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 8ل  پرسی ژن

تێکۆشانی هەمەالیەنە بۆ ئازادکردنی سەرجەم گیراوەکانی بادینان و 
هەڵوەشاندنەوەی سزای سزادراوەکان درێژکراوەی بزوتنەوەی 

 ناڕەزایەتی جەماوەرییە بەدژی دەسەاڵت!!

دیمانە لەگەل کامەران محەمەد و شەمال ڕەئوف سەبارەت بە 
هاوپەیمانیەتی یەکێتی نیشتیمانی و بزوتنەوەی گۆران، تەوەرەیەکی تایبەتی 

 21-21بۆپێشەوەیە....ل 

پرسی گیراوەکانی بادینان، لەوەدەرچووە پرسێکی یاسایی بێت. لە 
بنەرەتیشدا دەستگیرکردنی ئەو هەڵسوڕاو و رۆژنامەنووس و چاالکوانانەی 

کەسە، پرسێکی سیاسی و پێشێلکردنی  ٠٧بادینان، کە ژمارەیان سەرو 
 ئاشکرای ئازادی و هەڵسوڕانی سیاسییە. 

لە کۆمەڵگەیەکدا کەمترین ئازادی سیاسی هەبێت، بانگەوازو بەشداریکردن 
لە خۆپیشاندان و نارەزایەتی جەماوەریدا، سزای لەسەر نییە. دەسەاڵتێک 
هیچ دەربەستی ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان نەبێت. شانی خۆی لە  
دابینکردنی سەرەتاییترین خزمەتگوزارییەکان خاڵی بکاتەوە. موچە دوابخات 
و دەست ببات بۆ برینی موچەی کارمەندان. سادەترین کاردانەوەی 
جەماوەری ئازادیخواز و هەڵسوڕاوانی سیاسی بەرەنگاری و هاتنە مەیدان 
و نارەزایەتی دەربرینە. گیراوەکانی بادینانیش لە جەرگەی خۆپیشاندانە 

نارەزایەتیەکاندا گیراون نەک پێشتر. واتە دۆسیەی. 

لە پەیوەند بەدۆسیەی گیراوەکانی 
بادینان هەریەک لە پارێزەرو  
چاالکوان سروش هەڵەبجەیی و 

ڕێبین سەباح بۆ بۆپێشەوە 
 00-01دەدوێن...ل

 2بۆ الپەڕە 

پێشنیارێک دەخاتە بەردەم  کرێکاریی کوردستانسەبارەت بە گیراوەکانی بادینان، حزبی کۆمۆنیستی 
 3ڕای گشتی...ل

 شەماڵ رەئوف کامەران محەمەد

دارسەیران سەلماندی سەنگەری خۆڕاگری دژ بە 
 5کۆنەپەرستی ئیسالمی و تاقمە سەلەفیەکانە...ل

 ئامانج لە هاوپەیمانیەتی یەکێتی و

6گۆڕان چییە... ل    

7ئایین و شەرواڵ کورتەکان...ل  

ی “ خۆشگوزەران“ کۆمۆنیزمی لۆکس
 4بۆرژوازی لەسەردەمی ئۆتۆمەیشندا ...ل

دۆسیەی گیراوەکانی بادینان و ریسوایی 
 1دەسەاڵت...
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راستەقینەی گیراوەکانی بادینان، بانگەوازو بەشدارییە لە نارەزایەتی جەماوەری، نەک 
دۆسیەی تر و پاکەتی کە دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد بە تایبەتیش پارتی بۆ هەموو 
هەڵسوڕاو و چاالکوان و رۆژنامەنووس و کەسانی سیاسی تێکۆشەرو دەستەمۆ نەبوو 

 هەیەتی.

ئەگەر پارتی و دادوەری گشتی بەڵگەو دیکۆمێنتی جاسوسی و هەوڵی ئەو زیندانیانەیە الیە 
کە بۆتێکدانی ئاسایشی نیشتیمانی!! و کاریان بۆ الیەنی دەرەکی کردووە، بۆچی ئەو کاتە 
دەستگیر نەکراون کە خەریکی ئەو کارانە بوون. بۆچی لە لەکاتی خۆپیشاندانەکاندا، ڕفێنران 
و دەستگیر کران.  وە ئەگەر بەڕاستی دادگایەک هەیە، و کەمترین سەربەخۆیی هەیە هۆکار 
چییە یەک دادوەری سەربەخۆ لەسنوری زەرد و سەوز بەرپرسیاریەتییەکیان نییە؟ هۆکار 
چییە سەرۆکی دادگای تەمیز، سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەری، سەرۆکی داوکاری گشتی، 
سەرۆکی دادگای تیهەڵچوونەوە، سەرۆکی ئەنجومەنی شورا، سەرۆکی وەزیری داد، 
هەموویان حزبین و دابەشی سەر هەردوو حزبی دەسەاڵت" پارتی و یەکێتی" کراون؟ 
بوونی هەموو ئەمانە پێمان دەڵێت کە چۆن هەرێم دابەشی دوو زۆن کراوە، ئاواش هێزی 
چەکدار و پێشمەرگە، پۆلیس، ئاسایش، دژە تیرۆر... تا دەگات بە دادگا و دادوەرەکان 
دابەشی سەر پارتی و یەکێتی کراوان... ئەمەش بۆ ئەوەیە دادگا بەدەستەوە بگرن بۆ 
بەرگری لەدەسەاڵتیان و لەو تاوانانەی دەسەاڵت لە هەموو بوارەکاندا لەدژی هاواڵتیان و 
جەماوەری بێبەشی کوردستان ئەنجامی دەدەن. لەبەرامبەریشدا بەدەستەوەگرتنی دادگا بۆ 
ڕاپێچکردنی نەیارانی دەسەاڵت و دەنگە ئازادەکان. بەکورتی دادگا و دادوەرەکان رۆڵی 

 ٠٧جەالد لەبەرگی یاسادا لەدژی ئازادیخوازان و نەیارانی دەسەاڵت دەگێرن. دوای 
دەسەاڵتی سیاسی بەو هەموو دزی و گەندەڵی و تاوانە ئاشکرایانە، بەو هەموو گرتن و 
رەودونان و تیرۆری کەسانی سیاسی و رۆژنامەنووسانە، یەک بەرپرسی حزبی و کەسی 
دەسترۆشتوی ناو بنەماڵە و بەرپرسێک روبەرووی دادگا نەکراونەتەوەو یەک تۆمەتباری 
ئەو دۆسیانەش رادەستی دادگا و لیپرسینەوە نەکراون، کەچی سەدان و هەزاران 
ئازادیخواز و کەسانی نارازی و نەیاری دەسەاڵت و رۆژنامەنووس، ڕاپێچی بەردەم دادگا 
و لێپرسینەوە کراون. هەموو ئەوانە نیشانی دەدەن دادگا دامەزراوەیەکی سەربەخۆ نییە، و 
بە تەواوەتی حەربەیەکی سەرکوتە لەبەرگی یاسادا، بەدەستی دەسەاڵتەوە بۆ رەوایەتیدان 

 بەو دەسەاڵتە سەرکوتگەر و مافیاییەی وێنەی لە دنیادا دەگمەنن.    

سەرۆکی حکومەت پێش لە دادگا و دادگاییکردن، تۆمەتی جاسوسی و کار بۆ واڵتانی تری 
خستە پاڵ گیراوەکانی بادینان و دادگاش هەمان تۆمەتی سەرۆکی کردە سزا و زیندانی 
شەش ساڵی بەسەردا سەپاندن. بەراستی ئەو تۆمەتبارکردنەی گیراوەکانی بادینان بەر لە 
دادگاییکردن لەالیەن سەرۆکی حکومەتەوە تاوان نییە؟ پوچی دادگا نیشان نادات؟ ڕاگرتنی 
شەش مانگ لە گیراوەکان لە زیندان بێ لێپرسینەوە و دادگایی کردن، بی ئەوەی ڕیگەبدەن 

 کەس و کاریان سەردانیان بکەن، تاوان نییە؟ 

وەاڵمی لۆژیکی هەرکام لەو پرسیارانە دەریدەخات، بەڵگەو تاوانێک لەسەر گیراوەکانی 
بادینان لەئارادا نییە، جگە لەوەی کەئەم رۆژنامەنووس و هەڵسوڕاوانە نارەزایەتیان لەدژی 
بێمافی و بێ موچەیی و لێبرینی موچەو بێدەرەبەستی دەسەاڵت بەرامبەر بە کۆرۆنا 
ڤایرۆس... دەربریوەو رۆڵیان لە سازدانی خۆپێشاندانەکاندا هەبووە، بەم کارەشیان 
تەلیسمی ترس و تۆقاندنی زۆنی زەردیان تێك شکاندووەو ئاوێزانی نارەزایەتی 

 خۆپیشاندانی سەراسەری کوردستان بوون.

کەوایە دەستگیرکردنی هەڵسوڕاوان و چاالکوان و ڕۆژنامەنووسانی بادینان، بەجیا 
لەسەرکوتی ئاشکرای ئازادی سیاسی، هەوڵێکی ئاشکرای دەسەاڵتە بۆ پاراستنی دەسەاڵتی 
بۆرژوازی کورد، کە رۆژ بەرۆژ لەگەڵ نارەزایەتی فراوانی کۆمەاڵیەتی بەرەوڕوو دەبێتەوە. 

دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد لە کاتی قۆرغکردنی دەسەاڵتەوە، تا روخاندی رژیمی بەعسی 
گۆربەگۆر و سەرهەڵدانی نارەزایەتی فراوانی جەماوەری، هەموو هەوڵی سەرکوتگەرانەی 
بۆ داکوتانی پایەکانی دەسەاڵت و خامۆشکردنەوەی دەنگی نارەزایەتی بوو، لەم کاتەش 

وە، هەوڵ و سەرکوتی دەسەاڵت گۆراوە بۆ  ١٧٧٧شوباتی  ٧٠بەدواوە بە دیاریکراویش لە 
پاراستنی دەسەاڵت لەبەردەم شەپۆلەکان و زنجیرە خۆپیشاندانە لێکدانەبراوەکان بۆ 

 ڕاماڵێنیان.

واتە دۆسیەی گیراوەکانی بادینان، لە بنەڕەتدا درێژکراوەی دۆسیەی ملمالنێی نێوان 
سەرکوتی دەسەاڵتی سیاسی و بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری و ئازادی سیاسیە. 
هەربۆیەش دەسەاڵتی سیاسی و پارتی لەگەڵ هەر راگەیاندنێکدا، دەڵین ئەمە بریاری 
کۆتایی نییەو بواری دەرفەت بۆ تانەلێدان ماوە و دەسەاڵتی بااڵی هەرێم دەتوانێت 
لێبوردنی تایبەتی دەربکات. واتە الی دەسەاڵتی سیاسیش دۆسیەکە لەوە دەرچووە تەنها 
وەک و پەروەندەیەکی یاسایی لێی بڕوانرێت. ئەمەش ئاکامی ڕاوەستاوی جەماوەری 
 ئازادیخوازی کوردستانە بۆ تەسلیم نەبوون بە بریاری پوچی دادگا و تۆمەتە بێ بناغەکانی.

ساڵ زیندانی،  ٦گیراوی بادینان و سزای پێنج کەسیان بەسزای  ٠٧ئێستا دۆسیەی 
دۆسیەی ملمالنێییەکی فراوانی کۆمەاڵیەتییە. دۆسیەی سەرکوتی دەسەاڵتە لەبەرامبەر 
ئازادی و ئازادیخوازاندا، دۆسیەی دادگایەکی پوچی حزبییە، لەگەڵ هەر یاساو ریسایەکی 

 سەربەخۆ و ئازادیخوازانە. 

بەرگری لە گیراوەکانی بادینان و تیکۆشانی هەمەالیەنە بۆ ئازادکردن و قەرەبووکردنەوەی 
مەعنەوی و مادیان، بەشێکی فراوان و لەراستیدا دریژکراوەی بزوتنەوەی نارەزایەتی 
جەماوەرییە بەدژی دەسەاڵت، بێگومان لەونێوەدا و لەچوارچێوەی ملمالنێی سیاسیدا 
کەسانێک هەن دەیانەوێت خۆیان بەو بزوتنەوە ئازادیخوازییەوە هەڵبواسن، بەاڵم ئەمە 
هەرگیز بەمانای کەم رەنگکردنەوەی بزوتنەوەی ئازادیخوازی و پێشکەوتنخوازی کۆمەڵگەی 
کوردستان نییە لە دژی دەسەاڵتی سیاسی و پاشکۆکانیان و خیڵی موچەخۆر و ویژدان 

 فرۆشان.

دۆسیەی گیراوەکانی بادینان، بەشوێنێک گەیشتووە کە جگە لە بزوتنەوەی نارەزایەتی 
ناوخۆ و ریزبەستنی کۆمەاڵیەتی لەبەرامبەر سەرکوتی دەسەاڵت و دادگا پوچە حزبی و 
بنەماڵەیەکەیدا، دنیای دەرەوەو زۆرێک لە واڵتانی ئەوروپا و ریکخراوەی بەرگری لە 
مافەکانی مرۆڤ، تەنانەت یەکێتی ئەوروپای ناچار بەوە کردەوە لەژێر ناوی بەرگری لە 
مافی مرۆڤ و ئازادییەکاندا بێنە مەیدان، و بە ئاشکرا نیگەرانی لە رەفتاری دەسەاڵت و 
دادگا دەرببڕن وداوای سەربەخۆیی دادگاکان و ئازادکردنی گیراوەکان بکەن. ئەمەش 
بەرهەمی خەباتی بلۆکی ئازادیخوازی کۆمەڵگەیە بەرامبەر بەهێرش و تۆمەتی دەسەاڵتی 

 سیاسی بەرامبەر بە گیراوەکانی بادینان و بۆسەر ئازادی و ئازادیخوازی.

ملمالنێی نێوان دەسەاڵتێکی کەمایەتی و مافیایی و بنەماڵەیی لەگەڵ بزوتنەوەی فراوانی 
کۆمەاڵیەتی جەماوەری ئازادیخوازی کوردستان، لەسەر دۆسیەی گیراوەکانی بادینان و 
ئازادی و ئازادییەکان، گۆشەو الیەنێک و درێژکراوەی بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەرییە 

 بۆ ڕاماڵینی دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد.

سوربوونی بەرەی ئازادیخوازی کۆمەڵگەی کوردستان لەبەرگری لەئازادی و ئازادییەکان و 
لەوچوارچێوەیەشدا بەردەوامی دان بە خەباتی هەمەالیەنەو فراوان بۆ ئازادکردنی سەرجەم 
گیراوەکانی بادینان و هەڵوەشاندنەوەی سزای پارتیانە و بەعسیانەی پێنج لە گیراوەکان، 
تاکە ڕێگای کارسازو کاریگەرە کە دەتوانێت، دەسەاڵت ناچار بکات بە ئازادکردنی سەرجەم 

 گیراوەکان و قەرەبووکردنەوەیان.

 ١٧١٧ناوەراستی ئایاری 

 

 درێژەی وتەی ژمارە
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سەاڵتی بۆرژوازی یەکالبکاتەوە، دە بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەری لە فۆرمە گشتی و ناڕیکخراوەکەیدا ئەگەر بتوانێت دەسەاڵتیش رابماڵێت، بەاڵم ناتوانێت کاری خۆی لەگەڵ
ی بەسەرکەوتنی بەدەستەوە ئااڵئەگەر چینی کرێکاری رێکخراو توێژە بێبەشەکان، ریکخراونەبن و ئاسۆی سیاسیان دیار نەبێت و حزبێکی سیاسی چەپ و کۆمۆنیستی دەخالەتگەر 

دەستگیرکردنی هەڵسوڕاوان و چاالکوان و ڕۆژنامەنووسانی بادینان، بەجیا لەسەرکوتی ئاشکرای ئازادی سیاسی، هەوڵێکی 
ئاشکرای دەسەاڵتە بۆ پاراستنی دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد، کە رۆژ بەرۆژ لەگەڵ نارەزایەتی فراوانی کۆمەاڵیەتی بەرەوڕوو 

 دەبێتەوە...
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 :پێشنیارێک بۆ بەردەم ڕای گشتی

( هەڵسوڕاوی سیاسی ٥سەبارەت بە سزادانی )
 و مەدەنی بادینان

 /دادگای پیاچونەوەی گشتی هەرێم بڕیاری دادگای تاوانەکانی هەولێر
( هەڵسوڕاوی سیاسی و ٥ی تایبەت بە دادگایی و سزادانی ) ١

مەدەنی بادینانی پەسەندکرد، لەکاتێکدا دەنگی ناڕەزایەتی بەرامبەر 
بەم دادگاییکردن و بڕیاری زیندانیکردنە لەئاستی ناوخۆی کوردستان 
و دەرەوەی کوردستانیشدا لەالیەن ئەحزاب و رێکخراوەکانی 
کۆمەڵگای مەدەنی و تەنانەت کۆنسوڵخانەی چەندین واڵت لەهەرێمی 
کوردستان و رێکخراوە جیهانیەکانی مافی مرۆڤەوە بەرزبۆتەوەو 
بەمجۆرەش هەڵوەشانەوەی ئەم سزایەو ئازادکردنی هەڵسوراوەکان 
بۆتە خواستێکی گشتی، بەالم لەبەرامبەردا پارتی وحکومەتەکەی 
بەپاساوی ئەوەی کە دادگا سەربەخۆیە دەبێ دەستێوەردانی سیاسی 
تێدا نەکری، هەم نایەویت مل بەفشارەکان بدا و هەمیش کەیسی 
گیراوەکانی لەبنبەستێکی یاساییدا ڕاگرتووە. ئەمە لەکاتێکدایە کە 
خودی دادگایکردنی سزادراوەکان نادادپەرەوەرانە و سیاسی بووە و 
پارێزەرەکانیشیان هەرئەو ڕاستیە پشتڕاستدەکەنەوە کە بڕیارەکە 
بنەماکانی دادگاییکردنێکی یاسایی و عادیالنەی ڕەچاونەکردوەو 
بەزۆر و لەژێر ئەشکەنجەدا دانپیانانی دەستگیرکراوەکان وەرگیراوە. 
سەرباری ئەوەی کە ئەم دادگاییکردنە بەشێوەیەکی نهێنی و یەکالیەنە 
ئەنجام دراوەو تەنانەت بەشێك لە ئەندامانی دادگای پیاچوونەوەی 
هەرێم لەگەڵ بڕیارەکەدا نەبوون .. ئێمە لەگەڵ ئەوەدا پێداگری لەسەر 
خواستی هەڵوەشانەوەی سزای سەر دەستگیراوەکان و ئازادکردنیان 
دەکەیەن، هاوکات بۆ دەرباز بوون لەم بنبەستە یاساییەی کەیسەکەی 

 :تێکەوتوە پێشنیار دەکەین کە

( دەستگیراوە  بەئامادەبوونی ٥پرۆسەی دادگاییکردنی ئەو )
پارێزەکانیان و لەژێر چاودێری رێکخراوە جیهانیەکانی تایبەت بە 
مافەکانی مرۆڤ و هەر الیەنێکی پەیوەندیدار کە بیەوێ ئامادەی 
پرۆسەی دادگاییکردنە بێت، دەست پێ بکاتەوە بەشێوەیەکی ئاشکرا 

 .لەڕێگای کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە باڵوبکرێتەوە

داواکارین لە هەموو ئەو حزب و رێکخراو و کەسانەی کە پشتگیری 
ئەم پێشنیارەی ئێمە دەکەن، لەسەر ئاستی کوردستان و دەرەوەی 
کوردستان پێکەوە کار بکەین تا لەڕیگای بەکردەوە دەرهێنانی ئەم 
پێشنیارەدا هەم سەربەخۆیی یاساو دادگا لەم کەیسەدا زامن بکرێ و 
ڕاستی پاساو بەڵگەکانی پارتی و حکومەتەکەی یەکالبکرێتەوە، و هەم 
تۆمەتبارانیش بێتاوانی یا تاوانباربونیان بە ئاشکراو لە بەردەم رای 

      .گشتیدا بسەلمێنرێت

 

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

٧١٥٧٥٥١٧١٧ 

دەقی پیشنیاری حزبی کۆمۆنیستی 
کرێکاریی کوردستان بۆ رای گشتی  

 سەبارەت بە گیراوەکانی بادینان...

دۆسیەی گیراوەکانی بادینان و  
 ریسوایی دەسەاڵت...

ساڵ زیندانی بۆ  ٦ی ئەم مانگە دادگای پێداچوونەوە، پەسەندی بریاری دادگا و  ٦دوای ئەوەی 
پێنج گیراوی بادینانی کرد، دادگای تەمیز و پرۆسەی دادگایەکە و دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد، 
رووبەڕووی کاردانەوەیەکی فراوانی بەرەی ئازادیخواز، ئینسان دۆست و رۆژنامەنووسانی 
ئازاد، و دادوەرانی خەمخۆری سەروەری یاسا و نارەزایەتیەکی بەرینی جەماوەی بووەوە.  

هاوکات لەگەڵ ئەو 
نارەزایەتییە ناوخۆییە 
ڕیکخراوەکانی ئەمنیستی 
و ریکخراوەی نەتەوە 
یەکگرتووەکان و دەیان 
واڵتی وەکو ئەمریکا، 
فەرەنسا، ئەڵمانیا، 
بەریتانیا و یەکیتی 
ئەوروپا... دەیان 
ریکخراوە و یەکێتی 
کریکاری و 

رۆژنامەنووسی و ریکخراوەی مەدەنی...بوەوە. بەشێوەیەکی گشتی هەموو ئەو واڵت و الیەنانە 
ئیدانەی بریاری دادگا و دادگای پێداچوونەوەیان کرد و دەستێوەدانی سیاسی، بێ الیەن 
نەبوونی دادگا، تۆمەت هەلبەستنیان بۆ گیراوەکان پشت راست کردەوە. لەوەش زیاتر داوای 

ری و دادگای  نی دادوه نجومه ئازادکردنی گیراوەکان دەکەن... لەژێر ئەم گوشارە فراوانەدا ئه
راگەیاندنێکی دەرکرد تا خۆی لە گوشار و رەخنەکان دەرباز   رێمی كوردستان ی هه وه پێداچونه

بکات و هاوکاتیش بۆ دانەخستنی دۆسیەکەو هیشتنەوەی بوار بۆ پاشەکشەیەکی ناچاری لە 
و   گرتوه رنه ی كۆتایی وه هێشتا پله  و بڕیاره ك ئه مو الیه "بۆ زانیاری ههڕاگەیاندنەکەیاندا دەڵێن 

ی بڕیاری  وه ویش قۆناغی داواكردنی راستكردنه ئه  كه  لێدانی ماوه ی تانه قۆناغی دیكه
ش  پێشكه  توانن تانه پێی یاسا، سزاداراوان ده )طلب تصحیح القرار التمییزی( به  یه وه پێداچونه

 كه"... ی بڕیاره وه ن بۆ راستكردنه بكه
نارەزایەتی بەرووی دادگادا، تازە نییەو کەس نییە لە کوردستان ژیان بکات، یان چاودیری  

پرسی یاساو دادگا بێت نەزانێت، کە دادگا لە کوردستاندا بە تەواوەتی حزبیەو دادوەرەکانیشی 
 ٠٧بەپێی بەش بەشینەی حزبی لەنێوان پارتی و یەکێتیدا دابەشکراون. بەدریژایی تەمەنی 

ساڵەی دەسەاڵت، دادگا و یاسا نەک نەیتوانیووە تۆمەتبارێکی زلی حزبی توشی لێپێچینەوە 
بکات، بەڵکو بەپێچەوانەوە بۆتە پارێزەریان و دیزە بەدەرخۆنە کردنی دەیان کەیسی ئاشکرای 
تیرۆری سیاسیی، تیرۆری نەیارانی دەسەاڵت، تیرۆری رۆژنامەنووسان، دزانی ئاشکرا و 
قاچاخچیان و... هەموو ئەوانەش وایکردووە دادگا و یاسا الی جەماوەری هەرە فراوانی خەڵکی 

 کوردستان، هیچ متمانەیەکی نەبێت و کەس بڕوا بەرۆڵی ئیجابی دادگا و یاسا نەبێت... 
دۆسیەی گیراوەکانی بادینانیش، هێندەی تر ریسوایی دادگا و دادگای پێداچوونەوەی خستە 
ڕوو... لە ئێستادا ئەم دۆسیەیە بووە بە کەیسیکی تر بۆ ملمالنێی نێوان دەسەاڵتی بۆرژوازی 
کورد و بەرەی ئازادیخوازی کوردستان... هەروەها بزوتنەوەی نارەزایەتی بەرووی دادگا و 
دادگای لێپێچینەوە، کەئامڕازی دەستی حزبن بۆ پاراستنی دەسەاڵت و ترساندنی دەنگە ئازاد و 
ئازاو ئازادیخوازەکان، بەشێکی لێکهەڵپێکراوە لەگەڵ بزوتنەوەی فراوانی جەماوەری بۆ 
کۆتاییهێنان بەو دەسەاڵتەی تۆبەکەی تەنها مەرگە. ئازادبوونی گیراوەکانیش لەدرێژەی 
نارەزایەتی فراوانی جەماوەری و گوشاری بەرەی ئازادیخوازیدا، بەمانای سەرکەوتنی 
بزوتنەوەی نارەزایەتی جەماوەرییە لە راستای خواستی راماڵینی دەسەاڵتدا، بۆیە پێویستە 
بلۆکی ئازادیخوازی کوردستان بەردەوام بن بۆ هەڵوەشاندنەوەی سزای سزادراوان 

 وئازادکردنی سەرجەم گیراوەکانی بادینان...  
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کۆمۆنیزم بەردەوام بەشێوازی جیاواز  ١٧١٧ی مەی  ٠ 
دێتە بەرباس ولێکۆڵینەوە لەالیەن بۆرژوازیەوە و هەردەمە 
بەشیوەیەک دەخرێتەڕوو. ماوەیەکە ناوبەناو رۆژنامەو 
گۆڤارە بەنێوبانگەکانی چینی دەسەالتداری بۆرژوازی باس 
لە کۆمۆنیزم و مارکسیزم دەکات. ئێستاش چەند نووسەرو 
تیۆریسینێکی نوێی بۆرژوازی زاراوەی تازەیان داتاشیوە و 
سوودیان لە نووسینەکانی مارکس وەرگرتووە و 
بەزاراوەی تازە هاتوونەتەدەر. لەوانە ''کۆمۆنیزمی لۆکس'' 
یا کۆمۆنیزمی )لەکشری( خۆشگوزەرانی. ئەڵبەتە ئەوەش 
بوترێ کە تەنها سوودیان لە ناوەکەی وەرگرتووە 
بەشێوەیەکی ڕووکەشی ئەگینا ناوەرۆکی کۆمۆنیزمیان 
خستۆتە الوە. کاریان بە کاکڵەکەی نییە، بەڵکو توێکڵەکەیان 
دەوێ بۆ هەڵخەڵەتاندنی خەڵکی کریکار وزەحمەتکێش و 
بەالڕێدابردنیان. دەیانەوێ بڵێن کەئەمە ئەو کۆمۆنیزمەیە 
کە ئێوە خوازیارین، ئەوا ئێمە بەرەو ئەو کۆمۆنیزمە 
دەچین وخۆمان یارمەتیتان دەدەین لە گەیشتن بەو قۆناغە. 

ئۆتۆمەیشن''ە واتە 'ئەوان دەڵێن سەردەم سەردەمی 
بەکارهێنانی دەزگاو ئامێرو کۆمپیوتەر بەبێ پیویست بوون 
بە کارو دەورو کۆنترۆلی مرۆڤ. ئامانجی ئەم کۆمۆنیزمە 
گەیشتن بە ''ئۆتۆماتیک بوون'' ی تەواوە واتە ئامێر و 
کۆمپیوتەر بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیک کارەکانی مرۆڤ 
ئەنجام بدات. تەنانەت خۆشیان دەڵێن پێدەچێت ئەم 
زاراوەیە کەمێک دژبەیەکبوون و ناهەماهەنگ بوونی 
تیابێت، بەالم مەبەست لەهەموو ئەمە سازدانی خەڵکە بۆ 
ئەم قۆناغە نوێیە و هەڵخەڵەتاندن و گومراکردنیانە 
بەسوود وەرگرتن لەناوێک کە جێگەوسەرنجی کرێکارانە 
کە ئەویش کۆمۆنیزمە. الیەنگرانی کۆمۆنیزمی ئۆتۆمەیشن 
و لۆکس لەوباوەرەدان کە ئەمە دەرفەتێکە بۆ تێگەیشتن لە 
کۆمەڵگەی پاش کارکردن واتە کۆمەلگەی پاش نەمانی کار، 
کۆمەلگەیەک کە چیدی جێگەی کار نییە و مەکینەو 
رۆبۆتەکان جێگرەوەی مرۆڤن و ئیشە قورس و 
سەختەکان مەکینە ئەنجامیان دەدات وە کارکردن دەبێتە 
بابەتێکی ڕابردوو، وردە وردە کارکردن دەپووکێتەوە یا 
زۆر کەمدەبیتەوە . دەڵێن ئێمە لەو رۆژگارە زۆر نزیک 
بووینەتەوە و تەنانەت لەهەندێ بواردا بەتەواوی چووینەتە 
ناویەوە، ڕۆژگارێک کە رۆبۆتەکان هیڵەکانی ناو 
کارخانەکانی بەتەواوی داگرتووە و دادەگرێ 

ئەلگۆریزم'' )لۆگاریتم: کە پرۆسەیەکە یا کۆمەڵە یاساو ''
ڕێسایەکە کە دەبێت پەیرەوی لێ بکرێ لە ژماردن و 
ژمێریاریدا وە یا شیکاریە ژمێریاریەکان لەڕێگەی 
کۆمپیوتەرەوە ( ئۆتۆمبیلەکان ڕێنمایی دەکات و 
ئاراستەیان پێدەدات و سمارت سکرین )شاشەی زیرەک( 

دەڵێن  . ڕاڕەوی سوپرمارکێتەکان تەواو دادەپۆشێت

تارمایی ''ئۆتۆمەیشن'' بە ئامێرکردن وئۆتۆماتیککردن 
سایەی کردوە. بەردەوام بەگوێماندادەدرێت کە 

رۆبۆتەکان'' دێن و کارەکانمان لەگەل خۆیاندا دەبەن و ''
سەردەمی نوێ سەردەمی ئۆتۆمەیشن  .دەبنەجێگرەوەمان

و پێشکەوتنێکە کە نکووڵی لێناکرێت و ڕەنج وزەحمەت و 
کاری سەخت و قورسی کردۆتە زێدەکار. هەروەها ئەم 

سەردەمە سەردەمی ''سایبیرنێتک''ە )سایبێرنێتک زانستی 
و سیستەمی  -کۆمیونیکەیشن٥اتصاالت-پەیوەندیەکان 

کۆنترۆلی ئۆتۆماتیکی لەنێوان مەکینە و ئاالت و مرۆڤە( 
هەروەها بەمانای ئاراستەپێدان یا تیۆری کۆنترۆل دێت و 
پەیوەندی هەیە بە مۆدێلێکەوە کە مۆنیتەرێک بەراوردکاری 
دەکات لەوەی کە بەسەر سیستەمێکدا دێت لە کات و ساتی 
جیاوازدا و دەزگای کۆنترۆلەکە رەفتاری سیستەمەکە 

ئارون باستانی'' کە خۆی '' .بەوپێ یە رێکدەخات
دامەزرێنەری ''نۆڤارا میدیا'' یە و نووسەری کتێبی 
مانیفێستی ''کۆمۆنیزمی لۆکسی تەواو ئۆتۆماتیککراو''ە کە 

دا بالوبۆتەوە و باس لە جۆرێکی نوێ ١٧٧٢لەسالی 
لەسیاسەت دەکات بۆ جۆرێکی نوێ لە کۆمەلگەی پاش 
قاتو قڕی وسەرمایەداری. باستانی دەڵێ: تەنها خواستێکی 
یۆتۆپی واتە خەیاڵی کە هەیە لەم تەواو ئۆتۆمەیشنەدا 
بریتیە لە مەسەلەی خاوەندارێتی هاوبەشی یا کۆمەالیەتی 
هەموو ئەو شتانەی کە ئۆتۆمەیشنی بەسەراهاتووە. 
باستانی و هاوڕێکانی کە خۆیان بە کۆمۆنیست 
لەقەلەمدەدەن لەوباوەرەدان کە ئەم سەردەمی گۆرانکارییە 
کتوپرانە دەرفەتێکە بۆ تێگەیشتن لە کۆمەلگەی پاش 
کارکردن کە ئامیر ومەکینە ئەرکی کارە قورس 
وسەختەکان دەگرێتەئەستۆ لەپێناو خەڵکدا، نەک لەپێناو 

گەر تێبینی بکەین لە وتەکەی ''ئارۆن باستانی''  . قازانج
کەدەڵێت تەنها شتێک کە یۆتۆپیە واتە خەیالیە لەم 
پرۆسەی ئۆتۆمەیشنەدا بەخاوەنداریکردنی کۆمەالیەتی 
ئامێر وئامرازەکانی بە ئۆتۆماتیککراوە واتە ئەمە کارێکی 
خەیاڵییە و ناکرێ ئەنجامبدرێ کەئەمەش گرنگترین خاڵی 
جیاکەرەوەیە. مارکس لە مانیفێستی حزبی کۆمۆنیستدا 

دەڵێ: تیۆری کۆمۆنیستەکان دەشێ لە یەک ڕستەدا 
کۆبکرێتەوە کە ئەویش هەڵوەشاندنەوەی خاوەندارێتی 
تایبەتیە''. جا الیەنگرانی کۆمۆنیزمی لۆکس لە گرنگترین 
خاڵدا لەگەل مارکس ناکۆکن کە داماڵینی خاوەندارێتی 
تایبەتیە. ئەوان ئەم کارە جەوهەریە بە یۆتۆپی 
لەقەلەمدەدەن لەکاتێکدا ئەم پرۆسەیەی ناوناوە کۆمۆنیزمی 
لۆکس یا خۆشگوزەران. ئەو دەڵێ خواستەکان بریتی دەبن 

سەعات کارکردن لەهەفتەدا لەگەل هەقدەستی  ٧١تا  ٧٧لە 
شایستەی مسۆگەرکراو لەگەل شوێنی نیشتەجێبوونی 
مسۆگەرو خوێندن و چاودێری تەندروستی و شتی تر. 
دەشێ هەندێ ئیشوکار هەبێت کە پێویستی بە مرۆڤ بێت 
کە ئەنجامی بدات وەک ''کۆنترۆلی جۆری٥کوالتی کنترۆل'' 
 .بەالم ئەمە کەمترین کاردەبێت کە پێویستی بەکاری مرۆڤە

 ١٧٠٧"ئووبەر'' نموونەیەکی ئەم ئۆتۆمەیشنەیە کە تا ساڵی 
تۆڕێکی بەرین وفراوانی ئۆتۆمبیلی بێ شۆفێر لەئاستی 
جیهاندا بڕیارە دروست بێت. بە وتەی ئەم ڕەوتەی 
کۆمۆنیزمی بۆرژوازی مەرج نییە کۆمپانیایەکی تایبەت 
ئەنجامدەر و جێبەجێکاری ئەو پرۆژەیە بێت وەک چۆن 
پرۆژەئ ''پاسکیلی بۆریس'' کە لە لەندەن دا جێبەجێکرا و 
شارەوانی لەندەن جێبەجێیکرد. ئەوان دەڵێن بۆچی ناتوانین 
شتێکی وەک ''ئووبەر''مان هەبێت کە خزمەتگوزاری 
پێشکەشبکات و پاڵنەر قازانج نەبێت، بەلکو خزمەت بە 
هاووالتیان ئامانج بێت. دیارە بەم قسەوباسانەیان یا 
دەیانەوێ خەڵک بەالڕێداببەن و بەوەهم وخەیاڵ 
ئومێدەواریان بکەن یا لەجەوهەری سەرمایەداری 
نەگەیشتوون و بێئاگایانە خزمەت بە بۆرژوازی دەکەن. 
لێکۆڵینەوەکان ئاماژەدەکەن بە مەترسی ئەم ئۆتۆمەیشنە 

ی کارەکان واتە بەو ٠٥کە دەبێتە هۆی لەناوبردنی لەسەدا 
رێژەیە دەرفەتی کارەکان لەدەست دەچن بەهۆی 
جێگرتنەوەیان لەالیەن ئامێر وکۆمپیوتەرەوە .'' باستانی'' 
بیرۆکەی کۆمۆنیزمی لۆکسی بەوتەی خۆی لە 
خوێندنەوەیەکی نوێ و تازەی سەرمایە'' و ''گروندریسە''ی 

باستانی'' دەیەوێت بڵێ ئەی '' .مارکسەوە وەرگرتوە
کریکاران و کەمدەرامەتەکان ئەوەی هەر ئێستا ڕوودەدات 
بەبەرچاوتانەوە هەرئەوەیە کە ئێوە خوازیارین، بە 
ئۆتۆماتیکەکردن یانی کەمکردنەوەی سەعاتەکانی کار بۆ 
کەمترین ڕادە تەنانەت زۆرلەوەکەمتر کەخۆتان هەوڵی 
بۆدەدەن. ئەم کۆمەلگەیە و ئەم سیستەمە سیستەمی 
خۆشگوزەرانییە. هەرئەوەیە کە خۆتان دەتانەوێ، کاری 
کەم و جێگەوڕێگەی مسۆگەر و خوێندن وچاودێری 
تەندروستی و هەتادوایی. ئەمە ئیتر کۆمۆنیزمە، 
کۆمۆنیزمێکی خۆشگوزەران. هەروەها گوایە ئامانج لەم 
بەتۆتۆماتیککردنە قازانج نییە، بەلکو خزمەت بە خەڵکە. 
بۆرژوازی لەم داهێنانانەیدا بێهاوتایە بەردەوام لەهەوڵدایە 
بۆ رازیکردنی کرێکاران کە ئێمە لەخزمەتی ئێوەداین و 

بەڵکو بۆ خزمەتی ئێوەیە کە ئەمانە  ،ئەمە لەبەرقازانج نییە
هەمووی دوورن لەراستیەوە و تەنها پاڵنەر لە سیستەمی 

 .سەرمایەداریدا قازانجەو بەس

ئێستا چەند نووسەرو تیۆریسینێکی نوێی بۆرژوازی زاراوەی تازەیان داتاشیوە و سوودیان لە نووسینەکانی مارکس  
وەرگرتووە و بەزاراوەی تازە هاتوونەتەدەر. لەوانە ''کۆمۆنیزمی لۆکس'' یا کۆمۆنیزمی )لەکشری( خۆشگوزەرانی. 

ئەڵبەتە ئەوەش بوترێ کە تەنها سوودیان لە ناوەکەی وەرگرتووە بەشێوەیەکی ڕووکەشی، ئەگینا ناوەرۆکی 
کۆمۆنیزمیان خستۆتە الوە. کاریان بە کاکڵەکەی نییە، بەڵکو توێکڵەکەیان دەوێ بۆ هەڵخەڵەتاندنی خەڵکی کریکار 

 وزەحمەتکێش و بەالڕێدابردنیان...

کۆمۆنیزمی لۆکس )خۆشگوزەران(ی بۆرژوازی 
 لەسەردەمی ئۆتۆمەیشندا 
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کۆمەڵگەی ئێران دوای هاتنە سەرکاری 
کۆماری ئیسالمی و بە الرێدابردنی 
شۆڕشی گەالنی ئێران بەرەو ئاقارێکی 
نالەبار چوو. کۆماری ئیسالمی بە 
سەرۆکایەتی جەالدەکەی جەماران 
نوێنەرایەتی بیرۆکەیەکی چەقبەستوو و 
سەدەناوەڕاستی دەکرد. خومەینی هەر لە 
سەرەتای هاتنە سەر کاریەوە هەر بیرێکی 
ئازادیخواز کە دژ بە بیرۆکەی دواکەتوو با 
و لە بەرامبەری دا راوەستابا بە هەر 
جۆرێک کە بۆی دەلوا لە ناوی دەبرد.  هەر 
لە سەرەتاکانی هاتنە سەر کاریەوە  دەستی 

دایە تێرۆر و کوشتنی جیابیرانی و ماشێنی 
سەرکوت و کوشتاری بە کۆمەڵی بە ناوی 
خوا  و ئیسالم و قورئانەوە وەگەڕ خست. 
بە دەیان کەسی شۆڕشگێڕ و ئازادیخواز بە 
تایبەتیی لە بەرەی چەپی ئەو والتە کە ڕۆڵی 
گرینگیان لە نەمانی ڕژیمی پاشایەتیدا هەبوو 
بە ناوی ئایینەوە لەناو برد و ئیعدامە بە 
کۆمەڵەکانی وەرێ خست. ڕەوتی سەلەفی و 
ئیسالمی سیاسی هەموو ئەبزار و 
کەرەسەیەکی لەبەردەست بوو بۆ ئەوە 
پڕوپاگەندە بۆ دواکەتویی و خورافە بکەن و 
ئەرکدار کرابوون کۆمەڵگەی ئێران بەرەو 
کۆمەڵگەیەکی ئیسالمی و سەدە ناوەڕاستی 
بەرن. ئێران بەهۆی بافتێکی کۆمەاڵیەتی کە 
هەیەتی و مێژوویەکی دورو درێژ لە خەبات 
و بەرخۆدان خاوەن خەڵکێکی ئازادیخواز و 
شۆڕشگێرە، بەرەیەک کە بە هیچ جۆرێک 
دەسەالتی ڕژیمی ئێران و بیرۆکەی 
جەالدەکەی جەمارانی قبوول نەبوو، بۆیە 
ئەو دوو رەوتە واتە بەرەی ئازادیخواز و 
بەرەی دواکەتوو هەمیشە دژ بە یەکدی 
راوەستاون و بەرەی ئازادیخواز هەردەم لە 
سەنگەری بەرخودان بووە و ئێستاش کۆڵی 
نەداوە، بۆ بەڵگەش دەتوانین 
چاوخشاندنێکمان هەبێ بەسەر ڕوداوەکانی 
هەناوی کۆمەڵگەی ئێران بەتایبەت ئەو 
ڕەشبگیریانەی چەند ساڵی رابردوو کە 
نیشانەی بێدەسەالتی کۆماری ئیسالمی و 
ئایینی ئیسالمە لە بەرامبەر بەرەی 

ئازادیخواز. کۆماری ئیسالمی لە سەرەتای 
هاتنە سەر کاریەوە یاسای سەدەناوەڕاستی 
و کۆیلەیی ژنانی پەسند کرد و بڕیاری دا 
کە ژنان دەبێ لە ئێران پابەندی پۆششی 
ئیسالمی بن و هەموو هەوڵەکانی خستەگەڕ 
لە ڕیگای دانانی قەیدوبەندی کۆمەاڵیەتی و 
سیاسی ژنانی ئێران کە نەخش و ڕۆڵی 
گرینگیان لە بزوتنەوە ناڕەزایەتیەکانی ئێران 
دا هەبوو، وە هەردەم لە سەنگەری پێشەوە 
بوون بخزێنێتە کونجی ماڵەوە و لە 
پڕۆسەی بەرهەمهێنان و ئابوری دوریان 
بخاتەوە، هەولێک کە هەر بەرەی ژنان و 

بزوتنەوەی ئازادیخوازی و یەکسانیخواز 
پوچەڵی کردەوە. هەنووکە ژنانی ئێران لە 
هەموو ناوچەکان بوونە گەورەترین 
مەترسی بۆسەر دەسەالتی کۆماری 
ئیسالمی ئێران. پیالنەکانی کۆماری ئیسالمی 
بۆ نانەوەی دووبەرەکی لە ئێران بۆ ئەوەی 
دەسەالتی خۆی بەڕێوە ببا یەکجار زۆر بوو 
وەک شەڕی شیعە و سونی وەک شەڕی 
نەتەوایەتی و تا ئێستاش ئەو پیالنانە 
بەردەوامن. هەر وەک لە مێژوودا هاتووە 
کوردستان یەکەم ناوچە بوو دوای 
هاتنەسەر کاری کۆماری ئیسالمی نای بە 
خومەینی وت. کوردستان چونکە خۆی 
خاوەن ئەزمونی سیاسی و حیزبی خۆجێی 
بوو توانی هەموو مەشروعیەتی کۆماری 
ئیسالمی بخاتە ژێر پرسیار و زۆر زوو 
رواڵەتی دزێوی ئەو رژیمەی بۆ دەرکەوت. 
کۆماری ئیسالمی لە بەرامبەر خۆڕاگری و 
نا وتنی خەڵکی کوردستان بێ دەنگ نەبوو 
و شەرێکی نابەرامبەر بەهەموو کەرەسە و 
ئەرتش و هێزێکی نیزامی بۆ ماوەی سێ 
مانگ بە دژی کوردستان راگەیاند. شەڕی 
سێ مانگە لە حاڵیکدا کۆتایی هات کە 
کۆماری ئیسالمی  بە سەرۆکایەتی 
خومەینی خوێنڕێژ لە بەرامبەر ئیرادەی 
خەڵکی ئەو ناوچە بە چۆک دا هات. دوای 
شکستی کۆماری ئیسالمی و ئەرتشی 
نەزانی لەالیەن خەڵکی کوردستانەوە 
کۆماری ئیسالمی کەوتە پیالن گێڕان و 

سەرەرای ئەوەی دەسەالتەکەی دژ بە 
ڕەوتی سونی بوو هێزە سەلەفی و 
توندرەوەکانی کوردستانی زیندوو کردەوە، 
کە وەک نمونەی ئاشکرا دەتوانین باس لە 
تاقمی سەلەفی و مەترسیداری  مفتی 
زادەکان بکەین کە لە بەرامبەر حیزبەکانی 
کوردستان کە خاوەنی مێژویەکی پڕشنگدار 
لە خەبات بوون زیندووی کردنەوە  وپشتی 
گرتن و بۆ مەبەستی خۆی بە کاری هێنان. 
لەو کاتەوە تا بە ئێستا تاقمێکی سەلەفی و 
دواکەتوو و مەترسیدار لە کوردستان 
بوونیان هەیە کە لە بەرامبەر ئیرادەی خەڵک 

بێ هێزن و ناتوانن بە شێوەی پێویست 
چاالکی بکەن. هەر کات قەیرانەکان لە ئێران 
زۆر بوون و کۆماری ئیسالمی لە بەرامبەر 
ماف و ئازادی خەڵک دەستەوەستان مایەوە 
ئەو گروپ و تاقمە سەلەفیانە سەرهەڵدەدەن 
بۆ ئەوە روداوەکان و کێشەکانی کۆماری 
ئیسالمی و دەستەوەستانی ئەو ڕژیمە 
بەالڕێدا بەرن. لە ماوەی یەک ساڵی 
ڕابردوو ڕەش بگیری لە کوردستان دەستی 
پێ کردووە. هەر دەنگێکی ئازادیخواز کە 
بچوکترین ڕەخنەی لە بارودۆخی ناوچەکە 
و ناکارامەیی کۆماری ئیسالمی و 
بەرپرسانی گرتبێ بە زیندان و ئەشکەنجە 
وەالمی دراوەتەوە. لەناو دەست بەسەردا 

گیراواندا ڕێژەیەکی بەرچاو لە ژنان و 
چاالکی مەدەنی و شاعیر و نوسەر و 
چاالکانی ژینگەپارێز دەبیندرێ و تەنیا ئەو 
پەیامە دەگەیەنێ کە کۆماری سێدارە دژی 
هەر بزوتنەوە و چاالکیەکە کە لە بەرامبەر 
دواکەوتوویی و خورافەدا ڕاوەستێ. دوایین 
روداوەکانی ئەم دوایانە و پیالنی کۆماری 
ئیسالمی بۆ ناوچەکە  ڕوداوەکانی  
دارسەیرانی شاری مەریوانی خۆڕاگرە. 

کۆمەڵێک سەلەفی لەژێر ناوی بەرگریکردن 
لە خوا و ئایین و قورئانەوە کە گوایا 
لەالیەن کەسانێکەوە بێڕێزی پێ کراوە، 
هەڕەشەی کوشتن و بڕینیان لە خەڵک 
دەکرد. مەال مێشک بۆگەنەکانی ئەو ناوچە و 
الیەنگرانی خوڕافە بە ئاشکرا و بێ ترس 
پڕوپاگەندەیان بۆ کوشتنی خەڵکی 
دارسەیران دەکرد و بە ڕوهەڵماڵڕاوییەوە 
فتوایان دەدا و لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان ە 
بالویان دەکردەوە بۆ ئەوەی فەزایەکی ترس 
و تۆقاندن بخولقێنن و خەڵک چاوترسێن 
بکەن. خەڵکی خۆراگری دارسەیران بەژن و 
پیاوەو هاتنە سەر شەقامەکان و چاوەڕیی 
کەسانی سەلەفیان دەکرد بۆ ئەوە وەالمێکی 
پڕ بە پێستیان پێ بدەنەوە. دوای ئەو 
ڕوداوە سەلەفیەکان ڕایانگەیاند کە هێرش 
دەکەنە سەر خەڵک و گەرەکەکە و هەر 
کەس بێتە سەر ڕیگایان لە ناوی دەبەن، 
ئەوان بە خەیاڵی خاویان وایان دەزانی 
خەڵک لە ترسان دەچنە کونجی ماڵەوە و 
چاوەرێ دەکەن کەسانی سەر بە رەوتی 
ئیسالمی بە پشتبەستن بە کۆماری ئیسالمی 
ئێران دەستدڕێژی بکەنە سەر خەڵک و 
توندوتیژی بخولقێنن، بەالم خەڵکی 
خۆڕاگری دارسەیران بە پشتیوانی خەڵکی 
ئازادیخوازی دەوربەر بە ژن  وپیاوەوە 
ئامادەی هێرش بوون تا ئەو جێگایەی کە 
سەلەفیەکان هەستیان بە مەترسی کرد و 
پاشگەز بوونەوە. ئەم هەڵوێستەی خەڵکی 
دارسەیران دەرسێکی باشی بە سەلەفی و 
تاقمە تێرۆریستەکانی ناوچەکەدا کە چیدی 
خەڵک فریوی ئەوان ناخۆن و ڕەوتی 
ئیسالمی و بیرۆکەی خورافە بە هەموو لق 
و پۆپەکانی لە بەرامبەر ئیرادەی خەڵکی 
شۆڕشگێڕ دەستەوەستان و زەبوونە. 
هەلوێستی خەڵکی شۆڕشگێڕی دارسەیران 
نیشانی دا کە هەر گروپێکی توندڕەو 
تەنانەت ئەگەر پشتیوانی دەوڵەتیشی هەبێ 
ناتوانێ لە بەرامبەر هێزی خەڵکی دا 
راوەستێ و پشتی دەشکێ، بۆیە خەڵکی 
ناوچەکە دەبی باش بزانن یەکگرتوویی و 
خۆڕاگریان و بردنەسەری ئاستی وشیاری 
و نا وتن بە بیرۆکەی خورافە و 
دواکەتوویی رێگەچارەی دەرباز بوون لەو 
سیستمەیە. کاتێک خەڵکی دارسەیران 

توانیان بە رێکخستنی پێویست و بەجێ 
گروپی تێرۆریست و سەلەفی بە چۆکدا 
بێنن، بێگومان بە رێکخستنی ئاوا لە بەرەی 
گەورەتر و جەماوەری تر دەتوانن کۆتایی 
بە دەسەاڵتی دواکەتوو و سەرۆکی هەموو 
گرپە توندرەوەکانی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست، واتە دەسەالتی کۆماری 
ئیسالمیدا بێنن و لە ناو بەرن. یەکگرتن و 

رێکخستن ڕەمزی سەرکەوتنی خەڵکە .                            

دارسەیران سەلماندی سەنگەری 
خۆڕاگری دژ بە کۆنەپەرستی و تاقمە 

 سەلەفیەکانە!

 نووسینی: هەتاو عەبدوالهی 

هەلوێستی خەڵکی شۆڕشگێڕی دارسەیران نیشانی دا کە هەر گروپێکی توندڕەو 
تەنانەت ئەگەر پشتیوانی دەوڵەتیشی هەبێ ناتوانێ لە بەرامبەر هێزی خەڵکی 

دا راوەستێ و پشتی دەشکێ، بۆیە خەڵکی ناوچەکە دەبی باش بزانن 
یەکگرتوویی و خۆڕاگریان و بردنەسەری ئاستی وشیاری و نا وتن بە بیرۆکەی 

  خورافە و دواکەتوویی رێگەچارەی دەرباز بوون لەو سیستمەیە.

ئێستا تاقمێکی سەلەفی و دواکەتوو و مەترسیدار لە 
کوردستان بوونیان هەیە کە لە بەرامبەر ئیرادەی خەڵک بێ 

 هێز و شکست خواردوون...
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ئەم دوایانە یەکیتی نیشتیمانی و بزوتنەوەی 
گۆڕان هاوپەیمانیەتیەکیان پیکهێنا، الیەنی 
دەرەوەو روکەشی ڕیکەوتنامەکەیان 
بەشداریی و بەیەکەوەبوونیانە لە 
هەڵبژاردنەکانی عێراقدا. بەاڵم دیوی دووەم 
و الیەنی سەرەکی و شاراوەی ئەم 
ڕیکەوتن و هاوپەیمانیەتییە، رووی لە 
هەرێمی کوردستان و هەنگاوێکە لە راستای 
گۆڕینی بااڵنسی هیز و دەرخستنی پیگەی 

 زۆنی سەوز لە هەرێمدا.

سەرکردایەتی بڕیار بەدەستی یەکێتی و 
بزوتنەوەی گۆڕان وەکو دوو هیزی 
سەرەکی گۆرەپانی زۆنی سەوز، هێندە 
بەگرنگ چاویان لەم ڕیکەوتنامەیە بووە، 
تەنانەت کاتی راوێژ بە زۆرێک لە کادر و 
بەرپرسەکانی خۆشیان نەبووە، تا بەشداری 
ئەم ڕیکەوتنامەیان بکەن و وەکو خاوەنی 
پرۆژەکە بەرگری لی بکەن. بۆیە زۆرێک لە 
کادران و بەرپرسانی ئەم دوو حزبە بێ 

 ئاگایی خۆیان لە ڕیکەوتنامەکە ڕاگەیاند. 

یەکیتی و گۆڕان، و بەدیاریکراوی 
سەرکردایەتی بڕیار بەدەستی هەردووال 
زوو ڕیکەوتن و پیکهێنانی 
هاوپەیمانیەتەکەیان زۆر لەالگرنگ تر لە 
هیزی خوارەوەی خۆیان، تەماشاکردووە و 
وەکو رابەری یەک حزب و یەک بلۆک کە 
پیویستە خوارەوە مل کەچی بریاری 
 .سەرکرادیەتیەکیان بن، مامەڵەیان کردووە

لەوەش واوەتر بەشیوەیەکی نهێنی و دوور 
لەچاوی کامیراکان و دەزگاکانی راگەیاندن، 
کۆبونەوەکانی ئەم ریکەوتنامەکەیان 
چنیووە، تا لەو رێگایەوە هەژانێک ببەخشنە 
هیزە نەیارەکانیان و ریزەکانی ناوخۆشیان 
ڕادەستی ئەو راستیەبکەن کە سەرکردایەتی 
هەردووال زۆر نزیک لەیەک و خاوەنی 

 بریاری یەکالکەرەوەن.   

بەشداری یەکیتی و گۆران لە 
هەڵبژاردنەکانی عێراقدا لەچوارچیوەی 
هاوپەیمانیەتییەک، بە جیا لەوەی تەبایی و 
یەکریزی هێزە سەرەکیەکانی گۆرپانی 
زۆنی سەوز دەخاتە ڕوو، هاوکات وەکو 
سەرەتایەک بۆ رووبەڕووبونەوەی 
دەسەاڵتی زۆنی زەردیش خۆی نمایش 

 دەکات.

یەکێتی و گۆران ئەگەر لە ئاستی 
سەراسەری و لەم هەڵبژاردنانەی عێراقدا، 
بەتایبەتی وەکو یەکەمین هەڵبژاردنی دوای 

ئۆکتۆبەر، دوای کۆنگرەی یەکێتی،  ٧٦
سەرکەوتن بەدەست بهێنن و 
کورسیەکانیان زیاد بکەن و یان تەنانەت 
وەکو پیشووش بیهێڵنەوە، سەرکەوتنە 
بەسەر کۆسپێکی گەورەدا، کە گێرانەوەی 

 ٧٦ئابروی سیاسی لەدەستچووە لە 

ئۆکتۆبەردا و هاوکاتیش هاوبەشی پیکردنی 
گۆڕانە لەو پرۆسەیەدا، کە پیشتر گۆڕان 
لەدژی بووە. لەسەر ئاستی کوردستانیشدا 
گۆران و یەکێتی بەو ڕیکەوتنامەیان 
دەیانەوێت ڕیگە لە بەفیرۆدانی دەنگەکان لە 
ملمالنێی خۆیاندا بگرن و هاوکاتیش 
جەماوەری زۆنی سەوز لە کێبەرکێی 
گەرمی هەڵبژاردنی نیوانیان بەدوور بگرن، 
تا لەو رێگایەوە ئابروویەک بۆ کایەی 
هەڵبژاردن و دەنگدان بگێرنەوە، کە دەمێکە 
خەڵکی کوردستان وەکو درۆیەکی گەورەو 
بێ کاریگەر تەماشای دەکەن. ئەگەر گۆران 
و یەکیتی بتوانین بەرگری لە پێگەی 
پیشویان بکەن و هەمان کوردسیەکانی 
پێشوویان چ لەسەر ئاستی عیراق و چ 
لەسەر ئاستی کوردستان بەیەکەوە 
بەدەست بهێنەوە، واتە ڕیگە لە پێشرەوی 
پارتی دەگرن تا لە بەرامبەر بەغدادا دەنگی 
بەرزتر بێت و لە ئاستی هەریمیشدا، 
تەماحی زیاتر بکات. بەجیا لەوانە ئەگەر 

گۆران و یەکێتی پیگەی پیشویان 
وەدەستبهێنەوە، لە الیەکەوە بەر بەرەوتی 
دارمانی زیاتریان بۆ ماوەیەک دەگرن و 
هاوکات وەاڵمیکیشە بە پارتی کە تا ئێستا 
بەشێک لە سەرکردایەتی یەکیتی وەکو 
خیانەتکار تەماشا دەکەن و هەلومەرجی 
کەرکوک ناوچە دابڕینراوەکان و 
گەرانەوەی سوپای عیراق دەخاتە ئەستۆ 

ئۆکتۆبەر. بەجیا  ٧٦ئەم خیانەتەی گروپی 
لەوەی یەکێتی و گۆران چ خوێندنەوەیەکی 
بۆ پێگەی ئیستایان هەیە، مەسەلەی 

بردنەوەی هەڵبژاردن لە دەرەوەی سنوری 
هەرێم هێشتا جەنگێکە لە دەرەوەی 
گۆرەپانی سیاسی کوردستان، بۆ ئامانجێک 
کە ناوخۆ و گۆرەپانی سیاسی هەرێم 
بەگشتی دەکاتە نیشانە. دیارە بردنەوە 
لەناوخۆ کوردستانیش لە ئاستی فەرمیدا 
مانای خۆی دەبێت، بە تایبەتی لە پەیوەند 

 بە رای گشتی دنیای دەرەوە. 

یەکێتی و گۆڕان، وەکو دووهیزی سەرەکی 

ناو یەک گۆرەپان و مەیدانی سیاسی، لە 
ئاستی هەرێمدا الوازو لە باری بریاری 
سیاسیەوە بێ کاریگەر و لەرووی 
هەژموونی جەماوەیەوە روو لەخوار و لە 
پەیوەند بە واڵتانی ناوچە روو لەپاشەکشە 
و لە ئاستی شەرعیەتی نێو دەوڵەتی پاشکۆ 
و بێ رۆڵ... سەرباری هەموو ئەوانەش 
لەناو خۆیاندا دەرگیر بە کیشەی ناوخۆیین. 
هەلوەرینی گۆڕان بەردەوامە، چ بە 
وازهینانی بەردەوامی کاراکتەرە 
سیاسیەکانی و چ بە گواستنەوەی 
سەنگەری هەڵسوڕاو کەسایەتیە 
دیارەکانیان بۆ ڕیزەکانی پارتی. یەکیتیش 
کە دوای کۆنگرە بەلێنی نوێ بوونەوە و 
سەربەخۆی بریاری سیاسی و هەرەشەی 
بەشداری سیاسی لە دەسەاڵتی سەراسەری 
هەریمدا دەکرد، بووە قوربانی بانگەشەی 
زل و وتاری ئاگرینی بی گڕ و هەرەشەی 
بێ کردەوە و لەوانەش زیاتر لەباری 
سیاسیەوە لە سەرەگیژەیەکی تەواودایە، کە 

نەدەزانێت چی دەوێت و نەدەزانێت دەبێ 
چی بووێت و نە ڕێگا و میکانیزمەکانی 
البردنی کۆسپەکانی بەردەمیشی هەیە. 
لەبەرامبەردا پارتی وەکو نەیاری سیاسییان 
لە پێگەیەکی بەهێزتر، فەرمی تر، کاریگەرتر 
و خاوەن بریار ترە... پارتی هەژموونی 
خۆی لەهەموو رویەکەوە بەسەر هەرێمدا 
زاڵە، لەپەیوەند بە عێراق خاوەنی پرۆژەی 
خۆیەتی، لەگەڵ واڵتانی ناوچە مەوقعیەتی 
لەبەرچاوگیراوە، لە ئاستی نێودەوڵەتیدا 

قورسایی زیاتری هەیە، لە دەزگا بەناو 
شەرعیەکانی هەرێمدا!! بااڵدەستە، وەکو 
پارتێکی سیاسیش لەناوخۆیدا یەکدەستر و 
سەقامگیر ترە... هەموو ئەمانە جارێکی تر 
مایەی نیگەرانی هەم یەکێتی و هەم گۆرانن، 
دیارە هیچ کام لە گۆران و یەکێتیش بەتەنها 
ناتوانن بەرامبەرکێی پارتی بکەن، بۆیە 
دەستبردن بۆ هاوکاری و ریکەوتن و 
هاوپەیمانیەتیەک کە سنوری دەسەاڵتی 
پارتی دیاری بکات، و ڕیگا لە پرۆژەکانی 
پارتی بگرێت، بەتایبەت لە زۆنی سەوزدا، 
کارێکە کە پایەکانی ئەم هاوپەیمانیەتی و 
ڕیکەوتنەی داڕشتووە. بەاڵم گۆران و 
یەکێتی بەم هاوپەیمانیەتیەیان لەگەڵ ئەوەدا 
بە رووکەش تایبەتە بە هەڵبژاردنەکان و لە 
بنەرەتدا رووی لە هەریمی کوردستانە بە 
ئاراستەی گۆرینی بااڵنسی هیز بە قازانجی 
زۆنی سەوز لەبەرامبەر زۆنی زەردا، بەاڵم 
لەالیەکەوە ملمالنێی ریشەیی تری یەکێتی و 
گۆران لە ژیر سایەی دەسەاڵتی یەکیتیدا، 
شانس بە بەردەوامی ئەو ڕیکەوتن و 
هاوپەیمانیەتییە نادات و لەالیەکی تریشەوە 
هەر پرۆژەیەکی هاوبەشی یەکێتی و 
گۆران، بەتایبەتیش یەکێتی، ئەگەر لەسەر 
بنەمای نیشاندانی جیاوازییەکی بنەرەتی 
لەشیوازێکی تەندروستی حکومرانی، 
بەرینکردنەوەی ئازادیییەکان و زامن کردنی 
مافەکان و ئەلگۆیەکی مەدەنی حکومڕانی 
نەبێت لە زۆنی سەوزدا بە شوینیک ناگات، 
لەبەرامبەر بەغداشدا ئەگەر خاوەنی 
پرۆژەی رۆشنی خۆی نەبێت، کە 
تەواوکەری دەسەاڵتدارێتیەکی تەندروستی 
ناوخۆیی بێت، دیسان بە شوینیک ناگات و 

 ڕیگاکانی بن بەستن.

یەکێتی و گۆران، بەجیا لە ملمالنیی نیوانیان 
لەسەر یەک گۆرەپانی سیاسی لەسەر 
دەسەاڵت، کیشەی سەرەکیان ئەوەیە نە 
خاوەنی ئەلگۆیەکی جیا لە دەسەاڵتی پارتین 
و نە هەڵگری پرۆژەیەکن کە ژیان و 
گوزەرانی هاواڵتیان و مەودای ئازادییە و 
ماف و خزمەتگوزارییەکان، و ریزگرتن لە 
یاساکان، بەرینتر بکاتەوە و بە پرۆژەو 
جۆری حکومڕانییەوە بچیتە بچنە جەنگی 

 پارتی بۆ گۆرینی بااڵنسی هیز.

بۆیە ئەم هاوپەیمانیەتی و ڕیکەوتنەشیان، 
شانسی تەمەن درێژی نییەو ناتوانێت ببێە 
سەرەتای خەونی یەکیتی و گۆڕان و ئەو 
ئامانجەی بەدوایەوەن. خەڵکی 
کوردستانیش بەگشتی و جەماوەری زۆنی 
سەوز بەتایبەتی نابێت هیچ 
خۆشباوەریەکیان بەم هاوپەیمانیەتی و 

 ڕیکەوتنەی نێوانیان هەبێت. 

    

ئامانج لە هاوپەیمانیەتی یەکیتی و گۆڕان 
 چییە؟

 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود

یەکێتی و گۆران، بەجیا لە ملمالنیی نیوانیان لەسەر یەک گۆرەپانی سیاسی لەسەر دەسەاڵت، کیشەی سەرەکیان 
ئەوەیە نە خاوەنی ئەلگۆیەکی جیا لە دەسەاڵتی پارتین و نە هەڵگری پرۆژەیەکن کە ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان 

و مەودای ئازادییە و ماف و خزمەتگوزارییەکان، و ریزگرتن لە یاساکان، بەرینتر بکاتەوە و بە پرۆژەو جۆری 
 حکومڕانییەوە بچیتە بچنە جەنگی پارتی بۆ گۆرینی بااڵنسی هیز. 

ئەم دوایانە یەکیتی نیشتیمانی و بزوتنەوەی گۆڕان هاوپەیمانیەتیەکیان پیکهێنا، الیەنی دەرەوەو روکەشی ڕیکەوتنامەکەیان 
بەشداریی و بەیەکەوەبوونیانە لە هەڵبژاردنەکانی عێراقدا. بەاڵم دیوی دووەم و الیەنی سەرەکی و شاراوەی ئەم ڕیکەوتن و 
هاوپەیمانیەتییە، رووی لە هەرێمی کوردستان و هەنگاوێکە لە راستای گۆڕینی بااڵنسی هیز و دەرخستنی پیگەی زۆنی سەوز لە 

  هەرێمدا
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ماااوەیەک لەوەوپااێااش تاااقاامااێااک شاامااشااێاار 
بەدەساات لە پاایااالنااێااکاای لە پااێااش بەرنااامە 
داڕێژراو بۆ سەر کەسێاک بەنااوی "جەماال 
فەیزی" کە نیشاتەجاێ گەڕەکای دارساەیاران 
مەریااوان بااووەر هااێاارش دەکەنە سااەری و 
بریناداری دەکەن، هەر لەو کااتەدا خەڵاکای 
ئەو گەڕەکە، بە ژن و پایااو و گە ناج دێانە 
دەنااگ و بەتااوناادی وەاڵماای ئەم تاااقاامە 
ئەدەنەوە کە بەدروشااماای ئەڵاالە و ئەکاابەر 

 هێرشیان کردوە.

 سەلەفیەکان کێن و ئامانجیان چییە؟

سااەلەفاایەکااان ئەو گاارووپە تااوناادڕەوەن کە 
شاااوێاااناااکەوتاااوو و هەڵاااگاااری رێاااباااازی 
حەمەڕەسااووڵاان کە بە کااردەوە دیاافااا  لە 
ئایینی ئیسالم دەکەن و ئەوەی لە قاورعاان 
دا ڕەچاوکراوە ئە وان جێبەجێای دەکەن، لە 
کااوردسااتاااناای ئااێااران دوای سااەر هەڵااداناای 
شۆڕشی جە ماوەر لەو واڵتەر تاقمێک بەنااو 
ڕەوتی موفاتای زادە کە بەرێابەری ئەحامەد 
ماوفااتاای زادە لە کاوردسااتااان بە هاااوکاااری 
کۆماری ئیسالمی هێرشیان دەکاردە ساە ر 
کااۆمااۆناایااسااتەکااان و دەیااانەویساات باایاارو 
بۆچوونی توندرەوانەی خۆیان بەسەر تااکای 
کۆمەڵگە بساەپاێانان، بەاڵم ئەوان هایاچاکاات 
نەیاانااتااواناای جەماااوەری تاایاانااوی ئااازادی و 
بەرابەری بەالڕێاااادا بەرن، بەپااااێااااچەوانە 
جەماوەری کوردساتاانای ئاێاران خاۆیاان لە 
بەرەی ڕادیکاڵی و سوشیالیسم دابایانایەوەو 
ئەم ڕەوتە تاااازە پاااێاااگەیشاااتاااوە کەوتااانە 
پەراوێاازەوەو ئااێااسااتاااش لە کااۆڕو کااۆبااوو 
نەوەی گەورە و بچووکای خاویاان کااوێاژی 
ئااایاایاان دەکەن و کااۆماااری ئاایااسااالماایااش 
بەچاوپۆشی و بەئەنقەست لە رەوتی موفتای 
زادە، هەمااایاااشاااە هەوڵااایاااداوە ئەماااانە لە 
کۆمەڵگەی کوردستان بەرە سمیەت بانااساێ 
و بەرەی چەپ و کاۆماۆنایاساتای پاێ الواز 

 بکات.

ئەوەی جێگای سەرنج و تێاڕاماانەر لەوەتەی 
کۆماری ئیسالمی هاتۆتۆتە سەر دەساەاڵت، 
زۆربەی الوان و خەڵااکاای ئااازادیااخااوازی 
کوردستان هیچ هۆگریەکیان بەالی ئایایان و 
کۆنەپەرەستیدا نەبووە، بەڵکە ئەوان هەردەم 
خااوازیاااری فەزایەکاای ئااارام و یەکسااان لە 
کااۆمەڵااگە بااوون کە ویساات و داواکاااریاایە 
پااێااشااکەوتااووخااوازەکاااناای خااۆیااان تااێاادا 
دەسااتەبەر بااکەن بااۆ ژیااانااێااکاای ئاایاانااساااناای 
بەدوور لە هەر چەشاانە تااوناادوتاایااژیاایەکر 
لەبەراماابەردا ئەوە دەساااەاڵتاای کاااۆمااااری 
ئااایاااساااالمااای باااووە کە بە هااااوکااااری 

کاااۆنەپەرساااتاااریااان کەساااانااای نااااوچەکە 
لەکااوردسااتااان پەالماااری ئااازادیاایە ڕەواو 
بەرحەقەکاااااناااای جەماااااوەری خەڵااااکاااای 
کوردستانیان داوەو ژیانی خەڵاکایاان بەرەو 

 تارمایی بردووە.

کۆمەڵگەی کوردستانی ئێران، کاۆمەڵاگەێاکای 
چینایەتای و سایااسایایە هەروەهاا قاۆنااغای 
تایبەتی تێپەڕاندوە، بە لەبەرچااوگارتانای ئەو 
تایبەتمەندیانە و کۆمەڵێک سیفاتی پاێاشاڕەو، 
کە رەنگدانەوەی جەماوەری بەخۆی گارتاوە، 
هەردەم لە حاااڵاای پااێااشااڕەویاادا بااووە و 
لەبەرانبەر دەسەاڵت و کۆنەپەرستان مالاکەچ 
و الواز نەباوون و لەکااتە هەساتایاارەکاانادا 
وەاڵماای تااوناادیااان بەسااەلەفاای و تەنااانەت 

 دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی داوەتەوە.

لە ئاێااساتاادا کاۆمااری ئایاسااالمای لەبەردەم 
قەیرانێکی سیاسی ئابووریدایە و هەر رۆژە 
شاهیدی نارەزایەتی جەماوەری خەڵکیان کە 
چۆن لەشاەقاام و لە شاوێانای کاار دەناگای 
کرێکارو زەحمەتکێش باۆ ژیااناێاکای بااشاتار 
بەرزدەبااێااتەوە، ڕژێااماای ئاایااسااالماای ئااێااران 
لەبەرئەوەی کاااوناااتااارۆڵااای ئەم هەماااوو 
ناڕەزایەتیانەی پێ ناکرێ، نااچاارە لەڕێاگاای 
سەلەفیە سونەکانی کوردستاان و هەروەهاا 
بەکاارێااگاایااراوان ورەی خەڵااک دابەزێاانااێ، 
بێگومان ئەمە شیوازێاکای تارە کە کاۆمااری 
ئاایااسااالماای وەک ئاااماارازێااک بەدەسااتاایەوە 
گاارتااوەو دەیەوێ لەڕێااگااای هەڵااخااڕاناادناای 
هەست و ئیحساسی خەڵک و بەبیانوی باۆنە 
ئایینایەکاان هاێارش باکااتە ساەر ئاازادی و 

 کەرامەتی تاک لەو کۆمەڵگەیە.

سیاسەت و ناوەرۆکی کاۆمااری ئایاساالمای، 
هەروەها کرداری قێزەونی سەلەفیە شەڕواڵ 
کورتەکان لە کورستان ئەوەیە کە ئایارادەی 
خەڵکی کاوردساتاان الواز باکەن و هەرچای 
ئەوان فەرمااوویااان خەڵااک بااێ ئەم الو ال 
جێبەجێ بکەن، ئەوان دەیاانەوێ کاۆمەڵاگەی 
کوردستان بکەن بە مۆڵگەی داعش و ژناان 
بخەنە کونجی ماڵەوەو ئەوەی نااوی شاادی 
و ئاایاانااساااناایاایە لە تاااک بە تاااکاای ئەو 
کۆمەڵگەیەی بستێنەوە، کاۆمااری ئایاساالمای 

ساڵە پێای نەکاراوە، بەاڵم ساەلەفایەکاان  ٣٠
ئەمرۆ بە پاڵپشتی هەر ئەم رژێامە دەیەوێ 
باااوەڕی ئااایاایااناای خااۆیااان لە کااوردسااتااان 

 پراکتیزە بکەن.

پەیااوەناادی حاازبە دەسااەاڵت بەدەسااتەکاااناای 
کوردستان یان راستر بڵێین خاۆشاخازمەتای 
ئەو حزبانە بە جمهوری ئیسالمی، دەرفەتای 
داوە کە سەلەفیەکان دەستیان ئااوەاڵبایات و 

جموجۆڵی خۆیان لە هەرێمی کاوردساتاانادا، 
پەرە پااێااباادەن. هەر بەم هااۆیە، جاامااهااوری 
ئیسالمی پەیوەندییە ئەمنیەتیەکانی خاۆیشای 
لەهەرێااامااای کاااورساااتاااان بە شاااێاااوەیەکااای 
سیساتامااتایاک رێاکاخاساتاوە، بەڕادەیەک کە 
کاریگەری خاۆی لەو هەرێامە بە شاێاوازی 
جاااۆرواجاااۆر دانااااوەر لە شاااێاااوازی جااال 
پۆشینەوە بگرە هەتا زۆر کرداری ئایینی تار 
کە رۆژانە لە بەشاااایااااک لە ژیااااان و 
هەڵسااوکەوتاای ئەو خەڵااکە رەنااگاایااداوەتەوە، 
ئاسایی نییە لەزەمەنێکی کورتداپەچە بەسەر 
سەدان کچی الوی هەڵەبجە ئەدەن، بێگوماان 
ئەمە کاری چروپڕی بۆکراوەو بەشێوەیەکای 
 ڕێکخراو ئەم سیاسەتەیان پراکتیزە کردوە.

رەوتی کاۆنەپەرساتای کاۆمەڵاگە دەیاانەوێات 
هەڵەباااجە باااکەنە ماااۆڵاااگەی ساااەلەفااای و 
ئاایاااساااالمااایااایە تااونااادڕەوەکاااان و بەهاااۆی 
هاوسنووری لەگەڵ کوردساتاانای ئاێارانایاش 
ئەم رەوتانە دەتوانن پەیوەندی توندوتۆڵایاان 
پێکەوە بێت و پالن و سیاسەتەکانی خاۆیاان 
دابااڕێااژن، بااۆیە نااابااێ لەوەهااا کااردەوەیەک 
چاوپۆشی بکەین و بەدەستی کەمی بزانییان، 
لەهەر کااوێ تااۆوی ئااایاایاان بەتااایاابەت ئەم 
ڕەوتە کۆنەپەرستانە کە بەنااو ساەلەفایایەوە 
چێنرابێ خەتەرن باۆساەر ژیاان و ئاازادی 
مااارۆڤ، بااازووتااانەوەی کاااریاااکااااریااای و 
سۆشیالیستی لە کوردستانی عیراق و ئێاران 
دەبێت پەیوەندی ڕاستەوخۆیان پێکەوە باێات 
و لەبەرانبەر وەهاا پایاالناێاک کە ئایاساالمای 
ساایاااساای بەشااەو رۆژ کاااری بااۆ دەکەن 
کەساااانااای ساااۆشااایاااالااایاااسااات، بەتاااایااابەتااای 
هەڵسااووڕاواناای باازووتاانەوەی کاارێااکاااری 
لەوەها باارودۆخاێاکادا هەڵاوێساتەی جایادی 
بکەن و ، بۆ لە قاودانی هەرچەشنە پیالنیکای 
کۆنەپەرستان بە ڕێاکاخاراوی ساەربەخاۆی 
خۆیان هەماوو کاردەوە قاێازەونەکاانای ئەم 

 تاقمە کۆنەپەرستانە پووچەڵ کەنەوە.

لە هەرێمی کوردستان دەمێک ساڵە یەکیەتای 
و پارتای لە ئااسات ڕەوتە ئایاساالمایایەکاان 
بێدەنگن و لەوەش زیاتر هاوکاریاان دەکەن. 
هەموو پاێاداویساتایەکایاان لە خازمە ت ئەم 
ڕەوتە کۆنەپەرستە ناوە و، الریان لەوەنایایە 
کۆمەڵگەی کوردستان بکەنە ئەفغانستاناێاکای 
تااارو دەیاااانەوێ بەنااااو ساااەلەفااای گەری 
تالیبانێکی تر لە کاوردساتاان باونایااد باناێانر 
بەالم هەرکاااات بااازووتااانەوە ڕادیاااکااااڵ و 
سۆسیالیستەکان باۆ ساەرەتاایاتاریان ماافای 
خۆیان هاتوونەتە ساەر شاەقاام، بەبایااناوی 
پڕوپووچ پۆلیسیان بەرداوەتە گایاانایاان یاان 

ڕاپااێااچاای زیااناادانەکااان کااراون، بااێااگااومااان 
هەڵااویسااتاای ڕەوتە ناااساایااونااالاایااسااتەکااان بە 
تااایاابەتاای دەسااەاڵتاای کااوردی لە هەرێااماای 
کوردستان هیچ کات نەهااتاوە لە ئاازادی و 
یەکساااناای ڕاسااتەقاایاانەی جە ماااوەر دیاافااا  
بکات، لەبەر ئە وەی ناوەرۆک و سیااساەتای 
ئەوان لەبەرژەوەناادی چاایااناای کاارێااکااارو 
چەوساوەی کۆمەڵگەی کوردستانادا نایایە و 
نەبووە، ئەگەر کاۆمااری ئایاساالمای رۆژانە 
هێرش دەکاتە سەر، مااف و ئاازادیایەکاانای 
خەڵااکاای کااوردسااتاااناای ئااێااران، دەسااەاڵتاای 
هەرێمای کاوردساتاانایاش بەشایاوازێاکای تار 
رووبەرووی خەڵااااک دەبااااێااااتەوە، هەر 
سیستمێکی بۆرژوازی کە خاوەنی پۆلیس و 
مەالو مزگەوت و ئەو ئامرازانەی کە رۆژانە 
جەماااوەری پااێاای سااەرکااوت دەکەن بااێاات، 
پێویستە بەخەباتی کرێکاریی و کۆمۆنیساتای 
بڕۆینە شەڕیان و لە دیافاا  لە دەساتاکەوتە 
ڕەواکانمان هەتاا ساەرکەوتانای یە کاجااری 

 کۆڵ نەدەین.

کااوردسااتااان مەڵاابەناادی ئااازادیااخااوازی و 
شااۆڕشااگااێااڕیاایە، لەهەمااوو قااۆناااغە دژوارو 
تراژیدیەکان کە کۆماری ئیسالمی و ڕژێامای 
روخاوی بەعس سااڵنێکە تاوان و کوشت و 
بڕیان کاردوە، جەمااوەر چاوونەتە قاورگای 
ئەم دوو ڕژێمە، بۆیە تاقمی ساەلافای و هەر 
دەستە و گروپێک کە رۆژانە لە ژیاانای تااکە 
کەسااااای ئەو کاااااۆمەڵاااااگەیە خاااااۆیاااااان 
تێهەڵدەقورتێنن، هیچ مەشاروعایەتاێاکایاان لە 
کااوردسااتااان ناایاایە، ئەوان بااۆیااان ناایاایە 
بیاروبااوەڕی خاۆیاان بەزۆر بەساەر تااکای 
کۆمەڵگە داسەپێنن، هەر وەک چۆن خەڵکانی 
تاریاش لە کااوناجای مااڵاای خاۆیاان باااوەڕی 
ئایینی خۆیان دەبەنە پێش، ساەلەفایەکاانایاش 
دەبێت بخزێنە نێو مااڵەکاان و لەوێ لەگەڵ 
خوای خۆیان بەشاەڕ باێان، ئەوان نااتاوانان 
کاااارداری نااااابەجااااێاااای خااااۆیااااان رۆژانە 
دەرخاااواردی جەمااااوەر بااادەنر کاااۆمەڵاااگە 
ئەوکاتە تەندروستە کە دیان باباێاتە ئەماری 
تاااک، نەک بااانااگەشااەی بااۆ بااکاارێ، جاایاالاای 
ئەمارۆی کاوردساتاان بە ئاایایان نااماۆن، و 
لەبەرانابەر بە هەڕەشااەی تااقااماای سااەلەفاای 
نەتەنیاا پااشاەکشاە نااکەن، بەڵاکە لاووتایاان 

 دەشکێنن.

روخسارو ناخی ئەم سەلەفیانە قێزەونتاریان 
مرۆڤی ئەم سەر عەرزەن کە لە هەر کاوێ 
بارگەی ڕەشیان هەڵداباێات، ئەو شاوێانەیاان 
پاایااس و بااۆگەن کااردوە، ئەگەر هەرکااات 
ویستیان پیالنی تری لەم شاێاوەیە باگاێاڕن، 

 دەبێت بارگە و بنەیان هەڵپێچرێت.

 بژی ئازادی و یەکسانی

بژی خۆڕاگری خەڵکی کوردستان، بەرانابەر 
 بە تاقمی کۆنەپەرست.

 

 ١٧١٧ئایاری  ٠

 

 

 ئایین و شەڕواڵ 
 کورتەکان

 نووسینی: هەژیر نینا
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توندوتیژی دژ بەژنان، لە هەڕەشەو سوکایەتیەوە بۆ لێدان و 
تیرۆرکردن، یان ناچارکردنی ژنان بە خۆکوژی، دیاردەیەکی 

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

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

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

 بەرپرسی گۆشە: شوانە حەسەن ئەبوبەکر

 

 ؟

توندوتیژی بەرامبەر ئافرەت و شکاندنی 
شکۆفە و گەورەیی ئافرەت، دیاردەیەکی 
شاراوە و نادیار نییە، بەڵکوو جیهانییە 

لتووری،  و کۆمەڵێک تایبەتمەندیی که
یی، سیاسی و  وه ته کۆمەاڵیەتی، نه

. کات و شوێنی تایبەتی  یه ئابووریی هه
نییە و سنووری شوێنێک، یان واڵتێک، 

سنووری   یان کیشوەرێکی نییە، واته
،  وه ره نییە. ژنانی ماڵەوە و ده جوگرافیی 

خوێندەوار و نەخوێندەوار، دەوڵەمەند و 
هەژار، بەڕێوەبەر، یان فەرمانبەرێکی 

ی  ئاسایی، جوان و ناشیرین، کۆمەڵگه
پێشکەوتوو و دواکەوتوو دەگرێتەوە و، 
هەمیشە بە شێوەیەک لە شێوەکان 
تووشی توندوتیژیی جەستەیی، یان 
دەروونی، یان سێکسی دەبنەوە، لە 
الیەن باوک، مێرد، برا، کوڕ، مام و خاڵ 

 .و هی ترەوە
 

ئەگەر تێڕامێنین و سەیر بکەین دەبینین 
سەرباری ئەو هەموو پێشكەوتنانەی 
ئەمڕۆ، نەتوانراوە دیاردەی توندوتیژی 
دژی ئافرەت دەستی بەسەردا بگیرێ 
وئافرەت شکۆفەی بپارێزرێت هەندێك 
جاریش ئامارەكان لە بەرزبوونەوەدان، 
ئەمەش لەبەرئەوەی ئەم دیاردەیە رەگی 
لە نێو سترەكتۆری كۆمەاڵیەتی 
كۆمەڵگەدا هەیە و، هەڵقواڵوی بەشێك 

لتوورە دواكەوتووەیە كە لە  لەو كه
لتووری نەتەوەكانی دەوروبەر و  كه

لتووری بەدەستهاتووی  بەشێك لە كه
بەناو دابونەریتی كوردەواری خۆمان، 
كە تێكەڵكراوە بە دەقە ئاینیەكان، كە 

لتووری  دەڵێین بەشێك لە كه
بەدەستهاتووی بەناو دابونەریتی 
كوردەواریی خۆمان، مەبەستمە بڵێم 

لتوورێكی  لتووری ئێمە لە بنەرەتدا كه كه
دژە ئافرەت نییە و، توندوتیژیش دژی 

لتووری ئێمە نییە، بەاڵم  ئافرەت كه
كۆمەڵگەی ئێمە بە درێژایی مێژوو 
داگیركراوە و، رووبەرووی پرۆسەیەكی 
بەردەوامی توندوتیژی بۆتەوە، ئەمەش 
وایکردووە پەروەردەی كۆمەاڵیەتی 
پەروەردەیەكی توندوتیژ و، ناهاوسەنگ 
بێت بە شێوەیەك كە لەگەڵ یەكەم 
چركەساتی لەدایكبوونی مرۆڤی مێینە 

 رەنگی داوەتەوە...
بەپێی زۆربەی ئەو پێناسە جیهانییانەی، 
کە بۆ توندوتیژی کراون، بریتییە لە: 

هەموو ئەو )کردار، رەفتار، ئاماژە، قسە “
و جوواڵنە(، کە بەبێ خواستی خۆی 

”. بەرامبەر کەسێک ئەنجام دەدرێت
کەواتە توندوتیژیی جەستەیی و 
دەروونی، شوێنەوار و کاریگەریی خۆی 
جێ دەهێڵێت. ئیتر لەالیەن هەر 
 .کەسێکەوە بەرامبەر کەسێکی تر بکرێت

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

 .دەرهاوێشتەی خۆی دەبێت
 

ناوەناوە کەسانێک لەژێر ناونیشانی 
)پیاوی ئایینی( بە ئارەزووی خۆیان و 
بێسنوور قسە بە ئافرەتانی کۆمەڵگە 
دەڵێن و شکۆفەیان دەشکێنن، ئەوان 
ئایین وەکو وەسیلەیەکی سەرکوتکردن 
و بۆ راگرتنی رەوتی پیشڕەوی کۆمەڵگە 
بەدەستەوە دەگرن. بەهۆی بەکارهێنانی 
ئایین، سۆزی بەشێک لە خەڵک 
ئیستیغالل دەکەن و رەوایەتیی بەم 
دەستدرێژکارییە دەدەن، ئەم دیندارییەی 
کە ئەم جۆرە کەسانە بە کۆمەڵی 
دەفرۆشنەوە، میژوویەکی ئاشکرای هەیە 
لە وێرانکردنی کۆمەڵگەو 
پاشەوپاشگێرانەوەیەتی، دنیای بەناو 
ئیسالمی باشترین بەڵگەی رۆڵی 
وێرانکەرانەی دین لەدژی تاک و 
شکۆڤایی کۆمەڵگەی خستۆتە ڕوو. لە 
سەردەمی تەکنۆلۆژیا و کرانەوەی 
کۆمەڵگە، لەجیاتی ئەوەی سەری خۆیان 
کز بکەن و پەیوەندی خۆیان بەشیوەی 
تاک و شەخسی لەگەڵ ئەو باوەرەی 
هەیانە بپارێزن، دێن و وەکو هەمیشە 
نابەرپرسانە هەندێ قسە فڕێ دەدەن، 
کەنەک دوورو نزیک کۆمەك بە 
کۆمەڵگەو ئاگاهی کۆمەڵگە ناکات، بەڵکو 
تونیلە داخراوەکانی ژیان دەخەنە 
بەردەم ئینسانی ئەم سەردەمە، کە 
زانست و زانیاری زیندو گۆی زەوی 

 .تەنییوە
 

کەسانی هۆشیار و بەئاگا لە پێشکەوتنە 

خێراکانی جیهان و سەردەمی گلۆبال و 
عەولەمە، تێدەگەن کە ناتوانرێت بەر بە 
گۆڕانکارییەکان لەسەر هەر ئاستێکی 
ژیاندا بگیرێت، ئەو جەهلەی، کە پێشتر 
بەناوی جیاجیا لە کۆمەڵگە 
باڵودەکرایەوە، کرانەوە و خوێندنیان بە 
عیلمی ئیبلیس وەسف دەکرد. ئێستا لە 
هیچ کوێی ئەم گوندە جیهانییەی، بەهۆی 
تەکنەلۆژیاوە دروست بووە، جێگایان 
نابێتەوە. بۆیە ناتوانرێت ئەوەی پێشتر 
دەیانکردە جێی باوەڕی کۆمەڵ و لەژێر 
ناوی جیاواز پێگەی کۆمەاڵیەتی بۆ 
دروست دەکردن، ئیتر درێژە بکێشێت. 
دەبێت دان بە گەورەی و گرنگی ئافرەت 
 .دابنێن و شکۆفە و پیرۆزی بۆ بگێڕنەوە

 
ئەوەی ئێستا لە بەشێك لەو پیاوانە یان 
ئەوانەی بەناوی ئایینەوە دەیانەوێ 
فەتوای دابەشکردنی کۆمەڵ بدەن، بەر 
لە هەر شتێ هەست دەکەن، کە پێگەی 
کۆمەاڵیەتییان لەمەترسیدایە، چونکە 
کاتێک کۆمەڵگەیەک دامەزراوەی 
تێدابێت، ئەو کەسانە شوێنیان لەق 
دەبێت، هاوکات پێشکەوتنی کۆمەڵگە 
لەسەر ئاستە جیاجیاکان و ئاگایی 
خەڵک، جارێکی تر شوێنی ئەوان لێژ 
دەکات. لەبەرئەوە ئەو جۆرە پیاوانە لە 
پەلەقاژەدان بەردەوام بەسەر ئافرەتان و 
مافەکانی ئافرەتاندا دەڕشێنەوە و 
بەردەوام دەگەڕێن بەهەر جۆرێک بێت 
شکۆفەی ئافرەت بشکێنن یاخود لەکەدار 
و ناشیرینی بکەن، ئەوە لەکاتێکدا 
لەڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆدا کە لەسەدەی 
بیست و یەک و ساڵی دوهەزاروبیست 
و یەکدا دەژین هەموو تاکێک دەبێت 
دەرک بەو عەقڵیەتە بۆگەنە بکات، 
چونکە ئەو عەقڵیەتێکە داشۆراوەتەوە 
لەهەموو بەها جوانەکان و چاوی بەهیچ 
ڕەمزێکی سەرکەوتنی ئافرەتان 
هەڵنایەت لەکۆتایدا دەڵێم هەموو تاکێک 
خاوەن ڕێز و شکۆفەیە لەکۆمەڵگەدا بۆ 
پاراستنی ئەو ڕێز وشکۆفەو و مانەوەی 
بە بەردەوامی پێویستە هەموومان 
شکۆفە و گەورەی ئافرەت بپارێزین و 
دان بەوەدابنێین ئەگەر ئافرەت شکۆفەی 
بشکێنرێت شکۆفەی هەموو کۆمەڵگە 
شکاوە، چونکە هەموومان سەرچاوەمان 

 لە ئافرەت گرتووە...
 

کێن ئەوانەی  "
شکۆفەی ئافرەت 

 " دەشکێنن
 نووسینی: شوانە حەسەن ئەبوبەکر

لە 

 بۆپێشەوەوە

* بااەبەکەناااەپااە باااگەاا اا اااە     ااا ە 
بەگ تاە “  گگشە  کە  ر ی کەیبەت“ لە

کەعبیر لەخەکاە یایاەیاە    ا اری   
د پیەبایا اە ناگزاگپایاکزاە زاەرنا    

 نگزگپیکزە نرێ ەریە د نەت.
 

* بااگ ەاا اا ااە    تاایاا  بااەبەکاا اا  
باڵ پەناەکە    نە ەا ا اتار لەشا ێا    
نەپەڵە بی را   بیسترا    پ  یرا دا... 

 باڵ ب ب تە  .
 

* بەبەکە باڵ با     لە باگەا ا اە  دا  
ئە نەکە لەالیەن خاە  پەنەیە   زاە اە 
باڵ نردپە  ی تەیە  نە لە بگە  اە   
باڵ ب ب تە  . رایپەرد ی بگە ا اە  یە  
نە خە  پە باەبەکەنە ئاەزاەب  بەپاە    
ئە  بزااەر ی بااگەاا اا ااە   باا ات  نە 

 بەبەکەنەی کیەدا باڵ بگکە  .
 

* در پگ پەردپە باەبەکەناەن  لەناەکاە 
راگەیەپااا را ی خاااگیااا ا  شاااەپساااە 

 باڵ ب پە   لەد یت د دات.
 

 * ئە لە یەت بگ بەبەکە ن رکە.
 

* تی  بەبەک   بە ززەپەنەپە عەر بە  
 اەریااە  ئاایا اا ارااکی...   رپااەگارێاات   
خااە  پااە بااەبەکەنااەن بەرەااریاا  لە 

   رگ راپیەن بگ ززەپە ن ردی... 
 
* بگە  ە   بەرەرس پییە لە تەڵەی  

ئیمالیە   رێ   یە ئە  بەبەکەپەی بگی 
دێااات... تەڵەباااکی ئەرناااە خاااە  ن 

 بەبەکەنەپە...
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 :مەحمود دەرویشیشیعر

وەرگیرلە فارسیەوە/خالید 

 بایەزیدی)دلیر(
 

 وینەیەکی خوم 
 هەڵدەبژێرم

 بۆ هاوژینەکەم
 کە کاتێک مردم

 بە دیوارەوە هەڵیواسێ

 :دەڵێت

 !کام دیوار؟

 :دەڵێم

 وە تاقێک دروست دەکەین
 لە کوێ؟

 !لە کام ماڵ؟

 :دەڵێم

 ....خانویەک دروست دەکەین

 !لە کوێ؟

 !لە کام تەبعیدگا؟

 من و هاوژینەکەم 
 دەگرین و

 بەیەکەوە گورانییەک دەچڕین

 وێنەی
ی
 لەبەردەم کاروان

 رۆحما
ی
زەردەکان

ا
 گەڵ

نەی
ا
 بروسکەی وەرزی ساڵ

 
ا

  خەوێیک قووڵ

 ملوانەکەی سەرسنگم
ی

 شەوەزەنیک

 یادگاری خەیاڵەو

 وەک دەنکە هەنار هەڵدەوەرێ

2  

 نامۆنی کازیوەی

 گوڵێیک رەنگاو رەنگەو

 وەرزێیک پڕ لەکڕێوەی بەفرەو

 مەستی و
ی
 چاوەکانم باران

 خونچەی شەونیم بەیانیەک
ی

 پرشنیک

 سەفەری شەوی کزەبایەو
ا

ڵ
ا
 شەڵ

ی
 گۆران

 سەفەری تەمەنیش گوڵێیک سەرگەردانە

3 

 هەژاری بەردەوام

 رێژنەی سەمفۆنیای کانیاوێیک بەخوڕەو

 خۆی دەنوسێتەوە
ا

 دڵ
ی
 تەنهانی کەمان

 هەڵوەریتی تریفەی

کان دەبینێت
ا
 ورشەی گەڵ

 پیاوێکە خوڕەی روبارێیک مەنگە و

ێ هیوای ژیانەوە  کەوتۆتە ن 

4 

 هەژاری خۆشەویستی 

 
ا

 دڵ
ی
نەکان

ا
 کۆڵ

ی
 دیمەن

 خستۆتە دەسڕەکەی بەردەیم

ی بەزەنی گونایه خۆی دەکات
ێ
 چاوەرن

 ویژدانیش ئاسمانێکە

 وەکوو ژنێک

 قژی خۆی دەڕنێت و

 بەرهەیم درەختی خۆی دەخوات

5  

 ئەمجارەش نمەی غەریت  

 سەفەری باڕێژەی گریانم

 گۆیم مەنگێیک لێڵەو

 تەمێیک ساردو سڕە

 کازیوەی بینیووە
ی
 ئەوەندەی شکۆفەی خەون

 چوومە تەمێیک ئاسۆیەیک تەڵخەوە

6 

 پەلکەزێڕینە
ی
 نیشتمان

 شعری داهاتووی ژنێتیم
ی
ێ خەون

ی
 کوان

ە شەڕدەکا ر
  هەرشمشێێ

 روباری ئازادییە

 جەستەی من ووشک دەکا

7 

 شەو تارای مەمکێیک جوانە

 دەبێتە بەرسیلەی بەفرو

ێتەوە  دەسڕ
ی
 گوناهەکان

 خەموو
ی
 ماتەمێکە بۆزستان

 دەستی تۆش فرمێسیک ئازارم دەسڕێ

ێ   جەستەم سورن 
ێ بەخوێتی

ا
 نایەڵ

8 

 دەریا
ی
 گەر شەپۆلەکان

ێ   ئازادیم نەمرێتی
ی

 دەنیک

 لەلوتکەی ستی شعرێکا

 نیشتمانەکەم
ی
 خوێتی الوان

 دەڕژێ بەسەر الپەڕەی رێگای خەباتا

 تۆ
ا

 باخی دڵ
ی
 ئەوسا گوڵەکان

 سوور سور ئەچنەوە لەناو ئاواتا

9 

  من شەوی تەنهانی 

ێ   خەمەکانم رادەژێتی

گز ر
 چەپکێک نێێ

 هەتاو
ی

 لەپرشنیک

ێ   گوڵێیک نوێم بۆدەچتی

 
ی
 لەنێو تاڤگەی یادگاریەکان

 ووشەم
ا

ێ هیوای گوڵ   ن 

ێ   دەبێت بەقژی بەهارو هەڵبەستی

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    

شکۆفەی شەونمی بەیانیەک   
اهیم خدر   هۆنراوەی: کەژاڵ ئیبر
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ئەگەر بااامەوێااات وەک پاااارێااازەرێاااک و 
ڕۆژنااااامەنااااووسااااێااااک و دواتاااار وەک  
چاااااالکااااوانااااێااااکاااای ساااایاااااساااای وەاڵماااای  
پرسیارەکانتان بدەمەوە دەباێات تەوەرەکاان 
بەشااێااوەکاای یاااسااایاای و دەسااتااوری وەاڵم 
بدەمەوە. بەاڵم پێش ئەوەی بابەتی یااساایای 
وەاڵم بدەمەوە دەمەوێت وەک چاالکواناێاکای 
ساایاااساای لە باااردودۆخاای پااێااشاایاانەی ئەم 
گاایااراوانە ڕوونااکااردنەوەیەک باادەم. بەپااێاای 
ئەوزانیاریاانەی المە و ئااشاناایەتایام لەگەڵ 
هەندێکیان هەیە ڕاساتایایەک هەیە کەوا ئەم 

کەسایەتیانە کەساانای ناوخابەی باادیاناان و 
چاااالکااوان و ڕۆشاانااباایاارو چاااوکااراوەن و 
ئەوکەسانەن کەوا دەستدەخەنە ساەر باریانە  
قاااوڵەکاااانااای دەڤەرەکەی خاااۆیاااان. ئەمەش 
بۆسیاسەتی بنەماڵەی بارزانی ئەو نااوچەیە 
کە پارتی دیموکراتە عەیبەیەکی گەورەیە کە 
لەدەڤەرەکەی خۆیان بێت و نهێینی و ساتەم 
و ستەم کاریەکاانایاان و فەساادی ئایاداریای 
بخاتە ڕوو. ئەوان چاوی بادینان و پاێاشاتار 
چەندین جار بە ناماونە شایاروان شایاروانای 
لەسەر ڕەخنەکانی گیراوە کەئەمە قبوڵ کراو 

 نییە لەڕوی دیکاتۆری بنەماڵەیی.
بۆپێشەوە: بڕیاری دادگای پاێاداچاوونەوەی 

ی هەولاێار  ١هەرێم بە دەساتەی سازایای 
،  ١٤٥٣٥١٧١٧ڕێااکەوتاای  ٣٦٤بەژمااارەی 

گیراوەکانی  ٦ساڵ زیندانی بەسەر  ٦سزای 
بادینانی پەسەندکرد. دەتوانن ناوەڕۆکی ئەم 

 یاسایە ڕوونکەنەوە؟
سااەرەتااای دەعااواکە سااروش هەڵەبااجەیاای: 

بەهەڵەدا ڕۆیشتووە، پێش تەمیزیش، چاوناکە 
یەکەم هەڕەشااەی خااێاازان و  نااامااوساایااان 
ڵااێااکااراوە. ئەمەش بەپااێاای یاااسااا و ڕێسااا 
کۆمەاڵیەتی و یاساکانی مافای مارۆڤ ڕێاگە 
پێنەدراوە. وەکاو  یااسااش دەباوایە دادوەر 
گرنگی بەم باابەتە باداباایە، بەاڵم بەداخەوە 
گارنااگای پااێانەدراوە. ئەنااجاومەناای ئااسااایااش 
کراوەتە الیەنی دووەمر ئەمە هیاچ  یااساایای 
ناایاایە. نااابااێااتاات تەنااانەت کااارمەناادیشاایااان 
حازربێتت و تەنانەت ئامادەییشی هەباێات لە 

دادگا .سێێەمر شاهیدی مخبری سڕی بە پێێ 
نااباێات وەک شااهایاد دیاارباێات  ٣٠مادەی 

کەچی ئەوان بەکااریاان هاێانااوە، و ڕێاگەی 
پااارێاازەراناایااان نەداوە گاایااراوەکااان بااباایااناان، 
ئەمەش بەپێی یاسا قبوڵ کاراونایایە. ئەباوایە 
سااەرەتااا لە تەماایااز هەڵااوشااێااناایااتەوە، بەاڵم 
کارەکە بەسیاسی کاراو لە تەمایازیاش هەڵە 
بەهەڵە ڕۆیشت. دادوەرەکان فشاری حزبیان 
لەسەربووە. ئەمە ڕوون وئااشاکارایە هەڵەی 

 یاساییان کردووە.
چونکە بەڵگەکان هیچ یاسایی نینر بۆناماونە  

ئەوان دەڵێن ئەم کەسانە لەگەڵ ڕێاکاخاراوی  
ABA ئەمریکی دانیشتون   لەڕاساتایادا ئەم

وە، هەوڵاای  ١٧٧٠ڕێااکااخااراوە لەساااڵاای 
چاکسازی دادگای عێراقی گرتۆتە دەسات و 
هەم ئاااهەنااگە لەگەڵ ڕێااکااخااراوی ساایاالاای 
بەریتانای کە کااریاان ئااماادەکااری دادگاای 
دیموکراتییە لەو واڵتاانەی لە دیاکاتااتاۆریەت 

 ڕزگاریان بووە بەرەو دونیای ئازادی.
هەروەها  ئەو بەڵاگاانەی  لەساەر گاروپای  

ی شااوباااتەر ئەوانە تەنااهااا ٧٠مەساانااجەری 

کااورداناای ئەوروپااان هاایااچ  بەڵااگەیەکاای 
سەلماێاناراویاان نایایە لەساەر ئەوەی ئەوان 
جاسوسن دژی  ئەمنی نایاشاتاماانای، کەواتە 
بااڕیاااری دادوەرەکااان حاازباایە و لەبەرئەو 
پێێشینەیەی ئەم گایاراوانە؟ دیاارە کەساانای 
دژی سااتەمەکاااری باانەماااڵەبااوون. ئەمەش 
پاساوێکە بۆگرتنیان، دەنا هیچ پاساوێکی تار 
نییە. لە دوای دادگای تەمیز هیاچ هایاوایەکای  

تر نییە؟ لەڕووی قانوونی بڕیاری تەمیزیاش 
 نادادپەروەری حزبی سەرفە. 

بۆپێشاەوە: ئاایاا ئەم باڕیاارەی دادگاای    
پێداچوونەوە دوا بڕیارە یان هیوای تر ماوە 
بۆ پێداچوونەوە بە باڕیاارەکە، ئەگەر هایاوا 
 ماوە ئەو دەسەاڵتە چیە و چۆن دەتوانێت؟

ئاااێاااساااتاااا ئەوەی ساااروش هەڵەباااجەیااای: 
لەبەردەست ماوە دوو ڕێاگەیە: دەساتەاڵتای 
بەڕێوبەری، واتە )ئەنجومەنی  وەزیاران( بە 
یاااسااای عااێااراق، ئەوان داوا بەرزدەکەنەوە 
بۆسەرۆکایەتی هەرێمی کوردساتاان. بەپاێای 

لە یااساای هەرێامای  ٦باڕگەی  ٧٧ماددەی 
کوردساتاان ماافای داوتە ساەرۆکای هەرێام 
بەبااێ گەڕانەوە بااۆهاایااچ الیەنااێااک، ئەتااوانااێ 
خۆی  لێبوردنی گشتی دەربکات. لاێاباوردنای 
گشتی دووهۆکاری ساەرەکای هەیە. یەکەم: 
ئەگەر دادگا بڕیارێکای هەڵە بادات و باباێاتە 
هۆی ناکۆکی ناوخۆیای وگارژی و ئااڵاۆزی 
لەناااوخااۆی واڵت دروسااتاابااکااات. یاااخااود 
کەسەکە خاوەن کەسایەتی و نافاوزباێات  و 
کێشەی  گەورە دروستاباێات. دووەم: باباێاتە 

هاااۆی لاااێاااکەوتااانەوەی گااارژی ناااێاااوان 
پەیوەنادیەکاانای هەرێام و دەرەوە. ئااڵاۆزی 
پەیوەنادیە دیابالاۆمااسایەکاان لەدەرەوە. لەم 
کاااتەدا دەکاارێاات لااێاابااوردناای گشااتاای وەک 
ئاااماااڕازێاااک باااۆهاااێاااورکاااردنەوەی هەردوو 
بارودۆخەکە دەستەبەر بکرێات. ئەم کەیساە 
واتە کەیسی گیاراوانای باادیاناان بەسایااسای 
کاااراوە و هەڵەیەکااای گەورەیە. هەردوو 
هۆکارەکەی تیایە باۆتە هاۆی دابەشاکاردنای 

کوردستان لەالیەک و کاێاشاەی دووبەرکای 
ناوەتەوە، وتەواو ئاڵۆزی خستۆتە ناێاوەنادی 
خەڵکەوە. دادگاش بووەتە مەزەی خەڵاک و، 
و ترسو تۆقاندن بۆ هەندێک، گااڵاتەجااڕیاش 
بۆ هەندێکی تر. لەڕووی دەرەوەش کێاشاەی 
دیموکراسی ناوەتەوە لەئااوێانەی پەیاوەنادیە 
دیااباالااۆماااساایەکاااناادا. ئەوەتااا بەیاااناانااامەکاااناای 
ئەمریکا و کەنەدا و ئەوروپاا قاناساۆڵەیەکاان 
بەرامبەر حاوکامای دادوەری لەکاوردساتاان، 
بەمەش دادگااا دەخاااتە ژێاار پاارساایااارەوە. 
هەرێمی کوردستانی پێ ناشرین و قاێازەون 
دەکرێت. ئااڵاۆزی  پەیاوەنادیەکاان دروسات 
دەکااات، وەک چااۆن هەڵەی بااڕیااارەکاااناای 
ڕیفراندۆم بەشێکی کوردستانمان لەدەساتادا،  
ئێستەش پەیوەنادیەکااناماان لەژێارچااودێاری 
سیاسی دایە، و پرس و ئاڵۆزی دروستباووە 
و کااااریاااگەری باااڕیاااارە ناااادادوەری و 
حزبیەکەی دادگای تەمایازیاش جاارێاکای تار 
دوبااارەکااردنەوەی هەڵەکاااناای ڕیاافااراناادۆمە، 
کاتێک باێ بایارکاردنەوە لە سایااساەتەکاانای 

 دەرەوە ئەنجامدرا.
ئێستا کاغەزی سپی لەبەردەسات ساەرۆکای 
هەرێمەر ئایا کوردستان لەم کێشە و ئاڵاۆزیە 
ڕزگار دەکات و مافەکانی خۆی بەکااردێانای 
وەک سەرۆکی هەرێم؟ یان ئەکارێات باڵاێاێان 
سااەرۆکااێااکاای تەپەدۆریاایە، نەک هەرێاامااێااک. 
ئەوەش دەکەوێااتەوە ئەسااتااۆی  نااێااچاایاار 
بااارزاناای باایااسااەلاامااێااناای کە سااەرۆکااێااکاای 

تەپەدۆری نییە و سوڵتەی یاسایی خاۆی بە 
لێبوردنی گشتی بەکاردێنێت، و دەیسەلمێنێت 
بااۆ واڵتااان کە دیاامااوکااراساای دادپەروەری 
هەیە، تاااوەکااو پەیااوەناادیەکااان لەئاااڵااۆزێ 
ڕزگارکات. بەمەش کێشە نااخاۆیایایەکاانایاش 

 کۆتاییان پێدێت بە ئازادبونیان. 
 

سروش هەڵەبجەیی: ڕاستییەک هەیە کەوا ئەم کەسایەتیانە کەسانی نوخبەی بادینان و 
چاالکوان و ڕۆشنبیرو چاوکراوەن و ئەوکەسانەن کەوا دەستدەخەنە سەر برینە  قوڵەکانی 

 دەڤەرەکەی خۆیان
دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز سروش هەڵەبجەیی پارێزەرو ڕۆژنامەنوس و چاالکوانی 

 زیندانی بادینان. ٦سیاسی سەبارەت بە بڕیاری دادگای تێهەڵچوونەوەی هەرێمی کوردستان بۆ 

سەرەتای دەعواکە بەهەڵەدا ڕۆیشتووە، پێش تەمیزیش، چونکە یەکەم هەڕەشەی خێزان و  
ناموسیان لێکراوە. ئەمەش بەپێی یاسا و ڕێسا کۆمەاڵیەتی و یاساکانی مافی مرۆڤ ڕێگە 
پێنەدراوە. وەکو  یاساش دەبوایە دادوەر گرنگی بەم بابەتە بدابایە، بەاڵم بەداخەوە گرنگی 

 پێنەدراوە...

ئێستا کاغەزی سپی لەبەردەست سەرۆکی هەرێمە؛ ئایا کوردستان لەم کێشە و 
ئاڵۆزیە ڕزگار دەکات و مافەکانی خۆی بەکاردێنی وەک سەرۆکی هەرێم؟ یان ئەکرێت 
بڵێێن سەرۆکێکی تەپەدۆرییە، نەک هەرێمێک. ئەوەش دەکەوێتەوە ئەستۆی  نێچیر 

بارزانی بیسەلمێنی کە سەرۆکێکی تەپەدۆری نییە و سوڵتەی یاسایی خۆی بە 
 لێبوردنی گشتی بەکاردێنێت...
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بۆپێشەوە: وەک هەموو الیەک ئاگادارە 
 ٦دوای سزادانی ئەو گیراوانەی بادینان بە 

ساڵ زیندانی، ڕای گشتی شەقام و زۆرێک 

لە حزب و ڕێکخراو و کەسایەتی ناوخۆیی 
و دنیا دژ بەو سزایە هاتنە دەنگ. تا چەند 
ئەو بەرەیە دەتوانێت بڕیاری دادگا و ئەو 

 سزایە هەڵوەشێنێتەوە؟ 

دوای ئەوەی دادگای تەمیزی ڕێبین سەباح: 
هەرێم بڕیاری سزادانی چاالکوانان و 
ڕۆژنامەنوسانی بادینانی پەسەند کرد، ئەم 
کارەیان کاردانەوەیەکی توندی ناڕەزایی 

زۆرینەی حزب و ڕێکخراو و کەسایەتی 
ناوخۆیی و ڕێکخراو و کۆنسڵخانە 
جیهانیەکانی لێکەوتەوە و گشتیان دژ بەو 
سزایە هاتنە دەنگ، بەاڵم ئەوەی جێگای 

نیگەرانی هەمووانە ئەوەیە کە سەرۆکی 
حکومەت و حزبەکەی پێشتر لە ڕێگای 
لێدوانەکانیانەوە سزادانی ئەو چاالکوان و 
ڕۆژنامەنوسانەیان یەکالکردبۆوە، پێش 
دادگا کەوتبوون لە بڕیاردانیان لەو 
کەیسەدا. بۆیە دادگا تەنیا بڕیار و 
ڕێنوێنیەکانی سەرۆکی حکومەتی هەرێم و 
پارتەکەی جێبەجێکردووە. بۆیە بەشبەحاڵی 
خۆم بێ ئومێدم لەوەی کە ئەو سزایە کەم 

بکرێتەوە یان لەسەریان الببردرێت، چونکە 
ئەوانە زەحمەتە پاشگەز ببنەوە لە 
بڕیارەکانیان. وێڕای ئەوەی هیوا دەخوازم 
کە فشارەکان ئەوەندە توند بن کە ببێتە 

هۆکاری البردنی سزا لەسەر چاالکوانان و 
 ڕۆژنامەنوسانی بادینان ..

بۆپێشەوە: تاوانبارکردنی زیندانیانی بادینان 
بە سەردانیکردنیان بۆ قونسولخانەکانی 
ئەمەریکی و ئەڵمانی بەنموونە، بە 
سیخوڕی، نابێتە هۆی کێشەی یاسایی و 

 سیاسی بۆ ئیدارەی حکومەتی هەرێم؟

ئەوەی جێی سەرنج و ڕێبین سەباح: 
سەرسوڕمانی هەموان بوو کە سەرەتا لە 

لە هەولێر قسە لەسەر  ١دادگای تاوانی 
ئەوە نەکرابوو کە ئەوانە پەیوەندیان لەگەڵ 
قونسوڵخانەکانی هەرێمی کوردستان وەک 
قونسوڵخانەی ئەمەریکا و ئەڵمانیا  هەبووە! 
بەاڵم دواتر لەدادگای پێداچوونەوە و لە 
 ١پەسەندکردنی بڕیارەکەی دادگای تاوانی 

ی هەولێر باس لەوەکراوە کە ئەمانە 
پەیوەندیان بەو قونسوڵخانانەوە هەبووە و 
بەتاوان حسابکراوە، ئەمەش بەپێی عورف 
و یاسا کارێکی خراپە. چونکە ناکرێت 
پەیوەندی کاری ڕۆژنامەوانی لەگەڵ 
قونسوڵخانەکان بە تاوان دابندرێت، 
هەربۆیە دوای دەرچوونی ئەو بڕیارە 
هەریەکە لە قونسوڵخانەکانی ئەمەریکا و 
ئەڵمانیا هاتنە دەنگ  و بەیاننامەیان دژ بەو 
بڕیارە دەرکردوە. بۆیە ئەگەر خودی 
سەرۆکی حکومەتی هەرێم و پارتەکەی ئەم 
هەڵەیە چاک نەکەنەوە؟ ڕەنگە کاردانەوەی 
خراپتری پەیوەندییە دەرەکیەکانی لەگەڵ 
ئەو واڵتانە لێبکەوێتەوە. هەروەها ناوبانگی 
هەرێم لە ناوەندە جیهانیەکان کێشەی تێ 

 بکەوێت.

ڕێبین سەباح: ئەوەی جێگای نیگەرانی هەمووانە ئەوەیە کە سەرۆکی حکومەت و 
حزبەکەی پێشتر لە ڕێگای لێدوانەکانیانەوە سزادانی ئەو چاالکوان و 

 ڕۆژنامەنوسانەیان یەکالکردبۆوە، پێش دادگا کەوتبوون لە بڕیاردانیان لەو کەیسەدا...
 

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز ڕێبین سەباح پارێزەر و چاالکوانی مەدەنی 
 سەبارەت بە دۆسیەی زیندانیانی بادینان.

لە  ٢ئەوەی جێی سەرنج و سەرسوڕمانی هەموان بوو کە سەرەتا لە دادگای تاوانی 
هەولێر قسە لەسەر ئەوە نەکرابوو کە ئەوانە پەیوەندیان لەگەڵ قونسوڵخانەکانی 
هەرێمی کوردستان وەک قونسوڵخانەی ئەمەریکا و ئەڵمانیا  هەبووە! بەاڵم دواتر 

ی هەولێر  ٢لەدادگای پێداچوونەوە و لە پەسەندکردنی بڕیارەکەی دادگای تاوانی 
باس لەوەکراوە کە ئەمانە پەیوەندیان بەو قونسوڵخانانەوە هەبووە و بەتاوان 

 حسابکراوە

 وخۆربهسهدادگایراركردنیرقهبه
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 ئاساییدا.دادگایكانلهمووتاوانهههلهوهولێپێچینهكانتیهدادگاتایبهیوهشاندنهڵوههه •
ماا ایگشاتایاهجایاناایایاهمووتاوانهههییدەستەیسوێندخۆران)هیئةالمحلفین(لهدادگابەئامادهرپاكردنیكان.بهموودادگاییهههئاشكرابوونی • كاانادا. وتاۆمەتاباار

 دەستەیسوێندخۆران.ندامانیدادوەروئهیانقبووڵكردنیوهتكردنهڕهلهكانیرهپارێزه
 ....داواكارهنیانالیهویگشتیداواكاریستۆیئهتاوانلهلماندنیسهركی.ئهتۆمەتبارەربێتاوانییسهلهسڵكاندائهموودادگاییكردنهههله
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یامەرانمحەمەد:منپێموایەگۆڕانیۆتاییپێهاتووە،بەمهاوپەیمانییەشدەیەوێت
 خۆیبشارێتەوەلەپشتییەیێتیەوە،یەیەیێتیخۆشیحاڵیئەوەندەباشنییە

دیمانەیبۆپێشەوەلەگەڵبەڕێزکامەرانمحەمەدڕۆژنامەنووسلەسەرپرسی
 هاوپەیمانیگۆڕانویەکێتیبۆهەڵبژاردنیعێراق.

کامەران محمدر ڕۆژنامەنوس و چاالکوانی 
مەدەنی، ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری 
ڕێکخراوی زار بۆ بەرگری لە ئازادییەکان، 
لەماوەی ڕابردوو لە ڕۆژنامەکانی ئاوێنە، 
هاواڵتی، لڤین و دەزگای هاوپشتی و 

کاری چەندین دەزگای دیکەی ڕۆژنامەوانی  
 کردووە، ئێستا لە تاراوگە دەژیت.

بۆپێشەوە: کاردانەوەی پارتی بەرامبەر بەو 
 ڕێککەوتنامەیە چۆن دەبێت؟

کامەران محەمەد: پارتی بەهیچ ڕێککەوتنێک، 
کە خۆی تێیدا بەشدار نەبێت دڵخۆش نییە و 
کاریشی بۆ دەکات بۆ ئەوەی سەرنەگرێت، 
هەڵبەت لەم کارەشی سەرکەوتو بووە. لە 
ماوەی ڕابردوودا چەندین نمونەمان هەیە 
ڕاستی قسەکەمان دەسەلمێنێت، ڕێککەوتنی 
دەباشانی نێوان یەکێتی و گۆڕان لە ساڵی 

، کە تێیدا پارتی یەکالیەنە ناخۆشحاڵی ١٧٧٦
خۆی ڕاگەیاند و ئەنجامەکەش بەم شێوەیە 

 بوو، کە پارتی دەیویست.

بۆپێشەوە: پارتی چۆن دەتوانێت ڕێککەوتنی 
 الیەنەکانی دیکە لەبار ببات؟

بەهۆی ئەو کامەران محەمەد: 
بەرژەوەندییانەی لەگەڵ کەسە 
بااڵدەستەکانی ناو حزبەکانی دیکە گرێی 

ەوە پارتی جۆرێکی  ١٧٧٠داوە. لە دوای 
دیکەی سیاسەتی کڕینی خەڵک بەکاردێنێت! 
دەستی زۆر ئەندامی مەکتەب سیاسی 
حزبەکانی دیکەی بۆ کردنەوەی کۆمپانیا و 
کاری بازرگانی و نەخۆشخانە و دەرمان و 
شتی دیکەش ڕاکێشا. دیارە ئەم 
زەمینەسازییە، شێوازێکی تازە بوو بۆ 
هێنانی ئەو کەسانە بۆ ژێر ڕکێفی خۆی و 
گۆڕینی هەڵوێستی حزبەکان بۆ ئەو 
ئاڕاستەیەی کە خۆی دەیەوێت. من بەڵگەم 
هەیە، ئەندامی مەکتەب سیاسی حزب هەیە، 
لەدەرەوەی ڕێنماییەکان مۆڵەتی کۆمپانیای 
پااڵوگەی بۆ کراوە، خۆم بینیومە ئەو 
مەکتەب سیاسییە چەندین جار، لە کاتی 
قەیراندا، هاتۆتە سەرشاشە و باری 
السەنگی پارتی ڕاستکردۆتەوە. بۆیە من 
لەسەرکەوتنی هەموو ڕێککەوتنێک 

بەدگومانم، مەگەر ئیرادەیەکی بەهێز هەبێت 
 بۆ جێبەجێکردنی.

بۆپێشەوە: هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، چ 
کاریگەرییەکی لەسەر کۆمەڵگەی کوردستان 
دەبێت، تا پێویستی بە هاوپەیمانیەتی و 

 هێزە سیاسیەکان بێت؟  ڕێککەوتنی نێوان 

عێراق چ لەسەر ئاستی کامەران محەمەد: 
ئەنجومەنی وەزیران بێت، یان ئاستی 

پەرلەمان، کاریگەرییەکی زۆری بەسەر 
هەرێمەوە هەیە، پارتی لە ئێستادا هەیمەنەی 
تەواوی بەسەر سەرجەم دەزگاکانی 
هەرێمدا هەیە و دەیەوێت هەمان هەیمەنەی 
بەسەر عێراقیشدا هەبێت )لەو بەشەی 
پەیوەندی بە کوردستانەوە هەیە(، سەبارەت 
بە کاریگەرییەکانی ئەم هاوپەیمانییە بەسەر 
کۆمەڵگەی کوردستان، ڕاستیەکەی لە 
ئێستادا و بەو شێوە سیاسەتەی حزبەکانی 
دەرەوەی پارتی، پێموایە هیچ ڕێککەوتنێک 
سودێکی ئەوتۆی بۆ کۆمەڵگەی کوردستان 
نییە، بەڵکو تەنیا ڕاکێشانی بەڕەی 
بەرژەوەندییەکانە لەژێرپێی یەکتری. بۆیە 
دەمەوێت بگەڕێمەوە سەر پرسیاری 
پێشوترت، هەر هاوپەیمانییەک لە 
کوردستان،  ئەگەر لەسەر بنەمای پاراستنی 
بەرژەوەندییەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی 
کوردستان نەبوو، پێویست ناکات ببینە 

 بەشێک لە بەشانوباڵ هەڵدانی.

بۆپێشەوە: دەوترێت ڕێککەوتنی گۆڕان و 
یەکێتی هەنگاوێکە بۆ گوشارخستنە سەر 

 پارتی، ئێوە لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟

بەدڵنیایی وایە، پیشاندانی کامەران محەمەد: 
هێزە لەالیەن هاوسەرۆکەکانی یەکێتیەوە 
بەرامبەر پارتی، بەتایبەت لە دوای کۆنگرە 

ئەمە یەکەم هەڵبژاردنە، کە ڕاستەخۆ لەژێر 
سەرپەرشتی الهور و پاڤێڵ بەڕێوە دەچێت، 
بەاڵم ئایا خەڵک قازانج دەکات؟! ئەمە 
پرسیارە جەوهەریەکەیە؟ من پێموایە 
شەڕەکە بۆ بردنی پشکی زیاترە لە کێکی 

 بەرژەوەندییەکان.

بۆپێشەوە: هاوپەیمانیەتی یەکێتی و    
گۆڕان، تا چەندە دەتوانێت بااڵنسی هێز بە 
سودی زۆنی سەوز لەبەرامبەر زۆنی زەردا 

 بگۆڕێت؟ 

من پێموایە گۆڕان کۆتایی کامەران محەمەد: 
پێهاتووە، بەم هاوپەیمانییەش دەیەوێت 
خۆی بشارێتەوە لە پشتی یەکێتیەوە، کە 
یەکێتی خۆشی حاڵی ئەوەندە باش نییە. 
سەرکردایەتی ئێستای گۆڕان دەزانن ئەگەر 
بە هاوپەیمانییەوە نەچنە هەڵبژاردنەوە، 
بچوکترین حزب دەبێتە خەسمییان 
)بەرامبەرکێیان(! پێموایە هەڵە دەکەین ئەگەر 
بڵێین فالن کەس لە گۆڕان هێلکەیەکی پیس 
دەرچوو، یان  فیسار کەس گوێزێکی پوچ 
دەرچوو،  بەڵکو دەبێت بڵێین خودی 
 بزوتنەوەی گۆڕان هێلکەیەکی پیس دەرچوو.

سەبارەت بە بااڵنسی زۆنی سەوز و زەرد، 
پێموایە پارتی زۆر کێشەی لەوەدا نییە 
زۆنێک هەبێت کە ئەو لە ڕووە شکلیەکەی 
بااڵدەست نییە تێیدا، چونکە ئەو بە 

ڕێگەیەکی دیکە بااڵدەستە، ئەو لە ڕێگەی 
نوێنەرانی زۆنی سەوزەوە، لەسەر هەر سێ 
ئاست )جێگری سەرۆکی هەرێم و 
سەرۆکایەتی پەرلەمان و جێگری سەرۆکی 
حکومەت( توانیویەتی زۆنی سەوزیش 
کۆنترۆڵ بکات. لە ڕابردوو بینیمان چۆن لە 
ڕێگەی قوبادەوە ئەو تۆمەتبارانە ئازادکران 
کە بە هێرشکردنە سەر دکتۆر غالب 

دەستگیرکرابوون، دەیان نمونەی ترمان 
 هەیە.

بۆپێشەوە: ڕێککەوتنی گۆڕان و یەكێتی،  
دەکرێت وەک سەرەتای دەستبردن بۆ بلۆک 
بەندییەک لە بەرامبەر پارتیدا تەماشا بکرێت، 
یان تەنها بۆ بەشدارییە لە هەڵبژاردنی 

 پەرلەمانی عێراقدا؟

وای نابینم، بلۆکبەندیی کامەران محەمەد: 
پێویستی بە  هەندێک بنەمای کۆنکریتی 
هەیە تا بتوانێت بێتە ئاراوە، من ئەم بنەما 
کۆنکریتییە نابینم، شەڕی یەکێتی و گۆڕان 
لەگەڵ پارتی شەری بەرژەوەندییە 
حزبییەکانە، شەڕی الهور و مەسرور 
شەڕی یەکتر خوێندنەوەیە، نەک شەڕی 
ئازادی و دیموکراسی، پارتیش باش لەم 
یارییە دەگات، لە کاتی زۆر پێویست 
کارتێکی بەرژەوەندی دەخاتە سەر مێز و 
ئیتر ئاو بێنە و دەست بشۆ! بیرمان نەچێت، 
پارتی هیچ شتێکی بۆ نەچۆتە سەر ئەگەر 
یەکێتی هاوکاری نەکردبێت، ئەوان خۆیان 
لەکاتی لێکنزیکبونەوەیان بە ئاشکرا لەسەر 
شاشەی تەلەفزیۆن دەڵێن بەڕیوەبردنی ئەم 
هەرێمە لەسەر شانی ئێمە )پارتی و یەکێتی(
ە دەبێت بەیەکەوە بەڕێوەی ببەین، ئەمە 
مانای ئەوەیە ئەوان تەواوکەری یەکترن، 
ئێستاش هێزێک دروست ببێت مەترسی 
لەسەر پێگەیان دروست بکات، بە 
هەردووکیان بلۆکبەندییەک دروست دەکەن 
و دژایەتی دەکەن. ئەوەندەی من ئاگادار بم 
لە ماوەی ڕابردوو بەتایبەت لە هەڵبژاردنی 
ڕابردوو، هەوڵێکی زۆر درا بۆ ئەوەی 
بەرەیەک یان وەک ئێوە دەڵێن 
"بلۆکبەندییەک" لە بەرامبەر ئەو 
جەبەڕوتیەی پارتی ڕابگەیەنرێت، بەاڵم 

 سەری نەگرت.

 بۆپێشەوە: بۆ سەری نەگرت؟ 

چونکە ئەو خیالفەی کە کامەران محەمەد: 
هەیە، خیالفێکی جەوهەری نییە و 

 بەوەرگرتنی پۆستێکی بااڵ کاڵ دەبێتەوە.

 

پارتی بەهیچ ڕێککەوتنێک، کە خۆی تێیدا بەشدار نەبێت دڵخۆش نییە و کاریشی بۆ دەکات بۆ ئەوەی 
سەرنەگرێت، هەڵبەت لەم کارەشی سەرکەوتو بووە. لە ماوەی ڕابردوودا چەندین نمونەمان هەیە ڕاستی 

، کە تێیدا پارتی یەکالیەنە ٦١٠٢قسەکەمان دەسەلمێنێت، ڕێککەوتنی دەباشانی نێوان یەکێتی و گۆڕان لە ساڵی 
 ناخۆشحاڵی خۆی ڕاگەیاند و ئەنجامەکەش بەم شێوەیە بوو، کە پارتی دەیویست ...

شەڕی یەکێتی و گۆڕان لەگەڵ پارتی شەری بەرژەوەندییە حزبییەکانە، شەڕی الهور و مەسرور 
شەڕی یەکتر خوێندنەوەیە، نەک شەڕی ئازادی و دیموکراسی، پارتیش باش لەم یارییە دەگات، لە 

 کاتی زۆر پێویست کارتێکی بەرژەوەندی دەخاتە سەر مێز و ئیتر ئاو بێنە و دەست بشۆ! 
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بااۆپااێااشااەوە: یەكااێااتاای ناایااشااتاایااماااناای و 
بزووتنەوەی گۆڕان، ڕیکەوتنێاکایاان لەژێار 
ناوی" هاوپەیمانی کوردستان" بۆ بەشداری 
لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق پاێاکاهاێاناا، 

 چۆن دەڕواننە ئەم ڕیکەوتنە؟

كاێاتای و  ی یاه كاه وتاناه رێكهشەماڵ ڕەئوف: 
باۆ   ریایاه رێخۆشكه  تدا هێنده ڕه بنه  گۆڕان له

تاای هااێااز و  بااۆ بااابااه  هااێاانااده  وه، كااگاارتاانااه یااه
ڵاباژاردنادا،  هاه لاه  ر نایایاه ناگاده زیادبوونی ده

ڵاابااژاردناای عااێااراق وا  یاااسااای هااه  چااونااكااه
  وه ڵاباژاردناه هاه  ك حزب بچێتاه یه  داڕێژراوه

  كاه تاه بااباه  بچن هیچ له  وه حزب پێكه  یان ده
نااگاای هاایااچ كاااناادیاادێااك  ناااگااۆڕێاات، و ده

كاۆتاایایادا   بۆ كاندیدێكی تر. له  وه ناگوازرێته
كاندیدی خاۆیاان   نگ به كێتی ده ری یه نگده ده
هاای  ری گااۆڕاناایااش بااه نااگااده ن، و ده ده ده

باۆ   یمانێاتایاه و هاوپه ئه  ن. بۆیه ده خۆیانی ده
یاه  وه كاگارتاناه رجای یاه لوماه دروستكردنی هه

 ڵبژاردن . تی هه ك بابه نه

باااۆپاااێاااشاااەوە: یەکاااێاااتااای و گاااۆڕان،   
هاوپەیمانیەتیەکیاان واژۆ کارد، تاا چەنادە 
التاااان وایە، هەردوو ال پاااابەنااادی ئەم 

 هاوپەیمانیەتیە دەبن؟

پرسیااری پاێاشاوو   ك له وهشەماڵ ڕەئوف: 
ئاێاساتاادا   لاه  و دوو هاێازه ئه  وه، اڵمم دایه وه

كایاش  ، یاه وه ك بگارناه ی چۆن یه وه نزیكن له
بااێاات و  واو الواز ده گااۆڕان تااه  وه گاارنااه نااه

نااو   وه ڕێاناه گه كان ده كۆنه  كێتیه ی یه زۆرینه
  وه وتاناه م رێاكاه ژێار ئاه  لاه  كاێاتای. باۆیاه یاه

  بااه  ساتااه یااوه و پاه  یاه هااه  وتاانای دیاكااه رێاكاه
 .  وه و دوو هێزه ندی ناوخۆیی ئه یوه په

بۆپاێاشاەوە: بەشاێاکای زۆر لە کاادرانای   

یەکێتی و بەتایبەتیش بەرپرسانی هەولێاری 
یەکێتی بێ ئاگاایای خاۆیاان لەم ڕێاکەوتانە 
دەردەبااڕن، هااۆکاااری بااێ ئاااگااایاای ئەم 
بەرپرسانەی یەکێتی چییە؟ ئایا بێ ئااگاایای 
بەشااێااک لە کااادراناای یەکااێااتاای، کااێااشااەی 
ناوخۆیی لەنااو یەکاێاتایادا بەدوای خاۆیادا 

 ناهێنێت؟ 

  كااێااتاای هااێاازێااكاای فااره یااهشااەماااڵ ڕەئااوف: 
و  شێكایاان لاه ی به و بێ ئاگاییه ، ئه ره مسه جه
ر  ماپاه لاه  و نااباێاتاه  واو ئااساایایاه تاه  ته بابه
  لاه  دا، چاوناكاه یماناێاتایاه و هاوپه م ئه رده به له

ت زۆن و  نااناه كاان و تاه اڵته سه تدا ده ڕه بنه
ش  كاانادا داباه ناێاوان بااڵاه  كانایاش لاه ناوچه

ك  نااو حازباێاكای وه لاه  تاناه و بابه كراون. ئه
  وه، باۆیاه كالیی ناكرێته ئاسانی یه  كێتیدا به یه

رێكی تار  مسه كانی جه كێتیه ی یه سبه  ئاساییه
ن  نی تاردا باكاه ڵ الیه گه وتنی جیاواز له رێكه
 كی تریان. بێ ئاگایی الیه به

بۆپێشەوە: ڕێکەوتنی یەکێتی و گاۆڕان تاا  
چەناادە دەتااوانااێاات وەکااو باالااۆکااێااک بااۆ 

 منافەسەی پارتی تەماشا بکرێت؟ 

دروستبوونی گۆڕان زیانای شەماڵ ڕەئوف: 
واو  كێتیداو بااڵنسی هاێازی تاه یه  ی له وره گه

ری  ركااباه  كاێاتای لاه شێاوازێاك یاه گۆڕی، به
و بە   وه ناااچااار بااوو بااۆ مااانااه  وه پااارتاایااه

و  دۆسااتاای پااارتاای، لااه  واماای باابااێااتااه رده بااه
و فایلی ئابوری و   وه ره شدا فایلی ده نده نێوه
  چااووه  مااوه كاێااتاای نااه ساات یااه ده  وت لاه ناه
هاێاز  واو باه ش پارتی تاه وه ستی پارتی، ئه ده

نگاوی نا باۆ  هه  وه حزبی ناوخۆییه  كرد و له
ئاێاساتاا   تی و جیهانی. باۆیاه رێمایه حزبی هه

  وه كایاش باگارناه ر یاه گاه ئاه  و دوو هاێازه ئه
كسااان نااابااێاات و پااارتاای  بااااڵنساای هااێااز یااه

مان كاتادا  هه ، له١٧٧٢باری پێش   وه ڕێته ناگه
اڵتااای  ساااه هاااۆی ده باااه  و دوو هاااێااازه ئاااه

كاانای دنایاا نااتاوانان  تی و زلاهاێازه رێمایه هه
كاان  بۆ زلاهاێازه  ن، چونكه بكه  وره فشاری گه

  رێم زۆر له ئێستادا هێمنی و ئاسایشی هه  له
  تاره. باۆیاه وره كێتی و گۆڕان گاه پارتی و یه

ری  ن كااریاگاه فشار باكاه  ناوێرن جۆرێك له
ر پارتای و الوازی باكاات،  سه  بخاته  وره گه

ئاساانای   به ١٧٧٢بااڵنسی هێزی دوای   بۆیه
 .  ١٧٧٢بۆ پێش   وه ڕێنه ناگه

بۆپێشەوە: هاوپەیمانیەتی یەکێتی و گۆڕان، 
دەتوانێت پێگەی گاۆڕان و یەکاێاتای بەرەو 

 باشتر ببات؟ 

كێتی باۆخاۆی  ئێستادا یه  لهشەماڵ ڕەئوف: 
ناد  ، گۆڕانیش بۆخۆی چاه رێكه مسه ند جه چه
  راناه مساه م جه ی ئه وه ، كۆكردنه رێكه مسه جه

.  ماه ساتاه زۆر ئاه  وه كاه یاه یان باه وه ستنه و به
ناهاا  تاه  یاانای داوه وه ی گەرەناتای مااناه وه ئه

رێاك  مساه ر جاه هاه  كه  ئابوری و بازرگانییه
كاات و  قازاناج ده  پێی هێزی خۆی ڕۆژانه به

ردا پاارتای  راناباه باه  بات، لاه ده  ڕێوه خۆی به
واوی  ك خاااێااازان تاااه كااای یاااه یاااه مااایاااناااه كاااه

باات  ده  ڕێوه كانی حزبی و حكومی به جومگه
الواز باباێات ساازش باۆ   هاێاناده  حاڵاه و مه

  بات.مان ب داوای ئه

بۆرییهرێخۆشكهتداهێندهڕهبنهكێتیوگۆڕانلهییهكهوتنهشەماڵرەئوف:رێكه
 ڵبژاردندا...ههلهرنییهنگدهتیهێزوزیادبوونیدهبۆبابههێندهوه،كگرتنهیه

 

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ بەڕێز شەماڵ ڕەئوف چاودێری سیاسی لەسەر پرسی هاوپەیمانی نێوان 
 یەكێتی و گۆڕان بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق...

گۆڕان   وه گرنه كیش نه ، یه وه ك بگرنه ی چۆن یه وه ئێستادا نزیكن له  لهیەکێتی و گۆڕان 
ژێر   له  كێتی. بۆیه ناو یه  وه ڕێنه گه كان ده كۆنه  كێتیه ی یه بێت و زۆرینه واو الواز ده ته

و دوو  ندی ناوخۆیی ئه یوه په  به  سته یوه و په  یه هه  وتنی دیكه رێكه  وه وتنه م رێكه ئه
 ...  وه هێزه

ی  وه ، كۆكردنه رێكه مسه ند جه ، گۆڕانیش بۆخۆی چه رێكه مسه ند جه كێتی بۆخۆی چه ئێستادا یه  له
نها  ته  یانی داوه وه ی گەرەنتی مانه وه . ئه مه سته زۆر ئه  وه كه یه یان به وه ستنه و به  رانه مسه م جه ئه

  ڕێوه كات و خۆی به قازانج ده  پێی هێزی خۆی ڕۆژانه رێك به مسه ر جه هه  كه  ئابوری و بازرگانییه
 بات ... ده

یەکێتی و گۆڕان، وەکو دووهێزی سەرەکی ناو یەک گۆرەپان و مەیدانی سیاسی، لە ئاستی هەرێمدا الوازو لە 

باری بریاری سیاسیەوە بێ کاریگەر و لەرووی هەژموونی جەماوەییەوە روو لەخوار و لە پەیوەند بە واڵتانی 

ناوچە روو لەپاشەکشە و لە ئاستی شەرعیەتی نێو دەوڵەتی پاشکۆ و بێ رۆڵ... سەرباری هەموو ئەوانەش 

  لەناو خۆیاندا دەرگیر بە کێشەی ناوخۆیین...
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یەهودیەت" بیناکراوە، ئەمەش مۆری "دەوڵەتی ئیسرائیل، لەسەر پایەی قەومی 
داوە لە ناوچەوانی هەر هاواڵتیەکی تر کە ناسنامەی  یجیاکاری و پلەی دووی

نەتەوەیەکی تر و هەڵگری مەزهەبێکی ترە، خەڵکی فەلەستین لە ئیسرائیلدا، 
رووبەڕوون لەگەڵ سرینەوەی ناسنامەیان لەالیەن دەوڵەتی ئیسرائیلەوە بە 
پشتیوانی دنیای بەناو مەدەنی و غەربی بۆرژوازی، لە پێشیانەوە ئەمریکا و 
غەرب. کاردانەوەو رووبەڕووبوونەوەی ئەم سیاسەتە دژە ئینسانیەی ئیسرائیل 
لەالیەن خەڵکی فەلەستینەوە، هاوکات بواری داوە بە رەوتە سیاسیە 
بۆرژوازییەکانی عەرەب کەخۆیان بە پرسی کیشەی خەڵکی فەلەستینەوە 
هەڵبواسن و بەهرەبەرداری لەو ستەم و بێمافیەی ئاشکرایە بکەن، کە دەوڵەتی 
ئیسرائیل ئەنجامی دەدات. بۆ ماوەی چەندین دەهە ناسیونالیزمی عەرەب 
بەهرەبەرداری لەم کێشەیە کرد، تا ئەو رادەیەی کە کێشەی فەلەستین وەکو 

ئیسرائیل" لە دنیادا ناسراو ناوەزەد دەکرا. ئەو کاتەش کە  -کێشەی" عەرەب
ناسیونالیزمی عەرەب توشی بن بەست بوو لە وەاڵمدانەوە بە کێشەی ئابوری 
و سیاسی ناوخۆییەکانی خۆیان، و هاوکاتیش ماهیەتی سازشکارانەیان لەپیناو 
بەرژەوەندیەکانی خۆیاندا لەڕیگای بەدەستەوەگرتنی کێشەی فەلەستین، 
بەتەواوی ئاشکرا بوو... ئەم جارەیان رەوت گەلی ئیسالمی سیاسی کێشەی 
خەڵکی فەلەستینیان کردە دەستمایەی حزوری سیاسی و چ لە ئیسرائیل و 
شوێنی نیشتەجی بووی فەلەستینیەکان و چ لە ئاستی ناوچەکەشدا، تا ئەو 
رادەیەی دەتوانین بلێین یەکێک لە پایە سەرەکیەکانی پی داکوتانی ئیسالمی 
سیاسی لە ناوچەکەو دنیادا، و دەرکەوتن و حزوری سیاسی و سەربازی و 

 کردەوە بێ کۆتا دژە ئینسانیەکانیان، بوونی کێشەی فەلەستین بووە.

کاردانەوە بەرامبەر بە سیاسەت و ملهوری هەمەالیەنەی دەوڵەتی ئیسرائیل، لە 
راگواستن، دروستکردنی مستەوتەنات، گۆرینی دیمۆگرافیای جێگا دانیشتوانی 
فەلەستین، سیاسەتی پاکتاوی قەومی و مەزهەبی... چ لەالیەن خەڵکی فەلەستین 
و چ لەالیەن رەوتە سیاسییەکان. دوبارە رووبەرووبۆتەوە لەگەڵ 
وەحشیانەترین هیرشی سەربازی و بۆردومانی کوێرانە و خاپور و وێرانکردنی 
شوێنی ژیان و کاری خەڵکی فەلەستین، لەبەرامبەریشدا ئەمریکا و غەرب لە 
ژیر پاساوی" ئیسرائیل مافی بەرگری لەخۆکردنی هەیە" ئیسرائیلیان وەکو زوڵم 
لێکراو وێناکردووە، کە پێویستە بۆمانەوەی بەرگری لەخۆی بکات و پشتیوانی 

 نیودەوڵەتیشی لێبکرێت.

ئەم پشتیوانییەی ئەمریکا و غەرب لە ئیسرائیل کردەوە درندەکانی و چاوپۆشی 
فەلەستین، دەستی دەوڵەتی ئیسرائیلی  -کردن لە ریشەی کیشەی ئیسرائیل

هێندەی تر ئاوەاڵکردووە، کە بەوپەری دڵرەقی و بەشێوەی وەحشیانە، 
رووبەرووی هەر کاردانەوە و جموجۆلێکی فەلەستینیەکان بێتەوە، کە بۆ 

 بەرگری لەخۆیان بەدەستیەوە دەگرن. 

ئەوەی لەم برگەیەدا روودەدات، بەجیا لە کۆتایی دەسەاڵتی ترمپیزم، هەوڵی 
ئەمریکا بۆ نزیک بوونەوە لە ئیران و گەرانەوە بۆ ڕیکەوتنامەی ئەتۆمی!!، کە 
وەکو نەیاری سەرسەختی ئیسرائیل وێنا دەکرێت، وە بەجیا لە کێشەی ناوخۆی 
و ئەزمەی حکومەتی ئیسرائیل و داکشانی پێگەی ئیسالمی سیاسی لە ئاستی 
دنیا و ناوچەکەدا، قوڵبونەوەی زیاتری کێشەی فەلەستین و ئیسرائیلە، کە 
دەوڵەتی ئیسرائیل رۆڵی سەرەکی لە قوڵبونەوەیدا هەیە، لەرێگای بەدەستەوە 
گرتنی سیاسەتی راشکاوانەی پاکسازی قەومی و دینیدا. لەدڵی وەها 
هەلومەرجێکدا کە دەوڵەتی ئیسرائیل خوڵقاندویەتی دەشێ هەر روداویکی 
بچوک و ناچیز، ببێتە هۆی گڕدان و بەیەکدادانی ئاگرینی سەربازی و هێرشی 
 موشەکی و بۆمبابارانی شار و شارۆچکەکان و کوشتن و وێرانکاری بێ وێنە.

بێگومان تائەوکاتەی کێشەی فەلەستین چارەسە نەکرێت و وەاڵم 
وەرنەگرێتەوە، چ خوێن بەربوونی فەلەستینیەکان، وەکو قوربانیانی ملهوری 
دەستی دەوڵەتی ئیسرائیل و چ کاردانەوەو بەهرەبەرداری رەوتە ئیسالمیەکان 
و کوشتاری کوێرانەی هاواڵتیانی ئیسرائیلی، بەردەوام دەبێت و لەوەش زیاتر 

 ناوچەکە ناتوانێت ئارامی بەخۆیەوە ببینێت.

کۆتاییهینان بە سیاسەتی پاکسازی قەومی و دینی لەالیەن دەوڵەتی ئیسرائیل و 
بەکاردانەوەو رۆڵی رەوت گەلی ئیسالمی بە کوشتاری ئیسالمیانەو 
محەمەدیانە!!ی، هاواڵتیانی بێتاوان و مەدەنی ئیسرائیلی، تەنها بە چارەسەری 
سیاسی کێشەی فەلەستینەوە گرێی خواردووە، کە دەتوانرێت لەڕێگای 
بەرەسمی ناسین و پێکهێنانی دوو دەوڵەتی مەدەنی فەلەستین و ئیسرائیلی، 

    دەروازەیەکی نوی بکاتەوەو ئارامی سیاسییش بۆ ناوچەکە بگێردریتەوە.

 درێژەی دوا وتە

 کرێکاران، زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد! 

باڵوکراوەی بۆپێشەوە، زمانی تیژ و پاراوی کۆمۆنیستی و ئازادیخوازی ئێوەیە، دەنگ و سەەکەۆی 
بزوتنەوەی نارەزایەتی سۆسیالیستیتانە، بەدژی نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری و سەکۆیەکی لێبراوە  
بۆ روبەروبونەوەی فکر و راگەیاندنی دارزیوو فریوکارانەی بۆرژوازی و بزوتنەوەو رەوتە سیاسی و 
فکری و حزبییەکانی...بڵندگۆی بانگەوازی هاوچینەکانتانە بۆ هاوپشتی و هاوخەباتی، وە دەنگ و 
مینبەری راستەقینەی ئێوەیە لەدژی هەر زوڵم و ستەمێک کە لە کۆمەڵگای سەرمایەداری ئێستادا، 
بەرامبەر ئێوە دەکرێت... لەیەک وشەدا، بۆ پێشەوە،  سەکۆیەک و مینبەرێکە لە بەرەی شۆرشەی 
کۆمەاڵیەتی چینی کرێکاردا، بۆ ژێروژورکردنی دنیای زاڵمانەی سەەرمەایەداری و دامەزرانەدنەی 

 کۆمەڵگایەکی سۆسیالیستی... 

بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی سەرکەوتوانە بەبەاتە 
پێشەوە، لە هەواڵی نارەزایەییەکانتان، لە خۆپیشاندان و مانگرتن و خواسەتەکەانەتەان، لە کەێەشەەو 
گیروگرفتەکان و رێگریەکانی بەردەم خەبات و یەکگرتوویتان، بەردەوام ئاگەاداری بەکەن... ئەو 
هەوااڵنەی حزب و بزوتنەوە و میدیای بۆرژوازی و سیبەریان، دەیانەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشەی 
بکەن، ئێەوە بە ئەێەمەی بەگەیەنەن... ئەو راسەتەیەانەی ئەوان پەردەپەۆشەی دەکەن، لە رێەگەای 
بۆپێشەوەوە، پەردەی لەسەر هەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی شوێنی کار و قەوربەانەیەانەی، هەواڵەی 
سەرکوت و دزی و تااڵنی دەسەاڵت و کۆمپانیاکانیان، هەوڵی توندتیژی دژ بەژنان و قوربانیەکانیان، 
هەواڵی پێەشەێەرەکەاری ئەازادیە سەیەاسەیەکەان، ئەازادی روژنەامەگەری و ئەازادی مەافە فەردی و 
مەدەنیەکان... بە ئێمە بگەیەنن... بۆپێشەوە، دەنەگەی سەازشەگەڵەنەگەرو سەەکەۆی راسەتەبەێەژی و 
مەیدانێکی گرنگی ئێوەیە، لە پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر جێگەاو گەۆشەەیەکەی ئەم دنەیەایەن 

 لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا...ئەدرەس ئیمێڵ و پێگەی بۆ پێشەوەیە..

 

   bopeshawa@gmail.com   /     / ماڵپەری بۆپێشەوەwww.bopehsawa.net 

ئازادبوونی گیراوەکانی بادینان لەدرێژەی 
نارەزایەتی فراوانی جەماوەری و گوشاری بەرەی 
ئازادیخوازیدا، بەمانای سەرکەوتنی بزوتنەوەی 
نارەزایەتی جەماوەرییە لە راستای خواستی 
راماڵینی دەسەاڵتدا، بۆیە پێویستە بلۆکی 
ئازادیخوازی کوردستان بەردەوام بن بۆ 

هەڵوەشاندنەوەی سزای سزادراوان وئازادکردنی 
 سەرجەم گیراوەکانی بادینان...  



 دوا الپەڕە 0205-1-51( بەرواری 89ساڵی پێنجەم ژمارە)
عەبدواڵ مەحمود:  رنووسەر سه  هاوکاری سەرنووسەر: ئاراس ڕەشید بۆپێشەوە 

 نووسەرانی ئەم ژمارەیە:
هەژیر نینا،ساالر حەمە سەعید، شوانە، سەردار  

 حمود، بدواڵ مه ئاراس رەشید، عهعەبدواڵ، حەسەن،
هیوا ساڵح، کاوان قادر، هەتاو عەبدواڵهی،خالید 

 بایەزیدی،کەژاڵ خدر، حەکیم میرزا،... 
لەگەڵدوودیمانەیتایبەت

گیراوەکانیبادینانو“سەبارەتبە
هاوپەیمانیەتییەکێتیو

 “ بزوتنەوەیگۆڕان

 

 دوا وتە

                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

ئیسرائیل و 
پاکسازی 

 قەومی
 

نووسینی: عەبدواڵ 
 مەحمود

 

ئەوەی ئێستا لە ئیسرائیل 
روودەدات، نەهۆکارەکەی زللەی 
الوێکی فەلەستینیە لە الوێکی 
جولەکە و نە موشەک بارانی 
ئیسرائیلە لە غەزەوە. نە 
هەراسانکردنی جەژنی 

موسڵمانەکانە لەالیەن ئیسرائیلەوەو لە مزگەوتی ئەلئەقسا و 
نەکێشەی ژمارەیەک ماڵی گەرەکی شێخ جەراحی ئۆرشەلیمە 

 و نەئاگر بەردانە لە ژمارەیەک سەیارەی عەرەبەکان...

ئەم روداوانە و دەیان روداوی تری هاوشێوە، روداوی 
سەرلێتێکدەرن، کە میدیای خوێریلەی بۆرژوازی ونووسەر و 
رۆژنامە موچەخۆرەکان، برەوی پێدەدەن تا ریشەی کێشەی 
فەلەستین و ملمالنیی میژووی لەگەڵ ئیسرائیلدا پێ 

 پەرەدەپۆش بکەن.

ئەم رۆژانەو بەدرێژایی ئەزمەی نێوان "دەوڵەتی ئیسرائیل و 
فەلەستینیەکان!!" فرمیسکی تیمساحی هەڵوەراندن بۆ 
قوربانیانی هێرش و بۆمبابارانەکان، سەردێری هەواڵی 
میدیاکانن. ژمارەی موشەکەکان، رادەی ویرانکەری هێرشی 
فرۆکەکانی ئیسرائیل، کوژرانی ژن و مناڵ و هاواڵتیانی 
مەدەنی، زیاد لە پێویست پیشچاو دەخرێن و جێگای 
راکیشانی سەرنجی رای گشتی دنیان، بەاڵم پاکتاوی قەومی 
و مەزهەبی لەالیەن دەوڵەتی قەومی یەهودی ئیسرائیلەوە، 
جێگای باس نییە، یەک ناسنامەیی کردنی دانیشتوانی 
ئیسرائیل و ناسنامە مەزهەبیەکەیان، پارستن و بەرگری لە 
یەهودیەکان و سرینەوەو کۆتاییهینانی بە بوونی عەرەب و 
"مسوڵمانەکان" لە ئیسرائیلدا، لە ناو ئەو دەزگا پانوپۆرە 
میدیاییەی بۆرژوازی دنیادا، وەکو هەواڵێکی سادە و 

 راگوزەریش نابینرێت.
 14بۆ الپەڕە 

 دوو بەرهەمی تازەی هونەرمەند سەردار عەبدواڵ

 

 

 

 

چەند شیعریکی: خالید 
 بایەزیدی)دلیر(

1- 

 وەرن خەمەکانی

 ناو کۆمەڵگە

 یەکە یەکە کۆبکەینەوە

 بیان سوتێنین

 بۆ گشت مرۆڤەکان

 خۆشی وشادی

 یەکسانی وئازادی

 بەدیاری بینین

 بزەو پێکەنین

 لەسەر لێوەکان

 بچێنین

 هەموو رەنگەکان

 وەک یەک سەیرکەین

 بێ هیوایی لە دڵمان دەرکەین

2- 

 !کۆڕۆنا

 جیهانی گەمارۆداوە

 مەرگ

 چەندە قەرەباڵغە

 وە مروڤ

 چەندە تەنیایە

3- 

 ئاسمان

 بۆ باڵندەیەک 

 دەگریا

 کە هەڵفرینی

 بیر چوو بوەوە

4- 

 باڵندەکە

 ئەکەوێتە قەفەز

 ئاسمانیش

 لەگەل خۆی دەباتە

 ناو قەفەزەکەی

5- 

 ئیعدام کە کرا

 شەپولێک باڵندە

 لەسەر پەتی سێدارەی

 هەڵفرین

6- 

 دایکم کە مرد

 هەموو ئاوێنەکانیش

 پیر بوون


