
 

 ( هەموو مانگێکدا دەردەچێت١١(و )١مانگی دووجار، لە ) باڵوکراوەیەکی سیاسی سۆشیالیستییە 1212-11-1( بەرواری 88ساڵی چوارەم ژمارە)

بەهۆی بێموچەیی، بێکاری، گرانی بازاڕ و نەبوونی سەرەتاییترین خزمەتگوازرییەکان، لە 
پاڵیشیدا پەتای نەگریسی کۆڕۆنا، ژیان و گوزەرانی بەشی هەرە زۆری کۆمەڵگە، چینی 

 کریکار و موچەخۆران و بێبەشان، لەو پەرێ خراپی دایە.

لەماوەی دوو ساڵی رابردوودا، چەندین مانگ موچەی موچەخۆران هەر نەدراوە، چەند 
وە تا  ٥١٠٢مانگێكیش بە جیا لەدواخستنی، موچەکان لێیان بڕدراوە. پێشتریش لەساڵی 

لەژێر ناوی پاشەکەوتی موچەدا، نیوە موچەو چارەکە موچە، ژیان و  ٥١٠٢ساڵی 
 گوزەرانی بەشێکی بەرین لە خەڵکی کرێکار و زەحمەتیکێشی نابود کرد.   

هەموو ئاماژەکانیش ئەوە دەخەنە ڕوو کە دەسەاڵتی سیاسی دەیەوێت ئەم دۆخە 
 نەخوازراوە، درێژە پێبدات و شانی خۆی لە بەرپرسیاریەتی بەتەواوەتی خاڵی بکاتەوە. 

سەرۆکی حکومەت! جێگری سەرۆکی حکومەت! وتەبێژی حکومەت! 

سەبارەت بە پەیوەندی نێوان هەولێر و بەغدا و پرسی دۆسیەی ژمارە: 
بەڕێزان، شوان گەردی، فەرمان ...موچە و ئایندەی سیاسی کوردستان

 01-00-01ڕەشید و هێمن جەوهەر بۆ بۆپێشەوە دەدوێن...الپەڕە 

نۆڤەمبەر پەیامی نەفرەت  ٥٢
 7لەدەسەاڵتی دژە ژن بوو!...ل

سێ کرێکار لەم مانگەدا 
 بوونەتە قوربانی نائەمنی

 3شوێنی کار...ل 

 8-9ل 

کێشەی فەیسبوک،  
 فەیسبوکە!

کۆمیدیایەکی تاڵ لەژیانی ڕۆژانەی ناسراوترین 
ڕەخنەگرانی بواری تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا بوونی هەیە. 
زۆرینەیان نەوەک هەر چەندین سەعاتی ڕۆژانەیان بەتۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانەوە دەکوژن، بەڵکو هیچ بڕیارێکیشیان بۆ خستنەالوەی ئەم تۆڕانە نییە. 
بۆچی؟ چونکە تەركکردن و وازهێنان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لە جیهانی ئەمڕۆدا، هیچ 
جیاوازییەکی لەگەڵ نەفیکردن و دوورخستنەوە لەکۆمەڵگە نییە. ڕێک لەبەر ئەم هۆکارەیە کە 
هەوڵدان بۆ چاکسازی لەبواری تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان و ڕەخنەی بێڕەحمانە لێیان، ئەرکی 

هەموو الیەکە. تەنها شتێک کە لە هەبوون لەناو دنیای فەیسبوکدا خراپتر 
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خۆپیشاندان لە ناسرییە 
 3دەستیپێکردەوە...ل

 ل پرسی ژن

7 

 6بۆ الپەڕە 

بزووتنەوەی ناڕەزایەتی جەماوەری و ڕێکخراو زامنی ناچارکردنی 
 دەسەاڵتە بۆ دابینکردنی موچە و خزمەتگوزارییەکان!

 2   بۆ الپەڕە 

بەشودان یاخود فرۆشتنی  
  اڵژنان وەک کا

ساڵەهای ساڵە سەرمایەداری هەوڵی داوە پەیوەندی نێوان 
تاکەکان بگۆڕی و بەو ڕاستایە کە خۆی ئامانجێتی بیبا. 
جیهانی سەرمایەداری بەگشتتی ژیانی هەموو مرۆڤەکانی 
کرمۆڵ کردوە و خۆی خزاندۆتە نێو هەموو کەلین و قوژبنێکی کۆمەاڵیەتی و شوێن 
دانەری ڕاستەوخۆی لەسەر ژیانیان داناوە، جا لە هەر جێگایە و بەپێی شوێن و 
هەڵکەوتەی جوگرافیایی ئەو شوێنە کەرەسەکانی بۆ چەوساندنەوەی مرۆڤ دەگوڕێ، 

 5بۆ الپەڕە ئەگینا ئامانج بە گشتی چەوساندنەوەی تاکەکانە. ئەگەر چاوخشاندنێکمان 

ڕێکخراوبوونی هێزی چەکدار 
 4لەبزوتنەوەی شورایی دا...ل

دزی و تااڵنی لە زمانی 
 3خۆیانەوە...ل 

 هەتاو عەبدواڵهی تۆماس کۆر



 1212-11-1( بەرواری 88ساڵی چوارەم ژمارە) 

وەزیری دارایی! هەموویان سەبارەت بە موچە، دەڵێن ئەگەر 
بەغدا پارەو شایستە داراییەکانی هەرێمی نارد موچە دابەش 
دەکەین!!! ئەمەش بەڕۆشنی یانی ئەگەر بەغدا پارەی نەنارد 
موچە نییەو بەرپرسیاریەتی نەبوونی موچەش دەخەنە 
ئەستۆی دەسەاڵتی سیاسی لە بەغدا. بەم جۆرە دەسەاڵتی 
سیاسی هەرێم، هیچ بەرپرسیارییەتیەک هەڵناگرن و 
ئامادەنین لە فرۆشتنی نەوت، داهاتی خاڵە سنورییەکان، 
داهاتەکانی تری ناوخۆ، وە لە برینی موچەی ناڕەوای دەیان 
هەزار موچەخۆرو کادری حزبی، لە راگرتنی دزییە 
ئاشکراکانی کۆمپانیاکانیان و خاڵە سنورییەکان، کە بەشی 
موچە و خزمەتگوازرییەکان دەکات، موچەی فەرمانبەرانی 

 هەرێم دابین بکەن. 

ئەو مامەڵەیەی دەسەاڵتی سیاسی هەرێم لەگەڵ خەڵکی 
کوردستان و موچەخۆرانی دەکات، کردەیەکی مافیایی 
ئاشکرایە و هاوکاتیش بەیانی شکستی دەسەاڵتدارێتی و 

 پوچی حکومەتداریان دەخاتە ڕوو.

لەو کردەوە مافیاییەی دەسەاڵتدا، دەسەاڵتی هەردوو زۆنی 
زەرد و سەوز و نیلی، بەرپرسی ئەم دۆخەن کە بەسەر 
خەڵکی کوردستانیاندا سەپاندووە. هەموو کەسێکی هوشیار 
ئاگایە بەو ڕاستیەی کە داهاتی زۆنی زەرد لەژێر دەسەاڵتی 
پارتی و هاوپەیمانەکانی و داهاتی زۆنی سەوزو نیلیش 
لەژێر دەسەاڵتی یەکێتی و گۆڕان و هاوپەیمانەکانیان دایە... 
هەردوو الش بەرپرسن لە زامنکردنی موچەی موچەخۆرانی 
ژیر دەسەاڵتیان و دابین کردنی خزمەتگوزارییەکان. یەکێتی 
نیشتیمانی لە کاردانەوەی خۆی لەبەرامبەر قۆرغکارییەکانی 
پارتی و دزینی داهاتی زۆنی زەردا، دەیەوێت شانی خۆی لە 
زۆنی سەوزدا لە بەرپرسیاریەتی خاڵی بکاتەوەو بێ 
موچەیی ئەو زۆنەش بخاتە سەرشانی پارتی، لە 
بەرامبەریشدا پارتی یەکێتی تۆمەتبار دەکات کەلەالیەکەوە 
دەستی بەسەر خاڵە سنورییەکانی خۆیدا گرتووەو 
داهاتەکان رادەستی هەولێر ناکات و لەالیەکیتریشەوە لە 
هەوڵی ئەوەدایە کەموچەی موچەخۆران بگوازرێتەوە بۆ 
سەر بەغدا. ئەوەی هەردووالیان "پارتی و یەکێتی"، 
لەبەرامبەر بەیەکتری لەچوارچێوەی جەنگی ساردی 
نێوانیاندا دەستیان پێوە گرتووە، تاوانێکی نەبەخشراوە کە 
قوربانیانی خەڵکی نەدراو بێبەشی کورستانن. خەڵکی 
کوردستان و موچەخۆران، مافێکی سەرەتایی خۆیانە موچە 
وەکو دەسترەنجی ماندوبوون و خزمەتی خۆیان، لە کاتی 
خۆیدا وەربگرن و پێ بەپێی گرانی بازاریش موچەکانیان 
زیاد بکرێت و لە خزمەتگوزارییە گشتیەکانیش بەهرەمەند 
بن. هەرێمی کوردستان بە کردەوە هەرێمێکی سەربەخۆییە 
و پەیوەندی فیدرالیزمی هەرێم بە بەغداوە، درۆیەکی 
راگەیاندن و گەمەیەکی بەناو یاسایی و دەستوری بی 
بنەمایە. بۆ بەغدا و دەسەالتە تااڵنچی و میلیشاییەکانیان، 
هەریمی کوردستان تەنها لە چوارچیوەی سەروەری و 
یەکپارچەیی عێراقدا، مانای هەیەو بۆ دەسەاڵتی 
ناسیونالیزمی تااڵنچی و مافیایی بزوتنەوەی کوردیەتیش 
عێراق تەنها هێندە عەزیم و پیرۆزە، کە داهات و بودجە و 

 چەند پۆستکیان، پێ ببڕیت...

چاوەڕوان مانەوەی موچەخۆرانی هەرێم، بە کێشمەکێشی 
بەغداو هەرێم بێهودەیە. ملمالنێی نێوان بەغدا و هەرێم، کە 
لە جەنگ و ملمالنێی مافیا و قاچاخچیەکان دەچێت، جێگای 
هیچ ئومیدێک نییە. کاتێک نەوت نرخی بەرزدەبێتەوە هەرێم 
ئامادەی رادەستکردنی بە بەغدا نییەو کاتێک نرخی 
دادەبەزێت ئامادەیی دەردەبڕیت بە رادەستکردنی بەبەغدا، 
بەاڵم چونکە هەمیشە چاویان لە بەرزبوونەوەیەتی تا ئێستا 

بەرمیلێکیان نەداوە بە بەغدا، هەروەها کاتێک نرخی نەوت 
دادەبەزێت بەغدا مەبەستی وەرگرتنی نەوتی هەریمی نییە... 
هەموو پێشبینیەکان ئەوە دەردەخەن کە بێ موچەیی و 

و سااڵنی  ٥١٥٠ملمالنێی نێوان هەرێم و بەغدا بۆ ساڵی 
 دواتریش دریژەی دەبێت. 

خەڵکی کوردستان بەگشتی و موچەخۆرانی هەرێم 
بەتایبەتی، بە گرتنەبەرێ رێگای تر کە ئیرادەو توانایی  
خۆیان بخاتە گەڕ و نیشان بدات دەتوانێت، کۆتایی بەو 
مەرگەسات و چاوەراونییە بۆ موچە بهێنێت...دیارە کێشەی 
نێوان هەرێم و بەغدا لە بنەرەتدا سیاسی و حقوقییە، 
مەسەلەی موچەو نەوت و غاز و ناوچە کیشەلەسەرەکان 
و ... هەموویان دەرهاویشتەی ئەو کێشە سیاسیەن. بەاڵم 
بەهۆی گۆرانی پارسەنگی هیز و ئاڵوگۆر لە پێگەی 
بزوتنەوە سیاسی و کۆمەالیەتیەکان لەناو خانەوادەی 
بۆرژوای عێراقیدا و داکشانی کێرڤی بزوتنەوەی 
ناسیونالیستی کورد لەبەرامبەر بە بزوتنەوە قەومی و 
دینیەکانی عێراقدا ئاستی داخوازیی و تەماحەکانی 
بزوتنەوەی کوردایەتی، هێناوەتە خوارەوە بۆ موچە و 

 ئەویش بە چەندین مەرج و ئەمماو ئەگەرەوە.

موچە بۆ جەماوەری بێبەشی کوردستان، کە زوربەی 
هەرەزۆریان موچە خۆرن، یانی ژیان... نەبوونی موچە یانی 
سەندنەوەی ژیان لێیان... بۆیە موچەخۆرانی هەرێم لە 
ناچاریدا ئەگەر بەغداش راستەوخۆ موچەیان بۆ بنێرێت، 
مافی خۆیانە تا درێژە بە ژیانیان بدەن...کەدیارە 
دابەشکردنی راستەوخۆی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم 
لەالیەن بەغداوە، ئامانجی سیاسی لە پشتەو ئەگەر بچیتە 
بواری جێبەجێکردنەوە، هێندەی تر دەستی دەسەاڵتی 
بزوتنەوەی کوردایەتی کورت دەکاتەوە و پیگەی بەرەو 
الوازتر دەبات، دیارە ئەمەش رێگاچارە نییە. ڕێگاچارە 
لەدۆخی ئێستادا دەستبردنی جەماوەری کوردستان و موچە 
خۆرانیەتی بۆ بەدەستەوەگرتنی ئەلگۆ و فۆرمی رێکخراو و 

 یەکگرتوانەو داسەپاندنی بەسەر دەسەاڵتدا.

لەهەنگاوی یەکەمدا موچەخۆرانی ئەو بەشانەی داهاتیان 
هەیە لەوانە، هاتوچۆ، خەستەخانەکان، تاپۆ، کارەبا، ئاو، 
شارەوانی، کارمەندانی خاڵە سنوریەکان...تاد، پێویستە 
نوینەرانی خۆیان هەڵبژێرن و لەڕیگای نوینەراکانیانەوە لەو 
داهاتەی دەستیان دەکەوێت موچەی فەرمانبەران و 
پێداویستیەکانی خۆیان زامن بکەن و لەکاتی خۆیدا موچە 
دابەشی کارمەندەکانیان بکەن و داهاتی زایادەش لە 
سندوقی تایبەتی ئەو بەشانەدا هەلبگیرێت. هەروەها 
مامۆستایان کە داهاتیان نییە، پێویستە هەرچی زووە 
رێکخراوەی مامۆستایانی سەربەخۆی خۆیان پێک بهێنن، تا 
تەواوی مامۆستایان بێ گوێدانە ئینتمای سیاسی و حزبی و 
ئایدۆلۆژی، لە خۆبگرێت و لە رێگای بایکۆت، مانگرتن، 
کۆبونەوە، خۆپیشاندان... گوشارەکانیان بۆ سەر دەسەاڵتی 
زونەکان زیاد بکەن و دەسەاڵت ناچار بکەن، موچەیان پی 
بدات... پێویستە کەس و کاری خوێندکاران، پشتیوانی 
گەورەی مامۆستایان و داخوازییەکانیان بن، تا پرۆسەی 
خوێندن زیندو بمێنێ و بەردەوام بێت و مناڵ و 

 جگەرگۆشەکانیان، لە خوێندن دوانەکەون.

هاوکات خەڵکی کوردستان بەگشتی و چینی کرێکار و توێژە 
نەدارەکانی کوردستان بەتایبەتی، پێویستە لە رێگای هاتنە 
مەیدانی رێکخراو و  فراوانیان و بە وەرێخسنی مانگرتن و 
خۆپیشاندان، یەخەی دەسەاڵتی سیاسی بگرن، تا داهاتی 
دەست بەسەراگیراو بگێرنەوە بۆ جەماوەری کوردستان و 
دەست بەسەر داهاتی تااڵنچیاندا بگرن و روبەرووی دادگاو 
لیپرسینەوەی جەماوەریان بکەنەوە. داهاتی خاڵە سنوریەکان 
ئەگەر لەدەستی پیاوان و بە کریگیراوانی دەسەاڵت 

دەربهینریت و بخرێتە ژێر چاودێری و بسپێردرێت بە 
کەسانی دڵسۆ و جێگا متمانە و هەڵبژێردراوی جەماوەری 
دەتوانێت موچەی مامۆستایان و ئەو بەشانە دابین بکات، کە 

 خۆیان سەرچاوەی داراییان نییە.

ئەم هەنگاوانە کردەین و قابیلی دەست بۆ بردنن... 
دەستبردن بۆ ئەم هەنگاوانە دیارە بەشێوەی رێکخراو 
بەنەخشەوە، دەتوانێت سەرەتای بەکردەوە دەرهێنانی 
نواندنی دەسەاڵتی لەخوارەوەی جەماوەری بێت و ڕێگای 
سەلبی دەسەاڵت لە بزوتنەوەی کوردایەتی بێت. ئەمە 
هەنگاوێکی گرنگە بۆ گۆڕینی خواستی راماڵینی دەسەاڵت بۆ 

 بزوتنەوەی راماڵینی بەکردەوەی دەسەاڵت... 

رۆڵی رابەران و هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی ناڕەزایەتییە 
جەماوەرییەکان، بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانی وەکو کرێکاران، 
خویێدکاران، الوان و ژنان و.... لەو خەباتەدا، زۆر 
چارەنووسازە و لەوەش چارەنووسازتر رۆڵی کۆمۆنیست 

 و بەرەو بلۆکی چەپی کۆمەڵگەیە، لەم خەباتەدا.

 ٥١٥١کۆتایی نۆڤەمبەری 

 درێژەی وتەی ژمارە
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لە 

 بۆپێشەوەوە

گۆۆەۆەو “ * بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگە لە
بەگشۆۆ ۆۆی تە ۆۆ ۆۆ ۆۆ  “  تەوەرەی تۆۆاەۆۆ ە 

لەخەتی س اسی و فۆرۆ ی و نونۆ ۆابۆ ۆ ۆی 
کۆمۆنۆ ۆیمۆی مۆارکۆۆ و کۆۆمۆۆنۆ ۆیمۆی 

 ک ێرارەی نەکا .
* بۆ پێشەوە، ه چ بابەتێک باڵونۆاکۆاتەوە، 
کە پێۆشۆ ۆ  لەەۆوێۆە و کەنۆارۆی بۆ ۆ ۆ  و 

 وب س   و و نووس  ون ... باڵوبوبێ ەوە.
* بۆۆابەتۆۆی بۆۆاڵوبۆۆوەوە لە بۆۆۆپۆۆێۆۆشۆۆەوەن ، 
ئەوکۆۆاتە لەەەەخ خۆۆاوەنەکەەەوە مۆۆافۆۆی 
باڵوک ننەوەی هەەە، کە لە بۆۆپۆێۆشۆەوە 
باڵوبوبێ ەوە. ر سپارنەی بۆپێشەوەەە، کە 
خۆۆاوەنۆۆی بۆۆابەتەکە ئۆۆامۆۆا ە بەنۆۆاو و ئەو 
 مارەی بۆپێشەوە بد  ، کە بۆابەتەکەی 

 ت ان  باڵوبۆتەوە.
* نرەنۆۆن نۆۆارننۆۆی بۆۆابەتەکۆۆاخ، لەکۆۆاتۆۆی 
ر گەەەندر وی خۆەد ، ەانسی باڵوبۆونەوە 

 لەنەست نەن  .
 * ئەولەوەە  بۆ بابەتی کورتە.

* ه چ بابەتێک بە زمۆانەکۆانۆی  ەرەبۆی، 
فارسی، ئ  گلیی... وەرناگ ێت و خاوەنی 
بابەتەکاخ بەرپ سە لە وەرگێۆ  نۆ ۆاخ بۆۆ 

 زمانی کورنی... 
* بۆپێشەوە بەرپۆ   نۆ ۆ ە لە هەرەی  

ئ مالەی و رێ ووسی ئەو بۆابەتۆانەی بۆۆی 
نێۆۆۆت... هەرەبۆۆۆکی ئەرکۆۆۆی خۆۆۆاوەخ 

 بابەتەکانە...
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کرێکار بەهۆی نائەمنی  ٣لەم مانگەدا 
 شوێنی کارەوە گیانیان لەدەستداوە

* سەرەتای ئەم مانگە کرێکارێک کە خەڵکی کامیارانی کوردستانی ئیران بوو بەهۆی تەزوی 
کارەباوە لەشارۆچکەی تەوێڵەی سەر بە پارێزگای هەڵەبجە، گیانی لەدەستدا... ئەو کرێکارە کە 

ساڵ بوو، بە مەبەستی دابینکردنی ژیان و گوزەرانی بۆ کارکردن رووی لە  ٢٠تەمەنی 
 کوردستانی عێراق کردبوو.

 
ی ئەم مانگە مامۆستایەک لە قەزای بەردەڕەش بەهۆی تەزووی کارەباوە لە کاتی ٥٢* بەرواری 

کارکردندا گیانی لەدەستدا، ئەو مامۆستایە لەپێناو دابینکردنی ژیانی لەم هەلومەرجە سەختەی 
 گرانی و بێ موچەیەدا ناچار بووە لەپاڵ مامۆستایەتیەکەیدا کرێکاریی بکات.

ی ئەم مانگە، الوێکی تەمەن سەرو بیست ساڵ، بەناوی فازیل کاکە وەیس،  ٥٢* بەرواری 
دانیشتوی شاری کەرکوک لەکاتی کارکردندا بەهۆی تەزووی کارەباوە گیانی لەدەستدا، جێگای 

ی ئامادەیی بوو، بەمەبەستی دابینکردنی بژێوی خۆی و  ٠٥باسە ناوبراو قوتابی پۆلی 
 خێزانەکە خەریکی کاری کرێکارر بوو...

هەموو ئەمانە قوربانی نائەمنی شوێنی کارو نەبوونی پێداویستیەکانی کارکردنن، کە خاوەنکار 
و کۆمپانیاکان لێی بەرپرسیارن، دەسەاڵتی سیاسیش کە دەسەاڵتی پارێزەری سەرمایەداران و 
خاوەن کۆمپانیاکانە، ئەو هەموو مەرگە رایان ناچڵەکێنێت و باکیان بە قوربانیانی شوێنی کار 
نییە کە سااڵنە بەسەدان کرێکار بەهۆی نائەمنی شوێنی کار و نەبوونی پیداویستیەکانی شوێنی 

 کارەوە گیان لەدەست دەدەن یان توشی کەم ئەندامی و نەخۆشی درێژ خایەن دەبن.
 
 

خۆپیشاندان لە شاری ناسرییە 
 دەستی پێکردەوە  

برسیتی و بێکاری، گرانی و دزی و راوروتی ئاشکرا،  نەپرسینەوە لە بکوژی خۆپیشاندەرانی ساڵی 
رابردوو جارێکی تر بەشێک لە جەماوەری ناڕازی لە بەشیک لەشارەکانی عێرقدا ناچار کردووە بە 

دژی ئەم هەلومەرجە 
بێنەوە سەرشەقامەکان 
و دەست ببنەوە بۆ 
خۆپیشاندان و 

 نارەزایەتی. 
شاری ناسرییە یەکێکە 
لەو شارانەی کە 
جارێکی تر، جەماوەری 
تورە لەدەسەاڵت و 
دەسەاڵتی میلیشیایی، 
لە پێناو خواستە 
رەواکانیاندا دەستیان 

داوەتەو خۆپیشاندان و رەوتی کۆنەپەرستی سەدریش وەکو هەمیشە، هەندیکجار لە رێگای خۆ 
هەڵواسین بە خواستی خۆپیشاندەرانەوەو هەندێک جاریش لە رێگای هیرشی بەڵتەجیەکانیەوە، 
دەیانەوێت خۆپیشاندەکان بە الرێدا یان سەرکوت بکەن... لەهەردوو حاڵەتەکەدا رەوتی سەدر لەپاڵ 
دەسەاڵتی سیاسییدا، بەردەوامە لە وەستانەوە بەرووی خۆپیشاندەران و خواستەکانیاندا. لەهیرشی 
ئەمجارەی پیاوانی رەوتی سەدردا بۆسەر چادرەکانی خۆپیشاندەران بەدەیان خۆپیشاندەر کوژراون 

 و بەسەدانیش بریندار بوون.   
 

 

دزی و تااڵنی ئاشکرا 
 لە زمانی خۆیانەوە

عەلی حەمە ساڵح پەرلەمانتاری فراکسیۆنی حزبی گۆڕان جارێکی تر کە لە پەیجی 
"بەهۆی تایبەتی خۆی لە فەیس بوک ئاماژە بەدزیەکی تر دەکات و دەنووسێت 

هێنانی ماسی بەقاچاخ، هەزار حەوزی ماسی مایەپوچ بوون و هەزاران كەس جگە 
دۆالر لە  055هەزار و  2لەزیانی گەورە، بێكار دەبن، ئێستا كۆنتێنەرێك ماسی بە 

حەوزی ماسی مۆڵەتی لە وەزارەتی كشتوكاڵ  ٢١١ئێرانەوە داخڵ دەكرێت و 
 .حەوزیش تائێستا بێ مۆڵەتە ٠١١هەیەو نزیكە 

 
 ٠١ناوبراو ئاماژەی بەوەكرد، كەسێك لەقەزای كەالر چەند ساڵە كاسبی دەكات، 

ملیۆن دیناری هەبوو، كردیە حەوزی ماسی، بەاڵم قاچاخچێتی دەسەاڵت 
 مایەپووچی كرد..."

جێگای بیرهێنانەوەیە، بەجیا لە عەلی حەمە ساڵح، چەندین ئەندام پەرلەمانی تر و 
دەیان و سەدان کادری حزبی و نووسەر و چاودیری سیاسی ڕۆژانە ئاماژە بە 
دۆسیەی دزی و تااڵنی ئاشکرا دەکەن و بە بەڵگەو دیکیۆمێنت ئەو دزییە 
ئاشکرایەی کاربەدەستانی دەسەاڵت و بنەماڵە دەخەنە ڕوو، کەچی دەسەاڵتی بڕیار 
بەدەستی حزب و بنەماڵەکانیان و کۆمپانیاکانی سەربەخۆیان مێشیش میوانیان 
نییەو و نەک هەر دەست لەو تاوانکارییە هەڵناگرن، بەڵکو ڕۆژانە پەل دەهاوێژن بۆ 
دزی تازەتر و داهێنانی نوێتر لە فەرهودکردندا. ئەمەش ئەو راستیە دەخاتە ڕوو، 
کە رێگای دەستکۆتاکردنی تااڵنچیانی دەسەاڵت، تەنها بە خستنەرووی دزییەکان، 
بە پەردە هەڵماڵین لە گرێبەستە نایاسایی و یاساییەکان بۆ کوڕانی دەسەاڵت و 
بنەماڵەکان، بەشوێنێک ناگات، بەڵکو پێویستە جەماوەری توڕەو ناڕازی 
لەدەسەاڵتی تااڵنچی بزوتنەوەی کوردایەتی و حزبەکانی، بێنە مەیدان و 
خۆپیشاندانی نارەزایەتی بەدژی دەسەاڵت و هاوکات بۆ سەر خاڵە سنورییەکان 
دەست پێبکەن و خۆیان چاودێری ئەو خاڵە سنوریانە بەدەستەوە بگرن و 
داهاتەکەشی بەرۆشنی  بخەنە ڕوو وە بەنەخشەیەکی ورد، لە هەلومەرجی ئێستادا 
تەرخانی موچەی فەرمانبەرانی بکەن. تەنها جەماوەری ناڕازی بە گوشاری 
جەماوەری دەتوانن ڕێگە لەو هەموو تااڵنیە بگرن و بە دیاریکردنی نوێنەرانی 
جەماوەری و دانانیان لە خاڵە سنوریەکان دەست بەسەر شتومەکی ئیکسپایەر و 
ماوە بەسەرچوو، شمەکی نایاساییدا بگرن و رێگە لە قاچاخچیان بگرن کە بەبێ 

  باجی گومرکی بارەکانیان ئاودیوو بکەن.    

بۆپیشەوە، بەوێنەی زمانی تیژ و پاراو و سازشهەڵنەگری کۆمۆنیستی، بە وێنەی سەکۆی 
نارەزایەتی سۆشیالیستی و پێشكەوتنخوازی، وەکو مینبەری ڕۆشنکەرەوەی ڕەوتی خەباتی ڕەوای 
چینی کرێکارو بزوتنەوە رادیکاڵ و ئینسانییەکان، لەمەیدان دایە. بۆئەوەی بۆپێشەوە لە ڕاستای 
جێبەجێکردنی ئەو ئەرک و پەیامە گەورەو ئینسانیەدا، سەرکەوتوبێت... پێویستی بە هاوکاری 
  بەردەوامی کۆمۆنیستەکان و تەواوی بەرەی چەپ و پێشکەوتنخوازو ئازادیخوازی کۆمەڵگە هەیە...
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دیارە خودی مەسەلەی یەکخستنی هێزی 
بەاڵم  ,پێشمەرگە زۆر جارباس کراوە

باسکردنی ئەم جارە زۆر جیاوازە و 
تێکۆشانی جیاوازی دەوێت، چونکە 
ڕێکخراوبوونی هێزەکانی پێشمەرگە 
لەناوبزوتنەوەی شورایی دا پێشتیوانێک و 
هاوکارێکی بەهێزی سەرکەوتنی ناڕەزایەتی 
و تێکۆشانی جەماوەری خەڵکە بۆهێنانەدی 

ئیدارەدانی شورایی. ئەم  ,نان، کار، ئازادی
هەنگاوەش بەبێ تێکۆشانی هاوبەش و 
یەکگرتوانە بەئەنجام ناگات. بۆیە پێویستە 
پێشمەرگە و پلە دارو بەرپرسانی هێزی 
پێشمەرگە و زێرەڤانی و بەشەکانی تری 
چەکدار و سەربازو پۆلیس بەئیرادەیەکی 
بەهێزەوە دڵسۆزانە ئەگەر ناڕازین بە 
چەوسانەوەو دزی و گەندەڵی و سەرکوتی 

ایەتی زخەڵک ببنە بەشێک لەهێزی ناڕە
خەڵک و پارێزگاری لەخەڵکی ناڕازی  بکەن. 
ئایا ڕاستگۆیانە پارێزەری خەڵکی 
کوردستانن یان پارێزەری گەندەڵکاران و 

 دزو چەوسێنەران؟
هەرچەندە هەموو الیەک دەزانێت پێشمەرگە 
شەڕی لەدژی تیرۆریستانی داعشی 
ئیسالمی کردووە و قوربانی زۆری داوە، 
بەاڵم لەالیەکی ترەوە ئەم هێزو سوپا 
گەورەیە کە ناسراوە بە پێشمەرگە ماوەی 
چەندین ساڵە بەشێکی کاریگەرە لە سوپای 
دەسەاڵتداران دژی خەڵکی ناڕازی 
چەوساوە، هاوشان لەگەڵ پۆلیس و 
ئاسایش، خەڵکی خۆپیشاندەرو ناڕازی 
لەسەر خیابان و شەقامەکان بە زەبری دارو 
فیشەک سەرکوت کردووە. ئەم هێزە 
چەکدارانە دیوارێکی بەرزیان بە دەوری 
ستەم و دەسەاڵتی دزو گەندەڵکاریدا 
هەڵچنیوە بۆپارێزگاری کردنی ئەوجۆرە 
سیستەم و دەسەاڵتە چەوسێنەرە دڵسۆزانە 
لەبەرامبەر هێزی ناڕازی خەڵک 
بەسەرکوتکردن وەستاونەتەوە. پێویستە 
لەپێناو گۆڕانکاری و هێنانەدی کۆمەڵگەیەکی 
باشتر پێشمەرگە لەداهاتوو ئەمە پێچەوانە 
بکاتەوە، چیتر لەبەرامبەر خەڵکی ناڕازی 
وخۆپیشاندەرو چاالکوان و ڕۆژنامەنووس 
و هەڵسوڕاوانی ئازادیخواز نەوەستێتەوە، 
باشترین هەنگاو ئەوەیە بچیتە پاڵ هێزی 
خەڵکی ناڕازی کۆمەڵگەکەی. ئەوەی 
لەبیربێت کە هاوسێ یەکەی یان خزمەکەی 
یاخود هاوشاری یەکەی لەناچاریدا دەست 
بۆ ناڕەزایەتی وخۆپیشاندان دەبات، بەهۆی 
هەبوونی سفرەی خاڵی و برسێتی و بێکاری 
و بێمافییەوە، چ جۆرە ویژدانێکە سەرکوت 
بکرێت و تەقەی لێ بکرێت و بکوژرێت و 
بریندارو کەم ئەندام بکرێت بەفیشەک و 
تفەنگی ئێوەی چەکداری پۆلیس و ئاسایش 
و پێشمەرگە و زێرەڤانی، تاکەی ویژدانی 
مرۆڤایەتیتان ناجوڵێت بۆ بەرگری لەماف و 
ئازادی مرۆڤایەتی ئەو خەڵکە هەژارو 
چەوساوەی کوردستان؟! ئێوەش مرۆڤن 
پێویستە مرۆڤایەتی بوونی خۆتان بەکردار 
نیشان بدەن کەبەرگری لەتێکۆشانی 
هێنانەدی ژیانێکی باشترو نوێتر دوور 
لەچەوسانەوەو سەرکوت بکەن شان 
بەشانی خەڵکی ناڕازی. ئێوەش چەوساوەی 
دەستی ژێر دەسەاڵتی ئەو جۆرە ڕژێمە 
کۆنەخوازو چەوسێنەرن لەکوردستان، 
ئێوەش گیرتان خواردووە لەنێوان هەردوو 

دەسەاڵتی چەوسێنەرو کۆنەخوازو دزو 
گەندەڵی عێراق و کوردستان. هەرچەند ساڵ 
جارێک یان هەموو ساڵێک شەڕێکتان 
بەسەردا دەسەپێنن و دەتان کەن بەقوربانی، 
بەچەندین پێشمەرگە بەهۆی بێ پارەیی و 
هەژاری کە نەی توانیوە کرێی خانوویی 
بدات یان قەرزەکەی بداتەوە یان ماڵ ومنداڵ 
وخێزانی بەخێو بکات بەداخەوە خۆی 
کوشتووە، یان خۆی خنکاندووە بەچەندین 
چیرۆکی ڕاستەقینە ڕووی داوە لەسەر 
ژیانی پێشمەرگەو زێرەڤانی و پۆلیس 
کەبەهۆی بێ پارەیی لەخێزانی جیابۆتەوە. 
یاخود لەکاتی گەڕانەوەی بۆ دەوامی فەرمی 
پارەی کرێی سەیارەکەی پێ نەبووە و 
قەرزی کردووە. لەکاتێکدا خاوەن خێزان و 
مناڵیش بووە. ئەم ڕووداو چیرۆکانە 
لەڕاگەیاندنەکانەوە باس کراوە و 
باڵوکراوەتەوە. دەتوانین بڵێن پێشمەرگەو 
زێرەڤانی و پۆلیس چەوساوەی دەستی 
هەمان ڕژێمن کەخەڵکی کوردستان لێی 
ناڕازی یە. پێویستە ئەوە بزانن لەئێستادا 
دەتوانن ئێوەی هێزی چەکدار بۆ هێنانەدی 
ئاسۆیەکی نوێ کە کۆمەڵگەی کوردستان 
لەم سەرگەردانی وقەیراناوی یە ڕزگاری 
بێت هاوکاربن و هاوپشت بن. بەهاوپشتی 
ئێوەی پێشمەرگە و زێرەڤانی وگەریال و 
چەکدارو پۆلیس شانبەشانی هێزی ناڕازی  
و کرێکارو چەوساوە هەرچی زووترو 
خێراتر بگەین بەهێنانەدی نان، کار، ئازادی، 
ئیدارەدانی شورایی. ئەگەرئێوە لەگەڵ نەبن 
وێژدانتان نەجوڵێ و زیندوو نەبێت، هەر 
بەردەوام بەرگری بکەن لەسیستەم و 
دەسەاڵتی دزو گەندەڵکاران و کۆنەخوازو 
چەوسێنەران، ئەوا کاروانی تێکۆشانی 
خەڵکی ناڕازی کرێکارو چەوساوە 
بۆهێنانەدی کۆمەڵگەیەکی باشتر و هێنانەدی 
نان، کار، ئازادی ئیدارەدانی شورایی دا، دوا 
دەکەوێت لەگەڵ دواکەوتنی ئەم تێکۆشانەدا 
ئێوەش باجی قوربانی و چەوسانەوە دەدەن 
و کەسوکارو خزمەکانتان لەهەژاری و 
بێکاری و برسێتی و ئاوارەیی دا 
دەگوزەرێن. هەروەها ئەم تێکۆشانە ئینسانی 
یەش سات دوای سات بەهێزتر دەبێت و 
ناوەستێت هەتا هێنانەدی دەسەاڵت و 
حکومەتی شورایی کەتێدا بەبێ جیاوازی 
هەمووان دەستیان دەگات بە نان، کار، 
ئازادی. بۆیە پێویستە لەقۆناغی ئێستادا 
پێشمەرگە و زێرەڤانی و گەریال و پۆلیس و 
ئاسایش ئەم هەلەی ئێستا لەدەست نەدەن، 
چونکە زۆرینەی خەڵکی کۆمەڵگە ناڕازی یە 
لەوجۆرە سیستەم و دەسەاڵتەی کوردستان 
و عێراق، ڕۆژ دوای ڕۆژیش ئەم 
ناڕەزایەتییەی خەڵک بەهێزترو گەشە دەکات 
هەتا ڕۆژێک لەتێکڕا لەداهاتوو دەبێتە 
بورکان و تۆفانی شۆڕش و ڕاپەرین، 
ئەوکات ئەگەر لەگەڵ خەڵکی ناڕازی ئێستا 
نەبن ئەوکات شەرمەزاری خەڵک زۆر 
زیاتردەبن. هەرچەندە ئەم هێزە چەکدارانە 
سەرجەمیان لە منداڵدانی حیزبەکانەوە 
دروست بوون کە حیزبەکانیش لەقۆناغی 
دەرەبەگایەتی و عەشیرەتی یەوە دامەزراون 
کەئێستاش بەهەمان نەفەسی خێاڵیەتی 
حیزبایەتی دەکەن، بۆیە هێزی پێشمەرگەش 
زۆر جار بۆتە قوربانی ملمالنێی نێوان 
حیزبەکان. ئەگەر هێزی پێشمەرگە و هێزی 
سەربازی هێزی چەکداری ڕاستەقینە و 

دڵسۆزی خەڵکی کوردستانن دەبێت بەکردار 
خزمەت بەکۆمەڵگە بکەن، لەبەرژەوەندی 
خەڵکی کۆمەڵگەکەی چەک بکەنە شانیان. 
ئەم هێزە چەکدارانەی ئێستا هەن نەیان 
توانیوە بە کردار ئەوە بسەلمێنن کە 
لەبەرژەوەندی خەڵکی کوردستان چەکیان 
کردۆتە شان. لەگەڵ ئەوەی خوێنی زۆریان 
ڕشتووە و قوربانی زۆریان داوە و زۆریش 
ماندوون، بەاڵم هەموو تێکۆشان و 
ماندووبوونیان خراوەتە خزمەتی حیزب و 
بەرپرسە بااڵکانیان ئەمەش لەبەرئەوەی 
زیاتر بەردەوام بەرژەوەندی بەرپرسەکانی 
حیزبەکانیان پاراستووە و فەرمان وبڕیاری 
سەربازیان بەپێی بەرژەوەدی و سوودی 
حیزب جێبەجێ کردووە، هەربۆیەش زۆر 
جار بەرگرییان لەپاراستنی بەرپرسێکی دزو 
گەندەڵ کردووە. هەرگیز حیزبەکان لەخەمی 
ئەوەدا نەبوون کە ئەم هێزەی زۆرەی 
پێشمەرگەی حیزبەکان بکەن بەیەک هێزی 
سەبازی حکومی، ئەو مۆدێلەی 
لەکوردستانەدا هەیە کەلەالیەک پڕوپاگەندەی 
حکومەتداری بکرێت لەالیەکیش مانۆڕو 
نمایشی چەکداری حیزبەکان بکرێت و 
بەهێزی چەکدار سەرکوتی ئازادییەکان 
بکرێت و بەنادیاری و بەبێ ئاگاداری 
دادگاکان ڕۆژنامەنووس و هەڵسوڕاوانی 
سیاسی و چاالکوانانی مەدەنی بەشەو و 
بەڕۆژ بێ سەروشوێن بکرێت لەالیەن هێزی 
چەکداری دەمامکدارەوە کەلەالیەن 
بەرپرسێکەوە ڕاسپێردراوە بۆهێرشکردن و 
شوێن بزرکردن یان کوشتن. لەهیچ واڵتێکی 
نیچمە پێشکەوتووشدا نییە بەناوی هێزی 
حکومەتەوە، بەاڵم دابەشکراوە بەسەر 
هێزەکانی حیزب و خێڵ دا. هێزەکانی یەکێتی 
نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی 
کوردستانی عێراق و حیزبەکانی تر هەر 
هێزێک ناوچەیەکی دیاریکراویان پاوان 
کردووە بۆخۆیان. هەرکاتێک بەرپرسی 
بااڵی حیزب بڕیاریاندا ئەو هێزە دەجوڵێنن  
مانۆڕی چەکداری پێدەکەن یان هێرش 
دەکەن سەر حیزب و کەسانی مخالیفی 
سیاسی حیزبەکەی یان ئەمەش نەک 
بەبڕیاری وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی 
پێشمەرگە، بەڵکو بە بڕیاری بەرپرسی بااڵی 
حیزبەکەیە. بەدرێژایی ئەم چەندەها ساڵەی 
دەسەاڵتی حیزبەکانی کوردایەتی بەناو 
ئیدارەدان وبەڕێوەبردنێکی حکومی هەبووە، 
بەڵکو لەناوەڕۆکدا بەپێی هەبوونی هێزەکانی 
حیزبەکان دابەشکراوە بەسەر چەند ناوچەی 
جیاواز. لەسااڵنی نەوەتەکانی ڕابردوو 
ئیسالمییەکان و یەکێتی و پارتی و 
سۆشیالیست و شیوعی و حیزبەکانی تر 
هەریەکەیان ناوچەیەکی مۆنۆپۆل وپاوان 
کردبوو. لەئێستاشدا بەهەمان شێوە، 
کوردستان کراوە بەسێ ناوچەی جیاواز 
بەپێی هێزی چەکداری حیزبەکان 
دابەشکراوە. ئەوانیش پارتی و یەکێتی و 
پەکەکەیە. ئەم دابەش کاری یە هەرگیز 
خواستی خەڵکی کوردستانی لەسەر نییە، 
بەڵکو ئەمە زیان بە بەرژەوەندییەکانی خەڵک 
دەگەیەنێت، کەزۆرجار بەهۆی ملمالنێی 
سیاسیان شەڕیان لەگەڵ یەکتری 
ئەنجامداوە دیلەکانی یەکتریان کوشتووە و 
هەوادارو کادری یەکتریان بێ سەروشوێن 
و تیرۆرکردووە خەڵک و هاواڵتی بۆتە 
قوربانی شەڕەکانیان. لەقۆناغی ئێستاشدا 

کەسوکارو خانەوادەی بێ 
سەروشوێنکراوان بۆ دۆزینەوەی 
چارەنووسییان سەردانی بەرپرسانی بااڵی 
ئەوحیزبانە دەکەن سکااڵو داواکارییان 
پێشکەش دەکەن کە کوڕ و براو هاوسەریان 
لەشەڕی نێوان حیزبەکاندا بێ سەروشوێن 
کراوە، هەتا ئێستا هیچ هەواڵی نییە، بەاڵم 
هەروەک سااڵنی ڕابردوویان هیچ 
وەاڵمێکیان دەست ناکەوێت، تەنانەت 
جەنازەو تەرمەکانیشیان نادەنەوە، ئەمەش 
زیاتر ئەگەری ئەوەی هەیە کەلەکاتی شەڕدا 
لەشاخ و دۆڵەکان بەدیلی کوشتوویان و 
شوێن بزریان کردوون، ئەمەش دەری 
دەخات کەئەم حیزبانە ئەوەندە فاشیانە 
حیزبایەتی و سیاسەتیان کردووە کە بەهیچ 
جۆرێک ڕەچاوەی یاساکانی مافی مرۆڤ 
لەجەنگ و شەڕەکانیاندا نەکراوە. 
هاوشیوەی سااڵنی ڕابردووی شاخیان 
هێزی پێشمەرگە لەژێر بڕیارو ڕاسپاردەی 
حیزبەکاندایە، هەرکات حیزب تووشی 
ملمالنێی سیاسی بوو لەگەڵ حیزبێک بەبێ 
گەڕانەوە بۆ بڕیارەکانی حکومەت هێزی 
ئامادەی شەڕ دەکات لەگەڵ حیزبی مخالیفی 
خۆی. کەواتە ناکرێت هیچ چاوەڕوانێکی 
باشبوون لەم حیزبانەی دەسەاڵت و بەناو 
ئۆپۆزیسیۆن بکرێت. ڕۆژ دوای ڕۆژیش 
کۆمەڵگەی کوردستان بەرەو دواوە 
دەگێڕنەوە بەسەرکوت و چەوسانەوە و 
دزی و گەندەڵییەکانیان، باشترین نەخشە 
ڕێگاش ئەوەیە لەخوارەوە، لەناو ناڕەزایەتی 
خەڵکەوە دەست بەچاندنی هیوا و ئومێدی 
هێنانەدی کۆمەڵگەیەکی باشتر بکرێت 
لەالیەن خودی خەڵک خۆیەوە. هەربۆیە 
پێویستە ئەگەر کە پێشمەرگە دڵسۆزی 
خەڵک و کۆمەڵگەیە هاوکارو پشتیوانی 
سەرکەوتنی ئەونەخشە ڕێگایە ئینسانییە 

ی نوێ کردنەوەو  پڕۆسه  بێت. کەپێویسته
ناو  ، له وه خواره له  كه وه گۆڕانکاری و داڕشتنه

كان،  حیزبه ك له ستپێبكات، نه ده  وه ڵكه خه
ی  ئەم حیزبانە توانای  وه رئه به له

و قۆناغیان  ماوه و گۆڕانكاریان نه وه چاكبوونه
، بەهیچ جۆرێک ناتوانن خۆیان  رچووه سه به

نوێ بکەنەوە وبەرەو قبوڵکردنی الیەنی 
کەمی دیموکراسی سەرمایەداریش 

لی تێکۆشانی  ی هه وه رئه به هەنگاوبنێن، له
یانتوانی  ك نه رگرت، نه مێژووی خۆیان وه

رن،  به  وه و پێشه ره ڵگەی کوردستان به كۆمه
ڵكو زۆر بەخراپی دووچاری زۆرترین  به
  وه موو ڕوویەكه هه تیان كردو له هامه نه

وێرانیان كرد، بەمرۆڤەکان و ژینگەوە 
بەتەواوی تێکیان شکاندن و لەناویان برد، 
ئیرادەی ئازادیخوازی و یەکسانیخوازی 
ومرۆڤایەتی یان بەردەوام ویستوویانە 
بەکرداریان لەناوی بەرن و الوازی بکەن. 

و حیزبانە وا  ندی ئه وه رژه كی تر به الیه له
ندی دەوڵەتانی کۆنەپەرست  وه رژه به ڵ به تێكه

و فاشیزم بووه کەهەرگیز ناتوانن دەستی 
لێ هەڵبگرن. بۆیە بەناچاری پێویست دەکات 
تێکۆشان بۆڕوخانی سیستەم و دەسەاڵتی 
کۆنەخوازو چەوسێنەریان گەشەی پێ 
بدرێت و ئامادەباشی زیاتری دڵسۆزانەی 
بۆبکرێت. لەڕێگەی گەشەدان و بەهێزبوونی 
بزوتنەوەی شورایی کەبزوتنەوەیەکی خەڵکی 
ناڕازی لەدەوری خۆی کۆبکاتەوەو بیکات 
بەیەک بزوتنەوەی بەهێزی خەڵکی ناڕازی 
کوردستان کەئامانجی ڕوخان و هەڵپێچانی 
ئەم نیزام و سیستەم و دەسەاڵتە بۆگەن و 
کۆنەخوازو چەوسێنەرو دزو گەندەڵە بێت، 
لەدواییدا دەسەاڵتی خەڵک کە بەئیدارەدانی 
شورایی لەکۆمەڵگە جێگربکرێت. خودی 
خەڵک خۆی بتوانێت زۆر بەباشی 
چاودێرێش بێت بەسەر هەنگاوەکانی 

 حکومەتی شوراییدا.
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هەبێ بەسەر مێژوو و شارستانیەتی 
والتەکان دەبینین، هەرچەند بە خەستی باس 
لە پێشکەوتنەکانی دونیای هەنووکەیی 

و وەک باشترین ئەلتەرناتیڤی دونیای  دەکرێ
و بە توندی رەخنە  نەریتی دەینرخێنن

ئاراستەی سیستمە کۆیلەدارییەکانی 
پێشووتری قۆناغی مودێرنیزم دەکەن، بەاڵم 

و ژینگەی  کەمتر بارودۆخی کۆمەاڵیەتی 
مرۆڤایەتی سەردەمی سەرمایەداری، وەک 
کۆیلەدارەتییەکی نوێ شرۆڤەی بەرانبەر 
دەکرێ. سیستمی کۆیلەداری مۆدێرن  
بەسەر زۆر پەیوەندی ژیانی ئینسانی ئەم 
سەردەمەدا زاڵەو لە هەر رەهەندێکەوە، بە 
ناخیدا رۆبچیتەوە، دیاردەی کۆیلەدارێتیمان 
پتر بۆ زەق دەبێتەوە. مۆدێرنیزم، 
پێشکەوتن، بە پیشەیی بوون، ماشینی 

کۆمەڵێک دەستەواژەی پەیوەست، …و بوون
و ئەستوریان بەسەر  پەردەیەکی بەرین

هەڵوێستی مرۆڤی رزگاریخوازدا کێشاوە کە 
بەشی زۆری ئەم یاسا دەستکردییانەی بە 
دڵ نییە و هەموو هەوڵی خستۆتە گەڕ ئەو 
یاسا دژە مرۆڤیانە بگۆڕێ. دیکتاتۆری 
سامان بە سەر ژیانی هەنووکەیی مرۆڤی 
هەزارەی سێهەمی زایینی، ئەنجامی دۆخێکە 

و  کە مەترسی تێداچوونی شارستانییەت
دەسکەوتە کەلتوورییەکانی ئینسانی بێ 
بایەخ کردووە.. ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
هەردەم بۆتە شوێنی ڕمبازێنی والتە 
زلهێزەکان بۆ دەستڕاگەیشتنیان بە وزە و 
کانگا ژێرزەوینیەکانی ئەو ناوچانە. شەڕ و 
ماڵوێرانی و هەژاری هەردەم دیاری 
دەوڵەتانی زلهێز بووە بۆ خەڵکی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست بۆ ئەوە سەروەت و سامانی ئەو 
بەشە بە تااڵن بەرن و قازانجی لێ ببینن. 
سەرمایەداری لەو بەشە دوو وەسیلەی 
مەترسیداری ئایین و پیاومەزنی هەیە 
بۆئەوە بەشێک لە هێزی کارامە بخزێنێتە 
کونجی ماڵەوە. لە زۆربەی والتانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە گشتی ئایین 
نەخش و ڕۆڵی گرینگی لە ژیانی تاک هەیە. 
پیاوساالری و ئایین تەنگی بە کۆمەڵگە 
هەڵچنیوە و ژنان و پیاوانی کردووە 
بەقوربانی. لە ناو سیستمە دیکتاتۆر و 
دواکەوتوو و عەشیرییەکان تاک هەردەم 
قوربانیە و شیرازەی بنەماڵە وەک 
یەکەیەکی بچووکی کۆمەاڵیەتی شێواوە، 
وتمان بەو وەسیلە و کەرەسەی کە 
سەرمایەداری خواستێتی و بە کاری دەبا، 

چوونکە پەیوەندی بنەماڵە و بە گشتی 
مرۆڤەکان لە سەر ئەساسی پێویستی مادی 
و کۆمەاڵیەتییە، نەک خۆشەویستی. 
پەیوەندیەک کە ئامانجی تەنیا بەرژەوەندی 
سیستمە نەک تاک و کۆمەڵگە. بێگومان 
هەردوک تاکی کۆمەڵگە بە ژن و پیاوەوە 
قوربانی ئەو سیستمەن، بەالم ژنان کە 
هەردەم لە الیەن ئایینەکانەوە چوارچێوەی 
دەسەاڵتیان بەرتەسک کراوەتەوە 
وچەوساونەتەوە لەو کۆمەڵگەیانەی کە 
سیستمی عەشیرەیی و ئایینی هەیە زیاتر 
بوونە قوربانی. ئەگەر بمانەوێ باس لە 
هەموو واڵتانی ڕۆژهەالتی ناوەڕاست بکەین 
و بیدەینە بەر شرۆڤە بێ گومان لە بابەتێکی 
ئاوادا ناگونجێ ئەوەی مەبەستی ئەم 
وتارەیە دیاردەیەکە لە هەرێمی کوردستان 
کە لە والتانێکی وەک ئێران وعەرەبستان 
وتورکیەش بوونی هەیە. هەرێمی 
کوردستان لەسایە سەری دەسەالتدارە 
گەندەڵ و عەشیرەییەکان کە هەردەم 
پڕوپاگەندەیان بۆ ئایینی قیزەونی ئیسالم 
کردووە و هەمیشە هەوڵیان داوە دەسەالتی 
ژنانی کوردستان ئەو توێژەی کە ساڵەها بۆ 
نەمانی دیکتاتۆری خەباتی کردوە و لە 
سەنگەری پیشەوەی خەبات دژ بە 
دواکەوتویی دابوون و هەن بەرتەسک 
بکەنەوە. دەسەالتی هەرێم بە ئامانجەوە 
بواری بۆ حیزبە ئایینی و ئیسالمی و 
دواکەوتوەکان رەخساند تاکوو پڕوپاگەندە 
بۆ چەواشەکاری و دواکەتویی بکەن هەر 
بۆ ئەم مەبەستەش بە دەیان مزگەوتی لەو 
والتە دروست کرد و دەیان مەالی 
دواکەوتووی ڕاسپارد لە مینبەری خورافەو 
نەزانی فتوا بە دژی مرۆڤەکان دەرکەن و 
مێشکیان بشۆنەوە. ژنانی کوردستان 

هەمیشە لە الیەن سیستم و دەسەالت و لە 
رێگای مەال ئایینی و دواکەوتووەکانەوە 
کەوتونە بەر تانوت و توندوتیژیان بەرامبەر 
کراوە، ڕۆژانە لە مزگەوتەکان و ماڵەکانی 
خورافە مێشکی خەڵک دەشۆردڕێتەوە و 
بەردەوام ئەوە دەرخواردی خەڵک دەدرێ 
کە ژنان موڵکی سەرەکی پیاون و بەو 
جۆرەی ئایینی قیزەونی ئیسالم پەسندی 
دەکا دەبێ مامەڵەیان لەگەڵ بکرێ. ئایینێک 
کە فرە ژنی بۆ پیاو بە ڕەوا دەزانێ بەاڵم 
کچانی کوردستان بە تاوانی خۆشەویستی 
دەکوژێ. ماشێنی سەرکوتی ژنان لە 
هەرێمی کوردستان بەناوی شەرع و خوا و 
ئیسالمەوە دەمێکە وەگەڕ کەوتووە، ڕۆژانە 
بە پیی ئامارەکانی خودی دەسەاڵت ژنان و 
کچانی کوردستان بە تاوانی خۆشەویستی 
و ملکەچ نەبوون بە داب و نەریتی 
کۆمەڵگەی چەقبەستوو دەکوژرێن. بیر و 
بۆچوونێکی دژە ژن کە تەنانەت 
سنوورەکانی هەرێمیشی بەزاندووە و 
پیاوانی ئەو والتە لە والتانی رۆژئاواییش 
هەر بەو بیر و بۆچونە مامەڵە لەگەل 
هاوژینەکان و ژنانی بنەماڵەیان دەکەن و 
توندوتیژی وەک پرسێکی ڕوالەتی سەیری 
دەکرێ و زۆرجار ئاستی توندوتیژیەکە 
ئەوەندە مەترسیدارە کە خۆی لە کوشتنی 
ژنان لە دەرەوەی والتیش دەبینێتەوە. 
توندوتیژی و سوکایەتی بە ژنانی 
کوردستان لەو والتە وەک پرسێکی رواڵەتی 
لێ هاتووە و ئەگەر بمانەوێ لێرە باسی 
هەموو الیەنەکانی بکەین بێگومان نەک 
وتارێک، بەڵکوو بە دەیان کتێب لەخۆی 
دەگرێ، بەاڵم ئەوەی کە هانی دام ئەو 
وتارە بنوسم دیاردەیەکی قیزەون و 
دواکەوتویە بە ناوی زوو بە شودان و لە 

ڕاستی دا فڕۆشتنی کچانی کەم تەمەنە بە 
پیاوانی بە تەمەن و دووژنە و سێ ژنە. 
ماوەیەکە تۆرە کۆمەاڵیەتیەکان سەرقاڵی 
تاووتۆی بابەتی بە شوودانی کچانی ژێر 
تەمەن بە پیاوانی بە تەمەنە کە زۆربەیان 
زیاتر لە دوو ژنیان هەیە. ئاستی 
کارەساتەکە ئەوەندە بەرباڵو و دیارە، 
تەنانەت ڕاگەیاندنەکانی خودی دەسەالتیش 
ناتوانن نکۆڵی لێ بکەن و بە بەرنامە و 
ئامانجەوە بە دواداچوون بۆ ئەو کەیسانە 
دەکەن کە لە خودی دەسەاڵتەوە خۆی 
خزاندۆتە ناو خەڵکی ئەو واڵتەوە. کچانی 
هەرێمی کوردستان بە ناوی شەرع و 
ئایینەوە بوکەشوشەی دەستیان لێ 
وەردەگیرێ و خۆیان دەکەنە بووکی 
پیاوانێک لە ڕەنگی مەال و مزگەوتە 
تاریکەکان و دەستدرێژیان دەکرێتە سەر. بە 
پێی ئایینی ئیسالم جسمی کچێکی نۆ ساالن 
ئامادەی سێکسە و پیاو دەتوانێ بە پێی 
خواستی خۆی دەستدرێژی بکاتە سەر. 
ئایینێک کە خۆشەویستی بۆ ژنان بە تاوان 
دەزانێ و سزای بەردباران و کوشتنی بۆ 
مافی ژنان داناوە بەاڵم دەستدرێژی بۆ 
سەر کچانی کەم تەمەن لە الیەن پیاوانەوە 
بە ڕەوا دەزانێ. سەرەرای پەردەپۆش 
کردنی ئەو پرسە ناڕەوا و دژە ژن و دژە 
مرۆڤیە لەالیەن دەسەاڵت و خەڵکی 
دواکەوتوو، بەاڵم چاالکانی بزوتنەوەی 
یەکسانی وەک هەمیشە هاتنە مەیدانی 
بەربەرەکانی لەگەڵ زوڵم و زۆر و ئەو 
کەسانەی ئەو کردەوە قیزەونەیان ئەنجام دا 
بوو، بۆیە تۆمەتباریان ناچار کرد داوای لێ 
بووردن لە خەڵک و ژنان بکەن وچەندین 
نمونە لەو تاوانانەیان هەڵوەشاندەوە. ئەوەی 
کە ئەو بارودۆخە خوڵقاندووە بێگومان 
دەسەاڵتە کە بۆتە هۆکاری کەم داهاتی و 
بی دەسەاڵتی بنەماڵەکان کە کچانی خۆیان 
لە ژێر ناوی مارەیی بفرۆشن، زۆرجار بۆ 
بڕە پارەیەک و زۆر جاریش بۆ ئەوە نان 
خۆرێک کەم بێتەوە. هەموو الیەک 
ئاگادارین هەژاری ئابووری بێگومان 
هەژاری کلتوریشی بەدوا دەبێ، بۆیە 
هۆکاری ئەو چارەرەشی و هەژاری وبێ 
دەرەتانیەی خەڵک لە هەرێم دەسەالتی 
هەرێمی کوردستانە. خەلکی هەرێم دەبێ 
باش بزانن وەک چۆن توانیان بەر بە 
دواکەوتوویی بگرن و ئەو هاوسەرگیری و 
تاوان و دەستدرێژیە هەڵوەشێنەوە ئەگەر 
یەکگرتوتر بێنە مەیدانی خەباتەوە، دەتوانن 
ئەو دەسەالتە هەڵتەکێنن و سیستـمێکی 
مرۆڤی دامەزرێنن. بێگومان خەڵکی 
ئازادیخوازی هەرێمی کوردستان ملکەچی 
ئەو دەسەالتە دژە مرۆڤە نابن و تا ڕوخانی 
یەکجارەکی ئەو دەسەاڵتە گەندەڵە لە بەرەی 
پیشەوەی خەبات دا دەبن. بە هیوای ئەو 
ڕۆژەی دواکەوتوویی و زوڵم و زۆر لە 
هەرێم بنبڕ بکرێ و سیستمێکی مرۆڤ 
تەوەر کە ئامانجی هێنانە دی ژیانێکی 
ئینسانی و یەکسان بۆ ژنان وپیاوانی ئەو 
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بێت، نەبوونە لەناو دنیای فەیسبوکدا! ئەمە 
تەنها ئەنجامێکی ڕوونە کە دەتوانرێت لەم 
مشتومڕانەی کۆتایی بەدەستبهێنرێن، کە 
لەبارەی خۆشەویستترین تۆڕی کۆمەاڵیەتی 
لە جیهاندا، واتە فەیسبوک، ئەنجامدراون. 
لەگەڵ ئەوەی سنوری حەرەمی کەسی 
مرۆڤەکان دەبەزێنێت، لەگەڵ ئەوەی 
پانتاییەکە بۆ باڵوکردنەوەی درۆ و تۆمەت، 
لەگەڵ ئەوەی ڕەخنەی توندی سیاسییەکان 
و ناوەندەکانی ڕاگەیاندنی لەسەرە، کەچی 
هێشتا فەیسبوک قەبارەیەکی گەورە لەکات 
و ئاگایی مرۆڤەکان قووت دەدات. نوێترین 
ڕاپۆرتی دارایی کۆمپانیای فەیسبوک، کە 

( و ٠لەپاش ڕیسوایی )کامبریج ئانالتیکا 
جوواڵنەوە تویتەرییەکەی )هاشتاگی 
فەیسبوک بسڕنەوە( باڵوکرایەوە، ئەوە 
دەردەخات کە فەیسبوک لەماوەی تەنها 
چوارمانگی سەرەتای ئەمساڵ ملێۆنان 
ئەندامی نوێی بۆ زیادبووە و قازانجی 
ڕیکالمیی کۆمپانیاکەش بەڕێژەیەکی سەیر 
ڕوو لەبەرزبوونەوە بووە. فەیسبوک 
هەنووکە بۆ باشترین هاوڕێیەکی دوژمن 
گۆڕدراوە. )سێڤا ڤیتیاناتن(، مامۆستای 
زانکۆ لە ڤێرجینیا لە کتێبی )ئەنتی سۆشیال 
میدیا(دا ڕاپۆرتێکی تێروتەسەل و ورد 
لەبارەی تاوانەکانی فەیسبوک 
بەدەستەوەدەدات. هەرکەس پەیگیریی هەواڵ 
لەبارەی ئەم کۆمپانیایەوە بووبێت، زیاتر 
ئاشنای ئەم ڕەخنانە دەبێت. تایبەتمەندیی 
دیاری ئەم کتێبە، بریتییە لە لێهاتوویی 
ڤیتیاناتن لە هێنانی پرسی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان بۆ ناو پانتایی بەرینتری 

بۆ نمونە  .«یاسا و مێژوو و سیاسەت»
سێڤا، ئەوە ڕووندەکاتەوە کە بۆچی 
مشتومڕەکانی ئێمە دەربارەی حەرەم و 
سنوری تاکەکەسی، هێندە بێ ئاکام و بێ 
ئەنجامن. بەگوێرەی بەندی چواری 

حەرەمی شەخسی و «دەستوری ئەمریکا، 
لەسەر بنەمای  »سنوری تایبەتیی کەسەکان

)قەدەغەکردنی پشکنین و دەستبەسەرکردنی 
بێ هۆ( پاساودراوە، کەواتە حەرەمی 
شەخسی و سنوری تایبەتی بەگشتی 
لەسەربنەمای مەفهومی مافی سنوردار، 
هەڵدەسەنگێنرێت. بۆیە، ئەوەی لەپەنا و 
خەڵوەتدا ئەنجامی دەدەین، لەبەرامبەر 
چاوی فزووڵ و لێپرسینەوەدا پارێزراوە. 
بەاڵم ئەوەی لە شوێنی گشتی و بەبەرچاوی 
گشتییەوە ئەنجامی دەدەین، دەکەوێتە ناو 
سنوری دەسەاڵتی لێکۆڵینەوە و 
لێپرسینەوەوە. ئێستا ئەو زانیاری و داتا 
تایبەتییە شەخسییانەی کە سەردەمانێک 
خەڵک لە قاسە و چەکمەچەی ماڵەوە 
دەیانپاراست، لە فەزای بەرینی مەجازیی 
کۆمپانیا گەورەکاندا هەروا بەئاسانی 
بەردەستن. لێرەوە چیتر تایبەتمەندییە 
کۆنەکانی مافی حەرەم و سنوری تایبەتی 
کەسەکان لەناوچوون، ئیتر هەموو شت لە 
بەردەم مەترسیی لێپرسینەوەدایە. لەڕووی 
یاساییەوە، لێکەوتەکانی ژیانی ژێر 
چاودێریی بەردەوام، هیچ گرنگی و مانایەکی 
نییە. ئێمە سەرنجی ئەو پرسە نادەین کە 
لەژێر چاودێریدا بوون و پۆلێنبەندکردن، 
چۆن دەتوانێت سوکایەتی بێت بۆ شان و 
شکۆی مرۆڤ. لەبەرچاونەگرتنی الیەنی 
ئەخالقی سنوری تایبەتیە کەسییەکان، لە 
سودی فەیسبوک و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی 

ترە. ئەم کۆمپانیاگەلە، توانیویانە پرسەکانی 
بواری سنوری تایبەتیی کەسەکان، لەڕێگەی 
هێنانەپێشەوەی پرسی هەڵبژاردنی 
بەکارهێنەرەوە، دیزەبەدەرخۆنە بکەن. بەم 
جۆرە سنوری تایبەتیی و حەرەمی 
شەخسیی کەسەکان دەبێتە شتێک، کە 
دەبێت لەگەڵ ئەپڵیکەیشنەکاندا، مامەڵەیان 
پێوە بکەین. )داونلۆدی هەر ئەپڵیکەیشنێک، 
پێدانی زانیاری و کۆد و ڕەمزی شەخسیی 
مرۆڤەکان و ناو و شوێنی ژیانیانی 
پێویستە(. ئەم ڕەخنەیەی ڤیتیاناتن لە 

 فەیسبوک، توند بەاڵم دادپەروەرانەشە.
ئەو هەندێک لە پڕوپاگەندە پڕ لە 
زیادەڕەوییەکان دەربارەی کاریگەریی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان لەسەر ڕای گشتی 
ڕەتدەکاتەوە. لەدیدی ئەودا بەڵگەی کەم بۆ 
سەلماندنی ئەو باوەڕە عەوام پەسەندە 
لەبەردەستدایە کە پێی وایە پیالنگێڕییە 
ئۆنالینییەکان بۆ دەستکاریی ڕای دەنگدەران 
لەالیەن دەستی دەرەکییەوە، کاریگەریی 
چارەنوسسازی بەسەر ئەنجامی دەنگدانی 
)برکسێت( لەبریتانیا یان هەڵبژاردنی 

 ٥١٠٠سەرۆک کۆماری لەئەمریکا لەساڵی 
لەگەڵ ئەوەشدا باوەڕی وایە   هەبووبێت.

فەیسبوک و هاوشێوەکانی، وا خەریکە 
سیاسەت تڕۆ و ڕیسوادەکەن. پەیامگەلێک 
کە لەفەزای فەیسبوکدا زۆرترین سەرنج بۆ 
الی خۆیان ڕادەکێشن، پەیامی عەقاڵنی نین، 
بەڵکو پەیامگەلێکن بە ژمارەیەک ئامانجی 
دیاریکراوەوە کە بەسەختی هەست و سۆز 
دەورووژێنن. ئیتر پێویست ناکات لەم 
دنیایەدا، کاندیدەکان دیدگایەکی گشتی و 
فرەالیەن لەبارەی دەوڵەت یان کۆمەڵگەوە 
بخەنەڕوو )تەنیا بە ڕستەی کورتی 
سۆزدارانە، دەتوانن ملیۆنان کەس 
بورووژێنن(. لەم چاخی پەیامە کورت و 
بەمۆدبووانەدا، دەمارگیری جێگای 
لێهاتوویی، و تێرکردن و ڕازیکردنی 
خواستەکان جێگای هونەری سیاسەتی 
گرتووەتەوە. ڤیتیاناتن بەوە قەڵس و 
تووڕەیە کە )فەیسبوک خراپترین شوێنێکە 
بۆ کاری سیاسی(، کەچی هەمووشمان 
بەلێشاو بۆ ئەم شوێنە هاتووین و لێرە 
کۆبووینەتەوە. پرسەکە لەگەڵ ئەو فۆرمی 
کارکردنەی فەیسبوکدا ئاڵۆزتردەبێت کە 
تێیدا کۆمپانیاکە بەشێک لە کارمەندەکانی 
تۆڕەکە بۆ کارکردن لەپێناو ڕووماڵە 
سیاسییەکان تەرخاندەکات، تا لەوە 
دڵنیابێتەوە کە کاندیدەکان لە داتا و 
زانیارییەکان و ڕیکالمەکانی بە شێوازێکی 
کارا سودمەند دەبن. ڤیتیاناتن بەڵگەی ئەوە 
دێنێتەوە کە پارێزەران و ڕاوێژکارانی 
فەیسبوک ڕۆڵێکی تایبەتی و سەرەکییان لە 
بە فۆرم بەخشین بە ڕیکالمە ئۆنالیینیەکانی 
دۆناڵد ترامپ بەدرێژایی کێبەرکێی 

 ٥١٠٠هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی لەساڵی 

بینی. ئەوان ڕووماڵی هەڵبژاردنیان بە 
ئاڕاستەی ئەو پەیامە هەاڵسازانە و لەڕووی 
بینراوییەوە بەرباڵوانە برد، کە هەست و 
سۆز دەورووژێنن و لەناو تۆڕەکەدا 
بەشێوازێکی بەرفراوان شەیر دەکرێن. بەم 
جۆرە فەیسبوک بە فرۆشی ڕیکالمی زیاتر 
و ترامپیش بە ڕاکێشانی دەنگدەری زیاتر و 
خۆبەخشی زیاتر و هاوکاری زیاتر، گەیشتن 
بەو سودەی کە خوازیاری بوون. ڤیتیاناتن 
باوەڕی وایە کە ترامپ لەڕێگەی ئەم 
)بەرژەوەندییە هاوبەشانەوە( بوو کە 
پێشکەوتنی بەرچاوی بەدەستهێنا. کتێبی 
)ئەنتی سۆشیال میدیا(، کتێبێکی ئومێدبەخش 
نییە. ڤیتیاناتن هیچ ئومێدێکی بە ڕیفۆرم و 
چاکسازیی ناوەکی لە فەیسبوک نییە. بۆیە 
هەرکات )مارک زوکەربێرگ(ـی بەڕێوەبەری 
گشتیی کۆمپانیای فەیسبوک، داوای لێبوردن 
بکات و بەڵێن بدات کە باشتر کاردەکەن، 

کێشەی »ڤیتیاناتن بۆی دەنوسێت 
کێشەکە تەنیا ئەوە  .«فەیسبوک، فەیسبوکە

نییە کە ئەم کۆمپانیایە بەکاربەرانی خۆی 
دەکات بە بینەری ڕیکالمی کۆمپانیاکانی تر 
و بەمەش پارە دەردێنێت، کێشە ئەوەیە کە 
ئەم تۆڕە لەئێستادا هێندە زەبەالح بووە، 
تەنها دوای زیان گەیاندن تێیدا دەتوانرێت 
ڕەگەزپەست و زیانبارەکان الببرێن. 
ڤیتیاناتن بەم جۆرە ئەنجامگیری دەکات 

فەیسبوک زۆر لەوە زەبەالحترە کە »
 .«بتوانرێت کۆنترۆڵبکرێت

ئەم تۆڕە هەمیشە لەدۆخی پاککردنەوەی 
خراپییەکانی خۆی و داوای لێبوردنی 

جۆن النێر، زانای   ڕۆتینانەدایە لە ئێمە.
بواری کۆمپیوتەر و ڕەخنەگری سەرسەختی 

(، ٥تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان و )سێلیکۆن ڤۆیی 
لەکتێبی )دە بەڵگە بۆ ئەوەی هەر ئێستا 
ئەکاونتی تایبەتیی خۆتان لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان بسڕنەوە(دا، دەیەوێت 
قەناعەتمان پێ بکات کە فەیسبوک و تویتەر 
و هاوشێوەکانیان هێندە بەشێوازێکی قوڵ 
فاسدن و کاریگەرییەکانیان لەڕووی 
کۆمەاڵیەتی و تاکەکەسییەوە هێندە زیانبارە، 
کە پێویستە هەرچی زووتر خۆمان 
لەشەڕیان ڕزگاربکەین. جۆن النێر 
دەنوسێت: وازلێهێنانی یەکجارەكی، تاكە 
هەڵبژاردەیە بۆ گۆڕانکاری. لە دیدی جۆن 
النێر، تۆڕە کۆمەاڵیەتی و سۆشیال 
میدیاییەکان سیستەمی دەستتێوەردانن و 
هەرکەس و هەرشتێک بخەنە داوەوە، سوک 
و ڕیسوای دەکەن. هەرچەند زانیاریی زیاتر 
لەبارەی خۆمانەوە بکەین بە قوڕگی ئەم 
تۆڕانەدا، لەوسەرەوە ئەم تۆڕانە لە 
ئاراستەکردنی ئێمە و بیرکردنەوەکانمان، 
توانای زیاتر بەدەست دێنن. جۆن النێر 
باوەڕی وایە کاری سەرەکیی کۆمپانیایەکی 
وەک فەیسبوک بریتییە لە گۆڕینی ڕەفتاری 
ئێمە. فەیسبوک نەوەک هەر داتا و زانیاریی 

دەگمەن لەسەر زەوق و سەلیقەی کەسەکان 
بەدەست دێنێت، بەڵکو تاقیکردنەوەگەلێکی 
زۆروزەبەندیش ئەنجامدەدات تا بۆی 
دەربکەوێت کە چ جۆرە پەیامێک زۆرترین 
سەرنج ڕادەکێشێت و ورووژان درووست 
دەکات. بەم جۆرەیە، کە هەموو ئەم تەکنیکە 
ئاڵۆزانە لەڕووی دەروونناسییەوە، بۆ ئەو 
کۆمپانیایانەی دەیانەوێت کااڵ بە ئێمە 
بفرۆشن، ئێجگار بەبایەخن. بەهەمان 
ئەندازەش بۆ ئەوانەی کە لەناو سیاسەتدان 
و دەیانەوێت فیکر و دیدگای ئێمە 
ئاراستەبکەن، ئەو تەکنیک و تاکتیکانەی 
فەیسبوک هەر زۆر گرنگن. لەو ڕووەوە کە 
ئەم تەکنیکانە لەچاوی ئێمە پەنهانن، 
کۆمپانیاکان ئەم بابەتە وەک نهێنیی 
سەرکەوتنی کاروبارەکانیان هەژماردەکەن. 
کەواتە ئێمە لەبارەی چۆنێتیی شێوازەکانی 
دەستتێوەردان و کۆنترۆڵکردنی هزر و 
ڕەفتارمان، بەدەگمەن سەردەردەکەین و 
بەئاگادێینەوە. هاوکات لەگەڵ کاریگەریی 
هەڵکشاوی سیستەمی سۆفت وێر لەسەر 
ئەوەی کە ئێمە دەیبینین و ئەوەی بیری 
لێدەکەینەوە، وردەوردە ئیرادەی ئازاد و 
تەنانەت هەستی تاکەکەسیی خۆیشمان 
لەدەستدەدەین. بە لەدەستدانی توانای 
بیرکردنەوەی خۆسەرانە، بەرەو سیستەمی 
قەبیلەگەرایی مل دەنێین. بە تەسلیمبوون و 
سەردانان لەپای بیرکردنەوەی گرووپی و 
دەستەجەمعی و تەسلیمبوون بە یەکێک 
لەهێزە بونیادییەکانی سرووشتی مرۆڤ )کە 
ژیانی نابەرپرسیارانەی ناو مێگەلە(، وا 
خەریکە فۆرم بە ڕەخنە لە ئەندێشەی 
جیاواز دەبەخشین. جۆن النێر دەڵێت ئەوەی 
لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکاندا غایبە، " فەزا 
گشتییەکان"ـی جیهانی فیزیکی و واقیعە، کە 
لەم فەزایانەدا ئامادەیی ئەوانیتر لێکچوون و 
خاڵی هاوبەش بەباردێنێت، کە لەسەرووی 
جیاوازییەکانەوەیە. ئەمەش هەستی 
هاوبەشی مرۆڤانەیە، ئەم هەستە کە 
ڕەگەزی سەرەکیی ژێرخانی کۆمەڵگەیەکی 
باشە، ئەو کاتەی کە تاکەکان لەنێو 
زنجیرەیەک پەیامگەل و وێنەی مەجازی 
نغرۆ دەبن، لەدەست دەچێت. جۆن النێر 
دەڵێت تەنانەت لەمڕۆکەدا کە دەچینە شوێنە 
گشتییەکان، بەزۆری هەر چاومان لەسەر 
تابلێت و شاشەی سمارتی ئامێرە 
دیجیتاڵییەکانی دەستمانە، نەوەک لەسەر 
دەوروبەرمان. گەرچی جۆن النێر درێژدادڕ 
و وشەبازە، بەاڵم ڕەخنەگرێکی تیژبینە و 
دەتوانێت شتانێک ببینێت کە ئێمە نایانبینین. 
لەگەڵ ئەوەشدا شیکردنەوە و لێکدانەوەکانی، 
بەهۆی گریمانەییانەوە، کەموکورتییان تێدایە. 
ئەو باوەڕی وایە کە بە داخستنی هەژماری 
تایبەت و ئەکاونتە شەخسییەکانمان، 
)سیلیکۆن ڤۆلیی( ناچاردەکەین خۆی باشتر 
بکات! و فۆرمی بازرگانیانەی خۆی 
بەجۆرێک ڕێکبخاتەوە کە لەڕووی 
کۆمەاڵیەتییەوە بەرپرسیارانە بێت. ئەم 
باوەڕە جێگای خۆشحاڵییە، بەاڵم سادە و 
ساویلکانەشە، ساویلکانەیە کە وا 
بیربکەینەوە بە داخستنی ئەکاونتەکانمان، 
)سیلیکۆن ڤۆلیی( خۆی ئیساڵح دەکات و 
هەڵەکانی ڕێکدەکاتەوە. کێشەکانی سۆشیال 
میدیا و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بەتەنیا لە 
ستراتیژێتیی بازرگانی کۆمپانیاکانی بواری 

ئینتەرنێتەوە سەرچاوە 

کێشەی فەیسبوک، 
 فەیسبوکە!

 نیکۆالس کۆرنووسینی: 

31بۆ الپەڕە   
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توندوتیژی دژ بەژنان، لە هەڕەشەو سوکایەتیەوە بۆ لێدان و تیرۆرکردن، یان ناچارکردنی ژنان بە خۆکوژی، دیاردەیەکی 
شەرماوەری کۆمەڵگەی کوردستانە... بەمەبەستی تاوتوێکردنی بنەماو هۆکارە سەرەکیەکانی توندوتیژی و رێگەگرتن و 

کە لەهەر ژمارەیەکی دا لە ڕێگای وتار، کۆتاییهێنان بەو دیاردەیە، بۆ پێشەوە، ئەم تەوەرە تایبەتییەی کردۆتەوە 
 دیمانە، 

ڕاپۆرت، بابەتی وەرگێڕدراو... تیشک دەخاتە سەر هەلومەرج و پرسی ژنان و خستنە ڕووی ئەزموون و 
 ڕێگاچارەی ئینسانی و یەکسانیخوازانە..

 بەرپرسی گۆشە: شوانە حەسەن ئەبوبەکر

 

 ؟

نۆڤەمبەر پەیامی نەفرەت  ٥٢ 
 لەدەسەاڵتی دژە ژن بوو!

 
 عەبدواڵ مەحمود

 
ی نۆڤەمبەر ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی دژی توندوتیژی لە دژی ژنان بوو، لەم بۆنەیەدا دنیا بە  ٥٢ 

بێداریەکی زیاتر و بەشێوەیەکی فراوانتر و لە ئاستێکی گەلێک بەرباڵوتردا، ڕێزی لەم ڕۆژە گرت... الیەنێکی 
سەرەکی ئەم بێداربوونەوەیە بەرینبوونەوەی بێ سنوری ستەمە لەسەر ژنان، بەتایبەتیش لەسەردەمی 
کۆڕۆنا ڤایرۆسدا. کۆڕۆنا ڤایرۆس بووە سەربار بۆ توندوتیژی لەوە پێشی ژنان. ئامارەکانی رێکخراوە 

ژنانەکان لەسەراسەری دنیادا، ئەوەیان 
خستە ڕوو کە بەرێژەی زۆر بەرز کە 

یە توندوتیژی لەدژی  ٠١النی کەمی %
ژنان لەسەردەمی کۆڕۆنا ڤایرۆسدا 
زیادی کردووە. ئەم ئامارە ڕاچڵەکێنەرە، 
بووە هۆی ڕاچڵەکاندن و تەکاندانی 
بزوتنەوە ژنانە ئازادیخوازو 
یەکسانیخوازو پێشکەوتنخوازەکان، تا 
مەترسی رێژەی ئەو توندوتیژییە بخەنە 
بەرچاوی کۆمەڵگە و هاوکات دەسەاڵت و 
یاسا و رێساکان، بەرپرسیار بکەن لەو 
رادەیە لە بەرین بوونەوەی توندوتیژی 

هەمەالیەنە بۆسەر ژنان بەتایبەتیش توندوتیژی خێزانی. بەرین بوونەوەی بێکاری و لەگەڵ خۆشیدا 
فراوانبوونی رێژەی هەژاری و هەلکشانی برسێتی لەگەڵ خۆی هێناوە، بەهەر ئەندازەش بێکاری زیاد بکات، 

 هەژاری هەڵکشیت، قوبانیانی چینی کریکار و خانەوادەکانین و لەناو خانەوادەکانیشدا ژنانن.
لە کوردستانیش، کە تاکە شوێنی دنیایە گۆرستانی بێ ناونیشانی بۆ ژنانی قەسابی کراوی دەستی شەرف 
و ناموسی لێبێت، دۆخەکە زۆر خراپترە. دەسەاڵت بە بەدەستەوە گرتنی یاساکانی بەعس و بە ڕاخستنی 
فەرشی سور بۆ کۆنەپەرستانی ئیسالمی دۆزەخی بۆ ژنان خستۆتە گەر، کە تا ئێستا و لەژێر سایەی 
دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتییدا بەدەیان هەزار ژن کوژراون یان ناچار بۆ خۆکۆژی و خۆسوتاندن 
کراون، و توندوتیژی هەمە الیەنەش لە خێزانەوە بۆ ناو قوتابخانەو کۆمەڵگەو شوێنی کار، بێداد دەکات... لە 
هەڕەشەو سوکایەتی و لێدانەوە، بۆ هەراسانکردن دەستدریژی سیکسی. ئەم جەهەنەمە واقعییە کە 
دەسەاڵتی کۆنەپەرستی پشت گرێدراو بە دین و شەرع و یاسای دواکەوتوانە، خوڵقاندویەتی، کەس ناتوانێت 
نکۆڵی لێبکات... لەبەرامبەردا سەرانی حزبەکان و کاراکتەرەکانیان، کە یاسا دژە ژنەکان پەسەند دەکەن، پیاو 
ساالری دەمەزەرد و لە جێگای یاسای شارستانی، سوڵحی عەشایەری بەدەستەوە دەگرن، کەچی 
بێشەرمانە فرمێسکی درۆینە بۆ ژنان هەڵدەرێژن و پەیامی هاوخەمی بۆ قوربانیان رادەگەیەنن، کەچی هەر 
ئەو جەنابانە کە بەرپرسی سێاڵوی خوێنی دەیان هەزار ژنن، ئامادەنین یاسا کۆنەپەرست و توندوتیژەکان، 
بگوڕن و یاسای شارستانی سەردەمی لە جێگایان دابنێن. وە ئامادەنین بکوژانی ژنان، وەکو بکوژی دەستی 
ئەنقەست ڕادەستی دادگاکان بکەن، تا دادگا بە پاساوی شەرەف پاریزی کە ریشەی لەیاسای بێ موراڵی 

 دەسەاڵتدایە، بکوژان ئازاد نەکەن.
نۆڤەمبەر ئەگەر هەڵگری دەیان پەیامی نا وتن بە توندوتیژی بێت لە دژی ژنانی کوردستان، یەکێک لەو  ٥٢

پەیامانە نەفرەتە لەو دەسەاڵتەی باکی بە کوشتن و خوێنبەربوونی جەستەی ژنانی قەسابی کراوی دەستی 
پیاوساالری و شەرف پارێزی نییە... ئەو دەسەاڵتە چۆن تۆمەتبارە بە رەفتارە مافیاکانی، چۆن تۆمەتبارە 
بەرامبەر بە دزی و تااڵنی و نۆکەر پیشەیی و موچە بڕین و سەرکوتی ئازادیی و مافە سەرەتاییەکانی 
ئینسان، ئەوا سەدان بەرابەر تۆمەتبارە بە زەمینەسازکردن و ژینگە خوڵقاندن بۆ کوشتنی ژنان و 
توندوتیژی بەرامبەریان. فرمێسکی ساختە و پەیامی بۆش، فریای هیچ ژنێک ناکەوێت بۆ ئازادی و 
خەفەکردنی هاوارەکانی دەستی زۆرو بێمافی... بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان ئەرکی گەورەی لەسەر 

 شانە، بۆ رووبەرووبوونەوەی ئەو توندوتیژییە هەزار سەرەی یەخەگیری ژنانەو دەسەاڵت، لە پشتیەتی.

کرێکاران، زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو 
 دەنگی ئازاد! 

باڵوکراوەی بۆپێشەوە، زمانی تیژ و پاراوی کۆمۆنیستی و ئازادیخوازی 
ئێوەیە، دەنگ و سەکۆی بزوتنەوەی ناڕەزایەتی سۆسیالیستیتانە، 
بەدژی نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری و سەکۆیەکی لێبراوە بۆ 

رووبەڕوبوونەوەی فکر و ڕاگەیاندنی دارزیوو فریوکارانەی بۆرژوازی 
و بزوتنەوەو ڕەوتە سیاسی و فکری و حزبییەکانی... بڵندگۆی 

بانگەوازی هاوچینەکانتانە بۆ هاوپشتی و هاوخەباتی، وە دەنگ و 
مینبەری ڕاستەقینەی ئێوەیە لەدژی هەر زوڵم و ستەمێک کە لە 

کۆمەڵگەی سەرمایەداری ئێستادا، بەرامبەر ئێوە دەکرێت... لەیەک 
وشەدا، بۆ پێشەوە،  سەکۆیەک و مینبەرێکە لە بەرەی شۆرشی 
کۆمەاڵیەتی چینی کرێکاردا، بۆ ژێروژورکردنی دنیای زاڵمانەی 
 سەرمایەداری و دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی سۆشیالیستی... 

بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی 
خۆی سەرکەوتوانە بباتە پێشەوە، لە هەواڵی ناڕەزایەتییەکانتان، لە 

خۆپیشاندان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە کێشەو گیروگرفتەکان و 
ڕێگریەکانی بەردەم خەبات و یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاگاداری 
بکەن... ئەو هەوااڵنەی حزب و بزوتنەوە و میدیای بۆرژوازی و 

سێبەریان، دەیانەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشی بکەن، ئێوە بە ئێمەی 
بگەیەنن... ئەو ڕاستیانەی ئەوان پەردەپۆشی دەکەن، لە ڕێگای 

بۆپێشەوەوە، پەردەی لەسەر هەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی شوێنی کار 
و قوربانیانی، هەواڵی سەرکوت و دزی و تااڵنی دەسەاڵت و 

کۆمپانیاکانیان، هەواڵی توندتیژی دژ بەژنان و قوربانیەکانیان، هەواڵی 
پێشێلکاری ئازادیە سیاسیەکان، ئازادی ڕۆژنامەگەری و ئازادی مافە 
فەردی و مەدەنییەکان... بە ئێمە بگەیەنن. بۆپێشەوە، دەنگی سازش 
هەڵنەگرو سەکۆی ڕاستبێژی و مەیدانێکی گرنگی ئێوەیە، لە پێناو 

دنیایەکی باشتردا. لەهەر جێگاو گۆشەیەکی ئەم دنیایەن لەپەیوەندی 
بەردوامدابن لەگەڵیدا...ئەمەی خوارەوە ئەدرەس ئیمێڵ و پێگەی بۆ 

 پێشەوەیە..

 

    bopeshawa@gmail.com     

   www.bopehsawa.net 
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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    
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ساڵو هاوڕێ فوئاد ئەزانم لەیەکێک : کاوان قادر
لە کۆمێنتەکانی فەیس بووکەکەتدا ڕەخنەیان لە 
شیعر خوێندنەوەکەی من گرتووە کەسێک 
دەڵێت )گوایە من شیعرەکەت ناخۆش 
دەخوێنمەوە(، تۆ شەرم لە ماندوو بوونی من 
مەکە، ئەگەر دەنگەکەم شیاو نییە بۆ 
خوێننەوەی شیعرەکانت، یان هەر 
کەموکوڕییەکی هەبێت زۆر ئاسایی یە  لە 
زمانی خۆتەوە بیبیستم، دڵنیابە نیگەران نابم، 
چونکە ئێمە هاوڕێین، ئامانج لێرەدا تەنها 
خزمەتکردنە لە ڕێی هونەرو ئەدەبەوە، لەوانەیە 
ئەو شێوەیە لە خوێننەوەی من بۆشیعرەکانی 
تۆ ئاسایی نەبێت یاخود لەوانەیە ئەو برادەرە 
ڕاست بێت و دەنگەکەی من نەشاز بێت لە 
شیعرەکانی بەڕێزتدا، بەاڵم ئەو هاوڕێیە ڕوونی 

نەکردۆتەوە و ناڵێت خراپپیەکەی لە کوێدایە؟!  
دیارە من زۆر شارەزا نیم نییەو کۆرسێکی 
ئەکادیمی دەنگم وەرنەگرتوە، تەنها هیوایەتێکە 
و ئەوەی دەیبینم مەیدانی خوێندنەوەی شیعری 
شۆڕشگێڕانە کە خرۆشانێک بە بزوتنەوەی 
ناڕەزایی خەڵک بدات، نایبینم هەبێت، شیعرەکە 
بەدەنگ و ڕەنگەوە ببیسترێ واجبەکەی شیعر 
و ئەدەب بە جوانی بگەیەنێت، ئەم مەیدانە چۆڵە 
بۆ خوێننەوەی شیعرو ئەدەبیاتی کرێکاری 
وشۆڕشگێڕانە، هەر بۆیە ئێمە ناچارین ئەو 
مەیدانانە بە چۆڵی بەجێ نەهێڵین تۆ سەرنجت 

 لەسەر ئەمە چییە؟ 

هاوڕێ کاوان گیان ساڵو، دەستی   فوئاد عزیز :
ماندوو نەبوونت زۆر 
بەگەرمی دەگوشم، 
دیارە ئەگەر الم 
وابوایە شیعرەکەت 
خراپ خوێندۆتەوە، 
دڵنیابە تێبینی خۆم 
ئەدا، بەتایبەتی ئەو 
خوێننەوەیەی ئەو برادەرە بەالیەوە خۆش نییە، 
زۆر لەوانەی پێشوتر باشتر ئەدات کردوە، 
هاوڕێ گیان وایە کەسێک ڕەخنەی گرتوە، 

بەاڵم سەدو شتێ الیکی کردوە کە بەدڵیان 
بووەو پێیان خۆش بووە، منیش هەمان 
پرسیاری تۆم لەم بەڕێزە کرد، بەاڵم تا ئێستا 
وەاڵمی نەداوەتەوە، ئەزانم ڕەخنەی ئەو بەڕێزە 
زۆر وشک بوو، کە نەدەبوو، چۆن دەبێت ئاوا 
ڕەخنە فرێ بدات و ئامادەش نەبێت 
ڕونکردنەوەیەکی هەبێت، چونکە ئەو خۆی 

 !بەالوە گۆرانی بێژەو گۆرانیشی بەکلیپ کردوە

ئەگەر بیرت بێ لە خوێندنەوەکانی تر تێبینیم 
هەبوو، بەاڵم ڕاستیەکەی ئەمجارە زۆر 
جیاوازتر بوو، لە ڕابردووشدا بۆم نوسی 
بووی کە تۆ هەمیشە ئازادی و خاوەنی 
شعرەکانی منیت، من زۆر سوپاس گوزاری 
تۆم کە منت وەک یەکێ لە هەڵبژاردەکانی خۆت 
هەژمارکردوە، هاوڕێ گیان کۆمونیزم دەیان 
ساڵە ڕەخنەی لێ دەگیرێ، کادرەکانی 
سۆشیالیستی لە هەمووالیەکەوە فشاری 
دەرونی جەسەدیان بۆدێت، بەاڵم هیچ شتێ 
نەی وەستاندون هیچ کەسێ نەیتوانیوە 
لەواقیعی بوونی کۆمونیزم کەم کاتەوە، جا 
بۆیە تکات دەکەم ڕەخنەی کەسێک زامدارت 
نەکات و نەت وەستێنێ، هاوڕێ گیان من 
دووبارە لەناخمەوە سوپاست دەکەم، هیوادارم 
لەم جۆرە لەڕەخنەکان تیژترت بکات، هاوڕێ 
گیان ئەوەت بیرنەچێ لەسایەی دەسەاڵتی 
ناسیۆنالیزمەوە کۆمەڵگە وا بارهاتوە گوێ 
لەکڕوزانەوە بگرێ، بەوپێیەی مەرگ و 
برسیەتی شەڕو کوشتار، عاتیفە و زەلیلی بووە 
بەنەریت وپڕوپاگەندەی دەسەاڵت و لەوێشەوە 
بۆ نێو کۆمەڵگە. ئەوکاتە قبوڵکردنی و 
وەستانەوە ئاسان نابێ، دەنگی شۆرشگێری بە 
نەشاز دێتە بەرگوێ، چونکە لە مێژە خەڵکی  
لێی دابڕاون، بۆیە نەک شیعری من 
هەرشعرێکی تریش بێ بێ دوودڵی 
بیخوێنەرەوە با هیچ شتێک نەتوەستێنێ، 
قوربانی تۆم ڕێزوخۆشەویستی بێ پایانم هەیە 

 بۆت بەردەوام بە.

 دەمە تەقێ
 لەگەڵ شاعیر فوائاد عەزیز

 «ئامیر»

 ئیمە لە سە ردەمی ئامێرەکان دا

 ...ئەژین

 لەسەردەمێک کە ئینسانەکانیش

 !...ئامێرن

 هیچ چاوە ئاسمانییەکان

 ئاماژی خوشەویستی مان

 ...بوو ناکەن

 هیچ دەستە عیسایەکان

 هیوای بەخشین و پارانەوەمان

 ..بوو ناکەن

 هەربە ئامێر

 چاک و خوشیمان 

 لەگەل ئەکەن

 هاورێمان دەبن

 لێمان جیا ئەبنەوە

 لێمان توورە ئەبن

 جەستەی ماندوومان دەحەسینەوە

 هەر بە ئامێر

 دەمان چەوسینەوە

 نان مان دەدەنی

 نان مان دەبرن

 کارمان دەدەنێ

 لە کار بی کارمان دەکەن

 ژیانمان لێ دەستێنەوە

 هەر بە ئامێر

 ئەمان کوژن و

 !نامان ژینەوە؟!؟

 رێئام
 )دلیر( شیعری: خالید بایەزیدی
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 زمانی خەیاڵ لە مەنفای شعری  دواندنی
 مارف دا..! ئازاد

 جەمال نوری

هەڵوێستەکانی شاعر لەناو   لە ئەنجامی
وێنەی ئەدەبدا، یارمەتیمان دەدا کەتیورە 

تاوەکو، بۆمان ڕوون  ئەدەبیەکەی بدۆزینەوە
بێتەوە چۆن لێکۆڵینەوە لەتیورەی ئەدەبی 
دەکرێ، هەروەها لەچیەتی ئەدەب 
دەکۆڵینەوە، )ژان پۆل سارتەر( *کتێبێکی 
هەیە لەسەر "چییەتی ئەدەب" بەناوی 

ڕەخنەی  ) ئەدەب چییە( پێمان دەڵێ
گرنگی دەدات بە خوێندنەوەو   ئەدەبی

ڕوونکردنەوە و ڕاڤەکردنی دەقەکان لەمەوە 
دیاری دەکرێت.. بەاڵم) تیۆری  ئەدەب

 ئەدەبی( زیاتر بە دوو ئەرک هەڵدەسێت،

یەکەم: پێوانەیەکمان بۆ دەستەبەر دەکات بۆ 
دیاریکردنی ئەدەب لە) شوێندا،( هەروەها 
زانیاری ئەم پێوانەیەمان دەداتێ لە کردەی 

 ڕەخنەییدا.

دووەم: پێویستە تیۆری ئەدەبی زانیاریمان 
بداتێ دەربارەی )میتۆدەکان( و ڕێسای 
کارکردن کەلە پڕۆسەی ڕەخنەی ئەدەبیدا 
بەکاردەهێنین، بۆ ئەوەی تەنها پرسیاری" 
دەق" نەکەین، و تەنها لە دەق نەکۆڵینەوە، 
بەڵکو وەها پێویست ئەکات "ڕێگەکانی تری 
ناو دەقی شعری شاعیر "بخوێنینەوە و 

دەق لەناو   ، ئیشکردنی نوسەری لەڕێگای
"خەیاڵ"دا، تاوەکو بەسەر ونبوونە 
وجودیەکەی خۆیداسەرکەوێت و 

 خۆیشی پێ دروست بکات.  ئەقڵی  جیهانی

دا بتوانێت  قڵییە ئە  و جیهانە ر لە ئیدی هە
ر وجودا زاڵ  سە بە بكات كە وە ست بە هە

 .. بووە

ناو   کەواتە بۆگەیشتن بە ڕێگاکانی
شاعیر پێویستە ئەوە   خەیاڵی  دنیابینی

.. یە یاڵمان هە لەخە  بزانین کە دووجۆر
یاڵی الشعوری..(  و)خە  یاڵی شعوری،( ) خە

دەق   ،نوسەری
الشعوریەوە"   خەیاڵی"  لەڕێگای
لتوری بۆ  سیێتی و كە پێناسێكی كە  وادەکات

 دروستبكات.  خۆی

یاڵ  خە  مان شێوە هە نسرۆپۆلۆژیاشدا بە ئە  لە
بات بۆ  نای بۆدە مرۆڤ پە كە  كە نها رێگایە تە

كانیدا زاڵ  نتۆلۆژییە ئە  ر شكستە سە ی بە وە ئە
كات و تیرۆری  ترس لە  وانە بێت، لە

ی بۆ  بۆسە  ی كە و تاریكیانە نوس و ئە چارە
ژیاندا لێرەدا ئازاد باس لەمردن  لە  وە نێنە دە

 دەکات ودەڵێ:

 بەیانی من ئەمرم.

ئیتر ڕەنگی شەرمم عارەقەی ڕووخسارم 
 تەڕ ناکا

تریفەی نەجیبیم بە ئەلفی ناومەوە 
 هەڵئەوەرێ و

 پێکێ تر ڕووناکی

 بۆ میوانە ڕەشپۆشەکەی تەماشام تێناکا

مردنەکەی ازاد مارف مردنێکی بایۆلۆجی 
مردنێکی فیزیکییە  نییە، هێندەی مردنەکە

ڕۆحی شیعری و زمانی خەیاڵی   لەناو
شاعیر خۆیدا، ئازاد پێی وایە کاتێک تەمەنی 
هەڵکشاوە بۆ سەرەوە ئیدی ترسی ئازاد 
ترسە لەم مردنە کە سبەینێ وەها پێشوازی 

 لێدەکات.

ئەزانم بەیانی بە پاڵ تەنیاییم لە ژوورەکەم 
 ئەکەنە دەرێ و

ئیتر هەناسەی بێدەنگیم لەسەر ڕووم تەم 
 ناکا

 ئەزانم سبەینێ باوەش باوەش پیرێتیم

 ئەدەن بەکۆڵی مەراقما و

مەراقیشم بەسەر جەستەی ساردی منا 
 هەڵئەفڕێ و

جارێتر ئارەزووی بە بۆنی سووتانم تێر 
 ناکا..

بەردەوام ئەو دایەلۆگە   ئازاد
ئەنکیدۆ خۆی دەیەوێ لەفۆرمە   بۆدواندنی

، لەڕێگای  گشتی یەکەیدا
)پەشیمانی، نیگەرانی،   دەستەواژەکانی

پەڵە، ئاخ، ...هتد(  پرسە، ئۆخەی، بێناز،
وەک موروی ئەڵماس و زمڕووت   بەچنینی

، و  ئەهۆنێتەوە و دەیکاتە ملی
بۆ   شەوانەی  تەزبیحاتی  بەردەوام

پێ دەکات و فرمێسکە   دڵنەوایی
کە بۆ هاوڕێکانی و کچەکەی  ڕژاوەکانی

 دەیڕێژێ بە ئەستێرەی ڤینۆسی دەسپێرێ...

 

 بەیانی نیوە گەرمەکەی پەشیمانیم

 نیگەرانیم قایل ئەکاو

 بەڵێن ئەدەن لە ڕۆحم جیا نەبنەوە

 دوو زەڕبی سوور لە کێلەکانم بدەن و

 لە ئاسمانی گۆڕەکەما تا ئەبەد بسووڕێنەوە

 

 سبەینێ پرسەکەم

 پڕ ئەبێ لە ئۆخەی ماندوو شکێنی دوژمن و

 لە هەوای پڕ ئاخی دۆستانم

 )ژیا( ی کچم بە پەنجەی بێنازی هەتیووی

 یەخەی ژیر بوونەوەی دائەدڕێ و

 هاوار ئەکا کوا باوکم

 کوا ئەو پیاوەی پێی ئەوتم

 من نامرم و من کوڕی ئەفسانەی زستانم

 

 کچەکەم هەر ئەگری و

 مردوو شۆرەکەش

 بە بۆنی غەریبی تۆ کە لە من دێ

 مەست ئەبێ و ئەپرسێ

 بریسکەی ئەم پەڵە ئاخانە بۆ ناڕۆن

 لەبەرچی موچڕکەی ئەم خورپە زەردانە

 لەخۆێنی پەمەیی ئەم عاشقە تێر ناخۆن

هەر ئەمشوا و هەر ئەمشواو هەر ئەمشوا و 
 پەست ئەبێ و

 تەرمەکەم پاک نابێتەوە

 تێناگا بە هەموو ئاوی سەر زەوی

 لە زێڕی چاوەڕوانی تۆ

 یەک مسقاڵ ناسڕێتەوە

 

 سبەینێ ئاوابونم کۆتا نمەی حوزنی خۆی و

دوا فرمێسکی هاوڕێکانم لە گۆڕی شەودا 
 ئەنێژێ

بەرچاکێ وشەی وەریوی ژێر سێبەری 
 خۆزگەکانم ئەچنێتەوە و

بە چەند ساتێ بەسەر ڕێگای ئایندەی 
 خەیاڵی تۆدا ئەیڕێژێ

 

 بەیانی قەیرە خەمێکی ڕەشتاڵەم

دەستی چەپی بە الشیپانی دەرگای شکاوی 

 ژیانمەوە ئەگرێ و

بە دەستی ڕاست بە چڵی نەرمی وەنەوزێکی 
 سپی

 لەسەر دیواری تاریکی خەونم ئەنووسێ

 ئیتر جێگاکەت سارد بووە

 وێنەکەت ملی الر بووە

 چۆڵەوانی پیاسە ئەکا

لە ئاسمانی پڕ لە لەنجەی ڕەنگاوڕەنگی 
 شیعرەکانت

 خۆڵەمێشی تەرزە کوتە

 ئێستا بەهەشتی جێژوانت

 هیچ هێمای دەم خۆر نشنێ

 بەسەر تۆزی ڕوانینتا ڕاتناکێشێ

سەرنجی ئۆخەی پرژێنی هیچ کلوە بەفرێکی 
 تازە

 ئیدی نابێته میوانت

 ئاخر دایکیشت نەماوە

بەدەم پڕمەی گریانەوە پێخەفی چۆڵت 
 هەڵبگرێ و

بڵێ ڕۆڵە بۆ من نەبووم بە قوربانت ئازاد 
مارف، بۆدیزانینکردنی  وشە بە وشە و دێڕ 

کەم   بەدێڕی شیعرەکانی لەپانتایەکی
ناوەوەی   لەناو ئەو مەنفایەی دیووی  داکا

خۆی جێگیریان 
بەزمانی شیعر و   بەناوخۆیدا  دەکات

ڕاگوزەر دەبێ،   ریتمێک لەموزیک و فەنتازیا
  نسرۆپۆلۆژیادا قوڵە ئە ی لە وە هەربۆیە ئە

ستی  ی دە وە رای ئە رە یاڵ سە خە  .. كە یە وە ئە
كان  مۆسیقییە  و بونیادە  فسانە ر ئە سە بە
واوی  كان و تە شیعریە  ربڕینە دە و

و   الیەك ، لە كانی ترا گرتووە جوانە رە هونە
  خشە ر نە سە ستی بە دە  وە كی تریشە الیە لە
كانیشا  سروشتییە  كان و زانستە قاڵنییە ئە

  وە همی ئە ی بتوانێت وە وە بۆ ئە  گرتوەوە
رێكی  وە بوونە  مرۆڤ بدات كە بە

 نتۆلۆژیادا... ر ئە سە بە  وتووە ركە سە

ئازاد، هەرکاتێک بیربکاتەوە و بیەوێ 
بەشیعر دایبڕێژێ ئەوا پەنا ۆ خەیاڵەکانی 
دەبات، تاوەکو لەومەنفایەی ناخی لەڕێگای 

و رۆح و   ستە زیندانی جە  خەیاڵەوە لە
 كانی واقع رزگاری بێت... ستانە پە

وێت  یە وام دە ردە بە  مرۆڤ نائاگایانە  چونكە
كانی ژیان و واقیع رابکا،  ئازار و كۆژانە    لە

لەو مەنفایەی ناخی بەمانا   ڕابکا
کە شوێنێکی لەدیووی  ئەنتۆلۆژییەکەی

ناوەوەیدا داگیرکردوە، کەدواجار مەنفا 
لەو فەزایەدا،   دەبێتە پاڵنەری خەیاڵەکانی

فریشتە فریاد   دەبێتە ئەو  زمانی نوسینی
ڕاگوزەرە  هەمیشە ڕەسەی ژیان کە تیایدا

 بەناویداو. پێی ناگا.
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بۆپێشەوە: ڕیشەو هۆکاری ملمالنێی نێوان 
دەسەاڵتی سیاسسی بەغدا و هەرێم، چییە؟ 
بۆچی بەردەوام لەکێشەو ملمالنێدان، 

 بەتایبەتیش لەسەر موچە؟

  ره ی هه كێشه  ڵێ ڕاسته بهشوان گەردی: 
تی  رێم و حكومه تی هه ی نێوان حكومه وره گه

  ( به ك )مووچه نه  یه، ر پاره سه ند له نێوه
  له  ند جگه تی نێوه حكومه  نها، چونكه ته

كان  ستنیشانكراوه ده  م پاره رجه سه  مووچه
  كانی تریشی ڕاگرتووه تگوزارییه بۆ خزمه

 . نییه  ر مووچه هه

نان  ر زاری حه سه له  یه وه ی ئه كه هۆكاره
  فزیۆنی كه له كی ته یه له موقابه  تالوی له فه

  و كێكه ك ئه ڵێت "عێراق وه ده  باڕاشكاوانە
شی خۆمانمان لێ  موو به هه  كه  بووه

  له  جگه  "، واته یا خواردووه  رگرتووه وه
و   ی كورسی و پۆست و پایه محاصصه

گشتی،   كانی عێراق به جومگه  اڵت له سته ده
ش كراوه، و  كانیش دابه و داهاته  رچاوه سه
با و قبوڵی  كێكی خۆی ده  شه ی به كه ر یه هه

تا  ن. هه ستی بۆ درێژ بكه ی تر ده وانه ئه  نییه
فدی كوردی  بیرتان بێت وه ر وه گه ئه
دا بۆ  وه ستوور نووسینه می ده رده سه له

  بوو كه ك هه یه ر بڕگه سه یان له عێراق كێشه
  وه كانه رهێندراوه ده  سامانه  ندی به یوه په
  رێم پێی وا بوو گۆڵی له فدی هه بوو، و وه هه

وان  ی ئه وه به  ب كردووه ره رانی عه دانووسته
  كانیان باسكردووه رهێندراوه ده  نها سامانه ته

)غیر   سامانه  یه بۆیان هه  واته و كه
  و به  وه ربێنن و بیفرۆشنه كان( ده جه مستغره

 ژمار ناكرێ . ستووریش هه كارێكی نا ده

رێم  یه، هه وه رێم ئه ڵ هه گه ند له ی نێوه كێشه
ر  گه كات، خۆ ئه ر ده رامبه بەبێ به  داوای پاره
ژیانیدا ئاوڕ   غدا له به  وه كات ئه نه  داوای پاره

و  ی ئه وه لیلی ئه ده  ، به وه رێم ناداته هه  له
ر ماف و  رامبه ی به موو پێشێلكارییه هه

كرێت، ئایا تا ئێستا  ڵك ده كانی خه ئازادییه
؟؟ ئایا  هاتووه  ی لێوه ند نقه تی نێوه حكومه

رێم  ر هاواڵتیانی هه رامبه ی به وه ر ئه گه ئه
ی  و پێشلكاری و تاوانه موو ئه هه  كرێت له ده
مریكی  تێكی ئه ویالیه  ن، له شومار نایه  له

مریكا  ئه  تی ئیتیحادی له بكرێت، ئایا حكومه
ك  بێت وه نگی ده ڵوێستی بێده مان هه هه
 رێ ؟؟ گوزه عێراق ده  ی له وه ئه

قدێكی  مرێكی عه تێكی ئه ویالیه  ر له گه ئایا ئه
رێم  ی هه وت هاوشێوه ی نه نجا ساڵه په

مریكا بێ  ئه  تی ئیتیحادی له بكرێت، حكومه
 بێت ؟؟ نگ ده ده

  ی سوپای بیانی لێره لكێشه و په ر ئه گه ئایا ئه
تی ئتیحادی بێ  وێ بكرێت، حكومه كرێ له ده
 بێت ؟؟ نگ ده ده

ی  ر واڵتێكی دونیا هاوشێوه هه  ر له گه ئایا ئه
خۆیی بكرێت،  ربه یاندنی سه باسی ڕاگه  ئێمه

بێ   به  و واڵته رپرسانی ئیتیحادی ئه به
  ته و بابه كانی ئه ره كته سزادانی كاره

وڵدانی  ن، ئایا هه كه چاوپۆشی لێده
نزوری  مه  شكردنی خاكی واڵتی له دابه
كان  ركاره به  ستوور و یاسا سزاییه ده
  ی له و سزاكه  ترین تاوان نییه وره گه

ك  نه  ی چۆن الی ئێمه ؟؟ ئه  دان نییه سێداره
ستیارترین پۆستیشی  ڵكو هه سزا نادرێن، به

 نێ .. ده ده

نها بۆ  ڕوو ته  ی خستمه و نمونانه موو ئه هه
هیچ شتێكی   بڵێم عێراق له  م بوو كه وه ئه

ستدانی هۆش نابێت،  ده كوردستان تووشی له
ی لێ بكات.  رێم داوای پاره هه  بێت كه نه  وه له

موو یاسا و  پێی هه  رێم به كاتێكدا هه  له
ستوور و یاساكان و  واوی ده ك ته رێسایه

  كات )به غدا پێشێل ده ڵ به گه كانی له ئیتیفاقییه
غدا( و  به  مانتارانی كورد له رله ی په قسه
ر  ك هه نه  یه ی داهات هه رچاوه رچی سه هه
ی  كه ته میلله  له  بگره  وه شارێته غدای ده به  له

  ش زیاتر له وه ، له وه شارێته خۆشی ده
رێم  هه  كانی حوكمیش له ریكه شه
 .  وه یشارێته ده

ك  یه م شێوه ك به یه هیچ شێوه  غدا به به  بۆیه
)هی   له  بریتییه  وێت، كه یه رێم ده هه  نابێت كه

  به  خۆم( چونكه خۆم بۆ خۆم و هی تۆش ده
شی  به  ی به وه له  وانیش جگه ئه  تیجه نه

و   عیه رجه ژێر فشاری مه  زانن، له خۆیانی ده
 ری خۆیانن . نگده قام و ده شه

بۆپێشەوە: لەسەر پرسی موچەو شایستە 
داراییەکانی هەرێم، بەردەوام بەغدا هەرێم بە 
پابەندنەبوون بە رێکەوتنامەکان، تۆمەتبار 
دەکات و هەرێمیش بەغدا تۆمەتبار دەکات، 

 ئێوە لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟

ر زاری  سه ، و له من پێموایهشوان گەردی: 
رێم و  ردوو ال هه غدا، هه به  رانمان له نوێنه

  له  نابن كه  وتنانه و ڕێكه ندی ئه غدا، پابه به
ن،  كه ستوور و یاسا واژۆی ده ی ده وه ره ده

دژی   له  وتنانه و رێكه و هیچیشیان ناتوانن ئه
باش   دادگاكان، چونكه  كار بێنن له كتر به یه

ی نێوانیان  وتنانه و رێكه زانن ئه باش ده
نا  ، ده ستووری و نا یاساییه رتاپای نا ده سه

ی  رێگه  توانێ له ن خانووێك ده خاوه  خێره
  ك له ڵ كرێچییه گه تی له یه هه  ی كه قده و عه ئه

اڵم  به  وه گرێته رده كانی وه واوی مافه دادگا ته
رێم بۆ داواكردنی  غدا و هه ی به نانه و الیه ئه

قدی نێوانیان ناتوانن هانا  ئیلتیزاماتی ناو عه
 رن ؟؟ وێ( بۆ دادگا به )یان نایانه

ستوور  وادی ده مه  تۆ به  معقول نییه  چونكه
  اڵت و شایسته سه كانی ده ته موو بابه هه

رێمت باس كردبێـت،  كانی نێوان هه داراییه
  وتننامه هانا بۆ رێكه  والوه چی بێی له كه
ریت و  نطق و نه ڕووی مه  ری! ... ئاخر له به

وادی  ؟! مه  هێزتره  كامیان به  یاسا و ڕێساوه
 ؟؟  وتننامه ستووری یان بنودی ڕێكه ده

تی  ستوورییه ر نا ده به اڵم له به
  كان و پێشێلكارییه وتننامه رێكه

  ر دوو ال، و زیاتریش له كانی هه ستوورییه ده
هیچ گفت و   ، بۆیه وه رێمه نی هه الیه

هایی  كان ئاوه رناگرێ و كێشه وتنێك سه رێكه
دات،  ش ده وره ی باجی گه وه و ئه  وه مێننه ده
رداشی  نێوان به  ته وتوونه كه  كه  یه ڵكه و خه ئه

ی  ی ئیداره وانه قی ئه ڕه له ملهوڕی و كه
 ن . كه رێم و عێراقیش ده هه

بۆپێشەوە: بەرپرسانی هەرێم، زوربەی 
مانگەکان دەڵێن ئەگەر بڕە پارەی بەغدا 
هات، موچە دابەش دەکەین، کەواتە 
دەسەاڵتی سیاسی هەرێم رۆڵی چییە ئەگەر 
هەر چاوەڕوانی پارەی بەغدا بێت بۆ 

 دابەشکردن؟

  و كارته ئه  من پێموایهشوان گەردی: 
  یه یامێكی هه رێم په تی هه ی حكومه سووتاوه

ر كاتێ  هه  ڵكینه ی خه وێت بڵێ )ئه یه ده  كه
ك  من یه  وه ی نارد ئه ند پاره تی نێوه حكومه

مێ  ده كانتان ده م و مووچه دوای ناخه  قیقه ده
 (  ك ئێمه نه  غدایه تای به خه  بوونی مووچه و نه

تا  ی هه وه له  باش حاڵی بووه  كه ڵكه اڵم خه به
غدا  به  كان له رێم ڕاستی داهاته تی هه حكومه

تی  ستی حكومه كان ڕاده و داهاته  وه بشارێته
زار  دان هه و سه كات، و ئه غدا نه به

لیستی   له  ناشایستانه  خۆره مووچه
موو  و هه هێنێ، و ئه رنه خۆران ده مووچه

بۆ كۆمپانیاكان   ریبییه ئیعفائاتی زه
  یه ی هه ڵییه نده و گه ستێنێ، و ئه وه نه

ت  پاره  جبور نییه غدا مه كرێ، به ر نه سه چاره
  غدا پاره ی )به و قسەیە رێم به بۆ بنێرێ ... هه
  وێ بڵێت ئێمه یه ین( ده ده ده  بنێرێ مووچه

هات   پاره  ر كه ین هه مینی ئێوه ستێكی ئه ده
واوی  ك مودیر حساباتێكی لێهاتوو، ته وه

نها بۆ  ین، ته كه ست ده مستحقاتی خۆتان ڕاده
كان  خۆییه ناوه  ی تۆ باسی داهاته وه ئه
مانتارانی خۆمان باسی  رله په  ی، كه كه نه
  شی به رێم به داهاتی هه  ن كه كه ده  وه ئه

رێم  كانی هه موو پێویستییه ی هه وه زیاده
 كات . ده

بۆپێشەوە: موچەخۆرانی هەرێم، لە هەرێمدا 
کار دەکەن، هەربۆیە دەسەاڵتی هەرێم 
بەرپرسە لە دابینکردنی موچە لەکاتی خۆیدا، 
هۆکار چییە، دەسەاڵتی هەرێم 

 بەرپرسیاریەتی هەڵناگرێت؟

ی  رانه رمانبه و فه كێكم له من یهشوان گەردی: 
واوی  ر ئێستا ته گه ، ئه رێمه م هه له  مووچەکە،

كان( ی من بژمێری  وتكراوه )زه  مووچه
ر  ك هه ته، نه یان ملیۆن دینارم الی حكومه ده
و  واوی ئه ڵكو ته م، به كردار داوایان ناكه  به
ك  وه  مانگانه  رمه سه ت له ی حكومه رزانه قه

تیان  سلیمی حكومه چم ته گوڵ خۆم ده
كانی  با، جۆره ی كاره ی ئاو، پاره م، پاره كه ده

رز و  و قه  ریبه ك زه ی وه تری پاره
م،  ك ڕۆژیش تاخیری ناكه راماتیش، و یه غه
  م لێوه قاتی خۆم نقه حه چی بۆ موسته كه

رانی  نوێنه  ، بگره نده وه ر ئه ك هه ت، نه نایه
ڕێزان و  پڵه مان چه رله په  لیش له گه
كانی  وه واوی كار و كرده ته  ستخۆشیان له ده

می  ت بۆ خه ت كرد، ئیتر حكومه حكومه
یدا  مان بۆ په ی بێت سواڵ بكات پاره وه ئه

  زار بێت و ئیستقاله رمه بكات؟؟ یان بۆ شه
 تقدیم بكات؟؟

و   ته و حكومه ئه  یه كه ڵكه نگی خه بێ ده
  كانی پێشتر و پێشووتریشی كرده ته حكومه

و   كه ڵكه ر ژیان و بژێوی خه سه گا به ڵه كه
 ها السار و بێ باكی كردن . ئاوه

بۆپێشەوە: موچە مافی رەوای موچەخۆرانە، 
بۆچی دەبێت موچەخۆران باجی ملمالنێی 

 نێوان دەسەاڵتی بەغدا و هەولێر بدەن؟

  ی له كه اڵمه وه  و پرسیاره ئهشوان گەردی: 
تێك تا  بینی، میلله چاو ده ڵبژاردن به ڕۆژی هه

شت  مانی و هه رله ئێستا، پێنج خولی په
، پێنج  رێمی بینییوه تی هه ی حكومه كابینه
  یاری به  دات كه ده  سانه و كه نگ به ده  جاره
كات، و  و ئێستای ده  رات و ئاینده ده موقه
وێ،  كوشت، نایه  دات به خۆیشی بۆ ده  بگره

كانی خۆی لێ  ناتوانێ، ناوێرێ، داوای مافه
ڵوێستی جدی  ت هه ر میلله گه بكات ... ئه

وه، و  مێننه هایی ده ر ئاوه گرێ هه رنه وه
یتتر كرد  ش په ته و میلله ی قوڕی بۆ ئه وه ئه
  بوون كه  و حزبانه های لێ بێت ئه ئاوه  كه

  ی هیوایان بوون و پاشان بوون به جێگه
 سات بۆیان . كاره

ن  بێ باج بده بۆ ده  ی كه وه هۆكاری ئه
زار  دان هه نگن، سه بێ ده  كه  یه وه ئه

ند و  زار دكتۆر و كارمه دان هه مامۆستا، سه
دان  زار مامۆستای ئایینی و سه یان هه ده
زاران ڕێكخراوی نا  نجی بێكار و هه زار گه هه

ر و داواكاری گشتی  دان دادوه حكومی و سه
ر ....  ر و لێكۆڵه زار پارێزه یان هه و ده

د کەسی ناو  ست )دوو سه ده موویان به هه

تا ئێستا  ناڵێنن و هه دەسەاڵتەوە ( ده
و  كێك له هیچ یه  وقیفێكی جدی له مه

  له  ، جگه بینراوه ی باسم كردن نه توێژانه
ویش یا  ئه  سی كه كه  ڵوێستی تاكه ندێ هه هه
م  ده  كوشتن یا به  ترساندن یا به  به
 .  وركردن كۆتاییان پێ هاتووه چه

بۆپێشەوە: دواکەوتنی موچەو لێبڕینی، ژیان 
و گوزەرانی موچەخۆرانی رووبەڕووی 
هەلومەرجێکی سەخت کردۆتەوە، ڕێگای 
ناچارکردنی دەسەاڵت، بە دانی موچەی 

 تەواو لەکاتی خۆیدا، چییە؟  

ی  ستكارییانه و ده واوی ئه تهشوان گەردی: 
كانی پێشتر  كابینه  رێم له تی هه حكومه

یا بڕینی   دانی مووچه نه  تی به كردوویه
  مووچه  ك و بۆ نیوه بۆ چاره  ی مووچه ڕێژه
% 28% و 81بڕینی   خیریش به ی ئه وه و ئه

، نا  ستوورییه كان، نا ده ته تایبه  ی پله و نیوه
  وه اڵم دیسانه ... به یه یاساییه، نامرۆڤانه

  ڵوێستی توێژه بێ هه  وه یڵێمه ده
ی كوردستانی وای  ڵگه كانی كۆمه ره كاریگه

  كارێكی ئاسایی له  ببێته  و شتانه ئه  كردووه
كی دیاری كراویش جاڕ  یه كاتێكدا هیچ ماوه

  ی مووچه وه ڕاندنه نادرێت بۆ )گه
  نها له كان( ته لێبڕاوه  كان یا رێژه وتكراوه زه

و  بێت و ئه ڵبژاردندا نه ی هه شه كاتی بانگه
  عده ی وه رمانه ر خه سه  چێته ش ده عده وه

كانی پێشتر و  ڵبژاردنه كانی هه درۆیه
ر فریوی پێ  ش هه كه ڵكه پێشووتر، و خه

 خوات . ده

بۆپێشەوە: لەگەڵ دابەزینی نرخی نەوت و 
قوڵبوونەوەی ئەزمەی ئابوری بەغدا و 
هەرێم، گرژی نێوان بەغداو هەولێر پەرەی 
سەند، و بەغدا موچەی فەرمانبەرانی و 
شایستەی دارایی هەرێمی بڕی، هۆکارەکە 
ئەزمەی ئابورییە، یان گۆشەیەکە لە ملمالنێی 

 بەردەوامی بەغداو هەولێر؟

  ندی به یوه كان هیچ په كێشهشوان گەردی: 
،  وت نییه ی نه وه رزبوونه زین و به دابه
تی  بوونی حكومه ند نه پابه  ندی به یوه په
كردنی  ڕادەست نە  به  یه هه  وه رێمه هه
ستوور و یاساكان  ی ده و داهاتانه واوی ئه ته

  كه ر ملمالنێیه گه ئه  ن، چونكه كه ده  باسی لێوه
و  ك له گۆڕانكارییه  وه ئه  سیاسی بووایه

  ندی به پەیوە  دا كه ڕووی ده  سیاسیه  ئیتیفاقه
  ، بۆ نمونه یه هه  وه كانی عێراقه اڵته سته ده

  و پاشی كێشه  رۆكی كۆمار پێشی؛ كێشه سه
ر  سه له  قسه  ر بۆ كورد بووه هه

ك كارتێكی سیاسی  وه  كراوه ی نه وه ندنه لێسه
ی  كار بێت، ژماره ی تیادا به تی مووچه بابه
ی پێشتره، پۆست  مان ژماره كان هه زیره وه

ستكاری  مان شتن و ده كانی تریش هه و پێگه
سیاسی و ئیداری   كه ته بابه  كراون، واته نه

  به  بوونه ند نه ی پابه وه ر ئه ده قه به  نییه
  وه ستوور و یاساكان و دیسان دیڵێمه ده

 ( . وه رێمه نی هه الیه  )زیاتر له

بۆپێشەوە: مامەڵەی دەسەاڵت و حکومەتی 
نوێی بەغدا، لەبەرامبەر بە دەسەاڵتی 
سیاسی هەرێم هێرش بەرانەیە، چۆن 

 دەڕواننە ئەم مامەڵەیە؟

، من وای  یه رانه بۆچی هێرشبهشوان گەردی: 
  له  یه وه خت كردنه نها جه ته  بینم كه ده
  ی پێشتر كراوه وتننامانه و رێكه كانی ئه نده به

ی پێی  وه ن به رێم ناچار بكه وێ هه یانه و ده
ر  سه و به  غه و مراوه س بێت ئه بڵێن با به

ن تا  بیكه  رتانه سه ی له وه ، ئه بردنی كاته
 ین . بیكه  رمانه سه ی له وه ئه

 

ش  وره ی باجی گه وه , ئه وه مێننه هایی ده كان ئاوه رناگرێ و كێشه وتنێك سه شوان گەردی: هیچ گفت و رێكه
رێم و  ی هه ی ئیداره وانه قی ئه ڕه له رداشی ملهوڕی و كه نێوان به  ته وتوونه كه  كه  یه ڵكه و خه دات، ئه ده

 عێراق..

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ شوان گەردی ماف پەروەر و چاالکی مەدەنی سەبارەت بە 
 پەیوەندی نێوان هەولێر و بەغدا و پرسی موچە و ئایندەی سیاسی کوردستان..
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بۆپێشەوە: ملمالنێی نێوان دەسەاڵتی هەرێم 
و بەغدا، ملمالنێی ناو خانەوادەی 
بۆرژوازییە لە ئاستی عێراقدا، خەڵکی کرێکار 
و زەحمەتکێش بۆئەوەی نەبنە سوتەمەنی 
ئەو ملمالنێییە، دەبێ چی بکەن و چ ئەرکێک 

 دەکەوێتە سەرشانیان؟

من وای نابینم ئەو فەرمان سدیق: 
ملمالنێیەی لە عێراق و هەرێمی كوردستان 
هەن، ملمالنێی بۆرژوازی خانەوادەكان بێت. 
ئەو ملمالنێیەی هەیە دەكرێت دابەشی بکەین 
بەسەر دوو بەشی سەرەكی، ناوخۆ و 
دەرەوە، هەردوو بەشیش كاریگەری و 

 كارتێكراون بە یەكتری.

ملمالنێی ناو عێراق زۆر ئاڵۆزن، بەجۆرێك 
ئاڵۆز بووە بەرژەوەندی واڵتانێكی زۆری 
تێكەوتووە، و ئەو واڵتانەش لە هەوڵدان بۆ 
پاراستنی بەرژەوەندییەكانیان لە عێراق، 

 ئەمەش وادەكات دەستوەردان بكەن.

ئەوەیشی وای كردووە واڵتان بەتایبەت 
ئەمەریكا و ئێران، ئینجا توركیا و واڵتانی 
كەنداوی عەرەبی وا بە ئاسانی بتوانن 
دەستوەردان بكەن، پەیوەندیدارە بە 
پاراستنی بنەماڵە و حزبەكان بەپێی شوێنی 
جوگرافی، ئەمەیە خاڵی كارتێكراو و 
كارلێكراوی ملمالنێی ناوخۆ و دەرەوە كە 

 كاریگەرییان بەسەر یەكەوە هەیە.

بۆ نمونە، زۆرینەی حزبە سوننەكان لەدوای 
، مەرجەعی بڕیاریان واڵتانی عەرەبی 2550

بوو، ئێستا بەشێكیان مەرجەعەكەیان بووەتە 
ئێران. وەك دەزانن حزبە شیعەكانیش كە 
زۆرینەیان پاشگری ئیسالمییان هەیە، ئێران 
بە مەرجەعی خۆیان دەزانن و لە بڕیاری 
دەرناچن. پەیوەند بە هەرێمی كوردستانیش 
وەك ڕوون و ئاشكرایە كە یەكێتی نیشتمانی 
كوردستان پارسەنگی زیاتر بەالی ئێرانە 
نەك ئەمەریكا، پارتی دیموكراتی 
كوردستانیش بەالی توركیایە ئینجا 

 ئەمەریكا.

ئەمە هاوكێشە گشتییەكەیە، حزبەكان بۆ 
پاراستنی خۆیان و بەرژەوەندی بنەماڵە 
حوكمڕانەكان خۆیان هەڵداوەتە باوەشی ئەو 
واڵتانەی دەرەوە، نەك خەڵكی عێراق و 
هەرێمی كوردستان، بۆیە دەبینین دوای 
چوار هەڵبژاردنی پەرلەمانی، ئێستا بۆ 
خەڵكیش ڕوون بووەتەوە كە هەڵبژاردنیش 
بووەتە یاریەكی سیاسی و ناتوانێت 
گۆڕانكاری بخوڵقێنێت تا ئەو كاتەی ناوەندی 
بڕیار نەگەڕێتەوە بۆ بەغدا، نەك واشنتن و 
تاران و ئەنقەڕە، یانیش دابەشبوونی عێراق 
بۆ سێ هەرێم. بۆیە خەڵكیش تا بڕیار لە 
بەغدا نەبێت، یەك ڕێگەیان لەبەردەم ماوە 
كە راپەڕینە، كە بە دیدی من راپەڕینیش 
چارەسەری دۆخی عێراق ناكات و ئەمە 
پرسێكی ئاڵۆزە بۆ خۆی و دەمانخاتە 
بەردەم چەندان پرسیاری تر كە لێرە جێگەی 

 نییە.

ساڵ لە پەیوەندی  ٠١بۆپێشەوە: دوای 
فیدرالی هەرێم بە بەغداوە، پوچی ئەم 
فیدرالیزمە بەكردەوە خۆی نیشانداوە، 

 بەدیلی فیدرالیزمی قەومی چییە؟ 

ئەوەی هەیە فیدڕاڵی نییە، فەرمان سدیق: 
بەڵكو دیفاكتۆیە بەسەر بەغدا سەپێنرا. بۆیە 
لە عێراق سیستمی فیدڕاڵی تاقی 

 نەكراوەتەوە تا بزانین پووچە یان نا.

سەیرێكی دەستوور بكە كە سیستمی 
فیدڕاڵی لە عێراق رێكخستووە، بەاڵم 

ساڵ  81دامەزراوە فیدڕاڵییەكان دوای 
هێشتا دانەمەزراون، بە دیدی من ئەمە 
پەیوەندی بە كورتبینی سەركردایەتی پارتی 

 و یەكێتی و سیاسەتی شیعەی حوكمڕانە.

پارتی و یەكێتی، هێندەی لە خەمی 
كۆكردنەوەی زۆرترین داهات بوون بۆ 
خۆیان، لە خەمی خاك نەبوون، بۆیە 
پێداگیریان لەسەر دامەزراندنی دامەزراوە 
فیدڕاڵییەكان نەكردووە، هەوڵی سڕینەوەی 
بڕیارەكانی سەركردایەتی شۆڕشی بەعس 
نەدراوە كە گۆڕانكاری دیمۆگرافی لەنێوان 
شارەكان دروست كردووە. هەرچی شیعەی 
حكومڕانە، خەریكەی ستراتیژی 
سیاسەتەكەیان ڕوون و ئاشكرا دەبێت، 
بەتایبەت دوای شەڕی داعش، ئەوان دوای 
بەغدا ئێستا ناوچەیەكی زۆری سوننە 
نشینیان بە شیعە كردووە، ئەگەر ئەمە دژ بە 
سوننەی هاوزمانی بكات، بێگومان باوەڕی 
بە سیستمی فیدڕاڵی نییە بۆیە هەمیشە 
بەربەست دەخاتە بەردەمی، ئەگەریش كورد 
و سوننە بەیەكەوە پێشگری لە قەڵەمڕەوی 
شیعە نەگرن، لە داهاتووێكی نزیكدا 
قەلەمڕەوی شیعە بە زمانی كوردی لە 

 هەولێر و سلێمانی و دهۆك دەبینین.

بۆپێشەوە: ئاینندەی سیاسی كورستان، لە 
ژێر سایەی دەسەاڵتی شیعەی سیاسی و 
بزوتنەوەی ناسیونالیستی عەرەبیدا، نادیارە، 
چۆ دەكرێت زەمانەتی ئایندەی سیاسی 

 كوردستان بكرێت؟

ئایندەی سیاسی عێراق الی فەرمان سدیق: 
تۆ نادیارە، بەاڵم الی شیعەی دەسەاڵتدار 
دیارە، ئەوان بەشێكن لە هاوكێشەی هیاللی 
شیعە كە مەرجەعەكەی ئێرانە، كەواتە 
كاردەكەن بۆ فراوانكردنی قەڵەمڕەوی شیعە. 
بەاڵم ئەوەی نادیارە ئایندەی هەرێمی 
كوردستانە كە ئەگەر ئەوروپا بەتایبەت 
فەڕەنسا و ئینجا ئەمەریكا نەبێت زۆر 
دەمێك بوو بەهۆی سیاسەتی چەتەگەرایی و 
مافیایی و تموحی بنەماڵەیی پارتی و 
یەكێتی، شتێك نەمابوو ناوی هەرێمی 

 كوردستان.

كێشە بنەڕەتییەكە ئەوەیە تا پارتی و یەكێتی 
نەبن بە "جاش"ی كوردو "جاش"ی تاران و 
ئەنقەڕە بن، كورد و هەرێمی كوردستان 
دۆخیان لەوە باشتر نابێت و ئایندەیشیان 

 هەمیشە مەترسی لەسەرە.

بۆپێشەوە: مافی هاواڵتی یەكسان لەبەرامبەر 
یاسادا، تەنها لە ژێر سایەی دەوڵەتی 
هاواڵتییدا مەیسەر دەبێت، لە غیابی ئەو 
دەسەاڵتەدا، ڕێگەچارەی خەڵكی كوردستان 

 چییە؟

خەڵكی كوردستان فەرمان سدیق: 
هاوشێوەی خەڵكی عێراق هیچ 
رێگەچارەیەكیان نەماوە، دەركەوت 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئەو عەسا سحرییە 

 نییە گۆڕانكاری بخوڵقێنێت.

تا هێز و پارە الی پارتی و یەكێتی بێت، ئەو 
دۆخە بەردەوام دەبێت، بزوتنەوەی گۆڕانیش 
گورزێكی كەمەرشكێنی لە دەنگی ناڕازی دا، 
رەنگە راپەڕینی خەڵك بتوانێ كۆتایی بە 
دەسەاڵتی پارتی و یەكێتی بهێنێت، بەاڵم 
دوای راپەڕین چی؟ كێ دەسەاڵت دەگرێتە 
دەست؟ دیفاكتۆی هەرێمی كوردستان 
 پارێزراو دەمێنێتەوە لە چوارچێوەی عێراق؟ 

ئەمانە ناڕوونن، بۆیە تەنیا خەڵك ناتوانێت 
گۆڕانكاری بكات ئەگەر ئەمەریكاو واڵتانی 
ئەوروپی گوشاری توند نەخەنە سەر پارتی 
و یەكێتی بۆ ئەنجامدانی چاكسازی و 
بەهێزكردنی سیستمی پەرلەمانی و 
دیموكراسی و بە دامەزراوەكردنی 
دامەزراوەكان و بڕینی دەستی حزب لەناو 

 حكومەت.

بۆپێشەوە: خەڵكی كوردستان مافی خۆیان 
نییە، لە رێگای ریفراندۆمێكی ئازادانەدا بڕیار 
لە چارەنووسی سیاسی خۆیان بدەن بە 
مانەوە لەگەڵ عێراق یان جیابوونەوەو 

 پێكهێنانی واڵتێكی سەربەخۆ؟

بێگومان مافی خۆیانە، بەاڵم فەرمان سدیق: 
ئەو مافەی خەڵكی هەرێمی كوردستان 
بەستراوەتەوە بە دوو خاڵ، خاڵی یەكەم 
ئەوەیە كە هێشتا سیستمی فیدڕاڵی و 
حكومەتی هاواڵتی بوون لەعێراق جێگیر 
نەكراوە كە دەسەاڵتدارانی بەغدا قبوڵی 
ئەنجامەكەی بكەن، دووەمیش بوونە 
دەوڵەتی باشووری كوردستان وەك بۆمبی 
ئەتۆم وایە بەر تاران و ئەنقەڕە بكەوێت، 
ئەمە حەقیقەتەو قەدەری كوردە و نابێت 
سیاسییەكان نادیدەی بگرن، پەرچەكرداری 
ئەو دوو واڵتە زلهێزەی ناوچەكەیشیمان 
بینی كاتێك ریفراندۆمێكی بێ بەرنامە و 
پالن و حیساباتی دوای ڕیفراندۆم لە 

 هەرێمی كوردستان ئەنجام درا.

بۆپێشەوە: بەكردەوە دەركەتووە، كە 
دەسەاڵتی ناسیونالیزمی كورد، كۆسپێكی 
سەرەكی سەر ڕێگەی چارەسەری پرسی 
سیاسی خەڵكی كوردستان و ئایندەكەیەتی، 

 چۆن دەكرێت ئەو كۆسپە وەالبنرێت؟

خۆزگە دەسەاڵتدارانی پارتی فەرمان سدیق: 
و یەكێتی ناسیۆنالیزم دەبوون، دەمێك بوو 
ئێمە ببووین بە دەوڵەت. بە كردەوە ئەوان 
سەلماندوویانە جگە لە بازرگانێك بە قەزیەی 
كوردی هیچی تر نین، ڕەنگە ئەوان بار بن 

بەسەر قەزیەی كوردی، بۆیە تا مانەوەی 
سنووری دوو ئیدارەیی ئەو دۆخە بەردەوام 
دەبێت، كەواتە دەبێت هەموو گوشارەكان بۆ 
سڕینەوەی ئەو سنوورە دەستكرد و 

 مۆتەكەیە بن.

بۆپێشەوە: بۆ ئەوەی كرێكاران و كارمەندان 
و موچەخۆران نەبنە قوربانی ملمالنێی نێوان 

 بەغدا و هەولێر دەبێ چی بكەن؟

فەرمان سدیق: چاكسازی ڕیشەیی و 
سڕینەوەی لیستی موچەخۆرانی حزبی لەناو 
لیستی فەرمانبەرانی میری. بەاڵم ئەو 
چاكسازی و سڕینەوەی ئەو لیستە یەكسانە 
بە مەرگی پارتی و یەكێتی بۆیە نایكەن و تا 
دێت قوماری زیاتر بە قوتی خەڵك دەكەن، 
یان بۆیان دەچێتەسەر یانیش سەریان 

 دەخوات.

بۆپێشەوە: نوێنەرانی حزبە بۆرژوازییەكانی 
كوردستان لە بەغدا بەهیچ جۆرێك 
نوێنەرایەتی خەڵكی كوردستان و ماف و 
داخوازییەكانیان ناكەن، خەڵكی كوردستان 

 چۆن دەكرێت نوێنەرایەتی بكرێن؟

بە سیستمی دیموكراسی فەرمان سدیق: 
ناكرێت بڵێین نوێنەرایەتی خەڵكی كوردستان 
ناكەن، چونكە ئەوان بە دەنگی خەڵك 
بوونەتە پەرلەمانتار، بەاڵم ئەگەر بڵێی 
وەزیفەیان بووەتە پارێزگاری كردن لە 
بەرژەوەندی حزب لەسەر حیسابی 
بەرژەوەندی نیشتمانی ئەوە پرسێكی تر و 

 ڕاستترە.

هۆشیاری هەڵبژاردن و ڕەواندنەوەی ترسی 
كە پارتی و یەكێتی بەدیلیان نییە، باشترین 
كارێكە ئیشی لەسەر بكرێت، جگە لەو دوو 
حزبە، چەندان حزبی تر هەن، بەداخەوە 
ئەوە خەڵكن متمانە بەوان ناكەن، یان دەنگ 
نادەنە كاندیدانی لیستە سەربەخۆكان، بۆیە 

 دەبێت قبوڵی دەرئەنجامەكەیشی بكەن.

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

 بزوتنەوەی شكستخواردووی كوردایەتی؟

وەك لەسەرەتا ڕوونم فەرمان سدیق: 
كردەوە، ئەوەی لە عێراق و هەرێمی 
كوردستان هەیە، دەسەاڵتیكی بازرگانی 
دەستی دەرەكین، دەرەكی بەو مانایەی 
واڵتانی ناوچەكە ڕۆڵیان هەیە لە دانانی 
كەسەكان كە نابێت بەهیچ شێوەیەك ئەو 
كەسانە زیان لە بەرژەوەندییەكانی تاران و 

 ئەنقەرە نەدەن. 

تا بەردەوامی ئەو هاوكێشەیە كە لە وەاڵمی 
پرسیاری یەكەمدا بە كورتی ڕوونم كردووە، 
هەرێمی كوردستان هیچ ئایندەیەكی سیاسی 

 نییە.

 

: تا هێز و پارە الی پارتی و یەکێتی بێت، ئەو دۆخە بەردەوام فەرمان سدیق
 دەبێت، بزوتنەوەی گۆڕانیش گورزێکی کەمەر شکێنی لە دەنگی ناڕازیدا.. 

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ ڕۆژنامەنووس بەڕێز فەرمان سدیق سەبارەت بە پەیوەندی 
 هەولێر و بەغدا و پرسی موچەو ئایندەی سیاسی کوردستان...
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بۆپێشەوە: لەم ماوانەی دواییدا سەرباری 
هەموو ئامادەییەکی هەرێم بۆ ڕێککەوتن 
لەگەڵ بەغدا، کەچی دەسەاڵتی سیاسی 
ناوەند ڕازیی نییەو داوای داهاتی نەوت، 
خاڵەسنورییەکان، داهاتی ناوخۆ... و 
بەکورتی بەدوای داسەپاندنی زۆرترین 
دەسەاڵتی ئابوری و سیاسی و ئەمنییە 

 بەسەر هەرێمدا، ئەمە بۆچی دەگەڕیتەوە؟

لە ڕاستیدا هەرێم تەنها هێمن جەوهەر:  
بەڕووکەش ئامادەیی دەردەبڕێت بۆ 
ڕێککەوتن و پاشان جێبەجێیان ناکات، 
چونکە قازانجی ئەوان لەوەدایە هەر خۆیان 
سەرپاڵەبن و چی هەیە لەداهات خۆیان 
سەرف و سونی بکەن و بیدزن و تااڵنی 
بکەن، و ژیانی خەڵکیش چی لێ بەسەردێ 

بۆ ئەوان هیچ بەهایەکی نییە. هەرچەندە 
ئەگەر بشیانەوێت لەگەڵ بەغدا بگەنە 
ڕێککەوتن ناتوانن، چونکە نەوتی هەرێم بە 
پارەی پێشوەختە فرۆشراوە و خوراوە و 

 ئێستا تورکیا خاوەنیەتی، نەک هەرێم.

سەبارەت بە هەوڵی ناوەند بۆ  
داسەپاندنەوەی دەسەاڵتەکانی خۆی، دەبێت 
ئێمە ئەوە بەبیر خۆمان بهێنینەوە کە 
هەرێمی کوردستان هەرێمێکی دانپێدانراوی 
سیاسی و یاسایی و دەستوریە لە 
چوارچێوەی دەوڵەتی عێراقی فیدراڵ دا، و 
خاوەنی جۆرێک لە )خۆبەڕێوەبەری( ئەوتۆ 
بووە کە لەسەر زەمین دا نزیکبووە لە 
سەربەخۆیی، بەوەی کە خۆی مەلەفە 
گرنگەکانی وەک دەرەوە و وزە و خاڵە 
سنوریەکان و ناوخۆشی 
دەستبەسەراگرتووە و پەیڕەوی 
لێیانکردووە. لە ڕاستیدا هەرێم بەشێوەی 
ڕاستەوخۆ و بێ گەڕانەوە بۆ ناوەند مافی 

 پەیڕەویکردنیانی نییە.

هەموو ئەوانەش لە ئەنجامی الوازی و 
پەرتەوازەیی ناوەندەوەبووە، هەروەها پێش 

( ش بەهۆی غیابی دەسەاڵتی ٥١١٠ساڵی )
ڕژێمی سەدامەوە بووە لە هەرێمی 

 کوردستان.

جا بۆیە هەر کاتێک حکومەتی ناوەند هێز و 
گوڕێکی بێتەوەبەر داوای گرتنەوە دەستی 

 دەسەاڵتەکانی خۆی دەکات.

بۆپێشەوە: پێگەی دەسەاڵتی سیاسی هەرێم، 
ئۆکتۆبەر گورزێکی سەختی  ٠٠دوای 

بەرکەوت و الواز بوو، لەئیستادا بەرەو 

الوازتر بوون دەچێت، چۆن دەڕواننە ئەم 
 ئاڵوگۆڕە؟

بەهۆی شەڕی داعشەوە هێمن جەوهەر: 
پێگەی سیاسی و سەربازی هەرێم زۆر 
بەهێزبوو بوو و سۆزێکی زۆری 
نێودەوڵەتی زۆر باشی بۆ دروستبووبوو، 
بەاڵم بەهۆی ئەنجامدانی ڕیفراندۆمێکی 
ساختە و گوماناوی و گوێ نەگرتن و 
مەلەکردن بە پێچەوانەی خواستی ئەمریکا و 
زۆربەی دۆستەکانی کورد، و 
پشتگوێخستنی نامە فەرمیەکەی )تیلەرسن( 
بۆ دواخستنی وادەی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم، 
هەموو ئەوانە وایان کرد کە گڵۆپی سەوز 
بۆ عەبادی هەڵبکرێت و لە زۆر شوێن تا 

بێتەوە، و ئەو  63ناوچەی هێڵی 

سەنگەرانەی کە بە خوێنی هەزاران 
شەهیدی کورد لە داعش پاککرابوونەوە لە 
شانزەی ئۆکتۆبەر کەوتەوە دەست بەغدا، 
بەمەش پێگەی هەرێم لەڕووی سیاسی و 

 ئابووری و سەربازیشەوە الوازبووە...

بۆپێشەوە: پیشووتر پرسی نەوت و موچە 
کێشەی سەرەکی نێوان بەغدا و هەرێم بوو، 
ئێستا باس لە کۆنتڕۆڵی خاڵەسنورییەکان، 
رادەستکردنی داهاتی ناوخۆ، دەکرێت، 

 ریشەی ئەم ئاڵوگۆرە لە چیدایە؟

هەروەک لە سەرەوە هێمن جەوهەر: 
ئاماژەم پێداوە، دەسەاڵت لە هەرێمی 
کوردستان پێشتر کۆمەڵێک دەسەاڵتی 
بەکارهێناوە، کە لە بنەڕەتدا هی ناوەندن، 

 یەکێک لەوانە خاڵە سنوریەکانە...

جێگەی باسە خاڵەسنوریەکانی باشوری 
عێراقیش وەک خاڵەسنوریەکانی هەرێم 
لەژێر هەیمەنەی گروپ و دەستە و تاقمە 
دەستڕۆیشتووەکانە، و زۆرترین قاچاغچێتی 
و بەهەدەردانی داهاتی گشتی تیایاندا 
ئەنجامدەدرێ، هەربۆیە مستەفا کازمی 
هەوڵەکانی بۆ کۆنتڕۆڵکردنی 
خاڵەسنوریەکان چڕکردووتەوە هەرچەندە 
هەژموونی گەندەڵکاران زۆر زاڵە و 

 چاکسازی ئاستەنگی زۆری لەپێشە.

بۆپێشەوە: پێشتر دەسەاڵتی سیاسی هەرێم، 
وەرگرتنی بودجە لەبەغدا و دابەشکردنی، 
کۆنترۆڵی خاڵە سنورییەکان، دەست 
بەسەراگرتنی داهاتی ناوخۆ لەدەستی خۆیدا 
بوو، ماوەیەکە بەغدا داوا دەکات هەموویان 
بخاتە ژێر کۆنترۆڵی خۆی، لەو حاڵەتەدا 

 رۆڵی دەسەاڵتی هەرێم چی بەسەر دێت؟

لە ئەگەری هێمن جەوهەر: 
دەستبەسەراگرتنی سەرجەم داهاتی ناوخۆ 
و خاڵەسنوریەکان و نەوتیش لەالیەن 
ناوەندەوە، دەسەاڵتی بەناو سیاسی هەرێم 
بەرە و پوکانەوە دەڕوات، و دەچێتەوە ئەو 
قاوغەی  کەدەبوو تیایبوایە. لەوەها 
دۆخێکیشدا بەسودی هاواڵتیان دەشکێتەوە، 
چونکە لە ڕابردووش دا ئەوە سەلماوە هەر 
کاتێک لە بەغداوە بودجە و موچە هاتبێت بۆ 
هەرێم، کوردستان و خەڵکەکەی بوژانەوە و 

 ئاوەدانی بەخۆیانەوە بینیوە.

بۆپێشەوە: لە ملمالنێی نێوان دەسەاڵتی 
بەغداو هەرێمدا، موچەخۆران و خەڵکی 
کوردستان قوربانی یەکەمن، دەبێ چ بکرێت 
بۆ پوچەڵکردنەوەی سیاسەتی بەغدا و 

 هەرێم؟

هەمیشە هەر وابووە هێمن جەوهەر: 
سوتەمەنی ناکۆکیەکانی نێوان بەغدا و 
هەرێم، هەر خەڵک بووە و هاواڵتی 
باجەکەی داوە، جا بۆئەوەی خەڵک هەمیشە 
مافەکانی ژێرپێ نەخرێت، پێویستە یەک 
دەنگبن و بەرەنگاری دەسەاڵت بکەن و 

 لەسەر مافی خۆیان بێنە دەنگ.

بۆپێشەوە: دزی و تااڵنچێتی دەسەاڵتی 
هەرێم، ئەو بۆچوونەی هێناوەتە ئارا کە 
بەشێک لە خەڵک و هیزە سیاسیەکان مەیلی 
گەڕانەوە بۆ بەغدایان هەیە، لە کاتێکدا 
دەسەاڵتی سیاسی ناوەند بەهەمان شێوەی 
دەسەاڵتی هەرێم دەسەاڵتێکی دزو 

 تااڵنچییە، لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟

بێگومان بەهۆی ستەم و هێمن جەوهەر: 
نادادی دەسەاڵتی چەتەگەرایی هەرێمی 
کوردستانی عێراقەوە، زۆربەی خەڵکی 
تەواو بڕستی لێبڕاوە خنکێندراوە، بۆیە 
لەناچاریا دەست بۆ چڵە پوشێکیش دەبات و 
هانا بۆ بەغدا دەبات. سەرەڕای ئەوەی لە 
ناوەندیش دزی و تااڵنی و گەندەڵی و کەمی 
خزمەتگوزاری هەیە، بەاڵم لە زۆر ڕووەوە 
بەغداد باشترە، بەوەی کە لە داهاتی نەوتدا 
ڕوونییەکی زۆر باش هەیە لە شێوازی 
دەرهێنان و فرۆشتن و داهاتەکەشی، 
هەروەها لە پەرلەمانی بەغدا چەندین وەزیر 
متمانەیان لێوەرگیراوەتەوە و ئەوەتا لەژێر 
فشاری خۆپیشاندەران کابینەکەی عادل 
عبدلمهدی هەڵوەشێندرایەوە، بەاڵم الی 
خۆمان دەسەاڵت بە خۆپیشاندەران دەڵێن 
"بڕۆن بۆ خۆتان هەڵپەڕن هیچ حیسابێک بۆ 

 ئێوە نایەتەکردن."

بۆپێشەوە: خەڵکی نەدار و بێبەشی عێراق و 
کوردستان... بە کردەوە نیشانیان داوە کە 
دژی دەسەاڵتی بەغداو هەرێمن، چۆن 
دەکرێت توڕەیی و ناڕەزایەتی خەڵکی عێراق 

 و کوردستان هاوئاهەنگ بکرێت؟

بێگومان خەڵکی بەشمەینەتی هێمن جەوهەر: 
هەرێم و بەغدا پێویستە هیچ الیەکیان 
فریوی سیاسیە دەسەاڵتدارەکانیان نەخۆن 
بەتایبەتی خەڵکی کوردستان بە )فشەی 
کوردایەتی دەسەاڵتداران( فریونەخۆن و 
ڕێگەنەدەن ناکۆکی نەتەوەیی بخەنە 
نێوانیانەوە بۆ مەرامی خۆیان، پێویستیشە 
لەڕێگای ڕێکخراو و کەسایەتیە سیاسی یە 
بێالیەنەکانەوە کار بۆ دروستکردنی پردی 

 پەیوەندی نێوانیان بکەن.

بۆپێشەوە: لە ملمالنێی نێوان دەسەاڵتی 
هەرێم و بەغدادا هاواڵتیان دەبنە سوتەمەنی 
ئەو ملمالنێیە، دەبێ هاواڵتیان چی بکەن و 

 چ ئەرکێک دەکەوێتە سەرشانیان؟

هەروەک پێشتر گووتم، هێمن جەوهەر: 
پێویستە هاواڵتیانی هەرێم و بەغدا لەڕێگای 
کەناڵەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و تەنانەت 
کەسایەتی کۆمەاڵیەتشەوە هەماهەنگی 
لەنێوانیاندا دروست بکەن و گیانی 
بەرەنگاریان بەهێزبکەن دژی ستەمکاری 

 بوەستنەوە.

بۆپێشەوە: ملمالنێی نإوان دەسەاڵتی هەرێم 
و بەغدا، ملمالنێی نێو خانەوادەی 
بۆرژوازییە لە ئاستی عێراقدا، خەڵکی 
کرێکار و زەحمەتکێش بۆئەوەی نەبنە 
سوتەمەنی ئەو ملمالنێییە، دەبێ چی بکەن 

 و چ ئەرکێک دەکەوێتە سەرشانیان؟

ئایندەی سیاسی کوردستان هێمن جەوهەر: 
ئەوەندەی بەندە بە خۆمانەوە، ئەوەندە 
پەیوەست نییە بە سایەی دەسەاڵتی شیعە و 
سوننەوە، چونکە ئەوە ئەو دەسەاڵتی 
ستەمکارە خۆسەپێنەی هەرێمە کە 
وایکردووە بەری ڕەنج و فرمێسکی دەیان 
ساڵەی کورد بەهەدەربچێ و بەرەو 
پوکانەوە بڕوات. چونکە هیچ بنەمایەکی 
)حکومڕانییەکی باش( و تەندروستی تێدا 
نییە، بۆیە قابیلی مانەوە نییە، چونکە ئەوەی 
کە هەیە دوو بنەماڵەی خۆسەپێن و 
داردەستی دەستی داگیرکەرانی کوردستانن، 
تیایدا خەریکی چەتەگەرایی و قاچاغچێتی و 
خۆدەوڵەمەندکردن و خەڵک برسیکردنن، 
بۆیە ئەگەر بەم شێوەیە بەردەوام بێ و کار 
نەکەوێتە دەستی کەسانی دەست پاک و 
لەخۆبوردوو و شارەزا و شیاو، ئەوا 
ئایندەی سیاسی هەرێم زۆر لە هی ئێستای 

 ڕەشتر دەبێت.

 هێمن جوهر / هاواڵتی

 قــــەرەنــــاو

 

: خەڵکی بەشمەینەتی هەرێم و بەغدا پێویستە هیچ الیەکیان فریوی هێمن جەوهەر
سیاسیە دەسەاڵتدارەکانیان نەخۆن بەتایبەتی خەڵکی کوردستان بە )فشەی کوردایەتی 

 دەسەاڵتداران( فریونەخۆن و ڕێگەنەدەن ناکۆکی نەتەوەیی بخەنە نێوانیانەوە... 
سەبارەت بە پەیوەندی هەولێر  هاواڵتی هێمن جەوهەر دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ 

 و بەغدا و پرسی موچەو ئایندەی سیاسی کوردستان...

لە ڕاستیدا هەرێم تەنها بەڕووکەش ئامادەیی دەردەبڕێت بۆ ڕێککەوتن و پاشان جێبەجێیان 
ناکات، چونکە قازانجی ئەوان لەوەدایە هەر خۆیان سەرپاڵەبن و چی هەیە لەداهات خۆیان 
سەرف و سونی بکەن و بیدزن و تااڵنی بکەن، و ژیانی خەڵکیش چی لێ بەسەردێ بۆ ئەوان 

 هیچ بەهایەکی نییە...
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قاچاغچیەکانیان، دەستیان بەسەر هەموو سەرچاوەکانی داهات و سامان و کار و 
کاسبی و تەنانەت موچەش کە دەسترەنجی ماندوبوون و خزمەتی کۆمەڵگەیە، گرتووە. 
لەو رێگایەشەوە سەروەت و سامانێکی خەیاڵیان بۆ خۆیان و کەس و کارو خاوەن 
کۆمپانیاکان، کەڵەکەکردووە، لەبەرامبەریشدا ژیان و گوزەرانی چینی کریکارو کارمەند 
و توێژە بێبەشەکانی کوردستانیان بەرەو داڕمان و نابودکردن بردووە. لەوەها 
هەلومەرجێکدایە کە دەیانەوێت ئەو هەلومەرجە سەختە لەرێگای سەرکوت و ترس و 

 تۆقاندنەوە، بۆ هەمیشە درێژە پێبدەن و کۆمەڵگە بێدەنگ و خامۆش رابگرن. 

لەبەرامبەر بەم هەلومەرجە سەختەدا کە دەسەاڵت بەشێوەی مافیایی لەڕیگای هێزی 
میلیشایی و زەبروزەنگ و دەست بەسەراگرتنی داهاتەوە، دای سەپاندووە، دەرەتانێک 
نەماوە بۆ جەماوەری کریکار و بێبەشانی کۆمەڵگە جگە لە نارەزایەتی و وەستانەوە 
بەرووی ئەم زوڵم و نابەرابەرییە ئابوریە. بۆیە تا دێت بزوتنەوە نارەزایەتی جەماوەری 
فراوانتر و بەرینتر و سەراسەری تر دەبیتەوە، تادێت ویستی نارەزایەتی جەماوەریش 
بەرەو سەر دەچێت و خواستی چاکسازی و داواکارییەکان، جێگای خۆیان دەدەن 
بەخواستی راماڵینی دەسەاڵت. بەتایبەتیش کە بۆ جەماوەری بێبەشی کوردستان رۆشن 
بۆتەوە کە ئەم دەسەاڵتە چاکسازی هەڵناگرێت و تااڵنی و دزی و مامەڵەی مافیایی 
لەگەڵ داهات و سامانی کوردستان و خواستەکانی خەلکی کوردستان، ستراکتۆری ئەم 
دەسەاڵتەیە و دەستبردن بۆیان بەمانای کۆتایی دەسەاڵتیان دیت. بۆیە خواستی 
چاکسازی تەنها و تەنها خواستی بەشێکی ناچیز لە بەشداربوونی دەسەاڵتن کە ناڕازین 
لە بەشی خۆیان، نەک خواستی جەماوەری بێبەشی کوردستان. خواستی جەماوەری 

 لەسەراسەری کوردستان کۆتاییهێنان بەدەسەاڵت و ڕاماڵینیەتی.

ئەگەر پێشوتر تورەیی و نەفرەتی جەماوەری شەقام زۆتر زۆنی سەوز و نیلی 
گرتبۆوە، ئەوە لە ساڵی رابردووەو زۆنی زەرد بەگشتی و پێگەی پارتی لە بادیناییشی 
گرتۆتەوە، بۆیە زوربەی گیراوەکان و ڕفێنراوەکانی بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری، 
ئەمجارە هەڵسوڕاوان و رابەرانی بزوتنەوەی تورەیی جەماوەری زۆنی زەرد و 
بادینانن. ئەم ئاڵوگۆرەو پەڕینەوەی نارەزایەتی شەقام بۆ سنوری پارتی و ناو دڵی 
پیگەی دەسەاڵتدارێتەکەی، زەنگێکی مەترسیدار بۆ سەر دەسەاڵتی و سیاسی پارتییە. 
هەوسار پچرانی پارتیش هەر ریشەی لەم واقعیەتە تازەیەدایە کە لەبادینان 

 دەسەاڵتەکەی کەوتۆتە بەردەم نارەزایەتی جەماوەری.   

پارتی وەکو هێزی سیاسی بااڵدەست و قۆرغکاری هەرێم، لەهەلومەرجێکدا دەرگیرە 
لەگەڵ بزوتنەوەو نەفرەتی جەماوەری، کە لە ئاستی عێراقدا توشی پاشەکشەو لەسەر 
گۆرەپانی سیاسی کوردستاندا تاک باڵ و لەسەر ئاستی ناوچەکە الوازتر و لەسەر 
ئاستی کۆمەڵگەی نیودەوڵەتی تەریکترە... ئەمەش هێندەی تر پارتی و دەسەالتەکەی 
تەنگە نەفەس کردووەو دەیەوێت هەرچۆنێک بووە ناوخۆی کوردستان و بەتایبەتی ژیر 
قەڵەمرەوی دەسەاڵتی خۆی ئارام رابگرێت، ئەم هەموو سەرکوت و داپلۆسین و 

 ڕفاندنەش هەر بۆ ئەم ئامانجەیەتی.

هێزە سیاسیەکانی تری سەر گۆرەپانی سیاسی کوردستان لەخانەوادەی بۆرژوازی 
کورد، بەدیاریکراوی یەکێتی و گۆڕان کە خاوەنی دەسەاڵتی زۆنی سەوزن و بەرپرسی 
راستەوخۆی ئەو جغرافیایەن، بەو هۆیەوە لەالیەکەوە بەدەست کێشەی ناوخۆیی و 
لەالیەکی ترەوە بەهۆی بی پڕۆژەیی و بی نەخشەیەوە، کیرڤیان روو لە دابەزینە، لەگەڵ 
ئەوەدا لە حکومەت و پەرلەمانی دیکۆردا، هاوبەشی پارتین، بەاڵم لە دنیای دەرەوەو 
پراکتیکیدا وەکو هیزی ئۆپۆزیسیۆن مامەڵە لەگەڵ پارتی دەکەن و کروزانەوەیان بۆ 
بەشی زیاتر لە پارتی جەرگی هیڵی سیاسیانی هێندەی تر کونکردووە. یەکێتی و گۆڕان 
کە وەکو دەسەاڵتی پارتی لەبەردەم بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەریدان لە ژیڕ 
قەڵەمرەوی دەسەاڵتیاندا، لەبەرامبەر سەرکوت و داپلۆسینی پارتیدا بێدەنگن و بەمەش 

 دەبنە هاوکار و پشتیوانی سەرکوتگەرییەکانی پارتی.

سەرکوتکەری دەسەالت بەگشتی و پارتی بەتایبەتی، بەو گوشارانەی تا ئێستا لەسەری 
بووە، نەبۆتە هۆکارێک بۆ پاشەکشەپیکردنی پارتی و ئازادکردنی گیراوەکان و دەست 
کورتکردنەوەی پارتی لە زاڵکردنی کەشی ترس و تۆقاندن. بۆیە پێویستە ئەو گوشارانە 
بۆسەر دەسەاڵتی سیاسی و پارتی توند بکرێتەوە، یەکەمین هەنگاویش لەو راستایەدا، 
تێپەڕینە لە نارەزایەتی کەمپەینی و ئاکسیۆنی و گۆرینیەتی بە کارێکی هەمیشەیی و 
بەنەخشەی فراوانتر و رێکخراوترەوە بۆ زامنکردنی ئازادی و ئازادییە سیاسیەکان. 
هەروەها گرێدانەوەی خەبات بۆ ئازادی و ئازادییە سیاسیەکانە، لەگەڵ بزوتنەوەی 
نارەزایەتی جەماوەری بۆ خواستەکانی لە موچەو خزمەتگوزارییەکانەوە تا دەگاتە 

 خواستی ڕاماڵینی دەسەاڵت.  

 ٥١٥١کۆتایی نۆڤەمبەری 
 

 درێژەی دوا وتە

بۆپیشەوە، بەوێنەی زمانی تیژ و پاراو و سازشهەڵنەگری 

ناگرن. بەڵکو لەو تەکنەلۆژیایەوە سەرچاوە دەگرن کە ئەم کۆمپانیایانە بەکاریدەبەن و بە پڕبایەخ 
و بەهاداری دەزانن. تۆڕە کۆمپیوتەری و ئەنتەرنێتییەکان بە... گۆڕینی تەواوی جۆرەکانی 

دوویی، تێکەڵبوون و یەکگرتنی هەموو ئەو -زانیاری و داتاکان بۆ ژمارەی کۆدی دوو
ڕاگەیاندنانەی کە سەردەمانێک جیاواز و هەمەڕەنگ بوون و گۆڕینیان بۆ ئیمپراتۆریەتی داتا و 
زانیاری، دەکەن بە ئەمری واقیع. ئیمپراتۆریەتێکی بەهێز و بەرفراوان کە پێشتر نمونەی نەبووە. 
لێکۆڵینەوەکان ئەوەیان ئاشکراکردووە کە شێوازی دیزاین و دروستکردنی مۆبایلی زیرەک و 
ئەپڵیکەیشنەکان بەجۆرێکە، کە ئارامی و وردبینیی ئێمە لە بۆ هەڵسەنگاندنی مانا و بەهای 
زانیارییەکانی سەر شاشە سمارتییەکانمان، لەناودەبەن. هەر بەو جۆرەی جۆن النێر پێی وایە، 
ڕووهێنانی میدیا ئینتەرنێتیەکان بۆ بەمۆدکردنی ورووژانی سۆز و پەرەدان بە هەستگەرایی و 
دابەزاندنی ئاستی بیرکردنەوە و بێ بنەماکردنی فۆرمی گفتوگۆی شارستانی، هەر لەسەرەتاوە 
دیاربووە، لەوکاتەی خەڵکی لە دەیەی حەفتاکاندا تازە فێری گفتوگۆی ئۆنالین ببوون و هێشتا 
ڕیکالم نەهاتبووە ناو دنیای مەجازەوە. کاتێک خەڵکی لەواقیعدا ڕووبەڕوو گفتوگۆ دەکەن، بە 
شێوازێکی سرووشتی هەست بە جۆرێک لەڕێز و نزیکایەتی دەکەن، گەرچی فیکریشیان جیاواز 

 بێت.
ئەم هەستی ڕێز و نزیکایەتییە، بێ متمانەیی لەناودەبات و ڕێز زیاتر دەکات. بەاڵم ئەو دەمەی 
هەمان ئەم گفتوگۆیە لەسەر ڕووی بێ گیانی تابلێت و شاشەی سمارت ئەنجام دەدرێت، بە 
ئەگەری زۆر بۆ ئاستی نەیارێتی و تۆمەت بەخشینەوەی دەمارگیرییانە دادەبەزێت. تەکنۆلۆژیای 

ترۆڵ،  :troll) مەجاز خۆبەخۆ ئەو دۆخە دەرونییە بەباردێنێت کە جۆن النێر ناوی لێدەنێت
زاراوەیەکە لە گفتوگۆی ئینتەرنێتی و دنیای مەجازدا بەو کەسانە دەوترێت کە بە ڕەفتار و 
گوفتاری وێرانکەر و بێ قەید و شەرت، خولقاندنی کەشێکی پڕ لەهەستیاری و توڕەیی، و 
دەربڕینی بابەتی پڕ لەسوکایەتی و تۆمەت بەخشینەوە و وروژێنەر، بەدوای ڕاکێشانی سەرنجی 
ئەوانیتر و بەکارهێنەرانەوەن(. ئێمە ناتوانین بەرژەوەندییە بازرگانییەکانی )سێلیکۆن ڤۆلی( لە 
ئامێر و کەرەستەکانی جودا بکەینەوە، هەروا ناتوانین بۆ چارەسەرکردنی قەیران و کێشە 
کۆمەاڵیەتییەکان متمانە بە سەرمایەدارانی سەرکێش بکەین. تەنانەت ئەگەر خەڵکی بەیەکەوە لە 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بێنە دەرەوە، گەر بێت و کۆمپانیا ئەنتەرنێتییەکان بەم حاڵەی ئێستایانەوە 
دەست لێنەدرێن، ئەوا دەتوانن ئیمپراتۆرێتی ڕاگەیاندنی و سیستەمی تۆڕی مەجازی کۆمەاڵیەتیی 
هاوشێوە بە فۆرمێکی تر درووستبکەنەوە. ئەم کۆمپانیایانە بەئەگەری زۆر شێوازی نوێ و باشتر 

بەهەرحاڵ ئەم بابەتە یەکالبووەتەوە. مەگەر گۆڕانێکی ڕیشەیی و   بۆ فریودانی ئێمە دادەهێنن.
ڕادیکاڵ ڕووبدات، ئەگینا سەختە وا بیربکەینەوە کە خەڵکی بەدەم بانگەوازی جۆن النێرەوە بچن 
و هەژمارەکانی خۆیان بسڕنەوە. هەروەک چۆن ساڵی ڕابوردوو ئامارەکان ئەوەیان خستەڕوو 
کە تەنانەت کەسانێکیش کە لەدەست تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان زیانیان بینیوە و توڕەن، کەچی دواتر 
هەر بۆالی فەیسبوک و تویتەر و سناپ چات و یوتیوب و سود بینین لێیان گەڕاونەتەوە. پرسەکە 
ئەوە نییە کە ئەمانە ئالودەبوون، پرسەکە ئەوەیە کە ئەمڕۆکە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان تێکەڵی 
هاوڕێیەتی، هەستی خود بینین، کار و کاتە بەتاڵەکانی ژیانیان بووە و ئەستەمە لێک جودا 
بکرێنەوە. بۆیە ئەوان بە دوورکەوتنەوە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، خۆیان لەکۆمەڵگە نەفی دەکەن. 
ڕوونترین و ئاشکراترین چرکەسات لە کتێبی )ئەنتی سۆشیال میدیا( کاتێکە کە خودی ڤیتیاناتن 
ی نوسەری کتێبەکە پەردە لەسەر خوی لەسەرخەت بوونی بەردەوامی خۆی الدەدات. گەرچی 
ئاگاییەکی باشی لەبارەی کاریگەرییە زیانبارەکانی فەیسبوکەوە هەیە، کەچی بۆ زیاتر لە دە ساڵ 
ئەندامێکی وەفادار و تەنانەت خۆشحاڵیشی ئەم تۆڕەیە. ڤیتیاناتن دانی پێدا دەنێت و دەنوسێت: 
من بەئدازەی هەر کەسێکی تر لەجیهاندا ژیانی خۆمم لەنێو فەیسبوک گوزەراندووە. فەیسبوک 
سیستەمی هۆکاری ژیانی من بوو. لەپەیوەندییدا بەئایندەوە، ڤیتیاناتن دەنوسێت: هیچ بەرنامەیەکم 
بۆ تەرککردن و وازهێنان لە فەیسبوک نیە! کەواتە: کێشەی فەیسبوک تەنیا فەیسبوک نییە، 

 خۆیشمانین.
  
  
  

 وێب سایتی واشنتۆن پۆست -نیکۆالس کۆر
 و. وریا ئەحمەد

  
 تیبینی: ئەم بابەتە لە ماڵپەری گروپی نیگەتیف وەرگیراوە... 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. Cambridge Analytica scandal:  بریتییە لەو هەاڵیەی کە گوایە کۆمپانیای

کامبریج ئانالتیکا دەستی بە زانیاریی شەخسیی بەکاربەرانی فەیسبوک گەیشتووە و 
 دواتر سودی لەو زانیارییانە بینیووە بۆ کاریگەریدانان لەسەر دەنگدەران.

  
. سێلیکۆن ڤۆلیی: دۆڵێکە دەکەوێتە بەشی باشوری کەنداوی سان فرانسیسکۆ لە 2 

کالیفۆرنیای باکور. ئەم دۆڵە، ناوەندی زۆرێک لەکۆمپانیا زەبەالحەکانی بواری 
تەکنەلۆژیای سمارتی و ئەلیکترۆنی و نێتۆرکییە و کۆمپانیاکانی وەک ئەپڵ، گوگڵ، 

 .سیسکۆ، ئێچ پی، ئینتێڵ و ئۆراکڵ بنکەی سەرەکییان لێرەدایە
 

 درێژەی...کێشەی فەیسبوک، فەیسبوکە...



 دوا الپەڕە 1212-11-1( بەرواری 88ساڵی چوارەم ژمارە)
عەبدواڵ مەحمود:  رنووسەر سه  هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید بۆپێشەوە 

 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:
حمود،  بدواڵ مه ئاراس رەشید، عهشوانە حەسەن،

، هیوا ساڵح، کاوان قادر، هەتاو عەبدواڵهی
عبدالرحمن رەسوڵ،جەمال نوری،تەها ساڵح 

 ،ئەحمەد جوانکار، خالید بایەزیدی
بە “سەبارەتلەگەڵ دۆسیەیەکی تایبەت 

پەیوەندی نێوان هەولێر و بەغداو  
پرسی موچە و ئایندەی سیاسی 

 “کوردستان

 

 دوا وتە
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 مڕۆ ، دوێنێ و ئه رمایه ویستی و سه خۆشه
Mary Gabriel 

 داری...  رمایه کانی سه بانگێشه به   میانه رده کی سه یه وه اڵمدانه وه
 ل }ماری گابرێڵ{ گه وتنێک له چاوپێکه

 د جوانکار ..  حمه رگێڕانی: ئه وه به                                                ی کردووه که وتنه دێڤید بێستو چاوپێکه

لە پەیوەند بە زیندانییە 
 سیاسیەکانی هەولێر و بادینان دا

 عەبدواڵ مەحمود 
چەندین مانگە دەسەاڵتی سیاسی 
هەرێم، بەتایبەتیش پارتی، دەیان 
هەڵسوڕاوی سیاسی و 
جەماوەری، رۆژنامەنووس، 
مامۆستا، وە کەسانی بەشدار لە 
خۆپیشاندان و نارەزایەتییە 
جەماوەرییەکانی، دەستگیر 
کردووە و بەشێکیشیان 
بەشێوەی مافیایی رفێنراون. 

تاوانی هەموو ئەو دەستگیرکراوانە بەشداری و رۆڵ بینینان 
بووە لە نارەزایەتی دەربرین بەدژی بێ موچەیی و گرانی و 
بێکاری و نۆکەر پیشەیی دەسەاڵت بۆ هێزە داگیرکەرو 

 فاشیستەکانی ناوچەکە.

لەماوەی سێ مانگی رابردوودا، بەدژی ئەو هێرشە 
سەرکوتگەرانەیەی پارتی چەندین کەمپەینی نارەزایەتی 
لەالیەن نووسەران و هەڵسوڕاوانی سیاسی چەپ و 
پێشکەوتنخواز، رۆژنامەنووسان و کەسایەتی دیار 
وەرێخراون. چەندین کەسایەتی و رێكخراوە و نەقابەی 
کرێکاری و جەماوەری و پیشەیی لە دنیای دەرەوە، نامەی 
نارەزایەتیان ئاراستەی دەسەاڵت کردووە، چەندین 
کۆبونەوەو خۆپیشاندانی نارەزایەتی لە بەشێک لە واڵتەکانی 
ئەوروپا و ئوسترالیا سازکراوە، بەشیکیان لەبەردەم 
نوینەرایەتی حکومەتی هەرێم!! بووە، کەچی پارتی سەرەرای 
ئینکاری کردن لەزیندانی کردن، هەوڵی داوە سیناریۆی 
ساختە و لە پێشدا ئامادەکراو بۆ ئەو زیندانیانە دروست 
بکات و دۆسیەکانیان بگۆڕێت، لەوەش واوەتر تا ئێستا 
بەشی هەرەزۆری زیندانی کراوەکان لە زیندانەکاندا 
ڕاگیراون، ئەوە لە کاتێکدایە سەرانی ئەم حزبانەو رۆژانە 

 ئەوە ڕادەگەیەنن کە زیندانی سیاسی لە هەرێمدا نییە.

هۆکاری دەستبردنی دەسەاڵتی سیاسی و پارتی بۆ 
نەهیشتنی ئەو پەراوێزە سیاسیەی کە بەرهەمی خرۆشانی 

و قوتبی نەبوونەوەی دەسەاڵت و  ٠٢٢٠جەماوەری ساڵی 
لەمەیداندابوونی بزوتنەوە نارەزایەتی جەماوەری و 
ئازادیخوازی کورستانە، پەرەسەندنی تورەیی و نەفرەتی 
جەماوەرییە لە دەسەاڵت و ئەو نابەرابەرییە چینایەتیە قوڵە 

 بێوێنەیەی کوردستان.

نوخبەی سیاسی دەسەاڵتدار لە کوردستان و بنەماڵەکانیان 
و کۆمپانیا هەمەچەشنە بازرگانی و 

 م  که شی یه }به
 کانی .. سیاسیه یی وکاره  ڵسوڕاوه رهه سه له ٥٤٨١نسا ساڵی  ڕه فه -
 کرد سیۆن دهیکی ئۆپۆز یه مانکاتدا کاری بۆ ڕۆژنامه هه له

 رکرد و پاشان چووبۆ برۆکسل. کارڵ مارکسی ده
 ندێکی سیاسی  ک بیرمه ی  مارکس وه قینه چیرۆکی ڕاسته  که  پێتان وانییه  ئێوه

 ستیپێکردبێ ..؟ لجیک ده به  له
 بوو ندی هه یوه ژیا، په لجیک ده به  له ی که وکاته ڕاستیدا مارکس ئه ماری گابرێڵ: له

 کاندا. ی کۆمۆنیسته ڵه ڵ کۆمه گه له
 جێهێشت و فریدریگ ئینگلس، ئۆستاندیان به  وانه هاوڕێکانی، له ندێ له مارکس وهه

 ی کۆمۆنستی بوون، سته ی ده وه م کۆبونه که ی یه ن چوون، ئاماده نده وله ره به
 زرابوو. ند مانگێک دامه پێش چه  یه سته وده ئه
 کردبێ .. ندی پێوه یوه مارکس په  ی پرۆلیتاری بوو که مین ڕێکخراوه که یه  وه ئه

 کی خایاند. یه فته ی هه ماوه  که وه کۆبونه
 ر مانیڤێستێکی کۆمۆنیستی بکات. سه کار له  کارڵ مارکس کرد که یان له وه کۆتایدا داخوازی ئه له

 کان و نوسین و وڵه هه اڵم هیچکام له ، به بووه و، کارێکی ئاواهه سته به ومه وڵێک بۆ ئه ند هه پێشترچه
 بوون. ڕوانکراودا نه ئاستێکی چاوه کان له چاپه

 نجلس و مارکس وئه  ڕویانکرده  که سته ده  ربۆیه هه
 ر ڕووناکی  سه توانن، له ئه  وتیان: ئایا ئێوه

 ن. بکه  یه م شێوه کارێکی له  ئێوه  م تێبینی وداواکاریانه، ئه
 جێهێشت، مارکس دانیشت بۆکارکردن و برۆکسل به نیا له ته نجلس مارکسی به دوایدا ئه له

 }مانیڤێستی کۆمۆنیست{  ی نۆزده ده ی سه نامه ڵگه مهێنانی، شۆڕشگێڕترین به رهه نوسین و به
 تی جینی هاوژینی . یارمه دان .. به نجام ئه کانی ئه ی کاره که ر مێزی نانخواردنه سه زۆرکات له

 ستیپێکرد. لجیکا ده به  له  کانی لێره موو کاره هه  بڵێین که وه توانین ئه ئه  واته که
 ربوو  وبه مه ساڵ له ٥۷۱ی  نزکه  وه پرسیار: ئه

 ، وه مدا بنوسیته ی بیسته ده سه ی کرێکاری له وه ناتوانی مێژووی بزوتنه
 بۆ مارکس .  وه ڕانه کردن وگه بێ ئاماژه به
 کان، تیه مرۆڤایه  موو زانسته رهه سه له  بووه کی قوڵی هه ریه ها کاریگه روه هه

 و.. هتد . فه لسه ڵناسی و فه ئابوری وکۆمه
 ن، که رچونی ئایدیاکانی کارڵ مارکس ده سه به ن باس له اڵم زۆرێک هه به

 ڵێن چی ..؟ ئه  ئێوه
  دووره  وه ئه خات که رده ده وه  بۆ مانیڤێستی کۆمۆنیست، ئه  وه ر بگڕێینه گه ئه  اڵم  پێموایه وه
 و پێشبینی و زمه موو ئه ناومانیڤێستا هه ، له ڕاست نییه  وشته هیچ شکڵێک ئه و به  وه ڕاستیه له

 ، و زیندووه تا ئێستا گرنگه بڵێین، هه که  و پێویسته روره ی زه وه ، ئه کانی ئێستای تێدایه شته
 ی فێربین. توانین لێوه موو ئه هه  شتێکه

 رێکن. کی یاسایین، پشتیوانی و پارێزه یه نامه ڵگه ک به کانی مارکس، وه نووسین وباڵوکراوه
 {. ویش تارمایی }کۆمۆنیزمه نێ{ ئه وروپا ڕاوده ک ئه ستیپێکرد }تارماییه ک ده میلۆدرامایه به
 رچوو، هیواخوازی سه داری به رمایه کانی نیزامی سه ڵیه نده کانی کۆمۆنیزم و گه دوایشدا باسه له
 بێ . مه  وسیسته ی ئه وه کۆمۆنیزم جێگره  که

 تی ماویه{ کارڵ مارکس وای ناونابوو ..  یاڵیه خه وچیرۆکه گۆڕنانی }ئه له
 31بۆ الپەڕە   


