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 نەفرەت لە 

خاوەنەکانی 
 !نیشتمان

 موحسن کەریم 

 

جیهان پێویستی بە 
 شۆڕشێکی تری

 !ئۆکتۆبەر هەیە 
 

 مستەفا باهیر

 !تی کرێکاری کسانی، حکومه ئازادی، یه
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ی ملمالنێی  بازنه  عێراق له 
ندی  وه رژه مریكا و ئێراندا، به ئه

 !؟ كوێدایه  ڵك له خه
 وڵی کوشتنی مستەفا كازمی هه  ت به باره سه

    جەمال موحسین

 دواالپەڕە

شەپۆلی مرۆیی پەنابەرانی کورر  لەەوەر ەویورر  
بیالڕوەیاو پۆڵەندا، برەتە بابەتی هەواڵی زۆرێك لە 

ئەم شەپوۆلە هەتتو  .   ەزگاکانی ڕاگەیاندنی جیهانی
نیە لە هێرشی ەرپایەکی  اگیرکەر، بەڵووور هەتتویە 

بەنەفرەتور نوی .  لە ەەت  ەەەتتی خۆماڵی کرر  
 ەەەتت و حووورمەتوێوەە کە بوویواربورو بەرهەموی 
خرێ  و قرربانی  ەیان ەاڵە  خەڵوی کورر ەونوان 
بێت  ژ   ەوڵەتە ەەرکرتگەرە نەتەوەپەرەنەکوانوی 

نەفرەتور نە لە نیشنمانوێوك کە ئەوان توێویودا . عێراق
 ! خاوەنی نان و ئازا   نی 

 یمەنەکانی ئەو ەە ان پەنابەرە  لەەوەر ەویورر  
بیالڕوەیا و پۆڵەندا گیریان خورار وە، بە ئورموێود  
ئەوە  بگەنە ووتتێك کە توێودا ژیوان و ئوازا یویوان 
مسۆگەر بوێوت، توراژیودیوایەکوی مورۆیوی بە هەمورو 

ەەرماو برەێنی و موانەوە .  مانایەك نمایش  ەکەن
لە ەشت و  ارەنان بۆ چەند رۆژ، لەپاڵ هەڵرێسنی 
حورمەتی پۆڵەندا بۆ  اخسنیی ەیرر بە ڕویوانودا و 
ووتتانی ئەوروپا، کە نایانەوێ ئەو شەپۆڵە روبواتە 
ووتتەکانیان، مەترەیەکی جدیە لەەەر ژیانویوان، بە 
تایبەتی کە  ەیان میاڵ لەناو پەنوابەرەکوانودا هەن و 
لەم وەرز  ەووەرمووایە ا هوویووك هووۆکووارێووك بووۆ 

 !پاراەنییان فەراهەم نیە
بەتم ئەگەر ئەمە  یوومەنوی توراژیوودیوایەکووی موورۆیووی 
بخاتەڕوو، ئەوا ماناو چەموی کارەەاتوێوووی  یووە  

کوووارەەووواتوووی .  لە هەنووواو  خوووۆیووودا هەڵوووگووورتووورە
 ەەەتتدارێنی حوورمەت و  ەەوەتتوێوك کە خوۆ  

 7 بۆ الپەڕە 

 8 بۆ الپەڕە 

 
گفتوگۆ لەگەڵ خەرسەو سایە سەبارەت بە 

خۆپیشاندانی مامۆستایانی 
وانەبێژ و خوێندکارانی 

٢١پۆلی   

ژەهرخوارکردنەوە بۆ کۆچی لە 
بەلێشاوی گەنجان، ئایندە نابێت 

 !بەدەستی ئەمانە بێت
 

 عیرفان کریم  



وەکووور بەرهەموووی خەبوووات و 
قورربووانوی خەڵووووی کورر ەوونووان 
 ەناەێیێ، بەتم هواوتتویەکوانوی 

 ەەوەتتوێوك !  لە ەەنی هەڵودێو 
کە ئاما ە نیە ەەرەتایوی توریو  
پوووێوووداویسووونووویەکوووانوووی ژیوووان و 
گرزەران بۆ هاوتتیەکانی  ابی  
بوووووووات و بەرپووورەوووەکوووان و 
نووکیوووەکووانووی خووۆیووان لە نووازو 
نیعمەتودا  ەژیو  و ەواموانویوان 
! لووروت لە هەور هەڵوودەەوورێووت
 ەەوووەتتوووێوووك کە موووانەوە  
هەمووورورۆژێوووك ەووورکوووایەتوووی 
. کر نە بە خەڵوووی کورر ەونوان
 ەەووەتتووێووك کە خووۆ  وەکوور 
خاوەن و ەەر ار  نویوشونوموان 
لەقەڵەم  ە ات و  اوا  
خووکمەتووووور نووی نوویووشوونوومووان لە 
گەنوووونەکووووان  ەکووووات، بەتم 
ئووامووا ەنوویە  وا  تەواوکوور نووی 
خووورێووویووودن و  وا  ئەوە  
ئاما ە  کارن بۆئەوە  بوییو ، 

بەتم هیك  ەرفەتوێوووی کواریوان 
 ەەوەتتوێوك .  بۆ  ەەنبەر بوات

کوووواتووووێووووك گەنوووونەکووووان و 
خرێیدکاران و ماموۆەونوایوان و 
خەڵوی ناڕاز  لەو بوێوبەشوی و 
بووووێوووومووووافوووویە  بەەووووەریووووانوووودا 
ەەپێیراوە  ەرژێیە ەەرشەقام، 
بە فیشوەك وەتمویوان  ە اتەوە 
یوووان لە کووورنووونوووی زیووویووودان 

چوی گوۆڕاوە !  ئەەیریان  ەکات
لەگەڵ  ەەەتتە ەوەرکورتوگەرو 

؟ ئەوانوویووش !  ا"  اگوویوورکەرەکووان" 
خەڵووب بوورەووی  ەکەن، مووافووی 
پێشێل  ەکەن و هەرکواتوێووویوش 
 ەنووه هەڵووبووون ەووەرکوورتوویووان 

؟ جیاواز  چیە لەنوێوران !  ەکەن
 ەەەتتی هەرێو  و حووورمەتە 
ەووەرکوورتووگەرەکووانووی ئووێووران و 
تررکیوا و عوێوراقوی ەوەر ەموی 

؟ خەڵوووووی کوورر ەوونووان ! بەعوو 
بووووۆیووووان ڕون بووووۆتەوە کە 
جیاوازیەکی ئەوتۆ نیە، چورنووە 

حووووورمەتووی کوورر یووش وەکوور 
حورمەتی تررکی و فوارەوی و 
عەرەبی،  ەەەتتوی چویویوایەتوی 
ەەرمایە اران و  ەوڵەمیدان  و 

 . چەوەێیەرو ەەرکرتگەرن
ئەم شووەپووۆلووی جووێووهووێووشوونوویە، 
نوووواڕەزایەتوووویە بەرامووووبەر بە 
.  ەەوووووەتتوووووی کووووورر ایەتوووووی
ئەگەرچووووی نووووارەزایەتوووویەکووووی 
. ەووەلووبوویە، بەتم نوواڕەزایەتوویە
ئەوان حووورمەت و  ەەوەتتووی 

نەفوورەتووی !  خووۆموواڵوویووان نوواوێ
ئەوان ژیووووان و .  لووووێوووودەکەن

ئووازا یوویووان  ەوێ و بووۆ ئەو 
ئەم .  مەبەەوونەک کووۆک  ەکەن

شەپۆلوی کوۆچووور نە نوموایشوی 
نووووواڕەزایەتووووویەکوووووی قووووورڵوووووی 
کووۆمەتیەتووی نوواو کووۆمەڵووگووا  

بەتم ئەم .  کوورر ەوونووان  ەکووات
رێووگووایە رێووگووا  کووارەوواز و 

 ەبوووووێ .  کوووووۆمەتیەتوووووی نووووویە
ئوواڕاەوونە  کووۆچەکە پووێوو ەوانە 

 ەبێ کوارێوك بووورێ .  بورێنەوە
کە  ەەەتتداران کۆک بووەن و 

کرر ەنان !  کرر ەنان جێبهێڵ 
 ەبووووێ بووووۆ هوووواوتتوووویووووان و 
 انیشنرانەکە  بێت و ژیانوێوووی 

شووەرافەتوومەنوود و یەکسووان و 
ەووامووان و .  ئووازا یووان هەبووێووت

 اهاتی کرر ەنان نابێ بو ویونە 
گیرفوانوی چەنود مشوەخوۆرێوووی 
چەکبە ەەنی تاتنو وی بەنواو  
. حووووووووورمەت و  ەەووووەتتەوە
ەامان و  اهواتوی کورر ەونوان 

 ەبوێ .   ەبێ بۆ خەڵوەکە  بێوت
رۆژێك خەڵوی کرر ەنوان ئەم 

هووێووک  مەزنووی .  بووویووارە بوودەن
جەمووواوەر  نووواڕاز ، هوووێوووک  
خەڵوی کرێوارو زەحمەتوێش و 
الوانی  ڵ پو لەهویوراو ئورموێود، 
هووێووک  ژنووانووی ەوونەموو ووێوووووراو  
کووورر ەووونوووان و نووواڕاز  لە 
 ەەوووەالت و ەووویوووسووونەموووی 
پیاوەاالر  کرر ەنان، هوێوک  
ئازا یخرازان ئەو هێکە مەزنەیە 
کە ەەرەننام  ەترانێ کوۆتوایوی 
بەم ەییاریۆ تەڵو  و بوێونوامە  
ئێسنا بهێیێ و ژیانێوی ئارام و 
ئووازا  بووۆ ەووەرجەم خەڵوووووی 

 . کرر ەنان بە یار  بهێیێ
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مواوەیەکوی زۆر بە :  ئۆکنوۆبەر
ەەر هەڵوبویار نودا توێوەەڕیورەو 
تووائووێووسوونووا حووووورمەتووی عووێووراق 
پێەویەهواتورە، بەتم مو وموالنوێوی 
نێوران الیەنەکوانوی بەشودار لە 
هەڵووبوویار نوودا بە ئوواەوونووێووك 
گەیشووونووورە کە الیەنوووگووورانوووی 
حەشد  شەعبی خۆپیوشوانودان 
 ەکەن و پۆلیو  و  امەزراوە 
پووۆلوویووسوویەکووانووی حووووورمەتوویووش 

وا .  ڕوبەرویووووووان  ەبوووووویەوە
 ەر ەکەوێ ئەم موو وومووالنووێوویە 
کاتوێوووی زیواتور بوخوایەنوێ، بە 
تایبەتی کە الیەنەکانی ەەر بە 
ئووێووران کە بەشووی زۆریوویە  
حەشوود  شووەعووبوویووش پووێووك 
 ەهێی ، ناڕازی  لە ئاکامەکانوی 
هەڵبیار ن و پێیانرایە غە ریان 

ئێرە چۆن ئەم پورەوە .  لێوراوە
لێك  ە ەنەوەو ئایا بەڕا  ئێرە 
ئەم بانگەشەیە ڕاەنی توێودایە، 
یاخر  ئاڵورگوۆڕێوووی ەویواەوی 
ڕویوووداوە لە عوووێوووراقووودا کە 
بەوجوووووۆرە توووووا  تەرازو  
ەیاەی لە بەرژەوەند  ئوێوران 
و الیەنەکوانوی ەوەر بە ئوێوران 

 نەبێ؟
رێوب :  عرەمانی حواجوی موار 

نەکەوتوووویووووی الیەنەکووووان بووووۆ 
پیەوهوێویوانوی حووورمەتوی عوێوراق 
ئاکامی بیبەەنی هەلرمەرجێووی 
ەوووویوووواەوووویە کە لە پووووێووووش 
هەڵووبوویار نەوە نوویووشووانەکووانووی 
 ەرکەوتووووورن، ئەویوووووش ئەو 
پووێووشووهووات و ئوواڵوورگووۆرانەیە کە 
 ەبێت لە عوێوراق و نواوچەکە ا 
روبوودات، بە تووایووبەتووی بە وا  
پووواشوووەکشوووە  ئەموووریوووووووا لە 

ئەفوووسوووانسووونوووان و شوووووووسووونوووی 
ەوویوواەووەتەکووانووی ئەمووریوووووا لە 
نوواوچەکە ا، پووێووداویسوونووی ئەو 
ئوواڵوورگووۆرانە  هووێوویوواوتە ەووەر 
. شوانوۆ  ەوویواەوی لە عویوراقوودا
عێراق بۆتە مەیدانێوی جود  لە 
هەوڵدان بۆ یەکوالیویووور نەوە  
کێشمەکێشی نوێوران جەمسوەرە 
ئووویوووموووەوووریوووالووویوووسووونووویەکوووان و 

چاوەروانوی .  بەرژەوەندیەکانیان
لە رەوتوووی رو اوەکوووانوووی ئەو 
کێشمەکێشە، هوێویوانەپوێوشوەوە  
جۆرێوی تر لە فەزا  ناجێگیورو 
گێیاو  ەیاەی تیا پوێوشوبویویوی 
 ەکرێوت و کواریوگەر  لەەوەر 
هووواوکوووێوووشوووە  ەووویووواەوووی و 
هاوەەنگی هێکەکان لە ئێسناوە 

لە الیەکووی توورە .  نوویووشووانووداوە
ئەزموورنووی  ەەووەالتووی هووێووکە 
می یشیاکانی ئیسالمی و توائو وی 
و ناەیۆنالسنەکان لە پێوهێیانوی 
حووووووورمەتوووی تەوافووو وووی و لە 
چرارچێرە  پاشوۆبرونویوان لە 
چرارچیورە  ەویواەوەتەکوان و 
بەرژەوەنوودیەکووانووی ئەمووریووووواو 
 ەخالەتی ووتتانی نواوچەکە ا، 
گەیووانوودونووی بە بوویووبەەووت و 
شوسنێب کە نەتران  لە رەوتوی 
ئەو ئووواڵووورگوووۆرانە ا خوووۆیوووان 
بگرننێی  و بەهەمان پورۆەوە  
پێشرتر لە پێوهێیانی حوورمەتوی 
تەوافووو وووی ەوووەرکەوتوووربووو ، لە 
هەمووووانووووووووواتوووودا نووووارەزایەتوووویە 
جەموواوەریەکووان بووۆ خووراەوونووی 
روخوووانوووی ئەم پوووێوووووووهووواتە لە 
 ەەوووەتتوووی ئوووێوووسووونوووا بوووۆتە 
واقعیەتێب، هەنگواو بە هەنوگواو 
بووۆشووایووی نووێووران  ەەووەتت و 

خەڵوووب گەورەتووور  ەکوووات و 
ئامانج بۆ روخانی بەرجەەنەتر 
 ەبووووێوووونەوە، بووووێوووودەربەەوووونووووی  
جەموووواوەر  بەرامووووبەر ئەم 
هەلووبوویار نە ریسوورابوورنووێووووووی 
بێرێیە  پوێوشووەک بە تەواو  
هێکەکانی بەشدار لە هەڵبیار ن 
و  ەەووەتتووی ەوویوواەوویووداکوور ، 
هەروەهووا بەشوودار  نەکوور نووی 
زۆرتووووووریوووووو  رێوووووویە لەم 
هەڵبیار نە ا، پێگە  هێوکەکوانوی 
خسنە بەر ەم واقعیەتێوەوە کە 
چوووارەنووورەوووی پوووێوووووووهوووێووویوووانوووی 
حووووووورمەتەکەیوووانوووی خسووونوووۆتە 
بەر ەم چەنوودیوو  ەوویوویوواریووۆ  

لەم ئوواراەوونەیەوە .  نووا یووارەوە
ئەتوورانوویوو  ئەو ئوواکووامە بوودەیوو  
بە ەەوووونەوە کە کووووێووووشووووە  
پووێوووووویەهووواتوویوووی حوووووورمەت و 
م مالنوێوی نوێوران هوێوکەکوان توا 
ئاەنی بارگرژ  وتورنودوتویوی  
هیك پەیرەندیەکی بە چوۆنویەتوی 
ئیدارەو پرۆەە  بەرێرەبور نوی 
هەڵبیر نەکەوەنیە، بەو مانایە  
باەووور ن لە غە رو تەزویورو 
فوووروفوووێوووڵوووی نوووێوووران خوووۆیوووان 
قسەیەکی هیك و بێمیایە، بەڵووور 
ئەەووڵووی مەەووەلە تەواو  ئەو 
هوووووێوووووکانە کەوتووووورنەتە بەر 
تاقویووور نەوە  ئەو ئواڵورگوۆرو 
پێشهاتانە  کە لە کێشمەکێشوی 
نێران جەمسەرە ئیمەریالیەکانودا 
بەرەو رو  ئووایوویوودە  عووێووراق 

 . ەبێنەوە
لەالیەکوووی تووورەوە ئووواەووونوووی  

گەشە  تررەیی و نوارەزایەتویە 
جەموواوەریەکووانە بووۆ خووراەوونووی 
روخوووانوووی ئەم  ەەوووەتتە بە 

هەمووورو پوووێوووووووهووواتەکوووانووویەوەکە 
کاریگەر  جد   انواوە لەەوەر 
زیاتر قرڵبورنەوە  بویوبەەوت و 
قەیوووورانووووی  ەەووووەتتەکەیووووان، 
هەربۆیە پێوگە  ئەو هوێوکانەک 
کە لە پەیووووووورەنووووووود بە 
بەرژەوەندیەکوانوی ئوێورانەوە لە 
عێراقدا رۆڵویوان هەیە  ەکەونە 
نووواو چووورارچوووێووورە  هەموووان 
واقعیەتی ئەو ئواڵورگوۆرانە  کە 
چارەنرەوی عوێوراقوی خسونوۆتە 
ناو  ەورانێووی تور لە گوێویاو  
ەیاەی و  ەخالەتی ئوێورانویوش 
بۆخۆ  بەشێوە لە پوێوووهوێویوانوی 

 .ئەو گێیاوە
ئەگەر بارو ۆخەکە :   ئۆکنۆبەر

بەوجۆرە بێت کە ەوەرەنونوام 
ئاراەنە  ەیاەی عوێوراق بەو 
ئاقارە ا بووات کە هوێوکەکوانوی 
ەوووەر بە ئوووێوووران و ئوووێوووران 
کاریگەریەکانیان کەم بوێونەوە، 
ئایا ئێران و ئەو هوێوکانە ئەوە 
قبرڵ  ەکەن؟ ئایا ئەگەرێوی وا 
مرموییە یاخر  ئێوران هوێوشونوا 
توورانووا  کوواریووگەر  ەوویوواەووی 
گەورە  لەەەر عوێوراق هەیە؟ 
ئووایوووا بەرە   ژ بە ئوووێوووران 
لەعێراق ئەوەنودە هوێوک  هەیە 
کە بوونوورانووێ ئەم هوواوەووەنووگوویە 

 ەیاەیە بەوجۆرە بگۆڕێت؟
بە : عوورەوومووانووی حوواجووی مووار 

بوووۆچووورنوووی مووو  ئووواراەووونە  
رو اوەکووووان لەو شوووورێوووویەوە 
 یار  ناکرێت کە ئێوران و ئەو 
هوووێوووکانە  ەوووەر بەئوووێووورانووو  
کەمبرنەوە  بەشوی خوۆیوان لە 
 ەەەتتی ەیاەوی لە عوێوراقودا 
قەبووورە  ەکەن یوووان قەبووورڵوووی 
ناکەن، چرنوە رێرەو  پێشهات 
و رو اوەکان و بەرژەوەند  و 
کووێووشوومەکووێووش و  ەخووالەتووی 
جەمسەرە ئیمەریالیەکوان لەوەو 
واوترە کە ئوێوران  ەیەوێوت لە 

عێراقدا کام ەویواەوەت 

 

 : عوسامنی حاجی مارف سەبارەت بەگفتوگۆ لەگەڵ  

ملمالنێ سیاسیەکانی ناو عێراق و دەوری خەڵک لە 
 دیاریکردنی داهاتووی سیاسی عێراقدا
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بە قوووازانووونوووی خوووۆ  
بەرێنە پێشوەوە، چورنووە لەم 
کووێووشوومەکووێووش و ئوواڵوورگووۆرانە ا 
چوارەنوورەووی خوور   ئووێوورانووێووش 
لەژێر پرەیوار ایە، لە نوێور ئەو 
هوواوکووێووشووە ەوویوواەوویە ا  ەورو 
پێوگە  چوی بەەوەر ێوت و بوۆ 
خووۆشووی  ەتوورانووێ ک رۆڵووێوووووی 
هەبوووێوووت، لە هەموووانووووووواتووودا لە 
رێووورەو  ئەو پوووێوووشوووهوووات و 
رو اوانە ا  ەەەتتوی ەویواەوی 
لە ئووێوورانوویووشوودا  ەکەوێوونە بەر 
. پووێووریسوونووی ئەو ئوواڵوورگووۆرانە
هەروەهووا  ەورو  ەخووالەتووێووب 
بەگشنی کە ئێران لە نواوچەکە ا 
هەیەتووی پووێووشووهوواتەکووان ئەوە 
نیشان ئە ەن کێورەەکە  بەرەو 
 ابەزیوویەو ەوویوورر ار  ەکوورێووت، 
بەجوویووا لەوەک نووارەزایەتوویەکووی 
بەرفوووراوانوووی جەمووواوەر  بوووۆ 
روخووانووی رژێوومووی ئوویووسووالمووی 
واقووووعوووویەتووووێوووووووووی بەرچوووواوە، 
لەهەمانواتدا ئاەنی چواوەروانوی 
لە نووووووواو نوووووووارەزایەتووووووویە 
جەموواوەریەکووانووی عووێووراقوودا بە 
راشووووواو  نەفوورەت لە  ەورو 
 ەخالەتی ئێوران  ەکورێوت، هەر 
ئەمەک پێگە  ئەو هوێوکانە  لە 
پەیوورەنوود بە ئووێوورانەوە پووێووگە  
خۆیان لە ەەەتتی ەیواەوی لە 

هووووێووووک  ەکەن،  عووووێووووراقوووودا بە
جووێووگەورێووگووایەت کە پووێووشوونوور 
بەشێوی گەورەیان لە ەەوەتتودا 
هەبر نەت بەرەو لێوی   ەروات 
بەڵووووور خەریوووە  ەبوویە هووێووک  

 .ماوەبەەەرچر
ئەگەر مەشووهە   :  ئووۆکوونووۆبەر

ەوویوواەووی عووێووراق لەەووەرەوە 
بەوجۆرە بێت کە ببێنە مەیدانی 
کێشمەکێشی  وو بەرە  ەوەر 
بە ئەمریواو هاوپەیمانەکانی لە 
نوووواوچەکە و عووووێووووراق، و 
لەوبەریشەوە ئوێوران و هوێوکو 
می یشیا ئیسالمیە عێراقویەکوانوی 
ەەر بەخۆ ، ئایا چوارەنورەوی 
خەڵوی عێراق ئویونور بەوجوۆرە 
لەنێران بەر اشێودا  ەمێیێونەوە 
کە ەوەرەنونوام مواڵورێورانوی و 
کووووارەەووووات و قوووورربووووانووووی 
لێدەکەوێنەوە، یاخر  رێگایەکی 
 یوە مرموییەو  ەکورێ بوبوێونە 
ئەگەرێوی  یوە  واقعی ئەویش 
بەڕەچاوکر نی ئەو بوکوتویەوە 
ناڕەزایەتیە جەماوەریە  کە لە 

 ا هوێوکێوووی ٩١٠٢ئۆکنوۆبەر  
گەورە  لەخووۆ  نوویووشووان  او 
زەموویوویە  واقووعووی و بووابەتووی 
ئەوە  تێدایە کە  وبارەت ەەر 
هەڵبداتەوەو یاریەکە لەوان تێب 

 بدات؟
: عوورەووموووانووی حووواجووی موووار 
هەڵوووبەتە وەت لە قسوووەکوووانوووی 
پوووێوووشووور ا بووواەووووووورا رێووورەو  
رو اوەکووان ئەوەمووان  ەخوواتە 
بەرچاو کە چارەنرەی عێراق و 
ناوچەکە تا خر   ئێورانویوش لە 
نێر پواشوەکشوەو شوووسونەکوانوی 
ئەمووریوووووا و موو وومووالنووێووی نووێووران 
جەمسووەرە ئوویوومووەووریووالوویەکووان و 
 ارشنیی بەرژەوەند  نەخشوەو 

ەیاەەتی هەر جەمسوەرێوب بە 
کێشمەکوێوش و شوەریوانەوە توا 
 ەکوواتە ەووەر مووێووک  رێوووەوتوو  
چەندی  ترندپێ ی و ئاڵرگوۆر و 
چووارەنوورەووی نووا یووارو  ۆخووی 
نووالەبووارتوور بەخووۆیەوە کووێووش 
 ەکات، لە هەمان کاتودا تەواو  
ئەو هێکە می یشیا ناەیۆنالیسوت 
و تووائو ووی و ئویووسوالموویوانە  کە 
پێشونور پوێوگەو  ەور  خوۆیوان 
گووریووودا بوورو بە ەوونوووراتووویووویو 
ەیاەەتی ئەمریوا لە عوێوراق و 
نوواوچەکە ا و  واتوور پوواشوووووۆ 
برنیان بۆ ئێران و تررکویوا، بەر 
شوووەپوووۆلوووی جەنووونووواڵوووی ئەو 
کووێووشوومەکووێووش و ئوواڵوورگووۆرانە 
 ەکەون و قرربانویەکەشوی هەر 
بەشوووی کووورێوووووووارو خەڵوووووووی 
زەحووومەتوووووووێوووش و هەژارو و 
نە ار  عووێووراق و کوورر ەوونووان 
 ەبووێووت، بەتم ئەوە  کووام لەو 
هێکانە ئەترانێت ەیواەوەتەکوانوی 
بەرێنەوە پوێوشوەوەو خوۆ  لەو 
ئوواڵوورگووۆرانە ا بووگوورنوونووێوویووێووت و 
ەووەرکەوتووربووێووت، لەئووێووسوونووا ا 
پێرانەیەت نیە  یار  بوووات کە 
هووووویوووووك یەت لەو هوووووێوووووکە 
بوووووۆرجووووورازیوووووانە  عوووووروبەو 
کوورر ایەتووی و ئوویووسووالموویەکووان 
نووویوووشوووانوووی بووودەن،  ەتووووران 
ناوەندێوی جێگویور لە عوێوراق و 
لەکرر ەنان ەاغوەنەوە، بەڵوور 
جووووگە لەەووووەر گەر انووووی و 
 رێوویە ان بە نوواجووێووگوویوور  و 
گێیاو  ەیاەی و  ەر یسوەر  

و کارەەات بۆ خەڵب شونوێوووی 
تر ناکەن، هەر بۆیە لەم نوێورە ا 
لە هەمروکات زیواتور پوێوریسونە 
هاتیە مەیدانی جەماوەر نواراز  
بە ئوواەووۆیەکووی توور لە فەراهەم 
هێیانی ئاڵرگۆر  ریشەیی بوێونە 
مەیوودان و لەبەرامووبەر تەواو  
ئەو هوووێوووکانە  بەشووودارن لەو 
پوورۆەووە ەوویوواەوویە  عووێووراق و 
کوورر ەوونووان  ەکوواتە پوواشوووووۆ  
ەووویووواەوووەتوووی ئەموووریوووووووا و 
جەمسووەرەکووانووی بەرامووبەر  و 
 ەخووالەتووی ووتتووانووی نوواوچەکە 
بووورەەووونووویەوە،  ەەوووەتتوووێوووب 
پووێوووووبووهووێوویوورێووت پەیووامووی  ەورو 
 ەخووووووالەت و ئوووووویوووووورا ە  
راەووووونەوخوووووۆ  جەمووووواوەر  
راگەیەنیوت، بەر ەواموی  ان بە 
نوارەزایەتوویەکووانووی ئووۆکوونووۆبەر و 
رۆشیبرنی ئاەنی رێوخوراوبورن 
و هەوڵووودان بوووۆ  ەەوووەتتوووی 
ەویواەوی و ئواەوۆ رۆشویوی لە 
چووۆنوویەتووی کووۆتووایوویووهووێوویووان بەم 
 ەەووووووووەتتە، ئەتوووووووورانووووووووێ 
چووارەنوورەووێوووووی  یوواریوووووراو بە 
 ەور و  ەخووالەت و ئوویوورا ە  
خەڵووب رزگوواربوورنووی خەڵوووووی 
عێراق و کرر ەونوان لەم بەالو 
 ەر   ەەر  و گێیاوە رزگوار 

 .بوات

ساڵە ئەزمونی سیستەم و دەسەەتتەیەنەیەان کە دووە  ٠٣حزبەکانی بزووتنەوەی کوردایەتی وەکو ئەوەی نوێنەری چینی سەرمایەدارن، 

ناک ێ لەوەزیات  هەژاری و نەداری، بیناری و سەتەمەرەری و ئەو .  کەسەراپا لەگەڵ ژیان و بژێوی و حورمەتی ئینسانی ئیوەدا ناکۆکە

جیاکاریە چینایەتیە تەحەمول بنەین کەئەم حزبانە و حنومەت و سیستەمەکەیان بۆ قازانجی خۆیان و کەڵەکەی سەەرمەایەکەانەیەان، 

بەسەر ژیانی ئیمەوە رایانر تووە، بۆیە ئیرت کاتی وەالنانی ئەم دەسەتتە و حاکمیەتی ئەم حزبانەی بزوتنەوەی کەوردایەتەیە، کەاتەی 

هینانەمەیدانی ئی ادەی ڕاستەوخۆی جەماوەری و بەڕێوەب دنی کۆمەڵرایە لەالیەن جەماوەری ک ێناران و زەحمەتنیەاەان و ژنەان و 

کەوایە با لەشوینی کەارو ژیەانەدا، لەگەڕە  و .  کاتی خۆڕینخ اوک دنە لە شوراکان و ئەنجومەنەکانی شاردا. الوان و خەڵنی نارازیەوە

فەرمانرەو بەرێوەبەرایەتیەکاندا، دەست بخەیەنە نیودەستی یە  و لەدەوری یەکرت کۆبینەوە و نەوێەنەرانەی خەۆمەان لەکەسەانەی 

دڵسۆزو جەسور هەڵبژێ ین و کۆنرتۆڵی ناوەندەکانی کار و گەڕەکەکەان لەدەسەت بەرە یەن و لەم ڕیەرەایەشەەوە بەردی بەنەا ەی 

 !دەسەتتدارێتی جەماوەر دامەزرێنین
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مووووووواوەیەکە :  ئوووووووۆکووووووونوووووووۆبەر
خۆپویوشوانودانوی مواموۆەونوایوانوی 
وانەبێویو خورێویودکوارانوی پوۆلوی 
شوووەشوووەموووی  وانووواوەنووود  لە 
زۆرێك لە شاروشارۆچوەکوانوی 
. کرر ەونوان  ەەونوی پوێووور وە
خراەنی مامۆەنایانوی وانەبوێوی 
 امەزرانوووودن و نوووواڕەزایەتووووی 
خوورێوویوودکووارانوویووش بەرامووبەر بە 
ڕاگەیاندنی لیسنوی نواوەکوانویوانە 
بۆ زانوووۆ و پەیوموانوگواکوان، کە 
 ەڵووێوو  بووێووسووەرەوبەرەیوویەکووی 

بەبوووووا  !   زۆر  پوووێووورە یوووارە
ئێرە ئەم جۆرە لە خۆپیشوانودان 
و نوواڕەزایەتووی ئەم توورێوویانە  
کۆمەڵگا  کورر ەونوان بویەمواو 
هوۆکوارەکە  چوویە؟ ئوایووا تەنوهووا 
نوووواڕەزایەتوووویە بەرامووووبەر بە 
بێمافیەت و ەنەمێوی  یاریوراو 
کە روبەرویان برەتەوە، یواخور  
ریشوووە  قووورڵووونووور  هەیە کە 
 ەکوورێ وەکوور بوویەمووایەك بووۆ 
نوووواڕەزایەتووووی فووووراوانوووونوووور  

 ؟!کۆمەتیەتی تەماشا بورێ
ەووەرەتووا ئەوە :  خەەوورەو ەووایە

بوووڵوووێووو  خوووۆپووویوووشوووانووودان و 
ناڕەزایەتیەکانی مواموۆەونوایوانوی 
وانەبێوی وخورێویودکوارانوی پوۆلوی 
شەشەم، بەشێوە لەشوەپوۆلوێوووی 
فوووراوانووونووور  ئووویوووعووونووورازێوووووووی 
کوووووۆمەتیەتوووووی، جەمووووواوەر  
کووورێووووووواران و مەحوووروموووانوووی 
شووارەکووانووی کوورر ەوونووان کە 
بە وا  تەواوبوووووووووورونووووووووووی 
هەڵوووبووویار نەکوووانوووی عوووێوووراق و 
ڕەوییەوە  ئەو تەمورمویە  کە 
ئەم هەڵوووبووویار نە  روەووونوووی 

کوووور بوووورو،  وبووووارە  ەەووووت 
پێدەکواتەوە  ەەوەتت و حوکبە 
پێوهوێویەرەکوانوی هەڵوبویار نویوان 
وەکر ەیاەەتێك گرتەبەر، کەلە 
بیەڕەتەوە بۆ ئاماننی  اپۆشیو  
وبەالڕێوودا بوور نووی خەبوواتووێوووووی 
چییایەتوی بورو ک لەعوێوراق وک 

هەروەها هەوڵێوب .  لەکرر ەنان
بوورو تووا جەموواوەر  نوواڕاز  
ڕاکووێوووشووویەوە نوووێووور ئەو گەمە 
ەیواەویە پورک وبوێویواوەرۆکەوە 

 یومورکوراەوی و " کەناویان ناوە 
ئەم شوووەپوووۆلە کە ".   ەنوووگووودان

کرێواران وخاوەن نوانەواخوانەو 
ەووەموورنووخووانەکووان وشووۆفووێوورانووی 
تەکسوووی و بوووارهەڵوووگووورەکوووان، 
لە ژ  گرانی نوانور بەنوکیو ، توا 
ەاز انی کوۆبورونەوە  گشونوی 
بەشێب لەکرێوارانی کارگەکانوی 
بەرهەمهێیانی چیمەننوۆ وئواەو  
بۆ  ەرماڵە و قازانونوی ەواتنە، 
تووا نوواڕەزایەتووی کوورێوووووارانووی 
گووورێوووبەەووووت بوووۆخووووراەووونووووی 
 امەزرانووودن، توووا نووواڕەزایەتوووی 
بەشێب لە  انیشونورانوی گەڕەکە 
زەحمەتوێش نشویویەکوان لە ژ  
نەبوووورنووووی خووووکمەتووووگوووورزار  

لەپواڵ ..  تەندروەنی و ڕێگاوبوان
خووۆپوویووشووانوودان وکووۆبوورونەوە 
گشوونوویەکووانووی مووامووۆەوونووایووانووی 
وانەبووێووی وقوورتووابوویووانووی پووۆلووی 
شەشەم،  ەیما  ئەم شوەپوۆلە 
لەئیعنراز  کۆمەالیەتی نویوشوان 
 ە ات کە بە وا  تەواوبورونوی 
هەڵبیار ندا، فەزا  بۆ کرایەوەو 
بەشوووویووووراز  جووووۆراوجووووۆر  
خەبوواتووێوووووی جەموواوەر  خووۆ  

نووویوووشوووانووودایەوە، کە بەگشووونوووی 
 ەکوووووووورێ نوووووووواوەرۆکەکە  
لە روشوووومووووی نووووان وکووووارو 

 .مەعیشەتدا گەتڵە بوەییەوە
بیگرمان ئەم شەپۆلە لە رێویە  
نوووواڕەزایەتوووویەکووووانووووی  ەورە  
پێشرو ایە بەگشنی و هەروەهوا 
لە رێوویە  بەشوودار  نەکوور نووی 
فووووووووووراوانووووووووووی خەڵووووووووووب 
لەهەڵووبوویار نەکە ا، بەتووایووبەتووی 

 یوارە ڕیشوە  .  خۆ  نورانودەوە
ئەم نوواڕەزایەتوویە لەو قەڵشوونە 
چییایەتیە و لەو نواعە الەتویە ایە 

ەووواڵە ژیوووانوووی ٠١کەنوووکیووووە  
خەڵوی کرێوارو زەحمەتوووێوشوی 
. کووورر ەووونوووانوووی لەقووواڵوووبوووداوە
بەواتایەکی تر ئەم نوارەزایەتویە 
کوووووۆمەالیەتووووویە لەبووووویەڕەتەوە 
کوووار انەوەو مووو ووواوەمەتوووێوووووووی 
چووویووویوووایەتووویە کە لەبەراموووبەر 
ەوویوواەووەتووی بوویوووووارەوواز  و 
هەژارکر ن و ەەپاندنوی بواجور 
خەراج و گوووورانووووی و ئەو 
نابەرپرەیارێنیەیە کەحوورمەتوی 

" چواکسوازیەوە" حکبەکان بەناو 
گرتریانەتەبەر، توالەم ڕیوگوایەوە 
بووار  قەیوورانووگوورتووریووان بەەووەر 
خەلوووووی هەژارو کەموودەرامەتوودا 
بشوووووووووێوووویوووویەوەو فوووورەووووەتووووی 
کۆکور نەوە  قوازانوج لەبەر ەم 
کووۆمووەووانوویووا وخوواوەنوووووارەکووانوودا 

 .    بەارێکن
ئێرە باەی شەپۆلێوب :  ئۆکنۆبەر

لەنوواڕەزایەتووی کووۆمەتیەتوویوونووان 
کووووور ، ەوووووەرەکووووویووووونوووووریووووو  
خوواەوویەتەکووانووی ئەم شووەپووۆلە 
لەنووووارەزایەتوووویەکووووان لەچوووویوووودا 
 ەبیی ؟ قابی یەتەکانی چیەو ئایا 
تووورانوووا  بە ەەوووت هوووێووویوووانوووی 

 خراەنەکانی هەیە؟ 
ەووەرەکوویوونووریوو  :  خەەوورەوەووایە

خوووواەوووویەتووووی ئەم شووووەپووووۆلە 
لەنوووووارەزایەتوووووی جوووووامەوەر  
لەوە ایە کە لە ەور  خراەونوی 

 یوووواریوووووووووراو پووووێووووی نوووواوەتە 
مەیوووودانەوە، بەتم بەکوووور ەوە 
کەوتۆتە بەرامبەر ەیسنەموێوووی 
ەوویوواەووی و ئووابوورریەوە، هەر 
ئەمەک ناوەڕۆکیەی چویویوایەتوی 
وترانایەکی بەهێک  کۆمەالیەتوی 

کە  ەڵووویووویووو  .  پوووێ بەخشووویووورە
کەوتوووووووووووۆتە بەراموووووووووووبەر 
ەیسنەمێوەوە، مەبەەنموان ئەو 
نیکامە ئابرریە  ەەرموایە اریە، 
کە ەەووووەتتوووودارێوووونووووی حووووکبە 
بوووووۆرژوازیەکوووووانوووووی کووووورر  
پووارێووکەریەتووی و نوواویووان نوواوە 
ئابرر  بازاڕ  ئازا ، کەژیان و 
کووارو مەعوویووشووەتووی زۆرێوویە  
خەڵوووووی هەژارو کەموودەرامەتووی 
ەوووووەوووووار ووە بەبوووووازاڕێوووووب، 
کەبە ەەت تۆڕێب لەکوۆموەوانویوا 
وەووەرمووایە ار و بووازرگووانووانووی 
کەرتی تایبەتەوەیە، کە ەوەرانوی 
ئەحکابەکان وهەر وو بیەمواڵە  
حووواکووو ، خوووۆیوووان بەشوووێوووووووی 

 ەەووەتتووێوووووی .  ەووەرەکوویوو  لووێووی
ەوووووویوووووواەوووووویووووووش کەخووووووۆ  
لەحووووورمەتووێووووودا  ەبوویوویووێوونەوە، 
کەهیك بەرپرەیارێنیەکویوان نویە 
بەرامبەر بەژیوان و گورزەرانوی 
هوواوتتوویووان و تووابووۆ  کوورابووێووت 
لەڕیگا  ەەپوانودنوی هەژار  و 
بوویوووووار  و گوورانووی و بوواج و 
خەراجەوە، هیک  کار لەوپەڕ  
هەرزانیدا ڕابوگورن و زەمویویە  
لەبار بوۆ کوۆکور نەوە  قوازانوج 
وەوووووووووەرموووووووووایە لەبەر ەم 

توا .  کۆمەانیاکاندا فەراهەم بووەن
ئەو جوووێوووگەیە  بە تووورانووواو 
قووابوویوو وویەتەکووانووی ئەم جوورالنەوە 
نووووواڕەزایەتووووویە  ەگەڕیووووونەوە، 
ەەرەتا ئەوەبڵێ  کەئەم شەپوۆلە 
لەنووواڕەزایەتووویەکوووان لەحووواڵەتوووی 
ئوووووێوووووسووووونوووووایووووودا، بەهەمووووورو 
کەمووورکووورڕیەکوووانووویەوە تووورانوووی 
بەشێب لەخوراەونەکوانوی خوۆ  
بەەەر  ەەوەتتودا  اەوەپوێویوێ، 
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بەتم لەمەک زیووواتووور 
ئەم شوووەپوووۆلە لەنووواڕەزایەتوووی 
لەفەزا  ەیاەوی وکوۆمەالیەتوی 
ئیسنا  کرر ەنوانودا، کەچویویوی 
 ەەووەالتوودار وەوویووسوونەمەکە  
لەگەڵ قەیرانی قرڵی ئوابورر  و 
ەوویوواەووی بەرەو رووەو، ئەو 
هێکە  هەیە کە ەترانێ حسابوی 
خووۆ  لەگەڵ ئەم  ەەووەالتەو 
ئەو ەویوسونەمە  کەبوۆرژواز  
کووورر  پوووارێوووکەریەتوووی یەکوووال 
بواتەوەو کۆمەڵگا  کرر ەونوان 
بەرەو یەت ئاڵرگۆڕ  ڕیشوەیوی 
ئابرر  و ەویواەوی جویواواز و 
بیەڕەتی بەرێت کە بواشوبویێور  
کۆمەالیەتی مەیسەرو مورمووویو  

بەتووووایووووبەتووووی ئەگەر .  بوووووووووات
یەکووووگوووورتوووورو ەووووەراەووووەر  
بووووورێوونەوەو بووبووێوونە خوواوەنووی 
رابەریەکووووووووی ڕا یووووووووووووووووواڵ 
وشۆڕشگێرانە و لەژیر ەوایە  
ئاەۆیەکی ەیاەی و چییوایەتوی 
وشووۆڕشووگووێوورانە ا ڕێووبەر  و 
ڕیوویوومووایووی بووووورێ و هەنووگوواو 

 .  بەهەنگاو ببرێنەپێشەوە
بەتم ەوووەرانوووی :  ئوووۆکووونوووۆبەر

حورمەتی هەرێ  چەنودیونوار لە 
زمووانووی ەووەرۆت وەزیووران و 
جووێووگوورەکەیەوە بوواەوویووان لەوە 
کر وە کە ناکرێ هەمورو کە  
 ابمەزرێت، هەرەوەها حورمەت 
ئەوەندە  اهواتوی نوایەتە  ەەوت 
کە بنرانێت خکمەتگورزاریەکوانوی 
ئووواوو کوووارەبووواو خووورێووویووودن 
وتەندروەنی بوۆهەموران  ابویو  

ئێرە چۆن  ەڕوانیە ئەم ..   بوات
قسانە  بەرپرەانی حووورمەت، 
ئوایووا هوویووك ڕاەونوویەکووی تووێوودایە؟ 
یاخر  تەنوهوا خوۆ ەربوازکور نوی 
حورمەتە لەژێربار   ابییور نی 
ژیوووووووان و گووووووورزەرانوووووووی 

 هاوتتیەکانی؟ 
لەکوورر ەوونووان :  خەەوورەوەووایە

جەنگێوووی چویویوایەتوی ئواشووورا، 

لەنووووێووووران کوووورێووووووووواران و 
زەحمەتوێشان لەالیەت و چیویوی 
 ەەووووەالتوووودار بەئوووواشووووووووورا، 

بوووۆرژواز  و .  بەڕیووووەوتوووروە
حووووورمەتەکە  بووۆ پوواەوواو انووی 
ەوویوواەووەتووی ەووەرمووایە ارانەو 
چەوەییەرانە  خۆ  هەمویوشوە 
ڕاەوووونوووویە کووووۆمەالیەتوووویەکووووان 
پووێوو ەوانە  ەکوواتەوە تووا خووۆ  
لەبەرپووورەووویوووارێووونوووی بەراموووبەر 
بەژیان و گرزەرانوی هواوتتویوان 

لەم ڕوانووگەیەشووەوە .  بوودزیوونەوە
هەموورو ئەو قسووانە  ەووەرۆت 
وەزیووووران و جوووویووووگوووورەکە  
پووروپوواگەنوودەیەکووی نوواراەووت و 

ئەوە  کە  ەیو وێو  .  بێیاوەڕۆکە
حووووووورمەت نووواتووورانوووی هەمووورو 
ئووامووا ەبەکووارێووب  امەزرێوویووێ، 

واتە .  بویارو ەیاەەتی خوۆیوانە
ئەوە ئەم حووووووووووورمەت و 
 ەەوەتتەیە کە بوویووووارکوور ن و 
بێوووار هوێوشونویەوە  گەنونوانوی 
ئاما ەبەکارو  ەرچرانوی زانوووۆ 
ومووامووۆەوونووایووانووی وانەبوویووی و 
کورێوووارانوی گوورێوبەەونوی کواتووی 
کووور ۆتە یەت ەووویووواەوووەتوووی 
بیەڕەتوی، ئەمەک بوۆئەوەیە کە 
لەشووووور  بوویوووووار  فووراوان و 
فووراوانوونوور ڕابووگوورێ تووا موورچەو 
کرێی کرێواران و فەرموانوبەران 
لەخوووووووورارەوە رابووووووووگوووووووورێ 
وموووورنووووافەەووووە  نوووویوووورخووووۆ  
کوورێووووواران توورنوود بوووووواتەوەو 

ئەمە .   اواکار  زیاتریان نەبێوت
بیەما  هەرزان راگرتیی بەهوا  

خوووووور   .  هووووووێووووووک  کووووووارە
هەڵوورەشووانەوە   امەزرانوودنووی 
مەرکەز  لەالیەن حوورمەتەوەو 
 ەەنبر ن بۆ گرێبەەنوی کواتوی 
و ەەار نی هەلی کار بە کەرتی 
توایوبەت و موورنوافەەوە  بووازاڕ، 
بەڵووگەیە بووۆئەوە  کەحووووورمەت 
ەووەپووانوودنووی بووێوووووار  زیوواتوور  
کووووور ۆتە یەکوووووێوووووب لەالیەنە 

ەەرەکویەکوانوی ئەو ەویوسونەمە 
. ئابرریە  کە ئوامواژەموان پوێودا
کەوایە مەەەلەکە ئەوە نویە کە 

نوواتوورانوو  هەموورو کە  "  ەلووێوو  
، بەڵووووووووور ئەوە "  امەزرێوووویوووو 

ەوویوواەووەت و بووویووار  خووۆیووانە 
کەهوواوتتوویووانووی ئووامووا ەبەکووار 

لەبووارە  .  لەبووێووووواریوودا ڕابووگوورن
 ابییور نی خکمەتگورزاریەکوانوی 
وەت ئاو وکارەباو خورێویودن و 
کووووووررەووووووی خوووووورێوووووویوووووودن 
لەزانوۆکوانویوشوەوە ڕاەونویەکە  
هەر ئەمەیە، کەحووووووووووورمەت 
لەڕێووگووا  بەتووایووبەتووی کوور نووی 
بووورارەکوووانوووی بەرهەموووهوووێووویوووان 
وخووووووکمەتووووووگوووووورزاریەکووووووانەوە، 
بەتەواو  خوووووووووووووووووووۆ  
لەبەرپرەویوارێونوی  ابویویووور نوی 
خکمەتگرزاریەکان  زیورەتەوەو 
مەەوووورەفەکە  خسوووونووووۆتەوە 
ەووەرشووانووی هوواوتتوویووان، بووۆیە 
ئەوە   ەیوو ووێوو  کەحووووورمەت 
ناتورانوێ ئەم خوکمەتوگورزاریوانە 
 ابی  بوات  رۆیەکی شواخودارە 
وڕاەوووووونوووووویەکەشووووووی ئەوەیە 
کە ەەووووەتتووووداران خووووۆیووووان 
نووایەوێووت ئەم ئەرکە لەئەەوونووۆ 

تووا ئەو جووێووگەیەشووی بە .  بووگوورن
" کەموووی  اهووواتوووی حووووووورمەت" 

 ەگەریوووووووونەوە،  یسووووووووانەوە 
پوواەوواواکە نوواراەوونە، چوورنوووە 
ئووابوورر  کوورر ەوونووان کووێووشووە  
کەموووی ەوووەرموووایە  نووویە توووا 
حورمەت گیرۆ ە بوێوت بەکەموی 
 اهووووات، بەڵووووووووور ئەوە ئەو 
ەیسنەمەیە کەەەراپا حوورمەت 
وچییی  ەەوەتتودار  خسونوۆتە 
خووکمەت و پوواشوووووۆ  کووار  
. کۆمەانویواکوان وبوازاڕەکەیوانەوە
کەجگە لە کۆکور نەوە  قوازانوج 
و ەەرموایە هویوك وەزیو ەیەکوی 
تریوان لەراەونوا   ابویویووور نوی 
النووی کەمووی ژیووان و بوویێوور  

 .      خەلك لەئەەنۆ نەگرتروە

کەوایە بەبووا  ئێورە :  ئۆکنۆبەر
 ەبێ چی بورێ تا ئەم شوەپوۆلە 
لە خۆپیشاندان و نواڕەزاتویەکوان  
بەەەرکەوت  بگواو النوی کەموی 
خووراەوونەکووانووی خووۆ  بە ەەووت 
بهوێویوێوت، حوک  لەم بوارەوە ک 
کووارێوووووی خسوونووۆتە بەرنووامە  

 کار  خۆیەوە؟
یەکەموووویوووو  :  خەەوووورەو ەووووایە

هەنووگوواو ئەوەیە کە ەبووێ ئەم 
خووۆپوویووشووانوودان ونوواڕەزایەتوویووانە، 
هیک  ئەوە بە ەەوت بوهوێویوێوت 
کە ەەووەتت نوواچووار بوووووات موول 
. بە اواو خووراەوونەکووانووی بوودات
بووۆئەمەک  ەبووی بەر ەوام بووێ 
ومەو اکە  فوووراوان وبەریووو  

بە لییایەوە نوارەزایەتوی .  ببێنەوە
لێرەو لەوێ وپ وب ر، نواتورانوێ 
بەئەنووونووواموووی خوووۆ  بوووگوووات، 
بەتایبەتی کەبویەویوت ەویوسونەم 

کەوایە یەکەموویوو  کووار .  بووگووۆڕێ
ئەوەیە کە ەبێ نواڕەزایەتویەکوان 
ناوەندەکوانوی کوارو کوارگەکوان، 
گەڕەت وبەڕیوورەبەرایەتوویەکووان، 
زانوۆکان و ناوەندەکانی شەقوام 
بووگوورێوونەوەو فووراوان بووێوونەوە و 
یەکگرترانە لە ەور   روشوموی 
نوووان و کوووارو مەعووویوووشوووەت، 
بەشەکانی یەکگرتورو ڕێوووخوراو 

هەروەهووووا  ەبووووێووووت، .  بوووووووووات
ڕێوخسنیی کۆبرونەوە  گشنوی 
جەمووواوەر  و هەلوووبووویار نوووی 
نووووووورێووووووویەران و گەتلە  
خراەنەکان، ڕێگایەت بوێوت بوۆ 
ڕێوخراوکر نی نواڕەزایەتویەکوان 
لەئووواەووونوووی ەوووەراەوووەریووودا و 
 ابوویوویووووور نووی نوورێوویەرایەتوویەکووی 
ەەراەەر ، بۆ بر نەپێشوەوە  
جوووورالنەوەکەو هەلووووبوووویار نووووی 
.. تاکنیوب و شویوراز  گورنونواو

 یوووووارە هەرجووووورالنەوەیەکوووووی 
جەمووواوەر   ەبوووێ لووویوووسووونوووی 
 اخووورازیەکوووانوووی ڕۆشووو  بوووێ 
وئاەۆیەکوی عەمەلوی لەبەر ەم 

6  
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کوورێووووواران و ئووازا یووخوورازان،  
 ٩٢هەموووورو ەوووواڵووووێووووب لە 

ئووۆکوونووۆبەر ا یووا   شووۆڕشووی 
  ٨.  مەزنی ئۆکنۆبەر  ەکەنەوە

 ٠١١یووا    ٩١٩٠نووۆەەمووبەر  
. ەاڵە  ئەو شوۆڕشوە مەزنەیە
کوورێووووواران و زەحوومەتوووووێووشووان، 
ڕابەران و چوووواالکوووورانووووانووووی 
کۆمۆنیست لەم یا ە ا  ەر  و 
پەنووود  ەوووەرکەوتووویەکوووان و 
شوسنەکان لەبەرچاو  ەگرن و، 
لە هەوڵوور خەبوواتوودا  ەبوو  و 
هەنگاو  ەنێ  بۆ بە ەەنهێیوانوی 

یەکوێوب لە .   ونیایەکی بێ چویو 
پرەنسیەە بیەڕەتییەکانی خەباتی 
چوویوویووایەتووی و ەووەرکەوتوویووی 
شووووووووووۆڕک پوووووووووورەووووووووووی 
 ەەنبەەەر اگرتیی  ەەوەتتوی 

 . ەیاەی برو
چووویووویە چەوەووواوەکوووان بەبوووێ 
وەرگرتیی  ەەوەتتوی ەویواەوی 
کاریگەرێنیان نابێت و نواتورانو  
بەرنامە  خۆیان بوۆ ئوازا   و 
یەکسووانووی و خووۆشووگوورزەرانووی 

هەربوووووۆیە .  بە یوووووبوووووهوووووێووووویووووو 

بەلشووەفوویەکووان و لوویوویوویوو  لە 
شۆڕشی ئۆکنوۆبەر ا تورانویویوان 
بەشووێووراز  شووۆڕشووگووێوووانە و 
راپەڕیوووویووووی چەکوووودارانە، ئەم 
پرنسیەە پەیوەو بووەن و بەرەو 
کۆمەڵگەیەکوی ەوۆەویوالویوسونوی 

شۆڕشوی .  هەنگاو  گەورە بیێ 
ئووووۆکوووونووووۆبەر شووووۆڕشووووێوووووووووی 
کۆمەتیەتیی پوۆلیناریا بورو بوۆ 
ڕاماڵییی چییە چەوەوێویەرەکوان 
و  امەزرانوودنووی  یووووونوواتووۆریووی 

 .شۆڕشگێوانە  پوۆلیناریا
لە  ەورانوووێووووووودا شوووۆڕشوووی 
ئوووۆکووونوووۆبەر بەرپوووا بووورو کە 
ەوووەرموووایە اران بوووۆ کەڵەکە  
ەوووووەرموووووایەکەیوووووان هەمووووورو 
رێگایەکان  ەگرتەبەر و لە هویوك 
. شوونوویووب ەووڵوویووان نە ەکوور ەوە
ەەرمایە اران بۆ کەڵەکەکر نوی 
ەوووووەرموووووایەکەیوووووان و بوووووۆ 
 ۆزییەوە  بازاڕو تواتنووور نوی 
ەووەروەت و ەووامووانووی وتتووان، 
پوووێوووریسووونووویوووان بە جەنوووه و 

جویوهوانویوان .   اگیورکوار  هەبورو
خسوووونە بەر ەم شووووەڕێوووووووووی 

قررەەوەو جەنگێوی گەورەیوان 
بەرپووا کوور ، کە بووروە هووۆ  
و  کرشنیوی مو ویوۆنەهوا ئویویوسوان

بوووووەوبووووورنەوە  هەژار  و 
. بورەوویەتووی لەتەواو  جوویووهووانوودا

ز  گەیشنوبورە  گه هەتوار نی ره
هوا ئویویوسوان  لرتووە، بە مو ویوۆنوه

لەشووورێووویوووی ژیوووانوووی خوووۆیوووان 
نەخۆشی و .   ەربە ەر کرابرون

هوۆ    نەبرنی  ەرمان، بروبروه
. موور نووی موو وویووۆنەهووا ئوویوویووسووان
بەکوووررتوووی پوووێوووش شوووۆرشوووی 
ئووۆکوونووۆبەر، جوویووهووان لەبەر ەم 
. مەتوووورەوووویەکووووی گەورە ابوووورو
روەوویوواک وەت  ەوڵەتووێوووووی 
ەوەرمووایە ار  بووۆ  ۆزیوویەوە  
بازاڕو تاتنور نوی ەوەروەت و 
ەووامووانووی وتتووان لەو شووەڕە ا 

 . بەشداربرو
چووویووویوووی کووورێوووووووار  روەوووی 
بەڕابەرایەتی حکبی بەلشەفی و 
ەووەرکوور ایەتووی رابەر  مەزنووی 
چییی کرێوار، هاوڕێ لییویو ، لە 

 ٠٢٠١ئووۆکوونووۆبەر  ەوواڵووی  ٩٢
گەورەتری  شۆرشی کرێواریان 

  و شووووۆڕشووووه ئووووه.  بەرپوووواکوووور 
لەمووواوەیەکوووی کەمووودا تووورانوووی 

تتی بۆرژواز  لە روەویوا  ەه  ه
تووێوووووبووشوووووێوویووێووت و لەشوورێوویوویوودا 
حووووورمەتووێوووووی شووررایووی پووێووب 

 . بهێیێت
پوواک ەووەرکەوتوویووی شووۆڕشووی  

بەلشەفی، یەکەمویو  کوارێوب کە 
کووور یوووان هەوڵووودان بووورو بوووۆ 
وەەووونوووانوووی شوووەڕ، ئەویوووش 
بەهوووواتوووویە ەرەوە  روەوووویووووا 
لەهوووێوووک  هووواوپەیوووموووانوووان و 
وەەوووونووووانووووی جەنووووه لەگەڵ 
ئەڵوومووانوویووا او ئوواشوووووراکوور نووی 

. بویوووۆ  –پەیمانیامە  ەوایووو  
ک بوورونەهووۆ   نوگوواوانووه و هووه ئوه

ئەوە  کە هاوپەیمانان ناچاربو  
. ڕابوگورن  یوه ئەو جەنگە کرشیده

هوۆ   ڕاگرتویوی جەنوگویوش بوروه
رزگارکر نی ژیوانوی مو ویوۆنەهوا 
ئووویووویوووسوووان لە کووورشووونووو  و 

 وا  .   ەر ەەەریەکانی جەنوه
چەند مانه حورمەتی شوررایوی 

تووی  ڕه تورانوی  ەەونوررێووووی بوویوه
 ابیێت کە توێویودا بوۆ یەکەمویو  
جووار بووریووار را مووافووی چووارە  
خۆنرەی  بۆ می  ەتانی روەویوا، 
یەکسانی ژن و پیواو لە هەمورو 
رویەکەوە،  ابەشوور نوی زەو  
بەەەر جرتیاراندا بواتە یواەوا  

و  بوووۆ  بوووویوووار را زه.  ووتت
ئەوکەەوووەیە کە کوووار  توووێووودا 

 یووووو  لە  ەوڵەت .   ەکوووووات
کارگەکان لە الیەن .  جیاکرایەوە

شووووررا کوووورێووووووووواریەکووووانەوە 
بەڕێوووورە ەبووووران و مووووافووووی 
پەنابەرێنی  را بەو پەنوابەرانە  

 . هند... کە لەروەیا  ەژیان
هەرچەنوووودە ئووووێووووسوووونووووا 

 

جیهان پێویستی بە شۆڕشێکی 
 !تری ئۆکتۆبەر هەیە

 

 مستەفا باهیر

 ابێت کەتا بوکانورێ 
هەنووگوواوەکووان بەرەوکوورێ 

بەتووووایووووبەتووووی کەوەت .   ەبووووات
باەمان کور  نواڕەزایەتویەکوانوی 
ئەم  ەورەیە ڕاەووووونەوخوووووۆ 
بەرامووبەر بە ەوویووسوونەمووێوووووی 
ەیاەی وئابرریە وەوەرەنونوام 
بە ەەنوهوێویوانوی بواشوبویێور  و 
ئەوخووووووراەوووووونووووووانە  کەئەم 
ناڕەزایەتیانە هەیانە، بە ئاڵرگۆڕ 
لەم ەیسنەمەو هیویوانەکوایەوە  

. ەوویووسوونەمووێوووووی توور، مەیسووەرە
حکبی ئێمە جگەلە پشنویورانوی و 
بەشووووووووووووووداریووووووووووووووووووووووووووووور ن 
لەنواڕەزایەتوویەکوانوودا، لەئووێوسوونووا ا 
هەوڵوودا ەت بووۆ پووێوووووهووێوویووانووی 
کوووۆڕوکوووۆمەلەکوووان و لوووێوووب 
نووکیووووور نەوە  هەڵسوورراوانووی 
بەشووە جووۆربەجووۆرەکووانووی ئەم 
نوووووووووواڕەزایەتوووووووووویووووووووووانە و 

هەروەهووا .  یەکووگوورتووروکوور نوویووان
حوووووک  کوووووار ەکوووووات بوووووۆ 

هووێوویووانەمەیووودان و بەرفوووراوان 
کووور نەوە  نووواڕەزایەتووویەکوووان 
لە ەور  خوووراەووونوووی ڕۆشووو  
لەگەرەت و زانوووووووووووووۆ و 
نوووووواوەنوووووودەکووووووانووووووی کووووووارو 
بەڕیووووووورەبەرایەتووووووویەکوووووووانووووووودا، 
لەجەرگە  ئەم کووووارانەشوووودا 
هەوڵدە ەی  بۆ ڕێوووخوراوکور ن 
وەاز انی کۆبرنەوە گشنیەکوان 
... و هەڵوووبووویار نوووی نووورێووویەران

لەئاەنی ەوەراەوەریشودا حوک  

هەوڵوووودە ات ڕێوووویوووومووووایووووی و 
ڕێوویوویووشووانوودەر بووێووت وڕێووگووا  
 روەت وعەمەلی بخاتەبەرپوێوی 
ئەم نوووارەزایەتووویوووانە، توووا ئەو 
ئوواەوونە  ئەو هووێووکو توورانووایە 
بە ەەووت بووهووێوویووێ کە ەەووەتت 
نووواچووواربوووووووات خوووراەووونەکوووان 

 ..  بەڕەەمی بیاەێییت
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فا كوازموی  وڵی كرشنیی مسنه هه
 ١،  موموه ك شوه یانی یه به ره به  له

   ا بووه ٩١٩٠ر     نووۆەووێوومووبووه
(  رۆون) وان    بێو ووۆكوه فوۆكه

وز، ڕوو اوێوەوی    ەه ناوچه  له
پانی ەویواەوی  زۆر گرنگی گۆڕه

.   عوێوراق بورو ند ڕۆژه م چه ئه
   مووایووه  بووروه  ڕوو اوێووك كووه

مریوەوا  رانی ئه تی و نیگه زایه ناڕه
بی و  ره وروپا و وتتانی عه و ئه

  شوێوك لوه وتتانی  راوەێ و بوه
كوانوی عوێوراق و  ەویواەویوه  هێکه

  لوه  ڕوو اوێك كه.  كرر ەنانیش
جوواڕ     گوواڵوونووه  وا  پوورۆەووه

ڵبیار ندا مو وموالنوێوی هوێوک و  هه
كوانوی  مویو ویوشویوایویوه  ره پێەوهوێویوه

   وه ر ەوواز انووه ەووه عووێووراقووی لووه

ت و چووووۆنووووێوووونووووی  حووووەوووورمووووه
تت و  ەووه    ه وه شووەوور نووه  ابووه

جووویوووهوووانوووی و   ڕۆڵوووی هوووێوووکه
و   وه كوان تورنودكور ۆتوه لویوه محه

 . ئاەنێەی تر  تیه بر وویه
  كه پاشخانی ڕوو اوه

زانوو  هووۆكووارێووەووی  مووروان ئووه هووه
  لووه  م ڕوو اوه ئووه    كووه وه ئووه

 ات ئوواكووامووی  ئووێووسوونووا ا ڕووئووه
هوێوکێوك .   ڵبیار نوه جاڕ  هه گاڵنه
   بووووراوه’’ ك  خووووۆ  وه  كوووه
 ات و  م ئوه ڵوه قوه  له‘‘  ڵبیار ن هه

كوووانوووی كوووۆتوووایوووی  یوووانووودنوووه ڕاگوووه
كووانووی  ڵووبویار نووه كوۆمسوویووۆنوی هووه

،  وه كواتوه خنوی لوێو وه عێراقیش جه
  ر بوه یمانی ەائرونوی ەوه هاوپه
و  موورو ئووه هووه.    ره وتووی ەووه ڕه

  ر بوه ەوه    توریوش كوه هێوکانوه
تووی یوواەوا و  وڵوه كووانوی  ه وتوه ڕه
ق و حوکبورت و  ەائیوبوی حوه عه
ك  ، خوۆیوان وه عبیه شد  شه حه
  نونواموه م ئه یار و ناڕازیانی ئه نه

هووا  جووۆره  و بووه   یوواریووەوور ووه
گرت  و  رنه   ەه شه ڕه زمان هه
یوووان  و ئووواكووواموووه  ان بوووه مووو ووویوووه
 .  یاندووه ڕاگه

ك پووێووشوونووریووش  روه هووه  ئووێوومووه
م  ئوووه  یوووانووودبووورو كوووه ڕاموووانوووگوووه

  ڵوبویار نوه نواو هوه جاڕ  بوه گاڵنه
   وه ەاغەر نه  له  جگه  هیك نییه

مریەا و ئێوران  م مالنێی نێران ئه
ر  كوانوی ەوه هێکه  و ئیمەانی نییه

  روا بووه هووه  نووه و  وو الیووه بووه
كوانوی  نونواموه ئوه  ئاەانی مول بوه

هوووووووواوكووووووووات   وه.  ن بووووووووده
 وا    كوووه  یوووانووودووه ڕاموووانوووگوووه

كوویووان  رالیووه ڵووبوویار نوویووش هووه هووه
بووو ، ‘‘     انوووەوووێووودانوووراو بوووراوه’’ 

ئواەوانوی قوبورڵوی     تور بوه الكه
  كێشه!  رچرو رواک  ه هه.  ناكات

كوووانوووی  وا   ر ه وبوووه و بوووێووویوووه
   یوه م قسه ڵبیار ن ڕاەنی ئه هه
خور     ، بوه   نیشوان  اوه ئێمه

وڵووی كوورشوونوویووی  ڕوو او  هووه
ر  هێک  ەه.   وه فا كازمیشه مسنه
ر  رامبوه ، به وه ته ئێران بیبر ایه  به

كوێوشوی   ا و كوێوشوموه ئه م ی پێیه
ر گورتویوی  ەوه كور  لوه ڵ ئوه گوه له
   وه تت و ەوواغووەوور نووه ەووه  ه
ك  روه هووه.  عووێووراق  ت لووه وڵووه  ه

نود   زاموه ئێسناک هێک  جێ ڕه
،  موه كوه   یوه ناو براوه مریەا به ئه

  ر بوه كوانوی ەوه می یشیوا شویوعوه
 .  وه بیه نگار  ئه ره ئێران به

نود ڕۆژ   كانی چوه خۆپیشاندانه
  كه  وه یییشه ڕۆژ  هه  پێشرو به

بورو،  تیایدا كرژراو و برییدار هه
   وایوی  م هێوکانوه   ئه مه م اوه

  نوونووامووه ر ئووه رامووبووه بووه بوورو لووه
. ڵوبویار نودا كانی هوه ندراوه یه ڕاگه
  یوانودنوی لویوینوه  وایویو  ڕاگوه  له

  ر بووه كووانووی ەووه وه لووێووەووۆڵوویوویووه
تووی نوواوخووۆ و ەوورپووا   زاره وه

توی  ڕوونوی و توایوبوه  عێراقدا بوه
ەائیبوی  كانی عه تیبه كه  به  ئاماژه
  كووه  ق و حووکبوورت كووراوه حووه
و  لووووه  بووووروه ەوووونوووویووووان هووووه  ه

ت  نووووانووووه  ا و تووووه یووووه وه كوووور ه
ك و  موورشووه  یووانوود كووه ڕایووانووگووه

لۆژیا گەشنرەتە  کیه ته
وت ، بەرهەم و  ئەوپەڕ  پێشوه

کووارو توورانووا  ئوویوویووسووان بە 
شووێوورەیەکووی بووێوورێوویە لە چوواو 
رابووور و ا چووورەتەەوووەر، رۆژ 
بەرۆژ  اهووێوویووانووی تووازە  ێوونە 
ئوواراوە کە هەموورانووی توورشووی 

تم  ەووەرەووررمووان کوور وە، بووه
هێشنا هەژار  و بورەوێونوی و 
بێوووار  و نەخوۆشوی بواڵوی بە 

 . ەەر  ونیا ا کێشاوە
بە م یۆنەها ئییسان لە بورەوانودا 

م یۆنەها میداڵ  ەمورن .  ەناڵێی 
  کە  ایووب و  وه هووۆ  ئووه بووه

باوکیان ناتران  بیێریوان  ابویو  
م ویوۆنەهوا ژن گویورۆ ە  .  بوەن

. هەتوار ن و ەنەمی جویوسویو 
کەم نوویوو  ئەوانە  کە بەهووۆ  

ندێ نەخۆشویەوە  ەمورن کە  هه
کوی کەم  ەکورێوت  بە توێو ورویوه

بە مو ویوۆنەهوا .  چارەەەر بورێ 
ئییسان بە هۆ  شەڕ   ییی و 

  وه یوویووه وه تووه بووی و نووه زهووه مووه
 ەکوورژرێوو  و ئوواوارە  ەبوو  و 
شووواروگووورنووودەکوووانووویوووان وێوووران 

لە ئێسنا ا  ەبییویو  کە .   ەکرێ 
چووۆن بە موو وویووۆنەهووا ئوویوویووسووان 
لە ەەوووت شوووەڕو کووورشووونوووار 
نووواوچەکوووانوووی خوووۆیوووان بەجوووی 
 ەهێڵ  و بەشێویان لە شوا  و 

ریاکوانودا  ەمورن و   ەشت و  ه
 ەبوو  بە خووۆراکووی ئوواژەڵەکووان، 

ئەم جیهانە بوۆ چویویوی   و پێیه به
کوورێووووواران و هەژاران بوورە بە 

 .  ۆزە 
لە   خووراپووانووه  ئەم بووارو ۆخووه

ئووواەوووموووانەوە نەبووواریووورە بوووۆ 
هەژاران، بەڵوور ەوەرچواوەکە  
. ەووویوووسووونەموووی ەوووەرموووایە اریە

پوووووێووووویووووواو کەڵەکەبووووورنوووووی  لوووووه

ەووەرمووایەکووانوویووان ئەم هەموورو 
. بەەەر ئییساندا  ێی   ەاته کاره

بەچوواو  خووۆمووان  ەبوویوویوویوو  
ئەوانە  کە رەنوج  ەکوێوشو  و 
بەرهەم  ەهێیو  خواوەنوی هویوك 

تم کووووۆمەڵووووێووووب  بووووه.  نوووویوووو 
گەنودەڵوخوۆر  تەمەڵ، خواوەنووی 

و   ت وڵووه  ه.  هەموورو شوونووێووووو 
حورمەتیشیان  روەوت کور وە 

 .تا ەەرو ماڵیان بەارێکن
تەنووهووا رێووگووایەت کە لەبەر ەم  

کوووووریوووووووووووارانووووودا هەیە بوووووۆ 
رزگوواربوورنوویووان لە هەموورو ئەو 

  کە ەویوسونەموی  تویوانوه هاموه نه
بوۆ .  ەەرمایە ار  بۆ  هێویواون

ڕاەووونووووووور نەوە  ئەم  ونووویوووا 
پووێوو ەوانەیە، پووێووریسوونوویووان بە 
بەرپووواکووور نوووی شوووۆرشوووێوووووووی 

بۆ ئەمەک .  یه ئۆکنۆبەر  تر هە
پوووێوووریسووونوووموووان بە خەبووواتوووی 

شۆرشگوێورانە  کورێوووارانە بوۆ 
ەەروژورکر نی ئەم ەیسونەمە 

ئەویش بە رێوووخوسونویوی .  زاڵمە
ریوکەکووانوویووان و  روەوونووووور نووی 
رێوووووخووراوە کوورێووووواریەکووان و 
کۆبرنەوەیان لە ەور  یەکونورو 
پەیوورەەووت بوورونوویووانە بە حووکبە 

بوێ ئەمە  بوه.  کۆمۆنیوسونەکوانەوە
ناترانریت ئەم نیوکامە زاڵومە کە 
بە م یۆنەها ەەربازو پوۆلویوسوی 
. هەیە بۆ پاراەنیی، لەناو ببرێت
ەەرکەوتیی چییی کوریوووار لەم 
شووووۆرشووووە او  امەزرانوووودنووووی 
حووووووورمەتووویوووووووی کووورێوووووووار ، 
 ەبوێونەهوۆ  نەموانوی جویواواز  
چوویوویووایەتووی و بە نەمووانووی ئەم 
جوووویوووواوازیە چوووویووووویووووایەتووووویە، 
خووۆشووگوورزەرانووی و ئوواەووایووش 

 . بەرقەرار  ەبێت
  

 

مریكا و  ی ملمالنێی ئه بازنه  عێراق له 
 !؟ كوێدایه  ڵك له ندی خه وه رژه ئێراندا، به

 وڵی کوشتنی مستەفا كازمی هه  ت به باره سه
 

    جەمال موحسین
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كوان  وانه بێ وۆكه  فوۆكه
  وایوه كوه.  ەنەر   ئوێورانو   ه

مریوەوا و  ڕۆشیی م مالنێی ئه  به
 !وێت كه رئه  ا  ه م نێره ئێران له

م پەالمووارە  ەووەر موواڵووی  ئووه
کووووازمووووی لەگەڵ ئەوە ا کە 
هەراوهووورریوووا  مووویووودیووواکوووانوووی 
جیهانی بە وا  خۆیودا هوێویوا و 
جارێوی تر پشنیرانی ئەمریوا و 
 ەوڵەتووووانووووی کووووۆنەپەرەوووونووووی 
ناوچەکە و وتتوانوی عەرەبوی و 
هووێوووکەكوووانووی وەت پووارتوووی و 
 ەەنەوتاقمی ئویویوسوانووورژ بوۆ 
کووازمووی  وپووات کوور ەوە، بەتم 
ئەوە خەڵوی ناڕاز  کورێوووار و 

حووموونوووووێووشووانووی عووێووراق و  زه
کرر ەنانە کە ڕو اوەکەیوان بە 
فەرامووووۆشوووویەکووووی موووورتووووڵەق 

ئەمەک بەڵوووگە  .  ەوووەوووار ووە
ئەوەیە کە چوویوویووی کوورێوووووار و 
جەماوەر  مەحوروموی نواڕاز  

کوی توریوان لەپوێوشوە کە  ئاەۆیه
ناچێنە خانە  شوەڕ و  ەعورا  
هەمرو ئەو  ەوڵەت و هێوکانەوە 
کە خەریووووووووووووو  لەەووووووەر 
ەوووواز انەوە  حووووووووورمەت و 
نیعمەتەکانی چویویوی بوۆرژواز  

 .یەکنر  تیرۆر ەکەن
 وا  ڕوخوووانوووی ڕژێوووموووی   لوووه
   پوێوەوهواتوه  مویوشوه هه  وه عسه به
وافق  ته  ت به تت و حەرمه ەه  ه
موریوەوا و ئوێورانودا  نوێوران ئوه  له

ت كوواتووێووەوویووش  نووانووه تووه.   بووروه
  وتوه تت كوه ەوه ت و  ه حەورموه

ڵوك  توی خوه زایه و ناڕه  وه یرانه قه
   كوه توه   پێگرت و حەرمه خه یه

  هود  نواچوار بوه بدولمه عا ە عه
كوور ،   وه كوواركووێووشووانووه ەوونوو ووه  ه

تووێووەووی  ك حووەوورمووه كووازمووی، وه
وافو وی نوێوران  ته  ر، به ڕێەه كاربه

تم   انورا بوه  توه وڵوه و  وو  ه ئه
ال   بوووێووك بووه  كووه نووگوویووه هوواوەووه

ئێسنوا ئوێوران وا .  مریەا ا برو ئه
  ئوواەووانووی قووبوورڵووی نوویوویووه  بووه

نوووواو    تووووێووووك بووووه حووووەوووورمووووه
پشوك   وه كایوه بێنه  وه ڵبیار نه هه

. نه كر بوێ و  الەه شی ئه و به
  وڵووی كوورشوونوویووی كووازمووی لووه هووه
 ر و  بوۆ ەوه  یامێەوه تدا په ڕه بیه
وتو   بوێ ڕێوەوەوه بوه  مریەوا كوه ئه
    پاڵیوان  اوه و هێکانه ڵ ئه گه له

.  موورمووەوویوو  نوویوویووه  وه ئووێوورانووه  بووه
بوێ  ئوه  م هوێوکانوه ننام ئوه رئه ەه
ر پشوك و  ەه ن و له وافق بەه ته
نواچوار   یوان بوه كوه ریه شی هه به

ك  ن نوه نوا ئواموا ه ون،  ه ڕێەبەه
كوونوور و  رانووی یووه نووهووا ەووه تووه

رانوووی  كوووانووویوووان و ەوووه حوووکبوووه
  نووه شوویووان بووخووه كووه تووه حووەوورمووه

واو   تووه  بووگووره  وه توورەوویووه مووه
میی و پشوێوریودا  نائه  ڵگا له كۆمه

و   كوێوشوه  موه تم ئوه بوه.  ڕابگورن
ڵوەوی كورێوەوار و  م وموالنوێوی خوه

 . تەێش نییه حمه زه
رانووووی  كوووور ار  ەووووه رچووووه پووووه

 بۆرژواز  كرر 
ەوعور   مه  ك له ر یه ر زوو هه هه

ەورور بوارزانوی  باررزانی و موه
وڵوی  م هوه كر نی ئه وێوا  ئیدانه

  كوازموی، پشونویورانوی  كرشنیوه
خووۆشوویووان بووۆ نوواوبووراو  وپووات 

 اوا    و  ووبووواره  وه كووور ه
قامگیرییان كر  بوۆ  ئارامی و ەه

كوانوی  وڵوه هوه  ئواشوەورایوه.  عێراق
خوۆ    یوه وه تی ئوه تایبه  پارتی به

  ڵ هوێوکه گوه لوه  وه بۆ خۆەاز انه
 ر ا  وتووی ەووه كووان و ڕه بووراوه

   ایه وه وڵی ئه هه  له.   ت   اوه مه
نوود ا  نوواوه   وا  كووازموویووش لووه

.   بووەووارێووکێ كووه وڕێووگووه جووێووگووه
ژیوان و   ک بێگرێودانوه منۆره به

ڵوووك  ئووواراموووی و  ۆخوووی خوووه
    كوورر ەوونووان بووه وه ەوونوویووه بووه

.  وه ئووموویوو  بووەوواتووه تووه  وه نووده نوواوه
،  مویوشوه ك هه ، وه یه پارتی ئاما ه

ك  شنری  هێوکێوەوی وه ڵ ڕه گه له
ەوووونووووی   ر ا  ه وتووووی ەووووه ڕه
وێ  نوایوه.  ڵ بوەوات تت تێەه ەه  ه
  ڵێ ئاراموی لوه   پێی ئه و شنه ئه

بوۆ   م ئارامیه ئه  قیسی ب ێت، كه
  ر بووه ك هووێووکێووەووی ەووه و وه ئووه
  نوهوا بوه مریەوا و ڕۆژئواوا توه ئه

كوانوی  نونواموه  انی ئوه مانا  تێەیه
ڵووبوویار ن و  روەوونووەوور نووی  هووه

وتووی  ڵ ڕه گووه لووه  تووێووەووه حووەوورمووه
  كوێونویوشوه رچوی یوه هوه.  ناوبراو ا

م  رهووه زار  بووه  رچووی لووه گووه ئووه
وڵووی    هووه ئوویوودانووه  وه ەوواڵووحووه
تم زۆرتر  یان كر ، به كه كرشنیه

پوارتوی    ایوه وه ڕوانی ئوه چاوه  له
كوووووووات و ک  چوووووووی ئوووووووه

بوێت تواكور  كی پێ ه یه وڕێگه جێگه

ڵیودا  گه له  ك كه نگیه پێی هاوەه به
  وه  انوورەووانووه  وێوونووه بووەووه  یووه هووه
كوانوی  پۆەت و پو وه  ند به یره په له
 . وه نده تتی ناوه ەه  ه
رانووی بووۆرژواز  كوورر  و  ەووه
  كێنوی و پوارتوی لوه تی یه تیابه به

هوا جوۆر  زاره هوه  كرر ەنان بوه
تووی خووۆیووان بووۆ ژیووان و   ژایووه

رانووی و  بوویێوور  و خووۆشووگوورزه
ڵەی  تا ئارامی و ئاەایشی خه هه
توووەوووێوووشوووی  حوووموووه ژار و زه هوووه

  وه.   كوورر ەوونووان نوویووشووان  اوه
كوی  ویسونویوه ك خوۆشوه مان نه ئه
  مواوه ڵوك نوه وتوۆیوان ال  خوه ئه

ر   ك نووووورێووووویوووووه تووووواكووووور وه
نود  نواوه  كوانویوان لوه ندیه وه رژه به
  ن، بوووگوووره مووواشوووایوووان بوووەوووه توووه
رچوواو   كوور نووی بووه شووداریوویووه بووه
جووواڕ   گووواڵووونوووه  ڵوووك لوووه خوووه
   وه  ا ئوه مونواره ڵبیار نی ئوه هه

ڵبیار نوی  هه  وه ئه  نیشان  ان كه
  پورچووی  و قسوه  ڵوك نویویووه خوه

تووی كوور نووی كوورر   رایووه نوورێوویووه
نویو    و چویونور ئواموا ه  هرێەه ژه

  نووده وه ر ئوه تم هوه بوه.  بویویوۆشو 
م  ئوه  پوێوریسونوه  ، بگره كافی نییه

  پووارتووی و  ەوویوواەوویووه  مووه گووه
  رانووی بووۆرژواز  كوورر  لووه ەووه

شوووەوووسووونوووی   وه كووورر ەووونوووانوووه
وان مافی ناوهێیانی  ئه.  پێبهێیرێ

ڵووووەووووی كوووورر ەوووونووووان و  خووووه
.  یان نویویوه تیەر نی ئێمه رایه نرێیه
كرر ەنانیش موا  و   وان له ئه
تت و  ەووووه تووووی   ه وایووووه ڕه

، ک  مواوه تودارێونویویوان نوه حەرموه
تتوێوەوی  ەوه جا  مۆركور نوی  ه

نوواو    عووێووراقوودا بووه  ک لووه ڕه
،  وه ڵوووەوووی كووورر ەووونوووانوووه خوووه
ڵوەوی  ن خه الیه  له  تتێك كه ەه  ه

تووەووێووشووی  حوومووه كوورێووەووار و زه
و   توه فوره وه جوێوی نوه عێراقیشوه

  ر زوو لوه النوانوی هوه یامی وه په
  وه ه ٩١٠٢ر   ئووووۆكوووونووووۆبووووه

 . وه ته رزكراوه به
  ەویواەویوه  خۆپیشانودانوی هوێوکه

 ڵك ەنانی خه كان و هه ناڕازیه
كێونوی  ك چۆن پارتی و یه روه هه 

ڵوی  باخوه  له  كانی تر  كه و هێکه
  وه تتووه ەووه و ەوویووسوونوو  و  ه ئووه
ر   نورێویوه  رهوێویواوه ریان  ه ەه
ڵووەووی كوورر ەوونووان نوویووو ،  خووه

 ر و  وتی ەه ڕه  ک نه وجۆره به
خوۆیوان بوۆ   كانی كوه یمانه هاوپه

  ت ئواموا ه پێوەوهوێویوانوی حوەورموه
  شوویووعووه  هووێووکه  ن و نووه كووه ئووه

یووار  هوویووك  كووانووی نووه ەوویوواەوویووه
نود   وه رژه بوه  كیان بوه ندیه یره په

.  نوویوویووه  وه شووه ڵووەووی بووێووبووه خووه
  شوویووعووه  خووۆپوویووشووانوودانووی هووێووکه

 ر  وور و  كووانووی ەووه یوواره نووه
  كویوان بوه نودیوه یوره نکیك هیك پوه

ڵوك بوۆ  خراەت و پێریسنی خوه
ژیووووووانووووووێووووووەووووووی ئووووووارام و 

ڵوەوی  خوه.   نیویوه  وه رانه خۆشگرزه
تووەووێووش و  حوومووه كوورێووەووار و زه

  ئوووازا یوووخوووراز  عوووێوووراق لوووه
  ریوویوانوودا لووه مواوه ەونووانوی جوه هوه

واو    ا توه ٩١٠٢ر   ئۆكونوۆبوه
   نواو  پورۆەوه    بوه و شنه ئه

  ەوووووویوووووواەووووووی و هووووووێووووووکه
  خسونوه  یوه وه كوانویوانوه ره پێەهێویوه

نووه  ك  ه و یووه  وه ك بووۆتووه یووه
  هواتویوه.   وه توەور نوه مرویان ڕه هه
پێیواو كوۆتوایوی  وان له یدانی ئه مه

  بورو كوه  و ەویوسونوموه هێیان بوه
   موووایوووه  و بوووۆتوووه  بوووروبوووروه

  ڵوگوه   كوۆموه ننبر نی زۆرییه ڕه
ژیوان و   ک بورونویوان لوه و بێبه

تووگوورزار  و  بوویێوور  و خووکمووه
رانوووووووی و  خوووووووۆشوووووووگووووووورزه

نووودبووورونوووی چووویووویوووی  موووه وڵوووه  ه
و  ر حسوابوی ئوه ەه ەت له بات ه
.    زۆریوویووه ژاریووه نووج و هووه ڕه

  و كواتوه ڵك لوه یدانی خه مه  هاتیه
  بوووروه نوووه  وه بوووۆ ئوووه   واوه بوووه

  هوێوکێوەوی  ک جێگه هێکێەی ڕه
تواوانوبوار و .   وه شنر بوگورێونوه ڕه

ن  ر و خوووواوه ركوووورتووووگووووه ەووووه
كێەوی تور    یه ك جێگه می یشیایه
ڵوك  یودانوی خوه مه هاتیه.   وه بگرێنه

   روازه    ه وه كوووووووور نووووووووه
توی  بواتوی چویویوایوه ر ێەی خه به نه

ژیوانوێوەوی   یشنو  بوه بۆ گه  بروه
ئوووووارام و ئووووواەوووووایوووووش و 

   ژێور ەوایوه ران لوه خۆشوگورزه
تتوێوك  ەوه تتێەی تور ا،  ه ەه  ه
ت و  خواڵوه موا   ه ر بیه ەه له  كه
وخووووۆ   شوووودار  ڕاەوووونووووه بووووه
. ک بویویواتویورابوێ ر  بێبه ماوه جه
  ڵوەوه م خوه م ئه ر ه به ك له یه ڕێگه
  وه توه مواوه یودا نوه بواتوه م خوه و ئه
بوورونووی  هووه  لووه  جووگووه
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 ەەەتتی ەویواەوی بوۆرجوراز  
کوووووورر  رۆژ لە وا  ڕۆژ 
 یوووومەنەکووووانووووی وێوووورانووووبوووورن 
و ارووخانی ئەخالقی و ەیاەی 

ڕەفوونووار .  خووۆ  نوومووایووش  ەکووات
وکر ەوەکانوی ئەم  ەەوەتتە ک 
لەکاتی م وموالنوێوووانوی نوێورخوۆ   
ڕیووکەکووانوویووان  و ک لەبەرامووبەر 
 اخووورازیەکوووانوووی  کووورێووووووواران 
وخەڵوووووووی زەحووومەتوووووووێوووشوووی 
کوورر ەوونووانوودا بووێووت، بووریوونوویە لە 
 ەەووت بوور ن بووۆ ەوویوواەووەتووی 

 .نائییسانی و کۆنەپەرەنانە
تەموووووورز   ٨لە بەروار  

ئەمسووواڵەوە زنووونووویووورەیەت لە 
چوویوورۆکووی ەوویوواەووی ەووەیوورو 
مەتووورەووویووودار ەوووەبوووارەت بە 
ژەهرخرار کر نی چەندی  کە  
لە ئەنوودامووانووی ەووەرکوور ایەتووی 
یەکێنی نیشنمانی کرر ەنان، لە 

لەو . موویوودیوواکووانوودا بووەو ەبووێوونەوە
هەواتنە ا چەنوودیوویوونووار ئوواموواژە 
بەنوواو و پوو ە  ئەو کەەووانەک 
 ەکرێ کە  ەەونویوان هەیە لەم 
تووووواوانە ا، کەیەکوووووێووووووووووویوووووان 
هاوەەرۆکی یەکێنی نشنیموانویە، 
بەتم ئێمە  ەبییی  وەت ئەوە  
ئەم کووووارانە  جووووۆرێووووب لە 
گوووواڵوووونەجوووواڕ  و گەمەیەکووووی 
نێرخۆ   وو خێکان بوێوت و بە 
 ەەوونووبوور ن بووۆ بووویوواڕەکووانووی 

( ەوووکوور ن) و(   وورخسوونوویەوە)  
لە کار و پ ە  حکبی ەکا  ئەو 

کەەوووانە  ە رێوووت و ئووویووود  
قسەیەت لە یاەا و  ا گایووور ن 

لەکوواتووێووووودا ئەم .  لە ئووارا ا، نوویە
ڕوو اوە لە ژێووووور ەوووووایە  
حورمەتێودا بەڕێرە  ەچوێوت کە 
پێی  ەڵێ  حووورمەتوی هەرێو  و 
وەزارەتوووێوووووووی هەیە بەنووواو  
وەزارەتووی  ا  و کە بەەووە ان 
 ا وەوەر وکوارمەنود  یواەوایوی 
هەیە و  ەزگوووایەکووویوووش هەیە 
بەناو   ا وەر  گشونوی و ئەم 
وەزارەت و  ەزگایوانە، موانوگوانە 
بەەوووە ان مووو ووویوووۆن  ۆالریوووش 
. بر جەیان بۆ تەرخوان  ەکورێوت
خوووووووووور   ئەم ڕوو ا  
ژەهرخرارکر نە و بوێودەنوگوی و 
ئی  ینی  امور ەزگوا   ا وەر  
لە کرر ەناندا، جوارێوووی  یووە، 
بوووێ ڕێوووکیەکوووی  یووووە  ئەم 
 ەەووەتتە  نوویووشووان  ایەوە لە 
بەرامووبەر یوواەوواو و ەووەروەر  

لەکواتوێووودا کە  ەبویویویو  .  یاەا ا
چووۆن  ا گووا و  ا وەران  بووۆ 
گیانی مامۆەنایانوی چواالکورانوی 
ەیاەی لە بوا یویوان و هەولوێور 
یوووواەووووا ەووووەرکوووورتوووووەرەکووووان 
زیوویوودوو ەکەنەوەو چەنوودیوویوونووار 
ئەم چاالکرانانە  ڕاپێ ی بەر ەم 
 ا اگاکان  ەکورێو  وپواشوانویوش 

بەتم .  زیووووویووووودانووووویوووووان  ەکەن
کەەانێب، کە بە ئاشورا نواویوان 
هوواتوورە، کە گوورایە هوواوڕێوویووانووی 
خووۆیووان ژەهوورخوورار کوور ەوە لە 

ەوووەرکووورا یەتوووی حوووکبوووێوووووووی 
 ەەوووەتتووودار، ئوووازا انە  ێووو  
و ەڕۆن هیك لوێوەوێو ویویەوەیەکوی 

 .یاەایشیان لەگەڵدا ناکرێت
هاوکاتی ئەم ڕوو اوە، مواوەیە  
چەنوود مووانووگووێوووە فەرمووانووبەرانووی 
گرێبەەت ومامۆەنایانی وانەبێی 
و  ەرچوووورانووووی زانوووووووووۆ و 
پەیوووموووانوووگووواکوووان بەشوووێوووراز  
جووووووۆراوجووووووۆر لەڕێووووووگووووووا  
پێشوەشووور نوی یوا اشونویوامە و 
بەڕێوووخوووسووویووونوووی ڕێوووەوووێوووران و 
خووۆپوویووشووانوودان و گوور بوورنەوە  
ناڕەزایەتی، خراەنەکانی خۆیوان 
بوووووۆ  امەزرانووووودن یووووواخووووور  
 ۆزیووووویەوە  هەلوووووی کوووووار، 
گەیوووانووودۆتە  ەەوووەتتووودارانوووی 

بەتم .  حووووووووووورمەتوووووی هەرێووووو 
لەبەرامبەر ا ئەم حورمەتە  ئەم   
 اخووووراز   و اواکوووواریووووانە   
بەفەرامۆشی ەوەوار وە و هویوك 
وەتموویوووووی ئەم  اخوورازیووانە  
نە ایەوە و جوووارێوووووووی  یووووە  
مامۆەنایان و  ەرچرانی زانوووۆ 
 .و پەیمانگاکانی بێ رمێد کر ەوە

بوووێوووبەهوووا کووور نوووی  ەەوووەتتوووی 
 ا وەر  و بوووێووووێوووکیووووووور ن 
بەیواەواکووان و بووێو ورمووێودکور نووی 
ەە ان هەزار کە  لە مامۆەنوا 
و  ەرچوووووورانووووووی زانوووووووووووووۆ 
وپەیمانگاکان، هاوکات  بورەو ان 
بەەوووەرکووورتوووی ەووویووواەوووی و 
زییدانیووور نوی مواموۆەونوایوان و 
چوواالکوورانووی نووێوور نووارەزایەتوویە 
جەمووواوەریەکوووان، ڕاەووونەوخوووۆ 
برنەتە هۆکارێوی ەوەرەکوی بوۆ 
کۆچی بەلێشاو  هەزاران گەنوج  

 .بەرەو ووتتانی ئەوروپا
لەەایە  ئەم  ەەوەتتە ا، هویوك 
ئووایوویوودەیەکووی گەک چوواوەڕوانووی 

ئەم  ەەوەتتە .  کۆمەڵوگوا نواکوات
بەکر ەوەکانی پێمان  ەڵوێوت کە 
ئەگەر کووۆمەڵووگووا پوور بووێووت لە 
ەووووەروەت وەووووامووووان، ئەگەر 
 اهاتی هەرێموی کورر ەونوان بە 
موو وویووارەهووا  ۆالر بووێووت، ئەوە 
بەتەنها بۆ خۆیان و کۆمەڵیب لە 
ەوووووووەرموووووووایە ارو خووووووواوەن 

ئەگەر ئووازا   .  کووۆمووەووانوویوواکووانە
هەبێت ئەوە تەنها بۆ خوۆیوان و 
کەەانی خکمەتوار  بەر ەەنوی 

ئەگەر خووۆشووبەخوونووی .  خووۆیووانە
هەبێت ئەوە بە تەنها بۆ خوۆیوان 
و  ەوڵەمەنووودانوووی  ەوروبەر  

ئەمووانە مشوونووێووب لەو .  خووۆیووانە
ڕاەوونوویووانەن کە وەکوور ڕۆژ  
ڕوونووات پووێوومووان  ەڵووێوو ، ئووێوومە 
نابێت لێگەڕێی  ئەمانە ئوایویودە  
کوۆمەڵوگوا و ئوایویودە  مویوداڵ و 
نەوەکانمان  یاریوبووەن، چورنووە 
ڕۆشووویە ک جوووۆرە ژیوووانوووێوووب 

هەربووۆیە وەکوور .  چوواوەڕوانوومووانە
چوووووووۆن لە پووووووورۆەوووووووە  
هەڵبیار نەکانی مانگی رابور و ا 
زۆرییە  خەڵوی کرر ەونوان بە 
نەچرون بوۆەوەر ەویودوقەکوانوی 

ێەی گەورەیوان (  نەخێر) ەنگدان 
 ا بەڕوو  ئەم  ەەوووەتتە ا، 
ئوواوهوواک پووێووریسوونە هەنووگوواو  
 اهوواتوورو کووارکوور ن بووێووت بووۆ 
کووۆتووایووهووێوویووان بەم  ەەووەتتە و 
 یووواریووووووور نوووی  ەەوووەتتوووێوووووووی 
جەماوەر  شوۆرشوگوێورانە،  کە 
بوویەموواکووانووی لەەووەر  ەەووەتتووی 
ڕاەوووونەوخووووۆ   جەموووواوەر  
کرێواران و خەڵوی زەحمەتوێش 
بووووێووووت و  وور بووووێووووت لە 
 ووبووارەکوور نەوە   ەەووەتتووی 
پەرلەمووووانووووی و حووووووووورمەتووووی 

 .م یشیایی و بیەماڵەیی

ژەهرخووارکوردنەوە بوۆ کوۆچوی بەلوێوشواوی لە 
 !گەنجان، ئایندە نابێت بەدەستی ئەمانە بێت

 

 عیرفان کریم  

كووووووووی  ئوووووووواەووووووووۆیووووووووه
ننوام  رئه ەه  ەۆشیالیسنی كه

تت  ەوه  ه  له  كه واو  ەیسنمه ته
 ات و  كوانوی توێوەو وه ره و پێەهێیوه

تت و  ەووه و  ه یوودا ئووه جووێووگووه لووه
  زرێوویووێ كووه مووه  ائووه  ەوویووسوونوومووه

  كوه  پێریسنه  بۆیه.    پێدرا ئاماژه
  شودار  لوه هیوك جوۆرێوك بوه  به

توی  زایه ناو ناڕه خۆپیشاندان و به
كوووانوووی  نوووگوووه نوووگووواوڕه ڕه  هوووێوووکه

 .ن كه بۆرژوازیدا نه
ڵەی كرر ەنانیش هواوشوانوی  خه
  موێوەوه شی عوێوراق  ه ڵەی بێبه خه
م  النوووانوووی ئوووه   وه لوووه ەوووه موووه
ەنورر  كوار    ه    له تته ەه  ه
.    خووۆیوودا  انوواوه بوواتووەووارانووه خووه
م  ر ئوه ەه ك ەروربرون له الیه له

ڵووگوورتوو   نووگوواوهووه و هووه  خووراەوونووه
   م ەیسونوموه النانی ئه پێیاو وه له

  ەوووویوووواەوووویووووه  كووووۆ  هووووێووووکه

شودارن و  كان تێیدا به بۆرژوازیه
رزراندنوی  وڵی  امه كیش هه الیه له
  ئیورا ه  ەنرو به تتی پشنبه ەه  ه

ڵوك  وخۆ  خه تی ڕاەنه خاڵه و  ه
،  وه ڕێووووی شوووورراكووووانوووویووووه لووووه
بوووواتووووی  كووووانووووی خووووه ر ه بووووه نووووه
م  هوواوكوواتوویووش ئووه.  وپووێووبوودات بووره
بواتوی  ڵ هاوپشنی خه گه له  باته خه
شووی عووێووراقوودا  ڵووەووی بووێووبووه خووه
  باتوه م خه و ان به بره.  ڵەێەێ لێەهه

عوێوراق   كرر ەنان و ک لوه  ک له
  پوێوریسونوه  كه  مر  كۆمۆنیکمه ئه

ت و ئوواەووۆ  پووێووبوودات و  خووه
. ر بوەوات   مسۆگه كه تیه رایه ڕابه
   كوراوه   تاقیویوه ڕێگه  تاكه  مه ئه
ڵووەووی كوورێووەووار و  م خووه ر ه بووه
عووێووراق و   لووه  تووەووێووشووه حوومووه زه

 .كرر ەنان


