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تشریح وارزیابی کند . تک    انسان می تواند دیوار طویل و عریض چین را

تاریخی را بازگو می کنند . و در یک کالم ، تک آجرھا و سنگ ھایش 
سرزمین چین حاصلخیز و پر برکت بودە و، اقوام تاتار و مغولی برای بدست 
اوردن ثروت و سامان و غنائم جنگی ب چین حمل ور می شدند .ومردم 

ن دیوار را در مرزھای خویش ای بزاری دفاعی "ا رھیختی چین ، بعنوان "ف
با عرق جبین و کار طاقت فرسا و استثمار  ساختند . این دیوار تاریخی ،

 ی ھزاران رنجبر و زحمتکش در قسمت نسبتأ شمالی چین ، ساختبیرحمان
اکنون بشریت ،    نقش یک سپر دفاعی را پذیرفت ..   شد ک در گذر تاریخ

ارزشمند ی برداشت است . در  گام ھایکرات آسمانی ،  درتسخیر و فتح
سطح کرە زمین دورانش بسر روی  یحقیقت کاربرد دیوارھا

، بشار اسد تافتھای جدابافت مانند آقای ترامپ، مال اردوغان ،   .آمدەاست
ایران و دولت اسرائیل مجددأ در  آخوندھای توتالیتر جمھوری اسالمی

اف آنھا ایجاد مرز اھدساختن دیوارھای بلند ھستند.  سیاست و  تدارک 
بشری در قرن بیست مابین فرھنگ ھا و کلتورھا و تمدن ھای  ھای بیشمار

ھای بشری را بی ارزش نمودە و در حقیقت  ک ارزش و یک می باشد .
عرصھائی را انتخاب  .دیوارھای " بی اعتمادی " را بلند خواھند کرد 

با کراھت در متعادل ذھن انسان ھای  فاقد خرد مدرن بودە و کردەاند ،ک
خالق دیوارھای نامرئی نیز  عالوە بر دیوارھای مرئی ،  آن گام  میگذارد .

آفریقا  خصوصأ  پناه جویان  ،کشتار و نابودی ھزاران پناه جوی جھان و
ک نمونی درخشان آن، موانع و سپرھائی است  خاورمیان گردیدەاست .و

تی مردم در دریای مدیتران ک اتحادی اروپا در روند کوچ ھای ناخواس



 ایجاد کردەاست . می بایست وجدان بشریت در برابر جمعیت عظیمی ک
  د شرم میکرد . در دریا ھاغرق و طعم نھنگ شدن

و خصوصأ سرمایداری جھانی و کشورھای قدرتمند ،  استراتژی کارتل ھا
افع خویش براە حراست از مناست ک  بمنظور جنگ ھای خونینی

و قربانی  گرفت ، ک در وھلی اول کودکان و زنان را ب اسارتانداختاند
و کوەھا میلیون ھا انسان را نیز دربدر و آوارە ی سطح دریاھا  سپسنمودە و

میتوانند   ھای آمریکائی و روسیەکردەاست . بدون شک و گمان ماھوار
ت بجائی وقاحاما  حرکت ھر جنبندەای را در روی سطح زمین تشخیص دھند.

 گویا و باری بھر جھت در مورد پیروان قانون ھای بیابان و شمشیر رسیدە ک
قتل عام ھایشان حرکت و بدست ھا ، ھیچگون اطالعی از مانورھا و 

 ک ی مرتکب شدەاند  تاوان و جرممردم شریف مکزیک  چ نداشتاند . آیا 
تاوان و جرم  ؟ا بر ساکنین مکزیک تحمیل کردەاستدیواری ردولت آمریکا 

طیف گستردەی دینی و مذھبی و رنگین کمان ساکنین خاورمیان چ بودە 
ک مال اردوغان در تدارک دیواری در مرزھای عراق و ایران است ؟ مردم 

ل نوار رنجدیدە فلسطین چ گناھی کردەاند ، ک رژیم نژاد پرست اسرائی
وارھای بتونی را با دی ت المقدسیشھر بغزە و ساحل غربی رود اردن و 
تحمیل نمودەاست ؟ اسرائیل و فلسطین  تقسیم کردە و بردگی را بر مردم

علیرغم " دیوار ھای حزبی " ک ستون فقرات مردم شریف خاورمیان را 
ساکنین  ،شکستاست ، باز ھم میخواھند با دیوار ھای کنکریت وبتونی

را در منگن نستآلم قدر مسبگذارند .  و بتونی سیمان ھاخاورمیان، 
و بشکست  پالتفورم وسیاست ھای فاشیستی مال اردوغان ، تنھا نابودی 

  .ت خواھان و انقالبی کردستان است،عدالمبارزات مدنی ،سیکوالرکشاندن 
  

در  سپر دفاعی*  عکس زیر نمائی از دیوار چین بودە ،ک  دیر زمانی 
  برابر حمالت مھاجمان مغول و تاتار بودەاست .
...............................................................  

  
  ئی بیر جیاوازەکان ،

  ئی مرۆڤ عداتخوازە کان،



   ئی ھاوڕیان ، شرت و بن بیت ، 
 کاتک

  مانگی چواردە ھھات ،
    کوشتار ، قچو و مژووی "گوکان " 

  ل سر دی مانگ ،
  بنوسموە ! 

  ٢٠١٧ ) سھمی مانگی جوئنم س  -( ر 

 

 
 

: توضیح یک نکت 

: سرمایھای کالنیست ک در بعضی کشورھا مانند آمریکا،  * کارتل ھا
 .قدرتمندان جھان را مھیا نمودەاستسویس و ژاپن ارتجاع سیاسی ، سازش 

، ک ھیچگون کارتل ھا قدرت اقتصادی بینھایت زیادی را دارا ھستند 
کارتل ھا توانستاند دنیا را ب زندانی  .مرزی را برسمیت نمی شناسد 

شرکت ھای گوگل، آمازون،اپل، فیس بوک ساختار مخوف  تبدیل نمایند. 
 کارتلی دارند .


