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مانفێستی هـەشتی مـارس، دەبـێ بـەیانی نـا وتـن بێت،    
بـەستـەم و تونـدوتیژی و بێـمافی ژنـــان، کـە دەسەاڵتی 

  سیـاسی بـەرپرسی سـەرەکیـــــەتی!

بیستنی هەڵگریسانی جەنگێک،  سسکانکاککیە کی 
سروشتی لەچەشکنکی رگکرگکاف   وکاو وشک ە 
ساڵی و رەشەبا(  سا دەگکا  بە رودووە کانکی 
هاسوچا... ئینساف سکوشکی روچەنکیکە  دە کا . 
هەووڵککی  ککردەوە نککائککیککنککسککانککیە ککانککی   یکک ە 
دیکک ککتککاسککارو چککنکک  بەرککو ککنە ککاف و گککرو ە 
سیرۆریستکیە کاف  د  بەهکاواسکیکاف  ئکیکنکسکاف 
سە اف دەدو . هەووڵکی کەرگکی بکرسکیکیە کاف  
هەاووردنە رەگەزییە اف  زوڵ ی قەوکی  دڵکی 
ئینسانی هوشیار دەگوشێت. بە بیکرهکاسکنەوە  
قکوربکانکیککانکی جەنکگککی دەسکەاسکی نکاورکایککی  
سو ی  ارەسکاسکی هەڵەبکوە و نکاوچە  ەهکر 
  ژ رووە انکی سکر  ئەنک،کار  بکریکنکی  ە  و 
 ارو ئازیزونی  ەسی سێدورەو و قکوربکانکیکانکی 
  ر ش نوە هەسووف نە روو  جێگکا  نەوکرەسکی 
 اکەڵگەو بزوسنەوە  شارستانی سەردەککە... 
 ەچی قوربانکیکانکی ئکا کارسکایکد  جکنکسکی   ە 
قوربانیکانکی زۆر لەهکی جەنکگە نکاورکایکی و 
سروشتیە کاف  لە قکوربکانکیکانکی هەڵەبکوە  لە 
قوربانیانی جەنگە اف  زۆرسرف   ەچی هێشتکا 
 اکەڵگە وە و  ێویست  ێکی هەسکتکیکار نکیکیە  
وە و جەنگێ ی شەرکئاوەرو نکابەروبەر دونکی 

  . یانانەنرووە
بیررستنەوە  کاوە  ساڵ و کانک  و  کاسکی 
جەنگە جیهانکی و نکاوچەیکی و نکاورکایکی و 
واسکککیکککیە کککاف و ئکککاککککار   ە  ئەنکککدو  و 
 و رووونی  ئینساف سەروسی ە دە ا    ەچکی 
جەنککگککی نەبککدووە  دەسککەاسککی سککیککاسککی و 
یاسایی   کیکاوسکا ر   کەزهەبکی و دیکنکی و 
قەوکی  جەنگی قورعاف و حەدیس و ئکیکسک   
و  ەلتور  دورزیکو  دەسکتەو سکاقک ە کانکیکاف 
لەد   ئینسانی بوونی  ف  با ساسکێک، چکیکیە 
هەدو نادو   بەا  جێگا  سەئەسووە   کاکەڵکگە 
دوف بە بککوونککی ئەو جەنککگە رونەگەیەنککرووە  
بەا  ووقعییەدو  دونانێت... ئاکار   وشتنە اف  
لە  وشتنی عیشقەوە با  وشتنی جەسکتەیکی  
ئککاکککار  سککونککدوسککیککژیە ککاف لە سککونککدوسککیککژ  

دەرونککی  سککیکک ککسککیەوە بککا سککونککدوسککیککژ  
ویزی ی و سکا دەگکا  بەخ رەسەنەخ بکدیکنکی  و 

جەستە  هەستەوەر  سێ سی  ف  ئکاککار  
جەستە  بێکئە ککار  هەڵکقکرچکاو   ە نکاچکار 
بەرککاسککوسککانککدف  ککرووف  سککالە دۆزەرککی نککاو 
رێزوف و  اکەڵگە  رویاف رزگار بک ەف  زۆر 

 ەکتکرف لە ئکاککارو سکاککارە 
 ٢بۆ الپەرە ووقککعککیککیە کککاف و ئەو دیکککو 
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 دوێن !  ده  وه ی پرسی ژنه باره ڵسوڕاوان له هه
 عید گۆنا سه بدواڵهی تاو عه هه هار مونزر به ج ره ئااڵ فه

 د حمه ساکار ئه حمان بدالره م عه مریه لی نیان عه واد جه  الوژه
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کککێککژو   ۆ   جککیککهککانککی  ف هککاو ککاسە لەگەڵ 
رەباسی سیاسی و  اکەایەسی د   هەاووردنکی 
 ەگەز  و جنسکی و چەوسکانەوە  چکیکنکایەسکی. 
ئە   ۆ ە  ۆ   هاو شتییە با رەبا  لە  کێکنکاو 

و  بەدیککهککێککنککانککی کککاوککی یە سککاف بەروبەر و 
 .هەلوکەرجی باشتر لە  یانی  ناندو

ها ار  دیاری ردنی  ۆ   هەشتی ککار  وە  
 ۆ   جیهانی  ف  یاد  ردنەوەیە لە بکیکرەوەر  
رەبککاسککی  نککانککی  ککر کک ککار   ککارگە   سککتککە و 

 ۸۱۵۷شار  نیایار ی ئاکری ا لە ساڵی  چنینی 
  ککار   ۆ   ٨زویینی. کێژوو  دیاری کردنکی 

  ٩١٩١جیکهکانکی  نکاف دەگە  کتەوە بکا سکاڵکی 
شککار  خ  ککا ککێککنککهککا خ  واسککی   زویککیککنککی   ە لکک 

کککیککە  ککانکک،ککرونسککی  نککانککی  دونککیکک ککار   دووهکک 
سیایدو خ  رو زسک کیکەخ   چوو      ر وه سوسیالیت ب 

 نە شا شگێد و ناسروو  حیزبی سوسیالیستکی 
ر دیکار کرنکی رۆ   جکیکهکانکی  ف  س  خئاڵ افخ ل 

  ٨قسە   رد و هەر لەو شدو  ێشنکیکار   کرد  
 .  رۆ   جیهانی  ناف بناسر ت کار  وه

 کی   ێشتر  نکانکی واسکی خ ئکاسکریکیخ رو   یک 

 بارودۆخی ژنان لە هەشتی مارسی ئەمساڵ
 خ یاف  ێشنیار  ردبوو   ە یە ی کە  ککانکا  خک 

و کەوهوکی را  هەیە و نەدە کرو وە   ۆ   
 ناف دیار  ب رویە. هەر لەو  ێوەندییەدو  نکانکی 

  ککارسکیکاف 91واسی خ ئاڵ کافخ نکیکی رۆ   
  کارسکیکی  ۆ  ک کی ٩١ ێشنیار  رد بوو   ە 

باسی شا شگێرونە   نکانکدو  لەو  کێژوویە لە ر 
  زویینکیکدو  نکاف د  بک  ٩٨٨٨ساڵی   ل    ۆ ەدو و

سککی خ ککرۆ خ بککوو دەنککگککی  ر یکک ککی  ککاشککایکک 
  .نا ەزویەسییاف بەرز  ردوەسەوە

  خ  کا کێکنکهکاگکی ٩١٩١بەا   ان،رونسی ساڵی 
 و  گککریککنکک  بککوونککی رککا    ره دونکک ککار خ سکک 

یتوونی بدیار   اسایی بکدو  و  ۆ  ک، وە   ن 
 ۆ    نکاف دیکار  بکک کا . ئەو کەسکەلەیە سککا 

  زویینی کایەوە و هەر واسە و بکا ٩١٩٩ساڵی 
را  و لە  ا  و  ۆ   ی جیاووزدو و بەسایبە  
 ۆ ونی  شوو  کانگی کار  را کێکشکانکدونکیکاف 

 .ساز دە رد و یاد   ۆ    نانیاف دە ردەوە
سکاڵکی   ئەوە بوو  ە خ  رو زس یەخ دیسانەوە لک 

  رۆ      زویینیدو  هەشتکی ککارسکی وه٩١٩٩
   نککاف رسککتەوە بەر بککا  و ئەکککوککارەیککاف

   نکد  کرو و لە ئکا کاککدو ئک  سک           ێشنیاره
 .کێژوودو دیار   رو    رۆ    ناف ل  وه  رۆ ه

ئەکسار لە  اسێ دو بەرەو یکر  هەشکتکی ککار  
رۆ   جیهانکی  ف دەچکیکە  ە سکەرککایەدور  
باڵی بە سەر هەکوو جیهاف دو  ێشاوە و رکا  
رزوندۆسە ناو هەکوو  ەلێە و قو بنێ کی  یکانکی 
سکا ە ەسکی ککرۆاە کانەوە و لە هەر نکاوچە و 
شو نێ، با چەوساندەوە  کرۆاە اف بە گشتی 
و  نککاف بە سککایککبەسککی لە ئەبککزور و  ەرەسککە  
جارووجارو سایبە  بە بارودۆری  کاکەایەسکی 
ئەو نکاوچەیە بکا کەبەسکتە دز کوە کانکی  ەڵکک، 

وەردەگرێ. ئەکساڵ لە اسێ کدو یکاد  ئەو رۆ ە 
کەزنە دە ەینەوە  ە هە ور   شەر  ککاڵکو کرونکی 
لە هەکوو شو کنکێک کی جکیکهکاف دوو کنکی رەڵک کی 
گرسووە و سەرکایەدور  بە هەر شکێکوەیە   ە 
بککککا  دەلککککوێ هەور بککککا لەنککککاوبککککردنککککی 
دەسکک ەوسە ککانککی  نککاف دەدو   ە لە کککاوە  
سککاانککی روبککردوو بە دەسککتککیککاف هککێککنککاوە و 
رۆ بەرۆ  بارودۆرە ە ررو تر دەبک..  نکاف لە 
بکککارودۆرکککی هەنکککوو ەیکککیکککدو لەگەڵ  کککرسکککی 
کەسرسیدور  بە  ا بوونی جەسکتە  هە ور  لە 
رودەبەدەر  شککە  و کککالککو ککرونککی لە واسککانککی 

رۆ هەاسکی نککاوەروسکت  شکەر  ئککایکیککنکی چە  
 بەستوو و یاسا و   سا  د ە  ف بەرەورووف. 
بارودۆرێ،  ە سەرکایەدور  روڵقکێکنەر کتکی و 
قازونوی ل. دەبین.. هەر وە  ئاکا ەکاف  ێک کرد 
بکککارودۆرکککی هەنکککوو ەیکککی بکککا  نکککاف زۆر 
کەسککرسککیککدورە.  نککاف لە واسککانککی رۆ هە سککی 
ناوەروست لەگەر هێزە سوندرەو و بنا ۆرووز و 
ئیسک ککیە کاف و لەوونەا دوعکی بەرەورووف. 
 ناف لەو واسانە  ە شەر بە سەریاندو سکە کاوە 
قوربانیانی شەرف و هەکوو ساوونێ یکاف بە د دو 
رەوو دە رێ و لە بکازورە کاف وە  نەنکیک ەسکی 

شەر و  ایلە  جنسی  دیە و وکرۆشکیکاف  ک. 
دە ککرێ. بککارودۆرککی  نککاف لە بککازور   ککار و 
نەبوونی کوچە  بەروبەر و یە ساف سەنانە  لە 
واسانی رۆ ئاوویی  بە اا ردنکی جەسکتە   ف 
و ورۆشتنی  اا انی سەرکایەدوروف بە لەا و 
 ر   نککاف  بککارودودۆرککی  نککانککی  ککر کک ککار  
جنسی و دەستدر ژ  باسەریاف بە ناو  ئکازود 
و دیکک ککو ککروسککی  هەوڵککدوف بککا  ەسککەنککد ککردنککی 
یاساو ر سا  دوو ەوسوونە و ئیس ککیکی و د ە 
 ف بە سکککایکککبەسکککی لە واسکککانکککی رۆ هە سکککی 
ناوەروست  چوونە سەر  ئاکار  رکا کو   و 

 وشتنی  ناف لە واسکانکی ئکیکسک ککی هەککوو  
دیار  دنیا  سەرکایەدور  با  ناف بووە و بە 
هەکککوو هککێککز کک ەوە هەوڵ بککا لە نککاوبککردنککی 
دەس ەوسی  نکاف و لە  کاررسکتکنکی هکێکز ک کی 
 اروکە   اکەڵگە دەدو . سەرەرو  بوونکی ئەو 
هەکوو سەنک  و چەڵەکە و  کاسک  و سەگەرە 

 نککاف  لەسککەر   ککی ئەو رەگەزە   ککاکەڵککگە
کل ەچی ئەو بکارودۆرە نەبکووف و لەبەروککبەر 
هەکوو ئەو ناعەدوڵەسایەنە رووەستاوف   ە وە  

ن ونە  ئەو رەباسە دەسوونیە بکا  لە  نکانکی 
رۆ ئکککاوو بککک ەیکککە  ە رەبکککاسکککێککک کککی 

 . ەردە اف
دەنگکی نەبکیکسکتکروو   نکانکی ئەودیکو 
دیوورە اف و ناو چکوور دیکوور  ککاڵ  
 ە بەدەست  ار  ناوکاڵ و کناڵدور   
 ە بەدەسککت سککورەیککی و سککو ککایەسککی 
 ێ رنەوە  سا دەگا  بە زۆر  سێ سی 
و لێدونەوە... دەناڵێنە و نە دەسکوونکە و 
نە بووریاف  کێکدەدر کت بەیکانکی نکارکی 
بککریککنککدور و دڵشکک ککاویککاف بکک ەف  زۆر 

 ...زیاسرە لەو ئاکارونە  رودەگەیەنر ە
 اکەڵگە هێشتا  د نەوکرەسە بەروککبەر   

بە  کارەسکاسکی هەڵەبکوە و سککەرجە  
د ندەییە انی بەعس. هێکشکتکا نەوکرە  
لەجەنگی دەسەاسی ناورایی  ارسی و 
یە ککێککتککی و... در ککژە  هەیە  هککێککشککتککا 
 اکەڵگە و ڵی چارەنووسکی بکێکسکەرو 
شو نە انی جەنگە. هکێکشکتکا  کاکەڵکگە 
رکککووزیکککار  بە دودگکککا  کککێکککشکککانکککی 
سکککاکەسکککبکککارونکککی جەنکککگکککی نکککاورکککا  
ساکەسباروف و  کر کگکرسە کانکی بەعسکی 

شکوبکا  و  ٩١روراو  سکاکەسکبکارونکی 
رۆ ونککی دووسککرە...  ەچککی هککێککشککتککا 
 ککاکەڵککگە بەروکککبەر سککاکەسککبککارونکککی 
ستەک ار لەسەر  ف  لەسەر ئکازوردوف 
و رەسەنە کککردنکککی  نکککاف  لەسکککەر 

سیکرۆر کردنکیکاف  لەسکەر رکوڵکقکانکدنکی 
 ەشککی نککائککیککنککسککانککی و نەدور  و 
 ەنابردنیاف بکا لەشک،کرۆشکی  لەسکەر 
ساز ردنی  یکنکگە  رکا کو    نکاف 
بائەوە  جەستە  رایاف  گد بکدەف... 
وە لەبەروکبەر سکاکەسکبکارونکێک،  ە  ف 
وە و ئینسانی  لە دوو  ئینسانی  ایلە 

بێک کات سەککاشکا دە ەف و هەککوو  و 
هەسککت و بککوونککی  ف وە ککو  ککااو 
راوەندور تی سایبەسکی رکایکاف لەقەڵە  
دەدەف... هەسککتککیککار نککیککیە. ئەکە لە 

ئکازوردەر   ف   اسێ دویە ساکەسبکارونکی 
و بکێک کاوکیە کانکی  نکاف و  کوشکتکار  
 نککاف... ئککاشکک ککروف و دەشکک. لەنککاو 
رکککێکککزونەوە  لە نکککاوبەرگکککریککک ەرونکککی 
 ەلتکور  دوو ەوسکوونە   کاکەڵکگەوە  
لە  ککککاریککککزەرونککککی یککککاسککککا ککککانککککی 
سکککەرچکککاوەگکککرسکککوو لە شکککەریکککعە  
خقورعاف و حەدیسخ وە  لە  یەنگرونکی 
 ەروەردە   کککانە ەرسکککتکککانەوە.. سکککا 
دەگککا  بەو ئککارککونککدونە  زیککاسککر لە 
هەزوروف ککککزگەوسەوە  بکککانکککگەشکککە  
بێ اوی  نکاف و  کوشکتکاریکاف لە   کر 
ناو  شەرەوپکار کزیکدو  و کنکا دە ەف... 
بککدۆز ککنەوەو دودگککا سککزو  جەنککگککی 

 ...نەبرووە  د ە  نیاف  بدو 
هککا ککار  ئە  جککیککنککاسککایککدە هەکککوو 

 ۆ ەیە    ناف  لە وردستاف بە  لە  
یە ە  دەسککەاسککی سککیککاسککیککیە  ئەو 
دەسکککەاسە  دەسکککتکککی بە دیکککنەوە 
گکرسکووە  سکەرچکاوە  یکاسکا کانکی لە 
دیککنەوە  دورشککتککوە. دیککنککی سککێکک ەڵککی 
دەوڵە  و سیاسە  و یاساو رو نکدف 
و  ەروەردە   ردووە. شاناز  دە کا  

 ٩٨١١بەوە   ە لەزیککککاسکککککر لە 
کککزگەوسەوە  وسککاربککێککژ  دە ککر ککت  و 
لەچەنککد سککاڵککی روبککردوودو   زیککاسککرلە 

کککزگەوسککیککاف دروسککت  ککردوەو  ٠١١
ئەکەا بە رکککککاشکککککگکککککوزەرونکککککی 
دەررکککوورد   کککاکەڵکککگە دەدەف  وە 
شکککانکککاز  دە ەف  ە سکککەرچکککاوە  
یککاسکککا کککاف و سەنکککانە  دەسکککتکککور  
 ککێککشککنککیککار   ککوردسککتککانککیککی  بککنەکککا 
سککەرە ککیە ە  دیککنککی ئککیککسکک کە  هەر 
ئەوەشککە دۆزەرککی ووقککعککی لە دنککیککا  
زیندو  ئیستادو با  نکاف دورسکتکووە. 
ئەو دەسکەاسە  ر کگە  دووە حکزبکی 
سیاسکی لەسکەر بکنەککا  نکاسکنکاکە  
دینی  دروستب ر ە و لەدوهاسی رەڵ ی 
 وردستانیی   لکور  کلکور دە ەف بە 
گەرویککانککدو و لەو شککەوە وەزورەسککی 
ئەوقات و دەیاف هەزور بە شخاریکاف 
بەنککاو  کە و خزونکککایککانککی ئککایککنکککیخ 

 .قوس ردۆسەوە

هەستیار  ردنی  اکەڵگە و روچەنیکنکی 
بەروکککبەر بەو دۆرە   ککێککویسککتککی بە 
جەنککگککێککوککی وککرووونککی  ککاکەایەسکککی 
بزوسنەوە  یە سانیخووز   ناف هەیە 
لە د   دەسککەاسککی سککیککاسککی   ە 
دەستی دیکە و نەریکتە  کانە کانکی بە 
سەووو  سێ ەڵی سیستەکی سیکاسکی و 
ئیدور  و یکاسکایکی و  ەروەردەیکی و 
 ەلتور   اکەڵگە  ردووە. یە سکانکی 
یاسایی کات و ئکازودیکیە و وەرد  و 
کەدەنیە انی  ناف لەگەڵ  یاووف  بەبک. 
هەڵ ە  و  ە کار  کی هەکە یەنە بکا 
سککەر دەسککەا  و دیککە و نەریککتە 
 کککانە کککاف و جکککیکککا کککردنەوەیکککاف لە 
سیستەکی سیاسکی  کەیسکەر نکابکێکت. 
بزوسنەوە  یە سکانکیکخکووز   نکاف و 
ئککککازودیککککخککککووز  لە  ککککاکەڵککککگە  
 ککوردسکککتککانکککدو  دەبککک. بە شککێکککوە  
جککارووجککار و گککرسککنەبەر  بککوور  
هەڵسورونکی وکروووف و جەککاوەر  و 
کەیدونی  جەنگی را  لەد   هەککوو 
ئەو یاساو ر ساو نەریتانە روبکگەیەنک. 
و با  سێب اشێت  ە ر گە  یە سانی 
یاسایی نێووف  ف و  یاوونی بەستووە. 
رەبا  با یە سانکی سەووو   نکاف و 

لەهەکککوو کککاوە وەرد  و   ککیککاووف 
کەدەنیە اف و دوبین ردنی یە سانی با 

بەشدوریاف لە  یکانکی سکیکاسکی و لە 
کەیدونی ئابور  و  ار   یشەییکدو  سکا 
ئازود  عیشق و کاوی  کێک ەوە  یکانکی 
هاوبەا و ککاوکی جکیکابکونەوە  ککاوکی 
یە سککاف لە رککێککزونککدو لە  ەیککوەنککد 
بە اروبار  ناوککاڵ و سکەر ەرشکتکی 
ککککنکککاڵەوە...سکککاد. وە نکککاچکککار کککردنکککی 
دەسەا  با دونانی سزو  قکور  بکا 
هەر جکارە ئکازوردوف و سکرسکانکدف و 
سکککو کککایەسکککی  کککێککک کککردف و ئکککازود  
زەوس ردف و هەرچەشنە سوندوسیژیە  
 ە لەد    ناف و  چاف دە ر ت...سکاد. 
ئەکککانە ئەو کککاوە سککەرەسککایککانەف  ە 
دەسککوونککێککت شکک ککا  بەرز   ف سککا 
رودەیە  بککگککێککد ککتەوە سککنککور کک، بککا 
زەبر  بەردەووکی  یاوسا ر  لەسەر 
 ناف دوبنێت و ئەو رو ە بەربکوونە  
 اکەڵگە روبگر ت. کان،ێستکی هەشکتکی 
کار   دەب. بەیانی نا وسکە بکێکت  لە 
د   سو ایەسی  ێ ردف  سکونکدوسکیکژ  
جەسککتەیککی و دەرونککی  جککودوسککاز  
جنسی و بەسزوگەیاندنی ساکەسکبکارونکی 

    ... ف ئازوردەرو  ف  و 

 
 ٩١٩٨سەرەسا  کارسی  

 رووتاری...سهدرێژه

 نووسینی: 
  هەتاو عەبدواڵهی
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هەکە یەنەیککککاف د  بە ئککککایککککیککککنککککی 
دوو ەوسوویی دەست  ک.  کردووە.  نکاف 
لە ئێرونی   ر دەسەاسی ئاروند  سا سەر ئێسقکاف 
د ە  ف و سکاسکالکیکتکێکر د  بە یکاسکا کانکی ر یک کی 
ئیس کی  ە سوندوسیژ  د  بە  ناف سێیدو یکاسکایکی 
 رووە لەبەروکبەر  اششی زۆرەکلی رووەستاوف و 
لە سکککەنکککگەر   کککێکککشکککەو  رەبکککا  بە د   
دوو ەوسوویی دوف. لە واسانی ئیس کی  ناف هەوڵ 
با  چدونی  ا  و بەنکد و زنکوکیکر دەدەف و لەو 
 ێناوە دو قوربانیاف دووە  بەا  چکا کیکاف دونەدووە. 

 ە بە   ناف لە را ێشاندونە انی ئەکساڵکی ئکێکروف 
شککارشککی بککرسککیککیە ککاف نککاو  دەر ککرد لە ریککز  
 ێشەوە بووف و دووو  کات و حقوقی ئینکسکانکیکاف 
دە رد.  نکانکی ئکێکروف لەو بکارودۆرە ئەسکتە  و 
د وورەدو نایاف و  بە  ا  و بەند و لە بەروککبەر 
یاسا  حیواب دو وەستاوف و هەککوو حکا ک ەسکی 
 اکار  د ە  نی ئیس کی ئکێکرونکیکاف رسکتە   کر 
 رسیار.  ناف ئەو هێزە   ە  کاککار  ئکیکسک ککی 
سکککاڵەهکککایە هەور بکککا  کککاسکککیککک  بکککووف و 
دوور ردنەوە  لە  رۆسە  سیاسی و ئکابکوور  
ئێروف دەدو  سەنگیاف بە ر یم هەڵچنیکوە و رۆ ونە 
دەبینیە  ناف لە ئێروف سەرەرو  بوونی وەزویە کی 
ئەکککنککیەسککی و د ە کککرۆن لککچکک ە ککانککیککاف لەسککەر 
دودە ەنە و نا ئەلێکە بە  کایکلەیکی  ە ئکیکسک   و 
ر ی ە ئیس کیە اف بە سەریاندو سە کانکدووف. لەو 
سەردەکەدوو لەو بکارودۆرە  ە  نکاف لە هەککوو 
جیهاف رەری ە بە د   دوو ەوسوویی و ب. ککاوکی 
رودەوەستە و چا  ی دەنکو کنکە  بەدورەوە ئەگەر 
ئاور ، لەدۆرکی  نکاف لە بکاشکور   کوردسکتکاف 
بدەینەوە دەبینیە  ە رەرنە هەڵکگکرەو بکزوسکنەوە  
 ناف نەیتوونیوە لەو بەشە   وردستاف بە شێوە  
 ێویست و سەردەکیانە را  ئابدەیکت بک کاسەوە و 
هەڵگکر  ویسکت و دورکووزیکی  نکاف بە سکایکبەسکی 
 نانی  ریک کار بک. و سکەنک  و  کێکگە  ئەوسکا  

لکیکبکرور و  نەبووە. لەو نێوەدو بزوسکنەوە   نکانکی 
سکککەر بە دەسکککە   زەبکککر   کککاریکککگەر  لە 
بککزوسککنەوە  یە سککانککیککخککووز  دووە و دەسککەاسککی 
حا  یی بە  ی نکی لە کێکشکدو دو  کژروو هەوڵ بکا 
سە اندنی بارودۆری نالەبار با  ناف و  ایلەیکیکاف 
دەدو . سکەرککایەدور  لەو بەشکە لە  کوردسکتکاف 
دوو ئەبزور  کەسرسیدور  ئاییە و  کیکاوکەزنکی بە 
دەسکتەوەیە و بەردەوو  و بە  کیک ف  ەڵک کی لکک. 

هەشکتکی ککارسکی  وەردەگرێ.  نانی باشور دەب. 
ئەکسککاڵ و رۆ   جککیککهککانککی  ف وە  هەر و 
دەروەسککێکک، بککا رککا ئککابککدەیککت  ککردنەوە لەگەر 
رودووە انی سەردە  بە قازونحی رایاف بقکازنەوە 
و بەو روسککتککیە بککگەف  ە ئککازود   ف رو ککنککی 
سەرە ی ئکازود   کاکەڵکگە و چکیکنکی  کر ک کار و 
هەکوو ککرۆاکایەسکیکیە. بکایە دەبک. قکاڵکی هکیک ە  
هەڵ اڵە بە  ار و  کابکوونەوە و چکا  کیە کانکیکاف 
رکککایکککاف هکککاوسەریکککب  ەف لەگەڵ بکککزوسکککنەوە  
 ککر کک ککار  و دەسککت لە نککاو دەسککتککی  ککیککاوونککی 
ئازودیخووز هەور با نەکانی دەسەاسی دی تاسار و 
د ە کککرۆن بککدەف و هەڵککگککر  دەنککگککی  نککاف و 
 یاوونی  ر  ار بە.  ناف دەب. بەو روسکتکیە بکگەف 
سا  کاسکێک، نکیکزوککی چەوسکێکنەر  سکەرککایەدور  
لەسەر  ار ب. ئەووف بە کات و ئازودییاف ناگەف و 
ئککازود   نککاف و هەکککوو کککرۆاککایەسککی بەنککدە بە 
دوکەزروندف سیست ێ ی سوشیکالکیکسکتکی و ککرۆن 
 ەروەر  ە سککیککایککدو سککا ە ککاف بە  ککێککی رەگەز 
دەستەبەند  نا ر ە و ناچەوسێنەوە. بایە ئکازود  
 ف  اسێ، بەسەووو  کسکاگەر دەبک.  ە نکیکزوککی 

 سەرکایەدور  برور..

با ێشەوە: هەکوو بزوسنەوە  اکەایەسیکیە کاف  لەوونە 
بزوسنەوە  ناسیونالیستکی و  کوردویەسکی سکا دەگکاسە 
بککزوسککنەوە  دوو ەسککوو  ئککیککسکک کککی... رککاوەنککی 
ر وخرووە   نانی سەر بە بکزوسکنەوە ە  رکایکانکە  
هککا ککار چککیککیە بککزوسککنەوە  یە سککانککیککخککووز   نککاف  
ر  خروو  ی با بەرگر  لە کات و ویستە انی  نکاف 

 نییە؟
ا سەعید: سەرەسا  ێویستە لەو راڵەوە دەسکت  ک. نگا 

بککک ەیکککە  ە کەبەسکککتکککتکککاف چکککیکککیە لە بکککزوسکککنەوە  
یە سانیخووز   ناف  وە ئایا دروستە  ە لە بەروککبەر 
بە بزوسنەوە  اکەایەسکیە کانکی وە  نکاسکیکانکالکیکز  و 

 ئیس کی  ێناسی ب ەیە؟ 
ئەگەر کەبەست لە بزوسنەوە  یە سانیکخکووز   نکاف   

و  یاووف سەرجەکی ئەو هەوڵ و سێ کاشکانکانەف  ە لە 
 ێناو یە سان ردنی  ف و  یاودو  لە بوورە جیاجیا کانکی 
 یانی سیاسی و ئابوور  و  اکەایەسیدو ئەدر ە  ئەوو 
دە ر ت لە نێو بزوسکنەوە  نکاسکیکانکالکیکز  و سەنکانە  
ئیس کیشدو جار ، لە  هەوانە ببینر ت  بە سایبە  لە 
نێو وی ینستە انکی نکێکو ئە  بکزوسکنەوونەدو. بکا نک کونە 
لەسەر ئاستی دنیادو لیبرور وکیک کیکنکز  هەککوو  ۆ یک، 
شە  لەسەر یە سکاف بکوونکی  ف و  کیکاو دە کا  لە 
چوورچکێکوە  هەککاف سکیکسکتە  و نکیکزوککی سکیکاسکی 
وئابور  نیولیبرولی سەرکایەدوریدو  با  لە یە سکانکی 
لە بەشککدور  سککیککاسککی لە نککێککو  ەرلەکککاف و دو  
ودەزگا انی ح وکەسکدو دە کا  و یکاسکا  یە سکاف و 
ورسەسی یە سانی دەو ت با  ناف.  نانکی  کوردسکتکاف 
لە نێو حیزبە ناسکیکانکالکیکسکتە کانکدو  سکەریکاف وو بە  
 ەوسەوە و نو نەرویەسی ئە  شە ە  لیکبکرور وکیک کیکنکز  
دە ەف  هەرچەند هێشتا لە ئکاسکتکێک کی زۆر نکز  و لە 
چوورچێوەدروو دویە. بە هەککاف شکێکوە لە نکێکو  ەوسە 
ئکیککسکک کککیە ککانککدو   نککانککێک، هەف  ە بە بە ککارهککێککنککانککی 
ئارگیوکێنتی جیاووز  وی ینستی  با  لە یە سانی  ف 
و  یاو دە ەف. با ن ونە بە  شت بەستە بە جار ، لە 
وەرگێرونی سێ ستتە دینیە اف  دووو  یە سانکی لە نکێکو 
دوکودەزگا دینی و ئیکدوریە کانکی دیکنکدو  ککاوکی ئکازود  

 گۆنا سەعید:   

ژنانی چەپ و کۆمۆنیست کە هەڵگری    
ئامانجی یەکسانی هەمەالیەنە و سۆشیالیزمن 
هیچ بەرژەوەندیەکی تایبەتیان نییە لە دەستی 

 بەن لە تێکۆشان بۆ یەکسانی ژن وپیاودا

 اشینی حیواب و باا اشی و  یگە  ێدونی 
 ناف با  ێی نکو کژ  و بکووف بە کە  و 
خزونا خ ئایکیکنکی دە ەف. هەرچەنکد لەوونەیە 
کە و سا ئە  دوف  ێدونانەکاف بەدڵ نەبێت و 
بە یە سکانکی روسکتەقکیکنە  نەزونکیکە  بەا  
هیچ لەو روستکی یە نکاگکا  کت  ە هکێکشکتکا 
ئەککککانەا بەشکککێککک کککە لە کەودو کککانکککی 

 یە سانیخووز  لە نێووف  ف و  یاودو . 
سێگەشتنێ ی باو لە نێو ئێ ەدو  کەبەسکتکم لە 
چەپ و  ککاکککانککیککسککتە ککانە  ئەوەیە  ە 
بککزوسککنەوە  یە سککانککیککخککووز   ف و  ککیککاو 
یە سککاف ئە ەیککە بە بککزوسککنەوە  چەپ و 
 اکانیستی  ە با  لە یە سانی چینکایەسکی 
و هەکە یەنە  ئینساف بە هەکوو نکاسکنکاکە 
و گرو ە جارووجارە انیانەوە دە ا   ووسە 
لە هەککاف  کاسکدو  قسکە لەسکەر یە سکانککی 
چینایەسی  جێکنکدەر   ئکابکوور   سکیکاسکی  
یاسایی   وە یە سکانکی لە نکێکووف هەککوو 

 نە ود و  ەن  و سوونایی و ..هتد دە ەیە. 
ئایا  کرسکیکارە ە  ئەوەیە  ە بکاچکی ئە  
بککزوسککنەوەیەا  ووسە بککزوسککنەوە  چەپ و 
 کککاککککانکککیکککسکککتکککی  وە  بکککزوسکککنەوە کککانکککی 
نککاسککیککانککالککیککز  و ئککیککسکک کککی  رککاوەنککی 
 ی خروو  سایبە  بە  نکانکی  کاککانکیکسکت 
نیە؟. یاف  رسیکارە ە  ئەوەیە  ە بکاچکی 
بزوسنەوە  یە سانیخووز   ناف و  کیکاووف  
بە هەککککوو  ەو  و ئکککایکککدیکککالکککاجکککیکککا 
جککیککاووزە ککانککیەوە  رککاوەنککی   کک ککخککروو  
سەربەرا و سیاسی و جەکاوەر  بەریکنکی 

  ناف نییە؟.  
ئەگەر یە ەکککیککانە  ئەوە کککە  ککێککم وویە  ە 
دروست ردنی  ی خروو  سایبە  بە  نکانکی 
 ککاکککانککیککسککت لە ئککێککسککتککادو و لە    ککاسە 
دیاری رووە  کێژوودو هەنگاو  کی دروسکت 
و عەکەلککی نککیککیە و رککزکەسککێکک، نککا ککا  بە 
کەسەلە  یە سانیخووز  و رزگکار   نکاف 

لە  ورستاف  و بە  ێچەوونەوە دەبێتە هکا  
زیاد ردنی  اسیگاریە ی سر  دوبەشبکوونکی 
ئایدیالاجیانە   ناف و  ەر  وبکوو کردنکی 
زیاسر   یزە انیاف بکا نکاسکیکانکالکیکسکت و 
ئیس کی و  اکانیست و لکیکبکرور و ..هکتکد. 
ئە  دوبەش ردنە لە قازونوکی بکزوسکنەوەیە  
رزگکککار   نکککاف نکککیکککیە لە بەروککککبەر بە 
دو کککنککێکک ککی سککەرسککەرککت  ە لە نککاوچە  
رککارهە سککی نککاوەروسککت هە ەشککەیە ککی 
گەورە  لەسککەر هەر هەنککگککاو کک، بەرەو 
رزگککککار  وئککککازود   نککککاف و هەکککککوو 
ئوکیدە انی  ناف بکا یە سکانکی جکێکنکدەر  
دوناوە  ئەویی ئایدیالاجیایە ی سوند ەو و 
 انە ەرستی ئکیکسک ککی د ە  نە  ە هە  
ئاکروز  دەستی ح وکەسە  انە ەرستە انی 
ناوچە ەیە  وە هە  ئاکروز  دەستی هکێکزە 
ئا کازسکیکانە کانکی بەروککبەریکانکە  وە لە  
نێوەدو کاوە انی  ناف و  ەوسکی ئکازود  و 
 ێکشک ەوسکنکخکووز   کاکەڵکگە زەرەرکەنکد  
ئەسککڵککیککە.  نککاف لەهەکککوو سککو ککژ و چککیککنە 
 ککاکەایەسککیککیە جککیککاووزە ککاف بەر ەوەنککد  
هاوبەشیاف هەیە لە وەستانەوەیە بەروککبەر 
بە  سیستەکە سیاسی و  کاکە یەسکیکیە  ە 
دیکککە و  کککیکککاوسکککا ر   کککردۆسە دوو 
 اکەڵە ە  دەسکەاسکی رکا  و بەردەوو  
رەری ی روگرسنی  هە ککوونکی سکیکاسکی و 
 اکەایەسی دەسەاسی دینی و  یاوسا رییە 

 لە ناوچە ەدو. 
ووسە ئەگەر کەبەسکککت لە خبکککزوسکککنەوە  
یە سانیخووز خ ئەوە  دووەکیکانە  ئەوو لە 
ئێستادو ئە  خبزوسنەوە  یە سانیخووز خ یە 
 ە نابێتە راوەنی    خروو  جەکاوەر  و 
سیاسی بەهێکز   نکاف  چەنکد هکا کار ک کی 
سکەرە ککی هەیە  ە لە وەاککی  کرسککیککار  
دووەکدو بکاسکیکاف دە ە   وە بە دڵکنکیکایکی 

ئەوە  باسی دە ە  
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با ێشەوە: سەربار   ێکشک ەوسکنکی  کاکەڵکگە و 
چوونە سەر  ئاستکی چکاوەرونکیە کانکی سکا  و 
 اکەڵگە   ەچی سوندوسیژ  لەد    نکاف  نە  
 ە  نا ا   بەڵ و دەسوونیە بلێیە زیاد   ردووە  

 ها ار  ئەکە باچی دەگێرنەوە؟
سەرەسا سو استاف دە ە  وە  سا ار ئەح ەد: 

سککەرنککوسککەر  بککوو ککرووە  بککا ککێککشککەوە بککا 
ر  خستنی ئە  چاو ێ ەوسنە دوو  چەندیە سکاڵ 
لە دوور ەوسنەوە  لە  ارو چا  ی بەرگریک کردف 
لە کاوە انی  نانی  وردستاف. بێکگکوککاف ئەکەا 
 اکەڵێ، ها ار  بابەسکی و شکەرسکی هەیە  ە 

 یکانکی رۆ ونە   زیاسر سەرقاڵی و گیروگروتە انی
و چوونم بکا دەرەوە   کوردسکتکاف  کاریکگەر  

 زۆر هەبووە.
روستە  ە سکەربکار   کێکشک ەوسکنکی  کاکەڵکگە لە 
ئاستی جیهاف  بەا  دەبیکنکیکە سکونکدوسکیکژ  د   
 ناف و  ێشێل ار  ککاوە کانکیکاف زیکادیک کردوە بە 
رو  کە ها ارە ە  دەگەر کتەوە بکا دەسکەاسکی 
سیاسی چینایەسی ئەکرۆ  ە بە شێوەیە ی گشتکی 
سەرکایەدور  چەوسانەوە   ناف و  کلە دوویکی 
هێشتا بەردەووکە   ە سایبەس ەند  سیستەکە انکی 

 د: حمه ساکار ئه   
پاشکۆی   ئەو رێکخراوانەی ژنان لە کوردستان کار دەکەن بە گشتی       

حزبە سیاسییەکانن و چەسپاندنی یەکسانی ژن و پیاو نە لە بەرنامە و پەیرەو 
پرۆگرامی حزبەکەیاندا هەیە، نە بەکردەوە وەاڵم دانەوە بە گرفت و 

 بێمافیەکانی ژنان لە نەهجی ئەو ریکخراوانەدا هەیە.

  ێی ئەویی بوونە.
هەر ئەوە  زونسکت و زونکیکار  و سە کنەلکا یکا 
 ەرەیاف سکەنکدووە روسکتەورکو نکا کاسە ئەوە  
کاوە انی  نانیی بەد  بێت و سوندوسکیکژ   ە  
 کککاسەوە نەرکککیکککر  ئەکە  کککێکککشکککە     ککک ە 
دەسەاسدورە اف بە سایبەسی     ە ئکیکسک ککی و 
قەوکککی و رککیککڵە ککیککیە ککاف لە نکک ککونە  ئەوونە  

 عیرو  و  وردستاف.
 اسێ، دەسەاسێ، ئاوو بیت ئیتر بیرو  ەلکتکور  

 دوو ەوسوونەو د    نانیی زیاسر دەبێت.
بککایە هککا ککارە ە  لە  رۆ گککارە روسککتەورککا 
دەگەریککتەوە سککەر دەسککەا  و سککیککسککتەکککی 

 سیاسی.
با ێشەوە: بێ اوی سوندوسیژ  لە د    نکاف لە  

ئککیککهککانەو لککێککدونەوە بککا سککیککرۆریککاف  هککێککشککتککا 
قێزەونتریە دیکاردە   کاکەڵکگە   کوردسکتکانە  
ها ار  سەرە ی ئەو ب. کاوی و سوندوسکیکژیکانە 

 چییە؟
سا ار ئەح ەد: وە  لە وەاککی  کرسکیکارە ە  
سککەرەوە ئککاکککا ە   ککێککدو  ککێککشکک ەوسککنککی هەر 
 اکەڵگەیە  بەندە بە  ێکشک ەوسکنکی ئەو یکاسکاو 
بریارونە  لە  اکەڵگە  ار   ێدە ر کت.  کاسکێک، 
دەسکککەاسکککی سکککیکککاسکککی چەنکککد ئکککازودیکککخکککووزو 

یە سککانککی و  یە سککانککیککخککووز بککوو دەسککتەبەر 
ئازود  سا  بە سا ی  اکەڵگە ب ا  بێگوکانە  ە 
کات و ئازودییە انی  نانیی رەچاو دە کر کت و 

دەبێت بە بەشێ ی سەرە ی لە بکیکرو  ەلکتکور  
رەڵکک ککی ئککاسککایککی. لە  ککوردسککتککاف بککا نکک ککونە 
هاشیار  سا ی  وردستاف بە کاوە انی رکایکاف 
لە ئککاسککتککی  ککلە  سکک،ککردویە. بە بەرچککاو  
دەسککەاسەوە رۆ ونە لە کککزگەو  و شککویککنە 
گشککتککیککیە ککانککدو سککو ککایەسککی بە  نککاف  ککار کک ککی 
ئاسایییە. جا  ە لە  شو نانە ئاسایی بکێکت ئەوە 
بێگوکاف لەکاڵ و هەند ، شو کنکی سکر لکێکدوف و 
سوندوسیژ  سا رودە   کوشکتکە و رکا  کوشکتکە 
وە  ها ار ، با  اسایکیکهکێکنکاف بەو دۆرەیکاف 

 هەر روو دەدو .
ئەگەر دەسککەا  بەروسککتککی  یەنککگککر  کککات و 
ئازودییە انی  ناف بکیکت  ئەوە بکێکگکوککاف هەککو 
ئاکروزو دەزگایە  دەرکاسە رکزکە   کاروسکتکنکی 

نە  هەر سزو  سوند  ئەوونە   کاوە انی  ناف و
دەدو   ە سەر ێچی یاساو بکریکارە کاف دە ەف  
بەڵکک ککو هککاشککیککار  و ئککیککرودە   نککانککیککی وو 
بەرزدە ککاسەوە  ە قەبککوڵککی نە ەف هککیککچ  ە  
سو ایەسیاف  ی ب ا  و سوندوسکیکژیکاف بەروککبەر 

 ب ا .
لە  وردستاندو دەیکاف ر ک کخکرووە   با ێشەوە:  

 ناف هەف  ە بانگەشە  بەرگر  لە ککاوە کانکی 
 نککاف دە ەف   ەچککی سککتە  و نککابەروبەر  و 
بێ اوی  ناف لە زیادبوندویە  باچوونتکاف لەسکەر 

 ئەوە چییە؟
سککا ککار ئەحکک ەد: ئەو ر کک ککخککرووونە   نککاف لە 

 اش ا  حزبە    وردستاف  ار دە ەف بە گشتی
سیاسییە انە و چەسکپکانکدنکی یە سکانکی  ف و 
 ککیککاو نە لە بەرنککاکە و  ەیککرەو  ککرۆگککروکککی 
حزبە ەیاندو هەیە  نە بە ردەوە وەا  دونەوە بە 
گکروکت و بکێکک کاوکیە کانکی  نککاف لە نەهکوکی ئەو 
ری خرووونەدو هەیە. رەنگە بە نکووسکیکە و قسکە 
هەندی، شتی بریق و با  نووسرو بێت و بکڵکێکە  
بەا  بە  ککردەوە ئەگەر بککوونککی ئەو هەکککوو 
  کک ککخککرووونە روسککت بککوویە بککو بەرگککر  لە 
کاوە انی  ناف  ئەوە ئێکسکتکا نەدەبکوو قسکەیە  
لەسەر بێ اوی و سونکدوسکیکژ  لە د    نکاف لە 

  وردستاف هەبوویە.
 ا  لەو ر  خرووونە سوونیتیاف  نانکێک، لە ککاڵەو 
دەربهێنە و لە دەور  رایاف  کایکاف بک ەنەوەو 
وککێککر  رککا ککاریککز  و هککاو ککا  بەرگککر  لە 
کاوە انی سر   نانیاف  . ب ەف. بەشی زۆر ئەو 
ر کک ککخککرووونە   نککاف سەنککهککا دیککووریکک ککە بککا 
جوونک کردنکی  وو  حکزبە دەسکەاسکدورە کاف و 
 کارە رکووردف و شکەریک، بککووف لە گەنکدەڵککی. 

 ٩١١١ن ونەیە  بێن ەوە بیرکە لە  اسایی ساڵی 
لە شار  هەولێر  رۆ ە یاسایە  اف گەاڵە  کرد 
لە ناوەند  هاوبەشی ر  خرووە انی ئکاوکرەسکاف. 
 ێنج ر  خروو  ئاورەساف ئەو ئەلکتەرنکاسکیکنەیکاف 

لە  ٩١١٩ ەسەند  رد بە نیاز بوویە لە سکالکی 
  کار   یش ەشی  ەرلەکاف بک ەیکە. ٨

 اسێ، یە ێتی ئاورەسانی  وردستکاف  ە 

لیستێ ی سەووو نییە و دە کر کت چەنکد هکا کار  
 سریی هەبێت  ە با  زیاد ب ر ت. 

با ێکشکەوە: سکەربکار  بکوونکی دەیکاف روبەرو 
هەڵسوروو  بزوسنەوە  یە سانیخکووز   نکاف  
ها ار چییە  بزوسنەوە  یە سانیخووز   نکاف  
ریوخرووەیە یاف نییە  با بەرگکر  لە  نکاف و 

 کاوە انیاف؟
گککانککا سککەعککیککد: بەشککێکک، لەو هککا ککارونە   ە 
خبککزوسککنەوە  یە سککانککیککخککووز خ لە  ککوردسککتککاف 
نابێکتە ئکاککروز  گکا ونک کار  گەورە لە  یکانکی 
 نککانککدو و   کک ککخککروو  وککرووونککی سککیککاسککی 
وجەکککاوەر   نککانککی لکک. دروسککت نککابککێککت  
دەگە یتەوە با  ێک کهکاسە  ئە  بکزوسکنەوەیە. بکا 
ن ونە  ێ هاسە سەرە یە انی سەنهکا ئکیکلکیکتە  ووسە 
نوربە  نێو  اکەڵگەیە  لە جەککاوەر   نکانەوە 
دوورە   ەرا و بووە. لە روستیدو ئێک ە روبەر  
جەکاوەر   نان اف نییە لە  کوردسکتکاف  بەڵک کو 
هەڵسوروووف و  ەسانی چا  ی یە سانکیکخکووزف 
 ە سەر بە ئیلیتی  اکەڵگەف. ئەککانە گکرو کێک کی 
هاکاجکیکنکیەسکی یە کگکرسکوو و  سکەر بە یە  
بەر ەوەند  نکیکیکە  سکەر بە چکیکە و سکو کژ و 
بککزوسککنەوە و  ەوسککی وکک ککر  و ئککایککدیککالککاجککی 
جیاووزف  دوبەا بووف بەسەر  اکەڵێک، هکێکز  

سیاسی و حیزبی راوەف بەر ەوەنکد  سکایکبە . 
بە  کککێککک. ئە  سکککیککک،کککاسکککانە  ە  کککارە کککتەرە 
سەرە یە انی ئە  بزوسنەوەیە هەیەسی  ناسوونکێکت 
بککبککێککت بە رککاوەنککی  یکک ککخککروو کک ککی سککایککبە  و 
یە گرسوو  ە یە  ئکاککانکج  ە یە سکانکیکخکووز  
 ناف و  یاوونە  لە را بکگکر کت. بکزوسکنەوەیە کی 
لە  جککارە سککێکک ەڵ و  ککێکک ەڵ لە بەر ەوەنککد  
جیاجیا بە ئاسانی هەڵبەز و دوبەز دە ا  و هێکز 
 ەیدو دە ا  یکاف لە دەسکتکی دەدو     ک کخکروو 
دروست دە ا  و لە ب. ئاسایی و بک. چکاریکدو 

هێشتا ن ونە  ئەوە نابینم لە   هەڵیدەوەشێنێتەوە.
 وردستاف  ە هەڵسورووونی ئە  بکزوسکنەوەیە لە 
نێو جەکاوەر   ناندو رەریک کی بکوو کردنەوە  
هوشیار  و    خسکتکنکی  نکاف بکێکت  هەربکایە 

 روبەر  جەکاوەر   نانیشی نییە. 
ئەکە بە هیچ جکار ک، هەڵسکەنکگکانکدنکی بکاا و 
ررو ی  ار  هیچ چکا   وهەڵسکوروو ک، نکیکیە  
بەا  بە  وونی وسنی ئەو روستیەیە  ە هەوڵکدوف 
بککا یە سککانککی  ف و ککیککاو  دەسککوونککێککت وە  
ئاکانوێ ی ستروسیوی  ب ر تە چەسر  ئکاککانکوکی 
 اسی ورێروسر  شەرسی و حکیکزبکی و گکرو کی 
 ە نکک ککونە ککانککی ئەکە لە  ککوردسککتککاف زۆرف. 
بەشککێکک ککی زۆر لەو هەڵسککورووونە ئککاکککانککج و 
بەر ەوەنککد  سککایککبە  و حککیککزبککی لەگەڵ رککا  
دەیانبا  و لە نکێکو ئە  بکزوسکنەیەدو  کارو کتەر  
 اسیە و د ە و دە ۆف. چیرۆ ی بەشکێک کی زۆر 
لەوونە   ە رایاف سکەرەسکا بە وکیک کنکیکسکتکێک کی 

سەرسەرت دەناسێنکە و دووسکر بە   ەیکژەیەدو 
سککەردە ەوف بککا نککێککو ریککزە ککانککی  ەرلەکککاف و 
 وو ککژ کککارونککی دەسکککەا  و دەزگککا سکککەروو 
رەڵک کیە کانکی حک کوکەسکدو  زۆر لە یە  دەچککە. 
بەشێ ی زۆر لە  ناف  ە چکوونەسە نکێکو  کایە  
سیاسییەوە سەنها بە ناو سەر بە  بزوسکنەوەیەف  
ئەگینا لە روستیدو بە ها  نزی یاف لە بکنەککاڵە  
دەسککەاسککدور و  ککیککاوونککی نککێککو دەسککەاسەوە 
گەیشتووف بەو جێگایە  نە  لە ئەنواکی رەبا  
و  اریاف لە نێو  ناندو. بەشێ ی سر لەو چا  کانە 
 نانێ ە  ە سەرۆ ی  یک کخکرووە کانکی  کاکەڵکی 
کەدەنی و ئێە جی ئا انی  نانە  ە زیاسکر خ کار 
با  نکاف دە ەف  نە  لەگەڵ  نکافخ  ئەککانەا 
دەزگا و   ک کخکروو  جەککاوەر  نکیکە  بەڵک کو 
   خروو  سا ە خ اڵەووفخ ە انی نکێکو  نکانکە. بە 
گشتی سەرۆ ێ یاف هەیە و  کار  رکێکررکووز  
یاف رزکەسگوزور  دە ەف.  یانکی  ۆ ونەیکاف لە 
 یاف و نەهاکەسیە انی  ف بە دوورف. هەربکایە 
بزوسنەوە  یە سانیخووز  نێووف  ناف و  یکاووف 
ناسکوونکێکت بە شکێکووز   کار  ئکێکە جکی ئکا و 
 ی خرووە انی  اکەڵی کەدەنی  اریگەر   ەیکدو 
ب ا   چون ە لە باشتریە حاڵەسدو ئەووف ناسکوونکە 
لەو چوورچێوە بەرسەسک ە دەرچکە  ە دۆنەر و 
سەرچاوە کادیە انیاف بکایکاف دیکار  دە ەف و 
نککاسککوونککە نە رودیکک ککاڵ و نە شککا شککگککێککر و نە 

 جەکاوەر  بە. 
بەشی دووە  لە  ها ارونە دەگە  تەوە با جێگا 

و   گا   ناف لە هەر  ی  کوردسکتکاف  ە وە  
نیوە   کاکەڵکگە دەور و نەرشکیکاف لە هەککوو 
بوورە اندو زیاسر لە جکاروف  ەروو کز رکرووە. وە 
ئە   ەروویز بوونە ساڵ بە سکاڵ رکرو کتکر بکووە 
نە  باشتر  لە  ر  اریکگەر  شکە   دوعکی و 
قەیرونی دورویی و ئابوور  و سیاسی ئە  چەنکد 
ساڵە  روبردوودو. جەکاوەر  بەرینی  نکاف لە  
 اکەڵگەیەدو  ۆ  بە رۆ   یکاف و گکوزەرونکیکاف 
رککرو ککتککر دەبککێککت  کککات و ئککازودیککیە ککانککیککاف 
بەرسەس تکر دەبکێکتەوە. بەشکدور  روسکتەقکیکنە  
سیاسی و بەشدوریاف لە  ار  بەرهەکهکێکنکاف و 
بە یوەبردنی  اکەڵگە بەرەو دوووە دەچکێکت. لە 
بەشی روورەوە   کاکەڵکگە  نکاف  ۆ  بە  ۆ  
دووچککار  سککونککد سککیککژ  زیککاسککر و بەربەسککتککی 
 کککککاکەایەسکککککی و نەریکککککتکککککی زیکککککاسکککککر و 
بەرسەس بوونەوە  ئازود  سا ە  ەسی دەبکنەوە  
هە ور  و نەدور  و  ەنابردف با  ار  هەرزوف 
لە  ەرسکککی سکککایکککبە  و  کککار  دەسکککتکککی و 
بەرهەککهکێکنکانککی بکچکو   وو لە زیکادبکوونە سککا 
بککتککوونککە بککژ ککویککاف دوبککیککە بکک ەف. لە بککار  
 اکەایەسیەوە  ارە تەر  خ نی کاڵەوەخ بکووەسە 
ناسناکە  گشتی و باو   ناف و سەنکانە  وە  
ن ونە  خ نی بەرتەوەرخ  ە هاوسەرە  یاوە ە  
بەر رسی بژ ویەسی و ئەویی  ار   ا  کردنەوە 
کاڵ و رووردف دروست ردف و راجوونک کردف و 

رائاکادە ردنە با کێردە ە . سەنانە  لە نکێکو 
رککو ککنککدەووروف و دەرچککوونککی زونکک ککا و 
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با ێشەوە: ب. کوچەیی و بار  ئابور  
لەسەر  اکەڵگە  چ  اریگەرییە ی لەسەر 

  ناف هەیە؟
شە و کاڵو رونی و قەیرونی نیاف عەلی: 

ئابور   اکەڵ.  اریگەر  زۆر ررو ی با 
سەرجە  چیە و سو ژە انی  وکەڵگە  
عێرو  بەسایبەسی  وردستاف 
دروست ردوە   ە دو کانی بەها کرۆیی 
یە انە  رێزوف بە ف و  یاو و کناڵەوە 
باجی زۆر گەورە ئەدو   ۆ ونە؛ 
بەسایبەسی  ناف قوربانی یە ەکی جەنگە  
 یاو ، بە ەزوکەند  را  دەبێت 
بەجەنگاوەر  چە دورە یاف دە و  ت یاف 
دە و ر ت  بەا  لە ە کار  هێرشە اندو 
 ناف بەدیل ئەگیر ە ئە و ر ە 
ئەورۆشر ە دەستدر ژیاف ئە ر تە سەر  
باکبد ژ ئە ر ە کل ەچی سەدەها 
ئەش ەنوەو ئازورئە ر ە   و و 
هاوسەریاف دە و ر ت بەر رسیار تی 
 وکەڵ. کناڵی  ەا و  وو  و ب. 
 نەیاف ئە ەو تە ئەستا  نە راوەف 
 ارو یشەف نەبژ و   یانیاف دەست 
ئە ەو ت بەو ۆحیەسە بریندور رووەوە 
ئە ەونە بازو   لەش،رۆشییەوە. 
بەدورەوە دە ەونە دەست بازرگاف و 
سیاسەس ەدورو دەسەاسدورەوە وە یاف 
 ەسانی ئاسایی ب.  ەح انە گرسە  
ایدیاو و نە  نەشیاویاف بوودە ەنەوەو 
 ووبە وو  کەرگیاف دە ەنەوە هەر 
وە  ئەو گرسە ایدیایە  لە وگەیاندنە اندو 
بینرو  ە سەر ێچییە ی زۆرئاش رو  

یاسایی بوو بەوشە  نەشیاو  رسیاریاف لێدە روو 
ب. گو دوف بە  ەروکەسی ئینسانیاف  ەسەنانە  یاسا 
 ەکو و ە ە  بار   ەسێتی عێروقیی  ێ 
بەوەنادو  لێپرسینەوە یاسایییە اف ئاش روب ر ت  
 ە دڵنیا  و نەگرە ەو ئەو ەسە   رسیارە اف 
دە ا  ب. لێپێچینەوە و سزودونیاف کەسەلە ە 
بەهەڵووسروو  ووف ئە ر ت وە  
هەکوو ێشە انی سر   ەدووسر دەنگا  ئەوە 
بووباوە یە ێ، لەکێرد کناڵە انی ناوگرسە ایدیا ە 
لە  روشاردو را   وشتووە  ئەوبن ە   الیسە 
روڵقێنەر  حاڵەسێ ی را وشتە بوو لەجیاسی 
ئەوە   ەناگەو چا سازبێت  کە لەا  دیە و 
ورۆشتە بەسەووو   ە  ئە ەکەوەو د   ئە   ارە 
قێزەونە  وە وحساساسی ونساف زۆر گروف بەهاسرە 
لەبەروکبەر بد ،  ارەدو  بەا  ئە  دیاردەیە هەیەو 
لەزیادبووندویە  یە  لەها ارە اف نەکانی دڵنیایی 
و سوندوساڵی رێزونە اف بەیە ەوەیە  
وئاوورەبوونیانە  وە نزکی ئاستی  ۆشنبیر  هەر 
دوو یەف بە ەلتور  ی بارگاو  بەو ر  
دوو ەوسویی و رورووە ودوعشی  ە یاوە اف وو 
 ەروەردە رووف  ە جەستەا وە   اا انی 
 ۆ ونە دە ردر ت  ف وەسیلە  چێژ وەرگرسنە وە 
 نە انیی بە لتور  ی دوو ەوسو وو 
 ەروەردە رووف  ە راوەنی عەزی ەسی ونسانی 
رایاف نەبە و  ە سووناو کێش یاف بخەنە  اروسا ی 
بەرهە  هێە بە بە ێویستی بزونە  ە راوەف  ارو 

  یشەو دەروکەسی رایاف .
با ێشەوە: لە وردستاندو دەیاف ر  خرووە   ناف 
هەف  ە بانگەشە  بەرگر  لەکاوە انی  ناف 
دە ەف   ەچی ستە  و نابەروبەر  و بێ اوی  ناف 

 لەزیادبووندویە  باچوونتاف لەسەر ئەوە چییە؟
سەبارە  بەبوونی    خروو  زۆر  نیاف عەلی: 

 ناف و زیادبوونی نەدرو ستە  و ب. کاوی  ناف 
بە و  کە بوونی  ف لە لەو  استی بااو 
زۆربوونی چا  وونی  ناف ئەکانە سا ودەیە  باشە 

و هێڵی  وست و چەپ ناهێنر ت بە ار  
   خروو   ناندو  وە کە ستایی و دەستخاشی 
بچو تریە سا گەورەسریە  اریاف دە ە   
لە وبردوودو باشبووە  بەا  بوونی  ف 
لە لەو استی باا ئەو اریگەرییە بەهێزە  نییە 
چون ە  است بە ێی   ن ایی و ەیدەو  یاسا  
ئەو جێگەیە بە  وەئەچێت نە  بە اششی سایبەسی 
 ەسێ،     کە گرنگە   ن ایی بە  وەبردنی دو  
و دەزگا اف رزکە  بە هەر دوو  ەگەز ب ەف  
چانێتی  یان ردف ئاساف ب ەف وەراشگوزەرونی 
با هەردوو  ەگەز دوبیە ب ەف  وە    خروو  
 ناف لەساانی زۆر  ێشوو  اکەڵ.  ار  باشیاف 
 ردوە  بەا  لە  ئێستادو دەب. جووبدەرەوە بە 
بە ێویستییە انی سەردە  نە  سەر یزیاف لەسەر 
دروش ی بانە اف بێت زۆر  ۆسیە  ارب ەف. 
دەبوویە شێووز   ارو بەرناکەیاف ئیش ردف بێت 
لەسەرهەردوو  ەگەز لە وو   ۆشنبیر ردنەوە 
یاف  ەیدو ردنی هەلی  ارەوە یاف وشار رستنە 
سەرحیزبە انیاف وە سەر حو  ە   ەیاسا  
بار   ەسێتی بگا  ت بەوجارە  لەرزکەسی 
ئینساف و بەسایبەسی  ناندو بێت. بەسود وەرگرسە 
لەوهەزورەها دەرچوە   الیج و سایبەس ەند تی 
جیاووز  ە  دۆگروکێ، دونێە وەزورەسی  ەروەردە 
بەوشار  وز  ب ەف  ەلەرو ندنگا اندو بخو نر ت. 
بەوونە  چاف  و وف وێر ب ر ە چاف گ،توگا  
هێ نانە ب ەف چاف دۆست بە کاکەڵەیاف ئاسایی 
بێت بەیە ەوەوە  بە  ۆشنبیر  کاکەڵە ردنیاف 
لەگەڵ یە تر وێر ب ر ت  لە  قەیرونەدو    خروو  
 ناف دەبوویە هێز  وشاربە لەسەرحو  ە  
وە دۆ ازەڵ با هەلی  ار با  ناف 
بخەنەبەردەست  ح وکە  حیزب    خروو  اسێ، 

دەبنە ئوکێد با رەڵ،  ە یاف و دەروکە  و 

ئەوونە   ە هکککێکککز   کککار  ئکککاککککادەف بکککا 
 ار ردنیی  ئە  جارە لە  کارە کتەر   ف بە 
ن ونە  باا ن ایی دە ر ت. لە  نێوەدو دو  و 
دەزگا  ئیع کی دەسەا  وهیزە سیاسیە کاف 
و دوکککو دەزگککا دیککنککیککیە ککاف دەور کک ککی زۆر 
سەرە ی دەگکێکدف لە  بە نک کونەیکی  کردنە  

 جێگە و  یگا   ارە تەر   نی کاڵەوە. 
ەربار  هەکوو ئەکانە  ە لەسکەرەوە وسکرو  لە 
هەر  ی  وردستاف بزوسنەوەیە  هەیە  ە لە 
هەوڵی یە سانیخکووزیکدویە بکا  نکاف و کیکاووف. 
ئە  بزوسنەوەیە بە  ێ. ئەو سی،اسە سەرە یکانە 
 ە باس اف  رد دەسوونێت لە چوورچێوە  نکێکت 
و ۆر  یاف ودروسیانی  اکەڵێک،   ک کخکروودو 
 ابێتەوە و  ار بک کا    ە هەر ەسکە و هەر 
   خرووە دەسوونیت بەر ەوەندیە سایبەسیە کانکی 
را  بپار ز ت  بەا  لە هەکاف  اسدو بکا یە  
ئکاکککانککج و یە  کەبەسککت  ککاربکک ەف  ککێکک ەوە  
ئەویی هاو ار  و هاو شتی با بەدیکهکێکنکانکی 
یە سانی هەکە یەنە   نکاف و  کیکاووف بکێکت. 
خگرو ی  یافخ سوونی ن کونەیە  لەکە دروسکت 
بکک ککا   بەا  نەبککووە رککاوەنککی  کک سکک،ککاکککی 
هککاوبەشککی   کک ککخککرووە ککاف. ئە  سەجککروبەیە 
دەسوونیت  ار ب ا  بە کەرجکێک، لەسکەرەسکاوە 
  نێ ی ستروسیوی هەبێت  ە هەککوو  نکاف و 
 یاوونی یە سانیخووز بە هەکوو  ەو  و و کرە 
جیا انەوە  ا اسەوە بە ئاکانوی  کار کردف بکا 
بەرەو ێشبردنی یە سانیخکووز  نکێکووف  ف و 
 یاو لەهەکوو بوورە انی  یانکدو. بەهکێکزبکوونکی 
 ەوسی یە سانیخووز  و هەبوونی   س،کارککی 
 ار  هاوبەا دەسکوونکێکت سکنکوورە کانکی ئە  
بەربەستانە سێ، بش ێن. و ئاکانوکی هکاوبەا 
ئەولەویە   ەیککدو بکک ککا . بککا ئەکەا دەبککێککت 
جککیککاووزیککیە ککاف سککالککیککرەیککت بکک ککر ککە  وە  
لەسەرەساوە باس اف  رد   نێ ی کوسوڵ اف و 
 نێ ی لیبرور و  اکانیکسکت دەسکوونکە  کێک ەوە 
 ار لەسەر برەودوف بە  ەوسی یە سانیخکووز  
لە  اکەڵگەدو بدەف  ئە  هاو اریە لەسەرەسکاوە 
 ککێککویسککتە سککائەو جککێککگککایە  ە بەر ەوەنککدیککیە 
جککیککاجککیککا ککاف بەریە  دە ەوف و د ویەسککی 
دروست دەبێت لە نیوونیاف  بەا  لە ئکێکسکتکادو 
ئەوە زۆر دوورە و  ار  هاوبەا و ئاکانوکی 
هاوبەشکی سکەرەسکایکی زۆر زۆرە سکا  کایکاف 
 اسەوە و ئیشی لەسەر ب ر ت.  نانکی چەپ و 
 اکانیست  ە هەڵکگکر  ئکاککانکوکی یە سکانکی 
هەکە یەنە و سککککاشککککیککککالککککیککککزکککککە هککککیککککچ 
بەر ەوەندیە ی سایبەسیاف نییە لە دەسکتکی بەف 
لە سککێکک ککاشککاف بککا یە سککانککی  ف و ککیککاودو  
بەشکککککدور   کککککاریکککککگەرونە  ئەووف لە  
بزوسنەوەیەدو سەنها ئەسوونێت بە قازونوی دوبیکە 
بوونی کات و ئازودیە انی  ناف بکێکت  چکونک ە 
دەسوونە  اریگەرونە لەبەرە کێکی چکوونکی ئە  
جارە لە  ار  هاوبەا و  ێ ەوەیی دەوریکاف 
هەبێکت. دەبکێکت  کار لەگەڵ ئەوە بک کر کت  ە 
هەیە  هێزە ە  و  ارو تەرە انی بکنکاسکر کتەوە 
و هەر هەوڵدونێ، با    خسنتی دەبێکت  شکت 
بەستوو بێت بەکە  ئێستا نە  هکیکچ هکێکز و 

 روبەریە ی رەیاڵی  ە لە ئیستادو بوونی نییە. 

س رسیرە ەیاف شیریە ئاکید  بکوو 
رککایککاف رککزونککدە نککاو نککاوەنککد  
هاوبەا بە بیانکوو   کێکدونکی ئەرز 
بە ئەنککدوکککانککی نککاوەنککد  هککاوبەا 
وکککار  بە ئەرز نەدە ەو  بکککا 
 ر ردنەوە .  ە   ێشکە   نکانکی 
هەر لە رەیاڵ نەکا. سا ە ر ک کخکروو 
بککککوویککککە وە  ر کککک ککککخکککککروو  
سەربەرکا  ئکاوکرەسکاف  ە رەوکز  
ئەو  ککرۆ ە   ککارسککیکک ککاف  ککرد. وە 
وسکک ککاف سککا  وسککەودو بە کککاوککی 
 نانەوە نا ەیە. ئەوە بکوو ئەوونە  
 رۆ ە  بەدیلکی قکانکونکی ئەحکوولکی 
شەرسیکاف  ەسکەنکد  کردبکوو لکێکی 

 ەشکککیککک کککاف بکککانەوە. لە  کککێکککی 
هەکوویانەوە  کاکەڵە  ئکاوکرەسکانکی 

 حزبی شیوعی  وردستاف بوو.
ئەکە لە  اسکێک کدو  ە ئەو  کاکەڵەیە 
را  بە سەرسەرتکریکە  یەنکگکر  
لە کاوە انی  ناف دەزونی و راوەنی 

  اکەڵێ،  ەسایەسی دیاربووف.
ئیتر    خرووە کانکی سکر  سکەر بە 
دەسکککەا  هەککککوو  دو کککاف و 
ئوویسکێک، بکووف بکا بکازرگکانکی و 

 بزسنس و دز  و گەندەڵی.
دیارە ن اڵی نکا کر کت  ە بەروککبەر 
ئەوونە  کککاکەڵکککێککک، هەڵسکککوروو  

دوو     خروو  سەربەرا    جد 

 ە رۆڵی باشیکاف   ئاورەساف هەبووف
هەبوو سا یە  دوو ساڵکی روبکردوو 
 ە زیاسر بە شێوە  گروپ  کاریکاف 

 دە رد.
وە چەنکککدیکککە بکککانەو چکککا  کککیکککاف 
ئەنککوککاکککدەدو بە سککایککبەسککی لە  ککاسککی 
یککاد  هەشککتککی کککار  و رۆ   
جککیککهککانککی سککونککدوسککیککژ   بەا  بە 

سککککاڵکککیکککک ە  ٣-٩دورەوە ئەوە  
ئەوونکککێکککی بکککی دەنکککگکککە نکککازونکککم 

 ها ارە انی چی یە.
ئەوەا بککڵککێککم  ە هەسککا قەیککرونە 
ئابور  و سیاسییە اف قوڵ بکنەوەو 
دۆرککی شککەرو  شککێککو  و ئککا ووە 
زیاسر بکێکت زەککیکنە بکا چکا  کی و 
جکککوانەوە   نکککانکککیکککی  ەککککتکککر 

دەبکککێکککتەوە. هەسکککت دە ە  ئە  
بکککارودۆرە  ئە  چەنکککد سکککاڵە  
 وردستاف زیاسر  اریگەر  سەلبکی 
لەسکەر  نکاف و ککاوە کانکیکاف وە  
هەکوو بەشکە کانکی سکر   کاکەڵکگە 

 دوناوە.
ئوکیدەوور  هەڵسورووونکی جکد  و 
روستەقینە انی ککاوە کانکی  نکاف لە 
 ککوردسککتککاف بەسککایککبەسککی ئککیککرودە  
رککویککاف بککخەنەوە گەرو بککێککنەوە 
کەیدوف با شڵەقانی ئە  دۆرە چە  
بەستوە سیاسی و  اکەایەسییە  ە 
هەکککککککوو  بە  ککککککلە  یە ە  
 وشارە انی لەسەر  ناف و کناانە...

 د حمه ڵ ساکار ئه گه له  ی .. دیمانه درێژه

 8/2/3018(   32پاشکۆی ژمارە) 

ڵگۆناگهلهیدیمانهپاشماوه
 نیان عەلی:       عیدسه

پیاوێک بەڕەزامەندی خۆی دەبێت بەجەنگاوەر،    
چەکدارە یان دەکوژێت یان دەکوژرێت، بەاڵم 
لەپەالماری هێرشەکاندا ژنان بەدیل ئەگیرێن 

 ئەکوژرێن ئەفرۆشرێن دەستدرێژیان ئەکرێتە سەر
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 یکسیایسسۆشیالیستییهیهبڵ

با  ێشەوە: بەها   یانی دۆزەری لە 
رێزوف و  اکەڵگەدو  زۆر ، لە  نکاف 
لە ر ککگککا  رککا رککنکک ککانککدف یککاف 
راسوساندف   اسایی بە  یانی رایاف 
دەهێنە  ها ار  دەستبردنی  ناف با 

  باچکی ئە  راسوساندف و را و ییە
دەگککێککرنەوە؟ دەبکک. چ بکک ککر ککت بککا 
بەرگککرسککە و  ککاسککایککی هککێککنککاف بەو 

  دیاردەیە؟
ئەگەر بکک ککانەو ککت بە ئککاا وەرە : 

شێوەیە ی ووقیع بینیانە بدوونکیکنە ئەو 
دۆزەرە  با رەڵ ییاف دروستک کردوە 
با  ناف با  یاووف کنااف و گەنوانێ، 
 ە لە سەرەساییتریە کاوی ئینسانی ب. 
بەش رووف  بەسایبەسی هەر و کەرجکی 
 یاف و گوزەرونی ئێکسکتکا  رەڵک، بە 
جککار کک ە  ە زۆر جککار ئەبککیککنککیککە 
رێزونە ە بە  ف و  یاوە ەوە  کاسکایکی 
بە سەکەنککی نککاسکک ککی رککایککاف د ککنککە  
بککێکک ککار  و  یککانککی   ککرهە ور  و 
نەبککوونککی هککیککچ چەشککنە بککیکک ەیە ککی 
بککێکک ککار  ورککزکەسککگککوزوریککیە  وو  
 ردوە بەشێوەیە ی گشتی ریزونە کاف 
 یانێ ی هێوگار نکالەبکار بەسکەربەرف 
سککەرەرو  ئەوە   ە  ککاکەڵککگەیککاف 
بەرەو  یانی بێهیوویی بردوە گەنکوکاف 
وە بە سایبەسی  ناف هیچ چەشنە ککات 
و ئازودیە کیکیکاف نکیکیە  بەڵک کو حکیکزبە 
دەسەاسدورە انی  کوردسکتکاف لە   کر 
نکککاو  بکککزووسکککنەوە   کککوردویەسکککیکککدو 
دەسککتککی رەشککی دەسککەاسککیککاف زوڵ 
وزوڵکککک ککککتککککر  ووبەروو  رەڵکککک ککککی 
 کککردۆسەوە ئەککککانە وە  اکککایکککرۆ  

 اکەڵگەیاف سووشی ئی،لکیکوکی  کردوە 
بە بێ ار ردف و  کوشکتکنکی ئکیکنەرجکی 
گەنوانەوە ناوەستە و بە   بەڵ و بە 

سککێکک ەڵە  نککاسککیککانککالککیککز  و ئککیککسکک    
سککەرجە   ککاکەڵککگەیککاف بککا چەنککدیککە 

 ساڵ بەرەو دوووە بردوە. 
جگە لەوە  لە وەرهەنگی  وردویەسکیکدو 
جکککێکککگکککاو   کککگکککا   ف ئەوەنکککدە لە 
روورەوەیە سا ئەو  ودەیە   ف وە  
ئاکروز  سێ س و  اروستنی سێ کسکی 
 ف لە یەف کککێککردەوەو  ککاروسککتککنککی 
ناکووسی  ف لە یەف بکاو  و بکروو 
کێردەوە  لە ەدوربوونی ئە  ناکووسکە 
ئەنواکە ە   کوشکتکە و ئەسک ک کردنکی 
 نککانەەئەکەیە وەرهەنککگککی  ککوردەوور  
 ە  رە لە روروواسی دینی و نەریکت و 
بکککاوە رزیکککوە کککافە لە وەرهەنکککگکککی 
 ککوردەوور   کککیککاوسکککا ریککدو   ککیکککاو 
بریاردەرە لە  یانی رێزوندوو  ەکتریە 
بەر ککرسککە لە گەورە ککردنککی کککنککاڵککدوە 
سەرە و  ئەوە  ئە  وەرهەنکگە وو  
 ککردوە  نککاف بە و ککنە   ەسککایەسککی 
بەهککێککز و ککر ئککیککرودە دەرنە ەوف  ە 
ئەوەا بەکەبەسککککتککککی روگککککرسککککنککککی 
سکککیکککسکککتەککککی بکککاو  ئکککێکککسکککتکککا  
دەسککەاسککدورونککی نککاسککیککانککالککیککزکە   ە 
سککەرسککا ککا  سککیککسککتەکککی رککیککڵە ککی و 
 یاوسا ر  و حو ک کی بکنەککاڵە زوڵە. 
ئەگەر باسکی وەرهەنکگکی  کوردەوور  
بکک ەیککە  بککروو نککا ە  لە قککاکککوسککی 
زککککانەوونکککی واسکککانکککی سکککردو هکککیکککچ 

وەرهەنکککگکککێککک، هەبکککێکککت بە ویکککنە   
وەرهەنککگککی  ککوردویەسککی دوو ەوسککوو 
بککوونککی هەبککێککت  هەر لە کەسککەلە  
 نانەوە سا  یکاووف و ککنکاانکیکی یە  
 ارچە سەوهکیکە ئکاککێکزە بە  نکاف  ە 
ئەکە  ککککاریککککگەر  گەورە لەسککککەر 
 ەسایەسی ئینسانە اف دوئەنێکت و بک. 
برووبەرا بووف د نێتە ئاستکێک ەوە  ە 
بە ئاسانی  ەنا با لەناوبکردف و ئکاگکر 

لە جەستە بەردوف ئاسانتر بێت سا ئەو 
 یانە  لە  یەف دەسەاسدورونەوە با  

 دیاری رووە.
ئەوەنککدە   ەیککوەنکککد  هەیە بەوە  
چاف ر گر  لە روودونی رکا کوشکتکە 
و راسووساندیانەوە بەندە  بە وشار و 
نووندنی هێز  رەڵ انێک، ئە کر کت  ە 
سینوو   یانێ ی شایستە  ئکیکنکسکانکە  
وشار  ئە  هێزە با سکەر دەسکەاسکی 
گەندەڵ  هێرا با سەر یە  بەیە کی 
وەرهەنکگکی دوو ەوسکو  رککێکڵە کیککانە  
هەکککوو حککیککزبە دەسککە سککدورە ککاف و 
بەسەررستنی رەبا  و چکا  کی ئەو 
بزووسنەوە و  یەنانە کەیسەر ئە ر ت 
 ە کەسەلە   ناف وە   کێکشکەیە کی 
 ککاکەڵککگە چککارەسککەر ئە ەف نەوە  
کەسککەلەیە   ە کککاکەڵە وسککا  و 

 سەودو   ێب ر ت.
بکککا کککێکککشکککەوە: هەککککوو بکککزوسکککنەوە  

 اکەایەسکیە کاف  لەوونە بکزوسکنەوە  
ناسیونالیستی و  وردویەسی سا دەگاسە 
بزوسنەوە  دوو ەسکوو  ئکیکسک ککی... 
راوەنی ر وخرووە   نانکی سکەر بە 
بزوسنەوە ە  رایانە  هکا کار چکیکیە 
بککزوسککنەوە  یە سککانککیککخککووز   نککاف  
ر  خروو  ی با بەرگکر  لە ککات و 
ویستە انکی  نکاف نکیکیە؟ سکەربکار  
بککوونککی دەیککاف روبەرو هەڵسککوروو  
بککزوسککنەوە  یە سککانککیککخککووز   نککاف  
هککککا ککککار چککککیککککیە  بککککزوسککککنەوە  
یە سانیخووز   ناف  ریوخرووەیە یاف 
نکککیکککیە  بکککا بەرگکککر  لە  نکککاف و 

 کاوە انیاف؟
: بەرو  کە ئەوە گرن  نییە ئاا وەرە 

 نککاف چەنککد ر کک ککخککروویککاف لە  یەف 
حیزبە انەوە با دروست  رووە  بەڵ و 
ئەوە گککرنککگە  ە چەنککد کک، زەکککیککنە 
سککاز ککرووە بککائەوە   نککاف رککایککاف 
ر ککککک کککککخکککککرووە  روسکککککتەقکککککیکککککنە  
بەدەستهێنانی کاوە ئکیکنکسکانکیە کانکیکاف 

دروسکککت بککک ەف؛ دروسکککتککک کککردنکککی 
ر ککککک کککککخکککککروو   نکککککاف لە  یەف 
حکککیکککزبە کککانەوە بکککا  نکککاف ئکککیکککرودە 
 ەککک ککردنەوە  سککوونککایککی  نککانە بککا 
گەیشککتککە بە دووو ککاریککیە ککاف؛ ئەگەر 
 ناف لەهەر وکەرجکێک کدو  یکاف بک ەف 
ئازود  ر  کخکروو بکووف هەبکێکت  ئەو 
 ا  ئەسوونە بە شێکووز  جکارووجکار 
 ار و  اکەڵی جیا جیایاف هەبێت  وە 
لە شککویککنککی  ککار لەگەڵ  ککیککاوونککی 
ئککازودیککخککووزو هککاوشککانککیککدو  ککێکک ەوە 
بکککوەنکککگکککە د   بە کککایکککلە کککردف و 
چەوساندنەوە   ناف رەبا  بک ەف و 
ر کک ککخککروو  روسککتەقککیککنە  رککایککاف 

 دروست ب ەف.
ئەو ر  خرووونە   ناف  ە زۆر جار  
وو هەبکککووە ئەگەر نکککاچکککار کککروبکککە 
 ەیسێ ی  ناف وەربگرف نەیانتکوونکیکوە 
دوڵدە   یانی  ناف بدەف وبیانپکار کزف 
و  ەکککێکک، لە ئککازورە ککانککیککاف  ە  
ب ەنەوە  بەڵ و بە  ێچەوونەوە  ەنایکاف 
بککردۆسە بەر دوو ەوسککووسککریککە ر ککگە 
وە  ئەوە   ە بە ر کککککککگە 
عەشایەریە اف  نانیاف سەسلی ی  ە  
و اریاف  کردۆسەوە و بەکەا  نە ە 
 کو رووە  ئەگەر حکیکزبککێک، عەشککایەر 
بکێککت وە  حککیکزبە دەسکەاسککدورە ککاف  
بکککزووسکککنەوە و حکککیکککزبە ە  دووو  
ر  خروو  عەشایەر  با  ناف ئە ا  
ئەکەا زەرەر کک ککی گەورە ئەدو  لە 
بەرەو کککێکککشکککچکککوونکککی بکککزووسکککنەوە  

 یە سانیخووز   نافە
سکاڵە حکیکزبە  ٩٠بەدورەوە زیاسکر لە 

دەسککککەاسککککدورە ککککاف ر کککک ککککخککککروو  
جککارووجککاریککاف بەنککاو  ر کک ککخککروو  
 نککانەوە دروسککتکک ککردوە  بە   رۆ  
بەرۆ   کارە  قکوربکانکیکانکی دەسکتکی 
وەرهەنککککککگە دوو ەوسککککککوو ککککککاف لە 
زیادبووندویە  ئیهانە کردف بە  نکاف و 
سوو ایەسی  ردف بە  ەروکاسیاف بکاسە 

 ەیسککی رۆ ونە   نککاف  نککاکککو  و 
شەرەوی  ناف باسە رودو ورکا ئەگەر 
نەسککبککێککت  ککاوککریککت و ئەچککیککتە ریککز  
 وشتنکی نکاککوسکیکیەوەە بکایە ئەبکێکت 
 ناف بزونە  ا  ر  خروو و  کا  ر کگە 

 لە   ای یەسیە رزگاریاف ئە ا ە
ککککێکککژوو  چەپ و بکککزووسکککنەوە  
 اکانیستی لە  وردستانی عکێکرو  بە 
سایبەسی لە ساانی نەوەدە اندو ئەوە  
ساکار  ردوە  ە دەیکاف هەڵسکوروو  
بزووسنەوە  یە سانیخووز  د   ئە  

سی ا و  ار ردە ناشیرینانە  ئیسک    
وناسیانالستە اف رەباسک کاف  کردوەو 
ئەو ا  ئەوە  ار  شەوو رۆ ونەککاف 
بووە  ئەو  ا  سرسی ئە  حیزبکانە لە 
 اکانیز  زۆر لەوە گەورەسر بکوو  ە 
کککە لککێککرەدو بککاسککی ئە ە ە  ککار  
ئەو کککککککککاسە  بکککککککککزووسکککککککککنەوە  
یە سانیخووز   ناف بکزووسکنەوەیە کی 
گەورە   اکانیستی جوڵێکنەر  بکوو  
هەلوکەرجی ئێستا بە جار ، گکارووە 
 ە ئەسککوونککم بککڵککێککم  ەرا وبککوو  
هەریە  لە هەڵسکککککورووونککککی ئە  
بککزووسککنەوەیە و ککار ککردف و رۆڵککی 
ها ارە بابەسی و جیهانییە اف لە د   
کاوە جیهانکیە کانکی  نکاف و هەروەهکا 
ئککاسککا و کککیکک ککانککیککزکککی  ککار  ئە  
بککزووسککنەوەیە و دیککدگککا جککیککاووزە ککاف 
وو   ردوە  ە ئە  هکێکزە رودیک کاڵە  
 اکەڵگە نەیتوونیوە لە ئکێکسکتکادو  نکاف 
رککاوەنککی ر کک ککخککرووە  روسککتەقککیککنە  
رکایککاف بککە   ە ئەکە  ککار کک ە  ە بە 
کشوور رکاروف و بەرەکەوە بکوونکی 
 ادروف و روبەرونی ئە  بکزووسکنەوەیە 
وە ئە ر ت وە ئەکە هەرگیکز  کار ک کی 

 نا کوک یە نییەە

 

ستی  ده و به وه بخوێننه  وه بۆ پێشه
دۆستان و ئاشنایانی خۆتانی 

 نن! یه بگه
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ئاسایی دوبیە ب ا   رەڵ، ئیشی بەدروشم و ناکیل ە  
چا  روو  ا   شیعر  نییە لە  ب. نانی و کاڵو رونی 
یەدو  سائێستا    خروو   ناف نەیتوونیوە ئەو کەوهوکە 
لەکێش ی  یاو   وردو بسد تەوە  ە ئەووف  ناف و  یاووف 
نارەنە سەنگەرەوە هانیاف نادەف لەیە  ئەوەندە 
سەر یزیاف سەنها لەسەر  ەگەز  ک. بوو نیو ئەوەندە 
هەنگاویاف نەنا  یاووف و  ناف بگەیەننەوە بەیە  و سوند  
لەنێوونیاندو    ب ەنەوە  ئەوەش اف بیرنەچێت 
لە وردستاندو دووحیزبی دەسەاسدور هەف  ەبدیاردەرف 
لەسەر ێدونی کاڵەسی  ارو ێدونی بودجەو یارکەسی کادد  
بە    خرووە انی  ناف   ەرایاف  ەیدەو بەرناکەو 

کەبدەئیاف لەرزکە   ناندو نییە دۆستی  ناف نیە رایاف 
 یاوسا رف ویە سانیخووزنیە بایە    خرووە انیشیاف 
لەبەر ەوند  ئەودوو حیزبەو حیزبە انی سریشە  ە 
بن ەو بارەگایاف هەی   هەرچەندە  اش ایی را  
نایە سانی یە  بەا  هەر اش اا بە هی حیزبێ ی 
 ودی اڵی  ێش ەوسورووز  یە سانی رووزبە ئەو ا  
لەوونەیە  ار  بەرچاوسرو سودکەندسر ب رویە   ێشاف 
چەند  نەورانەو سەنتەرو  اناگەیە  هەبوو  ە نە اف 
 ووبە وو  کەر  و سوندوسیژ  دەبوونەوە  وویاف س. 
ئە رد ئێستا لە  قەیرونەدو ئەوونیی نەکاف  بایە گەر 
ووبدوو     خرووە انی  ناف دەبێتە  ۆسیە رانەو 
کازەرانە گەرجووب دەرەوە بە ێویستی یەسەردەکی 

 یە انی  ناف نەبە...

 لی ڵ نیان عه گه له  ی  .. دیمانه پاشماوه

 ئااڵ فەرەج:   
ئیهانەکردن بە ژنان و سووکایەتی کردن بە کەراماتیان بۆتە کەیسی         

رۆژانەی ژنان، ناموس و شەرەفی ژنان بۆتە خودا وخۆ ئەگەر نەتبێت کافریت و 
 ئەچیتە ریزی کوشتنی ناموسییەوە!
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سوندوسیژ  بەروکبەر  نکاف هەروەهکا 
دەگە  تەوە بکا زیکادبکوونکی شکە و 
نائاروکی و ناجێگیر  لەناوچە ە   ە 
 ناف و کندواف  قوربانی یە ەککە لە 
شککە ە ککاف. بککا نکک ککوونە لە ککاسککی 
دوگکککیکککر کککردنکککی شکککەنکککگکککار  نکککاف 
بەرەنککگککار  زۆرسککریککە سککونککدوسککیککژ  
بککوونەوە  لە دەسککتککدر ککژیکک ککردنککی 
جنسی. جگە لەوە  بوونکی شکە  لە 
هەر ناوچەیە   ەقەیرونی ئکابکوور  
بەدوو  رکایکدو د کنک.  نکاف دوبکارە 
زەرەکەند  یە ە  دەبە  بەحکو ک کی 
زیادبوونی سوندوسیژ   اکەایەسی و 
 کێکشکە  رکێکزوف. لە ئەنکوکاککی ئەو 
سککونککدوسککیککژیککانە لە هەکککوو واسککانککی 

  نککااەکککبەردو ٩٠جککیککهککاف  نککاف لە 
دە   ککنە سکککەر شکککەقکککاکە ککاف بکککا 
بەرەنگاربوونەوە  سوندوسیکژ  د   
 نکککاف. ئەوەا هەنکککگکککاو ککک ە بکککا 
وەسککککتککککانەوە   نککککاف بەروکککککبەر 
سککونککدوسککیککژ  و رککا  کک ککخککسککتککنککی 

  یزە انیاف.
 ناف با دەستەبەر ردنکی ککاوە کانکی 
رایاف دەبێت   ک کخکرووبکە  دەبکێکت 
 ووبە وو  هەککککککوو ئەو نکککککا 
دود ەروەریە  لە  ککککاکەڵککککگە لە 

 بەروکبەریاف دە ر ت بوەستنەوە. 
بککا ککێککشککەوە: حککزب و ر کک ککخککرووە 
ئیس کیە کاف وئکایکیکە بەگشکتکی  چ 
 ککاریککگەریککیە ککی لەسککەر  نککاف و 

 کاوە انیاف هەیە؟
ئەگەر  ککککریە  عکککبکککدولکککرحککک کککاف:

سککەرنککوککێکک، بەکککێککژوو  ئککایککیککە 
بەگشتیدو بخشێنینەوە  زۆر بە وونی 
دەردە ەو ککت  ە ئکککایککیکککە بکککاچکککی 
دوکەزرووە و دروسککتکک ککرووە. ئککایککیککە 
 ککار  بککنە ەسککی   کک ککخککاشکک ککردف و 
ئاسان اریی بووە بکا دەسکەاسکدوروف 
بکائەوە  هەرچککی ئککاسکانکتککر رەڵکک، 
دەسکککتەککککا و گکککو کککدویەڵ بککک ەف 
بککککککادەسککککککەا . حککککککیککککککزب و 
   خرووە انیی بەسایبە  لە ئێستکادو 
وە  ئکاککروز ک، هەککاف  کاردە ەف. 
ئەوە  سکککەرەوە بکککا  کککاکەڵکککگە 
بەگشتی  وستە. بەا  سکەبکارە  بە 

 نکککککاف و رەڵککککک کککککی هە ور و 
زەح ەس ێی ئەوە سایبەسیترە و زیاسر 
 ککار   ککردوە بەدڵککنککیککایەوە بە یەنە 
سککلککبککیە ە . کککە دەکەو ککت سککیککشکک، 
زیاسر بخەکە سەر ئکایکیکنکی ئکیکسک   
چون ە لە  کوردسکتکاف و عکێکرو  و 
ناوچە ە  ئیکسک   بکاسە بەشکێک، لە 
 ەلکککتکککوور  بکککاو  دەسکککەا  و 
 ککاکەڵککگە. دەسککەاسککدوروف لە  ککگە  
دەستور ویاسا و   سایە   ە بنەکا 

 سەووبکتکیسەرە ی بدگە انی لەسەر 
ئکککیکککسککک   دو  کککژرووە. سکککەووبکککتکککی 
ئککیککسکک کککیککی جککگە لە بککێکک ککاوککی و 
بککێککبەشکک ککردف و سککەر ککوسککی  نککاف  
هیچی دی ە  سکێکدو نکیکیە. بەنک کوونە؛ 

چککاو کک، بە ککار  ئەو   کک ککخککروو و 
حیزبە ئیس کی و بانکگکخکووزە کانکیکدو 
بگێدیە لە  وردستاف و و عکێکرو  و 
واسە ئککیککسکک کککی و عەرەبککیە ککاف  

 دەبینیە؛
*  ناف بە ە  عەقک  و  کلە دوو   

  اکەڵگە ئە کار دە ر ەە

* لە یککاسککا ککانککی بککار   ەسککێککتککی
ر وحوور ولشخصیة( دەبینیە ر  کگە  

 نکیکاف هەبکێکت   ٨ یاووف دەدو   ە 
کککاوککی جککیککابککوونەوە و سەا  دەدو 
بە یاووف  بەسەنکیکا چکوونە دەرەوە  

 نکککاف بەبککک. وەلکککی ئەککککر لە ف 
دەسەننەوە  سەنانە  لە عەرەبستانکی 
سعود  لە ساڵی  ارەوە   گا درووە 
بە نککاف شککووککێککر  بکک ەف  لککێککدوف و 
سککو ککایەسککی  ککێکک ککردف بە ف  کککاوککی 
سککککەر ەرشککککتککککی کککککنککککدوڵ دوو  
جککیککابککوونەوە  لکک. سککەنککدرووەسەوە  
لەئێرونی ج هور  ئیس کی حیوابکی 

 ئیوبار  سە ێندرووە...هتد(.

* بەستنەوە  شەرەت و  ەروکەسکی 
رککێککزوف و رککێکک  و عەشککیککرە  بە 

 ئەندوکی سێ سی  نەوەە

*  ەرلەکککانککی عککێککرو  سککاڵککی  ککار 
سکاڵە  ١یاسکا  بەشکودونکی  کچکی 

  ەسەند  ردە

* هەکوو جارە انی سوندوسیژ   
سا ودە   وشتە لە بەروکبەر  ناف 
 لە  ر  اساو   اروستنی شەرەتە

ئەکککانە  سککەرەوە بەشککێکک ککە لەو 
کەینە  و بێ اویە   ناف  ە ئایکیکنکی 
بەگشکککتکککی و ئکککیکککسککک   لە  کککگە  
کککزگەو  و کە و بککانککگککخککووز و 
ئەزهەر و حیزب و   ک کخکرووە کانکی 
روش انی کوسوڵک کاف و رکانک کاف... 
بەدیار  با نکانکیکاف هکێکنکاوە. ئەگەر 
لەو نکک ککوونە  ککورسککانەوە بککدوونککیککنە 
هەلککککوکەرجککککی  ککککاکەایەسککککی و 

 ەسایەسی  ناف  دیارە لەو بێ اوی و 
دوو ەوسووییە   ەبەسکەر  نکانکیکاف 
هێنکاوە زیکاسکر چکاوە ووف نکا کر کت. 

 ککێککوونە   ککێککشکک ەوسککنککی لە ککاسککێکک ککدوخ 
هەر ککککاکەڵککککگەیە    ەیککککوەسککککتە 
بەئاستی  ێش ەوسنی  اکەایەسی و 
جێگەو  گە   ناف لەبەرهە  هێنانی 

 .ئەو  اکەڵگەیەدوخ
بایە بە و  کە دەب. دەستی ئکایکیکە 
 کککاسکککا بککک کککر کککت لەبە  کککوەبکککردنکککی 
 ککاکەڵکککگە. هەربکککایە دەبککک.  نکککاف 
بەهاو شتکی و هکاوئکاهەنکگکی لەگەڵ 
خ  یاوونی  ێکشک ەوسکنکخکووز شکیکعکار 

جککیککایککی دیککە لە دو  و دەزگککا  
بەرز بککک ەنەوە و بکککا   دەوڵە خ

سێ اشە. بائەوە  ئاییە لە رو کنکدف 
و  ەروەردە و سکککککککەرجە  
وەرکانگە اف و شکو کنە گشکتکیە کاف 
نەرو ندر ت و  یادە نە ر ت. ئکایکیکە 
ببێتە  ار  ی شەرسکی و بکچکێکتەوە 
حککوجککرە  کککزگەوسە ککاف. هەروەهککا 
دەسەاسیی لە کە  و شێخ و  یاو  
ئایکیکنکی بسکەنکدر کتەوە. دەسکتکور و 
یاسا انی بەسەووو  لە  کاریکگەر  

 ئاییە  ا ب ر نەوە.
 

 کرێکاران،زەحمەتکێشان،الیەنگرانیوشەودەنگیئازاد!
نیزامیزاڵمانەیسەرمایەداریژیباڵوکراوەیبۆپێشەوە،زمانیتیژوپاراویکۆمۆنیستیوئازادیخوازیئێوەیە،دەنگوسەکۆیبزوتنەوەینارەزایەتیسۆسیالیستیتانە،بەد

حزبییەکان و فکری و سیاسی رەوتە بزوتنەوەو و بۆرژوازی فریوکارانەی دارزیوو راگەیاندنی و فکر روبەروبونەوەی بۆ  لێبراوە سەکۆیەکی بانگەوازیی..و .بڵندگۆی
ستادا،بەرامبەرئێوەئێهاوچینەکانتانەبۆهاوپشتیوهاوخەباتی،وەدەنگومینبەریراستەقینەیئێوەیەلەدژیهەرزوڵموستەمێککەلەکۆمەڵگایسەرمایەداری

ەرمایەداریودامەزراندنییسدەکرێت...لەیەکوشەدا،بۆپێشەوە،سەکۆیەکومینبەرێکەلەبەرەیشۆرشیکۆمەاڵیەتیچینیکرێکاردا،بۆژێروژورکردنیدنیایزاڵمانە
نارەزایەییەکانتان،لەاڵیکۆمەڵگایەکیسۆسیالیستی...بۆئەوەیبۆپێشەوە،بتوانیتنەخشیچینایەتیوئەرکیپێناسەکراویخۆیسەرکەوتوانەبباتەپێشەوە،لەهەو
بکەن.. ئاگاداری بەردەوام یەکگرتوویتان، و خەبات بەردەم رێگریەکانی و گیروگرفتەکان کێشەو لە خواستەکانتان، و مانگرتن و ئخۆپیشاندان و. حزب هەوااڵنەی ەو
پەرد ئەوان راستیانەی ئەو بگەیەنن... ئێمەی بە ئێوە بکەن، پەردەپۆشی یان دەیانەوێبەالڕی، سیبەریان، و بۆرژوازی میدیای و رێگایەپۆبزوتنەوە لە دەکەن، شی
ن،هەوڵیتوندتیژیدژنیابۆپێشەوەوە،پەردەیلەسەرهەڵبماڵن...هەواڵینائەمنیشوێنیکاروقوربانیانی،هەواڵیسەرکوتودزیوتااڵنیدەسەاڵتوکۆمپانیاکا

 ەنن...گەیبەژنانوقوربانیەکانیان،هەواڵیپێشێلکاریئازادیەسیاسیەکان،ئازادیرۆژنامەگەریوئازادیمافەفەردیومەدەنیەکان...بەئێمەب

 8/2/3018(   32پاشکۆی ژمارە) 

سەربار   ێش ەوسنی  اکەڵگە  :با ێشەوە 
و چوونە سەر  ئاستی چکاوە وونکیە کانکی 
سا  و  اکەڵگە   ەچی سوندوسیژ  لە د   
 ناف  نە   ە  نا ا   بەڵ ە دەسوونیە بڵێیە 

 زیاد   ردووە. ها ار  ئەکە چیە؟
 ێوونە   ێش ەوسە و  کریە  عبدولرەح اف:

رکاشکگککوزەرونکی و  ودە  بەرزبککوونەوە  
ئککاسکککتککی  یکککانککی هەککککوو  کککاکەڵکککگەیە  
 ەیوەستە بە وددە  دوبین ردف و  اروستکنکی 
ککککاوە کککانکککی  نکککاف. سەنکککهکککا سکککیکککسکککتەککککی 

بە  ککوەبککردنککی واسە ککاف دەسککوونککە بەر بە  
 سوندوسیژ  بەروکبەر  ناف بگرف. 

سیستەکی سەرکایەدور  بکنەککا ئکایکیکنکی و 
 ەلتوور  دوو ەوسووونە و ناسیانکالکیکسکتکی 
لەرککا دەگککر ککت   ە سککەرچککاوەیە ککە بککا 
سوندوسیژ  د  بە  نکاف  وە  شکتکدەبەسکتک. 
بەیاسایە   ە بنەکا ە  ئەو بیروباچکوونە 

 دوو ەوسووونەف.
ساوە و ئێستکا لە هەککوو واسکانکی جکیکهکاف 
سونکدوسکیکژ  د    نکاف بەردەووکە. لەهەر 
واسە بەجار ، و لە ئاستکێک، ککاوکی  نکاف 
 ێشێل دە ر ت. بە نک کوونە لە واسە بەنکاو 
 ێش ەوسووە انی  ۆ ئاوو  سکاوە کو ئکێکسکتکا 
جیاووز  دەبینر ت لە  ر ی  ناف و  یاووندو 
لە بەروکبەر  ار  یە ساف. لە شو کنکی  کار 
بەردەوو   ف بەرەو وو  سککونککدوسککیککژ  
دەبێتەوە و بەردەوو  هەسکت بەئەر کێک کی 
زیاسر دە ا . لەسیکسکتەککی سکەرککایەدور  
ئەو واسکککانە بەردەوو   نکککاف سکککووشکککی 
سککوونککدوسککیککژ  لە جککار  سککوونککدوسککیککژ  
سێ سی و سوندوسیژ  سکو کایەسکی لە کاسکی 
قسە  ردندو دەبنەوە. لە واسانی ئکیکسک   و 
 ۆ هەاسکککی نکککاوە وسکککتکککیکککی  بەسکککایکککبە  
بەحو  ی باادەستی ئاییە لەناوچە ەدو   ە 
لە کککرسکککیکککار  دووەککککدو دەچککک ە سکککەر 
 ۆشککنکک ککردنەوە ە   بە شککێککوەیە ککی زۆر 
بەرچاو و  ۆ ونە  ناف دەبنە قوربکانکی ئە  
یاسایانە. لە  وردستانیکشکدو سکاڵ بە سکاڵ 
  ژە  هەکوو جارە کانکی سکونکدوسکیکژ  سکا 
دەگککا  بە  ککوشککتککە زیککاسککر دەبککێککت لە  ککر 
دەسککەاسککی هەردوو حککزبککی دەسککەاسککدور  
 ارسی و یە ێتی و هێکزە ئکیکسک ککیە کانەوە  

ساڵی حکو ک کدونکیکاف   ە  ٩١ ە بە در ژویی 
هەررکا  هکیککچ یکاسکایە   ەیکدەو نکا ککرێ 
بەگشتی و بەسایبەسیکی یکاسکا   کاروسکتکنکی 
کاوکی  نکاف  ەیکدەو نکا کر کت. زیکادبکوونکی 

 مریەم عبدالرەحمان:  
دەبێ ژنان بەهاوپشتی و هاوئاهەنگی لەگەڵ پیاوانی پێشکەوتنخواز     

بەرز بکەنەوە و بۆی  " جیایی دین لە دام و دەزگای دەوڵەت"شیعاری
  تێکۆشن.
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با ێشەوە: حزب و ر  خرووە ئیس کیە اف 
و دیە بەگشتی  چ  اریکگەریکیە کی لەسکەر 

  ناف و کاوە انیاف هەیە؟
باسێوی کێژوو   ێوستە با بەهار کونزیر: 

 وەا  دونەوە  ئە   رسیارە
سەرهەڵکدوف و دروسکت بکوونکی حکزب و  

 یک کخککرووە ئککیکسکک ککیە کاف لە  ککوردسکتککاف 
  ١٩دەگە یتەوە با دوو   و ە یکنکی سکاڵکی 

وە ئەوەا ئاش رویە  ە  کێکی  و ەریکە بە 
شێوە  زۆر  ووز گو  اف لەوە دەبکوو  ە 
حزبی ئیس کی هەیە  بەا  جکێکگە  بکا  
نەبککوو وە هککیککچ  ە  لە  ککوردسککتککاف 
ئەزکوونی نەبوو لەگەڵ حکزبکی ئکیکسک ککی  
بەا  لە دوو   و ەریکە ئکیکسک ککیکیە کاف لە 
کەیدونی سیاسی  کوردسکتکاف دەسکتکیکاف بە 
چا  ی  رد بە  شتیوونی واسانکی درووسک. 
واسانی بەدەسەاسی ئیکسک ککی  ە ئەکە بە 
ئاش رو لە نکاو رەڵکب بکاو بکوو  ە ئەووف 
 شتیوونی کاد  و کەعنەو  دە کر کە. هەر 
ئەو  اسەا چاف کەیدونی سکیکاسکی ئکاوەا 
بوو بکا بکزوسکنەوە کانکی سکر هەر ووا بکا 
ئەووف  سەرەسا بە ناو  ئیغاسە  ئیس ککی 
و قاستنەوە  هەلوکەرجی  یکانکی رەڵکوکی 
 وردستاف و  شتیوونی ئابور  بکا رکێکزونە 
 ەکککدەروکەسە ککاف دەسککتککیککاف  ککێکک ککرد بککا 
 ا ردنەوە  دەنکگکی رەڵکب لە رکایکاف و 
هێکنکانکی ئەنکدو  و  یەنکگکر لەو  یکگەیەوە  
سککوونککیککاف سککود  کەعککنەو  بککبککیککە لەو 
 یەنەوە  وە ئککیککعکک نکک ککردنککی ئەحککزوب و 
 ی خرووە اف دەسکتکی  کێک کرد بە شکێکوە  
جیاووز و لەبەرگکی جکیکاووزدو  بکیکرکە هەر 
ئەو  ککاسە  ککردنەوە   ککاکەڵککێکک، بککازور  ە 
سایبە  بوو بە  ناف دەگەر کتەوە بکا ئەووف 
 ە ئەکە شتێک کی سکازە بکوو لە  کاکەڵکگە  
 ککوردسککتککاف  بەا  لەوەدو سککەر ەوسککوو 
نەبووف  دەسوونیکە بکڵکێکیکە لکێکرەدو  ە ئەکە 
سەرەسایەك بوو بکا جکیکا کردنەوە   ف و 
 یاو لە یە تر  وە هەروەها بە ئاسایی ردنکی 
حواب و بەرگی ئیس کی بەسکایکبەسکی دوو  

و ئاوورەبکوونکی شکار  هەڵەبکوە  ٨٨ساڵی 
با ئێروف  ە  اکەڵێ،  ف ئکیکتکر بە بەرگکی 
حککوککابەوە هککاسککنەوە  دووسککریککی  ککار ککردف 
لەسەر بوو ردنەوە  لەچک، و رکو کنکدنکی 

 دەرسی ئاینی با کندواف. 
لێکرەوە  کایکگەر  روسکتەورکا  حکزبکی و 
   خرووە اف دەست  ێدە ا  هەسا ئکێکسکتکا 
 ە بە  یکگە  سکر و شکێکووز  سکر ئەویکی 
بەشدور  لە  ەرلەکاف و هەسا بەشکدور  لە 

حکک ککوکە  هەڵککبککژوردف و هککێککنککانککی 
 ککاکەڵککێککب  ف وە  هەڵککگککر  دیککد  
 ئایینی لە  وردستاف با یە ە  جار . 

ئەگەر بککک ککانەو کککت لککێککک ککدونەوە بکککا 
 اریگەر  ئیس کیە اف ب ەیە دەبکێکت 
لەو وە دەست  ێبک ەیکە  ە  نکانکێک کی 
زۆریککاف  ککردە بککاا ککاا بە نککاو  
ئازود  هەڵکبکژوردنەوە  وە  کاکەڵکێک، 
دیدو باچوونی دوو ەوسوونەیاف هێنایە 
ناو  اکەڵگەو رەڵ ەوە  وەك ورە نکی 
و  ویلەبوونی  ف و بە ئاساییک کردنکی 
 ککککردنەوە   نککککاف بککککا کککککاڵەوە 
بککووبککوونەوە  بککوو ککرووە  دەسککت 
ئاووایاف بە کزگەوسە اف و قسە کردف 
لەسککەر ئککازود   ف و بەشککدور  و 
 اشیە و گوێ رویەڵی  ف با  یکاو لە 
رێکزوف  ئەککانە هەککوو   کاریکگەر  
زۆر بەهکککێکککزیکککاف دونکککا  هەرچەنکککدە 
 اکەڵگە   وردستاف سکا ئەککرۆ هەر 
دەسوونیە بڵێیە  اکەڵگەیە ی کەدەنییە 
لە زۆر  وەوە بەا  لەگەڵ ئەوەشکدو 
زۆر بە ئکککاشککک کککرو  کککاریکککگەریکککیە 
نەر نکیە کاف بەسەووو  دیکارە بەسکەر 

 شانی  نانەوە ...
با ێشەوە: لە  انتانە انی  کابکانک. و 
جزیکرەو عەوکریکە... یە سکانکی  ف و 
 یاو بەرەس ی ناسرووە  ها ار چکیکیە 

ساڵ دەسەاسکی حکزبە کانکی  ٩١دوو  
 وردستانی عکێکرو   ککاوکی یە سکانکی 

  ف و  یاو بەرەس ی ناناسە؟
بەهار کونزیر: دوو  اکەڵکگە  نکزیکب 
و جککیککاووز لەیە   ئەوەا لەوەوە 
هککاسککووە  ە لە  ککوردسککتککانککی عککێککرو  
دەسەاسێ، هەر م بە  کوە دەبکا   ە 

جێگە  با  ف نییە وە هەر نەشی بکووە بە وکعکلکی  ککێکژوو  وە  
رایاف دەڵێە شاخ و شار نێرینەیە  ووسە  اس. بیر لە حزبی  کورد  
دە ەیتەوە هەکیشە  یاوسا ر  بیرد تەوە نەك  ف و بەشدور   ف 
لە بککدیککاردوف و سککەر ککردویەسککی ئەکە لە دیکک ککاکەنککتککی نککوسککروو لە 

دو بە   ٩١٩٠سو ژینەوە   ی خروو  رەڵب با گەشە ێدوف لە سال. 
٪هەیە. بەا  لە  انتانە انی جزیرەو  ابانی و ع،ریە  کاسکی ٩ یژە  

با  لە سیاسە  و بەرگر  دە ر ت روسکتەورکا بکیکرککاف بکا    
بەشدور  چا  ی  ناف دەچێت  دیارە ئەو هکێکزە سکیکاسکیە  لەوێ 
دەسەاسی هەیە سا رودەیە ی زۆر بکدوو  بە یە سکانکی  ف و  کیکاو 
هەیە و کاوی  ف بەوەرکی دەناس.  وو  دونکاوە  ە  ف دەبکێکت لە 
هەکوو جوکگە گرنگە انی بە  وەبردندو  رۆڵی هەبێت... بە  ها کارە 
ئاساییە لەو  یکاسکا  یە سکانکی  ف و  کیکاو  ەیکرەو دە کر کت و 

 ورە نی نایە سانی لە وەرەسەو  اکەڵێ، یاسا  گرنگدو  برووە. 
 

بککا ککێککشککەوە: رۆڵککی  نککاف  لە  ککاکەڵککگە   ککوردسککتککانککدو چککاف 
 هەڵدەسەنگێنە؟ 

لە هەر واسێ ی دونیا  ف هەلی با  ەرسابێککت ئەوو هار نوبزیر:  ب 
بە دڵککنککیککایەوە  ۆڵککی  ف بەرچککاو دەبککێککت و لە هەکککوو  ککایە 
جیاووزە اندو.  ف وا  بە  وە دەبا  و جێگەو  یگە   کاکەایەسکی 
لە ئاستێ ی باشدویە  زۆر جار ئەو بەرووردە دە تە  ێشەوە لە نێکووف 
واسانی دوو ەوسوو واسانی  ێش ەسوو  ە  ف جکیکاووز  لە  ۆڵ و 
جکوڵەیکدو هەیە  ئەکە بە جکیکا لەوە   ە  نکانکی  ۆ ئکاوو رەبکاسککی 
بەردەووکیاف هەیە با باش ردنی  یانی  ناف و  ەرسکانکدنکی هەلکی 
باا بایاف  لەگەڵ ئەو هەکوو  ێشک ەوسکنەشکدو  بەا  هەر هکێکشکتکا 
سەروزوە ە زۆر   سەنگە لەنیووف  ف و  یاو  ئەگەر بیکیکنەوە بکاسکی 
هەر ککم ئەوو دەبککیککنککیککە  ۆڵککی  ف لە کککاڵەوەیە نە  بە  ککوبککردنککی 
 اکەڵگە  بە جیا لە  یژەیە ی  ەککی  نکاف نەبکێکت  ە بەشکدورف و 
رایاف بدیاردەرف  بەشە زۆرە ە  ئە   اکەڵگەیە هکیکچ بەدەسکتکە  
 ەروویز دەرر ە و سو ایەسی و  وشتە  زیادبکوونکی بکازرگکانکی بە 
 ناف و کندواف و هاوسەرگیر   ێی وەرت و راسوسانکدف   کگکرە 
لەبەردە  هاسنە کەیدونی  ناف  وە ئەکەا دەگە یتەوە بکا نەبکوونکی 
رەکخارونی ووقعی دۆز   ف لە  وردستاف.  اس. چیە و سکو کژ کب 
بزوسنەوەیە ی    خروو  نەبوو  زیندو نەبوو لەکە باشتر نابێکت  ە 
هەیە  لەبەرئەوە زۆر باشترە بڵێیە   ە چاوە ونی با  ۆڵی سا ک ە  

 بەهار مونزیر: 
لە کوردستانی عێراق دەسەاڵتێک هەرێم بەڕێوە دەبات کە جێگەی بۆ ژن      

نییە، مێژووی وەک خۆیان دەڵێن شاخ و شار نێرینەیە، واتە کاتێ بیر لە حزبی 
کوردی دەکەیتەوە هەمیشە پیاوساالریت بیردێتەوە نەك ژن و بەشداری ژن لە 

 بڕیاردان

 ف رەو و رەیاڵ دەردەچێت. دەورو  وڵکی 
 ف ووبەستەیە بە جێگەو  یگایەوە سکەرەسکا 
لە  اکەڵگە دووسر لە  ایە انی سکردو  سکا  ف 
و  ککیککاو لە  ککاکەڵککگەدو وەك ئککێککسککتککا جککیککا 
ب ریتەوە و  یاووف راوەف بریارە گرنگە اف 
بککە ئەوە  ف هەنککاسککە  نککابککێککت بککا هککیککچ 
چوونە  ێشەوەیە ی  اکەڵکگە  ئکێک ە ئەگەر 
باسی ساڵ نەوەسە اف ب ەیە  دەسوونیە ئەو 

 ١٩بەرووردە ببینە لەگەڵ ئێستا  شورو انی 
بکاشککتککریککە بەڵککگەف بککا هەڵسککەنککگککانکدنککێککوککی 
دروست و بوونی  ف لە سکیکاسکەسکدو  بەا  
بەهککا  چککوونە دوووە  ئە  بککزوسککنەوەیە 
 اریگەر  نەرینی بەهێز لەسکەر  ۆلکی  ف 
دەبینیە. لێرەوە دەکەو ت ئەوە بڵێم رەوسکی 
سککیککاسککی هەر واسککێککب دەورو  ککاریککگەر  
سەووو دودەنێت لەسکەر بەرەو  کێکشکچکوونکی 
 ککێککشکک ەوسککنککی  نککاف و بککوونککی  ۆلککیککاف لە 

  اکەڵگە و سیاسە  و ئابور  . 
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بککا ککێککشککەوە: بککارودۆرککی ئککێککسککتککا  
 وردستاف بەگشتی  ب. کوچەیکی و 
ررو ی بار  ئابور  لەسەر  اکەڵگە 
بەسایبەسی  چ  اریگەریکیە کی لەسکەر 

  ناف هەیە؟
سەرەسککا سککو ککا  بککا  و ە جەوود: 

بوو رووە  با  ێشەوەو گرنکگکیکدونکی 
 سایبەسی بە  رسی  ناف.

لەسەرساسکەر  جکیکهکاف سەنکانە  لە 
 اکەڵگە  یش ەوسوە انیشدو  ە  نکاف 
بە رەبا  با کاوە انیکاف سکوونکیکویکانە 
دەسکک ەوسککی گەورە بەدەسککتککبککهککێککنککە 
لە کککاسکککی قەیکککرونکککی سکککەرککککایەدور  
بکککارودۆرکککی رکککرو کککی  کککاکەڵکککگەو 

 جەنگە اف  قوربانی گەورەف.
بەدورەوە  ناف  کندواف  بەسااچووف 
و رەڵ ی  ە  دەروکە  راڵی  ووز  
 اکەڵگەف   اسێ،  اکەڵگە بە گشکتکی 
 وبە و  ئەزکە دەبێتەوە ئە  حەلکقە 
 ووزونە  وبە و  کەسرسی و  چکروف 

 دەبنەوە.
لە  ککاکەڵککگە  گەورە سککا ر  و 
 ککیکککاوسکککا ر   دەسکککەاسکککدوروف ئەو 
وەرکاندە ب. ویکژدونەف  ە لە  کاسکی 
ش ستهێناف و کەسرسیدو ئاککادەیە بە 
جەستە  سەربکازە کانکی  ەنکاگکایە  
بکا رکا  دروسککت بکک ککا  و دوویککە 
سەرباز بک کاسە سکورە ە رکا کێک، بکا 
دەرباز بوونی را   دەسکەاسکدورونکی 
 وردستاف بە هەککاف نەوە  لەگەڵ 
 اکەڵگە هەڵسو ەو  دە ەف  سەنکهکا 
سککککاکککککاف و  ککککورسککککیە ککککانککککیککککاف 
 ککار ککزرووبککێککت  ئککاو و  ککارەبککا و 
سوسەکەنی نییە  بکا نەبکێکت. جکادە و 
  گا و بکاف رکرو ە  بکا رکروپ بکێکت. 
رویندنگە و زونک کا  ەر کوسە   کێکشکە 
نییە. دودگکا و  کالکیکس و ئکیکدوریکا  
 رکی گەندەڵی رووردویەسی  زیادە و 
نا ێویستکە. حکورکە  و  ەسکایەسکی 
بەشکککی زۆر   کککاکەڵکککگە لە   کککر 
چەقا  هێزە ئەکنکیە کانکدویە و... بە  
هەکککوو  ککێککشککەیەوە کککعککاشککە ەا 

 چارە  یاف هەر نەبێت. 
لە  گککاشککەیە  جککیککهککاف  ە نککاو  
 وردستانی عێکروقە سکەرجە  دور و 
بەرد   یاف  وراوە بەسەر رێزوندو  
بەسەنها رێزوف دەبکێکت چکارەسکەر و 
وەاکککی  ککا   ککێککدوویسککیککتککیە ککاف 
بدوسەوە  لە  دۆرە  ئێستادو جکگە لە 

گرو ێ ی بچو ی دز و جەردە نەبکێکت  
 . هەیە  یکانکی ئکاسکایکی و ئکاسکودە 

 بێت.
لە  بکککارودۆرە زۆر نکککاهەککککوورە  
ئککێککسککتککا   ککوردسککتککاف زۆر ئککاسککایککیە 
ئەگەر  ککیککاو کک، بککچککێککتەوە کککاڵەوە 
لە  گا  سکونکدوسکیکژ  جەسکتەیکی یکاف 
وشار  دەرونی    و  کیکنە  رکا  
بەسککەر هککاوسککەرە ە   رککوشکک ە ە  
 یاف  چە ە  و کندوڵە انی راڵی اسەوە. 
ئەوە  نە  ۆ ونە دەبێت کشکور  نکاف  
ئاو  نەوسی زۆ ا و سێژە  رکووردف و 
 ێدوویستی قەڵە  و دەوکتەر و  کر کی 
هاسوچا  کندوڵک کانکی بکخکوو  و  نکی 
 ەکککی   ککیککدوویسککتککیە ککانککی  ۆ ونە  
کندوڵە ە  دوبیە بک کا   بەا   کاسکێک، 

 ٠١١دەبینێکت نکاسکوونکێکت لە  ۆ  ک کدو 
دینار بدوسە کندوڵە ە   ناسوونێت جل و 
بەر  و  ککیککوو  گککونککوککاو و شککیککرو 
دویبی کندوڵە ە  دوبیە بک کا . سکوشکی 
حاڵەسکێک کی دەرونکی رکروپ دەبکێکت و 
ویژدونی ئازور  دەدو .  ێشە  ئاو و 
 ارەباو رزکەسگوزوریە انی سکر زیکاسکر 

 لە چارە ە سەدەیە ە ب. چارەسەرە.
  ککژەیە ککی یە ککوککار زۆر لە  نککاف 
بەسایبەسکی لە شکارە کاف ککاککاسکتکا و 
وەرککککانکککبەرو  کککر ککک کککارف  ئەکەا 
هککا ککار کک، بککوو بککا ئەوە   ە سککا 
 ودەیە  بککتککوونککە رککاوەنککی ئککابککور  
سککەربەرککا بککە. بککانکک ککونە ئە  بککدە 
کوچەیە  لە ساانکی  کێکشکو ککانکگکانە 
وەریدەگر  دەیتوونی  یانی رکایکی و 
کنکدوڵە کانکی بە بک. ککنە   ک. دوبکیکە 
بککک کککا   ئەو سکککەرچکککاوە  دوهکککاسە 
 اڵپشتێ، بوو با  اروسکتکنکی  ەروکە  
و حورکەسکی  نکاف و نکاچکار نەبکووف 
هەکوو جارە سو ایەسی و ئیکهکانەیە  
قبوڵ ب ەف. لە  دۆرە  ئێستکا بە کێکی 
ئەوە   ە  ار ردف لە دەرەوە و نکاو 
بککازور زیککاسککر لە سککا ککا   ککیککاوونککدویە 
ووی ردوە جار ک کی سکر  نکاف لە وو  
ئابوریەوە  یردەستە بکە و نکاچکاربکە 
هەککککوو جکککارە سکککونکککدوسکککیکککژ  و 
سکککو کککایەسکککیە  لە کککیکککنکککاو  ککککانەوە 

 قبوڵب ەف.
 نانی  ر  ار و  ا  ردنەوە وشاریک کی 
زۆرسر  ەوساسە سکەریکاف  نکاچکارف لە 
ئوسێل و  ارگە اف  لەو  اگایکانە   ە 
نکککانکککی سکککیکککر  دروسکککتکککدە ەف  لە 
چکێکشکتکخکانە کاف  بەسکایکبەسکی شکو کنکی 
نان ردف هەقدەست بە کێکی ئەوەیە  ە 
چەند  ار   ردبێت  وشکار  زۆر بکا 
رایاف بهێنە و سکاقە   کدو کێکە  کار 
بک ەف بەبک. بکوونکی هکیکچ کەرجکێک ککی 
سەندروستی   اروستنکیکاف لە سە کوسکاز  

 گەرکا  هاویە و سەرکا  زستاف.
لە چەند ساڵی  وبردودو دوکەزروندف لە 
شککو ککنە دەوڵەسککیە ککاف وەسککتککاوەو وە 
بوور   ار لە  ەرسکی سکایکبە  بە کێکی 
ئەوە   ە  کککوردسکککتکککاف واسکککێککک کککی 
بەرهەکهێە و بازرگانی نییە زۆر  ەکە 
بەسککایککبەسککی بککا  ەگەز  ککک.  ئەوەا 
بکاسە کککایە  ئەوە   ە گەنککوککانککێکک ککی 
یە وار زۆر بێ اربە و هیچ ئی  انێ ی 
کالیکاف نکیکیە  ئکیکرودە و بکدوو بە رکا 
بووف سک،کرە  زۆربە  گەنکوکاف وە  
ئەو چککڵە گککیککا وشکک ە ووف  ە هککیککچ 
 ەیککوەنککدیە ککی بە  ە  و  یشککە  
رککایەوە نەکککاوە و هەر شککنەبککایە  
دەسککوونککێککت هەڵککیککاف دوسە زەلکک ککاوەوە  
نەبونی دەروکە  و دوها  وە ئکابکور  
سەربەرا بدوو بەرکابکوف دە کو  کت  

ئەگەر  ارە و بلێتی سەووو   ک. نکیکیە  
دەبێت لە شەکەنەوەر   یاف دوبەزیکت 
یاف  نی ە  دەست بکدەیکتە  کاکەڵکێک، 

 ئیی  ە کساویر  ئاسایی نای ا . 
کککە رککا  چەنککدیککە جککار لە  ککچککانککی 
دەرچو  زون ا و  ەی انگا انم بیستوە 
 ە هەست بە شکەرکەزور  دە ەف  ە 
هەکوو  یانیاف باو یاف یارکەسی دووف 
سکککا گەورەبکککووف و رکککویکککنکککدنکککیکککاف 
سەووو ردوە  ئێکسکتکاا بکاو کیکاف یکاف 

 برویاف نانیاف با دوبیە دە ەف. 
 ەرەسککەنککدنککی وککرە  نککی و دیککاردە  

 را و  ە
چەنککدیککە  ککچککی گەنککج بە نککاچککار  
هکککاوسکککەرگکککیکککر  نەرکککووزروو لەگەڵ 
 یاوونی گەورە ساڵ دە ەف  ە  نکێک کی 
سر یاف زیاسریاف هەیە. بەدورەوە زۆر 
 ە  باسی ئە  دیاریدەیە دە ر ت. ککە 
را  هکاویکنکی سکاڵکی  وبکردوو لەگەڵ 

سککاڵ قسککە   ککرد  ە  ٩٩ ککچککێکک ککی 
دەسگیرونی هەبوو وە دەسکگکیکرونە ە  
دوو هاوسەر  سکر  هەبکوو   کاسکێک، 
لێکم  کرسکی بکا ئە   کارە   کرد  لە 
وەاکککدو وسککیخ سەنککهککا  ککارەدورە ککاف 
دەسوونە هاوسەرگیر  ب ەف  ئەوونیکی 
گەنج نیە و هکاوسکەر  سکریکاف هەیە  

کە بەک ارە  دڵخاا نیم  بەا  ئکیکتکر 
رەجککاڵە  دە ککێککشککم سککا ە   ککارە  

 گیروانم لە باو م وەرگر ؟خ 
لە ئا ا  نکائکوککێکد  و بک. ئکاسکایکی  
دیکککاریکککدە   کککاچ بەرەو ئەورو کککا 
بەردەوو  لە زیککادبککوونککدویە    ککژە  
قوربانیە انیش کاف  ە  نکیکیکە. بە کێکی 
دوب و نەریکککت یە ە   کککو وف لە 
 ککێککشککەوەف و دووە   ککچککی رککاوەف 
 ەوشت بە سەنها نابێت سەوەر بک کا   
بایە  یاووف  وردستاف جکێکدەهکێکلکە و 
 چاف و  نان اف دەکێکنکنەوەو  ئەکەا 
دەبێتە ها ار  ئەوە   ە  کچکانکێک کی 
زۆر نەسککوونککە بە دڵککخککووز  رککایککاف 
هاوسەرگکیکر  بک ەف  لەبەرئەوە  لە 
سوونوی خقەیرە  کچخ  زگکاریکاف بکبکێکت 
رککایککاف دە ککو ف یککاف دەبککنە  نککی 

 چەندە .
لە ئا ا  جەنک  و ئکاوورەیکی چەنکدیکە 
دەیە  روبککردوو هەزوروف  ف و  ککچ 
بەها  لەدەستدونی هاوسکەر و بکاو  
و سککەرچککاوە  ئککابککور   لە هەکککاف 
 اسیشدو قا  و قد  ئیشی گونواو بکا 
رەڵکک ککی هە ور وە هەروەهککا وککقککدونککی 
بەر رسیاریەسکی دەسکەا  لە بکیک ە  
 اکەایەسی  بکا دوبکیکنک کردنکی بکژ کو  
 یککاف سککەدوف  ککچ و  ف  ەوسککونەسە 
بازو   لەش،رۆشی و بونەسە قوربکانکی 

 دەستی بازرگانە بە  زە افەە. 
بککا ککێککشککەوە: حککزب و ر کک ککخککرووە 
ئککیککسکک کککیە ککاف و دیککە بەگشککتککی  چ 
 ککاریکککگەریککیە کککی لەسکککەر  نکککاف و 

 کاوە انیاف هەیە؟
: کککێککژو   ککاکەڵککگە   و ە جەوود

کرۆاایەسی دوسکتکانکی  کێکشک ە کێکی و 
بەربەرە ککککککککانکککککککک. بککککککککزوسککککککککنەوە 
 اکەایەسیە انە  هەر بزوسنەوەیە  لە 
یە ە   ۆ   دەسکت بە کاربکوونکیەوە 
هەوڵ دەدو   اکەڵگە بەو ئاروستەیەدو 
ببا   ە ستروسیوی بکا دونکاوە  ئەگەر 
ئێک ە سکتکروسکوکیەسک کاف  کاکەڵکگکایە کی 
ساشیکالکیکسکتکیە  بەا  هەر لەککدۆوە 
هەوڵککدەدەیککە بە ککێککی سککوونککا کککیککلککی 

سەرجە   ەیوەنکدیکیە کاف بسکو  کنکیکە 
بەرەو ئەو ئاروستەیە   ە ئەکانەو کت. 
ئیس کیە انی  وردستانکیکی هەر ئە  
 ارەیاف  ردووە  هێزو ئیک ک کانکیەسکیکاف 
زۆرسر بووە زۆرسر ئیشیاف  ردوە بکا 
گککا یککنککی   ککچکک ە   ککاکەڵککگە  ئەگەر 
بەسەوووەسککککی دەسککککەا  بکککک ەو ککککتە 
دەستیاف بە  نەوەسە  ئێستایکاف  کار 
نا ەف  بە دڵنیایەوە بەشەو و  ۆ  ک، 
وا  دە ەنە ج هور  ئیکسک ککی یکاف 

 سعودیە. 
 ف لە ئیس کدو ئینسکانکی سەووو نکیکیە  
بێهێزو  ە  عەقلە. دوو  ف بەروککبەر 
 یاو  ە  سکاسکو سکەودو کردف بەنکاو  
هاوسەرگیریەوە وە  هەر  اایە یکتکر 
  گا ێدرووە   یاو ، بکا  هەیە چکوور 
 ف  یز ب ا    یاوونە راوەنی  نکانکە  
 ناف دەبێت ککوسکیکع و گکو کدویەڵ بکە  
ئەگەرنا  یاوونیاف بکایکاف هەیە لکێکیکاف 
دەف و بیان و ف.  نکاف دەبکێکت جکووف 
رکککایکککاف دو کککاشکککە و بکککا ئەوە  
 ارنە ەنە سەر شەهوەسی  کیکاووف. لە 
ئەگەر  هەر  ودوو کککک ککککدو  نە ە 

 ساوونبارە.
هەکوو ئەوونە  لەسەرەوە ئکیکشکارەسکم 
 ێدووە بە ئکایە  و حەدیکس و بەڵکگە 

 زۆر زیاسر هەیە.
لە هەر  ککاکەڵککگەیە ککدو  ە ئککیککسکک   
باادەست بێت و حکو ک کی شکەریکعە  
بە  وە بچێت یە ە   کار  دەسکەا  
لە قەوەز ردنی  ناف بووە  جا سکاچەنکد 
بکککا  چکککاسە سکککەر  ەیکککوەنکککد  بە 
بەرەنگار  و هاشیار  ئاستی بەرە  

 یە سانیخووز  هەبووە. 
ئەحزوبی ئیس ککی سکیکاسکی هەڵکگکر  
 ەیککاکککی  وسککتەقککیککنە  ئککیککسکک کککە و 

سککاڵ  9011دەیککانەو ککت  ککاکەڵککگە 
بگە  ننەوە دوووەو حکو ک کی شکەریکعە 
بسە ێنە  لە  نێوەشدو  ناف قکوربکانکی 
گەورە دەدەف بە ێی سێدوونینە انکی بکا 

  ف.
سەرەسا وابیا   اکانیز  و دووسریکی 
لە ککککێککککنککککاو  بەرهەکککککهککککێککککنککککاف و 
سان ردنەوە   اا  یە ێک، لە  کدۆ ە 
گەورە انی سەرکایەدور  جیکهکانکی لە 
سەد ساڵی  وبردوو گەشە  ئیس ککی 
سیاسی و ئیسک ککیکزە کردف  کاکەڵکگە 

 بوو.
 ککوردسککتککاف لە  دیککاریککدەیە بککێککبەا 
نەبوو ئەحزوبی ئیسک ککی سکیکاسکی و 
سەلەویە اف بە هاو ار  و  شتکیکوونکی 
دەوڵەسە  انە ەرستە انی ناوچە ە  ە 
لە بنەرەسەوە سیاسەسکی سکر  لە شکت 

بوو  گەشەیاف  رد و سکەرککایە کی 
زۆریککاف بەسککەردو    ککنککدرو. 
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هەکیشە بەناو     خروو  رێررووز  
و یارکەسیدونی رەڵ ی هە ورو 
 ەکدەروکە   دۆری نالەبار  رەڵ، با 
بەر ەوەند  رایاف بقازنەوە   کارە  

سیپە  ت و  ۆ ونە  ێنج  0111کزگەوسە اف لە 
جار کیتینگی جەکاوەر  ب ەف و هانی رەڵ، 

 بدەف با سوندوسیژ  بەروکبەر  ناف.
بەجیا لەوە بە قودرەسی  ارە  بە ا چەندیە 
 ەناڵی سەلەوزیانی و  وگەیاندنی سریاف هەبێت 
و  ەیا  و ئاکا گاریە انی ئیس   بوو ەنەوە. 
دەسەاسیی لە  وردستاف نە  هەر   گر 
نەبوو بەڵ و   گا راش ەریی بووە بایاف  
هەربایە دەرئەنواکە ە  دەبینیە  ە 
سوندوسیژ  بەروکبەر  ناف لە  اکەڵگە   وشتە 
و ناچار ردنیاف بە را وشتە و راسوساندف  
هەوڵدوف با ناردنە کاڵەوە   ناف و 
بەشدورینە ردنی ووقیعیاف لە بەر وەبردنی 
 اکەڵگە  دەرنە ەوسنیاف لە شو نە گشتییە اف  
ناچاربووف بە رادو اشینیاف لە شو نە گشتی 
و ناوبازورە اف با ئەوە  لە گێچەڵ و 
دەستدریژ  رایاف بپار زف. دیاردەیە ی سر  ە 
ئێستا رەری ە بەدیدە ر ت لە  وردستاف 
دو اشینی دەکوچاو   نانە لە  ر  اریگەر  
بزوسنەوە  سەلەوی  ئەوونە  حەیا لەچاو و 
کو   ف دەبینە و سەنانە  لە  ێشانگایە ی 
هونەریی سەحەکولی نیشاندونی جەستە   ف 
نا ەف و  ۆ  لەدوو  رۆ   چاف و  و وف 
زیاسر لەیە تر  ناکادە ەف. بەدورەوە ئەگەر 
ئێ ە با کێژو بگە  ینەوە دەبینیە لە ناوە وستی 
سەدە  روبردوو  ەچە باوبووە لە  وردستاف  
بەا  بەرەباسی بزوسنەوە   ناف ئەو اسە  ە 
چەپ و شوعیە اف روبەرویەسیاف  ردوە ئە  
دیاردەیە نەکاوە  بەا  ئەکدۆ بە  اڵپشتی 
عەرەبستانی سعود  و دەوڵەسە 
 انە ەرستە انی سر  ناوچە ە زیندو  

 دە ەنەوە. 
با ێشەوە: هەکوو بزوسنەوە  اکەایەسیە اف  
لەوونە بزوسنەوە  ناسیونالیستی و  وردویەسی 
سا دەگاسە بزوسنەوە  دوو ەسوو  
ئیس کی...راوەنی ر وخرووە   نانی سەر بە 
بزوسنەوە ە  رایانە  ها ار چییە بزوسنەوە  
یە سانیخووز   ناف  ر  خروو  ی با بەرگر  

 لە کات و ویستە انی  ناف نییە؟
ئەگەر لە جەستە   اکەڵگە   و ە جەوود:

بزوسنەوە  یە سانیخووز   ناف نەبز  دەست 
بێت بە دڵنیایەوە دڵی ئەو جەستەیە  ە دەبێت 
رو ە  اک  ب ا   بزوسنەوە   ر  ار  و 
سوسیالیستیە. هەر اسێ، لە هەر جێگایە  
بزوسنەوە  ساسیالیستی بەهێز بوبێت 
بزوسنەوە  یە سانیخووز  بەهێز بووە  هەندێ 
جار ی لە سرسی شەبەحی  اکانیز   ێگەیە ی 
باشتر درووە بە  ناف بە ن ونە ئەکری ا  بەا  
بەدورەوە لە  وردستاف چەپ و  اکانیز  

 ووزە و شەبەحە ەشی کەسرسی جید  نییە با 
گا ون ار . لە نەوەسە انی سەدە   وبردوو 
 اکانیستی  ری ار   یەنێ ی دیار   اکەڵگە 
بوو  ارو چا  ی بەرچاو  هەبوو  اریگەر 
بوو  نە  هەر شەبەح  بەڵ و کەسرسیە ی 
ووقعی بوو با ئیس کیە اف و بزوسنەوە  

 ناسیانالیستی.  
سەرەسا  یویست اف بەوە هەیە  ێناسەیە  با 

 بزوسنەوە  یە سانیخووز  ب ەیە.
کە وو سێگەیشتو   ە بزوسنەوە  
یە سانیخووز  ئەو بزوسنەوەیە  ە لە  ناف و 
 یاوونی رووزیار  یە سانی  ێ هاسوەو 

کەسەلە   ف وە  بابەسێ ی جید   اکەڵگە 
دەبینە و  ێوەر   ێش ەوسە و ئازود   اکەڵگە 
بە دۆری  ناف هەڵدەسەنگێنە. ئە  بزوسنەوەیە 
کیژویە ی دوورو در ژ  هەیەو هەکیشە چەپ 

 و  اکانیستە اف  وبەرویەسیاف  ردوە. 
دیارە بزوسنەوە   ناف کێژوویە ی  انی 
هەیەو سەرەسا  سەرهەڵدونی دەگە  تەوە با 

ە اف  ە هەند ، دەیبەستنەوە بە 9011ساانی 
شا شی ئینگ ندو هەندی یاف زوسر. هەر لە 
سەرەسا  شا شی وەرەنسا دەنگی نا ەزویەسی 
 نانی وی ینست با کاوی یە ساف لە یاسا اندو 
بەرزدەبێتەوەو دووسر بە هەکاف شێوە دوو  
شا شی ئەکری او نووسینەوە  دەستور  ئە  

 واسە.
بە   ئەوە   ە هەبووە زیاسر بزوسنەوە  
 نانی بارجووز  بووە لە ێناو  هەند ، کات 

 و وردە دەس ەو .

بەا  بە ووقیعی بزوسنەوە  یە سانیخووز  
لەگەڵ گەشە  سەرکایەدور  و بزوسنەوە 
 ر  ارییە اف سەرهەڵدەدو . ووسا چەپ و 
 اکانیستە اف راوەنی بزوسنەوە  
یە سانیخووزیە   ە هەوڵی جدیاف دووەو 
رەباسیان ردوە لە یناو   ر ی یە ساف  
سەعاسی  ار   ەکتر  هەقی دوی ایەسی  
 ردنەوە  دویەنگاو بارچە  ساوویاف با 
کندوڵ انیاف. لەگەڵ ئەوەشدو کاوی یە ساف وە  
هاواسی و بوونی کاوی دەنگدوف و را 

  کار   ۆ   جیهانی ٨هەڵبژوردف. وە 
  نانیی دەرهاویشتە  ئە  رەباسەیە.

بەدوو  ئەکە شا شی ئا تابەر بەر ا دەبێت و 
 اکانیستە اف بە عەکەلی دەیسەل ێنە  ە 
رووزیار  یە سانیە و یە ە  یاسا  یە سانی 
لە جیهاف  . دەنێتە سەر عەرز  ووقێع و هیچ 
  ز ، با  ەلتور   انە ەرستانەو  یاوسا ر  
ناهێڵێتەوە و هەوڵی گا ینی وەرهەنگی وا  
دەدر ت لەبر  ئەوە  نیوە   اکەڵگە ب ر ە 

 بە قوربانی.
دیارە شارشی ئا تابەر  اریگەر  را  
لەسەر جیهاف بەجێدەهێڵیت و بەدوو  ئەوە 
شاهید  زۆر هەنگاو  گرن  دەبیە. بەسایبەسی 
بەدوو  ئاروکبونەوەو راگرسنەوە  دۆری 
سیاسی بارجووز  لە جیهاف  ە جیهاف قوسبی 

 دەبێتەوەو بە بلا ی شەر  و نەرب. 
چەندیە بزوسنەوە   اکەایەسی سەرهەڵدەدو  
بزوسنەوە   ر  ار  لە   اسەدو زۆر 
بەهێزدەبێت و بزوسنەوە  یە سانیخووزیی 

بەشێ، لە  بزوسنەوە دەبێت  دەسوونێت 
دەس ەوسی زۆر گەورەا بەدستبهێنێت. بەا  
دیارە باسە ە ئەوە نییە  ە سەنها شا شی 
ئا تابەر باشبوو بەڵ و  اریگەر  شا شی 
ئا تابەر ئە  بزوسنەوە  بەهێز ردو و بوو بە 
کەشغەڵە و بەرچاو ۆشنی رەباسێ ی  تەو و 

 بەرینتر لە زۆربە   اکەڵگە اف.
لە ئێستادو چەپ و  اکانیز  لە ئاستی جیهاندو 
 ووزە  وە بەسایبەسی لە  وردستاف بزوسنەوە  
 اکانیستی لە ساڵە انی نەوەسە انی سەدە  
 وبردوو   وردستاف بەهێزسر بووف و 
 اریگەریاف دونابوو  بزوسنەوە  

یە سانیخووزیی بەهێزبوو  اریگەر  دودەناو 
چەندیە جار گاکی شڵەقاندو  رسی قانونی 
ئەحوور شەرسی و کەدەنی  سیرۆر   ناف  
رەسەنە ردف و ....ساد. هەرو  گەورە  نایەوە لە 
 اکەڵگە. سوونیاف دەس ەو  بەدەستبهێنە 
سەربار  ئەوە   ە دۆری بژ و  رەڵ، زۆر 
رروپ بوو   رسی  ف ببوو بە  رسی  اکەڵگە 
هەرچەندە لە ئاستی  ێویست نەبوو. بەا  
ئەکدۆ  ە بزوسنەوە ە  ئێ ە  ووزە کەعلوکە 
بزوسنەوە  یە سانیخووزیی  ووزدەبێت 

    خروو نابێت. 
ئەگەر چەپ و  اکانیستە اف بەهێزبە کەیلی 
   خرووبووف بە گشتی لەناو هەکوو چیە و 
سو ژە انیی بەهێزدەبێت.  ار  لێبدور و 
بارجووزیە اف  ەرشوبوو ردنی رەڵ، و 
 ارچە  ارچە ردنیانە  بەا  ئەر ی ئێ ە 

    خروو ردنی رەڵ، و  ا ردنەوەیانە.

 8/2/3018(   32پاشکۆی ژمارە) 

داسەپاندنی یەکسانی تەواو و بێ قەیدوشەرتی ژنان و پیاوان لەمافە مەدەنی و 
فەردییەکانیانداو هەڵوەشاندنەوەی هەموو ئەو قانوون و یاساو رێسایانەی کە 

لەگەڵ ئەو پرانسیبەدا ناکۆکن... پێویستی بە وەڕێخستنی بزوتنەوەیەکی فراوانی 
 کۆمەاڵیەتیەوە هەیە، لەالیەن بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنانەوە...
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 لەهەشتیسێدا 
 

 لەچی بڕوانم لە هەشتی سێدا 
 لە ستەمی پیاو

 بااڵپۆشی ژن
 نەریتی  ڕزیو 

 تەماشای چی بکەم
 سووتان لووت بڕین

 یان فرۆشتنی ژن بە زێر و زیو
 
  

 لەهەشتی سێدا   
 ڕۆژی خەباتی جیهانی ژنان

 چیت پێشکەش بکەم
 ماچ

 گوڵ 
 سۆز 
 وەفا 

 یان پەیمان بدەم ئەی جەنگاوەری ئااڵی سوور بەدەست
 بچمەوە بە گژ ستەم و جەفا

 
 لە هەشتی سێدا

 دڵی ژنان و پیاوانی عاشق
 دەبن بە کانکای شادی و خرۆشی
 دەبن بە دەریای بانگی یەکسانی
 پراوپڕ هەستی ئینسان پەرۆشی

 
 لە هەشتی سێدا

 هەناسەی ژانی ستەمی ژنان
 دووکەڵی ئازار هەڵدەمژێ و جیایە

 چونکە ژنانی ئەم سەر زەمینە
 هەشتی مارس نەبێ یاد دەکرێنەوە

 دەنا هەمیشە ئافرەت تەنیایە
 

 لە هەشتی سێدا
 لەبەر پیرۆزی پێکەوە خەبات

 دەمەکە دیاری گوڵێکی سوور جوان
 هەر وەک ڕوخسارت قەشەنگ ڕازاوە  

 ئاخر ئەی هاوڕێی ڕێی بەرخوردانم
لەڕۆژی ژنان هەر چاوی منی خەباتگێرەوە 

 وا
ئەسرینی عەشقی ئازادی ژن و پیاوی 

 تیازاوە
 

 لە هەشتی سێدا
 زەنگی پڕ لەزری بڕیاری خەبات

 گوێی بورژوازی کۆمەڵ کاس دەکا
 پێکەوەبوونمان لە جەنگی ستەم

گۆرانییەکە دونیای یەکسانی ژینمان باس 
 دەکا

 
 لە هەشتی سێدا

 دڵم لێوانلێو بەرخوردانێکە
 عەشقی ڕزگاری لێ پڕە و دەڕژێ

 شیعرم دەبێتە ئاگردانێک و 
 چی چەوسانەوە و کۆیلەیی و خەمە تیایدا دەبرژێ

 
 لە هەشتی سێدا

 دەستم لە دەستی ژنی خەباتکار
 سەودای بانگەواز وەک هەور بڵندە

 مەلێ تێکۆشان بۆ دادپەروەری لەئاسمانی ژین
 شەقەی باڵی دێ هەروەک باڵندە

 
 

 بۆ من گشت ڕۆژێ هەر هەشتی سێیە
 ژنانی ئینسان لووتکەی ئاوات و
 ترۆپکی هیوای سەنگەری بوونن

 ئاخر ژنانن ئەگەر بخوازن گڕی زنجیرن
 ڕووباری ئاوی سازگار و ڕوونن.

 
 لە هەشتی سێدا

 هەردووک بۆ ژیان دەڵێین گۆرانی
 دڵ ڕێژاو دەکەین لێوڕێژ لە جوانی

هەشتی مارس ڕۆژی دەنگ هەڵبڕین و 
 بڕیاری جەنگە

 ڕۆژی بینینی ئاواتەکان و 
 ڕۆژی گڕدانی شوورەیی و نەنگە
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