
بڕیاربوو وەفدی حکومەتی هەرێم سەردانیی بەدیدا 
بکات بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسیەر ۆیۆنییەتیی 
وەرگرتنی بەشە بودجەی هەرێم، بەاڵم حیکیومەتیی 
ناوەندی بەهۆی ئەوەی کە لیستی میووۆەۆیۆرانیی 
هەرێم و زانیاری لەسەر داهاتی نانەوتیی هەرێی یی 

 .پێ نەگەیشتوە سەردانەکەی هەڵوەشاندۆتەوە
وەکیییو هەمیییوو ەیەن دەزانیییی دوای دەییییان 
سەردانیکردنیی بەدیدا لەەیەن وەفیدی حیکیومەتیی 
هەرێ ەوە بۆ ۆارەسەری کێشەی بودجەی هەرێیم، 
سییەرەنییوییام وەفییدی هەرێییم ئەوەی ەاگەیییانیید کە 
هەردووە لەسەر بەشەبودجەی هەرێیم بیۆ سیاڵیی 

ریییک کەوتییوون و ۆییاوەرن دەکەن بەدییدا  ٠٢٠٢

 ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

ی  ٢١ەۆژی :  ئۆکتۆبەر 0202مەی /   ئایاری  25       
ئایار لەسەر پێیشینیییاری 
نییێییایییییراییان بییارزانییی 
کۆبونەوەی ئەحیاا  لە 
هەولیییێیییر بەەێیییوەۆیییوو 
بەنییاوی کییۆنییفییرانسییی 
یەكییڕیییای و دەسییتییور، 
کەسییی یەکەمییی حییابە 

نیییاسیییییییۆنیییالیییییییسییی  و 
ئیسالمیەکانی کوردستان 

. تیییێیییدا بەشیییداربیییوون
قسییییەکییییانییییی زۆربەی 
سییەرکییردەی حییابەکییان 
سییتییایشییی نییێییایییییر و 
پییێییداگییری بییوو لەسییەر 
یەكییڕیییای حییابەکییانییی 

بیییۆرژوازی کیییورد بە 
ئیییییییییییییسییییییالمییییییی و 
نییاسیییییۆنییالیییییسییتیییەوە تییا 
بیییتیییوانیییی لەبەرامییی ەر 
بەدییییداو حییییکییییومەتییییی 

 

کۆنفرانسی دەستور و   
 !یەكڕیزی
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 !مەسرور بارزانی  لەنێوان ووتار و کرداردا
 6الپەڕە    -دەشتی جەمال 

 

ی  وه نگدانه فشاری كونسوڵخانەکان، ڕه 
 !اڵتەکەی سه سەر پارتی وده له  ڵكه فشاری خه

 7الپەڕە    -گفتوگۆ لەگەڵ جەمال موحسین 
 

 

هوشداری  نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان 
  !لەبارەی ئایندەی هەرێمەوە دەدات

وەاڵمی پرسیاری ئۆکتۆبەر  مەحمود عەبدواڵ 
 10الپەڕە    - دەداتەوە 

 

 2  ڕه بۆ الپه

 تازە دەورەی

www.hkkurdistan.org 

 3  بۆ الپەڕە 

 !کرێکارانی جیهان یەکگرن

گرێکوێرەی  
 !  بودجە

 موحسن کەریم 

بەداخ وحەسیرەتیێیکیی زۆرەوە، 
ی ٠٢سیییەرلەبەییییانیییی ئەمیییڕۆ 

هییاورن سییاەر  ٠٢٠٢ئییایییاری 
جەبییار نییاسییراو بە سییاەری 
ئاسنگەر، کرێکاری کۆمۆنییسی  
و ئەندامی کۆمیتەی سیێیێی یانیی 
حابی کۆمۆنیستیی کیرێیکیارییی 
کییوردسییتییان بییۆ هەتییا هەتییایە 

 .ۆاوەکانی لێكناو جێی هێشتیی

هاورێ ساالر جەبار، ناسراو بە ساالری 
 !ئاسنگەر، بۆ هەتاهەتایە جێیهێشتین

 5 بۆ الپەڕە 

 

بەمەرگی هاوڕێ 
محمد مستەفا، 

حزبمان دۆستێکی 
خەمخۆری خۆی 

 !لەدەستدا
 

بەداخ پەژارەیەکی زۆرەوە، ەۆژی 
، محی ید ٠٢٠٢ی ئایاری ٠٠شەم ە 

مسییتەفییا، نییاسییراو بە مییحیی ییدی 
مییوهەنییدە، بەهییۆی نەۆییۆشییی دی وکییاریییگەریەکییانییی کییۆرۆنییاوە، 

 .لەشاری کەرکوک، گیانی لەدەستداو بۆ دواجار ماڵئاوایی لێکردیی
هاوەن مح د کەسایەتیەکی مارکسی و ۆەپ و بەرگریکار لەئیازادی 
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. بەشە بودجەی هەرێم بنیێیرێی 
هەاڵیەکیییییییییشیییییییییان نییییایەوەو 
بەدەسییکەوتییێیییکییی گەورە بیییۆ 
هەرێیییم و وەفیییدی نیییاوبیییراو 

ئیییێییی ە هەر .  نییاوزەدییییان کیییرد
ئەوکات ووت ان کێشەی نیێیوان 
هەرێم و بەددا کێشیەی بیودجە 
نییییەو کیییێیییشیییەکە لەوە زۆر 
گەورەتییییرەو ریشییییەکەی لە 
ۆییودی جییێییگییاورێییگییای تییازەی 
هەرێییی ە لەنیییاو ایییێیییراقیییدا و 
گییۆەانییکییاری لە هییاوکییێییشییەی 
سیاسی نێوان هیێیاە دەسیەاڵت 
بەدەسیییتەکیییانیییی ایییێیییرا  و 
کیییوردسیییتیییانە، کە بەزییییانیییی 
نیییاسیییییییۆنیییالیییییییامیییی کیییوردو 
دەسەاڵتەکەی گۆەانی بەسیەردا 
هاتوە و دەبیێ دوبیارە بەپیێیی 
ئەم هاوکێشیە تیازەیە پیێینیاسیە 

 .بکرێتەوە
ئەوەتییا دوای ئەو شییایییی و 
لۆدانەی دەربیارەی رێیکەوتینیی 
بودجە کردیان، جیارێیکیی دییکە 
هەمیییوو ریسیییەکەییییان بیییوەوە 
بەۆیییوری و ۆیییوونەوە بیییۆ 

بیێیگیومیان .  ۆوارگۆشەی یەکەم
لیستی میووۆەۆیۆرانیی هەرێیم 
کە حکیومەتیی نیاوەنیدی داوای 
دەکات یەکیێیکە لەو بیییانیوانەی 
حکومەتی هەرێیم بەدەسیتییەوە 

حییکییومەتییی .  گیییییری ۆییواردوە

هەرێیییییییم دەییییییییان هەزار 
فەرمییانیی ەری بیینییدیییواری هەیە 
لەسییەر میییییالکییی دوو حییابییی 
دەسەاڵتدار و هەروەهیا حیابە 
هاوپەیی یانەکیانیییان، کە لەسیەر 
حسابی مووۆەی فەرمان ەرانیی 
ەاسییییتەقییییییییینەی حییییکییییومەت 

ئەو !  میییووۆەیییییان پییییێیییدەدرن
ژمییارەیە مەزەنییدە دەکییرن بە 
هەمان ژمارەی مووۆەۆیۆرانیی 

واتە ئەگەر .  ەاسییییییتەقییییییییییییینە
حییکییومەتییی هەرێییم لیییییسییتییی 
مییووۆەۆییۆرانییی ەاسییتەقییییینە 
بنێرن بۆ بەددا و بەپیێیی ئەوە 
بەشیییی میییووۆە لە بیییودجەی 
هەرێم دەسی  نیییشیان بیکیرن، 
ئەوا دەبێ حکومەتیی هەرێیم و 
یان ەاستتر پارتی و یەکێیتیی و 
هیییاوبەشیییەکیییانیییییییان میییووۆەی 
بیینییدیییوارەکییانیییییان بیی ییڕن کە 
هەمییوویییان کییادرو ئەنییدام و 
دۆسیتەکیانیییانییی و بەشیێیكە لە 
سیییییییسیییتەمیییی بەرتیییییییێییی یییۆری 
سییاسیی ئەو حیابیانەو ئیاشیی 
سیاسەت و میانەوەی ۆیۆییانیی 

بەبیییێ ئەو !  لەسیییەر دەگیییێیییڕن
بندیوارانە کە مێیۆنەهیا دۆەری 
مییوفیییتیییییییان لەسیییەر حسیییابیییی 
فەرمیییانییی ەرانیییی ەاسیییتەقییییییینە 
پێدەدرن، ئەم حابیانە نیاتیوانیی 
لەسیییەر کیییورسیییی دەسیییەاڵت 

بیی ییێیینیینەوە، ۆییونییکە بەشییێییکییی 
بەرۆیییاوی ئەو حەشیییامیییاتەی 
لەدەوریان کیۆبیوەتەوە بەهیۆی 
ئەو ئییییی ییتیییییازە زۆروزەوەنییدە 
مییادیییانەیە کە لەو حییابییانەوە 

 .دەستیان دەکەون
بەاڵم هەروەکیییییو وتییییی یییییان 
سیییەرۆیییاوەی کیییێیییشیییەکە نە 
مەسییییییەلەی لیییییییییییییسییییییتییییییی 
موۆەۆۆرانەو نە ەادەستکردنی 
داهاتی نانەوتی و بگرە داهیاتیی 
نەوتی هەرێ ە بە بەددا، ئەمیانە 

. ەواڵەتی کێشەکە و بیانوەکیانیی
جەوهەری کیییێیییشیییەی نیییێیییوان 
بەدییداو هەرێییم هەرئەوەیە کە 
لەسەرەوە ئاماژەمان پێیکیردوە، 
واتە دوبارە پیێینیاسیەکیردنەوەی 
پییییێییییگەی هەرێییییم و حییییابە 
بییۆرژواییییەکییانییی کییوردسییتییان 
لەنییاو ۆییوارۆییێییوەی اییێییرا  و 
بەرامیییی ەر بە هییییێییییاەکییییانییییی 
بییۆرژوازی اەرەبیییییدا لە دوای 

ی  ٢١ریفراندۆم و روداوەکانی 
بۆیە لە پیرۆسیەی ... ئۆکتۆبەر  

دوبارە پیێینیاسیەکیردنەوەی ئەم 
هاوسەنگیەدا میێی یالنیێ لەسیەر 
هەمییوو پییرسییێییکییی بییاییووک و 

. گەورە کارێکی ۆاوەەوانکیراوە
دەنا کاتێک کە ئەو هاوسیەنیگییە 
بە قیییازانیییویییی حیییابەکیییانیییی 
بیۆرژوازی کیوردبیووە، هەمیان 
کێشەی مووۆەۆۆری بینیدییوار 
لە کییوردسییتییان هەبییوەو بییگییرە 

ۆەنیدییی ئییی ییتیییازی داراییی و 
سیییییییاسیییی دییییکە دراوە بە 
حییابەکییانییی بییۆرژوازی کییورد

( بەتایی ەتیی یەکیێیتیی وپیارتیی)  
لەەیەن حییییا  و هییییێییییاە 
دەسییەاڵتییدارەکییانییی بییۆرژوازی 

بەاڵم تییێییكییاییوونییی .  اەرەبیییەوە
ئەو هاوسەنگیەو بەرزبیونەوەی 
بییانییگەشییەو ۆییاوەەوانیییەکییانییی 
هێاەکانی بۆرژوازی اەرەبی و 

 -بەتایی ەتیی ەەوتیی ئیییسیالمیی
نییاسیییییۆنییالیییییسییتییی بەرامیی ەر بە 
نییاسیییییۆنییالیییییام و بییۆرژوازی 
کییورد، هەرجییارەی پییرسییێییک 
گەرم دەکییییییییاتەوە بییییییییۆ 
بییردنەپییێییشییەوەی مییێیی ییالنییێ و 
کیییێیییشیییەکیییانیییی لەگەی حیییابە 

. دەسەاڵتدارەکانی کیوردسیتیانیدا
پرسی مووۆەی فەرمیانی ەرانیی 
هەرێم یەکێکە لەو پرسانەی کە 
لەم هەلیییییومەرجەدا و لەم 
هییاوسییەنییگییی هییێییاەدا لەەیەن 
حکومەتیی نیاوەنیدیەوە یەۆەی 
حییکییومەتییی هەرێییم و حییابە 
دەسەەتدارەکانی پێدەگیرێی  و 
سادیکیردنەوەی نیاردنیی بەشیە 
بییییودجەی هەرێییییم دەکییییاتە 
گرێکوێرەیەن کە کردنەوەی لە 

 .جێگایەکی دیکەدایە

   

 !گرێکوێرەی موچە   ..درێژەی
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و سیییکیییوەرییییام، پەییییگیییییییرو 
ەاوەسیییییتیییییاو دژی هەمیییییوو 
شییێییوازەکییانییی کییۆنەۆییوازی و 
کییۆنەپەرسییتییی، ەوۆسییارێییکییی 
ناسیراو و ۆیۆشیەویسیتیی نیاو 
ۆەڵکی کەرکون و دۆسیتیێیکیی 
نیییییایییییی  و هیییییاوکیییییار و 

پشتوپەنایەکی قیایی یی حیا  و 
بە مەرگیی .  سیاسەتەکانی بووە

هاوەی مح د حابی یان یەکیێی  
لە پشییییتیییییییییوان و دۆسییییتە 

 .ۆەم ۆرەکانی ۆۆی لەدەستدا
ئیییێییی ە بەم بیییۆنەیەوە جیییگە 
لەدەربییییڕییییینییییی هییییاودەمییییی 
وهیییاوسیییۆزی، سیییەرەۆیییۆشیییی 
ۆیۆمییان ئییاراسییتەی هییاوسییەرو 
کەسیییوکیییار و مییینیییدالەکیییانیییی، 

دوسییتییان و ئییازیییاانییی هییاوەی 
مییییحەمەد و بەتییییاییییی ەتییییییییی  
هییاوەێیییییان نییاهیییییدە وسیییییروان 
دەکەیییییی و لەکەنییییاریییییانییییدا 
بەحەسیییییرەتەوە لەم ۆەمەدا 

بییییێییییگییییومییییان .  ەادەوەسییییتیییییییییی
کەسییایەتیییی هیییاوەن میییحییی ەد 
مستەفا مایەی لەبیرکردن نیە و 
تەنها بەسەبوری و ەاوەستاوی 
هەمییییوەیەکیییی ییییان بەرامیییی ەر 

بەدەردو مەینەتیەکانیی دونیییای 
ئەمڕۆ، دەتوانیی لەم میحنەتەدا، 
ئاسەوارەکانی مەرگیی میحی ەد 
مسییتەفییا لەسییەر ۆییۆمییان و 

 . ئازایاانی کەم بکەینەوە
 

حابی کۆمۆنیستی کرێکاری 
 ٠٢/٢/٠٢٠٢کوردستان  

 

بەمەرگی هاوڕێ .. پاشماوەی
 ..محمد مستەفا،  



 

ناوەندیدا وەکو یەن بەرەو هێا 
دەربکەون و لەو ەێیگیایەشیەوە 
بییتییوانییی مییافەکییانییی ۆەڵییکییی 
کوردستان لە حکومەتی بەدیدا 

ئەو کارەشیان وەکو .  وەربگرن
فاکتەری ئاشتکردنەوەی ۆەڵک 
لەگەی دەسییەاڵت و حییابەکییان 

بەبیڕوای ئیێیوە .  ناوزەد دەکیرد
نیییێیییایییییییرایییان بیییارزانیییی ئەم 
پێشنیارەی بۆۆی کیردوە، کیام 
پێگەو کام ئامانوی سیاسی لە 

 پشتەوەیە؟
: اییوسیی ییانییی حییاجییی مییار 

پییێییویسییتە بەر لەوەی بییێییییینە 
سیییییەربیییییاسیییییی ئەوەی ئەم 
کۆنفرانسەیان بۆۆی کردوە، بیا 
بێینە سەر دۆۆێکی سیاسی کە 
مییاوەی سییی سییاڵە ۆەڵییکییی 
کییییوردسییییتییییان بەدەسییییتیییییەوە 

هەرکەسیێ سیەییری .  دەناڵێنێی 
دۆۆییی کییوردسییتییان بییکییات، لە 
ماوەی سیی سیاڵیی دەسیەاڵتیی 
پییییارتییییی و یەکییییێییییتییییی و 
هیییاوکیییارانیییییییانیییدا، ئەوە بیییا  
دەبینێ  کە ئەزمونی دەسەاڵتیی 
سیاسی حیابەکانی کیوردایەتیی 
دۆۆی کوردستانیان بەچ جیۆرە 
گیژاوو  قەییران و بینی ەسیتیێی  
گەیاندووە، تا ئەو ئیاسیتەی کە 
هێاە دەسەاڵتدارەکان ۆۆشییان 
درک بە مەتییرسییی هەرەسییی 
ئەزمییییونییییی دەسییییەاڵتەکەیییییان 

 .دەکەن و پەلەقاژێیانە
سەرنویدان لەو کیۆنیفیرانسیەو  

بییاسییی کەسییە سییەرەکیییەکییانییی 
حیابەکان لەو کۆنیفیرانسیەدا بە 
ئاشکرا لە قسەکانیاندا ئەوەییان 
ئەدرکییییان کە بەرەو ەووی 
ۆیییارەنیییوسیییێیییکیییی نیییادییییارو 
مەترسییەکیی گەورەن، لەەیەک 
لە بەرام ەر ۆاودێری وواڵتانیی 
زلیییهیییییییای دنیییییییا و لەەیەک 

وواڵتییانییی نییاوۆەکە، هەروەهییا 
بەردەوامیییییییی بیییییییارگیییییییرژی 

پەییییوەنیییدییییان لەگەی بەدیییدا،  
لەەیەکییی تییرەوە لە بەرامیی ەر 
نییییاەەزایەتییییی و نەفییییرەتییییی 
بێپەردەی ۆەڵ  و ۆواسی  بیۆ 
کۆتایی هیێینیان بەدەسیەاڵتیییان، 
هەر بۆیە لە بەردەم دەرگایەکی 
داۆیییراو لەنییییاو بییییازنەیەکییییی 
داۆراودا ئەسوەێنەوەو گییرییان 

 .   ۆواردوە
لەکاتێکدا کە هەڵی یژاردنەکیانیی  

اێرا  بەەێوەیە، سەرکردەکانیی 
پارتی و یەکێیتیی و ەیەنەکیانیی 
تری بەشیداربیوو لەدەسیەاڵتیدا، 
لەم دەورانەدا زیاتر پیێیشی ییینیی 
نییاتەبییایییی و نییاکییامییی دەورو 
پێگەی ۆۆیان لەو هەڵی یژاردنەو 

. پەیوەندیان لەگەی بەددا دەکەن
بۆ ۆۆیان پێیانوایە گەر پێیشیتیر 
جێگاو ەێیگیایەکیییان بیوبیێی  لە 
بەدییییدا، ئەگەری ئەوە زۆرە 
کەئەم جیییارە پیییاشیییەکشیییەی 
زیاتریان پێ بکەن وە بەشیێیکیی 
زۆرتییر لەدەسییتییکەوتەکییانیییییان 
لەدەسییی  بیییدەن، هەر بیییۆیە 
دەستەواژەی یەکیڕییای دەبیێیتە 
بیییاسیییی گەرم و سیییەرەکیییی 
تەواوی ئیییامیییادەبیییوانیییی ئەو 

کەسییێییکییی وەک .  کییۆنییفییرانسییە
نیییێیییایییییییر بیییارزانیییی هەر لەو 
نیییاۆیییاریەی کە پیییێیییییییوایە لە 
ئەگەری هەرەە و 
داەوۆیییییانیییییدان، هەوڵیییییئەدات 
ەێیییگیییایەک بیییۆ دەرۆیییون لەو 
قەییییرانە پەییییدا بیییکیییات، بەو 
ئاراستەیە  ەیەنەکیان نیاۆیار 
دەکییییات کە بییییاسییییەکییییانییییی 
کییییۆنییییفییییرانسییییەکە دەربییییارەی 
یەکیییڕییییای کیییوردو دانیییانیییی 
دەسییتییور بییڕازێیینیینەوە، بەاڵم 
ئەوەی جێگای سیەرنیوە بەهەر 

نەرمیەک کە ئەو سەرکیردانە 
لە بەرام ەر یەکتردا نواندییان و 
وەها نیشانیان دایی کە ئامادەن 
بۆ یەکڕیای و دانانی دەسیتیور، 
بەاڵم بەهیچ جۆرێی  میتی یانەی 
ەێگا ۆیارەیەک و هەنیگیاوێیکیی 
اەمەلیییی بیییۆ دەرۆیییون لەو 
قەیرانەی بۆۆۆیان ئاماژەی پیێ 
ئەدەن پەییییدا نەکیییردو هیییییییچ 

یەکیییرییییای و .  نەۆیییرایە ەوو
دەستیوریی  جیگە لەوەی دوو 
مەقیولەی مەجیێیە گەرمیکییردن 
بوون، هیییایی تیری لیێ شیییی 
نەبوو، ۆونکە دۆۆیی سیییاسیی 
کوردستان و بیارودۆۆیێی  کە 
بیییییاوتییییینەوەی کیییییوردایەتیییییی 
کەوتوەتە نیاوی، بیۆ ۆیۆشیییان 
بییاشییدەزانییی کە یەکییڕیییای و 
دەستور فیرییاد ەەسیییان نییەو 

بە ەۆشیییینییییی ئەو .  نییییابییییێیییی 
کۆنفرانسە ئەوەی پێوە دییاربیو 
کە نەک ەێڕەوی کێیشیەیەک کە 
ۆۆیان نیاوی دەنیێیی نەبیوونیی 
یەکڕیای و دەسیتیور وەاڵم بە 
قەیران و کێشەکانیان نیاداتەوە، 
بەڵکو جیارێیکیی تیر ئەو دۆۆە 
دوپیییات دەکەنەوە کە هیییییییچ 
ئاڵوگیۆەێیکیی جیدی و ئەرێینیی 
لەدەسەاڵتی سیاسیاندا نیییشیان 

لە هەمان کاتدا لەوانە  . نادەن
گرنگتر ئەم دەسیتیپیێیشی ەریەی 
نییێییایییییربییارزانییی بە ەۆشیینییی 
ئەوەی تییییا بەدی دەکییرێی  کە 
هەوڵیدانییێییکییی زییاتییرە بییۆ بەرز 
ەاگییرتیینییی پییێییگەی بیینەمییاڵەی 
بییارزانییی و پییارتییی، تییائەوەی 
بتوانی کێشەکانی نێوان ۆیۆییان 

 .یەکالیی کەنەوە
ئایا کێیشیەی ۆەڵیک :  ئۆکتۆبەر

لەگەی ئەم حابانە و دەسەاڵتی 
؟ ! هەرێم ئەوەیە کە یەكڕیا نیی

یاۆود ۆەڵک کێشەی بینەەەتیی 
و جیاوازی دییکەی لەگەی ئەم 

حابانەو دەسەاڵتی بیۆرژوازی 
 کوردا هەیە؟

بە  : اوسی یانیی حیاجیی میار 
بۆۆونی می پێویست ان بەهیییچ 
بەڵگەو باسێ  نیە تا بیسەل ێنی 
کە دەسەاڵتی پارتی یەکیێیتیی و 
هاوکارانیان هیییچ ئەزمیونیێیکیی 
ئەرێنیان بەقازنوی ئایینیدەیەکیی 
ەۆشی بۆ ۆارەنیوسیی ۆەڵیکیی 
کییوردسییتییان دیییاری کییردبییێیی ، 
هەروەها تەواوی سیی سیاڵەی 
دەسیییییەاڵتیییییی ئەم هیییییێیییییاە 
میێیشیاییانە ئەوپەەی نی یونەی 

جەردەیی و تااڵنی و گەندەڵییان  
لە ئیییاسیییتیییێیییکیییی بەرفیییراوانیییی 
کیییۆمەاڵیەتیییی و ئیییابیییوری و 
سیییییاسیییییدا نیییییشییان دایییی، زۆر 
دەمییێییکە جەمییاوەری نییاەازی 
کوردستان ۆیواسیتیی کیۆتیاییی 
هێنانی ئەم دەسیەاڵتەییان بەرز 

ئییاسییتییی بییێییااری و .  کییردۆتەوە
توەەیی ۆەڵ  لە شیوێینیێیکیدایە 
هیچ ئومێدێکییان بەئیاڵیوگیۆە لە 
نییییییییاو ئەم دەسییییییییەاڵتەو 
ۆاکسازیەک کە ئەم دەسیەاڵتە 

بە مانایەک کێیشیەی .  بیکات، نیە
ۆەڵیی  لەبەرامیی ەر ئەم هییێییاە 
سیییییاسیییییانەدا ئەم ۆییاڵە نیییە، 

ۆونکە هەر هەموویان یەکڕییاو  
تەباو شەریکی لە جەردەییی و 
تااڵنی و قۆرۆکردنیی سیامیانیی 

دەتییوانیییییی ئەو .  کییوردسییتییانییدا
نیی ییونەیە بییا  بیی ییییینیییییی کە 
کێشەکانی نێوان هەردوو زۆنی 
زەردو سەوز تەنیهیا دەربیارەی 
قیییۆرۆیییکیییردنیییی سیییەرمیییایەو 
کەڵەکەکردنی سەرمایەیە بەهەر 
بەهییایەکییی نییائیییییسییانییی لەسییەر 
ژیانی سەدان هەزار کرێیکیار و 
ۆەڵکی زەح ەتکێ ، هەر بیۆیە 

لە کۆنفرانسێکدا لەبیری ئەوەی  
دەس  ب ەنە سەر بیریینەکیانیی 
دانیییشییتیوانییی کییوردسیتییان یییان 

نااڵندن و بێااری ۆەڵ  
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لەدەسیییییەاڵتیییییی بییییینەمیییییاڵەو 
سییییەرکییییردەکییییانیییییییییان، یییییان 
داۆوازیەکانی ۆەڵک،  باسیێیکیی 
بێ انا و پوۆی وەک یەکیڕییای 
و دەسییییییتییییییور بەۆەڵیییییی  
دەفرۆشنەوە، ئەم کیۆنیفیرانسیە 
جگە لە سەوداو مامەڵەی نێیوان 
ۆۆییان هیییچ پەییوەنیدیەکیی بە 
ئایندەی  کیوردسیتیانەوە نییە و 
نایانەون و ناتوانی کیوردسیتیان 
لە زەلییکییاوی سییەرگەردانییی و 

 .ناجێگیری سیاسی دەربازبکەن
دەتیییوانیییم بییی یییێیییم  قسیییەی 
سییەرکییردەکییانییی بییاوتیینەوەی 
کوردایەتی و ئیییسیالمییەکیان لە 
نییاو کییۆنییفییرانسییەکەو دەرەوەی 
کییییۆنییییفییییرانسییییەکە، جییییگە لە 
نییییائییییومییییێییییدیەکییییی زیییییاتییییرو 
ۆاوەەوانیەکی بێهودە شیتیێیکیی 
ترییان بە ۆەڵیکیی کیوردسیتیان 

 .ەانەگەیاند
ئیییاییییا لەرێیییگیییای :  ئیییۆکیییتیییۆبەر

یەكڕییای ئەوانەوە دەتیوانیرن 
مافەکانی ۆەڵكی کوردستان لە 
دەوڵەتی ناوەندی وەربگرێ  و 

ییییاۆیییود ئەمە !  بەدەسیییتییی یییێییی 
کەمییپییییینییێییکییی هەڵیی ییژاردنەو 
پێویستیییان بە دەنیگیی ۆەڵی  
هەیە بۆ ەاگرتنی هیاوسیەنیگیی 
هێا لەگەی هێیاە ئیییسیالمیی و 
ناسیۆنالیستە اێراقییەکیانیدا تیا 
بەشییی ۆییۆیییان لە داهییات و 
دەسییەاڵتییی اییێییرا  بەدەسیی  

 بهێنی؟

: اییوسیی ییانییی حییاجییی مییار 
باسکردن لە یەکڕیای  لەدوای 
سییی سییای لە  پییۆۆیی ەواتییی 
دەسیییییەاڵتیییییی بیییییاوتییییینەوەی 
کیییوردایەتیییی و بە بەشیییداری 
ئیسیالمییەکیان،  بەبیاشیی ئەوە 
دەۆاتەەوو کە کیێیشیەکیان زۆر 
بەرفراونترو واوەترە ، کەتەنیهیا 
لە پەیییوەنییدیەکییی نەگییونییوییاوی 
نییێییوان بەدییداو هەرێییم بییۆی 

تەواوی ئەم هییێییاە .  بییڕوانیییییی
مییییێییییشییییا نییاسییییۆنییالییییسیتییی و 
ئیییییسییالمیییییانە زادەی زەلییکییاوی 
واقعیەتێکی کە  شیەەو دەوری 
ئەمییریییکییاو دەۆییالەتییێیی  کە لە 
نییییاوۆەکەدا بەدیییییهییییێیییینییییاوە، 
بەمیییییانیییییایەک بیییییاوتییییینەوەی 
کوردایەتی لە ماوەی دەسەاڵتی 
ئەو سی ساڵەیانیدا لە نی یونەی 
دەاڵڵی وبازرگیانیی شیەە نەبیێ 
شییتییێییکییی تییر نەبییون، هەر لەو 
مەوقییعیییەتەشییەوە تییوانیییییویییانە 
گەورەتیییییرییییییی سیییییوود لە 
دابەشییکییردنییی کییوردسییتییان بە 
زۆنییی زەردو سییەوز بیی ییییینییی، 
وەنییان لەوە بیی ییۆن کە نەک 
ئییاییینییدەی کییوردسییتییان ەۆشییی 
نەبییێیی ، بەڵییکییو لەنییاو گییێییژاوو 
ناجێگیری سیاسیدا بۆ هەمیشیە 
بیییییهییێیی یینەوە، هەرئەمە  بییۆتە 
میییییایەی دۆشیییییدامیییییاوی و 

 .بێسەروبەرییان
هەڵ ەتە لە ئەزمونی سی سیاڵیی 
دەسییەاڵتیییییانییدا ۆەنییدیییی جییار 

ەێییکەوتیینییی سیییتییراتیییییوییی و 
حییکییومەتییی بیینییکە فییراوان و 
شەراکەت لەدەسیەاڵتیدا، بەهەر 
شێوازێکی کاریکاتیۆریی  بیێی  
پیادەیان کردووە، یان بەقەولیی 
ۆۆیان هەندێوار لە بەدیدا یەک 
دەنییب بییوون، بەاڵم کییێییشییەو 
بارگرژی هەلومەرجی  سیاسیی 
ایییێیییرا  و کیییوردسیییتیییان وە 
دەۆالەتی وواڵتە ئی پریالییەکیان 
و وواڵتییییییانییییییی نییییییاوۆەکە 
سییەرگەردانییی تەواوی داوە بە 

. دۆۆییی سیییییاسییی کییوردسییتییان
دەتیوانیم بی یێیم ئەو دۆۆە زۆر 
لەوە فییراوانییتییرو نییاتەبییاتییرە تییا 
مەسییەلەکە لەو ۆییاوەەوانیییەوە 
سەیر بیکەییی کە ئەگەر هیییاە 
کوردیەکان یەکڕیابیی دەتیوانیی 
کییێییشییەکییانیییییان لەگەی بەدییدا 
ۆیییارەسیییەر بیییکەن، بەاڵم چ 
دەسییەاڵتیییی بەدیییدا چ هەرێیییم 

لەژێیییییر کیییییارییییییگەری :  یەکەم
تەواوی دەۆییالەتییی وواڵتییان و 
بییییونییییی جییییۆرەهییییا هییییێییییای 
میێیشیادان و لەهەمانکاتدا هیییچ 
ئیییایییینیییدەیەک بیییۆدامەزرانیییدنیییی 
حییکییومەتییێییکییی نییاوەنییدی چ لە 
هەرێم و چ لە بەدیدا ئییی یکیانیی 

 .نیە
دەسییەاڵتییی هەرێییم و :  دووەم 

بەدییدا لەبەرامیی ەر تییوەەیییی و 
ناەەزایەتی بەرفراوانیی ۆەڵیکیدا 
قەراریییان گییرتییووە، ۆییواسییتییی 
کۆتایی هاتنیی ئەم دەسیەاڵتیانە 
هیچ بیوارێیکیی بیۆ ئیاشیتەواییی 
نیییێیییوان دەسیییەاڵت و ۆەڵییی  

نەهیییێیییشیییتیییۆتەوەو تەواو بە 
 .بن ەس  گەیشتووە

لەگەی ئەوەی ەیەنەکییییان لە 
اێرا  و کوردستاندا ۆۆیان بیۆ 
هەڵ ژاردنی پەرلەمیانیی ایێیرا  
ئییییامییییادە دەکەن، بەاڵم بییییۆ 
ۆیییۆشیییییییان ئەوە زۆر بیییا  
دەزانیییییی کە دۆۆیییییی ئەم 
هەڵ ژاردنە ئەوە نییشیان دەدات 
کە رێییژەیەکییی کەمییی ۆەڵییک 
بەشیییدار بیییێییی ، بیییۆیە بەهەر 
مییاسییتییاوکییردن و ەیییکییالمییێییکییی 
ۆەواشییییەکییییارانە هەولییییئەدەن 
سەرنویی ۆەڵی  ەاکیێیشیی بیۆ 
بەشییداریییکییردن لە دەنییگییدانییدا، 
بەاڵم فییراوانیی ییونییی ۆییواسییتییی 
کۆتایی ئەم دەسەاڵتە بەشیەەی 
دەسییییتەویەۆە، لە بەرامیییی ەر 
ئییاراسییتەی بەشییداریییکییردن لە 
دەنییگییدان هەنییگییاو بە هەنییگییاو 
بەجۆرێ  بەرجەستە دەبێیتەوە، 
کەدەسەاڵتداران دەسیتەوسیتیان 
مییییاونەتەوەو گییییاڵییییتەجییییاری 
پەرلەمییانییی کییارتییۆنیییییان زیییاتییر 
ئاشکیراو ەیسیواتیر دەبیێی ، لە 
هەمییان کییاتییدا یەکییڕیییای وەک 
قسیییەیەکیییی پیییوچ بەنیییاوییییانیییدا 
دەوران دەکات، ەێگای دەنگیدان 
و پەرلەمانی  ناتوانێ سیەنیگیی 
مەحەکی هیچ هێیاێی  بیێی  بیۆ 

 .پێگەو دەسەاڵت لە کوردستاندا
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هیییییاورن سیییییاەر جەبییییییار 
هەڵسییوەاوێییکییی کییۆمییۆنیییییسییتییی 
ماندوونەناە و ۆەبیاتیکیارێیکیی 
رێییگییای ئییازادی و یەکسییانییی 
ۆییییینییی کییرێییکییارو سییەرجەم 
جەماوەری ۆەوساوە بیوو، کە 
هەر لە سیییەرەتیییای تەمەنیییی 
ەوێتیەوە پەیوەنیدی دەکیات بە 
گروپ و رێک راوە کۆمۆنسیتی 
و ۆەپەکانەوەو ۆەبیاتیی ۆیۆی 
دژی رژێیییییی ییییییی سییییییەدام 
لەۆییییوارۆییییێییییوەی ۆەبییییاتییییی 
بیییییییاوتییییییینەوەی ۆەپ و 

 .کۆمۆنیستیدا بەرەوپێ  دەبات
 ٢١١٢لەەاپەرینی ئازاری ساڵی 

دا یەکێک بوو لە بەشیداربیوانیی 
ەاپەەیییییییی و دواتییییییرییییییی  
هەڵسییییوەاوێییییکییییی ۆییییاەکییییی 
شییییوراکییییان و بییییاوتیییینەوەی 
شیییوراییییی بیییوو لە شیییاری 

دوای پێکهاتنی حیابیی .  سێێ انی
کۆمۆنیستی کرێکیارییی ایێیرا ، 
ۆاەکی سیاسی و کۆمۆنیسیتیی 
ۆیۆی لە ۆیوارۆییێیوەی حیابییدا 
درێژە پیێیداو هیاوکیات یەکیێیک 
بیییییوو لە هەڵسیییییوەاوانییییییی 
کییییۆمییییۆنیییییییییسیییی  کە لەنییییاو 
پییێییشییەوەرانییدا کییارو ۆییاەکییی 

. جەماوەری و سیییاسیی دەکیرد
لەریییاەکییانییی حییابییدا هەمیییییشییە 
یەکێک بوە لەو کیادرە دڵسیۆزو 
فیداکارانەی کە بە گیانیی ۆیۆی 
بەرگییییری لە حییییا  و لە 

هەمیییشیە .  ئامانوەکیانیی دەکیرد
وەکیییو کیییادرێیییکیییی اەمەلیییی 
لەهەموو شیوێینیێیکیدا کە حیا  
پیییییییویسیییتیییی پیییێیییی بیییووبیییێییی  

دوای پییێییکییهییاتیینییی .  ئییامییادەبییووە
حابی کۆمۆنیستیی کیرێیکیارییی 
کییوردسییتییان، هییاوەن سییاەر 
ۆاەکی سیاسی و رێک راوەییی 
ۆۆی لەناو ئەم حیابەدا درێیژە 
پێداو لە سەرجەم ۆاەکییەکیانیی 
حییابییدا دەورێییکییی بەرۆییاوی 

لەۆەبیاتیی جەمیاوەری .  هەبووە
و نییاەەزایەتیییەکییانییی ۆەڵییکییی 
کییرێییکییار و زەحیی ەتییکییێیی  و 
مامۆسیتیاییان و فەرمیانی ەرانیدا 
هەمیییییشییە لەەیییای پییێییشییەوەدا 

جەسییارەت و پەیییگیییییری .  بییووە
هاورن ساەر بیۆ بیییروبیاوەرو 
حیییابەکەی و بیییۆ ئیییامیییانیییوە 
یەکسانی واز و ئینسانیەکانی و 
ئییییییامییییییادەیییییییی لەهەرۆییییییی 
جیییی ییییوجییییوڵییییێییییکییییی ەەوای 
جەماوەریدا ئەوی لەناو هاورن 
و دۆستەکیانیییدا ۆیۆشیەویسی  

 . کردبوو
هییاوەی سییاەر لەجییواڵنەوەی 

و  ٠٢٢٢ی شوباتیی سیاڵیی ٢١
هاتنەمەیدانیی جەمیاوەر لەدژی 
دەسیییییەەتیییییی بییییینەمیییییاڵەییییییی 
کییوردایەتییی، ەۆڵیییییکییی کییارای 
هەبییوو وە یەکییێیی  بییووە لە 
ئەندامانی ئەنیویومەتیی سیەرای 
ئیییازادی و پەییییگیییییییر لەسیییەر 

داۆوازی و ئیامیانیوەکیانیی ئەم 
. بیییاوتییینەوەیە راوەسیییتیییابیییوو

سەرباری ئەوانە، هاورن ساەر 
بەردەوام ئیییامیییادەبیییووە بیییۆ 
هەرکیییارێیییک کە حیییا  پیییێیییی 
سپاردبێ  ییاۆیود بیاوتینەوەکە 

هیاوەن .  پێویستی پێی بیووبیێی 
سیییییییاەر لە ۆیییییییاەکییییییییە 
مییرۆاییدۆسییتیییەکییانییی حییا  و 
رێییییکیییی ییییراوە رادیییییکییییای و 
مییرۆاییدۆسییتەکییانییدا بەشییداری 
کردوەو پشتیوانی کارەکانیییانیی 

لەو ۆییاەکیییییانەی کە .  کییردوە
سەنتەری بەرگری لە مافەکیانیی 
منااڵن یاۆود گیروپیی هیانیا بیۆ 
کۆمەن بە ئاوارەکان و ۆەندیی 
رێییکیی ییراوی دیییکە ئەنییوییامیییییان 
داوە بەشیییییداری جیییییدی و 

هیییاورن .  ۆیییاەکیییانەی هەبیییووە
سیییاەر سییییییی یییای نیییاسیییراوی 

ی مییارە و  ٨ۆییاەکیییەکییانییی 
یەکیییی ئیییاییییارەکیییانیییی شیییاری 

هیاورن سیاەر .  سێێی یانیی بیوو
یەکییییێییییک بییییوو لە ئەنییییدامە 
ۆییاەکەکییانییی تییۆەی هییاوکییاری 
کییۆمەاڵیەتییی لە سییێییێیی ییانییی کە 
ۆییۆبەۆشییانەو لەۆییۆبییوردوانە 
دەستی هاوکاری و کیۆمەکیییان 
بۆ ۆەڵکانێک کە پیویستیان پێی 

هیاوەی سیااڵر .  بوە ەاکیییشیاوە
لەدژی دەسەەتی گەنیدەڵیکیاران 
و بیییۆ داکیییۆکیییی لەمیییا  و 
ئازادیەکانیی ۆەڵیکیی کیرێیکیارو 
زەحەمییتییکییێیی  و بەدیییهییێیینییانییی 
ئییییییازادی و یەکسییییییانییییییی 

کییۆمییۆنیییییسییتییێییکییی هەڵسییوراوو 
جەسوربووە و بەم هیۆیەشیەوە 
گەلییییییێیییییی  جییییییار لەەیەن 
هییییییییاەسیییەرکییییوتیییگەرەکییییانییییی 

 .دەسەەتەوە دەستگیرکراوە
هاورن ساەر، بەداۆەوە دوای 
تەمەنیییێیییکیییی پیییڕ لە هەوی و 
تییێییکییۆشییان لەپییێیینییاو ئییازادی و 
یەکسانی و میافەکیانیی ۆەڵیکیی 
کییرێییکییار و زەحیی ەتییکییێییشییدا، 
بەهییۆی نەۆییۆشییی کییتییوپییڕەوە، 

ی ئایار، ٠٢سەرلەبەیانی ئەمڕۆ 
ئێ ە و هاوسەر و مناڵەکانیی و 
کەسییوکییار و هییاورێییکییانییی بییۆ 
هەتییاهەتییایە جییێ هییێییشیی  و 
ئیازارێییکییی قییوڵییی لە نییاۆیی ییانییدا 

 .دروس  کرد
ئییێیی ە بەبییۆنەی ئەم کییارەسییاتە 
دڵیییتەزێییینەوە، سیییەرەۆیییۆشیییی 
ۆۆمان لە ناسکی هاوسیەری و 
مناڵەکانی و لە کەسیوکیاری و 
لە هەموو هاورن و دۆسیتیانیی 
هییاورن سییاەر و لە ۆییۆمییان 

هیییییییاوکیییییییات بە .  دەکەییییییییی
بەردەوامیدان بە ەێی یازەکەی و 
بەرزەاگییرتیینییی ئە وئییااڵیەی کە 
هەمیشە بەرزی دەکردەوە، ییاد 
و بیییییییرەوەریەکیییانیییی لەنیییاو 
ویییژدانیی ییان دا بە زییینییدوویییی 

 .دەهێ ینەوە
 

حابی کۆمۆنیستی کرێکاریی 
 کوردستان

 ٠٢٠٢ی ئایاری  ٠٢

جەبار، ناسراو بەسااڵری ئاسنگەر بۆ  ساالر هاوڕێ.. پاشماوەی 
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 :دەشتی جەمال
ی ٢١ەۆژی ۆییییوارشیییەمیییی ە 

مەسرور بارزانیی  ٠٢٠٢ئایاری 
لە کییۆنییفییرانسییێییكییدا لەشییاری 
هەولییێییر لەژێییر نییاونیییییشییانییی 

وتارێیکیی "  یەکڕیای و دەستور" 
لەم وتیارەدا زۆر .  پێشکەشکرد

بییابەتییی وروژانیید کە دەکییرن 
لەبارەیانەوە قسیەبیکیرن، بەاڵم 
ئەوەی می لەم وتیارە کیورتەدا 
دەمەوێ  لەسیەری ەابیوەسیتیم 
مەسەلەی ئیازادیییە، بەتیایی ەتیی 
کە مەسیرور بیارزانیی ۆەرییکە 
ۆۆی ان لیێیدەکیات بە پیاڵەوانیی 

و دەڵیێی  "  داکۆکیکار لە ئازادی" 
پێویستە ەێا لە میافیی هەمیوو " 

تاکێکی کیوردسیتیان و ۆەڵیکیی 
کییوردسییتییان بییگییریییی، ەێییا لە 

ئیازادی .  ئازادیەکیانیییان بیگیرییی
ەادەربییییییییرییییییییینە، ئییییییییازادی 
ۆواپەرسیتییییە، ئیازادی بیییر و 
بییۆۆییوونییی سیییییاسییییییە، بەاڵم 
لەگەی ئەوەشدا نابێ  ئازادی و 

  "..بەرەاڵیی جیا نەکەینەوە
سییەرەتییا ئییامییاژەدان بەو ۆییاڵە 
یەکییوییار گییرنییگە کە بییۆۆییی 
مەسرور بارزانیی و حیابەکەی 
بەو ئەنییوییامە گەیشییتییوون کە 
باە لە ئازادی و ەێیاگیرتیی لە 
مییافییی تییان بییکەن و ۆییۆیییان 
وانیشان بیدەن کە داکیۆکیی لە 

 ئازادی دەکەن؟ 
ۆیاڵەکە ئەوەیە کە قەییرانییێیکییی 
سیاسی و حیکیومەتیی بەرۆکیی 
بەدەسیییییەاڵت گیییییرتیییییووە و 
ئاسۆیەن بۆ دەربازبیوون لیێیی 
هێشتا دیار نیە، هێشتا ترە لە 
تییوەەیییی و بییێییااری ۆەڵییکییی 
کیییرێیییکیییار و زەحییی ەتیییکیییێییی  
هەورێیییییکە بەئیییییاسییییی یییییانیییییی 

کوردستانەوە دەسووەێیتەوە و 
کەە نییازانییێ کەی هەسییتییانییی 
جەماوەری و ئەو نیاەەزایەتییییە 
بەرفراوانەی کە هەموو ەۆژێیک 
ۆییۆی نیییییشییان دەدات، دەبییێییتە 
سییێییالوێییک و ئەم دەسییەاڵتە 
ەادەماڵێ ، بەتای ەتیی  کیاتیێیک 
باسی ئازادی دەکیرێی  کەیسیی 
دەستگیرکراوانی بیادیینیان دێیتە 
ئاراوە و هەمیوو ئەو فشیارانە 
زە  دەبیینەوە کە لەدەرەوە و 
نییییییاوەوەی کییییییوردسییییییتییییییان 
ەووبەەووی دەسیەاڵت بیۆتەوە 
و دەسەاڵتی  بەتای ەتی پیارتیی 
و مەسرور بارزانی ناتوانێ ئەو 
بییڕیییارە سییەقەتە سیییییاسییی و 
نییایییاسییاییییە پییییینە بییکییات کە 
لەپەیییییوەنیییید بەم کەیسییییەوە 

بۆیە مەسرور بارزانی .  داویەتی
لەم ەۆژانەدا لە هەمیییووکیییات 
زیاتر پێویستیەتی کە ۆیۆی بە 
ۆەمکیی ئیازادییدا هەڵیواسیێ و 
وانیییییییشیییان بیییدات ەیەنیییگیییر 

بەاڵم کییاتییێییک ئەم .  بەئییازادییییە
داکۆکیکیارەی ئیازادی ۆەمیکیی 

دەکییاتە پییێییوانە بییۆ "  بەرەاڵیییی" 
مانای ئازادی، ئیییتیر هەرۆیۆی 
هەمییوو مییانییایەن بییۆ ئییازادی 
تەنانەت تێگەیشتنیی ئیازادیییەن 
کە لە ەۆژئییاوادا دابییییینییکییراوە، 
سییییفییییر دەکییییاتەوە، واتە لە 
ەوانگەی مەسیرور بیارزانییەوە 
ئەو ئازادیە ۆیە و سنوورەکەی 
تییییا کییییوێیییییە کە بەرەاڵیییییی 

هەروەها بەرەاڵییی !  نایگرێتەوە؟
ۆۆی ۆیە کە نابێ ئازادی پیێیی 

 تێ  ات؟ 
ەۆشیینە کە مەسییرور بییارزانییی 
وەاڵمی ئەم پرسیارانە ناداتەوە، 
ۆونکە ئیازادی بیۆئەو ئەتیوانیێ 

بیییاری ئەۆیییالقیییی بیییێییی ، واتە 
مەبەسییتیییەتییی بیی ییێیی  ئییازادی 
ئەوەیە کە سنوورەکانی ایور  
و ااداتی بنەمیاڵەی بیارزانیی و 
ۆییییییییینییییی دەسییییەاڵتییییدار و 
پیرۆزیییەکیانیی نەۆیاتە بەردەم 
ەەۆنەوە، ئەگەرنا ەووبەەووی 
ۆیییارەنیییووسیییی سیییەردەشییی  
اوس ان و سۆرانی میامەحەمە 
و کییاوە گەرمیییییانییی و ویییداد 

  .حوسێی دەبێتەوە
ەیەنێیکیی تیری بیاسیی ئیازادی 
ئەوەیە کە لەدەمیی کەسیێیکەوە 
دێتەدەر کە هیێیاێیکیی گەورە و 
زەبەەحیییی سیییەرکیییوتیییگەر لە 
میێیشا و دەزگیای ئیاسیایی  و 
پیییییۆلیییییییییییە و دادگیییییا و 
لیییۆمیییپەنییی ییییازەکیییانیییی حییییا  
لەپشیییتییییەوە ەاوەسیییتیییاوە و 
ئامادەن لە هەرلەحاەیەکدا هەر 
دەنیییگیییێیییکیییی نیییاەازی ۆەفە و 
سییەرکییوت بییکەن، وەیییا لەنییێییو 

. شییەقییامییدا بیییییدەنە بەرشییە 
شیییەقیییکیییاری میییامیییۆسیییتیییا و 
فەرمیییانییی ەرانیییێیییک کە لەسیییەر 
داواکییردنییی مییافەکییانییی ۆییۆیییان 
ۆیییۆپیییییییشیییانیییدان دەکەن، چ 

یان کردووە و کیام " بەرەاڵییەن" 
سیینییوورەی ئییازادییییەکەی کییان 

! مەسیییییرورییییییان بەزانیییییدووە؟
ەۆژنییییییییامەنییییییییووسییییییییان و 
هەڵسووەاوانیێیکیی سیییاسیی لە 
بییادییینییان و هەولییێییر کییاتییێییک 
ناەەزایەتی لەبەرام ەر دۆۆێکیدا 
کە کییۆمەڵییگییا تییێییی کەوتییووە 
دەردەبییڕن و دوای گییرتییی و 
هەڵییکییوتییانە سییەر مییاڵەکییانیییییان 

یییان بیییۆ " سییییی ییوە" تییۆمەتییی 
دادەتییاشییی، ئیییییتییر ئییازادی و 
بەرەاڵیییییییی، لەچ ەیەن و 

کەسیییانیییێیییکەوە گیییییییراوەتەبەر، 
لەکیییاتیییێیییکیییدا ئەم میییاشیییێییینە 
سیییەرکیییوتیییگەریییییە بەدەسییی  
دەسەاڵتەوە بێ  و هەر ۆۆشی 

 !باە لە ئازادی بکات
ئەم ەاسیییییتیییییییییییییییییانە ئەوە 
دەسەل ێینیێی  کە تیێیڕوانیییی و 
پێناسەی مەسیرور بیارزانیی و 
ۆینی دەسیەاڵتیدار بیۆ ئیازادی، 
لەگەی ۆەڵیییکیییی کیییرێیییکیییار و 
زەحیی ەتییکییێییشییدا  تییا ئییاسیی ییان 
جیاوازی هەیە، ەوانگەی ۆیینیی 
دەسییەاڵتییدار بییۆ ئییازادی تییائەو 
سییینیییوورەیە کە بییینەمیییاکیییانیییی 
دەسەاڵت نەلەرزێنێ و نەیی یاتە 
بەردەم مەترسیییەوە، هەروەهیا 
تییائەو سیینییوورەیە کە بەهییا و 
سییییونەت و ئەۆییییالقیییییییییاتییییی 
دواکەوتیییییووانە و بیییییاوەەی 
کییۆنەپەرسییتییانە و فەرهەنییگییی 
پیییییاوسییاەری و اەشیییییرەتییی 
بنەماڵەکانی دەسەاڵتدار نەۆیاتە 
بەردەم ەەۆییینەوە، هەربیییۆیە 
داواکاری ئێوە بۆ ەێیاگیرتیی لە 
ئازادی و میافەکیانیی ۆەڵیک لە 
وتارێکدا کارێکی ساویێکانەیە و 

بیاسیی .  کەسی پێهەڵنیاۆەڵەتیێی 
ئییازادی لە زمییانییی مەسییرور 
بیییارزانییییییییەوە نیییاتیییوانیییێ لە 
دەرەوەی بەرژەوەنیییدیەکیییانیییی 
ۆییییییییییینیییییی بیییییۆرژوازی و 

سییەرمییایەداری کییوردسییتییان 
بەدەر بییێیی  کە مییانییا 
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بەشیییی :  اەمەلییییییییەکەی ئەوەیە
ۆەڵکی کیوردسیتیان لە پیێیدانیی 
ئازادیەکان سەرکوت و زیینیدان 
و مەحیییکیییوم بیییوونیییییییانە بە 
سییییییی یییوەی و بەرەاڵییییی و 
بەزانییدنییی پیییییرۆزیە ئییاییینییی و 
نەتەوەیی و حابییەکانی ۆییینیی 
بییییااڵدەسییییتە، ئەگەر بییییکەونە 

بەم .  بەرامییییی ەر دەسیییییەاڵتەوە
پیییێییییە  ئەوە سیییییییسیییتەم و 
دەسەاڵتی ئێوەیە بیایەۆیێیک بیۆ 
مییا  و ئییازادیەکییانییی ۆەڵییکییی 

تیازە وەن .  جێگای تیا نابێیتەوە
ەەوتیێیکییی نییاسییییونیالسییتیی ئەم 
سییەردەمە  ئەوەنییدە دوورن 
لەەووی مییییییاهیییییییەتەوە لە 
ناسیونالیامێیکیی میۆدێیرییی کە 
پایەی ئایدۆلیۆجیی حیابەکەتیانە 
ئەوەنیییییییییییدە دواکەتیییییییییییوو 
واەشیییییییرەتیییگەرە دوورە لە 

. هەموو پرەنسیپێکی ئییینیسیانیی
بەم فەرهەنییگە داوا لە ۆەڵییک 

ئیییازادی و بەرەاڵییییی " دەکەن 
بەداۆەوە !  ؟" جییییییییابیییکییییرێیییتەوە

سییەرمییایەداری ئەم سییەردەمە 
ئەحییییییاابییییییی اەشییییییایەر و 
ۆەتەگەری وەن ئییێییوەی تیییییا 
جێگە دەبێتەوە تا هیێیای کیاری 
هەرزان و قیییازانیییویییی تیییییییا 

 .بەدەست هێنێ 
جەنابی مەسرور بارزانی، دەبێ 
ئەوە بیاانیی کە ئەم وتیارەتیان 
جگە لە لیۆبییەکیی سیییاسیی بیۆ 
کییییابییییییییینەی حییییکییییومەت و 
دەسیییەاڵتەکەتیییان کە بەپیییییییر 
پییییرۆسیییییەی هەڵیییی یییییژاردنیییییی 
ئەنوومەنی نیوێینەرانیی ایێیرا  
هەنگاو دەنێی لەگەی بەشیداری 
نەکردن و نیاەەزایەتیی بەریینیی 
ۆەڵکدا بەرەوەوون،  ناتوانرێی  

ۆاوەەوانیییەکیی ئەوتیۆتیان لیێ 
یەکیییێیییک لە پیییایە .  بیییکیییرێییی 

سەرەکییەکانی ئیازادی لە هەر 
واڵتیییێیییکیییدا ئیییازادی بیییییییروەا 
دەربڕیی و ەۆژنیامەگەریییە، کە 
لەسایەی دەسەاڵتەکەی ئیێیوەدا 

. پای یای و سیەرکیوت دەکیرێی 
ئەوەی لە سییییییێ دەهەی 
ەابیییردوودا لە کیییوردسیییتیییانیییدا 
بەەێوە ۆووە جگە لە فەزایەکیی 
ئاوااڵی سیییاسیی کە بەرهەمیی 
بەرەنگاری ۆەڵکی کیوردسیتیان 
و ئییازادییی ییوازانە و مییێییکەۆییی 
دەسییەاڵت و فەرمییانییڕەوایییی و 
بڕیار و یاساکانی ئێوە نیابیی و 
مقاوەمەتیان کردوە، ناتیوانیرێی  

. بە ئییازادی نییاوزەد بییکییرێیی 
مەسەلەی ئازادی لە بنەەەتدا لە 
مییییێییییژوودا لەم جیییییییییهییییانە 
ۆینایەتییەدا مێ النێ و شیەەی 
دووبەرە بیییووە، بەرەیەن کە 
لەسەر بنەمای ۆەوساندنەوە و 

بردنی ەەنج و میانیدوو بیوونیی 
کەمیییایەتییییییییەن سیییەروەت و 
سییامییانییی کەڵەکە کییردووە، وە 
بەرەیەکی تر کە شەەی ئیازادی 
واقییعییی و کییار بییۆ بیینیییییادنییانییی 
ئییییازادی و یەکسییییانییییی و 
ۆییۆشییگییوزەرانییی  کییۆمەڵییگە 

    .دەکەن
بەاڵم گییومییانییی تییێییدا نیییە هەر 
باش یوونیێیکیی جیدی لە ژییانیی 
ۆەڵییییکییییی کییییوردسییییتییییان و 
بەدەستهێنانی ئەو مافانە تەنیهیا 
و تەنهیا ۆیۆتە گیرەوی ئەوەی 
کیۆمەڵییگیای کیوردسییتیان لەژێییر 
ەکێفیی دەسیەاڵت و حیابەکەی 
مەسرور بیارزانیی و ئەحیاابیی 
قەومیییی کیییوردی ئیییییییسیییالمیییی 
دەربهێنرێ  تا ئەو مافەنە وەن 
سیییەرەتیییاییییییییتیییرییییی میییا  و 
ئازادییەکانی ۆەڵکی کوردستیان 

 .زامی بکرێ 
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هییاورن جەمییا  ، :  ر ئییۆكییتییۆبیی 
باە لەوە دەکرن کە دووبیارە 
پیییێیییداۆیییونەوە بە بیییڕییییاری 
دادگیایییییکیردنیی هەڵسیوەاوانییی 
بادینیانیدا دەکیرێی  و ئەگەری 

بیێیگیومیان .  زۆرە ئازاد بیکیرێیی
ر دادگییاییییییكییردنییی  رامیی یی  لەبیی 

دا،  ڵسوەاوان  و ه  ی ئ  سیاسیان 
ڵكی ناەازی و ئازادی یوازی  ۆ 

كییی  تییییی  زاییی  كییوردسییتییان نییاە 
هاوكاتی  . ربڕی رۆاویان د  ب 

ەیەنە سیییییییییاسیییییەکییییان و 
رێک راوەکانی مافی میرۆ  و 

  نییدێییک لیی  کییۆنسییوڵییگەری هیی 
وواڵتیانییی رۆژاوا لە هەرێیی ییی 

هەموو .  نب د   کوردستان هاتن 
ئەمییانە پییێییکەوە فشییارێییکیییییان 
لەسییییەر دەسیییییەاڵتییییدارانیییییی 
کییوردسییتییان و حییکییومەت و 
بەتییاییی ەتییی پییارتییی دانییاوە تییا 
رێیییگیییایەن پەییییدابیییکەن بیییۆ 
ۆۆدەربازکردن لەم زەلیکیاوەی 

بەەای ئێوە تیا چ .  تێیکەوتوون
ەادەیەک ئەم فشارە کاریگەری 
لەسیییەر پیییارتیییی دانیییاوە و 
بەتییاییی ەتییی فشییاری وواڵتییانییی 
رۆژاوا کە نیاوی ئەوانییی  لە 
بڕیاری دادگادا هات وو؟ وەکیو 
دەزانی دەسەاڵتیدارانیی هەرێیم 
هەمیشە لەپای ئەو دەوڵەتیانەدا 

ۆییامەتییکییردن بە   بییوون و بیی 
سیاسیەتیی ئەوان دەسیکەوتیی 

 .سیاسییان بەدەس  هێناوە
ی  و  پێ  ئی :  ما  موحسیی ج 

ری  كیییییارییییییگییییی   بیییییاە لییییی 
كیییان و فشیییار  كیییردار  رۆییی  پییی 
  یی، پیێیویسیتی  ر پارتی بك  س  ل 

تییا   بییۆ دواو   و  ەێییییینیی  بییگیی 
  یینی  سی  بی ی  د   و  رۆاو  س  ل 

ر هۆكاری زیینیدانیییكیردن و  س 
. ڵسوەاوانی بادینیان ساادانی ه 

_ اڵتیییییییی بیییییییۆرژوا سییییییی  د 
ییرانیی  ق   ناسیۆنالیامی كورد ل 

تیدا  ئابوری و سیاسی و حكوم 
ییی و  ئاستی تیوە .  كوتێ   ئ  پ 

  یشتیوو  ڵكی  گ  تی ۆ  زای  ناە 
ی  و  كیییالییییی كیییردنییی  یییی   بییی 

  نییییوسییییی ۆییییۆی بیییی  ۆییییار 
.  اڵتیی  سیی  م د  ەزگییاربییوون لیی 

ی  ن دوو ساڵی  م ی  تی ل  تای   ب 
  دواییییییییییییدا تیییییا هیییییاتیییییوو 

  كان زیادیان كردوو  تی  زای  ناە 
و شێواز و ئیامیانیویێیكیی تیری 

.  بییییییییییینیییییییییییو   و  ۆیییییۆیییییی  بییییی 
می  ك  كانی كانونی ی  تی  زای  ناە 

ئیتر ترسیێیكیی   ك  ٠٢٠٢

ی فشاری  وه نگدانه فشاری كونسوڵخانەکان، ڕه 
 !اڵتەکەی سه سەر پارتی و ده له  ڵكه خه

 گفتوگۆ لەگەڵ جەمال موحسین 



   

دڵیییییی   زییییییاتیییییری ۆسیییییتییییی 
گشییتییی،   بیی   و  اڵتییدارانیی  سیی  د 

ی  و  ەیینی  تیرسیی پی   پارتی  ل 
كانی  بۆ ناوۆ   تیان  زای  م ناە  ئ 

  وتیی  پییۆكییی ۆییۆی كیی  ژێییر ۆیی 
دونییانییی  زییینییدانیییییكییردن و ەاو 

سییانییێییكییی  ڵسییوەاوان و كیی  هیی 
  میویۆر  تا ب .  بادینان  ناەازی ل 
ر  ڵییدانییی هیی  رهیی  سیی   پییێیی  بیی 

كیی  تییی  زایی  ۆۆپیشاندان و نیاە 
. ڵییكییی بییرسیییییكییراو بییگییرێیی  ۆیی 

دا  و كات  ل   م  كورت و پوۆ  ئ 
یامی ەۆشنی پارتیی بیوو بیۆ  پ 

ی ژێیر  و نیاوۆیانی  ناەازیانی ئی 
اڵتییییی ۆییییۆی و بییییۆ  سیییی  د 

  .گشتی  كوردستانی  ب 
  لیی   كیی  لیی  سیی  واوی میی  یییانییی تیی 

  و  ڵییكییی بییێیی یی  نییێییوان ۆیی 
اڵت  سی  ن و د  ەی  برسیكراو ل 

كیی  ەیی  تی  پارتیی لی  تای   و ب 
م  ئییی   ربیییۆییی  هییی .  بییوو  و  تییر 

ر    هی  ریی  ركوتگی  س   و  كرد 
تی و  زای  ەووی ناە  زوو ەووب 

ریینیی  ری بی  میاو  تیی جی  فیر  ن 
ڵیییكیییی  تیییكیییێییی  و ۆییی  حییی ییی  ز 

حیابیی   دیار .  ئازادی واز بوەو 
دا ەۆڵییێییكییی  م نییێییو    لیی  ئییێیی یی 

و   و  ناو   بوو چ ل  رۆاوی ه  ب 
م  ییانیدنیی ئی  بۆ گ   و  ر  د   چ ل 

و   نییییییاەازییییییی   نییییییگیییییی  د 
ڵیگییای  ی كیۆمی  و  ئیاگیاداركیردنی 

  و  م كیییرد  تیییی لییی  وڵییی  نیییێیییود 
  نیییگییی  ە .   یییی  رانییی  ركیییوتیییگییی  سییی 

وا   كییی  لییی  سییی  شیییی مییی  ەووكییی 
و  پییارتییی لیی   وتیی ییێ كیی  ركیی  د 

وتوو بووبێ   رك  یدا س  ئامانو 
ی  سیییییوور   ئیییییاگیییییر   كییییی 
كییاتییی   كییان لیی  تییییی  زاییی  نییاە 

ۆییۆی   كییانییدا لیی  ۆییۆپیییییشییانییدانیی 
ر  اڵم هییی  ، بییی  و  دووربییی یییاتییی 

  تییییی  زاییی  و نییاە  ئیی   ی كیی  و  ئیی 

نیید، دیسییان  ی سیی  ر  زیییاتییر پیی 
م بییڕیییارێییكییی  رد  بیی   وتیی  كیی 

دادگیای   ئایا لی   ك   و  قورستر 
  كییی  دا بیییڕییییار  و  پیییێیییداۆیییوونییی 

یاۆود پێداگری   و  شێنێت  ڵ و  ه 
رۆیییی  گییی  ئییی .  ر بیییكیییات سییی  لییی 
و  دا بۆ ئی  و كات  ردووكیان ل  ه 

ی پیارتیی  ڵ  اڵم ه  قورە بوو ب 
بوو   و  كانی ئ  و دادگا كارتۆنی 

  نوامیدا، واتی  میانیان ئ  دوو   ك 
نید  سی  ییان پی  سیااكی   و  دیسان 

 .كرد
ی  و  رئی  بی  لی   می وای نابینم ك 

  ندێیک لی  دا ناوی ه  و دادگای  ل 
وروپییا  كییانییی ئیی  كییۆنسییوڵیی ییانیی 
   و واڵتییانیی  ئیی   هییاتیی ییوو بییۆییی 

كیی دی  واتیایی   بی .  نیب د   هاتن 
و  ، ئی  كردای  شیان ن  و  ر ئ  گ  ئ 

نییدێییک واڵتییی  هیی   لیی   هییاوار 
  میییرییییكیییاو  وروپیییی و ئییی  ئییی 
  میی  هییۆكییاری ئیی .   بییۆو  رزئیی  بیی 

ر  ، هی  ی ەۆشن  ك  اڵم  ؟ و  ۆیی 
بیاسی یان   كی   یی  یی  لی  س  و م  ئ 

كیێیشیی  كرد، مێ النێ و كیێیشی ی 
  اڵت بی  سی  تیی نیێیوان د  ۆینای 

تییی  تییایی ی   گشیتیی و پیارتیی بی 
ڵییكییی كییرێییكییار و  ی ۆیی  گیی  لیی 
  وتیییۆتییی  تیییكیییێیییشیییدا كییی  حییی ییی  ز 

ی  و  رئی  بی  لی   كی   و  شوێینیێیكی 
ییرانیێیكیی  رگیری قی  ۆۆشیان د 

ی ئابوری و سیاسی  ن  ەی  م  ه 
تییییا  تییییی و هیییی  و حییییكییییومیییی 

كیانیی نیێیو  تیی و بیاڵی  اڵی  كۆم 
بیۆ   ۆۆشیان هیایان پیێ نییییی 

ی  و دۆۆییی  ربیییازبیییوون لییی  د 
  تیی  وتییوونیی  وتییوون، كیی  تییێیییییكیی 

كیتیری و نیا  تی كردنی یی  دژای 
كیانیییان  كی زۆر ەیا  ئینسوامی 

ڵكیی  تیا  ۆ .   كردوو  واز  رت  پ 
ر كیات  لێیان و ه   تر  دێ  توە 
ۆیی  و  ون تیی  ڵیی ییكیی  بییۆی هیی 

  دات بی  یان ئی  اڵت  س  تاراجی د 
  كی   جۆرێك  ب   م دۆۆ  ئ .  كدا ی 

ر كییاتییێییک  هیی   ییی  و  قییابیییییێییی ئیی 
اڵت و  سی  ەووی د  ب   و  قێت  بت 

رۆیوونیی  د   گرێیژنی   ل .  پارتیدا
ر  ن هی    بێگومان نی  ك  دۆۆ 

قییازانییوییی پییارتییی و   نییهییا بیی  تی 
بییۆ   ، بییگییر  كییانییی نیییییییی  ڵیی  هییاو 

میییریییكیییا و  ن ئییی  واڵتییانیییی و 
كیوردسیتیان بیۆییان   ەۆژئاوا ك 

كیی  یی  و ناوۆی   كی گرنگ  ی  پێگ 
زیانیێیكیی سیتیراتیییژییكیی   ئارام 

میرییكیا و ەۆژئیاوا  ئی .   ی  ور  گ 
ئاسانیی   ی ب  شوێنێک لێو   تاك 

ن و  ایێیراقیدا بیكی   ت لی  ۆاڵ  د 
كانییان  ل  س  ت و م  تا سیاس  ه 
رن،  بی   ەێو  دژی ئێرانی  ب   ل 

روا  هی   ق وڵیان نیی .   كوردستان 
ربیایێ و  ستیان د  د   ئاسان ل 

   یی  ربی  و ز  ی ئ  و  چ جای ئ 
ەییوی  ڵیكیی ەاپی  ستیی ۆی  د   ب 

 .بدرێ   كوردستان
نییدن  نییگییهییاتیینییی هیی  د  بیی   بییۆییی 

میرییكیا  وروپیی و ئی  تی ئ  وڵ  د 
  گیرێی  كی  ئی   رۆاو  س   و  لێر 

  اڵتی  سی  و د  ڵیک لی  زانیی ۆی  ئ 
پێناو داكۆكی  ن ل  ستێ، ن  ڵئ  ه 
شیی  ژار و بیێی ی  ڵیكیی هی  ۆ   ل 

. كیانیییانیدا كوردستان و ئیازادیی 
كییی  نییدییی  یییو  تییا هیییییچ پیی  هیی 

وان  ئی   گوای   ك   نیی   و  ش  و  ب 
. ن كیی  ئییازادی ئیی   داكییۆكییی لیی 

باسكردنیی ئیازادی و داكیۆكیی 
  و  تیانی  وڵی  م د  ن ئی  ەیی  لێی ل 

  ن وایی  یی  ن نیشاندانی وێنی  و 
  نییدپییارۆیی  كییی ۆیی  ییی  ئییاوێیینیی   لیی 

  ن، لیی  مییاشییا بییكیی  تیی !   و  بییوو 
نید سیاڵیی ەابیردودا  ی ۆی  ماو 
نییدیییی پییێییشییێییێییكییاری دژی  ۆیی 

ڵک  ئازادی و زیندانی كردنی ۆ 
كیردن و كیوشیتینیی  ق  تا ت  و ه 

  و  اڵتی  سی  م د  ن ئ  ەی  ڵک ل  ۆ 
  و واڵتییانیی  ، ئیی  نییوییامییدراو  ئیی 
.  هییاتییوو  نیی   نییگییێییكیییییان لییێییو  د 

یسیییییی  كییییی   ر لییییی  گییییی  ئییییی 
نیییووسیییێیییكیییدا ییییان  ەۆژنیییامییی 

كییی دیییاریییكییراودا  ییی  لیی  سیی  میی 
نیویامیی  رئ  شتێكیشیان وت ێ، ب 

ڵییكییی ئییازادییی ییواز  فشییاری ۆیی 
. تی ۆیۆییان م  رح  ن م  ن   بوو 

ۆییۆیییان   و واڵتییانیی  ئییاۆییر ئیی 
ی  سیی  لیی  درۆ و د   میییییشیی  هیی 

بیییییوونیییییی ئیییییازادییییییییییییان  هییییی 
  لیی   و گییواییی   و  بییكوكییردۆتیی 

  بی   ك )   ی  كانی ۆۆیاندا ه  واڵت 
ر  سیی  ڵییكییییی  بیی  بییاتییی ۆیی  ۆیی 

، ئیییتیر ۆیۆن (  پیاو  ۆۆیاندا سی 
شییوێیینییێییک   ر لیی  گیی  بییێ ئیی  ئیی 

جیۆرێیک بیێ  بی   كی  پێشێێكیردنی 
  وان بیی ییاتیی  نییدی ئیی  و  رژ  بیی 
! نیب بیی؟ لێیی بیێید   و  ترسی  م 
ر واڵتیێیكیی  ی ه  و  ل   جگ   م  ئ 

ۆیۆییان   ی انی ۆۆیان كی  هاوپ 
ی  قییییی  لییییی  ر  نیییییی سییییی  وتییییی 

  ی كیردبیێ، تیاقی  ران  ركوتگ  س 
بیۆ   و  تی  هیێینیاوییانی   بیانوو كی 

ییان  یی یانی  و هیاوپی  ڵپێاان لی  ه 
كیان و  ئیازادیی   كی   بیوو   و  ئی 

. كیات كانی مرۆ  پێشێل ئی  ماف 
ڵیكیی  ەی كۆمۆنیییسیتیێیک و ۆی 

  م جییییۆر  ئییییازادییییی ییییواز ئیییی 
مریكا و ەۆژئیاوا  ی ئ  ت  ۆاڵ  د 
ی پیارتیی  ك  ی بڕیار  نداز  ئ   ب 

ڵسیییوەاوان  بیییۆ سیییاادنیییی هییی 
 ! ئێسكی گران 

تییرسییی  مییان فشییار و میی  هیی 
پیارتیی و   كی   و  ڵك  ن ۆ  ەی  ل 
كیات،  ستی پێئ  ی ه  ك  اڵت  س  د 

مییریییكییا و  ئیی   كیی   ییی  و  ر ئیی  هیی 
  بیۆیی . ن ك  ركی ئ  ەۆژئاوا  د 

ی ۆیۆییان  نیداز  ئی   وانی  ب  ئ 
ر  كیاتیێیكیدا هی   هێنی، ل  فشار ئ 

  كیی   میییییانیی  كیی  ی ییی  و فشییار  ئیی 
مییییییییشییییییییانییییی  ی دوو  میییی  ئییی 
  ن بییی  ، نییی  میییهیییێییینیییاو  رهییی  بییی 

ییامیێیكیی  پی   می  ئی !   و  وانی  پێیای 
  بی   كی   و  و واڵتیانی  لی   ەۆشن 

م  ڵیییێ ئییی  پیییارتیییی ئییی 
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گینیا  ئ   ر بك  س  ۆار   ی  ل  س  م 
  ، بیگیر  ن بۆ ئیێیو  ی  ن جێگ  ن 

  ربیۆیی  ه .   و    نامێنێت  بۆ ئێ  
  و واڵتیانی  كانی ئی  ری  كونسولگ 

ون  یییانیی  فشییار ئیی   لیی   جییگیی 
تیا پیارتیی   و  ن بیدۆزنی  ی  ەێگ 

 .رباێ د   م  بتوانێ ل 
هەروەهیییا حیییا  :  ر ئییۆكیییتیییۆبیی 

لەسەر ئەو کەیسە پێشنیارێیکیی 
کیییییردووە کە دەڵیییییێ بیییییا 
لەدادگییایەکییی اەلەنیییییدا و بە 
ئیییامیییادەبیییوونیییی پیییارێیییاەرانیییی 
دەسییییتییییگیییییییییرکییییراوەکییییان و 
ەێک راوەکانی مافیی میرۆ  و 
هەر ەیەنیێییکیی پەییوەنییدییدار و 
لەەێگای تەلەفایۆنەوە دووبیارە 
دادگایی بکرێینەوە و بەڵیگەکیان 
بە ئاشکرا بی یرێینە بەردەسیتیی 
ەای گشتی تا ئیتیر ئەو کەیسیە 

ئەو .  لە نییهییێیینیییییدا نەمییێیینییێییتەوە
پێشنیارەی حا  تا چ ەادەیەن 
دەتوانێ رێگایەکی دروس  بێ  
بۆ ۆیارەسیەری ئەم کیێیشیەیە؟ 
ئیییییییاییییییییا ئەمە میییییییانیییییییای 
دەسیییییییتییییییی ەرداربیییییییوونە لە 
هەڵیییوەشیییانیییدنەوەی بیییڕییییاری 
دادگییییای تییییاوانییییی هەولییییێییییر 

 سەبارەت بەوان؟
  بییا مییی لیی :  مییا  مییوحسیییییی جیی 

مییییییییییی  شییییییییییی دوو  بیییییییییی 
سییی   د   و  تیییانییی  كییی  پیییرسیییییییار 

ی  كی  ئایا پیێیشینیییار   م، ك  پێ ك 
  لیی   رداربییوونیی  سییتیی یی  حییا  د 

ی بییڕیییاری  و  شییانییدنیی  ڵییو  هیی 
. ۆیییێیییر ولیییێیییر؟ نییی  دادگیییای هییی 

تیی  ە  كی و بنی  ر  ی س  ل  س  م 
  و بیڕییار  ئی   ك   ی  و  ئ   بۆ ئێ  

  سیانی  و كی  و ئی   و  شێت  ڵ و  ه 
  و  ر  سی  ن لی  و .  ئازاد بیكیرێیی

م پێكیرد پیارتیی ۆیۆشیی  ئاماژ 
  و  كی  یی  ڵی  چ ه   وتۆت  زانێ ك  ئ 

. ربیایێ كات لیێییید  و پێویس  ئ 
یدا بكات  ن پ  ی  بێ ەێگ  اڵم ئ  ب 

  لیییی   كیییی  یسیییی  كیییی   ۆییییونییییكیییی 
كییی یییاسییاییییییدا  ییی  ۆییوارۆییێییو 

بییییاری   لیییی .   ئییییاڵییییۆسییییكییییاو 
  و  بیێیتی  زنی  پاشگی   و  سیاسیش 

ی  وێی  و هیێینید  ك  ری ئ  س  ل 
بیێ و  ڵیک ەسیوا ئی  تر ەی ۆی 

. ن كانیشی لێی ق وی ناك  دۆست 
  شیكیسیتی   و  شێنێت  ڵیشی بو  ه 

. ڵییكییدا ر ۆیی  رامیی یی  بیی  بییۆی لیی 
تا گوژم   ك   ی  ه   و  ی ئ  نیشان 

  لی   و  ۆیواتی  بۆ شتێیكیی تیر ئی 
نییاۆییاری مییل   ڵییک، بیی  دژی ۆیی 

. میییییییییان بییییدات ی دوو  و  بیییی 
  و  ن بیۆ ئی  یی  ڵیگی  تریی بی  تاز 
  لی   كی   كانی فازیل میرانیی  قس 

ەووداودا كردی و پیێیی وابیوو 
و  دادگا نیاوی ئی   بوو   ڵ  ه   ك 

ی هییێیینییاو  و  ریییانی  كیونسییوڵییگیی 
نابێ دوژمیی بیۆ ۆیۆییان   گوای 

ئیییییییتیییر   مییی  ئییی .  ن زییییاد بیییكییی 
و  بیییۆ ئییی   كییی  یییی  نیییییییشیییانییی 

 . ی  و  زبوون  پاشگ 
  حیییییا  پیییییێیییییداگیییییری لییییی 

و   كیی  ی بییڕیییار  و  شییانیی  ڵییو  هیی 
كییان  ڵسییوەاو  ئییازادبییوونییی هیی 

اڵم پارتی بیانیگەشیەی  ب .  كات ئ 
ئەوە دەکیییات کە پیییرۆسیییەکە 
بەشێیوەیەکیی ییاسیاییی ۆیوەتە 
پییێییشییەوەو نییابییێیی  ئەجیینییدای 

بەاڵم .  سیاسیی تیێیکەی بیکیرێی 
بیوگە لە پارتی هەموو کەسێیک 
و پیییییارێیییییاەرەکیییییانیییییی ئەو 
هەڵسوەاوانە دەڵێی دادگیایییەکە 
  نا شەفا  و نهێنی و نایاساییی 

و بەزەبییری ئەشییکەنییوە دان 
کەواتە .  پیانانەکیان وەرگیییراون

دادگاییەکە گرێی یاسیاییی هەیە 
و ئەبییێ ەێییگییایەکییی یییاسییایییی 
ب رێتەەوو بۆئەوەی ئەم گرێییە 

بکرێتەوە و بیانوەکانی پارتییی  
ئەم .  پییییووۆەی بییییکییییرێییییتەوە

پێشنیارەی ئێ ە بیۆ کیردنەوەی 
ئەگەر .  ئەو گییرن یییاسییاییییەیە

پارتی ەاسی  دەکیات و ئەوانە 
تاوان ارن ئیتر دەبێ پیێیشیوازی 

. لەم پییێیشیینییییارەی ئییێی ە بیکییات
ڵییێیییییی بییا  ئیی   ئییێییسییتییا ئییێیی یی 

رانیێیكیی  كانیان و نوێنی  ر  پارێا 
و   یسیی  م كیی  ۆییۆی ئیی  ربیی  سیی 

  تییییییی  وڵییی  نیییێیییود   ەێیییكییی یییراو 
كیی  زگیایی  ر د  كان و ه  ن  بێالی 

ون  یی  ئ   ناوۆۆیی و جیهانی ك 
كییی  دادگییاییی   شییدار بییی لیی  بیی 

میییییییییدیییییا و   دا كیییی  كییییراو 
كییانییییی  بییتییوانییی  فییایییۆنیی  لیی  تیی 

  بی   و دادگیایی  ئی .  ی بیی ئیامیاد 
  با بیایێیتی   فافان  یی و ش  كراو 
تیی  ن تیۆمی  ر ەیی  هی .   و  پێشی 

  بكیات  كانی پێشك  ڵگ  ب   ی  ه 
میوو  ریی  هی  رام ی  نی ب  و ەی 

ۆیۆكیردنیی  مافێكیی داكیۆكیی لی 
  وجیۆر  كیی لی  با دادگایی .  بێ ه 
بییوونییی .   و  كییالیییی بییكییاتیی  ییی 

كیات  ن ئی  كی وا كۆم  ی  پرۆس 
دا  كی  یس  ك   فا  بوون ل  ش   ب 

ن  نهانی  نهێنی و پ   رجۆر  و ه 
   میی  نییاهییێیی ییێ، بییێییگییومییان ئیی 

  كرن و بی  ۆ  ئ  وۆۆ پ  ەاست 
می وای .  ی ینێ ڵک ئ  ئاشكرا ۆ 

  و جیۆر  كی ل  دادگای   بینم ك  ئ 
ڵسیییوەاوان  بیییێیییتیییاوانیییییییی هییی 

رۆییاوی  بیی   لیی یێیینییێ و بیی  سیی  ئی 
. بییێیی  جییێییگیییییرئیی   و  ڵییكیییییشیی  ۆیی 

ر  گی  ئ     ب ێم ك  و  ئ   پێویست 
یدانێكی  م  ن و هاتن  ی  و  جواڵن 

  كییی   ور  فیییراوان و زۆر گییی 
ڵیگیا دابیگیرن و  ی كیۆمی  دامێنی 

وتیۆ  تیی ئی  اڵیی  فشارێكی كیۆمی 
ر  كسیی  ییی   دروسیی  بییكییات كیی 

ئیارادا   ل   و  شێنێت  ڵ و  پێیان ه 
  ، پییییێییییویسییییتییییی بیییی  بییییوواییییی 

كرد  ئ  ن   ت  و باب  كی ل  ی  پرۆس 
 .پا س  ر پارتیدا ئ  س  ب   و بگر 

كی ئاوها  بیێیگیومیان  ی  پرۆس 
  قازانج و ویستی پارتی نییییی   ب 

زیییانییی     دیسییان بیی  میی  و ئیی 
ی  و  لی   جگی   ۆونك   و  شكێت  ئ 

  كیییی  یسیییی  دۆەاوی نییییاو كیییی 
  ڵیک بی  ی ۆی  ۆێ، مت یانی  رئ  د 

اڵتیدا  سی  د   ر ب  رام   ب  ۆۆی ل 
هیییاوكیییاتییییییی  .  كیییات زییییاد ئییی 

تی پیێیداگیری و ئیاگیاییی  ەۆحی 
میێی یالنیێیی ۆیۆی   ڵكیی  لی  ۆ 
  اڵتیدا بی  سی  ی پارتیی و د  گ  ل 

م  ئیی .   و  ر  سیی   بییاتیی  گشییتییی ئیی 
ری  میاو  ی جی  ەوانگ   ل   ی  ەێگ 

ی  لیی  سیی  تییا میی    و هیی  بییێیی یی 
  تییر  وتیووانی  پیێیشیكی   و  ئیازادیی 

  رێییم بیی  رۆكییی هیی  ی سیی  و  لیی 
لێی یوردنیێیكیی گشیتیی ئیازادییان 

تیی  می  رحی  می   بكات و بیكات ب 
  ی كییی  و  ییییاۆیییود ئییی .  ۆیییۆی
ر  نییییییدێییییییک پییییییارێییییییا  هیییییی 

ی  ماد   گوای   م ك  رد  ب  ن  ی   ئ 
  ڵک بی  ۆ .  ساادانیان بگۆەدرن

ئیازادكیردنیییان ەازی   متر لی  ك 
ی حابیی   م پێشنیار  نابێ و ئ 

ركیردنیی  بۆ د   ی  باشتریی ەێگ 
و گیییێیییژاوەی  لییی   كییی  یسییی  كییی 

م  وتینیی ئی  ركی  سی .   وتوو  تێیك 
بیێ بیۆ  ر ئی  ەێ ۆشك    ی  پرۆس 

    كی  سانێكیی دییكی  ی ك  و  ئ 
زییینییدانییی كییراون و هییێییشییتییا 

 .دراون ئازاد بكرێی ساان 
واوی  ن ۆیییییۆن تییییی  رو  هیییی 
سییتییگیییییركییردنییی  ی د  لیی  سیی  میی 
  بی   ی  ست  وۆۆ واب  وان ەاست  ئ 

ڵییک و  مییێیی ییالنییێییی نییێییوان ۆیی 
، ئیییییاوهیییییا   و  اڵتییییی  سییییی  د 

  كییییی  یسییییی  ی كییییی  و  بیییییردنییییی 
ی  كی  پیێیشینیییار   ی لی  وجۆر  ب 

قیازانییوییی   ، بی  دا هیاتییوو  ئیێیی ی 
ی  و  پێ  و تیونیدكیردنی   ۆوون 

دژی پیارتیی   ڵک ل  مێ النێی ۆ 
 .بێ  واو ئ  ت 

ی  وه نگدانه فشاری كونسوڵخانەکان، ڕه.. پاشماوەی  
 !اڵتەکەی سه سەر پارتی وده له  ڵكه فشاری خه
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دەربارەی قسەکانیی نیوێینەری 
نەتەوە یەکگرتوەکان لە ایێیرا  
سیییەبیییارەت بە بیییارودۆۆیییی 
سیییییاسییی و ئییاییینییدەی هەرێییم 
ئۆکتۆبەر پرسیارێک ئاراستەی 
ا دلێە مح ود  سیەرنیوسیەری 

 بكوکراوەی بۆپێشەوە دەکات؛
نییوێیینەری نەتەوە :  ئییۆکییتییۆبەر

یەکییگییرتییوەکییان لە اییێییرا  لە 
کیییۆنیییفیییرانسیییی یەکیییڕییییای و 
دەستوری هەرێ دا کە ئیدریە 
نێایر بارزانی سازی کردبیوو، 
سییییەبییییارەت بە هەرێیییی ییییی 
کوردستان دەڵێ  ناکرن ئیییتیر 
هەرێیی ییی کییوردسییتییان بەسییەر 
دوو ناوۆەی زەرد و سیەوزدا 
دابە  بییکییرن و دەبییێ دوو 

هەروەهیا .  زۆنی کۆتایی پێ ێی 
ئاماژە بەوە دەکیات کە ەەنیگە 
بارودۆخ و پێگەی سیییاسیی و 
یاسایی هەرێ ی کوردستان بە 
ئیییییاراسیییییتەی نەۆیییییوازراودا 

ئێوە ... گۆەانکاری بەسەردا بێ 
ئەم قسانەی نیوێینەری نەتەوە 
یەکییگییرتییوەکییان ۆییۆن لییێییک 

 دەدەنەوە؟ 
نەتەوە :  اەبیییدواڵ مەحییی یییود 

یەکگرتوەکان بەهەموو پێودانیب 
و بە کییییردەوە ، لە ژێییییر 
هەییییییییییی ەنەی دەوڵەتییییییییییی 
ئەمریکیادایە، بیۆیە ئەم پەییامە، 
ییییان راسیییتیییر بییی یییێیییییییی ئەم 
ئییاگیییادارکیییردنەوەیە، هیییاوکیییات 
پەییییام و ئیییاگیییادارکیییردنەوەی 
دەسییەاڵتییی بییۆرژوازی کییوردە، 
لەەیەن ئەمییریییکییا و هییاوکییات 
لەەیەن رییییییكییییی یییییراوەیەکیییییی 

هەروەهییییییا .  نییییییێییییییونەتەوەیەوە
راگەییییییانیییییدنیییییی پەییییییام و 
ئیییییییاگیییییییادارکیییییییردنەوەکە لە 
کیۆبیونەوەیەکیدا کە کەسیایەتیی 
یەکەمی حابەکان، و حیکیومەت 
تیییییییییییاییییییدا بەشیییییداربیییییوون، 

 .مەسەلەیەکی جدییە
سییاڵە  ٢٢بییۆرژوازی کییورد، 

دەسییەاڵتییی لەەیەن ئەمییریییکییاو 
دەربەوە رادەسیییتیییکیییراوە، لە 

سییاڵەدا، ئەم  ٢٢مییاوەی ئەم 
دەسییییەاڵتە نەک نەیییییتییییوانییییی 
دەسیییەاڵتیییێیییکیییی سیییەراسیییەری 
دروس  بکات و کەشێکی ئارام 
و ۆیییامیییۆ  بیییۆ سیییەرمیییایە 
فەراهەم بیییییکیییییات، بەڵیییییکیییییو 
لەەیەکەوە دوو زۆنییی کییردە 
واقییعیییەتییێییکییی جییێییگیییییر و تییا 
ئیییێیییسیییتیییا  ئیییاسیییۆیەک بیییۆ 
کردنەوەی هەریم بە یەک زۆن 
و یەک دەسیەاڵت لەئیارادانییییە، 
کە بییی یییێیییتە ۆەتیییرێییی  بیییۆ 
کۆکردنەوەی بیۆرژوازی کیورد 

" یییان ئەوەی پیییییی دەوتییرێیی 
ئەوەی ".  یەکرێیای میاڵیی کیورد

دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردی تا 
ئێستا هیێیشیتیۆتەوە بە جیییا لە 
پشتیوانی ئەمرییکیا و دەر  و 
وابەسییتەبییوونیییییان بە واڵتییانییی 
نییییییاوۆەکە، ەوازبییییییوونییییییی 
دەسیییییییەاڵتیییییییی بیییییییۆژوازی 
نییاسیییییونییالیییییسیی  و ئیییییسییالمییی 
ایییییییییییرا  و پەرتەوازەییییییی 

 .  ریاەکانیان بووە
نائارامی و تیێیکیایوونیی بیاری 
ئاسایشی کوردستان و لەوە  
زیییاتییر دارمییانییی ئەم دۆۆەی 

هەیە هەمیشە ئەگەرێکی واقعیی 
هەر ئیییاڵیییوگیییۆەێیییکیییی .  بیییووە

ناوۆەیی، یان هێرشی هەریەک 
لە واڵتەکانی ئێیران و تیورکیییا، 
تەنانەت هێاێکی وەکو حەشیدی 
شییەایی ییی، دەتییوانییێیی  دۆۆییی 

... کیییوردسیییتیییان تیییێییی  بیییدات
نەبوونی سەقامگیریەکیی جیێیگیا 
دڵیییینیییییییییایییییی درێییییژ ۆییییایەن، 
واقیییعییییەتیییێیییکە، کە هەمیییییییشیییە 
هەرەشیییەیە لەسیییەر کەڵەکەی 

وە نەبییییوونییییی ...  سییییەرمییییایە
سەقامگییریەکیی درییژۆیایەن و 
زامنکراو لە بیاری سیییاسییەوە، 
بەردەوام بواری دەستێوەردانیی 
دەرەکیییی و راسیییتەوۆیییۆ و 

 ...ناراستەوۆۆ زیاد دەکات
لە ژێر سایەی دەسەاڵتی پارتی 
و یەکێتی و دوو زۆنیدا، رییای 
بیییۆرژوازیییی  شیییە  و نیییا 

ۆۆن هەموو پیرە .  هاوئاهەنگە
و مەسییەلەیەکییی سیییییاسییی و 
ئیداری و ئەمنی و کارگیێیری و 
سەربازی و هەواڵیگیری دابە  
کییراون، ئییاوا  جیی ییوجییۆلییی 
سیییییەرمیییییایە لەهەرکیییییام لە 
زۆنەکیییییانیییییدا وابەسیییییتە بە 
قەڵەمرەوی ئەو دەسیەاڵتەیە و 
زۆرتییرییی  قییۆردییی هەییی ەنەی 

ئەم دۆۆە جییێییگییای .  حییابییییییە
نیییییگەرانییی ئەمییریییکییا و دەربە، 
هەروەهیییا میییایەی نیییییییگەری 
بییۆرژوازی نییاوۆییۆشییە، بییۆیە 
ئاگادارکردنەوەی ئەم دەسەاڵتە 
لەم واقییعیییەتە کە دەگیی ەنە لە 
ئاستی دنیادا، بۆتە پیێیداویسیتیی 

 . بۆرژوازی لە ئاستیكی فراواندا

بەتای ەتی و لە کاتیێیکیدا ایێیرا  
ۆەریکە دەبیتەوە بە مەییدان و 
ۆەقییی سییەرنییوییی بییۆرژوازی 
دنییا، و هەوڵەکیان بیۆ دوبیارە 
سازدانەوەی دەوڵەتی اێیرا  و 
جییێیی ییسییتیینییی دەسییەاڵتییێییکییی 
سەراسەری و قوت ی، دەستییان 
پیییێیییکیییردووە،  لەبەرامییی ەردا 
هەرێیییی ییییی کییییوردسییییتییییان و 
دەسییییەاڵتییییی هەرێییییم بەرەو 
پەراوێیییاۆسیییتیییی دەۆیییێییی  بە 
بەراورد بە رابردوو، ئەمە نەک 
تەنیهیا لەسیەر ئیاسیتیی دنیییا و 
ناوۆەکە، بەڵکو لەسەر ئیاسیتیی 
اێراقیییشیدا پیێیگەی بیۆرژوازی 
کیورد و هەرێیم و حیابەکییانییی 

ئەگەر ...  بەرەوداکشییان هییاتییووە
ئەگەری هیییییییییچ هییییێییییر  و 
ئییاڵییوگییۆرێییکییی نییاوۆەیییی، یییان 
قوڵ ونەوەی کییشیەی نیاوۆیۆی 
حابەکابەکانی  هەرەشیە نەبیی 
لەسەر ئەم دۆۆەی هەیە، ئەوا 
بەهەر ئەنییییدازە دەسییییەاڵتییییی 
بیییییۆرژوازی اەرە  بەرەو 
قییوتیی ییی بییوونەوە و پییێییگییرتییی 
بییاییێیی ، بەهەمییان ئەنییدازە  
دەسیەاڵتیی سیییاسییی هەرێیم و 
زۆنەکان، سنوردارتر دەکرێی و 
دەسەاڵتەکان کیێی  و گیوێیییان 

 . دەکرێ 
ئەم پەییامەی نیویینەری نەتەوە 
یەکگیرتیوەکیان بە پیێەی یەکەم 

ریشییییییییییییەی لەو 

 

هوشداری  نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان 
  !لەبارەی ئایندەی هەرێمەوە دەدات

  وەاڵمی پرسیاری ئۆکتۆبەر دەداتەوە  مەحمود عەبدواڵ 



 

 

 ! جەماوەری بەشمەینەت! کرێکاران
رەی ۆدەسەاڵت تەمەنی خۆی کردووە و ئیتر ن

 !دەسەاڵتدارێتی خەڵكە
 

ساڵە ئەزمونی سیییەی ە  و  ٠٣حزبەکانی بزووتنەوەی کوردایەتی وەکو ئەوەی نوێنەری چینی سەرمایەدارن، 

ناکرێ لەوەزییاتیر .  دەسەاڵتێکیان کردووە کەسەراپا لەگەڵ ژیان و بژێوی و حورمەتی ئینەانی ئیوەدا ناکۆکە

هەژاری و نەداری، بیکاری و س ەمەگەری و ئەو جیاکاریە چینایەتیە تەحەمول بیکەییک کەئە  حیزبیانە و 

حکومەت و سیە مەکەیان بۆ قازانجی خۆیان و کەڵەکەی سەرمایەکانیان، بەسەر ژیانی ئێمەوە رایان گرتیووە، 

بۆیە ئیرت کاتی وەالنانی ئە  دەسەاڵتە و حیاکیمییەتیی ئە  حیزبیانەی بیزوتینەوەی کیوردایەتییە، کیاتیی 

هێنانەمەیدانی ئیرادەی ڕاس ەوخۆی جەماوەری و بەڕێوەبردنی کۆمەڵگایە لەالیەن جەماوەری کیرێیکیاران و 

کاتی خۆڕیکخراوکردنە لە شیوراکیان و ئەنیجیومەنەکیانیی .  زەحمەتکێشان و ژنان و الوان و خەڵکی نارازیەوە

کەوایە با لەشوینی کارو ژیاندا، لەگەڕەک و فەرمیانیگەو بەرێیوەبەرایەتییەکیانیدا، دەسی ی یخەیەنە .  شاردا

نێودەس ی یەک و لەدەوری یەکرت کۆبینەوە و نوێنەرانی خۆمان لەکەسانی دلەۆزو جەسور هەڵی یژێیرییک و 

کۆنرتۆڵی ناوەندەکانی کار و گەڕەکەکان لەدەست بگریک و لە  ڕیگایەشەوە بەردی بناغەی دەسەاڵتیدارێی یی 

 !جەماوەر دامەزرێنیک

 (20)ژمارە   0202مەی  / ئایار ی  22       

تەنانەت گەەانەوە .  واقعیەتەدایە
بۆ دەستور و پابەند بیوون بەو 
دەستورەی کەهەیە، دەتیوانیێی  
ئاڵوگۆری زۆر بەسەر سیاحەی 
سییییاسییی ایییییرا  و پەیییوەنییدی 

... هەرێییم بە بەدییداوە بییهییێیینییێیی 
گییێییرانەوەی داهییات و سییامییانە 
سروشتیەکانیی وەکیو نەوت و 
دیییاز، سییینیییورەکیییان، سیییوپیییا، 
بەرگری، ئەمنییەت، پەییوەنیدیییە 

هەموو ئەمانە ...  نیودەوڵەتیەکان
کە دەستور پاڵپشتیان لێدەکیات، 
بەمیییانیییای لیییێ سیییەنیییدنەوەی 
دەسەاڵتە لە پارتی و یەكیتیی و 
تیییییا رادەیەکییییییی زۆرییییییی  
دەرکییێییشییانییی سییەرۆییاوەکییانییی 

... دزی و تااڵنیییە لە دەسیتیییان
 ٢١دیارە ئەم پرۆسەیە بەدوای 

ئییۆکییتییۆبەر و کییۆتییایییی هییاتیینییی 

شیییەری دااشیییەوە دەسیییتیییی 
ۆەنییید سیییاڵیییییییکە .  پیییییییکیییردووە

بیییۆرژوازی کیییورد ئیییاسیییتیییی 
داواکانی لە بەددا و بیۆرژوازی 
ایێییراقییی داکشییاوە بییۆ نییاردنییی 
موۆە و ەییکەوتینیی کیاتیی بیۆ 
فییرۆشییتیینییی بییرێییکییی نەوت بە 

ئییاییینییدەی ئەو .  نییرۆییی سییۆمییۆ
ەیکەوتنامە بەر  ئاسایە ، کە 
شایی و لیۆدیانیییان بیۆکیرد، بە 
کییییییردەوە بەبییییییی بەسیییییی  

هەروەها دەسیەاڵت ... گەیشتووە
هیچ مت انەیەکی ەی جەمیاوەر 
نەمییاوەو ۆییواسییتییی رامییاڵییییینییی 
دەسەاڵت، بە پیانیییاییی هەردوو 

 .زۆنەکە، شەپۆ  دەدات
ئییاگییادارکیییردنەوەی نییوێییینەری 
نەتەوەیەکییییگییییرتییییوەکییییان، بە 
ئییاگییاهییێیینییانەوەی دەسییەاڵتییی 

بۆرژوازی سیاسی کیوردە، لەم 
ئاڵوگۆەانەی بەکردەوە دەسیتیی 
پییێییکییردووە، بەاڵم پییارتییی و 
یەکێتی بەهۆی نقوم وونیییان لە 
تااڵنی دزییدا، توانیاییی بییینییینیی 
ئاکامەکانی ئەم ئیاڵیوگیۆرانەییان 

 ...نییە
بەاڵم کیێیشیەکە تەنیهیا پەییوەنید 
نییە بە دەسیەاڵتیی حیابەکیانیی 
بیییاوتییینەوەی کیییوردایەتییییەوە، 
بەڵیییکیییو هیییاوکیییات پەییییوەنیییدە 
بەۆییییارەنییییووسییییی ۆەڵییییکییییی 

لەوە  زیاتیر .  کوردستانیشەوە
ۆارەنووسی ۆەڵکی کوردستان 
و ئیییایییینیییدە سیییییییاسییییەکەی 
دۆسیەیەکە ئەمیرییکیا و دەر  
نیییاتیییوانیییی شیییانیییی ۆیییۆییییان 
لەبەرامیی ەردا ۆییاڵییی بییکەنەوە، 
ۆونکە هەمیوو ئەو دۆۆەی لە 
هەرێیی ییدا هەیە، بە دەسییەاڵتییی 
تااڵنایتی پارتی و یەکێتیشیەوە، 

 .ئەمریکاو دەر  لێ بەرپرسی

بێگومان ئەم دۆۆەی ئیێیسیتیای 
سیییییییاسیییی کیییوردسیییتیییان، بەم 
شێوەیەی ئیێیسیتیا نیامیێینیێیتەوە، 
بەاڵم ئەوەی زەمییانەتییی ئەوە 
دەکیییات لەو ئیییاڵیییوگیییۆەانەی 
دەستیان پێکردووە، کیارەسیاتیی 
بۆ ۆەڵکی کوردستان و ئیایینیدە 
سیییییاسیییەکەی بەدواوە نەبییێیی ، 
لەگیییییرەوی ئیییییامیییییادەییییییی و 
کییییییۆبییییییونەوەی ۆەڵییییییکییییییی 
کوردستاندایە لەدەوری بەدییێیی 

... شۆرشگێرانە و سۆشیالیستی
راماڵینی دەسیەاڵتیی بیۆرژوازی 
کورد، یەکێ  لەو ئەرکانەیە، کە 
دەتوانێ  ەێیگە بیگیریی  لەوەی 
شکستی بۆرژوای کورد، بی یییتە 
مایەی کیارەسیات، بیۆ ۆەڵیکیی 

 .  کوردستان
       

نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان هوشداری ..  درێژەی 
 !لەبارەی ئایندەی هەرێمەوە دەدات
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ملیۆن  ٣١عێراق؛   
ملیار  ٣٥١هەژار و 

 !دۆالری دزراو
 موحسین کەریم

 ٤وەزیری پالندانانی اێرا  ەاییگەییانید کە 
٪ ی ٢٢١١مێیۆنی دیکەی ۆەڵی  کە دەکیاتە

دانییشیتیوانیی ایێیرا  لەبەردەم هەەەشیەی 
ەۆۆوون بۆ ناو هێی یی هەژارییدان بەهیۆی 
کییاریییگەریە ئییابییوری و کییۆمەاڵیەتیییەکییانییی 

بەمە  رێیژەی هەژاری .  پەتای کۆرۆنیاوە
میێیییۆن  ٢٢١٤٪  واتە ٢٢١١لە اێراقدا بیۆ 

 ! کەە بەرزدەبێتەوە
) لە گییفییتییوگییۆیەکیییییدا لەگەی تەلەفییایییۆنییی 

CNNدا بەرهەم سییاڵیی  ، ( ی ئەمییریییکییی
سەرۆک کۆماری اێیرا  راییگەییانید کە لە 
دوای داگیییییییرکیییردنیییی ایییێیییرا  لەەیەن 

دا تا ئێستا بیاییی  ٠٢٢٢ئەمریکاوە لە ساڵی 
میێیییار دۆەر  پیارەی نەوت  ٢٢٢زیاتر لە 

 .دزراوە
ئەگەر ئەم دوو هەواڵە بەراورد بییکەیییی،  

ئەوەمان بۆ دەردەکەون کە بۆۆی ناییکەی 
 !ی ۆەڵکی اێرا  لە هەژاریدا دەژیی ٢/٢

سیاڵیدا، بەپیێیی دان پیییانیانیی  ٢١لەماوەی 
 ٢٢٢کەسێک لە لوتکەی دەسەاڵتی اێراقدا، 

مێیار دۆەر پارەی نەوت دزرابێ ، لەەیەن 
بەرپییییرسییییانییییی حییییکییییومەت و حییییابە 
دەسەاڵتدارەکانی اێراقەوە بە ئییسیالمیی و 
نییاسیییییۆنییالیییییسییتەوە، بەهییاوبەشییی لەگەی 
کۆمپانیا دەرەکیە ئەمریکی و بەرییتیانیی و 
ئەوروپی و ەووسی و ۆینی و ئیێیرانیی و 
تورکیەکاندا و ەەوانەی بانکەکانی ئەوروپیا 
کرابێ ، دەبێ ۆەندی دیکە ژێیربەژێیر هەر 
لەەیەن ئەم گییروپە تییااڵنییاییی و ۆەتەو 
مییافیییییایەوە دزرابییێیی  و بییۆ بەرژەوەنییدی 
ۆۆیان و ئەو دەوڵەتیانەی ئەوانیییان وەکیو 

؟  ! پاسەوانی بیرە نەوتەکانی ایێیرا  دانیاوە
ئەگەر هەر ئەو بڕە دان پێیدانیراوە هەژمیار 

سیاڵەدا ،  ٢١بکەیی، سااڵنە لەمیاوەی ئەو 
مێیار دۆەر پارەی داهاتی نەوت  ١نایکەی 

ئەگەر تەنها حساباتێکیی ۆیێیرا بیۆ .  دزراوە
ئەم پیییارە دزراوە بیییکەییییی، دەتیییواییییی 

تەسەوری ئەوە بکەیی کە بەو بیڕە پیارەیە 
دەتوانرا چ ۆامەتگیوزاریەن پیێیشیکە  بە 

دەکیرا ۆەنید !  هیاواڵتیییانیی ایێیرا  بیکیرێی 
ۆییوێیینییدنییگییاو ۆەسییتەۆییانەی حییکییومییی کە 
بەۆۆەایی ۆامەتگوزارییییان پیێیشیکە  بە 

؟ ئیاییا ! هاواڵتیان بکردایە، دروس  دەکیران
؟ ئیایییا ! کیێیشیەی کیارەبییا لە ایێیراقییدا دەمیا

کێشەی رێگاوبان و ۆانیوبەرە لە ایێیراقیدا 
دەما؟ ئایا بێکارێک دەما کە بی ەی بێیکیاری 

 .تا دوایی.. ؟ و!وەرنەگرێ 
کەواتە لییێییرەوە دەردەکەون کە ئەوەی لە 
اێراقدا هەیە، حیکیومەت نییە، دەوڵەت نییە، 
کۆمەڵێک باندی مافیییایییە کە لەژێیر نیاوی 
ئەحیییاابیییی سیییییییاسیییییییدا کیییاردەکەن و 
هەریەکەیان سیەرییان بە دەولەتیێیک و بە 
ۆەند کۆمپانیاوەیەو ۆەرییکیی تیااڵنیکیردنیی 
داهاتی گشتیییی و ژییانیی شیاهیانەییان بیۆ 
ۆۆیان و مینیای و ۆیێیاان و نەوەکیانیییان 
مسۆگەر کردوە، ۆەڵکیی ایێیراقیییشیییان لە 
هەژاری و برسێتی و نائیارامیی و شیەە و 
کییوشییتییار و نەبییوونییی سییەرەتییایییی تییریییی 

 !ۆامەتگوزاریەکاندا ەاگرتووە
ئەم دەسەاڵتە مافییاییی و ۆەتەگەریەی کە 
بەوجۆرە داهیاتیی گشیتیی تیااڵن دەکیات و 
ۆەڵییکییی بییرسییی و بییێیی ییا  و بییرسییی و 
روتیییورەجیییای کیییردوە، نیییارەزایەتیییی و 
ۆۆپیشاندانەکانیشیان بۆ ژیان و گیوزەران 
و دژی گەنییییدەڵییییی و تییییااڵنییییاییییێییییتییییی 
دەسەاڵتدارانی ئیسالمی و ناسیۆنیالیییسیتیی 
بە کییوشییتییار و رفییانییدن و تیییییرۆر وەاڵم 

دەداتەوە، بەرهەمیییییی ەاسیییییتەوۆیییییۆی 
داگیییییرکییاری ئەمییریییکییاو دیییاری دەسییتییی 
وواڵتانی بیۆرژواییی رۆژاوایە بیۆ ۆەڵیکیی 
اێرا  کە بەنیاوی دیی یوکیراسیی و میافیی 
مییرۆ  و کییۆتییاییییییهییێیینییان بە دەسییەاڵتییی 
دیکتاتۆری سەدامەوە بۆ ۆەڵکی ایێیراقیییان 

بۆرژوازی رۆژاوا بەناوی روۆیانیدنیی !  هێنا
رژێیی ییی دیییکییتییاتییۆری سییەدامەوە، بیینەمییای 

. کۆمەڵگای اێراقی هەڵتەکاندو وێرانی کیرد
بنەما و ژێرۆانی ئابوری و پیشیەسیازی و 
ۆییامەتییگییوزاری اییێییراقییی هەڵییتەکییانییدو 
دەسەاڵتی دەوڵتیشی دایە دەس  کۆمەڵیێیک 
مافیا کە قات و بیۆیینی یاۆیی دیی یوکیراسیی 

 . رۆژاواییان لەبەرکردبوو
ئەم ەاسییتیییەی ژیییانییی ۆەڵییکییی اییێییرا ، 
لەەیەکەوە پیووۆەڵی یوونیی بیانیگەشیەکیانیی 
بییییۆرژوازی رۆژاوایییییی سییییەبییییارەت بە 
مافەکانی مرۆ  و دی وکراسی و ئیازادییی 
ۆەڵییکییی اییێییرا  لەدەسییتییی دیییکییتییاتییۆریەت 
نی یاییی  دەکییات، و لەەیەکیی دییکەوە ئەو 
ەاسییتیییە دوپییات دەکییاتەوە کە رێییگیییای 
رزگاربوون لە دییکیتیاتیۆریەتیی بیۆرژواییی، 
زەلکاوی دی وکراسی رۆژاوایی نیە، بەڵیکیو 
سۆشیالیام و کۆمۆنیامە وەکو بەدییێیێیکیی 

ئابیوری کە میرۆ    -کۆمەاڵیەتی  -سیاسی
و ژییییان و گیییوزەران و کەرامەت و 

 . ئازادیەکانی تێێدا بنەماو ئەس ە
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و  وه  ر بخوێننه هـئۆکتۆب
ستی دۆستان و ئاشنایانی  ده به

 !نن یه هگخۆتانی ب


