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تایبت ئاماركی راوژ، گۆڤاری ئایاری ٢٤ی لژمـــارە
ســـای مارەبینكانی و تالق بـــ دەرھق براوـــژ
كوردســـتان شـــارو شـــارۆچككانی ٢٠٠٧، لتواوی
دوا  گردیش لگۆشـــی ئارام بـــو كراوەتوە، كاك
ناونیشانی لژر ،گۆڤارەك كۆتایی الپڕەی سرنجی
ر ئامارەكســـل بابتكی ترســـناك) (داتایكـــی
دەزانت، ترســـناكی ب زۆر جگ لوەی نووســـیوەو
دەكات تالق رژەیی ئو باســـی وەك كارەســـاتك
جیابوونوە لنوان رـــژەی برزبوونوەی و ئۆبای
ھرمی حوكومتی ئستۆی دەخات مردەكان و ژن
جۆرە لم ئاگای تحكوم ئوە وای پی و كوردستان
چارەسرەكی بدوای نادات ھویش و نیی داتایان

دابگڕت.
پی ئمانی فیلســـوفی ئنگلـــس» «فریدریـــك
دەركوتنی لگـــڵ خزان یكم وایـــ دەركوتنـــی

خاوەندارییتـــی بـــووە، تایبتـــی خاوەندارییتـــی
و دەســـت كشـــتوكای دۆزینوەی لگڵ تایبتیش
خانووی دروستكردنی و زەوی پارچیك بسر گرتن
پیدا ئاو زەوی و سرچاوەكانی نیشتجبوون،لتك
خاوەندارییتی كشـــتوكای، لدۆزینوەی بر بووە،
تنھـــا مـــرۆڤ تایبتـــی نبووە،چونكـــ خۆراكـــی
كۆكردنوەی و ئـــاژەڵ راوی و لماســـی بریتی بووە
خاوەنی كس ئوانـــش دارو درەخت، بروبوومـــی
تنھا سرەتاییدا، كۆنی سردەمی لخزانی نبوون،
ندەناســـی كس باوكی خۆی بووە و دایك ناســـراو
بووەو دایك دایكایتی كۆمگایكی كۆمـــگا بۆی.
دایك بوو ئم بنمایش لســـر ســـاالر بووە، تیایدا
خودای زۆربی ســـیر دەكرا. بپیرۆز لكۆمگاكان
خودای لدیارترین بووە)، یینكۆن(م كۆمگاكانـــی
عشـــتار)بووە. لرۆژھتدا(خـــودای مینكانیـــش
خانی ئوە بت، ئنگلس كردنی ئم ســـیر بپی
كاروانی كتیایدا ،تیییكۆم ئۆرگانی یكم خزان
مرۆڤ،بڕدەكوت لالین  مرۆڤ چوســـاندنوەی
زام و دەست ژر دەست بســـر می باو سیســـت
وایك پدەكات، دەست خۆی تمنی مزوم بسر
بر پیاو چوسانوە بدەستی زوم و داری یكمین
وەیچوارچ ئو خزان تائیمۆش و دەكوت ئافرەت
دەســـتی با و لئیســـتیبداد ی بریتییماكبن كـــ
پشوودان شـــونی خزان بۆ پیاو ژندا، پیاو بســـر
كچی و نمایشكردنی ھزە، كســـایتی و دۆزینوەی
ماف و و ئـــازادی بندی و كۆت شـــونی بۆ ئافرەت

پشكوتن،یان،كارەسات؟ بۆ ئاماژەیك تق، رژەی زۆربوونی
ھندرن مال
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چوسانوەو و شونی خزمتكاری ئارەزووەكانییتی،
شـــونی ،ییمیشـــیی ھردەســـتژ و بزیكردن
دەست ھزو مانای ك كمسیست پایداركردنوەی
ئافرەت، رۆژان الوازیش بـــۆ و كۆیالیتی و پیاو بـــۆ
و ئبدی كولتوركی لونـــی و دەكاتوە دووپـــات
زاندارییخ چوارچوەی ئم بۆی دەیھتوە، ئزەلی
ئاســـن پارزگاری و بئاگر پیرۆزەو پیاو الی ھردەم
ترسیم ئو تقیش دەیكات، و كردووە لمانوەی
كردووە، وەیچوارچ لم ھڕەشی ھردەم ك بووە
پیاو شـــرع رادەستی بپی یاســـاو بۆی كلیلكی
بھنت، بكار تق یھ مافـــی پیاو تنھا و كراوە
بم بكات، تق داوای یھ بۆی ئافرەت ئگرچی
رەوینوەی لگڵ وایك پیـــاوە، الی ھر دوا بیـــار
دەركوتنی و كۆمیتی پاشـــكوتنی تاریكی تمی
سوچ ئوا مرۆڤایتی، و پشـــكوتنی ئازادی خۆری
رووناك دەبتوەو ھاوســـرگیری ژیانی تاریككانـــی
ئیســـتیبدادی و دەســـت ســـردەمی وردە وردە 
سیســـتمی برزەكانی دیوارە دەبتـــوەو پیاو كاڵ
دەھنت، ھرەس خزان لچوارچوەی باوكســـاالری
خزانداری سیستمی داڕمانی ئاســـۆی من ببۆچوونی
و دەبینرت تقوە رژەی باوكســـاالری لزۆربوونی
بۆ یكسان مافی بنمای لسر خزان دەبت ھبت
ژن و تیایدا بشـــوەیك بنرتوە. پیاو،بونیات ژن و
لپكوە بیار ئازادان ھبت، بۆیان یك وەك پیاو
لھوەشانی ئو بن ئازاد ھردووالش و بدەن ژیان
بۆ خزانیش ھاوسرگیریی و چوارچوەی ســـتبگر

ژیان. بناچاری شونی و ندیخانب تبن ھیچیان
بكمیرژەی لكجیابوونوەیخزانكان دەرھق بم
دەكات، بپیرۆزی سیری زۆر ئارام ك كاك لرابوردوو
دەزانم گرینگ،بپویستی خاكی بچند یوەستپ

: ئمانن ری رابوەستم كسل بوردی
تبنـــدی بگڕینـــوە، دواوە ١.ھنـــدەی بـــرەو
پیاو، ب و وابســـتبوونی خزان لناو ژن كۆتكردنی

ئافرەت، بھزاران لرابوردوو ب دەبینین، توندتـــر
باوەكانـــی كۆمیتیی ریتن و داب لبر تونـــدی
و كســـوكار لۆمی و بئافرەتی تقدراو برامبـــر
دەوروبری،ئامادەبوونـــ ژیانی ناســـیاو كۆمـــگای
درژە زەلیلی وئوپـــڕی كۆیالیتی و مرگســـاتی
تقیشـــی ئارەزووی ئافرەت ئگر پ بدەن،بمش
كۆمیتییو بـــارە ئو لترســـی ئوە ھبوو بت،
پیاوك لگـــڵ مانوەی رەشـــتر، چارەنووســـكی

لجیابوونوەكی. بووە باشتر پ بناچاری
ئافرەتان ئو ئـــوە دواوە، بگڕینوە ٢. ھنـــدەی
بن، خۆیان ئابـــووری خاوەنی كـــ كمتـــر دەبینین
ھیچ و بوون ماوە ل ئافرەتان تواوی تر بواتایكی
نبووە، داراییان داھاتی سرچاوەیكی ســـربخۆی
پیاو برھمی و كار چتـــری بگرە ھمیشـــ لژـــر
گوزەرانی لترسی تنھا ئافرەت ھزاران وەك و ژیاوە
تحمولكردنی بۆ ژیان، ئامادەی پگیك لدەستدانی
چونك ھبووە، ئازاركی دەست پیاوی و ئش ھموو
جگ براكان، و باوك و دایك لالین تقدراو ئافرەتی
ئامادە كسیش بگرە دەكرا، ســـیر لوەی بســـوك
شـــووكردنوەی و بكات دابین بژوی ســـر نبووە تا
جاران،بگرە بزمی بوونوەی ھمان دووەمیش،دووبارە
وایك تقدراو. ئافرەتی بۆ الوازتریش بپگیكـــی
كۆمگاو پاشـــكوتوویی ســـرەكی ھردوو ھۆكاری
كۆمڵ نریتی كۆنپرســـتانی و داب با دەســـتی
ئافرەت و وابســـتیی تقدراو لالیك ئافرەتی بۆ
دوو ماڵ، لچوارچوەی مانوەیـــان پیاوو بدارایـــی
بریان لرابـــردوو میشـــھ ك ھۆكاری ســـرەكیین
ھندك رەنگ گرتووە، رژەی تق لبرزبوونوەی
ب ھۆكارە ئـــم دوو ھبن، بم الوەكیش ھـــۆكاری

دەزانم. سرەكی
و لكجیابوونـــوەی ژن دیـــاردەی بـــم زۆربوونی
كۆمك ھبت ئستاماندا، سردەمی لم پیاویش
مانئ دەكرت و یھ ئابووری و ھۆكاری كۆمیتی
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ئمۆماندا: لبارودۆخی وەربگرین بسرەكی
پشكوتنكانی شپۆلی برووی كۆمگا ١.كرانوەی
دەوروبرو بدونیای بوون ئاشنا و ھۆشیاری و زانست
ھۆكارە ل ككی رۆژئاوایی، بكولتوری تكوبوون
ھردوو لســـر یھ كاریگری كان،كرەكییســـ
تق روانگیان بۆ پرســـی و ژن تا پیـــاو رەگـــزی
ببت لكارەســـاتوە، و تق جیابوونوە و بگۆڕت

ئاسایی. شتكی ب
خوندەوارو ئافرەتانـــی رـــژەی ٢- بـــرز بوونوەی
تكبوونیان و ماڵ لسنووری دەرچوونیان فرمانبرو
و بشداریكردنی بازاڕ و ھنان كارو برھم بپرۆسی
ھبوونی ماڵ و لبڕوەبردنـــی پیاو، وەك ئافـــرەت
ترە یككی بخـــۆی، تایبت دارایـــی ســـرچاوەی
تواوی كاریگری ك ســـرەكییكان، ھرە لھۆكارە
و خزانیی پیوەنـــدی كابوونوەی ھیـــ لســـر
كاتی ئگر دەستی پیاو، با و لدەســـتدانی شیرازە
بووە،ئوە پیاودا لدەســـتی تنھا خزان خۆی بژوی
ترسی ئو ئافرەت بۆی ،ئافرەتیش بدەســـت ئیمۆ
یان دەبت ئوە بدات، پیاوەك تقی ئگر نمـــاوە
بگرە بمرت، لبرســـان ســـواڵ بكات،یانیـــش دەبت
موچی و برھم خاوەنی پیـــاو وەك ئافرەت ئمۆ
بت، كسك ھیچ دەستی ناچاری بئوەی و خۆیتی

برت. منداكانی بڕوە خۆیی و دەتوانت
لكجیابوونوەی زیادبوونی لھۆكارەكانی تر یككی .٣
ژن و ئخالقی پابنـــدی كمبوونوەی ژن و مـــرد،
،كانرعییناش یوەندیزۆربوونی پ و بیكتری مردە
پشكوتنكانی ب بوونكت كاریگری لژر ئمش
بازاڕی برووی كوردەواریی كۆمی رانوەی وك جیھان
ئارەزووەكان،ھاتۆت زیاتـــری بڕەكردنی و ئـــازاد
بشـــكی بكیـــن دەبینین ســـیر برھـــم. ئگر
بۆ دەگڕتوە مرد، ژنء جیابوونوەكانـــی برچاوی
و دەكرت یكتری لگڵ ھاوسری ھبوونی خیانتی
رژەی و دەستپشخرە پیاو لم مســـلیش بین

دەكوت. پیاو لخیانتی ھاوسری بر زۆرینش

باوك و دایك خۆشویستی ســـۆزو ٤. كمبوونوەی
برزبوونوەی تری ئاییندەیان،ھۆكاركی و بۆمندان
كم بوون پیاوانـــ ئم خۆی كاتی ،قــــــژەی تر
منداكانیان دەستبرداری تر، ژنكی ھنانی لپناو
ئو یانیش بكن، ئارەزووەكانیـــان بقوربانی ببـــن و
سرگردان ئوەی منداكانی تنھا بۆ بوون، زۆر ژنان
و ھموو چرمســـری دەكردە قوربانی و نبن،خۆی
پیاو ھم ئســـتا دەكرد، قبوڵ ئازاركـــی ھوداری
ژیانی تواوكردنی و ژیان پكوە لپرسی ژنیش ھم
منداكانیان ئاییندەی بۆ حیســـاب زۆر ھاوسریان،
خۆشویستی نین بخاتری ســـۆزو برھڤ و ناكن

بدەن. بخۆیان منداكانیان،قوربانی
من بۆچوونی بـــ ئـــارام، ئمانی باســـكران، كاك
برزبوونوەی و بوون زیاد بۆ زانســـتین ھۆكارگلكی
ھرمی حوكومتی نازانم لكوردستان،( تق رژەی
ئستۆ). تودەك لو خانی ئۆبای كام كوردستان
دوو لبردەم كوردەواری دەم،كۆمگای لكۆتاییدا

:گادایر
كۆمگیكـــی دواكوتـــوو وەك یكـــم:  دەبـــت
سردەمی كۆنپرستانی ونریتی لداب پارزگاری
پشـــكوتنك و گۆڕان بھیچ رگا و بكات رابوردوو
و تكنلۆژیا زانست و ئاست پشكوتنی ل و ندات
وكاتت،(ئوەربگ خۆی رووی ســـردەم كولتووری
وئیستیبدادی دەكرت باوكساالری لشوەی خزانیش
لبرزبوونوەی و پش لمانوەی بكرت پارزگاری

بگیرت). تق رژەی
كرانوە دەبت تر ھركۆمگایكی وەك دووەم/یاخود
و،وردە بكات پســـند ســـردەم و پشـــكوتنكانی
لیاد كۆنپرســـتی ورســـاكانی نریت و وردە داب
بنمایكی لسر خزان ویستپ بكین.(ئوكاتش
و كرامت وئازادیی بنینوە،كتیـــادا بونیات تـــازە

.( بت پارزراو یك پیاو،وەك و ژن مافكانی
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