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ئەوەی پاواوتەابە دە رتاافی :  عوسمان حاجی مااف 
کراوی ئاماژەی پێ دکەتن و ڕۆشنبکرێبەوە کە روای 
ڕتفراندۆم دینیمان وواڵتانی کۆنەپەفسبی جایاناانای و 
ناوچەکە و دە حکومەتی عوراقیشەوە پەفچەکررافێکی 
نەفێنیان ناواناد بەدەفامابەف ڕتافارانادۆم و ئەنا اامای 
رەنگدانی خەڵا،  کە دەڕێایەتەکای  ۆف دە دەڵای داۆ 
سەفدەخاۆتای وەاڵمایاان راتەوە  ئەم مەتارسایاانە تاا 
ئااااسااابااای یەفەشاااەکاااانااای حاااکاااومەتااای عاااوااارا  و 
سنوفراخەبن و ئادڵوقەی ئادوفتە بەالتەن تاوفکایاا و 
ئورانەوە  دەاڵم داشبار واتە بە باواکادانەوەماانادا ئەوە 
ئاشکرادوت کە ئەو یەڕەشەو مەترسیانەی ئوەبا دۆتە 
دااانااگەشااەتەە دااۆ سااەف کااوفرساابااان  بە داانەڕەتاادا 
پەتوەندی دە ڕتفراندۆم و سەفدەخۆی کاوفرساباانەوە 

ڕتااافااارانااادۆمااایااا  نەکاااراتە گەف نااایە  دەماااانااااتەە 
یەبومەفجی سیاسی ناوچەکە دەروای کۆتاتی شاەڕی 

رێاناوابە  ی وەیااراع  بە عوراقدا ئاڵاۆگاۆفێاکای تاا ە
پوشەوە  یاوسەنگی یوز دە جۆفێک گۆڕانی دەساەفرا 
رێت  یەبومەفجی سیاسی و پەتوەنادی ناواوان یاوازە 

 ئۆرگزیڕحزبڕکۆمۆییستڕکۆێهزریڕکوراستز 

   ژماره  یسێهه رهاه7102ریئۆکتۆبه
 !کرێکاران جەماوەری ئازادیخوازی عێراق

 

شۆفواناەات و ئایاەاغمای دە ادا -حکومەتی ناسیۆنال
یەفچۆن ئووەی نوقمی یەژافی و دومافی و ناائەمانای 
و جەنگ و کۆنەپەفسبی کرروە  بە دەفامابەف خەڵاکای 
کااوفرسااباااناایااشاادا خەو دە  تااناادوکااررنەوەی نەفێاابە 

ئەم خەڵاکە .  فاشیانەکانی فژێمی دەعەاەوە رەدایاناوات
روای ئەوەی رەتااان ساااڵە سااەفکااوی و ساابەماای 
وەحشیانە و کوشبافی جەماعیان دەسەفرا ساەپاوانارا  
روای ئەوەی فژێمە تەە بە روای تەکەکاانای عاوارا  
ییچ کاتوک ملیاان دەوە نەرا وەکاو یااواڵتای خااوەن 
مافی تەکەان بەگەڵ دااقای رانایاشاباوان چااوتاان باێ 
دااکەن  روای ئەوەی رەتااان ساااڵ ناااچااافکااران دەو 
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خەڵکی کوردستان پێویستی بە پشتیوانیی 
 !جیهانی هەیە

 یحزبڕکۆمۆییستڕکۆێهزریڕکوراستز یزییزمهبه

حاااااااااوکااااااااامەی دە ۆف 
دەسەفتاندا سەپونراوە  وە 
روای ئەوەی ئەم فەفاباافە 
سەفکوتگەفانە و شاەڕ و 
ناااااااکااااااۆکاااااای یەفروو 
ناااساایااۆناااباایاازماای کااوفر و 
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سیاسیەکاان و وواڵتاانای نااوچەکە رەخااتە نااو 
رەوفەتەە  کە رەداااوااات دە شاااواااوا ێاااکااای تااارو 
چوافچووەتەکی تر مامەڵەدکەن و دەفژەوەندتەکاانایاان 
دپافێزن  رەفپەڕاندنی راع  بە ماولاو و رواتارتا  
بە حەوت ە جوگەو ڕێگەتەکی دااڵتر رەرای دە عەداری 

بەناو حکومەتی عواراقادا  بەیەماان "  رەوڵەتی قانون"و 
کاتدا یەوڵدەرای رەسەاڵی و نفاو ی سایااسای خاۆی 
فاراواناباار دااکاای دە کاۆناابارۆڵاکااررنای نااوچە کااواشااە 
بەسەفەکان دەتاتبەتی کەفکوە  یەف دۆتە یەوڵادەرای 
دە یوزێکی ئامارەتر بەڕێی ئوران و حەشدی شاەعابای 
دە پشبیوانی ئەمرتکا  یوزەکانی پافتای و تەکاوابای بە 
کەفکااوە رەفپەڕێاانااێ  ئەو ناااوچااانە  کە بەژێاار 
رەسبی پوشمەفگەران کەبە شەڕی راعشدا کەوتە ژێار 
رەسبایاان روداافە دایاان گارتابەوە   ئەمە ئااڕاسابەو 
رەوفو فێکخەبنەوەی حاکاومەتای عاواراقە  داۆ تەە 
التاای کااررنەوەی ئەو کااوااشااانەی بە چەنااد ساااڵاای 
ڕادااوفرورا کەوتااۆتە نااوااوان حااکااومەتاای عااواارا  و 
حکومەتی یەفێمەوە  یەڵبەتە بەدەفامبەفتشدا داف انای 
وپاااافتااای رتاااماااوکاااراتااای کاااوفرساااباااان یەوڵااادەرەن 
دەیەفشووا ێک دۆتان داگاونا اوات دەفژەوەنادتەکاانای 
خۆی دپافێزێن و خاۆی رەفداا کەن بە ئەگەفی ئەو 
ئاڵوگۆڕانەی روای شەڕی راع  بە عوراقدا رێانە ری 
و دە قاا انا ایاان نااداوات  دەکاوفتای رەمەوێات داڵاوا  
یەبومەفجی سیاسی نابەدافی عاوارا  و کاوفرساباان 
واوە تارە بەوەی مەتارساایەکاان  و ئااکااامەکاانای بە 
جوبەجوکررنی ڕتفراندۆمەوە داۆی دااوانایان و یاۆی 
ئەم دافگرژی و ناجوگیری سیاسای و تەناگەشاانە بە 

 .ئاکامی جوبەجوبونی ڕتفراندۆمەوە بوک ددفێبەوە
ئەوەی ئاااشااکااراتە بە بااوااکاادانەوەکاااناای پااوااشااباارماااناادا 
ئاماژەمان دەوەکاررووە کە روای شاەڕی راعا  بە 
مولو و حەوت ە و ناوچەکاانای تاررا  یەباومەفجای 
سیاسی عورا  دە جۆفتک ئاڵوگۆڕی دەسەفرارێت کە 
رەدوت یوزە سیاسیەکان بە کوفرساباان و عاوارا  دە 
ئااامااارەتاایەە وخااۆ ڕێااکااخااەااباانااوااکاای تاارەوە دااکەونە 
دەفامبەف وەاڵم دەو کوشەو مەترسیاانەی رەفگایارتاان 
رەدایات    ئەوەی پەتااوەنادی دەخااۆتاانەوە دااوات تااا 
بەئاسبی کوشمەکوشی وواڵتانی جیناان و نااوچەکەرا 

 .دوت
یەموو ئەوە دا  رە انین عوراقوک کە رادە  کاراوە 
دە سێ ناوچەی رەسەاڵتای کاوفرو ساونانەو شایا ە  
 ەحمەتەو ناکرێت دە ناوی پافاسبنای تەە پاافچەتای 
عوراقەوە دبوانن ژتانوکی ئاسورەی سیاسی دەتەکەوە 
دەڕتوە دەفن  خوری ئەم رادە  داونە کاافتەاەتەکە 
دەسەف عیراقدا سەپونراوە کەبە یەفساتیکدا دەگۆڕتنی 
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دوافێکیان نەیوشبەوە دۆ پاواکەوەژتاانای 
ئااااشااابااایاااانە و ئاااا ارانەی خەڵاااکااای 
یاوچافەنوسی عورا  و کوفرسباان  بە 

ی سەپبەمبەفرا ئەم خەڵاکە دااتاافی ٥٢
رڵخوا ی خاۆتاان را دە جایااداونەوە و 

ئەمە .  رامە فاندنی رەوڵەتوکی سەفدەخۆ
سەفەتاتیبرتن مافە دۆ خەڵکوک کە یایاچ 
تاوانوکی رژی ئینەانای نەمااوە بەالتەن 
رەوڵەتی مەفکە تەوە بە رژتان ئەنا اام 

 .نەرفادوت
ڕتفراندۆم و جایااداونەوەی کاوفرساباان 
وەکو ڕێگاتەکی ناچافی  بە ئاکامای ئەو 
رۆخەی کە رەوڵەتە سەفکاوتاگەفەکاانای 
عاوارا  و نااکاۆکای و شاەڕی یەفروو 
نااااسااایاااۆناااابااایااازمااای کاااوفر و عەفەب 
پوکیاننوناوە  دە قا ان ی یەموو خەڵاکای 

دە قااا اناا اای .  عااواارا  و کااوفرساابااانە
خەدااتاای چاایاناای کاارێااکااف و کااۆمەاڵناای 
 ەحمەتکاواشاە بە رژی چەوساانەوە و 

کواشاەی کاوفر .  مەحرومیەتەکانی ئوەبا
کە رەتان ساڵە بە ئاافاراتە ژماافەتەکای 
تەکاا اااف  ۆف بە فۆڵەی کاارێااکاااف و 
 ەحمەتکوشی کوفر و عەفەدی کرروەتە 
قاوفداااناای قااا اناا ااپەفساباای دااوفژوا ی  
یەفوەیا کۆسپواکای گەوفەی بەدەفرەم 
گەشاااەی خەدااااتااای چااایااانااااتەتااای و 

روودەفەکای و .  ئا ارتخوا انە پوکنونااوە
قلشت و ناکۆکی بە نووان کارتاکاافان و 
جەماوەفی سبەمادتادەی کاوفر ماان و 

دە کۆتاتناتنی ... و.. عەفەدزمان خوڵقاندوە
ئەم کوشە سیاسیە النی کەم ئەو دەاڵ و 
گاارفاابااانە بە کااۆڵ خەڵااکاای عااواارا  و 
کوفرسبان الرەچوت و دواف رەکارێابەوە 
داااۆ ئەوەی کااارێاااکاااافان و خەڵاااکااای 
سبەمدتدەی عورا  و کوفرسبان بەسەف 
دنا ەی یاوچینی و یااوچاافەناوسای و 
ئەللی ئینەانیەی و ئەنبەفناسیۆنابیزم  
رەسبخەنە ناو رەسابای تەە و دەساەف 
ئەو قڵشت و ناکۆکای و روژمانااتەتایەرا 
 اڵبن کە شوناسای رفۆ ناانەی قەومای 

 .بە نووانیاندا خوڵقاندوێبی
ئووە رەدینن ئەماۆ خەڵکای کاوفرساباان 

تەننا بەدەف ئەوەی داتاافی ئاا ارانەتاان 
بەسەف ئااتانادەی سایااسای خاۆتااناداوە  
بەالتەن رەساااەاڵتااادافانااای دە ااادا و 
رەوڵەتاااناای کااۆنەپەفسااباای ناااوچەکە و 
جاایاانااانەوە کەوتااونەتە دەف یەڕەشااەی 
گەمااافۆی جااۆفاوجااۆفی ساایاااساای و 
ئاداوفی و یااتاوچاۆ و تەناانەی وەکاو 
سااەفرەماای فژێااماای دەعاا  یەڕەشااەی 
سااەفدااا تااان بااواادەکاارتاات و کەڵاابەی 

خوری ئەماانە .  خوێناوتان نیشاندەرفێت
یااۆکااافن دااۆ ئەوەی ئەگەف یەفجااۆفە 
روورڵیەە بە ناو خەڵاکای کاوفرساباانادا 
مااادااواات دااۆ مااانەوە بە چااوافچااوااوەی 

بەم .  عوراقدا دە تەواوی وشااکایای داوات
کاااتەرا ئەوە ئەفکااوااکاای چاایااناااتەتاای و 
یاوچافەنوسی و سیاسی و ئایاناەاانای 
کرێکافان و خەڵکی ئا ارتخوا ی عورا   
یەفوەیااا یەمااوو التەنااوااکە کە خااۆی 
دەالتەنااگااری ئااا اری و مااافاای ماارۆ  
داازانااێ و دە تەنااگاای ئەوەوەدااواات دااۆ 
کۆتاتینونان دە ناکۆکی قەومی  بە رژی 
ئەم داتافە رڕندانە و رژی ئینەانایاانەی 
رەسەاڵتدافانی عوارا  ڕاوەساباێ کە بە 
رژی خەڵکی کوفرسبان و دۆ سازارانای 
ئەم خەڵااکە گاایااراونەتەدەف و رەنااگاای 

ئەوەی .  ناااااااڕە اتەتاااااای رەفداااااااێاااااات
رەسااەاڵتاادافاناای دە اادا رەسااباایااان دااۆ 
دررووە  ەنگیکی مەترسیدافە نەە یەف 
دۆ قاوڵاکاررنەوەی نااکاۆکای و قالاشابای 
قەومی  دەڵکو مەترسیەکی گەوفەتە داۆ 
یەڵگیرسانی شەڕێکی کاۆنەپەفساباانەی 
قەومی و دە قوفدانی کررنی جەماوەفی 

 .سبەمدتدە
ئیەبا خەڵکی کوفرسبان پووتەبایاان دە 

ئوەبا کاتی ئەوەتە ! یاوپشبی ئووە یەتە
خەڵااکاای کااوفرساابااان بە کاارێااکااافان و 
خەڵااکاای ئااا ارتااخااوا ی عەفەداازماااناای 
عوراقەوە پەتاموکی جیاوا  و نااکاۆە و 
! رژ دە یەڕەشەی رەسەاڵتدافان دبیەبان

کاتی ئەوەی خەڵکی کوفرسبان ئواوە بە 
پەنااای خااۆتااان دااباایااناان و دەم جااۆفە 
یاوچافەنوسی و یاوپشبی جواگاا دادای 
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دەو نفرەی و کینە کۆنەپەفسباانەتەی 
کە یەفروو ناسیۆناابایازمای کاوفر و 

دە ڕاگەتاانادنای .  عەفەب خوڵقاندوتانە
پەتام و تاراشباانامەی نااڕە اتەتای و 
کاااۆداااونەوە و خاااۆپاااواااشاااانااادان و 
یەفجۆفێاک کە داۆتاان رەکارێات دە 
گاایی ئەم یەڕەشااە و گااوڕەشااانەی 
رەسااەاڵتاادافاناای دە اادارا داا اانەوە و 
فتەاااوا و شاااەفمە افی داااکەن و 
گوشافتان دۆ دنونن کە فێز بە ماا  

. و ئیرارەی خەڵکی کوفرسبان داگارن
دەف بە یەمااااوان ئەوە ئەفکاااای 
کااارێاااکاااافانااای ساااۆسااایاااابااایاااەااات و 
یەڵەوڕاوان و دازووتانەوە و التەنە 
کاااااۆماااااۆنااااایاااااەااااات و چە  و 
ئا ارتخوا ەکانە رەسبۆێشخەفدن داۆ 
یونامەتدانی جەماوەف بە رەوفی ئەم 

 . پەتامە
 ٥١٠٢-٢-٥٢  
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یاوساەناگای یاوازەکاان قاادایالای پاواکاداران و شاەڕو 
دااافگاارژتە  کە بە تەکەم ڕۆژی پااوااکااناااتااناای حااکااومەتاای 
ڕێکەوتنی تائفی و قەومای بە عاواراقادا ناماونە کاافەساای 

 .دافەکانیمان رتوە
حاایاازدە رەسااەاڵتاادافەکاااناای کااوفرساابااان ئەو ڕێااگاااتااانەی 
بەدەفرەمایاانادا داوو دااۆ تایاپەڕانادی ئەو کاواشامەکاوا  و 
یەڕەشانەی دەفەو ڕوتاان رەداوابەوە  دەتااتابەتای بەساەف 
ناااوچە کااوااشااە بەسااەفەکااان  کەتااونەتە دەفرەم جااۆفەیااا 
ئەگەفو یەڕەشەو مەترسی کە نااتاوانان دەفرەوام دان دە 
گافابااوگاۆو ڕێاکەوتاان و گەڕانەوەی دەفرەوام دااۆ دە اادار 
تەکغتی دبنەوە  ئەم پرۆسەتە دە دن دەسات گەتشاباووە و 
رواتن رەفگای راخراوە  دۆتە رەدوت بە ئااماارەدااشای خاۆ 
ڕێکخەبنی سەفدا تەکی گەوفەرادن تا دبوانان دەڕەناگاافی 
ئەو مەترسیانە دبنەوە  دەاڵم  ئاتا تااچەناد ئەمە ئایاماکاانای 
یەتە و دبوانن خۆتان بەدەفرەم  ئەم یەڕەشانەرا فاداگارن  
مەسەبەتەکی ئاڵۆ ەو ئیمکانی خەساافەتای  ۆفتاان یەتە  
 دۆتە دە دۆچونی من یینانە نااوەوەی ڕفارانادۆم بە التەن 
داف انی و پافتیەوە گومانی تایاا نایە کە بە چاوافچاواوەی 
دەفژەوەناادتەکاااناای خااۆتااانەوە مەتاارەحاایااان کاارروە  دااۆ 
ڕودەڕودااونەوە دەفامەدەف ئەو ئاااڵااوگااۆفانەی دەفێااوەتە  
دەاڵم ئەتوان  دڵو  سیاسەتوکی کافسا  و گون اوتر دو داۆ 

 .وەاڵم بەدەفامبەف تەواوی فەقیبەکانیدا
ئوەبا ڕتفراندۆم ئەن ام رفا  حکومەتی عورا  و ئەو التەن 
و  رەوڵەتااانەی رەوفو رەخاااڵەتاایااان یەتە بە عااواارا  و 
ناوچەکەرا و دە گوێرەی دەفژەوەنادتەکاانایاان رەتاانەوێات 
ڕەتی سەفدەخۆتی دبەنەوە دە ناچافی رەکەونە دەفامابەف  
. تەکەم  رەنگ و داتافی خەڵک دۆ سەفدەخۆتی کوفرسبان

رووەم  شەڕو کوشمەکوشی نووان خۆتان بە رتاافتاکاررنای 
نەخشەی سیاسی بە ناوچەکەو عوراقدا بەدافی سیااسای و 

تەم  پشبیوانی خەڵکی ناڕا ی بە وواڵتاانای  سێ.  ئادوفتەوە
رەمەوێ سااەفناا اابااان دااۆ ئەوە ڕادااکااوااشاا  کە .  جاایااناااناادا

پرۆسەی ڕتفراندۆم کافسا تەکەی بەو التەنانەوە ئەتوانین 
دە ئەفێنی حەادی بەسەف دکەتن  کە رەوفی ری بە یااتانە 
مەتدانی خەڵک دۆ داتاف بەسەف رتافتاکاررنای چاافەناوسای 
خاااۆی و روفخەااابااانەوەی جاااۆفێاااک بە مەتااارسااای و 
یەڕەشەکان  واتە دە پوا ەوانەی ئەوانەی کە پاوایاان واتە 
ئاکامی ڕتفراندۆم چاوەڕوانی پوشناتی  ۆف مەتارسایادافو 
فتەک رەکەن  پو  واتە ئەگەفی مەتارسایەکاان بە ناواوان 
رەوفی خەڵک و کوشمەکوشای ناواوان وواڵتاانای  باناوازی 
رنیاو دەفژەوەندتەکانیدا ئەو مەترسایاانە کەمابارن بەساەف 
کوفرسبان کە داسیان بووە رەکارێات  گەف ساەفناە دادەن 

 .یەڵوێەبی فوسیا گۆڕانوکی بە یاوکوشەکەرا نیشان راوە
یەڵبەتە پووتەبە ئەوە ڕۆشن دوت دۆمان  روای ڕتفرانادۆم 
رەوفەتەکی تا ە بە ژتاان و کاواشامەکاواشای سایااسای بە 

 ڵکی عێراق  یامێک بۆخه په.. ی پاشماوه

 

  !ی گۆڤاری دیدگای سۆشیالیستی٧ژمارە 
  وه رانه ردیدی خوێنه به وته که

م  ی رتدگای سۆشیابیەبیدا ئه7  ژمافه به
 : وه خوێننه ره  داداتانه

ڵ  گه ڕتفراندۆم  گفبوگۆ به  ی ده دافه سه
یاوڕتان عوسمان حاجی ماف  

ڕتفراندۆم مافی / فت  وموحەین كه
خەڵکە  دەاڵم داف انی و ناسیۆنابیزم 

/ ر حمه ڕێبواف ئهنوسینی ! خاڵی الوا تن
خۆتی  کام  فده ڕتفراندۆم و سه

/  و ساته سره خه!. تی کۆمۆنیەبی سیاسه
خۆتی كوفرسبان   فده كۆمۆنیزم و سه

و   به سه مه  ی ده دافه سه./ مال  ئاسۆ كه
كوفرسبان  گفبوگۆ   كانی ژنان به كوشه

. / عید یاف مونزتر و گۆنا سه ڵ ده گه به
پاۆگرامی سیاسی دزوتنەوەی گۆڕان 

چیمان پودەڵوت؟ ئاناتۆمی دۆفژوا 
( 6)ناسیونابیزم بەدەفگی چاکەا تدا 

  چاوخشاندنو، ده./ خەسرەو ساتە
مال  ی مافكەدا  جه فه بەه ژافی فه یه

ی  تاننامه ده: دەڵگەنامەکان./ موحەین
حزدی کۆمۆنیەبی کرێکافتی کوفرسبان 

 ..ڕتفراندۆم ی ده دافه سه
ی  ی تازه ژماره  وه ی خواره م ڕیگایانه توانن له ده

 !  ست بهێنن ده گۆڤاری دیدگای سۆشیالیستی به
یاوڕێیان و رۆسبانی ئا تز ئاگاراف 

ی رتدگای  ٢  ژمافه  تن كه كه ئه
ی  مه ئه. فیای چا  ره  سۆشیابیەبی به

بوی   كه  ته و شوێنانه ناوی ئه  وه خوفاه
 .وێت كه ست ئه ره
م رتوی  فگ  رووه م ده كه ی ته وێنه)

 ( ڕۆكی ژمافه م ناوه   سویه وه ناوه
كانی پوشوو   وتنی ژمافه سبكه دۆ ره)

 (ن دكه  ندتمان پووه توه توانن په ئه
 سەفا/ کبوبخانەی سلومانی/ سلومانی

 گەڕەکی عەقافی/ قاوەخانەی کەببوفی
گەڕاجی / بنوس  ه ی  ه كبوبخانه

 پاسەکانی تووی مەبی،
 وی وبه ی مه جاره/  ندێشه ی ئه كبوبخانه
قافی  خواف  ی سلومانی حزب  عه كۆمیبه
 ی كوببوفی خانه قاوه

یەفوەیا بە کبوبخانەی گشبی سلومانی 
و سەنبەفی فۆشنبیری سەفا رەست 

 رەکەوێ دۆ خوێندنەوە
تەنیشت .کبوبخانەی سیروان/ یەوبور

 چاتخانەی م کۆ
 -ملبقی ابقراء“کبوبخانەی / کەفکوك

 شافع اوقا /“جویوانی خوێنەفان 
بەفێگای ژمافە تەبەفۆنی / چەم ەماڵ

١٢٢١٠٢١٢٥٢٢ 
نزت، ” یەژاف“کبوبخانەی / یەڵەد ە
 ”میر“حەمامی 
کبوبخانەی سامان دەفامبەف / پون وتن 

 سەفۆکاتەتی شافەوانی
 ١٢٢١٠٢٠٢٠٥٢ژمافە . قە ای روکان

کبوبخانەی شوروانە و کبوبخانەی / کەالف
 خاك
کبوبخانەی ئافام   نزت، پافکی /فانیە 
 گشبی

ن و  وەتا بەم ڕێگاتانەوە پەتوەندی دكه
ڕتنماتی دۆ دەرەسبنونانی کۆپیەە 

 :وەفدگرن
 :بەڕتگای سەفنوسەفەوە 

447777076400 
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بەدەفامبەف گەمافۆکانی توفکیا و ئوران 
ویەڕەشەکانی حکومەتەکەی عەداری 
بەخەڵکی کوفرسبان  کۆمیبەی کەفکوکی 
حزدی کۆمۆنیەبی کرێکافتی کوفرسبان 
کۆدونەوەتەکی نافە اتەتی سا را  
کۆدونەوەکە ئەماۆ سێ شەممە ڕێکەوتی 

ئووافە  بە  ١٣٣١کاتیمور  ٥١٠٢-٠١-٣
گەڕەکی شۆڕت ە نزتک پەتکەفی 

  .مامەڕتشە دەفێوەچوو
بەو کۆدونەوە نافە اتەتیەرا  یاوڕێیان 
رەشبی جمال و ئا ار م ید قەەوداسیان 
دۆ ئامارەدوان پوشکە  کرر  سەفەتا 
یاوفێ خەسرەوساتە داسی بەگرنگی 
کۆدونەوەکە کرر و ئاماژەی دەوەرا کە 
ئەمان ی حزدی کۆمۆنیەبی کرێکافتی 
کوفرسبان بەسا رانی ئەم کۆدونەوە 
جەماوەفتانە  ئەوەتە کە سەفن ی 
کۆمەڵگای کوفرسبان فاکوشی دۆ 
یەسبیافی دافورۆخەکە  دەتاتبەی کە 
روای ئەوەی کە فتفراندۆم ئەن امدفاوە 
و پووتەبە خەڵکی کوفرسبان یەوڵبدەن 
ساحوبدافی و فادەفتکررنی ئامان ەکانی 
ئەم فتفراندۆمە کە خۆی بەجیادونەوەو 
سەفدەخۆتیدا رەدینوبەوە  دگرنە رەست و 
بەژێر ساتەی سیاسەتەکانی ئەحزادی 

یاوکای .دۆفجوا ی کوفرتدا رەفتبنونن

یاوفێ خەسرەو داسی بەوە کرر 
بەئوەباشدا کە یەوڵیک بەئافاراتە دۆ 
ناوەوەی ئاژاوەو وشەفی قەومی 
. دەتاتبەی بەناوچە جوناکۆکی بەسەفەکان

شافی کەفکوت  تەکوکە بەو شافانەی 
کە خەڵکانی کوفر مان وعەفەب  مان 
وتوفکمان وئاشوفی تودا رەژتن  
پووتەبە رانیشبوانی ئەم شافە دە یاتنە 
مەتدان بەرەوفی ئامانە ویەوتەتوکی 
ئینەانی ڕوو دەم یەفەشە و یەواڵنە 
دگرن  ڕتگا نەرەن ئەم سیاسەتە 
کۆنەپەفسبانە  پوکەوە ژتانی رانیشبوانی 

یاوفێ رەشبی جمال .شافەکە توک ددەن
بەپەتوەند دە سیاسەتی کۆنەپەفسبانەی 
حکومەتی توفکیا و ئوران دە سەپاندنی 
گەماوفۆ و یەفەشەکانی عەداری و 
رەست ئاوەاڵکررنی ئەمانە بەالتەن 
ئەن ومەنی ئاساتشی نوورەوڵەتیەوە 
بەدەفامبەف خەڵکی کوفرسبان 
قەەداسوکی پوشکەشکرر  ئەو ئاماژەی 
دەوەرا کە ئەم سیاسەتی گەمافۆ و 
یەفەشەکررنە سیاسەتیکی 
کۆنەپەفسبانەو رژە ئینەانیە و پووتەبە 
بەسەف خەڵکی کوفرسبان دەیاوپشبی و 
دەیوزی جەماوەفی خۆتان دەیاوپشبی 

خەڵکی ئا ارتخوا ی جینان 

 

 :رکوک ی که کۆمیته
دژ بەهەڕەشەکان بۆسەر خەڵکی کورستان، 

 کۆبونەوەیەکی ناڕەزایەتی سازدا 

 5  ڕه بۆ الپه

کوفرسباندا یاتۆتە ئافاوە گەفانەوەی تیا نایە 
دۆ پو  ففراندۆم  دەاڵم بەیەمان کاتدا مانای ئەوە 
نیە کە بەم یەباومەفجە داافگارژی و نااجاواگایارتە 
سیاسیەرا تەواوی کوشەو مەترسیەکان نایوڵاوات و 
ئەگەفی شاااەفو مەتااارسااای تەواو رەکاااای و 
سەفدەخۆی دێ گرفت تێ رەپەفێت  دۆتە ئامارەتای 
دۆ یەف پوشنااتاواک خااڵاواکای گارناگەو پاواوتەابەو 

 .رەدوت وفردینبین بە مامەڵەو ئامارەکافتەکانیدا
دەو ماناتەی ئاکامی ڕتفراندۆم دە  ۆفتنەی رەنگای 
خەڵکی کوفرسبان داتاف بەسەف سەفدەخاۆتای رفا  
پااوااوتەاابە یەوڵااباادەتاان دە دەفرەواماای رەوفو 
رەخابەتی خەڵکی کوفرسبان دۆیەنگاوەکانی رواتار 
دۆ پەتگیری بە رەمە فاندنی رەوڵەی و چاۆنایەتای 
ئەو رەوڵەتەی ئەتااوانااێ نااوێاانەفاناای فاساابەقاایاانەی 
خەڵک دوت رادین دکەتن و کافی جدی و کافسا ی 
بەسەف دکەتن  یەفوەیا رەوڵەتوک بەساەف دانەماای 
یاوواڵتی دون و  ەترە قەومی و  ەترە رتنی دوات  
ئەو ئافاسبەتەی رەوفو ئورارەو رەخاابەتای خەڵاک 
دە ئەسااو وەفرەگاارێاات و مەااۆگەفی رەکااای  
ئەتاوانااوات ڕێااگە دە یەف ساااتااوساەوراو مااامەڵەی 
حزدە رەسەاڵتدافەکان دگرێت  ڕێکخەبنی خەڵک و 
چەکدافکررنی گشبی خەڵک گون اوترتن ئاماارەتایە 
دۆ دەفەنگاافداونەوە ئەو یەڕەشاەو مەتارسایاانەی 
چاااوەفوان رەکاارێاات  دەفرەواماایاا  یەوڵااباادفێاات 
بەڕێگەی گفبوگۆو ڕێکەوتن و دێ تونادوتایایی ئەم 
پرۆسەتە تێ پەفێنرێت  یەوڵادان داۆ ڕێاکاخاەابان 
یاوپشبی و یاوکافی جەماوەفی دەفتن خەڵاک بە 
ئااسابای وواڵتاانای جایاناانادا نەخشاەو ڕێاگااتەکای 
ساااەفکەوتاااووە داااۆ ڕودەڕوداااونەوەی کاااواااشاااەو 
گاارفاابەکاااناای دەفرەم رامە فاناادناای رەوڵەی بە 
کااوفرسااباااناادا  حاازداای کااۆمااۆنەااباای کاارێااکااافی 
کوفرسبان دەجیا بەوەی پوداگری رەکاای بە ساەف 
رامە فاندنی رەوڵەتوکی سکوالفو  ەترە قەومی بە 
یەمااان کاااتاادا نەخەشااە عەمەل و رەوفی خااۆی 
یەوڵدانە داۆ ڕێاکاخاەابان و ڕادەفتاکاررنای ڕتازی 
دەفتنی خەڵکی کاوفرساباان داۆ رەوفو رەخاابەتای 
فاسابەوخاۆ بە رامە فانادنای رەوڵەی و ئااتانادەی 
پوکناتنی رەسەاڵتواک بە ناوێانەفانای فاسابەقایانەی 
خەڵاااک پاااواااک داااناااوااانااارێااات و ئااااماااارەتە داااۆ 
دەفەنااگااافدااونەوەی یەف مەتاارساایەە کە دەف دە 

 . توپەڕاندنی ئەم پرۆسەتە رەگرێت
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ڕوودەفوی ئەم یور  و 
یاوفێ .  گەماوفۆتانە دبنەوە

ئا ار م ید بەپەتوەند دە 
مەسەبەی فتفراندۆم و گرنگی 
دۆ رتافتکررنی چافەنوسی 
خەڵکی کوفرسبان  کە روای 
نزتک سەرساڵ دۆ تەکەم افە  
خەڵک بەپرۆسەتەکدا فاسبەوخۆ 
دەشدافتان کرر بەرتافتکررنی 

یەفویا .  چافەنوسی خۆتان
داسی بەدافورۆخی یەنوکەتی 
شافی کەفکوە کرر کە چۆن 
رانیشبوانی ئەم شافە توانیان 
دەیوزی چەکدافی جەماوەفتان 
قافەمانانە ڕوودەفوی یورشی 

رڕندەکانی راع  دونەوەو 
نەتاننوشت شافەکە راگیردکرێت  
بەئوەباشدا پووتەبە خەڵکی 
کەفکوە دەیەموو 
رانیشبوانەکەتەوە دەکوفر 
وعەفەب وتوفکمان و 
ئاشوفتەوە  پوکەوە دەیوزی 
جەماوەفتان ڕێگانەرەن 
سیاسەتی کۆنەپەفسبی 
شۆڤنیەبی قەومی و تاتفەگەفی 
ژتانی ئاشبی وپوکەوە ژتانی 
خەڵکی ئەم شافە توکبدای  
یەفوەیا دۆ ڕوودەفودونەوە 
بەگەڵ یەف یورشیک بەالتەن 
رەسەاڵتی حکومەتی ناوەندتەوە  

پووتەبە یاوشووەی جەنگی 
راع   خەڵک خۆتان چەکداف 
وڕتکخراو دکەن وبە 
ئامارەداشیدادن دۆ یەف 
ئەگەفێکی بەو جۆفە  کەئەمە  
ئامرا ێکی  ۆف کافتگەفەو 
رەتوانوت  ەمانەتی ئاسات  و 
ئەمنیەتی شافەکە دکای و بەم 
مەترسیانەرووفی دخاتەوە و 

 .دیپافێزێت
بەنوو کۆدەنەوەکەرا دەتاننامەی 
حزب سەدافەی دە پووتەبی 
یاوپشبی بەگەڵ خەڵکی 

(میثا )کوفرسبان و پەتماننامە
تی کوفرسبانی  ی رەوڵه

خۆ   فده سه
بەکۆتاتیدا یاوفێ .داڵوکراتەوە

خەسرەوساتە دانگەوا ی ئەوەی 
کرر کە پووتەبە خەڵک ئاشنادن 
دە سیاسەی و ئامان ەکانی 
حزب و پەتوەست دن 
دەفتزەکانی حزدی کۆمونیەبی 
کرێکافتی کوفرسبانەوە  چونکە 
ئەم حزدە رەتەوەێ 
کۆمەڵکاتەکی ئا ارو تەکەان 
رامە فێنێ و ئاتندەتەکی گە  
و ڕوون دۆ خەڵکی کوفرسبان 

 .رادین دکای
 

  کۆمیبەی کەفکوە
حزدی کۆمۆنیەبی کرێکافتی 

 کوفرسبان
٥١٠٢-٠١-٣ 

 

دژ بەهەڕەشەکان بۆسەر .. رکوک ی که کۆمیته.. ی درێژه

روای رەتان سااڵ بە ساەفکاوی 
و کۆمەڵکوژی و وێراناکاافی کە 
بەالتەن رەوڵەتە شۆڤونەبە تەە 
بە روای تەکەکانی عاواراقەوە بە 
رژتاااااااان پااااااایاااااااارەکاااااااراوە  

خەڵکی کوفرسباان   سەفئەن ام 
ساەپاابەمابەف بە ژێاار  ٥٢فۆژی 

گوشاف و یەڕەشاەتەکای گەوفە 
و فراوانی ناوخۆتی و نااوچەتای 
و جاایااناااناایاادا  ڕتاافااراناادۆماایااان 
ئەناا ااامااداو دەرەنااگاای  ۆفتاانە 
وتاایااان دەڵااێ دااۆ جاایااادااونەوەو 

 .سەفدەخۆتی کوفرسبان
دەروای ئەم داااتااافەی خەڵااکاای 
کااوفرسااباااناادا  رەسااەاڵتاادافاناای 
شۆڤونیەات و تاائافای بەدە اداو 
رەوڵەتاااااناااای سااااەفکااااوتااااگەفو 

کۆنەپەفسبی ناوچەکەو جایاناان 
بە پاااواااناااااو دەفژەوەنااادی و 
نەخشااەکاااناایااان بە ناااوچەکەرا  

پاافاسابانای ”  خەفتکن دە نااوی 
ەوە ” تەکپافچەتی خااکای عاوارا 

یەڕەشااە بەخااواساات و رەنااگاای 
سەفدەخۆی خەڵکی کاوفرساباان 
رەکەن  یەف بە یەڕەشااااەی 
ساانااوفراخەااباان و فێااگاارتااناای 
یاتوچۆ و گەمافۆی ئااداوفتەوە 
. تااائاااسااباای مااانااۆفی سااەفدااا ی

بەیەموتان فتەواتر یەڵاوێەابای 
ئەناا ااومەناای ئاااساااتشاای نەتەوە 
تەکگرتوەکانە کە فێگا رەکااتەوە 
داااۆ عەدااااری و مااااباااکااای و 
پەفبەماااناای دە اادا و رەوڵەتاای 
ئەفرۆگاااااان و مەالکاااااانااااای 

پەنا ەی سازارانایاان بە  ئوران  
خەڵکی کوفرسبان فادوەشونن و 
فە ای تاااارس و رڵەفاوکااااێ 
داااااااڵودااااااکەنەوە  دااااااۆئەوەی 
پاشەکشە دە یەنگاوەکانی روای 

ئەم .  فتاااااافااااااراناااااادۆم دااااااکەن
یەڵاااوێەاااباااانەی ئەنااا اااومەنااای 
ئاااااساااااتاااا  و رەوڵەتاااااناااای 
کااااۆنەپەفسااااابااااای نااااااوچەکەو 
ئەماارتااکاااو یاااوپەتاامااانەکاااناای 
تەواوی دانگەشەکانی حزدەکانای 
کوفراتەتی دە رفۆ رەخاتەوە کە 
ئەو رەوڵەی و رامە فاوە 
ئەماااپااارتاااابااایاااەاااباااانەی وەکاااو 
رۆسبەکانی خەڵکی کوفرسان و 
مااافاای ماارۆ  و ئاااساااتشاای 

ماوایوی ئەو .  جینانی رەنااسااناد

فێااکااخااراوو رەوڵەتااانە پاااە بە 
شااەفعاایەتاادان و دەڕێااخااەاابااناای 
سیاسەتی راگیرکافی و شاەفی 
رڕناااادانەو وێاااارانااااکااااافی و 
کوشبافی دەکۆمەڵای مارۆ  بە 

 .تەواوی جیناندا
ئەمااااۆ جەمااااوەفی خەڵاااکااای 
کااوفرساابااان تەناایااا بەدەفئەوەی 
ساەفەتاااتاایاباارتاان مااافاای خااۆتااان 
پیارە دکەن  خراونەتە ژێر داافی 
گوشاف و یەڕەشەی درسیکاررن 
و تەنااااااااانەی پەالمااااااااافی 

حااااکااااومەی و !  سااااەفدااااا تاااا 
فاشایاەات   -پەفبەمانی ناسیۆنال

و تاتفەگەفی دە دا  فژێمی مەال 
چاانااگ خااوێااناااوتەکاااناای ئااوااران  
رەوڵەتی فاشایاەابای ئەفرۆگاان  

 

 !خەڵکی کوردستان پێویستی بە پشتیوانیی جیهانی هەیە
 

 یحزبڕکۆمۆییستڕکۆێهزریڕکوراستز یزییزمهبه

 

 !تی کرێکاریی کسانی، حکومه ئازادی، یه



 (6)  ڕه الپه (2)  ژماره  یسێهه رهاه7102ریئۆکتۆبه

 

 !ی ئینسانی بژی ناسنامه.. دینی  ومی، نـه  قه نـه 

رەسبیان کرروە دە جاۆفەیاا مااناۆڕی 
ساەفداا ی و کەڵاابەی خااوێاناااوی سااوپاا و 
میلیشیاکانیان نیشانای خەڵاکای کاوفرساباان 
رەرەن  دۆئەوەی ناچافتان دکەن بە دااتاافی 
فتفراندۆم پەشیمان دبنەوەو ماو دادەن دەو 
 .داتافانەی دە  ۆف دەسەفتاندا رەسەپونرێت

ساااڵە دەفاماابەف  ٣خەڵااکاای کااوفرساابااان 
سااڵە ئەم  ٣.  دەفدەفتەتی راع  فاوەسباون

خەڵکە دەشواوا ی جاۆفواجاۆف دەفگاری بە 
دەفاماابەف .  خااۆتااان و بە مەرەناایەی رەکەن

دەرڕناادەتەك رەجەنااگاان کە رەساابااکاارری 
ئەمرتکا و رەوڵەتانی ئەمپرتابەیت و فژێامە 

کەچی ئەمااۆ .  گوێ بەمەبە ناوچەتیەکانیانە
بەگەڵ رەسببررن دۆ سەفەتااتایابارتان ماافای 
خااۆتااان کە داارتااباایە بە فتاافااراناادۆم دااۆ 
یەڵااباایافرناای ئاااتااناادەی رڵااخااوا ی خااۆتااان  
رەکەونە دەفامبەف گەبەکاۆمەتەکای گەوفەی 

ئەگەف ئەم بااۆژتااکە .  جاایااناااناای و ناااوچەتاای
فێگای پوبدفێت  ئیبار ساەفاساەفی جایاناان 
رەدوبە کۆتلە و رتالای رەسابای ئەم رەوڵەتە 

 .سەفکوتگەف و ئەمپرتابیەبیانە
 

 !خەڵکی ئازادیخوازی جیهان

رێکخراوە کرێکاری و 

سۆشیالیستی و مرۆڤ 

 !دۆستەکانی جیهان

خەڵکی کوفرسبان تەننا دەیۆی پیارەکررنای 
مااافااوااکاای سااەفەتاااتاای خااۆتەوە  کەوتااوەتە 
! دەفرەم یەڕەشەتەکی گەوفە و یەمەالتەن

گەبەکۆمەتەکی گەوفەی ناوچەتی و جینانای 
رەتەوێ ئیارارەی ئەم خەڵاکە سابەمادتادەتە 
دشکونێ و ملکەچی دکاتەوە دەو ئەساافەتەی 

خەڵاکای .  رەتان ساڵە بە رژی دەڕێوەرەدرێات
کااوفرساابااان پااوااوتەااباای دە یاااوپشااباای و 

رەناااگااای .  دەرەناااگەوەیااااتااانااای ئاااواااوە یەتە
ناڕە اتەتیبان دەف  دکەنەوە  گاوشااف داخەنە 
ساااەف رەوڵەتاااانااای  باااناااواااز و نەتەوە 
تەکااگاارتااوەکااان دااۆ رەسااباانەڵااگاارتاان بەم 

گاااوشاااافانە وبە رەسااات ئااااوەاڵکاااررنااای 
رەوڵەتانی فاشیەابای ئایاەاغمای و قەومای 
ناوچەکە کە یەڕەشە بە خەڵکی کاوفرساباان 

ئووە داوون فارتاای خەڵاکای کاۆداانای .  دکەن
کەوتن و سەفکەوتنوکباان داۆ مارۆڤااتەتایای 

ئەماااۆ  کاااتاای .  ئااا ارتااخااوا  تااۆمااافکاارر
ئەوەتە دۆدەفگری بە مرۆڤاتەتای و ئاا اری  

پشبیوانی بە خواسابای .  رەنگبان دەف کەنەوە
خەڵکی کوفرساباان داکەن داۆ رامە فانادنای 

 .رەوڵەتی سەفدەخۆ
 

کرێکاران، خەڵکــــی 

 !ئازادیخوازی عێراق
ئەوەی خەڵکی کوفرسباان بە فتافارانادۆمای 

ی سەپبەمبەفرا دااتاافتاان بەساەف راوە  ٥٢
تەنناا فاگەتاانادنای ئەوەتە کە روای رەتاان 
ساڵ بە سابەم و شاەڕ و کاوشاباافێاک کە 
یەماااوو جەمااااوەفی خەڵاااکااای عاااوااارا  
قوفدانیەکەی دوون  رەتانەوێ جیادابانەوە و 
بەگەڵ خەڵکی عوراقدا وەکو روو رفاوسێ و 
. رۆست و پشبوپەنا و یااوکاافی تەکاباردان

دەاڵم رەسەاڵتدافانی عورا  رەتاانەوێ خاۆڵ 
رەتاانەوێ .  دکەنە چااوی خەڵاکای عاواراقەوە

شەڕی نەتەوەتی و تائیافای و کاۆمەڵاکاوژی 
ئەماااانە رەتاااانەوێ مااایاااراتە .  دەفپاااا داااکەن

فاااشاایااەااباایەکاااناای فژێااماای ئەناافاااباا اای و 
ئاوامە .  کیمیاداافانای دەعا   تانادووداکەنەوە

دانگەوا تان رەکەتن نەە یەف فارتاوی ئەم 
یاااتااویاااوافە فاااشاایااانەتە مەخااۆن  دەڵااکااو 
دەیەموو تاوانااوە دەفامابەفی فاوەسابان و 
یاوپشبی و یاوچافەناوسای خاۆتاان بەگەڵ 

رەسبی ئەم .  خەڵکی کوفرسبان نیشان ددەن
سااەفکااوتااگەفانە داابەسااباان بەوەی خەڵااکاای 
. کوفرسبان دخەنە ژێرگاوشاافو یەڕەشاەوە

خەڵااکاای کااوفرساابااان نەە یاایااچ کااوااشااە و 
کاارێااکاااف و    ناااکااۆکاایەکاای بەگەڵ خەڵااکاای

ئا ارتخوا ی عەفەدزمان نییە  دەڵاکاو ئەوان 
ئەوە .  دە یااوچاافەناوسای خاۆتاان رارەناوان

رەوڵەتاااناای فاااشاایااەااباای عااواارا  و شااەڕو 

فکەدەفی نەتەوەتی ناسیۆنابیازمای کاوفر و 
عەفەدە کە پااوااکەوە ژتاااناای ئەم خەڵااکەتااان 

روای رەتااان ساااڵ ساابەم  .  رژواف کاارروە
خەڵکی کوفرسباان رەداوات ئاا اردان بەوەی 

خەڵاکای .  چۆن ئاتندەی خۆتان رتافی رەکەن
ئا ارتخوا ی عوراقی  پووتەابە پشابایاوانای 
بەم مافە سەفەتاتایەی خەڵاکای کاوفرساباان 

 .دکەن

کرێکاران، جەماوەری ئازادیخوازی 

 !تورکیا و ئێران

ئەحزابی سیاسی و 

رێکخراوەکانی الیەنگر لە 

ئازادی و مرۆڤایەتی لە ئێران و 

 !تورکیا

روو رەوڵەتی ساەفکاوتاگەف و مارۆڤاکاوژی 
ئەفرۆگان و مەالکانای ئاواران  ۆف رڕنادانە 
خەڵکی کاوفرساباانای عاواراقایاان خەاباوەتە 
دەفرەم یەڕەشااااەی یەمەالتەنە  تەنااانااااا 
بەدەفئەوەی ئەو خەڵاکە روای رەتاان سااڵ 
ساااابەم و کااااوشاااابااااافی دەکااااۆمەڵ بە 
فتفراندۆموکدا داتانداوە ئیبار بەگەڵ عاوارا  
نەموننەوەو رەوڵەتوکی ساەفدەخاۆ رفوسات 

روو رەوڵەتە کاۆنەپەفسابە جاگە  ئەم .  دکەن
بە یەڕەشااە و گااوڕەشااەکاااناایااان  یاااناای 
رەمااافگاایااری نەتەوەپەفسااباای تااوفکاای و 
فافسی رەرەن داۆ تاواکادانای فە ای ناواوان 

خەڵااکاای کااوفرساابااان .  خەڵااکاای ناااوچەکە
کوشەو گرفبوکی بەگەڵ ییچ خەڵکاواکای    ییچ

خااااۆی دە یاااااوپشاااات و .  رتااااکە ناااایە
یاوچافەنوسی یەموو جەماوەفی کرێاکاافو 
. ئا ارتخوا ی ناوچەکە و جایاناان رە اناوات

ئومە داناگەوا تاان رەکەتان رژی سایااساەتە 
رژی ئاایاانااەاااناایەکاااناای ئەم روو رەوڵەتە 
فاشیەابە فاوەسابان و یااوپشابای خاۆتاان 
بەگەڵ خەڵااکاای ساابەماادتاادەی کااوفرساابااان 

 .نیشان ددەن
٥١/١٢/٥١٠٢ 
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   ڕێاافااراناادۆم  ی کااه وپااواایااه دااه
ی  دااافه سااه  ڵااکااه ڕاپاارساای خااه

وێات کاوفرساباان  تااناه ی ره وه ده
ی  چاوافچاواوه   تاان باه وه جیادوبه

پاواوتەات    داه وه عوراقدا دمواناواباه
  ڵگای کوفرسبانی خەاباۆتاه کۆمه

کارێاکاافان .   وه م روڕتانوکاه فره ده
و جەماااوەفی  ەحاامەتااکااواا  و 
خەڵااكاای ساابەماادتاادە دە رەساات 
فیدفاڵایازمای قەومای و تاائایافای 
کۆنەپەفسبانە و گاوارەوکاواشاەی 
ناااواااوان حاااکاااومەتااای قەومااای 
ئاایااەااغماای دە اادا و رەسااەاڵتاای 
مااایااالااایاااشاااایااااتااای ئەحااازاداااای 
ناااسااایاااۆناااابااایااەااابااای کاااوفرەوە 

  راته وه ندتان به وه فژه گرفبافن  ده
فێاااگاااای جااایااااداااونەوە و  کاااه

رامە فاندنی رەوڵەتی سەفدەخاۆ 
 .یەڵبیێرن

دەاڵم ئەمە سەفەتاای کااف و بە 
فاسبیدا ئاسانبرتان یەناگااوە بە 
. پااارۆسااایاااەاااواااکااای گەوفەتاااررا

یەنااگاااوی رواتاار داارتااباایە بە 
پیارەکررنی داتافی خەڵاک  واتە 

دەاڵم .  فاگەتاندنی ساەفدەخاۆتای
. کافەکە دەمە  کاۆتااتای نااتاای

پرسایاافێاکای گارناگ و   فدۆته یه
چااافەنااوسااەااا  ئەوەتە کە   
جااۆفە رەوڵەتااوااک پااوااوتەاابە بە 
کوفرسبان رامە فێت دۆ ئەوەی 
مااا  و ئااا ارتەکاااناای خەڵااک و 
 خۆشگو ەفانی مەۆگەف دکای؟

وەاڵمااای داااوفژوا ی و حااازدە 
ناسیۆنابیەابەکاانای کاوفرساباان 

  وه ڕۆکدا شباواکای جایاا باه ناوه به
ساااڵاای ٥٢ی  ماااوه بااه کااه  ناایاایااه

.  وتان بواکاررووه تاه ڕادرروورا په
  چااااایااااانااااای  م جاااااۆفه داااااه
رافی کااوفرساابااان و  فماااتااه سااه

  کانای  ئایاماباخاانای خاۆتاان حزده
پااارسااایاااافی   فداااۆتاااه   یاااه راوه
م  ئااتاا ئاه  کاه  تاه وه کی ئاه فه سه

حااوکاامااااناای  بااه  جااۆفو شااوااوا ه
کاداف  حزادی میلیشیااتای و چاه ئه
خاۆشادا   فداه کاوفرساباانای ساه به

ژتاااناای یاااواڵتاایاااناای  شاااتەاابەی 
و جاواگاای قاباوڵ و   کوفرسبانه

 ؟ مەندتانه  ا ڕه
دااوااگااومااان وەاڵماای پەتااگاایاارانەی 
کرێکافان و  ەحامەتاکاواشاان و 
 ۆفدەی یەفە ۆفی خەڵاااکااای 

تەکای فاشاکااوە ” ناا“ کوفرسبان 
کااوفرسااباااناای  . دەم پاارساایااافە

سەفدەخۆ پووتەبی دە جۆفێاکای 
تر بە حوکمرانی و دەڕێاوەداررن 

خەڵاااکااای .  و رەوڵەتااادافی یەتە
کوفرسبان ناداێ یایاچ دااتااف و 
ئاایاارارەتەە جااگە بە ئاایاارارەی 
جەمااااااوەفی خاااااۆتاااااان داااااۆ 
رتافتکررنی چافەنوسی رەوڵەی 
و ساایااەاابەماای حااوکاامااااناای دە 

ڵاااکااای  خاااه.  فەسااامااای دااانااااسااان
ی جاۆفێاک  کوفرسبان شااتەاباه

بە حاوکامارانایایان کە ئاا اری و 
فانی یاواڵتیان رادایان  خۆشگو ه

 .دکای
ئەباابەفناااتاایااوی رەسااباابەجااێ و 
فاسبەوخۆی حزدی کۆمۆنیەبای 
کااااااارێاااااااکاااااااافی رەوڵەتااااااای 

دەاڵم حزدی ئاوامە . سۆسیابیەبیە
ئەو واقاا اایەتەی بەدەفچاااوە کە 
ئەحزادی ناسیۆنابیەت و فەوتە 
ئیەغمیەکان بە ماوایووی چەناد 
ساڵەرا بەسەف دنا ەی قەومای و 
عەشااااایااااارەتااااای و رتااااانااااای 

جەماوەفی کوفرساباانایاان ..و ..و
رەسااااابەدەنااااادی کااااارروە و 
یەفکاااااماااایااااان دەشااااوااااک بەم 

خەڵااکەتااان بە رەوفی خااۆتااان 
ساااا مااااناااداوە و چەکااادافتاااان 
کاااارروون  بەم یەبااااومەفجەرا 
ناچافکررن و پادەنادکاررنای ئەم 
حاازب و ڕەوتااانە دە تاااسااا و 
پاارەنەاایااپەکاااناای کااۆمەڵااگاااتەکاای 
ماورێارن و ئاا ار و مەرەنای و 
رامە فاناااادناااای رەوڵەتاااایااااکاااای 
سکوالفی  یرە قەومی و  ەتارە 

مااافاای  ساابااوو دااه رتااناای  پشااباابااه
کەاااانااای یااااواڵتااای داااوون   تاااه

یەنااگاااوێااکاای گاارنااگە بە فێااگااای 
 ەماااایاااانە خااااۆشااااکااااررن دااااۆ 
ساۆساایااباایاازم و ساەفکەوتاان و 
دەسااەف رۆخاای کااافەساااتاابااافی 

 .ئوەبارا
  

حزدی کۆمۆنیاەابای کارێاکاافتای 
کااااوفرساااابااااان بە پااااوااااناااااو 
مەۆگەفکررنی ماافای خەڵاک بە 
یەڵبیافرنی ئا ار و یوشیافانەی 
سیەبەمی حوکمااانای ئااتانادەی 
کاوفرساابااناای ساەفدەخااۆرا  ئەم 

ە  وه  وه ی خااوافه ماااتااانااه داانااه
تاااای  پەتااااماااااناااانااااامەی رەوڵااااه

خااۆ دااۆ  فدااه سااه   کااوفرسااباااناای
کۆمەڵگا فارەگەتەنێ و کرێکافان 
و  ەحمەتکاواشاانای کاوفرساباان 
دانگەوا  رەکای دۆ رادینکاررن و 
مەۆگەفکررنی مافی خاۆتاان بە 
رتافتکررنی رەوڵەتی سەفدەخاۆ  
بە رەوفی ئەم پەتمانناامەتە فتاز 

 .دبەسبن
  

حزدی کۆمۆنیاەابای کارێاکاافتای 
کوفرسبان یااوشاان و یااوکااف 
بەگەڵ یەماااوو یەڵەاااوڕاوانااای 
کرێکافی و پواشاکەتاناخاوا ان و 
ژنان و الوان و تەکەانیخاوا ان  

دە یەموو تواناوە یەوڵدەرای دە 
پشببەسبن دە یوزی جەمااوەفی 

  داکااتاه  م پەتامااناناامەتە خەڵک ئه
تااای  وڵاااه ە داااۆ ره مااااتاااه داااناااه
و  خۆی کوفرساباان و ئاه فده سه
فانای  ڕی ئا اری و خۆشاگاو ه په

وئاسات  بە کۆمەڵگارا مەاۆگەف 
یەفوەیاااا دااااشااابااارتااان .  داااکاااای

یەباااومەفڕ دااااەخەاااواااناااێ داااۆ 
رەخاااڵەتاای چاایااناای کاارێااکاااف و 
جەمااااااااوەفی خەڵاااااااک بە 
رتاااافتاااکاااررنااای سااایاااەااابەمااای 

 .حوکماانی رایاتورا
  

ماکانی پەیماننامە  بنه

تی  ی دەوڵه(میثاق)

 !خۆ ربه کوردستانی سه

ی و  ڵااه خااه  اماانااکااررناای ره  -٠
ڵاک  وخاۆی خاه شدافی ڕاساباه ده

کااااااافودااااااافی واڵی و  بااااااه
 .ڵگارا دررنی کۆمه ڕێوه ده
رەوڵەی و سااایاااەااابەمااای   -٥

دەڕێوەدررن پووتەبە دە تەواوی 
 ەتاارە رتااناای و  ەتاارە قەوماای 

یەفجااۆفە کااۆمەکااوااکاای .  دااواات
رەوڵەی دە یەف رتااااان و 
مە یەدوک تاان رانای یەفجاۆفە 
ماۆفێااکاای رتااناای و مە یەداای و 
قەومی و ئیبنیاکای دە تااسااکاان 

یەفجۆفە ئاامااژەتەە .  قەرە ەتە
دە رتن و مە یەب و نەتەوە و 
نەژاری یاااواڵتاایااان بە تاااسااا و 
دەڵااااگەنااااامە ڕەسااااماااایەکاااااناااادا 

 .قەرە ەتە
یەڵااااوەشااااانەوەی یەمااااوو   -٣

مااایااالااایاااشااایاااا حااازدااایەکاااان و 
رەسببەسەفاگرتانای ئایاماکاانااتای 

چەكاااااااادافی و 
   ڕه بۆ دوا الپه
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 فها نالپه (2)  ژماره  یسێهه رهاه7102ریئۆکتۆبه

بۆجەبی و مابی کە تاکو ئواەاباا 
حزدە رەسەاڵتدافەکان رەسبایاان 
دەسەفرا گرتووە  چەکدافکررنای 
گشبی جەماوەفی فتاکاخاراو داۆ 
دەگری بە ئا اری و تەکەانای و 
وەساااابااااانەوە دەفاماااابەف یەف 
یااواازێااک کە داایەوێ پەالمااافی 
 .ئا اری و مافەکانی خەڵک ددای

یەڵاااوەشاااانەوەی ساااەفجەم   -١
راماااورە گاااا جااااساااوسااای و 
ئەمنایەکاانای ئاواەاباای ساەف دە 

 .حزدەکان
فاگەتاااااناااادناااای جاااایاااااتاااای   -٢

یەمەالتەنەی رتن بە رەوڵەی و 
ئااا اری .  پەفوەفرە و فااواارکااررن

 .رتندافی و دودتنی
یەڵوەشاانەوەی یەماوو ئەو   -٢

دااااتااااف و تااااسااااتاااانەی کە 
 .سەفچاوەتەکی رتنیان یەتە

فاگەتاندنی ئا اری داێ قەتاد   -٢
و دەناادی داایااروداااوەڕ  دەتااان  
چاپەمەنی  کۆدوونەوە و میبیناگ 
و مااانااگاارتاان و خااۆپاایااشاااناادان  
ئاااا اری فێاااکاااخاااراوداااوون و 

 .پوکنونانی ئەحزاب
فاگەتاااااناااادناااای تەکەاااااناااای   -١

یەمەالتەنە و دێ قەتاد و دەنادی 
ژن و پاایاااو بە مااافە فەفری و 

یەڵاااوەشاااانەوەی .  مەرەنااایەکاااان
یەمااوو داااتاااف و تاااساااتەە کە 
بەگەڵ ئەم داانەماااتەرا ناااکااۆکاای 

 .یەدوت
فاگەتاااااناااادناااای تەکەاااااناااای   -٢

یەمەالتەنەی مااااافاااای یەمااااوو 
یاواڵتیان دەداێ بەدەفچااگارتانای 
فەگە  و رتاان و مە یەب و 

 .نەتەوە و ئەتنیک
کااررناای گاارتاان و    ااه ره قااه  -٠١

ف  ساه  تندانیکررنی یاواڵتایاان باه

چاااالکاای و داایااروڕای جاایاااوا ی 
 سیاسی

یەڵااوەشااانەوەی ساازای بە   -٠٠
 .سودافەران

رەسبااگەتشبنی یەموان دە   -٠٥
تاااااااتاااااابەی فێااااااکااااااخااااااراوە 
جەمااااوەفتەکاااان و ئەحااازادااای 
سیاسی دە یۆتەکانی فاگەتاندنی 

 .گشبی و رەوڵەتی
رادینکررنی دیمەی داواکاافی   -٠٣

تەساااەل داااۆ یەماااوو ئااااماااارە 
رانای .  ساڵ ٠٢دەکافێکی سەف و 

دیمەی دوکاافی تەساەل و دایامە 
کااۆمەاڵتەتاایە پااوااوتەاابەکااان دە 
یەموو کەسااناواک کە دە یاۆی 
نەخۆشای و تاواناای دەرەنای و 
دەسااااڵچااوناادا تااوانااای کااافتااان 

 .بەرەسبداوە
سااەالمەتاای دەرەناای مااافاای   -٠١

یەف کەسااوااکە  یەفکەس مااافاای 
ئەوەی یەتە بە یەمااااااوو 
ئیمکانیاتی کۆمەڵگاای یااوچەف  
دەیاااااارەمەنااااااددااااااواااااات دااااااۆ 
پافێزفاودوونی بە ئاکامی فوورا 
و نەخاااۆشااای و بە یەماااوو 
ئاایاامااکاااناایاااتاای تەناادفوسااباای و 
رەفماااانااای کاااۆمەڵاااگاااا کەڵاااک 

 .وەفگرێت
پەتوەندی جنەی نووان ژن   -٠٢

و پیاو پەتوەنادتەکای ئاا ارانە و 
حااااشاااایەڵااانەگااارە داااۆ یەماااوو 
کەسانیک کە رەگەن دە تەمەنای 
تاساتی داڵغبوون  ئەم پەتوەندتە 
پووتەابە وەکاو کاافی تااتابەتای 
یەمااوو گەوفە سااااڵن چاااوی 
بوبکرتت و ییچ رەسەاڵتوک مافی 
. رەسبووەفران و پشاکانایانای نایە

یەفجۆفە پەتوەندتەکای جاناەای 
گەوفە سااااڵن بەگەڵ کەساااناای 
ژێر تەمەنی داڵاغاباونای تااسااتای 
قەرە ەتە تەناااانەی ئەگەف دە 

 .فە امەندتی  دوت
راروەفی و رارگاااکااان و   -٠٢

سیاەابەمای راروەفی بە فووی 
. تاااااساااااتاااایەوە سااااەفدەخااااۆن

یەڵااباایافرناای راروەفو یەمااوو 
 .پۆسبوکی راروەفی مافی خەڵکە

سااا راناای رارگااای تاااتاابەی   -٠٢
قەرە ەتە و پااوااوتەاابە یەمااوو 
رارگاتیەکان دە ئااشاکارا دەڕێاوە 

 .د ن
یەماااااوو یااااااواڵتااااایاااااان   -٠١

بەدەفامبەف تاسارا تەکەانن  ییچ 
پاااۆسااات و یااایاااچ کەساااواااک 
. پاااافێااازدەنااادی تااااسااااتااای نااایە

یەفکەس دێ قەتد و دەناد ماافای 
ئەوەی یەتە بە رژی یەف 

بە رارگااکاان    پۆسبوکی رەوڵەتی
 .شکای تۆماف دکای

بەیەموو رارگاتیەکدا ئەساو   -٠٢
. درتبایە بە داوابااوانای تاۆمەتابااف

دەیرەمەنددوون بە ئایاماکاانایەتای 
رەسااااگەتشااباان دە رارگاااتەکاای 
. عارالنە ماافای یەماوو کەساواکە

یەفجۆفە شکەن ە و تۆقاندن و 
ساوکااتەتای و  ەخات و  ۆفی 
فکری و رەفونی رژی کەساانای 
رەسبگیرکراو و تاۆمەتاباافان و 
حوکمدفاوان دە یەموو جاۆفێاک 
قەرە ەتە و یەف یەنگاوێکی بەو 
. دااادەتااانە تاااوانااوااکاای جاایاانااائاایە

رانپودانان بە فێگەی یەڕەشاە و 
راناای تەماااه و یەمااوو جااۆفە 
یەڕەشاااە و شاااکەنااا ەتەکەوە 

 .قەرە ەتە
راناااناای تاااسااای کااافێااکاای   -٥١

کرێکافی پوشااەو کە پاواوانە و 
سبانادافە جایاناانایەکاان فەچااو 

 .دکای
رەوڵەتاااای سااااەفدەخااااۆی   -٥٠

کاااوفرساااباااان رۆسااابااااتەتااای و 
یاوپشبی خاۆی بەگەڵ خەڵاکای 
عااواارا  و یەمااوو ناااوچەکە و 

 .جینان فارەگەتەنوت
حزدی کۆمۆنیاەابای کارێاکاافتای 
کوفرسبان یەموو کارێاکاافان و 
 ەحااامەتاااکاااواااشاااان و خەڵاااکااای 
ئا ارتخوا   یەفوەیاا ئەحازادای 
ساااایاااااساااای و فێااااکااااخااااراوە 
جەماوەفتەکان و یەڵەاوڕاوانای 
ساایاااساای دااانااگەوا  رەکااای دااۆ 
دەفگاااااری بە کاااااۆمەڵاااااگاااااای 
کوفرسبانی سەفدەخۆ دەفامابەف 
یەفجااااۆفە ساااااتااااوسااااەورا و 
ساااا شاااواااک بەگەڵ رەوڵەتااای 
قەومی و رتنی عورا   یەفوەیاا 
یەف جااااۆفە رەخاااااڵەتااااوااااکاااای 
رەوڵەتانی نااوچەکە و جایاناان  
یەفوەیااا بە پااوااناااو پااافاساابااناای 
کۆمەڵگا بە دەفامابەف رەساەاڵی 
پەتااااااداکااااااررناااااای یەف رافو 
رەسااابەتەکااای کاااۆنەپەفسااابااای 
قەومی و ئیەغمی و عەشیرەتی 
و گااانااگەساابەفی ساایاااساایاادا  بە 

  وه پشااباای ئەم پەتااماااناانااامەتااه
 .پەتگیرانە ڕاوەسبن

01/2/0437 

 

  ر ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستانه ئۆکتۆبه

 ر رنوسه سه

  وسایه سره خه
Saya.xasraw@yahoo.co.uk 

Mob: 07701511043 
 

www.hkkurdistan.org 

 

 

و  وه ر بخوێننه ئۆکتۆبه
ستی دۆستانو  ده به

 !نن یه ئاشنایانی خۆتانی به


