
 

 ( هەموو مانگێکدا دەردەچێت١١(و )١مانگی دووجار، لە ) باڵوکراوەیەکی سیاسی سۆشیالیستییە 0005-5-51( بەرواری 90ساڵی چوارەم ژمارە)

تەنها هەشت موچە دابەشی سەر  ٠٢٠٢ساڵی 
موچەخۆران کراوە، لەو هەشت موچەیەش سێ 

بووە، واتە لە ساڵی  ٠٢٠٢موچەی هی ساڵی 
رابردودا تەنها پێنج مانگ موچە دابەشی سەر 
موچەخۆرانی هەرێم کراوە، لەو پێنج موچەیەش 

 کەدابەش کراوە چەند مانگێکی بە لێبڕینەوە بووە.

وە، هیچ  ٠٢٠٠ئێستا کە چوینەتە ناو ساڵی 
ئاسۆیەک بۆ پێدانی موچەی مانگەکانی ئەمساڵ دیار 
نییە و دەسەاڵتی سیاسی هەرێمیش، هیچ نەخشەو 
پالنێکی دیاریکراو و ڕۆشنی بۆ دابینکردنی موچەی 
فەرمانبەران نییەو چاوەڕوانی بەدیهاتنی ئەو ئەمماو 
ئەگەرانەیە، کە هیچ بنەمایەکی نییەو ناتوانێت 
وەاڵمدەرەوەی کیشەی موچەخۆران بێت. ئەگەر 

بەغدا پارەی نارد، ئەگەر 

،رمایهویستیوسه)خۆشه
 مڕۆ(دوێنێوئه

میانهردهکیسهیهوهاڵمدانهوه
داری...رمایهکانیسهبانگێشهبه
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خەباتی بەنەخشەو ڕێکخراوی چینی کرێکار و بێبەشان زامنی 
 موچە و خزمەتگوزارییەکانە!

 2   بۆ الپەڕە 

 دا“ موچەیفەرمانبەرانلەملمالنێینێوانهەولێروبەغداد”دۆسیەیژمارە

بۆدۆسیەیئەمژمارەیەهەریەکلەبەڕێزانحەسەنمارف،
بەرزانشەالل،مامۆستامحەمەدگۆران...بۆبۆپێشەوە

 11-12-13دەدوێن...ل

 تۆڕی هاوکاری تەندروستی پێکهات
تۆڕی هاوکاری تەندروستی لە  ٠٢/٠/٠٢٠٠بەرواری 

 کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا، پێکهاتنی خۆی ڕاگەیاند.
پێکهێنەرانی ئەم تۆڕە لە کۆنگرە ڕۆژنامەنووسیەکەیاندا 
ئامانجی ئەم تۆڕەیان ڕاگەیاند، کە هاوکاریکردنی خەڵکانی 
هەژار و کەم دەرامەتی کوردستانە. ئەم تۆڕە پێکهاتووە لە 
ژمارەیەک لە دکتۆر و کارمەندی تەندروستی و هەڵسوڕاوی 

 جەماوەری.
شایانی باسە، تۆڕی هاوکاری تەندروستی لەدرێژەی کاری 
تۆڕە هاوکارییە کۆمەاڵیەتییەکاندا پێکهاتووە و بەشێکی تر لە 

 پرۆژەی کاری تۆڕی کۆمەاڵیەتییە. 

 4بۆ ئازادکردنی گیراوەکانی بادینان، هێز و گوشاری جەماوەری پێویستە!....ل

 3بۆ الپەڕە 

سەرکەوتنیبزوتنەوەیناڕەزایەتی
جەماوەریکوردستانلەگرەوی

 چیدایە؟
ساڵی رابردوو شەپۆلێکی تری خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی لە شێوەی 
بایکۆت، کۆبونەوە، مانگرتن و خۆپیشاندان... بەشێکی زۆر لەشارو 

شارۆچکەکانی زۆنی سەوز و زەردی گرتەوە، 

نەهرۆیکەسنەزانیوسەرانییەکێتی
 ی!نیشتمان

دەسەاڵتی بۆرژوازی لە کاتی قەیرانەکاندا کە رووبەڕووی ناڕەزایەتی 
جەماوەری دەبێتەوە بەهۆی شکاندنەوەی قەیرانەکانی بەسەر 

دەبێ بۆ  جەماوەری کرێکارو زەحمەتکێش و خەڵکی هەژاردا، ناچار 
پاراستنی دەسەاڵتەکەی پەنا ببات بۆ هەموو سەرکوت و درۆ و فێڵ و 

 6بۆ الپەڕە ... 5بۆ الپەڕە ...  عەبدواڵ مەحمود سەردار عەبدواڵ ٠٢چەواشەکاریەک. خەڵکی کوردستان لە ماوەی 

 دوبارەکاتیدەستپێکردنەوەی
3خوێندندواخرا...ل  

 11سیستەمیحزبییانشورایی...ل
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بە  ٠٢٠٠داهاتەکانی کۆکرانەوە، ئەگەر یاسای بودجەی 
ویستی هەرێم تێپەڕێت، ئەگەر نرخی نەوت زۆر 
بەرزبێتەوە... ئەم ئەمما و ئەگەرانە، ئەوە دەخاتە ڕوو کە 
دەسەاڵتی سیاسی هەرێم لەم ساڵیشدا رۆڵی چاوەڕوانی و 

 بێدەبەستی دەگیڕێت و خاوەنی هیچ نەخشەیەک نییە. 

بێ باکی دەسەاڵت بەرامبەر بە موچەی فەرمانبەران، کە 
نەک داخوازی، بەڵکو مافێکی بی ئەوالو الو بێ مەرج و 
هاوکات مافی بەشێکی کەم لە ماندوبوون و حاسڵی کارو 
زەحمەتیانە، ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە تااڵنچێتی دەسەاڵتەوە 

 هەیە. 

نوخبە "ئیلیت" ی سیاسی دەسەاڵت و دەوروبەریان، کە 
ژیانێکی شاهانە و فیرعەونانەیان لەڕێگای دەست 
بەسەراگرتنی داهات و بازار و بەتااڵنبردنی دەسترەنجی 
چینی کریکارو بێبەشاندا، بۆخۆیان خوڵقاندووە، ناتوانن لە 
دۆخی سەخت و ژیان و گوزەرانی ملیۆنی خەڵکی 
کوردستان تێبگەن. بەکردەوەش نیشانیان داوە، بەرنامەو 
نەخشەی وەاڵمدانەوە بەسەرەتاییترین داخوازی و 

 خزمەتگوازرییەکانیان نییە. 

دا  ٠٢٠٢لەدواین دیداری شاندی هەرێم لە کۆتایی ساڵی 
لەگەڵ شاندەکانی بەغداد، وەفدی هەرێم بەڵێنی 

هەزاو بەرمیلی رۆژنەی بە سۆمۆ و  ٠٥٢رادەستکردنی 
نیوەی داهاتی خاڵە سنورییەکانی بە بەغدا داوە تا لە 
بەرامبەردا، بەغدا موچەو شایستە داراییەکانی تر بداتە 
دەسەاڵتی هەرێم، کەچی تا ئێستا دەسەاڵتی هەرێم پابەند 
بەو بەڵینەی نەبووەو تاکە لیترێک نەوتی رادەستی سۆمۆ 
نەکردووە، هەروەها نیوەی داهاتی خاڵ و دەروازە 
سنورییەکانی هەرێمیش زۆتر لە مەتەڵ دەچێت، چونکە 
کەس نازانێت داهاتی خاڵە سنورییەکان لەناو ئەو هەموو 
دزی و تااڵنچێتیە عەنتەریەی بەرپرسەکانی حزبدا، چەندە و 
چۆنە؟ وە چۆن دەکرێت حکومەتێکی دیکۆر و کارتۆنی 
کۆنترۆڵی دەسەاڵتی بەرپرسە حزبیەکانی زۆنەکان بکات، 

 کەخۆی موچەخۆر و گوێرایەڵی حزب و بنەماڵەکانە.   

 ٠٢٠٠لە ئێستادا کە پرۆژەی پێشنیاری بۆ بودجەی ساڵی 
لە ئارادایەو بڕیارە پەرلەمانی عیراق پەسەندی بکات، 
دەسەاڵتی سیاسی هەرێم، چاوەڕوانی ئەوەیە، ئەم پرۆژە 
یاسایە وەکو خۆی تێپەڕیت، چونکە پرۆژە یاسا 
پێشنیاریەکە پشکی بودجەی هەرێمی بە زیادەیەکی 
بەرچاوەوە بە پێوەری ژمارەی دانیشتوانی باقی شارەکانی 
تر، تەنانەت بە بەرواود بەبەغدای پاتەخت و موسڵی 

   وێرانکراویش، زۆرترە...*

دیارە دانانی ئەم بودجەیە وەکو پشکی هەرێم، لە بنەرەتدا 

سیاسیەو هێزو الیەنە سیاسییە عێراقیەکان لە هەلومەرجی 
ئێستادا و بەپێی هاوسەنگی هێز و ناسەقامگیرییەک کە 
هێشتا عێراق پیایدا گوزەر دەکات، دەیانەوێت ئیمتیاز بدەن 
بەهێز و الیەنە دەسەاڵت بەدەستەکانی هەرێم. بەگرتنەبەری 
ئەم سیاسەتەش لەالیەکەوە کۆمەڵگەی نێو دەوڵەتی لەمامەڵە 
لەگەڵ هەرێمدا دەخەنە پشتی خۆیان و لەالیەکی تریشەوە 
خەڵکی کوردستانی توڕە لەدەسەاڵتی سیاسی هەرێم 
خاترجەم دەکەنەوە کە لە ملمالنێی هەرێم و بەغدادا، بەغدا 
سازشی کردووە ئەوە هەرێمە مل بە ڕێکەوتنامەکان و 

 دەستور!! نادات.

دیارە گومان دەکرێت کە ئەم پرۆژە یاسا بودجە پیشنیارییە 
بەو جۆرەی پێشنیار کراوە لە پەرلەمان  ٠٢٠٠بۆ ساڵی 

پەسەند بکرێت، هاوکاتیش گومان دەکرێت دەسەاڵتی 
سیاسی هەرێم، نەوت و نیوەی داهاتی دەروازە سنورییەکان 

 رادەستی بەغدا بکات.

هێزو الیەنە سیاسیەکانی بەشدار لە پەرلەمانی عێراقدا، 
هەمان ئەو ڕوانین و بۆچونەیان نییە، کە لەدەرەوەی 
پەرلەماندا هەیانە، بۆیە لەگەڵ ئەوەدا کەئەو الیەنە سیاسیانە 
بەشدارن لە دارشتنی پرۆژە پیشنیارییەکی مەوازنەی 

دا، بەاڵم لەناو پەرلەماندا لە ڕیگای  ٠٢٠٠بودجەی ساڵی 
مامەڵەی یاسایی!! و دەستور!!ی، ڕیگە نادەن پشکی 
بودجەی هەرێم لە پشکی بوجەی شارێکی نزیک نۆ ملیۆنی 

 وەکو پایتەختی عێراق زیاتر بیت.

دەسەاڵتی سیاسی هەرێمیش، بەجیا لەوەی هەمیشە 
پێداگری لەسەر پابەند بوون بەدەستور و ریکەوتنامەکان 
لەگەڵ بەغدا دەکەن، بەاڵم ئەو راستیە سادەیە تێدەگەن، کە 
ئەگەر ئیستا مل بۆ رادەستکردنی نەوت بۆ سۆمۆ و 
رادەستکردنی نیوەی داهاتی خاڵە سنورییەکان بە بەغدا 
بکەن، ئەوە برگەیەکی ترە لە کورتکردنەوەی دەسەاڵت و 
قەڵەمرەوی سیاسییان و رۆڵ و ئەو سەربەخۆییە سیاسیەی 
تا ئێستا بویانەو بۆیان چۆتە سەر بەرەو الوازی زۆرتر 
دەبرێت و هەنگاوەکانی داهاتووی ئەم مەترسیەش لەسەر 
دەسەاڵتیان درک دەکەن، بۆیە ئەستەمە بە کردەوە مل بە 
ویستەکانی بەغدا بدەن، بەتایبەتیش کە تا ئێستا لەالنی 
کەمی پشتیوانی کۆمەڵگەی نێو دەوڵەتی بەهرەمەندن... بەاڵم 
بێ گومان ئەم پێگەیەی ئێستایان وەکو خۆی نامێنێتەوەو 

 رۆژ بەرۆژ رەوتی داکشان و داکوژان دەپێوێ.

ئەوەی لەم نێوەدا رۆشنە، هەرێم و بەغدا بەهەر ڕێکەوتن 
یان سازشێک بگەن و ئەم برگەیەش وەکو سااڵنی رابردوو 
بە ملمالنێی و کیبەرکێی، درێژەی دەبێت و لەوەش زیاتر 
ئاسۆیەک بۆ باشتر بوونی ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان 
بەگشتی و موچەخۆران بەتایبەتی نییە. ئەمەش تورەیی و 
نەفرەتی جەماوەری ملیۆنی بێبەشی کورردستان لە 

دەسەاڵتی سیاسی هەرێم دەباتە سەر. تەنها ڕیگایەک کە 
بتوانێت هەلومەرجی ژیان و گوزەرانی چینی کرێکار و 
بێبەشان بەتایبەتیش موچەخۆران، کەمێک باشتر بکات، لە 
مەیدان دابوون و بەردەوامی دانە بە خەبات و تیکۆشانی 
بەنەخشەو رێکخراو، کۆبونەیەوەیە لەدەوری ئاسۆی 
سۆشیالیستی و راماڵینی دەسەاڵتی مافیایی بۆرژازی 

 کوردە.   

 
 ٠٢٠٠* خشتەی یەک... پرۆژەی قانوونی مەوازەنەی ساڵی 

 
 

      

 

 

 درێژەی وتەی ژمارە
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لە هەلومەرجی سیاسی کوردستاندا چونکە دەسەاڵتی سیاسی لە دەسەاڵتی حزبدا بەرجەستەیە لە جێگای 
حکومەت، دەبێ دەسەاڵتی سیاسی حزبی رابماڵریت، ئەمەش بەمانای ئەوە دیت کە  لەهەر جێگایەک و 

لەهەر گەرەک و شارو شارۆچکەیەک کە دەسەاڵت نابوت دەکرێت و بارەگاکان و هیزەکانی 
رادەماڵرێن یان ناچار بە پاشەکشە دەکرێن، ئەگەر راستەوخۆ هێزی سیاسی، یان جەماوەری تر جێگەی 

نەگرێتەوە و توانای بەرگریکردنی جەماوەری و چەکداری نەبێت، بە شوێنیک ناگات و حزبی دەسەاڵت، 
 بە بە پشت بەستن بە هیزی چەکدار و داهاتێک کە دەستی  بەسەردا گرتووە، دەگەڕیتەوە... 
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دوبارەدەستپێکردنەوەیخوێندن
 دواخرا!

وەزارەتی پەروەردە، جارێکی تر دەسپێکردنی ساڵی نوێی خوێندنی بەهۆی کۆڕۆنا ڤایرۆسەوە دواخست،   بەپێی 
ئامادەیی کەدەست بەدەوام دەکەنەوە، باقی ئاستەکانی تری  ٠٠لێدوانی ئەو وەزارەتە جگە لەقوتابیانی پۆلی 

دواخراوە. هاوکاتیش بەشێکی زۆر لە مامۆستایان بەتایبەتیش لە زۆنی سەوز ئامادەنین  ٠/٠/٠٢٠٢خوێندن بۆ 
 دەست بە دەوام بکەنەوە، ئەگەر موچەیان لە کاتی خۆیدا پێ نەدرێت...

هەنگاو نان بۆ کەم کردنەوەی مەترسی باڵوبونەوەی پەتای کۆڕۆنا، کاری دەسەاڵت و وەزارەتی تەندروستی و 
هاوکات ئەرکی هاواڵتیانە پابەندی ڕێنماییە تەندروستیەکان بن، بەتایبەتیش کە کەرتی تەندروستی هەرێم وێران و 
دەسەاڵتی سیاسیش نابەرپرسە، بەاڵم گوێنەدانیش بە پرۆسەی خوێندن و دواخستنی گورزێکی کوشندیە لە 
خوێندکاران و ئایندەیان... لەهەموو دنیادا کۆڕۆنا ڤایرۆس هەرەشەیە لەسەر هاواڵتیان و خوێندکاران، بەاڵم ئەمە 
هەرگیز نەبۆتە هۆی راگرتنی خوێندن و دواخستنی بەو جۆرەی لەهەریمی کوردستاندا زۆر بەسادەیی دوای 
دەخەن، بەڵکو لە رێگای ترەوە قەرەبووی پرۆسەی خویندن و پەروەردە کراوەتەوەو خوێندن بەردەوامە، و 
ڕیکارەکانی تەندروسیش پەیرەو دەکرێن. هەروەها لە هەلومەرجێکدا کە کۆرۆنا فایرۆس بۆتە هەرەشە لە سەر 
کۆمەڵگە، و بارێکی قورس بەسەر هاواڵتیانەوە، بەچەندین رێگا هاواڵتیان کە کار لەدەست دەدەن یان ناتوانن وەکو 
پێشوو کار بکەن، قەرەبوو دەکرێنەوە، کەچی لە ژێر سایەی دەسەاڵتی هەرێمدا، مامۆستایان وەکو بەشێکی بەرین 
لە موچەخۆران داوای کار و دەوامیان لێدەکرێت، بەاڵم موچەیان پێنادرێت... ئەمەش نەک هەر ئیفلیج کردنی 
پرۆسەی خوێندنە و هێنانەخوارەوەی ئاستەکەیەتی، بەڵکو هەرەشەیەکی ئاشکرایە لە ژیان و گوزەرانی 
مامۆستایان و کارمەندانی پەروەردە... دەسەاڵتی سیاسی بەرپرسە لە خوێندن و پەروەردە و هاوکاتیش لە دانی 
موچەی مامۆستایان لەکاتی خۆیدا. مامۆستایان و کارمەندانی پەروەردە ئەرکیانە گوشارەکانیان بەشێوەی 
رێکخراو بۆ سەر دەسەاڵت درێژە پێبدەن هەم بۆ وەگەرخستنەوەی پرۆسەی خوێندن و پەروەردەو هەم بۆ 
وەرگرتنی موچەکانیان، لە کاتی خۆیدا و گێرانەوەی موچە دواخراوەکانی مانگەکانی پێشو. بەبێ نارەزایەتی 
ریکخراو ئامانجدارانە، دەسەالت بەخۆشی خۆی نە باکی بە خوێندن و پەروەدەیەو نە بەژیان و گوزەرانی 

 مامۆستایان...

تۆڕی هاوکاری تەندروستی 
 پێکهات

 
... تۆڕی هاوکاری کۆمەاڵیەتی بەماوەیەکی کەم لە باڵوبونەوەی 
پەتای کۆڕۆنا ڤایرۆس، لەچەندین واڵتی ئەوروپا و چەندین شارو 
شارۆچکەی کوردستاندا بەمەبەستی هاوکاری خێزانە کەم دەرامەت 
و هەژارەکان پێکهات. ئەم تۆڕانە گیانی هاوکاری و کاری 
بەیەکەوەیی بۆ وەاڵمدانەوە بە بەشێک لە گرفتەکانی ژیان و 
گوزەرانی هاواڵتیانی نەداردا، دروستکرد و تا ئێستاش بەهەزاران 

 خیزان هاوکاریان لەالیەن ئەم تۆرانەوە پێشکەش کراوە.
بێ گومان کاری ئەم تۆڕانە کۆمەاڵیەتیانە لەگەڵ تۆڕی هاوکاری 
تەندروستی، کارو کۆششێکی خۆبەخشانەی ژمارەیەک ئینسانی 
تێکۆشەری سیاسی و جەماوەری و هەڵسوڕاوی مەدەنی و کارمەند 
و دکتۆرە، کە دەیانەوێت لەپاڵ ئۆردوی بێبەشاندا بوەستن و 

 هاوکاریان بن. 
ئەم تۆڕانە دەتوانن بەجیا لەوەی کەخۆیان هاوکاری و کۆمەکی 
خۆبەخشانە لە خەڵکی ئازادیخوازو ئینسان دۆست کۆدەکەنەوە، 

دابەشی سەر خێزانە کەم 
دەرامەتەکانی دەکەن، 
هاوکات دەتوانن ببنە 
گوشاریش بۆ سەر 
دەسەاڵتی سیاسی کە 
بەرپرسیاریەتی هەڵبگرن و 
الیەک لە ژیان و 
گوزەرانی خەڵکی نەدارو 
هەژار بکەن... هاوکات ئەم 
تۆرانە دەتوانن ببنە 
سەرەتای ئیرادە گێڕانەوە 
بۆ توانایی خۆدی ئینسانە 
بێبەش و نەدارەکان، تا بە 

کۆبونەوە لەدەوری یەکتری بتوانن ویست و داخوازییەکانیان بەسەر 
دەسەاڵتدا بسەپێنن و هاوکاتیش ببنە بەشێک لە هێزی رێکخراوی 
بزوتنەوەی ڕەوای حەقخوازانەی جەماوەری بێبەشی کوردستان، لە 

 پێناو نان و موچە و خزمەتگوزارییەکاندا.

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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م کوتکردن وماڵیکردنی ڕۆشنبیران وئابوری ناسان،  ده
ی  وره تاوانێکی گه کارل مارکس به  وه داریه رمایه ن سه الیه له

هۆی وێرانکردن و  بۆته  وه ڕی وابوو، ئه وباوه ئه.. نێت دائه
داری  رمایه ڵکی. سه کانی نێوان خه ندیه یوه رتکردنی په رت په په

تی و  سایه کانی خۆی، که بێ ئابڕویه  ندیه وه رژه به له  جگه
  وه ک مرۆڤێک خۆت ببینیته وێت وه خۆبوون و نایه ڕبه باوه

های بازرگانی.  کانی گۆڕی بۆبه سه مگرتنی که که خۆبه  بۆیه..
رو  یی دکتۆرو پارێزه ڕێزی وکاری پیشه به ی به مارکس ئاماژه

م  ن ئه الیه چۆن له دا، که ده شه زانایان و.. شاعیران و قه
ها  روه .. هه وە بۆ کرێکارێکی کرێگرته ته بچوکراوه  وه مه سیسته

 .کی دارایی { ندیه یوه بۆ په  وه مکردۆته ندی خێزانی }که یوه په
و   ژاوه و ئاڵۆزی و ژاوه ی به کارڵ مارکس ئاماژه

داریدا  رمایه ستی سه رده سه له  کرد که ده رلێشێواویه  سه
 .جیهاندا بێ له دروست ده

  که الیه له  که ریه کانی پچڕپچرو هه موو کاره داری هه رمایه سه 
کانی  ، کاره وه هێڵێته کراوی ئه واونه ته ناچڵ و به   نیوە و به

و  وکێشه ک ئه وه (ری قازانج وقازانجی زیاتر ... پێوه گۆڕێ به ئه
 (جیهاندا(  دات له ی ئێستا ڕوده ڕوشۆڕانه ناخۆشی و شه

  ) رگێڕ وه

وامی  رده کانی گۆڕینی به کارڵ مارکس باسی پێویستییه
رفکردن  بۆ سه  مهێنان و قازانجی کرد، که رهه ی به پرۆسه

جیهاندا.  له  یه ی بازاڕی نوێ هه وه دانکردنه ئاوه پێویستی به
موو  هه یمانی له داری هاوپه رمایه ی کرد سه وه باسی ئه
بۆخۆی   و جێگه موو شوێنێک کارگه هه ستێت و له به شوێنێک ئه

می بازرگانی  وە. سیسته کاته دانی ده نێت و بۆ خۆی ئاوه داده
بۆ   وه کانه دووره شوێنه  ی خاوی له سه ره داری، که رمایه سه
دواتر دوای .. ری ئۆقیانوس وسه برد بۆ ئه رانی ده مهێنه رهه به
،  وه ره فه نه نده مه ی پاپۆڕو شه ڕێگه مهێنان له رهه به
زمی نوێی جیهانی   هاتنی نه به.  وه فرۆشرایه ران ده کارهێنه به به

ماو  وریان نه کان ده کان و نیشتمانیه کۆنه  سازییه پیشه
 دا که کۆنه  ڵگه ڵ کۆمه گه رچوون له سه کۆتاییان هات. به

 کات: ده م نیزامه ی ئه مارکس ئاواپێناسه.

 (  وه کاته دان ده ی خۆی ئاوه وێنه داری جیهانێک له رمایه ) سه

ناوچونی  له  ڵگەیه وکۆمه چاندنی تۆوی ئه به  وه ڕونیشیکرده 
چیدی ناتوانێ  ، که رێک وایه ک جادووگه وه..  خۆی تێدایه
ی  خۆی بانگێشه که  ی نییه ویانه ژێرزه  وهێزه کۆنترۆڵی ئه

کدا  دوای یه کان خێراو خێراتر به بازرگانیه  یرانه . قه بۆکردووه
و زیادبونی  وه مه رهه ی به وه بون و مانه که ڵه هۆی که دێن، به

کی زۆری کرێکاران، بۆپارێزگاری  هێزی کارو سوپایه
چینی کرێکاران  سازی، که ی پیشه ڵگه میکانیزمی کۆمه له
گۆڕێ، بۆ چینێکی پرۆلیتاریای شۆڕشگێڕو، هێزێکی  ده

بۆ مارکس، . بات ناو ده زمی نوێی جیهانی له نه شۆڕشگێر که
وتنی مێژوویی  رچاوی پێشکه کی به تی، ڕاستییه باتی چینایه خه

ک،  یه وه کانی نه وه موو دۆزینه ر هه ک به روه واوی هه ته بوو، به
 ی داهاتوو پێکدێنێ. وه وتنی نه پێشکه که

ی چ  گات؟ ئه کۆمۆنیزم ئه دواجار به  وتنه م پێشکه ئایا ئه
بێ؟  نجامێکی بۆ ئابوری و کرێکاران و خێزان ده رئه ده

ندنی  سه ره ردا{ په وهه جه کۆمۆنیزم }له  یاند که مارکس ڕایگه
  گره خنه اڵمی ڕه و وه ت بووە. ئه تی تایبه سروشتی موڵکیه

د  وه دا نه سه  له%   ۰۹   ی که  وه به  وه دایه کانی ده ترسنۆکه
بوون   ک نه ن هیچ پێداویستیه ژارو خاوه وکات هه دانیشتوانی ئه

  یشتووه زیانیان پێگه  بوون که سانه که و  ئه  زۆرینه  یه م شێوه به
قازانجایان   بوون که وانه ندو ئه ش  سودمه مینه که ..

سێک  کۆمۆنیزم هیچ که .بوو وه  وساندنه مای چه ربنه سه له
  ڕێگه  ش ناکات، وه تی گونجاو بێبه اڵیه می کۆمه رهه به له
ی کاری  ڕێگه سێک نادات، له ی که رمایه بوونی سه که ڵه که به
 . وتبێ ی چنگ که که رمایه سه  وه سانێکیتره که

دان یان  کاری سه پشت به ک، که سازیه پرسم: بۆچی پیشه من ئه
ند  مه وڵه سێک ده ند که بێ چه ستێ، ئه به زاران کرێکار ده هه

  ویه م زه ریایی ئه رووبومی وشکانی و ده بکات؟ بۆچی به
دوای  ندبن لێی و، به ک سودمه تییه مایه بێ که ، ئه رینه پانوو به

ی  سانه وکه ڕێن..؟ مارکس، ئه قازانج و قازانجی زیاتردا بگه
پێیان وابوو کۆمۆنیزم زیان  نا، که تاوانبارو دووڕو داده به
 . نێت یه گه ندی خێزانی ده یوه په به

،  داریدایه رمایه سازی سه ی نیزامی پیشه سایه له  وه وتی: ئه
خوێندن و  شکراون، له ژیانی شیاوی منداڵی بێ به مندااڵن له

کانی  ک کااڵو ئامرازه شکراون، وه کی شیاو بێبه یه رده روه په
ندی  یوه په  داریه رمایه سه  وه ئه ..  ڵ کراوه. گه یان له ڵه کار مامه

فریودانی کچان و ..  ویستی و هاوژینی تێکشکاندووه خۆشه
ڕۆکردن و ڕابواردنی سێکسی  ستخه ژنانی کرێکار، ده

یان دڵخوازو  که ریه هه  ، که وه نکاره ن خاوه الیه ڵیاندا له گه له
ی لێشاو و  وه تاڵکردنه نها }بۆ به یە... ته ری خۆی هه هاوسه

 . زوی کاتی خۆی { ئاره

ی بۆرجوازی کۆن،  ڵگه بری کۆمه کارڵ مارکس وتی: له
کرێ  ، ده وه کانیه تیه چینایه  که یه دژ به  موو چین و توێژه هه به

رتاکێک،  ی هه وتنی ئازادانه تێیدا پێشکه ک پێکبێ، که یه ڵگه کۆمه
 ... مووان بێت ی هه رجی ئازادانه مه

  ڵگە م کۆمه ئه  دی دێ، که کاتێ به  یه ڵگه وکۆمه دواتردا وتی ئه له
ژێر بکرێ.  رەو  مێنێ و سه نه  یه ئێستا هه  ی که تیه چینایه

ترسێ،  شۆڕشی کۆمۆنیستی ئه موو کاتێ له داری هه رمایه سه
ست  ده کانیان له نها کۆتوو زنجیره م شۆڕشدا، ته کرێکاران له

 ڵێ : ئه  یدا، که که ناوبانگه به  ڵ دروشمه گه له . ن ده ئه

 کگرن !{ . } کرێکارانی جیهان یه

زن، باسی  دنیای  ندێکی مه ک بیرمه ڕاستیدا، مارکس وه له
می کرد، باسی گۆڕان و  ی بیسته ده کانی سه و کێشه ئێمه

کانی  موو کێشه کانی داهاتوو، داهاتووی هه کێشه
سانێک که  اڵم که ، به وه کرده مووی ڕون ده بەرچاوبوو، هه له
یشتن، یان  گه ده ودا ژیاون لێی تێ نه ی ئه که مه رده سه له 

ک  ش ناخۆشی و بارگرانیه مه ئه. یشتوون ت لێی تێگه حمه زه به
نها  ، ته وره ندێکی گه موو بیرمه ک هه و وه ئه .  بووه
ی، شتی  که ڕه ڵگرانی باوه کانی، یان کچ، یان هه وه بۆنه

  ڵگه سانێکی دیاریکراوی کۆمه کانی بۆکه ، یان باسه نووسیوه نه
و  ئه ..  و وتووه تی شتی نووسیوه و بۆ مرۆڤایه ئه...  بووه نه
  مڕۆی ئێمه رژیانی ئه سه کانی له و باسه قسه  وه زۆر ڕووه له
 کرد .. ده

 ماویەتی

 مڕۆ(،دوێنێوئهرمایهویستیوسه)خۆشه
وتنێک  داری چاوپێکه رمایه کانی سه بانگێشه به  میانه رده کی سه یه وه اڵمدانه وه

   ی کردووه که وتنه ل }ماری گابرێڵ{ دێڤید بێستو چاوپێکه گه له

 م شی دووهه د جوانکار .. به حمه رگێڕانی : ئه وه 

بۆ ئازادکردنی 
گیراوەکانی بادینان، 

هێز و گوشاری 
 جەماوەری پێویستە!

نزیکەی پینج مانگە ژمارەیەکی زۆر لە هەڵسوڕاوانی 
نارەزایەتیە جەماوەرییەکان و چەندین رۆژنامەنووس 
و مامۆستا، لەالیەن دەسەاڵتی پارتیەوە لە زیندان 
توندکراون... تاوانێک!! کە ئەو سەدان کەسە کردویانە 
بانگەواز بۆ خۆپیشاندان و نارەزایەتی دەربرین بووە، 

 بە بێ موچەیی و  دۆخی نەخوازراوی ژیان.

دەستبردنی پارتی بۆ ئەم شیوە لەمامەڵە لەگەڵ 
خۆپیشاندەران و ڕفاندن و زیندانی کردنی کەسە 
چاالک و هەڵسوڕاوەکان، بۆ ماوەی چەندین مانگ 
چاوەڕوانکراوە... حزب و الیەنێکی سیاسی ئامادەبێت 
بەچەندین مانگ موچە موچەخۆرانی نەدات، النی 
خزمەتگوزارییەکان بۆ هاواڵتیانی دابین نەکات... 
لەبەرامبەریشدا پەیتا پەیتا باج و رسومات بخاتە سەر 
هاواڵتیان و سەرانی قاچاغچی و بازرگان و 
سەرمایەدارە حزبیەکانیش بە ئاشکرا خەریکی تااڵنی 
و دزی بن... هەر ئەوەی لێ چاوەڕوان دەکرێت کە 
هەر کەس و هەڵسوڕاوێک دەنگی بەرزکردەوە 
نارەزایەتی دەربڕی لە زیندانی توند بکات... ئەمەش 
نیشانەی ترسە لە تورەیی و نارەزایەتی جەماوەری و 
خۆشیان باش دەزانن، نارەزایەتی جەماوەری و 
ویستی ڕەوای هاواڵتیان لەڕیگای سەرکوت و 
ترساندنەوە بە شوێنێک ناگات و خامۆش ناکرێتەوە، 
بەپێچەوانەوە رق و تورەیی جەماوەری زۆتر دەکات... 
ئەو حزب و الیەنە سیاسیانەی تریش کە ئیستا 
بەشداری دەسەاڵتن، وەکو پارتی بەرپرسی ئەم 
سەرکوت و توندوتیژییەن و بێدەنگیشیان بەرامبەر بە 
سەرکوت و زیندانی و تەنانەت دەنگ دەرنەهاتنیان 
لەبەرامبەر بە کوشتاری چەنین خۆپێشاندەر، ئەوە 
دەخاتە ڕوو... کە دەسەاڵتی سیاسی ئیستا و 
الیەنەکانی بەشدار لە حکومەتدا، هەموویان چۆن 
تۆمەتبارن لە برسیکردن و موچە بریندا، ئاواش 
بەرپرسیاری سەرکوت و زیندانیکردن و کوشتاری 
خۆپێشاندەرانن... جەماوەری ئازادیخوازی کوردستان 
و هەر حزب و الیەنێکی سیاسی و جەماوەری و 
پیشەیی و تا دەگاتە هەر کەسایەتیەک کە بانگەشەی 
بەرگری لە ئازادی و مافی ئینسان دەکات، ئەرکیانە 
گوشار و ڕیکاری کاریگەری فراوان بخەنە 
دەستورەوە بۆ ئازادکردنی زیندانیەکان و 
رادەستکردنی تۆمەتبارانی سەرکوت و کوشتاری 

 خۆپیشاندەران... 
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ساڵی ئەم دەسەاڵتەدا ئەم دیاردەیان بینیوە 
بە چاوی خۆیان، ئێستا ئەم 

متمانەی دۆڕاندووە و چیتر  دەسەاڵتە 
  .خەڵک باوەڕی پێ ناکا

قەیرانی مووچە دیارترینی ئەو 
کە ئەم دەسەاڵتە دزو تااڵچییەی  قەیرانانەیە 

گەیاندووە پەنا بۆ شێخ و  بە جێگایەک 
فریوکاریەکانی ببات. لەم کاتەدا شێخ 
نەهرۆی کەسنەزانی باشترین ئامرازە بۆ 

سەرانی  ئەم فریوکاریەی دەسەاڵت. 
دەسەاڵتەکەی یەکێتی بە تایبەت بەرهەم 
ساڵحی سەرۆک کۆمارو پاڤێڵ تاڵەبانی 

و وەزیری گەشت و  هاوسەرۆکی یەکێتی 
گوزار، یەک لە دوای یەک سەردانی شێخ 
نەهرۆیان کرد بۆ کردنەوەی پڕۆژەی بە 
کەربەالکردنی شاری سلێمانی و کردنەوەی 
مەزارگەیەک بۆ گۆڕی باوکی شیخ نەهرۆ تا 
بەڵکو دەروێشەکانی سەردانی بکەن و لەم 
ڕێگاوە سەرمایەگوزاری بکەن، گوایا لە 
بەرژەوەندی خەڵکی نەداری کوردستان 
دەبێ وەک نەهرۆ خۆی وتی چارەسەری 
کێشەی مووچەی پێ دەکات. ئەوەی نەهرۆ 
وتی درۆیەکی تازە نییە، سەرانی دەسەاڵتی 
کوردی هەمیشە ئەم قسەیان دووبارەو 
چەند بارە کردوەتەوە ئەمجارە ئەم 

بە شيخ نەهرۆ دەکا،  دەسەاڵتە ئەم درۆیە
خەڵک ئامرازێکی  چونکە بۆ گەمژاندنی 

گونجاوە بۆیان. بۆ ئەوەی بزانین شێخ 
نەهرۆ بۆچی ڕاست ناکا سەرەتا دەبێ 
بزانین شێخایەتی و سۆفی گەری و 
دەروێش کۆکردنەوە لە سەر بنەمای درۆ 
وە فڕوفێڵ و فریوکاری لە منداڵدانی 
کۆمەڵگەیەکی نەخوێندەوارو دواکەوتوو لە 
دایک بووە، چونکە کۆمەڵگەی بێ ئاگا و 

پیاوی فێڵبازو ساختەچی  دەسەاڵتی زۆردار 
دروست دەکا بۆ ڕۆشنایی ئەمە با 
بگەڕێینەوە بۆ کتێبەکەی ئەحمەد کسرەوی 

شێخ و  کە پێش حەفتا ساڵ باسی هاتنی 
 :سۆفی گەرایی دەکا

و ریشەی   )كسرەوی دەربارەی رەگ

سۆفیگەری دەڵێت "سۆفیگەری هەروەك 
زۆر شتی دیكە لەفەلسەفەی یۆنانیەوە 

ی -سەریهەڵداوە، دامەرێنەرەكەی پلوتینۆس
و  فەیلەسوفە كە پێیوایە سەرچاوەی جیهان

هەمووی ئەوەی هەیە یەك شتە ئەویش 
، هەمو شتەكانی تر لەو جودا  خودایە

بونەتەوە، بۆیە پێویستە مرۆڤ گیرۆدەی 
و خۆی رادەستی چێژو   مادیگەری نەبێ

و  خۆشییەكانی دنیا نەكات، ئەوەی گۆشەگیر
بێخود بێت دەتوانێت پەیوەست بێتەوە 

 ."بەخوداو پەروەردگارەوە
كسرەوی ئاماژە بەوە دەكات كە 
لەسەدەكانی سەرەتای سەرهەڵدانی 
ئیسالمەوە ئەم جۆرە بیركردنەوە فەلسەفییە 

و  یۆنانیانە رویانكردە واڵتی موسڵمانان
و ئەمانیش زیاتر بڕەویان پێداو  رۆژهەاڵت

زۆری نەخایاند سۆفیگەری گەشەی كردو 
تەكیەو خانەقا دامەزرا بۆ ئەوانەی تەركی 

و بەرگێكی زبریان  دنیایان دەكردو جل
دەپۆشی، ئەو دەڵێت "ئیتر شێخەكانی 
سۆفیگەریش پاگەندەی ئەوەیان دەكرد كە 

و خودان، هەمو شتێكی  نوێنەری پێغەمبەر
و   ئەم دنیایە بەدەستی ئەوان دەسوڕێ

تەنانەت کار گەیشت بەوەی بڵێن ئیزرائیلیش 
رەزامەندی شێخ عەبدولقادری گەیالنی   بەبێ

 *("گیانی كەسی پێناكێشرێت
ئێستا وا زانیمان بناغەی سەرهەڵدانی شێخ 

دەبێ بزانین  و سۆفی گەری چییە، ئەنجا 
شێخ نەهرۆی کەسنەزانی و دەسەاڵتدارانی 
زۆنی سەوز بە دوای چییەوەن؟ لە وەاڵمدا 
ئەمانە بەدوای ئەوەوەن سێکتەرێکی 

ئابوری زیاد بکەن بۆ کوردستان،  تری 
بەاڵم ئایا سەرمایەکەی بۆ کێ دەبێ؟ دیارە 

 ٠٢چەندین سێکتەری ئابوری لە ماوەی 
ساڵدا بۆ کێ بووە ئەمەشیان هەر بۆ ئەوە، 
نەوت، گومرگ، بازرگانی، کۆمپانیاکان، 
باجەکان، پارەی ئاو و کارەبا هتد ... ئەو 
سێکتەرە ئابوریانەن کە لە الیەن سەرانی 
ئەودەسەاڵتەوە قۆرخ کراون بۆ خۆیان 
خەڵکی کوردستانیش بێبەش کراوە لە 

  . داهاتی ئەمانە
ئەمجارەیان ئەم سێکتەرە ئابوریەی شێخ 

بۆیان، جیاوازیەکەی  نەهرۆش زیاد دەبێ 
ئەوەیە شێخ نەهرۆش دەبێتە شەریکە دزی 
ئەم دەسەاڵتە لەمەودوا. ئەمانە هەموو 
پێکەوە خەریکی کەڵەکەی سەرمایە دەبن 
چونکە سیستەمی ئابوری ئەمانە 
سەرمایەدارییە لە سیستەمێکی لەم جۆرەدا 
هەژاری هەر زیاد دەکا و دەوڵەمەندیش 

دەبێ بۆیە قازانجی  زیاتر دەوڵەمەندتر 
مەزارگە و مەرقەدی  کردنەوەی تەکیەو

کەسنەزانی بۆ ئەو چینە دەوڵەمەندە دەبێ 
خەڵکیش بەدرۆ و بەفێڵ دەخەنە حاڵەتی 
چاوەڕوانیەوە. بۆ ڕاستی ئەمەش دەکرێ 
ئاوڕێ لە خەڵکی کەربەالو نەجەف و کوفە 

بدەینەوە بزانین چەندە سوودمەند  و بەغدا 
بوون لە شوێنە "پیرۆزییە ئاینیەکان"!!. 
هەموو دەزانین خەڵکی برسی و بێکارو 

ئەم شارانە بۆ ماوەی دە مانگ  هەژاری 
لەسەر جادە بوون دژی دەسەاڵتی دزو 
گەندەڵی میلیشیای عێراق. ئەگەر بە بووونی 

بوایە و لە  شوێنی پیرۆزیەکان!! 
بەرژەوەندی خەڵکەکەیدا بوایە دەبوایە ئەو 
خرۆشانە گەورەیی جەماوەر هەرگیز ڕووی 
نەدابایە، چونکە خەڵکەکەی تێرو تەسەل 

 . !!!دەبوو

لە الیەن دەسەاڵتەکەی یەکێتیەوە شێخ 
نەهرۆ بەکاردێت وەک بەشێک لە پرۆژە 
چاکسازیە درۆینەکەی، بەاڵم لە الیەن شێخ 
نەهرۆ خۆیەوە پرۆژەکەی بەکار دەهێنێ بۆ 
بەرزکردنەوەی پلەی سیاسی خۆی وەک 
دەڵێن خۆی ئامادە دەکا بۆ پلەی سەرۆک 

دیارە ئەمەش بە پشتیوانی  کۆماری عێراق، 
ئەمەریکایە، چونکە ئەمریکا دەیەوێ هێزێک 
لە عێراقدا دەسەاڵتی هەبێ لە بەرژەوەندی 
خۆیدا بێت بەدوای شکستی بەدیلەکەی 
دوای رووخاندنی سەدام کە بووە هۆی 
بەهێزکردنی پایەگای ئێران و الوازی خۆی 
لە ناوچەکەدا. بە چەندین بەڵگەی ناو تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان شێخ نەهرۆ پیاوی خودی 
ئەمریکایە. بۆیە ئەو پێشبینیە جێی خۆیەتی 
کە ئەمەریکا ئەمجارە دەیەوێ سەرۆکێکی 
سۆفی گەرا لە عێراق دا دابنێ لە بەرانبەر 
ئێران و شیعەو سوونەی سەلەفی و 

 .داعشیدا
هەرجۆرە خۆشباوەڕیەک بە پروپاگەندەکانی 
یەکێتی و شێخ نەهرۆ وەک ئەو 
خۆشباوەریەیە کە دەروێشەکان هەیانە بە 
شێخ نەهرۆ. مووچەو مافەکان بەهێزو 
فشاری خەڵک بەدەست دێت، نەک بە بەڵێنە 
هەنگوینیەکانی دەسەاڵت و شێخ نەهرۆی 

 .کەسنەزانی
 

 سەردارعەبدواڵ حەمە
٠٠/٠/٠٢٠٠ 

  : تێبینی
ئەو دوو پەرەگرافەم لە نوویسنێک  *

وەرگرتوە کە لە ماڵپەری ئاوێنە لەسەر 
کسروی سەبارەت بە  کتێبەکەی ئەحمەد

شیخ و سۆفی گەری چاپ کراوە، زیاتر لە 
ساڵ پێش ئێستا بۆ شارەزایی زیاتر ئەم  ٠٢

 لینکە بکەرەوە...
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نەهرۆیکەسنەزانیو
 ! سەرانییەکێتینیشتمانی

 نووسینی: سەردار عەبدواڵ

بەرجەستە بێت. خەبات بۆ روخاندنی حکومەت مانای 
هەیەو لە هەر جێگایەک حکومەت روخێنرا، لەتەواوی ئەو 
واڵت و دەوڵەتدا دەسەاڵتی سیاسی دەکەوێت و حزبی 
خاوەن دەسەاڵتیش کەنار دەخرێت. لە جێگایەک کە 
دەسەاڵتی سیاسی لە حزبدا بەرجەستە بێت تا حکومەت، 
باس لە روخاندنی حکومەت، کاریکاتۆرێکی روت و دیدیكی 
تەواو نادروستە. حكومەت و پەرلەمان ... ئەگەر داگیریش 
بکرێن، ناتوانێ دەسەاڵتی سیاسی حزبی بخات،،، لێرەوە 
پرسی ڕاماڵینی دەسەاڵت جێگای روخاندنی حکومەت 
دەگرێتەوە و میکانیزمەکانیشی تەواو جیاوازن لە 
میکانیزمی روخاندنی حکومەت. راماڵینی دەسەاڵت لەهەر 
جێگا و شوێنێک دەبێ هاوشان بێت بە جێگرتنەوەی 
دەسەاڵت بەدەسەاڵتێکی تر و توانای بەرگری لێکردنی و 
پاشان درێژە پێدانی ئەم ڕاماڵینە بۆ جیگاو شوێنی تر تا 
دەگاتە دواین خاڵ و پێگەی ئەو دەسەاڵتە...یان ناچار بە 

 راکردن و خۆبەدەستەوەدان کردنی.

ئەم کارەش بە بێ حزبی سیاسی، خاوەن ئاسۆ و توانستی 
رێکخراوکردنی جەماوەری، بەبێ خستنەڕووی بژاردەی 
فەرمانرەوایی تر و بەبێ ئەوەی کە بزانی چ کۆمەڵگەیەک 
سازدەدەیت و چ گرفتێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی دیاریکراو 

چارەنووساز بە گرتنە دەستی دەسەاڵت وەاڵم دەدەیتەوە، 
بەشوێنێک ناگات. بۆیە خستە رووی بژاردەی سیاسی 
ئەحزاب و کردنی بە بژاردەی جەماوەری مەسەلەی 
میحوەرییە. چینی کریکارو جەماوەری خرۆشاو یان 
ڕاپەڕیوو لە رێگای حزبی سیاسییەوە دەتوانریت خەبات و 
تیکۆشانیان ئاسۆدار بکرێت بەوەی کە چیان دەوێت و 
ڕێگاو میکانیزمەکانی بەدەستهێنانی کامەیەو ئەولەویەتی 

 کارەکانیشی رۆشن بێت.

بارەگاو بینا سوتاندن و دەست گرتن بەسەر 
ممتەلەکاتەکان، تااڵنی، نەناسینی هاوسەنگی هێز، دروشمی 
ناوەخت، دەستبردن بۆ ئەو کارانەی زەمینەیان نییە... ئەو 
نەریتە الوازو زیان بەخش و چەپرەوییە منااڵنەیەن کە 
زۆرتر لە غیابی رۆڵ و نەخشی رابەری حزبی سیاسیدا، 
ڕوودەدەن. پێش وەختە هەر کام لەم نەریتانە دەستی 
دەسەاڵتی سیاسی لەراستای سەرکوتکردنیدا، ئاوەاڵ دەکات 
و بەهرەبەرداریان لێ دەکات بۆ هەڵخراندنی جەماوەری لە 

 دژیان.

بزوتنەوەو تورەیی جەماوەری، تا هێزی شاراوەی 
وەگەرنەخراو هەر ئیستا ئامادەیان هەیە و لەسەرو بەندی 

تەقینەوەدان... بۆ ئەوەی ئایندەی ئەم بزوتنەوە نارەزایەتییە 
بەدەردی خۆپیشاندان و نارەزایەتییەکانی پێشوو تر 
نەچێت. دەخالەتی حزبی سیاسی و بینینی رۆڵی رابەری 
سازەندە، بەدەستەوە گرتنی پەرچەم و ئاسۆی سیاسی 
رۆشن، کە ئەوە بخاتە ڕوو چی دەوێت و وەاڵم بەکام 
گرفتی سیاسی وکۆمەاڵیەتی و ئابورری چارەنووساز 
دەداتەوە مەسەلەی میحوەرییە. بەواتایەکی تر خستنەرووی 
بژاردەی دیاریکراو، بۆ وەاڵمدانەوە بە گرفتە سەرەکی و 
بناغەیەکان، هاوکات دەستبردن بۆ رێکخراوکردن، بۆ 
میکانیزمەکانی بەرینکردنەوەی نارەزایەتیەکان، بردنە 
سەری ئامادەیەکان...زامنی یەکالکەرەوەن. کە هەموو 
ئەمانە لەدڵی ڕاچەنین و خرۆشانی جەماوەریدا بەخێرایی 

 دەتوانن کۆمەاڵیەتی و جەماوەری ببنەوە.   

         

 ٠٢٠٠ناوەڕاستی جەنیوەری          
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بەاڵم دوای ماوەیەکی کورت نارەزایەتی و 
خۆپیشاندانەکان لەبەرامبەر بە زەبروزەنگ 
دەسەاڵتدا خامۆش بونەوە. لەم 
خۆپیشاندانانەدا بەجیا لە دەیان تۆمەت و 
ڕاوەدونانی هەڵسوڕاوان و سەدان زیندانی، 
ژمارەیەک لە خەڵکی کرێکار و بێبەش، 

 گیانیان لەدەستدا.

خۆپیشاندانەکانی ساڵی ڕابردوو، بەبەراورد 
بەخۆپیشاندانەکانی سااڵنی پێشوو، چ 
لەباری بەشداری هاواڵتیان و پانتایی 
ناڕەزایەتیەکان و چ لە رووی داخوازییەکان 
و ویستی جەماوەریدا، لە پێشرەویەکی 
گەورە بەهرەمەند بوو. زۆنی سەوزی 
تێپەڕاند و پەڕیەوە ناو ناوەندو پێگەی 
دەسەاڵتی پارتی و زۆنی زەرد. داخوازی بۆ 
نان و خزمەتگوزارییەکان و وەستانەوە 
بەرووی دزی و گەندەڵیدا، جێگایدا بە 
بزوتنەوەی ڕاماڵینی دەسەاڵت. خۆشباوەری 
بە ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی... بە قەومی و 
ئیسالمیەکەیەوە، بە ڕادەیەکی ئیکجار زۆر 
ڕەوییەوە، ترسی جەماوەری وە زاڵە هاتوو 

 لەدەسەاڵت رووی لە کزی کرد.

بەاڵم سەرباری هەموو ئەو ئاڵوگۆڕ و 
پێشرەویانە لە بزوتنەوەی نارەزایەتیدا 
بەرووی دەسەاڵتی سیاسی، 
خۆپێشاندانەکان بەمەنزڵی خۆیان نەگەیشتن 
و بەزۆری چەک سەرکوتکران و ژمارەی 

 قوربانیانی خۆپیشاندانەکانیش هەڵکشا. 

ئێستا وا دێتە بەچاو یان لە دنیای واقعیدا بۆ 
ماوەیەکی کاتی خۆپیشاندانەکان خامۆش 
بوونەتەوە، بەاڵم ئەمە هەرگیز بەمانای 
خامۆش بوونەوەی ناڕەزایەتییەکان و کەم 
بوونەوەی توڕەیی جەماوەری لەدەسەاڵت 
نییە... بەڵکو پشکۆی ژێر خۆڵەمێشی 
ئاگرەکە، مت بووەو هەر شنەیەکی تری 
نارەزایەتییەکان لە پێشتر زیاتر دەی 

 گەشێنێتەوە.

ئەوەی کە هەرجارە خۆپیشاندانەکان، دوای 
ماوەیەک لە ڕێگای زەبروزەنگی دەسەاڵتەوە 
سەرکوت دەکرێن و هەر جارەش ژمارەیەک 
لە خەڵکی برسی و  بێکارو نەداری 
کوردستان دەبنە قوربانی، بەجیا لە درندەیی 
و بێ باکی دەسەاڵت لەبەرامبەر گیانی 

 هاواڵتیاندا چەندین هۆکاری تری لەپشتە.

دەسەاڵتی سیاسی الوازی خودی 
خۆپیشاندانەکان دەکاتە پاساوی هێرش و 
 سەرکوتی دڵرەقانەی بزوتنەوەی کوردایەتی.

نەبوونی پەرچەمی سیاسی رۆشن، یەکێک 
لەو کەم و کوڕی و الوازیانەیە کە 
بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری، 
بەدەستیەوە دەناڵێنێت. ڕاستە چینی کریکار 
و جەماوەری بێ بەشی کوردستان، 
خوازیاری "نان و موچە 
وخزمەتگوزارییەکان و ئازادی و 
کۆتاییهینان بەدزی و تااڵنی و ئایندەی 
سیاسی کارساز بۆ کۆمەڵگەی کوردسانن. 
ئەوەش راستە کە جەماوەری بێبەشی 
کوردستان بۆ زامن بوونی ئەو خواستانەیان 
جگە لەڕاماڵینی ئەم دەسەاڵتە، ڕێگایەکی تر 
شک نابەن و ئومێدێکیان بەدەسەاڵت نەماوە 

بتوانێت چاکسازی بکات و گوێ لە کە 
خواستەکانیان 

بگرێت، بەاڵم ئەمە هێشتا ئاوێزان یان 
لەدەوری پەرچەم و ئاسۆیەکی سیاسی 
رۆشن تەوەرەی نەبەستووە. ڕەوینەوەی 
خۆشباوەری بە حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتی، بە ئۆپۆزیسیۆنی قەومی و 
ئیسالمی، سەراسەری بوونەوەی 
نارەزایەتییەکان، گۆڕانی ویستی 
نارەزایەتیەکان لە داخوازییەوە بۆ ڕاماڵین، 
گۆرانی هاوسەنگی هێز بە سودی جەماوەر، 
تاڕادەی ناسینی ئەو راستیەی دەسەاڵت لە 
حزبدا بەرجەستەیە تا حکومەت...تاد، ئەوانە 
هەموویان پێشرەوین. بەاڵم هەموو ئەمانە 
پێویستیان بەوەیە وەکو پاکیجێک 
لەچوارچێوەی یەک ئاسۆی سیاسی رۆشندا، 

 ئاراستە بکرێن.

راستە جەماوەری نارازی بەشێوەی گشتی 
دەزانن چیان ناویت و دەیانەوێت دەسەاڵت 
رابماڵرێت، بەاڵم هیشتا میکانیزم و ڕێگاکانی 
وەالنانی ئەم دەسەاڵتەو ئەڵتەرناتیفی ئەو 
دەسەاڵتەیان ال ڕۆشن نییە. هێشتا 
بەکردەوە ئەلتەرناتیفی بۆشایی سیاسی 
ناناسن، هێشتا لە خستنەگەری ئیرادەی 
سیاسی خۆیاندا دەست کورتن، هێشتا 
بەدیلی دەسەاڵتی حزبی نادیارە، ئەگەر 
رابەر و هەڵسوڕاو لە خۆپیشاندنەکاندا هەن 
و رۆڵیان دیارە، بەاڵم هیشتا رابەرایەتی 
سیاسی سەراسەری بۆ ئەم بزوتنەوە 
نارەزایەتییە ئامادەیی نییە. زۆر الیەن و 
حزب و تەنانەت گروپی عەنتیکە، هەوڵدەدەن 
و هەوڵیان داوە کە خۆیان بە بزوتنەوەی 
نارەزایەتی حەقخوازانەی جەماوەریەوە 
هەڵبواسن، بەاڵم تا ئێستا، لە کەناردا 
ماونەتەوەو نەیانتوانییووە، بە جێگایەک 
بگەن... تا ئەو رادەیەی دەتوانین بڵێین، ئەم 
بزوتنەوە نارەزایەتییە جەماوەرییەی 

 کوردستان تا ئێستا بێ خاوەنە.

وەالنانی دەسەاڵت بەبێ بەدیلی دەستبەجێ 
بۆ جێگرتنەوەی دەسەاڵت، بەتایبەتی کە 
دەسەاڵتی سیاسی لەکوردستاندا لە حزبدا 
بەرجەستەیە، بۆشایەک دروست دەکات، کە 
ئەگەر پڕ نەکرێتەوە، خودی هێزەکانی 
دەسەاڵت یان هەمان مۆدیلی دەسەاڵتدارێتی 
پێشوو بە کەمێک ئاڵوگۆرەوە، جێگای 

 دەگرێتەوە.

مۆدێلی دەسەاڵت لە کوردستاندا حزبییە و 
بۆ داپۆشینی ئەو دەسەاڵتە حزبییە، 
حکومەت و پەرلەمان، هەن... بەاڵم بێ 
ئەوەی خودی دەسەاڵت گوازرابێتەوە بۆ 
حکومەت و پەرلەمانەکەی. ئەمەش ئەو 
جیاوازییە سەرەکیەیە کە دەسەاڵتی سیاسی 
کوردستان و مۆدێلەکەیی جیا دەکاتەوە 
لەهەر دەسەاڵت و مۆدیلیکی تر کە 

 دەسەاڵت لە حکومەتدا بەرجەستە دەکات.

بۆیە پەرچەم و ئاسۆی سیاسی و لە 
هەلومەرجی کوردستاندا، بەجیا لە قەوارەی 

حقوقی و دەوڵەتداری... پێویستی بەوەیە، لە 
جێگای دەسەاڵتی حزبیدا، راستەوخۆ 
دەسەاڵتی جەماوەری جیگیر بکات و 
ئەلگۆی ئەو دەسەاڵتەش بەرۆشنی جیاوازی 
و تەنانەت دژ بەیەکیەکەی لەگەڵ دەسەاڵتی 
مەوجوددا نیشان بدات. پشت بەستن بە 
دیموکراسی راستەوخۆ و لەخوارەوە 
لەجێگای دیموکراسی نوێنەرایەتی 
ناراستەوخۆی لەسەرەوە، ئەو ڕێگایەیە کە 
دەتوانێت کۆتایی بەدەسەاڵت لەهەر کارگەو 
گەرەک و شار و شارۆچکەیەک بهێنێت. لە 
شوێنی کاردا وەرێخستنی کۆبونەوەی 
گشتی کارگە و، لەگەرەکەکاندا کۆبونەوەی 
گشتی گەرەک و هەڵبژاردنی نوینەرانی 
راستەوخۆ تیایاندا، ئەلگۆ و نەریتێکی تەواو 
جیاوازی دەسەاڵتدارێتیە. ئەم جیاوازی 
دەسەاڵتدارێتیەش پشت بەستوو بەدوو 
پەرچەمی سیاسی جیاوازو دژ بەیەکن. 
یەکەمیان نەریتی بۆرژوازی و بان ئیرادەی 

 ٠٢جەماوەری و حزبی و پەرلەمانییە و 
ساڵە لە کوردستان پیادە دەکرێت. 
سەرچاوەی کێشەو موسیبەتەکان و 
پاشەوپاش گەرانەوەی کۆمەڵگەی لەهەموو 
بوارەکانی ئابوری، سیاسی، کۆمەالیەتی و 
تەنانەت کەلتوری بەدوای خۆیدا هێناوە... 
نەریتی دووەم و بەرامبەر کە نەریتی پشت 
بەستن بە ئیرادەو خستنە گەڕی توانایی لە 
خوارەوەی جەماوەرییە، نەریتی بزوتنەوەی 
کرێکاریی و سۆشیالیستیە، ئەم نەریتە ئەو 
پەرچەمە سیاسیەیە کە دەتوانێت بەها بۆ 
تاک و کۆمەڵە، بەها بۆ سیاسەت و ئینسان 
بگێرێتەوە، ئەزموونی کۆمۆنە و شوراکان" 
سۆڤیتات" لە روسیای سەرەتای شۆرشدا، 

 یە... 

بزوتنەوەی نارەزایەتی کرێکاریی و 
جەماوەری لە کوردستاندا، بەبێ ئەوەی 
دەست بۆ نەریتە ببات و ئەو پەرچەمە 
سیاسییە بەدەستەوە بگرێت بەشوێنێک 

 ناگات.

رێکخرابوون و یەکگرتووبوون، کۆڵەکەی 
سەرەکی دەست ڕاگەیشتنە بەو پەرچەم و 
ئاسۆ سیاسیەیە، کە رەسمی دەسەاڵت و 
کۆمەلگەیەکی تەواو جیاواز لە دەسەاڵتی 

 بۆرژوازی دەکات.

بەدەستەوە گرتنی ئاسۆ و پەرچەمی 
سیاسی و زاڵکردنی بەسەر بزوتنەوەی 
نارەزایەتی جەماوەری و بزوتنەوە 
کۆمەالیەتیەکانی ناو کۆمەڵگەدا، بەبێ 
رێکخراوەی سیاسی و میدیا و راگەیاندنێکی 
کارا... لە مەحاڵ نزیکە. بۆرژوازی بەجیا لە 
میدیا و دەسەاڵتی سیاسی، خاوەنی 
ئازادییەکی تەواو و رێكخراوەی حزبی و 
هاوکات خاوەنی دەیان و سەدان یەکێتی و 
نەقاب و رێکخراوەی جەماوەری و 
پیشەیییە... لە کرێکاران و مامۆستایانەوە بۆ 

هونەرمەندان و ئەدیبان، ئەندازیاران و 
پزیشکان، خوێندکاران و الوان، 
وەرزشکاران و ژنان، خانەنشینان و ...تاد... 
لەناو هەرکام لەو رێکخراوە پیشەیی و 
جەماوەریانەشدا، کادری راسپێردراوی 
خاوەن ئەرکی حزبی یان فراکسیۆنی حزبی 
هەن... کە ئەم یەکێتی و نەقابەو رێکخراوە 
جەماوەری و پیشەیانە ئاسۆدار بە سیاسەت 
و بەرنامە و نەخشەکانی خۆیان دەکەن و 
داهاتی خەیاڵیش دەخەنە بەردەستیان و لەم 
ڕیگایەوە ئاسۆی سیاسی خۆیان بەسەر 

 کۆمەڵگە یان بەشی زۆریدا زاڵ دەکەن.

بزوتنەوەی سیاسی و نەیار بە بۆرژوازی و 
رەوتە سیاسیەکانی، کە خاوەنی نەریت و 
ئاسۆ وئامانجێکی ترن و ئیلهام لە 
بزوتنەوەو خەباتی چینایەتی کریکاران 
وەردەگرن، بەبێ ئەوەی خاوەنی 
ڕیکخراوەی حزبی بن لە چەشنی کۆمیتە 
کۆمۆنیستەیەکان و بەبێ ئەوەی رۆڵی 
خۆیان لە بزوتنەوە جەماوەریەکان و 
رێکخراوەکانی بگێرن و خاوەنی میدیایەکی 
تیژی رەخنەگرانەی کۆمۆنیستی دژی 
بۆرژوازی بن، ناتوانن کارایی خۆیان و لە 
ئاراستەکردن و زاڵکردنی ئاسۆی سیاسیدا 
بگێرن. راستە بۆرژوازی کاتێک دەکەوێتە 
بەردەم نارەزایەتی جەماوەری و خواستی 
راماڵینی دەسەاڵت دەبێت پرسی رۆژ، 
رێکخراوەکانی بۆرژوازی توانای بەرگری و 
زەمینەی خۆراگریان الواز دەبێت، بەاڵم 
دیسان بۆ رێکخراوە سیاسی و چەپ و 
کۆمۆنیستەکان ئەم ئەرکی رێکخراوبوون و 
یەکگرتووکردنەی بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان 

 و میدیایەکی کارا،  کەم ناکاتەوە.

لەم نێوەدا رۆڵی حزبی سیاسی و 
میحوەرییە... راستە کریکاران و توێژە 
بێبەشەکان لە شوێنی کاریاندا، خاوەنی 
ڕابەرانی خۆیانن و جۆر و ئاستێک لە 
رێکخراوبوونی ناچاریان هەیە، بەاڵم 
رێکخراوبوونی سیاسی کریکاری و 
رێکخراوەی جەماوەری و پیشەیی، کە 
حزبێکی سیاسی لە پشتیەتی و مۆتۆری 
جوڵەو ئاراستەکردنیەتی تەواو جیاواز لە 

 رێکخراو بوونی خۆرسک و خود بەخودییە.

کۆمیتەیەکی حزبی یان کۆمیتەیەکی 
کۆمۆنیستی، کە خاوەنی رابەرانی ناسراو و 
جیگا متمانە بێت دەتوانێت لە هەلومەرجی 
راسانی جەماوەریدا، لە دروست بوونی هەر 
بۆشایەکی سیاسیدا لەهەر کارگە، کارخانە، 
گەرەك، شارو شارۆچکەیەکدا، دەتوانێت 
جڵەوی بگرێتە دەست و جەماوەر ئاراستەی 
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت لەو شوێنە 
بکات. لە هەلومەرجی سیاسی کوردستاندا 
راماڵینی دەسەاڵت، ئەگەر راستەوخۆ 
یەکسان نەبێت بە جێگرتنەوەی 
بەدەسەاڵتێکی دی، و ئامادەکردنی هێزی 
بەرگری، راستەوخۆ دەسەاڵت بەزووی 
بەزۆر چەک توانای گەڕانەوەی هەیە. 
ئەوەی لە خۆپیشاندانەکانی ئەم دوایەدا لە 
سەید سادق روویدا نمونەیەکی بەرجەستەی 
ئەو ڕاستیەیە. ڕاماڵینی دەسەاڵت لەگەڵ 
روخاندنی حکومەتێک دوو شتی تەواو 

 جیاوازن.

دەسەاڵتی سیاسی ئەگەر لە حکومەتدا 

سەرکەوتنیبزوتنەوەیناڕەزایەتیجەماوەری
 کوردستانلەگرەویچیدایە؟

 عەبدواڵ مەحمود



 0005-5-51( بەرواری 90ساڵی چوارەم ژمارە)

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

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

 

 ؟

 ئایائافرەتالوازە؟ 
 نووسینی: ڕەوەیدا ئەکرەم

 
لە سەرەتایی شارەستانیەوە تاکو ئێستا ئافرەتان شان بەشانی پیاوان لەهەموو الیەکەوە کاریان کردووە. 
لەکۆنەوە ژنان بەجیا لەوەی لەگەڵ پیاوان کاری ڕاو و جەنگی لە ئەستۆ گرتبوو و هاوکات کاری 
کۆکردنەوەی خۆراک و ئەنجامدانی کاری ئاسایی رۆژانە لە ئۆردوگاکاندا لە ئەستۆبووە. کاری پیاو بە 
سروشت نزمتر بووە، چونکە ئافرەتان بە حوکمی پێکهاتەی تایبەتی جەستەی ناچاربوون لەیەک شوێن 
نیشتەجێ ببن و منداڵ پەروەردە بکەن. گرینگترین کار لە رێگەی ئافرەتانی نیشتەجێی مااڵنەوە ئەنجامدراوە 
نەک لە رێگەی ڕاووشکاری پیاوانەوە، ئامادەکردن و دابینکردنی خۆراک کە گرینگترین، بنەڕەتیترین و 
کۆکترین پێداویستی مرۆڤە لەالیەن ئافرەتەوە ئەنجام دراوە. بەڵێ ئافرەتان پتەوترین رۆلی کۆمەاڵیەتیان لە 
ئەستۆدا بوو، کە بریتی بووە لە کار و هاوشانی ئەوەش کۆکردنەوە و دابینکردنی خۆراک و ئازووقە لەو 
قۆناغەدا کە ڕاو و شکار هێشتا جارجار بەرێکەوت ئەنجام دەدرا و پیاوان زۆربەی کات بەدەستی بەتاڵ 
دەگەڕانەوە. کۆمەڵ بەو خۆراکە دەژیا کە لەالیەن ئافرەتانەوە کۆدەکرایەوە. ئافرەتان وێڕای پەیداکردنی 
خۆراکی رۆژانە، ئەرکی پاشەکەوتکردنی خۆراکیان بۆ ئایندەش لە ئەستۆدا بووە. بەمجۆرە دەردەکەوێ کە 
بڕبڕەی پشتی کۆمۆنە سەرەتاییەکان ئافرەت پێکیهێناوە. ئەمە تەنیا سەرەتا و دەستپێکردنی کاری ئافرەت 
بوو. پێویست ناکات لێرەدا بەدوای بەڵگەیەکدا بگەڕێین بۆ سەلماندنی رۆلی ئافرەت لەو جۆرە 
کۆمەڵگەیانەدا. وەختی پیاوان سەرگەرمی گەڕانبوون بەدوای گیان لەبەران و ڕاووشکارەوە، ئافرەتان 
سەرگەمی بەرهەمهێنانی وەک: چەرم، ئامان، قاپ، قاچاخ و کوخ دروستکردن و پیشەی دەستی لەبوارە 
جیاکاندا بوون وەک:بەنایی، پزیشکگەری و پەرەپێدانی جۆرەکانی زانست. لە کاتێکدا هەوڵ و کۆششی 

 .ئافرەتان لەبواری زەوی کێاڵندا بە ئامێری سەرەتایی بەرە بەرە گۆڕا بۆ پەیدابوونی کشتوکاڵی
 

ئافرەتان لەالیەکی دێیەوە بەرێگەی ماڵیکردنی گیان لەبەرانەوە گەیشتنە قۆناغی مااڵتداری ئەم پێشکەوتنە 
سەرەکییانە، نەک هەر پایەی شارستانیەتی دامەزراند، بەڵکو پیاوانیش لەکۆت و زنجیری ڕاو وشکار 
ئازادکرد و دەرفەتی بۆ رەخساند کە بەرە بەرە بەشداری شێوە جۆراوجۆرەکانی بەرهەمهێنان بکەن و لە 
ئەنجامدا دەسەاڵت وەربگرن. کەواتە هەر ئافرەتان بوون کەوەکو یەکەمین زانایان، پەرستاران، مامۆستایان، 
ئااڵهەلگرتنی کەلەپووری رۆشنبیری و پیشەیی گرینگترین ئەرکیان لە دابەشکردنی کاری کۆمەاڵیەتیدا لە 
ئەستۆ بووە نەک پیاوان. گەورەترین هەڵەیه ئەو کەسانەی کە کوێرانە الیەنگری لە رەگەزی نێرینە دەکەن، 
ئەوەیە کە سەرلەبەری ئەرکە قورسەکانی ئافرەتانی چینە سەرەتاییەکان بەو کارە بچکۆالنانە دەشوبهێنن کە 

 مالەوە ئەنجامدەدرێ. 
لەسەردەمی ئێستاشدا بەتایبەتی لە کوردستان ئافرەتان شانبەشانی پیاوان لە هەموو بوارەک کار دەکەن و 
شوێنی پەنچەیان دیارە هەر لە بواری پەروەردە، تەندروستی، سیاسی، هونەری، سەربازی بگرە لە کارگە و 

 ”کۆمپانیا گەورەکانی بەرهەمهێنانی تەیارە و سەیارە ئافرەت رۆلی سەرەکی دەبینی یەکێک لەوانە کۆمپانیای
وە چەندین ئافرەت بە کاری چنین و دوورمان و دەستی خۆی ”  هتد.…المۆرجین، بیجۆ، ئەمریکۆڵ و

بژێوەی خێزانەکەی دابین دەکات، دووکان و بڕاندی تایبەت بەخۆیان هەبێت وەکو بڕاندی )چۆپی دیزانیس، 
H&l design ،رۆزە دیزاین ،MoMo Academy)   و چەندی تر. جگە لەوەش ئافرەت ئەرکی ماڵ و

منداڵیشی لەسەر شانە، ئەگەر تەماشای ئەرکەکانی سەر شانی ئەو دوو رەگەزە بکەین بە شێوەیەکی گشتی 
دەبینین زۆر لەیەکەوە نزیکە. ئەو جیاوازییەی کە هەیە تەنها لە دەروازەی گونجاوی شیاوی یەکێکیانە زیاتر 
لەوەی تر بۆ هەندێ کار، ئەویش دەسەاڵتی چینی بااڵ دەست دای سەپاندووە. گونجاوی و شیاوی ئەوەی 
تریانە هەروەها تەماشاکردنی هەردوو رەگەز بەیەک چاو، چونکە لە سروشتی مرۆڤایەتیدا یەکسانن، هیچ 

 یەکیان لە بنەمای مرۆڤایەتی لەوی تریان زیاتر نییە، هیچیان ڕێز و فەزلی بەسەر ئەوی تریانەوە نییە، 
تەنانەت کاتێک ئافرەتێک خۆی دەکوژێت پێی مەلێ الوازە، چونکە کەسی نەبووە گوێی لێبگرێت، غەمەکانی 
کەم بکات، هەمان مامەلەی پیاوێکی لەگەڵدا بکرێت، وە ناچار بەوەکراوە کەدەست بۆ خۆکوژی ببات 
بەوێنەی بەرگرییەک و رەتکردنەوەی زوڵم و زۆر و ستەم، کەدیارە ئەم ڕیگایە ڕیگایەکی سلبییە... لەجیاتی 
دەست بردن بۆ خۆکوژی، ژنان پیویستە بە ورەو بڕوا بەخۆبوونەوە بۆ کۆتاییهێنان بە بیمافی و زوڵم 
خەبات بکەن و  لەبەر سۆز و عاتیفەی بااڵی ئافرەتان،  ئافرەتان بە الواز دەرمەخەن! بوونی سۆز و 
عاتیفەی زۆرتری ژن، سەرمایەکی گەورەی ژنانە و پیویستە ئەو بەهایە بەرز بنرخێنرێت، نەک وەکو 
الوازی نیشان بدرێت. بۆیە پێویستە واز لەو ئەقلیەتیە کۆنە بهێنن بلێین ئافرەت الوازە و بێ دەسەالتە! ئەو 
کارەی بە ئافرەت دەکرێت پیاو پێی ناکرێت، چونکە لەگەڵ هەموو سەختیەکانی ژیان و کارکردنیدا لەهەموو 

 بوارەکاندا، ئافرەت دەبێت بەدایکیش.

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    

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

هیوا ساڵح: ساڵو هاوڕێ کاوان قادر ئەمڕۆ هەموو 
شاهیدی بەرەنگاربونەوەیەکی خوێناوی بووین. 
خۆپیشاندانێکی گەرمی شەقام بووین لە 
کوردستان، تۆ وەک هونەرمەندێکی  پەیکەرساز 
چیت پێ یە یاخود بەشێوەیەکی تر بڵێم 
هونەرەکەت چی دەورێکی هەبوو بۆ پشتیوانی لە 
خۆپیشاندەران، ئێمە ئاگادارین لە ڕابردودا کارە 
هونەرییەکانت بەگشتی شۆڕشگێڕانە و ڕەخنەگرانە 
بووە، بەاڵم ئێستە چی؟ کوا دەورو نەخشت 

 بەتایبەتی لەم هەلومەرجە ئاڵۆزەدا؟

هاوڕێ گیان سوپاس بۆ سەرنجەکەت کاوان قادر: 
ئەوە ڕاستە کە لەم دەورەیەدا کەمتر کاری 
هونەری پەیکەرسازی دەکەم، بەڕاستی 
هۆکارەکەشی ئەگەڕێتەوە بۆ سەرقاڵیم لەگەڵ 

مانگ بەر لە ئێستە  ڕادیۆی  ٦ڕادیۆی پێشەنگدا، 
پێشەنگ پاش ئەوەی دەورەیەکیان کردەوە بۆ 
فێربوونی بێژەری، بەباشم زانی لەو هەلە سود 
وەربگرم ئەو دەورەیەم وەرگرت. خۆشبەختانە 
بەسەرکەوتوویی تێپەڕی، هەڵبەت زۆر لە مێژە 
خۆم ئارەزووی شیعرو ئەدەبیاتم هەیە، بۆیە 
بڕیارم دا دوای کۆتایی دەورەی بێژەرییەکە لەگەڵ 
ڕادیۆی پێشەنگ کاربکەم، کە بۆ من هەمان ئەو 
چێژە هونەرییە دەبەخشێ کە وەک خولیایەک و 
ئارەزوویەک چێژی لێ وەردەگرم، لە الیەکی ترەوە  
هەستم کرد ئەوە من نیم ئەو مەیدانەم 
هەڵبژاردبێت، بەڵکو ئەوە پێویستی مەیدانەکەیە منی 
هەڵبژاردووە، کاتێک باس لە سیاسەت دەکەم لە 
ڕێی هونەرەوە، بەو بڕوایە گەیشتم کە پەیوەست 
بوونم بە ڕادیۆی پێشەنگەوە وەک بێژەرێک و 
تەکنیککارێک کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆی زیاتری 
دەبێت لەم  وەزعەدا، لێت ناشارمەوە هونەر ئەو 

ساڵە لەگەڵما  ٠٢هاوڕێ دێرینەیە کە زیاتر لە 
گەورەبووە، ئەگەر کەسێک من بناسێت بەهۆی 
هونەری پەیکەرسازییەکەوەیە، هەرگیز نامەوێت 
فەرامۆشی بکەم دڵنیات دەکەمەوە کات بۆ ئەویش 
تەرخان دەکەم و بەردەوام دەبم، ئەوەش بزانە 
ئێمە هەموو ئەو باکگراوندە ئیستاتیکیەی لە 
هونەرەوە فێری بووین کاریگەری لەسەر هەموو 
ڕوویەکی ژیانمان هەیە لەسەر هەموو 
چاالکییەکانمان، بەو هۆیەی لەو جیهانە هونەرییەدا 
دەژیم و ئارەزووم بۆ ئەدەب زۆر ئاسانکاری بۆ 
کردم کە بچمە دنیای بێژەرییەوە. جێگەی خۆیەتی 
کە بڵێم لەڕێگەی ڕادیۆوە بەخوێننەوەی شیعری 
شۆڕشگێڕانەو تراکتی سیاسی و ئەو وتار و 
باسانەی لەپەیوەند بەو خۆپیشاندانانەوە کە باسیان 
دەکەیت دەورێکی زۆر ئیجابیمان هەبووە لە 
خۆپیشاندانەکاندا، ئەوەش بڵێم هەروەها کارکردنم 
لەگەڵ باڵوکراوەی بۆپێشەوەدا الپەڕەی )هونەرو 
ئەدەب( سەرپەرشتی دەکەم، ئەویش بەجێی خۆی 
کارێکە پێویستە و لەو مەیدانەشدا بووین. 
بۆپێشەوە الپەڕەیەکی ترە و سەکۆیەکی ترە لە 
نەخشەدانان  بۆ باشتر کردنی ژیانی ئینسانەکان، 
بۆ هەموو ئەو بەشانە )سیاسەت وهونەرو ئەدەب 

ژیانی خۆتی بۆ تەرخان بکەیت  ٥و ڕادیۆ ( تەنها ٪

هێشتا بە زۆر 
مەیدانی تر ڕادەگەیت 
و هێشتا کاتت 
زیادەیە، سەرەڕای 
کارکردن بۆ ژیانی 
ڕۆژانە،   کاتێک 
تێڕوانینم بەو جۆرەیە 
کە ناکرێ لە 

ستۆدیۆکەتەوە 
خەڵوەت بەدیار کارێکی هونەرییەوە بگریت، 
لەکاتێکدا ئەو هەموو مەیدانە زیندوو کاریگەرەش 
هەیە و پێویستی بە کەسانی وەک من و تۆ هەیە، 
ڕاستییەکەی ئەوەیە ئەگەر دوای ژیانێکی باشتر 
دەکەیت دەبێ و ناچاریت قوربانی بۆ بدەیت، 
هاوڕێ گیان لەم ڕۆژگارەدا من و تۆ ئەوە دەزانین 
سۆشیال میدیا چەند تێکەڵ بە ژیان بووە و میدیا 
چەند بە خێرایی کاریگەری لەسەر ژیانمان هەیە. 
من ئەمڕۆ ئەمەوێ شانبەشانی خەڵکی بەشمەینەت 
شەڕی نان بکەم، شەڕی ئازادی بکەم ئەگەر 
بمەوێت ئەو دەنگە بم؟! میدیا یەکێکە لەو ڕێگە فعال 
وخێرایانە بۆ بیستنی ئەو شتانەی نەبیستراون، 
جیڤارا کە دکتۆر بوو وازی لە پیشەکەی هێنا و 
چووە ڕیزی شۆڕشگێڕە کوباییەکان پێی وابوو 
بەو ڕێگەیە زیاتر خزمەت دەکات. بەالی منەوە 
ئەوە سوننەتێکی جوانەو هەقی چاولێکردنی هەیە، 
لەو کوردستانە هەزاران نمونەی وامان هەیە، کەم 
نین ئەوانەی دەستبەرداری بەرژەوەندی شەخسی 
خۆیان بوون دژ بەم کۆمەڵە مافیا سەرمایەدارە 
وەستاون کە تەنانەت دەستدرێژی بۆ سەر سفرەی 
خاڵی کەم ئەندامێکیش دەکات، ئەو هاوڕێیانە 
تێدەکۆشن خەبات دەکەن لەسەر حساب و ژیانی 
خۆیان بۆ باشترکردنی بژێوی ژیانی خەڵك. 
هاوڕێ گیان ئامانجی من هونەرەکە خۆی نی یە، 
بەڵکو الی من هونەر وەسیلەیەکە بۆخزمەت کردن 
بە ژیانی ئینسان بە بزوتنەوەیەک کە بۆ ژیانێکی 
باشتر تێ دەکۆشێت، لە هەر شوێنێک ڕێکخستنی 
جەماوەری کرێکارو زەحمەتکێش هەبێت دەبێت 
لەوێ بین، دەی منیش ئەو ماوەیە بێ دەنگ نەبووم 
ئەو کارانەم کردووە، پاشان با لە یادمان نەچێت 
خوێننەوەش خۆی لەخۆیدا شێوەیەکی ترە لە 
هونەر، بڕوانە لەو کۆمەڵگەیەدا هەموو 
بزوتنەوەیەک قسەکەر و زمانحاڵی خۆی هەیە، هەر 
لە ئیسالمییەکانەوە بگرە تا ئەوپەڕی ناسیونالیزم، 
میدیا و تەلەفیزیۆنی هەیە، ئەوە کرێکارانن بێ 
بەشکراون، دەنگیان کپ کراوەتەوە ئەمڕۆ 
لەهەرکات زیاتر پێویستە ئەو دەنگە ببیسترێت، لەو 
مەیدانەدا هەوڵ ئەدەم ئەدەبیات و هونەری 
شۆڕشگێڕانەش پەرە پێ بدەم، ڕادیۆی پێشەنگ 
ئەو دەروازەیەی بۆ من کردۆتەوە بۆچی نا؟ تاقە 
دەنگێکە کە من پێم وایە دەبێت دەستی پێوە بگرین 
و دەستخۆشیان لێ بکەین، بەڕای من هەرکەس لە 
هەرشوێنێ کاریگەری زیاتری هەبوو پێویستە 

 سەنگەرەکەی بۆ ئەو شوێنە بگوازێتەوە... 

 

 دەمە تەقێ
 گفتوگۆیەکیهیواساڵحلەگەڵکاوانقادریهونەرمەند

 

لە کاتێکدا خۆمان کەرەستەی گاڵتەجاڕی و مەزەی سەر مێزی ناحەزانی 
خۆمانین، کەچی وەک ئەوەی لە تۆوی فشە خوڵقابین گاڵتە بە هەموو شت 
دەکەین، لە هەر کاڵوڕۆژنەیەکەوە تروسکایی مرۆڤێکی جوان دەرکەوێ بە 
تۆپەوانە دەیخنین، لە هەموو الیەکەوە پەالماری دەدەین و کەڵبەی 

 ..گاڵتەجاڕیمانی لێدەسووین

 

  !یەکەمجارە مرۆڤێکی جوان و خاکی ببینم، کە کوردبێ و پیشەی دکتۆربێ

لەم ڕۆژگارەدا، کە ژیان وەک تەونی جاڵجاڵۆکەی لێهاتوە... بەهۆی نەبوونی و 
 ...نەداریەوە پیرەژنێک

چەند هێلکەیەک لەبری پارەی عیادە دەبات بۆ دکتۆرێک لە گەرمیان، دکتۆریش 
 ..بە خۆشحاڵیەوە لێیوەردەگرێ و پشکنینی بۆ دەکات

بڕوانن لەو جوانییە، چەند مریشکێک بێننە بەرچاوی خۆتان، پیرەژنێک بەخێویان 
دەکات، بەیانیان هێلکە لە کوالنە دەردەهێنێ، به هێلکەوڕۆن ناشتا دەکات، ڕەنگە 

بەشی دراوسێ هەژارەکەشی 
لێبدات، بەاڵم کاتێک نەخۆش 
دەکەوێ، پارەی نیە بۆ 
دکتۆر، چەند هێلکەیەک لەگەڵ 
خۆی دەبات، هەتا دووچاری 

  ..پاڕانەوە نەبێت لە مرۆڤ

زۆر دڵخۆشم بەوەی، کە 
هێشتا لەم واڵتە پچڕاوە، 
پیاوێکی دکتۆر و پیرەژنێکی 
نەخۆش مرۆڤبوونی خۆیان 

لەدەستنەداوە، بەاڵم ڕەشبینم بەوەی، لەبری دەستخۆشی لەو دکتۆرە جوانە، 
 ..کوردگەلێکی زۆر له تۆڕی کۆمەاڵیەتی گاڵتە و سووکایەتی پێدەکەن

خۆ ئەگەر )دکتۆر واثق(یش وەک دکتۆرە فشەکەرەکانی دیکە، تووڕە و تڕن و 
لوتبەرز و گرژومۆن بوایە، بە چاکەت و پانتۆڵ و بۆیباخەوە لەسەر ئەو 

دۆالری وەرگرتبا، ئەوە 111نەخۆشە قسەی کردبا و لەبری چەند هێلکەیەك 
کەس نەیدەوێرا ناوی بێنێت، بگرە ستایش دەکراو ریکالمی باشترین دکتۆریان 

 ..بۆدەکرد

 :ئەگەر بەندەش، دەسەاڵتێکی خوداییم هەبا

 

٭ سێبەشی خەڵکی باشورم لە دەشتی هەریر بە تاوانی "گەمژەیی" دادگایی 
 .دەکرد

%ی دکتۆرەکانی باشورم دەگۆڕی بۆ گورگ، ئەنجا ڕەوانەی 66٭ بونیەتی 
ئەمازۆنم دەکردن، چونکە خوێنمژیی هەر خوێنمژیە و ئەوانیش کەمترنین نیە لە 

 .دەسەاڵتدارانی ستەمکار

چەندمیللەتێکی ئێمە،
دەبەنگودەڵبو

 !فشۆڵین
 ئارام حەسەن 

 دکتۆر واثق
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 نووسینی: عەبدواڵ سڵێمان)مەشخەڵ(                 
 هەموو شتێكم لەسەر خۆت بۆ بنووسە

 بەیانیان كەی لەخەو هەڵدەستیت
 كاتێك دەچیتە بەر ئاوێنەكە  

 بیر لەچی دەكەیتەوە
لەخۆت دەپرسیت ئەرێ ئەمڕۆ چەند 

 شەمەیە
 لەسوچێكی پەنجەرەكەوە 
 سەیرێكی دەرەوە دەكەیت

تابزانیت بارانە یان هەورێكی قایم 
 بەڕێگەوەیە

 
 بۆم بنووسە وەك جاران ئۆڤەر تایم

 كار دەكەیت
 بیرلەعوتڵەیەكی هاوینە دەكەیتەوەو

خۆت بۆسەفەرێكی ناوادە ئامادە 
 دەكەیت

 حەزت بەخوێندنەوەی   
 شیعرەكانی نزار قەبانیە

 یان داڵغەت هەر الی مەحمود دەروێشە
 بۆم بنووسە كەدەڕۆیت بۆگۆڕستان

 ماتەمینیەكی نەرم و شل داتدەگرێت
 نووسینی سەر كێلەكان دەخوێنیتەوە

 لەبەرخۆتەوە شتێك ئەڵێیت

كەهیچ كەسێك 
 لێت تێناگات

بەزۆری بەزەیت 
بەكام مردوەدا 

 دێتەوە
 ئەوەی لەسەر كوشتنی دیكتاتۆرێك

 لەسێدارە دراوە
یان ئەوەی لەسەر دزینی نانێك 

 كوژراوە
 

 هەرچیەكت بەخەیااڵ دێت بۆم بنووسە
 حەزدەكەم بزانم

 شەوی چەندجار ڕادەچڵەكیت
 چەندجار بەمنەوە شەیتانی دەبیت

كەگوێت لە گۆرانیەكەی عەبدول 
 حەلیم دەبێت

 حاول تفتكرنی حەزدەكەیت
 لەتابوتەكەت بێیتە دەرەوەو

 سەمایەكی مەستانە بكەیت
 

 هەرچی دەنوسیت بنوسە
 بەس مەنوسە
 خۆشم دەوێیت

 حەکیم میرزا

 قسەیمنبۆمردویەك

لوتفییە، ئێستاش لە یادمە کە بەردەرگای ماڵت گسک دەدا و دوایش سۆندەت لە بۆڕییەکە دەخست 
و ئەو بەردەمەت ئاوڕشێن دەکرد، دڵی من فێنک دەبۆوە. ئەو کاتەی کە نیوەڕوانان دەهاتیە 
دەرەوە و بە بیانووی فڕێدانی زبڵ سەرەتاتکێیەکت لەگەڵ دەکردم و بە پێکەنینێکەوە وەک 
ئاماژەی خۆشەویستی ئاوڕێکت لێم دەدایەوە و ئینجا تووند دەرگاکەت لەدوای خۆتەوە دادەخست 
و منیش تەواوی پەنجەرەکانم لەسەر ئەو ساتە عەشقەت کڵۆم دەدا. لوتفییە تۆ نەتدەزانی من چۆن 
ئۆقرەم لێبرابوو و بێپەروا بە من بووایە چاوم لەسەر دەرگای ماڵەکەتان بوایە. ئەزانی لوتفییە 
چەندینجار ئیرەییم بردووە بە عامودی بەردەرگای ماڵتان، ئەی ئەزانی چەنجار خۆزگەم 
خواستووە ببمە باڵندەیەک و لەسەر تەلی عاموودەکەوە و لەو بەرزییەوە تەماشات بکەم کە چۆن 
لەناو حەوشە و بەرهەیوانەکەتان دێیت و دەچیت. لوتفییە من سات لەدوای سات نزیکتر 
دەبوومەوە لێت و هەستم ئەکرد تۆش وەک مەلەوانبازێکی شارەزا خۆت ڕووت دەکەیتەوە و ئینجا 
خۆت فڕێ دەدەیتە نێو دەریاچەی ئەوینم. بەاڵم وەکچۆن خەون بێت، دابونەریت و کلتووری کۆنی 
ژیان دەبوونە زنجیری دەست و پێی حەز و ئارەزووەکانمان. لوتفییە ئەمڕۆ کە چل ساڵی ڕەبەق 
بەسەر لەدایکبوونی خۆشەویستیماندا تێدەپەڕێت، من هەر بە لوتفی تۆوەم و چاوم هەر لە لوتفی 
تۆیە. ئەزانم ئەگەر ئەم قسانەم ببیستیت، یان منداڵی کوڕەکەت بۆت بخوێنێتەوە، سەرەتا بەعەقڵم 
بێدەکەنی وەک ئەوەی هەر هەرزەکارەکەی جاران بم، بەاڵم دوایی دەچیتە ژوورێک و تێر تیر 
دەگریت و وێنەیەکی من لە ئەلبومی دڵتدا دەردەهێنیت و قسەی لەگەڵ دەکەیت و سەرزەنشتی 
دەکەیت بەوەی کە بۆ نەهات بۆ خوازبێنیت و بۆچی لە پڕێکدا و بۆ یەکجاری ون بووم. لوتفییە 
ئێستا سپیایی کەوتۆتە نێو مووەکانی برۆ و قۆڵ و مەچەکم. ئێستا نەک وەک جاران ناتوانم 
بەسەر عاموودی خەیااڵ سەربکەوم و لێت بڕوانم، بەڵکو بەدەم ئیشکردنەوە سووکە پشت 
ئێشەیەکیش ئازارم دەدات. داخم ناچێت لوتفییە کە پێکەنینەکانتم ون کرد، سەرەتاتکێکانتم لەدەست 
چوو، ئاماژەکانی عەشقی تۆم وەک ئاوێنەیەک لەدەستم بەربۆوە و ورد و خاش بوو. لوتفییە 
خەتای من نەبوو، دۆخێک زروفێک، ناچارییەک بەم چارەنووسییەی گەیاندم. لوتفییە ئەزانی 
ئێستاش کە لەبەردەم ئاوێنەدا ڕیش دەتاشم، تۆ لە ئاوێنەکەوە دەمدوێنی. تازە لوتفییە من و تۆ 
ڕۆیشتین و هەرگیز بە خەونیش ناگەین بە یەک. )گەرچی لە ڕابردوودا دەیانجار لە خەونمدا 
ئاوێزانی یەکتر بووینە(، تازە ئیتر لوتفییە بووی بەسەراب، بەاڵم عەشقەکەت خوێنە لە دڵمدا و بە 
بزە و خەندەکانی جارانت دەژێم. دواجار لوتفییە من خۆم بەبەختیار ئەزانم کە ئێستاش تۆم لە 
دڵدا هەڵگرتووە و کاتێکیش ئەمرم عەشقی تۆم لە دڵدا فیچقە دەکات. ئای لوتفییە خۆزگە ئەمزانی 

 تۆش منت لەبیر ماوە یان مەینەتییەکانی ژیان هەموو شتێکی لە یادەوەریتدا سڕیوەتەوە؟.... 
 ٠٢٠٢ئەیلوولی 

 لوتفییە پەخشان

  من کێم؟ له کوێم! من چیم؟ بەم پوورە
هەنگی پرسیارانه، کاسە سەریان خواردووم 
و نازانم چین! من گەروویەکی تاساوی... 
نێو دەقێکی شانۆ وێرانەکەی نیشتمانم! 
نۆتەی کەمانچەیەکی خەمبارم و تابلۆیەکی 
بێڕەنگ و بۆی نیشتمانم و پەیکەرێکی دەم 
بەستراوی ئازادییم و قەڵەمێکی دڵشکاویی 

ریبیم و دوور دوور له دەرەوەی قووتبی  غە
مین... به دوای خۆم و نیشتمانمدا وێڵم و  زه

 !به خۆم  نیشتمانم نا ناسمەوەو ناشگەمەوه
دەکرێت مرۆڤێک لە نیشتیمانەکەی 
دەرکرێت، بەاڵم هەرگیز ناکرێت نیشتمان 

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

 چۆن بتوانێت بۆی بگەڕێتەوە.
"ئۆدیسە" دوای ئەو گەشتە وێڵئاراییەی بە 
دەریادا بۆ دەرەوەی گریک کردی دواتر 
هەر گەڕایەوە بۆ خاڵی دەستپێک، بۆ 

 ماڵەوە. 
خالیدی نەقشبەندی" دوای ئەو   "مەوالنا

دواجار بە   گەشتەی بەرەو خۆرهەاڵت
مەشقێکی ڕۆحانی نویوە گەڕایەوە بۆ 
ماڵەوە بۆ نیشتیمان، ئەگەرچی ماڵەوە هێندە 
خراپەیان لەگەڵدا کرد کە ناچاربوو 

 ئەمجارەیان خۆنەویستانە لێی هەڵبێت.
چەندیک دوورتر دەکەوتەوە لە ٠"*   "نالی"

نیشیتمان پرسیاری ئەوەی لە سالم دەکرد، 
 ئاخۆ کەی بێت بگەڕێتەوە؟

نالی شاعیر کاتێک لەدەستی ئەو دۆخەی 
نیشتمان دووچاری بووە کە سلێمانی بەجێ 

 دەهێڵێ و دەگاتە ئەستنەبول،
لەو ماوەیەدا میرنشینی بابان دەڕووخێت و، 

دەنگوباسی ڕووخانەکەی پێدەگات، هەست 
دەکات خۆشیەکەی سلێمانی نەما، 
حەبیبەنەما، دۆست و ئەحبابەکانی وەکو 
جاران نەمان، سوپاکەی ئەحمەد پاشا 
تیاچوو، سوپای ڕۆمی جێیانی گرتەوە، 

یش نەک هەر هاندەری نابێت کە ٠)سالم(*
بگەڕێتەوە سلێمانی، بەڵکو و تکای لێدەکات 
نەشگەڕێتەوە، وەکو و لە قەسیدەکەیدا 

 دەڵێت:
 توخوا بڵێن بەو حەزرەتی نالی

 دەخیلی بم بەو نەوعە نەکا
 بەسولەیمانییا گوزەر

نائومێد بووەو بەناعیالجی رووی لە   نالی
 کردووە. ئەستەنبول 

ئومێدی شێخ حسین، پێشتر وەک 
هونەرمەندێکی دیارو ناسراوی نێو شانۆو 

پێویستی بەهیچ ناساندێک ناکات لەم  دراما
ڤیگەرە، بەاڵم دوای هەڵکەندنی لەنیشتمان و 
گیرسانەوەی لەواڵتی سوید، ناوبەناو لێرەو 

دەقی شیعری، ئومێد دەبینین،   لەوێ
هەڵبەتە دنیای غەریبی و ژیانی غوربەت 
کاریگەری بەسەر ئومێدەوە هەیە، ئەو 
دنیایەی کاکە ئومێدی تیادەژی هەندێک 

، گەر  ئاستەمە بۆ ئیشی شانۆیی و دراما
بوارەکەش بڕەخسێت بۆیان ئەوا پێویستی 

ئەو   بەسپۆنسەری هەیە بۆ بەبەرهەمهێنانی
هونەریە، بۆیە ئومێد کاتێک   کارە

ڕووبەووی ئەم ئاڵنگاریانە دەبێتەوە و 
خەونەکانی بکات، لەواڵتی   ناتوانێ تەحقیقی

شیعر، هەڵبەتە   دنیای  ڕوودەکاتە غوربەت
گەیشتن نییە   شیعر  وەزیفەی

 بەڵکو، شیعر بەمەرزوبومێكی دیاریكراو،

 خودی ڕێگاكەیە،
شیعر خەریكی چارەسەری كێشەیەكی 
دیاریكراو نییە، بەڵكو مانیفێستكردنی دیوە 

 کێشەکانە.  شاراوەكانی
دەستبردنە، بۆ بڤەو حەرام و   شیعر

 نەوتراوەکان
شیعر دۆزینەوەی كیشوەری تازەیە، نەك 
حیكایەتی گێڕانەوەی ئەم كیشوەرەی تێیدا 

 دەژین.
بەم پێودانگانە بێت، دەبێت شیعر پڕمان 

  بكات لەكەڵكەڵەی پرسیار
پڕی دەکات لەپرسیار وەک   شیعر بۆ ئومێد

 . لەهزریا دێت و دەچێ  پورەی هەنگ
 دەڵێ..  لێرەدا  وەک

 کێم؟ له کوێم!
 من چیم؟

 نگی پرسیارانه، هە  ئەم پوورە
 کاسە سەریان خواردووم و

 نازانم چین! 
بەاڵم  دوورە لەنیشتمان،  ئومێد ئەگەرچی

نیشتمانەو   دالغەی هەرالی
بەسەری بکاتەوە بە   تاوەکو
شانۆوە غەمەکانی   ڕێگای

 بنێ.  لەکۆڵ نیشتمان
لەغەریبی دایە و  دەبینێ بەاڵم کاتێک

بەئاسانی ناتوانێ دەست لەمالنێی نیشتمان 
 بێت.

 دەڵێ وەک لێرەدا

 من گەروویەکی تاساوی
 نێو دەقێکی شانۆ وێرانەکەی نیشتمانم

من گەروویەکی تاساوی   کاتێک ئومێد دەلێ
نیشتمانم،   نێو دەقێکی شانۆ وێرانەکەی

پەنجەی خستۆتە سەر ئەو زامە   بەڕوونی
کە عەیامێکە دەیچێژێ، کاتێک  قوڵەی
شانۆ، ئەو درەختە ڕووتەی ناو   دەبینێ

و ئاوی ناخرێتە ژێر   نیشتمانەو بێنازکراوە
ئومێد خەمی ئەوە دەخوا   ئەم درەختەوە

وشک ببێ، کاتێک دەڵێ گەرویەکی تاساوم 
چون دەزانێ ئەو دەنگەش 

لەدوورە دەستی  بۆخەمی شانۆ بەرزبکاتەوە
چ سودێکی نییە و وەک   لەغوربەتەوە

و دەیەوێ بەرەو   سەرابێ دەبینێ   تاسابێ
ئەو ئاوەدانیە دوورە دەستە بڕوات، بەاڵم 

و سەراب دەبینێ. ئەو دەمەی  هەرنایگاتێ
 دەڵێ

 تابلۆیەکی بێڕەنگ و بۆی نیشتمانم و
پەیکەرێکی دەم بەستراوی ئازادییم، هەڵبەتە 
لەو غەریبیەوە هەست بە 

نیشتمانەکەی دەکات کەچۆن   زامی
گیرۆدەی عەقڵیەتی داخراوو دیماگۆجی 
بۆتەوە و ئازادی ڕۆژانە ئەتک ئەکرێت و 

خوێن لەجەستەی  لەبری بەدیهێنانی
ڕۆڵەکانی دەڕێژرێ. ئومێد، خوازیاری ئەوە 
بووە لەناو واڵتدا بێت، تاوەکو وەک تاکێکی 

هەڵبسێ بە ئەرکە ئەخالقیەکانی   تەندروست
بەرامبەر   خۆی و ئەوەی لەسەر شانێتی

نیشتمانەکەی بیکات، ئەو دەترسێ لەوەی 
بەنیشتمانەکەی نەگاتەوە، گەر پێشی 

یا   نیشتمانەکەی لەدەست دابێ  بگاتەوە
 خۆی وون بوبێ.

 ریبیم و قەڵەمێکی دڵشکاویی غە
 دوور دوور له دەرەوەی قووتبی زەمین...

 به دوای خۆم و نیشتمانمدا وێڵم و
 نیشتمانم نا ناسمەوەو

 به خۆم ..  ناشگەمەوه

شانۆوەبۆستێجی-ئومێدیشێخحسێنلەستێجی
 جمال نوری نووسینی:شیعر......!
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سیستەم واتە بەڕێوەبردن و ئیدارەدانی 
کۆمەڵگە بە پشتبەستن بە چەندەها یاسا و 
بڕیار و شێوازوجۆری تایبەتمەند کە 
لەڕوانگەی یاسایی و ئیداریی و کارگێڕی و 
پەروەردەیی و ئابووری و بازرگانی و 
دیبلۆماسی یەوە پشتی پێ دەبەستێت. 
ئەمانەش وەکو )سیستەمی کۆیالیەتی 
ودەرەبەگایەتی و سەرمایەداری 
وکۆمۆنیستی   )جگە لەسیستەمی 
کۆمۆنیستی کەسیستەمێکی هەرەوەزکاری 
خەڵکی کۆمەڵگەیە(( هەریەکەشیان  
لەسیستەمەکانی )سیستەمەکانی کۆیالیەتی 
و دەرەبەگایەتی وسەرمایەداری( چەندین 
شیوازی جیاواز لەخۆ دەگرێت، بەاڵم 
لەناوەڕۆکدا هاوشێوەن، کە لە ڕێگای 
حیزبەکانەوە بەپشت بەستن بە جۆرێک لە 
فکرو ئایدیای یەکێک لەم سیستەمانە 
کۆمەڵگەیان بەڕێوەبردوە، لەقۆناغی پێش 
دروست بوونی حیزبیش لەالیەن خێڵ و 
عەشیرەتەکانەوە کۆمەڵگە بەڕێوەبردراوە، 
لەقۆناغی ئێستاداش لەالیەن حیزبەکان 
دەسەاڵتی کۆمەڵگە بەڕێوەدەچێت بە 
پشتبەستن بە فەلسەفە و فکری زانا یان 
شارەزایانی ئابووری وسیاسی و فکریی، کە 
ئەوانەی دەسەاڵتەکان گرینگی پێدەدەن 
الیەنگران و پارێزەرانی سیستەمی 
سەرمایەداریین. خودی ئایین وخێلەکانیش 
پایەکی گرینگ بوون بۆ ڕاگرتن ومانەوەی 
جۆری سیستەمەکان لە مێژوو و لەقۆناغی 
ئێستاشدا، چونکە هاوکارو هاوپشتی 
یەکتری بوون بۆ درێژەدان بەهەمان جۆر 
لەسیستەم، تەنها بەالیانەوە گرینگ بووە 
کەپارێزەرانی سیستەمی دەسەاڵت 
بەرژەوەندی و سوودی ئاژیتاتۆرەکانی و 
کەسایەتی خێڵ و ئایین بپارێزدرێت. لە 
قۆناغی ئێستادا بەگشتی سیستەمی 
سەرمایەداری تووشی قەیران و کێشەی 
گەورە بۆتەوە دەرئەنجام کێشە و نەهامەتی 
و دەردەسەری بۆمرۆڤایەتی سازکردووە 
بەردەوامیش لەگەڵ کێشە وقەیرانەکان 
ڕوبەروو دەبێت. خودی مرۆڤەکانیان 
بەجۆرێک کۆیلە و مل کەچ کردووە کە 
مێشک وهێزیان زنجیربەند کردووە، 
بەجۆرێک کە سەر ئەنجام مرۆڤایەتی 
بەناچاری لەگۆشەیەکەوە دەبێت دەست بۆ 
کۆتایی هێنانی کێشە و قەیرانەکانی بەرێت 
بەتێکۆشانی هاوپشتی ویەکگرتووانەی 
خەڵکی تێکۆشەری ناڕازی و کۆمۆنیست 
وئازادیخوازو یەکسانیخواز. لە واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئێران وعێراق و 
تورکیا ئاژیتاتۆرەکانی دین و قەوم وخێڵ 
بەکردەوەی فاشیزمانەو کۆنەپەرستیانە 
هاناسەی ژیانێکی باشتریان ڕاگرتووە، 
هەرچی ئاسۆی شارستانی و مەدەنی و 
نوێخوازی هەیە ڕوبەڕوویی هەڕەشەی 

لەناوچووەن دەبێتەوە، ئەم مۆدیلە 
ئیدارەدانە زۆر بەئاسانی لەکۆمەڵگای 
کوردستان بەدرێژایی دەسەاڵتدارێتی 
حیزبەکانی کوردایەتی گەشەی پێدەدرێت و 
بەردەوامیش ئاکارەکان و ڕەوشت و 
فەرهەنگ و کردەوەکانی فاشیزم وخێڵ و 
کۆنەپارێزی و دژەئینسانی لە کوردستان 
گەشەی پێدەدرێت. واتە ئیدارەدانی حیزبیان 
کردۆتە مۆرانەیەک بۆ وێرانکردنی جەستەی 
کۆمەڵگەی کوردستان. سیستەمی حیزبی 
بۆتە بەاڵیەک بۆتێکشکاندنی ئیرادەی تاکی 
هاواڵتی بەتایبەتی گەنجان والوان. ئەمەش 
وای کردووە کە کاری سیاسی و حیزبایەتی 
ناشیرین و بێ ئەرزشکردووە. هەرچەندە 
کاری حیزبی و کەسایەتی سیاسی بەپێی 
باوەڕبوونیان بەجۆری فکرو بیرکردنەوەی 
حیزبی لەشێوازدا گۆڕانی بەسەردادێت 
بەاڵم لەناوەڕۆکدا هەریەکە لەکادرەکانی 
حیزب یەک دیسپلینیان هەیە کەزۆر 
دڵسۆزانە پابەندن پێیەوە بۆجێبەجێکردن، 
ئەویش داکۆکیکردن و بەرگریکردنی 
ڕاستەوخۆیە لەبەرنامەو ئاکاری حیزب و 
ڕەتکردنەوەو بەر ڕەخنەدانی سەرجەم 
فکروبۆچوون و تێڕوانینە جیاوازو دژبەرو 
ڕەخنەگرەکانی حیزبەکەیانە. هەربۆیە 
هەڵسوڕانی حیزبەکانی دەسەاڵت بەردەوام 
کۆمەڵگای کوردستان دادەچۆڕێنن لەسیمای 
شارەستانی و نوێخوازی و ئازادیخوازی و 
یەکسانیخوازی و کاردەکەن بۆگەشەدانی 
ڕاستەوخۆی فکری کۆنەپارێزی و 
دواکەوتوویی و بیروباوەڕی ڕازیبوون بە 
یاساکانی کۆیالیەتی وچەوسانەوە و دژە 
ئینسانی ئامانج وکاری بەردەوامیانە. 
ئەمەش لەپێناوی مانەوەی خۆیانە 
لەدەسەاڵت و نەگۆڕانی کۆمەڵگەی 
کوردستانە بەرەو کۆمەڵگەیەکی نوێ تر 
وباشتر. بەدرێژایی تەمەنی دەسەاڵتدارێتی 
لەباشووری کوردستان بەم جۆرە ئیدارەی 
کۆمەڵگە دراوە لەالیەن حیزبەکانەوە 
کەپشت و پەنایەکی بەهێزبوون بۆ ڕاگرتن 
و مانەوەی سیستەم و یاساکانی خێاڵیەتی 
و کۆنەخوازی هەر بۆیە لەتێکشکاندنی 
ئیرادەی تاکدا کاریگەری نەرێنی 
ڕاستەوخۆی کردۆتە سەر کادرو ئەندامانی 
دەرەوەی حیزبەکانی ناو دەسەاڵتیش 
بەحیزبە ئیسالمی ولیبراڵ وشیوعی وچەپە 
وکۆمۆنیستەکانیشەوە. یەکێک لەکاریگەرییە 
نەرێنێکان ئەوەیە کە حیزبەکانی ئیسالمی و 
لیبرالەکانی وەک بزوتنەوەی گۆڕان و 
زەحمەتکێشان و سۆسیالیست وشیوعی و 
حیزبە سێبەرەکانی پارتی دیموکراتی 
کوردستان عیراق ویەکێتی نیشتمانی 
کوردستان هەروەک یەکێتی وپارتی 
ڕاستەوخۆ کادرەکانیان لەژێر ناوی 
خانەنشینی و فەرمانبەرەوە کرانە 

موچەخۆری حکومی بۆ هەڵسوڕانی حیزبی، 
بەمەش تەواوی ئەندامان و کادیرانیان 
دوورخستەوە لەپشت بەخۆ بەست وبێ 
ئیرادە کرد، سەرجەمیان چاوەڕوانی 
ئەوەیان لەحیزبەکەیان هەیە کە پارەی 
باشیان پێبدات بەبێ ئەوەی کاری باش 
بکەن. تەنانەت ئەم جۆرە کارە نایاسایییە 
بۆتە هۆکارێکی بەهێزو کاریگەر بۆ 
داڕووخانی ئابووری کوردستان بەتاییبەت 
کەرتی کشتوکاڵی و گەشتوگوزارەوە، ئەگەر 
ڕژێمی فاشیزمی بەعسی دەسەاڵتداری 
عێراق بەجێبەجێکردنی پالنێکی زۆرەملێی 
دژە ئینسانی گوند و دێهاتەکانی چۆڵ کرد 

لەژێر سایەی  ٠٢٢٠و ڕووخاندنی لەدوایی 
دەسەاڵتی حیزبەکانی کوردایەتی جارێکی تر 
گوند و دێهاتەکانی کوردستان چۆڵکرا ئەم 
جارە بەرنامەی دژە ئینسانی حیزبەکانی 
کوردایەتی دەسەاڵت بوو بۆ وێران بوونی 
ئابووری کوردستان، ئەمەش بۆئەوە بوو 
کەخەڵکی کوردستان بۆ بژێوی ژیانی پشت 
بەخۆی نەبەستێت، بەردەوام چاوەروانی 
دەستی حیزبەکانی دەسەاڵتداربێت، چونکە 
هەرچی کادرو ئەندامی ئەو حیزبانە هەیە 
نایاسایی کرایە موچەخۆری حکومی، بەاڵم 
بەبێ ئەوەی کاری حکومی بکەن، 
هەمووالیەک دەزانن لەهیچ دەوڵەت و 
حکومەتێکدا نییە کەبەم جۆرەی کوردستان 
حیزبەکان ئیدارەی کۆمەڵگە بکەن و هەرچی 
داهاتی زۆری گشتی کۆمەڵگەیە تەخشان و 
پەخشانی پێبکەن. هەروەها دوورە پەرێزی 
و دوورکەوتنەوە لەهەڵسوڕانی 
ڕاستگۆیانەی سیاسی و حیزبی 
ئاراستەبوون بە زیاتر گیرۆدەبوون بەکاری 
کەسی وبەرژەوەندچێتی و خۆپەرستی و 
کاری بازرگانی لەژێر چەتری هەڵسوڕانی 
سیاسی و حیزبایەتیدا، کە بەدرێژایی 
تەمەنی هەڵسوڕانی سیاسی حیزبەکانی 
دەسەاڵتداری باشووری کوردستان کاریان 
لەسەرکردووە ئەمەش دوو ئامانجیان 

تێکشکاندنی ئیرادەی -٠بەدەست هێناوە: )
هەبوونی هیوا و ئومێدی شۆڕشگێڕانەی 
تاک بۆشۆڕش و گۆڕانکاری نوێتر و باشتر 
لەناوکۆمەڵگەی کوردستان دا، کە بەنەخشە 
ڕێگای حیزبی ئەنجام بدرێت. واتە 
بەجێبەجێکردنی ئەم پالنە خەڵک لەجیاتی 
فشار خستنە سەر دەسەاڵت بە 
ڕێکخراوبوونی خۆیان )خەڵکی نارازی( کە 
دەسەاڵت ناچاربکات مل بە ڕیفۆرم 
وچاکسازی ڕیشەیی بکات کە دەسەاڵتی 
حیزب و دین لەحکومەت جیابکاتەوە، 
کۆمەڵگە بەرە وکۆمەڵگەیەکی شارستانی 
ومەدەنی بچێت هەروەها سوود لەئەزموونی 
باشی وخراپی تێکۆشانی خەڵکی واڵتانی 
پێشکەوتوو وەربگیرێت بەپێچەوانەوە، 
بەتەواوی جێبەجێکردنی ئەم پالنەی 

دەسەاڵت کە بێ ئیرادەکردنی تاکی هاواڵتی 
بوو بۆ ئەوەی بۆ ژیان پشت بەخۆ 
نەبەستن بە ئیرادە نەبن بۆ ئیدارەدان و 
خۆبەڕێوەبەری و ڕێگری بکرێت لەگەشەی 
ئازادی و مافە مەدەنی و یاسا و فەرهەنگی 

ئەگەرچی -٠شارستانی و سیکۆالری .
خەڵک ناڕازییە لەدەسەاڵت و جۆری 
ئیدارەدانی حیزبەکانی کوردایەتی، بەاڵم ئەم 
ناڕازی بوونە نەتواندراوە سنوورەکانی 
حیزبایەتی تێکبشکێنێت )حیزبایەتی 
دەسەاڵت(. واتە سنووری دێگەڵە 
هەڵبوەشێنێت، ڕاستەوخۆ کاریگەری 
خستۆتە هەڵسوڕانی دەرەوەی دەسەاڵت. 
ئەوانە کە بەحیساب ئۆپۆزیسیۆنن لە 
کوردستان، تەنانەت کاریگەری نەرێنی 
خستۆتە سەر نەک حیزبەکانی لیبراڵ و 
ئیسالمییەکان کە ئاوێتەبن بە لوکاڵی 
بوونیان، بەڵکو ڕاستەوخۆ کاریگەری 
خستۆتە سەر حیزبەکانی چەپ وشیوعی 
وکۆمۆنیستەکانیش کەپاش چەندەها ساڵ 
کارکردنیان نەیان توانیوە سنوورەکانی 
لوکاڵی بوونی خۆیان لە هەڵسوڕانی 
سیاسییان ببەزێنن. تەنانەت نەیان توانیوە 
لەڕوویی ڕاگەیاندنیشیانەوە ئەو سنوورە 
تێک بشكێنن کە حیزبەکانی کوردایەتی 
کاری لەسەر دەکات بۆ بێئیرادەکردنی تاکی 
هاواڵتی ناڕازی کە لەجیاتی هەڵبژاردنی 
ڕێگای ئاوارەیی و بۆ چوونە ئەوڕوپا یان 
خۆکوشتن وخۆخنکاندن ببێتە ئەندام و 
کادری ئەو حیزبە کۆمۆنیستەی کە 
لەبەرنامەی حیزبیدا خۆی بەدیل و 
ئەڵتەرناتیڤی حیزبەکانی دەسەاڵت دەزانێت. 
قسە لەسەرئەوە نییە ئەوەی بەرنامەی 
حیزبە کۆمۆنیستەکان ڕاست نییە، قسە 
لەسەر ئەوەیە کەنەیان توانیووە وەاڵمی 
ئەوپرسیارە بدەنەوە کە بۆچی نەتواندراوە 
سنوورەکانی دێگەڵە و هەولێر ودهۆک 
وسلێمانی وکەرکوک وهەڵەبجە تێکبشکێنن 
لەهەبوونی کاریگەرییان لەبەستنەوەی 
ناڕەزایەتییەکان بۆ کاروچاالکی گشتی 
سەراسەری لەتێکۆشانی یەکگرتووانەو 
هەماهەنگکاری و هاوپشتی دا؟؟! پێویستە 
هەرچی زووترە ئەو کۆدە بکەنەوە کە 
ئاراستەی کاریگەرییان بەرەو چەقی 
گۆڕانکارییەکان وەرچەرخێنن. پرسیار 
ئەوەیە ئایا چۆن دەکرێت بەئیرادەی 
بەهێزەوە بەرەو ئاسۆیەکی مەدەنی و 
سۆسیالیستی مل بنێت جگە لە تێکۆشانی 
یەکگرتووانەو هاوخەباتی بۆ گەشەدان 
بەبزووتنەوەیەکی جەماوەری کە خەڵکی 
ناڕازی بنیاتی بنێت هیچ ڕێگایەکی تر 
لەئێستادا ئیمکانی نییە. لەبەرئەوەی 
کاریگەری دژەئینسانی حیزبەکانی 
دەسەاڵتی کوردایەتی بەجۆرێکە کەناخی 
تاکی هاواڵتی کوردستان پارچە پارچە 
کردووە. ئەوان دەڵێن ئێمە لەناو 
کەشتیەکداین کە هەمووان لەناویدان، واتا 
حزبەکان بە ئەندامان و کادێران و 
سەرکردەکانی، لەگەڵ خەڵکدا، لەنێو ئەو 
پاپۆڕەن، کە ئەوان نەمێنن کەشتی یەکە 
لەناودەچێت واتە خەڵک لەناودەچیت ئەوان 
)حیزبەکانی دەسەاڵت( بەردەوام خەڵک 
دەترسێنن. حیزبەکۆمەنستەکان خۆیان 
بەتێکۆشانی یەکگرتوانە جەماوەرییانە 

خۆیان بۆ ڕزگاری... 

 سیستەمی حیزبی یان شورایی
 

 نووسینی: عبدالرحمن رسول

 14بۆ الپەڕە...
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بۆۆۆپۆۆێۆۆشۆۆەوە: مۆۆوچەی مۆۆوچەخۆۆۆران و 
خزمەتگوزاریۆیەکۆان لە قۆورگۆی شۆێۆردایە، 
چۆۆۆۆۆن دەکۆۆۆۆرێۆۆۆۆت دانۆۆۆۆی مۆۆۆۆوچە و 
خزمەتگوزارییەکان لە قۆورگۆی ئەم شۆێۆرە 

 دەربهێندرێت؟

بەڕاسۆۆۆتۆۆۆی مۆۆۆووچەی حەسۆۆۆەن مۆۆۆارف: 
مۆۆۆووچەخۆۆۆۆران و خۆۆۆزمەتۆۆۆگۆۆۆوزاریەکۆۆۆان 
لەقورگی شێر دایە و لەشێر دڕندەتریشۆدایە! 

سۆۆۆەبۆۆۆارەت بەچۆۆۆۆنۆۆۆیەتۆۆۆی سۆۆۆەنۆۆۆدنەوە و 
دەرهێنانی لەقۆورگۆی ئەم دڕنۆدەیە تەنۆهۆا و 
تەنها بەیەکخستن و یەکۆگۆرتۆوی خەبۆاتۆمۆان 
دەکۆۆۆرێۆۆۆت بۆۆۆۆ دەرهۆۆۆێۆۆۆنۆۆۆانۆۆۆی لە قۆۆۆورگۆۆۆی 
ئەودڕنۆۆدەیەو بۆۆۆگۆۆۆێۆۆۆڕدێۆۆۆتەوە بۆۆۆۆ خۆۆۆاوەنە 
ڕاستەقینەکەی کە هاوواڵتی و فەرمانبەرانۆی 
مافخوراون لەژێر دەسەاڵتێکی بەناو خۆۆیۆی 

 و لە ڕاستیدا مافیا ئاسا ڕەفتار. 

بۆپێشۆەوە: خەڵۆکۆی بۆێۆبەشۆی کۆوردسۆتۆان 
بەگشتی و موچەخۆران بەتایبەتی، بۆوونەتە 
قوربانی ملمالنێی نێوان بەغۆدا و هەولۆێۆر، 
چۆۆۆن دەکۆۆرێۆۆت خەڵۆۆکۆۆی کۆۆوردسۆۆتۆۆان و 
موچەخۆران چیتر نەبنە قوربانی ملمۆالنۆێۆی 

 ئەم مافیایەی هەردوو دەسەاڵت؟

 

ئێمە خەڵۆکۆی بەش مەیۆنەت حەسەن مارف: 
مووچەخۆران تاکە قوربانی و زەرەرمەنۆدی 
ئەم نێوانەین. بۆ دەربازبوون لە م ملمالنێیە،  
دەکۆۆرێۆۆت ئۆۆێۆۆمە بەڕوونۆۆی و بەڕاشۆۆکۆۆاوی 
فشۆۆۆاری هەمەالیەن بۆۆۆۆ سۆۆۆەر هەردوو 
دەسەاڵتی هەرێم و ناوەند بەرین، بەپێی ئەو 
یاسا دەستۆورەی لەهەرێۆم و نۆاوەنۆد هەن. 
مۆۆووچەخۆۆۆرانۆۆی خەڵۆۆکۆۆی هەرێۆۆم مۆۆافۆۆی 
سۆۆەرەتۆۆایۆۆی و بۆۆێ ئەمۆۆالوالی خۆۆۆیەتۆۆی  
شۆۆایسۆۆتە دارایۆۆی و پشۆۆۆکۆۆی بەرکەوتەی 

خزمەتگوزاری پێبدرێت، و بێنەدەرەوەی ئەم 
 ملمالنێیە نادروست و پڕلەکێشەیە. 

 

بۆپێشەوە: هۆکۆار چۆیۆیە خۆۆپۆیۆشۆانۆدان و 
ناڕەزایەتیۆیە جەمۆاوەریۆیەکۆان بۆۆ مۆوچەو 
 خزمەتگوزارییەکان، بەسەرکەوتن ناگەن؟   

هۆۆۆکۆۆاری سۆۆەرنەکەوتۆۆن حەسۆۆەن مۆۆارف: 
وبەئەنۆۆجۆۆام نەگەیشۆۆتۆۆنۆۆی خۆۆۆپۆۆیۆۆشۆۆانۆۆدان و 

نۆۆۆۆۆاڕەزایەتۆۆۆۆۆیەکۆۆۆۆۆان بۆۆۆۆۆۆ مۆۆۆۆۆووچە و 

وخۆۆزمەتۆۆگۆۆوزاریەکۆۆان، دەگەڕێۆۆنۆۆمەمەوە بۆۆۆ 
 کۆمەڵێک هۆکار:

نۆۆۆادروسۆۆۆتۆۆۆی و هەڵە لەچۆۆۆۆنۆۆۆیەتۆۆۆی  -٠
ناڕەزایەتییەکان دوبۆارەکۆردنەوەی بۆایۆکۆۆت 
کۆۆردن و دوورکەوتۆۆنەوە لەنۆۆاوەنۆۆدی کۆۆار 
کەخۆۆۆی دەبۆۆێۆۆت خەبۆۆاتۆۆی مۆۆانۆۆگۆۆرتۆۆن بۆۆێۆۆت 
لەناوەندی کۆار ، چۆونۆکە بۆایۆکۆۆت دوورت 

 دەخاتەوە لەهاوکارو هاوخەباتەکانمان.

بەحۆۆزبۆۆی کۆۆردنۆۆی هەمۆۆوو بەڕێۆۆوەبەری  -٠
شوێنی کۆارو تەنۆانەت بەرپۆرسۆی هۆۆبە و 
بەشۆۆەکۆۆان خەڵۆۆکۆۆی حۆۆیۆۆزبۆۆی و گۆۆوێۆۆڕایەڵۆۆی 

 دەسەاڵتی لێ دانراوە.

وەاڵمۆۆۆۆی نۆۆۆۆادیۆۆۆۆمۆۆۆۆوکۆۆۆۆوراسۆۆۆۆی و   -٠
سەرکوتگەرانە و پێشێلکردنی هەمۆوو یۆاسۆا 
و ڕێسۆۆۆۆا نۆۆۆێۆۆۆۆودەوڵەتۆۆۆۆیەکۆۆۆان لەکۆۆۆۆاتۆۆۆۆی 
ناڕەزایەتییەکان، و  کوشۆتۆن و تۆۆقۆانۆدن و 
گرتنی چۆاالکۆوانۆان و خەڵۆکۆی هەڵسۆوڕاوی 

 ئەم  بوارە.

لەیەک دابۆۆڕان و پەرتەوازەیۆۆی خەڵۆۆک  -د
بەهۆی پەتای کۆرۆنا، و  ویستی دەسەاڵتۆی 

کەرتۆی گشۆتۆی و  -سیاسی بۆ پەکخستنی 
هەڵتۆقانی کۆمپانیا حۆیۆزبۆیەکۆان لەبۆری دام 

 ودەزگا دەوڵەتی و خزمەتگوزارییەکان.

نەبۆۆوونۆۆی سۆۆەنۆۆدیۆۆکۆۆا و ڕێۆۆکۆۆخۆۆراوی  -٤
جەمۆۆاوەری و پۆۆیۆۆشۆۆەیۆۆی کۆۆارا و دوور لە 

 هەژموونی حزبی.

بۆپێشەوە: زامنی سەرکەوتنی ناڕەزایەتی و 

خۆپیشاندانە جەماوەرییەکان بۆۆ مۆوچە و 
 خزمەتگوزارییەکان چییە؟

یەکۆۆۆۆخۆۆۆۆسۆۆۆۆتۆۆۆۆن و حەسۆۆۆۆەن مۆۆۆۆارف: 
هۆۆاوئۆۆاهەنۆۆگۆۆکۆۆردنۆۆی ئەم خەبۆۆاتە لەنۆۆێۆۆوان 
شاروشارۆچکەکان لە هەردوو زۆنی سۆەوز 
و زەرد، هاو زەمانکردنی ناڕەزایەتۆیەکۆان و 
داواکاریەکان وڕێگری کردن لەوەی حزب و 
ڕێکخۆراوەکۆان بۆۆ بەرژەوەنۆدی حۆیۆزبۆی و 
شەخسی سواری شەپۆلی نۆاڕەزایەتۆیۆیەکۆان 
بن، بەتایۆبەت حۆزبەکۆانۆی نۆاو دەسۆەاڵت و 
پرۆسەی سۆیۆاسۆی لە کۆوردسۆتۆان. کەئەمە 

 ئەزموونێکی خراپی داوە بەخەڵکی ناڕازی.

 

بۆپێشەوە: ڕیشەو هۆکاری ملمالنێی نێۆوان 
دەسەاڵتی سیاسی بەغدا و هەرێۆم، چۆیۆیە؟ 
بۆۆۆچۆۆی بەردەوام لەکۆۆێۆۆشۆۆەو مۆۆلۆۆمۆۆالنۆۆێۆۆدان، 

 بەتایبەتیش لەسەر موچە؟

ڕیشۆەی مۆلۆمۆالنۆێۆی نۆێۆوان حەسەن مارف: 

هەرێم و بەغۆداد ڕووە ڕاسۆتۆیەکەی پۆلە و 
پۆۆۆسۆۆت و تۆۆااڵنۆۆی و بەشۆۆە تۆۆااڵنۆۆیۆۆیە الی 
هەردووالیۆۆان، بەاڵم ڕوپۆۆۆشۆۆکۆۆردنۆۆی ئەم 
ملۆمۆالنۆێۆیە بەڕوپۆۆشۆی قەومۆی و دیۆنۆی و 
نۆۆیۆۆشۆۆتۆۆمۆۆانۆۆی بۆۆۆ خۆۆۆی الی ئەمۆۆان هۆۆیۆۆچۆۆی 
ڕیشەی نییە. دەکرێت خەڵکۆی مۆووچەخۆۆرو 
بەش مەینەتی هەرێم  وەك ئەرکۆی دەوڵەت 
دەسۆۆەاڵتۆۆی سۆۆیۆۆاسۆۆی ئەرکۆۆدار کۆۆات بە 

 دابینکردنی مووچە و خزمەتگوزارییەکان.

بۆپێۆشۆەوە: بەرپۆرسۆانۆی هەرێۆم، زوربەی 
مانگەکان دەڵێۆن ئەگەر بۆڕە پۆارەی بەغۆدا 
هۆۆۆات، مۆۆۆوچە دابەش دەکەیۆۆۆن، کەواتە 
دەسەاڵتی سیاسی هەرێم ڕۆڵی چییە ئەگەر 
هەر چاوەروانی پارەی بەغدا بێت بۆ دابەش 

 کردن؟

تۆاکە ڕێۆگەی دەرچۆوونۆۆی حەسۆەن مۆارف: 
خەڵک لەنێوان ئەم مۆلۆمۆالنۆێۆیە، بەو پۆێۆیەی 
هەرێم چاوەڕێی نۆاوەنۆدە بۆۆ دابەشۆکۆردنۆی 
نۆۆۆیۆۆۆومۆۆۆووچە وبۆۆۆڕیۆۆۆنۆۆۆی خۆۆۆزمەتۆۆۆگۆۆۆوزاریە 
گشۆۆۆتۆۆۆیەکۆۆۆان. هەرێۆۆۆم جۆۆۆگەلەوەی وەک 
خەزنەدارێکی)محاسبۆێۆكۆی( دەسۆت پۆیۆس و 
گوماناوی و سەربار بەسەر شانی خەڵۆکەوە 
هیۆچۆی تۆر نۆیۆیە. بەبۆڕوای مۆن سۆروشۆتۆی 
حوکمڕانی دەسۆەاڵتۆدارانۆی هەرێۆم لەبەرەی 
کوردستانیەوە تا دەگاتە نۆیەمۆیۆن کۆابۆیۆنەی 
حۆۆۆکۆۆۆومەت بۆۆۆریۆۆۆتۆۆۆیە لە بەهۆۆۆێۆۆۆزکۆۆۆردن و 
دەوڵەمەندکردنی هەردووحۆزب بەگشۆتۆی و 
بنەماڵەکانیان بەتایبەت و شانخاڵیکردنەوە لە 
بەرپرسیاریەتی لەبەرامبەر مۆاف و ژیۆان و 

 گوزەران و ئاسایشی خەڵکی کوردستان. 

سروشتیحوکمڕانیدەسەاڵتدارانیهەرێملەبەرەیکوردستانیەوەتا: حەسەنمارف
دەگاتەنۆیەمینکابینەیحکومەتبریتیەلەبەهێزکردنودەوڵەمەندکردنیهەردوو

 حزببەگشتیوبنەماڵەکانیانبەتایبەت...

بەڕێز حەسەن مارف هەڵسوڕاو و چاالکی مەدەنی و   دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ 
موچەی فەرمانبەران لە ملمالنێی نێوان هەولێر و ”سەبارەت بە  کارمەندی تەندروستی

  دا “ بەغداد

مووچەیمووچەخۆرانوخزمەتگوزاریەکانلەقورگیشێردایەولەشێردڕندەتریشدایە!
سەندنەوەودەرهێنانیلەقورگیئەمدڕندەیەتەنهاوتەنهابەیەکخستنویەکگرتوی

 خەباتماندەکرێت!

دەسەاڵتیهەرێمجگەلەوەیوەکخەزنەدارێکی)محاسبێكی(دەست
 پیسوگوماناویوسەرباربەسەرشانیخەڵکەوەهیچیترنییە...
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بۆپێشەوە: موچەخۆرانی هەرێم، لە هەرێمدا 
کار دەکەن، هەربۆیە دەسەاڵتی هەرێم 
بەرپرسە لە دابینکردنی موچە لەکاتی خۆیدا، 
هۆکار چییە، دەسەاڵتی هەرێم 

 بەرپرسیاریەتی هەڵناگرێت؟

تان  كه پرسیاره  ك له روه ههبەرزان شەالل: 
  رێم له خۆرانی هه ، موچه تان پێداوه ئاماژه

ن و  كه رێمێكی فیدراڵی كارده ی هه چوارچێوه
كانی  داراییه  شایسته  یه رێمه و هه ركی ئه ئه

رێم  هه  خۆران دابین بكات. چونكه موچه
تی و  ی حكومی خۆیه نی كابینه خاوه

خۆیی  ربه ڕابردوودا سه  رخۆشی له هه
خۆی دانی   . واته یاندووه ئابورى خۆی ڕاگه

نكۆڵی   ی كه وه . ئه داناوه  رپرسیارێتیه و به به
تاندنی  ڵه كات؟ خه ده  رپرسارێتیه به  لەو
رپرسیارێتی،  به  له  یه وه ڵك و خۆدزینه خه
بۆ شكستی   یه ئاماژه  وه كی تره الیه له

بری   رێم له اڵتدارانی هه سه ده  حكومڕانی، كه
وێت بۆ  یانه ده  م شكسته؛ داننان به

تااڵنبردنی  دزین و به  وامبوون له رده به
  نه بخه  كه رپرسیارێتیه رێم به كانی هه داهاته

 ند.  تی ناوه ستۆی حكومه ئه

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

 تااڵنچییە؟

اڵتدارانی  سه م ده : بڕواناكهبەرزان شەالل
یان  دزی و تااڵنچێتی هاوشێوه  رێم له هه
یلی دز بۆ الی  مه  بڕواشم وایه  بێت. وه هه

ند  تی ناوه . حكومه نییه  دز شتێكی تازه
تا   وه كانیه موكوڕیه ڵی و كه نده موو گه هه به

ی  پێدانی موچه  له  وامه رده ئێستا به

رێم  اڵتدارانی هه سه رانی خۆی. ده رمانبه فه
شی خۆم بۆ خۆم و  مای )به ر بنه سه له
  . وه خۆم( كاریانكردوه شی تۆش ده به
تی ئابوریان ناڕون  وام سیاسه رده به

تی گشتیشدا  سیاسه  . له ناشەفاف بووه
.  وتیان كردوه ڵسوكه هه  دووڕوویانه

  ند الواز و له اڵتدارانی ناوه سه م ده رده به له
هێز خۆیان  ڵكی خۆیاندا به ر خه رامبه به

رێم  هه  رو له ك نۆكه غدا وه به  ، له نیشانداوه
  كه یله كورتی مه  وتوون. به ركه ك ئاغا ده وه
ك دابینكردنی  وه ، نه یلی خۆیاندایه پێناو له  له

 رێم. ڵكی هه بۆ خه  ژیانێكی شایسته

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

 و کوردستان هاوئاهەنگ بکرێت؟

رسێ  كرێت بڵێین هه دهبەرزان شەالل: 
ندو باشور  رێم و ناوه ی هه پێكهاته
وایی دو  رمانڕه ژێر فه  تن. له ینه هاومه

شێوازی   به  ر بۆیه ڵەدا. هه نده اڵتی گه سه ده
ی جیاو كات و شوێنی  ناوچه  جیاو له

تی  زایه جیاواز خۆپیشاندان و ناڕه
  و نه نجامی پێكاوه ئه  اڵم نه . به نجامدراوه ئه
ت  تایبه . به بووه وتۆی هه نجامێكی ئه ره ده

بری هێز  زه  به  رێم. كه كانی هه تیه زایه ناڕه
نگی  ی ده وه . بۆ ئه كۆتاییان پێهێنراوه

ر  سه رتربێت، له تی دلێرترو كاریگه زایه ناڕه

  گشتی پێویستی به  ئاستی عێراق به
كخستنی گوڕو توانای  نگی و یه ماهه هه
كرێت  ش ده مه . بۆ ئه یه كان هه ناڕازییه  نگه ده
  ڵكی ناڕازی له رانی خه ی نوێنه ڕێگه  له
  سیاسیه  نه ران، یا الیه نی نوێنه نجومه ئه

كان  رانی خۆپیشاندانه ڕێكخه  كانەوه ره ڕكابه

كان بكەن، و  كخستنی چاالكیه ر یه سه كار له
بكرێت،   وه كاربۆ ئه  وه كاری ورده ئاماده  به

وامبن  رده ری و به رتاسه كان سه خۆپیشاندانه
ڵك.  كانی خه دیهێنانی خواست و ئامانجه تا به

ی  پێناو چاكه كان له نگه كخستنی ده یه  گرنگه  
 گشتی بێت.

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

 چ ئەرکێک دەکەوێتە سەرشانیان؟

  واده ملمالنێی نێو خانه بەرزان شەالل:
ئاستێكی   عێراقدا له  كان له بۆرژوازیه

هیچ ئامرازێكی   . سڵ له ترسیداردایه مه
ڵكی كرێكارو  . خه وه نه شیاو ناكه نه
نین. وای نابینم  مه تكێش تیاییدا سوته حمه زه
ست  ده  هیچی له  ته ینه شمه به  ڵگه م خه ئه

  ڵك بگاته هۆشیاری خه  م پێویسته بێت، النیكه
مایان بۆ  كاندا سه ڵبژاردنه هه  ئاستێك له

كانیان  درۆینه  ڵێنه به  ڕ به كات و باوه نه
خۆپیشاندان و   له  كات، و نه

ری  ماشاكه كانیش ڕۆلی ته تیه زایه ناڕه
 بینن. نه

بۆپێشەوە: نوێنەرانی حزبە بۆرژوازییەکانی 
کوردستان لە بەغدا بەهیچ جۆرێک 
نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستان و ماف و 
داخوازییەکانیان ناکەن، خەڵکی کوردستان 

 چۆن دەکرێت نوێنەرایەتی بکرێن؟

  رانی حیزبه نوێنه بەرزان شەالل:
غدا،  به  كانی كوردستان له بۆرژوازیه

ندی  وه رژه ری پاراستنی به نوێنه
س  و كه نییه  ش شاراوه وه كانیانن. ئه حیزبه

تی  رایه بكات. نوێنه  مه ناتوانێ نكۆڵی له
ڕی خواست و  شه  ، كه یه وه ئه  قینه ڕاسته

ك  وه یت نه ت بكه كه له داواكانی گه
دیهێنانی  خواستی به  ت. پێویسته كه حیزبه
تی  ویه وله ئه  ی گشتی جەماوەر له چاكه

 كانی بێت. ئامانجه

بۆپێشەوە: چۆن دەڕواننە ئایندەی سیاسی 
کوردستان، لە ژێر سایەی دەسەاڵتی 
بۆرژوازی عێراق و دەسەاڵتی داسەپاوی 
 بزووتنەوەی شکستخواردووی کوردایەتی؟

  ی كوردستان وه ئایندهبەرزان شەالل: 
ڕی  وپه رێمی كوردستان له ی هه واره قه
  وه كان له ترسیه مه  . وه ترسیدایه مه
م  ر چاون، ئه به ئێستا له  ترن كه وره گه

یی  ژێر ڕۆشنایی بێ ئیراده شم له یه ڕوانگه
غدا  ر به رامبه رێم به اڵتدارانی هه سه ده

خاڵی   ییه م بێ ئیراده . ئه ی گرتووه رچاوه سه
اڵتدارانی  سه غداو خاڵی الوازی ده هێزی به به
قوربانی   ته موو شتێك بوه . هه رێمه هه
كانی  سی و حیزبیه كه  ندییه وه رژه به

 رێم.   كانی هه اڵتداره سه ده  و حیزبه واده خانه
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شت  نها هه دا ته ٠٢٠٢ساڵی  : له وه بۆپێشه
، کە  بووه  وه لێبڕینه شێكیان به و به مووچه
شت  و هه خۆران، له  مووچه  ته دراوه

،  بووه ٠٢٠٢ی هی  مووچه  ش سێ یه مووچه
  نها پێنج مووچه دا ته٠٢٠٢ساڵی  واتا له

؟ چ  وه ڕێته گه بۆچی ده  وه شكراوە. ئه دابه
رانی  ر ژیان و گوزه سه كی له رییه كاریگه
 بێت؟ خۆراندا ده  مووچه

ئەو   كه  گومانی تێدا نییهمامۆستا محەمەد: 
خۆر و  ر مووچه سه ی ئێستا به دۆخه

،  پێنراوه رێمدا سه رانی هه رمانبه فه
تشاری بابل و  وڵه درووستبوونی ده له

  ری تاكو ئێستاكه تی سومه شارستانییه
اڵت  سه رووی ده ، چینێكی سه بووه ی نه وێنه
كورسی  خۆیان بنووسێنن به  نه ك گه وه

بردن و  ڕێوه توانای به ، نه وه حوكمڕانییه

،  بێت ڵگەیان هه كۆمه به  ژیانێكی شایسته
سانێكی  ش بن كورسی بۆ كه ئاماده نه

 جێبهێڵن.  شایسته

،  وتووه رێم تێیكه ی هه ژه نگه م ته هۆكاری ئه
میساقی  ندی به یوه و په  شێكی مێژووییه به

  وه ندی نێوان تورك و ئینگلیزه یوه میللی و په
چینی  ندی به یوه ش په ی دیكه كه شه و به  یه، هه
رێگای  له  كه  یه هه  وه رووی كورده سه

رێم  نجا ساڵی، ئابووری هه وتنێكی په رێككه
كاتێكدا  ئابووری توركیا، له به  وه ته ستراوه به
تی عێراقی  حكومه له  شێكه رێم هێشتا به هه
 بی. ره عه

ی  ش، هێنده پاوه داسه  م دۆخه ری ئه كاریگه
.  وییه عنه ش مه ، دوو هێنده ماددییه

ڵكی و  ی ئێستای خه كه شبینییه ڕە
ی،  و قۆناغه به  یشتووه كان گه رێكخراوه

  ڕێن، چۆن مووچه ك بگه یه رچه ده له
ر  سه  شكرێته دابه  غداوه به وخۆ له راسته

 ران!؟. رمانبه فه

ڵكو  ، به داخوازی نییه  : مووچه وه بۆپێشه
كاتی خۆیدا  له  و پێویسته  وایه مافێكی ڕه

اڵتی سیاسی  سه ده  شبكرێت، هۆكار چییه دابه
نابێت،   شكردنی مووچه دابه ند به رێم، پابه هه

یان هۆكاری   راستی داهات نییه ئایا به
 ؟ پشته ی له دیكه

تی عێراق  ر حكوومه گه ئهمامۆستا مەحەمەد: 
  روازه وت و داهاتی ده داوای نه

ر  رامبه به رێم بكات له هه خۆییەکان له ناوه
  ٪ داهاتی عێراق كه٠٠ی ڤده پێدانی سەدا حه

متریش  كه  و پاره ندین ساڵ له ی چه ماوه
جۆرێك گۆڕا  هات، پاشان دۆخی ژیان به ده
یان  ندێك ده ران، هه نده ی هه و كوردانه ئه

خۆشی  بینیبوو، له ساڵ بوو كوردستانیان نه
بۆ کوردستان؟   وه ڕانه ی گه كه زۆرییه  پاره

ست  وت و داهات ڕاده رێم نه هه  ئێستا كه

  ڤده دا حه و سه زۆر له  بێ ده  واته ناكات كه
  یه وه ئه  كه اڵم كێشه وێت! به ستكه زیاتری ده

خۆر و  ست مووچه ده  ناگاته  كه پاره  مجاره ئه
چینی  ر له ڵگە، هه ی كۆمه وه چینی خواره

خشان  خشان و په اڵت، ته سه رەوەی ده سه
 !. كرێت ده

  مه كه رپرسی یه به  : كێ وه بۆپێشه
رانی  رمانبه ی فه شكردنی مووچه دابه له
اڵتی  سه غدا یان ده اڵتی به سه رێم، ده هه
یان  كه ر یه تی هه رپرسیاره رێم؟ یان به هه

 ؟ و چۆنه  چییه

رێم  تی هه حكوومهمامۆستا مەحەمەد: 
  یه ئاماده نه  ، چونكه و دۆخه له  رپرسیاره به
ی  وكاته ئه  سلیم بكات، نه وت و داهات ته نه

ی دیار  كه فرۆشێت، پاره ده  كه وته خۆیشی نه
ش نادات،  رێم مووچه ی هه وه ڵ ئه گه !. له بێت
وه  رزار بۆته یان ملیار دۆالریش قه اڵم ده به

ملیار دۆالر  ٠٢بەپێی قسەی خۆیان نزیکەی 
فرۆشێت  وت ده رێم نه ؟ ئێستا هه قەرزارن

رێم  ، ئینجا هه كڕێ وت ده ن نه واڵتی ئورده
و   رده روه كانی په رته موو كه و هه  رزاره قه
كانی  تگوزارییه ندرووستیی و خزمه ته

درێژایی  . به پێشتره رێم له هه ن له ئورده
روو و  ، سه بووه مێژوو كورد دوو چینی هه

ستی  روو ده چینی سه  میشه خواروو، هه
كان  تی و زڵهێزه رێمایه هه  اڵته سه ڵ ده گه له

؟  و خۆشترین ژیانی كردووه  ڵكردووه تێكه
ولێر و  هه  رووی كورد له ئێستا چینی سه

كانی  ملیاردێره ، خۆشتر له سلێمانی و دهۆكه
ی  نا و نیۆرك و دوبه مۆناكۆ و تۆكیۆ و ڤییه

ڕووی  ش رووبه وه ژین، چینی خواره ده
ی  شێوه له  رگی كراوه مه ژیانێكی كوله

ریتریا  سیوپیا و سۆماڵ و ئه كانی ئه خێڵه
 ردانن!  رگه نی سه بێخاوه له

فدی  ردانی وه سه  ڕواننه : چۆن ده وه بۆپێشه

و   مووچه ند به یوه په غدا له رێم بۆ به هه
  م شاندانه رێم؟ ئایا ئه كانی هه داراییه  شایسته

  ڵكی كوردستانن یان حزبه ری  خه نوێنه
 كان؟ تااڵنچییه

كانی  فده چوونی وهمامۆستا مەحەمەد: 
  نها بۆ كات كوشتن بووه غدا ته رێم بۆ به هه

دوای هاتنی  اڵم له ، به تاكو ئێستاكه
كان بۆ كۆشكی سپی، پێناچی  دیموكراته

و یاری  دان به رێم چیدی توانای درێژه هه
 ! بێت یە هه مشك و پشیله

رێم و  غدا هه به  : هۆكار چییه وه بۆپێشه
بوون  ند نه پابه غدا به رێم به هه

كات؟ كام  تبار ده كان تۆمه وتنامه بەڕرێككه
وتنی نێوانیان  ندی ڕێككه پابه  نه م دوو الیه له

 نابن؟

  كه  گومانی تێدا نییه مامۆستا مەحەمەد:
وانیش  ی عێراق، ئه و شیعه  بی سوننه ره عه

ژموون و  دوای هه ن و به كه ت ده سیاسه
رێم و  اڵم هه ن، به وه اڵتی خۆیانه سه ده

وت و  ی نه له سه مه ولێر، له غدا و هه عێراق، به
غدا،  به  داته پاساو ده  میشه ولێر هه داهات، هه

و  له  سلیم ناكات، بۆیه وت ته نه  چونكه
غدا  بڵێین به  كه  جێگای داخه  وه نه الیه
وت  و نه  و مووچه  تی بودجه بابه له

  تدارییه وڵه وان ده قڵی ئه و عه  ڕاستگۆتره
رێم حوكمڕانی  هه ی له اڵته سه و ده ك ئه وه نه
 كات. ده

یی و  مووچه  بێ ر به رامبه به : له وه بۆپێشه
خۆران و   ، مووچه نا ماوه  بوونیدا، ماوه نه

ن بۆ  به ست ده دار ده ڵكی بێكار و نه خه
اڵتی  سه چی ده تی و خۆپیشاندان، كه زایه ناڕه

كانیان،  داخوازییه اڵم به بری وه سیاسی له
نگ و گرتن و كوشتار  بروزه ست بۆ زه ده
ی  یه ڵه و مامه ئه  ڕواننه بات، چۆن ده ده
 اڵت؟ سه ده

تی  وڵه ر بوونی ده هه مامۆستا مەحەمەد:
كیانێكی ناسرووشتی  ٠٢٠٠ساڵی  عێراق له
داری  رمایه می سه ن سیسته الیه له  بوو كه

ك  ی ئینگلیز دروستكرا، و وه وه ته ت نه وڵه ده
تی موسڵی كوردی لكێنرا  ك ویالیه یه ڵه ته
بی.  ره سرای عه غدا و به تی به ویالیه به

ڕین و  ڕاپه به ٠٢٢٠ساڵی  له  جارێكی دیكه
م گۆڕا. دوای پێنج  كداری سیسته هێزی چه

كی  شێوه ی ئابدا به٠٠  له  ساڵ، جارێكی دیكه
اڵت  سه م و ده ی ناسرووشتی سیسته دیكه

كی  ڵبژاردنه ئاڵوگۆڕ كرا و تائێستاش هه
 . كراوه خاوێن نه

ی  واره م و قه و سیسته بوونی ئه هه  بۆیه
تاكو   هاتووه كی سرووشتی نه شێوه رێم به هه
نگدان  سندوقی ده سرووشتی و به به
رێمی  اڵت بكرێت. هه سه ستی ده ستاوده ده

،  وروپا نییه كێتی ئه كوردستان، واڵتانی یه
رێمیشی  هه  كه ی ناوچه اڵتانه سه و ده ئه
ك هاواڵتی  تۆی وه  ڵدا بێت، كاتێك گه له

گینا  ی ڕازی بێت، ئه كه حوكمدارییه به  قبووڵه
نگ  بروزه زه تبارت بكات و به تۆمه  یه ئاماده

 . وه اڵمت بداته وه
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ئاڵوگۆرە سیاسیانەی لە ئاستی ناوچەکەو عێراق و کورستاندا، روودەدەن، یەکێتی 
هێزیكی دەست و پێ سپی، چاولێکەرە کە روداوەکانی رایدەکێشن و بۆتە هێزیكی 

 کاردانەوە نیشاندانی الواز...

لە ئێستادا، کە پێگەی بزوتنەوەی کوردایەتی لەبەرامبەر بەغدا الواز بووە، لە ئاستی 
ناوچەکەدا مەوقعیەتی پێشووی داکشاوەو لە سەر ئاستی کۆمەڵگەی نێو دەوڵەیشدا، 
بەغدا بۆتەوە بە سەنتەری مامەڵەی سیاسی و کۆردستان  لە پەراوێز و کەناردا 
جێگەی گرتووە... یەکێتی وەکو بەشێک لەدەسەاڵتی سیاسی هەرێم لەجیاتی ئەوەی 
لەناو ئەو واقعیەتە سیاسیانەدا، بەدوای سیاسەت و پرۆژە بۆ ئێستا و داهاتووە 
بێت... دەست بۆ پرۆژەی بەهەرێم کردنی سلێمانی یان زۆنی سەوز دەبات. کە 
ئەمەش زۆتر کارتی گوشارە بۆ سەر پارتی و بەغدا، تا ئەوەی پرۆژەیەکی جدی 

 بێت.

یەکێتی دەزانێت، بڕیاری سیاسی لەئاستی هەرێم و عێراق و ناوچەکەدا بە پلەی 
یەکەم لەدەستی پارتیدایە... وە ئاگادارە کە هەڵبژاردنی پێشوەختە لە عێراقدا 
بەڕێوەیە و دەشێت ئاڵوگۆڕ بەدوایخۆیدا بهێنێت و جێگای و ڕێگای هێزو بزوتنەوە 

 سیاسییە کۆمەاڵیەتیەکان جێ گۆڕکی پێبکات.

یەکێتی بە خوێندنەوەی بۆ ئەم واقعیەتە لە هەلومەرجی ئێستادا، دەیەوێت 
مامەڵەیەکی زۆرتری لەگەڵ بکرێت و وەکو هێزێکی خاوەن دەسەاڵتی زۆنی سەوز 
و بەشێک لە قەڵەمرەویی سیاسی هەرێم، گرنگی زیاتری پێبدرێت، بۆ ئەم مەبەستە 
کارتی بەهەرێم کردنی زۆنی سەوز یان پرۆژەی بەهەرێم کردنی سلێمانی 
بەدەستەوە دەگرێت. لەبەدەستەوە گرتنی ئەم پرسەشدا، ئامانج لە گۆڕینی زۆنی 
سەوز بە زۆنی خزمەتگوازریی و زامنکردنی مافە فەردی و مەدەنیەکان و 
بەرینکردنەوەی ئازادییەکان، نییە. بۆ دەست کورتکردنەوەی دەسەالتی حزبی نییە 
لەهەموو ئاست و الیەکانی ژیانی سیاسی و ئابوری و کۆمەالیەتی و فەرهەنگی و 
ئەخالقیدا. بەدوای ئەوەوە نییە ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان، خۆش بکات. ئامانج لێی 
کۆتاییهێنان و تەنانەت کەم کردنەوەی ئەم هەموو دزی و تااڵنییە نییە کە 
بەرپرسانی حزبی لەم زۆنە دەیکەن، وە بۆئەوە نییە تا کەرتە داروخاوەکانی وەکو 
خویندن و پەروەردە، تەندروستی، ڕیگاوبان... بینابکرێنەوە، بەڵکو بەدوای ئەوەوەیە 
بەشێوەیەکی سەربەخۆتر و دەستکراوەتر، ئابوری و داهاتی ئەم زۆنە لەدەستی 

 خۆیدا قۆرغ بکات و رەسمیەتی دەستوریشی پێ ببەخشێت.

ئەم پرۆژەیە، کە من الم وایە کارتی گوشارە تا پرۆژەیەکی جدی... ڕووبەڕووە 
لەگەڵ کاردانەوەی ناوچەیی، دەسەالتی بەغدا، بااڵدەستی پارتی لە هەرێمدا، تەنانەت 
لەگەڵ رای گشتی شەقامی کوردستانیشدا، ناتەبا و ناکۆکە. لەگەڵ ئەوەدا دەسەالتی 
سیاسی لەبەغدا، لەگەڵ پارچە پارچەکردنی هەرێمی کوردستان و الوازکردنیەتی، 
بەاڵم بەو هۆیەوە پرسی بەهەرێم کردن، دەتوانێت لەداهاتوودا ببێتە پرسی زۆر 
شار و ناوچەی ئابوری و خاوەن نەوت لە ناوەراست و خواروی عیراقدا، 
لەدژیەتی. پارتیش کەخۆی بە میراتگری هەموو هەرێمی کوردستان و تەنانەت 
کوردستانی گەورەش دەزانیت، لەگەڵ ئەوە نییە دابرانی زیاتر لە نێوان زۆنی 
سەوزو زەردا رووبدات، و حالەتی دیفاکتۆی" واقع" ی ئێستای ال باشترە لە بوون 
بەدوو دەسەاڵتی پشت بەستووی دەستوری و فەرمی. ئەوە بەجیا لەوەی پارتی 

هێزی بەدەستەوە گرتوو، کە یەكیک لە ئامانجەکانی  دروشمی کوردستانی بە
یەکپارچەیی هەریم و هاوکات زاڵکردنی دەسەاڵتی خۆیەتی بەسەریدا. واڵتانی 
ناوچەکەش لە ئێستادا ناتوانن پشتیوانی لە پرۆژەیەکی ئاوا بکەن، چونکە وەکو 

 سەرەتایەک بۆ لێکترازنی یەکپارچەیی عێراقی دەزانن. 

بەکورتی ئەم پرۆژەی بەهەرێم کردنە، کارتی گوشاری باڵی دەستڕۆشتووی 
یەکێتییە، وەکو کاردانەوەیەک لە پەڕوایزخرانی دەسەاڵتیان لەسەر ئاستی هەرێم و 
کوردستاندا، کە ئەگەر زۆر پێداگری لەسەر بکەن، لەوانەیە دەستیان لەچەند 
ئیمتیازاتێک لەالیەن پارتی و بەغداشەوە دەستگیر ببێت و ببێتە سەرەتایەکیش بۆ 

 خاوکردنەوەی کاتی ناکۆکیەکانی ئێستایان.

تا ئەو جێگایەی بەخەڵکی کوردستان دەگەڕێتەوە، زوربەی هەرەزۆری دانیشتوانی 
هەرێم، بەو بەشە لە موچەخۆرانیشەوە کە خوازیاری گواستنەوەی موچەکانیانن 
بۆسەر بەغدا، لەگەڵ بەهەرێم کردن و جیاکردنەوەی سلێمانی و دابڕ دابڕکردنی 
نین و ماهیەتی هەردوو دەسەاڵتی زۆنی سەوزو زەردیش دەناسن. ئەوان 
خوازیاری کۆتاییهینان بەو دەسەاڵتەن، کە بۆیان بۆتە سەرچاوەی دەیان و سەدان 

 موسیبەت و کوێرەوەری و بۆ ڕامالینیشی بەکردەوە هاتونەتە مەیدان.

 ٠٢٠٠ناوەڕاستی جەنیوەری 

 درێژەی دوا وتە

بۆپیشەوە، بەوێنەی زمانی تیژ و پاراو و سازشهەڵنەگری 

کۆمەڵگە کەشتی یەک بنیادبنێنن لە یەکخستنی ناڕەزایەتییەکان و خواستەکانی خەڵکەوە  لەیەک 
تێکۆشانی ڕێکخراوەیی جەماوەری دا، ئەگەر حیزبە کۆمۆنیست و شیوعی و ئازادیخوازو 
یەکسانیخوازەکان  پێکەوە  پشتیوان و هاوکاری گەشەی بزووتنەوەی جەماوەری خەڵکی ناڕازی 
بێت بەدڵنییایی دەبێ بەهەوێنی هێزێکی بێ وێنەو ئیرادەیەکی هاوبەشی یەکگرتووانە. پێویستە کار 
لەسەر بەهێزکردن و بەرەوپیشبردنی نارەزایەتیەکان بکرێت بە ئاسۆیەکی باشترو ڕوونتر بە 
چینی  چەوساوە و کرێکار نیشان بدرێت بۆ خەباتکردن و بەرەوپیشبردنی شۆرشێک کەتێیدا 
چینی کرێکارو چەوساوە بتوانێت بەماف و ئامانجە ئینسانییەکانی بگات. بەاڵم  بەداخەوە 
حیزبەکان )کۆمۆنیست و شیوعی( یەکان دەیانەوێت چینی چەوساوەو ناڕازی و کرێکار بجوڵێت و 
دواتر خۆی ڕێکخراو بکات و بانگیان بکات بڵێت وەرن ئێوە ببنە ڕابەرو سەرکردەی چینی 
کرێکارو ناڕازی کۆمەڵگەی کوردستان، ئەمەش هەمان کاریگەری حیزبەکانی دەسەاڵتدارە 

 لەسەریان کە نەیان توانیوە دەربازببن لەم قۆناغە.

لە کاتێکدا زۆر ڕوون ئاشکرایە کە دەیان ملیۆن لە خەڵکی عێراق و کوردستان بەدەست هەژاری، 
و نەداری و نەبوونی لە ڕادەبەدەر و و نەبوونی سەرەتایترین ماف و ئازادی وپێداویستییەکانی 
ژیان و ژیانێکی ئارام و شاد لە الیەکەوە دەناڵێنن، و لەالیەکی تریشەوە دەوڵەمەندییەکی کەمی بێ 
وێنەی تاقمێک لە سەرمایەدارانی چاوبرسی و سەرکردەی حیزبەکان و بەرپرسانی بااڵی حکومی 
لەڕێگەی دزی و گەندەڵی پێی گەیشتوون. جیاوازی چینایەتی زۆر گەشەی کردووە، ئەوەش 
ئاشکرایە ئەم ناڕەزایەتییەی کوردستان و عێراق ناڕەزایەتییەکی چینایەتی یە زیاتر و کە 
لەئەنجامی  گەورە بوونی زیاتر و قوڵبوونەوەی قەیرانی ئابوری وکێشە سیاسی وئیدارییەکانەوە 
سەرچاوەی گرتووە کە دەرئەنجامی سااڵنی ڕابردوویی دەسەاڵتدارێتی حیزبەکانی کوردایەتی 
لەکوردستان و حیزبە قەومی ودینییەکان لەعێراق، کە کۆمەڵگەی کوردستان و عێراق بەرەو کاول 
بوون بردووە و بەپێی ڕاپۆڕتەکانی نەتەوەیەکگرتووەکان، ئاستی هەژاری لە کوردستان و عێراقدا 

دۆالری  ٠٢٢ەوە چەند قات بەرزبۆتەوە و زیاتر لە سێیەکی خێزانەکان ناتوانن مانگانە  ٠٢٠٢لە 
ئەمریکی بەدەستبهێنن. حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق بە زەبر و زەنگ و 
توندوتیژی و سەرکوتی بێوێنە بەگژ ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکاندا چۆتەوە، و لەکە تێیدا سەدان 
هەزار لە کارمەند و موچەخۆران و گەنجانی بێکار گولەی ئاگرینی ڕاستەقینە و سۆندەی ئاوی 
ئاگرکوژێنەوە و غازی فرمێسکڕێژی بەرکەوت کە بەجۆرێک بوو لە کردەوەی دژە ئینسانی  
پێشینەی نەبووە و بێ وێنەبووە. لەئەنجامی ئەم تێڕوانینەی سەرەوە کە ئاماژەی پێدراوە بۆ 
دەربازبوون و ڕزگار بوونی کۆمەڵگا، ئەڵتەرناتیڤی شورایی یە، هەروەکو ئێران کەچۆن 
بزوتنەوەی کرێکاری و بزوتنەوەی جەماوەری شورایی هەنگاو بەهەنگاو دەیەوێت مۆری خۆی 
وەک بزوتنەوەیەکی چینایەتی لەئاراستەکردنی کۆمەڵگای ئێران بدات. سات لەدوایی سات و 
هەنگاو بەهەنگاو بەرەو پێشەوە دەچێت. بۆڕزگاری کۆمەڵگای عێراق وکوردستانیش باشترین 
نەخشە ڕێگای ئینسانی تێکۆشانی هاوخەباتییە بۆ هێنانەکایەوە و ڕێکخراوبوونی ناڕەزایەتییەکانی 
خەڵک بەجۆری کۆمیتەی ئەنجومەن و شورایی شۆڕشگێری کەزۆر ئازادانە خەڵکی ناڕازی 
بەشداری  لە دیاریکردنی چارەنوسی  خۆی بکات، نەک هەر چەند ساڵ جارێک بەشداربێت 
لەدەنگدان، بەڵکو بەردەوام ڕاوبۆچونی خەڵک کاریگەری هەبێت لەئاراستەکردنی کۆمەڵگا و 
دەستنیشانکردن وکاریگەری هەبێت لەسەر بەرپرسان و سیاسەتی ئیدارەدانی کۆمەڵگەدا، هەروەها 
پێویستە، نەک تەنها خەڵک وەک دەنگدەرێک بەشداربێت، بەڵکو وەک بەڕێوەبەرو بەرپرسی 
ئەنجامدەر لە کاروبارو چارەنوسی سیاسی کۆمەڵگە بەشداربن. واتە هەر تاکێکی کۆمەڵگە بە 
باشترین شێوە نوینەرایەتی بکەن. خەڵک پێویستە وشیارانە کار لەسەر تێکۆشانی بزوتنەوەی 
شورایی بکات و داهاتوێکی باشتر بۆخۆی مسۆگەربکات. بڕیاردانیش لە شوراکاندا لەکۆتایدا 
لەسەر بنەمای ڕایی تاکەکانە، بەاڵم ڕایی تاکێکی ئەندامی شورا بەتەواوەتی لە ڕای کەسیک کە 
ئەبێت لە گۆشەگیری وتەنیایی خۆیدا بڕیار بدات جیاواز ئەبێت. یەکەمیان نیشانەی دەسەاڵت و 
ئیرادە و هاوڕایی و هاوچارەنوسی تاکە لەگەڵ ئەوانی تردا، دووهەمیان نیشانەی گۆشەگیری و 
بێزاری و الوازی کەسایەتی و بەربەرەکانێی تاکە لەگەڵ ئەوانیتردا. لەهەلبژاردنی پەرلەمان تەنها 
خەڵک دەنگ دەدات و تەواو هەتا چوارساڵ ئەو ئەندام پەرلەمانە کادیری حیزبی یە و تەنها 
بەرژەوەندی کەسی و حیزبەکەی لەالگرینگە، نەک خەڵک هیچ کەس ناتوانێت الی بەرێت و دووری 
بخاتەوە، واتە دیموکراسی پەرلەمانی بۆکەمینەی سەرمایەداری و سەرۆکی حیزبەکانە، چونکە 
تەنها ئەوان سوودی لێ دەبینن و بەناوی زۆرینەوە بەرژەوەندیەکانی خۆیان دەبنە پێشەوە 
شێوازیکی گونجاوە بۆ کۆکردنەوی پارەو بازرگانی و دەوڵەمەندبوونی خێرای خۆیان و 
هەژارکردنی زۆرینەشە، ئەمەش بەرژەوەندی خەڵکی کرێکارو هەژارو برسییەکان ناپارێزێت، 
بەڵکو زیاتر ئاراستەی ملکەچ بوونیان دەکات بەیاساکانی چەوسانەوە وهەژاری و بێکاری زیاتر. 
هەربۆیە باشترین نەخشە ڕێگای ئینسانی ئەوەیە کە هێنانەدی ماف و ئازادی و خۆشبەختی 
سەرجەم خەڵکی کرێکارو زحمەتکێش و هەژاران و تەواوی کۆمەڵگا لە گرەوی  ئەڵتەرناتیڤی 
شوراییدایە کە سیستەم و حکومەتی شورایی و کارو ئیرادەی ڕاستەوخۆی خەڵکە لە کاروباری 
ئیداری و دیبلۆماسی وکارگێری کۆمەڵگەدا. ناکرێت چیتر ڕێگا بدرێت کۆمەڵگە لەناو گێژاوی 
چەوسانەوەو بێمافی وسەرکوت و هەژاری و بێکاری ڕابگیرێت، گەنجان و الوان و تەواوی 
خەڵکی کوردستان ئەرکیان بەرەو هێنانەدی ئاسۆیەکی نوێ بە لەگۆڕنانی ئەم سیستەم و 
دەسەاڵتە ملهوڕو چەوسێنەرو کۆنەخوازە هەنگاوی کرداری بنێن بەڕێکخراوبوونی خۆیان لەناو 
بزوتنەوەی شوراکانی خۆیاندا، کە بەئیرادەیەکی بەهێزەوە کۆمەڵگەیەکی باشترو دوور 

 لەچەوسانەوە بەدی بهێنن.

 

 

 درێژەی... سیستەمی حزبی یان شورایی
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کارتی بە هەرێمکردنی 
 زۆنی سەوز!!

 عەبدواڵ مەحمود
جارێکی تر یەکێتی نیشتیمانی پرسی بەهەرێمکردنی 
سلێمانی، یان بەهەرێمکردنی زۆنی سەوزی هێنانەوەتە گۆڕ. 
هێنانە گۆڕی ئەم پرسە وەکو هەموو جارەکانی تر ئاکامی 

 بێ پڕۆژەیی و ئەجندای رۆشنی سیاسییە.

یەکێتی نیشتیمانی لەدوای کۆنگرەو تەنانەت بەر 
لەکۆنگرەش بەڵێنی نوێبوونەوە، سەربەخۆی بڕیاری 
سیاسی، کردبووە دروشمێك لەپێناو گێرانەوەی هەیبەت و 

ئیرادەی سیاسی بۆ یەکێتی، تا 
ئەو ڕادەیەی بتوانێت کێبەرکێێ 
سیاسی لەسەر ئاستی و 
کوردستان و عێراق و 
ناوچەکەدا النی کەم لەگەڵ 
پارتیدا بکات. جەماوەری تۆراو 
توڕەی لەخۆی ئاشت بکاتەوە، و 
کۆتایی بە ملمالنێی ناوخۆیی 
یەکێتیش بهێنێت، کە جەستەی 

 داغان کردبوو.

ئێستا دوای ساڵێک بەسەر کۆنگرەی یەکێتیدا بەڕوونی 
دەرکەوت کە بانگەشەکانی یەکێتی، نەک تەنها روو 
بەجەماوەری کوردستان، بەڵکو لە ئاستی تەالری 
رێکخراوەیشیدا، بەشوێنک نەگەیشتووە، بەڵکو لەبەردەم 
داڕمان و پاشەکشەدایە. هەموو ئەو گۆڕانەی بەسەر 
یەکێتیدا هاتووە، کەنارخستنی بەشێکی زۆر لە کاراکتەرو 
بکەرە سیاسیەکانی پێشوو، وە هێنانە پێشەوەی ژمارەیەک 
کاراکتەری سیاسی نوێیە بۆ ناو چەقی دەسەاڵت و بریاری 

 سیاسی. 

ئەم تیپە کە هاتوونەتە ناو چەقی دەسەاڵت و بەکردەوە 
یەکێتیان بەدەستەوەیە، خاوەنی هیچ نەخشەیەکی سیاسی و 
پرۆژەیەک لەسەر ئاستی سیاسی ناوچەکەو عێراق و 
کوردستان و تەنانەت زۆنی سەوزیش نین. ئەوەی کە 
یەکێتی لەم زۆنە هێشتۆتەوەو هێشتا بەشێکە لە دەسەاڵتی 
سیاسی لە ئاستی هەرێمدا و بەشدارە لە پەرلەمان و 
حکومەتی!! دیکۆردا، پەیوەندی بەوەوە هەیە کە یەکێتی لە 
رێگای هیزی چەکدار و دەزگای ئەمنی و سەربازی و 
دەست بەسەراگرتنی داهات و خۆبەستنەوەی بە ئیران و 

 رەوتەکانیدا، توانیویەتی بمێنێتەوە.

لەناو ئەو هەموو کێشمەکێش و... 
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 “دلێر“ سێ پارچە هۆنراوەی خالید بایەزیدی

 دووبەهەمیتازەیهونەرمەندهیواساڵح
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