بةرةو ضةث!
بةرةو دامةزراندني بةرةي سوور!
زةرةرمةنداني طريَبةسيت كاتي!
ذنان و كضاني مالَ!
ئةكادمييية بيَكاركراوةكان!
بيَكاران ،خانةنشينان،
جووتيارة هةذارةكان!
رؤذنامةنووسان
خويَندكاران
نووسینی :سەالم عەبدوڵاڵ

www.dengekan.com

1Page

متساحةكان!
ئيَمة ضيرت نامانةويَ لةسةر ثامشاوةي نيَو
ددانةكانتان خبؤين!

لة خانةقينةوة شنةباي عةدالَةتي كؤمةآليةتي و داواكاريية
رةواكامنان و هةر ليَرةشةوة بةر بة رةشةباي كؤنةثةرةسيت
دةطرين!
"ثةتاكةي"تونس لة كوردستان هةية؟!

هةمان قةيرانةة ئابوورييةكةةي تةونس لةة كوردسةتانيل لةبةرضةاوة :طرانةي شةيَتانةي بةازارب ،بيَكةاري ،طةنةدةلَي ،دةسةت رت
بةرثرسةةةةةةكان و بازنةةةةةة تةسةةةةةكةكاني دةوروبةةةةةةريان بةسةةةةةةر دةمةةةةةارة سةةةةةةرةكييةكاني ذيةةةةةاني ئةةةةةابووري و ئيةةةةةداري
لةضوارضيَوةي(بازاربي ئازاد).
ئةمة زؤر بة خراثي بةسةر بذيَوي زؤربةي هاوآلتيان شةكاوتةوةو زؤريَةن ناضةاركراون لةة هةةذاري يةان لةة خةوارةوةي ئاسةيت
هةذاري و لةسةر قةةرز بةذيَن و نةةررة لةة رةنةة زةركردنيةان بكةةن .هةي بةةدووري نةةزانن بارودؤخةكةةي كوردسةتانيل
ب اتة ئاسيت ئةو وآلتة و بةرثرسةكان رووبةربووي هةمان ضارةنووسي بن عةلي بنب.
ي لة موستةشارة زطتيَرةكةاني دةوروبةةريان دةطةرن كةة بةخؤشةييةوة شةانيان بةؤ دةتةةكيَنن ،بةةآل راسةتيية
بةرثرسةكان طو َ
ثةتييةةةكانيان لةةيَ دةشةةةارنةوة و لةطةليةةةدا ويَنةةةي طةةةةورة وثانوثؤربةكانيةةةان لةةةة ئيةةدارة ،قوتاخبانةةةة و لةسةةةةر شةةةةقامةكان
بةرزربادةطرن.
لةوانةية بربوا نةكةن ،بةآل هةةذاري و نةطبةةتي و بةيَ هيةوايي هةي ناناسة َي و ثةيَل ئةةوةي بارودؤخةكةة وةس تةونس ئةالَؤز
ببيَت ،هيَشتا دةتوانن ال لة ضةند خاآلنةي خوارةوة بكةن:
 -1كار لةسةر درزي زؤر قوولَي جياوازي ضينايةتي بكةن.
 -2نرخي كاآلي بازاربة زؤر كارر ،بيَربةحم ،مةلعون و كةرامة شكيَنةكةتان ،هةرزان بكةن!
من ومت و ئيَوةش ببيسنت ،هيوادار وانةبيَت!
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هاوثشيت لةطةل راثةربي هةذاراني تونس

قةيراني سةرمايةداري بةدةوري وةآلتةان دةضةةرخيَ :لةة وةآلتةاني باشةووري رؤذهةةآلتي ئاسةيا بةةرةو(سةيات )ي ئةةمريكا ،لةة
ئيسلةندةوة بؤ مؤلَداظيا و كةنةداو لة ماوةية لة مةغرةبةوة بؤ يونان و بةرةو تونس بازيدا.
هةةذارةكاني(تةةونس)يةل دذ بةةة بيَكةاري ،طةنةةدةلَي و نةةبووني ئةةازادي راطةيانةدن و جةةةردةيي سياسةةتي ل َيلبالي مةةي نةةويَ و
مشةخؤرةكاني ،راثةربين و(بن عةلي)يان شاربةدةر كرد.
شاياني باسة هةمان هؤكارةكاني راثةربي تونس لة وآلتي ئيَمةشدا هةية ،وةس:
ناعةدالَةتي كؤمةآليةتي ،لةثرب دةولَةمةندبووني خةيالَي زؤريَن لة بةرثرسةكاني ح ب ،ئيدارة ،عةسةكةر و ثةؤليس ئاسةايل،
هاوكةةا هةةةذارةكان رووبةةةربووي طرانةةي بةةازارب و قةةةرزاري بةةوون .لةةةناو ئيةةدارة و ح ة ب و ثةةؤليس و سةةوثا بةعسةةي ،جةةاش،
موستةشار رةرمانربةوايي دةكةن!
ئيَمة لة شاري(خانةقني)ةوة بة ئةركي خؤمةاني دةزانةني هاوثشةيت و هاوسةؤزي خؤمةان لةطةةل هةةذاراني تةونس دةربةلبين و
هيواي سةركةوت ئاماجنةكةيان دةخوازين بؤ دامةزراندني دةسةالتي دادوةري كؤمةآليةتي!

كةمثي (رةشيد باجةآلن لةثيَناو حوكمي رةشيد)
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هاوربيَ! هاوثشيت خؤ لةطةل راثةربي هةذارةكاني تونس دةربلبة!

تضامنا مع انتقاضة فقراء تونس

ان االزمة الراسمالية تنتقل من دولة الى اخرى :فمن دول جنوب شرق اسييا اليى سيياتل فير امرو يا و مين اوايىن ا اليى
مولي افيا و نني ا و فير ييفت الاتيرل انتقيل ميين المليرب اليى اليونيا و منهييا اليى تيون  :ا فقييرات تيون انتا يوا ضي
البطالة و اللالت و الاااد االداري و قمع حروة الرأي و سياسة النهب لىىيبرالية الج و ل ومتطاىيه واجبروا حانمه(بن
عىر)عىى الهرب من البالد.
ا االسباب التر ادت الى انتااضة فقرات تون والبى ا االخرى موجودل فر بالدنيا او يا :الظىي االجتمياعرا اللنيى
الخيالر لبعض الماؤولين فر قيادل االحزاب و االدارل و الجيش و الشرطة واالمن و فر ناي الوقيي وواجيه الاقيرات
غالت الاوق و العيش بال ون!
ونميا يو معىيون ا البعنييين و مرتزقتيه و ماتشياروه اايب وا اال رغي انيي المناضيىين و الشيرفات و الشخ يييات
الطيبةا ااحب قرارات فر المؤساات ال زبية و ال ومية.
ن ن و من م ونة خانقين نرى انيه مين واجبنيا التعبيير عين ت يامننا و تعاطانيا ميع فقيرات تيون و انتااضيته و ناميل
انت ار فه النبيل فر ت قيق نظان الع الة االجتماعية.
حمىة(رشي باجال من اجل ح رشي )

2111/1/11
ركرو دةسةآلتي تةكنؤكراتي بيَاليةن ،تاوانبارة!

ركر و دةسةآلتي تةكنؤكراتي لة ديدي رةيلةسوران ثؤثةر ،ماركؤزة و بؤديو

كاربل ثؤثةر ثيَيواية دةسةةآل و ركةري تةةكنؤكراتي( ،دميوكراسةي تؤتةاليرت)ةو رةيلةسةو رةرةنسةي بؤديةو كةة ليلبالية بةة
دربندة ناودةبا  ،دة َليَ(لةضوارضيَوةي هةولَي طةرباندنةوةي داهيَنةان و خ مةت وزارييةة طشةتييةكان ثيَمانوايةة هةةر رؤشةنبري،
نووسةر ،هونةرمةندو زانايةس...هتد رؤلَ ي ضارةنووسازيان هةية كةة دةبة َي بي يَةربن و دةتةوانن يةكةةةار بةةر َي اي ثةةخل و
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بآلوكردنةوةوة بةشةداري بكةةن لةة وردوخاشةكردني قةؤرخكردن وباآلدةسةيت تةكنؤكراتةة ئةرتةدؤكسةةكان .)...هةةروا دةلَةيَ:
بةرباسيت من لةو بربواية كة ئيَمة ناتوانني بةرطرييةةكي كاري ةةر بكةةين دذ بةة تةةكنؤكراتي نيشةتماني و جينةاني تةةننا بةة
رووبةربووبوونةوةيان لة طؤربةثاني خوازراوةكةيان نةبيَت ،واتة لةةبواري زانسةت و بةتابةةتي لةة بةوارة ئابوورييةكةةي و دةبة َي
لةهةمبةر ئةو مةعريفة موجةرةد و شيَواوة كة شانازي ثيَةوة دةكةةن ،مةعريفةةي ر َي طةرت زيةاتر لةة مةرؤظ و راسةتييةكان
دابنيَني...هتد-كتيَيب :دذ بة ئاطر.)-
بةةة بؤضةةووني (هريبةةةةر مةةاركؤزة) ،ئةكسةةثيَرتؤكراتي تيَكةلَةيةكةةةة لةةة بةةةربيوةبردن و شةةةارةزايي كةةة لةبارةيةةةوة بةةةةب َي
مانةةدووبوون الثةربةيةةةكي سةةرتاتيذي و ئةةةو زانيارييانةةة دةنووسةةن كةةة بةةة ب ةربواي خؤيةةان دةب ةيَ سياسةةةمتةدارةكان بي ة انن.
هاوآلتيةةان لةةة ثرؤسةةةيةدا بةتةةةواوةتي ثةةةراويَ دةكريَن .عاقيبةتةةة ترسةةناكةكةي ئةوةيةةة كةةة لةئاسةةيت تةكنيك ةدا هةةةموو
شيَوةكاني ب اوتة ثةرلةمانييةكان رادةطرييَت-هاوكا ثرؤسةي ثالندانان بةبةردةوا نادميوكراسةانة ،بربياريةان لةسةةر دةدريَ،
ضةةونكة تةةةننا لةةة دواليت ةيَيت نيَةةوان ت ةةكنين و سياسةةةتي سياسةةةمتةداران تيَدةثةةةربيَن .لةدواييةةدا دةلَ ةيَن :ئةةةوةي لةبارةيةةةوة
بربيارمان ،ئةلَتةناتيظ نةبوو).
بةةة كورتييةكةةةي ئةةةوة بؤضةةووني كةسةةانيَكي سةةةر بةةة رةوتةةي جياجيةةان كةةة لةوانةيةةة رؤشةةنبرية ليةةلبالَ و"سةةةربةخؤ"
كوردزمانةكان و دةآللَةكاني ليلبالي ليَي ريَر بنب و ب انن تةكنؤكراتةكان ض رؤلَيَكي دربندة و نامرؤيي دةبيةنن لةة قةيرانةة
جينةةةان رية كةةةة كوردستانيشةةةي طرتووةتةةةةوة .دةبة ةيَ ئةةةةو بةربيَ انةةةة بة ة انن كةةةة بةةةة هوشةةةيارييةوة دةيانةةةةويَ بةةةة ر َي ةةةاي
تكنؤكراتكردني دةسةآل  ،طةلةكةمان لة هةلَديَرةوة بةؤ هةلَةديَريَكي تةر دةبةةن :شؤربةسةوارةكاني ليلبالي مةي نةويَ(تاتشةةر و
ري اني )وا دةطةنة مةن ل! !
هةينييةكي شوو و دطان تيذةكان:
لةاليةكةوة هةي شوو تيَثةربي ،ئازادي ثياوضةاس و بيَةوةي و هوشةياريية ئاوذووةكةةيان ،ئةازادي ئيَمةةي هةةتن كةردو بةؤني
خبور و حيكايةتةةكاني جنؤكةة و ثةةري و جينةادي ثةريؤز و(قةةثاني يةكسةان)شانبةشةاني بان ةشةةي ب ووتنةةوةي طةؤربان بةؤ
حكومةتي تةكنؤكراتي سةربةخؤ ،تةمومةذي بةةدةور تيَكةيشةت ئةة بارودؤخةة درووسةتكردووةو لةهةةولَي ئةةوةن تةةواوي
ناربةزايةتييةكان خبةنة ناو سةبةتةكانيان و بؤ سةوداكارييةكي ئاشكرا بةةكاريانبنيَنن .لةاليةةكي تةرةوة دويَة َ رؤذيَكةي رةش
بوو بؤ خودي حكومة  :سوتاندني خيَوةتةةكاني بةةردة سةةرا و ليَةداني مةان رتووان تةا ليَةداني ثةرلةمةةنتاريَن و تيَكةداني
راديوي دةنة لة كةالر .بة شيَوةية كةشوهةواي كؤنةثةرةسيت دذ بة ئازادي ،كةنالَةكاني راطةياندن داطريكرد.
ئيَمة ضي ئةكةين؟!
هيَة ة بةرهةلَسةةتكارةكاني دةرةوةي ثةرلةةةمان نةةة بةةة هيَة ة بةرهةلَسةةتكارةكاني نةةاو ثةرلةةةمان رازيةةن ونةةة خؤمشةةان طةةويَ لةةة
يةكرتي دةطرين و ثةرتةوازين و بةة شةيَوةية خؤمةان لةة ئةركةةكامنان دزيوةتةةوةو لةة شةو َي "طوجنةاو"ي خؤمةان ،واتةة لةة
ثةةةةراويَ ي رووداوةكةةةان خؤمةةةان دةبيةةةنني :بةشةةيَكمان بةشةةةةرمةوة لةةةة دواي هةمووانةةةةوة بةةةةدةنة ديَةةةت ،ئةمةةةةش ثةةةاش
ريَ ةثيَداني رةرمي و ناراستةوخؤ تا هاوثةميانةكانيان زويَر نابن و ثربؤذةيةكي شةرمنانة ثيَشكةش دةكةن.
طروثي وا هةية لة سةر ئاسيت رووداو و سةن دا بة زةربةبينيل نابينريَن كةضي خؤيانيان ليَ بةووة بةة ثالَةةواني طؤربةثانةكةة
و رؤشنبريةكانيشمان خةويان ليَكةوتووة .ئةوانةة منوونةةي نةةزاني و دواكةةوتوويي ئيَمةيةة لةسةةر ئاسةيت طؤربانكارييةةكان و
دواكةوت ئة بان ةواز بؤ يةك رتنةوةمان لةسةر ثالتفؤرميَكي اليةني كة  ،طةواهي ئة رةخنةية لةخؤمان!
ئيَمة هيَشتا لةنيَوان داخوازي رةواي خةةلَن و بةةكارهيَنانيان لةاليةةن ئؤثؤزيتسةيوني نةاو ثةرلةةمان و حكومةةتي تة َي الو لةة
طةندةلَي ،ناعةدالةتي كؤمةآليةتي و بازارطراني ،بة ضةند بةياننامةيةكةوة بة بؤلَةبؤلَكردنةوة تةراتيَن دةكةين.
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لة هةموو نووسينةكان نةس هةر تةننا بة وشةيةكيل ناوي دوذم مرؤظايةتي(سةةندوقي دراوي جينةاني ،بةانيي جينةاني و
سياسة و ئابووري ليلبلي مي نويَ و دةسةآلتة تةكنؤكراتةكانيان)ناهيَنريَت ،بةلَكو بةةهؤي طةمةذةيي ئاشةكرا ،ثشةتيواني لةة
ثربؤذةكانيان دةكريَت.
ئيَمة لةبةرامبةر سيناريؤيةكي سةير و ثيَكةنيناوين :بة ضةثلَة ريَ انةةوة ثيَشةوازي لةة دةسةةآل و ئةةقلَي بكةوذو برسةيكةرو
ضةوسيَنةران دةكريَت :دةسةآل و ئةقلَي خودي تةكنؤكراتي طةندةلَ ،شةربةن ي ودةزطاكاني شكسةيت هيَنةاوةو لةسةةر ئاسةيت
جينان رسوابوون ،كةضي ب ووتنةوةي طؤربان بة سةلَةواتداني ئيسالمييةكان ،بان ةةواز بةؤ ئةة مؤديَلةة دذة ئينسةانيية رزيةوة
دةكا  ،واتة مرؤظ دةتوانيَ ب َليَ :بةراسيت ئةق َ لة دةظةرة بةاري كةردووة ،بؤيةة طردبةووني هةةموو حة ب و اليةن و طةرو و
ريَكخراوة ثةيةكان لة بةرةيةكدا تاقة ئةلَتةرناتيظة بؤ باروودؤخي ئيمرؤ!
سةةةةرماية ئةلَتةةةةرناتيظي مرؤيانةةةةي ثة ةيَ نةةةةماوة كةةةة تؤسةةةيالَيَن خةةةةلَن دلَةةةي ثة ةيَ خةةةؤش بكةةةا و ئيمة ةربؤ لةةةة قؤنةةةاغي
ثؤستدميوكراتي(باآلدةسيت تةكنةلؤذيا ،ديكتاتؤرييةتي دةزطا نيونةتةوةييةكان ،بةةررراوانكردني كةؤنرتبؤلَ و جاسووسةيكردن،
ثةكخسةةت (طةةةل سةرضةةاوةي بربيارةكانةةة)و لةشةةويَنيدا"تةةةكنؤكرا سةرضةةاوةي بربيارةكانةةة"و بةش ةيَوةيةكي زؤر دربانةةدة و
ديكتاتؤر يانةةة رةرمانةةةكاني دةردةكةةا و دةبةة َي حكومةتةةةكان بةخؤشةةي يةةان بةةة ناخؤشةةي جيَبةةةجيَيان بكةةةن-بةةؤ منوونةةة
الوازكردني كةرتة طشتييةكان ،-طراني بازارب و لةطةليدا هةرزانكربي رةجنةي مرؤظةي كاركةةران ،دووبةارة بةةرثاكردني جةةنة
لة كؤلؤنةكان و سةرلةنويَ دابةشةكردنيان و دريَةذةدان و بةةهيَ كردني ئةابووري جةةنة و طةةرمكردني كاآلكةةي ،زيةادكردني
ريَةةذةي بيَكةةاري ،ويَرانكردنةةي ذين ةةة ،بةةة كةةاآلكردني بةةةررراوانرت بةةؤ هةسةةت و سةةؤزي ميَيينةةة-منوونةيةةةس بةةؤ كوياليةةةتي
هاوضةةةةر  ،-رةوةي بةكؤمةةةةلَ و كؤضةةةلدن ،لةةةةناوبردني دامةزرانةةةدني جةةيَ ري...هتةةةد)ة و منوونةةةة باآلكةيشةةةي(ثةرلةةةةماني
نويَنةرايةتي)شكسيت هيَناوة .ئةمة بةةري دةسةةآلتي"شةارةزايانة" لةةدنيا بةة وآلتةاني ئؤروثاشةةوةو ئةةوةي بةاليانةةوة طةرنة
بيَت :بازارب دةضةرخيَ!
نا ئيَمة هةولَدةدةين بةشداري بكةين لةة هةلَوةشةاندني بنةةماكاني هؤشةياري سةاختة و تةةثوتؤزةكاني و بيةانووة حةةقريةكان
بؤ دريَذةثيَدان بة سيستيَمي ضةوسيَنةري سةرماية!
درؤ شاخدارةكان بؤ طيَلكردني هاوآلتيان!
 -1ليلبالةكان جاربي(ح ب باوي نةماوة)ليَدةدةن ،بةآل راستييةكان ئةوةمان ثيَدةلَيَن كة تةواوي دةسةةآل و دةزطاكةان لةة
ثةربي دنيا بؤ ئةوثةوثةربي لة اليةن ح بةكانةوة بةربيَوة دةبريَن ،بؤ منوونة لةهةر يةس لة ئةةلَمانيا يةان هؤلَةنةدا زيةاتر
لة 06ح ب اليةن هةية(بربوانة ظيكيثيديا)!
 -2هةميشةةة راسةةيت شؤربشة يَربة :ثالَةوانةةةكاني طيَلكردنةةي جةةةماوةر هاواردةكةةةن(شةةوعيية بةةاوي نةةةماوة...روخةةا) .ئةوانةةة
نةةازانن كةةة دوذمنةةاني ماركسةةي لةسةةةرةمي ماركسةةةوة تةةا ئيَسةةتا هةةةر دووبةةارةي نةةا عيلمييةةة و بةةةتالَي ماركسةةي
دةكةنةوة ،بةآل بةبةرضاوي هةمووانةوة بةدريَةذايي ئةةو ميَةذووة لةة خؤثيشةاندان و ناربةزايةتييةةكان بةة ئيمرؤيشةةوة،
ئاآلي سوور و داس وضةةكوش لةة كشةورةي ئؤروثةا و جينةان دذ بةة طرانةي بةازارب ،هةةذاري ،بيَكةاري و طةنةدةلَي و جةةنة
دةشةكيَتةوة .ئايا ئةو رؤشنبريانة لةطةل خؤيان و خةلَن درؤي شاخدار دةكا ؟ ئةي ئةطةر لةهةةر بؤنةيةةس بيَنةة طةؤ و
دووبارةي درؤكانيان بكةن ،ضييان ثيَ بلَيَني؟!
سةةةرمايةداري لةةةناو بؤطةةةني و تةةاوان ن رؤبةةووة ،كةضةةي هةنةةديَ اليةةةن و بةةةناو"رؤشةةنبري" ئيَسةةتا بةةة خةةةلَن نةةالَيَن(ئةمةةة
قةيراني سةرماية و بازاربةكةيةتي).
 -3بةدريَةةذايي ميَةةذوو عةدالةةةتي كؤمةآليةةةتي تةةةننا و تةةةننا بةةة ميَةةذوو و خةةةبا و بةةةرطري سؤسياليسةةتةكان و ذيةةاني
هةةرةوةزي هاوبةةش بةسةةرتاوةتةوة) ،كةضةي قيةةذةو هةاواري حة ب و اليةنةة ئاينييةةةكان و طةؤربان بةةؤ تةةررةداني خةةةلَن
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باسي عةدالةتي كؤمةآليةتي دةكةن ،بةبيَ ئةةوةي بلَةيَن ضةؤن! ليَةرةدا هةي بةة ثيَويسةيت نةازاة تاكةة وشةةيةس لةةبارةي
عةدالةتةكةي ثارتي و يةكيَيت بدؤربيَنم!
خةمي خاس و خةمي نان؟!
هةموو وشةة ،وتةارو هاواريَةن بةةناوي ئازادييةةوة بةتالَةة ئةطةةر مةبةسةت و ماناكةةي دةقةاودة طوزارشةت لةة شةيَوةي ذيةاني
رؤذانةةةي تاكةةةكاني كؤمةلَ ةةة نةةةكا و ليَرةشةةدا هةلَويسةةيت روون و ئاشةةكرا لةةةبارةي مولَكايةةةتي تايبةةة و كاري ةرييةةةكاني
نةداتةبةةةر رةخنةةة و ئةلَتةرناتيظةكةةةي رانةطةيةةةنريَت .ئةمةةة هةةةموو مةسةةةلةكةيةو لةدةرةوةيةةدا تةةةننا سةة ر و دوعةةا و
ررتوريَلَي جانبازة بيَمروة و كةلَةكةبازةكانة.
ليَرةدا ثرسيار دةكةين :ئايا بةرثرس و كؤمثانيةا و تةؤرة بانناسةيونالةكاني خةؤراس ،ثؤشةاس ،بيناسةازي ،تيَليكؤمؤنيكاتسةيون،
نةةةو و طةةاز ،ررؤكةةةواني...هتةةد ض رؤلَيَةةن دةبيةةنن لةةة ذيةةاني رؤذانةةةي هاوآلتيةةان دةبيةةنن؟ ئةةةي ريَكخةةراوة جينان ريةكةةان ض
نةخشةيةكيان بؤ ئيَمة دياريكردووة؟
شيَوةي ريَكخست ئابووري ئيَستا واي كردووة زؤربةي خةلَن هةست بة ناعةدالَةةتي بكةةن و لةئةجنامةدا هةسةت بةة نةامؤيي
دةكا و ئينتماكةي بؤ هةموو شةتيَكة ،تةةننا نيشةتمان نةةبيَت ،بؤيةة خةةمي نةان و تةندرووسةيت و نيشةتةجيَبوون و دوارؤذ
جيَ ةاي(خةةةمي خةةاس و نيشةةتمان)ي طردؤتةةةوة ،بةةةآل "موسةتةريدكان" بةلَيَنةةدةرةكان ،خاوةنةةةكاني كةةةرتي تايبةةة  ،مةةودير
عامةكان و بؤ سةرةوة ،وةزير و بةرثرسة ح بي و ثةرلةمانييةكان و نووسةر و رؤذنامةنووسةةكانيان زيرةكانةة باسةي خةمةة
هاوبةشةكان دةكةن!
ئيَمةةة بةئاشةةكرا لةطةةةل داخ اوزييةكامنانةةدا ثةةةياثان ثيَيةةة ،ثةةةيامي هاومرؤظبوومنةةان لةسةةةر ئاسةةيت ثيَكةةةوةذيان و كةةار
ضارةنووسي هاوبةمشان رادةطةيةنن ،حاكمان ،طؤربان و رةوتة ئيسالمييةكان دذمانن!
ئةزموونةةةكاني دويَةة َ و ئيمةةربؤ دووثةةاتي وةحشةةي ةري ركةةرو دةسةةةآلتي تةةةكنؤكراتي دةكةةةن و طةنةةدةلَي ،طرانةةي بةةازارب،
ناعةدالةتي كؤمةآليةتي بةضةي شةرعي سةرمايةداري هاوضةرخن لةهةموو شويَنيَكي دنيا ،بؤيةة ئيَمةة ئةلَتةةرناتيظي ذيةاني
هاوبةشي كوردستانيان بةشيَوةي هةرةوةزي لةبةردة ب ووتنةوةي جةماوةر دةخةينةروو كةة تاقةة زةمانةتةة بةؤ بةةدينيَناني
عةدالةتي كؤمةآليةتي ولةطةليدا ئازادي و ئاشيت و ئاسايشي تاس و تةواوي طةلةكةمان ماناي ثرباوثربي خةؤي دةبيَةت.....تةؤش
وةرة لة بةرةية شويَ خؤ ب رة!

زمانيَكي راشيسيت ،مةال كريَكار و ضؤمسكي!

رارو رةريق دة َليَ :ئةوان مردوون

بةختيار عةلي :ئةو مةردووة...خةؤش ئةوةيةة ثةاش دةركردنةي رةةرماني كوشةت نةةياراني ،دةنووسةيَ :ئةةوان دةربؤن!!(مةردوو
دةربوا ؟!))
مةال كريَكار ئايةتيَن دةهيَنيَتةوة :ئةوانةي ريَي كورريان طرتةبةر و ستةمكارييان كردة ثيشة ،نامومكينةة خةواي طةةورة ليَيةان
خؤش بيَت و ريَيان نيشان دا  ،مةطةر ريَي دؤزة  -سورةتي ذن)
وشة دةاللةتي طةورةي خؤي هةيةو ئةو دوو بة بر َي ة لةة الوةعةي خؤيانةدا بةة لةؤذيكي كوشةنت و تةريؤر بريدةكةنةةوة ،بؤيةة وةس
رةرمانبةري باري رةطةزنامة ،نةيارةكانيان لة ئةكتةكاندا بة مردوو ناونوسدةكةن!
بةةة بؤضةةووني رةيلةسةةورة ثؤسةةتمؤديَربنةكان(مةةرؤظ هةميشةةة بةةة ريَ ةةاي زمانةةةوة مامةلَةةة لةطةةةل حةقييةةة دةكةةا و هةةةموو
ضاالكيية عةقلييةكان لةسةر زمان دامةزراوةو ئيَمة بة ر َي اي وشةكانةوة بري و ثةيوةندي لةطةلَ يةكرت دةكةين.)...
ديارة ثيَل ئةوةي ضاومان بة سروشتة ئةرساناوية طةشةببيَت ،هةةبووةو مةرؤظ نةازان َي زمةاني ئيَمةة ض رؤ َليَةن لةةو حةقييةتةة
دةبي َ!
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ئايةةا يةةةة كان ريي وةهمةةةي ثاربانةةةوةو تةةةةكفريكردن لةسةةةةر زاري مةةةال بةةةةختيار و مةةةةال كريَكةةار و لةةةة ثةةةةيامي رؤذي هةةةةي
يةكةمةكةةةيان و ثةيامةةة ثيَندمةةي دووهةمةكةةةيان كةةة تيَةةدا دةلَ ةيَ( :خوايةةة ئةةة كةةوردةي ئيَمةةة بةةة طشةةيت و ئيسةةالمييةكاني
بةتايبةتي و ئيَمة و رةوتةوانامنان بة تايبةتي ترب زؤرمان زولَمي ثارتي و يةكيَيت كةوتؤتة سةر ،خواية خؤمةان بكةة بةة ئةةداتي
قةدةري خؤ بؤ البردني زولَم وراداني زالَمان...ئامني) ضي كؤيان دةكاتةوة؟
سةير ئةوةية ثاربانةوةكةي بةختيار بستيَن لة مةال"رتيل!" ،دريَةذتربوو .يةةكيَكيرتي ئةة جؤقةة"ررةربةطةة" هةةر بان ةشةةي
ديالؤط ،ما مرؤظ...هتد دةكا و لة هةمان كاتدا دة َليَ :لة سةوي خيَوة سوتاندنةكة ،بةعسم بي )

لةنيَوان نةعو ضؤمسكي و ئاراس رةتاح كيَ راست دةكا ؟!

ئاراس رةتاح لة ضاوثيَكةوتنةكةي هاوآلتي  ،3/21دة َليَ( :لة دونياي دميوكراسيدا دؤخةكةة روونةة ،تاوانبةاران دةسةت ريدةكريَن
و بة س اي ياسايي خؤيان دةطةيةنريَن ....حكومةة بؤيةة مةدةنييةة ،ضةونكة مةدةنييةةتي ذيةان دةثار َي يَةت ،بةةآل ئةمةة سةةد
دةر سةد لة كوردستاندا بةثيَضةوانةية).
ئةمة درؤ شاخدارة بؤ طةمذةكردني مرؤظة لة وآلتةكةة  .كةاتيَ ئؤبامةا لةةبارةي ري ةان دةلَةيَ(سةةرؤس ري ةان-وةس سةةرؤكةكاني
تةةر -بةشةةداري لةةة بتةةةوكردني طةشةةبي كةةردو رؤحةةي لةةة سياسةةة و باسةةة تونةةدةكاني ئيم ةربؤ ئامةةادةيي هةيةةة) ،رةيلةسةةو
ئةمريكي نةعو ضؤمسكي لةوآلمدا دة َليَ(...ئيَمة لة سيَنرتالَ ئةمريكا سةددان هةزار مرؤظمان كوشت وبةمةة هةةموو هيوايةةس
بةة دميوكراسةي و ئةازاي ثيَشةيَ كةردو ...ثشةتيواني لةة دةو َلةةةتي ئةثارتةهايةدمان كةرد كةة لةةة وآلتةة دراوسةييةكاني نيةو مليةةون
مرؤظي كوشت)...
ك َي لة بةرثرساني ئةو تاوانانة دةسةت ري كةرا؟ ئايةا حكومةةتي مةةدةني ئةةمريكا ،مةدةنييةةتي ذيةاني ثاراسةتووة؟ .بةؤ ئاطةاداري
خويَنةران ،ضؤمسكي لة ب ووتنةوةي(دميوكراسي ئيَستا)لة ئةمريكا ضاالكة...ئايا ئةمريكا وآلتيَكي دميوكراسي نيية؟!
مايك رؤين(نووسةرو ليَكؤلَيار لة ثةميان ةي ئينتةرثراي ي ئةمريكي) زؤر بة حكومةتةة"دميوكراتةكةةي" سةرسةامة ،بؤيةة لةة
وتاريَكيدا بةناو(سةدا لة كوردستان)دةنووسيَ(ئةو هةلَمةتة ناعةقلييةةي حكومةةتي كةوردي كةة بةة دميةوكراتي ناودةبريَةت ،وا
لة ئيَمة دةكا لةو هؤكارانة بريسني ضؤن سةركردايةتي ئةمريكا باروزاني و تالةباني بةهاوثةمياني ئةمريكا لة قةلَةمداوة)!
شؤربشي ئريان ،درؤ شاخدارةكان
مةال بةختيار دةنووسيَ ....( :هيچ كهسێك ناتوانێتو ناوێرێت بڵێت ئهمه هيی منه به
تهنها ،لهبهرئهوهی فهزایهكی سياسيی كراوه ههیه كه لهناو ئهو فهزایهدا ،ئهگهری
ژیانهوهو مانهوه ئهوهیه تهنها وهك خاڵێك تهماشای خۆت بكهیت ،نهك تهواوی دیمهنهكه
داگيربكهیت .كێشهو مهترسييهكه ئهو ساته دروستدهبێت كه یهكێك له ئهگهرهكان تهواوی
دیمهنهكه داگيربكات .بۆیه ئهم ساته جگه له كارلێكی فيكریو دیالۆگو بيری رهخنهیی،
ئهگهرێكی ترو ئهڵتهرناتيڤێكی ترمان له بهردهستدا نييه كه ئهو نوقسانييه پربكهینهوه كه
نهبوونی ئایدۆلۆژیا دروستی كردووه).
ليَرةدا منوونةي شؤربشي  1191لة ئيَران وةس منوونة دةهيَنمةوةو ثرسيار دةكة  :ئايا كيَ خاوةني ئةو شؤربشة بوو؟
ضريكةكاني ريدائي خةلَن؟ ح بي تودةي ئريان؟ موجاهدي خةلَن؟ خومةي ؟ كيَ؟
ئازادي و ثلورالي مي شؤربشةكة بوو بة حوكمي"ئيمامي زةمان"و باقي ضريؤكةكة بؤ ئيَوة بةجيَدةهيَلَم .ئةي لةو رةزا
كراوةية كة راثةربي ئازاري  1111لة كوردستان هيَناية ئاراوة ،كيَ بوو بة خاوةني؟!
مبانةويَ يان نا ،هيَلكةكان ضووة و دةضيَتة ناو سةبةتةي ئةو اليةنانة كة خؤيان باشرت ريَكخستووةو وتوانايان هةية .بةختيار
لةوةشدا بةهةلَة ضوووة كة ناربةزايةتييةكاني بؤ ئاسيت(كارليَكي ريكري و ديالؤط و بريي رةخنةيي)بضووس كردووة ،بةآل
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حةقييةتةكة شتيَكي ترة :يةك رتوو ،كؤمةلَ ،مةال كريَكار و طؤربان بوونيان هةية و لةدواييدا ئةمانة دةبن بة خاوةني و
لةسةر ميَ ي طفتوطؤكان سةوداكارييان لةسةر دةركريَت.
طالَتةجاربييةكة لةويَية كة مةال كريَكار باسي(ئازادي ،كةرامة و نان)دةكا  ،كامة ئازادي و كةرامة ؟ ئةوةي لة بيارة و
تةويَلَة ثةيربةوي دةكرد؟! نةررة لةو نانة كة لة سايةي دةسةآلتي ئة "بةربيَ "دةستبكةويَت .ثةيامةكةي كريَكار زؤر
ثيَكةنيناويية ،ضونكة نووسيويةتي( بةلَيَ بؤ بنياتناني دةسةآلتي سياسي كوردستاني و بة َليَ بؤ هةلَوةشاندنةوةي هةردوو
ح بي حاكم :ثارتي و يةكيَيت) .ليَرةشدا ديار نيية مةال ض دةسةآلتيَكي سياسي دةويَت؟
كوشنت تاوانيَكي زؤر قورسة و ئيَمة دةمانةويَت لة كوردستان ياساغ بكريَت ،كةضي جةنابي مةال بة ئايةتي(بةهة نةبيَ
نابيَ يةكرتيل بكوذن ،خودا دةربارةي هةمووتان دلَؤظانة-ذن ،ئايةي)33كاردةكا  .بة شيَوةية دةيةويَ كةرمةمتان بثاريَ ي؟!
ئايا ئةو جؤرة تيَفكرانة ئةلَتةرتيظي ذياني بة كةرامةتي عةدالَةتي كؤمةآليةتي و ئازادين؟!

رؤشنبريي ئةتككراو ،ثةردةيةكي زؤر ئةستوور و(يان تسي لةر)!

ئيمربؤ مةاليةس لةبةردة دةرطا بةناهة ئابروو براوةكةي سليماني ،وتي(ثةردة لةنيَوان مةزلَو و خودا نية)! راسيت ميَذوو

ئةو قسةية ثشرتباست ناكاتةوةو ئةطةر وابوواية ،دةميَن بوو طورط و مةرب ثيَكةوة ئاويان دةخواردةوة .من بربوا نةكرد بةو
هةوالَة كة دة َليَ تليا زؤر هةرزانة و رؤذانة بةهةزاران شيَوة بةكاردةهيَنريَت ،بةآل ديارة هةوالَةكة راستة!
عةلي قةراغي(ثرؤريسؤر ،دكتؤر و سةرؤكي زاناياني ئيسال لة جينان)لة دميانةكةي هةرتةنامةي(ئاويَنة)،
دة َليَ(لةسةرمايةداريدا خاوةنداريَيت دةولَة نيية) .ئةوة حالَي ثرؤريسؤرو دكتؤرةكةيانة! ئاخر رةرموودةكةي راست نيية.
بؤ منوونة ثؤست ،شةمةندنةرةر ،بانق ،كؤمثانياي رؤلفسظاطن لة ئةلَمانيا...هتد مولَكي دةولَةتن و لة هةنديَكيشياندا دةولَة
ثشكي هةية .دختؤر دة َليَ(...بيمة سةدوهةشتا منرة دذي سيستيَمي سةرمايةداريية ،بيمة و دلَنيايي شوعييةتة ،بيمة
ئيسالمة لة هةنديَن حالَةتدا) .ديسان وانيية ،ضونكة بؤ منوونة لة تةواوي ئؤروثا ،بةبيَ ئةوةي شوعي يان ئيسال بن،
سيستيَمي بيمةي كؤمةآليةتيان هةية ،هةر بؤية ناويان هةنديَكيان بة دةولَةتي كؤمةآليةتي ناودةبريَ!).
هةر لةو ئاستة ن مة ،هةنديَ طةنالَي تةلةر يوني بة ثارةي بةرريبؤدراوي خةلَن ،كةنالَةكانيان ماوةي نيو كاتذميَر تةرخانكرد
بؤ د.ئاراس رةتاح .ئة هاككةرة ،لة ئةلَمانياوة ظريؤسي(ئةنيت شوعيية ) ي لةطةلَ خؤي هيَناوةو شانبةشاني ضةندين جؤري
هاكةر هةولَي تيَكداني"هاردظيَرس"ةكان دةدا ،بةآل جياوازييةكة ئةوةية ،دكتؤر بة ميتؤدي ئيسالمييةكان كاردةكا و
بةئاشكرا لة كؤربةكةي بان ةشةي دةست بربين و كؤتايينات ماركسي مي كرد .دانيشتواني كؤربةكة بة بيَدةن يةكي تايبة
طويَيان لة عيلمي ظريؤس و ضةقؤ دةطر ((هوربا!))!
زؤربةي هةرة زؤري كةس و اليةنةكان باسي شؤربش و شؤربش يَربي تونس و ميسر و وآلتاني تر دةكةن كة لة هةموو كاتيَن
ئةطةري داطريساندني لة ضةندين وآلتي تر دةكريَ ،بةآل ئاراس بة كؤديَكي ننيَ رةرمووي(:سيستيَمة شؤربش يَرةكان
ترسناكرتن لة سيستيَمةكاني تر).
كيَ لةو رستةية تيَدةطا ؟
ليَرةدا بة طوجناوي دةزاة طفتوطؤي هةرتةنامةي(دي تسايت)ئةلَماني لةطةل ثرؤريسؤري زانكؤ ،راويَذكاري نةتةوة
يةك رتووةكان و نووسةر(يان تسي لةر) كة دي تسايت نازناوي(ويذداني مرؤظايةتي)بة مانشيَت بآلوكردووة ،بة منوونة
بنيَنمةوة(دي تسايت :تاوانبارةكان كيَن؟
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تسي لةر :من منوونةيةكتان بؤ دةهيَنمةوة .لة لووتكةي قةيراني دارايي ،سةرؤس حكومةتةكاني وآلتاني ئؤيربؤ
رؤذي 2113/11/12لة ثاريس كؤبوونةوةو لةثيَناو هيَوركردنةوةي بارودؤخي بانيةكان بربيارياندا بربي 1911مليارد
ئؤيربؤ قةرزيان ثيَبدةن1911 .مليارد ئؤيربؤ!
ثيَل ئةوةي ئةو سالَة تيَثةربيَت ،هة مان ئةو سةرؤس حكومةتانة بودجةي بةرنامةي خؤراكي جيناني بؤ نيوة كةمكردةوة،
واتة لة 6مليارد ئؤيربؤ كرديان بة3مليارد ئؤيربؤ .ئةزانن ئةوة ماناي ضي دةطةيةنيَت؟ لة قوتاخبانةكاني هؤندؤراس يان
بةن الدش خؤراس بة قوتابيان دةب بريَ .ئةو بةشة خؤراكة كة بة ثيَوةري ث يشكي كةمرتين كؤلؤرينيان تيَابيبَ و لةخوار
ئاسيت مانةوةي مرؤظة بؤ بنكةكاني ثةنابةراني داررور دةبربيَت.
لةويَدا مرؤظ دةمرن ،ت َي ةيشيت؟
دي تسايت :ثيَتانواية تاواني سياسةمتةدارةكانة؟
تسي لةر :سياسةمتةدارةكان دةسيت دريَذي ئةو ضةتانةن كة تا ئةو كاتة هةموو شتيَن دادةروخيَ لة بؤرسةكان جامبازي
دةكةن .ئةو مرؤظانة كة لة برساندا طيان لةدةستدةدةن ،جةستةكةيان لة باخضةي بةردة ثةرلةماني ئةلَماني نةكةوتوون.
لة جينانةدا هةر ثيَنج ضركةيةس مندالَيَن لةبرساندا طيان لةدةستدةدا .ئةمة لة راثؤرتي ريَكخراوي جيناني خؤراس سةر
بة نةتةوة يةك رتووةكان بآلوكراوةتةوة .بة َليَ هةر 1ضركةيةس ،ئيَستا لة كاتة كة طفتوطؤ دةكةين!لة هةر 4دةقةيةس
ئينسانيَن رووناكي ضاوي لةدةست دةدا ،تةننا لةبةر ئةوةي بربيَكي كة لة ظيتامني()Aيي دةستدةكةويَت .لة هةر 6كةس،
مرؤظيَن بةبةردةوا بة سةخيت خؤراكي دةستدةكةويَت.
دي تسايت :ئيَوة بة بةردةوا ئةو ذمارانة دووبارة دةكةنةوة.
تسي لةر :ئةو ذمارانة ضةكن ،ضةك ةليَكي كاري ةرن ،ضونكة تةنانة لةاليةن كارمةندةكاني بانيي جينانيل طوماني ليَ
ناكةن .هةروا لةبةر ئةوةي راثؤرتي خؤراكي جيناني رايدةطةيةنيَت كة طشتوكالَةكةمان لة توانيايدا هةية 12مليارد مرؤظي
تر تيَربكا  .نوقسانييةكي بابةتي خؤراس لةئارادا نيية .ئةو مندالَة كة ئيمربؤ بة هؤي برسيَيت طيان لةدةست دةدا،
دةطوذريَت و دةبيَ بكوذةكةي بؤ بةردة دادطاي نويَرنبيَرط راثيَ بكريَت .نوقتة ،تةواو.
دي تسايت :ئيَوة زيَدةربؤيي دةكة .
تسي لةر :نةخيَر .زيَدةربؤيي ناكة .
دي تسايت :لة سويسرا ضياي زيَر هةيةو لة ئةررييا ضياي الشةكان؟
تسي لةر :مرؤظ دةبيَ هاوار بكا تا لةناو قةرةبالَةغي ميدياي جينانيدا ،طويَي ليَ ب رييَت.
دي تسايت :هةر كةسيَن زؤر هاوار بكا  ،رؤذيَن ديَت بربواي ثيَ ناكريَت.
تسي لةر :هةنديَدار هاوكارةكاة لة زانكؤ بةمة تؤمةتبار دةكةن :من بةشيَوةيةكي نازانسيت دةنووسم و وردبني نيم.
بريكردنةوةي طيتؤيانةي ئةكادميةكان! مةسةلةكة توانايية.
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دي تسايت :ئيَوة باوةشيَن جويَن بةكاردةهيَنن بؤ سةرمايةداري وةس :سةرمايةداري مرؤظكوذ ،سةرمايةداري طازينؤ،
سةرمايةداري دارستان .هةلَبذادةي تازةتان ضيية؟
تسي لةر :سةرمايةداري دربندة كةرضي ئةمة برينداركردني هةسيت دربندةكانة.
دي تسايت :بة بربواي ئيَوة بؤضي واية؟
تسي لة :ماوةي 066سالَة دةسةآلتي سثي ثيَست كة كةمايةتي ثيَكدةهيَنيَت بةبةردةوا سيستيَ مي ضةوساندنةوة لة جينان
جيَبةجيَ دةكا  .يةكةةار دزي و جةردةي و كؤمةلَكوذي لة ئةمريكاي خواروو ئةجنامدا كة ماركس ثيَي دةلَيَ كةلَةكةكردني
سةرةتايي سةرماية .ثاشان بازرطاني س َي ؤشةيي :كؤيلةكراوةكان لة ئةرريياوة بؤ ئةمريكا طواستةوةو لةويَوة شةكر بؤ
ئؤروثا .ئةوجا  006سالَ لة كؤمةلَكوذي داطريكردن و ئيَستا سياسةتيَن كة لة طشيت خراثرتة :ديكتاتؤرييةتي جيناني
سةرمايةداري دارايي جينان رية .ئةوثةربي ضاوضنؤكي و ضةوساندنةوةي مرؤظ و ويَرانكردني سرووشت .بةطويَرةي
سةرضاوةكاني بانيي جيناني 066كؤمثانياي بانناسيونال لة ساآلني رابردوو كؤنرتبؤلَي  %0,35لةداهاتي جينان دةكةن.
ئةمة داها و دةسةآلتيَكي زؤر طةورةية و هي قةيسةرو ثاشا و ثاثايةس نةيبووة.
دي تسايت :ئيَوة ئةوةي كة ئة سيستيَمة ناخريَت ذيَر ثرسياري ريشةيي ،تةنانة ئيَستاش كة خةريكة دادةروخيَت ضؤن
رووندةكةنةوة؟
تسي لةر :بربوامواية ،وةهمي ه ري ليلبالي مي نويَ ،هوشياري طشيت ويَرانكرد .حةقييةتي مردني منداآلن لةبرساندا لةو
تيَربوانينةوة بة ياسايةكي سرووشيت دةبينريَت .هةروةس قازاجنكةران...سةيرة ،طةورةترين بانيي سويسري(ئو .بي .ئيس)
موكارةئةي 1,1مليارد ررةنن بة كارمةندةكاني بةخشي ثاش ئةوةي بةخؤي سالَيَن ثيَشرت 61مليارد ررانن لة باجدةرةكاني
دةستكةو .
دي تسايت :ئيَوة رقوقينتان لةو كةسانة دةبيَتةوة؟
تسي لةر :نةخيَر .من هيضم دذ بةوان نيية .ئيَوة برابيَن( بةربيَوبةري جيَبةجيَكرن لة كؤمثانياي نةستةلة) دةناسن؟ لة
خليسكاني سةر بةرر ثيَكةوة ياري دةكةين .ثياويَكي خراثكار نييةو كةسيَكي بةريَ ة ،تةننا خواسيت خاوةن بةشةكاني
كؤمثانياكة جيَبةجيَ دةكا  .سارتةر وتي :بؤ ئةوةي مرؤظيَكت خؤش بويَت دةبيَ زؤر بة توندي رقت بيَتةوة لةوةي ضي
دةيضةوسيَنيَتةوة ،نةس كيَ دةيضةوسيَنيَتةوة .مةسةلةكة دوذمنايةتي شةخسي نيية ،بةلَكو دذايةتي سرتوكتورةكاني ئة
جينانةية.
تسي لةرة يةكيَكة لة هةزاران رؤشنبري كة بةو شيَوةية بريدةكةنةوةو هةولَي لة طؤربناني حكومةتة "ئازاد و ررةرةن ة"كان
دةدةن .جياوازيي لةنيَوان رؤشنبريي رةسةن و ضةقؤكيَشة دذ بة كؤمونيست و بة طشيت ضةثةكان زؤر قوولَةة بةآل ليَرة
كيَشةكة لة شويَنيَكي ترة ،لةو شويَنةية كة ميَذووي كؤمونيسيت بازرطاني ثيَدةكريَ و سوس و ثوض و رسوا دةكريَت...كيَشةكة
لةوة نيية كة ئةو نووسةرة زةليالنة لة هةنديَ راطةياندن دةن يان باشرت بة خةلَن دةطا ...هةرطي !
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ميَذوو و طؤربانكارييةكا ني ،ميَذووي شؤربشةكانةو بةرباسيت هةموويان سيستيَمي تايبةتي خؤيان هةبووةو هةية و هةميشة بؤ
يةكرتي ترسناس بوون و لةداهاتووشدا هةر بؤ يةكرتي ترسناس دةبن.
ئاراس بة هووشيارييةكي"دةطمةن" هةولَي لةخشتةبردني دانيشتوان و بيسةراني دا و ماركسي  ،بةعس ،ثارتي و يةكيَيت
تيَكةلَ كرد ،بةبيَ ئةوةي ئامادةبوواني كؤربةكة لة بارةي ئةو مةعريفةتة ،ثرسياريَن يان طومانيَن دةربلبن ،ض جا لة
ثرؤتيَستكردن!
ئةوةي ب اة اليةن راني ماركسي لة ضةندين وآل حوكمرباني سةدان مليون مرؤظ دةكةن و سةدان مليون مرؤظي تر هيواي
رزطاربووني مرؤظايةتي بة ماركسي مةوة طريَداوة.
هةر كةسيَ دة لة بواري رؤشنبريي بكوتيَ ،دةبيَ سةرباسيت بثاريَ يَ و لة ر َي اية هةموو باجيَن قبوولَ بكا  ،بةثيَضةوانة
دةبيَت بة كاسةليَسيَكي بةردةرطا سولَتاني ئةقلَي ثارةو ثلةوثاية ،نةس سولَتاني ئةقلَي ئازادي لة ستةمكاري.
لةبةر دةرطاي بةناهة ئةتككراوي سةرا" ،رؤشنبريةكان" خويَ مندالَ و طةجنة بةناهة رذاوةكان لة كاسة دةنيَن و بؤ
بةربيَ ئؤباما دةينريَن و لةطةليدا داواي يارمةتي ليَدةكةن تا رشار خباتة سةر ثارتي و يةكيَيت!
بةداخةوة"هيَذا"ئؤباما بةرنامة ئاشتيخوازةكةي لةكاتي هةلَبذار دن لةبريكردووةو ئيَستا وةس بوشي باوس بةشيَوةيةكي
دميوكراسي شانبةشاني هاوثةميانة شارستانةكاني سةرقالَة بة ناردني ررؤكةي(شةبةح) بؤ ثشت ريي لة "شؤربش يَرةكان"ي
ليبيا
تةننا حةقيية شؤربش يَربةو هةرطي سيستيَمي شؤربش يَر لة قةيرانة طشتيية كة هؤكةي سةرمايةداري دارايي جينان رية،
طراني و سةد دةردي تري ليَكةوتووةتةوة .شرتاوس-خان(سةرؤكي سةندوقي دراوي جينان) ،دة َليَ(شةثؤلي طرت تةقينةوةي
كؤمةآليةتي دةهيَ َ )...و لةذيَر كاري ةري ئاذاوةطريي و رةوزاي دةسةآلتي سةرماية ،دويَ َ سةرؤكوةزيراني(ثورتوطال)يل
ناضار بوو دةستلةكاربكيَشيَتةوة ،لة بةريتانيا 611زانكؤ ماني طشتيان دةستثيَكرد ،بةآل ضةثةكان لة ئريةلةند دةن ي
زياتريان بةدةستنيَناوة ،لة بةن الي رؤذئاواي هيندستان شوعييةس بة سةرؤكوةزيران هةلَبذيَردرا ،لة رةرةنسا بةرةي ضة
بةرررانرت بووة.
سؤسيالي تاقة ئةلَتةرناتيظة ،ئيَوةش بؤ خؤتان رةتواي مةرط يان كوشت ماركسي بدةن ،بثاربيَنةوةو لةطةلياندا
ثروثاطةندة بؤ سيستيَم و رذيَمي تاواني تةكنؤكراتي ررةربةن ةكةتان بكةن...ضلَك بريو بؤضوونةكانتان لة طةندةلَي و
ستةمي دةسةآل باشرت نييةو وةس دةزانن (ظؤلًظ انة شرتاوس)يل ال (دةستثاكي ،ئاشيت ،برايةتي ،ويذدان و ئريادةي
خةبا )دةدا...ت َي ةيشنت!

وةس ئازادييةكةي ميلتون رريدمان!

نوخبةةي دةسةةآلتدار بةةؤي هةيةة ،بةة بة َي رةقيةس ثيَداويسةتييةكاني بةةة زيةادةوة ثرببكةا  ،بةةةآل هةةذارةكان ئةطةةر تةنانةةة
بيانةويَ لةبارةي ثيَداويستيية سةرةتاييةكانيان ناربةزا يةتي دةربلبن ،ئةةوا دةبة َي لةة دةسةتوث َي ثربضةةكةكاني نوخبةة ر َي ايةان
ثيَ بدريَ .نوخبة خةؤي وةس خواوةنةدةكان رةرتاردةكةةن و هةي كةةس نةاتوان َي بةؤ بةةردة دادطةا راثيَضةيان بكةا  ،تةنانةة
نةس خؤيان بةلَكو دةستوقاضةكانيشيان.
لةسةةايةي دميوكراسةةي ،ثةرلةةةمان ،مةةا مرؤظةةةوة ،لةسةرشةةةقامةكامنان مرؤظةةدةكوذريَت ،ئةنةةدا ثةرلةةةمان بةبةرضةةةاوي
خةلَكةةةوة سةةةري دةشةةكيَنريَ ،بةةؤميب دةن ةةي لةةة دةرطةةاي سةةةرا دةض ةيَندريَت ،بةةة كوتةكضةةي و ضةقؤضةةي بةردةدريَنةةة طيةةاني
خؤثيشةةةاندةران و خيَةةةوة دةسةةةوتيَندريَت ،كةةةامرياي هةنةةةديَ كةةةةنالَي تةلةةةةر يوني دةشةةةكيَندريَت ،كةةةةنالَي تةلةةةةر يوني
دةستوتيَنريَ ،ذيان مليتاري ة دةكريَت و زؤر تاواني قورسي تر كة اليةن"دةسيت ننيَ "يةوة ئةجنامدةدريَن.
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ئةةةو رايالنةةة ضةةةند بةشةةيَكي بضةةووكن لةةة سةةيناريَوي رةشةةي حكومةةةتي باطةةةرديَن و تةةازة ثاسةةةواناني نةةةو و خةةاوةن
بةن ينخانة ،بازرطاني و خانوبةرة...هتد و "هاوثةميانة" بيَدةن ةكانيان.
لةئةجنامي ئةو كردةوة قي ةوةنانةو بيَدةن ي و خؤطيَلكردني ضةثةكان لةة ئاسةت ئةكةركةةكانيان و ثةرتةةوازبوونيان ،ئيَسةتا
هيَ ة كؤنةثةرةست و ليلبالَيستةكان لةمةيدانةكان تةراتيَن دةكةن .ئايا ئةوة طالَتةةجاربي ميَةذوو نييةة ،مةةالكان بةة سةةرؤكي
هةةةريَم و حكومةةة و هةةةموو ئةوانةةةي خؤيةةان بةةة دميةةوكرا  ،ئةةازاديواز ،ثةةاريَ ةري مةةا مةةرؤظ و ثيَشةةكةوتنخواز دةزانةةن،
دةلَيَن :خؤثيشاندان ما ئازادي هاوآلتيانة....هتد
مةةرؤظ دةتةةةوانيَ لةباشةةةرتين حالَةةةة بلَةةيَ :ئةةةةو تاوانانةةةة دريَذةثيَةةةداني ئةةةةق َ و ركةةةرو ت َي ةيشةةةت دةسةةةةآلتي سةةةتةمكاري
كؤمةآليةةةتي ،طةنةةدةلَي بةةةمانا بةررراوانةكةةةي و بوخراييةةةكي ثيَكةةةنيناوي دةسةةةآلتيَكن ال ضارةسةةةركردني كيَشةةةكاني
كؤمة َل ةكةي دةدا  ،بةآل بة رووني مانا"شارةوةكاني"وةس ثيَكةنينةة هةسةتريي و زةرد و بيَماناكةاني بةشةار ئةسةةد ثيَةوةي
ديارة!
حكومةتة"هةلَبذيَردراوةكةمان لةاليةن رؤرينةي طةل ثشت بة ضةكداري دةمامةكدراو دةبةستيَت؟
حكومةتة خةبات يَرب و خةاوةن قوربةاني و سةةروةرييةكان ،لةةماوةي ثةرت لةة41رؤذ بةةدةنة بةشةي داخوازييةة سةارةتاييةكان
هاتووة؟
ئةطةر ئازاديية سةرةتاييةكامنان ثاريَ راون ،بؤضي ئةو هةموو تاوانانة ئةجنامدةدريَن؟
بؤضوونةكةي رؤماننوسي ثورتوطالي خوسيَ سةرةماطؤ ،رةرتاري حكومةتي هةريَم لةطةل ئةة بارودؤخةة بةؤ ئاشةكرا دةكةا :
(ئيَمة رووناكي ضاومان هةية ،بةآل هي نابينني ،لةطةل تؤقاندن دةذين ،بةآل ريَربووين سةيري نةكةين)!
ديارة خاوةن بربيارةكان بيَ باكن لةو راستيية كة رقوقينةي زؤريَن لةو ثؤليسانة كةة رةةرماني ثاراسةت هةنةديَ شةاريان ثة َي
ي ئيَسةتا دوا ثةارووي دةمةي خؤيةان و مندالَةةكانيان
سةثاردووة ،لةة خؤثيشةاندةرةكان بةةتينرتة ،بةةآل دةنةة ناكةةن و نايانةةو َ
لةدةست بدةن!
ظالدن بيَلؤ(هة َل ري خةآلتي نؤبلَي ئةلتةرناتيظ) لة وتاري(ضاوي هوريكةانس :ميلتةون رردميةان و باشةووري جينةان ري)دةلَةيَ:
(ئابووريناسان يادي كؤضكردوو ميلتون رريدمان وةس"ثيَشةةن ي ئةازادي" كةردةوة ،وةس كةسةيَن كةة"كتيَبةةكاني ئةابووري و
جيناني طةؤربي" .بةثيَضةةوانةوة ،مرؤظةةكاني باشةووري طةييت ثرؤريسةؤرةكةي زانكةؤي شةيكاطؤ وةس ضةاوي هوريكانسةيَن كةة
بةدةسيت مرؤظ درووستكرابيَ ،دةبيةنن و لةةياديان دةمينيَتةةوة ،هوريكانسةيَن كةة لةة كتيَبةة ئابووريَكانيةدا ثيَشةنياري طرتنةة
بةري ر َي اي ويَرانكاري كرد .رريدمان لة وآلتاني باشوودا لة ثةيوةنةد بةة دوو شةتةوة يةاد دةكريَتةةوة :ريفةؤرمكردني شةيلي-
لةسةردةمي بينؤشيت -بؤ ئابووري بازاربي ئازاد و "بةرنامةي خؤطوجناندني سرتكتوري ئابووري".
رريةةدمان لةةة1196خةةةآلتي نةةؤبلَي وةرطرتةةووةو ،يةةةكيَن بةةوو لةةة دامةزريَنةةةراني قوتاخبانةةةي شةةي اكؤ و راويَةةذكاري نيكوسةةن،
ثينؤشةةيت ،ري ةةان ،تاتشةةةر بةةووة ،بؤيةةة بةةؤ سيسةةتيَمي سةةةرمايةداري بةةة طةةةورةترين و طةةرن رتين و بربي ةاردةرترين كةسةةايةتي
سةدةي رابردوو و باوكي سيستيَمي جيناني"نويَ" ناودةبريَ.
بةةةآل ئةةةو ئازادييةةة كةةة رريةةدمان مةبةسةةيت بةةوو ،هةةةذاري ،تةةريؤر ،تؤقانةةدن ،زينةةدان و ثةنابةةةري بةةؤ سةةةدان مليةةون مةةرؤظ
ليَكةوتةوة ،بةآل ناوبراو ثيَل كؤضيدوايي لة دميانةيةكدا ،ئةة َليَ( :ئةازادي ،داوا و ئامةاجني سةةرةكيم بةووة لةة ذيةان .ئةازادي
طرن رتين اليةني بووني مرؤظة).
ئايةةا ئةةازادي ،بةةازا بر و ثشت ويَخسةةت داواكةةاري رةواي خؤثيشةةاندةران كةةة دةسةةةآلتداراني هةةةريَم شةةانازي ثيَوةدةكةةةن و لةةة
كردةوةدا ئةو هةةموو ناعةدالَةتييةة كؤمةآليةةتي و طةنةدةلَي و تةاوان و سةتةمةي ليَكةةوتووة و ئةةو ئؤثؤزيتسةيونة كةة داواي
دامةزراندني حكومةتي تةةكنؤكراتي بيَاليةةن دةكةا  ،هةةمان سيسةتيَم و ئيةدؤلؤذياي بةازاربي ئةازادي رريةدمان و روونةاكبرية
هاوبريةكاني نيية؟!
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هيَشتا نة باسي حيكايةتة طةورةكان ،نة ميَذوو و نة ئيدؤلؤذييةكان كؤتاييان ثيَناتووة .ئةطةةر دةسةةآلتداران بييانةةويَ لةةوة
زيةةاتر لةةةناو مةةاآلن ،لةسةةةر شةةةقا و لةةة ثايتةختةةةكاني جينةةان بيَ ورمةةةتر نةةةكريَن...دةب ةيَ دةسةةت لةةة ب ةيَ كةرامةةةتكردني
هاوآلتيان هة َل رن و داخوازيية جةماوةرييةكان جيَبةجيَ بكةن!

طوتارة كؤنةثةرةست و شكستةكاني مةال بةختيار ،رارو و رةرييةكانيان!

مةال(بةختيار عةلي) لة هةةي "ثةريؤز"بةة دوعةا و ثاربانةةوة دةيةةويَ لةة ئةازادي و عةدالَةةتي كؤمةآليةةتي ن يكمةان بكاتةةوةو
ونووسةةيويةتي( :خودايةةة بةةؤ خةةاتري كةرامةةةتي ئينسةةان كةةة لةويَنةةةي خؤتةةدا خةةةلَيتكردووة...خوايةةة كةرامةةةتي ئةةةوانيل
بشكيَ ....خودايةة ئةةو سيسةتيَم و ياسةا و حوكمربانييةة بةة سة ا و ئابرووضةووني خةؤي ب ةيةةني...خودايةة ئةة كيللةتةة لةةو
نةطبةتي و نةهامةتييانة رزطار بكةين...خؤاية جورئة و بويَري ببةخشةة بةة طةلةة قوربانيبةخشةة...خودايةة بةة حيكمةةتي
خؤ ثرب مانكة لة هةدادان...خوداية خوداية بويَري و سةبر ببةخشة بةو طةجنانة...خوداةي ئةة تارمةايي وةحشةة ...خودايةة
ئيَمة لة دؤزةخةوة ثةنا بؤ ناهيَنني ،بةلَكو لة كوردستانةوة)...
ئايا ئةوة طوتاري نويَبوونةوةي دونيا و دةسةآلتة؟ ئايا ئةوة خيتابي رؤشنبرييَكة بيةويَ كؤمة َل ةكةي بؤ ثيَشةوة ببا ؟!
بةداخةوة ئةو وتارة زياتر ررةبيَذي زؤرو زةوةن ،ثيَوةنان و بيَمانةية كةة بةةرووني شكسةيت و دةستثاضةةيي طوتةاري رؤشةنبريي
راسرتبةو كؤنةثةرةست سةرليَشيَواو ثيشاندةدا.
ئيمربؤ ئةو دةن ة بة طالَتةجاربييةكي نويَي رارو رةريق ئاميَتة بوو ،ضونكة جةنابي"رةيلةسوف"يةل هيَةرش بةة بةيَ بؤنةة بةؤ
ماركسةةي مي بةةرد! ئةةاخر نةةة مةسةةعود بةةارزاني(ليةةنني)ة و نةةة جةةةالل تالةةةباني سةةتالني ،كةضةةي ئيمةةربؤ رةةارو رةريةةق وةس
راسرتبةويَن ،بة ريتوالي"لةبةر خودا" ،نةررةتي خؤي لة شوعية كرد!
رةريق هةرطي بابة و بريو هؤشي عةدالةتي كؤمةآليةةتي نةةبووة بةة ميَةواني ،كةضةي بةؤ هةلَخةلَةتانةدني خةةلَن ،هةةر باسةي
عةدالَة دةكا كة لةداوييدا هةر دةسةآلتيَكي تيموكراتي ،ئؤلي ارشي ،راشي ليَ سةوزدةبيَت!
ئةةةزمووني 1163رؤشةةنبريي بليمةةةتي درووسةةتكرد ،بةةةآل بةةةردةرطاي سةةةرا شةةةرمةزاري و كؤنةثةرسةةيت! دةن ةةي رؤشةةنبريي
ئةةازاديوا زمةةان و طفتةةارو ئاراسةةتةي تةةري هةيةةةو ،ئةةةو نووسةةني و وتانةةة رةسةةةنايةتي و ئ ةةركي رؤشةةنبريي ئازاديوايةةان تيَةةدا
نابينريَت نيية ،سوثاس بؤ دةرطاي سليماني كة ئاوا بة روونةي دوو رةاقي و شةي ؤقري مندالَةة زيرةكةةكاني بةةردةرطاي دةزطةا
رؤشنبريييةكاني دةسةآلتي ،دةرخست.
ريَبوار سيوةلي ،بةختيار عةلي ،رارو رةريق ،لةبةر كؤلَةوارييان ،ستة و تاوانةكاني ثارتي و يةكيَيت بة راشي دةشوبنيَنن!
لةةة سةةليماني سةةةردةمي بةةةعس ،ثةةةردة لةسةةةر ثةي ةةةريَكي كةةاوة الدراو بةةوو بةةة خؤثيشةةاندان و تةةا خةةوارةوةي نةخؤشةةخانةكة
دريَذةي هةبوو ،منيل يةكيَن بوو لة خؤثيشاندةرةكان .ثؤليسةكان لةسةر ئؤتؤمبيلةكانيانةةوة ،تةةننا تةقةةيان بةسةةرمانةوة
كرد .بة هةمان شيَوة كاتيَ لة هةوليَر دانيشتواني ئؤردوطاي كةسنةزان(خةلَكي طوندةكاني سيدةكان بوون) ،بةة كوتةةس و بةةرد
خؤثيشاندانيان كردو بةرديان بة ثؤليسةكاني خانةقا ت َي رد ،بةآل تةقةيان ليَ نةكردين.
هةرطي ناكريَ خةتا و حةماقةتي بةراوردكردن لة نيَوان حكومةتي هةريَم و رذيَمي راشيسيت بةةعس بكةريَ .بةعسةي ئةةنفالي
كردين ،بؤية بةبيَ طويَدان بة ئةتةكيَيت نووسني ،دةلَةيَم :تةةننا طيَة و طةمةذةكان ئةةو كةارة دةكةةن .نةابيَ راشةي وةس جةويَن
بنيَنريَت .كليثي ئةشكةجنةداني ئةو طةجنة تاوانة و مةحكومةة ،بةةآل ئةةو جةؤرة تاوانانةة نةة تازةيةة و نةة دةطمةةن ،تازةكةةي
ئةوةية كة ئةو بةربيَ انة تازة بة خةبةر هاتوون ...بةخيَر نةيةنةوة ،ئيَةوةش كؤثييةةكي تةري ئةةو شةةال و ماضةكردنةن ،ئةةوة
نييةة ئةةاراس قةةةتاح باسةي دةسةةتلبين و كوذانةةةي نةةةيارةكاني كةرد و(حمسةةن ئةةةديس) كورتةةباآل وةس جةةويَن بةةةكاردةهيَنيَت بةةؤ
هةنةةديَ بةةةرثرس لةةة هةلَةهةةة ،هةةةروا بةةةختيار لةةة وتةةارة ثريؤزةكةةةي رؤذي هةةةي ثةةريؤز ،كةوتووةتةةة هةلَةةةي لةرادةبةةةدةر
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كوشندةو كول :لةاليةكةوة بربيار لةسةر خؤثيشاندةران دةداو دة َليَ(ئيَوة و ئةةوان لةة هيضةدا لةة يةةس ناضةن) ،ثاشةان بةة زمةاني
مامؤستا ثيَيان دة َليَ(دةبيَت درومشي ذيةاني ئيَةوة بيَةت ،لةة هيضةدا لةةوان نةضةن)وثاشةان ئامؤذطاريةان دةكةا(...تةا هةةولَ بةدةن
لةوان نةضن)....خؤش ئةوةية نةمريان ثيَدةبةخشيَ(ئيَوة تةنيا هيَ ن كة ثري نابن و ناربؤن و هةميشةيني)....ضؤن؟ بؤ؟
من دةمةويَ تيَب ة  ،خؤثيشاندةران لةوان دةضن يان نا؟ كةس ،ح ب ،شت هةية ثري نةبيَت؟ بؤضي هةميشةيني؟...
كةنالَي طةلي كوردستان ريكال بؤ ضاوثيَكةوتنيَن دةكا لةطةل ثرؤريسةؤريَكي ئةةمريكي-لةوانةيةة رةارو نامةكةةي بةؤ ئؤبامةا
لةطةةةل ئةةة "عةبيريةةة" دةنيَةةريَ! -و زوو زوو وتةيةةةكي بآلودةكاتةةةوةو تيَةةدا بةةة وةس تربزليَكةةي ئةةةمريكي بةةة نةةاربازيبووان
دة َليَ(بربؤن كار بكةن!)...ئةزانن ماناي ضيية؟!
سةةةرةماطؤ لةةةبارةي دميوكراسةةي لةةة وآلتةةي بةةةربيَ ئؤبامةةا دةلَ ةيَ( :كةةاتيَ طةشةةت بةةؤ ئةةةمريكا دةكةةة  ،كارمةنةةدةكانيان دةتةةوانن
هةاردويَري كؤمثيوتةرةكةة كةؤثي بكةةن ،كةات َي بةازاربي دراو مايةةةثوض دةبةيَ ،داهةاتي دةولَةة ئاوديودةكةةن ،ئايةا ئةةو كارانةةة ض
ثةويةندييةةةكيان هةيةةة لةطةةةل دميوكراسةةي؟ لةسةةاآلني رابةةردوو رينةةاريَكي زؤر لةةةبارةي جينةةان ريي دةطيَةةراو وةس ه ريَكةةي
تؤتاليتيَر ثيَناسة دةكرد .بةداخةوة بارودؤخي ئيَستا بؤضوونةكةي ثشرتباستدةكا  .هةةرطي مةاركس وةس ئةة كاتةة ئةةكتويَ
نةبووة).
بةربيَ ان!
رؤشنبري ثار َي ةري ضاونةترسي بةرطرييةة بةؤ بةرةوضةووني ثرؤسةةي رزطةاري مةرؤظ لةة طشةت جؤرةكةاني ضةوسةاندنةوةو لةة
ر َي اية هةرطي بةري لةة بةرذةوةندييةةكاني خةؤي ناكاتةةوة ،دوور بيَةت يةان لةناوضةةرطةي طؤربةثةاني ملمالنييةةكان ،سةرباسةتانة
هي لة هةلَويسيت بةرامبةر هي خاوةن دةسةآلتيَن ،ناطؤربيَت و زؤر دةم َي ة طؤتا ثيَي وتووين( :هةي شةتيَن بةةرزتر نييةة لةة
هة ري ئاشةةيت و عةدالةةةتي كؤمةآليةةةتي) ،بةةةآل ئةطةةةر ئةةةو ئيَسةةتا لةةةناومان بوايةةة ،ئةةةوا ب َي ومةةان بةهةةةمان شةيَوة دووبةةارةي
ي هةةموو شةايَن ببيَةت بةة بازرطةاني و كةاآلو
ثرسيارةكاني دةكردةوة :لةة ض كؤمة َل ايةةس دةمانةةويَ بةذين؟ ئايةا بةربا سةت دةمةاو َ
(رةيع)لة هةسيت مرؤي و كؤمةآليةتي طرن رت بيَت؟)
طوتارةكةةاني ئةةةو بةريَ انةةة زؤر ح ة بني ،ح بييةةةس لةةة خةةوارةوةي ئةةةقلَي مرؤيةةي ئةةازاديوازو تينةةووي سةةةررةرازي لةسةةتةمي
سةةةرمايةي دارايةةي جينةةان ري كةةة ثةةةلوثووةكاني لةةةناو طةربةكةةةكاني سةةامياني و هةةةوليَر.و خانةةةقني تةةةراتيَن دةكةةةن ،بةةةآل
ئةو"بليمةتانة"بةضةثلَةريَ ان و دوعاو ثاربانةوةو نويَذ و نامةناردن و تكاو جاسووسي و هيَرشةكردن بةؤ طولَةة سةوورةكةي ذيةان
بة ئيديالي خؤيان دةزانن!
(...ناتواة ئةو زجنريانة بشكيَنم
كة بة زةمني كؤمت دةكةن!
هي نابينم،
هي نالَيَم-...راوست)!.
سةرةرباي هةموو شكستييةكان و هةلَويسةيت ئةوانةةي سةةرمان شةؤ بر دةكةةن ،داخةوازي هةةذارو سةتةمديدةكان ،داخةوازي بةةرةي
ئيَمةيةو دةستخسنت و ثاراستنيان هةر بة ئيَمة دةكريَ و ئةوةي"ئازادانةة" مبانسةربيَتةوة ،بةةخؤي ثيَشةوةخت بربياريةداوة رسةوا
بكريَت...ئازادييةكةي دةسةآل و ئيَوة ،دةخمنكيَ َ!

هةرباجخانةي عةدالةتي كؤمةآليةتي!

هي كاتيَن بازاربي عةدالةتي كؤمةياليةتي ئةوةندة طةر نةبووة.
عةدالةتةةة كؤمةآليةتييةكةةةي حكومةتةةةكاني ثةةارتي و يةةةكيَيت ،طةةةربةكي رريعةةةون ،دؤالرو مليةةونيَرو خةةاوةن كؤمثانيةةاي زةبةةةالحي سةةةيريان ل ةيَهةلَكةو و بة دةسةآل و ثارة وثةيوةندييةةكانيان طيَةذ بةوون و ئاطايةان لةة ذيةاني راسةتةقينةي"بةراو خوشةكةكانيان"نةةماوة ،بةةآل ليَةرةو لةةويَ
بةردةستةكانيان"خيَر"ثيَشكةش بة خةلَن دةكةن.
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 عةدالةتة كؤمةآليةتييةكةي طؤربان ثيَمان نالَيَ ضؤن ،بؤية هةر قاوخة .خواتان بيَت ركري ليلالَ دميةوكرا و دةسةةآلتي تةةكنؤكرا و عةدالَةةتيكؤمةآليةتي لة قوتي ض عةتاريَن دؤزيوةتةوة؟!
 زمان و قةلَةمي سةددان ريَكخراوي كؤمة َل ةي مةدةني تةتةلَة دةكا  ،خةريكي عةدالَةتي ماستاوكردن و شا تةكاندن وثيَنةلَدانن!للَةكان و تازة سؤسيالدميوكراتةكانيل دة لة عةدالةتي كؤمةآليةتي و"تةنانة " ئازاديل دةكةوتن ،بةةآل كةة باسةةكة طةةر دةبيَةت
 رؤشنبرية لي بوباسي سيستيَم و ركر و بريي عةدالة و ضؤنييةتي هةن اونان ديَتةثيَل ،دةبن بة ضةةقؤكيَل و ر َي ريدةكةةن و هةةزار نةةررة لةة سؤسةيالي مي
زانسيت دةكةن!
 زؤربةي نووسةر ،رؤشنبري و رؤذنامةنووسةكان خؤيان لة هةلَويستوةرطرتن دةدزنةوة .ئةمانةش خةريكي عةدالَةتي طريرانةكانيانن و دةلَيَن ئيَمةةهيضمان ثيَناكريَ!
ئيسالمييةكان ثاش 1411سالَ هيَشتا هةر خةريكي(تةرازووي يةكسان-ئةي ئةوةي لة ديوةكةي تري تةرازووييةكةةي؟!...-بةيةكضةاو تةماشةاكردنيبةرتيلوةرطر و بةرتيلدةر)  ،ئةمانيل ئةطةر خيَريان هةبواية ،باري ذيَردةستةكان ثاش ئةةو هةةموو سةاآلنة ئةوةنةدة ليَةذ نةةدةبوو .ئةة بةربيَ انةة
تازة بة تازة بة ضةقؤي بن الدن يان بة ليلالييةكةي يةك رتو يةان بةة وزةآلتةةي"ميةانربةوةي"و سةةلةرييةكةي كؤمةةلَ و كؤنةةثاريَ ي ب ووتنةةوة
وةعدي ثاداشيت ئةو دونيامان دةدةنيَ.
لة ناوةرباستة هةذارةكان تةماشاي ضاوةربوانييةكاني مندالَةكانيان و كريرانيان ورددةبنةوة ،خةة دايةان دةطةريَ ،هةسةت بةةنامؤبوون دةكةةن ،بؤيةة
هيضيان بؤ ناميَنيَتةوةو بة رةن ةردي شوكري خوا دةكةن و دةلَيَن خؤي ضاكي دةكاتةوة!
لة ناوةرباستة كةمايةتييةس دةميَننةوة نة بؤ ثارة و نة بةؤ دةسةةآل و موزايةةدةكردن ماونةتةةوة :ئةمانةة بةاش لةة ياريَكةة سةةردةردةكةن ،بةةآل
ناتوانن بةر بة ليَشاوي درؤو دةلَةسةكان ب رن.
عةدالةتفرؤشةةةكان لةخؤشةةييةو ة خةةةنيون ،رؤذ رؤذي خؤيانةةة ،بةةةآل هةةةر كةةة باسةةي ئةةابووري كةةةرتي طشةةيت و هةةةرةوةزي بكريَةةت ،روونةةرت بلَ ةيَم
داواي(خؤمالَيكردني ئاسياسةيَ  ،كةؤربةس ،بازرطةاني ،نةخؤشةخانة ،زانكةؤ...هتةد تايبةتةةكان) بكةريَ ،هةةر هةةموويان خؤيةان كةة بر دةكةةن و دةضةنة
سةن ةري ئازادي كةرتي تايبة و لةثيَناويدا هاواري(ئةازادي ،ئة ادي ،ئةازادي! ...نةابيَ مةا تةاس ثيَشةيَ بكةريَ)دةكةةن و دةلَةيَن :اعةوز بةا  ،ئةةوة
سؤسيالي مة...باوي نةماطة!
دووربووي ،ررتوريَةةةة ة  ،ثاشةةةةةةيولَدان ،خةةةةةةؤطيَلكردن و طيَلكردنةةةةةةي خةةةةةةةلَن لةةةةةةة راطةيانةةةةةةدني دةسةةةةةةةآلتدارةكان بةةةةةةووة بةةةةةةة"مؤديَةةةةةة "،
هةلَويستفرؤشت "نيشتمانثةروةري و خةبات يَربي قةزارييةكان" بوون بة طالَتةجاربي ناو خةلَن و درؤي شاخداري"وةزعةي كوردسةتان وةس رةآلن و
ريسارة وةآل نيية" زؤر بيَتا و لةزةتة ...ئةوة خةريكة خةلَكي مةكةي بنةمالَة ئةبدييةكةي خادمةكةيان بةر شة و تة و نةعلةة دةدةن ،ثاشةا
لةترساندا 141مليار دؤالري تةرخان كردووة بؤ هةذارةكان :بؤضي لة سعوديةش هةذار هةية؟!
ئة ئةزموونة حةقييةتيَ دةسةآل و دةسةآلتدارة خاوةن كؤمثانيا"نيشتمانثةروةرةكان" لةسةرتاسةري دنيا دةرخست و رسواو بيَ ورمة بةوون و
تازة بة هي دوو لةشكري تريل لة هةزاران نووسةر و رؤذنامةنووسي ئةق َ و ركرة قةلَةمفرؤشةكان ثينةوثةربؤ ناكريَت.
سوثاس بؤ قةزا كة تاكة كةسة"شايةني"سةرؤكايةتيكردنة ،ضريؤكي(مشكة ئازاكان)ي بةبريهيَنامةوة ،ئاخر ئيَمةش وةس(شي شي)و هاوربيَكاني
لةسةرتاسةري دنيا داواي عةدالة لة ثشيلةكان دةكةين نةس عةدالةتي هةرباجخانةكان ،بةآل دةترسم ثشيلةكان هيَشتا تيَنةطةن ،بؤية ضريؤكةكة
دووبارة بؤ بآلوكردنةوة دةنيَر  ،هيوادار تيَب ةن!

مةال كريَكار بان تان دةكا بؤ شةهيدبوون لةثيَناو حكومةتي تةكنؤكراتي!

كةنالَةةة جينانييةةةكاني سةةةرماية و ئاينةةةكاني ،رؤشةةنبريو رةيلةسةةورةكاني بةةةربيَوةن بةةؤ لةخشةةتةبردني ذيَردةسةةتةكان .وشةةةي
سي راوييان"طؤربان"ة ،بةبيَ ئةوةي بلَيَن ض جؤرة طؤربانيَن و بؤمان رووني ناكةنةوة :ئايا دروومشي طؤربانةكةةي ئؤبامةا ضةي لةيَ
سةوز بوو بؤ دةيان مليون بيَكار ،النةوازو هةذارةكاني ئةمريكا؟!
كؤمةلَناسةةي ئةةةةمريكي تؤرسةةنت ريَةةةبلن ريَثيشةةاندةري بةةةريي تةكنؤكراتييةةة و بةبؤضةةةووني ئةةة زانايةةةة دةبةةيَ ئةنةةةدازياران
بةربيَوبردني دةولَة لةئةستؤ ب رن ،)...بةآل تيَربواني تةكنؤكراتي زؤر لةوة كةؤنرتةو بةؤ منوونةة(دةولَةةتي ئةسةتيَرةكان) لةة
نووسي تؤماسؤ كامثانيَال()1612و(ئةتلةنتيكي نويَ)ي ررانسيس باكون بةة يوتؤبيةاي تةةكنؤكراتي دادةنريَةت و هةنةديَكيل
بةؤ بؤضةوونة سياسةيةكاني ئةةرالتؤن دةي ةربيَننةةوة .لةة بارةيةةوة جةؤرؤ ئؤروية لةة وتاريَكيةدا دةلَة َي( :تةةكنؤكراتي قؤنةاغي
ثةيَل هةةات راشةي مة)و هةةةر يةةس لةةة يةورطن هةبةةةماس ،هريبةةر مةةاركؤزة ،ئرييةل رةةرؤ و زؤريَكةرت بةشةيَوةي جؤراوجةةؤر
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رةخنةي تونديان لة جؤرة دةسةآلتة طرتووة .ئيَستا كاس نةوشريوان دةيةويَت بة ثشتيواني"خواي طةةورة"و هيَة ة ئيسةالميية
ناموبارةكةكان بةرةو ئةو شيَوة دةسةآلتة مبانبا !
مةةةةةال كريَكةةةةار كةةةةة شةةةةةارةزاييةكي لةبةرضةةةةاوي هةيةةةةة لةةةةةة زانسةةةةيت جةلةةةةدكردني مةةةةةرؤظ لةةةةة بةياننامةيةكيةةةةدا لةةةةةة
2111/1/31بةناوي"خواي طةورةو مينرةبان"ةوة نووسيويةتي (ئێمه) من و هاوبیرانم) ووردهكارانه ئاگاادار ههمساهر
بۆچوونی شاراوهو دیار روداوو ههڵوێسته كانین ،پێمان وایه ئهوه بزوتنهوه گۆڕان داوا كردووه ،كه به بهیاننامهیهك
روونی كردوونهتهوه داخواز شهرعین و خهبات له پێناویانداا وهكو بهشداریی ههماوهرا فهرمانه به چاكهو بهرههڵستییه
له خراپهو كوژرانیش له رووبهڕوو بوونهوهكاندا شه هیدبوونه ،له هۆر شه هیدبوونی بهره بهرگریی كاردن لاه ماا و
نامووس و سامان و رێز مرۆڤایهتی خۆو خهڵكی بهو مهرهه كابرا نیهتهكه رهزامه ند خوا بووبێت ،پاشان البردنی
ئهو ههموو زوڵم و ستهمه لهو میللهتاه دهكرێات ..باه تایباهتی كاه باه داخاهوه ئاهو دوو حزباه ئیساممیه كوردساتان
(یهكگرتوو ،كۆمهڵ )الیهنی ئهو سیستمه مێلیشیاییه الكۆاڵنیهو ئهو دهسهاڵته سازشكارهیان گرتووه ..كه به ال ئێمهوه
ههڵهیهكی گهورهیهو دینداران نابێت له سایه فیرعهون و نهمروودهكاندا بن).
يو
ي و دةنووسةر َ
رةخنةطرتن لة ئةداي حكومة و ح بةةكاني ئاسةانرتين كةارةو رؤذانةة بةة هةةزاران و مليونةان شةيَوة دةطةوتر َ
تةنانة ئةندامةكاني ثارتةكاني دةسةآل بة خؤشيان رةخنةي توند لةة حة ب و حكومةتةكةةيان دةطةرن .ئةةوةي طةرنة بيَةت
ئة ثرسيارةية :ئيَمة ضي بةو رةخنانة بكةين و ئةزموونةكةمان بةرةو كويَ ببةين؟
مةال لةسون ةي تاواني ئيسةالمييةوة تةقةةي خةؤي دةكةا و دةيةةويَت ئةزموونةكةةمان بداتةة بةةر رةشةةباي ئيمانةكةةي .ئةة
جةالدة ،خةلَن بؤ شةهادة لةثيَناو حكومةتي تةكنؤكرا واص اب اعمالة شارةزاكان -وةس نةوشريوان لةة قسةةكاني بةؤ س.ن.ن
وتي -بان دةكا .
لةاليةكيرتةوة جؤقةي رؤشنبريو رةيلةسةورة ليلبالَةة كوردةكةان كةة ثةارتي و يةةكيَيت و طةؤربان بةة بريَة ةوة كةنالَةةكانيان دةخنةة
خ مةةةةتيان تةةةا بةةةةئارةزووي خؤيةةةان بةسةةةةر خةةةةلَكي رةشةةةوربووتي كوردسةةةتان بربذيَنةةةةوةو سةةةةري رمةةةة ئةةةةنيت كؤمونيسةةةت
و"حكمة "ةكةيان لة خ مة "ئازادي" بازارب و قازاجني"رةها"ي سةرماية لةسةريان ساغبكةن.
يةكيَن لةو جؤقة حةكيمة زةمحةةتي كيَشةا و "بةرضةاوماني رؤشةن كةرد"و وتةي(راثةربينةةكاني تةونس و ميسةر دذ بةة رؤذئةاوا
نييةة)...يةةةكيَكي تريةان وتةةي(راثةةربي دذ بةةة مةؤديَلي دةسةةةآلتي تةاس حة بني!) ،بةةبيَ ئةةةوةي ثرسةيار لةةة خؤيةان بكةةةن(ئايةةا
حكومةتي يؤنان و رةرةنسا و ئيسلةندا و كةنةداو روسيا ...هتد كةة خةةلَن لةة دذيانةدا مةان رت طشةتيان بةةرثاكرد و درومشةي
دةستلةكاركيَشانةوةو روخاندنيان بةرزكرايةةوة ،حكومةت ةةلي تةاس حة بني؟!) بؤضةي لةة ئةةمريكاي التةني ضةةثةكان برةويةان
هةيةو حكومرباني وآلتةكاني دةكةن!
يةكيَن لة سوودة طرن ةةكاني ئةة راثةةربين و بةرطريانةة ئةوةيةة كةة بةة روونةي دةبيةنني ضةؤن حكومةتةةكاني توركيةا ،ئةريان،
ئةمريكا ،ئةةلَمانيا ....هتةد بةة ئاشةكرا نيفةا و درؤ دةكةةن و دويَة بةة بينةي هةةوالَي ناربةزايةةتي ضةةثةكاني رووسةيا دذ بةة
حكومةتة تةكنؤكراتة ررةح بييةكةي لةة كةةنالَي(س.ن.ن) زؤر ثيَكةةنيم بةة بؤضةوونة تةكنؤكراتييةكةةي نةوشةريوان لةةبارةي
روخاندني بلؤكي رؤذهةآلتي تاس ح بي!
ئةةوةي ئيمةربؤ روودةدةن راستةوراسةةت دذ بةةة ديكتاتؤرييةةةتي سةةرمايةو قةيرانةكانييةةةو ذيَردةسةةتةكان لةةة هةةةموو قةةوذبنيَكي
سةرزةمني بة ذيَردةستةكاني كوردستانيشةوة ،ضيرت ناتوانن لةة بةرامبةريةدا بيَةدةنة بةن و تاقةة ئةلَتةةرناتيظ ئةوةيةة كةةرتي
تايبةةة و دةسةةةآل و ركةةري قةةازاجني سةةةرمايةداري هةلَبووةشةةيَتةوةو لةةة طةليةةدا طةنةةدةلَي ،طرانةةي ،بيَكةةاري و ناعةدالةةةتي
كؤمةآليةتي رةوانةي ن يكرتين زبلَخانة دةكريَ.
طةةةةؤربان و رةوتةةةةة ئيسةةةةالمييةكان بةرهةةةةةمي ناعةدالَةةةةةتي ،طةنةةةةدةلَي و خةةةةؤزل اني و بيَمنةةةةةتبووني حكومةةةةة و ح بةةةةة
دةسةةآلتدارةكانن و هةةةردوواليان يارييةةكي قية ةوةن بةة مةةاف ،ضةارةنووس و هةسةةت و ذيةاني ضةوسةةاوةكان دةكةةن و هةةةردوو
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اليان-بيَد ة لة ئيسالمييةكان -خؤيان لةة ئةلَتةةرناتيظي سؤسةيالي مي زانسةيت و ئةابووري هةةرةوةزي كةة تةمةةنيَن خؤيةان بةة
شؤربةسواري دةزاني كةربكردووةو تا ثيَيان كراوة برةو بة كةرتي تايبةة دةدةن و خؤيةان خةاوةنني(سةرضةاوةي هةةموو طةنةةلَي
و ضاوضةةنؤكييةكان) ئايةةا حكومةةة و طةةؤربان ئامةةادةن كةرتةةة تايبةتةةةكان خؤمةةالَي بكةةةن؟! مةةةخابن زؤريَةةن لةوانةةةي دةزانةةن
ضارةسةرةكة ليَرةية ،خؤيان كربكردووة و تةنانة وةس ثيَشنياريل سةررباستانة بة هاوثةميانةكةيان نالَيَن(طولَةكة ليَرةية!)
تا خاوةن مالَ و كار و رةجنة بة زؤرةملي هةرزانكراوةكان لة زانسيت رزطاربووني خؤيان تيَنةطةةن ،مةحالَةة رزطاريةان ببيَةت بةة
ميَواني شارو الديَ و دةشت و ضياكامنان!

حكومةتيَكي ئاذاوةضي و توندربةو تيَكدةر ،ئؤثؤزيتسيونيَكي طةندةلَ!

ي و شةيَوة دةسةةآلتة تةكنؤكراتييةكةيشةي بةووة بةة هةؤي هةةموو نةهامةتييةةكاني سةةر طةويَي
ركر و ئةقلَي ليبَرالَي مةي نةو َ
زةمني ،كةضي لةبة دةرطاي سةرا ،رؤشنبرييَن بة هةمان ئةو ئةقلَة بة بؤن و تةامي دذ بةة شةوعيية  ،ال دذايةةتي طةنةدةلَي
ئابووري كوردستان دةدة كة بة مليارد ثة بة ئابووري جيناني طريَةدراوة ،زؤريَةن لةة ح بةة سؤسةيالدميوكراتةكان خةةريكي
بازرطاني بة ماددة بيَنؤشكةرةكان و دةآللَي بؤ كؤمثانيا و ضةكفرؤشتنن ،كةضي كةلَة"رةيلةسةوف"ةكةةمان وتةي :بةا ئةابووري
كوردسةةتان بةةة بةةازاربي جينةةان ببةسةةرتيَت...هةةي ح بيَكةةي سؤسةةيالدميوكرا لةةة ئؤروثةةا خةةاوةن كؤمثانيةةا نييةةة! هةةةر ئةةة
رةيلةسورة سةرسوربماني خؤي بة شوعي كوذيَن و خاوةن ياساي دذ بة سؤسياليستةكان(بسمارس)دةرب بريَ!(نوقتة)!
لةوالوة خةلتةي ئةق َ و ركري تةكنؤكرا و ليلبال بة هاوثةةمياني لةطةةل رةوتةة ئيسةالمييةكاني نةاو ثةرلةةمان و دةرةوةي،
وةس شةريكة دزي"حمرت و شةارةزا"ي دةسةةآلتداراني دنيةا و ثةاريَ ةري دلَسةؤزي تاوانةةكاني ،هةاواري عةدالَةةتي كؤمةآليةةتي
دةكةن ،بةآل ئةوةندة"بليمةتن"بة بيَ سؤسيالي مي زانسيت ،بةبيَ سياسة و ئابووري هةرةوةزي!
ئيمربؤ لةو شويَنة كة طواية بان ةشةي ئازادي و ضاكسازي دةكا  ،كرا بة م طةو !!
ئايا ئةو بةربيَ انة ضةند لةطةل خؤيان و خةلَن راست ؤن؟
ئايا ئةطةر خةلَن لة نسيَي ح بة دةولَةمةندو خاوةن كؤمثانياكان بةؤ سةيَبةري ئؤثؤزيتسةيوني نةاو ثةرلةةمان هةةن او بنةيَن،
خيَر دةبينن؟!
ئةوةي زالَة و برةوي هةية ئةمانةن :شةربي خاوةن ركري طةندةلَ و كؤنةثةرةست لةطةل دةسةةآل و حةوكمرباني ئاذاوةضةي و
توندوتيذ .لة ناوةرباستة طةجنة بيَ كار ،بيَ دواربؤذ ،بيَ ثربؤذةو بةرنامةي اليةةني كةةمي جينةانبي راسةتةقينةي عةدالَةةتي
كؤمةآليةتي ،بوون بة سوتةمةنيان و ياري بة ضارةنووسيان دةكريَ!
ئةةةو بةرةيةةة وةس طؤربانةكةةةي ئؤبامةةا رةنةةة زةردةو عةدالَةتةكةةةي ،دريَذةثيَةةدةري ناعةدالَةتييةكةةةي حكومةةةتي ئاذاوةضةةي،
توندوتيذ و تيَكدةري هةريَمة.
ئايا ئةوةي بازارب طران بكا  ،لةثرب ببيَت بةخاوةن مليونان دؤالر ،ناعةدالَةتي بكا  ،ئاذاوةو كيَشةو طررت بةؤ هةةزاران خيَة ان
و كةس درووست ناكا ؟
ئايا ئةوةي كالشينكؤف لةبةرامبةر خؤثيشاندةران بةكاربنيَنيَت ،توندربةو نيية؟
ئةو ئازاديية كة لة م طةوتي دةرطاي سةرا بان ةشةي بؤ دةكريَت ،كؤياليةتييةكةي سعودية و سودان وئةردؤغانة!
ئةةةو دةسةةةآلتة كةةة بةةةناوي تةكنؤكراتةةةوة بانكةشةةةي بةةؤ دةكةةريَ ،هةةةمان ئةةةو دةسةةةآلتةية بةةة هةةةموو ش ةيَوةيةس بةةةرةو
هةلَديَري هةزار بة هةزارمان دةبا !
ئةو رؤشنبرية ليلباآلنة كة بوون بة بةشةيَن لةة سةةرقارلَةي ئةةو جةؤرة دةسةةآل و ئازادييةة ،بةة ئةةمتيازةوة طةنةدةلَن و نةة
ر َي او نة دوارؤذمان بؤ رؤشن دةكةن و ئيَوةش كةيفي خؤتانة!

"رؤشنبريان". ،د عةلي قةرةداغي ،سةرؤكي هةريَم و داواكارييةكاني خةلَن
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زؤر هةيةةة خؤيةةان بةةة شؤربةسةةواري(يةكسةةاني ،ئةةازادي ،برايةةةتي)دةزانةةن ،بةةةبيَ ئةةةوةي ئامةةاذة بةةة نةةاوةربؤكي ضةةينايةتي ئةةةو
زاراوانة بكةن ،وةس وةزيري دةرةوةي سعودية دةريدةبربن و هةةر بةة تةةماوي دةينيَلَنةةوة؛ لةنووسةني و لةسةةر زاري هةنةديَ
سياسةمتةدارو"رؤشنبريي سةةربةخؤ و ناسياسةي" ييةةكان دووبةارة دةبنةةوةو لةطةليةدا يةةكيَكيان بةة نةزانييةةكي تايبةتةةوة،
شةةؤربش و ئاماجنةةةكاني كةةة جيةةاوازن ،بةةة ش ةيَوةية ثيَناسةةةدةكةن(شۆڕش به چهمي ه نۆدێرنهکهی مانييای هڕانهوەی چهم ي
ئيااادويه بۆ نيياو سياسييهت و دامهاراني ن دەوڵەتي واسييا و دابهشي ردن دەسييهڵاتهکييا و دەستاودەسييي پێکردنيييانه لهڕێ ييای
کۆمهڵاوهتييييي و کردنيييي نرخيييي ئيناييييانه به ێوەنيييي ی هەمييييوو
هەڵبژاردنيييي ئييييااادەوە و بنياتنييييان عهدالهت و وهکايييياني
پێوەرەکا  .).ليَرةدا هةر ئةوةندة دةلَيَم بؤضوون و هةلَويسيت(بل اس)يَكةي كؤنةثةرةسةت ،كاسةؤلين و اليةةن ري ثاشةايةتي

ثيَشي ثرت لة211سالَ زؤر لةو بةناو"رووناكبري"انة ثيَشكةوتووترو واقعيرت و روونرتة.

 :ئێمه لهو نيامهوهدا وەکيو ئهرکێکي
لهروون ردنهوتنهدا نوسهرا به ئاماژت به نامهنيهی پێشيوووا بۆ تياڵتبيان دتڵێ
ئهخالق تهنها مهبهستما ئا ادارکردنهوەی دەسهڵات بوو له خۆبهدوور رتن له هموو جۆرە بهکارتێنا ێکي توني وتيژی دژ به
خۆپيشيييييان ەرا و دروسيييييتبوون دۆخێک که له دەرئهنجامييييي ا به يييييي که و الوه ێک کۆنتيييييرۆڵنهکيييييرێتو ئاساوشييييي
کۆمهڵاوهتيما بخاته مهترسييهوە.

ئةةةو نارؤشةةنبريانة باسةةي خسةةتنة مةترسةةي(ئاشةةيت كؤمةلَةكةةةمان)دةكةةةن ،بةةةآل خؤزطةةا ثيَمةةان بلَ ةيَن كامةةة ئاشةةيت؟ ئاشةةيت
جةردةيي داهاتي طشيت؟ ئاشيت باآلدةسيت كةرتي تايبة ؟ ئاشيت هةةذاري؟ ئاشةيت بيَكةاركردن؟ ئاشةيت طريَبةسةيت كةاركردني
كاتي؟ و زؤري تر...؟ كامةيان؟!
ثربؤريسؤر و ثيَشنويَذي بؤ بازاربي ئازاد
ئةةةةو"رةيلةسةةةورانة روويةةةرتي دراوة عةنتيكةكةةةةي ئيسةةةالمييةكانن ،بةةةؤ منوونةةةة مةبةسةةةتم(ثرؤريسةةةورو دكتةةةؤر عةةةةلي
قةرةداخي)ية كة دة َليَ(دەکرێت بڵ ون ئيشهڵا بهرەو باااڕی ئاااد دەڕوا (
بؤضي ئة تةكنؤكراتة ئيسالميية لةبواري دارايي ،نازان َي بازاربي ئازاد ،ضةي بةسةةر جينةان هيَنةاوة؟ نةازان َي طرانةي ،هةةذاري،
بيَكةةاري ،جةةةنة و ويَرانةةي لةةة شةةيَوةي بةةة بريَوبردني ئةةابووري سةةةرمايةوة سةةةرياننةلَداوةو خةةةباتي ذيَردةسةةتةكان دذ بةةة
ئاماجنةكاني بازاربي ئازادةكةيانة؟!
ئيَمة شيَوةي ريَكخست كارو بازار دةخةينة ذيَر ثرسيارةوةو ثيَمانواية ئةوة بووة بة هؤي ئاذاوةو تيَكداني ذياني خةلَن.
سةرؤكي هةريَم ئةزموونةكةمان تيَكدراوة!
سةرؤكي هةريَم لة وتارةكةيدا بةيادي راثةربين لة هةوليَر وتي( :ئة ئةزموونة تيَن ناضيَت و كةسيل ناتوانيَ تيَكي
بدا ).
لة وآلمدا دةلَيَني :ئة ئةزموونة بة خويَن و بةدبةخيت خةلَكي هةذار و ستةمديدة هاتووةتة كايةوة ،بةآل دز و جةردةو
مشةخؤر و مليونيَري لةثرب و زةبةالح و خاوةن ظيالي خةيالَي بةرهةمنيَناوةو لةطةليدا زولَم و بيَويذداني ضينايةتي كة
رؤذانة خةلَكي هةذار بة هةزار شيَوة باجي دةدن ،بؤية شايةني ئةوة نيية بة شيَوةية مبيَنيَتةوة(بؤ منوونة :نابيَ
دةستكورتةكاني كؤمةلَ ةكةمان وةس سوالَكةر مامةلَة بكريَن("يارمةتيدانةكةيان"لة31هةزار دةكةن بة91هةزار دينار! ئايا
ئةوة ضارةسةرة؟)و شةلَةقاندني بة روح و هيمةتي مرؤظي ثيَشمةركة و قوربانياني راثةربين و زيندانيية سياسييةكان
ئةركي ميَذوويية و دةبيَ لة النة كةمةوة بة شيَوةيةي خوارةوة بؤ ثيَشةوة بليَت:
 -1جيَبةجيَكردني(ياساي بيمةي كؤمةآليةتي).
 -2جيَبةجيَكردني(ياساي كار).
 -3طشت ريكردني كةرتة تايبةتةكان.
 -4دامالَي عةسكةرتاريا لة ذياني رؤذانة.
 -1دابينكردني ما ئازاديية دميوكراتييةكان.
 -6بةررراوانكردني خ مةت وزاري و ثةربةثيَداني ذيَرخاني ثيشةسازي و طشتوكالَي.
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 -9ن يككردني داهاتي بةرثرسةكان لةطةل داهاتي هاوآلتيان

لةجياتي بربينى دةستى خةلَن ،دةسيت طرانى ،بيَكاريء ناعةدالَةتي بلبن!

ئيَمةةقسةكةةق بةرسيةةقفازَ سريةةب رستدةةةةرسفةو ة قزاةةقاةاسزيَمةةبرساةزةةقس فسفاافرسدةةقسريتةةااسفةري ةةبف سف

اةوييبةةةقاس

سةةةقدبة س ةةةقس ةةةبزبةرسيةة ماسةةرساسيقفزاسةةةيبفزيقورسةيية ةقس.سئقطةةةقفسيةةةقفازَ سفةسةةةقتورسيت تةةةقويَترسئة ة فازرس
يقفةس قاةسي ةزقسئقاةسهقت اسف ذزَكسفةزبرس قسسفةي ارسيقسة فيةبةسر،سيةقت ساة سفةييةاوساسفة ةةةوسهقري ةقسةييةقسدةقس
اتوقسئ فازييق برسةبفاة ةزقورسو ة اويذ،سفذسيقسي بساسالزقةقسريب يك ق برسزبرسفذسيةقسةةقة ،سطاةةةر،سييَتةبف سزةبرس
زةةةبف سزةةةق رسئبزةةةبفسئةةةقةب سةةةةقفف َس ةةةقسويَيبةة ة ةست د وة ة كس

يَةةةَ،سيةةةقففساسفةفسيةةةق بففةهيَاازَ ،سيةةةقت س فس فس

يقفةطمةةقرسث زينةةبة ةفزَكس ة ذفةاةس.سمن اةةةق(ث زينةةبة ةةقسو ة اويةةذة بةرسريقفةةكةةب،سز ةةةبر،سس ة ز ،سفةةيمةةبف ،س
َمبةيب،سئي بديبساسئقسثبةيب).س
ئقد
ريب رَستدةةرسيقه سي ض اةق بةر،سيقفزاسقسدقسيقهيَ افةرسطيبةرسعقستقفز بف ساسفةاةزقورسيقسضةق سيةق بفهيَابرس
َكسيقسهقف ةرسفة ةةرَ.س
فةفةسايقتقسطيبةرسثقد
فةيرَس ب سريب رَسي ةةرَس قس فيق سيت تقوق برسفذسيقسث زينبة ةةقسو ة اويذة برسطب سرياتيَككسفذ،سئةبافاذساس يَلةََس
يق بففةهيَان.سس
ةةب سريةةب رَساسيقفزاسةةق بةي سيةة بساسيت تةةقاساسالزقةةةق برسهةة سسةةقفة رسةبفاة ةزقوييةةق بةيبرسدةةقيد افااةساس
َةيَوسيةبسدةقةيبورسطيَاة ةيَ زَ ،س
َسترس ففسة برسفةثة ة سهقزةقس.سئيَمةقسفةاةسفة ةقزنساسفةد
يبسرسئقاةسةب ةقرس ةقسثةقد
طاذ افةرسيبفاف ثق قاست ةزقفة افرسيقسقفسزق ،سيةقسعةقةَساسه

َقوييةق برس
ةيبف ساسييتمقوةقاةسضةباسدةقسةبعقفةد

يتقرساسضبفةسقف سيتقر.س
ئيَمةةةةقسدق بويَتةة ة ةسيقهةةةةقت اس ةة ةَي ةزق سفذسيةةةةقسيةةةةق بفهيَابةرسوس ة اويةةةةذزنساسث زينةةةةبة ةةق قتبرسدةةةةقس بوةةةةذتيَا س
 3.41وبزرسزيَهيَابساسيقهيضس َي ةزق سيقفزاسيبفسةوسدقسفاافةاة بةرسزبشسئقاس بوذتيَاة.س
ئيَمقسفةاةفة قزن:س
سسسس-1يت تقورسهقفزَمرس ففس برسفةث ة زيق بةرسةقتباةفسةيَلقةرَسيتبا.س
سسسسس-2يقفزاسبرسدقس نتساسيازا ةف افةرسث زينبة ةفةرساسس وبة ةرسيبفةطب بةرسط فاةرسفةفطبزرسيتازَن.س
سسسس-3زبفورسف

اةورس ففس برسفةاة سديَل اففرسيتباسي سي ض اةقسةبيقةيَتبةرسريب رَستدةةر.س

تؤربى بةرطرى لةمافء ئازاديةكانى خةلَن
2111/2/13

نا بؤ توندوتيذي ،بةلَيَ بؤ عةدالَةتي كؤمةآليةتي!

ةقتباةف س ففس برس
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َك،سدةقسض ةفضةيَ ة س(ةبفاةبتةق سةيهةبةرستةبرستةا س)،سفةث ة ةبرس
ئيَمقساة سو ف سيةقفطا سدةقستةبكساسئب ةفزيةق بةرسثةقد
َةةقورس تقتزةةقورسكسفةتبةةةقا َسفاافسدقهةةقفس ةَي ةزق رس
َر،سييَتةةبف كسةبعقفةد
هقزةةقسية سياةةقيا افةرسطاةةةةرسيةةب ةفا،سطقةة ةد
و ة اويذ كسينَي سفةزلطقزقةو.سس
سيبسقورسديرباةدي ترسة زَرسسقة اةرسففةا سةيهبرساسيبةقرسةيهبةرسدقهقت اسفةيبسية اةسيةقه

َتافةرسةيةباة س
سةة اد

َكسدةقسوةقاةا س
ضيابزقور،سةةقة ،سو ةة فاةا سفةطق زقفةسة ساسئةبز ،س ضةتافرساسةةبت زر،سي زةقسدقيقفةتلقفزبةة ةسثةقد
ةيهةةةةبرسيةةةةقس ففسةةةة بةقاة،سةبفاس ة ةزةةةةقورسفةففةيةةةةاارساة سفزَطبضةةةةبفةزق سيةةةةقفةاسفةيياتافةةةةةرسئب ةةةة ،سئبسةةةةبز ساس
ث ط ةفةةر.س
ئيَمةقسيةق ستبةبزةقسيبةطةقاة سةةةقتباةف س ففسة برسفة ةقزنسدقسةقفةق س ةةبفاس بف ضةتق برسية سث زينةبة ةة سسةةث ساس
فةاة :س
خبةق،س ةةت ،سييابسب ،سوقدقري رساس

-1يقطن يتافةرس قفورسوبزلقا(يبةق،سةقث
ئيا قفةيَ ...ه ).سس
 -2بفة افةرسديذةق بةرسضبافزَازر(فةبيق) سزقفدقتبةرس ففس بر،سس
-3يب تافةرسيبف سذزبةرسثبةقةنيابر،سة اويبفةرساسريقفتبةلقفةر،
-4هبا بفزتافةرسوقاةا ستبفف ساستقعاقا سييَتبفةرساسالةقاة ةر،س
-1سث تقوط ةف سسي سفزَهباساس بف ضتقسزقفةازَ ثاةاة بر،س

-6س فةف افةرسزيباةةرسيقعسسدقسيقفزاسيبفزَ سي يرساسيت تر،سفة قزن.س
ئقطقفسيت تقو سهقفزَمسدقتباة سفااسهقري قسفاة سث زينبة ةةق بر،سضقة سهقةطبازَترسسقفةوبزرسةقة َي سيقسئبفةس ق س
َك،س
ئق سضب كب زيبةقساسيبفاف ثق قسهقفسيق س َي ةزقسمبيَايَ قاة،سئقاةسزن ي ةرسيقسئدةفةساستبكساسث ةس سثقد
فا رسسثرسيقفزبفة قزن.س
س

َكسس
و ف سيقفطا سدقستبكساسئب ةفزيق بةرسثقد
2111/2/21س

ف ذ سث زينبة ةر:سهقز ،سفزَتتقاورس5600/5/50سس
با:س بوذتيَا س 2سةي ةفا س
ويَلي :س ي سيق ةفزتافرسدق سث زينبة ةةبةقسزيَن ةث سفةز ةطقزقةوس قسهقفس قس،سطااثساسالزقةيَكسيق ةف سيتبا،سفةيرَسفةس سي س
هيضس يَ ةسو ة اويذزيق سةقيباساسزبفضقزق رسسثرسدقسة رَسزبرسةباضقاةةرسيلقس يَ .سيقزيَضقاةةقاةسئقاةةق سو ة اويذ سيق بففةهيَانس
َت س قسبةرسطيَاة يَ زَانساسفذسيقسئبتبةجساسفةث ة زيق بمنبةن.س
ةق سهقفسدقطقدبة ةسةييق،سيقد

سسوقةهبسعقفةدقورس تقتزقور،سئبسبز ساسئبفةترسوب ،ساتاساسطقالرسفةييا ة با!س
ي سزقز ةة زتافر:س
Tb_max@yahoo.comس

لةنيَوان رؤشنبري و
ح ب و ب ووتنةوة
www.dengekan.com
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راسرتبةوةكان و بةرةي ضة

كةةارو بةةازارب ضارةنووسسةةازترين ناوةنةةدي ذيةةاني مرؤظةةة لةةة طش ةت سةةا و سةةةردةميَن و حكومةةة بةةة روونةةي كةةةرتي تايبةةة
بةهيَ دةكا (قوولَكردني طةندةلَي ،رةرهودكردني سةروة و ساماني خةلَن ،بةهةرزان كةربي هيَة ي بةازوو ،طرانةي ،هةةذاري و
درووستكردني مارياي خانوبةرة) و ئؤثؤزيتسيوني ناو ثةرلةمانيل هةمان سياسةتي نةاوبراو دةثةاريَ يَ و كةار بةؤ بةةجيَنيَناني
سرتاتيذي سةرؤكي عولةماي ئيسةالمي جينةان

.د عةةلي قةةراخي دةكةةن(ئينشةةلَآل ئةابووري كوردسةتان بةةرةو بةازاربي ئةازاد

هةن اودةنيَت!) .هةردوو اليةن هاوربان ،بةآل بؤ طالَتةةكردن بةة ئةةقلَي"ميَ ةةل" ،الروطةةزا عةدالةةتي كؤمةآليةةتي ليَةدةدةن
كة تا ئة ضركةية تةننا قوولَكردني جياوازي ضينايةتي و دةريايةس لةة ئةازار و بةدبةةخيت بةؤ هةةذاران ليَكةةوتووة .مةن ليَةرة
هةولَةةدةدة وةهةةم و ثالنةةةكاني دةوروبةةةري كةةارو بةةازارب دةرخبةةة و بةةة سةررباسةةيت دريَةةذة بةةة ثةةةيا و ئةركةةة رةزاقةةورس و
بيَ اركةرةكة بدة .
ررةربةن ي:
لة سةراي"ئازادي" ،مةالكان بةدة بان ةشةي جيناد و نويَذةكاني هةي "بةرطري...رةوا ،"...رارو رةريق هاوار
دةكا ...دةي ؤربين....دةي ؤربين...دةي ؤربين...بذي ئازادي...بذي ئازادي...بذي ئازادي و لةطةلياندا بةختيار عةلي وةس
رؤشنبرييَكي"سةربةخؤ"باسي مةترسي شؤربشي ماركسييةكان و د ووثاتي ئريادةي نيتشةوي ب ووتنةوةكة دةكا و
دة َلىَ(ماركسيةكان كيَشةيان لةطةل ئةدةب و هونةر هةية) .ئةي ساراماطؤ ،ماكسيم طؤرطي ،داريو رو ،طولسورخي،
عةبدوملةجيد لوتفي ،طؤران ،ناز حيكمة  ،بريت ،نريؤدا ،طارا ،لؤركا و سةدان ئةديس و هونةرمةندي جيناني بةري كامة
قوتاخبانةن؟!)؛ئة بةربيَ ة لە لێدوانێکى تایبەت بەماڵپەری  NRTوتی"هەستدەکەم لە ئاستێکى
دیاریکراودا ئەو وشياریەى کە ئێستا لەناو کۆمەڵگادا هەیە ،من و چەند نوسەرى تر لە
رێگەى کارو نوسينەکانمانەوە کاریگەریمان لەسەر ئەم وشيارکردنەوە هەیە ،چونکە
هەميشە نوسەر پياوى وشەیە و کەرەستەى سەرەکيش بۆ گۆڕینى دونيا وشەیە)
لةتةنيشتيةوة"رؤشنبرييَكي"بيَاليةن"دة َليَ(دواي روخاندني ماركسي )!...و"سةرؤس" د .كةمال مرياودةلي لةسايةي
دةسةآلتي بنةمالَةي ثاشاكاني بريتانياوة هاتووةو دذ بة"ميَردةزمةي"كؤموني دةدويَ و لةطةل دةسةآلتي بنةمالَةيي
بةراوردي دةكا و ضؤن هةردووكيان بةسةرضوون و باويان نةماوةو تازة ناتوانن سةرهةلَبدنةوة .ثاشان نةوشريوان
موستةرا" كاريَ ماي ررةربةن ي"وةس يةكة سةرؤس لة رؤذي نةورؤز(( لةناو جةماوةر وون دةبيَت)) ،ئةميل لةبريي ناضيَت
بةبؤنةي نةورؤزةوة ب َليَ( :ئة راثةربينة بؤ ريَكخست مالَي كوردة لةسةر ئةساسي عةدالةتي كؤمةآليةتي).
وتةبيَذي ئةجنومةني سةراي"ئازادي"دةرةرميَ:

ئهنجومهنی كاتی مهیدانی ئازادیش پشتيوانی له قسهكانی مامۆستا عهلی

باپير دهكات و به قسهی جهماوهری دهزانێت.
له لێدوانێكيدا بۆ كۆمهڵنيووز ناسك قادر وتهبێژی ئهنجومهنی كاتی مهیدانی ئازادی ڕایگهیاند :ئێمه پشتيوانی له قسهكانی
مامۆستا عهلی باپير دهكهین ،قسهكانی بهڕێزی قسهی جهماوهری خۆپيشاندهر بوون و له خزمهتی ئهم بزووتنهوه
جهماوهریهدان .وتهبێژی ئهنجومهنی كاتی مهیدانی ئازادی وتيشی :به داخهوه دهسهاڵت فێر بووه كه دژی ئۆپۆزسيۆن بن و
هيوادارین كه مامۆستا عهلی باپير و بهڕێزانيتریش پشتيوانی زياترى ئهم بزووتنهوه جهماوهریيه بن).

دوا هةوالَةكان وايان راطةياند كةة عةشةرةتي(سورضةي) هاتووةتةة ثيَشةةوةو يةةكربي ي لةطةةل رةةتواو مةعريفةةتي ثرؤريسةؤر و
دكتةؤر عةةلي قةةةراغي وتةةواي"سةةةربةخؤكان" دووثاتدةكةنةةوةو دةبةةن بةة زةمانةة بةةؤ ئةةوةي بةةة شةةرعييةتي ناشؤربشة يَرب،
مةترسي ترسناكرت(شةرعييةتي شؤربش يَر) دوورخبةنةوة!....
مةريوان وريا قانع بةةو دميةنةة راسةرتبةوة كةة شةويَنةكةي سةةراي"ميَ ةةل"ةكانةة دةلَةيَ( :سةةراي ئةازادي شةويَنيَن بةؤ خةةون و
ئازادي)!
ررةربةن ي راسرتبةوةكان!
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نة سةرؤكي هةريَم ،نة سةةرؤكي حكومةة و نةة زؤرينةةي ثةرلةةماني كوردسةتان ماركسةني و نةة ح بيَكةي شةوعي بةةه َي و نةة
بةرةيةكي ضة لة طؤربةثانةكة هةية و نة ماركسي بووة بة هؤي ناعةدالةتي و طةنةدةلَي و سةتةمكاري ،كةضةي دةبيةنن ضةؤن
ئةو"رؤشنبري و ب ووتنةوةو مةال و دكتؤر و زاناي ئاي و ثرؤريسؤر و عةشةرةتة"سةةربةخؤ"يانةة بةشةيَوةيةكي زؤر حةةقري و
جاهيالنة سةري رمةكةيان ئاراستةي ب ووتنةوةيةس دةكةن لة الوازترين ئاست و ئةداي سياسيية.
ئايا ئةو قسةكةر ،نويَنةر و رؤشنبريانة دربندة و ناثاس و تاوانبار نني؟! جاهي نني؟ ئةركي رؤشةنبري بةة ثيَةوةرة جينانييةكةةي
ئةةةجنا دةدةن؟! ئايةةا قسةةةو بةةاس و هةلَويسةةتةكانيان بةمةبةسةةيت لةخشةةتةبردني هةةةذاران نييةةة؟ ئةجنةةداي دذ بةةة هةةةذاران
ثةيربةو ناكةن؟ لةداوييشدا :بؤضي ئةو جؤقةة كةرامةتشةكيَنة"مردووكةة"ي دويَة َ لةة قةةبر دةردةهيَةنن و بةة سةي رو جةادوو
زيندووي دةكةنةوة تا سوكايةتي و جويَ ثيَبدةن و دووبارة لة طؤربي بنيَن؟!
ضةندين جار شوانةكاني ئةو بةرةية ،طةل و جةماوةريان بة"م َي ةل"ناوبردووةو ئيَسةتا هةةر بةةو شةيَوةيةش رةرتاريةان لةطةةل
دةكةن و ئوستادانة داوا رةواكانيان و خويَ بةناهة رذاوي طةنج و الوةكان بؤ مةبةستيَكي ترسناس بةكاردةهيَنن...
ي بةسةةر الشةةي مةرؤظ دةروا  ،هي ةكةاني بةةر دةرطةاي سةةراي
وريابن ،وريا ،لة سا و كاتة كةة وةحشةي ةري ليلبالي مةي نةو َ
ئةةازادي ليةلبالَ و ئيسةةالمييةكان تاقةةة رةخنةيةةةس ئاراسةةتةي سيسةةتيَمي بةةاآلي سةةةرمايةداري و كةةةرتي تايبةةةتي ناكةةةن .ئةوانةةة
مومكني نيية بتوانن بنب بة خاوةني ثرؤذةي عةدالةتي كؤمةآليةتي و ئازادي هةذارو ذيَردةستةكان.
ئايا ئةو ئازاديية ،ئازادي و عةدالَةتة كؤمةآليةتييةكةي بةعس نني بة زماني كوردي؟
ررةربةن ي و عةدالةتي كؤمةآليةتي!
ئةو ه ةموو زانا و بريمةندة بليمةتانةة ثيَمةان نةا َليَن بؤضةي لةسةايةي حكومةتةة ح بييةة ررةربةن ةةكاني والتةاني ئؤروثةا ،ثةاش
ئةةةزموونيَكي سةةةدان سةةالَي ،هيَشةةتا كيَشةةةي( طةنةةدةلَي ،رةطةزثةرةسةةيت ،سيَكسةةي  ،ضةوسةةاندنةوةي كؤمةآليةةةتي ،بيَكةةاري،
كؤالثسي ئابووري ،جةنة)بةرهةمدةهيَنن.
عةدالةةةتي كؤمةآليةةةةتي واتةةةة(كةةار و بةرهةةةةمنيَنان و ذيةةةاني هةةةرةوةزي)كةةةة ئةلَتةةةةرناتيظي بةةازاربي ئةةةازادو كةرتةةةة تايبةتةةةة
رةرمانربةواكانة كة ثرؤريسؤر(يان تسي لةر) لةبارةيانةوة دةلَةيَ ( :ضةيرت دوذمنةكةةمان قةيسةةر يةان ثاشةايةكي تؤتةاليتيَر نييةة،
بةلَكو دوذمنيَكي زؤر ترسناكة ،ديكتاتؤري دربندةيي سةرمايةداري دارايي جينان رية).
لة بارةيةوة منوونةي شةهرستاني(وةزيري نةوتي عريا )دةهيَنمةوة :كاتيَ خةلَن لةة طرانةي بةان ين وةربس ببةوون و رةخنةة و
طازندةي خؤيةان ئاراسةتةي وةزيةري نةةو دةكةرد ،شةهرسةتاني وتةي( :نرخةي بةان ين بةدةسةيت مةن نييةةو سةةندووقي دراوي
جيناني نرخةكةي دياري دةكا ).
دةلَيَن رؤشنبري ويذداني مرؤظايةتيية ،بةآل كا رؤشنبري؟ ئةةو رؤشةنبرية"بيَاليةنانةة" ،بيَاليةةن نةني و خ مةةتكاري ررةبيَةذي
خةةاوةن بةةازارب و ئاينةةةكانيانن و وةس دةزطايةةةكي ئةةةم داثلَؤس ةيَن لةةة بةةواري راطةيانةةدن تةةريؤر و تؤقانةةدن بةةةكاردةهيَنن كةةة
لةدواييدا ر َي ري دةكةن لة بةرةوثيَشلدني ثرؤسةي ئازادي و دادثةةروةري لةاليةةن خاوةنةة راسةتةقينةكاني و وةس زؤريَةن لةة
رؤشنبريةكاني دةسةآل ثشكي شيَريان بةردةكةويَت لة طيَلكردني خةلَن.
ئةي ث َي ةي ضة ؟!
هيَشتا ئةو رةوتانة كة لةة بةةرةي ضةة راوةسةتاون لةوثةةربي الوازيةدان و هوشةياري و ئةريادةي كةاري هاوبةشةيان نييةة .ح بةي
شوعي كوردستان دةسيت بة دوا رارطؤني حكومة طرتووة و هي دةستثيَشةخةرييةكي نةةكردووة ،بةةآل ثةاش ئةةوةي سةةرؤكي
هةريَم داواي لة ح بةكان كرد ثربؤذةي ضاكسازي ثيَشكةش بكةن ،ح بيل ثرؤذةيةكي بآلوكردةوة.
ضة هيَشتا سةرةرباي ئةوةي لة دةيان داخوازي و بؤضوون هاوربان و دةتوانن بة يةةك رتوويي لةسةةر داخوازييةة هاوبةشةةكاني
اليةني كة بيَنة مةيدان كة هي نةبيَت بنب بة ئةلَتةرناتيظ بةؤ بةةرةي ليةلبالَ ،ئيسةال و ناسيوناليسةت و هةلَثةرةسةتةكان و،
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بةرة و ثربؤذةي روونرت و ئينسةانيرت ثيَشةكةش بكةةن ،بةداخةةوة هيَشةتا ثيَةي نةةكراوة ئةةو ئةركةة بضةووكة ئةةجنا بةدا ،هيَشةتا
لةاليةكةةوة بةشةيَوةيةكي منداآلنةة هةلَويسةةت بةة يةةةكرتي دةررؤشةةن بةةبيَ ئةةةوةي ثيَويسةتيان ثةيَ هةةبيَت و لةةةوالوة اليةةةنيرت
دريَذة بةة ثشت ويَخسةت ئةركةة ميَذووييةكةةي؛ هةيشةة بةة هةي وخةؤربايي نةاكؤكي وةهمةي درووسةتكردووةو ثيَةي باشةرتة بةة
ثةرتةوازي و ملكةضي لةطةةل بةةرةي نارباسةتةوخؤي ئيسةالمي-طةؤربان -ليةلا َل كةار بكةةن كةة لةدواييةدا دةخريَنةة ذيَرثة َي .هيَة ة
ئيسالمييةكان دةرطاي سةراشيان ليَكردووين بة م طةو  ،كةضي هةنديَ كةس ثيَيانواية ئة "شؤربشة"دذ بة ئيسالمييةكانة!
رةرتاريَكي بؤرذوايي!
هةموو ح ب و اليةنةكان بؤ كؤبوونةوةي14مان ي سيَ كؤبوونةوة(بيَد ةة لةة حشةن)و بةة طيةاني بةرثرسةيارييةتي هاوربيَيانةة
طويَ لةبريوبؤضووني يةكرت طرياو بوو بة ئوميَديَن بؤ هةةن اونان بةؤ ثيَشةةوة .ليذنةةي هةلَبةذيَردرا بةؤ داربشةت ثالتفؤرميَةن.
ضةند رؤذيَن ثاش كؤبوونةوةكةة ،ليذنةةي نةاوبراو ثالتفؤرميةان طةآللَةة نةةكردبوو ،بةةآل بةياننامةيةةس بةةناوي(كؤبوونةةوةي
ضة و ثيَشكةتنخوازان و كؤمونيستةكان)بآلوكراويةوة كة هةمان برواري طردبوونةكةي هةموومان لةسةرة(!)2111/3/14
هيَشتا هي نةبووة ،ضةند كةسيَن كة وةس هاو بريَ بةريَ و حورمةتةوة طويَيان ل َي رياو بؤضوونةكانيان بة هةنةد وةرطةريا ،بةةبيَ
ئةةةوةي ثيَويسةةتيان ث ةيَ بيَةةت ،دةسةةتيان بةةة ثاشةةيولدان و ثيالن يَةربي دذ بةيةةةكرتي كةةرد و ئةمةةةش هةةي ثةيوةنةةدي بةةة ركةةرو
هةلَويسةةيت شةةوعية (كؤمونيسةةيت)يةةةوة نييةةة ،بةةةآل بةةؤ ئةةةوةي ئةةةو برادةرانةةة تيَب ةةةن كةةة جياوازييةةةكامنان زؤر نةةني و
ثةرتةوازميان شةرمةزارييةو ئيمربؤ هاودةن ي و يةك رتوويي ضةثةكان لةطشت شةتيَكي تةر طةرن رتة ،ئيمة اي ئةةو بةياننامةيةة
ي بةوو تةةواوي خةا َل و داخوازييةةكاني كؤبوونةوةكةة يةةكبخريَن و ثيَكةةوة بةة يةكةدةنة
بة كةموكوربييةكانيةوة كردو ضةاوة بر َ
روو لة طؤربةثانةكة بكةين .خؤش ئةوةية 11خالَةكةة لةةناو 13خالَةكةةي ليذنةةي هةلَبةذيَردراو بةوو و خةةريكي رةخنةةطرت
بنياتنةرانة بووين لةيةس بةيةكي خالَةكاني و ثيَشنياري تازة هاتة ئاراوة بؤ ئةوةي ثالتفؤرميَكي هاوبةش طةآللَة بكةين.
ئايا ئةو برادةرانة رةخنة لةخؤيان دةطرن؟! ئايا ئةو كارة نةرامانة و بةري ئةقلَي سيكتاريسيت نةبوو؟! ئايةا ثشةتكردني ح بةي
شوعي كوردستان لة هيَ و اليةنة ضةثةكان ثاساوي عةقالني بؤ ب ووتنةوةكةمان هةية؟!
ضي بكةين؟
ئيَمة دةب َي بةةر بةةو بةةرة كؤنةثةرةسةت و راسةرتبةوة ب ةرين كةة سةواري ملةي داوا رةواكةاني جةةماوةر بةوون .لةة ثيَنةاوة هةي
ثاساويَن بؤ ثةرتةوازي و خؤ بةزل اني و خؤ بة"ثيَشربةو" زانني نييةةو تةةواوي بوومنةان لةة ئيَسةتا و ضةةند سةالَي داهةاتوو ،بةة
يةك رتنةةةوةمان بةسةةرتاوةتةوة ...دةبةة َي لةةةنيَو خؤمةةان ئامةةادةيي ريَككةةةوتنمان هةةةبيَت ،ضةةونكة ئةةةميان هةةةزار جةةار لةةةو
سازش ةكاريية كةةة ليَةةرةو لةةةويَ لةطةةةل نةةةياران و دوذمنامنةةان ئةةةجنا دةدريَ ،مةةرؤييرت ،سةرباس ةترتةو ثيَشةةكةتنخوزاترو بةرضةةاو
روونكةرترة ،واتة خراثرتين ريَككةوت ضةثةكان لة باشرتين ريَككةوتن لةطةل دوذمنةكامنان ،باشرتة.
دةكريَ بة هةمان روح و هةلَويسيت هةردوو طردبوونةوةكةمان ،دةستبةجيَ بةناوي هةموومانةةوة ،هةةموو خةالَ و ثيَشةنيارةكان
طةآللَةو بالو و بان ةواز بؤ ضاالكي هاوبةش بكريَ ،بةثيَضةوانةوة شاياني ئةوةين ببني بة طالَتةجاربي شةقا !
من زيَدةربؤيي دةكة و دةلَيَم :هاوربيَيان با بةرةو"خراثرتين"بةرةي ضةة هةةن او بنةيَني...بةةرةو بةدةسةتنيَناني(دةسةتووريكي
علماني كة ماف و ئةركي هاوآلتيان بة يةكساني و بةبيَ جياوازي رةطةزي دابني دةكا  ،بيمةي كؤمةآليةتي ،ياسةاي كةار ،ئةازادي
ضةةةاالكي و ريَكخسةةةت سياسةةةي بيَيةيةةةد وشةةةةر  ،جيَبةةةةجيَكردني داخوازييةةةة جةماوةرييةةةةكان ،سة ةربينةوةي طشةةةت ديةةةاردة
مليتاريسةةةتةكان ،بةةةة هيَ كردني كةةةةرتي طشةةةيت ،ئاشةةةكراكردني سةةةةروة و سةةةاماني بةرثرسةةةان ،دادطةةةاييكردني طةنةةةدلَكاران،
دادطاييكردني هةموو ئةوانةي دةستيان لة كوشت خةلَن هةية).
هةلَويسةةت و ئةةةرس و رؤلَةةي ضةةة لةةة كوردسةةتان وةس هةةاو ضةةني و ح بةةة ضةةةثةكاني جينانةةة و ثرسةةياري(دةتانةةةويَ بةةة
ثشتيوانيتان لة داخوازيةكاني خةلَن و رةخنةةكانتان ،كؤمةة َل ا بةةرةو كةويَ ببةةن؟!)دةكةةين ،بؤيةة دامةزرانةدني بةرةكةةمان و
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بة درووشم و داخوازييةكامنان بضينة مةيةدان ،تاقةة وآلمةي عةمةةلي و مومكينةة بةؤ بةارودؤخي ئيمةربؤ كةة ميَةذوو ،كةرامةة ،
هاو بريَ خؤبةختكةرامنان دةثاريَ يَ وئيعتبارو توانة اي طةشةةكردمنان لةدةسةتنادةين و بةة كةردةوة متمانةةي هةةزاران خةةبات يَر
دةستدةكةيَتةوةو ر َي ري لة هيَ ة راسرتةو كؤنةثةرةست و سةوداكارييةكانيان بة داخوازي جةماوةري ستةمديدة ،دةطرين...
لةنيَوان ئؤثؤزيتسيوني ناو ثةرلةمان و حكومة  ،ر َي اي ئؤثؤزيتسيوني ضة دةطرينةبةر!
سةال عةبدولآل
2111/3/23

سةرؤس طةلةكة لة جةن ي طراني بازارب ،هةذاري و طةندةلَي و ناعةدالَةتي رزطار بكة!!
كابراي رؤدؤسي:

كات َي يةكيَن لةة طةشةتيَكي دوور دةطة بريَتةةوة ،بةؤ ناسةياوةكاني باسةي بةازدانيَكي طةةورةي خةؤي دةكةا كةات َي دةطاتةة دوورطةةي
رؤدؤس و لةو كاتة كة دةيويست ناوي شايةتةكاني ب َليَ ،يةكيَن لة طو َي رةكةان ثيَةي دةلَةيَ( :ئيَةرة رؤدؤسةة ،رةةرموو بازةكةة
بدة!)
جينان ريي لة بةردة دةرطاي مالَةكامان!
ئةةو جةةماوةرة كةةة دذ بةة طرانةي بةةازارب ،طةنةدةلَي ،بيَكةاري و ناعةدا َلةةةتي كؤمةآليةةتي نارةزايةةتي دةردةبة بريَ ،هيَشةتا نةةازان َي
هاوكا دذ بة سيستيَمي ئابووري جيناني خةباتدةكا ؛ نازانيَ ئة بارودؤخة بةرهةميَكي لةبةرضةاوي دكتاتؤرييةةتي رةهةاي
سةةةندوقي دراوي جينةةاني و بةةانيي جينةةاني و بؤرصةةة و مةنيدةةةرة ئةةابووري و سياسةةي و ميدياكانيانةةة ،بؤيةةة داخوازييةةة
باآلبةةرزةكاني بةشةيَوةيةكي هةرزةكارانةة و خيَةرا لةبةةةردة (ليةي  4ي ثةارتي و بارةطاكةاني تريةةان لةة كةةالر و سةةيد سةةاد )
دةتةقيَنيَتةوةو بة رووني هةنديَ اليةن بة ئاية هيَنانةوةو سياسةتي ياري بة ضارةنووسيان دةكريَ!

خيانةتكردن لة داخوازي هةذارةكان...نةررة لة جينادةكةتان!

مةاليةس لة بةر دةرطةي سةرا وةس مةال كريَكار بةشيَوةيةكي"ئاشتيانة"وتي(ئةمةي ئيَوة دةيكةن جينادة)!
ئيسالمييةكان يةكيَن لةو هيَ انةن كة هةولَدةدةن سوود لةة ناربةزايةتييةكةة وةرب ةرن .ليَةرةدا ئيَمةة وةكةو كةابراي رؤدؤسةي،
ثيَويستيمان بة شاية نييةو با ح ب يان ريَكخراويَكي ئيسالمي تةةننا نةاوي يةةس دةولَةة و حكومةيةةتي ئيسةالمي بنيَةنن
كة لةناو طةندة َليَ ،ناعةدالَةتي ،بيَكاري و تاوان و دواكةوتوويي ن رؤ نةبيَ(سعودية؟ سةودان؟ ئةريان؟ ئةر انسةانةكةي جةاراني
قاعيدة؟ توركيا؟!
طةرضةةي ئيسةةالمييةكان توانيةةان هةةةزاران كةةةس لةةة بةةةر دةرطةةةي سةةةرا بةةؤ نويَةةذةي هةةةي كؤبكةنةةةوةو بةمةةة(بةةازوو
نيشةاندان) يَكةي سةةركةوتوويان ثيشةاندا ،نةةة ئةلَتةةرناتيفن و نةة بةة حةوكمي م َيةذوو دةتةوانن بةنب بةة ئةلَتةةةرناتيظ ...رؤذي
جومعة ،بةردةرطةي سةرا بيَ ورمة كرا ،تةثوتؤزي ئةسثةكاني ئاين و قةومي قةعياع و سةعدي ليَنةستا
رؤذي جومعة ،رؤذيَكةي شةوو بةوو ،ئةةو رؤذة بةوو كةة زةلي لةي ،برسةيَيت ،رةنةة زةردي و دةربةةدةريم ثة َي باشةرت بةوو لةةوةي
دةنةةةة و رةن ةةةي ميَردةزمةةةة بةةةة ثاربانةةةةوة ،دوعةةةا ،وةهةةةم بةسةةةةر شةةةةرةرمةندي ميَةةةذووي سةةةةرا بةرزببيَتةةةةوة...تة ة لةةةة
جينادةكةتان...ت لةوةي ياري بة هةست و سؤزي ليَيةوماواني وآلتةكة دةكا !
بةهةمان شيَوة ثرسيار لة ب ووتنةوةي طؤربان دةكةين :ئيَوةي نةتةوةيي ،سؤسيالدميوكرا و لةثرب تةةكنؤكرا دةتةوانن نةاوي
تاقة يةس حكومةةتي تةةكنؤكرا بنيَةنن كةة بةرذةوةنةدي طةلةكةةي ثاراسةتووة؟ جةةردةو ضةةس و تليةا و جةةنة رةرؤش و
ناعادلَ و طرانفرؤش نةبيَت؟ ئيَوةش ثيَكةوة لةطةل ئةوالدةكاني قةعيا  ،سةوداكاري بة بةرذةوةندي رةواي خةلَن دةكةن.
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هيَشتا ئيسةالمييةكان(بةة ئيسةالمييةكاني دةرةوةي ثةرلةةمان)يةل و لةطةليانةدا خوازيةاراني دةسةةآلتي تةةكنؤكراتي ،كاتيةان
هةية بؤ موزايةدةكردن ،طيَلكردن و ضاوبةست خةلَن.
بةرتةسةةككردني سةةةقفي داخوازييةةةكان بةةؤ هيَرشةةكردن بةةؤ بارةطاكةةاني ثةةارتي خةيانةتةةة بةةة داخوازييةةة جةماوةرييةةةكان و
بردنيةةان بةةةرةو ئاقةةاري كردةوةيةةةس كةةة زةرةو زيةةاني طةةةورةي بةةة ب ووتنةكةةة طةيانةةدو حكومةةةتيل بةةة بةةةه َي كردني
كةشةةوهةواي ميليتاريسةةيت و بةةة بةةةكارهيَناني ضةةةكي بكةةوذ و دةسةةت ريكردن و تؤقانةةدن و هةربةشةةةكردن ،بارودؤخةكةةةي
ئالَؤزتر كردووة:
ئةق َ و ركري راسرتبةو باآلدةسيت هةيةو بوون بة بةربةست لةبةردة بةرةوثيَشلدني ئةزموونةكة.
تارمايي شوعيية !
ن يكةي 11سالَة بةسةر بةرنامةة و ياسةاي ئةةمريكي دذ بةة سؤسةيالي تيَدةثةة بريَ ،بةةآل (دةزطةاي راروسةن)لةة2111/4/1
سةرئةجنامي راثرسييةكةي(سةةرمايةداري يةا سؤسةيالي ثيَباشةة)بآلودةكاتةةوة ،جينةان تووشةي سةرسةوربمان دةبيَةت%21:ي
هاوآلتيةةةان سؤسةةةيالي ميان هةلَبةةةذاردو وآلمةةةي "%29دلَنيةةةانني"%33 ،لةوانةةةةي خةةةوار تةمةةةةني31سةةةالَن سؤسةةةيالي ميان
هةلَبذاردووة و %31يان"دلَنيانني" .لةاليةكيرتةوة ئةطةر راطةيانةدني ئةةمريكا رووي تةري وآلتةكةةيان ثيشةامنان بةدةن ،ئةةوا
ويَنةةةي مليونةةان هاوآلتيةةان لةسةةةر شةةةقا و بةةن ثةةرد و ذيَةةرزةمني النةةةوازن ،ريَةةذةي بيَكةةاري بةةةررراوانرت بةةووةو بيمةةة
تةندرووسيت بة طريَبةسيت كار بةسرتاوةتةوة ،واتة قةيرانةكة بةتونةدي بةةرؤكي ئةمريكايشةي طرتةووةو نةاتوانن ضارةسةةري
بكةةةن .ئةمةةة لةةة كاتيَكةةدا زؤربةةةي وآلتةةاني ئةةةمريكاي التةةني لةاليةةةن ح بةةة ضةةةثةكانةوة حةةوكمرباني دةكةةريَن و بةرنامةةةي
سؤسياليستيان طرتووةتةبةر.
كورد هةموو برانة
ئةطةر دةتانةويَ خؤلَ نةكةنة ضاوي خةلَن
ئةطةر تاانةويَ بة كردةوة بيسةمليَنني كة"كورد هةموو برانة-ئةي ميَينةمان هةية-؟!"
ئةطةر دةتانةويَ بنب بة ضراي رؤذهةآلتي ناوين
ئةوا تاقة وآل بة قةيرانة تةننا و تةننا :ئابووري هةرةوةزيية ،بة كورتييةكةي واتة:
ئة خاس و ئةزموونة كة خؤتان دةلَيَن بة خويَ شةهيدان ئاودراوة ،نابيَ لةة دةآللَخانةةكاني زةوي ،بازرطةاني ثيَةوة بكريَةت.هةر هاوآلت ييةس ثارضة زةوي نييةة ،بةة خةؤربايي ئةة مارةةي ثة َي بةةربةوا ب انريَةت و بةة خةؤربايي و بةة حورمةة خةانوو بةؤ
خيَ انة هةذارةكان درووست بكةن!
 ناب َي كوردستانيان بة دوو شةيَوةي جيةاواز رةرتاريةان لةطةةل بكريَةت ،واتةة نةاب َي ضاوضةنؤكي و ئةقلَييةةتي قةازاجني كةةرتيتايبة لةسةر حيسابي خةلَن مبيَ َ!
ئةةةوةي ئيمةةربؤ هةيةةة دذ بةةة برايةةةتي و هاونيشةةتمانيبوومنانةو كؤمة َل ةةةي بةةؤ دوو بةةةرةو ضةةني و بةرذةوةنةةدي جيةةاواز
دابةشكراوة.
ئاشيت و ئاشيت و سيَ بارة ئاشيت
ئةوةي ئاشيت دةويَةت ،دةبيَةت :جةةن ي بةةررراواني ضةةندين سةالَةي حكةومرباني دذ بةة كوردسةتانيان كةة قوربةاني و ئةاذاوةو
بشةةيَوي كؤمةآليةةةةتي زؤري ليَكةوتؤتةةةةوة(بيَكةةةاري ،تةةةةآل  ،هةةةةلَناتن ،خؤكوشةةةنت ،نةخؤشةةةي دةروونةةةي ،ئةةةةعتياد ،مردنةةةي
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ثيَشوةخت) كة لة تةنيشتياندا دةولَةمةندي كةمايةتييةةكي ضاضةنؤس ،بة َي ويةذدان و رةوشةت و كةرامةة  ،راب ريَةت...ئاشةيت
ضةوسيَندةران بكةن بة ئاشيت ضةوساوةكان!
ئةةة هةةاوارو ناربةزايةتييةةة ئيمةةربؤ لةةة سةةةر شةةةقامةكان ئةةةجنا دةدريَ ،رةن دانةةةوةي بةةاري قورسةةي زؤربةةةي دانيشةةتواني
وآلتةكةية كة دةيةةويَت بةةر بةة جةةن ي هةةذاري ،بيَكةاري ،طةنةدةلَي و ناعةدالةةتي ب ريَةت و تةؤش ئةةي سةةرؤس :كةا زؤر
طرن ةو تا زووة بربيار بدة...هةر من نيم وا دةلَيَم!
داخوازييةكامنان
 - 0دذ بة ناعةدالةتي كؤمةآليةتي:
 (-1بةطشتيكردني كةرتة تايبةتةكاني نةخؤشخانة ،زانكؤ ،ثرؤذةكاني نةو و طاز ،ئاسياسيَ  ،كؤربةس و
ميدياتيليكؤ ...هتد).ب -ياساي بيمةي كؤمةآليةتي .ؤ-كارةبا و ئاو بةخؤربايي
 - 5دذ بة طراني:
ا-طاز و بةن ين بة نرخيَكي رةم ي بة جووتيارةكان بدريَ ،عةلوةكان لةاليةن شارةوانييةكان بةربيَوةبليَن.
ب -ريَ ةكرتن لة قاضاخضيَيت بة مةربوماآل  - .دياريكردني نرخي كاآلكان
 - ,دذ بة طةندةلَي:
ا-كاراكردني ليذنةي ضاوديَري ثةرلةمان و سةرضة دامودةزطاكاني حكومة لةاليةن كةسايةتي ناسراو بة
دةستثاكي و دلَسؤزي .ب -ن يكردني مووضةي بةرثرسان لةطةل داهاتي زؤربةي دانيشتواني هةريَم.
 -4دذ بة بيَكاري:
أ-كةمكردني كاتي كاركردني رؤذ و شةو بةبيَ داشكان لة موضةي كارمةندان.
ب -بوذاندني كةرتي كشتوكالَي بة هةموو هيَ و توانايةس .ؤ -ج َي ريكردني دامةزراندني كاتي.

لةثيَناو عةدالةتي كؤمةآليةتي و ئاشيت

ناربةزايةتييةكان لةسةر ئاسيت جينان دذ بة سياسةةتي ليلبالي مةي نةويَي سةةرمايةداري جينانييةة كةة بةووة بةة هةؤي(طرانةي،
طةنةةدةلَي ،بيَكةةاري و زولَمةةي كؤمةآليةةةتي)وضةةةندة ئةةةو هؤكارانةةة لةةة وآلتيَةةن كةلَةكةةةي بكةةا  ،تةةوربةيي قوربانييةةةكاني
دةتةقيَتةوة وةس لة(سيات  ،ثاريس ،ئةسني ،مةراكل ،روما)و وآلتةاني رؤذهةةآلتي باشةووري ئاسةياو طةيشةتة تةونس ،ميسةر و
ئةردةن و يةمةن.
كارتيَكردنةكاني ئة قةيرانة جينان رية لة شارةكةمان رةت يداوة و طةيشتووةتة دوا كويَرة ديَي سةر ئة زةمينة.
لةةثيَناو ضاكسةازي و سةةملاندني ئةةوةي كةة ئيَمةة وةس مةرؤظ شةاياني ئةةوةين بةة كةرامةة  ،برايةةتي و دادثةةروةري ثيَكةةوة
ثةةذين و ريَ ةةري لةةة ثامشاوةكةةاني بةةةعس و تريؤريسةةتةكاني قاعيةةدة و هيَ ة ة راس ةرتبةو و كؤنةةةثاريَ ةكان بكةةةين و بةةؤ ئةةةوةي
رةوربةوةي ئةزموونةكةمان بؤ ثيَشةوة ببةين ،بة ئةركي خؤمان دةزانني ئة داخوازي و ثيَشنيارانة راب ةيةنن:
 -1شارةواني و رةرمان ة ثةيوةنديدارةكان راستةوخؤ سةرثةرشيت عةلوة ،طةراؤ ،باخضة طشتييةكان و ثاكذكردني شار بكةن.
 -2بان ينخانةكةي مةن ةريية خبريَتة كار.
 -3ج َي ريكردني هةموو دامةزراندنة كاتييةكان.
 -4ثشتيوا نيكردني جووتياران بة ئاميَرو كةرةستة ثيَويستةكان و بان ين و طاز بة نرخيَكي رةم ي ثيَيانبفرؤشن.
 -1كريَي مان انةي كارةبا لة 11هةزار دينار تيَنةثةربيَنيَت.
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 -6بةعسي ،موستةشار ،جاش و ئةوانةي لة دةزطاكاني رذيَمي روخاو كاريان كرد لة بةرثرسياري ح بي و حكومييةكان
البدريَن.
 -9داواي بربيَن لة داهاتي دةروازةي مةن ةريية بؤ ئيدارةي شار بكريَ.
 -3تةرخانكردني ثارضة زةوييةس بؤ هةر كةسيَن تا ئيَستا لة مارة بيَبةشة.
 -1ليَثرسينةوة لةطةل طةندلَكاران و بةرتيلخؤران كة ثلةوثايةكانيان لةناو ح ب و حكومة بةكاردةهيَنن بؤ دةولَةمةندي
لةسةر حيسابي طةل.
 -11بةهيَ كردن و باشكردني خ مةت وزاري تةندرووسيت بؤ هاوالتيان لة نةخؤشخانةي طشيت.
 -11كةمكردني بريوكراسي لة رةرمان ة حكومةتييةكان.
 -12نؤذةنكردني ويَست ةي ئاوي شارةكةمان كة لةطةل طةشةي دانيشتوان ب وجنيَ.
 -13بةهيَ كردني ضاوديَري لةسةر نر و ضؤنايةتي كاآلكان.
 -14كاراك ردني دةزطا ضاوديَرييةكاني حكومة و هةلَسوكةوتي شةراف لةطةل هةموو ئةو زانياريانة كة ثةيوةنديان بة ثربؤذةو
داراييةوة هةية.
 -11هةلَوةشاندني بربياري وةرطرت "باؤ" لةو كريَكارانة كة بة مةبةسيت كاركردن بؤ شارةكةمان دةهاتن.
 -16دامةزراندني بنكةي خ مةت وزاري النةوازان و بةتةمةنضوان.
 -19طةراندنةوةي هةموو زةوييةكان بؤ خاوةنةكانيان.
 -13وةرطرت خويَندكاراني شار لة كؤليدةكاني خانةقني و هةولَ بدريَ بؤ دامةزراندني دةرضواني زانكؤ و ثةميان ةكان.
 -11كاركردن بؤ جيَبةجيَكردني دةسبةجيَي ماددةي141لة دةستووري عريا و كؤتايينيَنان بة ثامشاوةي عةقلَييةتي
شؤريَنيسيت دذ بة كوردستانيان.
 -21ثةرضدانةوةو مةحكومكردني بةكارهيَناني ضةكي بكوذ لةذيَر هةر بيانوويةس دذ بةوانةي ناربةزايةتي دةردةبربن.
ئة داخوازييانة بةبيَ خؤثيشاندان ثيَشكةش بة بةرثرسان دةكةين و بآلوكرايةوة
ليذنةي بةرطري لة بةرذةوةنديية طشتييةكان لة خانةقني
بؤ ثةيوةنديكردن :سةال عةبدولَآل 19911111133
تيَبي  :ئيَمة بة هي شيَوةيةس لة هي دةزطايةكي راطةياندن قبوولَ ناكةين طرتبوونةكةمان بة طرتبووني هي ح ب ناوبنيَن.

حكومةتيَكي ئاذاوةضي و توندربةو تيَكدةر ،ئؤثؤزيتسيونيَكي طةندةلَ!

ي و شةيَوة دةسةةآلتة تةكنؤكراتييةكةيشةي بةووة بةة هةؤي هةةموو نةهامةتييةةكاني سةةر طةويَي
ركر و ئةقلَي ليبَرالَي مةي نةو َ
زةمني ،كةضي لةبة دةرطاي سةرا ،رؤشنبرييَن بة هةمان ئةو ئةقلَة بة بؤن و تةامي دذ بةة شةوعيية  ،ال دذايةةتي طةنةدةلَي
ئابووري كوردستان دةدة كة بة مليارد ثة بة ئابووري جيناني طريَةدراوة ،زؤريَةن لةة ح بةة سؤسةيالدميوكراتةكان خةةريكي
بازرطاني بة ماددة بيَنؤشكةرةكان و دةآللَي بؤ كؤمثانيا و ضةكفرؤشتنن ،كةضي كةلَة"رةيلةسةوف"ةكةةمان وتةي :بةا ئةابووري
كوردسةةتان بةةة بةةازاربي جينةةان ببةسةةرتيَت...هةةي ح بيَكةةي سؤسةةيالدميوكرا لةةة ئؤروثةةا خةةاوةن كؤمثانيةةا نييةةة! هةةةر ئةةة
رةيلةسورة سةرسوربماني خؤي بة شوعي كوذيَن و خاوةن ياساي دذ بة سؤسياليستةكان(بسمارس)دةرب بريَ!(نوقتة)!
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لةوالوة خةلتةي ئةق َ و ركري تةكنؤكرا و ليلبال بة هاوثةةمياني لةطةةل رةوتةة ئيسةالمييةكاني نةاو ثةرلةةمان و دةرةوةي،
وةس شةريكة دزي"حمرت و شةارةزا"ي دةسةةآلتداراني دنيةا و ثةاريَ ةري دلَسةؤزي تاوانةةكاني ،هةاواري عةدالَةةتي كؤمةآليةةتي
دةكةن ،بةآل ئةوةندة"بليمةتن"بة بيَ سؤسيالي مي زانسيت ،بةبيَ سياسة و ئابووري هةرةوةزي!
ئيمربؤ لةو شويَنة كة طواية بان ةشةي ئازادي و ضاكسازي دةكا  ،كرا بة م طةو !!
ئايا ئةو بةربيَ انة ضةند لةطةل خؤيان و خةلَن راست ؤن؟
ئايا ئةطةر خةلَن لة نسيَي ح بة دةولَةمةندو خاوةن كؤمثانياكان بةؤ سةيَبةري ئؤثؤزيتسةيوني نةاو ثةرلةةمان هةةن او بنةيَن،
خيَر دةبينن؟!
ئةوةي زالَة و برةوي هةية ئةمانةن :شةربي خاوةن ركري طةندةلَ و كؤنةثةرةست لةطةل دةسةةآل و حةوكمرباني ئاذاوةضةي و
توندوتيذ .لة ناوةرباستة طةجنة بيَ كار ،بيَ دواربؤذ ،بيَ ثربؤذةو بةرنامةي اليةةني كةةمي جينةانبي راسةتةقينةي عةدالَةةتي
كؤمةآليةتي ،بوون بة سوتةمةنيان و ياري بة ضارةنووسيان دةكريَ!
ئةةةو بةرةيةةة وةس طؤربانةكةةةي ئؤبامةةا رةنةةة زةردةو عةدالَةتةكةةةي ،دريَذةثيَةةدةري ناعةدالَةتييةكةةةي حكومةةةتي ئاذاوةضةةي،
توندوتيذ و تيَكدةري هةريَمة.
ئايا ئةوةي بازارب طران بكا  ،لةثرب ببيَت بةخاوةن مليونان دؤالر ،ناعةدالَةتي بكا  ،ئاذاوةو كيَشةو طررت بةؤ هةةزاران خيَة ان
و كةس درووست ناكا ؟
ئايا ئةوةي كالشينكؤف لةبةرامبةر خؤثيشاندةران بةكاربنيَنيَت ،توندربةو نيية؟
ئةو ئازاديية كة لة م طةوتي دةرطاي سةرا بان ةشةي بؤ دةكريَت ،كؤياليةتييةكةي سعودية و سودان وئةردؤغانة!
ئةةةو دةسةةةآلتة كةةة بةةةناوي تةكنؤكراتةةةوة بانكةشةةةي بةةؤ دةكةةريَ ،هةةةمان ئةةةو دةسةةةآلتةية بةةة هةةةموو ش ةيَوةيةس بةةةرةو
هةلَديَري هةزار بة هةزارمان دةبا !
ئةو رؤشنبرية ليلباآلنة كة بوون بة بةشةيَن لةة سةةرقارلَةي ئةةو جةؤرة دةسةةآل و ئازادييةة ،بةة ئةةمتيازةوة طةنةدةلَن و نةة
ر َي او نة دوارؤذمان بؤ رؤشن دةكةن و ئيَوةش كةيفي خؤتانة!

توندوتيذي دةستبةجيَ راطرن!

ديسةةان رةرتةةاري نابةةةرثرس ،شةةارةكاني(كةةةالر ،ضةمضةةةمالَ و سةيدسةةاد )ي طرتةةةوةو لةةةثيَناو
ضاكسازي نةس شؤربش ،كوذراو برينداريشيان ليَكةوتةوة.
ئيَمةةة داخةةوازي رةوامةةان هةيةةةو دةتةةوانني لةةة قؤناغةةة بةةة ئةةةق َ و حيكمةةة لةةة خؤثيشةةاندان و
مةةةةان رت طشةةةةيت و هةةةةةر جةةةةؤرة ضةةةةاالكييةكي تةةةةر بةشةة ةيَوةيةكي ئاشةةةةتيانة بةةةةةيان و داواي
جيَبةجيَكردنيان بكةن.
لة راطةياندن و كؤربو كؤبوونةوةكان ئة َليَي دميوكراسي لة كوردسةتان لةةدايكبووة ،كةضةي دةبيةنني
هةنةةديَ خؤثيشةةاندةر تةةةننا زمةةاني توندوتيةةذي رةرتةةار دةكةةةن و دةسةةةآلتداران بةةة كالشةةينكؤف
وآلميان دةدةنةوة.
ئيَمة وةس ضاالكواني مةدةني ،رؤذنامةنووس و نووسةراني بيَاليةن و سةربةخؤ داوادةكةين:
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 -1خؤثيشاندةران رووي خؤثيشاندانةكانيان ئاراستةي بارةطا ح بي و حكومييةكان نةكةةن و
داخوازييةكانيان بةشيَوةيةكي مةدةنييانة ثيَشكةش بكةن.
 -2بةتوندي رةرتاري هةردوو اليةن رةتدةكةينةوةو داوادةكةين دةستبةجيَ بؤ هةلَويسةت و
رةرتةةارو كةةرداري ئةةةقآلني ب ة بريَنةةةوة ،بةةةبيَ ئةةةوةي زةربةيةةةس لةةة سةةةقفي داخةةوازي يةةان
اليةن ريي بيَنةخوارةوة!

2111/2/21

طؤران مامة عةلة ربةش ،ضاالكواني مةدةني ،دةربةنديان
عةدنان قورباني(كؤمةلَةي ثةيامي طةرميان)
سوارة حمةمةد ،خويَنكار لة كؤليذي ئاداب لة خانةقني
ناسياو حمةمةد(طروثي بةطذداضووني طةندةلَي)
ئةمري عةلي ،ضاالكواني مةدةني ،خانةقني
دلَشاد ئةنوةر ،رؤذنامةنووس(هاوآلتي)
رةرمان خيالني ،تؤري بةرطري لة ماف و ئازادييةكاني خةلَكي كوردستان
سةال عةبدولَآل ،نووسةر ،بيَاليةن ،خانةقني
كيَ خاوةني عةدالةتي كؤمةآليةتيية؟!
لةثةراو َي ي قسةكاني نةوشريوان
هةموو حكومة و ح ب و سةرؤكةكاني ئة سةرزةويية ،هةر لة ئؤباما تا خامةنةئي ،لة ثاشةا سةعودية تةا
بةشار ئةسةد و ميَركة و بةرلسةكؤني...هتةد) خؤيةان بةة دادثةةروةر دةزانةن و نةوشةريوان وةس هةةموويان
دةلَيَ(خواي طةورةو طةلةكةمان ثشتيوامنانة).
بةهؤي قةيراني سةرماية و حكومةتةة تةكنؤكراتةةكاني و بةازاربة طرانةكةةي و طريرةاني طةنةدةلَي بةرثرسةة
ح بي حكومةتةكاني ،بووة بة هؤي راثةربين و ناربةزايةتي يةس لةدوا يةكةكاني ذيَردةستةكاني جينان .لةة
ناوةرباستة طةورةترين طالَتةجاربي بةناو(خودا و دميوكراسي)بة هةذارةكان دةكريَ :خةودا لةباشةرتين حالَةة
هةميشةة ثشةةتيواني اليةنةةة بةةةهيَ ةكان بةةووة ،دميوكراسةيل وةس شةيَوةي دةسةةةآلتداري سةةةرماية ،بةةةخؤي
هؤكةةةةةةاري قةيرانةكةيةةةةةةة و بةةةةةةووة بةةةةةةة زامةةةة ة زؤرداري و جةن ةةةةةةةكاني! قسةةةةةةةكةري سةةةةةةةرمايةي
ئةمريكي(ئؤبامةا)بةةخؤي لةةناو كيَشةةي قةوولَي بيَكةاري ،طرانةي و النةةوازي مليونةان مرؤظةي وةآلتةكةةي و
طةندةلَي و ناعةدالةتي حكومةتة تةكنؤكراتةكةي غةةر بةووة ،كةضةي وةس"رريةادربةس"لةةبارةي تةونس و
ميسةةةرو جينةةةان ليَدوانيةةةدةدا و بةهةةةةمان شة ةيَوة قسةةةةكةراني حكومةةةةتي ثةةةة و سة ةيَدارةي ئةةةريان يةةةان
رةطةزثةرةستيَن وةس ئؤردؤطان و سةرؤس حكومةتةكاني تر.
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هةةةموو ئةةةو مرؤظكوذانةةة ،خةةاوةن كةةةر و مولَكايةةةتي تايبةةةتي جؤراوجةةؤرن ،بةةةآل لةةةثيَناو تةةةررةدان
وطيَلكردن و لةخشتةبردني ذيَردةسةتةكان زاراوةي سةي راوي(عةدالةةتي كؤمةآليةةتي) بةةكاردةهيَنن ،بةةبيَ
ئةوةي ثيَمان ب َليَن مةبةستيان لةو زاراوةية ضيية و ضؤن جيَبةجيَي دةكةن.
رةخنةطرتن لة حكومةتي هةريَم ثيَويسيت بة هونةرو زانستييةكي طةورة نييةو لةراستيدا كيَشةةكة ليَةرةدا
نيية ،بةلَكو ئيَمة دةبيَ ب انني ضي بة رةخنةكامنان بكةين و ئةزموونةكةمان بةرةو طويَ ببةين.
طؤربان طررتاري درووشةم و بؤضةووني بةسةرضةوو بةووةو رةخنةةي جةددي لةة سيسةتيَمي حةوكمرباني نييةة.
هةموو كيَشةي خةلَكي كوردستان هيَناوةتة ئاسيت طةندةلَي  ،بةمةرجيَن ئةمة تةننا يةس خالَة لة زجنةريةي
كارةساتي سيستيَمي ئابووري سةرمايةداري!
(( ئةطةر كارمةند و وةزيرةكان طةنةدةلَ نةةبن مانةاي ئةةوة نييةة عةدالةةتي كؤمةآليةةتي ضةيَ دةبةيَ و هةةر
ئيَستا بة سةدان و هةزاران كارمةندو وةزير و بةرثرس هةية كة كةندةلَ نني)).
ي
طؤربان ئيَستاشي لةطةةل بيَةت ال لةة رةخنةة لةة سيسةتيَمي سةةرمايةداري ناكاتةةوةو تةةننا بةةس بةة هةنةد َ
درووشةةم(قةةاو )ي مةسةةةلةكان دةكةةا  .عةدالَةتةكةةةي طةةؤربان لةةة ريكالمكةةردن بةةؤ بازرطةةاني حكومةةةتي
لةسيَدارةداني ئريان و كؤمثانييةكاني تر كؤتايي ثيَديَت و ثيَويست بةوة ناكا ثيَمان ب َليَن(بة ثارةي ريكال
هةنديَ لة خةرجييةكامنان ثربدةكةين)...زؤر رؤذنامة ،طؤظار و كةنالَ هةية بةبيَ ئةو بازرطانيية قي ةوةنة،
خؤيان بةريَوةدةبةن و بوون بة ثربررؤشرتين رؤذنامة!
طويَ لة غ رائي ب رن...دوا قسةكةي نةوشريوان!
بةكورتي :ئةوةي ع رائي بة برادةرةكةي و  ،نةوشريوان بة ثارتي و يةكيَيت دةلَيَ :طياني دراوسةيَي ئةة و
ئةوالمت كيَشا(ميسر و تونس) و دةبيَ بةخؤ ب اني كة نؤرةي تؤ هاتووة!
سؤسيالي غائيبة!
هةموو هاواري طؤربان و نةوشريوان ئةوةية حكومةتيَكي تةكنؤكرا دامبةزريَ!
ئايا بةطويَرةي ئةزمووني تةكنؤكراتةكان لة وآلتاني جينان ،توانيويانة ضةوسةانةوةو هةةذاري لةةناو ببةةن؟
ئايا دةبيَ ئيَمة لة كوردستان ض ثةنديَن لةة دةسةةآلتة تةكنؤكراتةةكان وةرب ةرين؟! ئايةا هاتوهةاواري طةؤربان
دةتوانيَ كيَشةي هةذاران ضارةسةر بكا ؟
ئةمةيةةةة طالَتةةةةجاربي بةةةة جةةةةماوةري خةةةةلَكي كوردسةةةتان...ئةمةيةةةة ريَ ةةةاي ثوضةةةةلَكردني مةةةا رةواي
جةماوةر...ئةمةية جةواشةكاري ،طةوجاندن و طيَلكردني خةلَن!
ثوضةلَي ب ووتنةوةي طؤربان!
ئيمربؤ نةوشريوان بةربووني مةبةسيت طؤربا ني باس كةرد و حةالَي بةووين كةة بةة مانةاي روخانةدني ئةةزموني
وآلتاني سؤسياليسيت بةكاردةهيَنن و تاقة وشةيةكي بةكارنةهيَنا بؤ تاقة رةخنةيةس لة رذيَمي وةحشي ةري
ي عةدالةةتي كؤمةآليةةتي جيَبةةج َي
سةرماية ....ئايا ئةطةر ب ووتنةوةيةةس بةة شةيَوةية بريبكاتةةوة دةيةةو َ
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بكا ؟! ئاي ا روخاندني وآلتةاني رؤذهةةآلتي ئؤروثةا ضةي لة َي سةةوز بةوو؟ ئايةا لةةويَل دووبةارة ناربةزايةةتي و
راثةربين و بةرطري دةسيت ثيَنةكردووة؟
دةبيَ بةشخوراو و ضةوساوةكاني كوردستان لة بؤضةوونةكاني نةوشةريوان و"رؤشةنبريةكاني"طةؤربان و نيةاز و
مةبةستيان باش تيَب ةن و خؤيان و ناربةزايةتيية رةوا و مرؤييةكةيان نةكةةن بةة قوربةاني ب ووتنةوةيةةس
ثيَشةةوةخت وةس حكومةتةةةكاني ثةةاش روخةةاني بلةةؤكي رؤذهةةةآلتي ئؤروثةةا بريدةكاتةةةوةو كةةار بةةؤ حكومةةةتي
تةكنؤكراتي سةرمايةداري دةكا كة بةكردةوة دذ بة ئازادي و عةدالَةتي كؤمةآليةتني و ثةاريَ ةري تةةواوي
دياردةكاني طةندةلَي ،بيَكاري و ضةوساندنةوةن :ئازادي و عةدالةتي كؤمةآليةتي خاوةني خؤي هةية!
هةةي جاريَةةن ئةةة رةوتةةة كةةة دة لةةة عةدالةةةتي كؤمةآليةةةتي دةكةةوتيَ ،باسةةي ئةلَتةةةرناتيظي سؤسياليسةةيت
نةكردووةو وةس ب َليَي سويَنديان خواردووة ناوي طو بكةن.
ئايا عةدالَةتي كؤمةآليةتي بةبيَ سؤسيالي بووني هةية؟
ئايا ئازادي بةبيَ كارو خ مة و ئةركي ذياني هةرةوةزي ماناي دةبيَ؟َ
بة كورتي :وآلمي سةررباستانة بؤ بارودؤخي ئيمربؤ نة ئةوةية كة طؤربان ،كؤمةةلَ و يةةك رتوو كةاري لةسةةر
دةكةن و نة ئةو بة َليَن و خيتابانةية كة حكومة دةي َليَتةوة.
هةر اليةنيَن بييةويَ طةندةلَي ،بيَكاري ،جياوازي بؤطةني ضينايةتي ،طراني لةناوببا و بةرباسةت بةةراداري
بؤ خو َي شةةهيدان و قوربانيةان بنةو َي َ و ئةزموونةكةةمان بةةرةو ثيَشةةوة ببةا و بةة كةردةوة ئاسايشةي
نةتةوةيي بثةار َي يَ ،دةبة َي هةةن اوة سةةرةتاييةكاني جينةانبي و كةرداري عةدالَةةتي كؤمةآليةةتي بةة مانةا
سؤسياليستييةكةي ثةيربةو بكا  ،بةمةرجيَن سةوود لةة هؤكارةكةاني روخانةدني وةرب ةريَ ،بةة ثيَضةةوانةوة
ئيَوة هةر كيَيةس بن ،تةننا تةررة بة خةلَكي هةذار دةدةن و تةننا زييوزاقي دةسةآل و ثةارةو ضاوضةنؤكي
دةكةن و ئيمربؤبيَت يةان سةبةي دةكةونةة بةةر نةعلةة و نةةررةتي ضةوسةاوةكان و ،ميَةذوو رةحةم لةكةةس
ناكا .

بؤ ئةجنومةني وةزيران :ثاراست كةرامة بة 50هةزار دينار؟

جينان بة كوردستانةوة دذ بة سةةرماية و مؤديَلةة طرانفةرؤش ،طةنةدةلَ ،شةةرةن ي و ناعةدالَةتييةكةةي ،هاتووةتةة هةذانةدن و
هاواري بةمشةينة و ذيَردةستةكان بؤ ذياني بة كةرامة  ،هةموو شةقا و كؤآلنةكاني طرتووةتةوة.
بةةةهؤي ئةةة بارودؤخةةة ،ئيم ةربؤ ئةجنومةةةني وةزيةةران بربيةةاريَكي داوة بةةؤ زيةةادكردني(موضةةةي تايبةةة بةةة خةةةلَكي هةةةذار و
كةمدرامة و لة31هةزار دينار دةكريَت بة91هةزار)!
ئة هةوالَة بة ئاشكرا منوونةيةكي لةبةرضاوة بؤ ناسي كةسانيَن بة شةيَوةيةكي نامةسةووول دةسةةآلتداريَيت و طالَتةة بةةخؤ و
بةخةلَن دةكةن.
هةذاري و كةمدةرامةتي سةرئةجنامي سياسةتيَكي ناعادلَي حوكمربانييةو خةلَكيل سوالَكةر نيية!
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ئايا بذيَوي الني كةمي تاكيَن بة 91هةزار دينار بؤ مان يَن بةشدةكا ؟
ئايا كةسيَن هةية بة 91هةزار دينار الني كةمي كةرامةتي بثاريَ يَ؟
ئايا ئةو جةؤرة بربيةارة منوويةيةةكي زة نييةة بةؤ كةسةانيَكي"دلَ ناسةن و مرؤظدؤسةت" كةة بةاليانةةوة طةرنة نييةة هةةذاراني
وآلتةكةيان بة بيَ كةرامةتي بذين؟
ئةطةر ئةجنومةني وةزيران بة شةيَوةية دةيةةويَ كيَشةةو طررتةةكان ضارةسةةر بكةةن ،ئةةوا زؤر بةهةلَةةدا ضةوون و باشةرت وايةة
خؤيةةان مانةةدوو نةكةةةن و بةةؤ مالَةةةوة ب ةربؤن ،ضةةونكة سةةةملانديان كةةة كةةةمرتين شةةارةزاييان نييةةة بةةؤ دذايةةةتيكردني هةةةذاري و
كةمدرامةتي.
ئيَمة داوا لة ئةجنومةني وةزيران دةكةين دةستبةجيَ كؤببيَتةوةو كةار لةسةةر دةركردنةي ياسةاي بيمةةي كؤمةآليةةتي بكةا كةة
الني كةمي بذيَوي بة كةرامة بؤ هاوآلتياني كوردستان دابيندةكا .
2111/3/2
تؤري بةرطري لة ماف و ئازادييةكاني خةلَكي كوردستان

داخوازييةكامنان

 - 0دذ بة ناعةدالةتي كؤمةآليةتي:
(-1بةطشتيكردني كةرتة تايبةتةكاني نةخؤشخانة ،زانكؤ ،ثرؤذةكاني نةو و طاز ،ئاسياسيَ  ،كؤربةس و
ميدياتيليكؤ ...هتد).ب -ياساي بيمةي كؤمةآليةتي .ؤ-كارةبا و ئاو بةخؤربايي
 - 5دذ بة طراني:
ا-طاز و بةن ين بة نرخيَكي رةم ي بة جووتيارةكان بدريَ ،عةلوةكان لةاليةن شارةوانييةكان بةربيَوةبليَن.
ب -ريَ ةكرتن لة قاضاخضيَيت بة مةربوماآل  - .دياريكردني نرخي كاآلكان
 - ,دذ بة طةندةلَي:
ا-كاراكردني ليذنةي ضاوديَري ثةرلةمان و سةرضة دامودةزطاكاني حكومة لةاليةن كةسايةتي ناسراو بة
دةستثاكي و دلَسؤزي .ب -ن يكردني مووضةي بةرثرسان لةطةل داهاتي زؤربةي دانيشتواني هةريَم.
 -4دذ بة بيَكاري:
أ-كةمكردني كاتي كاركردني رؤذ و شةو بةبيَ داشكان لة موضةي كارمةندان.
ب -بوذاندني كةرتي كشتوكالَي بة هةموو هيَ و توانايةس .ؤ -ج َي ريكردني دامةزراندني كاتي.

كؤبوونةوةي هيَ و اليةنة ضةثةكاني كوردستان
ئيَمة مندالَي مالَيَكني!
دويَة ة َ دوور لةةةة الريتةةةة و دروومشة ةي طةةةةورةو راطةياندنةةةةكان بةةةؤ يةكةةةةةارة هيَة ة و اليةنةةةة ضةةةةثةكاني كوردسةةةتان لةةةة
كةشوهةوايةكي هاوربيَيانة ،لة بنكةي()CSIكؤبووةوة.
بةدةنة هات ئةو هةموو ح ب و اليةن و كةسةايةتييانة خةؤي لةخؤيةدا طةشةبي و هةسةت بةة بةرثرسةياريَيت ضةةثةكاني
سةةةملاند كةةة ثةيَل و لةةةكاتي ناربةزايةتييةةةكان بةشةيَوةيةكي ثةرتةةةواز ئامادةييةةان هةةةبووةو لةطةليةةدا بةةة طيةةانيَكي دلَفةةراوان،
سةرباست بةةآل بةةبيَ موجامةلةةو موهةاترةو هةلَويستفرؤشةنت طةويَ لةة خواسةت و بؤضةووني يةةكرت طةريا...دنيايةةس هيةوا و
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هيَ ة و ئوميةةدي ثيَبةخشةةي و بةةة كةةردةوة هةسةةتكرا كةةة ئيَمةةة منةةدالَي مةةالَيَكني و ئامةةادةين لةةةثيَناو مالَةكةةةمان ،بةوثةةةربةي
بةرثرسياريَتييةوة ب ووتنةوةو ئةزمووني كوردستان بؤ ثيَشةوة ببةين.
كؤبوونة بةدةرووي ئاآل ،ئامانج و هةلَويسيت سوور:
سةةةرةتا هةةاو بريَ حمةمةةةد ثشةةدةري بةةةخيَرهات بةشةةداربووان كةةرد .لةسةةةر ثيَشةةنياري هاوربيَيةةان ،هةةةر كةس ةيَن بةةؤي هةيةةة
1خولةس قسةبكا  .بةداخةوة نويَنةراني ح بي شوعي كوردستان نةيانتواني بةهؤي نةبووني كةا و درةنةة ئاطاداربوونيةان
لة بان ةواز بؤ كؤبوونةوةي ضةثةكان ،بةشداري بكةن .ليَرةدا بةكورتي ئاماذة بة ثوختةي بؤضووني هاوربيَيان دةكة .
بةنةةدة زؤر بةةة كةةورتي ئامةةاذة كةةرد بةةؤ قةةةيراني سةةةرمايةداري جينةةاني و ليلبالي مةةي نةةويَ و شكسةةيت تةكنؤكراتةةةكاني
سيستيَمةكة و ضؤن بوون بة هؤي تيَكضووني بؤصةي جيناني ،طراني بازارب ،زيادبووني بيَكةاري و جةةنة و قوولَبةووني درزي
نيَوان سةرمايةداران و ضينة ذيَردةستةكان لةسةر ئاسيت جينان بة كوردستانةوة ،بؤية خةلَن لة زؤربةةي وآلتةان بةة شةيَوازي
جؤراوجةةؤر وآل دةدةنةةةوة .ئيَمةةة وةس ضةةة دةب ةيَ لةةةنيَوان حكومةةةتيَكي ناعةةادل و طةنةةدةلَ و ئؤثؤزيتسةةيونيَكي راس ةرتبةو
هةلَثةرست-كة خاوةن بةرنامةي عةدالةتي كؤمةآليةتي نيية -دذ بة قةيرانة بة هةلَويسةت و ئةلَتةةرناتيظي خؤمةان زيةاتر و
روونرت لة نيَو خةلَن ضاالكي بنويَنني.
هاو بريَ خةسرةو ساية :ثيَويستيمان بة يةكري ي سياسي سةربةخؤية
هاو بريَ خةسرةو جةخيت لةسةر بنياتناني يةةكربي ي سياسةي سةةربةخؤ و ثيَويسةيت بةةرزكردني دروومشةي(نةان ،كةار،
ئازادي ،حكومةتي شوورايي)كرد .لةمةةياني قسةةكانيدا قؤناغةكةةي بةة قؤنةاغي سةةرةتاي شةؤربش هةلَسةةن اندو وتةي :ئيَمةة
دةبيَ هةولَ بدةين لة ناو كارطة ،زانكؤ و طةرةس و شويَنةكاني تةر ليذنةةي داخوازييةةكاني خةةلَن دامبةةزريَنني .ئةة شؤربشةة
لةراستيدا دذ بة ئيسالمييةكانة.
حمةمةد ثشدةري :خوازيار دةستووريَكي دميوكراتي بني بؤ مارةكاني خةلَن
ي ثشدةري ئامةاذةي بةة ثيَويسةيت بةووني دةسةتوور و داربشةت بةرنامةيةةكي واقعةي داخوازييةةكامنان بةؤ ئيَسةتاي
هاو بر َ
كوردستان كرد .هاوكا وتيشي :ئيَمة نةمانتوانيوة لةسةر ئاسيت ناحيية و قةزاكان دريَذة بة ناربةزايةتييةكان بدةين.
لةدواييدا دووبارة ئاماذةي بؤ طرن ي دةستووريَكي دميوكراتي بؤ مارةكاني خةلَن.
عةلي حممود :ثيَويستيمان بة سياسةتيَكي واقعيية
هةاو بريَ عةةةلي حممةةود سةةةرةتا دةقةةي نامةةةي هةةاو بريَ هيشةةا ئةةاطرةيي خويَنةةدةوة كةةة داوايكردبةةوو(بةشةةداربوواني كؤبوونةكةةة
بةرطري لة ئازادي بريكردنةوة ،دامةزراندني ئةجنومةن بكةن ،تاس ما بوون بة ئةنةدامي هةةبيَت لةبةرةكةةو البردنةي نةاوي
ضةةة  .ثاشةةان بؤضةةووني خةةؤي راطةيانةةد و تةةي :ئيَمةةة ثيَويسةةتيمان بةةة سياسةةةتيَكي واقعةةي هةيةةة كةةة بةةةرطري لةةة ئةةازادي و
يةكساني خةلَن ،طةشةثيَداني خةباتي سةنديكايي هةية.
د .حمةمةد :حكومة طةندةلَة و دةبيَ بةرطري لة داخوازي جةماوةر بكةين
هةةةاو بريَ د .حمةمةةةةد بةةةة بؤضةةةوون و ثيَشةةةنيارانة بةشةةةداري كةةةرد :هةةةةردوو اليةةةةني(حكومةةةة و ئؤثؤزيتسةةةيوني نةةةاو
ثةرلةمان) بةدي نني و دةسةآل طةندةلَة ،بؤ منوونة منةدالَي بةرثرسةان و كةسةوكارةكانيان دةكةريَن بةة بةةرثرس و زةمةي
خةةةةلَن داطريدةكةةةةن .هةةةةروا ثيَشةةةنياري كةةةرد(مالَثةةةةربكي ئةةةةلكرتؤني)دامبةةةةزريَت بةةةؤ طةيانةةةدني راطةيانةةةدن و زانيةةةاري و
ثةويةنديكردن لةطةل خةلَن و داكؤكي لة بةذةوةندييةكانيان و بة ئةقليَكي زانسيت و دوور لة موهاتةرا رةرتار بكةين.
هاو بريَ نةجيبة عومةر :ئيَمة لة قؤناغي شؤربشي دميوكراسي طةالنني
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هاو بريَ نةجيبة ئاماذةي بة 6خالَي ثربؤذةي ثارتي ضارةسةري دميوكراتي كوردسةتان كةرد و وتةي :خةةلَن نةاربازين و ثيَويسةتة
ي لةةثيَناو طؤربانكةاري ريشةةيي .ح بيَكةي سياسةي نةاتوانيَ بةة
بة ثشتيواني ئةريادةي خةةلَن ،ئةجنومةةني جةةماوةري دامبةةزر َ
تةننا برياردةر بيَت ،ضةونكة خةةلَكي تةريل لةةدةرةوةي ئيَمةة هةيةة .لةة دريَةذةي قسةةكاني ،وتةي :طرن ةة ضةةثي دميةوكرا
باية بة اليةنة نةتةوةييةكةمان بداو ناب َي بةة نةةزةري تةسةكي ضةة  ،ئيسةالمييةكان ثةةراو َي خبةريَن .سياسةةتي ليلبالية
ئيفالسي هيَناوة .ح بي شوعي لة دةسةآل ن يكة و ئةمة واي كردووة متمانةي خةلَن بة ضة الواز بيبَ.
هاو بريَ سةردار ستار :خةلَن لةثيَل ضةثةوةية
كةاس سةةةردار وتةةي :ئيَمةة خويَندنةةةوةي بامشةةان نةةةبووة بةؤ شةةةقا و دةبةيَ قةةوولَرت بريبكةينةةوة .خةةودي حكومةةة لةاليةةةن
تةكنؤكراتةكانةةةوة بةةةريَوة دةبةةريَ ،بةةةآل ئيَمةةة ثيَويسةةتيمان بةةة حكومةةةتي خةلَكةةة .ئيَمةةرؤ ليلبالي ة لةةة قةيرانةةةو ئيَمةةة
ثيَويستيمان بة ثربؤذةيةكي دريَذخايةنةو دةبيَ كار بؤ دامةزراندني ئةجنومةني خةلَكي دميوكراتيخواز بكةين.
هاو بريَ هيوا رةش :بة زماني شةقا قسةبكةين
بة بؤضووني هيوا :دةبيَ لةثيَناو بةرذةوةندي طشيت كاربكةين و نةزةري ح بي البةدةين و بةشةيَوةيةكي هاوبةةش كاربكةةين.
دةبيَ دةسيت ح ب لة دةسةآل دوورخبريَت ،مةحسوبيية نةمي َ و بةدواي داخوازييةكاني خةلَن بني.
جةالل دةباغ :سةرمايةي مشةخؤو و قازانج
هاو بريَ جةالل وتي :هيوادار دريَذة بةة جةؤرة كؤبوونةوةيةة بةدةين .جةةدةل لةةكرتي ن يكمةان دةكاتةةوةو و دةمان ةيةنيَتةة
حةقييةةة  .لةةة كوردسةةتان سةةةرمايةدارييةكي مشةةةخؤر ثشةةتيواني لةةة كةةةرتي تايبةةة دةكةةا و سةةةرمايةكةي بةةؤ قةةازاجني
زؤرتري خؤيان تةرخان دةكريَ ،بؤية ثيَويستة هةولَ بةؤ بةةهيَ كردني بةةرةي ضةة بةدةين .ئيَمةة نةابيَ بةارودؤخي خؤمةان
بةشيَوةيةكي ميكانيكي لةطةل تونس و ميسر بةراورد بكةين.
هاو بريَ نةجا  :بؤرذوازي ئيَمة خيانة لة نةتةوة دةكا .
نةةةجا وتةةي :هةةي كةةا ئؤثؤزيتسةةيون بةةى خةةرا نةةازاة و ئةةةوان داواي ئةةازادي سياسةةي دةكةةةن و بةباشةةي دةزاة بةةبني بةةة
بةشيَن لة ئؤثؤزيتسيون.
هةروا هةريةس لة هاوربيَيان رزطار تاهر ،ستيظ شةم يناني و عةةلي ثيَندةوي ئاماذةيةان بةة يةةكري ي و هةاودةن ي هةةموو
قوربانيةةةاني سيسةةةتيَمي باآلدةسةةةةيت كةةةرد .بةداخةةةةةوة د .حمةمةةةةد و نويَنةةةةةراني بةةة ا ذين ةةةةة و يةكسةةةاني ثيَشةةةةوةخت
كؤبوونةوةكةيان بةجيَنيَشت.
لةدواييةةدا ليذنةيةةةس لةةة9هةةاو بريَ ديةةاريكرا بةةؤ نووسةةي دةقةةي بؤضةةوون و داخوازييةةةكامنان و ديةةاريكردني رؤذ و كةةاتي
كؤبوونةوةي داهاتوو.
بةطويَي هاو بريَ(ثيثة)مان كرد!
لة وآلمي ثرسةياري رؤذنامةنووسةيَكدا ،ثيثةة(سةةرؤكي ئيَسةتاي ئؤروطةواي)وتةي :ننةيَ سةةركةوت ضةةثةكان لةة ئؤروطةواي
ئةوةية بربوامان بة(طفتوطؤ ،طفتوطةؤ و طفتوطؤيةة) .لةة كؤبوونةوةيةة قسةةكاني هةاوربيَي ناوبراومةان جيَبةةجيَكردو ئيَمةةش
لةمةودوا هةةر بةة شةيَوةية لةة ئةقلييةة و رةرتةاري ثةةراويَ كردني يةةكرت ،خؤبةةزل ان و خةاوةن تاقةة حةقةداري موتلَةة
دووريكةينةوة .ئيَمة بةيةكةوة بةهيَ ين ،واتة بةرةو ضة !
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ح ب ،اليةن و كةسايةتيية بةشداربووةكان:
دةستةي داكؤكي لة زيندانة سياسييةكان
ثارتي ضةثي كوردستان
ثارتي ضارةسةريي دميوكراتي كوردستان
حي بي كؤمونيسيت كريَكاري كوردستان
ثارتي كاري سةربةخؤي كوردستان
ب اظي ذين ة و يةكساني
كومةلَيَن لة ئةنداماني ثيَشووي سةركردايةتي و كاديري ثيَشكةوتووي حي بي شيوعي كوردستان
كةسايةتي سياسي ،ربؤشنبريي ،هةلَسوورباوي ضة  ،رؤذنامةنووس و دميوكراختواز.

ررةبيَذي يان ضؤنيَيت ريَكخست كار و بازارب؟

كؤمةةةلَيَ سياسةةةمتةدار بةةةدةنيَ ي ط ةرب ،وتارطةةةلي ئةةاطرين بةةؤ خةةةلَن دةخةةويَنن كةةة ث ةربن لةةة زاراوي(ئةةازادي،
عةدالةتي كؤمةآليةتي...هتد) بةبيَ ئةةوةي نةاوةربؤكي ئةازادي و عةدالةةتي كؤمةآليةةتي روون بكةنةةوة ،بةمةة
دةتوانن هوشياري ساختة بة هةذارةكان بفرؤشن و بةكاريان بنيَنن.
لةراستيدا دةبيَ ثيَمان بلَةيَن :ضةؤن بةازا بر وكةاركردن وةس دوو ضةةمكي ضارونووسةازي ذيةاني رؤذانةةي مةرؤظ،
ريَكدةخةن؟
 بازاربي ئازادي يان بازاربي طشيت؟ كاري هةرةوةزي يان هةر كيَ بؤ خؤي؟تةنانة كةساني وايل هةن بةشيَوةيةكي لةرادةبةةدةر ثيَكةةنيناوي باسةي شةؤربش بةطشةيت دةكةةن و ثيَيةان
واية

شؤربش( لةدوادةرئةجنامدا بردنةوةي ئازاديي و ثلورالي مة ،نةس دروستكردنةوةي هيَ يَكي تر كة ثةرؤذةي كوشةت ئةةوي تةري ثةيَ بيَةت.

شةةؤربش ه يَنةةاني ثةرلةمانةةة بةةؤ نةةاو ربووبةةةري طشةةيت ،واتةةة ثيَكةةةوةذيان و قبةةوولَكردني كةةؤي ئةةةو رباو بؤضةةوون و بةرذةوةندييةةة جياوازانةيةةة كةةة
كؤمة َل ايةس لةخؤي دةطريَت و دةسةلَا رب َي رة ليَي .كة دةلَيَم شةؤربش هيَنةاني ثةرلةمانةة بةؤ نةاو ربووبةةري طشةيت مةبةسةتم لةة كؤتايينيَنانةة بةة
بربياري تاكربةويي ،مالَواواييكردنة لة تاريكيي و دروستكردني شةرارييةتة لة كردةي سياسةيدا .بةة مانايةةكي تةر بربياردانةة بةة شةيَوةيةكي كةؤيي و

لةسةةةر بناغةةةي قةناعةةةتثيَنيَنان و ربيَككةةةوتن ،نةةةس تةةةننا زؤرينةةةو و كةمينةةة .....شةةؤربش بةةة ضةةةمكة مؤديَرنةكةةةي مانةةاي طةربانةةةوةي
ضةةةمكي ئازادييةةة بةةؤ نةةاو سياسةةة و دامةزرانةةدني دةولَةةةتي ياسةةا و دابةشةةكردني دةسةةةلَاتةكان و دةستاودةسةةت ثيَكردنيانةةة
لةرب َي اي ه ةلَبذاردني ئازادةوة و بنياتنةاني عةدالةة و يةكسةانيي كؤمةلَايةةتيي و كردنةي نرخةي ئينسةانة بةة نيَوةنةدي هةةموو
ثيَوةرةكان .لةدوادةرئةجنامدا شؤربش طيَربانةوةي ربيَ و ثاراست مارةكاني ئينسانة لةرب َي اي دامةزراندني ئازادييةوة).
ئايا شؤربشي ئريان ،روسيا ،رةرةنسا و ئةواني تر وةس يةكن؟ مةبةستيان دابةشكردني دةسةةآلتةكانة؟ دةولَةةتي ياسةا؟ ياسةا كةيَ؟
عةدالة ؟ كا عةدالة ؟ ئازادي؟ ئ ازادي كيَ؟ شؤربشي ئريان ئينساني كةرد بةة نيَوةنةدي هةةموو ثيَوةرةكةان؟ شؤربشةي جةزايةةر؟
شؤربشةكان جياوازن و لة هةر قؤناغيَكدا بؤ ئاماجنيَكي تايبةتي ئةجنا دةدريَن.

ناربةزايةتي بةناو كيَ و بةرةو كويَ؟!
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ئايا ناربةزايةتي ريَكخراو ،ح ب و طرو و كةسايةتييةكان كة لة دةرةوةي بازنةي ئؤثؤزيتسيوني ناو ثةرلةةمان ضةاالكن و رؤلَةي
لةبةرضةةاويان هةيةةة ،جياوازييةةان لةطةةةل ئؤثؤزيتسةةيوني نةةاو ثةرلةةةمان(س.ي.ط)هةيةةة؟ دةتةةوانن رؤلَةةي خؤيةةان ببيةةنن بةةؤ
بةرةوثيَشلدني ميَذووي نويَ؟
(كية) هاوثةمياني ئيسالمي-ليلالَي ثيَكةدةهيَنن و بةؤ دةرضةوون لةة قةيرانةة بةة بةؤني خبةور و هيَة ي جنؤكةةكاني دوورطةةي
عةةةرةبي ،بان ةشةةةي حكومةةةتي تةةةكنؤكراتي دةكةةةن .ئةمةةة لةةة باشةةرتين حالَةةة ر َي ةضةةارةيةكي راس ةرتبةوانةيةو ئيديالةةةكان
بةةةكاردةهيَنن بةةؤ يةةاريكردن بةةة هةسةةت و سةةؤزي زيانليَكةةةوتوواني سياسةةة و ئةةابووري بةةازاربي ئةةازاد و زةمحةتةةة اليةةةن و
كةسايةتي و ريَكخراوة ضةثةكان بة نويَنةراني خؤيان ب انن.
ئةزمووني(ئاثؤ) لة ئةلَمانيا و ب ووتنةوةي خويَندكاراني رةرةنسا1163
لةةة كؤتةةايي سةةاآلني شةسةةيت سةةةدةي رابةةردوو لةةة ئةةةلَمانيا و رةرةنسةةا(ئةةاثؤ كةةورتكراويAusserparlamentarische -
 ،)Oppositionواتة ئؤثؤزيتسيوني دةرةوة ي ثةرلةةمان ،لةاليةةن بةرطريكةةران لةة ذين ةة ،ب ووتنةةوةي ئاشةيت ،رؤشةنبريان،
هونةرمةنةةةدان ،خويَنةةةدكارة ضةةةةثةكانةوة درووسةةةت بةةةوو و لةاليةةةةن رةيلةسةةةورةكان(ئيَرنسةةةت بلةةةو  ،ئةةةةدؤرنؤ ،مةةةاركؤزة،
سارتةر)ثشتيواني و رابةرايةتي دةكرا .ئة بةرةية لة غيابي ئؤثؤزيتسيونيَن درووست بةوو كةة نةةيتواني دةربةربي هةلَويسةت و
داخوازييةةكانيان بيَةت .ئةةة ئؤثؤزيتسةيونة دذ بةةة مانةةوةي(بةرثرسةة راشيسةةتةكان)بةوون لةةة دةسةةآلتةكانيان ،وةس ضةةؤن الي
خؤمان دذ بة بووني(جاش و موستةشةار و ثيةاواني رذيَمةي بةةعس)لةة نةاو ئيةدارة و ح بةةكان ثةيَ قبةوولَ نييةة .هةةروا دذ بةة
ياسا تايبةتةكان (قةدةغةكردني هاتووضوو ،ثشكنني و بازطة و هةلَكوتان بةسةر ماآلن)خةباتيان دةكةرد .ئةة رةوتةة ررةاليةنةة
داواي ثةةةيربةكردني ياسةةا دةسةةتوورييةكان لةةةبارةي(ئةةازادي بةةريوربا ،ضةةاثةمةني و كؤبوونةةةوة)يةةان دةكةةرد .ب ووتنةةةوةي ئةةاثؤ
ثشتيوانيان لة ب ووتنةوة ئازاديوازةكاني ئةو سةردةمة دةكةردو رؤ َليَكةي بةرضةسةتةيان هةةبوو لةة خةةبا دذ بةة شةاي ئةريان،
ظيَتنا ...هتد و لة ثيَناوةدا قوربانيشيان دا ،وةس(بينؤ ئؤنةزورط) كة لةاليةن ثؤليسةوة كةورذرا و هةةولَي تريؤركردنةي رابةةرة
بةناوبان ةكةيان(رودي دوتشكة)كة بةهؤي برينةكةي لةضاالكي كةو و لة 1191طياني لةدةستدا.
لة كوردستان
لةةةدةرةوةي ئؤثؤزيتسةةيوني(كةةية)  ،ضةةةندين ح ة ب ،ريَكخةةراو ،كةسةةايةتي ،خةةةلَكي ضةةة  ،رؤشةةنبري ،رؤذنامةةةنووس ،نووسةةةر،
هونةرمةندي سةربةخؤ ضاالكن و هةر يةكيَكيان سةن ي خؤيي هةية ،بةآل ناربةزايةتييةةكانيان لةةدةروةةي ويسةت و ئةارةزووي
خؤيان لةطةل(كية)تيَكةلَ دةبيَ و قووتياندةدةن.
ئة ه َي ة تا ئيَستا نةيتوانيوة خةؤي لةةناو هاوثةةمياني يةان لةة ضوارضةيَوةي بةرنامةةي اليةةني كةة ديةاري بكةا و خةؤي وةس
ئةلَتةرناتيظ بناسيَ َ .ئةمة تةنانة واي كردووة رؤذ بة رؤذ هةولَي بيَ ئةعتباري و ثةراويَ كردني دةدريَ.
ضي بكةين؟
ئة نووسينة هةن اويَكي سةرةتايية بؤ خؤناساندن وةس(بةةرةي ضةة ) يةان(ئؤثؤزيتسةيوني دةرةوةي ثةرلةةمان) و رزطةاربوون
لة ثةرتةوازي و ثيَشنياردةكة :
كا و رؤذ و شةويَ كؤبوونةةوةي طشةيت ريَكبخريَةت و بةةبيَ موزايةةدةكردن ،دروومشليَةدان و خةؤزل اني ،بةشةداري بكةةين بةؤ
دياريكردني سةقفي داخوازي و بةرنامةي الني كة و بةرنامةريَذي كارو ضاالكييةكاني داهاتوو.
ئايا زةمينة لةبارة بؤ ئة خؤريَكخستنة؟ دةمانةويَ يان دةتوانني ئة ئةركة بةئةجنا ب ةيةنني؟
سبةي خؤرهةلَةديَت و ئةمةةش خةؤي لةة خؤيةدا ئوميدبةخشةةو ناربةزايةتييةةكان بةةردةوامن...ئيَةوةش وةس ريَكخةراو ،كةةس و
اليةني ضة بة رةخنة ،ثيَشنيار و تيَبي بةشداري بكةن لة دياريكردني ضارةنووسي ئة ثيَشنيارة!
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