
لە چەنددر ژی ڕ برددددا  ار ددددگددك  ە دد دد ژ    
ژگكخەژڕ   شكی سپی د   اژ داژڕ خد ژەەتیدی 
نا ەبرسك   دا و ژڕ ئەفدیقا  سەژارندی ێداددر دی 
کدا   لەگەڵ  ستەفا کاز دی  سدەژی   ەزیددرندی 

ددییداژی دە کداز دی لەا ژی رنەار .  ێادرق ک ددوە ە
سەژارنی ئە دیکا دکات   چا ڕ دە سدەژیکدی ئە  

 .  تیە دکە گك
دەپای برگەیانرنی نوسین ەڕ  ستەفا کاز ی  چەندر 
یە ەژەیە  گددوددتددوگدد یدداا لەسددەژ کدددر ە  لە رنە 
اەسددتددپدداددکدددانددی خددولددی چددورژە ددی ارنددوسددتددانددی 
سددتدددریددیدد ڕ ندداددورا ئە دددیددکددا  ێددادددرق  پدددسددی 
ک ددانە ەڕ ەددادد ەکددانددی ئە دددیددکددا  پەژەارا   
فدر رنکدانە ەڕ پەیوەنریە ئادوژڕ   ددازژگداندی   

ەەژ ەەدا فدوئداا ...  کەلتوژڕ   یەندرژ سدتدیەکداا  
حسان  ەزیدڕ اەژە ەڕ ێادر ید  برید ەیداندر کە 
سددەژارنەکەڕ کدداز ددی ددد  ئە دددیددکددا دە ەدەسددتددی 
ئەنددمدددا دددررندددی خدددولدددی چدددورژە دددی ارندددوسدددتدددانە 

  ئە ددیددکدایە  کە  سدتددریددید یەکدداندی نددادورا ێداددرق
دەشاکی یایبەیە دە بگکە ین لەسەژ خ دتەیە  دد  

 . ک انە ەڕ ەا ە سەژدازیەکانی ئە دیکا لەێادرق
دەاەژ لە  ئا انمەڕ کە نوسین ەڕ کاز ی   فوئداا 
حسددیددن سددەددداژەت دە  کدد دددونە ە  سددەژارنددانە 
خستویانەیەب    اەدێ ئامە دپدسین کە ئدا داندمدی 
برستە ینەڕ سدەژارنەکداندی دددگدك  ەکد د ژ  دد  
ێددادددرق   کددوژاسددتدداا   چددا پدداددکە یددن لەگەڵ 
دەژپدسانی ەەژگم   ێادرق   ئەا سەژارنەشی دد  
الڕ کاز ی   ەەژ ەەدا سدەژارنەکەڕ کداز دی دد  
ئە دیکا  چیە  ەەژکاا لە  ا   الیەنە دەشدوگدن   
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کددادد ددە نددا خدد یددیەکددانددی 
ئدددادددسدددتددداڕ یەکدددادددتدددی 
نی تمانی کوژاستاا  دە 
یددایددبەیددی نددیدد ددانددررنددی 
ئدددددداکددددددوگدددددد بگدددددد  لە 
 ەالخسدددددددددددتدددددددددددندددددددددددی 
ەددا سددەژیکددرر   ددادد دداڕ 
سددەژنددت   یدداددی دداندداددکددی 
 دددددریە  کە اەسدددددك 
دەسەژرگدیدندی اەسدەتت 
  ئیمکدانەیەکداندی الەدوژ 
 ەندد ددی دە کددواەیددایە  
یدداا سددەژکە یددنددادد  ددد  
دددا ددڵ یدداکەدددانددی اەسددك 
نی اا اەکدگك   ە دد یە 

 ددددددایەڕ  دددددد ژەەددددددا 
لدداددکددررنە ە  پددادد ددبددیددنددی 
لەسەژ پا ە  چاژەنوسی 
یەکدددادددتدددی   ئدددایدددندددرەڕ 
پەیددوەنددریەکددانددی لە ندداددو 
ەددا کددادد ددە سددیدداسددی   

 .ئاکوگ بە سیاسیەکانرر
ئە ە ئددداشدددکددددریە کە   

پەژشو داڵ دونی یەکاتدی 
نی تمانی  ە  ەا گ    
حددددد دددددداددددد  لە ندددددا  
د  ینە ەڕ کدوژاریەیدیدرر 
 ددادد   یەکددی یددایددبەت دە 
خ ڕ ەەیە  کە ئەیدورندیدن 
دەگ دتدی لە پەیدوەندر دە 

بیڵ   پددداددد ەیە  کە 
لەندددداددددو ددددد  یددددنە ەڕ 
کوژاریەییرر ەەیەیی لاکی 
دددرەیددنە ە  ئە یدد  لە  
 ا ە  بگ ەیەڕ یەکدادتدی 
نی تمانی کوژاستانە  کە 
لە الیە  لە دەژر دددبەژ 
پددداژیدددی ایدددمدددوکددددریدددی 
کددددوژاسددددتددددانددددرر  ەژڕ 
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 3  بۆ الپەڕە 

 !کرێکارانی جیهان یەکگرن

سەردانەکەی 
مەکگۆرك و 

 !کازمی
 موحسن کەریم 

کشانەوەی سەدر، 
نیشانەیەک لەبنبەست و 
قوڵبونەوەی قەیرانی 

    !حکومەتی

 خەرسەو سایە

ملمالنێی هاوسەرۆکانی یەکێتی نیشتمانی 
کوردستان و هەڵمەتێکی دیکە لە 

 کەریم عرفان!  چەواشەکاری
 7 بۆ الپەڕە 

دددداڵ ددددونە ەڕ ەە رکدددی 
ک ددددددانە ەڕ سددددددەاژ  
لەەەکددددددددددددددددبدددددددددددددددد رژانە 
پددادد ددوەخددتەکەڕ ێددیدددرق  
نە  ەەژ دەشدداددکددی زیژ 
لە  الیەندددددددانەڕ کە 
ئدددو دددادددریددداا لەسدددەژئەا 

ەەکددبدد رژانە ەەکدد ددنددیددوە  
 دددوفدددا ەئەیەکدددی " لەگەڵ 

دەژە ب   "  سدددددیددددداسدددددی
کدا ە  دەکدکدو  د ژیدادکدی 
 دددددددددددددرڕ لەدەژاەا 
ئەنما دررندی ەەکدبد رژاندرر 
 دددویدددکدددداە ە   دددداسدددی 

ا رخسدددددددتدددددددن  ەیدددددددا 
ئەندددمدددا دددنەارندددی خدددواڕ 
ەەکددبدد ژرانەکەڕ کددداییە 

 . ئەگەژگکی ئەکیر
دە ددددددیددددددا لە ەڕ کە 
سدددەاژیەکددداا یددداچەنددددر 
لەسەژ ئەا ەەکوگسدتەیداا 

 5 بۆ الپەڕە 



دەژ ە ەنددرڕ   ئە ددنددرریەکددی 
 ؟!سیاسیە ەا

 ەکدددو لە ژرگەیددداندددرنەکددداندددرر 
داڵ کدریە ە  ەدا کدایدی ددو ندی 
 ەکدددد دددد ژ  لە دە ددددرر   
کدد دددونە ەڕ لەگەڵ کدداز ددیددرر  
شددانددرگددكددی ددداتڕ ئددادددرنددیدد  
دەسدددەژی دددایەیدددی  ەحدددمدددوا 
ێەلە ڕ  ەزیدددڕ ەە رکدد دددڕ  
لەێادرق دو ا   لەگەڵ دەژەەا 
سدددداکددددو   ێەدددددر لدددد ەنددددی 
ئەلئەسەاڕ سدەژی دی اەزگداڕ 
ئاسای ی ندید دتدیدمداندی ێداددرق 

 .ک دو ەیە ە
ە ە ئە ددددیدددکدددا ٣٠٠٢لەا رڕ 

لەژگدددد دددداڕ دەژپدددداژکدددددانددددی 
 ەن ادکە ە ددو ندی سدەژددازڕ 
خدد ڕ لەێددادددر ددرر  ددادد ددیدددکدددا  
دەتا نەیدددتدددورندددی اەسدددەتیدددی 
سیاسی دە   ژە سازدررت کە 
. ەددا پەیددمددانددی ئە دددیددکددا ددداددك

دە  ژگ  اەسەتیی سیاسی   
اە کەت کە یە اەسك ک  ەکاك 
ەا    دیدشدید دیداڕ سدیداسدی   
چەکررژ  کە ەا سەند دی ەداد ڕ 
دە ددازرنددمددی نددوددوزڕ ئددادددرا لە 

لە کدایە ە .  ێادر درر شدکداندرە ە
ئەا  شمالنایە لەناورا ئە دیکدا  
ئادرندرر لە گد بەپداندی ێداددر درر 
دەژاە ر ە  ەە ی ە یەکادك لە 
سددیدداسددەیە ژرگەیەندددر ەکددانددی 
ئددادددرا ک ددانە ەڕ ەددادد ەکددانددی 
ئە دیکا دو ە لە ێداددرق   ئەا 
سیاسەیەشدی لەبگد داڕ گدد پە 
چەکدددددررژیە شددددداددددد ەکددددداندددددی 
. سەژدەخ یە ە  ابە ێ کدا ە

ئە دیکاش دەژاە را لە ەە کدی 
ئە ەاردو ە نووزڕ سدیداسدی   
سددەژدددازڕ ئددادددرا لە ێددادددر ددرر 
کدد یددایددی پددێ دددەدداددنددێ  چددونددکە 
ک یایی ەاین دە ندودوزڕ ئداددرا 

لە ێادر رر اەیورنێ سەژەیدایە  
ددداددك ددد  کدد کدددانە ەڕ  ددا  
 اەستی ئداددرا لە ندا چەکەار  
کە ئددیددسددتددا لە ێددادددر ە ە ددد  
سددوژیددا  فەلەسددتددیددن   یە ەا 

 .داڵ ڕ کداییە ە
پدسی ک دانە ەڕ ئە ددیدکدا لە 
ێددداددددرق خدددورسدددتدددی ئددداددددرنە  
حددکددو ەیددی ێددادددرق   خددواڕ 
.  کدداز ددی لە گددد ئە  ف دداژەارا

کدداز ددی نددایددورنددێ خدد ڕ لە  
ف اژە اەژداز دکات  ئەگەژچدی 
نە خددددد ڕ اەیە ە   نە 
لەدەژ ە ەندددرڕ اەسدددەتیەکەڕ 

کداز دی ا رڕ خددیشددانە .  ئە ە
 ە ددا ەژیەکددانددی ا   سدداکددی 
ژرددا  ڕ دە ررڕ پدایدتەخدك   
شاژەکداندی ایدکەڕ دداشدو ژڕ 
ێادرق کە گوژزگکی لە ندودوزڕ 
سددیدداسددی ئدددادددرا  ەشدداندددر  
حکو ەیی یو شی  ەیدرا کددا  
 ەکو دەایشاکی  ە بول دد  ئە  
ەەلدددو ەژ ە اەسدددتدددی گدددیددددر 
. ددد سددەژ کددوژسددی اەسددەتت

ئە دیکا    تیە ێەژەددیەکداندی 
ایسددتددی ئە دددیددکددا لەپ ددتددی 
کاز یە ە  ەستاا   ئدادسدتداش 
اەیانە ە  ەکو پیا ڕ اە کەت 
لە ێددددادددددرق شددددەژێددددیەیددددی 

 ! ەەکب رژانی دخەنە پ ك
دەتا کدداز ددی دەەدد ڕ ئە ەڕ 
خددا ەنددی ەددادد     ددیددشددیدد ددیدداڕ 
چەکددددررژ نددددیە  لەدەژر ددددبەژ 
یورناکاندی ئداددرندرر دد  یدادکدررا 
داژیخی سیاسدی   سدەژددازڕ 
ێادرق لەژگ اڕ  یشی یاکداندیە ە 
کە پددداددد ەیەکدددی اەسدددەتت   
حددکددو ەیەکەڕ کدداز ددیدد ددیدداا 
. پاكەاندا ە اەسدتدی کددر ە ندیە

د یە کاز ی ئەگەژ دە نادەاکی  
دو ە ناچاژە ئەا پددسدە لەگەڵ 

ئە دیکا ددا  ددکدات   ەە کدی 
ازیینە ەڕ ژگ ایەکی گدوندمدا  
درەا    یکانی  اك پەیرر ددکەا 
کە ئەا ف ددداژەڕ ئددداددددرا   
 یشی یداکداندی لەسدەژ خد ڕ   
دەژنا ەڕ سدیداسدی ارەدایدو ڕ 

ئە دیدکداش لە ە .  کاکتد دکایە ە
د یە ئە  ستددریدید ەڕ .  یارەگات

کە ئە ددددیدددکدددا ئدددادددسدددتدددا دددد  
دەەددادد کدددانددی پددادد ەڕ کدداز ددی 
اەیددد ددددگدددتەپددداددد    ەسدددەلەڕ 
ا  ژخسددتددنە ەڕ ێددادددر ە لە 
ئددداددددرا لەب  ڕ ئددداددددوژیە ە 
دە  ژگك کە  ردەستەیی ێادرق 

ددد  .  دە ئددادددرنە ە کەا دددکددایە ە
ئەا  ەدەسددددددتە پدددددددسددددددی 
 ەدەژەدداددندددانددی ئە دددیدددکددا لە 
پددیدد ددەسددازڕ نە یددی ێددادددر ددرر  
ەا کاژیکداندی کدداندی ێداددرق 
لەژ  ڕ دەژەە ەانداندی  داز   
کدداژەدددا ە لەالیەا سدد ددوایە  
ئددیددمدداژریە ە   یەژخددانددکدددانددی 
چەنریدن  دشدیداژ ایالژ دد  ئە  

دە یدایدبەیدی .  یداا...   ەدەستە   
لە ەەلو ەژ اکرر کە  ەسدەلەڕ 
 یدددددداا   گددددددوزەژرا   
خددد  ەیددد دددوزرژیە گ دددتدددیەکددداا 
دو نەیە پدسی گەژ ی خەکدکدی 
ێددداددددرق   خددددیشدددانەکددداندددی 
ئ کت دەژڕ ا   ساڵ لە ە دەژ 
کە سەارا  وژدانی   ند یدکەڕ 

ەەزرژ ددددددددیددددددنددددددررژڕ  ٣٠
لادکە ەیە ە  دەپدشەڕ سدەژەکدی 
دددددد  ئە   ەسدددددەلەیەددددددو   
 ەسددددددەلەڕ  یددددددانددددددرنە ەڕ 
 گدددخددانددی ئددادددوژڕ   پدداددررنددی 
ئددو دداددرگددك ددد  ددداشددبددو نددی 
خدد  ەیدد ددوزرژیەکددانددی اەیددورنددێ 
ئە   دددیدددکددداندددیددد  ە ددددادددك کە 
ئە دیکا    تیاا دەژەڕ ا  دە 
ئادرا   خدواڕ کداز دی   ئە  
ەددادد   الیەنە ێددادددر ددیددانەڕ کە 
اەیددانە ە خدد یدداا لە دەژەڕ 

ئدادددرا ا  ژدددخەنە ە  اەسددتددی 
ددد دەژا لە دەژر ددبەژ نددوددوزڕ 
سیاسی   سەژدازڕ ئداددرا لە 
ێادر رر   کە نووزە سیاسیەکەڕ 
دەەددددددد ڕ خددددددددیشدددددددانەڕ 
ئددد کدددتددد دەژە ە گدددوژزگدددکدددی 

 . دەژچا ڕ دەژکە یوە
ددددداژ ایخددددی سددددیدددداسددددی   
حکو ەیی ێادرق لە  ەیدرندرریە  
پدسی ار ەزژرنرنی حکو ەیاکی 
سە دا د ددیدو  کە شدەژێدیەیدی 
پەژلە انی  ەژد دگك   ک یایدی 
دە  ایخە دەدادندادك کە دەەد ڕ 
خدددیشددانەکددانددی ئدد کددتدد دەژڕ 

ە ە ەددایدد یە پددادد ددە ە  ٣٠٠٢
 ەسەلەڕ سەژەکیە لە  شمالنای 
ندداددورا ئە دددیددکددا  ئددادددرا لە 

ەەژیەکەیدداا ەە کددی .  ێددادددر ددرر
ئە ە اەارت کە حدددکدددو ەیدددی 
ارەددایددو  دەالڕ دەژەڕ خدد یددرر 

پددددسدددی .  یەکدددالیدددی ددددکدددایە ە
ک انە ەڕ ەا ەکاندی ئە ددیدکدا 
لە ێادرق لەالیەا ئداددرنە ە کە 
ەددادد ەکددانددی سددەژ دە ئددادددرا 
دەژزیدددداا کددددداییە ە  ەکددددو 
ف دددداژگددددك دەسددددەژ سددددەژڕ 
کدداز ددیە ە بریدداندد دددیددوە  ددد  
ئە ەیە کە یاڕ یدرز ەکە دەالڕ 

 ەسددەلەڕ .  خدد یددرر خددورژدددکددات
دو رنرنە ەڕ ئادوژڕ ێداددرق   
 ەدەژەدددادددنددداندددی ئددداددددوژڕ   
پەیددوەنددرڕ دددازژگددانددی ندداددورا 
ئە دیکا  س وایە  ئیدمداژرت   
ەددا کدداژیددکدددانددی سددیدداسددی   
اژ سددتددکدددانددی دددشدد کددیددك لە  
ەددداددد رنەڕ کە لە ئە ددددیدددکدددا  
  تیانی ێەژەدی ەدا پەیدمداندی 
ئە دیکا ە ن یکن  دد ئە ەیە کە 
حددکددو ەیددی ارەددایددو ڕ ێددادددرق 
زیاید لە دەژەڕ ئە ددیدکدا  ئە  
  تیە ێەژەدددددیددددانە  دەژەڕ 
. نەیاژڕ ئادرا ند یدكدتدد ددادتە ە
ەەکددبددد رژاندددی ئددد کدددتددد دەژڕ 
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گددددیدددو ە  لەالیەکدددی یددددە ە 
چدد نددیەیددی پدداشددکدد دددو نددی دە 
اەخدددددالەت   دەژ ە ەندددددرڕ 
سدددیددداسدددی   تیددداندددی یددددە ە 
دەیایبەیی دە حدوکدمدی سدندوژڕ 
 وگدرفیەکەڕ پاد ەڕ سدیداسدی 
خددد ڕ دە ئددداددددرنە ە ایددداژڕ 
کدا  ە  ئە ەش ئاشکدریە ەەژ 
لەسددددەژەیدددداڕ ەەکسددددوژرا   
 ددشددمددالندداددی سددیدداسددی  ەالل 
یاکەدانی  ە  یەکێ لە بردەژرنی 
د ژ ور ناسی نالستی کدوژا لە 
دەژر بەژ داژزرنیرر خ ڕ پاناسە 
کدا ە  نی انرر ە  گە ژەیددیدن 
 ڵ تی سیاسی   بگکدخددر ەیدی 
  ەددادد   لە نددا  ددد  یددنە ەڕ 
کددوژاریەیددیددرر ا    ە سددەژڕ 
 ەالیددی    ەاللددی دددو ە  یددا 
ئە کددایەڕ لە ا ر سددایەکددانددی 
 یانی سیاسی  ەالل یاکەدانیدرر  
ارندی دە ەار ندا  کە ەەکەیەکددی 
گە ژەڕ کدا  ە سەند ەژڕ لە 

 !دەژر بەژ داژزرنیرر گدیو ە
اردەشددبددو نددی ددداکەکددانددی ندداددو 
ددد  یددنە ەڕ کددوژاریەیددی ەەژ 
لەسددددەژەیدددداڕ ەەکسددددوبرنددددی 
سیاسی   پدادکدەدادنداندی ەداد ڕ 
چەکدددررژیدددانە ە  ددددندددبەسدددتدددی 
 ە   یەیی ال رزڕ دد  یدنە ەڕ 
کوژاریەیی دو ە  لە پەیوەندر دە 
ئە  نەخ ددددە  دەژ ە ەنددددریە 
سیاسیانەڕ کە ئا انمیاا ددو ە 

د  ەا دەشی   دەشدررژیدکدداا 
لە اەسەتیی سیداسدی ددوژ دور 
ناسی نالستی ێەژەدیرر  لە ەەژ 
 دد ژە شدداددورزگددکددی پدداددکددەددایەڕ 

 .حکو ەیی ێادر رر داك
ئەا ناک کیەڕ نادورا دداکەکداندی 
د ژ ور ناسی نالستی کدوژا  دە 
 یا لە ەڕ ەە دید دە ئدایدندرە  
چدددداژەنددددوسددددی سددددیدددداسددددی 
کددوژاسددتددانددیدداا خسددتدد یە  گددد 
پددددسدددیددداژ   ەیددددسدددیە ە  لە 
ەە انکایرر ە کاژگکی سدەژەکدی 
دو ا د  ب  ارنی کاژەسدات   
ددددادددئدددیددددراەکدددداندددی خەکددد     
سەژگەژارنی  یانی ارنی تورندی 

 ەالیدی    ەاللدی  .  کوژاستاا
ەە ی ە  د ژرنەڕ گە ژەیددیدن 
سددددازش   بیدددداکدددداژڕ   
پددداشدددکددد ددددوا ددددو ا  دددد  

 ایەڕ شکاندرندی .  ا   نەکانیاا
دە  ەدەسددك   دەئەنددقددسددەیددی 
شدددکددد ڕ ئدددیدددندددسدددانەکددداا   
 گدرنکداندی کدوژاسدتداا ددوا  
سونەیی ییددیژکدداندی یەکدتدد  
ەەکدد ددیدددسددانددی شددەبڕ نددا خدد  
کاژنا ەیەکی گدن ی سدیداسدیداا 
ددددو ە  دەژاە را نددداسدددندددا ە  
پاناسەیەکی شدەژ ەزرژڕ ددوا 
لە ندداددو ەەکسددوبرنددی سددیدداسددی 

 .د  ینە ەڕ کوژاریەییرر
دە  انایە  گەژ لە  یا رزیەکاا 
  ناک کیەکانیاا   شدەبەکداندی 

ندداددورنددیدداا   ژایددد سددەژنددت 
درژگك  دە ئاشکدر اەدیندگك کە 
برستە خ  پادەنردو ا دو ە دە 
دەژ ە ەنرڕ سدیداسدی الیەا   
  تیددانددی یدددە ە  اەیددورنددیددن 
برشکا رنە ئە  حدوکدمە ددرەیدن 
کە یە ر ڕ  ددددددداددددددد   ڕ 
ەەکسددوبرنددی سددیدداسددیدداا ەددیدد  
پەیوەنریەکیاا دە دەژ ە ەندرڕ 
خەک    چاژەنوسادکدی بیشدن 
د  چاژەسەژڕ کا ەڕ کوژا   
ئاینرەڕ کوژاستداا    یداا   

 .گوزەژرنی خەککە ە نەدو ە
لە  ر دد دددیەیددی ەەلددو ەژ دددی  

سددیدداسددی نددا چەڕ بی ەەتیددی 
نا ەبرسك دە گ تدی   ێداددرق 
دە یددایددبەیددی دەا رڕ ەەژا   
 ەندد ددی کەنددرر ار  کە  ددایەڕ 
خوکقاندرندی گە ژەیددیدن گدوژز 
دو  د  لاررا لە بی دەڕ ددنە دا 
ئددددداددددددوژڕ   پەیدددددوەندددددریە 
کدد  ەتیەیددیەکددانددی ێددیدددرق   
کوژاستاا  ەەژ ەەدا ەد کداژڕ  
فەژرەەا ەادنداندی بگدکدخدسدتدندی 
دەژداڵ یدین ایخی گەندرەکدی   
ازڕ    ەژاەیددددددددیددددددددن  
کددوژاسددتددانددیدداا خسددتە نددا  
چورژچاوەڕ گاد ر     د ژگد  
لە نددا ددادد ددیدددڕ سددیدداسددی کە 
اەسددەتیددی  ددافددیددا   ددیددشددیدد ددیددا 
پدداددکددەددایەڕ سددەژەکددی زرکددی 

پداژیدی .  اەسەتیی سیاسی دادك
  یەکاتی  داژزرنی   یداکەدداندی 
ایدداژیدددیددن نددمددونەڕ نددوگددنەژڕ 

خوکقانەژ  پاکەایەڕ ئە   د ژە 
لەاەسددەتیددی  ددیددشددیدد ددیددایددی   
 دددافدددیدددایدددی    ەژاەیدددی   

 .دوا   ەەا... گەنرەکی
ەەژ دە یا ەی تن لە فەزریەڕ   

کە پاژیی   یەکاتی   دداژرزندی 
  یددداکەدددداندددی کە یدددنە ا رڕ 
 گدددرنددکدداژیە  کە لە نەخ ددە  
سدددیددداسدددەیەکددداندددی اە کەیدددی 
ئە دددیددکددا  ەددا پەیددمددانددانددیددرر 
 ابە ێ اەکددر  زیژ ئداسدایدیە 
الیەا   حد دەکداا   سدەژرندی 
 یشی یا   افیاکاا ەە کبرەا د  
  ستنە ەڕ ئاسە رژەکانی ئە  
 ەن ە  یەنەا دەژ ە ەنریەکاندی 
خ یداندی یدیدا ددبدیدندنە ە   لە  
پانا ەشرر یە ر  ئدا دااەا  دشدی 
یەکتد د کادندن  شدەبڕ ندادورا 
خ یاا ەەکرەگیدسدادندن  ە ددێ 
گوگررنە ەی  پدنسیپا     دافدی 
 دددی   ایددشەکددانددی یەکددتدددڕ 
اەکو ا  ئە انە کداژڕ  دافدیدا  
 ەژاە  اژنددددددرەیە ددددددد یە 

 .ەەژ راەداك
ا رڕ سی ساڵ لە حوکمدیرندی   

ددداتیدددیددن نددمددونەڕ اەسددەتیددی 
سددیدداسددی شددکددسددتددخددورژا یدداا 
نی انررین لە پەیوەنر دە دەبگوە 
ددانی کد  ەکد ە ە لە  د ژخدی 
سەژ ەت   سا اا    ەژاەیی 
  ازڕ   گەنرەکی  ە دازژگانی 
...    ددداچددداخددد دددادددتدددی دەنە ت

شددددداکددددداژڕ ەەکسدددددوکە یدددددی 
ددداددئددیدددراەکددداا   دە 
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ێادرق  د  ەەژا   ئەا دەژەیە 
ئە   انایەڕ ەەیە کە اەیانە ە 
نەخ ەڕ ارەدایدو ڕ اەسدەتت 

دەتا !  لەێادر رر خ یاا دیکا دن
ا   فاکدتەژڕ گددندە اەیدورندن 
ئەا ددداژ ایخە دە ئددا دداژگددکددی 

 !ایکەار د  با

یەکدداددکددیدداا نددابەزریەیددیەکددانددی 
خەککی کدگکاژ  زەحمەیکداد دی 
ێددادددر ە کە ەددادد ددتددا گەژ ددی 
خدیشانەکانی ئ کت دەژڕ ا   
ساڵ لە ە دەژڕ لەگەڵ خد یدرر 
ەەک دیوە  اەیورنێ سیدنداژید ڕ 
ەەکدددبددد رژانەکەیددداا پدددو چەڵ 

دکدایە ە  ەیددرندی حدکدو ەت   
اەسددەتت  ددوکددیددتددد دددکددایە ە   
یاژیەکە لەەەژا   ییمەکە یدادك 
دددررت   ئددابرسددتەیەکددی ایددکە 
دخایە دەژاەا ئاینرەڕ سیداسدی 
ێددداددددرق   ئە ڕ ایدددکەیددداا 
نابەزریەیدیەکداندی کددگدکداژرا   
خەککی زەحمەیکی    ندابرزڕ 
  ئازرایخورزڕ ئداددرنە کە ەەژ 

ئدددادددسدددتدددا لە چەندددر گددد شدددە  
کەنددداژە ە  دددوکددد  اەارت   
اەیددورنددێ لە دەژیددنددبددو نە ەیددرر 
اەسەتیی  مەوژڕ ئدیدسدال دی 
دشەژزگنێ   اەستوپاوەنرەکداندی 

 !لە ێادر ی رر ک دکایە ە

 !سەردانەکەی مەکگۆرك و کازمیپاشماوەی  



    

داژ تەگدینی  یداندی خەکدکدن لە 
پانا  دەژ ە ەنرڕ ەاد ەکداندیداا 
  ئاستاش نایورنن   نایانە گدك 
 ەتا دە خددددددورسددددددك   
 .پارر یستیەکانی خەک  درەنە ە

سدددەژەەکدددررندددی ەەژ  ددد ژە  
ناک کی   ئیختالفایا  لە نادورا 
حدد دەکددانددی کددوژاریەیددی   لە 
نا خ ڕ ەەژ حد ددادکدید دیداندرر 
داك  لە ندمدونەڕ  دیداددونە ەڕ 
نە شید را   کواەیاڕ ئاستاڕ 
دا ڵ لە یەکاتدیدرر  ئە ە لەالیە  
 ر  یەیی دونی ئە   ەنمداکدیەڕ 
پادەنردونی ەا ە  یشدید دیداکداندی 
دددد  یدددنە ەڕ کدددوژاریەیدددیە دە 
دەژ ە نددرڕ سددیدداسددی  تیددانددی 
یددددددە ە  لەالیەکدددددی یددددددە ە 
ەە کررنە د  کابیکادی برگددیدندی 
ەددا سددەندد ددی ەددادد ەکەیددانە لە 
ەەلدددو ەژ دددادددکدددی سدددیددداسدددی 
ایدددددددداژیددددددددکدددددددددر ار  یددددددددا 
دەژ ە ەندددددریەکددددداندددددیددددداا   
ەددا سددەندد ددی ەددادد یدداا  دەەەژ 

 .دەەایە  داك دپاژگ ا
 ەسددتددانە ەڕ دددادد ددەژ ددانە   
یەکرەسك دونی الەدوژ  ەند دی 
  دددا ددڵ یدداکەدددانددی لەدەژر ددبەژ 
بیودرندری درر دەددیداندوڕ ئە ەڕ 
ژیددددودددددرنددددری ددددی پدددداژیددددیە   
یدداددکەکددبددونددیدداا دە دەژ ە ەنددرڕ 
سدددیددداسدددەیدددی ەددداددددشدددبەژرنەڕ 
حددکددو ەیددی ێددادددرق   اە ژ  
اەخالەیی ئادرا  ەە کاکدی زیژ 
 ددریدداا دددو  ددد  لددداددررا لە 
ەددا سددەندد ددی ەددادد ڕ ددداژزرنددی  

دەتا ا ریدد ئە  ئداکدوگد برنەڕ 
پا ەات   خد براەسدتدکددانە ە 
  گەبرنە ەڕ داژزرنی دە  شدکە  
دددددونددددی ددددد  دەژ ە ەنددددرڕ 
سددیدداسددەیەکددانددی حددکددو ەیددی 
ێددادددر ددی   ەژرا   پددالنەکددانددی 
الەددوژ   دددا ددڵددی دە شددکددسددك 
گەیددانددر  ددداژزرنددی نە  یددورنددی 
ەا سەند دی ەداد  دە  دازرندمدی 
خ ڕ   پداژیدی دە پداژگد ژر ڕ 
د ەبگنادتە ە  دەکدکدو ەەند دا ە 
زیددایددد ددداتاەسددتددی ەددادد ەکەڕ 
خ ڕ سەلدمداندر   ریە الەدوژ   
دا ڵ لە پەیددە کدداندی ا دداژە 
کدددددددانە ەڕ سددددددیدددددداسددددددەیە 

ار "  داا" شکسدتدخدورژا  ەکداندی 
ا ددداژە شددکددسددتدداددکددی یدددیدداا 

 .ی  اژکدا
ئەیددورنددیددن ئە  پددادد ددەددایەڕ لە 
اەسەتیدی بید ەکداندی یەکدادتدی 
نی تماندی کە دە سدەژکە یدندی 
دا ڵ   کەنداژ خسدتدندی الەدوژ 
ئە  دداژ اەکدددگددك لەا چەندددر 

 :خاکەار ک دکەینە ە
یەکەا؛ ئە  ئدددددداکددددددوگدددددد بە 
سیداسدیدانەڕ کە لە ندا چەکە  
ێددددادددددرق   کددددوژاسددددتدددداا 
دەاەخالەیی   تیاندی زلدەداد ڕ 
انیا  یوژکیا  ئاددرا دەبگدوەیە  
زیاید د یە ندابیشدندی یەکدالیدی 
دونە ەڕ چاژەنو    ئایدندرەڕ 
کوژاستداا  دەگ دتدی یەکدادتدی 
نی تمانی سیاسەیاکی بیشن   
یەکرەستی نیە کە ەدا سدەند دی 
ەا ەکەڕ  چد ا   پەیدوەسدك 

دونی دەکاا پالا   سیاسدەیە ە 
دددپدداژیدد گددك  ەەژ ددداکدداددکددێ لە 

 . ە رنا  اەخوگنێ
ا  ەا؛ دەگ ددتددی اەسددەتیددی 
سیاسی ح دەکاندی کدوژاریەیدی 
دە یایدبەیدی پداژیدی   یەکدادتدی  
دنە اکەڕ دداژزرندی   یداکەدداندی 
دنبەستن   گدیددیداا کددا ە لە 
دەژر بەژ یوبەیی   ندابەزریەیدی 
   ەت ررنە ە دە خورسدتەکداندی 
خەککە ە  نەیانتورنیوە  نایدورندن 
ەی  ئاس یەکی بیشن ندید داا 
دددرەا  ئەا دددنددبەسددتەش زیددایددد 
یەخەڕ دە یەکاتی   ددنە داکەڕ 
یاکەدانی گدیو ە دە  پادورنەیەڕ 
یەکاتی دە پا ەیەکی ال رزیدد لە 
دەژر ددبەژ پدداژیددی   ددداژزرنددیددرر 
اەژاەکە ا   اە ژڕ 
سەژەکیاا لە حدکدو ەیدرر ندیە  
دداددرەسددەتت   زەلددیدد  خدد یدداا 
نی اا ئەاەا  ەەژداکداد  لەندا  
یەکدداددتددیددرر کددادد ددەکە اەخددایە 
ئەست ڕ داکەکەڕ ید  لە ئاکا درر 
اەدادك دداکدادکدیداا گدوژزگد  لە 

 .داکەکەڕ ید دررت
سایەا؛   ژخکدداندی سدەژ ەت 
  سددا ددانددی کددوژاسددتدداا   
 ەژاەیددی    دداچدداخدد ددیددتددی لە 
نددا چەڕ سددە زار لە سددایەڕ 
اەسەتیی یەکاتیرر  ەژکەزیەیی 
نیە  ەەژ دداکداد  دەسدەژدەخد  
ئەیورنێ یدورنداڕ ەداد ەکەڕ دد  
یدداتنددی دەکدداژ دددەدداددنددیددك   ریە 
 یشی یاکانی یەکاتی  ە  چەندر 
 ددددافددددیددددایەکددددی پەژشددددوددددداڵ  
کددد ندددتددددیکدددی ددددازرب اەکەا  
ەە ی ە سەژ اکی دداژگدد ڕ   

ناک کی   پالن یددیدن لە ندادورا 
خدددد یددددانددددرر  ەەژ الیەکددددیدددداا 
سەژکە گك خولقانەژڕ زیایددڕ 
گا ر   نا ا دیددڕ سدیداسدیە   
زیددداندددی زیدددایدددد دە  یددداا   
 .دەژ ە ەنرڕ خەک  اەگەیەناك

چورژەا؛ سیاسەیی چدا ەب رندی 
دددد  ئددداکدددوگددد ژ  پددداددد دددەدددایە 
سدددیددداسدددیەکددداندددی ندددا چەکە  
کاژکداڕ لەسەژ کوژاسدتداا   
ەدادد ە سددیداسددیەکداا  ەە دیدد ددە 
سد شتی  گا ر ڕ سدیداسدەیدی 

دددو ە   ددداکەکددانددی نددا  "   دداا" 
یەکدداددتددیدد  پەیددیە یدداا کدددا ە  
ەەژ د یە ا رڕ  ەالل یاکەدداندی 
ەەژ دددداکددداددد  چددداژەندددوسدددی  
چا ەب رنیەکەڕ  ە   و اژگد  
گدگرر ە دە  ئداسد  سدیداسدیەڕ 
کە پای  ریە پا ەڕ لە ندا چەڕ 
سددددە زار دەەددددادددد یددددداەکددددات  
ەەژئە ەشدددە کە اەددددیدددندددیدددن 
دەشاکیاا چا یاا لە حکو ەیدی 
دە رر  دەشدادکدیداا چدا یداا لە 
پدداژیددی  دەشددیددکددیدداا ئددادددرا   
دەشیکیاا یدوژکدیدا  دەشدادکدیداا 

 ....ئە دیکا  دەشاکیاا ژ سیا
ئە ەڕ ئاستا لەدەیندی الەدوژ   
دا ڵرریە   دەسەژکە ین د  دا ڵ 
پەژاەڕ شدددددددداندددددددد گەژیەکە 
اراژریە ە  براەسددددتددددکدددددانددددی 
یەکدددادددتدددی ندددیددد دددتدددمددداندددیە دە 
سیاسەیا  کە داژزرندی لە پداڵ 
لەشددکدددکددادد ددی یددوژکددیددا ددد  

 !.کوژاستاا پیااەڕ اەکات
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سددوژاەدددن یدداا نددا  یەنددانەت 
دە یا لە ەڕ کە سدەاژ لە گدد 
ف ددددددداژڕ  ەژ ەێدددددددیەیدددددددی 
شددیدد ەکددانددرر دەا دددییدداژەیددرر 
اەچاتە ە یاا نا  دەالا خدواڕ 
ئەا ەەکددددویسددددتەڕ سددددەاژ  
نددیدد ددانەیەکە لە دددنددبەسددك   
 دددوکدددبدددو نە ەڕ  ەیددددرندددادددکدددی 
حکو ەیدی کە یەخەڕ دەبە ت 
  ح دە بەن ا بەن ەکانی چینی 
دددددد ژ  رزڕ گددددددیدددددو ە   
دەاکنیایە ە کداژید ەژڕ لەسدەژ 
خەدایی چینایەیی   نابەزریەیدیە 
 ە ددا ەژیەکددانددی ئددیددسددتدداش 

 . اراەنێ
ەەژ ە  ئە ەڕ کە ددییداژددو  
ەەکدبدد رژاندی پدادد دوەخددتە  ەەا 
بگدد ددایە  ددداددك ددد  ا ددداژە 
سددددازارنە ەڕ حددددکددددو ەت   
اەسەتیا  کە لەسدەژ اەسدتدی 
ێدددداال ێەدددددر ڵ  ەەددددریددددرر  
لەدەژاەا برپەبیندی  ە دا ەژڕ 
کددداژگەژ  زەحدددمەیدددکددداددد دددرر  
سددەژەبرڕ اەسددتددبدددانددی ددد  
سددەژکددویدد ەژیەکددی خددوگددنددا ڕ  
شدکدسددتدی خددورژا   نەیددتدورنددی 

 ەەەا ئەا .  خددد ڕ بردددد ددددە
ەەکدددبددد رژانە پددداددد دددوەخدددتەیە 
یدددداکددددتددددیددددکددددادددد  ددددداددددك ددددد  
خدددددا کددددددانە ەڕ یە   دددددی 
ندددابەزریەیدددیەکددداندددی  ە دددا ەژ 
کەخ ڕ لەبرپەبینی ئ کدتد دەژار 
نمای  کدداددو   دەالا ئدادسدتدا 
ایخەکە گ باژر ە   ەا کاد دە 
چدددیدددندددایەیدددیەکددداا   لەدەژەڕ 
نا خ ڕ ەداد ە دد ژ  رزیەکداا 
خ یانرر    لەەا کا ەڕ ەا ڕ 
ندددداددددورا خەکددددکددددی نددددابرزڕ 
 حدددددکدددددو ەت  اەسدددددەتیدددددرر 
لەئاژراردو ە  گد ژرندی دەسدەژار 
ەدایددو ە    ددشددیدداا دەایخدداددکددی 

یەنددددددانەت .  یددددددازە ە نددددددا ە
ناک کدیەکداندی ندادورا ئدیددرا   
ئە ددددیدددکدددا   الیەنددد ددددرندددیددداا 
لەێادر رر چ یە ئاستاکی یددە ە 
  ەە و  ئە انەش چاژەندوسدی 
ئەا ەەکب رژانە پداد دوەخدتەیەڕ 
ددددداییە ایخدددادددکدددی نددداایددداژ  

دە ریدددایەکدددی یدددد .  نددداب  نە ە
ئددیددسددتددا ئددیددتددد ایخەکە لە ەار 
نە ا ە کە فاکت ژڕ بگدکە یدندی 
ندداددورا ەددادد ەکددانددی ئددیددسددال ددی 
سیاسی دەشید ە  سدونە ە  دە 
ندداسددیددونددالددیددسددتە ێەژەدددی   
کددوژایەکددانە ە  دەالیەندد دددرنددی 
ئە دیکا  ەا ە  یشید دیدایەکداندی 
سەژ دەئیدرنە ە  ددییداژ لەسدەژ 
ئەنما ررنی ەەکب رژراا ددرەا   
لەا ایخەڕ ئدداددسددتددا یدداددپەبا 
.  حکو ەیی یدازە سدازددرەنە ە

ئاستا ئیتد  ەیدرنی سەژرپاگیدڕ 
سیسدتەا   اەسدەتیدی چدیدندی 
د ژ  رزڕ ەانرە  وڵ  فددر رنە 
بگ ەناارت دە ەڕ کەبگدکە یدندی 
دەیەنەاڕ الیەنەکاا    ەالنداندی 
ناک کیەکداندی ندادورندیداا  ئەگەژ 
دەشدداددوەیەکددی کددایددیدد  ددداددك  
خ دەخ  دەژدەستەکانی دەژاەا 
ئەنما ررندی ەەکدبد رژاا الددبدا  
فددددسدددەیدددی اەژددددازددددو ا لەا 
گا ر ەڕ ئاستدا ددیەخسدادندی   
حکو ەیاکی یدازەڕ دد ژ  رزڕ 

دەتا  دوکدبدو نە ە .  لابکە گتە ە
  فدددر رنددبددو نە ەڕ  ەیدددرنددی 
اەسەتیررژگدتدی   ددندبەسدتداد  
 کەیای کە یو ە  دە   انایەکە؟

سەژەیا خواڕ داوەت ی چیدندی 
اەسەتیررژ لەێادر رر  دەکداد دە 
ئددددادددددوژڕ   سددددیدددداسددددی   
ئیرژریەکداا   دەژیدندبدو نە ەڕ 
گەنددرەکددی   یددداتندد دداددتددی   
سدددەژەەکدددررندددی  ەک دددتدددادددکدددی 

چینایەیی  ەدا کدات ددادتدورندایدی 
حدددددکدددددو ەت لە ەت دددددررنە ە 
دە ەسددددەلەڕ ئە ددددنددددیەت   
لەاەستررنی کد ندتددیکدی ایخدی 
شددددداژەکددددداا  دەیەکدددددمددددداژڕ 
ەە  ددونددی حددکددو ەت   اەزگددا 
ئە ددنددیەکددانددی خسددتدد یە  گددی 
پدددددسددددیدددداژە ە    ددددڵە ڕ 
ئددددددیددددددررژەارنددددددی ایخەکەڕ 

ب  ار ەکداندی ئەا .  لەاەسترر ە
ا ریدددددددددیدددددددددانە  ەەژ لە 
سددددەژەەکددددررنە ەڕ یددددیدددددیژ  
یە ددیددنە ەکددانە ە یددا  دداندد بە 
سددددەژدددددازیەکددددانددددی ەددددادددد ە 
 یشی دیدایدیەکداا لەندادوەبرسدتدی 
شە ا ەکانی دە رر  شدکداندرندی 
شک ڕ کاز ی   حکدو ەیەکەڕ  
یا  وشەکباژرا کدداندی پداد ەڕ 
ئە دیکا   لەدە رر    لەەە لادد 
  چاالکبو نە ەڕ  یشی یاکداندی 
سەژ دەئادرا  ئە انە نە  ەەژ 
ایخدددی ئە دددندددیددداا لەدەژاەا 
ئەندددمدددا دددررندددی ەەکدددبددد ژراندددرر 
نەەی ت یە ە  د دە چەککدداندی 
اەستە یا مە  یشدید دیدایدیەکداندی 
کددداییە پدددادد ددمەژ دددادد  دددد  
ئەنددمددا ددررا   دەبگددوەددددانددی 
ەەکدددددبددددد رژانەکە  ئە ە ئە  
دددددادەیەیە کەەە ددددوالیەنەکدددداا 
دەخددددددددددددددددددواڕ نەیە ە 
یەک دیوەکانی ە ە  کە یەکداد  
لەالیەنە چددا اگدددەکدداا دەسددەژ 
ەەکددددددبدددددد ژانەکەار   سددددددەڕ 

لەکەنددددداژ ئەا .  لەسدددددەژاەکەا
خدداتنە ە  ەسددەلەڕ ارب ددانددی 
خد  ەید دوزرژیەکدداا   نەددونددی 
ئدا  کداژەدددا   خد  ەیدد ددوزرژڕ 
پدددادددویسدددتدددی یەندددرژ سدددتدددی   
دەژیدددندددبدددو نە ەڕ ەە رژڕ   
ددددادددکددداژڕ   اەیددداا اەژا  

ەە ددو  ئە ددانە ..   ەیددنەیددی یددد
دددددادددددبدددددی ریددددیەکدددددی گە ژەڕ 
دەحدددددکدددددو ەت   بە ت   
حدد دەکددانددی چددیددنددی ددد ژ  رزڕ 

لەندددداددددو خەکددددکددددی کدددداژگەژ  
زەحددددمەیددددکددددادددد ددددرر کددددداییە 
ەدددوشدددیددداژیەکدددی چەسدددپدددا    
 ەالنددداندددی ئەا اەسدددەتت   
سیستە ەڕ کداییە خورستاکدی 

 . دەژین    فدر را لەناویانرر
ئەگەژ ەە و  ئەا  ر د دیەیدانەڕ 
سدددددەژە ە لەکەنددددداژ یەکدددددرر 
برددد دددیددن  ئە ر دە  ئەنددمددا ە 
اەگەین کە ئیدتدد سدندر  ەکداندی 
اەندد ددررا   فدددیددوارنددی خەکددك 
لە گد پەژاەڕ ایدمدوکددرسدی   
ەەکب ژرانرر  نایورناك یاکتیکاکدی 
کاژرڕ اەستی چینی دد ژ  رزڕ 
  بە ەیەکانی داك د  یدادپەژیدن 
لە   ەیدرنە  لە  دنبەستە  لە  
ایخە سددیدداسددی   ئددادددوژڕ   
کدددددددد  ەتیەیددددددددیددددددددیەڕ کە 
اەسددددەتیددددررژگددددتددددی چددددیددددنددددی 
. دددد ژ  رزڕ یدددادددیدددرر چە دددیدددوە

دەایدددوگدددکدددی یددددی دددرر ئدددیدددتدددد 
داند ەشدەکدداا دد  ەەکدبد رژاا 
نایورناك یداکدتدید    بگد دایە  
ددددداددددك ددددد  ژرزیددددکدددددانددددی 
 ە ا ەژگدکدی دەژیدندی ندابرزڕ 
کەەوشیاژ د یە ە دەسیناژید ڕ 
ەەکب رژاا   ئە  یاژیە گداڵ ەڕ 
کەحدددد دەکدددداا لە گددددد نددددا ڕ 

ار اەیدبەا "  پدیسەڕ سدیداسدی" 
لە ەەا ایخدادکدرریە کە .  دەبیوە

بە یددی سددەاژ ندداچدداژاەکددات 
. دەک دددددانە ە لەەەکدددددبددددد ژراا

دەیددایددبەیددی دەا رڕ فەزیدد ەڕ 
سددویددانددی نەخدد شددخددانەکدداا   
 ان ژڕ ەا ە  یشید دیدایدیەکداندی 
سددەژ دە ددمددەددوژڕ ئددیددسددال ددی 
ئادرا   لەک ندتدییڵ اەژچدوندی 

بە یدی .  ایخی ئە نی شاژەکاا
سددەاژ لەگەڵ ئە ەار کە دە  
برسددتددیە گەی ددتددو ە ایخەکە 
دەیەکددددددددددمدددددددددداژڕ لەا ڕ 
دەشدددررژیدددکدددداندددی بگددد ەیەکدددی 
زیژڕ ەدددددا تیدددددیدددددانە لەا 

ەەکدددددددددددددبددددددددددددد ژرانەار  

کشانەوەی سەدر، نیشانەیەک لەبنبەست .. درێژەی 
 !و قوڵبونەوەی قەیرانی حکومەتی



   

 

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

 

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

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

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

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

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

کەوایە با لە وینی کارو ژیاندا، لەگەڕەک و فەرمێانێگەو بەرێێوەبەرایەتێیەکێانێدا، دەسێتێ ێرەیەنە .  ئەنجومەنەکانی  اردا

نکودەستی یەک و لەدەوری یەکرت کۆبینەوە و نوێنەرانی خۆمان لەکەسانی دلسۆزو جەسێور هەڵێ ێژێێریێن و کێۆنێرت ڵێی 
 !ناوەندەکانی کار و گەڕەکەکان لەدەست بگرین و لەم ڕیگایە ەوە بەردی بناغەی دەسەاڵتدارێتی جەماوەر دامەزرێنین
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لەەە ددانددکددایددرر اەژکددی دە ەش 
کدا  ە کە ا ا  بگ داڕ خد ڕ 
لەناو خەککی ندابرزیدرر کە ید یە 
 گددد پدددسددیدداژە ە   یددااگددك 
ئی تباژڕ خ ڕ لەاەسك اەارت 
  لددددادددددەشددددە ە دەاەسددددك 
ەدداددنددانە ەڕ ئە  بگدد ەڕ کەلە 
اەنددد دددررنەکددداندددی پددداددد دددویددددار  

کدوژسدی  ٤٥دە س گەژکداندی 
لەپەژلە ددانددرر گەی ددك  کددداییە 

دە ریدایەکدی .  ئەگەژگکدی  ەحداڵ
یدددد  دددوکدددبدددونە ەڕ  ەیددددرندددی 
اەسەتت   داتورنایی حکدو ەت 
کەبە یی سەاژ یەکاکە لەالیەنە 
پاکەادنەژەکداندی  لەگد شدەیەکدی 
خ یرر   داد دا  بید داڕ بە یدی 
سەاژڕ لەپەیوەنر دە ە دا ەژ  
نددددددابەزریەیددددددیەکددددددانددددددی ئەا 
اە ژەیە ە  خسددددتدددد یە  گددددد 
پدسیاژە ە  دەیایبەیی کەبە یی 
سەاژ  ە  داکدیدکدی ئدیدسدال دی 
سددیدداسددی شدددیدد ددی  کەخددد ڕ 

دەژەڕ ندددابەزریەیدددیەکددداندددی " لە
ار  پاناسە اەکدا    ە  " خەک 

الیەناد  پد زڕ ا ریەیدیدکدداندی 
فەسددداا  گەندددرەکدددی لدددادددرەار  
ەە کیرەار  ە  ەا    دەایشاکی 

نددیدد ددتددمددانددی   سددەژدەخدد  لە  
الیەنە شددیدد ددیددانەڕ یددد کەسددەژ 
دەئددادددرا   ئە دددیددکدداا  خدد ڕ 
دددندداسدداددنددی   لەا بگدد ەیە ە 
سدددددددورژڕ شدددددددەپددددددد لدددددددی 
نابەزریەییەکانی  ە دا ەژ ددبدێ 
  ئی تباژڕ  ە ا ەڕ دەاەسدك 
ددەدادندێ  ئدیدسدتددا کە ید یە  گددد 

ئدداددسددتددا ایخەکە .  پدددسددیدداژە ە
دە ەگەی دددتدددوە کەەدددیددد  یە  
لەالیەنە دەشدددددررژەکددددداا   
لەحدددکدددو ەت     دەشددددررژ 
لەپدیسدەڕ سدیداسدی ێدیددر درر  
نددایددورنددن   نددایددانە گددك  ەتا 
دەئە ددنددیەت   ندداا   کدداژ  
ددد گددوڕ ەددا تیددیدداا دددرەنە ە 
 ک  ەل ا لەا گا ر    زەلدکدا ە 

لەدەژر بەژی رر ئە ە .  اەژکا ن
خەککی کاژگەژ  زەحمەیکاد دی 
ێددددداددددددر ە کە کە دددددتددددددیدددددن 
خددد شدددبدددا ەبیدددیددداا نە  ەەژ 
دەەەکددبدد رژاا نە ددا ە  ددد دددە 
دەیاژیەکی سدیداسدی الیەنەکداا 
د  دەاەستدەدادنداندی پدشە  پدایە  
کددد کددددانە ەڕ سدددەژ دددایە   

 . ارەات اەزرنن
خەککی کاژگەژ  زەحدمەیدکداد  

دەپدددادددی ئەز دددوندددی چەندددریدددن 
ساکەیاا لەگەڵ ئەا اەسدەتیە  
ئەا ح ب   الیەنانەار  کە یاندی 
خەککیاا ەدابیدوە  دە  برسدتدیە 
گەی ددتددو ا کە نە کدداز ددی   
ێا دڕ نەحەکدیدم   نە سدەاژ  
نەالیەنی سدوندی   نە شدید دی  
یەنانەت نە الیەن درنی ئە دیکا  
نە  یشی یاکانی سەژدەکد  داژڕ 

ەدید دکدا دیداا  ..  ئیسال ی ئداددرا
ەا   الیەنی  ەت درەژە ە ندیدن 
دە ئە نیەت    یداا   دد گدوڕ 
ەددددا الیددددیدددداا  ددددد یە ئە را 
دەشددررژیددکددداا لەەەکددبدد رژانددرر  
دەبگدد دداڕ خدد یدداا نددازرنددن یددا 
ئددداکدددوگددد بگددد  لە یددداندددیددداندددرر 

ئە ە ئە  فداکدتد ژە .  دەایبەادندن
سەژەکیەیە کە سدەاژڕ نداچداژ 
دەک دددددانە ە لەەەکدددددبددددد رژاا 

دا دو داا ئدا داندت لەا .  کدا  ە
ەەکددوگسددتەشددی ەە کددررنە ددد  
دەاەسددتددەدداددنددانە ەڕ ئددیدد ددتددبدداژ  
حەیسدددددیەیدددددی  ە دددددا ەژیە  
کەلەایخی ئاستاار  چد یە  گدد 

 . پدسیاژە ە
سددەژەنددمدداا سددەاژ  ەیددا ەەژ 
بە یاکی ید ئەگەژ ددکد دادتە ە 
 ەیددا ددد ەبیددتە ە ددد  ندداددو ئە  
یاژیە سیاسیەڕ کە نا یاا نا ە 
ایددمددوکدددرسددی   ەەکددبدد ژراا  

کدداژگددکددی یددد ئەنددمدداا نددااەا 
  ەلە ەڕ کە خەککی کداژگەژ  
زەحمەیدکداد   ددکەنە ئدا ددرزڕ 
سددددازارنە ەڕ حددددکددددو ەت   
سددیددسددتە ددادد  کەسددەژچددا ە  
ەدد کدداژڕ سددەژەکددی دددو ە ددد  
ەە رژڕ   ددددددادددددکددددداژڕ   
داخ  ەی دوزرژڕ   یدادکد دوندی 
ئە ددنددیەیددی کدد  ەتیەیددی   ئە  
زەلدددکدددا ەڕ کە کددد  ەکددد ددداڕ 

ەەژدددددد یە ..  یدددددادددددرربرگدددددیددددددر ە
خدد  ددیدداکدددانە ەڕ  ە ددا ەژڕ 
نددابرزڕ لەسددەاژیەکدداا   ەەژ 
بە یدداددکددی یدددڕ ددد ژ  رزڕ   
لە ەیررنرر  انە ەیاا  ە  یە  
 والنە ەڕ سیاسی چدیدندایەیدی 
  سدددەژدەخددد   کەخدددورسدددتدددی 
 ەالنددددانددددی ئەا اەسددددەتیە  
ەانانەکایە ەڕ اەسدەتیدررژگدتدی 
 ە ددددددا ەژڕ بگددددددکددددددخدددددددر  
لەشوژرکانرر  کدداددادتە ئدا داندت  
یەنەدا  ەال ە دەایخدی ئدیدسدتدا 
 سیناژگ یە  کە گەندرەکدکداژرا 

 .نا یاا نا ە ەەکب ژراا
 

٣٥٠٣٠٣٠   
 

کشانەوەی سەدر، نیشانەیەک .. پاشماوەی 
 !لەبنبەست و قوڵبونەوەی قەیرانی حکومەتی
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 عرفان کریم  
 

پا داد  یداکەدداندی ەدا سدەژیکدی 
یەکاتی نی تدمداندی کدوژاسدتداا 

  ٣٠٣٠ڕ یە وزڕ  ٨لەدەژ رژڕ 
ەەکددمەیدداددكددی الددددانددی چەنددر 
دەژپدساکی ئە نی   سەژددازڕ 
اەسددتددپدداددکدددا   پدداش چەنددر 
ژی گدددکدددیددد  ددددییددداژڕ ئە ەڕ 
اەژکدا کە ئیرڕ ئە  سدەژیکدی 
یەکاتی نی تمانی کوژاستانە   
کددد یدددایدددی دە سدددیدددسدددتە دددی 
ەا سەژیکی لە سدەژکدداریەیدی  
ئەا ح دەار  ەانا  لەدەژر دبەژار 
الەوژ شاخ   ەن دی برید ەیداندر 
کە ئە ە پالنی پاژیی   یدوژکدیدا 
  ئە ینررڕ نا چەیدی لە پ دتە 
  ئا اندت لدادی یەسدشدیدمدکدداندی 
یەکاتی نی تماندی کدوژاسدتدانە  
 یریاکانی سەژ دە داکی کوبرندی 

(  دافیڵ    دودداا)  ەالل یاکەدانی 
ئەا ەەکدددددمەیەیددددداا   ە  
اەسددتددکە یدداددکددی سددیدداسددی ددد  
 ە ا ەژ   خەککی کدوژاسدتداا 
ندددیددد ددداا اەاەا   اەکدددادددن 
دەسەژکە ینی ئە اا   دەگدیدنە 
اەستی سەژکداریەیدی یەکدادتدی 
نددیدد ددتددمددانددی لەالیەا ددداکەکەڕ 
ئە دددانە ە   ئددددیددددرڕ کدددداژڕ 
 ددداچددداخددد دددادددتدددی   کددداژڕ 
یاساشکانی لە ددادەیدی سدەژرنە 
سەنرا   ەەککویانە سەژخەکد  
نددا ددیددندداددك   یدداسددا سددەژ ەژ 

  چەنددر  ەێددر   ...  اەددداددك 
دەکادندادکدی  ایدکەڕ لەا  د ژە 

دەتا ئددایددا ئەا .  دددال اەکەنە ە

ئیرێایانە  ر  یەیدی ەەیە؟ ئدایدا 
دە دەالددانی چەنر دەژپدسادکدی 
ئە نی   سدەژددازڕ   ئدیدررژڕ 
لەناو ار واەزگاکانی  ح ددادکدی 
اەسەتیررژ لە زینی ئەا ایدوڕ 
اگدد ەکە   ئددیددرڕ ددداژ ایخددی 
سددددیدددداسددددی   ئددددادددددوژڕ   
کددد  ەتیەیدددی دەژە  دددداشدددتدددد 
اەچاك   ئاژر ی   سە ا  یدڕ 
دەژ ەژرژاەددداددك   گددوزەژرنددی 
خەک  دەژە  دداشدتدد اەچدادك  
ئایا ەە کدررا دد  ەداد دتدنە ەڕ 
ەدددا سدددەژیکددداندددی یەکدددادددتدددی 
نی تمانی  لە  اد داڕ  خد یداا 
 و چە   اردینکدانی ەەلی کداژ 
  خ  ەید دوزرژیەکداا  دداشدتدد 

 اەکات ؟ 
لە برسددتددیددرر ددد   ەت ددررنە ەڕ 
ئەا پدسیاژە  چا خ داندرندادکدی 
خادر دە   ا   یەکی  ن ی   لە 
 شمالنێ    یادو نە ەکانی نادو 
دددد  یدددنە ەڕ کدددوژاریەیدددی  کە 
یەکاتی نی تمانی خ ڕ  یەکادکە 
لە حدددد دەکددددانددددی ندددداددددو ئەا 
د  ینە ەیە  برستی   اژ ستدی 
ئەا  ەسدددددەلەیە ددددداا دددددد  

 .اەژاەکە گك
ەەژ لەسەژەیا ە اژ سدتدبدو ا 
  پاکەانانی یەکاتی نید دتدمداندی 
کدددوژاسدددتددداا اەژئەندددمدددا دددی 
 یادونە ەڕ دداکدی  ەاللدیەکداا 
ددددو  لە بیددد ەکددداندددی پددداژیدددی 
ایموکدرت   ریە ئە  کەسدانەڕ 

(  ەالل یدداکەدددانددی) کە لەگەڵ 
. بی ەکانی پاژییاا دە ادەداد دك

ئە ەڕ ئددداگددداارژڕ  ددداددد   ڕ 

سیاسی ئەا ح دە داك اەزرناك 
لە  سەژاە ەار   ەا  ەو گکی 
گە ژە     ئیرێایەکیاا اەکددا 
لە اەزگاکانی برگەیانرندی سدەژ 
دە یەکاتی نی تمانی سدەدداژەت 
دەکدد یددایددەدداددندداا دەاەسددەتیددی 
دددنە دداکەیددی   ێەشددیدددەیددی  لە 
کدددوژاسدددتددداا  دەیدددایدددبەت کە 
ەادشی سیاسیاا اەکداە سدەژ 
پاژیی ایدمدوکددرت   ددنە داکەڕ 
دددداژزرندددی  سدددەژئەندددمدددا دددیددد  
دینیماا کەچ ا کدوب  دددرزر   

 یدداا  دە ..  دداا   ەددا سددەژ 
کوژایەکەڕ ئە ەڕ دە ەڕ یداکە 
اەز  یە   دە خددد  دددایەیدددی 
اەگەی دتە ە  دە  دداکددی  ەالل 
یدداکەدددانددی   دددو نە  کەسددانددی 
یەکەا    اەسەتیررژڕ ناو ئەا  
ح دە   سەژئەنما ی   ئاسدتدا 
. دونەیە خا ەنی  شی نەەا ایالژ

ندددمدددونەیەکدددی  زیژ زیدددندددر   
دەژ ەستەڕ ایکە   دشدمدالندێ   
 یادونە ەڕ دداکدی نە شدیدد را 
 سدددتەفدددا ددددو  لە یەکدددادددتدددی 
نی تمانی کدوژاسدتداا  کدایداد  
دەشددداددد  لە سدددەژکددددرایەیدددی 
یەکاتی نی تمانی  یداددونە ە   
د  ینە ەڕ گ برنیاا پدادکدەدادندا   
ئە  کددددددات ئددددددیدددددد گە   
یەلەفدددد یدددد نەکدددداا   ارا   
اەزگددددداکددددداندددددی سدددددەژ دەا 
د  ینە ەیە   گدوە ڕ خەکدکدی 
کددوژسددتددانددیدداا کەب کدددادددو    
سدەدداژەت دە کد یددایدەداددنداا دە 
گەنرەکی   اەسەتیی دنە اکەیدی 
لە کوژاستاا  سەژئەندمدا دید  

دددیددنددیددمدداا چدد ا سددەژ ەت   
زە ڕ   زرژ ) سا اناکی زیژ لە 

کە دەسەارا  شید ا (    ک  پانیا
ایالژ ئە  داژاەکددگدك  لەالیەا  
نە شید را  ستەفدا ە اەسدتدی 
دەسدددەژار گدددیددددرددددو    دەژ 
لە دددددداندددددیددددد دددددی دەندددددا ڕ 
کوبەکانیانە ە ید  داژڕ کددا   
ا ریددددیددد  ەەژ ئەا کدددوبرنە 
دو نە کەسانی یەکەا   ددییداژ 
دەاەسدتدی نداددو ددد  یدنە ەکە   
گ برنی  دو ە شەژیدکە دەشدی 

 .پاژیی   دنە اکەڕ داژزرنی 
 ددیددادددونە ە    ددشددمددالنددێ   
داکبداکدادنەکداندی ندادو بید ەکداندی 
سددددددەژکددددددداریەیددددددی حدددددد دە 
ناسیونالیستەکانی کدوژا  ەدید  
کات لە پدادندا  ایدوداێدکدداا لە 
دەژ ە ەنریەکانی کددگدکداژرا   
خەکدددکدددی زەحددددمەیدددکددداددد ددددی 

ئەا  .  کوژستانرر  نەدوە   ناددادك
ح دانە  لە ددند دیدنەار  ئەژ    
ئدددا ددداندددمدددیددداا پددداژرسدددتدددندددی  
دەژ ە ەندددریەکددداندددی چدددیدددندددی 
سەژ ایەارژ   د ژ دورزیەکداندی 

ەەژ ندداکدد کددی   .  کددوژاسددتددانە
 ددشددمددالندداددیە  لە ندداددو بیدد ڕ 
سددەژکدددرایەیددی ئە ددانە ددداددتە 
ئددداژر ە  ئە ە پەیدددوەندددرڕ دە 
 ەیددددرندددی اەسدددەتیدددی ندددادددو 
بی ەکانی حاکمیەیی خد یدانە ە  
ەەیە   ەە کررناکە د  پاژرستنی 

دەژ ە ەنریەکانی چدیدندی 

ملمالنێی هاوسەرۆکانی یەکێتی  
نیشتمانی کوردستان و هەڵمەتێکی 

 !  دیکە لە چەواشەکاری
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سەژ ایەارژرا لە کوژاستداا   
ا  ژخستنە ەڕ  ە دا ەژە لە 
 ەسدددەلەڕ ەدددایدددنە ەیدددررا   
اەسددتددبددداا ددد  شدد ژشددکددداا 
لەدەژر بەژ اەسدەتیەکەیداندرر   
سەژئەنما ی  ک یاییەادنداا دە 

ئە ددددددانە .  حددددددکددددددو ەیەکەیدددددداا
دە ەدەسددددتددددی شدددداژانە ە   
پەژاەپ شکدانی ئەا ەە دیدقەیە  
خ یاا لە گد چەیدڕ ک  ەکداد  
ئددیددرێدداڕ پددو    ددداددبددنە دداڕ 

سددیدداسددیددرر  حەشدداژاەاەا   
ا ریەیدیدکدداندی )  اژگ  دەنا ڕ 

 اژگ  لە (  اەسەتیی دنە اکەیی
کدد یددایدددیددەدداددداا )   گددد نددا ڕ 

( دەگەندددرەکدددی   چددداکسدددازڕ
ئدددداددددسددددتدددداش لە گددددد نددددا ڕ 

سەژ ەژڕ یاسا   ک یایەاناا )  
..( دە کددداژڕ  ددداچددداخددد دددادددتدددی 

اەیانە گك  ە دا ەژڕ خەکدکدی 
زەحددمەیددکددادد ددی کددوژاسددتدداا 
چە رشدەددکەا   خد یداا  ە  

پدداژگدد ەژڕ دەژ ە ەنددریەکددانددی 
لەبرسدتدیدرر .  خەک   نی اا درەا

ەەژ ەکددو چدد ا نە شددیددد را 
 سددتەفددا چەنددریددنددمدداژ دەا رڕ 
 ددیددادددونە ەشددی لە بیدد ەکددانددی 
یەکاتی نا تمانی  برید ەیداندر ە 
کە ئە  شانازڕ دە   داد   ەڕ 
خ یە ە اەکات لەناو بی ەکاندی 
ئەا حدد دەار   دەژپدددسددایەیددی 
ەەژ کداژگد  اەگددگدتە ئەسدتد   
ئددددددددا ەدددددددداش سددددددددەژ ەا 
سەژکداریەیی یەکاتی نی تمانی 

کدوب    داا   )  کوژاستداا دە

(  یددداا..  دددددرزر   ەدددا سدددەژ  
دەشررژا لە ارسدەپداندرندی ئەا  
 ددد ژە اەسدددەتیە گەندددرەڵ   
نددااراپەژ ەژە  کە دە ەددا دەش 
لەگەڵ پددداژیدددی ایدددمدددوکددددریدددی 
کدددوژاسدددتددداا   دددد  یدددنە ەڕ 
گ برا   ک  ەڵ   یەک ددیدو ڕ 
ئیسال ی  حکو ەیی ەەژگدمدیداا 

 .  پاکەانا ە
٠٣٠٣٠ ٣٢٠٢ 
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و  وه  ر بخوێننه هـئۆکتۆب
ستی دۆستان و  ده به

ئاشنایانی خۆتانی 
 !نن یه هگب

 كرێكاران و شۆڕش
 

 :لەنورساوێکی مەنسور حکمەتەوە
 

   یێهێه و مێه کێان  جێیێاواز   اڵم چ  ۆڕ کك؟ چینه به.  کرێاارانی کۆمۆنیست خوازیاری  ۆڕ ن
کێار  مانای ز ر جیاواز بێه  به"   ۆڕش" یان  که ر یه کان هه نگه نگاوڕ  ڕ   تیه اڵیه و کۆمه سیاسی 

"  ێۆڕ ێگێکێ ی" مێوو  ێکێوازێێ ێی  ێک و هێه"  ۆڕش"   موو جۆر  هه  جیهانی ئکمه.  هکنن ئه

وێێت د خێی ئێکێسێتێای  یێه ئه  وتکک که ر ڕ  س یان هه ر که ن هه قری ه ته.   بینیو   و  خۆیه به

کێات و  بگۆڕێت، باسی  ۆڕش ئێه  کی نائا تیانه یه  کو   به  کی كتوپ  و  یه  کو   ڵگا به کۆمه
کێی پێوخێت  رستێیێیێه په کۆنه  له  بکجگه  م  ۆڕ انه ز رێک له.  بات  ۆڕ گک  ناوئه  خۆی به

تێریێن  وتێووانێه دواکێه.    رچاومێانێه به  كی زیندوی یه منونه"   ۆڕ ی ئیسالمی. "  تکای تر نین

و  رسێت تێریێن  پێه کێۆنێه.   د کێردوو   ۆڕش ناوز   موارترین بارود خیان به و ناهه  خورافات

ختێرتیێن  رسه کرێااری کۆمۆنیست سه.   خۆیان ناو   سانکك ناوی  ۆڕ گک یان له پیسرتین كه
  .  یه یه در ینانه   ۆڕش و  ۆڕ گک یه  م جۆر  دوژمنی ئه

ی  و  وساندنه ورودوکانی چه و د   ڵناگرێت اڵت هه سه د   ست له ی خۆش د  قسه  بۆرژوازی به.. 

رگری  به  زرێ که تی کرێااری دامبه رپاب رێت، حاومه بێ  ۆڕش به د   واته که.   و  ناپکچکته

و   و  وسانه کی بێ چه ڵگایه کات بۆ بنیاتنانی کۆمه و ڕێگا خۆ ئه  اکنێ  ران تکائه وسکنه چه
ک  یه و خورافه م  و سته ت  حاومه  هیچ جۆر   پکویستی به  ك كه ڵگایه كۆمه  و  دڵنیاییه  به

ستی  به مه  ڕینی چینی کریاار دێت به واتای ڕاپه  بۆ کرێاارانی کۆمۆنیست  ۆڕش به.  نابکت

پکناو ئازادی،  بات له خه.   تیه اڵیه کۆمه  زنه مه  م گۆڕانااریه راپای ئه رهکنانی سه د   و  كرد  به

پکناوی   بێ له ئه و ،  ته یدانی سیاسه مه   ر کرێاار بکته گه ئه.  تی کرێااری و حاومه کسانی  یه
می  رد  سه.  یدان مه  ڵگا بکته واوی کۆمه ری ڕزگاری ته ی ڕابه وێنه  بێ به ئه. دا بکت م ئامانجه ئه

نکو   وتی کۆمۆنیستی له ڕ .   رچوو  سه ودا به و ئه م   وێن ئه  لاکش ردنی کرێااران به په

باات   ئاماد    م ئاسۆیه کرێااران بۆ ئه  که  داناو   و  روونی چینی کرێااردا ئامانجی خۆی به د 

نجامدانی  و ئه اڵتی سیاسی  سه ستهکنانی د  د  پکناو به خۆی کرێااران له ربه ی سه و  جوواڵنه  و
 . ۆڕ ی کرێااریدا ڕێ  رات


