
  
 

رژێمی ئیسالمی ئێران مەراسیمممی داستسمدمیمرس می 
پۆسدی سمەرکامەتە می امۆممەر رە  میمرکرتسمدمێمیمی 

امرست (  ئیبراهیم  دتئمیمسمی)  ەسراوی خۆی رە ەوی 
مە ۆدێیی سیەسی رمۆ پمیمدمە مدا می ستسمە  ەاەی 
وتاو ستسە  ێیمی ێمێمیەو ەو خمەوتن ممدمممە ە  ە 

رژێمممی ئمیمسمالممی ئمێمران  اە .  ئەسدی  مەوەەاەسا
گممیممرکستی ستتممەن  ەتممران و گممروممدممی سممیممەسممی و 
ئەرورتەو هەرئێسدە اەو مۆ ە رەراممبەر  مودتتمی و 
 ەدتزاتە ی امرێمیمەران و خە میمی زتێممە میمێمدمی 
ئێران  رەو مەراسیمە ستتەوێ وا  یمدمەن رمداە اە 
هەموو شدێك  ەسەر ێێگەی خۆتە ی و رژێمەاەی 

رژێمێك اە زتمدمدان !  رژێمی  ەت  و پدەوو پەتەسارت
و ئەشیە جەو اوشدن و  ەسێدارتسان و اپمیمرس می 
هەموو ست گێیی  ەتەرو هەموو سیمەتەامی مەست می 
اۆمە مگمەو ممەوەامە می ممرکا و ژ مەن امەر مەمەی 

سمە می پمێمیمدتهمێمدمێ  ستتەوێ  ٠٤دتشی زتە ر  ە 
وا ممیممدممەن رممداە اە ستسممە  ممێمم ە اە  ەرێممگممەی 
هە بژارسن و ستمموامراسمی و ست مگمدا می خە میەوت 
خەرتیە اۆمە گە رەدێوت سترەە و سەرکک اۆممەرو 
ێیومە ەاەی  ەالتەن خە یی ئێمرا ەوت ممدمممە ەتمەن 

 !پێدراوت و  وێدەراتە ی ئەوان ستاەن
رۆ ئەم مەرەسدە  رژێمی ئیسالمی ئمێمران رتمیێمیمی 
وراوا ی  ە سەرکای وو  ەن و اەسەتە ی سیەسمی  
 ەوەەاە رە گێدم  امرسوت   ە مەوتدمیمە مدا  مێم میمر 
رەرزا ی سەرکای هەرێ  رە گمێمدمدمی مەراسمیممەاە 

رەرپممرسممە ممی رژێمممممی ئممیممسممالمممی ئممێممران  .  اممراوت

 ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
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 عوسمە ی ێەێی مەرف
تەاالتمیمبمو ەوتی دتو می 
امممێمممدمممەامممە مممی  مممێممموان 
سممەرکاممەتە ممی تەاممێممدممی 
 یدمدمممە می رە  مەزا مجمی 
رەوم،  هەر ئەوت  میە اە 
رەو،  ەو اەتدورەتدەسا رە 
هەرێمممممۆرت  ەخدمممممەو 
پال مێمک اە ساتمبشمدمبموو 
 وا ی اۆ ەتمی رە ستورو 
ستسە  ی الهور رهێدێم   
رە یو رە ستسمدمیمی رمەوم، 
 ەو شممموێمممدەوت ستمممەری 
ستامممرێممم  اە  ممموا مممی 
التە ممممگممممری زکرتممممدەی 

سمەراممرساتە می تەامێممدممی  
التە گرتی پەر ی و ئێمران 
... و  مموراممیممەو ئەمممرتممیممە
. رەستسممم  رمممهمممێمممدمممێممم 
 ەهەمممممە ممممیممممە ممممدا ئەم 
التە ممگممرتە  رممۆ رممەومم  
ئممەمممەژت رەوت ئەساە اە 
پێمدموتخم  رمەوم، س مدمیمە 
رممووت  ە التە ممگممری و 
پددیوا ی ئەو التە ە ە رۆ 
ئە جەمدا ی اموست مەاەی  
 ەرەرئەوت ئە ممجممەمممدا ممی 
تەامممممالتمممممیمممممیمممممرس ەوتی 
وتالخسمممممممممممدمممممممممممدمممممممممممی 
ێمممێمممگەودێمممگەی الهمممور 

 ە مممەو سمممەرامممرساتە مممی 
تەاێدیدا اەرێیی سمەخم  
و گران  ەروو رمۆ رمەوم،  
رۆتە  وا ی رە ئەسە ی رە 

 .ئە جەمی رگەتە ێ 
 ەگەڵ ئەوتی خمممموسی 
رەوم، و داگەتمە مد ەامە می 
تەاممێممدممی  ممیممدممدمممممە ممی 
ستتممە ەوێمم  رممە ممگەشممەی 

 

یەکێتی لە میانەی گێژاوی  
 !نەخشەی سیاسی بافڵ و الهوردا
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 2  ڕه بۆ الپه

 تازە دەورەی
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 3  بۆ الپەڕە 

 !کرێکارانی جیهان یەکگرن

سەرانی 
 کوردایەتی

لە مەراسیمی  
سەرۆکایەتی 

 ئێراندا

 موحسن کەریم 

   
 

تونس، قەیرانی حکومەتی، 
 کێشە لەسەر چیە؟

 
 خەرسەو سایە

 

 دا وه شانه ڵوه بات بۆ هه یی و خه نێوان بێتمانه  له
 

 جەمال موحسین
 10 بۆ الپەڕە 

رمممبتمممەرتامممە مممی سمممەرکک 
اممۆمممەری  ممو مم    ممیمم  

ی ٥٢سمممممممممەعمممممممممد   ە
ێمموزتتممرا ممدا  اممۆمە ممگممەی 
 ممو سمممی رەشممێممموتتەامممی 
سرامممممە ممممیممممیممممی خسممممدە 

. سکخێیی سیەسی  مەزتوت
هە وتشە ەوتی پەر ەممەن 
و  ەاەرخسددی ێمیمومەە 
و گممۆدا ممیممەری  ەساسگممەی 
رمممممە سا   ەگەڵ ئەوتسا 

شەرعمیە می " اەسە مە دی 

پەر ەمە ی و ستموامراسمی 
ێمگە ە " و ست گدا ی خە ک

دوا ە ممێممیممی وممرتممواممەرا ە 
زتە ر شدێمیمی  مر  میە  و 
ەیدی رۆرژوازی هەمیدمە 
ئممممەمممممەستتە  ەپممممێممممدممممەو 

 5 بۆ الپەڕە 

 

کرێکاران وخەڵکی ناڕازی، جمهوری ئیسالمی ئێرانی 
 !خستۆتە بەردەم داڕوخانەوە

 

 دەشتی جەمال
 8 بۆ الپەڕە 



رەتەخێیی  مەتمبە میمەن سارموو رە 
 مممێممم مممیمممر رمممەرزا مممی و وتامممو 
سممممەرکاممممی وو  ممممێممممك  ە 
وبکاەخە ە پێدوازتیەن  ێمیمرسو 
 ە مەراسممیمممەاەشممدا  ەرتممیی 
سممەرکاەاممە ممدا ێممێممگممەی رممۆ 

ئەم دوساوت ێمێمگمەی .  سا رارموو
سەر جی زکر اەس روو  رگمرت 
 ەدتزاتە ی ێیمومە می عمێمرا می 

ئەوترمممموو رممممۆ .   ممممێممممیەو ەوت
دازتیرس ی ێمیمومە می عمێمرا   
وتزارت ی سترتوتی ئمێمران ئەو 
روساوتی وتاممممو هە ەتەاممممی 

 .پرک ۆاۆ ی  یدەن سا
پمممممەر مممممی و رەشمممممێمممممك  ە 
رکشدبیمرا می  مەسمیمۆ مە میمسمدمی 
اممممورس هە ممممیممممرس ممممی ئممممە ی 
اورسسدەن و داخسددی وەرشی 
سوورتەن رۆ  ێ یرڤەن رەرزا می 
وتاو گۆدا یەرتەاەی گەورت  ە 
سیەسە ی ئێمرا مدا رەراممبەر رە 

وتامممو .  امممورس  مممێمممك ساتەوت
سەراەو دێیی ستپلۆمەسیش رمۆ 
پەر می و  مێم میمرڤمەن رمەرزا می 

رە م داسمممدمممی .   مممەوزتس امممرا
مەسە ەاە ەیە؟ رمۆەمی ئمێمران 
ئەو مەمە ە  ەتبە ەی  ێ میمرڤمەن 

 ؟!رەرزا ی ارس

مەوتتەای اەم  یە اە ەە مدتمن 
ێمممەر ئمممێمممران رمممە مممگمممێمممدمممدمممی 
 ێ یررەرزا ی ستاەە رمۆ ئمێمران 
و ەە دتمن پمرس و مەسمە ەی 
ێمممۆراوێمممۆر  ە مممێممموا مممیمممە مممدا 
. گوزتراوت و  مەوو موێ امراوت
ئمممێمممران  ەدێمممگمممەی همممێمممرشمممە 
ممممموشممممەاممممیەاممممە ممممی گممممروپە 
شمێمماەاممە ەوت رممۆسممەر هەو ممێممر 
ئەو پەتەمەی رە پمەر می گەتمە مد 
اە سترێ ێۆرێك رووی رەرتو 
ئێران وترەەرخێدێ و  ە ریمرێ 
 ە ئەمممرتممیممەو  مموراممیممە سوور 

رە مممەتمممبە مممی اە !  رمممیەوێمممدەوت
 ەەمموارەممێمموتی سممیممەسممە ممی 
 -ئەمممرتممیممەو رەرتی سممامموستە

ئیمەرا دا ێۆرێك  ە سیمەسمە می 
رێیارارس می ئمێمرا می گمر مبمووت 
پمممێممممش و  ە ستزگممممەامممە ممممی 
داگەتممممممە ممممممد ممممممی خممممممۆتەوت 
پمممبوپمممەگە مممدتی سژی ئمممێمممران 
رممدوستاممرستوتو سا ممدتی هممێممیت 
اممورستە  ەتممەرتاممە ممی رژێمممممی 
ئمممێمممرا مممی سارممموو  ە  مممەوەەی 

ئمممێمممران .  ستسمممە  مممی خمممۆتمممدا
 ەدێگەی ودەرتاە یەوت رمۆسمەر 
پممەر مممی وتسمممدممی اە پمممەر مممی 
ئەوت ممدتی رممیممرێ ستسممدەمممۆ 

ئەم مموێمەمە ەتەشمی رمۆ .  ریەە
 ێ یررەرزا ی و ممەمە ەامرس می 
وتاو سەرکاێك و هە میمرس می 
ئە ی اورسسدەن پەساشمدمی ئەو 
 ممیتمم ممبمموو ەوتتەی پممەر ممیە  ە 

ئێمران ستتەوێ  مەوەەی .  ئێران
ژێممر ستسممە  ممی پممەر ممی وتاممو 
 ەوەەی ژێر ستسە  ی تەاێمدمی 
رێ  اە هیچ همێمیێمیمی  ەتمەری 
رژێمممممممی ئمممێمممران هەسممم  رە 
ئەسمەتمش و ئمەراممی  ەامەە و 
ال ممی اەم وتاممو ئەوا ەی اە 
 ە ەوەەی سەوزسان  ستسم  و 
پێ رەسدمراو  ە ئمۆرسوگمەامە مدا 
رکژتاە می  ەمە می سمیمەسمیمەن 

هەروتهمممە وتامممو !  رمممژممممێمممرن
هێیێ ی  ەوەەتمیمش اە عمێمرا  
رە  مممەوەەی  مممۆممموزی خمممۆی 
ستزا مممێ  رە مممەتمممبە مممی سوای 
ساادممممە ممممی  ممممۆمممموزی  ە ممممەو 
ێەمممممەوتری  ممممەوتداسمممم  و 
رەشووری عمێمرا  اە  ەدووی 

ستدمیەوت   -سیەسی  -اۆمە تە ی
 ەسەر  مۆموزی ئمێمران هەژممەر 
ستاران  ئێران ستتەوێ پمێمگەی 
 ە اورسسدە دا رەهیی ر ریەە و 
 ە  ەرترووی ئەو ساادمە ەی  ە 
 ەوەەاە ی ستیەی عێرا دا ریەە 

و  ۆموزو امەرتمگەری سمیمەسمی 
 . خۆی  ە عێرا دا رپەرێیێ

پەر یش  ە تەرتەاە  ێگەتد  و 
. پەتممممەمممممی خممممۆی وترگممممرە
رە ممممەتممممبە ممممی اە ست ممممگممممۆی 
ادە ەوتی هێیتاە می ئەممرتمیمە 

( هەرتممر)  ە رمدمیەی سمەررمەزی 
وتاممو زت ممگممێممیممی مە ممرسممیممدار 
 ەالتەن پەر یەوت خموێمدمد ەوتی 
رۆستارێ  و پرسی ادمە ەوتی 
هێیت سەررەزتەاە ی ئەمرتیە  ە 
عێرا  پەر ی  مووشمی ێمۆرێمك 
 ە رێمدمە ەتی امرسوت رەراممبەر 
رە سمیمەسمە می ئمیمدارتی  موێمی 

رەمممجممۆرت ئممێممران و .  ئەمممرتممیممە
پممەر ممی وتاممو پممێممك گەتدممدممدممی 
رەرژتوت دی هەورە   پەساشدی 

ئێمران ئمە ی . تەادری ستست ەوت
هەرێ  هە دتاەە و پمێمدموازی 
 ە  مممێممم مممیمممر ستامممەە وتامممو 
سممەرک   رە داگەتممە ممد ممێممیممی 
وتزارت ی سترتوت  ێیومە می 

پمەر میمش .  عێمرا   مەتم  ستامەە
تەاەم پەساشمدمی ئەو ەمەاەتەی 
ئێرا ی رە  میمرکری ئە مداممێمیمی 
سمممممەرامممممرساتە مممممی ێمممممیرمممممی 
ستموارا ی اورسسدمە می ئمێمران 

 ! ساتەوت

   

 !سەرانی کوردایەتی لەمەراسیمی سەرۆکایەتی ئێراندا..  درێژەی
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  !جەماوەری بەشمەینەت! کرێکاران
 !دەسەاڵت تەمەنی خۆی کردووە و ئیتر نۆرەی دەسەاڵتدارێتی خەڵكە

 
 

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

ناکرێ لەوەزیاتر هەژاری و نەداری، بێکێاێاری و .  کردووە کەسەراپا لەگەڵ ژیان و بژێوی و حورمەتی ئینسانی ئیوەدا ناکۆکە
ستەمگەری و ئەو جیاکاریە چینایەتیە تەحەمول باەین کەئەم حزبانە و حاومەت و سیستەمەکەیان بۆ قازانجی خۆیان و 

کەڵەکەی سەرمایەکانیان، بەسەر ژیانی ئکمەوە رایانگرتووە، 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 فەرمانگەو بەرێێوەبەرایەتێیەکێانێدا، دەسێی بێرەیەنە .  ئەنجومەنەکانی  اردا

نکودەستی یەک و لەدەوری یەکرت کۆبینەوە و نوێنەرانی خۆمان لەکەسانی دڵسۆزو جەسێور هەڵێێێژێێریێن و کێۆنێرت ڵێی 

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



 

ئەوت رممممیەن اە هممممۆاممممەری 
 مممێمممپمممرسمممیمممدەوت  ە الهمممورو 
ستسدەو ە مەاەی و سمیاسا میمەن 
رە  ێسە د ەوتی پۆسدەامە میمەن  
 ەسمممەر امممەری  مممەشمممەتسمممدەو 
 ممەوا ممیممەرتە  رە م پممێمموتسممدە 
 ەگەڵ ئەوتی الهمور  ە س میمەی 
وا مماممدا هەر  ممەوا مممیممەرتەامممی 
ارسرێ  و ئێسدە رەو رمیمە موتوت 
 ێپرسیمدەوتی  ەگەڵ ستامرێم   
 مممەرمممێممم   ەک ئەو همممۆامممەرت 
سیەسیە ە وەرامۆ  رمیەتمن اە 
ێیەوازتەاە ی رە ەاە ی تەامێمدمی 
 مممیمممە سترگمممیمممررمممون  رە مممیمممو 
ەەرت وسی ستسە  می تەامێمدمی 
 ە  مێموان مملممممال مێمی سمیمەسممی 
رە ەاە دا و ئەوتی اە امەم رمەڵ 
ست وا ێ اێدە سمیمەسمیەامەن رە 
رەرژتوت ممدی خممۆی تەاممالتممی 
امممە ەوت همممۆامممەری سمممەرتامممی 
پرسی السا می الهمورت  ەمو میە 
گەر رەس  ە گە مدت می و  مەوان 
و اممەری  ممەشممەتسممدەتە  ئەوت 
مممممممممێممممممممژووی زکرتممممممممدەی 
سممەراممرساتە ممی تەاممێممدممی وتک 
هممێممیێممیممی  ممەسممیممۆ ممە سمم  و 
میلیدیە  رەهەمەن ئەسدی الهمور 
 مممە ممموا مممن  ەو گە مممدت مممی و 
 ەوا یەرتە ە رمێمبەری رمن  رمۆتە 
اێدەاەن پرسی سیەسی ێمدی 
و ەممەرت مموسممسممەزن رممۆ هەر 
رمممە مممێمممیمممیمممەن  هەر رمممۆتە  ەم 
ئەداسدەتەوت ەە د پمرسمیمەرێمک 
پممێمموتسممدممیممەن رە دو ممیممرس ەوت 

 :هەتە
هۆاەری التە گری رمۆ رمەوم،  ە 
 ێو هەواێدەی سیەسی ئێسدەی 
اورسسدەن و  ەوەەاەسا ەیممەن 
پممێ ست ممیمم ؟ ئممەتممە رممژارستی 
سیەسی الهورو  رەڤم  امەممیمەن 
رە ستسممدممیەو ممی ئەرێممدممی رممۆ 
رەرزارس ەوتی ێێمگمەو دێمگمەی 

تەاممێممدممی ئەژمممەر ستاممرێمم ؟  ە 
اۆ ەتمیمدا  ەخدمەو سمیمەسمە می 
اەمیەن ستسدمیەوە سترمێم  رمۆ 
رەرژتوت ممممدی هممممەوال ممممیممممە ممممی 

 اورسسدەن؟
هە مممبە ە  ە رمممیمممرامممرس ەوتی 
هەراەسێمیمدا  ە رەراممبەر ئەم 
رمممممممەرگمممممممرژتەی  مممممممێممممممموان 
سەرارساتە ی تەامێمدمی ستامرێ 
پرسیەری  مر هەرمن  ە رمەرە می 
ئەوتی ئمممەتمممدمممدتی تەامممێمممدمممی 
 یددمە ی  ئەو تەاێدیەی اە رمۆ 

سمەومیمن  ە ) خۆتەن پێی ست ێن  
( رن سێ  تەامێمدمی  ەرمن  مەتەە

 ؟!رەرتو اوێ ستدواە
ئە وا میمن  ەسمەر هە مومەرێمی 
سیەسی ئمێمسمدمەی امورسسمدمەن 
ئەمەژت رە ەە د خە مێمک رمدتتمن  

رەرستوامممی  ە گممێممژاوو :  تەاەم
 ەێێگمیمری سمیمەسمی  ە ەواوی 

سمممی سمممە ەی ٠٤ستسمممە  مممی 
ێممیرەاممە ممی اممورساتە ممیممدا  اە ە 
ئەاەمی ستخمە ە می سمیمەسمی و 
سەررەزی ئەمرتیە  ە عمێمرا  و 
 ممەوەەاەساو اممێممدمممەاممێممدممی 
وو  مممە مممی ز مممهمممێمممیی س مممیمممەو 
وو  مممە مممی  مممەوەەاە رەدێممموت 
ەووت  اەرتگەری داسمدەوخمۆی 
رووت  ە رەرستوامی  مەئەممدمی و 

 .  ەسە ەمگیری سیەسی
سمممممممەرگەرسا مممممممی و :  سووتم

پمممەشمممیمممۆرمممو مممی ێمممیرەامممە مممی 
اممممورساتە ممممی  ە  ممممەو ئەو 
هە ممممممومەرێە  ممممممە ەرممممممەرتو 
گەمەاممممرسن رە ئممممەتممممدممممدتو 
ەممەرت مموسممی اممورسسممدممە ەوت  
ملمال ێ و شەدی  ێوان خۆتمەن 
دک مممێمممیمممی گەورتی  ەسمممەر 
سەرگەرسا ی و  ەستەری سکخمی 

سمیمەسمە می .  اورسسدمەن سا مەوت
ەممەوتدوا ممی هەمممیممدممە سممەتەی 
ارسووت رەسمەر هەر  ەخدمەو 

سیەسە ێک اە  ە ستسە  مداری 
و رەدێمموترممرس ممی اممۆمە ممگەی 

 .اورسسدە دا پێی هەسدەون
سارەشبوو ی اورسسدەن :  سێیەم

رە زک مممممی زترسو سمممممەوز 
ستەر رتن  مو ەی  ەێێگمیمری و 
سممەرگەرسا ممی و پممەراسممدممدممی 
ستسە  ی ردەمە ەو میلیدیمەتمیە  
رممۆ ە رەشممێممیممی ستممۆممەاممدممۆی 
ستسممممە  ممممی سممممیممممەسممممی  ە 
اممورسسممدممە ممدا  اە دک ممی ێممدی 
 ەسەر رێئیراستتی و شمیمە مد می 
شیۆی ێەمەوتری امورسسمدمەن 

 .ریدیووت
اێدمەاێش و شەد رۆ :  ەوارتم

رە ستسدمی همێمیو پمەراسمدمن و 
داگممر ممدممی هممەوسممە ممگممی هممێممی  
گرێیوێرتی هەمیمدمەتمی  مێموان 
زک ی زترسو سمەوز رمووت  اە 
پمممبت  ە ستمممەرستی ەە مممدتهمممە 
پممال ممگممیممری و  ممەوان و اممەری 

 . ەشەتسدە  ەرەرامبەر تەادرسا
 مۆرخمیمرس می  ەواوی :  پێمدمجەم

ێممممومممممگە ئممممەرممممورتەاممممە ممممی  
رەرهەمممممهممممێممممدممممەن و رممممەزادو 
.. رممەزرگممە ممی و  ممەەممە مم ممێممدممی

 ەستسمممدمممی ستسمممە  مممی سوو 
 .ردەمە ە و ێیرەاە یە دا

خە ی شەشەم ستمە گەتە ێ  رە 
اممێممدممەاممە ممی ئممێممسممدممەی  ممەو 
سممممەراممممرساتە ممممی تەاممممێممممدممممی 
 یددمە ی  ئەوتش ێێگمەودێمگمەو 
سیەسە ی تەامێمدمیە اە  ەسوای 

هەوسە گی  ٣٩٩١ئەری سە ی ٠٣
هێیتاەی ساشیە مێمیمی گەورتی 
رە خۆوت ستوت  رەهەر سژاتە می 
و پال گێمرتەامی  مر  ەرەراممبەر 
پەر یدا ئە مجمەممی سارمێم    ەک 
 ەتممممممدمممممموا ممممممی ئممممممەسممممممدممممممی 
همممەوسمممە مممیمممیەاەی رممم مممە ەوت 
ێمێمگمەی خمۆی  رە ممیمو  ە هەر 
هەو ممێممیممیممدا هە ممگممەوێممیممی  ممر 

پممممەشممممەادممممەی زتممممە ممممر رە 
هەوسمە مگمی همێمیتاەی امراوت  
رەێممممۆرێممممک ئەم وا مممماممممیە ە 
 ەرتمیتامە می تەامێمدمیممدا رت مگممی 
ساوت ەوت اە ێیەوازی سمیمەسمی 
و سوس ممممی خسممممدممممۆ ە  ممممەو 
سمەراممرساتە ممی تەاممێممدممیەوت  اە 
ەمممۆن ممممەمە ەی امممێمممبمممبامممێمممی 
داگر دی هەوسە گی هێیتاەتمەن 
 ەرەرامبەر پەر یدا ریەن   ە ئەو 
ئممەسممدەی رە ئممەشممیممرا مەتمملممی 
داستسدیرس ی  ەواوی تەامێمدمی 
رە پممەر ممی  ە  ممەو رەشممێممیممی 
سممەراممرساتە ممیەاەتممە ممدا خممۆی 

 . یدە داوت
 ە هەمە یمە مدا مەتملمێمیمش هەتە 
رە ەواوی  وا ەتەوت همیمچ امەە 
ستسمممدمممبەرساری پمممێمممداگمممری و 
سممموررمممون و رەرستواممممی  ە 
سژاتە ییرس ی رەرزا ی و پمەر می 

 . ەرووت
اممێممدممەاممە ممی سممەراممرساتە ممی 
تەاێدی رە اێدەی خمە ەواستتمی 
و  ممەوان و اممەری  ممەشممەتسممدە 

ستامرێ ئەو .  پێمدمەسمە  مەامرێم 
اممممێممممدممممە ە  هەرممممن  رە م 
مەسممە ەی سممەرتاممی اممێممدممەی 
سیەسی  ەو خە ەواستی رمۆرژوا 
 ەسیمۆ مە سمدمی امورست   ەسمەر 
تەاممالتممیممیممرس ەوتی ئممەتممدممدتی 
رمممە ستسمممدمممی و ستسمممە  مممی 

ئەاەممی .  سیەسی  ە اورسسدە دا
 ەتمران و رممدمبەسمدمی سمیمەسممی 
رمممیو مممدەوتی امممورساتە مممیە  ە 
رەرامممممبەر ئەو ئممممە مممموگممممۆرو 
پممێممدممهممە ممە ەی اە  ە  ممەوەەی 
دکژهە  مممممی  مممممەوتداسمممممدمممممدا 

 .رەرتودوی رۆ ەوت
رەگدمممممدمممممی رمممممیو مممممدەوتی  

اممممممورساتە ممممممی رە  ەواوی 
ێمممممیرەامممممە مممممیەوت  ە  مممممەو 
ەممموارەمممێممموتی ئەم گمممێمممژاوت 
سممممیممممەسممممیەی  ممممەوەەاەسا 

 ەتە دوا یموت و  مە موا من 
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سممیممەسممە ممێممیممی تەاممدتسمم  و 
دکشممن و اممەرسممەز  ەک رممۆ 
اورسسدەن رم ە ە دوو  رە میمو 
 ەرەرامبەر پەراسددی هێیتامە می 
خمممممۆشمممممیمممممە مممممدا  ێمممممگە  ە 
ەەوتدوا میەک رمۆ ئمەتمدمدتتەامی 
 ممەدکشممن ەممەرتتەاممی  ممرتممەن 

رمەرزا می و پمەر می .   ەروتو  میە
ستمممممواممرا ممی اممورسسممدممەن اە 
زکر رتن خمەوت مدارتە می خمۆی 
 ە ساگممیممراممرس ممی سممەروتە و 
سەمە می امورسسمدمەن رەستسم  
هممێممدممەوتو خممەوتن ستسممە ە و 
 ۆوزێیی زتە رو رمە  مرت  رە م 
رەئممەشممیممرا داداتممی و سوس ممی 
خمممممممۆی  ەرەراممممممممبەر ئەم 
هە ومەرێەسا  میمدمەن ئەساە و 
خۆی داستسمدمی شمەپمۆ می ئەو 

 ە .  گممێممژاوت سممیممەسممیە اممرسووت
هەمممە ممیممە ممدا  ە هەو ممیممدا رممۆ 
پەراسددی  ۆموزو ستسمە  ەاەی 
 ە اورسسدە دا  هێیتاە ی  ر  ە 
رمممیو مممدەوتی امممورساتە مممی و 
ئیسالمیەاەن  ەەەر رە پمەشمیمۆ 
رون ستامەە رە ئمەتمدمدتتەک اە 
خمموسی رممەرزا ممی و پممەر ممیممش 
 ە وا ن پێدبمیمدمی رمیەن ەمیمەن 

 .رەسەر سێ 
ئەم وا مممماممممیە ە اممممەرتممممگەری 
 ەواوی  ەسمممەر رمممیو مممدەوتی 
اورساتە ی و ێمیرەامەن سا مەوت  
 ەهەمە یە دا اەرتمگەری  ەسمەر 
رممە ەاممە ممی  ممەو ێممیرەاممە ممیممش 

رە ێممیممە  ە .  رەێممێممهممێممدممدممووت

پممەشممەادممەتەاممی رممێمموێممدە  ە 
مەو مممممامممممیە مممممی گمممممۆدان و 
ئیسالمیەاەن  رەشمدمرتمن  مممو ە 
رمممدمممبەسممم  و گمممێمممژاوێمممیە اە 
رممممدەمممممە ەی  ممممە ەرممممە ممممی و 
سەرارساتە ی تەامێمدمی پمێموتی 

وتک پێدمدمر ئمەممەژتم .  ست ە ێدن
پێیرس مەتلێک  ە  ەو تەاێدی رمۆ 
خۆ داستسدیرسن رە سمیمەسمەە 
و ێێگەو دێگەتەک اە پەر می  ە 
ئممێممسممدممەسا رەستسممدممی هممێممدممەوت  
 ممەەممەرتەاە  ە ئممەاممەمممی ئەو 
گممێممژاوت سممیممەسممیەی سممەتەی 

 ە .  ارسوت رە سمەر  مەوەەاەسا
هەمممە ممیممە ممدا رە خممە ممێممیممی زکر 
الواز ر رۆ ئەتددتی  مەو ایە می 
. تەاێدی  یە پێدمبمیمدمی ستامرێم 
رە ێیی  ەو ردەمە ەی تەامێمدمی و 
رە ێیی زکرتدە  ە سەرارساتە ی 
تەاێدی خمۆتمەن داستسمدمی ئەو 
شممممممممەپممممممممۆ ەی  ەخدممممممممەو 
سیەسە ەاە می رمەرزا می ستاەن 
اە رۆخۆشیمەن  مەزا من  ە امەم 

 .زک گەوسا رەێێ ستمێدن
رممە ممی الهممور رەهەر اممێممدممەو 
پال گمیمرتەک اە هەو می سارمێم  
رمممە ستسمممدمممی خمممۆی  ە  مممەو 
سمممەرامممرساتە مممی تەامممێمممدمممیمممدا 
رسممەپممێممدممێ  رەسوای  ەخدممەو 
سیەسە ێیەوت خمۆی ست مەسمە مد 
رە داستسدیرس ی تەامێمدمی رموو 
رممۆ  مممەو شمممەپممۆ مممێمممیمممی  مممرو 
گیرسە ەوت  ە زت یەوێیمی  مرسا  
رممۆ  ممەو شممەپممۆ ممی گممێممژاوی 

سمممیمممەسمممە ەامممە مممی ئمممێمممران  ە 
 ەوەەاەسا  رە شێوازێمک اەو ە 
رەرامبەر مەتلی داستسمدمیمرس می 
تەاێدی رە سیەسە ەاە ی پەر ی  
اە سمەری خمۆی و رمە می ئەو 
مەتلەی  ە اەشدیەاەتمدا رموون  
پێدوتخ  و پمێمش شمەپمۆ ەاە 
 ممو مممممی زت ممیممەوتاەی اممرسن  
ەممو ممیە مەو مماممیە ممی مەتمملممی 
سیەسی الهورو هەوپەتمە ەاە ی 
 ە ەو هەواێدە سمیمەسمەامە مداو 
هەوسە گی همێمیتاەی ێمێمگمەی 
ئەوی  ممیممە  ەسترمموتوت و  ەو 
ئممەسممدەشممدا  ەرمموو ێسممەرممە ممی 
ێممممدی رممممۆ هە ممممومەرێەاەو 
.  ەوارتی رەرامبەرتاەی رمیمەە
هەررممۆتە ێممێممگممەی مممدمممممە ەی 
خمموسی اممۆمممەری ئممیممسممالمممی 
ئێرا یش  ەروو  ئمێمران زکر رە 

 .هەرزان و خۆراتی ورکشدی
الهممور خممۆی اممرست  مموررممە ممی 
 ەخدەو سیەسە ێیی  مەدکشمن 
و رێدوا ە  ە ممەمە ەی سمیمەسمی 
اێدەاە ی  ەوەەاەسا  اە مەتلی 
سیەسمی رەراممبەرتاەی  موا می 
رەاممدو رممیممگممرێمم  و پەرورممە ممی 
ریەە   ە ەوەزی  ەوا مبمەری رمێ 
 .سترگەسا ستس  رەسەری ریەە

پممێمممممواتە  ممێممرتسا رەو ئە ممجممەمە 
ستگەتمممن اە  ەواوی سکخمممی 
 ە ەرەری  ەوەەاەو مەو امیە می 
الهور  ەو  ێوتسا پێدموتخم  و 
پێش مەتملەامە می  مر شمیمسمدمی 
رە ەخدەو سیەسە ەاە ی خمۆی 

 .هێدە

ئممێممسممدممە مممەوت رمم ممێممیممن رەسوای 
شممیممسممدممی الهممور   ەتممران و 
رمدمبەسمدمی سمیمەسمەە و دک می 
رمممیو مممدەوتی امممورساتە مممی و 
ێممیرەاممەن و رممە ەاممە ممیممەن رە 
شمموێممدممی خممۆتممەن مممەون و  ە 
 و ێلێیدا ئەو سمەری ستمەر  میە 
گمممیمممرتمممەن امممرسووت  هەررمممۆتە 
اۆ ەتی الهور اۆ ەتی امێمدمەی 
ئممەتممدممدتی  ممەدکشممدممی سممیممەسممی 
امممورسسمممدمممەن  مممیە  وت همممیمممچ 
پممێممداوتسممدممی و ساخمموازتەاممی 

امۆ مەتمی .  خە ک وت م  مەسا ەوت
 ەتران و ردمبەسم  و امێمدمەی 
ێممممیرەاممممەن و ستسممممە  ممممی 

ستامممرێ  ە .  سمممیمممەسمممیمممەن  مممیە
ئمممێمممسمممدمممەسا وتهمممە ستراەوێممم  
تەایدی امێمدمەتەامی  مەوخمۆتمی 
خممۆی  ە ئممەسممدممێممیممدا تەاممالتممی 
امممرسرمممێمممدەوت  رە م ێمممێمممگمممەو 
دێممگممەتەک اە تەاممێممدممی  ە  ممەو 
هەواێدە سیەسیەاە دا  یمدمە می 
ئەساە رەرستوام رەرتو 
سارەزتدی هەوسە گی همێمیتاەی 

رۆتە ستسدەوتسمدمەن و .  ستتبەە
رممممێمممم ممممەرتتممممی  ە رەرامممممبەر 
 ەتممرا ەاممەن و هەو ممومەرێممی 
سممیممەسممی  ممەوەەاەسا  ێممگە  ە 
پەشیۆ رون رە سمیمەسمە ەامە می 
پەر ی  ە ئمێمسمدمەسا ئمەسمۆتەامی 
 ری  ەرەرستممدا  میەو خەرتمیە 
 ەهەر هە گەوێیدا پەرەەتەک  ە 

 .سەوین ستاەوێدە خوارتوت
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رەرژتوت دتەاە ی خۆتدا  ری ە ە 
ژێر پێوت  هەواەە  میمدمە ەتەاە 
رۆ  و بو ەوتی  ەترا ێ ی  و می 
سممممیممممەسممممی و ئممممەرمممموری و 
سەرسترهێدە ی ستورتتەامی  مر 
 ەاێدمەاێدە ەیدەتە یەاەن  ەم 

 ەرەرامممممممممممبەر ئەم .  و  ەسا
گمممورا مممیمممەرتمممە ەشمممدا  هەرتەک 
 ەرە ەاە ی ەمیمدمی ستسمە  مدار  

 . ئیدعەو پەسەوی خۆتەن هەتە
 ەسەرێیەوت  ەسیو ە ییمی پمبک 
 ەررممی  رەالتە ممگممری و  ممە ممی 
عەرترمممی  رەدارەری سمممەعمممد 
 ەتممم  و رەپدممم  رەسمممدمممن 
رەستسممدممور وسمموپممە و ستزگممە 
ئەممممدمممیەامممەن و رەپمممەسمممەوی 
گە دت ی و رە مەوی پدمدمگمیمری 
 ەخممممواسممممدەاممممە ممممی خە ممممیممممی 
 ەدازتەوت  رمە می دت مبمی خمۆی 
 ەێممموممممگە سمممەرتامممیەامممە مممی 
ستسممە  ممدا وتستر ممەو خسممدممیە 

 ەرەرامبەرتددا رمە می .  اە ەرتوت
ئیسالم گەرا و داشد  ە موشمی 
و سممەرا ممی ێممیرممی  ممیممدائممی 
 ممممو سممممی  اەێممممیممممومەە و 
وتزارت ەامممە مممیمممەن رەستسمممدەوت 
روو  ئەم هە گمەوا ەی سمەرکک 

امموست ممەتەاممی " اممۆمممەرتممەن رە 
رەسممەر شممەرعممیە ممی "   مرسممدممەک

  " پەر ەمممە ممی و ستمممممواممراسممیممدا
 ەم  مممێممموتشمممدا  .   مممەوزتسامممرس

التە ممگممرا ممی ستمممممواممراسممی و 
هەممموو ئەوا ەی اەرەعەتممدەاممی 
ەەپ و سممیمموالرتممیمەوت  ئەم 
دووساوا ەتممەن  ممێممیممداتەوتو رەم 
تممممەن رەوشممممێمممموتتە اەو ممممدە 
سااممۆاممیممیممرسن  ەرممبتممەرتاممە ممی 
سەرکک اۆمەرتوت و پێمیمە مواتە 
اەدووساوتاەن  ەاێدممەامێمدمی 

اۆ ەپەرسی ئیسالممی و "  یوان 
" پێدیەو د وازی و سیوالرتیم

ستمممممواممراسممی و " و  ە ممیمموان 
. ساتە" سەرامو مگەری ئمیمسمالممی

رەالم ێە یقە ی ئەم دووساوا ە 
ەممممممیە و دتدممممممەی ئەم 
گممۆدا ممیممەرتممە ە  اەوا  ە ممەاممەو 

 ستسدی رۆ رراوت  ەەیداتە؟ 
شممۆدشممی  ممو مم  اە ەسممە ممی 

سا  رمممممورامممممە مممممێمممممیمممممی ٥٤٣٣
شممۆدشممگممێممرا ەی  ەێەسممدەی 
ێمممیمممهمممە مممی عەرترمممی رەرسا و 
رەهەرێمیمی رەدتم مسم    موا می 
سوژممممدمممێمممک  ەعەزر رمممدا و 
پەتەاە ی ستسە  دارێدی ەمیمدمی 
رممۆرژوازی و سممەرمممەتەساری 
رمملەرزێممدممی  رە م رەوهممۆتەوت 
اەخە یی ارێیەرو زتێمە یێش 
و  ممەدازی  ەستوری رەستمملممی 
ەیدەتە ی و سەررەخۆی خۆتەن 
دێی راو  ەروون و  ەتمە مدموا می 
ستسدبەرن رمۆ دتدمەامە می ئەو 
رێماەسا ە می و ێمیمەامەرتەی اە 
 ە ممممێمممموان ئممممورسوی اممممەرو 
سەرمەتەسا  ەئەراساتە   ە میموتی 
دێممدا داوتسممدممەو رەرامممبەر رە 
ئمەممە مجە رممدەدت میەامە می خممۆی 

 . ەۆای ساسا
سممممەرتدای سممممەر ەاەو ممممدممممی 
شۆدشی  و م   رە م تەامێمک 
 ەو ئە جەمە ەی رەسوای خمۆتمدا 
هێدەی  مو مبموو ەوتی  ەتمرا می 
ێممیممومە ممی و ممو ممدرمموو ەوتی 
اێدمەاێدمی  مێموان رمە ەامە می 
رممممممۆرژوازی و دتوە و 

رێدوا مەتمی ەمیمدمی .  ێیرەاە یە ی
ستسممە  ممدار  ەپممێممیممهممێممدممە ممی 
سممە مممەممممگمممیمممری سمممیمممەسمممی و 
ئمممممەرمممممووری  و هەروتهمممممە 
هە مممموتشممممە ممممد ەوتو  ممممەاممممەم 
مە ەوتی ێیمومە ە امە میە تەک 
 ەسوای تەاەاە ی رمۆرژوازی و 
شیمسمدمی ئمیمئمدمیمالف و رملمۆاە 

ێمممیرمممیەامممەن  ەسارەشمممیمممرس مممی 
ێممومممگەاممە ممی ستسممە  ممدا  سوو 
 مممیمممدمممە ەی رەرێەسمممدەی ئەم 

 . وا ایە ەتە
هە دەسەراەری داشد  ە موشمی 
وتک تەاەمین ێیمومە می سوای 
دوخە ی دژێمەاەی رن عە ی و 
شیسدهێدمە می ێمیمومە ە امە میە 
تەک  ەسوای تەاەامە می ەمیمدمی 
رممممۆرژوازی  ە ممممو مممم   ممممە 
دوساوتاە ی ئەم سواتمیمە ە  ئەو 
داسدیە  رەرێەسدە ستامە ەوت 
اە سممممممەرێەم دتوە و 
ێمیرەامە می ەممیمدمی رممۆرژوازی  
 ەرەراممممممممبەر ئەو سکخەسا 
اەرەسوای شمممۆدشمممی سمممە مممی 

همممممە مممممۆ ەامممممەتەوت و  ٥٤٣٣
رە ەتبە یش  ەرەراممبەر خە میمی 
امممرێمممیمممەرو زتێممممە مممیمممێمممدمممدا  
اەهممێممدممدممە رممۆ خممواسممدەاممە ممی 
خممممۆتممممەن تەخەی ستسممممەالە 
ستگرن   ەاەم ممەوت ەوتو  ەرمێ 

 .  ئەسۆتدا ستسدوپێ ستاو ن
رە م ئەمە هێمدمدمە دتدمەامە می 
ئەو  ەتمممران و رمممدمممبەسمممدەی 
اەەممیممدممی رممۆرژوازی  ە ممو مم  
 ەگە ممممی رەرتودووت رەتممممەن 

اەواتە ستسمممممە ەوت .   مممممەامممممەە
دتدمممممەی ئەم  ەتمممممران و 
اێدمەاێدەی  یموان رمە ەامە می 

 رۆرژوازی  ەاوێداتە؟
رێگومەن دووساوتاە ی ئێمسمدمەی 
 ممممو مممم  رەستر  ممممیممممیە  ەو 
امممەرتمممگەرتمممە ەی اە سو مممیمممەی 
سەرمەتەساری و اێدممەامێمدمی 
 ێوان هێیت ئمیمممپمرتمە میمسمدمی و 
مەێە مممممیەامممممەن   ەپمممممێمممممدمممممەو 
سارەشممیممرس ەوتی ستسممە ە و 
 ممەوەەاممە ممی  ممۆمموز و رممەزادی 

 ەترا ی .  سەرمەتە   ێیدا ەە یوت
ئەروری ێیهە ی و سەرهە مدا می 

پە ممممممەی اممممممبک ممممممە  ەپممممممەڵ 
سرێژتاێدە ی ێە گ و یرکر   ە 
پێیمداسا ە  مێموخمۆتەامەن و ئەو 
 ممەسممە ممەمممگممیممرتە ئممەرمموری و 
ێمممیمممومە مممیەی اە رمممۆرژوازی 
 ەگە ممی رەرتودووت  هممەواممەە 
هممە ممدەمەتممدا ممی ئممیمماممدممرازێممیممی 
رەرتممدممی اممۆمە تە ممی  اەهممێممی 
 ەەیدی ارێیەرو ێەممەوترێمیمی 
وراوا ی رمێمبەشمەن وترستگمرێ  
رەتەاجەری رۆرژوازی ێیهمە می 
خسممدممۆ ە  ە ممگممە ەتەامممی رمممێ 

رەس ممدممیممەتەوت هەممموو .  ەممەرتوت
ئەم سکخە  رەداسمممممدەوخمممممۆ 
و مممەداسمممدەوخمممۆ امممەرتمممگەری 
 ەسمممممممەر دوساوتامممممممەن و 
اممێممدمممەاممێممدممە سممیممەسممی و 
ەیدمەتە میەامەن  ەو  می  مو م  

 .سا ەوت
 ەالتەاممممی  ممممرتوت  سکخممممی 
 ەتبە یدری سیەسمی و ئمەرموری 
 مممو ممم  و دتو مممی خەرمممە مممی 
ەیدەتە ی  ئێممە سترمە ەوت سمەر 
دتدممەی ئەو گممۆدا ممیممەرتممە ەی 
اەئممێممسممدممە  ەم وال ەسا رەدی 

 :اەو ووت
 :  ەدووی سیەسیەوت

  ٥٤٣٣و مەن شۆدشمی سمە می 
 ەترا ێیی ێیومە ی رەرستوامی 

سممممەرت ممممە .  هممممێممممدممممەتەاممممەتەوت
ێیمومە ەاەی داشمد  ە موشمی 
ئمیممدمجممە هەرسوو ێمیممومە ەاەی 

  " عە مممی عەرتمممی" و"  ێەرمممە مممی" 
اە ەالتەن دتو ی ئیسالممگەرای 
.  ەهمممیتوت همممە مممدە سمممەرامممەر
رەسوای ئەمە یمدمدا  پمێمیمهمە مدمی 
ێممممممممممممممممممممممممممیممممممممممممممممممممممممممومە ە 

" مەهدی ێومماە"  ەادۆارا ەاەی
پممممەشممممەن .  سا٥٤٣٠ ەسممممە ممممی 

هەرسوو ێممیممومە ەاەی ێممیرممی 
 ٥٤٣٢ یدائی  و سی  ەسمە  می 

سا  رەسممممەرکاممممەتە ممممی ٥٤٣١و
" ێەرمممیممم  سمممەتمممد" هەرتەک  ە

".  مممەئمممیمممد سمممبمممسمممی" و

 تونس، قەیرانی حکومەتی، کێشە لەسەر چیە؟ ..  درێژەی
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ستسممە ەوت هممە ممدە سممەراممەری 
 مممە "  وەالێمممی" ێمممیمممومە ەاەی 

و  ٥٤٣٩هە بژارس ەاەی سە می 
پێیهێدە ی ێیومە ێیی ئیئمدمالومی 
.. رەسەرکاەتە ی هیدەم مەشین

هەممموو ئەمممە ە پممبکسممەتەاممی 
ز جیرتتی  ە ەترا ی ێیمومە می 
 ە ممممممممو مممممممم   ستخە ەدوو  

سمممە مممی سوای ٣٤اە ەممممەوتی 
ێمەر ێمیمومە می  ٣٤شۆدشدا  

 ێدا پێیهە وتو هە وتشمەوت ەوت  
رەرممێ ئەوتی دکشممدممەتممیەک رممۆ 
ستررممممەزرمممموون  ەم  ەتممممرا ە 

 .   ەخۆتدا ر و قێدێ
 ەسوا وێسممممممممممممدممممممممممممگەسا  

سا  ٥٤٣٩هە بژارس ەاە ی سە می 
ئەگەرەی  ەت  سمەعمد  موا می 
زکرتممدەی ست ممگەاممەن رەستسمم  
رهێدی و ر ێدە پۆسدی سمەرکک 
اممممۆمممممەرتوت  رە م هەروتک 
ئەوتی هممیممچ تەک  ەێممیرەاممەن 
دێژتی  ەواوتەن رۆ پێیهمێمدمە می 
ێممیممومەە رەستسمم   ەهممێممدممە  
رە ەەەری امۆامدمێملمێمک  ەدتو ە 
 ممەاممۆک رەتەاەاممە ممی ەممیممدممی 
رمممۆرژوازی ێمممیمممومە مممێمممیمممی 
ئمممیمممئمممدمممالومممیمممەن رەهەزاروتەک 
 ە گژتو ئە ۆزتەوت  پێمیمهمێمدمە و 

تممەن اممرست " ئە ممیممەس خەوممەف" 
 ەمممە ممگممی .  سممەرکک وتزتممران

سا ئە ممیممەس ٥٤٥٤ێمموزتتممرا ممی 
خەوممممەف  ە ێممممیممممومە ەاەی 
ادمممەتەوتو  ەسمممەر رمممدەممممەی 
سارەشممیممرس ممی ێممومممگەاممە ممی 
ستسممەالە  ە ممێمموان سممەرکک 
امممۆممممەرو ێمممیرمممی  ەهمممیتی 
ئمیمسممالممی و  میممدائمی  مو سممدا  
هیدەم مەشیدی  ەێیری  دائمی 
.  و    اراتە سەرکک وتزتران
رە م ئەم ێمممیمممومە ە   ەک 
هەر  ەتدوا ی ەیدمی رمۆرژوازی 

و سیسدەمەاەی  ەو  ە مگمە ەو 
 ەو اێدە ئەروری و سیمەسمیمە ە 
دزگممەر رممیممەە  اەرەرکاممی پممێ 
گر بوو  رە یمو خمۆی  ەرەرستم 
شممممەپممممۆ ەاممممە ممممی ێممممو  ەوت 
ێەمممەوترتەاممە ممدا دا ەگممرە و 
سەرت جەم رەربتەرتاە ی  ەتم  

 . سەعد وتال را
 :  ەدووی ئەرورتەوت 

دت گەسا ەوتی  ەترا ی ێیمهمە می 
سەرمەتەساری  ەسمەر ئمەرموری 
 و   ێگە ەوتی رەزادی امەرو 
اممە  و پممبکژت ئممەرممورتەاممە ممی 
رەتەاجەری  موشمی راوتسمدمەن 
ارس  همەوامەە امۆی رەرهەممی 

٪  ٥٣١٠ ە ەوتتمممی  رەرتمممژتی 
رەرتوسواو رممرس و  ەرزتاممە ممی 
سممەر ێممیممومە ممی رممۆ ئممەسممدممی 

٪ هە ممیممدممە ممد و  ەگەڵ ٥٢ ە
اەمهێدە ێیی گەورت  ەرموسێەسا 

رەداستتەک .  رەرتودواممممممممرستوت
اەێیومەە  وا ەی ساریدمیمرس می 
مممممموەەی امممممەرمە مممممدان و 
خیمە مگموزارتەامە می وتک ئمەو 
وامممەرترمممە وخمممیمە مممگممموزاری 

 .  ە دروسدی  ەستسددا
پە ەی امبک مە  ەگەڵ ئەوتسا اە 
زتررەتەاممممممی اممممممەرتممممممگەری 
 ەرەرهەمە پممیممدممەسممەزتەاممە ممدا 

٪ اەمممیممیممرس  ٨٥ورەدتممژتی  ە
هەواەە رواری گەشدوگوزار اە 
گر یدرتن اەر ە ئمەرمورتەامە می 
 و سمە  رەهمۆی ئەم پە مەتەوت  
رەتەامممجمممەری وە ەو امممرس و 
رەسوای خۆشیدا دێژتی رێیەری 

رممۆ  ٥٤٥٤ ممەاممۆ ممەتممی سممە ممی 
وتک .  ٪ هە میمدمە مد٢١ئەسدی  ە

رەرئە مممجمممەممممێمممک  ەم سکخە 
ئەرورتە  پەرتسە د ی ستمەرستی 
هەژاری و  ەساری   ممەوان و 
سزی و رمممێممم مممە ەوال ەتمممی  مممە 

 ەروو ی خیمە گموازارتەامەن و 
ستتمممەن سترسومەتمممدە مممی  مممر 
تەخەی رەمەێرومە ی امۆمە مگمە 

 .   گرە
سادمە ی سیسدەمی  ە دروسدمی 
 ەرەرستم ردوروو ەوتی پە مەی 

 ٣٣اممۆدک ممەسا  اممۆمە ممگممەتەاممی 
ملیۆ ی  رە یتیەی تەک مملمیمۆن 
 مموشممبمموو رەم پە ممەتەو زتممە ممر 

هەزار  مممموررممممە ممممیەوت   ١٤ ە
 ەرەرستم اەرتسە ێیی گەورتی 

ئەمە .  ئممیمممدممسمممە ممیمممدا داگمممر مموت
 ەاە ێیمداتە اەێمیمومەە  ە مهمە 

٪ی همەو  میمەن ٠ وا یموتە می  ە
ڤممەاسممیممن رممیممە  اەئەوا ممیممش 
 ەرەز ەی رەرپمرسمەن و ەمیمدمی 
سممەرمممەتەسار و ستو ەمە ممدا ممدا 

 .    ە یسە
رە م ومەامدمۆرێمیمی سمەرتامیمدمر 
 ەوتی اە  ەئیمسمدمە ئمەممەژتممەن 
پممێممداوت و ستمممە ممبممە ەوت سممەر 
دتدمممممممەی ئەو  ەتمممممممرا ە 
ێمیمومە ممیەی اەسرێمژتی هەتە  
ئەو رمممیو مممدەوت  مممەدتزاتە مممیە 
ەمممیمممدمممەتە مممیەی امممەرگەران و 
ێەممممەوتری زتێمممممممدمممیمممێمممدمممی 

رممممیو ممممدەوتتەک اە .   ممممو سممممە
 ەشۆدشێیدا ستسە  ەاەی رمن 
عە ممی  ەگممۆد ممەو رەسرێممژاتممی 

سمممە مممی دارمممرسووت تەخەی ٣٤
رەەیدی رۆرژوازی و ێمیمومە ە 
. تەک  ەسواتمیەاەامە می گمر مووت
خممۆپممیممدممە ممدان و گممررمموو ەوت 
ێەممممەوترتەامممەن  ممممە مممگمممر مممدە 
امممرێمممیمممەرتەامممەن  ەئمممەسمممدمممی 
سممەراسممەری و شممەرتاممەن و 
اممەرگەو  ممەوت ممدتاممە ممی اممەرسا  
رەرستوام  ەسژی گە ممدت ممی و 
 مەعەسا ە می اممۆمە تە می و رممۆ 
 ممممەن و اممممەرو تەاسممممە ممممی  
شە ەمەاە ی ارسک ە سە گەری 

خۆی و  ەسێ  رەهمێمی سترمێ و 
ئەزممممو ەامممە مممی امممۆستامممە ەوت 

 مرسمی .  وستسە ە ست ەرزێمدمێ
ستسممممە ە  ەم ێممممو  ەوتتە 
اەوێممرای اممرێممیممەران  الوان و 
ژ ممەن و ێەمممەوتری مەێممروم 
 ێمیمدا رەشمدارن   ەوتتە اەئەم 
رممیو ممدەوتتە سکخەاە رممۆسممەر 
ئمممەسمممدمممی تەک  ە مممیمممدەوتی 
اممۆمە تە ممی رممبممە و  ەک هەر 
ستسممە ە  رە ممیممو سممەر ممەپممەی 
سمممیمممسمممدەممممی سمممەرممممەتەساری 
دارمممممە ممێ و ستسممدممی ەممیممدممی 
رممۆرژوازی و سممەرمممەتەساران 

 .  ەتەخەی اۆمە گە ریە ەوت
ستسممدمممبممرس مممی ستسممە ە رمممۆ 
 ممممممممیممممممممرکری دارەران و 
هە سممموراوان   ەپمممێمممدمممیمممە ەوت 
 یرکری رە اید و ئمیمبمراهمیمممی  
سەراو ی خۆپیمدمە مدا ەامەن و 
پە ەررسن رۆ ستسدگیرامرسن   مە 
پەالمەرسا ی رەرتگەی ئمیمدمیمەسی 
شو ، و دێی مراوتامە می ژ مەن 
وساخسمممدمممدمممی ممممیمممدتمممەامممەن و 
 ەوالشەوت ستس  ئەوت ارس می 
مەالو رە گ وازی ئمیم موا ەامەن  
 ممە ستراممرس ممی اممۆمە ە تممەسممەو 
ربتەرێک  ەداسمدمەی رەر ەسمک 
اممممرس ەوتی ئممممەزاستەاممممەن و 
 ەست ەارس ی خمۆپمیمدمە مدان و 

هەمموو ئەممە ە ..  گرسرو ەوتاەن
رمممۆ سمممەرامممو مممیمممرس مممی ئەم 
رممیو مممدەوت ەممیمممدمممەتە ممیەو رمممۆ 
سورخسددەوتی ئەو مە رسمیەتە 
اەخسممدمموتە ممیە س ممی سممەرێەم 
ێمممممممممممممی  و دتو ە 

 .  رۆرژوازتەاە ەوت
رەم شێوتتە  ەترا ی ێیمومە می 
 ە و    مەسمە ەی ستسمە  می 

رە م .  رەاراوتتمی همێمدمدمۆ ەوت
 مممەوتدکامممی شمممەدو ستعممموای 
رە ەاە می رمۆرژوازی دووی  ە 

 ەیە؟ 
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رەپممممێمممم ەوا ەی ئەوا ەوت اە 
پمێممیممە ممواتە اممێممدمممەاممێممدممەاممە ممی 
ئێسدمە  ەسمەر ستممموامراسمی و 
سمممیممموالرتمممیمە و  ەرەراممممبەر 
امممۆ ەپەرسمممدمممی ئمممیمممسمممالممممی 
سممممیممممەسممممیممممداتە   ممممەاممممۆاممممی 
واێدمەامێمدمەامەن   ەێەرگەی 
 ەترا ێیی ێیومە ی موزمین و 
رمممێ ئمممەسمممۆتمممیەک اەەمممیمممدمممی 
ستسممە  ممدار  ممێممیممدا ەە ممیمموت  
 ەسەر ەۆ میە می  مێمپەدامرس می 
ئەم  ەتمممرا ە و گمممێمممرا ەوتی 
ێێمگمیمری ستسمە  می سمیمەسمی 
وێمممممیمممممومە مممممی پمممممەتەساری 
رۆرژوازتە  رەێۆرێک اە زتمیە 
اۆمە تە یەاەن ئەمەستریمەە رمۆ 
سورمممممممممەرت سمممممممممەزسا ەوتی 
پەتوت مدتەامە می امەروسمەرممەتە 
اە  ەسەتەتدا  اەری هەرزان و 
ارێیەری رێدت گ  ربێدە رمدەممەی 
دێممیمم ممسممدممدەوتی سوورممەرتی 
ەەرخەاممممە ممممی ئممممەرمممموری و 

رەرهەممهمێمدمە می سمەرممەتەساری 
رێگومەن هە مگمەوی تەاەم .  رێ 

 ەم داسمممدمممەتەسا سمممەرامممو مممی 
رممیو مممدەوت  ممەدتزاتە مممیەامممە مممی 
ئێسدەو رمێمدت مگمیمرس می خە میمی 
. امممرێمممیمممەرو زتێممممە مممیمممێمممدمممە
اوست ەتەایمش اە رمەسمی  مێموت 
ستامممرێ   ەئە مممجمممەممممدا دووی 
 ەسمممممەرامممممو مممممیمممممرس مممممی ئەم 

 ەم .  رمممممممممممممممیو مممممممممممممممدەوتتەتە
ەوارەیوتتەشدا ئەوت سمەرکک 
اممۆمممەر   ەتمم  سممەعممدت اە 
شمدێری ستسدوری هە مبمرێموت 
و رە مممممممەوی خە مممممممیەوت  
مەرەسدیە ی سمواری شمەپمۆ می 
 مممەدتزاتە مممیەامممەن رمممبمممێ و رە 

ێە گ  ەسژی گە مدت می " ئیدعەی 
تەوت  ێەمەوتر "  و اۆ ەپەرسدی

رم مە ە پدم  سمەری خممۆتەوت  
 ەرەراممبەر داشممد  ە مموشممی و 
ئمممیممممسمممالمممممیەامممەن و ێممممیرە 
هەوئەوازخوێدەاە ی داتەن رگرێ 

و وتستر ە میمەن  ەێموممگەامە می 
ستسمە ە رممیممە ە دێممگممەتەک رممۆ 
سممەرامموە و سامممراممە ممد ەوتی 
خەرممەە و  ممەدتزاتە مممیەاممە مممی 
خە یی ارێیەرو زتێمە یێش و 
 ەئە ممجممەمممیممدممدا اممۆ ممەتممی رەو 
 ەتممرا ە ێممیممومە ممیەی اەهەتە 

رە مەتمبە میمش  ەامە مێمیمدا .  رهێدێ
اەهەو ە رممێممهمموستاممە ممی داشممد 
 ە وشی و ئیسمالممی سمیمەسمی 
رۆ گێرا ەوتی  ییام و هێدمە ەوت 
سەراەری ێیومە ەاەی   ەژێمر 

شمەرعممیە می پەر ەممە ممی "  مەوی 
سا و رەسوای " وستممممممموامممراسمممی

ئەزمممو ممی شممیممسممدمم مموارسووی 
ەە ممممممد ێممممممەرتتممممممدا  سژت 
شممۆدشمممبممموو ممی ئەم دتو ەی 
 ەریرو هۆشی خە یی ارێمیمەرو 
. زتێمممە ممیممێممدممدا ەەسممپممە ممدووت
 ممەئەو ێممێممگەتەشممی رەەممیممدممی 
اممممرێممممیممممەرو اممممۆمممممو ممممیممممیم 
ستگەدتدەوت  دووساوتامە می ئەم 

سواتمممممیمممممە ەی  مممممو ممممم  و 
سرێمممژتامممێمممدمممە مممی  ەتمممرا مممی 
ستسە ە  ێمەرێمیمی  مر ەمیمدمی 
ارێیەرو امۆممۆ میمیم رمە مگەواز 
ستامممەە رمممۆ امممۆامممرس ەوت و 
هممممێممممدممممە ەمەتممممدا ممممی دتممممیی 
سمەررەخمۆی ەمیمدمەتە می خممۆی 
رەرامممبەر رەگدمم  رممە ەاممە ممی 
ەمممممیمممممدمممممی رمممممۆرژوزای و 
رەستسدەوتگر مدمی ستسمە ە و 
رەارستوت سترهێدە ی رەر مەمەی 

ئەمە  ە مهمە . سۆشیە سدی خۆی
ئەو ئومیدتتە اە  ەس ی  ەترا می 
ئیسدمەی ستسمەال مدا  ئمیمممیمە می 
ئەوتی هەتە اەرەهەو ممممممی 
پممێممدممبتوا ممی ەممیممدممی اممرێممیممەرو 
اۆممۆ میمسمدەامەن  ەمرک وگموڵ 

 .    رگرێ
٩٢٥٢٥٤٥٣  
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 ەسکخی ئێسدەی امورسسمدمە مدا  
اەڤمممەتمممرکسمممی امممۆرک مممە رمممۆ ە 
هەدتشەتەای مە رسیدار و دکژ 
 ممیممیە ەە ممدتممن هممەو  ممی  ەاممە ە 
 وررە می وخمێمیا ە امرێمیمەری و 
اەمدترامە ەاەن  ەخمە ە رەرستم 
سممەخممدممی و  ممێممواری مەرگەوت  
 ەسکخممێمممیممدا اە ێممیمممومەە و 
ئەێممممممیارممممممی ستسممممممە  ممممممدار  
رێمدتررەسمدمی خمۆتمەن رەراممبەر 
رەسممەالمە ممی  ە ممدروسممدممی و 
پممەراسممدممدممی ژتممە ممی هممەو  ممیممەن 
رەرامبەر رەم پە مە  ەگمرتسمە و 

اممەرتممگەرتەاممە ممی  سممەر ژتممە ممی 
خە ممك  ممیممدممە ممداوت  ژمممەرتتەک 
 ەهە سمموداوا ممی ئممەزاستمم ممواز و 
ممممرکڤمممدکسممم  و پمممیتدمممک و 
پەرسدەرا ێیی س سۆز  رەامۆمەک 
وهممەواممەری ئممیممدممسممە ممدکسممدممەن  

 مۆدتامە می همەوامەری " مەوتتەاە 
 ۆدی همەوامەری " و "  اۆمە تە ی

تممەن  ەشممەرتاممە ممی "  ە ممدروسممدممی
اورسسدەن پێ هێدەوتو ستسمدمیمەن 
. رەهە سورا می خمۆتمەن امرسووت
 ەئێسدە اۆمەایەن رەاەسمە مێمیمی 
رەراەو ووی ڤمەتمرکسمی امرک مە 

اممرسووتو ستسممدممی اممۆمەک و 
ورتەاەو دیەن رۆ ەە دتن خێیا می 
هەژارو اەمممممممممممممممدترامەە 
سرێممژاممرسووت  ژمممەرتتەاممیممش  ە 
 ەخۆ  و رەراەو وا ی امۆرک مە 
 ەالتەن پممیتدممک و پەرسممدممەرت 
س سمممۆزتامممە مممی ئەم  مممۆرا ەوت  
رەخۆراتی ورێ هیچ رەرامبەرێمک 
. ەمممەرتسممممەرتممممەن رممممۆ اممممراوت
هەروتهمممە  مممۆدی همممەوامممەری 
 ە مممممدروسمممممدمممممی رەهمممممە مممممەی 
 ەخۆش ە ەی همیمواوت ەمووت و 
ئەوتی  ەستسمممدمممیمممەن همممە ممموت 

 ..اۆمەایەن پییرسوت
ئممێمممە  ەێممیرممی اممۆمممۆ ممیممسممدممی 
اممرێممیممەری اممورسسممدممەن  هەممموو 
ئەم هەوڵ و  ممێممیممۆشممە ە رەرز 
ست رخێدین و رە ەواوی  موا مەوت 
پدممدممگممیممری  ممێممدتاەتممن  خممۆمممەن 
رەرەشێک  ەم هەوڵ و  ێیۆشمە ە 
ئممیممدممسممە ممدکسمم  و س سممۆزا ەتە 

هەواەە ئێمە پێممە مواتە  .  ستزا ین
 ەگەڵ ئەوتسا اەسترممێ تەخەی 
ستسممەال ممداران و ێممیممومەە و 
وتزارت ی  ە دروسدی رگمیمبێ و 
رەرپرسیەر رمیمرێمن رەراممبەر رە 
سەالمە ی  ە دروسدی و رژێموی 
هەو  یە دا  ئەوت ئەرای ئمێممە و 
هەر ئیدسمە مێمیمی ئمەزاستم مواز و 
ئیدسە دکسدە اەپمێمیەوت  ەاە مەر 

تەامممدا داوتسمممدمممیمممن و 

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان 
پشتیوانی خۆی بۆ تۆڕی هاوکاری کۆمەاڵیەتی 

 !ڕادەگەیەنێت
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 دەشتی جەمال
 

ممممەوتی زتمممە مممر  ەممممە مممگمممێمممیە 
ز ممممجممممیممممرتتە  مممممە ممممگممممر ممممن 
و ممممەدتزاتە ممممی رەروممممراوا ممممی 
ێەمممەوتری   ەرەشممێممیممی زکر 
 ەشەرو شەرکەمیەامە می ئمێمران 

سممەرت ممەی .  ستسممدممی پممێممیممرسوت
سمممممممممەرهە مممممممممدا مممممممممی ئەم 
 ەدتزاتە یە ەی ئەم ستورتتە  رە 
مە گر دی ارێمیمەرا می  مەوت مدی 
پمممیمممدمممەسمممەزی  ەوە وگمممەزو 
پە رکایمیەوی ستسمدمی پمێمیمرس 
واممۆمە ممیممك خممواسممدممی وت  
زتەسارس ی ارێ  اەمیرس ەوتی 
سەعە ی اەر  هە وتشە مد ەوتی 
گرێبەسدی اە ی و امرس میمەن رە 
هەمیدەتی  سەالمە ی شموێمدمی 
اەر  زتەسارس ی امە می پدمووی 

.   رەرزامممرستوت... امممرێمممیمممەران 
پمممەشمممەن ئەم ممممە مممگمممر مممن و 
 ەدتزاتە یە ە  ەشمە ەی امرس و 
ارێیەرا ی ئمەسمن  امۆممپمە میمەی 
شمممەامممری هەومممدەپەو سمممەسان 
 ەوت دی ارێیەری  ری گر ەوت  

هەزار ارێیمەر  ٥٤٤اە زتە ر  ە 
 ەم  مممممەوت مممممدا ەی امممممەرسا 

هەروتهممممە زکری .  اممممەرستاەن
 ەخممەتممە ممد ئەم مممە ممگممر ممدەی 

اممممرتممممیممممەران و  ممممەوت ممممدت 
پممیممدممەسممەزتەاممەن  خممرکشممە ممی 
شمممەرتامممە مممی وت  ئەهمممواز  
 ەزوتممن  ئەسممۆەهممەن   ممەران  
 ەررتی و مەشهەس وەە د شەرو 
شممەرکەمممیەی  مممر و زکررەی 
 ممممموتمممممژت مەێمممممرومەامممممە مممممی  
امممۆمە مممگمممەی ئمممیمممران   ەوا ە 
مەمۆسمدمەتمەن و خموێمدمدامەران  
خممە ە دممیممدممەن و پەرسممدممەران  
رەدتیتامە می ئەم ێمو  ەوتتەو 
ئەم  ممەدتزاتە ممیممە ەوت گممرێممداو 
پەتمممدمممە پەتمممدمممە امممرێمممیمممەرا مممی 
 ەوت دتاە ی ستیە  همەوپدمدمی 
خۆتەن رۆ مە گر دی ارێمیمەرا می 
 ەوە و پە ممرکاممیمممممیممەوی و 
هەودەپە سترربی و ئەوا یمش  ە 
م ستروە ەسا رەراممممممبەر رە 
دژێمممممی ێمممممهمموری ئممیممسممالمممی 
ئممێممران وستسممە  ممی سممەرمممەتە  

 . داوتسدە ەوت
 ممەدتزاتە ممیەاممەن ئەگەرەممی سژ 
هەژاری ورێیەری و ەساری رمێ 
خە ەوال ەتی و گرا ی و  ەسژی 
ئەسەوارت زتە بمەرتامە می پە مەی 
اممممۆرک ممممەو وت م  ەسا ەوتی 
ستسممە  ممداران رەسارممیممدممیممرس ممی 
پێداوتسدیە  ە مدروسمدمیەامەن و 
رممممێممممدتررەسممممدممممی ێممممیممممومەە 

 ەرەرامبەر خیمە گموزارتەامە می 
ئممەوو اممەرترممە پممێممیممەن  ممەوت ە 
مەتمممدا ەوت  رە م  ەسرێمممژتی 

رممروخممی " خممۆتممە ممدا  سروشمممممی 
ێمممممممممهمممموری ئممممیممممسممممالمممممی 

رمۆ ە "  رروخی خەمە ەئمی"  " ئێران
ئممممە ی ئممممەپممممۆرای گەرمممممی 

 . ێەمەوتری  ەدازی
رێگومەن  ێممهموری ئمیمسمالممی 
ئیران ستمێمیە دورەروی د  و 
 ەورتە و رمێمیاری ێەممەوتری 
ارێیەرو زتێمە یمیمدمی ئمیمران 

سمە ە  ٠٥خە یی ئمیمران.  رۆ ەوت
رەخمموێممدممن و گممۆشمم   رممەێممی 
ئممیمماممدام و زتممدممدان وهەژاری 
ورممێممیممەری وگممرا ممی و ەرمموو ممی 
خمممیمە مممگممموزاری ئەم دژێممممە 
. ئیسدبداو سەرامو مگەرت ستساە
هەررممۆتە ئەوان  ە ستروە ممێممك 
ستگەرێمن رممۆ هە ممپمێمم ممە ممی ئەم 
دژێمە و رە ەە مدتمن شمێموازی 
ێممۆراو ێممۆر  ەەە ممد سممە ممی 
رارمممممرسوسا   مممممەدتزاتە مممممیمممممەن 
 . سترربتوت و هە و ە ەمەتدا ەوت

 ەگەڵ ئەوتی ئەم  ەدتزاتە یمە ە 
 ەالتەن ستسممممممە  ممممممدارا ەوت 
دوورەدووی سمممممممەراممممممموە 
واوشمدمەرو زتمدمدان رمۆ ەوت و 
اەو ۆ ە رەرستم پەالمەری هێیت 

ئەمدیەاە ی ێمهوری ئیمسمالممی 
ئممیممرا ەوت  رە م  ئەو خممە ەی 
ێممێممگممەی ئممەمممەژتو داوتسممدممە ە 
 ەسممممەری   ەپەتمممموت ممممد رەم 
 ەدتزاتە یە ەی ئێسدەوت  ئەوتتە 
اە اممرێممیممەرا ممی پممیممدممەسممەزی 
 ەوە و پە ممرکاممیمممممیممەوی و 
 ەوت مدت امرێمیمەرتەامە می ستمیە  
هممممممە مممممموو ە ە سممممممە ممممممدەری 
 ممەدتزاتە ممیەاممە ەوت و  ەسکخممی 
سیەسی و خەرمە می ەمیمدمەتە می 
ئممێممسممدممەی اممۆمە ممگممەی ئممێممرا ممدا  
هەوایدە سیەسمیەامە می رەسژی 
دژێمممممی ئممیممسممالمممی  ەرممدممە ەوت 
گۆدتوت و سیمەتەای ەیمدمەتە می 
و سژی سەرمەتەساری ێمهوری 
. ئممیممسممالمممی ساوت رەستسممدەوت
 ەمە  زتمە مر ئەو پدمدمیموا میە 
رێهەو ەتەتە اە ئەم ێموال ەوتو 
 ممەدتزاتە ممیممە ە و  ە ممەوخممۆی 
ئێرا داو و  ەسترتوتتمدا رمۆالی 
خۆی دای اێدەوت  رەتەاجمەری 
ێممێممگممەو دتممگممەی ێمممممهمموری 

ئمممیمممسمممالممممی ئمممیمممرا مممی 
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ستسدی همەوامەری و همەوپدمدمی 
. رمم ەتممدە  ممێممو ستسممدممی تەاەوت
پمێمیەوت  ەرەراممبەر ئەم رە تەو 

هەر .  ئەسەوارتاە یدا داوتسمدمیمن
 ەم سمممۆ مممگەتەشمممەوت ێمممیرمممی 

امممۆممممۆ مممیمممسمممدمممی امممرێمممیمممەرتمممی 
اورسسدمەن ساوا  ەهمەودێمیمەن و 
سکسدە ی ێی  ستاەە پددمیموان 
و هممەواممەری ئەم  ممۆدا ە رممن  
 ەدتممممیتاممممە ممممیممممدا ەممممەالاممممە ە 

 .هە سودێن
هەروتهممە رممە ممگەوازی سممەرێەم 
خە مممممیمممممی ئمممممەزاستممممم ممممموازو 
ئیدسمە مدکسم  و هە سموراوا می 
رممممیو ممممدەوتی اممممرێممممیممممەری و 
سۆشیە یسدی ستاەتن  پددیوا می 
و همەوامەری خمۆتمەن  ەدێمرتوی 
وراوا مبموو ەوت و رەهمێمیرموو می 

 ۆرتاە ی هەواەری امۆمەالتە می 
و  ۆدی هەوامەری  ە مدروسمدمی 

 . ستررببن
پەتەسار رێ  خەرەە و  ێمیمۆشمەن 
 ەپێمدمەو سارمیمدمیمرس می ژتمە مێمیمی 
 ە مممدروسممم  و سمممەالمەە و 

 .ئەسوستو خۆشگوزتران 
٣٢٥٢٥٤٥٣  

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان..  پاشماوەی
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خسدۆ ە ژێرودەرێیمی گەورتی 
 .   ەوخۆتی و ێیهە یەوت

مەسە ەتەای  ر  ەم مە گر ن و 
 مممەرتزاتە مممیمممە ە سترستاەوێممم  
ستورگمممممممیمممممممرا مممممممی رارەران 
وهە سوراوان و شمیموازێم ە  ە 
سمممو ە مممی خەرمممە مممیمممەرا ە  ە 
اۆروو ەوتی گددی و پەتمەممی 
هەوخەرە می رەهمەوەمیمدەامە میمەن 
 ەالتەن رەشممممەاممممە ممممی  ممممری 
اۆمە گەوت اە  ەم  ەرتزاتە ی و 
مممە ممگممر ممدممە ەی رممیوو ممدەوتی 
. ارتیمەری  ەخمۆی  میمدمە مداوت
ئەمە  رژتمی ئیسالمی ئیرا می 
ێەسممەس اممرسک ەوتو  ممرسممی 
 ەس ممی ستسممەال ممدا ەە ممە ممدوت  
سمەررممەری رتمگممەی سمەراممو ممی 
ئەم  ەرتزاتە میمە ە هەو مدان رمۆ 
خمممەممممۆشمممیمممرس ەوتی هەو مممی 
زکرتممممەن ئەوتتە رەوتعممممدتو 
رە مممممممیمممممممدمممممممی سرکز مممممممە ەی 
ەمممممممممەرتسمممممممممەرامممممممممرس مممممممممی 
ایدەوگرودەاە ی خە ك  ەالتەن 
ێممممیممممومە ممممی  مممموێممممی سوای 

هە بژراسن واەریدەاەی   وەزااە 
 .ئەرام ریە ەوت

ئەم خرکشەن و  مەرتزاتە میمە ە 
رەهەممممموو خممممە ە رەهممممیممممیو 
الوازتاە یەوت دێگەتەای ستمیەی 
 ەرەرستم  مممیە ێمممگە  ەوتی 
گەورت رێدەوت و  موا مەتمیەامە می 
رممگممە ە ئەو ئممەسممدەی  ە ممێممو 
 ممممەوت ممممدت پممممیممممدممممەسممممەزی 
. وارێیەرتەامە مدا دتد ساامو مێ
ئەوتمممش رەوتی امممۆرممموو ەوت 
گدمممدمممیەامممەن سمممەزرمممدرێ و 
دتیم مراو ممو ەزم   موێمدەرا می 
وا ای ارێیەران رێدە مەتمدا ەوت 
و خممواسمم  وساوااممەرتەاممە ممی 
ێەمممەوتر گە  ە رمممیمممە ەوت و 
رەدووی ستسەال دارا دا رەرزی 

هەر ێرتشەوت هە مگمەو .  ریە ەوت
رەرتو پێ هێمدمە می شموراامەن و 
سامەزرا ممد ممی ستسممە  ممدارتممدممی 

ئەمە ئەو .  ێەمەوتری هە مگمرێ
ئەسدەتە اە  ەخوارتوت ئە وگمۆر 
 ەو  ممیممیامە سممیممەسممی ئممەرممورتە 
سممەرامموە و ئممیممسممدممیممبممداستەسا 
رەستممممدێممممدممممێ وسممممەرت ممممجممممەم 

ەممەرت مموسممی ستسممەال ممدارێممدممی 
ئیسالمی سەرممەتە رە مەزا مجمی 
خە یی ارێیمەرو زتێممە میمیمش 

رێگومەن اەرێیی .  تەاالستاە ەوت
ئەوا  رەستورو دک ی سەرتای  
و ستخممممە ە ممممی ەممممەالاممممە ەی 
اممۆمممۆ ممیممسممدەاممە ەوت گممرێممی 

اۆممۆ میمسمدمە میمك اە .  خوارسوت
وت  رارەری سیەسی وعەمە می 
ئەم  ەرتزاتە یە ە دکڵ ستگمێمبن 
و  ەخدەو  ەاییی پمێمدمرتوا ە 
. ستخە ە پێش پێمی ێمو  ەوتاە
ئەمە  هەرئەو اممممەرتتە اە 
پێوتسدە اۆمۆ ییمی امرتمیمەری 

 .   ەرەرستم خۆی ساتبدێ
ئەم مە مگمر مدەی امرێمیمەران و  

ئەم خممروشممە ە ێەمممەوترتممە ە 
ست وا ێ  ئوممێمدێمیمی همیمجمگمەر 
گەورتتە رێ  رۆ اۆ ەتیهێدەن رە 
ستسممە  ممی دتشممی ئممیممسممالمممی 
. ئیران وسمەراەو من رەسمەرتمدا
رممێممگممومممەن هەر ئممەسممدممیممك  ە 
رەرتوپیمدمبمرسن وسمەراسمەری 
روو ەوتی ئەم  ەرتزاتە یمە ە رە 
ئممەسممۆتەاممی شممۆرشممگممیممرا ە  
ستسدیەو ێیە رمۆ رمیوو مدەوتی 
اممرتممیممەری وامممۆمممۆ ممیممسممدمممی 
 ە ممەوەەاە ورممگممرت  ە ئممەسممدممی 

هەر رممۆتە ئەراممی .  ێممیممهممە ممدا
اۆمۆ یسدەاەن و ێیرە ەەپ و 
راستیەل وئمەزاستم موازتامە ە اە 
 ە هەرشۆێدمێمیمی ئەم س میمەتەسا 
هەن رەپیر ئەم هە گەوتوت ر من 
رممۆ دااممیممدممە ممی پدممدممیمموا ممی 
 یو ە ەوتتی رۆی و  ەئە جەممدا 
ێمهوری ئیسالمی رم ە ە ژێمر 

 .  گوشەرێیی ێیهە یەوت
 ەدتازاتە میەامە می ئەم ستورتتە 
ئەو داسمممممدمممممیە سترستخمممممەە 
اەێممهموری ئمیمسمالممی ئمیمران 
. سترگیری  ەترا ێیی اوشمدمدتتە
 ەتممممرا ممممیممممك  ەک  ە ممممهممممە 
 ەرەرئەوتی اە  ە وا مێ امێمدمە 
ئممممەرممممورتەامممممەن  ەم و  ەسا 
ەەرتسەر ریمەە   ە مە ەە  ە  
 ەرەرئەوتی اە  مە موا مێ وتالم 
رە خواسدی خە ك ردا ەوت وئەو 
اممەرترممەو پممێممداوتسممدممیەاممە ممی 
سممەالمە ممی  ە ممدروسممدممی رممۆ 
هەوال یەن سارمیمن رمیمەە  رە میمو 
 ەرەرئەوتی اەو مۆ ە رەراممبەر 
خە ممممممیممممممی اممممممرێممممممیممممممەرو 
زتێمە یێدەوت  تە می اەو مۆ ە 
رەرامبەر هیی وێوال ەوتتەاەوت 
اە خممواسممدممی دوخممە ممی ئەم 
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 جەمال موحسین
 

  ی رۆرژوازی كمورس  مە  سه سه
.   میموه ی خۆی گمه دی داسه وپه ئه
و  ئممه   ممیممیممه  وه ئممه  كممه  ممه سممه مممه
و   رمممێمممدممموا مممەتمممه    مممه سمممه سه
  رممممه   ممممیممممیممممه  وه ره  مممممده وه

سارممیممدمم ممرس ممی ژتممەن و رممژێمموی 
   ممم مممی كمممورسسمممدمممەن رمممه خمممه
   م مو  مه كمی گدمدمی  رمه ته شێوه

 می و  دووی سیەسی و ێ موممه
رممرسن و ئممەرمموری و  دێمموه رممه

  وه  مە ممۆرا میمه  ی و هه  ته كۆمه
ر رمۆ  پمێموه.   رەووه سه ی ره واسه
   التممه  ممه  رەمموو ممه سممه م رممه ئممه
كە می ژتمە می  ێۆراوێۆره   ه الته
  وه كمی  مرتدمه التمه و  مه    مه خه

و   ممدی ئممه تمموه ی پممه هممەوكممێممدممه
ری     ممموێمممدمممه وه    مممه سمممه سه

 مگمە   ەیدێ ی ستەرت مراوی كمۆممه
  ساران  رممه رمممەتممه ەممیممدممی سممه

ری كممممرێمممم ممممەر و  مممممەوه ێممممه
.  تمه وه شمه   مێمش و رمێمبمه ێمه زه

زکر ێمەر   ی كمه و شمدمه ئیدر ئه
م  كممە ممی ئممه ره پممێمم ممهممێممدممه   ممه التممه
 ممممممەو  و رممممممه    ممممممه سممممممه سه
‘‘  ممدمممە مه’’   كە یدیمەن رمه تەره  ه

  و  م مدمدمه  ێو ئه  ن  ه ره  ەوی ئه
  ی پممێمم ممهممە ممووه  ممیممه ەممیممدممەتممه

 .  وورسوخە  رووه
كە ی  ێیەوازه  رواره  مێك  ه رە كه

  وه  مم ممه ژتممەن و رممژێمموی خممه
  سمەڵ  مه ٠٤ی  مەوه   ه.  ربوا ین

سا  مممممە ممممه ێمممموكمممممممممداری ئممممه
  ئمەو و  كە ی وه  گوزارته خیمه
ورەن و همە موەمۆ  رە و دێگه كەره
 ممدروسممدممی و خمموێممدممدن  و  ممه

و رممەشممی  ره   رممه هممدممد  ممه... و

  رمیممەرێم می  وه    رگره ەووه  ه
و    ودسا  و مبووی  ێهە مووه   ه
.  وه  مه ر ەتمه ئەمەن و سامەن سه  ره

و   و ێەی سارید مرس می ممووەمه
ران  رمە به رژێوی كرێ ەران و وه

 مممە  و ممممەممممۆسمممدمممەتمممەن و همممه
  رمه  ممیمدمه همه   دیمدمەن كمه خە ه

زمممو ممی  ئممه.   گممیممراوه  رممەرمممدممه
  تمه كوێی س یمەسا همه   ه  وێۆره ره
كمممە مممی ژتمممەن   مممۆ رمممواره  كمممه
ت  و ساهە یش رهێمدمی  ربه دێوه ره

ممی  ەی ال می كمه كه   گه رۆ كۆمه
تمممەن   كمممرێ تمممەن ممممووەمممه

رمێمبمە  !  سرێمدمێ؟ سد   مه  ده ێه
ژتە ی خۆە و ممدمەڵ   ی كه وه  ه

ژێمر  و خێیا   ەی  ێ سێ و  مه
 .پەرێیی  ۆێ دا خۆە ئه و سه

ژێمر  مەوی   مه   د سە ه ەه  وه ئه 
 مەسرێ و   و دا ممووەمه كه پەشه

سرێ   كمی ئمه و ەمەره  تەن  میموه
   مه ەی ئێسدمە همە موون و  مه كه
سوا  رمه   مێمره  گمواتمه   ێدێك كه ره

ن   سه رممێ  ممێممبممبتممن ئممه  ممموەممه
ر  سممه ە رممه مممدممه  ن رممه تمم ممه ئممه

   و وه  وه خممممۆرا ممممه ممممموەممممه
 ە و  سممه و ممێمم ممی سه سمم ممه سه

! ورکشن تەن پێیەن ئه كه  ه ێ ومه
ممممممە و  و ئممه  ممه  ێممگممه  مممه ئممه
     وه ی  ێیەن كرسووه را ه گه ئه
كممە ممی   سممه  دکشممدممی  ممه  رممه
سمممرور رمممەرزا مممیمممدا همممەە   ممممه
ی رممێ  شمم ممرس ممی ممموەممه سارممه

  رمممه  وه سمممدمممه  مممێمممبمممبتمممدمممی رمممه
و   سدمە رموو می رموسێمه رسه ره  ه

 مد   می  مەوه  دروو ی ێ وممه پەره
  شممه  ممێممدممی  ممەرس ممی رممه رممه  رممه

سوای .   وه ی كمورسسمدمە مه روسێه
رێمەو رس می    ه  موو سە ه م هه ئه

    كمه تمه  ك و ربتدی مموەمه خه
شی رژێوی  مەكمەە   ر ره   هه  ه

شممی كممرێ خممە ممو و  رممه  رممگممره
رە   ەكەە  هێمدمدمە   ئەووكەره

خۆداگری و   رەس  ه  رمە ه رێده
: ن كممه ر ئممه مممەوه ی ێممه مممدمممممە ممه

زا م   پمێموتسمدمی سه  سا رمه  ێمره’’ 
مموو  سوپەسێ می رمێمپمەتمە می همه
م  رمۆ  هەو  یە ی كورسسدەن ر ه

  خۆداگری و پدووسرێژتمەن كمه
ممو می  ێمه و  مه  وه  مەن مە ه گه  ه
 ممممەخمممۆ  و   وشممممه و ده ئمممه

  تەن رمه تەن كرس و مدمە ه سژواره
سمممممم   سه ە  ممممممه ێمممممم ممممممومممممممه

سممممرور  ی مممممه و ممممه) ‘‘  ... سا  ممممه
سا ممی   ە رممه رممەره رممەرزا ممی سممه

 (.٥٤٥٣موزی  ی  ه ٥٢   موەه
  می رمرسمی  خه  سە  ێ ی زکره

ش راوی كورسسدەن هیمچ  و رێبه
كمە می  ره پێ مهمێمدمه  دێ یەن ره رەوه
م   مممممه.   ممممممەوه  ە  مممممه سمممممه سه

  ره  شی كه و هێیه شدا  ه سواتیە ه
خمۆی   وه وا مه تمەری ئمه  ەوی  مه

رد د رێمئموممێمد    دا  ه ر خه سه ره
ژار  روون  ئیدر  ێوا ی ەیدی همه

 ە  سمه   و سه و كرێ ەر و رێبه
 مە  همه.   وه ئمەسمدمێم می  مره  ەۆ ه
و   مممدمممممە ممه   ممه  كممه  ممه سممه مممه
  ره.    ر دکتددووه دتش واوه رەوه

گممەی  سممو ممە ممد ممی رممەره   مممممو ممه
 ە و  سممممه كممممە ممممی سه هممممێممممیه

ری   ە  یدە مده سه ی سه وه ره سه
ممموو    رمموو ممی هممه ەمموو ممیممه

ئمیمدمر .  ر ممەوه الی ێمه  تمه وا مه ئه
  سرور رەرزا می كمه كە ی مه  سه
ی  م سوو سمە مه  ك ئمه خه  گواته

  تممممەن رممممه سواتممممی مممممدمممممممممە ممممه
  و سکخمه  ه  تەن رووه كه  ه ێ ومه

    ممه و مممیممیه   ئممه سا  وه سژواره
رزی  سه  رممه  كممه  تممه ئممەو ممێمم ممراوه

 ممەڵ  پممیممەكممرس ممی مممدممە ممێممك رممه
 . وه رێده ئه
و    رمه ته سا ئەمەژه  ێره  پێوتسده 

. تمن ی ئمۆپمۆزسمیمۆن رمده كەرا ه
  رەممووه سه  وه گممۆدان  ممه  وه ئممه
  هممیممچ ێممۆرێممك  ممه   ممك رممه خممه
.  وه كێدی و پەر ییەن ێیەرم مە مه ته
همیمچ   كە میمدمه رەی ئیسالمیه هه

كی سیەسییەن الی  ش ۆته  ێۆره
ی  وه  م  ممه رممه.   مممەوه  ممك  ممه خممه

  وێ رممممه تممممه ئممممه   مممموێ كممممه
 ممیتممن و ئممەو  شمم ممرس ممی رممه سارممه

تمەن پمرسێمك   ەەك مرس می ێمەسه
رممۆ   تممەخمموس سا ممە ممی خممێمممممه

 دیدەن خۆی شیرتن ر مەە  خە ه
 ە  سمه د وش رس می سه   ه  ێگه

   مك  مه كمرس می خمه سده و ەەوره
و  الخسمممدمممدمممی ئمممه و مممی وه همممه
 ...كەرێ ی  ر  ەكەە    ه سه سه
و   ممە می ممدمممە مه  م ئمەتمە  مه ره

 مە  وان و همه رێئومێمد رموون  مه
گممەكممە ممیممدممیممەن  سممو ممە ممد ممی رممەره

رمۆ    مپمێم مراوه رە ێ ی  مێم مهمه خه
و     ممه سممه م سه ال ممە ممی ئممه وه

ی ێۆرێم می  رسی ردە ه سا ە ی ره
خممۆ   ە؟ خممۆرممه سممه سه   ممر  ممه

ر و  ممەوه  ێ  وو ی  ێوا می ێمه
تمممممەر و   رمممممه)  ە  سمممممه سه
پممۆسممیتممۆن و _ وه تممەرتممە ممه  ممه

رە ێك  وا ەی خه  ره(   ئۆپۆسیتۆن
ی  وه شممە ممه  مموه رممۆ هممه   ممیممیممه

بات بۆ  یی و خه نێوان بێتمانه  له
 !دا وه شانه ڵوه هه
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اەروسێیی  ۆ ێدەر اە خەرتمیە 
 ەئێرا ی ئەمبکسا ال ەی دژێمممی 
ێمهوری ئیسالمی ستشێوێدێم   
اەروسێک  پەڵ ست ێ  رە دژێمی 
رممرسممێممدممی  هەژاری   ەساری  
رژێممی پمێمدمێملمیمرس می ئمەزاستە 
سیەسیەاەن   یرکر  سمێمدارت و 
ێە ممگەاممەن رەرتو دکژا ممێممیممی 
 ممەرتممک و دورەدورممو ەوتتەاممی 

رە ممەن  تمەن :  ەەرت موسمسمەزت
 . ەمەن 

 ەالتەک مە گر دە ارێمیمەرتەامەن 

 ە ەە دتن شمەری ئمێمرا مدا  رە 
شممممممێمممممموتتەاممممممی رەرەممممممەو 
پەرتستسێدن  هەر  ە ارێیەرا ی 

توت رممۆ ( هەومم   ەپە) شممەاممری
ارێیەرا ی اەرگەاە ی  ئەسن و  
پممدمممرکامممیممممممیمممەوی  مممە ستگمممە ە 
مممە ممگممر ممدە رەهممێممیتاممە ممی ئەم 
. سواتممیەی اممرێممیممەرا ممی  ەوە

امەرگە و  ٣٣٨رەشێوتتە  اە 
 . ەوت دی ارێیەری گر ۆ ەوت

 ەالتەاممی ستممیەوت مممە ممگممر ممدممی 
ێەممممەوتری رەرومممراوان پە مممی 

اێدە رۆ  شمەرتامە می ئەهمواز  
 ەرەرامبەر  ەروو ی ئەوو ساریمن 
 ەارس ی خیمە مگموزارتەامەن و 
سەتەارس ی وشیەسمە می و رمێ 
ستررەسدی و  ەرەرپرسیمەرتە می 
رێ ئە دازتی دژێمێمیمی  مەسمەر 
ئممێممسممقممەن  سژ رە ێەمممەوتر  
سەرئە جەممیمش رمۆ همەوپدمدمی 
 ەم ساخمموازتممە ە شممەرتاممە ممی 
 ەهممران و  ەرممرتممی پەتمموتسمم  
روون رەم  ەدتزاتە یمە ەوت  ئەم 
 ممەدتزاتە ممی ومممە ممگممر ممدممە ە  

پە پددی و اۆمەک وهمەوپدمدمی 
رەرومممراوا مممی  مممێمممیمممرا  ەالتەن 
 .اۆمە  ی  ێەمەوتری ئێرا ەوت

 ەواوی اۆشدەاە می سمەرا می 
ئەم دژێمە سووەمەری شمیمسم  
روت   ە سەروتە ەوت خەمە ەئمی  
اە هەو مممیمممە مممدا  ە دێمممگمممەی 
 یدە دا ی همەوسمۆزی سرکتمە ە 
و دواەشە ە  ەگەڵ ساخوازی و 
مممەوەاممە ممی خممۆپممیممدممە ممدترا ممدا  
اۆ ەتی رە ودتتی و  ەورت می 

ێەمممەوتری رممهممێممدممن و 

جەماوەری عێراق و ناوچەکە بەچاوی ئومێدەوە لە 
 خەباتی ئێوە دەڕوانن

 

 سەبارەت بە مانگرتنەکانی کرێکارانی نەوت و جەماوەری ئەهواز
 

 بەیان امەی  هەردوو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عوراق و حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان

ری سیسدمێ ی ئمیمداری  ره ر ه سه
ەیمدمی    ی و ئەروری كه و ێ ومه

ری  سمممه رمممۆرژوازی كمممورس  مممه
پممێممدممەو   رممەە  ممه خممه.   سممدممەوه داوه

رەشمدمررموو می ژتمەن و رمژێموی  
 مدن و زتمەسكمرس می كمرێ و  سه

و سارممممیممممدممممبمممموو ممممی   ممممموەممممه
كمە می  پمێموتسمدمه   مگموزارتمه خیممه

رممە ممێمم ممی  ر خممۆی خممه ژتممەن هممه
سژی    ممه  رممە ممه   خممه  ممیممه ەممیممدممەتممه

رممرسن و  دێمموه سممیممسممدمم  و رممه
   سارتممه رممەتممه سممه    كممه ئمەرممورتمه
  رممممە ممممێمممم ممممی سژه خممممه  وا ممممه
 ممممدممممی  ئممممه)   سارتممممه رمممممەتممممه سممممه

  كمه  رمە مێم مه خمه(.   كەپیمدمە میمسمدمیمه
م  ال مە می ئمه وه  ی رمه كه ره وسه ئه
ی ئممممێممممسممممدممممە و    ممممه سممممه سه
و  واوی ئممه ی  ممه وه شممە ممه  مموه هممه

ی  زکرتمدمه  گەە كه ئه  ته هەوكێده
 ممگممەی كممورسسممدممەن  زکری كممۆمممه

ژار و رمممێممم مممەر و   مممیمممەتمممدا همممه
    رمه ممیمدمه و كمه   مه تمدمه شمممه ره

  كممه  ممه هممە سکالر الی كممه ممملممیممەره
 .  رووه
ربکتن كەر رمۆ   زکرتده  ی كه وه ئه
تن و خۆشمەن ربکتن  ر ه  میده كه
 ممی  واوه  ممه  رممه    كمه تممه پممەره  رمه

  و شممدممه ر ئممه  ممەمممە ممدرێممدممێ هممه
ممی  رهمه خمۆممەن رمه  كه  وه ر بتده

  ی كمه  مه و خیممه هێدین  تەن ئه ئه
 م  تن رمه كه شی ئه خۆمەن پێد ه

ر رممۆ خممۆممەن پممێموتسمم  رممێ  گمه
   وه  مێمیمەن رم مبتمدمه  پەره  رێ ره ئه

و موەمی  ی  دگمه ئیدر خۆی  یدە ه
كێدمی  ته.   وه ردە ه   ه  ته كه  گه كۆمه

  كممە ممیممەن  ممه و پممەر ممی و سکسممدممه
زا می و خمراپمی و  السەری و  مه

   مگمه كمۆممه  وا ره   ییه  وه رێمۆرا یه
و  ری ئمه رمه دێموه وان ره ئه.  ن كه ئه

ر  رمەسم مرا و همه  ن كمه سیسدممه

م  رسه رممه خمۆشمیمەن دێمگممرێم من  مه
. ی وه شمە مه  موه رە مە دا رمۆ همه خه
  مە ی مدممە مه  ه  پێوتسده  ررۆته هه

وان  د رممه سممدممدا ممی رممەوه سه و  ممه
رمممە مممێممم مممی  رمممگمممۆدسرێ رمممۆ خمممه

ی سممممیممممەسممممی    ممممه التممممه مممممه هممممه
   ە  مه ره ری  دێ  راو سه مەوه ێه

سوا مرتمش .  وا دا ال ە ی ئه پێدەو وه
ی  تمه و همێمی و ئمیمراسه مەن ئمه هه
   مرێ رم مرێمدمه الئمه وا ی پمێ وه ئه

  ی ردیە دە ی ێۆرێ می  مر  مه مەته
  رممرسن كممه دێمموه  ە و رممه سممه سه

  ره ممەوه و ێمه وخۆ همی ئمه راسده
زمیدمی   ه.  رێ   ته رتن و زکرتده ره

ر   می همه خە مه و سه  دکڵ و ئیراسه
رمرس می  دێموه رمه  وان رم مەە  مه ئمه

ئەرموری و سمیمەسمی و ئمیمداری 
  رمە می سژه خمه  تمه ممه ئمه.    گه كۆمه
 مممدمممی  ئمممه)   سارتمممە مممه رممممەتمممه سمممه

ر  همه  رە مه م خه و ئه(  كەپیدە یسدی
رەی زکر  گه   ئه ئەراساته  ئێسدە  ه

  م ێمۆره ر ئمه هه.  رێ هێیتش  ه ره

 مە كمە مێمك   كمه   ێ ۆشە میمدمه   ه
كمە میمەن   مه كێدی و پەر ی و ئەوه ته
ر ێمموكمم  مممەون تممەخمموس  سممه  ممه

ن   كممه ر ئممه سممه كممێممبممبكممێممی  ممه
پمێمدمێ   ەەەرتمەن رم مەە و رمیمسمه

كە ی ژتەن  رتە دا پێداوتسدیه سه ره
   گه كەن رۆ كۆمه  گوزارته و خیمه

 ممگممی  هممێممیهممەوسممه.  ن سارممیممن رمم ممه
   مه م سوو همێمی و التمه  ێموان ئمه

كمەە  ستمەری ئمه  وه ئه  ته  یه ەیدەته
. كمەە   زتە ر پێ سرێژ ئمه و الته

وان پممێممیممەن سرێممژ   ممە ئممێممسممدممە ئممه
واوی ژتمممە مممی  و  مممه  كمممرسووه
    رممه تممەن  ممێمم ممداوه  ممگممه كممۆمممه

ی  مرتمش  ره م ره پێدرێژكرس ی ئه
وان   ە  مممه سمممه سه  پمممێممموتسمممدمممه
ر  سمممه ئمممیمممدمممجمممە  مممه.   مممێممم مممبمممدرێ

  ممی خممۆی  سممه ی سه كممه وێممرا ممه
 .ردیەە ردێ

یی و      نێوان بێتمانه  لهخەبات .....پاشماوەی 
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هێورتەن اە ەوت  رە پمال مگمێمبی 
و ە ەاەرممەزی و پەتممدااممرس ممی 
ورسە ێک رمۆ سمەرامو میمرس می 
ئەم رمممیو مممدەوت  مممەدتزاتە مممیە 

 ە امممە مممێمممیمممدا اەئەم .  رەرهە ە
دتودەرت وێلبەزا ەتەن رمۆ  ەەموت 
سەر  ستسدیە یرس رە ێمێمبەێمێ 
امرس می امەرتاممە می خمۆتمەن   ە 
ربتمدمی همێم ەامە می ئمیمدمدەر مێم   
رەئەمە جی ئەوتی رەر رمگمیمرێم  
رە رممدورممو ەوتی هەوا ەاممە ممی 
ئەم خممممۆپممممیممممدممممە ممممدا ممممە ە و 
ستر ەاەو مممدمممی سمممەرامممو مممی 

سوا ممرتممش  رە .   ستسممە  ممداران
پە ممە رممرسن رممۆ رەخدممیممدەوتی 
 ممممۆمەە و پممممبوپممممەگە ممممدتی 
 ێیدترا ە و دووی داسدە یمدەی 
خۆتەن  میمدمە مداتمن   ە مممو ەی 

و (  پممیممال ممگممێممبی)  ممەورممرسن رە 
 ممممەس  ( .... ستسممممدممممی سترتاممممی) 

دوورەدوی ەمممەالاممموا مممە مممیمممەن  
اممممممممرستوت   هەروتهممممممممە 
رەستسدبمرسن رمۆ امرستوتامە می 
اوشدن و  یرکر و سمەرامو می 

 .وتێدیە ە
دژێمممممی ێمممممهمموری ئممیممسممالمممی 
ئێران  و می  ەترا ێیی سیەسی 
و ئەروری سەر ەسەری و  و ە  
ئەو ستسە  ەی اە پمەرەەتەامی 
مو وررەاراوت رەسەر ێەسدەی 

زکرتممدەی زکری .  اممۆمە ممگممەوت
ێەمەوتر  ە ئێران   ە ارێیمەران 
و دت جدتران و زتێمە یێدە ی 
اۆمە گە   ودتتی و  ەومرت مێمیمی  
رەروراوا یەن   ە رەراممبەر ئەم 
دژێمەی اە سووەەری اۆمە مگمە 
رۆ ەوت هەتە  ەو یە رەسرێژاتمی 
ەممموار ستتەتە  ە مممهمممە رە و 
. مممە مموێممرا ممی اممرسک ە رەشممیممەن
ێەمممەوتری ئممێممران  ە پممێممدممەو 
امممۆ مممەتمممهمممێمممدمممەن رەم دژێممممە 
رمممۆرێممموازتە امممۆ ەپمممەرێمممیتی 

سممەستاممە ممی  ممەوتداسمم   دکژ 
رمەسممیمرسن   ە هەر .  ستژممێمرن

ێۆرت شەسی و  خمۆشمبەخمدمی 
تممەخمموس ئممەزاسی   تەاسممە ممی و 
ئیدسە دکسدیەای رەرز و ژتە می 
هممەوەەرخممە ە   ممە اممە ممێممک ئەم 
دژێممممممە رەسمممممەر سمممممەری 
ێەمەوترتوت رێ  مەێمە ە   ەک 
 ە ممهممە  ە ئممێممرا ممدا  رە ممیممو  ە 

 .سەرا سەری  ەوەەاەشدا
ەیدی ارێیەری ئێران  رە ەتمبەە 
اممرێممیممەرا ممی  ەوە  ئەراممێممیممی 
مممێممژووتممی اەم وێممدەتممەن  ە 

هەر رۆتە اۆمە مگمەی .  سەرشە ە
ئممێممران و  ممەوەەاە ەممەوتممەن 
ربتوت ە ئەو سە ەی اە ئەممەن  
اممممۆ ممممەتممممی رەم ستسممممە  ە 
سمممەرامممو مممیەر و خممموێمممدمممەوتە 

 .ستهێدن
دت گە هیچ سە ێمیمی ممێمژووتمی 
هەورە   ە  یوان ێەممەوتر  ە 
عیرا  و اورسسدەن و ئێمران و 
ئەوا ممی ستممیە  رەئە ممدازتی ئەم 

ئەم دژێممممە .  سمممە مممە ە  ەرمممێممم 
رەسەرەوتو میلیدیمە  مەتمۆمی و 
 یرکرتسدەاە ی  اۆمە گەی ئەم 
 مممەوەەتەتمممەن داپمممێممم مممی  مممێمممو 
زت ممممیممممەوێممممیممممی خمممموێممممدممممەوی 

هەروتهممە ئەم دژێمممە و . امرسوت
میلیدیە  ەوا یەرت وتێدیەاە ی  
ئەم اممۆمە ممگممەتممە ەتممەن  ەر ممی 
سممیممدممەرتممۆی  ممەرتممیممی پممب  ە 
اوشدەر و یرکر و گە مدت می و 
 ە  ی و اوشدن و زتو یمرس می  
ئەزاستەاەن و مەوە مەست میەامەن  

 یرکرامرس می زتمە مر  ە .  ارسوت
هەزار ەممممممممەالامممممممموان و 

 ٥٤رممرتممدممداراممرس ممی  ممیتممیەی 
هەزاراەس  ە  ممێممو دتممیتاممە ممی 
ەەالاوا ە ی داپەدتدی ئۆادمۆرەر 
 ە عممێمممرا   رەرێەسمممدە ممرتمممن 

 . مو ەتە

 ییۆشمە می ێەممەوتری عمێمرا  
وامممورسسمممدمممەن  رە ئە مممدازتی 
هەمەن  ێمیمۆشمە می ێەممەوتری 
ئێرا ە  ە مەسە ەی اۆ ەتهمێمدمەن 
رە ستسمممە  مممی ئەم دژێممممە 
 ممیممرکرتسممدە وممەشممیممسممدە  ئەو 
ێەممممەوترتی اە  ەمەتمممدا مممی 
خەرە داتە  دوورەدوی میلمیمدمیمە 
رەاممرێممگممیممراوتاممە ممی سممەر ئەم 
دژێمممە رممۆ ەوت  ە عممێممرا ممدا  
رێگومەن خەرە مێمیمی همەورەشمی 

 .مەزن   اۆمەن ستاە ەوت
خەرە ی ەیدی ارێیەر  ە عمێمرا  
و امممورسسمممدمممەن  ەرەراممممبەر 
امممۆ ەپەرسممممدممممی و رمممموو ممممی  
ئیسالممی سمیمەسمی  ە ئمەسمدمی 
 ەوەەاە  مەسە ەتەاە  مەامرێم  
 ەخەرممەە رممۆ اممۆ ممەتممهممێممدممەن رە 
سمممیمممسمممدەممممی سمممەرممممەتەساری 
وسممممممەرێەم دتو ەاممممممە ممممممی 
رممۆرێمموازی و ستسممە  ەاەی  
ێمموسارممیممرێممدەوت  ئەمە  رممۆ ە 
هۆی ئەوتی اە  ەەرت وسێمیمی 
تەاە گیرو خەرە ێیی همەورەشمی  
ئیدمدەر مەسمیمو مە میمسمدمی رم مە ە 
رەرستم ەممممیمممدممممی امممرێممممیممممەر 
وێەممممممەوتری داپەدتمممممو  ە 

 ەم گمممۆشمممەتەوت  .   مممەوەەاەسا
خەرە ی امرێمیمەرا می  ئمێمران و 
ێەمممەوتری زتێمممە ممیممێممش  ە 
شەرتاە ی ئێران رۆ دووخە د ی 
ێمممممهمموری ئممیممسممالمممی ئممێممران  
سترممێممدە  ممەوت ممدێممیممی خەرممە ممی 
ەیدەتە ی  ە پێدەو  سمدمورسا مەن 
رە ستسمممدمممدرێمممژامممەرتەامممە مممی 
دتو ەاە ی ئیمسمالممی سمیمەسمی 
و ممممێممممیممممدممممیممممە ممممد ممممی  ە ی 
اۆ ەپەرسدی  ە سمەر مەسمەری 

 .دکژهە  ی  ەوتداسددا
 ەم دوا گەتەوت  هەرسوو ێیری 
اۆمۆ یسدی ارێیەری عێمرا  و 
اورسسدەن  خەرە ی ارێمیمەرا می 

ئێران و سمەرێەم ێەممەوتری 
زتێمە یێش و سمدەممدتمدت   ە 
سەراسەری ئێرا مدا  رەخەرمە می 
خممممۆتممممەن ستزا ممممن و رەهەر 
شێوتتەای اە رمۆتمەن ستامرێم  

هەروتهممە .  پممە ممپممدممدممی  ممێممدتاەن
هەرسوو ێممی   ەگەڵ ێممیرممی 

و (  خە ممی دتسمممممی) ێممیممیمممە ممی
سەرێەم اۆمۆ یسدەاە ی ئێران 
و  ەواوی  ێیموشمەران  ە تەک 
سممممە ممممگەرسان   ە پممممێممممدممممەو 
دزگەرروون  ەم دژێمە  رۆرێوا 
ئیسالمیە رۆ رەستهێدە ی ئمەزاسی 

 .و تەاسە ی
. ئەم دژێمممممە دوو  ە ەمممممە ە
مممژستی اممە ممی  ە گممۆد ممە ممی 
رەتەاجەری و رمۆ هە مەهە مەتمی 

رممۆ رەستممهممێممدممە ممی .  داگەتە ممدراوت
ئەم ئەراە ممممێمممژووتمممیە زکر 
مەز ە  پممێمموتسممدە هممێممیتاممەن 
اممممۆرممممیممممرێممممدەوتو ئممممەسممممدممممی 
 ەدتزاتە یەاەن  ەسمەر مەسمەری 
ئممێممرا ممدا  وممراوان رممیممرێممدەوت و 
دتیتاە یەن تەاگر وو ریرێن  و 

رە ئمەسمۆتەامی .....  دێیب رێن و 
امرێمیمەری و شمۆدشمگمێمرا ە و 
ئیدسە ی ەەادارریرێن  اە همیمچ 
پەتممممموت مممممدتەامممممیمممممەن  ەگەڵ 
 ەسیو ە ییم و ستن و هەوتە می 

 .سرکتدە وسەر ێدواوسا  ەرێ 
 !رژی خەرە ی ارێیەرا ی ئێران

رژی خەرە ی ێەمەوتری ئمێمران 
 ە پێدەو ئەزاسی و تەاسمە می و 

 !خۆشگوزترا ی
 !رژی سۆسیە ییم
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