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کشانەوەی
ئەمریکا لە
ئەفغانستان!
موحسن کەریم
بەرەبەیانی رۆژی هەینی ٧/٢ی  ٧٢٧٢هێزەکاانای
ئەمریکا لە گەورەتاریاو و راەرەکاناباریاو باناکەی
رەربازی و ئارمانی ئەمریکا لە ئەفااااناابااە لە
تااریاکانا د و ودی بەشاێا اێااابانای راە دە هەزدر
بەربەی خۆردك و بوتڵی ئاوو هەزدردە ئۆتۆمبێایای
مە ەنی و رە دە ئۆتۆمبێیی رەربازی و هەزدردە
پااار ە ەکاای رااووك لەناااو باانااکەکە د و بەب ا
ئااااگاااا درکااار نەوەی بەرپااارراااانااای راااەرباااازی
ئەفااااااناااباااە کاااانەوە .کاااانەوەی هااێاازەکاااناای
ئەمریکا بەوشۆرە بێجگە لە نمایاکر نی شکابێکی
رناری و رەربازی ئەمریکا شبێاکای یاکە نووە
ناااااکاااااتەوە .کاااااانەوەی ئەو هااااێاااازدنە ودی
کوژدن نەوەی کارەبای ناو ەکە و ئاگاا درنەکار نای
بەرپررانی رەربازی ئەفاانی راەباارەب بەکااتای
کااااانەوەکە مااااناااای هەەتاااو ەگەیەنااا نەك
کاانەوە! لەکاتێک د هێزەکانی تاڵنابااە بەر ەودل لە
پێاڕەویا دە باۆ ەراە بەراەردگارتانای ەنا یاو
ناو ەی ئەفاانابااە و نازیاو باوونەوە لە شاارە
گەورەکااااە .فاااکااارەی کااااانەوەی ئەماااریاااکاااا لە
ئەفااناباە لە راڵی  ٧٢٢٢ەوە ەرە پاێا ەکااب
کاتێو ئن درەی تردمپ لەگەڵ بزوتنەوەی تاڵناابانا د
ەرە بە گفبوگۆ ەکەە و ئەماریاکاا ندزی ەباێاە
بەوەی هێازەکاانای لە ئەفااااناابااە باکاااێاناێابەوە
بەردمبەر بە بەڵێنی تاڵانابااە باۆ رەاگەنە دە بەوەی
خاکی ئەفااناباە ببێبە ناوەن ی تنرۆر و هەروەها
بەمەرشی ئەوەی لەگەڵ حاکاومەتای ئەفاااانااباانا د
بااکەونە گاافاابااوگااۆ بەمەبەرااباای رە ا ەوتااو! ودی
ووراڵ لە گفبوگۆی نێاودە ئەماریاکاا و تااڵابانااە
بۆ الپهڕه 2

پاش ەن یاو هەوڵ و نەڕەوو پێ دگری د گاایە
نااانەزدیەتاای لە ەرەوەو لە زۆناای زەر د کە لە
لە ناوەوەی کاور رابااە رایەی ەرەەتی پارتن د
لەبەردمبەر د گاینکر نای بەنەااوە ە ااێااە لەرااەر
ەراابااگااناارکااردوەکاااناای راەپاانا نای ئەل حاوکامە
بااااا یااااناااااناااا د د گااااای رااااااەرکاااااااوتاااااااگەردنەیە.
پااێ ا د ااونەوەی هەولااێاار ئااااشاااکاااردیە ەراااەەتااای
پێ دگری لەرەر باڕیاانی بارزدنی بە دوی ئامانج و
د گاینکر ە و رەپان نی مەبەراااابااااێااااکەوەیە لەل
شەش راڵ زین دنی کار کەیاااە د .بەتااایاابەتاای کە
بۆ ەراباگانارکاردوەکااە .لەالیەە زۆریااانەی ندی
ئەوە
ئەوەی پااااااێااااااویااااااابە گاااااااااابااااااااانەوە
ەربااارەی ئەل د گااای رەلمێنردوە کە بەڵگەکااە
کاار نە نووناابااکاارەاابەوە و باااانااااانااااوەکاااااە بااااۆ

تااااااودناااااباااااارکااااار ە و
د گاااایاااناااکااار نااای ئەو
هەڵاوندودنە نەیاباودناناوە
تاودنبارکر ننااە باۆ ندی
گابی باەلماێانا لەنااو
د گااااااایەکااااااای
ژوری
دخاااردو د ئەو باااڕیاااارە
ردوەو بە ئااشاکاردو با
رااڵەمااناانەوە شااێاابەشاا
بۆ الپەڕە 3

گرانبونی نرخی بەنزین و کێشەی ئاو
وکارەبا و سەرنجێک لەناڕەزایەتیەکان
خەرسەو سایە
بۆ الپەڕە 4

پێكهێنانی ئاڵوگۆڕ لهڕێگای ههڵبژاردن
و پهرلهمانهوه خۆشخهیاڵكردنی
جهماوهره!
جهمال موحسین
بۆ الپەڕە 7

پەڕلەمانی پارتی و یەکێتی !
مستەفا باهیر
بۆ الپەڕە 8

ئازادی ،یهکسانی ،حکومهتی کرێکاری!
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پاشماوەی کشانەوەی
رەرەنجال لە رااڵای  ٧٢٧٢د
رەکەوتنەکە ودژۆکارد و بەپاێای
رەااکەوتاانااامەکە بااڕیاااربااوو لە
مانگی ئایاری ئەماااڵا د ٠٢٢٢
رااەربااازی ئەمااریااکاای لەکااۆی
 ٢٠٢٢٢راەرباااز ئەفااااااناااباااە
بەشااا بااا اااێاااڵاااو و لە ٢٢ی
راانااباابااێااماابەریا ا د ودتە ودی
٧٢راااااڵ لە رو دوی ٢٢ی
راانااباابااێااماابەر و دگااناارکاار ناای
ئەفااناباە لەالیەە ئەمریکااوە
تەودوی هێزەکانای ئەماریاکاا لە
ئەفااناباە بکاێنەوە!
لەهەشااااباااااکاااااناااای رااااە ەی
ودی ئەوەی
ندبااااااار وو د
هاااااێااااازەکاااااانااااای راااااۆ ااااانەب
لە ودر ێاوەی پەیاوەنا ی وو
قاااۆڵااای ناااێاااودە ووەتەکەی و
ەوڵەتی ئەفااناباە د ە ێابە
ناااو ئەفاااااانااابااانەوە هەمااوو
هەوڵەکاااناای ئەمااریااکااا بااۆئەوە
ەبێە هێازەکاانای راۆ انەب لە
ئەفااناباە باکااتە ەرەوە .باۆیە
لەرەگای ەزگای ) )CIAیەوە
پاااارەو ەکااای د بە گاااروپە
ەک درە ئناالمنەکاە تاا ژی
رااۆ اانەب بااجەنااگااو .ئەوەبااوو
)(CIAپاکابانی وەکاو باناکەی
رەرەکای خاۆی ەرابانانااااە
کااار و لەنیاااگاااای شەنەردڵ
( ضااناااح دل ا ا ) یااکااباااتااۆری
پاکابانەوە هەوڵی د ووەتاانای
ئااناااااالماای بااۆ "شااەن لەگەڵ
کۆمۆننزل!" بانگەودز باکااب .باۆ
راااەیاااروراااەمەرەی ماااێااا وو
باانااال ە بە ەل بااانااگەودزەکەوە
هاب! هەروەهاا نۆناالا رەاگااە
رااەرکاار ەی مااوشاااهاان ا ەکاااناای
بانگ کر بۆ کۆشکای رابای و
وەکااو خەباااتااکاااردناای رەااگااای
ئازد ی بەردمابەر بە مەتاررای

ئەمااریااکااا ەوری هەبااوو لە
ئەمریکا لەئەفغانستان!
شااااکاااااااااباااای رااااۆ اااانەب و
کۆمۆننزل ناوی بر ە! ئەوەبوو نااا ااارکاار ناای بە شااێ ا ااێاااااباای
ودی  ٢٢رااااڵ و لەرااااڵااای ئەفااااااناااباااە بەهەماااناااێااوە
 ٢١٢١د رااۆ اانەب نااا اااربااوو ئەمڕۆ نورنا ەوری هەیە لەل
ئەفااناباە بەشا با اێاڵاێاە و شکابەی ئەمریکا د بەوەی کە
گروپە ئناالمانەکاانای راەر بە هاوکاری راەرباازی و دردیای
ئەمااریااکااا ەرااەەتاای ووەب تاڵنبانی کر وە تا ببودن خاۆی
باااگااارنە ەراااە کە راااەری رازبا دتەوەو ژی هاێازەکاانای
کێاایە ناو شەنەکی ناوخۆیای( ئەمریکا لەو ووەتە باجەناگاێاە.
(  )٠٢هەزدر نوراااناااا و ئاااێاااردە ەوری
 )٤رااااااااااڵەو
کاااوژردوی لااا کەوتەوە تاااا بەر ااااویااااە هەباااووە لەوەی
ئەوکاااتەی تاااڵاانااباااە لە راااڵاای ەربی تاڵنباە باگارنەوە بەرەو
کااۆنااباارۆڵااکاار نەوەی بەشااێااکاای
 ٢١١٤د ەرەەتی گرب.
دگااناارکاار ناای ئەفااااااناااباااە و بەر او لە خاکی ئەفااناباە و
روخان نی ەراەەتای تااڵانابااە ەرکەوتنەوەیااە وەکاو هاێازی
لەالیەە ئەمریکاوە ندرابەوخاۆ خاوەنای باڕیاار لە رانااراەتای
ئااااکاااامااای رو دوەکاااانااای ٢٢ی ئەفاانابان د .ئەل رەرکەوتانەی
رێببێمبەر بوو کە ئەمریکاا باۆ تاااڵاانااباااە ئاااکاااماای گەناا ەڵاای
کڕینەوەی شکۆی ئنمبریالنابی حااااکااااومەتە قەبااااناااایەیاااانەکەی
و زلااا اااێااازی خاااۆی وەکاااو ئەفااااااناااباااە ناانە کە لەالیەە
رااەرکاار ەی شاان ا اااە ەرااباای ئەمریکاو ناتۆوە بەرەر خەڵکی
بۆبر  .ودی  ٧٢راڵ لە بوونی ئەو ووەتە د رەپێاناردە وەکاو
رااەربااازی و بەکااوشااباا دناای هەن ا ک کەل لە کااور رااباااە
هەزدردە رەربازی ئەمریکای و وەکاااو هاااوشااا دریااا دناااێاااو بە
خەرشکر نی مینارەهاا ۆالر و حاااکاااومەتااای هەرەااا ەیااا ەە!
هەروەهااا ودی خاااپااورکاار ناای بێگوماە حکومەتی ئەفااناابااە
ئەفااناباە و کوشبنی راە دە تااااارااااەر مااااۆ گەناااا ەڵ و
هەزدر هااااوەتااای مە ەنااای و کۆنەپەررە و تاەنچی و ژی
بێباودنی ئەفاانی و ودی هێنانە مافە راەرەتاایانەکاانای خەڵاکای
راااەرکااااری حاااکاااومەتاااێاااکااای ئەفاااااانااابااانە بەڵااکااو ئاااکاااماای
کۆنەپەرربی قەبنیەیی راەر بە کێامەکێای ناێاودە ئەماریاکااو
ئەمااریااکاااو ناااتااۆ رااەرەنااجااال ناتۆ لەالیەك و نورنا و ئاێاردە
ئەفااااااناااباااناای بااۆ هەماااە ئەو و تاند ەیەکنش نانە لەالیەکای
هێزە شێ ێاابەوە کە  ٧٢رااڵ یااکەوە .ەرااەەتاای تاااڵاانااباااناای
ەرااااااااااەەتەکەی تااااااوناااااا نەوی شاااااااردە و
لەمەوبەر
بەزەباااااری باااااۆر ومااااااە و "ماانااانااڕەو!"ی ئااێااااابااای ودی
کاولکر نی ئەو وەتە روخاانا ! رەکەوتاو لەگەڵ ئەماریاکاا لەل
ئەوەی بەراااەر هاااێااازەکاااانااای حکومەتەی ئێابای ئەفااناباە
رۆ نەب هاب لە ئەفااااناابااە باشبر ناب  .خەڵکی ئەفااناباە
بەرەر هنزەکانی ئەماریاکااشا د ئەمە ەزدنااو بااۆیە بەشااێااو
هاااااااتەوە! ..ئەوەی ماااااااایەی لەژنانی ئەفاانابااە ەرابانااە
رەرنجە ئەوەیە کە وەکو اۆە دوەتە ەك بۆ پاارەازگااری لە

خۆیااە بەردمابەر بە مەتاررای
گەندنەوەی تاڵنبان د!
شاااکااااااابااای ئەماااریاااکاااا لە
ئەفااااااناااباااە و ەرااباای باااە
پەیااا دکااار نەوەی تااااڵااانااابااااە
ئەگەر ی ئەگەری ئەوەی هەیە
کە وبااارە رااەربااکااێاااااێاابەوە
شەنەکی ناوخاۆیای وەاردناکەرو
پاێوی رناری و کاۆمەەیەتای
و ئابوری کە ژیاە و گاوزەردە
و ئەمااااناااانەتاااای خەڵااااو و
بەتاااایااابەتاااناااش ژنااااە لەنااااو
بەر دشاای خااۆیااا د باا اااانەاااە
ئەمەش بێگوماە فەزدی ئەمانای
نااااو ەکە و هەنااا ک ووەتااای
ردورێی ئەفااناابااە شاڵەژدو
و ناشێگنر ەکاب .لەودنە نەناگە
لە کاااااورتاااامااااااوە د گاااااروپە
ئناالمنەکاانای نااوخاۆی اناو
باااااابااااااوژەاااااانااااااێاااااابەوە بەەل
لە رە ماوە د بە قازدنجی اناو
و نورنا و ئێردە ەشاکاێابەوە.
کۆتاین بانی باوونای راەرباازی
ئەمااریااکااا لەتەنااناااااە اانااو و
نورااناااو ئااێااردن ا د لەالیە ەوە
بەر ەو لەراەر وەبەرهاێاناانای
رااااەرمااااایەی اااانااااناااای لە
ئەفاانابانی وەاردنە د ال ەبااب
کە ئێابا نو وەکو ووەتاێاکای
رەرمایە دری گەشاە راەنا وو
بەشوەو وەبەرهێنانی رەرماایە
زەبەالحەکەیەوەیە لە ئااارااباای
کناوەرەکانی ئارنا و ئەفاریا اا
و ئەمااریااکااای التاانااو .هاااوکاااب
بوونای راەرباازی ئەماریاکااش
لەپاڵ رنورەکانای نوراناا د لە
باشورەوە کاۆتاایای پاێا ەانا و
گەمااااارۆی روراااانااااا لەالیەە
ئەمریکاوە کە راەناێاکای زۆرە
باوەتە بەشاێااو لە رابااردتانا ی
ئەمریکا بەردمبەر ژ بە نورنا
روبەروی شکاە ەکاتەوە.
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درێژەی  ..گیراوەکانی بادینان قوربانی چ سیاسەتێکن!
ەکااارەاااە لە کااااتاااێاااکااا د ئەو
کەرانەی تااودناباار کاردوە ژ
بە هنچ یاراو نەااو تاێاکا دنای
ئااااراااایاااای هەرەااا کااااریااااە
نەکاار ووە تااا نەد د گااایاای
بااکاارەااو بەڵااکااو پااێااویاااە ناانە
باناگاێاااە باکارەاو باۆ د گااو
لێکۆڵننەوەیاە لەگەڵا د باکارەاە
هەتا گەر ژی ئەل ەراەەتەو
حزبەکاننش بو د گاینکر ننااە
و زیانا دنااناکار ناانااە تاااودناێاکاای
گەورەیە کە د گاااا لە نااااو
ەرەەتی باارزدنای و پاارتانا د
شێبەشێی ەکاب.
لەهەمااانااکاااتاا د شااارەااکاای تاار
ەبنناناو بە تاۆمەتای تاێاکا دنای
ئااارااایااش و رااناا ااونی بااۆ
ئەمریکاو بەریبانناا رانا اوری
بۆ ماابەفاا کاازمای و بەرهەل
راااڵااس کەرااانااێااکاای تااریااش
ەراااباااگااانااارکاااردوە و ردوە
بە د گااا بە ودی ئەو هەمااوو
نانەزدیەتانە فاردودنەی یامااە
لەبەردماابەر ئەو شااەش راااڵ
زیانا دناناکار نەی بەراەر پانانااج
کەر د رەپێنرد دگااکاانای ژەار
ەرااەەتاای پااارتاای نەد هاانااچ
کااار دنەوەیەکاای ئااناانااااااناای و
ئوروڵی و روربناە بەردمابەر
پاردربنی ماا و شاکاۆی ئەو
کەرانە د ننااە نە دیو بەڵاکاو
بەر ەودمااو لە پااێاااااێاایااکاار ناای
ئااازد ی و راازد دناای هەمااوو
ئەودنەی ماااااااوخاااااااالااااااافااااااای
ەرااااەەتەکەیااااانااااو .هەرکەل
ەرااەەتاای باانەماااڵەی بااارزدناای
قەبااون نەبااێااە و مااوخااالاافاای
رنارەتەکانناە بێە ەکەوەابە
بەر مەتاااااارراااااای د گاااااااو
رزد ە رەە و زین دنی ەکرەە
بەنااااوی ئەوەی ئااااراااایاااای
کاور رااباااە تااێا ئە دب .وەد

ئەوەی دل و ەزگای ئاراایاش
لە کور رباانا د لەراایەی رای
راااڵاای ەرااەەتاای بااارزدناان ا د
ئاردمی بۆ خەڵاکای کاور رابااە
فەردهەل کر بێە.
بەشێا لە ناانەزدیەتانەکااە لە
نەاااااگەی ئەل ۆراااااێااااانەوە
ەیانەوەە ئەوە باەلاماێاناو کە
د گا لە کاور راباانای قاێاردقا د
رەربەخۆ نننە بەەل پاێاویاابە
ئەوە باش بازدناناو کە نەباونای
راااەربەخاااۆیااای د گاااا هاااناااچ
پەیااوەن ا ی بەل کەیاااەوە ناانە
بەڵااکااو ودقااپاانەتاای پااێااک ا اااتەی
ەرااااەەتاااای رااااناااااراااانە لە
کور ربان د ودتە ئەو پاێاکا ااتە
رنارنەی کە لە رااڵای ٢١١٢
وە درەپا بەرەر کور رباانا د
ناامااونەی ەرااەەتاای باانەماااڵەو
هێازی مانایاناااناایە باۆیە نەد
د گاا راەربەخااۆ ناناانە بەڵاکااو
تەودوی ەراااااەەتەکااااااە لە
ەراااااەەتااااای پەرلەمااااااە و
شاێابەشاێاکاار ە و د گاا لەژەاار
کاااۆنااابااارۆڵااای ندرااابەوخاااۆی
بنەماڵەو هێزە ەک درەکانناە و
حنزبە ەرەەت درەکان دیە.
هەرر ەرەەتی پەرلەمااە و
شااێاابەشااێااکاار ە و د گااا لە
اااودر اااێاااوەی پاااێاااکااا ااااتەو
کاااروباااریااانا د شااێااودزەااکە کە
بەهاانااچ شااۆرەا نەد نااا ااێاابە
پاااااارۆرااااااەی پااااااارەاااااازەری
بەرژەوەن ی راا ەتاریاو ماافای
هااااووەتااانااااە بەڵاااکاااو یااااری
بە ااااارەنااااول و شااااکااااۆی
ئاااااناااااناااااااااااانەکااااااە ەکااااااب
بەرژەوەن ی رناری ەرەەتی
بااانەمااااڵە لە پاااێاااش هەماااو
ئاانااپااباابااارەااکەوەیە و ەبااێااە
هاووەتی باباێابە قاورباانای ئەو

رنارەتەی ەراەالتای بانەمااڵە
ەی ودزەە.
ئەو ەربگنرکردودنەی با ینااە
کە لە هەولێر د گاایای کاردوە
ئاکامی هەلومەرشێکی رناارانە
کە لەل ودیااانە د بااارزدناای و
پااارتاای نااا اااربااووە بااکەونە
بەردمبەر پەکەکەوە تاا ەگااتە
ئاربی بارگرژی و ندگەیاانا نای
شەنی نێودنناە ئەو نا اریەش
ئاااااکاااااماااای رەاااا بااااونەوەی
راانااارااەتااێااکە کە حااکااومەتاای
تااورکاانااا بە لەشااکاارکااێااااای و
ەخاااالەتااای ندرااابەوخاااۆ لە
ناااو ەکە د پەیااڕەوی ەکاااب.
بارزدنای و پاارتاناش بەشاێاکای
رەرەکنو لە میکە ی و پاابەنا
باااااااوە بە بەرژەوەنااااااا یە
رنارنەکانای تاورکانااوە باۆیە
هەر نااانەزدیەتاانەد لەبەردماابەر
پاااشااکااۆ بااووناای بااارزدناای بااۆ
رنارەکانی تورکنا لە ئەشن دی
پارتن د ەبێبە تاودە و خناانەب
ەنا پەکەکە ەن یو راڵە وەد
هێزە لە کور ربانی قاێاردقا د
لەژەررایەی ەرەەتی یەکێابای
و پارتن د هەڵاوردنای راناارای
خاااۆی ئەناااجاااامااا دوە هاااناااچ
یااراایەد لە الیەە حاکاومەتاای
هەرەاامەوە نەبااوە بااۆ قە ە ە
کاار ناای هەڵاااوردناای رااناااراای
پەکەکە لە شااااو ااااردفاااانااااای
کور ربانی قاێاردقا د هەروەهاا
هنچ یارایەد نەبوە نەاگارباێاە
لەوەی کەرانێ لە دننابودنای
خەڵکی کور ربانی قێردق بابانە
ئەنا دمای پەکەکە تااکااو ئەنا دل
بااااووە لە پەکەکە د قە ە ە
بااکاارەااە و هەرکەل کااار بااۆ
پەکەکە بکااب باباێابە تااودە و
رزد ب رەاە .لەمەش راەیارتار
ئەو گاانااردودنەە کە ئااێااااابااا بە

بنانوی رن ونی بۆ ئەماریاکااو
بەریبایانااو کاازمای و بەرهەل
ەراااباااگااانااارکاااردوە و ردوە
بە د گا شاێاگاای راەرناجاێاکای
زۆر ش یە کە پارتی و یەکێبای
بااۆ خااۆیاااە شااگە لەوەی لە
هەر وو شەنااااگاااای کەناااا دو د
پااااشاااکاااۆو شاااناااێەشاااێاااکەری
رنارەتەکانی ئەمریکا باوە لە
هەمانکات د کاری رن ونیانااە
بۆ ەکار ە بەەل نەد تااودە
نەبو بەڵاکاو ئەوپەنی شااناازی
ناااانااااااااابااااماااااە پەروەری و
کور دیەتی بوو بۆیاە بە نااوی
"پرۆراەی ئاازد ی" باۆ قاێاردق.
ئااێاااااباااش د گااای بااارزدناای
کەرااان ا زیاان ا دناای ەکاااب بە
تاودنی رن ونی باۆ ئەماریاکاا
لە ندرااباان ا د گاااڵاابەشاااری ئەل
کە
لەوە دیە
کەیاااااااااااە
لەشکرکێای هێزەکانی تاورکاناا
بەشێکی زۆری لە رناورەکاانای
کااااااااااااااااور رااااااااااااااااباااااااااااااااااە
دگااااااناااااارکاااااار ووە هەروەهااااااا
رن ونی و مانابای تاورکای بە
کور رباانا د باۆوباۆتەوە بەەل
نا ێبە نااو خاانەی خاناانەب و
ەربگنرکر ە و لاێاکاۆڵانانەوەو
د گاااااوە هاااانااااچ کەل بە
رن وری بۆ تورکاناا ەراگانار
ناکرک و رزد ناا رەاە اوناکە
کارەکانی بنەماڵەی بەرزدنای لە
ااودر ااێااوەی بەنەااوەباار ناای
دننابودنی کور ربانی قێردقا د
ۆتە ئەو ئاارابەی کە تاا ەنا
بەرژەوەن یەکاانای لە ئاێاااباا د
لەگەڵ تااورکاانااا ەگااونااج ا و
پارەزردو ەبێە و ەن ە ێبە
پێاەوە.
کەیای گنردوەکانی باا یانااە و
ئەو کەراااانەی ئاااێاااااااباااا لە
ااودر ااێااوەی بەنەااوەبەردیەتاای
ەرەەتی بنەماڵەی بارزدننا د
ەراااباااگااانااار ەکااارەاااو
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گرانبونی نرخی بەنزین و کێشەی ئاو و کارەبا
و سەرنجێک لەناڕەزایەتیەکان
خەرسەو سایە

بەرەو بە ی ێنانی خۆدربەکاانای
بەرەوپێاەوە ببرک؟
بۆ وەەل بەل پارراناارە ەبا
رەرەتا رەر ااوە و هاۆکااری
گرفبەکاە بنارنو و بزدننو ئەو
رنارەب و کارناامەیە انە کە
ۆخەوە
ئەو
لەپااااااااااە
ندوەرباوە .بەتایبەتای کە ئەوە
حکومەب و بەرپارراانای حازبە
ەراااەەتااا درەکاااانە گاااردنااانااای
بەنزیو و کەمنای ئااو وکاارەباا
بەقااااەی پاااڕوپاااوو پاااارااااو
ە ەە و زۆرشاریش گارفابەکە
ە ەنەوە بەرااااەر شاااااناااای
هاوەتناانا د .باۆ ناماونە ەڵاێاو
گردننی بەنزیو ەگەنیابەوە باۆ
" زۆربااااااووناااااای رااااااەیااااااارە
لەشااارەکاااناا د و زیااا بااووناای
دودی هاوالتنااە" وەیاا ەڵاێاو
" ووشکە راڵننەو هاوەتانااناناش
ەرە بەکارەباو ئاوەوە ناگارە
و بەفاااانااااڕۆ دە زۆرە" ..ئەل
پاااارااااودنە لەگەڵ ئەوە د کە
ناااااندراااابااااو زیاااااتاااار بااااۆ
پەر ەپااااۆشااااکاااار ناااای نۆڵاااای
کۆمبانناکاە و ئەو قاۆر اکااری
و رناراەتەیە کە حاکاومەب و
حااازبە ەراااەەتااا درەکااااە باااۆ

بەتاەنبر نی نەنجی هااوەتانااە
و کااااۆکاااار نەوەی هەر اااای
زیاتری راەرماایەو دهااب باۆ
خاااۆیااااە و راااەرماااایە دردنااای
ەربوپێوەن یاە گرتویانەتەبەر.
کەودیە بااا لەپااێاااااەوە لەرااەر
هااۆکاااری گااردناابااووناای ناارخاای
بەنزیو ندوەربنو:
ئەو
بەپااااااااااێااااااااااچەودنەوەی
بااۆ ااوونەوە کە گااردناابااووناای
نرخی بەنازیاو باۆ زۆرباوونای
دودی( تەڵەب) هاوەتناە لەراەر
بەنزیو ەگەنەنێابەوە زدناابای
ئااابااوری پااێااماااە ەڵاانااە کە
زیااااا بااااووناااای نەاااا ەی دود
کااااااااااەیەد
لەراااااااااەرهەر
رااەرەکااناابااریااو فاااکاابااۆرە بااۆ
بااااار نەراااااەری ئاااااارااااابااااای
بەرهەم ا ااێااناااە و شااوڵەی بە
باااازدنخاااابااانااای ئەو کااااەیە.
گردنبوونی بەنازیاو ندرابەوخاۆ
پەیوەن ی بەنۆڵی ئن بکارکر ە
و قاۆر اکاااری کاۆمابااانانااکااناای
رەر بە ەرەەب و حزبەکانەوە
هەیە لەودنە کاۆمابااناناای کاار
رەە ئاۆیەڵ کاور نەفاە .ئەل
کااۆمااباااناانااایااانە لە ااودر اانااوەی
راانااارااەتااێاا کە حااکااومەب

پاشماوەی  ..گفتوگۆ لەگەڵ عوسمانی حاجی مارف!

بۆیە بارزدنی پێی ودیە کە ئەل
هەوەنەی لە خاااۆبەراابااانەوەو
ند ەراااابااااکاااار ناااای هااااێاااازو
ەراااەەتەکەی بە تاااورکاااناااا
نەگایەکە باۆ ەربااز باونای لە
ناو ئەو شەنجاڵە رنارانەی کە
کور ربانی لە گرک کوەرەیەک د
ندگرتووە بۆ ئەل هەناگااودنەش

ئەمااڕۆژدنە بەهااۆی گااردناابااوناای
ناارخاای بەناازیااو و کەماای ئاااو
وکااااارەباااااوە تااااونەیاااای و
نااانەزدیەتاای لەنااێااو خەڵااکاا د
نووی لەپەرەرااەناا ە کاار وە
شااااوەااااناااانااااش
ولەهەناااا ەاااا
خااۆپااناااااان ا دە و گاار بااونەوە
یەخەی ەزگااا بەرپااررااەکاااناای
گرتوە لە ەن شاێاگاای تاریاش
نەااگااای رااەرەکاای هاااتااو ااۆی
نااێااودە شااارەکاااە بەراابااردوە..
بەماااااجاااااۆرەش شاااااوڵەیەکااااای
شەمااااوەری لەپااااڵ کاااێاااااااەی
ودکەوتو و لاێاباڕیانای ماو ە د
کەمااااااااااااااای
لەراااااااااااااااەر
خاازمەتااگااوزدریەکاااە و لە ژی
گردنبوونی بەنزیو لێرەو لەوک
و بەشنوەی پەرشوبۆو راەری
ەرهااااێااااناااااوە وخااااودرااااباااای
کااارەبااای ٧٤رااەقاااتەو ئاااوی
پێاویاابای لەنیازی پاێاااەوەی
دخودزیەکانی هااوەتاناانا د باۆ
باااشااکاار ناای ژیاااە وگااوزەردە
بااار ۆتە راااەرەوە .تاااودناااا و
قابنینەتەکانی ئەل نانەزدیەتاناانە
ای باکارک تاا
لە ن دیە و ەب

کەیاااێااکاای تەودو رااناااراانە
باارزدنای تاا بااباودنا ناایەوەااە
پاااشااە اااەی ل ا بااکاااب ئەو
ئاااڵااوگااۆنە رااناااراانااانەی کە
لەنااااااو ەکەو قاااااێاااااردق و

کور ربان د پێابننای ەکارەاە
ئاین ەی ەرەەتی راناارای لە
کور ربانی قاێاردقا د خااباۆتە
بەر ەل ارەنورێاکای ناا یاارو
گێ دوەکای راناارای زیااتارەوە

لەژەاارناااوی اااکاااازیاا د بااۆ
بە ەرب اێاناانای دهااتای زیااتار
نەگەی پێ دوە لەنێودە خۆیان د
بەنزیو ەرباو ەراە پاێاباکەە
وهەرشاارەش زەا ەیەد با ەنە
رااەر ناارخەکەی بەبا ئەوەی
ئەل کااۆمااباااناانااایااانە ئەرد و
زەحاامەتااێاا ئەنااجااال بااا ەە
هەروەها نە ەی دبەشکار ە و
بەباازدنکاار نای بەناازیاو یاااری
بااکەە و بەل پااێاانەش بەپااێاای
قااااازدنااااجاااای هەر یەد لەو
کۆمبااناناایاانە نارخەکەی بابەنە
رەرەوە .بەەل تا ئەو شێگەیەی
بەنۆڵی ندربەوخۆی حاکاومەب
خۆی ەگەنەبەوە گاردناباوونای
نااارخااای بەنااازیاااو لەهەرەااامااای
کاااور راااباااانااا د ئەڵااا ەیەکااای
تەودوکەری رااااانااااااراااااەتااااای
هێنانەخودرەوەی نرخای ردوی
قێردقنە لە ااو بەهاای ۆالر د
ئەمەش یەکێکە لەو نەاگاایاانەی
کە بۆ هێنانەخودرەوەی ئاارابای
ب ا ەااوی هاااوەتااناااە و
ەرەەتی بارزدنی پێویابای بە
رااااەرکااااوب و زیااااناااا دە و
پێاێیکر نی ئاازد ی راناارانە
کە لەهەناااااگااااااوی یەکەمااااا د
گاانااردوەکاااناای بااا یااناااە ەباانە
قوربانی.
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درێژەی  ..گرانبونی نرخی بەنزین و کێشەی ..
بەهااااای ئەو دهاااااتەی کە
بەشاااێاااوەی کااارک وماااو ەی
ماانااگااانە ەکەوەاابە ەراابااناااە.
ااونااکە بەگااردنااکاار ناای ناارخاای
بەنزیو نرخی بەشێکی زۆر لە
کاە خۆردکی و پاۆشااد و ئەو
کاەیانەی کە باۆ بەکاارهاێاناانای
نۆژدنە بەکاااااااار ەبااااااارەاااااااو
بەرز ەکااااتەوە بەماااجاااۆرەش
هاااوەتاای ەباا خەرشاانەکاای
زیاتر ب دب تا با ەاوی نۆژدنەی
دباااناااو باااکااااب .بەماااجاااۆرەش
گااردناابااووناای ناارخاای بەناازیااو
نیاااااەی لەراااانااااارااااەب و
کارنامەیەکی قوڵبرو فردودناباری
حاااکاااومەب و کاااۆمااابااااناااناااای
حااازبەکاااانااا دیە و ەبااا لەل
ئاربە د بەرپە ب رەبەوە.
تا ئەو شێگەیەی بە کەمی ئاو و
کارەباو خزمەتگوزدریەکانی تار
ەگەنیبەوە یاانەوە کێااەکە
ەگەنەاابەوە
بااۆ راانااارااەتااێ ا
کەحااکااومەتاای هەرەاا بە ودی
ەرهێنانای نەوب و راباار نای
خاازمەتااگااوزدریەکاااە بەکەرتاای
تایبەب و لەل ودر اێاوەیەشا د
بەنەاا ااااابااناای رااناااااباامااێاا
لە" راااااەرماااااایە دری باااااازدن"
کە ەرەەتی تەودوی بەخااناوە
بە کۆمبانناکاە و ئنبر حکومەب
هنچ بەرپررنارەبانەد لەئااراە
دباااااناااااناااااکااااار نااااای بااااانااااامە
کۆمەەیەتنەکاە خزمەتگاوزدری
و دمەزردناا ناای هاااوەتااناااناای
ئاما ەبەکار لە ئەربۆ ناگرک و
ئەوە بااااااازدنو ویاااااااباااااای
کۆمبانناکاە و نە ەی قازدنج و
شااوڵەی رااەرمااایەکاااناانااانە کە
ئااااارااااباااای دبااااناااانااااکاااار ناااای
خزمەتگوزدریەکانی وەد ئااو و
کاااارەباااا و خااازمەتاااگاااوزدری

تەناا رورااباای و خااوەااناا ە و
پاک کر نەوەی شارەکاە یاری
ەکەە.
لەالیەکنبارەوە ئەو رانااابەمە
لەبەرهەمااا اااێاااناااانااای کاااارەبااااو
گەیان نای ئااو بەشاارەکااە کە
حااکااومەتاای هەرەاا بەنەااوەی
ەباااب راانااااابەمااێااکاای کااۆنەو
پاشماوەی هەماە ئەو ژەرخاانە
ئاباوری و خازمەتاگاوزدریاانەیە
کە حااکااومەتاای بەق ا زیاااتاار
لەناانااو رااە ەیە لەوەەم ا دنەوە
بەپێ دویابنەکانی دمەزردنا نای
رەرمایە دری و بازدنی ناوخاۆ
لەکاااور راااباااانااا د دیااامەزردنااا .
کەنااڵاکاێااای ئااو ئااو ەاری و
بەنا دوەکاااە بااۆ کااۆکاار نەوەی
ئاو و دمەزردن نی رەر ااوەی
ئاوی تۆنی گەیان نی کارەبا و
بنکەکانی بەرهەم ننانی کارەباو
تااۆربااناانەکاااە  ..ئەمااانە لەپاااڵ
وەگەرخاااااابااااانااااای پااااااەوگە
نەوتاااانەکاااااناااا د نویاااااە لە
کاااۆکااار نەوەی هاااێااازی کاااارو
دناااناااااااباااودنااای شاااارەکااااە و
بەیەکەوە بەرااباانەوەیاااە کاار .
بەەل یااارە بەپاااە بەراابااو
بە دهااێااناااە و تەکاانااۆلااۆژیااای
ئەوکاتە ..ئێابا ەبنننو کە هەل
شااارەکاااە فااردودە بااونەتەوەو
هەل نە ەی دننابودنای هەرەا
اااۆتە راااەرەوەو هەروەهاااا
دهێناە و تەکنۆلۆژیای تاازەش
لەل بااودرە د پەرەی رااەن ا وە
هەر باۆیە ئەل رانااابەمە بەو
حاااااڵەوە کەهەیەتاااای لە اااااو
ااااوەنودنااای هااااوەتااانااااە و
پەرەراااەنااا نااای کاااۆمەڵاااگاااا د
لە ودوەیە و هەرگانااز ناااتاودناای
وەەماااااا ەرەوەی ژیاااااااناااااای
رەر ەمنانەی هاوەتانااە باێاە.

بەەل ئاانااااابااردتاان ا ی ئااابااوری
حااکااومەتاای هەرە ا لەبەردماابەر
ئەل ۆخە د ااای باااوەو
کارنامەیەکی بر ۆتە پێاەوە؟
بێگاومااە راباردتانا ی ئااباوری
حااکااومەتاای هەرە ا وەد هەر
ەرااااەەب و نژەاااامااااێااااکاااای
بااۆرژودزی و رااەرمااایە دردنە
لەبنەنەتەوە بۆ وەەما دنەوە بە
نااناااز و ویاااباای هاااوەتااناااە
نەبااووە و ناانە یاااناای بااۆئەوە
نەبووە کە خزمەتگوزدری کاما
و پڕ بەنرخای گاوناجااو با ااتە
بەر ەرااە هاااوەتااناااە و بااۆ
ئەمەش پ بەپێی پەرەرەنا نای
دناانااااابااودە و گەورەبااونەوەی
شااااارەکاااااە ئاااااڵااااوگااااۆن لەو
راانااااابەمە خاازمەتااگااوزدریەی
کەلە بەقاەوە باۆی مااوەتەوە
پێ ب ێنا و پەرەی پا با دو
لەگەڵ تەکاانااۆلااۆژیااای تااازە د
تااێااکەهەڵااکااێااااای بااکاااب بەڵااکااو
رنااراەتای حاکاومەب لەپاێانااو
بە ەرااباا ااێااناااناای قااازدنااج و
کەڵەکەی رەرماایە د هااوشااە
لەگەڵ رنارەب و بڕیاارەکاانای
راااەرماااایە دری شااانااا اااانااای و
ننولنبڕدلنزم د و بە پاابابەراباو
بە نەنمایەکانی رن وقی ردوی
ناااێاااو ەوڵەتااای رااانااااراااەتااای
بەتاااایااابەتاااناااکااار نااای کەرتااای
خزمەتگوزدریەکاە و راباار نای
بەکااۆمااباااناانااا ئەهاایاانەکاااە کە
بەرپااارراااانااای حاااکاااومەب و
حااازبەکااااە هەر باااۆخاااۆیااااە
خااااوەناااانااای راااەرەکااای ئەل
کۆمباناناایاانە باو بەنەا اااە.
بەەل بەتااااایاااابەتاااانااااکاااار ناااای
خاااازمەتااااگااااوزدریەکاااااە هەر
فااارۆشاااباااو و هەندشاااکااار نااای
پااڕۆژەکاااناای ئاااو و کااارەبااا و
خاااازمەتااااگااااوزدریەکاااااە ناااانە
بەکۆمبانناکانی کەرتی تاایابەب

بەڵکاو ئەلا ەی تەودوکەری ئەل
ئاانااااابااردتاان ا ی و راانااارااەتە
ئااابااوریە ەراابااکااێاااااانەوەی
حااااااکااااااومەتە لەهەرشااااااۆرە
بەرپاارراانااارەااباانەد لەبەردماابەر
دباااااناااااناااااکااااار نااااای باااااێااااامە
کااۆمەەیەتاانەکاااە کااۆنااباارۆڵاای
بازدن و کار ۆزی باۆ گەناجااە
یاریکر نای النای کەمای ژیااە
لەنیااگااای زیااا کاار ناای ناارخاای
هاااێااازی کااااری کااارەاااکااااردە
ومااااو ەی فەرماااااناااابەردنەوە
دبااناانااکاار ناای خاازمەتااگااوزدریە
گاااباانەکاااە وەد ئەرکااێااکاای
حکاومەب و ەزگااکاانای ..نەد
هەرئەماااانە بەڵاااکاااو ەباااێاااە
حکاومەب هەماوو ئەو کاارگەو
پاااااااڕۆژە ئااااااااباااااااوری و
خاااااازمەتااااااگااااااوزدریااااااانە کە
خاوەن درەبنەکەی بۆ حاکاومەب
ەگەنیبەوە پابگوک با ااب و
هەنااگاااو بەهەنااگاااو لەبەر ەل
شوڵەو قازدنجی کۆماباانانااکاانای
کەرتی تاایابەتا د بەشاکااابانااە
بااکااێاااا و لەفەردمااۆشااکاااریا د
ندیاە بگرک تا لەکار ەکەوە و
لەباااااازدنی ماااااوناااااافەراااااە د
وە ەر ەنرەو.
حااکااومەتاای هەرە ا بەنۆشااناای
لە ودی راڵی  ٧٢٢٢وە ەربای
بۆ ئەل رنارەب و راباردتانا ە
ئابوریە بر وهەنگاو بەهەناگااو
کاری لەرەر کر تارەرەناجاال
ۆخی خزمەتگوزدریەکاانای بەل
نۆژە گەیان ووە ..ئێاااباا ئانابار
ەب ئەوەماە ل مەقیول باێاە
کە تا ئەل حکاومەتە لەراەرکاار
باااااێاااااە ئەل رااااانااااااااااابەمە
لەخاازمەتااگااوزدری کە ناااتااودن ا
وەەماای ویاااباای هاااوەتااناااە
بااااا دتەوە رەااااا ەی ەبااااا .
بەودتایەکی تر ئەگەر بماانەوەاە
لەکااااۆمەڵااااگااااایەکاااا د باااا یااااو

 01ی تەمموز  /جواڵی  0202ژمارە ()21
ەب خەباب و ناانەزدیەتای باۆ
درێژەی  ..گرانبونی نرخی بەنزین و کێشەی ..
خودربی ئاو و کارەبا بەشاێا
بێە لەخەباب بۆ ەخاڵەتکر نای
ەرااااەەتاااا درەااااباااای خااااۆیاااااە خەڵااکاای ناااردزی و وە رناااناای
بنمەکۆمەالیەتنەکاە لەئاارد دبا
دمەزرەاانااو و شااومااگەکاااناای بەرپاارراااە و بەنەااوەبەردناای
وخازمەتااگاوزدری تاێااروتەرااەن
نەد هەر بەناارخاای گااونااجاااو بەرەوەبر نی ئابوری و ژیاانای ئنابای ەرەەت دردە لەئااراە
باااگااارە بەخاااۆندیااای بااا ااااتە کۆمەەیەتی بە ەرابەوە باگارە پااااااڕۆژە و یەکەکاااااااناااااای
ەبااا یەخەی ەراااەەب و خاااااازمەتااااااگااااااوزدریەکاااااااناااااا د.
بەر ەرااە هەمااوو هاااوەتااناااە
ئەود ەباا ئەل ەرااەەب و حاااازبەکاااااە بااااگاااارە و ئەل بەپێچەودنەوە ئەگەر ئەل خەباب
رنابەمە وەالبنرک و ئااباوری نانەزدیەتنانەی خۆیاە بەریو و و نانەزدیەتنانەی شەماوەر هەر
و رنابەمێ لە ەرەەت درەبای فااردودە بااکەنەوەو لەئااارااباای لە وتوەی خودراباێاکا د قەتانا
شێگای بگرەبەوە کە ماوڵاکانەتای شارو گەرەد و نااوەنا ەکاانای باااماااێااانااانااابەوە وە یاااا بەل
هااۆیەکاااناای بەرهەم ا ااێااناااە و کااارو بەنیااوەبەردیەتاانەکاااناا د پەرشااوبااۆویەی ئااێااااابااایەوە
گااودرااباانەوە تااێاان ا د گاااباانەوە ەراااەالتااا دردە بااا ەنە ژەااار رە ە بکێا ئەود لەباشاباریاو
خەڵکی کارگەرو زەحامەتاکاێاش گاااوشاااارەو ناااا ااااری باااکەە حاااڵەتاا د هەر ئەو تااودنااایەی
خۆیاە کۆمەڵگا لەنەگای شاورد بەماای ا دە بەخااودرااباای خەڵ ا  .ەبااێااە کە ەرااەەب نااا ااار
و ئەنااجااومەنەکاااناای خااۆیااانەوە بەەل لە ۆخی رناری ئێابای بکاب بەزیا کر نی ٧رەقاتێکای
بەنەاااااوە ەبەە .لەیەد ووتە د کور ربان د و لەگەڵ هەباوونای نۆژدنەی کارەباو دبەشاکار نای
ەناااااا
ئااابااوری رااۆشاانااالااناااااباای و قەیاااردناااێاااکااای حاااکاااومەتااای و ئاااااااو لەنەااااااگااااااای
حاکاومەتای شاوردکااە وەالماای بێبودناایانەد کە ئەل ەراەەتە تەناااکەرەاااکەوە ..کە یاااارە ئەل
بااااانەنەتااااانە بە ئااااااباااااوری لەگەڵای بەرەو نووە هاااوکاااب کاااااارە نەد هەر ۆخەکە
اااارەراااەر نااااکااااب بەڵاااکاااو
رااەرمااایە دری و حاااکااماانەتاای وەد ئەوەی کە کێاەی ئااو و
حزبە بۆرژودزیەکاانای کاور و کااارەباااو گااردناابااووناای بەناازیااو نانەزدیەتنەکااە خااو ەکااتەوەو
هەموو ئەو کێاااەو گارفاباانەی کێاەی رنابەل و نانازدماێاکای لە اااااوەرودنااااناااا د بە یااااار
کە لەل راانااااابەمەوە رااەری رااەرماااایە دردنەیە ەبااا ئەل کارنامەی زەاوی حاکاومەتەوە
ەرهێناوە بەخو ی باێاوااوی و نااانەزدیەتاانااانە بەشااێ ا بااێااە ندیان ەگرک.
ئەل راااەرناااجاااێاااکااای تااار لەراااەر
لە ژی
باااێاااکاااارەباااایااای و هەژدری و لەخەبااااااااااب
راانااااابەمەو ئەل ەرااەەب و نانەزدیەتنەکانی ئاێاااباا ئەوەی
بناکااریااەوە .بەەل تاا کااتاێا
ئەل رااانااااااابەمە بەکااار ەوە بەنەاااوەبااار نەی حااازبەکااااە و کە خەباب بۆ دبننکر نی ئاو و
کااۆماابااانااناااکااانااناااە .ەب ا ژی کاااارەباااا نااااباااێاااە بە دباااڕدو
کااۆتااایاای پااێاانەهااێاانااردوە ەب ا
اااناااباااکەیاااو تاااا النااای کەمااای رەرمایە دری و حاکامانەتەکەی لەخەباااب بااۆ بە ەرااب ا ااێااناااناای
خاازمەتااگااوزدریەکاااە بە ەرااە بااااێااااە ژی راااانااااارااااەتاااای باشب ەوی و دبنناکار نای بانامە
بێە؟ لەوەالل بەل پررناارەوەیە بەتااایاابەتاانااکاار ە بااێااە ئەمەش کۆمەالیەتنەکاە و ندوەرباانەوە
لە ژی بەتایبەتناکار نای کەرتای
کە ەبااا راااەرناااجەکاااانااامااااە بەمااانااای ئەوە ەەااە کە ەب ا
ببەینەوە رەر نانەزدیەتانەکاانای لە ڵاااااای ئەل خەباااااااب و خاااااااازمەتااااااااگااااااااوزدریەکاااااااااە
ئەل ەورەیەی شەماوەر کە باۆ نااانەزدیەتااناااناااوە کااۆبااوونەوە شااانااااباااکااارەااابەوە .بەتاااایااابەتااای
خاااودرااابااای ئااااو و کاااارەباااا گاااابااانەکااااە و هەڵااابااا در نااای لە ۆخێک د کە قەیردنای ئااباوری
ناااوەااانەردنااای شەمااااوەر راااەر هەیەو حااکااومەب لەژەاار ناااوی
کەوتۆتەنک:
اکاازی د ەربی بر ووە باۆ
بە ڵاانااایاانەوە خااۆپااناااااان ا دە و ەرباا ااێااناا و کااۆناابااڕۆڵ و
درەپان نی بێکاری و لێاباڕیانای
ناانەزدیەتاای بااۆ خاودراابای ئاااو خۆبەنیاوەبەرەابای شەمااوەری
وکارەبا یەد کار ەی بەرهەق بااودرەکاااناای خاازمەتااگااوزدری مو ەو رنارەتی باشاگاناری و
نەودیەو هاوەتنانی کور ربااە لەبەرهەماااا ااااێااااناااااناااانەوە تااااا گردنکر نی نرخی بەنزیو و کاە
تااا ئەو کاااتەی هااێاازوتااودنااایاااە دبەشکر ە و بەر ەرب ابنای ب ەویەکانی تر ..لە ۆخاێاکا د کە
نەگەیااااااباااااووە بەوەی کە لە ەرە بگرک .بەودتاایەکای تار حااکااومەب بەهەمااوو نەااگااایەد

ەیەوەە دبناناکار نای باو شەو
کااااۆکاااار نەوەی دهاااااتەکەی
لەرااەر حااااباای درااەپااانا ناای
هەژدری وهەژدرکر نی زیااتاری
خەڵکی کرەکارو زەحمەتکێش و
فەرمااناابەردە شااێاابەشا بااکاااب.
بەل پااااێاااانەش خەباااااب بااااۆ
بە ەربا اێاناانای ئااو و کاارەباا
ەب بەشێ بێە لەشوەنەوەی
ژی هەژدری و بااێااکاااری و
دبننکر نای الناناکەمای ژیااە و
بااا ەاااوی باااۆ هااااوەتاااناااانااای
کااور رااباااە .بااۆ ئەمەش ەباای
الئن ەی دخودزیە کاۆمەالیەتای
و ئااابااوریەکاااە وەد مااافااێااکاای
رەرەتایی بە ەربەوە باگانارەاە
و بکرەبە ئاەی نانەزدیەتنەکانای
ئااێااااابااا و ناااوکااۆکەیەد بااۆ
رااااەردرااااەری کاااار نەوە و
یەکااگاارتااووکاار ناای نیاازەکاااناای
شەماااااوەری ناااااندزی .لەیەد
ووتە د نانەزدیەتنەکانی ئاێاااباا
بۆ خودربی ئاو و کارەبا ەبا
پەرەبگارک و مەیا دنای هەماوو
شارەکاە باگارەابەوە و ەراە
پێاباکااب بەەل ندوەرابااوی و
بەرااەرکەوتااو گەیااان ا ناای ئەل
خەباااتەو ئەل نااانەزدیەتااناااانە
ەباااا بەئااااارااااۆیەکاااای ژە
رنابەل و ژە راەرماایە دری
وحاااکااماانەتەکەیەوە لەمەی ا دن ا د
بێە و لەنەوتی خۆی د کۆنبرۆڵ
و خۆبەنەوەبەرەبی شەمااوەری
لەخاااودرەوە پەروەر ە باااکااااو
باا ااێااانااێااابەکااایەوە .ەباا هەر
لەئااااانااااااااااابااااااوە الئااااانااااا ەی
دخودزیەکانی باشکر نای ژیااە
بە ەراابەوە بااگااناارک و وەد
بەشااناا لەباازوتاانەوەی ژی
هەژدری و بنکاری وباۆ هاێاناانە
کااااایەوەی کااااۆمەڵااااگااااایەکاااای
خۆشگوزەردە نەچکە بگرک..
٢/٢/٧٢٧٢
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پێكهێنانی ئاڵوگۆڕ لهڕێگای ههڵبژاردن و
پهرلهمانهوه خۆشخهیاڵكردنی جهماوهره!
جهمال موحسین
ههموودە ئاێاااباا شاارەا ای تار
خهری ی بهزل و لێ دنی بهیە و
بااااالااااۆر ی هااااهڵااااباااا در ە و
ههڵمهته انی خاهڵاو فاریاو دناو
بۆ ئهو شاباهی اه باڕیاار لاه
تاااریااناای وو ماای ئااهمااااڵ ا د
نووباا دب .تااهودوی ئااهحاازدباای
بااۆرژودزی بااه ااور دیااهتاای و
ئناالمی و بهناو لناباردڵاناهو یاه
له پرۆرهی خۆئاما ار ە باۆ
’’هاااهڵااابااا در ە‘‘ د رااانااانااااریاااۆ
شااااااۆردوشااااااۆر ااااااااناااااانااااااااە
بااهنەاا ااااابااوو  .خااۆیاااە بااه
مهرهلهی مو ه و قوتی خهڵاو
و ئاو و اار باا و باهنازیاو و
تااهن ا رورااباای و پااێ ا دویاااباانااه
خزمهتگوزدریاه اانای خاهڵا اهو
هاهڵااودراانااو و گاودیااه ئااهمااانااه
’’شهریفی ماه ا اه‘‘ە و ئاهگاهر
خهڵو ناگ باه ئاهمااە با دب
ئنبر مهرهله ه تاهودو ئاهبا و
ههموودە خۆش ئهژیو.
ئاێاااابااا خااهڵا اای بااهشامااهیانااهب
یه ێبی و پاارتانانااە زۆر بااش
نارنو و ههر رفهتێ نااە باۆ
بااڕ خا ا لااوتااناااە ئااه ە لااه
زەوی .بهەل تهمااشاای ئاهودناه
ب هە ه بهناوی ئۆپۆزرنۆە و
رئاه اهوە.
نهیاری ئاهودناهو
هااهمااوویاااە لااه یااهك فااهلااه ا د
ئهخولێنهو فهله ی ههڵابا در ە
و پهرلهماە و باهر ودماباوونای
ههماە رانااابەل باه گاۆنیانای
مااو اااو ااانااهو  .ااهرااێااو
لهودە بال له گۆنینای تاهودوی
رنابەمێو نا هە ه خهڵ ێ ای

بێاوماری هاهژدر و باێا اار و
بێمو ه و باررای و ماوحاباا
اار وو  .ئااهودە ااێاااااه ااهیاااە
لهگهڵ ئهو یه ه ا و اهنا
بهشی له تاەن ر نای اۆماهڵاگاه
پێوهبڕک .ئهرڵهە مهرهله هیااە
ئهو ننناه اه تااەنای اۆتاایای
پێب ێنرک و بنبڕبا ارک .تاهودوی
هااااااێااااااز اااااااە و باااااااڵااااااه
ن ناگااون ناگاه اانای بااۆرژودزی
ئااهیااانااهوک ند ااێااااااناای نااگاای
خاااهڵاااو باااۆ هاااهڵااابااا در ە و
پهرلهماە لهپێناو بهر ودمانا دە
و مانهو ی ههماە ئهو زگا و
راااانااااااااابەل و حااااو اااامااااه د
به ارب ێنو ه ههر خو ی ئهو
له ژی خهڵو حو ئاه ااب و
یارا و بڕیار رئه اب.
رااهیاار ااهە ااه پااهرلااهماااە
روو ە ی هاهیاه؟ راوو ی باۆ
خهڵ ی رە ار و ز حماهتا اێاش
و بێبهشانی ۆمهڵگا ننه؟ ئایاا
ئهو پاهرلاهمااناه یاهك شااریاش
اااااار وو
شااااااهرااااااار تاااااای
ۆمباننا انای راهر باه گاهور
بهرپررانی رهەتا در با ااتاه
ژەااااار اااااۆنااااابااااارۆڵاااااهو و
لێابارراناناهو یااە لاێابا ااب؟ لاه
اتێ د اه هاهر ئاهو زگاایاه
د ااۆ اای لااه بااڕیااناای مااو ااه و
یاارنااهمااناای پااار و رااماااناای
ۆمهڵگا ار وو ! راوو ی باۆ
ژناە و الودنێاو اه گانارۆ ی
ۆناهپاهررابای پانااورااالری و
باااو ااااالری ااردوە ااناانااه؟
د ااۆ اای لااه یااارااای فاار ژناای
ر وو و الموباالتی باهردماباهر
وشبنی ناموری و اوشابانای

فاااردودنااای ژناااانااا د ناااودنااا وو .
روو ی بۆ هنچ هرێاو ناناناه
شاگاه لاه خااو ە اۆمابااناناا و
پاو و بازدنرازیه اە نهب .
پااهرلااهماااە زۆر بااهرااوو بااۆ
خاااو نااای اااۆمااابااانااانااا ااااە و
پاااڕۆژ ااااە و باااازرگاااانااای و
بزناه اە تا و یااراای زیااتار
بۆ هێاباناهو ی قاازدناجاه اانای
ئهودە ب ێڵێبهو و های ناوەاش
رب ااب اه ئاهماهش لاهراهر
بنهمای هورانهو و زوڵا و
زی له حهق ربی رە اردە و
خهڵ ی بێبهش و فاهرمااناباهر و
مامۆربایاە و ارمهن دە ناهبا
بااه رااە نااایااهب .شاانااو ناای
ههموو حزبه اانای باهشا در لاه
’’پرۆرهی رناری ور رباە‘‘
د ههر ئهمهیه و هنچی تر.
بهەل ئهل شۆر رنابەماه خاۆ
نەاااگاااایاااهك باااۆ ناااوەاااناااهردنااای
رە اردنی ناو ن پنااهراازیاه
یاااااااااااە
گااااااااااهور اااااااااااە
خزمهتگوزدریه اە یاە خاهڵا ای
رااابااافااارۆش و باااێااا اااار و
ز حمهت ێش نا ۆزەاباهو تاا او
ببودنو و ك نوەنهری بهشاێا ای
زۆری ااۆمااهڵااگااا بااهشاا دری
پرۆرهی هاهڵابا در ە با اهە و
بچنه ئهو شبهو ه پێی ئاهڵاێاو
پهرلهماە .با بۆ ناماوناه باڵاێاناو
رە اردنی پاەوگاه اانای ناهوب
ارگه انی بهرههم ێنانی ئاراو
و اااناازد اااناای ی و ...هااباا
رفهتناە رە ئاه اهوەاە و
ئه نه ئهوک ئایا ئههێڵو لاهوک
یارایهك رب هە و بهپێی ئهو
یارایه ههر ئهو زە باینهی اه

لااه بااهری ن نااج و فاارۆشاابااناای
هااێاازی اااری ئااهودە بااهرهااهل
ەە و ئهبێاباه پاار ی زیاا و
ئااهنژەاابااه گااناارفاااناای خاااو ە
رااهرمااایااه و ئااامااڕدز اااناای
بهرههما اێاناانای ئاهو اارگاه و
ناو ن دناهو هاهڵاباو شاێاباهو ؟!
ههرگنز نا!
تهودوی ئهو هێزدنه له ۆماهڵای
د گاااهریااای اااور رااابااااە و
یه گرتوو و باگار تاا ناهو ی
نااوک ااۆ ااو لااهرااهر ئااهو ی
خهڵو باه ئااراانای تاهرایانامای
ههماە شێو له بهنەو بار ە و
ح ا ااومااهت ا اار ە و یااارااا دناااە
ب هنهو گرنگ نننه هن راڵی
تریاش رەا با اێااا تاهنا اا
هل و مو او و حازباه ااە
بگۆنەو و ئهمجار ژمار یاه ای
تری لاهودە تاێا د باێاە باهراه!!
بهەل ئهل ۆخهی ور راباانای
تااااێاااا ااااهوتااااوو پااااێااااویااااابااااه
تااێااناابااهنەااناارک .ئااهو تااهودوی
رنابەمه هیه اه پاێاویااباه و
ئهبا باگاۆن رک .پاهرلاهمااە و
ههڵب در ە ههر ئهو یاه و هاهر
اه هاهیاه .اهودیاه
ئهو ئاهبا
خو ی رنابەمی بهنەو بر نای
ئااابااوریااانااه و رااناااراانااانااه و
ۆمهەیهتنانهی ۆمهڵاگاایاه اه
ئااهب ا گااۆندناای بااهرااهر د ب ا .
ئااهو ش بااه بااهش ا دربااووە لااه
ههڵب در ە و پارۆراهی
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پەڕلەمانی پارتی و یەکێتی!
مستەفا باهیر
لە نۆژی  ٧٢حاوزەیاردە بەنااو
پەنلەماااانااای کاااور رااابااااە لە
کااۆبااونەوەی بەهاااری ژمااارە
٢١ی خاااۆی تاااناااماااێاااکااای لە
حکاومەتای هەرەا بااناگاێااابای
پەنلەماە کار تااوەکاو لەراەر
پاااارراااای مااااو ەو دهاااااتاااای
کور رباە وەەمای پاررانااری
پەنلەمانباردە ب ەنەوە .هەریەد
لە وەزیاری دردیای و رااماانە
راااروشااابااانەکااااە و وەزیاااری
هەرەااا باااۆ کااااروباااار لەگەڵ
حکومەتی ناوەن ئاما ەبووە.
کااوبااونەوەی پەنلەماااە ماااوەی
 ٢٢کااات ا مااێااڕی خااایااان ا ١١
پەنلەمااااناااباااار پاااررااانااااریااااە
ئاااردراابەی وەزیاارەکاااە کاار
ئەوەی شنگای رەرنج باوو لەل
دننابنە د ئەوە باوو کە نووە
نەبوو کال پەنلەمانبار راەر بە
حاازبەکاااناای ەرااەەتەو کااال
پەنلەمانبار رەر بە حزبە بەناو
ئاااۆپاااۆزراااناااۆنەکاااانە اااوناااکە
هەموویاە کەوتنە نەخانەگارتاو
لە حااکااومەب بەتااایاابەتاای لە

وەزیاری دردیای کە رااەر بە
بزوتنەوەی گۆندنە.
بەشاااناااا لەوەی ئاااێااامە وەد
کۆمۆننابەکاە ۆە ەنودنانانە
پەنلەماە بەەل ئەوەی کە باوە
بەگابای لەنااو پەنلەماانەکاانای
شااناا اااناا د فااردکااانااۆناای ئەو
پااااارتااااانەی ( حاااازبااااانەی) کە
حکومەتناە پێک ێانااوە بەرگاری
لە رانااراەتای حاکاومەتەکەیااە
ەکەە .حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااازبە
ئااۆپااۆزیااانااۆنەکاااناانااش بە ودی
کەمو کورتنەکانای حاکاومەتەوە
ەبو و ەیاانا ەنە بەر ااو و
نەخنە لە رنارەب وکارەکاانای
حااااکااااومەب ەگاااارە .بەهااااۆی
بوونی ەزگای او ەری بەهێز
و رەروەری یاراو ندی گابی
و اااونەپااۆشاانااناای حااناازب لە
کا رەکانی خاۆی زۆرەا لە
وەزیرو کاربە ەرباانای حازبە
ەرااەەت ا درەکااانااناااە نااا ااار
کاار وە کە دودی لااێاابااور ە لە
خەڵکی وەتەکەی خۆیااە باکەە
و هەن ک شاریش ەربناە پ
لەکار کنااونەتەوە.
بەەل لەکااور راابااان ا د بەهااۆی
بااووناای ئەحاازدباای ماایاانااااانااایاای

شبێ نانە بەنااوی دماو ەزگاا
یاە بەناوی رەروەری یارااوە.
ئەو هەڵب در نەشی کە ەیاکەە
شگە لەگااڵابەشااریانەد بەوالوە
شاااباااێاااکااای تااار نااانە .ئەنااا دل
پەنلەمااانەکاااە پااێااش خەلااکاای
کااور رااباااە باااشااباار ەزدنااو
ئەوەی کە لەکور راباانا د هەیە
پەنلەمااااااە نااااانە بەڵاااااکاااااو
یوەخانێاکە یەکاێابای و پاارتای
روراابااناااە کاار وە تاااوەکااو
شااەرقاانەتااێااکاای نااێااو ەوڵەتاای
بەخاااااۆیااااااە بااااا ەە .ئەگەر
پەنلەماە گرنگ بودیەو شوەانای
یاراا دنااە و ااو ەاریاکار نای
حااکااومەب بااودیە ئەود بەشاای
زۆری ئەن دمانای پەنلەمااە لە
بنەماڵەی بەرزدنی و تااڵەباانای
ەبااووە! یاااخااو بەرپاارراااناای
حاازبەکاااە لەنااااو پەنلەمااانااا د
ەبااووە .ئەو کااۆمەڵە حاازبەش
کە بەناااو ئااۆپااۆزراانااۆنەوە
بەش دری هەڵبا در ە ەکەە و
لەگەڵااناااە شااارشااار حااکااومەب
پنک ەهێنو و لەنااو پەنلەماانا د
شارشاار هااتاوهااودر ەکەە و
ەبە ئاو قاۆنەرەش ەهااوەا ە
یاخو تەپ لێ ە ەە تەنا اا باۆ

ب اتهو و یاهخاهی راهەتای
پاشماوەی  ..پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ لەڕێگای هەڵبژاردن
لااهرااهر بااگاارک .بااه نۆشااناای
وپەرلەمانەوە خۆشخەیاڵکردنی جەماوەرە!
ندیبگهیهن ه خهڵو پێاویاابای
یمو ردری پهرلهمان د مهیااهر لهل پێناو د پێویابه خهبااب و به ههڵب در ە نننه پێویابی باه
تااێ ا ااۆشاااناای شااهماااو ری بااهو دباانااناابااووە و هاااتاانااه ی ئااهو
ناب .
ااه هااهر اای دود اریانه ههیه .هاو اتنش لاه
خهڵ ی بێبهش و ز حماهتا اێاش ئاااقااار د بااچ ا
نهك ههر ناابا باهشا دری لاهو دود اااریااه ااه ااه هااهیااهتاای لااه ههوڵی رهێنانی ئنم انانااب و
ااهشااناای باااشاابااووناای ژیاااە و دهاب و پێ دویابنه ان د ب لاه
نگ دە و ههڵبا در ناه د با اهە
رااباای ئااهودە و ااۆنااباارۆڵاای
دباانااناابااووناای خاازمااهگااوزدریااه
ه بڕیاار باهنەاو باچا باگار
پااێااویااابااه تااهودوی پاارۆرااه ااه تهن روربنه اە و خاوەانا ە و خۆی بهرهریان د زدماو با ااب.
باێوەاناو باه راهریاانا د .باهەل ئاو و اار باا و ..هابا باهرزی ئهمهش نه خهباتی پهرلهمانی و

ئەوەیە لە زیااانااای راااەروەتاااو
رامانی کور رباە لەالیەە ئەو
ووباانەماااڵەیەوە بەشااێااکااناااە
بەربکەوەە.
بەەل لە دننابننی ئەماجاارەی
نۆژی  ٧٢حاااااوزەیاااااردنااااا د
ئەن دمانای فاردکااناۆنای پاارتای
یموکردتی کور رباە بەشنا لە
ەوردنی پێاوو کە هەمنااە ود
ەد
خااااااۆی ناااااانااااااااااااااە
بەرپاارراانااارەتاای حااوکاامااڕدناای
ەگرەبە ئەربۆی و ئاما ەیە لە
پااڵ ەراابااکەوتەکااانا د ئااۆباااڵاای
کێاەو قەیردنەکاننش لە ئەرباۆ
بگرەاە وە گایەیای لەوحازباانە
هەبوو کە لەگەڵناانا د بەشا دری
حکومەتناە کار وە ەیاانەوەاە
لە یەك کااات ا د حااوکاامااردە و
ئۆپاۆزیااناۆناناااباو ئەماجاارە
ئەودننش هێرشناە کار ە راەر
حکومەب و کاۆمەڵاێا
ههڵب در نه و نه هنچ باگار لاه
نەڕ وی باهشا دری ناه ار ە و
ههڵو شاناهو ی راهر لاهباهری
ئااهو پاارۆرااهیااه د خااهباااتااه بااۆ
مااهیاااهر اار ناای رااهەتااێااو
لااهرااهر باانااهمااای ئااناارد و
بااااهشاااا دری ندراااابااااهوخااااۆی
رە اردە و شهماو ری بێبهش.
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مناوەراتی نێوان ئەمریکاو ئێران و هێرشە
درۆنیەکان بۆسەر هەولێر!
راەنێکە رنارەتی ئەمریاکاا لە
نێودە تاکبنکی خااڵاناکار نەوەی
ووالیەنە د ە ااێاابەپااێاااااەوە.
شااارەااو دنااوراااە و شااارەااو
هێرش و تەمێاکار ە .ئاامااناجای
ئەمااریااکااا ئەوەیە کە پەلااوپااۆی
ئااێااردە لەناااو ەکە د بااکاااب و

ەرببەر دری هااوکااریاکار نای
هاااێااازو گاااروپە ئاااناااااااالمااانە
شااێااپەکاااناای ناااو ەکە بااێااە و
بن ااتەوە نااو ئاێاردە و وەکاو
رژەمی راناارای با کاێاااە و
راااەریەشاااە باااۆ ئەماااریاااکااااو
هااااوپەیاااماااانەکاااانااای و

ماااوەیەکە ناااوبەناااو هااێاارشاای
مااااووشااااەکاااای و فااااڕۆکەی
بااێاافااڕۆکەودە ەکاارەاابە رااەر
شاری هەولێر و فاڕۆکەخاانەی
هەولاااااااێااااااار .راااااااەر ااااااااوەی
هێرشەکاننش منایاناااناا شاێاپە
شاااۆردوشاااۆرەکاااانااای راااەر بە

ئااااێااااردنااااو کە ئااااامااااانااااجاااای
هێرشەکانانااە ئانازقااشاکار نای
هێزەکانی ئەمریکایە لە قێردق و
نااا ااارکاار ناای ئەمااریااکااایە بە
نودن نی نەرمی بەردمبەر ئاێاردە
و ەرببەر دربوونە لە فااارو
ژدیەتی کر نی ئێردە.

لەرایەی ەرەەتی ئەل حازبە
پاشماوەی ..پەڕلەمانی پارتی ویەکێتی!
کااور یااانە د نەد هاانااچ شااۆرە
پررناریاە ئاردرابەی وەزیاری ئاااشااکااردبااکاااب و ئەوحاازبااانە ترورکاینەك بۆ گۆندناکااری لە
دردیااای کااار و تاااودنااانااااە بە تاااودناابااار بااکاااب کە ەراابااناااە ۆخی راناارای و ئااباوری و
تەودوەتااای بەرپااارراااناااارەتااای بەرەر دهااتای وەتا د گارتاوە! کااۆمەەیەتاای لە بەرژەوەناا ی
ننی کرەکار و زەحمەتکێش لە
ودکەوتااناای مااو ەو کااێاااااە بۆیە ەبێە بزوتانەوەی گاۆندە
دردینەکاە ب ەنە پای وەزیاری پێش ئەوەی یەکاێابای و پاارتای کور رباانا د بە ی نااکارک و
دردیااای کە راااەر بەگاااۆندنە! بە پاش ولگرتو تاودناباار باکەە روونا دب بەڵکو لەژەر رایەی
ەتودناناو باڵاێاناو فاردکااناۆنای ەباااااێاااااە راااااەرزەناااااابااااای ەرااەەتاای ئەل حاازبااانە د بە
پااارتااای لەل دنااناااااابااانە د لە وەزیاارەکەی خااۆیاااە بااکەە کە ەرەەت درو ئاۆپاۆزراناۆنانەوە
ۆخاای رااناااراای و ئااابااوری
ئۆپۆزیانۆە ئۆپاۆزیااناۆە تار ندربنەکانی نە رکان وە ..یاخو
نە رکااان ا ناای ندرااباانەکاااە ئەو کاااور رااابااااە بە ئااااندرااابەی
بووە!
ئەل دنااناااااباانە نەد نەیاابااودناای ەنگۆیانە پاباڕدراە ەکااتەوە هەلااومەرشااێااکاای رااەخاابااباار و
ارەرەری کێاەکاە باکااب و کە ئەمااااناااناااش بەهاااۆی ئەو کارەراتبارتر باۆ کارەاکااردە و
بااڕیااارە ا لەوبااارەیەوە ب ا دب کااااۆمااااباااااناااانااااایەی کەهەیااااانە خەڵاااکااای زەحااامەتاااکاااێااااااای
بەلااکااو ناااکااۆکاانەکاااناای قااوڵااباار لەگااااوماااارگاااای باااااشاااامااااا و کور رباە هەناگااو ەنا  .رااڵ
بەناااااااوی لە ودی راااااڵ شااااناااااودزی
کااار وە .وەزیاااری دردیااای و رااااااەیااااااردناااااابە
ااناانااایەتاای لە کااور رااباااناا د
وەزیااری هەرە ا هەر ووکااناااە تەق اناماکار نای راەیاارەکاانەوە
نا اربووە بایکۆتی دنانااابانای پااااااارەیەکاااااای باااااااشااااااناااااااە فااردودنااباار ەبااێااە ژمااارەیەکاای
ئەنااجااومەناای وەزیااردە بااکەە .ەرااباا ەکەویااە .بااۆیە لەبااری زیااااتااار لە کااارەاااکااااردە و
بەەل ئەوەی شێاگاای راەرناجە ئەوە اوپۆشی لەو هاێارشاەی زەحمەتکێااە ردپێچی هەژدری
وەزیرەکەی گۆندە بوو کەهاناچ پەنلەماااانااابااااردە ەکەە باااۆ و بااررااێااباای ەبااو .راااماااناای
بەرپررانی حزبە ەرەەت در و
ووشەیەکی ندربی نە ە رکاانا رەریاە.
لەکاتێک د ەشانازدنای پاارتای و رااااای رااااااڵە ئەل حااااازبە هاااااااوئاااااااودزەکااااااانااااااناااااااە و
یەکااێااباای بەئاااشااکاارد هااێااڕش ناااراانااۆنااالاانااااابە کااور یااانە ەربوپاێاوەنا ەکاانانااە زیااتارو
ەکەنەی رااەری و شااکاااااباای بەهاوکاری حزبە ئناالمانەکااە زیاتر ەبێە .بۆ پاردربانای ئەو
حکومەتەکەی مەررور بەرزدنی ەرااەەتاا درە .راااڵ لە ودی رەروەتاو رااماانەی کەهەیاانە
لە نووی دردیااانەوە ەخەنە راڵ ژیاە و گوزەردنی خەڵاکای هەر اای لە ەراابااناااە بااێااە لە
ئەربۆی ئەو! اوناکە وەزیاری بەرەو خااردپااباار ەنودب .بااۆیە تاااااودە ەرهەق بەخەڵااااکاااای
دردیااای زۆر بە ئاااارااااناااای خەلکی کور ربااە ەباێاە ئەو هەژدری کور رابااە ئەناجاامای
ەیاااابااااودناااای ندرااااباااانەکاااااە ندرااابااانە بااااش بااازدناااو کە ە ەە پەنلەمااااناااناااش لەپااااڵ

ەزگااا رااەرکااوتااگەرکاااناانااان ا د
بەکار تناو باۆ ەودشاەکار نای
خەڵ .
بااۆیە کااریااکاااردە و هەژدردناای
کااور رااباااە ناااباانااە بەقە ەر
رەرە ەرزیەد باوەنیاە بەوە
هەبااااێااااە کە لە نەااااگااااای
پەنلەماااااااانەوە ژیااااااااە و
گوزەردنناە باشبر ەباێاە .النای
کەل تەشروبەی ٠٢ری راڵەی
ەرەەتی ئەل حازبە کاور یاانە
ئەو ندربنەیاە راەلاماانا وە کە
پەنلەماااە نەیاابااودناانااوە هاانااج
رو ەکی بۆ خەڵاکای کارەاکاارو
هەژدری کااور رااباااە هەبااێااە.
نااابااێااە باااوەنماااە بە بەیاابااو
بالۆرەی اکاازی و گاۆنیانای
ەمو اوەکاە بێە کە لە الیەە
حااازبە ئاااۆپاااۆزراااناااۆنەکاااانەوە
پااێاااااناانااار ەکاارەااە .تەن ا ااا لە
نەااااگااااای ندماااااڵاااانااااناااای ئەل
ەرەەتەوە خەڵکی کور رابااە
ەتودنو خاۆشاگاوزەردە با یاو.
بۆ کۆتاین ێناە بەل ەرەەتەش
ەبێە خۆماە نەک ردو باکەیاو
و شاااوردو نەاااکااا اااردوەکاااانااای
خااۆماااە لە شااوەااناای کااارو
ژیانماە رورە بکەیو.

دوا الپەڕە
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درێژەی  ..مناوەراتی نێوان ئەمریکاو ئێران وهێرشە درۆنیەکان
بۆ سەرهەولێر!
بەتاااایااابەتاااناااش ئاااناااااااردئااانااا .
فاارەکانی ئەمریکا لە پەیاوەنا
بە ۆرنەی بەرنامەی ئەتاۆمای
ئااێااردنەوە گەمااارۆی ئااابااوری
لەرەر ئێاردە و رەاگااگارتاو لە
فرۆشی نەوب بازرگانای کار ە
و
ئااااااااااێااااااااااردە
لەگەڵ
ەرببەرەرردگرتنای پاارەکاانای
ئاااااێاااااردە لەالیەە بااااااناااااکە
ئەمااریاااکااانەکااانەوە بەباااریااااری
ەوڵەتی ئەمریکا نااوبەنااویاش
هااێاارشاای رااەربااازی بااۆ رااەر
بنکەو ناوەنا ە راەرباازیەکاانای
ئااێااردە لە رااوریاااو قااێااردق و
هەروەهااااااا بەرزکاااااار نەوەی
ئاربی هەنەشەکانای تاا ند ەی
کااوشاابااناای رااەرکاار ەباااەکاااناای
رژەااماای ئااێااردە و قااارااماای
ریێمانی راەرکار ەی راوپاای
قاو رای شاما ااوری ئانااااالماای
ئاااێاااردە ...هەماااوو ئەماااانە باااۆ
بەشااێااگەیااان ا ناای ئەو ئااامااانااجە
بووە .بەەل لە بەردمابەریاا د
ئێاردە بە پااڵابااابای رورانااو
اااناااو وە لەنەاااگاااای گاااروپە
ەکااااا دریە ئاااااناااااااااااالمااااانە
شێپەکاننەوە لە نااو ەکە د کە
رە کردوەی نفاوزو ەراەەتای
رناری و راەرباازی ئاێاردناو
هەوڵی دوە فاارەکانی بۆراەر
بوونی ئەمریکا و بەرژەوەنا یە
ئااابااوری و رااەربااازیەکاااناای
تون بکاتەوە تا ئەماریاکاا ناا اار
بە پااشاەکاااە باکااب و ئاێااردە
وەکو هێزەکی نااو ەیای قاباوڵ
بکاب و مامەڵەی لەگەڵ د باکااب
و ئەو پااااردنەی ئاااێاااردە کە
لەئەمااریااکااا ەرااباای بەرااەر د
گنردوەو بە ەنا راە مایاناار
ۆالر ەخەمەڵننێرک و ەتودن
ئااابااوری ئااێااردە لەل قەیااردنە

کااوشاان ا ەیەی رزگاااربااکاااب و
کاااۆمەك بە راااەقااااماااگاااناااری
ەرااەەتاای رژەااماای ئااناااااالماای
ئاااێاااردە باااکااااب کە بەر ەودل
لەبەر ەل تونەیی و نانەزدیەتای
خەڵااااااکاااااای کاااااارەااااااکااااااارو
زەحمەتکێا دیە بگەنەنێبەوە.
ئەمریکا لە قێردق لەژەر فااری
هااێاازو گااروپەکاااناای رااەر بە
ئاااێاااردنااا د ناااا اااارباااوو هاااێااازە
شااەرکەرەکاااناای بااکااێاااااێاابەوەو
ەن ا هەزدر رااەربااازەااو بااۆ
پااارەاازگاااری لە هەنا ک باانااکەو
رااەفااارەت ا ااانەی لە قااێااردق و
کااور رااباااە با ااێااڵااێاابەوە .ودی
رەرهەڵ دنی دقاش و گارتانای
بەشێکی زۆر لە خاکی قنردق و
روربکر نی مەترری باۆراەر
حااکااومەتاای قااێااردق ئەمااریااکااا
فررەتێکی ەراە کەوتەوە کە
شارەکی یکە هێزی راەرباازی
بنێرەبەوە باۆ قاێاردق .ئاێاردە و
هێزە منیناناکانی هااوپەیاماانای
لەو ماااوەیە د کااار دنەوەیەکاای
ئەوتااااۆیاااااە ژ بەگەندنەوەی
هنزی راەرباازی ئەماریاکاا باۆ
قێردق ننااە نە د و شۆرەو لە
رەااکەوتااناای نااافەرماای لەنااێااودە
ئەمریکا و ئێردنا د بەنەاوە اوو
بەەل ودی کۆتاایای هاێانااە بە
ەوڵەتەکەی دقاااش وباااارە
هەل ئااێااردە و هەل ئەمااریااکااا
فاارەکاننااە باۆراەر یەکاباری
تون کر ەوە .گروپەکانای راەر
بە ئااێااردە لە قااێااردق هااێاارشااە
مااووشااەکاانەکااانااناااە بااۆرااەر
رااەفااارەت ا ااانەی ئەمااریااکااا لە
بە د و ەن ناو ەی یاکە لە
کەرکود و ناو ەکاانای یاکەی
قێردق ەرە پێاکار  ..ئەماریاکاا
لە گروپای )٢ +)٠ی تاایابەب بە

بەرناااامەی ئەتاااۆمااای ئاااێاااردە
کااااااااایەوەو لە تاااااااۆڵەی
هێرشەکانی منینانا شێپەکاانا د
قار ریێمانی و ئەباو مەها ی
ەنااااا
و
ماااااوهەنااااا یااااا
رەرکر ەیەکی یاکەی رژەامای
ئێردنی تنرۆرکر .
شارەکی یکە قێردق بووەوە بە
مەی دنی کێامەکێش و گاوریا
پااچااڕەاانەی نااێااودە ئەمااریااکااا و
ئاااااێاااااردە .بەەل ئەماااااجاااااارە
منیناانااکاانای راەر بە ئاێاردە
دمێنی هێرشەکاننااە فاردودنابار
کاااار ەوە بەرەو هەرەااااماااای
کااور رااباااە کە تااا پااێااش ئەو
هێرشانە تەنا اا نااو ەی ئااردل
بووە لە قێردق د بۆ هاێازەکاانای
ئەمریکا و باناکەو بەرژەوەنا یە
راااناااارااای و ئااااباااوریەکاااانااای
ئەمااریااکاااو کااۆماابااانااناااکاااناای..
هێرشاەکاانای ئەو گاروپاانە باۆ
رااەر هەولااێاار گەیااان ا ناای ئەو
پەیامەیە بە ئەمریکا کە لەویاش
نااتااودنا رااەالمەب و خەیاااڵاای
ندحەب بااێااە .بەەل بااێااگااوماااە
بەکااارهااێااناااناای فااڕۆکەی باا
فڕۆکەودە بۆ ئەناجااما دنای ئەو
کاردنە پەیامێکناە بە پاارتای و
مەرااپااو بااارزدناای کە زیاااتاار
خاااۆی لەبەرەی ئەماااریاااکااااو
تورکنااو راپاو یەو ئەر ەە و
بەکااورتاای لە بەرەی نەیاااری
ئااێااردن ا د ەبااناان ا لەوە زیاااتاار
خاااااۆیااااااە بەو ەوڵەب و
بایاۆکاابەنا یەوە گارک نە ەنەوە
ەنا باارو ۆخای نااو ەی ژەار
ەرەەتی ئەودننش ەشوەنو و
نوبەرووی کااێاااااە و گاارفااباای
ش یناە ەکەنەوە.
بەمجۆرە مەترری ندکاێاااانای
هەرەمی کور رابااناناش باۆنااو
کێايمەکێش و مناوەردتی نێودە
ئەمریکاو ئێردە هەر ای زیااتار

لەشاااردە زیاااتاار و ودقااپاای تاار
باااۆتەوەو ئەگەری ئەوەی کە
ژیاااە و ئەمااناانەتاای خەڵااکاای
کور رباە بەرەو ئاایانا ەیەکای
تاااریااو و شاااڵەژدو باااچااناااە
ئەگەرەااکاای وور ناانە لەپاااڵ
فاارەکانی یاکەی حاکاومەتای
ناااوەن ا ی بااۆرااەر حااکااومەتاای
هەرە کە هێابا هێزەکانی راە
ر بە ئێردە ەربی باەیاە تاێا د
هەیە و ئەمەش باااێاااگاااومااااە
کار دنەوەکەی لەراەر ژیااە و
گوزەردنی خەڵاکای کاور رابااە
تەودو ەبێە.

ئۆرگانی حزبی
کۆمۆنیستی کرێکاریی
کوردستان
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ئاشنایانی خۆتانی بگهیهنن!

