی گشتی و پێکهێنانی 
 شوراکانی خەڵکە لەشوینی کارو ژیانە

بەدیلی خاوەندارێتی تایبەتی لەسەدا 
یەکەکانی کۆمەڵگە بەسەر هۆیەکانی 
بەرهەمهێناندا خاوەندارێتی گشتی 
هەموو کۆمەڵگەیە و کارکردنی 
هەروەزکارییە و گەشەدانە بەکەرتی 
گشتی تەندروستی و پەروەردەو 
فێربوون وخوێندن و ژینگەپارێزییە. 
باشترین بەدیلمان هەیەو ئەویش 
ئەڵتەرناتیڤی شوراکان و دەسەاڵتی 
ڕاستەوخۆی جەماوەری خەڵکی 
کوردستانە لە ئیدارەو بەڕیوەبردنی 
کۆمەڵگەدا وچاودێریکردنی ڕاستەوخۆ 
لەالیەن خودی خەڵکەوەیە. بۆیە 
بەباشی ئەم بزوتنەوە کۆمەاڵیەتی 
جەماوەرییە پێویسته گەشەی پێ 
بدرێت ئەگەرچی وەک هەر بزوتنەوەی 
کۆمەاڵیەتی تر بەدەر نییە لەگرفت و 
لەمپەر، بەاڵم هەنگاوێکی زۆر گرینگ و 
دڵخۆشکەرە کەئاراستەی کۆمەڵگە 
دیاری بکات، بۆسەرکەوتن و هێنانەدی 
گۆڕانکاری کرداری پێویستە گەشە بە 
ئەڵتەرناتیڤی بزوتنەوەی شورایی 
بدرێت لەناو ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی 
کوردستاندا... لەبەشی داهاتوو باسی 
گرینگی و پێویستی بزوتنەوەی 
شورایی دەکەین. ئەم بزوتنەوەی 
بەهەبوونی ئیرادەی شۆڕشگێڕانە 
دەتوانێت گوڕانکاری لەسیستەم و 
دەسەاڵتی کۆنەخوازو چەوسێنەری 
سەرمایە بکات بەشۆڕش و ڕاپەرینی 
جەماوەری دەسەاڵتی مافیاو دز و 
چەتەگەر ڕابماڵێت، لەجێگەیدا حکومەتی 

 شورایی دابمەزرێنێت.

ئەمریکا و بێ سەرکردایەتی ئەو بەردەوام 
لەبەردەم مەترسییدایە. زلیهیێیزی ئەمیرییکیا 
بەمییانییای ئەوەیە هەرچییی دڵییخییوازیەتییی 
بیکات، هەرچی بیەوێت بیکات لە جیییهیانیدا. 
دەبێت ئەوەش بزانرێت کە شەڕی ئەمریکیا 
لە دژی عێراق و ئەفغانستان و پیاشیانیییش 
داعییییش تییییۆزقییییاڵییییێییییک لە هەڕەشییییەی 
تیرۆریستانی ئیسالمی لەسەر دانیشتیوانیی 
جیهان بە تایبەتی ئەورپا و ئەمریکاش کەم 
نەکیییردووە، بەڵیییکیییو زۆرتیییری کیییردووە. 
داگیرکردنی عێراق و شەڕی ئەفغانستان و 
داعش و گۆڕینی ڕژێمەکان نەک کیۆمەکیی 
بە وەسییتییانییدنییی بەربەریەتییی ئیییییسییالمییی 
سیاسی نەکرد، بەڵکو هێزو گیوڕی پیێیدان. 
لەالیەکی ترەوە شەڕی ئەمریکا چوارچێیوە 
سیییییاسیییەکییانییی ڕۆژهەاڵتییی نییاوەڕاسییتییی 
شییێییوانیید، پییایەکییانییی کییۆمەڵییگەی مەدەنییی 
زۆرێک لەواڵتیانیی ڕووخیانید، کیومەڵیگەی 
بەرەودواوە بییییرد، کییییۆنەپەرسییییتییییی و 
بیروباوەڕی کۆنی مەزهەبیی گەشیانیدەوە، 
کە ئەمەش زیییاتییر کییۆمەکییی بە گییرووپە 
تیرۆریستەکان کرد، ئیدامەی بە زەخییرەی 

 بوونیان بدەن. 

سێپیتەمیبەردا دنیییا  ٤٤بۆپێشەوە: لەکاتی 
شاهیدی بن الدن و تاڵیبان بیوو.. کەچیی 
ئییێییسییتییا دەیییان و سییەدان ڕێییكییخییراوەی 

لەچەشنی تالیبیان و داعیش... هەڕەشیەن 
لەسەر دنیا، هیۆکیاری سیەرهەڵیدانیی ئەو 
هەموو هێزە ڕەشە تیرۆریستیە چییە؟ وە 

 چۆن دەکرێت بەریان پێ بگیرێت؟

وەکیو بیاسیم کیرد بینەمیا و  کاوە کەریم:
ژێرخانی تیرۆریسیتیان زیینیدوە، میلیهیوڕی 
ئەمیرییکیا و عەسیکەرتییارێیتیی ئەمییرییکیا و 
غەرب بەردەوامە، سەرمیایەداری لە زوڵیم 
وزۆر و چەوسییییانییییدنەوەی بەردەوامە 

ی ٢٢سیییییییسیییتەم نەگیییۆڕاوە، لە سیییەدا 
مرۆڤایەتی لە سەرەوت وسامانی کۆمەڵیگە 
بێبەش کراوە، کرێکاران بیێیکیار و بیرسیی 
دەکرێن، کێشەکانی ڕۆژهەاڵتی نیاوەڕاسیت 
بێ چارەسەر ماوەتەوە، ماشێنی تەبلیغاتیی 
کۆنەپەرستی ئیسالمی هەردەگیێیڕدرێیت و 
پروپاگەندەی بۆ دەکرێیت و میلیییۆنەهیا لە 
ئینسانەکانی لە ئامانجە سەرەکییەکیانیی بیۆ 
دنیییییییایەکیییی بیییاشیییتیییر دوورخسیییتیییۆتەوە، 
ئەلییتەرنییاتیییییڤییی چەپ و کییۆمییۆنیییییسییتییی 
پاشەکشێ پێکردووە، بیۆیە دەڵیێیم تیا ئەم 
هییۆکییارانە هەبیین و بییوونیییییان مییابییێییت، 
تیرۆریزم  لەهەر دووبەرەی دەوڵەتیی و 
نادەوڵەتی بوونیان دەبیێیت و دەمیێینینەوە. 
لێرە دەکرێت ئەو ئەنجامگیریە بکیرێیت، کە 
تیرۆرییزمیی ئیییسیالمیی لە مەحیرومییەتیی 
خەڵکەوە سەرچاوە دەگرێت. دەبیێیت ئەوە 

 چاک بکرێت.

بەرگرتن و کیۆتیاییییهیێینیان بە تیییرۆرییزم 
لەهەردوو بەرەکەدا، کاری چینی کرێکار و 
بەشەریەتیی ئیازادییخیواز و بیزووتینەوەی 
سۆشیالیستی و کیومیۆنیییسیتیی و بەرەی 
ئازادیخوازی دنیایە، تەنها ئەمیان دەتیوانین 
بەو کیارە هەڵیبیسییتین و بینیبییڕی بیکەن و 

 بەریان پێبگیرێت. 

تیرۆرییزمیی دەوڵەتیی دەبیێیت بەڕوخیانیی 
دەوڵەتانی تیرۆریست کۆتایی پێبیهیێینیرێیت. 
تیرۆرزمیی نیادەوڵەتیی دەبیێیت لە ڕێیگیای 
کییۆتییایییهییێیینییان بە نەبییوونییی و هەژاری و 
هەاڵواردن و چەوسانەوە بێت کە هۆکیارن 
بۆ بێ ئومێدی ئەو میرۆڤیانەی پیاڵ پیێیوە 
دەنرێن و دەکرێنە قیوربیانیی رێیکیخیراو و 
گرووپە تیییروریسیتییەکیان. دەبیێیت ڕۆڵیی 
نامیرۆڤیانەی ئیایینەکیان بیخیرێیتە ڕوو، وە 
ڕیسوا بکرێن کە بوونەتە هۆی جیاوازی و 
هەاڵواردنی میرۆڤەکیان. تیا ئەمە نەکیرێیت 

 نەهامەتیەکە بەردەوام دەبێت. 
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کاری زۆرتر و موچەی 
 کەمتر

 عەبدواڵ مەحمود

لەم دوایانەدا دەسەاڵتی سیاسی هەرێم بڕیاری درێژکرنەوەی 
سەعات کار و دەوامیان بۆ کارمەندانی کەرتی گشتی و 
حکومی!!، ڕاگەیاندا. ئەمە لە هەلومەرجێکدا کە موچە 
دوادەکەوێت. لە کاتێکدا کە موچە 
هەر مانگە بڕێکی زۆری 
لێدەبڕدرێت، وە لە دۆخێکدا کە 
مانگەکان درێژ دەکرێنەوە... 
لەهەموو ئەوانەش زیاتر لە بارو 
ڕەوشێکدا کە بێکاری بێداد دەکات 
و هەڵدەکشێ، گرانی زیاتر دەبێت 
و هەڕەشەی کۆرۆنا بۆتە 
مۆتەکەی سەر ژیانی گشتی 

 کۆمەڵگە. 

ئەم هەنگاوەی دەسەاڵتی سیاسی هەرێم، هێندە عەنتیکەیە کە 
دەتوانین  بڵێین بێ وێنەیە و تەنها لەدەسەاڵتی تااڵنچی 
بزوتنەوەی کوردایەتی چاوەڕوان دەکرێت. لە کاتێکدا کە موچە 
دوادەخرێت، و لێی دەقرتێنرێت... بەهەموو پێوانەیەک دەبوو 
کاتی دەوام کردن و سەعات کار کەم بکرێتەوە، کەچی بە 

 پێچەوانەوە، کاتی دەوام و سەعات کار درێژ دەکرێتەوە.

ئەم هەنگاوەی دەسەاڵتی هەرێم بە زیادکردنی دەوام، لە 
هەلومەرجێکدایە کە هێشتا ئایندەی موچە و زامن بوونی دیار 
نییە و دەسەاڵتی سیاسی چاولەدەستی بەغدایە. هەر کاتێک لە 
بەرپرسانی دەسەاڵت بپرسی کە موچەی مانگی داهاتوو کەی 
دەدرێت؟ لەوەاڵمدا دەڵێن ئەگەر بەغدا پارەی نارد!!. ئەم 
وەاڵمەی دەسەاڵتی هەرێم کە هەڵگری هیچ حکمەتێک و 
ماندوبوونێک نییە، شانخاڵی کردنەوەی دەسەاڵت لە 
بەرپرسیاریەتی دەخاتە ڕوو. هاوکات بێدەربەستی ئەو 
دەسەاڵتە لەبەرامبەر بە هاواڵتیان و کارمەندان دەخاتە روو، کە 

 بۆیان گرنگ نییە ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان چۆنە...
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 چ سەفەرێکە،

 بەم تەمەنی گوناهەوە 
 ..ائاشنام دەک 
 بە ڕێگاکانی سەرابی گومڕابوون  

 دەمناسێنێ،
 بە چیرۆکەکانی عەدەم 
 ئەو چیرۆکانەی، 

 جگە لەفریودان..
 هیچی تری نەدامێ بۆ ژیان..

 چ قەدرێکە،.. 
 وا عەیامێکە.  

 لەچاوەڕوانی سنورێکی نائارامدام 
 کە چارەنوسمی بەستۆتەوە
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