
 
 

 

دابەزاندنی نرخی دیناری عێراقی لەبەرامبەر دۆالری  
%٢٢ئەمریکی لەالیەن حکومەتی عێراقەوە، بەرێژەەی

،ڕاستەوخۆ مانای دابەزاندنی ئاستی گوزەرانی چینی 
کرێکار و کەمژدەرامە  و زەحژتەتژکژێژهژە بە ەمژان 

بەسادەیی لەبەرئەوەی  ەموو ئەوانەی کە بە .  رێەە
کرێ کار دەکەن، چ مووچەخژۆرانژی حژکژومە  و چ 
کرێکارو کژارمەنژدانژی کەرتژی ئە ژوژی، مژووچە یژان 

ئەو پارەیەشژی  .کرێی کارەکەیان بە دینار وەردەگرن
ئەمەش .  ی بە اکەی لەدەسژتژداوە%  ٢٢وەریدەگرن 

مانای ئەوەیە کە ئێسژتژا بژیێژکژی کەمژتژر لەو کژا یە 
 !دەتوانن بکین، کە جاران دەیانکیی

بە م لە بەرامژژبەردا سژژەرمژژایەدارانگ بژژازرگژژان و 
خاوەن کا کان  یچ زیانێك ناکەن، ئەگەر قژازانژ ژی 

ئەوان کژا کژانژیژان بە نژرخژی تژازە .  خەیاڵیش نەکەن
واتە بە .  دەفژژژرۆشژژژن نەر بە نژژژرخژژژی پژژژێژژژهژژژوو

بەرزکردنەوەی نرخی کا کانیان قەرەبووی داشکانی 
بێ گە لەوە، بەشێکی زۆر لە .  بە ای دینار دەکەنەوە

خاوەن کا کان  ەمان کا ی پژێژهژوویژان بە نژرخژی 
گرانتر دەفرۆشن بە  او تیان، بەوجۆرە قازان ژێژکژی 

کەواتە ئەو بەشەی کۆمەڵژگژای عژێژرا  .  زیاتر دەکەن
و کژژوردسژژتژژان کە لەم دابەزانژژدنەی نژژرخژژی دیژژنژژار 
زیژژانژژیژژان کژژردوە، چژژیژژنژژی کژژرێژژکژژار و  ەمژژوو ئەو 
تژژوێژژەانەی کژژۆمەڵژژگژژان کە بە کژژرێ کژژار دەکەن و 
خاوەنی  یچ کژا  و سژەرمژایەیەر نژیژن بژێژ ژگە لە 

 . ێزی کاری خۆیان
بیانووی بەشێك لە ئابژوریژنژاسژە بژۆرەوایژیەکژان بژۆ 
بەرگریکردن لەم  بییارەی حکومەتی ناوەنژد، ئەوەیە 
کە بەم  ەنگاوەی حژکژومە ، ئژاسژتژی  ژاوردە کەم 

. دەکا  و بەر ەم و کا ی ناوخۆ دەبژوەێژتەو
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بەداخ و پەەادەیەکژژژژژژی 
زۆرەوە سژژژژەرلەبەیژژژژانژژژژی 

سژژێژژبژژتەمژژبەری  ٢٢ئەمژژیۆ 
 ژژژاوڕێژژژی ئژژژازیژژژزو  ٢٢٢٢

خژژۆشژژەویسژژتژژتژژان شژژیژژرزاد 
فاتح حبیب ئەندامی  ەردوو 
حزبی کۆمۆنستی کرێکاریی 
عژژژێژژژرا  و کژژژوردسژژژتژژژان، 
 ەروە ا ئەنژدامژی لژیژەنەی 
شژژارەوانژژی شژژاری یژژا ژژ  
لەسژژژژویژژژژدو، بەرپژژژژرسژژژژی 
سژژژەنژژژتەری بەرگژژژری لە 
مژژژافەکژژژانژژژی مژژژنژژژدا ن و 
کەسژژژژایەتژژژژی نژژژژاسژژژژراوو 
دڵسۆزو خۆشەویست دوای 
موتالنێیەکی سژەخژت لەگە  
 ژژژژایژژژژرۆسژژژژی کژژژژۆرۆنژژژژداو 

سژژژاڵژژژیژژژدا  ٦٥لەتەمەنژژژی 
چژژاوەکژژانژژی بژژۆ  ەمژژیژژهژژە 
لێکناو بەجژێژی  ژێژهژتژن لە 

 .نەخۆشخانەی سوید
 ژژژاوڕێ شژژژێژژژرزاد فژژژاتژژژح 
پژژێژژداگژژرو پەیژژگژژیژژر لەسژژەر 
بژژژیژژژروبژژژاوەڕو فەر ەنژژژگژژژی 
کۆمۆنیستی  ەمژوو ەیژانژی 
خژژژژۆی دە بەسژژژژتەم و 
چەوساندنەوەو، بۆ بەرگری 
لە مافەکانی مژنژدا ن، ەنژان 
و کرێکاران، لەپیناو ئژازادی 
و یەکسانی و بەخژتەوەری 
کژژژۆمەڵژژژگژژژای کژژژوردسژژژتژژژان 

 .وعێرا  تەرخانکرد بوو
مژژژژامژژژژۆسژژژژتژژژژا شژژژژێژژژژرزاد 
مژژژژێژژژژەوویەکژژژژی پژژژژیکژژژژارو 
پژژرشژژژنژژژگژژداری  ەبژژژوو لە 
 ەردوو حزبی کۆمۆنیستژی 
کژژژرێژژژکژژژاریژژژی عژژژێژژژرا  و 
کژژژژژوردسژژژژژتژژژژژانژژژژژداو  ەر 
لەسژژەرەتژژای دامەزرانژژدنژژی 
حژژژزبژژژی کژژژۆمژژژۆنژژژیژژژسژژژتژژژی 

کرێکاریی عێراقەوە کژادری 
 ەڵسژژژوڕاو پژژژیکژژژاری ئەو 

دوای پێکژاژاتژنژی .  حزبە بوو
حژژژزبژژژی کژژژۆمژژژۆنژژژیژژژسژژژتژژژی 
کرێژکژاریژی کژوردسژتژانژیژش 
یەکژژژێژژژك بژژژوو لە کژژژادرە 
دڵسژژۆزو خەمژژخژژۆرەکژژانژژی 

 .حزب
 ژاوڕێ شژێژرزاد لە سژاڵژی 

لە گژژژژژژژونژژژژژژژدی  ٤٦٥١
خاڵەبازیانی سژەر بەشژاری 
. کەرکژژول لە دایژژك بژژووە
خژژوێژژنژژدنژژی سژژەرەتژژایژژی و 
نژژاوەنژژدی لە خژژاڵەبژژازیژژانژژی 
تەواکژژژردوەو خژژژوێژژژنژژژدنژژژی 
ئژژژژامژژژژادەیهژژژژی لەشژژژژاری 
کەرکور و پاشان کۆلژیژەی 
زانسژژت، بەشژژی فژژیژژزیژژای 

لەزانژژژکژژژۆ مژژژوسژژژ  

 

هاوڕێ شێرزاد فاتح بۆ 
 !هەمیشە جێی هێشتین

 

راگەیاندنی هەردوو حزبی کۆمۆنیستی 
 کرێکاریی کوردستان و عێراق سەبارەت بە؛

ژیان لەدەستدانی هاورێ شێرزاد فاتح کادری 
هەردوو حزب و بەرپرسی سەنتەری بەرگری 

 .لە مافەکانی منااڵن
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گفتوگۆ لەگەڵ عوسامنی حاجی مارف، سکرتێری کۆمیتەی 
 : ناوەندی حزب سەبارەت بە

سەردانی وەفدی هەرێم  بۆ بەغداو 
 !پرسی بودجەو مووچە

کاریگەریەکانی 
دابەزاندنی نرخی دینار 

 !لەسەر ژیانی خەڵك

 تازە دەورەی

 موحسن کەریم |    

www.hkkurdistan.org کرێکارانی جیهان یەکگرن! 
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 گفتوگۆ لەگەڵ دەشتی جەمال
 

سەبارەت بەخرۆشانی شارەکانی 
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زنجیرەیەك خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی لە دەرەوەی 
واڵت بەدژی سیاسەتە سەرکوتگەریەکانی دەسەاڵت 

 !بەرامبەر بە خۆپیشاندانەکانی کوردستان
 6  بۆ الپەڕە 



لە ئژژژاکژژژامژژژی ئەمەشژژژەوە لە 
درێەماوەدا بە قازانج بۆ خەڵکژی 
عژژژژژێژژژژژرا  و کژژژژژوردسژژژژژتژژژژژان 

دیژژارە مەبەسژژتژژی .  دەگەڕێژژتەوە
ئەوان ئەو بەشەی کۆمەڵگایە کە 
خاوەنی سەرمژایەو کژا ن، نەر 
چژژژیژژژنژژژی کژژژرێژژژکژژژارو تژژژوێژژژەە 

بە م ئەم .  بێبەشەکانی کۆمەڵژگژا
جژژژژۆرە بژژژژانژژژژگەشژژژژەیە، واتە 
بژژوەانەوەی بەر ەمژژی نژژاوخژژۆ، 
زۆرتر لە وە ژتژێژك دەچژێژت کە 
ئابوریزان و سژیژاسژەتژتەدارانژی 
. بۆرەوازی بانگەشەی بژۆدەکەن
چونکە ەێربینای ئابوری عژێژرا  
و کوردستان، وەکو بەشژێژك لە 
بازاڕی سەرمژایەداری جژیژاژانژی 
بەجۆرێك رێکژخژراوە کە زیژاتژر 
لەسژژەر نژژاردنەدەرەوەی نەو  

وەگەڕخسژژژتژژژنژژژی .  ڕاوەسژژژتژژژاوە
سەرمایە لە بواری کهتژوکژا  و 
پیژهژەسژازی و گەشژتژیژاری کە 
الیەنگرانی بەر ەماێنانی نژاوخژۆ 
پژژژژژیوپژژژژژاگەنژژژژژدەی بژژژژژۆدەکەن، 
بەنژژژژژاچژژژژژاری پەیژژژژژیەوی لە 
میکانیزمەکانی کاردابەشژکژردنژی 
جژژیژژاژژژانژژی دەکژژژا  لە بژژژواری 

بەر ەمژژژاژژژێژژژنژژژانژژژی کژژژا کژژژان و 
وەگەرخسژژتژژنژژی سژژەرمژژایەدا لە 
بەشژژژژژژژەجژژژژژژژیژژژژژژژاوازەکژژژژژژژانژژژژژژژی 

بژژازاڕی کژژارو .  بەر ەمژژاژژیژژنژژانژژدا
سەرمایەی عێرا  و کوردسژتژان 
بەپێی یاسا جیاانیە ئابوریەکانی 
سژژژژەرمژژژژایە دەجژژژژوڵژژژژێژژژژتەوەو 

 .  ەڵسوکەو  دەکا 
بژژۆیە ئژژامژژانژژ ژژی سژژەرەکژژی ئەم 
بییارەی حکژومەتژی نژاوەنژد، کە 
دەسژژژەالتژژژدارانژژژی  ەرێژژژتژژژیژژژش 
پێژهژوازی لژێژدەکەن، ئەوەیە کە 
باری سەختی قەیژرانژی ئژابژوری 
سژژەرمژژایەداری عژژێژژرا  بەسژژەر 
شژژژانژژژی خەڵژژژکژژژی کژژژرێژژژکژژژار و 
زەحژژتەتژژکژژێژژش و کەمژژدەرامەتژژدا 

سیاسەتژی ئژابژوری .  بهکێنێتەوە
حژژژکژژژومەتژژژی عژژژێژژژرا ، وەکژژژو 
حژژکژژومەتژژی بژژۆرەوازی عژژێژژرا  
دەبژژژژر بەرەەوەنژژژژدی چژژژژیژژژژی 
بۆرەوازی عێژرا  دابژیژن بژکژا  
لەسژژژژەر حسژژژژابژژژژی ەیژژژژان و 
گژژوزەرانژژی چژژیژژنژژی کژژرێژژکژژار و 

حکژومەتژی عژێژرا  .  زەحتەتکێش
پەیژژژژژیەوی لە سژژژژژیژژژژژاسژژژژژەتە 
ئابژوریەکژانژی سژنژدوقژی قەرزی 
نژژژژێژژژژودەولەتژژژژی و دامەرزاوە 
ئژژابژژوریەکژژانژژی سژژەرمژژایەداری 

سژیژاسژەتژی ئەم .  جیاانی دەکا 
دەزگا ودامەزراوانەش، ئژابژوری 
بازاڕ و نیولبراڵیژزمە کە لەسژەر 
بنەمای دەستاەڵگژرتژنژی دەوڵە  
لە پژژێژژهژژکەشژژکژژردنژژی  ەرجژژۆرە 
خژژزمەتژژگژژوزاریەکژژی گهژژتژژی و 
 ەرجژژژژژۆرە  ژژژژژاوکژژژژژاریەکژژژژژی 
کژژۆمە یەتژژی بژژۆ  ژژاو تژژیژژان و 
ڕە ژاکژژردنژژی دەسژەتژژی بژژازاڕ و 
سژژەرمژژایەیە بژژۆ داسژژەپژژانژژدنژژی 
نامرۆ انەترین  ەلومەرجی کژار 
و ەیژژان و گژژوزەران بەسژژەر 
چژژژیژژژنژژژی کژژژرێژژژکژژژار و تژژژوێژژژەە 
زەحژژژژژژژژتەتژژژژژژژژکژژژژژژژژێژژژژژژژژش و 

 .کەمدەرامەتەکاندا دامەزراوە
تەواوکەری ئەم سژژژیژژژاسژژژەتەی 
حکومەتی عژێژرا ، لژێژگژرتژنەوەی 
مژژژژژووچەی کژژژژژارمەنژژژژژدان و 
فەرمانژبەرانژی کەرتژی حژکژومژی 
لەالیەر و دانژانژی بژاجە لەسژەر 

واتە .  دەرامەتژژژژی  ژژژژاو تژژژژیژژژژان
سژژەربژژاری دابەزانژژدنژژی نژژرخژژی 
دینار، بە دوو شژێژوەی دیژکەش 
مژژژژژووچەی کژژژژژرێژژژژژکژژژژژاران و 
کژژژارمەنژژژدانژژژی حژژژکژژژومە  کەم 
دەکرێژتەوە کە دەکژاتە نژزیژکەی 

. ی مژژژووچەکژژژانژژژیژژژان%  ٢٢-٤٦
بەوجژژژۆرە مژژژووچەی واقژژژ ژژژی 

مووچەخۆران و خژێژزانەکژانژیژان 
کە بەشێکی بەرچاوی کۆمەڵگای 
عێرا  و کوردستان پێکدە ێژنژن، 

% ١٢-٢٦نژژژژژژژژژژزیژژژژژژژژژژکەی 
 . کەمدەکرێتەوە

لەکژژۆتژژایژژیژژدا، سژژەرتژژاپژژای ئەم  
سیاسەتەی حکومەتی عێرا ، بۆ 
دەربازکردنی بۆرەوازی عێراقیە

لە (  بە کژژژوردسژژژتژژژانژژژیژژژهژژژەوە)  
قەیرانی ئابوری و کورتژاژێژنژانژی 
قژژژژژژژژژازانژژژژژژژژژج و کەڵەکەی 
سژژژژژژەرمژژژژژژایەکژژژژژژانژژژژژژیژژژژژژان و 
دەسژتژبژژێژکژژردنەوەی دەورەیەکژژی 
دیژژژکەیە لە چەوسژژژانژژژدنەوەی 
وەحهیانەی چژیژنژی کژرێژکژار و 
خەڵکی زەحتەتکێش و کارگەری 

ئەم .  عژژژێژژژرا  و کژژژوردسژژژتژژژان
سژژیژژاسژژەتە دەبژژر ڕووبەڕووی 
بەرەنژژگژژاری تژژوونژژدی چژژیژژنژژی 
کرێکار و جەمژاوەری بژێژبەشژی 
. عێرا  و کژوردسژتژان بژبژێژتەوە
جێبەجێبوونژی ئەم سژیژاسژەتەی 
حکومەتی بۆرەوایی عێرا  ەیان 
و گژژژژژوزەرانژژژژژی خەڵژژژژژکژژژژژی 
زەحژژژژتەتژژژژکژژژژێژژژژهژژژژی عژژژژێژژژژرا  
وکوردستان بەرەو کارەسژا  و 
وێرانبوون و  ەەاری ڕە ژا پژا  

 .  پێوەدەنێت

   

تەواوکردووەگ ماوەی چەندین سا  
مژژامژژۆسژژتژژا بژژووە لە دوانژژاوەنژژدی 
شۆڕش لە سوێتانی و ماوەیەکژیژش 
بەرپژژژرسژژژی سژژژەنژژژتەری بەرگژژژری 
لەمافەکژانژی مژنژدا نژی کژوردسژتژان 

دا ڕوودەکژاتە ٢٢٢٢لە ساڵی  . بووە
ئەوروپاو لە و تی سوید نیهتەجر 

نژژزیژژك بە دوو دەیەیە لە .  دەبژژێژژت
و تژژی سژژویژژدو لەشژژاری یژژا ژژوە 
نژژیژژهژژتەجژژر بژژووەو مژژامژژۆسژژتژژای 

  .بیرکاری بووە
ویسژژتژژگەکژژانژژی خەبژژاتژژی سژژیژژاسژژی 
 اوڕێ شێرزاد پی لە دەسژتژکەو  
و ئەزمژژژونژژژی گەورەیە لەپژژژێژژژنژژژاو 
داکۆکی لەکۆمۆنیزم و مژرۆ ژایەتژی 

و ئژژومژژێژژدی گەورەی بەحژژزب و 
حژژزبژژیە  و لەڕیژژزی پژژێژژهژژەوەی 
بەجێگەیاندنی ئەرکە سیژاسژیەکژانژی 

دەیژژان پژژرۆەەی  ژژاوکژژاری  .بژژوو
مندا ن و ئژاوارەکژانژی لەعژێژرا  و 
. کوردسژتژانژدا لە ئەسژتژۆ گژرتژبژوو
پهژژژژت و پەنژژژژایەر بژژژژوو بژژژژۆ 
 ەڵسوڕاوانی مەیدانەکانی بەرگژری 
لە مافەکانی مندا ن و ئاوارەکان و 

 .ەنان و کرێکاران
 ەردوو حژژزبژژی کژژۆمژژۆنژژیژژسژژتژژی 
کرێژکژاریژی عژێژرا  و کژوردسژتژان 
بەەیان لەدەستدانی  اوڕێ شێرزاد 
فژژژژاتژژژژح یەکژژژژێژژژژك لە سژژژژیژژژژتژژژژا 
 .بەرجەسژژتەکژژانژژی خژژۆی لەدەسژژتژژدا

لەدەسژژژتژژژدانژژژی  ژژژاوڕێ شژژژێژژژرزاد 
زیانێکی گەورەیە بژۆ بژزووتژنەوەی 
کرێکاریی و کۆمۆنیستی و بەرەی 
مرۆڤ دۆستی و پێژهژکەتژوخژوازی 
و یەکسانیخوازی کۆمەڵگای عێژرا  

  .و کوردستان
ئێژتە لەقژو یژی دڵژتژانەوە پژرسژەو 
سژژژەرەخژژژۆشژژژی لە سژژژەمژژژیژژژرەی 
 ژژاوسژژەری و  ەردوو کژژ ەکەی 
تیناو لەنژیژای ئژازیژز دەکەیژن و لە 
. ئامێزی خۆشژەویسژتژیژان دەگژریژن
 ژژاوکژژا   ژژاوخەمژژی خژژۆمژژان بژژۆ 
کەسژژوکژژارو  ژژاوپژژیژژهژژەکژژانژژی و 
 ژژاوڕێژژیژژان و دۆسژژتژژانژژی  ەردوو 
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێرا  
و کوردستژان ڕادەگەیەنژیژن و لەم 
خەمە قژژژژورسژژژژەدا لە پژژژژاڵژژژژیژژژژان 

 .ڕادەوستین
مژژامژژۆسژژتژژا شژژێژژرزاد سژژتژژبژژولژژی 
مرۆ دۆستی بەرجەستە لەنژاومژانژدا 
نەماوە، بە م بیروباوەڕو ئامانژ ژی 
شژژوڕشژژگژژیژژیانەو خەبژژاتژژگژژێژژرانەو 
ڕاوەسژژژژتژژژژاویەکەی بژژژژۆبەرگژژژژری 
لەکژژۆمژژۆنژژیژژزم و حژژزبەکژژانژژی بژژۆ 
 ەمژژیژژهژژە لە پژژراکژژتژژیژژکژژی ئژژێژژتەدا 

 .درێەەی دەبێت
یادی  اوڕێ شێرزاد فاتحی ئژازیژز 
لە یادو یادەوەریەکانتانی ئێتەدا بۆ 

 . ەمیهە بەزیندویی دەمێنێتەوە
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 

 کوردستان 
 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێرا 

٢٢٢٤٢٢٢٢٢٢ 
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وەکژژژو دەزانژژژن :   ئژژژۆکژژژتژژژۆبەر
بەردەوام حژژکژژومەتژژی  ەرێژژ  ، 
حکومەتی ناوەند تاوانبار دەکا  
بەرامبەر بە کێژهژەی مژووچەی 
مووچە خژۆران و تژێژکژ ژوونژی 
باری ەیان و گوزەرانی خەڵکژی 

مژژژاوەیەکژژژیژژژهژژژە .  کژژژوردسژژژتژژژان
وەفدێکی حژکژومەتژی  ەرێژ  بە 
سەرۆکژایەتژی قژوبژاد تژاڵەبژانژی 
جژێژژگژژری سژژەرۆکژژی حژژکژژومە ، 
چژژژژوەتە بەتژژژژدا تژژژژا لەگە  
بەرپرسانی حژکژومەتژی عژێژرا  
پرسی بەشە بودجەی  ەرێ  و 
مژژژژووچەی مژژژژووچەخژژژژۆرانژژژژی 
. کوردسژتژان یەکژالیژی بژکەنەوە
ئژژامژژاەەکژژان وا دەردەخەن کە 
وەفژژدەکەی  ەرێژژ  بە  ەمژژوو 
مەرجەکانی ناوەند رازی بژووە، 
بە م  ژژێژژهژژتژژاش وە مژژێژژکژژی 
ئەرێژژنژژیژژیژژان لە نژژاوەنژژد دەسژژت 

بەڕای ئژێژوە ئەگەری .  نەکەوتوە
ئەوە  ەیە کە ئەم دوو الیەنە 
ڕێك بکەون  و کێهەی بودجەو 
مژژووچەی  ەرێژژ  چژژارەسژژەر 

؟ یژژژژاخژژژژود ئژژژژێژژژژوە ! بژژژژبژژژژێژژژژت
خوێندنەوەیەکی دیژکەتژان  ەیە 

 بۆ سەرجەم پرسەکە؟
 :عژژژوسژژژتژژژان حژژژاجژژژی مژژژار 
مەسەلەیەل کە ئێسژتژا ڕوون و 
ئاشکرایە، ناتوانین پەیژوەنژدی و 
کژژێژژهژژەکژژانژژی نژژێژژوان حژژکژژومەتژژی 
 ەرێژژژژ  و نژژژژاوەنژژژژد تەنژژژژاژژژژا 
لەچوارچێوەی بودجەو مووچەدا 
لژژێژژە بژژدەیژژنەوەو لەسژژەر ئەم 
بنەمایەش تاوانبار دیاری بکەین، 
یان لەم چوارچێوەو پەیوەنژدیەدا 

ئژژاکژژامژژێژژە بژژدەیژژن بەدەسژژتەوە 
لەسەر ئەوەی کە ئەتژوانژن ڕێژە 
بکەون یان ناتوانن ڕێە بژکەون، 
یان حکومەتژی  ەرێژ  بە  ەمژو 

 .مەرجەکان قایون
لە ەمژژژژانژژژژکژژژژاتژژژژدا دەرکەوتەو  

گەورەکژژژردنژژژی ئەم کژژژێژژژهژژژەیە 
بەناوی بودجەو موچە دەبژیژنژیژن 
کە چ کاریگەریەکی لەسەر ەیژان 
و گوزەرانی خەڵە داناوەو بژۆتە 
جێگای  تژوڕەیژی و نژاڕەزایەتژی 
بەرفراوان،  ەروە ا نیژهژانژدانژی 
قەیژژرانژژێژژکژژی بەرفژژراوان لەالیەن 
دەسە تدارانی حکومەتی  ەرێژ  
و حکومەتی عێراقیەوە،  ەروە ا 
دانانی خەڵە لە چژاوەڕوانژیەکژی 
نادیارو بژێژکژۆتژایژدا کە چەنژدیژن 
سا  و کژاتە دوبژارە دەبژنەوەو 
مایەی گێەاوێکژی سژیژاسژی زۆر 

 .ئاڵۆزو ناجێگیرە
 ەرچەنژژدە مەسژژەلەی بژژودجەو  

مژژژووچەو تەواوی بژژژارگژژژرەی 
نێوان حکومەتژی بەتژداو  ەرێژ  
مانگ بەمانژگ و سژا  بە سژا  
تژژژازە دەبژژژنەوەو  ژژژیژژژچ کژژژا  
نەیتوانیوە حژاڵەتژێژکژی جژێژگژیژرو 
ڕۆتین بە سەقامگیژری سژیژاسژی 
بە خژژۆیەوە بژژبژژیژژنژژر، پژژێژژتژژوایە 
بەگوێرەی پێکاژاتەی دەسژە تژی 
: سژژیژژاسژژی  ەردوالیژژان، یەکەم
وەل پێکااتەی  ێزی مژیژوژیژهژیژا 
کە مژژژژێژژژژەوویەکژژژژی درێژژژژە لە 
داگژژیژژرکژژاری و قژژۆرخژژکژژردنژژی 
دەسژژژە   و بەتژژژا نژژژبژژژردنژژژی 
سژژژەروە  و سژژژامژژژانژژژی ئەم 

دابەشژژکژژردنژژی :  دووەم.  وو تەن

عێرا  و کوردستان بە نژاوچەی 
جیاجیا بە دەسژە تژی بژنەمژاڵەو 
تژژائژژیژژەژژی و دەسژژتەو گژژرو  و 
تاقتی نەتەوەپەرست و ئیسالمی 
. بە ژژاوتژژای نژژەژژوزی سژژیژژاسژژیژژان

خژژۆبەسژژتژژنەوەی  ەر :  سژژێژژاەم
 یزو الیەنێکیان بە بەرەەوەنژدی 
سیاسی وو تانی زلاێزی دنژیژاو 
وو تانی نژاوچەکە بە ئژێژران و 

: چژژژژژژژژوارەم.  تژژژژژژژژورکژژژژژژژژیژژژژژژژژاوە
چژژژاوەڕوانژژژبژژژونژژژی ئەم  ژژژێژژژزە 
مژژیژژوژژیژژهژژیژژیژژانە لەتەواوی مژژاوەی 
دەسە تی سیاسیاندا بە ئژاکژامژی 
کێهتەکێهی وو تانژی زلژاژێژزی 
دنیاو ناوچەکەو وەل بەشێە لە 
بەردەوامژژیژژدان بە نژژائژژارامژژی و 

 ەمژو ئەمژانە .  گێەاوی سژیژاسژی
ئەنژ ژژامژگژژیژژریەکە بژژۆ ئەم  ژژێژژزە 
سیاسیانە بەشێکژن لە  ژۆکژاری 
سەرەکژی خژوڵژدژانژدنژی گژێژەاوی 
سیاسی و خژوڵژدژانژدنژی قەیژران 
بەدوای قەیژژژژران،  ەر بژژژژۆیە 
دەتوانین بڵێین کێهەکان ڕۆشژن 
و ئاشکران و تەناژا بە بژودجەو 
مووچە پژێژنژاسژە نژاکژرێژن و بە 
رێژژژژکەوتژژژژن لەسژژژژەر بژژژژودجە 
چارەسەر نابێت، بەڵکو ئەتوانیژن 
بڵێین بودجەو مووچەش ئاکامژی 
کێهەی نائارامی و نژاجژێژگژیژری 
سژژیژژاسژژی و قەیژژرانەکژژانژژن کە 
تەواوی نژژاوچەکەی گژژرتژژۆتەوە، 
بەواتایەکژی تژر تەواوی بژوونژی 
ئەم   ێزە میویهییانە بە جژیژا لە 
خژژۆبەسژژتژژنەوە بە پژژاراسژژتژژنژژی 
وەبەر ێنان و سەرمایە گژوزاری 
و کەڵەکەی سژژژژژژەرمژژژژژژایەو 

بەرەەوەندی وو تژانژی تژر، لەم 
دۆخە نژژژالەبژژژارەی ئژژژێژژژسژژژتژژژای 
کوردستان و عژێژراقژدا بە  ژیژچ 
جۆرێە لەسەر ئەو خژا نەی کە 
ئژژامژژاەەمژژان پژژێژژکژژرد، مەحژژاڵە 
ئاسودەیی و جێگژیژری سژیژاسژی 
بە مانەوەی ئەو  یزانە فەرا ەم 
باێنرێت، بۆیە قسەکردن لەسژەر 
ڕێژژژکەوتژژژن و نژژژیژژژهژژژانژژژدانژژژی 
پێکااتەیەکی گون اوو جێگیژر لە 
پەیوەندی نێوان  ەرێ  و بەتژدا 
 ێزە سیاسیەکان ئیتژکژانژی نژیە، 
لە ەمانکاتدا  ەر  ەمویان وەل 
یەل یەکەو پژژژژێژژژژکژژژژاژژژژاتە لە 
خولداندنژی دۆخژی بژارگژرەی و 
پژژژژرکژژژژارەسژژژژا  و تژژژژاوان و 
چارەنوسێکی نادیژارو دابەزیژنژی 
ئژژاسژژتژژی گژژوزەرانژژی خەڵژژە و 
بێکاری و  ەەاری و بژرسژیەتژی 
و نژژائژژاسژژودەیژژی بژژۆ زۆربەی 
دانیهتوانی کوردستان و عژێژرا  
بەبژژژر زیژژژادو کەم وەل یەل 
تاوانبارن و دەبێت دەسژە تژیژان 
کۆتژایژی پژر بژاژێژنژرێژت و سژزا 

 .بدرێن
 ەر لەوکژژاتەدا کە :   ئژۆکژژتژژۆبەر

وەفژژدی  ەرێژژ  لە بەتژژدادەو 
بییارە لەگە  کژازمژی سژەرۆر 
وەزیرانی عێژرا  و حژکژومەتژی 

نژژاوەنژژد لەسژژەر پژژرسژژی 
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ووهربخوێننههـئۆکتۆب
ستیدۆستانودهبه

 !ننیههگئاشنایانیخۆتانیب

بودجە و کێهەکانی نێوان بەتدا 
و  ەرێ  رێژك بژکەون، کژازمژی 

بەڕای .  سەردانی تورکیا دەکژا 
ئێوە  یج پەیژوەنژدیەر  ەیە لە 
نێوان سەردانەکەی کژازمژی بژۆ 
تژژژورکژژژژیژژژژاو وە مژژژژدانەوە بە 
وەفدەکەی  ەرێ ، بەتایبەتی کە 
بژژال لەوە دەکژژرێ حژژکژژومەتژژی 

سژاڵەی (  ٦٢)  ەرێ  گرێبەستژی 
فرۆشتنی نەوتی لەگە  تورکیادا 
واەۆکژژژردوە و یەکژژژژێژژژژك لە 
گژرفژتەکژانژی نژێژووان  ەرێژ  و 
نژژاوەنژژدیژژش ئەوەیە کە دەبژژر 
بژژیێژژك نەو  ڕادەسژژتژژی بەتژژدا 
بکا  تا بەشە بژودجەی  ەرێژ  

 ؟!بنێرن
لەم  : عوستژانژی حژاجژی مژار 

دەورانەدا بەگهتی ئەوە دەبینیژن 
کە مژژژژاوەیەکژژژژی دورودرێژژژژەە، 
بارگرەی نێوان  ەرێژ  و بەتژدا 
بژژژێژژژ ژژژارەیەو قژژژوڵژژژکژژژردنەوەی 
قەیرانەکەی بە خۆوە نیهانژداوە، 
بە چەشژژژنژژژێژژژە کە چەنژژژدە ژژژا 
ڕوایەتژژژژی سژژژژەیژژژژروسژژژژەمەرەو 
جیاواز لە میدیاکانەوە تا ئاسژتژی 
گژژاڵژژتەجژژاری بە گژژەژژتژژو گژژۆو 
دانژژوسژژتژژانەکژژانژژیژژان دەکژژرا، لە 
 ەمانکاتدا نیهاندانی بنبەسژتژێژە 
لە پەیژژوەنژژدی  ەرێژژ  و بەتژژدا، 
 ەروە ا بنبەستی ئاشکرا لە ەر 
چژژژاکسژژژازیەل، بەڵژژژکژژژو زیژژژاتژژژر 
قژژوڵژژکژژردنەوەی قەیژژرانەکژژانژژیژژان 

 .تەعبیری لر دەکرێت
وەل پێهتر ئامژاەەمژان پژێژکژرد  

کەتەواوی ئەم  ێزە سیاسیژانەی 

دەسژژژە تژژژدارن لە  ەرێژژژ  و 
عێراقدا، لەسەر بنەمژای پژاشژکژۆ 
بژژژون و پژژژابەنژژژد بژژژونژژژیژژژان بە 
بەرەەوەندی ئابوری و سیژاسژی 
وو تژژژژژژانژژژژژژی نژژژژژژاوچەکە و 
ڕادەسژژژتژژژکژژژردنژژژی سژژژامژژژانژژژی 
کژژژژوردسژژژژتژژژژان بە مژژژژامەڵەو 
گژژرێژژبەسژژتژژی  ەرزان بژژازار و 
ەێربەەێرو قاچژاخژ ژێژتژی نەو ، 
واتە  یچ گومانێکی تێژدا نژیە کە 
کێهەو گەتوگۆو ڕێژکەوتژنەکژانژی 
نێوان خۆشیان لە چژوارچژێژوەی 
پژژابەنژژد بژژوون بە بەرەەوەنژژدی 
وو تانی نژاوچەکە بژبژێژتە  ژۆی 
کارکردی جدی لە پەیژوەنژدی و 
ڕێکەوتنەکژانژیژان، بەم مژانژایەش 
سژژەردانژژی کژژازمژژی بژژۆ تژژورکژژیژژا 
بەسژژادەیژژی دەتژژوانژژیژژن بژژڵژژێژژیژژن 
پەیوەستە بە چۆنیەتژی دڵژنژیژایژی 
ڕێکەوتنێە کە بەتژدا دەخژوازێ 
لەگە   ەرێژژژتژژژدا بەئەنژژژ ژژژامژژژی 
بژژگەیەنژژێژژت، ئەوەش زۆر بژژر 
پەردەو ڕونە کە پژژژژژارتژژژژژی 
دیژژتژژوکژژراتژژی کژژوردسژژتژژان لە 

سژژاڵژژی دەسژژە تژژژی ٢٦تەواوی 
 ێزە کوردایەتی و میویهیژاکەیژدا 
تەواو مژژوژژکەچژژی دەسژژە   و 
نەوزو دەوری دەوڵەتی تورکیایە 

 .لە ناوچەکەو کوردستاندا
مەسژژژەلەیەر کە :   ئژژژۆکژژژتژژژۆبەر

جێگای سەرنژ ە ئەوەیە کە لە 
دانوسانەکانژی نژێژوان بەتژدا و 
 ەرێژژتژژدا  ەمژژیژژهژژە پژژارتژژی و 
بەرپژژرسژژانژژی پژژارتژژی خژژاوەنژژی 
بژژییژژاری سژژەرەکژژی بژژوون و 

وەفژژژدەکژژژان لە کەسژژژایەتژژژژیە 
ئەسژژژژڵژژژژیەکژژژژانژژژژی ئەو حژژژژزبە 

بەتایبەتژی بژییژاردان !  پێکدە ا 
لەسەر پرسی نەو  ڕاستەوخژۆ 
! پەیوەندی بە پارتیەوە  ەبژووە
ئێژوە چژۆن لە پژێژکژاژاتەی ئەم 
وەفژژدەی  ەرێژژ  دەڕوانژژن کە 
قوبژاد تژاڵەبژانژی سژەرۆکژایەتژی 

 ؟ !دەکا 
لە  : عژژوسژژتژژانژژی حژژاجژژی مژژار 

واقژژژ ژژژیەتژژژی بژژژوونژژژی  ژژژێژژژزە 
مژژیژژوژژیژژهژژیژژاکژژانژژی بژژزوتژژنەوەی 
کژژوردایەتژژیژژدا، پژژێژژویسژژتە ئەوە 
ڕۆشن بژێژت بژۆمژان کە پژارتژی 
دیژژژتژژژوکژژژراتژژژی کژژژوردسژژژتژژژان و 
مەس ود بەرزانی، لە  ەلژومەر  
و  اوکێهەی سیاسی پژێژهژتژرو 
ئێستادا  ێژزی یەکەم و خژاوەن 
دەسژژە تژژێژژکە بە ەر قەیژژران و 
بنبەستێە کە دەرگیری بژوبژێژت، 
پێش  ەموو شژتژێژە حژکژومەتژی 
عێرا  یا کژازمژی پژێژویسژتژی بە 
ڕێژژژکەوتژژژنژژژی بژژژنەڕەتژژژیە لەگە  
بارزانی  و دەسژە تەکەیژدا، جژا 
ئەوەی کژر دەچژێژت بژۆ بەتژداو 
کر لەگە   ێزە مژیژوژیژهژیژاکژانژی 
عژژێژژرا  گژژەژژتژژوگژژۆو دانژژوسژژتژژان 
دەکژژا ، لە  ژژاوسژژەنژژگژژی بژژا ی 
 ێزی بارزانی ناگۆردرێت، بژۆیە 
ناکرێ بەبژر بژیانەوەو بژییژاری 
پارتی دیتوکرا  و بەرزانی  یچ 
ڕێکەوتنێە واەۆ بکرێژت، ڕاسژتە 
قژژوبژژاد تژژاڵەبژژانژژی یەکژژێژژە لە 
سژژژەرکژژژژردەکژژژانژژژژی یەکژژژێژژژژتژژژژی 
نیهتتانژیە، بە م  بە نژوێژنەری 
حژژژکژژژومەتژژژێژژژە لە بەتژژژدایە کە 
خاوەنی ئەسژڵژی ئەم حژکژومەتە 

بژژژنەمژژژالەی بەرزانژژژیەو بەبژژژر 
بژژییژژاری ئەوان  ژژیژژچ واەۆیەل 
دەورو بە ای سژیژاسژی نژابژێژت، 
ئەگەری ئەوە  ەیە کە حژزوری 
قژژوبژژاد تژژاڵەبژژانژژی لە بەتژژدا لە 
حژژژاڵەتژژژی  ەر رێژژژکەوتژژژنژژژێژژژکژژژدا 
پاداشتێژکە لە الیەن بژارزانژیەوە 
بۆ یەکێتی نیهتتانی تا ئومێدێژك 
بژژبەخهژژر بە خەڵژژکژژی تژژوڕەو 
نژژژژژژاڕازی و خژژژژژژرۆشژژژژژژانە 
جەماوەریەکانی ناوچەی سژەوز، 
کە لە  ەمان کاتی پژیژادەکژردنژی 
ئەوپەڕی توندوتیەی و تژۆقژانژدن 
لەالیەن  ژژێژژزە چەکژژدارەکژژانژژی 
یەکێتی نیهژتژتژانژی لە بەرامژبەر 
خژژژرۆشژژژانە جەمژژژاوەریەکژژژانژژژدا، 
حژژزوری قژژوبژژادیژژش بەمژژانژژای 
چەواشەکاریەل دەناسژرێژت، کە 
پژژژێژژژتژژژوایە لە نژژژالەبژژژاری ئەم 
 ەلومەرجە پر پێژچ و قەیژرانەدا 
کە تەواوی بژژژژژژزوتژژژژژژنەوەی 
کژژژوردایەتژژژی دەسژژژە تەکەیژژژان 
دەرگژژیژژری بژژووە تژژا ئژژاسژژتژژی 
ئەگەری  ەرەساێنانی ئابوری و 
سیاسی، ناتوانر دەسەتکەوتێکژی 
ئەرێنی بۆ یەکژێژتژی نژیژهژتژتژانژی 

لە ەمژانژکژاتژدا .  بەدەست باێژنژێژت
تورەیی و ناڕەزایەتی لە تەواوی 
کوردستانژدا کە سژەراسژەری و 
لە ئاستێە و بە جۆرێکە، خەڵکی 
جگە لە تۆڵە سەندنەوەو کۆتایژی 
 ژژێژژنژژان بە دەسژژە تژژی  ەردوو 
بنەمالە لە پژارتژی و یەکژێژتژی و 
 اوکارانی بە  ژیژ ژی تژر قژایژ  
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دوای چەنژد ڕۆە لە :  ئۆکتۆبەر 
نژژژاڕەزایەتژژژی و خژژژرۆشژژژانژژژی 
جەمژژژژاوەری و بەتژژژژایژژژژبەتژژژژی 
گەن انی بەشێك لە شژارەکژانژی 
کژژوردسژژتژژان، جژژارێژژکژژی دیژژکە 
شەپۆلی  اتنە سژەر شژەقژام و 
خۆپیهاندان  ێور بژوونەوەیەر 

ئێوە  ۆکژاری .  بەخۆوە دەبینێت
ئەم  ژژێژژور بژژوونەوەیە بژژۆچژژی 
دەگژژژێژژژینەوە؟ دانژژژی مژژژووچە، 
سژژژەرکژژژوتژژژی بژژژێژژژیەحژژژتژژژانەی 
نژژژژاڕەزایەتژژژژیژژژژیەکژژژژان لەالیەن 
مژژیژژوژژیژژهژژیژژاکژژانژژی یەکژژێژژتژژی و 
پارتییەوە، یاخود الوازیژیەکژانژی 

 خودی بزووتنەوەکە؟
 ژێژوربژونەوەی :  دەشتی جەمژا 

نژژژژژاڕەزاتژژژژژیژژژژژیەکژژژژژان بە ژژژژژۆی 
کژژژژژژژژژژژاردانەوەیەل بژژژژژژژژژژژوو 
لەسژژەرکژژوتژژگەری وداپژژڵژژۆسژژیژژن 
کەبەکوشتنو تەقەکردن وگژرتژنژی 
 ەڵسوراوانی خۆپژیژهژانژدانەکژان 
وە مژژژژی وەرگژژژژرتەوە لەالیەن 
 ەردوو  ێزی میویهیای یەکێتی 

دەسژژژە   لەوە .  وپژژژارتژژژیژژژیەوە
گەیهتبوو کەتوڕەیژی ونەفژرەتژی 
قژژژژوڵژژژژی جەمژژژژاوەری نژژژژاڕازی 
لەسکستو بنبەستژی سژیژسژتەمژی 
سژژژیژژژاسژژژی فەرمژژژانژژژیەوای ئەو 
حزبانە بەجژێژگژایەل گەیهژتژووە 
کەخەڵژژژە بەکژژژردەوە خەریژژژکە 
وەالنانی ئەو دەسە تە جێژبەجژر 

ئەوەش لە ژێژرشژکژردنژی . دەکا 
جەمژژژاوەر بژژژۆسژژژەر بژژژارەگژژژای 
ئەوحژژژژژژزبژژژژژژانەدا کەڕەمژژژژژژزی 
ئەودەسە تە گەندەلو تا ن ژیەیە 

 .بەرجەستەبوو
خەڵە بەتەجروبە لەو راسژتژیژیە 
تێگەیهتووە کە یژ ژکژام لە ژێژزە 
نژژاسژژیژژونژژالژژیژژسژژتە کژژوردەکژژان 
وئژژژیژژژسژژژالمژژژیەکژژژان سژژژیژژژاسژژژە  
وبەرنژژامە وکژژارکژژردنژژیژژان  ژژیژژچ 

پەیوەندیەکی بەەیان وگوزەرانژی 
لەەێژژر .  ڕۆەانەی خەڵژژکەوە نژژیژژیە

سایەی ئەواندا بێکاریژو  ەەاری 
ونەداری وبێتوچەیی وجیاکژاری  
ونژژادیژژاریژژی چژژارەنژژول بژژۆتە 

خژژژۆپژژژیژژژهژژژانژژژدان . نەسژژژیژژژبژژژیژژژان
وخرۆشانە جەماوەرییەکەی ئەم 
دوایژژیژژانە زۆرتژژر گەنژژ ژژانژژێژژە 
دەوریژژان تژژێژژدا بژژیژژنژژی کەڕۆلەی 
خژژیژژزانە کژژرێژژکژژاری وفەرمژژانژژبەر 
وکەمدەرامەتەکانی کژوردسژتژانژن 
وبەچژژاوی خژژژۆیژژژان تژژژا نژژژ ژژژی 
بەرپرسانی ئەم حزبانە وەیژانژی 
سا انژی خژۆیژانژو مژنژالەکژانژیژان 
دەبینن، بە م بەداخەوە بە ژۆی 
ئەوەی کەنژژاڕێژژکژژخژژراو وپەرش 
وبژژوژژڵژژو بژژوون بەرگەی  ژژێژژرش 
وپەالمژژاری ڕێژژکژژخژژراوی حژژزبە 
چەکدارەکانی دەسژەالتژدارەکژانژی 
نەگژر  وبەشژێژوەیەکژی دڕنژژدانە 

ئەمەش .  سژژژژژژەرکژژژژژژو  کژژژژژژرا
بژژژژژژارودۆخژژژژژژی خژژژژژژرۆسژژژژژژان 
وخۆپیسانژدانە جەمژاوەریەکژانژی 

 . تائێستا بووە
الوازیی ڕێکژخژراوبژوونژیژش یژان 
وردتربوێ  نەبوونی  ژیژچ جژۆرە 
ڕێژژژکژژژخژژژراوێژژژکژژژی جەمژژژاوەری 
خەباتکار وشۆڕشگێر، گرفتژێژکژی 
سەرەکی بزوتنەوەی ناڕەزایەتژی 
جەمژژژژژژاوەری وخژژژژژژرۆشژژژژژژانە 
جەماوەرییەکانی ئەم دواییژانەش 
بژژژووە کەسژژژەرەنژژژ ژژژام وەکژژژو 
فاکتەرێکی دیکە لەپا  سەرکوتی 
 ێزە میویهیا دەسژە تژدارەکژانژدا 
بژژووە  ژژۆی خژژامژژۆشژژبژژوونەوەی 

لەالیەکیترەوە .  ئەم ناڕەزایەتییانە
نەبوونژی ڕابەریژیەکژی سژیژاسژی 
بەرچاوڕۆشن و موعتەبەر وجر 
پەسژژژەنژژژدی خەڵژژژکژژژی نژژژاڕازی 
ئەویش بەنۆبەیخۆی فاکتۆرێژکژی 
گرنگ بوو کەوایکرد خژرۆشژانژی 

جەمژژژاوەری بژژژێژژژنەخهژژژە وبژژژر 
ئژژاسژژۆی سژژیژژاسژژی وتژژاکژژتژژیژژکژژی 
دروسژژژژژتژژژژژی عەمەلژژژژژی بژژژژژۆ 
پژژژژوچەڵژژژژکژژژژردنەوەی پژژژژیژژژژالن 
و ژژژژێژژژژرشژژژژەکژژژژانژژژژی دەسژژژژە   
بژژژتژژژێژژژنژژژێژژژتەوەو خژژژۆی نەگژژژرێ 
لەبەرامژژژبەر پەالمژژژاری حژژژزبە 

 .فەرمانیەواکاندا
بەڕای ئژژێژژوە چژژی  : ئژژۆکژژتژژۆبەر

بکرێ بۆئەوەی ئەم خۆپیهاندان 
و خرۆشانە جەماوەریژیژانە لەو 
ئەڵژژژدەیە دەربژژژازی بژژژێژژژت کە 
سژژژەر ەڵژژژدەدا  و دووبژژژارە 
خامۆش دەبژێژتەوە و نژاتژوانژر 
ئاکامەکەی بە قازان ژی خەڵژکژی 

 ناڕازی بهکێتەوە؟

ڕزگژژاربژژوونژژی :  دەشژژتژژی جەمژژا 
ئەم خژژژژژۆپژژژژژیژژژژژهژژژژژانژژژژژدان و 
ناڕەزایەتییانە لەم پەرش ب وییە 

لەگژژرەوی   و بەئژاکژژام گەیهژژتژنژژی
کاتێك دەڵێین  . ڕێکخراو بووندایە

ڕێژژژژژژژکژژژژژژژخژژژژژژژراوبژژژژژژژوون واتە 
بەدەستاێژنژانژی کژاری  ژاوبەش 
ودەستەجەم ی، کاری  ژاوبەش 

کاتێك  . بۆ کردەیەکی جەماوەری
 ئەم خۆپیهانژدانژانە پەرشژوبژ و

ڕابەر   بر، بر نەخهژە بژێژت، بژر
بێت، ئەوا پەر  پەرتژکژردنژی بژۆ 
 دەسژژە تژژداران ئژژاسژژان دەبژژێژژت،
 و  چونکە ئەوان  ژێژزی ڕا ژێژنەر

ئامادەن، بژۆ جەمژاوەریژش گەر 
و   بێژت بژێژدەنژگژکژردن ناڕێکخراو

بە م  . مژوژکەچژژبژێژژکژردنژژی ئژژاسژانە
جەمژژژژاوەری ڕێژژژژکژژژژخژژژژراو و 
 یەکژژژژگژژژژرتژژژژوو، یە ژژژژدەسژژژژت و

. تژژژژژژژۆکژژژژژژژتەیە  و  یە ژژژژژژژدەنژژژژژژژگ
ڕێژژژکژژژخژژژراوبژژژوون ئژژژامژژژیازێژژژکە 
و   بەدەسژژتژژی خەڵژژکژژی کژژرێژژکژژار

بژژۆ گەیهژژتژژن    زەحژژتەتژژکژژێژژهژژەوە
ئامان ەی لەبەردەمی خۆیژدا   بەو

ئژامژانژ ە   تەنانە  ئەو . دایدەنێت

و بەدەسژتژاژێژنژانژی  بۆ چاکسازی
 مژافژژی ئژابژژووری و سژیژژاسژژی و
 کژژژژژژۆمە یەتژژژژژژیژژژژژژش بژژژژژژێژژژژژژت،
ڕێکخراوبوونی دەوێژت چ جژای 
ئەوەی ئەگەر ئامان ی جەمژاوەر 

و   بژنەمژا  ئاڵوگۆڕی ڕیهژەیژی لە
سیستەمی دەسە تدا بژێژت، ئەوا 
 و  بەدڵنیایژیەوە ئژاسژتژێژکژی بەرز

فژژراوانژژی لە ڕێژژکژژخژژراوبژژوونژژی 
. جەمژژژژژژاوەری پژژژژژژێژژژژژژویسژژژژژژتە
مەسژژەلەیەکژژی تژژریژژش دەمەوێژژت 
 ئاماەەی پژێژبژکەم سژەبژارە  بە
ڕێکخراوبوون تەناا ڕێکخسژتژنژی 
 خژژژژژۆپژژژژژیژژژژژهژژژژژانژژژژژدانەکژژژژژان و
نژژاڕەزایەتژژیژژیەکژژان نژژاگژژرێژژتەوە، 
بەڵکو پێویستە ڕێکخراوبوون لە 

 شوێژنژی کژار، لە  گەڕەکەکان، لە
 نژژاوەنژژدە پژژیژژهژژەسژژازیژژیەکژژان، لە
شژوێژنژی کژژاری خەڵژکژدا دەسژژت 

  اوکاتیش ئژاسژۆی ئەو.  پێبکرێ
نژژژژاڕەزایەتژژژژیژژژژیژژژژانەی خەڵژژژژك 
 سەربەخۆ بێت، لەئاسژۆی  ژێژزە
ناسیونالست و ئژیژسژالمژیژیەکژان، 
کە  ەمژژژژژیژژژژژهژژژژژە بەپژژژژژێژژژژژی 
بەرەەوەندییەکانی خۆیژان یژاری 
بە نژژاڕەزایەتژژی و تژژێژژکژژۆشژژانژژی 
جەمژژژژژژاوەر دەکەن، و لە 
ڕابژژژردوودا  ەروایژژژان کژژژردوە، 
تژژژابژژژتژژژوانژژژن لەنژژژاو شژژژانژژژۆی 
کژژێژژهژژتەکژژێژژهژژە سژژیژژاسژژیژژیەکژژانژژدا 
  اوسەنگی  ێز بەقازان ی بژنژکە
. و پژژژێژژژگەی خژژژۆیژژژان بژژژگژژژۆڕن
ڕابەرانێك ئەگەر بژیژانەوێژت ئەم 
نژژژاڕەزایەتژژژیژژژیژژژانەی خەڵژژژکژژژی 

نژژژاڕازی بژژژۆ ئژژژومژژژێژژژدی 

 

 سەبارەت بەخرۆشانی شارەکانی کوردستان 
                  گفتوگۆ لەگەڵ دەشتی جەمال



 

و بیوا بوون بە ئژیژرادەی   گەورە
خۆیان ئاڕاستە بکەن، پژێژویسژتە 

دەسژژە      ەوڵژژبژژدەن قەیژژرانژژی
بکەنەوە بۆ ئژاڵژوگژۆڕێژکژی   قوو 

شۆڕشگێیانە، بژۆ ئژاڵژوگژۆڕێژکژی 
بنەڕەتی و  ەمەالیەنە لە ەیژانژی 
سژژژیژژژژاسژژژی و ئژژژژابژژژووری و 

ئەمەش .  کۆمە یەتی کژۆمەڵژگژادا
گوێژزانەوەی   بە ڕێکخراوبوون و

شژژێژژوازی   نژژاڕەزایەتژژیژژیەکژژان و
ناڕەزایەتییەکان بۆ ناوەندەکژانژی 

کژۆنژتژرۆڵژکژردنژی   و ەیژان و  کار

گەڕەر تژژا کژژۆنژژتژژرۆڵژژکژژردنژژی 
فەرمانگەکان لەالیەن کارمەندانی 
خۆیانەوە و گۆڕیژنژی بەرپژرسژی 

ڕێژژکژژخژژسژژتژژنژژی   فەرمژژانژژگەکژژان و
گەڕەر   کۆبوونەوەی گهژتژی لە

 ەڵژژبژژەاردنژژی   و نژژاوەنژژدەکژژان و
 ئەو . نژژوێژژنەری واقژژ ژژی خژژۆیژژان

فەرمژانژگژایژانەی دا ژاتژیژان  ەیە 
موچەی کرێکاران و کارمەندانژی 
خۆیانی لژر دەسژتەبەر بژکەن و 
ئەوەی دەمژژێژژنژژێژژتەوە بژژیژژخەنە 

بژۆ   سندوقژی  ژاوکژاری گهژتژی،

سێکژتەرەکژانژی   و مووچەی بەش
 تژژری وەر مژژامژژۆسژژتژژایژژان و

. و فەرمانگەکانی تر  نەخۆشخانە

دەبژژژژژر دەسژژژژژت بەرن بژژژژژۆ 
دروسژژژتژژژکژژژردنژژژی ڕێژژژکژژژخژژژراوە 
جەماوەرییەکانژی الوان و ەنژان 

بتوانێت لەگە    تا ... کرێکاران  و
داواکژاریژیە ژدا   داسەپاندنژی  ەر

بەرەو ئەوە بیوا  سژیژسژتەم و 
 ئەم دوو  و ڕێسژژژژای  یژژژژاسژژژژا

دەسژژژژژژە تە کژژژژژژۆنەپەرسژژژژژژتە 
بژکژا  و لەجژێژگژایژدا   وردوخاش

دەسژژە تژژێژژکژژی پهژژتژژبەسژژتژژوو بە 
ئژژژژژیژژژژژژرادەی ڕاسژژژژژژتەوخژژژژژژۆی 

جەمژژژژژژاوەری بەشژژژژژژتەیژژژژژژنە  
ئەمە پژژژێژژژش .  دابژژژتەزرێژژژنژژژێژژژت

 ەرشژژژتژژژێژژژك  ژژژاتژژژنەمەیژژژدانژژژی 
 ەڵسژژژژژژووڕاوانژژژژژژی چە  و 
 کۆمۆنیستەکانی پێژویسژتە تژا لە

ناڕەزایەتییژانەدا   ناوجەرگەی ئەو
کۆتایی بەم پەرشوب وییە باێنر 
و بەشێژوەیەکژی بەردەوام و تژا 
سژژەرکەوتژژن ڕابەری خەبژژاتژژی 
جەماوەری ناڕازی و کرێژکژار و 

 .زەحتەتکێش بکا 
 

 
 

 گفتوگۆ لەگەڵ دەشتی جەمال.. درێژەی 

بەدوای دەستبێکردنی شەپۆلێکی 
نژژاڕەزایەتژژی لەزاخژژۆ ونژژاوچەی 
بادینان و سژوژێژتژانژی و ەنژدێژە 
سژژژژژژاروسژژژژژژارۆچژژژژژژکەی تژژژژژژر، 
دەسە تدارانی  ەرێ  بەتایژبەتژی 
پژژژارتژژژی، ەمژژژارەیەکژژژی زۆری 
لە ەڵسوراوانی خۆپیهاندانەکژان 
دەسژتژگژژیژرکژژرد کە لەنژژێژوانژژیژانژژدا 
مژژژژژامژژژژژۆسژژژژژتژژژژژا وشژژژژژۆفژژژژژێژژژژژر 
وڕۆەنژژژامەنژژژول و ەلسژژژوراوی 
سیاسی دەستگژیژرکژرد، تەنژانە  
کەسانێە شۆێن بزرکران وڕێگژا 
بەکەسوکار وپارێزەرەکنژیژهژیژان 
نەدرا بژژیژژانژژبژژیژژنژژن وەمژژارەیەل 
تژائژێژسژتژاش بژێژسژەرو شژوێژنژژن، 
لەبەرامژژژبەر ئەم  ەڵسژژژوکەوتە 
سژژەرکژژوتژژگەرو دەە ئژژازادیەدا، 
ڕێژژکژژخژژراوی دەرەوەی حژژزبژژی 
کژژژۆمژژژۆنژژژیژژژسژژژتژژژی کژژژرێژژژکژژژاریژژژی 
کژژژوردسژژژتژژژان لەدەرەوە وەل 
بەشێکی گرێدراو لەگە  خەبژاتژی 
خەڵکی کوردستان، کەمژبژیژنژێژکژی 
ڕاگەیاند، مەبەستی ریسواکردنی 

دەسە تدارانی  ەرێ  لە ئژاسژتژی 
نژژژژێژژژژودەوڵەتژژژژی بژژژژۆ فهژژژژار 

رپژرسژیژار  خستنەسەریان  و  بژ 
    بژژژ  بژژژار  کژژژردنژژژیژژژان  سژژژ 

مژوو  تی و ئژاسژایهژی  ژ  الم  س 
ی زیژنژدانژیژنژراون و  بژۆ  وان  ئ 
جژژژر ئژژژازادکژژژردنژژژی   سژژژتژژژبژژژ  د 
سژژژژژتژژژژژگژژژژژیژژژژژکژژژژژراوەکژژژژژان و   د 
بژژووکژژردنەوەی خژژۆیژژان و  ر  قژژ 

رمژی  فژ   ەروە ا ب    انیان خێزان 
نژژژاسژژژیژژژژنژژژی مژژژژافژژژی ئژژژژازادی 
خژژۆپژژیژژیژژهژژانژژدان  ەڵسژژوڕانژژی 

 ...سیاسی لە کوردستان
 ەمژژژژوو ئەوانە بژژژژۆ ئەوەی 
بژژتژژوانژژیژژیژژن بەربەسژژتژژی بەردەم 
نژژاڕەزایەتژژیە ڕەواکژژانژژی خەڵژژکژژی 

لەوبژارەوە .  کوردستان بهکێنژیژن
نامەمان بەزمانژی ئژیژنژگژوژیژزی و 
نەرویژژژژژژ ژژژژژژی ئژژژژژژاڕاسژژژژژژتەی 

ڕێژژکژژخژژراوەکژژانژژی لژژێژژبژژوردنژژی )  
نێودەوڵەتی، چاودیری مافەکانژی 
مژژژژرۆڤ، ڕێژژژژکژژژژخژژژژراوەکژژژژانژژژژی 
داکۆکیژکژار لە رۆەنژامەنژوسژان، 

دەیژژان سژژەنژژدیژژکژژای کژژرێژژکژژاری، 
ئەحزابی چە  و کژۆمژۆنژیژسژت، 
پەرلەمانی ئەوروپا و لیەنەکژانژی 
مژژژافژژژی مژژژرۆڤ لەپەرلەمژژژانژژژی 

 ەر ....  بەریتانیا و ئەوروپا کژرا 
لەوە م بەم کەمژژبەیژژنەدا دەیژژان 
حزب و سەندیکای کرێکاریژی لە 
ئاستی بەریتانیا و فنالنژد نژامەی 
نژژژژاڕەزایەتژژژژیژژژژان ئژژژژاڕاسژژژژتەی 
نوسینگەکانی حکومەتی  ەرێتژی 
کژژژوردسژژژتژژژان کژژژرد  ەروە ژژژا 
چەنژژژدیژژژن کەسژژژایەتژژژی لەوانە 
جژژێژژرمژژی کژژۆربژژن سژژکژژرتژژێژژری 
پێهوی لیبەر پارتی و سکرتێری 
گەورەتیرن سەندیکای کرێکژاری 
لە بەریتانژیژا  و فژنژالنژد نژامەی 
ناڕەزایەتیژان نژوسژی و گژروپژی 
پەرلەمژژژژان ئژژژژاگژژژژادارکژژژژرانەوە 
 ەروە ژژا چەنژژد خژژۆپژژیژژهژژانژژدان 
لەبەردەم بارەگاکانی حژکژومەتژی 
.  ەرێژژتژژی کژژوردسژژتژژان رێژژکژژخژژرا
جژژژژژگەلە کەمژژژژژبەیژژژژژنژژژژژی واەو 

کژژۆکژژردنەوەی دەیژژان خەڵژژکژژی 
ئازادیخواز و رۆەنژامەنژول دە 
بەو یاساو ڕێسژایژانە پژێژهژنژیژار 
کژژراوانەی کە دەی ئژژازدی و 
ئازادیەکانی خەڵکی کوردسژتژانژن 

 .پیهنیارکران
لە سەرەتای مانگی دیسژەمژبەردا 
و لە درێژژژژژەمژژژژژاوەی وە م 
نەدانەوەی دەسژژژژژژژە   بە 
خواستەکانی جەماوەری نژاڕازی 
و بژژۆ داواکژژاریەکژژانژژیژژان و لە 
بەرامژژژبەردا بەردەوامژژژیژژژدان بە 
دەستگژیژرکژردنژی  ەڵسژوڕاوانژی 
خژژۆپژژیژژهژژانژژدانەکژژان و پژژاشژژان 
توندتربوونەوەی ناڕەزایەتیەکژان 
لە داواکاریەکانی مژوچەو ئژاو و 
کژژارەبژژاوە بژژۆ بەرزکژژردنەوەی 
داواکاری رۆشتنژی دەسژە   و 
لەبەرامژژبەردا وە مژژی دەسژژە   
بەچەل و گازی فرمێژسژکژیێژە و 
کژژژژوشژژژژتژژژژاری ەمژژژژارەیەل و 

دەسژژژەتژژژگژژژیژژژر کژژژردنژژژی 
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 زنجیرەیەك خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی لە دەرەوەی واڵت

بەدژی سیاسەتە سەرکوتگەریەکانی 
دەسەاڵت بەرامبەر بە 

 !خۆپیشاندانەکانی کوردستان



 

ەمارەیەکژی زۆر لە الوان  ەتژا 
مژژنژژدا ن کە لەبەر بژژێژژدەرامەتژژی 
. رەابژژوونە سژژەر شژژەقژژامەکژژان
 ەموو ئەمانە میدیژای جژیژاژانژی 
بەخژژژۆوە گژژژر ، رێژژژکژژژخژژژراوی 
دەرەوەی حژزبژی کژۆمژۆنژیژسژتژی 
کژژژژریژژژژکژژژژاری کژژژژوردسژژژژتژژژژان 
زن ژیژرەیەر خژۆپژیژهژانژدانژی لە 
و تەکژژژژژان بەرپژژژژژاکژژژژژرد دە 
بەسژژیژژاسژژەتژژی سژژەرکژژوتژژگەری 
کوشتن کە لە فنالند و بەریتانژیژا 
پاشژان لەگە  ەمژارەیەکژی زۆر 
لەخەڵژژژژژکژژژژژی ئژژژژژازادیژژژژژخژژژژژوازو 
 ەڵسژژژوڕاوانژژژی سژژژیژژژاسژژژی لە 
کەنەداو ئژژوسژژتژژرالژژیژژا  ژژاوشژژێژژوە 
خژژۆپژژیژژهژژانژژدان بژژرایە بەردەم 
نوسینگەکانی حکژومەتژی  ەرێژ  
و پەرلەمژژژانژژژی ئەو و تژژژانەو 
نژژاوەنژژدی شژژارەکژژان  ەروە ژژا 
نژژامەی نژژاڕەزایەتژژی و لژژیژژسژژتژژی 
نژژاوی دەسژژتژژگژژیژژراوەکژژانژژی درایە 
ەمارەیەکژی زۆر لە رێژکژخژراوە 
جیژاژانژیەکژانژی مژافژی مژرۆڤ و 
حزبە چە  و کژرێژکژاریەکژان و 
ئەندام پەرلەمانەکژان لە زۆرێژە 
لەو تەکژژژژانژژژژی دنژژژژیژژژژادا بژژژژۆ 

لەو .  ئژژازادکژژردنژژی چژژاالکژژوانژژان
پەیژژوەنژژدەدا و گەیژژانژژدنژژی ئەو 
دەنگە ناڕەزایەتژیە بەکژۆمەڵژگژای 
نژژێژژو دەوڵەتژژی ەمژژاریەکژژی زۆر 
نژژامەی نژژاڕەزایەتژژی ئژژاراسژژتەی 
حژژژکژژژومەتژژژی  ەرێژژژ  و حژژژزبە 
دەسژژە تژژدارەکژژانژژی کژژوردایەتژژی 

ئەم خژژۆپژژیژژهژژانژژدانژژانەی  .  کژژرا
بەردەم نوسینگەکانی حکژومەتژی 
 ەرێ  و نوسینەگی مافی مرۆڤ 
و بەردەم پەرلەمانی و تەکان و 
نژژاوەنژژدی شژژارەکژژانژژی گژژرتەوەو 
دەنژژژژژگژژژژژی نژژژژژاڕەزایەتژژژژژی و 
خواستەکانی خەڵکی کژرێژکژار و 
کەم دەرامە  و بێکار و الوانژی 
کژژوردسژژتژژان بەرز ڕاگژژیژژرا بە 
بەرزکژژژژژردنەوە و وتژژژژژنەوەی 
دروش  و قسەوباسی ئەندامانژی 
حژژژژزب و بەشژژژژداربژژژژوان کە 
سژەرنژژ ژی  ەزاران کەسژژی لەو 
. و تژژژژژژژژانەدا راکژژژژژژژژێژژژژژژژژهژژژژژژژژا
خۆپیهژانژدانەکژان لە و تەکژانژی 
بەریتانژیژا، فژنژالنژد، ئژوسژتژرالژیژا، 
ئەڵتانیا و کەنەدا بەڕێوەچژوو بە 
بەشژژداری  ژژاوڕێژژیژژانژژی حژژزبژژی 
کژژژۆمژژژۆنژژژیژژژسژژژتژژژی کژژژرێژژژکژژژاریژژژی 

کژژژوردسژژژتژژژان و عژژژێژژژرا  و 
کۆمۆنیستەکان و ئژازادیژخژوازان 
. لە کژژژوردسژژژتژژژان و ئژژژێژژژران
خۆپیهاندانەکان بە رێکخژسژتژنژی 
سر خۆپیهاندان لە لەنژدەن کە 

 ٤٥و  ٨دوانژژیژژان رۆەەکژژانژژی 
دیسەمبەر لەبەردەم نوسژیژنژگەی 

 ٤٤حکومەتی  ەرێژ  لەنژدەن و 
دیسەمبەر لەبەردەم نوسژیژنژگەی 
رێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی 

 ٤٢خژژژۆپژژژیژژژهژژژانژژژدانژژژی .  بژژژوو
دیسەمبەر لە  ێوسنکی پایتەختی 

ی دیسژژژژەمژژژژبەر ٤١.  فژژژژنژژژژالنژژژژدا
لەبەردەم پەرلەمژژانژژی تژژۆرنژژتژژۆ 

لە .  لەکەنەدا خۆپیهاندان سازدرا
ئەڵتانیا شاری کۆڵن لەنژاوەنژدی 

ی دیسەمبەردا و لە ٤٢شاردا لە 
ی دیسەمبەردا لە ئوسژتژرالژیژا ٤٦

لەبەردەم نوسینگەی حژکژومەتژی 
 ەری  لە سیدنی خۆپژیژهژانژدانژی 

لەم .  نژژژاڕەزایەتژژژی ئەنژژژ ژژژامژژژدرا
خژژژۆپژژژیژژژهژژژانژژژدانژژژانەدا وێژژژیای 
بەرزکژژژژردنەوەی دروشژژژژ  و 
وتژژژژژژنەوەی دروشژژژژژژتەکژژژژژژان، 
: قسەوباسی  اوڕێیانی حژزب لە
دەشژژژتژژژی جەمژژژا ، سژژژەوسژژژەن 
سەلی ، سو ام حسین، حەسژەن 
مار ، عژامژر سژابژیژر، عژیژرفژان 

کەریژژ ، جەال  سژژەعژژیژژد، عژژاد  
ئەحژژژتەد، ئژژژا  فەر ، کەمژژژا  
شوان، ئیبرا ی  حسێن  ەروە ژا 
ەمژژارەیەکژژی زۆر لە کەسژژانژژی 
کژژۆمژژۆنژژیژژسژژت و ئژژازایژژخژژواز لە 
کژژژژژوردسژژژژژتژژژژژان و ئژژژژژێژژژژژران 

 . قسەوباسیان کرد
 ەروە ا نامەی تایژبە  بەنژاوی 
گژژوەراوی دەسژژتژژی حژژزبەکژژانژژی 
دەسژژە   و دەسژژتژژگژژیژژرکژژراوان 
درایە دەسژژژژت رێژژژژکژژژژخژژژژراوی 
لژژێژژبژژوردنژژی نژژێژژودەوڵەتژژی، حژژزبە 
چە  و کژژژژۆمژژژژۆنژژژژیژژژژسژژژژت و 
رێکخراوەی کرێکژاری و ئەنژدام 
پەرلەمان نێراو قسەوبال لەگە  

وە ئەم .  ەمژژژارەیەکژژژیژژژانژژژدا کژژژرا
چژژاالکژژیژژانەی دەرەوە درێژژەەی 
دەبیت  تا وە م بەخژواسژت  و 
داوکاریەکانی خەڵژە دەدرێژتەوە 
و زیژژنژدانژژیژژان ئژژازاد دەکژرێژژن و 
تژژاوانژژبژژاران بەسژژزای خژژۆیژژان 
دەدرێژژن وە بە ەر پژژاسژژاوێژژە 
دەسژە تژداران سژەرکژژو  بژژکەن 
ئژژژێژژژتە  ژژژاوشژژژانژژژی خەبژژژا  و 
نژژژژاڕەزایەتژژژژیەکژژژژانژژژژی خەڵژژژژکژژژژی 

 .کوردستان بەردەوام دەبین
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بەدژی سیاسەتە سەرکوتگەریەکانی .. درێژەی 



 

 !تی کرێکاری کسانی، حکومه ئازادی، یه

 *مەنسور حیکەمت 
 

 ژ  ديژاريژنژراو  ي  قول    م  ميوو 
  ي  بنرێ پێناسژ  ساد  ب       نيي 

م  ئژژ .   و  و بژژنژژاسژژرێژژتژژ   بژژنژژرێژژت
ئاسژتژ    رێ ل  د   ناديارينراويي 

ئيژنژتژتژا  .   و  جياجيادا شيبنرێت 
ەاد و  مژژيژژوژژوژژ ، نژژا ژژرێ بژژۆ نژژ 

زيژژژش  گژژژ    بژژژۆ ڕ  نژژژانژژژ  تژژژ 
نژژژژا ژژژژرێ .   و  بژژژژگژژژژێژژژژیدرێژژژژتژژژژ 

  نژديژيژ  تژتژ  بۆ تايژبژ   و  بگێیدرێت 
ر، بژژ   شژژ   ژژانژژ  بژژ  بژژايژژۆلژژۆەيژژيژژ 

ر  ر يژژ  سژژ  و ەيژژان لژژ    بژژوون 
. نژژيژژهژژتژژتژژان ديژژار  نژژا ژژرێژژت

و ئينتتا  ميووژ ، زمژانژ       ميوو 
تژ   و عژاد   ، عور  ش نيي   اوب 
،  لژ  نژيژيژ  ز  ، ئژ  ش نژيژيژ   اوبژ 

،  م  مێژەوو  ر   ، ب  د  نيي  ب  ئ 
چژێژت،  نژاو د  و لژ    وجود دێژت   ب 
  نوێ پژێژنژاسژ  رل  و س    گۆڕێت د 
،  و  ڕوو  فيزينيي  ل .   و   رێت  د 

   رێژنژ  تژاقژانژ  و    بوون  ميوو 
ر  و يژژ  سژژتژژ  ر جژژ  ن يژژ  خژژاو 

  يژ  رێن  ئاوێت  ، بوون   ۆش نيي 
   و  تار تا ێن  جياجياو نژ   ل 

حژاڵژ   لژ   ميژهژ  جۆراوجۆرو   
م  تژا ئژ .   ژان ئاڵژژوگۆڕ  ئينسان 

   مژيژوژوژ   ر لژ  يژ  پێژنژاسژ   سات 
بتوانژێژت       دراو  ن   و  ست  د  ب 

شژ  مژيژوژوژ      ژاوبژ  ناسژنژامژ 
 ژژتژژيژژ ،  بژژ ژژ   ژژ  ئژژۆ يژژ  شژژێژژو  بژژ 
لژژێژژك  مژژا   ژژۆمژژ  ر بژژنژژ  سژژ  لژژ 

فسژيژر  و ت   لتول ند  م  تت  تايب 
ر ژام   ژ .  يژان بژنژا  گر بژ  ڵن    
يژاخژود    و  ر    س  ران  و فا ت  ل 
 ژژو  و   وانژژ  لژژ   لژژڵژژێژژك ر ژژۆمژژ   ژژ 

و   ش، مژژژێژژژەوو زمژژژانژژژ   ژژژاوبژژژ 

ش، نيهژتژتژانژ   نگ   اوب  ر   ف 
و   ر پژێژو   يژنژ  تاد بن ..  و  ش  اوب 
ندێك لێ  قژوو   ر    گ  ، ئ  بنات 
ئيستسنا ان   بينين    ، ئ  و  ببين 
و    ان زورتژرن گهتيي   قاعيد   ل 
و   ز ژژژژنژژژژ  بژژژژوون    بژژژژ  پژژژژ 
مژژوو   ژژ  بژژوونژژ   ژژ  مژژ  ڕ   ژژ 
و    ژان مژيژوژوژژيژيژ   نژژديژيژ  بژ    سژتژ  د 
 ژانژيژش  ر    خود  فا ژتژ  نان  ت 
م  مژژوو ئژژ  نژژێژژو  ژژ  لژژ .  يژژن بژژ  د 

درێەاي  مێەوو  ب       ناسنامان 
نژژدك  ژژردنژژ   بژژ  سژژتژژ   بژژۆ د 

   ژژان داتژژاشژژراون، لژژ  ئژژيژژنژژسژژانژژ 
يژژ ،  بژيژوژ  ئژيژنژتژتژژا  خژوێژنژ ، قژ 

.. ەادك و  وم ، جنسژ  و نژ  ق 
مژژووان   ژژ     لژژ  تژژاد، مژژيژژوژژوژژ 

شژژوژژو ژژتژژر، نژژاديژژاريژژنژژراوتژژژر، 
ڕوو   و ز ژنژيژتژرو لژ   بێباساوتر
 . رجدارتر  م   و  مێەوويي 

   وانژ  پژێژ ژ  ئينتتا  مژيژوژوژ  بژ 
خوڵژدژاو    و   ان  جنس  ئينسان 

، خژژوڵژژدژژاو   سژژروشژژت نژژيژژيژژ 
.  ڵگژاو مژێژەوو  ئژيژنژسژانژ   وم 

  و  يژ  م ڕوانژگژ  ئينتتا  ميوو  لژ 
 م  بژژژ .  چژژژێژژژت ئژژژايژژژيژژژن د   لژژژ 
،  و    ئينتتا  دينژيژيژ  وان  پێ   ب 

   نژژانژژ  ئژژيژژنژژتژژتژژا  مژژيژژوژژوژژ  تژژ 
ئاستێن  فورماڵييهدا شژتژێژك  ل 

ڵژژيژژبژژەێژژرك و  خژژو   ژژ   ژژ   نژيژژيژژ 
ر تژژا ژژێژژك  و .  يژژت ديژژار  بژژنژژ 
  و  تژ  تين  تايب  ميوو   ناتوانيت ب 

سژژت بژژيژژت، يژژاخژژود لژژێژژ   يژژو  پژژ 
شژيژك  بژ   نژد  رچژ   ژ . ) داببیێيت

و      ژژانژژ  مژژيژژوژژوژژ  ر  و  تژژويژژە    لژژ 
تژژ ژژێژژتژژ  تژژێژژیوانژژيژژنژژێژژنژژ   مژژيژژوژژوژژ 

يژان  شژنژ  م چژ   تيەژ  لژ  ب   س 
(.  داو   و  ست  د  ب   ي  قول  م م  ل 

،  ژارايژ  و  نژديژيژ  تژتژ  م تايبژ  ئ 
 ژژژژ  سژژژژيژژژژاسژژژژ   تژژژژوانژژژژايژژژژ 

و     مژيژوژوژ   ر بژ  رسژوڕ ژێژنژ  س 
. خهژژر بژژ  ئژژيژژنژژتژژتژژا  مژژيژژوژژوژژ  د 

ر   مژاو  ردنژ  جژ  گژ  لژ    وتين 
سژێژك   يچ    لژڵك    فراوان  خ 

و     ژژاتژژوو    ژژوێژژو  نژژازانژژێژژت لژژ 
شژژژژژوێژژژژژن  نژژژژژاتژژژژژوانژژژژژێژژژژژت بژژژژژ 

م  ڕێ و بژ  يژدا بژگژ     رچاو  س 
  نژژد  و  بژژوونژژ  ئژژ   و  شژژ  حژژاڵژژ 

شژژژژتژژژژێژژژژنژژژژ  سژژژژروشژژژژتژژژژ  و 
مژووان   ژ    ژ   ويسژتژ  نژ  لژڵگژ  ب 
و بژوونژ    ر يژنژ  پژ   شێك لژ  ب    ب 

   و   م نژ  بژ .  زانژن خۆيانژ  د 
    پژر بژراو  و  شانسی ئژ   ئێت 
  ەيژژانژژ  خژژۆيژژدا  مژژاو  لژژ    ژژ 
دروسژت    ژ  ڕۆەانژ  يژ  شێو  ب 

و    تژژژ  تژژژاز  بژژژوونژژژ  مژژژيژژژوژژژوژژژ 
  قژژژوالتژژژ  بژژژێژژژرژژژيژژژ ژژژتژژژبژژژاريژژژ  مژژژ 

چژاو    ژانژ  پژێژهژوو بژ  ميووييژ 
  و  يژ  م بون  رب  خو  ببينر و   

ر    ميژوژوژ  و  توانر ناسنام  د 
مێن  ئژابژوور  سژيژاسژ   ر   ب 

شژ   خژنژ    ڕ  نژانژ  و، تژ   ببينێژت
  ئينتتا  ميوو  قاڵژبژێژنژ .  لێبگرێت
و   نژژژدك  ژژژردن بژژژ  سژژژتژژژ  بژژژۆ د 

 ژژان  ئژژيژژنژژسژژانژژ   ئژژارايهژژتژژدان بژژ 
و   مژژاژژێژژنژژان ر ژژ  بژژ    نژژد بژژ  يژژو  پژژ  لژژ 

.  ڵژژگاو  ڕێنخستن  سياس   ۆم 
و  مژژانژژا   ژژۆ  ئژژ    بژژ  مژژيژژوژژوژژ 

ر ئيژنژتژتژا   ي       نيي   فرادان  ئ 
،  و  وانژ  پژێژ ژ  ، بژ  يژ  ميووييان  ژ 

ن ام   رئ  رد ب  ئينتتا  ميوو  ف 
    ميوو   ۆي  پاندن  ناسنام  س 
 ژان  تژ  ميوژوژ   و  ئ .  ودا ر ئ  س  ب 

يژژان   و  بژژنژژ  جژژودا د   نژژيژژن  ژژ 
  و  ڵژنژو ئژ  لژنژێژن، بژ  د   و  پێژنژ 
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  و  و جژژيژژابژژوونژژ   لژژنژژان  و  پژژێژژنژژ 
ر   مژاو  ر جژ  سژ  بژ    ان  پاو  داس 

 ژژان  تژژ  مژژيژژوژژوژژ    ژژانژژدا  ژژ  ئژژيژژنژژسژژانژژ 
مژ   ر ژ  ناسيوناليزم ب .   ێنێت پێند 

تژان  سياس  و ئايژدولژۆەيژ  مژيژوژوژ 
تژانژن  ميوو   و  ، ئ  و  وان  پێ   ، ب  نيي 
 .م  ناسيوناليزمن ر   ب     
 

لەباسێکی مەنسورحیکمەتەوە * 
و  و ناسيوناليزم ت ميلله”بەناوێ 

“ ى كومونيزمى كريكارى رنامه به
بۆخوێندنەوەی .. وەرگیراوە 

 تەواوی بابەتەکە تکایە سەردانی
 باسەکانی  بەشی ، حزب سایتی

 : بکە کرێکاری کۆمۆنیزمی
https://www.hkkurdistan.org/  

 
 

 


