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زیاتر لە دوو مانگە هەڵبژاردنی پێشوەختەی عێێێرا  
ئەنجام دراوەو تائێستا نەتوانراوە حکومەتێکی نێو  

هێێێشێتێا حێکێومەتێی وێازمێی  وەوێو .  پێک بهێێرێر ێ 
حێێکێێومەتێێێی وێێێاربەڕ ێێکەر وە بێێێ یێێاربێێێوو وێێێارە 
سەرەویەوەی ئەنجامدانی هەڵێبێژاردنێی پێێێشێوەخێتە 
بێ   واروباری سیاسی و حکێومێی عێێێرا  بەڕ ێوە 

ئەو هەڵێێبێێژاردنەی وە دەبێێوایە یەیێێرانێێی !  دەبێێا 
سیاسی و حکومەتی وۆتایی پێ بهێێرێێ  خێۆی بێوە 
بەشێێێێێ  لە پێێروسێێەی یێێوڵێێکێێردنەوەی یەیێێرانەوەو 
ئاسۆیەوی تاریکی خستۆتە بەردەم هێزە بۆرژوازیە 
ئیسالمی و ناسیۆنالیستیەوان و بگێرە سێەرەژێێێژی 
بۆ ئەو دەوڵەتێانە  دروسێ  وێردوە وە دەوریێان 

 .هەیە لە مەشهەدی سیاسی عێرایدا
ئەوەی وایکرد خودی هەڵبژاردن ببێێتە اێاوێتەر ێکێی 
یێێوڵێێکێێردنەوەی یەیێێرانێێی سێێیێێاسێێی و حێێکێێومەتێێی  
هەڵێێو سێێتێێی خەڵێێکێێی عێێێێێرا  و وێێوردسێێتێێان بێێوو 

بەشێێداری نەوێێردنێێی .  بەرامێێبەر بەو هەڵێێبێێژاردنە
زوربەی هەرە زوری خەڵێێێک  بێێێرێێێبەسێێێتێێێی ئەو 
بێێارودوخە سێێیێێاسێێیەی ڕاژەیێێانێێد وە نێێاویێێان نێێاوە 

خەڵێ  شێەرعێیەتێی سێیێاسێی و .  پروسەی سیاسی
وە ٣٠٠٢یاساییان لەو هێزانە سەنێدەوە وە لەدوای 

دەسەاڵتی سیاسی عێێێرا  پێۆسێتەوێانێی حێکێومە  
بەوە  سێەرەەم .  لەنێوان خۆیێانێدا دابە  دەوەن

ئەو هێێێێێزانە تێێووشێێی یەیێێران و بێێگێێرە بێێرێێبەسێێتێێی 
سێەرەەمێی ئەو هێێێزانە نێاتێوانێ  .  سیاسی هاتوون

بەدیلێکی سیاسی و حکومەتی بێۆ ئێایێرێدەی عێێێرا  
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ر ێێ  نەوەوتێێ  و .  بێێنەنەڕوو
ملمالنێی نێوانێیێان بەهێۆی ئەو 
ژێێێێێێێورزەوەیە وە لەالیەن 
خەڵکەوە لە پەیکەری هەمێویێان 

ئەوان بێێێ ئێێاسێێۆو بێێێ .  دراوە
بەدیلی سیێاسێی و بێێ پێێێگەی 
ەەمێێێێێاوەری وە مێێێێێامەڵەی 
. سیاسی پێوە بکەن  مێاونەتەوە
ئێستا بۆرژوازی لە بێرێبەسێتێی 
سیاسی و حێکێومەتێیێدا پەلێوپێۆ 

 .دەووتێ
بەاڵم ئەم هەلومەرەە نێاتێوانێێ 
. تا سەر بەوەێۆرە بێمێێێرێێێتەوە
بربەستی سیاسی و حێکێومەتێی 
یان سەردەوێشێێێتە هەڵسێان و 
خروشانێکی دیکەی ەەماوەری 
و ەەمێێاوەری خەڵێێکێێی عێێێێێرا  
ب یاری خۆیێان دەدەن  یێاخێود 
بێێۆرژوازی دەبێێێێێ  ڕ ێێگێێایە  
پەیێێێدا بێێێکێێێا  بێێێۆئەوەی لەو 
زەلکاوەی تێی وەوتوە رزژێاری 

ئێستا بارودوخی سیاسی !  ببێ 
عێرا  لەسێەر لێێێوار ێکە دەبێێ 

بێێۆرژوازی .  بەدیێێو ێێکێێدا بێێکەو 
عێرایی و دەوڵەتانی نێاوەەوەو 

ئەمێێریێێکێێاو بێێگێێرە ئەوروپێێا و 
نەتەوە یەوگرتوەوانیش هەمێوو 
هەوڵیان بێۆئەوەیە وە ەێوەوی 
بێێێێارودوخەوە لەدەسێێێێتێێێێیێێێێان 
دەرنەەێ و بەهەر نرخێ  بێوە 
ئەو دەورانە شێێێێێێێێوەژاوو 

بەاڵم ئایا .  یەیرانگرتوە تێپەڕ ر 
ەەمێێێێاوەری وێێێێر ێێێێکێێێێار و 
زەحمەتکێێێش و ئێازادیێنێوازی 
عێێێێێێێێێرا  و وێێێێوردسێێێێتێێێێان 
دەسێێتەوەسێێتێێان دادەنێێیێێشێێ  تێێا 
بارودوخی سیێاسێی بە زیێانێی 

؟ ئێێایێێا ! ئەوان یەوێێالبێێکێێر ێێتەوە
خێێێێێروشێێێێێانێێێێێی ەەمێێێێێاوەری 

وە اێاوێتەری  ٣٠٠٢ئۆوتۆبەری 
سەرەوی بوو لە یێوڵێکێردنەوەی 
یەیرانی سیاسێی و حێکێومەتێی 
عێرا  تا سەرەنجام حێکێومەتێی 
عێێادع عێێبێێدلێێمێێهەدی روخێێانێێدو 
وازمی  بە وێورسێی دەسێەاڵ  
ژەیاند  بەو ڕادەیە پاشێەوشێەی 
وردوە وە اێرسێە  بێداتەوە بە 
بێێێێێێۆرژوازی تێێێێێێا خێێێێێێۆی 
سازبداتەوە  یان ئەژەری ئەوە 
هەیە وە بەسێێێەر وەهێێێ  و 

وەمێێێێووێێێێوڕیە سێێێێیێێێێاسێێێێی و 
ر کنراوەیێیەوێانێی خێۆیێدا زا  
ببێ  و ەار کی دیکە بە تەوژم 
و تێێوانێێایەوێێی دیێێکەوە بێێێێێتەوە 
مەیدان و مۆری خۆی بێدا  لە 

 ئایردەی سیاسی عێرا ؟
ئەو بارودوخەی وە بێوە هێۆی 
سێێێەرهەڵێێێدانێێێی بێێێزوتێێێرەوەی 
ەەمێێێاوەری و خێێێروشێێێانێێێی 
خەڵکی زەحێمەتێکێێێشێی عێێێرا  
نە  وەوێێو خێێۆی مێێاوەتەوە  

ژیێان .  بەڵکو زور خراپتر بێووە
و ژێێوزەرانێێی خەڵێێک لەەێێاران 

نەبێێێوونێێێی .  خێێێراپێێێتێێێر بێێێووە
خزمەتگوزاری ژشتی  نەبوونێی 
مااە سێەرەتێایێیەوێان  تێیێرورو 
تۆیاندن  سەروێوتێی ئێازادی و 
مێێااە اەردیەوێێان  ژەنێێدەڵێێێ و 
تااڵنی داهێاتێی ژشێتێی لەالیەن 
هێێێێێێێێێزو ژێێێێروپە ەەوێێێێدارە 
دەسێێێێێێێێێێەاڵتێێێێێێێێێێدارەوێێێێێێێێێێانەوە  
دەسێێێتێێێێێێێوەردانێێێی دەوڵەتێێێانێێێی 
وۆنەپەرستی ناوەەوە لەر گێای 
بەوێێر ێێگێێیێێراوەوێێانێێیێێانەوە لەنێێاو 
ژێێروو و حێێزبە ئێێیێێسێێالمێێی و 
ناسیۆنێالێیێسێتەوێانێدا  نەبێوونێی 

. تێاد...  ئارامێی و ئێاسێایێش و 
هەمێێێوویێێێان روژانە ژیێێێان و 
ەەسێێتەی خەڵێێکێێی وێێر ێێکێێارو 

ئەمێێانە .  زەحێمەتێێکێێێێش دەهێێاڕن

هەمان ئەو زەمیرە سێیێاسێی و 
وێێێێۆمەاڵیەتێێێێیەن وە ئەژەری 
سەرهەڵدانەوەی خێروشێانێێێکێی 
دیێێێێێێێێێێکەی ەەمێێێێێێێێێێاوەری 

بەاڵم ئەروێێی .  دەسێێتێێبەردەوەن
ڕابەرانێێێێێێێی بێێێێێێێزوتێێێێێێێرەوەی 
نێێێاڕەزایەتێێێی ەەمێێێاوەریە وە 
ئەزمێێون لە وەمێێووێێوڕیەوێێانێێی 
پێێێێشێوو وەربێگێێرن تێێا بێێتێوانێێ  
لەئەژەری سێێێێەرهەڵێێێێدانەوەی 
خروشانی ەەماوەریێدا دەوری 
پێشرەوانە ببیر  و زەمیرەوێانێی 
. سێێەروەوتێێ  مسێێۆژەر بێێکەن
تەیێێێاروێێێردنێێێی ەەمێێێاوەر بە 
هێێێێێوشێێێێێیێێێێێاری سێێێێێیێێێێێاسێێێێێی 
شێێێێێێێێێێۆرشێێێێێێێێێێگێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێ انەو 
دوورخستێرەوەیێان لە ئێاسێۆی 
سێێیێێاسێێی بێێۆرژوازی و هێێێێێزو 
ڕەوتە بێێێێۆرژوایێێێێێیەوێێێێان و 
ر کنستریان لەناو ر کێنێراوەی 
ەەمێێێاوەری و حێێێزبێێێی و لە 
وێێۆبێێونەوەی ژشێێتێێی و لەنێێاو 

دەروەوتێێ  وەوێێو ...  شێوراوێێانێێدا
بەدیلی دەسێەاڵتێی بێرێبەسێ  و 

ئەو ..  یەیرانگرتووی بۆرژوازی 
مەسەالنەن وە دەتوان  وێۆمە  
بە تێپەڕاندنی وەمێووێوڕیەوێانێی 

 .پێشوو بکەن
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ئەو شێێێەڕەی لە مێێێوسێێێ  و 
شێارەوێێانێێی سێێوریێێا  وواڵتێێانێێی 
زلێێهێێێێێزی دنێێیێێا لە بەرامێێبەر 
داعشدا هەڵێیێانێگێیێرسێانێد  نە  
وۆتایی بە داعش نەهێرا  بەڵێکێو 
بەملێون خەڵکی بێێتێاوان بێوونە 
یوربانی ئەو شەڕە  لە ووشێتێ  
و بریرداری و وەم ئەنێدامێبێوون 
. و ئاوارەیی و بێێێرێان و ئێاوی
ژەر داعش لەالیە  وێابێوو و 
وارەساتێێێک بێوو لە مێێێژووی 
ژیانی دانیشێتێوانێی ڕوژهەاڵتێی 
نێێاوەڕاسێێتێێدا  لەالیەوێێی تێێرەوە 
ئەو ەەنێێێێێێێێێگە  وواڵتە 
ئێێیێێمێێپێێریێێالێێیەوێێان بێێۆ لێێێێێدان لە 
داعێێێێێش بەرپێێێێێایێێێێێان وێێێێێرد  
وارەساتەوەی نە  وەمتر نەبێو 
لەواری تیێرورسێتێانەی داعێش  
بەڵێێکێێو نێێمێێونەی ئەو ەەنێێگە 
و ێێێێێێێرانێێێێێێێکێێێێێێێاریە ژەورانەو 
وارەساتبارانەیە وە لە مێێێژوی 
. بەشەریەتدا ەێێێگێای تێێێرامێانە
لەهەمانکاتدا بەدوای ئەو شێەڕە 
هێزە تیروریستەوانی داعشێیێش 
بە ەەنێێێد نێێێاوەەیەوێێێدا بێێێ و 
بونەوە وە هێۆوێاری مەتێرسێی 
بەردەوامێێێ  لەسێێێەر ژیێێێانێێێی 
دانێێیێێشێێتێێوانێێی ئەو نێێاوەێێانەی 

دوو .  داعش بێرێکەی تێێێدا هەیە
سێێا  زیێێاتێێرە وە لە نێێاوەەی 
دەوروبەری حەمری  و وێرێری 
و خێێانەیێێیێێ  و تێێوزخێێورمێێاتێێو  
لەدەوروبەری وەروێێێێێو  و 
حەویجە مەارەزەوانیان شێەڕی 
پارتیزانی دەوەن و دانیشتێوانێی 
. ئەو نێێاوەێێانە بێێێێێزار دەوەن
ئێستا  لەناوەەی یەرەەوخ و 

هێێێێێرشێێێێێکێێی تێێازەی ..  پێێرد  و
بەردەوامیان دەس  پێێێکێردووە 

و  بێێوونەتە هێێۆی یێێوربێێانێێی 
بوونی دەیان وەو لە خەڵێکێی 
ئەو نێێاوەەیەو  ئێێاوارەبێێوونێێی 

 .سەدان وەو
داعێێش لەئێێێێێسێێتێێادا اێێرسێێەتێێی 
هێێێێێرێێاوە سێێود وەرژێێر ێێ  لەو 
دوخە نێێێێالەبێێێێارو یەیێێێێرانەی 
دەسەاڵتی حکومەتێی عێێێرا  و 
هەر ێێێ  دەرژێێێیێێێری بێێێون  لە 
نەتوانیری پێکهێرانی حکومە  و 
ەاوەروانیان بۆ ئەو ئێاڵێوژێۆڕو 
پێێێێێێێێێشێێێێهێێێێاتێێێێانەی بەرەوڕوی 
ڕوژهەاڵتێێێێێێی نێێێێێێاوەڕاسێێێێێێ  

لەالیەوێێی تێێریشێێەوە .  دەبێێێێێتەوە
بەرنێێێامەڕ ێێێزی پێێێاشێێێەوشێێێەی 
هێزەوانی ئەمریکایە لە عێێێرا   
بەژشێێێێتێێێێی ئەم هەلێێێێومەرەە 
سێێێیێێێاسێێێیە لە بەرزبێێێونەوەی 
زیاتری ژێژاوو ناسێەیێامێگێیێری 
سیاسێی  بێۆتە بێۆشێایێیە  وە 
داعش لە هەرشێو ێرێێێکێدا بێۆی 
ژونجا ژورزی خۆی دەهێاو ێ  
و بەزیان و وێارەسێا  بێۆ ئەو 

 .ناوەەیە تەواودەبێ 
پەالمارەوانی ئەم ەەند ڕوژەی 
داعش وە لە نێاوەەوێانێی ژ ێر 
دەسێێەاڵتێێی پێێارتێێیێێدا دەنێێگێێی 
دایەوە  سەرسامی ڕای ژشێتێی 
تەنێێهێێا لەوەدا نەبێێو وە داعێێش 
ئەتێێوانێێێ مێێانێێۆڕی سێێەربێێازی 
بێکێێا   بەڵێێکێێو زیێێاتێێر پێێرسێێیێێار 
لەسێێێەر ئەوەبێێێو وە بێێێۆەێێێی 
هێزەوانی پێشمەرژە نەیانتوانێی 
هێزی پێار ێزەربێ  و بە دەنێ  
خەڵکی ئەو ناوەانەو هیزەوانێی 

 .خۆشیانەوە بچ 
بەژشێێتێێی ئەوە ڕوشێێرە وەبە 
دوای ڕوداوی وێێێێارەسێێێێاتێێێێی 
یێێانێێزەی سێێێێێپێێتەمێێبەری دوو 

هەزار  ئەو ەەن  و وەمێپێیێرەی 
دژی تێێێێیێێێێرور  ئەمێێێێریێێێێکێێێێاو 
هێێاوپەیێێمێێانێێانێێی بێێانێێگەشێێیێێان 
بێێۆدەوێێرد  لەبێێاری عەمەلێێی و 
وایێێەێێیەوە  بەتێێایێێبەتێێی دوای 
پێێێاشێێێەوشێێێەی ئەمێێێریێێێکێێێا لە 
ئەاێێێسێێێێانسێێێتێێێێان  پێێێێوەێێێی و 
بێراوەڕووێی ئەو درویە زیێاتێر 

 .بەرەەستە بوەوە
هەر بۆیە ژەر ئەم هەلێومەرەە 
نێێاسێێەیێێامێێگێێیێێریە سێێیێێاسێێیەی 
ئێستای ڕوژهەاڵتی نێاوەڕاسێ  
هۆوێار ێکێی یەیێرانێی ئێێێسێتێای 
حێێێزبەوێێێانێێێی دەسێێێەاڵتێێێدارانێێێی 
بێێزوتێێرەوەی وێێوردایەتێێی بێێێێێ   
لەهەمێێێانێێێکێێێاتێێێدا سێێێیێێێاسێێێەتێێێی 
پێێاشێێکێێۆبێێونێێیێێان بێێۆ نەخشێێەو 
سێێیێێاسێێەتەوێێانێێی ئەمێێریێێکێێا لە 
ناوەەوەدا لە یەیرانێکی یوڵتێرو 
ەاوەڕوانێیەوێی وەهێا نێادیێاردا 
ڕایاندەژر    وە نێازانێ  ەێۆن 

 .مامەڵەی ئاڵوژۆڕەوان بکەن
بەژشتی بزوترەوەی ووردایەتێی 
خێێێێێێاوەن دەسێێێێێێەاڵ   ئەو 
ەێێێێاوەڕوانێێێێیە سێێێێەرژەردانێێێێی 
وێێێردون هێێێێێێێشێێێتێێێا لەبەردەم 
مێێێێێلێێێێێکەەێێێێێی و وەاێێێێێاداری 
پێێێێاشێێێێکێێێێۆبێێێێونێێێێیێێێێانێێێێدان بێێێێۆ 
بەرژەوەنێێدیەوێێانێێی ئەمێێریێێکێێا و 
تێێوروێێیێێا و ئێێێێێران  هەربێێۆیە 
لەبەرامێێێێێێێێێێێبەر دەسێێێێێێێێێێێ  
وەشاندنەوانی داعشدا  لەالیە  
بێئیرادەن و لەالیەوی تێرەوە لە 
هەوڵێێێێی ئەوەدان مێێێێامەڵەی 

لەم نێێێوەدا .  سیاسی پێوە بکەن
بەهەر یێێیێێمە  مەویێێەێێیە  و 
ەێگاوڕ گێایە  وەپێارتێی وە  
هێێێێێزی یەوەم لە وێێوردسێێتێێانێێدا 
بەدەستی هێراوە  ئاشێکێرایە وە 

هەو  ئەدا  ئەو هێێاوسێێەنێێگێێیە 
ڕاژێێر ێێ  و لەدەسێێتێێی نەدا   
ئەمە  ئەوەمان نیشان ئەدا   
هێێێێێێێرشێێێی داعێێێش بێێێۆ سێێێەر 
پێشمەرژە و ئەو ناوەانەی ژ ر 
دەسەاڵتی پارتیێدایە دەوێر  یێا 
غااوگیری بێ   یا ئامادەیێیە بێۆ 
سەوداو مێامەڵە لەژە  داعێش  
یێێاخێێود مێێامەڵە بە داعشێێەوە 
دەوێێێێا  لەژە  ئەمێێێێریێێێێکێێێێاو 
حێێێکێێێومەتێێێی عێێێێێێێرا  و هەر 

 .هێز کی رەییبیدا
بەوورتی لەو بارەیەوە ئەتێوانێ  
بوێ  ڕاستە بونی داعێش لەهەر 
ناوەەیەودا ەێگای مەتێرسێی و 
خێێولێێنێێانێێدنێێی وێێارەسێێاتە  بەاڵم 
ئەوە  وە ئەم مەتێێێێرسێێێێیە 
زیێێاتێێرو تێێرسێێرێێاوێێتێێر دەوێێا   
ەێۆری ئەو سێێەوداو مێێامەڵەیە 
وە حێێزبەوێێانێێی وێێوردایەتێێی و 
سێێوپێێای عێێێێێرا  و حەشێێدی 
شەعبی و هێزە ئیسالمیەوان بە 

هێێیێێت وێێا  .  داعشێێەوە دەیێێکەن
سێێیێێاسێێەتێێی وێێۆتێێایێێیێێهێێێێێرێێانێێی 
داعشێێێێیێێێێان نەبێێێێوەو نێێێێیەو 
پار زەری ژیان و مێاڵێی خەڵێک 

بەرژەوەنێێدی .  نەبێێون و نێێیێێ 
حزب و هێێێزەوێانێیێان لەسێەرو 
هەمێێێو ئێێێیێێێەێێێتێێێبێێێار ێێێکەوەیەو 
داعشیش وارتێکە ەێگای خێۆی 
 .هەیە بۆ سەوداو مامەڵەوانیان

هەربێێۆیە ئێێامێێادەیێێی بەرژێێری 
هێێێێێزی خەڵێێک بێێۆ وەسێێتێێانەوە 
بەرامبەر داعش ئەوڕ گایەیە وە 
ئەتوانێ پێاشێەوشێەو شێکێسێتێی 
ژەوەرە بە سێێێێەر داعشێێێێدا 
بهێرێ   لەهەمانێکێاتێدا هەر ئەم 
ڕ گایەشە ئەتوانێێ بەر بە هەر 
سەوداو مێامەڵەیە  بێگێر  وە 
وواڵتان و هێزەوانی ووردایەتی 
و عێێروبەو ئێێیێێسێێالمێێی لەژە  
داعێش دەیێکەن یێا بەداعشێێەوە 

 .دەیکەن
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لە هەر می وێوردسێتێان مێاوەی 
ەەندساڵێکە خو رکارانی زانکۆو 
پەیێێمێێانێێگێێان دەرمێێاڵەوێێانێێیێێان 

دەسێتێبێردن بێۆبێریێرێی .  پێرادر 
دەرماڵەی خو رکاران هاوزەمان 
بێێوو لەژە  بێێر ێێرێێی دەرمێێاڵەی 
اەرمێێانێێبەران و راوەسێێتێێانێێی 
دامەزرانێێدن و لێێێێێگێێرتێێرەوەی 
موەەی مامۆستاو اەرمێانێبەرو 

 .ور کارانی وەرتی حکومی 
دەروردنی ئەم بێریێارە لەالیەن 
حێێێووێێێمەتەوە بێێێۆئەوەبێێێوو وە 
حێێووێێمە  لەو یەیێێرانە دەربێێاز 

ئەم .  بێێکێێا  وەتێێێێێی وەوتێێبێێوو
بێێریێێارەی حێێووێێمەتێێی هەر ێێ  
بێێریێێار ێێکە تەواو پێێێێێچەوانەی 
دەسێێتێێوری عێێێێێرایەو تەنێێانە  
پشێێ  بەسێێتێێوو نێێیێێیە بەهێێیێێت 
یێێاسێێایە  وە لە پەرلەمێێانەوە 

 .دەرەوبێ  
لەدەسێێتێێوری وێێاتێێیێێی عێێێێێرایێێی 

هێێێاتێێێووە دەڵێێێێ ٠٢٩٠سێێێاڵێێێێ 
خو ردن لە یۆناغێی سێەرەتێایێی 
تا دوایۆناغی زانکۆ بەخۆرایێیەو 
دەوڵە  دەسێێێتەبەری هەمێێێوو 
پێداویستیەوانی خو رکار دەوا  
و هەمێێێوو ئەو مێێێامێێێۆسێێێتێێێاو 
بەر ێێێێێێێێێوەبەرو سێێێێێێێێێەرو  
زانێێێێێکێێێێێۆیێێێێێانە  ئەژەر لەو 
سێێەردەمە خێێو ێێرێێدبێێێێێتێێیێێان ئەو 

هێێێێاووێێێێا  .  راسێێێتێێێێیە دەزانێێێێ 
لەدەسێێتێێوری تێێازەی عێێێێێرایێێدا 

دەرەێێووە لە  ٣٠٠٢وەسێێاڵێێی 
لەبێێێرژەی ئەلێێێ   ٢٣مێێێادەی 
زانسێێ  اێێاوێێتەر ێێکێێی "  هێێاتێێووە 

بێێرەرەتێێیێێیە بێێۆ پێێێێێشێێکەوتێێرێێی 
وێێۆمەڵێێگێێاو مێێااێێێێێکە دەوڵە  
دەستەبەری دەوا  و اێێێربێون 
لە یۆناغی سەرەتاییدا ئیلزامێیێیە 
و دەوڵە  لەسێێێێێێەریەتێێێێێێی 

برژەی ".  نەخو ردەواری نەهێوێ 
" دوی هەمێێێان مێێێادە ئەڵێێێێ 
اێربونی خۆرایی مێااێی هەمێوو 
عێێێێێێێرایێێێیەوە لە بێێێرەرەتێێێیەوە 

 ".تاخو ردنی بااڵ
بۆیە تەنانە  بەپێێی دەسێتێوری 
عێێێێرایێێیێێش  خێێو ێێرێێکێاران مێێااێێی 
خێێۆیێێانە داوای دەرمێێاڵەوێێانێێیێێان 
بێێێێێێکەن  بەتێێێێێێایێێێێێێبە  ئەو 
خێێو ێێرێێدوێێارانەی وە لەخێێێێێزانێێی 

وێێشێە .  دەس  وور  و هەژارن
و پێێرسێێەوێێانێێی خێێو ێێرێێکێێاران 
وێشەی هەموو خەڵکی ور کێارو 
زەحێمەتێێکێێێێێشێێەو نێێابێێێ خێێۆیێێان 
بەەیاواز لەوان بزان  و خەڵکێی 
ور کارو زەحمەتکێشێیێش نێابێێ 
وێشەی دەرماڵە تەنها بەوێشەی 

هێاووێا  .  خو رێکێارەوێان بێزانێ 
خێێۆپێێیێێشێێانێێدان و مێێانێێگێێرتێێ  و 
دەس  لەواروێشانەوە  مێااێ  

و ژشتیان لەدەستوردا بێاسێیێان 
سێەرووێی وەزیێران و .  لێکێراوە

واربەدەستانێی حێووێمە  بێا  
دەزانێێ  وە خێێو ێێرێێکێێاران مێێااێێی 
خێێۆیێێانە داوای دەرمێێاڵەوێێانێێیێێان 
بکەن  بەاڵم ئەوان نایانەو  ئەم 
مێێااە بەڕەسێێمێێی بێێرێێاسێێ  و 
نێێێایێێێانەو  بێێێچێێێرەژ ێێێر بێێێاری 
دابێێێیێێێرێێێکێێێردنێێێی دەرمێێێاڵە بێێێۆ 

بێێۆیە هەوڵێێیێێان .  خێێو ێێرێێدوێێاران
بێێۆئەوەیە وە بەهەرشێێێێێواز ێێ  
.. بێ  مێ  بەو خێواسێتە نەدەن

لەسەرووتەوە دەستیان پێکرد و 
پێێێ وپێێێاژەنێێێدەی بێێێێێێێبێێێرەمێێێاو 
ەواشەوارانە دەوەن وە ژێوایە 
دەرماڵە لەهیت شو رێکی دنێیێادا 
نادر  بە خو ردوێار  تێا ئەوەی 
وە بەنێێێاوی ژێێێو ێێێگێێێرتێێێ  لە 
داخێێێوازیەوێێێانێێێیێێێان دەیێێێانەو  
ناوۆوی بێنەنە نێاو ریێزەوێانێی 
خێێێێو ێێێێرێێێێدوێێێێارانەوەو پێێێێارەە 

بەاڵم .  پێێێێێێارەەیێێێێێێان بێێێێێێکەن
پێێێێ وپێێێێاژەنێێێێدەوەی سێێێێەرو  
وەزیێێران و سێێەروێێوتێێی دەزژێێا 
ئەمێێرێێیەوێێان و هەوڵەوێێان بێێۆ 
دروستکردنی دوبەرەوێی لەنێاو 
خێێو ێێرێێدوێێارانێێدا هێێیێێچێێیێێان دادی 
دەسەاڵ  نادا  و خو ێرێدوێاران 
ئەوەندە هێوشێیێاریێان بەدەسێ  
هێرێاوە وە بێزانێ  مێااەوێانێیێان 

ەیەو ەۆن بۆ بەدەستهێێرێانێیێان 
 .تێبکۆش 

ئەم خەبێێێاتەی خێێێو ێێێرێێێدوێێێاران 
دەستیان بێۆبێردوە بەشێێێەە لە 
خەباتی ژشتی خەڵ  و  ئەژەر 
بەوردی شێێرویەی بێێۆبێێکەیێێ   
دەبێێێێ سێێێێەرەنێێێجێێێام رووەو 
ژێێێوریێێێرێێێی ئەم سێێێیێێێسێێێتەم و 
دەسەاڵتە هەنگاو برێ   ەێونێکە 
وێێاتێێێێێ  حێێووێێمە  و دەزژێێای 
یەزایێێێی وئەمێێێرێێێی نەتێێێوانێێێ  
دەسێێێێێێتێێێێێێورو یێێێێێێاسێێێێێێایە  
ەێێێێێێێبەەێێێێێێێبێێێکەن وە خێێێۆیێێێان 
بەشێێێێدارن لە دانێێێێانێێێێی ئەو 
دەسێێتێێورو یێێاسێێایێێانەدا  ئێێیێێتێێر 
مێێانێێای وایە ئەو حێێووێێمە  و 
دەسێێەاڵتە تێێوشێێی بێێرێێبەسێێتێێی 
سێێیێێاسێێیێێیەو ەێێیێێتێێر نێێاتێێوانێێێێێ  
وۆمەڵگا بەر وەبەڕ ێ  و دەبێێ 
خەڵێێێێکێێێێی نێێێێارازی لەبێێێێرەوە 
ر شەوێشی بکا  و دەسێتێورو 
یێاسێێای بێێاشێتێێرو دامێێودەزژێێای 
باشێتێرو حێووێمەتێێێکێی بێاشێتێر 

 .دابمەزر رێ
ئێێێێێسێێیێێا خەڵێێ  بەخێێو ێێرێێکێێارو 
ماموستاو ور کارو اەرمێانێبەرو 
بێکێارو هەمێوەێیێرێوتێو ێژ ێکەوە 
خەر ێێێێێکە لەو بێێێێێرێێێێێبەسێێێێێتە 
سیێاسێیێوئێابێوریە تێێێدەژەن وە 
دەسێێ تێێێدارانێێێی هەر ێێ  تێێێیێێێی 
وەوتێێون بێێۆیەئەخێێێێێر هەنێێگێێاو 
ئەبێ بریار کی حێاسێ  بێێێ  و 
هەمێێێومێێێااە زەوتێێێکێێێراوەوێێێانێێێی 

 .خەڵ  بگێر تەوە 
بێێۆپێێێێێشێێەو بەرەو ژێێێێێرانەوەی 

 مااە زەتکراوەوانمان 
خۆپیشاندانەوانی خویردواران و 

 
 

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

نەەمەڕێگای حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەرامبەر بە بببەستی حکومەە 
  و دسەی ئێستای کوردستان

 

 www.hkkurdistan.org: دەقی ئەم بەڵگەنامەیە لەسایتی حزبدا لەم ئەدرەسەوە بخوێببەوە
 

 (25)ژمارە  2021دێسهمبهر / ی کانونی یهکهم10

 
 !دەرماڵە ی خوێنکاران مافێکی دەستوریە

 
 وەستا مەهدی ڕەسوڵ

 



 (25)ژمارە  2021دێسهمبهر / ی کانونی یهکهم10  5 

بێێزوتێێرەوەی نێێاسێێیێێۆنێێالێێیێێزمێێی 
ی سێێێاڵە ٢٠وێێێورد  مێێێاوەی 

دەسێێەاڵتێێدارن لە وێێوردسێێتێێانێێی 
لەمێێێێێێێێێێێێاوەی .  عێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێرا 

دەسێێەاڵتێێداریەتێێیێێانێێدا هەمێێیێێشێێە 
بێێێێێێێێێێێێێێێدەربەسێێێێێێێ  بێێێێێێێوون 
لەوەاڵمدانەوە بەسەرەتایێیێتێریێ  
خواستەوانی ەیێرێی وێر ێکێار و  

دژ بەم .  زەحێێێێمەتێێێێکێێێێێێێێێشێێێێان
بێێێێێێێدەربەسێێێتێێێیەی دەسێێێەاڵتێێێی 
بێێێۆرژوازی وێێێورد ەێێێیێێێ  و 
تو ژەوانی وێۆمەڵێگێا بەشێێێوەی 
.  ەیاواز ناڕەزایەتیان دەربێ یێوە
هەر لەمێێێانێێێگێێێی ئێێێۆوێێێتێێێۆبەری 

تا سەرەتێای (  ٣٠٣٠)ئەمساڵەوە 
مێێانێێگێێی د سێێەمێێبەر  خەڵێێکێێی 
وێێێێێوردسێێێێێتێێێێێێان بێێێێێیێێێێێێرەری 

مێامێۆسێتێایێانێی "" خۆپیشانێدانێی 
وانەبێێێێێێێێێژ  اەرمێێێێانێێێێبەرانێێێێی 
ژر ێبەسێ   خێو ێرێدوێارانێی دوا 
"". ناوەندی و شێۆاێێێران بێوون

هەریەوەیێێێان بە وێێێۆمەڵێێێێێێێک 
خێێێێێێێێواسێێێێێێێێتەوە ڕووبەڕوی 

 . دەسەاڵ  بوونەوە
لە ئێێێێێێێسێێێتێێێاشێێێدا وێێێۆمەڵێێێگێێێای 
وێێێێوردسێێێێتێێێێان ژەواهێێێێیێێێێدەری 
هاترەمەیدانی یوتابیانی زانێکێۆو 
پەیمانگاوان  وە بەریێزی دەیێان 
هەزارییەوە هاتونەتە مەیێدان و 
بەشێێێێێکێێی بەرەێێاوی خەڵێێکێێی 
وێێێێێێێوردسێێێێێێێتێێێێێێێان بەتەواوی 

خۆپیشانێدان . پشتیوانیان دەوەن
و هاترەمەیدانی خو ردواران بێۆ 
خواستی ژەڕانەوەی دەرمێاڵەیە 
وە دەسێەاڵتێدارانێی وێوردایەتێێی 

پێارتێی  ) حکومەتی برکە اێراوان 
یەوێێێێێێێتێێێی  ژێێێۆران  وێێێۆمە   

دا ٣٠٠٣لەسێێێاڵێێێی (  یەوێێێگێێێرتێێێو
بەپاسێاوی نەبێوونێی بێودەە و 
شێێەڕی داعێێش و وێێۆمەڵێێێێێک 
بێێ وبێێیێێانێێوی تێێرەوە دەرمێێاڵەی 
. خێێێێو ێێێێرێێێێدوێێێێارانێێێێیێێێێان بێێێێ ی
لەهەمێێانێێکێێاتێێدا خێێو ێێرێێدوێێارانێێی 
بەشێێێێی نێێێێاوخێێێێۆیێێێێی داوای 
ەاوکردنی بەشە ناوخۆیەوان و 
زامرکردنی خزمەتێگێوزاریە زور 

لەپێێا  .  سێێەرەتێێایێێیەوێێان دەوەن

ئەم دوو داواوێاریە سێەرەوێیەدا 
خو رێدوێاران هەنێد  داواوێاری 
تێێریشێێیێێان هەیە  وە  نەمێێانێێی 
دەستی حزب لەناو زانکۆوانێداو 

. هێتێد.... نەمانی خو ردن بەپێارەو
ئەم خێێێواسێێێتێێێانە هەرەەنێێێدە 
خێێێواسێێێتێێێێێێێکێێێی زور سێێێادەو 
سەرەتاییە  بەاڵم دەسێەاڵتێداران 
لەبری ەوابدانەوە بە خێواسێتێی 
خو ردواران  هێێێز ێکێی یەوێجێار 
زوریان لە ئاسایش و پۆلیس و 
دژەتێێیێێرور ئێێامێێادەوێێردوە تێێا 
خێێۆپێێیێێشێێانێێدانێێی خێێو ێێرێێدوێێاران 

هێێێێێزانە   ئەم .  سێێەروێێوتێێبێێکەن
لەڕیێگێای بەوێێارهێێێرێێانێی ژێێولە   
كێێێێێبێێوێێی كێێارەبێێایێێی  لێێێێێدان و 
ڕاێێێێانێێێێدن  زدێێێێرێێێێدانێێێێ ێێێێەێێێێردن  
ئەشێێێکەنێێێجەدانێێێی ەەسێێێتەیێێێی 
ودەرونێێێێێی و شێێێێێاردنەوەی 
ەێێێارەنێێێوسێێێی زدێێێرێێێدانێێێ ەكێێێان 
لەكەسێێێوكێێێاردێێێان  لەسێێێەرەەم 
شێێێێێارو شێێێێێاروەێێێێێکەوێێێێێانێێێێێی 
ووردستان لەهەوڵێی سێەروێو  
و وپکردنەوەی خێۆپێیێشێانێدانێی  
خۆیردواران و تەواوی خەڵێەێی 

 .ناڕازی ووردستان 
دەسەاڵ  بەبێیێانێوی ئەوەی وە 
ئەم خێێۆپێێێێێشێێانێێدانە تەنێێهێێا هێێی 
خو ردوارانە و هیت وەسێێێکێیێتێر 
بۆی نیە بەشداری تێیێادا بێکێا  
دەیەو ێێ  ەێێیێێ  و تێێو ێێژەوێێان 
لەیە  دورخاتەوەو هاوواری و 
هێێاوپشێێتێێی یەوێێتێێر نەوەن  هەر 
بێێێێۆیە بێێێێێێێێێجێێێێگە لەوەی وە 
ژمارەیەوی زور لە خو ردوێاران 
دەستگیێردەوێا   لەهەمێانێکێاتێدا 
ژمێێارەیەوێێی یەوێێجێێار زور لەو 
وەسانەی وە خویردوێار نێیێ  و 
پشتیوانی خێویێرێدوێاران دەوەن  
بەتایبەتی ەاالووانانی سیێاسێی  
دەسێێتێێگێێیێێر وێێراون و ڕاپێێێێێچێێی 
زیێێێێرێێێێدانەوێێێێان  وێێێێراون و 
بەشێێێێێێێێێێێوەیەوێێێێێی ەێێێێێیێێێێێاواز 
. لێپێچێیێرەوەیێان لەژەڵێدا دەوەن
تەلەاونەوانیان لێێێوەردەژێرن و 
دەەێێرە نێێاو هەمێێوو شێێتێێێێێکێێی 
تایبەتی ئەووەسێەوە  بەشێێێکێی 

زوری ئەم ەێێێێێاالوێێێێێوانێێێێێانە 
وێێێۆمێێێۆنێێێیێێێسێێێتەوێێێانێێێ  وە بێێێۆ 
ماوەیەوی زیاتر لە خویرێدوێاران 

 . لەزیردان دەهێور رەوە
بەاڵم بەرامێێێبەر بەم وێێێارەی  

دەسەاڵ  وە دەرهە  بە خەڵکی 
نێێاڕازی وێێوردسێێتێێان دەیێێکێێا   
ەەمێاوەری نێاڕازی زیێاتێێر ر  
ئەستورتێر دەوێا  و شێێێوازی 
خەبێێاتێێیێێان دەبێێاتە ئێێاسێێتێێێێێکێێی 

لەئێستادا خێروشێانێی .  بااڵترەوە
خێێێێێێو ێێێێێێرێێێێێێدوێێێێێێاران لەپێێێێێێا  
نێێاڕەزایەتێێیەوێێانێێی بەشێێەوێێانێێی 
دیێێێکەی وێێێۆمەڵێێێگێێێادا  بێێێوەتە 
بێێێێێزوتێێێێێرەوەیەوێێێێێی ژەورەی 
وێێێێێێۆمەاڵیەتێێێێێێی وە تەواوی 

هەمێێوو .  وێێۆمەڵێێگەی داژێێرتێێووە
ئەو نێێارەزایەتێێیێێانەی وە هەیە  
دەسەاڵ  بیەو   یان نێا  ەەنێد 
هەوڵبدا  لێکیێان دوورخێاتەوە  
بەاڵم ئەم بێێێزوتێێێرەوانە بەرەو 
تیکە  بوون و یەوانێگێیێر بێوون 

 . دەە 
هێاتێرە مەیێدانێی خێویێرێدوێارانێێی 
زانکۆ و پەیمانگێاوێان  بەردەوام 
بێێونێێیێێان لە خێێۆپێێیێێشێێانێێدان و 
بایکوتکردنی هۆڵەوانی خو ێرێدن 
  دەسێێەاڵ  بە ئێێاڵێێوژێێۆڕ ێێکێێی 
ژەورەو تێێرسێێرێێاوێێی دەزانێێێێێ  
بەرامێێێێێێێبەر بە پێێێێێێێێێێێێێێێگەو 
دەسێێێێێێێەاڵتەوەی  هەربێێێێێێێۆیە 
لەتێێرسێێی بەریێێرەبێێونەوەی ئەم 
نێێێێێێاڕەزایەتێێێێێێیێێێێێێانە و بێێێێێێۆ 
خێێێێامێێێێۆشێێێێکێێێێردنێێێێی  هەمێێێێوو 
ڕ گایەوی ژرتوەتەبەر  بێجگە لە 
ڕ گای بەوارهێرانی توندوتیێژی  
ناەار بوە لەسەر ئاستێی بێااڵی 
حێێکێێومێێی و حێێزبێێیێێدا  ژێێرێێتێێوژێێۆ 
لەژە  خێێویێێرێێدوێێاران بێێکێێا  و 
بەڵێێیێێرێێی بێێاشێێکێێردنێێی ژیێێانێێی 
خێێو ێێرێێدوێێاران و ەێێاوێێکێێردنێێی 
بەشەناوخۆیەوان و دابیرکێردنێی 
بەشێک لە خێزمەتێگێوازریێیەوێان 
بدا   وە بێگێومێان ئێامێانێ  لەو 
دانێێیێێشێێتێێ  و بەڵێێێێێرێێانە  بەر 
لەهەمێێێێێوو شێێێێێتێێێێێێێێێێێک بێێێێێۆ 
خاووێردنەوەی نێارەزایەتێیەوێان 

 .و بەرژرت  بە تەنیرەوەی بووە
ڕاسێێتە  داوای خێێو ێێرێێدوێێاران 
دەرمێێێێێاڵەو بێێێێێاشێێێێێکێێێێێردنێێێێێی 
خێێێێزمەتێێێێێگێێێێوزاریێێێێێیەوێێێێان و 
ەێێێاوێێێکێێێردنێێێی دوخێێێی بەشێێێە 
نێێێاوخێێێێۆیێێێێیەوێێێانە  بەاڵم ئەم 
نێێێاڕەزایەتێێێیێێێانە بەشێێێیێێێکە لەو 
بزوترەوە وۆمەالیەتیە اێراوانەی 
وە نایەو  ەیتر لەژ ێر سێایەی 
ئەم دەسێێێێێێێەاڵتەدا ژیێێێێێێێان 

لەئێستادا  بەژشتی .   بگوزەر رێ
ناڕەزایەتیەوانی سەرەەم ەێیێ  
و تێێێو ێێێژەوێێێانێێێی وێێێۆمەڵێێێگێێێای 
ووردستان  ئەژەر بۆ داواوێاری 
زور سادەو خواستی بچووێیێش 
بێێێێێێێرە مەیێێێدان  ڕاسێێێتەوخێێێۆ 
پەیوەس  دەبێتەوە بە خواستێی 

 .راماڵیری دەسەاڵتەوە
بەاڵم ئەوەی وە خاڵی هاوبەشێە 
لەناو ناڕەزایەتی سەرەەم ەیێ  
و تێێێو ێێێژەوێێێانێێێدا و زامێێێرێێێی 
سێێەروەوتێێرێێیێێشێێیێێانە  پێێرسێێی 

بەداخەوە .  ر ێێێێکێێێێنێێێێراوبێێێێوونە
تاوەوو ئێستا ەی  و تو ێژەوێان 
نەیێێێێانێێێێتێێێێوانێێێێیێێێێوە خێێێێۆیێێێێان 

هەربێێێێۆیە .   ڕ ێێێێکێێێێنێێێێراوبێێێێکەن
خێێێێویێێێێرێێێێدوێێێێاران بێێێێۆ ئەوەی 
سێێەروەوتێێ  بەدەسێێتێێبێێێێێرێێ  و 
دەسێێەاڵ  نێێاەێێاربێێکەن ەێێواب 
بەداخێێوازیەوێێانێێیێێان بێێداتەوە و 
بەرژری لە مێااەوێانێیێان بێکەن  
. پێویستیێان بە ر ێکێنێراوبێوونە
ر ێێکێێنێێراو ێێکێێی سێێەربەخێێۆ وە 
خواستی هاوبەشی خویردوێاران 
و بەرژەوەنێێێێێدیەوێێێێێانێێێێێیێێێێێان  
لەبەرەاوبگر ێ  بەبێێ ژێویێدانە 
ئیرتیمای سێیێاسێی و حێزبێی و 

هەروەهێێێێا .  بێێێێیێێێێروبێێێێاوەریێێێێان
هەوڵێێبێێدا  بێێۆ لێێێێێکێێهەڵێێپێێێێێکێێانێێی 
بزوترەوەوەیان لەژە  بزوتێرەوە 
وێێێۆمەاڵیەتێێێیەوێێێانێێێی تێێێر بێێێۆ 
. بەدیێێهێێێێێرێێانێێی خێێواسێێتەوێێانێێیێێان
هەروەها  پێێێویسێتە رابەران و 
هەڵسێێێێوڕاوانێێێێی بێێێێزوتێێێێرەوەی 
خێێێویێێێرێێێدوێێێاران لە زانێێێکێێێۆ و 
پەیێێمێێانێێگێێاوێێانێێدا  بە نەخشێێەی 
دروسێێتەوە هەنێێگێێاو بێێرێێێێێ  و 
بەشیوەیەوی  ر کنراو  خەباتی 
هەیێێنێێوازانەی خێێۆیێێان بەرنە 

 .پێشەوە
 

  !خۆپیشاندانەکانی خوێندکاران و ترسی دەسەاڵت 
 مستەفا باهیر 



 الپهڕە دوا 

تایبەتمەندیەوانی ئەم دەورەیە و 
 ناڕەزایەتیەوانی خو ردواران

ناڕەزایەتی ئێستای خو رێدوێاران 
نێێیێێشێێانەی ئەو راسێێتێێیەیە وە 
وێێێۆمەڵێێێگێێێای وێێێوردسێێێتێێێان بە 
یەیرانێکی ژەورەی سێیێاسێی و 
ئابوریدا تێێێدەپەڕ ێ   یەیێرانێێێک 
وە دەسەاڵ  لەسێەرەوە هەمێوو 
سێەروە  سێێامێانێێی وێۆمەڵێێگێێای 
لەدەسێێتێێدایە  بەاڵم نێێاتێێوانێێێێێ  
ئیدارەی وۆمەڵگا بکێا  و وەاڵم 
بە خێێواسێێتەوێێانێێی وێێر ێێکێێاران  
مامۆستایان  یێوتێابێیێان و ژنێان 

خوارەوەی وۆمەڵگێایێش .  بداتەوە
وە لەهەمێێێوو پێێێێێێێداویسێێێتێێێیە 
سەرەتاییەوانی ژیێان بێێێبەریێ   
ئێێیێێتێێر ئەو هەلێێومەرەەیێێان پێێێ 
یێێبێێو  نێێاوێێر ێێ  و بەشێێێێێوەی 
. ەێێۆراوەێێۆر لە نێێاڕەزایەتێێیێێدان
خێێۆپێێیێێشێێانێێدانێێی خێێو ێێرێێدوێێارانێێی 
پەیمانگاو زانکۆوان بۆ دەرماڵەو 
باشبوونی هەلومەرەی خو ێرێدن 
لەژە  هەر هەوڵێکی اریێودان و 
سێێێێێێەروێێێێێێوتێێێێێێێێێێێێێک لەالیەن 
دەسێێەاڵتێێێدار ێێێتێێێی حێێێزبەوێێێانێێێی 

ئەم .  وێێێوردایەتێێێیەوە  بەردەوامە
خۆپێیێشێانێدانێانە لەدر ێژەی ئەو 
ناڕەزایەتیە ەەماوەریێانەدایە وە 
لەوۆمەڵگێادا شێەپێۆع دەدا  وە 
بۆ؛ موەە  هەلی وار  پێداویستیە 
سەرەتاییەوانی خەڵک لە ئێاو و 
وارەبا و ر گاوبان  بەدژی دزی 
و تێێێااڵنێێێی مێێێااێێێیێێێاژەر ێێێتێێێی 
وەمێێایەتێێیەوێێی دەسێێەاڵتێێدارانەوە 
وە نێێو ێێرەرایەتێێی بێێۆرژوازی و 
. سەرمایەدارانی وۆمەڵگێا دەوەن
ئەم دەورەیەی خێێۆپێێیێێشێێانێێدانێێی 
خو ێرێدوێاران دەوریەوێی نێو ێیە 
لەوەی لەالیە  سێێەرتێێاسێێەریەو 
لەالیەوێێێی تێێێرەوە هێێێاوپشێێێتێێێی 

وۆمەڵگا بێۆ خێواسێتەوێانێیێان و 
بەشێێداری بەشێێێێێکێێی بەرەێێاوی 
الوان و خێو ێرێدوێاران بەژشێتێی 

 .لەپشتە
بۆرژوازی وورد و اێریێودان و 
سێێەروێێێو  بێێێۆ وێێێۆتێێایێێێی بە 

 ناڕەزایەتیەوان 
بێێۆرژوازی وێێورد وە  بێێایێێی 
بێێۆرژوازی زور ێێک لە واڵتێێانێێی 
سێێێێەروێێێێوتێێێێگەر  لەبەرامێێێێبەر 
خێێێواسێێێ  و داووێێێاریەوێێێانێێێی 
ەەمێێێێێێاوەری وێێێێێێر ێێێێێێکێێێێێێارو 
وەمێێدەرامەتێێی وێێۆمەڵێێگێێادا دوو 
ر گا دەژرنەبەر بۆ ئەوەی وەاڵم 
بە نێێاڕەزایەتێێی و خێێواسێێ  و 
داواواریەوان نەدەنەوە  ئەویێش 
یێێان اێێریێێودانە یێێان سێێەروێێو  

تێێێا ئەووێێێاتەی بێێێۆیێێێان .  وێێێردنە
بکر   بە اریودان و خێۆڵێکێردنە 
ەێێاوی خەڵێێک  بە ئێێاشێێکێێراو 
بێێێێێشێێەرمێێانە درو دەوەن بێێۆ 
اریودان و دەمکوتکردن و بردنە 
دواوەی نێێێێێێێێێێاڕەزایەتێێێێێێێێێێیە 
بەرحەیەوێێان  لە تەمەنێێی سێێی 
سێێاڵەی دەسێێەاڵتێێیێێان بێێۆرژوا 
نێێاسێێیێێونێێالێێیێێسێێتێێی وێێوردا  وەم 
خێێۆپێێیێێشێێانێێدان هەبێێووە نەڵێێێێێ  
دەستی دەرەوی لەپشێتە  نەڵێیێ  
ەێێواردەورمێێان دوژمێێرە  نەڵێێێێێ  

وە ئاخری  .  ئێستا واتی ئەمە نیە
ەێێار لەم خێێۆپێێیێێشێێانێێدانێێانەی 
خێێێو ێێێرێێێدوێێێارانێێێدا سێێێەرووێێێی 
حکومەتەوەی پارتێی و یەوێێێتێی 
بە ئێێاشێێکێێرا دروی شێێاخێێداری 
وێێردوو و وتێێی وە لە هێێیێێت 
شو ێرێێێکێی دنێیێادا خێو ێرێدن بە 
خێێۆڕایێێی نێێیە  واتە دەرمێێاڵە  

بەاڵم هەر زوو لە ئاستێێکێی .  نیە
ئەمە .  اێێراوانێێدا وەاڵمێێی درایەوە

لەواتێکدایە وە میدیێای ئەمێریێکێا 

بێێێ ویێێێانێێێکێێێردەوە وە خێێێودی 
سەرووی حێکێومەتێی هەر ێ  لە 
ویێێالیەتێێی مێێیێێامێێی ئەو واڵتە 

 ٠١یێالیەوی و یوە وە بەهاوەی 
 .هەزار دوالرە ٢٠٠ملیۆن و 

بەاڵم خۆ ئەم سێەرمێایەدارانەی  
وێێوردایەتێێی درو و خێێۆڵێێکێێردنە 
ەاوی خەڵک الیێان بێۆتە وێاری 
روژانە  هەربێێۆیە دەسێێتێێوبێێرد 
دەسەاڵتدارانی بۆرژوازی زونێی 
سەوز وە خەریێکێی سێەروێوتێی 
خێێێۆپێێێیێێێشێێێانێێێدانەوێێێان بێێێوو و 
بەسێێەدان وەسێێیێێان راپێێێێێچێێی 
زیێێرێێدانەوێێانێێیێێان وێێردبێێوو  بێێۆ 
پاشەوشێە بە خێو ێرێدوێاران  بە 
پەلە پەنایێان بێۆ اێریێودان بێرد  
ئەویش بە بانگێردنێی ژمێارەیە  
خێێێو ێێێرێێێدوێێێار و وێێێۆبێێێوونەوە 
لەژەڵێێیێێانێێدا بێێۆ مێێاوەی دوازدە 
واتژمێر و بە یسەی زع و ژرتێی 
اێێریێێودەرانە بێێۆ پێێاشێێەوشێێە بە 
 .خۆپیشاندانەوان بەڕ یان وردن

بەاڵم چ ئەم نێێێاڕەزایەتێێێیێێێانەی 
یێوتێێابێیێێان و چ مێامێێۆسێێتێایێێانێێی 
وانەبێژ و چ بێایێی نێاڕەزایەتێیە 
ەەمێێاوەریەوێێانێێی وێێۆمەڵێێگێێا بە 
تەەروبەی سێ دەیە لە اێریێو و 
سێێەروێێوتێێی ئەم دەسێێەاڵتە  بەو 
بەڵێێیێێرە درویێێانە پێێاشێێکەشێێەیێێان 
پێێێێێرێێاوێێر ێێ   هەربێێۆیە ەێێار ێێکێێی 

ی دیسێەمێبەر ٩دیکە لە روژی 
د ێێرەوە شێێەیێێامەوێێان و بەردەم 
زانکۆو پەیمانگەوێان دەژێرن بێۆ 

ئەم ەێارە  بە .  خواستەوانیێان
رەشبگیری دەستگیێریێان دەوەن 

 .و رەوانەی زیردانیان دەوەن
ناڕەزایەتیەوێانێی خێو ێرێدوێاران 

 پێویستیان بە هاوپشتی هەیە
دنێێێێێیێێێێێای ئەمێێێێێ و دنێێێێێیێێێێێای 
دەسەاڵتێدار ێتێی بێۆرژوازیە  وە 

ەەنێێدە سێێەرمێێایەدار لەنێێێێێوان 
خۆیاندا لەسەر پشێکێی زیێاتێری 
دزی و بەرژەوەنێێێدیەوێێێانێێێیێێێان 
وێێێێێشێێەیێێان هەبێێێێێ   بەاڵم وە 
رووبەڕووی نێێاڕەزایەتێێیەوێێانێێی 
ەەمێێاوەر دەبێێرەوە  هەمێێوویێێان 
. یەوێدەسێێ  و یە  هەڵێێو سێێتێێ 
خەڵێێێکێێێی وێێێوردسێێێتێێێان زور 
بەئێێێاشێێێکێێێرا ئەم هەڵێێێو سێێێتەی 
حێێێێێزبەوێێێێێانێێێێێی بێێێێێزوتێێێێێرەوەی 
وێێێێوردایەتێێێێی دەبێێێێیێێێێرێێێێ  وە 
نو ێرەرایەتێی بەرژەوەنێدیەوێانێی 
هەمێێێێێێێوو بێێێێێێێۆرژوازی و 
سەمێایەداران دەوەن  نە  هەر 
ئەمێێێانە بەڵێێێکێێێو هەمێێێوو ئەو 
هێزانەی بەناوی ئۆپۆزسێیێۆن و 
بەرژەوەنێێدیێێان لەمێێانەوەی ئەو 
دەسێەاڵتەدا هەیە بەشێێێوەیەوێێی 
شێێێێەرمێێێێرێێێێۆوێێێێانە رەخێێێێرە لە 
سیاسەتەوانی دەسەاڵ  دەژێرن 
وە دژی ەەماوەری ور کاران و 
مامۆستایان و خێۆیێرێدوێاران و 
ژنێێانە و لەبەرەی دەسێێەاڵتێێێدا 

 .دەوەسترەوە
بەاڵم ئەم دەورە سێەراسێەریەی 
خۆپیشاندان  خو رێدوێاران وە  
مرداڵی ور کاران و وەمدەرامەتی 
وێێۆمەڵێێگێێا  بەشێێێێێکە لە خەبێێاتێێی 
سێێەرەەم ەێێیێێرێێی وێێر ێێکێێار بێێۆ 
بێێێێاشێێێێبێێێێژ ێێێێوی و وەاڵم بە 
پێێێێێداویسێێتێێیەوێێانێێیێێان  بێێۆیە ئەم 
نێێێاڕەزایەتێێێیێێێانە بە ەێێێیێێێا لە 
ر ێێکێێنێێراوبێێوونێێی خێێو ێێرێێدوێێاران 
خۆیان  بەشداری و پشێتێیێوانێی 
هەموو هێزو الیەن و وەسایەتێی 
وە نێێاڕازیێێ  بە سێێیێێسێێتەم و 
دەسەاڵتی بۆروژا ناسیونالیستی 
وێێێێێورد دەخێێێێێواز ێێێێێێ   ئەم 
ناڕەزایەتیانە بۆ یەوالوێردنەوەی 
لەبەرژەوەنێێدی خێێو ێێرێێدوێێاران و 
هەموو خێزانە وەمدەرامەتەوانێی 
وێێۆمەڵێێگێێا دەخێێالە  و هێێاتێێرە 
مەیێێێدانێێێی ەێێێیێێێرێێێی وێێێر ێێێکێێێار 
دەخوازی  وە ەێیێرێی سێەرەوێی 
بەرهەمێێێهێێێێێێێرێێێی وێێێۆمەڵێێێگێێێایە 
لەبەرامێێێێێێێبەر دەسێێێێێێێەاڵتێێێێێێێی 
ەەوسێێێێێێێرەرانێێێی حێێێزبەوێێێانێێێی 

 .ووردایەتیدا
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