
  
 

یەکیییا ایییرییییر        
هیییرتی یییایییا ت هیییرتەەییییر یییا  ییی ییی یییریە یییا ت 

     تاسییاییرنەتایە یە     .  نیینییەنە ەتاییی یی ییرنە
ساەم ت  ەتسرندنەتا ت نریەکسرنا        انی  
هەڵبڕی  رنە لەین رت  یرننکا هرت ە خ ت شریسیاە  

      ا گییرییی ییکییڤ نییا .  مییڤ  ییا اەم سییە  امە
س ساەما  ەتسن ە انە  سە مریە ا یە لەیە  ام 

 .تیژ انا مڤ  ریە ا هرت ە ەدا
 تا   ایرن سرڵ لەەەیر ا   ی یا کیڤیی یر    تا  
 اییییرن ەتیەەتتییییەنەتا لەگەڵ یییی   تا   ت 
 اسەاڵت ت حکەمە ەکرن دا  سە انجرم    ەکەمیرن 
 ەان ەیە ا یەشنك لەت مرفرنە یە است یهینی یک  کە 
ییینیی ییاییڤ تاکییە شییاییا ییینیی ییرنییرت نەشیی ییرت لە یەن 
ی   تا   ت ی ڤمەندت   شی یبی یڤاکیرنی ەتا ییرسیا 
 اکڤا ت  ەانا لەنرت  ەا  نەا  یرسرکرنا ەیە   

یەاڵم هە کیر ینیکی ی  .  ی   تا یدا جنگ ڤیرن ییکیرت
ی   تا   ت  اسیەاڵ ەکیرنی یرن یی ییرن کیڤایینیت ت 
فڤسە  رن لە  تا   ت یڤشیە یییت   ی ی ەکەمیرن 
تا گییڤ ییبیینییت  هەتڵیی ییرن  اتا اەت  اسییکەت ییرنە 

 ن ر  انیسیایر شیرهی ید  سیەنیدنەتات .  تا یگڤنەتا
 ات ییکییڤ نەتا   ەنییدیییت  اسییکەت ە کە  یی یی ییا 
کڤێکر  ین اڤ یە اساا هینی یرییەتن ت لە ییرسیر  

 .کر  ا جنگ ڤ  کڤ یەتن
 ات ایەك لە هیینییڤشییا ییی   تا   ییی  سییە  
 اسکەت ەکرنا    ا کڤێکر   تا  ەتەرنا یل کیا 
   هەاڵت یەت  کە ی   تا   ج یهیرنیا هەتڵیا  ا 
ی کر ە  ا فە نك ی  یرشەکەشە یە    ا کیڤێیکیر ت 
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لە :  اییییییییی کیییییییییاییییییییی یە  
گفاەگ یەکا  ەلەفزی ن دا 

عەلیییا حەمە سیییرڵییی یییا  
اەندام یە لەمرنا گی ەان 
یییییرسییییا لە  یییییر  ا  
قر رەچناا یە ییڤسیرنیا 
حیکیەمەت ت حییزیەکیرنییا 
کڤ  ت هە تاهر ارمیر ا  

یە مە ڤسا اەت مەتا انە 
کڤ  کە قیر یرەیچینیای یرن 
ییینییەا  اکییڤێییت لەسییە  
سیە مە ییا  ەنیید تسییاییا 
.  هرتاڵ  یرنیا کیە  سیایرن

لە یەکنك لە قسیەکیرنی یدا 
تت ا کە یە ییڤ  هەیە 

میلی ی ن  ٦٣لە مرنگینیکیدا 

.        اسیت کەت یەا
هە تاهر یرسا لەتا کڤ  
کە هەندێیك مەتا  لەنیرت 
گر تایلیا میەالی یداکیرنیدا 
هەیە کە  اهییڤ  اکییر ە 
نییییییرت کەشییییییەهەتاتات 

 ەنییدیییت مەتا    یییکە  

دەربارەی دیاردەی   
قاچاخچێتی حزبە 
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ڕۆڵی پارتی لە تاوانی تیرۆری هاوڕێیان شاپور و 
 6الپەڕە    -عەبدواڵ مەحمود  !  قابیل دا

 

بەڵی بۆ بڕینی موچەی پلە بااڵکان و زیادکردنی موچەی 
 8الپەڕە    -مستەفا باهیر  !   کرێکاران

 

 بەبێ ڕێکخراوبون، ئایندەیەکی باش
 9الپەرە    -عرافان کەریم ! نایەتەدی 

 

کاردانەوەی بارەگای بارزانی و ئیسالمیەکان هەمان 
 12الپەڕە  !  ناوەرۆکی هەیە

 2  ڕه بۆ الپه

 تازە دەورەی
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 3  بۆ الپەڕە 

 !کرێکارانی جیهان یەکگرن

یەکی ئایار،  
ڕۆژی نمایشی 

هێزی 
 !چینایەتیمانە

 موحسن کەریم 

 مال موحسین جه 
   ته نجرم  تا  اه  اه سه

  ت  هیڤا سیه كەشا ا  ه
  گییڤت   ڵییگییه  ڵییا كیی مییه

  ێیییییڕ    یسیییییرن سیییییه
می یدییر   شنك له تاڵا یه هه

ی  ڤا ت ی ساڤات ت می یدییر 
  ییه  كرن ی ته   ه اڵیه ك مه

  ەیایه سیه.  كەشا یا  نیرن
ەانیییدنیییا  ییییرڵ  ییینییی یییه لیییه

 ا   ت  ە  انن ا یڕ هیه
ییا ت  یڤسناا ت ین یە یه

 گییا  ەیی شییا ت مییه نییه
كیرنیا  لینی یرت  میڤ  یه یه

م  سیییایییایییدا ایییه ییییرڵ  ه
   نیی ییە ییی   تااڵنییه هییه

 اسیرنیت     یڤ هیه هن یده
ش  ته لیییییییییه.  یییییییییی یییییییییرت

  ییییه ته   یییڤ ایییه یییینیییزا كیییه
ت    كیییا حییی یییەمیییه سیییه

ت    انیه نیک نی یگیه یه ەایبگه
هییی ییی  ’’ نیییا ەییی   ت یییه

 ن   فیییینییییك لییییه  ه شییییه
  ت گیەاییه‘‘  كەشا دا ن ی یه

 

 ! بووایه ف هه ره ر شه گه ئه
   وه ی ژنكوژییه زیادبوونی دیارده  ند به یوه په  له

 4  بۆ الپەڕە 



. یزت  ەتاکە  لەارسیایا  نی یر ا
لەتیییر اتا هیینییڤشییا ییی  سییە  
ک م ن زم تاکیە ەا ییکیرڵیایڤییت 
فکڤ ت ج هرن ب  ا    ا کڤێکیر  
ت تاکیییە یەشیییا یییینییی یییڕات 
ەا یکرلا یزت  ەتا    ی یریە یا 

 ات ا  .  کڤێکر    است ینکیڤ 
 تاما هنڤشیەکە  یی   تا   
لە سییە  امییا سییە هەڵییدانییا 
قەیییڤانییا اییریییە    ا یییەت لە 

 ا کە  یسییرنەتا ٨٠٠٢سییرڵییا 
یەشییییینیییییکیییییا یە  یییییرت لە 
 اسکەت ەکرنا    ا کڤێیکیر   

 ات ا  .    اتت کیییییییڤ اتا
سییینیییهەمیییا اەم هییینیییڤشیییە لە 
سە  اما سە هەڵدانا قەیڤانا 
کیی   نییر  اسییاییا ییینییکییڤ تات 
ییی   تا   لەهەتڵییا اەتا ایە 
کە هە  ییا ییینیی ییڕاتیەکییرنییا 
ینی یەت یڤ   ی ی یا کیڤێیکیر   
جییی یییهیییرنییی ە تا ییییگیییڤێیییاەتات 
هەلییەمە جیینییکییا کیی یییلە اییرسییر 
یەسە  کر ت  یرنا کیڤێیکیر انیدا 

 .یسەین ک
هە  اییینیییسیییایییر لە تتاڵ یییرنیییا 
ین یکەت یەت  سیە میریە ا ییدا 
کییر   ییینییگییڤێییبەسییت یەسییە  
کییڤێییکییر انییدا  اسییەییینیی ییڤێییت  
کر ژمنڤ  کر کڤ نا    انە کە 

کیر یژمینیڤ  ٧مرتایەك ەەاساا 
کیییر کیییڤ ن یەکییینیییك ییییەت لە 
ەەاساەکرنا    یا کیڤێیکیر  ت 
یییزت یی ەتا  کییڤێییکییر    یە ات 
سییە اتا یییڤاتا  اەتا اەگە  
میییرتا   یییەتن ت گەەانەتا 

لەسیییە  میییرتا  کیییر کیییڤ ن 
هە میییر  ییییکەییییت  لە هەنییید  

 یر  ٠٠شەێت ت هەند  کر  الە 
. کر یژمینیڤ نیزییك  ایینیاەتا ٠٨

. یییی ییی ەکیییرن کەمیییکیییڤاتنەت ەتا
ەییزمە ییگییە ا یەکییرن هەنییگییرت 
یەهەنیییییگیییییرت لە  اسیییییایییییا 
حکەمە ەتا گەاساڤاتنە ەتا ی  
 اساا ک م رن ر اەهیلی ەکیرن ت 
یە نڤەنکا گڤان یە هیرتاڵ ی یرن 

 ! ....  افڤ شڤێ ەتا
لە کییە  سییاییرنییدا  سییە یییر   
هنیڤشیا ەیرتان کی می یرنی یر ت 
سییییییییییییە مییییییییییییریە ا ان ت 
حکەمە ەکەیرن ی سە  ایرسیایا 
گە ا ان ت  ییرنیا کیڤێیکیر ان  
سە یر   سەیرندنا هە ا   ت 
ییینییکییر   یەسییە  کییڤێییکییر انییدا  
سیییە ییییر   نە انیییا یییی ییی ە  
ییینییکییر   یە ییینییکییر ان  نە انییا 
ی  ە  یزی یکیا  ەیرنەن ی ی یا  
ی  ە   ات انا یەکیکەت ەییا ت 

 ی گە  کیر ت .  ت  ر ... نەە شا
کییر ەییرنەت کییر گییرکییرن تاکییە 
سە یر گە  لنکڤاتات کڤێکر ان 
لە هییی ییی  جییی  ا ایییر ا یەکیییا 
قسیییەکیییڤ ن ت کییی ییییەنەتات 
مرنگڤ ت ت نرەا ایە ا  ا یڕییت 

 ا کیییڤ ن .  یەهیییڤامەنییید نییی یییت
لەسییە  کییر   ەکییا  اسییاییا 
ەرتان کر ا هە  کر نك یی ەت  
 انگا کڤێکر ان کپ یکرت ییرن 
نر یر ییرن ییکیرت یە کیر کیڤ ن 
یەییییییینییییییا مە جەکییییییرن ت 
. یییینیییداتیسیییاییی ەکیییرنیییا ەییی  

کیییر کیییڤ ن یە مییی یییرڵ لە 
هەمییەت گیی شییەت کەنییر ێییکییدا 

هە اسرنکڤ نا سنیکیسیا !  ییتا
 یر  ایەکا قینیزاتنە یە امیبە  
یە  نرنا کڤێکر  ت کیر مەنیدان 
لە یەن ەییییییرتانییییییکییییییر  ت 
یە یڤسرنیا ای یدا یەتا یەەێیەا 

سە یر   اەتانە هی ی  .   ایڤێت
جییی  ا ییییرسیییر  کیییر ێیییك کە 
 رت ێڤ ینت یەسە  یەییەانید  
ننەان کڤێکر  ت ەرتانکیر  ا    
جر  یرسریەك ینت میرفەکیرن ت 
یە  اتاند  کڤێیکیر ان ەا یرت 

یەمیجی  ا !  یکرت  لە گ ە  نی ە
هەلییەمە جیینییر یەسییە  کییر   
کڤێکر انا کە  سارندا  اڵکڤاتا 
. کە نییزیییکە لە کیی ییی یە یی ەتا

 اسەاڵ دا انا هە ێم یە  ان ت 
ن   ك یە گڤ  لە مرنەتا  اەم 
هەلیییییەمە جە سیییییەەیییییت ت 
نیییییرمیییییڤ  یییییرنەیە  کیییییر  ت 
 ەتسیییرنیییدنەتا  کیییڤێیییکیییر ان 
 اکەن ت لەیییرڵ ەییرتانییکییر ت 
سە مریە ا اندا ەاتاسیایرتن ت 
لەلە   ەکەکرن رن ی  یر اسا ا 
. یە  اتاند  اەتان  اەەنەکیر 

سە یر   اەتا ە ش رن تاکیە 
ەرتانکر ێکا ین  ەت ت میلیهیەە 
 اسییییایییی ییییرن  اتا ە گە ت  
کڤێکر ان تکر مەنیدانیا کە  یا 
حیییکیییەمیییا  ت یەیییی یییرنیییەت  
جیییییی  تاجیییییی  اتا مییییییە ەت 

 !هەقداساەکرن رن  راڵن  اکەن
ییییینییییچەتانەتاکییییڤ نەتا  اەم 
هەلییەمە جە   یییرن ت کییر ت 
گە ا انا کڤێکر ان  لە ایرسیایا 
 ن رت لە ارساا کە  سارن ی یدا 
یەندا یە هر  ەمەیدانا  ێکخیڤات 

یەکگڤ ەت هەشی یر انە   ی ی یا 
کییڤێییکییر اتا     سییە  ییریییر  
 اسەاڵ ا ی   تا    یەنیدا یە 
 ات ت نەە ییا سیی ییرسییا ت 
کیییر ییییگە   کییی مییی نییی یییزم ت 
یزت  ەتا  ک م ن ساا  ی ی یا 
کیییییڤێیییییکیییییر اتا  یەنیییییدا یە 
یەەێییخییسییایی ییا یییزت یی ەتایەکییا 

جەمرتا   کە  است   -س رسا
ی  هەمەت مەیدانەکرنیا ەەییرت 
ت هەمیییییییەت شییییییینیییییییەا ت 
م کرن زمەکرنا ەەیرت یە ێت ت 
یەەە  ی   تا   ت  اسیەاڵت 

یەیییک .  ت حییزیەکییرنییا یییگییڤێییت
ییییزت ییی ەتایەکیییا کیییڤێیییکیییر   
س رسا ت ەا یکرڵ ت جەنگرتا  
کە  ەانر  یە انیگیر ییەتنەتا  
یییی   تا   ت  اتڵە ەکیییرنیییا 
هەینت  ای ی یکیرنیا سیە کەت یت 
یەسیییییە  یییییی   تا ییییییدا ت 
ییییرشیییەک یییەیییینیییکیییڤ نیییا لەم 
هنڤشرنەیدا    یە  ی ی ەکەمیرن  

یراریر   اەمسیرڵ ییکەیی ە .   ن ە
سییە ا ییر   اسییایی یینییکییڤ نیییا 
هەنییییگییییرتاکییییرنیییی ییییرن یە ات 
ک  ریی یهینی یرن یەم هەلیەمە جە 
س رسا ت اریە یە  اینیسیایر ت 
یە اسییاییهیینیی ییرنییا مییرفەکییرن ت 
ی  ر  رنا  ییرنینیکیا یەکسیرن ت 
اییر ا  ییی  هەمییەت هییرتاڵ یی ییرنییا 

 .کە  سارن

   

یەکی ئایار، ڕۆژی نمایشی هێزی    ..درێژەی
 !چینایەتیمانە
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کرێکاران تەنها بەخەباتی یەکگرتوانەی خۆیان 
 !دەتوانن دۆخی کار و باری ژیانیان باش بکەن 



 

 ێیی ە هە ێیی ەتا یە قییر ییرخ کە 
مە یییڤسیییا لەسیییە   ییییرنیییا 
هییرتاڵ یی ییرن   تسییت  اکییرت ت 
 ەنیییدییییت کە  یەهییی   اەت 
 اهڤانەتا  یەتشیا نەەی شیا 

 .شنڤیەنجە یەتن
اییینیییەا  ییی ن  اەتانییی ە اەم 
یر ت  ەە  یی  یا یەتجی  ا  
لیینییهییر ییەاا اەگە تایە  یییرنییا 
هەمەمرن لەیە  ام مە ڤسیا ت 
گیی یییڤ  ایییەتن یە نەەییی شیییا 

...  ڤسی یرك ت   ێیژامیرتا  ایە
عەلا حەمە سرڵح  اڵک میت یە 
ەاییی  ت ت یەهەمییەت جیی  ێییك 
اەت مە ڤس ەم ەسا  ە یە  ام 
 اسیییەاڵ یییدا ان  یەاڵم اەتان 
.  یرنا ەەڵک رن یی  گیڤنی  نی ە

حییییزیەکە  ەیییی شییییا لەنییییرت 
...  اسیییەاڵت ت حیییکیییەمە یییدایە

سییە یەەیی  لەتا  مەیەسییاییا 
نرتیڤات   ە لە ایرشیکیڤاکیڤ نیا 
اەم مە ڤس ە  یەاڵم ەەڵك  یا 
یییییکییییرتا  ییییا لەگەڵ اەم 
 اسەاڵ ە ا یکرت کە یەتجی  ا 

 ا!یر   یە  یرن ەتا  اکرت
: عیییەسییی یییرن حیییرجیییا میییر  

قییر ییرەییچیینییاییا لە کییە  سییاییرن 
 یر  ایەک نی ە کە هە   ەنیهیر 
کر    ەند یە یڤسنکا حیزییا 
ینت ت لەت ەێیگیریەتا  ەنیدییت 

مل  ن      یە اسیت ییهینی یت  
یەج ر لەتا  لە     شیەێی یا 
س ە اکرنا  ن ر ا اەم  یر  ا  
قییر ییرەییچیینییایی ە جیی  ێییکە لە 
یر  گرنا نر یرسریا  کە لە گەڵ 
هە  اسییاییکەت یینییکییا گەت ا  
 ەندیت مل  ن      یەم ج  ا 
یییر  گیییرنییی ە   ییییرنیییا هە ا ان 
ەەڵییکییا نە ا ت  احیی ە ییکیینیی  
 اییییینییییاە قییییە یییییرنییییا  اەت 
قر رەچنای ە  کە عەلیا حەمە 
سرڵح ارمیر ا  یینیداکیرت تاک 
مە ییڤسیی ەک یە کییر    ەنیید 
یە یڤسنر ین رسیە   اکیرت ت 
کیییر ییییگە    ایییینیییت لەسیییە  
هرتاڵ  یرن  لە نی یەنە  هەمیرن 
اەت جیی  ا قییر ییرەییچیینییایی ە کە 
نییی یییەنەکە  تاک قسیییەمیییرن 
لەسییییییە کییییییڤ  لە    یە  
س ە اکرنا ج هرندا یەنا هەیە  
یەاڵم ج رتا یەک کە یینیەیسیاە 
لە کیییە  سیییایییرنیییدا  ا ییییر ا  
قر رەچناا قسەتیرسا لەسیە  
ییییکەییییت  یە ایییرشیییکیییڤا اەتا 
 اییی یی ییڤێییت کە هە  تتهیینییز  
ی ەمرڵەت می یلی ی ی یر  ییر  یا ت 
یەکناا ت هرتکر انی یرن   ات   
سە اکا  ای  ت لە س سا ر  ر 
ینکڤ نا قر رەچناا ت  راڵنا ت 
گەنداڵا تاک سیە  یرتایەکیا 

 اسیییایییکەت یییا  ا اییییا یییی  
ی ەمرڵەکرن ت هنزاکرنی یرن  نەک 
 ەنییهییر یەکەمییاە  ەەم ییی یییرن 

 .یڤتان ت
گە  سیە نیب ییدان کینی یەیەک 
کە ات ێکا     نە ێی یا هەیە 
لە یەییەانید  نینیەان هە ێیم ت 
یەغییدا  قییر ییرەییچیینییاییا نەتت ت 
یەیەاند   ێڤیە ێڤا ی  نیر  ن 
ت سرغکڤ نەتا  سە ان هە ا  
یە میی ییو نەتت لە ە  ێییکییدا  
یەجیییی ییییر لەتا  ییییی ەمییییرڵە  
 اسەاڵ دا  ە  انە  ییر  گیرنیا 
یەسییییە ان هە ا  یە میییی ییییو 
نەت ەتا  اکەن  لەەێیییییگە  
قییر ییرەیی یی ییەتا سییە ان هە ا  
یە میی ییلییا  ییڤ  ا یینییاە ایینییڤان  
 ە ک ر  یرکسارن  اەفیایرنسیایرن  

ییر  یا ت یەکینیایا .  هاید.. تس ر
گەت ا ڤیت مرف ر  کی می یرنی یر  
قر رەت  لەهەمرن کر دا لەسیە  
س ە اکرن کە لە ێڤ  اسیەاڵ یا 
ە ییرنیدایە هە  یا کە اسیە  
ا کس ریە ت یی گەن ت مەتا   

 اهڤاتیە یەارسرنا  اگەا نەتا  
ی  یر اەاکرنا کە  سیایرن  تا 
سییییرد کییییڤ نەتایییییرن یەیییییک 
 یینیی ەەیییەتنیی ییرن یە کیی نییاییڤ ڵییا 

 .ج  یدا
گە  یەەاشیییکیییرتانە یییڤ  لەم 
ییییییر ایەتا لەسیییییە   ەتات  
 اسەاڵ ا سا سرڵە  اەم  تت 

هیینییزا میی ییلیی یی یی ییریە یییدتێیی ییت   

اەتامییرن لە یییر  نە یییەا کە 
لەیەکەم ە     اسیەاڵ ی یرنەتا 
 ەتات  کە اسیییەت ایییرمییینیییڤت 
ینداتیسا ە  ەنید تسیای ەکیرن ت 
کییییییییییییر ایییییییییییییریییییییییییییا ت 
ەزمە گەا ا یەکیرنی یرن ایرت ییە 
کڤ  یی  اینیڤان ت فیڤ شیای یرن  
سیی ییە اکییرنیی ییرن ەسییاە  ێییڤ 
 اسییەاڵ ییا هیینییزاکییرنیی ییرن ت 
گەت ا ییییڤیییییت سییییە  ییییرتا  
 اساکەت ا سە مریەکرنی یرن لە 
ەێگە  قر رەچنا ەتا یە اسیت 
 اهیینیی ییر  لە مییرتایەکییا کەمییدا 
هە  تت ی ەمرڵەت حیزیەکیرنی یرن 
ییییییییەنە ەییییییینیییییییزانە هە ا 

 . اتڵەمەنداکرنا ج هرن
ەاە ەگڤ ت لەتا  قر رەچنیایا 
 یییر  ایەکە کە کییر    ەنیید 
یە یڤسنکا حیزیی ەت  اسیەاڵت 
کەمیییاە ەەمە یە امیییبە    تا 
 اتایکەیت تاک گەنداڵکیر انینیر 
لیینیی ییڤسیی یی ەتایییرن لیینییبییکییڤێییت ت 
 ا گییریییا یییکییڤێییت  لەیە اەتا  
مە ییڤسییی ییت ییی  سییە  ییییرنیییا 
هیییرتاڵ ییی یییرن  اەم ەات ە لە 
ەاەیی ەت مییرمەڵە نەک یەهیی یی  
جیی  ێییر نییرمییرنییگەییی یینییاە اەت 
اەنییجییرمە  کەاە ییەانیی ییت فییڤیییر  
ەاسا قە یرن ەکرنیا اەم کیر ا 
 ەیەڵە ییی ییت  یەڵییکییە  اییینییاە 
تتنکڤ نا اەت اەمندت ەێگیریە  
کە  اییینییاە هیی کییر   کیی  ییریییا 

هنی یرنیا اەم  اسیەاڵ ە  
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   یڤ  نرتە   ەاسی یر  تته ته
 یبیر      ی میه ته ی   ڵ  ریەتن له

اڵم  ییه   !  سیزا  ەی   ییگیرت  یه
  ییه  كیه  مەتان یڤسی یر ه    هه

ڵیەێسیایا  هیه  مه   اه گه ەاساا اه
  ییه م  ییر  ه   ی  ا اه اڵ ه سه  ه
 ا      ییییر    م میییرتانیییه لیییه

 ٦٠  كییه  نییده   ییه   هییه كییڤ تته
 ا    ییته  ن ە   یه  سرڵ  ه

  می ی یه كیرن هیه ك م ن ساه  ان ه
ت جیر ێی یا  یڤیی    ت ەتمیرنیه

  كییه  ته ییی ییه كییه ەییاییا لییک اییه جییه
   سییه  هییر یی ییه  ییی   تا   لییه

 تا    لییییه  ته اڵ یییی ییییه سییییه  ه
  هیر یه  ته  ن ە یه  یه  ته ەی ه ەایه
  كییەشییاییت ت   یییر  ه.  یییدان مییه
ییینیی ییرن ت ییەته      ایینیی ییه ته اییه

  تێییییەه  یییی ییییڤ     نییییرن لییییه
م  ایه  كیه  گڤ ەته   نه   رته سه

اڵت  سیه    ه كی یرنیه  ه سیه  حزیه
كینیایا ت ییر  یا ت   ر ییه  ه سه) 

تانیا      تا ڤ ت انیسیایرش ایه
   كیی ییت ت هییه ەیینیی ییه(  ڵیی ییرن گییه لییه

ت  شییرایی ییڤیییت ت اییه ەیی یییرن عییه

س رسا ت   ن  ت كەلاە ه  هه فه
  ییی  ییه  یییرنییه   هییه  یی ییه اڵیییه كیی مییه

م   یا  ت كه سا ڤ ن یه    ه مریه
لنی یرت   ت انسارش یه   ن ەشا ه

 . ەاندتته  ا    ن ه یرن  هه ت  ه
  ته ت  ایه میه كە  یا ایه      یه

 ا   فیه  ەییت كیه ی نم  تا  ەاییه
كیا  ییه ته   كڤانیه كسه ڵگر یه ك مه

ی  ا ت    ا كڤێ یر    ته ە یه یه
 یییییرن  ت كیییی مییی نیییی یییزم سیییه

   ته ت جییەاڵنییه  ته   كییڤ ه یییه
یییرڵ  لییه.  ڵییدا  یییهییه شییە اكییرن سییه

ییییدانیییا  میییه   ا هیییر ییی یییه میییه ایییه
:  ایر اته    نرن هیر یه سە انه جه

كدا   نرت شیە اكیرن    نرنا  ه
  ەیە  كیڤێی یر ان لیه  نرنا ەایه
   ه ییه ەێیەه ن ر  ت ییه     ەرته

كیییرن   نیییرنیییا نیییرت  عسییی یییه ییییه
  یییییەته  كییییرن كییییه كییییه ەه گییییه

كیییییا جیییییەان ت  ییییییه  ییییییر  ه
   ڵییگییه   كیی مییه یییر یی ییر انییه ەییه

كە  سیایرن یی  می  لینیدانینی یا 
.   ییڤ ت یەت ت ەا ییی یراڵنیه یینی ی ییه

ك  نییرسیی یی نییرلیی ییزمییا كییە   ته

كییا ییی   تا    یییه ته یییزتت یی ییه
نیگیر   كیڤێی یر  ت   ه یه  یەایه اه

 ا  م ننەه   له ته  ه ك م ن زم یەایه
گیڤت  ایه   نیه  گیه ییه  شانك كیه

  یی ییه.  یدانا  نرن ییەت مه  هر  ه
كیرنیا  تیسیایا هینیڤشیه  تێیەه له
یی یا  می یه ست ییک یی یرت  كیه  ه

 ێییڤ نییرت    نیی ییەشییاییت یییەت لییه
. شیفیڤ شی یدا عس بیەتن ت لیه یه
   تت  میەتان هیه كر ن یدا هیه له

   ت ه فیا گیه لیه میه   ان  یرن كیه
  ت ه عسییا یییەتن هییا گییه یییه
كرنا ە ییرن   یڤسه  ان ت یه سه

تانی ی  ییەتن    ایه یەتن ت هیه
ڵییك ت  یییر   ەییه   ەییا نییرلییه

   كییرنیی ییرن یییه یییژێییە  ەیینییزانییه
كر هن ر ت  نیرنی یرن ەایینیچیا  یه
 .كا فڤاتان كڤ  شفڤ ش ه له

   سیه  هیر ی یه  كەشا ا  نرن لیه
سییاییا   ه  ته مییرنییه اڵ ییا اییه سییه  ه

  سیرڵیه ٦٠  ته اڵم ایه یینی یڤ   ییه
ك  هی ی  ەاسیای یه.   یه   هه   ێژه

تان  تا  ایی یڤ  ایه   ا ن ی یه ته له
تڵا یی یبیڕكیڤ نیا كیەشیای یا  هه

  نیرمیە   سه  نرن ت كەشات له
  هنی یای یا  یەنیدت ی یژ  لیه ت نه

م       نییرن ت یییرن  نییا كییه
ییرن  م  یر  انیه   اه ته م ڤ نه كه

 انیییت  میییەتان ایییه هیییه!   ایییینیییت
كەشار    نرنیدا      یه  امبه یه له

ییرن لیینییبییە  نییا گ ییایی یی ییرن ییی  
 ییییر   كییییڤ تتن یییییرن هییییه  ه
   مییا ت لییه كییا فییه یییه شیینییەه یییه

  دا ییرسیرتییرن  اڵیه ارساا ك مه
 ییر  ته یییرن اییه.   ته  ییه ییی  هیینیی ییرته

ك  یسینی یا ته كیه  یب ی ی یت لیه اه
  سیینییەان قییر   ا سییزا   ته اییه
     انیی ییرن ییی  ییی ییه سیینییدا ه لییه

   تانیه لیه.    كیڤ تته  ه  كه  رتانه
    اڵیده  ته كڤ ه مدا یرنا یه كه یه

  ییڤه   ارەیڤ سیه  ن ە ان رن  اته
ت   ته یییینیییت تاییییک ییییزتت ییی یییه

 نیی ییەشییاییت   حییزاییینییك یییه اییه
قیرمیگی یڤكیڤ نیا  سیه  سا رن یه  ه
یرن كڤ یک  اینیسیایر  كه اڵ ه سه  ه

!  ات    یییرتانیییبیییر ان نیییه  اڵیییده
میی یی یی ییرن یییرنییا   ییا  تته حییرڵییه

   ییرتان ت  ته سیی یی یی ییڤ نییه ەه ییه
ك ت  یڤ نا   یه ا  سرن ە   له

   سییه  ییرت   ییرتانیی ییر یییا لییه
كییا   یییه اڵت لییه سییه ەییە    ه

 . ته  ڤه

 ! بووایه ف هه ره ر شه گه ئه.. درێژەی 

تا ە عییلییا حیی ە سییرلییح لەگەڵ 
ەەاسایا کی  یرییا هینی یرن یەم 
 اسەاڵ ە ن ە  یەڵکیە  اەیەا   
 ییرکسییر یەک یییخییر ە ەتت کە 
 اسەاڵت یە  یە قیر یرەیچینیایا 
یییگییڤێییت  اەمەش مەحییرڵە لە 

 .ەەتن  دا یب  ڤێت
یەت میییرنیییریە  یییینیییکیییهیییر ەت 
سیییڤتشیییایییا اەم  اسیییەاڵ ە 
سیییە  یییرتایەکیییا سیییە اکیییا 

 اسیییییایییییکەت ە  ا ایییییی ەکە   
کەڵەکە  سیییییییییە میییییییییریە  
قییر ییرەییچیینییاییا ت جە  ایییا ت 

قییی  ەیییکیییڤ نیییا سیییە تات ت 
سییرمییرنییا کییە  سییاییرنە  تا ە 
ەیییە   اەم  اسیییەاڵ ەیە یە 
هەمەت ینکهر ەت  ا گیرکیرنی ەتا 
مە ڤس ەکا گەت ایە یی  سیە  
 یرنا ەەڵر  یر اسای یا  ییرنیا 
هیییرتاڵ ییی یییرن لە هە   اهیییڤت 
کە اسییییەیەکییییا ییییی گەن ت 
انکس ریە  لە سیریە  یە  اتام 
ییییەنیییا هە  تت  اسیییەاڵ یییا 
ییی ەمییرڵە  یییر  ییا ت یەکیینییاییا 
کر ێکیا مەحیرڵە  هە  کە  ت 
 یەنیینییکیینیی   لە  ییەا  یینییەا  

میرنەتا  اەت  تت ییی ەمییرڵەیەت 
هییییییییییییییرتیەش یییییییییییییییەن 
لە اسەاڵ ەکەیرندا  یەن یر  یینیت 
ەێییییگییییریەک ییییی  یییییر اسییییاییییت 
لەمە ییڤسیی ەکییرنییا سییە   یییرنییا 
هییرتاڵ یی ییرن یەیییدا یییکییرت  اەتا 
کییر ێییکییا ییینییهییە ات گەتجییرنە 
 اکییرت  یییرن هەتڵییا  ەتاشییە 
کییییر   هییییرتاڵ یییی ییییرن اە ات  
یە یییییرییییییبە یییییا گییییی ەان ت 
ایی ییسیی میی ەکییرن هە  قسییەیەک 
لەسە  قر رەچناا ت گەنیداڵیا 
یکەن نرینیت جیگە لەتا  تاک 
کییر    ەتاشییەکییر   ییی یییرن 
یییڕتانیی ییت  ییرتاەتانییا  ییڤمییرن 
لن رن هەینت   ەنکە ی  ەی ییرن 

یەشیینییکییت لە یییر ێییزا   اەم 
سیی ییسییاەمە ت ییینییکییهییر ە  اەم 
 اسیەاڵ ە   اسیەاڵ ینیر کە یی  

 .ە    اهڤا ی  هرتاڵ  رن
هە یییییی یە ە گیییییر کیییییڤ نیییییا 

هییرتاڵ یی ییرن لەهە مە ییڤسیی ەکییا  
یییر  گییرنییا ت قییر ییرەییچیینییاییا ت 

 راڵنکر   ت هە تاهیر کەڵەکە   
سە میریە یە کیر   یەکیڤێی ەک 

کە لەهەلییییەمە جییییا کییییر    
اەتیە   نیییراییی ییی یییسیییرنیییا ت 
 ەنییدانە ایە لە کییە  سییاییرنییدا  
 ەنهر لەەێگر  کی  یرییا هینی یرن 

 .یەم  اسەاڵ ە مەیسە   اینت
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  ن كییه ته    اییه  ەییه  ه  مییرنییه اییه
      ن ت   ی ی یا  تان نەێ ه اه

مییییر   ییییی ییییه  ییییی   تا    كییییه
 ییییەتنییییا اییییریییییە    ەێییییەه یییییه

ەەا    ن  یرن تا اه كه س سا ه
 یڤ  تسرته ماڤ ت  ه  تت ت كه یله

 ییا  یییک  ییركییە ەیییز   یی یی ییریییه
. ن ق یی یه ق ت ییه كڤێ ر ان شیه

 یا  ندێایا  ی ی یرییه   ه  ریبه  مه اه
  ت لیه   ا یه  مریه   سه ڵگه ك مه

  ت ییەت ییڤیییت تاڵ ییدا یییه ییینیی یی ییه
  م ییه كیا كیه ییه ته لنیەت  ییەتنیه
شیینییەا     اڵم یییه اییرشیی ییڤا یییه

  لیییه.  یییی ییی یییڤێیییت جییی یییرجییی یییر ایییه
ش  یییر ییڤ   ته كییە  سییاییرنییدا لییه
م ەن   نرن مه  كر ێ  رن كڤ تته

.  ته یت یهینی یت  یی یدتت یی ینی ی یه
 ا  م  تایی یرنیه له    كه ته اڵم اه یه

گ یایا ت     كەشات ییه  یر  ه
 یا   یرییبیه  كەشا ا  نرنی ی  ییه
    ا ه   یییییییر   كییییییڤ تته

.  یییڤانییرتیییه  جیینیی ییا قییه لییەمییه هییه
 ایرگ ڤ  ایرییە    یڤانن ا سه قه

 ییا ت  ت سیی ییرسییا ت حیی ییەمییه
اڵ ییییا  سییییه  ه  ایییی ییییدا   كییییه

  ت یەته  ا  ن  ه كە  ایه_ ی   تا
  ی نیە   ته نرنه   ا یه گ ەیەیه
میی یییت  كییه  ییا ت یییه اڵیییه كیی مییه

 یییرنییدا  سییه یییه سییرنیی یی  كییه كییه
   نرنت  یی ا  یەنی یه  ته ش ریناه

اییییریییییە   ت   سیییی ییییسییییاەمییییه
 نیا   كه   ا ت س رس ه اڵیه ك مه

ك    ته  تت  انیرته  م ت یله كه  یه
ل و ت  ێڤینخڤات      ه ته یەتنه

ن   مرشیركیه  ه.  جنگ ڤ  كڤ تتن
ت كیەشیایر ت  لیه  جگیه  هریه سرڵه

  یییییرسیییی ییییڤان   كیییینیییی ییییرنییییه
نیید   گیی ییڤ  میی ییراڵن  ییه هییرتسییه

 ییا  كییک میی ڵییه.    یییر   كییڤ تته
ت  اڵت جی یه سیه    ه  اتا گه ینئه

 ن    ن ا   ه  یعه   ت شه ی  مه
كییرت  یی ن  ت میی ییرڵ شییو نییه

 ییەانییت  ەیی  اییه  یییه  كییرن سییه مییه
    لییه نا گییه ییی ییه كییچییرن مییر ه

   كییه مییرنییه  لییه ەییرنییا یییه  یییەه
  نیید  نییه یییڕیییر    ییه  ته تانییه اییه
  ته  ه  ه  ن  كیک لیه كه ند نه سه یه

نید   یه  ته    ا گركیرنیه ته ت نرته
كیرتا   ننك ی  ی رتێیك ەییز ایه

م  م ت  تته كیه كر ن دا  نا ییه له
  ن كیه كیه م   نیر یر ایه ت سنهه
  ەێیا ییه  ته ە ش رڵ یه  ی نت یه
 نییا  ییڤ      اته كییه  ه هییرتسییه

 ا ان  هییه  ته....  ا  ته یییهیینیی یینییاییه
ایی ییاییڤ ییینییگییەمییرن .     ییڤ نیی ییەنییه

یییڤان ت ییینیی ییر   ت  كییر یینییك قییه
یییا ت  یییەتنییا ت ییینیی ییەت ییه نییه

ەیی شییا  یییا ت نییه ت نییه ییینییخییرنییه
گیڤێیت   ڵگر اه   ك مه ەه  یر ڤ یه

   نیرنیدا  سیه شن ا      ییه یه
  كییڤاتن یییه  كییه  ته شیی یینییاییه اییه
 .  ڵگه شا ك مه  ڵەماڤیت یه مه
یسیییا  كیییه  نییید ییییه ییییەه ییییه  لیییه
  كییر یینیی ییدا كییه  لییه  ته هییڤاشییه  ه
  ییه ت قسیه سڤت  ییر  انیا ایه مه
   كه نرڵا ەت اته   كه كرت  هه اه

  ەیر یه ە یرن میرییك ایه    یه سه
ك   یه   نیك كیه ش ڤه م عه   ه یه
ساا ە یرنت ت هرتكر ی ی    ه یه
   سیه     ێی ینیایه فەن ی ه له  ه  یه

ڵیک  یركیە  ایرشی یڤا ایه  هنڵ ت یه
هیییڤا ەییی       ه كیییه   سییایییه’’ 

ت ەیی    كییرت  اییه سییلیی ییم نییه  ییه
م  ییڤ  ایه سیه.  ‘‘ سل م نیركیرت  ه

ن یی   ا یرشی ی یا  ی ه  س  ر ی یه
  هیڤا كیه  ا نرمەسا ی   ه   مه

ك  ییه شیه ەه ت  هیه یرنیه اه  ته لن ه
  میه ایه!  مەت  نیرن یی ینیڤن ی  هه

ته  ەر یه مرن ی ڤاه ت س  ر ی یه اه
كر یا كیەشیای یا  تنی یر ا   له  كه

م    ه ییه  یر  یا میریی یا ەسیایه
  ارك یڤا یی ینیت كیه  ڵ رننك یه ەه
تانیی یی     كیی  ت  نییا اییه گییه

  یی یە ن  یەنی یه   ایه تای رت هه
 ! نرمەسه  كه له سه مه
 ن یەشیای یدا   فنك له  ه ه   شه’’ 

  لیه  كیه  كا ینارمیه یه ەساه‘‘   ن  ه
ت تیییییر     اییییه  گییییه نییییرتجییییه
  اڵ ییه سییه ت ییەتشییدا  ه ییینیی یی ییه

هینی یت  كر   اه كرن یه ی   تا یه
  ەێییزگییڤ ییت لییه   ییا یییه ت كییه

ە یرن   یه  كەلاە   ت ییر ه فڤه
  ییه  نیده ته    ەه كڤ ن ی  لی یده
  كرن ت  انرن رن ییه نرت مەس  رنه

  نیییدانیییه ته ت ەه   كیییا ایییه سیییه
سیای یرنیدا  ییرڵ  ه  ندیت  ن له  ه
كیرنیدا  نرت ەینیزانیه  كە     له اه

 ی یرن      ت سیەكیرییه لن رن ایه
ن   ەیه  اتێزیرن ایه كڤ  ت یه ینئه
جیەاڵ    نیه هه‘‘  یرن فه  ه شه’’ ت  اه

  كیه لیه سیه میه!  ر ك  ریا یک یهن ت
     تایییه ییی  كییە  سییاییرنیی یی  هییه

مییرنییر    یییه‘‘     ه شییه’’    گییه اییه
 ا  اڵ ه سه ت  ه ش    ا  سرنا له

ت  نیییا ایییه   ەیییرته ییییەتاییییه هیییه
  اڵنیه ییه  رتان ر   ت س  ر ی   ه

  .یەت اه نه
  اڵ یدا  كیه سیه    ن ا  ه  تا ه كه
سیای ی ینی یڤ     ه  ته  نی یە ییه  له
   ته  یییدا یییزتت یی ییه  امییبییه یییه لییه
   قخەا انه كسرن خەا   ت حه یه

یییک نییەكییا ەمییا   نییرنیی یی  اییه
  ت  یی یی ییه اییه  نییه یییر یی ییرن ییی ییه ەییه

تان   ییڤ نیا ایه  ییه.   سایه یراڵ ه
كیا   گیرییه اڵت  ه سیه    ه سیه له

   ته یییی  ییییزتت ییی یییه  ت ه گیییه

اڵ  كسییرنیی ییخییەا    نییرن اییرته یییه
ایر ا     ینت  ر مرفا  یر ڤ له اه

اڵم  ییه.  كسرنا جنگ ڤ یی یرت ت یه
كیەشیای یا  نیرن   ین گیڤ یت ییه

ت    ایه تاڵیه نركڤ  ت نیرییک حیه
گی یرنیا   ی ڤ  ت یینیەیسیایه  كر ه

    امبیه  ا یه ڵگه ك مه   گڤ  له یه
یت ت  هنزی ه كەشا ا  نرن یه  یه

 نی یە   ت .   ته یدانیه مه  ی هن   ه
كڤ ن  ساد ێژ  ت  قه  رتانا  ه

 ییا ت  ت لیینییدان ت سییەكییریییه
ەی سیە یرنیدن   نر ر كڤ ن رن یه

مییرن    ایه ته تجیە  ت میرنیه  ییه
اڵت ی بڕ نریک ییرن  سه    ه سه له

   گییه   مییه  ته م نییرییینییاییه  ییر كییه هییه
هییینیییز   كیییا ییییه ییییه ته جیییەتاڵنیییه

 ایییرگیی ییڤ نییر ییر یییرن ییی ییرت  سییه
ند  ییرسیر ت ەێسیر   یەنید  هه
 ا  ت  یرتانی یر ییرنیه   اه  امبه یه له

  تاڵ     ته  ه  ه  له.    یه  یگڤنه
ج  ێك ەسیەا  یک یه ەاساا اه یه

      ییه  یەانیت سیه نه  ی ڤێت كه
  ته قسیرنیه  ت ج  ه ت یه  ته نه ی ه
    كیەشیای یا  نیرن   گەایه  كه

 !ن ە یرن یر یده
ك  ەتانی یه    یرته   نیر  هیه گه اه
  كیه   یه اڵت ت حی یەمیه سه م  ه له

ت یرشا ییبیرت   ه   ەا  نرن یه
  ت  كییه  یینییبیی ییه  ت قسییرنییه ت یییه

   ەرنه   ناه ی رت اه سڤت  اه مه
  ته كیه كا ف     سا یه س ب   ه  ه

  اڵ ینیك كیه سیه  ه  ییه ته  رت  له
ن می یراڵنیا  س یه   یهر اه ك اه ته
 ا  قە ئیه   ه كه مله م مه  ا   اه هه

‘‘ یییا  ه سیی   ت یییه’’ ییینییت ت 
 ! نرن ن  رن یدات  ق یه  هه  ه
 ٨٠٨٠یڤیلا    اه ٨٦
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 عەبدواڵ مەحمود
 

سیرڵ یەسیە   ٨٦اەم مرنگە  ٠٢
 یی ییڤ    هییرتەێیی ییرن شییریییە  
عەیدتلقر   ت قیریی یو عیر    ا 

شیرییە  ت قیریی یو  تت .  ن ەە 
 ایە   نیییییرسیییییڤات ت  تت 
ەتەسیییر   ەییی شیییەتیسیییایییا 
 ەندیت یزت  ەتا  ک مەاڵیە ا 

کییی مەڵە  ایییرتا اکیییرن  "  لەتانە
یەکناا ینکیر ان ت ییزت ی ەتا  

لە "  یەکسییرنیی ییخییەا انە   نییرن
کییی مەڵیییگە  کیییە  سیییایییرن ت 
هیییرتکیییر ییی ییی   تت کیییر    
یە جەسییاە ت ەیی شییەتیسییاییا 
ەایە   حییزیییا کیی میی نیی ییسییاییا 

 .کڤێکر یا عنڤاق یەتن
 یی ییڤ    اەت هییرتەێیی ییرنە لە 
شر   هەتلنڤت لە  ێڤ سیریە  
 اسەاڵ ا یر    یدا لە کیر ینیکیدا 
 تتیییدا  کە یییر  ییا کەمییاییڤ لە 
سرڵ ت ن ەێر یەت لەەێگر  ە  
ەا اساکڤ نا یە  ێ ا   ندا  
یەعسدا  ت یە ین لەشکیڤ  اەت 
سییییەیییییر  ەنییییدایە  یەعیییی  
گە ایەتا نییییرت هەتلیییینییییڤ ت 
هرتسەنیگیا هینیز  لەیە امیبە  
یەکیینییایی ییدا یە سییە   ەیی   

یەگەەانەتاشیا یی  نیرت .  گ ە 
شییر   هەتلیینییڤ ت لە شییە   
 ا کڤ نا یەکنیای یدا ەەڵی ی یکیا 
یەکییجییر       کییە  سییاییرنییا 
لە ڤسا سەیر  یەع   یەشیا 

لەم .  اییییییییرتا ایییییییییا کییییییییڤ 
ەی شییخیزمە ییا  ییرت سییرغیی ە  
یییر  یی ییدا   مییر ایەکییا     لە 
کر   ت اەندامرنا ا ی  یس  نا 
عیینییڤاقییا یە اسییاییا سییەیییر  

یەعیی  ت یییر  ییا کییە  ان ت 
 مر ایەک  یرن  ییو کیڤان  کە 

یییر  ییا .   تا ییڤ ایی ییعییدام کییڤان
لەگەڵ گەەانەتا  یەش ەایەکیا 
     ەنیییدانە کەت ە گییی یییرنیییا 
نەییییر انیییا سییی یییرسیییا ەییی    
یە یییییرییییییبە ییییی ییییی  کیییییر   ت 
هەڵسیییییەەاتانیییییا یەکییییی یییییایییییا 

یەج ر لەتانە ییر  یا .  ن  ا  رنا
 اسییییاییییا  ایە گییییڤ یییی ەیە   
 ەندیت  ێگر ی  اەتا  ک سیپ 
ت لەمییییی ە اکیییییرنیییییا یە  ام 
ە قری کڤ ن ت  اکە رنا ییریە  
 اسیەاڵ یدا ێیای ەکە   ییدات ت 
تاکە  رکە  اسەاڵ ا اەت شر ا 
. ەییی   یییینییی یییرسیییە ییییکیییر ەتا

لە ەا  نەا  اەم ایرمیرنیجەییدا  
یەشنکا یەکجیر      لە کیر   
ت فە مییرنییدات هەڵسییەەاتان ت 
اەنییدام ت  ەنییرنەت  یەنییگییڤانییا 
یەکیی ییاییا  ا کییڤ  ت اییرتا ا  
  نا سەت   کڤ ن ت  اسایا 
. یەسە  مرڵ ت میەلیکی یرن گیڤت

یەم ج  اش ییر  یا ایرتا اییا 
لەنییرت هە ێیی ییا کییە  سییاییرنییدا 
لەسییە  مەییی ییر  ییی ییڤتیییرتا   
سییی یییرسیییا جییی یییرتا   کیییڤ ا 

 یییر ا .  تاقییعیی ە یی ییکییا قیینییزاتن
یەکیی ییاییا نیی یی ییایی یی ییرنیی یی  لە 
یە امبە  ا   ێاا نەکیڤ ت هە  
لەت کییر ەشییەتا یییر  ەیییر  ە 
کڤ نا هە ێیم لەسیە   اسیایا 
اەم  تت هنزا جینیگیڤ کیڤات یە 
کڤ اتاش هە ێیم کیڤا یە  تت 
  نییییا  ێییییڤ سییییریە   تت 
 اسییەاڵ ییا نیی کە  یە تاڵ ییرنییا 

 .نرت ەکە
ییی  یییر  ییا گییڤ یی ەتا  شییر   

هەتل ڤ  ر  ییگەڵە  ەاتا تنیرنیا 
یەکناا  ر س ە اکرن  گە  ێکا 
کەمە  شکنت یەت لە یەکنیایا ت 
یییراڵنسییا هیینییز  یە قییر انییجییا 
ەیییی   گیییی ە   یەاڵم اەمە 
یە ەنهیر نەییدا یەانیا  اسیەاڵت 
لە اسییاییا یییر  یی ییدا قییە ییبییا 

 ەنکە یە جی یر لەتا  .  یکر ەتا
هنز  س رسیا  یڤ هەییەتن لە 
هەتلنڤ ا  هرتکرت یر  ا لەگەڵ 
. تاقع ە نکا  ڤ  تتیەەتت ییەت

تاقییعیی ە ییا یییەتنییا هیینییزێییکییا 
ک م ن ساا  ایرمیر اییا حیزییا 

ییر  یا .  ک م ن ساا کڤییکیر ییا
کەییینیی ییاییڤ لەسییە   اشییەتا 
شره د  هەڵسە انا کی می یاە  
هەتلنڤ  حزب ت  ر کی ەکیرنیا 
یەت  شره د  سیر  انیا  اییرن 
ک ە ت س   ر  ت جیدا  حیڤ ت 
ارکس  نە اریر یی ەکیرن ییەت کە 
یەهە ا ان کە  یەشیییدا ییییرن 

شیرهی ید   انیگیا .    ر ا  اکیڤ 
 ا یی   حییزیییا کی میی نیی ییسییاییا 
کییڤیییکییر یییا یییەت  تاکییە  ییرکە 
ی  گ    اساب ژ  ک م ن یسیایا 
ت   ڵیییا لە ەسیییاییی ەەتت  
ەییی شیییخیییزمە یییا ییییر  یییا ت 
ییی یی ییلەشییکییڤ   ییی  سییەیییر  

شیرهی ید  .  ایرییدا ٦٠یەع  لە 
ییییەتنیییا یییی یییکە  کییی مەڵە  
ارتا اکرن  ی کە   ێیکیخیڤاتا  
سە یەە   ایرفیڤا یرن  یی یکە  
یەک اا ینکر ان  یر اگر  حزب  
نیییەتسییی ییی یییگە  یییییتکیییڤاتا  

شییرهیی یید  .  یییەت... ییی ییینیی ییەتا
 ر کا ک مەڵە  ایرتا اکیرن ت 
نەە ا اەت  ێکخڤاتا ییەت یی  
یە گیییڤ  لە ایییرتا اکیییرن ت 

فە اهەمیییکیییڤ نیییا ەیییەا  ن ت 
شییرهیی یید  .  ییینییداتیسییاییا ییی یییرن

ا عا بر  ت جنکەت  ا کی مەڵە  
ایرتا اکیرن ت  انی ی یرنیرنیا ییەت 
لە یەن  ی یخیڤاتا  ییەای یت ت 
ەیییییکییییخییییڤاتا ایییی یییی ییییسییییرن 

شیرهی ید    ڵیا .    ساەکرنەتا
یەک اا ینکر ان ت کی ییەنەتا  
هە ا ان کە  لە ەەڵییییکییییا 
کڤێیکیر  ت  احی ە ی یکی  ییەت 

شییرهیی یید  حییزت   .  لە ات یییرن
یییزت یی ەتا  یەکسییرنیی ییخییەا   
 نرن ت هەتڵا اەت  ن ت ی یرتا 
ایییییر ا ییییییخیییییەا نە ییییییەت کە 
 ایییرنییەیسیییت یییرسیییر  ییییر   

شییرهیی یید  .  کەسیینییاییا یییگییەەن
 ات ییینیییکیییا ایییر ا ییییخیییەا انەت 
سیی ییکیی ییە  یسییاییا یییەت یە    
ک نەیە ساا س رسیا ت  ات ە 

یەکە  ا هەتلنڤ ...  ا س م ەکرن
یەکنیایا لیک  ا کیڤاییەت  یەاڵم 
ک م ن زم ت ایرمیر اییا حیزییا 
کیی میی نیی ییسییاییا کییڤیییکییر یییا ت 
 یکخڤاتا جەمیرتا یی ەکیرن کە 
ا لهرم رن لە حیزب تا  اگیڤت 
ت یەکڤ اتا حزب ی ا ەانی ی یرن 

اەت مە ییڤسیی ە یییەت کە ...  یییەت
یر  ا یەجد  حسیرییا لەسیە  

یە ریبە    کە ین اڤ لە .   اکڤ 
کییە  سییاییرنییدا   یییر  ییا ت   
یەکییییینیییییایییییا ت ەیییییرنەتا ا  

تیرۆری  تاوانیڕۆڵی پارتی لە  
 ...هاوڕێیان شاپور و قابیل دا



   

یییی   تا   کیییە   یەگ یییایییا 
هە گ ز لەگەڵ هنیزت  ات ینیکیا 
ارتا کی می نی یسیایا یە ات  تت 

اەم تاقیعی ە ە هینی یدا .  نەیبەتن
 رڵ یەت ی  ییر  یا کە نەە یە 
 ا شییاییت ییی  کەنییر ەسییاییت ت 
گە   تاشرنیدن لە تا  لینیدان 
لە یەک اا  یەشنکا سە اکا لە 

 .یە نرمەت نەە ە  یر  ا یەت
حییزت   حییزیییا کیی میی نیی ییزمییا 
کیییڤییییکیییر ییییا ت  ییییکیییخیییڤاتا 
جەمیییییییییییرتا یەکیییییییییییرن ت 
 یییر کییی ەکیییرنییی یییرن  یە هەمیییا 
 ێکخسا ەکرنا حیزب ت   ڵیا 
 مر ایەک لەکیر   ت  ایە انیا 
حزب یەت  کە هرتەێ رن شرییە  
ت قری و   تت کیر اکیاە       
یە جەسییاەت  تت  تەسییر   
نرسڤات ت ە شەتیسیایا حیزب 
ت یییزت یی ەتا جەمییرتاییی ەکییرن 

یییر  ییا ییی  لیینییدان لە .  یییەتن
کییی مییی نییی یییزم ت ەییییکیییخیییڤاتا 
جەمییرتاییی ەکییرن ت یییرشییەک ییە 
ییینییکییڤ ن یە کیی میی نیی ییزم ت 
ار ا یخەا    ینەیساا یە     
ەێگر هەیەت لەکەڵیر تا گیڤ یت 
ی  ه ن  ەتا     ت ی ەارن  یر 
 اگر ە یە اساەتاگڤ  ا  ات ە 
ا س م  ە     یەەەێی ەکیرن ت 
 ر  اگیر ە هەڵیخیڤانیدنیا  ییز  
مە   یە شخ    تاکیە مە  
یەشییی یییڤ  فیییایییەا یییا ت  یییر 
تاشرندنا گە    یڤسی ی کیرنەت 

 .  ڤ  یساا
لەت ەا  نیەایە ا ییر  یا   لە 
 ێیییییگیییییر  هەڵیییییخیییییڤانیییییدنیییییا 

ایی ییسیی میی ەکییرن ت مە کییرنییا 
لە ەشییی یییا مە  یەشییی یییڤ ت 
فاەاکرنا ت   لە  ێگر   ا گر  
یییر اسییاییت ت کەنییرڵ ت  ا گییر 
م دیریەکرنا یە ریبە ا گی  یر   
گییەاڵن  فە اسییر یەکییا لە    
کیی میی نیی ییزم ت اییر ا یییخییەا   
 اسای ینیکیڤ  ت ییڤسیا  نیرنیا 
کییڤ ا  تتییی شییا هیی ییڤشیی ییکییا 
یە یییت ییی سییە  کیی میی نیی ییزم ت 
. حزیا ک م ن ساا کیڤییکیر ییا

لە ڵا اەت فە ا سی یرسی ە ا کە 
ییییر  یییا ەییی   جیییەڵییینییی ە  ت 
اەندا ییر   سیە اکیا ییەت  لە 
کییڤ اتایەکییا  ییڤسیی یی کییرنە  
  ڤ  یسا دا هرتەێ یرن شیرییە  

لە کر نکدا .  قری ل رن کڤ ا ن  رنە
شییریییە  ت قییرییی ییو لە یەکیی ییاییا 
ییینییکییر ان یییەتن یە مەیەسییاییا 
ارمر اکر   ی  ارکس  نا اریر   
کەت  ە یە   اساڕێژ  یرندێکیا 
ایی یی ییسییرن کییە  ت گیی ییرنیی ییرن 

جنگر  ی ڤهنی یرنەتایە .  یەەاکڤ 
کە ی  ر  یەكناا ینکر ان  ەنیهیر 
 ەنییییییید سیییییییە مە یییییییڤێیییییییر 

 .لەارسری ەتا  تت  یەت
یر  ا تاکە  اسەاڵ ا هەتلینیڤ  
لەیە امیییییبە  یەت کیییییڤ اتا 
 ییی یییڤ  یسییییاییی ە ا  اییی ییییدانە  
 یییی ییییڤ  اکە  کییییڤ  ت لە 
 انیی یی ییایی یی یی ییا لەگەڵ تافیید  
 ایە   حییزیییدا یەڵیینیی یی ییرنییدا کە 
فاەا ا ان ت یکە انا شرییە  ت 
قریی یو  اسیایگی یڤ ت  ا اسیایا 

لەتاش تاتا یڤ لە .   ا گر ییکەن
یەیییرنیی ییرمەیەکییا هییرتیەشییدا یە 

ا  زا  سە کڤایە یا حیزییا ت 
ک م ن ساا کڤێکر یا ت یر  ا  
یر  ا یەڵی ی یا ییریەنیدییەتن یە 
ار ا   هەڵسە انا س رسیا  ا  
یەاڵم یەکیییڤ اتا یییینیییچەتانە  
ا  زا  ە یرن میرمەڵەییرن کیڤ  
ت لەتاش  ییییر یییڤ ایییەلیییفەت 
گڤ   یرن یە سی ی یر یی  سیر    

 . تیر ا کڤ اتا
یر  ا نەک ییریەنید   ێیزگیڤ یت 
لە ار ا   هەڵسەەانا سی یرسیا 
حییزب ت  یەنە سیی ییرسیی یی ەکییرن 
نەیییییەت  یەڵییییکییییە  ەنییییرنەت 
اییرمییر انەیییەت ییی ییکە  یەکیینییاییا 
یییینیییکیییر ان ت ەییییکیییخیییڤاتا  
سیییە یەەییی   ا اسیییایییا اەت 
 ێکخڤاتانە یکر ەتا  کە لەکیر یا 
  یڤ    هیرتەیی یرن شیرییە  ت 
. قری لدا  اسا رن یەسە  ا گیڤت

اەت یییی یییکیییرنە ییییڕ ییییەتن لە 
اە شیییی ییییە ت یەڵییییگەنییییرمە  
 ر ک ەکرن ت  می یاەلەکیرت کە 
یر  ا  اساا یەسە  ا گڤ ت ت 
 ر ا یسیایرشیا لەگەڵ یینیت    

 . یر   ت
هیییرتکیییرت نەک فیییایییەا ا انیییا 
 ا اساا  ا گر ت لن ڤس ی ەتا  
یرسیرییا نەکیڤ  تاکیە یەڵی ی یا 
 ایییەت  یەڵییکییە مە  یەشیی ییڤ  
فاەا ا کڤ ا اەندام یە لەمیرنیا 
کییە  سییاییرن ت  ا اکەشییا لە 
مەایی ییە یە ییا ییی  یەکییگییڤ ییەت  
ا س م ەتا گەاسیاەتا یی سیە  
مەا ە یەت ت ەیزمە یکیر   یی  
یر  ا ت ا سارش لەسە  ل ساا 
اەت جیییینییییگییییڤ  سییییە  کییییا 

 .یە لەمرنا عنڤاقە
لەهەمەت اەتانەش تاتا یڤ اەت 

 ەند کەسە  کە گیەایە تاکیە 
ییییکیییە   شیییرییییە  ت قیییریییی یییو 
 اساگ یڤکیڤاتن  لەم  تاییرنە ا 
 ا کەتت کە اەمرنە لەسە  اەت 
  ڤ  ا  اسیایگی یڤ ت  ا گیرییا 

یر  ا لە یەا  ی یەا  .  نەکڤاتن
س ی یر یی  سیر یی ە ییە ەکیرنیا 
ەیی یییدا نییر ییر   کییڤ تتن کە 
  س ە  کیەشیای یا هیرتەیی یرن 
شییریییە  ت قییرییی ییلیی یی  یییگییڤنە 

 یر ا ارمرنجا .  اەسا   ە یرن
یر     لەم کر ا  اەتا ییەتا 
یییییکییییە انییییا  اسییییاەقیییی یییی ەت 
نەە ەک  رنا اەم  رتانکر یی ە  
ی ر ێاەتا ت شیرنیا ەی   لەم 
 رتانە لنیخیەشیبیەتن هەڵی ەگیڤا 

 .ەرڵا یکر ەتا
یەم شییینیییەایە ییییر  یییا یییی  
یرشەک ەینکڤ ن یە ک می نی یزم 
ت ایییر ا ییییخیییەا   هییینیییڤشیییا 
هەمە یەنە  ەییی   یییی سیییە  
نەیر انا  اسا  کڤ  ت  ی یڤ    
هرتەێ رن شرییە  ت قیریی یلی ی   
. لە ەا نەا  اەم ارمرنیجەییدایە

 یر ا ە ڵا سە اکا ییر  یا لە 
 ییی ییگە سییر کییڤ ن ت  یی ییڤ    
هییرتەێیی ییرنییدا  یەهیی یی  جیی  یییر 
شرنا فاەا  رن ت ا س م ەکیرن 
ت   ڵیییی ییییرن لەم کییییڤ اتا 

 یر .  ا  سرنکە یە ا کەم نرکر ەتا
اەت کیییییییر ەش ییییییییر  یییییییا 
نەە ە ا ێژا انا سیە اکیا ت 
یکە انا هیرتەێی یرن شیرییە  ت 
قیییریییی یییو ایییرشیییکیییڤا نەکیییرت ت 
ەا اساا  ا گریرن نەکیرت  اەم 
  سییییییی ەیە یەکیییییییڤاتاییییییییا 

 . امن ناەتا
  ٨٠٨٠اەیڤیلا  

  
 .. هاوڕیان تیرۆری لەتاوانی پارتی ڕۆڵی.. پاشماوەی 
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 مستەفا باهیر 
 

لەم    انە ا یەکنیایا  اتا انیا 
هە ێ ا کە  سارن یە تا تت   

اییەمیینیید مییەحسیی ییت "   ا تا  
لەسیییە   اتا  "  حەمە امییی یییت
 ا تا  ت  ٠٠٠ یییییر ییییڤ لە 

 اتاکیییر   گ یییایییا نیییرمەیەك 
اییییر اسییییاە  سییییە  کییییریە ییییا 
اەنجەمەنا تا ییڤان  اکیرت ت 
 اتا  اکر ک  ریا یە لنبڕی یا لە 

مەت ەکرن رن ییهینی یڤێیت  % ٠٠
 ییەنییکە  یییرنیی ییرن ەییڤا  یییەتا 
لەیە  اەتا  مە ڤس رن لەسیە  
یەهیییی   کییییر اکەیییییرنەتا ت 
نییر ییر یییەتن یییرسییەتان یییگییڤن 

اەم .  لەسییە  حسییریییا ەیی یییرن
 ٢یەەێیزانە میرنییگیرنە  ییر ییڤ لە 

مل  ن  یی یر  تا  اگیڤن جیگە 
لەتا  کە یەشییییا    یییییرن 
کییی مەڵییینیییر اییی ییی یییاییی یییر ا یییا 

تاک .   ییریییبە یی یی یی ییرن ییینیید اتا
 یی ن اەنییدام یەەلەمییرنەکییرنییا 

 ٠٠عینییڤاق مییرنییگیرنە نییزیییر یە 
ملی ی ن  یی یر   اکەتن لەسیە  
 اتڵەت اەمیییرنیی ییی  یەهەمیییرن 
شنەا مرنیگیرنە لەسیە  ییەجە  
گ یاییا یییر ایەکیا    یییرن ییی  

اەم یە ێیزانە .  سە    اکیڤێیت
لە هەفاەیەکدا  ەنهر  یەا  ە   
 ا ت ی  شەێ یا کیر اکیرنی یرن  

کیر یژمینیڤ  ٦ە  انەش نزیر یە 

کییر  اکەن تا ە لەمییرنییگیینییکییدا 
. کر ژمنڤ کیر  اکەن ٠٠کەماڤ لە

یەم ین ە مە ە  یەک کر یژمینیڕ 
کر کیڤ نی یرن  اکیر ە  ییر یڤ لە 

. هە ا   ییی ییر   عیینییڤاقییا٠٣٠
هەمییەمییرن یییرش  ا انیی ییت کە 
 ا گر لە کیە  سیسیایرن ییەا یە 
یییییەکەڵە   اسییییاییییا حییییزیە 
 اسییەاڵ ییدا اکییرن ت یییەا یە 
ارمڤا ێر ی  سەیرندنا ەەاست 
ت تیسیییییایییییا یییییی ەمیییییرڵە  

اەم .   اسەاڵ دا ان لەکە  سارن
ەاسییایی ەش نەک هە  ەەڵییکییا 
کە  سیایرن یەڵیکیە کی مەڵیگیر  
ننە اتڵە    یەارسرنا هەساا 
یییینیییداکەن ت نییی یییەنەشییی یییرن 
لەیە  اسیییاە  کیییر ییینیییر  ا گیییر 

سیرڵ  یی یدانیا  ا  ٦٠ییڕییر   
یەسییە  کەمییرلییا سییەییید قییر    
یەاڵم یرش اەتا  ف ر  ەیڤایە 
سییە   یییر  ییا ت ییی ەمییرڵە  

یە  انییا  لەسییە   اتا  اەتان  
. کەمرلا س د قر  یرن ار   کیڤ 

اەم یەەێییزانە نەیییرنییاییەانییا اەت 
هەمیییە میییەسیییاەشیییر ت ایییرمیییڤ 
مەفییڤا انە یییدان یە ا گییر کە 
یەشییینیییکیییا ەەڵیییکیییا هە ا   

اینیەا ..  کە  سارن رن  اەنفرلکیڤ 
سیییەلییی یییرنییید یییرن  جیییگە لە 
ییییەکەڵەیەک یە اسیییت حیییزیە 
 اسییەاڵ یییدا اکییرنەتا هیی یییچیییا 

هە  اەمەشیییە تا  .   یییڤنییی یییت

کییڤ تا کە  یەشیینییکییا      
ەەڵکیا کیە  سیایرن ییرتاەییرن 

یە ا گییرکییرنییا ایینییەا نەییینییت ت  
ەییی ییییرن لە ەێیییگیییر   یییڤاتا 
 ر اسە   کن ەکرنا ەی ییرن 

 . اکەن
اەت ن ەا مە ەیە  کە اینیسیایر 
تا    اگڤن لە  یرت میە ە  
کڤێکر ان ت فە میرنیبە ان     
 یر ڤا  گە  یە ات  ێیکیا کیر ت 
مە ە  انەات کڤێکر ان ییکەییت 
 ای   ت کە ج رتا یەکا یەکجر  
    هەیە هەم لەکر کڤ ن هەم 

کیییییڤێیییییکیییییر ان .  لە میییییە ە ا
ە   کیر  اکەن  ٣لەهەفاەیەکدا 

کیییر یییژمییینیییڕ  ٢هە  ە  اش 
کییر  اکەن  تا ە لەمییرنییگیی ییکییدا 

کیییر یییژمییینیییڤ  ٠٩٨ ییییر یییڤ لە 
گە  کیییڤێیییکیییر انیییا .  کیییر  اکەن

 ی گەیر ێز یە ن ەنە تا گیڤییت  
کڤێکەیرن لە کر ژمنڤیکدا  اکر ە 

 ییی ییر   گە  ە  ێییکیی یی   ٠٠٠٠
نە نت ی  کیر کیڤ ن کی مەڵیگیر 
ینەا   یر  ایینیت  یەاڵم اینیەا 

هە ا   ٠٣٠لە کییر ییژمیینییڕیییکییدا 
گە   ەنیید .   ییی ییر  تا  اگییڤن

ە  ییی  نە ییت ییی  کییر کییڤ ن 
 .ک مەڵگر ه چا ینەا  یر  نرینت

یەکیینییر لە نییریەکسییرنیی ەکییرنییا  
سیییسیییاەمیییا سیییە میییریە ا   
نییریەکسییرنیی ە لەکییر ت مییە ە ا  
یەاڵم هەمییی ییی یییە کیییڤێیییکیییر ان 

هەتڵ رنداتا اەم جی یرتا یە کەم 
کر نر یەل ەف ەکیرن لە .  کەنەتا

ەتس ر  اسەاڵ  رن گڤ ە  است 
اەت ج رتا یە    ا  کەلەکر یا 
 اسیەاڵ ییا قەیسییە  ا هەیییە لە 

مییە ە  .  میە ە ا نەیییرنیهینیی یت
اەتانە  ینا  اڵنت ییلە ییراڵ لە 
مییە ە  کییڤێییکییر ێییکییا شییر ا ا 

یی نی یەنە .   یر ڤ نەییەت(  مره ڤ) 
لیی یی یی ییت ەیی   کە سییە  کییا 

 ٠٠٠ اتڵە ییا سیی  یی ە ییا یییەت
  ی ک تا  اگڤت  کڤێیکیر ێیکیا 

  یییی یییا  ٦٠٠میییرهییی یییڤیییی  
هەمییەانیی یی  تاک .  تا  اگییڤت

یەک گە  لە ەنزان کدا کەسنکیا 
ە ییی ییا  ٠٠٠نییرکییرم هەیییەایە 

لەانسایرشیدا لە ێیڤ .  تا  اگڤت
س ساەما سە مریە ا یدا  لەت 
 اتڵە یییرنە  کە کیییڤێیییکیییر ان 
یەکیییگیییڤ یییەن  ت ەیییرتانیییا 
ەێکخڤات  ە یرنت  یەانی یەییرنە 

گە  .   اەم ج رت یە کەم کەنەتا
ن ەنە  تت  نکیا تاک فی یلی ید 
تا گییڤیییت کە    یە  کیییرت 
ەیزیەند  یەکەما تا گڤ ەا لە 
ە شگە ا ان دا   ایی ی ی یت اەت 
جیی ییرتا یە    ا نیی ە لەیەییی ییا 

مییییییە ە  سییییییە  ک 

 

بەڵی بۆ بڕینی موچەی پلە بااڵکان و 
 ! زیادکردنی موچەی کرێکاران

 

 ٥یەك ملیۆن دینار النی کەمی کرێ بۆ خێزانێکی 
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یییر ت  ەییا سییەەییاییا  یییرن ت 
گییییە ا انییییا کییییڤێییییکییییر انییییا 

کیییە  سیییایییرن لە ێیییڤ سیییریە   
سرڵ لە حرک  ە ا   ٦٠نزیر یە 

ییی  جییەا   کییە  ا  هیینیی ییاییر 
سیییییەەییییایییییا .    ێییییژا  هەیە

هەلییەمە جییا کییر  ت نەیییەنییا 
مە جەکرنا سە مە ا شیەێی یا 
کییر  ت کەمییا هەقییداسییت ت 
مەت ە ت  ای ت نەکڤ نیا یی ی ە 
ک مەاڵیە ا ت  ەند تسیای ەکیرن 
یەشیییا  ییی ییی یییا کیییڤێیییکیییر   
کیییە  سیییایییرنە لەسیییریە  اەم 
 اسیییییییەاڵ ە  ییییییییی   تا   

هیییرتشیییرنیییا اەمیییرنەش  . کیییە  ا

هن ار یرسر کر ێکا ینی یڤاتانە 
. یییی  کیییڤێیییکیییر ان لەایییر ا انییی ە

لەیە امییییبە  اەم یییییر ت  ەە 
سییییەەییییاە ا  کییییڤێییییکییییر انییییا 
کیییە  سیییایییرن ت لە نیییرتانیییدا 
جییی  یەجییی  اکیییرنیییا کیییر  ت 
کیییر گەکیییرنیییدا  یە شییینیییەا   
ج  اتج   نرەا ایە ا ەی ییرن 
 ا یڕیەا  هە  لە  اسیایبیڤ ن 
ی  ەاگڤ  ا کر   ر میرنیگیڤ یت ت 
ەیی ییی یی ییرنییدان ت  اەسییایی ییا 

یەاڵم اەتا  لە .  ەێگرتییرنەکیرن
 ەجییڤتیە  نییرەا ایە یی ەکییرنییا 
 ەنیییید سییییرڵییییا ەایییییە  ت  
کییڤێییکییر انییدا یە    اکییڤێییت  
کەماڤیت ت  تا  ڤیت مەیلە یی  
 یییییی یییییدتتەاگیییییڤ ییییی یییییا اەم 

نرەا ایە  رنە ت یڤات ان یینی یرن 
ت ایییر اسیییاەکیییڤ نییی یییرن یە ات 
یییینیییکیییهییینییی یییرنیییا ەێیییکیییخیییڤاتا 
کییڤێیییکیییر یەکیییرن ت سیییر  انیییا 

اەتا .  کیی یییەنەتا گ یییایی ەکییرن
ەاسییییاە کە یەشیییینییییر لەم 
نییر ا ایە ییا ت مییرنییگییڤ یی ییرنە یە 
یەشد ا  ت یە  انگا    ی ە  
کڤێکر ان یڕیرە  لەسیە   اتا  
یەاڵم    جییر  کییر اکە لەتێییدا 
ک  ریا ینهیر یەا ت  ەنیهیر تاک 
کر  انەتایەکا کر ا لەیە امبە  
 اەیییەا یەکیییا  ییییر ییییکیییڤات ا  
قە ی ی  میرتا ەتا ت جییر ێیکییا 
 یییکە یە یییک هیی ییب یە نییرمە ت 
یییڕییییرەێییکیییا  ییییر یییکیییڤات یییی  
ییییڤات ان یە شییینیییەا   اەم 

نییرەا ایە یی ییرنە ت سییر  انەتا  
ەێکخسا ا نرتە یا ەیزاکیرنیا 
کڤێیکیر ان لە  یەا  ینیەایەکیا 
. ەێکخڤاتای دا ک  ری رن ینهر یەا

 تا   اەم مەیو ت ەەاساە یی  
ەێییکییخییڤاتیییەن ت یە  اتامییا 
نە ان یە شنەا ا ج یرتا اکیرنیا 

ەەیرت ت نرەا ایە یا  لەیینی یرت  
یەهییینیییزکیییڤ نیییا ییییزت ییی ەتا   
کڤێکر    یەکنیکە لە کینی یە ت 
گییڤفییاە سییە اکیی ەکییرنییا  نیینییە 

ەیزاکرنا    ا کیڤێیکیر  

بەبێ ڕێکخراوبون، ئایندەیەکی   
 !باش نایەتەدی

 چەند تێبینیەک لە سەر مەسەلەی ڕێکخراوبونی کرێکاران
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. تا ییییڤان ت کیییڤێیییکیییر ێیییکیییدا
سییە  ک تا یییڤان لە فیی ییلیی یید 

هە ا  ییییی     ٠٨ ییییر ییییڤلە 
تا  اگییڤێییت  کییڤێییکییر ێییکیی یی  

هە ا  یییی     ٠نیییزییییر یە 
تا  اگییڤێییتت تا ە جیی ییرت یەکە 

 .اەتانیییدایە ٠یییی   ٦ ەنیییهیییر 
مییەت ە   ا تا ان لە فیی ییلیی یید 

 ٣٩٠٠یی     یر  ٠٩٠٠لەننەان 
ی     اینت یەیینیا ەیزمەت ت 

تا ە نییزیییکە  .  اە مییەنییا کییر 
اەتانییییدات نیییی ییییە  کییییڤێییییا 
! کییییڤێییییکییییر ێییییر تا  اگییییڤن

ە    اتام  ٠لەهەفاەیەک ی یدا 
کییر ییژمیینییڤ  ٢ اکەن ە  انەش 

یەاڵم لە کە  سیایرن .  کر  اکەن
ت عنڤاق جی یرتا یەکیا یەگیجیر  

.     هەیە لەیەی ا میە ەکیرنیدا
 ٠٠٠ ا تا ێیییر  ییییر یییڤ لە 

اەتانیییییدا  کیییییڤێیییییکیییییر ێیییییر 
یییی یە  ایییینیییت .  تا  اگیییڤێیییت

کڤێکیر ان ت هە ا نیا ەەڵیکیا 
کییە سییاییرن  اتا  یەکسییرنیی ەک 
یکەن لە مە ە ا ی  ن ەنە  نیا 
کەمییا مییە ە  کییڤێییکییر ێیی ییکییا 
نەشر ا ا لە میلی ی نینیر کەمیایڤ 
نەی یت ت نیریینیت میە ە  یەلە 
یییراڵکییرنیی یی  لە  تت ییی  سییک 
اەتاندا  مە ە  کڤێیکیر ێیکیا 

 یر .   ییر یڤ یینیت(  مرهیڤ) شر ا ا 
اەم جیی یرتا یە     هەییینیت لە 

میییییە ە ا لەنیییییرت تتاڵ یییییدا  
ج رتا یەکا  ی ی یریە یا گەت ا 
 ای  ا تاک اەتا  اینیسیایر لە 

عنڤاقدا   اگیە ا   کە  ییر یڤ 
مل  ن کە  لە ێیڤ هینی یا ٠٨لە 

هە ا ییییدایە  یەاڵم سیییە  ک 
ملی ی ن  ٢٠ک مر اکە   مرنگرنە 

 یرنڤ تا  اگڤێت  جیگە لەتا  
کە یەک مییلیی ییر   ییی ییر   ییی  

 . نەسڤیە هەیە
 ا تا اکرن ییرسیا اەتا اکەن 
کە  یییرنیی ییرن لە مە ییڤسیی ییدایە 
یەهیی   ایی یی ییەکەیییرنەتا  یەاڵم 
اەگە  یە ات   ییییکیییڤێیییت یە 
مە ڤسا لەسە   یرنا کڤێیکیر   
کە    انە یەهیییی   کییییر   
سەەت ت نەییەتنیا هەلیەمە   
ت ییی ییەیسییایی ەکییرنییا سییە مە ییا 
کر اتا  کڤێکر ێك یرن  یر ڤ لە 
هە ێیی ییا کییە  سییاییرن  اییینییاە 
قییییە یییییرنییییا  اەتا یەەتتنییییا 
 ا  اکەت  کە لەت ەتاشییەتا 

سییاەمیینییکییا گەت ا لە کییڤێییکییر  
 اکڤ   کە    جەنریا  ا تا  
تاکییە شییایینییکییا سییڤتشییاییا ت 
اییرسییریییا کییر کییڤ ن  ەمییرشییر  

لەهە ێی یا  ٨٠٨٠سرڵا .  اکرت
کڤێکر   ییرنی یرن  ٦٠کە  سارن 

جگە لەتانە  کە .  لە است  اتا
یەهیی   شییەێیی ییا کییر اتا کەم 

ی یە  اینت یی ینی یت .  اەندامبەتن
یەڵا ی  لنبیڕیی یا میە ە  یەلە 
یراڵکرن ت  یر  کڤ نیا میە ە  

نییییر ییییی  اەت .  کییییڤێییییکییییر ان
نر ا یە تا یە  کە لەمیەت ە  
کە  سارندا هەیە ت  اتا کیرن 

 .یەشنکت لن ا
 

  ...و بااڵکان پلە موچەی بڕینی بۆ بەڵی.. پاشماوەی 
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ساڵە ئەزمونی سیستەم و دەسەاڵتێکێاێیێان کێ دووە کەسێەرا ێا  ٠٣حزبەکانی بزووتنەوەی کوردایەتی وەکو ئەوەی نوێنەری چینی سەرمایەدارن، 

ناک ێ لەوەزیات  هەژاری و نەداری، بیااری و ستەمەگەری و ئەو جیاکاریە چینایەتێیە .  لەگەڵ ژیان و بژێوی و حورمەتی ئینسانی ئیوەدا ناکۆکە

تەحەمول باەین کەئەم حزبانە و حاومەت و سیستمەکەیان بۆ قازانجی خۆیان و کەڵەکەی سەرمایەکانیان، بەسەر ژیانی ئکمەوە رایان گێ تێووە، 
ری بۆیە ئیرت کاتی وەالنانی ئەم دەسەاڵتە و حاکمیەتی ئەم حزبانەی بزوتنەوەی کوردایەتیە، کاتی هکنانەمەیدانی ئی ادەی ڕاستەوخۆی جەماوە

کاتی خۆڕیاخ اوک دنە لە شوراکێان .  و بەڕێوەب دنی کۆمەڵگایە لەالیەن جەماوەری ک ێااران و زەحمەتاکشان و ژنان و الوان و خەڵای نارازیەوە

کەوایە با لەشوینی کارو ژیاندا، لەگەڕەک و فەرمانگەو بەرێوەبەرایەتیەکانێدا، دەسێتێیێخەیەنە نێکێودەسێتێی یەک و .  و ئەنجومەنەکانی شاردا

لەدەوری یەکرت کۆبینەوە و نوێنەرانی خۆمان لەکەسانی دلسۆزو جەسور هەڵیژێ ین و کۆنرتۆڵی ناوەندەکانی کار و گەڕەکەکان لەدەست بگ ین 

 !و لەم ڕیگایەشەوە بەردی بناغەی دەسەاڵتدارێتی جەماوەر دامەزرێنین

   

 .لە کە  سارن
هەڵبە ە لنڤا ا جنگر  ەی یە یا  
کە ارمر ا یەت ه کر ا سە اکا 
ت مییینیییژتتیییی ەش ییییکەییییت کە 
کییر یییگە   ەاسییاەەیی   هەیە 
لەسە  هر  ەکریە  اەم  تا یە 
لەننە یزت  ەتا  کڤێکر یدا  کە 
اەتییییییی   تا   ت کەم 
کییییر یییییگە یییییا کیییی مەاڵیە ییییا 
یییزت یی ەتا  کیی میی نیی ییسییاییا ت 

 . ەیە لە کە  سارن
یە م اەمە مەسیییییەلەیەکیییییا 
س رس ە ت  اکڤ  لە  اهر یەت ا 

 .یەج رتا  لەسە   یدتێ ت
 ییر اەت جیینیی ە  یە گییڤنییگییا 
مەسییییەلە  ەێییییکییییخییییڤاتیییییەن 
 اگەەێییاەتا  لیینییڤا ا ییینییەیسییاە 
یییر  لەت ەاسییایی ە یییکەیییت کە 
کڤێکر ان  یەیک  اسایبیڤ ن یی  
اەم هەنیگیرتا  یر انیەسیسیر ا  
تا ە یڤیر   ەی ەێیکیخیسیایت ت 
سیییییییر  انیییییییا شییییییینیییییییەا ا 
ج  اتج  اکرنا ەێیکیخیسیای یا 
ەیی یییا  هە  لە ییینییکییهیینیی ییرنییا 
 اساە   ەنید کەسیا کەمەتا 
لە کیییر گەیەکیییا  ییییر ییییکیییڤات  
 رتاکیە سیر  انیا کی ییەنەتا  
گ یییایییا    یە  کیییڤێیییکیییر ان 
لەنیییییییییرتانییییییییید  کیییییییییر  ا  

 اسەاڵ دا انا حکەمە ا هە ێم 
ت ەرتان کر گە ت ک م رن یرکیرن 
یەه ی  شینیەایەک ایرمیر انی یت  
تااڵما سە ا ریاڤییت ەیەاسیت 
ت  اتاکییر یەکییرنییا کییڤێییکییر ان 

 .یدانەتا
هیی کییر   اەتا  کە ەییرتان 
ک م یرنی یر ت سیە میریە ا اکیرن 
ارتهیر یە سیە سیەەیایا ت ییک 
میییییییی ە ییییییییرنە لەیە امییییییییبە  
 اەییەا ایەکییرنییا کییڕیییکییر انییدا  
ەا اتاسا ەتا  هە تاهر گیەێیا 
ەیی یییرن لەاییرسییت  اتاکییر   ت 
ەیییەاسیییاەکیییرنیییا کیییڤێیییکیییر انیییدا 
کەەکڤ تا  ی یت اەسیایە   ت 
یییییرڵییییدانەتا   اەمییییرنە یە 
 اسییەاڵ یینییکییا میی ییلیی یی یی ییریییا ت 
.  ەکییدا یەتا لە کییە  سییاییرن

یەشییییینیییییکیییییا یە  یییییرت لە 
سیییییە میییییریە ا  ت ەیییییرتان 
کیی میی ییرنیی ییرکییرن  سییە مییریە ت 
یر  گرن رن  ینیکەڵیکیڤ تا لەگەڵ 
کەسرنا  اسیایڕ ی یایە  نینیە 
ەییییزاکییییرنیییا اەم  اسییییەاڵ ە 

اەم یەییییەانیییدیەش .   ەکیییدا ا
کیییر ییییگە یەکیییا      هەیە 
ی سە  شنیەا   میرمەڵە  اەم 
سییییییە میییییییریە ا ت ەیییییییرتان 
کیییییی میییییی ییییییرنیییییی ییییییرنە لەگەڵ 

. نییرەا ایە یی ەکییرنییا کییڤێییکییر انییدا
هە ییییی یە هیییینیییی ییییدا   یییییکە 
لەیە امیییییبە  ەیییییەاسیییییت ت 
 اتاکییر یەکییرنییا کییڕیییکییر انییدا  
کەلەەاقییرنە ییینییەااڵم  ایییت ت 
   جیییر  لەکیییر یییا هەتڵیییدان 
ی سر  انا مرنگڤ ی ینیر ییرەیە  
نرەا ایە  ەکا  یر ییکیڤات  یەنیر 
 ایەنە یە یەکر هنی یرنیا هینیز  
 ڤسیرنیدن ت هەەاشیەکیڤ ن لە 

 . کڤێکر ان
سیییریەکیییڤ نیییا اەم جییی  ا لە 
 اسەاڵ یا می یلی ی یرییا لەسیە  
 یرن ت گیە ا انیا کیڤێیکیر ان  
کی سیی یینییکییا گەت ایە لەیە  ام 
هر  ەمەیدان ت  ەنە ینی یەتا  
ییییییزت ییییی ەتا  نیییییرەا ایە یییییا 

 .کڤێکر ان
یە م لەیە امبە  اەم  اسیەاڵ ە 
 یییینییییکەڵە لە سییییە مییییریە ا ت 
سییە  ک میی ییلیی یی یی ییرکییرن  کە 
مییرمەڵەیەکییا کیی یییلە اییرسییر  
سییە اکییرنییا  ییر یییکییا لەگەڵ 
کییڤێییکییر انییدا  اکەن  جییر ێییکییا 
 یکە  ەنهر سەنگە  ت ایرمیڤا   
یە گڤ  ت ەەیر ا کڤێکیر ان ت 
 ەنیییهیییر ییییڕییییر     تسیییت  
کییی ییییەنەتا  کیییڤێیییکیییر انە لە 
 ات   یەکیییایییڤ ت سیییر  انیییا 
کییی ییییەنەتایە گ یییاییی ەکیییرن ت 
ینکهن رنا اەنیجیەمەن ت شیە ا 

اەت هینیزا  کە .  کڤێکیر یەکیرنە
 ا ییەانییک سییەعییر ەکییرنییا کییر  

کەمیییبیییکیییر ەتا ت میییەت ە ت 
هەقییداسییاەکییرن  یییر  یییکییرت ت 
هە رتاکە  ا ەانک یی ی ەکیرنی ی  
یە اسییت ییینیی ییک  اەتا هیینییز  

ەێییکییخییڤات ت یەکییگییڤ ییەتیییا  
لەکییە  سییاییرن نە .  کییڤێییکییر انە

ا ی  س  نیا یە لەمیرنیا ت نە 
سیییە  ک عەشییی یییڤات ت نە 
ییی ییرتانییا اییرییی یی ییا  ا ییەانییت 
سر ا ڤیت میر  یی  کیڤێیکیر ان 
یە اسیت یییهینیی ییت  یەڵییکییە اەتا 
جنگر ت ەێگر  گڤنگا کڤێکر انە 
تاک هنزێکیا یە هەمیهینی ە  ت 
ەیییییەڵیییییقییییینییییی ە   سیییییە جەم 
ییینییداتیسییایی ەکییرنییا کیی مەڵییگییر ت 
 اییییییییی یییییییی ییییییییکە    ەتات  
ەزمە گە ا یەکرن  کە  ا یەانیک 
یە هەنگرتنرن یە ات سیر  ان ت 
ینکهن رنا اەنیجیەمەن ت شیە ا 
کییڤێییکییر یەکییرنییا ەیی   ت یە 
یەەێیییخیییسیییاییی یییا میییرنیییگیییڤ ییی ە 
سییە اسییە   ت گ ییایی ەکییرن  
یییرشیییەک یییە یە میییلیییهیییەە  ت 
 اساد ێیژ  سیە میریە ا ان ت 
سە  ک م لی ی ی یرکیرن یی سیە  

 .مرفەکرنا کڤێکر ان یکرت
هە ی یە  ەنهر ە ش ریا لە نینیە 
 ەننلا  ر یکا یر ت  ەا  ییرن 
ت گە ا انا کڤێکر اندا  می میا 
ەێییکییخییڤاتیییەن ت ییی یینییسییە  
ینکهن رنا  اساە ت اەنیجیەمەن 

 .ت شە ا کڤێکر یەکرنە
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یەکییا اییریییر   ە    یەکیینییاییا 
تهرتی اا اەناە نرس  نرل ساا 
 یی یی ییا کییڤێییکییر   ە  ێییکە ییی  
 یییەنیییدکیییڤ نەتا  ەەییییرت ت 
ەاتاسیایرنەتا یە     نە م ت 

 .  ان زاما سە مریە 
  ەیییەتنییا  یییر ییڤ لییه  تا   یینیی ییه

 ر  ك   نر ت    یه سه سرڵنك یه
  ارییە    نه  یه مه یڤانن ا هه قه

 ییا ت سیی ییرسییا   اڵیییه ت كیی مییه
حیڤتمیا  ڵ ا میه كڤێ ر ان ت ەه

 جییا  لییەمییه ە  هییه تیییه  نیی ییر لییه
. ەیایدا ەاگی یڤاتن قە   ت سیه

  شن ا     لیه یە بەتنا یه مریه
كیی میی ییرنیی ییر ت كییر  یینییلەکییرن ت 

ت   هیر ییڕ  ه  اەسا ا میلی ی نیه
   ته شەێی یا كیر  ت شی یرنیدنیه

ت قەییڤانە  کە   ت یرنا اه  ه  ه
یە  کا یە  ی ی یا  اسیەاڵ یدا  

    مییرته   جییه سییه گییڤ ییەتا یییه
  لییه  كیینییك یییەته شییدا  یییه ییینییبییه
كیرنیا سی یسیاەمیا  نیدییه   ه  ریبه
اەمە .   خ  ا   هیرت یه  مریه سه
یرڵ   ێژاکن رنا س یسیاەمیا  له

ت   ته تسیرنیه كڤ  ت  ه كر   یه
هیر   ا م  ێیڤنیا میلی یر ه ك ی یە

.   اەمیڕ  ا ڵگیه ك مه  ا  سرن له
  نییرایی یی ییسییرنیی ییه  م سیی ییسییاەمییه اییه
   ته ەاسییاییا  یییرن ت مییرنییه یییه

ل یرت  یی یسیا   ه  كرنا له مڤ  ه
 سیاییا ت كینییبییڕكیینییا  قیر انییجیی ییه

كیرن   لیهینیزه   ه تڵه ك م رن ر ت  ه
ت جەنیی  ت کییرتلییکییر ییی ییرنییدا 

ەت اتاکرنا ج هیرنیا .   ەاگڤ ەته
اەمیڕ  ت ەاسیای ەکیرنیا  ییرنییا 
ەەڵکا کڤێکر  ت  احی ە یکینی  
لە سە  اما ک   نر ا جر ێ یا 
 ڤ اەت ەاسا ە  سەل رنید  ەتا 
کە سی یسیاەمیا سیە میریە ا   
نەک هە  تااڵمیدا اتا   ییرن 
ت  یرتاەتانی ەکیرنیا ای ی یسیرنیا 
سە  ام ن  ە  یگڤا حیرکی یرن ت 
یییر ێییزا انییا اەم سیی ییسییاەمە 

هیر  یڕیر یرنداتا جەساە  مل  نه
ایییی یییی ییییسییییرن لەگەڵ مە گییییا 

 . ته سە مریەکرن رندا یخەنە گ ەه
 یییر    كییە  سییاییرنیی یی  سییه  لییه
كیرنیا   ییه ته  ا ت كیەێیڤه هرمه نه

اڵ ییییا  سییییه    ه  ێییییڤ سییییریییییه
  سیرڵیه ٦٠  ی   تا   كە   كیه

  ن یا  ح ه ڵ ا كڤێ ر  ت  ه ەه
یییڤانییا    قییه  یینییدا نییەقییم كییڤ تته

   كرنا هنی یده ت ه ك   نر ت لن ه
 ڤ ایرسیری یا  ییرن ت ییژێیە  

شیرنیا   ی ا یینیبیه    یه مرته جه
ڵیخیدا  كیا  یه ییه م ایریی یده   ه یه له

  یا    هیه ته ەی   یی یه.    انرته
  اڵ ییییه سییییه م  ه  یییییر ییییڤ  اییییه

    ی   تا   كیە   لیه یه  ەنده
 اییییی یییی یییی ییییڤ نییییا مییییە ە ت 
ەزمە گە ا   ت سە ا ری اڤییت 
مرفەکرنا  یرن ت یژێە   هن ار 

ییەت یی ییرن   یر یە یر   كرفا نیه
ییڤانیا  ك   نر ت سە هەڵدانا قه

ایییرییییە یییی یییرن  لە ێیییڤ نیییرت  
کیڤ ا یەهیرنەیەک ”   رکسر ییدا“ 

   سیه ی  هنڤشن ا فیڤاتان یی  
 یییرن ت یییژێییە  کییڤێییکییر ان ت 

اەم .     کەمییدا امەت مییرته جییه
 اسییەاڵ ە  ییی   تا   کییە    

  ك لیییه ییییه کە نەک هە  قسیییه
 ا    ان هیه ت سه   اندنا اه  امه
  نیییرکیییرت كیییه  نیییب ت  ته گیییه

 تا  ەەێ دنن ا        هریه سرڵه
كرن یرن  م ین ر یدا اەمنده   ه یه له
ك هە  تااڵمنکیا    نه  یەه ڵەه هه

 ایی ی ی یڤ نیا   اەک د  نی ی ە یی 
ت كییڤێییا كییڤێیی ییر ان ت   مییە ییه
  ندان ت میرمی سیایرییرن ییه كر مه
   تات ت ەێی یەیینیك كا  ه یه شنەه

ك هە  لە ەەما  ای  یکیڤ نیا  نه
ت ارت ت   ەرنه ساه ینداتیساا ەه

كیرنیا   یگیە ا ییه یر ت ەیزمیه كر ه
 ییڤ ا نیی یی ە  یییگییڤا  اسییاییا ییی  
س رسە ا یینی یر كیڤ نیا  ییر یڤ 
یییڤ تتا ت سیی ییسییاەمییا کییر   
گییڤێییبەسییاییا کییر ییا کییڤ   ە 

اەمە جیگە لە .  م  ێلنکا جنگ ڤ
  كییییڤ  ت  ته میییی ییییڤ نییییه كییییه

عییر ییا كییر  ت   یییر كییڤ نییا سییه
ایییییرتااڵکیییییڤ نیییییا  اسیییییایییییا 
ک م رن رکرن ت ەیرتانیکیر اکیرن 
ییی  سییزا انییا کییڤێییکییر ان ت 

  ین یر كیڤ ن  شه ەه ەاگڤ  ا هه
یەمیجی  اش .  یەسە سە یرنەتا

یە ا ان یە هە ا    یییر ییڤ ت 
یییینیییکیییر       یییڤ لە   ەیییا 
ا سار ا ی  ە  ەکنیکیا  اسیایا 
 ییییی ییییی یییییا  اسیییییەاڵ یییییدا   

  .کە  سارن
 یییر   هەمییەت اەمییرنەش   سییه

اڵت ت مەنیرفەسیە  سه یڤانا  ه قه
ت کییینییی ییی ەکییینییی یییا نییینیییەان 
حییزیەکییرنییا سییە  یە ەیینییزانییا 
ی   تا     ییرنیا هیرتاڵ ی یرنیا 
گ ڤ  ا  نرار اما ت گنژاتێیکیا 
سییی یییرسیییا ت ی ییینیییەیەکیییا 
کییییی مەاڵیە یییییا کیییییڤ تتا ت 
 ییییییر ییییییەتنیییییا  یییییرتان ت 
ایی یی ییسییرنییکییە   یەگ ییاییا ت 

 ییا ت   ییریییبییه   نیی ییەشییاییت یییه
ەێیا  ڵیك لیه ەیه   اكڤ ن لیه عه  ه

  كییڤ   ییه  ته میی ییلیی یی یی ییركییرنیی ییرنییه
  . کر اسر نکا ە  انە

یەاڵم لەگەڵ هەمیەت اەم   ەە 
ڵییی یییا  نیییرهەمیییەا ا ا اەتا ەیییه

کڤێکر  ت  احی ە یکینی یرنیت کە 
  ی رن یەت ەاسا ە ییڤ تتا كیه یه

مرنەتا ت  ییرنیکیڤ ن لەسیریە  
اڵ ە ا    اڤ لە  ەانر ا  سه م  ه اه

. نییی ییی ە ت قەییییەڵ نیییرکیییڤێیییت
ەڤ شرنە جەمرتا یەکیرنیا اەم  

 تایییییی یییییرنە  شیییییر اکیییییرنیییییا 
 یی ە   ایییه کییە  سییاییرن ت نییرەه

یە  اتامەکیییرنیییا یەشیییەکیییرنیییا 
ک مەڵگە کە ەەاساا تا نیرنیا 
اەم  اسیییییەاڵ ە  کیییییڤ   ە 
ارمرنجنکا یە  ام  یە ە شی یا 

  .اەم ەاسا ە  اسەل ن نت
   یڤسیا  مرته كڤێ ر ان ت جه

 : ا كڤات ت هه
  كیا ایرییر  ییه ی یڤ  كیڤ نیا ییه
ین یرت  یر  رن له  یر ڤ  رت انا ەه

  كییا ەییرڵییا لییه یییه ڵییگییه كیی مییه
 ا   ت  ت هیییه  ته تسیییرنیییه  یییه

كا ایر ا  ت  یه ڵگه یڤسناا  ك مه
كیا  ییه ڵیگیه كی میه  كسرن  تا یه یه

. كییڤێییت سیی شیی ییرلیی ییسییایی ییدا اییه
  كیە  سیایرن  ڵیگیه ك مه

 

یەکی ئایار ڕۆژی توندکردنەوەی خەباتی 
چینایەتی کرێکارە بۆ دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی 

 !سۆشیالیستی
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کر  انەتا  ییر اگیر  یە  انیا 
ت تا ا ا ا اەتقیر  یە امیبە  
یە  ەاندنا قە ارنەکە  هەتل یڤ 
ت ایی ییسیی میی ەکییرن یە امییبە  یە 
سەمر  سەه ڵەکە  سلنی یرنیا  
هەمرن نرتا  کا هەیە  اەتیی  
هەتڵییییدانە ییییی   اڵییییکییییڤ نییییا 
کەشیییەهەتا  کییی نەیە سیییایییا 
یەسە  ک مەڵگر  کە  سیایرنیدا  
لەم میییییرنیییییگە ا کە ەییییی   
 یییی یییگەیەکیییا گیییەنیییجیییرتا یییی  
یە ا ان ت فیییڤاتانیییکیییڤ نەتا  
کییی نەیە سیییایییا ایییریییی یییا ت 
. کی مەاڵیە ییا لەنییرت کیی مەڵیگییر ا

ک مەڵنك یر ێزا   ا س ما لە 
سییەهیی ڵەكە کیی یییەنەتات  اتا  
سزا انا اەت کەەت کچە گەنیجە 

یییر اگییر  یییر  انییا ت .   اکەن
تا ا ا ا اەتقر  ت مە کرن   
تاکییە هەنییگییەییی یی ییرن لە کییلیی  ا 
 ا  ا    ییییبییینیییاەتا  لەسیییە  
 ەانییدنییا قییە اییرنەکە کەت یی ە 
هەەاشیییەکیییڤ ن ت سیییزا انیییا 

ارمیرنیجیا اەم ... اەنجرمدا اکە 
ج  ا ییڕتییرگەنیدات لینیدتان ت 
هەەاشییرنەش  جیی ییرتا  لەتا  
یەکیینییکیی ییرن لە یییراڵ ییڤیییت یییلە  

 اسەاڵت ت اەت   یکە  گەایە 
لە یەن یە ا  نییییرەا   یە 
 اسەاڵ ەتا  اکڤێت  یڤیای ە لە 
ییتکڤ نەتا   ڤ  ت   قرنیدن 
ت  اڵیییییییکیییییییڤ نیییییییا فە ا  
ک نەیە ساا ت یینیدانیگیکیڤ نیا 
هەمییەت جیی  ا ەاەیی ەیەك لە 
 یت ت  اسەاڵ نکن  کە ەی   
تاکیییە ییییر ێیییزا    ییییت ت 
ییی ییڤ  یەکییرنییا ەەڵییك نیی یی ییرن 
 ا ات  هیرتکیرت ییر  گیرنی ەکیا 
س رسا سەتکە ی  ەاکینی یرنیا 
سیییی    ەەڵییییکییییا ەییییرتان 

 . ی ڤتیرتاە  ا س ما
لەم  تت  تت اتا ا  ایرمیرنیجیا 
اەت هیییینییییڤشییییە   اکییییڤێییییت 
یندانگکڤ ن ت ک کڤ نا  انیگیا 
نییرەا   ت ییینیی ییکەت یی ییخییەا  ت 
یەکسییرنیی ییخییەا   کیی مەڵییگییر  
کیە  سیایرنە  ەیرمی ش کیڤ نیا 
 انگن ا ەاە ەگڤ کە  ەسیلی یم 
نرینت یە ف ر اکرن ت سیاەم ت 
 تڵ ا  اسەاڵت ت ی  گی ەیی یا 
 یرن ت گە ا انا ە   یەەە  
 اسەاڵت  اگڤێت   ر انیەسیا 
نییر ا ە  اسییت قە ا ت  نیی ییر  

 اڵیییکیییڤ نیییا .  ەەییییرڵیییا  یییی یییا

هە جیییی  ا کەشییییەهەتایەکییییا 
کیی نەیە سییاییا ت  ییڤسییرنییدن 
سیییە انیییجیییرم لەیە  اتانییید  
 اسەاڵ ا س رسا کیە  سیایرن 

هەمیییییی یییییی ییییییە .   اگەەێییییییاەتا
ا سی می ەکیرن لەییرڵ گیلەییا ت 
گییر انییدا   یییرکییر انەیییرن     
 اسیییەاڵت  یەاڵم لەەاسیییاییی یییدا 
فییرکییاە ێیی ییا گییڤنیی  یییەتن ییی  
هن ا ەتات ەاگڤ  ا  اسیەاڵ یا 

 . گەنداڵا ی   تا   کە  
یییییینیییییگیییییەمیییییرن شییییینیییییەا   
ییتکڤ نەتا  هەتاڵا  ەانیدنیا 
قە ایرنەکە لەسیە ا یر ا ت  تت 
هییر یی ە سییە ەە ییا یییر  ییا لە 
ییییراڵ یییڤییییت ایییرسیییایییا ەییی ییییدا  
 تا ییییڤییییی  ەتنییییکییییڤ نەتا  
   نیییرمەتانیییا کەسییینیییك یە 
ایییرمیییر اییییەتنیییا ییییر ێیییزگیییر   
هەتلیینییڤ  کە قییە اییرنەکە هییا 

اەتا !  اەتان یەات لن رن کەت یەا
نیییی یییی ییییرن  ا ات کە اەمە 
سیی یی ییر ییی یەکییا یییر  یی ە ییی  
 ەتاشەکڤ ن ت سە قرڵیکیڤ نیا 

 . ەەڵك
سییییەمییییرکە  سییییەهیییی ڵەکە  
سلن رن   یەشینیکە لە ایر ا   

مڤ ڤ ت ه   ج  ا سەکریە یا 
ت ینیڕێیزیەك نەکیڤاتا یە هی ی  

یەاڵم ییییرنیییگەتا   !  کەسییینیییك
یییر ێییزا ا ایی ییسیی میی ەکییرن ییی  
سییزا انییا اەت  تت گەنییجە ت 
نیی ییری ییا نییەێییژ   ە اتیییح لە 
هەمرن شەێ یا سیەمیرکیڤ نەکە  
تایە هن رنا ا س ما س یرسی ە 
لەت  ت اتا ییی  ەاکیینیی ییرنییا 
سیییی    ەەڵییییکییییا ەییییرتان 
ییی ییڤتیییرتا   ایی ییسیی مییا ییی  
سییی یییرسیییەت ت یە  اتانیییدیە 

لەکیر ینیکیدا  . س رس ەکرنا ە یرن
هە  اەم ییییر ێیییزا ت  ەات ە 
اییییی یییییسییییی مییییی یییییرنە هییییی ییییی  
کییییر  انەتایەکیییی ییییرن نەیییییەت 
یە امبە  یە مە  لە  ە ت مە  

لەسیییە  یییینیییڕییییز  ...  هەڵییی  ت
کڤ ن رن یە میلی ی نەهیر میڤ ڤ  
کر نك مە  لە  فا سیەلەفیا یە 
ەتتنیییا ت لەسیییە   ا گیییر  
ەاگەیییییرنییییدنەتا یەتکەسییییرنە  
! تتت ار اڵ کە ای یسی م نی یت 

ی یە کر  انەتا  ا سی می ەکیرن 
شیییاییینیییك نییی ە یییینیییجیییگە لە 
 ەتاتکیییڤ نیییا سییی ییی یییر یییی کە  
! یییر  ییا یە  یییەێییکییا  یییکە ا

هە  تکییی یییرن ایییرت لەهەمیییرن 
 !سە  رتا  اە نەتا

کاردانەوەی بارەگای بارزانی و 
 !ئیسالمیەکان هەمان ناوەرۆکی هەیە

   

م   ەانیڤێیت لیه اه  ساا ان ه  ه  یه
  ەیییت ت   تا ه سیییه    ەیییه

شییدا  م ییینیی ییرته لییه.   ییی ییڤێییت  ه
ك  ت   یییه  ه  لییه  ییینییەیسییاییه

كگیڤ یەت ت    ە مرن یه ته ك ی  ه
یت  حزیا س رسیا  ەێ خڤات ی ه

ە میرن  حیزییا كی می نی یسیایا 
. ییگیڤییت  ته سیایه  ه كڤێ ر    یه

  ته نییهییر ییی ییڤ لییه    ییه ك هییه نییه
  اڵ ییه سییه م  ه اییه  كییه  ته ییی ییه ییی ییه

میییەتان  هیییه   یییی ییینییی یییت كیییه ته
یینیت    ا اڤ ایه ته ی اەتن یه گه

ییت   سایا یی  ییبیه  ه  ته كڤ ه  یه
    ا ییه  امیبیه ییه یینیت لیه ایه  یگڤه

كیییییا ە شییییی یییییا  ایییییرسییییی ییییییه
یییی    ته سییی شییی یییرلییی یییسیییاییی یییه

م   یییلییا اییه   انییدنییا یییه  امییه
 ییلینیك  ییه.   نب  ش یت  اڵ ه سه  ه
اڵ یا  سیه میر   ه   یی یه سه له  كه

   كییییڤێیییی ییییر  ت  مییییرته جییییه
  ێییت ت   یی یینیی   اییی ییه حیی ییه  ه

 یا   الیه كسرنا تعیه ار ا   ت یه

 .سابهن نت  ه  ا یه اڵیه ك مه
 

ییرت  كا اریر  ە    ەه یژ  یه
 ین رت  یرنن ا یرشاڤ ا له

 
حزیا ك م ن ساا كڤێ ر یا 

 كە  سارن
 ٨٠٨٠ەاساا ن سرنا  نرته
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 یەکی ئایار ڕۆژی توندکردنەوەی خەباتی.. پاشماوەی 
 !چینایەتی کرێکارە بۆ دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی سۆشیالیستی



 
 

ئەم سیستەم و 
حکومەتە دەبێ 

ئیتر نۆرەی .. بڕۆن
دەسەاڵتدارێتی 

!جەماوەریە  
 

نەتسەڕێگای حزبی کۆمۆنیستی 
کرێکاریی کوردستان بەرامبەر بە 

بنبەستی حکومەح و دەتی 
  ئێستای کوردستان

 

دەقی ئەم بەڵگەنامەیە لەسایتی 
: حزبدا لەم ئەدرەسەوە بخوێننەوە
www.hkkurdistan.org 

 الپەڕە دوا

 

ئۆرگانی حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاریی 

 کوردستان
 

 

  کەریم موحسن    :سەرنوسەر 
 

00964(0)770 047 5533 
 

muhsin_km@yahoo.com  
 

و  وه  ر بخوێننه هـئۆکتۆب
ستی دۆستان و  ده به

ئاشنایانی خۆتانی 
 !نن یه هگب

دابینکردنی ڤاکسینی کۆرۆنا بۆ هەموو هاواڵتیانی 
 !کوردستان بەخۆرایی، ئەرکی حکومەتە 

 

حکومەتی هەرێم، حکومەتێکی بندیوار و مشەخۆرە بەسەر ژیانی 
بوون و مانەوەی زیادەیەو مایەی . خەڵکی کوردستانەوە

وێرانکردنی ژیان و گوزەرانی خەڵک و هەژارتر کردنیانە، مایەی 
لەنێوبردنی سەرجەم ئازادیەکان و پێشێلکردنی مافە مەدەنی و 

کۆمەاڵیەتیەکانیانە، مایەی هێنانی کارەسات و ماڵوێرانیە بۆ خەڵکی 
  !کوردستان
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 خواستەکانی ئایاری ئەمساڵ
 

 کوردستان ئێمە کرێکاران وکارمەندان وجەماوەری زەحمەتکێسی
ساڵدا، سەنگەری تەباتی چینایەتیامن بۆ باشکردنی ژیان،  ئەم لەئایاری

 : یەکدەتەین و بۆ بەدەستهێنانی ئەم تواستانە تێدەکۆشین
 

  پێویستە گرێبەستی کاتی کرێکاران و کارمەندان بکرێتە
 گرێبەستی هەمیشەیی

  دامەزراندنی دەرچوانی زانکۆو پەیمانگاکان ئەرکی حکومەتی
 .هەرێمە

  ڕەخساندنی فرسەتی کار بۆ بێکاران یاخود پێدانی بیمەی بێکاری
 .لەالیەن حکومەتەوە

  نەفەری  ٥یەك ملیۆن دینار النی کەمی کرێ بۆ خێزانێکی 
  کاتژمێر زیاتر بێت لەکاری ئاساییدا  ٧کاتژمێری کارکردن نابێ لە 
  ئەرکی خاوەنکارە کە سەالمەتی لە هەموو شوێن و ناوەندکانی

 کاردا دابین بکات
  بەڕەسمی ناسینی ئازادیی کۆبونەوەو رێکخراوبوون و ناڕەزایەتی

 دەربڕین
  هەڵگرتنی فەزای ئەمنی و تۆقاندنی کرێکاران و کارمەندان لە ناو

 کارگا و دامەزراوەکاندا
  دەرکردنی کرێکار لەسەرکار قەدەغەیە، تەنها نوێنەرانی

سەربەخۆ و هەڵبژێرداوی کرێکاران دەتوانن لێپێچینەوە لە 
 .کرێکاران بکەن

 لێبڕینی مووچە لەژێر هەر بیانوویەکدا قەدەغەیە. 
 گێڕانەوەی موچە بەزۆر پاشەکەوتکراوەکانی مووچەخۆران.. 
 دەبی یاسای کارێکی پێشرەو لە کوردستان دابمەزرێ. 


