
نایەکسانی و پلەدویی و ستەم و چەوسااناەنەو   
ژناا  ەە کاەڵەاا اا  ساەدڵاایەدود  خااوچەد اەو  
بەشێکە ەە پێەوویستیەکانای چایابای باەدژوو   باە 
پااادگاایکااادیااکااەد  ەە کااەڵەەاا ااا  چاایاابااایە اای و 
چەوساااێااابەدونە  ساااەدڵاااایەدود    ااااڵاااەو گاااکااای 
کادی ەد  بە ددوستکەدنی نااکاەکای و دوبەد کای 
ەەنێوو  بەشەکانی چیبی کەگکاددو  ا ەەو دگا اایەو  
 اایاایااکاااناای یەکاا ااە اای و یەکااێااتاای  ەم چاایاابە دژ  
سیستەم و د سەاڵ ە ستەڵکاادو چەوساێابەد کە  

جایااکااد  .  بکا ە کادگکی سە ت و دوود  د سات
ەەدژ  ژنااا  و دوناااناای ژنااا  ەە پااێاا ەیەکاای 
کەڵەاڵیە ی نیڵتە ەە پایااوو  باە ەو یە کە ژناانای 
کااەگااکاااد باااەنە بەدوڵاایەد پاایاااووناای کااەگااکاااد و و 
بەڵجەد   وونا  یەکاستبی خێی  چیبایە ی چیابای 
کەگکاد شەق بکە  و کەود  ەیی   دبە ەە یەکێاتای 

 .چیبایە ی کەگکادو  بە  
ەەکااەڵەاااا اااا  ساااەدڵاااایەدودیاااەو خەڵاااوو جاااەد  
چەوسانەنەو و جیاکادیەکی کەڵەاڵیە ی  ڕ کە    
نەژود   فەدخەن ی و  جایااکااد  ەەساەد بابەڵاا  

.  ااد..  ڕ ن ی پێست و  ڵا  و بیەوباو ڕ و  ایی و 
 اڵاناجەکە  ەە  ەە اکاەد  و پەدشاوبانوکاەدنای 

بەاڵم خاایاام کااام ەەو ..  خااێاای  چاایااباای کااەگااکاااد 
جیاکادیانە بەوگبە  جیااکااد  دژ  ژناا  ەەساەد 
 یڵە کەد  بە خێشتابەو   د ساەاڵ ای ساەدڵاایە 

جیاکاد  دژ  ژناا  جایااکاادیە دژ  .  کادی ەد نیە
 !نیو   دونیشتوونی کە    و 

سەدڵایەدود   ەم جایااکاادیە دژ  ژناا  ەەساەد 
ببەڵا  بە کااڵکەدنی ژنا  و ڵاڵەاەکەدنیا  و کاو 
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ەە  ااا ود  :   ااەکااتااەبەد
دو  ەاااکاای ١٩٩١ساااااای 

کوددستا  دژ  دژگایای 
بەعااااپ ڕوپەڕیاااای و 
کە اییاا  بە د ساەاڵ ای 
سااااەدکااااو اااا ەد   ەو 
دژگاااایە خااااێاااابااااا ەە 
)کوددستا   بەاڵم دوو  

ساااااااای ڕگااا  ەەو (  ٠٣
دودوو   بەشاااااێاااااکااااای 
بەدچااااو   ەاااا  بەو 
 ەنجاڵە کەیشاتاوو  کە 
ڕوپەدیااای  ااااوو ەکاااانااای 
 ەوونی نەخێبااو  ەد  و 
 ەوونە  کە بەدخەڵااای 
ڕوپەڕیااابااایاااا  چااابااایەو  
د باێات بە ڕوپەڕیاباێاکاای 
دیکە یا  بە خەاسانێاکای 
جەڵاو د  ەە د ساەاڵ  

 ایاا .  بکێشەگبە  وود و 

ڕوپەڕیی  یانە ی ەاێاکاەو  
یا ود  اکااڵای ڵەناتا ای 
ڕوپەڕیااباای  ااا ود  ااە  
 .خەد ەو بوو کە ڕوویەو
: عوسیانی حاجی ڵااد 
نا اوونایای ڵاێاکوویە  ەە 
 ااەاشاااناای جەڵاااو د  
یااا   ااا  ەکەد باا ااێاایاای 

کە و   "  ڕوپەدیاااااااای" 
ڕودووگاااکااای کاااەنااا  ەە 
ژیانی  ەاکی کوددستاا  

دو دژ ١٩٩١و ەە  ا ود  
بە ڕژگیی بەعاپ دویاەو 
و یاااد د کااەگااتەو   بە 
سااااد یااای و خاااا باااا  
بااکەیاای کە  ەو ڕودوو  
 ەنااااا اااااا ەە ڕگااااا ە  
ڕوپەڕیاااااااابااااااااێااااااااکااااااااای 
جەڵااااو دیەو   ەناااجاااام 
ددوو   یااااا  ڕوپەڕیاااای 

د ود  سەد کی خەبوو  
ەە کاااە اااایااای خاااێاااباااا  
بەد ساااااااااااااااەاڵ ااااااااااااااای 
سەدکو  ەد  بەعاپ ەە 
کوددستا  و بەقاا ناجای 

بەدەەو   .   ەاک باوو  
ڕ و ی ڕودوو کا  با اا ە 
 ەو  استە  نااڕ  ویە ای 
و خەاسااناای جەڵاااو د  
و خێەشی چەکاەود  باە 
سەدببکە سەدبا یەکاانای 
د سەاڵ ی بەعاپ باکاا  
بااااااە پاااااااکااااااەدنەو    
د سەاڵ  ەە کوددستانەو  
ددوست نیە  ەنا اا و   

 

سەبارەت بەڕاپەڕینی 
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. کاااەیااالە جاااێااایەجااا  د کاااا 
ساااااااەناااااااەنەو   خەڵاااااااوو 
 اسیە ێکی  یباساانای ەە ژناا  
کەاکی فاکاە  و  اایاەیاەەاەژ  
بەدژوو یە ساەبااد   بە ژناا  
ەە کااەڵەااا ااا  سااەدڵااایەدود  

 ەکەدچای  اود  .  خاوچەد اەو
سااتەڵااکااێااشاای ژنااا   اااکاااڵاای 
ڕوسااااتەو ااااە  کااااەڵەااااا ااااا  
سااااەدڵااااایەدود  ناااایە  بەاڵم 
خااێااشااتاابەو    ەم سااتەم و 
جیاکاد  و نایەکسانایە  ژناا  
یەکێکە ەە کەاەکەکانی ڕوکە ابای 
ساایااسااتەڵاای سااەدڵااایەدود  و 
د سااااەاڵ اااای بااااەدژوو   ەە 

 .کەڵەا ا   یستادو
ژ  ەە کاااااااەڵەاااااااا اااااااا  
ساااەدڵاااایەدودیاااەو و کاااو کاااااڵ 
ڵاااڵەاە د کااەگاات کە کاا یاای و 

 ەم .  فااەاشااتااباای پااێااو  د کااە 
ک یی و فەاشتبە بەدووشێو   
. جاایاااوو  د چااێاااتە پااێااشاااەو 
جااەدگااکاایااا  ەەچااوودچااێااو   
پەیو نەیەکای پایاەا کاەوودو کە 

ەەم .  نااااو  ەاااێاااباااەوو    وو 
ڵااااااڵەاەیە یااااااساااااایااااای و 
ڵااااوحااااتەد ڵەدو کە ەەدوو  
کاەڵەاڵیە ای و دیاباایەو  قایااو  
کاااەوو   ژ  و کاااو کاااااڵیە  
ەەبەدوڵیەد ب گ  پاد دو د باێاتە 
 اایڵە ااکاااد  پاایاااو ەەڕوو  
سێکپ و بە ێوکەدنی ڵاباا  و 
پاااااااێاااااااشاااااااکەشاااااااکاااااااەدنااااااای 
 اایڵە اا ااو ودیەکاااناای دیااکە  

دیاااو کە  .  ژیاااا  بە پااایااااوو 
دیکە  ک یی و فەاشتبی ژناانە 
ەە پاایااشااەسااا   سااێااکااپ و 
با دکانی سێکسەو   کە سااننە 
 ەیلیەنەخا داند د  اا ە ساەد 
 ە یبە  سەدڵایەو یەکێاکە ەە 
پ  قا ونجتەیی پیشەسا یەکانای 
کەڵەە ا  بەدژوو   کە ژناا  
و کو کەیلە  سێاکاپ و ەە ناا 
 یبسانی  اەیای و ساووکاتاەیای 

 . خەەوڵەدجەو دود کەگت
 ەکەد  ەڵە دو سااااااااد  
قاااااێااااای ونااااای کاااااەڵەاااااا اااااا  
سەدڵایەدود  بێات ەە  ااساتای 

ەە کااوددسااتاااناایاا  ..  جاایاا اااناایااەو
خەڵااا  ووقاا اایە  بە خەڵااوو 
. شااێااوو  کاااناایەو  کااادد کااا 
بێیافی ژنانی کاەگاکااد ەەڕوو  
خەەااااای کاااااادو کاااااە  و 

باایااکااادکااەدناایااا  ..  ڵااافەکااانەو  
ەەخەد  ونەپێچێکی  ااباودیاەو و 

بێیافی یااساایای ...  بێکادکەدنیا 
ەەڕوو  ڵایاەو  و  ڵاباا  ..  و 

.  ااد..  بە ێوکەد  و   وو  و 
بە کەم سااەیااەکاەدناای ژنااا  و 
شکانەنی کەسایە یا  بەشێو   
خەڵااوو داژ  ەەنیە  بااەو و 
ڵێەد و کەساوکااد  ناێاەیابە  

 ا خەدوسانکەد  و ....   ێیونەو 
کێچەەی سێکسی ەەساەد کاادو 
.... ەە  استی  ێیو  و کەڵەا ادو

 ااا پەد دو  بە بااا دکاااناای بە 
جەستە  ژنانەو  کە ەە سااڵنی 
دوبەوودو ەە کوددستانەو فەووو  

.  بااااااااە ەو  . سااااااااەڕ ڕو  .
جەناا ااێااکاای بەدد ووم ەە دژ  
ژنااا  و کااچااا  کە ەەساااااای 

 و  بەدد ووڵەو ددگاک   ١٩٩١
خەیە و بەباایااباااو  کاا یاابەو   
شەد فی  ێیو  و عەشایاە ەو  
خە ودو  ژ  و کاام کااوژدوو  
یااا  ناااچاااد بە  ااەکااەشااتاای 

یاااااساااااو کەەااااتااااود  .  کاااەوو 
ناسایاەنااەایاساتای و  ایاسا ڵای 
و کااو  نااجاایااە  کااەیاالەکاااناای 
سااەدد ڵاای کااە  ەە کەددناای 
ژنااا  و کااچاااناای کااوددسااتااا  
 ااڵو و بەدد ووم و بە   باە  
یاساو عاودفای کاەڵەاڵیە ای و 
بەخااااکاااانااای کاااوددویە ااای و 
 یس ڵی و  ەنانە  بە   باە  
ەێەو  و  ونەو یاک  و  ەناانە  
 یەاد  ژنا   ەم یااسااو بەخاا 
کە  و دژ  ژنانە د سەپێابای و 

 .د خێ ەگبەو 
 ەکەد ستەم و چەوسانەنەو  و 
پاااالەدوویاااای ژنااااا  ەەنیە  
ساااایااااسااااتەم و د سااااەاڵ اااای 
باااااەدژوو یەو  دژ بەژناااااا  
بەڕگاااااااو د باااااااەگااااااات   ەوو 
ڕ کاااادباااوو  ەەم ساااتەم و 
.. ناااایەکساااانااای و باااێااایاااافااایە

کێ ونەو   کەسایە ای و شاکاە 
د ست دوکەیشتابایاا  ...  بە ژنا 

بە  ا ود  و بەخە ڵەنەبوو  ەە 
یەکساااانااای خەڵەنیەنە ەەکە  
پیاوونەو و ب ە  بەد ستا اێاباانای 
خەدجەد  دیفەدڵێکی جاە  ەە 
ژیاااا  و کاااو  دو  و ڵاااافە 
ڵاەایاایەکااانای ژناااناەو بەنااە  بە 

 ەبا ی چیابای کاەگاکااد و  باە 
ڕ کااادبااوو  ەە ساایااسااتەم و 
د ساااااەن ااااای ساااااەدڵاااااایەو 
بااەدژوو   و د بااێاات باایااێااتە 

بەم پاێایە ...  بەشێ  ەەم  ەباا ە
باایو اابەو   یەکساااناایاااااوو   
ژنا  بە ناچاد  د بێت بەشێا  
بێت ەە بیو بەو   کشتی چیبی 
کەگکاد دژ  ساەدڵاایەدود  و 

 ... د سەن ی بەدژوو  
بەاڵم کاااە اااایااای خاااێاااباااا  بە 
د سااااەاڵ اااای سااااەدڵااااایە و 
بااەدژوو   ەە کااوددسااتااا  ەە 
خەناا اااو  یەکەڵااەو ەەڕیاا ااا  
کااە ااایاای خااێاابااا  بەد سااەاڵ اای 
 ێستا  بیو بەو   کاوددویە ای 
و حیبەکاانایەو  د باێات  و کاو 
یەکەم وگسااتاا ە بااە ڕوڵاااااایااباای 
بەدبەسااااتە ساااایاااااساااایەکااااا  
ەەبەدد م چاایااباای کااەگااکاااد بااە 
دوڵە دونااااەناااای د سااااەاڵ اااای 

وو ە حکوڵە ی ..  چیبایە ی  ە 
بااەیە باایو اابەو   ...  کااەگااکاااد 

یەکساااانااایاااااااوو   ژناااا  ەە 
کوددستا  د بێت بەشێ  باێات 
ەەو  ەبا ە کشاتایە باە  ەو   
ژناااااناااای کااااوددسااااتااااا  ەەم 
خەەااوڵەدجە کاااد سااا اایاااد   
 ێستا د کادیا  باێات و و کاو 
خاااواڵ اای یەکسااا  و پاالەیە  
ڵاااڵەاە بااکاااەگاای نە  و کاااو 
کەیلە  سێکپ و  ایڵە اکااد  

 ! نێەیبە   ێیو  و کەڵەا ا
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د ستکەو ێکی جەڵاو د  و ەە 
پەیاااو ناااە بە  اااووساااتەکاااانااای 
 ەاکەو  بیییبیی  پێویستە  ەو  
ڕاشاای بااێاات بەجاایااا ەەو   
خەەوڵەدجی سیاسی عاێاەوق بە 
چەنااەیاای  ااونااەپااێاام و د ود  
شاااەڕ  کەناااەوو د دکاااەدنااای 
خێی کانای عاێاەوق ەە کاوگات و 
ەااێااەوناای کااود گااکاای کەود  ەە 
ساااوپاااا  عاااێاااەوق  ەەنیە  
خاااێااای کاااانااای  ەڵاااەیاااکاااا و 
خااااوپەیااایاااانەو  کاااادیااا ەدیاااا  
ەەسەد  اەاشاانای جەڵااو د  
دونا  ەەخەڵا  کا ەو د ودو  و  
بااوناای نە شااەو بەدژ و نااە  
سااایااااسااای و باااااڵد ساااتااای و 
ڵەوق یە ای د واە ای  ەڵاەیاکاا 
سایە  کەدبو بەساەد  ااساە  
دوپەدیاااااااابااااااااەو  خەد بەم 
 ااادوسااتەیەپ دوپەدیاای  ەووو 
کەو ە ژگە کادکەد  بااڵد ستی 
بەدژ و نااەیەکااا  و  اااسااە  
بااایو ااابەو   کاااوددویە ااای کە 
دونەباا وو بااوو ەە بااااڵد سااتاای 
نە شاااەو سااایااااساااە ەکاااانااای 
د واە اای  ەڵااەیااکااا و  خاایاام 
پەیاو نااە  بە د ودو  اایااەود   
سەدبە اەو بەدژ و ناەیەکاانای 

خەدبااااەیە .   ەاااااکەو  نەبااااوو
حیبەکانی کاوددویە ای  اوونایاا  
یاااد  و ڵاااڵەاە بە  اااسااتاای 
 وونایی  ەو دوپەدیابە باکە  باە 
بەد سااتاا ااێااباااناای د سااەاڵ اایااکاای 
سااایااااسااای کە چااااد ناااوسااای 
کوددستا  ەەناو ساەدکەددونای 
و  ایبە یەکی ناداشبەو دوکاە   
بە  اییە ی بەدوو   ااوود یای و 

وو ە "  نەفا یایا " ددوستکەدنی 
بااە کااوددسااتااا    ٠٣خااێاا اای 

دودوو کاااااااااااااااااا   ەووو 
ەەبەدژ و نە  بەد ساتا اێاباانای 

د سەاڵ ای سایااسای باە حایبە 
ڵیلیشیاکانی یەکاێاتای و پااد ای  

 . یەک یی کەویەو 
کەد بێتەو  یاادڵاا   اەاشاانە 
جەڵاااو دیەکااا  ەە شاااد کاااناای 
 ااوودو  عااێااەوقااەو بە کشااتاای 
خااااوشاااانااای ەەشاااکاااەکاااێاااشااای 
خیی کانی  ەڵەیکاو خاوپەییانای 
بااەسااەد شاااد کاااناای  ااوودو  
عێەوق  یا ە سیایاا   اااڵنای و 
وگەوناکااد  و با   ااساەیای و 
نااااڕاشااابااای  اااووساااتەکاااا  و 
چاد نوسێکی ناادیااد بە  اەو  
ناایااشااانااەویاای  خەدبااویە دوو  
پاشەکشە  خێی کانی  ەڵەیکاو 
خاوپەییانی  د ساەاڵ ای بەعاپ 
 ااووناای ەە ڵاااو یەکاای کااود ااەو 
شاااد کاااناای  ااوودو  عااێااەوق 
باااااااا ەو  ژگاااە د ساااەاڵ ااای 

 .خێی کانی
خەدچەنااە  بە کشااتاای بەشاای 
 اد  سااایااایااااو شااایاااوو   
 ااااەاشااااانە جەڵاااااو دیەکە  
شاااد کاااناای کااوددسااتاااناایاا  
بەخەڵاااا  نااااڕگاااکاااااااەوو  و 
نا اڵاد   و  و  بونی  ااساە  
کااوددویە اای خااا ە ڵەیااەو  و 
خەڵااا  شااێااو     ااااڵناای و 
وگەونکادیشی نیشاناەویای  بەاڵم 
ەە خەڵا  کاا اەو خەنا ااوگاک ەە 
پاااااێاااااشاااااتاااااە   اااااەاشاااااانە 
جەڵاااو دیەکاااناای شاااد کاااناای 
 اااااوودو  عاااااێاااااەوق باااااوو  
ەەبەد ەو   پێک اا ابای شاودو  
 ەاکی ەە شاد کانی خەوەاێاە و 
کەدکو  و سلاێایاانای بەد ودو 
کادی ەد  ڕگکاەوو و کەساانای 
کااااااەڵااااااەنساااااات و چە  
 ادوستەیەکی  اەو  ااساتاێاک ەە 
ڕگااکاااااەووبااو  و ناااڕ  ویە اای 

خەدو خاا .  جەڵاو د  نایاشااناەو

ەەنیەکای  ااە و  حاایبەکاااناای 
کاااوددویە ااای ەە ژگاااە پەدد   
بەد یەکااااەوو بەڕگااااکەو ااااباااای 
ژیااەبەژگااە ەەکە   ەڵااەیااکاااو 

خاێای   وواڵ انای نااوچەکەدو  بە
چەکەود و   اڵاد   ە  ێاکە  بە 
 ەاشانە جەڵااو دیەکاا  باو  
و  اااوونااایاااا  ەە  ااایڵە ااای 
بەدژو نااەیە ساایاااساایەکااا  و 
د ساااااەاڵ ااااای بااااایو ااااابەو   

 .کوددویە یەو بەکاد  ب ێبی
 ەو   جێ ا  سەدنجە بەدوو  
پاشەکشە  خێی کانی  ەڵەیکاو 
خاوپەییانا   خیی   اێاکاشاکااوو 
شاااااکاااااسااااات  اااااووددو کە  
د سەاڵ ی حایبای بەعاپ ڕو  
کەد و  کوددستا  و خەاڵ ی و 
 اوود یی و د دبەد د  ڵالاێاە  
 یاا ااە ەە  ەاااکاای کااوددسااتااا  
سااەدنااجاای  ەووو  جاایاا اااناای 
ڕوکاااێاااشاااا   ەو   پاااێاااویساااتە 
 اااڵاااژ   پاا  بااە یاای جاا ە ەە 
خێایگاکای چەکاەود  ناا ااڵااد و 
نوو   شودوکا  خیم خێایگاکای 
 ااە ەەبەدوڵاایەد خااێااەشااەکاااناای 
د سااااااااەاڵ اااااااای بەعسااااااااەو 
نەو ساااتاااایەو    ەو   ەەیااااد 
ناااچااێاات  خااێاای  چەکااەود کاااناای 
بیو بەو   کوددویە ی بە نااو  
بەد و  پێ   ەاکای خەاڵ ای و 
شاد کانیا  ب  بەدکەیکەد  ەە 
 ەاک بەجا  خاێاشات   ەڵەپ 
خەکادگک بو کە ەە نا اڵە یی و 
ەە نادیکاەوو یی و ب   اسە ا  
 ەاکەو ناچاد پەنا بە  ااوود یای  
و چەاکەدنی شاد کا  بەد  و 
شاااد کااا  دود سااتاای سااوپااا  

 .عێەوق کەنەو 
بەیە ج ە ەە  ێ ەیشاتابایاا  باە 
سااااااایاااااااایاااااااا  ڕوپەدیاااااااابە 
جەڵاو دیەکانی  اا ود  ساااای 

کە ەە ژگااە کااادیاا ەد   ١٩٩١
 ااااسااایاااانااای خەەاااوڵەدجاااێاااکااای 
سیاسای و نااەەباادو کاێاکوو و 

د  اەە ی د ود  ڕوساتەو اەو 
سااااتااااەو اااایااااکو بەدژ و نااااەیە 
سیاسیەکانی د واە ی  ەڵاەیاکاا 
و باااااڵد ساااتااای بااایو ااابەو   
کااوددویە اایااەو بااوو   ەە خەڵااا  
کا ەو بەخەد  استێاک ەە  اێاکە  
باااو  و پەیاااو سااات باااونااای 
کااەڵااەنسااتەکااا  بە  ااەاشااانە 
جەڵاااااااا دیەکاااااااانەو   بەاڵم 
نادگکاەووبو   و نااخاوشایااد  
و  ااااڵااااد یااای جەڵااااو د  و 
نەبااااوناااای ڕوبەد  و د ودو 
ڵەوقااا ااایە ااای  بااایو ااابەو   
کاااەگاااکااااد  و پەدشاااوبااانو  
کەڵەنستەکا  و نە ساتابەڕو  
خاێا اێاکای ساایااسای ڕاشای بااە 
 ایبە   کوددستا    بەشاێاکای 
 ە  ووقا ایە ای نااڕ  ویە ای و 
ڕوپەدیاااای بااااوو   خەدبااااەیە 
ڕوپەدیااااااای د باااااااێااااااات بە 
د ساااتاااکەو اااێاااکااای کەود  باااە 
بااایو ااابەو   کاااوددویە ااای کە 

سااە  اساە  بایو ابەو کە  ٠٣
پ  کەدم د کاا ەو و بەدد ووم 
دا ێکی  ااڵنچێتی و جەدد یای 
و کەاەکە  ساەدڵاایەیەکای با  
شاایاااد بااە سااەدکااەد   حاایبە 
ڵیلیشایااکاا  و ساەدڵاایەدودو  

 .فەدوخەم خێباو 
وو ە ەە کا اێاکاەو  ااڵااناجەکاانای 
 ەاااک ەە دوپەدیاابااەو بااە  ااە  
داشاای نەبااێاات  یااا   ەووو  
 ااوڵااێااە   ااە  کااەگااەوبااێاات بە 
دوکاایااەکااااد  عاااێااەوق ەەنیە  
 ەڵااەیااکاااو  ااەبەسااتاابەو  بە 
بیو بەو   کوددیە یەو    اکاام 
و چاد نوسی  ەو دوپەدیابە ەە 
خەەوڵەدجی سیاسای نااەەبااد  
 اااێاااساااتاااا  کاااوددساااتاااا  و 
د سااەاڵ اای باابەڵااااەو حاایباای 
ڵیلیشایااو جەدد یای و  اااڵنای 
 یا ە خیاچای  اە  ەا  بەدخەم 
ناااایە   خەد دوپەدیاااباااێاااکااای 

جەڵاااو د   ااە خەڵااا  

  

 ١٩٩١سەبارەت بەڕاپەڕینی ئازاری .. درێژەی 
 گفتوگۆ لەگەڵ عوسمانی حاجی مارف 

 (7)ژمارە   0202مارسی  / ی مارت  01    



    

سیبادیە دوباد  کاا ەو   حاااای 
کوددستا  کەد  ەوپتاە نەباێات 

 .باشتە نابێت
 اایاا ڕوپەڕیای یاا  :   ەکاتاەبەد

خەستانی جەڵاو د  دوخاا اوو 
د بێت چە  بێت  اا دیساانەو  
ڕ نج و قودبانیەکانی جەڵاو د 
 اکااڵاێاکای پاێاچەوونە  دژ بە 
 وڵیاەو خایاووکاانایاا  نەباێات  
د باا  جەڵاااو د چاای بااکە   
 ەدکی کەڵەنیستەکا  و حیبی 
کااەڵااەناایااسااتاای کااەگااکااادیاای 
کوددستا  چیە ەە پەیو نە بەو 

 پەسەو  
پاێا  :  عوسیانی حاجی ڵااد 

خەڵو شتێک پاێاویساتە بایونایای 
ڕوپەڕیاای بااەچاایە  بە  ااایاایە اای 
بەشەدیە   او نی  ە ڵونێکای 
باااا  وگاااابەیە ەە ڕوپەدیاااابە 
جەڵاو دیەکا  و شەڕشەکاناەو  
بەاڵم ەە خەڵاااااا  کاااااا اااااەو 
بەد وڕو   ە ڵونی  اد  اااای 
دوو  ڕوپەڕیی و شاەدشاەکاانە  
 ەو  ادوستەیە  اد نەدگابایە کە 
ڕوپەڕیبێک بەڕ  د کەوگات باە 
ڕو انای د ساەاڵ ای سایااسای  
بەاڵم  اااااسااااە   ااااایاااابااااە   
د سەاڵ ی  ەاتەدنە یف ناادیااد  

یاااا  د ساااەاڵ ااای پاااادگااای د  
سەدڵایە ەە د  کاو شێوو گاکای 
 ااااااەدو باااااااو ڕ بە ەاااااااک 
د خێبێتەو و  ە  باە چەناەیای 

 .ساای  ە دوباد  د کا ەو 
 اااساااەیە  کە پاااێااویساااتە ەە 
ڕگە و  ڵێکو  کێاشایەکاێاشای 
کااااەڵەاڵیە اااایااااەو بە باااابەڵااااا 
و دباا اایااەگاات ڕ و اای کااە ااایاای 
خااااێاااابااااانە بە چاااایاااابەکااااا   
خەاو شاانەو   ساەدڵاایەدود  
کە اایای خاێاباانە بە پەیاو ناە  
کااااااادو سااااااەدڵااااااایە  خەد 
باااایو اااابەویەکاااای ساااایاااااساااای 
ڕوبەدویە ااای خەنااا ااااو کاااانااای 
کە ایی خێبا  بە کااد  بەکاە  
نەکااا   ەە ژگااە خەدناااوگااکااەو 
بان ەوو   ڕوپەڕیای و شاەدپ 
بااکااا   خەڵااا  خەەااوڵەدجاای 
پاااێاااکااا اااا ە  کاااەڵەاااا ەیەکااای 

 .نایەکسا  پادگیکاد  د کا 
سااا  ەە کااە ااایاای ٠٣بەدوو  

د ساااەاڵ ااای بەعاااپ  ەااااکااای 
کوددستا  خەد  وڵێەو  ااڵااناج 
و  ووستێکیا  ەە ڕو اانای  ەو 
د سەاڵ ەدو چاو ڕوو  کەدبێات  
نە  بەیاا  نەخاا ە د  بەااکاو 
ەەبەدوڵااااااااااااایەد  ەوپەڕ  

چەوسااانەو و نااایەکساااناای و 
نا اسود یی و نەبونی  اساایا  
و کااێااکوو و سااەدکەددوناای و 
ناااااادیااااااد  چااااااد ناااااوساااااەو 
بەد وڕو   کەد د ودوناااااای 
ستەڵای  ەوپەڕ  ناا ایاباساانای 
ودڕنااااەونە  بەعااااپ ڵااااایە  
بەخااێاایکااەدناای باااو ڕ  خااید  
کوددویە ای باوباێات  ەە خەڵاا  
کاااا اااەو فاااەساااە اااێاااک باااو باااە 
حاایبەکاااناای کااوددویە اای  ااا بە 
ناو  کوددویە یەو  کەود  ەیای 
ڵاڵەاەو با دکانی بەچاد نوسی 
ژیانی  ەااکەو باکە   بەاڵم ەە 

ساااااای د سااەاڵ اای ٠٣ڵاااو   
حاایبەکاااناای کااوددویە اای  نە  
کااوددویە اای ڕیسااووکااەد بەاااکااو 
وونە  نەفااە  اای کااوددبااوناای 
بە شاای بە  ادیاابە   ەاااکاای 

 .کوددستا 
سا  کەم ٠٣کەد سەدنج بە یی 

نیە ەە ژیانوکو  دونی  ەاک  اا 
 ەو  استە  کوددویە ی شکاە  
ڵەاڤەکا  بشکێبێت و خەدو خا 
بیێتە  ە ڵاوناێاکای  ەدگابای باە 
ڕگااکاااااسااتااباای ناااڕ  ویە اای و 
ڕوپەڕیبی جەڵاو د  بە دود ەە 
 اسە  کاوددویە ای  بەاڵم کەد 
 ەاتەدنە یفی د ساەاڵ ای  ەااک 
بەدناڵە   ا ود  و یەکسانی و 

دنااایاااایەکااای بااااشاااتاااە نە اااا ە 
د ساااتاااود  کاااادو  ەباااا ااای 
ساایاااساایەو  ڵااێااکوو چەنااەیاای 

ساااااااای  اااە ەە شاااێاااوو   ٠٣
د سەاڵ ی سیاسی نا یبسانی و 
کااەنەپەدساات و  ااااڵنااچاای و 
 .سەدکو  ەدو دوباد  د کا ەو 

ڕوبەدیااکااەد  و ڕگااکاااااسااتاای و 
 اااڵاااد بااوناای ناااڕ  ویە اای و 
 اااەاشاااانە جەڵااااو دیەکااااا  
د بااااااێاااااات بە  اااااااسااااااە  
یەکسانااوو   و دوبایاباکاەدنای 
د سااااەاڵ اااای ڕوسااااتەو ااااە  
نااوگاابەدوناای  ەاااک بااێاات ەە 
شاااودوکاااانااااەو  دوڵە دوناااەناااای 
د سااااەاڵ  ەە ااااوود و باااااە 

 اااااڵاااااد بااااو  بااااە .  سااااەد و 
ڕوپەڕیی  پێ  و  ت پاێاویساتە 
 ەااااک  ااااڵااااد  باااێااات باااە 
دوبااایاااباااکاااەدنااای د ساااەاڵ اااێاااک 
کەناااااوگااااابەدو  اااااووساااااتااااای 
ڕوستەقیبە  کەگکااد و  ەااکای 

 .  حیتکێشە
 ەدکااااای حااااایباااااایاااااا  و  

خەدکەڵاەنساتاێاک پەیاەوکاەدنای 
د ودو ڵەوق یە ی  اەیە ای ەە 
ڕوبەدیااکااەد  و ڕگااکاااااسااتااباای 
 ەبا ی کەگکاد  و جەڵااو د  
بە  ااادوسااتە  سااەدکەو اابااای 

 .د سەاڵ ی شودوکا 

 

 ! جەماوەری بەشمەینەت! کرێکاران
 !دەسەاڵت تەمەنی خۆی کردووە و ئیتر نورەی دەسەاڵتدارێتی خەڵكە

 

ساڵە ئەزمونی سیستەم و دەسەاڵتێکێاێیێان  ٠٣حزبەکانی بزووتنەوەی کوردایەتی وەکو ئەوەی نوێنەری چینی سەرمایەدارن، 

ناکرێ لەوەزیاتر هەژاری و نەداری، بێیێاێاری و .  کردووە کەسەراپا لەگەڵ ژیان و بژێوی و حورمەتی ئینسانی ئیوەدا ناکۆکە

ستەمەگەری و ئەو جیاکاریە چینایەتیە تەحەمول باەین کەئەم حزبانە و حاومەت و سیستمەکەیان بۆ قازانجی خۆیان و 

کەڵەکەی سەرمایەکانیان، بەسەر ژیانی ئکمەوە رایان گرتووە، بۆیە ئیرت کاتی وەالنانی ئەم دەسێەاڵتە و حێاکێمێیەتێی ئەم 
حزبانەی بزوتنەوەی کوردایەتیە، کاتی هکنانەمەیدانی ئیرادەی ڕاستەوخۆی جەماوەری و بەڕێوەبردنی کۆمەڵگایە لەالیەن 

کێاتێی خێۆڕیێاێرێراوکێردنە لە  ێوراکێان و .  جەماوەری کرێااران و زەحمەتاکشان و ژنان و الوان و خەڵێاێی نێارازیەوە

کەوایە با لە وینی کارو ژیاندا، لەگەڕەک و فەرمێانێگەو بەرێێوەبەرایەتێیەکێانێدا، دەسێتێ ێرەیەنە .  ئەنجومەنەکانی  اردا
نکودەستی یەک و لەدەوری یەکرت کۆبینەوە و نوێنەرانی خۆمان لەکەسانی دلسۆزو جەسێور هەڵێ ێژێێریێن و کێۆنێرت ڵێی 

 !ناوەندەکانی کار و گەڕەکەکان لەدەست بگرین و لەم ڕیگایە ەوە بەردی بناغەی دەسەاڵتدارێتی جەماوەر دامەزرێنین

 ١٩٩١سەبارەت بەڕاپەڕینی ئازاری .. پاشماوەی 
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بااا اای    ڵاااد  ڕاژ   اا  ٨ 
نێونە ەو یای ژناا  و پایااوونای 

كسانی  دژ  نای  یەکسانیاوو   
و ستەم و چەوسانەنەو  دژ بە 
ژناااا   دژ  کاااەیااالەکاااەد  و 
  و اااکاااەدنااای  اااا ودیەکاااا  و 
پێشێلکەدنی ڵافە  یبسانیەکاانای 

دژ    یا  وه ساتاانا  ڕاژ  وه.  ژنا 
دجاێا  کە ژناا  ەە  ەاوڵا  خ   ب 

پااێاا ەیەکاای ناایم و کەڵااتااە  
 .کەڵەاڵیە یەو دود نێت

سااااایە  ساااایااااسااااتەڵاااای  ەاااا 
ساااەدڵاااایەدودیاااەو  ەەڵساااەد  
دناایاااو  بااە  ەوسااەد  ژنااا  
ڕووبەڕوو  جیاکاد  و ساتەم 

ژنااا  .  و بااێاایااافااکااەد  د باابەو 
کاااەگااای کەڵاااتاااە ەە پااایااااوو  

خەەاااای    و دد کااااە   ەەڕوو 
کاااد و  جااایاااکااااد  ەەدژیاااا  

خەدوساناکاەد  و .  بەکادد بەگت
د ستەدگک  سێاکاسای باەساەد 
ژنا   ا د کا ە باا دکاانایاکاەد  
بە ژنااانەو  بااوو  ە نااەدڵاای 

  ەا .  کەڵەا ا ساەدڵاایەدودیەکاا 
  و وو ەیای واڵ ایاشاەو با  پێشک 

و   وه  اا  باایااانااو  جاایاااوو   ناا 
  وه كاااناا  كااا  و  ااایااباا  كاالااتااوده

دژ    دستی ەا  پ  ڕ  كەن  وپ    
ژناااناای .  كااەگاات ده  ژنااا  پاایاااده

  ەاا ‘‘  كااا  ڵاایااباا  كاا ’’ و ‘‘  باایاااناای’’ 
ااااا ااااا و  دووگاااای  كااااەڵاااا  پاااا 

 …دو ڕوکیەوو  وه  ووده
ەە خەەااوڵەدجاای  ااێااسااتااادو کە 
کەڵەا ا  ڵەاڤایە ی کیاەاد   
پە ااا  کااەدانااا بااوو   ژنااا  

قودباانایەکاا    شی شێەیا  ە  ب 

 اای و بااێاایااافاای و  خاااڵاا  ناا  و 
بەساااەددو    باااێاااکاااادكاااەدنااایاااا 

یاەكاەد   م سا  كا  ب .  سەپێبەوو 
و خاڕیبی شکە  ڵەایای ژناا  

   سااتاا  و جاا   بااەیاابااێااکاای قااوااا 
نااجاای  ڵاا ا   اا   اای  اا  ڵااەاڤااایاا 

و ڵااەدگااکاای   نااجاای كااەدووه  اا 
وگا ای سایاساتەڵای   ا   شی ە  ڕه
  ڵا  دده م سا  دود   ا  دڵاایا  س 
 . دووه

دباااد   ەەكااوددسااتاااناایاا  ساا 
بێکادكەد  و بێیافکەدنای ژناا  
ەە فاااەساااە ااای کاااادکاااەد  و 
 یبەونیکەدنیا  ەە چاووددیاوود  
ڵا  و سەپانەنی کاد  ناوڵاا   
سااەدباااد  سااەپااانااەناای یاااساااو 
دگسا  کەنەپەدستی  یاسا ڵای 
و ناسیەناەیاساتای بەساەدیااناەو  
ساااەدبااااد  بااااد  ساااە اااتااای 
 ااااباااود  و کاااەڵەاڵیە ااای ەە 
 ااااااااااکااااااااااڵااااااااای پە اااااااااا  

 اااوناااەو ااایاااک  و    کاااەدانااااو  
ساێاتای  یی و كا  ست   یەاد  ج 

ژناااا  بەدد ووڵە و ساااااڵنە 
ژیاااانااای ساااەدو  ژ  د کاااا ە 

 ەڵە سااااەد ڕو  .  قااااودباااااناااای
نااااەناااای  یااااا ااااە   ساااا  ده پاااا 

 اای و  اڵیاا   ااونااەو اایااک  كااەڵاا 
دوسااانااکااەدناای   ااێاایوناای و خاا 

سێکسی و پەد دو  بە دیادد   
 ی  یا  ڵوسیی  شفەاشی و ده ە 

 . ە دژ بەژنا 
  ڕ کااااادبااااووناااای ژنااااا  ەاااا 

پاااەكااای سااایاااساااتەڵااای  ژگاااەچااا 
پااایااااوسااااند  و  ااایاااەاد و 

باوونای     و نا  ک  جیاكاد  ڕه

 ااااا ود  و   خاااایاااام جااااەده
و اااە     ڕوساااتااا  كساااانااایااا  یااا 
باا ای چایابای   ا   با   ستا  یوه پ 

كااەگااکاااد و  بااە ڕ کااادكااەدناای 
ڕ کاااد  .  ااا ااا ووو  كااەڵاا   اا 
   ەا  سا  كای ژناا  ڵا  كاجااده ی 

  خاایاام  ەاا  ساا    ڵاا  كااەگااکااادوناا 
و اااێاااکااای  باااا  و ڕه  جاااەده

  بەدژوو   و فیییبیاساتای نایایا 
 ەبا ی ژنا  بە یەکسانی و   ك 

 ااا ود  دود باا گاات ەە  ەبااا اای 
چیبی کەگکاد بە کاە اایایا اێاباا  
بەد سااااەاڵ اااای چاااایاااابااااایە اااای 

 .بەدژوو   و سەدڵایەدود 
دجای  اێاساتاا   ەوڵ  خ   اڵم ە  ب 

م  دده ڕگ ە  با   كوددستانەو ك 
  چیابای  با ی سەشیاەیستان    

كاااەگاااکااااد باااە ڕ کاااادكاااەدنااای 
  اڵ ی ڵیلیاشایاایای س  ا ا  ده كەڵ 

  باااەدژوو  كااایاااانااا  و  اااێااا ااا 
باا   ناسیەناەییڵای كاودده   ا 

  كجاد  پێاویساتا  بە ڕ کاد  ی 
  ده ڵاها  م ەا  د شتێ   ا  پێ  خ 

. اایاا ااەگاات م  اەیااەو خاا  دده باا  ەا 
وااای ژنااا  و   ااێااکااەشااا  و خاا 

کساااناایاااااوو  و  پاایاااووناای یاا 
م  ەاا   شااێااکاا   ااا ودیاااااوو  باا 

 .  چیبی كەگکاد با     
 !كسانیاوو  ژنا  و پیاوونی ی 

وگاات  اایااەاد و  د باایاااناا  کاا   اا 
د  کا  یای   ا  ژنکوژ  بابایا  باکا 

شفەاشی  ە   و  كە ایی ب  بیان 
  كااڵكەدنی ژنا  ب ێبیی كا   و ب 
  و ەاا   كاا  یاا    ڵااو ااەدكاا  وه

   اا اا  كاوددساتاانای دووه كەڵ 
  وگات كاە اایای با  د بایاانا  ک    

  اکەد  با  خەدوسانکەد  و کێچ 
یاەكاەدنایاا   م سا  ك   ژنا  و ب 
وگات یااساا  د بیانا  ک  ب ێبیی    

كاا   و ووه دست و دووك  پ  كەن 
دژ  ژناااااانااااای    ەااااا   كااااا 
یااساا    و با   وه شێبیبا  ایوه خ 
   وه كساااناای جااێاایااا  باا ااەیااباا  یاا 
وگت ژیانێکای  اادوم  د بیان  ک    

دیی ێبیی و  كسا  ب  و  ا ود و ی 
کە اایای بەخەڵاوو شاێاو کاانای 
جیاکاد  جبسی با اێابایای   ەوو 

باا ای  اەڵاا  باە   ا   پێویستا 
اڵ اای  ساا  کااە ااایاایاا ااێاابااا  بە ده

 ااێااسااتااا  سااەدوپااا دژ  ژناای 
د ساااااەاڵ ااااای حااااایبەکاااااانااااای 
بااایو ااابەو   کاااوددویە ااای و 

یاای و  خااێاای بااکاا  ناایاایوڵەکە  باا 
  ٨بااا .  باایاا ااێااباایاابە ڵەیااەونەو 

ڵسا  پێاەوکاە  باێات  ڵادسی   
بااا اای  کااەگااەوناای  اا  وه پااێااکاا   ەاا 
پێباو     ژنا  ە  كسانیاوو ون  ی 

اڵ اای  ساا  ده  كااە ااایاایاا ااێاابااا  باا 
بااااااااەدژوو   كااااااااودد و 

 دوناااااااااااااااەنااااااااااااااای  دوڵااااااااااااااا 
 ا ود و یەکساا      کەڵەا ایەکی

ڵاا   د ببا  س  کەڵەا ایە  کە ە 
و ااااە و    ڕوسااااتاااا   اااایااااەوده

د  كەگکاد  ڵاوه  ە  ج  دب  س 
 .پ  بەڕگو د چێت و بێی 

 
 ٠٣٠١  ڵادسی ١ 
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وەالنانی ئەم دەسەاڵتە پێشمەرجی کۆتاییهێنانە بە 
   !ستەمکێشی ژنان و بەدیهێنانی ئازادی و یەکسانی

ی مارس ڕۆژی جیهانی ٨بەیاننامەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەبۆنەی 
 ژنانەوە
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ەەجەدکە  :   اااااااەکاااااااتاااااااەبەد
ڕوودوو کاااناای  ااا ود  ساااااای 

دو  بیو بەو یەکی سیاسی ١٩٩١
ناااو  ساااەد  خەەاااەو کە بە 
بیو بەو   شودویی کوددستا  
ناسەوو و ەە ڵاو یەکی کود اەو 
ەە  ادبە  شااااااااااادو 
شاداچکەکانی کاوددساتاا  و 
با ااە  ەە شاااد  کەدکااوکاایاا  

 ەم .  شاااودوکاااا  پاااێاااکااا اااا ااای
بیو بەو یە  سەدباد  کاود ای 
 ەڵەنی  شێاوو گاکای ناوگای ەە 
بەڕگاااو باااەدنااای کاااادوبااااد  

 اێاو   ەو .  کەڵەا ا  ساتەڕوو
بیو بەو یەو  ەو  ە ڵونە چە  

  !خەاە سەن ێبی
بااە ەو    : عەبااەواڵ ڵەحاایااود

بتوونیی بیو بەو   شاودویای و 
 ەو  ە ڵااااااونە کااااااود ە  
خەایاساەنا اێابایای  پاێاویساتایاا  
بەو یە  ەکەد  اد بەکاود ایا  
بێات  چااوگاک بە خەەاوڵەدجای 
 ەوکاااا ەدو باااااااشاااێااابااایااای کە 
باایو اابەو   شااودویاای  اایااایااەو 

بیو بەو   شودویای .  د دکەو 
و شودوکا  ەەدای د شتاەیای و 
بااا کە  ڵااایاااکوویاااەو  ەەنااااو 
جەدکە  و یشوڵە  جەنا  و 
ڵاالاا ااود   ەڵااەیااکاااو  ەدبااەو  
ەەژگااااە سااااایە   اااااسااااە  
کااااااااااااەنەپەدسااااااااااااتااااااااااااانە  
نااااسااایاااونااااەااایاااساااتااایاااەو  ەەکە  
ڕوپەدیاااباااێاااکاااەو کە  ااااساااە  
بااایو ااابەو   کاااوددویە ااای و 
 ەوناااای کااااەنەپەدسااااتااااانە  
حاایبەکاااناایااا   بەسااەدیااەو  و  

ەەو .  باااااوو  خاااااا ە ڵەیاااااەو 
خەەاااوڵەدجەدو شاااودوکاااا  و 
بیو بەو   شودویی ساەدبااد  

خەد کەڵوکوڕ  و ناداشابایە  
جااوونااتااەیاای .    کەخەیااا  بااوو

و اای بااوو بەم "  نااا" دیااادد   
 ااااکە دیااایەنااای ...  خەەاااوڵەدجە

دوناکی نااو جەنا ەاساتااناێاکای 
 .  ادیک بوو

د ب   ەوو دوستیەپ ەەبەدچااو 
باا ااەیاای  باایو اابەو   شااودویاای 
بەدخەڵااااای ڵاااااااناااااا ااااااە اااااابە 
کەیاکاادیایەکاا    اەپایاشااناەونە 
جەڵاو دییەکا   جایاوجاەاای و 
د و ااااای دوو ەەپاااااێاااااشااااای 
بااایو ااابەو   کاااەگاااکاااادیااای و 
جەڵااااو د  نەباااوو  بەااااکاااو 
بەدخەڵی  ەو بەشاییە سیااسای 
و  ااااایاااااەود یە باااااوو  کەبە 
خەاااهااێااچاااناای باابااکەو باااد کااا و 
د سەاڵ ی بەعپ ەە کوددستاا  

ەەو .  ددوسااااااااتاااااااات بااااااااوو
خەەاااوڵەدجەدو کە باااەشاااایااای 
ساایاااساای و  اایااەود  ددوساات 
بااوو  باایو اابەو   شااودویاای و 
شاودوکااا   بەد سااتاهااێااشاااەد   
چە  و کااەڵااەناایااسااتەکااا  و 
دیااکاااااەوو  و کااەوپەکاااناایااا  

 . د ستی بە بەوو پێک ێبەو 
 ەم خااا اابە ڵەیااەونە  چە  و 
کااەڵااەناایاایم بەم شااێااو یەو ەە 
 استی کەڵەاڵیە ایاەو  یەکەڵایای 
بەدیەکاااااکەو ااااابااااای چە  و 
کاااەڵاااەنااایااایم و کاااەو  و 
دگاکاااەوو کاانایاا  باوو  ەەکە  
کاااااەڵەاااااا ە و بااااایو ااااابەو  
. کەڵەاڵیە یەکا  بەدژوو ییەکا 
 اااا بەد ەە ە ڵە  کەناااەوو و 
سەدو  تی ڕوپەدیای کاەو  و 
دیااکاااااەوو  چەپەکااا   اد ااە 
 ەدیاکای  ەباا اای سایاااسای و 
فکە  و  یئەد  و ژگاە  ڵایابای 

و ن ێبی بوو   بەشاەود  چە  
و کەڵەنیستەکا  ەە ڕوپەدیی و 
دوو اە پااێااکاا ااێاباااناای شااودوکااا   
یەکەڵیی د دکەو بی کەد یای و 
ڵەیەونی  ەو بالاەکە ەە چە  و 
کااەڵااەناایاایم بااوو  ەە  اااسااتاای 

 .کەڵەاڵیە یەو
 ەم یەکەڵااایااای د دکەو ااابە  
چە  و کااااەڵااااەناااایاااایم و 
د ستیەدنایاا  باە پایاکا اێاباانای 
شااااااودوکااااااا  ەە کااااااادکەو 
کەد کەکا   و ەە ەەشااد کاانای 
سلێیانی و خەوەێە و کەدکاو   
و پاایااشااوو   کااەیااکااادو  و 
جەڵاو د  بێیەپ ەە شودوکاا  
دودووگااکاای یەکااجاااد کەود  ەە 
کەڵەا ە  سیاسی کوددستاناەو 
بااوو   ااا  ەوکااا ە باایو اابەو   
ناسیوناەیستی کاودد و نەدیاتە 
سیاسیەکانی  ااکە ڵەیاەوناەود  
ساااەد کاااەد پاااانااای سااایااااسااای 
. کااەڵەااا ە  کااوددسااتااا  بااوو
باااەیە د دکەو ااابااای چە  و 
کەڵەنییم ەەڵەیەونی پەوکاتایاکای 
و د ساتایاەدنای باە نەدیاتاێاکای 
نوگی کەڵەنیستی باە  ایاەود   
کااااەڵەااااا ە و دوڵە دونااااەناااای 
شااودوکااا  و خااێاابااانە  ااادو  
چەنااەیاای ددوشااد و  اایااە   
سااایااااسااای کاااەیاااکاااادیااای و 
کااەڵااەناایااسااتاای و جاایاااااسااتااباای 
نەدیتی نوگی کاەڵاەنایاساتای ەە 
ڵەیەونی  ەباا ای کاەیاکااد  و 
جەڵاااو د  و جااێاااااسااتااباای 
دو اااااااوو   و ددوشااااااایە 

بەدکااە  ەە .   کااەگااکااادیاایەکااا 
 ا ود  و  ا ودییەکا  و خێبانای 
ددوشاایاای  ااا ود  باایاا ەیااەو 
شااەد اای ساایاااساای  یەکساااناای 

ناایااوو  ژ  و پاایاااو و چااوونە 
جەن ای کاوشاتابای نااڵاووسای  
بەدوڵیەدک  و ساتاانەو  ەەکە  
دیاای و د و اا ەەاای دیااباای و 
 سااتاابەدوو  جاایااایاای دیاای ەە 
د واە  و سیاسە  و  وگباە  
و پەدو دد   بەد و ڕوو 
بوونەو  ەەکە  کەەتود  باو  

ەەخەڵاااااااوو  ەوونەپ 

 گفتوگۆ لەگەڵ عەبدواڵ مەحمود، جەمال موحسن   
 ئەزمونی بزوتنەوەی شورایی لە کوردستان 
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جەماوەریی و 
هەڵبژاردنی 

نوینەران بەشێوەی 
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کاااەنااا اااتاااە د ساااتااایاااەد  باااە 
دگاکااااەووکااەدنای کاەیااکاادو  و 
بااااایو ااااابەو  کاااااەڵەاڵیە ااااایە 
دودیااکاااەەکااا  و پاایااکاا ااێااباااناای 
شااودوکااا  و کااو  ەەاا ااەیەکاای 
نااوگاای پشاات بە ااەبەسااتااباای 
جەڵااااو د  و خەاااایاااکوددنااای 
نویبەدو  بەشیو   دوساتەو اە 

چەنە کەشەیە  ەە ...  و  ا ودونە
دیاااایەناااای باااایو اااابەو یەکاااای 
چاایاابااایە اای نااو  و  ااا    ەە 
کەڵەا ە  کوددساتااناەو  ساتە 
ڕوو   ەم دییەنە و دووخێاباانای 
جەڵاااو د  بااە   باایو اابەو   
کااوددویە اای و حاایبەکاااناای و 
 ەووو  باااالااااەکاااای دوسااااتاااای 
ەەنااااو اااە  کاااوددساااتاااا  و 
ناوچەکە  اووشای ڕوچەنایای و 

کاەڵاەنایاساتەکاا  و .   ە  کەد
شودوکا   بە  ەنیشادونایاا  ەە 

 اااسااتاای کااەڵەاڵیە اایااەو و بە 
د ستیەدنیا  بە نەدیاتای ناوگای 
کااەڵااەناایااسااتاای  کااە ااایاایااا  بە 
ڵەیەونەود   اقانە  بیو ابەو   
کااوددویە اای خااێاابااا و ەەو کااا ە 
بەدووو    اااایااااتااااە کااااەڵەااااا ە 
کوددستاا   ەنا اا پااوونای  ەو 
بااایو ااابەو یە نااایااایەو چە  و 
کااەڵااەناایاایم  ووقاا اایە ااێااکاای  ااە 
حاااشاااخەااابەکااە  کااەڵەااا ە  

 .       کوددستانە
دیاد   ەڵەنی شودوکاا  کاود  
و خاوکا   ااو   دو ایاایەکای 
داشبی کەڵەنیستی یەکاانا ایاە 
بااە خەەااوڵەدجاای  ەوکااا ە و 
 اکاڵە جایا اانایەکاانای  ە ڵە  
کەنەوو و سیاسە  و نە شاە  
بااەدژوو   جاایاا اااناای نەبااوو  
خاااوکااا  حاایبااێااکاای ساایاااساای 
کااەڵااەناایااسااتاای بااووناای نەبااوو 

کە ادوستە  بکاا  و و اڵم بە 
کەفت و کێیاسیەکانی باەو ەو و 
بیێتە چە ەگک بە کاەکاەدنەو   

ەەوونەپ .  کاااەڵاااەنااایاااساااتەکاااا 
ووو  اااە نەباااوونااای دو ااایاااا  
سااایااااسااای باااە د ساااەاڵ   و 
د سااااتاااابەبااااەدناااای بااااە  ااااە 
... پااا چەکاااکاااەد  و بەدکاااە 

بەاڵم .  نوو یاایەکاای  ااە  بااوو
ساااەدبااااد  خەڵاااوو  ەڵاااانە 
شاااااااودوکاااااااا  نەدیاااااااتااااااای 
بااایو ااابەو یەکااای کاااەڵەاڵیە ااای 
دیااااادیااااکااااەوو  کااااەڵەااااا ە  
کوددستا  باوو  نەدیاتای چە  

کە ...  و کااااەڵااااەناااایاااایم بااااوو
ەەددیااک    ااەیااەو د سااتاای بە 
حیبی سیاسی  ە  کەیشت و 
بااوو  ووقاا اایە اایااکاای حاااشااا 
ەێبەکەوو  کەڵەا ە  عایاەوق و 

 ...کوددستا 
دیااااااااد   ەکەد چە  و 
کەڵەنیستەکانی عایاەوقایا   ەە 

چەناااە شااااد و کاااادکەدو ەە 
ناو دوست و  اوودو  عاێاەوق  
بەخەڵاااااااااا  شااااااااایاااااااااو   
کااەڵااەناایااسااتەکااا  و دیااکاااااەوو 
کاەوپە چەپەکااناای کااوددساتااا  
د سااتاایااا  بااە پاایااکاا ااێااباااناای 
شااودوکااا  باایااەدویە  د یااتااووناای 
کااادیاا ەدیاای و داااای کەود   
ەەسەد بیو بەو   کەیکادیی و 
پیشکەو باوو   عیەوق دوباباێات 
و بااااایو ااااابەو   چە  و 
کەڵەنیستایا  ەە  ە ڵاوناێاکای 
کەد ییەو د واەڵەناە باکاا   کە 
کادی ەدی ەدیەکی باە چەناەیای 
د خە د باااوو  ڵاااایە  خااایااای 
بە شاایاای بە کااەڵااەناایاایم ەە 
 ااسااتاای عاایااەوقااەو و دوسااتە ااە 
کااااااادیاااااا ەدیشاااااای ەەسااااااەد 
بیو بەو   شودویی کوددستا  

 .      د بوو
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دوو  ساای سااا  :   ااەکااتااەبەد
  شاودویای  وه بەسەد بیوو با 

کاااااوددساااااتاااااا   و دوو  
 ەجااەوبەکااەدناای د سااەاڵ اای 
بااااەدژوو   کااااودد ەەنیە  
 ەاااکاای کااوددسااتااانەو   کە 
سەد اپا  بێیافی و خەژود  و 
  و ااکااەدناای  ااا ودیەکااا  و 
شکانەنی شکە  کەڵەاڵیە ی و 
کەساااایە اااای خاااااواڵ ااایاااااناااای 
کااوددسااتااا  بااوو   پااەساای 
  د سەاڵ  و شێوو گکی نو  ەا 
د سااەاڵ  کە ەەبەدژ و نااە  

 ەا  کادبکا   خا ە ەو  سەد 
بەڕو   ێو   اا   .  ڵێی   ەا 

ڕود یە  د کاااە  ساااوود ەە 
 ە ڵااوناای شااودوکاااناای ساااااای 

و دباا اایااە  ەەپااێااباااو  ١٩٩١
 ستبەڕوو  بەدیلێکی سیاسی 
د سااەاڵ  کە ەەبەدژ و نااە  
 ەاااااا  و بە بەشاااااەود  
ڕوساااااااااتەو اااااااااە   ەوو  

 بەڕگو بیەگت 
 ااا  ده ساا :  ڵااام ڵااوحساایاای جاا 
كااود اایاا  باا    و  باا  ڵاا   اا 

   وه م بااا    باااکااا  یااا   ااااڵااااژه

  شودویی   شتێکی  وه بیوو ب 
نااو   و جایااوو   خاێاباایا    ا ه

.  وه ااا ااا  كااوددسااتاااناا  كااەڵاا 
     جێ ای  وه ە   شودوكا  ج  

و   وه باااوو  باااە كاااەباااوونااا 
اکی كاەگاکااد و  ك ە وویی    ی 
  و    یاا  کاا   ااکااێاا  ەاا  حایاا   ه

   ااااااساااااتاااااێااااا  باااااوو  ەااااا 
ڕگااکاااااەووبااوو   خاااوكااا اایاا  

واەو  باە   اڵ و گ  بوو  بە خ 
دوبااایاااباااکاااەدنااای كاااەناااتاااەا  و 

اڵ اااای كااااەگااااکااااادو  و  ساااا  ده
  كەگکادو  ە .  پ د  بێی  ڵاوه ج 

سات  ڵاوده ده  وه ڕگی شودوكاانا 
  ده با  ڕگاوه   نبەدنی با  ە  س  ڵ 
 اووساتای   كانیا  كاەده عسی  ب 
ناەگا  شاوگای  خ   ڵووو  و ە  خ 
باە   ڵ    .  ڕوویا  نا   وه كەده  ب 

ناا اا دووو و  د  اا  كاەگااکاادو  خاا 
واای  بوو  ب اەه خا   ووستێ  ن 

وو  بااااوو بااااە دوناااااناااای   اااا 
  د   اااا ه بااا  ڕگاااوه بااا 

 ئەزمونی بزوتنەوەی شورایی لە کوردستان.. درێژەی 

 

  ك مۆدیلێكی تر له شوراكان وه
ریان  بردن سه ڕێوه اڵت و به سه ده

 ..دەرهێنا

“ 

“ 
 جەمال موحسن
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  ەا   وه ایکوددنی  ەیان  ڕگی خ  ە 
د  خا   شودوكا  ە .  شودوكانیانەو

  ناەه و نااوه  شوگبێ     كاادکا 
كااااا   یااااا   سااااا یاااا  پاااایااااشاااا 

بوو   ددوست     كا  ك  ك  ڕه ک 
بەد  و  ڕگوه ب   كی  ە ە  ی  شێوه
ناووناەو و  ن ەودگاتایایاا   ا  س  ده
د  شااودوكااا  خاا .  بااەد  اا  ڕگااوه باا 
   ده كاا  چاا   وه  ااایاا  ده و ساا  ەاا 
د  سا  اڵ ێکای بابایاا اەوو ەا  س  ده

و اە   و ڕااای ڕوساتا    یاەوده
پ  د  كەگاکااد و باێایا  ڵاوه ج 

  دو كاا  دجا  ەااوڵاا  و خا  ەاا .  باوو 
قای  دكاو ای ڵاو ا ا  س   ا  ە    
   كاا  عااپ و  اایااسااتاایااەوده باا 

 اێا   دفا  ڕ کاد  باوو باوو  ده
شودوكاا  و   ك    ادووه  خا یووه
و    شاااودویااای بااا  وه بااایو ااابااا 

 ااااە    وه دوساااایاااایااااایاااا  ساااا 
و   دیاااادده  ڵااا   ااا .  دباااااااا  ده
  بوو چاوناکا   كی  ا ه ی  ە  س  ڵ 

  كەگکاد و كەڵاەنایایم خاا ایاووه
  ەا   وه  ایا  اڵیا  یەونێکای كاەڵا  ڵ 

باااەد  و  ڕگاااوه   بااا  وه كاااەده
 . اڵ ەو س  ده
اکی كەگاکااد  بە      ڵون  م      

 اااااکاااااێااااا  و  حااااایااااا  و  ه
   كاااا  ڵاااایااا  كاااەڵاااەنااایاااساااتااا 
یاەوناێاکای  ڵا    ەشحاای بوو وه

كاێاشای  كاێاشایا   کەن  باوو ەا 
 ااای كاااەگاااکاااادو  و  چااایاااباااایااا 

   ە  با   بەدژوو   كودددو  ك 
ڵااەیااکااا و  كاااناای  اا   ااەپاا   ەااوەاا 

. کاااااەگااااااەوبااااااوو  ڕاژ ااااااوووه
   وه ەای  ا  بەدژوو   كودد خا 

اڵ   سا  ده  و ایاوو كا  ااکا  بە خ 
  با     دیااده وه شایا  باوه  وگت  بک 

  ستەو یک   ک   ەجوو کەد  ە 
ااەونای  دخا  سا   باەیا .  ڵەیکادو   

   وه شاااودوكاااا  و بااایوو ااابااا 
   وو  ڵااایاا  شااودویاایاا  بااە  اا 

   ڕگا اەیا    ی بوو و با  ح  ناڕه

. م  اەیااناەو دده با  یانییابای ەا    
پێشی پێی اە    بووی      د بەی  خ 

  ایکو با    و خ  دكو ی بک  و س 
و  د ەااا  باااوو خااا   ااا .  د  سااا 
  پااااێاااا  باااا   وه  ااااایاااا  ده ساااا 
و بی كەگکاد و كەڵەنییم  دك  ده

ناجاام  ااوونایایااا   د اا  سا .  با اە 
   وه باایوو ااباا   باا   شاا  كاا  پاااشاا 

 .   شودویی بک 
دجاای  ااێااسااتااا   ەااوڵاا  خاا   ەاا 

بااەدژوو     كااوددسااتااانااەو كاا 
نا ااو  ڕه  حیب و باااا   كودد ب 

دکاایااە   ده  وه كاااناایاااناا  ناا اا  ڕه
شااکااسااتاای حاااكاایااەودگااتاای و 

یاااەوناااێاااکااای  اڵ  و قااا  سااا  ده
   ەا  س    ڵ  وه دشکێی بە   ڵ  ك 
و   اڵ اا  ساا  م ده نناااناای  اا  وه

  اڵ ێکی  اە باە ا  س  ببیا بانی ده
كااێااشاای  د  كااێااشاایاا  نااتاا  ساا 

 ای ناێاوو  كاەگاکاادو  و  چیبای 
 اااکاااێااا  و  حااایااا  ااااکااای  ه  ااا 

دكای  ا  ده   .  بەدژوو   كودد
و   چاده ڕگ    ك     كەدووه وه   

    با  پێشبیاد  خیم خێیگ  نییا 
دونای  شەودبووو  و پاێاکا اێابا  ب 
 ااا   باایاا ااەه  وه اڵ اا  ساا  م ده  اا 
یااد     نا     اەیاا  وه وون    
ڕگاا ااا       كاا   اا  د اا  و ده  اا 
   دچاااوه ساا   دبااا بااوو  ەاا  ده
 ٠٣    كا   ایا  کایا  ژود  و ن  خ 

  ا  کاە اووه       ب     ی   ساا 
ڵاەدگا    دبەی  خ .  م دده ب   ن  با 

وو   و شااێااوو گااکاایاا  ن   اا 
  و   اااا  ده  و  ك  ست ناك  ده
اا   و اە   ا  شەود  ڕوستا  ب 

ڕوستیەو خایام   ە . د بکا  ڵسەک 
كااای  یااا  وه خاااێااای و بااایوو ااابااا 

و  ڵەدگلاێاکای ەا   بەدژوو   نیی 
نا اا   ا   وه  ا .    باوگات شابا  چ 
كاا  و    كاەڵاەنایاساتا  ە  س  ڵ 

.    كااەڵااەناایااسااتاایاا  وه باایوو ااباا 
و  دناا ایا  و شاێاوو    ا  ات    

پ بە جەدگکی  اە  ی  وه بیوو ب 
باەدنای  ڕگاوه اڵ  و با  سا  ده  ە 

ڕگاای   ناا ااا ەاا  ااا ااا  اا  كااەڵاا 
ناااا ااااا   اااا .   یاااا  وه شااااودوكاااااناااا 

  اڵ اااەودگاااتااای شاااودویااایااا  سااا  ده
شەود     و ب   اا   ی ده ڵان   ه
و اە   دچاو و ڕااای ڕوساتا  ب 
دوڕشااتااباای یاااسااا و   ااا  ەاا   اا 
 . كا  جێکەدنیشیەو    جێی 
  یا  وه دو  ا  ەێەه  ك  اڵم پەسیاده ب 

 ااااایااااا شااااودوكااااا  و   كاااا 
ڵا   خ     شودویی ب  وه بیوو ب 

 ١٩٩١  ساااااای  یاا  و شااێااوه  اا 
  اایاەو   ڕوساتا  دخا   وون  س    
   وه  ڵااوناای باایوو ااباا   اا   كاا 

 اەود و   اد باایا  ٩١شودویی 
  ەا   ڵایای جااده كا  و یا   کەنا ا 

ڵااااااێااااااکوو  نااااااووسااااااەوو  
و  كی ەا  ی  وه كوددستانەو جواڵن 

كاانای كااد  نەه ناوه  ە   ە   شب  چ 
شااودوكااا    وه كاااناا  كاا  ڕه و کاا 
  ڵەدیلێکی  اە  خێب  و وه پێکئ 
بااەد   ڕگااوه اڵ  و باا  ساا  ده  ەاا 
  ەا   م بااسا   ا .  خێب  د   دده س 

  قسا   پێویستی ب   وه  اد کەش 
دو كاادم  و ڵی ەێەه  دكەدن  س  ە 
اڵم  با .   نییا   وه ن انەنی    اس  خ 
دو  دجاااااا  ەااااااوڵاااااا  و خاااااا  ەاااااا 

اسوڕووونای  كا  و خ  كەڵەنیست 
د   ساتاهاێاشاکا  سەشیاەیست ده

ڵاااا  كاااەد شاااودوكاااا   وه  ااا 
  یای و خاێاشاتاا ەا  ددوست باکا 

 اا   اەکاە ابایاەو باوو و  ده س 
   كااای  اااا ه یااا    كاااەدپااا  وه

دیاکای  ا ا  كوددستا   ا  كەڵ 
  و اد  اڵم وه پێ اە ای باوو با 

ڕگای  دكو  و دو ستبیاا  ەا  س 
ناای  ڵاا   اا   وه بااەدژوو   كااودده

  كااود   یاا  وه م باایوو ااباا   اا 
 .  وه كەده
كاا  و    كەڵەنیساتا   ا   ێی  ب 

اااااکاااای كااااەگااااکاااااد و     اااا 
 اوونایای ساوود   کێ   ا  حی   ه
. دبااا اااەیااای وه   ڵاااونااا  و  ااا  ەاا 

و  كاانای  ا  نوو ه  یە   ااا  س 
خااێاشاتااا   یاای  كا  ڵاا  باکا  كاا ا 
نای  باوویای   ااوه  پادچ   پادچ 

  باوویای  ەا  حیبای سایااسای نا 
د  سا  و یای با  دجێکەو ك  ەوڵ  خ 
باەدناەو  ڕگاوه با   ەا   و شێاوو ه   
اڵم خێشتا  اد پەسیااد   اە  ب 

شابای  چا   ە   وه اڵم ڵابوون  بێوه
ا ا چی ەێیکە        كەڵ  وه   

كای  ڕگکاستبێکی  ابودیا   جەده
سااتااود و  باا   یاااسااا و ده خاا 

    خاااێااایه وه ڕووباااوونااا  ڕووبااا 
كاا   دژه  یی و جایا اانایا  ناوچ 

اڵ اااای  ساااا  بااا   ده چاااە   اااا 
پاادگاید    د  چاە   ا  ڵاوه ج 
 . اد شتی  ە  وه
  و با اەه  ننا  سا  م ڵ  ڵوو    خ 

د ڵاو  و   ێستاشەو خ    یا ە ە 
  با .  باێات اڵم  ا  وه  پێویستیا  ب 

  یااا   یاا  ەاا  سا  با وو  ڵاای ڵاا 
دچااو   با  با  ەا        ك  ی  وون 

  چااە  ەاا   كاا   یاا  وه باا ااەیاای  اا 
اااا اااادو  كاااەڵااا   ەااا   وه  اااووده

نااو   اڵ  ەا  سا  ده   ی ە  ووی  ڕه
.  وه نااەدگااتاا  ساا   اا   وه ده ڵاااوه جا 

ا   ن      اڵ   س  م ده     ڕوست 
اڵم    با  كای نایایا   ی  ووی  خیم ڕه

د   د ساا  ساا  باا   د حاااكاایاا  خاا 
   وه نااااەناااا  ساااا .   وه اااااکاااا   اااا 
   ڵانااكا   وه  ووده   ی ە  ووی  ڕه
شاکا ای و   د با  ک      ك   ی  وه   
  و  حااااکاااوڵاااا   وه ده ساااا  ەااا 
   د ڵاااوه اڵ  خااێااشااتااا خاا  ساا  ده
كاانای  نەه   و ناوه ڕه ک   اڵم ە  ب 

ساات  ده  اڵ  ەاا  ساا  ده  وه كاااده
  ااکاەو با   وو ا  كانی     ەدکان 

    ناجاوڵا  یاا اود  ا ) شودوكا  
  د شاتاێا  كا    یاا  خا  ساتا  ده

د  ااااە   ااااێااااەو  ڵاااااوه جاااا 
و   كااادکاا   ەاا (.   ڕگااکاااااسااتااووه

و   و قااو ااابااااااناا   دڵاااناا اا  فاا 
  كاااا  و ەااا   اااەشاااااااانااا  نااا 
اا  باتاوونا   كاناەو  ا  ك  ڕه ک 

  کشاااتااایااا   وه كاااەباااوونااا 

 ئەزمونی بزوتنەوەی شورایی لە کوردستان.. درێژەی  
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د  كانی  ە  بکا   خ  ڕگکاەووه
كاانای  دو ب یااده وون  و كەبوون  ە 

وگشاەو  د ە   ە  دوب گکگت و خ 
د ڕوساتای  اە   دونی سا  نوگب 

   وه پاێاشا  دیاد بکا  بە باەدنا 
  و  حااکااوڵاا .    و باا یااادوناا   اا 

دو  و  ااساتاانا   کاكانی ەا  دوڵوده
ااا   كاا  و  ا  یاا  باا  نا  قسا 

  د باێات  ااكاو ەا   ە  ب یاادده
و   وه  اااااسااااتاااای باااایوو ااااباااا 

  وه   كااااەبااااووناااا  وه جااااواڵناااا 
كا  و شاودوكااناەو  اە   کشتی 

 اااا  و  اااە  باااە  ڕگاااکااائااا 
  دیاتاە ەا  دوسا   ێکای سا   اا  ده
ااا ااادو  اڵ ااەودگااتاای كااەڵاا  ساا  ده

با وو  ڵای   با .  كاا   ا    اڵااده
  د كاا اێا  ەا  خا    یااد ەا   ڵ    

  و ەا   یا   ێستادو  ایایاکاانای خا 
شاکاساتای   ەا   چاوناکا    وونادوی 

  كاا   وه یاەوناێااکا  اڵ  و قاا  سا  ده
  اا  چااو  ەا     ا  و اووه  ێیک 
ویا    ا   كا   دیلێکی  ە ب یوه ب 
دیالای   اوونا  با  ن ا    ن ا و      
اڵم  با .  اڵ ی شودویی باێات س  ده

یای  بایاەه   ێی   ب یادگک   ڵ   ایا   
د   کا  كی  ایاەوده ی  شێوه  یا  ب 

  ك  ی  وه جواڵن   ڵ  كەگت  نا       
ناا ااا   اا .  و  ڕگاایااکاا  باا  باا  و  اا 
كااا   كااەڵااەناایااسااتاا     كاا  وه باا 
 ای و كااد  باە  ڕیا  پێایا  باوه
     ااااااكااااا    و وه كااااا   اااا 
  اڵ اەودگاتایا  سا  دنا ایا ای ده ات    
كاانای بااەدژوو    نا ا  نا ااوڕه ڕه

و     نااایااایااا  ناااێااای  بااا  دویااائااا 
 . و  ڕگباك  ب 

  كا   یا  خا   وه  ێستا  اووناا   ا 
اااااکاااای  كااااەگااااکااااادو  و  اااا 

  پ ەاا   ااکااێاا  و بااێاایاا  حاایاا   ه

سات  شوگبی كاد و ژیانیااناەو ده
و كاەڕ و   ستا  بە پێک ێبانی ده

پ  ڵا      ا  كاانایاا  بایا  ا  كەڵ 
  وه و سااا دوناای كااەبااووناا  ده باا 

.   كااا  باایاا  ڵاا   ه ڵااوناا   کشااتاایاا 
  شاااەو دیساااا   اااێااایااا  ڵااا  ەااا 

باا  و  كااا   اا  كااەڵااەناایااسااتاا 
د بایای   ساتاهاێاشاکا   وونیای ده   
  با  ەا   ا   كاادگاکا   ڵا  اڵم  ا  ب 

ناە  پ و نااوه نێو ب   ە   وه  ووده
سات پاا   و شااوگاباای ژیاااناەو ده

 . بکا 

ەەڵاو   چەنە ڕاژگکی کەڵاەو  
و بەدوو   اااێاااهەڕیااای بەناااێاااو 
شااااەپااااەەااااێااااکاااای فااااەووو  ەە 
پ وپاکەناە   ڵایاەیاایایاەو  پااپاا 

خاوکا  خەد ەەم .  خا و ڕایشت
چەنااە ڕاژ  کەڵەدو باایااباایاایااا  
کەچە  خەڵوو پیاوونای ووددو 
ددشااتاای چاایااباای د سااەن ااەودو 
ڕیاایگااک ەەنااوگاابەدوناای حاایب و 
نیەنی قەوڵی و  ایەفەکەدیەو   
  ەەعێەوق و   ەەکاوددساتاا   
د ست بەسیبەو  دوو ساتاا  و 
چەڵااانەو  و بەسااەد فەڕشاای 
سوددو ڕایشتی و  ا بەیا  کاەو 
پااااااپاااااایاااااا  پااااایاااااەا کاااااەد  
سەد نجاڵی  بەدوو   اەیااناەو 
بو ادگکی چ کی و پ  ەەددا و 

 ااشاتای " ناڕوستیا  ەەژگاەنااو  
و "  وپااێااکەو  ژیاااناای  ااایاابەکااا 

ڕگکەو بی ەا اوپاەپە  اا ایافای و 
بەاڵم .  قەوڵییەکانیا   جێ ێاشات

 ەو   ەەم نێو دو کەویە باابە ای 
بە  یاااای و کەد سااااەیەکاااای 

ساایاااساای   یااا ااە خاااواڵ اایاااناای 
ڵەسیحی و  اەوژیاەیاایە  باوو 
کەژیاااناای  ەووناای بااە  یااا ااە 
ەەد خەیە  ەەکە   ااااوود یااای 
وڵااااااااوگاااەونااای و  ااایاااەاد و 
کاااااوشاااااتااااااد  بەکاااااەڵەااااااەو 

کەوویە .  ڕووبەڕووکااااااااەدا ەو 
 ەم خەڵااوو ڵەدو وسااەنااا و 
پیەا کەدنە  سەفەد کە  پاپاا 
بە عێەوق بەچیە و   ڕوساتایە  
ەەپشاااااات سااااااەددونەکەیەو   
دوو ستاو    ایاا  ەم ساەددونە 
بەڕوساااتااای باااە  ااااشاااتەوویااای 
 اااایااابەکاااا  و پاااێاااکااا اااێاااباااانااای 
ەاااێااایاااودد یااایە ەەناااێاااوو   ەو 
د ساااتەو ااااقااایە  اااایااابااای و 
 ااایاااە کەدیاااانەدو کە  یاااا اااە 
ەەد خەیەکە کەو ااونە ە کاایاااناای 
کەڵەا او  و کاەڵای  اوگای و 
کاوەکادیا  جاێا اێاشاتاو   و یاا 
 ەم سەددونە  پااپاا ننای کەم 
 اااخااێااک بەساایاابە   ەو بەشااە 
ەەخاواڵ یانەو د خێبێت کەبەناو  

 و  کاایااەاد   "  ڵەساایااحاایە " 
  ەوژیەویایە  بوو      

بەپااااێااااچەوونە   ەوونەو  کە 
پەوپاکەنە  و دداو د ەەساە  
سااەدوناای چاایااباای د سااەن ااەود  
ووڕوکاسی کەدو  و پێیااناوویە 

 ااشاتای و  ەباایای " کە پاپا باە 
وبااااااشااااایاااااوونااااای دا ااااای 

خااااا ااااە ە "  ڵەساااایااااحاااایەکااااا 
عێەوقەو و کوویە د یەوگات  ەو 
کەەێی و بەشاییە پ بکا ەو   کە 
ەەژیاااااانااااای  ەووناااااەو  و   
بەد ەنجاڵێک ەەشەڕ  ناو ە  
د ساااتەو ااااقااایە  اااایااابااای و 
 ا یافایەکاا  و شاەد  دوعشاەو 
پێک ا وو   بەاکاو ساەددونەکە  
پاپا ەەجەوخەددو نیەنی سیاسی 
خەیە و ڕوساتەو اە پەیاو ناە  
بەدا ی عێەوق و کوددستا  و 
ناااااااااااوچەکەو یە و ەەم 
چااوودچاایااو یەشااەو   ااەوژیااەیااا  
ڵەساااایااااحەیەکااااا   کااااەوو  ە 
کاااد ااێااکاای ساایاااساای و ەەنیە  

. خەڵوونەو  بەد ستەو  کایاەوو 
 ەناااانە  پااااپاااا  اااە  بااااپ 
د  ونااێااات کەساااانااایااکااای و   
بەدخەم ساااااااام وکاااا ڵااای و 
ڵاەیکی و حەەیوسی و عااڵاە  
و کوڕ کانی ببەڵااە  بەد ونای 

کە سااەددونەکە  ..  و  ااااەباااناای
 ەویا  پایاەا  کاەد  نە  خەد 
 ەخلی  اشاتای و  ەباایای نایای  
ب اە  خەد اەیاا   اواا اێابەد  
 ەو   ەاااااکااااااو    ەڵااااا ا  
کەکااەڵەااا ااا  عااێااەوقاای  ااێااەو 

 ەڵانە کە سەد اپایا  .  ڕوکیەوو 
ەە ااڵنی و کەنە ایەو نوقایەو  اا 
 ەو شااااااوگاااااابە  کەاەکە  
سەدڵایە و با وڕ  قاچا چێاتای 

وکەڵهانیا و با دکانایاا  

 ئەزمونی بزوتنەوەی شورایی لە کوردستان.. پاشماوەی 

تراژیدیای مەسیحیەکان و   
 !سەردانەکەی پاپا بۆ عێراق

 خەرسەو سایە |    
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بیاوو     اڵاد   ەەسەدو خەد 
پااە نساایااهااێااکاای  اایاابااساااناایەو   
کەڵەا ا ەە  وگی و کااوەاکااد  
و شااەدو پااێااکااەودوناای قەوڵاایااو 
.  یە کەد   اایابایاەو باااباکاێابای
خەدبەیە  ڵا  ەوسی وڵەدو و 
سەنا  پااپااو ساەفەد کە    اا 
خەاااا شاااتااابااای فاااەڵاااێاااساااکااای 
 ییساحیانە باە ڵەسایاحایەکاا   
 ەن ا بە ا ە   ەو یە کە پااپاا 
بەخاناایاانەو  باێات و کایااناێاک 
بەبەد د سەن  و حوکیە اێاکاەو 
بااکااا ەو  کە ەەسااەد ەااێااوود  

بەڵجاەد پ .  دوڕڵانی یەکجادیە
ڕااێکی سیاسی کە پااپاا ەەدوو 
 ەنااجاااڵااەو ەەم سااەفەد یااەو و 
ەەژگااە پەدد   پاا وپاااکەنااە  
 اشتی و ەێیودد یایاەو د یەوگات 
باایاا ااێاا گاات  خەد ەو یە کەو   
فەیادڕ سێک د  ااە  ەەدا ی 
 ێستا  عاێاەوق وکاوددساتااناەو 
بکا و باکەوگاتە فاەیاا  چایابای 
د سااەن ااەود وحاایبەکاااناایەو   
 ەوی  ەەو کاێاکوو وقەیاەونەدو  

بە اییە ی .  کە یە ە  پێ ە وو 
ەەکاااا اااێاااکاااەو کە عاااێاااەوق و 
کوددستا  ەەددگاک   نااکاەکای 
و ڵااا ڵاا ناااێاای ساایااااساای و 
بەدژ و ناااەیە جااایااا اااانااای و 
نااااوچەیااایەکااااناااەو  کااایاااەاد   
چەنااەیاای کااێااشااە و کااەفااتاای 
 ااابااود   ساایاااساای و  ەڵااباای 

ساااەد ڕو  کاااێاااشاااە .  باااە ەو 
دودوییەکا  و د د ەناجااڵەکاانای 
قەیەونای  ااباود  و نە اەشای 
کەدانا  کێشیەکێ  و ناکاەکای 
نێوو  نیەنە شی یەکا   کاێاشاە 
ەەکە  نیەنە ساااونااایەکااااناااەو  
کاااێاااشاااە  ناااێاااوو  خەدگااایااای 
کااوددسااتااا  و بە ااەو  ناافااو و 
د  ااە ی  ێەو  و ڕاای کاەوپە 
چەکەود کاا  ەە ناا ەڵاباکاەدنای 

دا ەکەدو   ااا کااێااشااە  نااێااوو  
 ەڵااەیااکاااو  ااێااەو   د  ااااە اای 

خەڵااوو ..  سااەدبااا    ااودکاایااا
 ەڵاااانە ەەپااااا  ناااااڕ  ویە اااای 
جەڵاااااااااو د  و  ەکەد  
 ااااەاشااااانااااێااااکاااای کەود   
کاااەڵەاڵیە ااایاااەو  ساااەد ااااپاااا  
د سااااەاڵ ااااەودگااااتاااای چاااایااااباااای 
بەدژوو   خەم ەەعاێاەوق وخەم 
ەەکوددستانەو  ەەنێو   ەکاوگکای 
.. سیاسی و  ەڵابایاەو ڕوکاە اوو 

ەەدا ێکی  اوودویە کە پااپاا باە 
بەخاناو  چوونی حاکاوڵە ەکە  
کا ڵی  سودبونی ساەفەد کە  

 . بەکەد و  د ددگب 
بەاڵم ەاێااە و  فااکااتاەدگاکاای  ااە 
دگااتە نااێااو کااایە ساایاااساایەکەو  
 ەویاا  د  ااااە اای  ەڵااەیااکاااو 

پەنڵااد  .  د واە انی  ەودوپاایە
ڕاکێتایەکاانای کاەوپە چەکاەود  
شی یەکانی سەد بە اێاەو   نە  
خەد پی ە و وجود  خێای کاانای 
 ەڵەیکا   ستە ە  ەن انەیەکی 
 ەڵااباایەو   بەاااکااو بااێااتااوونااایاای 
حاااااکاااااوڵە ەکە  کاااااا ڵااااای 
ەەکااەنااتااەاااای دا اای ناااو ااە 
وکەیساای  ەڵااباایااەو بەیااکااجاااد  
نیشانەوو   ەەم پەیو نە دو  ەو  
پاااپااایە کە بەناااو   اااشااتاای 
 ااایاابەکااانەو  خەوااایااەو ەەنیە  
د سااتاای نااوگاابەدوناای ساایاااساای 

باا ە نێو د ستای "  پێکاخا ەکا "
یەکەو    اا بااد  ند و باوو  

دیاایااوکااەوساای و پاالااوڕوااایاایڵە " 
ڕوساات "  ساایاااساایەکە  عااێااەوق

کااا ەو  و ەەنیەکاایااتااەیشااەو   
دویااا  باایاا گاات ەەکااەوپەکاااناای 

 ااااود  .  نیەناااا ااااە   ااااێااااەو 
ساااەددونەکە  پااااپاااا باااەن  
ساایااسااتاااناای   ەو پەیاااڵەیااەو 
بەحیبە شی یەکا   کەنااو ناە  
ڵەسااایاااحااایە ااای جااایااا اااانااای  

کەد وەە انی  ەودوپا  ەەپشاتە  
ڵەدکە    ەشااەیااوع بەعااێااەوق 

کەبێ وڵاا  .  د  ونێت نە   ێەو 
خەد  ەڵەپ د بااێااتە ڵەدجاای 
ڵااااڵەاەکاااەدنااای سااایااااسااای و 
با دکانی و کەیانەنی خااوکاادیە 
 ەڵااباایەکاااناای نااێااوو   ەڵااەیااکااا 
و ەودوپا ەەکە   ەم حایباانە و 
حااکااوڵە اای عااێااەوقااەو  کە اایااتااە 

ەەڵەپ .  نااا ااووناای ەااێاای نبااە  
 یااا ااە خااێااشااتااا پاااپااا ەەڕاڵااا 
دونەبە یاااایااااوو کە کااااا ڵاااای 
باااااناااا ەوو    اااااشااااتەوویاااای 
نیشتییانی بە خەڵوو نیەنەکا   
بەخەدگاایاای کااوددسااتاااناایااشااەو  
ڕوکەیانە   ەڵەپ  ە  ەە ەیەو 
چەسااهااانااەناای یەکااێااک ەەخەواە 
سیاسیەکانی پاپایە ەەڵەڕ یە  
د ست کەدنەو   حاوکایە  و 

 .  نیەنە پێک ێبەد کانی
بەاڵم ەە پەیااو نااە دو بەڵەدوڵە 
سااایااااسااایەکاااانااای د واە اااانااای 
 ەودوپاو   پاپا ڕااێکی  یا ە  
پێەدوو   ڕااێک کەەە بابەڕ  ەو  

" کەیسی ڵەسایاحایەکاا " ەەسەد 
و اااەوژیاااەیاااایە  کەکااایاااەاد   

 . بوو  د چێتە پێشەو 
" ڵااافەکەناای ڵااەا " چەڵااکاای 

کەخەڵاااااێااااااشااااااە باااااابەڵااااااا  
د  ااااااە اااا ەد  ساااایاااااساااای 
د واە انی  ەودوپا بوو  ەەناێاو 
دا ی  ەو واڵ انەدو  کەخاێاشاتاا 
 ااااااڵااااااد نااااایااااای  پەیااااا  و  

سااایاااساااتەڵااای " ەەڵەدجەکاااانااای 
"  اااسااایشاای یەکاایە اای  ەودوپااا

ەەڵااایااااد و  ڵەساااەەە  .  باااکە 
کەچو پەنابەد    ەو فاکتاەد یە 
کە ەم سااایاااساااتەڵە د  اااا ە 

بەاڵم .  بەدد م ڵە اااااەسااااایەو 
د واە اااااانااااای  ەودوپاااااا ەە 
 ەوژیەیا  ڵەسیاحایەکااناەو خەد 
 ەو  ناااباایااباای کەەەڵاااو    ەم 
د ساااااە  دوویااایاااەو   یاااا اااە 
ەەڵالاایاەنااێاک ڵەسایااحای  اااوود  

بااوو  و کااەچاایااا  کااەدو  بااە 
د د و    ەنانە  خەد  ەو یاا  

 ١٨٣ەەبەدچاو نییە کە  یاا اە ەە
خە ود خااااواڵ ااای ڵەسااایاااحااای 
کوژدوو وبێسەدوشوگی باو  و 
د یاااا  کەنااایاااساااەو کاااوناااەو 
ڵەایەنەیا   اپودکەوو   بەااکاو 
ڵایەیا  ەەسەد  ەو  دونااو  کە 
کەڵاااااایااااااوونەو   ڕگااااااک   

 ٠٣٣ڵەسیحیەکا  ەەڵلیەنێک و 
خە ود  ٠٥٣خە ود کەسەو  باە 

کە   سیستەڵی دیایاوکاەوسای 
عااێااەوقااای کەەەسااەد باابەڵاااا  
پلوڕوەییڵێکی  ەسبیکی و  ایابای 
و دوبەشاااکاااەدنااای د ساااەاڵ  

  ددوسات " پێک ا ەکاناەو" بەسەد 
کەوو   ڕووبەدو  ناخاوسەن ی 
و  ێکچاو  و ونایاونای یەکاێاک 
. ەەڕ کە  کاااااااناااااای بااااااە ەو 
ڕوساااااااتاااااااکاااااااەدنەو    ەم 
ناخاوسەن یە سەد  ا خەوااێاکای 
 ادددو بەکاااااااااێاااااااااەونەو   
ڵەسیحیەکاا  باە شاوگابەکاانای 
 ەیا  و ساەدوژگاە باونەو   
ژڵاد یەکی  ەیا  ەە  ەودوپاو  
بااە ناااو ااە  عااێااەوق  بەنم 
خەڵااوو  ەم خەوننە بااێاائاااکااام 
ڵانەو    یستاا  ایاتاە  ەودوپااو 
 ەڵەیکاا باە پاەکاەدنەو    ەو 
کەەێی و بەشاییە  کەد و ەگات 
ەەژیاااانااای ڵەسااایاااحااایەکااااناااەو 
پاااێاااکااا اااا اااوو   ساااەدناااجااایاااا  
چااااە ەسااااەد دوسااااەپااااانااااەناااای 
پاا اژ یەکاای سااتااەو اایااک   ااە  
 ەویاااااا  کەڕونەو یە بااااااە 
ددوساااتاااکاااەدنااای خەدگااایاااێاااک 
ەەنااااوچە  د شاااتااای نەیااابەوو  
کەەەنیە  ڵەساااایااااحاااایەکااااا  
 ااەیااانەو  بەڕگااو باایااەگاات و 
بەپشاات بەسااتاای بە خااێاایگااکاای 
چەکااەود   ااایاایە  بە ااەیااا  
بهادگیدگت  و یا ننای کەم  ەم 

پااااااا اژ یە ەەڕگااااااا اااااااا  
ناچادکەدنی حکوڵە ی 

..  تراژیدیای مەسیحیەکان وسەردانەکەی  ..یدرێژە
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عااااێااااەوقەو   بەکااااە اااابەبەد  
ڕگکەو بێکی خاوشێو    ەو   
. شااەناا ااام  باااااەگااتە سااەدپاا 
بێ وڵا  کادگکی  اووپ د ستی 
پاپاو فاا ایاکاا  و   نیەناێاکای 

 . چاودگە دگبێتە عێەوقەو 
بەدااباایااایەو  پاەاژ یەکاای  اااوو  
نە  خەد دا ااای  اااەوژیاااە  
ڵەسیحایەکاا  بەد و بااشایاو  
ناباو ەەو  ەن اانەو خەەاوڵەدجە 
نااا ااادوڵاای و   بااوناایە   ااێاای 
کەو ااو  د دناااکااێااشاا   باا ااە  
خێیگکی ڵیلیشیایی و  ا یفی  اە 
بە سەد ەیستی خایای کاانای  اە 
 یاد د کا و بەڵەپ باەگابایاکای 
 ە ەەسەد جەستە  کاەڵەاا اا  

 ەڵەیە .  عاااێاااەوق خەااااە کەنااا 
ڕوستیەکانی پشتی پ وپاکەنە   
 اااااشااااتەوویاااای  ااااایااااباااای و 

ەاااێااایاااودد یااایە  کە پااااپااااو 
خاو اوو  کانی د یە   بەکاوگای 

 .خاواڵ یانەو 
بەنم  ەو   ەەساااەددونەکە  
پاپادو بە کوددستاا  د دکەو   
خەاسااااوکەو اااای   بااااونااااانەو 
ف وفیشاائاڵیی  حاکاوڵە ەکە  
پاد ای وساەدونای باوو  کە اد 
خەوایانەو  ا بەنیایشی  ایابای و 
پاااەوپااااکەناااە   نااااڕوساااتەو   
دو ساااد  سااەدکااو اا ەدونەو 
 وااایااانە   ااەیااا  بشااادنەو و 
ڕ و ااای ڕق و بااایااایود  و 
ناااڕ  ویاای  ەاااک دوبااهااەشاای و 
وویا   ێی ەیەنی کەکاوددساتاا  
باااە ە ساااەناااتەد  پەیاااو ناااەیە 
جی انیەکا  و  ەڵەپ  ێە  باە 

ەەکەنااااااااد !.  دووڕاژ   ەوو 
 ەڵەشەو  خاناەونای ناوگابەدونای 

ڵەسااایاااحااای و  ااااشاااود  و 
 ااااودکاااایااااا  و شااااەبە  و 
کاکەیەکاانای نیەنا اە بەپااد ای  
بااااااااااااە ەو   بەناااااااااااااو  

 و  دووو ەە پااپاا " کەڵایە یەکا " 
بکە  کەکوشاد باە حاکاوڵە ای 

ەە  ١٠٣عێەوق ب ێبێت  ا ڵاد   
ەەناوچە ڵەسیحای نشایابەکااناەو 
جێیەجی بکا   و یا  ەو   کە 
حااکااوڵە اای عااێااەوق ڵاالاایااەو  
بەپااااا اژ   دوڵە دوناااااەنااااای 
خەدگیێاک ەەد شاتای نەیابەوودو  
کاوویە ەەم ڕیاا اایەو  نەیاادوناای 
پاد ی و حکاوڵە ەکە  ەەبە اەو 

خەڵاوو  ەڵاانەپ !.  نوو  د بێت
پااێاایااانااە اااێاات کە پاااد اای و 
حااکااوڵە ەکە  و   خەڵاایااشااە 
بەدژ و نااااەیەکاااااناااای  ااااە  
ەەدنەدونی قەوڵی و  ایبای و ەە 
بەقودبانیاکاەدنای ساەنڵە ای و 
 اااادوڵااای  ەااااکااای کاااەگاااکاااادو 

  حااایە اااکاااێاااشااای عاااێاااەوقاااەو 
 .    د بێبیتەو 

ەەکااە ااایاایااەو خااا ااباای پاااپااا   ەو 
ڕوستیە  بە  ەاکی کوددستاا  
و عێەوق سەەیانە و   کەخەڵوو 
خێی ونیەنە باەدژوو یەکاا     
خااێاایو نیەناای ناااو ااەباای و یااا 
ناااوچەیاای و جاایاا اااناای باای  
ساااااەد ڕو  نااااااکاااااەکااااای و 
کێشیەکاێاشای ناێاوونایاا   بەاڵم 
ەەبەدوڵیەد ژیا  و چااد ناوسای 
 ەاکی کەگکادو   حیە کێاشاەو  
یەکااە سااتاای و کااادناااڵەیەکاای 
خاااااوبەپ بەڕگااااو د بە  کە 
 ەوی  بەیتیە ەە دوساەپااناەنای 
خەژود  و نەدود  و ڵااوگەونای 
و جەنا  و  ایاەادو  اێاکاەونای 

 .   ادوڵی کەڵەاڵیە یە

..  تراژیدیای مەسیحیەکان وسەردانەکەی  ..یپاشماوە
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و  وه  ر بخوێننه هـئۆکتۆب
ستی دۆستان و  ده به

ئاشنایانی خۆتانی 
 !نن یه هگب

و  شۆڕشی پڕۆلیتاری  
 حکومەتی کرێکاری

و بیەڵەنەونی باەدژوو     قسەکەدو  
و کەڵەنیایڵای کاەگاکااد   ڵادکسییم 

بەو   اااووناایاااد د کە  کە جاااڕ بااە 
و  پااایااااد کاااەدنااای  اااوناااەو ااایاااک  

  بەو  ن  د د   ەەپێبااو کەیشاتای 
. بە  اڵانجە کەڵەاڵیە یەکانی  ەیااناەو
ڕوستیەکە   ەو یە کە  ەو   اود  
نییوڵی باەدژوویایە کە ەە بابەڕ  ەو  
ەەسەد   بەو  ن ی بەدناڵەڕگکیکەوو 

  بەو  ن  ەە دژ  کیاا  . دوڵە دوو 
و جەستە   یبسانەکا     بەو  نا   

ەە دژ  سااە  و باایااە و   یااباایااا   
  بەو  ن  ەە دژ   وڵێە و خەواای 
و   ەوو  ەەپاێابااو بااشاکاەدنای ژیاا  

ناایاایوڵاای کاااد  .  دناایااا   ااەیااانااەو
کەگ ە ە  وو ە نااچاادکاەدنای خەڵاوو 
ڕاژ    ادبە  خەد  اد  
کااەڵەااا ە بە فااەاشااتااباای  ااوونااا  
جەستەیی  ەیا  بە کەساانای دیاکە 
ەەپێباو بەڕگو چوونی ژیانیانەو   ە  
ساااەدچااااو  و جەوخەد  خەڵاااوو 
.   بەو  ن ە  و یەکانی  ەم نایایوڵەیە
ژنااااا   کااااەگااااکااااادو   ڵاااابااااااڵ   
بەسااڵچووو    ەاکی ناوچە باێایەپ 

و دووکە ااااوو کاااااناااای جاااایاااا ااااا    
خەدکەسێک کە دووو  ڵافێاک د کاا  

و ەەدژ  ستەڵێک ڕوسات د باێاتەو    
و  خەڵااوو  ەو کەسااانە  کە ەەم 
کااەڵەااا ەیەدو ڵااەد   ەم یااا   ەو 

ووناایااانەو    نااەوو  بەناااوچاا ”  کەڵاایاابە“ 
قااودباااناایاااناای ڕوسااتەو ااە و خەڵااوو 
ڕاژ     بەو  ن ای  ااشاکاەو   ەم 

شاااەڕو کاااەڵەااااکاااوژ   .  نااایااایوڵە 
ەەبااابەڕ  اااەو بەخاااە  کاااێااایەدکاااێااای 

و جەڵساااااەد   ساااااەدڵاااااایەکاااااا  
 ااااباااوودیااایەکاااانەو   ەەم نااایااایوڵەدو 
ڵەودویەکی ساەدساوڕخاێابەد  پەیاەو 

 ەکااااابەەاااااەژیاااااا  چەکە .  کاااااەدوو 
نابودکەد و کاەڵە  کاوژ کاا  چەناە 
 ەو نە  ەە  ەکبەەەژیا  بەدخەڵ ێبا  

جاااایە ااااانە  .  پااااێااااشااااکەو ااااوو ااااە 
بەدژوو   ەە ااساتای ناێاونە ەو یایاەو 
 ەو نە   اد  کە بەشی نابودکاەدنای 
چەنەیی جااد  خەڵاوو کاە    و  

 ەڵە ناایاایوڵااێااکە کە چەکە .  د کااا 
 ەسباکە  ە اەڵای و کایایایاایایەکاانای 
بەکااەد و  ەەدژ  کااەڵەاڵناای  ەاااک 

ساااەد ناااجااااڵااایااا  .  بەکاااادخاااێااابااااو 
سەدباد  خەڵوو  ەڵانە  کاەڵەاا ە  
بااەدژوویاای شااانااا یاایەکاای دیااکەشاای 
بەدد کەوگاات   ەویاا  پااێااشاا  ویە 
سااەدسااوڕخاایاابەد کاااناایە اای ەەبااوود  

و  و کاااوشاااتااای  کاااەدنااای  ااااوو  
و پەنڵااااددو  بە  د ساااتاااەدگاااک  

و خەڵوو ڕاژ   ڵەسەەەیەکی  اسایی 
 .ەەژیانی  ێک و   ەاکیەو

 ایا د کە  نایایوڵاێاکای بەم چەشابە 
و  ەەسەد ڕگ ا  ڕ کاادیای  ایاباساا  

ببەب کەدنی یەکجاادیای  اوناەو ایاک  
و نببەگت بەبا  پەنااباەدنای  ەااکای 
کاااەگاااکاااادو   حااایە اااکاااێااا  باااە 
  بااەو  ناا   ەە خاایاام کااەشااەیەکاای 
 ایااەد  کااەڵاەناایاایڵااەو  بەکااادبااەدناای 
  بەو  ن  بە بەشێکی جایاانەکاەوو  
و  و ااایااای شاااەڕشااای کاااەگاااکااااد  

بەاڵم خەدکەساااێاااک کە .  دونەناااەوو 
با گاک  ەم کاەڵەاا ەیە باابااسا  دو  
بەو دود نێت کە چایابای د ساەاڵ اەود 
بە ەشی  ە  ڵلبادو  بە  ایاەود   
 ادبە  خەد  اد  کااەڵەااا ە بااە 

 ەکەد .  کااااەڕیااااباااای  ەم ناااایاااایوڵە
و   بەدکااااەیااااکااااەد  ەە قااااا ونااااج

بەدژ و ناااە  ڕاژونە  باااەدژوو   
و د  کااااکاااانااای   ەدکااای د واە  

سەدکو ە   ەو  خیم قسە   یاا نایایە 
کە بەدکەیکەد  ەە  اود  ڵاانەو   

و  ااااو ناااەودگاااتااای  ساااەدڵاااایەدود  
بااەدژوویاای فەەسااەفە  وجااود   ەم 

 ەکەد  ووستی .  د  کایانە پێکە خێب 
 یادکەدنی کە  یاا   اا ود  بەیاا  
و  ەەم کااەڵەااا ەیەدو پااێاای د واە  

و سااوپااا دگااباایااتە ناااو و    پااەەاایااپ 

د کە   ەو  پاێاشایایابای باکاەگات کە 
کەش  بە د ستکە اکەدنی  ااباود  

و سیاسی بەدژوو   د ب  ەەکە     
کاااااااددونەو  و بەدکاااااااەیەکااااااای 
.   بەو  ن اویەو بەد وڕوو بایاێاتەو 
و    باااااەو  نااااا ااااای باااااەدژوو   

د واە ەکە  ەە دژ  شااااەڕشاااای 
کەگکاد   ەەدژ   ایاەود    ادبە  
خەد  اد   ەاکی کە ەە ژگاە  اااڵ  
چیبی کەگکاددو ەەپێابااو بەدپااکاەدنای 
کااەڵەااا ەیەکاای نااوگااەو د  ااەاشااێاای  
ڵەسەەەیەکە کە ەەڕوو  عەڵەەایەو  

 .حە ییە
شەڕشی کاەگاکااد  د با  د واە ای 

ڵاا اااو ڵە اای .  بااەدژوویاای باا و ااێااباا 
و  بااەدژوو   ەە بەدوڵاایەد شااەڕپ 

بە ااایاایە  ەە بەدوڵاایەد  اایااشااتااەوکاای 
بوونەو   خەیەکانی بەدخەڵ اێابااناەو  
 ەنانە  پاپ  ێکشکانەنای د ساەاڵ ە 
. د واە یەکەشی  خەد ددگک   د بێات
ەەم ڕوو و  پێک ێبانی حاکاوڵە اێاکای 
کەگکاد  کە  ەم ڵ او ڵە ە پاووچە  
بکا ەو  و فەدڵاانای شاەڕپ بەجا  
ب ێاباێات  ڵەساەەەیەکای چااد ناوو  

حکوڵە ی کاەگاکاادیا   و کاو .  سا  
خەد حکوڵە ێکی دیاکە  حاکاوڵە اێاک 
نااایااایە ەەساااەدوو  کاااەڵەاااا ە و 

بەاااکااو حااکااوڵە ااێااکاای .  چاایاابەکااانەو 
بەاڵم  ەم حاکاوڵە ە  کە .  چیاباایە ایە

خەد ەەبەد ەڵە ەە  اااااایااااااەد  
ڵادکسییڵەو بە دیکتا ەد  پەاەیتادیا 
ناااو  د کااەوو   د واە اای  ادیاابە  
چەوسااااااو   کاااااەڵەاااااا ەیە باااااە 
و  دوسااەپااانااەناای حااوکاایاای  ااا ود 

یەکسانی  یبساانەکاا  بەساەد چایابە 
چەوسااێاابەد کااانااەو و بااە  وااایااوو  
بەسااااااەد خەو  و  ەقەن و 

ەەڕوو  شااکاا  و .  پاایاا نەکاااناایااانااەو
شااێااو و   حااکااوڵە اای کااەگااکاااد  
و  د واە ااێااکاای  ااا ود  کە باا یاااددو  

پیاد کاەدنای  ایاەود   ڕوساتەو اە  
جەڵااااو د  بەدیااابااای کاااەگاااکااااد و 
.   حیە کێ  ەە کەڵەا ە ساا د دو 
حکوڵە ی کەگکاد  بەپێی ڵااخایایە ای 
 ااە  حااکااوڵە ااێااکاای ڕوکااو ود  کە 
بەو دی ێبانی  اڵااناجەکاانای شاەڕپ 
  دود  اااااای بااااااووناااااای  ااااااە  

 .و د پووکێتەو  ەەد ستە دو  

 دنیایەکی باشتر
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