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کاراکردنەوەی پەرلـەمــان چارەســـەر نییـە، چارەسەر 
 کۆتـایی هێـنـانــە بــە دەســەاڵتـی بـۆرژوازی کـورد!

 
ماوەیەکە دەنگۆی کاااککاندنەوەی رەامەمااە مەاماۆان ەاۆ ەوە   
مەام ەوونەوەی دۆسیەی کااککندنەوەی رەامەمااە ەەۆاۆاەی 
کە راا ی دەیەوێت و خوکزیاایە ی، مەمەڵ هێنانە مۆای رنسای 
سازدکنی ایفنکندۆمدک، ۆاوو ە  رانسای ایافانکنادۆم کە رااا ای 
هااێاانااایە ە مااۆا،  ەوکوی ەاا س و ییەنە ساایاااساایەکاااناای ناااو 
خاااانەوکدەی ەاااۆاکوکزی کاااوادی ساااەامەام کاااندووە و 
هەموویانی خسۆۆ ە ەینی ئەوەی خۆیانی مەمەڵ ۆووت ەاەەە  
مەو چوکاچێوەیەدکیە یەکێۆی نیشۆیمانی هەموو هەوڵێەای خاۆی 
خسۆۆ ە مەا و اۆڵی ناوەژیوکنی دەمێانێات مەمەڵ ەا ەەکاانای 
 ندک  ا رەامەماە کااکەەنێۆەوەو ەەو کاااککاندنەوەەپ رانسای 
ایفنکندۆم مە اێگای رەامەمانەوە ەچێۆە رێشەوە  دیااە یەکاێاۆای 
ەەو نەخشەی دەیاگاێانێات، دەیەوێات وەیاادکای ەاۆ رااا ای و 
ایفنکندۆمەکەی نیشاە ەدکت و مەو اێگاایەەاەوە دەساۆاەەو ای 
ەەاککە ی سیاسی و راۆسات و دکهاات، مە رااا ای مساۆمەا 

 ەەات 
دیااە کااککندنەوەی رەامەمانیش، مە دیدی یەکاێاۆای و هەماوو 
ە ەەکانی  نی ەەەادکا مەم رەامەماانە ەاە ەەهانەو ماندوەدک، 
 ەنااائاااا ئەوەیە ئااااڵاااوماااۆا مەساااەاۆکااای رەامەمااااە و یااااە 
سەاۆکایە یەکەیدک رێک ەێت و رەامەماە کۆەونەوەکانی دەسات 
رێبەا ەوە، نەک ئەوەی وەکو رەامەمانەکانی دنایاای ەاۆاکوکزی 
کە رەامەماە اۆڵی یااساادکنااە و چااودێانیاەاندنای کاااەکاانای 
ەەومەت دەکات  ئەویش ئەو نەخشاە ەاگاێانێات  رەامەمااە مە 
کااوادسااۆاااە مەراااڵ ەااەااومە ەکەیاادک، ەەو هااۆیەوە مەهاایاا  
اەوکیە اایەکاای یاااسااایاای و ەاادااوەاای و  اای و دەوڵە اادکای و 
ەەهنەمەند نیین،  ەنئا دوو دەزمای ینیوکااکنەە ەاۆ اەوکیە ای 
ەەخشاایاان ەەدەسااە  اای ماایاا اایااشاایااایاای ەاا ەاای و زۆای 
دەسە  دکاێۆیاە ەەسەا خەڵەی کوادسۆااە و یانیاودکنای اکی 

 یەامی و مشۆی  دنیای دەاەوە 
هەموو ئیناساانایاۆای هاۆەامەناد و نااەەاکەوەنادی خاوکز، ئەو 
اکسااۆاایە دەزکنااێاات، کە رەامەماااە  و ەااەااومەت، مە ەەاکماابەا 
ەەڵەمنەوی دەسە  ی ە ەیدک، روچن  ئەوە ەا ەە ەاەاومەت و 
رەامەماە وەکو دوکانێک دەکا ەوە یاە دکیدەخات  هەا ەانیاااو 

هێ  و  وکنای ەڕکندنی نەک  یاسایەک مەم رەامەمانە دەاەچێت، 
دەسە  ی ە ەێەای خااوەە چەک و راااە، ەەڵاەاو دەساە  ای 
سەاۆکی  ایفەو عەەینەت و مۆمپنێەی یەاماندەیی ساەاەاازی 
دەسۆڕۆەۆووی ەا ەای نایایە  داۆی رەامەمااە و ەاەاومەت، 
ەەکندەوە ەۆ خەڵەی کوادسۆاە و هەموو کەسێەی ئاماا وەکاو 
مانگەەەو دیااە  رەامەماە دەکنێ وەکو داۆیەک ەاۆ ساازکنای 
ە ەەکاە، وەکو ئامنکزێک ەۆ م مالنێی ە ەی، وەکو ئەماگاۆیەک 
ەۆ ینیوکاایی، هەا کات رێویست ەاێات ەەدەساۆەوە ەاگایانێات، 
مەکێن ناوی ئەوەی خەڵک دەنگی رێیادکوە  وک ە خاودی دەناگای 
خەڵک مەۆاێاگاای ئەوەی ەەهاای دەناگای هەەاێات، ەەهاای ەاە 
ەەهاااکااندناای دەنااگاای خەڵااەاای ناایااشاااە دەدکت  ئەمەا خەڵااەاای 
کوادسۆاە، مە کێن ەۆمباەااکنێەی اکمەیاندە و دەایایەک ەەڵاێان 
و وکدەدک، مە اێگای رااەو ەە ەاامۆەمن نی موەمەی زیندەمیاانادک، 
ناچاا ەەوەکنکە دەنگ ەدەە  ئەوک هەا خاودی ئەم رەامەماانە   
مەسەادەمی کااک ەوونیشیدک نەیۆوکنییوە نەخشێاەای نااچایا یاش 
ەگێنت و یاسایەک مە ەازکنایای خەڵاک و ماێاپانسایانەوەیەک و 
چاودێنیەکی ەەومەت  مەسەا یەک یایل و مەساەمەپ ەاەاات، 
ئێسۆاپ ەە کااککندنەوەی چی دەمۆاێت؟  رەامەمانێک ن یەەی 

ساڵ و نایاوێاەە ەە زۆای دەساە  ای رااا ای 

ەەهۆی نائەمنی ەوێنی کاااەوە 
 ٣مەمااااااوەی ساااااە اۆکدک، 
 کنێەاا    میانیاە مەدەسۆدکوە 

ئەم مانگی ئاایااا  ٨، ٧، ٦اۆکی 
سە کنێەاا ەەناوەکانی" ساەیم 
سەعید عەەدو ، ەامیاد ەساێان 
ئیبنکهیم، زکنا سادیام مەەاماود" 
مە سە ەوێنی ۆیاوکزو مە کا ی 

کاادک، ەەهۆی نائەمنای ەاوێانای 
کااااو مەەەادەسااۆاادک نەەااووناای 
ئیمەانا ی راێاویسات    مایاانایااە 
مەدەسۆادکوە    ەەمەپ کماااەی 
ەواەانایاانای ەاوێانای کااا اۆک 
ەەاۆک هەڵااااادەکشااااایااااات و 
ەەاومەت   و ساەاماایەدکاە و 
خااااوەە کاااۆماااپاااانااایااااکاااانااایاااا 

چاااوچاانااۆکەکاااناایااش کە ەااا ی 
سااەامااایەکاااناایاااە اۆک ەەاۆک 
مەسەا هی ی کاای کانێاەاااکە، 
ەەاز اااان دەەااااێاااات    ەەهااااۆی 
چاوچنۆکی و دەساۆانکمەیشاۆان 
ەە ەااازکناایاای زیااا اان نەک مە 

مەماااژیااانااای ەااایااا ەی مااایاااانااای 
کنێەاااکە،  ایان نااەان، ەەڵاک و 
ئامادەنین کینگە و ەوێانای کااا 
و    رااێاادکویسااۆاای سااەیمە اای 
کااکندە، ەۆ کنێەااکە یەاکهەم 

ەاااااەەە    ئەمەپ 

 

بەهۆی نائەمنی شوێنی  
کارەوە لە سێ رۆژدا، سێ  
کرێکار گیان لەدەست 

 دەدەن ! 
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 گۆشەی لەگەڵ  

 عەبدواڵ مەحمود :لەنووسینی
 دا، بخوێننەوە  ٧الپەرە  له

 شەڕی موسڵ بەرەو کۆتایی!
ناکۆکی قەومی و مەزهەبی بەرەو 

 ! قوڵبونەوە
 

 دا بخوێنەوە ٦نووسینی رێبوار ئەحمەد لەالپەرە 
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بنەما و هۆکارەکانی
 دژی ژنان

 
 دا بخوێنەوە ٥نووسینی: هەتاو عەبدواڵهی  لە الپەرە 

 

 

 
قرناقاوپشتئاشان،
کارەساتێکیلەبیر

  نەکراو!
 

دا  ٨راپورتێک لەو بارەیەوە لەالپەرە 
 بخوێنەوە

٢بۆ الپەرە   

ئایاای ئەم مانگە، کمااەیەک رەنااەەای دەساۆابەساەاکانکو مە  ٠١
ماان ااوخااانەکاااناای ەەایااۆاااناایاااوە، نااامەیەکاای کاانکوەیاااە ئااااکسااۆەی 
سەن اایە ی ییداکسیۆنی رەناەەاکنی عێنکق کندووە، کە وێنەیەکی 
ەااۆ ئاایاامە نااێاانداکوە  مەو نااامەیاادک ئەو رەناااەەاکە دکوک دەکەە  
"وەزینی کۆچ و کۆچ ەەاکنای عاێانکەای یااە ئایادکنەی یێاەەو انای 
ەەومە ی عێنکق و ەەایۆانیاە ەەات، یاە دەست مەکااەەێشاێاۆەوە، 
کە ییااگااا دەدکت ەە ناااادنەوەی زۆای رەناااەەاکە ەااۆ عااێاانکق" 

خاۆ ااە   ئاێاو  هەاوەها مەەەەێاەای ناامە کانکوەکەدک هاا اووە"    
کیاانای   دک ەاه ەازامانی و ساه  ایەه خه  ە که  ه و ەەومه زینی ئه و 

ا مایاساۆای ساه یێا  ااە ماه پ ەاه ماه اەااای ئاه کاات ساه د   و  ئێمه
نادی نایاشاۆایاماانای وراااکساۆانای  اکو  ەاه  ەااساۆااە ماه ) مۆاکنن(که

ناگایاۆااە  ەاێاد   ئێسۆا ئێو   و  دکخه یم ەه کند ەه هاو  یانی خۆ اە د 
  "ئاێاماه ڵاێان  اکە د  زینی کۆچ کۆچبه و   ها ەه او     " هه ڵبژکادو  هه

  ی زیاا ان ماه ماو   اکنی کوادی عێنکەیین که ناەه کی زۆا ره یه کماا 
راە  ایۆانیاا زیانادکنای کانکویان و ەاه کانی ەه من وخانه  مه  دوومانگه

ایاۆاانایاا   ی عێنکەی و ەاه ی نیوکە ەەومه و ننامه یێەه

 داوای دەست لەکارکێشانەوەی وەزیرێکی حزبی گۆران دەکرێت!

 ٢بۆ الپەرە 



 

 15/5/2017(  4ژمارە)

دکخنکوە  هی  ئاڵومۆاێەایاش مەمەڵ ساەادەمای کاااکەاووە و دەاماا 
کنکوەەوونیدک، ەەسەا کیاە و موزەاکنی خەڵەی کوادسۆاندک نەها ووە، 
ئەوەی  ااێااۆااچااووە، رەیااوەناادی نااێااوکە ەاا ەەکاااە ئاااڵااۆز اان ەااووە  
کااکندنەوەی رەامەمانیش اۆڵی  نوەۆە  ەۆ چاکاەاندنەوەی ئااڵاۆزی 
 یاە کەم کندنەوەی ئاڵۆزی نێوکە ە ەەکاە، دەمێنێت، نەک هیچی  ن  
دیااە هۆکاای سەاەکای ەاۆ هاێاناانەئاااکی دوەاااەی کاااککاندنەوەی 
رەامەماە، یۆەنە کە رەیوەندی ەە هێنانەوە ماۆای دوەاااەی رانسای 
ایفنکندۆمەوە هەیە مەییەە راا یەوە  راا ی کە ەەڵەمانەوی سایااسای 
ەەر ەی یەکەم مەدەسۆی خۆیدکیە مە کوادسۆاە، دەیاە دۆسایەو یاایال 
و کاا ی سیاسی و دیب ۆماسی ەەدەسۆەوەیە  ا هەاکا ێک راێاویساۆای 
کند، ەەەامی سیاسی ەیوڵێنی و ە ەە سیاسیەکانای کاوادساۆااە مە 
خەڵەوە ی ەاە رانۆکەیای و ەاە نەخشاەیای ەاێادکا ەاەاا ەوە  وە مەو 
اێگایەوە سەانیی خەڵۆی مەسەا ەەینکنەکانی کۆمەڵگاو مەمەڵایاشایادک، 
م مالنێی ە ەی مەسەا دۆسیەیەک و کیشەیەک ەاگاوکزێاۆەوە ەاۆساەا 
دۆسیەو رنسێەی  ن  دیاااە رانسای ایافانکنادۆمایاش دۆسایەیەکە ەاۆ 
راا ی  ا ۆەنگی رێشگینکنەی خۆی مەەەاکمبەا ەەغادکدک راە  ااوەادکت، 
ەەا مەوەی کۆ ایی ەە دۆسیەی ساەاەاازی دکعاش ەاێات مە عاێانکەادک، 
ەە م ئەمە هەموو سیناایۆکە نییە  سیناایۆی  ن ئەوەیە کە راا ای ەە 
واوککندنی رنسی ایفانکنادۆم دەیەوێ هەماوو ەا ەەکاانای ەاۆاککزی 
کواد مە کێن چە نی رنسی ایفنکندۆمدک کۆەەا ەوە و ناچاایاە ەەاات، 
 ا دەست مە ران  و مەساەمەکاانای  ان هەڵاباگانە و مال ەادەە ەەو 
رنۆکەیە، ەە وێنەی رنۆکەیەکئ نە ەوەیی   کە اەهەندی نیشاۆایاماانای   
هەیە و هەموو ئەو ە ەانەپ کە ەانازی ەە رنسە نیاشاۆایاماانایەکااە   
دەکەە، دیااااە ناااچااااە خااۆیاااناای مەمەڵ ۆااوت ەااەەە  مەو ناایااوەدک 
ەاا ەەکاااناای نەیاااای راااا اای دەیااانەوێاات ەە هااێاانااانەمااۆای راانساای 
کااککندنەوەی رەامەماە، ەچنە ناو رانۆساەیەک مە ما اماالناێای ناوێای 
سیاسی  ا مەو اێگایەوە هاوەەەی سیاسی خاۆیااە مە کاۆادساۆاانادک 
مەمەڵ راا ی ەە هاوسەناگایەکای کەماێاک ەااەاۆانەوە مەیساەا ەاەەە  
راا ی کە اکی مەیاندووە رنسی ایافانکنادۆم راێاویساۆای ەە رەامەمااە 
نییە، ە ەەکانی  نی کوادساۆااە ەە  اایابە ای یەکاێاۆای نایاشاۆایاماانای 
دەیەوێاات ەاااساای کااااککاانکنەوەی رەامەماااە ەااەااا ە سااەکااۆیەک و 
نەخشەاێگایەک ەۆ هێواکندنەوەی نێوکنی مۆاکە و رااا ای و مەراای 
ئەو هەوڵەەی چاوەاوکنی مەراا ییە ەەەە خە ت وەاەاگانێات  دیاااە 
هەوڵی یەکێۆی ەۆ کااککندنەوەی رەامەمااە ەەهەمااە دیاد و ویساۆای 
راا ییە، کە سەاۆکی رەامەمانی ئێسۆا ەگۆاێت و کەسێەی  ن ۆاێاگاای 
 ەگنێۆەوە، دیااە ئەمەپ ەە سود و هەکموونی  راا ی  ەوکو دەەێت  

ئاەەنکیە م مالنێە نێوکە ە ەەکاە مەسەا رەامەماە و کاااککاندنەوەی 
ەۆ دوەااە چاوخشاندنەوەیە ەە هااوەەەای سایااسای و ەەەادکای مە 
ەەومەت و رەامەماە و دکها دک  ئەمەپ هی  رەیوەندییەکی ەە خەڵاەای 
کوادسۆاە و کێشە زۆاو زەەەندەکانیانەوە نییە  وە ئەم رەامەماانە مە 
ەنەیە دک ئیف یج و ەە ەەهایە، ەە کااکیی و ەە نااکاااکیای ناا اوکناێات و 
نەیۆوکنیوە نەخشێەی زۆا کەمایاش مەهایا  زەمایانەیەکای یااساایای و 
ەدوەی ەگێنێت و هی  یااساایەک ەە ەاازکنایای خەڵاەای ەایاا ە وکای 
ۆێبەۆێەندە و هی  مێپنسینەوەیەکی ۆادی و چااودێانیەکای ەەساەا 
ەەناو ەەومە ی هەایمدک هەەێت  کەوک ە ئەمەا خاودی رەامەمااناێاەای 
مندوو ئاامانکزێاک ەاێات ەەدەسات ەا ەەکاانەوە ەاۆ ەاەاعایەت دکە 
ەەدەسە  دکاێۆیااە ەەساەا خەڵاەای کاوادساۆاانادک و کاااککاندنەوەی 
رەامەمانیش کەیسێەی م مالنێی نیوکە ە ەەکاە ەێت، ئەمە دە اوکناێات 
دەوکی کام دەادی کۆمەڵگای کوادسۆاە ەەات؟ مە کا ێۆدک خودی ئەو 

 دەوکیە خۆی دەادێەی کوەندیە ەۆ خەڵەی کوادسۆاە 
کااککندنەوەی رەامەمااە چاااەساەا نایایە،  ساەادەمای کاااکەاوونای 
رەامەماە کە زۆاەەی ییەنەکاە ەە چایک وێنایاە دەکند، نەیۆوکنیووە 
هێ  نەخشێک ەگێنێت، ئیسۆاپ ەە کااککندنەوەی نا وکنێت هایا  کاام 
مە کااێااشااەکاااناای خەڵااەاای کااوادسااۆاااە وە م رااێااباادک ەوە  چااااەسااەا 
کۆ اایایائاێاناانە ەەو دەساە  ە ەەرەامەماانای کاااکو ئایافا ایایایەوە  ەە 
ەەومە ی هاوەەپ و ەناەە یانکوکە و ساازکنایایەوە، وە ەە ساەاۆەم 

ساڵەی دەسە  ی کوادکیە یەوە، خەڵاەای کاوادساۆااە و  ٦٦ئەزمونی 
دەەە ەاۆ اکمااڵایانای ئەم دەساە  ە، ئااماادەیایەکاانایااە ەەانەساەا و 
اێەینکو ەن، وە ەە هێنانە مەیدکنی ئێنکدەی ەاۆیەاگاێاڕکنەی خاۆیااە 
ومە اێگای ەۆاەەوە، کۆ ایی ەەو دەسە  ە کاەوسااویە ەائاێانان، کە 

 کۆمەڵگای وێنکە و ەنسی کندووە    

 

 یژمارهوتهی...  درێژه

 

   وه بۆپێشه

ستی دۆستان و  ده و به وه بخوێننه
 نن! یه ئاشنایانتانی بگه

کرێکاران، زەحمەتکێشان، الیەنگرانی 

 وشەو دەنگی ئازاد! 
 

باڵوکراوەی بۆپێشەوە، زمانی تیژ و پاراوی کۆمۆنیستی و ئازادیخوازی 
ئێوەیە، دەنگ و سەکۆی بزوتنەوەی نارەزایەتی سۆشیالیستیتانە، 
بەدژی نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری و سەکۆیەکی لێبراوە  بۆ 
روبەروبونەوەی فکر و راگەیاندنی دارزیوو فریوکارانەی بۆرژوازی و 
بزوتنەوەو رەوتە سیاسی و فکری و حزبییەکانی...بڵندگۆی بانگەوازی 
هاوچینەکانتانە بۆ هاوپشتی و هاوخەباتی، وە دەنگ و مینبەری 
راستەقینەی ئێوەیە لەدژی هەر زوڵم و ستەمێک کە لە کۆمەڵگای 
سەرمایەداری ئێستادا، بەرامبەر ئێوە دەکرێت... لەیەک وشەدا، بۆ 
پێشەوە،  سەکۆیەک و مینبەرێکە لە بەرەی شۆرشی کۆمەاڵیەتی چینی 
کرێکاردا، بۆ ژێروژورکردنی دنیای زاڵمانەی سەرمایەداری و 

 دامەزراندنی کۆمەڵگایەکی سۆسیالیستی... 
بۆ ئەوەی بۆ پێشەوە، بتوانیت نەخشی چینایەتی و ئەرکی 
پێناسەکراوی خۆی سەرکەوتوانە بباتە پێشەوە، لە هەواڵی 
نارەزایەییەکانتان، لە خۆپیشاندان و مانگرتن و خواستەکانتان، لە 
کێشەو گیروگرفتەکان و رێگریەکانی بەردەم خەبات و یەکگرتوویتان، 

 بەردەوام ئاگاداری بکەن... 
ئەو هەوااڵنەی حزب و بزوتنەوە و میدیای بۆرژوازی و سیبەریان، 
دەیانەوێ بەالڕی، یان پەردەپۆشی بکەن، ئێوە بە ئێمەی بگەیەنن... 
ئەو راستیانەی ئەوان پەردەپۆشی دەکەن، لە رێگای بۆپێشەوەوە، 
پەردەی لەسەر هەڵبماڵن... هەواڵی نائەمنی شوێنی کار و 
قوربانیانی، هەواڵی سەرکوت و دزی و تااڵنی دەسەاڵت و 
کۆمپانیاکانیان، هەوڵی توندتیژی دژ بەژنان و قوربانیەکانیان، 
هەواڵی پێشێلکاری ئازادیە سیاسیەکان، ئازادی رۆژنامەگەری و 
ئازادی مافە فەردی و مەدەنیەکان... بە ئێمە بگەیەنن... بۆپێشەوە، 
دەنگی سازشهڵنەگرو سەکۆی راستبێژی و مەیدانێکی گرنگی ئێوەیە، لە 
پێناو دنیایەکی باشتردا. لەهەر جێگاو گۆشەیەکی ئەم دنیایەن 
لەپەیوەندی بەردوامدابن لەگەڵیدا...ئەمەی خوارەوە ئەدرەس ئیمێڵی 

 بۆ پێشەوەیە...

bopeshawa@gmail.com 

کاراکردنەوەی پەرلەمان چارەسەر نییە،  چارەسەر کۆتاییهێنانە بەو دەسەاڵتە 
بەپەرلەمانی کاراو ئیفلیجیەوە، بە حکومەتی هاوبەش و بنکە فراوان و سازانییەوە، وە 

 ساڵەی دەسەاڵتی کوردایەتیەوە  ٦٢بە سەرجەم ئەزمونی 

هااۆکااااێااەاای سااەاەکاای ماایاااە 
مەدەسۆدکنی کنێاەاااکنە    هایا  
دکم دەزمایەکی ەەومیایاش ەاۆ 
ەەاماااانی مە کاااانێااااەااااااکە 
ومااایەکاااناایاااە ەااووناای ناایاایە    
ئەوەی کەهەیە چەند اێەایانکو 
سااەناادیااەااایەکاای کاانێااەاااایاای 
دەسۆەاوا ان    کە دەیاانەوێات 
هاوکااای کانێاەاااکە ەاەەە و 
دەسە ت و ساەاماایەدکاکە و 

کۆمپانیاکاە ناچاا ەاەەە    کە 
ەوێنی کاای کانێاەاااکە ەااپ 
ەەەە و رێدکویسۆی ساەیمە ای 
کااکندنیاە ەاۆ زکمان ەاەەە    
ئەم هەو نەپ زۆا کەم و 
هااااوکاااات زۆا کااااایاااگەاە    
اێاااگااااچاااااەساااەا ئەوەیە کە 
کاانێااەااااکە مە اێااەاایاانکوەی 
سەاەەخۆیی خۆیاانادک خاۆیااە 
ایااەاایاانکو ەااەەە و ەەهاایاا ی 

اێەینکوی خۆیاە    دەساە ت 
و کۆمپانیاکااە نااچااا ەاەەە    
کە کۆ اایای ەەم کاوەاۆااامەیە 
ەئێنن کە ناوی ەوێنی کااە و 
اۆککنە مااایاااانااای کااانێاااەاااااکە 
دەکێاشاێات    رایاەائاێاناانای ئەم 
اێااااااەاااااایاااااانکونەپ ەەەااااااە 
دەسااۆااپااێااشاایەای اکەەاکناای 
کنێەااای مە  اوکناادک نااەاێات    
دەەە ئەم دەساۆاپاێاشایەایایە، 

دەست رێبەات و کنێاەاااکە مە 
اێەینکوەی خاۆیاانادک، خاۆیااە 
ایاااەااابااایەە و ەە هااایااا ی 
یەکااااگاااان ااااوکنەی خااااۆیااااااە 
خوکساۆەکاانایااە ەاۆساەیمە ای 
ەااوێااناای کااااو خااوکسااۆەکاااناای 
 اانیاااە، ەەدەساات ەاائااێااناان     
ەااایاااناای ەاااسااە سااەناادیااەااای 
کاانێااەااااکناای ەاایااناااسااازی مە 
ساااا اااایااااماااااناااای مەوەااااااەیەوە 

 ەەیانیۆیاە دەاکندووە    

  وکناااه وێااات راااێاااچاااه یااااناااه د 
  زۆا  خاوکساۆای خاۆمااە ەاه ەه

غاادکماااە  ماا اای دیااپااۆا اای ەااه
 " و  نه ەەه
  ڵاااێاااان "ئااایاااامااااه پ د  و  ئاااه

  سااماه51  ماە زیا ن ماه زۆاەه
ایاۆاانایاا کیاانامااە  و  ی ەاه  مه

و خاااێااا کە و  زاکنااادو  دکماااه
اەاااای  ، سااه یااه مااناااڵااماااە هااه

کاااااا ااااای   ماااااه  مااااااناااااه ئاااااه

مااااااااە  و  زۆانااااااااادناااااااه ەاااااااه
 ااای  اووی ساااوکاااایاااه یووەاااه

دکە  نااایاااه ەاااەاااه وئاااازکاو ئاااه
   " و  ەینه د 

ەایانای ەااساە یایاداکسایاۆنای 
اکنااای  نااااەاااه ای راااه اکساااه ساااه

عێنکەی مەهەوڵی ەەادەوکمادکیە 
واوراا  ایۆانیا و ئه ئاسۆی ەه  مه

ی  و  ەاندناه ڵو  ەۆ هه  وعێنکق 
و  ی ئاااه و  ەاااڕیااااای نااااادناااه

و مە ئااکاامای ئەم   اکناه ناەه ره
هەوڵەەاادک  ااوناانکوە  ەەوت 
مەو رەناەەاکنە مە زینادکنەکاانای 

   ەەایۆانیا، ئازکد ەەنێن
 

پاشماوەی... داوای دەرکردنی وەزیرێکی 

 پاشماوەی... بەهۆی نائەمنی شوێنی کارەوە

Www.bopeshawa.net                                                                                                    کی سیاسی سۆشیالیستییە یە باڵوکراوه   

هاو  یانی ەێدەاکمەت و ەنسیەنکو ەاباوڵ ەاەەە  مە 
هەمومەاۆێەی مەم چەەنەدک ەانگەەەی هەڵباژکادنای 

(دک ووادە ووادە مەام ٩رەامەماااناای مەمااانااگاای )
دەەێۆەوە و رنۆسەیەکی دیاەە مە چەوکەاەکااای و 

 دزینی دەنگەکاە مە خەڵك دەست رێدەکا ەوە 
نەوەینوکە مساۆەیاا ۆاااێاەای دیاەە دەیەوێ ئەو  

دک ماێاڕکی، ئاێاساۆااپ ٦١١٩نەخشەی کە مە سااڵای 
ەاایااباایاانااێااۆەوە   دەواێااك کە مەییەکەوە ەااۆاکوکزی 
کااوادی مەەەادەم زەاەەی نااااەزکیە اای خەڵااک و 
ئەمەای اکدیەاڵ ەوونەوەی نااەزکیە یەکاە رااکسات 
و مەواە نین زیانی ەە ە و نەوەی ەۆیەاگاێاڕکنەی 
ۆەماوەای زەەمە ەێش و چەمەی ەۆیپ مەیااناد  
وەهمێەیشی مەناو خەڵەدک ەاڵوکندەوە کە ەڕوک ەەەە 
 -مەاێااگااای چاااکسااازی دەسااە  اای ماایاا اایااشااایاای

عەەااایااانە ااای نااااسااایاااۆناااامااایااا مااای کاااوادەوە ەە 
خوکسۆەکانیاە مە کیانێەی ەاەاۆمەناد و یەکسااە و 
ئازکد دەمەە  ەە م ەەرێچەوکنەوە ەەەەسۆای رانۆکە 
ساایاااساایەکەی مەسااەا ەەادی وکەاا اای ساایاااساای 
کوادسۆاە و دەسە  ی مایا ایاشایاایایادک،  ەوکماێاەای 
نائومیدی ەەسەا زەین و ەینکندنەوەی خەڵەدک زکڵ 

 کند  
نەوەاایاانوکە مسااۆەیااا کە ئااامااادە نەەااوو زەەاامەت 
ەەێشێت و ەۆ رنسەکەی هاوساەاەکەی ەاگەیێاۆەوە 
کوادسۆاە، ئاێاساۆاا ەاۆئەوەی رانساەی دەساەی ای 
ماایاا اایااشااایاای ەااۆاکوکزی کااواد دووا ەاایااا ەوە، مە 
ساااەاوەەنااادی نااا یاااك ەاااونەوەی هەڵاااباااژکادنااای 
"رەامەماە"دک ەە رەمە خۆی دەمەینێۆەوە کوادساۆااە  
نەوەاایاانوکە مسااۆەیااا ەااۆئەوە هااا ااۆ ەوە کە دوکی 
ەااەااسااۆاای راانۆکەکەی رااێااشااووی، ۆااااێااەاای دیااەە 
رنۆکەیەکای دیاەەی مەساەا ەسااەای خەڵاك  ااەای 
ەەا ەوە  ەۆئەوەیە کە خەڵاەای ناااکزی و  اویە مە 
دەسە  ی می یشیایی ەۆاکوکزی کاواد ەەهااوکااای 
میدیای ەەناو ئەه ی و نووسەاکنی نااکزی ایاکااای 
ناسیۆنامیاسات ۆاااێاەای دیاەە چەوکەاە ەاەاا ەوەو 
ەەاەو سندوەەکانی دەنگدکە رەماەاێاشایااە ەاەاا ەوە، 
ەۆئەوەی هاوکا ی دەاکندنی ە و نەوەکەی مەەەەی 
"کن اپ"، ەۆ ماوەیەکی دیەە دەسەی ی ناایەکسااە و 
چەوسێنەاکنەی ەۆاکوکزی کواد مە  ویەیای خەڵاك 

 ەپااێ ێ 
  ٠١/٢/٦١٠٧ 

 

 ی.. وەهمی دروستکردنی پاڵەوان! پاشماوه



 

 هەڵبژاردن وگەمژەیی سیستەمی ئیسالمی ئێران!
 15/5/2017(  4ژمارە)

بەمزگەوتکردنی قوتابخانە  
سەرەتاییەکان و ڕاهێنانی 

قوتابیان لەسەر نوێژکردنی بە 
جەماعی چ پەیامێک دەگەیێنێت!

  عبدالرحمن رسولنووسینی:  

مەماااژەیااای وکاااۆنەرەاساااۆااای ونەزکنااای 
کااەەدەسۆانی ەا ی سیسۆەمی ئایاساالمای 
مەمو ەەدکیە، مەسەادەمی ئەمڕۆی مەەاەی 
زکنساات وزکناایاااای وزکناایاان ومەەااەی 
ووەیاای مڕۆڤایە ی مەەوکای  اێاەاۆەااە 
ەااۆئااازکدی ودەساات یکمەیشااۆاان ەەمااایە 
ئیسانی یەکاانادک  ەەوک اایەکای یووناۆانمەم 
ساااەادەمەدک ناااا اااوکناااداێااات ەەئااااەاااەااانک 
یانێاوکااای ودوویوویای وچەوکەاەکاااای 
مەەااەی رااە ەاادەی وەااۆەوێاات خەڵاااک 

ەەخشندەیی ومیئنەەانی ودڵسۆزیای  وەک 
 .ەۆخەڵک ەۆناسێنێت وەاوەیت رە ەەەە

ئەوەی مەناوەەارنسانی ەا یی سیاساۆەمای 
ئیسالمی ئێنکندک یێک ئەوەیە کەەەداێژکیای 

ساڵە ئیسالمییەکاە مەدەساە  ادکە ۷۳زیا ن
ۆااگە مە ەەادەوکم ەااووناای یێااگاانیاایەکاااە 
ەۆسەاکو ی ئازکدی ومایە سەاە اییەکانای 
کناااااە وکاااانێااااەااااااکە وۆااااو اااایااااااکە 
وزەەمە اەاێاشااە وخاوڵاداانادنای یۆککنەی 
کۆمەڵەوکی مەسێدکاەدکنی کچاە وکویکنای 
یو و یۆکنااامەنااووساااە ویۆەاانااباایاانکە 
وئازکدییوکزکە مەئێنکندک هی  سوودی  نی 

 .نەەووە
اکێمی ئیسالمی ئاێانکە ئەمەا مە ئااساۆای 
ناااوخااۆدک، ساایااسااۆەماای مەسااێاادکاەدکە و 
سەاکو ی ئازکدیی و ئازکدیایەکااە و ماایە 
یەادی و مەدەناایەکاااە و دکی هەمااوو 
ساایاامااایەکاای ەااااسااۆاااناایاایە، دکی مااایە 
سااەاە ااایاایەکاااناای خەڵااەاای کااوادسااۆااانەو 

ەنیاای ئازکدکنەیانە، وە زۆاەەی و ەاااو 
ەاااۆچااەەکاااناای ماایا اایاااایاا ە کااندووە، مە 
دەاەوەی ئاااێااانکە و مەساااەا ئااااساااۆااای 
ناوچەکەو دنیااپ، رشاۆایاوکنای ئااەاەانکی 
 یانۆا و  ایانۆایا م و هااوکااای اەو ە 

  ینۆایسۆەکانی کنێگن ەیی خۆیە ی 
مە کێن سایەی ئەم نیا کمەدک، هەککایایەکای 
یااانکوە، مااانکنااایەکااای ساااەاساااواهاااێااانەا، 
ەێاەااایایەکای ەەایان، یەخەی ەە زواەەی 
زۆای هاو  یانی ئاێانکە مان اووە  اکدەی 
ئاڵودەەووە ەە موکدی مایەدەا ساەاساام 
ئاوەاە    یوکنی ئێانکە مەکێان مەواە انیان 

 زەەنی یاساو ایسای ئیسالمیدکە 
ئەو سیساۆەمە ساەاکاو اگەاە ەەداێاژکیای 

سااااڵە کنااااە ەە اااوناااد ااانیااان ەاااێاااوە ۷۳
دەچەوسااێاانااێااۆەوە هەاوەک سااەادەماای 
کۆیالیە ی مامەڵەیاە مەمەڵ دەکات  ەەزۆا 
ەاایاایاااەاای دکسااەراااناادووە ەەسااەا کناااناادک، 
کچانای  ەمەە ەاچاوک ەەەاێاوەی سایا ە 
هەازکە ینۆپ دەکاات ەەەاێاوکزی کاا ای 
ەەهەیۆانە یۆککنەو مانگانە ەۆ ریاوکنی زۆا 
ەە ەمەنۆن ەەراێای دەساۆاووای ئایاساالمای 
ەە ڵاایاااە دەکااات و ەااانااگەەااەی یەوک  
رااێاادکناایاااە دەکااات  مەهەا ەااااێااک چەنااد 
نووسیناگە و دووکااناێاەای کاندۆ ەوە کە 
مەییەکی ەەاعی زکە   مەئاایانای ئایاساالم 
هاوسەامیانی کاا ایااە ەاۆئەنایاام دەدکت 
ەەخوێانادنای چەناد ئاایە اێاەای ەاوائااە و 
وەاماان ااناای ەااڕێااک رااااە ەااۆمەیی دە ڵ 
کااۆ ااایاای دێاات  دەسااۆااوای ئاایااسااالماای 
کاااۆکاااندنەوەی دەساااە ت مەکێاااننااااوی 
ویالیە ی یەەە یۆککنە کنااە ماایەکاانایااە 

 .رێشێل دەکنێت وسوکایە یاە رە دەکنێت
ساڵ کنێەااکە ویەنیادەاکە ۷۳ەەداێژکیی 

ەااێااماااێ دەکاانێاان، یۆککنە ەەهااۆی دکەاایاان 
نەەوونی مایی ساەیمە ای ەاوێانای کاااو 
نەەوونی رێدکویسۆی  ریویسۆای کاااکاندە، 
ەەچەندەها کنێەااو یەنیادەاکنای مەئاێانکە 

 .دەەنە ەواەانی
ساااڵە ەااا  مەرااااکسااۆااناای ۷۳ەەداێااژکیاای 

ئەمنیەت وئاسایشای خەڵاک دەکەە، ەە م 
مەیکاااااانااااایااااااە کەدەچااااانە مااااا مەوت 
ومەاەەدەکاانایااە چااودێاانی راێااڵوەکااناای 
خاۆیااە دەکەە مەەاوێانای  اایابەت دکیاااە 
دەنااێاان، زۆاۆااااەااندویاااانە ە ەەادەمااای 
خۆیاە ەاۆ کووای ما مەو ەکااە مەکاا ای 
ئەنیامدکنی ناوێاژەکاانایاانادک  کەماۆاماانە ااە 
ەەوەناایاایە کەرااێاااڵوەکە اااە نەدزاێاات ئەی 
چۆە خەڵەی ئێنکە مۆمانە ااە راە دەکاات 
کەدەوڵە دکای دەکەە؟ ساەاۆەم دکهاا ای 
کۆمەڵگا اە مەەەادەسۆە؟ ەۆیە ئەنیامدکنای 
هەڵاااباااژکادە  ەنااائاااا ەاااۆیااانێاااودکنە نەک 
ەۆەاەۆنکندنی  کیاە و موزەاکنی خەڵاەای 

 .کۆمەڵگەی ئێنکە
مەرااێااشااەکاای ناااودەسااۆااووای ئاایااسااالماای 

خاۆیادک  ئێنکندکها ووە کەمەیاسایی ەنەیە ی 
وک ە دەسااااۆاااووای و ت ناااااوەیۆکاااای 
دەسااە ت ئاایااسااالماایاایە  وە سااەاچاااوەی 
یەوکی ئەودەساااە  ە دەمەیێاااۆەوە ەاااۆ 
دەسە  ی ئایینی ئاسمانی ودەساە  ەکەی 
دەوڵە ی کۆماای ئایاساالمای ەەدەساە  ای 

خودک رێناسە دەکاات، کەەەوەکاامەت داکوە 
یەەااە  ئەمە زۆا یوونە کە  ەەویااالیە اای 

مەیکنەوەی ماااایااای یەوکیااای دەساااە ت 
ەۆ ەوکوی خەڵەی کۆمەڵگایی ئێنکە رێشێال 

 .دەکات
ساااااازکاااااندنااااای هەاهەڵاااااباااااژکادناااااێاااااک 
وەەەدکایاەاندنای  اێایادک ۆاگە مەیانیاودکە 
ومەماااژەیااای ونەزکنااایااان مەکێااانساااایەی 
سیسۆەمی ئاینی ئیسالمی دکهیچی  ننایایە، 
ەەهااۆیاای ئەوەی مەدەسااۆااوواودەسااە  اای 
ئااایاایااناای ئاااسااماااناایاادک، ەاااسااێااک مەماااێ 
مەەەاکمبەا رینۆزی دەق وەاڕیااای ئاایانای 
ئااااساااماااانااایااادک زۆاەاااێااامااااناااایەو ئەاکااای 
ۆێبەۆێەندنی یەامانە ئایینی وئاساماانایایە 
ەەمەپ هەمووکە  مەهەاچەەنە ماایاێاک 

 .ەە ەەەدەکات
کۆماای سێدکاەی ئیسالمییەکاە ەۆماوەی 

ساااڵە ئەمە دوکناا ەهەماایاان هەڵاابااژکدناای ۷۳
خومی سەاۆک کۆمااەو رێنیەمین خاومای 
هەڵاابااژکادنەکاااناای ئەناایااومەناای ەااااو 
مااوناادەکااانە  کە ۆااگە مەسااەاەاااڵااەااندناای 
خەڵەی ئێنکە وەەیینۆدکنی سامااە وراومای 
زۆا ەۆ ەاناگەەاەی هەڵاباژکادنەکااە هایا  
سااااوودی  اااانی نەەااااووەوناااااەااااێااااات  
هەاۆااااۆاەەەەاااادکایااااەااااندنااااێااااک ۆااااگە 
مەخاااۆیااانێاااودکە ەەمااااناااای یکزیاااباااووە 
ەەداێژەدکە ەەکۆمەڵەاوکی مەساێادکاەدکنای 

 .کناە وریاوکنی کۆمەڵگایی ئێنکە دێت
مەەەانامەو ەڕیاانامەو ەەڵێنە داۆیانەکاانای 
راڵێواکوکنی ساەاۆکاایە ای کاۆمااادک ئەوە 
دەاکەوت کە ئەوکە هااااایااااا  راااااالە 
ورااااااااڕۆکەیەکاااااااای ۆاااااااایاااااااااوکزیاااااااااە 

ەااۆچااااەسااەاکااندناای کااێااشااەو ەەیاانکنە 
کەڵەکەەووەکانی کۆمەڵگای ئێانکە و مااێ 

 .وئازکدییەکانی خەڵەی ئێنکە نییە
ەاااۆاااێاااک کە زۆا ئااااەاااەااانکیە ئەوەیە 
ئیساالمایایەکااە مەئاێانکە هەامەساەاە ااوە 

ساڵ مەمەوەەاەوە هەوڵی ئەوەیاە ۷۳وک ە 
دکوە کە دیاااایاادەی هەڵاابااژکادە مەئااێااڕکە 
ەسااڕنەوە، ەە م ەااااودۆە وهەمااومەاۆە 
نااااوخاااۆیااای ودەاەوەیااای ئەو مەۆاااامەی 
راااێااانەدکە، ەاااۆیە هەاوەک ەااااناااۆیەکااای 

 .ماڵۆەۆایی ئەوهەڵبژکادنە سازدەکات
ساااڵ هەیەەااە ۷۳یکێاامااێااک ەەداێااژکیاای 

مەخاوەە دەنگ دەکات ویشاایااە دەخاا ە 

سااەاو دووایاااە دەخااا ەوە وئااازکایاااە 
دەدکت وزیندکنیاە دەکاات   هاۆاد  ەاۆئەوەی 

 .ناچاایاە ەەات ەەدەنگدکە
یکێمی کۆماای سێدکاەی ئیسالمی ئاێانکە 
هەاماایاا ەەەەەاادکایااەااندناای هەڵاابااژکادە 
ودەنگدکە مل نادکت ەەمۆیکناەااای ەااەاۆان 
مەەااوکای مەەااەی ئااازکدی ومااایەکاااناای 
ماانۆو و سااەاۆەم ەااوکاەکاااناای  ااندک  
ەەڵەوەەەدکاەووە مەهەڵاباژکادە کەیۆکی 

ەەیێاوەدەچاێات ۷۱۹۳ی ئایاای ۹۱هەینی 
ەۆخومی دوکنا ەهەمایانای کاۆمااا وخاومای 
رێنیەمین ئەنایاومەنای ەاااو ماونادەکااە 
ەەوک ااای یکزیاابااوونە ەەەەادەوکم ەااووناای 
چەوسااانەوە وکااۆیاا ەیە اای وسااەاکااوت 

 .وزیندکە ومەسێدکاەدکنەکانە
ساڵەی سەاکوت و  ٣٧اکێمێک کاانامەی 

زیندکە و مەساێادکاەدکنای نەیاااکنای ەایات، 
کیااااە و ماااوزەاکنااای کااانێاااەاااااکە و 
زەەمە اەاێاشااە مەورەای خانکرایادک ەاێات، 
ەەزۆا کۆمەڵگە ەیاس رۆپ کنکەێت، کناە 
مەو رەاێ ەی ماییادکەان، یوکە ئاایایانادیااە 
وادکنکەێت، رشۆایاوکنای ئااەاەانکی  ایانۆا 
ەااەااات، دەسااۆااوەادکنە کااااوەاااای هەا 
و  اێاک کە ەاۆی ەاگاوناایاێات    اااد، چااۆە 
دە ااوکنااێاات ەاااساای هەڵاابااژکادە و کااایەی 

 دیموکنکسی ەەات  
ەاەۆنیان یێاگاا ەاۆخەڵاک نەک ەەەادکای 
نەکااندنە مەهەڵاابااژکادە ویە ااەااندنەوەی 
دەناگادکنە  ەەڵاەاو ەاوڵای خەەاا اەاااکنە ماە 
هەڵماڵینە ەۆ وەایایاساۆانای ەاۆاپ و و 
کۆ اییئێنانە ەە سایاساۆەمای چەوساێانەاو 

 زکڵمانەی ئیسالمی مەئینکندک 

 ٦٢/٢/٦/٧٢دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو 

 

لەژێر سایەی جمهوری ئیسالمیدا، هەژارییەیک فراوان، گرانییەیک سەرسورهێنەر، بێکارییەیک 
ان گرتووە. رادەی ئاڵودەبوون بە موادی   

تیانی ئیێ
ا
بەرین، یەخەی بەزوربەی زۆری هاوڵ

ان لەژێر گەورەترین زەبری یاساو ریسای ئیسالمیدان  
، مخەدەر سەرسام ئاوەرە... الوانی ئیێ

اردن لە دەوڵەتێیك ئاوادا گاڵتەجارییە...  ژ  هەڵی 

 
ماوەیەکە مە ۆیەکۆمە یە ایەکاانادک 
وێنەی نوێژی ەەکۆمەڵی ماناا نای 
 ەمەە ەەپ ەۆ ەەوت ساا ە و 
ەەاەوکووا اانیااش، کە مەناااوچە 
ۆااۆاکوۆااۆاەکاااناای کااوادسااۆاااناادک 
مینکوە، وەک دیاادەیەکی نااماۆی 
سااەاناایااڕککااێااش ەاااڵودەکاانێاانەوە  
ئەمە ئەمەا مەیووی ئااایاایااناای و 
کا ااۆاووایاایەوە وەک دیااادەیەکاای 
ئااااساااایاااای و وەک ەەەاااێااااک 
مەرەاوادەی ئااایاایااناایااانە چاااوی 
مێبەنێت و ۆێگای دەسۆیۆەانەی 
ەەەێک مە خەڵەی ماوساوڵامااە و 

ئاییانای کاوادساۆااە ەاێات، ئەوک ەاۆ هەا ئایاناسااناێاەای دیاەەی 
کااۆمەڵااگااای مەدەناای هاااوچەاە کە ااۆزەاااڵااێااک مەمەڵ مااایە 
سااەاە ااایاایەکاااناای ماانۆڤاای ئەم سااەادەمەو ەە ااایاابە اای مااایە 
ۆیئاندکمنەکانی منا نادک، ئااەاناایە ای هەەاێات، ناا اوکناێات وەک 
دیاادەیەکی نامۆی دک ەە منا ە و وەک هەوڵاێاک ەاۆ ەەامان ان 
ەەمەەەو هەڵدکنی یەنو ئەندێشەو خەیاڵی خۆیسەاانەی ماناا ە 
چاوی مێنەکات ونەیبینێت، کە دەیانەوێت هەامەئێساۆااوە ماۆایای 
رڕ مە وندو  یژ نیین و ۆەێنەا نین ئاایادیاۆماۆۆایاای راڕ مەۆاایو 
ۆەنیاڵی ئیسالمی کە ەۆ مەواەساا نایاش ماایەی ساەائاێاشاەو 
ونایەەە ییە، دووا مەویسات و ەەزو ئایانکدەی کە  و کاااو 
خانەوکدەکانیشیاە، مەمەنیینەی دکها ووی کۆمەڵگاایەک ەادەە و 
ەەم هەوڵەەیاە، زەخینەیەکی ما ڕیاڵی ئینسانای ەاۆ دکهاا اووی 
سیاسیی یێەینکوە  ینۆایسۆییە ئیسالمیەکاە، کە مەنااو دنایاای 
م مالنە سیاسی و ئاەووایەکانی ناوچەکەو ۆایائاانادک، دەکانێات 
هێشۆا ەۆ چەندین ساڵی  ن ەاەایا ای ماانەوەەان، یەاکهەم ەاەەە   
هاوکا یش ئەم ەێوکزە مە ئیسۆی الل کاندنای ماێاشاەای نااساەای 
منا ە مە یێگای سەراندنی سنوو ی ئایینێەی دیاایەنکودک، مەنااو 
کۆمەڵگای ینە دەنگ وینەیەنگ و یانە ئاایایان ویانە ەایانویکی 
ۆیاوکزی دیاەەی وەک کانیساۆایاانای و ئاێا یادیای وکااکەیای و 
کۆمۆنیست وچەپ و ئا ەئیسۆیدک، ئەمەا مەییەک ەێاڕێا یای ەاێات 
ەەاکمابەا ەایانواکو ئاایایانای ۆایااوکز، ئەوک دیاوەکەی  انی ئەم 
کندەوەیە کاایگەایەکەی مەەاایی یەنیای ودەاوونایەوە هایاچای 
مەکاایگەایی ئەنفامی ۆەسۆەیی کەمۆن نایایە و ئەمەپ یکساۆەو 
خۆ ەەەێەە مە ئەنفال وۆینۆسایدیی عەەڵیی و زەینی ماناا ناێاک 
کە هێشۆا یەپ وسپی وەک راێاویسات مەیەکاۆان ۆایاانااکەنەوەو 
خااۆەاایاااە  ااوکنااای ەەاماانیاای و ناایااشاااناادکناای هاایاا  ۆااۆاە 
رەاچەکندکاێەی ئەاێنی ونەاێنییاە مەەڕیاادکنیش نیایە، ەەەاێاەە 
مە اوکنێک کە مەەەاکمبەا منا نی کاوادساۆاانادک دەکانێات  دیاااە 
ەەراا ەی یەکەماایااش ەااەااومەت و دکم و دەزمااای رەاوەادەیاای 
کوادسۆاە ەەارنسیااە مەەەاکمبەا ئەم دیاادە دکە زکنساۆای و 
دکە منۆییەی کە خەایەە دەەێۆە دیاادەیەکی ەێ ەونی ئااساایای  
خەڵەی کوادسۆاە و دکیەاە و ەاوکاە وکە  وکاایی منا نایاش 
ناەێت یێگا ەدەە هەا مە ەاۆنااغە ساەاە اایایەکاانای خاوێانادنەوە، 
یرەیەی سپی و سۆڵ و ناسەی زەیان وهاۆەای مانادکڵەکاانایااە 
مەۆیا ی یێنەوونی زکنسات وزکنایااایای ۆاۆاکوۆاۆاو و وێاژەو 
هونەایی ۆۆاکوۆۆا، ەە ئایدیۆمۆۆیایەک رڕ ەاەانێات کە ئەماڕۆ 
ەااۆ ە وەساایاا ەی نااوکناادناای دیناادکیە اای و وەەشااەت ەەدەسااۆاای 
ۆواەها دەسۆەو  اەمی  ایانۆایساۆاانە مەنااو چەکەو ۆایائاانادک، 
یێااگااادکە ەەم دیاااادەیە کااندەوەیەکەو مااانااای ەەادەوکماایاادکە 
وخ مە ەندنە ەەەینیی دکعشی م، نەک هەا ەۆئێساۆاا، ەەڵاەاو ەاۆ 

 .ئاییندەیەکی زۆا دووایش مەکوادسۆاندک

 نووسینی: تاهیر عیسا
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 15/5/2017(  4ژمارە)

کۆی ئازاد سه  
 

ئەم گۆشەیە تایبەتە بە گفتوگۆ لەگەڵ رابەران و هەڵسوراوانی  بززوتزنەوەی کزرێزکزاری و نزارەزایەتزی جەمزاوەری، 
هزێززو الوازەکزانزیزان،   سەبارەت  بەمەسەلەکانی خەباتی کرێکاریی و جەماوەری و کۆسپ و رێزگزریەکزان و خزاڵە بە

هەلومەرجی ژیان و خەباتیان، ...تاد. ئەوەی لەم گۆشەیەدا باڵودەکرێتەوە راوبۆچوونی بەشداربووەکانە و مەرج نییە 
لەگەڵ خەت و سیاسەتی باڵوکراوەکەدا بێتەوە... لەم ژمارەیەدا گفتوگۆیەکزمزان لەگەڵ نەوزاد بزابزان ئەنزوزامزداوە، 

 سەبارەت بەپیکهاتنی ناوەندی خەباتی کرێکاریی و جەماوەری لەکوردستان

 

اردنی  ژ تارمانی مارکس لە هەڵی 
 پەرلەمانی بەریتانیادا! 

 ئاسۆ کەمالنووسینی: 

 
چەنااد اۆکێااک مەمەوەەا ەۆرێشاەوە: 

ناوەنادی اێاەایانکوەی کانێاەااایای و 
ۆەماوەای ریۆئات، راڵنەای سەاەکای 
ەۆ ریەئا نی ئەم ناوەندە چی ەوو؟ وە 

 کامانەن؟ا ەداییەکانی ەەەدکا مەو ناوەند
ئامانج مه داوسۆۆندنى نەوزکد ەاەاە: 

نااااوەنااادت خەەاااا اااى  ااان اااۆااااای و 
ۆەماوەات مه ئێسۆادک ريادکو ساۆايە اى 
ئاااناایاايااه ئااێاامااه سااە اانت ەاااادوخااى 
 ااوادسااۆاااە ەااۆە اان وە ەاانوکنااياانە 
هەا ا ێەى ئەم  اومەڵاگە ە دەەايانايان 
مەەەاکماابەا ئەم دەسااەی ە نااااکزیاايە، 
ەەیم ەااه هااۆت نەەااوونااى ئااا اانااد  و 
ئاسو ە ى اووە نااەزک ە ایايە ااە ماه 
ەااێااوکزت  ااا اادک خااوت ەەاۆەسااۆە 
 ندو   ئەوەەماە ەاياننەچاە خەڵاۆاى 
 اااااااااوادساااااااااۆااااااااااە مەمساااااااااى 
هەمااووهااێاا وۆەا اااناايااۆااى  ااندووە مە 
 وادسۆااە مەساەاە اات نەوەدە اانادک 
خەڵۆى  وادسۆاە ئومێد ێۆى زٶا ااە 
ەه ەواک اە ەەسات و اکساۆاه هاێا ە 
نااوخااو ایە اااە وهاايا ە دەاە ایاايە اااە 
دکک ە ااى ەااواک ااانااياااە دە ااند ەەیم 
ناااەااە ەااانااى خااوماااە خاااڵاايااۆەیاانەوە، 
خااوەااماااە ەااه ەاايااك ەااوو اان ەااۆ 
راەە شەت ئەو ە و نەوە ە  ە نەمااە 
 وکنى ەاپ اکەاه اک ە  اى ەاۆە ان  وە 

سااڵ مايانود  ٦٦مەمەل ئەوەەدک ز ا ن
ەاااوو  ەاااه دەسااات هەادووەااا ەاااى 
دەسەی دکای یە يت و راا ایایەوە  وە 
ەۆومە ى ەي ەونى ئيسالميە انى ەينى 
مەهەمەەاااایەو دە واەەات  ەچااااى 
نەهامە يیە یاە ەۆخەمۆى ئەو ناوچەیە 
هێنا  مەم دوک انەدک ە و نەوەت ماویکە 
رە اادکەااوو وەي یاان اااداە  خااوت 
ناااياااشاااانااادک وساااوکات ەاااەراااوماااى 
نااەزک ە ایایە ااناى خەڵاك ەاوو، ەە م 
نەي هیچی نەکند، ەەڵەو رااەاە شاەت 
ەااه نااااەزک ە ااياایە ااانااى خەڵااك  ااند  
هەامەەەائەم هااۆ ااانە خەڵااك  ااوەااى 
ناائااوماايادت ەااووە، اکسااۆە مەئايااسااۆااادک 
 اااا ااندە ەااۆمەاکناادەوەی مااۆاامااانە و 
اێۆیسۆناى خەڵاك زۆا ساەخاۆە، وە 
هي   ااێۆيش ەه ئينکدەمەات ناا انێ، 
 ەەیم ئەوەەماە ەين نەچە سەد ساڵى 

  ن ش هەادەەە دەست ەۆ ئەم 

 
هەنگاوە ەەا ن  ه ئەو ش ا ەیسۆناى 
نااااااااوەنااااااادە  ااااااان اااااااۆااااااااا  و 
ۆەماوەایيە انمانە، ئاێاماه مەئاێاساۆاادک 
هەنگاوماە ەۆناو   هەا مە  اااەەاا، مە 
 اان ااۆااااکنااى ەاايااناااسااازت مااه ناااو 
ماموسۆا انى زکنۆۆ و ەاندە ااە و   وە 
مە رە ااااوەناااادی  ەوکودک اااان مەمەڵ 

 ناوەندە انى  ندک 
 

ئااایااا اێااەاایاانکوەی و  ەااۆرااێااشااەوە:
ناوەندی کنێەاایی و ۆەمااوەای  ان 
دە ااااوکناااان رەیااااوەساااات ەاااان، ەەو 

 ناوەندەوە؟
ئااێاامااه ئاااماااناایااماااە  نەوزکد ەاااەاااە:

 ٶ ندنەوەت  ەوکوی ناوەنادە اانە، مە 
کێاان  ەي چە ااندک  وە مە ئااێااسااۆااادک 
خەا ۆى نووسينەوەت چەند خاڵێاۆايان 
 ە رە وەندە ەە  ەوکوت ک اە و ماوزە 
اکنى خەڵۆەوە هه  ه، ەەڵى  ااەاۆئەوە 
دە ە ااان  ە  ەوکوت ا اااەااایااانکوە 
 سەاەەخۆ و نااکزیيە اە  ۆەۆە نەوە 

 
ئامانیەکانی ئەم ناااوەناادە ەۆرێشەوە: 

چییە و چ نەخشاەو ئەاکاێاەاۆااە، ەاۆ 
 دکها وو خسۆۆ ە سەاەانای خاۆ ااە؟
 ااا چەناادە ی اااە وکیە ئەم ناااوەناادە دەەااێااۆە 
سەکۆیەک، ەۆ ایۆایانکوکاندنای کانێاەاااکە و 
کاامەندکە، مە ناوەندەکانی  نی کااو ەەاهەم 

 
 ااماییەک هەڵبژکادنەکانی ەەایۆانیا یکودەکاا 
ئەویش  اامایی مااکسە  ئیەۆنۆمیست وەک 

اکوکزی مایابانکڵ هااوکا دەکاا" ۆزمانحااڵای ەا
ەاەۆنین یێگا ەۆ خۆرااکسۆن مەوەی ەبیت ەە 
ەواەانی دکها وی مااکس ئەوەیە کە دەسات 

  ٠*رە ەەەیت ەەوەی ۆدی وەایگنی" 
 ئەم  نسە مەرای چی؟ 

ئاەەنکیە مەسەمەکە ەۆیەاێاك نایایە ەەڵاەاو 
هەڵاابااژکادنااێااەاای رەامەماااناایاایە، ەە م مااایاای 

هەڵبژکادە هەاچەند ەەا ەسک و یوکەەیش ەێت ینسە ی ەەدەنگدەا دکوە 
کە ەینێەی یکدیەاڵۆن مەوە ەەا ەوە کە ەەاکمبەا ەەم ئەزمەیەی سایاساۆەمای 

 سەامایەدکای ئێسۆا مە ئااکدکیە ،هەڵبژکادەی ئەو چییە؟ 
ەاڵی چەری ە ەی کنێەااکە ەە میدەای ۆێانمای کاۆاەان و یکوێاژکاااەکەی 
ۆۆە ماکدۆناڵ، مانیفێسۆێەیاە خسۆۆ ەیوو کە دەیەوێ ییفۆامای ئااەاوای 
ەە ەازکنیی کنێەااکە و خوێندکااکە و منا ە و کنێچیەکاە و دکنانی ەاۆای 
زیا ن مەسەا سەامایەدکاکە دکەنە  ئەم مانیفاێاساۆە ەاۆیەاگاێاڕکنە نایایە و 
ایفۆامیسۆیە ەە م ئەم دکوککاایانە مە دەواکنی ئەزمەی ئاێاساۆاای ماامای و 
ەنیە یت )دەاچونی ەەایۆانیا مە یەکێۆی ئەواورا( و ەەاناامەی یکساۆاڕەوی 
ە ەی رااێ مااکندک دەنگ و چاوەیوکنیەکی ەۆیەگێڕکنە مەهەنااوی خاۆیادک 

 هەڵدەمنێ کە دەنگدکنەوەی کۆمۆنی می مااکسە  
 Social Market Foundation  یکدەی دەوڵەمەندەونی ساەاماایەدکاکە

(SMF)   هەڵاەاشااوە و یکدەی هەککای  ٦١ەەرێی ئاماای مە ەەایۆاانایاادک
 ٣١١زیااادی کااندوە  ماا اااەاای ەەییااوەەەای ەااانااەەکاااە ٢٧کاانێااەااااکە  

 ٦ئەوەندە ەاوو   ٣١-٦١ەەاکمبەای م اەی یەامانبەاێەە، مەکا ێەدک ریشۆن 
   ٢٢ی دەوڵەمەنااۆاانیاان سااەامااایەدکاەکاااە ەەهااێااناادەی ٠هەاوەهااا   

  ئەم وکەا ایە ە کە ماااکاس وەک ٣دکنیشۆوکنای هەککای سااماانای هەیە 
چڕەونەوەی سەامایە مەییەک و هەککای مەییەکی  ن وەک یاسای ئاەاوای 
سەامایەدکای خسۆویە یە یوو ئەمڕۆ مەم کۆمەڵگەیەدک ەە مۆەت و خاوێان 
سەممێننکوە و "ئیەۆنۆمیست" یش نااچاااە داوساۆای  ایاۆایەکەی ماااکاس 
رشاات یکساات ەااەااا ەوە و ەااواکوکزی مەئاااکاااماای یکساات و یەوکەااووناای 
ەانگەەەکانی مااکس ئامادکادەکا ەوە کە مەم کا انەی ئەزمەدک ئەمەا ەابانە 
مانیفیست و چاوەیوکنی کنێەااکە  ااماییەکەی کاۆماۆنایا م خاۆی نایاشااە 
دەدک  هەا ئەوەندە ەەسە کە مەزکۆی ەۆیەگێڕکنە مەکا ی ئەزمەدک ینسە ی 
دەاکەو ن رەیدک ەەا  ا وەک ئامنی ەن روپ یاساکانی کەڵەکەی ساەاماایە 

 و هەککاکندنی کنیەااکە ئامنەگنە 
نیومیبنکمی می رااێ مااکە هەماە ەەانامەی ئاەوای  نکمپ و ەااڵای یکساۆای 
ەواکوکزی هەیە کەدەیەوێ مەم ئەزمەیەدک ەااۆەکاانای ساەا کانێاەاااکە و 
هەککاکە زیا ن ەەا و ەیامە و زەماانە ە کاۆمە یە ایەکااە یەەاێ و کانێای 
خانو زیا ن ەەا و رەناەەاکە دەاەەا و داێژە ەە دەسۆێوەادکنی سەاەازی و 
رێشبڕکێی ئە اۆمای و ەەازدکا انکاندنای و  ە مەەاەنەکاندوەکااە ەادک و 
کۆنۆنۆڵی ەازکیی ۆیئانی و ریشێ ەندنی رااکسۆانای کیاناگە و هاۆاد ەادەە   
مننگی ەاڵی چەری ە ەی کنیەااکە مەم کاا ەدک ئەوەیە کە دەیەوێ دک ەەم 
ەەرۆمەی نیومیبنکمی م و کۆنساەاڤاا ایا م یکوەساۆاە و ەەامانی مە ماایای 

راوەناد ٠١کنێەااکە و سەندیەاکانیاە و ەەازکندنەوەی ینی کەمی کنێ ەۆ 
مە سەعا ێەدک و دکەینەندنی خانو و خاۆیکیایاەاندنای خاوێانادە و ەەکاوا ای 
ەاەۆنکندنی هەمومەاۆی کیانی کنێەااکە و  وێژە کەم دەاکمە ەکااە دەکاا 
و رەناەەاکە دەرااێ ێ و ییگنی دەکا مە دەساۆاێاوەادکنە ساەاەاازیەکااە و 
خوکزیاای رااکسۆانای کیاناگەیە  ئەمە هەاچەناد ماانایافایاسات و ەاەییاەای 
ەەامنیەااکنەیە نەک کۆ اییئێناە ەە سیسۆەمی کاۆیاالیە ای کااای ەەکانێای 
سەامایەدکای، ەە م مننگی مە داوسۆەندنی ۆەوێەی مەەااا ان ەاۆ خەەاات 

 دکی سەامایەدکایە  
هەاەۆیە ەواکوکزی ەەایۆانیا ،وەک مەنیێەی وەیاای ەاواکوکزی مایابانکڵ، 
چۆە سەد ساڵ مەمەوەەا هوەدکای دک ەە ەواکوکزی ۆیئانی کە  اااماایای 
مینین یکوی دنیای ساەاماایەدکای دەکاا و راێاویساۆە ەە یایاشاەک وە مای 
ەەمشەیی م ەداێۆەوە و ەۆیەی ئۆکۆۆەەا نیشانای دک کە خە ەای ساووا 
یکست ەوو  ئیسۆاپ ئیەۆنۆمیست ،ئەم رینە ەین یژەی ەواکوکزی نیومیبانکل 
هوەدکای دەدک ەوە ەاواکوکزی ەەایاۆاانایاا  اا ۆاااێاەای  ان نەەاێاۆەوە ەە 

 ەواەانی مااکس و هەیەەەی  اامایی مااکس ەەۆدی ەگنێ  
سەاکەو نی ە ەی کنێاەاااکە مەم هەڵاباژکادنەی رەامەماانای ەەایاۆاانایاادک  

ەەهەا یکدەیەک ەێت دە وکنە ئەم ەااناگەەاە کاۆماۆنایاساۆایەی ماااکاس ەاۆ 
ەاەاانادنەوەی ەەیانکنای ئاێاساۆاا ەەساەا ەەەای ساەاماایەدکاکە مەدکهاا ای 
کۆمەڵگەدک ۆێبەۆە ەەا و زەمینەی مۆیکنی مەزکۆی ەۆیەگێڕکنە داوسات 
دەکا کە کنێەاااکە ئەماڕۆ ەاۆ وە مادکنەوەی ساەاماایەدکای ەەیانکناگان او 

 رێویسۆیاە ەە کندنی ئەم یۆەیە ە ەە هەنگاوی ەۆیەگێڕکنەیە  
 
 *"٠  -http://www.economist.com/news/britain/25725956
-yet-scorn-provoked-comment-chancellors-shadow

labour-day-relevant-more-becomes-marx 
*٦ 32824770-http://www.bbc.co.uk/news/business 
 *٣  https://www.theguardian.com/uk-news/2054/may/51/

britains-richest-5-percent-own-same-as-bottom-11-
population 
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 هێناە؟
ئێمە مە ئااێااسااۆااادکهەنااگاااو نەوزکد ەاەاە: 

دەنااێاایاان ەااۆئەوەی مە دکهااا ااوودک ئەم 
ناوەندە ەبێت ەە ساە او ەي ەاۆەەامانت 
مەخوکسۆە  ن ۆاای و ۆەمااوەا ایە ااە، 
د ااە ئەمەپ ەەهەوڵ و ماندوەوونایاەای 
زۆا دە وکنین ەگەین ەەو ئامانیە  مەمەڵ 
ئەوەەااادک ئەاکااای زیاااا ااان دەکەوێاااۆە 
سەاەانی ئەو هاویێیانەی کەها اوونە ە 
مەیدکە ەاۆ ئەم کاااەو خاۆپ ەەخاۆاانە 
مەماااوەیەکاای زۆا کااوا اای کااااکااندناادک 

 هەنگاوی ەاپ ننکوە  

نەیااکنی سیاسی  ینۆاەاەانێان  وێانەی 
ناایاایە کەساایااك مەسااەا یااوڵ ییااۆااێااک 
خەڵۆانی خوێن ەەنێت  مەهەا ەوێنێەای 
دنیا، یاساا نەەاوو رەامەمااە داۆیەکای 
مەواەیە  مە هەا ماااۆەاااەیەکااای ئەم 
سەازەمینەدک، دەسە  ای مایا ایاشایاایای 
ەەڵەمنەوی سیاسی ەەدەساۆەوە ەاێات، 
هەزکا رەامەماااناایااشاای هەەااێاات،  ەناائااا 
ینیوکااایایایە  مەهەا راااچە زەویەکای 
دناایااادک،  اایاانۆا وکااوەااۆاان و دزی ەە 
ئاەاەانک ەەاێاوەەانک، نایاشاانەی ئەوەیە 
ەۆێک نییە ەەنااوێ ەاەاومە ەوە  ەاۆیە 
ەاسی کااککندنەوەی رەامەماە، کەم و 
زۆا رەیاااوەنااادی ەەهااایااا   ااااکاااێاااۆااای 
سەاەەخۆی خەڵەی کوادسۆانەوە نییە، 

رەیوەندی ەەهی  منیت و کاێاشاەیەکای 
ۆەماوەای خەڵەی کوادسۆانەوە نایایە  
وە نە رەامەماااااە و نە راااانساااای 
سااەاۆکااایە اای هەاێاام و نەکااێااشااەی 
رااۆسااۆاای رااااێاا ماااای ساا ااێااماااناای، 
رەیااااوەناااادیاااااە ەە کااااێااااشااااە زۆاو 
زەوەناادەکاااناای خەڵااەاای کااوادسااۆااانەوە 
هەا ئەوەندەیە کە دڵەاکوکاە و  ان  
دەکەنە سەاەاای منیۆەکانایااە  ەااسای 
کااااککااندنەوەی رەامەماااە و مەمەی 
ایفنکندۆم، ەەەێەن مە م مالنیی ەا ەای 
ەەنااااااوی ەەاکەوەنااااادی خەڵاااااەااااای 
کااوادسااۆااانەوە، ەااۆ اورااۆەااەااندناای 
دەسە  ێەی  ا نچی و ئۆرۆزیسێۆنێەی 
ەااودەڵەی هاااوەاایااوەو کااۆنەرەاسااۆاای 
ئاایاااساااالمااای ئەادۆغااانااای   خەڵاااەااای 
ئااازکدیاایااوکزی کااوادسااۆاااە و ەەاەی 

ئایااناساااە دۆساات و راێااشاەەو اانایااوکز، 
رێویسۆە خۆیاە ەۆ کاۆ اایایائاێانااە ەەو 
دەسە  ە می یشایاایای و  اا ناچایایە ەە 
ەەومەت و رەامەماانای کاااکو نااکاااکو 
ئیف یییانەوە، ئااماادەەاەەە  چایاۆان ئەم 
زوڵااام و زۆادکای و ەاااێاااماااایااای و 
سااەاکااوت و نااۆکەاکیە اایە ەاااەاایاا اای 
ەەامەماان اان ناایاایە  ئەم دەسااە  ە ەە 
کاندەوەکاااناای خااۆی ەااوکااماای مەاماای 
خۆی هەموو اۆکێاک اکدەمەیەناێاۆەوە  
ئەم ەوکمی مەاگ و ەە زەڵدکنی مێژوو 
سپاادنە، ئەاکی ەۆاەە هۆەیااکنەی 
ەااێاابەەاااە و خەڵااەاای ئااازکدیاایااوکزی 
 امەزاۆی کیاە و ئازکدیی و ەاەاۆیای 

 ئینسانییە 
   ٦١٠٧ناوەاکسۆی ئایاای 

 

بکه رنامه ی.. به پاشماوە   وە رە ی دوجار بی 

http://www.economist.com/news/britain/21721916-shadow-chancellors-comment-provoked-scorn-yet-marx-becomes-more-relevant-day-labour
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http://www.economist.com/news/britain/21721916-shadow-chancellors-comment-provoked-scorn-yet-marx-becomes-more-relevant-day-labour
http://www.bbc.co.uk/news/business-32824770


 

ەۆێەی ەاەا هەڵنەمنە 
کە  ەوکوی کۆمەڵگای 
منۆڤایە ی هەموو کا ێک 
و یۆکێک مەکێن 
 اەیەندنەوەیەکی زۆا 
سەخت و دکوکادک کیاە و 
موزەاکە ەەسەا دەەەە  
ەە م زۆاەەی زۆای 
منۆڤەکاە مە 
 اەیەندنەوەکانی خۆیاندک 
دەاناچن و سەاکەو وو 
ناەن و سەاکەو ن 
ەەدەست ناهێنن، ەەڵەو 
اوەەیووی ناخۆەی و 

مەینە ی و ەەست مە دوکی ەەست دەەنەوە ئەویش مەدەا 
ئەنیامی ئەوەی زۆاەەی زۆای منۆڤەکاە هەا خەایەی 

 )) یسایی کندنەوە و چاومێەندە ((ە مەەەاکمبەا یەکۆنیدک 
 

ئاەەنک و یوونە هەا  اکێک مە ئێمە  منۆو خاوەنی ه ا و ەین 
و چەندین ئایدیا  ۆیاوکزین  سەاەیکی ئەوەپ ئێمە 
ەەەێوەیەکي یکست و داوست مامەڵە و هەڵس و کەوت ناکەین 
مەەەاکمبەا منۆڤە ۆیاوکزییەکانی  ن چونەە ئێمە ەمانەوێ و 
نەمانەوێ هەا یەکێک مە ئێمە خاوەني چەندین  ایبە مەندی و 

 خەسڵە ێەی ۆیاوکزین چ مە ناوەوە و چ مە دەاەوە خۆماندک 
ەە م زۆاینەی سنوەت منۆو وکهەڵەەو ووە  ەنئا  ەماەای 
یووخساا و یووکەەی منۆڤەکانی  ن دەکەین نەک ەە 
ەێوەیەکی یکست و داوست و عاەاڵنە ەینەەەینەوە و مامەڵە و 
هەڵس و کەوت ەەەین مەمەڵ خودی خۆماە و دەواوەەاەکەماە  
هەا ەۆیە منۆڤە یسایی کندنەوەکاە و چاومێەندنەکاە 
ەەادەوکم مەناخۆەی و ئێش و ئازکا و ەەست مەدوکی ەەست 
دەکین  ۆا مێنەدک نموونەیەکی زۆا زیندوو و یۆککنە دەهێنمەوە 
ەۆ ئەوەی زیا ن ئەو ەاەە ە یووە و ئاەەنک ەێت  ەۆ نموونە: 
هەا یەکێک مە ئێمە ناوە، ناوە مە دەزمایەکانی یکمەیاندە مە 
ناوەوەی و ت و دەاەوەی و ت هەوکڵ و موێبیسۆی ئەوە 
دەەین سا نە ەەهەزکاەها منۆو مە و  ە ۆیا ۆیاکانی خۆیاندک 
کۆ  دەکەە و ەەاە و و  انی  نی ۆیئاە هەنگاو دەنێن، 
ەە ایبە یش ەۆ و  انی ئەواورا ەەمەەەسۆي ەەدەسۆئێنانی مایی 
رەناەەای و کیانەندە مەم و  انە کە  یایدک دە وکنن ەژین و 
کااەەەە  زۆاەەی زۆای منۆڤە کۆچەندوەکاە مە و  انی 
یۆکهە  ی ناوەیکست دەست رێدەکات ەە ایبە یش مە و  انی 
) عێنکق، سوایا، ئێنکە و ئەی انسۆاە   هۆد( ئەویش ەەەوکمی 
ئەوە  ەاای سیاسی و ئەمنی مەم و  انە ۆێگین نییە و 
ەەادەوکم ەەی و ئاککوەی  یایدک مەوۆودە  هەندیک ۆاا منۆڤە 
کۆچبەاەکاە مەیێگادک اوەەیووی مەاگ دەەنەوە و دەەنە 
ەواەانی ئاوی دەایایەکاە و کیاە و چااەنووسی خۆیاە 
مەدەست دەدەە و دەکەونە کێن ئاوی دەایایەکاە   ا مە ئەنیامدک 
یەە و ۆەسۆەیاە دەەنە خۆاککی ماسی و ەنپ و میاندکاە 
ئاوییەکاني  ن و ەە  نککیدیای منۆیی کۆ ای رێدێت  ەە م مەمەڵ 
ئەوەەدک ئەمەا مەسەمە  ))یسایيەندنەوە و چاومێەندە((  
یاکۆەاێەی سەاەکی نەەێت، ئایا چ هۆکااێک مەرشت سەای ئەو 
کۆچەندنە هەیە کە ەەمێشاو خەڵک کۆچ دەکەە ەۆ دەاەوەی 

 و ت و کیانی  ااکومە و هەندەاکە هەڵدەەژێنە؟
اکسۆە هەموو ئینسانێک مایی خۆیە ی ەوێنی کیاە کندە و  

نیشۆەۆێەندنی خۆی هەڵبژێنێ، ەە م ئەمە هەامی  ناکا ە  
راساوی  ئەو کۆچەندنە ەەمێشاوەی خەڵک، و ناەەنی هەموو 
ئەو خەڵەە کێشەی سیاسی هەەێت یاخود مەکێن سەاکوت و 
کوەۆن و  ینۆاکندە یکیەند ەێت و و ت ەەۆە ەئێڵیت     ەەۆیا 
مەوەی مەاکە ەەدوکی کیانی ەاەۆن و ەوێنی ئااکمۆندک ویسۆی 
ئینسانە، ەە م ئاڵومۆاهێناە ەەسەا سیسۆەم و دەسە  ی 
سیاسی و دیەۆا وایش ویسۆی ئینسانە   دەکنێت ئینساە ەە 
خەەات و  ێەۆەانی خۆی، ئەو سیسۆمە سیاسیانە اکەماڵێت و 
کیانی ەایسۆەی مە ەوێنی کیاە و کاای خۆیاندک ەنیات ەنێت  
نەک اککندە مەدەست ئەم سیسۆەمانە نۆامی یسایی و 
چاومێەەای وەاەگنێت  ەەدکخەوە یسایی کندنەوەو 
چاومێەەایش اکسۆیەکە، کەدەەە هەوڵ ەداێت نەهێڵنێت، یاە 

 کەم ەەنێۆەوە 
 
 

 15/5/2017(  4ژمارە)

 بنەما و هۆکارەکانی توندوتیژی بە دژی ژنان
 نووسینی هەتاو عەبدواڵهی

الساییکردنەوە و چاولێکردن( )
فاکتەرێکی سەرەکییە بۆ خوڵقاندنی 
ناخۆشی و مەینەتی و شکستە یەک 

 لە دوا یەکەکان...!
 

 ؟

دکی کناااە   ی  ااوناادو  اایااژی ەااه دیااااد 
و  ا ەاه و هاه اینی ۆیئاانایایاه سااێەی ەه خه

ەا ێەای  خه  ەنبڕکندنی رێویسۆیی ەه  هۆکاا 
هێشۆانای  وڵدکە ەۆ نه ەات و هه   خه یهیۆیئان
راێای   کاە ەه منۆڤه  ی که و   وکادە و ئه هه
و  ا ەاه کانێان و هاه ندی نه ەه سۆه ز د  مه ا 

و  ەاه ا  ا ئاازکا و هاه ەاه  ونه که نه  ەیانوو 
زم و ناۆاماێاەای  نه   وندو یژی رێویسۆی ەه

ماوو  ەاە هاه و ەاە ماومااە د   یاه هاه   از 
ی   مااه  یاانااه  ااوکنااایاای خااۆماااناای ەااۆ ەاایااه

  دکی کنااە سااڵائاای سااڵاه   وندو یژی ەه
کاااناای  خااۆەاایاایااه ک رااڕئااازکا اانیاان نااه و 

  اخساۆاوو   ی خاۆی د  ڵگەی منۆڤایه کۆمه
و اوو و  ڵگە دوککاه کۆمه  مه  ساا  م خه و ئه

ئاایااسااالم و یاااسااا   کاااە کااه ئااایاایااناایااه
اچاااو و  کاااە اۆڵااێااەاای ەااه ئاایااسااالماایاایااه

و  سایاساۆامای ئایادکای  نووساسااز ماه چاا 
ای  و ەوێانادکناه مێڕە دک د  ی که  ییه ەەوومه

  ، ەااه یااه دک هااه  ناادیااه یاو  م رااه اێااناایاااە مااه ناه
وک  ا کناااە ی  وکم ەااۆ سااه اد  ی ەااه ەااێااو 

م  ناااو ئااه چااە  مااه د   اێااو  و ەااه کاانێ د 
ی  چاوکاچاێاو   ماه  م رنسه دک ئه ڵگەیانه کۆمه
وک   سای کناانادک کاه کیانی  اکه  و مه ڵگە کۆمه

و  ساااێاک ک خاه و   کاه  رنیای دککاوو ااو 
رانساێاەای   و ەاۆ اه کی ماێائاا اوو  یه دیااد 
ڵاگە   کانی ناو کۆمه موو  اکه هه   ی ەۆ یوکڵه

و  دک  اونادو ایاژی  ڵاگەیااناه م کاۆماه ناو ئاه مه
م مان انای کنااە  کاه  و ەاه  یەندە سووکایه

یاای  ز  و ەاە ەاه سایااماای دزێاو  ا اۆک  هاه
و  و مایاوکنای ەاه دکت خۆی زیا ن نیشاە د 

کای  یاه دک مۆەه    مێن  کانی کنانه اۆکی سا ه
اێاەایانکوی  )  ی کاه و ئااماااکناه ەچووک مه

سیمای دزێوی   و  و اێگایه ( مه مایی منۆو
و   ااێااەاای  اااڵ ک وکەاا اایااه و   یااه م دیااااد  ئااه
دناایااای  ڵااگاااکاااە مااه ای ناااو کااۆمااه کێاانااه هااه
یوو،   یناه خه دکت، د  ییدک نیشاە د  نووکه هه
ماا اایااۆە کناای  ٩  م ئااامااااکنااه رااێاای ئااه  ەااه
و  ای   ەشاا ماه ەفنۆپ و ەواەانیی یاه مه

  ەێەی زۆایاە ماه ەه  که  یه هیند ەوونیاە هه
و نیپاڵ یاە ایێنداکوە یاا  و  انی ەنگالدپ

و  ای     ماه و ینۆەیاە رێاەانکو  خود کڕین
کاێاەادک کناێااک  خاوماه ١٢ا  هاه  ماه  اوسایاه

و مایاانای  ی  وندو یژی دیااد   ەه  وێۆه که د 
ا دوو  هااه کاوکاێ  ماه و د  ساۆااێانااداێ ماێااد 
ا  ەاه  وێاۆاه کاه ئامنیەاا د   کدک کنێک مه خومه
و  سۆداێژی سێەسای ونی د  ی ەی   و  کند 

نایااام  ا ئااه اکمابااه  اوناادو ایااژی ۆااناساای ەااه
مین هۆکاای ماندنای کنااە  داێ  دووهه د 
ییەە  ماه  کاه  که ند،  وندو یژیه و  ی ین ه  مه

دکیااە   یااە ەاه کاه سگینکناه ا یاە د  هاوسه
ەااەااووای ئاایاانیاادااا   داێ  مااه ناایااام د  ئاه

اەای  ز   ەه  و  ماڵه مه  ی که و کنانه ی ئه اێژ 
  مااه  ی کااه و کنااانااه کااوکاێاان مااه د   مااوماا ااه

ساااناای  ییەە کااه  ی ماااڵ و مااه و  ا  د 
  دوکی  کاوکاێان زۆا زیاا ان  ناسنکو د  نه

و  اای ۆاایاائاااە  ٢١  کاااە مااه و  مااێااەااۆمااێاانااه
  ی کناە ەه٢١ ا  ٠١دک  سه  ، مه و وو  اکه د 

  وناه که کانیاە د  ا  ییەە هاوسه  ۆۆاێک مه
و  یای ساۆاه ی  اونادو ایاژیای ۆاه و  ا کند  ەه

ی  و نایاو  ا ساە ساه  ک ماه یاه  نیا یاک ەاه
یای،  اوناد  ساۆاه کانی  وندو  یژی ۆاه نمونه

    ماه ەاوو   دوکو   اوونایاشای ەاه و یژی د 
منێ و  ۆیئاە کنێک د  کدک مه خومه ٠٨ا  هه
ای  اخاه ی مشۆای د  ەێو   ەه  م ئامااکنه ئه

نایاا   اه  ماه و ئاه ەاای کنااناه ەااودۆخی نامه
ماااوو  و هاااه کااای ەاااچاااووک ماااه یاااه ماااۆەاااه

ی  نایاو   ا ەاه اکماباه ەاه  کاه  یاه  وندو یژیانه
م  کاانێ  ئااه وک د   اای ۆاایائااە ی  ەایااماه ەاه

و  ەێەی زۆا ەاچاووک ماه نیا ەه  ه  ئامااکنه

ماای  ا ەاناه سه مه  که  یه و ئازکاکنه  وندو یژی
و  اکی ئاه ا  سه  و  و ئه چە د  اێو  ز ەه مه ا 
و   اای  یااه کااۆمااه  مااه و سااۆااه مااوو زوڵاام هااه

  ڵاگاادک ماه نااو کاۆماه  ماه  کاه  یاه  یانه چینایه

سات، کااا، ەاااودۆخای  ەاد  کانی ەاه ەوکا 
  اکسۆایادکو ەاه  رێنداێ  مه سه کااو هۆد    د 

نای  نایاا ییاه  ونادو ایاژی  اه  کی دیەه وک ایه
خاۆ ناامانێ،   ا کنااە ماه یی ەۆ سه سۆه ۆه
ڵەوو  وندو یژیی ئاەووای،  وند و ایاژی  ەه

و  و  اااونااادو ااایاااژی هااا ای یااای مااااڵاااه ەاااناااه
   و  مااااانێاااااۆاااااه وهاااااۆاااااد   د  یااااای اد  او  راااااه
ی  اکد  ای ۆاایاائاااە و مااه ا اااسااه سااه مااه

،   ایاه منۆڤایاه  دک   م دیااد  ۆۆاکوۆۆادک ئه
 ی رێەندە،  ی مێدکە و سووکایه ەێو   چ ەه
کاانای  سۆداێژی ۆناسای و ەااەای ۆاۆا  د 

خاات و  اد  یی خۆی د  سۆه  وندو یژی ۆه
ا اۆح  ساه کانی مه  یڤه نیگه  وکا  دوک ن ئاسه

ناوێاناە  سایاماای  وکنی کناە خاۆی د  و ا 
ی  نیه ەەه ئازکاو ئه  دزێوی  وندو یژی، مه

کاات و  ست رێد  د   و  کا ی مناڵییه  کناە مه
  ناایاادکە ەااه ا  سااه  نااێااەاادک ەااه مااه ا ز  هااه مااه

ڵاگە  نااو کاۆماه و ەااودۆخی کناە مه رێەئا ه
ەان  ەانااو چاه ی چاه و رێنااساه مۆاداێ د 
دکایاش  اماایاه و، سیسۆمی سه منێ خۆ د  مه
مێاڕێ   اونادو ایاژی  ورێدکنی اۆڵ د  ەن   مه

ای  وساااێاااناااه نااایااا کمااای چاااه ت ەاااه  اااایاااباااه
ی  و  مانه  که  که ایه اکەه و ناەه دکای امایه سه
دکی  و ی  ونادو ایاژ ەاه ڵسوکه وی هه من  مه

ا و  وساێااناه   ساااەایااباانای چاه کاااناه مانۆڤاه
  و دک  ڵ نااد  مااه  م ناایاا کمااه ای ئااه دکماایاانکااه

ی خۆیاە رێویساۆایااە  و  ەۆمانه  منۆڤایە یه
کای  ا   ااکاو و دوو ەاه  یه هه  یه م دیااد  ەه

و ااووی  دوککاه  و ماه کاااە نااو  ااکاه  نااه ەایاه
ەاازکنایای   ەاه  وکناه م کند  و مه ڵگەکاە کۆمه

ەااازکناایاای   اەااگاانە  ەااه ڵااک و  خااۆیاااە کااه
ماای  ا ەاناه  اا مەساه  دکایه امایه نی کمی سه

کااە  و هۆاد    مانۆڤاه و   ه و نه نگ ز، ا  مه ا 
  ی چایانااه و  و ەاۆ ئاه ە نادی ەاەاه ەاه ساۆاه د 

ا  اکماابااه ەااه  کاااە مااه ککا  و هااه سااۆااه کێااند 
کاااانااای  ماااه و زوڵااام ساااۆاااه  ااای دکڵاااه نااااعاااه

ەن  اۆوی دوو  کگن وو نه دکاکە یه امایه سه
  ا  و رااه چااێااناان نااێااوکناادک د   کاایاااە مااه ا  ەااه
ە   د  نااێااویاااناادک د  و  اایااژی مااه  ااونااد ەااه
ەااۆ   امااایااه و ساااەاایااباااناای سااه  ت سااه د 

،  ندی خاۆیااە و  اک  دکەینەندنی ەازکنج و ەه
س،  زهاه ی ئاایایان، ماه ک کاۆیا اه کنانیاە و 

  وەااه  و ساایااسااۆاام مااێااەااندوو  راایاااوسااایای
و  ای اکەاه ەاه  ا ۆاۆا  مەدکی هه  و  ئامانیه

دکی ەە مایای کنااە   ەات ەه و خه کسانی یه
  ساااۆااان  کااانێاااەاااااکنااای کە کاااه و  اکد 

ای ۆایائااە ەاۆ دکەایاناەاندنای  ا اساه سه مه
ڵ  ماه کانایااە ماه و مناڵه ەژیوی کیانی خۆیاە

و  ساۆاه و مایانومانیات د  ڵێاک کاێاشاه کۆمه
ی  ماه کاه  ساۆاه ەاد  و ەاه ە، ناچااە ەه خه یه
ت  عا ی کااای  ااەاه سه  منە، مل ەه اید  و 

ا  ماه و ئاه ە ی مااڵ ەاد  و  ا  د  رنۆکێان ماه
نااو  ەە کااێەی ەاپ مه یاە هه و  ەانسی ئه

ەااوێااناای  سااۆاابااێااناان، مااه د   ڵااگە ەااه کااۆمااه
هۆی کە  هۆی ەه وکم ەه اد  ەیاە ەه که کاا 

ە ساااەاایاابااەااااکە و  ییااه مااه  و  ەااووناایااانااه
کانێ  وک   یااە راێاد  کانیاە سوکایه هاوکاا 

، ەاۆ  م  وندو یژیااناه وکمی ئه اد  چە ەه رێد 
   ی مێئا بە، ئێاماه ک رنسێەی یوکڵه کناە و 

ی  و  ەواەانیاانای کاند   ین که و   ی ئه ەایه
سات  د  خۆەوونایااە ماه ا ەه  وندو یژی ەاو 

امنیاەاندە  و ەه ڵوێست من ن هه  و مه ە د  د 
اکوکاە  خۆیاە  ووەی دوو دڵای و دڵاه  مه
و  ا ەاه ۆایائااە هاه  وکە رێیااناوکیاه ەن، ئه د 

  و کاه و  اوک ەمێناێاۆاه ەە هه و د  ەوو   ەێو 
کاای ساااەاایااباااناای  ا  ئاااماااناایاای سااه  و  ئااه
نووسی کنااە  چاا   و   م ئه   ەه یه امایه سه
و  ا ئاه اکمبه  وکنین مەەه د   ڵەوو ئێمه ، ەه نییه
   اوکنان ەاه سۆین  کنااە د  دک اکەو  ساا  خه

دکی  ەاات ەاه کانی خۆیاە، خاه ناسینی مایه
  کاه و ەاااودۆخاه ە ەاەاه  م  ونادو ایاژیااناه ئه

 اوکناە  د   و وەایااایایاه م ئامایی ەگۆیە  ئه
و  اێ ەاه  و  و راێاشاه ا  نگاوێک کنااە ەاه هه

و  م مااای سااۆااه ناااساایااناای هااۆکااااو ەاانااه
  ی کاه و  و ئاه دکی کنااە   ونادو ایاژی ەاه

ورێادکنای اۆڵ  ەن   دکای مه امایه نی کمی سه
  ەاێاک ماه ەاۆ ەاه  کی  ااز  مێڕێ، ئاسۆیه د 

کدک  ڵگەیه کۆمه   مه و  کناە و ازماایاە ەەا ه
نااد  ، کناااە ەااۆ چااه کناای یاااسااایاایااه یاان   کااه

سااۆاای  ی هااه و  کااا ااژمااێاان ەااۆ دکماانکاااناادنااه
  ایااە سایا اه اکماباه زی ەاه ماه سێاەاسای ا 

یی مەمایی  ساد   کنێن، یاە کناە زۆا ەه د 
کاانایااە  اەاۆای مانااڵاه اراه و ساه  ای دکیەایاه

دکی  ئاساانای  اونادو ایاژی ەاه  ەن، ەه ەێبه
ک راانسااێااەاای  کاانێ و و  وک د  کناااە ا 

کاااناای  کاانێ  ۆااۆا  یاانی د   اای سااه یوکڵااه
و  ناایااا مااه دکی کناااە  ااه   ااوناادو اایااژی ەااه

 اوکنایان  و د  و  ەاێاۆاه سک ناا ا ه دک ەه نمونانه
یااای،  اد  او  رااانسااای  اااونااادو ااایاااژی راااه

ماوو   ی و هاه اەیه  ی، اکهێناە،  ه  یه کۆمه
دکی    ونادو ایاژی ەاه  که   وکادنانه م هه ئه

اەاا  و  ەاه  کات، ەێنیاناه کناە ەاز  ومید د 
  یاان کااه ەااگااه  و ئاااکااامااه و، ەااه و  مااێااەاادکنااه

  م  اونادو ایاژیااناه وکمی ئه اد   ی ەه اوا  ز 
ەااازکناایاای ەااا ااماااناای   ناایااا ەااه ناایااا و  ااه  ااه
نایا کمای   ی کاه و کاا اه    اا ئاه یاه امایه سه

و  ەاە دکای ەاوونای هاه اماایاه  ی ساه چینایه
  و ریاوسایای ماه کنی  ا رە ەە ، دک  سه مه

و   وکماااه اد  ا ەاااه ڵاااگەدک هاااه نااااو کاااۆماااه
و نی کمی   ی خسوسی دککۆکیەااکنی مامەییه

و راۆزێاەای  ا کێسات هاه  دکای ماه امایه سه
م  مااکاانای ئاه دیمۆکانک ایاەادک ناا اوکنان ەاناه

و  ا ەاه   هه اە ناوەه مه  و ەێماییانه  وکادە هه
و  دک م کاه و یاه ی ەیست د  سه مه  که  یه هۆکاا 

نااو  و ەاه دکای اماایاه و  انی ساه ت مه نانه  ه
ا ئاازکاو  ەاه  وناه که و ووپ کناە د  رێشەه

کانی  اونادو ایاژی   موو ۆۆا  و هه ەه ا  هه
و یەاندنای  و ریاو  ای کە اکەه و ەه ازماای

دکی کنااە   ک ەاه و ایاژیاه  اوناد  ا ۆاۆا  هه
ی  اۆچاناه  ماه  ەاە، کاه ا د  کا ێک مساۆماه

و  ەاڕوکنایان  ای ماە ودکی چایاناایاه مانی مه نه
 ەا ی ەێوچانی ەۆ اێک ەیەین خه
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 15/5/2017(  4ژمارە)

 شەڕی موسڵ بەرەو کۆتایی!  
 !ناکۆکی قەومی و مەزهەبی بەرەو قوڵبونەوە

 نووسینی: رێبوار ئەحمەد
ەەیی موسڵ ەەاەو کۆ ایی 
دەیوکت، ەە م ەەهەماااااە 
خێنکیی نااکاۆکایە ەەومای و 
مەزهەەااااااایەکااااااااە ەەاەو 
ەااوڵاابااونەوە راااڵاادەناانێاان و 
سااەاۆەم ەاا ەە ەەوماای و 
مەزهەەاایاایەکاااە ەە یاانکوکناای 
کااااا مەساااەا ئەم رااانۆکە 
کااۆنەرەاسااۆااانەیە دەکەە و 
کاایااسااەیاااە ماان ااوە ەوە ەااۆ 
کۆکندنەوەی ەەاوەومەکەی  
ئەمە ئاکااماێاەای مەناۆادای و 
چاااوەیوکنااەاانکوی ەااەیێااک 
ئەەاااێااات کە کاااوەاااۆااااا و 
دەاەەدەاکاااندنااای خەڵاااەااای 
موسڵ و ویانکناەاندنای ئەم 
ەاااااەی کاااند ەە ەااااۆااای 

هەڵاااپاااێاااچاااانااای دکعاااش و 
ەندنەرێاشای کاێاشامەکاێاشای 
کۆنەرەاساۆاانەی ۆەمساەاە 
ۆیئانی و نااوچەیایەکااە کە 
مەکێن رەادەی ەاەیی دکی 

  ینۆادک ەەیێوەدەەنێت  
ەااانااگەەااەی ەاااازکناای ەااۆ 
ایاافاانکناادۆم مە ناااوەاۆکاادک 
ەەەااێااەە مەم رااڕۆکەیە ەااۆ 
ەەکااااخسااۆااناای مااوەاااای 
سیاسای مەساەا ەاەاومە ای 
ەەغاادک و رااێااشااۆاان ئەمەماااە 
ەااااااا  کااااااندوە  ەە م 
مەسااەمەکە مەوە یاانکوکنااۆاانە، 
هەموو هێ  و ییەنە ەەومای 
مەزهەەاااایەکاااااە خااااۆیاااااە 
ئامادەکندوە ەۆ ساەامەناوێ 
ماڵ دکەەەاەاندنەوەی دوکی 
دەیرەاکنااادنااای دکعاااش  ئەم 
اۆککنە مە دوو ەاۆڵای  انەوە  
کااێەای چاڕوراڕ ەە هەمااە 
ئااکسۆە دەسۆی راێاەاندووە  
دوێاااااناااااە ەەەاااااێاااااک مە 
نااااسااایاااۆناااامااایاااساااۆە ساااونە 
عەاەەەکاە ە ەێەی  ازەیااە 
ەە ناوی )م ا انکق ماۆاحادوە( 
اکمەیاند، کە اکساۆەوخاۆ ەە 
ەااانااگەەااەیەکاای  ااائاایاافاایەوە 
ها وە ە مەیدکە و ئااماانایای 

سااااەاەکاااای ەاااانیااااۆاااایە مە 
دکمەزاکناادناای هەاێاامااێااەاای 
ساااااونااااای مە ماااااوساااااڵ  
کۆنگنەکەەیاە مە هەومێن مە 
ەاوەەی راا ای دیاماوکانک ای 
کااوادسااۆاااە ماان ااووە و مە 
اۆکی یەکەماااااااااااااااای 
اکمەیاااناادناایەوە دەسااۆاایاااە 
کندوە ەە هەڵادکە ەە ەاا ی 
راا ی و ەاازکنایادک  هااوکاات 
ۆەخاااات مەوە دەکەە کە 
راانۆکە و ئاااماااناایەکاااناایاااە 
مەمەڵ رنۆکە و ئامانیەکانای 
کواد  ەەاایای هەیە، چاوناەە 
هەم داکوسااااێاااان و هەم 
دوکاۆک ئەوە  ەنئا هەاێامای 
کوادەکاە نااەاێات کە دکوکی 

ماااایااای خاااۆی دەکاااات مە 
ەااااەااااومە اااای ناااااوەناااادی  
کاااۆناااگااانەیەک مە هەوماااێااان 
مینکەێت و ەۆ عەاەەی سونە 
ەااێاات و ەە ەااا ی راااا اایاادک 
هەڵبدکت، هی  مومانێەی  ایاا 
نییە کە مە ۆێگایەکەوە خۆی 
مەمەڵ ەانگەەەکەی ەاازکنای 
ەااۆ ایاافاانکناادۆم ماانێاادکوە و 
کاااا ااێااەاای دیااەەی یشااااە 
مەسااەا ەااەااومە اای ەەغاادک  
ئەمە ئەوە نایاشاانادەدکت کە 
ئەم ەەومااااااپەاساااااات و 
 اااایااانااافەچااایاااانە مە هااایااا  
خااااانکرەکااااااایەک دەسااااات 
نااارااااێاا ە ەااۆ مەیشااۆاان ەە 
مەاکمە کاااۆنەرەاساااۆاااانە و 
 دکی ئینسانیەکانی خۆیاە  

مەییەکاااای  اااانەوە ەاااا ەە 
ەەومااایە  اااواکاااماااانااایەکااااە 
کەو ونە ە خۆ ەۆ واککنادنای 
هەسۆی ەەومی  واکمانای و 
ەەاۆەسۆەکندنی ئەوەی کە 
دکوکی مایی  واکماە دەکەە 
مە کااوادسااۆاااە ەە وێاانەی 
"نە ەوەی دووەم"  
مایەکەەیاە ەە و ەی ەسان 

ۆاێاگانی ساەاۆکای  - ۆاکە
ەەاەی  ااواکااماااناای ەاانیااۆاایە 

مەوەی کە ەە مااااوێاااانەی 
رااێااگەی نە ەوەکەیاااە وەکااو 
"نە ەوەی دووەم" راۆسات و 
رااا ە و راااایەی مە ەااااەەت 
ۆێگنی ساەاۆکاایە ایەکاانای 
هەاێم  ەەو ۆەناەانە ەداێات 
کە مەسااەمەی  ااواکااماااناایاااە 
کاااندووە ەە ەااا نساااێاااەااای 
سااایااااسااای  مەم ەاااااەیەوە 
هەمااوو ئااامااادەکاااایەکاایاااە 
کندووە ەۆ ئەوەی مە چەناد 
هەیۆەی دکها وودک کۆنگانەی 
یەکااااااگاااااان ااااااووی ییەنە 
 واکمانیەکاە مە ەەغدک ەگنە 
و ەە و ەی  ااااۆاکە مەو 
کۆنگنەیەدک "نەخشاە اێاگاای 
 ااواکااماااە ەااۆ ەااااودۆخاای 

دوکی دکعش رەسەناد دەکەە 
و مەسەمەی  واکماە وەکاو 
مەسەمە و منیۆێەی سیااسای 
مە عێنکەدک دەهاێانانە ماۆیێ"، 
مەسااەا ەااناااغەی ئەوەی کە 
 اااواکااامااااە ساااۆەمااای ماااە 
دەکنیت ەە  اایابە ای مەییەە 
ەاااا ەە کااااوادیەکاااااە مە 
کەاکاااوک و مە هەاێااامااای 
کااوادسااۆاااناادک   ئەمەەاایاااە 
ئاەەنک ەۆنی ئەوەی مە دێت 
کە ەەومە ی ەەغادک دەیەوێ 
وەکو کاا اێاەای یشااا دکی 
ەااا ەە نااااسااایاااۆناااامااایاااساااۆە 
کوادەکاە ەە  ایبە ی رااا ای 
و ەاازکنی ەەکاای ەائاێاناێات  
رەیامەکاە اکەاەااوە  ەنائاا 
کەمێک وادەاونەوەی دەوێ 
 ا اۆەن ەێۆەوە کە ەاازکنای 
دەیەوێ کااااااااااااا ااااااااااای 
نااااسااایاااۆناااامااایاااساااۆە عەاەەە 
سونیەکاە مە راڵ ەانگەەاەی 
ایفنکندۆمەوە ەەکااەائاێاناێات 
ەۆ سەرانادی خاوکساۆەکاانای 
ەەسەا ەەومە ی ەەغدکدک، مە 
ەەاکماابەایشاادک ەااەااومە اای 
ەەغدک وە مەکەی ئەوەیە کە 
ئەمەا ەاااازکناای ەە کاااا اای 
ساااونەکااااە یااااای ەاااەاااات 

ئەوکنیش ەە کاا ی  واکمااە 
یاااااایەکەی مەمەڵ داێااااژە 
دەدەە  مەم رااێااناااوەدک هاایاا   
ەاااکاایاااە مەوە ناایاایە کە ئەم 
سیاسۆە کۆنەرەاساۆاانەیە چ 
دۆزەخێک ەاۆ خەڵاک ەەاراا 

 دەکات 
ئەم ۆەنااااەە ەەوماااچااای و 
 اااائااایااافەچااایاااانە کە اۆککنە 
سااااوێاااانااااد ەە "ەاااانکیە اااای 
رێەئا ەکانی عێنکق" دەخاۆە، 
مە رشاااااااااۆااااااااای هەا 
سااوێااناادخااوکادنااێااەاایااانەوە 
رااالنااێااەاای ەەەاایاانکنە خااۆی 
مە ساادکوە ەااۆ ەەمااژیەکاادک 
کااندناای هاااو  اایاااە مەسااەا 
ەنااغەی نااساناامەی راوچ و 

دک اااااەاااانکوی ەەوماااای و 
مەزهەەاای  چ ەااۆااێااک مەوە 
اۆەنۆنە کە ئەمەا دەساۆای 
ئەم ە ەە ەۆاکوکزیە ەەومای 
و دیااناایااانە مەسااەا کیاااە و 
چااااااەنااااوساااای خەڵااااک و 
کۆمەڵگا نەمێنێت، هاو  یانی 
عێنکق نەک هایا  کاێاشاە و 
دوکماااناااایە ااایەکااایااااە مەمەڵ 
یەکۆنی نییە، ەەڵاەاو مایاانای 
هاااااااوچااااااااەنااااااوساااااای و 
هاوخەەا ی و راێاەەوە کیااە 
ۆێگای ئەو ناکۆکی و ە شات 
و دوەەاەکاایااانە دەماانێااۆەوە 
کە مە ەنەیە ەوە ئەەا کس و 
دەساااااااە ت و دەوڵە ە 
ەاااااواکوکزیە ەەومااااای و 
ئیسالمیەکاە مە نااو خەڵاەادک 
خوڵداندویانە  ئامانیایاشایااە 
مەمە ئەوەیە هەا  اەماێاەایااە 
خااۆیاااە ەااەەە ەە نااوێاانەای 
ەەوم و مەزهەەێک و مەساەا 
ئەم ەنااغەیەپ مە دکهاات و 
دەسااە  اای ساایاااساای ەەپ 

 وەامنە 
کێشاەی ەایا ە و ساونە و 
مااۆیکناای ەە کااێااشااەیەکااای 
سااایااااسااای ئااااکااااماااێاااەااای 
اکساااۆەوخااااۆی ۆەنااااگ و 

دکمینکاای ئەمانیاەاا و ئەو 
رااااانۆساااااە سااااایااااااسااااایە 
کۆنەرەاسۆانەیە ەاوو کە مە 
هەموو ەوکاێەدک کاومەاای و 
راااااەااااەوراااااپ مەیکنەوەی 
ەەسەا کۆمەڵگادک دکسەرااناد  
هەوڵی ئەمڕۆ ەاۆ ەە هەاێام 
کااندناای رااااێاا مااای مااوسااڵ 
مەسااەا ەااناااغەی  ااائاایاافاای و 
مااانێااادکنەوەی ەە ەەغااادکوە 
مەچوکاچێوەی یایادکاڵایا مای 
ەەومی مەزهەەیدک، هەاوەهاا 
هەوڵدکە ەاۆ داوساۆاەاندنای 
کااااێااااشااااەیەک ەە ناااااوی 
مەسااەمەی  ااواکااماااە، دوو 
هەناااااااگااااااااوی دیاااااااەەی 
کۆنەرەاسۆاانەە ەە ئااەااای 

دووەەاەکاای سااازکااندە مە 
ناو هاو  یاە  ئەمانە ریالنای 
مە اکدەەەدەا کۆنەرەاساۆاانە 

 و مە نسیدکاە  
ەەهەاێام کاندناای ماوساڵ و 
ەو ەندنەوەی دەساە  اێاەای 
 ائیفی سونی مەو رااێ ماایە، 
دەەێۆە مایەی ئەەەدیەت دکە 
ەە ەەی و کێشەی  ائیفی کە 
مەم چەنااد ساااڵەی دوکیاایاادک 
ماایاااناای هەزکاکە هاااو  اای 
هەڵاااااااوەاااااااایااااااااوە  ئەمە 
نەخشااەاێااگااای رااااکسااۆاان و 
دواخساااۆااانەوەی خەڵاااەااای 
مااوسااڵ ناایاایە مە سااۆەم و 
زۆادکای دەساە  ای ەایا ە 
مەزهەەەکاااااااە، ەەڵااااااەااااااو 
نەخشەاێگایەکی  اازەیە ەاۆ 
کوەۆاای کوێنکنەی عەمی و 
عومەاو ەساەە و ەەکان و 
ەسین و عوسماە نااوەکااە  
نەخشاااااااەاێاااااااگاااااااایەکااااااای 
کااااۆنەرەاسااااۆااااانەی اەو ە 
سونیەکانە وەکو ەەەێاک مە 
ەااواکوکزی عاااێاانکق کە مە 
ەەەاای خااۆی مە دکهااات و 
دەسەیت نایکزیە و دەیەوێ 
مە اێگای ئەم یااایاەاندنە ەە 
کیاە و چااەنوسای خەڵاەای 

 

اق هەلومەرجێیك تازە دەبێت، کە چوارچێوە گشتیەکەی برینی   
هەلومەرج  دوای دەرپەڕاندنی داعش لە عیێ

ە قەویم و مەزهەبیەکان لە پێناو سەرلەنوێ دابەشکردنەوەی  ی  
دەبێت لە قوناغێیك تازەی کێشمەکێشژ هیێ

ت و داهات بەپنێ  ئەو هاوسەنگیەی کە دۆجی تازە دەیهێنێتە ئاراوە
ا
  دەسەڵ

سۆەمدیدەوە ەەەی خۆی ەەدەسات ەائاێاناێات  
ئەمە سەاە ای اێاگاایەکە کە کاوادساۆااە ەە 
کۆ اایایە  انککیادیەکەی مەیشاۆاووە  چەنادیان 
ساااڵە خەڵااەاای کااوادسااۆاااە مە ناااو مااێااژوکی 
ییداکمی مای ەەومایادک مە ساایەی مەما ەکە ای 
ەاازکنی و  اڵەەانیادک مانیاۆااای ساەد و یەک 
کااێااشااە و ەە ە  سااەائەناایاااماایااش خااودی 
دکمەزاێنەاکنی ئەم ییداکڵی مە نا وکنان ەااەاا 
مەوە ەااەەە کە یاایااداکڵاایاا مەکەیاااە دوچاااای 
ەەست و مایە روچی ەووە  ەاۆیە ئاێاساۆاا مە 
هەوڵدکە ەە کاا ای ایافانکنادۆم و هەیەەاەی 
ۆیاەونەوە، دووەااە میاانای ەەەەادک ەاەەنەوە  
هێشۆا هی  ئاسۆیەکی ئەوە دیاا نییە کە ئاایاا 
ئەم کاااا ە چەنااد کااااکیاای دەەااێاات ەااۆ ئەو 
مەەەسۆە  هەاەۆیە ەاازکنی دەسات مە رشاۆای 
 ائیفەچیەکانی سونەپ دەدکت و دەیەوێ مەو 
رێناوەدک کەڵک مەو رنۆکە کاۆنەرەاساۆاانەیەپ 
وەامانێاات  مە اکسااۆاایادک ەااو ااەااندنەوەی هەا 
ۆاااۆاە کااایااااە و دەساااە ت و هەاێااام و 
دەوڵە اااێاااک، مە هەا ماااۆەاااەیەکااای ئەم 
کااۆمەڵااگەیەدک مەسااەا ەااناااغەی ەەوماای و 
مەزهەەی، ئاکامەکەی ەۆێاک نااەاێات ۆاگە مە 
ەااوڵااەااندنەوەی دوەەاەکاای و خااۆەااەااندناای 
ئاااامااانی ەاااەیی کاااۆنەرەاساااۆاااانە و ەە 
ەاامۆەمن نی کیاە و چااەنوسی دکنیاشاۆاوکنای 
ئەو نااااوچەیە مەییەە ەاااانااادە ەەومااای و 
دینیەکانەوە  ییاداکڵایا مای ەەومای و  اائایافای 
اەسااماایە اادکە و ئەەەدیەت دکنە ەە ەااەی و 
دوکمنەاای کۆنەرەاسۆانەی ەەومی و  ائیفای، 
کە  ەنانەت نەخشەدکیێاژەا و خاوڵاداێانەاکنای 

 ەەادەوکم ایاکااکنە سەازەنشۆی دەکەە  
هەمااومەاۆاای دوکی دەارەیکناادناای دکعااش مە 
عااێاانکق هەمااومەاۆااێااەاای  ااازە دەەااێاات، کە 
چااوکاچااێااوە مشااۆاایەکەی ەاانیااۆاای دەەااێاات مە 
ەوناغێەی  ازەی کێشمەکێشی هێ ە ەەومی و 
مەزهەەااایەکااااە مە راااێااانااااو ساااەامەناااوێ 
دکەەەەندنەوەی دەساە ت و دکهاات ەەراێای 
ئەو هاوسەنگیەی کە دۆخی  اازە دەیائاێاناێاۆە 

ئاااااکوە  یەکاااێاااک مە مەیااادکنە 
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دوەااە و ەاسی کااککندنەوەی رەامەماانای 
کاااوادساااۆااااە ەاااۆ ەوە ەە ەساااەوەااااسااای 
ەاا ەەکاااناای کااوادسااۆاااە و ەە ااایاابە اایااش 
یەکااێااۆاای ناایااشااۆاایااماااناای ەەەەماااسااە ااێااەاای 
مەامەوە دەسااۆاای کااندووە ەە سااەادکناای 
ییەنە سااااایااااااسااااایەکااااااە ەاااااۆ ئەو 
مەەەسۆە مەکە  ەااکوە نایایە، مەساەمەی 
کااککندنەوەی رەامەماە مەسااڵ و نایاوی 
اکەندوودک چەندین ۆاا هێنانکوە ەوە ئاااک، 
هەا ۆااااەپ راااساااوێااک ەااۆ هااێاانااانەوەی 
هێننکوە ەوە، رااسااوی ئەم ۆاااە رانسای 

 ایفنکندۆمە 
رااانسااای کاااااککاااندنەوەی رەامەمااااە مە 
ەنەیە دک ەۆ ئەوە نییە، کەموکیە ئەم دەزماا 
ەەاعیە  دەەە ەەکااەکانی خۆ هەڵسێت و 
ەاابااێااۆە ەااوێاانااێااک ەااۆ یاااسااا دکناااە و 
مااێااپاانساایاانەوە مە ەااەااومەت و چاااودێاانی 
کندنی، ەەڵاەاو زۆا ان ەاۆ ە ەاوکەڵەیەکای 
یاای ەەدەسات ەا ەەکاانەوە و ەاۆئەوەی 
هەاۆااەی ەۆ رانساێاەای سایااسای وەکاو 
دکەی دکمە ەیوڵێننێت و ەاباێاۆە چەساپای 
ماااێاااەااانااا یاااەاااندنەوەی ەااا ەە سااایااااسااایە 
ناااکااۆکەکاااناای سااەا مااۆاەراااناای ساایاااساای 
کااوادسااۆاااە، یاااە ۆاایااگااایەک ەااۆ مااێااک 
دوواکەو نەوە و سەاهەڵدکنای ما اماالناێای 
نااوێ، ەە ااایاابە اایااش ئەو ەاا ەااانەی کە 

 ەەڵەمنەوی سیاسییاە ەەدەسۆە 
راساوی ئەم ۆاااە ەاۆ ەااچ دکناانەوە ەاۆ 
رەامەمانێاەای ئایافا ایایای مەچاااەنەهاا اوو، 
مەساااەمەی ایااافااانکنااادۆمە کە رااااا ااای 
واوککناادویە اای و یەکااێااۆاای ناایااشااۆاایااماااناای 
کوادسۆانیش کاندویە ای ەە دەاوکزەیەک 
ەااۆ اۆڵ ناایااشاااناادکناای خااۆی سااەەااااەت 
ەەورانسااە  ەااۆ یەکااێااۆاای ناایااشااۆاایااماااناای کە 
خاوەنی هی  نەخشەو ئەۆندکیەکی سیاسی 
نییە، هێ ێەی اوو مەدککشاە و ەاڵ ەااڵ و 
ەە یکەەاە  ۆەسۆەی مێەاۆانکزکو نااکاۆکایایە 
ەوڵەکانی وەکو وەاەمێەی سەاە انی اۆک 
ەەاۆک رەاەدەسااۆااێاانااە، دەیەوێاات ەەهەا 
ناانخااێااک ەااووە اۆڵااێااک وکزی ەااەااات، کە 
راااا اای اکزی ەااەااات وەکااو هاااوەەەااێااەاای 
سیاسی مە مۆاەرانەکەدک ەایائاێاڵاێاۆەوە  ەاۆ 
ئەو مەەەسۆەپ زوو یەکاێاۆای راێاشاوکزی 
مەهاااپ و هااوەاای دوەااااە هااێاانااانەوەی 
ایفنکندۆمی راا ی کند و  ااکە مەاۆاێاک 
کە مەوەناچیت زۆایاش راێادکمانی مەساەا 
ەااااەەە ئەوەیە کە دەیااااانەوێ مەمە 
ایفنکندۆم ەە یی اۆەای رەامەماانادک ماوزەا 
ەااااەااااات  ەااااۆ ئەو مەەەسااااۆە دەوای 
ناوەژیوکنیاە من ۆ ە ئەسۆۆ ەە ایبە یش مە 
نێوکە راا ای و ەا ەای ماۆاکنادک  هەاچای 
رااااا ااایااایە نەیشااااادۆ ەوە کە رااانسااای 
ایفنکندۆم راێاویساۆای ەە رەامەمااە نایایە  
یەکااێااۆاایااش یی وکیە ەاااەااۆاانە مە اێااگەی 

رەامەمانەوە ئەم دۆسیەیە ەچێۆە راێاشاەوە  
ەۆ مۆاکنیش کە یایاە مەسەا ایافانکنادۆم 
نییە، دەیانەوێات مە اێاگاای ئەم رانساەوە 
دەاوکزەیەک ەەەنەوە ەۆ دوەااە هاێاناانەوە 
ئااااااکی کااااااککااااندنەوەی رەامەماااااە و 
ماا کیەدەکااندناای ساایاااساای ەە سااەاۆکە 
دواخااانکو و دەاکااانکوەکەی رەامەماااانە 
ئااایااافااا ااایااایەکەی ەااا ەەکاااانااای دەساااە ت 

 مەکوادسۆاندک 
دیااە چ راا ی و یەکێۆی و چ مۆاکە و ەانک 
ئایاسااالمایەکااناایااە، دەزکنان رەامەماااە ەااە 
ەەها نین و روچۆانیان و ەاە نەخشاۆانیان 
دەزمایە مە کوادسۆاندک و هی  اۆڵیاەای مە 
کیانی سیاسی و کۆمە یە ی و یاسایای و 
ەدوەی خەڵاەای کاوادساۆاانادک نایایە و ەە 
کندەوەپ ئەمە سەمماوە  ساڵ و نایاوێاەە 
رەامەمانێك کە خۆیاە ەانگەەەی ەاەاعای 
ەوونیاە دەکند و ئێسۆاپ سوێند وەەسەم 
ەەسەای ئەو ەەاعی ەوونەی دەخۆە، مە 
ییەە ەااااا ەەوە دەامااااااکەی دکخااااانک، 
ساااەاۆکەکەی نەک ەاااۆ رەامەمااااە ەاااۆ 
ئەوەااەپ کە رەامەمانی مێیە، یاساغە ەاۆ 
ەچێت  وە هی  ئااڵاوماۆاێاەایاش چ مەساەا 
ئاسۆی کاۆمە یە ای و کیااە وماوزەاکنای 
هاو  یاە و چ مەسەا ئاساۆای یااساایای و 
ەاااداااوەااای اووی نەدکوەو هەا وەکاااو 
ئەوکاا ەیە کە رەامەمااە کاااک ەاوو،  ەرااڵ 
مااێاادکە و ەااۆااڵ وەەاااناادە و ەەماااساای 
هەاەزەکااکنە ەاسی سەاەکی ناو خەڵاەای 
کوادسۆاە ەاووە ساەەاااەت ەەرەامەمااە  
ئەمەپ نیشانماە دەدکت کە رەامەمااە مە 
دنیای وکە ی سیاسی کوادسۆاندک، هەامی  
هی  اۆڵیەی سەاەکی و یااساایای نەەاووە 
کااک یاە ئیف یاج ەاووەاێات، مە دەزماایەکای 
یو اێاەانکوی ەاۆپ و یانیاوکدەاکنە زیاا ان 
هیچی  ن نەەاووە، یانیاودەاکنە ەاۆ دنایاای 
یەاماااای دەاەوە نەک ەااااۆ خەڵااااەاااای 
کوادسۆاە، چونەە خەڵەی کاوادساۆااە ەە 
کااندەوە و ەە ئەزمااووناای چەنااد دەواە 
ەاااۆیااااە اۆەااان ەاااۆ ەوە کە رەامەمااااە 
داۆیەکی مەواەی ە ەییە مە کوادسۆاانادک  
ەەو اکسااااۆاااایە سااااادکنەو مااااننااااگاااای 
کاااااککاااندنەوەی رەامەمااااە چااایااایە؟ ەە 
مێنکنەوەی سەاۆکی رێشووی رەامەماە چ 
ماانیااۆااێااک وە م وەادەماانێااۆەوە؟ یااا ەە 
مۆاێنی ەەکەساێاەای  ان چای اوودەدکت؟ 
 ەنااانەت ئەمەا هەمااوو سااەاۆکااایە اای 
رەامەماە ئاڵومۆای ەەسەادک ەێات، دەوکی 
چ دەادێک دەکات؟ رەامەمااە دە اوکناە چ 
نەخشێک مەکێن سایەی دەساە  ای ەا ەای 
و می ایاشایاایایادک ەاگاێانێات؟  ەەو اکساۆایە 
سادکنەوە، مننگی کااککندنەوەی رەامەمااە 
چاایاایە؟ وە ماای ئاایاایاااەاای ەە هەمااوو ئەو 
رنسیااکنە نا وکناێات هایا  ەاگاۆاێات ۆاگە 

مەوەی دە وکنێت ئاوێەی ەااپ ەاەاات، ەە 
مڕکانێیەی مەواەی سیااسای و ەا ەای و 
ماایاا اایااشاایااایاای، کەمەسااەا دەسااە ت مە 
کاااوادساااۆاااانااادک، مەاێاااگاااای ناااا اەوکوە 
ەەاێااوەدەچااێاات  دەسااە  اای ەاا و اانەوەی 
کوادکیە ی ەەهەموو ەێوکزەکانی ماهیە ای 
اکسۆەەایانەی خاۆی نایاشاانای کاۆمەڵاگەی 
کوادسۆااە دکوە  مەو ناێاوەدک ئەزماوونای 
رەامەماە مەکوادسۆاە، ەەەاێاەە مە کاۆی 
سیسۆەمێەی سیاسی ەاەاسات خاوکادوو، 
ەەەێەە مە ئەزموونێەای مشاۆای ماایەراوچ  
ەۆیە ەەهی  ۆۆاێک نااکانێات چااوەاوکنای 
ئەوە مەم ەاا س و  هاایاا ە ساایاااساایە 
ەۆاکوکزیانەی کواد ەاەانێات، ئەماگاۆیەکای 
دەسە  دکاێۆی  ەنداوست ریادە ەاەەە، ەە 
رەامەماە و ەاە رەامەماانەوە  وە ەناانەت 
هەا هەوڵااێااک ەااۆ سااازدکناای ەەاکسااۆاای 
رەامەمااانااێااەاای ەااۆاکوکیااانەی ئاااسااایاای کە 
مەدنیادک هەیە، یاە هەا هەوڵێک ەۆ دەسات 
اکمەیشۆن ەە ەێوکزی رەامەمانی کاا ۆنای 
کێن سایەی دەسە  ە دیەۆاا اۆا و اکێامە 
ساااەاەاااازیااای و مەزهەەااایەکاااانااایاااش مە 
کوادسۆاندک مەوەهم زیا ن ەۆێەی  ن نایایە  
ئەم ەاا ەە ساایاااساایاایە ەااۆاکوکزیااانەی 
کاااااوادساااااۆااااااە ەە اااااایااااابەت ەااااا ەە 
دەسە  دکاەکاە، ەەکندەوە نیشانیاە دکوە، 
نا وکنن ئەمگۆی ەەعسی مۆا ەەمۆایاش مە 
زەمینەی یاساو ییەنای ەاداوەایادک رەیانەو 
ەااەەە  دەسااە  اای ەااۆاککوزی کااواد ەە 
ە ەەکانیانەوە ەە ناووساەا و ەااعایان و 
ڵااایاااەاااۆڵەا و ئەدیااا  و اۆەااانااابااایااانە 
ئی یۆەکانیانەوە،  ا دەما ە مێژوو ناوو  و 
مفەین   کاای ماکانیاە، هاێاشاۆاا زۆا مەوە 
مەدوک نە، کاای دەوڵە دکای و سیاسای و 
کااایەکاااناای دیاامااوکاانکساای مە یااۆامە هەا 
دوککەو وو یاەیسۆەکانیشیدک ەەەە  مەهیا  
ەوینیەی دنیادک نایایە، ەا س ەاەاومەت و 
رەامەماە دکەیات، مە کوادسۆاانادک ناۆامە  
مە هی  مۆەەیەکی دنیادک هی  دەسە  اێاک 
موچەی کنێەااکە و کااامەنادکە ەاۆخاۆی 
مل ناادک ەوە و دەسات ەەساەادکناامانێات  
مەهی  ەوێنێاەای دنایاا رەامەمااناێاک نایایە 
سااەدکە یاااسااا دەاەااەااات و کە  )     
ەەکاڵوی نەرێوێت(، مەهی  ەوێناێاەای دنایاا 
ناایاایە، اکدەی دزی و  ااا ناای ەەراانساااناای 
ە ەی و ەاەاومای ەەو ئااساۆەی ساەاکنای 
ەاا و اانەوەی کااوادکیە اای ەااێاات  مەهاایاا  
مۆەاەیەکای دنایاا نایایە، هایا  ەاەاوکێاەای 
ەەاران  و کەساێاەای نەخشاە دکاێاژ ەاۆ 
کااۆەااۆاااا و  اایاانۆا نەداێااۆە دکدمااا" هەا 
دکدمااایەک"  مە هاایاا  ەااوێاانااێااەاای دناایااا 
ۆ نکییایەک نادۆزاێاۆەوە،خااڵای مە یااساا" 
هەا یاااساایەک" ەاێاات  مە دناایاادک نایاایە ەە 

4ەۆ کرەاە اۆکی اوناک و ەەئاەەانک   

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 لەم 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...

 
 ٨/٢/٦١٠٧لەم ژمارەیەدا وەاڵمی  ئەم پرسیارەی خوارەوە دەدەینەوە، تەوەرەی بەرواری 

حمود بدواڵ مه نوسینی: عه له ئایا بەگۆڕینی دەستەی سەرۆکایەتی، پەرلەمانی کوردستان کارا دەبێتەوە؟   

Www.bopeshawa.net                                                                                                    کی سیاسی سۆشیالیستییە یە باڵوکراوه   

 

 وەهمی دروستکردنی پاڵەوان!
 

 " سەەااەت ەە مەیکنەوەی نەوەینوکە مسۆەیا "
 

ی کەریم :   موحسی 
 

ناسیۆنامی می کواد هەمیشە ەەەاوێان ئەوەوە ەاوە مە 
اەم ەکانی خۆی راڵەوکنی کاا ۆنیی ازمااایابەخاش ەاۆ 
کااۆمەڵااگااا داوساات ەااەااات  مەکااا ااێااەاادک ئەم راااڵەوکنە 
کاااا ااۆناایااانە ەەادەوکم ەااوونە ە مااایەی کااااەسااات ەااۆ 
خەڵاااااک و ساااااایاااااااسااااااە ە ەەاکەوەناااااادخااااااوکزو 
کوا بینانەکانایاشایااە ەاەاسات و ەاە ئاومایادی و ەاە 
ئاایاانکدەیاای کااندۆ ە نساایااباای خەڵااەاای ەەەاامەیاانەت و 

 سۆەمدیدەی کوادسۆاە 
کاااۆمە یە ااای  اااازەی  -مە هەماااومەاۆااای سااایااااسااای

مایا ایاشایاایای  -کوادسۆانادک، کە دوو ەا ەای سایااسای
ەۆاکوکزی دکهات و سامانی کوادساۆااە  اا ە دەکەە، 
ئازکدیەکانیاە مەکێن رە دەنێن، رااەی مووچەو خەاۆای 
اۆککنە و ەاایاانی مااناااڵ و دەاماااناای نەخااۆپ وەکااو 
رادکەت و هاانادکە دەکەە ەە ەاوامای هاێا ە چەکادکاو 
ئەمنی و دکرڵۆسێنەاەکانیاندک، راڵەوکنێەی کاا ۆنی وەکاو 
ازماایبەخشی خەڵك مەییەە میدیاای ەەنااو ئەها ای و 
نوسەاکنی ناسیۆنامیسۆی نااکزیەوە داوست دەکانێ و 
ک ی ی چااەسەای هەموو کێشەکاانای خەڵاەای دەداێاۆە 
دەسااات  هەماااوو اۆکێاااك ماااژدەی مەیکنەوەی مە 
ەەایااۆاااناایاااوە ەااۆ کااوادسااۆاااە دەکاانێااۆە سااەادێااڕی 
هەوکڵەکاااە و ئااومااێاادی کااندنەوەی ماانێ کااوێاانەی  
ەااودۆخی  سیاسی  کوادساۆااە ەە داکاانادنای چەناد 
ووەەیە ی ئەودک هەڵدەوکسنێ  ئەو راڵەوکنە کاا ۆنییە، 
نەوەاایاانوکە مسااۆەیااایە، کە زیااا اان مە کەناااڵەکاااناای 
ەاا و اانەوەی مااۆیکە، نااوسااەاکناای ناااساایااۆناااماایااساات و 
سیاسە مەدکاە دوویوەکانی ەۆاکوکزی و میدیای ەەناو 
سەاەەخۆو ئەه ی، ەەەا یدک هەڵدەدەە و مەیکنەوەکەی، 

مانگ مە رەناامایانی و نەداکاانادنای وەاەیەي  ٨دوکی 
سااەەااااەت ەە ەااااودۆخاای ەەیاانکنااگاان ااوو و کیاااناای 
کااەساا ابااای خەڵاەای ماایایاواکو، وەکاو مەیکنەوەی 

 رەیامبەای ازماایبەخش ەانگەەە دەکەە 
ایاکاای و چەوکەەکاای ئەم  ەیفە مە سیاسە مەدکا و 
نووسەاکنی ەۆاکوکزی سەەااەت ەە ئومێدهەڵچنیانەکااە 
مەسەا مەیکنەوەی و کندنەوەی دەاما ک ۆم داکوەکانی 
ەەینکنی سیااسای و ئااەاوای مە کاوادساۆااە، ئەوکاا ە 
خاسیە ای ەاۆمەە و کاۆنەرەاساۆاانەی خاۆی ئااەاەانک 
دەکات، کە ەەاکوادی ەاەەی ەەو ساەادەمەی نااوەانکو 
چەندین ساڵ مە کوادسۆاە ەوو  مەوکا ەدک نەوەایانوکە 
رنۆکەی سیاسی خۆی ەاۆ سایاساۆەمای ەاوکاماڕکنای و 
رەامەماە و رێەئێنانی ەەومە ی ەنەەینکوکنی ەۆاکوکزی 
خسااۆەاوو، ەە م نەي هەا نەیااۆااوکناای هەنااگاااوێااك 
ەااودۆخی سیاسی کوادسۆاە ەە ئاەااێەی ئایایااەای و 
مە ەەاکوەندی خەڵەدک ەەاێۆە رێشەوەو مۆیکنەاای  ایادک 
ەااەااات، ەەڵااەااو نەیااۆااوکناای راانۆکەکەی خااۆەاای یەي 
سانۆیمە ن ەەاەو رێش ەەاێت  ۆێئێشۆنی کوادسۆاە و 

مااناگایەکەەای مە مەنادەە، ەەڵاگەیەکای ەاە  ٨خەڵوە ە 
 چەندوچوونی دکنپێدکنانی ەوو ەە ەەسۆی رنۆکەکەیدک  

خەڵەی کوادسۆاە مە خانکراۆانیان هەماومەاۆای کیاانادک 
موزەاکە ەەسەا دەەەە  هێنەێەی ینکوکنی ەنسایاەاندە 
و هەککاکندنایااە مەییەە ەاەاومە ای هەاێام و ەا ەە 
می یشیا دەسە  دکاەکاانەوە دەساۆای راێاەاندوە  ەاا  و 
اسااومااا ااێااەاای زۆا مەسااەا هەمااوو خاا مە ااگااوزکایاایە 
ەەومەییەکاە دکننکوە  خەسۆەخانە ەاەاومایەکااە مەرااڵ 
خەساااۆەخاااانە ئەهااا ااایەکاااانااادک ەاااونە ە کاااۆماااپاااانااایاااای 
ەە اڵەندنەوەی مایانیاانای خەڵاك  ەەئااەاەانک ەەەاێاەای 
ساااەاەکااای ماااووچەی کااانێاااەاااااو کااااامەنااادکە و 
مااووچەخااۆاکناای ەااەااومەت ەااۆخااۆیاااە مااووپ دەدەە، 
 ەنانەت  اەە سەاچاوەی ەژێویی خانەنشین و خااوەە 
رێدکویسۆی  ایبەت و دەساۆابەای کاۆمە یە ایااە  اا ە 
کااندوە  مەویەااەوە کەەااوهەوکیەکاای ەااێاادەنااگااەااندە و 
 ەنگەەەاکندنەوەی ئازکدییەکانیاە ەەسەا کاوادساۆاانادک 
زکڵەندوە  ماڵۆەۆاای ایفنکندۆمیاە ەەاێیسۆوە  اا ئەم 
هەموو کااەسات و ەاێاماایایایە ەە نانخای ەەدیائاێاناانای 

ئااوماایاادی مەمااێااژیاانەی خەڵااەاای "کااواد" ەە 
2بۆ الپەرە   



 

 15/5/2017(  4ژمارە)

نەکراوە... ئاستی دڵرەقی و توندوتیژ و کوشتاری بیرکارەساتی جەنگی ناوخۆو دەسەاڵتی بزوتنەوەی کوردایەتی، برینێکی بەسوێیە، لە ناو ئەم جەنگانەدا، کارەساتی پشت ئاشان... رووداوێکی لە
دابخرێت، لە کاتێکدا، نەخشەدارێژەران و  انیدیل و زەماوەند گێران لەسەر الشەی لەخوێن هەڵکێشراوی قوربانیان. ئەو تاوانەیە کە هەرگیز ناتوانرێت لە بیربکرێت و ئەم دۆسیەش بەئاس

اندا، لەمەیدانی سیاسیدا، ئامادەییان هەیە و دستکاراکتەرە دیارەکانی ئەم تاوان کارییە، هێشتا، نەک بەسزای یاسایی نەگەیشتوون، بەڵکو هێشتا وە کاراکتەری الباک و بەپرسی حزبی لەکور
سلێمانی و کوشتاری پولێک ئینسانی کۆمۆنیست، لەناوجەرگەی سلێمانی و بەبەچاوی  ٤١/٧بەدوای ئەم روداوەشدا دەستیان لەم کردەوی و سەرکوتگەرانە و کوشتار هەڵنەگرتووە. لەوانەیە روداوی 

یکردووە و ئێمەش وەکو بالوکراوەکە یەک دوو ادەخەڵکی و بەرۆژی روناک، راستی خوی قەسابی بوونی ئەو کاراکتەرانە نیشان دەداتەوە. شایانی باسە ئەم راپۆرتەی خوارەوە دیار نامیق  ئام
کی تر لێرەدا باڵوی بکەینەوە. ئەم راپۆرتە گۆشەیەک ارێپەرەگرافمان بە پێویست زانییوەو بۆمان زیاد کردووە و وە لەبەر گرنگی بابەتەکە و بێدەنگی میدیای نۆکەرو موچەخۆر بەپێویستمان زانی ج

ئەنوامیان داوە. ئەمانە بەو ٤٨٩١ەکەی لە ساڵی هێزلە زانیاری و ئەو دڵرەقیەمان نیشان دەدات، کە یەکێتی نیشتیمانی و بەدیاریکراوی بەرپرسی سەربازی ئەو هۆلۆکۆستە نەوشیروان مستەفا و 
، میدیای بەناو ئەهلی راگوزەریش ئامادەنین ەشەهەموو تاوانکارییەوە هیشتا لەالیەن خیڵێک لە نووسەرو دەروێشی سیاسی وەکو کاریزما دەرخواردی کۆمەڵگا دەدەرێن و ئەوەی جێگای هەڵوێست

 هەڵوێستەیەک لەم روداوە بکەن. 

دی ی  70نەوەینوکە موسۆەیا ەۆچی 
 ەیوعی  وەت؟

ئایااا کاوەاۆانای  ٠مەیادی کااەسا ی 
ەاایااوعاایەکاااە ەەدەسااۆاای یەکاایااۆاای و 

 ەە ایبەت نەوەینوکە مسۆەیا:
 ااا  ااۆ ااایاایە اااناای سااا ناای ەەیااۆاااو 
سااەاە ااا اااناای ساااڵاای هەەااۆااا رشاات 
ئااااەااااە وەي نااااوچەیە ااای چاااۆڵ 
مایەوەو هایا   ە  و ییەناێاك ماێای 
نیشۆەۆە نەەووە،  ا ئەوەی مەسااڵای 

ە ەای ەایاوعای مە ناۆ اانەوە  5982
ەەاەو رشاات ئاااەاااە ەەیێااۆەو اان و 
ەەەڕیااێك ناوچە ەیاە  ندە ەااەماای 
 .سااااااااااەاە اااااااااای خااااااااااۆیاااااااااااە
ەەەاادکایااۆااندناای ەاا ەاای ەاایااوعاای 
ەانبەەانی راا ای و ساۆسایاامایاسات 
وەي ەەاەی ۆاااود مە یەي ەەاەی 
نیشۆمانیدک، یە ێۆی مەەا ەای ەایاوعای 
سااەغااڵەت  ااند و رەیااوەناادیە اااناایاااە 
مەناوچەی سا اێاماانای ەەاەو ئااڵاۆزی 
یۆیشت چاوناۆە  اا ئەو اا ە یە اێاۆای 
نیشۆمانی  اوادساۆااە رەیاوەنادیای و 
اێااۆااۆەو ااناای مەمەڵ ەاا ەاای ەەعااس 
هەەااوو، مە هەماااە  ااا اایااشاادک ەاا ەاای 
ەەعااس و ەاا ەاای ەاایااوعاای دککیە اای 
خەسااااۆاااایاااااە مە نااااێااااوکناااادکەااااوو، 
ن یۆبوونەوەی ەایاوعای مە ەساك و 
راا ی، ەەیی ەەعسو یە ێۆییەوە ۆاێای 
 .ەاااااااااباااااااااوڵاااااااااۆاااااااااندە نەەاااااااااوو
هەا ەۆیە یە ێۆی مەهەمێاك دەمەیک ەاۆ 
ئەوەی  ۆڵەی خۆی ەاۆاا ەوە،هەاوەي 
ئەو نووساەاکنەی مە ەااە ەاووە، مە 
یادوەاییە انیاندک ئامااکەیااە ەەوەدکوە 
کە یوودکوەکە ەەهاوکاای و هاانادکنای 
 ەەعااااااااااااااااااااس ەااااااااااااااااااااووە  

ومە  5983ی ئاایااای 5یە ێۆی مە مە 
اۆکی ۆاایاائاااناای و نااێااونە ەوەیاای 
 نێۆااکندک، هێ ێۆی زۆای  اۆ اندەوە 
ەۆ مێدکنی ئەو ییەناانەی ەەاەی ۆاود 
مەوکنە )ەسااك و راااسااۆي و ەاا ەاای 
ەاایااوعاای( ەااااەمااای سااەاۆەماای ئەو 
ییەناااانەپ مەنااااوچە اااانااای ەەنااادیااال 
ماایاانساااەااونەوە، ئەمەپ ەااۆ یە ااێااۆاای 
 ااێۆی ئاسااە ەاوو  ە ەەهاێانەاێاك 
دەسۆی خۆی ەوەەێنێت، هاێانەاە ەی 

یە ێۆی ەەساەا اندکیە ای نەوەایانوکە 
موسۆەیا  نکیە سەا ەناای ەەنادیال و 
ەااااەمااای سااەا ااندکیە اای هەا سااە 
ە ەە ە  نەوەینوکە مسۆەیا مە کۆێبای 
رەنیەکاە یەکۆنی دەەەێن دک ەەا مە 
دەسااۆااپااێاااەااندناای ەاااەا ەااۆ ساااەا 
ەااەماکانی سەاکندکیە ی ۆود دەڵیت" 
ئێمە هێ ەکانماە مە زەڵای کاۆکاندەوە  
مام ۆەیل هات ەۆ خاوکەاایایا ی و ، 
و ااێەی ەەساۆزی ەاۆ دکە و، دکوکی 
مێەندە ئەاکەکەیاە ەەچااکای ەە ۆاە 
ەائایاانان و ، ەەرەمە ەەیی ەااەەوە ەااۆ 
ازمااکندنی هاوییەانیاە مە مەڵبەندی 

مەمەمااااۆی ۆااود" هەاوەهااا هەا  ١
نەوەاااایاااانوکە دەڵااااێاااات" اەماااا ی 
دەسپێەندنی رەیماادکە ەاناگەوکز ەاو، 
کە ئەەااو مە اکدیااۆوە ەاااڵوەااەاانێااۆەوە، 
رەناادێااەاای کااۆناای کااوادی ەااو: " ااٶڵە 
ەەسااەەاانە، ئەماامااا ەەزەەاانە " اکدیااۆ 
دەساااۆااای کاااند ەە خاااوێااانااادنەوەی 

هاێانااو  ەانگەوکزەکە  ناوی خوکماە مە 
 کەو ینە یێ   " 

ەااۆ ئەمەپ ەااادا یەەاایااد دەڵااێاات:  
نەوەینوکە موساۆەیاا ساەا اندکیە ای 
ئەم هێا کنەی دە اند مەرەیماااە ەیادک 
ەۆ سەا ەەیناەاو ئاەداوڵاۆەو یەزمەو 
رشت ئاەاە  ە ەە دیندە انیان ەاێاوە 

دیاا اای ەاایااوعاایاایە اااناای  71ناا یااۆەی 
 600 وەت و مەەەیە ەەدک ن یۆەی 

 . ە   وکاکە
نەوەااایااانوکە ماااوساااۆەیاااا دەڵاااێااات: 
ەڕیااماندک رەیماای سەا اندە اانایااە 
ەدەین  یە ێۆی هێنەە ەی ئەنایاامادکو 
ەەماوەیە ی  ەم و ەەزەاەاو زیانێۆای 
 .ئێیگاا  ەمەوە رەیماای ناوچە انیادک

ئەودەمە ەەارنساێاۆای  ەادا یەەید  ە 
ەا ی ئەو ەا ەە ەاووە مە اۆاێابە ەیادک 
دەڵااێاات: مەماااوەیە اای  ەماادک  ااوکناایاااە 
دەسۆبگنە ەەساەا نااوچە ەدکو ئایاۆان 
ەااەما انی هەاسە ەا ەە ەی ەەاەی 
ۆااود )ەشااح و ەسااك و راااسااۆي( 
 ەو ە کێن یەەمە یاە و ەەمم  وێانم 
نارااێ م و ئەوەی  وکنیاە مە وەۆن و 
ەڕین و  اا نای  اندیااە  نەوەایانوکە 
موسۆەیا مە اێگەی ئی مەوە اکیگەیااناد 

ەوو: دی م ناوێت، رەاێ  اە رااي ەاێات  
ئەمەپ رەیامێك ەاوو ەاۆ هاێا ە اانای 
یە ااێااۆاای  ەدیاال ەااۆااوکە و رەاێاا یاای 
 .خۆیاە ەە وەۆنی دیل رااي ەاۆەنەوە
 سو ایە یۆندە ەەئاینە ە ەیوعایە ااە
ئەنیامی ەەیە ە ەاۆاانای هەا ساە 
ییەە و ساااەا ەو ااانااای یە اااێاااۆااای 
ماااێاااۆەو ەوە، مەو ەاااەیەدک زیااااد مە 

" ئەناادکماای ەاا ەاای ەاایااوعاای 688" 
مەناااوچااوە و کمااااەیە اای زۆایااش 
ەەدی گینکە، ئەوەی  وکنیاە مە اوەاۆان 
و  ا ە و ەڕین  اندیااە، خاێا کنە ااە 
ەەدیل میانکە، )یانیشاۆە و یەیانوزی( 
خێ کنی یا یح یەسوڵیاە ەەدیا ای ەاند 
ەۆ ەااەما انی خۆیاە و ساو اایە ایااە 
رێۆاندەاووە  ەا ەای ەایاوعای و ئەو 

مەەەیە ەدک ەەەادکاەاوە   ەسانەی  ه 
و یی یە ااێااۆاای دیاال ەااووە ەاااساای 
 .چەندین س کو ساو اایە ایااە  اندووە

یدک "رشۆانااەااە   ه  ۆێبه  ەید مه ەادا ا 
ناااگااایااادک"  ناااێاااوکە ئاااازکا و ەاااێاااد  ماااه

 اااە  وەاایاانوکناایاایااه  اای "نااه نااووساایااویااه
ەاالم"  نااوی "ئاه ی  چێاۆایااە ەاه نیه ره

ە،  ی ماە ەاباه  ه ڵده ی ئه و  ەۆ ئه  ەڕیو 
مای  نااوی عاه  ي ەه یه امه امی رێشمه  ه

ادێانان ەاۆ  کێان خااي د   ەوسێن ماه
یااادک و   اااه  اااه دوکی چاااه  یکە ەاااه ماااه
  ەاه   اه اۆخی اووەاا   ەی مه  ه امه  ه

ەااو  ناااوی ئااه  سااێااك ەااه ۆااێاادێااڵاان،  ااه
ەاێات  مانادکڵ د  7نی  خاو    سیم  ه مه
  داێاۆاه د   و  ست ەۆا ه ی د  و  ەە ئه  ەه
و   وکاێات، ئاه و د   ی موم ه ا اێژنه ەه

اووت   یاااە رااێاابااوو  ی راااا  دیااالنااه
" اااااااااوکاکە و د  و   ااااااااانکناااااااااه د  . 

نەوەینکوکە مسۆەیا و رشت ئااەااە: 
یە ێك مەو رێشمەامانەی  ااەساا ایای 
رشااۆااناااەاااە یزماااای ەااووە هاااویێ 
سااەاەااازە، مەو سااەنااگەاە ەااووە،  ە 

راێاشامەامە  1رێشمەامە  ەنایاا  21مە
ازماایاە ەووە، ئەوکنی  ان  اوکاکوە، 
ەەم ەێوەیە اوودکوە ە دەماێاڕێاۆەوە: 

نەوەینوکە  5983ی ئایاای 5اۆکی 
مسۆەیا نامەیە ی ەاۆ ەاااەماای ئاێامە 
نااااد، هاااویێ ەااادا نااامە ەی ەااۆ 
خوێندینەوە،  ە نااوەیۆ ای ناامە ەی 

دەڵێت: هاویێایاانای ەایا ەای ەایاوعای 
مە اانساایااۆاااە نەەااە، ئااێاامە راااەەناادی 
اێااۆەو ااناانااامەی نااێااوکنااماااناایاان، ئەو 
هاااێااا ەەااامااااە ەاااۆ ساااەا اااندکیە ااای 
سااۆساایاااماایااساات  ااۆ ااندۆ ەوە، ەەیی 
ئێوەدک یەت دەەین،  ۆایە یێگامااە ماە 
مەماانە، ەااۆ ماان ااناای سااەا ااندکیە اای 
سۆسایاامایاسات  مەمەڵ خاوێانادنەوەی 
نامە ە هااویێ ماام اەساو ماوماانای 
هەەوو ئەو نامەیە ەۆ خایاڵندنای ئاێامە 
ەااێاات  مااو اای: دەیۆم ەااۆ مە ااۆەەاای 
ساایاااساای ئااامااادکایاااە دە ەم، ماان 
مەمەڵاایاادک یۆیشااۆاام  ە مەیشااۆاایاانە 
مە اااۆەەااای سااایااااسااای ئەەاااو عاااامااال 
ەەارنسی مە ۆەەای ساەاەاازی ەا س 
مەوێاابااوو، مااام اەسااول هەمااوو ئەو 
مە نسیانە و نامە ەی نەوەایانوکە و 
ئەو هاااێااا ە زۆاەی یە اااێاااۆااای  ە 
دەواوەەای ئاااێااامەیااااە مااان اااووە و 
ەەناعە ی خۆەی ەۆ ئەەو عامل اووە 
 ندەوە  مو ای: یە اێاۆای ماێاماانادەدکت 
ەااائااامااادکاەاایاان، ەە م ئەەااو عاااماال 
ەەارنسی سەاەازی ەا ەای ەایاوعای 
ەەدووای کنای ەاەی مەناێاوکە ئاێامە و 
یە ااێاااۆااای یووەااادکت، ماااو ااای ئاااێااامە 

وککۆ  26/4/5983اێااۆەو اانااماااە مە
 ااندووە، ئەو هااێاا کنەپ ەەعااس و 
ۆاەە اە ەۆ سەا هاێا ی راێاشامەامە 
هااا ااوە مە اانساایاایە ە ەااۆ هەمااوو 
ە ەە انە، ەێگاومااە ماام اەساو زۆا 
هەوڵیدک ەەناعەت ەە ە س ەۆات، ەە م 
ەە سود ەوو، مام اەسو ەەدڵگنکنیەوە 
ەە رەمە مەیکیەوە ەاااۆ سااااوێااان  ە 

ەااوو،  50مەیشااۆاایاانەوە  ااا ااژمااێاان 
هااویێ  21هاویێیانی  ۆ ندەوە  ە 

ەووین، دکنیشۆین ماام اەساو ەەراێاوە 
وەسۆاەوو ەەنااساێاۆای مەەااە دکەاوو 
ەسەی ەاۆ دە اندیان مەساەا ئااڵاۆزی 
ناوچە ە و اووەەیووەوونەوە مە ا ای 
ەەیدک مەم ەسانەدکەاوویان ماومەیە ای 
ەەنااا  مەسااەای مااام اەسااوی دک 
ەەخێنکیی هاویێ هەناداێان رەیمااای 
دک نە ەوێااۆە خااوکاەوە، ئاایااۆاان مەهەا 
چااوکایوە ئااااەااێاایاای و ەاایااۆااێااساای 
دەسۆیپێۆند، ەاەیێاۆای دەساۆەویەخە 

اووی دک،  ا  وکنیماە ەەیماە  ند و 
دوک ن ەەۆیاۆیا ەەهۆی ەاااەزکیایامااە 
مەناااااوچە ەدک خااااۆماااااە مەیاااااناااادە 
ئاەدوڵۆە، ەە م ۆاگە مەهااویێ ەاادا 
ەەەاانیااناادکای ەەدیاال ماایاانک و دوک اان 
ەاااەهااایااادیااااە  اااند، ەەدکخەوە مەو 

هااویێامااە ماە  20سەنگەاەی ئاێامە 
ەااەهاایاادەااوو،  ە دوویاااە ەاانکەااووە 
ەااەهاایااد ەااادا و ەااەهاایااد عەەاادوڵاااڵ  
هەاوەهاا دەڵاێات ناازکنام ئەو هەماوو 
 ویەییەی یە ێۆای ەەاکمابەا ەەەا ەای 
ەیوعی چیباوو  چاوناۆە مەم ەاەیەدک 
 ەسااایااااە نەدەراااااکسااات،  ەناااانەت 

نەوەایانوکە  !دی ە انیشایااە  اوەاۆان
 کەساای مااە کااوەااۆاان ٧٢مسااۆەیااا 

ساەیاد  اا ە، مەدیامااانەیە ادک ەاا  مە 
ەااەیی رشاات ئاااەاااە دە ااات، ئەو 
ەااەیەی  ە یە ااێااۆاای ناایااشااۆاایااماااناای 
 ااااوادسااااۆاااااە ەەسااااەاۆ ااااایە اااای 
نەوەاایاانوکە مسااۆەیااا ئەناایاااماایاادک و 
هااێاانەاای  ااندە سااەا ەااااەمااا اااناای 
سااەا ااندکیە اای ەاایاا ەاای ەاایااوعاای و 
سۆسیامیست و راساۆي،  ە چەنادیان 
 ادینی ەیوعی و ەایا ەە اانای دیاۆە 
 ۆمەڵۆوک  انکە  ساەیاد اا ە ۆەخات 
مەوەدە ا ەوە  ە مەو ەاەیەدک ەەعاس 
 .هاااااو اااااای یە ااااێااااۆاااای  ااااندووە
سەید  ا ە ەە ەێوەیەي ەەیی رشات 
ئاەاە و ەە ڵاوعاامە ەی نەوەایانوکە 
مسۆەیا دەمێڕێۆەوەو دەڵاێات: یە اێاۆای 
مەمەڵ ەۆومەت ایاۆاۆەو اباوو، اۆکی 

 ۆری مێدکین،  ە  100رێشۆن ەۆومەت 
یە ێاۆی هیومیاە  ند ەۆااە، ئاێاوکاە 
ەاااوو و مااان مەەەادەمااایااااە ەاااووم، 
ییشە ماە نەما، ناادم یایاشاەي ەاێات، 
مو ایااە یایاشاەي نایایە،  ە یایاشاەي 
نەەااێاات ساابەی هاایااوم ەااۆااات چاای 
دە ەی؟ ماااو ااام ساااەەااا  ەاااۆەە، 
ەەەایاوعاایە ااناایاشاام ماوت ماێاانە ئاااوک 
دەەاایاان دەچاایاانە ەەناادیاال، هەمااوو اااە 
سااەەاا  ەااۆەە  ەەوکنەی خااۆەااماااە 
مااوت،  ە یاایااشااە ااۆاااە ناای یە ەااۆ 
دەخەوە، ەااااڕۆنە ەەناااادیاااال  مەوێ 
ەەیێمۆاندە،  ەماێاك غاایااڵم، سابەی 

مەمەڵ اۆکهە ت 
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هااوەاایااااو خەەااا ااگااێاانەکااانە، دەکاانێاات مااێاای 
ەڕوکننێات  ەاا ەایائاێانایانە ەەاچااو، ئەمەا مە 
ۆااێااگااای ئاایاامااانااوێاال، ماااایاان مااوراااە مەم 
هەڵاااباااژکادنەدک دەاچاااوکیە چ مە ااانسااایەک 
رێشبینی دەکنک ەۆ یەاەنساو هاو  یانی و ەاۆ 
 ەوکوی ئەواوراااااپ؟  دیااااااە دۆخەکە 
ەە ەوکوی ئااااڵاااوماااۆای ەەساااەادک دەهاااات  
مەییەکەوە مەدی اکسیسۆی و دکی خااییای 
و رەناەەای اەو ی اوومەهەڵەشانای خاێانکی 
دەەنی، هەاوەها دەەاووە ەا اوکاێاەای ەەهاێا  
مەناااودڵاای ئەواورااادک مەمەڵ هاااو اااکەی مە 
ەەایااۆاااناایااادک، کە ەااێااپەادە نااویاانەاکیە اای 
اکسی میاە دەکند و هەاەەاەی دەاچاوونای 
یەانساپ مەیەکێۆای ئەواوراا، ەەاۆەساۆە ان 
دەەوو  هەموو ئەمانە راێاشابایانای ئااڵاوماۆای 

مەواەی مە ئەواورادک، ەەدوکی خاۆیادک کاێاش 
دەکند  وە می خەڵەی یەاەنسا ەە نا و ن ەۆ 
مااین موراە، نا و ن ەوو ەەو ئاڵوماۆاەی کە 
ەەزیاااااناااای خەڵااااەاااای یەاەنساااااو  ەوکوی 
ئەواورادک، دەەەایەوە  ەۆیە دە وکنین ەڵاێایان، 
سااەاکەو اان مە هەڵاابااژکادناای سااەاۆکااایە اای 
یەاەنسادک دەنگی نای خەڵک ەوو ەە اکسیا م 
و ئامومۆاێەای  ەکاانادەا نەک ساەاکەو انای 

 ئیمانوێڵ  
دیااە هەڵاباژکادە، مە کێان ساایەی نایا کمای 
دیاا اایاائااێاانەای سااەامااایەدکایاادک، هەاماایاا  
چااااوەاوکنااای ئااااڵاااوماااۆای ەااانەاە ااای و 
ەەاۆەسۆەی ەە ەازکنیی خەڵەی کانێاەااا ماە 
چاوەاوکە ناکنێت  ئاڵومۆای ەنەاە ی ەەنادە 
ەە ها نەمەیدکنی چینی کنێەاا و ۆەمااوەای 

اێەینکو مە ە ەی چینی کنێەااو اێاەایانکوە 
ۆەماااوەای و اکدیااەاااڵ و راایااشااەیاای و 
ۆەماااوەایەکاااناای خااۆیاااناادک و مەکێاان ئااا  و 
ئاسۆی ساوسایاامایا مای کانێاەااایادک، ەەدکی 
ساەاۆەم ەااڵ و ەا و انەوەی ەاۆاکوکزی و 
نی کمی سەامایەدکای  زەمایانەی عەیانای ەاۆ 
کااااێااەاای ئاااوک و دەسااۆاابااندە ەااۆ ەااۆاەاای 
ۆەمااااوەای مە خاااوکاەوە مە یەانساااادک 
ئامادەیای هەیە  ئەوە نەەەادێاەە ساەاەااای 
دوککەو نی دەەێت یەاەنسا رێشەنگی مە دڵی 

 ئەواورادک ەگنێۆەوە دەست 
ئەو کااا ە دناایااای ەااااسااۆاااناای ەااایسااۆەی 
هەڵاابااژکانااێااەاای اکسااۆەەاایاانە دەەااێاات، کە 
ۆەماوەای کانێاەااای و ەەاهەمائاێانای ئەم 
کۆمەڵگایە، ەە ەەاراکندنی ەۆاپ، دەسۆایااە 

 ەۆ ەندووە     
 

 ٦١٠٧ناوەاکسۆی ئایاا 

 

 پاشماوەی دوا ستوون... 

هاایااوماایاااە  ااندو  ەەەماااە مااێااۆااندە، 
نەیانۆوکنی سەا ەوە،  ا ئێوکاە سەەان 
سەەانە اۆیشاۆان، ەاۆاانە ەمااە ەەو 
ۆۆاە نەەاوو  ەە م ەایاوعایە ااە ەاۆ 
ەەندیل نەهاا ان، خاۆیااە راە ەاوا ااا 
نە ااانک،  ەسااا ااایااام ەەوکە ەاااوونەوە، 
نەوەینوکنیش هەماووی  اوەاۆان  ە 

 ە  ەووە، ەاەیی ەااەایاشایااە  71
نە ند،  نەوەینوکە رێی دەمو ن ئاێامە 
ها وویانە ساەا )ەساك( ئاێاوە ەاەی 
مە ەە، یێاڵایااە ماێاۆاندە و ەاەییااە 
ەەۆااادی نە اااند، خاااۆ مەا ەاااەیی 
ۆدییاە ەۆندەایەو ییشاە ایااە ەادکەاایە 
ئێمە، ەەت ەە ئێامە نەدەوەساۆااە، ەەو 
ۆۆاە ئەنیامە ەیاە ەەو ۆاۆاە ەاوو، 

 . ەسماە ەاەهایاد ەاووە 1-4ئێمەپ 
هەاوەي سەید  ا ە مەمێڕکنەوە اانایادک 
ئاااماااکەی رااێاادە ااات: یە ااێااۆاای ئەوەی 
دە ند، خەڵۆی دیۆە ئەوەی نەدە اند، 
یە ااێااۆاای ەااڕیاااای ئەوەی دکەااوو، ئەو 
خەڵااۆە ەااۆااوکێاات و خااۆی ەە  ەناایااا 
مەمەیدکە ەمێنێۆەوە، هەموو ەاۆاێاۆایااە 
ەە ااهێنا، دوکیی ەۆاومەت راێایاگاو ان 
ئێوە هەا هیا  نایان، ۆااەاە ااە زۆا 

 .مەئااااااااێااااااااوەەەەاااااااایاااااااامە ااااااااۆاااااااانە
خااوکادناای یاااسااۆماایااای خااوێااناااوی 

ئەو اکسااۆاایااانە مە  ەاایااوعاایەکاااە:
یاااادەوەای زۆاەەی ئەو کەساااانەدک 
نەسااڕکوە ەوە  کااا ااێااک ۆااێااگاانەکەی 
 اڵەەانی مە ناو ەاااەماای اکمەیاانادنای 
ەاا ەاای ەاایااوعاای و مەسااەا  ەاماای 
ەااواەاااناایاایەکاااە مە اکدیااۆی ناااوەناادی 
ەۆیەی نوێوە ماژدەی ساەاکەو انای 
هێ ەکەیانی ەە یکی مشۆی مەیااناد کە 
هێ ەکانیانیاە یاسومیای ەواەانیایەکااە 
نۆپ دەکەە و واەیاە ەەازەو ئێساۆاا 
سەاەاڵی ەاڵەکانی ئەوکنن راپ ئەوەی 
 .ساااااااەایااااااااە رااااااااە کااااااانکیەوە
یااازیاال کەایاام ئەەاامەد )ۆەعاافەا( مە 
چینۆکی ئەماڕۆ زەمااوەناد دەماێانیان 

وک ە نەوەاایاانوکە  -دەڵااێاات: )ەااێاانۆ
مسۆەیا( ەە دەساۆای خاۆی دیا ەکاانای 
دەکااوەاات  هەاوەهااا دەڵااێاات: دیاا ە 
ەیوعایایەکااە دەیااناگاوت ئاێامە  اازە 
مەیشۆوین و چەکمااە راێانەداکوەو مە 
ەەییشدک ەە دیل نەمینکوین، ئیاۆان ەاۆ 
ەەناااهەق دەمااانااەااوکە؟ )ەااێاانۆ( ەە 
وە میاە ەاایال نەەاوو مەمەڵ هااکەی 

دەسااۆااڕێااژی مااومەدک دیااوکاو ئەادی 
کوواەکە ەەخوێنیاە ساوا هەڵاگەیکە  
ەساااەکاااندنااایاااش مەساااەا ئاااااەزووی 
خوکادە ەەسەا  ەامی ەواەانییەکاانای 
ئەو کااەسا ە، وێنکنەیەکامااە رایاشااە 
دەدک،  یایدک چەکدکاەکاە ەەخاوێاناێاەای 
ساااااااادەوە، ەەسااااااەا یەااااااەی 
هەیهەیەااوی ەااواەاااناایاااە یاااسااۆماایااا 
دەخۆە و هەڵاپەاکاە ساازدەکەە، کە 
ئەمەیاااااە مە هەڵاااادکنەوەی مااااۆیی 
 .اکەاااااااندوو، ەە ساااااااوێاااااااۆااااااانە

وسااای  ی ئااه ا ااند  ەااو ەااوکە سااه ئااه
 ای  ا اندکیاه ساه  ە ەی ەیوعی رێیوکیه

و  ارانسان مااه ماوویااە ەاه  اێاۆای هاه یاه
ا  ەاای ەااێاانی ەااه  م ەااه ، ەااه  اااوکنااه

  وێات  ەاۆیاه  اه یاا د  وەینوکە مسۆه نه
 اێاۆای   انی یه ا ند  موو سه ڵێت "هه د 

ی رشۆنااەاانان،   ه ای اوودکو  ەڕیااد 
وەایانوکە  ا ناه  م رشۆای ەاێان ەاه ەه

وخۆ  ی اکسۆه وکنه وکوی ئه یا و  ه مسۆه
 .وێات  اه ەاووە، د    ه ی  ەدکایی ەه ەه
ەو ەااوکە،  ئهاۆڵی ەەومەت ەەعس:  
ای  ماباه دیساه  ماه  و نێك  ه چاورێۆه  مه

نااوو   ە اۆکنااامااه ییااه مااه   ااه 2009
  نیامداکو  ڵیدک ئه مه "ازماا چوچانی" مه

  عسااااوم مااااه ڵااااێاااات "خاااادا مااااه د 

ڵاێات  ئااەاۆانک د   و نێاۆادک، ەاه چاورێۆه
ەاڕیااای   یماادکنی رشاۆانااەااە ەاه )ره
  و  (  ئاه  اێاۆای ەاوو   انی یاه ا ند  سه

  ی  یراه  و چاوو    ی مێژووییه اکسۆییه
 م  ، ەاه و   ێۆییه  انی مێژووی یه ەه ا 
و  ئاه  ەی ەاوو اایاه و  خدا ئه  ەووکیه د 

ا رشۆنااەااە، ەاڕیااا و  ەۆ سه  هێنەه
عسایاشای  ایاادک  هاو ااای اکێامای ەاه

 ."ەوو
زۆاێاااك ساااڕیااانەوەی ەەڵاااگەکااااە: 

مەەاااااۆیەاااااگاااااێاااااڕکنااااای ئەوسااااااو 
ساایاااسااە اامەدکاکە ەااا  مەوە دە ەە 
رەیمااااە ەی یە ااێااۆاای ناایااشااۆااماااناای 
ەەهاو اای یکێامای ەەعسای راێاشاوو 
ئەناااایااااامااااداکوە، مەوکنە د ااااۆااااۆا 
عەەاادومسااۆاااا  اااهاایاان ەااەایاا   ە 
سیاساە امەدکاێاۆای  اوادەاووە راێاش 
چەنااد ساااڵااێااك ەەهااۆی ئەو مااێاادوکنە 
یۆکنااامەوکناایااانەوە مەیوودکوێااۆاای رااڕ 
مە ەمو مژکویدک مەەاای  ەا اووي مە 

 ینۆا نک، مە مێدوکنێۆایادک  2008ساڵی 
مەەااەی یوودکوی رشات ئااەااە ەاۆ 
یە اااێاااك مەماااۆڤاااااە ااااە، دەڵاااێااات: 
ەەیە ەی رشت ئااەااە ەەیەامااە و 
هاااو اااای یکێااماای رااێااشااوی سااەدکم 
ەەارااا اانکوە  هەاوەهااا ەااادا یەەاایااد 

مەەااااەی ئەمەوە دەڵااێاات: ناااوزەنااگ 
رااڕەااوو مەرااێااشاامەامەیە اای زۆا  ە 
مەمەامیاە و ەااەزووا و ۆێگاا اانای 
 نەوە ها اباووە، ئەو هاێا کنە هەماوو 
رۆەۆەو رەادکە ەووە مەۆل و ەەامای 
وەي ەەمسەڵەی مەام و رێالوی ەااپ 
و  ااۆڵەرشااۆاای رااڕ مە مااوعەمەەااات، 
هەاوەها چە ی نوێی وەي ەایاۆەیسای 
و ئااااەاایاایاای و دۆەااۆە و ەەناااسااەو 
 اڵەینۆۆێ و دەزمای ەێسیمی یک ااڵ 
و ۆڵۆی  ۆڵۆی و دواەایان، هەوکڵامااە 
رێگەەت  ە ئەو  ەماورەمە ساەاەاازیە 
خەسۆوخۆڵەی یە ێۆی مەناوچە ەدک ەۆ 
خۆئاماادە اندنە، مەیکێامای ەەعساەوە 

هەاچییەي ەێت یوودکوە ە ەاۆ  .نێنکوە
مەمی  واد ۆەاماباڕەو ۆاێای ئاازکاە، 
 ە مااوماااناای  ااێاادکناایە  ااائااێااسااۆاااپ 
رااااەااامااااوە ەی ەەۆەساااۆەی مەمااای 
 وادەوەیە، ەە  ایابەت  ە هاێانەاە ە 
ەۆ سەا هێ ە  وادییە اە ەووە و ەە 
اکسپاادە و هاانادکنای ەا ەای ەەعاس 

 .ئەنیامداکوە
 
 

 درێژەی... پشت ئاشان تاوانێیك ... 

ماااننااااگەکااااناااای نەەەادی خەڵااااەاااای 
ئازکدییاوکزیاش مەم ەاۆنااغە  اازەیەدک 
خەەا ە مە رێناو نااکااماەاندنەوەی هەا 
ۆااۆاە کاایااانااێااک کە مەسااەا ەااناااغەی 
ەەوماای و  ااائاایاافاای ەاایەوێ ەااێااۆە 
دکمەزاکە  رێدکمنی مەساەا راێاویساۆای 
غەینە ەەومی ەاووە و غەیانە دیانای 
ەوونی دەوڵەت مە هەموو ئاسۆێەدک، ەۆ 
خەڵاااەااای ئاااازکدیااایاااوکز و  ااایاااناااوی 
ازمااااەااووە مەەااەی و کااوەااۆاااا و 
نائەمنی، ئەنیامگینیەکە کە راێاویساۆە 

ساااڵاای  ٠١مە  اااەاای کااندنەوەکاااناای 
اکەندوو وە مە خاودی ساەاهەڵادکنای 

 دکعش و کااەسا ەکانی ەگینێت   
مە ەااااااەی ەااااانااااگەەااااەی  اااااەاااامە 
ەەومپەاسۆە  واکمانیەکاانایاشاەوە، مە 
اکسۆیدک کێشەیەکی سیاسای ەە نااوی 
کێشاەی  اواکامااە مەم کاۆمەڵاگاایەدک 

نەەوە و نییە و هی  ەانەماایەکای نایایە  
ەەو اکدەیەپ کە ئەم راایااالنە ەااڕوک ە 
رااێااشااەوە، ەەا مە هەاەاات خااودی 
هاااو  اایاااناای  ااواکاا ماااە دەکااات ەە 
ەواەانی و سو ەمەنای  ساەاۆەم ئەو 
ە ەانەپ کە ەە نااوی  اواکاماانایەوە 
ەاوت کانکونە ەوە نااوێانەاکیە اای هاایاا  
مەسەمەیەک ناکەە، ەەڵەاو یااە اۆڵای 
دەسااەەییاای دەمااێااڕە و ئاااماانکزی 
دەسااۆااوەادکناای دەوڵە اای یاااەاایااسااۆاای 
 واکیاە، یاە کاا ی کاایەی سایااسای 
ە ەە سیاسیە نەیااەکانن  ئاماانایاێاک 
کە موکیە کۆنگنەی یەکاگان اوی ییەنە 
 ااواکااماااناایەکاااە دەیااانەوێ مەدەوای 
 ەوەاە ەبەسۆن، وک ە "نەخشاەاێاگاای 
 اااواکااامااااە ەاااۆ دوکی دکعاااش و 
هەکماااااکاااندنااای  اااواکااامااااە وەکاااو 
نە ەوەی دووەماای کااوادسااۆاااە"  ااا 

سەامۆە کاۆنەرەاساۆاانەیە  نەک هەا 
 ۆزەاڵێک اووی مە ەەهانەمەنادەاوونای 
هاو  یانی  واک ماە مە ماایای زیاا ان 
نییە، ەەڵاەاو ساوکاایە ایەکای مەواەیە 
ەەو ەەەااە مە هاااو  اایاااە و کااۆ اای 
کااۆیااالیە اای و راا ەدوویاای دەخاااا ە 
مەادنیاە  ەەرە ئەو ماۆۆایاەە ەەومایە 
کۆنەرەاسۆانەیە هاو  یانی  واک مااە 
نااا ااوکنااان ماااایاای یەکسااانااای وەکاااو 
هاو  یانی کوادزمانیاە هەەێت، ەەڵەو 
وەکو هاو  ی ر ەدوو و مە کوادزمااە 
مایی کەمۆنیااە ەاۆ دیااای دەکانێات  
ئاااماااناایاایااش مەمە کاااا ااێااەاای کااایەی 
سیاسیە مە هاوکێشەی سیاسی عێانکق 
و ای من انای دەساۆەو  ااەامە ەەومایە 
 واکەکانە ەۆ ئەوەی مەساەا ەانااغەی 
دکنی مۆای ر ەدوویی و کۆیالیە ای مە 
ناوچەوکنی هاو  یانی  واکماە، ەەەە 
 دەسە ت و دکهات ەە خۆیاە ەبڕێت  

خەڵاەای ئااازکدیایاوکز مە عاێانکق و مە 
کوادسۆااە، ەە دیااایاەانکوی خەڵاەای 

 واک ماە رێویسۆە مەوە هوەیاا نەان 
کە ەاااەەونە ئەم دکوەوە وەااابااان ەە 
مەەااەاانی اەەاای چەنااد  اااەاامااێااەاای 
اکسااپااێاانداکو مە ییەە ئەادۆماااە و 
ەاااازکناایااااکاااە و  اااامەەااانااایەکاااە و 
 ااائااایااافەچاایەکاااانااای ەەغااادکوە، کە مە 
کێشمەکیشی کۆنەرەاسۆانەی خاۆیااە 
مەسەا دەساەیت و دکهاات یااایەکای 
مەاکدەەەدەا ەەەاایاانکنە ەە کیاااە و 
چاااااەناااوسااای ئەم خەڵاااەە دەکەە  
هاو  یانی  واک ماە چ مە کوادسۆااە 
و چ مە عااێانکق نااەااە و نااکاانێات ەە 
هاو  ی ر ەدوو هەکماا ەەنێن، ەەڵاەاو 
دەەە وەکو ئەودوکی هاو  یااە ماایای 
ەە  ەوکوی یەکسانیاە هەەاێات  مەوکنە 
مایی خوێندە و ەسەکندە ەە زماانای 
دکیااااەاااای، هەاوەهااااا مااااایاااای خااااۆ 
ەەاەااژێاانکااندە ەااۆ هەمااوو رااۆسااۆە 
ۆااۆاکوۆااۆاەکاااناای و ت ەە رااۆسااۆاای 
ساااەاۆکااای دەوڵە ەوە، ماااایااای هەا 
هاو  یەکی  واک مانە، ەە هەمااە ئەو 

رێوەاکنەی کە مایی هااو  ایاانای  انە  
 اااڵەمااویەک مەمە کەمااۆاان ۆااگە مە 
ساااوکاااایە ااای ەەو هااااو  ااایاااانە و 
ەە ەکدکنای زنایایانی کاۆیاالیە ای مە 
دەساات و رااێاایاااە، هاااوکااات ۆااگە مە 
هەنااگاااوێااەاای  اان ەااۆ ەااوڵااەااندنەوەی 
ناااااکااااۆکاااای و دوەەاەکااااایە اااای و 
ەاااوەەااێاانااەااندناای ئاااماانی ەااەی و 
کااوەااۆاااای کااۆنەرەاسااۆااانەی ەەوماای 
هیچی  ان نایایە  ئەمەا ئەم اەوت و 
راانۆسااەیە ەااڕوک ە رااێااشااەوە دەمااات 
ەەوەی کە هەا مەاەکااێااک دەەااێااۆە 
مەیدکنی دوەەاەکی و ەاەی و کاێاشاە 
مەسااەا ەااناااغەی کااواد و عەاەس و 
 واک و ئاەاواو کا ادکە و ەایا ە و 
سونە و مەسیحی و یەزیدی و کاکاای 

 و یەی ی و هەواکمی و ەەەەک و    
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دەواەی دووەماای هەڵاابااژکادنەکاااناای سااەاۆکااایە اای یەاەنسااا ەە 
دەاچوونی ئیمانوێل ماکنۆە، کۆ ایی هات  دەاچوونی ئایامااناوێال مەم 
هەڵبژکادنەدک، ەەمانای سەاکەو انای کاانادیاۆای ەااپ ەەساەا یەکاێاەای 
خنکردک نییە، وە ەەمانای ساەاکەو انای چەپ و ەەساەا اکساۆادک ماێاک 
ناداێۆەوە  دەانەچوونی اکسۆی رەامین و  یوهەڵاماااکوی یااەایاسات 
مەیەاەنسا و مە ۆێگایدک دەاچوونی میبنکل و اکسۆێەی نەامای ەاااکوە 
 ا ئەو ئاسۆەی نەیااەکانی ەەچەپ نااوزەنادی ەاەەە ناا اوکناێات هایا  
ئومیدێەی ەاەی ەۆ هاو  یانی یەاەنسا مەسەا هەڵبئیانایانێات  ئەوەی 
مەو رنۆسەیدک و مەم هەڵاباژکادنەدک ۆاێاگاای ماێانکمااە و هەڵاوێساۆەیە، 
مامەڵە و دیدی هاو  یانای یەاەنساایە  خەڵاەای یەاەنساا مەدۆخاێاەادک 
چوونە ەەادەم سندوەەکانی دەنگدکە، کە کەەی زکڵ ەەسەا کۆمەڵگاای 
ئەم سەادەمەدک، سەا اکسۆەنکنەوەی اکسی م و یاەی م و رەاەمن انای 
دوەااەی ە و نەوە و اەو ە اکسۆەکاە و زکڵەندنی کەەی اکسیساۆایایە 
ەەسەا کۆمەڵگاادک  راۆساۆاماۆدێاننایا م کە راایەکای ەەهاێا ی اکسایا م 
خوڵدێنای ئەم ساەادەمەیە، هااوکاات راایەکای ەەهاێا ی ساەاهەڵادکنای 
دکعشیا م و اەوت مەمای ئایاساالمای نااماۆە ەەئایاناسااە  ئەم اەو ە 
ئیسالمیانە نەک هەا ەیانو راساو دەەەخشنە اکسی م، ەەڵەو ەەکاندەوە 
کۆمەي دەکەە ەە اکسی م  ەۆیە مەدی دکە رەنااەەای، دکە خااایایای، 
رێدکمن نەوە مەسەا مەزنێۆی ناسنامەی می  ی ونە ەوەیی و ئایاۆانایاەای، 
مەاکنەوە ەۆ اکەندووی ەە رەناەەای، کەەی زکڵی دنیاای کێان ساایەی 
نی کمی سەامایەدکای ئەم چەاخەیە  چەاخی ەەیەکدکدکنی  یانۆایا مای 
دەوڵە ی و نێودەوڵە ی مەمەڵ  ینۆای می ئیساالمای و اەو ەکاانای ەە 
رشۆیوکنی ئاەەنکی خودی دەوڵەت و  ینۆای می دەوڵە ی، یەکاێاک مە 
 نساناکۆنین دۆخەکانی کۆمەڵگەی ئەم سەادەمەیە ەۆسەا ئیناسااە و 
مایە ۆیئاندکمنەکانی ئینساە و رێوکنەو مایە یەادی و مەدەنایەکااە  مە 
دڵای هەماومەاۆاێاەای ئااوکدک، چاااوخشاانادە ەەساەا هەڵاباژکادنەکااناای 
یەاەنساندک و ئاکامێک کە ەەدوکی خۆیدک هێنای اکسۆیەکی مننگ و راڕ 
ەەها نیشاە  دەدکت  هاو  یانی یەاەنسا ەە دەنگ نەدکنیاە ەە اکساۆای 
رەامینو ئاەەنکو ەێپەادە، نایەکی مەواەیاە وت، ەەاکسی م و کەەای 
زکڵی اکسۆی مە دنیایی ئەم سەادەمەدک  ەێادکاەاوونەوەیەکای ئااەاەانکی 
کۆمەڵگای یەاەنسایااە، ەە دنایاای ئەم ساەادەمە اکمەیاانادک  ئەمەپ 
ئاکامی ئەوەیە کە زواەەی زۆای خەڵاەای یەاەنساا، نەک نەەاوونە ە 
ەواەانی کەەی اکسی می دنیا کە  نکمپ و  ی  مەی و    مەخۆی هێنایە 
دەاەوە، ەەڵەو کاادکنەوەیەکی ئاەاەانکیااە ەەاوویادک نایاشاانادک  دیاااە 
هێشۆا ناکنێت مە نسی اکست و مە نسی زکڵبوونی زیا انی اکسایا م، 
نادیدەەگینێت، ەە م ناەەنێت ئەم دەنگی نایەی هاو  یانی یەاەنسا ەە 
دکی اکسی م و کەەی اکسیسۆیدک، نادیدە و کەم ەایەە ەیوێاناداێاۆەوە  
ئیمانوێل ماکانۆە ەاۆیە دەناگای هاێاناا، چاوناەە اکسایا مای یەامای و 
ەانگەەەی یەامی اکسیسۆی وە می ناای وەامان ەوە  ەااناگەەاەکاانای 

 ٦١ئیمانوێڵ، ەۆ ەەیەکساە چاو  ەماەاکندنی هاو  یاە  رااەاەکەو ای 
م یااد یاۆاۆیای و ماێانکنەوەی ەاۆ خەزێانەی دەوڵەت  هاێاشاۆانەوەی 
یەاەنسا مە ناو یەکێۆی ئەواورا، ەەڵین دکە ەە زکمنەندنی هەمی کاا ەاۆ 
ئۆادوی ەێۆااکە، رێدکمن نەوە مەسەا داێژەدکە ەەۆەنگی دکە  ایانۆا    
مەمەڵ ئەوەدک ەە کاایگەا نەەووە مەسەا ئاکامی هەڵاباژکادنەکە، ەە م 
هێشاۆاا هەماوو ئەوکنە مەچااو ەاێادکاەاوونەوەی هااو  ایااە یەاەنساا، 
ەەاکماابەا ەە مە اانساایەکاااناای اکساایاا م، زۆا مەخااوکا اانە  مەدوکی 

وە، یەاەنسااا مە ئەواورااادک  ٦١٠٠سااێاابااۆەماابەای  ٠٠کااااەسااا اای 
مەواە اانیاان ەااواەاااناای دەسااۆاای  اایاانۆایاا ماای ئاایااسااالماایاایە  خااوێاان 
مەوکۆمەڵگەیە دەچۆاێت و  ان  مە کاندەوەی  ایانۆایساۆای سااڵاێاک 
زیا نە ەاای نائاسایی دکسەراندووە  خەڵەی یەاەنساا مەم دەناگادکنەدک، 
نەەوونە ە ەواەانی ەە موێ و ەە چاو مە م اماالناێای ناێاوکە ەااڵەکاانای 
ەۆاکوکزی یەاەنسیدک   نەەوونە خۆاککی اوو ی کایەکی دیاماوکانکسای 
ەۆکوکزی ەە ەنئا، ەەڵەو ەە اە ەننەوەی اکسی مێەای هەوسااا راچاڕکو 
رەیامێەی  نیاە دک ەە موێچەەی کۆمەڵگای ئیناساانای ئەم ساەادەمەدک  
رەیامی رێدکمن نەوە مەسەا ەەها ئینسانایەکااە، ماایای هااو  ای ەاووە  
ئەمەپ مەدڵی هەمومەاۆی ئێسۆادک، وەکو ساەاکەو انای ەەاەی وێاڵای 
ئینساە ەەدوکی ئازکدی و مایی هاو  ی ەووە و راێادکمان انەوە مەساەا 
مایە ۆیئاندکمنەکانی ئینساە، کە ەەاهەمی خەەاا ای خاودی ئایاناساانە 

ەەرێی اکمەیانادنای ەاێانکاۆ ۆەودە ای 
ئەندکم رەامەمانای کاوادساۆااە مەساەا 
ماایااسااۆاای یەکااگاان ااووی ئاایااسااالماای، 
ەەاراانسااێااەاای هەاێاام کە مەەااااای 

 ٣٦١س اێامااە نایاشاۆەۆاێایە، خااوەنای 
ەوەدەیە مەکەناا یەکێاک مەدەایااکاانای 
ئەڵمانیاا   کە نانخای هەا ەاوەادەیەک 

هەزکا دۆیاە    دیااااە  ٢١١ەاانکەی 
ئەوە سەین نییە کە ەەارنسانی ەا ەای 
ەااەااوماای خاااوەناای ئەو سااامااانە و 
زیا نیش ەن    ەیاگاومااە کماااەی ئەو 
ەەارنسانە کە خاوەنی ەوەادەو ڤاێاالو 
ەەن ینیانە و سامانی زۆاو زەوەنادی 
 نی نەەدی و غەینە نەەدین کەم نایان 
و اۆککنە اکراااۆا ە هەوکڵ مەساااەا 
ساااااامااااااناااااای ئەو ەەارااااانسااااااانە 
ەااااڵودەکااانێاااۆەوە    ئەوەی ۆاااێاااگاااای 

هەڵااوێسااۆەیە، کاااکاای رەامەمااانااۆاااای 
ئیسالمی مەخوک ن  و اکسۆگۆ   ئامادە 
ناایاایە ناااوی ئەو ەەاراانسااە ەاا ەاایاایە 
ەداکێاناە کە خااوەنای ئەم ەاوەاانەی 
ئەڵااماااناایااایە    ئەم ئەناادکم رەامەمااانە 
 ەسااەمە کەخااۆیشاای مە دکهااا اای زۆا 
زەوەندی دزاوکی خەڵەی کاوادساۆااە 
موچەی خەیاڵی  ئەندکم رەامەمانیەکەی  
مەچاااو دکهااا اای هاااو  اایەکاای سااادە  
وەادەمنێت   کە خانەنشینیش ەوو هەا 
مەسامانی دزاکوی خەڵەی کاوادساۆااە 
دەخااااوکت   ئەم ئەناااادکم رەامەمااااانە 
ئااایاااساااالمااایااایە ەە ەااااادنەوەی ئەم 
دۆساایەیە رااە ەاا کنااە یاااە نەزکنااە    
دەەێۆە رشۆایاوکنای ئەو دزکنەی مااڵ و 
هەازکە یااانۆپ کاااندووە،ئەمەپ نە مڵەی خەڵەی کاوادساۆاانایااە  اا ە و 

 سەینە و نە  ازە    

 دوا الپەڕە 15/5/2017(  4ژمارە)

9بۆ الپەرە   

 

هەزار دۆالرییە لە  ٥٣٣شوققەی  ١٦٣بەرپرسێک خاوەنی 
 ئەڵمانیا... ناوەکەی الی شێرکۆ جەودەتە!

 
بەگشتی تەعبیر لەخەتزی سزیزاسزی و “ گۆشەو تەوەرەی تایبەت“* بابەتەکانی بۆپێشەوە، جگە لە

 فکری و دونیابینی کۆمۆنیزمی مارکس و کۆمۆنیزمی کرێکاریی دەکات.
* بۆ پێشەوە، هیچ بابەتێک باڵوناکاتەوە، کە پێشتر لەشوێزن و کەنزاڵزی بزیزنزراو وبزیزسزتزراو و 

 نووسراودا... باڵوبوبێتەوە.
* بابەتی باڵوبوەوە لە بۆپێشەوەدا، ئەوکاتە لەالیەن خاوەنەکەیەوە مزافزی بزاڵوکزردنەوەی هەیە، 
کە بۆپێشەوە باڵوبوبێتەوە. راسپاردەی بۆپێشەوەیە، کە خاوەنی بابەتەکە ئاماژە بەناو ئەو ژمزارەی 

 بۆپێشەوە بدات، کە بابەتەکەی تیادا باڵوبۆتەوە.

 

ەەرێی چەند ساەچااوەیەکای 
هەوکڵ مە ماوەی کەماۆان مە 

کە   ٠٠هەیااااۆەیەکاااادک، 
مەکەناا ئااوەکاانای دەایاای 
ناوەاکست خنەاوە و زیا ن 

کەساای  اانیااش  ااا  ٦١١مە 
ئێسۆا ەە ساەاوەاوێانان و 
ەەهەزکاکناااایااااش مە ییەە 
 یامەکاانای دەایااوە ازمااا 
کاانکوە    وە کەم اۆک و 
هەیااااۆەپ هەیە هەوکڵاااای 
ۆەامااابااانی خاااناااەااااە و 
ەێسەاوەوێن ەوونی دەیاە 
و سەدکە ئینسانی ەێۆاوکنای 
اککندوو مەدەست ۆەنگ و 
کااوەااۆاااا نەەاانە ماا ااۆزماای 

سااەا دڵااای ئاایااانااساااە و 
ئینسانیەت و کە  و کاای 
ئەم ەواەاانایاانە    هاۆکااای 
سەاەکی ناچااا ەاوونای ەە 
مێشاو اککندنای خەڵاەای مە 
عێڕکق و سوایاوە ەۆ میابایاا 
و یەمەە و     اااااااد، 
دەسۆاێاوەادکنای ساەاەاازی 
ەو بە ۆیئانیەکاە و ۆەنگی 
دەسااااااااۆەو  اااااااااەاااااااامە 
کاااانێااااگاااان ەکاااااناااایااااانە کە 
هەایەکەیااااە مەکیااان نااااو 
ەاایااانااووی "ۆەنااگاای دکی 
 ینۆا، رااکسۆنی ئاساایشای 
ناایااشااۆاایااماااناای، ۆەنااگ ەااا 
دیااەااۆااا ااۆایەت " دەساات مە 

کوەۆاای کوێنکنەی خەڵەی 
سفیل ناراێا ە    خەڵاک ەاۆ 
اککندە مەم دۆزخە ناچااە 
ەەناااو کااێااڵااگەی ئەماا ااام و 
ەەناو ەەرۆمی ساەاەاێاۆای 
دەایاکاندک ماوزەا ەاەەە و 
خاااااۆیاااااااە اکدەسااااااۆاااااای 
ەازکخچیانی ویژدکە  ۆریاوو 
ەەەە    اێگای نەۆاا ای ئەو 

ئینسانانە مەۆیا ای اککاندە 
مەم دۆزەخە، دەساااۆااادکنە 
خەەااات و  ااێااەااۆەااانە ەااۆ 
سااەاەونااگااوە مااندناای ئەم 
اکێااامە هاااااو دانااادکنەو 
کۆ ایی هێنانە ەە دۆزەخەی 

 ەەارایاە کندوە 

 
کارەساتی خنکان و بێ 

 سەروشوێن بوون بەردەوامە!

 

 نا 
ی

اردنی فەرەنسا، دەنیك ژ هەڵی 
م سەرکەوت ی  بەدژی راسی 

 شۆرشگێر
 ناوەکەی تری مرۆڤە 

 کە ئیتر کۆیلەی پارە نییە
کەبێوگە لە واقعیات گوێرایەڵی هیچی 

 تر ناکات
 کە بەباوەرەوە هەنگاو هەڵدێنێت

دەکرێ ئەوت لەڕێگا باریکەکان بەرچاو 
 بکەوێت

کەلەگەڵ هاوڕێکانیدا هەنگاو 
 هەڵدێنێت

پێدەکەنێت لەکاتێکدا گیانی 
 لەمەترسیدایە

ئەو دەزانیت کە زەمین یەکێکەو نابێت 
 دابەش بکرێت

 سروشتیش سەروەت و سامانێکە کە
هەر مرۆڤێک مافی ئەوەی هەیە بەهرەی 

 لێوەرگرێت
 جەنگی ئەو جەنگی چینایەتییە

ئەو دەیەوێت جیهان بەشێوازێک رێکخات 
 کە

لە تواناو فیداکاریی ئەوەوە دادپەروەری 
 جیهان پەرەبستێنێت

 
 نووسینی: ئۆژین پۆتیە
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 شۆرشگێر .. ناوەکەی تری مرۆڤە 


