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 !کرێکارانی جیهان یەکگرن

 

خرۆشانی  
خوێندکاران و 

جەنگی 
 چینایەتی
 موحسن کەریم 

 

دەسەاڵتی بزوتنەوەی 
کوردایەتی مایە و سەرچاوەی 

کارەسات و بێمافیەکانی 
 !خەڵکە

 مستەفا باهیر 

چەند رۆژە خوێندکارانی  اانی یۆ ە پەنیایانی یاکیانی  
کوردستیا  ەیەمیااەکیانی  ەیارەەیارۆچی ەکیانی یا  
کییۆدۆ ە اەنییدانیی  بەرەنیی ییاراڵ دژاڵ دەسییە  یی  
ایی ییییی ییژییانیی  بییۆرژەاااڵ کییورد ە  یی بە دەسییە   

هیزی اڵ وەە .  بەدەستەکان  بی ە ینەەەاڵ کیوردانە ی 
بەرەن ارنە بەجیۆرێی ە کە سیەر یاپیااڵ کیۆاە ی یااڵ 
کوردسیتیانی  ختیتیۆ ە ژێیۆ کیارنی ەراڵ خیۆنەەەە 
. دەسە   ژ   یوەەی   یۆ  ە هی یتیتیۆنیا کیۆدەە

چەک بەدەستان    واە   کوردانە  ، بەعس واسا 
سەرما   سەرکو  ە داپیۆیۆسی ینی  خیوێینیدکیارانی ، 
بە م خییوێیینییدکییارا  چییاەنە ییۆسییانە ڕەبەرەەنییا  
دەبییییینەەەە رۆژبەڕۆژ جەربەاانە یییییۆ دێییییینەەە 

سۆااڵ خە ی  ەەەە  خیۆۆەیانی  .  سەرەەمااەکا 
خییوێیینییدکییارانییدا بەجییۆرێیی  اییۆاەانە کە بەوییاسییانیی  
دەەراڵ ە نا ەابیوەنی  دەسیە  ی  کیوردانە ی  بە 
خە یی یی  کییوردسییتییا  نییاییانیی  دەکییا  ە ەەکییو 
. دەسە  ز   دەژا  ەەالنە  خە ی ەەە نیاەدەبیۆێی 

کار بەە ڕادەنە ەەنژیتیوە کە ایااە ەاڵ دەسیە  ی  
کوردانە   ەەەە  خۆپ ژانیدەرا  ە خیوێینیدکیارانیدا 
ەەەە  اییااە ەاڵ دەسییە  یی  رژێییایی  بەعییس ە 

 ! جەالدەکان  وەە رژێاەدا بەراەرد ب ۆێ 
ناڕەاانە ی  خیوێینیدکیارا  بەڕەا ە  بیۆ خیواسیتی  
ەزڕانەەەاڵ دەراا ەنە کە ەەالنە    واە   خۆاا ی  
کییورادنە یی ەەە ەییزیی ییا  اەە  کییۆاەە، بە م وەم 
ناڕەاانە  ە واکاا  پەن خواردنەەەاڵ ناڕەاانە ی ەکی  
موە   کۆاە نە   خە    کۆێ ارە اە یاە یشیزیژی  
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هۆکاری نارەزایەتی هاوپەیمانی فەتح لە ئاکامی 
 ٨الپەڕە .... عەبدواڵ مەحمود       هەڵبژاردنەکان چییە؟

 

 !سودان کۆتایی دەورەیەک و سەرەتای دەورەیەکی نوێ
 ٠١الپەڕە ...... دەسەاڵتی سەربازی پاشەکشەی پێکرا        نوری بەشیر 

 

 !سەالمەتی گیانی هاوڕێیانمان لەئەستۆی هێزە ئەمنیەکاندایە

 ڕاگەیاندنێک لە کۆمیتەی سلێمانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستانەوە
 

! کرێکارانی ژینگەپارێز لە نێوان حوکمەت و کومپانیاکاندا  
 دوا الپهڕە       مههدی ڕەسوڵ 

 

 

گفتوگۆ لەگەڵ دەشتی جەمال سەبارەت  
 :بە 

گیرخواردنی هەزاران پەنابەری 
خەڵکی کوردستان لە سنوری 

 نێوان بیالڕوسیاو پۆڵۆنیا
 

ااەەاڵ چەند ڕۆژێ ە خوێندکاران  بەەە ناەخۆن ەکانی  اانی یۆکیانی  بەەیزی  ەە 
ەار ە ەارۆچ ەکان  کوردستا  دەست ا  داەە ە ناڕەاانە   دەربیڕنی  ە سیەر 

خیوێینیدکیارا  ەێیڕااڵ داەااڵ دەرایا ەکیانی یا ، خیواسیتی  .  ەەمااەکان ا  ەیۆ یوەە
باەبوەن  بەەە ناەخۆن ەکا  ە داب ن یۆدنی  پیزیداەنتیتی  سیو ەاەنی  ە ویاە ە 

وەاەش سادە ۆن  وەرکز ە کە وەبی  دەسیە  یدارا ، ەە وەسیتیۆاڵ .  کارەبا وەکە 
بە م وەەە  یی ییواە  ە دەاەییا .  بیی ییۆ  ە ەە ایی  بەکییۆدەەەاڵ پییزییبییدەنەەە

سەرکو  ەرەکان ە   کە ەەج ا   ەیوێی یۆ ی  بیۆ داەاکیاراڵ خیوێینیدکیارا ، کەە ە 
پەالااردا  ە باڵەەپز یۆدنی  هیزی ە وەاینی ەکیا  ە بە داراڵ کیارەبیانی  ە ەیاااڵ 
اۆازت ڕێژ ە بە ەیزیدا ، کەە ە هەە یدا  بیۆ کیۆ یانی ی یزینیا  بە نیاڕەاانە ی  ە 



کیییوردسیییتیییانە کە ەەسیییانەاڵ 
دەسییە  یی  بییۆرژەاااڵ کییورددا 
 ەنییییانە  خەرنیییی ە بییییاجیییی  
هە یایژنیینی  هەەاەیی یا  ەەسییەر 
دابیییییینییییییزیییییی  ە هەرچیییییی  
خ اە  وااراڵ ەژت ە ڕادەست  
بییییااارنییییا  کییییۆدەەە بییییاراڵ 
سییەرەییانیی  خە یی یی  کییۆێیی ییارە 
کەادەرااە  ە اە اە  زژی یا  
بەجۆرێ  ەۆا  کۆدەە کە و یتیۆ 
! ماب ی   ە ەایو کیۆد  نەایاەە

خییوێیینییدکییارانییزیی  کە رژاەنە ە 
سیییەرەیییەمیییااەکیییا  ە داەااڵ 
دەراییا ەە خیی اە یی ییوااراڵ ە 
بانەخدا  بە خوێندن   ی یوای  
ە اان ۆ ە پەناان ا   وا ەکیا  
دەکە ، ەەڕاسییییتیییی ییییدا رۆ ەاڵ 
خیییییزییییی انە کیییییۆێییییی یییییاراڵ ە 
اە ییییییییاە یییییییی ییییییییزیییییییی  ە 
کەادەرااە ەکان  کوردسیتیانی ، 
کە ەەسییییانەاڵ دەسییییە  یییی  
کیییییوردانە ییییی ەەە، کیییییۆ  ە 
اوەچەکانی یا   ەنیانە  بەەی  
داب ن ۆدن  ژنانز   کوەەاەرە  

وەەا  رۆ ەاڵ وەە .  نییییاکییییا 
اااۆستا ە اەرایانیبەرانە  کە 
 ییی یییواە  ایییوەچەکیییانییی یییانییی  
ختتۆ ە ناە مورە  ەیزیۆەەەە 
ژنییانیی  هەژاراڵ ە نەدارنیی ییا  
! بەسیییییەردا سیییییەپیییییزییییینیییییۆاەە

خییوێیینییدکییارانیی  نییاڕاااڵ بەم 
خۆۆەانەنا  بەرەۆاڵ ەە ژنانی  
. خۆنا  ە خز انەکان یا  دەکە 

بەرەیۆاڵ ەە کیۆ  ە اییوەچەاڵ 
دان  ە باەک یا  دەکە  ە ەەە 
رێی ییانەەە دەنییانەە  بەەیزیی یی  
کەم ەە ایییییوچەاڵ داراەاڵ 
. خییزیی انەکییانیی ییا  ەەربیی ییۆنەەە

خۆۆەان  خوێندکارا  بەەزی ە 

ەە جەن ز   چ نیانە ی  کە هەر 
جەنی یزی  .  وزتتا بەڕێی ەەە یوە

ەەپییزیینییاە ژنییانییزیی یی  نەکتییا  ە 
ەییەرااە ییاەنیید بییۆ هییاە  یی ییانیی  

جەنیی ییزیی ە دژ بە .  کییوردسییتییا 
نانەکتان  ە  ا ن ۆدن  داها   
خە ییی  ەەالنە  دەسیییتەنەکییی  
ااا  ان  دەسیە   بەدەسیتەەە 
کە ژنانیزی ی  ەیانەهیانەنیا  بیۆ 
خۆنا  ە دەستوپزوەندەکیانی یا  
درەسیییید کییییۆدەەە اۆربەاڵ 
کییۆاە یی ییااڵ کییوردسییتییانیی ییا  ەە 
بیییزیییایییااییی  ە هەژاراڵ ە نیییا 

هەر .  عەداەە یییی ییییدا ڕاەییییۆ ییییوە
وەەەەیییە کە وەەااڵ کیییۆدەە 
خۆۆەان  خوێندکارا  جیزی یااڵ 
پژت وانی  اۆربەاڵ هەرەاۆراڵ 
خە    اە اە  ز  ە کۆێ ارە 
. کەادەرااە   کوردستیا  بیزید

وەەا  بەە بەرەنییی یییارنەنیییا  
بەرەییۆاڵ ەە بەهییاکییانیی  ژنییا  

بەرەیییییۆاڵ ەەایییییااییییی  .  دەکە 
نەکتیییانییی  ژنیییا  دەکە  بیییۆ 

 .     دان ژتوان  کوردستا 
وەم خیۆۆەیانەاڵ خیوێینیدکیارا  
سەرەنجام دەبیزید بی یۆڕدرێید 
بییۆ بیی ە یینەەەنەکیی  اییۆاەانیی  

خیییییوێییییینیییییدکیییییارا  ەالەانییییی  
کوردستیا ، کە بیتیوانی  ەەکیو 
بەەزش  پزژڕەە ەە ب ە ینەەەاڵ 
ناڕەاانە   خە    کوردستیانیدا 

دەبیی  ەەڕەەاڵ .  جییزیی ییا بیی ییۆێیید
رێیی ییخییۆاەەنەەە خییۆاڵ رێیی  
بیخیا  ە ەەڕەەاڵ سی یاسیی ەەە 
بییبییزیییتە خییاەەنییی  ڕابەرنەکییی  
. س اس  ەۆڕە زۆ ە ڕادنی یا 

دەب  هەایوە  یا ە دەاەەکیانی  
بە بیی ە یینەەە بییۆرژەانیی ەکییانیی  
کییوردسییتییا  بە ویی ییتیی ایی  ە 
نییاسیی ییۆنییاەیی ییتییتیی  ە ەییزییوە 

وەم .  ەیییزیییبیییۆا ەەە بییی ییی یییڕێییید
خییوێیینییدکییارانەاڵ وییزییتییتییا بییۆ 
خواست  ەزڕانەەەاڵ دەرایا ە ە 
وا وەۆڕ ەەس تتەا  خوێینیدنیدا 
ها ونە ە اەندا ، ناچار  دەااڵ 
 ەەاەبوەن  خوێندنەکانی یژی یا  
بییۆ خییواسییتیی  دااەارانیید  ە 
بەدەست یزینیانی  ایۆسیە ی  کیار 
دەبارە بزنەەە سەرەەمااەکیا ، 
ەەکیو چییۆ  سیا نیی  رابییۆدەە 
هاەڕێ یانی  وەەا  کە پیزیژیتیۆ 
خیییوێییینیییدنییی یییا   ەەاەکیییۆدبیییوە 
. چەندننجار وەە کیارەنیا  کیۆد

وەەا  هز ێ ی  کیاراڵ کیارااەە 
ەارەاااڵ داها وەاڵ کۆاە ی یااڵ 
کوردستان ، کە دەبارە دەبیزید 
ەەپییزیینییاە دابیی یینییبییوەنیی  ژنییانییدا 
نەخەاڵ دەسیە  ی  کیوردانە ی  
بیییی ییییۆنەەە، بییییۆنە پییییۆسیییی  

خۆڕێ ختت  ە رێ یخیۆاەبیوە  
ە دەسیییییتیییییڕاەەنژیییییتییییی  بە 
سیی یییاسیییە ییزییی ییی  ڕادنییی یییا  ە 
سۆە اە تت  کە  ەعب ۆ بی یا  
ەە وااانج ە ویوایزیدەکیانی یا  ە 
بەهۆەاەندبیوە  ەە رابەرنەکی  
سییی یییاسییی  ەیییۆڕەییی یییزیییۆ ە 
سییۆەیی ییاەیی ییتیید نەکییزیی ە ەە 
اەرجەکا  ە پزیداەنتیتی ەکیانی  
بەردەەاایییییی  ە ەەەییییییەە 
پییزییژییۆەەنیی  وەم جییاییوجییو ەاڵ 
خوێندکارا  ە بی ە ینەەەکەنیا  
ەەم نەبەردە چییی ییینیییانە ییی ەدا 

 .کەدەست ا  پز ۆدەە
سەرکەە ن  خیوێینیدکیارا  ەەم 
نەبەردەاڵ وییی یییتیییتیییانیییانیییدا ە 
بەدەسیییتییی یییزییینیییانەەەاڵ ایییااییی  
خەرجییییی یییییۆدنییییی  دەرایییییا ەە 
باە ۆدن  دۆخی  خیوێینید  ەە 
اان ۆە پەناان ا  ی یوای ەکیانیدا، 
دەبزتە دەسی یزی یزی ی  اەا  ەە 
ڕەە   ب ە نەەەاڵ خوێندکیارا  
ە بییی ە ییینەەەاڵ نیییاڕەاانە ییی  
خە    کوردستاندا بەەژیتی  ە 
پیییییاەیییییەکژیییییەنە  بەسیییییەر 
دەسییییە  یییی  کییییوردانە یییی ییییدا 
دەسەپزنی  ەەبەراایبەر خە ی ی  
کیییۆێییی یییارە اە یییاە ییی یییزیییژییی  

 .کوردستاندا
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خرۆشانی خوێندکاران  ..... درێژەی
 و جەنگی چینایەتی

 
 
 

ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 
 کوردستان

 
 کەریم موحسن    :سەرنوسەر 

 

  07700475533: ڤایبەر
muhsin_km@yahoo.com  

 
ستی دۆستان و ئاشنایانی  ده و به وه  ر بخوێننه هـئۆکتۆب

 !نن یه هگخۆتانی ب

 
 مارف حاجی عوسمانی : ناوەندی کۆمیتەی سکرتێری

 7701570050(0)00964:مۆبایل

 Email: Osman_maruf@yahoo.com 

 

 کەریم موحسین :سکرتێر جێگری
 7700475533(0)00964: ڤایبەر

Email: muhsin_km@yahoo.com  

 

 جەمال دەشتی:  دەرەوە ڕێکخراوی

Mob: 0044(0)7856032991 

Email: dashtyjamal@gmail.com 
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کییییارەسییییا یییی  :  وییییۆکییییتییییۆبەر
ەیی ییۆخییواردنیی  چەنیید هەاار 
هاە    کوردستیا  ە عیزیۆا  
ەەسەر سنورەکان  ب  ڕە  ە 
پۆ ۆن ا، نە   ەن ا دنیاەنیزی ی  
 ۆاژنداڵ اۆۆن  ناان  دەکا ، 
بە  و ااناە دەربڕننز   موە   

چ  ڕەنیداەە ەا .  س اس  هەنە
وەە خە ییی ە نیییاچیییار  وەە 
سەخت  ە مبو  ب ە  ە ڕێی یااڵ 

؟ ەز دانەەەاڵ !ها و نەها  ب ۆ 
 وزوە بۆ وەم ڕەەداەە چ ە؟
بە :  دەەییییییییتیییییییی  جەاییییییییا 

ەییییزییییوردبییییوەنەەەاڵ سییییادەەە 
دە یوانیۆێید دنیاەنی  ەیۆنیا  ە 
پاڕانەەە ە نا ە ە هاەاراڵ انیا  
ە ژ  ە پەکییی ەە ەاڵ سیییەر 
سنوەرە دەست ۆدەکیا ، ە وەە 
 ۆاژندنیا نیاخی ەژێینەاڵ بیوەە ە 
اانژزت  ای یدنیا ە ڕۆژنیااە ە 
 یییۆڕە کیییۆاە نە ییی ییی ەکیییا  ەە 
وییاسییتیی  دنیی ییادا، وەە ڕاسییتیی یی ە 
سییادەنە بییبیی یینیی یی  کە نیی یی اایی  
سەراانەداراڵ چەندە ناکۆکە بە 
سەرە ان تۆن  اااەکان  و نتا  
. ە جیی یی ییانییزیی یی  هە یی ەڕاەەنە

متییەکەرانیی   یی ییواە ەکییانیی  
وەەرەپا بەم ڕۆژەیارە بیا  ەە 
دنیاییوکییۆاسیی  ە اییاایی  اییۆۆ  
دەکە ، بە م هەر ەەالنە  
خۆنیانەەە پیانیایا  دەکیۆێید ە 
کەە ییییۆ ە بەر هییییزییییۆش ە 
. پەالاییاردانییزیی یی  بەنەخژییەەە

دنییاەنیی  د یی ەژێیینیی  ەامیی یی ە یی  
سیی یییاسیی  ە کییۆاە نە ییی  ە 
وییابییوەراڵ ە بییزییاییاایی یی ەکییانیی  
و نتا  ە هاڕنن ا  ەە ایا نیزی  
نزوا  بیۆکە و یای یۆنیاەی یتیتی  ە 

مو بە نیاەچەنی ەکیا  ە هیزی  ە 
ەۆەپە مەەا  ە و ت ا  ەکانیدا 
ەە بەەزی ی  اۆراڵ ڕۆژهە  ی  
نیاەەڕاسییتییدا، هیۆکییاراڵ کییۆچیی  
ناچاراڵ ە وەە اەرەەسا ەنە کە 
ەەسەر سنیورەکیا  ە ەەەانەش 
ەەسییەر سیینییوراڵ بیی یی رە  ە 

وەە .  ەییی یییتیییوانییی یییادا، ڕەەدەدا 
هە ییییییواەرجە سییییییەخییییییتەاڵ 
جەاییاەەراڵ اییۆاەانیی  خە یی یی  
کییۆێیی ییار ە اە ییاە یی ییزیی  ە 
بە یییانیییبە ییی ییی  الەا  ەەەە ییی  
بەرەەڕەە ، چ ەە سییورنییا ە 
عییزییۆا  ە چ ەە کییوردسییتییا ، 
ەەەانەش بییزی ییاراڵ ە نەبیوەنیی  
هەە  کار، ەیۆانی  ە نەبیوەنی ، 
اییییۆاەانییییبییییوەنەەەاڵ هەژاراڵ، 
سەرکو  ە بزااای  هەاەالنەنە 
ە داڕەخییییا  ە نەاییییانیییی  
خیییییی اە یییییی ییییییواارنیییییی ە اۆر 
سیییەرە یییانییی ەکیییا   یییا دەەیییا ە 
نییادنییارنیی  وییانیینییدەاڵ سیی ییاسیی ، 
ەردکۆدن  و ۆادەنا ، جز انەک  
بییۆ ژنییا  کییۆدنیی  وییاسییانیی  

سیییەربیییاراڵ .  نەهیییزیییژیییتیییۆ ەەە
اڵ ٧١ناڕەاانە   بەردەەام  ەە 

ەوبا ەەە  ا بە وزیتیتیا دەەیا ، 
بە م دەسیییە  ییی  سییی یییاسییی  
ەەجییییزیییی ییییااڵ ەە اییییدانەەە ە 
ەییییییوێیییییی ییییییۆ یییییی  ەە داەااڵ 
خییۆپیی ییژییانییدەرا  ە داخییواااڵ 
چیی یی  ە  ییوێییژەکییا ، ڕێیی ییااڵ 
سەرکو  ە داپۆۆس ن  کیۆدۆ ە 
پییی یییژیییە،  یییا ەەە ڕێییی یییانەەە 
پاەەکژە بە خۆپ ژیانیدەرا  ە 
ب ەە نەەەاڵ ناڕەاانە ی  بی یا  
ە هاەکیا ی ی  ەەکیو هەای یژیە 
ەییییانیییی  خییییۆاڵ ەە هەاییییوە 

بەرپییۆسیی یییارنە یی یی ە  خییا ییی  
ەەە نیزیوەدا بەەیزی ی  ...  ب ا ەەە

خە یی   ییوەیی  نییاوییواییزییداڵ ە 
سیییەرەەردانییی  دەبییی ، ە بیییۆ 
ڕاەاربوە  ەەم دۆخە ڕێی یااڵ 
هییا  ە نەهییا  دەەییۆنەبەر ە 
دەنانەەێد بەهەر نۆخز  بیوەە 
ڕاەیارنیا  بیبیزید ەە اییۆ ەکەاڵ 
دەسییییە  یییی   ییییا نیییی یییی  ە 
سییەرکییو یی ەر ە نییابەرپییۆسیی  

 .ب ەە نەەەاڵ کوردانە  
بەرپییییۆسییییانیییی  :  وییییۆکییییتییییۆبەر

  واە   هەرێم ەا ڕادەەەنەن  
کە وەە خە  ە ەەژێۆ کارن ەراڵ 
النەنییییزیییی یییی  سیییی ییییاسیییی ییییدا 
هە خە ە زنۆاە  بۆوەەەاڵ کیۆچ 
بییی ە  ە ویییاایییانیییجەکەەییی  
ەەکەدارکۆدن  سوا ەاڵ هەرێم 
ە  یییی ییییواە یییی  هەرێییییایییی  

ناخود دە یزی  وەە .  کوردستانە
خە ییی ە بەهیییۆاڵ هەژاراڵ ە 
نەبوەن  ویاااداڵ سی یاسی ی ەەە 
هە  نەها وە ، چون ە ه   ا  
انندان  س اس  ن   ە هەاارا  
دۆالرنژییی یییا  خەرە کیییۆدەە 

ویانیا .  بۆوەەەاڵ بی ەنە وەەرەپیا
وەم ڕاەەنییانییدنەاڵ  یی ییواە یی  
هەرێم ه چ ڕاستەنەک   زیدانە؟ 
ەە ایی  وییزییوە چیی ە بییۆ وەم 

 پڕەپاەەندانە؟
هەرکەسز  بیۆ :  دەەت  جەاا 

سا ز   ەن ا سیەرنیجیزی ی  وەە 
پڕەپاەەندە ە ڕاەەناندنانە بیدا  
کە بەرپیییۆسیییا  ە سیییەرانییی  
  واە   هەرێم ەیزیۆە ە ەەە  
واە ۆااڵ دەکا  جی ە ەە ەیا  
خا   ۆدنەەە ەە بەرپۆس یارێیتی  
ژنا  ە ەیواەرانی  هیاە  ی یا ، 

هییاەکییا  درۆنەکیی  ەییاخییدار 
هەاییییییییییییوە النەنە .  دەکە 

سیی ییاسیی یی ەکییانیی  نییاە خییزیی انیی  
بۆرژەاااڵ کیورد، بەەیدار  ەە 
بۆسزت  ە بز اراڵ، ب  اوچەن  
ە نەبوەن  خ اە  یواارنی ەکیا  
ە ەە سەرکو  ە بزااا ی ەکیانیدا، 
 ەنییانە  ەە دۆخیی  نییادنییاراڵ 
. وانندەاڵ س اس  کوردستان ی 

بییۆنە هییزیینییانە ەییۆڕاڵ النەنیی  
س اس  ەەکو هانیدەراڵ خە ی  
بۆ ەۆ نەبەراڵ ڕێ ااڵ سیەخیتی  
ڕاەییاربییوە  ەەم هەەییواەرجە، 
درۆنەکە نا وانیزید کە  ایۆنیو 

بەە  هەرەاۆراڵ خە    .  بدا 
کوردستا  ه چ ایتیایانەنەکی یا  
بەە   ب ە دەسیە  ە نەایاەە، 

سییییا ە،  ٠٣ەە انییییا ییییۆ ەە 
کۆاە  ەاڵ کوردستان  کیۆدۆ ە 
ەەەرە ییۆنیی   ییامیی یی ەاڵ دااڵ ە 
 ا ن  ە بزااا  ە سیەرکیو  ە 
نیییانەکتیییانییی  چییی ییینیییانە ییی  ە 

ەەە نییزییوەدا نە  ...  هە ەارد 
 ەنی یا خە یی ی  هەژار ە نەدار، 
بە یی ییو  ەنییانە  بەەییزیی  ەە 
هیییاە  ییی یییا  کە کیییاسیییبییی  ە 
بییژێییونژیی ییا  هەنە، بە م بەە 
هۆنەەە وانندەاڵ کیۆاە ی ە ەیزی  
دەب ن ، بە جز انەک  نااان  بیۆ 
نەەەکییانیی ییا ، نییاچییار  بەدەااڵ 
النەنەکیی  وییارام ە ژنییانییزیی یی  

بییاسیی  .  جییزیی یی ییۆدا ەێیی  بییبیی 
نەبییوەنیی  انیینییدانیی  سیی ییاسیی  
دەکە ، ەەکا یزی یدا هەر ویزیتیتیا 
دەنیییییییا  چیییییییاالکیییییییوا  ە 
ڕۆژنااەنوە  ەە انینیدانەکیانیدا 
بی  دادەیانی  انیا یۆ ەەسیا یزی ە 

ەەکا زی یدانە ەی یتیتی  .  ڕاە ۆاە 
  یۆۆراڵ نەنیارانی  سی یاسی  ە 
وییییییییۆپییییییییۆانتیییییییی ییییییییۆ  ە 
ڕۆژنااەنوەسا ، هزندە درێیژە، 
درێیییییییژ یییییییۆ ەە  ەاەنییییییی  
دەسە  دارێت    بە دەسیە   

ەی یتیتی  ...  بەدەستەکا 
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 یییی ییییۆۆراڵ کییییادر ە 
وەنییدااییانیی  وییۆپییۆانتیی ییۆنیی  

... ە  ەکییا ، بەسییەدا  کەسیی 
هیییزیییۆش بیییۆسیییەر اییی یییدنیییا ە 
. ڕۆژنییییییییااەەەراڵ بەردەەااە

خە   ەەسەر نیوەسی ینی  چەنید 
دێڕێی  ەە سیۆەی یا  ای یدنیادا، 
دەخیییۆێیییینە انیییینیییدانەەە، هەر 

ڕۆژەاڵ کیییوڕە بەرپیییۆسیییزییی   
ەەماەەچزت  دەکا  ە ویاراای  
ەییار دەەییزییوێیینیی  نییا  ەەسییەر 
ڕەەداەاڵ اۆر سیییادە خە ییی  

وەاییییانە ە دەنییییا  .  دەکییییوژ 
ناوەنەاڵ  ۆ کە بەەز   خۆنا  
ەە ایا نز  خۆنیانیدا ەی یتیتی یا  
دەکە ، بە ییی ەاڵ ویییاەییی یییۆااڵ 
سییییەرکییییو یییی  سیییی ییییاسیییی  ە 
. دن تا ۆرن ە زی ی  ای ییی یژیانی ی 

بییۆنە وەەەر ەە هەنیید  ە  ییدا، 
خە   ەەبەر بز اراڵ ە بۆسزیتی  
ناچار بە ڕۆەت  ب ، نا  وەەەر 
بەهیییۆاڵ سیییەرکیییو ەەە خە ییی  
ڕاب ا ، وەەا ەە کوردستا  هەم 
بییۆسییزییتیی  ە بییزیی ییاراڵ ە هەم 
ناوەان  ە سەرکو   س اس  ە 
هاەکا    ناواراا  سی یاسی  ە 
نادناراڵ ویانینیدە سی یاسی ی ەکەاڵ 
هەاوەنا  هۆکار  بۆ ڕۆەتینی  

 . خە   بۆ وەەرەپا ە ڕۆژواەا
هە وێتت    واە   :  وۆکتۆبەر

پۆ ۆن ا ە ب  ڕەس یا بەراایبەر 
بەە پەنییاخییوااانە چییۆ  ەییزیی  
دەدەنەەە؟ وانا بنەااکان  ااای  
ایییۆۆنییی یییا  ڕەچیییاە کیییۆدەە 
بەراابەر بەە پەنیابەرانەاڵ ەەم 
کا ە سیەخیتەاڵ سیا یدا ەەسیەر 
سنورەکان ا  ە ۆا  خیواردەە؟ 
هە ییوێتییتیی   یی ییواە ەکییانیی  
دن ەاڵ وەەرەپا سەبیارە  بەم 

 ؟!ڕەەداەە چۆ  هە دەسەن زن 
کییاردانەەە ە :  دەەییتیی  جەاییا 

هە یییوێتییییتیییی  نییییااییییۆۆنییییانەاڵ 
  واە   پۆ ۆن ا ە ب ی ڕەسی یا 
نا وانۆێد ەە دەرەەەاڵ بیاانەاڵ 

وەە کییزیژییاەکیزیی  ە اییییای نیی  
سیی ییاسیی یی ە ە وییابییوەرنیی ەدا کە 
وەاڕۆ دەەبارە بیۆ سیەرەەنیو  
دابەەیی ییۆدنەەەاڵ جیی یی ییا  بییۆ 
مااانج ە بەرژەەەنداڵ کە ەکەاڵ 

بەداخەەە .  سییەراییانە بییبیی یینییۆێیید
وەە پەنییییاخییییوااانە کییییۆاەنە ە 
کیییار یییزییی ییی  سییی یییاسییی  بیییۆ 
سیییا یییوسیییەەدااڵ سییی یییاسییی  ە 
باارەان  نزوا  نەکزت  وەەرەپیا 

ەەکیا یزی یدا ژنیانی  .  ە ب  ڕەس ا
وەە اییۆۆنییانە اۆر ەەە نییارنیی ە 

 .مز ەەەنەاڵ وەەا  بەنۆختۆە
اااە ەاڵ   واە ی  پیۆ یۆنی یا ە 
بیییییی یییییی ڕەسیییییی ییییییا ە ە  ە 
وەەرەپ  ەکا ، اۆر ناوی ینیتیانی  
ە  ەنیییییانە  نیییییاکیییییۆکە بە 
بیییانییی ەەیییەکیییانییی  خیییۆنیییا  ە 
 ەعەهودا ە نزودەە ە  ی ەکیا  ە 
. اییااەکییانیی  ویی یینییتییانیی  پەنییابەر

بەکیارهییزیینیانیی  هیزیی  ە ەییوەییار 
بۆهزنا ، داختتن  سینیورەکیا ، 
 ەەییییبەنییییدکییییۆد  ە دەسیییید 
واەە کۆدن  پۆە س بۆ ەزیدا  ە 
سوکانە   کۆد ،  یا دەەیا  بە 
بییوە  بە  ەاییاەییاچیی  دۆخیی  
اەوتیییاەاڵ ژ  ە اییینیییا  ە 
پەکیی ەە ەکییا  ە نەجییوە نیی  
کەاتۆن  هەست  وی ینیتیانی ی یا ، 
ەییۆەییە بەەییۆەییەاڵ ڕەاییتییاراڵ 
ناو یتیانی  وەە ە  یانە دەخیا ە 

 یی ییواە ەکییانیی  نەکییزییتیی     . ڕەە
وەەرەپا بە پژیتی یوانی ی یۆد  ەە 
پییۆ ەنییدا بییۆ  ییونییدکییۆدنەەەاڵ 
سنورەکیا  ە سی یایۆێیژکیۆدنی  
سنورەکا  ە ڕاەەنانیدنی  بیاراڵ 
نییاوییاسییانیی  ە بەکییارهییزیینییانیی  
اەبییۆەاەنییت ە  ییونییدە یی ییژاڵ ە 
ەیییزیییدا  ەەە پەنیییاخیییوااانە بیییۆ 
ناچارکۆدن ا  بیۆ ەیزیڕانەەەنیا  
بییۆ وەەدنییواڵ سیی ییاەکییا ،  ییا 
ڕاەۆ ن ا  ەەە سەراا سەختە ە 
بییۆسییزییتیی  ە بییزیی ییاەاڵ ە بیی  
خۆراک دا،  ا دەەا  بە ڕێی یۆاڵ 

کییۆد  ەە کییاراڵ ڕێیی ییخییۆاەە 
اۆۆندۆستەکیا  ە دەاەیاکیانی  
ڕاەەناند  بۆ ڕەاا   ەام ی ە ی  
دۆخ  پەنابەرا ، ن ژا  دەدا  
کە بەهااڵ و نتا  اۆر کەایتیۆە 
ەە بەهیییااڵ بەرژەەەنیییداڵ وەە 

وەەە ەە .  ە  انە ەەەە  نەکتۆنیدا
کیییا یییزییی یییدانە کە هەرکیییام ەەە 
ە  ییانە بە وەنییدااەاڵ خییۆنییا  
ڕۆ  ا  ەە خو قاندن  اەوتیا ی  
خە یی یی  ە  ییانیی  ەیی ییۆۆدە بە 
جەنییت ە نییاوییاراایی  سیی ییاسیی ییدا 

جەنیییت بەرپیییادەکە  ە .  هەنە
کییییۆاە ییییی ەکیییییا  ەەپیییییزییییینیییییاە 
بەرژەەەنییدنیی ەکییانیی  خییۆنییانییدا 
خیییاپیییور دەکە ، بە م ڕێییی یییا 
نییادە ، خە یی  خییۆاڵ ەە بە اڵ 
جەنیی ەکییا  ە ەییزیی ەە ەکییانیی ، 

وەم هە ییوێتییتە .  ڕاەییار بیی ییا 
ڕەەەاپەرسیید ە جیی ییاکییارنیی ە 
نااۆۆنانەنانە، ه یوپیۆکیۆاسی یتی 

وەم  یی ییواە ییانە (  دەەڕەەنیی ) 
وییاەیی ییۆا دەکییا  بەرااییبەر بە 
اییاایی  ژنییانیی  وەە کەسییانە کە 
موربان   ، پزیونتیتە هیاەپژیتی  
نیییییزیییییونە ەەەنییییی  ە بەرەاڵ 
اۆۆندۆست  دن ا بەراایبەر بەم 

 .کارەسا انە دەنت هە بڕێد
وەەەاڵ جییزیی ییااڵ :  وییۆکییتییۆبەر

سیییەرنیییج بیییوە ەەە ڕەەداەە 
 ییۆاژنییدنیی ەدا، کە هە ییوێتییتیی  
 یییی ییییواە ەکییییا  بەەجییییۆرە 
نااۆۆنانەنە بیوە، وەەەبیوە کە 
خە    دێ ا ەکان  سەرسنوراڵ 
پۆ ۆن ا هاەکاراڵ پەنابەرەکان ا  
دەکیییییۆد ە خیییییوارد  ە 
خیییواردنەەەنیییا  بیییۆ ویییاایییادە 

وەم هەستە ایۆۆنی ەاڵ .  دەکۆد 
خە ییی  ە وەە هە یییوێتیییتە 
نااۆۆن انەاڵ   واە ەکا  چۆ  
 ەاییاەییا دەکە ؟ وەە پییا یینەرە 
چیی ە کە وەم دەە هە ییوێتییتە 
جیی ییاەااە بەرااییبەر بەهەاییا  

 ڕەەداە ب  ۆێتەپز ؟

النەنیییزییی ییی  :  دەەیییتییی  جەایییا 
ج یاکەرەەەاڵ وەە هە یوێتیتیانە 
وەەەنە کە بییییی ەە ییییینەەەاڵ 
وااادنیخیواااڵ ە ایۆۆنیدۆسیتی  
ەەنزو خە    وەەرەپادا بەەژت  
دەست ەە ز   ازژەەن  درێیژاڵ 
هەنە کە بەرهەا  وەە ەیۆڕش 
ە ڕاپەڕنییینیییانە  ەەچەەییینییی  
کۆاۆنەاڵ پارنس ە  بی ە ینەەە 
سیییییۆەییییی یییییاەییییی یییییتیییییتییییی  ە 
کییۆاییۆنیی ییتییتیی ەکییانیی  چیی یینیی  

کە ..  کیییۆێییی یییاراڵ وەەرەپیییانە 
هەاوە سنورێی ی  نە ەەەنی  ە 
س اس  ە کەەتوەراڵ بەاانیدەە، 
بەەییی ییی ییی  اۆر ەەایییا  ە 
وییااادنیی ەکییانیی  خە یی یی   یی ییا 

اییۆۆنییدۆسییتیی  .  بەدەسییتیی ییا ییوەە
ەەنزو خە    سادەاڵ کۆاە  یااڵ 
وەەرەپییییییادا بەهییییییۆاڵ دژە 
اەبییییۆەاەنیییی یییی  خە یییی  ە 
اییۆۆنییدۆسییتیی  بییونیی ییا  اۆر 

هەر وەەەەییە وەە .  بەراییۆاەانە
دنیییییاەنییییی  هیییییاەکیییییاراڵ ە 
بە ەن ەەەها نە دەبی ینی ید، وەاە 
سیییییەربیییییاراڵ هەایییییوە وەە 
سەخت  ۆاڵ ە ڕاەەناندن  بیاراڵ 
ناواسان  ەەە ە  یانەدا پەنیڕەە 
دەکیییۆێییید، کەچییی  خە ییی ییی  
وییااادنییخییواا ە هە تییوەڕاەانیی  
داکۆک  ار ەە ایااەکیانی  ایۆۆ  
کۆ  ا  نەداەە ە ەە دەراە یزی  
دەەەڕێ  وەە ەەاارۆنە بژ زنی  
ە بە هییانییااڵ وەە پەنییابەرانەەە 
ب   ە نیا  ە ویاە ە خیزیاە ە 
جیییییییییوبەرد ە خییییوارد  ە 
. پزداەنتت  ەکان ا  پ  بی ەنەنی 

هاەکا  دژاڵ وەە  وندە  ژاڵ ە 
ایییااە ە نیییاایییۆۆنیییانەنەاڵ کە 
 یییییی ییییییواە یییییی  بییییییۆرژەاااڵ 
ە  ەکەنا  بەراایبەر پەنیابەرا  
. پەنڕەەاڵ ەزدەکیا ، ڕابیوەسیتی 

وەەەش بۆزم خە ش  واسان  وەە 
ە  انە وەە ڕاست  ە دەب ینی  کە 

وەە پەنابەرانە موربان ی  
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سیی ییاسییە یی  جەنییت ە 
کیییاەەییی یییاراڵ ە دەخیییاەە ییی  
سییییییەربییییییاانیییییی  هەر وەم 
 ییی یییواە یییانە  کە ویییزیییتیییتیییا 
بەردەرەیییااڵ سییینیییورەکیییانییی یییا  
ەییۆ ییوە ، ەەەە  وەەەەییدا وەە 
پەنییابەرانە اییۆۆنیی  کە بەرەیی  
پەنییییییابەرنیییییی ییییییا  بەسییییییەردا 
داسییەپییزیینییۆاەە ە بەەییزیی یی  ەە 
چیی یینیی  کییۆێیی ییار، ەە وەەا  ەە 
اەنیییدانییی  خەبیییا ییی یییا  دژاڵ 
بۆرژەاااڵ ە  ەکەنیا  پیزی ەەە 

 .دە وان  بەهز  ە بە وانا ۆ ب 
ویزیوە بەەیزیوەنەکی  :  وۆکتۆبەر

ەژت  ەەسەر بیارەدۆخی  وەە 
خە  ەاڵ ەەە  ە ۆنا  خواردەە 
چ  پزیژینیارێی یتیا  هەنە؟ ویانیا 
وەەەر هییۆکییاراڵ وەم کیییۆچە 
بز اراڵ ە  یوەڕەنی  خە ی ە ەە 
دەسە    نانەکتیا  ە ایاای یا 
ویییاسیییااڵ هەرێیییم کە هییی یییچ 
وییاسییۆنەکیی  ڕەەنیی  ەەبەردەم 
ژنا  ە ەیواەرا  ە ویانینیدەاڵ 
س اس  ە ایااە سیەرە یانی  ە 
بیییینەڕە یییی ەکییییانیییی  خە یییی ییییدا 
نەهزژتیۆ ەەە، بەجیزی یزیژیتینی  
!ە   دۆخەکە چارەسەر دەب 

؟ وانا هەاوە خە    کوردستا  
دە ییوانیی  ڕەە بیی ە ؟ نییاخییود 

 ؟!دەب  کارێ   دن ە ب ۆ 
کییاراڵ هەرە :  دەەییتیی  جەاییا 

پییزییونتیید، ڕێیی ییخییۆاەبییوە  ە 
نەکییدەنیی یی  ە هییاەوییاهەنیی یی  ە 

ەە .  هییاەکییاراڵ نەکییتییۆکییۆدنیی ییانە
پیییییزیییییونتیییییتە خیییییواسییییید ە 
داەاکییییارنیییی ەکییییانیییی  خییییۆنییییا  
بەڕۆەییینییی  ڕابییی ەنەنییی  ە بە 
دەستەجەا   بەرەۆاڵ ەیزیبی ە ، 
دەنییا دۆخەکە ەەسییەرەییانیی ییا  
مورستۆ ە ویا یۆا یۆ دەبیزید ە 

وییزییتییتییا .  پەر ەەااەنییا  دەکییا 

چییاەاڵ ایی ییدنییاکییانیی  جیی یی ییا  
ەەسییییەرنییییانە  ییییا هەنیییی ییییاەاڵ 
بەکۆدەەە بزدەاکە ی  بی یۆنەبەر 

پز  زنیانی  ەی یژنە ە دەسیتە ە ) 
هە ییییبییییژاردنیییی  نییییوێیییینەرانیییی  

کە نیییوێییینەرانە ییی  (  پەنیییابەرا 
داەاکیییانییی یییا  بییی یییا  ە ەەە 
ڕێی ەنەەە بییتیوانیی  پەنییااەکیانیی  
خۆنیا  بی ەنەنی ، هیاەکیاراڵ ە 
کییۆاە  ە نییاراە یی یی ەکییا  کە 
پییزیی ییا  دەەییا  ڕێیی ییخە  ە بە 
نەکتییانیی  دابەەیی یی ە ، داەااڵ 
هە  ۆ ن  وەە ەەایارۆنە بی ە  
کە ەەسەرنانە  ا ڕێی ە بی ەنەەە 
ڕێیی ییخییۆاەە اییۆۆنییدۆسییتەکییا  
بەهیییانیییانیییانەەە بییی ییی ، داەااڵ 
دەستبەج  نوێنەراڵ ڕێ خیۆاەاڵ 
نە ەەە نەکییی یییۆ یییوەەکیییا  بیییۆ 
کارەبیاراڵ پەنیابەرا  بی ە  کە 
بەهییانییانییانەەە بییزیی  ە کییۆ ییانیی  

   ڕاەۆ ن ا   س اسه ب زنۆێد به 
ەەە سەراا ە سۆ ە ە ەە کەای ە 

کییۆ ییانیی  .   دەسییتییبەسییەرەکییانییدا
ب زنۆێد بەە اەخید ە اۆرەاڵ 
ەەسەرنانە  ا ناچارنا  ب ە  بە 
ەەڕانەەەاڵ اۆرەای ، داەابی ە  
ااا  پەنابەرن ا  بۆ بەڕەسیای  
بییینیییاسیییۆێییید ەەچیییوارچیییزیییوەاڵ 
پەنااننااەاڵ جنزڤ بۆ اااەکانی  
پەنییابەرا  ە نەکییزییتیی  وەەرەپییا 
بەرپییۆسیی ییارێییتیی  هە یی ییۆێیید ەە 
دابەە ۆدن ا  بەنەکتا  ەەنیزیو 
ە  ییانیی  وەەرەپییا ە هییاەکییاراڵ 

اڵ  ەه سیتی یزی یۆدنیه کۆدن ا  بۆ ده
ەە نیوێینەرا  ...  ژنان  واسان یا 

ە متییییەکەرانیییی ییییا  بەنییییاەاڵ 
پەنیییییابەرانەەە ەە اییییی  وەە 
ەییزییدەانە پییوچییانە بییدەنەەە کە 
نوێنەران  هەرێای  کیوردسیتیا  
ە دەسییییە  ییییدارا  ەەدەرەەە 
ەەسیییەرنیییا  سیییاانیییداەە، ەە 

هەرەەهییا داەا ەە کەسییوکییار ە 
خە یییی یییی  وییییااادنییییخییییواا ەە 
کوردستا  ە ەەدەرەەە دەکەم، 
اژیییارەکییییانییی ییییا  بییییۆ سییییەر 
کیییۆاە ییی ەاڵ نیییزیییودەە ە ییی  ە 
دەسیییە  یییدارانییی  عیییزیییۆا  ە 

 . هەرێا  کوردستا  انادب ە 
دنیییییییارە وەە دۆخەاڵ ەە 
کیییییوردسیییییتیییییا  وە ییییی ابییییی  
دەسە  داراڵ پار   ە نەکیزیتی  
  بەسەر خە  دا دانتەپیانیدەە بیه

جییزیی ییزییژییتیی  ە   ەه د یینیی ییانیی ییه
هە بژاردن  وەە ڕێ ا سیەخیتەاڵ 
ها  ە نەهیا  ڕێی یاچیارە نی ە، 
پزونتتە بەراایبەر  ەەاەاڵ وەە 
هەەییواەرجە بییزیینە اەنییدا  ە 
خەبیییا یییی  نەکیییی یییۆ ییییوەانە ە 
سیەراسییەرنی ییا   ییونید بیی ەنەەە 
بەویییاڕاسیییتەاڵ ەیییۆڕنییینییی  وەە 
هەەییییییواەرجە سییییییەخییییییتەاڵ 
دەسیییە  ییی  سییی یییاسییی  دااڵ 

سییەپییانییدەەە ە بییۆ ە هییۆکییاراڵ  
ر  ەیه ویه.  جز زژتن  کیوردسیتیا 

اییزیی یی   کییوردسییتییا  سیی ییتییتییه ەییه
بیه   س اس  ە وابوەراڵ ەانتته

ویارادا  هاە   ان  کوردسیتیا  ەیه 
ا  ژنا  ە  ر الن  که ەه ، وه بوانه

 یی  کییار ە  بییژێییواڵ ە اییۆسییه
ویییییییاااداڵ ە ایییییییا  ە 

وییارادا  خیی اە یی ییواارنیی ەکییا  ەییه
، ه چ هاە    ە  نیاچیار  بوەنانه

اڵ  کیه ە  یه ەه   ەجۆره نەدەبوە به
وەەەش بیۆیزیم ویزیاە ەە .  ڕاب ا 

کوردستان   بیۆ اژیارختیتینە 
سەر دەسیە  یدارا  سیەبیارە  
بە کییزییژییەاڵ وەە پەنییابەرانەاڵ 
ەییی یییۆنیییا  خیییواردەە ەەسیییەر 
سنوراڵ بی ی ڕەسی یا ە پیۆ ەنیدا 
نیییاداەیییتییی  نیییاڕەاانە ییی یییایییا  
پیزییژی ەش کییۆدەەە ە داەااییا  
ەز ۆدەە  کە دنیاردەاڵ کیۆچ ە 

ر    هیییییه راڵ ەه نیییییابیییییه پیییییه
  کی   یۆاڵ ایۆۆنی  کیه نیه دنارده

هاە   ان  کوردستیا    ڕەەاڵ ەه
سیییا ییی ،    ەەییی یییه کیییا ، ەه ده

خییۆەیی  ە  اڵ نییه ەه بییاڵەبییوەنییه
ەییۆانیی  بەڕەسییایی  بیینییاسییزیید، 

کیۆدنیزی       سوەکانه  رجۆره هه
را   را  ە کیۆچیبیه نیابیه په به   که
نانید   اەاکان  ڕاەه ده کۆ  ەه  ده

مەدەغە   ەه ر ەوێنز    یۆه ە هه
ر  ەیه سز  جیا ویه رکه هه.  ب ۆێد

رپۆسز     یوای  بیزید نیا    به
سز   واسان  بیزید،    ب  ە که

ەا  سیتیا ویه هیه  م کیاره ر بیه ەه وه
نیۆاڵ     یۆاە یبیار سیه ب  ەه ده

  سی ااڵ نیاسیانی   ەه ب ۆ  ە ەه
بییی   ، ده ەه ەڕەە بیییبیییزیییتیییه ره بیییه
   را  ەه را  ە کیۆچیبیه نیابیه په

 ی یااڵ دەااڵ  موربیانی یانی  کیۆایه
نیۆ  نۆا  ەیۆ یوە سیه نت ە مه جه

ەیییی ییییانیییی   بیییی ییییۆێیییی  ە بییییه
 ەااەا ب ۆێی ،   ەه اۆۆندۆستانه

م  هانااڵ ویه ب  به   ده ەە   واه
ب یزید ە مەرەبیوەاڵ   ەه سانه که

  اەرەر ە انییانیی  وەە کەسییانییه
کە خیییۆبەخژیییانە   ەه بییی یییا یییه

دەەەڕێیینەەە نییا  ڕەنیی ە ەەهەر 
بارەدۆخزی یدا کەسیانیزی ی یا  ەە 
دەرەەەاڵ ن اا ە ەنتت  خۆنا  

   هەرەەها  ی یوایه.  ب ەڕێنەەە
کیانی   دنبیۆااس  یه  ندن ه نوه په ەه 

ر    هیه   ە  اندا، نه ەه خۆندا ەه
ن  هاەکار بۆ دن ۆر ی   ناب  النه

را  ڕۆ   ر ە کییۆچییبییه نییابییه پییه
  و پزونتتە داکۆکی   ب زڕێد، به

جیی   اییاایی  مییانییونیی  نیی ییژییتییه ەییه 
 .بوەن ا  ب ا 
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. کییۆبییوەنەەەاڵ خییوێیینییدکییارا 
ەەەە  وەەەەییدا  ییا وییزییتییتییا 
نەنانتوان وە باڵەەنا  پزیبی ە  ە 
بەەییییییزیییییی  ەە ەییییییەمییییییااە 
سەرەک ەکان  ەاراڵ سییزیایانی  
ەەالنە  خیییۆپییی یییژیییانیییدەرانەەە 

 . بەستۆاەە
وزاە ەە کا ز د کە سیەرکیو  ە 
باڵەکۆدنەەەاڵ هزی  ە ەیزیدا  ە 
سییوکییانە یی  بە خییوێیینییدکییارا  
ەەسیییەر داەاکیییۆدنییی  ایییااییی  
بز ەا ەالاڵ خیۆنیا  سیەرکیۆنە 
وەکەنیی ، هییاەکییا  پژییتیی ییوانیی  
بزدرێغ  خۆاا  بۆ داب نی یۆدنی  
دەراییا ە ە پییزییداەنتییتیی ەکییانیی  
بەەییییە نییییاەخییییۆنیییی ەکییییانیییی  

 . خوێندکارا  دەپا  وەکەننەەە
بییزیی ییواییا  داەااڵ دەراییا ە ە 
واستز   ەونجاە ەە داب ن یۆدنی  
بەەیییە نیییاەخیییۆنییی ەکیییا  بیییۆ 
خییوێیینییدکییارانیی  کییوردسییتییا ، 
بییی یییوکیییتیییۆنییی  وەرکە ەەسیییەر 

ح ە  خەاێنە ە داها یزی ی  اەبەال
هەاوە وەە سەرایانەاڵ کە وەم 

 یییی ییییواە ە ە  دەسییییە   ە 
بەرپییۆسییانیی  وە یی ابیی   ییاکییم 
ەەسیییەراڵ وەژنییی  ە خیییۆنیییا  
دەە ەاەنیید ییۆ وەکە ، بە م بییۆ 
خوێینیدکیارانیزی  کە ەە خیزی انە 
هەژار ە اە یاە ی یزیژیەکییانەەە 
ها وە  ە بە هەاار کیوێیۆەەەاڵ 
ە چەراەسیییەراڵ درێیییژە بە 
خییوێیینیید  وەدە ، بەەییزیی ە ەە 
خەبا  بۆ بیاەی یۆدنی  ژنیا  ە 
بیییژێیییواڵ، هەر بیییۆنە داەا ە 
خواستیزی ی  ڕەەانە ە جیزی یااڵ 
پژت وان ەک  اۆاەان  کۆاە  یانە 
ە ه چ جۆرە پاساە ە ب انونەک 

بییۆ بییڕنیی  ە دابیی یی  نەکییۆدنیی  
ەەالنە  وەم دەسە  ەەە جز ەاڵ 

 . باەەڕ ە مبو  ن  ە
دەسییییە  ییییدارا  ەە درێییییژەاڵ 
س یاسیە ی  ەیزیبیڕنینی  ایوچە ە 
انادکۆدن  باە ە خەراە ەەسەر 
خە ییی  ە دابییی ییینییینەکیییۆد  ە 
ەۆان ۆدن  سو ەاەن  ە ویاە ە 
کارەبا ە انادبوەن  بیزی یاراڵ ە 
دانەاەارانیییدنییی  دەرچیییوەانییی  
چەنیییدنییی  سیییا ەاڵ اانییی یییۆ ە 
پەناان اکا  ە بیارەیۆانی ەک کە 
بەسیییییییییەر کیییییییییۆاە ییییییییی ەدا 

 ٤٣٧٢دانانتەپاندەەە، ەە سا   
ەەە دەراییا ەاڵ خییوێیینییدکییارانیی  
. بەەە ناەخۆنی ەکیانی یا  بیڕنیوە

  واە    هەاوە وەم هەە نەاڵ 
سەراانەداران  کیوردسیتیا ، ەە 
پیییییزییییینیییییاە هەژارکیییییۆد  ە 
بیییزییییدەرااە یییی یییۆدنیییی   ەەاەاڵ 

ەەبەرااییبەرنژییدا .  کییۆاە یی ەدانە
وەەە کۆێ ارا  ە اااۆستانا  ە 
اەراییییانییییبەرا  ە خە یییی یییی  

 اە  زژیە کە ەەدژاڵ نەدا   اە
ە دەاکەە   ە ەزبڕنن  ایوچە ە 
ەە پزناە داب ن ۆدن  پزیداەنتیتی ە 
 ەنیییییییییییدرەسیییییییییییتییییییییییی  ە 
خ اە  واارنەکیانیدا ەە ەیار ە 
ەییارۆچیی ەکییانیی  کییوردسییتییانییدا، 
نییاڕەاانە یی یی ییا  دەربییڕنییوە ە 
نەخەاڵ دەسییییە  یییی ییییا  بییییۆ 
خواستەکیانی یا  ەیۆ یوە ە هەر 
جییارەش ەە ەییوێیینییزیی  ە بە 
ەزواااڵ جیۆراەجیۆر پیزیدەنیزیتە 

نیییییییاڕەاانە ییییییی  .   اەنیییییییدانەەە
خیییییوێییییینیییییدکیییییارانییییی  بەەیییییە 
ناەخیۆنی ەکیانی ی  بەەیزی ە ەەم 
ناڕەاانە  ە بەرنینە جەایاەەرنە 

کە بە درەسیییییید نەخەاڵ 
دەسە   بەرنیادا  ە سیوەرە 
ەەسیییەر هیییا ییینەداڵ ایییا  ە 

 . خواستەکان 
خوێندکاران  کیوردسیتیا  وەبی  
ەەم ناڕەاانە  ەنانیدا نەکی یۆ یوە 
ە نەکیییدەنیییت ە ڕێییی یییخیییۆاە 
ەەاەنداندا بازننەەە ە ەەدەەراڵ 
خییواسییتەکییانیی ییا ، کە خییۆاڵ ەە 
دانەەەاڵ دەراا ە داراەەکانی یا  
ە دابیی یینیی ییۆدنیی  وییاەاڵ پییاک ە 
کارەبا ە غاا ە سو ەاەن  نیا  
وییااییڕااەکییانیی  ەەرایی ەرەەەدا 
دەب نزتەەە  ا داسەپانی  بەسیەر 
دەسیییە  ییییدارانیییدا درێیییژە بە 

نەک .  هەە ەکان  خیۆنیا  بیدە 
 ەن ا وەە پیزیداەنتیتی یانە بی یۆە 
بەخۆرانی  کیۆدنی  خیوێینید  ە 
داب   کۆدن  پیزیداەنتیتی ەکیانی ، 
وەرک  سەرەانی   ی یواە ە ە 
ەە یییییوانیییییادانە ەە داهیییییا ییییی  
اۆرەاەبەنیییداڵ ژێیییۆدەسیییتییی  
. دەسیییە  یییدارا  دابییی ییینیییبییی یییۆ 

هییاەکییا  دەبیی  خییوێیینییدکییارنیی  
نییاڕاااڵ، ڕنیی ەکییانیی  خییۆنییا  
سەربەخۆ ڕاب ۆ  ە ڕێ ەنەدە  
هیی ییچ النەنییزیی  ە هیی ییچ وەنییدام 
پەرەەایییانیییزییی  کە بەەیییزییی ییی  
 ەەاەکەراڵ هەاا  سی یتیتەای  
وزتتا ، بەناەاڵ وۆپۆاس یۆ  ە 
خەاخۆراڵ بۆ خیوێینیدکیارانەەە، 
خیییۆنیییا  بە نیییاڕەاانە ییی  ە 
خواستەکیانی یانیدا هە یبیواسی  ە 
. خەبیییا ەکەنیییا  بەالڕێیییدا بەر 

بە یی یییو  ەنییی یییا بە نەکیییڕنییی اڵ 
خوێندکارا  ە سیوەربیوەنی یا  
ەەسەر خیواسیتەکیانی یا  ە خیۆ 
بەدەەرەۆ نی یا  ەە هەر جیۆرە 

هە یی ییوەنییزیی یی  ەا کە بیی ییانییواڵ 
سەرکو   انیا یۆ بیدا ە دەسید 
دەسە  ، وە یوانیزید اەایانە ی  
بەدەست زنان  دەراا ەکانی یا  ە 
. خییواسییتەکییانیی   ییۆنییا  بیی ییا 

وەااون  ناڕەاانە   ە خەبیا ی  
ە  ٧٤خییوێیینییدکییارانیی  پییۆەیی  

ڕاەەستان ا   اکیو دەسیە  ی یا  
ای ەچ بە خواسد ە داەاکانی یا  
کییۆد، نییاییونە ە وەااییونییزیی  ە 
سەرکەە نز   ناڕەاانە ی ەکیانی  
خە یی یی  هەژار ە اە ییۆەاە ە 

 .وە وانۆێد کە    ەزوەرب  ۆێد
ناب  بی یزیۆی ی  خیوێینیدکیارا  بە 
 ەن ا بیایزینینەەە، وەەانە ڕۆ ەاڵ 
هەر وەە خە  ە ستەاییزی یۆاەە  
کە ە ۆۆدەاڵ هەژاراڵ ە نەداراڵ 

پیزیونتیتە .  ە بزدەرە ان  کیۆاە 
خوێندکاران   ۆاڵ اانی یۆکیا  ە 
ایییاایییۆسیییتیییانیییانییی  اانییی یییۆ ە 
مییو ییابییخییانەکییا ، کییاراەنیید ە 
اەرایییییانیییییبەرانییییی  نیییییاەەنیییییدە 
ج اج اکان  کار ە کۆێی یارا  ە 
 ەەاەاڵ خە    اە اە  یزی  ە 
ببزبەش پژت وان  ەە ناڕەاانە   
ە داەا ە خییییواسییییتەکییییانیییی  
خیییییوێییییینیییییدکیییییارانییییی  بەەیییییە 
نییاەخییۆنیی ەکییا  بیی ە  ە نەک 
دەنت هەاوەا  دەسە   ناچار 
بە ایییییدا  بە داخییواانەکییانیی ییا  

 .ب ەن 
وزیاە ەێیڕااڵ پژیتی یوانی یایا  ەە  

نییاڕەاانە یی  ە داەاکییارنەکییانیی  
خوێندکارا ، خۆاا  بە بەەزی  
ەە خەبا  ە  یزی یۆەیانی  وەەا  
وەاانیی یی   ییا بەدەسییتیی ییزیینییانیی  
دەراییییا ە ە بییییاەییییبییییوەنیییی  
هەەواەرج  ژنیانی  نیاە بەەیە 
نییییاەخییییۆنیییی ەکییییا  ە  ەەاەاڵ 

 .س تتا  خوێند 
 

  ب  کۆاۆن تت  کۆێ ارن  
 کوردستا 

 ٤٣٤٧اڵ  ژۆنن  دەەەا   ٤٤

 

 : بەیاننامەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

ناڕەزایەتی خوێندکاران بۆ خواستەکانیان ڕەوایە و 
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ب ە نەەەاڵ کیوردانە ی  کە  ەە 
ناەەڕاستی  سیەدەاڵ بی یتیتەەە 
دەەبا   ناس ۆناە  ای  کیورداڵ 
ڕابەرانە ییی  دەکە  ە ەە الاڵ 
خە    کوردستا  بە اەالنی  ە 

ەەسیەرە یااڵ .  جەالەی  نیاسیۆاە 
درەستبیونی یانەەە، ەەەکیا ەەەاڵ 
کە وۆپۆاس ۆن    یواە ە نەک 
ەەدەااڵ نەکەکان  عی یۆا  بیوە  
 ییییییاەەکییییییو وەەکییییییا ەاڵ کە 
دەسە  دارێتی  کیوردسیتیانی یا  
کەە ییوە ە دەسیید، ەەەرە ییۆنیی  
کارەسیا ی یا  بەسیەر  خە ی ی  
. هەژاراڵ کیوردسیتیانیدا هیزینیاەە

بزج ە ەەەەاڵ وەایانە ەەەیەڕاڵ 
نیاەخیۆاڵ خیۆنیانیدا بە هەاارا  
الەاڵ کوردسیتیانی یا  بەکیوەید 
داەە، ەەەەڕاڵ نزوا  خیۆنیا  ە 
  واە ە ااە تتە نەک ەەدەااڵ 
نەکەکییانیی   نییاسیی ییۆنییاەیی یی ایی  
عەرەبیی  عییزییۆامیی ییژییدا هەاارا  
کەس ا  بە کوەیتیداەە ە بی یۆە 
ب انونا  داەە ە دەست  رژێیای  
دڕندەاڵ بەعس بۆ ەێیۆانی یۆدنی  
دێیی ییا ەکییانیی  کییوردسییتییا  ە 
ک یای یابیارا  ە وەنیریا  کیۆدنی  

خییۆەیی ییا  .  دەنییا  هەاار کە 
هەایی ییژییە بییونە ە داردەسییتیی  

دەە ە ە اە ز ەکانی  جی ی یا  ە  
دەە ە ان  ناەچەکە، بە یانیبە ی  
دەە ە ییانیی  اییاەیی ییتییتیی  ەەک 

، ( ویی ییۆا ،  ییورکیی ییا، سییورنییا ) 
وەەانیییییی یییییی  بەەییییییوێییییییۆەاڵ 
بەرژەەەنییداڵ خییۆنییا  اەالنیی  

 .ەجەالە ا    هە دەسوراند
سیا یزیژیە وەم دەە  ٠٣ااەەاڵ 

هزی ە نیاسی یۆنیاەی یتیتە، ەەدەااڵ 

وەەەاڵ خییۆنییا  هە ییواسیی  بە 
ەوەەاڵ دەبابەکیانی  وەایۆنی یاەە، 
بییییییوە  بەدەسییییییە  ییییییداراڵ 
کیییوردسیییتیییا  ە ەەەە  هیییاە 
وییییاەااەکییییانیییی ییییا  ە  یییی بە 
وی یتیی ای ەکییا   ی ییواە ی یی ی ییا  
درەسییید کیییۆدەە بە نیییاەاڵ 

ەەەکا ەەەەە، .    واە   هەرێم
ەەپزناە بەدەست زنان   یا نی  ە 
مااانیجی  انیا یۆدا، هیزیۆەیزی ی  
بەردەەام ە بەرنیییییااە بیییییۆ 
داڕێییژراەنییا  بییۆسییەر ژنییا  ە 
ەییواەرانیی  خە یی یی  کییۆێیی ییارە 
اە اە  ز  ە  وێژە بزیبەش ە 
کەاییدەرااە ەکییانیی  کییوردسییتییا  

ڕۆژ ەەدەااڵ .  دەسیید پییزیی ییۆدەە
ڕۆژ نیییۆخییی  پیییزیییداەنتیییتییی ە 
سەرە انی ەکیانی  ژنیا ، هەر ەە 
نا  ە کا  خۆراك ەکان   یۆەەە 
 ا سو ەاەن  ە خی اە ی یوااراڵ 
 ەنییدرەسییتیی  ە کییارەبییا ە وییاە 

 یییاد،  بەرەە ... میییو یییابیییخیییانەە
 . .نۆخز   بەرا ۆ هە دەکژزن 

ااەەاڵ انا ۆ ەە ەەش سا  یژیە 
بە بی یانیواڵ جی یاەاا کەە یونە ە 
بڕنن  اوەچەاڵ اەراانیبەرا  ە 
بەناەاڵ پاەیەکەە ی  ایوەچەەە 
میییو ییی  چەنیییدنییی  ایییانییی ییی  
اوەچەخۆرانی  کیوردسیتیانی یا  

ەەژێیییۆسیییانەاڵ .   یییا   کیییۆدەە
دەسە    وەاانەەیدا بە دەنیا  
هەاار کە  بییزیی ییار  ە هیی ییچ 
سەرچاەەنەک  داها  یا  نی ە ە 
ناچار  ە   بەجزدێۆی  ە ڕەە 
ەەهەنییدەرا  بیی ە ، بەەییزیی یی  
اۆرنییا  ەەە ڕێیی ییانییانەدا ژنییا  

کیۆێی یارانی  .   ەەدەسید  دەدە 

کەر    انبە    نەکز    ۆە ەە 
مییوربییانیی ەکییانیی  دەسییە  یی  وەم 

 ییییی یییییواە ە ەەنیییییدە ە، کە  
بەکیییۆێییی ەکییی  اەایییۆەە اەژاڵ 

کیییارنیییا  پییی یییدەکیییۆێییید، بە م  
ەەهەاان ا دا ویاسیتی  میااانیج ە 
دەسییتیی ەە یی  دەسییە  ییدارا  ە 
پییۆۆسییەاڵ ەەبەرهییزیینییا  بەرەە 
سەر ۆ هە دەکژزد ە کە ەکەاڵ 
سەراانە ە پۆکۆدن  بیانی ەکیا  

 .بەردەەام ەە انادبوندانە
ەەالنەک   ۆەەە وەم  ی یواە ە  

ەەندە ە بەپز  س اسە   مااانیج 
پەرسییتییانەاڵ خییۆنییا  ە ەەبەر 
بەرژەەەنیییییداڵ کیییییۆاە یییییزییییی  
سیییەرایییانەداراڵ  یییا نییی ییی  ە 
بەرپۆسە   ب ەکا ، بە یانیبە ی  
بەرپۆسانی  پیار ی  ە نەکیزیتی  

کەە ییونە ە (  اەالنیی  ە جەالەیی ) 
ایییۆۆەیییتییینییی  خییی اە ییی یییواارنە 
ەژت ەکا ، بە کەر   وەهی ، کە 
هەر  یی بەنییا  خییاەەنیی  چەنیید 
کۆا ان انەک  ە ەە ڕێی یااڵ وەە 
کۆا ان انەەە سەرەە و سااانی  
سییییەر اەەاڵ ە ژێییییڕاەەاڵ 
. کیییوردسیییتیییا   یییا   دەکە 

بەناەاڵ کەر    انیبە ەەە هەایو 
خییی اە ییی یییواارنەکیییا  ەەسیییەر 
هییییاە  یییی ییییا  چەنیییید مییییا  

 .بەرادەکەنەەە
بەەژییییتیییی   یییی ییییواە ەکەاڵ  

بەراابەر بە (  اەالن  ە جەالە )  
کییۆێیی ییارا  ە خە یی یی  هەژاراڵ 
کییییوردسییییتییییا  نەک هیییی ییییچ 
بەرپۆس ارنە  ەک ا  ەە وەسیتیۆ 
نەەییییۆ ییییوە،  بیییی ییییۆە هیییی ییییچ 
بەرنیییااەنەکییی یییژیییا  نییی ە بیییۆ 
. بیییاەیییتیییۆکیییۆدنییی  وەم دۆخە

هەربییۆنە خە یی یی  کییۆێیی یییارە 
هەژاراڵ کیوردسیتیا  رەبەرەاڵ  
ژنییانییزیی یی  سییەخیید بییونە ەەەە  
ڕۆژ ەەدەااڵ ڕۆژ ژنیییانییی یییا  

وەم  .  بەرەە خییییۆاپییییتییییۆدەڕەا 
بییییییارەدۆخەاڵ کە بەسییییییەر 

کییییۆێیییی ییییارا  ە هەژارانیییی  
کوردستاندا ها وە، بیوە ە هیۆاڵ 
نیییاڕەاانە ییی ەکییی  بەرایییۆاەانییی  

بەدەنییا  .   خە یی یی  کییوردسییتییا 
ەییزییواااڵ جییۆراەجییۆر، هەر ەە 
ەییۆدبییوەنەەەاڵ نییاڕەاانە یی ،  ییا 
اان ۆ   ە خیۆپی یژیانیدا  ە  یا 
هییزییۆەیی ییۆدنە سییەر بییارەەییااڵ 
  بە دەسە  دارەکا  ە  ی بە 
بەنیییاە ویییۆپیییۆاسییی یییۆنەکیییا  ە 
سیییو یییانییی  بیییارەەیییاە داایییو 

 اەەکیو ویزیتیتیاش .  دەاەاکان ا 
وەم ناڕەاانە  یانە بەردەەاای یا  

هەاتەاڵ پزژوە کۆاە یزی  .  هەنە
اییییااییییۆسییییتییییااڵ ەانەبییییزییییژە 
اەراییییانییییبەراڵ ەییییۆێییییبەسیییید 
خییۆپیی ییژییانییدانیی ییا  وەنییجییام دا، 
وەاۆۆ  میو یابی یا  پەنیایانیاەیاە 
اانییی یییۆکیییا  ڕژاەنە ە سیییەر 
ەییییییەمییییییااەکییییییا  ە داەااڵ 

ڕۆژانە ەەهەاییو .  دەراییا ەدەکە 
ەیییارە ەیییارۆچییی ەنەکییی  وەم 
کییوردسییتییانە  خە یی یی   دژاڵ 
دەسە    ەەندە   بی ە ینەەەاڵ 
کیییییوردانە ییییی  نیییییاڕەاانە ییییی  

 .دەردەبڕ 
بە م ەە بەرااییییییبەر وەم 
نییاڕەاانە یی  ە داەاکییارنییانەدا، 
 یییی بە دەسییییە  ییییدارەکییییانیییی  
ناس ۆناە  ا  کورداڵ بزجی ە ەە 
سییی یییاسیییە ییی  سیییەرکیییو  ە 
اەرااۆە  ە بزدەن  ۆد ، هی یچ 
بژاردەە واسۆنەک ا  نەختتیۆ ە 
.  بەردەم خە ییی ییی  نیییاڕاانەەە

ەەالنەک   ۆنژەەە    بە بەنیاە 
وییۆپییۆانتیی ییۆنە بییۆرژەاانەکییا  
دەنییانەە  نییاڕەاانە یی  خە یی  
ب ەنە اژاراڵ س اس  ە کار ی  
دەسیییتییی  خیییۆنیییا ،  یییا چەنییید 
کورس ەک  پەرەەاا  بۆ خۆنا  
اتییۆەەر بیی ە  ە بەەییداراڵ 
ب ە  ەەە دەسیە  ە ەەنیدە ەداە 
پژیییی یییی  خییییۆنییییا  بەر  ەە 

سیییەرەە یییو سیییاایییانییی  

 

دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی مایە 
و سەرچاوەی کارەسات و بێمافیەکانی 

 !خەڵکە
 مستەفا باهیر 
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هە بژاردن  پزژوەختەاڵ عیزیۆا  
 ٧٣/٧٣کە رنییییییی ەە ییییییی  

بەڕێییییییوەچییییییوە، سییییییەرجەم 
خییییییییانەەادەاڵ بییییییییۆرژەاااڵ 
ەەسییەر ییاسییەراڵ عییزییۆامییدا بە 
عەرەب ە کیییورد ە ەییی ییی ەە 
. سیونەەە  یوەەیی  ەییۆ  کییۆد

بەەییدارنیینەکییۆدنیی  خە یی  ەەە 
هە ییبییژاردنەدا بەم رێییژە اۆرە، 
بەپیییییییەاڵ نەکەم، بەرەەەەاڵ 
پیییۆۆسییی یییتییی  هە یییبیییژارد  ە 
ناانژ  دناوکۆاس  بیۆرژەاااڵ 
نییی یییژیییا  بیییدا ، نیییایییانژییی  
نارەاانە   جەااەەراڵ بەرەەاڵ 
سیی یینییارنییۆاڵ هە ییبییژاردنەکییانییدا، 

دنارە وەم نیارەاانە ی ە .  ن ژاندا
ە ەیییی ییییتییییتییییدانیییی  خەەنیییی  
خییییانەەادەاڵ بیییییۆرژەاااڵ ەە 
هە ییییبییییژاردنەکییییانییییدا،  ەنیییی ییییا 
رە ییی یییۆدنەەەاڵ هە یییبیییژاردنەکە 
نەبییوە، بە یی ییو رە یی ییۆدنەەەاڵ 
سییەرجەم دەسییە  یی  سیی ییاسیی  
بییۆرژەاااڵ ە پییزییداەییۆ یینەەەاڵ 
جەاییاەەراڵ دەنییا  اییییی ییۆنیی  
خە    بزبەش ە اا  اەە  ۆاە 
ەەسیییەر بەردەەااییی  دا  بە 
نیییییارەاانە ییییی ەکیییییانییییی یییییا  ە 

 .خواستەکان ا ، بوە
ەەم هە ییبییژاردنەدا، خییانەەادەاڵ 
بییییییۆرژەاااڵ ەییییییوراێیییییی یییییی  
کەاەرە یزینی  بەرکەە ، بە م 

ەەنییاە وەە خییانەەادە رەنیی ییاە 
رەن ەدا بەەز  ەە اا ەکان  ناە 
 ەسارەکەاڵ ەورااڵ سەختۆ ە 
کەاەرەییی یییزییینیییتیییۆاڵ بەرکەە ، 
وەەانیییی یییی  رەە  ە النەنە 
سیی ییاسیی ەکییانیی  سییەر بەویی ییۆا  

وەە النەنییانەاڵ کە وەم .  بییوە 
ەییوراە سییەخییتەنییا  بەرکەە ، 
وەەانەبوە  کە ەەدەااڵ رەخانی  
دەسە    بەعتەەە، ەە عزیۆامیدا 
هەاەکییارە بییوە  ە ویی ییۆا  بە 
.  ەەاەە یی  ەە پژییتیی ییا  بییوە

کیییییارنیییییااەاڵ وەم النەنیییییانە، 
بەکییۆدەەە ەەسییەر ویی یینییتیی ییاییااڵ 
 انر  ە خ اە  بە وەجنداکیانی  
. وییی یییۆا  دەچیییوەە پیییزیییژیییەەە

جەاییاەەراڵ بییزییبەەیی  عیی ییۆا  
ەەوییاسییتیی  سییەراسییەرنییدا بەر 
ەەهەر النەنز ، وەە رەە یانەنیا  
بە هۆکاراڵ بۆسزت  ە بی ی یاراڵ 
ە ەۆان  ە سەرکو  ە بزیایاای  
دەاانیی  کە بە ەەاەە یی  رۆ یی  
نیی ییابە یی ییا  بییۆ سیی ییاسییە  ە 
نەخژییەکییانیی  ویی ییۆا  دەەییزییۆاە 
دەرەییانییا  بییۆاڵ ەا کییۆدبییوە 
کەهەم دەسیتیزیوردانی  ویاەی یۆا 
ب ا  ە هەا ی  ژنینی ەنیا  بیۆ 
سااکۆدبوە ایا نز یانی  ەەەە  
وەاییۆنیی ییادا ەە عییزییۆامییدا بییبییا ە 

 .پزژەەە
هییییییاەپەنییییییاییییییانیییییی  اە یییییی  

بەسەرۆکیانە ی  هیاداڵ عیاایۆاڵ 
کە ڕابەرانە یی  بییا یی  سیی ییاسیی  
 ەەداڵ ەیەعیبی  دەکیا ، ەەم 
هە ییبییژاردنەدا پیییەاڵ  ەە ەایی  

 ٧6ەۆ وەە ە  ەن ا  وان یونە ی  
وەاە ...  کورس  بەدەسد ب زنزد

ەەەرە ۆن  ە تتە بۆ هیزی ێی  
کە پژت  بە ەەەرە ۆن  هیزی اڵ 
چەکیییییداراڵ ەەکیییییو  ەەییییید 
بەستوەە ە ەەالنەک   یۆنژیەەە 
ەە پژت وان  راستەەخۆاڵ و ۆا  
بەهۆەاەند بوەە، کە نارن  ەکی  
سەرەک  ەە ەۆرەپان  ع یۆا  ە 

 .ناەچەکەدانە
وەم ە تیتەاڵ هیاەپەنیایانی ە ی  
اە   واایاژەنە بیۆ  یزی ی یوەنی  
با نت  هز اڵ نزوا  النەنەکیا  
. ە ەۆڕانی  هیاەپەنیایانیزیتی ەکیا 

هییاەکییا  النەنییزیی یی  ایییییایی نییزیی  
ە "  ناەاڵ اا   ەی ی ی " ناەخۆاڵ 

درا کەە یینە نییاەنییا  رنژییەاڵ 
ەەهەاا  وا وەۆراڵ هاەسیەنی ی  

وەم رەە ە کە خیاەەنی  .  هز دانە
هییزیی ێیی یی  چەکییداراڵ ەەەرەاڵ 
 ییانییریی یی ە ە ایییییایی نییزیی  ەەەە  
وەاۆن ا ە رەە ەکان  النەن ۆندا 
رۆەیینە، نییانەەێیید وەەە مییبییو  
ب ا ، کە جز ەەرێ ەاڵ س اسی  

دنییارە .  ەە عییزییۆامییدا الەاابییزیید
هزژتا واکاا  هە بژاردنەکا  ەە 
دادەااڵ ا دراە ەەە، رەسیای ە ی  

ەەرنەەۆ وەەە بۆنە دەنیانەەێید 
بەر ەە راەەنییانییدنیی  وییاکییاایی  
کۆ ان  اەرا  هە یبیژاردنەکیا ، 

 . ەوەارەکان ا  اناد ب ە 
نییی ییی ەرانییی  رەە ییی  اە ییی  ە 
النەنەکان   یۆاڵ سیەر بەوی یۆا  
وەەەنە، کە دەاانیی  رەە ییزیی یی  
رەە ەەخوار ە داکژا  دەپزیو ، 
ەەبەراابەر رااڵ ەژیتی  خە ی ی  

ەەخییۆپیی ییژییانییدانەکییانیی  .  عیی ییۆامییدا
دا، درەەیییاییی  ٤٣٧٢سیییا ییی  

کۆ ان  زینیا  بە دەسیتیزیوردانی  
وییزیییۆا  ە هە ییوەەیییانیییدنەەەاڵ 
ایییییی ییییییییییییی ییییییژیییییی ییییییاکییییییا  ە 

بەنیانی  ...  دەست ور  ۆدنەەەنیا 
ە ینی  جەایاەەراڵ "  نیا" رۆەن  

بییوە، بەرۆ یی  ەێییۆانیی ییارانەاڵ 
و ۆا  ە  ەەداڵ ەەعب  ەەکیو 
ایی ییییی ییژیی ییانەک کە هییۆکییارێیی یی  
سەرەک  ناوارام راەۆ ن  ع ۆا  
ە ەەسیی یییەنەکیی  سییەرکییو یی  
ویییییاەییییی یییییۆااڵ بییییی ە ییییینەەەاڵ 
نییییارەاانە یییی  جەاییییاەەراڵ ە 
ەەبەنییی  بیییۆدنییی  رابەرا  ە 

 .هە توراەان  بوە
دنارە بەهەر وەندااە وەم 

بەم .  داراەاڵ کوردستا 
ەزوەنە وەم   ب ە ەیۆەپیانە 
ەەەرە ۆن  انا  ەە ب ە ینەەەاڵ 

 .ناڕەاانە   خە   دەدە 
بەکیییور ییی  وەم بییی ە ییینەەەنە 
بەهاەکاراڵ   بە و تی ای ەکیا  

ە دەە ە ییانیی  کییۆنەپەرسییتیی  
ناەچەکە ن ن  بە سەدەنەکە ەە 
ەییاو ە ەییار بییونە ە اییانەاڵ 
نەهییااە یی  ە دەردنتییەراڵ بییۆ 
خە    هەژاراڵ کیوردسیتیا  ە 
ەەەرە ۆن  کارەسا  ا  بەسیەر 

بەدەست زنان  ژنیانیزی ی  .  هزناەە
باەتۆە ەانتتە بەو نتا   ەن ا 
ەەرێ ااڵ داب ن ۆدان  دەسیە  ی  
نوێنەران  راستەم نەاڵ خە   ە 
. دەسە    ەیورانی ەەە دەبیزید

بییۆ وەە اەبەسییتەش دەبیی یید 

دەسیییییە  ییییی   ییییی بەکیییییانییییی  
بییییی ە ییییینەەەاڵ کیییییوردانە ییییی  

 .ەەالبنۆێد
                ٤٠/٧٧/٤٣٤٧ 

 

 

هۆکاری نارەزایەتی هاوپەیمانی فەتح لە ئاکامی 
 هەڵبژاردنەکان چییە؟

 عەبدە  اە اود
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ساڵە  ٠٣حزبەکانی بزووتنەوەی کوردایەتی وەکو ئەوەی نوێنەری چینی سەرمایەدارن، ... خەڵکینە
ئەزمونی سیستەم و دەسەاڵتێکیان کردووە کەسەراپا لەگەڵ ژیان و بژێوی و حورمەتی ئینسانی ئیوەدا 

ناکرێ لەوەزیاتر هەژاری و نەداری، بێکاری و ستەمگەری و ئەو جیاکاریە چینایەتیە تەحەمول . ناکۆکە
بکەین کەئەم حزبانە و حکومەت و سیستەمەکەیان بۆ قازانجی خۆیان و کەڵەکەی سەرمایەکانیان، 

بەسەر ژیانی ئێمەوە رایانگرتووە، بۆیە ئیتر کاتی وەالنانی ئەم دەسەاڵتە و حاکمیەتی ئەم حزبانەی 
بزوتنەوەی کوردایەتیە، کاتی هێنانەمەیدانی ئیرادەی ڕاستەوخۆی جەماوەری و بەڕێوەبردنی کۆمەڵگایە 

کاتی . لەالیەن جەماوەری کرێکاران و زەحمەتکێشان و ژنان و الوان و خەڵکی نارازیەوە
کەوایە با لەشوینی کارو ژیاندا، لەگەڕەک و . خۆڕیکخراوکردنە لە شوراکان و ئەنجومەنەکانی شاردا

فەرمانگەو بەرێوەبەرایەتیەکاندا، دەست بخەیەنە نێودەستی یەک و لەدەوری یەکتر کۆبینەوە و 
نوێنەرانی خۆمان لەکەسانی دڵسۆزو جەسور هەڵبژێرین و کۆنترۆڵی ناوەندەکانی کار و گەڕەکەکان 

!لەدەست بگرین و لەم ڕیگایەشەوە بەردی بناغەی دەسەاڵتدارێتی جەماوەر دامەزرێنین  

 

رەە انەاڵ سەر بەو ۆا  
پز ەنا  الەاا بزد، ەیانتی  
النەنیی ییۆانیی  نییاسیی ییونییاەیی یی ایی  
عەرەب ە رەە ە ەیی یی یی ەکییانیی  

... دەەر ەە و ۆا  اۆر یۆ دەبیزید
وەاەش النەنز    ۆ ەە ن  ەران  
هییییاەپەنییییاییییانیییی ە یییی  اە ییییی  

 .پز دەهزنزد
دنیییارە ەە عیییزیییۆامیییدا وەەەراڵ 
دەبییارەکییۆدنەەەاڵ هە ییبییژارد  
بەه چ پاساەێ  و ا یانی  نی ی ە، 
هاەپەناانی ە ی  اە ی ی ی  وەەە 
دەاان ،  ەنانە  و ۆان   ەەەە  
وەەەدا نیی یی ەرانیی  ەە رەە یی  
پاەەکژەاڵ ه  ەکان  ەابەسیتە 
بەخیییۆنیییا ، بە م ویییاکیییااییی  
هە بژاردن ا  البیاەیتیۆە ەەەەاڵ 
وییییییا ییییییۆااڵ ەەعیییییی ییییییۆامییییییدا 

وی یۆا  .  رەەەەپەرەسەند  بی یا 
ەە وزتتادا خوااناراڵ پژزواڵ ە 
بەنەکدادان  النەنەکا  بە انبە   
ەەنزوا  خانەەادەاڵ ە  ەدا ن  ە 
ە دەاان  وەاە بە انان ا   ەەاە 
دەبزد، بە انبە   کە بە واەی یۆا 
 ییۆخییبییوەنیی  رۆ یی  بەەیی یی  ەە 
ە  ییانیی  عەرەبیی ییدا ەە عیی ییۆامییدا 

 .دەب ن 
ەەەە  وەەەدا هز ەکان  سەر بە 
و ۆا  پاەەکژەنیا  کیۆدەەە ە 

بە م وزۆا   ا وزتتا نارنی ی  ە 
رۆ یی  سییەرەکیی  ەە عییزییۆامییدا، 

بییۆنە نیارەاانە یی  ە .  دەەیزییۆێید
بان ەەەاڵ هاەپەناان ە ی  اە ی  
سنور بۆدنیارنی یۆاەە ە نیابیزید 

واایانیجی  .  وەە سنورە ببەاننزد
نارەاانە   هاەپەناان ە   اە ی  
بیییۆ وەەەنە بەپیییزییی  پیییزیییوەراڵ 
وییییاکییییاایییی  هە ییییبییییژاردنەکییییا  
اااە ەنا  ەەەە  نەکیۆێید ە ەە 
پییزیی ە ە بییۆنییار ە بەەییداراڵ 
. س اس دا، رۆ  یا  الەاا نەبیزید

دنییارە  ییا ویی ییۆا  کییاراکییتەراڵ 
سییەرەکیی  ەە عییزییۆامییدا بییزیید ە 
رەە ە سیی ییاسیی ەکییا  خییاەەنیی  
ا ی ژ یااڵ سیەر بەخیۆنیا  بی ، 
نا وانۆێد وەە هی ی انە بە پیزی  
وییییاکییییاایییی  هە ییییبییییژاردنەکییییا  
. ایییااە ەنیییا  ەەەە  بییی یییۆێییید

هییاەپەنییاییانیی  اە یی یی یی  ەەەە  
وەەەدا ەە هە یییبیییژاردنەکیییانیییدا 
ە تت  ەەەرە ۆاڵ بەرکە یوەە، 
بە م وەاە بە اییانییااڵ کەنییار 
کەە   ە الەااکیۆدنی  رۆ ی  ەە 
بۆنار ە بەەیداراڵ سی یاسی ی یدا 
ن  ە، بە انبەنی   یا وەە کیا ەاڵ 
خییاەەنیی   ەەییداڵ ەییەعییبیی  ە 
پژت وان  و یۆا  ە هیاەکیا ی ی  
وە تەرنا  ر  وی یۆا  ەە عیزیۆامیدا 

 .الەاا بزد
وەەەاڵ اەسەەەاڵ ا  وەرن ە، ە 
دە یییییوانیییییزییییید کیییییارنییییی ەراڵ 
راستەەخۆاڵ ەەسەر هاەسەن   
. هیییزییی اڵ النەنەکیییا  هەبیییزییید

پەنیییوەنیییداڵ بە بییی ە ییینەەەاڵ 
. نارەاانە   جەااەەرن ەەە هەنە

وەە ب ە ینەەەنەاڵ  ی یواە  ە 
دەسیییییە  ییییی  نیییییاچیییییار بە 
هە وەەاندنەەەاڵ  ی یواە ەکی  
عاد  عبداەا داڵ کۆد ە پیاەیا  
هە ییبییژاردنیی  پیی یی  ەەخییتەاڵ 

هییی ییی اڵ .  بەسیییەردا سیییەپیییانییید
کییییارنیییی ەر ە بییییۆنییییادەرەاڵ 
بیییزییی ەرانەەەنە ەە ەامییی ییی ە ییی  
. سیییییی ییییییاسیییییی  عییییییزییییییۆامییییییدا

بەەییدارنیینەکییۆدنیی  اەربەش ەە 
هە ییبییژاردنەکییانییدا ە  ەنییانە  
رنتواکۆدن  پۆۆسەکە، بەنیانی  
داختتن  ڕن اکان  سااش بیوە 
بییییۆ پییییاەییییەپیییی یییی ییییۆد  بەە 

هەەی  کیار ە " ب ە نەەەنەاڵ بۆ 
نیا  ە خیی اە یی ییواارنیی ەکییا  ە 
اا  ە ویااادنی ەکیا  ە بەدژاڵ 

هییا ە "  دەسیتی ییوەردانی  دەرەکی 
وەم بیییییی ە یییییینەەە .  اەنییییییدا 

نییارەاانە یی یی ە، وەەەر بییتییوانییزیید 
بەسەر الەاان ەکان  خۆنا  اا  
بیی یید، ەە پیی یی  هەاییوەنییانەەە 

دەسییییییید بیییییییبیییییییا  بیییییییۆ 
خییۆرنیی ییخییۆاەبییوە  ەە وییاسییتیی  
ناەەند ە کارەەە ەەڕەکەکیا  ە 
ەەهەر جو نەەەنەک  داها یوەدا 
  ی ە ی  نیارەاانە ی  ەیەمیام ە 

... ەۆرەپان   ە ۆنۆەکیا  بیبیزید
ەە هاەکا  ەیۆایتی  رابەرانە ی  
سیییەراسیییەراڵ ەە م بیییدا ەەە، 
دە ییوانییزیید وییانیینییدەاڵ سیی ییاسیی  
ع ۆا ، بە دنوێ    ۆدا ب ورێد، 
کە و ۆادەە  وانانی  جەایاەەراڵ 
.   اندا ا  وەرە بن ا نەر دەبیزید

 ییۆسیی  سییەرەکیی  ە بیینییاغەنیی  
بیییییۆرژەااڵ ەە عیییییزیییییۆا  ە 
نییاەچەکەەییدا، وەم بیی ە یینەەە 
نارەاانە   ە جەایاەەرنەنە نەک 
پییییییاەییییییەکژییییییەاڵ النە  ە 
هیییییاەپەنیییییایییییانییییی ە ییییی ەک ەە 

وەەەر .  هە ییییییبییییییژاردنەکییییییانییییییدا
هاەپەناان ە   اە   ن  ەرانە ەە 
پاەەکژەاڵ ەە هە بژاردنەکیانیدا، 
وەەا نیی یی ەرانیی  سییەرەکیی  وەە 
ەەپییییا  هیییی یییی ە نییییاکییییۆک ە 
نەنارەکیانی یدا، هەر بی ە ینەەەاڵ 
نییارەاانە یی  جەاییاەەراڵ رنژییە 
داکو ۆاەە، کە پژد وەسیتیوەرە 
بە راپەرن  ە خۆۆەان  سیاەی  

٤٣٧٢ ... 
 ٤٤/٧٧/٤٣٤٧ 
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هەەواەرج  رابۆدەە ە 
 :ەۆڕان ارنەکان  نەک اانت

ناڕەاانە  ەکان  چەندن  سا ەاڵ 
رابڕدەە ەەبەراابەر ەۆانی  نیا  
ە نەبییوەنیی  خیی اە یی ییواارنە 
سەرە انی ەکیا  ە سیەرکیو  ە 
بز اراڵ ە بۆسزت دا، ەە وەپیۆنییی  

دا دەسە    سەرباااڵ ە  ٤٣٧٢
دنیی ییتییا ییۆراڵ نییاچییارکییۆد بییۆ 
راەییییارکییییۆدنیییی  دەسییییە  یییی  
بییییییۆرژەاااڵ ەەهییییییزییییییۆەیییییی  
جەاییییییاەەراڵ کییییییۆێیییییی ییییییارە 
کەادەرااە  ە ژنان  ستەادندە 
کە ها نەاەندا ، موربانی  بیدە  
بە عواەر  ەسیە  بەەی یۆ  ە 
ب ەەنە سا وسەەداە چاەبەسد 
بەەەاڵ کە دەسیییییییە  ییییییی  
دەەالنەنەاڵ اەدەنیییییییی  ە 
سییەربییاااڵ  ییاکییو هە ییبییژاردنیی  

میبیو   ٤٣٤٤ناەەڕاست  سیا ی  
 .ب ۆێد

وەم دەەرەنە کیور یخیانە  بیوە 
بۆ دەسە  داران  بیۆرژەاااڵ ە 
سییییەربیییییاااڵ ە دەەرنەکییییی  
 یامی ی یۆدنەەە بیوە ەەالنەک بییۆ 
وەەا  ە ەەالنەکیی   ییۆەەە بییۆ 
. جەاییاەەراڵ  ییوەڕەە نییاڕاااڵ

سیییییوپیییییا بەسیییییەرپەرەیییییتییییی  
عبدەەیرە یاح بیورهیا  بەردەەام 
 یییۆسییی یییا  هەبیییوە دەسیییە   
ەەدەسیییتییی یییا  دەربییی یییزییینیییۆێییید، 
ەەبەروەەەاڵ نیییاڕەاانە ییی ەکیییا  
بەردەەام ەە اژارهزنانیدا بیوە  
ە داەاکیاراڵ ە خیواسیتەکیا  ە 
ناڕەاانە   انیا یۆاڵ رێی یخیۆاەە 
کییۆێیی ییاراڵ ە پیی ییژییەنیی ەکییا  ە 
 ۆسز   جداڵ بۆسەر دەسە   
درەسد کۆدبوە، بە انیبە ی  کە 
خە یی   ییوانیی ییا  ەە خییوارەەەە 

ەەەەڕەکەکیییییانیییییدا خیییییۆنیییییا  
 .رێشخۆاەب ە  

دەسیییە  ییی  سیییەربیییاااڵ بیییۆ 
اییۆسییە ییزیی  دەەەڕا دەسییە   
ەەبەرژەەەنییداڵ خییۆاڵ نەکیی نیی  

اڵ وییۆکییتییۆبەراڵ ٤٢ەە .  بیی ییا ەەە
دا کۆدە انەک  سەرباانا  ٤٣٤٧

عییبییدە   ەاییدۆکیی  .  وەنییجییااییدا
سیییییییەرۆک ەەانیییییییۆا  کە 
کەسیییانە ییی ەکییی  نیییاسیییۆاە ە 
ەیییییزیییییوەنەک بەرەیییییۆاڵ ەە 
دەسە    دەەالنەنەاڵ اەدەنی  
ە سیییەربیییاااڵ دەکیییۆد، ەەەە  
ژاییارەنەک کەسیی  دەەرەبەراڵ 

جەاییاەەراڵ .  دەسییتییبەسییەرکییۆا 
ناڕاااڵ سودا  ەەم بەرنیااەنەاڵ 
دەسییییە  یییی  سییییەربییییاااڵ بە 
وییاەییابییوە ، بە ییانییبە  هییزیی ە 
رێییی یییخیییۆاەەکیییانییی  دەرەەەاڵ 
دەسییییە   ەە رێیییی ییییخییییۆاەە 
کییۆێیی ییاراڵ ە پیی ییژییەنیی ەکییا  ە 
کۆا تەکان  بەرەۆاڵ ەەڕەک کە 
.  ییااە سییەرنییا  دەرهییزیینییابییوە

ەەسیییەر بیییڕنیییاراڵ کیییۆاە ەاڵ 
پیییی ییییژییییەەەرانیییی  سییییودا  ە 
کۆا تەکان  بەرەیۆاڵ ەەڕەک ە 
هیییزییی اڵ ویییاااداڵ ە ەیییۆڕا ، 
بییانیی ەەاااڵ خییۆپیی ییژییانییدانیی  
. ناڕەاانە   سەر اسەرنا  کیۆد

اڵ ویییییۆکیییییتیییییۆبەر ٠٣رۆژاڵ 
. خۆپ ژاندان  ای ۆن  وەنجاادرا

دەسییییە  یییی  سییییەربییییاااڵ بە 
سەربااە واسان  ە پیۆەی یس ە 
هیییییزییییی ە اییییی ییییییییییی یییییژییییی یییییا 
وییۆپییۆانتیی ییۆنەکییانەەە، کەە یینە 
سەرکو  ە راەنیا  ە ەیۆ ینی  
خۆپ ژاندا  ە پاەەکژەنیا  بە 
خۆپ ژیانیدا  کیۆدە ژایارەنەک 
کوژراە بۆنندار ە دەست  ۆکۆا  

. ە هزۆەکیانی  وی ینیتەرنیزید بیڕا 
خۆپ ژانیدا  پیاەیەەیەاڵ کیۆد، 
بە م نیییییاڕەاانە ییییی ەکیییییا  ە 
پەنییییوەنییییدنەکییییا  ەەرێیییی ییییااڵ 
کۆا تەکان  بەرەیۆاڵ ەەڕەکەەە 

 .بەردەەاابوە
جیییارێییی ییی  دنییی ە کیییۆاە ەاڵ 
پیییی ییییژییییەەەرانیییی  سییییودا  ە 
کیۆایی ییتەکییانیی  بەرەییۆاڵ ەەڕەک 
بییانیی ەەاااڵ خییۆپیی ییژییانییدانیی  

سییەدا  .  سییەر ییاسییەرنییا  کییۆد
هەاار کە  ەە اۆربەاڵ 

اڵ نیۆنەایبەردا ٧١ەارەکاندا ەە 
هیییا ییینەاەنیییدا  ە وەەەرچییی  
وەاییییجییییارەنییییا  کییییوەییییتییییارە 
دەست  ۆکۆدن  اۆر وەنجاایدرا، 
بەج ا ەەبڕنن  وەنتەرنزد، خە   
 ەەەاییونیی ییژیی ییا  بییڕاڵ، بە م 
خییۆپیی ییژییانییدانەکییا  بەردەەام 

بەەیزیوەنەکی  رێی یخیۆاە .  بوە 
ەەخیییییوارەەە کە ەەهەایییییوە 
ەەڕەکییییییزیییییی ییییییدا بەرنییییییااەاڵ 
خۆپ ژاندان  رێ وپز  ە ەۆ ن  
ەیییەمیییااە سیییەرەکییی ەکیییا  ە 
پەنییوەنییدنەکییانیی ییا  بەنەکەەەە 
پەنییوەنییداڵ ەەەە  رێیی ییخییۆاەە 
پیی ییژییەنیی  ە کییۆێیی ییارنیی  ە 
. جەاییاەەراڵ ە ژنییانییدا هەبییوە

درەەا  بە واەت  بە ویاەیتی   
اڵ ویییییۆکیییییتیییییۆبەردا ٠٣کە ەە

: بەراکۆابۆەە، وەاجارە ەۆڕا بە
هیی ییچ دانییوسییتییانییزیی  نیی ە هیی ییچ 

هیییی ییییچ !  ڕێیییی ەە یییینییییزیییی  نیییی ە
هیییاەبەەییی ییی ەک نییی ە، نیییا بیییۆ 
دەسە    سیەربیاااڵ بە ی  بیۆ 
دەسییییییییە  یییییییی  اەدەنیییییییی ، 

 .ناڕەاانە  ەکا  بەردەەام بوە
وەم نیییییاڕەاانە ییییی ە ایییییۆاەانە 
بەردەەام کییۆاە یی ییااڵ دەختییتە 

ژێییۆ کییارنیی ەراڵ خییۆاڵ ە بە 
ن اااڵ خۆپ یژیانیدانی  ەەەرە یۆ 

هییزیی اڵ سییەربییاااڵ ە .   ییۆبییوە 
ا ییی یژی یاکیا  ە ویۆپیۆاسی یۆنە 
ایی ییانەڕەەەکییا  اژییارنییا  بییۆ 
دەهیییییا  ە اژیییییاراڵ وەم 
ناڕەاانە  ە رادن االنە نیاەەەەاڵ 
ە   ە دەرەەەاڵ ەە ە  ییانیی  
دراەس  ە  ا دەەا ە وەاۆنی یااڵ 
 ییۆسییانیید، کە وەم نییاڕەاانە یی ە 
بەرەە ڕااییا یی یینیی  نەکییجییاراڵ 
دەسە   بیڕەا  ە دەسیە  ی  
جەااەەراڵ رێ خۆاە ەەخوارەەە 
دااەارێد، کە  ۆسی  بیۆ سیەر 
 ییی یییواە ەکیییانییی  نیییاەچەکەش 

 .دەبزد
بەناچار کەە نە پ نزی ی   یۆ کە 
بەکەاتۆن  انا  ە دەسیە  ی ی  
بۆرژەاااڵ ەە  یوڕەنی  خە ی ی  
رێیی ییخییۆاە ەەخییوارەەە راەییار 
ب ە ، هەربۆنە کەە نە ەیریتیوەیۆ 
ە وااادکۆدن  عیبیدە   یایدۆک 
کە ەە کۆدە ا سیەربیاانەکەنیانیدا 
دەسییییتییییبەسییییەر کییییۆابییییوە ە 
. ەەڕانەەەاڵ بیییۆ پیییۆسیییتەکەاڵ

هەرەەهییا بەنییاچییاراڵ بییڕنییاراڵ 
وااادکۆدن  دەس  ۆکۆاەەکا  ە 
بەدەاندا دان ژت ن  نزوا  هیزی ە 
سییەربییاانەکییا  ە  ەاییدۆک ە 
ژاارەنەک   ۆ ەە ویۆپیۆاسی یۆ  
بییۆ ەەڕانەەە بییۆ دەسییە  یی  
دەەالنەنەاڵ اەدەنیییییییی  ە 
سەرباااڵ  ا کیا ی  هە یبیژارد  
ەەناەەڕاست  سیا ی  داهیا یوەدا 

وەاە .  وەنییییییجییییییام دەدرێیییییید
پییاەییەکژییەنەکیی  سییوپییا بییوە 

ەەبەراایییییبەر درێیییییژەاڵ 
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 !سودان کۆتایی دەورەیەک و سەرەتای دەورەیەکی نوێ
 دەسهاڵتی سهربازی پاشهکشهی پێکرا

 نوری بهشیر 



 !ەئەستۆی هێزە ئەمنیەکاندایەل نسەالمەتی گیانی هاوڕیانما

 ڕاەەناندنز  ەە کۆا تەاڵ سیزاان    ب  کۆاۆن تت  کۆێ ارن  کوردستانەەە
 

ەاراڵ سیزاان ، بۆ پژت وان  ە     ازش    باا  بەهاەبەە  ەەەە  پەناانزۆان  ڕادنۆاڵ پزژەنت ەه ٤٢/٧٧/٤٣٤٧اڕۆ ڕۆاڵ وه پز  ن وه
   م هز ه به.  كان  خوێندكارا  ە ڕەەاا  کۆدن  ناڕەاانە  ەکەنا ، سەردان  کەا   اان ۆاڵ می اسان ا  کۆد خواسته  داكۆك  کۆد  ەه

  اەکە، دەکەەنە بەرپەالااردا  ەواااردان  وەندااان    اەکە  ەدەستبەسەراەۆ ن  اۆبانل   كا  دەااڵ ڕێ ۆن ۆد ، ەه ان ه وه
ەەەە  وەەەدا هاەڕێ انز     اەکە  وان ا  ەەدەست  هز ەکان  واسان  خۆنا  دەرباا ب ە ، بەالم  ا کا   نوس ن  .  كان ا  ەکەەوپەەه

، دنارن   ە (ا اوداڵ  ەال )وەم ڕاەەناندنە، هەرنەک ەە هاەڕێ ا  اتتەاا باه ۆ، ووازد  تز ، کااەرا  ەە  ف، ا اود وە اەد 
 . ر  سه ستبه ده  ە هز انەەە ەەالنە  وه

ن  ەداەاكارن  دەستبەج   كه وه  ركۆنه  ونداڵ سه  كان  واسان  به دژاڵ واااداڵ ەسەرکو  ەرنەاڵ هز ه  ەه م كۆده ەەەە  وەەەدا وه  وزاه
هاەڕێ ا  واااد ب ە  ە اۆبانل ە کە  ەپەەەکان ا  بۆ ب زڕنەەە، هاەکا  کاربەدەستان  پارێ ەااڵ سیزاان  ەهز ە وەان ەکا ، 

بەد ن انەەە وەم جۆرە کۆدەەانەاڵ هز ە وەان ەکا ، نەک .  بەرپۆس اردەکەن  ەە سەالاە   ە ان  ەپارێ راەبوەن  اواتەەەکا ەکان ا 
نت ڕانا  ب ۆ ، ب ۆە  بەم پزژزی اراڵ ەکۆدەەە  هەرنا وانزد ناڕەاانە   خوێندکارا  ە جەااەەراڵ اا  خوراە کۆ ان  پزب زن  ە بزده

دژاڵ وااادنەنا ، هزندەاڵ  ۆ ڕەەاڵ سەرکو  ەراڵ   واە  ەدەاەا بەرپۆسەکا  ەەواسد ڕااڵ ەژت  خە    کوردستا  ە ج  اندا، 
 .واە ۆا ۆ دەکا 

 

 اڵ سیزاان  كۆا ته
   ب  كۆاۆن تت  كۆێشارن  كوردستا 

 ٤٣٤٧ا   اڵ  ژۆنن  دەەه ٤٢
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نیییییییاڕەاانە ییییییی ەک کە 
سییییەر ییییاسییییەراڵ سییییودانیییی  
داەییۆ ییوەە بەدژاڵ دەسییە  یی  
سەرباااڵ ە کە  ا وزتتاش وەە 
هییییزیییی انەاڵ کە بییییانیییی ەەاااڵ 
خیییۆپییی یییژیییانیییدانییی یییا  دەکیییۆدە 
هەرەەها اۆربەراڵ جەایاەەراڵ 
سییودا  ەەسییەر درەەییاەکییانیی  
خیییۆنیییا  دەسیییە  ییی  اەدەنییی  

 . بەردەەاا 
دەەرەاڵ داها وە پزژڕەەاڵ 

 :چ ن  کۆێ ار دەخوااێد
وەەەاڵ  اوزتتا ەەسودا  رەەندا 
کییۆ ییانیی  دەەرەنەکە کە هییزیی ە 
سییییەربییییاانەکییییا  ەەبەرااییییبەر 
ناڕەاانە  ە جەایاەەرنەکیانیدا ەە 
دەە پییی نیییدا بیییۆ ایییانەەەاڵ 
دەسیییییە  ییییی  درنیییییژایییییاەەاڵ 
سەرباااڵ ە تتی یا  خیوارد ە 
پیییاەیییەکژیییەنەکییی  ەەەرەنیییا  
بەسەردا سەپزینیۆا، کە نیا یوانی  
هەرەا بەوییاسییانیی  دەسییە  یی  
دەەالنەنەاڵ اەدەنیییییییی  ە 

سەرباااڵ نەهزۆ  ە دەسیە  ی  
نەکیییی نەنەاڵ سییییەربییییاااڵ ە 

بییۆ .  دنیی ییتییا ییۆراڵ بتییەپییزیینیی 
جەایییاەەراڵ ایییۆاەانییی  خە ییی  
دەەرەنەک بیییوە کە  یییزییی یییدا 
خۆەباەەڕاڵ بەهز ە دەسە  ی  
سەرباااڵ ە  یونیدە ی یژنەکیانی  
ەەسیتییانەەە بییوە، ەە خییا یزیی یی  
بەرچییییییییاە ەەم دەەرەنەدا 
سیەرهە ییدانی  رێی ییخیۆاەبییوەنیی  
کییییۆاە یییی ییییا ەەخییییوارەەە ەە 
کییییۆایییی ییییتەکییییانیییی  بەرەییییۆاڵ 
ەەڕەکەکییییا  ە بەردەەاایییی  
ژاییییارەنەک ەە رێیییی ییییخییییۆاەە 
اەدەنیی ەکییانیی  ەەک کییۆاە ەاڵ 
پیییی ییییژییییەەەرانیییی  سییییودا  ە 
رێ خۆاەە کۆێی یارنی  ە هیزی اڵ 
واااداڵ ە ەۆڕا  بوە، وەەەرچ  
وەاەاڵ وییییاخییییۆاڵ هەنییییدێیییی  
کیییزیییژیییەنیییا   یییزییی ەە  بە م 
اۆربەاڵ ەەپا  ناڕەاانە ی ەکیانی  

 .جەااەەردا ااەنە ەەە
هەاوە وەە پزژڕەەنانەاڵ ەەژێیۆ 

کییارنیی ەراڵ نییاڕەاانە یی ەکییانییدا 
بەدەسیید هییا یی ، دەەرەنەکیی  
نو  دەخا ە بەردەم جەااەەراڵ 
کۆێ ارە اە ۆەاانی  کیۆاە ی یا 
کەخییۆاڵ بییۆ سیی یینییارنییۆکییانیی  
داهییییا ییییوە وییییااییییادەبیییی ییییا ، 
ەەبەروەەەاڵ بییۆرژەاااڵ چەکیی  
ەەدەستدانە، سیەربیاااڵ هەنە ە 
ا ی ژ اە ە  ان  سەرایانەداراڵ 
نییییییاەچەکەاڵ ەەدەەرە بییییییۆ 
پییاەییەکژییە بە نییاڕەاانە یی  ە 
. خۆپ ژاندانەکا  ە داەاکیانی یا 

بییییۆ جەاییییاەەراڵ  نییییاڕاااڵ 
بیییۆوەەەاڵ وەەەراڵ ەەڕانەەەاڵ 
دەسە    بیۆرژەاااڵ ەەرێی یااڵ 
سیییەربیییااە پییییە بیییا کیییانەەە 
نە وانزد دنی یتیا یۆراڵ بیزی ەردە 
بتەپزنیزید، اەرەرە کە چی ینی  
کۆێ ار پیزیبینیزیتە اەنیدانەەە بیۆ 
وەەەاڵ اییۆراڵ خییۆاڵ بییدا  ەە 

بییۆ وەەەاڵ .  وییانیینییدەاڵ کییۆاە یی ییا
چارەنوس  کیۆاە ی یااڵ سیودا  
بە ەەاەاڵ بیی ییۆڕێیید، بە ییانییبە  

کیۆایی ییتەکییانیی  بەرەییۆاڵ ەەڕەک 
بەج ا ەەکۆێ ارا  کە رێژەنەکی  
اۆراڵ بییزیی ییارە کەاییدەرااە یی  
 ییییزییییدانە، بیییی ییییۆڕێیییید بەەەاڵ 
کۆای یتەکیانی  بەرەیۆاڵ کیارەەە 
نیییاەەنیییدەکیییانییی  کژیییتیییوکیییا  
ب یۆێیتەەەە بەرەە پیزی ی یزینیانی  
 یی بیی  کییۆاییۆنیی ییتییتیی  چیی یینیی  
کۆێ ارا  بیڕەا   یا کیۆێی یارا  
بتوانزد اۆراڵ خۆاڵ بینیزید بەە 
کۆا تانەە ناڕەاانە  ەکانەەە کە 
رێیییی ییییانەکە بییییۆ دەسییییە   
ەەخییوارەەەاڵ کییۆاە یی ییاە وەاە 
دە ییوانییزیید نەک چییارەنییوسیی  
کیییییۆاە ییییی یییییا ەەبەرژەەەنیییییداڵ 
کیییییۆێییییی یییییارا  ە ژنیییییا  ە 
کەادەرااە   کۆاە  ااڵ سیودا  
ب ۆڕێد، بە  و اۆراڵ خیۆنژی  
بیینییزیید بە نییاڕەاانە یی ەکییانییی  
دەەرەاڵ داهییا ییوەاڵ ە  ییانیی  

 .ناەچەکەەە
 ٤٣٤٧اڵ نۆنەابەراڵ ٤٢



 الپهڕە دوا 

بە ەز   بەرچاە ەە کیۆێی یارا  
ەە کەر   خ اە  وااراڵ ەە ەە  
کیییواییی یییانییی یییاکیییا  بەەیییزیییوەاڵ 
ەۆێبەسد کاردەکە ، وەم بەەیە 
ەە کییۆێیی ییار بە  ەمییدەسییتییزیی  
کاردەکە  کە نا وانزید ژنیانی یا  

بەا یۆنی  ایوچە .  دەستەبەرکیا 
کە هەنیییدێییی  ەە چیییاەدێیییۆە 
سیییانەمەکیییا  ەەرنیییدەەیییۆ  ەە 

هەااردنناردانە، ٢٣٣بۆ ٢٢٣نزوا 
بیییامییی  کیییۆێییی یییارەکیییانییی ییی  ەە 

. هەاار انییا ییۆ ەەرنییاەییۆ ٠٣٣
کا ژازیۆ کیاردەکە  ە  ٨رۆژانە 

 ەن ا رۆژان  هەنینی  پژیوەنیا  
بەەییزیی یی ییا  کە ەە ەییارە .  هەنە

جیی ییاجیی ییاکییانیی  نییاەەراسیید ە 
خوارەاڵ عزۆامەەە هیا یو ، نیا  
ەە سۆن ن اە نی ی یا ەەە هیا یو ، 
ەەە کەایی ییانە نیی ییژییتەجییزیی  کە 
کییوایی ییانیی ییاکییا  بییۆنییا   ەرخییا  

وەم بەەیە ەەکیۆێی یاراڵ .  کۆدە 
ژنییییییینییییییی ەپیییییییارێییییییی  ەەالنە  
کییوایی ییانیی ییاکییانەەە خییواردنیی ییا  
دەدرێیییتیییی  ە بەنیییانیییی یییا  ە 
وزواران   بە سەنارەاڵ کوا ان یا 

وەایانە .  دەچنەەە بۆکەا ەکان یا 
نە ەوێن   ەەانەەەنا  بیاەیەە 
. نە ژەاە خییواردنەکییانیی ییژیی ییا 

 ەنیییانە  وەەەر کەسیییزییی ییی یییا  
نەخییییییۆش بییییییزیییییید وەبیییییی  
ەەسییەر تییابیی  خییۆاڵ بیی ییزییتە 

بەەیزی ی یژی یا  کە .  نەخۆەخانە
اییا یی ییا  ەەنیی نیی  کییارەکەنە یی  
. هەاوە ەیتیزی  ەەسیەرخیۆنە ی 

سیییییییەرەرااڵ ەژییییییید وەە 
کەاییوکییور یی ییانەاڵ بییاسییم کییۆد، 
کۆێ اران  ژنن ەپارێ  بەناچیاراڵ 
ای ا  داەە بەە کارەە پاراستینی  

خییاەێیینیی  ەییارەکییا  ەە رێیی  
 .وەەانەەە وەنجام دەدر 

کۆێ اران  ژنن ەپارێ ، بە یانیبە  
وەە بەەییەنییا  کە ەە ەییەمییااە 
مە ەبییاەییغەکییا  کییاردەکە ، هە ییا 
وزتتا چەند کەس ا  سەنارە ەز  
. داەەە ژنان یا  کیۆ یانی  هیا یوە

هیییاەکیییا  بەهیییۆاڵ وەەەاڵ کە 
کەاییییتییییۆنیییی  پییییزییییداەنتییییتیییی  
خییۆپییاراسییتیینیی ییا  پییزییدەدر  ە 
خاەاک   خۆاڵ پۆە ەە ا ۆۆب  
 ییۆسیینییا ، اۆرنژیی ییا   ییوەیی  
نەخۆەی  جیۆراەجیۆر دەبی  ە 
دەبیییییییییینەبییییییییییار بەسییییییییییەر 

سیییەربیییاراڵ .  کەسیییوکیییارنیییانەەە
هەایییییوە وەاییییییانە خییییییاەە  
کییوایی ییانیی ییاکییا  اییوچەکییانیی ییا  
دەاوەخە  ە چەنییییدنیییینییییجییییار 
کۆێ ارەکیا  دەکەنە ەەسی ییە ە 
اان ا  پزدەەۆ  ە دەن ەنە اژار 
بەسەر  وکاە ەەە  ا سوەرەنیا  

وەم  یییا ە ە ەەسیییا ییی  .  پیییزیییبیییدا
ەەە درێیییژەاڵ هەنە  یییا ٤٣٧٢

ەەنژییییییییییید بەەەاڵ کە 
و تۆکۆێ اران   خۆنا  اان ۆ ی  
ب ەنە ەەسی ییەاڵ اژیار بەسیەر 
کییوایی ییانیی ییاە  ییوکییاە ەەە بییۆ 

وەاە .  ەەرەییۆ یینیی  اییوچەکییانیی ییا 
ەەکا ز دا کە ه چ کۆێی یارێی  بە 
اەرجیی  وەەە کیییارنیییاکیییا  کە 
 یاسییوەیرە بیۆکییوای ییانی ییا سییەر  
نەکۆ  ،خاەە  کوا ان ا  ایوچە 

ەە هەنید  .  نەدەنە کیۆێی یارەکیا 
کییوایی ییانیی ییا اییاەەاڵ سیی  اییانییت 

وەم ەەاعە .  اییوچە دەادەکەە 
بییۆکییۆێیی ییارانیی  ژنیینیی ە پییارێیی  

کییا یی  اییانییدەەییۆ  .  اۆرسییەخییتە
وەەەر خۆنا  بۆنارنا  ە  دابی ، 

بۆهەر رۆژێ  کە کیار رابی یۆ ، 
هەاار دنینیار ٠٣هەر کۆێ ارێی  

غەرااە دەکییۆ  کە بییۆخییۆنییا  
رۆژانەکیییییییییییییییانییییییییییییییی یییییییییییییییا  

 ! هەااردننارە٧٣ ەن ا
خیییاەە  کیییوایییانییی یییاکیییا  اۆر 
بییزییۆە ییاییانە هەنیید  ەیید کە 
بۆخۆنا  ەیزی  بەرپیۆسی یار  ە 
ەەەە   یییی ییییواە  ەەسییییەراڵ 
رێ  ەە و ، دەنیخەنە وەسیتیۆاڵ 
کییۆێیی ییارەکییا  ەبەردەەاایی یی  
هەە یی ەدە  کییۆێیی ییارەکییا  بەش 
بەش بیی ە  بەسییەر سییانەمییو 
چاەدێۆە ەت  دەرە کیۆێی یاراڵ 
! دەااڵ کاب تەە وەم جۆرەەیتیانە

 ەنیییانە  ەەکیییا ییی  ایییوچەەیییدا 
کە یییی یییی ییییا  ەەم جیییی ییییاکییییارنە 
ەەرەۆ وەە ە ەەهەنید  ەیوێی  
پیارەاڵ کییۆێیی یارنییا  داەە، بە م 
ە ونانە سانەمو چیاەدێیۆ دەا یۆ 
دەە ایییییوچەنیییییا  دەدەنییییی  

وزتتا کۆێ یارانی  !  بەسەرنەکەەە
رۆژ ٠٣ژنن ە پارێی  هی یچ کیا  

جیییارێییی  ایییوەچە ەەرنیییاەیییۆ  
رۆژ، وەەنی  دەبی  ٢٢ ادەەا ە 

اان  بۆب ۆ  وەەەرنا کیوای یانی یا 
. ەەخییۆنەەە اییوچەنییا  پییزیینییادا 

دنارە   واە  ە کۆای یانی یاکیا  
کیییزیییژیییەنیییا  هەنەە سیییوەیییرەاڵ 
خیییاەە  کیییۆاییی یییانییی یییاکیییا  دەا 
دەکەە ، بە م نابی  ەەژێیۆ وەە 
ب انوەە ه چ ب انوەنەکی  دنی ەدا 
. اییوچەاڵ کییۆێیی ییارا  دەابیی ەە 

اییوچەاڵ کییۆێیی ییارا  ەەراسییتیی ییدا 
. هزۆ  سورەە نابزد دەابیخیۆێید

هەر خییییاەەنیییی ییییارێیییی  نییییا  
کیییواییی یییانییی یییانە  نیییا  خیییوداڵ 
 وکاە  خیۆاڵ بی ەەێید ایوچە 

دەابیخییا  کییارێیی یی  پییزیی ەەانەاڵ 
 ەنانە  نیاسیااڵ کیارێی  دەکە  

 ! کە خۆنا  دانانڕەتوە
بۆنە ک ژەاڵ کۆێی یارانی  ژنینی ە 
پارێ  کزژەاڵ هەاوە کیۆێی یارا  
ە ب ۆە هاە   ان  کوردستانە ە 
دەب  هەایوەا  هەسیتی یار بی ی  
بەراابەر بە ژنا  ە ەیواەرا  ە 
اااەکان  وەە بەەە ەە کۆێ ارا  
ە بەەیییزیییواااڵ جیییۆرەاجیییۆر 
پژت یوانی یا  ەی  بی یۆ  ەەالنە  
بییامیی  کییۆێیی ییارا  ە خە یی ەەە، 
هیاەکیا  پیزییونتیتە کیۆێیی یارانیی  
ژنن ەش انا ۆ ب ۆ ەەەە ب ەنەەە 
کە خیییۆنیییا  رێییی  بیییخە  ە 
بەەزوەاڵ دەسیتەجەای ی  داەااڵ 
اااەکان ا  ب ە  ە پیارێی ەیاراڵ 
ەە اییااییو ژنییا  ە ەییواەرانیی  

 .خۆنا  ە خز انەکان ا  ب ە 
 ەەستااەهداڵ
٤٧/٧٧/٤٣٤٧ 
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کرێکارانی ژینگە پارێز لە نێوان حوکمەت و 
 !کومپانیاکاندا 

 مەهدی ڕەسوڵ

.. ئۆکتۆبەر 
 بخوێننەوە

و بەدەستی 
 دۆستان

و ئاشنایانی 
 !خۆتانی بگەیەنن


