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جارێکی تر شاندی هەرێم، بەدەستی خاڵی و بە 
 پاشەکشەیەکی ترەوە بەغدای پایتەختی جێهیشت.

وە، کەم ڕۆژ و کات بووە، هەوڵی  ٣٠٠٢لە ساڵی 
چوونی شاندی هەرێم بۆ بەغدا، کۆبونەوەی شاندی 
هەرێم و بەغدا... هەواڵی یەکەم و مانشێتی سەرەکی 
میدیاو رۆژنامەو میدیاکان نەبووبێت. لەهەموو ئەو 
ماوەیەدا سەدان و هەزاران کۆبونەوە لە نێوان شاندی 
هەرێم و بەغدا، لە ئاستی بااڵو و خوارەوە ئەنجام 

 دراون. 

ئەم کۆبونەوە زۆرانە لە ناو واڵتێکی فیدراڵیدا!!، لە 
مێژووی دوور و نزیکی هیچ هەسارەیەکی زەویدا 
نەبووە. ئەمەش نیشانەی ئەوەیە ئەمە یەک واڵت نییە. 
نیشانەی ئەوەیە هەرێمی کوردستان، لەگەڵ ئەوەدا 
بەشێوەی فەرمی و لە ئاستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و 
رەسمیدا، بەشێکە لە دەوڵەتی عێراق و پەیوەندی 
هەرێم بە بەغداوە فیدرالییە، بەاڵم هێشتا نەک 
بەکردەوە بەشێک نییە لە عێراق، بەڵکو وەکو دوو 

 دەوڵەت و واڵتی دژ بەیەک دەردەکەون.  

وتەبیژی شاندەکان لەدوای کۆبونەوە هاوبەشەکان و 
لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەکاندا، بە شێوەی گشتی 
باسی نزیکبوونەوە و هاوڕیی هەردووالیان 
راگەیاندووە، کە ئەگەر بەپێی ئەم ئەو راگەیاندنانە 
بوایە دەبوو ئیستا پەیوەندی دەسەاڵتی هەرێم و بەغدا، 
پەیوەندیەکی سالم و نەک هیچ کیشەیەکیش لەنیوان 
هەرێم و بەغدادا نەبوایە، بەڵکو بەغداو هەرێم، خاڵی 
لەهەموو کێشەو ملمالنێیەک و لەوەش زیاتر ببوونایە 
بە عاشق و مەعشوق. وە هیچ کیشەیەکی سیاسی و 
ئەمنی و جغرافی و حقوقییش لە نێوان بەغداو هەریمدا 
نەمابا و ژیان و گوزەرانی هەرێم لەکەشیکی ئارام و 
پڕ ئاسودەیی و بەختەوەری بوایە. دنیای واقعی 
پێچەوانەی ئەوەمان نیشان دەدات کە پەیوەندی هەریم 
و بەغدا، نەک ئاسایی نەبووە، بەڵکو ملمالنێی و 
کیشمەکیشی نیوان بەغداو هەرێم بۆتە تایبەتمەندیەکی 
نەپساوەی نیوانیان و روویەکی هەرە دزێوی 
پەیوەندییەکانیان، کە هەمیشە خەڵکی کوردستانی لە 
نائارامی ڕاگرتووە و باجەکەشی هاواڵتیان و 

 جەماوەری بێبەش داویانە.،،
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 ل پرسی ژن

7 

 شاندەکانی دەسەاڵتی هەرێم لە بەغدا دوورو نزیک نوێنەرایەتی داخوازییەکانی خەڵکی 

 بێبەشی کوردستان ناکەن!

 

 3چارەسەری پرسی کورد لە ڕوانگەی کۆمۆنیزمی کرێکارییەوە........ل •

 4ل“.............................دوێنێ و ئەمڕۆ“ خۆشەویستی و سەرمایە •

 4هۆکاری دەستێوەردانی تورکیا لە کوردستان چییە؟...................ل •

 01دەی لەداخی پارتی ئیسالمی سیاسی بەهێز بکەن......................ل •

 فیلمە نیشان نەدراوەکان... فیلم نییە، مەرگەساتی ڕۆژانەیە!
لەم دوایانەدا زنجیرە درامای "تەوەکول" لەکەناڵی یەکی تەلەفزیۆنی ئیرانی باڵوبۆوە. 
لەم درامایەدا باسی هیرشی داعش و رۆڵی قاسمی سلێمانی بۆ پاراستنی هەولێر 
دەکات، ئەمەش پارتی هەراسان کردووە. میدیاکانی پارتی و سەرانیان گێرانەوەی 
روداوەکان لەو فیلمانەدا بە شکاندنی شکۆی نەتەوەی کورد!! و سوکایەتی 
بەبارزانی نیشانی دەدەن. پارتی شکستی خۆی و هێزەکانی بە شکستی نەتەوەو 
خەڵکی کوردستان دەقەبڵێنێ و بارزانیش بە کاریزمای قبوڵکراوی نەتەوەیی... لە 
کاتێکدا شکستی پارتی شکستی خەڵکی کوردستان نییەو بارزانیش، نەک تەنها 
خەڵکی کوردستان، بەڵکو هێزە هاوپەیمانەکانیشی وەکو رەمزی نەتەوەیی تەماشای 

 ناکەن.

 

 
 

یەکێتی نیشتیمانی و پرسی المەرکەزی، گفتوگۆیەکە 
لەگەڵ هەر یەک لە غەفور نادر هیرانی، نەغەدە شێخ عوسمان، زانیار 

 00-02-03وەلی...ل
دیمانە لەگەڵ د. مێژوەرد نەجمەدین کەریم، یەکێک لە پێکهێنەرانی تۆڕی هاوکاری 

 تەندروستی... 

 6لسەبارەت بەچۆنیەتی پێكهاتن، ئامانجەکان، کارەکانی، سەرچاوەی دارایی...

ۆکوژی ژنان و خ
هۆکاری پەرەسەندنی 

 کوردستان لە
و   وتێکی ئاگایااناه ڵسوکه خۆکوژی کردار، هه

کااری  ی خاۆی باه ساتاه ی جه وه بۆ سڕینه که مرۆڤ   یه، وشیارانه
م  ساتە. ئاه جاه ر باه راماباه باه  کی ئاشاکارایاه توندوتیژیه  دێنێ، واته
ی  و زۆرباه  ی جایاهاان باۆتەوه گیارۆده  ساڵەهای ساڵه  دیاردەیە
کاانای  تایایاه اڵیاه کاۆماه  سااره رانی بواری خاه ڵناسان و لێکۆڵه کۆمه
پاێای   باه  رقاڵ کردووە، چاوناکاه سه  وه خۆیه به

 

هێزی گۆڕانکاری  
لەنێوان بەهێزبوون 

 و چەمانەوە
ئاڵوگۆڕی باشتر لەکۆمەڵگەدا هەمیشە بەهێزو ئیارادەی بااشاتار 
دەکرێت کە بتوانێت ئومێد و هایاوای هاێاناانەدی کاۆمەڵاگەیەکای 
ئاایاانااساااناای بااێاات، ئەمەش بەوە دەکاارێاات کە دەناا  و هااێاازە 
ناڕازییەکانی چەوسانەوە و دزی و گەندەڵی لەیەک تێکۆشان و 
سااەنااگەری هاااوبەش و یەکااگاارتااوودا ڕێااکاا ااراوبااکاارێاات بااۆ 
ئەنجامدانی کاروچااالکای دڵساۆزانەی کارداری. باۆیە نااکارێات 

لەتێکۆشان بۆهێنانەدی کاۆمەڵاگەدا ڕەچااوی 
5بۆ الپەڕە...  6بۆ الپەڕە... 

 هەتاو عەبدواڵهی 
 عبدالرحمن رەسوڵ

 لەم ژمارەیەدا ئەم بابەتانەش دەخوێننەوە:

 2بۆ الپەڕە.... 

  3بۆ الپەڕە .....
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ئەم شاندانەی هەرێم بۆ یەک جاریش، فایلی سەرەکی 
کیشەی سیاسی خەڵکی کوردستان تەوەرەی گفتوگۆکانیان 
لەگەڵ بەغدا و هێزو بزوتنەوە سیاسیەکانیدا نەبووە، بەڵکو 
هەمیشە لە سێبەری کێشەی بناغەیی سیاسی خەڵکی 
کوردستاندا، خۆیان بەهەندێک کیشەی روکەشەوە 
هەڵواسیوە، کە لە بنەرەتدا دەرهاویشتەی کیشە بناغەییە بە 
چارەسەر نەگەیشتوەکەیە. واتە لەجێگای ئەوەی خودی 
 کیشە بناغەیەکە مەبنا بێت، دەرهاویشتەکانی کراونەتە مەبنا.

کیشەی بنەرەتی لەنیوان هەرێم و بەغدادا، کیشەی 
بەچارەسەر نەگەیشتوی کوردە، کیشەیەک کە باگراوندێکی 
مێژووی و ناوچەیی...هەیە. ئەم کیشەیە بەدوای روخاندنی 
رژێمی بەعسدا وەاڵمی کارسازو تەندروستی نەک 
وەرنەگرتەوە، بەڵکو بە هێنانەگۆڕی فیدرالیزمی قەومی و 
لکاندنەوەی کوردستان بە عێراقەوە بە بریاری لەسەرەوەی 
بێ بەشداری ئازادانەی هاواڵتیان، هەم کیشەکە مایەوە و 
هەمیش چوارچیوەیەکی تریان بەخشی بە ملمالنێی نیوان 

 بەغدا و هەولێر.

باسی بودجە، شایستە داراییەکانی هەرێم، کیشەی کەرکوک 
. یاسای نەوت و ٠٤٠و ناوچەی کیشە لەسەرەکان و مادەی 

غاز، پرسی سنورو سەرژمێری...تاد، هەموو ئەمانەو هێنانە 
گۆڕیان بەمانای خۆالدانە لە کیشەیەکی ریشەیی تر، 

 بەخۆبەستنەوە بەهەمان کیشە ریشەیەکەوە.

پرسی نەوت و موچە و شایستە داراییەکانی هەرێم، کە 
چەند ساڵێکە بۆتە سەنتیزی ملمالنێی و نێوان بەغدا و 
هەولێر... ئیستا خەریکە بە بن بەست دەگات. هێزو 
دەسەاڵتی سیاسی لە عێراقدا بەو مەوقعیەتەی ئیستا هەیانە 
و بەو مامەڵەیەی دەسەاڵتی هەرێم لە هەلومەرجی روو 
لەداکشانی پێگەکەیدا، دەیکات، ئامادەنییە، ئەو رادەیە لە 
دەسەاڵتی سیاسی هەرێم بەتایبەتی لە بواری ئابوریدا، قبوڵ 
بکات... لەڕوانگەی دەسەاڵتی بەغداو بەپێی دەستور، داهاتی 
نەوت و غاز سامانی گشتی عێراق و پرسێکی ناوەندییە، 
چیتر نایەوێت ملکەچی سەرەرۆی دەسەاڵت هەرێم بێت کە 
بەوێنەی دەوڵەتێکی سەربەخۆ مامەڵە لەگەڵ داهاتی هەرێمی 
کوردستان دەکات و ئامادەی رادەستکردنی بە بەغدا و 
کۆمپانیای سۆمۆ نییە. ئەوە لە کاتیكدایە دەسەاڵتی هەرێم 
موچەی موچەخۆرانی نادات و چاوەروانی ئەوەیە بەغدا 

 موچە و شایستە داراییەکانی هەریمیش بگرێتە ئەستۆ.

لە ڕوانگەی زوربەی زۆری هێزە عێراقیەکانەوە، بڕگەی 
پێشوو کۆتایی هاتووە و هەرێم دەبێت وابەستەی سیاسەتی 
ناوەندی بێت، لە بواری نەوت و غاز و سامانە 
سروشتیەکانەوە... دەسەاڵتی سیاسی هەریمیش کە پێگەی 
سیاسی خۆی بە رادەیەکی زۆر  لەسەربەخۆیی ئابوریدا 

دەبینێتەوە، دەزانێت مل دانی بەداخوازییەکانی بەغدا، 
هیندەی تر دەسەاڵتی سیاسی هەرێم کلک و گوێ دەکات و 

 لە پێگەیەکی الوازتردا رایدەگرێت.

ملمالنێکانی ئەم برگەیە، لەسەر کورتکردنەوەی پیگەی 
هەرێمە لەالیەن بەغدا و بەرگریی هەریمە لە بەرامبەریدا، 
بەاڵم بە فیلتەر و لە کیشمەکیش لەسەر نەوت و موچەدا 
دەچێتە پیشەوە... هەموو ئاماژەکانیش نیشانی دەدەن 
دەسەاڵتی سیاسی هەرێم، زیان لیکەوتووی ئەم ملمالنێیە 
دەبێت، بەتایبەتیش کە وەکو پێشوو بەهرەمەند لە پشتیوانی 
فەرمی و نیودەوڵەتی و ناوچەیی و تەنانەت ناوخۆیی و 

 جەماوەریش نییە.

ئاماژەکان روو لەوەن کە ملمالنێی هەرێم لەگەڵ بەغدا 
بچیتە فازێکی تری ئاڵۆزترەوە، بەتایبەتی پارتی کە هیزی 
سەرەکی ملمالنیکەیە دەیەوێت لە بن بەستی لەگەڵ بەغدادا، 
لەسەر پرسی فرۆشی نەوت و موچە و بودجە، ئەمجارەیان 
روو وەربگێرێتە سەر پرسە سیاسیەکانی هەرێمی 
کوردستان لەگەڵ بەغدا وەکو ڕیگایەکی گوشار تا بەغدا 
ناچار بە بەشیک لە داخوازییەکانی بۆ ماوەیەکی تر بکات. 
هاوکاتیش لەو ڕیگایەوە، واتە لەڕیگای دووبارە هێنانەوە 
گۆری پرسی سیاسی و نەتەوەییەوە، بەهرەبەرداری 
لەسۆزی خەڵکی کوردستان بکات و وەکو سەرمایەی 
سیاسی بۆ ملمالنێکانی خۆی لەبەرامبەر بەغدادا، 

 بەدەستیانەوە بگرێت.

بزوتنەوەی کوردایەتی بەگشتی و پارتی بەتایبەتی، کاتێک 
دەستیان گیرە لەداهات و موچە و دەست ئاوەاڵن، لە 
بەتااڵنبردن و دەستبەسەراگرتنی داهات... باسێکیان لەسەر 
پرسی سیاسی بەچارەسەر نەگەیشووی خەڵکی کوردستان 
لەگەڵ بەغدا و پوچی فیدرالیزمی قەومی...نییەو، کاتیکیش 
باسی دەستکورتکردنەوەیان لە دزی و تااڵنی و تەنانەت 
وابەستەبوون بە دەستورە پوچەکەی عێراقەوە دەکرێت، تای 
نەتەوەپەرستیان بەرز دەبێتەوە و بەناوی خەڵکی 

 کوردستانەوە، دەکەونە هەرەشە و چاوسورکردنەوە.

چینی کرێکار و جەماوەری بێبەشی عیراق و کوردستان، 
قوربانی سەرەکی ملمالنێی نیوان باڵەکانی بۆرژوازی 
کوردو عەرەبن، بۆیە نابێت هیچ خۆش ەیاڵیەکیان بە 
بانگەشەو پەیامە دەسەاڵت واز و چاوچنۆکی بەتااڵنبردنی 
داهات و سامانی عیراقی لەالیەن ئەم بااڵنەی بۆرژوازییەوە 

 هەبێت.

خەڵکی نەدار و برسیکرا و بێ موچەکراوی کوردستان... 
نابێ بەهیچ شیوەیەک فریووی پارانەوە و الاڵنەوەی 
بۆرژوازی کورد و هەرەشەکانیان و دوبارە بەدەستەوە 

 گرتنی پرسە سیاسیەکان، ب ۆن.

بەجیا لە کۆنەپەرست بوون و عەزەمەت تەڵەبی باڵە شیعی 
و سونییە بۆرژوازییەکانی ئیستای عیراق، بۆرژوازی کورد 

هۆکاری سەرەکی مەینەتیەکانی ئیستای سەر خەڵکی 
کوردستان و هاوکات کۆسپێکی سەرەکی سەر رێگای 
پرسی سیاسی خەڵکی کوردستان و ئاینندە 
سیاسیەکەشیەتی... بۆیە راماڵینی ئەم دەسەاڵتە، هەنگاوێکی 
کارسازو ناچارییە بۆ گێرانەوەی ئیرادەی سیاسی بۆ خودی 
خەڵکی کوردستان و یەکالیی کردنەوەی ملمالنێکانی نێوان 
هەولێر و بەغدا و پرسی سیاسی وابەستە بەخەڵکی 

 کوردستانیش.   

   ٣٠٣٠ناوەڕاستی جەنیوەری  

 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 ڕابماڵریت، ئەمەش بەمانای ئەوە دێت کە  لەهەر جێگایەک و 

لەهەر گەرەک و شارو شارۆچکەیەک کە دەسەاڵت نابوت دەکرێت و بارەگاکان و هێزەکانی 
ڕادەماڵرێن یان ناچار بە پاشەکشە دەکرێن، ئەگەر ڕاستەوخۆ 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 هێزی چەکدار و داهاتێک کە دەستی بەسەردا گرتووە، دەگەڕێتەوە... 

 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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سەیرە!! هێرشی دڕندانەی داعش و بودەڵەیی دەسەاڵتی سیاسی بۆ بەرگری، هێندە کۆن نییە، تا لە بیر 
کەس چوبێتەوە. راکردن لە شەنگال و رادەستکردنی سەدان هەزار ئینسانی بێ تاوان بە چەکدارەکانی 
داعش، هێرشی داعش بۆسەر مەخمور و راکردنی خەڵک لە هەولێر و ناوچەکانی لە ترسان، پەنابردنی 
بارزانی بۆ گەورە تیرۆریستی ئیران و ناوچەکە قاسمی سلێمانی بۆ هاناوە چوون... هێشتا بە زیندویی لە 
بیری هەموو کەسێکی ویژدان زیندو و ئاگادار لە رووداوەکاندا ماوە، کەچی پارتی دەیەوێت شکست 
بەسەرکەوتن و راکردن بە پێشرەوی و خۆش زمەتی بە هاوکاری و پاڕانەوە لە گەورە تیرۆریستان، بە 

 هاریکاری هاوبەش، نیشان بدات.

ئەوە لە کاتێکدایە کە گیڕانەوە و نیشاندانی گۆشەیەک لەم روداوانە لە دراماو فیلمەکاندا، هێشتا ناتوانێت 
 راستی رووداوەکان و لێکەوتەکانی بەتایبەتیش مەرگەساتی واقعی ئەو رۆژانە، وێنا بکات...

لەنیو ئەو کارەسات و جینۆسایدەی داعشی ئیسالمی لە موسڵ و پاشان لە شەنگال و شوێنەکانی تردا 
ئەنجامیدا، پارتی و سەرانی و میدیا بودەڵەکەیان، خەمی شکۆی بارزانی و ئەو هیزە پێشمەرگەیەن، کە نە 
لەشەنگال و نە لەهیچ جێگایەکی تری کوردستاندا، نەیانتوانی کەمترین بەرگری بکەن و ژیانی هەزارەها 
ئینسان بپارێزن، لەوەش واوەتر ئامادەنەبوون، راکردن و پاشەکشەی خۆیان بە جەماوەری ئەو شوێنانە 
بڵێن تا خەڵک بیر لە رێگای خۆیان و بکەنەوە و خۆیان 

 دەرباز بکەن، بەتایبەتیش لە شەنگال دا...

ئەو کاتەش داعش بەرەو مەخمور هات و ترس کەوتە، سەر 
هەولێر و دهۆک، لە جیاتی پشت بەستن بەرگری و 
وەستانەوە بەرووی هیزەکانی داعشدا، دەستەو دامانی دنیا و 
لەوانەش قاسم سلێمانی بوون، ئەمەش بە دانپیانانی خودی 
سەرانی پارتی کە قاسم سلێمانی رۆڵی گەورە!!ی گیڕاوە، 
کەچی کاتێک گۆشەیەک لەو راستیانە لەالیەن میدیاکان، 
هونەرمەندان، و فیلم سازەکانەوە، دەخرێتە ڕوو گڕ دەگرن... 
سەیرە!! بۆ گیانی دەیان هەزار ئینسانی قەسابی کراو 
جینوسایدکراو، بۆ هەزاران ژنی ئیغتیساب کراو، بۆ کرێن و 
فرۆشتن و مامەڵە بە ژنانەوە لە بازاری "عوکاسی" سەردەمدا...وە بۆ سەدان هەزار ئاوارە، نیگەرانییەکیان 
نییە و لەوەش زیاتر خەریکن سات و سەودای پێوە دەکەن، کەچی لەبەرامبەر گێڕانەوەیەکی کورتدا، 
هەراسان دەبن و غەرەبی ناتوانایی و پشت کردنە خەڵکی قەسابی کراو... گڕ بەردەداتە بەرژەوەندییەکانی 

 ئەو کات و ئێستایان.

ئەم جەنابانەی بە نیشاندانی گۆشەیەک لە درامای تەوەکولی لەسەر مەخمور، ئاوا هەراسانن، ئامانجیان 
ئەوەیە ژیانی پڕ دراماو تراژیدی بێ وینەی خەڵکی بیبەشی ئێستای کوردستان، بشارنەوە و پەردە بدەن 
بەسەر تاوانەکانیاندا. دەیانەوێت دنیای شارستانی و چاوی کامیرا و فیلم سازان دەستیان بە درامای 

 واقعی پڕ زوڵم و تاوانی رۆژانەی ژێر دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی نەکەوێت...

ئاخر نیشاندانی ئەوەی کە کریکاران و کارمەندان، کار دەکەن و موچەیان پێنادرێت، لەدرێژەی هەمان 
تاوانی رادەستکردنی خەڵکی شەنگالدا نییە بەداعش؟ ئاخر دانانی باج و رسومات لەسەر هەموو کایەکانی 
ژیانی هاواڵتیان و وێرانکردنی خزمەتگوزارییەکان، لە دریژەی هەمان تاوانکاریدا نییە، کە هانا بۆ گەورە 

 تیرۆریستی وەکو قاسم سولەیمانی ببەیت ببێتە فریاد رەس؟

دەسەاڵتی سیاسی بزوتنەوەی کوردایەتی ئەگەر هێشتا فیلمێکی دەرنەهێنرا و نیشان نەدراو و بە دراما 
 نەکراوە، لە ئاستی دنیادا، بەاڵم لە دنیای واقعیدا و بۆ خەڵکی کوردستان، فیلم نییە، مەرگەساتی رۆژانەیە.

چۆن ئەوانەی بەشێکن لەتاوانی کوشتاری دەیان هەزار کەسی دەستی داعش کراوە بە فیلم و دراما، 
ئاواش ئەوەی سام و ترسی داعشی تێکشکاند کراوە بە دراما و فیلم، بەالم لەم دراما و فیلمەدا، 
ئەکتەرەکانی ژنان و پیاوانی کۆبانێن... خۆبەخشەکانن، نە پارتی و نە قاسم سلێمانی، نە ئەمریکا و نە 

 غەرب... نە ئەوانەی سیڵڤیان دەگرت!! 

تەنها کاتێک دەتوانرێت تاوانی تەواوی دەسەاڵتی رەشی بزوتنەوەی بکرێتە فیلمێکی واقعی، کە ئەم 
دەسەاڵتە بەتەواوەتی رابماڵرێت... ئەو کاتەش بە دەیان هەزار ئەکتەر و بە هەزاران فیلم ناتوانن ئەو 
زنجیرە تاوانانە نیشان بدەن، کە رۆژانە ئەو دەسەالتە بەکردەوە ئەنجامی دەدەن، لەوانەیە فیلمی گەورە 

 راماڵینی ئەو دەسەاڵتە بێت.

چارەسەری پرسی 
كورد لە دیدی   ی له سه مه

 کۆمۆنیزمی کرێکارییەوە
بە ڕەچاوکردنی؛ پێشینەی دوورودرێژی ستەمی میللای لەساەر خەڵاکای 

  عاێاراق وەکاو  تی وڵه ده  زراندنی کورد لە هەموو والتانی ناوچەکەدا، دامه
  یای وه تاه و ناه تنایاكای  ئه  مۆری  و دانی  بی  ره عه  ناسیۆنالیستی  تێكی وڵه ده

جایااکااری   تاردنای ، پاراتاتایازه عاێاراق  دانیشتاوانای  وانی ناوچه  جیاواز له
غەیاری عەرەب زماان کە   دانیشتاوانای  ق به رهه تنیكی ده و ئه یی  وه ته نه

و  یای  وه تاه نه  ئینتیمای  ی ر بناغه سه دانیشتووانە له  شكردنی هۆکاری دابه
  تاانای تایاه ڕه باناه  تاه تاۆڵاه  تاێال لاه یاه  ئەم جیاکارییە به  تنیكی، تردنی ئه
م واڵتە و بە لەبەرچااوگارتانای ئەوەی  ئه  بۆرژوازی  اڵتی سه ده  ی واره قه

  عاێاراق لاه  بای ره عاه  ناسیاۆناالایازمای  تانی ته یه  دوای ك له یه  ته کە حكومه
  و پااتاتااوتاردنای  و تایاناه  ڕق   ئااگاری  و یایاان دنەداوە  وه ته نه  ستی هه
خاواساتای   خاوێانااوی  رتاوتای تنیكییان خۆشکردوە و ساه و ئه یی  وه ته نه
  ماای ساات سااتااه ده تااوردسااتااان بااۆ ڕزگاااربااوون لااه  ری ماااوه وای جااه ڕه
و  تاورد   ڵ ناسیۆنالیزمی گه ییان پیادەکردوە، ئەمە و ملمالنێیان له وه ته نه
  تاوردساتاانای  تاانای خاوازه  ئاۆتاۆناۆمای  وه ر بزووتاناه رانبه به نگیان له جه

  تاانای سیماا دزێاوه  تێل له یه  تە ییان تردوه وه ته نه  و قڵشتی  عێراقدا، تینه 
  و ڕوخاانادنای عاێاراق   و داگایارتااریای ن   پاش جه  عێراق. له  ڵگەی تۆمه
عاێاراق باۆ   و باۆرژوازی ماریاكاا  ئاه  تاانای خشاه عسیش، ناه به  اڵتی سه ده
یای،  وه تاه نه  شكاریی دابه  مای ر بنه سه ت له وڵه ده  ی وه سازدانه  نوێ رله سه
عایاراقادا قاوڵاتار   یایاان لاه وه تاه ناه  شت و ڕکەبەری ڵه و دینی، قه  تنیكی  ئه

کردوەتەوە. لە ئاکامی هەموو ئەمانەدا پێکەوە ژیانی ئاسودە و دوور لە 
دەردەسااەری خەڵااکاای کااورد و عەرەب لە چااوارچااێااوەی عااێااراقااێااکاای 

 یەکپارچەدا سەخت و دژوار بووە.

ئاایااسااالماای ئاایااسااتااای عااێااراق و -کااۆتااایااهاایاانااان بە دەسااەاڵتاای قەوماای
یای و دیانای و  وه تاه هاتنەسەرکاری دەوڵەتێک کە دوور لە ناسنامەی ناه

مەزهەبی بە چاوێکی ئازاد و یەکسان تەماشای هەموو دانیشتوان بکات، 
دەتوانێ کۆتایی بەم کێشە و دووبەرەکیە بهێنێت. بەرپاکردنی شاۆڕشای 
کرێکاری و دامەزراندنی دەوڵەتی کارێاکااری کە ئەلاتەرنااتایاڤای رەوتای 

ترێكاریە، بەشێوەیەکی ڕیشەیی ئەو کێشاەیەش چاارەساەر   تۆمۆنیستی
دەکات. لە هەمان کاتدا تا کاتاێاک ئەم هەلاومەرج و کاێاشاەیە بەردەوام 
و  بێت،  کۆمۆنیزمی کریکاری خەبات دەکات بۆ چارەسەری ئەم گارفات 

و پاێاکاهاێاناانای  کێشەیە لە پاێانااو دەساتەبەرکاردنای ماافای جایااباونەوە 
و  ئاازاد   ڵاباژاردنای هاه  تای یاه پارۆساه  ی ڕێاگاه دەوڵەتیکی سەربەخۆ لاه 

و   تاونادوتایاژ   ناگااوێاكای هاه  رجاۆره دژی هاه وه و هەروەهاا لاه  گشتیاه
  و   وه ساتاێاتاه وه ده  یاه ئاازاداناه  ڵاباژاردناه م هاه رگرتن به بۆ به  ربازی سه
یە و  لاه ساه ماه  جاێای ئەم  ساتاباه ی ده وه تالیی تاردناه تۆشیت بۆ یه تیده
  یای وه ته نه  ڕکەبەری ژێرباری   له  و توردستان عێراق   ڵكی خه  رتێشانی ده
  تاانای توردنشینه  ناوچه  له  وه ئازاده  ڕیفراندۆمێكی  رپاتردنی به  ی ڕێگه له 

 تاندا. ییه وه ته نێونه  سمیه زگا ڕه داموده  ژێر چاودێری عێراق له  باتوری

 

بڕگەیەکە لە بەرنامەی دنیایەکی 
 باشتر

 درێژەی...فیلمە نیشان نەدراوەکان... 
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ی  چه چاوکردنی بنه ڕه دێڤید بێستو :به
کارڵ مارکس هیچ شتێکی دیاریکراو 

ژیانیدا واتا   له  بووه نه
سێکی زانا یان  یاندا که که خێزانه ) له
 رگێڕ(  . وه بووه وتوو نه ڵکه هه

ی  رجێ ئاڕاسته لومه ی چی هه ئه 
 وی دیاریکرد ؟ ژیانی ئه

ماری گابرێڵ :مارکس کوڕی 
ر،  ڵکی ترێیه ی خه که رێکی جوله پارێزه
رێمی ڕایالندبوو، باوکی  هه ر به سه
کانی شۆڕشی  وه نه له
نسابوو .کاتێک ناپلێۆن ڕایالندی  ڕه فه

داگیرکرد، باوکی مارکس 
فێری بیری   وه کانه نسیه ڕه فه له

تی بوو(  کسانی و برایه )ئازادی و یه
ری  کاریگه مارکس به  واته که
ری  ک کاریگه ، نه بووه  وه که نسیه ڕه فه

خۆی  ربه پۆرسیا )پۆرسیا واڵتێکی سه
ک  یه ، پارچه رێتی بووه پاشاگه

  ک له یه پۆلۆنیای ئێستاو پارچه له
نگی  ، دوای جه ڵمانیای ئێستا بووه ئه

  و واڵته م کۆتایی به که جیهانی یه
  ها چێژی له روه رگێڕ( هه . وه هاتووه

ی ڕۆمانتیکی  وه ریت و خوێندنه نه
هات.  یفی پێده بینی و که ڵمانی ئه ئه

کی  یه دا هیچ بیرۆکه وکاته بێگوومان له
وه. هیچ  ی مرۆڤ بوونه باره بوو له نه

هێشتبوو،  جێ نه ر( ی به کاتێک )ترێیه
اڵم به هۆکاری ناجێگیری باری  به

  کۆتایدا له ی له وه ژیانی وخۆشاردنه
، پاشان بێرلین،  وه ستایه )بۆن( وه

کانیدا  کاتی ڕۆیشتنه دواتر کۆلۆنیا .له
ی  فه لسه ندین فه ئاشنای چه

کی  یه شێوه جۆراوجۆری جیهانی و به
کان  رفراوان ئاشنای گۆڕانکاریه به

  ش بووه بۆ ئێمه  ختانه بوو .خۆشبه
 کی مێژوویی . یه ڕوانگه

بوو،  وه ئه  و گۆڕانکاریانه کێک له یه
کو مارکس زۆر  نجێکی وه بۆگه
ک مامۆستای زانکۆ  ت بوو وه حمه زه

ر  هه  یه وانه وێت، یان له ستکه کاری ده
ک  وه  وتایه رکه سوفێک ده یله ک فه وه
کانی تر. دواتر  سوفه یله فه

،  وه کانی ب وێننه کانی کتێبه خوێندکاره
و مانانیش  ئێمه  یه وانه یان له

و  وتایه ست بکه رده کانیمان به کتێبه
اڵم من  وه. به ته بمان وێندایه

کانی  زۆردڵنیام نوسین و کتێبه
ی  یه و ئاڕاسته یشتن به گه ئه نه
یشتن  ئاکامدا پێیگه له که
ک  یه هیچ شێوه به ناوبانگبوون، وه  وبه

بوو،  ده رجیهان نه سه ریان له کاریگه
یان  یه وره گه  رییه وکاریگه ک ئه وه
جێهێشت. مارکس  رجیهان به سه له

  وه نووس ئه ڕۆژنامه بوو به
  یه سانه وکه ی ئه ی زۆربه ڵبژارده هه
وێ،  ست ناکه ئاسانی کاریان ده به  که
زی  ڕاستیدا مارکس زۆرحه اڵم له به
ی  وه ئه  بوو، چونکه ی هه که کاره به
دواچون  و به وه یویست لێکۆڵینه و ده ئه

و  تدا ئه ڕه بنه ، له ڵگه بوو بۆ کۆمه
ک  وه  ی خوێند بوو وه فه لسه فه
سوفێک ڕاهێنانی کردبوو،  یله فه
ر  سه له  وه یویست لێکۆڵینه کۆتایدا ئه له

ر  گه ری بکات. ئه وروبه و ده ڵگه کۆمه
تی  ی گۆڕینی مرۆڤایه که و ئامانجه ئه

ژن و   بوو له ده وه بێت، پێویستی به
ری بگات،  وروبه ڵکانی ده پیاو و خه
بوو  ریش باشترین ڕێگه گه ڕۆژنامه
کی  واتایه وکارە. به نجامدانی ئه بۆئه

خۆشکەربوو   ری ڕێگه گه تر، ڕۆژنامه
یه.  وه و لێکۆڵینه دیهێنانی ئه بۆبه

جێبهێڵێ و  سانسۆر وایکرد پرۆسیا به
یتوانی  پاریس ده پاریس، له  ڕوو بکاته

وباس  ئازادی بنووسێت و قسه  به
  ڵ هاوژینه گه بکات، له

ی }جینی فۆن  که یشتووه پێگه تازه
 پاریس جێگیربوون.  ویستپاڵن { له

بوو.  رانه وه خته نگاوێکی به هه  مه ئه
ی چاالکوان و  زۆربه  وکاته ئه

کان  ییه وه ته نێونه  شۆڕشگێڕه
جێ ببون،  پاریس نیشته له

یشتن.  گه ک ده یه و به وه بوونه کۆده
لکێش  موویانی په هه  وشاره ئه

ن،  یانتوانی گفتووگۆبکه کردبوو، ئه
ن و  یانتوانی ئاڵوگۆڕی ئاراکان بکه ئه

ی  وه بێ ئه پاڵنڕێژی دابنێن، به
کانیان  کاره ردان له ستێوه ت ده حکومه
کی  یه تاقیگه  ببووه  و شاره بکات. ئه

بی( و ئایدۆلۆژی  زهه )مه
ب و  زهه و مه ، ئه شنه چه مه هه

ی  ده سه له  ی که ڕانه بیروباوه
  ڵدابوو، وه ریانهه مدا سه هه نۆزده
ی  ده ر سه سه یان له وه نگدانه ڕه

ک )سۆشیالیزم  بوو، وه مدا هه بیسته
داری و  رمایه و کۆمۆنیزم و سه

  ئه مه  وتن. ئه رکه ناشیزم( ده ئه
مارکس  بوو که  یه وه وتاقیکردنه

دوایدا  کردوو به دواچوونی بۆ ده به
پێش  سێکی ناسی له ندکه ڕا، چه گه ده
فریدریک ئینگلس بوو،   وه موویانه هه
کی  ریه ناسینی ئەنگڵس کاریگه به
ر ژیانی،  سه له  وه نگیدایه ره  وره گه
ئاشنای   وه کانیانه ی نوسینه ڕێگه له
ک  یه خانه قاوه دوایدا له کبوون، له یه
ک  پاریس. وه کتریان بینی له یه
و  شه ی ده ڵێن : نزیکه ک ده یه فسانه ئه

وباسیان  ڕۆژ گفتوگۆو قسه و ده
ردووکیان باشترین  .هه  کردووه

درێژایی ژیانیان.  هاوڕێبوون به
کرێ،  ی ده و شوێنه مارکس تائه

کارکردن و نووسین  وام بوو له رده به
تی  ی حکومه وکاته تا ئه پاریس. هه له

ڵ  گه ردانی کرد له ستێوه پڕوسیا ده
کان، وایکرد مارکس ڕابکات  نسیه ڕه فه

ڕبوو  ڕاستیدا واباوه بۆبرۆکسل. له
،  برۆکسل شوێنێکی زۆرباشه که

برۆکسل زۆربچوک بوو، مارکس 
ڵ  گه کی باشدا بوو له ندیه یوه په له

ڕینی  اڵم نه کان، به ڵمانه ئه ره  کۆچبه
ڵمانیای  ر پڕۆسیاو ئه سه ر له و هه ئه
  ره نێو کۆچبه بوو. له وره گه
یف خۆشبوو،  کاندا، زۆرکه ڵمانه ئه

ماڵی خۆیدابێ .  کرد  له ستی ده واهه
سانێک باسی حیزبی  مێژوودا که له

ی  وه پێش ئه کرد زۆرله مارکسیان ده
  وه بێ، ئه حیزبی مارکسی هه

یان دوانزە  ژماره سانێک بوون که که
وری کارڵ  ده بوون، له س ده که

کێک بوو  مارکس بوون ئەنگڵس یه
ی  ها جینی و براکه روه ، هه وانه له
ک  یه ڵ ژماره گه ناوی ئیدگاربوو، له که
  مانه ی بوون، ئه که ی خێزانه وه ره ده له

بیرۆکەی   وانێک بوون که پێشڕه
توانی  چۆن ئه نێ که ده وت ئه ئه

یت و  پارتێکی سیاسی دروستبکه
بدەت و پێشی   یه که ره و حه و به بره
 یت . ب ه

،  رمایه ویستی و سه )خۆشه
 مڕۆ( دوێنێ و ئه

کانیبانگێشهبهمیانهردهکیسهیهوهاڵمدانهوه
ل}ماریگابرێڵ{دێڤیدگهوتنێکلهداریچاوپێکهرمایهسه

 یکردووهکهوتنهبێستوچاوپێکه

 شی سێهەم د جوانکار .. به حمه رگێڕانی: ئه وه 

هۆکاری دەستێوەردانی 
 تورکیا لە کوردستاندا چییە؟ 
بەپێ راگەیاندنی لێدوانی بەرپرسانی تورکیا و سەرچاوە 
میدیایەکەکان، تورکیا خەریکی ئامادەکارییە بۆ هیرش بۆسەر 
شەنگال و هاوکات دامەزرانی بنکەیەکی تری سەربازی لە 
کوردستانی عێراقدا... دیارە ئەمەش لە درێژەی ملهوری و 
دەستێوردانی پیشوتردا، دەچیتە پیشەوە، بەاڵم لە هەلومەرجێکی 
تایبەتی تردا،کە دەسەاڵتی سیاسی هەرێم، الوازتر لە پێشووە و 

 پەیوەندی تورکیاش لەگەڵ عێراقدا، هەنگاوی زۆرتری ناوە.
لەشکرکیشی و ملهوری نواندنی تورکیا چ  هۆکاری سەرەکی

لەناوچەکەو چ لە کوردستاندا، بەجیا لە پاساوی پەکەکەو درۆی 
پاراستنی سنورەکان، پەیوەستە بە ناجیگیری سیاسی و نەبوونی 

تورکیا بۆیە دەتوانی دەستێوەردانی …قەوارەی دەوڵەتییەوە
سەربازی لەناوخۆی سوریا یان بۆسەر کانتۆنەکانی کوردستانی 

کوردستانی عێراق بکات، چونکە بەهۆی … لیبیا،  سوریا، تادەگاتە
جەنگی ناوخۆیی و دەستێوەردانی ئیمپریالیستانەوە ئەم دەوڵەت 
و ناوچانە توشی ناسەقامگیری سیاسی و بۆشایی ئیداری 
بوونەتەوەو دەسەاڵتی ناوەندی تیایاندا یان نەماوەو یان الواز 
بووە. هێرش و ملهوری نواندنی بەردەوامیشی لە کوردستانی 
عێراقدا، بە پلەی یەکەم سەرگەردان مانەوەی دۆخی سیاسی 
کوردستان و وەاڵم وەرنەگرتنەوەی فەرمی و حقوقی و سیاسی 
کیشەی خەڵکی کوردستانە. لەگەڵ ئەوەدا پەیوەندی نێوان هەرێم 
بە بەغداوە لەچوارچێوەی فەرمیدا فیدرالیزمە، بەاڵم بەکردەوە 
کوردستانی عیراق هیشتا نەبۆتەوە بە بەشیک لە عێراق و 
لەهەمان کاتیشدا ئەم سەربەخۆییە بەکردەوەیەی بۆ بەفەرمی 
نەناسراوە و لەقەوارەیەکی دەوڵەتی بەهرەمەند نییە. بۆیەش هیچ 
واڵت و ناوەندێکی نێودەوڵەتی هێرشی واڵتانی ناوچە بۆسەر 
کوردستان وەکو پیشلێکارییەکی دەوڵەتی تەماشا ناکەن. لەوەش 
واوەتر پەیوەندی دەسەاڵتی هەرێم بە دەسەاڵتی بەغداوە، 
پەیوەندیەکی پڕ کیشە و ناجێگیر و حزبۆکراتییە، تەنانەت 
دەتوانین بلێین پەیوەندی دەسەاڵتی هەرێم لەگەڵ ئیران و تورکیا 
نزیکترە تا لەگەڵ عیراقی فیدرالی!!. دەسەاڵتی زۆنی زەرد هێندەی 
وابەستە و گرێدراوە بە تورکیاوە، وە دەسەاڵتی زۆنی سەوز 
هێندە وابەستەو گرێدراوە بە ئیرانەوە، هێندە وابەستەو گرێدراو 
بە حکومەت و دەسەاڵت لە بەغداوە نین. دەسەاڵتی هەرێم 
لەهەردوو زۆنەکەدا هێندەی گوێگر و خزمەتکاری تورکیا و 
ئیرانن هێندە گوێگرو وابەستەی بە بەدەسەاڵتی بەغداوە نین. 
بەغدا و دەسەاڵتی ناوەند هێندە بۆیان جێگای بایەخە، کە موچەی 
فەرمانبەران، یان برێ بوجە لە میزانیەی سااڵنەیان پێبدات و 

 .لەگەمەی بەرزو نزمی نرخی نەوتیشدا، خۆیان زیانبار نەبن
ئەم هەلومەرجە کەشێکی خوڵقاندووە، کە هەم تورکیا و هەم 
ئیران بتوانن بەدەست ئاوەاڵییەوە دەستێوەردان لە 

کوردستاندا بکەن و لەوەش واوەتر لەالیەن دەسەاڵتی   زۆنەکانی
هەردوو زۆنەوە هاوکاری و چاوساغیان بۆ بکرێت. پارتی و 
یەکێتی، نیگەرانی دەستێوەدانی تورکیا و ئیران نین، لەبەرامبەردا 
نیگەرانی دەستێوردانی سەربازی عیراق و مل نەدانی بەغدان بە 
پرسی موچە و شایستە داراییەکانی هەرێم. ئەمەش بەجیا لەوەی 
پوچی فیدرالیزمی قەومی نیشان دەدات، هاوکاتیش چاوەروانیەکی 
پوچە کە دەسەاڵتی هەرێم لەئاستی بااڵدا ئیدانەی فەرمی 

 .لەشکرکێشیەکانیان بکات
لەشکرکێشی و ملهوری واڵتانی ناوچەکە، تەنها دەتوانرێت لە 
رێگای بزوتنەوەی نارەزایەتی فراوانی ملیۆنی شەقامەوە، ببێتە 
گوشار لەسەر واڵتانی ناوچەکەو دنیای خەتووی قازانج پەرستی 
سەرمایەداری بیدەنگیش لەبەرامبەر بەو ملهوریانەدا بێدار 
بکاتەوە. بیگومان هەرەشەو ملهوری واڵتانی ناوچەکە کاریگەری 
سلبی لەسەر بزوتنەوەو نارەزایەتی جەماوەری لەدژی دەسەاڵت 
دادەنێت و دەسەاڵتی سیاسیش بە پاساوی هیرش و مەترسی 

 .دەرەکی هێندەی تر خۆی لە بەرپرسیاریەتی دەدزێتەوە
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مین هۆکااری ماردنای  کان بە سێهه وه لێکۆڵینه
ژمااردێ و رۆژ  ئاه جایاهاان باه  کان لاه مرۆڤه
هاا  روه ڵ رۆژ خەریکە پەرە دەستێنێ .هه گه له

جێادێاڵاێ.  پاش خۆی به  تیڤ له پارامێتری نیگه
  ره ژێنه ترسیدارو هه کی مه یه خۆکوژی دیارده

ڵااای  گاااه ڵاااگەکاااان لاااه ی کاااۆماااه زۆرباااه  کاااه
ن، بەتایبەت لەو کاۆمەڵاگەیاانەی  خه ویه سته ده

کە لە بواری ئابووری توشی داڕماان باوون 
خۆکاوژی زۆر بە زەقای بەرچااو دەکەوێ. 
دیاردە کۆمەاڵیەتیەکان بە تایابەت خاۆکاوژی 
کە بەردەوام قااورباااناای دەگاارێ ئاااکاااماای 

هایاوایای و باارودۆخاێاکە کە سایاساتام  بێ 
بەسەر مارڤەکاانایادا دەساەپاێاناێ و یااساا و 
دەسەاڵت، کۆمەڵگە و بنەمالە وەک یەکەیەکی 
بچووکی کۆمەاڵیەتی بە شێوەیەکی باازنەیای 
ڕۆڵی تێدا دەگیڕن. خۆکوژی دیااردەیەکە کە 
هەم پیاو و هەم ژناان ئەناجاامای دەدەن و 
دەتوانایان باڵاێان تاونادوتایاژیەکای ئااشاکارایە 
بەرامااابەر بە جەساااتەیاااان، بەاڵم ڕێاااژەی 
خااۆکااوژی ژنااان بەتاااایاابەت لە واڵتااانااای 
دواکەوتوو و ئایینی زۆر زیاترە و دەتاوانایان 
بااڵاایاان کە بەراورد ناااکاارێ لەگەڵ ڕێااژەی 
خۆکوژی پایااوان. هاۆکااری ئەوەی ڕێاژەی 
خۆکوژی ژنان زیاتر لە پیاوانە بە تایبەتی لە 
کااۆمەڵااگە دواکەوتااووەکااان بااۆ کەلااتااوری 
پیاومەزنی و دواکەوتوویی و باێاماافای ژناان 
دەگەڕێااتەوە. هەر بەو جااۆرەی ئاااماااژەمااان 
پێکرد خوکوژی دیاردەیەکی مەترسیادارە کە 
لە هەماوو جایااهاان ڕووی لە زیااادباوونە و 
بەردەوام قورباانای دەگارێ، بەاڵم هاێانادێاک 
والت بوونیان هەیە کە لە باواری خاۆکاوژی 
بە تااایاابەت خااۆکااوژی ژنااان کااارنااامە و 

مێژویەکی ڕەشیان بۆخۆیان تۆماار کاردووە 
کە یەک لەو واڵتانە ئایارانای ژێار دەساەالتای 
خۆسەپێنی کۆماری ئیساالمایە. ئاێارانای ژێار 
حاااکااماایەتاای کااۆماااری ئاایااسااالماای بەهااۆی 
و  دەسەاڵتێکی دژە ژن و سەدەنااوەراساتای 

ئااایاایااناای یەکااێااک لەو واڵتااانەیە کە ڕێااژەی 
خۆکوژی ژنان ڕۆژ بە ڕۆژ بە تاایابەت لەو 
ناااوچااانەی لە بااواری ئااابااووریەوە پەراوێااز 
خراون و ساختاری عەشیرەییاان هەیە ڕوو 
لە زیاد بوونە. ژنان لە سایاساتامای کاۆمااری 
ئیسالمی نەک لەالیەن دەساەالت و یااسااوە 

و بەرگریان لاێ نااکارێ،  پشتیوانیان ناکرێ 
بەڵکوو کۆمااری ئایاساالمای و یااساا ساەدە 
ناوەڕاستەکانی کە سەرچاوەگرتوو لە ئایینای 
قیزەونی ئیسالمە خاۆی هاۆکااری ساەرەکای 
پەرەسەندنی خاۆکاوژی و کاوشاتانای ژناانە. 
ئەگەر چاااوخشاااناادنااێااکاامااان هەبااێ بەسااەر 
دەسەاڵت و کاۆمەڵاگە و بانەمااڵە لەو والتە 
دەبیانایان کە خاۆکاوژی ژناانایاش لە ئاێاران 
دەکەوێتە خاانەی قەتاڵای دەوڵەتای چاووناکە 

وئاازادیایەکایاان لەو والتە  ژنان هیاچ ماا  
نییە. یاسای بنەرەتی کە حاوکامای قایازەونای 
وەک بەردباران و کوشتنی ژناان بە تااوانای 
خااۆشااەویسااتاای تااێاادا پەساانااد کااراوە. ژنااان 
سالەهای ساڵە لەو سیستمەدا دەچەوسێنەوە 
و دەسااەالت کاالااتااوری چەقاابەسااتااووی دژە 

و بێ مافی بەساەردا ساەپاانادوون و لە  ژن
ڕیااگااای پااڕوپاااگەناادە و هەروەهااا دەزگااای 
سەرکوتیوە خەڵکی ناوچەکانای ئاێارانای بەو 

و ئەخالقیاتە ئیسالمیەوە ڕاهیناوە کە  کلتور 
ژنان تێدا دەبنە قوربانی. ژنان لە ئێرانی ژێار 
حاکمیەتی کۆماری ئیسالمی لە باچاوکاتاریان 

مافە سەرەتاایایەکاانایاان بای بەشان و وەک 
هاواڵتی پلە دوو و ماوڵاکای ساەرەکای پایااو 
پێناسەیان بۆ دەکرێ. ئەو هاۆکاارانەی ژناان 
بەرەو خۆکوژی ڕادەکێشی و ناچاریان دەکاا 
جەستەی خۆیان بسڕنەوە لە ئایاڕان بەهاۆی 

توانین بااس  ده  که ناکارامەیی سیستم زۆرن 
تاای،  اڵیااه بااارودۆخاای ئااابااووری و کااۆمااه  لااه

ڵاگە،  ر، گۆشاری کاۆماه ی سڕکه بێکاری، ماده
زی،  گااه اڵواردناای ره ژاری کەلااتااوری، هااه هااه
  مااا  و ئااازادیاایااه بااووناای ئاااگااایاای لااه نااه

  یان کاه تی بکاه اڵیه کان و مافی کۆمه ئینسانییه
ناگاوسات  بێ ئاه بۆ هەموو ئەو هۆکارانەش ده

مااووی  کە هااه  و خاااڵااه ر ئااه سااه  یاانااه باا ااه
و   بوونی یاسای تۆکمه نه  گرتوو له رچاوه سه
  دات کاه ره. خۆکوژییەک کاتێک روو ده رابه به

مرۆڤ ناتوانێ بۆ ئێستا و داهااتاووی خاۆی 
  مۆکی و بێ هیوایی لاه ڵوێست بگرێ و خه هه

پااسایاڤ   ست باه ستێنێ، هه ده  ره ناخی دا په
ژیاانای   بوونی گریاناگای خاۆی لاه بوون و نه

  و ئااکااماه کات و و به ر ده ورو به کانی ده تاکه
  تاواناێ باه ماردن ده  نیا باه گات، ته ده  رێنیه نه

هااێاامااناای بااگااات، بااۆیە ئەگەر ژنااان لەالیەن 
سیستم و یاساوە پشتیوانیان بکرێ قەت باۆ 
ئەوەی جەساااتەیاااان لە تاااونااادوتااایاااژیەکااای 
مەتاارساایاادارتاار ڕزگااارکەن تااوناادوتاایااژی 
بەرامبەر بە خۆیاان ئەناجاام ناادەن خاۆیاان 
ناااکااوژن. بە گشااتاای لە ئااێااران دیاااردەی 
خۆکوژی یەکجار پەرەی سەندووە، بەالم لە 
کورستان بە تایبەت لە مااوەی دوو مااناگای 
ڕاباااااردوو ڕێاااااژەکە مەتااااارسااااایااااادار و 
سااەرسااوورهااێاانەرە. ژنااان لە کااوردسااتااان 
بەهۆی نەبوونی ما  و ئازادی کاۆمەاڵیەتای 

و باۆ ناارەزایەتای دەرباڕیان بە باارودۆخای 
نالەبارو پایااومەزنای و بەرتەساکاکاردنەوەی 
ئازادیان لە رێگای کەلاتاوری دواکەوتاوانە و 
عەشیرەت ساالر دەست دەدەنە ساڕیانەوەی 
جەستەی خۆیان. کومەڵگەیەک کە جەساتەی 
ژن بە موڵاکای بااوک و باراو ماام و هاتاد.. 
دەزانێ. لە الیەکی تارەوە ژنااناێاکای زۆر لە 
کاااوردساااتاااان لە ژێااار نااااوی خاااۆکاااوژی 
دەکاااوژرێااان و دام و دەزگاااای ئەمااانااای 

حکومەتی ساەرپاۆشای لەساەر دادەناێان.  و 
تاانای خاۆتاوژی ژناان  هۆتااره  تێکی تر له یه
ك  تاارێ وه ده  تااه  رووناایاایااه، خااۆشاای ده نااه

ژمااار بااێ، کە  ئااه  رەتاایااش بااه هااۆتاااری سااه
نادنای  ساه ره پاه  تی له ودای چینایه بێگومان مه
رێانای  خش و ڕۆڵی نه ناو ژنان نه خۆتوژی له

  تاانای خاۆتاوژی ژناان لاه گێرێ. هاۆتااره ده
  وه باێ ئاه ژناان ده  اڵم  باه  توردستان زۆره،

اڵم  تاونادوتایاژی وه  توندوتیژی باه  بزانن ته
و   ساااتاااه ی جاااه وه ، ساااڕیاااناااه وه ناااادرێاااتاااه

ك  الیاه ی خاۆتاوژی لاه نادنای دیاارده سه ره په
تاکەکانی تاۆمەڵاگە بەرەو خەماۆکای دەباات 

هاااۆی   باااێاااتاااه لەالیەکااای دیاااکەشاااەوە ده
نادروسات باۆ ژناانای  لاێاكای نااتاه پارامێاتارگاه
نااو  لاه  ی تاه و ژنااناه ت ئاه تایاباه  داهاتوو به

سااااانااااێااااكاااایااااان  تاااااناااایااااان تااااه ماااااڵااااه باااانااااه
  وه تاای دیااكااه الیااه هااا لااه روه هااه تااوژن.  خاۆده
ساااتااای  ده  ی ژناااان باااه زۆرباااه  یاااه واناااه لاااه
خۆتوژی نااویاان   بكوژرێن و به  وه سانێكه ته

باێ  باێ باڵاێان ده تۆتاییادا ده  تۆمار بكرێ. له
یااان ال خااۆشااەویساات بااێ و  سااتااه ژنااان جااه

وڵ بۆ  ی خۆیان هه سته ی جه وه باتی سرینه له
ڵگە  تانی تۆمه اڵواردن ئامێزه البردنی یاسا هه

باات  تاانایاان خاه ری مافاه به سته ن و بۆ ده بده
هاۆی  ڵاگەی تاوردی باه هێاڵان تاۆماه ن. نه بكه

تاای  ڵااگەیااه ك تااۆمااه وه  وه وانااه خااۆتااوژی ئااه
یااری بااكاارێ و  وتااوو سااه ریااتاای و دواتااه نااه

  نااوی خاۆتاوژی لاه باار باه تی ناالاه یه دیارده
یان و هەوڵ باۆ  ماان باناباڕ باكاه ڵاگەتاه تۆماه

البااردن و نەماااناای دەسااەاڵتاای دژە ژن و 
دامەزرێانەرانای نایازاماای عەشایاارەتسااالر لە 

 کوردستان بدەین...

ۆکوژی ژنان و هۆکاری پەرەسەندنی خ
 کوردستان لە

 

  نووسینی: هەتاو عەبدواڵهی

بۆپیشەوە،بەوێنەیزمانیتیژوپاراووسازشهەڵنەگریکۆمۆنیستی،بەوێنەیسەکۆی
نارەزایەتیسۆشیالیستیوپێشكەوتنخوازی،وەکومینبەریڕۆشنکەرەوەیڕەوتیخەباتیڕەوای
چینیکرێکاروبزوتنەوەرادیکاڵوئینسانییەکان،لەمەیداندایە.بۆئەوەیبۆپێشەوەلەڕاستای
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بۆپێشەوە: بیرۆکەی پێکهێنانی 
تۆڕی هاوکاریی تەندروستی چۆن 
دەستی پێکرد و لە کێ پێکهاتووە؟ 
هەر لە سلێمانی پێكهاتووە، یان 

 لەشارەکانی تریش؟
بارودۆخی  مێژوەرد نەجمەدین:

نالەباری کۆمەاڵیەتی و ئابووری 
ئێستای خەڵکی کوردستان 
هۆکاری سەرەکی بوون بۆ 
پێکهێنانی تۆری هاوکاری 

 . تەندروستی
بەشێکە لە تۆری  ئەم تۆرە 

هاوکاری کۆمەاڵیەتی، کە ساڵی 
بەهۆی بارودۆخ  ۲٠۲٠
گوزەرانی نالەباری خەڵکی  و 

کوردستان لە کاتی نەخۆشی 
کۆرۆنا لە دەرەوە و ناوخۆی 
کوردستان ڕاگەیەنرا. تۆڕی 
هاوکاریی تەندروستی تەواوکەری 
کار و ئامانجەکانی تۆڕی 
هاوکاری کۆمەاڵیەتیە بەو پێیەی 
کە کێشەی خەڵکی هەژار و 
نەداری کوردستان تەنها الیەنی 
ئابووری نییە، بەڵکو یەکێک لە 
کێشە گەورەکان مەسەلەی وێران 
بوونی کەرتی تەندروستی و 
تەندروستی خەڵکە، ئێمە لە 
سەرەتای کار و دروستکردنی ئەم 
تۆڕە تەندروستیەین، لە هەوڵداین 
زۆرترین پزیشک و کارمەندانی 
تەندروستی لەم پڕۆژەیەدا 
پێکەوەبین، بەاڵم لە ئێستادا ئەم 
تۆرە پێکهاتووە لە کۆمەڵێک 
پزیشک و کارمەندی تەندروستی 
لە دەرەوە و ناوەوەی کوردستان، 
کە لە زۆر ناوچە و شارەکانی 
کوردستان و دەرەوەی 
کوردستان بۆ نمونە )ئەڵمانیا، 
ئوستورالیا، بەریتانیا، سویسرا ( 

  .ئەندام و هاوکارمانن
بۆپێشەوە: ئامانج لە پێکهێنانی 
تۆڕی هاوکاریی تەندروستی 

 چییە؟
ئامانجمان  مێژوەرد نەجمەدین:

گەیاندن و پێشکەشکردنی 
خزمەتگوزاری تەندروستییە 
بەکەسانی هەژارو کەمدەرامەتی 

ناو شارەکان و الدێکان و شوێنە 
دوورە دەستەکان، کە هەژاری 
وای لێکردون نەتوانن دەستیان 
بگات بە هیچ چارەسەرێکی 

ئامانجمانە گیانی  ،تەندروستی
هاوکاری لە کۆمەڵگەدا بەهێز 
بکەین و هاودڵی و 
بەتەنگەوەهاتنی بەشی هەژاری 
کۆمەڵگەی کوردستان، فراوانتر 
بکەینەوە، هۆشیاری تەندروستی 

 . ببەینە ئاستێکی باشتر
بۆپێشەوە: تۆڕی هاوکاریی 
تەندروستی چۆن هاوکاری 
خەڵکی کەم دەرامەت و هەژار 

  دەکات؟
تۆرەکەمان لە  مێژوەرد نەجمەدین:

هەوڵدایە لە ڕێگەی تیمی گەڕۆکی 
بە تایبەت بۆ ئەو  پزیشکی

شوێنانەی کە ئاسان دەستیان بە 
توانایی پزیشکی ناگات و دانانی 
کلینیکی بێبەرامبەر کە بە پێی 
تواناییەکانمان خەڵکانی کەم 
دەرامەت لێی سودمەندبن وە 
ناردنی ئەو نەخۆشانەی لەڕێگەی 
هەردوو تۆڕی هاوکاری 
کۆمەاڵیەتی و تەندروستیەوە بۆ 
ئەو کلینیک و شوێنە تایبەتە 
پزیشکییانەی کە هاوکاری 
تۆرەکەمانن، وە ئەمانەوێ 
)پشکنین، نەشتەرگەری، دەرمان( 

بێ بەرامبەر بگەیەنیینە هەموو  ی 
ئەو کەسانەی پێویستیان بە 

  .هاوکارییە
بۆپێشەوە: هاوکاری خەڵکی 
نەخۆش و کەم دەرامەت، 
پێویستی بە ئیمکاناتی مادی و 
تەندروستی هەیە، سەرچاوەی 
ئیمکاناتی مادی و تەندروستی ئەم 

 تۆڕە کوێێە؟
تۆڕی  مێژوەرد نەجمەدین:

هاوکاریی تەندروستی لەالیەن 
چەند پزیشکێکی دەرەوەی 
کوردستان، بڕێکی زۆر کەرەستە 
و ئامێری پزیشکی پێشکەش 
کراوە و بڕیارە لە داهاتوویەکی 
نزیکدا بۆ دانانی کلینیکەکەمان 
بگاتەوە کوردستان، تا ئێستا 

بۆ  گەورەترین هاوکارییە 
تۆرەکەمان، وە هەروەها لە 
هەوڵداین پەیوەندی بکەین بە 
هەندێ کەسایەتی و ڕێک راوە 

کانەوە، ئەوانەی لەم  نێودەوڵەتیە
بوارەدا کار و هاوکاری دەکەن، 
ئەمە بێجگە لەوەی پێشوازییەکی 
زۆر لەالیەن کارمەندانی 
تەندروستیەوە لە تۆڕەکەمان 
کراوە و ئامادەییەکی گەورەی 
پشتیوانی و کاری خۆبەخشی 

لێرەوە ئەمەوێت زۆر  نیشاندراوە، 
سوپاسی هەموو ئەو کەسە 
مرۆڤدۆستانە بکەم کە 
هاوکارمانن. ئێمە ڕێک راوێکی 
بێالیەنین بۆیە سوپاسی هەر 
کەس و الیەن و 

ئەکەین کە هاوکاری  ڕێک راوێک 
مادیمان بکات بۆ خزمەتی زیاتری 
خەڵکی کوردستان و لەڕێگەی 
ئێمەوە هاوکاری تەندروستی 
  .بگەیەنێتە نەخۆشی کەمدەرامەت

بۆپێشەوە: کەسانێک کە 
پێویستیان بە ڕینوێنی و هاوکاری 
تەندروستی ئێوە بێت چۆن و لە 
چ رێگایەکەوە، دەتوانرێت 
 پەیوەندی بە تۆڕەکەتانەوە بکات؟

ئەو کەسانەی  مێژوەرد نەجمەدین:
پێویستیان بە یارمەتی ئێمەیە 
دەتوانن لەڕێگەی ئەو ژمارە 
مۆبایالنەی کە لەسەر پەیجی 
فەرمی تۆرەکەیە، یان لەڕێگەی 

پەیجەکەمان، یان  نامە ناردن بۆ 
لەڕێی ئیمەیڵی تایبەت بە 
تۆرەکەمان، هەروەها لە ڕێگەی 
تۆڕەکانی هاوکاری کۆمەاڵیەتیەوە 
کە لە زیاتر لە دە شار و ناوچەی 
کوردستان هەیە ، پەیوەندیمان 
پێوە بکەن و زانیاری تەواومان 

  . پێبدەن لەسەر نەخۆشەکە
 

د. مێژوەرد نەجمەدین کەریم . 
  تۆڕی هاوکاریی تەندروستی

پزیشکی پایە بڵندی فریاکەوتن / 
  نەخۆش انەی شار

خوێندکاری بۆردی کوردستانی 
 بۆ پسپۆرییە پزیشکییەکان

دیمانە لەگەڵ د. مێژوەرد 
نەجمەدین کەریم، یەکێک لە 
پێکهێنەرانی تۆڕی هاوکاری 

 تەندروستی... 

سەبارەت بەچۆنیەتی پێكهاتن، ئامانجەکان، کارەکانی، 
 سەرچاوەی دارایی...

یاساو بنەما مرۆڤایەتییەکان نەکرێت، یەکێک لەبانەماا مارۆڤاایەتایایەکاانایاش 
ئەوەیە کە لەتێکۆشاندا باوەڕی کرداریی و دڵسۆز بەتێکۆشانای هااوپشاتای 
و هەماهەنگکاری هەبێت لەنێوان هەموو ئەوانەی کەدژایەتای چەوساانەوەو 
نابەرابەری و سەرکوت و دزی و گەنادەڵای دەکاات. بەداخەوە کەماتاریان 
هەنگاو لەو بارەیەوە دەنرێت، هەموو ئەوانە کەنارازین بەتایبەتی ڕێکا اراو 
و حیزب و گروپەکان هەریەکەیان پێی وایە دەبێت لەداهاتوو ئەو کاۆمەڵاگە 
بەڕێوەبەرێت لەبەرئەوەی بەحیسابی خۆی ڕاستی و دڵسۆزی بۆ هەژاران 
و چەوساوەکان و کرێکاران لەالی ئەوە، ئەگەرچای کەماتاریان کااریاگەری 
هەیە لەئاراستەکردنی کۆمەڵگەدا، ئەم خەناجەر لاێاکاهەڵاکاێاشاان و ڕەخانە 
لەبنەما فکری و تێڕوانینەکانی یەکتری بەتایبەتی کۆمۆنیست و شایاوعای و 
چەپەکانی کوردستان خۆیاان بەرەو ساەرگەردانای و باێ ئااساۆی زیااتار 
دەبن. نەخشە ڕێگای هاوخەباتای لەکااروچااالکای دا ئااساۆیای تاێاکاۆشاانە 
ئینسانییەکان ڕوونتر و بەئیارادەتار دەکاات، ئەمەش باۆئەوەیە باۆ ئەوەی 
لەڕوویی کرداری و کاریاگەرباوون باوونەوە جایااوازو پاێاچەوانە باێات بە 
یاساکانی دەسەاڵت و سیستەمی چەوساێانەر کەبااکای بە قاورباانای دانای 
مرۆڤەکانی کۆمەڵگەکەی نییە، بەردەوام کۆمەڵگاا پاارچە پاارچە دەکاات و 
دابەشی دەکات بەسەر خێڵ و شاار و نااوچەکاانادا، بەردەوام لەکاارگەی 
سیستەم و دەسەاڵتی ملهوڕی چەوسێنەرو کۆنەخوازدا مرۆڤەکاان لەڕێاگاا 
سااەپاااناادناای یاااسااا چەوسااێاانەرەکاااناای وەک سااەپاااناادناای باااجاای زۆرو 
بەرتەسککردنەوەی ئازادییەکان و گەشەی سەرکوت و بێکااری و هەژاری 
و برسێتی وئاوارەیییەوە بەردەوام مرۆڤەکان دەبنە قوربانی، ئەمەش تەنهاا 
لەپێناوی ماانەوەی دەساەاڵت و بەرژەوەنادی خاۆیادا. نااکارێات چااوەڕی 
ئەوەی هەبێت کەخەڵک شۆڕش بکات دواتر خەڵاک باڵاێ فااڵن و کەس و 
حاایاازب باابە بەسااەرکااردەو ڕابەر. هاایاازی گااۆڕانااکاااری ئەو هااێاازەیە کە 
لەشەقامەکانەوە سەرهەڵدەدات و ئااراساتەی داهااتاووی کاۆمەڵاگە دیااری 
دەکات. لەالیەکی تریشەوە بێکاری و هەژاری و برسێتی و زیادکردنای بااج 
و ڕسومات زیاتر کۆمەڵگەی بەرەو وێرانتر بردووە کە هەرگیز ڕیافاۆرم و 
چاااکسااازی درۆزنااانە کااۆمەڵااگە لەو وێااران بااوونە ڕزگااارناااکااات. کەواتە 
ڕاستکردنەوەو بەخۆداچوونەوەی خەبات و تاێاکاۆشااناماانە بەرباگاریان بە 

هیزی گۆڕانکاری کە بزوتنەوەی نارەزایەتی شاەقاامە، ئەمەش  چەمانەوەی 
بە ڕێک راو نەبوون و پەرتەوازەباوونایاان هەناگااوەکاانایاان دەشاێاوێات و 
ئاراستەی جیاواز لەخۆ دەگرێت، ئەمەش کاریگەری نەرێنی دەبێت. ئەرکای 
هەر مرۆڤێکی ئازادی وازو یەکسانی وازو کۆمۆنیست و شیوعی یە، یەکەم 
هەنگاوی هەنگاونان بۆ دەست خستنە نااودەساتای  کااروچااالکای هاێاناانە 
کایەوەی بزوتانەوەیەکای هااوپشاتای لەکاۆمەڵاگەدا کەدژ بەچەوساانەوە و 
نابەرابەری و داگیرکاری بێت. چیتر دەستە و ئەژنۆ دانەنیشێت لەبەرامابەر 

 زیاتر برسیکردن و هەژارکردن وێرانکردنی کۆمەڵگای کوردستان.
سیستەمی سەرمایەداری ئەوەی بەالوە گاریاناگە زیااتارکاردنای قاازاناج و 
سەرمایەی سەرمایەداران و باازرگاان و دەساەاڵتادارە ساەرکاوتاگەرەکاانە 
بەناوی یاساکانی دیموکراسییەوە جەهەنەمێکیان لەچەوساانەوەو ئاازاردان 
و بۆ مرۆڤەکان بانایااتانااوە، کە بەردەوام زۆریانەی مارۆڤەکاان بەتاایابەت 
کاارێااکاااران و هەژاران زیاااتاار دەهاااڕێاات بەسااەپاااناادناای باااجاای زیاااتاار و 
بێکارکردنی زیاتر ئەمە واتە گەشەدان بەهەژاری و برساێاتای و نەخاۆشای 
زیاترە. هەربۆیە لەقۆناغی ئاێاساتاادا ساەرجەم مارۆڤاایەتای پاێاویساتای بە 
ڕاپەریاان و شااۆڕشاای ئاایاانااساااناای هەیە کە ڕەن و ڕیشااەی یاااساااکاااناای 
چەوسااانەوە و سااەرکااوت و نااایەکساااناای و هەاڵواردن و نااابەرابەری 
لەناوبەرێت. باۆ ساەرکەوتان و هاێاناانەدی کاۆمەڵاگەیەکای بااشاتار و باێ 
چەوسانەوە پێویستە کار لەسەر گەشەی هاێازی تاێاکاۆشاانای گاۆڕاناکااری 
بکرێت واتە سەرجەم ئەوانەی کە دژی یااسااکاانای چەوساانەوەو دزی و 
گەندەڵین ئەرکیان خەباتیان یەک ب ەن و هاێازی هااوپشاتای بەهاێاز باکەن 
بەرەو ڕوخانی دەسەاڵتی تااڵنچی و سەرکوتکەرو دزو گەنادەڵ هەناگااوی 
کرداری و دڵسۆزانە بنێن. ناکارێات هاێازی گاۆراناکااری بەرەوچەماانەوەی 
ملبنێت. چونکە لەبیرمان نەچێات لەپەرتەوازەی خەڵاکای نااڕازی دا خەڵاک 
بەرەو بێ ئومێدی وبێ ئیرادە بوون دەچێت، بەناچااری لەباێ ئااساۆیای دا 
بەرەوچەمانەوە دەچێت لەبەردەم هێزی کاۆنەخاوازی و کاۆنەپەرساتای دا، 
دواجار هەر گۆڕانکارێک ڕوو بدات لەبەرژەوەندی ڕەوتی کۆنەپەرساتای و 

 دژە ئینسانی دا دەبێت. 
 

هێزی گۆڕانکاری لەنێوان  
 بەهێزبوون وچەمانەوە
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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

 

 ؟

 

توندوتیژی هزری دژی 
 ئافرەت

 

 نووسینی: ڤیان سلێمان
 

توندوتیژی دژی ئافرەت وەک پرۆسەیەک بە شێوەی دیار و شاراوە و بە چەندین جۆر لە ناو کۆمەڵگەدا 
پیادە دەکرێت و ، زیان بە هۆش و بیر، دەرون، جەستەی ئافرەت دەگەیەنێت. لێرەدا تیشک دەخەینە سەر 
جۆرێک لە توندوتیژی، ئەویش توندوتیژی هزریە لە دژی ئافرەت، ئەم جۆرەی توندوتیژی بریتیە لە 
باڵوکردنەوەی جۆرە بیرورایەک لە نێو کۆمەڵگەدا، کە رەوایی دەدات بە پیاو، کە پێشەن  بێت و بیرورای 

و بەربەرەکانێی  زاڵ بێت و بەکەم لە بیرورا و، توانای ئافرەت بڕوانرێت و هانیان دەدات بۆ توندوتیژی 
هەموو ئەو فاکتەرانە لەخۆ دەگرێت، کە کاریگەری  بیری یەکسانی واز، هەروەها ئەم جۆرەی توندوتیژی 

نەرێنی دائەنێن لەسەر ئاست و شێوازی بیرکردنەوەی ئافرەت و، رێگر دەبن لە نەشونمای فیکری و 
 . گەشەسەندن و پێگەیشتنی تا دەگاتە پاسیڤ بوون پەروەردەیی و 

 
دەرونناسی ئەمەریکی )سکینەر( دەڵێت "توندوتیژی لە هزرەوە سەرچاوە دەگرێ و پاشان دەبێتە زارەکی    

و پاشان کردەیی" کەواتە زۆربەی رەفتارە توندوتیژیەکان بەرهەمی هزری توندوتیژن، ئەوەش زانراوە کە 
پێکەوەبەستنێک هەیە لە نێوان هزری مرۆڤ و هەست و هەڵسوکەوت و رەفتاری، رەفتاری مرۆڤیش تەنها 
بەرهەم و رەنگدانەوی هەلومەرجی ئابوری و کۆمەاڵیەتی و پەروەردەیی و هزری مرۆڤە، دەکرێت ئەم 

و تێروانینی جیاکاری بەرامبەر ئافرەت، یەکسانی و هاودەردی و گیانی  هزرەش لە بری چاندنی توندوتیژی
پێکەوەیی و تەواوکاری و خۆشەویستی تێدا بچێنرێت، توندوتیژی هزری لەبەرئەوەی فیزیکی نییە و 
ئاسەوارەکانی لەسەر جەستە دەرناکەون، بۆیە کەمتر هەستی پێدەکرێت تەنانەت لەالیەن ئافرەتیش، لە 
کاتێکدا، کە ئەم جۆرە لە توندوتیژی سەرەتایەکە بۆ هەموو جۆرەکانی دیکەی توندوتیژی، چونکە لە کاتێکدا، 
کە ئافرەت بیرورای خۆی دەردەبرێت و پێداگری لەسەر دەکات روبەرووی توندوتیژی جەستەیی دەبێتەوە، 

 ئەمەش نمونەیەکی سادەیە بۆ ناسینی ئەم جۆرە توندوتیژییە.
  

ئاکامەکانی توندوتیژی هزری دژی ئافرەت زۆرن و کاریگەری نێگەتیڤیان هەیە لەسەر باری دەرونی ئافرەت 
کۆمەاڵیەتی و ویژدانی الی ئافرەت، کە ئەمەش کاریگەری  و دواکەوتویی ئاستی هۆشیاری و پێگەیشتوویی 

خراپی لەسەر کۆی کۆمەڵگە دەبێت، چونکە ئافرەت رەگەزێکی سەرەکی کۆمەڵگەیە و، هیچ کۆمەڵگەیەکیش 
گەشە ناکات ئەگەر ئافرەتانی توندوتیژیان بەرامبەر بکرێت و رێگەیان لێبگیرێت کە ما  و ئازادی 
یەکسانیان هەبێت بەرامبەر بە پیاو، هەروەها ئافرەت گرنگترین پێگەی هەیە لە کۆمەڵگەدا، کە ئەویش 
دایکایەتیە هەر ئەمەش کاریگەری دەبێت لەسەر پرۆسەی بەکۆمەاڵیەتیبون و نەمانی ئاشتەوایی لەناو خێزان 

 . و ناکۆکی بەردەوام و لێکترازانی خێزان
 

بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی هزری دژی ئافرەت کارێکی زۆر و، ماوەیەکی زۆری دەوێت، چونکە ئەم 
جۆرە لە توندوتیژی لە هەموو جۆرەکانی دیکەی توندوتیژی بەرفراوانترەو زیاتر لەناو کۆمەڵگەدا رەگی 
داکوتاوەو، و بنچینەیە بۆ جۆرەکانی دیکەی توندوتیژی، گرنگترین خاڵیش، کە پێویستە لێیەوە دەستپێبکرێت 
باڵوکردنەوەی هۆشیارییە لەناو ئافرەتاندا دەربارەی ما  و چۆنیەتی داواکردنی ما  و بەدەستهێنانی، لە 
رێگەی بەربەرەکانێی هزری پیاوساالری، نەوەک خودی پیاو، لە هەمان کاتیشدا دەزگا حکومیەکان کە 
تایبەتن بە بواری مافی مرۆڤ کارا بکرێن و، پێداچونەوە بە سیستەمی پەروەردە بکرێت لە ناوەندەکانی 
پەروەردە و خوێندنی بااڵ و سەرجەم دامودەزگاکانی پێگەیاندنی تاکەکانی کۆمەڵگە، بۆ ئەوەی ئەو 
نایەکسانیەی لە نێوان ئافرەت و پیاودا هەیە نەمێنێت و هەردوو رەگەز لە رۆڵ و بەرپرسیاریەتیدا هاوتا بن 

  و هەموان بە ئارامی و ئاشتەوایی پێکەوە لە کۆمەڵگەیەکدا بژین کە مرۆڤ تێیدا سەروەر بێت...
 
 

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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 ئەحمەد جوانکار: هونەرمەندی ڕاستەقینە کێیە؟ 

سوپاس بۆ ئەو پرسیارە زۆر گرینگە، کاوان قادر: 
بێ گومان ئەو پرسیارە نەک تەنها هونەرمەند، بەڵکو 
هەموو قەڵەم بەدەستەکانیش دەگرێتەوە، بە باوەڕی 
من هونەرمەند و قەڵەم بەدەستی ڕاستەقینە ئەو 
کەسانەن نمایشی ئەو ساتە وەختانە دەکەن کە تیایدا 
زوڵم لێکراوان وچەوساوەکان بۆ ما  و 
داخوازییەکانیان تێدەکۆشن، واتە هونەرو ئەدەبەکەیان 
وەک ئاوێنەیەکە، شەوقی سەرکەوتنەکان لە 
بەرهەمەکانیاندا دەبینیت، چیرۆکی وەرچەرخانەکان بۆ 
مێژوو تۆماردەکەن، هەر لە ڕەخنەگرتن لەم دنیا 
ئاوەژووەوە هەتا ئازادبوون و  ئاوەدانکردنەوەی سفرە 
خاڵییەکان، وێنەیەک لە ئاشتی وخۆشەویستی و 

 خۆشگوزەرانی دەکێشن.

ئەم جۆرە لە هونەرمەند و ئەدیب لەڕێی 
هونەرەکانیانەوە ئامانجییانە هیواو ئیرادە بۆ  ئینسان 
بگێڕێنەوە، داهێنان و بەها  ئینسانیەکان شکۆدار 
دەکەن، بە پێچەوانەوە لە کاتێکدا ئەم نیزامە 
وەحشەتناکەی سەرمایەداری دەبینین چۆن لەپێناو 
چاوچنۆکی و سەرمایەدا بەهای ئینسانیان هێناوەتە 
ئاستی کااڵیەکی بێ نرخ. ئەوان نەخشەو خەونی 
دونیایەکی یەکسان و ئازاد کە تیایدا ئینسان 

 بەنرخترین سەرمایەیە بە هونەرەکەیان دەکێشن. 

ئامانجی هونەرمەند و ئەدیبی ڕاستەقینە ئەوە نییە کە 
بە تەنها بیەوێ ڕەخنەگر وە یان بە تەنها ئاوێنەیەک 
بێت بۆ گێڕانەوە و ئینعیکاس کردنی مەینەتییەکان و 
خرۆشاندنی هەستی بەزەیی و فرمێسک بۆیان بەڵکو 
ئامانجیانە بە لیاقەت و بەهرەکانیان سەرەڕای 
ڕیسواکردنی چەپەڵییەکانی ئەم نیزامە، بێ گومان 
دەشیانەوێ وانەی بەرەنگاری و  سەرکەوتنەکانی 
بزوتنەوە ناڕازییەکان لەوپەڕی پێشڕەوی و لە لوتکەی 
ئیستاتیکای هونەرو ئەدەبدا عەکس بکەنەوەو بەرز 
ڕایگرن. )گیورنیکا( ئەو تابلۆ بەناوبانگەی پیکاسۆی 
وێنەکێش و پەیکەرتاشی ئیسپانی کە سەرمایەداری و 
جەن  وچاوچنۆکی ئەم نیزامە ڕیسوا دەکات، 

 نمونەیەکی زیندووە کە چیمان پێ دەکرێت.  

 

هەر بەو مانایە هونەر وئەدەبی ڕاستەقینە کاتێک 
دەخوڵقێت و لەدایک دەبێت، کە هەوێنێکی فکری 
دروست لەپشتییەوە وەستابێت و وەستاکەی  
تەندروست بیر بکاتەوە؟! بە فکرو باوەڕێکی 
ئازادی وازانە و ئینسان دۆستانە  چەکدار بێت، هەموو 
شتێک لەپێناو ئینسانییەت دا بکات، نەک بەرژەوەندی، 
بۆئەوەی شکۆی هونەرمەندیت پارێزراو بێت، دەبێت 
شکۆی ئینسانییەت بپارێزیت. لە بەرامبەر بەم دنیا 
پێچەوانەیەدا وەک بەهرەمەندێک تەنها هەڵوێست 
نواندن بە زیندوویی دەمانهێڵێتەوە، بە پێچەوانەوە بێ 
دەنگی هەڵبژاردن هونەر و بەها کۆمەاڵیەتییەکانمان 
دەنێژێت. ئەوان هونەرمەندان و قەڵەم بەدەستەکان 
دەتوانن کاریگەر و هاندەر بن، ئەم میتۆدە لە مێژوودا 

 Johnسەلمێندراوە، هۆکاری ئەوەی جۆن لێنن ) 
Lennon)   لەشکرێک لە مرۆڤایەتی شانازی پێوە

دەکات، ئەوە دەسەلمێنێت کە لە مندااڵنی ئەم 
کۆمەڵگەیەدا هێشتا زەخیرەیەکی خەوتوو لە مرۆڤایەتی 
ئامادەباشی هەیە بۆ گۆڕان، تەنها پێویستی بەوە هەیە 
ئێمە بەدەست ڕەنگینییەکانمان بتوانین تێبکۆشین و 
بەخەبەری بێنینەوە، دەتوانین و ئیمکانی ئەو کارەمان 
لە توانادایە، دەتوانین بەشێک بین لەو سەرخانە 
 شۆڕشگێڕانەیە لەئێستا و لە دەورە شۆڕشگێڕانەکادا.

هونەرمەند و ئەدیبی ڕاستەقینە ڕەخنە لە کەلتورو 
سوننەت و نەریتە دواکەوتووەکانی هەزاران ساڵەی 
جەهل وخورافە دەگرێت، پایەکانی تێکدەشکێنێت کە ئەم 
نیزامەی لەسەر ڕاوەستاوە، نەتەوەو ڕەن  و دین و 
ئیفرازاتەکانی  کە دڕک و داڵێکن لە مرۆڤایەتی ئااڵون 
لەڕەگەوە هەڵدەکەنێت، کاتێک تەنافێک لە تاوانی دژ بە 
ژنان بەناوشاردا هەڵدەواسرێت زەنگێکی هونەرمەندی 
هۆشیار لێ دەدات، تابلۆیەکی پڕ لە عاری کۆمەڵگەی 
مەزهەبی ڕیسوا دەکات،  سیمبوڵی کۆیالیەتی و 
موقەدەساتە مەزهەبییەکان ژێر پێ دەنێت، مێژوویەک 
لە خورافە و کلتوری دواکەوتوو ڕیسوا دەکات، 
ڕەچەشکێنی  بۆ گەیشتن بە یەکسانی و ئازادی 
کۆمەڵگەیە، ئەوە ئەو تێکشاندنەیە کە هێز بە 
سەرکەوتنەکان بە بزوتنەوەکەش دەبەخشێ، قەڵەم 
بەدەستە ڕاستگۆکان بەهرەو توانستەکانیان پێگەیەکە 
بۆ پەروەردەکردن و خەباتکردن  دژ بە تااڵنی و 
دزینی دەست ڕەنج و ماندووبوونی زۆربەی کۆمەڵگە، 
کە دەچێتە گیرفانی ژمارەیەکی کەم لە 

 سەرمایەدارییەوە. 

 

لەیەک دێڕدا هونەری ڕاستەقینە بەو هونەرمەندە 
دەکرێت کە پڕ چەک بێت بە بیروباوەڕی ئینسانی، کە 
بڕوای بە  دنیایەکی باشتر و یەکسانی واز هەبێت، 
خەباتی ئەو فۆڕمێکی هاوتەریبە بەخەباتی چینایەتی،  
تابلۆکانی چرایەکن خەونی لە گۆڕنانی ئەم 

 جەهەننەمەی سەرزەمین دەگێڕێتەوە... 

 

 دەمە تەقێ
 گفتوگۆیەکی ئەحمەد جوانکار لەگەڵ کاوان قادری هونەرمەند

 ئەمڕۆ نووسین،
 !مەیدانی هەرچی و پەرچیانە

٭٭ هەندێک نووسەرانی لێوەشاوە، پایەی دیاری کەسایەتی خۆیان، تا ئاستی 

خیانەتکار هێناوەتە خوارێ، جگە لە دزینی نووسینی نووسەرانی 

بەئەزموون، عەقڵ و ویژدانیشان ڕادەستی گوێڕایەڵیی، خۆبەدەستەوەدان، 

 ..کرێگرتەیی بۆ بازرگانانی کتێب کردوە

٭٭ هەندێک نووسەری بێئامانج، دەستیان لەگەڵ ناحەزان تێکەڵە و 

مووچەخۆری ستەمکارانن، دوو هەنگاو لەوالی خۆیانەوە مردنیان لێدیاره، 

وەسیەتنامە دەنووسن بۆ دوای هەتیوکەوتنی منداڵ و بێوەژن کەوتنی 

خانمانیان، لەکاتێکدا ئەوان هێندەی دەنکێک جۆ، سوودیان نیە و سەراپای 

 ..نووسینیان، جگە لە وشەگەلێکی پڕ ڕق و کینە هیچی تر نیە

٭٭ یان ئەو نووسەرە تێکشکاوانەی، بەهۆی سەرمایەی نووسەرییانەوە 

خۆزگە و ئاواتی ڕەنگاوڕەنگیان هەیە، ئەیانەوێ بە هەموویشیان بگەن، بەاڵم 

کاتێک بۆیان وەدینایەن، هۆکارەکە دەگەڕێننەوە بۆ نووسەرانی ژوور خۆیان، 

ئیتر پەنا دەبەنە بەر نامەردیی... قەڵەمیان بۆ دەمەزەرد دەکەنەوە، هەرچی 

 الیان خۆشەویست و جوان و پیرۆزە پەالماری دەدەن و دەیڕوشێنن...

 

دەورانی ڕیسوایی 
 نووسین

 ئارام حەسەن

کورته شیعریکی: خالید بایەزیدی 
 )دلێر(

 

 :کاتێک دەڵێن

 الله واکبر

 الله واکبر

 الله واکبر

 دڵم خورپەیەک 

 دای دەگری
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فەیلەسوفی گری  ئەریستۆ "لەمیانەی نوسینەکانیدا ئاماژەی 
بۆ ئەوە کردووە، "مرۆڤ تاکە بوونەوەرێکی زیندووە پێ 
دەکەنێت" ئەم وتەیەی ئەریستۆ بۆ جۆرە هاوبەشییەک 
لەگاڵتەو گەپ و نوکتە و قسەی ڕەخنە ئامێزی کۆمیدی 
ڕاماندەکێشێت، کە بە درێژایی مێژوو لە هەموو کولتورەکاندا 
هەبووە و هەیە. بۆ نموونە ئێستا ئێمە بەهەمان شت پێ 
دەکەنین، کە خەڵکی لە سەردەمی گرێکەکان، سااڵنی سەدەی 

 ەکان، یان لە چاخەکانی ناوەڕاستدا پێی پێکەنیون..-٠٠٠٠

ئەوەی دێتە   مەرج نییە  "برتۆڵد برێ ت" لەم بارەیەوە دەڵێ
گرن    خەڵک ب اتە پێکەنین یان گریان، بەڵکو  سەرشانۆ
 هەڵوێستێک بەخەڵک دروست بکات. ئەوەیە

ئەرستۆفانیس هەمیشە لەڕێگای شانۆنامەکانیەوە ڕەخنەی لە 
سیاسەتمەدار، سەرکردە سەربازییەکان، کاربەدەستانی 
بااڵی واڵت و کەسە دیارو ناسراوەکانی ئەو ساتەی ئەسینا، 
گرتوە بەتایبەتی ئەو کەسانەی کە ستایلی ژیان و گوزەران 

هەوڵیان داوە لە   و کەسایەتییەکانیان جیاواز بوون و
 خەڵکی ئاسایی جیاوازتر بژین.

 لەدرامای کوردیدا..  ئاستی کۆمیدیا

کوردی   گەر الپەڕەکانی درامای  
لەو  کۆمیدیا  هەڵدەینەوە، دەبینین  حەفتاکان  لەسااڵنی

ئاستێکی بەرزی بەخۆوە   سااڵنەی دەیەی سەدەی ڕابردوو
لەکوردستاندا   بینی بوو، واتە ستاڤی درامی

لەسەر گیرڤانی  دلسۆزو لەخۆبوردو  کەسانی  کۆمەڵێک
ئەنجام دەدات و بەگژ دڕندەترین   شانۆیان  خۆیان

سیستمی تۆتالیتاری بەعسدا دەچونەوە، بەبێ ئەوەی 
بسڵەمنەوە لەدەسەاڵت، بەرهەمە شانۆیەکانیان گەواهی ئەو 
ڕاستیە بەڵگە نەویستەن، هەرلەدرامای )خولە چەخماخە 

ڕەجەب و پیاوخۆران و النەوازان و جەنابی موفەتیش و   و
و تەنەکەو ئەحەی   اللۆ ڤانیاو کەللە سەرو گواڵڵە

 . دەیان شانۆو درامای تری کوردی(  کڕنو

بەشێوەیەکی   هەر یەک لەم شانۆو درامایانە بگرین دەبینین  
زۆر پسپۆرو 

هوشیارکردنەوەی کۆمەڵگە   لەخزمەت  کۆمیدیایان  شارەزا
بەجورێک ئەکتەر لەڕێگای وشەو وتەی کۆنی   بەکارهێناوە
کە خەڵکی هێناوەتە پێکەنین بەکاریان هێناوە   کوردەواری

بازاڕی و جوێن و   وشەی  لەشانۆکانیندا بەبێ ئەوەی
سوکایەتی بەکاربهێنین لە حیوارەکانیاندا، بەپێچەوانەوە، ئەو 

بەکاربهێنراا   سەردەمە هەرحیوارێکی کۆمیدی
بەچەشنێک ڕەنگدانەوەی هەبوو کەخەڵکی   لەشانۆگەریەکدا

لەیەک کاتدا دەخستە پێکەنین و لەهەمان کاتدا هەڵوێستێکیان 
بەرامبەر ئەو کەسانە وەردەگرت کە مشەخۆرو هەڵپەرست 

بوون لەناو کۆمەڵگەدا، لەالیەکی ترەوە وەک   و ماستاوچی
خەتی گشتی شانۆگەریەکان تیپە هونەریەکان زیاتر ئەو 

کە خزمەت بە   دەقە شانۆیانەیان بەکاردەهێنا بۆ شانۆ
بکات. نەک تاکی کوردی بکاتە   ئاستی گەشەکردنی کۆمەڵگە

سوکایەتیکردن بە کەسانی تری شارەکانی  گاڵتەجارو
   کوردستان بۆنمونە لەنێوان هەولێرو سلێمانی.

)ماری بێرد( پسپۆرێکی ئینگللیزییە لە بوارەکانی   
لێکۆڵینەوەی سەردەمی گرێک دەلێ / گرێکیەکان لە 

ی بەر لە زاییندا، ئەنتۆلۆژیایەکی  ٢٠٠ساڵەکانی 
نوکتە و ڕەخنەی  ٣٦٠گاڵتەوگەپیان باڵوکردۆتەوە زیاتر لە 

کۆمیدی ئامێز و قسەی نەستەقی لەخۆگرتووە، ئەم نوکتەو 
گاڵتەوگەپانە هەر هەموویان بۆ رۆژگاری ئەمڕۆمان 

 دەگونجێن.

کەلتورو داب و نەریت و پەندی پێشینانەکانی   گەر تەماشای  
لەم بارەیەوە وەک نەتەوەیەکی زیندوو   کورد بکەین
سود  بەاڵم مەخابن کەمترین شێوە تەماشادەکرێت،

بەاڵم  وەرگیراوە لەم زەخیرە فۆلکلورەی خۆی،
ئێمەی کورد لەم بارەیەوە نەمانتوانیوە تەوزیفی   ئەفسوس

زەمانی پێشوی خۆمان  ئەو پەندو الوک و چامە شیعریانەی
حیواری شانۆنامەکانمان، بەمەرجێک  بکهین و بیکەینە

داستانی خۆشەویستی و  نەتەوەی کورد خاوەنی گەورەترین
هەر لە   بووە  تراژیدی و کۆمەاڵیەتی

و مەالی جزیری   ئەحمدی خانی  شانۆنامەکانیی
لە خەج و سیامەند و الس و    هەمەدانی  بابەتاهیری  و

داستانی   دەیان  مەم و زین و شیرین وفەرهادو  خەزاڵ و
 مێژوویی .

بەاڵم لەئێستادا لەجیاتی ئەو سەرخانە گەورە میثولوجییه،   
تەواوی میدیا و کەناڵ و ڕادیۆ و تەلەفیزیۆن و 

لەڕێگای چەند  سایتەکانە
بۆ   تۆڕەکانی ڕاگەیاندیان تەواوی گاڵتەجاڕ کەسانێکی

قسەی بێ ماناو جوێن و سوکایەتی و تەشهیرو 
تەرخانکردوە شەوانە سەدان خێزانی کورد  گاڵتەئامێز

بینەری ئەم جۆرە   لەشاشەی تی ڤی یەکانەوە
شانۆگەریانە دەبن کە دواجار بەخۆیان نازانن مناڵەکانین   لە

پەروەردە کردوە لەسەر جوێن و قسەی ناشرین و 
بەهای گەورەو بچوک   سوکایەتیکردن بە یەکتر، لێرەوە

 دایک و باوک وبەهیچ جورێک نامێنێ.

سەرئەنجام کۆمەڵگەیەک بەرهەم هاتوە کە قسەو کرداری   
سوکایەتیکردنە بە  جوێن و گاڵتەو  ڕۆژانەی

 بەهاپیرۆزەکانی ئینسان.

 ..  کۆمیدیا، گاڵتەجاڕی نییە 

سەنگی لەسەنگی  کۆمەاڵیەتی کۆمیدیا وەک چەمکێکی
کاتێک لەڕێگای  قورستر نەبێ، کەمتر نییە،  تراژیدیا

دەوروژێ  درامایەکی تراژیدیەوە هەموو هەستە بااڵکانت
لەبەر کاریگەری چیرۆک و بەسەرهاتی کاراکتەری ناو 
دراماکە، هەستەوەرەکانت دەبزوێنێ و دەچێتە ناو ناخی 
دراماکە وەک ئەوەی کاستی سەرەکی دراماکە خۆت 

مشت و مڕ و ڕێگاچارە الی خۆتەوە، واتە   دەکەویتە  بیت
، دەتوانێت  هێندە کاری تێتکردوە، کۆمیدیاش هەمان چەشنە

فیلمە   لەتراژیدیا زیاتر ئەو ڕۆڵەی خۆی بگێڕێ. بۆنمونە
..لەوە   ڕەش و سپیەکانی "شارلی شاپلن"، وەربگرین

کە شاپلن چۆن توانیویەتی لەڕێگای فیلمەکانیەوە  تێدەگەین
و خەڵکی  لە چینی سەرمایەداران بدات بەشێوەی کۆمیدیا

هوشیار بکاتەوە لە چەوسانەوەیان بەدەست چینی 
گەڕان بەدوای ئاڵتون و فلمەکانی  وەک لەفیلمی چەوسێنەر،

تری کە منداڵێک ڕۆلی لەگەڵدا دەبینێ بەجوانترین شێوە، 
شاپلن ئەوە ئامانجە پیرۆزەی خۆی لەڕێگای کۆمیدیاوە 

لە کەسانی   تەحقیق دەکات کە لێدانە لە زۆلم و زۆری
داگیرکەر. لەهەمان   مشەخۆرو ماستاوچی و لەسیستمی

کاتیش بینەرێکی زۆر لەسەرانسەری جیهاندا بەفیلمەکانی 
خەڵکە هەژارو ستەم   لەالیەک پێدەکەنن الیەکی ترەوە

دیدەکە هوشیارو بەئاگا دێنێ تا لەبەرامبەر نادادی 
ئەوەی لەسەر شاشەی  هەڵوێست وەربگرن. بەالم مەخابن دا

جگە لەتەهریج هیچی   پەخش دەکرێ و قۆرخکراوە،  تیڤی دا
تر نییە، حیواری کاراکتەرەکان لەشەڕە جوێن و سوکایەتی 

 و قسەی بازاڕی تێ پەڕنابێ...

 بۆشایی کۆمێدیا لە دەقی کوردی و شانۆنامەدا 

بەهۆی ئەو بێ سەرو بەریی و بێ دیسپێلینی  هەڵبەتە
هونەریی و نەبوونی فیلتەرێک بۆ کارە هونەریەکان 

زۆربەی زۆری ئیشەکانی ناو تی ڤی   لەئێستادا
ناچنە خانەی درامای کۆمیدیاوە، بەڵکو ئەمە   کوردی

ڕۆڵ لەم جورە شانۆ و   و ئەوەشی  تەهجیری پێ دەوترێ
  "موهەریج" درامایانەدا دەبینێ، پیان دەوترێ

زۆرێک لە کەسانی هونەرمەند لەم  لەئێستادا هەربۆیە
موعاناتێکی زۆرن و ناوەندێک نیە   بارەیەوە خاوەن

لەسەر ستێجی شانۆو لەسەر   دەستیان بگرێ، تاوەکو
بەربەو فەوزایە بگرن کە بەهۆی چەند  شاشەی تیڤیەکان
بازرگانی دراماو شانۆ قەیرانێکیان   کەس و تاقمێکی
کە خەڵکە جادەکەی شانۆ،   هێناوەتە ئاراوە

تاوەکو ئەو ڕابردووە جوانەی   بەدووربگرێ  خۆی
لەکەیار نەبێ، بەاڵم هەندێکیشیان ئێستاکە   بەدەستی هێناوە

 قوربانی.  بۆ پارە هونەرەکەیان کردۆتە

 لەداهێنان یان بەردەوامی گەڕانەوە بۆ ڕابردوو 

،  جیلی حەفتاکانی دەیەی سەدەی ڕابردوو  کاتێک دەڵێین
لە ئەداکردنی   پسپۆڕی و شارەزایی ببوون  خاوەن

لەشانۆو دراما کوردیەکاندا، بەاڵم کەسانی   ڕۆڵەکانیان
لێهاتوشی تێدا هەڵکەوتبوو کە زانکۆی هونەرەجوانەکان و 
پەیمانگایان تەواو نەکردبوو، بەاڵم ڕۆڵیان لەڕۆڵی کەسێکی 
ئەکادیمی مەزنتر بوو لەوانە کە بەپەنجەی دەست 

ئازادی   مامۆستیان "سمکۆ عزیز و کمال سابیرو  دەژمێرێن
 حمە بچکۆڵ و مستەفا احمد ".. هتد .

بەاڵم ڕۆڵیان لە  دەرنەچوون، لە قوتاب انە ئەکادیمیەکان   
شان   سەرکەوتوبووە  هێجگار  ڕۆڵێکی ئیجابی و کۆمیدیا
کاراکتەرە بەناوبانگەکانی عەرەب و فارس و   بەشانی
لەڕێگای   تر، هەربۆیە هەندێک لە هونەرمەندان  واڵتانی

جورێک  کارە هونەریەکانیان دەیانەوێ ئیشەکانیانەوە
، وەک هونەرمەندە  لەشقڵی ڕابردووی تێدابێ

وێنەی ڕەش و سپییەوە   لەڕێگای  فۆتۆگرافەرەکان
بەتەنها کۆمەڵێ    نمایش دەکەن، هەڵبەتە  هونەرەکانیان

فۆتۆی ياسایی نییە، بەڵکو ئەوە مانیفێستی وجوودە لێرەدا 
چاوی کامێرا لەسەر سێکتەری" نیهیڵیزمی" ژیان و 

لەو فیلمانەی   زورێک  دایە، فیلمەکانی شارلی  وجوود
شارلی شاپلن ڕەش و سپی بوون ڕەنگە لەو کاتەدا فیلمی 

ئەم فیلمە ڕەش   بەاڵم لەئێستادا ڕەنگاو ڕەن  پەیدا نەبوبێ،
 ؟ بزانین هۆکار چییە .. و سپیانە دەبینرێ

بێگومان وێنەی رەش و سپی سیمبولی زەمەنە دەاللەت لە 
رابردوو دەکات )لە سینەمادا( بەاڵم ئەوەی لەو 
فۆتۆسینەمایانەدا بەدی دەکرێت هەوڵی وەسفکرنی ئێستا 

 دەدات بە میکانزمێکی رابردوویانەوە.

 ستراکتۆری کۆمیدیا ڕۆڵی بۆسەر کۆمەڵگە..
 نووسینی: جەمال نوری

 

بەرهەمی تازەی هونەرمەند هیوا 
 ساڵح
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ئەمە چ عەقڵ وبیرکردنەوەو سیاسەتێکە 
ئێوە دەیکەن؟ بەڕاست ئێوە مسقالە 
زەرەیەک بیر لە ئایندە و دوا رۆژی گەلێک 
دەکەنەوە کە بەدرێژایی مێژوو گیرۆدەی 
دەستی ئیسالمی سیاسیە. دەتانەوێت مەالو 
ئیسالمی سیاسی بکەنە قارەمان و 
فریادڕەس کە مزگەوتەکانیان بەجێ 
هێشتووە کە گوایە باسی فلیمەکەی ئێرانی 
کردوە کە وەک نارەزایەتی مەالکان لەدژی 
ئێران خوتبەکانیان تەرخان کردوە و وەک 

 بەرپەرچدانەوەی فلیمەکە.

ئاخر پێم بڵێن جیاوازی مەالو ئیسالمی  
سیاسی و پارتی چییە؟ ئاخر پێم بڵێن 
ئەوانەی مزگەوتیان بەجێ هێشت و نوێژیان 
لە دوای مەالی مزگەوتەوە نەکرد 
جیاوازیان لەگەڵ ئەوانە چییە کە بەدیار 
مەالکەوە مانەوە؟ ئاخر پێم بڵێن داگرتن 
وباڵوکردنەوەی ڤیدیۆیی ئەوانەی 
مزگەوتیان بەجێهێشت و ئەوانەشی 
لەمزگەوت مانەوە چییە؟. خۆ ناکرێت پێمان 
بڵێن ئەوانەی مزگەوتیان بەجێهێشت و 
نوێژیان لە دوای مەالوە نەکرد ئازادی وازن 

 خەریکی راپەرین و شۆرشن .

ئیسالمی سیاسی بەتوندرەو نا توندرەوەوە  
جیاوازیان نییە و بگرە لە پارتی دیموکراتی 
کوردستان زیاتر دژی ئازادی ما  و 
خواستەکانی خەڵکی زەحمەتکێشن، ئیتر 
تێناگەم بۆ جەبهەتان گواستەوە بۆ ناو 
مەالو ئیسالمی سیاسی، چونکە دژی پارتی 
هەڵوێستیان وەرگرتووە. ئەم ملمالنێیانە 
بەقازانجی ئیسالمی سیاسی پارتیە، 
ئەوانەشی ئەمبەرو ئەوبەر دەکەن الیەکی 
ئەم ملمالنێیانە بەهێز دەکەن جیاوازیان 
لەگەڵ ئەو دوو بەرەیە نییە، چونکە دوو 
بەرەی دواکەوتو کۆنەپەرست و 
سەرکوتگەرن ئەگەر بۆیان بکرێت کۆمەڵگە 
زیاتر نائارامترو خراپتر دەکەن. دەکرێت 
بڵێین مەالو ئیسالمی سیاسی هەر هەمان 
ئەو ئایدیاو ڕێبازەیان نییە کە داعش و 
جوندو ئیسالم وئەنسارو ئیسالم هەیان 
بوو؟ خۆ مێژوویەکی دورو درێژ نییە 
ماهیەتی ئەم تاقمە خوێن ڕێژو ئینسان 

 کوژانە.

کەچی ئێوە بەنیازن لەداخی پارتی ئایدیای  
ئیسالمی سیاسی زیندو بکەنەوە کە لەمێژە 
لەکوردستان باویان نەماوە، کەچی تازە 
بەتازە ئێوە بەنیازن لەدژی پارتی جەبهەی 
ئیسالمی سیاسی بەهێز بکەن بەڵکو پارتی 
لەناو بەرن. پێم ناڵێن ئەمە چ عەقڵ 
ومەنتیقێکە کە ئێوە بەنیازن دەستی بۆ 
بەرن؟ ئاخر دزو تاالنی مافیای سەرانی 
ئەحزابی ناسیونالیستی کوردییە کارێکی 
کردوە ئێوە پەنا بۆ ئیسالمی سیاسی و 
مەالی مشەخۆر بەرن لەبەرئەوەی 
مزگەوتیان بەجێ هێشتووە، چونکە 
خوتبەکانی مەالکان دیفاع بووە لە حیزبی و 

 خودی بنەماڵەی بارزانی.

برۆن لەوانە بپرسن کە لەمزگەوتەکان  
هاتنەدەر بزانن هەمان ئایدیاو هەمان فکری 
ئەو مەالو خەڵکانەیان نییە کە لە ژوورەوە 
گوێ لەمەال دەگرن؟ بزانن جیاوازی ئاینیان 
چییە ؟ تەنها لەبەر ئەوەی مەالی 
مشەخۆری حیزبین، سەردەمی بەعسیش 
هەر ئەم جۆرە مەالیانە بوون بەشان و 
باڵی ڕژێمی بەعسیاندا دەدا قابیلە مەال 
بێجگە بۆ مشەخۆریەکەی چی دیکە دەکات؟. 
بێجگە لە فریودان و بێ ئیرادەکردنی خەڵک 
مەال چ کارێکی کردوە؟.ئیسالمی سیاسی 
تەنانەت بەشێکی زۆر لەموسڵمانان دژی 
هەموو ئازادیەکی ژنان و خەڵکی 
پێشکەوتن وازو ئازادی وازن و 
لەکوردستان دژی سیستەمی سێکۆالریم و 
ژنانێکن کە جلوبەرگی مەدەنی لەبەر 
دەکەن، دژی هاورەگەزبازو هاوجنسبازو 
ژنانێکن کە بۆ بژیوی ژیانی رۆژانەیان 
ناچار بەلەشفرۆشی کراون. کەچی هەر ئەم 
موسڵمانانەن  هەزارو یەک ڕێگا تاقی 
دەکەنەوە تا بگەنە ئەوروپاو واڵتانی دیکە 
کە سیستەمەکەشیان سێکۆالریزمە، کەچی 
لە واڵتی خۆیان دژی سێکۆالریزم و دژی 
ئازادی و دژی ژنانن کە جلوبەرگی مەدەنی 

 دەپۆشن.

لە واڵتی خۆیان بۆیان بکرێت  
هاورەگەزبازو هاوجنسبازو ژنانی 
لەشفرۆش دەکوژن یان سوکایەتیان پێ 
دەکەن، بەاڵم کاتێک دەگەنە واڵتانی ئەوروپا 
تەنها بۆ ئەوەی ئیقامەیان پێ بدەن ناچارن 
ڕیز لە سیستەم و قانون یاسای 

سێکۆالریزم بگرن و سوکایەتیش بە ژنان 
هاورەگەزبازەکانیشن ناکەن، بەاڵم لەواڵتی 
خۆیان تا سەرمۆخ دژی ئەمانەن کە لە 
ئەوروپا هەیە یان خەڵک داوای ئازادی و 

 سیستەمی سێکۆالریزم دەکات. 

ئەوانەی ئەمرۆ لە مزگەوتن یان مزگەوتیان 
بەجێ هیشتووە هەر هەمان عەقڵیان هەیە 
ئەگەر دەتوانی بڕۆ پۆستێک لەسەر 
فەیسبووک بکە ڕەخنە لە ئیسالم و 
مەزهەب بگرە بزانە ئەوانەی لەناو 
مزگەوتەکەن یان ئەوانەی چوونە دەرەوە 
لەمزگەوتەکە هەر هەمان هێرش و پەالمار 
ناکەنە سەر تۆ؟ ئیتر تێناگەم تۆیەک 
بەهەموو عەقڵ و بیرکردنەوەت ئەوانەت پێ 
باش بووە کە کاتێک مەال خوتبەکانی 
باسکردن بووە لەسەر فلیمە ئێرانیەکە 
لەسەر بارزانی چونەتە دەرەوە ئەوانەشی 
لە مزگەوتەکە ماون بە پارتی و دواکەوتو 
کۆنەپەرستیان دەزانی کە مەالی پارتی 

 وئەندام والیەنگری پارتین.

دوو بەرەی کۆنەپەرستی دواکەوتو ئەمرۆ  
ملمالنێیانە هیچ پەیوەندیەکی نییە 
بەخەڵکەوە، تەنها خۆڵ کردنە چاوی خەڵک 
و خەڵک سەرقاڵ کردنە بە شتێکە کە 
دوورو نزیک ئاشنا نییە بەخواست و 
داواکاری خەڵکەوە، ئەمە جۆرێکە لەفریودان 
و بەالریدابردنی خەڵکە تا خواست و 
داواکاری بیر بچێتەوە سەرقاڵ بن بەم 
ملمالنێیانەوە کە بەشێکی زۆری ئەو 
کەسانەی لە مزگەوتەکان نوێژیان لە دوای 
مەالوە نەکرد، مزگەوتیان بەجێهێشت، ئەمە 
نەخشە بۆ داڕێژراو بووە لەالیەن ئیسالمی 
سیاسی و حیزب و بزوتنەوە سیاسیەکانی 
نەیاری پارتی تا بتوانن لەم رێگەیەوە پارتی 

 الواز بکەن.

گەرچی زۆربەی حیزبی ئیسالمی سیاسی  
و حیزب و بزوتنەوە سیاسیەکانی ئەمرۆ 
زۆربەیان بوونەتە مشەخۆری پارتی و 
گوێڕایەڵی پارتی، چونکە پارتی دیموکراتی 
کوردستان وەک حیزبێکی بااڵ دەست و 
سەرکوتگەرو بەهێز لەناوچەکە ڕۆڵ 
دەبینێت. ئەم هێزانە لەگەڵ پارتیدا ناکۆکی 
پۆست و بۆ بەشە دزی زیاتر ئەم کارانە 
دەکەن بۆیە  هەر ئەو ئیسالمیانەی ناو 

حیزب و بزوتنەوە کۆنەپەرستەکانی وەک 
گۆڕان و نەوەی نوێ و یەکێتی کۆمەڵ و 
یەکگرتوون الیەنگرانی  پەکەکەن 
سیناریۆیان بەڕێ خستووە کە ئەگەر 
مەالکان باسی فلیمەکەی ئێرانیان کرد 
لەسەر بنەماڵە یەکسەر بێنە دەرەوە 

 لەمزگەوت.

ئەمە ئەو بەرپەرچدانەوەیە کە لەراستیدا  
ئیسالمی سیاسی و مەالکان فکری ئەمانە 
بەهێز دەکات و لەو الشەوە پارتی 
دیموکراتی کوردستان لەم نێوەدا بەهێزتر 
دەبێت وەک هێزێکی سەرکوتگەرو 
میلیشیایی وعەشیرەتی  لەناوچەکە رۆڵی 
بەهێزتری دەبێت. خەڵکی ئازادی وازو 
بەشمەینەتی کوردستان، دەبێت خۆیان لەم 
دوو بەرەیە بەدوور بگرن و نەفرەت بکەن 
لەم هێزو الیەنانە کە هیچ بەرژوەندیەکی 
خەڵکی لەبەرچاو نەگرتووە بێجگە  
لەفریودان و بەالڕێدابردنی خواست و 
داواکاری خەڵکی زەحمەتکیش و 

 موچەخۆرانی کوردستان.

موچەخۆران و کرێکاران زەحمەتکێشان  و  
خەڵکی کوردستان و ئازادی وازان لەدەوری 
یەک کۆبنەوە خۆتان ڕێک راو بکەن 
ئیرادەی شۆرشگێرانەتان بەهێز بکەن تا 
کۆتایی بە بنکەو بارگەو دەسەاڵتی ئەم 
هێزانە لەکوردستان بهێنن بە ئیسالمی 
سیاسی قەومیشەوە. ئیرادەی لەبن 
نەهاتوتان و خۆ رێک راوبوونتان دەتوانێ 
شۆرش و ڕاپەرین لەدژی ئەم تاقمە مافیای 
و مشەخۆر و شەریکە دەسەاڵتەکانیان 
بەسەرکەوتن بگەیەنێت. لەمزگەوتەوە 
شۆرش راپەرین دروست ناکرێت. مەالو 
ئیسالمی سیاسی گەر دەسەاڵتیان هەبێ 
لەئێستای دەسەاڵتی پارتی و یەکێتی خراپتر 
دەبێت. خۆتان لەم ملمالنێ و هێزانە بەدوور 
بگرن ئەمانە خواست و داواکاری ئێوەیان 
ناوێ، بگرە خواست و داواکاری ئێوە 

 بەالڕێدا دەبەن ...              

دەی لە داخی پارتی ئیسالمی 
 سیاسی بەهێز بکەن!! 

 نووسینی: ڕۆژ عەزیز

جیهان بە بێ بانگەواز بۆ سۆشیالیزم، بە بێ ئومێد بە سۆشیالیزم، بە بێ 
 هەڕەشەی سۆشیالیزم، ئەگۆرێت بەچ لیتاوێک....
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بۆپێشەوە: ئایا بە هەرێمکردنی زۆنی 
سەوز، قەبارەی دەسەاڵتی هەرێم بچوک 
ناکاتەوە؟ و دەسەاڵتی بەغدا لەبەرامبەر 

 هەرێمدا زۆر ناکات؟

هەرچەندە غەفور نادر هیرانی: 
بەهەرێمكردنی سلێمانی بەوشێوەیەی تە 
باسدەترێت، زیاتر وەتو ئەوە وایە 
تورستان بكرێتە دوو قەوارە، چونكە لەگەڵ 
خۆیدا، باس لە بەرێوەبردنی سامانی ژێر 

و سەر زەویشە, پێموایە لەڕووی   زەوی

دەستوورییەوە ئیشكالیەتی زۆری هەیەو 
یاساناسان ڕەئی جیاوازو ناتۆتیان 
لەسەری هەیە، توردستان جگە لە 
هەیمەنەی دەوڵەتانی دراوسێ بەتایبەت 

ئێران( لە ژێرچاودێری ئەمریكادایە. -)تورتیا
سەرنج بدەینە ئەو هاوتارییە ماددیانەی 
ئەمریكا بۆ وەزارەتی پێشمەرگەو قەوارەی 
دەستووری لە دوای ڕووداوەتانی 

، بۆمان دەردەتەوێت تە ٣٠٠٠ئۆتتۆبەری 
بڕیارێكی ئاوا، بێهەڵكردنی گڵۆپی سەوزی 
ئەمریكا تارێكی مەحاڵەو ڕەنگە بۆ یەتێتی 
تە دەسەاڵتی ڕەهای زۆنی سەوزی هەیە، 

 خۆتوژییەتی سیاسیی بێت.

،  بەاڵم لە بنەڕەتدا ئەگەر ئەوە سەربگرێ  
وەتو ئەوەی بانگەشەی بۆ دەترێت، ئەوا 
قەوارەی توردستان نەك هەر بچووك 
دەتاتەوە، بەڵكو نزیكی دەخاتەوە لە نەمان. 
بێگومان ئەوە دەرفەتی سیاسەتی )پەرتكەو 

و لە   زاڵبە(ی، زیاتر بەناوەند دەدات
داهاتوودا بەرێگەی بەتارهێنانی زۆرینەی 
پەرلەمانییەوە دەتوانێت هەیمەنەی خۆی 
بەسەر هەردوو زۆنەتەدا زاڵ بكات. 
دەسەاڵتی ناوەند بەشێوەیەك بەسەر هەرێم 
زیاد دەبێت، دوور نییە قەوارەتەی خراپتر 
لە ناوچە سوننە نشینە عەرەبەتانی 
بەسەربێت، ئەوان وەتو عەرەب ڕەنگە 
هاوسۆزیی دەوڵەتانی عەرەبییان لەپشت 
بێت، بەاڵم تورد تە ئەوەی نییە، تەنها 

و پاڕانەوە بێت لە  دەبێت خەریكی تەمپین
واڵتانی ڕۆژئاوا تا فریای بكەون، بێگومان 
بەهۆی ئەزموونی ناشرینی حكومڕانیشیان 

ئەو هاوسۆزییە نێودەوڵەتییە وەتو جاران 
 نەماوە. 

بۆپێشەوە: بیرۆکەی بەهەرێمکردنی زۆنی 
سەوز، کاردانەوەیە بەرامبەر بە 
دەستڕۆیشتوویی پارتی؟ یان پرۆژەیەکە بۆ 

 گەشەپێدانی زۆنی سەوز؟

هەرگیز ئەو بیرۆتانە غەفور نادر هیرانی: 
بۆ گەشەپێدانی زۆنی سەوز نییە، ڕاستە 
خەڵكانێكی دڵسۆز تە نائومێدبوونە لە 

و پێیانوایە، یاخود  گەشەتردنی ئەو زۆنە
دەیانەوێت بڵێن، هۆتارەتەی تەنیا 
هەیمەنەی پارتییە بەسەر تایەی ئیدارەدانی 
حكومەت، بەاڵم یەتێتی زۆرباش لەوە 
تێدەگات تە ئەسڵی تێشەتە لەناو خۆیدایەو 
ئەو بەشە بودجەو پارەیەی تە وەریدەگرن 
ناچێتە گیرفانێكی ئەمینەوەو جەمسەرە 
جیاوازو زۆرەتان لەبەرژەوەندی خۆیان 
بەتاریدەهێنن، ئەوەش بەو مانایە نییە تە 

و هەولێر لەوپەڕی  خەڵكی بادینان
و تێشەیان نییە. پێموایە  ریفاهیەتدان

تێشەتانی ئەوانیش زۆرەو ناڕەزایەتی و 
 توڕەیی لەوێش زۆر زۆرە.

زۆنی سەوز بە المەرتەزی گەشە ناتات، 
و  هیچ تەس  چیرۆتە  خەڵكی توردستان 

سكانداڵیەتەی مەال بەختیاری سەبارەت بە 
)ژیرزەمینی پڕ لەپارە(ی بەرپرسانمان 

 ٤٤٠لەیادنەچووە. من لە قەزایەك دەژیم 
دۆنم زەوی نیشتەجێبوون تەنها لەسەر 
یەك سەرمایەداری نزیل لەخۆیان 
تاپۆتراوە، و ئێستاش بە پارچە پارچە 
خەڵكی دەیفرۆشێتەوە. ئیدی ئەوە 
نموونەیەتی زۆربچووتە لەناو ئەو هەزاران 

چیرۆتی تااڵنكردنەی تە لەو ئیدارەیەو 
هەموو توردستان دەگوزەرێت. ئەو سامانە 
زۆرەی لەبەردەستی تاك بەتاتی 
بەرپرسیانی ئێرە دایە، دەتوانن زۆنێل 
دروست بكەن، خەڵكی بادینان و هەولێر 
هانبدات تە لە نموونەی ئێرەیان بۆ 
بگوازرێتەوە، ئەو پاشا گەردانیەی ئێرە 

و خەڵكی مەغدوری  جورئەتی ئازادی وازان
زۆنی زەردیشی الواز ترد و مەئیوسی 

 تردن.

بۆیە پێموایە هەم تاردانەوەیەو هەمیش  
فشار بەرامبەر پارتی، بۆ پچڕینی پۆست و 
پارەی زیاتر، یاخود گریمانەی هەندێ لە 
سیناریۆی ڕەش تە لە داهاتوودا لەو زۆنە 
ڕەنگە ڕووبدات. بەاڵم ئەگەریش ویستی 
خزمەتكردنی خەڵل بایە، بەو دەسەاڵتە 
زۆرەی لێرە هەیانە دەیانتوانی ئەو زۆنە 

 و دڵ ۆشكەر.  بكەنە مەئوایەتی زۆر ئارام

الیەنێكی تریش ئەوەیە، بەڕای من  

هەلومەرجی دەروونی ناو یەتێتی لەدوای 
تۆنگرەش تۆتمەو ئاسودە نەبووە، ڕوئیای 
زۆر جیاواز لە ڕووی ستراتیژییەوە بۆ 

و ناوەند هەیە،  شێوەی پەیوەندی هەرێم 
ئەگەر دیقەت بدەین، هەمان نەخۆشی 
جەستەی سیاسی بزووتنەوەی توردایەتی 
لە شەستەتانی سەدەی بیستەمەوە تا 
ئیستاش بەردەوامە. ئەوەی ئێستاش زیاتر 

و گازی  خۆی بە ئیدارەدانی مەلەفی نەوت
هەرێمەوە بەرجەستە دەتات، تە بەپێی 
زانیاریەتان سنوری دەسەاڵتی یەتێتی 
خاوەنی یەدەگێكی زۆری گازی سروشتییە 
بەبەراورد بە زۆنی زەرد، ئەوەش ڕوئیای  
بەشێل لە سەرتردایەتی ئەو حزبەی بۆ 
شێوەی بەرێوەبەردن گۆڕیوە، هەروەتو 

ی ئۆتتۆبەریشدا هەمان بیرۆتە ٠٦چۆن لە 
بەشێوەی سەربازی خۆی بەرجەستەترد، 
ئەگەر ئەوە بەو شێوەیە بەردەوام بێت، بە 
دووری نازانم ئۆپەراسیۆنێكی هاوشێوەی 
تەرتوك لە دژی سەرچاوە سروشیتەتانی 
و  هەرێمی توردستان بە هاوبەشی یەتێتی
هێزە عێراقیەتان ئەنجام بدرێت، هەر 
ئێستاش لە ڕووی میدیاییەوە دەروونی 

 خەڵكی لەگەڵ ئامادە دەترێت.

بۆپێشەوە: بەکردەوە دەسەاڵتی زۆنی 
سەوز بە داهات و دەسەاڵت و دەزگای 
ئەمنیەوە، بەدەست یەکێتی نیشتیمانیەوەیە، 
کێ دەستی یەکێتی گرتووە، کە مۆدیڵێکی 
باشی فەرمانرەوایی و خزمەتگوزاری 
پێشکەش بکات و ئازادی و مافە فەردی و 

 مەدەنییەکان، زامن بکات؟

غەفور نادر هیرانی: هەروەتو لەسەرەوە 
و  باسمكرد، ئیشكالیەتەتە لە ئاسۆیی 
هەرەمی بوونی... ئیدارەدا نییە، بەڵكو لە 
شێوازی بەرێوەبردنیدایە، پارتییەك لە 
سلێمانی دەسەاڵتی گۆڕینی پۆلیسێكی 

و یەتێتیەتیش لە زۆنی زەرد بەهەمان  نەبێت
شێوە. لەوالشەوە بودجەو سەرچاوەیەتی 
بێشوماری داهات لەم زۆنە هەیە تێ ڕێگری 
لێكردوون خزمەت بكەن؟ من پێموایە 
تارەتتەرەتانی مەیدانی تەمپینی المەرتەزی 
جورئەتی المەرتەزیكردنی گیرفانی 

یەتێتییان لەگەڵ حكومەت نییە، چۆن 
دەتوانن ئیدارەیەتی شێوە المەرتەزی بۆ 

 خەڵل دەستەبەر بكەن؟.

بۆپێشەوە: المەرکەزی ناوەندێتی دەسەاڵت 
الواز دەکات و دەسەاڵتی خۆجێیی زیاد 

وایە دەسەاڵت لە دەکات، تاچەند التان 
کوردستان، مەرکەزیی بووە، تا ئێستا 

 پێویست بکات، بکرێتە المەرکەزی؟

پارتی و یەتێتی وەتو غەفور نادر هیرانی: 
دوو شەریكی حكومڕان لە تارنامەی 
پێكهێنانی حكومەتدا، باسیان لە 
المەرتەزیەت تردووە، لەو تارنامەیەدا 

ئەگەر جێبەجێبكرێت، 
هیچ یەك لەو 

غەفور نادر هیرانی: هەمووكەس دەزانێت كێشەی خەڵكی كوردستان هیچ پەیوەندی بە 
بابەتی ناوەند و نا ناوەندێتی حكومڕانیەوە نییە. قاچاخی نەوت، گومرگی سنورەكان، باج، 

و زار، ئەو هەموو جەمسەرە زالنەی دەسەاڵت لێرە كێشەیە، نەك  بەهەدەردانی زەوی
 المەركەزیەت...

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز غەفور نادر هیرانی؛ ڕۆژنامەنووس و چاالکوان 
 سەبارەت بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پرسی المەرکەزی.

دۆنم زەوی نیشتەجێبوون تەنها لەسەر یەك سەرمایەداری نزیك  ٤٤٤من لە قەزایەك دەژیم 
لەخۆیان تاپۆكراوە، و ئێستاش بە پارچە پارچە خەڵكی دەیفرۆشێتەوە. ئیدی ئەوە نموونەیەكی 

زۆربچووكە لەناو ئەو هەزاران چیرۆكی تااڵنكردنەی كە لەو ئیدارەیەو هەموو كوردستان 
 دەگوزەرێت... 

و بچێتە خەزێنەكەی، دەچێتە  دەبوو بەدەست حكومەتەوە بێت ئەو داهاتەی كە
و دۆستانی خۆی  بەجیا بەسەر الیەنگران گیرفانی حزب و هەر بەرپرسەو

 تەخشانی دەكات.

  4 1 بۆ الپەڕە
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بۆپێشەوە: یەکێتی نیشتمانی جارێکی تر  
پرسی المەرکەزی هێناوەتەوە گۆڕ، بۆچی 

 لەم کاتەدا ئەو پرسە هێنراوەتەوە ئارا؟

ئێمە بەگشتی نەغەدە شێخ عوسمان:   
ئاگاداری ئەوەین لەتەواوی ماوەی 
دەسەاڵتی سیاسی حیزبەکانی کوردایەتیدا، 

نەیانتوانی جێگیری سیاسی و یەک ئیدارەیی 
و حکومەتێک بەمانای دەوڵەت دابمەزرێنن. 
ملمالنێی نێوان یەکێتی و پارتی مێژوویەکی 
هێندە ڕەشیان هەیە کە هیچ کات پێشبینی 
ئەوەیان لێ ناکرێت هیچ جۆرە ڕێکەوتنێک 
بکەن بە قازانجی گوزەرانی خەڵک. لەهەر 
دەورەیەکدا ئاکامی شەڕو ملمالنێی نێوانیان 
تەعبیر بووە لە ڕاگرتنی ناکۆکیە 
بێچارەسەرەکانی نێوانیان، یان لەژێر 
فشاری هەوڵدان بۆ ئاڵوگۆڕ لەهاوسەنگی 
هێزیاندا، یان پاشکۆیی بووە بۆ 

 بەرژەوەندی واڵتانی تر.

ئەوەی ڕاستی بێت چەندین پیالنیان    
لەبەرامبەر یەکدا بە عەمەلی نیشانداوین، لە 

ئۆکتۆبەر.. کە  ٠٦ئاب و  ٢٠نمونەی 
ئاکامەکەی جگە لە دەردەسەری بۆ خەڵک 

 هیچی تریان لە دەست نەهاتووە.

ئێستاش هێنانە ناوەوەی باسی   
المەرکەزیەت هەوڵ و نمونەی پالنێکی 
یەکێتی نیشتمانیە، بەدوای قەیرانێکی قوڵی 
ئابوری و سیاسی عێراق و کوردستان 
بانگەشەی بۆ دەکەن، دەتوانم بڵێم تەواوی 
هێزە میلیشیاکانی بەبن بەست گەیشتوون. 
بۆیە دەمەوێت ئەوە بڵێم  پێش ئەوەی باس 
لەسەر ئەوە بکەین کە ئەم پالنی المەرکەزیە 
چ ئەنجامێک دەدات بەدەستەوە، پێویستە 
ئەوە ڕۆشن بێت کە ئەم پرۆژەی 
المەرکەزیە بە هیچ جۆرێک ناتوانێ وەاڵم بە 
کێشەو ملمالنێ و قەیرانەکانی ئێستای 
کوردستان بداتەوە، واتە نەک وەاڵم نییە بۆ 
هەلومەرجی ژیانی خەڵک، بەڵکو بۆ 
کێشەکانی نێوان خۆشیان گێژاو و 
ناجێگیری سیاسی و بنبەستی زیاترمان 

 نیشان ئەدات. 

بۆپێشەوە: ئامانج لە پرسی المەرکەزی    
کە یەکێتی بەرگری لێدەکات، بۆ 

شۆڕکردنەوەی دەسەاڵتەکانە بۆ پارێزگاکان 
و قەزاو ناحیە، یان بە دوای ئامانجی 

 ترەوەیە؟

ئەوە ئاشکرایە نەغەدە شێخ عوسمان:    
حیزبەکانی کوردایەتی، لە ماوەی سی ساڵی 
دەسەاڵتیان لە هەرێمی کوردستاندا هیچ 

کاتێک بەرگریان لە ما  و خواست و 
بەرژەوەندی و بژێوی خەڵک نەکردوە، هەر 
بۆیە یەکێتی لەم کاتی قەیرانەدا ناچارە 
مانۆڕێکی لەم شێوەیە بکات، بەڵکو بتوانێت 
هاوسەنگی هێز بەهەر ڕێژەیەک بێت  
بیگەیەنێت بە ئاڵوگۆڕێک کە بەقازانجی 
خۆی بێت. بەاڵم بە بۆچوونی من هەر 

لەسەرەتاوە ئەوە دیارە کە هەوڵ و 
مانۆرەکەی شکست واردوە. یەکێتی بەهەر 
ئامانجێک ئەمە بکات؛ هیچ ناپێکێت و 
دەستکەوتێکی نابێت. واتە ئەم مانۆڕە بۆ 
ڕاستکردنەوەی هاوسەنگی هێزو پێگەی 
ئیداری خۆیانە بەرامبەر بە پێگەی پارتی. 
کاتێک پارتی بە دوای هەڵبژاردنی ساڵی 

زۆرینەی دەنگی بەدەستهێنا، جا  ٣٠٠٢
بەهەر جۆرێک پارتی ئەمەی بەدەست 
هێنابێت، و ئەمە  دەستکەوتێک بوو بۆ 
سەپاندنی زیاتری پێگەی پارتی و دەوری 
سەرەکی لە پرسە سیاسی و ئابوریەکاندا، 
ئەوە زۆر بەرچاو بووکە بە دوای شکستی 
یەکێتی لە شانزەی ئۆکتۆبەردا، تەواوی 
دەسەاڵتەکان لەالیەن پارتیەوە قۆرخ کراوەو 
هاوسەنگی هێزی یەکێتی بەرەو قەیرانی 
زیاتر وبەرەو دواوە هەنگاوی ناوە، بۆیە 
یەکێتی بەردەوام بە هەر نەخشەو مانۆرێک 
بێت لە هەوڵی ڕاستکردنەوەی ناتەبایی 
هاوسەنگیەکەیەتی، بەتایبەتی لە نێو 
هەلومەرجی سیاسی ئێستای عێراق و 
ناوچەکەدا، کە ئایندەیەکی نادیاری نەرێنی 

پێشبینی دەکرێت بە گشتی بۆ بزووتنەوەی 
 کوردایەتی و  بە تایبەتیش بۆ یەکێتی.  

بۆپێشەوە: پرسی المەرکەزی یان   
بەهەرێمکردنی زۆنی سەوز پڕۆژەیەکی 
سیاسییە، یان کارتی گوشارو کاردانەوەیە 

 بەرامبەر بە پێگەی پارتی؟

هێنانە کایەی ئەم نەغەدە شێخ عوسمان:    
نەخشەو پالنەی یەکێتی نیشتمانی کە 
ماوەیەکی زۆرە بانگەوازی بۆ دەکات، وەک 
فشارێک بەرامبەر پارتی نیشانی دەدات. 
بەبۆچونی من دەکرێت هەم پڕۆژەیەکی 
سیاسی بێت بۆ ئاڵوگۆرێک کە یەکێتی 
دەیەوێت بەقازانجی دۆخی سیاسی خۆی 

بەکاری بهێنێت، لەهەمان کاتدا دەکرێت 
کارتێكی سیاسی بێت لە بەرامبەر پارتیدا 
کەوەک پێشتر باسم کرد ئاکامی ئەو قەیرانە 
ئابوری و سیاسیەیە کە دەورو جێگاو 
ڕێگای هێزە میلیشیاکان و پەیوەندی هەرێم 
و حکومەتی ناوەند بە بنبەست گەیاندووە. 
بۆیە ئەگەر پڕۆژە بێت ئەنجامێکی ئەرێنی 
بۆ یەکیتی نیشتمانی تیا بەدەست نایەت و 
ناتوانێ وەاڵم بەو قەیرانە بداتەوە، ئەگەر 
کارتی گوشارێش بێت؛ هەنگاوێکی الوازی 
یەکیتیەو بەم شێوەیە ناتوانێ هاوسەنگی 

 هێز بەقازانجی خۆی بگۆڕێت.

بۆپێشەوە: خراپی و بێ خزمەتی و کەمی   
خزمەتگوزاری زۆنی سەوز، حکومەت لە 
هەولێر لێی بەرپرسە یان دەسەاڵتی زۆنی 

 سەوز؟

بزوتنەوەی نەغەدە شێخ عوسمان:   
کوردایەتی بەتەواوی حیزب و الیەنە 
سیاسیەکانیەوە هیچ کات نەخشەیەک کە بۆ 
باشبوونی بژێوی و خۆشگوزەرانی و 

پێداویستی و خزمەگوزارییەکانی خەڵک بێت؛ 
نەبیریان لێکردوەتەوەو نەکاریان لەسەر 
کردووە. وەک هێزی میلیشیاو تااڵنچی لە 
هەوڵی سەپاندنی دەسەاڵت و نفوزی 
هێزەکانیان و قۆرخ کردنی سەروەت 
وسامان بوون. لەو نێوەدا هەر الیەنێکیان 
یەکێتی یان پارتی، هەوڵیان بۆ وەبەرهێنان 
و کەڵەکەی سەرمایە و بەدوای 
بەدەستهێنانی زۆرترین سەرمایەوە بوون. 
بۆیە بەبۆچوونی من پێویستیمان بەوە نییە 
بەراورد لە نێوان جیاوازی خەرجی 
خزمەتگوزاری ناوچەی سەوزو زەردا 

 بکەین.

یەکێتی و پارتی وەک دوو کۆمپانیای   
گەورە بەگوێرەی پێداویستیەکانی کەڵەکەی 
سەرمایە بەرنامەی خەرجی دادەڕێژن. 
دەسەاڵتی زۆنی ناوچەی زەرد 
کۆمپانیایەکی گەورەترو بەتواناترە بۆ زیاتر 
کەڵەکەی سەرمایە، هەر بەو مانایەش 
ناوچەی زەرد لەباری هاوسەنگی هێزەوە 
بااڵدەستترە لە ناوچەی سەوز، ئەمەش 

کاریگەری دەبێت لەسەر  پالندانانی ئابوری 
 و خەرجیەکانی پارتی.

بۆپێشەوە: بەهەرێمکردنی زۆنی سەوز، چ   
 ئاڵوگۆڕێک بەسەر ئەو زۆنەدا دەهێنێت؟

نەغەدە شێخ عوسمان: واتە ئەگەر ئەم   
المەرکەزیەتە پڕۆژەیەک بێت و یەکێتی 
نیشتیمانی تەواوی هەوڵی خۆشی بدات بۆ 
بەجێگەیاندنی ئەم پرۆژەیە، هیچ ئاڵوگۆڕێک 
لە ژیانی خەڵکدا دروست ناکات، چونکە 
مەوقعیەتی یەکێتی و پارتی وەک دوو هێزی 
دەسەالتدار لەناوچەکەدا زۆر لەسەرو 
المەرکەزیەتەوەن، بەجۆرێک خاوەنی 
دەسەاڵتی سەربەخۆن، هەر الیەنێکیان 
کۆنترۆڵی ناوچەی ژێردەستی خۆیانیان 
کردووە لەبواری ئابوری و سیاسی و 
کۆمەاڵیەتیەوە. لە نێو هەلومەرجی سیاسی 
عێراق و ناوچەکەوە پەیوەندی یەکێتی و 
پارتی بە حکومەتی ناوەندەوە مامەڵەیەکی 
سیاسی و ئابوری و بازرگانیە، ئەم 

پەیوەندیە بەجۆرێک 
جێگای سەرسام... 

نەغەدە شێخ عوسمان: تەنها ڕێگاچارەی ڕزگاری لەم گێژاو و سەرگەردانیە، کۆتاییهێنانە بە 
دەسەاڵتیان و جێگرتنەوەیەتی بە دەسەاڵتێک کە خەڵک خۆی ڕاستەوخۆ بەشداری تێدا بکات. دەنا نە 

 المەرکەزی و نە هەڵبژاردن و پەرلەمان ڕێگەچارە نین...

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز نەغەدە شێخ عوسمان هەڵسوڕاوی کۆمۆنیست سەبارەت بە 
 یەکێتی نیشتیمانی و پرسی المەرکەزی...

مانۆڕە بۆ  هێنانە گۆڕی پرسی المەرکەزی لەالیەن یەکێتیەوە 
پێگەی  ڕاستکردنەوەی هاوسەنگی هێزو پێگەی ئیداری خۆیان بەرامبەر بە

  پارتی
هێنانە کایەی ئەم نەخشەو پالنەی یەکێتی نیشتمانی کە ماوەیەکی زۆرە بانگەوازی بۆ 
دەکات، وەک فشارێک بەرامبەر پارتی نیشانی دەدات. بەبۆچونی من دەکرێت هەم 

پڕۆژەیەکی سیاسی بێت بۆ ئاڵوگۆرێک کە یەکێتی دەیەوێت بەقازانجی دۆخی سیاسی 
 خۆی بەکاری بهێنێت، لەهەمان کاتدا دەکرێت کارتێكی سیاسی بێت

لە بەرامبەر پارتیدا...    

 14بۆ الپەڕە    
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بۆپێشەوە: بە هەرێمکردنی زۆنی سەوز، 
دەتوانێت  گرفت و کێشەکانی ئەو زۆنە 

 چارەسەر بکات؟

بابەتی بەهەرێمکردنی زۆنی زانیار وەلی: 
سەوز، یاخود المەرکەزی ئیداری دوو 
بابەتی جیاوازن. تا ئێستا ڕوون نییە ئەوەی 
لە ئارادایە هەوڵێکە بۆ )بە هەرێمکردنی 
زۆنی سەوز( یاخود المەرکەزیی ئیداری 
وەك ئەوەی ناوی لێندراوە. ئەگەر مەسەلە 

بە هەرێمکردنی ئەو زۆنە بێت، ناتوانێت 
کێشە و گرفتەکانی ئەو ناوچەیە چارەسەر 
بکات، لەبەر ئەوەی دوو پارت لە 
پێکهێنەرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، 
دوو پارتی سەرەکی پێکهێنەری ئەو 
حکومەتە )یەکێتیی نیشتمانی و بزووتنەوەی 
گۆڕان(ن، کە هەردوو پارتەکە هەموو نفوز 
و کاریگەریان لەو زۆنەیە، کەواتە هەر 
هەمان ئەو پارتانەن لەو هەرێمەدا دەبنەوە 
پارتی سەرەکی، ئیدی کە ئێستا نەیانتوانیوە 
ڕۆڵ بگێڕن لە چاککردنی گیروگرفتەکانی 
ئەو زۆنە، بەبڕوای من ئەوکاتەش ناتوانن 
ئەو ڕۆڵە بگێڕن ببێتە هۆی چارەسەریی ئەو 

 کێشە و گرفتانە؟!

کەوایە کێ بەو پڕۆژەیە هەڵدەستێت، ئەگەر 
هەمان ناشەفافی و بزربوونی داهات و 
نادادپەروەری بەردەوام بێت هیچ کێشەیەکی 
ئەو هەرێمە )هەرێمی زۆنی سەوز( 
چارەسەرنابێت و هەر هەمان دۆخی ئێستا 
لە هەرێمێکی قەبارە بچووکتر دووبارە 

 دەبێتەوە، ڕەنگە زۆر قوڵتریش ببێتەوە. 

ئەو زۆنە فرە حزب و جەمسەر و هێزی  
جیاوازە، بە ئاسانی ئەو هێزانە ناتوانن 
لەگەڵ یەکدا کاربکەن بەم بیرکردنەوە و 
کلتورە سیاسیەی کە هەیە، لە ئەنجامدا ئەمە 
سەردەکێشێت بۆ فەوزا و ملمالنێی توند 
لەسەر ئەوەی کامیان دەتوانێ کۆنتڕۆڵی 
تەواوی ئەو هەرێمە نوێیە بکات و قازانجە 

 گەورەکان بۆخۆی بێت.

بۆپێشەوە: خەڵکی کوردستان پێویستە چۆن 
مامەڵە لەگەڵ پڕۆژەی بە هەرێمکردنی زۆنی 

 سەوز بکەن؟

خەڵکی ئەو زۆنە پێویستە زانیار وەلی: 
وشیارانە مامەڵە لەگەڵ ئەم پڕۆژەیە بکات. 
ئایا ئەمە خواستی خەڵکە؟ ئایا کۆمەاڵنی 
خەڵل دەیانەوێت ئەو هەرێمە دروست بێت 
و ئەمە خواست و داوای ئەوانە؟ ئایا ئەم 
هەرێمە بەڕێوبەرانی کێ دەبن؟ ئەو هەرێمە 
چارەسەری چ دەکات؟ لە سەرووی 
ئەمانەشەوە ئایا خەلل ڕۆڵی ڕاستەوخۆی 
لە بەڕێوەبردنی ئەم هەرێمە دەبێت، 
نامۆبوونی خەڵکی کوردستان بە هەرێمی 

کوردستان ئەوەیە ڕۆڵی خۆیان نابینن لە 
بەرهەمهێنان و بەڕێوەبردنی هەرێمی 
کوردستان، ئەگەر هەرێمی سەوزیش 
دووبارە بوونەوەی هەمان دۆخ بێت، کەوایە 

 قازانجی خەڵل چییە؟

ئەگەر خەڵکی ئەم زۆنە بە خواستی خۆیان 
هەرێمێکی نوێ دروست بکەن و ڕۆڵیان 
تێیدا هەبێت و بتوانن چارەسەری ئەو 
قەیرانانە بکەن کە پێوەی گیرۆدەن، ئەوە 

 بژاردەیەکی باش دەبێت بۆ خەڵل.

بۆپێشەوە: کاردانەوەی دەسەاڵتی هەولێر و 
بەغدا لەبەرامبەر بە پرسی بە هەرێمکردنی 

 زۆنی سەوز چۆن دەبێت؟

دەسەاڵتی هەولێر کە بریتیە لە زانیار وەلی: 
دەسەاڵتی )پارتی دیموکراتی کوردستان( کە 
پارتێکی دەسەاڵت وازە و خەونی دەست 
بەسەرداگرتنی هەموو هەرێمی کوردستانی 
هەیە، هەرگیز بە شتێکی وا ڕازی نابێت، 
دەیانەوێت ناڕەزایەتی و دژایەتیەکەیان 
ببەستنەوە بەبابەتی نەتەوەییەوە، بەاڵم لە 
بنەڕەتدا مەسەلەکە پەیوەندی بە 
ناسیۆنالیزمەوە نییە، بەڵکو ژانی 
دەسەاڵت وازی قۆرخکردن و لەدەستچوونی 

ئەو داهاتەیە کە لەو زۆنەوە بەدەستی 
دەکەوێت. نەوتی )کێڵگەی نەوتی تەقتەق( و 
گازی سرووشتی )گەرمیان( دوو 
سەرچاوەی داهاتی گەورەن بۆ هەرێمی 
کوردستان و دەسەاڵتدارانی زۆنی زەرد، 

 کەوایە کاردانەوەکەیان ڕوونە. 

سەبارەت بە بەغداش مامەڵەیەکی دیکە  
لەگەڵ ئەو پرسە دەکات، لەالیەکەوە بۆ 
ترساندنی زۆنی زەرد دەیەوێت وای نیشان 

بدات کە ئەوان کێشەیان نییە و پێیان باشە 
ئەو هەرێمە دروست بێت و پشتیوانی 
دەکەن تا دەسەاڵتی زۆنی زەرد مل بە 
هەموو داواکانی بەغدا بدەن لە مەسەلەی 
داهاتەکان کە ئێستا کێشەیەکی گەورەیە لە 

 نێوانیان.

هەروەها ئەوانەی بە چاوێکی  
ناسیۆنالیستانە و مەرکەزییەوە سەیری ئەو 
پرسە دەکەن، ئەو بابەتە دەوروژێنن و 

پێیان وایە بەم شێوەیە کێشەی کورد وەکو 
کێشەیەکی نەتەوەیی الواز و دابەش دەبێت 
و ئەو دوو هەرێمە لە دژی یەك هەمیشە 
بەیەکدا دەدات و لە ئەنجامدا دەوڵەتی 
مەرکەزی بەهێزەوە دەگەڕێتەوە ئەو 
ناوچانە و دەوڵەتێکی مەرکەزی 

 بەهێزدەبێتەوە.

بۆپێشەوە: واڵتانی ناوچەکە چۆن مامەڵە  
لەگەڵ بەهەرێمکردنی پارێزگاکانی 

 کوردستان دەکەن؟

واڵتانی ناوچەکە وەکو هەمیشە زانیار وەلی: 
دەست لەو بابەتە وەردەدەن و گەمەیەکی 
نوێی دەزگا موخابەراتی و جاسووسیەکان 
دەبێت. بۆ الوازکردنی کێشەی پرسی 
نەتەوەی کورد ئەو بابەتە بەکاردەهێنن، 

ئێران و تورکیا و سوریا کێشەی کوردیان 
هەیە، بەم شێوەیە ئەوان وادەکەن نیشانی 
کوردانی واڵتەکانیان بدەن کە: سەیربکەن 
کوردانی ئەو هەرێمە، ناتوانن چوار پارێزگا 
بەیەکەوە لە هەرێمێکدا بەڕێوەبردنێکی 
سەرکەوتوو بەڕێوەببەن و دابەش دەبن، 
کەوایە هەموو هەوڵێکی ئێوەش بۆ مافی 
چارەنووسی خۆتان سەرەنجامەکەی بەم 
شێوەیەیە و هەر لە سایەی دەوڵەتێکی 

 بەهێزدا بمێننەوە لە قازانجتانە. 

لە الیەکی دیکەشەوە هەر واڵتە و بۆ بابەتی 
بازرگانی و داهات و قازانجی ماددی خۆی  
سەیری ئەو پرسە دەکات، کە تا چەندە ئەو 

 بابەتە لە قازانجی ئەواندایە!

دەوڵەتانی زلهێزیش بیر لە قازانجی گەورە 
و مامەڵە لەگەڵ هێزی گەورە دەکەن، 

 نەوەك دوو هەرێمی بچکۆالنە!

بۆپێشەوە: تا چەندە التان وایە دەسەاڵتی 
سیاسی بەغدا لەباری یاسایەوە مل 
 بەهەرێمکردنی زۆنی سەوز دەدات؟      

لەباری یاساییەوە بەغدا مل بۆ زانیار وەلی: 
ئەو بابەتە نادات. چونکە ئەوان خەونی 
ئەوەیان هەیە زیاتر مەرکەز بەهێز بکەن، و 
هەرگیز لە کلتور و بیرکردنەوەیان دا 
فیدڕاڵی راستەقینە بوونی نییە، دەسەاڵتی 
بەغدا)شیعە( نایەوێت عێراقێکی فیدڕاڵی 
هەبێت، هەرێمی سلێمانی دروستبێت، 
مەسەلەی هەرێمی سوننە دێتەوە گۆڕێ، کە 

ملمالنێیەکی چەندین ساڵەیە لە دروستبوونی 
دەوڵەتی نوێی عێراقی بەناو فیدڕاڵەوە. 
هەروەها هەندێ الیەنی شیعەی عێراقیش 
داوایەکی وەهایان دەبێت، بەم کلتورەی لە 
عێراقیشدا هەیە و بەوجۆرە پێکهاتە خێڵەکی 
و مەزهەبیەوە، ئەم بابەتە سەردەکێشی بۆ 
ملمالنێی توندی نەتەوەیی، مەزهەبی،  
خێڵەکی. ئیدی هەرچی ڕاستدەبێتەوە و 
دەیەوێ ببێتە ئاغای ناوچەیەك وخۆی 
بەڕێوەی ببات و کەسی دیکەی تێدا ئۆقرە 

 نەگرێت.

 

 

زانیار وەلی: ئەگەر خەڵکی ئەم زۆنە بە خواستی خۆیان هەرێمێکی نوێ دروست بکەن و ڕۆڵیان تێیدا هەبێت و 
بتوانن چارەسەری ئەو قەیرانانە بکەن کە پێوەی گیرۆدەن، ئەوە بژاردەیەکی باش دەبێت بۆ خەڵك دیمانەی 

بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز زانیار وەلی توێژەری زانستی لە زانکۆی کۆیە، سەبارەت بە یەکێتی نیشتمانی 
 کوردستان و پرسی المەرکەزی...

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز زانیار وەلی توێژەری زانستی لە زانکۆی کۆیە، سەبارەت بە یەکێتی 
 نیشتمانی کوردستان و پرسی المەرکەزی.

تا ئێستا ڕوون نییە ئەوەی لە ئارادایە هەوڵێکە بۆ )بە هەرێمکردنی زۆنی سەوز( 
. ئەگەر مەسەلە بە یاخود المەرکەزیی ئیداری وەك ئەوەی ناوی لێندراوە

هەرێمکردنی ئەو زۆنە بێت، ناتوانێت کێشە و گرفتەکانی ئەو ناوچەیە چارەسەر 
 بکات...

ئەو زۆنە فرە حزب و جەمسەر و هێزی جیاوازە، بە ئاسانی ئەو هێزانە ناتوانن لەگەڵ یەکدا کاربکەن 
بەم بیرکردنەوە و کلتورە سیاسیەی کە هەیە، لە ئەنجامدا ئەمە سەردەکێشێت بۆ فەوزا و ملمالنێی 
توند لەسەر ئەوەی کامیان دەتوانێ کۆنتڕۆڵی تەواوی ئەو هەرێمە نوێیە بکات و قازانجە گەورەکان 

 بۆخۆی بێت. 
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پارتی بوەستنەوە و لە بەغداش بانگەشەی بەرگری لە مافە دەستوریەکانی خەڵکی کوردستان 
دەکەن. ئەم گروپە و حزبەکانیان، لە کوردستاندا نەیانتوانیووە و دورو نزیک نوێنەرایەتی 
خەڵکی کوردستان بکەن. بانگەشەی بەر لە هەڵبژاردنەکانیشیان، لە جیگای ئەوەی کەمترین 
ئاڵوگۆر بەسودی جەماوەری بێبەش بەدوای خۆیدا بهێنێت، ژیانی خۆیان و خانەوادەکانیانی 
گۆڕیوە بە ژیانی فیرعەونی لەسەر حسابی برسێتی و بێکاری و نەداری ملیۆنی خەڵکی 

 کوردستان.  

بەجیا لەوەی پەرلەمان چ کاریکاتۆرێکە بەدەست دەستەو تاقمە میلیشیاکانی عێراق و واڵتانی 
نەفەری و هاوپەیمانیەتیەکەیان نە  ٠١دەوروبەرەوە، هیچ گومان لەوەدا نییە، کە نەک گروپی 

سەرجەم فراکسیۆنە کوردیەکان، لە عێراقی ئیستادا، ناتوانن هەڵگری هیچ هیوایەک بن بۆ 
خەڵکی کوردستان و لەوەش زیاتر ئەم گروپە، ناتوانن هیچ رۆڵێک لە پەرلەمان و لە شەقامی 
عێراقدا بەسودی خەڵکی کوردستان بگێڕن... ئامانجیشیان دوور و نزیک ئەوە نییە... بە 
پێچەوانەی بانگەشەی خۆیانەوە کە گوایە دەیانەوێت نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستان لە بەغدا 

 بکەن، کاریان و پەیامیان روو لەخەڵکی کوردستان و شەقامی ناڕازییە.

راستی ئەوەیە کە ئەم گروپە لەالیەکەوە پاشەکشە و داکشانی رۆڵی بلۆکی ناسیونالیستی کورد 
لە بەغدا و لەبەرامبەر هیزە بۆژوازییە عێراقیەکاندا دەبینن و دەیانەوێت بە دروستکردنی 
بلۆکێک و خۆ جیاکردنەوەیان شانی خۆیان لەو شکستە خاڵی بکەنەوە. لە الیەکی تریشەوە 
کاتێک دەبینن کە جەماوەری کوردستان بۆ ڕاماڵینی دەسەاڵتی بزوتنەوەی تااڵنچی بزوتنەوەی 

 کوردایەتی هاتونەتە مەیدان، دەیانەوێت ڕۆڵ گێرانێکی نوێ بۆخۆیان دیاری بکەن. 

لە هەلومەرجێکدا کە لەالیەکەوە دەسەاڵتی سیاسی هەرێم روو لەپاشەکشە و هاوکات لەبەردەم 
تورەیی فراوانی جەماوەریدایە، لەالیەکی تریشەوە سەرجەم هێزە بەناو ئۆپۆزیسیۆنەکانی 
پیشوو وەکو گۆڕان و ئیسالمیەکان، متمانەیان الی جەماوەری کوردستان لەدەستداوە. ئەمەش 
وای کردووە جێگای هێز و الیەنی تری ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی خاڵی بێت. مایەپوچ بوونی 
رۆڵی هیزە بەناو ئۆپۆزیسیۆنەکان لە خانەوادەی بۆرژوازیدا، ئەو بوارەی کردۆتەوە کە گروپ 
و دەستە و تاقمی جۆراو جۆر، هەوڵی ئەوە بدەن وەکو بەدیل و بێنە مەیدانەکە و جڵەوی 
بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری بکەن و لە سودی ئەجندا و نەخشەی خۆیاندا کەڵکی 
لیوەبگرن. ئەم گروپەو هاوپەیمانی هیوای کوردستانی، دەیانەوێت ببنە بەدیلی شکستی هیزە 

 ئۆپۆزیسیۆنەکانی پێشوو، کە زوربەیان خۆیان لەوێوە هەڵتۆقیون.

ئەم گروپە، ناویان لەخۆیان ناوە هاوپەیمانیەتی هیوای کوردستانی، تا لەدلێ بێ هیوای 
جەماوەری بە ئۆپۆزیسۆنی پێشوودا، هیوایەک ببەخشنەوەو جەماوەری تورەی کوردستان، 
بکەنە سەرمایەی رۆڵی سیاسی نوێیان. بە کورتیەکەی لە بەغداوە بە جیابوونەوە لە بلۆکی 
کوردی بەهۆی شکستیانەوە دەستیان پێکردووە، تا درێژەی کاریان لەئایندەی کوردستاندا 

 درێژە پیبدەن و رۆڵی ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازی لە دژی دەسەاڵت لەکوردستاندا بگێڕن.

دیارە پەیام و کاری ئەم گروپە، نە لە بەغدا و نە لە کوردستان بەشوێنێک ناگات. لە بەغداد، 
هەڵگری هیچ نەخشەو پرۆژەیەکی جیاواز لە حزبەکانی تری بزوتنەوەی کوردایەتی نین، جگە 
لە پرتەو بۆڵە و گێرانی رۆڵی هەواڵگری و هات و هاوار بۆ شەفافیەتی نەوت و فرۆشتنی، کە 
لەدەستی میلیشیاو مافیاکاندایە لەسەراسەری عێراق و کوردستاندا... تا ئەو جێگایەش بە 
کوردستان دەگەڕیتەوە، خەڵکی کوردستان، هەموو جۆرەکانی ئۆپۆزیسیۆنی بە کەسایەتیە 
بەهێزەکانی بزوتنەوەی کوردایەتیەوە ئەزموون کردووە، کە نەک بەشوێنێک نەگەیشت، بەڵکو 
لە بنەرەتدا بوونە فریاد رەسی دەسەاڵت و هاوبەش لە سفرەی رەنگینی دەسەاڵتێکی تااڵنچیدا، 

 بۆیە هیچ ئاسۆیەک نە بۆ ئەوان و نە بۆ ئەو گروپانەی تر، کە پیشتر ئەزموونکراون...

لە ئیستای کوردستاندا شانسی پێگرتنی ئۆپۆزیسیۆنێکی تری بۆرژوازی کە بتوانێت رۆڵێکی 
بەرجەستە بگێرێت، نییە. زەمینەی چینایەتی و سیاسی و کۆمەالیەتی بۆ بەهێز بوونی بلۆکی 
چەپ و کۆمۆنیستی، زۆرترین شانسی هەیە، ئەگەر بتوانێت بژاردەی سیاسی خۆی بۆ کیشە 
بناغەیەکانی ئیستای کوردستان" لە موچە و نان و خزمەتگوزارییەکان، ئازادییەکان، پەیوەندی 
نیوان هەرێم بەغدا، و ئەڵتەرناتیفی دەسەاڵتدارێتی" ب اتەڕوو وە بەکردەوە رۆڵی رابەری و 

 خاوەندارێتیەکەی لە ئەستۆ بگرێت.

 ٣٠٣٠ناوەراستی جەنیوەری 

 درێژەی دوا وتە

بۆپیشەوە،بەوێنەیزمانیتیژوپاراووسازشهەڵنەگری

و مەرتەزیەتی قەراری ئیداری ناهێڵێت، بەاڵم لە بنەڕەتدا  تێشانەی پەیوەندی بە ڕۆتین
تێشەتە سیاسییە و خۆی لە المەرتەزیەتیدا بەیان تردووە، بەوە دەتوانن الیەنی تەم 
بتوانن لە دەورەی داهاتووی هەڵبژاردنیشدا ئەبدەیتی عەتفی جەماوەری خۆیان 
بكەنەوە. لەالیەتی دیكەوە ئەسڵ ڕووئیای سیاسییە، هەمووتەس دەزانێت تێشەی 
خەڵكی توردستان هیچ پەیوەندی بە بابەتی ناوەند و نا ناوەندێتی حكومڕانیەوە نییە. 

و زار، ئەو هەموو  قاچاخی نەوت، گومرگی سنورەتان، باج، بەهەدەردانی زەوی
جەمسەرە زالنەی دەسەاڵت لێرە تێشەیە، نەك المەرتەزیەت، من پیموایە یەتێتی وەتو 
چۆن لە پەیكەری حزبیدا نەیتوانی تەجاوزی پارتی بكات، بەهەمان شێوە لە ئیدارەدانیش 
بە تەواوی  فەشەلی هێناوە. بۆ یەتێتی لەهەمووشت گرنگتر المەرتەزیەتی داهاتەتانی 
ژێر دەسەالتی خۆیەتی، نەك المەرتەزیەتی ئیدارە لەهەرێم. ئێمە وەتو خەڵكی ئەو زۆنە 
دەبینین، مۆنۆپۆل لە لوتكەدایە، یاری بەهەموو سامانی ئەو میللەتەوە دەترێت، 

و وەتو  لەوالشەوە بەرپرسیانیان وەتو شەخس ئیمتیاز دەبەشنەوە الیەنگرانی خۆیان
تەس هاوتاری پڕۆژەتان دەتەن، ئێستا لێرە تێشە ئەوەیە، ئەو داهاتەی تە دەبوو 

و بچێتە خەزێنەتەی، دەچێتە گیرفانی حزب و هەر بەرپرسەو  بەدەست حكومەتەوە بێت
 و دۆستانی خۆی تەخشانی دەتات. بەجیا بەسەر الیەنگران

بۆپێشەوە: بە کردەوە کوردستان دوو ئیدارەیە، کە هەر یەکەیان دەسەاڵتی حزبێک 
 بەڕێوەی دەبات، کەوایە پرسی جیاکردنەوەی زۆنی سەوز گرنگیەکەی لە چیدایە؟

بێگومان توردستان لە جەوهەردا دوو ئیدارەیەو هیچ یەك لەوان غەفور نادر هیرانی: 
و دەسەاڵتی گۆرینی پۆلیسێكیان نییەو تەنانەت زۆر راستە، تێگەیشتن لەو  ناتوانێ

سەرئێشەیەی ناویان ناوە المەرتەزیەت، پێویستی بە هیالتكردنی مێشل نییە، من 
پێموایە ئەو جۆرە المەرتەزیەتە ئەگەر وەتو ئەوەی دیعایەی بۆ دەتەن سەربگرێت، 
لێكەوتەیەتی دیكەی خراپیشی هەیە ئەویش ئەوەیە، توردستان بەتەواوی لەسەر دوو 
حزب و لەناویشیدا دوو بنەماڵە بەتەواوی تاپۆ دەتات، هەموو مەسەلەتانی پەیوەست 

و تەداولی دەسەاڵت لەڕێگەی هەڵبژاردنەوە ئەگەر پێشتر تۆزە ئومێدێكیش  بە هەڵبژاردن
هەبووبێت، لەدوای ئەو پرۆسەیەوە دەبێتە سەراب. خەڵكی توردستان زۆر هیالتەو 
بەشداری سیاسیی ڕۆژ بەڕۆژ ناچاالك دەبێت، ئەو پرۆسەیەش خەڵكی تووشی غوبن 

و بەتەواوی مەیدان بۆ هێزە ئیسالمیەتان دەتاتەوەو شكستی ناسیۆنالیزم دەتەنە  دەتات
هۆتارێل بۆ بەهێزتردنی خۆیان، ئەوەش لە غیابی تۆمەڵێكی هۆشیارو بێهێزی بەرەی 

 و ئازادی وازان.  چەپ

 درێژەی دیمانە لەگەڵ غەفور نادر هیرانی

بوونە کە جگە لە مەسەلەی بودجەو حەواڵەی پارە شتێکی تری لێ بەدی ناکرێت، بۆیە 
ئەم المەرکەزیەتەی یەکێتی گەر کارت بێت یان فشار جگە لە هەوڵدان  بۆ وەرگرتنی 
ڕاستەوخۆی بەشە بودجە بۆخۆی مانایەکی تری نییە جگە لەگاڵتەجاری نەبێت. بەاڵم 
با وای دابنێین بەهەر شێوەیەک بێت یەکێتی ئەم گاڵتەجاریەی بەدەست هێنا، 
دەسەاڵتێک لەماوەی سی ساڵ فەرمانڕەوایدا نەتوانێت هیچ ئاڵوگۆڕێک لەبژێوی 
ڕۆژانەی خەڵکی کرێکارو زەحمەتکێش و ئاسودەیی و خزمەتگوزاری و ئاسایش و 
ڕێگرتن لە ژنکوژی و پاراستنی ئارامی خەڵکدا بکات، دەبێت لەوە زیاتر کەدەیەوێت 
پێگەیەکی پتەوی ئابوری و سیاسی بۆ خۆی  دابین بکات چیتری لێ چاوەڕوان 

 دەکرێت.

 بۆپێشەوە: ئایا بە هەرێمکردنی زۆنی سەوز، ڕەسمیەت نادات بە دوو ئیدارەیی؟   

بەدوای سی ساڵ جۆرێک لە بەردەوامی بە دەسەاڵتی دوو نەغەدە شێخ عوسمان:   
ئیداریەی و بااڵدەستی  دوو هێزی میلیشیای بزووتنەوەی کوردایەتی لە دوو ناوچەی 
جیاوازی زۆنی سەوزو زەرددا واقعیەتی کوردستان بووە، ئەوەمان لەبەرچاوەو 
ئاشکرایە بمانەوێت یان نەمانەوێت ئەو دوو ئیدارەییە هەر لە یەکەم ڕۆژەوە ئەوەیان 
سەلماندووە کە یەک ئیدارەیی بەدەوری ئەو دوو هێزە سیاسیە یان دامەزراندنی هەر 
جۆرێل لە دەوڵەت مەحاڵە. ئێستا کێشەکە ئەوە نییە ئەو پڕۆژەیە سەر دەگرێت یان 
سەرناگرێت، گەر دوو ئیدارەش ڕەسمیەت وەرگرێ لەسایەی دەسەاڵتی ئەم دوو 
حیزبەدا گێژاو و ناجێگیری سیاسی کۆتایی نایەت، و خەڵکی زەحمەتکێش و هەژراو 
نەداری کوردستان هیچ کات ناحەسێتەوە، واتە یەک ئیدارەیی یان دوو ئیدارەیی 
لەسایەی دەسەاڵتی پارتی و یەکێتیدا هیچ دەستکەوت و قازانجێکی بۆ خەڵکی نەدارو 
هەژارو  برسی نییە.  تەنها ڕێگاچارەی ڕزگاری لەم گێژاو و سەرگەردانیە، 
کۆتاییهێنانە بە دەسەاڵتیان و جێگرتنەوەیەتی بە دەسەاڵتێک کە خەڵک خۆی 
ڕاستەوخۆ بەشداری تێدا بکات. دەنا نە المەرکەزی و نە هەڵبژاردن و پەرلەمان 

 ڕێگەچارە نین.

 درێژەی دیمانە لەگەڵ نەغەدە شێخ عوسمان
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هاوپەیمانی هیوای  
 کوردستانی....

 عەبدواڵ مەحمود
 

ژمارەیەک لەئەندام پەرلەمانە کوردەکان لە پەرلەمانی 
عێراق، هاوپەیمانیەتیەکیان بەناوی" هاوپەیمانی هیوای 

کوردستانی" پیکهێناوە... کە 
 ٠١زۆرجاریش وەکو گروپ 

نەفەری ناویان دەبرێت... ئەم 
گروپە، پیکهاتوون لە کۆکتێلێک 
لەئەندامانی گۆڕان، یەکێتی و 

 ئیسالمی و سەربەخۆ!.

ئەم گروپە ئامانجی خۆیان لە 
پێکهێنانی ئەم هاوپەیمانیەتیە 

ئاوا دەخەنەڕوو کە نوێنەرایەتی بەرژەوەندی نەتەوەیی 
کورد و بەرگری لە مافە دەستورییەکانی!! خەڵکی 

 کوردستان لە عێراقدا، دەکەن.

زوربەی زۆری ئەم ئەندام پەرلەمانانە، بریتین لە تۆراوەکان 
لە حزب و ڕێک راوە سیاسییەکانیان، بێ ئەوەی وازهێنانی 
خۆیان راگەیاندبێت... واتە بە تۆراوی لە حزب و 
رێک راوەکانی خۆیان، وەکو کەسایەتی سەربەخۆ. 
هاوپەیمانیەتیەکیان دروست کردووە، دژی سیاسەتی حزب 
و ڕیک راوەکانی خۆیانن لەناو هەرێمدا، بەتایبەتیش ناڕازین 
بە پاشکۆیەتیان بۆ سیاسەتەکانی پارتی، وە نیگەرانن لە 
بەشداری حزبەکانیان لە حکومەتی دەستڕۆشتوی پارتییدا. 
هاوکات نەیار بە سیاسەت و دنیا بینی پارتین لەمامەڵە لە 

 بەغدا و هێزە سیاسیەکانیاندا.

ئەم گروپە، لەالیەکەوە دەیانەوێت شانی خۆیان لە  
سیاسەت و بەشداری حزبەکانیان لە حکومەتی هەرێمدا 
خاڵی بکەنەوەو و بێبەری خۆیان لە مامەڵە و سیاسەتی 
حزبەکانیان رابگەیەنن، لەالیەکی تریشەوە دەیانەوێت وەکو 

 41بۆ الپەڕە   گروپێکی نەیار بەرامبەر بە سیاسەتی 

 دەستەی پەنا، بۆ پەنادانی بێ پەنایان پێکهات...

چەند ڕۆژ بەر لەئێستاو لە 
کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا، دەستەی 
پەنا، بۆ پەنادانی بێ پەنایان، دەس 

 بەکاربوونی خۆی ڕاگەند.

ئەم دەستەیە لە ژمارەیەک لە ژنان و 
پیاوان پێکهاتووە، وەکو خۆیان 
رایانگەیاند کاریان بەهاناوە چوونی 
کەسانی بێ سەرپەناو بێ نەوایە، کە 

بەناچاری و بەهۆکاری جیاواز کەوتونەتە گۆشەو کەناری 
شاروشارۆچکەکان و سەرشەقامەکان. بەشێک لەو ئینسانە 
بێ سەرپانایانە، ئازاری جەستەیی یان دەرونی دراون... یان 

 نەخۆشن.

دەستەی پەنا بێ گوێدانە ژن و پیاو بوون، گرنگی بە 
دۆزینەوەی پەنا بۆ بێ پەنایان و هاوکاریکردنیان  دەکات... 
لەنجە خاوێ وەکو سەرۆکی دەستەکە، رایگەیاند کە 
ماوەیەکە لەهەوڵی پێکهێنانی ئەو دەستەیەدان و وتیشی، 
بەشدارانی دەستەکەمان خۆیان دەبنە هاوەڵی نەخۆشەکان 
و کاریش بۆ گۆرانکاری لە یاساکاندا دەکەن و لەداهاتوشدا، 
شوێنی داڵدەدان و پاراستن دەکەنەوە، تا چیتر کەسانی بێ 
سەرپەنا، لەشەقامەکان نەمێنەوەو لەو دۆخە سەختە، ڕزگار 

 بکرێن. 

دەستبردنی ئەم ژمارەیە لە الوان، بۆ بەهانانەوە چوونی 
کەسانی سەرشەقامەکان و هاوکاریکردنیان تا 
دروستکردنی شوێن بۆ پاریزگاریکردنیان، جیگای 
دەست ۆشانەو کارێکی تەواو ئینسانییە، هاوکات بوونی 
ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی بێ پەنا، لە هەرێمێکدا کە 
خاوەنی سامانی بێ شومارە، نیشانەی بێدەربەستی 
دەسەاڵتی سیاسییە، و لەوەش واوەتر جێگای 

 شەرمەزارییە.

ئەم دەستەیە، ئەگەر هاوکاری بکرێن و وەکو خۆیان دەڵێن 
بەشێوەیەکی سەربەخۆ و ئامانجیان خزمەت بە کەسانی بێ 
سەرپەنا بێت، دەتوانرێت لە پشتیوانی فراوانی ئینسان 
دۆستان چ لە باری مادی و چ لەباری مەعنەوە بەهرەمەند 

 بن...    

 دوو بەرهەمی تازەی هونەرمەند سەردار عەبدواڵ


