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دەسەاڵتی بورژوا ناسیونالیزمی کورد، چاکسازی هەڵناگرێت، 
 دەبێ بە شۆڕشی جەماوەری، کۆتایی پێبهێنرێت!

5  ڕه بۆالپه  

دەسەاڵتی ناسیوننوازویوکووی  ونسداڵ دەسوەاڵتواویوی ووا ویوا وی   
تااڵنچوی    وەنەرەسسو    سوەس ونتوۆەس  ەوەوو وکوە    
راویە ە. دەسەاڵتایە زەسێۆای سوەس ون    زواوکی اە و  س  
ەەبەستنە ەی بە قنتبە نا اە ە انە ەاڵ س  ەستا ە.  ز اتر زە 
اوووواسە ە سووووەدە ە ە اڵەە دەسووووەاڵتەاڵ بەز سی اە  
 ەسوانرە   ی  نسدستان دە وا ...  واسنواوەی اڵەە دەسوەاڵتەاڵ 
زەووووان  ووواسنووواوەی ساێووو ە د ووویوووتووواتوووەس  سوووتەووووۆەس  
 ەنەرەسستە انە. دەسەاڵتایە بەوانای  وە زەدای جەوا ەسی 
 رێیاس  زەح ەتیاش   نەد سی  نسدستان   زەون  زە ڵ   
سە تایی راشیە تن ن ز یە... دای اڵواز دی   ووا ە  ەسدی   
وەدەنوویوویە ووانەاڵ داە ان   داە روواووشوویە توونەاڵ دای اڵوویوور دەی 
اڵاز د نەی ەەڵیی  نسدستانەاڵ نە  زەس زەڵوۆوری بە وردە ەی 
زیچ سێۆاااسە ە ی  اسساز نییەاڵ بە اڵا ن ەی سیاسوی ەەڵویوی 
 نسدستاناڵ بەڵین ەوەی  وەسویواویوی سوەسە وی بەسدەە زەس 
زەنۆا    سێۆاااسە ە ی اڵینسانی    اسسازە بە اواسەسوەسی 
اڵا ن ەی سیاسی  نسدستان. وا ی ا وان بە زوا اڵتویوانوی نە  
سە  نابینێاڵ بەڵین زەسوەس سوەنو نە ەی ا وان   رونزەس ن زە 
د نیشتن نیاڵ رە سەتر ن د زانانی تااڵنچاتی زواونوا ەتە اڵواس  ە  
راوە ە تی وناە . زە رە نەن  بە رە نەنو ی بە ێواور قە ەاڵ زە 
اێر نا ی  ویو س زویوکووی قە وویو  اڵ  ونسدسوتوان   ەەڵویە ەی 
زەبەسدەە زەڕەوووەی بەسدە  ە   بە ە وو  د نووی اە وو  س وویوو   
زەرەڵ دەسەاڵتی بەغ  اڵ س رورتون ە... زە رە ونەنو  بە  اڵتوانوی 
نا اە ە ە د بەوی سەس زەسد   قونتوبوی اڵواور نوی   تونس وی 
بن ە. دەستر وتن ی اڵار ن   تنس یا زە  نسسوتوانو  اڵ ز واتورە 
زە بڕ اسی ەندی ەە ان... زیچ زەنۆا ێیی جو ی    واس وۆەس 
زەزیچ زەوینە ە ی سیاسی   اڵابنس ی  اڵ بە بوێ دەسوتواونەسد ن 
  بر اسی اڵیر ن   تنس یا زە ز نوی سوە ز  زەسد اڵ نوانورێو . 
زەون  د زاتی  نسدستوان   زەوون  جونووۆە بونەسەتویە وانوی 
حینور نی را  نی د   دەسەاڵتی زەسد  سە ز  زەنوا  شویو  اڵ 
دەسەاڵتی د   بنەواڵە ە. قڵشتی اینا ەتی بە اڵەنو  زە ە ە  ە 
قووابوویوواووی بەس  سد بەزوویووچ  ووەوەڵووۆووا ە ووی نووەسووواڵ نوویوویە... زە 
جغر  یا ە ی رڕ سواووانوی سور ووتوی  ە ون نە     غوازد اڵ 
اڵەسد ی  رێیاس  ەەڵیی زەح ەتیاش   نەد سی  ونسدسوتواناڵ 
س ا.... بەس ا زەا س تر  با ا تر   بایاستر   بورسویوتور   بوێ 

 وناە دەبناڵ زەبەس وبەسد  ەاڵی تااڵنچی 

وور ویوا    وانوی اڵوه اڵاس انیوه  زاروی زاکە الواس   ی ره ان ساانە زه 
  اڵ  ور  وه  ٣/   32  انوانو   بوەسوەس وواسی وونسو اڵ ڕ ای  زا ره

  س وان  وردە  س بوه ونسو  اڵەزودەد و ە    دە"    ی ڕە  ان ره نۆیه جه
اڵووا وواوووی اڵەە بووەسد وووانە  وونێوور نە ەد  بەجوویووا زە  اڵوواوووانوو    زووه

قنسبانی     زا اڵتی بن نە 233ی   ێر نیردنی اڵەە رەسە ەاڵ نک یه
زەس ەزوا س نوۆەی س وونێون بون ن.   وی تور شوی بواوسوه  ه اواسە

ێار قی بە وا ی وور   س  وۆە وانو   ەاڵ  ە زەسوەسەتوای زواور  
زووا اڵتووی وەدەنووی  ٠٧٧بووەسووەس س ااڵووا  ی ووواسی ووونسوو اڵ 

 ووناس  ن... س دەی اڵەە تووا  نوویوواس وویە بە ووونێوونوواوو  رە شووتوون ەاڵ 
تەنانە  وی  ای نە ەس اڵە ەی بە ناواسدسێوتە ە  ە زەس اڵواوسوتوا 
الوەی سەد ن زا اڵتی سویوڵویو  زە نوا   وەاڵن   ووەقواوە وانو   
 ە تن ن   الووە وانویوان بوەرەنوی  ورد ە   تەنوانە  دەس ەتوی 
ناوتنیان نویویە   بون ەتە زوەی تواویو  نوی بواسی دەس نوی بواقوی 
د نیشتن ن  ە تا اڵیستوا بە ز ونو  ێوتوی ووا نەتە ە. زە  بواسە ە ە 

حکبی  ەوەنیسی  رێیاس وی  ونسدسوتوان بە وانونواوە ە وی زەاێور 
ەه  ەوه به  دای  نوتاسی زهنا نیشانی  س اڵ  ڵی  ون واسی  یی  ڵ

دەس رد  ە... زەبەوایی بە انناوە ەد  تی زەڵبڕن!  ز  ه نۆی ناڕە دە
زە ەتەی وووەڕی بەنووا   اڵوواز د ووردنووی ووونسوو   دەسووتووی زوواتوون ە 

رایرد ەاڵ زەز س ن زوا اڵتوی وەدەنوی زەنوا  وواسە ە  دەس بەسی 
دە وان زەز س  .زەنان ن اڵارری اڵە  وەڕەد  ا وانویوان زەدەسوتو   ە

بر ن  س  سەد ن زەز س وش اڵوا  سەبون ن. زەس ەزوا بورسواوتوی   
نەبن نوی اڵوا ی روا وی ەون سدنە ە زەڕەووە زەا وانویوان دە وا . 

 بونەتەسزراسبن ن زەدەستی جەنگ بە زا اڵتیانی وەدەنی ونس  
وەحال  ە ان زە اتی زەڵواواتونو   بە اە وی د ێوش 

س  ال  ٤٧٠٠ی واسسی ٤٢بەرای س اناوەی دە ای وە ای بەس تانی 
بەوی بانقە انی د دەەا  بەوە  نک یەی  ٠٥١بانیی سیەتاەن   

زە  رێیاسە انی اڵە  بانقانە بایاسدە رێن. زە اسی سەسە ی  ٢٠٧
اڵەە بڕ اسی دەس ردنی  رێیاس   اسوەن  نی بانقە ان دەرەڕێتە ە 
بە  ەوبن نە ەی واوەڵە بازسرانیە ان    ەوبن نە ەی اڵاڵنرەڕ 
 رن ستنە ەی راسە رن ڵی  ڕ اسە انی )وشتەس ە انی( بانقە ان 

 ەوی  رد  ەاڵ زەنا  بانقە ان   زەساڵی  ٢٣ ەبەڕێژەی زەسەد  
ز ادی  ٢٧٧ ە اڵ زە اتای   اڵەە اڵاڵنرەڕ نە بەڕێژەی زەسەد   ٤٧٠٧

 رد  ە زەڕێۆەی اڵینتەسناتە ە )  تە اڵەن ال ن( . بانیی اڵاڕ بی اڵاس 
بایەن را ەن ی زایە تن ە. اڵەە  ٠ڕ  ۆە ان   ەبەە زە ە ز انی 

د ەستنی  ەسێی بانقانە زەوا ەی وە  وانۆی د زاتن د  
ڕ  دەدەن. بەوە  سەسوا ەد س ن زەس ە  زەویشە رەنادەبەنە 

 بەس بایاس ردن   دەس ردنی  رێیاس ن زە اتی قە ر نە انیان  .
 

 ٤٢/٣/٤٧٠٠ساالس سەێی / 
بەس تانی  ە ە   ەسی ەسریر   زە س اناوەی دە ای ویرەس

 بەدەستیاسی  ە ە.

لە  ٠٧٤ڕۆیاڵ بانکی سکۆتلەندا 
 بێکار دەکات! کرێکارو کارمەندەکانی

انی کـوێــرانـــــــەی ـلـــــە بـــۆردوم
فــرۆکــەکانی ئـەمریکادا، بـەسـەدان 

 کـەسی مـەدەنی بوونە قوربانی!

زەرەڵ زاتنە اڵاس ی باسررای اە   سی زەنان ن رواستوی   رە ە ە 
زە سوونوونسی وووەنووۆووال   ەووانەسوونساڵ اووواسە ە ووی بەساووا  زە 
نوون سووەس  زەڵسوونس  ی سوویوواسووی زەنووا ەووەی  وونسدسووتووانوو  اڵ 
 ەویە ناییان  ەسێ ستن ە   زە بە اننواوە ەد   ە  ێونە ە وی بوە 

اڵا ە  ە ون  وەوەڵواو  زە) ڕ وونوبویور ناڵ “  اڵا ە ناردس  ەاڵ زاتن ە
زننەسوەن  ناڵ ااال ن نی وەدەنیاڵ س اناوەنن ساڵ ەەڵیی باچە ( 
بووە نوویووشووانوو  نووی رەس وووی ەووەوووان بەس وووبەس بەا ووانووی ەەڵوویووی 
اە سا ەی  نسدستاناڵ بە ران ست ان ز نی بوانوۆە  زی ەوەووان 
زەسێۆەی اڵەە  اد وتنناوە ە بەرنێی اڵانە  سەسجەە اڵاوتی ون ز ن 
  ور ڤ  ستانی بەنا  اڵەە  اڵتە س بۆە ەنیین  زا  سی س ررتن   
سێۆرتن زەنانە ەی رشینی   د بەسە ی   وەسی اڵینسان  ونای 
بەسزدە ە نە ە بە اڵاستا اڵ س   ەرە ەنین  ە اڵانە اڵەرەس  ەوواو  
زەستی ور   د ستیتان زەبواو  غویورە  نوا ەن ووەسێویوی تور 

ب ەنە سەس ەەسوانەی وەس  واڵنێور نویە وانوی 

 2بۆ الپەرە 

رە  انۆای تنێژ نە ەی د س  ی زەو  سی دەد    ە وواویوەنەزوا 
 رێیاس تون ووی رور و    وە ونەتوی دەبون بەز واد نەبون نوی 

سوواڵ. اڵەوە   ٠٥زەقوو ەسوو   ووون اە ووانووا وون بووە وووا ەی 
دەرەڕێتە ە بە ڕە وی ەور روی اڵوابونسی   رەووەنەسوەنو نوی 
ەار ی اڵابنسی. واسەز  انوی تونێوژ ونە ەی د س  وی  ێونە ە وی 
تەڵووو   ەەوووە ووی ڕە وووی اڵووابوون سی ز س وونەی ەەڵوویوویووان 
 اشا ەاڵ اڵەوە زە اتای     اڵ  بەسە  بور وۆوک  )  تە اون نە 

 دەسە ە زە  ە یەتی اڵە س را( دەاا .
ی حنزە ر نی ساڵی راس  ە دەنگ دس  بەس توانویوا ٤٣د  بەد  ی 

زە  ە وویەتووی اڵە س رووا بووچوواووتە دەسە ەاڵ اڵووابوون سی بەس ووتووانوویووا 
بەسەنۆاسی  ەوەڵواو  زوەوو  سی    س وا وردنە ەی تەڵوو   

 ٧.٠ناەە  بەتە ە. رەوەسەن نی اڵابنسی بە ڕێژەی زەسوەد  
 د . ٤٧٠٢اڵەاواس ر  ە زە ااسە ی د   ینی سازی 

سەس  ی )اڵای اڵاف اڵاس( رەڵ جەنسن دەڵوێ  بەروێ ی رواوش 
د  وون اە  ٤٧٤٤بینی  ە انی تا اڵاستا اڵەنداە دس  ە زەساڵی 

  زەق ەستی  رێیاس ن زیچ...      

2بۆ الپەرە   

کەشی جەنگی  ئارای  ڵ هاتنه گه له 
نێوان پارتی و پەکەکە، کاردانەوەی 

 جیاجیا بەدوای خۆیدا دەهێنێت!

  9الرەسە ەب

ساڵی داهاتوو  ٥١ئای ئێف ئێس: کرێکاران تا 
 موچەو حەق دەستەکانیان زیاد ناکات...

2بە الرەسە   

 

 گۆشەی لەگەڵ  

 عەبدواڵ مەحمود :لەنووسینی
 دا، بخوێننەوە  ٧الپەرە  له

خەڵکی کەرکوک لە ناو بەرداشی شەڕە ئااڵ و 
 کێشەی قەومیدا...

 

 دا بخوێننەوە ٣سینی رێبوار ئەحمەد   لە الپەرە ەنوول

 یژمارهووته
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بۆ پێشەوە مینبەرێکی ڕاستگۆ و سازش 
 ! هەڵنەگر، لە پێناو دنیایەکی باشتردا

بەراشە ەاڵ  ە ن باڵ  ر  ە ە ی سیاسوی سوەسویوازویوسوتویاڵ 
س ا جوواسێوو  بوواڵ  دەبوواووتە ە. اڵەە بوواڵ  وور  ە ە  ٠٥زەس 

زەس سووتووای اڵوواوووادە ووردنووی اوویوونووی  وورێوویوواس   ەەڵوویووی 
زەح ەتیاش   بە وەڕوی  وەوەاڵ ەتوی   اڵواڵونروەسزواونوان 
بەسەس اڵەە دنیا سەس ەن سە  بنیاتنانی  ەوەڵۆا ە ی اڵواز د 

  ...دێتە وە   ن  بەس بەس   تەسەز  اڵ 
بووەروواووشووە ە بە  ێوونەی ووویوونووبەسی س بەس نووی  وورێوویوواس نووی 
سەسیازیس اڵ اەن    ەوەنیستە اناڵ س بەس نی بک تونە ەی 
ناسەز  ەتی جەوا ەسیاڵ انانی تنسە زە ستەە   بواو وا وی   
ریا ساالسی   زەڵسنس   نوی بوک تونە ەی  ە سوانویو ون زی 
اناناڵ ال  نی زین  ەنیانر   رڕ اڵنوا اڵ زەحو ەتویواوشوان...   
زەون  اڵە  اڵینسانانەی دڵویواناڵ بوە اڵواز دی    ە سوانوی   
دەسەاڵتی رشوتوبەسوتونی جەووا ەسی زواو ەد  ... دێوتە نوا  
رەسەرانی وی  ا ی  ەوەڵۆای  نسدستانە ە. بەراشە ە نە  
تەناوا  ە ون سوە وە ە وی زواوبور   سوازوواەڵونەروراڵ زەدای 
بیر با ەسی ز ڵی  وەوەڵوۆوا بە توا وبەتوی نواسویوەنوازویوکە   
اڵیس وی دەجەنۆا اڵ بەڵین زا  ا  دەاواوتە بەس ووبەس واوی 
زەوەال ەنە زەرەڵ اڵە یاس   سیاسە    نەەشوەی حوکە   

سوەس ن    بک  تنە ە بەسا  ز ە وانوی  ونسدسوتوان   نون
ویو  وای رونک زەوسوتویوان.  ە زە ڵوی بواو سێو  دەد    ە 
بیر بوا ەسی ز ڵاڵ  ە بویور بوا ەسی اویونوی دەسوەاڵتو  سی 
 وونسدسووتووانەاڵ بەس سەەوونە بوو    زە جوواووۆووا وو   س  نووۆەی 
اڵوویوونووسووانوو  سووتووی   ا ووان د سووتووی   نەەشووە   سێووۆووا  
وە و  نە ووانووی توواوویووەوووان بووە د وەزس نوو نووی  ووەوەڵووۆە ە ووی 

  .وا ستەی اڵینسانیاڵ ب اتە س  
بە ریشە ە زەرەڵ اڵە ەد  زە  ەنواس س بەس نوی  ورێویواسی   
سنسیازیستی  اڵ زە رانا  باوتر ردنی زەزونوەسجوی ا وان   
رنزەس نی  ر یاس ن   س دە ەستا اڵ زا  اتویوش زە س سوتوای 
بنیاتنانی  ەوەڵۆە ە ی ەاڵوی زەسوتەە   اە سوانو نە ە   

  زەاڵ  سن   با ا یی  اڵ رە ۆیر نە تا ە ەوی 
اینی  رێیاس   بەسەی  ە سانی ن زی   بەس بەس  ن زی   
اڵینسان  ستی   اڵواز د و ون زی  ونسدسوتواناڵ  بوک تونە ەی 

ران ستی بە بەس وبەس یوی زەوەال ەنەی  ە سانی ن زی انان
 یری   سیاسی    ەوەاڵ ەتی زە ەاڵ بوە بەسرەساو  نە ەی 
زوواووروووی سوویووسووتوویوو وواتوویوو    زەوەال ەنەی بووەسا  زی   
بک  تنە ە  زەوەسەنۆە انی بە سەساینی  رێیاس   ەەڵیوی 
نەد س  سە   ەتی بەەشویون بەسویوسوتەووی اە سواونەس نەی 
سوەووا ەد سی... بوەرویووشوە ە ن بە  ێونەی بواڵ  ور  ە ە ووی 
 ووەوووەنوویووسووتووی بەوەبەسووسووتووی  ەاڵووو  نە ە بەس رە ووانوو نووی 
 وور وون وواس نە  روویووشووەسووازی  وویوور   ن بە وەبەسووتووی 
اڵاسەد س وردنوی ەەبوا    نواسەز  ەتوی اویونوی  ورێویواس   
بووک توونە ە  ووەوەاڵ ەتوویوویە روواووشووە ە توون نە وواناڵ بە اڵوواسووەی 
سزراسی بەەشی  ەوەنیستیە ەاڵ دێتە وە   ن.  بوەرواوشوە ە 
زە ڵ ەد   زە زەوان  اتو   اڵواوور زێویوی سوازدەسی اویونوی 
 رێیاس   جەوا ەسی زەح ەتیاش باو اڵ  وەوە  بویوا  بە 
رەسەرا  نی سە تی سێی ر  بن نی جەوا ەسی اڵەە اویونە   
بردنەسەسی اڵاستی تەحەز بی  ەوەنویوسوتوی  ورێویواس ن   

 زەڵسنس   نی  ەوەنیس . 
بە ریشە ەاڵ بەجیا زە ەی دەبواوتە سوە وە ە وی س سوتوۆوە   
دەنۆایی بنێری بک تنە ە  وەوەاڵ ەتویە سزرواسی بەەوش   
اڵینسانیە واناڵ زوا  وا  سوە وە ە وی س سوتەقویونەی بە وانوی 

ناسەز  ەتیە انی ەەڵیی  نسدستانەاڵ بەدای دەسەاڵتی تااڵنچوی   
زاک  سە تە انی  . دەنۆواو   وا یا ی بەسا  زی  نسدی   حکە   

دەبا  بە بەسرری زەەن سو    ووا ە وانوی سوەسجەە بوک تونە ە 
 ەوەاڵ ەتیە انیاڵ  ە      رێیاس ن   انان   ال  ن   سوەسجەە 

 تنێژە بابەوە انی  ەوەڵۆەی  نسدستان. 
بەراشە ەاڵ سوە وە  دەنوۆواویوی سواز  زەڵونەرورەاڵ بەس ووبەس بە 
 ەنەرەسستی اڵیس وی    ەزتنسی  ەنەرەسستانەی رویوا سواالسی 

   ناونس رەسستی...
بەراشە ەاڵ رەسەد ن بە بیر با ەسی واس سیستی    ەوەنیوسوتویاڵ 
 ە ن سەەنەی زابر   سازواەزنەرر زە نیک ووی سوەسووا ەد سی   
رش    ستەە   نوابەس بەس ە وانویاڵ بە اڵەس وی سوەسە وی ەوەی 

 دەز نا ... 
بوواووۆوونوووان دەساوون نووی بوواڵ  وور  ە ە ووی  ە وون بووەروویووشووە ەاڵ زە 
زەزنوەسجی اڵاستای  نسدستان  اڵ زە  اتای   بوەسا  زی   حوکە 
  زاکە انی بە نا ی جیاجا ی حکبی   نواحوکبویاڵ سوەسبەەوە   
سابەس   اڵەزواویاڵ روا  نوی سوەسجەە وویو  وای نونسور   بویونور   
بیستر  اڵ سەسجەە نا ەن ە ان    وا ە وانوی وویو  وا ویوان بەزوەی 
سەسە     ساوان   دەسوەاڵتە ە وانە ەاڵ  ورد  ەاڵ  توا اڵویو ە  
بوویوور بووا ەسی د   ە توون نە  دای اڵوویوونووسووانووی بوواڵ بوویەنە ە. تووا 
سووەسە ەوون سبوون نووی  ووەوەڵووۆووااڵ بشوواسنە ە. تووا زەاوون ساوویوونەی 
راس ستنی دەسەاڵتوی بوەسا  زی  ونسد اڵ بوانوۆەووەی دەسوەاڵتوی 
ەەڵوو    اڵوواز دی   اووا سووازی   د وو وون وور سووی    ەزوو ووی 
باوتر ردنی ا ان   رنزەس نی ەەڵو    د بویونویوردنوی اڵواز د ویە 
سوویوواسووی   وووا ە ەسدی   وەدەنوویە ووان   اڵووا وونوو ەی سوویوواسووی 
 نسسوتوان زە ا وڕ سوا ە وانو  اڵ بوانوۆە  ز بویەناڵ  ە ون اڵوا  بوە 
تیننە ان   نان بە برسیە اناڵ واف بە بواو وا ە وانوناڵ اڵواز دی بوە 
سەس نتیر  ە اناڵ سەسبەەە ی بە زیانور     د رویور ور  ە وان... 

 ررنیی اینا ەتیاڵ زە ە. 
بووەروویووشووە ەاڵ بەدای سووا    سووە د   ەووەووو ووکوەتووی   

زواوکە وانوی بوک تونە ەی  ونسد  ەتوی    ەەررێ  نە ەی حوکە   
سە تۆەزی  ەنەرەسستی اڵویوسو وویاڵ بە  اڵتوانوی زڵواویوک  قونتوبە 

زیکە وحەزیە ان... س دە ەستا    وازویەتوی اڵە   نا اە یە انی   
راویە ەتی   ەەو کوەتیە بە ەەڵیی  نسدستان   س ی رشوتوی 

 دەرە ەنا . 
بە راشە ەاڵ  ە ن دەنگ   سە ەی حەقیقە    اڵویونوسوانویە اڵ بوە 
بەسرری زە واف   حنسوەتی اڵینسانیاڵ بە اڵاز دی   ەەوبەەوتوی 
اڵینسانە ان باۆنێ  نە نواسونواوەی د ونوی   وەززەبویاڵ قە ووی   

 اڵیتنیییاڵ سەرەز  جنس   سەنۆی ریش ... دەنۆایی سەسا دەبا .
زە اەن  دێورد ... بوەرویوشوە ەاڵ بە ێونەی زووانوی تویوژ   رواس     
سازواەڵنەرری  ەوەنیوسوتویاڵ بە  ێونەی سوە وەی نواسەز  ەتوی 
سەسیازیستی   راشكە تن ن زیاڵ  ە ن وینبەسی س ونویەسە ەی 
سە تی ەەباتوی سە  ی اویونوی  ورێویواس  بوک تونە ە س د ویواڵ   
اڵینسانویە واناڵ س ڵوی ەوە دەرواور و . بوە اڵە ەی بوەرواوشوە ە زە 
س ستای جابەجایردنی اڵە  اڵەس   رە اوەاڵ رە سە  اڵویونوسوانویەد اڵ 
سوووەس ە تووونبووواووو ... رووواووون سوووتوووی بە زوووا  ووواسی بەسدە  ووووی 
 ەووەنویوسوتە وان   تە   ی بەسەی اەن   رواوشویە تونو ون ز  
اڵاز د  ن زی  وەوەڵوۆوا زە ە. اوا ەس  نوی سوەەوا ەتو ەنو  نە زە 
 ووەوووەنوویووسووتە ووان   س بەس نووی  وور وویوواس ووی   زە زەڵسوونس   نووی 
بک تنە ە ناسەز  ەتیە  ەوەاڵ ەتیە اناڵ زە زەوون  اڵواز د و ون زێویە 
 زە بەسەس ە تن رە ان نی اڵەە رر اە   اڵ زا  اس   زەرەڵ ان بن... 
  بەراشە ە 

دە ناسێن  ان زە اتی  وانە ەد  زەبرسا  وان 
بەزووووەی بووووەوووووبوووواس نووووی اڵەووووور وووویووووا  

 زا رە  انە انیە ە دەبنە قنسبانی!.....            
 زەدس ژەی.... 

زە بەووواوویووی تووری بە ووانوونوواوە ەد  زوواتوون ە  
وەڕێك  ە زەونسڵ   بەسروا ور  ەاڵ ووەڕێوك 
نوویە زەدای توویوور س سووتووانووی د ێووشاڵ بەڵوویوون 
ووووەڕی بەساە ەنووو  ە وووانوووی دە ڵەتوووانوووی 
اڵی یر ازویوسوتوی    وەنەرەسسوتوی نوا اە ە  
تیر س وکووی اڵویوسو ووی د ێشوە  ە ەەڵویوی 
وونسوڵوی تواو   دە ورێوتە قونسبوانوی   اڵە  ن 
بەنوورەووی ا ووان   اڵووا  سە ووی   ووواڵوونێوور نووی 
بەزای بەساە ەن  ە انی اڵە  زاک  دە ڵەتانە 

زە  ووەتووا ووی بە ووانوونوواوە ەد  حووکبووی دەدەن. 
 ەوەنیستی  ورێویواس وی  ونسسوتواناڵ  ێوڕی 

  زی  بووانووۆووه  ە  وونوووتوواسەاڵ اڵوویوو  نە ووردنووی اڵووه
وەد ووون   اڵووواز د ووو ووون زی  ەەڵوووكوووی وووونتوووه

  جویواوان دە وا     وه  نسدستان   نوا اوه
ە  س بوه س وبوه تی به ز  ه نۆی ناڕە تنن ی دە به  ه

ڵوبوڕن   بوە دەسویوەتوا وردنوی  زوه   نوتواسە
دەەاڵەتی واانڕ نەی اڵەور یوا   دە ڵەتوانوی 

 اڵەویر ازیس  زە نا اە ە بانە وە   نە ە...
 

ز اتر ناباو  زە زەقو ەسوتە وانویوان  ە 
د .   تە  ٤٧٧٠بووون  وووانە زەسوووازوووی 

سوواڵ ووون اە    ٠٥بەتوواوویەڕ ووردنووی 
زەق ەستی  رێیاس ن زە جاۆەی ەە و   
د  ەاڵ نەتەناا ز ادی نە رد ە   نا یا  
 ەاڵەوە وتایوی بوێ نەز ور  زوا توا ەاڵ 
بەڵین زەبەس وبەسد  نرەی رواو    سوتوی 

ەکوەتۆونز س ە وان   س ا نەی ەەڵ   
  وورک ی ەووانوون    وووتووی توور ز س 
ز ادی  رد ە زەس ە  )نویوشوانو ەسی 
بەزای  ڕ اس( ڕ  ۆە ان  زەە ووا ە ەی 
س بوورد  د   ە زەاڵ سووان بەڕێووژەی 

 ە بووووووەتەزووووووەی  ٤.٣زەسووووووەد  
بەسزبووون نە ەی بەساوووا ی نووورەوووی 

 ەەس    سن تەوەنی    رک ەانن .
ستان  سی بژ نی ا ان    ەەوڵاونور  ە 
 ە ز س  ەە رەوووە بوویووا  زەوووا ەی 

سووێ  ووان اوون س سوواڵووی د زوواتوون د . 
ز ووادنە ووردنووی وووناە  حەقوو ەسووتووی 

 ٠٥ ڕ یاس ن    اسوەن  ن بوە ووا ەی 
سوووووواڵاڵ زەروووووواڵ بەسزبوووووون نە ەی 
س ابەس ای نووورەوووی  وووااڵ وووان   
روواوو    سووتووی ا ووان   روونزەس ن   
بەسزبن نە ەی اڵاستی اا ەس  نوی بوە 
ا ووووووان  ووووووردن... نوووووویووووووشووووووانەی 
زە ساسرچر  ی نیک ووی د واویواواونەتوی 
سەسووا ەد س ویە بوە اویونوی  ور ویواس  
اڵەوە  سووەد بەس بەس روواوو    سووتووی 
سێوویوو وور  بوون نووی اوویوونووی  وورێوویوواس   
روواوویوواوواوونووانووی حووکبە  ووەوووەنوویووسووتە ووان 
دە وواتەاڵ زەس سە  بووە  ەسێوو ووسووتوونووی 
وەس    ا رە  ا  س ردنی نویوک ووی 

 ز ڵ انەی سەسوا ەد سی.
 

 

 ساالس ح ەسەێی  
 س اناوەی اڵیڵینینگ ستان  سد

 
ویایشیا ی حکبی   بنەواڵەاڵ زە  ەویی تەالس دس ستیر نی د السد ن... 

 وایەن اڵینسانیاناڵ زەدەستی ەە ان  اڵ  ە رد تە ە.  ٢ساوانی ز اتر زە 
نە  اڵاز دی سیاسیاڵ بەڵین اڵە  د ەە نویو وچە ور  ەی  وەوەڵوۆوااڵ  ە 

 ە توا  ٠٩٩٠بەسزەوی قنتبی نەبن نە ەی تا  دەسەاڵتتیەاڵ زە ساڵوی 
اڵاستااڵ بەسە  بەستەسیتر   بەستەسیتور دەبورێو ... سوەسەتوا وتور ون   
اڵاز دی    اڵاز د ە اناڵ زە وا ی سەەنە  تنێوژ ونە ە ەاڵ بوە دەسبور ونوی 
اڵوواز د نەی بە ووان   بوویوور س  تووا دەروواتە وووا ووی سێوویوو وور  بوون ن   
ەەریشان  ن   وانۆرتن   زە اێر نا ی وقەدەساتە د نی   قە ووی   
نەتە ە ووی   نوویووشووتوویوو ووانووی    ەزووتوونسی   روویوور زی سەوووکە بەز س 
دس سووتوویوور     د سووەرووا ە ووانوو  اڵ زەووویووشووە زە ا وور زەسەوووە  

 سەس نت  ن...  
با ا ی انان   تنن  تیژی زەدا اناڵ زەسن ا ەتی رایردن   زەڕەووە  

اا سنس ردنە ە تا زا  ن   تیر س ردنیاناڵ  ان ناااس بە ەە ونا واناڵ  
بە اڵەن  ز ە ە زە اڵە غانستانی سەسدەوی دەسەاڵتی تاڵیوبوان دەاواو ... 
بە اسا  رەانی سەس ییەتی را س  ەاڵ بە اسا انان راوشواویواسی د ون   
قنسێانیاناڵ بەسەسد  جێ بەجا ە رێ ... تا  نباس نی  نووتواسی انواناڵ 
بەدەر ەنیش نا ە نە بەسدەە.... زایرسیونە ە  سوک د نوی.... ووا سوتەی 

  اسا ی...
ال  ن   ەنێن  اس ن... بەزەی بایاسی   نەبون نوی   بواودوا ونو ە ویە ەاڵ 
رەل رەل  نسدستان جا ەزاڵن... اڵەرەس زە دنیاد   اڵ  جااواوشوتون بوە 
رەس ن با  بەد  ی  واسەز  ی ز ستراڵ دەس  س رە شتن بە ەونێونو ن 
  ز نستی بااڵتراڵ رەس ن با  بە ا انی بواووتور  تەسوەل تورد اڵ  ە ون 
ەنزیا ە ی اڵینسانی   اا ەس  نیە ی باوتور بوە ا وانویوردن... ال  نوی 
 نسدستان زەدەس  بێ ا انیاڵ بەد  ی ا ان    ێڵن   دەرەسێون... زەە 

 سێۆا ەد اڵ بە زەز س نیان ریانیان زەدەست   ە.
 اسا زە  نسدستان  اڵ تەناا دس  ە ی واە  سەاڵ بە  رێیاس ن   ەەڵیوی 
زەا س  زەح ەتیاش   نەد س  واس  ە   بە سوەد ن   زەز س نویوان زە 
ز ن  ن تنن  دە رێناڵ بە دز  توااڵنوچوی   دە ڵەوەنو  ن   بەسرورسوە 

 حکبی   حینوی   بنەواڵە دەس  س وتنە اناڵ نا اس  راسێکەسە... 
سیستەوی حینو  سیاڵ سیستەوی ویایشیا ی   حوکبویویەاڵ د   ز نوی 
د اس یر   زە ە  ە زەس اە زەە ز نانە دەسەاڵتی اڵەە ز نە بەڕێونەی 

زاکی اە   س   روا  نوی د زواتوی ز نە ەی زەبەسدەسوتە...  دەبا   ە 
حینوە    رەسزەووان... زویوچ  واتواو  د   د وەسز  ەی د نویویوانور   
سووەسبەەووە نەبوون ن...  د   دەزرووای  وواستووەنووی سێوویە توونووی حووکبووی 
س  ەوناڵ بە وان ن نی س رشتی   دنیای دەسە ە.  اس ۆەس ان زەسوەس 
زیچ بر اسێیی حکبی   دەسەاڵتی بنەواڵە حکبیە اناڵ نییە. زەس  اتاو  
رواوون سوو  بوویووا  بە جووەسەی ەوە ووان دە وانە ێوو   واس ی دە ەناڵ   
 اتاییش ول بەواەی زەرەڵ حکبی دەسوەاڵ   ورداڵ دەسروا ەی  وڵوەە 
دەدەن... زیچ اڵەنو  ە رەسزەووانویو  نونێونەسی   قو وی ەەڵو  نویویە   
زەون  ان ننێنەسی ریر ان    وە وردنە ەی سوەس ەتون   ووابواووی 

  ن اە ی بە حکە  ەسدەررن.
 ەزەسریک دەستا  دەستویوردنوی دەسوەاڵ  زە سێوۆوای زەڵوبوژ سدن   
رەسزەوانە ە نا رێ ...   زاوکی سوەس  رەسزەووان   حویونوە !! ز س 
ز اترە زە ەی دەنۆی ەەڵ   ەوتر ن سێکی  زابۆیر  .  وان بوتون نویو  

 بەو  س ە ی سەوک ش زەبا . 
اڵەە دەسەاڵتە بەە زەوون  توا وبەتو ەنو  ویە ووەسوودوا ەسە ەاڵ زەسرویوک 
اا سازی زەڵناررێ ...  اڵەرەس باسی ڕ  بەس  بن نە ەی رەن ەڵویویەاڵ 
اڵەرەس حینوە     واسوا زەبواو اڵ سواووانوی  ەڵە ور  ی   نەقو ی   
غە رە نەق  ان دەبێ دەستی بەسەس  بوۆویورێو    بەزوەی نوا واسوا وی 
بن نی  ە ردنە ەی اڵە  زەون  ساوانە ەاڵ ب سێنە د دروا   ز ونو  نوی 
بیرێن... اڵەرەس بر اس با   ەسی ویا اڵ ب رێتە ون ونوی وویوا ... اڵە   
بەسررسانی حکە   حینوویوان نوا ال ەقوی   بواوتون نوا وی ەوە واناڵ بە 
س ونتر ن وانە زە بەسێنەبردنی  ەوەڵۆا نیشان   ە اڵ زاشوتوا ەەڵو  
تووواوەزس ی اڵوووا ی روووا    سوووەسەتووواتووویووواوووی ز سی  ووواسەبوووان...  
ەک وەتۆونز س ویە وان نە  زەس بەسە  ەور روتوربون ن دەاوناڵ بەڵویون 
ەەس ین اڵە   ەکوەتۆنز س یە رشتویە وانەی  ەووا ن زەسز ن  ور   
دە ەن... بە ە ااسەننسیان د  سەستنە ە  زویویورسویونە ەی  واسوا وی 
دەبا . بە ە دەستبردن بە اا سازی س شە ی بە  ەتوا وی دەسوەاڵتوی 
ەە ان بە ەتا دەرا ... بە ە نە  ناتن نن   دەسوتوی بوە نوابەناڵ زەس 
 ەس   ال ەن   د وەزس  ە ە یش بەجو ی دەسو  بوە اڵەە د سویە ە 
بەسێ اڵ ااسەننسی دە ە ێتە وەترسیە ە... تەنوانە  اوا سوازی ز س 
نووااوویووک  س  ەووویووش بە ەووەوووی ەووە ووان نووا ەن اڵەرەس نەەوورێوونە 
اێررنواسە ە. بە ە اڵەە دەسەاڵتە ااسەسەس زەڵناررێ    ەەسەنو    
بەوا یە  اسا ی   اڵاسا ی   حویونوەتو  س وی   دە ڵەتو  سی... زەرەڵ 

زواونو ە بەس ون      س    ا انی رونزەس نوی ەەڵویوی  ونسدسوتوانو  اڵ 
  ر   نەاڵ رینە نا رێ    بە ە  نارە نرێنە ە... 

اڵەە دەسەاڵتە دەبێ زە س شە ەاڵ زەڵتە انرێ    زەدەسوەاڵ  بو ورێو . 
زەساەووونە ەووەوووبووا ەس وویە  بە ەی اڵەە دەسووەاڵتە اووا سووازی 
بەسجەستە دە ا اڵ  ان دەس  بە بواووتور وردنوی ا وان   رونزەس نوی 
ەەڵیی دەبا اڵ  ان نەەشە سێۆای وا ستە بە ررسی اڵا ن ەی سیاسوی 
 نسدستان دەەاتە دەستنسە ەاڵ زە ەەو ە اڵی ز اتر زیچی تر نویویە. 
ران ستە نەەشە  زەنۆا ە انی  ەتا یاانان بە  دەسەاڵتەاڵ قیباەننوای 
بووک توونە ەی نوواسەز  ەتووی   جەوووا ەسی   بووک توونە ە  ووەوەاڵ ەتوویوویە 
وەسوۆارە ان با . دەسەاڵ  زە  نسدستان زە سێۆای زەڵوبوژ سدن   
رەسزەوان  ە... جاۆا اەڵ نا ا    دەستا دەستویوردنوی دەسوەاڵ  زە 
سێۆای زەڵبژ سدنە ەاڵ زە ەزم ز اتر زویوچوی تورنویویەاڵ رورسویواس اڵە ە ە 
زە اس اییە زە سێۆای زەڵبژ سدن   رەسزەوانە ە دەستا  دەستویوردنوی 
دەسەاڵ  زەتن ناد  نییە؟ سێۆاااسە اییە؟ دەبوێ ن بویورێو ؟ دەبوێ ن 
رر تا   ەاڵووی روێ بو سێوتە ە؟ زە بەووە وانوی د زواتون د اڵ دەاویونە 

      ەاڵو  نە ە بەزەس اە زە ررسیاس نە...

 یژمارهووتهی...  درێژه

 ردومانی کوێرانەی....بدرێژەی...  ئای ئێف ئێسدرێژەی...
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زەس ووا  زە  وور  ەەووانەی سوواوواوو ووانوویە ە 
سە ەستان  رداڵ د  ی ەاڵی رشینین  ە رێ 
دەنانە نا  زەڵە ە ە تەواوا ە وی دەسوتوی 
اەرتان بیەناڵ  ێونە ە وی جەالل تواڵەبوانوی 
زەڵن سر  ە   زە اێوری نونسور  ە  بەڕێوک 
ووواە جەالل سووەس    ووەووواسی ێوواوور   اڵ 
زەوووان  ێوونە   زەوووان اێوورتووا ووتوو   زە 
دەس  زەی واسی  ەس ن  بەسە  زە زواور 

 زەڵن سر  ە!! 
اڵەرەس بە رووواووون نەی سوووەسدەوووویوووانە اڵەە 
ررەنسییەی  نسد  ەتی زە وەحە  بو سێو  
دەبێ  ن نا ێیی زێ بنرێ ؟!  ەسواویوی تور 
بە نا ی  ن د وەێسنە بەرواوی اڵە  ووتەی 

اڵ ەەس ویە !!رای دەڵان قانن ن   وەسێویە 
ەنزە ەی ەەی  ە ون سوەس    وەوواسی 
ێار   تە    دە ا اڵ بەاڵە نە ەوەی   نە 

یە یوزیچ  ەسایی تر جەساسەتی اڵە ە ان نو
بااون  اڵەسک بوابە وواە جەالل زەساویویە  
باو اڵ اڵواوسوتوا اڵە  سوەس    وەوواس نویویەاڵ 
نا رک  ەسا  سەس    ەواس با     ێنە 
  نا ی  ەسایی تر  ە ن سەس    وەوواس 
زەڵن سرێ !! وواە جەالل زەال ەن حوکە   
زوووا ەڵە وووانووویە ە  ە ووون اڵووواز د ووو ووون زی 
ن ن نە ی بەسجەستە   ستوا وش دە ورێو اڵ 
بەاڵە زا ڕک   زوا سێوبوازی  نویونسوەدەی 
ەووەی جەسوواسە  نووا وووا  بوووڵووێ اڵەرەس 
  وونە ەوووی النووابەن النووی  ەە تووا ووتووڵووی 
اێوورە ەی بووۆووەڕن اڵوواووسووتووا ووون سووەس   

  ەواسە!!
دەڵان زەس ا   ن د وەێسونووی وەێسونە 
زە ڕێووۆووای اڵەە  وور  ەەووانە ە ە زوواتووناووە 
دە وووا    بە بەسدەە اڵەە سەسوووو ەد  
تووواووو ەرەڕ ووو اڵ بە الی اوووا  بە دز ە ە 
سەسندواویوی  ێونە ە دەد   بوک نوێ  ە ون 
ەەی وا ە؟!  ان  ەی نەسەی زەڵون سویونوی 
 ێنە ەی اڵە  دێ   ە ن سەس    وەوواس؟ 
زا  ا  نیۆەس نی اڵە ە ە  ە سوەسنودە ەی 
اڵاویر با اڵ نە ە   ە ن نیوشوانەی ێەدەە 
سەز  ە  زایبو سێوتە ە. وەێسونە ەوە شوی 
جاس جاس دەرا  بە  با ەڕەی  ە زواوشوتوا 
 واە جەالل سوەس    وەوواس   جەنوابویوان

قا  قاوی جواوۆوا ە  بون بوە نو وننە  سەنۆە
  ە ە.!

بوووانوووۆەووووەاووویە وووانوووی  ووونسد  ەتوووی بوووە 
-د وو وون وور سووی   تەنووانە  سووەسوویووال

د  ن ر سویاڵ سێوۆوا بە ەوە وان دەدەن  ە 
زووەوەی د وویووتوواتووەسە ووانووی جوویوواووان بوویەناڵ 
اڵە  نەی  ە دەننسان بە  نسسیە انیوانە ە 
  تووا  ووەتووا ووی تەوەنوویووان دەسووتووی زووێ 
بەسنوووادەن. بەاڵە زەووووان نەس ووو  بوووە 
سەس  ە انی ەوە وان بە ووا ەی ووانوازی 
دەز نوون. بەە جووەسە زە سووەس   ەوواوو    
بنەواڵە   سەس ردە سیاسیە انیان  اس کوا 
دس س  دە ەن   رویور ز وان دە ەن. بوە 
نوو وون نە ووواە جەالل زەال ەن حووکبە ە ە ە 
زەویشە  ە ن اڵاز د  ن زی ن ن نە ی  ێنا 
دە رێ اڵ بەاڵە اەن  ساڵ د  ی نەوانوی زە 
رووەسووتە ەی  ە وون سووەس    ووەووواس بە 
وانەی قانننی   د نر نی  ەسایی تر زەس 
بە ووواوونەی قووانووننووی زە  رووەسووتەاڵ  ەس 
ناتن نێ  ان نا انە ک النی  ەە اڵە  توا وتوڵە 
زە اێر  ێنە ەی البەسن  ە اڵویوتور روەسوتوی 
اڵە  نییە   رەستی  ەسایی ترە. زە س  ی 
 اسا یە ە اڵەوە بە تەز  ر   سواەوتە دێوتە 

 زەاواس ردن. 
اڵە   ە  ە وون سوویوو ووبوونزووی د وو وون وور سووی 
بەسجەسووتە دە وورێوو    بەزووەی بوواسی 
تەنوو س سووتوویە ە اەنوو  سوواڵە زەوە وو  نووی 
سویوواسووی نەوووا ە   تەنووانە  بە ووواوونەی 
سی بنزیییوش نواتون نوێ س ڵوی سویورتواوری 
رشتی  ە اتوی بوۆویوڕێو اڵ بەاڵە حوکبە ەی 
س ویا  نە س   ەرە ەنا   ە تا وواە جەالل 
زە ا ووان بوواوو   ەس حەدی نوویوویە بوواسووی 
رەستی سیرتیری رشوتوی  ە واوتوی بویوا !! 
اڵە  ا  دە رک وەزەنەی اڵە ە  بویورێو  
 ە اڵەرەس واە جەالل زە  ساغ   اڵە وتویو  
بن  ە   بە حک سی اڵە   ەسا  ەوەی بوە 
رەستی سیرتاری رشتی  ە اوتوی بەسبوژێور 
بیردبا  ە ن سوەسەتوا ویوتور ون رورەنسویویوی 

د  ن ر سیاڵ دەبن  ااسەننسی ای باو ؟!. 
بە زەوووان ووواوونە وەسوو ووند بوواسز نووی 
زوووا رە ووو وووانوووی نووونسوووا ە بە  ووونسسوووی 
سەس  ا ەتی رواستوی   زەسێو ە ەاڵ زەز س 
 اسا با    بۆوەڕێو  دەبوێ ووانە ەی اڵە  
زە  رەستە بە نەرەڕک ب اناتە ە    اسوای 
زەرەڵ   بۆنندانرێ . تەناا وەرەس ووەڕ  
  س رەس نی ەەڵو  زە  روەسوتە بویواواونواوتە 
ەون سە ە. زە نووا ەووەی روواستویووشوو   بوواسووی 
الاوووننوووی بووواسز نوووی زەسوووەس  ووونسسوووی 
سەس  ا ەتی حوکە  وان بەسبوژێور بون نوی 
 ەسایوی تور بوە اڵە  روەسوتەاڵ  ون ورێویوی 
رە سەی زە بەەشوویون نەزواتوون ە... اڵەوووانە 
اڵەرەس زەز س نا ی د  ن ر سیان زێ بنرێ  
  سوووەد ن جووواس وووش اڵوووا ی تەبەڕ  وووی 

د  ن ر سیان بەسوەسد  بویورێو اڵ -سەسیال
زە س ستی   تەناا نەسێوتواویوی رواووا ەتوی   

 دەسەبەرا ەتی   وەززەبییە.
واە جەالل س ا نە  ە ون دەسوتواویوی روا  
ستا ش دە رێ    زوا ەڵە وانوی ەوەی بە 
راچە  نەی ررەنسییی سەسدەویانە ە دەڵان 
تا  اتا   ە ن سیرتاری رشوتوی  ە واوتوی 
 اسی ەوەی س دەرەڕ نو اڵ رواون سو  نەبون  
زیچ حیساە    وتوابواو  زە نوا   ە واوتویو   
بووویووورێووو اڵ د سوووانە ە رووون  ە جوووۆە زە  
ووونقە ەی  ە ووواڵووی بووا  ووی اڵووا  بوواوو  زە 
تنس یا بەی  ڕ نە ەا ەنی زیچی تر نویویە 
زە واڵی دنیاد .  ەای اڵاستا د ناز  تورەوو  

ووواوویوواس د السی زە سووەس ەتە ەی اڵە   ٣٥
باە   ورد  ە. بە  رواویە بواو   ونڕ ن   
بنەوواڵە ەی ووا وی اڵە ە وان نویویە ەوە وان 
بیەنە ەا ەنی اڵە  راسە ەاڵ اننویە رواوشوتور 
واە جەالل  تن ەتی  ە اڵە  زە واڵی دنویواد  
ەا ەنی زیچ نییە   د اسە جونوە ە ە  اڵە  
راسە ەی بە نا ی اڵە ە ە زە بانیی اڵەور یوا 
د نا ە!! وەس ند باسز نی  ە ن ەەباتیواسی 
ووانوو  نەنواس زە دای رەنو ەڵووی نوویوشووانووی 
ەەڵیی  نسدستوان دەدسێو اڵ بەاڵە بەرواوی 
س رووەستە س رە ەنوور  ە وواناڵ بەوووی زەسە 
رە سەی ساوان   د زاتە بێ سوەس وونێون 
 وور  ە ووانووی  وونسدسووتووان زە حوویووسوواە 
بووانوویوویە ووانووی ەووندی ەووەی   اڵەنوو  وووانووی 
بنەواڵەی باسز نیە ە سەس غیان رە    بن ە. 
زەس اڵەوە  ناانی اڵە ە ە  ە زیچ رەنو ەڵ 
  تااڵنیاسێیی راە ەن ستر با وی زە  زواا  
زناە نییە  ە دەسبواسەی د دروا ویویوردن   
سووک د نووی رەنوو ەڵوویوواس ن زە اوون ساوواوونەی 
قە  نوووی اوووا سووواز ووو   زووواووو ەدسێوووتە ە. 
باسز نییە ان   تواڵەبوانویویە وان  ە ون اڵە  
 ەسە ان زاااتن ە  ە زەبەس اڵە ەی وواڵوی 
ەەی زە وونووە ە نوا ێورک بەسد بوۆورێوتە 

 رەندەسەی  ەسانی تر. 
ەەسجی وانە ەی  ە  وە ی وواە جەالل 
زە اڵنتااایی اڵەڵ انیا نین وایەن د الس بون ە. 
 ەوتر ن بەەشیشی زا سە ەسە انوی د   
دە تەس د الس بون ە. زەە سوەسی  اڵ  توا 
اڵە  سووووەسی  اڵ  زەزەس ووووواس   
واس ایە ە   ەویایی زە ە.  ونسە ەی 
اڵووە وویووسوواوویووی زە ە زە دەس  زەی ووواسی 
سواواو وانووی ووانوۆووی جواسێو  سوەسی رواوو ە 
دە ووا اڵ اڵە  س اە  ە   وویوواووەوەتوور بە 
اوون سدە س وو   بە ووواووویووە دەوووەسناڵ زە 
دەسە ەی اڵە   وویوواووەوەتوورە  بووەرەنووی 
ەووواووووا  ەەڵووویوووی زەس سوووان  ووورد  ە. 
اڵاوسوتوا  بونەوواڵە ەی دەسوتویوان بەسوەس 
ال ە ی د زاتی  نسدستان   ررتون ەاڵ اڵەرەس 
زا اڵتیە یش د   ی واف   وناەی ەوەی 
بیا اڵ بێ سەس ونێنی دە ەن. زە الووە ە 
 ەنوواڵە تەزە ووک ووەنوویوویە  وونسد وویە ووان زە 
س رووەستە ووانوویووانوو   بوواسووی اڵە ە دە ەن  ە 
انوانوی  نەتە ە  ەی اڵەە بونەووااڵنە زەووی 

 ەە ان دە ر ون بە ویری ون  ڵە انیان.
وەس ند باسز نی را  رری زە ە دە وا   ە 
تەناا  ە ن راش ەسرە ە  بناسواونورێو اڵ زە 
 وواتوواوویوو   ووونوو  ڵووی روواووشوو ەسرە ێە د ڵووی 
روویوواڵە ە  ووویوورەاڵ  ەە سووەس ەتووتوور وون 
تا ە انی بونەوواڵەی بواسز نوی وواویواسدێورن. 

 ٤١حینوەتە ەی باسز نی رن  ە زەاێرباسی 
وایاس د السد  ەەس یە رشتی دەوویواو اڵ زە 
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ەاز  وس ند اڵ ە نا ی اڵەسڵی  اڵەدس ان اڵەندن بن اڵ زە بەس وتوانویوا 
نینسەدە ە زەد    بنە بوەاوی بونە تویور س سوتواویوی اڵویوسو وویاڵ 
ررسیاسێیە واشیی ەەڵ    وی  ای زەبەس تانیواد  رواونە ەەس ویە. 
اڵەە  ەسە زە سەسەتای رەندیە ە  اشەی  اویای اڵ  اس اڵ قەسز   
وادەی زەوبەسی زەبنە   د  تر اەن  تا  نایی بە اەقوە زواو  ن 
زە  ەسە نک یە انی سک دس  ە   ز ن  نی  ر  ە. راوان زاتناەی 
وکرە   دە وا   دەبواوتە وونسونڵو وان   زە سو وند ە دەبوێ بە 
واوەستا   د  تر زەزەن ەن زە وەدسەسوە اڵویوسو وویە وانو   دەسس 

واسس   اڵەنودواە ٤٤دەڵاتە ە   زە د  جاس ش   تا  نی تیر س ستی 
 دەد  زە بەسدەە رەسزەوانی بەس تانیا   ان س ەس دە ناک.

ڕ شوەی اڵەە تویوور س وکوە اڵویوسوو وویە زە  اڵتوانووی ڕ ااڵوا   اوویە 
اڵیس وی سیاسی ن روا ە ە وی زە ە زە  وەوەڵوۆەی ڕ ااڵوا  د ؟  

  ڕێۆاااسە انوی بونوبوڕ وڕدنوی اڵەە تویور س وکوە اڵویوسو وویە اویە؟
اڵا ا رر تە انی رەنابەس ن زە ەەساڵا   بننەتە وا ە   زەەویورە ە  

 بە اڵیس وییە ان؟
اڵەوانە اڵە  ررسیاس نەن  ە دەتن نێ  ەاڵوی اڵە ەووان بو  تە ە  ە 
بە زە زەن ەن   راس وس  نواونس    اڵتوانوی ڕ ااڵوا  د   ەسوانوی 

  ە  ەاز  وس ند رە    دەبن؟
  اتی اڵە ە نەزاتن ە زەڕ  ی  وەوەڵونواسوی    ونزوتونسنواسوی   
اڵا نناسی   زکس یە ە ەونێونو نە ەی ساد   اڵە واد و وی بویورێو  
زەسەس رەندانی  ەوەڵۆە ونسڵ انە انی ەوەساڵوا      نوا ەنو    
رر رەجیااد یە اڵاویر    ناانییە ان    سدبن نە ە زە  راوو وانە 
اڵابنسی    ەوەاڵ ەتی    اسا یانەی زەرش  اڵەە د اسدە ە ە  واس 

 زەسەس اڵە  زەوینەساز ە ترسنا ە دە ەن؟ *
سەباسە  بە سەساا ەی رر تە انی اڵە   ەوەڵۆە    وەوویونویوتویە 
ڕ ازەاڵتیانە زە  اڵتانی اڵە س را   ڕ ااڵا  د  اڵە ە ە  ە زە بەوی 
زەا س   حاوویەی  وەوەڵوۆەن اڵ نە  واسێویوی بواوویوان زە ەاڵ نە 
اڵاستی رنزەس نیان باوە    اشەی بایاسی   وادەی زوەووبەس   
تا  ن زە نا  ان   بەسزتر ن ڕێژە ە بەبەس  سد بە بەوە انوی توری 
 ەوەڵۆە. زوا  وا   اڵە  جویوا  ز ویە  ونزوتونس ویەاڵ ە زە وونێونوی 
ەە ە ە  ە   ەسایی سەس نتیر     بوێ وواف   ڕ رویور   زە 
سا ەی دەسەاڵ    نەس وتوی د ونوی زواتونەاڵ زواورە  زەال ەن اڵەە 
حینوەتانەی ڕ ااڵا   ە  ە  سیاسەتی  رە ەزتنسی رواسێوکس  ە. 
اڵەە  ەوینیتیە زەس ە   ەواونویوتوی اڵە ور وقوی    واس وبوی اوا ی 
ڕ سیسیتی   ویر تی د  ی  ە   ەتی  ەزەنیازیستی زە  ەوەڵوۆەد  
رایان دەڵێ اڵانە جیا  ز   زە ەون سە ەن.ەوازو  وسو وند   ەوازو  
وس ند  ە  قنسبانیە ی اڵەە  اشوە  وەوەاڵ ەتوی   زەزونوەسجە 
بە ە رەنادەباتە بەس رن ستنە ە زە جاۆای زوا اڵتویە وی بەس وتوانوی 

 بەسە   ەوینیتی اڵیس وە ان. 
اڵ ەوازو   اڵەدس وان اڵەنودون سەسباسی اڵەوە زە ڕ ااڵوا   زە تەوەنوی 

وس ندە ەاڵ   تە زە راش نویون سوەدە ە حویونوەتە وانوی ڕ ااڵوا   
اڵیس وی سیاسیان دس ستیرد ەاڵ  ە اڵەە اڵیوسو وویویە سویواسویویە 
سندی زەە زاکەی رەنابەس    وەوویونویوتوی ڕ اەزەاڵتوی  ەسرور  
زەاڵە س رووا  زەە سووندی زەبوواوویوواس وویە ەی   نوواوووەبووننە ە ووی   
زە نیردنی ونناسە ور  یە ەی ەەیاڵ اڵەووانە بون ن بە ووا ە   
زەەیرە ە  بە اڵیس وی سیاسی  ە بتون نواو  بونویە ە وی رە سە 

 زەاڵە س راد  دس ستبیا .
زەباسەی واژ  ی دس ستبن نی جیااد یەد انە ە اڵد  ی ویوسوتوی 
سووەڤوواوو  زەاڵە ووغووانسووتوواناڵ جوویوواوواد وویە ێەسەە اڵە ووغووانە ووان 
دس  ستبن ن  ە ز سبە ان زەە  اڵتانە بن ناڵ د  تور وش  واتواو  
وەسەزەی جەز اڵیر   ونێنە انی تر ش دس ستبن ناڵ اڵیوسو وویویە 
جیااد یە ان زە  ونێنانە دس ستبن ن   قاێی ە  اڵە  نی د یە  
دس سووتووبوون ناڵ زەاڵە س روواد  بوونوویەی رە سە ووان زەبوون اڵ بوواڵە 

 سیاسییە ە ان زەزەن ەن بن ناڵ اەن  ن رەڤاسی 

یەکی یبۆچی هاواڵت
بەریتانی دەبێتە 

 تیرۆریست؟

 اتای   تەناا سوەس ەتە ەی وەسور سی 
 نڕیاڵ اڵە  ش تەنواوا اڵە ەی زە بوانویوی 
سن سر  د  نا ە د   بەس بەسی اڵە  بوڕە 
قەسزە ز اترە. بە بەساوا ی زواوشوا ێو  
زە  ەەڵووویە س      سەجووواڵەی  ە 
وحتاجی اەوا  نان   دەنایا  حەە   
زیترێ  نە     سەێاتا  س نا یناڵ زەس 
بە د زواتوی اڵە  ەەڵویە  ووەوویە وانویووان 
دەاوواووتە روواڵ سووەسسوونڕزوواوونەسە ووانووی 
جیااناڵ اڵواوواوکی ووەقواوە روانە وان بوە 
اڵارنسەی اڵەتەوبویواە د   ووەد واە وانویوان 
تەس    سەغڵەتناڵ ریاسە   باڵبواد نویوان 
بە  ەرتەس    وڕ  ەی توا وبەتوی ەوە وان 
اڵەنداە دەدەناڵ ا وانوی ووازوانە زە اوا  
ا ووانووی س ا نەی اڵەە بوونەوووااڵنە  ە وون 

 ا انی سادەی ون نا     ە. 
اڵەە سەڵتەنەتەی اڵەە بونەووااڵنە ال ە وی 
اڵە  زووا  وواووشووە ە ە  ە ال ە ەی تووری 
زەوووۆوور ووویە بووە رە وو   ووردنووی ووویووری 
ون  ڵاڵ زەڵ زەسز نە زەبەسدەە سوەسووا   
تاسانە زەبەس رەسووا بوە سوەد ن زەز س 
ەووواوووک ناڵ بە نوووەسە نوووان ەووون سدن   
اووە وو  د نووی دە ووان زەز س زووا اڵتووی 
زا نەتە ەی اڵە  نە زە اڵواسو  وویویور ە 
 ووان ڤووا وور سووی نەەووەووویە ووی سووادەاڵ 
سە  ردن   سەسی ەەزەڵۆرتنوی دە وان 
زەز س ال ی بواواویون    بواویواس   نوقونە 
بن نیانە زە دەس ا  اڵوەقویوانونسوە وان. بە 
 وونستووی ووواوویوواسدێووری اڵە  ن ال ە ووی 
زا  اوشوە ە ە  ە ال ە ەی توری نوقونە 
بن نی واویوەنەزوا زوا اڵتویە زە زەا سی. 
اڵەوە س  ی س سووتەقوویوونەی  وواس ووکوووا 
سەس ەوە انوی  ونسد  ەتویە   زەس بوە 
اڵەە وەبەستەوە بە زەز س   ە  وواونە 
رەس نی  ونسد  ەتوی بە روەس نوی بواوژ ن 

 دەاڕن   ون  اڵنی رێ باسدەزانن. 
باسز نییە ان   تاڵەبانیویە وان دە وانە ک 
ەەڵیی  نسدستان بوا ەس وان روێ بویەن 
 ە روون  ە وووانووۆووانە بە زەووون  د زوواتووی 
 نسدستان  ە  وایواس د الس بوە  ورێوی 
 رێیاس ن   وناەی  ەسوانبەس نویوان بوە 
د بوویوون نووابوواوو اڵ زە وواتوویوواوویوو   بەروواووی 
س رووووەستە ووووان تەنوووواووووا سووووەس ەتووووی 
س رە ەنر  ی باسز نی   تاڵەبانویاڵ تەنواوا 
اڵە  نەی رن  ە د نواڵو  تورەوو  دەسوتوی 
بەسەسد  رورتونە   اڵە  نەی زە بوانویوی 

وووانووگ )  تە  ٢٢٢سوون سوور ناڵ بەوووی 
ساڵ( وناەی  ە  واویواسی  ٣١ز اتر زە 

ەەڵیی  نسدستوان دە وا . اڵەوە اڵەرەس 
سەس ەتە زەبەالحە انی تری ەوە وان   

 بنەواڵە انیان دەستی زێ نەدسێ . 
اڵەوانە  وەوەڵوۆە ە وی اەنو  وواویوەنویوان 
س     سەجاڵ   بورسوی   بواو ەسەتوان 
 رد  ەاڵ تە   ی د زا    ساوانی سوەس 
زە ی   اێوور زە ی   اڵوواسوو ووانووی اڵەە 
 وووەوەڵوووۆوووا ە وووان  ووورد ە بە رووواسە   
ەستن انەتە سەس حویوسوابوی ەوە وان   
بنەواڵە   دە س بەسە ە ان. زەس ساتاو  
زە ەوووەووووی   س بووون سدن   ا وووانوووی 
 یرێە نانەی اڵەە بونەووااڵنە   سوەس نوی 
بک تنە ەی  نسد  ەتیاڵ بە نرەی  انێو  
زە  اسەسا    نەزاوەتی بوە رە سە وان 
  وەسگ   بوورسوواووتوویووش بووە ووونوو  اڵنووی 
ویرەەەسە تە    دەبا . اڵەوە نوا وە وی 
قنڵی  ەوەڵۆای  نسدستانەاڵ اڵەە نا ە ی 
 ە ران ستی بە وەڕوی برسییە انە بوە 

 اڵە ەی زە س شە ە زەڵتە ی .
 

  نووسینی: ئاسۆ کەمال

  د  حمه نووسینی: ڕێبوار ئه

 7   ڕه بۆالپە



 

                                                                                                                                                                                     www.bopehsawa.net وکراوه
ا

 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

 1/4/2017(   1ژمارە) 

بەراشە ە  دەستبردن بە  اسی زەسە ەزی  وان بواووتور بوڵویوماڵ  واسی  
س ستە ەەی جەوا ەسی  ە اڵینە دەستتان بوە بورد  ەاڵ بویور  ەی  وێ 
بن ؟  زە اسی دەستبردن بە اڵەە  اسە جەوا ەس یە ایە؟  تا اەن ە زە  

  اسەتان   سەس ە تنن؟
زە دێرزەوانە ە  اسى زەسە ەزى زە واژ  ی ووور ڤووا ەتوو  سەالە نەجیبە 

اڵەنداو ەدسێ    سەسەتا راش  ونڵیا ەت  توا وبەتو اڵ وور   بە وواونەى 
زەسە ەزى  اسى  رد  ە) ەووەنە سوەسەتوا ویە وانو  د  ویوسواالسى(   زە 
)باەچەى اڵەبیقەس(ى  ننان   ا وانوی رە ورە  نو  وەسویوس   اڵویوسو ە زە 
وەد نەاڵ قەسوەتییە اناڵ بابە ییە ان  )واو بەدسەد ن( زە تنس ویوا  ە  زە 
وی رێیی نازە حیی ە  زاتن ە   اڵە  ن  تر ش بەوواون زی جوەسبەجوەس 
سەنۆی د  ەتە ە تا دەراتە اڵەزون نی سەسویوازویوسوتە  ونتوابویە وان )سوان 
سی نناڵ س بیر  اڵە  وناڵ  ونسی   زون وس رو ن( توا دەرواتە اڵەزوون نوی 
 ەوەنەى راس س   سەڤا    این   زەە سەسدەوە زە  التان  اڵەور ویواى 
التیناڵ  اڵتانی اڵەس روا   وویوسور    ویونویوا   زویونو سوتوان. زەس ەزى زە 

 5991بن ە بە بک  تە ە)زا رە  انی زەسە ەزى جویواوانوی(   زە 5991
 ساڵی    ر  ە ە.533 ادی تایەڕبن نی

زە  وونسدسوتووان ووواونەى  وواسى زەسە ەزی وواووژ  ى ەووەى زە ە   زە 
الد یە ان بەوانەى جەسبەجەس اڵەنداو س  ە.  واتوێ ەەس و  نون سویونوی 
نوواووویوواوویە ە  بوون ە زەبوواسەى ووواووژ  ى  وورێوویوواس نووی ەووانەقوویووناڵ  ێوونەی 
)زەسە ەزی بە وواسبەس ن(ى  وورێوویوواس نووی نە توو ووانەە دەسووتوویە     زە 
حە تا انیشە ە ال  ن   قنتابیان بە دسە  ردن دەان ن بە اڵا   یە ان   

 زەرەل جن تیاس ن بە زەسە ەزى دسە  ان دە رد.
زە ڵ   اڵ بەاڵە ز س سا اس بن    سەس ە تناویوی ز س  ونستو   3331زە 

بەەە ە ە بینی   راوان س رویور . زەە ووا ە ە بەزوەى رواون سوتویو وان بە 
قنتاب انەاڵ سەنتەسى تەن س ستو اڵ زوەڵ بوە  واسى رەنودوان   رورسوە   
اڵازەنگاڵ  تاب انە بە ون  اڵناڵ راەوچەى رشوتو    ز س ووتو  توراڵ زەنواون

)سەس ە تن( ررسویواسە  ورد   بون  بە بوابەتواویوی رشوتو اڵ بوە ە د   ى 
 ەبن نە ەى رشتیم  رد   را  زەڵبژ سدنی وواونە  واسى زەسە ەزی   
اڵاوادە   زەون  ن بە زاکی  اس   وادد ش بە بەو  سى  ردناڵ دەست ان 
بە د وەزس ن نی قنتاب انە  رداڵ بەاڵە بەبێ بەو  سى زەڵ ەتی رشوتویون نو  
زە  اسە زەسە ەز یە ان  ەانەقین   رشتین ن  بر دەسە انوم   ەوکووان   
زا ڕێیان   ەەڵیی بە   ژد ناڵ زەح ە  دەبن  بۆە نە اڵەە اڵاسوتە  اڵەووڕ  

 رەندەسەى ال ە ی قنتاب انە ە د نا.
زەرەل  وواسى زەسە ەزی بووە دس  سووتوویووردنووی قوونتووابوو ووانە ەاڵ اەنوو  وون 
زەنۆا ی تروان نا ەاڵ  ە ) سێی ستن  ەن ز  زەسە ەزی بوە  تونە ەى 

قنتابی زە  تاب انەى رشت  ەانەقین  93  نەى زوان  اڵەنۆایکی بە نک یە 
  وواووەسوتوا ەە ورەد ون   نە ە دەڵواوتە ە   وا  اڵە واد ێەزو  بەبواوو  
سەسرەسەوت  دە ا اڵ بەو  س یردن زە دس  سوتویوردنوی ەوانون  ە  بوە 
ەاک نایی زەا ساڵ ای نتەس ک ردنی حە ووەى د   ەوانون اڵ د وەزس نو نوی 
 ە ەە  تاب انەى زەسە ەزی بە وونو  اڵناڵ بەوو  سى زە دس  سوتویوردنوی 
ەانن  ە  بە ەاک نایی تراڵ د وەزس ن نوی سونو  قوی د س  و  د نویوشوتون ناڵ 
بەو  سى زە  اسى زەس ەزى بە دس  ستیردنی اڵوا ەڕ ى ووەقواوواو    
زەس ەزی  شتن اڵیاڵ د بینیردنی)س ان(  برێ  ەوەس   بوە ەواوک نویویوی 
زەا س   زین د سە زەە س ا نەوو   بوتون نویون زەسە ەز ە وی بوچون   بوە 
رەس ەسدە وووردنوووی رەزە ەڕ سێووویوووبووو ە ووون. زە دەسە ەى وووونێووونوووی 
نیشتەجابن نو وان  سێویو وسوتونو   واسى زەسە ەزی بوە دس  سوتویوردنوی 
اڵوووا ەڕ ى رەڕە وووی  ەاڵ اڵ بەوووو  سى زە دس سوووتووویوووردنوووی د ووون سى 
قنتاب انە ە    ای نتەس ک ردنی وەقاوا  زە رەڕە وی اڵویو واە ێەبواس. 
اڵەە زەنۆا  نە سەسەڕ ى زەون   ەس    تەرەسە    واوشوە   زەڵە وان 

 سەس ە تنایی ز س رە سە ە.
 

بەراشە ە  اڵا ن ەی اڵەە  اسە اوەن دەبویون   ن زە ڵویویوتوان د  ە بوە 
 رن ستنە ەی اڵە  تەجر بە ە بە ونێنی تر؟ 

 ە دەسوتو وان بە واسە وان  ورد  ە   39/55/3352زە  سەالە نەجیبە 
زەنوۆوا  بە زەنوۆووا    س ا بە س ا زە رواوۆەى  واووسوبون ە ەە بواڵ  ووان 
دە ەوە ە   اەنو  ون  ەنواڵوی تەزە وک ونن زەبواسە ە ە س روەستوی ەوە وان 
باڵ  رد  ەاڵ زا ڕک رەس ن بە سنراسە ە زە سا تی دەنۆە ان تە ەسێویوی 
سێی س  زەباسەى  اسى زەسە ەزی   اەن  ن نن سەس ەەوە  سو  بە 
باو    ەر ری س  بوەاون نوی ەوە وان     اڵ بە وواونەى ووەەسویوش 

رە نەن ی بە زا ڕى   بور دەسە وانوم 
 رد  ەاڵ بەاڵە بەد ەە ە توا اڵواوسوتوا 
زەنووووۆووووا ی جوووو دی زە ووووواس   
واس ایە ان  تور نەنور  ە. اەن زە 
 نسدسوتوان زەس ەەس ویوی ەویوتوابوی 
سوویوواسووی    ووەبوون نە ە ە  ە ز س 
روورنووۆووناڵ بەاڵە تووا اڵەە اوور ەسوواتە 
اڵوواوووادە نوویوویە بوواووتە وە وو  نوو   وواسى 
زەسە ەزی زە زەون  بن سە اناڵ زیوچ 
نەبا  بە اڵە ەى زەە رەس  ێکبن ن   
سەسقاڵبن ن بە  واسى بویور  ور سو  
رش  واکى) ە اەسونف   بەسرورسوە 
بوواوویوو ەتە ووان(  زەڵوون سووتووۆوور وووتوون 
بەسەس ەەڵ اڵ سزراسی ببا    بواوتە 
نووا  ەەڵوو    روورنووۆووتوور وون اڵوواووواووری 
ەەبووا )روونێووچووۆە( بە وواسبوواوواوونوواوو    
بە وواسى ێەوەزوو  بەد  ى د ەوون زی 
ەەڵوویە ە بوواوو )تووەزێوو   ە  ووون 
رشتتوان اڵواز ستوان بو      س  ەس  ە 
بیەن!(  ان زە سویواسوەتو   ە ور وکی 
وووواڵوووی  ووونسد  زەرەل  وووەسبووونس  اڵ 
سوووەسووووا ەد س   رەنووو ەڵووویووواس   
وشەەەسە ان بانە دەسە ەاڵ دەسرواى 
ەە اڵیاڵ ی د بو ەناڵ ێەقواویەتو  بوان 
وووەڕوووۆوواوور زەرەل س سووتەسە    
د اونە ان ان جن ت ەبناڵ باونە سوەس 
  ق ی س ا نە   حک  س ان د  روا  
بیەنە ەاڵ زیچ نەبا   ە  بن سێ  بوە 
رەس ەسدە ردنی تا ی زەسە ەزی  ە 
سوبەى روواوون سووتوویوو وان روواوو ەبوواوو  بووە 
د وەزس ن ی اڵابن سى سەسیازیوسوتو اڵ 
زەس   دەڵوواووم زوویووچ نەبوواوو   وواسى 
زەسە ەزی اڵاز داڵ زەوویونە ە وی ز س 
زەباسە بە  ە  ستن   اس   ەیتاە   
ااال ییە ان وان. اڵواەور بە  ێەقو    
سە تاسە ە اەن دەتن نویون زە ەەڵو  
نک   ببینە ە   ەەڵو  زە زواوروو  
باداوانی بواز ڕی اڵواز د سزرواسبویە ون 

  ان زە د  س ا حن نوڕ نی بیە ن؟!
اڵەزووون نووی سووێ وووانوو    نوویوونى 
 اسە ان وان زە ەوانەقویون  ەە نویویەاڵ 
بەد ەە ە بوواووودووۆە زە د  زە ڵ)زە 
 ووووۆوووورى  وووواسى زەسە ەزى بووووە 
د وەزس ن نی  تاب انە   زە نواحویەى 
سزروواسى ەوون زوو   توونە ەى   نەى 
بویوور وواسى بووە د   حە ووتە( زە زوویووچ 
ونێنواویوی سەنوۆوی نەد  ەتە ە. اڵوا وا 
زاکى اەن تا ن س دە ە  اڵواووادە ە 
 زەى ەەى بوە سێویو وسوتونو   واسە 
زەسە ەز وویە ووان تەسەوووان بوویوووا ؟ 
اووووا ەڕ  نووووی اوووویوووویە؟ بووووەاووووی 

 دەستیاش ەسى نا ەن؟ 
زەرەل زەوووون  اڵە  رووورسووویووواس نەاڵ 
زوویوون د سە حووکە    ەس   روور رە 
اەرە ان زە زەوون  اڵواسوتواویو   بەە 

 اڵاس ستە ە)بد ان(!
ووا وانوی بواسووەاڵ زەوون  اڵە   وواس نە 
بەنا ی ) زیوژنەی  واسی زەسە ەزی( 

 د  ەنی وەقاوا   ە بە اسی زەسە ەزی دس ستیر  ە اڵەنداە دەدە ن....

اڵا ا رە اوی زەنۆایی وەترسی  سیاڵ د ویەی د  ی  
توویوویووشووانووی سووەسبووازی د ێووشاڵ نوویوویە؟؟ دەنووۆووەی 
ەەنا نن سیردنی ەەڵیی  نسدستاناڵ زە زەنو ێو  
نووا اەی  ە  زەڵەبوودەی وووەزوویوو   زەڵەبوودەی 
تووازە  زەڕ  ەن    ەالس  نووا اە ووانووی تووراڵ بە 
اڵاراد سی  ە اتی نیشتی انیاڵ  ە  زەزەن ێ  رواوۆە 
اڵەزە تڕ نیە ان   باڵ  ر  ە ەاڵ دەستوی رویوكورد  ە. 
اڵەرەس زەال ە  زەزونوەسجوی ەور روی ا وان زەاێور 
حا  یەتی بیس   وە  ساڵەی اڵەحک بی قە ویی 
 اڵیسو وویو  اڵ زوە واسێو  بواو  بوەاڵە ەی ەەڵویوی 
زەا س  نەد س  بووێ ووون اە وور  ی  وونسدسووتووان 
ناااسبن بە  ەاڵە د نە ە بەرا    ستیە انی ا وانوی 
ڕ ا نە ووان  وووانە ە ووان زەبوواس ووی  وویووک وویوویوویە ەاڵ 
دەستی بوەبەسناڵ اڵە   زەال ەی تورە ەاڵ زەبون نوی 
زەس زە ڵایی زەە جەسە  رشتیون نوی  ە واوتوی زەە 
زەنۆا ە وەترسی  سەاڵ بە اڵە  وا  نێ سیاسویوی   
اڵووابوون س وویە بەس وور   نە جوویوواووانوویووی  نووا اە وویە 
دەرەڕێووتە ەاڵ  ەزە ێوواوور      وونسدسووتووانوو   زە 
اڵوواس د  ە.  ە زەە ززوواوواووکە ووان   دە ڵەتووانووی 
 وووەنەرەسسوووتوووی نوووا اە ە  زەە دەسوووەاڵتووو  سە 
ەوووەجووواووویووویە ووواناڵ بەساە ەنووو  ووویە سووویووواسوووی   
اڵووابوون س ە ووانووی ەووە ووانوویاڵ زوواوو ەاوونوونە ە  بەسزەە 

 دەزانن. 
 وونسدسووتووان  ە  د   روواوویوواوواتەی سووەسە وویاڵ 
نا جەسرەی اڵەە وواو و نواویەاڵ  ەزە ز نوی زەسدی 

دە ڵەتوانوی  ەنو   -تنس ویوا-نا ویحنەڕی اڵەور یا
د ێش(  ز نی سە زی نوا  وویوحونەڕ وی -)سنننە
سنس ا)وی ە( رواویواواتون ە  -اڵار ن-صین--ڕ سیا

بەوایە زە د   ویحنەس ی د بە  بون ی نوا  اڵەە 
وواو وو نوێ جوویواوانوویوی  نووا اە ویە. دس سووتوبون نووی 
حەو ی وەێبیاڵ  ە بە ەتون ی رە سە وەسجەێوی 
وی ەاڵ سیستانیاڵ زەد  ی ویستی سنروای ێواوڕ   

زەونص اڵ رایاان س   زە ساڵوی  ٤٧٠٢زە حنزە ر نی
و  اڵ زەنا  رەڕزەوانی ێاڕ ق    ە  زاکێویوی  ۷۱۰۲

نوویووک وووی بە دەنووۆووی ز س وونەی رەڕزەوووانووتوواس نووی 
وی ە ان    ە یتی زەرەسزەوانی ێاڕ ق   بە اسا وی 

زەز س  ۱۱۱ ر   بندجەی ران ستی بە ران نەی 
اە   س بەد اس یر اڵ زە  ال ەن   رر ن   دەسوتە  
توواقوو ە ووویوو ووانە روواوویوواووا   ە ەوونێوونووا  ووتوور وون   
تووەقوواوونەستوور وویوون  وواسنوواوەی توویوور س   وونوووتوون 
 ڕ ان نیاناڵ زەوواوژ  ی اون سدە سواڵوی س بورد د  
زەدای ەەڵوویووی سووننوونە وەززەە    وونسدزوووان 
 زاوکە وانوی اڵەوور ویوا زەێواوڕ قو   زە ە. حەوو ی 
وووەێووبوویاڵ زەاێوور نووا ی  ە  ڕێوویوو وور  ی بەدس  
سووەس  ووای سووەالە  ێەسووااڵوویووبووی اڵەزوواووی حە    
حەڕە ەتووی حوویووکبوونڵوواڵی نوونجەبووا  سووەس  ووای 
ەنڕ سانی   ... دە ان سەس  ا   ەتویوبەی توراڵ  ە 
زەس زەون  ان بە  ەوە ی ڕ ستە ەەی اڵواور ن   
اە    اوەڵوی اڵواور ن   بەسوەسرەسووتوی قواسوم 
سوواوواوو ووانوویاڵ ڕ زوواوونووان   وەوووقووی سووەسبوواز ووی   
اڵا   ەزەجی  ر  ن.   تە حەو ی وەێوبوی اڵەووڕ  
زەوان زاک ی اڵا   ەزەجی سەسباز ی زوا وواونەی 
سنرای راس  س نی اڵاور نەاڵ  ە وواوژ   ە وی ڕە  
 ەنێنا ی زە نسدستانی اڵار ن   زە اڵار نو   زە ە. 
اڵاور زێیە بە سەس نتی زەسدەنۆواویوی نواڕ ز وی   
اڵوواز د وو وون ز ووی. حەووو ی وووەێووبووی بەووواوو  زە 
ستر تی   اڵاواندایە  ە ج ان سی اڵیس وی اڵار ن 

کۆی ئازاد سه  
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دەنگۆی خۆ ناو نووسکردنی خەڵکی کوردستان 
 لەحەشدی شەعبیدا، چ پەیامێک دەگەیەنێت؟   

  نووسینی: تاهیر عیسا

زەاوون ساوواوونەی سوویوواسووەتووی 
راندیس ویکوی اڵار نی وویو ویاڵ 
زەدەسە ەی اڵوووووووواوووووووور نوووووووو   
بەد   ە ەتوویاڵ  ە بە قووناڵ ووی 
ستڕ تیدی ڕاێماڵ نواسوڕ  ەاڵ  ە 
زەسنس ا  زنبونوان    ەوەن   
بەحرە ن   اەنو  وونێونواویوی 
د یەو   جواوبەجواوی دە وا    
نا اە انی زەباسێیی نااڵەوون   
روووڕ زەوەتووورسوووی   ووووەڕ  
 ووونووووتووواس وووی ەووونێووونوووا  ووو   
ڕ روورتوون ە. اڵەە سوویوواسووەتەی 
اڵووواووور ن زەە زە ڵووواووویە بوووە 
بەزاک ردنی راۆەی ج ان س ی 
اڵووویوووسووو ووووی  وووویووو ەرەس  وووی 
زەنووا اە ە  جوویوواووانوو    زەە 
زە ڵاییشە بوە  ەوویوردنە ەی 
وەتوورسوویووی دەسە ووی زەسووەس 

د    ۷۱۱۷ەووووەی. زەسوووواڵووووی 
زەبەسنووووواوەی سوووووویووووواسووووووی 
ڕ ازەاڵتی توازەی اڵەوور ویواد  
اڵار نیش  ە ا  بن  زە  اڵتانی 
ویحنەڕی وەڕ  اڵاون ە!!  ە 
جوووەسۆ بوووە  زە وووەنوووۆووورەی 
سوووااڵنەی اڵەوووور ووویووواد  زەرووواڵ 
ێوواووڕ      ووەس ووای بووا وونسد  
نا ی زواونوااڵ د  ی ڕ ەوانو نوی 

 ە ۷۱۱۲حین وەتی بەێس زە 
 ە اڵەرەس اڵەووور وویووا زەێوواووڕ   
سەس ە تنی بەدەسو  زواونوابوااڵ 
اڵەرەسی زووواووو  ن زە اڵووواووور ناڵ 
اڵەرەسێوووویووووی بەزوووواووووک بوووون . 
زەبەس وووبەسد  اڵوواوور ناڵ زەووون  
زە ڵایی ەوەی ەسوتەرەڕ بوە 
تای  نی ز اتری باس ی نااڵاس وی 
زە ێوواوور     نووا اە ەد  بووە 
ویس  رااواونوانوی سویواسوەتوی 
اڵەور ویوا  جواونە ە تونوی  ە  
زوواووک ووی بوور  ە زەنووا اە ەد . 
زاوکە وویواویوشویوا وویو ویە وانوی 
)زەوووان روواوویوواوواتەی اڵەوووڕ ی 
حەو ی وەێبی( بوە دا  ەتوی 
سووننوونە ووان   وووەڕ زەدای 
بوون نووی زوواووکە ووانووی اڵەووور وویووا 
زەنا اە ەد اڵ بە واسزواونوا. زەس 
زەە اون ساواونە ەوو   بەزوەی 
بەزاکبن نی نوۆون زی اڵواور نوی 
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وواسس اڵە ەی نوا ی نور  ە  اڵەنودونوەنوی رواسێوکروای  ٤٠س ای 
 ەس ن   بڕ اسێیی رەسەن   رد بە زەڵیردنی  اڵااڵی  نسدسوتوان  
زە روواڵ  اڵووااڵی ێوویوور   ە ە زە د ە   دەزرووا سەسوو وویە ووانووی اڵە  
واسەد . ەەڵیی اڵە  واسە  ە بەدەس  نەبن نی سوەسەتوا ویوتور ون 
را    ستیە انی ا ان   ەکوەتۆنز س ە انە ە رر تاسناڵ زە جویواتوی 
زەون  اڵە  نە وانازی رە سەی ناسیەنازیوکووی  ونسد اڵە ە ە  ە 
اڵااڵ ە ی بە  رد  ن بە د اسی! اڵویوتور ەەڵویوی اڵەە وواسە دەبونە 
ەا ەن اڵە  بەەتە رە سە ەی  ە زە جویواتوی  ە  اڵوااڵ د   اڵوااڵ 
بەسەس سەس انە ە بشە اتە ە   اڵەوە بیەنە قەسەبن ی بورسواوتوی 

   نەبن نی ەکوەتۆنز سە یە ان.
اەن  ساڵەی اڵااڵی دە ڵەتوی ووە ویونویوسوتوی بەێسوی ێواور   بە 
ستنوایی  ەنەرەسستانەی اڵیس ویە ە تەناوا اڵوااڵ بون  زە د ە   
دەزرا  ەسویە ان  اڵ ەەڵیی واسی  ەس ن   ە واو  زە قونسبوانویە 
رە سە انی سیاستە  اویانە انی ساێ ی بەێس بن ن  ە زە اێور 
اڵە  اڵااڵ ەی اڵاستای ێار   بەس وبەس ان ریادە  ر  ە. اڵە  اڵوااڵ ەی 
بەێس تەناا سێ اڵەستارەی البور  ە    وەنوتوی   زواە   وبور ە ەی 
رووەڕ  ە. سوویوواسووەتووی تەێوور وو    س روون سووتوون   سووەس وون    
زەسا  سەد ن    نوتاسی بە ەوەڵی اڵەە ەەڵیە دە ان ساڵ زەاێر 
اڵە  اڵااڵ ەد  ا انی اڵەە ەەڵیەی  ردبن  بە د زەخ. ووە ویونویوسوتە 
اڵیس وی   ناسیەنازیستە انی د  ی ساێ ی بەێس  ە زە س ستویو   
زە دڵە ە سنسن زەسوەس بەسدە  وویو  ن بە  واسنواوەی بەێوس   
اا ەڕ  نی اڵە ەن  ەی زا سەنۆی زاک دەستیوان اڵوا ەاڵ دە وا اڵ 
اڵاوادە نەبن ن تەنانە  اڵە  اڵااڵی ێار قە بۆەڕن  ە سویو وبونل   
بیرزانەسە ەی واژ   ە  زە بەسبەس ەتەاڵ تەناا ستنوواویوی    وان 

  رد ە  ە  ەنەرەسستی   سی ا اڵیس ویە ەی تەەتر بیەنە ە.
اڵاستا اڵااڵی ناسویوەنوازویوکووی  ونسد وش  ە ون د واس ە وی رە سە 
راشیە  بە ەەڵیی  ەس ن   ر  ە. زە س ستی   توا  واتواو  بواس 
باسی د بینیردنی وا ە سەسەتا ی   سە   انی ەەڵیی با ەسەتوانوی 

ی اڵوە وتوەبەسی س بورد  د  ەەڵویوی ٤٤ ەس ن  با اڵ تا  اتا  زە 
اڵەە ووواسە  ە توونە بەسدەە رەالووواسی دڕنوو  نەی د ێووشاڵ نە 

اڵیس وی ێار   ەەی بە بەسررسیواس ز نویونە -تی ناسیەنال حینوه
  نە حینوەتی ناسیەنازیستە  نسدە اناڵ بەاڵە  اتا   اشوە دێوتە 
سەس ساوان   دەسەاڵ    سی بنزە وان دەسوەاڵ  زەە وواسەد اڵ 
زەون  ن ەە ان بە ەا ەنی  ەس ن  دەز نن. اڵە ەی اڵاستا نوا ی 
نر  ە اڵااڵی  نسدسوتوان زە اەنو  سواڵوی س بورد  د  سویو وبونزوی 
دەسەاڵتا  بن ە  ە ننق وی رەنو ەڵوی   توااڵنوی   سوەس ون    
با ەسەتانیوردنوی ەەڵویوی  ونسدسوتوانە   زەس بەە بوەنە ەووە ە 
 ە تووەتە بەس وووبەس نە وورە    نوواڕەز  ەتووی  وور   نووی ەەڵوویووی 
 نسدستان. تا اڵە  جاۆا ە   ە بەوواسی  ەس ون  دەرەڕێوتە ە 
س ڵی اڵەە اڵااڵ ە تەناا اڵە ەبون ە  ە  وا وتوەسێویوی قونڵویوردنە ەی 
نا ە ی   قڵشتی قە وی نان ن د نیشتن نی اڵەە وواسەی  ورد ەتە 
سەسباسی نەزواوەتویە وانوی د ویەی اڵەە ەەڵویە. سوەسجەە زواوکە 
ناسیەنازیستە  نسدی   ێەسەبی   تنس ی   اڵیس ویە اناڵ  ە ون 
دس  ە ی رە سە   واە  س سونێونو  بە ە دەەوەن  ە ال ەنوۆوری 
اڵە ەن واسی  ەس ن  واسی اڵاوتی   رایە ە ا ان بواو اڵ بەاڵە 
بە  ردە ە بە زەون  تن نا ان زە ڵی ەەویردنی اڵارری ووەڕ   
 اشەی  ەنەرەسستانەی قە وی دەدەن. بەسز وردنە ەی اڵەە د   

نۆازی اڵیس ووی اڵە ەی  اڵااڵ ە  ە  ە اییان سی بنزی وە ینیکە  اڵه
تور وان سویو ووبونزوی نەتە ەرەسسوتویەاڵ بە توننوو ی نوا ووە ون زەرەڵ 
ررەنسییی رواویە ە ا وانوی زەوون  د نویوشوتون نە ەی بە د  س زە 

 ناسناوە دەسیردە قە وی   وەززەبیە ان.
 ە ا  زە وەس وە تا سەسوەخ دای اڵویونوسوانویە وان  ە زە رشوتوی 
زەڵیردنی  اڵااڵی  نسدستان  زە  ەس ون ە ە س  ەسوتوا ەاڵ اڵە ە ە 
 ە نوواسوویووەنووازوویووسووتە  وونسدە ووان ەووە ووان وەاڵسوو   ە بووە اڵە ەی 
ااسەننسوی اڵوا  سە ێەسەبوکووانە وانوی اڵەە وواسە  ە ون  واستوی 

توی  رنواس بەس ووبەس اڵەرەسی  واسد نە ە   زەڵونێسوتوی حویونووه
ێار    دای اڵەە بڕ اس   زەنۆا ە بە اسباانن. ویو  وا وان اڵواووااە 

توی ێواور   بوندجەی  بەاڵە ە دە ەن  ە زە اڵەرەسی اڵە ەی حینوه
اڵەە واسە ببڕێو اڵ زواوکە نواسویوەنوازویوسوتە  ونسدە وان بویور زە ە 
دە ەنە ە  ە دەس ردنی اڵا  سە ێەسەبکوانە ان زە راڵ د    استوی 

تی وەس ەزی بە اسباانن.   تە   شاسی د یە ە بەس وبەس بە حینوه
زەسد  ال ان نان   اڵا    ا انی ەەڵیی باو ەسەتوان   بوێ د وۆوا  
دە ەن بە بوواسوووتەی بووردنە روواووشووی وەس وە  ووەنەرەسسووتووانە 

 قە ویە انیان.
س ا نی د  ی بەسز وردنە ەی اڵوااڵی نواسویوەنوازویوکووی  ونسد زە 
 ەس ن اڵ تاقم   ال ەنە قە ویەسستە تنس  انە ان  ە اڵە  نیش بە 
زەرشت  نیان زەال ەن دە ڵەتی  اویستی تنس یا ەاڵ ال ە ی راڵونوانوی 
د نیشتن نی اڵەە واسەن بە نا  وەڕ    اشەی قە ووی زە رواونوا  
وسەرەس ردنی بەوی ەە ان زە ساوان   دەسەاڵتوی اڵەە وواسەاڵ 
 ە توونە زەڵوو ووڕ نوو نووی زوواووکە ووانووی ەووە ووان   سێوویوو وور  ە 
دەستسازە انیان بە جناڵن نی زەستی نەتە ەرەسستی تنس و وانوی 
  ەەریشان  نی ناڕەز  ەتیان بەسرا رد. اڵاستا ەەڵیی باو ەسەتوانوی 
 ەس ن  زەراڵ زەون  بابەوی   بێ ەکوەتۆنز سی   سنتوان زە 
نا   ەز ی نااڵەونوی   رور وتواسبوننویوان بەدەسو  توااڵن   بور ی 
سووەسجەە حووکبە بوونسا  ز ە  وونسد   ێەسەە   توونس ە ووانە ەاڵ 

رەزوویوواووش  وور  ن بووە نووا  اڵوواووونبوواوویووی قە وووی 
وەترسی  س. اڵە یوننوی قە ووی زەس بەوواو  زەە 
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توندوتیژی دژ بەژنان، لە هەڕەشەو سوکایەتیەوە بۆ لێدان و تیرۆرکردن، یان ناچارکـردنـی ژنـان بە 
خۆکوژی، دیاردەیەکی شەرماوەری کۆمەڵگای کـوردسـتـانە... بەمەبەسـتـی تـاوتـوێـکـردنـی بـنەمـاو 
هۆکارەسەرەکیەکانی توندوتیژی و رێگەگرتن و کۆتاییهێنان بەو دیاردەیە، بۆ پـیـشـەوە، ئە  
تەوەرە تایبەتییەی بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئە  پرسە کـردۆتەوە، کە هەر جـارە لەگەڵ 

 یەکێک لە رابەران و هەڵسوراوانی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان، سازی دەکات.
 

 دوێنێت: الوژە جەواد، ده“  وه بۆپێشه”لە  ژمارەیەدا 

خەڵکی کەرکوک لە ناو بەرداشتی 
 شەرە ئااڵ و کێشەی قەومیدا

 نووسینی: رێبوار ئەحمەد

بەراشە ە  زە اسی سەسە وی توننو  تویوژی دا 
 بەانان زە  ەوەڵۆای  نسدستان  اڵ اییە؟

ال اە جە  د  تنن  تیوژی بەسزەووی  وەوەڵوۆەی 
اینا ەتیە. تنن  تیژی بەتە را    ستیە ی حواووا 
زەڵنەرر. اە ایە بە راس ستنی اڵە  جیا واس وانەی 
 ە را ە انوی  وەوەڵوۆوای اویونوا ەتوی زە سوەسی 
 ەستا ەاڵ بە بێ اە ی توننو    تویوژی بەوواو  

 زەە نیک وە رە یە تە دەبا . 
تنن  تیژی زە ڵایە بە  وەنوتور ڵویوردن   رونک 
ڕ  ەڵ زوواووشووتوونە ەی ووور   بووە رە شووتوون بە 
وەبەستایی د اس یر  . زە اسی سەسە ی توننو   
تیژی زە سەس انان دەرەڕێتە ە بوە اڵە  جویوۆوا  
ڕێۆا ەی  ە زە رنزەسی واوژ  د  سوەروانو   وانە 
بەسەس ان  . بەڕ ی ون د  ەڵە ەی سوەسە وی   
تواویوواەڵویواووش   ز سجوواس جویووانە ور  ەی زە ەاڵ 
 ە ەویان راناسەی د نە ان بە ان   د  ەوویوان 
  ە   ااڵ سە ر ردن انە زە ال ەن سیستەوە ە.

اڵاور زی  ە  وەززەبوی جوەس  جوەساڵ نەتە ەی 
جووەس  جووەساڵ د توواووویوونووی جوویووا  زی سەرەزی   
جوونوووسوویاڵ رەسەد ن بە وووەنەرەسسووتوووی  وووەوەڵە 
اڵوواووور زێوویوون بووە  ووەنووتوور ڵ   روونێووڕ  ەڵوویووردنووی 

 اڵینسانە ان.
 نسدستوان بە رواوچە  نەی اڵە  وونێونوانەی  ە 
راشتر رر شیی وەڕوی راوشویە تونو ون ز نە وان 
بەس ە توون ەاڵ بەسدە  ە زە اێوور  وواس ووۆەسی   
 ەنەرەسستی نا اە ە د  بون ە. بە وویواویواسدزوا 
د الس راسە بوە اڵویوسو وویوکە وردنوی  ونسدسوتوان 
سەسف  ور  ە. دەسوەاڵتو  س نوی  ونسدسوتوان بە 
دس سووتوویووردن زەز س ن وووکرە     وە ووتەە 
قنساڵاناڵ تەس  دی  ە اە ردن انان زە رور سوەی 
 رەس ەسدەاڵ د ەی انانیان ز س ەر رتر  رد  ە. 

زەە  ەوەڵۆە ەد   ە  اسا انی اڵیوسو وویون   زە  
زەوان  اتیش بە نەەشە  رو ن  زە ڵو ەدسێو  
د   ە تن ی بیرێتە  ەسزەنوۆوی  وەوەڵوۆە. انوان 
نینە اڵینسانن   د  نیان بەس ووبەس رویوا ێویەاڵ ان 
د وا    اێوردەسوتە ە  ەوەی نوابواو  ەوا ەنوی 
اڵابنسی سەسبەەە با    اڵە ە اڵەس وی رویوا  نە 
دەبا  وەسرە یان بویەناڵ دەبواو  د ەوی انوان 

 اەنبا ؟
 ووچووان    وونڕ ن زە ە ووتووری نوواوووە  وور  ن   
د سەر  نەتە ەاڵ اڵەوە  بوەتە زوەی اڵە ەی  ە 
تەحەس     رووواوووچەڵووویوووردن زە  وووەوەڵوووۆوووای 
 نسدستان ز اد بیا    انوان  ە ون رواون سو  
جنساڵە  نە ەن زە ونێنە رشتی   نا باز سە ان 
دەس ە ن  واەوند اڵەرەس دەس ە توناڵ دەبواو  بە 
حە   بەسگ ەووە ووان د رووەووون بووە اڵە ەی زە 

 تەحەس   بەد  س بن.
زاتن زا  س  زەڕەوەی وەال ان   قاا  قویوژ وان 
  ناسان نی انان بە بێ ڕە و    زە ڵو  ن بوە 
زەڵوو ووڕ نوو نووی اڵوویووحووسوواسووتووی  ووەنەرەسسووتووانە زە 
 وووەوەڵوووۆەد   ە ووواووویوووی تووورە زە سوووەساوووا ە 
سەسە یە انی تنن   تیژیاڵ  ە دەبواوتە زوە واسی 
اڵاز سد نی دەس نی انان    وچواناڵ  ە ز سجواس 
دەساڵەنداوە ەی دەستبوردنە بوە ەوە ونووتون   
ەەسنتان ن.  اەند ڕ ستە ەە دەبنە قنسبانی   

 دە ناسێن.
 

بەراشە ە  سێۆاااسە اییە  دەبێ ن بیرێ اڵ بوە 
 ەتا یاانان بە  سوتەە   توننو  تویوژ ویەیاڵ دا 

 بەانان زە اڵاس د  ە؟
ەەبا  بە وا ی اڵینسانی انووان    ال اە جە  د 

سڕ نە ەی اڵە  جیا اس ە واژ   انەی  ە ا وانوی 
انوووانوووی بەستەسووو   ووورد ەتە ەاڵ ڕ سوووتە ەوووە 
دە ە ێتە ەانەی رەڕ ن نە ەی اڵیر دە بە اڵینسان 
  اڵوویوونووسووان سووەنووتەسی. بەد ەە ە اڵە  روواوونوو  
حوویووکبەی  ە زوواووک ووان زە ە   حووا وو وویەتووی 
 وونسدسووتووانوویووان زە دەسووتە  ووان زە سووەسەی 
بەدەستاانوانوی حوا و ویەتو    ەسوتوا ناڵ  ە  زە 
اڵە  تر  ەنەرەسستترناڵ تییڕ  زەسەس اەسیان نی 
 وواسووای  ووەنەرەسسووتووانە   داە ان زووا ڕ ن. 
 ووەوەڵوواوو  سێوویوو وور   بە نووا  د ووۆووا  زە ان   
 ووەوەڵوواوو  ڕێوویوو وور  ی  ووەوەڵووۆەی وەدەنووی 
دس سووتوویوور  ن اڵەس ووی اڵە  ن زە اڵەسوواسووە ە 
دەستۆرتن بەە سیستەوە ە  زیچی تر نااڵ  ە زە 

زەوان  اتیش اڵە ە ان تەس  ودو   ە  ە رورسوی 
انوان رە ونەنو ی بەە  وەوەڵە ڕێویو ور  ە زە ە 
 ەبەوی زەسە ز س ان سازویاسن   ەوەوویوان 
زە اڵەساسە ە با ەڕ ان بە  ە سانی ان   رویوا  

   نەوانی تنن   تیژی نییە بەس وبەس انان.
تنن  تیژی بەس وبەس انان رە شوتوەتە اڵە رەڕیاڵ 
بەاڵە  ەوەڵۆە ڕ نااڵە انا    نا ااناتە وە و  ن. 
نووا ەتە دەنووگاڵ  وواتوواوو  انوواوو  دە ووناسێوو   ووان 
اڵەویەندە دەدسێ  بەس زە زەس وتا  ررسیواسی 
اڵە ە دە رێ  بە  ناس ؟ زەبری اڵە ەی بونتورێو  
بەزەس راسا ێ  با  اڵویونوسوان  ونووتون توا  نە. 
اڵەوە زەنوووا  بەوووواووویوووی اڵووواز د ووو ووون ز نووویوووش 
ڕەنووۆوویوو   ەتە ە ز سجوواس انوواوو  دە ووناسێوو  
 ە سووەس زە تووەڕە  ووەوەاڵ ەتوویە ووانە ە دە ە نە 
بەسەی د ۆاێە ە  وەی   تەنواوا زەبەس اڵە ەی  
بە وواسدەزوواوونوون.  وواەووند زە ڕ ا نووی ڕ بوورد د  
ررتە ە ی ڤی  ە ی باڵ بە ە  ە بەزوەی اڵە ەی 
انواوو    روا وویووکە  نەبوون  ووواوردە ەی دە ە ێووتە 
زەسەوە ردن زە  انە  بەاڵاوویور  توننو  تویوژی 
دەس نی بەس وبەس بە اسدەزاناو اڵ زەبوری اڵە ەی 
اڵاز د  ن ز ن    ە سانی ن ز ن وەحینوی بویەن 
  بڵان زەس ەوندی سوەروانو نوی ووەسی رەسدەی 
بە اسە رە سەتر ن تنن  تویوژ ە بەس ووبەس انواناڵ 
   دە ا   ە زەون  ا انی  چان وان زە قەزەقوی 
  د دڵیو  بون    نوابواو  بویورێوتە ڕەووکێو  بوە 
وووەسەف. دەبوواوو  انووان ەووا ەنووی ەووە ووان   
بەدەنیان بن نە  رەسدەی بە واسە نواسونواوە وان 
با   ە تنە بەسەی د ۆا    د  ەووانوی ز نسوتوی 

 زەسەس رەسدەی بە اسە.
زە  نسدستوان بوک تونە ە ە وی  ە سوانویو ون زی 
تە  ە    ەوەاڵ ەتی بە د  ە ی   د بویونویوردنوی 
وووا ە ووانووی انووان  جووندی نوویوویە. اڵە ەی  ە 
بەال  زی   تا ون تەس   دەبویونو سێو  سوەس بە 
وە ل   رەس  شی جیا جیا ە  ە زەنو ێویویوان بە 
رای  اسا  ووەس و ە  الس وان بەس ووبەس توننو   
توووویووووژی دای انووووان نوووویوووویە. تووووا وووونتەس  
 ە سانی ن زە انیش با ەڕ ان بە ە زواونوا ە  ە 
ررسی ان تەناا  اشەی انان ەە انە  روا ەنو ی 
بە  ەوەڵۆا نییە  تەنانە   اشە سوەسە ویە وانوی 
 ەوەڵۆا  رە ونەنو ی بە  نە ە نویویە! زەنو ێو  
جاس زەست ە ە   بەاننە انیان دەااوتە قواڵوبوی 

 انیەسستی   ریر ز ردنی ان.
اڵە  بک تنە ەی  ە اڵواوسوتوا  زە ە  بەس ووبەس 
تننو   تویوژی دە سوتواوتە ەاڵ بوک تونە ە ە ە  ە 
ز اتر زەاەن  ڕ ونبیر  سیاسیە  راویواواتون ناڵ 
زەنوووا  جەسرەی انوووان    ووواوووشوووە وووانووویوووان 
زەڵونەقوناڵ ن. اڵوواو ە زە  ونسدسوتووان ڕێوژە ە ووی 
 ە داس بەساا وان زە انانوی نوا وواڵ زە ەاڵ  ە 
بەوی ز س وان زە اێور  واس وۆەسی رەس ەسدەی 
غەڵەتی اڵەە دەسەاڵتە   اسوا  ڕێسوا وانویو  ن   
ەەویان با ەڕ ان بە ال  زبننی ەە ان زاونوا ەاڵ 
دەنۆی اڵا ە نەرە شتوەتە اڵە  نە  نەووانوتون نویونە 
ڕێییان ب ە ن   ڕ بەس ن    ەسا ەتی ەە انیوان 

 تا   ب  ز نە ە  دەس انباانین. 
اڵوواوو ە بەس زە زەسوووتوواوو  روواوون سووتوو ووان بە 
بیر ردنە ەی بنەڕەتی زە ە  ە اەن دەسوتو وان 
بووۆوواتە انووان زە نووا  ووواڵە ووانوویووان    ووناە  
 ەاڵنە انیاناڵ اەن دەنۆیان دەسباانین   ڕێییان 

 ب ە ن؟
زەس زواوک  بوک تونە ە ە  بویە ێو  بواس د ەوی 
انان اا  بیا  دەبا  دەس  بە اڵەە زەنۆا  نە 

 بەسێ   
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زەوون  اڵەە بووڕرە  واسووا ویوانە البووبوا   ە دای 
انووانوون   دەبوونە زووە وواسی تووننوو  توویووژی   
اە سووانە ەی انووان. دەبووێ انووان   روویووا  ن 
زا اڵتی  ە سان بن زە زەوون  ووا ە وانویوان. بە 
  توووا ە وووی تووور دەبووواووو  د ووون زە دە ڵە  
جیابیرێتە ەاڵ زەبەساڵە ەی  واسوا اڵویوسو وویە وان 
سەستارا ان داە انن.  ە بڵن روەی ووکرە تە وان 

 بااناتە ەن سە ە وەال ان دەوین  بیرێن.
سیستەوی رەس ەسدە  ەنێن ن بۆەڕدسێ     -3

سیستەوایی اڵینسانی با . اننیە اڵە ەی اڵاسوتوا 
زە ە زەس زە بنەڕەتە ە زە باەچەی سوا   وانە ە 

 

 ؟

جوویووا وواسی زەنوواوون ن  ووچووان   
 وونڕ ن دە وورێوو    رەسە بە 
تنن   تیژی دەدسێ  زەڕێوۆوای 
ز ڵوویووردنووی ڕەرەزێوو  بەسووەس 

 اڵە ەی تر.
ڕ وووەنووۆەسی بوویوورێوو  زە  -2

 ەوەڵۆاد اڵ ز س زەڵسون ە توی 
اڵوواسووا ووی   ڕ ا نە زە ە  ە 
وا ی زەون  اڵینوسوانواویە  ە  
سە ەس   سوە ور نویوردناڵ جول 
زەبەس ردن بە دڵو ون زاڵ اوننە 
سووە ووری  وواسی تووەرووی رووێ   
سینەوا   ... زتو اڵ بوە انوان   
 وووووچوووووان اڵەرەس قەدەغە  
نە ر بواو اڵ اڵە ە زواونو ە زوەوە 
 ر  ە  ە دەس ەتی بە انوان   
 چان نەزاشتونەتە ە اڵواسوندە 
بناڵ بەاڵە زە بەس نوبەسد  دە وان 
وتی تر  ە ز سبەی انوان   
 وووچوووان زە تووورسوووی قسوووە  
قسەڵە    سەسزەنش   وردن 
وایان را   ەاڵ زە  نە حویودواەاڵ 
رووەوووەروویووربوون ن زە  ووننوودووی 
واڵە ەاڵ با ەنگ بن ن بەس نوبەس 
اڵە  سوون ووا ە ووتەی  ە ڕ ا نە 
تەحەوووونزوووی دە ەناڵ بووونەتە 

 بەزای جن ن   بەنرخ!!.
تووننوو  توویووژی زەسووەس انووان 
بەسزەوی اڵە  رواونواسوە ە ە  ە 
 وواسووا  ڕێسووا  وورد  ەتووی بووە 
 وونڕ ن    ووچووان   انووان   
ریا  ناڵ زەتا ان زە  راۆە نکوە 
  روویووا  ووش روواسووە  ناڵ زەس 
سووواتووواووو  ان رووونێوووڕ  ەڵوووی 
 وووە ووو  ەتوووی نەبووواووو  رووورای 
دە ە ێووتە ە   تووننوو  توویووژی 
سووەسزەڵوو ەد  . اڵوواوو ە دەبوواوو  
اڵە  راونواسوە ە بوۆوەڕ ون  ە  
اڵە ەی  ە زەز س جواوۆوای تور 
 وور  ە   اڵوویووو ووویووانوووی زە ەاڵ 
د ڕوتنی راناسە ە ی اڵینسانوی 
زەە انووان سزروواس دە ووا    

 زەە ریا  نیش.
انان   ەەڵیی اڵاز د  ون ز بوە 
رووواسێوووکرووواسی زەەوووە وووان   
وووا ە ووانوویووان روواوون سووتوویووان بە 
زاکێیی جەوا ەسی بەس ور   ن 
زە ە  ە بتن ناو  زە سوەسجەە 
وە ووو  نە وووانووو   بەسزەڵسوووتوووی 
 ووەنەرەسسووتووی   سوویووسووتەوووی 

 ەااە ی باتە ە.
زە سوووەنوووۆەسی بەسرووور ە ە  

بچاتە راشوە ە بوە سوەنوۆەسی 
زار . ەەڵیی اڵواز د و ون ز   
 ە سانویو ون ز زە  ونسدسوتوان 
ز سەاڵ بەاڵە رووواووون سوووتوووی بە 

 ە بن ن   سێویو ور  بون ن    
  اسی زا بە  زە ە.
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ە  نان ڕ ااڵوا  ی اڵوه  بتن نێ بچته ێار   
د    ه د  ی اڵوه تویوش بوه تا بوه  ه. به واسه

نگ   ونووتواس  ون سی جه د ەی نازه  ه
 ه   ی بە ووانوه  ه  واڵنێر نی زیچ ااسه

 ێ   س بشیانه ره   اڵه نانه اڵ ته  ه زاشته نه
ی د ێوش  تی اێرسا وه  ه  ا انی  ە اه به

نواوا  توه  ی نااواس ویوه  ه اڵه  بە ه  ڕ ز بن اڵ
   !اڵ ڕێوۆوا وه نۆه ە جه زه  ڵااتنه ڕ ۆای زه 

س  س  اڵوویوو ووتوواسی زووه سووه بووێ زووه ده  ووه
 و   ا وانوی  ده زیچ نوه رنک به   ه سه  ه

   وانو  بو ە وتوه س  ونواڵوه ەە   زا سه
ڵ   وەووه   به  ه سره تی وه ح ه ە ڕه سده به

ی   ه  وانوی رواوشوه   سونونسه سه ڕێۆا بوه
  ووه نوه زوه  جوه ساڵ توا زوه بوه نگ بۆر وتوه جه
ووی   وی زوا بوه ڕ ستییوه  وه سای . اڵه ده

نووگ  جووه اڵ  ووه د نوویووشووتوون نووی ووواسێوویووه
 ..      ران   ه س ان   د  سه سه به

  
نۆایی ڕزراسی  س  ی  جه  ان به زا  سه

 ەش د    به
س  سووه نوویووۆوواسێوو  زووه وووه  وواووویوور ی ڕ انووا

سواڵوه  26ن  ووه سیو وای رویوا ێویوی توه
نوواوون  زووه  تووازه  ووه  سی روورتوون هاڵ نووۆووه زووه
 وان   بواس توی  رنتەزی بوەسد ووانوه ته

    ه  اوانوه   توەتوه قویوند اڵ  وه بەوبای ته
ی  نده تی ره  ه زه  ه   ه  حاڵه ریا  به ریره

    بووە انووان  ووونوو  اڵنوواوو  س  وواووشووا ه
 وا   س ده زوا    ه زویو نوه نوۆواویوی زه ده به

   وه ا وانوی اڵواو وه   ه ناڵ اڵوه  روان  ه  سه
قونڕروی    رر ان زوه د ڕوا ه  ودەسه به  ه

   اڵ اڵوه جواو وا ه ریا د  رنێک نایی به  ریره
اوا ی    بوه   وه ڕێونه بوه  ێاتوه نە سه  ه 

ی بویوونووی   وه سه نوی زوا سووه ەوەی د و ووه
تووەن  ەووەس  ووی روونزوواووه  اووەن بوون ه  ووه
ی  نان بواس     اڵواسون  رواوو وا ه  زه

بون اڵ  رواساوه  ەاننی د س ەا د  رواساوه
زوا   سو  نوه ده ز واتور زوه  ه  زیچوی زوه

   وووه ووووه زوووا  س وووا   بوووڵوووی   اڵوووا اڵوووه
  اڵ  ووچووه ڕزروواس ووردنووی ووواس! .. نوواد ووه

ی  سوا   وه  وونواڵوه ریا اڵ  ه ی ریره  سه ره
ی  س ەواور  قسووه ووۆورتوبون اڵ زوه بوا ه زوه
سرور   توی   زویوچ  وی بوا  وی  ه ده زه

وووا بووەەوون سدناڵ د  ی  وووتوواوویوو ووان نووه
نووان  اڵووا   اوون س وووانووگ بووه ی  ووه  ه اڵووه

س  وووی  سگ بوووه ڕ ووووانووویووواوووشوووااڵ... ووووه
 وانوم  وویوه ووه اڵ نوه ە رورتون ه  وه  ەسره به

ووویوور  ەووەس  ووی    نووه ووویوور ووان توویووا ووه
ی   ه  ورک. اڵوه ووم بوەد بویون ده  وه وناڵوه

ن   ور وه سوون ن سوه اڵ  ه ناا اڵا ه ته   ه زه
وونواڵواویوی سوا  ی      وه ڕه   ه اڵاەر اڵوه

س بووێ ووویووری اڵووا    بووه زووه  د  وووانووۆووهاڵ
ی  ەوووه سگ  وووه   ووووه  ه بوووچووور سووواوووتوووه

س ی  روه  وانوی زوه رابۆرک ... رر ان قسوه
ڵ  د  ەووونووویوووان  ەوووەی تووواووویوووه نووواد وووه

ووویوویوورد..  ی بووا ه ی  ووەسرووه  ه  ووڕ ز نووه
    وووه ە  ێسوووتوووۆوووه  وووانوووی اڵوووه نوووه د ووو وووه

نووگ  ڵوواوواتوون نووی جووه  ووانووی زووه زووا  سه
ویی ڕزراسی  تر ن   تا ان بە  اه ساده

تی  واتواو   تا به  هاڵ به زاشته واسێ   نه
ە  سی اڵووه  ووانووی توورس روواڵوونووه سه وسووه جوه
 بن ...   ڵااتنه زه
    

  انی ترس سه وسه جه
ڵوی   وەووه ڵواواتونوی بوه زە اسی رشتی زه

 ووردن   ووه سووی   ووونجووازه ز س ن  ووه زووه
بوە بورسواوتوی   ناوا  ته بهاڵ   ه ا انیانه به

بوووا  بووون نوووی ەوووەس     اڵوووا  ووواسه نوووه
اڵتوی  سوه ده ڵین تورس زوه اڵ به  ه ڕ ته ناره

بوەسد ووان        تورس زوه اڵوااڵی ڕه
وواس دس  ی  د ەواویوی روه  ا زیاسیاڵ زوه

بوە    وه سه سێویوی د  سوه    د اڵ زانو ه ته
ڵواواتون.  زوه سی ڕێۆای  به ڕ  ردن  ررتنه

اڵواوویور    نوۆوه   جوه سر وتی اڵوه  وه اڵه
 وووانوووی  سرووویوووره ده  نوووه ال وووه  وووا   وووه ده
س  ڕ ی زوه سه اڵ سوه  ه سه سد    سه زه زه

ناڵ ا ووانووی   وویووه ده    ووه  ووه نوو ه رووڕ رووارووه
ز س اڵویوونووسوانووی بوواوتووا  نووی  ز س ن زوه زوه
قوەی  اوه   ه رواوشوه ررتبا ..  زوه باسوته به

ون ووان بون اڵ  سدنی زه سره سه د ێش زه
ڕ  ووردن    زووه   ه   بوویوور ووردنووه نووانووه تووه

   ه ن د ێشوه ال وه یاڵ زوه  وه اڵاویر بن نوه
د  حو وه بن ... اڵوه    ده سک ی اڵی   ە ته به

 ووانوویوو    ی قسووه دسێووژه   زووه    وون  .. اڵووه
اوڕی   وان بوه  تی    اتا  بوەسد ووانوه

بووەوووبووا    ووه سووتوویووان روواوویوورد  اووه ده
 ووان ەووان    اڵوواروواستوو ووانووی  زووا ێووژه

     قووونتوووابووو وووانوووه ەوووانوووه سوووتوووه ەوووه
زواوشو اڵ  نوه  س رانه سه  انی به زس  ه د وه

ی  بوویوونوویوو ووان د ێووش اڵوواوو ووه  وواتوواوو   ووه
س ووو    ووووه سێوووی بوووه ی ده رشوووتووواووونوووه زوووه

ێواونە بون   اڵ اڵیتور بوەووان ووه ڕ ررتن ه
سگ  سی وووه رووه ڵ اڵووه رووه زووه  نوو ال ه اووه زووه
وواس دس  ی   ڕ   ن ... د ەوی روه سه به

 وی   وه ساوه بن نی زویوچ ده  نه   ه واسه
سروووی  ڵوووی ووووه سبووواز وووردناڵ د  ه ەوووەده

   ه سووانوه س سوه سه به   ه  ه ون  ال ه زه زه
 .   ڕ ررتبن .. 

سووتوواوویووی توورسووا ی قوونڵ   وو ووا   زووه وووه
   وی د ررتبن اڵ بە ه سته ستارای جه سه

توی  تا بوه اڵ به  ه بن ه ده ساتیش زام جیانه
ی   ه ووووی رووواوووشوووه بوووه  ووواتووواووو  زوووه

وواسد بون اڵ      ەەووان حوه  ه قنتاب انه
 وووان  سبووواز وووه سوووه   ه  ووواتووواووو   ووورده

س  زوه اڵ بوه  ه بونه اڕتر ده   الی اڵا ه سه به
توەن  ن   رونزواوه  سوانو   زوا ه ان سده

ی   ی  بوووویوووونووووا ووووه زه ەووووە ووووان بووووه
اوا ی ەوەە   اشااڵ به سوان   ده  س به ده

اوووەن وووواڵوووی وووواووووماڵ  بووویووونووویوووم  وووه
س  بووه  تووه سوووان بوون اڵ  ووه س وووبووه بووه  ووه

 ووان  ڕ ەوواوونوو س   بووەسد وووانووی  ووڕ  ووه
نواووا ەووەی   وویو     تووه س ەواووک نوه سوه بوه

 وو ووا  سبوواز بوون  اڵ وووه   ووچوواوویووی ده
سزوواتووی ەووە وو    سووه ی بووه  ه روواوور نووه زووه

ی را     برساوتوی  تویونونێوتویو وان  دسێژه
ی   ه  حوواڵووه اڵە بووه بوویوور ووردبوون اڵ بووه زووه
  توورس  ال ووه  تووبوون  وون زووه توواووی  ووه  ووه
سوتوی  سده بوه   تونوه اڵاویور بون ن   وه زه

   ه  ی تر شه ال ه    س نی د ێش   زه اه
سگ  توویووااوون ن   وواناڵ وووه بوونسد وووانووه

سووان  سسوه   ووی سوه سده ی بوه وه ڕه زه
اوا ی ەوەە بویونویوم  بن ... اڵاەر ون بوه

س   س زوا سوه سوه اەن واڵی واوم بوه  ه
اەن   انی   د ڕوانر !... ون بینیم  ه وناڵه

   ه ان  وونواڵوه  ان ەاک ناییان به د ێشه
ی   ه ساڵوه به اڵ زه ستڕ ژی رنزاه سده به د  ه 

 ڵااتنیان   بن  ..   ڵی زه زه
   و وا ه ناس وه  ه زه   ه  ساڵه 33 چایی 

  ز واتور زوه  وه  د نیشتبون اڵ  توی   اڵواو وه

ی   ه بووون ووون د  ی اڵوووه س ده  وووه233
س  سووه  وو  سێوو  د  ووان بووه نوو  اووه اووه  ووه

  وونسو   سه  ان به وان     اڵا ه  ه رنن ه
ڕ ااڵوا  ی  -ە قوره ێوه- ی  سه ره برداڵ زه

س ڕ ووۆووای  سووه   ێووتووه  ووه ده ووونسوو   ووه 
   ه   ەووانوون نووه اڵووه  غوو  اڵ ەسووتوویووانوویوونووه بووه

سێوووی    ده اوووەڵووویووور بووون ناڵ توووا ه  وووه
وودوەسه   اسوان بااونون  بوه سی به وه به

ی اڵووارووری  نوونسه نوواوون تووه  ووان زووه اڵوواوو ووه
   ه  وه ون  ال ه زه زه  نۆای   ڕ رر   ه جه

اڵە  زواڕ ون. بوه سگ ا انوی ده وه ترس زه
ڵواواتون  زوه زوه   ه بویور وردنوه   ه ە حاڵه به
وواوشویو وانو    زوه  س نورەواو  بون ه زوه به
 ان .. .  زاتن ده ده
 

 وان   ه تڵه ڕک ڕه  تنه  ه
    ه رواوڕێوتوه ده   وه  ننس.. اڵا   ایور  وه

سو   ی زوه  ه بوێ اڵوه  ی ز   به  انیه به" 
 و  س نوی د ێوش   ون  اوه سوا بیوه سه به

   وه ی قونتوابو وانوه بینا وه را ان بک نناڵ زه
اڵ   ه سه ده    زوواتوویوونووه د  ی  ووه   زووه  ووه

ان  سوواوو  زووه  ووه 23بووە 13ی  نووک وویووه 
    وه   اوواسه  توه  وه  ونواڵ  رویور  روه

ووان   وه زیواوه ەە    بر ن  س بن ناڵ ده نه
 واویویوان   وه نو  بون ن  وه د   نڕی روه

نواون   وەڵونوابون اڵ بوه وواوردێویوی زوه  ریوره
د اڵ    وەاڵنوی د ڕ ەوا     ێور نوه  ناوه

نوگ  ی جوه  ه  وانوی رواوشوه   زواوڵوه سه به
ی  اتژوواورێو   س. نک یه به ڕێۆاوان ررته

   قوووه ن   توووه نوووۆوووی زوووا ه ە ده ده بوووه
اڵوا ڕە  ڕ ۆاد بن  وناڵ  وه اڵ زه  ه تەره رنزاه

تواواویوی  بویونویوم ڕه   ه د  ی ەەە د  وه زه
 ووی  سوویاڵ ڕێووۆووا ووه ز س  ووه زووه ز وواتوور زووه

س.  بوه رنتەز  ی رورتوەتوه ەن س ەاچ  ته
وویون   وه  ه  اتژوار ڕێیردن زه 53د  ی 

ەاڵی رشینینی سونروای ێواور   نوک و  
ڵویوان  روه زوه وین  اسێ   ه   ه  ه.  ه بن نه

وونوی    رشینویونوی اڵوه  ه  رد ناڵ زایەڵینه
سوانواو  بون   ی  وه  ه  د  تر جیا ردنه

 زا ان ..
   ووانووی زوواووکه  ووانوو س  ه روواووی ڕ رووه )بووه

    وانویوه وون  بوه  انی ێار   زه تیه تا به
ڕ ااڵووا  ی  س زووه ز س  ووه زووه4 ز وواتوور زووه

ە ەوواڵووی    اڵووه سه بووه   ه وواسی ووونسووڵووه
اڵ  ووتوه ە روه ڵ ێن(.  ەتا ی اڵه زه  رشینینه

سو   و  نشیونوی ده تای ا انی  ه سه سه
  ا .  را ه

 
  ی   انی اڵا  سه ویه  ه 

  اڵوووا  سه   ه ەووواڵوووی رشووویووونووویووونوووه زوووه
بووە    ه روون زسێوونووه  ووان ده ڵوواوواتوونه  زووه

 وانویوان  ناسونواووه  ی اەڵ تا زه  ه نا اه
بوویووانوونی روونوووانووی   بووه   ه بوویووەڵوورێووتووه

رواوی   ا به نان ان  اڵ  ه بن نی د ێش زه زه
 وانوی    ڵوۆور وه زوه  ساوا ه ز نیواسی سوه

س  رووه سێووماڵ اڵووه تووی ێوواوور    زووه حوویوونوووه
 انیان بویورێو اڵ  نا ه سانا  رنوان زه  ه
  نوی تور   ورێون   زوه ستۆیر ده    ده اڵه

 وی   وه   اڵواڕ سوتوه سه   به   ه  رێنه جیاده
   سه بوه   ه وا ه ی  ه  ه برێن. اڵه ناد اس ده

سی   س بوه ده زوه  برێن  ه ده  ویانه    ه اڵه
  وش   ور  ن... زوه واسی ونس  اڵواوواده

رشوویوونوویوون  نووا نوون سوویووردن   د بوواسه
 .   ه  اته ستیا ه ده

وویون   وه  وه ناا زه زیل ته واە ێه ویی حه  ه
سوی  ز س  وه زوه33 و     ه ی  ر نه  ته زه

  ووواس   ووه توویووا جوواووۆوور وور .  زوویوون  بووه
سبوووووازی   وووووی سوووووه  وووووه س ووووورده سوووووه

اڵ  تووی    ووه  ووه ووویووه سروورسوویوواسی  ووه بووه  
    ووووان ز س زووووه ی اڵووووا  سه  اووووواسه

اڵوواوو ووه    ووه  ز وواتووره  س  نوویوویووه اووا ه
  سبوووە وووه ووووان  وووردبووون  زوووه نووو ه زه ووووه
   ه  ونوه  ه  ر   ن بیه ویه  ن  ه ده  ڵ ه زه
ەوەی .  سوی تور بوۆورێوتوه ز س وه زوه 1تا 
 2نواون ن  زوه  ڕ ا نوه   اتاویو   وه زه وه  اڵه
سی ڕ ااڵوا  ی  بوه س زوه ز س  وه زه 4بە

   ڵ ێن.  زه   ه واسی ونسڵه
  واس زویون رو       ه  وی تور شوه ال ه زه

 ووان   ووۆوورتوونه  ووه  ه تووه سی نووه  ووه قسووه
 وانو   وه   وانو  اڵ س  وۆوه رورسوی اڵوا  سه زه

  نوه روه س ده ز س وه زه 4 ز اتر زه  س ا نه 
 433 اا  ز اتور زوه ونێنی اڵاس ە  را ه

نوۆو    قەناغی د  ووی جوه س زه ز س ه زه
ڕ ی  سه اڵە سوووه بوووبووون.  بوووه اڵوووا  سه 

    ڕێووویووو ووور  ه  وووانوووی اڵووواووو وووه  ڵوووه زوووه
اون نوی    ه رویوره  اناڵ تن نای بوه ور  یه

تی  تا به اڵ به وان نییه  ه ون  اواسه ە زه اڵه
 ه  توه  انی  ر ارونز سی نوه ساا ه سه  ه

   ه رواوشوه ی زوه  ه زوه  ان جوۆوه  ۆرتنه  ه 
اڵ  بوون ه  وواسی روواوون سووتوویووان نووه اڵوواووواده

روەزوی  نا ا  ش ناتون نوێ ووه زا  ا  زه
ەوەی  بوۆورێوتوه   ه ڕه ی وه ی تازه اڵا  سه

 زسێنێ .      د  ان ه
سووا   رووه سنوودووی حووه ە سووه ده  ووننووس بووه

وویون   وه ڵ  وه روه زوه   ه سن س ه  ناسه  زه
د    ووه ووویووه  ووانووی ا ووانووی نوواوون ووه سوواتووه

ساوی  روه  ردن    تی   اڵه قسه   ه  ته  ه
سبوووازبووون نووو وووان  ده ە بوووه ڕنوووا وووه بوووا ه
اڵە بواس د خ  اڵ بوه  شتن ان بوەاڵواوره  ره
اواو    رواو ه  ون سه  داس نازه    ه زاره

  ڕی بواوتوه  ان ان روه قااه   ه ن ه زه جه زه
.. زوواووشووتووا انووان   ه زوویووا ێوویووه نووا  زه

 انیانناڵ زاشتا  س  وناڵه  د ڵی زا سه ێه
نان  زه  ڵیی باچاسه ەه  ی ز س زه  ه اواسه

اڵ  ڕد  ریر وان ەون سد  ه وی وه نه زه جه
ەوە     نوه  توه  وه ریور  روه   ه دڵنیا ه به

ببوڕن    ه   وا ه  ان ناتن نن اڵه  بر ن  سه
 ویوری  سویوش بوه   وه  بڕ نوانوه  اڵا ه  ه

ی  اڵ اڵوووه نووویووویوووه   ه ڕزرووواس  وووردنووویوووانوووه
بوورسووانووا    ی زووه   نووه نوونسووی اڵووه اوواسه

اێور   ان زوه ترسی د ێش  بەسد وانه زه
 ووانوو    د س ەووا ه  ی ەووانوونه روواووو ووا ه

 ووووی   ووووێ ڕ ووووۆووووا ووووه   ه تووووه وووووا نووووه
..   ه د ز ووتووه سبوواز ووردنوویووان بووە ده ده
ی   سه اڵسوواتوواوویووی رووه ڕ سووتووی وووه بووه

سزرواسووان   .. اڵاسوتوا  اڵواو وه  اڵینسانییه
ی    ڵوه ننس وان زوه ڵین ااسه اڵ به بن ه نه

.    سنشوووویوووونووووی  وووور  ه ا ووووانووووی ده 
ڵیوی    ساڵ ەه  و   ده  ه   ه  ه ونال ه زه زه
بووێ  اڵ بووه  وان توواو   اڵوواەونوویوونه ە ووواسه اڵوه
 وانوی  تا یتر ن را    ستیوه سه ی سه  ه اڵه

ڕی  ووه  ووه ا انوی تواو  بواو  .. اڵوا وا اڵوه
اڵ  ان د ڕووان    وا زویوردنوی  ڕزراس یه

  س نشووویووون  وووردنوووی  وووواسێووو   ده
 تی!..   ه  ه ڵیه ەه
 

   ساا ه سه
   زنباء  النسانیه  سا تی / وبیه

 سا تی/ ناڵان اڵاچ سی اڵاڕ
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 لە بۆپێشەوەوە
 

بەگشتز تەعبنوو گەخەتوز “  گۆشەه تەهکبکا تایبەت“ * بابەتەیا ز بۆپێشەهک، جاە گە
 سناسز ه فاوا ه ەه نابنکز یۆمۆ نومز مابیس ه یۆمۆ نومز یو اابیز ەکیاتە

* بۆ پێشەهک، ڵنچ بابەتێک بو ه وایواتەهک، یە پوێوشوتوو گەشوگ ون ه یە واووز بونوکووەه 
 هبنرتوەه ه  گهسوەهەەەەە ب هبگبێتەهکە

* بووابەتووز بوو هبووگکهک گە بووۆپووێووشووەهکەە، ئەهیوواتە گەالیەو خوواهک ەیەیەهک مووافووز 
ب هیوە ەهکا ڵەیە، یە بۆپوێوشوەهک بو هبوگبوێوتەهکە بەسوۆوابەکا بوۆپوێوشوەهکیە، یە 
خاهک ز بابەتەیە ئاماوک بە اه ئەه ومابکا بوۆپوێوشوەهک بودەت، یە بوابەتەیەا تونواەە 

 ب هبۆتەهکە
* ەبک گ  ابە ز بوابەتەیواو، گەیواتوز بەگەیە ودبەها خوۆیودە، شوا روز بو هبوگ ەهک 

 گەەکست ەکەەتە

 

دواکات بۆ وەرگرتنی 
بابەتەکانی ژمارەی 

 داهاتوو
٥٤/٠/٤٤٥٧ 

 خش" نگێکی ڕزگاری به کان و ڕاستی "جه هاواره 

  کردنی: خ. سایه ئاماده
 
 سه  ان  وناڵاڵ روه زه   سه تڵایی ره ڕه

ەووە     نووه نوو اڵ زووه  بووچوون   رووه 
  انووی د روویووان..   تووه  ووه روویوور رووه

ڕ     روه زه   ه رشتایه ەە ان   ەڵه به
ڵواویوی  اێر اڵواسو وانوی د  وه اڵ زه راتاڵ

ە  سای اڵوه ڕک. ره ته  تننه  و  اڵ  ه ڕه
سویو وا  ڕ ەسواسێویوی   اڵینسانانه بوه

اڵ   ه ناسه سن س یه ڕ    زه   د ره ڕه
د ڕ ەا ه      ەاڵنه  ناه  تازه به تازه

 انی ڕ ااڵا  ی واسی   بەوبڕێژ ر  ه
س ویون  ڕ ورد  ه  ەوه ونسڵیان تاویوه

ەاڵی رشینینوی سونروای ێواور قوی  زه
سگ  اڵە ووووه بوووه اڵ    ه بووونوووه نوووک ووو  ده

سی  رووه   زوواووشووتووا اڵووه سێوویووه سوواووبووه
 ووی     وویووشووه  بووەسد وووانووی  ووڕ  ووه

ی بوەووبوااڵ ا وانوی   ه قینوه ناس  ته قه
سواتو    سروه وویونواویوی ووه   ه   نی زه اڵه

 وان نونقو وی  . نیۆای اوا ه ڕ ررتن ه
 وان  سوتوه اڵ جوه ترسایی اڵنوواو  وناه 

ستوی   داس تایشیا    وان  ی ده  ه
نگ      وانۆی جه  ته ن  زه د ەی اه

   . اڵوه  سووا وه واس   برساتی   سه ره
ەوە وان بواوک سن    زوه ی  وه ستانه جه
   ز ووووا ووووه ێووووه   ه سزه ە زووووه ده بووووه
ەوووووە    وووواوووووشووووون تووووا نوووووه ڕ ده
  نواوتوه  وه سی بوۆوه ی سوه  وه  ته  ه  ره

ا وانوی  ستی زوه ساڵ ده سه ونێنی ااسه
اڵاەوە   ه    زای ناد اسه سد  ه ەەی به

بوێ  ڕزراسی ده     اڵاز سه ە ویحنه زه
ناسێیی اڵاس ە!. انوانواویوی   ه  راته  ده

اڵوواووش   ووا بووه  اڵ  ه بووا ه ووونوواڵ زووه
 وی  اڵ ڕێوۆوا وه  ه  اڵاز سی د ریوانویویوه

   نوو  وووه ەوو    دا  سی اووه سووه
نوو     اڵوواووسووتووا اووه  ووان بووڕ وونه ڕ اه

د  ی   تووه  توووننووه نووۆووا ێووو   ووه زووه
نواوا  اواو  توه رواو ه   انیوان. سه زا سه 

سبووواووو  بوووە    زوووانووو ه س وووه  ه بووویوووره
نووۆووا ە ووانوویووان  ی زووه  ه ڵوواوواوونووانووه زووه
   با   ه سا   انه     ون  ڵه سری اڵه  وه
وووی  بووا ه بوون نووی ووویوور زووه سنووه بووه زووه

 وووانووویوووان  وووه روووه د  وویووویوووانوو   اوووا ه
  نودوانواو   وه زواویونوا . روه ویشه  بەزه

اڵ   وەڵ نوا ه   ان زوه  سه ره   بابه د ریره
 وا اڵ  ی ووانو   وان زوا  سده ستوه جه
!...  نودوه  ودواسی روه د ڕوانی  وه  وه اڵه

ی سوا   جنڵه  تڵه ە ڕه  انی اڵه نه د  ه
 واواو ویویوی زوەزویوەد   ساتی  نسته به

ڕ ووکێوویووی   وووانووه ڵوویوون اڵووه اڵ بووه نوویوویووه
ڵوووواوووواتوووون نووووی  د  س دسێووووژی زووووه

سووواتووواووویووون  توووانوووی  ووواسه سه بووواووو ه
نووۆووی ڕزروواسی ووونسوو     جووه بووه  ووه

قونسبوانویوانوی    ووانوه . اڵه د  ر  ه نا زه
ی الی ڕ سووتووی  سه بوون ی بووه اڵووا  سه

ووویوون  د  زووه زووه نوواووا  تووه ووواسێوویوون  ووه
رواوی   اشانی ەە    به ی دسێژه  ته زه

زروا وانوی   وانوی ده  رن   اڵه  اڵاواسه
.  ڕ نوو   ه ز سی توواوویووه زووه13 ووناڵوواوون 

 وی  روەزواویوی توری اڵوا  سه وه  وانه اڵه
اڵ  د نوویووشووتوون نووی ووواسی ووونسووڵووه

ی سووێ سوواڵ  د  ی نووکێوویووه بووه  ووه
اڵتوی  سوه ی ده اێورسوا وه ا انیردن زه

روور سووی د ێشوو    رووا      نووه ڕه
ووواس ی اڵووابوونسی  رووه اوون سوووانووگ زووه

 و وانوانوی   انی ێار     زوا روه زاکه
   ه   ووانوه  وتوه ور یوا   د   زوه اڵه
واوانی  وای  اڵ  ه نه زه ی جه سره جه زه

نوووگ   وووا زووویووواسی ڕ وووۆوووای  جوووه
 وانوی سونروای  توا زواوکه   ه  ردبن ه
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اووی سێووۆوورە زە بەد وواوواوونووانووی 
 اڵاواندە انی س رەس ن؟ 

بەسزە ەی رونەوتەی بوەاون نوم 
دەسبووواسەی تە ەسە ە بە وووان 
بیەەاڵ دەبێ بڵام ەوندی اڵە ەی 
 ە رواوشویەوویواسی بەسنواوە ەاڵ 
دەررسا  زوا اڵتوی  وان حوکە 
 وواووویووان بەسروورسووناڵ زە  ەدی 
نەزاتنی اڵاواندە انی س رەس ون!! 
نووویوووشوووانەی رشوووتووویووون نوووی اڵەە 
 ەنووواڵە ە بوووە دەسوووەاڵ    
دە ە ێ  زە اسی اڵەە د ەەی 
 نسدستان بو واتە سوەسووانوی 
زا اڵتیانی تنسە   نواڕ زی زەە 
دەسەاڵتەاڵ اڵەوە  ووەسوە بوە 
 ەناڵی  بوانوۆەووەی بواو  ەنوی 

 بیا . 
بە ان نە نا  باسە ە سوەسەتوا 
دەبوووێ بووویووورسووویووون بەڕ سوووتوووی 
س رەس وونوواوو  س   وو   ە؟ اڵەرەس 
زوووواتوووونەوە وووو  نووووی ەەڵووووكووووی 

 ٠٩٩٠ وونسدسووتووان زەسوواڵووی 
ڕ رەس وون بوون اڵ بووەاووی د  ی 
اووواسە ە سوووەدە ە  ەەڵووویوووی 
 ووونسدسوووتوووان سووواڵ بەسووواڵاڵ 
زەزنوەسجی ا وان   رونزەس ن 
  وووووواف     سووووو    
ەووکوەتووۆوونز س وویە ووانوویوواناڵ تووا 
اڵاز دی   ویوەی اڵویونوسوانویواناڵ 
بەسە ە  سدبوون ن   ەوور رووتوور 
اوون ە؟ اڵووا وونوو ەی سوویوواسووی 
 نسدسوتوان زواوشوتوا نواد واس   
زەڕەووووەی زەسوووەسە؟ اڵەرەس 
د ەوووی د  ی س رەسێووون اڵە  
وەسرەسوواتە بوواوو   ە اڵوواووسووتووا 
ەەڵووووویوووووی  ووووونسدسوووووتوووووان 
روویوور دە ەتوویاڵ دەبووێ ەەڵوویووی 
 نسدستان نە رە  زە ڕ رەس ون 

 بیەن...  
س سووووتووووی اڵە ە ەاڵ ەەڵوووویووووی 

د اڵ نە  ٠٩٩٠ نسدستان زەساڵی 
زە اڵا اوی ەەبواتوی رواوشونتوری 
ەە اناڵ  ەنە زە اڵا اوی رەس نوی 
زا سەنۆی زاک زەنین ن بەێوس 
  بک تنە ەی دای بەێسو  اڵ بە 
سووندی ەەڵوویووی  وونسدسووتوواناڵ 
 ەنە زەاڵا واووی  ەرەسەسوتونوی 
اڵیر دەی ەە ان   رش  بەستون 
بەتن نای ەەباتیاس نەی ەە واناڵ 
 ەنەبە  ەبن نە ە ان زەدە سی 
حکبایی وەوۆار  اڵواسوە ە وی 
سزرواسی بەەشوی اڵویوونوسووانویوو  اڵ 
بەڵووویووون بەزوووەی ال  زبووون نوووی 
بەێووس زەجەنووۆووی  ەنوو    زە 
اڵا اووی ەوەووبوا ەسی ەەڵویوی 
 نسدستان بە اڵەور یوا  غەسە 

حوووکبە وووانوووی بوووک تووونە ەی    
 نسد  ەتی  اڵ  ورسوتویوان زواونوا  
زووواتووونە وە ووو  ن   سووونروووای 
قەسابی  ور     د ە   دەزروا 
د  ەوووا ە ووانووی بەێسوویووان زە 
 نسدستان  ەدسەنا. د واسە اڵەە 
زاتنە وە   نە بێ اڵاوان  نەبون اڵ 
بەاڵە زوا  وا  رشو  بەسوتون  
نەبوون  بە اڵوویوور دە  توون نووا ووی 
ەووندی ەەڵوویووی  وونسدسووتوواناڵ 
بەڵین قەستنە ەی  رسە  بون  
بە توەڵە زە ساێو واویوی دسنو ە  
ەوونێوونوو ووەس   سووەس وونتووۆەساڵ 
زەزەزوونوەسجوواوویووی جەنووۆووی   
 وووەنەرەسسوووتوووانەد . اڵووواز دی   
 ەتا یاانان بە ز ڵ ی قە وی   
سووەسبەەووە وویاڵ د   ەوون سووتووی 
سووەسە ووی بوون ن بووە ز سبەی 
ز سی ەەڵوویووی  وونسدسووتووان. 
 ەال ووان  ەبوون  اڵەرەس بەێووس 
زە نسدستان  ەدەسبنرێ اڵ اڵە   
زەسد   ەوون سووتە ە ووان بەدی 
دێوووو . بەاڵە زەی زوووون ... 
زاتنەوە   ن   ەەوبا ەسبون ن 
بە اڵەووووور وووویووووا  غەسە   
ەوووەسوووازد ن زەاووون ساووواووونەی 
اڵوووووواسووووووەی بووووووک توووووونە ەی 
نوواسوویووننووازوویووسووتووی    وونسد   
حکبە انی  بەسەی  نسدستانوی  
  سەسرەسە بون ن بە دس ووم 
  بانۆەوەی اڵەە حوکبوانەاڵ نە  
ەە نی اڵاز دی   سوەسبەەوەی 
 وووووونسدسووووووتوووووواناڵ بەڵوووووویوووووون 
سەسەتوا ویوتور ون ەە نوی ا وان 
 ردنیشیاڵ زاسەن نە ە. اڵاەر زە 
نوواوون ن س رەس وون   وووەس    
تەڵەسەن نە ەد اڵ جیوا  ز ویە وی 
ز س زە ە. توووەڵە سوووەنووو نە ە 
زەویشە اڵا ن ەی زا    ناد اسەاڵ 
زە  اتای   ووەس    س رەس وناڵ 
اڵنواو ە  سی   رەس نە بەد  ی 
اڵووا وونوو ەی النووی  ەوووی د وواسد . 
وووەس    س رەس وون بەسزەوووی 
تایچن نوی زوا سوەنوۆوی زواوکە 
زەبەساە ەنوو ی اوویوونە نەد س  
زەا س  ووووەسووووۆووواووورە وووانووو   
زەبەس ووووبەس بەدەسوووەاڵتووو  . زە 
 اتای   تەڵە زەڵسانایی  اتی   
قەستونە ەی  ورسوەتوی اڵوا ونو ە 
ناد اسە. وەس    س رەس ون زە 
ز ستوور وون  وواتوو  اڵ اڵوواڵوونرووەی 
س شووە ووی   بەد  ی ەووە ووو   
دەزانا    زە ەن د دەبڕ  . زە 
 وواتوواوویوو  اڵ توواڵە   ەوور وووانووی 
د  س زە اڵوویوور دەاڵ زە ز سبەی 
حوواڵەتە ووانوو   دەوووێ د ەە ە 

ەر رتر  وەتورسویو  س توربویوا . 
زەڵسووانووی جەوووا ەی   تووەڵە 
سووەنوو نە ەاڵ زە اوون ساوواوونەی 
ەووەبەسووتوونە ە بە سوویوواسووەتووی 
جەنۆی    ەبون نە ە زەدە سی 
اڵەحک بی راسێوکەسی اویونەد س   
 ەنەرەسستە ان  اڵ بە قواز نودوی 
اڵەە حکە   سە تانە   بە ز وان 
  ز سجوواس  وواسەسوواتووبوواس بووە 
جەووا ەسی سوتەە د و ە تە    
دەبا . زە  نسدسوتوان س رەس ون 
س  ی نەد اڵ ەور ووان   توەڵە 
سوووەنووو نە ەاڵ س   ووو  . بوووە ە 
اڵا اوە ەی اڵە ەبن اڵ  ە ەەڵو  
دەستوی بوچوکی   زە س رەس ون 
قەڵووووس بوووواوووو .  اڵە  د   
اڵوووواوووووانوووودە    اڵوووواز دی   
سەسبەەە ی   ە د   ەن ستوی 

 سە  بن ناڵ بە ون نا  نەرەن.
ساێووو وووی بەێوووساڵ بە زوووەی 
نوواسوونوواوە قە ە رەسسووتوویە ەیاڵ 
اڵینیاسی ەەڵیی  ونسدسوتوان   
ەن ستە سیواسویە وانوی دە ورداڵ 
 ە روووواەی د   ووووی د بوووون  
زەنا اە  نی ەەڵیی  نسدستان 
   ە وون زووا اڵتووی زەەوون ستوور 
تەوووووووووواووووووووووا دە ووووووووور ن. 
س بەس  بننە ە  بەسەنۆاس یوش 
بە تنن تر ن وانەی سوەس ون  
   ەاڵوی را ەدس  ە ە. ز ونو  ن 
  زەسووواووو  سەد ن توووا دەرووواتە 
ویایتاس کە ردنی  نسدسوتوان   
بەوباباس ناڵ تا دەراتە اڵەنوۆوال   
 ووویووو ووویوووابووواس ناڵ زەوووون  وووان 
 ووواسنووواوەی دسنووو ە وووی قە ە 
رەسسوتووی   بەێوس بوون ن.  ە 
نەبووون نوووی اڵووواز دی  اڵووواز دی 
سوویوواسوویاڵ نەبوون نووی اڵوواز دی 
س انوواوەرەسی   وووانووۆوورتوون   
ەەریشان  ن   رییاانانی حوکە 
  سێوویوو وور  ەی سوویوواسووی   
جەوووا ەسی   سەەوونەروورتوون زە 
بەێووس   سوویوواسووەتە ووانووی زە 
جاۆا و   سوەس ونتوی سویواسویاڵ 
بەسجەستەتر ن ال ەنی دڕن ە ی 
بەێس بن . ەەڵیی  نسدسوتوان 
زە ا انی   ق ی ەە ان  اڵ  ەوتور 
 ووواوووشوووەی نوووان  ا وووان   
ەوووکوەتوووۆووونز سی  ە ووون اڵوووا  
  وووواسەبووووا  سێووووۆووووا بووووان   
 ووواسوووا ...تووواد زەبووون . بوووە ە 
 وواووشووەی سووەسە ووی ەەڵوویووی 
 نسدستان سەس نتی سویواسوی 
  بەسەسو وی نەنواسویونوی وووا ە 
سیاسی   حقنقیە انی ەەڵویوی 
 نسدستان بن   ە ن زوا اڵتوی 

بەوووووووووا ووووووووی  ە سووووووووانە ە 
زەان اانەی ێار ق  . زەس بوە ە 
زە رش  زەڵسان   ەور ووانوی 

د اڵ اڵەە د    ٠٩٩٠جەوا ەسی 
ەن ستە ەە وان حەوواسد بون . 
زەڵسووانووی جەوووا ەسی  ووان   
ڕ رەس وووون  زوووویووووچوووویوووواە زەە 
ەوون سووتووانەی بەدی نەزوواوونووا. 
اڵەرەس اڵەە ەووووووور ووووووووانە 
جەوووا ەس وویە  نەوووانووی بەێووس 
زە ووونسدسوووتووواناڵ  ەوووواووویوووی 
نی چە ر  ەی سیواسوی بەد  ی 
ەوە و   زواوونوااڵ بەاڵە اڵەوە نە  
نەرووەسد  بە اڵوواز دی سوویوواسوویاڵ 
بەڵووویووون اڵەحوووک بوووی سووویووواسوووی 
 نسدستان زەون  زە ڵویوان زە 

 ە تووا اڵوواووسووتووا  ٠٩٩٠سوواڵووی 
بەستەسووووویووووویوووووردنە ەی اڵەە 
 ەز  ە ە. د اسە بواوشوەسووانە  
بە   ەز  ە دەڵووویووون اڵووواز دی 
سیاسی   بەەواور  بەسە ەتوی 
ەە انوی دەز نون  ە س دەسوتوی 
ەەڵیی  نسدستانویوان  ورد  ە. 
اڵە ەی  ە نە ووتووون نوویوویوونە بە 
تە   ی اڵەە  ەوە د ب ور و    
بیاچرێتە ەاڵ قنتبی نەبن نە ەی 
دەسەاڵتە زەال ەن توا ە زواوک   
حووکبوواوویووی سوویوواسوویە ەاڵ بەاڵە 
اننیە اڵەە د ەە  ە سان نویویە 
بە اڵاز دی سویواسویاڵ زەوویوشوە 
اڵاز دی   اڵاز د یە سیواسویە وان 
  زەاێر زەسەووەی دەسوەالتوی 
زەسد   ز نی زەسد   نویواویو  اڵ 
نوواڵە ووانە. زەووون  سەەوونە ە ووی 
س شە ی   زەوون   وردە ە وی 
 ووواس وووۆەسی سووویووواسووویاڵ  ە 
دەسوەاڵ  بوویواتە نوویوشوانە ز س 
دڵرەقانە  ەاڵوی رواو ەدسێوتە ە. 
ەەریشان  نی ەەڵیی بە نوان   

ونبواتو  اڵ  ٠٠اڵاز دی   ویە زە 
بەاە   ەاڵوی  ەسررتە ەاڵ بوە 
دەبووێ بوور ەووێ؟ دەبووێ اووەن 
 وووەوەڵوووۆوووا زە ەووونێووون بوووە 
روووواسێووووکروووواسی زەدەسووووەاڵ اڵ 
زەڵووبوویوواووشوون. بوواسووی اڵوواز دی 
سووویووواسوووی س انووواوەرەس وووش 
ران ستی بە بەڵوۆە نویویەاڵ اڵە ە 
سەسدەو  ێنس ان   توازویور 

سووتوواس وووەس ووف   سووەس ن    
  وووو  د...د ەسووووتوووونووووی دە ووووان 
س انوواوە  زوواوور  بووە سووەس 
نە وواس نووی سوویوواسووی سووەس بە 
بووک توونە ەی    ووەوەاڵ ەتووی   
ایونوا ەتوی جویوا  ز   تەنوانەی 
بەسرەی  ە  نەروورتوون زەنووا  
 ە  ەووانە  دەی بووک توونە ەی 

ناسیننازیسوتویو  ... اڵەوە د ەوی 
اڵاز دی د  ی س رەس ن بە ەەڵ  
  سەس نتوی زەوەال ەنە  بوە 

 دەسەاڵتی  نسد  ەتی...
سووووەسبەەووووە ووووی... اڵەوە  ن 
بە ێوونەی روورسوواوویووی روورنووگ   
اوواسەنوون سوواز   ن بە ێوونەی 
  ستایی بەس ونوی جەووا ەسیاڵ 
نە  زەال ەن حووووکبە ووووانووووی 
بوووک تووونە ەی  ووونسد  ەتووویە ە 
زەنۆا ێیی بوە نەنور  ەاڵ بەڵویون 
اڵەوووان ەووە ووان  ووەسوویوواوویووی 
سەسە وی بەسدەە اواسەسوەسی 
 وواسسوواز  اڵوویوونووسووانوویووانەی اڵەە 
روورسووەن. اووەن زەسووەسدەوووی 
بەێس   بەد  ی بەوە ە بون ن 
زەرەڵ بەێووووووووساڵ بەد  ی 
زەدەسوووووووەاڵ   ە تووووووونوووووووی 
بەێسیشوە ەاڵ زەوون  زە ڵ   
تەقەال وووووان بوووووەاڵە ە بووووون اڵ 
زەدەسووەاڵتووی بەغوو     زەرەڵ 
سە تۆەزوی نواسویوننوازویوسوتوی   
اڵویووسوو وووی سوویوواسووی ووویوو وویوو  اڵ 
بەووو  س بوون   تووا زەوووانووی 
بندجە  روەسو    سەسو ویە  
بەەشوووویوووون بووووە دسێووووژەد ن 
بەدەسووەاڵتوویووان بەسووەسەەڵوویووی 
 ووونسدسوووتوووانووو  اڵ بەوووواووونەی 
 اسا ی!! تە   قوی ز وون بویەن. 
ەە اڵەرەس جاس ناجواس و  رونک 
بیستی باسوی سوەسبەەوە وی   
رایاانانوی دە ڵە  بوبویوناڵ اڵە   
اڵەە بوووانوووۆەووووانەاڵ زووواووونووو ەی 
زەسەوەن زە نا ەنو     واستوی 
رنوواسە بوە بەووی ز ستور زە 
نا ەن اڵ نین اڵە ەنو ە رە ونەنو ی 
بە سووووەسبەەووووە ە ە نوووویوووویە. 
دەسووووەاڵ    حووووکبە ووووانووووی 
بک تنە ەی  نسد  ەتی زەاڵاسوتوا 
جووویوووابووون نە ەی  ووونسدسوووتوووان 
زەێووواووور  اڵ بە قووواز نووو  بوووە 
بک تونە ە ەی ەوە وان نوابویونون 
بە ە نە  زەرەڵوی نویوناڵ بەڵویون 
اڵەرەس سە      ەسوووانووواووو  

ڕک بە ووردە ە دەسوو  بووە  ە
ەستنی بک تنە ە ە ی بەس ونوی 
 وووووەوەاڵ ەتوووووی بوووووبەن بوووووە 
جیابن نە ە   زە  زە ڵەویانو   
س وۆەی رەس نە ە بوە اڵوویوور دەی 

ەەڵیی  ونسدسوتوان  س رورسوی   
بۆرنەبەساڵ  ە ەوویون  وەسو    
سێۆر ە  دەسەاڵتی بوەسا  زی 
 وووونسد دەبوووواوووو ... زەد   وووون 
زوواوو   نوویوو  اڵ نوواووچوویوور بوواسز نووی 
سەس  ی حینوە    جواوۆوری 
سوووووەس  وووووی رووووواستوووووی زە 
اوووا رووویووویە تووونووواووویووویووو   زەرەڵ 
واڵیەڕی  یایی اڵەور ییاڵ دەڵا   
زەوسوواڵوو   س ووۆوور نوو  ە اڵەنوودوواە 
دەدە ووووناڵ اڵەوە  بەوووووانووووای 
اڵە ەنوویووویە دەسوووتوووبەجوووی  ووواس 
بەاڵەنوودوواوە ەی بوویە ووناڵ بەاڵە 
اڵە ەی زا اڵتیان دە انە ێ  بوە 
 ووووەوەڵووووۆەی نوووواووووندە ڵەتووووی 
دەسدە ە ێوو ...   ە زووا  ووا   
 توووون  ەتووووی   نوووواتوووون نوووویوووون 
بوووۆەسێووویووونە ە بوووە س ا نووووی 
س برد  ەاڵ ێار قی را  وونسو  

اڵە  ێار قە نییە  ە راش ونس  
زەبوون   اڵەوە بەس ووونووتوور وون 
وانە نیشانی دەد    ە اڵەووان 
نە  جووووووویوووووووا بووووووون نە ە 
س ووۆوور نوو  ووویووشوویووان بووە جوویووا 
بووون نە ە نووویووویەاڵ بەڵووویووون بوووە 
اڵە ە ووووانە بە  ووووەوەڵووووۆووووای 
ناندە ڵەتی   دە ڵەتوی ێواور   
بووڵوویوون...  ووەوە ووی ز ستووروووان 
بووویەن   بە    رووواوووۆەی 
سیواسویو وان د  ی  ەدسەنوانوی 
د ێش زەونسل بەزەن  بوۆورن... 
اڵە ە زە  واتوواوویو   ەاڵ ەون سووتووی 
جووویوووابووون نە ە زەێووواووور     
رووواووویووواووواووونوووانوووی دە ڵەتووواووویوووی 
سەسبەەەاڵ ەون سوتوی وواویوەنوی 
ەەڵووویوووی  ووونسدسوووتوووانە  زە 

 ٩١%   ٤٧٧٥س ررسی نوا ەسووی 
ەەڵوو  دەنووۆوویووان روواوو  ... بەاڵە 
باسز نوی زواوشوتوا س رورسوی بوە 
سن ڵی سیاسی   بەزاک وردنوی 
رووواوووۆەی حوووکبە ە ەتوووی زەنوووا  
 ا ەی سیاسی نویوندە ڵەتوی   
نووا اە ووی   زووە وواڵوویوو  ... بە 
 نستیە ەی زەسد   ەون سوتوی 
سەسە وی ەەڵویوی  ونسدسوتوان 

   ٠٩٩٠ ەزەەر وانی سواڵوی 
زە اڵووواوووسوووتووواوووو   )اڵووواز دی   
جوویووابوون نە ەی  وونسدسووتووان   
رییاانانی  اڵتاویوی سوەسبەەوە(

ناڵ اڵەە  د   ەوون سووتە  ەدی 
نەزاتن ن   سێوۆوری سوەسە وی 
بە  ەدی نەزاتنیاناڵ حکبە وانوی 
بوووک تووونە ەی  ووونسد  ەتووویووون. 
بەتووا ووبە وویووش زەسد   حووکبووی 
دەسەاڵ  بەدەس . زا اڵتیوانوی 
 وووونسدسووووتووووان  زەس حووووکە 
 ال ەنایی سیاسی   جو ی  ە 
بە وووووووردە ە ەووووووون ز ووووووواسی 
جوویووابوون نە ەی  وونسدسووتووان   
راكاانانی  اڵتایی سوەسبەەوەی 
رشووو  بەسوووتووون بەبووور ووواسی 
اڵووواز د نە  اڵووویووور دەی ەەڵووویوووی 
 نسدستانەاڵ ران ستە زەسەس ان 
ەوون سووتووی ووواوویووەنووی ەەڵوویووی 
 ووووووونسدسوووووووتووووووواناڵ بووووووویەنە 
بووووک توووونە ە ە ووووی  وووور   نووووی 
جەوووا ەسی   اڵەە  ە سووە بە 
 ە وودوواسی زەدەسووتووی اڵەحووکبووی 
دەسەاڵ  بەدەستی سوازوویواس 
بە سا    سە د  دەسبااونون   
ز ونی اڵاز دی  ا انایی تەسەل 
زە اڵتوووواوووویووووی سووووەسبەەووووەی 
سووەسدەووویوو  اڵ بووە زووا اڵتوویووانووی 
دەسووتووبەس بوویەن... ەووە اڵەرەس 
دەسووووووووەاڵتووووووووی بووووووووەسا   
ناسیننازیستی  نسداڵ بە  سوتوی 
 ەوووووەی اڵە  ووووواتەی اڵە  ن 
بیانە ک  زەسەس دەستی اڵە  ن 
 وونسدسووتووان سووەسبەەووە بوواوو اڵ 
اڵە   زەوان ااسەننسی نەد سی 
  بووورسووواوووتوووی   رووور نوووی   
سەس نتی اڵاز دی    اڵواز د ویە 
سیاسیە ان   بواودویور دە وردنوی 
زا اڵتیاناڵ دەباتە بە    ووا وی 
د نووووویوووووشوووووتووووون ناڵ زە اڵتوووووی 
سوووەسبەەوووەی ا ووور سوووا ەی 

 دەسەالتی بەا  زی ەەواڵی  ...   

اڵیس وی تنن ڕە  ان دەسدە رد    اس ان زەسەس اڵە ە دە رد  ە 
رەنابەس نی نیشتەجێ بن  نا ننس بیەن بە وەڕی اڵە غانستان   
زە اڵەڵ انیا   بەس تانیا    اڵتانوی اڵە س رویە ە  واساڵواسوانویوان بوە 
دە وور . زووا  ووا  دەسووتووی سوو ووند ە  اڵووا  اڵ وور  تووا زەنووا  اڵەە 
 ەوویونویوتویوانەد  زە ڕێوۆەی  وردنە ەی ووکرە     وەدسەسوەی 
د نیە ە ونااڵن   رەنودوان بوە جویواواد   ەوکوەتوی رەسەرواو  نوی 

 اڵیس ویکە اڵاوادەبیا. 
بوواووۆوونوووان زە اڵوواووسووتوواد   ە اڵوویووسوو وووی سوویوواسووی زەڕ ازەاڵتووی 
نووا ەڕ سووتوو   وووەڕی دەسووەاڵ  دە ووا اڵ اڵە س رووا   ڕ ااڵووا   

بەسە ە ی وەڕ    شاسزاناناتی  ە زەڕێۆەی تیر سە ە بەسنواوەی 
ەەی تواو   دەبواتە رواوش. دە ڵەتوانوی اڵەوور ویوا   بەس وتوانویوا   
زا رە  انە انیشیان بە ریادە ردنی سیاسوەتوی اڵویو ویور وازویوسوتوانە 
 دەست سێژی   ووەڕی بەسدە  ە زە ڕ اەزەاڵتوی نوا ەڕ سوتو   

زەوینەی ز واتور وان بوە اڵویوسو ووی سویواسوی ەوە   ورد ە  ە  
زەنا  ەوینیتیە ڕ ازەاڵتیە انی اڵەە  اڵتانەد  رەوەبیا. بەتوا وبە  
اڵەە نە ە تازە ەی جازیەی ڕ اەزەاڵتی زە اڵە س روا بەزوەی اڵە  
قە ر نە اڵابنس یەی اڵاستا ە زەسای ز اتر بایاس   بادنواو  بون ەاڵ 
اڵەوە بەتە زەی اڵە ەی زەسای ز اترە اڵیس وی سیاسی بتن ناو  

 .زەوە زاک  ەسبۆرێ 
ڕ د  ی ەاز  وس ند جاسێیی تور رواو وان دەڵوێ حویونوەتە وانوی 

ڕ ااڵا   ران ستی بە اڵاڵنرەڕی ڕ شە ی البردنی د   دنویوابوننوی 
 ەوەڵۆە    ەوینیتیە ان   البردنی سیاسەتی ڕێژە وی  ەزوتونسی 
  سیاسەتی اڵی یر ازیوسوتوی ووەڕ   دەسوتو سێوژی اڵواوسوتوا ەتوی. 
زەزەوان  ات   اڵەە ڕ د  ە تیر س ستیە ڕ بەڕ بننە ەی اڵیس وی 
سیاسی   ویسو  رواواواونوانوی بەسنواوە  وەنەرەسسوتوانە   دای 
اڵینسانیە انی نە  تەنیا بە ەەڵیی ڕ ازەاڵتی نوا ەڕ سو  بەڵویون 
بە سەسجەە ەەڵیی اڵاز د  ن زی جیاوان  ورد تە رواون سوتویە وی 

 اڵەدس ووان اڵەنوودوون  روواوو ووان دەڵووێ اوویووتوور اوواسەنوونسوواز. نوو ووننەی 
تیر س کوی اڵیس وی ەەتەسێیی دزە رد ی دەسە وی نویە بەڵویون 
ەەتەسی نا ەەی  وەوەڵوۆەی ڕ ااڵوا   ە   اواسەسوەسی زەدڵوی 

 زەزنوەسۆ    اشە انی ەندی اڵەە  ەوەڵۆە انەد  ە. 

بە رنامەیەکی هەفتانەی کەناڵی ئێن ئارتی یە، کە هەرجارە بەرنامەی دووجار بیر بکەرەوە 
بابەتێک هەڵدەبژێرێت و چەند کەسێک بانگهێشتی بەرنامەکە دەکەن... دیارە زۆر دەگمەن 

کەسانی چەپ و کۆمۆنیست، یان بێالیەن لە  بەرنامەیدا بەشداری دەکەن... بۆ 
پرکردنەوەی ئەو بۆشاییە، ئێمە لەهەر ژمارەیەکی بۆ پێشەوەدا، بەشداری یەکێک لە تەوەرە 

 گرنگەکانی بەرنامەکە دەکەین... تا کۆمەڵگا بە بۆچوون و دیدی تر ئاشنا بکەین...
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 نوسینی:
 

 نوری بەشیر
  

 ەبن نە ەی جناۆی ران   ە قەس بون  
واسس دەس  رواوبویوا  زەجونواوفاڵ  ٤٣

بەاڵە بەزەی اڵاوادەنەبن نی سوتویوۆوان 
نووونێووونەسی نەتە ەتە  د ووو وووسوووتوووەس ی

ررتن ە ان بە  اشوەی سونس وااڵ  ەزە 
وانۆ   سەسد نوی سو وند ەی  ورد  ٤٠

زە ێنە بە س سیا  د   ی بوە تونس ویوا 
بە قسە ەسدن زەسەس  ەزێی سونس وا 
  اڵاووادە واسی بوە بوردنە رواوشوە ەی 
رر سەی بەسناوە ان س ەواڵویە ە ویوان 
بە  اشەی اڵاستای سنس ا د   ە    

ی نیسان دەستی بە اسە انی  رد.  ٤٢
سەوووکی س ای  ە ەە  ووەبون نە ە ەاڵ 

جواوۆوری نونێونەسی نەتە ە  ێیکە ز  ن
 ە ۆرتن ە ان بە  اس بواسی سونس وااڵ 
 ە وووووو ی دە ڵەتووووووی سوووووونس ووووووا 
بەسەسرەسووتوی بەوواس جەێوۆەسی   
 ە  ی اڵەروەزسویوەن بەسوەسرەسووتوی 
نەسوور حەس ووری زەزە وودەتووی بووااڵی 

ووانوۆو   بویونوی    ٤٢اڵەرەسیوەن زە  
دەسوووتووویوووان بە ووواسە وووانوووی دە سەی 
راندەوی جونواوف  ورد   قەس سە اڵەە 

ی نویوسوانوی ووانوۆوی ٠ ەبن نە  نە تا 
د زوواتوون  اڵوویوو  وە بە وواسە ووانووی بوو   . 
اڵە ەی جوواووۆووای اڵوواوووااە ە اڵە ە ە  ە 
وووا ە ە ووی  ەە بەسووەس اوون سەووویوون 
 ەبننە ەی جناف د  تواو ەرەڕێو   ە 
زەووونبوواتووی اڵەە سوواڵوو   بەسووتوور    
وووا ە ە وویووش روواووشووتوور  ووەبوون نە ەی 
اڵوواسووتووانە بەسووەسرەسوووتووی س سوویووا 
سووووازد س اڵ اڵەە  ووووەبووووون نە ە ە  
زەدسێوژەی  وواسە تە    نە وور  ە ووانووی 
اڵە   ەبن نە  نەد  دەڕ  تە رواوشوە ە. 
اڵە ەی بەساوووووووا ە ە رووووووواوووووووش 
 وووووەبووووون نە ە ە ە  زوووووا  ووووواتوووووی 
 ەبن نە ە ە بەجیا زەد نویوشوتونە وانوی 
اڵەوور ویوا  س سویوا زەس ال ەنە زەرەڵ 
اووووووواسە ە ووووووی ز س زەزوووووواووووووکە 
بەو  سبن ە انی  ەبن ننەی جونواوۆوی 

   اڵتانی نا اە ە  وەبون نە ە وان  ٥
اڵەنوودووا ووو   ەاڵ بووە اڵە ەی بووتوون نوون 
بەراچە  نەی  ەبننە ە انی راوشون ی 
جوونوواووف   اڵەسووتووانەاڵ زەنووۆووا ێوو  زە  
بەسناوانەی  ەد  وانونوا ە بوە نوا اە ە 
 ە سنس ا دەس  ز ە ە بە  اوشوە وانوی 

 تر ش بچاتە راشە ە.
اڵەرەس  نستە ە  زەسوەس  واسە وان   
بەسناوە  جەزسە انی اڵواوواد واس ن بوە 
اڵەە  ەبن نە ە ە ب ە نە س   دەبینین 
 ەجوویووا زە وواووشووە  اڵوواسووتەنووۆوویە  بووە 
اڵەووور ووویوووا   زەتوووا بووە س سووویوووا  
زەاڵاس د  ەاڵ اڵە   دەبینین جواوۆوا سێوۆوای 
ەەڵوو   زەسێوویە توونووی اڵەە ال ەنووانەد  
وووونێووونوووی نووویە  تەنووویوووا بەوووونێووون 

بەسنووووواوە ە ە ەن  ەەوووووە وووووان   
بەساە ەن ی ەوە وان بوبواتە رواوشوە ە 
بەاڵە زەاێوور تووا ووتووڵووی اوواسەسووەسی 
 ەزێی سنس ا   زەنا بردنی تویور سد  

 ەە ان  ە  ەس  دە ەن.
اڵە ەی زارەد  جای ررنۆویە اڵە ە ەاڵ زە 
ن زە زوونوەسجوواوویوو    ووەبوون نە ەی 

بەسووەسرەسوووتووی نەتە ەتە  ٥جونوواووۆووی 
رووورتووون ە وووان دەبەسوووتووورێووو ؟اڵ  ە 
سوویوواسووەتوواوو  زەس ە  زە اڵەووور وویووا  
س سوویووا زەاێوور نووا ی اوواسەسووەسی 
 اشوەی سونس وا   سویواسوەتوی دای 
توویوور س  ەاڵوواووسووتووا دەسووەاڵتووی بەووواس 
اڵەسووەد  اڵووەرووەزسوویووەنووی سوونس ووا ووان 
زەدە سی زەڵ ر نو   ە بە  بەوونێون 

 ایە ەن؟.
 ەبن نە ەی اڵاستای جناف زە اتاویو   

دەبەسووووتوووورێوووو اڵ دنوووویووووا زەسووووا ەی 
سەسوا ەد سی   دە ڵە    دەسوەاڵتە 
بەسا  ز ە قە وی   اڵویوسو وویە وانو  اڵ 
دنوویووا زەاێوور بووااڵ دەسووتووی ززوواوواووکی 
اڵەوووور ووویوووا  س سووویووواد اڵ دەسرووویوووری 
اڵەزوە ە ووی سوویوواسووی   اڵووابوون سی 
رە سە ە  ە ەەەی سوەستواروا نویوک ووی 
سووەسوووا ەد سی د روورتوونە  ەەس وویووی 
ووویووانوو نە ە وون بەسووەس  وورێوویوواس ن   
ز سبەی بووواوووبەووووانوووی  وووەوەڵوووۆووواد اڵ 
بەد سەران نی وەڕاڵ  نووتواساڵ رور نویاڵ 
بوواوویوواس وویاڵ بوورسوواووتووی   اڵووا  سە ووی 
س ەسووواسی ز سبەی  وووەوەڵوووۆوووای 
زەجیاان   د ریر رد  ە. جاۆا  سێوۆوای 
دە ڵەتوووان   حوووکبە وووان   زووواوووکە 
سوویوواسوویە ووان   تووا دەروواتە قوونتووبە 
جویواووانویە وان   دنویووای  ە  قوونتوبووی 
بەوووووانووووای دەسووووەاڵتووووی تووووا وووووی 
سووەسوووا ەد سی   ززوواوواووکی اڵەووور وویووا 
بەسووەس دنوویوواد  اڵوواڵوونرووەڕی بەسووەسد  
زاتن اڵ س سیا  ە  زاکێیوی رە سەی 
سەسووا ەد سی زەبەس ووبەس اڵەوور ویوا  
زا رە  وانە وانویو   جواوۆوای رورتون ە  
زەرەڵ زەس نووا ووە ووی    وواووشووە ە ووی 
زەرەڵ اڵەوووور ووویوووا  غەسبووو    ە ووون 

دەسووەاڵتووی ز ڵووی سووەسوووا ە بەسووەس 
باز ڕی  اسد اڵ بەاڵە زوا بەساە ەنو ی 
   ە  ەستن زەبەس بەس بە  رێیاس ن   
ز سبەسی ز سی  ەوەڵۆاد . زەس بوە ە 
 ووەبووننە ە ووانووی اڵوواسووتووانە   جوونوواووف 
ناتون نون زەدەسە ەی اڵە  زەزونوەسجە 
با    ناتن نا  ان ساانە ە  نەبواو  
بووە بووردنە روواووشووە ەی سوویوواسووەتووی 

 اڵەور یا  س سیا  زا رە  انە انیان.
زەسبە  دەزوووووویوووووو نە بەس   ە  
 وووەبووون نە ەی جووونووواوووف وووونێووونوووی 
 ەتا یاواونوانە بە واوشوە وانوی سونس وااڵ 
زەنووا ەس  وو   ووونێوونووی سێوویە توون   
ساز نە بە  اشە انی زەسد   زواوکی 
جووویووواوووانوووی اڵەوووور ووویوووا  س سووویوووا   
زا رە  انە انیان بوە سوازد نو  نە ەی 
نوووا اەی س ازەاڵتوووی نوووا ەڕ سووو  

 ەنا اە ە ی اڵەزوە ررتن ە زەووەڕ  
 وونوووتوواس  اڵووا  سە ووی    ووا زوویوواسیاڵ 
زەزەا سی   بوواوو ووا ووی سووەسەتووا ووی 
 ووورێووویووواس ن   ز سبەی  وووەوەڵوووۆوووااڵ 
جوواووۆووا ە ووی اڵەزوەروورتوون ە  ەتوواوو   
اڵیس وی سویواسوی بەدەسوەاڵتو  سێوتوی 
حینوەتە اڵیسو ووی   قە وویە وانە ەاڵ 
زووواوووکی سوووەس  ووونتوووی وەدەنووویەتوووی 
 ووەوەڵووۆووا  وووا ە سووەسەتووا وویە ووانووی 
اڵوویوونووسووانووناڵ  ەاڵەووور وویووا  غەسە   
س سیا اڵ زیچ اڵەزەتەسناتیۆاییان نە  
بە  ەتا یاانوان  بوە اڵە  زەزونوەسجە 
وەسگ باسە زە بەاە ەنو ی ەەڵو  روێ 
نوویەاڵ بەڵوویوون زەدە سی سێووۆووااوواسە ە  
دەرەڕێووون  ە  ەاڵە بە اڵەزوە ە  

 ە  ەەەی  ٤٧٧١بوووو  تە ە  ەزە 
ەووە ووانووی د روورتوون ە. زەبەساە ەنوو ی 
ەە انو   زە ڵە وانویوان اوڕ دە ەن   
دەبەنە راشە ەاڵ اڵیتر ررنگ نیە ونسو  
   ەوەن بوووەتە حەڵەبووواووویوووی تووور  
زەار ە ە    سەد ن زەان   وونو  ڵ   
ریر دەبنە قنسبانی وونووە وی ەوە وان 
 ان قنسبانی سیاسوەتوی اڵویوسو ووی   

 بەتا بەتی سیاسەتی اڵیس وی د ێش.
ان س  ەبون نە ەی جونواوف   دە وان 

 ووەبوون نە ەی  اڵتووانووی ێەسەبووی   
 ەبن نە ە انی اڵواسوتوانەاڵ زەوون  وان 
زەدە سی زەووووان سووویووواسوووە  اە  
دەبەستێ  ەزە نێ   بەساە ەن  ە وانوی 
اڵەووور وویووا  زووا رە وو ووانە جوویوواووانووی   
نووا اە وویە ووان زەال ە    س سوویووا  
زووارە وو ووانووانووی دەبوواتە روویووشووە ە. اڵەە 
 ووەبوون نە ە ەی اڵوواووسووتووای جوونوواووۆوویووش 
ناتن نواو  ووتواویوی ز واتور زەڕ سوتوای 
ااسەسەسی  اشەی سونس واد  بەسێوتە 
راشە ە بەزەی اڵە ەی اەن  تەسحیوك 

ەوور بوون ە  د وو ووسووتووەس  ەزەسێووۆووای 
بەاڵە بەزوەی اڵە ەی  ٢بەسدەە جناۆی 

 ە جوواووۆووا  سێووۆووا ە   ەووویووسووتووی 
اڵەور یای زەسنس ا   ێار قو   زەەوەی 
ررتبن اڵ تە  زنوی زواوکی بەقواز نودوی 
س سووویوووا زە سووونس وووا  نوووا اە ەد  

رووەڕ ووبوون ەاڵ اڵوواڵوونرووەڕێوو  زەتە  زنووی 
زوواووکی  اڵتووانووی نووا اە ەد  بە جووند 
زوواتووبوون اڵ نەتوون نوور  زەووون  ال ەنە ووان 
 ە  دەس  بیرێ  بە اڵە  تەسحوانەی 
اڵەووور وویووا  ووان  اڵتووانووی نووا اە ەی 
زوووا رە ووو وووانوووی زەسد  الی زەسوووەس 
سێوووویوووو ەناڵ بووووە ە بەنووووااوووواس زەە 
 ەبننە ەی راندەد  ز اتر اڵەور یا بوە 
س وووتوونە روواووشووە ەی رووڕ اە ەی  ە 
زەجوونوواووۆووی روواووشووند  اڵەنوودوواە نەدس   
نەاووون ە رووواوووشوووە ەاڵ بەنوووااووواس زەە 
 ووەبوون نە ەووو   د  بوواسەی  وواتە ە  
اڵەور یا سەسد نی زەس ە  زە اڵتە ان 
بەجیا بیا    س  ی د    واسی بویواتە 
س سووووویوووووا اڵ بەتوووووا وووووبە  زەسوووووەس 
 وووووەبووووون نە ە وووووانوووووی اڵووووواسوووووتوووووانە 
 ەبەسەسرەسوتی س سیا  سێویە تونوی 
سێ ال ەنی س سیااڵ اڵواور ن   تونس ویوا 
دەان ە رواوشوە ە  ەەواڵوی نوبەڕەتوی 
تای    واس وردنە زەسوەس اڵواروربەسوتوی 
نوواوون ن زوواووکە ووانووی دە ڵەتووی بەووواس 
اڵەسەد  ال ەنە انی اڵەرەزسیەنی رور  
اڵەوووور ووویوووی   س سووویوووا. زەس بوووە ە 
زە ڵە ووانووی اڵوواووسووتووای د وو ووسووتووەس  
ەەوبین نابانرێ  بەسەس ە تن بۆا اڵ 

تەنووواوووا زە ڵووو  نووواووویە زە س سوووتوووای 
اڵاووادە وردنوی ز واتوری ال ەنە وان بوە 
دە سەی د زاتن . بە ە ز اتر د    واسە 
زە ال ەنە انی  وەبون نە ەی اڵواسوتوانە 
زەزە ڵی اڕ ردنە ەی زە ڵە وانویوانو   
بن بە  ەستانی ێەوەزی اڵارر بەس   
زە ێوونە سێوویە تووی زەووون  ال ەنە ووان 

ەاڵیە ەی د  ونسوتور   ٢زەسەس رڕ اە 
دەسوەاڵ اڵ اڵواڵونروەڕی   ە زە  وانەی

دەسوتونس. زەڵوبووژ سدن   زەنووا بوردنووی 
تووویووور ساڵ بوووڕ  تە رووواوووشوووە ە  ەاڵەوە 
 وەبون نە ەی تور وش بەد  ی ەوە وو   

 .دێنێ
زەزوونوەسجووی اڵوواووسووتووای سوونس ووا   

نوووا اە ە زەبەسدەە اڵووواڵووونروووەسد  ەاڵ 
بەتا بە  زەاڵا ن ەی نک ی   زواوکە وانوی 
ەەال ەتوووی اڵووویوووسووو ووووی   د ێوووش   
زەنا اە انی ێار     سنس واد  دەبوێ 
زووواوووک  دەسوووەاڵ     وووەنوووتووور ڵوووی 
نا اە ان  ە زەدەستیانو   ە دەسبواو اڵ 
 اشوە ە زواورد  ە اڵەوە زەوون   ەاڵە 
 وواسە ە نوویە بووە اڵەووور وویووا  س سوویووااڵ 
زەبەساڵە ەی زەرەڵ زەزوونوەسجوواوویووی 
توووازەی د  ی د ێوووش زەنوووا اە ەد  
بەسە  س   دەبنە ەاڵ  ەزەوون  زواوکە 
نا اە یە انیوش ەوە وانوی بوە اڵواووادە 
دە ەن. بوە اڵەوور ویوا  س سویوا اڵەرەس 
زەوینەی زا نتور  روننودوا تور زە ەی 
 ەاڵوواووسووتووا زە ە زەنووا اە ەد  سوواز 
نە ەن اڵە ە دەسریری  اوشوەی ز واتور 
دەبنە ە  زەزنوەسجی رواوشون  اوەن 
بەسەس اڵەوور ویوا وویوا ە ە بەزەووان 

 وانە س سیا  دەسریری دەبا .
س ووونە بەد  ی اڵە ەی زوواووکە ووانووی 
بەووواس اڵەسووەد بەزووا  وواسی توونس وویووااڵ 
اڵووواووور ناڵ حوووکبوووناڵی زووونبووونوووانوووی   
بەسووەسرەسوووتووی س سوویووااڵ دەسووتوویووان 

بەسووووەس زەووووون  حەڵەبوووو   روووور اڵ  
تە  زنی زواوک نە  تەنویوا زە سونس وا 
بەڵیون زەنوا اە ەوو   زەبەساە ەنو ی 
س سوویووا   زەە دەسووەاڵتووی بەووواس 
اڵەسەد زەسنس ا اون ە سوەسە ەاڵ بوە 
اڵەوە  زاکە انوی دەسوەاڵتوی بەوواس 
زە ووەبوون نە ە ووانووی اڵەسووتووانە  زەە 

   وەبون نە ەی اڵواوسوتوای  ٢زەجناۆی 
جناف د  را  روری ز واتور زەرور سوەی 
سێیە تن دە ەن زەرەڵ اڵوەروەزسویوەناڵ 
 ە دەسوووەاڵتە ەی اڵەسوووەد زەسە  
اڵەور یا  س سیا ەەی دە ا  بەزاکی 
دای تیر س  توا ویو   وردنە ە زە ەی 
اڵەبووێ توویوور س زەنووا  بووبوورکاڵ بەوە  
نوووک ووویوووا ەتوووی ەوووەی زەاڵەوووور ووویوووا 
نووویوووشوووانووو ەد  . بوووە اڵوووەروووەزسووویوووەن 
زەوە ق یەتی زەێیۆتر ەەی دەبانوێ   

بە  رور سوەی سێویە تون ووەستواویوی   
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 ئاستەنگیەکانیکۆبوونەوەی جنێفی پێنج و 
 ئەمریکا لە سوریا!

 
 کرێکاران، زەحمەتکێشان،الیەنگرانی وشەو دەنگی ئازاد! 

نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری ژی باڵوکراوەی بۆپێشەوە، زمانی تیژ و پاراوی کۆمۆنیستی و ئازادیخوازی ئێوەیە، دەنگ و سەکۆی بزوتنەوەی نارەزایەتی سۆسیالیستیتانە، بەد
.بڵندگۆی بانگەوازی ی..و سەکۆیەکی لێبراوە  بۆ روبەروبونەوەی فکر و راگەیاندنی دارزیوو فریوکارانەی بۆرژوازی و بزوتنەوەو رەوتە سیاسی و فکری و حزبییەکان
ستادا، بەرامبەر ئێوە ئێ هاوچینەکانتانە بۆ هاوپشتی و هاوخەباتی، وە دەنگ و مینبەری راستەقینەی ئێوەیە لەدژی هەر زوڵم و ستەمێک کە لە کۆمەڵگای سەرمایەداری

ەرمایەداری و دامەزراندنی ی سدەکرێت... لەیەک وشەدا، بۆ پێشەوە،  سەکۆیەک و مینبەرێکە لە بەرەی شۆرشی کۆمەاڵیەتی چینی کرێکاردا، بۆ ژێروژورکردنی دنیای زاڵمانە
 کۆمەڵگایەکی سۆسیالیستی... 

یشاندان و مانگرتن و خۆپبۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی پێناسەکراوی خۆی سەرکەوتوانە بباتە پێشەوە، لە هەواڵی نارەزایەییەکانتان، لە 
نەوە و میدیای بۆرژوازی و زوتخواستەکانتان، لە کێشەو گیروگرفتەکان و رێگریەکانی بەردە  خەبات و یەکگرتوویتان، بەردەوا  ئاگاداری بکەن... ئەو هەوااڵنەی حزب و ب

، پەردەی لەسەر ەوەسیبەریان، دەیانەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشی بکەن، ئێوە بە ئێمەی بگەیەنن... ئەو راستیانەی ئەوان پەردەپۆشی دەکەن، لە رێگای بۆپێشەو
ان و قوربانیەکانیان، ەژنهەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی شوێنی کار و قوربانیانی، هەواڵی سەرکوت و دزی و تااڵنی دەسەاڵت و کۆمپانیاکانیان، هەوڵی توندتیژی دژ ب

زشهڵنەگرو سەکۆی راستبێژی و سا هەواڵی پێشێلکاری ئازادیە سیاسیەکان، ئازادی رۆژنامەگەری و ئازادی مافە فەردی و مەدەنیەکان... بە ئێمە بگەیەنن... بۆپێشەوە، دەنگی
ێڵ و پێگەی بۆ پێشەوەیە.. ئیممەیدانێکی گرنگی ئێوەیە، لە پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر جێگاو گۆشەیەکی ئە  دنیایەن لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا...ئەدرەس 

bopeshawa@gmail.com    /   /    ماڵپەری بۆپێشەوەwww.bopehsawa.net 
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 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

ترتان  ە زەواژ  د  بە اڵەە رەزەتان ەنڵقان   ە. زەس زەە س  نوۆە ە ە 
د   دە ە ن سننسێ  بە راس ستنی  ەساتی تا ی  نسد د بنان   اویوتور 

 زەاێر نا ی قە ویە    بەبیانن ی... 
 ەا    نیشتی ان راسێک یە ەاڵ واڵی ەەڵ   ێر ن وە ەن  

زا  ا  زەدەسە ەی  اڵتیش  ەویە نا   ە بەبانۆە  زێ   بوە  وند نوی 
ووەسێویوی سوەەوتوی نواسە   دا بە “  بەس تانیا دەس  را ە ا  زواتون ە

وەنۆال   زەون    نسد بەسێنە ە... وەسێیە  ە ون سوەسروای  ووەسە 
ناسە   انی د یەی واژ   تەواسی  ورد  ن. زەبەساە ەنو ی  ەسو وان 
نییەاڵ جۆە زە بازسرانانی جەنگ   حویونوەتە وانوی نوا اە ە   اڵتوانوی 
اڵە س را  اڵەور یا  ززااکە انی د یە   اسرە انی د یەی دس ستیردنوی 

تەقەوەنی. وەسێیە برساتی   نەزاوەتی    ەایردن    ێر نی بەد  ی 
دا بەجەنوگ  ەسێو ەەەن. زوە واسی دەسوتوبوردن   “...  ەە    دەزاونوێ

 ەووویە وون  ەسێوو ووسووتوون بووە اڵە  س سووتوویە سووەزوو ووا ە دەرەسێووتە ەاڵ  ە 
حکبە انی بک تنە ەی  نسد  ەتی زە اتی قنڵبننە ەی نا ە یە انویوان   
س دەسووتوویووردنووی اڵوویوور دەی سوویوواسووی    سێوویوو وور  ە وویووان بە  اڵتووانووی 
 ەنەرەسستی نا اە ە نواتون نون دەسو  بوەاە  نەبەن    اە     
رشتین نی اڵیقای ی نە ەنە سێۆا ە  بوە جەنوۆوی دەسوەاڵ     ە واو  وی 
 ردنە ەی جەنۆی بە ە ازەتیان بە  اڵتانی انگ بەەنێنی نوا اە ە   
بەساە ەن  ە انیان. بە ە رواون سوتە اڵەە  ەوویە ونوانە  ور   ن   رە سە 
بیرێنە ەاڵ تا رنواس ان ز ستر    واس وۆەستوربویو   زەسوەس اڵەە زواوکە 
سیاسیانە تا زە واتوی قونڵوبوننە ەی وواو و نواویوانویوان بوژ سدەی  اە  
 ەالبوونوواوون   رووابەنوو ی اڵوواز دی زەڵسوونس نووی سوویوواسووی   روورتوونەبەسی 

  س ۆاااسەی ساسد بن. 
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بن ن  دە ڵەت  سی بابەوە. د   دەسەاڵتی وا یا ی   ویایشیوا وی 
  ەنو وکوە  بە  اڵتوانوی  وەنەرەسسوتوی نوا اە ەاڵ زەسێوۆوای 
ز سی اە    سووەس ونتە ەاڵ دەسوەاڵتووی ەووە وان دەرواسێووکن   
زەسێۆای برسی  ردن   بە حکبی  ردن   بەباسوتەررتنی رواس ی 
دەوی زا اڵتیاناڵ  ەسا ەتی   وویوەی اڵویونوسوانویوان توا ە وانوی... 

  ەوەڵۆە دەویینن   بێ اڵیر دە ان  دە ەن.
زاشتا سەسەتا یتر ن ەن ستی اڵینسوانوی   سویواسوی     سوتوی 
اڵاز دی   ەە نوی سوەسبەەوە وی  ... زەس ەە ن   ەونزویوان   
دەسەاڵتی سیاسی نە  زەس سێۆری سەسە ی اڵەە ەون سوتوانە ەاڵ 
بەڵوویوون زەدا ووانە   بەوە  نوویووشووانووی دەدەن  ە ەوون ز وواسی 
زوواووشووتوونە ەی ەەڵوویووناڵ زەاووا ەس  نووی   د ەووی زەڵوون سوور     
ناجوۆویورد ... زەسەوەوویوان بە بەبویوانون یاڵ سوەسبەەوەنەبون نوی 

نیشتی ان!!   بەدە ڵە  نەبن نە ە!! زەویوشوە بواسوی زەسەووەی 
دەسە ی زەسەس  نسدستان دە ەن   بەە بویوانونە  دە وانە ێو  
تنسە ی   نە رەتی ەەڵیی  ونسدسوتواناڵ رشون رواوبو ن   زە اێور 
 نا ی بن نی زەڕەوەی دەسە ییە ەاڵ اا ترسانیان بیەن. د  ی  

ز وواتوور زە اوواسە ە سووەدە ە  زە اڵووا  سە ووی   جوویووابوون نە ەی 
بە ووردە ەی  وونسدسووتووانوو  اڵ زوواووشووتووا دەسووەاڵ    حووکبە ووانووی 
بک تنە ەی  نسد  ەتویاڵ روابەنو بون نوی ەوە وان بە  ویو س زویوکووی 
دس  نەی قە ویە ە س دەرە ەنون    واوشوە  وواو و نواویوان زەرەڵ 
بەغ  اڵ زەسوەس بەووی بوندجە  روەسوتە... رورسوی سوەسبەەوە وی 
 نسدستانیشیان  رد تە  استایی رنواساڵ  ە ز ستر زە بەزاس ن  اڵ 

 بەزاسی ەنڵقیان تیا دەبک ێ    بانۆەوەی دە ەن.
وا ی د   ە تن   ە سە  ی ەەڵیی  ونسدسوتوانە...  ە د  ی د   
دەزە  نان زە دەسەاڵت  سێتی حکبە انی بوک تونە ەی  ونسد  ەتویاڵ 
س کە انیان  ە  ب ەن   ەە ان بە س  بەس  بننە ەی  ور   نوی 

اڵەە دەسەاڵتە توااڵنوچوی   وویواویوشویوا وی   نوە ەسە بە  اڵتوانوی 
نووا اە ەاڵ اڵوواوووادەبوویەن   زەدە سی اڵوواسووەی سزروواسی بەەشووی 
اڵینسانی   سەسیازیستیاڵ  ەاڵوی  اسسازی  ە داسی بە د ەوی 
وەزە    اڵا  سە اڵاسا ی  ەوەڵۆای  نسدستان ب ەنە ە زە سێوۆوای 
زاتنە وە   ن بە جیابن نە ەی  نسدستان زە ێار     رایااونوانوی 
 اڵتایی سەسبەەەی سوەسدەووی   رشو  بەسوتون  بە اڵویور دەی 
سەسبەەەی اڵاز د نەی زا اڵتیانی. رونووانوی تویوا نویویە بوک تونە ە 
راشیە تن ن زە انی نا اە ە  دنیااڵ دەبنە رشتین نی بوک تونە ەی 
سە    راشیە تنو ون ز نەی  ونسدسوتوان. زەس اڵەوەووە دەتون نوێ 
دەسووتووی دەسووەاڵتووی بووک توونە ەی  وونسد  ەتووی زەسووەس ا ووان   
رنزەس نی ەەڵیی ستەە د  ەی  نسدستان  ەتا بیوا     واستوی 
سەسبەەوە وی نویوشوتویو وانوی   دس ی ەەبواتسوازی بوە دە ڵە  

 ساز ان زەدەس  دەسباانرێ ...      
 

یی ی ..دواستون / ئاواره پاشماوه  

سنننە ان  ناسیننازیکوی سوننونە وەززەە  زە نوا  
بازنەی دەسەاڵتو   رەڕ  ێوک ەور ن   د ێوش  ە ون 
دەسزا  شتەی اڵەە وا  نایەی نان ن ززواواوکە وان   
زەسد   زی زی سنننە  وی ە زاتە وە و  ن   بون  
بەووەتە ە زە نوا اە ەد . اڵواووسوتوا  زەڕەووە وانووی 
اڵی  سەی تازەی تڕ و  زەسەس اڵواور ن   سوەروانو نوی 
سک ی تازە ان بەسەس اڵار ن  اڵ وەترسیی اڵاڵوەز وی   
وا  نای ز اتر ی زەنا اە ەد  ز اتر  رد  ەاڵ اڵاور ن 
بەزەون  وانە ە  زەزە ڵی بەسرری   راسێکراس وی 
زە راۆە  وە قی یە    بەساە ەن  یە سویواسویە وانوی 
ەە    ە زەنا اە ەد . اڵاستا  نسدستان زەوەترسویوی 
ڕەووبووازێوون   بەس ە وویە توونووی ەونێوونووا  ووی زەسد   
بەسەی  ووەنەرەسەسووتووانەی نووا اە ەد  ەاڵ زەبوون نووی 
د  نکە بنیەی سوەسبواز وی تونس ویوا زە نوا اە وانوی 
ز ەە  دەزە     نا نن سیردنی ێەسەبوکووانە وانوی 
دەوووتووی نە وونە    د ووازە  ە  روواووشوو ەسرە زەنووا  
 ەز سەتی رواوشو ەسرەد   زەس ەزوا دس سوتویوردنوی 
زەووویوور ووی ڕ ا زەال ەن اڵووا ەرە  روواستوویوویە ە بووە 
دا  ەتییردنی ەەڵیی  نسدسوتوانوی سونس وااڵ زەسوەس 
وی  ی  ەز سەتی راشو ەسرە  زواوکێو  بوە حەوەی 
حاجی وەح ن د زەنا   ە ە انی زەوتای رواستویو    
زەبەس وبەس ش   دەنۆەی نا نن سویوردنوی ەەڵویویوش 
زەحەو ی وەێبی    سەسباس ی بن نی بەس ر   نیان 
زەنا اە انی جەزە ال  د  زەونسوواتون   ەس ون و   
 ە بەووواوویە زە ەووەاڵوواوووادە وواس ووی زەسد   بەسەی 
نووا ەووە ووی   نووا اە ووی... دس سووتوویووردنووی حەووو ی 
وەێبی زە نسدستاناڵ دس ستیردنی زەووان  ە ۆ   
زەویرە سن ە وانوی سوەسدەووی بەێسو وان زەسوەس 
دەستی وستەواسە وان بەبویوردێونواوتە ەاڵ زەس سوتویو   
زەوان دە سی داە اڵینوسوانوی   ەەڵویوی دەرواوڕن... 
رشتین نی  ە اوتوی نویوشوتویو وانوی زەە زە ڵەاڵ بەزەس 
بیانن ە ە ە با  ن بە بویوانونی ەوە س دەسوتویوردنوی 
راستی بە نا  سیاسە    نەەشەی اڵەسد غانی   ن 
بە  زوە ە ە ەوەی زە قونتوبووی اڵواوور نوی دەبوویونوواە ە 
زەبەس وبەس بە س  ەستانی راستی زە قنتبی تنس ویو  ... 
س سن  ە ی تور دەەواتەاڵ سوەسەەسووانەی  وردە ە  
سوویوواسووەتە داە ەەڵوویوویە ووانووی  وونسدسووتووان. اڵەرەس 
ەەڵیی اڵاز د  ون زی  ونسدسوتوان زەس زەاڵویوسوتوا ە 
زەبەس وووبەس وو   نە ەسووتوواووتە ە  اڵوویوور دەی اڵوواز د نە  
سووەسبەەووەی ەووە ووان نەزوواوونوواووتە وە وو  ناڵ اڵە   
ااسەنن سی ەەڵیی  ونسدسوتواناڵ اواسەنون سواویوی 
ز س ەر رتر  تور ا و ی اوا ەس  نوی دە وا . بەبوێ 
زاتنە وە   نی ەەڵ اڵ زیچ  اە زەال ەنە وانوی بەسەی 
ووواوو وو نوواوویوواناڵ دەسوو  بەسد سی بەساە ەنوو  وویە 
ستر تیدیە انی ەە ان نابن     زیچ  اوواویویوشویوان 
بوووە تەێوووقووویوووبوووی بەساە ەنووو  ە وووانووویووواناڵ سووو  زە 
اوواسەنوون سوویووی توور ا وو  ووا ووی ەەڵوویووی  وونسدسووتووان 

 نا ەنە ە. 

 

دەنگۆی خۆ ناو نووسکردنی ی..  پاشماوه
 خەڵکی کوردستان لەحەشدی شەعبیدا، ...   

 

کەشی جەنگی نێوان پارتی  ئارای  ڵ هاتنه گه ی .. له پاشماوه
 و پەکەکە، ......

اڵە تووووەی نەوووووا ە زەبەس وووووبەس بەووووو  سی 
زاکە انی بەواس اڵەسەد بە رر سوەی دە سەی 
س رن ستنی حن م   تە دە سەی اڵیونوتوقوازویاڵ بوە 
اڵەور یوا  وەسجوی نەبون نوی بەوواس اڵەسوەد 

 زەدەستنسی سێیە تن دەس اشر  ە.
بەاڵە زاشتا زەون  اڵەوانە نە بوە دەسوەاڵتوی  

بەواس  نەبە اڵەرەزسیەن   زەتا بە اڵەور یوا  
س سیا  ا ی نیەاڵ اڵە ە بن  ستیۆان د و وسوتوەس  
بە اڵاوادە اسی ال ەنە ان سوەسد نوی سو وند ەاڵ 
س سیااڵ تنس یا دە ا    زەە زە وەبون نە ەی 
سەس نی  اڵتانی ێەسەبی زە اڵەسدەن بەوو  سی 
دە وووا اڵ س سووویوووا  ال ەنە وووانوووی بەوووو  سی 
 ەبن نە ەی جناف دەبینا اڵ بە تا تنێویوردنوی 
ز اتری  ەزێی سنس ا   سێیە تنی رشتە ە وی 
زەرەڵوویووانوو   بووە  ەووویووردنە ەی  وواووشووە ووان زە 

د .  ە رواوشوتور وش زەە بواس نە ە زە  ٥جناۆی 
 ەبن نە ە انی اڵاستانە  جناف قسە بواسویوان 
زەسەس  ر  ە   زەە زەرەڵ سوەس نوی  اڵتوانوی 
ێەسەبی بەتا بەتی سو وند ە  قەتەس  اڵەسدەناڵ 
 ە س ستە ەە دەەازەتیان زە  ەزێی سونس واد  

ی ووواسس ٣٠زە ە. قەس سە زەە رە وونەنوو ەد  
سێیس تاارسەن  ەز ری دەسە ەی اڵەوەس ویوا 
سەسد نی تنس یا بیا    اڵوەسد غوان بوبویونواو  
زەسەس  ەزێوی سونس وا بەتوا وبە   ەتونس ویوا 
س سوووتە ەوووە دەەوووازەتوووی زەسووونس وووا زە ە  
زا  اسی د ێش   دەستەجاتوی اڵویوسو ووی تور 
دە ووووووا    بەساە ەنوووووو ی بەساووووووا ی 
زەزەزنوەسجی اڵاڵەزی سنس ا   ێاور قو   زە ەاڵ 
 ە بەاڵاویر  دای زاکە  نسد ە انە  ەاڵواوسوتوا 
زەە اڵەور یا  زەە س سویوا حسوابویوان زەسوەس 

 دە ەن.
زە الوە ە س سیوا   رە ونەنو  ە وانوی زەرەڵ  

ج انسی اڵیس وی اڵار ن رواوشوڕە ی رە سەی 
بەەووە ە ە بوویوونوویوون ەاڵ  ە د نوویووشووتوونووی رووەتوویوون 
 س حانی   اوواسە ە  زەسوەس نوی زەسد  ال 
رووواووویە ە  اڵووواڵووونروووەڕی رە ووونەنووو  ە وووان   
بەساە ەنوو  ە ووانوویووان  ە ەسووتوونە اڵوویوو ووتوویوواسی 

 ڕ  ەەانەی اڵار ن بە اڵەرەس سیەنی سەسبازی 
س سیا جاۆای س سیا  اڵار ن نیوشوانو ەد   بوە 
 وواس ووردن زەسووەس اوواسەسووەسی  وواووشووە ووانووی 
سنس ا  دەەوازە  زەنوا اە ەد  زەبەاە ەنو ی 
ەە ان. بوە اڵەوور ویوا  بەزەووانشو  زەال ە  
سێیە تنی زەرەڵ زوا رە و وانە نوا اە ویە وانوی 
ەەی    دڵوڕ ز ویوردنویوان   زەال ە وی تورە ە 
ساز ن زەرەڵ س سیا زەسەساڵاستوی نوا اە ەد  
 ەسنس ا وە   نی  اسە ە انەاڵ جواوۆوای ال  زی 
اڵەور یا دەسدەەا اڵ  ە بەەی زواتونوی تورەوو  
نیشانەی جاۆا  سێۆای اڵەوور ویوا ە زەجویواوانو   

 بەال  زی.
  ال ەنە انی بەو  سیاڵ جیا زە  زاکە  ٥جناۆی 

اڵوویووسوو ووویووانەی د ێووش   اەنوو  ال ەنووی تووری 
اڵیس وی  ە بەو  س نین   بەسدە  ون زەسوەس 
وووەڕ بووە نەاوون نە روواووشووە ەی بەسنوواوە ووانووی 
اڵەووور وویووا  س سوویووا زەسوونس ووا   نووا اە ەد اڵ 
زەووون  ال ەنە ووانووی توور بەدە ڵەتووی بەووواس 
اڵەسووەد شووە ە زەبەس وووبەس زەزوونوەسجوواوویووی 
سەەتی سونس وا   نوا اە ەد   ەاڵواسوە ە وی 
س ونیان نیە بە  ە   ی  ردنە ەی  اشوە وان 
 ەقنسسا ی زەسەس زەوون  وان د نوا ەاڵ زەرەڵ 
رر سە ەد  دەڕ ن بەرای جاۆوا  سێوۆوا ە  زە 
نک یا ەتیوان زەسویواسوەتوی اڵەوور ویوا  س سویوا 
زە انە.  ە زەس ە  زەاڵەور یا  س سیااڵ بەجویوا 
زەد نیشتنە انیان   سێیە تنا  زەسەس واونەی 

زەسوەس  ٥بردنە راشە ەی  نبن نە ەی جناۆی 
 ەستانوی ووەڕ  دای تویور ساڵ زەس  ە ە وان 
ەەس وویووی سێوویە توونوون زەاڵوواسووتووی نووا اە ە   
زوواووکروورتوونووی ز وواتوور   زەتووا د نووانووی بوونوویەی 
سەسبازی   زاک ناسدن بە سنس ا   ێار  اڵ بە 
اڵەوە  زەس ال ە یان زەرەڵ زاکە  نسد ە انوی 
سنس اد   ەزاکرەزاین ز واتور ون رواوشوڕە  وان 
نن ن   ە زەدای د ێوشاڵ نواتون نورک حسوابویوان 
زەسەس نە ەناڵ بەاڵە بە بەساە ەنو ی توا وبەتوی 
ەە ان دە یەنە ەاڵی ووەس   وور   زەرەڵ 

  اڵتانی نا اە ە.

بەزەوووان ووواوونەی  ٥ ووەبوون نە ەی جوونوواووۆووی 
 ەبن نە ە انی تر اڵاستەنۆی بە اڵەور یا زە ەاڵ 
زەس ە  بە س سویوا  زە ەتویاڵ  ەرە ونەنو ی 
بەزەزنوەسجی جیواوانوی   نوا اە ویە ە زە ەاڵ 
رە نەن ی بەویسوتوی سویواسوەتوی اڵەوور ویوا ە 
زە ە زە ێار  اڵ سنس وااڵ اڵە وغوانسوتواناڵ زویوبویوا  
 ەوەنووو  اڵ اڵەوە  رە ووونەنووو ی بەاڵەزوە ە وووی 
سوویوواسووی   اڵووابوونس ە ە رە سە ە زە ە  ە 
 ەەەی ررتن ەاڵ  ەناتن نا  بەراوی دڵوی ەوەی 

 زەزنوەسجە ە بچاتە راشە ە.
زەسبە ە زەزنوەسجا  اوەن زە ە زەسونس وا  
نووا اە ەد   ەزەنوواسووەی زەەەڵوویووی  وورێوویوواس  
ز سبەی وەحر وانی  وەوەڵوۆوا بوڕ ون ەاڵ بەاڵە 
نە تن نین ە بوەسا  زی  ە و ەسو  بویوا  بوە 
بوووردنە رووواوووشوووە ەی سووویووواسوووەتوووی ەوووەی 
 ەسووەسوووا ەد سی جوویوواووانووی دە ە ێوو اڵ  ە 
بەد اایی د اس  رنندا  ان بوە اڵویوسوتویوقور سی 
نا اە ە  جەسێ  زەدەسەاڵ   ە ەاڵوو ەسە ە 
با  نیە. زا  ا  ووازویەتوی زەوون  زواوکە وان 

ی زەاڵەووور وویووا  س سوویووا  بەسە ووانووی وووەڕ
بەجیاانی   نا اە ی   ووحەزویە ە زەبەس ووبەس 
سقن تن ڕە ی ز سبەی زاکی ەەڵكی   ورێویواس 
  وەحر وانی  ەوەڵۆاد  س ررتون ەاڵ اڵەرەساوی 
اڵەە زوواووکە رەسووونبوواڵ  نوواسێوویوو وور  ەاڵ بەاڵە 
ناڕ زی   تەنیا زاکی اڵاڵنرەڕە زەبەساە ەنو ی 
ز سبەی  ەوەڵۆاد . تەنیا اڵە  زاکە اویونوا ەتویە 
 ەدەتوووون نوووواوووو  زەحوووواڵەتووووی زوووونووووویوووواسی 
 سێی ر  بن نی   بون نوی حوکبوی اویونوا ەتوی 
 رێیاسی    ەوەنیستی   اڵواڵونروەڕی بونەڕەتوی 
زەبەساە ەنوو ی ز سبەی ز سی  ووەوەڵووۆوواد  
بە جووند بوواوونوواوو اڵ  ە زەووویوونە ووانوویووشووی زە  
زەزووونوەسجەد  ە  وە جوووندەاڵ بوووە ە دە سی 
 ەوەنیکوایی بەزاکی  رێیاسی   وە و  نو  سی 
دە ک  ە  ەاڵووو ەسە ە بوواوو اڵ  ەدەتوون نوواوو  
اڵەزوە ە ووووی جوووویوووواووووانووووی زە ە بەسووووەسی 
سەسوا ەد سی   دە ڵەتە انیو   بشویواونواەتە ەاڵ 
وەسرەساتە انی  ەوەڵوۆوا بوە زەوویوشوە زەنوا  

 بەسێ .
 

 ٤٧٠٠نیشانی  ٤٩

 

 ئەمریکا لە سوریا! ئاستەنگیەکانی...کۆبوونەوەی جنێفی پێنج و ی .. درێژه

ەەڵیە بە ە سەسوەس  دە وا   ە ووا ە بەتوااڵنوبور  ە وانوی زە سویوی 
بەوایی د یە زە زەوان ەەڵیی وا  نس   د  ە. زە  اتای   وا ی زەون ن 
زەال ەن بووەسا   نوواسوویووەنووازوویووسووتە  وونسد   ێەسەە   توونس ە ووانە ە 

 تااڵنیر  ە. 
د نیشوتون نوی اڵەە وواسە رواون سوتە سێوۆە نەدەن  ە اڵە ویوننوی قە ووی 
بەساوووا  وووان تووواس ووو  بووویوووا    نە ە نە بوووەسوووەی اڵەە زووواوووکە 
نواسویووەنوازویووسوتوانە ە. اڵە  ن نواسوونواوەی قە وووی   اڵووااڵ   سوویو وبوونزە 
قە ویە ان بە رەسەد ن بە نا وە وی قە ووی بەسجەسوتە دە ەن توا بەە 

جوەسە بەوووی ز وواتوور زە سوواووان   دەسووەاڵ  بووە ەوە ووان بویووچووڕ وون. 
بەروواووچە  نەی سوویوواسووە    زەنووۆووا ە ووانووی زەووون  ال ەنە ووانووی اڵەە 
 اشانە ەاڵ ررەنسییی رایە ە ا ان   زا ااسەننسی ەەڵیی اڵەە وواسە 
  اڵاسندە ی بە زەون ناڵ حون وم دە وا   ە زەسجوەسە سویو وبونزواویوی 
قە وی   وەززەبی   تە رەقە اڵاواک تنڕزەڵوبو سێون   زە د ە   دەزروا 
 ەسویە ان   قەدەغە بیرێن. زە جیواتوی اڵە  نە اڵە  سویو وبونالنە بوە اڵەە 
واسە ران ستن  ە اڵاوااەن بە زا ااسەننسی   زا رشتوی ەەڵویە ەی. 
د نیشتن نی اڵەە واسە ران ستە زونوویواس   زەسوتویواس بون   نە ە نە 
 ەوینی ناسیەنازیستە تااڵنچی    ەنەرەسستە انوی  ونسد   ێەسەە   

 تنس ە ە. 

خەڵکی کەرکوک لە ناو بەرداشتی شەرە ئااڵ و ی..  پاشماوه
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ساڵاڵ بەسەس اڵا  سە ی وواویوەنوی ەەڵویوی  ٤٢اڵەور  
سواڵ رواوش اڵەوور اڵ  ٤٢ نسدستان   تایەسدەباو ... 

ەەڵیی  ونسدسوتوان بەرە سە  بوچون ە ە. بەال    
بەسووااڵاوونە ە. بە ان    روویووا    ووونوواڵ   بە 
تەنو س سو  بوا    نەەووەووە ە... زەبەس ووبەس بە 
رەڕ نە ەی زوواووکی توواووكووشوویووا    ال  زی ساێوو ووی 
بەێسی زە رەنر  د اڵ اڵا  سەی اڵواور ن   تونس ویوا   
سنس ا بن ن. اڵا  سەبون نواویوی وواویوەنویاڵ  ە تورس 
زەزاکی قەسابی  ر  ی ێار  اڵ بە قەسوابوی  وردناڵ 
 ووەسە ێوویووی  ەسێوو ووسوو اڵ  ە بوویووراوون نە ەی 
زە ادە ەسی ەەڵیی  نسدستان  اڵ وەحاڵە. تورس بوە 
ەەدەسباز ردناڵ جاایشتنی با     بور   ەونوو اڵ 
نەەوە    رە ویە تەاڵ تووا س دەی  ەسووەوویوردنووی 
جوۆەس رووەوووە   وڕێوو  نووی... س سووتویە ووی توواڵووی اڵە  
تر ا   ا ە اڵینسانییە وایەنییە بن . د اسە حکبە وانوی 
دەسەاڵ     نسد  ەتی   سەس نیاناڵ سەسباسی اڵە  

زاکە اە   سەی زە ان بن اڵ زەراش  زەون  اە    
ەەڵییە ە س  ان  رد  اڵاوادەنەبون ن بەسەنوۆواس ە  
زەەە وان نویوشوان بو ەن   س  بەس ی اڵە  زواوکە 
توویووكووشوویووا    وووە ەتەی بەێووس بووبوونە ە. اڵەوە  
تا  نواویوی نەبەەشور  ە  ە ون توا  نە وانوی تور وان 
زەبەس وووبەس بەەەڵوویووی  وونسدسووتووان. زە وواتوواوویوو   
زەڵسنس   نی بک تنە ەی ونس  ی ن زە زە زواور   
ن  زەووواسی سوواوویوو ووانووی بە  اڵوویوو وویووانووا   ەوەی 
بەسدەسوووتووویووواناڵ س  ەسوووتوووا  وووان زەبەس ووووبەس بە 
رەس نە ەی بەێوووس نووویوووشوووانووو  اڵ  ە بەد ەە ە 

 اواسە ە ی ز س زەە اڵاز ک نەاڵ ریانیان بەەتیرد. 
رنوان زە ەد نییەاڵ ەەڵویوی  ونسدسوتوان زە تورسوی 
دڕن ە ی بەێوس س  وانویورد   سێوۆوای اڵوا  سە ویوان 
زەڵبوژ سداڵ بەاڵە رورسویواس اڵە ە ە اوەنە ەەڵویواوك 
وانۆا  راشتر زەڵسانی جەوا ەسی اڵەندواە د بواو  
بەس وبەس بە سا م   ووانوۆواو  د  ی اڵە ەاڵ نوااواسە 
زەبەس ووووبەس بەرەڕ نە ە ووو   س بووویوووا ؟ حوووکە   
زاکە انی بک تنە ەی  نسد  ەتی ووانوۆواو  رواوشوتور 
نەەشووەی س رەس وونوویووان!! د سوووتووبووێاڵ اووەنە د  ی 
وانۆا اڵ زە راش ەەڵویویە ەاڵ س دە ەن؟ اڵەووانە اڵە  
ررسیاس نەن  ە دە ورک زەدڵوی اڵوا  سە وی ەەڵویوی 

  نسدستان  اڵ بیان د ز نە ە.
س ستوی اڵە ە ەاڵ ەور ووانوی ەەڵویوی  ونسدسوتواناڵ 
بەسزەە   اڵووا وواوووی ەەبوواتووی جەوووا ەسی ەەڵوویووی 
 وونسدسووتووان   بەسزەوووی روواووشوورە ی حووکە   

زاکە انی بک تونە ەی  ونسد  ەتویوی زەبەس ووبەس بە  
ساێ    نەبن . بەسزەووی ال  زبون نوی تواویوچون نوی 
زا سەنۆی زاکی بەێس زەبەس وبەس بە بوک تونە ەی 
دای بەێسوو   نەبوون . ەوور وووان   زەڵسووانووی 
جەوووووا ەسی ن زە ەوووون س ی ێوووواوووور     ن 
زە نسدستان... اڵا اوی تایشیانی زاکە انوی بەێسوە 
بەس وبەس بە جەنۆ ن زی اڵەور یا  زا رە  انە انویاڵ 
 ە ەەوبا ەسبن نی ەەڵیییە بە  سیاسەتی جەنۆی 
اڵەور یا  زا رە  انە وانوی. زەس اڵە ەووە   دە وا  
ەەڵیی ەا ەنی زیچ اڵیر دە ە ی سەسبەەە ی ەەی 
نەبا    تن نوا ە وی بوە بەسروری نەبواو . حوکە   
زاکە انی بک تنە ەی  نسد  ەتیشاڵ بەزەوان وواونە 
زەاێر اەتری جەنگ   واانسی اڵەور ویوا  غەسبو  اڵ 
 ەبوبون نە ە   نە  ەوا ەنوی اڵویور دەی سویواسوی 
ەە ان نەبن ناڵ بەڵویون زەڵویونڕووا  اوا  زە سێوۆوا 
بووون ن زە اڵوووا ووواووووی سوووەس ە تووونوووی اڵەوووور ووویوووا  
 زا رە  انە وانو  اڵ دەسوتویوان بە بەووی دەسوەاڵ  
زەرەڵ بەێس بۆا ... زەس اڵەە س سوتویەووە    زەە 
زووواوووک نە دە وووا اڵ زەنوووا  جەسرەی وەسرەسووواتوووی 
اڵا  سە ی ەەڵیی  ونسدسوتوانو  اڵ ەەس ویوی سوا    

 سە د  بن زەرەڵ بەێس... 
ساڵاڵ بەسەس اڵە  وەسرەسا    تر ا   وا  ٤٢اڵەور  

اڵیونوسوانویەد اڵ دەرونزەسک.  ەاوی زواوشوتوا ەەڵویوی 
 وونسدسووتوواناڵ زەزەزوونوەسۆ   د ەووی اڵووا  سە وویوو  اڵ 
ا انایی سەە  بەسێو ە وا    زواوشوتوا وەتورسوی 

 اڵا  سەبن نی تر اڵەرەسی حاوازەڵنەررن.
سوواڵ زوواووشووتووا ەەڵوویووی  وونسدسووتوواناڵ  ٤٢د ی   

زەسیستەوی سیاسی  ە انۆویور   سوەس سوەسیاڵ زە 
حینوەت  سی    اسای  ە سان   ووا وی زوا اڵتوی 

بەسجەستە زە ەوەڵۆەی  ونسدسوتوانو   س  دەد  .  اڵەە 
زواتونە وە و  نوی اڵەە اەن    تواوبە بواسوی اوەنویەتوی 

 ەوەنیکوە بە نا  بەس وبەس ای سیاسی    وەوەاڵ ەتوی 
 ەوەڵۆەی  نسدستان دە ا .  ە نیوشوانو وان دەد    ە 

   زوه   ه  ورده ی بوه  ی   ونڕوۆار نه ی س شه ەنه اەن سه
زواتونە   ی ناسیننازیستی  نسد   نەس تە انیاڵ به  ه بک تنه

وە   نی اڵەە  ەوەنیکوە دەسو  رواو ە وا    رویور ز ویە 
دەسووتوویوورد   دس سوویوور  ە د وونووی   قە ووویە ووان   

 سەوکە انیاناڵ دەد تە بەسەەنەی س ویا . 
ی   ه بوک تونوه    واتوه  نسدستانی ێویور قو   توا اڵوه  زه

ی سویواسوی     ن  سی ساحوه وه  ناسیننازیستی  نسد تا ه
  اڵ بووه  ه ڵسوونڕ نوویووه ی زووه ووواوونه بووه   ه توویووه سووننووه بوون . بووه

دس ووم    اڵ بوه  ه ی وا  نایوه زتنس  وانه نگ    ه سزه  ه
تووی  س  ووه سی  ...  ە نوونێوونووه ڕ بووه  اڵ بووه  ه  ووانوویووه وووه بووانووۆووه
 رد.  د س  انی  نسدستانی ده   تن   اینه د   ه   ه بک تنه

زوواتوونە وە وو  نووی اڵەە اەن    ووەوووەنوویووکوەاڵ نە  اڵەە 
زووا  وواووشووە ەی زەڵووۆوواووڕ  ە ەاڵ بەڵوویوون بە جەس اڵەتە ە 
ریر ز ە انی ناسیننوازویوکە   د ونوی د  ە بەسەەونە. بوە 
 ە ەووویوون جوواس بووک توونە ەی  ە سووانوویوو وون زی انووانووی 
زەبەس وبەس بک تنە ە انانە انی ترد اڵ زواونوا ە وە و  ن   
بەدای  انوویوونای  زەاێوور زەس بوویووانوون ە وو   بوواوو اڵ 
 ەسووتووا ە ە. اڵەە  ووتوواووبە زەووون  اڵە  بەس وووبەس ووێ   

 نەبەسد نەی اەن    ەوەنیکەاڵ دەراڕێتە ە.
ەنێن نە ەی اڵەە  تابەاڵ زە  واتواویو   ەەسووانەی  وتواوبوی 
واژ  ی بە دس  نن سر     دس ستیر  اڵ زە نسدستان  اڵ 
بەوایە زە ریشەسازی واژ  سازی ساەتە   رەسدەد ن 
بەسەس واژ  ی وواو و نواوی اویونوا ەتوی   وواسدنە ەی 
بەس وووبەس وویووی سوویوواسووی    ووەوەاڵ ەتووی... روورنووۆوویە ووی 
زەس دەبەدەسی زە ە. زە سێۆای رە نەن  یوردن بە حوکبوی 
 ەوەنیستی  رێیاس ی  نسدستانە ەاڵ دەتن نن اڵەە  تاوبە 

                 ...سر  ەاڵ دەستب ەن بە س ستۆە ی نن

 تابی وەزە ردن بە راوچە  نەی ووەروەل  
زەنوون سوویوون   اڵوواوووادە ووردنووی سێووبوون س 
اڵەح ەدەاڵ  ە زە د  بەسروی قەبواسە وواە 
نا ەن    اڵ ال ەنە سەسە یە انی وواوژ  ی 
اەن    ەوەنویوکووی زوا اەەو وان روێ 

 ٢٧دەناسانێ... ویژ   ە   ە زەسااڵنوی 
 وووانوووی سوووەدەی س بووورد  ە ە دەسووو  
را ە ا  تا دەرواتە سوەسەتوای زەز سەی 
سوواوواەە. د وواسە بوواسووی ووواووژ  ی اەن 
باسوی وواوژ  ی اەروی رور  ڕ سوی   
اینی  ان اڵەزبانی نییەاڵ بواسوی وواوژ  ی 
اڵە  اەرە نووووویووووویە  ە رەووووووەی 
سەسوا ەد سیاڵ ریشەساز ویوردنوی  اڵ اڵ 
سوەسبەەوە ویاڵ دای اڵەوویور ووازویوسوتوویاڵ... 
سووووووەساووووووا ەی قە  سەروووووورتوووووون   
زووواتووونەوە ووو  نووویوووان بووون ە. زەساەنووو ە 
 اس ۆەس ە انی اڵەە جەسە  ەوەنیوکوە  
زەسووووووەس اڵەە سە تە ووووووواووووووژ   ە 
نوووویووووشووووانوووو ەد  اڵبەاڵە وەزە ووووردن بە 
راچە  نەی وەرەل نا نیوشوان   بواسوی 
سە تووی سووەسزەڵوو  ن   قە  سەروورتوونووی 
ووواووژ  ی اەن    ووەوووەنوویووکووواوویە  ە 
سەساڵەنداە ەەی زە زەون  جوەسە وانوی 
 ەوەنیکوی بەسا  زی جیوا ورد  ەتە ە. 
اەن    ەوەنیکوا   ە سەساڵەندواە بە 
اڵیاااە  ەسررتن زە  ەوەنیکوی وواس وس 
   وەووەنویوکووی  ورێویواس وی وەنسونسی 
حی ە  قە  سەی رر . باسی رور ن   
سە     سێك ور  ە سویواسویویە اەن   
 ووەوووەنوویوووسوو     ەسوووا ەتوویە ووان   
زەڵسنڕ ن   ڕ د     اڵاڵنرەسە انیان   
باسی حکبی  وەووەنویوسوتوی  ورێویواس وی 
ێار قەاڵ زە جغر  یا ی سیاسی ێواور     

  نسدستان  .
نوون سووەس بە سووەزوویووقە ە ووی  سد   بە 
بەسررسیواسێوتویە وی رە سە  زەس  نوۆەی 
 ەوەنیکوی اویونوی  ورێویواس  اڵوا ونو ەی 
دڵوو وون زی اڵەە اوویوونە ەاڵ  ە دنوویووا ە ووی 
ەاڵی زەسوتەە   اە سوانو نە ە   بوێ 

وا یویەاڵ نە  تەنواوا ال ەنە بەسجەسوتە  
سەسە ویە وانوی اەنو  دەزەی وواوژ  ی 
اڵەە اەرە دەەوواتە بەسدەوووی ەوونێوونەساڵ 
بەڵوویە ز سبەی زەسەز سی  وواس  ووتەسە 
بەو  سبن ە ان   سوەسە ویە وانوی نوا  
اڵە  بررە واژ   ەاڵ دە اتە ە  اس  وتەسی 

 باس   رار نە ە انی.
اننیەتی رایااتنی رور ن   سێوكو ور  ە 
اەرە اناڵ اەنویەتوی رواویواواتونوی حوکبوی 
 ووەوووەنوویووسووتووی  وورێوویوواس ووی ێوواوور  اڵ 
زەزنوەسجە  وەوەاڵ ەتوی   سویواسوی   
اڵابنسی   ایانیەتیە وان  وەوەڵوۆوااڵ زەس 
بەە رایە  زەوینەی سیاسی   اڵوابونسی 
   وووەوەاڵ ەتوووی سوووەسزەڵووو  نوووی اڵەە 
بک  تونە ە ە   اڵواڵونروەڕە وانوی   اڵە  
بەس وبەس ێ سیاسی    وەوەاڵ ەتویوانەی 
زەرەڵ ساێ ی بەێس   نواسویوەنوازویوکووی 
ێەسەە    وونسد   روواوووان دەسووەاڵتووی 
نوواسوویووننووازوویووکوووی  وونسد   سە تووۆەزووی 
اڵیوسو ووی    وەنەرەسسوتوی اڵویوسو وویاڵ 
اڵەنداویان   ە...تاداڵ بەوانە ە ی س وون 
دەەاتە ڕ  . ال ەنایی ررنۆی تور اڵە ە ە 
نووون سوووەس اوووەن بووواسوووی نەەوووش   
راشرە  ە ان دە ا اڵ اڵا    س وویوا  نە 
رەندە دەەاتە سەس ەاڵە ال  ز    ەە   
 نڕی     نوا واوویە وانوی اڵەە اەن   
 ەوەنیکوە. زە رار نە ەی اڵە  واوژ  ەد  
س ستۆە ی زە رار نە ەاڵ  ا   نویوشوانو  ن 
 ە ن بەڵۆەاڵ  اس  تەس بەو  سی راویوردن 
 ە ن وا ەد حاڵی ز نو   اڵ  وەوەڵوۆوا   
اڵوویوونووسووان  ە وون بوونەوووای زوواوویوو  نە ە   
رار نە ە... اڵە  وویوتوەدە ە  ە نون سوەس 
سووەس ە توون نە بەدەسووتوویە ە روورتوون ە. 
واژ  ی بەس زە زواتونەوە و  نوی اەن   
رایااتنی حکبی  ەوەنیستی  ورێویواس وی 
ێوواوور     د  ی اڵە ەاڵ د   ووواووژ  ی 
جویوان. بە زوواتونە وە و  نووی بە ووردە ەی 
اەن    ەوەنیکە   حکبی  ەوەنیسوتوی 
 وورێوویوواس ووی ێوواوور  اڵ  ەساەسەووانوواوویووی 
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یی! ئاواره  مەلەکردن بە پێچەوانەی شەپۆل  
الپەبکیەیە، یە گە ما از جە نگکبا  ١٩٧ اها ئەه یتێبە 

 ئەمراودە گە ەهه بەگدە گەچاپ ەکبڵات ه ب هبگکتەهکە

س اناوەی دە ای وە ای بەس تانی دەنن سوێ  ە 
وایەن  ر یاس زەبەسدەە زەڕەووەی  ٠٧ز اتر زە 

بایاس ردن  ن بەزە واسی اڵە ەی جواوۆە وانویوان 
زە  دەبی  بەزەی زاتونوی ڕ بوەتە ە زەووا ەی 

سوازوی د زواتون د  زەبەس وتوانویوا. رواوشوبویونوی  ٠٥
دە رک  ە  رێیاس نا   ە زە سنرەسواس واو    
باز سە ان   اڵە یوس    واسرە وانو    واسدە ەن 

 بایاسبیرێن بەزەی راشیە تنی تە نەزەا ا ە.
واسەز  ان دەڵان  ە اڵە  رێیاس نەی  ە ز واتور 
زەاێوور وەتوورسووی دەس ووردنوو  ناڵ اڵە  نەن  ە 
زەوە ووو  نوووی رووون سوووتووونە ە   ەەزنووویوووردن 
)ێەوباس ردن(    ور ووتون   بەسزەوواواونوانوی 
 ووووواسرە وووووان   بووووون سی بەڕێووووونەبوووووردن 
 ەووکوەتووۆوونز سی  وواسوەتووی  رشووتووۆوویوور ە ووانوو   
 اسدە ەن. بەرای س رەستی  ەویانویوای رە سەی 

وواویوەن  ٠٧اوار اسی )ری دەباین سی( نک یەی 
زەز س  ەس بواوویواسدە وورێوون  ە دە وواتە  ٢٧٧ 

  اس  اڵیش زەبەس تانیا. ٣٧زەسەد  
زەس ەزا رەوەسەن نی اڵەتەووبویول  زوەسی بوێ 
ووووە ووواووور اڵە ە دەرە ەنوووێ  ە  ووورێووویووواس نوووی 
روون سووتوونە ە زە وەتوورسوویوویە ووی رە سەد ن  ە 

زەز س  وواس زەە بوون سەد   ٩٥٧دە توورک  ە 
ی  ٥٢.٢جاۆرە ە ان دەبا اڵ  ەدە اتە زەسوەد  

زاکی  اس زەبەس توانویوا. رواوشوبویونوی دە ورک  ە 
ە ە اڵووەتووەوووبوویوواووی بووێ وووە وواوور ٤٧٤٧زەسوواڵووی 

بیە ێتە سەسجادە ان زەبەس تانیوا.  وەوویوانویوای 
)اڵوونبەس(  وواسدە ووا  زەسووەس دس سووتوویووردنووی 

 ە نیوۆەس نویە وی  اڵەتەوبیای تە سی بێ وە ار 
ز سی زەنووووا  وووووە وووواوووور نووووی )اڵوووونبەس( د  

 دس ستیرد ە.

 ملیۆن کرێکار لەبەریتانیا بێکار دەکات! ٥٤ساڵدا،  ٥١ڕۆبۆت، لەماوەی 
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 * بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتر لەشوێن و کەناڵی بینراو وبیستراو و نووسراودا... باڵوبوبێتەوە.

* بابەتـی بـاڵوبـوەوە لە بـۆپـێـشـەوەدا، ئەوکـاتە لەالیەن خـاوەنەکەیەوە مـافـی بـاڵوکـردنەوەی هەیە، کە بـۆپـێـشـەوە 
باڵوبوبێتەوە. راسپاردەی بۆپێشەوەیە، کە خاوەنی بابەتەکە ئاماژە بەناو ئەو ژمـارەی بـۆپـێـشـەوە بـدات، کە بـابەتەکەی 

 تیادا باڵوبۆتەوە.
 * درەنگ ناردنی بابەتەکان، لەکاتی راگەیەندراوی خۆیدا، شانسی باڵوبونەوە لەدەست دەدات.

 


