
ێر  یی ییهێ ێژەمییەری ییەژییه ێ یییییە یییە ێزییسییسی ئەگەرچییه
ێ  ێ ییە ە یەژیه ێاە ێئیسییساڵە ێ ییەیییێ٠٨ئیییمی ئییه (ی

ێوێ ڕابسیوویویێاەێ وری تەژهێعسساقێبووژیەڵێزەمە
ێاەێ ێبەعیی  ێر  یی ییه ێژەئییەژییه ێیوای ێبە یواتییسمییەە
 وری تەڵێوێیرو تبووژهێحکوئەتهێزەر مێبنکەوێ
ێبەم ێ ێئیەویتەویە بەریگەژیەڵێاەێزەر  هێ وری تەڵ
ێئیدریوگیەمییی اێ بووژیەڵێتەژهەێاەێچوارچسوییێ مەژیه

ێ یییە یه ێ-ئەویتەویوێر گەمەڵێپێێژەیراویێچەال ه
ێئەژی یە ێ ێئیسیساڵ ێئیییمی ئیه  ەربەزیێی یێر   ه
ێیی یییەمتیییهێ ێاەئیییەویی ێئەوی ێ یییەربیییەری بییی یڵە
ێیی یەمتی اریاەێ حکوئەتهێزەر مێوێزەریووێحیسبیه
ێوێ ێحیس  ێئەژی ائیه ێو ییمەڵێزە موڕاویێ یییە یه
ر کخساویێئدپدز یدژە ەژهێر   هێئیم ئهێئسیساڵێ
ێچەژی می ێ ێو ێ یساوڵ ێتیییسکر اەێزەر  هێ وری تیەڵ
ێ ێ ێبیەریگیەژیییەڵە ێبینیکەو ێ یەر جەرێزسسشێ ساویتە
ێبە یس یگیییساویێ ێتیەیی یه ێیی یتەو ێو اەالمەڵێگسوپ
ێاەالمەڵێ ێڕا یتەوسید ێمیەسیوی ێئیییمی ئییەوی ر   یه
ێزیسیسدیکیسیژەێ ێرویاوی  وپەیێپە  اراژەویەێوی یو
ێدیەریێ ێژیسمیا ێاە  ەرێبەری ەژهێحسبهێیم و یسا 
ێمە ییسییتییهێ ێیی ییەمتییه ێ  ییس ێژییەوچەی ێبەم   ییدمەە
ێر  ی یهێ ێتیییسکری ێییوربیەژیه ێزکرتیسمی  ژیشتی یەژیه
ئیم ئهێبەسدویێبینیویێبەزدیێیی تئیەویمبیووژیهێ
ێوێ ێجییە ییو ییه ێییزگییە ێو ێتیییییسکرممییتییه گییسوپە

 ئیتاڵعەتیە ەژهێئسساڵێاەێژەوچەیێ ەوزیا!
ێریئیییمیهێ بەم ێرویاویێزەتنە ەر ەریێئییبیسازیییم
ێتیییییسکرمییسئییهێ ێبەرجە ییتە ییەژییه ێریئییسی ێاە مە ییسییا
ێئەوێ ئیم ئهێئسساڵەێ ەێبە سنهێبنبڕ سیژهێژەمەراژیه

 ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
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ێییر ەوتینیهێ ییوراژسکێاە
ێئەئییسمییکییە"ێ ێیی ییتییه "بییەم
ێ ەێ ێجیییییییهیییەژییی اە بە یییەر
ێپیسیگەیێ ێو ێڕکڵ پسنە ەی
ێیی ییساەێ ێپییێ ئەئییسمییکییەی
ێواییی یییەتەیێ ێئەو و یینییەی
یژیەیێ ەرئەمەیاریێبیووێ
ێیاڕئییییەژییییهێ ێبەیوای  ە
ێواتەێ دوریوم اێپیسیکیهیە ە
ێدیییییکیییییمیییییتیییییهێ پیییییەش
ێییو ەتییهێ  ییەرئییەمەیاری

ێڕک زەم ەێ ێبیی یید ییه مییەڵ
ێجیییییییهیییەژیییهێ ژیییە یییەژییی ژیییه
ێبەێ ێبییوو  ییەرئییەمەیاری
ێیووێ ێیژیییییییەی  یییدتیییەمیییه
ێاە ێ ێزەر جەئمییییەریە
ێپییڕک ییەیێ پییسیینییە ییەمەوی
ێبەجییسییگەمییەژیی ژییهێ عەئەاییه
ئەوێبەمیی تیەیێئەئسمکیەێ
بە ەرێتەواویێوومتیەژیهێ
ێجیییییهییەژیی اێ  ییەرئییەمەیاری
بوویێئەژەیێید یتینەوییەێ

ێ ەێ ێفییییس ییییەتییییەژەی ئەو
ێبیییییییییەژییییویێ ئەئییییسمییییکییییە
ێبیدێ ێجەژیگیه زە گیس ەژیه
ێاەڕ یگەیێ ێتیە ییزسنیەمەویە
ێجەژیییییییییگیییییییییەژەویێ ئەو
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 2  ڕه بۆ الپه

 تازە دەورەی
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 3  بۆ الپەڕە 

 کرێکارانی جیهان یەکگرن!

ئایندەی 
ئۆپۆزیسۆنی 
ئێرانی لە 
هەرێمی 
 کوردستان!

    موحسن کەریم 
 

پاشەکشەی ئەمریکاو 
 گەڕانەوەی تاڵیبان 

 بۆسەر دەسەاڵت!
 

 گفتوگۆ لەگەڵ خەرسەو سایە

 تی کرێکاری! کسانی، حکومه ئازادی، یه

خۆپیشاندانەکانی هەولێر و 
 ڕەوینەوەی ترس لە پارتی

 

 گفتوگۆ لەگەڵ جەمال موحسین

 10 بۆ الپەڕە 

ئد تدبەر:ێاەێئەوییێچەژ ێ
ێڕابیییییییییییسوویاێ ڕک ی

ئییییییە ییییییوگییییییدڕ ییییییکییییییهێ
ێاەێ  ییییەر ییییورزییییسیییینەر

ێوێ ێڕوومی ا ئەفغیەژمیتیەژی ا
ێتیواژیهێ بەسسسامهێتە ییبیەڵ

 5 بۆ الپەڕە 

ێ ییەمژییسییکییهێ ئیید ییتییدبەر:
ێ  ییسێ ێژییەوچەی ێاە زکری

ێمە یییسیییتیییهێ یی یییەمتیییه
ێوێ سییییدپیییییییییشییییەژیییی اڵ

ژەڕیزامەتهێی یێژەبووژهێ
ێوێ سییسئەتییگیییوزارمە ییەڵ

 8 بۆ الپەڕە 

 چۆن عێراق نابێتە گۆڕەپانی شەر؟  
 

 عوسمان حاجی مارف 



ێوێ ێاەالمە  ێیاویە ر  یییی ەی
بەرییوائبووژهێئ   ژسهێژیسیواڵێ
ێ ەێ ئەئسمکەوێئسساڵێاەێعیسیسایی اە
ێوێ  ەرجە ێئەدهەییێ یە ه
ێوێ ێعیسیساق رویاویێ یە یە ەژه
ێ  یسێ ێسمیتیدتە  وری تەژیییشیه
ێ ە ێ ێالژیه  ەرمگەریێسیدمەویو
ێبەرییوا ێ تەێئەواییێبینساومیە
ێییرگییییەێ ێییبییییێە ێیر ییییدیی و
ێتیییییوژییییی  یییییسیژەوییێ بەڕووی
فشەری ەژهێئسساڵێبد ەرێزیسیسیێ
ێاەژییەومشیییییەژیی اێ ێو عییسییساییییە ییەڵ
ێیی ییییەمتیییی اری ییییەژییییهێ حییییسبە
ێبەێ ێئییی ییی اڵ ێبییید  یییوری یییتیییەڵ
ێر  یی ەوێ ێئەو  یییییە ییەتە ییەژییه
ێپیییەرا یییتییینیییهێ ێو ڕیچیییەو یییسیڵ
ێوێ ێعیسیساق ێاە بەر یویژ مە ەژیه
 وری تەڵێیی ەتەویەێبەژگسشتیهێ
ێئەرا ییی یهێ ێبید ژسچییسبیەرزاژیه
ێ ییەرک ێ ێپیید ییتییه ویرگییستیینییه
ێوێ ێریئیییمیه  دئەریێئیییسازیییم
ێتیییسکر یسیژیهێ ێو بەمەخێپیسی اژیه
ئو ەێبەبەسەژهێئەژ ائهێ دئییتەێ
ێیمیی ییو ییساتییهێ ێحییسبییه ژییەویژیی ی
ێدیەریێ  وری تەژهێئسساڵێاەژەو
ێئیەییەریێ ێبە زەواسسەێزەژگەو یکە
جسبەجسکسیژهێئەوێ یییە یەتەیێ
ێئە ێ ێاەپییەڵ ێئیییییمیی ئییهە ر  یی ییه
زەژگەویم اەێبدێرا سشەژهێپەرتهێ
ێئە یییییییی ەیێ ێژییییییییەو بیییییییید
ێوێ ێئییسییساڵ بەر یویژیی مە ییەژییه
تەژیییییییییییییییگەبەر یییییییییییییییسیژەویوێ
ژەئەرائکسیژهێبەوریکسهێبووژهێ
ێر  ی یهێ زسسیێئدپدز یدژە ەژیه
ێ  ییییسێ ێژییییەوچەی ێاە ئییییسییییساڵ
ێوی ییوێ ێپییەرتیییییەە یی ییەمتییه
ێیی ییەمتییهێ ێ  ییس ژییەوچە ییەژییه
ێییرگیەمە یهێ ێاە ێئیسیساڵ مە ستیهە
ێپیییەیی یسیژیهێ یمکەدهێیاویێبید
ێ یییییییییییییییییییییییە یییییییییییەتەێ ئەو
ێبەێ ێی   یییەر یییوتییییگەراژەمەی

ێحیسبەێ ێو زە موڕاواژهێ یە ه
 یە یەێژەمەری ەژهێر  ی ە ەیێ
اەێییریوییێئسساڵێوێبەتەمیبەتیهێ
ێئەومیەێ اەێزەر  هێ وری تەڵە
ێعیسیساقێ یاوا سیژەێاەێحکوئەتیه
ێحییکییوئەتییهێ ێژییەچییەر ییسیژییه بیید
ێزییسییسیێ ێییر ییسیژییه ێبە زەر ییم
ێاەێ ێئییسییساڵ ئییدپییدزممییدژە ییەژییه

ێ ێرک ی ێ ە ێ١١/٠/١٨١١زەر یمە
ێ ییییدبییییووژەوییێ ێئیییییییییەژەی اە
ێعیییسیییساقێ ێییریویی ویزمیییسی
ێدیییەئیییخیییەژیییهەێ ێعەایییه اەگەڵ
ێبیەمیێ ێئەژی یوئەژیه  کستیسیسی
ێاەێ ێئیسیساڵ ئە ەمشهێژیشتی یەژیه
ێیاوامەیێ ێئەو تەراڵەێبەڕی ی یه

 ئەرا تەێ ساویە
بسگوئەڵێر   هێئیم ئهێئسیساڵێ
ێییمەوەێ ێبییکییسەە ێبییدی ئەگەر
ێزییییییسییییییسیێ ێچییییییدڵ وی ییییییو
ێعییسییساقێ ێاە بە ییس ییگیییییساوی ییەژییه
ێئدریوگە یەژیهێ زە یەژکوتەمە ەر
ر کخساویێئوجەزی منهێسە کیهێ
ێاەێ ێبەزەئیییەژشیییسیییویە ئیییسیییساڵە
ێ یییوری یییتیییەژیییییییەێ زەر ییی یییه
ێزیییییسیییییسیێ ئیییییدریوگیییییە یییییەژیییییه
ێ ەێ ێئییسییساڵ ئییدپییدزممییدژە ییەژییه
ێ یییییە ییهێ ێزییسییسی زەئییوومییەڵ
ێئییییسییییساژیییی ەێ  ییییوری ییییتییییەژییییه
ێئەژی ائە یەژیییەڵێ پەالئەرب ر  ێو
ێزەر ییمێ ێاە ێو یەتڵوعە ێبیکیس ی 
ێرویاژیییهێ ێبەم  ویییربیینیییس ییی ە
ێ ییەر ییکییهێ ێاەوجییدری رویاو ییکییه
ێزەر یمێ ئە ەڵێژیەێبدێحکوئەته
ێیی یەمتی ارەێ وێزەریووێحسبیه
ێئیە یەڵێ زەروی وێبدێعسساییییە
ێاەوجیدریێ ژیەێبتواژێێفشەر یکیه
اە ەرێئەوێیووێحسبەێیابنێێبیدێ
ێاەوجیدریەێ ئەژ ەئ اژهێ ەر یکیه
ێر ییکییخییساویێ ێژییسییواڵ جیییییەوازی
ێزیسیسیێ ێو ێسە یا ئوجەزییی مینیه
 یە یە ەژهێ وری تەژهێئسیساڵێ

ێئەویمەێ اەێزەر  هێ وری یتیەڵە
ێزییی ێ ێسە یا  ەێئوجیەزییی مینیه
ێوێ ێ یییدئەممەتیییه پیییییییگەمە یییه
ێژەبیووەێ  یە یەڵێاەژەوێعسسایی ا
ێعییییسییییساییییی اێ ێسە ییییکییییه اەژییییەو
ێوی یوێ ێو سددەوممتێژەبیووڵ
ێر  یی ییهێ ێزییەو ییەری بەدییسییا
 ەیا ێتەئەدەێیی ساڵەێزەو ە ێ
ێبەزیدیێ سە کهێئەوێژەوچیەژەش
ێزیییسیییسیێ ێبە ێ ە ویزییی یییسیییکەوی
ێبەێ  یە یەێچە  اری ەژهێ یەر
ێزەمیەڵێ ێئیسیساڵ ئسساڵێوێر  ی یه
بووێاەێ ەریتەویەێئەوێ ەریێبیدێ
ێبەم ێ ێچییییوی ییییەرە ئییییسییییساڵ
ێئیوجیەزییی مینەویەێ بەپسیچەواژەی
ێاەێ زسسی ەژهێ وری تەژهێئسیساڵ
ێوێ ێ یییییدئە ە یییییەڵ زەر یییییمە
ێیر یید ییساوییێ یمیی ییو ییساتە ییەڵ
ێسە ییکییهێ ێاەگەڵ  ییدئەممەتیییییەڵ
ێزەرویزیەێ ێو  وری تەژهێعسساق
اەڕوویێبسوتنەوییێ یە ییەویێ
ێبییسوتیینەوییێ ێزەئییەڵ ێبە  ییەر
ێوێ ێ ییوریڵ ژییە یییییدژییەایییییسئییه
ێزیەوبەدیییەڵێ ئسدوویێ ییە یه
ێیی یییتییییهێ ێئەئیییەژە ێ ە زەمەە
ێپییەرتیییهێ ێو ێمە ییسییتیییه زەریوو
ییگس تێبدێئەژ ەئ اژهێ ەر کیهێ
ێ ییییەمژییییهێ ێاە ێچەدیییینەە اەو
ێزەئیییییییییشییییەێ ڕابییییسیوودیییی اە
ێحیسبەێ ێیوو ێئەو زەو ەرمە یەژیه
ێزیسیسیێ ێی ی ێئیسیساڵ ێر  ی یه بد
ێئییسییساڵێ ێ ییوریمە ییەژییه  یییییە یییە
ێتیییوڕیمیییهێ ێو ێژەفیییسی  ئیییەمەی
ێرکدیینییبیییییساژییهێ ێبییگییسی ێو سە ییک

 ژە یدژەایمتهێ وریێبوویەێێ
بەم ێئەئەێبەوێئەژەمەێژەمە ێ ەێ
ێپیەرتیهێ ێو ێمە یسیتیه زەرمە ەێاە
ێییتیواژی ێ ێمیەسیوی ێو ئەئەییێژیی 
ێر  ییی یییهێ ێیاوامەی ێاەو  یییەر
ێوێ ێپیەرتیه ێبی یڵە ێبیە ئییمی ئیه
ێسییدمییەڵێ ێبەر یویژیی ی مە ییسییتییه
ێدیتیسیکەویمەەێ اە ەرووێزەئیوو
ێاەئیە یتیسیکیهێ ێ ە ێژیەچیەرڵ بدمە

ێاە یەرێ یمەرمکساویاێفشیەری یەڵ
ێاەێ ئدپدزممدژهێ ورییێئسساژیه
زەر  هێ وری تەڵێزمەتسێبکەڵێ
ێزەمەێ ێئەوی ێئەگەری ێبییگییسی و
ێتیییییییییسکریێ ێاە دیییەپییییداییییسییییا
ێ یەرێ زە موراواڵێوێئەژ ائەژه
ێتەژییییەژە ێ ێو ێحییییسبییییەژە بەو
ێبیەریگیە یەژیییەڵێ ئوودە بیەراژیه
ێپییسیییەێ ێبە  ێپییسییبییکییەتەویە یی ییت
ێ مییەژییهێ ێاە ێژییوە یییدژییە ییسییکییه
ێئەوێ ێزە مییوراژییه ێو  یییییە ییه
ێئییییدپییییدزممییییدژییییهێ زییییسییییساژەی
ێزەر یمێ ێاە ێئیسیساڵ  وری یتیەژیه
ێییوریمە یهێ ێو یی تێپس ی ە 
ێبەریوێ ێئەتیس یه ێپیڕ ێو ژەئەرا 

 ڕوومەڵێییبستەویە
ێاەالمە ەویێ ێزەاییییوئەرجە ئە 
ێئەوێ ێئییەگییەیاری ێو زییودیییییەری
ێاەالمە یهێ ێو زسساژەیێپیسیوممیتە
ێزەرێ یمکەویێئەر هێ ەردیەژیه
ێزییسیس یکییهێ ێر ییکیخیساوو ێو حیس 
ێوێ ێجەئیییەویری ێو  یییییییە یییه
ێوێ ێئیییییمییەژیی ک ییت ر ییکییخییساوی
ئەزایمخوازوێسە کهێ وری تەژەێ
ێر  ی ییهێ ێپیییی ژەی ێئە  ێی ی  ە
ێژەبی ەێ ێبیسی یژیە ئیم ئهێئسساڵ
ێاەێ ێبەرگیسی ی یێبوی یتینەویو
ێبیدێ ئەزاییێزە موڕاژهێ یە ه
ێزەر یمێ ێاە ئدپدزممدژهێئسساژیه
ێبیییدێ ێفشیییەر ێزیییەو یییە  بیییکەڵە
ێ ەێ ێبییهییسیینیی  ێزەر ییم حییکییوئەتییه
ێ ییەالئەتییهێ ێپییەرا ییتیینییه ئەر ییه
ێوێ ێبیگیس یت ێئە یتید ێاە  مەژییەڵ
ژەچستە مسێبەریێئە ێ ییە یەتەێ
ێیڕژییی اژەمەیێ  یییەر یییوتیییگەرو
ر   هێئیم ئهێئسساژەویەێییبێێ
ێئە یبەژی یێ ێعیسیساق  وری تەژیه
ئەزاییێ یە هێبستێژە ێببیسیتەێ
بسشەیێتەراتسنهێتیسکرممیتیەژیهێ
ر   هێئیم ئهێئسساڵێوێییزگیەێ
ێییو ەتیییەژیییهێ جیییە یییو ییییە یییەڵ

 ژەوچە ەەێ
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ێبییییەریێ ێاە بییییەمیی ییییتیییییە ەی
ێجیییییهییەژیی اێ ێبە ییەر عەئەایییەوی
ێجەژیگیهێ بمەا سنستەێاەێژ وژەی
ێبیییییەژییویێ ێبە ێمە ە   ەژیی اوی
ێاەێ ێعیسیساق ییر سیژهێزسسی ەژه
ێ یەرێ ێزیسیسدیکیسیژە ێمیە  ویمتە
ئەڤغەژمتەڵێبەیوایێ یەری یەتیهێ
ێبیییەژیویێ ێبە مەژسییێ سپتەئبەرە
ێبەێ ێی  ێدیییەڕی ێتیییییییسکر ی ی

 ئەڤغەژمتەژهێزە گیس ەڵە
ێ ییدتییەمیییییهییەتیینییهێ ێیوای ییوراژییه
ێژیییییییسیییییییواڵێ جەئمیییییییەرگەری
ێژەسشیەیێ دوریومهێوێئەئسمکە
 یە هێجیهەژهێ یەرئیەمەیاریێ
ێ ەێ  ەوتەێبەریی ێئیە یوگیدڕ یکە
ییو ەتهێئەئسمکەێبەرژیەئەڕ یدیێ
ێویکێ بدێ دژتسک هێیژیەێیی سیو
ێ ەێ ێییوی یتیەمەوی بەربە تیسیک
ێڕ یگەێ ێئەیا ێئەویی ژەکێزەو یه
ێوومتیەژیهێ ێاە بەێییر ەوتەیێتس
ێویکێ ێتیە  ەرئەمەیاریێبگیس یت
ێاەبەرائیییبەرمییی اێ جەئمیییەر یییک
ێزەو ییهێ ێاە ێبە ییکییو ییر ەوژەویە
ێبەژیییییەویێ ێبیییییوو ئەویدییییی ا
ێتەواویێ زیییەوپەمییی یییەژییییەتییییەوی
ێیژیییییەێ ێتییسی ێزاییهییسییسی وومتیەژییه
ێپیەدیکیدیێ ێو بخەتەێ  سێر یسیو
ێاەێ ئەوێژەسشەوێ یییە یەتیەژەی
دەڕویاگیس ەریێوومتەژهێتیسیاێ
ێبەوێ ێزەر ێیی ییسییویە عەئەاییه
ئەرا تەمەشێبەێ یدژیتیسک یکیسیڵێ
ێزییسییسی ییەژییهێ ێڕابەرمییکییسیژییه و
ێزییەوپەمیی ییەژیییەەێ ێئەو  ییەربییەزی
ێئەڤیغیەژمیتیەژیهێ دەڕیێعسساقێو

 بەڕ خمتێوێئەژ ەئی اە
ێزەژییییگییییەویێ ێئەو پییییسک ییییەی
ێئەئیسمیکیەێ ێییو ەتیه جەژگیییەژەی
بەتەمبەتهێبەیوایێزیسیسدیکیسیژەێ
 ەرێئەفغەژمتەڵێوێ دتەمهسینیەڵێ
ێیواتییسێ ێتییە یییییبییەڵە بەیی ییەمتییه

ێبەێ ێیووی  ێ ەژیی اوی جەژییگییه
ێیی یییەمتیییهێ  یییدتیییەمیییهیییسییینیییەژیییه
ێعیسیسایی اەێ ێاە ێبەعی  حکوئەتیه
ێییو ەتیهێ ێژەسشیەی بەرییوائه
ێوێ ێزەو ی اڵ ئەئسمکەێبەێئەدکیسا
ێبییدئەوییێ ێبییوو ئییەئییەیی ییەزی
ێوێ زەئەڵێزسسشێبدێ ەرێ درمە
ێڕ یبیخیە ەێ  ورمەێوێئسساژیەێبە
ێئەوێ ێئەژی یەئی اژیه بەم ێتواژیەی

 دەڕییێژەبووە
ێیر یدییاڵێ ێاە بستواژەمهێئەئسمکە
ێزیسیسدیکیسیژەێ بەێجەژگە ەژهێبد
ێئیسیساڵێ ێو  ەرێ درمەێوێ ورمیە
ژیشەژەیێ ەریتەیێپەدە شیەیێ
ێزییسییسیێ ێزییەو ییەژییگییه پییسییگەو
ێئەوێ ێاەبەرائییبەر ێبییوو ئەئییسمییکییە
ێتەژیهیەێ ێبیبیسیتە ئەئەژ ەیێبتواژیێ
ێبیەمێ ێئییی یپیسمیەامیتیه وومتسیکیه

 یی تێبە ەرێجیهەژ اەێێ
ێیووێ ێبەگشیییتیییه ێژیییسیییوییا اە 
ێاەبەرائیبەرێ ێجیییەواز تسگەمشتنه
ێوێ زەاوئەرجهێ یە هێجییهیەڵ
ێبیدێ ییوروێئەوی یەتهێئەئسمیکیە
ێوومتیەژەێ ێئەو زسسدکسیژەێ ەر
اەێئەرایابوڵەێبدچوژهێمە ەئیەڵێ
ێزەو ەێ ێ ە ێڕاییگەمییەژیی  ئەویی
ێئەئیسمیکیەێ جەژگیە ەژهێییو ەتیه
ێئەبە ییتییهێ ێبە پیییییشییڕیوامەتیییە
ێوومتییەژەیێ ێئەو ڕزگییەر ییسیژییه
ێاەپیییسییینیییەوێ ێیی یییە  یاگیییییییسمیییەڵ
ێبەیی ییەمتییهێ  ییدتییەمیییییهییسیینییەژە
ێبییدێ ێزەو یی اژە  ییەر ییوتییگەرو
ێاەوێ یائەزراژ ژهێیم یو یساتییە 
وومتەژەیێ ەێرزگەرمەڵێیی ە ەێ
ێبەێ ێپەرییاڵ ێژییەوی ێاە  ییس مییەڵ
ێپیسیوممیتەێ ژەزئهێژو هێجیییهیەڵ
ی امەتهێتیسکرممتەڵێبکە ەێئە ێ
ێوێ ێویزیییم ێئیییەمەی بیییدچیییوژە
ێبیوڵێ سددبەویڕیێوێئوئیسی  یک
ێسییەویژە ییەژییهێ ێو ێالمەژە ییەڵ  ە

ێالمەژیییگیییساژیییهێ ێبیییدچیییوژەو ئەو
ێبەێ ێیی یسی ێوابە یتە ئەئسمیکیەی
ێاەێ ێئەئییسمییکییە ێ ە ێ ییسیارە زەر
ێبەوپەڕیێ ژەسشیییییە یییییەژییییییییییی ا
ێیی یسیڵەێ یڕژ اژەویێجیسیبەجیسیه
ێچییسوێ ێبییدئییبییەبییەراژییه ژیی ییوژەی
ێوێ ێئەییژییه ێسە ییکییه یییور ییه
یارئەڵێوێو ساژکسیژهێڕمشیەمیهێ
ێ ەێ ێوومتییەژەی ێئەو ئییەبییووری
ێبییدچییوژییهێ ێیی ییسیڵە یاگیییییسی
ێاییسییکیی اژەویمەیێ ێئەو یوویئیییییەڵ
 سییێبنەئەیێبدچوژە ەژهەێپیسیهێ
ێ یدتییەمیهییەتینییهێ ێبەیوای ێ ە وابیو
ێاەێ ێجەئمییەری ێیوو جیییییهییەژییه
ێئەئیسمیکیەیاەێ ێو ژیواڵێدوریومه
ێبیی یید ییهێ ێیاڕئییەژییه ێئییە ییەئییه اە
ێییو ەتیییییهەێ  یییییەرئیییییەمەیاری
ێڕا یتیەیێ ێاە ێئەئیسمیکیە ییو ەته
ێسییدیێ ێبییەمیی یتییه پییییەیی یسژییه
ێاە یییەرێ ێجیییییییهیییەژییی ا بە یییەر
ێجەژیییگیییەژەێ ێئەو پیییسییی اگیییستییینیییه
ێیاگیییییس ییەریێ ییگیییییس ییەمەویو
ێڕ ییییگەمەویێ ێاەو ێتییییە یی ییییسیە
ێبییەمیی ییتیییە ەیێ ئەوییی یییەتییه
بە ەرێجیهەژ اێبمەا سنستەێزەرێ
ئە ێبدچوژەیێیووی ێئەئسمکەیێ
ێییو ەتیهێ ویکێتیییسکرمیسئیسیکیه
ێژیییە یییەژییی وێ ێ یییسیو پیییسییینیییە یییە
ێئەتییس یییە ییەژییهێ ێو  ییەری ییە 
ێئییەمیینیی یوێ ێاە ییەر جەژییگە ییەژییه
ێژیەیمیەرێ ێ چەریژو سکهێژەرکد 
ێسە یییکێ ێ ێ میییەژیییه ێ یییەر بییید

 اسک امەویە
ێبەگشیتیهێ ێڕویاوی یەڵ وای یەته
ێوێ ێیمیەرمیکیساویا اەێپسک ەمە ه
ێیڕژیی اژەیێ ێزیییییسدییه چییدژیییەتییه
ئەئسمکەێبدێ ەرێئەوێژەوچیەژەیێ
ێبەجیێێ ژەسشەێ یە یە ەژهێتییە
ێمە ییی میییهێ ێئەویی ییگەمیییەژییی ە
ێ ەێ ێ یییەاییی یییەژییی ی  یییسییویو
ێژەسشیەوێ ییو ەتهێئەئسمکەێزی 
 یە ەتسکهێیم و ساتیسی سیژیهێ
ێوێ ێژەبیوی بدێ ەرێزی ێوومتسک

ێی یێ ێ یییییەتیییییییییییە زییییییییییی 
ێتیییسکر یتیەڵێ ێو  ەر وتیگەراڵ
ێئیەویمەکێ ژەجەژگەویەێزەرێپەش
ێجیییییهییەژیییە ەدییهێ ێژییو ییه ژەزئییه
ێسییییدیێ ێپییییوچە یییییە ەی یرکو
ێئەوییێ ێاییسییسییا ژیییییشییەژیی امیی ە
ێاەێ ێتەژیهیە  ەا ەژ ێ ەێئەئسمیەک
ێسییدیێ ێبییەمیی ییتییه زەو یی اژییه
ێتەواویێ ێبە یییییییەر بیییییییووی
ێوومتییەژییهێ ێتییسی ڕیییییییبە ییەژییه
ێئیییە یییتیییهێ ێاە  یییەرئیییەمەیاری

 جیهەژ اە
ێیووی ێ بەیوایێجەژگهێسەای ه
ێبەیی ییەمتییهێ ێ ییدتییەمییهییسیینییەڵ و
ێبەییوروێ ێبەعییی  حیییکیییوئەتیییه
ێییو ەتییهێ ێ ییەربییەزی ژەسشییه
ێزییەوپەمیی ییەژییەژییهەێ ێو ئەئییسمییکییە
ێزەاییییوئەرجییییهێ گەوریتییییسمیییی 
ێاەێ ێ یییە یه ێگیسیداوی ژەاەبیەرو
ێبەیمیهیە ەێ ێژیەوچە ەیا ێو عسساق
ێئیەرا ێ ێئیەمینی یی  ەێتەێئسمتیەش
بوژەویوێ ەیەئگیسیێێ یییە یهێ
ێبییێێ ێو ێژییەیمییەر چییەریژییو ییسییکییه
ێڕک زەمتیهێ  دتەمیەێاەێژەوچەی
ێبەێ ژەویڕا تێبەگشتهێوێعسساق

 تەمبەتهە
ێ یورمیەێ دەڕێاەێژەوێدەری ەژیه
ێبیدێ ێئیو یۆ ێدیەری ێاە وێیواتس
ێییوریێ ێو ێیاعیە ییرپەڕاژ ژیه
ێدییییییەڕاژەیاێ ێاەو رو یییییییییییە
ێئەئیسمیکیەیێ ێزیسیسی زەو ەژیگیه
ێئەئییسمییکییەیێ ێ ە ێیابەزاژیی  ویزییە
ژەچەرێبە ەزشێوێپیەدیە شیەیێ
ێبەرائییییبەرێ ێاە ێ ییییسی گەویری
ڕیییبە ەژی اەێاەێزەئەژکەت اێجیگەێ
ێییورییێ ێئەو اەوییێبەێزەئیوو
ێاەژیەوچە ەیاێ  دئەریێئیم ئه
ێئەئیسمیکیەێ ێتیەئیسیمیتیە ییمگسس یتە
ێگەڵێ ێاە ێ یسیشیە یەژیه ژەمیتیواژیه
ێزەرێ ێ یەتەویە ێمە ی مییه ئیسیساژیی ا
بدمەێئەوێئەمن یمەشێپیسیشیبییینیهێ
ێبەێ ێژیەچیەر یی س تێ ەێئەئسمیکیە

  ەزدەێاەگەڵێئسساژیش اە
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ێوێ ێئەڤییییغییییەژمییییتییییەڵ دییییەڕی
پەدە ەدەیێزسسی ەژهێتە یییبیەڵێ

ێ ێاە ێ ێتیدرابیدرا یێ٦بدێچیە ەژیه
ێ وێێ١٨٨١یممییییییەئییییییبەری

ێویکێ سدجسخمت ێوێئەژەویمەڵ
ێاەبەرائییبەرێ ێبەرگییسی زییسییس ییکییه
ێ یییە یهێ ێیی یەمتیه ئەئسمکیەو
ێئەوێ ێزەرویزییە ئەڤییغییەژمییتییەژیی اە
ێاەێ ێئەئیییییسمیییییکیییییە یی یییییەمتە
ئەفغەژمتەڵێپسکهێزسنەەێژی یوژەیێ
بەرجە تەیێژەپەمگیسوێگەژ ی هێ
ێژیییییییییشییییەژیییی اەێ ێجەرییمییییه و
ێئیە یوگیدڕاژەیێ ێئەو اەزەئەژکەت ا
ێزمیەتیسیێ ییرگەیێبدێفساواژبوژه
ێژیییییەوچەیێ ێگیییییسیییییداویی ئەو
ێبییییوویێ ێ ییییسییویو ڕک زەم 
ێدیەڕوێ ێگیدریپیەژیه گەوریتیسمی 
 سش ە سشهێوومتەژهێزایهیسیسیێ
یژیەەێ ەێژیشەژ اژهێ دتەمیهسینیەڵێ
ێئەئیسمیکیەیێ ێبید بەێزەوپەمی یەژیه

ێوێ ێئیی یی یی ژییێ ێبە زە ییگەڕاژیی یوی
ێاەبەرائییییییبەرێ وی ییییییتییییییەژەوی
ئەئەرمکەیاەێاەالمە هێتسیویێئەوێ
ێ ییە ییهێ ێاە ێئییەبییورمەی یەمییساژییه

ێتەواویێێ١٨٨٠ ێبە مەسەی
ێگیس ێ  یمتەئهێ ەرئیەمەیاری
وێتەێئسمتەێبەرییوائەەێزەرویزەێ
ێاەێ ێتیس ێجەئمیەری زە یکەوتینیه
ێوێ ێ یییەرئیییەمەیاری وومتیییەژیییه
ێاەبەرائییبەرێ  ییەژییگەرگییستیینیییییەڵ
ێژی یوژەیێ ێتیەمیبەتیه ێبە ئەئیسمیکیە
ێ ییەرمییگەریێ ێڕو یییییەەەەە ێو چییییی 
ێپییەدییە شییەیێ ێاە ییەر جیی مییەڵ
ییوروێژەسشەوێ یە ەتە یەژیهێ
ێیاژییییەەێ ێئەئییییسمییییکییییە ییو ەتییییه
ێوێ ێئیییەئیییەژییی  ێئەو بەئیییەژەمەک
ێسەویێ ێئەئیییسمییکییە ژەسشییەژەی
ێپیییویێ  ەر ەوتنهێزەئیییشیەمیه
ێبە یەرێ ێبیەمیی یتیه ییبینهێبید
ێ یییسیییشییی ە یییسیییشیییهێ جیییییییهیییەژییی اە

ێوێ ێجیییهیەژی ا ێاە بەرائبەری یەژیه
ێاەوێ ێبەرییوا  دیییییییییەڕی
ێ ییسیبییوڵەێ ێیاگیییییسی وومتییەژەی
ێبەێ ێبیوڵ ێدیکیمیتیهیسینیەڵ ئەمەی
ێ یییییییە یییەتە یییەژیییهێ ێو ژەسشیییە
ێزیسیسیێ ێژیەوچیەژەی ئەئسمکەێاەو
ێبیاڵو یسیکتەویوێ ێتیییە  ەربەزی
ێ شیەژەوییێ ێبە ێژیەچیەربیو یواتس

 زیسی ەژهێە
ێبییڵییسییییی ێ ێپییسییوممییتە ێ ییدتییەمیی ا اە
ێژیییییشییەژە ییەژییهێ ێئەوی بەگشییتییه
ێاەێ ێئەئیسمیکیەمە ئە ەئهێدکمتیه
ێاەبەرائییبەرێ ێجیییییهییەژیی ا ئییە ییتییه
ێڕیییییییییبە یییەژییییییی اەێ جەئمیییەری
ێوێ ێبییسییتییواژییەمییه اەزەئییەژییکییەتیی ا
ێفەرازە ێ ێاە ێئەئیسمیکیە بنبە تیه
زسنەژهێ ەیەئگیسیێوێجسیگیییسیێ
 یە هێاەوێوومتەژەیێیاگیییسیێ
ێژیییەچیییەریێ ێزییید یییەری  یییسیوڵە
ێوێ ێر ییکەوتیی  ێبە ێبییو ئەئییسمییکییە
ێوێ  ەزدسکهێتەواوێدەرئهسنەر
ێوێ رممواێاەگەڵێ دژەپەر تسم 
ێاەێ ێئییی یییشیییە یرژ یتسم ێزسسی

ێبەێ ێزەرویزییە ئەڤییغییەژمییتییەژیی اە
پ ژسکهێیار دراویێپیسیشیویسیتێ
ێڕایی یتیهێ ێ یییە یه یی ەمتیه
ێیی ییییییەتەویوێ تییییییە یییییییییییییبییییییەڵ
ێبییکییە ەێ ێیەبییوڵ یی ییەمتە ەی
ێتیسێ  ەئەئەشێبدێسدیێجەر که
ێاەێ ێتیس ێدیکیمیتیسیکیه ژیشەژ اژیه
ێئەئیییسمیییکیییەمەەێ دیییکیییمیییتە یییەژیییه
ێچەژیی ێ ێاەالمەک ئییە ییەئە ەدییه
ێیوایێ ێیییوربییەژییه بییەریبییوژەویی
ێجییینید یەمی  یکێ ێویک یوربیەژیه
ێزە اروێ ێژەیارو بە ەرێسە یکیه
زیح ەتکیەێییزسنستەێاەالمە هێ
ێتەواویێ ێئییەوابییوژییه تییسمشییەوی
ێ یییییییییییە یییییەتیییییهێ ژەسشیییییەو
ێئەئیییسمیییکیییەمەێ بیییەالیی یییتییییە ەی

ێاەزەئیەژیکیەتی اێێ بە ەرێجیهیەژی اە
ێگەراژەوییێ  ییییەرزە یییی اژەویو
ێبەرائییبەر ییسییهێ ێو  یسییشیی ە یسییە
ێجەئمییییەریێ ێژییییسییییواڵ بییییەمی
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ێیمی اریێێ١١/٠/١٨١١ڕک یێچوادەئەێ اەێئیەژیه
ێعەایییهێ ێاەگەڵ ێعیییسیییساقە ێییریویی ویزمیییسی
ێبییەمیێ ێئەژیی ییوئەژییه ێ ییکییستییسییسی دییەئییخییەژییهە
ێیاوایێ ێتیەراڵە ێاە ێئیسیساڵ ئە ەمشهێژیشتی یەژیییه
ێ یدئیەریێ ێئیدپیدز یییدژیه ییر سیژهێحسبە ەژه
ئیم ئهێئسساژیەڵێاەێزەر  هێ وری تەڵەێایسیکیساێ

ێ یوری یتیەڵێێێوێپسیەڵێڕاگەمەژ راویێكه ''زەر  یه
بدتەێالژەیێگسوپەێبەرزەامتکەرمە ەژهێئسساڵ"ێوێ

 ییبێێزەو هێویییرژەژیەڵێب ر ت!
ێاەێ ێئییسییساڵ ێئیییییمیی ئییه ێجیی ییهییوری ێیاوامەی ئە 
ێریئیییمیهێ یر دییێئەوێبە سنەژەیامەێ ەێئیبسازییم
ێ یەرسمیتینیهێ ێاە  ەرککێ دئەریێژو هێئسساڵ
ێسیدیێ بەژگەدەیێزە بداریژە ەژ اێبەێالمەژگساژیه
ێئیو یەێ ێزەژیگیەومشی ا ێمە ەئییی  ێاە یابوویەێوی
ێحیسبیهێ ێژیەویژی ی ێ یدئیییتە ێئەژی ائیه بەبەسیەژیهە

 یم و ساتهێئسساڵەێاەێزەواسسێتیسرکرێ ساەێ
ێ ییەر ییوتییویێ ێ ییدئییەری ێزەو ە ییەژییه بییسییگییوئییەڵ
 س ارییێئیم ئهێاەئسساڵەێبدێیکرسمیتینەوییێ
ێ یوری یتیەڵەێ زسسی ەژهێئدپدز یدڵێاەزەر ی یه
ێوێ ێ یدئە  ێزیەو یە  ێژییییەە ێتیەزی  یە ەتیسیکیه
ێیی یییەمتییی اریێ ێئەحیییسابیییه زیییەو یییەرمە یییەژیییه
 وری تەڵێوێزسسیێ دژەپەر تەێێئیم ئیە ەژیهێ
عسساقەێبدێجسبەجیکسیژهێئەجن ا ەژهێئیساژیەێاەێ
ێپییەرا ییتیینییهێ ێو ێئییدپییدز یییییدڵ ێاە ێاییسیی اڵ پییسیینییەو

ێوێ ێعیییسیییساق ێاە ێئیییسیییساڵ بەر یویژییی مە یییەژیییه
 وری تەژ اەێبەێژسسهێتسک اژهێدیسازییێ میەژیهێ
ێگیوزیراژیهێ ێو ێ میەڵ ێژیەئیەرائیکیسیژیه ێو ئەییژه
ێوێ سە کهێ وری تەڵەێبەرییوا ێیر دییێزەبوی

 بەدسکێبوویێاەێ ەرژەئەیێزەئووێئە ێزسساژەە
ێوێ ێحیکیوئە  ێبیددیەمیه ێو ێژیەجیسیگیییسی بەزدی
یی ەمتسکهێفشە ەویێاەێعسساقێوێ وری تیەژی اەێ
ج هوریێئیم ئهێئسساڵێزەئیشەێویکێزیس کهێ
ێئییەایییدگیییوریێ ێاە ێییسیییەاەتییگەر  ییدژەپەر یییتییه
ێوێ ێعیییسایی ا  یە یە ەژهێ ەر ەحەیێ ییە یه
ێڕا یییتەسیییدیێ ێییسیییە ەتیییه ێاە ەژیییەر بەرییوا 
ێبەزیەژەیێ ێبە  ەربەزم اێاەێ وری تەژهێعیسیساقە
ێوێ ێتیییییسکر ێبیید ێبییسیوی ێیی ییتییه جییدراجییدریوی
پی ژگسڕیێوێاس اڵێاەێژەمەراژهێ یە هێسدمهێوێ
ێتەژیەژە ێ تدپبەراژکسیڵێبەریگە ەژهێئدپدز یدڵە
ێبە ێ ێژەمییتییواژیییییبییسییت ێسییددییه ێڕا ییتەسیید ئەگەر
ێ ییەر ییوتییگەرمەێ ێو ێئییییینییمییەژییکییو ی  ییەرژییەئە

ێوێێزه ێبە یس یگیییساواڵ ێر یگیەی ێاە ێئەوا  بیمیسیتە
ێوێ زەو ەریێحسبە ەژهێیی ەم ێاەێ وری تیەڵ
ێجی ییهییوریێ ێاەپییە  ێ ییدژەپەر یتییەژەی ێزییسیسی ئەو
ێوێ ێتیییییییسکر ێپییی ژیییه ێئیییییییساژییی اڵە ئیییییییمییی ئیییپ
ێ یییییە ییهێ ێزە مییوڕواژییه تە یی ییییی ییکییسیژەویی
ێاەێ ێئەویی ێئەژی یەئی اویە ئدپدز یدژهێئسساژیییەڵ
ێیی یە ێ ێیاوا ێئیسیساڵ ئسمتەیاێج هوریێئیم ئیه

ێویی  ێ یوری یتیەڵ رژیس ی ەێێژەمەراژهێاەێزەر ی یه
ێپەرییاڵێ پی ژسکهێئەدکسامەێبدێ ەر وتگەریێو
بەتیسکرمس ێوێئینمەژکو یێ ەێبسگوئەڵێمە یسیکێ

ێ یوئە یگیه ێئیەرائیه ێتیسیکی اژیه یێێاەێئیە یەئە یەژیه
ێزەرئییینیمیەژیسیکیهێ ێاەالمەڵ ێژیەبیێ ێو  وری تیەژە
ێبیکیسەەێ ێیەبیوڵ ێبەییربە یتەوی ێو ئەزایمخیوازی
ێحییسبەێ ێبە ێژەیر ییت ێڕ ییگە ێییبییسییت زەرویزییە
ێوێ ێپیییی ڵ ێئە  ێ یوری ییتیەڵە یی یەمتی اری ییەژیه
ێئیسیساڵێ ێئیییمی ئیه  یە ەتەێگاڵوییێج یهیوری
بچستە ەرێوێپسوممتەێیی ەمت اراڵێبەرپس یەرێ
ێئیە یەمشیهێ ێو بکس  ێبەرائبەرێپەرا تنهێئەئنیه
ێالمەژەێ ێبە ێزەئییواژیی اە ێاەبەریی   ییدئەالمەتییه

 ئدپدز یدژە ەژهێئیساژیشەویەێێ
ێاەگەڵێ حسبهێ دئدژیمتهێ س کەرمهێ وری تەڵ
ێوێ ێییسیییە ە  ێجیییدری ێزەر ێی ی ێاە ئەوییا
ێئیسیساڵێ ێئیییمی ئیه ێجی یهیوری یی تی ر یدمە یه
ێزیەو یە ێ ێڕاییوی یتیێە ێعیسیساق اە وری تەڵێو
ێاەی یێ ێیڕژی یمەە ێزیەرو ێڕ  ی ە ێئە  پی ژگسیڕی
ێزەر ییی یییهێ ێاە ێ ە ێئیییدپیییدز یییییییدژە یییەڵ المەژە
ێئەحیکییو ێ ێرممیواو ێژیییشیتەجیسیی ە  یوری یتیەژی ا
ێ ییوری ییتییەژییهێ ێسە ییکییه ێگشییتییه ێڕای ێو یی ییە 
ێ ییدئییدژیییییمییتییهێ ێحییسبییه ێیی ییەتەویە اییسییئییەگییەیار
ێیی یەمتی اری یەڵێ ێحیسبە  س کەرمهێ وری یتیەڵ
ێوێ ێپییەرا ییتیی  ێبەرائییبەر ێیی ییە  ێپییس یییییەر بەر

ێاەێێئەئنیه تهێگیەژهێزە موراواژهێ یە هێئسیساڵ
ێبییدێ ێیی ییتیی ر ییدمەک ێزەرجییدری ێو  ییوری ییتییەڵ

  ەرمەڵەێ
 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

١٢/٢/٦/٦١ 

 

 پیالنگیڕی کۆماری ئیسالمی ئێران لەدژی الیەنە ئۆپۆزسیۆنەکان
 لەهەرێمی کوردستان ڕیسواو مەحکومە! 
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زەئووێژەوچە ەژهێئەفغەژمتیەڵێ
ێژیەوێ  دژتسکڵێبکەتەویوێبچیسیتە
ێبەوجیدریێ  ەبواهێپەمیتەسیتەویە
ێجییدریێ ێزییییی  ێوبەبییێ اەژییە ییەو
ێئەوێ ێحییکیوئەتییه بەریژیگییەرمە 
ێ ییەرک ە ەیێ ێو ێڕوسییە ومتە
زە هە !ێئەوێڕویاویێچدڵێاساێ
ێدیسییویێ ێبەو ێبیدچیه ییییژەوی؟
ێحیییکیییوئەتیییهێ یرائیییەتیییییییکییییە

 ؟ئەفغەژمتەڵێڕوسە!
ێڕویاوی ییەژییهێ ێ ییەمە: سە ییسیو
ێسیسیساوێ ێئەگەرچیه ئەفغەژمتیەڵە

ێبەرچییەوەێێ ییەر ییوڕ ێبییسییتە میینەر
ێبییێێ ێو ێاەژییە ییەو ێزەرگیییییس بەم 
ێبە یییکیییوێ ێژەبیییوویە پیییسیییشییییییینە
ێپیییڕک یییەمە یییهێ بەرئەژییی یییەئیییه
ێئەئیسمیکیەوێ ژەسشەێبد سشیساوی
ێوێ ێئەوروپیە ێییو ەتیەژیه ێو ژەتید
ێگیسیڕاژەوییێ ێبید ژەوێچە ەمەێ ە
ێ ییەرێ ێبیید ێتییە یییییبییەڵ یوبییەریی
ێگیییییییییییییساویتەبەرەێ یی ییییییەم 
ێ ە ییییییەریتییییییەێ ژەسشییییییەمەک
ێژییسییواڵێ ێوڕ ییکەتیینییه بەیاژییو ییەڵ
ێاەیکحەێ ێتییە یییییبییەڵە ئەئییسمییکییەو
یی تپس ی ەوێپەدەڵێ شەژەوییێ
ێئییینی یەێ ێو ێئەئیسمیکیە زسسی یەژیه
ێاەالمەڵێ ێژییەوچە ییەڵ گییستیینەویی
ێیواتیییسمیییەێ ێو تیییە یییییییبیییەژەوی
ێالچیییییییوژیییییییهێ اە یییییییەر یییییییەر
ێ ەژیهێ ێئەدیسیغ حکیوئەتە ەی
ێاەیواێ ێوی و"زە ییییهییییەتیییینییییه"ە
ێتە یی ییییی ییکییسیژییهێ زەژییگییەومشیی ا
ێتییە یییییبییەڵەێ ێبەزییسییسی ییەژیه  یەبییوڵ
بوویێئە  ەێمەکێاەیوامە ە یەژیهێ

 ئە ێژەسشەمەەێ
ێبیڵیسیمێ ێاەئیبیەریوی ئەگەرێوریتیس
ێڕوویاواژەێ ێئە  ێپیسیشییینەی ئەوا

ێ وێێ١٨١٠بەیمەرمکساویێاە ە ه
ێبەیوایێ ێو اە ەرییئهێتسائیپی ا
ێئەئیسمیکیەوێ  دبووژەوییێژیسیواڵ
ێاە یەرێ ێڕمیکەوتینیییەڵ ێو تە یبەڵ

ێبیییدێ ێئەئیییسمیییکیییە ئەرجە یییەژیییه
ێ ییەرێ ێبیید ێتیە یییییبییەڵ گییییڕاژەویی
ێیی یییتیییپیییسییی ی یییە ەێ یی یییەال 
یواتسمەێبدێڕازمکسیژهێڕو یەەێ
ێییرگیییییییییسێ ێالمەژییییسییییکییییه ویک
ێژییو یینەراژییهێ اەئەفییغییەژمییتییەژیی ا
ێئەئیسمیکیەێ ێو زەرمەکێاەێتە یبیەڵ
ێحییییکییییوئەتە ەیێ وژییییومیییینەری
ێاەئییید یییکیییدێ ێ ەژیییه ئەدیییسیغ
ێیواتیسیێ  دبووژەویوێزەژگیەوی
ێتیە یییبیەڵێ ێگیسیساژەویی پڕک یەی
ێبییدێ ێپییەدییەڵ ێیی ەڵە پە ییەژیی 
ێئە ێ ێییرزیییسییینیییەژیییه بە یییسییوی
ێو شییییییییەژەوییێ ژەسشییییییییەمە
زسسی ەژهێئەئسمکەێویی تبسیژیهێ
ێگیییستییینەوییێ ێبییید تیییە یییییییبیییەڵ
ێ یییدبیییوژەویێ ێیوا ژیییەوچە یییەڵە
ێبەئییییەئییییەییبییییووژییییهێ اەتییییەراڵ
ێوجی یهیوریێ ژو نەراژهێتە یییبیەڵ
ێوژیو ینەراژیسیکیهێ ئیم ئهێئیساڵ
ێوێ ێپییە مییتییەڵ ێاە ییوپییەی بییەم
ێژییییییییو یییییییینەریێ بەوجییییییییویی
حکوئەتە ەیێ ەبو ێییبە تسەێ
وێڕ سیویێجو ەێ ەربەزمە ەژهێ
ێپە ییەژیی ێ ێتییە یییییبییەڵ ئەئییسمییکییەو
ێئە ێ ێزەئیوو یی سەەێبیسیگیوئیەڵ
ێئە ێ ێئەژی یەئە یەژیه زەژگیەواژەو
ێڕ ییکەوتیینییەژەشەێ ێو یاژییو ییەڵ
ێڕیزائەژیییی یێ ێو بەئییییەگییییەیاری
ێئەوروپیەمیهێ ێو ییو ەتەژهێژەوتد
ێتەژییییەژە ێ جییییسییییبەجییییسییییکییییساویە
ێبیسامەێ ێژەسشیەمە بەجدر کێئە 
ێڕ یگەمیەڵێ ێزەر ێ ەژەک پسشیەوی
ێ یییەبیییو ێ ێحیییکیییوئەتە ەی ژەیا
ێاەسیدیێ و وپە ەیێبەرگیسمەک
ێڕ یگیسمیەڵێ ێبە یکیو ێبی ا ە ژسشەڵ
ێسە ییییکییییهێ ێ ە ێ ییییسی اەویش
ێئەفییغییەژمییتییەڵێ ئییەزایمییخییوازی
فس ە ێویربگسڵێتەێبەرگیسمەکێ
ێاەگیییسیییڕاژەوییێ ێو اەسیییدمیییەڵ
ێتیە یییبیەڵێ ێویک ێڕیدیه زسسمکیه

ێزە ەمەێ ێزەربیدمە ێبی یڵە ژیشیەڵ
ێگیس ێ ێ یەبیوایه ێتیە یییبیەڵ بڵیسییی 
ێڕوسیییەوێ وحیییکیییوئەتیییسیییکیییییییە
 ەرک ە ەیێزە هەتوویەێبە یکیوێ
ێئەفیغیەژمیەڵێ حکوئە ێو وپەی
ێڕ ییکەوتیینییسییکییهێ اەبەرئەژیی ییەئییه
ێوبەپیسیهێ  یە هێپیسیشیویسیتەیا
ێ ییساویەێ ێتە یی یییییم ژەسشییەمەک
ێاەئە ییی ە یییەڵێ ێمە یییسیییک ئەئەش
ێگیسیڕاژەوییێ وپسی اوممیتییە یەژیه
تە یبەژەێبەبێێئەوییێبەرگیسمەکێ
ێتەژییەژە ێ ێبییبییسییتەویە ڕوبەڕووی
ێبیییوویێ ێبەجیییدر یییک ژەسشیییە ە
 ەڕمکەوت ێاە ەرێجسهیسیشیتینیهێ
چەکێوێتەیەئەژیە ەژهێئەئسمکیەێ
ێتییەبییتییواژییێێ ێ ییساویە ێتییە ییییبییەڵ بید
ێبیییکیییەوێ ێیکسە ە  یییدژیییتیییسک یییه
ێبە ییەرێ ێ ییەربییەزای زە ئییوژییه
ێئەفییغیییەژمییتییەژییی اێ ژییەوچە ییەژیییه

ێ ێئەگییینیە ێ٠٨٨بەیی تێبهسنیسیتە
ێحیکیوئەتە ەیێ زەزارێچە  اری
ێ یەربیەزمیەڵێ ێ ەئەدی یه  ەبو 
پسکساویێبەچە هێئەئسمکیەمییەویەێ
ێبیبیسیتێ بدێژەتواژستێ یەریاژەویی
ێژییەویوییێ ێزییەتیینە ێبە بەرائییبەر

ێچە ی اریێێ٥٧تە یبەڵێ ەێ زەزار
ێوێ ێچەک ێجییدری ێاەڕوی زەمەو

 ادجمتیەویێاەیواویمەەێێ
  

ێییوتییس ییتێ ێبەم  ئیید ییتییدبەر:
ێاە ییوپییەیێ ێتییواژییەی گەژیی ی ییه
ێبییییدێ ێبییییڕی ئەفییییغییییەژمییییەڵ
ێواەوالدیییەویێ بەرگیییسمیییکیییسیڵ
ێدییەر ەروێ ێزییسییس ییکییه تییە یییییبییەڵ
ێزە ییی یییومویێ ێو عەیییییییی یتییییە
ێبیدمەێ  دئە گەیێئەفیغیەژمیتیەژەە

 تواژیەڵێژەوچە ەڵێبگسژەویە
ێڕوویاوی یییەڵێ سە یییسیو یییەمە:
ێگەژیی ی ییبییووژییهێ ژەبەرئەژیی ییەئییه
ێژەێ ێو ێئەفییغییەژمییتییەژە  ییوپییەی
ێعەیییییی یبییووژییهێ بەرئەژیی ییەئییه

ێزەرویکێ ێتیە یییبیەژەەە زسیسی یەژیه
بییییییییییە یییییییییی ییییییییییەژییییییییییکییییییییییسیێ
یی ییییتییییبە ییییەریاگییییستیییینەوییێ
ێتییە یییییبییەژەویێ ێاەالمەڵ ژییەوچە ییەڵ
ێژەسشییەمە یی اێ اەچییوارچییسییویی
ێبییدێ ێ ەئەئییسمییکییە  ییەرمییهە یی ا
ێبیید ییەرێ ێتییە یییییبییەڵ گییسییڕاژەویی
ێڕ یکەوتیویەێ یی ەآل ێاە یەری
ێجەژییگییهێ ێژەسشییەمەدیی اە ویاە 
ێڕوویێ ڕزگەر سیژهێژیەوچە یەڵ
ێ"زیسیس یکیهێ ێفیە یتیدری ژەیاویێتە
ێبییبییسییتەێ ێودییەڕ ەر" عەیییییی یتییه
جسگەیێ ەرژ ەێاە ێپەمیویژی ییاێ
ێیاعیییییەێ ێئەزئیییییوژیییییه ئەگەر
بخەمنەویێبەرچەوەێئەواێییبینیی ێ
ێاەیاعییەێ ێزمییەتییس ێتییە یییییبییەڵ  ە
ێوعەیییی یتیهێ ێدیەر ەر زسس کیه
ێوێ ژییەوێتەژەژە ێ وپەیێعسساق
ێوێ ێمە یییەتییه ێچە یی اری زییسییسی
ێژەبیووڵێ پەرتیەێ ەئتسێگەژ یڵ
اەحکوئەتسکێ ەاەئەفغیەژمیتیەژی اێ
ێچییوژییکەێ ێبەال  اە ییەر ییەربییوویە
ێیاعشیی اێ ێاەبەرائییبەر ئەئییسمییکییە
ژەسشەیێئەوییێژەبوویەێیاعەێ
ێسییدیێ ێژەمییتییواژییه بیی ییسیینییسییتەویە
ێتەفیییسوتیییوژیییە یییساەێ ێو ڕابیییگیییسە
ێئییییسییییدویێ ێتییییسیوی اەالمە ییییه
ێویکێ ێتییە یییییبییەڵ  ییەرزە یی اژییه
ێئییییییینیییمیییەژیییکیییو ێ ڕیوتیییسیییکیییه
ێتەواوێ وتیسکرممتەێڕا یتییە یه
ێبیییدچیییوژەئیییەڵێ ێبە  پیییسیییچەواژە
ێ ەزە یییی ییییومویێ پییییسیییی ی ییییسییییتە
ێبییسییتەێ ێئەفییغییەژمییەڵ  ییدئەاییگییەی
ێیرو یتیکیساویێ ێتیە یییبیەڵ بە کیو
 وپەیێپە متەڵێوئوسیەبەراتیهێ
ئەئسمکەمەێ ەاەجەرگەیێدیەڕیێ
ێتیەیی یهێ ژەوسدیێژسواڵێیی تەو
ئیم ئهێ یە هێوئوجیەزییی یێ
ێگیییییەژییهێ ێبەریرامە ئەفییغییەژییییی اە
ێویکێ ێویواتیییسمیییە  یییدئەایییگیییە

ێچە ییپییسیینیی راێ اەزگەمەک

 پاشەکشەی ئەمریکاو گەڕانەوەی تاڵیبان بۆسەر دەسەاڵت!..  درێژەی



 (21)ژمارە   0202/ ئۆگەست ئاب ی  25       

ێسە ییکە ەمەویەێ بەچییەریژییو ییه
ێتیییسکرمیسئیهێ ێئید یگەی تە ییبیەڵ
ێسە یکیهێ ێوبیکیو ی ئەا یەعی ییی ی
ێ ژیییەڵێ ێ یییکیییوالرو ێو ئەییژیییه
ێئییییییینیییمیییەژیییەژەمەێ ێئەو وزەئیییوو
ێئیییمی ئیهێ  ەیی ەمتهێڕیدیه
ێژییییییەەێ ێیەبییوڵ دییەرمیی ەتە ەمییەڵ
ێژەکێ ێسە یک ێ ە ێئەویی سیویی
ێاەگەڕاژەوییێ ێپییسییشییوازمییەڵ زەر
ێدیەری یەڵێ تە یبەڵێوێگستینەویی
ێپیسیهەێ ێژەبیووڵ ژە سیێوی خدش
ێجیسیهیسیشیتینیهێ ێو بگسیێزە هیەتی 
ێ ە ەێ ێئیی یییییدڵ ێبەمەک ژییسمییک
ێ ەئی اێ اەئەوییێچەژ ێڕک  یکیه
ێتییس ێ ێ ەچییدڵ ێیی یییییت پییسیی ییەڵ
اەتە یبەڵێوزسسی ەیەێ ەبو سکهێ
ئەرگهسنەریێو دئە گەێاەیی تهێ
ێزییەومتیییەکێ ێ ییەتییسییک زە یی  ییتە
ێبەفیڕک ەمە ی اێ ئەئەییبستێسیدی
ێئییە یی ییەڵێ ێوبییچیییییتە زە ییوا ییێ
ێڕکدینەێ وبەربیتەویەێبەاگەمە ه
ێتیە یییبیەژیهێ بدئەوییێ ە دئەایگیە
یەبوڵێژییەێوژەمەو تێاە ەمەمی اێ

  مەڵێبکە ەێ
ئد تدبەر:ێییوتس تێبەمیی تهێێ

ێئەفیغیەژمیتیەژی اەێ ێبە یەر تە یبیەڵ
بەرئەژ ەئهێدکمتهێ تساتیدیێ
ێوێ ێاەجییییییییهیییەڵ ئەئیییسمییییکیییەمە
ێڕایێ ێژییەویڕا ییتیی اەە ڕک زەمتییه

 ئیویێاە ەرئە ێبدچوژەێچیە؟
ێڕا یییتەێ ێئەوی سە یییسیو یییەمە:
 ەئەئسمکەێاەڕویێ تساتیدمیەویێ
ێئەئەشێ ێسییواریوویە دییکییمییتییه
ێ ەبەیوایێ ێئەویی بەئییییەژییییەی
ێوێ ێدییەرق ێبیی یید ییه ڕوسییەژییه
ێ ەژیییی اویاەێ ێمە ەئییییه دییییەڕی
ژەمتواژهێیوژیەێبەپسهێ تساتیدیێ
ێبەرابەریێ ێییوتیبیه یوژیەیێمەک
ێ یییییەزبییییی اتەویێ ئەئیییییسمیییییکیییییە
ێیووییمەیێ ێاە  وبەئیی ییدریش

ێڕوویێ ێتییەزییەتییووی ڕابییسیوویاە
ێبەتیەمیبەتیهێ اەپەدە شەێ یسیویە
ێئەوروپیییەیێ ێ ە ێئەویی یوای
ێویکێ ێچییی  مە گستووەێڕو یەو
ێزییییسییییسیێ جەئمییییەری ییییەژییییه
ێ ەوتییینەێ ئییییییی یییپیییسمیییەایییییییمیییتیییه
ێژییە ییس ییتێ ێبەم  بەرائییبەرمەویە
زەئووێڕویاوی ەڵێبە ێفە تیدریێ
ێزەرێ ێییبیێ ێبە یکیو اسکب ر تەویە
ێایسیکی اژەوییێ ڕویاو کهێتەمیبە 
ێوێ ێبیکیس یت ێبید  دژکس تهێسدی
ێئەئیسمیکیەێ ئەژەیێئە ێدکیمیتەی
ێبیییییییی ر ییییییییتەێ بەیی ییییییییتەوی
ێئەفییغییەژمییتییەڵێ اەڕویاوی ییەژییه
ێئیەژیەیێ ێتیە یییبیەژی اە وبەالیی تیه
دکمتهێئەئسمکەێبەوجدریێژیییەێ
ێ یییییییییەربیییییییییەزیێ  ەاەڕووی
ێاەبەرائییییییبەرێ وجەژییییییگە ەویە
ێسیواریبیسیتەێ تە یبەژ اێدیکیمیتیه
ویکێئەوێژ وژەمەیێ ەاەێڤستنیە ێ
ێاە یییەمیییگیییدڵێ ێویییرژیییەژیییه و
بینی ەڵەێ ەچدڵێاەبەرئەژ یەئیهێ
ێجەئییەویرمیی اێ ئیی ییەویئەتییسییکییه
ێبەپیییییسیییییچەواژەویێ ویییرژیییییساە
ێ ییییسیێ ێبییییە یییی ییییەڵ زەرویک
بەمیی تهێتە یبەڵێبەرئەژی یەئیهێ
ێ ەتیییسییییییی اێ ێبیییووی ژەسشیییەمەک
ێتیییە یییییییبیییەڵێ ێاەگەڵ ئەئیییسمیییکیییە
ێ یەرێ ڕ کەوتوویێتەێبیگەڕ یتەوی
ێوبیییییەمیی یییییتیییییهێ یی یییییەم 
ێاە یییسییمە یییهێ پەمییی ابیییکیییەتەویە
ێدییکییمییتییهێ ێتییە ییبییەڵ ئییەوادیی ا
ێئەئییسمییکییەیاێ ێبە ییەر  ییەربییەزی
یاژە ەپەژ وویێتەێاەئەفغەژمتیەڵێ
ێ ەئیییەژیییەێ ێئەویدیییه ییرچیییییییتە
ێجیییهیەژیهێ بەدکمتهێ تساتییدی
ێاەڕوویاوی یەژیهێ ئەئسمکەێیییا 
ێئەویمەێ ئەفییییغییییەژمییییەتییییەژیییی اە
ێپیەمەیارێ  ەژەمتواژهێحکوئەتسکه
ێسە ییکە ەیێ ێیەبییو ییه وجییسییگییەی

ێتییە یییییبییەڵێ ێییرپەڕاژیی ژییه یوای
ێ ێیائەزر یینییێەێ١٨٨٨اە ییە ییه یا

پسکهسنەژهێحکوئەتسکهێئدزامکیهێ
ێزییییسییییسیێ ێیەبییییییییی ەو ێو اەیە 
ێاەیی ییتەوێ ێو ئییییی یییییشیییییەمە ییەڵ
ێبەژییەویێ ێئیییییمیی ئییهە تییەییی ییه
ێ ەاە یییەروێ یمیی یییو یییسا یییەویە
ێسە یییکیییهێ ێوممیییتیییه ئیییییییساییو
ێزییسییسیێ ێو ێبییێ ئەفییغییەژمییتییەژەوی
ێیاگیییس ەرێ ێومتیسیکیه  ەربیەزی
ێبە یییەرمەویەێ ێبیییسیییت  یییسیییبەر
ێزەرژییەتییواژییێێ ێژەک بەی یینیییییەمەوی
جسگەیێتەوییوعە ێوێپشتیواژیهێ
ێژیەتیواژیسیتێ ێبە یکیو ێبیسیتە سە یک
ێئیەژەوییێ ێبید ئەئنیە ێوئەرائه
ێدیکیمیتیهێ سددهێزائ ێبیکیە ە
ێاەئەفیییغیییەژمیییتیییەڵێ ئەئیییسمیییکیییە
ێئیەواێ ێحیکیوئەتیسیکیه اەپسکهسنەژه
ێئیەژەوییێ ێ یەریژی یە  فەدی ی اە
ێچەیییییییی ێ ێ یییسیی ێومتەیا اە 
ێ ەبەسەرجییسییکییهێ اەزیاییکییەو ییکیی ا
ێڕک اژەیێ ێ یییییو راژیییییه زکرو
ێوێ ێبیبیسیت ێتەواو  ەربیەزی یەژیه
ێسییییییدێ ێزییییییدمەدییییییەوی بە 
ێبیییبیییسیییتەێ ێایییسیییه ییربیییەز یییسیڵ

 ئەئەژ سکهێفەوریەێێ
 

ئد تدبەر:ێجدبەم ڵێاەیمە ەژهێ
ێبەویێ ێئییەئییە ی ێیوامییەژەمیی اە ئە 
یی ە ێ ەێئەئسمکەێبەڕمگەمە یهێ
ێاەئەفیییغیییەژمیییتیییەڵێ ئیییەدیییتیییییییەژە
ێییسییەتەێ ێایدئەش  شیەویتەویو
 ەرێ وپەیێئەفغەژمەڵێبەوییێ
ێزەئییییوێ ێئەو ێ ییییەریڕای  ە
ێبەم ێ سەرجیەیێ ە سیومەتیهە
ێژە یسیویێ ێئەویمیەڵ چەویڕواژه
ێژە ەڵەەێ ێئی یەویئەتیسیک  ەزییی 

 اە ەرێئە ێیمەژەێیی ی ێچه؟
ێیمییەژەیێ ێئە  ێ ییەمە: سە ییسیو
ێیوزەئییهێ ێپەرییی ێبییەمیی ڵ جیید

ێ ەێ ێژەسشییەمە ە ێو تییەواژییکییەری
ێسە یکیهێ ێ میەژیه اەی یێئیساییو
ێپیسییشییەویەێ ێبییساویتە ئەفیغییەژمییەڵ
ئەئسمکەێئەفغەژمتەژهێ ەواکسیێوێ
ێبەزیسیس یکیهێ یواتسمەێتە ییی یییم
ڕیدهێویکێتە بەژهێ سیەێئینی یەێ
ژدرییێپە ەوزسنەژەویمەێبدێئە ێ
ێئییییینییمییەژیییەیەێ ێی ی  ییەرژییەئە
 ەرژەئەمەکێ ەێئەفهێبڕمەریاژیهێ
ێبییدێ ێئەفییغییەژمییتییەڵ اەسە ییکییه
یمەرمکسیژهێچەریژو هێسیدمیەڵێ
ێاە ێ وێ یمتەئسکهێحو ی یڕاژیه
ێپیییسیییویەێ ێ  یییس ێسمیییتە والتەیا
 ەریتەێبەجەژەێوێیاگیییس یەریێ

ێ ێویوای ێومتەوی ێئە  ێ١٨زییەتە
ێئییینیمیەژیکیو یێ  ەایەێزسس که
ێ یەرێ ێگیسیسامەوی ویکێتە ییبیەژیه
ێزەرسیییییدیێ ێ ە یی یییییەم ە
اەایمتهێڕیدهێتیییسکرممیتیەژی اێ
ێچەییییدیێ ێبەئەش یامییینیییەبیییووە
ێسە ییکە ەیەێ ێئیی ییه ژییەویتە ییەر
ێ یییییە ییەتییسییکییهێ اەبەرئەژیی ییەئییه
ێئیەدیتیییەژە"ێ ئەوایاێئەبێێ"ڕ یگیەی
ێ ژیییەژیییهێ ێ یییەتیییسیییک ێبیییسیییت چیییه
ێبەئەیییینەعەویێ ئەفیییغیییەژمیییتیییەڵ
ێاە  یییسێ ێو ێبیییکیییسمییی  یار یییەری
ێئیییمی ئیهێ  ەمەیێدیەرمی ەتیه
ێبییکییس یی ێ ێبەرییبییەراڵ تییە یییییبییەژیی ا
ێبییییووڵێ ێتییییسییییکەالو وئییییەفییییه
ێدیەییەئی اێ وییر ەوتنیەڵێاەژیسیو
بەحەرا ێاەیەاە ێب ر ت!ەێ ەتسکێ
ێپەڕاژیی ڵێ ێویی ییت ێتیییییسکر  ە
ێوێ ێ میەڵ ێوژیدرئیه ێمیە یە ببسیتە
بە ەرزسنەژهێئدبەملێوگو یگیستی ێ
ێفی یییمێ اەئد ی ەوێ یەمیس یسیژیه
ێحەرا ێ اەزەرێزەومتیە هێ ەیی
ێئەبیێێ ێئیەدیتیه" بکس ت!ەێ"ڕمگەی

ێژیەئیەرائیهێێ١٨چهێبستێ ەێ  ەڵ
ێاەپییەڵێ ێجەژییەە ێو و ییەواییکییەری
ێوێ ێژەیاری ێو زە اری
ێحیە ەتیسیکیهێ بس یریتەژی اەێبکس تە
ێ"ڕ ییگییەیێ ێاەڕا ییتییییی ا ئییە ییەمییهەە
ئەدته"ێزەرئەویمەێ ەزەیەژییە ێ
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ێژەسشییەمە ییهێ ێو بە یییییە ییە 
ێ ەێ ێبیی ر ییتە ێئییییینییمییەژییه ی ی
ێویکێ ێئیییینییمییەژییکییو ی زیسییسمییکییه
ێسە یییکیییهێ ێبە یییەر تیییەایییسیییبیییەڵ

 ئەفغەژمتەژ اێیا ەپسن ر تەویە
ێ ە یوپیەیێ اەبەرییێئەویدیەوی
ێایییدئەیی یییس یییتێ ئەفییغیییەژمیییتیییەڵ
ێژە ییییسیویەێ ێبەرگییییسی بەویی
ێئەئیسمیکیەێ ێمەسەی ێزەر  سشە ە
ێسییدیێ ێئەو ێییگییس ییتەویە سییدی
 وپەیێئەفغەژمتەژهێبەوحە ەویێ
ێزە ییهێ ێوزەرسییددییه یائەزراژیی 
ێبیتیواژیێێ ویدەژ یویێتەێتیەایسیبیەڵ
بەپسهێژەسشەمەکێبگسیڕیرمیتەویێ

  ەرێیی ەم ەێێ
ێتیەایسیبیەڵێ ێییوتیس یت ئد تدبەر:
گدڕاویەێئیمتەێتەایبەڵێئەوێزیسیێ

زەبوویەێێ١٨٨٨یاسساویێژیەێ ەاە
ێوێ ێ ژیەڵ ێئیەفیه ێاە ئسمتەێبیە 
چەال هێئی مەێیی ەوێ ساویمەێبدێ
ێالمەژە یییەڵێ بەدییی ارمیییکیییسیژیییه
ێحییکییوئەتییهێ بەپییەدیی ییەوی ییەژییه
ێبییدێ ێئەفییغییەژمییتییەژەوی پییسییشییوی
بەد اریێاەپیكهسنەژهێحکوئەتهێ
ێیی ییسیی ێ ێئەئە ێاە ییەر تییەزییاەەە

 چێ؟
ێاەڕویێ ێ یییییەمە: سە یییییسیو
ێوێ ێ یییییییییە ییییه ژییییەویڕک ییییه
ێسە یییییکیییییهێ  یییییدئەممەتییییییەوی
ئەفغەژمەڵێاەگەڵێمەکێتیەایسیبیەڵێ
ێزیییسیییس یییکەێ ێئەومیییە بەریوڕوڵ
ێئیییییییییمیییی ئییییهێ  ەئەئییییەریتییییه
ێئیییییییمییی ئیییهێ ودیییەرمییی ەتیییه
پسڕیومەتهەێمەژهێاەگەڵێزیسیسمیکێ
ێی یێ ێو ێ ەتیییییسکر ێڕوڵ بەریو
ێ ییکییوالرمییس ێ ێی ی ێو ئییەزایی
ێ ژیەڵێ و ەریتەمیتسم ێئەفە ەژه
ێسە یی ەتییهێ ێئەییژییه وسە ییکییه
 ەری یەتهەێزسس کەێ دمی ەمەتیهێ
وێ ەر وتگەریێو دژەپەر تیهێ
ێاەییئیییەری ییەژییییییی اێ ئییییییمیی ئیییه

ییجددستەێئەگەرێگدڕاژیسیکیییەێ
ێئەویمەێ ێاەبەر اەئییییەرایابییییسییییت
 ەڕایێگشتهێبشسو نێێتەێسدیێ
ێئەوییێ ێبید ێمیەژیه جسگیسێبکیە ە
ێجییسییگیییییسێ ێیی ییەمتییه پییەمە ییەژییه
ێبەبەرگیییهێ ێییمەو یییت بیییکیییە 
ێتیەێ یم ەگدجیەژەویێسدیێبنو نێ
ێوژیییەوسیییدمیییهێ ێجیییییییهیییەژیییه ڕای
بەیی تێبهسنێێویاژهێپس ابنسەەێ
ێزئیەژیهێ ێتیە یییبیەڵ بەواتەمە هێتس
ێفشیەرییاێ ێئەو ێاە  یس گدڕمویێتە
ێزە ێ ێ ە ێبییکییە  ێییربییەز سییدی
ێگشییتییهێ ێاەڕای ێوزە  اەژییەوسیید
ێبییدتەەێ ێڕووبەڕووی جیییییهییەژییییی ا
ێتیە یییبیەڵێ بەتەمبەتهێاە ەتسک اێ ە
ێڕ ییییکییییخییییساویێ اەایییییییییمییییتییییه

 تیسکرممتە ەژ ابوویەێ
ێویکێ ئد تدبەر:ێزسشتەێتە یبیەڵ
ێژەبییوویەێ ێجییسیگییییس یی یەمتیسییک
ییبێێچهێبکس تێبدئەوییێالژهێ
ێاە ێ ێئەفییغییەژمییەڵ ێسە ییکییه  ە 

 یکسەیاێپشتیواژهێبکسە؟
ێئەوێ ێتییییە ێ ییییەمە: سە ییییسیو
ێ ەبەسە یییییکیییییهێ جیییییسیییییگەمەی
ێوزیییییسیییییسیێ ئەفیییییغیییییەژمیییییتیییییەڵ
 ددیەایمتێو کوالرممتە ەڵێ
ێژییەێ ێتیس ییگەڕمتەویەێڕ گەمە یه
ێئییی یییەویئەتیییسیییکیییهێ جیییگەاەویی
جەئەویریێاەبەرائبەرێوجیوییێ
تە یبەژ اێاە ێومتەیاێبەڕ یبیخیسەێ
ێویییرێ ێبیدچەک وێبەیی تبسیڵ
ێپییەکێ ێاییێ ێ ییدئە ییگییەی ێو بیینییسە
ێ ەێ ێئەر ییسییک ێبەم  بییکییس ییتەویە
ێ یەردیەژیهێ ێیی ەو یتە اەئسمتیە
ێوێ ێ ییدئییدژیییییمییت ڕیوتییگە ییسییکییه
ێتەژییییەژە ێ ێو ئییییەزایمییییخییییواز
ێاەییریوییێ ێ ە ئینمەژ ک تەوی
ێ ەێ ێئەویمە ئەفیییغیییەژمیییتیییەژییی ە
بەزەژەیێسە کهێئەفغیەژمیتیەژەویێ
ێئیەویرا یەڵێ ێبە بچ ێواە یدئەک
ێزیەو یەریێ وسە کهێزە هیەتیوویا

ێاە یەرێ ێوفشیەر پسشکەشێبکەڵ
ێییرگییەێ ێ ە ێیابیینییسیی  ییو ەتییەڵ
ێتییییەێ ێبییییکەژەوی بەڕوومییییەژیییی ا
ێبەزیسیئەژی ێ ێئیە یویی اە مەژیکه
ێبیدێ ێسەبیە  بب ەێاەالمە ییتیسیوی
ێتیەایسیبیەڵێ ێ ە ێاەویی ڕ گەگستی 
ێژیسیوییو ەتییە یەژی اێ اەپەمویژی مە
ێسیدیێ ێودیو ینیه یاژهێپس ابنسە
ێتییییسیێ ێ ییییەر ییییکییییه بییییکییییەتەویە
ێئە ێ ێ ییەردییەژییه  ەیی ەو ییتە
ێگشیتیهێ ێڕای زسساژەەێواتەێییبیێ
ێجیسیگیییسبیووژیهێ ێاەی ی جیهەژیه
ێ یەزێ تە یبەڵێویکێحیکیوئەتیسیک
ێزەرێ ێاە یەر ب رەێوفشەری یەڵ
ێتییەێ ێتییوژیی بییکییس ییتەوی ییو ەتییسییک
ێوێ ێژەییڵ دەرعیە ێبەتیە یییبیەڵ
ێاەپەمیویژی مەێ ویکێحیکیوئەتیسیک
ێتەرمیییکێ ژیییسیییوییو ەتییییە یییەژییی ا
ێتییە یییییییبیییەڵێ ێییبیییه بییکیییس یییتەویە
ێڕ یییگیییەژەیر یییتێ ێو اەییییەوبییی رە
ێ یەرێ ێبید اە ەمەیێگەراژەویم ا
ێڕیوتیییسیییکیییهێ ێزەر یی یییەم ە

 ئیم ئهێ ەرێییربهسنێەێێێێێێێێێێ
ێئیییییمیی ئیییە ییەژییهێ ئیید ییتییدبەر:
ێگەڕاژەوییێ ێبە  یییوری یییتیییەڵ
ێیی ییەم ەێ ێ ییەر ێبیید تییە یییییبییەڵ
ێاەێ ێزکر ێ یییەمژیییسیییکیییه یوای
ێسیدسیواریژەویەێ ێو بسیئیوئیسی ی
ێگەڕاویتەویوێ ێبید ئوئس  یکیییەڵ
ێبیتیواژی ێ پسیەژوامەێ ەێئەواژیییە
ێ ەێ ێتیوڕیمییەک اە ەرێبنەئیەی
سە اێاەێیی ەمتهێ وریامەتهێ
ێییرگیەیێ زەمەژەەێوی وێتە ییبیەڵ
ێ یەرێ ێبیخیس یتە یی ەمتیەڵێبد
ێ ێ ێتیە ێئیسییوی ێبییڕوای ێبە پشیت؟
ێاەوجیدریێ ڕاییمە ێئەگەر یکیه

 بدێ وری تەڵێوای یە؟ێ
ێئەوییاێێ ێاەگەڵ سە سیوێ یەمە:

ێیکسیییییهێ ێاەزکرالمەژەویە  ە
ێئەفییغییەژمییتییەڵێ ێو  ییوری ییتییەڵ
ێبیوژیهێ ێاەواژە زەوبەدیەڵێزەمەە

ێپییەدییە شییە ییسیژییهەێ ئەئییسمییکییەو
ێژیییەوچە ەەێ ێییواەتیییەژیییه ڕک یییه
یەمساژهێحکوئەتهێوێگسیداو یکیهێ
ێتییسیی اێ ێ ەزەریو یییییەڵ  یییییە ییه
ێبەی یینییەمیییەویێ ێبەال  چەییییییوڵە
ێبیید ییەرێ ێتییە یییییبییەڵ گەراژەویی
ێبەپیییییسیییییچەواژەیێ یی یییییەم ە
ێیاعشییەویێ ێزییەتیینییه  ییەرییئییه
ێسمیتەێ  ەڕیوتەێئیم ئییە یەژیه
ێاە یییەمەیێ ێگیییودیییەریویە   یییس
ێئیەزیسیکیییەڵێ یکسهێئەفغەژمتەژی ا
ێبەال ێ ێزیییییەتیییییدتەویە بەبەریا
 وری تەڵێاەچەویڕواژهێزەئەڵێ
ێئەفیغیەژمیتیەژی اێ  ینەر دیێویک
ێچەژیی ێ ێاە ییەمەی ێئەئەش ژییییییەە
ێڕیوتەێ ێاەواژە زییید یییەر یییکییی اە
ێبەگشیییتیییهێ ئیییییییمییی ئییییە یییەڵ
ێپیەرتیییەڵێ ێو یی ەمتهێمە یەتیه
ێئییییی  ییەئییبییوڵێ ێ ییسیویو یەبییوڵ
ێ ەێ ێویی ییەمتییسییک بە یییییمییتە 
ێبەژیەویێ ێ یوری ژە ییوژیەایییسئیه
ێبەڕمیییوییێ "یمییی یییو یییسا ییییەوی"
ێسە ییییکییییهێ ێزەرویزییییە ییبەڵە
ێچییییهێ ێئەگەر  ییییوری ییییتییییەڵ
ێئیییییمیی ئییهێ ێبەم  بییەویڕیاربیی 
ێدیییوییێ  یە یەڵێیەبوڵێژییەو
ێئەییژیییەەێ ێو ێدییەری  مییەژیییییەڵ
ێڕا ییییتیییییییییەژەویێ ێئە  اە ەژییییەر
اەئەم اژ ابووژهێژەڕیزامەتییە یهێ
ێمەسەیێ ێڕک اژە ێ ە جەئییەویری
ێسییوا ییتییهێ ێو یی ییەمتیی یگییسە
ێزەمەەێ ێیی یییەمتیییه ویالژیییەژیییه

ێاەبەریی ێێ یکسە ەی
ێدیدڕدییگییسییساژەیاێ ئیە ییوگییدڕ یکییه
ێ ەێ ێئەویی ێزیئییییینەی یاژییەویو
ێئیییمی ئیهێ ێچە ی اری زسیس یکیه
ێبییتیواژییێێ ێتیە ییییبییەڵە زیەودییییویی
ێئەئیییییییڕکیێ ڕویاوی یییییییەژیییییییه
ێیوبییەریبییکییەتەویەێ ئەفییغییەژمییەڵ

 ژەزسشتویە
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ێوێ ێپیس  ێزکر ێئیووچەو بڕمنه
ێبەڕ یویێ ئە ەاەیێجیدراوجیدر
ێچەژیی ێ ێاە ێبییسیی ییگە ییچییسییتە
ێاەێ ێبیچیوو  ێو ێ ە  حە ەتسکیه
ێیی ییەمتییهێ ێ  ییس ژییەوچە ییەژییه
ێروویێ ێسییدپیییییشییەژیی اڵ پییەرتییه
ێاەوییێ ێبەر ێمیییەسیییوی ژەیییا
ێیی ییساەێ ێ ییەر ییو  رووبیی ا 
ێئەوێ ێڕابییسیوو ێڕک اژییه بەم 
ێگەڕی ەێ ێوسە یکیه تەویەێدیکیە
ێی یێ زە ارژشینە ەژهێزەوایسیس
ژەبووژهێئەوێر اژەێ ەرێدەیە ێ
وێ دمژە ەڵەێاسک اژەوییێئیسیویێ

 بدێئە ێگدڕاژکەرمەێچیە؟
ێێتهێاهێزامهێئە ێئوحمی :ێژەڕ ێجه

ێی  ێوێێ یییییییییییهێی ی م 
ێمییهێركییوتییگییهێ ییه ێوێێرمییه كییسییتییه

ێی  ێزکر ێ ییە ییهێپییەرتیییییە ێێئییسییا
ێپییییسییییكییییسیوو ێی  وێێێ ییییتییییه

ێدیسیواز یكیهێێسدپیشەژ اڵێته ژهیە
ێڕا یتیهێبیوو ێێتیییهێزامهێ ێژەڕ ێئه ێێە

ێڕ ید ێزهێێپسشتسێبه ێڕای ێێئیەڵ ێێو
ێی ێژەوچهێێاه ێ  یس متیهێێ یهێكیەژیه

ێژیه ێبیهێبیهێێیاو ێپەرتهێڕووی ێێم 
ێزیییه ێجیییدراوجیییدر رێێدیییسیییوازی

ێچیهێایهێێیێكیهێو ێەێئهێبوو ێزه ژی ێێ 
ێاییهێڕک   ێگییهێچییهێێیا كییسییكییهێێڕ ێژیی 

ێژیییییشییەژییهێزییه ێبییییینییییی ییەڵ یێێواییسییس
ێییو یبیووژیهێزه ێزمیەتیس یێێو ێرچیه

ێچییییینییەمییه ێژییسییواڵێێیییڵییشییتییه تییه
ێ یهێ هێی  ێوێێرئیەمیهێمت اراژه یار
ێبیهێەێسهێدهێریێبسبهێئەو ێجه وێێ ا
وریاێێزیهێێاهێێكهێێمشتوو ێگهێێركهێی 

ێتیه ێو ێكیددیا الریێێژوی بووژیه
رێحمەبهێێ هێ تێاهێچینهێبەمی 

ێئیهێێبه ەێێواژیهێیوڕیاچووژهێ مەژیه
ێایهێئیهێرێئیهێزه ێبیوو میەئیهێێپیهێێش

ێیابیدو ێراژ اێڕ ێسدپیشەژ   ێێژیگیه

الیێێێوێڕا تیهێەێئهێو ێمەژووتهێوێئه
ێێكیهێێ ێڕک یێڕوژیەكیهێ اێو ێسه
ێئییهێ ییهێی  ێتییەعییوژییسییكییهێێمتییه واڵ
ێی ێێدهێڕ  ێژیییییهێوامیهێوێزییی  ێێكیه

ێێوێتیەعیوژیهێبنبڕكسیژهەێئهێێاهێێجگه
ێوێێێتیییهێیاومیییه ێئیییەڵ ێو  میییەڵ

ێئینیە یهێژیە یهێزیه ێوێێیاژیه كیەژی یەڵ
ێێیێایهێواژهێیێ مەڵێبدێئهێو ێگسڕاژه
ێبییهێژیییییو  ێڕاگیییییساوڵ ێێئییسیوومیی ا

ێێو ێپیییمیهێێری ێوێی ێ كسشەژهێئهێزه
ێوێێێمشتدتهێ اێگهێەێسهێژ  ێبه تینیه
رێێ یهێێمشتدتیهێتهێئیتسێگهێزەئهێژه

ێبیییتیییواژیییسەێ ێچیییدڵ ئیییسیییمییی یییەڵە
ێئییهێحییهێتییه ێكییهێێو ێئییواییه ێێبییكییسە
ێڕاكیهێسیه ێبییهێ یا ێبیێ یوایێێڕاكییه

ێكیهێێی دپیه ێئیهێئیەویا واژیییەێێچیه
ێایییه ێایییهێرمیییەمیییهێز ێێبیییبییییییینیییێ ێێ 

 ڵ؟!ێێبكهێێاهێراژی اێئهێسددگوز 
ربیییییەریێێ یییییهێێربیییییدمیییییهێزیییییه

وێێێو ێچیییییەو یییییووركیییییسیژیییییه
ێكییهێركییوتییگییهێ ییه ێپییەرتییه ێێرمییه
تس سنێەێێ كهێپێێئهێسهێێزەمهێ ە ه

ێوێێزامیهێژیەڕ ێێرێبهێمتواژهێبهێژه تیه
ێجییه ریێێئییەو ێسییدپیییییشییەژیی اژییه

یێێمیییهێ ێتیوڕ ێحسو ێبگسەەێئهێئه
ێبییهێسییه ێی ێرائییبییهێ ییا متییهێێ ییهێر

ێزییهێبییدر واوكییوریامییه ەێێمییەژییهێتییه
 ێگڕكیەژیسیاێێو ێێ ەمژسكهێزکر 

ێسییواریکتییهێپییه ێزییهێێو ێژییگییه رێێو
ێی ێمیییهێالییییهێی  ێبییید وەێێركیییهێكیییه
ژیهیەێێیێئسمتەێتیهێئهێەێئهێو ێیستهێتهێئه

 ته!ێمهێكهێئەگسپد نه
ێمە ییسییتییهێ ێجییەراڵ ئیید ییتییدبەر:
دەژەزیێبەویویێیی سیێوێبگسیێ
ێڕکدیینییبیییییساژییهێ ێاە بەدییسییا
ژە یدژەایمتهێژسماێاەێمە ستیهێ
ێبییییووژییییهێ ێپییییەرتییییهە ێی ی و
سدپیشەژ اڵێوێژەڕیزامەتییە یەڵێ

اەێژەوچەیێ ەوزێبەێیم و سا ێ
بووژهێمە ستهێوێبووژهێئەزاییێ
ێئەویاێ اە  سێ ەمەیێیی ەمتیه
ێبەێ ێیی یسە اساێیییامەوی؟ێئەمە
زەئەڵێپسواژەێسدپیشەژ اژە ەژهێ
ێبەێ ێزەواییسییس ێیوامیییییەژەی ئە 
یم و ساتبووژهێپەرتهێوێبووژهێ
ێزیریێ ئەزاییێ یە هێاەێزکژه

 اساێب یمنەوی؟ێێ
كەرزیسینیەژیهێێئە ێئوحمی :ێبهێجه

ێبیدێێ یفه ێبیووڵ ێیمی یوكیسا  ته
ێێوامهێێو ێ ێئهێكستهێوێپەرتهێو ێمه
ێبیهێر ێممهێیه ێكیدڵ ێڕکئیه ێێكەژیه

ێایهێئەزایمخوازێوێژه ێژیییەڵ ێو ێێر 
ێبی  ێ هێیه ێبیووێێ  ێكیێ ێئیەسیس میتە
ێژیو ینیهێكسێعهێبهێێیێاهێیهێته ریێێاه

ێكیێێێێوالژیهێ كهێبسخیەژیهێسه كیسی؟
ێایهێبووێكدئدژیییمیتیه ژیەوێێێكیەژیه

رچیەویێێبیهێیێدەریاێوێبیهێرگهێجه
ێبییووێێێو ێ ییكییهێسییه ێكییێ كییودییت؟
ێتییهێاییه ێاییهێیییهێپییەڵ ێوێێێكییسیڵ ئیینییەڵ

ێایهێئسسیئنەڵێوێگه یێێ١٥ێێژ یەڵ
ێبییه ێیواتییس ێڕک اژییه ێ ێێدییوبییەتیی اە

كیەژیهێێ ێسدپیشەژ اژهێبسیێچهێز 
زکژهێێێیێاهێو ێركو ێكسی؟ێئهێ ه
بووێێێو ێیێئهێكساێژیشەژهێوزێئهێ ه
ێی ێئه ێبیە یمێێ یییە یییهێێركیهێو ی

ێكیه ێ یهێسیهێێكسی ێبیهێبیەر ێ یا ێێ 
ێوێێیڵشتهێچینەمه تهێژسواڵێسیدی
ێبیەمی  ێزیهێچیینیه ێایهێمیهێ یت ێێتیه

ێبییییوو  ێزییییسییییسیێێێئییییەرایا و
ێزییه ێو  مییوڕاژییهێێكییدئییدژیییییمییتییه

تیهێێ ەمیهێژ م ێكهێكس كەراڵێوێچه
ێی ێمەریێئیهێپێوێژهێچه ێێمتیهێ یهێو

ێزیهێبوو ێبووژهێزه ێێایهێێژی  ێرچیهێە
ێمییهێركییوتییگییهێ ییه كییسییتیییییەێێرمیی ا

ێكییه ێاییهێدییتییسییكییه پییەرتییهێێێئییتییسی
ێژیەمیهێێكیسیوو ێژیه ێبیییكیە ەێێو وە

ێی ینیهێژیشەژه ێئیهێی ێزیسیس ێرئیه ێێو
 ەێێبوو ێژه

ێزییه ێاییهێپییەرتیییییە تییەیێێر ێ ییهێێر
كیەژیهێێتیهێو ێژیهێێایهێێو ێمتیییهێ هێی 

ێڕابییییسیوو ێی ێ ییییه ێێاییییهێێو ێی

متهێسیدیێێ هێكەژهێ  سی ێژەوچه
ێبیهێی  ێكیسی ێوێێ یهێێ یتیه ركیو 

ێژییه ێسییدیەێێكییودییتیینییه مییەراژییه
ێاییهێ ییڵییهێئییه ێكییهێێڵ ێێاییهێێكییەتییسییكیی ا

ێ ییهێتییەز  رمییهێێركییوتییگییهێتییسمیی 
ێمیهێزسیس  ێایهێكیەژیه ی یێێێكیسیتییی ا

می  یەییی اێێكەژهێ یهێسدپیشەژ اژه
ێ١٨١٨ئهێێكهێئەژگهێكەژوژهێمهێێاه

 هێتیەێكو راەێێژ م ێكهێچهێێیاێكه
ێێتیییەژیهێزامهێوێژەڕ ێپەرتیەێتەكوێئه

ێبییهێێكییه ێئییهێو ێێئیی ییه  ێێالژییەژییه
وێێئیهێێگیەتیهێژەبووێژیهێێو ێمتهێ هێی 

ێی ێژەوچەژه یەێێكیهێمتیهێ یهێیێ  یس
یوژیەژیهێێركو ێوێڕاو ێ هێێوتهێكه

ێوێێزیییییییییییییه  میییییییییییییوڕاواڵ
ێزمیینیی اژییهێێڕک ژییەئییه ێو ژییوو ییەڵ

ێئیه وێێكسیژیەڵەێبیەژویێپەرتهێبید
ێزیهێرچیهێزهێێكەر  رێێ ێبووبستێو

ێڕ یییوامیییەژیییهێمیییهێپیییسک یییه یێێكیییه
ێایه ێ یەزیابیێە وێێیایگەمیییكیسیژیه

ێژیەكیەتیهێكهێێڕا تیه ێێایهێێكیهێێو ێ ێ
تهێوێێزامهێیێژەڕ ێو ێڕمنهێتس هێپه

كەڵێوێبدێپسشگست ێێسدپیشەژ اژه
 ەێێوێكەر ێئهێێ تهێیامهێی ێێو ێبه
ێبییهێو ێایه ێزمیەتییس ێئیی ێێێش بییڕوای

ێێو ێمینیهێبكهێێو ێستێاهێجهێێپسوممته
ێبیهێیر د  ێكیهێێیاڵ ێێ یییمیتی یسیا

ێبییه ێكییەری ێبییووژییهێێتیییییەمیی ا كییسە
وێپو ێالیێچییینیهێێێبێێوێپەر ێزه

ێبیووژیهێێێكهێ هێ تێكهێبەمی  بیبیێە
ێزکرمیییینییییهێزییییه ێ وێێێ ارمییییه

ێكیییهێئیییهێو یییهێی  وێێێئییییییینیییهێژییی میییه
تیەێێێمیهێوێزکرمینیهێژگكسیژهێئهێبس  

ێبییه ێزییهێئییل بیی ا ەێێێرجییهێاییوئییهێو
ێ ییهێ ییهێی  ریێێركییوتییگییهێمتییسییكییه

رێژەێچدڵێبیتیواژیێێێگهێئهێێپسوممته
ێڕابییگییسە؟!ێێسییه ێسییەئییدش  ییا

كیەژیهێێبووژهێپەرتهێوێزەودیسیو 
ێبیییهێئیییهێێایییه ێی  ێسیییدی ێێ یییڵییی ا
ئەكەژهێئەزاییێوێێ پەژ ژهێبنهێچه

ێ یییە یییهێئەزاییێزه ەێێ میوڕاژیه
ێئیییهێگیییهێئیییه ێبیییهێو ێر رمییی اێێ یییهێی

ێبییهێبمییه ێوێێپییسیینیی رەە ێیکخ م 

خۆپیشاندانەکانی هەولێر و  ..درێژەی
 ڕەوینەوەی ترس لە پارتی... 



 (21)ژمارە   0202/ ئۆگەست ئاب ی  25       

 

ێێرێبیهێزهێێئیشهێرجیەێزهێاوئهێزه
ێی  ێچییییییینیییه متییی ارێێ یییهێی یییه

كیەژیهێێرسێەێسدپیییشیەژی اژیهێژەچه
ێیوامیییییهێئییه ێزییهێ  ێئییهێی وێێواییسییس
ێچییینیهێێمەئهێپه ێو ێپیەرتیه ێبید ی
ێڕاگییهێ ییهێی  ێێكییهێێمییەژیی وو ێمتیی ار

ێێمتیهێ هێوێی ێئهێێچیتسێیبو هێژییه
ێبیینییسییتییهێی  ێئییهێێ ییت وێێیییورتیی ییهە

یێێو ێرزكیسیژیهێبیهێێسدپیشەژی اژیه
ێتیوڕ ێئه ێبیسیساریێێژیشكیه ێو میه

رێێ یهێێوەێبیخەتیهێمهێوێئهێێ كهێسه
ێی ێریژهێئیهێگه ێبیهێمتیهێ یهێو م ێێە

ێبییهێسییه ێمییەری ێسیید  مییەژییهێێێ ییا
ێوێێێو ێكەژیهێسدیێوێئنە ه ژیەكیە 

ێبییییهێئییییه ێ ێێر ێزاژییییێ ێڕووی و
ێێپیسیوممیتیهێێربیدمیهێەێزهێیو ئنسكه

ێزیییه كیییەژیییهێێژیییگیییەو ێبشیییساژیییێ
ێسییدئییەئییەی  ێوێێیازییەتییووتییسی مییه

ێزییسییس ییكییهێ ێو ڕ ییكییخییساوبییووڵ
ێسیهێزمەتسیێپسوممتیه ێپیسیهێێە  یا

ێوێێێتییییهێژییییەو  ئیییی یییی یییی ژییییێ
ێچییینیەمیهێكسش ه ێێو ێتیییهێكسشسكیه

ێی ێگییهێاییه ێچییییینییه متیی اریاەێێ ییهێڵ
ئی یشیەێوێێێمتساێكهێ هێم ێی ێبه

ێچییهێێپییەر  ێزییهێو رواێێزییهێێمییهێكییه
ێێ یگیهێریاریێكدئهێ تبهێئە ەڵێی 

ێسیهێرائبیهێبهێژەبێەێاه ایكیهێێرمشی ا
ێز  ێو تییكییسییەێێحیی ییهێكییس ییكییەر

ێاییهێزییهێێپییسییوممییتییه ئییە ییتییهێێێ 
ێزیه ێو ێایهێ ییە ییی ا ئیە یتیهێێێ 

ئە تیسیكیهێێێرم اێپێێبنستهێئەو ێجه
سییدڕ ییكییخییساوكییسیڵێێێاییهێێو ێتییس 

رمییییییییییكییییییییییسیژییییییییییهێێوڕابییییییییییه
ێتیییەكیییوێێتیییییییهێزامیییهێژیییەڕ  كیییەژییییییی ا

رێسوا تهێێ ێزهێژ ە ێژهێرئهێ ه
ێوێێسیییییییسئیییییییه تیییییییگیییییییوزاری
ێبیهێپس اوممیه رێێ یهێكەژهێ میەژیه

ێبمییهێ ییهێی  ێبییگییس ێمتیی ا ێێپییسیینییێە
ێی ێ ییهێاییه ێبیییییهییسیینییسییتییهێ ییهێر ێێم 

ێایییهێێو ێسیییوار  مییی اێێجیییسیییگیییهێێو

ێاییهێ ییهێی  ێبیینییهێ ییهێمتییسییا ئییەیێێر
ێبیییییهێێئیییییییییییسای  دییییی اریێێو

ێسییییییدیێێڕا ییییییتییییییه وسییییییدی
 زر نێەێێیاب ه

ێ ەوتەێ ێزوو ئد تدبەر:ێپیەرتیه
ێزە یییی ییییدمیییینییییهێ ێبیییید سیییید
ێپیەر یسگیەریێ ژەڕیزامەتیە ەڵێو
ێ یەربیەژیهێ زەواسسێسدیێچیوی
ئەمڵێوێتەژکهێئەوی ەژهێبدێپڕێ
ێیی یێێ ێژیوە یی سیڵ؟ێێژەویی
ێبەریژیی ییەئییهێ ێزەئییووی ئەوی
ێتەژییکەریێ ێ ە ێئەواژە فشییەری

ێ یسیێێئەومەڵێبدێزەواسسێڕ  واژە
ێژیەچیەرێ ێپیەرتیییە وێحکوئەتیه
ێئەوێ بووێئەوێ ەریێبکە ەێئسیوی
ێوێ ێسیددینیەو زەژگەوییێئوئس 
ێژیوەێ ئەوێبەژگەدەمەیێژەویی

 چدڵێ ەمسێیی ەڵ؟
ێژی یەمشیسیكیهێێجه ئە ێئوحمیی :

ێیووێێوژییهێیییسییس  ێدیی ییشییسییس ییكییه ە
ێئیهێزهێێبهێێكهێێئهێی  وەێێمیهێریووال

ێبیبیڕەەێێكەژهێسیهێتیهێزامهێژەڕ   یا
ێدیهێمسكهێ ه ێپیەرتیهەێێرافیهێڵ تیه

ێاییییه یێێڕ ییییگییییهێێبییییسییییگییییوئییییەڵ
ەێێكیو ی امیهێێەێایهێو ێمهێكهێپەر سگەر 

ێفییساواژییبییووژییهێێاییه یێێو ێتییس ییه
یێێیاهێكەڵێبهێتیهێزامهێزمەتسیێژەڕ 

ێتیهێبهێرییێاهێز  ێو ژیكیهێێریێكیسی
ێئیهێێەێبەدهێو ێئەمژهێپڕكسی  وێێتە

ەێێبییدو ێرزژییهێبییهێێزوم ییهێێژییگییهێی 
ێسییهێمییەژییئییهێژییه ێئییەویێێبییییینییه  ییا

ێژیییییییهێو ێسیواریژییه ێئییەگییەمییەڵێێی ؟
ێكییهێژییهێێو ێاییه ێبییهێسییهێێبییوو ێێ ییا

ێبییه ێئییەویێێژییكییهێتییهێێژییەچییەری ر
بیێێێئهێێكیەێكهێمهێپەر ێێكڕیێبهێئه

ێیییه ێزییهێبییچییێ ێبییكییە ؟ تییەێێرزی
ێكیییهێزیییه ێكیییهێژییی  یییا ێێوتییینیییهێ 

ێێوێاهێێو ێئەو ێێبەزرگەژهێكسیڵێبه
ێئیهێسه ێكیسی؟ ێگیساژیتیس ێێو ێ كیییەڵ
ێئیهێكیهێدەژیهێڕاو ێژ هێپه ێ ژیهێی ێێو

ێئیهێێیێكهێ ور ێجه كیسیێێزەواری
ێئیهێێبەكهێژییه ێایێ ێبیەێێكیهێچیه ڵ

 اێێمهێوێیینهێسهێڵێوێتوڕ ێبیكه
ێكیهێ هێی ێێبووێاه ێپییی  ێێمتسیكیه

ێكیوری یتیەژیییەێێزه رچهێئیەوی
ێپیە ێێبهێێمهێزه ێڕووی كەرمبهسنیێ

ێئیهێو ێژەبسته ێكیسیڵ ێژیەچیەری وێێە
ێدیهێبیكیهێێكەر  ێئیهێزیەئیهێڵە وێێتیه
ێئیهێوێكەتهێاهێێ كهێسه ێێو ێیاێیەبیی یه

بمسنیێێێژهێدهێوێتهێێو ێژستهێبووێبته
ێتیییه ێزیییهێبییید ێوێێواوی وایییسیییس

ێایهێوروبهێی  ێتیس  وایێێێئیهێریە
ێئییه ێپییەر ییسگییەر ێژیی ییەمشییهێكییسی ێێو

ێبییه ێتییەكییو ێبییڵییێێێسییهێێبییكییە   ییا
ێبیهێێی میدز  ێسیدیێێی ێێو  یتیه

رێێ هێیێبسئەومیەڵێبدێچەر ێكسشه
ێو ێئییه ێئییهێكییە ە ێسییهێو ێ   ییاێێی
ێكییهێژییه ێزییدكییەریێێئییهێێزاژییێ واڵ

ێبیسیكیەر  ێو ێبیێێێبسئەوی ێو بیەمیه
ێئیهێتگوزارمهێسسئه ێو ێتیس وێێكەژه

ێئییییهێێ مییییەژییییه ێوێێپییییڕ ئمییییە 
 ڵ!ێێتیهێزەئهێژه
ێچییهێبییه ێزییهێئییهێێژیی  ێم  یێێو ییهێ 

ێڕاگییییستیییینییییهێ ێبیییید پییییەرتییییه
ێڕ ێتیهێزامهێژەڕ  ێ یووكیهێكیەڵ ەێێزا
ێئییهێزییه ێئییهێژیی  ێو ێر ێجییدر ێش ێێو

ێژیییهێكیییەر  ێایییهێو ێی ێژیییوەە ێێی
ێكیهێبهێێد اێواێی تهێڕووكه ێێرچەو

ێسیهێو ێژه ێزیەوكیەری  یاێێیێژوە
ێپییهێئییه ێبیید ێئییەومییەڵ ێو میی اێێكییە 
ێئیهێو ێێئیهێم ێئهێكە ەێبهێئه ێێو ێ 

ێوێێ ژدیێبیهێ اێئهێسهێێوامه دست
ێ یه ێبیپیسیچیه!ێێتدێبیچیه ێبید ری

 اێبیووژیهێێتهێسهێڕ ێیێبنهێكسشه
ێئیهێەێپەمهێمهێمتهێ هێوێی ێئه وێێكەژیه
ئیەیێێرێبینیهێ هێاهێێكهێێمهێمتهێ هێی 

ێزییهێژییەمییه ێو ێبییدێێكمییەژییه  اری
ێی ێێزکرمیینییه ێبییدێێئییهێو ییهێو ژیی ی

یێژیوەێێو ێەێژهێزراو ێیائهێێئینهێكه
گیدڕمینیهێێێایهێێجگیهێێو ێمهێئبەر ێاه
ێتییسێێئییوچییەو ێی  ێدییتییسییكییه كییەڵ

ێێیامهێو ێ اێاهێتهێسهێگبهێژەكە ەێژه
ژ ێ ەڵێجەر اێدتیسیاێێرێچهێزه

وێێێو ێ یبیداریژیهێژەویێزیهێبهێێمهێزه
ێسیهێتیهێزەئهێوێژهێێكسشه  یاێێكەژه
یێێ یییییهێر ێكیییییهێێكیییییس یییینیییییهێئییییه

ێئیهێدهێبەژگه ێبیهێكیەژیه ێێبیە یهێێواڵ
ژەێێبدێی ێێو ێكەژیەژهێژگهێژگەوڕ ێڕ 

ویێتیسەێێیاژهێبهێئیەڵێوێژهێیاڵێبه
بیێێێئیهێێكهێێمهێمهێ ێپسک هێئهێێو ێئه

 اسیەڵێبشسو ن رەە
ێاییهێێاییه ێ  ێئییەئییەژیی  ێێڕا ییتییییی ا

ێپییەر ییسگییەریێێكییهێسییدژییواژیی ژییه ی
یێێكیەر ێێئی یدر ێواسسێوێ ێئیهێزه

ێئییییهێو ێژییییه ێژییییو یییی ا ێێمییییهێو ێی
ێایهێتییهێزامهێژەڕ  ێئیە یتیهێكیەڵ یاێێو

ێێەێبگس ێو ێڕابگسەێوێسەویێبكەته
ێگیسژیگیهێێو ێئه  یاێێسیهێێكیهێێزکر

یێێو ێژهێێیێكهێو ێزودیەرێبستێبه
ێبییه ێژییهێژییوە ێبییووژییهێێژییەوی مییەر

و ییییتێێمییییهێئییییهێێو ێمتییییهێ ییییهێی 
ێسییهێزامییهێژییەڕ  ێبییهێتییه الڕ یی اێێ ییا

ێبیدێێری ێبیهێێببە ێوێبیكیەتیه بیەرز
ێبییهێگییه وێێێوڕ ییگییهێجییسییگییهێێمشییتیی 

ێاییه ێزمییەتییس متیی اەێێ ییهێی ێێپشییكییه
ێكیهێ ێچدڵێسهێرو ێزه ێێ اێبینیه

ێزییی ێێوێكیەر ێگدڕاڵێئه ێكیسیە ی
ێزیسیساژیهێكساێاهێمه وەێێژیەمیەژیهێێو

سیدێێربهێزسس كهێ هێێ اێببستهێسه
ێكیه جیدر یكیهێێێوێڕ كخساویێوا

ێایهێم ێیاب هێ هێی ێێتسێاه ێێزر نێ
 كوری تەژ اەێ

ێكیه ێتیسمیە ێێپیسیوممیتیهێێسە سكیه
ێوامیهێێمهێو ێبیڵسمێئه ێێكیهێێئ ێپیسیم

ێایهێتییهێزامهێزسشتەێژەڕ  رێێ یهێكیەڵ
ێئیهێ ێیە ێڕاو ێمه ومیەێێ تیەوڵ:
ێتیوڕ ێتیه ێژییهێژیهییە ێو ێوێێفیس ێمییه  

ێایه ێی ێبسیساری ێ یهێمتیهێ یهێو یێێە
ێاییه ێوێێالمییهێێسییدپیییییشییەژیی اڵ  

ێوێ ڕ یییییییكیییییییخیییییییساوبیییییییووڵ
ێڕمییس ێمییه كییەژییهێێكییگییستییووكییسیژییه

ێاییهێسییه ێئییهێالمییهێ ییكیییییە یێێئییهێ ە
ێێمیهێ یڵیییهێئیهێێوێپەمهێئیەڵێئهێیوو 

كیەڵێێتیییهێزامیهێژیەڕ ێێپسیوممیتیهێێكه
 رێڕابگسەەێ هێسدیێاه
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ێبییبییسییتەێ" ێژییەیا  ێڕ ییگە عییسییساقە
ێڕ یسێ ێپیسیوممیتە گدڕیپەژهێدەڕە
 اە ەرویریێسە ە ەیێبگیس ت"

ێحمییسیی ەێێ ێفییوئییەی ێووتەی ئەئە
ێعیییسیییسایەەێ ێییریویی ویزمیییسی
ێ مییەژییهێ ێاە ێ ییەڵ ێچییل بەیوای
ێسە یکیهێ ژەاەبەروێ ەری ەتبیەری
ێدیەڕوێ عسساقەێ ەێاەژەوێئیەگیسی
جەژەێوێ ەواکەریێوێئە و ساژهێ
ێاەێ ێبییییویە ێئییییەواریبییییوژیییی ا و
زەئەژکەت اێزی ێ ە ێپسشبینییەکێ
ێزیئییییینەیێ ێفەرازەئییبییوژییه بیید
ێوێ ێئیییەدیییتیییه ئیییەرائیییبیییوژەویو
 ەیەئگیسیێ یە هێاەێعسیسایی اێ
ێژیییەیر یییتەێ ێژەیراویو ژیییییییشیییەڵ
بەڕا تهێبو سمە هێبسیشیەرئیەژەێ
ێبیسی وی یهێ وێژیەبەرپیس یییەراژەمە
بڵسیتێ"عسساقێڕ گەێژەیا ێبیبیسیتەێ
ێئەوییێ ێویک ێدیەڕ"ە گدڕیپەژیه
ێژەیابیسیتەێ ێڕوی ێزییی  تەێئسمیتیە
ێزەریێ ێاەڕمییسی ێ ە عییسییسایییسییک
ێ ەێ ێوومتیەژەیامە ێئەو پسشەویی
ێاەێ ێپییڕ ێئییسییدوومە ییه سییەویژییه
ێاەێ ێ ییە ە ێچییل ێئییەویی جەژییگەە
ێ یەری یەتیی امەەێ ێدیەڕو ئەمی اژیه
ێ یەکێ ێبیڵیسییی  ێو ییبێێبپیس ییی 
ێعیسیساقێ فوئەیێچدڵێڕ گەێژیەییڵ
ێ یسی ێ ێدیەڕوە ێگیدڕیپیەژیه ببسیتە
ێوێ ێژیییەییڵ ێڕ یییگە ێوا ئەواژەی
ێاە ییییەرویریێ پییییەر ییییسگییییەری

 سە ە ەیێیی ەڵ؟
ێڕابیسیویێ ێبە ێسشیەژی ژیسیک چەو
ێ یە ەێ ڕک وێ ە ە ەژهێئەوێچیل
ێئەوێ ێزید یەری وێئەوێالمەژیەژەی
ێوێ ێژیییەئیییەرا  ێژیییەاەبیییەرو یکسە
ێاەعیییسیییسایییی اەێ ێبیییوڵ ژیییەئەئییینییییە
ێیی ەو ییتێ ێیی یت و ینیەمە ی یەڵ

ێڕ ییگەێ ێعییسییساق ێئەویی اە ییەر
 بەدەرێئەیا ێمەڵێژە!ێێ

ێئیسیساڵێ١٨٠٨اەێ ە ه ویێدەڕی
ێ یە یهێ وێعسساقێئەوییێزەدیت

ێژەبیوێێ ێالمەژیسیک سەمەژ ەێ ە سکە
ێ یەتیسیکیسیەێ ئەوێدەڕیێڕاگس یتە
وی تەژهێئەوێدەڕیێڕاگەمەژ راەێ
ێوێ ێ ییییەرمییییگەری زییییسییییشییییتییییە
ێسییدیێ ێویک ئییە ییەواری ییەژییه
ێدییییییەڕیێ ێ ە ئییییییەبییییییوژەویە
ێاەێ ێ ییییویمییییت یاگیییییییییس ییییەری

ێحیکیوئەتیهێێ١٨٨٨ ە ه اەالمەڵ
ێپیییسیییکیییسیەێ ێیی یییتیییه بەعمیییەوی
بەیوام اێجەژگهێ ەژ اویێمە ە ێ
ێئەئیسمیکیەوێ ێییو ەتیه بەێییوری
ێئیییەمەیێ ێ ە زیییەوپەمییی یییەژیییەژیییه
ێوێ ێو یییییساژیییییکیییییەری ئەوپەڕی
ێیاژیییشیتیواژیهێ ئە و ساژهێبووێبد
ێ ییییسییێ ێعییییسییییسایییییه عییییسییییساقە
ێدیەڕوێ ێگیدڕیپیەژیه گەوریتیسمی 
ێتیەئیسیمیتیەشێ ێ ە  ودتەرگیەمەک
 سە کهێبەجهێئەوێدەریێئەییڵە

ێاە ییەتییهێ ێزەر ێ ەژیی او جەژییگییه
ێسە ییییکییییهێ ێتەواوی سییییدمیییی ا
ێئییییینییمییەژیی ک ییتییهێ ئییەزایمییخییوازو
ێ یسیەێ ێ یەر یە  جیهەژهێتوڕیو
ێئییە ییتییهێ ێگەوریتییسمیی  زەربییدمە
ێسییدپیییییشییەژیی اژییهێ ێو ژییەڕیزامەتییه
ێئەوێ ێاەی ی ێ ێزەزاری  ییەیاڵ
ێییو ەتییهێ ێو ییساژییکییەری جەژییگەو
ێجیییهیەژی اێ ێتەواوی ێاە ئەئیسمیکیەە
ێحمیسی ێ ژ ەمەێ ساەێبەم ێفوئەی
ێبییسوتیینەوییێ ێاە ێزەڤییە ە ییەژییه و
ێگەوریتییییسمیییی ێ  ییییوریامەتییییییییی ا
ێاەوێ ێبەسشیییەڵ پسشوازیێئوئس 
جەژگەێ سیوێبووژەێسسئەتکەریێ
ێبەوپەڕیێ ێجەژییییییییگەو ئەو

ێاەێ ێ ییویمییەڵ سییددییەییە یییەوی
ێئەوێ ێ ەری یە یەژیه پەدی یەویی

 جەژەێوێو سژکەرمەێویرگس ە
ێاەێ ێپشییتیییییواژیییییکییسیژیییییەڵ پیەدییەڵ
ێ ییەرێ ێبیید ێئییەبییوری گەئییەرکی
ێ ەێ ێ یییسیە ێعیییسیییساق سە یییکیییه
ێئەوپەڕیێ  یییییییییە ییییەتییییسییییکییییه
ێبەێ ێئییەبییڕوبەراژەمە ژییەئییسکڤییەژەو
ێڕابەراژیییییییهێ ژیییییییەوچەواژیییییییه
ێ ەێ ێ ییوریامەتیییەوی بییسوتیینەویی
ێ ە ییسییکییهێ ێحمییییینیییییە فییوئییەی
ێ یییییییییە ییییەتەێ ێئەو ی مییییدزی
ژەئسکڤەژەمەێبوویەێاەزەئەژکیەتی اێ
دەڕیێژەوسدیێ وری تیەژیییەێ
ێبیییسژە یساویێ ژ وژەمە هێتسیێاە
ێ یییەری ییییە ەیەێ ێزییید یییەری  ە
ێئەوێ ێزەڤیەمژیه ێیی یتەو زەئەڵ
ێ یوریامەتیهێ بووڵێاەێحسبە ەژه
ێفیوئییەیێ ێئیسیمیتییە ێ ە یی یەمتی ار
ێاەێ حمس ێژو نەرامەتیەڵێیی یە 

 پسکهەتەیێحکوئەتهێعسسای اە
ێیوویئیهێ جەر کهێتسێاەێجەژگه
ێ ەێ  ەژ اویاێ"گەرییاواهێبیەبەڵ"
اەالمەکێئەمەیێیاڕئەژهێتەواویێ
ێوێ ێئیییییییەبیییییییوری بییییییینەئیییییییە
ێبیووەێ ێعیسیساق  دئەممەتییە یەژیه
اەالمە هێتسیویێ ەرییرزسنیەژیهێ
چەژ م ێژ وژەیێجسوجیەژەویروێ
ێئییییی یییییشیییییەمییهێ یی ییتەوتییەییی ییه
ئیم ئهێبووێ ەێعسساییەڵێ سییێ
ێوێ ێئەززەبیه ێدیەڕی گدڕیپەژه
تەئفهێوێژەتەویپەر تهەێجسگیەیێ
زی ێتسو کەمیە هێبدێئە ەمشهێ
یاژیشتواژهێعسساقێژەزیسیشیتەویەێ
ێحمییی ێ بەم ێزەڤە ە ەژهێفوئەی
ێ"پیسک یەیێ ێژیە جەژگە ەمەڵێژیەو
ێ"حییییکییییوئەتییییهێ ێوی ئییییەزایی"
تەواف یەڵ"ێاەگە یەژ اێپیسیکیهیسینیەوێ
ێیی ییسیەێ ێگەرئییتیس دیەڕی ییەژییییەڵ
ێبەێ ێزەژیگیەو ێبە ێزەژیگیەو پەدیەڵ
ێوێ ئەدکساوێبەێفەرئهێییسیەاە 
ێزیییییسیێ ێپییسییگەی یائەزراژیی ژییه
چە  اری ەژهێئەئسمکەوێتور یەوێ

ێئیەزایمە ە"یێ ێ"پیسک یە ئسساڵێاە
عسسی اێجسگیس ساڵەێاەزەئەژکەت اێ
ێزەئیییشیەێ یاعشیەێیا تەژسیکیه
ێزیسی ێ اەبیسژە ساویێوێئەدیکیسامە
المەژسکێژەکێبەتەژەێپەرا تینیهێ
سە کهێدەژگەاەویێژەبووەێبە کوێ

 ئەئە ەیێپسوی ساە
ێسە یکیهێ ێئیییساییی بە ێدیسیویمە
عسساقێتەواوێبستواژەوێبسئیوئیسی وێ
ێبەێ ێعییسییساق ێ ییساە  ییەرگەریاڵ
ێپیییەژیییتیییسمییی ێ ێبیییوویتە  یییسییوی
رووبەروێگدڕیپەڵێاەێجیییهیەژی اەێ
 ەێڕک اژەێدو نهێ سشی ە یسیەێ
ێوومتیییەژەەێ ێژیییسیییواڵ ێدیییەڕی و
تەواویێئەوێزسسوێالمەژەێتیەئیفیهێ
ێبیییەژیییگەوازیێ ێیەوئیییییییەژەی و
ێعیسیساییییەڵێ پسکهسنەژهێحکوئەتیه
ێبەێ یی سیەێبەێئەدکساێاەپەمویژی 
ێوومتیەژیهێ دەڕوێ سش ە یسیشیه
ێ یییییە ییهێ ێچییەریژییو ییه تییسیوی
سدمەڵێیمەریێیی ەڵەێئیساییمەڵێ
ێوێ ێگەژیی ی ییه ێو ێیزی ێاە تەژییهییە
ێوێ ێیییەچییەسییچییسییتییه ێو جەرییمییه
ێبە یییەرزیییسییینیییەویەێ بیییەزرگیییەژییییییی ا
ێزییید یییەر یییکیییهێ اەزەئیییەژیییکیییەتییی ا
 ەری ی ێاەییرگەێئەوا ە یسیژیهێ
ێ یەویاوێ ێو  نوری ەژهێعیسیساق
ێسییییە ێ ێبە ێ ییییسیڵ ئییییەئە ە
ێفیوئیەیێ فسکدتنەویەێزەڤە ە یەژیه
ێ یینییوری ییەژییهێ ێتەواوی حمییسیی 
ێرایی یییتیییهێ  یییوری یییتیییەژیییییییەڵ
ێ یسیوویەێ ێتیور یییە اەدکس سشه
ئەمەێئەئەژەڵێڕ گەێژەییڵێعیسیساقێ

 ببستەێئەم اژهێدەڕ؟
تەواویێزەاوئەرجسکهێ یە یهێ
ێ ییەرمییگەرمە ییەژییهێ ێو ژییەوچەمییه
ێئەویئیەڵێ اە ەرێعسساقێبسپەریی
ێیکسییهێ ێاە ێ ە ێئەیا  ژیییییشییەڵ
ێاەێ ێو ێعییییسییییساق ئییییسییییمییییتییییەی
ئەم اژبووژهێحسبەێیی ەمتی اریێ
ێبییسوتیینەوییێ ئییییی یییییشیییییە ییەژییه
ێوێ ێعییییسوبە ێو  ییییوریامەتییییه
ێ یوژەوێ ێدییی ەو ئی یشیییە یەژیه

 چۆن عێراق نابێتە گۆڕەپانی شەر؟  
         

 عوسمان حاجی مارف  
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 كيشێكى سياسييه؛ كيشمه  مه ئه

ێێی ىێتيسوريس "ەێواتیهێڵێاهێژگىێیريدسەيهێ"جه
 ێئیيیمی ئیىێێگهێئسيكەێاهێالتىێئهێ هێژگىێی ێجه

رێێگیهێ ێئیهێژەژهێفغەژمتەڵێتهێ يە ي اەێیواىێئه
ێبیڕگیهێزهێریوواليەڵێاهێزه ێی ێژی ە ێبیدێێیا  یت

ێ یییهێو ێكیییسی  ێایییيیییس ێى ێوێێوایییهێربیییەزي وە
ێایهێو ێكسی  ێيیهێىێتیيیسکريمیتیى كیتیسيیەێێی ى

ێ یيیە یىێێرکك اێكيش هێژەو ێڵەێاهێببه كسشسكى
ێئییهێی  ێئییەئییەژیی ییى ێجییهێبییسییتە ڵێێاليییهێاییهێێژییگییهێ 
ەێێزسشتنىێئيم ئىێ يە ىێژييهێژهێێئسيكەو ێئه
كیەژیىێێئي ی ئیيیيیهێێ تخددەژهێىێی ێواژهێپيچهێبه

ێایهێبیهێكەڵێ ئیهێئىێسوریایييهێیوو  بیەایىێێ یت
ئيێوێێژەبىێسەتهێجهێێو ێرگيس(ێئهێو ێ-ێئييهێسەته

ێایهێێبووێكهێىێژهێكهێ يساژهێێتهێ يە ه ێێ"ئیيیساژیى
ێئیسیساڵێێجە ێیا"ەێزسسشێبدێ هێبدئبەراڵێژه ر

ێێایهێێو ێتیهێر ێبینیهێایهێێئی یور ێوێبدئبەراژسكىێایه
ێژیيیيیهێىێ هێرژەئهێبه ێئیهێرب ا ێو ینیەيیهێە ێكیهێو ێێى

ێئیهێیواىێئه ێيیهێفغەژمتیەڵە ێایهێئیسيیكیە یواىێێ 
ێێو ێدیەڕ ێێچیسیتیهێیاێی ێوێوالتەژهێ ێئهێگهێ ێاهێيه
ێیاوڵەێێایهێییهێێتيسکريمتێاهێرو  اێبهێێكه ئیى

ێئیهێيیهێزکرێ ەوي كەژیه ێ یهێبیهێە ێایهێ یتیى  ێێر 
ێژیهێزسسژيشەژی اژیه ێئیيیمی ئیىێێیا ێژیەبیوویى  
ێو  ێتییهێ ییيییە ییى ێئییهێژییەژییهێيییەڵ ێژییيییيییهێ  ێێرج
ێبیسیتەێێئيم ئييیهێێتهێواهێروسەژ ژىێی  كیەژیيیە

ێ یيیە یىێێبە کوێپێێیبوواكسیژىێزه  ئووژیى
ێبییهێسییديییه ێوێێو ێبییسووتیینییهێێتییى ێئییيییمیی ئییي ى

ێگییه ێر ییودییو یینییى ەێێيییهێكییهێئییهێیيییەريییكییسیژییى
ێبیسووتینیهێئیهێێئیسيیكیەو ێىێئیهێرواژگهێاه ێێيیهێو ێ 
ێی ێی  ێبییساژییسییتە ێسییدى ێ یینییوورى بییێێێبییێ
ێعییهێئییس ێ ییهێیییه ێبییهێاییيییەتییهێئییهێوى ێسییوى ێێكییەژییى

ێجیسیودیو ینیىێێو ێ اێبیكیەتیهێرتهێبهێێكهێژەوچه ە
ێتیەيیبیه ێئیهێسدیێوێجیسیگیەور یگیەى ئیسيیكیەێێتیى

كیەڵێێئيمی ئیيیهێێتهێواهێژهەێی ێتهێر ێبكە ەێژهێی 
ێتیهێ یهێتواژ ێاهێی  ێبە یكیو ێبی ە ێكیەر  ێێژیەژیهێر

ێزیهێتيسکريسئيەێئداه ێبیهێيیهێتیى ىێێرجیهێوئیهێە
ێئیییهێییییوربیییەژیییيیییه ێتیییيیییسکريیییسئیییهێكیییەژیییى ێێ 

ێچیهێكیدئیدژییيیمیتییه ێو ێوێێپیهێكیەڵ ێئییيیساڵ كییەژیى
ێبەم ێێئه ێبی ە فغەژمتەڵێوێپەكمتەڵێوێتوركيە
ێئیهێژەوێسەكىێئهێالئەرێاهێپه ێسیديی ا ێێئیهێئیسيیكیە

ێی ێەێئهێيهێكىێزيەی ێيهێئيتسێزە ە و یتێێيیهێئیسيیكیە
ێی ێئییه ێئییهێر ییهێ  ێزییەو ییهێو ێێبییبییەتییهێێژییگییيییهێ 

 را تەێالتىێژەو ێسورزه

ێی ێجیییهێێئیییهێئیییه  ێێژیییهێێالتیییهێ یییهێژیییگیییسیییكیییى
ێایيیبیساایيیس ەێێ هێكسشساێاهێكيش ه رێئیيیمی  ە

ێ یه ێئیهێیي وكسا یى ێئیەزایىە  ەێێژیيیهێی ێربیىە
ێئیه ێتیيیسکريیس ە ێيیەڵ ێئیەرائیى ێێئیهێئە ەيەێو

ێایهێژيواڵێئهێاهێێری كهێبهێژه  ێێگیهێئسيكەىێزاهیسیس
ێسییوازيییەرىێێيییهێو ێبییسووتیینییه ێ ییيییە ییى كییى

ێژیەو ێسیدرزیهێێال ێاهێ هێی  ێكیهێالتیى ێێرا یتی اە
ێزیهێویايهێئه ێبیدێێيیهێكىێزە موراژىێجيهەژيیى ە

ێوێێژیگیيیهێكسیژىێزیەو یهێپينە ه ێ یيیە یي كیى
ێیییه ێژییفییوزوێێو ێئییس ێاییهێیيییەريییكییسیژییى كییەژییى

ێ ییهێزییه ێسییدىە ێبییهێ ئییووژییيییى دییو یی ێێر 
ێێاهێێژييهێێو ێكەژهێربيهێ هێێپسكهسنەژىێیي وكسا يه

ئسيكەوێپیەكمیتیەڵێێرا ت اەێئهێالتىێژەو ێسورزه
ێایهێپهێيفىێفساواژىێكدژهێوێئيساڵێوێته ێێر یتیەڵ

پەژ ژیىێێريك ێبدێ هێسهێێئيمتەو ێیاێاهێكهێژەوچه
ێیواكیهێحكوئه ێو ێئیيیمیتیبی ایي وتیووىێێتسكیى

ێئیهێرێسهێ هێبهێێیيكه ێایهێاكى  ێێگیهێفیغیەژمیتیەژی ا
ێبییهێيیه ێی ێژی وبییهێكییتیسيیی ا ێوێێكیهێ یت ێئیيییساڵ ڵە

ێژشیيینیهێ  ویيه ێدیسین ێو كیەژیىێێوێپیەكمیتیەڵ
ێكیوژیهێاي ەێئیهێسه ێر  ی یەژیهێپیهێ  ىێێر یتیتیسيی 

ێر ێئڕکەێزیەوپیهێجيهەژىێئه ێوێێيی یەژیەژیى  ی یي
 ێێژەژهێیاەێتهێكسشهێ ێكسش هێرب ێاهێايىێ هێئهێعه
ێزییهێحییەاییهێاییه ێی ێر ێتییى ێێتییهێواییهێ ییهییسیینییەژییى

ێحیكیوئیهێرژهێكەژيش اەێئەاتهێئيم ئيه تیيیىێێتيفى
ێ یهێبهێجس ه ێایهێ تیى ێحیيیسبیهێكیهێژیەوچیهێر  ێێیا

ێژیيیسائیهێپهێكدژهێێرا ته ێوێێێر تێو پیوایيیمیي
 بستەێێكەڵێی ێربەزيهێ ه

ێزەئیییییشییەێ ێجیییییەوازی ییەژیییییەڵە زییسییسی
ێدیییەڕێ ێگییدڕیپیییەژیییه ێویک عییسیییساق
ێزەڤیە ە یەژیییشیهێ ێو ییزسڵنەویەێفوئەیێحمس 
ێبیدێ بەدسکهێبەێتواژەوێدەریزاوێبەێئەزئوژ 
 ویێویرگست ێاەێتەمژیە ەژهێزە گیییس یەژیهێ
ێ ییوری ییتییەڵێ ێو ێعییسییساق ێ ە ێدییەڕ ییک زەر
ێ ەێ ێالمەژییسییک ێو ێ ە ییەڵ ێیی ییە ە و ییساژییتییس
ێئەوێ ێتەواوی ێبەدی ارمییکییسیژییه ێاە بەدیسییکیی 
ێوێ ێعییسییساق ێیاژیییییشیتییواژییه ێبە ییەر دیەڕاژەی
 وری تەژ اێزەتوویەێگەوریتسم ێیەزاژی یییەڵێ

ێواێ ێگیدڕاوی ێچیه اێێبەیی تێزسنەویەێئسمتە
ێڕ یییگیییەێ ێئەییڵ ێپیییێ ێئەویئیییەڵ پەمییی یییەژیییه

 ژەییڵ"عسساقێببستەێگدڕپەژهێدەڕ"!؟ێ
ێڕاپەرمیینییهێ ێو ێژییەڕیزامەتییه ێبە ێتەژییهییە ئەوی
ێبەێ ێ ە ێجەئییەویرمەە ێ ییەرا ییەری فییساواژییه
ی یێفوئەیێحمس ێوزەڤە ە ەژهێبوی تینەویەێ
ێئەوێ ێبەیی یەمتیه ێزیسینیەڵ اەێپسنەوێ یدتیەمیه
ێاەێ ێئییی یییشیییەمیییەژەی حسبەێیەوئهێوێتەئفیه
ێ یییە یهێ ێیی یەمتیه عسساقێوێ وری تەژی ا
ێیائەزارژی ژیهێ بەڕ ویییبەڵەێویێزەو  اڵێبید

ێییسیییەاەتیییهێ ێبەییورو ێ ە یی یییەمتیییسیییک
ێسە یییییکێ ێجەئیییییەویری ڕا یییییتەوسیییییدی
ێبەیکسیهێ زە بد سیرابستەێئەتواژس تێ دتەمه

 جەژەێاەێژەوێسە هێعسسای اێبهسنس تە
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ێژییەوێ ێبیید ێتییە یییییبییەڵ ێزییسییسی ییەژییه گەڕاژەویی
ێیوبیییەریێ ێو ێئەفیییغیییەژمیییتیییەڵ دیییەری یییەژیییه
ێوێ ێ یییییە ییه ێیی ییەمتییه ویرگییستیینەویی
یائەزراژ ژهێئی ەریتهێئیم ئهەێئەوییێبیدێ
ێئیەئیەژی یهێ ێ ە سە کهێجیهەڵێڕکدنکسییوی
جەژگهێئەئسمکەێوێیاگیس ەریێئەفغیەژمیتیەڵێ
پسەێبیمتێ ەڵێاەئەوبەرێژەێی یێتیییسکرێ

ێئەفیغیەژمیتیەڵێێێبوو  ژەێبدێڕزگەریێسە یکیه
ێ یدژەپەر یتیتیسمی ێ ێ  یسیی یتەمیه ێاە بووی
زسسیێئی یشەێوێیڕژ یمە هێویکێتە ییبیەژی اەێ
ێییوربیەژیهێ ێگەوریتیسمی  بە کوێسە کهێ ساژە
ێئییی یپیسمیەایییمیتیەژەیێ ژەسشەێوێ ییە یەتیه
ێئەفیغییەژمییتییەڵێ ێجییییهییەژیی اە ێبە ییەر ئەئیسمییکییە
ێاەێ ێبییوو ێئەئییسمییکییە ێزە ییبییدارییی زەئییەڵ
ێئەوێ ێئەمی اژیه ێبیییکیەتە ێتیە ێعیسیساق ژ یوژەی
جەژگەیێ ەویاێوێئەئە ەیێ یە ەتە یەژیهێ
ێجیییییییهیییەژیییهێ ێبە یییەر ێیی یییتیییه ێبیییەم بییید

  ەرئەمەیارم اێپسویێبکە ە
ێتییسێ ێجییەر ییکییه ێواتە ێتییە یییییبییەڵ گەڕاژەویی
ئەفغەژمتەڵێییبستەویێبەێكودتەرگەیێێ ژەڵێ
وێسە کهێ ڤیلێوێئەزایمخوازێوێئوسەافەژهێ
ێگەوریتیسمی ێ ێبە ێییبیسیتەوی سوییێتە ییبیەڵە
ێ یەمەیێ ێاە  یس زمن اڵێبدێیاژیشیتیواژە ەیە
تە یبەژ اێیوبەریێدەرم ەتساێیی ەپیسینی رەێ
 ەێزەو ەرگیسیێ چهێژدێ ەڵێڕی ی ییە ێ
پس یییڵەێئەژەیێبەێزکرێاەچکێ سیژهێ ژەڵێ
ێوێ ێئییییینییمییەڵ ێ ەرائەتییه ێبە ێبییسییس ییسی و
ێاەێ ێو ئەدکەژ ەێوێبەریبەراڵێوێیی تبڕم 
ێتییە یییییبییەژەەێ ێژەگییدڕی ێمییە ییەی  ییسیی ارییاڵ
ێبییینیییکەیێ ێییبیییسیییتە ێئەواژەش  یییەربیییەری
ێپەرویریی ییسیژییهێ ێگەوریی  ییەرسییەژەمە ییه
ێبەێ ێ ییسیژەویمییەڵ ێبییاڵوی ێو تیییییسکرممییتییەڵ
ێتیەرمیکەێ ێو ێتە ین ێ ییینیەرمید ێئە  جییهیەژی اە
ێدیکیمیتیهێ ێو ێپیەدیە شیە اەالمەکێئیە یەئیه
ێبیدێ ێزەو ی اژیه ێاە  یە ەتە ەژهێئەئسمکەمە
ێاەبەرائییبەرێ ێجیییییهییەژیی ا ێبە ییەر بیەمیی ییتییه
ێڕو یییەەێ ێو یوتبەێڕ ەبەری ەژهێوی وێچیی 

ێبیدێ ێئەئیسمیکیەمە اەالمە هێتسیویێبسیتیواژیەمیه
ێاەوێ ێ ییەیییەئییگیییییس ێییو ەتییسییکییه  ییەزیاژییه
ێتەواجیوییێ ێبید ومتەیاەێ ەێببستەێبینیکەمە 
ێژەئیەژیهێ ێبەوجیدری ێژیەوچە ەیاە ئەئسمکەێاە
ێاەژیەوێ ێزەرچیه ێییبیوامە پسوممتهێئەئسمیکیە
ێییربیکیسیشیسیتێ ئەوێزیاکەوییێتسهێ ەوتبوو
ێیوو یە یهێ ێپیڕک یەمە یه ێاە ێر یکەوتی  بد
ێئەفیغیەژمیتیەڵێ ێ یەریژی یە  اەگەڵێتە یبەژی اە

 ڕایی تهێتە یبەڵێبکەتەوی!
ێئیییمی ئیهێ ێڕ  ی یه ێو تە یبەڵێوی وێیاعە
ێوێ ئسساڵێوێزسسیێئی یشیەێئەززەبهێوێتەئفه
یەوئیە ەژهێعسساقێزە بداریییێسە کێژییی ێ
ێبە ییەرێ ێ ییەپییسیینییساوڵ ێبەزکر ێزییسییسی و
ێپیڕک یەیێ ێاە ێجیدر یک ئیسایییێسە ک اەێتە
ێ ییەریێ ێبە ێ ییەرئییەمەیاری بەرزەئییهییسیینییەژییه
ێوێ ێزیبیوژیه ێ میەژیه ێ یەپیەژی ژیه زەرزاڵێو
ێوێ ێ یییس یییکیییەراڵ ێبە یییەر  یییدمییی مەتیییه

 ڵەێپسب  ێێزیح ەتکسشەژ اێپەمگیساژەتسێیر د 
ێاەێ ێ یەڵ ێبیییمیت ێەیوای ییو ەتهێئەئسمیکیە
ێوێ ێئەفیغیەژمیتیەڵ یاگیس ەریێوێو ساژکسیژیه
ێئەییژیهێ ێزیەومتیه ێزەزار  ودتنهێ یەیاڵ

ێئییییی ار  ێو ێوومتەە ێئە ێێئەو ێ ێبییەمیی ڵ ی
ێ ییدرکژییەێ ێڤییە مییییینییه ێبییسی ێاە یمییەرمەمییەڵ
ێیژیییەێ ێو ێ پسشکەشێبەێسە کهێئەفغەژمیتیەڵ

  سی!
بەێ ەیاڵێزەزارێ ە ێبەیوایێ شیەژەوییێ
ێژیەڕازیێ زسسی ەژهێئەئسمکەێوێزەرێ ە سکه
ێوێ ێئییتیی ییەژە ێزییییی  ێتییە یییییبییەڵە ێیی ییەمتییه بە
ێژیەتیواژیێێ ێایسیبیوریژیسیک ئەئنیە ێوێپەم ەژیه
ێ یەمەیێ ێاە گەریژتهێئەویێب ا ێ ەێبتیواژی 
ێوێ یی ەمتهێتە یبەژ اێپەر سراوب ەێئەئسمیکیە
ئەوروپەێبەێئەدکساێبەمەسساێبدێپیەرا یتینیهێ
ێزییییی ێ ێو ێیاژییەژییسیی  ێ ە ییەژە ێئەو گیییییەژییه
ێگیسیداویێ ێئەو ێاەبەرائیبەر بەرپس یەرمەتسیک
ێ ەێ ێتییەرمییکەی ێ ییییینییەرمیید ێئەو ێو  یییییە یییە
ێبیدێ  یە ەتە ەژهێئەئسمکەێوێزەوپەم ەژەژیه
ێزیسینیەویەێ ێپیسیکیه  مەژهێسە کهێئەفغەژمتیەڵ

 ژەگسژەێئە تدە
یی ەمتهێتە یبەڵێوێئی ەریتەێئیم ئیە ەیێ
ێسە یکیهێ جسگەیێژەفسی ێوێتوڕیمهێتەواوی
ئەزایمخوازێوێئینمەژ ک تهێجیهەژەەێبەجیییەێ
اەوییێییوریێبەریژگەریێئەزایمخوازاڵێاەێ
ێاەێ ئەفغەژمتەژ اێبەرائبەرێیی ەمتهێتە یبەڵ
ێبەێ ێپیسیوممیتیه ێ ێبەم  ێییبیسیتە  ێئە تسک ا
ێفشییەر ییکییهێ ێییبییسییت ێبییدمە ێ پشییتیییییواژیییەە
بەرفساوڵێوێزەئەالمەژەێاەێتەواویێجیهەژی اێ
ێبەوێ ێیاڵ ێژەیرە ێڕ ییگییە ێو ێبییخییس ییت بەڕە
ێییمەوەێ ێ ە ێبینیسە ێتیە یییبیەژی ا حیکیوئەتەی
ێوێ ێییو ەتیەڵ ێتەواوی ێاەالمەڵ پسکیبهسنیسیتە
ێژیەبیێێ ێزەرویزیە ر کخساویێجیهەژییە یەژەویە
ێڕ ییکەوتیینییسییكییهێ ێو ێپەمییویژیی ی ێجییدری زییییی 
ێبیییسوتییینەویمە یییهێ ێ ێبیییبە یییس یییتە اەگە ییی ا
جەئەویریێجیهەژهێویزەێبەرێفساواڵێبەڕەێ
بخس تێ ەێدکمتێبەێحکوئە ێوێئی ەراتهێ
ێزیەو یە ێ ێ ێبیهیسینیس یتە ێتیە یییبیەڵ ئیمی ئیه
ێییو ەتییەژییهێ ێتەواوی ێبیید ێفشییەر پییسییوممییتە
ێپەژیییەزەژییی یێ ێوومتیییەژەی ێئەو ێو ئەورپیییە
ێ ینیوری یەژیییەڵێ ێ ێتیە ویرییگسڵێبیهیسینیس یت
بەڕوویێپەژەبەراژهێئەفغەژی اێبکەژەویێوێبەێ
ێئیە یوییوێ زوومهێیەبوڵێبکس  ێوێ مەژسکه

 پەر سراومەڵێبدێیابی ێبکسەە
ێ یوری یتیەڵێ ێ حسبهێ دئدژمتهێ س کەرمه
ێژییەڕیزامەتیییییەژەیاێ ێئەو ێپییسییشییەویی اەڕمییسی
ێیژیییەیاێ ڕاییوی تستێێ ەێاەزەرێدو ینیسیکیه
ێئەمی اژەویەێ ێپیسی یژیسیتە اەبەرائبەرێتە ییبیەژی ا
ێالمەژییەژەیێ ێو ێر ییکییخییساو ێئەو زییەو ییەتیییییە
پشتیواژهێاەێییورێوێپسگەیێتە یبەڵێیی ەڵەێ
ێاەێ ێ ە بەتەمبەتیەێئەوێزسسیێئیمی ئیییەژەی
ێبەێ ێبەسییە ێئییوئییسیی  ێپەمییەئییه  ییوری ییتییەژیی ا
ێبییییاڵویی ەژەویەێ ێتییییە یییییییییبییییەڵ گەڕاژەویی
ێییمیەژیخیەتەێ ێو ێیی یە  ێڕممیوا  ەر دژەێو
ێزیەو یەریێ ێ ە ێژیو یتیواژە رمسیێئەوێدەژە
ێوێ ێژەفیسی  ێرووی ێبەریو ێو یاعەێیی ەڵ
ێجەئییەویریێ ێئییسییمییتییەی ێزەر ژییەڕیزامەتییه

  وری تەژیەڵێیی ەتەویە
 

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
٦٢/٢/٦٦/٦١  

 
 

خەڵکی ئەفغانستان بەرەوڕووی 
 سیناریۆیەکی تاریکتر کرایەوە! 


