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  طريق رسانه های جمعی باخبر شديد که حيواناتروزی ازاگر 

  ا يکارکنان آن علت سهل انگاری رنده باغ وحش محل اقامتتان بهد

  ديگری وارد شهر شده اند، چقدر از اينکه مبادا خود و به هر دليل

  حيوانات قرار نگيريد ميترسيد و چه خانواده تان مورد هجوم اين

  يا اگر  .خواهيد داد اقداماتی را جهت خنثی کردن اين احتمال انجام

ميزان خواهيد   باند آدم ربايی ايجاد کرده اند، به چهقاتل زندانی از زندان فرار کرده اند و يک ند نفرخبر دادند که چ

دراين حالت به چه اندازه . قرار خواهيد داد ترسيد و برای حفظ جان خودتان و اطرافيان چه اقداماتی را در دستور کار

مراتب خيلی بزرگتر و حيوان   به اگر اين خطر. شما نشوداين خطر متوجه  ای خواهيد ترسيد و تالش خواهيد کرد که

ميکنيد؟ اگر جريانی سياسی با سياستی قومپرستانه و  درنده، درنده تر و احتمال خيلی نزدکتر باشد چه کاری

يا حل مسئله ستم ملی با " خا ک پاک خودمان" ، " ملت خودمان"، " خودمان حکومت" ناسيوناليستی تحت عنوان 

حيوانات درنده و باند آدم  يا هر شکل ديگر ناسيوناليستی حل اين مسئله به ميدان آمد چون تنها جای" دراليسمف "شعار 

تالشی فزاينده تر از قبل اقدامات الزم را جهت خثی کردن  ربايی با الفاظ سياسی پر شده است بازهم بايد ترسيد و با

نيز تنها دراين منطقه رايج " حکومت"راق که خود لفظ بورژوازی محلی کردستان ع حکومت. اين خطر انجام داد

قومپرست و  صورت رسمی هر گاه رئيس جمهور عراق که رهبر يکی از احزاب ناسيوناليستی و به شدت است و به

تنها آنوقت که بازبان کردی در ميان  عشيره ای در کردستان عراق است از اين منطقه با اين اسم نام نميبرد، مگر

مردم ستمديده درکردستان عراق از ترس صدام ديکتاتور به آن   صحبت کند، نشان از درد و رنجی است کهمردم آنجا

" حکومت خودمان" پس لفظ . که اشکال کار در اينجاست که حکومت از خودشان نيست پناه بردند و تصور ميکردند

مردم .درد و رنج رابر بيان واقعی ايناين مردم هم نشان از درد و رنج است و هم ، همزمان مانعی در ب از جانب

اين شعار را سر ميدادند تا دگر   ميکنيم حکومت" خودمان"کردستان عراق با اين توهم و خوشخيالی که درکردستان 

برای مردم گسترانيده  "جغرافيای خودمان" باتالقی به وسعت " خودمان" عليه شان جنايت اعمال نشود اما همين  بار

تا فرق سر " فدرالی کردستان خودمختار خودمان" است و حکومت اختاپوس" حکومت خودمان" ای که پر از تمساحه

 .، بخشی از جامعه را در خلصه فروبرده استتفاوتی فرورفته و با دامن زدن به فرهنگ فردگرايی و بی  در جنايت

نجيره ای و کمپانی تبديل خواهد باشی با اين توهم که اين دکان به فروشگاه ز طوری که اگر دکانی کوچک داشته به

دادن به نشان تأييد اين  تفاوتی تما از همه آن اتفاقاتی که می افتد تنها به ان فروشگاه زنجيره ای و سر تکان شد با بی

کردستان به فرزندان همين مردم که همچون کارتون  فکر ميکنيد و اگر اين حکومت تمساح محلی" حکومت خودمان"
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 پيشرفته حوزه دالر و يورو در جهان و مانند تمامی طبقات تحتانی جامعه در کنار ساير کشورهایخوابهای تهران و 

اين درواقع همين فلسفه . ميکنيد خيابانها از فرط سرما يخ ميزنند ، رحم نکرد با بی تفاوتی کامل از کنار آنها عبور

عليه ديگران را  از هر کس برای خودشجوامع سرمايه داری و حفظ منافع فرد در برابر جمع است که   زندگی

بيشتر ارزش اضافی اخالقياتش و  اين همان فلسفه ای است که سود سرمايه و عقليت انباشت هر چه.ميخواهد

مام "فلسفه ای است که برای سرماخوردگی جزئی  اين همان .را تعين ميبخشد" انسانيش"ارزشهای اجتماعی و 

جمهور حکومت اختاپوسهای بزرگتر با ان بندهايی که به دست و  رئيس، عروسک خيم شب بازی امريکا و "جالل

 ورد برای پايان دوره نقاهت سرماخوردگيشآ ارج از اراده خود به حرکت در میخ پاهايش بند است و آنها را

ن ميکند که عقليت اين سياست را تعيي کاروانهايی از اتومبيلهای دست چندم اروپا و امريکا به خيابان می ايند اما همين

خبر از اين  .سليمانيه از سرما جان داد، هيچ کس چيزی نگويد  سال داشت و درکنار خيابان شهر٢۵دستفروشی که 

 ساله به نام حسين که در شهر سليمانيه کردستان عراق با چرخ دستيش مشغول کسب ٢۵ قرار است که ديروز جوانی

پوليس مورد تعقيب قرار ميگيرد و چرخ دستيش را توقيف   جانبو تأمين زندگی خود و خانواده اش بوده که از  وکار

نيز از ترس اينکه در حين برگشتن به خانه از طرف پدرش مورد سرزنش قرار نگيرد   ساله٢۵ميکنند و جوان 

 .درهمانجا جان ميدهد ای از خيابانهای شهر سليمانيه و درکنار سينما سيروان ميخوابد که به علت برودت هوا درگوشه

 . استو ابن تاره گوشه هايی از اين تراژدی

ميکنند که در کردستان   که عراق مورد تجاوز امريکا قرار گرفت تا کنون اين گفته را تکرار٢٠٠٣ها از سال  خيلی

. به همين دليل در کردستان عراق امنيت هست عراق چون بمب گزاری نميشود و عمليات انتحاری کم انجام ميشود،

درکنار سران اين حکومت بورژوازی محلی قرار ميگرند اما مسئله  تحليل آبکی گرچه با اين موضعاينان با اين 

به  نيمدانند يا نمی خواهند بدانند که هجوم وحشيانه پوليس اين بورژوازی محلی. ميفهمند امنيت را از اين زاويه

جهت به تصويب رساندن  ين حکومت درکارگران تاسلوجه و دانشجويان معترض در سليمانيه و همين اواخر تالش هم

  .نيست امنيت" بگوييم در اينجا اصال  قانون مرتجعانه ضد مطبوعات کافی است
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