
هەڵبژاردن کۆتایی هات و کەمترییرج ورور ور    ە 
 نکەکانی دەنگدانەوە دیرار ر وئ مەمەن نرنریرانە  
مەوەیە کە خەڵکێکی  ەرچراو  ەدردار  دەنرگردانری 
نەکیدووە. مەوە خۆ  لە خۆیدا پەیرامرێرکری  رینر  
 ر و  رۆ بر  ە دەترەرترردارەکرانری کر ردترتران و 
عررێرریاب و  ررۆ برر ە و ریەنە  ررۆراوایررنە  ەنرراو 
مررۆپررۆۆیەررنررۆنەکررانررنرری کە هەوڵرری ۆ ریرران دا  ە 
پررپوپررا ەنرردە  چەوادررەکررارانە خەڵرر  راپررێرر رری 
 راڵرتەورار  هەڵربرژاردن  رکەنژ هەڵربررژاردنرێر  کە 
دەهۆڵی ۆ ر   ۆ لێردرا  ر ایە خر اترتری خەڵرکری 
خی داو ڕاپەڕی   عێیاب   وە کە لە مۆکرترۆ ەر  

دررانررۆ  تررنرراترری عررێرریا رری دا ررنرریکرریدو  ٩١٠٢
بررکرر مەترری عرراد  عرربرردالررورریررد  روخررانرردئ وەرمرری 

 دایەتە  لەریەن خەڵکەوە پێدرایەوە.
مەمە هەنگاو  تەرەتایە  ۆ وەماوەر  نراڕاۆ  و 
ت ڕە لە دەتەرتێکی منلنینرایری  رۆراواۆ  کە لە 
عررێرریاب و کرر ردتررتررانرردا دەتررەرترری تررنرراتررنرران 
 ەدەتتەوەیە و خەڵکنان لە هەاار  و  یترێرتری و 
 ێوافی و  ێخ مەتگ ۆاریردا ڕا ریتر ە و خرۆدرنران 
لەتەر   وتی خەڵ  تامانی خەیاڵننان  رۆخرۆیران 
و نەوەکاننان مەرۆ ەر کریدووەژ دە ر ایە خەڵرکری 
نرراڕاۆ  و  ررێرربەن و  ررێرروررافررکرریاوئ خەڵررکررێرر  کە 
دەیانجار هات نەتە تەر دە امەکان  ۆ خ اتر  و 
مررافە تررەرەتررایررنەکررانرری خررۆیررانئ  ەتررایرربەتررنرری لە 

دا ترەدان  ر ر ررانرنرنرران دا و  ٩١٠٢مرۆکرتررۆ ەر  
هەۆارانررنرری  ررییررنرردار رر ون  ەدەتررترری مررنررلررنرریررنررا 
چەکدارە منەالمنەکانی عرێریاب و هەروەهرا دەیران 
کەس لەتەر دەتتی منرلرنریرنرا دەترەرتردارەکرانری 
ک ردتتان   ونەتە   ر انیئ دەکیا وەکر  خەڵرکری 
نرراتررییە رنررگررا نەدەن پررپوپررا ەنرردە   رراڵررتەوررار  
هەڵبژاردن دیوەنی دارەکاننان نادنییج  کاتئ یران 
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گفتوگۆ لەگەڵ عوسمانی حاجی مارف 

سەبارەت بە پرسی هەڵبژاردن و 

 !پێکهێنانی حکومەت!

 

 

 2  ڕه بۆ الپه

 تازە دەورەی

www.hkkurdistan.org 

 3  بۆ الپەڕە 

 کرێکارانی جیهان یەکگرن!

 
 هەڵبژاردن

کۆتایی هات،  
بەاڵم شەڕەکە 

 لەجێگای
 خۆیدایە!

 موحسن کەریم 

 

گفتوگۆی باڵوکراوەی ئۆکتۆبەر لەگەڵ 
مال موحسین سەبارەت بە  جه

هەڵبژاردن و بەشداری نەکردنی 
 خەڵك و ئایندەی دەسەاڵت!

 تی کرێکاری! کسانی، حکومه ئازادی، یه

 5 بۆ الپەڕە 

 
ئایە ئەم هەڵبژاردنە چی بۆ 

 کرێکاران دەکات؟
 

 وەستا مەهدی ڕەسول

 7 بۆ الپەڕە 

 

مانگرتنی گشتی جەماوەری کرێکارو زەحمەتکێشی عێراق و کوردستان 
لەرۆژی هەڵبژاردندا،پەیامێکی سیاسی گرنگ بوو بۆ حزبە بۆرژواییە 

 ناسیۆنالیست و ئیسالمیەکان! 

بەردەوامی ناڕەزایەتیە 
جەماوەریەکان، هاوکاتی 

هەڵمەتەکانی هەڵبژاردن چیمان  
 پێدەڵێن!؟ 

 عیرفان کەریم        
 دوا الپەڕە



وەکرر   ەنررجررانرری دررار چررکە  
 ەردەڕەن ریرررررررکرررررررالمررررررری 
هەڵبژاردنەکەیان لێ تێ   ردەنئ 
مەوە   ەرامرررربەر  ە فرررراۆ  

 منیانی کیدیانژ
 ەرم تررەر ررار  مەوەنئ مەم 
رەتکیدنەوە  ەکرۆمەڵە  خەڵر  
لە کرر ردتررترران و عررێرریاب  ررۆ 
هەڵبژاردن و پی تە  تناتیئ 
هەنگاونکی ڕوو لەپێریرەئ  ەرم 
 ەس نررنە. مەم برر  ررانە  کە 
دەترررررەرتررررری عرررررێررررریاب و 
کر ردتررتررانرنرران  ەدەتررتەوەیەو 
یاخ د پێیبپکێ دەکەن لەترەر 
مەوە   ەدێکنان پرێربربرپنر  لە 
کررێررکرری تررامرران و دەتررەرترردائ 
تەرەنجام دوا  دورەیەك  لە 
مررلرروررالنررێ و هررێررنرران و  رریدنئ 
لەتەر  ەدکیدنی دەترەرت و 
داهررررات رنرررر  دەکەونژ لە 
خیاپرترییرج براڵەتردا مەوەیە کە 
لەتررەر  ەدرری خررۆیرران رنرر  
نەکەون و  ررارود خرری مەمررنرری 
عێیاب  ەرەو نامارامی و کێریرە 
و  گریە درەڕ  نراوخرۆ  ەرنئ 
 ەرم لە هەردو  رررررارەکەدا 
 ارود خی تناتی  ە راۆانرجری 
خەڵرر  نررا ررێرر .  ەتررایرربەترری لە 
باڵەتی ڕودانی دەڕ  ناوخۆدا 
تررەرترراپررا  هەلرر مەروەکە لە 
ۆیررانرری خەڵرر  هەڵرردە ررێررپنەوەئ 
 ەورررۆرنررر  کە خەڵررر  لە ەر 
نە ررر ونررری مەمرررنرررنەت ایرررانررری 
ر اانەدررری ونررریان  رررێررر  و 
کررۆمەڵررگرراو فەۆا  نرراڕەۆایەترری 
خەڵ  چەنردیرج ترا   رگەڕنرتە 

 دواوەژ
لە ەرمەوەئ دررەڕەکە  نررێرر ان 
دەتەرت و بر  ە مرنرلرنریرایرنە 
نرراتررنررۆنررالررنررەرر  و مررنررەررالمررنە 
دەتررررەرت  ەدەتررررتەکرررران و 
دررررەریررررکەکررررانررررنرررران لەنرررراو 
مۆپۆۆیەرنرۆنری  ری اواۆیردا لە 
عررررێرررریاب و کرررر ردتررررتررررانئ 
 ەردەوامەو کۆتایری نەهراتر وە. 
دە ررێ وەمرراوەر  کررینررکررار و 
ۆەبوەتکێی و  ێبەدی عرێریاب  

و ک ردتتان  ە هر درنرار  و 
 ە مامادەیرنەوە  ر رنە نراو مەم 
دەڕەوەئ هنچ رنگایەکی ترییران 
ننە کە  ەرەو ماترۆ  رۆ رار  
و ماۆاد  و  ەدەتتیێنانی ماف 
و ایرررانرررێرررکررری یەکەررران و 
دەرافەتوەندیان  ەرن   رێرجرگە 
لە چرر ونە نرراو مەم وەنررگەوەژ 
مەم وەنگەن  ە  رێ چەکرێرکری 
تایبەت  ە وەمراوەرئ نراکرینر ژ 
چەکێ  کە چەك و منرلرنریرنرا  
دەتەرت و ب  ەکانی نراتر انرج 
ڕو ەڕو   ررربرررنەوە. مەویررری 
چەکرررری رنررررکررررخرررریاو رررر ونە. 
وەماوەر  ناڕیكخیاو هەمنیرە 
پارویەکی ماتانە  ۆ  ۆراواۆ  
و هررررررێرررررر و برررررر ە و 
دەترررررەرتەکرررررانرررررنررررران.  ەرم 
وەماوەر  رنکخیاو و ه دنار 
 ە مررراترررۆیەکررری ترررنررراتررری 
رۆ اریبەخی و یەکەانرنرخر اۆئ 
دەترررر انررررێ  ەورەتررررییررررج و 
 ەهێ تییج و تەرک ترگەرترییرج 

 دەتەرت  کێیێتەخ ارەوە. 
کەواتە هەنررگرراو  داهرراترر و  
وەمرراوەر مەوەیە کە خررۆیرران 
هەرچرری ۆیرراترری رنرر   ررخەن. 
ترررررررەرەترررررررا  هەرورررررررۆرە 
رنکخیاو  ونێ  لە کۆ ر نەوە  
 یتی خەڵ  لە در نرنری کرارو 
ایانناندا دەتر  پرێردەکراتئ کە 
تررررەر ررررارەت  ە کررررێرررریررررەو 
 رریفررتەکرران و خرر اتررتەکررانررنرران 
 رررگرررتررر  رررۆ دەکەن و لەترررەر 
دررێرر اۆیرر  لە کررارکرریدن  ررۆ 
 ەدەتتیێناننران رنر  دەکەون. 
لەناو کۆ  نەوە  یترنەکرانرنرانردا 
ن ننەرانێکی ورێرگرا  مرترورانە  

خۆیان هەڵدە ژنرین ترا در نرج 
کارەکانرنران  رکەون و  ەنراو  
مەوانەوە لە ە  دەتررررەرترررردا 
 کەونە  گت  ۆو دان ترانەوە و 

 تاد...
مەم کۆ  نەوە  یتنانەو نەریتی 
هەڵبژاردنی ن ننەرانی دلەۆۆ و 
خە اتکارو درۆڕدرگرێرپئ وەکر  
نەریررررررتررررررێررررررکرررررری  ەردەوام 
دو ررررررارە ررررررێررررررتەوەو  ەرەو 
کۆ  نەوە   یتی  ەردەوام و 
رنکخریاو  ر رج و ترەرەنرجرام 
 ەرەو دروتررتررکررینرری درر راو 
مەنررجرر مەنە دررۆڕدررگررێررپەکرران 
هەنرررگررراو  رررنرررێرررج.  ەوورررۆرەئ 
وەتررنررلەکررانرری دەتررەرترردارنررترری 
وەماوەردا وەۆرننج و ورێرگرا  
مۆر رانەکرانری دەترەرتردارنرتری 
ب  ە  ۆراواینە منلنریرایرنەکران 
 گینەوە. لەخ ارەوە دەترەرتری 
دیو کیاتنکی خەڵ   ەروەترتە 
لە دررررر راو مەنرررررجررررر مەنە 
درررۆڕدرررگرررێرررپەکررران ورررێرررگرررا  
بک مەتی ب  ە منلنریرایرنەکران 
 ررررگررررینررررتەوە. تررررەرەنررررجررررام 
  وتنەوە  وەمراوەر  خەڵر  
 ە ێ دانانی ماتۆیەکی تناتری 
لەمررجررۆرە لە ەرپررێرری خررۆیرردا 
مررنرروررکررانرری تررەرکەوتررنرری نررنە 
تەنانەت لە پێرکردادانە نراوچەیری 
و دەورەینەکانندا.  ەرم لرێریەدا 
دەور  کررۆمررۆنررنرر م و برر  رری 
کۆمۆننەتی کینکار   ەتایربەت 
و تۆدنالنەتەکان دنرتەمراراوە. 
دا ررنررنرربرر ونرری مەم مررنرروررکرران و 
ت اناینە  خەڵ   ە رێ نەخیری 
ڕا ەرانە  کۆمۆنن م و بر  ری 
کررۆمررۆنررنررەررترری مرر مررکررنررج نررنە. 
ڕا ەریەکرررررری تررررررنرررررراترررررری 
نادۆڕدگێی و  ۆراواۆ  تەنیا 
وەماوەر  ەرەو ماتۆیەکی لرێر  
دە ررررررات و  رررررر وتررررررنەوە  
درۆردررگررێررپانە  وەمرراوەر  ررۆ 

کۆتایی هێنان  ە نایەکەرانری و 
 رررێرررتەدالەتررری و  رررێرررورررافررری و 
دەترررەرتررری مرررنرررلرررنررریرررایررری 
چەوادررررەدەکررررات. نررررورررر نە  
مەمررررجررررۆرە ڕا ەریەمرررران لە 
کرر ردتررترران هە رر وئ کە چررۆن 
  وتنەوە   ۆڕان  ر وترنەوە  
نرراڕەۆایەترری دررۆڕدررگررێررپانە  
خەڵکی  ەرەو ورێرگرایەکری هەڵە 
 یدو پ کرانرنەوەژ یران تەنرانەت 
خرراڵررێررکرری رواۆ  خرری دررانرری 

  ٩١٠٢وەماوەر  مۆکتۆ ەر  
عررێرریاب خررۆدررخەیررا   رر ونرری 
 ەدررێررکرری خەڵررکرری نرراڕاۆ  و 
خۆپنیرانردەران  ر و  ە ڕەوتە 
ناتنۆنالنەرتە عەرە رنەکران کە 
 ەنررراو  ینرررییرررد و رررج ئ واتە 
ننیتوانوان دەوێ و درودروری 
لەووۆرە دەر ایان  رۆ کراۆمری 
کررررررررررررریدەوە  ەنررررررررررررراو  
خررۆپررنرریررانرردەرانەوە کرر رترری 

 تەر ك وەۆییان وەر گین ژ
کەواتە درررەڕەکە هرررێررریرررترررا 
لەتەرەتادایەو دە رێ خەڵر  و 
ڕا ەرانرررری دررررۆردررررگررررێررررپ و 
کۆمۆننە  و یەکەرانرنرخر اۆ  
خەڵ  خۆیانی  ۆ کرۆ رکەنەوەو 
مامادە کەنئ  ۆمەوە  پی ترە  
دکە  هێنان  ە هەڵبرژاردن و 
 ررررررر اانەوە   رررررررنرررررررانررررررری 
دررۆردررگررێررپانە  خرری دررانرری 
وەماوەر  مۆکترۆ ەر  عرێریاب 
و چەنررنررج ترراڵرری ڕا رریوو  
دررررارەکررررانرررری کرررر ردتررررترررران 
 ەتەرەنجام  رگەیەنرج و  ر ار 
 ە  ررۆراواۆ  نەدەن لە ررۆڕ  

  نێ ژ 

 2  
هەڵبژاردن کۆتایی هات، بەاڵم درێژەی..   

 شەڕەکە لەجێگای خۆیدایە!

 (02)ژمارە   0202ی ترشینی یەکەم / ئۆکتۆبەر  01 
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 کەریم موحسن    :سەرنوسەر 
 

  17711475533ڤایبەر: 
muhsin_km@yahoo.com  

 
 نن! یه هگستی دۆستان و ئاشنایانی خۆتانی ب ده و به وه  ر بخوێننه هـئۆکتۆب

 

 ناوەندی کۆمیتەی سکرتێری

 مارف حاجی عوسمانی
 7710571151(1)11964مۆبایل:

 Email: 
Osman_maruf@yahoo.com 

 
 :سکرتێر جێگری

 کەریم موحسین
 7711475533(1)11964ڤایبەر: 

Email: muhsin_km@yahoo.com  
 
 دەرەوە: ڕێکخراوی

 جەمال دەشتی

Mob: 1144(1)7856132990 
Email: dashtyjamal@gmail.com 



 

مۆکتۆ ەر: وەک  لە  ەیانرنرامە  
ب  نیدا هات وەئ هەڵربرژاردنری 
مەمررررجررررارە  ررررۆ ترررراۆدانە  
بک مەتی عێیا ەئ کە لەماکامری 
خرری دررانە وەمرراوەریەکررانرری 
دارەکانری  ەدرداو خر اروو  
عێیا ەوە ت ودی  ەیریان  ر و 
وە هەڵ ەدایەوە. بک مەتەکە  
کرراۆمرری وەکرر  بررکرر مەتررێررکرری 
کار ەڕنکەرئ مەرکری خرۆ   ە 
تاۆدانی هەڵبژاردنی پێی ەختە 
دەتررتررنررنرریرران کرریدئ  رر ایە 
خررر اترررترررێرررکررری ترررەرەکررری 
خۆپنیاندەراننی  ر وە.  ەرم  
مەوە  لەمرررراوە  ر اانرررری 
ڕا رریوودا دە ررنررنرریا مەوەیە کە 
خەڵررركرررێرررکررری ۆ ر  ەدررردار  
هەڵبژاردن نراکەن. مرایرا  ەڕا  
مێ ە مەم هەڵبژاردنە وەرمە  ە 
خ اتتی خۆپنیاندەرانئ مە ەر 
وایە  رۆچری مەو امرارە ۆ رە 

 لەخەڵ   ەددار  ناکەنژ؟
 

عرر ترروررانرری برراورری مررارف: 
هەڵررر ەدرررانەوە  برررکررر مەتررری 
عێیاب ماکامی مەو  رنربەتر  و 
 ەییانە  دەترەرتری ترنراترنەئ 
کە لە مەنرررررجرررررامررررری مەو 
مررالرر  ررۆڕانە  لە هەلرر مەرورری 
تناتی ناوچەکەدا  ە یتری وئ 
لە عررررنرررریا رررردا  ەتررررایرررربەترررری 
پررێرریرریرراترر وەئ لە پررادررەکیررەو 
دررکررەررتەکررانرری مەمررییررکرراوە تررا 
دەخررالەت و کررێرریرروەکررێرریرری 
وورترررانررری ۆلررریرررێررر   دنرررنررراو 
نرراوچەکەو دا ەۆیررنرری مرراتررترری 

هررراوترررەنرررگررری مەو هرررێررر انە  
پێناتە  خۆیان لە پێرکریرێرنرانری 
دەتررەرترری تررنرراترری عررێرریا رردا 
کرررریدووەئ لە هەمررررانررررکرررراترررردا 
پنادەکیدنی مەۆم نێکی دکەر  
خرررر اردیرررران لە چررررۆنررررنەترررری 
 ەڕنرررر ە رررریدنرررری کررررۆمەڵررررگە 
ننیرانردایرج و  ەروەترتەترییرج 
نررورر نە  وەردەیرری و دۆ  و 
 ەندەڵی   ن لە  ەکرارهرێرنرانری 
دەتررەرترری تررنرراتررنرردائ وە  
خررۆدررترران مررامررااەترران پررێررداوەئ 
ناڕەۆایەتنەکانی مرۆکرترۆ ەریری 
کاریگەریەکی  نەرەتی  ر ن کە 
مەو دەتەرتە ناچار  رکرات مەو 
برررکررر مەتە هەڵررر ەدرررنرررتەوەو 
بررکرر مەترری کرراترری کررار ەڕنررکەر 

  خەنە تەرکار.
هەڵرربررژاردنررێررف  ەهەر فررۆرمرر  
درێرر اۆنرف خرۆ   رنرر نرنررێر  و 
چەندیج فێ  و تاختەکار  ترنرا 
 ەکار یێنین ئ هەرچۆنێف  رێر  
تێنپەڕننجئ  رینرگرترییرج مەترەلە 
مەوەیە لە د خرررێرررکررری وەهرررا 
نالە رارو نراتراۆو نە ر نرجراودا 
بەترررروررررنە مەو هەڵرررربررررژاردنە 
نات انێ  و  ۆ  ناکین   ەهرنرچ 
وۆرنف کراریرگەر  رێر  لەترەر 
مررارامررکرریدنەوە   ررێررژاونررکرری 
تررنرراترری کە چەنرردیررج ترراڵە 
چارەن تری عرێریا ری خەرترۆتە 
انی  راڵری خرۆیەوە. هەر  رۆیە 
پێ یەرتە مەترەلەیە  کە ۆ ر 
وێگا  تەرنرجروران  رێر ئ  ەر 
تەواو  هەڵبژاردنەکانی پێی   
عرێریاب مەو وا رترنەتە  خەرتە 

 ەردەمررورران کە نە مررایررنرردە  
عێیا ی لەو  ێژاوە دەرهێناو نە 
وەرمرری  ە هررنررچ خرر اترر  و 
پێرداویەرترنەکرانری خەڵرکردایەوەئ 
مررنررترری لە هەلرر مەروررێررکرری پررپ 
 ێرژاو  ترنراتری ۆیراتریو  رج 
 ەتررترر  درركررەررترری دەتررەرترری 
ترررنررراتررری ومرررا رررپوچررر ن و 
ڕیەرررر ا رررر نرررری تەواو  مەو 
هێ انە  لە پی ترە  ترنراتری 
عررێرریا رردا ڕ لررنرران  رر ەو هەیەئ 
مێەتا دە ێ  خەڵکی عێیاب کرام 
چاوەڕوانی و کرام مر مرێرد   ە 
هەڵبژاردنی مەم دەتتەو ترا روە 
مررافررنررا مررنررەررالمرری و تررامررگرری و 
عیو انە و کر ردایەتری هە رێر ئ 
کە لەڕنگە  هێ   چەکردار  و 
 ەناو  هەڵبژاردن و پێکیێنرانری 
برررکررر مەترررێرررکررری تەوافررر رررنەوە 
دەتەرتی منلنیناکان چەنردیرج 
ترراڵە تررەروەت و تررامررانرری 
عرررێررریاب و کررر ردترررترررانرررنررران 

  ۆرخکیدووە.
مەم دەترەرتە تەواو  رۆ ەن و 
ڕیە ا   وەئ هەر  ۆیە ڕوخانی 
ر  خەڵررکرری عررێرریاب  رر ە  ە 
 ەهێ تییج درودم و خر اتر . 
 ۆ ڕوخانری مەم دەترەرتە  رێ 
پرررادرررەکیرررەو  رررێ تررراۆدرررە 
هەنگراوەکران ترا رێر  خرێریاتریو 
فیاوان تی دە ێ ئ  ەر ترەرنر  
 دەن لە دەترتەوااە  درودرم 
و ناڕەۆایەتنەکاننرانئ نە  هەر 
نررررراخررررر اۆن  ەدررررردار  لە 
هەڵبرژاردنەکرانردا  رکەنئ  ەڵرکر  
درودوی  ایکۆتنان پرێ کەم و 

نرراتەواوەئ هەڵرر ەدررانەوە  مەم 
دەتررررررەرتەو وەتررررررتررررررانەوە 
لە ەرامرربەر تەواو  پرری تررە  
تررررنرررراترررری مەم هررررێرررر انەدائ 
 ررر وترررنەوەیەکررری کرررۆمەریەتررری 
 ەرفیاوانی هێنراوەتە پرێریرەوەئ 
پررررێرررر یەررررتە مرررراتررررۆ  مەو 
 رر وتررنەوەیە  ەرەو پررێرریررترریو 
تەرکەوتج هەنرگراو  رنرێر ئ ترا 
کرۆتررایرری  ە تەواو  پرری تررە  
تررنرراترری و دەتررەرترری مەو 

 هن انە  یێنێ .
    

مۆکتۆ ەر: لەباڵەتی  ەدردار  
نەکیدنی رنژەیەکی  ەرچراو لە 
خەڵکی عرێریابئ مرایرا مراکرامری 
هەڵبژاردنەکان چی لێدن ؟ مایا 
دەکیێ مەو برکر مەتە  وەکر  
 ەرەنررجررامرری مەو هەڵرربررژاردنە 
پێكدن ئ دەرعنەتی تناتی و 
یاتایری هە رێر ئ ە لەمراترتری 
وررنرریررانررنرردا و ە لە مرراتررترری 
نراوخررۆیرردا؟ مررایررا  ەڕا  مررێرر ە 
مە ەر  مەوە هەیە کە هەر 

 بک مەتێ  پێ   ێ ؟ 
 

عرر ترروررانرری برراورری مررارف: لە 
ماتتی ونیاندا هنچ پرێر انەیە  
نەخرررریاوەتە  ەردەترررر   ررررۆ 
دەرعنەت دان  ە هەڵربرژاردنئ 
تا ڕنژە  چەند لە داننریرتر انری 
هەر وورترررێرررف  ەدررردار  لە 
پی تە  هەڵبژاردن  رکەن یران 
 ەدرررررررردار  نەکەنئ مەو 
هەڵررررربرررررژاردنە  ە فەرمررررری 
دەنرراتررینرر  یرران نررانرراتررینرر ژ 
پێکیاتە  تنەتوی دیور کریاتری 
مەوە  خەرررترررۆتە ڕووئ هەر 
چەنررردنرررف لە هررراوورترررنررران 
 ەددار   کەن دەتەرتدارنرتری 

 رررۆروررر اۆ  کرررارو رررار  
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دەتررەرترری تررنرراترری 
خررۆیرررانررری پرررێ ڕایررری دەکەنئ 
هەڵبژاردن تەنیا ونراکریدنەوە  
دەنررگەکررانە  ررۆ دیرراریررکرریدنرری 
ۆ رتییرج ڕنرژە  دەنرگردەر  ە 
ب ە و ریەنێرف یرا لرنرەرترێرفئ 
مەویرررری لەتررررەر  ررررنەمررررا  
دا ەدررررررکرررررریدنرررررری ڕنررررررژە  
 ەدررردار ررر ان وئ دەنرررگەکررران 
 ەترررررررەر امرررررررارە  مەو 
کرر رتررنررانە  دیرراریررکرریاون  ررۆ 
پەرلەمررران و پرررێرررکررریرررێرررنرررانررری 
بررکرر مەتەکەیررانئ مررنررترری هەر 
رنررژەیە   ەدرردار  دەنررگرردان 
 کات  ۆیان  ین  ننە.  ۆیە لەم 
 ررارەیەوە  ررۆ هەڵرربررژاردنەکررانرری 
عێیا رنری پرێر یەر  نراکرات لە 
تۆنگە  دەرعنەتی تناتنەوە 
 رر ررنررنە تررەرمەوە  کە مررایررا 
مەت انج بک مەت پێف  ریرێرنرج؟ 
 ەرا  مج لەم  رارەیەوە هرێر ە 
تررنرراتررنەکرران دەر ررنرری نررنررج و 
کار  خۆیان تێدەپەڕننجئ  ەڵکر  
مەو نررراڕەۆایەترررنە وەمررراوەریە 
فررررریاونە  لە ڕاپەریرررررنررررری 
مۆکترۆ ەرەوە  ەرەو ڕویرنرج و 
خ اترتری ڕوخرانری دەترەرتری 
تناتی درودوی تەرەکی مەو 
ڕاپەرینە   وئ منوکانی ترێرکردانری 
پێکیاتە  بکر مەتری دوا  مەم 
هەڵبژاردنە دەخاتە  ەردەمرنران. 
لەریەکرری ترریەوە  ررنرربەترر  و 
 ەییانی دەتەرتئ لە پێکریراتە  
مەم هێ ە منلنینا مرنرەرالمری و 
تامگی و عریو ەو کر ردایەترنە  
هەڤررردە تررراڵە مەۆمررر نرررێرررکررری 
درركررەررتررخرر اردو  وەهررایرران 
نرررررررنررررررریرررررررانرررررررداویرررررررج کە 
دو ارەکیدنەوە  هەمان دێ اۆ 
لە پێکیێنانی بکر مەتری تەوافر  
کارنكی نە  ماتان نرنە  رۆیران 

 ەڵرررکرررر  مە ەر  مەوە هەیە 
 ار یا  و ناوێگنی  ترنراتری 
ۆیاتیو  ەییانی   ڵتی لە عێیا دا 

  خ ل ێنج.
 

مررررۆکررررتررررۆ ەر: مە ەرهرررراترررر و 
مەتەلە  پێکیێنانی برکر مەت 
 ەووررۆرە  رر و کە هررێرر ەکرران 
لەنێ ان خۆیاندا رنر  نەکەونئ 
مررایررا مە ەر  تررێرركرر رر ونرری 
 ارود خی ماتایی و مرارامری 
عررێرریاب هەیە؟ مررایررا دەور  
دەوڵەتانری نراوچەکە لەپریتری 
پێکیێرنرانری برکر مەتردا چەنردە 

 دەت انێ کاریگەر  هە ێ ؟
 

ع توانی باوی مارف: ورارێ 
پێی هەم و دتێرف عرێریاب  رۆ 
خرۆ  نە مراتراییرری هەیەو نە 
مارامیئ نە  نی مەم نامارامنە و 
نە ررررر نررررری مررررراترررررایررررری و 
 ررێررژاو ئتررنرراترریئ مرراکررامرری 
هەلرر مەروررێررکرری تررنرراتررنە کە 
لەدا رررنررریکرررار  مەمرررییرررکرررا و 
ونیانکریدنری عرێریا ەوە  ەترەر 
خەڵرررکررردا ترررەپرررێرررنررریاوەئ ترررا 
دا ەدررکرریدن و  ەتررار رریدنرری 
تررەرەوت تررامررانرری عررێرریاب لە 
ریەن دەترتەو ترا رورر   ریوپرری 
منلنینایی منەالمی و تامرگری و 
 ەومنەکانەوەئ کە مرایە  ایران 
و   ۆەرانێرکری د ۆەئ مراترایە 
 ۆ داننیت انی عێیاب. مەم هێ ە 
تناتنانە بک مەت پێف  یرێرنرج 
یا پێکی نەهرێرنرج هرنرچ کرات لە 
ڕاترررررترررررا  ترررررنررررراترررررەتررررری 
مارامکیدنەوەو کۆتایی هێنان  ە 
 ێژاو  ترنراتری نرنرجئ هرێر   
ڕاوڕوت و تررارنرری و دۆ  و 
وەردەیررنررجئ  ەڵررکرر  ترر د لەو 
 ررێررژاو نررامررارمررنە وەردە ررینئ 

تەنیا یە  ڕنگا م مرێرد  ەخیرە 
 ررۆ مررارام  رر نەوە  عررێرریابئ 
ڕاماڵنج و پاکریدنەوە  عرێریا ە 

 لەم وپووانەوەرانە. 
    

مۆکتۆ ەر: مە ەرهات و خەڵرکری 
ک ردترتران  ەرنرژەیەکری کەم 
 ەددار  هەڵبژاردننان کیدئ تا 
ە ڕادەیەك مەوە کرراریررگەر  
دە ێ  لەتەر ن ننەرایەتنکیدنی 
خەڵکی ک ردترتران لە  ەدردا؟ 
مایا نا ێتەهۆ   اردەتتبر ونری 
بررکرر مەترری نرراوەنررد   ەتررەر 

 ک ردتتاندا؟ 
 

عرر ترروررانرری برراورری مررارف: 
پرررری تررررە  هەڵرررربررررژاردن لە 
ک ردتتاننی هەرچۆنێرف  رێر  
ب  ەکرانری کر ردایەتری لەترەر 
مەوە نەوەتررررترررراون ڕنررررژە  
 ەدررررررردار ررررررر ان چەنررررررردەئ 
هەرچەنرررردنررررف  ەدرررردار  لە 
هەڵبژاردندا هە ێ ئ  ەدنر   رۆ 
دەراکەت لەدەتەرتی تنراتری 
لە نرراوەنرردا  ەدەترر  دەهررێررنررجئ 
 ەڵرکر  لە ڕنررگە  هراوترەنرگرری 
هێر ەوە دەچرنە نراو پری ترە  
تررنرراترری  ررۆ ڕنررکەوتررج لە ە  
هێ ە منلنیناکانی عێیا دائ  رۆیە 
مەوان نرر نررنەرایەترری خەڵررکرری 
کررر ردترررتررران نررراکەنئ  ەڵرررکررر  
بک مەتێف کە لە عێیاب لەترەر 
 نەما تەواف ی دەترتەو ترا روری 
هررێررر   مرررنرررلررنررریررنرررا تررامرررگررری 
دامەۆرا ررێرر  ئکە وەردەیرری و 
تررارنرری و دۆ   ەرنررامەکەیرران 
 ێ  ب  ە ک ردیەکاننی دە رنە 

 دەریکە  ەدی مەو هێ انە.
مەوەن  کە پررێرر یەررتە ڕ دررج 
 ێ   ۆمان عێیاب و ک ردتتان 
لە نرێر ان مەو هرێر ە ترامرگری و 

عررررریو ەو کررررر ردایەتررررری و 
 نەمالەکاندا دا ەدرکریاوەئ مەوە 
هرراوتررەنررگرری هررێرر ە مەترر انررێ 
 اردەتتی هەر هرێر و ریەنرێرف 
دیار  کات نە  دەنگدانی خەڵف 

 و هەڵبژاردن.
 

مررۆکررتررۆ ەر: لەبرراڵەترری پررێرر  
نەهاتنی برکر مەتری عرێریاب و 
تێك  ونی  ارود خی تنراتری 
و مەمنیئ  ارود خی تناتی و 
مەمرررنررری کررر ردترررتررران چررری 
 ەتررەردنرر ؟  دە ررێ خەڵررکرری 
کرر ردتررترران لەم  ررارەدا چرری 

  کەن؟  
 

عرر تررورران برراورری مررارف:  ەو 
مرررررا رررررارە  کە  ە دەور  
ب  ەکانی ک ردایەتی هەمرنریرە 
چرررارەنررر تررری کررر ردترررتررران 
 ررینرردراوە  ە  ەراوەنررد  و 
پەی ەند  و یەکپارچەیی عێریاب 
و بک مەتی فندراڵنەوەو وێگراو 
ڕنررگررایە  کە لە هرراوکررێرریررە 
تناتنەکاندا   یانەو پرادرکرۆ  
 ەراەوەنرردیە تررنرراتررنەکررانرری 
وورتررررران  ررررر نئ  ەردەوام 
نررراورررێرررگرررنررری  ترررنررراتررری لە 
ک ردتتاننیدا وا ترنەتری ایران 
و  ررر ۆەران و چررارەنررر تررری 

 خەڵف   وە.
 ەو مانایە  مەم هەڵربرژاردنە  
مێەتا  عێیاب لە ریە  وێگرا  
مەوپەڕ  ناڕەۆایەتی و نەفیەتی 
خەڵکە وئ لەریەکی تیەوە دوا  
هەڵبژاردن پێکیێنانی بکر مەتری 
عێیابئ لە نێر  مەو وەنرجرا  و 
مررراڵررر  ررر ڕە ترررنررراترررنرررانە  
نراوچەکەو عررێرریا ردا مرراتررۆکە  
دیررار نررنەو دەر ررنرریە لە نرراو 
 ەییانێکی   ڵدا. لەهەمانکاتدا 
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مۆکتۆ ەر:  ەپێی مەوە  کە 
هەڵبژاردنی مەمجارە  ۆ 
تێپەڕاندنی مەو  ارود خە 
تناتنەیە کە خی دانە 

   ٩١٠٢وەماوەریەکانی تاڵی 
عێیاب هێنایە ماراوە و   ە 
هۆ  پێ انەوە  بک مەتەکە  
عاد  عبدالوید   و 
  وڵکیدنەوە   ەییانی 
بک مەتی لە عێیابئ  ە  پوا  

ڕوانی مەوە دەکیا کە  مێ ە چاوه
خەڵ  کاردانەوە   ەریج و 
ت ند   وەماوەر  هە  ایە 

  ەرامبەر  ەم هەڵبژاردنە؟
  

كێیی  ما  م بەنج: كێیوه وه
ڵكی كینكار  تی نێ ان خه چننایه
ر   ماوه تكێی و وه بوه و ۆه

عێیا دا   ت له رامه مده رینی كه  ه
  ت  كه   چننی  ارده  ه له

داران  رمایه ته  وره  ه  خۆ  له
  رانی نێ   ا  و ب  ه و ته

كاندا   ۆراواۆیه  نگه نگاوڕه ڕه
و  مه   ییته ئ  ه وه  ننێته مه

تتانی  هه    كه ماتته
لێدانی  ٩١٠٢ر   ماوه وه
    و.  ڵیتی  كه خواخه چه

   اته م خه تی و مه چننایه
روا ماتان  هه  تنه چننایه

رم  ێگ مان  ئ  ه وه ناتپدرنته

    وناواۆ  ه دك  و دێ ه
    كه وه  ین . مه مه  وه خۆیه

ڕوان  مایا پێیبننی یان چاوه
  كی تی له یه وه كیا كاردانه مه

  وه ره ماوه ن وه ریه
مێەتائ دتێ    مارادا  وایه له

 ات و  و خه   مه وه ره ده  له  نننه
  رده  ه كێی و نه كێیوه
  دا  بننیێ.  ه تنه چننایه
  له  كی د ئ دتێ  نننه واتایه

تێ     كه وه هج و لێكدانه ۆه
ڕنی.  تانێكدا  ۆ   گه یان كه

خ د    له  رن  كه رم پێ ه  ه
ر و دواتی   كانی مۆكتۆ ه ڕ اه

   بننیێ كه  وه ه ٩١٠٢تاڵی 
رنان و ڕووخانی  یامی وه په
 ا ا  تا  ننه  رته ته و ده مه

ییانی  ها  ه وۆره  له  ن  وب وه
ما  ر  و تناتی و 

ئ  رۆكید ۆوه تندا   ه بك مه
و  نجام له رمه ته    ایه ڵێ مه  ه

   دائ كه ییاناویه  ه  د خه
هد  ناچار   دولوه تی عه بك مه

كیدئ   وه كاركێیانه تله ده   ه
  نگاو  گات  ه هه  نگاو  ه هه
ڕیج و دۆڕن و  ڕاپه
ر  تنەتوی   ه رله ته
عێیا دا     له داریانه رمایه ته

 كدا. یه   ه  تێكبدایه
ڵكی  یی خه ت و ت ڕه فیه نه

  وه دی عێیاب ۆ ر له  ێبه
م  مه  كه  تیه وره  ه
 ۆ   نده رچه ن هه ڵبژاردنه هه

تیئ  ت انێ  نبپ   یه دواوه  یدنه
   وه   ماڵه وانه  كات و ڕه

و كۆتایی پێبیێنێ.   وه  كاته
  كه  رچ وه ده  وه له  كه له ته مه

ن  ر   ێبه ماوه كینكاران و وه
ب ە      ه و ماۆادیخ اۆ متوانه

تتدا ێ یان  ده  رتێ  له ته و ده
ر  هه  كه  رچ وه ده  وه نا. له

  ك له یه  ته و بك مه نیا مه ته
   مه تا  ه و هه  كانه دوا  یه
م و  رخه مته كه   ه  وه كاۆمنیه

   له ته  ێت انا   انێ. مه
نگیات و  ده ر   ه ماوه وه
   وه كالیی كیدنه   یه له ته مه
وۆرن    ه  رتی تناتنه ته ده

تی  ادبژن   و  مانه  ت انێ ۆه
رانی و ماۆاد   كات  خۆدگ ۆه

   انی تایه نیا له ویی ته مه  كه
وخۆ   رتی ڕاتته ته ده
ڕنی د را و   ر  له ماوه وه

 ێ.  ر مه یەه كانندا مه مۆر انه
  یه م و ڵه مه    كه وه رم مه  ه

وێی خۆ    ییتۆته  ه هێیتا نه
واڕ   ر  اڵته رامبه  ه و له

ڵبژاردنی  ۆراواۆیدا  هه
خۆ    كی تی  له یه وه كاردانه

یامی  په  ئ واته داوه ننیان نه

نجام  مه     ه ٩١٠٢ر   مۆكتۆ ه
كی  یه له ته ئ مه یاندووه  ه نه

و   یه نه ریه مه  ین  و هه
تتانی  رڕاوه ته له  پێ یەتی  ه

تاك    یه هه  وه ود  و لێكۆڵننه
می ر بیێئ  رده كانی  ه ڕنگییه

ركی  نیا مه ن ته وه مه
 . كۆمۆنن می ڕنكخیاوه

 
مۆکتۆ ەر:    ەرم پێدەچێ 
ۆیاتی مەم ت ڕەینە  خەڵ  لە 
 ەددار  نەکیدنی فیاواندا 
 ەروەتتە   و ێتەوە.  ە پوا  
مێ ە هۆکار  مەمە چنە؟ چی 
ڕویداوە و چی  ۆڕاوە  ە 
 ەراورد  ە  ارود خی تناتی 
و ایان و   ۆەرانی خەڵ  

دا؟ یاخ د ٩١٠٢لە ە  تاڵی 
خەڵ  کێیەیەکی  نەڕەتنتی  
هەیە کە وایکیدوە کاردانەوە  
 ەرامبەر  ە هەڵبژاردنێ  کە 
 ۆ لە ار یدنی خی دان و 
ناڕەۆایەتنەکانی مەوانە 

  ەووۆرە  ێ ؟
 
ما  م بەنج:  ێگ مان  وه
مادكیا   ك  ه وه    كه وه مه
ماتتێكی   ر له ماوه یبننج وه مه

ددار   مدا  ه ۆ ر كه
ڵبژاردن  كاتئ  واڕ  هه  اڵته

  كه  كه یه وه می كاردانه رنی كه
خۆ    دا له م د خه ڵ  له خه

دات. د خی تناتی  ننیان مه
چاو كاتێكدا  ڵ  له و ایانی خه

دا  ٩١٠٢  یدان له مه  هاتنه  كه

 

مال موحسین سەبارەت بە  گفتوگۆی باڵوکراوەی ئۆکتۆبەر لەگەڵ جه
 هەڵبژاردن و بەشداری نەکردنی خەڵك و ئایندەی دەسەاڵت !

کررێرریررەکررانرری هەرنررم و 
 ەددا لە هەمان چر ارچرێر ەدا 
یاریکیدن  ە چارەن تری خەڵرف 
 ەتررررەر دە ررررینرررر ئ هەڵرررربەتە 
مررررادررررکرررریایە کە دوا  مەم 
هەڵبژاردنەو چ نە ناو پری ترە  

پررێررکرریررێررنررانرری بررکرر مەتەوە مەو 
مە ەرانە  لە پێییاتنی د خێکی 
نالە ارتی پێیبننری  رۆ مرایرنردە  
عررێرریاب دەکررینرر ئ کرر ردتررترران 
 ێبەن نا ێ  لە د خی نالە رار  
هەرماڵ  ۆڕنف کە ەتەر عێیا دا 

ڕو داتئ  ۆ خەڵکری کر ردترتران 
مەو ڕنرگرایە کرارتراۆە کە وە  
 ەدررێررف لە نرراڕەۆایەتررنەکررانرری 
عررررررێررررررریاب تررررررر ڕەیرررررری و 
ناڕەۆایەتنەکاننان وەهرا عەمەلری 
کەنەوەو   ەدررە پررێرربرردەن کە 

کۆتایی  ەدەتەرتی  ر وترنەوە  
ک ردایەتی  یێرنرج و دەترەرتری 
ن ننەرانی ڕاتتە ننە  خەڵف لە 
دررر راکرررانررردا هەڵررربرررژنرررین و 

 بک مەتی د رایی دامەۆرننج.
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و  ادی  ره  ۆڕانێكی  ه
  ئ  گیه  ننن ه نه  وه خۆیه  ه

مان  ێكار  و  . هه خیاپتی   وه
اار   ئ هه مارادایه  ۆیاتی له   گیه

ئ  ڵكیاوه   ونی هه و نه
ندروتتی و  تگ ۆار  ته خ مه

و  ره  یتی  ه وانی تی  ه مه
تی  تایبه  ئ  ه خیاپی ڕ ییت وه

تا   په  ۆاننج كه دا مه م ماوانه له
ركانی ە  كۆر نا و  ه

ر   ماوه وه  دینكی  ه به
ئ ماتاییی  ن كیدووه  ێبه

ك  روه تی هه ریه ما  ر  و كۆمه
ئ  انی پیتناردایه خۆ  له

ماۆادیخ اۆ  و دكۆ  انان 
   نه نگه مان مه انی هه له

رتتی منەالمی و  په كۆنه
مان  و... هتد. هه  رتدایه ته ده
    كه روه ل مه و هه  مننه و ۆه مه

  وه وته   لێكه ٩١٠٢خی دانی 
ك  رم وه .  ه وێی خۆیدا ماوه  له

كی  یه دێ ه  رت  ه ته  نننوان ده
كانی  تنه ۆایه ناڕه  بینانه وه
ندیج  رك ت كیدئ چه ته
رچاو   ر   ه ڵە ڕا و ڕا ه هه

كانی تنی ر و  تنه ۆایه ناڕه
م  پا  مه ۆیندان كید. له

دا  رك ته ته
و  ۆڕینی   وه كاركێیانه تتله ده
ڵێنی  كان و  ه م وچاوه ده

  ت  كه   چننی  ارده در یننه
و   وایه ڵ  ڕه كانی خه مافه

وێ  كینج  وێبه  پێ یەته
هۆكارن    ون  ۆ 

و   و خی دانه   مه دواوه چ ونه
  ڵەتكار  كه رهه تێكی  ه ڕ بنه

    و. هۆكار   كه رچاوه ته
  ونی  تی   ین  نه

  كی كۆمۆننەتی   و كه رینه ڕا ه
رچی  كان هه تنه ۆایه ماتۆ  ناڕه

ما ار    ۆیاتی  گۆڕن  و  ه
ییان    ۆیاتی   ه وه ت ندكیدنه

ب ا ی  ۆراواۆ   ر مه ته  ه
و  ره رتداردا و  یدنی  ه ته ده

و   روێكی دۆڕدگێپانه ل مه هه
ریج و  نجام ڕاپه رمه ته

 دۆڕددا  نبات. 
كیدنی فیاوانی  ددارینه  ه  ڕاتته

واڕ    اڵته  ر له ماوه وه
خۆیدا   ڵبژاردندا خۆ  له هه

ڵ نەتێكی  ن اندنی هه
ر  رامبه  ه  ڵكه   خه رم  ارتانه

   وه واو  مه و ته  یه و پی ته  ه
  تناتی ناو   پی ته   ه
   وه و رنه  ن. ڕاتته  ه مه
و  رنانی مه ڵ   ۆ وه خه
  له  دواوه  چۆته  رته ته ده

 اتێكی  رم خه مێەتادائ  ه
  له  ردن  كه  ه تی و نه چننایه
.  وێی خۆیدا ماوه  له  مارادایه

ر  هه  كێیه  ات و كێیوه م خه مه
و وۆرن  و دێ اۆن    یه وره ده
ك  یه وره  ین ئ ده مه  وه خۆیه   ه
خۆ    وه  نه  نیێنی و له   ه

دات  وڵئه خات و هه ڕنكئه
  رته ته و ده كانی مه پایه
  كنی  ه یه وره  كات. ده كنه

   دێ ه مادكیا و  ه
 ام و  ر ده یدانی ته مه هاتنه

  ك له ر وه خی دانی فیاوان هه
كانی عێیاب و  داره  دا له ٩١٠٢

  دا له ٩١٩١ر   دیەێوبه  له
ندن  د ننی ك ردتتان  هه

ڵ   كیدنی خه ددارینه  نننوان.  ه
 ایكۆت    ك وۆرن  له یوه
تێكی  نگاو و تناته هه

چاو   له  و  گیه  نننه  وانه پێیپه
مان پێدائ    مامااه وانه مه

  كاتێكدا كه  یهئ له دواوه چ ونه
  ڵ  له تی خه فیه تی و نه ۆایه ناڕه

رم  .  ه وێی خۆیدا  ا نه
  پێ یەتی  ه

كی تی  یه وه ر ەرۆكیدنه ته
  ئ پێ یەتی  ه یه هه
كی  كی تی و ماتۆیه تنه رایه ڕا ه

 . یه تی هه
 

مۆکتۆ ەر:  ە پوا  مێ ە 

مە ەر  مەوە هەیە بک مەتێکی 
وێگنی و تە امگنی لەم 
هەڵبژاردنەوە تەرچاوە  گیێ 
و کۆتایی  ەو  ەییانە تناتی 
و بک مەتنە  یێنێ کە لەماکامی 
خی دانە وەماوەریەکە  

ەوە دروت    وە. ٩١٠٢تاڵی 
مە ەر مە ەرنكی لەووۆرە 
ماتان ننەئ هۆکارەکە  چنەو 
دە ێ چی  کین   ۆ 
  ڵکیدنەوە   ەییانەکان و 
 ەدکەتکێیانی مەم پی اەیە  
 ۆراواۆ  عێیا ی دا  ە 
منیادەو خ اتتی وەماوەر  
کینکار و ۆەبوەتکێی  ۆ 
کۆتایی هێنان  ەوە  ناویان 
ناوە پی تە  تناتی 

 لەعێیاب؟ 
 
رت و  ته ما  م بەنج: ده وه

ند  چه  عێیا دا له  ت له بك مه
 ان و  ناته  كه  هێ ن  پێكیات وه

تپی  چه  تا مێەتان نه
ر  ت په  دوو ل   مێیانی و نه

  یت انن ه مییكنی نه   مه تنیه كه
   لكێنێ. هێ ه  وه پێكنانه
  رت كه ته كانی ده ره پێكیێنه

ند   وه راه    ه  ه ك له ر یه هه
ورتێكی ۆلیێ   ونیانی یان 

ئ  یندا خۆ  تاۆداوه ناوچه
د ننی  یدنی   رچی ۆیاتی  ه هه

رت  ته ده  ن له وه پیكی ۆیاتیه
ت و  روه ته  ن له مجۆره و  ه

ر  ته  ا. خەتنه تامانی كۆمه
م  كدادانانی مه پا  یه ك و له یه

  یه كه كه ڵه كه  ك ودكه وه  هێ انه
    كید ته خۆ  هاڕه  كه

  عێیا نی  ڵگه . كۆمه وه خ اره
و   وره ییانێكی  ه ر نی   ه ده

  دێ  له ك  ه ئ وه   ڵی ما  ریه
. هنچ هێ نكی  كه ونیاننه  ییانه  ه

  عێیا دا نه  تناتی ناوخۆیی له
  له  و نه  وه رمدانه ت انا  وه

و   ه  وه رمدانه ماتتی وه

   ه  یه تته وا ه  كه  دایه ییانه  ه
تی  ما  ر  و  اۆاڕ و تناته

ڵندا   ه له  ر ۆیه . هه دنناوه
رتی  ته ییانێكی ده ر نی   ه ده

تی  ۆایه تی   ون. ناڕه و بك مه
  ڵكنی كه و خی دانی خه

و   وانی  ۆ  ین  نننه ییانی مه  ه
خۆدبژن   و ماۆاد  و 

  ون ئ  ه ماتاییی مه
و    تی مه یدانی هێنده مه هاتنه

واندا  ر  مه ته   له ییانه  ه
.  وه و   ڵتی  كیده  وه دكانده

ماتۆ و    ۆراواۆیانه  و هێ ه مه
مدا  رده  ه پالنێكی ڕ دننان له

  ییانه و  ه رچ ون له  ۆ ده  نننه
 .  راپا نیه و ته  نه ریه مه هه
م  نجام  ه رمه ته
كی وا  دنان ماتۆیه ڵبژاردنه هه

ر  هه  منان. وه رده  ه  ونته ناكه
  یه نێ انناندا هه   له و ملوالنێنه مه
رت و  ته ر ده ته له
ند  پارن   خۆیان و  وه راه  ه
    له ونیاننانه  و هێ ه مه

ماتانی   پیتنانجئ وا  ه
تێكی وێگنی  نادات بك مه ڕنگه

  ڕاتته  و هێ انه پێكبیێنج. مه
  دا  ه  وه تتانه  ۆ وه  وه پێكه

تتانی  خی دان و هه
نایان  ۆ  ن په ر   ێبه ماوه وه
  و له  ڵبژاردن  یدووه هه
پێكیدنی  كیه تدا  ۆ پاده ڕه  نه

ڵ  و  ڕینی خه ۆیاتی  ڕاپه
دۆڕدی    ه  ر یتنه  ه
ر  كینكار و  ماوه وه
خۆیان   رم نه تكێی.  ه بوه ۆه

تتج  ۆ  ك ده یه  هێنده
   كه ییانه  ه  رچ ون له ده

رمێكنان  ۆ  وه  خۆیان و نه
ران  ایانێكی مارام و خۆدگ ۆه

   ه  .  ۆیه ڵ  پێنه و ماۆاد  ۆ خه
  كێ  له  پوا  مج یه

   وه كان   ڵب ونه  ییوانه
  نه كێیی ریه كێیوه

ر  ته له  كانه دداره  ه
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لە کرر ردتررترران چەنرردیررج وررار 
پررری ترررە  هەڵررربرررژاردن کررریاو 
خەڵررر  چررر نە هەڵررربرررژاردن و 
هەم و وارنکنی لە رانرگەدرە  
هەڵبژاردنەکاندا چەندیج  ەرە  
 رررییررر ررر  ررراب کررریاو وەعررردیررران 
 ەخەڵ  دائ  ەرم مرج دەپریترم 
لەکام هەڵبژاردندا وە کرانردیردو 
لنەتێ  مە ەر  رۆ  رانرگەدرەن 
 ێ  و یەکجاریی  رێر ئ  راتری 
کینکاریان کید ێ ؟ لەتەرەتا  
 ەدەتررتەوە رریتررنرری دەتررەرترری 
یەکررێررترری و پررارترری وهەمرر و 
مەوانەن کە  ەهەروررررۆرنرررر  
 ەددار    رج لە هەڵربرژاردن و 
دروتتکیدنی بر کروەتردائ ترا  
دوا  تررا  وەۆعرری کررینررکررار 
 ەرەو خرریاپرری چرر وە. رنررژە  
 ێکار  و کەمری بە ردەتر  و 

ۆ ر  تەعراتری کرارو نە ر نری 
تررەرمەترری درر نررنرری کررار و 
نە رر نرری یرراتررا  کررارنرر  کە 
ۆەمانی کراروایرانری کرینرکراران 
تررنرردا  ەرەتررورری نرراترریا ررێرر ئ 
دا ننرکریدنری خر مەترگر ۆار  و 
 ررنرروە  مەتررکەن و  ررنرروە  
 ێرکرار  و  رێروەکرۆمەرترنەکران 
ئهەمرر و مەمررانە کە خرر اتررترری 
ترررەرەکررری کرررینرررکرررارانەو لە 
درنژە  تری تراڵری دەترەرت 
وهەڵبژاردن و ب کویانرنەك کە 
دەترررەرتررردارانررری  ررر وترررنەوە  
کرر ردایەترری وهرراوکررارەکررانررنرران 
 ەدەراکەت درنرژەیران پرێرداوەئ 
ه کارن   ر ون لە ترەپرانردنری 
مەم  رررارود خە  مرررێرررەرررترررا  
کررینررکررارانرری کرر ردتررترران تررێرردا 

 دەایج.

هەڵرررربرررررژارن و پررررری ترررررە  
هەڵبرژاردن لەکر ردترتران هرنرچ 
کرررررات و  ە ەدەر ترررررەرە 
دەرۆیەك وەرم  ەخررر اترررتررری 
کینکراران نراداتەوەئ  ەترایربەتری 
هەڵرربررژارنرردنررێرر  کە مەمررجررارە 
دەکررینرر   ەتەواو  لە ەرامرربەر 
 ەخ اتتی کینکاران و خەڵرکری 
نرررررراراۆیرررررردایەئ لە ەرامرررررربەر 
 ررررر وترررررنەوە  نرررررارەۆایەتررررری 
کرررینرررکررراران و  ەنرررجررران و 
دەرچ انی ۆانکۆو پەیورانرگراکران 
و فەرمانبەران و مر چەخرۆران 
و هەمرر و چررنررنرری کررینررکرراردایە. 
تررررەرخەررررتررررنرررری پرررری تررررە  
هەڵررربرررژاردن و  رررایرررورررکررریدنررری 
دەتررەرترری مەم برر  ررانەئ واتە 
درنررژدانە  ە ترر نرردکرریدنەوە  
 ەیدو ەندن  کە  ەترەرترەر  
کررینررکررارانەوە چەنرردیررج ترراڵە 
داترەپررێررنرریاوە. مەم هەڵرربررژاردنە 
 ەهنچ وۆرن  نا رێرتە  رژاردە  
کرررینرررکررراران. لەمرررێرررەرررترررا کە 
لە ەرمە   ررررررانررررررگەدررررررەدان 
 ۆمەوە  وارنکی تری  ەخەڵرکری 
کرینررکررارو ۆەبروەتررکررێرری  ررڵررێررج 

هەلررێررکررری تررریمرران  ررردەنررێ و 
چررراوەڕنررروررران  رررکەن هەمررر و 

 دتێکتان  ۆچاك دەکەیج. 
لە کرررررررررار ەو پررررررررری اە 
پررنرریررەترراۆیەکرران  ەتررۆمەترری 
 ێبنەما کینکارانێ  کە ۆیراد لە 
دەتاڵە لەتەرکارنئ  رێرکراریران 
دەکەن وهنچ ب ە و کاندیردنر  
لەترررەریررران  ەوررر اە نرررایەت. 
کررینررکررارانرری ایررنررگە پررارنرر  کە 
لەنرررراچرررراریرررردا  ەکەمررررتررررییررررج 
مررررر وچەکررررراردەکەن ومەوەن 
وەك  ەدە  ایتنەکە وایە مانگی 

ر او مرانرگری  ٠١واهەیە دوا  
ر ا دەیردەنئ  ٠١وا هەیە دوا  

کە خررررررررررۆ  دە ررررررررررێ 
هەۆاروەر ینئ  ەرم تەنریرا ٠١١
 هەۆاریان پێدەدەن.٠١١

 ەدێکی دیکە لەخەڵکی کینکارو 
ۆەبروەترنررکرێرری کررۆە دەکەن و 
ک ردتتان وێدەهێڵرج.هەۆارەهرا 
 ەنجی کرچ وکر ر خر نرنردنرنران 
تەواوکرریدوەو چەنرردیررج ترراڵە 
لەچرراوەروانرری هەلرری کرراردانئ 
مرررررامرررررۆترررررترررررایرررررانررررری وانە 

 ێژهەرمێەتراو مراوە  

ئایە ئەم هەڵبژاردنە چی بۆ  درێژەی
 کرێکاران دەکات؟

 

 وەستا مەهدی ڕەسول

نجامی  كیدنی مه  ب   نه
ڕكیدن  كان و ده ڵبژاردنه هه
ر پیكی ۆیاتی   ته له
مادكیا   تی  ه تایبه رت.  ه ته ده
  و ت ننه  دنته   نننج هێ ه مه

كان  كان و ناتنۆنالنەته تناتنه
    ه له  نده كان چه ناو لنبیاڵه و  ه
و  ند  مه ی ه ك ناكۆكج.  ا په یه

    هێ ه  ه له  ب ە و هێ انه
كانی ناتنۆنالن می  وناواۆه

و  مه  تتێ كه   ه  وروه ك رددا له
  ۆیاتی و ۆیاتی  ناكۆكنانه
وان   ۆ مه  مه ر مه  ه . مه كیدووه
ڵكنی  رم  ۆ خه ئ  ه درۆنكه
  نامارامی و پیێ    مایه   ا نله

 ۆیاتی  ێ ژ

ر  كینكار و  ماوه وه  ر ۆیه هه
و درۆ و  له  دنی پێ یەته  ێبه
  ر گیێ  ه ت ودوه  لێنانه كه

ر یدنی  و ته ره  اۆانجێ  ه
كانی  ڕواننه تی و چاوه ۆایه ناڕه

 ۆ دا نن ونی ایانێكی  ادتی. 
   وه ره ته  یدنه  ن  ه وه مه

   وه كان و كۆ  ونه تنه ۆایه ناڕه
م  ۆه ریی م نه ماوه  یتی و وه

كانی    ناوكۆكه وه ره ده و هاتنه
ڕنكخیاو  ونی د رایی و 

وخۆكانی  ڕاتته  مۆر انه
  وه خ اره  تاك  له  ره ماوه وه
ت   ۆ  ر خۆ  ده ماوه وه
رت  بات. هاوكات  ته ده

داواكانی  ۆ  ادب ونی ایان و 

ندروتتی و خ نندن و  ته
كان و  تگ ۆاریه خ مه

  كانی ایان  ه پێداویەتنه
   خه  گیێ و یه  وه تته ده
  هێڵێ  ه رت  گیێ و نه ته ده

ناو     خۆیان له وه ناو  مه
خۆیاندا كۆك ننج و فاڵن و 
فنەار هێ  ناهێڵج 

ڵ   كانی خه داواكاریه
.  روه نه وێبكیێئ  نخه وێبه
دۆ  و تارنی     ار له  مجۆره  ه
كانی  ره رت و پێكیێنه ته ده
و ناچاریان   وه ت   كاته ته

 كات و داواكانی خۆ  
ییانی  ت انێ  ه مه  مه پێنێ. مه  ەه
. هاوكاتنی  وه وان   ڵتی  كاته مه

  یه م و ڵه ك وتم ماتۆ  مه وه
رت  ته و  نكۆڵكیدنی ده ره  ه
تتپێكیدنی  و ده  وه  نه له

ۆراندنی  تاكانی دامه ره ته
  ر  له ماوه رتێكی وه ته ده

  كه ڕنگایه  مه   ێ . مه  وه خ اره
تی و   اتی چننایه م خه رده  ه له

ددا  ۆ  ڵكی  ێبه كێیی خه كێیوه
ركیدنی ایانی خۆ  و  یەه مه

خۆدبژن   و ماۆاد  و 
 پوا  مج  ماتایی و مارامی.  ه

ڵە ڕاوانی  كان و هه كۆمۆننەته
پێ یە    تۆدنالنەتنی  ه

م    مه وه پێیی پێیه   ێ له مه
 دا  ج. تنه چننایه  رده  ه نه



 

 هەڵبژاردن دەست بۆ پایەی سیستەمی سیاسی و چینایەتی نابات، بەڵکو لە مەترسی شۆرش دەیپارێزیت! 
بژاردەی چینی کریکار و جەماوەری بێبەشی کوردستان، بەشداریکردن لەگاڵتەجاری هەڵبژاردنی حزبە مافیایی و 

 دزەکاندا نییە، بەڵکو راماڵین و سپاردنی تۆمەتبارانیانە بەدادگای عادالنەی جەماوەری! 
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دوو مان  ۆیاتیە تەنریرا 
دەیانەونر   ربرنە  رینربەتر ئ 
 ەرم وەرمررنرران نررادەنەوە. مەم 
هەلررررررر مەروە ترررررررەخرررررررتە  
دەتەرتدارانی یەکێتی و پرارتری 
وهاوکارەکاننان تەپانردویرانە و 
دەیانەون  خەڵ  دو ارە هەڵنان 
 ژنرینرتەوەئ  رۆکرینرکراران هرنرچ 
لەوەۆعررنرران نررا ررۆرنرر ئ تەنرریررا 
درنژەدان نە ێ   ەم نەهرامەترنە. 
تەنرریررارنرررگە و تەنرریرررا  ەدیررر  
 ررۆکررینررکرراران رنررکررخرریاو رر نە 
لەدەور  خرررر تررررتەکررررانررررنرررران 

وهرررێررررنرررانەمەیرررردانرررری هررررێرررر   
چننایەتنرانە و کرۆترایری هرێرنرانە 
 ەدەتررەرترری مەم کررۆکررتررێررلە لە 
مەبررررر ا ررررری  رررررۆراوایررررری و 
دامەۆرانرردنرری دەتررەرتررداریەترری 
وەماوەریەئ دەتەرتری در را  
کررینررکرراران و خەڵرر   ە یررترری 
لەکار ەو  لە  ەڕە  و هەمر و 
ناوەندەکانی کار و ایاندا. مە رێ 
چننی کینکار مەوە  ران  ر انرێ 
ترررا پەیررر ەنرررد  خررراوەنرررکرررارو 
هۆیەکانی  ەهەرمیێنان کرۆترایری 
پێنەهێنێ  و خرۆ  و کرۆمەڵرگرا 

 ەتەوا  رۆ ررررارنەکررررات لەم 
نرنر امە هراروهەوترارپر رریاوە  
ترررەرمرررایەدار  هرررنرررچ کەس 

 مات دە نا ێ  .
 ۆیە دو رارە تەمرکرنرد دەکەمەوە 
کە پرررری تررررە  هەڵرررربررررژادن 
 رررررۆپەرلەمررررران پررررری تررررررە  
دەتررەرتررداران و خرراوەنررکررارو 
ک مپانناکانە  ۆ دەرعرنەتردانەوە 
 ە دەتەرت و یاتاو رنەرایەك 
کە خرررۆیررران  ەترررەرچرررنرررنررری 
کررینررکرراروخەڵررکرری  ەدرروەیررنەترردا 
دایررران ترررەپرررانررردوە و هرررنرررچ 

خر مەترێر   ەچرنرنری کرینرکررار  
 ک ردتتان وعێیاب ناکات .

کینکاران دە ێ پیر   ەخرۆیران 
 رربەتررتررج وهررنررچ کەس نەکەن 
 ەوەکنلی خرۆیران. چرارەنر تری 
چننی کینکار لەدەترتری خرۆیردا 
نە ێ ئ تەنیرا نەهرامەتری نە رێر  
هنچ دتێ   ەدەت  ناهێرنرێر  . 
 ۆیە دە ێ کینکاران پرێریریەو  
خەڵرر   ررج لە رەتررکرریدنەوە  
هەڵررربرررژاردنررری  ررراڵرررتەوررراڕانە  
 ررۆراواۆ  و هەڵررگررێررپانەوە  

 یاریەکە لێنان.

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

دەسەاڵتێکیان کردووە کەسەراپا لەگەڵ ژیان و بژێوی و حورمەتی ئینەانی ئیوەدا ناکۆکە. ناکرێ لەوەزییاتیر 
هەژاری و نەداری، بێکاری و س ەمگەری و ئەو جیاکاریە چینایەتیە تەحەمیو  بیکەییە کەئە  حیزبیانە و 
حکومەت و سیە ەمەکەیان بۆ قازانجی خیۆییان و کەڵەکەی سیەرمیایەکیانیییان، بەسیەر ژییانیی ئیێی ەوە 
رایانگرتووە، بۆیە ئیرت کاتی وەالنانی ئە  دەسەاڵتە و حاک یەتی ئە  حزبیانەی بیزوتینەوەی کیوردایەتییە، 
کاتی هێنانەمەیدانی ئیرادەی ڕاس ەوخۆی جەمیاوەری و بەڕێیوەبیردنیی کیۆمەڵیگیایە لەالیەن جەمیاوەری 
کرێکاران و زەح ەتکێشان و ژنان و الوان و خەڵکی نیارازیەوە. کیاتیی خیۆڕییکیدیراوکیردنە لە ویوراکیان و 
ئەنجومەنەکانی واردا. کەوایە با لەووینی کارو ژیانیدا، لەگەڕە  و ەەرمیانیگەو بەرێیوەبەرایەتییەکیانیدا، 
دەست بدەیەنە نێودەس ی یە  و لەدەوری یەکرت کۆبینەوە و نوێنەرانی خۆمان لەکەسانی دڵەۆزو جەسیور 
هەڵبژێریە و کۆنرتۆڵی ناوەندەکانی کار و گەڕەکەکان لەدەست بگریە و لە  ڕیگایەویەوە بەردی بینیا ەی 

 دەسەاڵتدارێ ی جەماوەر دامەزرێنیە!

 

هەڵبژاردنی پێشوەختەی عێراق، رێك بە ئامانجی وەشاندنی دوا زەبرە لە بزوتنەوەی ناڕەزایەتی خەڵك و خرۆشانە جەماوەریەکانی 
کە دەسەاڵتی بۆرژوازی لە عێراق گیرۆدەی قەیران کردو حکومەتەکەی پێچایەوە! بۆ ئەوەیە کە  فەزای ناڕەزایەتی  ٩١٠٢ساڵی 

جەماوەری خامۆش بکات و ئەگەرەکانی سەرهەڵدانی شۆڕشی جەماوەری چینی کرێکار و زەحمەتکێشی عێراق لە دژی دەسەاڵتی  
 تااڵنچی و چەكبەدەستی بۆرژوازی دوور بخاتەوە.

 
 

 ئەم سیستەم و حکومەتە دەبێ بڕۆن.. ئیتر نۆرەی دەسەاڵتدارێتی جەماوەریە!
 
 

نە تەڕێگای حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەرامبەر بە بنبەستی حکومەش و 
  دا ی ئێستای کوردستان
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 ەدوا  مەوە  لە انی فیرار  ٢
وەمرراوەر  نرراڕاۆ  لە دررارو 
دررررار چررررکەکررررانرررری عررررێرررریابئ  
 ەتایبەت  ەدوا  خرۆپرنریرانردانە 

 ٩١٠٢مەۆنەکرررانررری تیرررییرررنررری 
کرررراتررررێررررف   ەردەوامرررری و 
تررەرتررەخررترری مەم وەمرراوەرە 
تنکۆدەرەئ بکر مەتەکە  عراد  
عە دولوەهد  ناچرار  ەدەترەت  
لەکارکنیانەوە کیدوئ پادانرنری 
 پیرار  تراۆدانری هەڵربرژاردنری 
پێی ەختە درا  رۆ دیراریرکریدنری 
پەرلەمان و بک مەتێكی تاۆە لە 
عێیا دا. لەم کاتەدا کە مەبر ا ری 
دەتررەرترردار لە کرر ردتررترران و 
ریەنەکررررانررررری نرررررێرررر   ەرە  
مررۆپررۆۆتررنررۆنرری  ررۆرورر ۆاۆ  
لەچرررر ارچررررێرررر ە  هەڵرررروەترررری 
هەڵرربررژاردنەکرران  ررۆ پەرلەمررانرری 
عێیابئ خەریکی  راڵوکریدنەوە   
وەعرررد و  ەڵرررێرررنررری در  و 
 رررێررربرررنەمرررا ررر ونئ وەمررراوەر  
ۆەبوەتکێی لە چەنردیرج درارو 
دار چکە  ک ردتتان لە پێنراو 
 ەدیررریرررێرررنرررانررری خررر اتررر  و 
داواکاریەکاننان هاتنەوە مەیدانی 
خررۆپررنرریررانرردان و نرراڕەۆایەترری 
دەر ررپیررج. لەم چرر ارچررێرر ەیەدائ 
دەرچ انی ۆانکۆ و پەیوانگاکانری 

 ٩١٩٠-٢-٠٠هەرنررررم ڕ ا  
خۆپنیاندانێکی ترەرتراترەریران 
لە دارەکانی تلێوانیئ هەولرێریئ 
هەڵە جە و چەنردیرج نراوچەکە  
دیرررکەئ  ەڕنرررخرررەررر  لەپرررێرررنررراو 
دامەۆراندن یاخ د دا رنرنرکریدنری 

-٢-٩٠هەلی کار  ۆیانئ ر ا  
مرررررامرررررۆترررررترررررایررررران و ٩١٩٠

فەرمانبەرانی ۆانکۆ  تلرێرورانری 
 رررررررررۆ ورررررررررار  دووەمئ 

خرۆپررنریررانرردانرێررکررنران لە  ەردەم 
ۆانکۆ  تلێوانی  ەڕنرخرەر  لە 
پررێررنرراو دا ررنررنررکرریدنرری ۆەو   ررۆ 
نررنرریررتەوررێرربرر ونررنررانئ هەروەهررا 

پەرتتارانی  ٩١٩٠-٢-٩٩ڕ ا  
خەتتەخانە  کۆر نا لە درار  
دهررۆ ئ خررۆپررنرریررانرردانررێررکررنرران 
تاۆکید لە ەرامربەر  پرێرنەدانری 

 ٠٠١م وچەکرانرنران کە مراوە  
ڕ ا   ەتررررەردا چرررر وە. لە 
هەمررران ڕ ایررری  ەدرررێرررف لە 
داننیت انی درار چرکە  کرۆیەئ 
دا  دا رررررررنرررررررنەکررررررریدنررررررری 
خ مەتگ ۆاریە تەرەتاینەکان و 
 ررررنرررریترررراونەکرررریدنرررری وررررادە 
وکرررۆرنەکرررانررری  ەڕەکەکەیررران 
خۆپنیانردانرێرکرنران  ەڕنرخرەر . 

داننیتر انری  ٩١٩٠-٢-٩٠ڕ ا  
 ەڕەکرری تررۆپرر اوا  مەبرروەد  
لەدررار  هەولررێرری لە  ەرامرربەر 
نە رررر نرررری خرررر مەتررررگرررر ۆاریە 
ترررەرەترررایرررنەکررران  ە ترررایررربەت 
  تا رخرانە خرۆپرنریرانردانرنرکرنران 
تاۆکیدئ خۆپنیاندەران داوایان 
کرررررید ڕنرررررگررررراو رررررانەکرررررانررررری 
 ەڕەکەکەیان  ۆ چا   کینر  و 
 رر تررا ررخررانەدررنرران  ررۆ دروترر  
 کین ئ چ نکە  ەهرۆ  نە ر نری 

 ر ترا ری لەیە   ٢١  تا خانەوە 
پررۆلرردائ وانەیرران پررێرردەوتررینررتەوە. 
هەروەها چەندیج خۆپنیاندان و 
نرررراڕەۆایەترررری دیررررکە لەدررررار 
ودررار چررکەکررانرری کرر ردتررترران 
 ەرنخیان لەپێرنراو دا رنرنرکریدنری 
مرررراف و خرررر مەتررررگرررر ۆاریە 

 تەرەتاینەکان.
لررێرریەدا مررێرروە ۆ ر  ەر دررنرری 
دە نننج کە چرۆن  دوو  ەرە  
وناواۆ لەعێیاب و ک ردترترانردائ 

خەریکی کارو مامانجی خۆیانرج. 
لەریە   ەرە  مەبررررر ا ررررری 
دەتەرتدار لەعێیاب کە لە تاڵی 

وە و لە ڕنررگە  لرر لە  ٩١١٠
دە ررررا ەکررررانرررری مەمررررییررررکرررراوە 
دەتررەرتررنرران پررێررەررپررێرریدراوەئ 
دووچار  دکەتێرکری ترنراتری 
 ەورە   نەتەوە و نەیراتر انرنر ە 
تادەتییج فۆرم لە بک مەتێرکری 
وێگنی و خاوەن ت انا پێکبریرێرنرج 
و عررررێرررریا ررررنرررران دووچررررار  
نەهەمررراترررنەکرررانررری کررر درررترررار 
وملوالنێ   تایەفی و مەۆهە ری  
کررید تەوە و تررەروەم  ررنەمررا 
مرررا ررر ر  و کرررۆمەریەترررنەکررران 
لەتررایە  مەمررانەدا دووچررار  
ونرریانررکرریدن  ررۆتەوە. هەروەهررا 
بررررررررکرررررررر مەترررررررری هەرنررررررررم 
 ەتەرکیدایەتی یەکێتی و پارتی 

ترراڵە  ٠١کە دوا  نرر یررکە  
نەیررانررترر انررنرر ە تررەرەتررایررتررییررج 
خررر مەترررگررر ۆاریەکررران و مرررافە 
 ن نننەکان  ۆ هاوورتنان دا نرج 
 کەن و دەتەرتێکی منرلرنریرایری 
و  ەندەڵنان  ەتەر وەمراوەر  
ک ردتتاندا تەپانردوە. هەردوو 
مەم دوو دەتررەرتە دەیررانەونرر  
مەم هەڵبژاردنە وە  مرامریاۆنرف 
 ەکار  یێنج  ۆ ڕۆ ارکیدننان و 
 ەر ررررریترررررج لە ڕاپەریرررررنررررری 
تررەرترراتررەر  وەمرراوەر  لە 
عێیاب و ک ردتترانردا. لەریەکری 
دیررکەوە  ەرە  کررینررکرراران و 
وەماوەر  خەڵکی ۆەبوەتکێری 
لە عێیاب وک ردتتانئ  ەردەوام 
لە ەرامرربەر مەم دوو دەتررەرتە 
 ەنررردە  و مرررنرررلرررنررریرررایررری و 
تررەرکرر تررگەرانەدائ  ەدررێرر اۆ  
ورررررۆراوورررررۆر لەمەیررررردانررررری 

خررۆپررنرریررانرردان و نررارەۆایەترری 
 ەرفرررریاوانرررری وەمرررراوەر  و 
مانگیتج   ونە. هنچ کات مە ەر 
فیار و هەڕەدەکانی نان  رپیرج 
و دەرکیدن لەتەر کرار نە رێر ئ 
 ە ەدەر تررررررەرە دەرۆیە  
 ررررپوایرررران  ە تررررنررررنرررراریررررۆ 
 اڵتەوارەکانی مەم هەڵبژاردنرانە 
نە رر ە و  ررادررتررییررج  ەڵررگەن 
 ایکۆتی مەۆنری خەلرف  ر و لە 

کە  ٩١٠٢هەڵبژادنەکانی تراڵری 
 ە  نیە  مامرارەکران ڕەنرگە لە 

% خەڵرررف  ەدرررداریرررنررران ٠١
کرررید رررێررر . هررراوکرررات  ررر ونررری 
 ەردەوامی مەم خۆپنریرانردان و 
نرررررررررراڕەۆایەتررررررررررنررررررررررانە لە 
دارودار چکەکانی ک ردتتران 
وارنکی دیکە مەو ڕاتتنەمان  ۆ 
دەتەلوێنێتەوە کە  ۆڕانکار  و 
 ادتیکریدنری ایرانری خەڵرف نە 
لەڕنرررگرررا  هەڵررربرررژاردنەکررران و 
تنناریۆ چەوادەکاریەکانی مەم 
دەتررەرتەوەیەئ  ەڵررکرر  تەنرریررا 
 ەهاتنە مەیدان و خۆ ڕنکخەترج 
و پێکیێنانری کرۆ ر نەوە  یرترنە 
وەماوەریەکاننەوەئ دنرتەکرایەوە. 
وەماوەر  کینرکراران وخەڵرکری 
ۆەبرررروەتررررکررررێرررریرررری عررررێرررریاب 
وکرر ردتررترران لە تررایە  مەم 
دەتەرتانەدائ خۆیران دراهرنرد  
مەوەن کە چەنرررردیررررج وررررار 
پرررررری تررررررە  لەم وررررررۆرە 
هەڵبژاردنرانە  ەرنرخریاوەئ  ەرم 
هنچ کاتێف لەپێناو  ادتیکریدنری 
ایان و   ۆەرانی مەماندا نە ر ە. 
هەر مەو ه دنراریە ترنراترنەیە 
کە خەڵرر   ە مەۆمرر نرری خررۆ  
پەیرردا  کرریدوەئ دررەپررۆلررێررکرری 
 ەورە  نرراڕەۆایەترری  ەرامرربەر 
 ە هەڵررربرررژاردن و  ەدررردار  

 نەکیدن  ەڕنکەوت ەژ

بەردەوامی ناڕەزایەتیە جەمااوەریەکاان، هااوکااتای هەڵامەتەکاانای 
 عیرفان کەریم    هەڵبژاردن چیمان  پێدەڵێن!؟ 


