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دوای خولێکی تری گاڵتەجاری هەڵبژاردنەکان، جموموجمو  و هەوڵەکمان 
بو پمکمکمامێمکمانمی کمابمکمکەی نموهەهمی ممکموهەتمی هەر مومی کمورد متمان 
دە متممرمێممکمردووە  بەجمکمما لە هەوڵممی هەردوو مم،بممی دە ممە تم ار، بممو 
پککاێکانمی ممکموهەتمی نموەو، زەو مم،ە و ەشەنمانەا کەهماوارو دادو 
بێ ادشان لە ەر  اختەکارشکەکانی هەڵبژاردن کەشی کوهەڵگەی زماخمکمی 
بوو، پێ اگرشان لە ەر زەوە دەکمرد کە زماکماهمی هەڵمبمژاردنەکمان  مبمو  
ناکەن و رەتی دەکەنەوە، نەک هەر بمێم ەنمگەشمان لە  ماخمتەکمارشمکەکمان 
کردو زاکاهی هەڵبژاردنەکانکان بێ هکچ رونکردنەوەشەک  بمو  کمردووە، 
بەڵکە بەناێکی و زاشکرا خەرشکمی کموبمونەوەن لەگە  بمراوەی شەکەهمی 
هەڵبژاردنەکان و بە مەها ێکی زۆرەوە زماهمادەکماری بمو بەشم اری لە 
مکوهەت ا دەکەن، دەجەنگن بو بەدە تامێمکمانمی زۆرتمرشمن و پمو م  و 

 بەشی دە ە ت ار تی مکوهیوو 
ەشەنی براوەی شەکەهی هەڵبژاردنکش کە پارتککە، بە غمرور مکمی زۆر و 
بەتاهی  ەرکەوتکمێمکمی گەورەوە، هەرە دەخماتە بەردەو زەو مم،ە و 
ەشەن  کا کانەی دەشمانەوە بەشم اری ممکموهەتمی داهماتمووی هەر م  

 بکەن   
پارتی بو پێکاێکانی مکوهەت، وەکو دشکور کی مکوهڕانی و شما ماشمی و 
شەرعی، بو شاردنەوەی  ەڵەهمرەوی دە مە تمی مم،بمی همکم،مکم مکماشمی، 
بێوکەتانە لەگورەپمانەکەدا خەرشمکمی تماودانمی زە مرمی خموشەتمی    بە و 
پارتی زەگەر لە ەر زا تی مکوهی و پو تەکانی ممکموهەتم ا بمتموانمێم  
زۆرترشن و گرنگترشن پو تە با کان و بوخوی زاهمن بمکمات    زەوە لە 
دنکای وا عک ا، ناتوانێ هەلوهەرە و  ەڵەهرەوشی دە ە تی هک،ک کاشی و 
م،بی ب ار تەوەو مکوهەتێکی  ەرا ەری بو کورد تان بساز کمی کە 
م،بەکان، بەتاشبەتکش شەکێتی نک تکوانی بخاتە کەناری مموکمومرانمکمکەوە  
بوشە بەش اری شەکێتی لەمکوهەت ا هەر چەن  ک بێ ، شان پمو متەکمانمی 
لەهەر زا تێک ا بن، شەکێتی خاوەنی دە ە تی زۆنی  مەوزەو تەنمانەت 
زەگەر شەک کمور ممکم ممی لەهەڵمبممژاردنم ا نەهممێمکممابماو همکممچ پمو ممتمێممکممی 
مکوهک ی نەبێ ، کەس ناتوانێ  دە ە تی لەزۆنمی  مەوزدا لەر مگمای 
مکوهەت شان هەڵبژاردنەوە لمێ بسمەنمێم     هەر زەو را متمکەشمە وای 
کردووە کە پارتی ناچار بێ  و دان بمکمێم  بەوەدا، کە ممکموهەت بەبمێ 
شەککتی نک تکوانی کمورد متمان پمێمک نماهمێمکمێم  و شەکمێمتمی دۆ م  و 
هاوبەشی هکژووشەتیوو    هەر زەو وا عکەتەشە کە تارادەشەکمی زۆر وای 
لەشەکێتی کردووە، کە شەکمێمتمی لە جمکماتمی زەوەی داوای بەشمی خموی 
لەمکوهەت بەپێی کور ی و زکستحقا ی هەڵبژاردن بکات، داوای بەشمی 
خوی بەپێی پێگەی دە ە ت ار تی زونێک لە ممکموهەت بمکمات    پمارتمی 
باا دەزانێ  دە ە تی زۆنی  مەوز خماوەنەکەی شەکمێمتمکمکە و زەگەر 
شەککتی هکچ پو   و بەرپر کارشەکی مکوهک می نەبمێم ، دە مە ت و 
داهاتی زەو زونە پاوانی خوشەتی و وەکمو دەڵمێمن بەرهەهمی  مەردەهمی 

 شەرعکەتی خەباتی شاخ و شورشگێرشەتیوو   
زەوەی جێگای داوە بە ه،والنمێمی بمکەرەتمی مم،بەکمان بمو بەشم اری لە 
مکوهەت و بەا لە مکوهەت ا، بەتاشبەتکش لە نکوان پارتی و شەکمێمتمکم ا، 
لەەشەکەوە پەشوەن ی بە بەغ او لەەشەکی تمرش مەوە وابە متەشە بە رای 
فەرهی و دنکای دەرەوە و نمکمگمای کموهەڵمگەی نمێمودەوڵەتمکەوە  خمودی 
مکوهەتکش هەر زەو هەهاهەی هەشە بو پارتی و شەکێتی  بموشە هەرشەک 

لە پارتی و شەکمکمتمی دەشمانەو م  پ متمکموانمی و 
پەشوەن ی خوشان لەر گای پێگەشان لەممکموهەتم ا 

دیسان مەالکان و لیژنەی فەتوا، بەرگەی پانێڵێکی 
 2فکری ناگرن و هانی توندوتیژی دەدەن! ل

 

 دیمانەیەکی کورت لەگەڵ سەوسەن سەلیم
هۆکاری کوشتنی ژنان لەواڵتانی ئەوروپا، بەپلەی  سەوسەن سەلیم:

 Culturalیەکەم دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتی نسبیەتی فەرهەنگی)
Relativism)  کەلەالیەن دەسەاڵتدارانی ئەوروپاوە پەیڕەوەی )

 3 للێدەکرێ... 

ناڕەزایەتی کرێکارانی ژینگە پارێز و پاكکەرەوە لە 
 تەکیەی کاکەمەندەوە بۆ شکارتەو سەروچاوە...

 بەرزو بەڕێزە یادی خەباتکارانەت
یادێك لەساڵیادی ژیانئاوایی هاوڕێ گوڵزار 

  9حەمەدا.. ل

 11ترەمپیزم خۆی گەیاندە بەرازیل! ...ل
  01گۆشەی دیمانە لەگەڵ هەڵسوڕاوانی چەپ و کۆمۆنیستی زیندانی کراو... ل

٢بۆ الپەڕە   

حکومەت لە کوردستان دیکۆرێککە، بکۆ رکاردنککەوەی 
 دەسکەاڵتی تااڵنکچی و میکلیشییکایی بکۆرژوازی ککورد!

 یژمارهوته

کممر ممکممارانممی رشممکممگە پممارشمم، لە  ١١/٥////٨بەرواری 
کەهممرممی تەکممکەی کمماکەهەنمم ، لە کەهممرەکەی خمموشممان 
کوبونەوەشەکی نارەزاشەتکان وەر خسم  و دە متمکمان 
داشە هممانممگممرت،،، همموکمماری هممانممگممرتممن و کمموبممونەوە 
نممارەزاشەتممکەکە بەدری بممرشمماری خمماوەنممکممارەکممانممی 
کمموهممرممانممکمماکە بمموو کە پممکممکممان  اگەشممانمم بمموون کە 

هەزارەوە، بو کەو دەکر تەوە بمو  ٠٨١هوچەکانکان لە 
هەزار   هاوکات هەفتەشەک دوای زەو کموبمونەوە  ٠١١

کممر ممکممارانممی   ١١/٥////١/نممارەزاشەتممکە بەرواری 
پمماکممکەرەوەی  ممەر بە کمموهممرممانممکممای گممار ممکمم  لە 
نامکەکانی  ەروچاوە و شکارتەی  ەر بە زمکم ارەی 
 اپەرشن لەبەردەو نامکەی مماجمکماوا کموبمونەوەشەکمی 

 ١بو ەپەرە نارەزاشەتکان وە شخس         

 لەم ژمارەیەدا ئەم بابەتانەش دەخوێننەوە:
 4* کامیان گرنگترن، کرێکاری ژینگە پارێز یان پەرلەمانتار..........ل
 5* بڕیاری نوێی دادگای هەرێم ڕەوایی دان بە کۆیلەیی ژنان..... ل
 5* بۆ دژی سزای ئابوری ئەمریکام بۆسەر ئێران..........................ل
 6* بڕیارەکەی دەوڵەتی ئەمریکا، پشتیوانییە لە تیرۆریستان..........ل
 7* پەرلەمان روێنێکە بۆ پڕکردنی گیرفانەکان............................ل
 8* هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و جەماوەرییەکان..................ل
 12* لەگۆرەیەکی ترەوە ........................................................ل

سیستەمی 
شکست 
خواردو، 

 پەرلەمانی دز
4ل  
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 بە کوهەڵگەی نێودەوڵەتی و ناوەن ە فەرهکەکانی دنکا، نک ان ب ەن    
پارتی و شەکمێمتمی دەشمانەو م  شمەرعمکەتمی شما ماشمی و دە متموری بە 
دە ە تی م،بی و هک،ک کاشکان، لەر گای مکوهەتێکەوە در مژە پمێمبم ەن 
و لەچاوی رای گ تی ناوخو و دنکاش ا فەزل فرۆشی بەممکموهەتم اری 
و  ەروەری شا ا و پابەن  بوونی دە توری و پەشوەن ی فک رالکمان بە 

 ناوەن ەوە بکەن 
م،بەکانی تری دەرەوەی دە مە تمکمش، بەهەهمان لمورشمکمی پمارتمی و 
شەکێتی دەشانەوە بەبەش ارشان لە مکوهەت ا لەەشەکەوە جێمگەو ر مگەی 
فەرهی و شا اشی خوشان، نک انی ناوخو و دنمکمای دەرەوە بم ەن و لە 
خێمرو بەرەکەتمی زۆر و زەوەنم ی داهماتمکمش لە ر مگمای وەرگمرتمکمی 

 پو تەکانکانەوە، بەهرەهەن  بن 
دشارە بەش اری زەو مم،بمانە لە ممکموهەتم ا و وەرگمرتمکمی پمو متمکمش 
بەهانای وەرگرتکی دە ە ت نککەو پارتی و شەکمێمتمی زەگەر پمو متمکمش 
ببەخ ن بە م،بەکانی دەرەوەی خوشان، بە و دە مە ت نمابەخ من و 
لە ەروی بەرزترشن پو تک ەوە دە ە تی با تمری مم،ە و بمرشماری 

 بکەهاڵەی دە تڕۆشتوو زاهادەشی هەشە  
هەوڵەکان بو پێکاێکانی مکوهەت و کابککەی نوهەو،  بەهەر شمێموەشەک 
بچێتە پێ ەوەو مکوهەت بککەفراون شان نکوچە فمراوان و  مکموردار و 
تە ک بێ  شان مکوهەتی زوربە، همکمچ لەو را متمکە نماگمو شم  کە لە 
دنکای وا عک ا پارتی و شەکێتی دە ە تی هەردوو زۆنەکەی هەر مومکمان 
لە ر گمای همێم،ی چەکم ار و  مورغمکمردنمی داهماتمی زۆنمی خموشمان و 
خوبە تکەوەشان بە و تانی ناوچەکەوە هسموگەر کمردووە  دە مە تمی 
مکوهی و شا اشی و دابەشکاری پو   ناتوانێ ، هەرهونی دە مە تمی 

 ١٢م،بکان، بسڕشتەوە شان کەو رەنگی بکاتەوە  هەر زەو وا معمکەتەشمە 
 اڵە زەو دووم،بەی لەدە مە تم ا همێم متموتەوە  بەو شمێموەشە هەو  
دەدەن دەشان  اڵی ترشش دە ە ت هەر لەدە تی خوشانم ا بمامێمەمکەوە، 
زەوە بممووە بە را ممتممکەکممی تمما  و زەزهمموونممکممراو کە لەر ممگممای 
هەڵبژاردنەکانەوە ناکر   چاوەروانی زماڵموگموری  مەرەکمی لە پمێمگەی 

 م،بەکانی دە ە ت ا رووب ات 
زمماڵمموگممو  لەدۆخممی  ممکمما ممی کممورد ممتممانمم ا، وە لە رشممانممی خەڵممکممی 
کممورد ممتممانمم ا، لە شممگممای هەڵممبممژاردنەکممان و کممابممکممکە جمموراو جممورە 

 اڵی رابمردوودا زەوەی دە مە تمی  ١٢مکوهکەکان ا، هەشسەرنابێ   لە 
تەکان ا بێ ، خوپک ان ان و نارەزاشەتی جەهاوەری و بە دشارشمکمراوشمش 

بووە  بو زماڵموگمو ی دە مە ت و کەنمار  //١١شوباتی  ٢/خرۆشانی 
خستکی دە مە تمی همکم،مکم مکماشمی را مان و خمرۆشمانمی لەخموارەوەی 
جەهمماوەری  شممکممخممراو و زمماهممادەی پممێمموشسممتە    زەو ممم،ە و ەشەنە 
 کا کانەی دەرەوەی  ەڵەهرەوی دە ە ت، کە پا ماوی بەشم اری لە 
مممکمموهەت و پەرلەهممانمم ا بەوە دەدەن کە دەشممانەوە کممارشممگەری لە 
دە ە ت بکەن و زاڵوگور بە ەر ممکموهەت و دە مە تمی ممکموهەتم ا 
باێکن، جگە و ل بوون بەدوای پو   و خێری بەش اری زەو پو تمانە، 
و دورخستکەوەی نارەزاشەتی شە او و  خموشمخەشما  کمردنمی خەڵمکمی 

 کورد تان بە مکوهەت و پەرلەهان زشاتر شتێکی تر نککە    
خەڵکی کورد تان، نابێ هکچ جمورە خموشمبماوەرشمکەکمکمان بە کمابمکمکەو 
مکوهەتی نوە هەبێ   هەهموو جمورەکمانمی ممکموهەت لە کمورد متمان 
زەزهوون کراون  لەمکوهەتی هاوبەشەوە، بو مکوهەتی فکفتمی فمکمفمتمی، 
بککە فراوان و تە مک و ممکموهەتمی جمکماجمکمای زۆنمی    هەهموو زەو 
مکوهەتانە جمگە لە هموچەخموری مم،بمی دە مە ت و دشمکمور مک بمو 
شاردنەوەی دە ە تی تا نچی و هک،ک کاشی بورروازی کمورد، همکمچمی 

زموکمتموبەرە هەردوو مم،بمی  ١/تر نەبوون و لە زمێمسمتماشم ا بەدوای 
دە ە ت، بەجکا لەوەی داخوازشکەکی  کا ی بکاغەشمی و زەجمکم اشەکمی 
رۆشکی  کا کان بو زاشک ەی  کا ی کورد تان و چارە ەری پر ی 
کورد نەهاوەو دە ە تکان تا رادەشەکی زۆر  مکموردار کمراوە  زەوەا 
بە ۆشکی دشارە کە ب،وتکەوەی با دە تی  کا می بمورروازی عەرەە 
لە عممێممرا مم ا، نەخ ممەو هەوڵەکممانممی بەو زمما ممارەدا دەبمماتە پممێمم ممەوە    
کەدەشەو   زەو دوومم،بە پمارتمی و شەکمێمتمی وەکمو دوو دە مە تمی 
بەکممر ممگممکممراو بممو زممکمم ارەدانممی کممورد ممتممان تەهمماشمما بممکممات و تەواوی 
دە ە تەکانی ترشان بخاتە ر ر کونترۆڵی ناوەن ەوە    دشارە دە مە تمی 
پارتی و شەکێتکش هێک ەی بوشان بکر  ، بەجکا لەبەرگمری، لەتما نمی و 
دزی و  ورغمکمردنمی بمازار و بمازرگمانمی و دزشمکمی بەشمە بموودجەی 
کممورد ممتممان، درشمم ممی نمماکەن و هەو  دەدەن ممم،بەکممانممی دەرەوەی 
خوشکان بە پێ انی هەن  ک پو تی ر ر دە مە تمی بما تمر و بەا لە 
داهاتی دزی و تا نی، رازی بکەنە تا لەکابککەی نو م ا، بەشم ارشمان پمێ 

 درێژەیوتەیژمارە...

 ٠١١هوکاری زەو کوبونەوە نارەزاشەتکانەا، لەدری بڕشاری کوهرانکاکە بوو کە دەشانەو   هوچەی کر کارەکان لە 
هەزار    جکگای با ە مکوهەت و دە ە تی زەهکی کە مکوهەت و دە ە تی  ەرهاشەداران  ١٨١هەزارەوە کەو بکاتەوە بو 

و کوهرکاکانە، لە تەککەی کاکەهەن  هەو  دەدەن کوبونەوەی کرشکاران باڵوە پێبکەن و ناچار بە رازی بوون بە کەو 
 کردنەوەی هوچەکانکان ب ەن    

لەکاتێک ا کرشکارانی رشکگە پارش،و پاککەرەوە، بەشێک لە چککی کر کاری و کورد تانن و روبەرووی کاری  ەخ  و 
تا ەترروکێکن و زەرکی پارا تکی رشکگەو پاک و خاو ککان لە ەر شانە و بەشێکی  ەرەکی  کوای شاری و راگرتکی پاک 
و خاو کی و دوور راگرتکی لە بوگەناو کوبونەوەی پکسی و خاشاککان، لە زە تو زەوانە  لە جێگای زەوەی پێ بەپێی گرانی 
بازار و پێ اوشستکە رشارشکەکان هوچەو زکوتکازاتکان بو زشاد بکر  ، کەچی خاوەنی کوهرانکاکان، لەو هوچە زۆر کەهەی 
کەبەشی دابکککردنی رشانی هانگانەی هکچ کە ێک ناکات، دەشانەو   کەو بکەنەوە، دە ە ت و دەزگای زەهککش کە 

ه،کونی وەردەگرن و بە  ٥بەربەرچاوشانەوە کوهرانکاکان، دەزگا ناچک،ەکانی وەکو پەرلەهان و زەن اهەکانی، هوچەی 
ه،کونی خانەن کن دەکر ن و  ەشارەو خانوو پا ەوان و     زکوتکازشانە، پ تکوانی لە خاوەن کوهرانکاکان دەکەن  ١هووچەی 

و لە بەراهبەر بە وشستی کرشکاران دەوە تکەوە کە ناشانەو   کر کانکان کەو بکر تەوە    زەو برە هوچە کەهەی کەهەرگک، 
بەشی دە ترەنجی هان وبوون و کارکردنی، کر کارەکان نککە نامە کەکی گەورەشە بەراهبەر بە کر کاران    کر کارانی رشکگە 
پار ، و پاککەرەوە پێوشستە بە رش،ی ر کخراوی خوشان، پەرە بەخەباتکان ب ەن و ر گەنەدەن هوچەکانکان کەو بکر تەوە، 
هەروەها زەرکی بەشەکانی تری کر کارانە کە پ تکوانی لە خوا تی رەوای زەو کر کارانە بکەن و ر گەبگرن لەوەی 
هوچەکانکان کەو بکر تەوە    لەو نێوەدا   کخراوبوون دە   لەناو دە تی شەک بوون بو بەرگرتن بە هە ەشە و هێرشی 

 کوهرانکاکان، کار کە زاهکی پاشەک ەی کوهرانکاکان و دە ە تی پ تی زەو  ەرهاشەدارو کوهرانکاشانەشە   

درێژەی...ناڕەزایەتی کرێکارانی ژینگە پارێز و پاكکەرەوە لە 
 تەکیەی کاکەمەندەوە بۆ رکارتەو سەروچاوە...

دیسان مەالکان و لیژنەی فەتوا، بەرگەی پانێڵێکی 
 فکری ناگرن و هانی توندوتیژی دەدەن! 

زوکتوبەر، لە زانکوی  اپە شن پانێەێکی فکری لەر ر ناوی" زکسمالو و  مکموەرشم،و،  ٠١کوتاشی هانگی رابردوو بەدشارشکراوی 
 ١ ەنگ انەوەشان لەکاشەکانی هونەر و  کا ەت لە کوهەڵگەی کوردشک ا" بە  موەچموو    دوو رۆر داوی زەوەو لە بەرواری 

نوڤەهبەردا لکژنەی فتوای شەرعیوو رانکەو  ە دزە راگەشان نێککان باڵوکردۆتەوە، کە تمکماشم ا همێمرا دەکماتە  مەر زەوانەی 
رەخکە شان دری زکسالو  سەشان کردووە، و لەوەا زشاتر بە ۆشکی هانی وتار بێژانی ه،گەوت دەدات کەدری زەو کمو  و 

 پانێاڵنە و رەخکەگرانی زکسالو و بوە تکەوە   
لکژنەی فتوا، و رش،ی هەەی بەەشخورو کونەپەر   کە لەداهێکمی دە مە تمی  مەرچماوەگمرتمووی بم،وتمکەوەی کمورداشەتمی 
لەشەرع هاتوتە دەر، بەرگەی هکچ رەخکەو تو ژشکەوەشەکی زانستی ناگر   و گڕ و فتوا لەبەراهبەر رەخمکەگمرانمی زمکمسمالهم ا 
دەبەخ کەوە    لەکاتێک ا خودی زکسالو نەک خاڵی نککە لە رەخکە، بەڵکو دشن و هەزهەبەکان بوونەتە گەورەترشن هو کبەت و 
 ەرچاوەی تکرۆر و بێوافی زککسان بە در ژاشی هکژووی بوونکان، بوشە نەک رەخکەگرتن و پەرەهەڵواڵکن لە مەر نماوەرۆکمی 
زکسالو و  ورعان و کاروکردەوەکانی پەشرەوانی زکسالو، کار کی پکوشسمتە، بەڵمکمو هەوڵم ان بمو دە متمکموتماکمردنمی لە مەر 

 کوهەڵگە بوتە کار کی پێوشستی لەدواخستن نەهاتووی بەرەی زازادشخوازو شار تانی    
زەرکی خو ک کارانی زازادشخوازی زانکوی راپەرشن و تەواوی بەرەی پێ کەوتخموازی کموهەڵمگەشە، کە لەبەراهمبەر بە فمتمواو 
هان انی تون وتکژی لەەشەن هەەشانی بە شخور و لکژنەی فتواوە، بوە متمکەوەو ر مگەنەدەن زەو دەنمگمانە کموهەڵمگە لمکمخمکمی 
بوچوونە هاوەبە ەرچوەکانکان بکەن و ترس و تو ان ن باڵوبکەنەوە    زازادی دشک اری و بێ دشکی دەبێ بەفەرهی بکما مر م  
و زاشن بەتەواوەتی بکر تە کار کی تاشبەتی زککسانەکان و  اشەی لە مەر کماشەکمانمی رشمانمی کموهەڵمگە، وەەبمکمر م     زەهەی 

 خوارەوە دە ی راگەشان نی لکژنەی فتواکەشە      
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دیمانە لەگەڵ سەوسەن سەلیم، بەرپرسی ڕێکخراوی ژنانی کورد و ڕۆژهەاڵت لە 
 بەریتانیا سەبارەت بە هۆکاری کورتنی ژنانی کورد لە ئەوروپا

بوپێ ەوە: لەو هاوانەی دواش ا چەن شن رنی کورد لە و تانی 
زەوروپا لەەشەن هاو ە شان هاو ەر و کەس وکارشانەوە 
کورران، هوکاری کوشتکی رنان زەگەر لە کورد تان فاکتەری 
زابوری، دە تێوەردانی خێ،ان،  کستەهی  کا ی تێکە  بە 
شەرشعەت، نەبوونی لێرر ککەوەی شا اشی   ، هوکاری کوشتکی 

 رنان بن، هوکاری کوشتکی رنان لە زەوروپا چککە؟
بەرای هن هوکاری کوشتکی رنان لەو تانی  ەو ەن  ەلک : 

زەوروپا، بەپ،ەی شەکەو دەگە شتەوە بو  کا ەتی نسبکەتی 
کەلەەشەن دە ەەت ارانی Cultural Relativism (فەرهەنگی )

  بەپێی زەو  کا ەتە هەهوو زەو زەوروپاوە پەشرەوەی لێ ەکرە
پەنابەرانەی کەلەو تانی  ۆرهە تەوە هاتوون، لەچوارچێوەی 
هەهان زەو گروپ و پێکااتە زکتککک و زاشکی و ەوهکانەدا 
دەهێککتەوە کەلێوەی هاتوون، بەو جورەا زەنتکگرا کونێکی 
وا عی کەبکەهای هاو تی بوونی شەکسان بەکردەوە زاهن 
وجێگکربکات، بەدی ناشەت  لە مالەتێکی زاواش ا زەوانەی 
کەهاتوون بەهەهان خە ەەتی کەلتوری و باوەرە زاشکی 
و ەوهکەوە لەشوشکی خوشان ا دەهێککەوەو بگرە هەڵگری هەهان 
زەو زاش  تککتکەی دەبن کە لەو تی خوشان هەڵگری بوون، واتە 
کورد وەک کورد لەزەوروپا دەری نەک وەک هاو تی 

، بو خەڵکی عەرەە وهو وڵوان وشەزش ی و   زەوروپاشی
هەرواشە  لە ەر زەو زەهککەشە دەوڵەت هەڵ ە تێ بە 
پەشرەوکردن دابەشکارشەکی گروپی و بوهەر گروپەا لک ەری 
تاشبەت بەو گروپ و پێکااتەشە دشاری دەکاو زەوخەڵکە لەەشەن 
پکاوانی زاشکی وهەە و ەشەو کە اشەتی  ەوهی وزکتکککی تاشبەت 

بونوونە کوهکککتی  -بەخوشانەوە بەناوی "کوهکککتی گروپەکانەوە
کوردی، عەرەبی وزەف انی، کوهکککتی هو ەوان و شەزش ی و 
عەلەوی" ەوە نوشکەراشەتی دەکر ن و لەهەهان کەلتورو 
باوەر کی باوەوە کەلکوەی هاتوون  ەتک  دەکر ن و زەهەا 
وادەکات کەتێکە  بەفەرهەنگی هودشرنی زەوروپاشی نەبن و 
بگرە خوشکان بەبەشکک لەکوهەلگەی زەوروپاشی نەزانن وگەلێک 
جارشش بەناوی کافر و بەرە وە بکەونە دراشەتککردنی 

 کوهەلگەی زەورپاشی و دانک توانەکەشەوە 
بێگوهان زککسان گەلێک کەبەو جورە دابەا بکر ن و هەوشەتی 
شەکسانی هاو تی بوونکان تێ ا بەرجە تە نەبێ، بەپکوشس  
تەرشک دەکەونەوەو  ەر لەنێو باگراون ی پێ ووی خوشان و 
زەو گروپە دادەنێن کەلێوەی هاتون   دشارە لەو مالەتەش ا زەو 
زککسانانە کە لە کوهەڵگەشەکەوە هاتوون باوە و بوچوونی 
پکاو اەری و شەرەفرەر تی تکا زاڵە وشەرشعەتی زکسالهی و 
داە ونەر تی درە رن چ لەشا اکان وچ لە فەرهەنگی باودا 
بە  وەدەچێ ، بەپێوشس  لەزەوروپاا  ەنگ انەوەی دەبێ  
لە ەر رشانی تاک وخێ،انە هاتوەکان وزەوانکش پەشرەوەی 
لەهەهان زە ەکەتی پکاو اەری و شەرفرەر تی و زاشکی و 

خێەەکی دەکەن و هەر بەو پکوانانەا هاهەڵە لەگە  رنان و 
کچان و هکا نی خوشان ا دەکەن و دەوڵەتکش لەر ر ناوی 
نسبکەتی فەرهەنگی وفەرهەنگی گروپی و تاشبەت بەو پێکااتوانە 

زەو وا عکەتەی  اگرتووەو بگرە بەهافککی تاشبەت بەو گروپانە 
دەشکا ێکێ    دشارە لە دۆخککی زاواش ا زەو کێ انەی کە 
شەخەی بەرنان گرتووە لە و تانی  ۆرهەەت، بەنوونە 
کورد تان، لێرەا دوبارە دەبکتەوە و لەگە  هەرکێ ەشەکی 
خێ،انک ا، تون وتکژشکە خک،انککەکان بو  ەر زا تی کوشتن و 
زشک انککردن و لەتوپەتکردنی جە تەی رنان لەر ر ناوی 

 شەرەف ا هەڵک ی و ترارش ا بخوڵقێکێ  
بە و نابێ  زەوەهان لەبکر بچێ  کاتێک دەڵێ  زەو جورە 
دابەشکردنە گروپکە وزەو پێکااتە کوهکککتکانە بە ەر زککسانی 
پەنابەرداو زەو تەرشک کردنەوەشە کە لە  کا ەتی نسبکەتی 
فەرهەنگی وهاهەڵەی دەوڵەتەوە پەش ادەبێ، هاوکات خێ،انە 
پەنابەرشەکان بەدر ژاشی هانەوەشان لەزەورپا دەکاتە کانونێك 
بو پەشرەوشکردنی بەردەواو لە رن زازاری و هاهەڵەی 
ر ردە تەشی بەرنانەوە،  کسکسک،و، تون وتکژی، کونترۆڵکردن 
وبەکەهگرتن و وکاشەتی پێکردن بەراهبەر بەرنان و کچان و 
هکا ن   لەدۆخێکی زاواش ا نەک هەرجورەکانی تون وتکژی 
ولەنێوشان ا کوشتکی رنان، بگرە دشاردەی فرەرنی، بەزۆر 
بەشودان، گێرانەوەی کچان بو وەتی خوشان، خەتەنەکردن   
هەهوو زەهانەا خوشان بەرهەو دشککەوە، زەهە لەکاتکک اشە کە 

شا ای و تانی زەورپی وفەرهەنگی زا  لەهێژە زەو دشاردانەی 
 رەتکردۆتەوە و ،ای تون ی لەبەراهبەردا داناون   

زاشکراشە لەفەزاشەکی زاوادا کاتێک رنان لەدۆخی کراوەی 
کوهەلگەی زەورپادا ەنی کەو زاشکادەبن بەهاف و زازادشکەکانی 
خوشان کە لەوەتانی زەوروپادا بەرە وی نا راوە و زکتر درک 
بەوەدەکەن کەناتوانن رشانی ر ردە تەشی و زازاردان و 
 ەرکوت و بێوافی وتەمقکر ک کەلەەشەن کە وکارو 
هاو ەرشان لەخک،ان ا بەراهبەرشان دەکرە، تەمەهول بکەن، بە 
پێوشس  دەکەونە کێ ەوە وزکتر ناتوانن هل بەو چوارچێوەشە 
ب ەن کەتکک ا دەرشن، هەرزەهەا دەبێتە هاشەی بەرشەکەوتکی زەو 
رنانە لەگە  دە ە تی دا ەپاوی ناوخک،ان، کەلەبکە ەتەوە 
دە ە تێکی پکاو اەرو دری رنە، لەو بەرشەککەوتکەش ا زەوە 
هاو ەر وباوک و براو کە وکارە کەبەپێی فەرهەنگ و باوەری 
دشکی و  ەوهکان ناتوانن تەمەهولی رن و کچەکانکان بکەن وبو 
  گەگرتن لێکان تون وتکژشکە خک،انکەکان تون تردەکەنەوە، تا 
لەزاکاه ا لەر ر ناوی شەرەف ا پەنا بو کوشتکی رن وکچەکانکان 

 دەبەن   
بوپێ ەوە: دەبێ چ بکر   بو بەرگرتن بە کوشتکی رنان لە 

 زەوروپا، وە رۆڵی زێوە بو بەرگرتن بەو کارە اتە چککە؟
بو   گەگرتن لەکارە اتی کوشتکی رنان   ەو ەن  ەلک :

لەزەوروپا )هەروەک پر کارەکەتان زشاتر زەو ەشەنەی گرتووە( 

بەر لەهەرشتێک هەڵوەشانەوەی زەو دۆخەشە کەرشانی خێ،انە 
پەنابەرشەکانی خستوتە نکو کەهپ وتەرشک کەوتکەوەو 
دابەشکاری گروپی زەتکککی و دشکی و  ەوهکەوە، دەبی زەو 
 کا ەتی نسبکەتی فەرهەنگکە هەڵوەشێتەوەو شەک کوهەلگەو 
شەک شا ا وشەک فەرهەنگی هودشرنی زککسانی، لە ەر بکەهای 
هافی هاو تی و نا کاهەی زککسانی جکاانی بەر وەببر  ، 

دەبێ دەوڵەتانی زەورپا لەبەرناهە و کا ەتی خوشان ا هەروەها 
داشبکێن کەزەوە زەرککانە کونی زەو رەشەباشە بگرن کە کوشتکی 

، دەبی داکوکککەری جێگکربوونی  کوەرش،و و رنانی لێوەد  
جکاکردنەوەی دشن و  ەوهکەت بن لەشا اکان و دە توری 
و تانی رۆرهەەت او ەشەنگری تون ی هاتکە  ەرکاری موکوەت 
و  کستەهی  کوەر وپەشرەوی کەری شا ای شەکسانی رن 
وپکاوبن   تاکاتکککش کەهک تا زەو هەنگاوانە نەنراون دەبێ 
دەوڵەتانی زەوروپا بەدشارشکراوی خوشان لەزەهککەتی زککسانەکان 
بەرپر کار ب،انن و بوزەهەا بەرناهەی تاشبەتکان هەبێ 
ولە شگای دەزگا زەهککەکانەوە پەشرەوی لکبکرە، وەک پولک  و 
 وشکال  ێرڤ  و هەهوو زەو شونکتانەی کە بو پارا تکی 
رنان و خێ،ان وهکا  دانراون  هاوکات دەبێ زەو دەزگاشانە 
هوشکار بکرشکەوە بە وا عکەتی فەرهەنگی و زە ،ی و شێوەی 
رشانی خێ،انە پەنابەرشەکان و پێکااتەکانکان و پا او بو هکچ 
جورە کەلتورشکی درە رنی و هاهەڵەشەکی  تەهکارانە 
نەهێکەوەو شا ای تون  لەبەراهبەر پەشرەوکەرانی زەو جورە 
کەلتورو هاهە نەدا بگرنەبەر   لەەشەکی ترەوە دەبێ دەوڵەت 
هاوکاری پێوشستی زەو  کخراوانە بکات کەلە ناوەن ی زەو 
گروپانەدا کاردەکەن کەفەرهەنگی دواکەوتوانە بە ەرشانەوەشە و 
بەهەردوە و بەکاری هاوبەشکان بەرناهەی چونکەتی 
پوچەڵکردنەوەی زەو ماڵەتانە دابڕ ژن کەزەگەری  وداوی 
کوشتکی رنانی تکا  ەچاودەکرە و بوار بو هکچ فر ەتێک 
نەهێەکەوە کە کارە اتی بەدواوەبێ     لەکوتاشک ا دەبێ دەوڵەت 
جگە لەکاری هوشکارکردنەوە، هاوکات دەبێ بەکردەوە هەر 
خێ،ان و تاکێکی پەنابەر کە د تە زەوروپا بەڵکککاهەی 
پەشوە تبوونکان بەشا او  بکەهاکانی زازادی و مورهەت گرتن 
لەرنکان پێ پڕبکەنەوەو وەک هەرجێک بوهانەوەشان لە ەرشان 

 ە    مساە بکر

دەبێ دەوڵەتانی ئەورپا لەبەرنامە وسیاسەتی خۆیاندا دایبنێن 
کەئەوە ئەرکیانە کونی ئەم رەشەبایە بگرن کە کوشتنی ژنانی 

 لێوەدێت 

کورد وەک کورد لەئەوروپا دەژی نەک وەک هاواڵتی ئەوروپایی، 
 بۆ خەڵکی عەرەب وموسوڵمان ویەزیدی و...تاد، هەروایە. 

باڵکێشانییەکسانییاساکان،بەسەرهەموواندا،بەبێلەبەرچاوگرتنی،جنس،میللەت،دینو
 نەژاد،بیروباوەڕومەرام،کاروپیشە،پلەوپایەوڕەگەزنامە...تاد،دەبێبەفەرمیبناسرێت!
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بەدوور دەزانر  ، کە ێکی هوشکار و 
 ەربەخو و زازادشخواز هەبێ ، گوهانی 
هەبێ  لەوەی کە  کستەهی  کا ی 
کورد تان، چ وەکو زەزهوونێکی گ تی و 
چ وەکو مكوهەت و دە ە ت، شکستی 

 خواردووە  
دە ە تی  کا ی لەکورد تان لەبکەرەت ا 
دە ە تی هک،ک کاشی م،بی و بکەهاڵەشکە، 
هەهوو جوهگە گرنگ و هە تکارەکانی 
دە ە ت ار تی و زەهکی و داهات و  اهانی 
و تکان لەدە تی خوشان  ورغ کردووەو 
بەچەن ها شکوەا پار ،بەن ی زەو 
دە ە تەشان، لە شگای هک،ی چەک ار و 
 ەرکوت و پاوانکردنی داهات و هاوکات 
لە ر گای مکوهەت و پەرلەهانێکی دشکور 
زا ای بێ ناوە ۆک و فرشودەرانەوە، 

 پارا تووە 
دزی و تا نی و دە   نانە گەروی 
زوربەی زۆری کوهەڵگە، و دزشکی  وتی 
هاو تکان بوتە تاشبەتوەن شەکی دە ە تی 
 کا ی لەکورد تان ا  لەو چوارچێوەشەش ا 
دزشن و لوش انی بەشککی زۆری داهاتی 
کورد تان بو پو تە  کادشکەکانی 
 ەرۆکاشەتی هەر  ، زەنجوهەنی وەزشران 
و مکوهەت و بە شوەبەرە گ تکەکان، تا 
دەگات پەرلەهانە کارتونکەکەشان، پکوشستی 

 بە بەڵگە هێکانەوە نککە       
دوای تەواوبوونی هەر خولێکی پەرلەهان، 
هەر زەن او پەرلەهانکک وەکو خە ت بو 

ه،کون دشکاری پک ەدر   و  ٠٤زەو خولە 
ه،کونکش خانەن کن  ١هاوکات بە هوچەی 

دەکر ن  بەجکا لەوەا  ەشارەی هود ل 
بەرزی گران بەها، هوچە بو پا ەوان، 
خانوو شو قە     ەرفی پارە بو  ەفەری 
دەرەوەی و ت    لەو زکوتکازانەن کە هەر 
زەن او پەرلەهانێک لێی بەهرەهەن  
دەکر      هەهوو زەهانە لە هوچەی 

ه،کون دشکارە، تا  ٥هانگانەوە کە ن،شکەی 
ه،کونی و خانەن کن  ٠٤دەگاتە خە تی 

ه،کونی، لەگە  زکوتکازەکانی  ١بوونکش بە 
کە هەرشەکەشان خوی  ەرچاوەشەکی تری 
کەڵکەی  ەرهاشەی هفتە، پەرلەهانی 
کردۆتە کونە پارە و  ەرچاوەی بە 

 ه،کونێر بوون  
زەو پارە خەشاڵی و زەو جکاوازشکە زەبەەمە 
لەهوچە بو وەزشر وزەن او پەرلەهان لەگە  
هوچەی کر کاران و کارهەن ان، هکچ 
ناو کی لێکانر  ، جگە لەدزشەکی زاشکرا کە 
پەرلەهان وەکو دەزگاشەک و زەن او 
پەرلەهانەکانی وەکو پارچەی دزی شا اشی 

 زەو دەزگاشە زەنجاهی دەدەن   
دزشکی زەو داهاتە فراوانە بوهەر خولێکی 
پەرلەهان و و بەرگی شا اشی 
بەبەرداکردنی، دزشکەکی زاشکرای 
دەزگاشەکە کە برشارە رۆڵی شا ادانان، 
چاود ری و لێرر ککەوە بگێر    زەو دزشی 
و تا نککە زاشکرا کەو و کەشە، رووی 
هەهوو دە ە تە هافکاشی و 

 دشکتاتورشکەکانی دنکای  ری کردۆتەوەوو 
پەرلەهانی کورد تان، کە بێ بەهاترشن و 
پوچترشن دەزگاشی بەناو شا اشکە، لەهکچ 
کات و  ەردەهێک ا، نەشتوانککوەو ناتوانێ  
رۆڵێک بگێر   لەدەرەوەی زکرادەی م،ە 
و برشاری بکەهاڵەی دە ترۆشتوی 
هەر و ا    و هەهوو زەن اهەکان ی جگە لە 
کادری  ورهک کراوی م،بی و چاو لە 
پارەو زکوتکازی پەرلەهان، عە ڵ و ه،ی 
دانان و هێکانی هکچ شا اشەکی شار تانی 
و زککسانکان پێ نککە، چاوی بککککی و 
چاود ری هکچ کردەشەکی لکوان ر ژ لە 
 ەرکوت و بێوافی و بێکاری و نەداری و، 
م،بوکراتی دە ە تکان نککە، هکچ کاتێک 
نەتوانا و نە رۆڵی لێرر ککەوەشان لەهکچ 
بەناو وەزشر و کار کی بەناو مکوهەت 

نەبووەو نککە    لەو جێگاشەا زەگەر 
پەرلەهان بکەو   شکوی  ەرۆک و م،بی 
دە ە ت ببەز کی، دادەخر   و پەرلەهان 
خانەن ێن دەکر  ، بە و هوچەو 
زکوتکازاتی زەن اهەکانی بەردەواو دەبێ   
زەوە لە کاتێک اشە کە نەبوونی پەرلەهان 
هکچ کێ ەشەک درو   ناکات و بوونک ی 
بوتە دەرد کی ترو گرفتێک بو خەڵکی 

 کورد تان  
پەرلەهان زەوەن ە بێ بەهاشە، بو هاوەی 
دوو ا  لەەشەن پارتکەوە داخراو 
 ەرۆکەکەشی  شگای چوونە هەولێری لێ 
شا اغ کرا، بێئەوەی داخران و راگرتکی 
پەرلەهان هکچ کارشگەرشکەکی لە ەر دۆخی 
هەر   و هەلوهەرجی رشان و گوزەرانی 
خەڵکی کورد تان هەبێ   پەرلەهان  و 
شا اکانی لەهەر زۆنێک ا، هل کەچی م،بەو 
هکچ شا اشەک ناتوانێ  بچێتە بواری 
جێبەجێکردنەوە زەگەر م،بی زەو زۆنە 
نەشەو    وەدەشان شا اا بێ زەوەی 
جوڵەشان کردبێ  لە  ەر رەفەی پەرلەهان 
هاونەتەوە، هک تا توهەتبار کی زلی 
تا نچی و تکوەگالو شان گەن ە   فەت و 
گەن ە  پک ە، نەتوانراوە ب ر تە دادگاو 
لێرێچککەوەی لێ بکر      هک تا بازرگانانی 
 کا ی و نەوت فرۆشی بەداعش دە تی 
دادگای پێ نەگەش تووە، بکوری رۆرناهە 
نوو ان زازادن،  ە ابی رۆرانەی رنان 
توشی لێرکچککەوە نەبوون و نابن و زەگەر 
دە تبە ەرشش بکر ن و بەزووی زازاد 
دەکر ن، تا زکستا بکوری خوپک ان انەکانی 

شوبات و  ٢/کورد تان لەوانەا هی 
دواتر    دە تگکر نەکراون  هکچ شا اشەک 
بەدری دە ە تی و م،ە و بازرگانانی 
 کا ی و زابوری و تکرۆری زابوری 
کوهەڵگە، دەرنەچووە و دەرناچک   
پەرلەهان تەناا  کواشەکە بو رتوشکردن و 
شاردنەوەی دە ە تی م،بی و هک،ک کاشی 
لە کورد تان ا  هەهوو زەن او 
پەرلەهانەکانی زەگەر وشژدانکان 
نەفرۆشتبێ ، پارەو زکوتکازات کو ری 
نەکردبن، دەزانن پەرلەهان هکچ کارەشە، 
کەچی بێ ەرهانە با ی پکگەی شا اشی و 
 کا ی و هەعکەوی و پەلەهان دەکەن    
لەبەراهبەر بەدەنگی نارەزاشەتی لەبەراهبەر 

ه،کونی خە ت و هوچە  ٠٤بە وەرگرتکی 
بەرزو خانەن ککک ا، درۆی هان ووبوون و 
شەونخونی دەبەخ کەوە، دەڵێن هافی 
خوهانە    کەزۆرشان بو د   دەڵێن خەتای 
زێوە نککە برشاری پەرلەهانە، دەڵێن 
پێوشستوان پێکەتی    تاد  زەو پا اوانە 
لەەشەن هەهوو لکستەکانەوە دەهێکر تەوە    
زەوە لە کاتکک اشە کە هوچەی زوربەی 
هەرە زۆری کر کاران و فەرهانبەران، لە 

هەزار تێکاپە   ، زەوە لە کاتێک اشە کە  ٨١١
زوردۆ بێکاران  ۆر بەرۆر بەرشکتر 
دەبێتەوە و هومتاجی  ەرەتاشکترشن 
پێ اوشستی رشارشکن، زەوە لە کاتێک اشە کە 
پێ وەرگەو کەو زەن اهان و ەوان، 
لەوپەرە دۆخی خراپی رشان انن    هەروەها 
خەڵکی هومتاجی  ەرەتاشکترشن پک اوشستی 
تەن رو تی و زاو و کارەباو 

 خ،هەتگوزارشکەکانە    
زەو جەنابابەی پەرلەهان و پ تکوانە 
 کا ککەکانکان، فەزل فرۆشی بە ەر 
خەڵکی کورد تان ا دەکەن، کە هان و و 
بوون شەونخونکان کێ اوە، چ بێ 
شەرهکەکە؟ دەکر   زەن او پەرلەهانێک 
کار کی باشی پەرلەهانوان نک ان ب ات، 
شەک شا ای هود رن و زککسانی کە خ،هەت 
بە خەڵکی کورد تان بکات، بخاتە  وو  
چاود ری لێرر ککەوەشەک لە مکوهەت و 
وەزشرەکانوو بخاتە بەرچاو؟ بکگوهان 
پەرلەهان و زەن اهەکانی زەو پەرلەهانە کە 

کادری دەرجە لەخواری م،ە و 
گو راشەڵەکانی بکەهاڵە دە تڕۆشتوەکانی 
ناو برشاری م،بن، نەک لە چوار  اڵی 

وە تا  ٤٤١/رابردوودا، بەڵکو لە  اڵی 
زێستا ناتوانن شەک هەنگاو شەک دە تکەوت 
لە بەررەوەن ی خەڵکی بێبەشی کورد تان 
بخەنە روو، زەوە لەکاتێک اشە کەشسی 
دەهەزەردکردنەوەی پکاو اەی  و فرە 
رنی، کەش  و شا ای درە تکرۆر بو دە   
زاوە بوون بو  ەرکوت، کەش  و 
دۆ کەی زاهادەنەبوون بو زشادکردنی 

هەزار دشکار، کەشسی  ٠١١هوچە بو 
دش،ەبەدرەخونەکردنی تکرۆری 
رۆرناهەنوو ان و خوپک ان انەکانی 
کورد تان، کەشسی چاو نو ان ن لە 
بازرگانان لەگە  داعش، کەشسی هککانی 
 وپا ی بەع  بو هەولێر و پەلکێ کردنی 
 وپای پا  اران و بان ەکانکان بو  و شی 

 ١/کورد تان، تا دەگاتە دۆ کەی 
زوکتوبەر    هەهوو زەو پەروەن انەن کە 
رشسواشی پەرلەهان، نک ان دەدەن    
پەرلەهان و زەن اهەکانی زۆر  وکتر و بی 
بەهاترن لە زەنجوهەنی نک تکوانی 
 ەردەهی بەع  و زەن اهە  ورهێ کراو و 
بەعسکەکان  زەو تو ژە لە کاراکتەری 
 کا ی لە کورد تان لە دە ە ت ا، لەناو 
بازنەی مکوهەت و پەرلەهان ا بێ  شان 
لەدەرەوەی زەو دوو دشکورە هوچەخورەی 
م،ە بک ، شکستخواردوترشن و بێ 
پرانسکرترشن تو ژن، کە کوهەڵگەی 
کورد تانکان بو هاو تکانی کردۆتە دۆزەخ 
و رشکگەشەکی هەهک ە زاو ی هەرگە ات  
لەبەراهبەرش  ا و لە ەر زە ا ی دزشکی 
بەری رەنجی کر کاران و زەموەتکێ ان، 
کارهەن ان و فەرهانبەران، و دە   
بە ەراگرتن و هەرزان فرۆشکردنی داهات 
و  اهانی خەڵکی کورد تان رشانێکی 
بەهەش  زا او فکرعەون زا اشان بو 
زکستاو دەشان دەهەی داهاتووی تر 
بوخوشان و دەوروبەرشان زاهن کردووە  
کەهاشەتکەکی زۆرکەهی کوهەڵگە لە 
 ەرهاشەداران و چککی ماک " کە وەزشر و 
گ،شرەکان، زەن او پەرلەهانەکان   تاد"  
بەشککن لەو چککە ه ەخورو  ەرهاشەدارە، 
رشان و گوزەرانی زوربەی زۆری خەڵکی 
کورد تان و نەوەکانی داهاتووشکان، 
کردۆتە  وربانی چاوچکوکی کەڵەکەی 

  ەرهاشە بو خوشان 
ه،کون دشکارە، لەگە  هوچەی  ٠٤زەو 

هانگانەو هوچە خانەن ککی، زەن اهانی 
پەرلەهان لەپا  دزشەکانی تر لە پو تە 
 کادشەکان  دزشکەکی زاشکرای لێخوا 
بوون هەڵکەگرە، تاوانێکی نەبەخ راوە، وە 
بەشککی جکانەکراوەشە لە  کستەهی 
 کا ی دزو هافکاشی و تا نچکتی، 
ب،وتکەوەی کورداشەتی کە و کەی لە دنکادا 
ناوازەشە  خەڵکی کورد تان لە خەباتی 
خوشان ا بو کوتاشکاێکان بەو دە ە تە دەبێ 
کاری خوشان لەگە  زەو تو ژە  وکە 
تا نچککە لە دە ە ت ا و لەمکوهەت و 
پەرلەهانە کارتونکەکەشکان شەکالشی 
بکەنەوە  اهانکان دە تی بە ەردا بگرش  
و خوشکان لێرێچککەوەی شا اشکان 
لەدادگاشەکی  ەربەخوی بێالشەن عادەنەدا، 
لەگە  بکر    زەو را تکەا چەن  بارە 
 ەلواشەوە، کە درۆی زەوەی بوشە دەبککە 
زەن او پەرلەهان تا ببککە نو کەی خەڵک و 
رشان و گوزەرانی هاو تکان باا بکەن    
بەکردەوە بوتە نکعەت بو خوشان و 
نەوەکانکان و نەگبەتی و بکوافی و رشانی 
هەهرەو هەری بو زوربەی هەرەزۆری 

 بەرهەو هێکەرانی وا عی کوهەڵگە     

لە کوهەڵگەی  ەرهاشەدارش ا کوهەڵێک داهەزراوە هەن کە 
ناتوانن زک،افەشەکی زەوتو بخەنە  ەر رشانی هاو تکان، لەو 
داهەزراوانەش ا چەن شن کەس هەن کە تەناا ناوی گەورەن 
و پارەی زۆر وەردەگرن، لەبەراهبەرش  ا چەن شن چکن و 
تو ژ هەن کە  ەرهاشەدارشی پەراو ،ی خستوون و 
کارەکانکان گرنگ تەهاشا ناکر ن، بە و لە چرکە اتێک ا 

 هەهووان هە   بە گرنگکان دەکەشن 
لە هەر وی کورد تان دەکر   پەرلەهان وەک زەو دەزگاشە 
 ەشربکر   کە تەناا ناو کی گەورەی هەڵگرتووە و لە 
ناوەرۆک ا پووچە، م،بەکان و دەزگاکانی راگەشان ن 
هە شەکی زۆرشان لەدەوری زەو دەزگاشە درو تکردووە و 
و کەشەکی هوزەشەفکان بو بککاتکاوە لە ه،ری هەهووان ا کە 
زۆر دوورە لە و کە را تە ککەکەی خوشەوە   ا نە  ەدان 
ه،کون دشکار لەناو پەرلەهان ا بو زەن او پەرلەهانەکان خەرە 
دەکر   بەبێ زەوەی  وود کی زەوتوی را تەوخوشان 
بە ەر رشانی هاو تکانی هەر وەوە هەبێ   باشترشن 
نووونەا زەو دوو  اڵەبوو کە دەرگای پەرلەهان کەوه را 
و هکچ کوبوونەوەشەکی زەنجاو نەدا، بە و هکچ 
کارشگەرشکەکی بە ەر خەڵی کورد تانەوە نەبوو، زەوە 
 ەلوان ی کە بوون و نەبوونی پەرلەهان وەک شەکە  
لەوەا زشاتر پەرلەهان بە کردەوە نک انک ا، خو دەرد کە، 
نەک دەوای هکچ دەرد ک    لوش انی زەو هەهوو پارەو 
زکوتکازاتە بو هەرخولێکی پەرلەهان و زەن او پەرلەهانەکان، 

ه،کونی، فەرهود کی زاشکراو بە  ١و هوچەی خانەن ککی 
شا اشی کراوی پەرلەهانە، بوشە بەرگرتن بەو دزی و 
فەرهودەا پێوشستی بەخەبات و تێکوشانی جەهاوەرشی 

 هەشە     
لە بەراهبەردا چەن ان دەزگا و فەرهانگەی دشکە هەن کە 
گرنگککەکی هێجگار زۆرشان بە ەر رشانی هاو تکانەوە 
هەشە، بە و لەەشەن دە ە ت اران و هک شاکانەوە بەتەواوی 
پەراو ،خراون، بو نوونە کر کارانی رشکگەپار ،  زەوانەی 
رۆرانە بەهووچەشەکی کەو کە تەناا رشانێکی کولەهەرگکان 
بو دابکک ەکات، شە او بە شە او و شو تە بە شو تەی 
زەو هەر وە پاک ەکەنەوە  و زەگەر زەهان زەو کارە نەکەن 
کوهەڵگەو  کوای شاری هاناشەکی ناهێکێ    هەفتەی 
رابردوو بەشێک لەو کر کارانە هانگرتککان راگەشان  و 
کوبونەوەشەکی نارەزاشەتکان زەنجاه ا، هوکاری زەوەا 

 053زەوە بوو کە زەو هووچە کەهەی هەشانە و هانگانە 
 هەزار دشکار  033هەزار دشکارە، بوشان کەهکراوەتەوە بو 

گەر بەراورد ک لەنێوان پەرلەهان و رشکگەپار ،ان ا بکر  ، 
ه،کون دشکارە و زەوەی  8زەن اهەکانی شەکەو هانگانەشان 

هەزار و بوشکان کەه ەکر تەوە، پەرلەهان  053دووەهکان 
بو هاوەی دوو  ا  داخرا هکچی زەوتو لە رشانی خەڵکی 
کورد تان نەگو ا، بە و زاشا گەر کر کارانی رشکگەپار ، بو 
هاوەی دوو  ا  نا، بەڵکو تەناا شەک هانگ هان بگرن و 
کار نەکەن، چی بە ەر کورد تان ا د  ؟ کێ دەتوانێ  

 تێک ا بژی؟ زاشا زەو کاتە  ەدری زەو کە انە دەزانن؟   

کامیان گرنگترن، کرێکاری 
ژینگەپارێز یاخود 

 پەرلەمانتار؟
 مستەفا باهیر
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هە واردنی رەگەزی لە زۆربەی کوهەلگەکان بە 
تاشبەت کوهەلگە  ونەتی و دواکەوتووەکان 

شەکێک لە بەرچاوترشن خە ارە  وەکو 
کوهەەشەتکەکان لە هێژووی هرۆڤاشەتک ا بوونی بووە  
ک،توری کوهەلگە  ونەتی و دواکەووتوەکان خوی 
خ،ان ۆتە ناو رشانی تاکەکان و بوتە هوکاری 

و هە واردنی رەگەزی و بەردەواو و پێگە  جکاکاری 
و ر ر دە تەشی رنانی لەو کوهەلگەشانەدا پەرەپێ اوە  
 ونەت و دواکەوتوشی و پکاوهەزنی  اڵەهاشە بوتە 
زەب،اری دە تی  ەرهاشەداری بو چەو ان نەوەی 
هرۆڤەکان  هەر چەن  بە در ژاشی بوونی زەو خە ار 

چاەکانی هافی رنان و ب،وتکەوە جوراوجورە کوهەەشەتکەکان بو ەبردن و نەهانی  و پەتاشە 
هەولێ زۆرشان داوە، بەەو هک تاکەا لە زۆربەی وەتانی جکاان بە تاشبەتی زەو  هە واردن 

وەتانەی کە پککااتەی  کا ی و کوهەەشەتکەکەی لە ەر لێ زە تان نەوەی شونا ی تاکەکان 
جکاکاری رەگەزشکە   ۆنراوە و زەب،اری زاشککی بە دە تەوەشە بوونی هەشە  زەو هەەواردن و 

زەوانی لە بەش ار بوون لە  تەنانەت خوی خ،ان ۆتە ناو رشانی تاکەکە ی رنان لەو وەتانە و 
پرۆ ەی  کا ی و کوهەەشەتی بێبەا کردووە، کە زەوە زاهانجی  ەرەکی ماکوانی 
 ەرهاشەدارشە  زەوەی کە هانی داو زەو بابەتە بکو   بارودۆخی نالەباری رنان لە هەر وی 

ماکوکەتی چەن  مک،بی نا کونالکس  دشکی و دواکەتووشە کە  اڵەهاشە  کورد تان لە ر ر اشەی 
رنان و خوا تە بەرمە ەکانی زەوانی کردۆتە زاهانجی دز وی خوی و هەر رۆرە و شا اشەک بو 
بەرتە ک کردنەوەی زازادی رنان و چەو ان ەوە و ر رپێکانی کەراهتکان پە ک  دەکات  

وبە  شا اگەلێک کە لەەشەن کابککەی ماکوکەتێکی نا کونال دشکی و درە هرۆڤەوە پە ەن  دەکرە 
هاهکەتی را تە ککەی زەو مکوهەتە درە هرۆڤە  زاشکرا هاف و شکوی رنان پاشوا  دەکات و 

نک ان دەدات  مکوهەتێک کە لە  ەرەتای هاتکە  ەر کارشەوە بە ناوی زاشکن و ک،توری چەق 
پڕوپاگەن ەی بو دەکات و دەش،کێکێ بە کوهەلگەی کوردشەوە رنان و هافەکانکانی  بە توو کە 

کردۆتە زاهانجی خوی و هەر رۆرە و بێ هافی و  وکاشەتکەک بو زەو رەگەزەی کوهەلگە بە 
دشاری د کێ   کستوێک کە هافی رنانی زەو وەتەی لە چوارچێوەی هارەشی و زالتون و نەفە ە و 
هەهوو زەو دە تەوارانەدا بەرتە ک کردۆتەوە کە بە را تی بێر ،شکە بە کەراهەتی هرۆڤ بە 

 کست  وماکوکەتێک کە  اڵەهاشە تون وتکژی و کوشتن و بڕشن و  گ تی و رنان بە تاشبەتی  
دە ت  شژی بو رنانی زەو وەتە بە دشاری هێکاوە، رنانێک کە  الەها بە دری دشکتاتوری لە 
خەبات نەوە تان و لە بەراهبەر مکوهەتێکی دشکتاتوری وەک  ەداو وە انەوە، بەەو دوای بە 
دە ەەت گەش تکی مکوهەتی دشکی نا کونالکستی هەر   بێوافی و چارەرەشی بەرۆکی گرتوون  
لە تازەترشن تاوان و  وکاشەتی دە ەەتی هەر وی کورد تان بە رنانی زەو وەتە پە ک کردنی 
شا اشەکی درە هرۆڤ و هەتر ک ارە کە رەواشی دەبەخ ێ بە کوش،ەشی و ر ر دە تەشی رنان و 
وەک کاەی جکسی و کوش،ەی پکاو نک ان  دەدات وبە زەب،اری شەرع و شا ا رنان دەکاتە کوش،ەی 
جکسی کە تەنکا زەرککان داهرکان نەوەی هە تی  ێکسی پکاوان لە وەتەشە  لە تازەترشن بڕشاردا 
 ەرۆکی دادگای کەرکوك  ەرجەو دادوەرانی باری کە ێتی زاگادارکردۆتەوە داوای  ەزاهەن ی 
هاورشکی شەکەو لەو پکاوانە نەکەن کە زەشانەو   رنی دووەو باێکن، هەروەها بو  ێکەو و 

  چوارەهکش 
 ەرۆکی دادگای کەرکوك تەواو پێچەوانەی شا ای باری کە ێتکە لەپر ی  زەو بڕشارە نو کەی 

هاو ەرگێرش ا  بڕشار کی هەتر ک ارە کە هرۆڤەکان بو دواکەوتوشی و تون وتکژی هان دەدات و 
کەراهەتی رنان دەخاتە ر ر پر کارەوە  بێگوهان لە مکوهەتی نا کونالکس  دشکی کە پەرە بە 

 الەهاشە هەهوو زاهرازەکانی راگەشان ن و  تون وتکژی و دواکەوتووشی لە کوهەلگە دەدات و 
پەروەردەی بو زەو هەبە تە بە کارهێکاوە ناتوانکن چاوەروانی لەوە زشاترهان هەبێ، مکوهەتکک 
کە لە  ەر بکەهای شەرع و زاشککەوە بککات نراوە، زاشککێک کە جە تەی کچێکی نو اەن وەکو 
زاهادەی  ێک  دەبککی ولەر ر ناوی هارەشی و زەواجەوە رەواشی بە دە تر ژی و تاوان دەدات  
مکوهەتێک کە  الەهاشە بە روهەڵوا اوشکەوە هەر جارە و شا اشەکی درە رن لە دادگاکانی 

بوشە رنانی  پە ەن  دەکات و  وکاشەتی بە کەراهەتی هرۆڤەکان دەکات   هەر وی کورد تان 
بە فرەرنی و کوش،ەبوونی  کورد تان دەبێ بە وشکاری زشاترەوە لە بابەتی رەواشی و پەرەدان 

رنان بە هەبە تی جکسی، بوە تکەوەو پاشە لەرۆزۆکەکانی زەو مکووهەتە لەرزۆکتر بکەن  رنان 
هەر   بێ دەنگ نەبن  رنان دەبێ بە  لە بەراهبەر زەو بڕشارە ناهرۆڤانەشەی ماکوانی  دەبێ 

خەباتی لێبڕاوانەی خوشان بە دە ە تی هەر وی کورد تان نک ان ب ەن کە زەوان تەنکا کوش،ەی 
جکسی و زەب،اری زاو و زە نکن و نە مکوهەت و نە کوهەلگە ناتوانێ بەو شێوە لەوان بڕوانێ  
رنانی هەر وی کورد تان دەبێ بەو زاکاهە بگەن کە تاکە ر گەچارەی زازادی و نەهانی کوش،ەشکان 
نەهانی زەو مکوهەتە و داهەزرانی مکوهەتێکی  و کالکستکە کە هافی بەرابەرشان لەگە  پکاوان 

 هەبێ  
 

ەواییبۆڕبڕیارینوێیدادگایهەرێم
 کۆیلەییژنانیکوردستان

 هەتاو عەبدواڵهی نووسینی:  

بۆدژیسزایئابوریئەمریکامبۆسەر
 ئێران؟

 نووسینی: ڕۆژ عەزیز
هوکارەکەی زەوە نککە کە ەشەنگری  ر وی زێران ب  و دری زاهرشکا ب  کە  ،ای زابوری 
خستوتە  ەر زێران، بەبروای هن  ،ای زابوری بو ەر زێران جواوری زکسالهی زێران ەواز 
شاخود نا وخێکێ ، بەڵکو زکرادەی شورشگێرانەی خەڵک ەوازتر دەکات شاخود پاشەک ەی پێ 
دەکات بو روخانی زەو  ر وە و خەڵکی زەموەتکێ ی زێران کارەکانکان  ور تر دەبن بو 
روخانی جواوری زکسالهی زێران  هێژوو نک انی داوە بە  ،ای زابوری لەەشەن زەهرشکا بو 
 ەر هەر و تێک کە گوە راشەڵی زەو نەبێ  بە ،ای زابوری نەروخاوە شان ەواز نەبووە، 
بەڵکو زەوە خەڵکی زەموەتکێ ی زەو و تەشە باجی  ور ی  ،ای زابوری دەدەن و خەڵک 
هەرارترو بێ کارترو نەبووتر دەبن توانای شورا و  اپەرشکک کان ەوازتر دەبێ ، چونکە 

 فە رو فەەکەت واشان لێ دەکات تەناا فرشای رشانی  ۆرانەی خوشان بکەون 

 ،ای زابوری لەەشەن زەهرشکا بو ەر هەر و تێک زەوپە ی دری زککسانککە و خەڵکی 
زەموەتکێش رشانکان  ور تر دەبێ  و بێکاری بێ نانی و وە لەو ەشەوە کا کان گرانتر دەبن 
کە  خەڵک توانای کڕشکی نککە، وە خەڵککش رەنگە بەهانگ نەتوانن کک،وشەک گوش  بکڕن  
زەوانەی کەوتونەتە هەلەکە  ەها لەبەراهبەر برشارەکانی زەهرشکادا، پێکان واشە زەهرشکا 
جواوری زکسالهی زێران بەو  ،ای زابورشە دەروخێکێ   دەبواشە چاو ککان بەهێژووی  ،ای 
زابوری زەهرشکا بخ ان اشە کە چەن شن  ا  زەو  ،اشەی بە ەر خەڵکی عێرا  ا  ەپان  کە 
 ەداو مسکن دارودە تەکەی زشاتر ه،اورتر بوون و خەڵکی عێرا کش رەهی  ۆرانەشان نەبوو 
بکخون و هەزاران خەڵک بەهوی  ،ای زابوری زەهرشکا بو  ەر عێراق لەبر ا هردن،  
بەهەزاران رن بو پاروە نانێک خەرشکی لەشفرۆشی بوون لەجکاتی زارد بێوشژدانەکانی بازا شش 
گەچکان تێکە  بەزارد دەکرد بە خەڵککان دەفرۆش  و لەو ەشەوە بازرگانە چاوچکوکەکانی 
 ەرهاشەو  دە ە تکش باککان بەگرانی بازا  نەبوو، هەر رۆرەو بەزارەزووی خوشان شتکان 

 گران دەکرد 

زەهە زەو رشانە بوو کە لە اشەی  کا ەتی دری زککسانی زەهرشکا بوو کە بە  ،ای زابوری  
خەڵکی عێرا ی بە رۆر ک  رارد لەهێژوودا و کەی نەبووە و بو هەتاهەتاشە لەبکر ناکر   زەو 
گرانکە کە زەهرشکا خوڵقێکەری بوو   زێستا تێکاگەو خەڵکی  بو زەهەی لەبکر کردوە خوشخەشاڵە 
بە کا ەتی  زەهرشکا، پێی خوشە زەهرشکا  ،ای زابوری خستوتە  ەر زێران  زەوانەی دوای 
 کا ەتی زەهرشکا کەوتوون بەو  ،اشە زا ودەن زەوانەن چاوەر ی زەهرشکان لەزێران زەهرشکا  
زاڵوگو  ک درو   بێ  تا زەهرشکا شتێککان پێ ب ات  هەع،وهە نا کونالکستی کورد لەزێران 
زۆر بەو  ،ای زابورشە کەشفی پێ د   چاوە ە شە لەزاشک ەی زێران ا، بەڵکو زەهرشکا زەو  ر وە 
ەبەر   رر وێکی گوە لەه تی زەهرشکا درو   بێ  نا کونالکستەکانی کوردشش شەرشک 
بکات  هن زۆر کەس وەشەن دەبکک  بە ،ای زابوری تووشی شاگەشکە بووە لەخوشک ا، هکچ 
بکر ک لەرشانی خەڵکی زەموەتکێ ی زێران ناکەنەوە کە لەزێستادا چ رشانێکی خراپکان هەشە 

 لە اشەی  ،اکانی زەهرشکا بو  ەر زێران  

هەر کەس و ەشەنێک پ تکوانی لە  ،ای زابوری زاهرشکا بکات بو  ەر زێران، زەوە لەبەرەی 
زەهرشکاو  کا ەتە درە زککسانکەکانی زەهرشکاداشە کە  لەدری خەڵکی زێران بەر ێ خستووە  
پ تکوانی لە  ،ای زابوری زەوپە ی دری خەڵکی کر کارو زەموەتکێ ی زێرانە، دەبێ  نەک 
پ تکوانی  کا ەتی زەهرشکا نەکەشن، بەڵکو لەدری  ،ای زابوری بو  ەر زێران نارەزاشەتی 
دەربڕشن لەدری بوە تککەوە هەر چون لە اڵەکانی نەوەتەکان ا خەڵکی زەموەتکێش 
وکوهونکستەکان  و زازادشخوازان لەدری زابەو ەی زابوری بو  ەر عێراق نارەزاشەتکان دەبڕی، 
بەرەشەکی گەورەی جکاانکش لەدری  ،ای زابوری بو ەر عێراق هاتە هەش انەوە کە دری 

  کا ەتی نا زککسانکانەی زەهرشکا بوو کە  ،ای زابوری خستە  ەر عێراق 

لەکورد تانی عێرا  ا کوهونکستەکان لەدری زابەو ەی زابوری نارەزاشەتکان دەربڕی کەچی  
زەم،ابی نا کونالکستی کوردی کوهونکستەکانی بەوە تاوانبار دەکرد کە پ تکوانی لە ەداو 
دەکەن و پێکان دەوتن زەهانە تابوری پێکجەهن، بە و  ا نێک دوای زابەو ەی زابوری بو  ەر 
عێراق زانکان نەک  ەداو ودارودە تەکەی نەروخا، بەڵکو بەهێ،تر بوو تەناا خەڵکی عێراق 
بوون زە بەی گەورەشان خواردو مک،بە با دە تەکانی کورد تانکش زەو را تەشان بو 
دەرکەوت کە کوهونکستەکان را تکان کرد کە زابەو ەی زابوری  ەداو مسکن دارو دە تەکەی 
نەروخان ، بەڵکو هەر خەڵکەکەی باجی گەورەشان دا، تەنانەت نا کونالکستەکانی کورد زەوکاتە 
لەخوشی  ،ای زابوری بو  ەر عێراق کەوتکە هەلەکە  ەها، بە و دوای چەن   ا  هەر 
خوشان بوون داواشان لەزەهرشکا کرد  ،ای زابوری  ەر عێراق هەڵبگر  ، چونکە خەڵکی 
زەرەهەن ی گەورە دەبن  زێستاا هەهان  کا ەتی زەهرشکا لەدری زێران دە تی پێکردوە هەر 
نا کوناشستەکانی کوردن پ تکوانی لەو  کا ەتە دەکەن کە هن دڵککاو  بەشکێ هەر خوشان 
دەبن دری  ،ای زابوری زەهرشکا بو  ەر زێران دەنگ هەڵ ەبڕن داوا دەکەن  ،ای زابوری 
 ەرزێران هەڵبگرن  زەرکی خەڵکی زازادشخوازی دنکاو زەرکی خەڵکی زەموەتکێ ی زێران 
وتەواوی دنکا هەشە لەدری  ،ای زابوری زەهرشکا بو  ەر زێران نارەزاشەتی دەربڕن و   گە 
نەدەن زەهرشکا جار کی دشکە هەهان  ککارشوی  ،ای زابوری کە چون بە ەر عکرا ک ا  ەپان  

وە  زکستاا دەشەو   هەهان  ،ای زابوری  لە زێران دوبارە بکاتەوە  /٤٤/لە دوای  اڵی 
دەبێ  لەدری راوە تکن، چونکە زەو  ،اشە جواوری زکسالهی زێران لەناو نابات، هەر چون 

  ەداو مسکن بە ،ای زابوری زەهرشکا نە وخا زاواا زێران بەو  ،اشە لەناو ناچێ     
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تکرۆر شەکێکە لەو دشاردە تر کاکانەی کە لە 
بەشێک لە گوشە و کەنارەکانی جکاان و لە 
بەشەکانی کورد تان و زۆر ک لە و تانی 

بەفراوانی هە ەشە لە خەڵکی  کا ی  جکاان 
نا ری پێ کەوتکخواز و زازادشخواز و ەو ع

 ککوەر و کوهونکس  بەتاشبەتی و خەڵک 
بەگ تی دەکات ،بە هوی چاەکی 
تکرۆرشستانەوە  ۆرانە لە گوشە و کەنارەکانی 

لە ناو  جکاان شا وشان دەباتە  ەر و گکانکان 
 . کوهەڵگەی هرۆڤاشەتی هەڵ ەلوشێ

زەگەر زاو  ک لە هێژووشی کوهەڵگەی 
هرۆڤاشەتی ب ەشکەوە بوهان دەردەکەو   کە 

کوهەڵگە بەهوی  بەدر ژاشی هێژوو کاتێک 
گەشەی هوا و ه،رو فکر و بکرکردنەوەی 
هرۆڤەکان و گەشەکردنی بەرهەهاێکان و نوە 

هرۆڤەکان هەوڵی  بوونەوی کوهە  
بو دەربازبوون لە شا ا و  تێکوشانکان 

دە تووری کون داوە، زەهەا بوزەوەبووە کە 
هرۆڤەکان لە  تەو و چەو انەوە و 
نابەرابەری و  ەرکوت و زازار و زەشکەنجە 

 . زگارشکان بێ 
بەراهبەر زەو تێکوشانەی هرۆڤەکان بەشێک لە 
هرۆڤەکان بەررەوەن ی تاشبەتککان لەگە  شا ا 
و دە تور و  تەهی چەو ێکەری کون و درە 
هرۆڤاشەتی دا هەبووە، بوشە هەوڵی زۆرشان 
داوە بو لەهرەرخستکە بەردەو گو انی کوهە ، 
بە و نەشان توانکوە  ەربکەون بە ەر گەشەی 
هوشی وبکرکردنەوەی هرۆڤەکان بو هێکانەدی 
زازادی و هافەکانکان  لەبەرزەوە  ر وە 
 ەرکوتگەرەکان و  کستەهە کونەپەر   و 
دشکتاتورەکان پەناشان بردۆتە بەر زشک ان و 
زەشکەنجە و زازار و کوشتن ولە ێ ارەدان و 
تکرۆرکردنی نەشارانی  کا ی و هەڵسو اوانی 
زازادشخواز و  ککوەر و هرۆڤ دۆ   و 

 .شەکسانکخوازان
 

لە هەهوو  ەردەهەکانک  ا  کستەهە 
چەو ێکەرەکان بەجور ک زەگەر پێوشستی 
کردبێ  هاوکاری شەکتری بوون بو هانەوەی 
چەو انەوە و نابەرابەری و  کستەهی 
چەو ێکەری و تان  لە ەدەکانی  ابردوودا 
کاتێک هێرا کراشە  ەر خەڵکی  ەا پێس  
لەزۆرشکەی و تان خەڵکی  ەا پێس  بەپ،ە 
دوو زەرهار دەکرا و دەچەو ێک رانەوە و زازار 
و زەشکەنجە دەدران  زەوە تێکوشانی 
شەکگرتووانی خەڵکی زازادشخوازی  ەا پێس  
بوو توانی خەڵکی  ەا پێس  بگەشەنێتە 
لوتکەی  ەرکەوتن و لە زێستادا بەزۆر ک 

  .لەهاف و زازادشکەکانکان بگەن
خەڵکی جولەکە لە ەدەکانی  ابردوو زۆر 

لەەشەن  چەو ێک رانەوە و کوهەڵکورکران 
 کستەهە چەو ێکەرەکان و تەنانەت کاتێک 
لەدە   چەو انەوە و زازارەکان و 
زەشکەنجەدان و تکان جێ دەهێ   و زاوارە 

لە زۆر ک لە دەوڵەتان نەشان  دەبوون 
دەهێ   زاوارە جولەکەکان  وو لە و تەکەشان 
بکەن، بوشە زۆر ککان بەناچاری دەگە انەوە 
و تی  کستەهی چەو ێکەری وەک زەڵوانکای 
نازی لەناو کەهرە داخراوەکان لەر ر زازار و 

گکانکان لەدە ت ەدا، بە و  زەشکەنجەدا 
لەکوتاشک ا خەڵکی جولەکە بەهوی گەشەی 
وشکاری شەکگرتووشی و تێکوشانی هاوبەشکان 
توانکان  زگارشکان بێ  و دەوڵەتی خوشکان 

 .هەبێ 
لەهێژووشی هرۆڤاشەتی دا چەن ەها نووونەی 
تێکوشانی شەکگرتووانەی تێکوشانی هاوبەشی 
گەەنی چەو اوە و خەڵکی چەو اوە 
 ووش اوە کە پاا چەن ەها کو پ و لەهرەر و 
تەنانەت زشک ان و زەشکەنجەدان و 
لە ێ ارەدان و کوشتن و تکرۆرکردنی 
هەڵسو اوانی زازادشخواز و 
شەکسانکخوازەکانکان لەکوتاشک ا بەهوی گەشەی 
وشکاری بو تێکوشانی شەکگرتوانەشان 

لەهاف و   زگارشکان بووە و بەزۆر ک 
 .زازادشکەکانکان گەش توون

تەنانەت بەشێک لە  ەرۆکی دەوڵەتان لە 
زێستادا داوای لێبووردن لەو گەل و خەڵکانە 
دەکات کە لە  وناغەکانی  ابردووشی 

بەرپر ە با کانی   کستەو و  هێژوودا 
دەوڵەتەکەی تاوانی بەراهبەرشان زەنجاه اوە 
شان وەکو پێوشس  هاوکارشکان نەکردوون 
کاتێک زاوارەبوون و کوچککان بو و تەکەی 
کردووە  هەهوو زەوانە بەرهەهی تێکوشانی 
هاوبەشی شەکگرتووانەی گەەنی چەو اوە و 

  . خەڵکی زازادشخواز بووە
زەوەی لە زێستا  وودەدات در ژکراوەی 
هێژووشی هرۆڤاشەتککە واتە بەهەهان جورە 
 کستەهە چەو ێکەرەکانی  ابردوو دەوڵەتانی 
چەو ێکەر و نابەرابەر و  ەرکوتگەر 

زێستای  ەرهاشەدارش ا لەکاتی  لە ەردەهی 
پێوشست ا هاوکاری شەکتری دەکەن لە پێکاوی 
هانەوەی  کستەهەکەشان ا  زەوەی بەەشانەوە 
گرشکگە تەناا پارا تن و بەدە تاێکانی  وود 
و بەررەوەن ی بازرگانی و داراشی و  کا ککە، 
نەک پارا تن و  وود بو بەدە تاێکانی هاف 
و زازادی بو هرۆڤە چەو ێکەر و 

 .جکاان چەو اوەکانی 
هەر لەو چوارچێوەشەش اشە دەوڵەتانی وەک 
زەهرشکا و بەرشتانکا و  و کا و دەوڵەتانی 
شەکێتی زەورووپا  کا ەت دەکەن و 
دەوڵەت اری دەکەن، بو دراشەتککردنی تکرۆر و 
کوهەڵکوری و گەشەی فکری تون  ەوی تەناا 
 ەچاوی بەررەوەن شکە بازرگانی و داراشی 
و کا ککەکانکان دەکەن نەک پارا تکی هاف و 
زازادشکەکانی گەەنی چەو اوە  لە كاتێك ا زەبر 
و زەنگ و توون وتکژشکەكانی دەوڵەتی 
زکسالهکی توركکا در بە زازادی و هافەکانی 

لەباکووری کورد تان و پێ ێ،کردنی  هرۆڤ
و فەردشکەكان لە  هاف و زازادشکە گ تی 

هەڵك ان اشە، و هەزاران  ۆڵەی  کا ی و 
زازادشخوازی كورد و نەتەوەكانی تری 

زشک ان، بەچەن ەها  ۆرناهە و  خستوتە 
تەلەفک،شون و  ادشو کە تەناا لەبەرزەوەی 
بەرگرشکان لە زازادی و هافەکانی هرۆڤ 

ه،کون کوردن لە باکوری  ١٨کردووە داخراون  

کورد تان، کە تاوەکو زێستاا دەوڵەتی 
زکسالهی تورککا نکوڵکی لە بوونکان دەکات 
 ەرکردە  کا ی شەکانی کورد دەخاتە 
زشک انەکان  زا لەو كاتەدا مكوهەتی زەهرشكا 

لە رابەرە دشارەكانی پارتی كر كارانی    ێ
كورد تانی خستوتە نێو بازنەی زاهانجەكانی 
و مکسابی تکرۆرشس  بوونکان بودەکات و 
ه،کونان دۆەری تەرخان كردووە بو 

 دۆزشکەوەی شو کی زەوان 
لەکاتێک ا پارتی کر کارانی کورد تان چەن شن  

جار داواشی زاگر بە   و دابکککردنی زاشتی لە 
دەوڵەتی تورککا کردووە،  ەرجەو جارەکانکش 
دەوڵەتی تورککا زاگربە تی شکان ووە و 
هێرشی کردۆتە  ەر پارتی کر کارانی 
کورد تان  چەن شن جار بە فرۆکە دەوڵەتی 

لە د اات و گون ەکانی  زکسالهکی تورککا 
باکوری کود تان کوهەڵکوری زەنجاه اوە و لە 
باشووری کورد تان بە فرۆکە بوهبارانی 
د ااتەکانی باشووری کورد تانی کردووە و 
رن و هک ا  و هاو تکانی  کڤ،ی کردۆتە 
 وربانی، بە و دەوڵەتی زەهرشکا هکچ 
هەڵو ستێکی هرۆڤانەی نەبووە و زەو 

  . هێرشانەی هەمکوو نەکردووە
بە و بڕشار دەدات دەوڵەتی زەهرشکا کە 

هوراد  ەرەشاڵن پێکج ه،کون  هەرکە ێک 
دۆەر، جەهکل باشک چوار ه،کون دۆەر، دوران 

شو ککان دە    کاڵکان  ێ ه،کون دۆەر"  
نک ان بکات  زەهەنک انەی زەوەشە کە 

دەوڵەتی زەهرشکا کە  پەشوەن شکەکانی 
 کستەهەکەی هاوشێوەی دەو تانی 
 ەرهاشەدارشکە لە ەر بکەهای بەررەوەن شکە 
هاددی و بازرگانککەکانە، پەشوەن شکەکانی 
دەوڵەتی زکسالهی تورککا و دەوڵەتی 
زەهرشکاا لە ەر هەهان بکەهاشە و بڕشارەکەی 

  .زەهرشکاا لەو چوارچێوە گکراوە
کورد پێکان واشە  بەشێک لە کا ککەکانی 

دەوڵەتی زەهرشکا هاوکاری کورد دەکات بو 
هێکانەدی هاف و زازادی شەکان، بە و زەوەشە 
 ا تکەکەی کە دەوڵەتی زەهرشکا و دەوڵەتانی 
 ەرهاشەدار، تەناا  ازانجی بازرگانی و داراشی 
و  کا ی خوشان دەوە نەک هاوکاربن بو 
هێکانەدی هاف و زازادی گەەنی ر ردە تەو 

 .چەو اوە
پارتی کر کارانی کورد تان و پەشەدە بە 

وەک هێ، کی کارشگەر و بەهێ،  بەردەواهی 
بەراهبەر هێ،ەکانی تکرۆرشستانی داع ی 

وە تاونەتەوە  زکسالهکی لە عێراق و  وورشا 
و چەن ەها  وربانکان داوە  زەگەر هێ،ەکەی 
پارتی کر کارانی کورد تان لە ناوچەکانی 
شەزش شکەکان و هە حککەکانی عێراق و  وورشا 
نەبان کاتێک تکرۆرشستانی داع ی زکسالهی 
هێرشی بو ەرشان کرد بە دڵکککاشەوە   ژەی 

 وربانککەکانی شەزش شکەکان زۆر گەورەتر 
دەبوو، چونکە هێ، ک کە هاوکاری 
شەزش شکەکان بوو لەکاتی هێرشەکان ا، 
گەرشالکانی پارتی کر کارانی کورد تان و 
پەشەدە بوو دووهێ،ی بەچاوی بەرەنگاری 
بوون، کەواتە زەو بڕشارەی دەوڵەتی زەهرشکا 

 .بو بەررەوەن ی و  وودی تکرۆر تانە
 ۸۱۰۲زەو بڕشارەی  اڵی 

کە  ٤٤٤/پکالنگێڕشی  اڵی  در ژکراوەی 
بە  ، عەب و  زوجاەن   بەری پەکەکەی  تێک ا 

دەزگاکانی ' ی زای زەی' و  تێ ا  فێک راو 
'هو اد'ی زکسرازکل،  ۆڵی  ەرەکککان هەبوو 
لە  فان نی زوجاەن ا، زەهەا هەهان 
پکالنگێڕشکە، زەوان واشان دەزانی کە بە  ، 
زوجاەن دە تگکربکەن و بخر تە زشک انەوە، 
کوتاشی بە پارتی کر کارانی کورد تان د   و 

زەو پارتە  لەناو دەچێ ، بە و بەپێچەوانەوە 
لەناو نەچوو ب،وتکەوەی نارەزاشەتی و 
شو شگێرانەی خەڵکی کورد تانکش شکستی 
نەخوارد، بە و پکالنگکڕی لەدری نەشارانی 
 کا ی و  تککوشەران و زازادشخوازانی 
کورد تان در ژەی هەشە   ەرکەوتکی بە ەر 
زەو جورە پکالنگێڕانە بەن ە بە بەهێ،کردنی 
تێکوشانی شەکگرتووانەی  ەرجەو هێ، و 
مک،ە و   کخراوە زازادشخواز و  ککوەر و 
شەکسانکخوازەکان کە لە ەر جێبەجێکردنی 
نەخ ە   گاشەکی هاوبەا کوک و 
شەکگرتووبن بو تێکوشان بو هێکانەدی هاف و 
زازادشکەکانی خەڵکی کورد تان  بوشە پێوشستە 
هەرشەکە لە زا   خوشەوە بە زەرکی هرۆڤانە 
و زازادشخوازانەی خوی هە تێ  و دراشەتی 
خوشی بەراهبەر زەو بڕشارەی دەوڵەتی زەهرشکا 
 ابگەشەنێ ، بەجور کی شار تانی و 

بە دەوڵەتی زەهرشکا بەێ  کە رابەران  هەدەنی 
و نەشارانی  کا ی دەوڵەتە فاشکس  و 
دشکتاتورەکان، لەوانەا نەشاران و رابەرانی 
 کا ی زوپوزشسێونی تورککا، وە زازادشخوازان 
و شو شگێڕان بو فرۆشتن نکن    وە پێوشستە 
بە ب،وتکەوەشەکی  کا ی جەهاوەری فراون 
زەو هاهەڵەی دەوڵەتی تورککا و دەوڵەتی 
زەهرشکا هەڵبوەشکتەوە    زەو هەنگاوە بو دانانی 
رابەرانی  کا ی م،بە زوپوزشسکونەکان، 
تکرۆرش،هێکی زاشکرای دەوڵەتی و 

 نێودەوڵەتککە   
 

 
 

بڕیارەکەیدەوڵەتیئەمریکا
 ەلەتیرۆریستان!ییپشتیوان

 

  نووسینی: عبدالرحمن ڕەسوڵ
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 اڵە  ەرانی نا کونالکستی کورد ١٢
بەشێوازی جوراجور شەرعکەت بە دە ە تکان 

 اڵە زەهانە بەناوی پەرلەهان ١٢دەدەنەوە، 
ومکوهەتکانەوە خو  دەکەنە چاوی خەڵک و 
هەر چوار  ا  جار ک بەکوهەڵێک درۆی 
گەورە خەڵک پەرلکێ ی  ەر  ک و ەکان 
دەکەن  دە ە تی نا کونالکستی کوردو مک،ە 
و ب،وتکەوە شەرشکەکان لە دە ە ت 
زەوەن ەشان پارە هەشە کە بو دەنگ ان باککان 
نککەو بەشی خوشان دەنگ دەهێکن، زۆر 

 خەڵککان وەک کر گرتە بەرهەو هێکاوە  

هەڵبژاردنی زەهجارە جکاواز لەجارانەو 
خەڵكێکی زۆر نەچووە پای  ک و ەکان تا 
دەنگ ب ەن،  ەرەرای زەوەی  اختەکاری  
زۆرشان کرد بەزاشکراو زەوانەی کە لەو 
پرۆ ەشەش ا بەش ار بوون بێجگە لەشەکێتی 
پارتی با کان لە اختەکاری دەکرد کە 
بەتاشبەتی پارتی دشووکراتی کورد تان 
 اختەکاری زۆری کرد، کەچی کوهەڵی 
زکسالهی شەکگرتووی زکسالهی و ب،وتکەوەی 
زکسالهی نەوەی نوە و ب،وتکەوەی گوران 
نا ازی بوون بە زەنجاهی پرۆ ەکە، بە و 
لەپڕ ک ا هەهووشان بێ ەنگ بوون رازی بوون 
بەزەنجاهی هەڵبژاردنەکەو دە تکان خستە نێو 
دە تی شەک تا پەرلەهانێک درو   بکەن 
خوشان شەرشک بن و  ەروەت و  اهانی 

 کوهەڵگە لوا ب ەن 

زەهانە هکچ شەرهکان نەکرد کە لەدوای  
زەنجاهی هەڵبژاردنەکە بەتاشبەتی نەوەی نوە 
وگو ان نارازی بوون بەدەرەجەی شەکەو، عەلی 
مەهە  اڵحی گو انخواز  ەری زهان وبکی 
زهانی با ی  اختەکاری زەو دوو مک،بە 
گەورەی دەکرد کەچی زەهرۆ با ێک نەها 
لەوەی  اختەکاری کراوە، بگرە هەهووشان 
چونەوە باوەشی پەرلەهانە نازدارەکەی شەکێتی 
و پارتی  زەو ا زێوە وتوان زەهانە بوزەوە وا 
دەکەن تا شتێک زشاترشان پێ ب ەن لەپو   و 
پارە و زکتر بێ ەنگ دەبن ، زێستا هەع،وو بوو 
زەهانە کە تەناا هاتوهاواری زەوەشان بوو تا 
کور کەک شان پو تێک زشاترشان پێب ەن  
هەه،ەلەی  ککارشوی گاڵتەجاری زەو پەرلەهانە 
زەوەشە کە شەکێکی وەک جەەل پەر  ان 
بەپا کک،ەوە دەچێتە پەرلەهان و  ک و ێکی 
 کا ی بە دوای پا کک،ەکەشەوە داناوە بەرەو 
پەرلەهان دەچێ  گواشە  کا  دەخەنە ناو 
 ک و ەکەوە زەوان لێرر ککەوەی لەگە  دەکەن 
و لەر گای شا او دادگاوە کێ ەکان چارە ەر 
دەکەن  وەکو زەوەی  کا  و خوا   و 

 داوکاری هاو تکان شاراوە بێ وو

لەجەەل پەر  ان دەپر کن بو دادگاو شا ا 
هاوە لەکورد تان تا  ەربەخوشی خوشان 
هەبێ؟ بو بێجگە لە موکوی هک،ک کاشی ومک،بی 
هکچ شا او دادگاشەک هەشە؟ دەپر   

لێرر ککەوە لەکێ دەکەن خو دە ە ت و 
پەرلەهان مک،بەکان هەهوو لەو بارودۆخە 
بەرپر ن، هەهووشان خەرشکی تا نکردنی  
 ەروەت و اهانی کوهەڵگەن  بەتا ن بردنی 
نەوتی کورد تان لەەشەن مک،ە و 
بەرپر ەکانەوە  کەس لێرێچککەوەی کردوە تا 
لە  کا ی  ک و ەکەی جەناب   لێ پر ککەوە 
بکەن؟ خو دەرخستن بە  واری پا ککل و وا 
نک ان ان کە هکچ  نککە، هن دڵککاو چەن  رۆری 
تر پا ککل فڕە دەدەش  و جوانترشن هود ،ی 
 ەشارەت پێ دەبێ ، چونکە پەرلەهانەکەتان 
تەناا بو گکرفان پڕ کردنە زەگککا هکچی تر نککە، 
خەڵکی کورد تان کێ ەی لەگە  
دەهوچاوەکانی پەرلەهانتارانی تو و زەوانی 
دشکە نککە؟ کێ ەی خەڵکی کورد تان لەگە  
بەر وەبردنی زەو  کستەو و دە ە تەشە کە 
هی زەوان نککە، بگرە پەرلەهان دە ە ت، هی 
کوهەڵێک زەم،ابی هک،ک کای و عەشکرەتککە کە 

 بێجگە لە گکرفان پڕکردن هکچی دشکە ناکات 

جەەل پەر  ان دەشەو   هەهان  ککارشوی  
هەڤا  زەبوبەکری ب،وتکەوەی گو ان بکات کە 
بە پا کک،ەکەی دەچووە دەواو لەپار ،گای 
 ،ێوانی، بە و زێستا دەپر کن هەڤا  زەبوبەکر 
هەر بە پا ککل دەچێتە دەواو لەپار ،گای 
 ،ێوانی؟ هەهوو زەهانە نواش ی درۆزنانە 
دەکەن تا بچکە شو کی پو تەکانکان دواتر 
بەگکرفانی پڕەوە بە ەشارەو هوچەشەکی 
زۆرەوە د کە دەرو چوار  ا  پارەشەکی 
خەشاڵی وەردەگرن ودواتر خانەن کن دەکر ن  
لەکاتێک ا لە دنکادا شتی وانککە پەرلەهانتار بە 
چوار  ا  خانەن کن بکر  ، هەگەرلە 
پەرلەهانە گاڵتەجا شەکەی  ەرانی کوردو گوە 

 لەه تەکانکان زەهە هەبێ  

هەه،ەلەشەکی دشکە زەوەشە زەو پەرلەهانتارانە 
خاوەنی برشاری  ەربەخوی خوشان نکن بگرە 
بەزکعازی مک،ە و ب،وتکەوەکەشان لەپەرلەهان 
پێ ککار دەکەن  کە اشەتکەکی وەک شکرشکی 
هاو ەری رۆرناهەنوس کاوە گەرهکانی چوتە 
پەرلەهانێکەوە کە  هاو ەرەکەشان لەبەرچاوی 
داشکە جەرگ  وتاوەکەی تکرۆر کرد، کەچی 
زەهڕۆ چوتە زەو پەرلەهانەو شەرعکەت 
بەرەواشەتی زەو پەرلەهانە گاڵتەجارشە دەدات کە 
شەکێتی نک تکوانی کورد تان دە تی هەبوو 
لەکوشتکی کاوە گەرهکانک ا کە نکوەی پەرلەهان 

 زەو بە  وەی دەبات 

دەکر   لە شکرشکی هاو ەری کاوە گەرهکانی  
برر کن کە چووشتە پەرلەهان خ،هەت بەکاو 
پەرلەهان و بەکاو  دە ە ت دەکەش ؟ خ،هەت 
بەو پەرلەهانە ناکەش  کە مک،بێکی  ەرەکی 
تێک ا بەش ارە کە بەرپر ی کوشتکی  کاوە 
گەرهکانی شە؟ دەپر   پەرلەهانی پێ وو 
بکوری کاوە گەرهکانی دۆزشەوە بە ،ای 
شا اشی خوی گەشان ؟  زێستا نازان  هاو ەری 
کاوە گەرهکانی پەرلەهانی شەکێتی وپارتی گەرو 
دەکات شان بەنکازە لەپەرلەهان ا بکوری کاوە 
گەرهکانی بو ب ۆزنەوە، کە دڵککاو هەرگک، 

 بەدواداچوون بو زەو کەشسە ناکەن 

شکرشکی هاو ەری کاوە گەرهکانی  وربانی  
زەو  کستەو و دە ە تەشە کە زەهرۆ خوشی 
چوتە نێو پەرلەهان و خ،هەت بەو دە ە تە 
دەکات کە دوورو ن،شک پەشوەن ی بەرشانی 
خەڵکەوە نککە تەنانەت لەگە  پەرلەهانی 
بورروازی دنکاا زەو پەرلەهانە جکاوازی هەشە  
تەناا مک،ە و هک،ک کا لەپ تی زەو پەرلەهانەن 
و لەزا   خوا   وداواکاری خەڵکی 
زەموەتکک  ا بێ ەنگکان هەڵبژاردوە  لەزا   
زاو کارەبا بێووچەی و بێکاری و لەزا   
 ەرەتاشترشن خوا   و داواکاری خەڵک  هکچ 
هەنگاو کی باشی نەناوە، تەناا زەوە نەبێ  هەر 
چوار  ا  جار ک کوهەڵێک دەهوچاوی دشکە 

 تێر دەکەن لەپەرلەهانەکەی خوشان 

هەهوو زەو کردەوانەی پەرلەهانی زەو جارە 
بوتە نارەزاشەتی تو ە کوهەەشەتی و هک شاکان 

ه،کون دشکار  ٠٤کە هەهوو پەرلەهانتار ک  
وەردەگر  ، کەدوای چوار  اڵکش خانەن کن 

ه،کون ونکو دشکار، زەو پارە ١دەکر   بەبڕی 
هەڵڕشتکە بو پەرلەهانتاران بەهجورە  بوتە 
نارەزاشەتی خەڵک بوشە بەشێک لەپەرلەهانتاران  
لەبەر کە اشەتی خوشان و بو خوڵکردنە چاوی 

ه،کون دشکارەکە وەرناگرشن  ٠٤خەڵکەوە دەڵێن 
شان دەڵێن دەش ەشکە نەخوشخانەی هکوا، وە 

ه،کون دشکارە  ٠٤ماجی کاروانکش دەڵێ  زەو 
لکژنەی فتوا مە ڵی کردوە  بوشە وەری دەگرو، 
هەر ماجی کاروان نککە بەنکازە بەناوی 

ه،کون دشکارەکە وەربگر    ٠٤مە لەوە 
 ٠٤پەرلەهانتار کی کوهەڵی زکسالهکش دەڵێ  

ه،کونەکە مە ڵە  لەو زکسالهکانە دەپر   بەکاو 

پێوەر پارەکە بو زێوە مە لە بە پێوەری 
هەەکان و لکژنەی فتواکان کە پارەکەی باا لە 
دە ە ت وەردەگرن هانگانە؟ دشارە زەوان 
چونکە ه ەخوری دە ە تن هەو بو زێوەو 
هەو بو دە ە تکان مە   کردوە  دەڵێ  زەگەر 

 ٠٤بەپێوەر شەرعەکەی خوشتان بێ  نەک زەو 
ه،کون دشکارە، بەڵکو هوچەکەی وەری دەگرن لە 
هەردوو مک،بی دە ە ت ار کە هوچەی 
م،بکەکەشتانە هەهووی مەراهەو  وتی خەڵکە، 
بەس چونکە لەدزش ا شەرشکە بەشن گوە بە 
مەراو ومە   نادەن چی بو خوتان و 
دە ە ت مە   بوو دەشکەن  هەرچکش 
بەدڵتان نەبوو مەراهی دەکەن، وەکو چون 

ه،کون  ٠٤شاری پوبچی مەراو دەکەن بەس 
دشکارو هوچەی زەم،اە مە ڵە بوتان کە  وتی 

 خەڵکی کورد تانە 

پەرلەهان و پەرلەهانتاران هکچ پەشوەن شەکی 
نککە بەرشان وگوزەرانی خەڵکەوە، وە 
لەپەرلەهانکش هکچ برشار کی بە ازانجی خەڵک 
نککەو پەرلەهانتارانکش هکچ زالوگور ککان پێ 
ناکر   گەرچی زەگەر هەن  ککان جاروبار 
با ی رشان و گوزەرانی خەڵک بکەن، چونکە 
دوو مک،بی ماک  بەزەبری چەک موک  دەکەن 
و پەرلەهانەکەشکان برشار ک دەرناکات بە 
 ازانجکان نەبێ  و بگرە پارتی وشەکێتی 
زۆرشکەن زەوان هەرگک، دەنگ لە ەر 
پرۆرەشەک نادەن کە تێک ا زەرەرهەن  بن  
هەربوشە تەوەهوهە بەدشار چاوە وانی زەو 
پەرلەهانەو زەن او پەرلەهانەکانەوە دانک کن، 
خەڵکی نارازی کر کاران وزەموەتکێ ان دەبێ  
لەدری پەرلەهان پەرلەهانتاران و دە ە تی 
زەم،ابی نا کونالکستی کوردی بێکە هەش ان 
وخەباتی  ەرا ەری شەکگرتوانە ر ک بخەن بو 
ەبردنی زەو دە ە ت و  کستەهە کە بێجگە لە 
نەهاهەتی هکچی دشکەی بو خەڵکی کورد تان 

ه،کون  ٠٤نەهێکاوە  زەو دە ە تە ناعادەنەشە 
دشکار دەداتە هەر پەرلەهانتار ک کەچی لەوەوە 
 وبعە هوچە دەداتە هوچەخوران و دەشەێن 
پارەو داهاتوان نککە زاخر زەهەشە  دە ە تی 
ناعادەنە کەزێوەو خەڵکی بەشوەشکەتی 

 کورد تان لێی نارازشن                 

پەرلەمان شوێنێکە بۆ 
 پڕکردنی گیرفانەکان

 نووسینی: ڕۆژ عەزیز
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کوهاری زکسالهی زێران کر کاران دەخاتە 
زشک انەوە لە ەر زەوەی داوای هە  ە تە 

 پێکەدراوەکانکان دەکەنو

دادگای زێران  ،ای زشک انی و شمەەق کمردنمی 
کر کاری  ەر بە کوهراناشای  ٨/ ەپان  بە ەر

همممکمممرمممکمممو بەهممموی بەشممم اری کمممردنمممکمممان لە 
 هانگرتکەکان او

ی دادگممای زمما اکممی تمماشممبەت بە  ١١/لممقممی 
تاوانباران  ،ای زشک انمی لە شەک  ماڵەوە بمو 

شمەەق  ٢٠دوو  ا  و نکو، هەروەها لمێم انمی 
کر کاری  ەر بەکوهرانمکمای  ٨/ ەپان  بە ەر 

 هکرکو 
زەو  ،ا زشک انکەی کمر مکماران بە وتەی دادگما 
لەوەوە همماتممووە  کە زەو کممر ممکممارانە بمموونەتە 
هوی تێک انی  کسمتەهمی گ متمی، و هەروەهما 
هانی کر کارانکان داوە  ا متەوخمو  لە  مگەی 
 وشکال هک شا و زەنتەرنێتەوە کە همانمبمگمرن و 
خمموپممکمم ممانمم ان زەنممجمماو بمم ەن لە زمماشمماری 

  ابردوودا   
جێگەی با ە کر کارەکانی کوهرانمکمای همکمرمکمو 
بەبەردەواهی هانگرتن و خوپکم مانم ان زەنمجماو 
دەدەن کاتێک کە کر کانکان دوابکەو   شاخوود 
پێکان نەدر    هەروەها هانگرتککان زەنجاهم اوە 
لەبەرنەبمموونممی  ممەەهەتممی کممارو شمما مماکممانممی 
تەنمم رو ممتممی لە ممەرکممار  هەروەهمما خممراپممی 
بە  ممموەبمممردن و خمممراپمممی و نەشمممارەزاشمممی 
بە  وەبەراشەتی کوهمرمانمکماکە وای کمردووە کە 
  ژەی زەن ازشارانی لمێموەشماوە و تماشمبەتموەنم  
 ٥بەرەو کەو بوونەوە بڕوات  بو نووونە لە لە 

هەزار زەنمم ازشممارەوە همماتمموتەخمموار بممو  شەک 
 هەزار  

جێگەی با ە کە زکتکحادشە و  ەن شکانی زمێمران 
پمممێمممکمممان واشە زەو کممماردانەوەشەی کممموهممماری 
زکسالهی بەزشک انککردنی کر کارانی کوهرانمکمای 
هکرکو وەک زاگادارشەک واشە بمو کمر مکماران کە 

 دە   نەبەن بو هانگرتن و خوپک ان انو
کوهرانکای هکرکمو کموهمرمانمکماشەکمی زمێمرانمکە کە 
تمماشممبەتە بە بەرهەهمماممێممکممان و درو ممتممکممردنممی 
کەلوپەل و زاهڕازە  ور ەکانی درو تکردن و 
نممورەنممکممردنەوەی   ممگمماوبممان لە زممێممران و 
 ۆرهە تی نماوشمن  زەو کموهمرمانمکماشە لە ماڵمی 

دراشە  مممێمممکمممتەری زەهممم،مممی، بە و  /١١١
 ممەرکەوتمموو نەبمموو، بمموشە هممێممکممراشەوە نممێممو 
 ممێممکممتەری گ ممتممی  بە و  مماڵممی پممار دشسممان 

 دراشەوە بە  ێکتەری تاشبەت 
کر کاران و  تافی دادگاشەک لە نکوزلەن ا 
 دە   دەدەنە نا ەزاشەتی و هانگرتنو

بە پممێممی هەواڵممێممکممی همماڵممرە ی جە ممتممکمم  
گوڤەرهەن  کە هاڵرە  کی  ە مومی دەوڵەتمکمکە، 
هەروەها زونتاگمو دەشم،می نمکموز، کمر مکماران و 
 تافی دادگای ناوچەی دوش شن دە م  دەکەن 

 بە نا ەزاشەتی دەربڕشن و پڕۆتێس  
زەو هانگرتکەی کر کماران و  متمافەکەی دادگما 
بەشێکی لەپێکاوی باشمتمرکمردن و زشمادکمردنمی 
کر کانکان ا بووەو بەشمێمکمی تمرش می، بە پمێمی 

لێم وانمی جمێمگمری دادوەری تماوانەکمان، لەبەر 
کەڵەکەبمموون و زشممادبمموونممی گممرفممتەکممانممی نمماو 

کەس لە  ٠١دادگمممادا بمممووە  دەوروبەری 
کر کاران و  تافی دادگاکە و کە انێکی ترشش 
کە پ تگکری داواکانکان دەکمرد بەشم اری زەو 
هانگرتکەشان کرد  زەو هانگرتکە بەشێککمش بموو 
لەکاری پک مە مازی نمکم متمکمومانمی کە بەدوای 
هەوڵێکی شکستخواردووی وەزشری داددا هات، 
کە دەشەوشسمم  فەرهممانممی دادوەری بەدە مم  
بمامێمکمێم  لەدری زەنمجموهەنمی خم،هەتمگمموزاری 

 گ تی کارەبا  
جێگەی بما مە کە زەو جمورە همانمگمرتمکمانە لە 
هانگی  ێرتەهبەرەوە بەردەواهمکمان هەشە وەک 
بەشێککش لە کاری پک مە مازی نمکم متمکمومانمی  
هەروەها لە ەشەکمی تمرش مەوە وەزارەتمی داد 

٪ ١دۆەرو زشمادکمردنمی  ٢٨١پێ ککاری پێ انی 
هوچەی بمو کمر مکمارەکمان و  متمافمی دادگماکە 
کردووە، بە و لەەشەن زەوانەوە  ەتکمراوەتەوە  
کر کاران و  تافی دادگاکە داوای زشمادکمردنمی 

 ٪ ی هوچەکانکان دەکەن //
زەو همانممگمرتمکە لەەشەن چەنم شممن زمکممتمکمحممادشەو 
 ەن شمکماوە پ متمگمکمرشمان بمو  اگە مکمراوە  بمو 
نووونە لەەشەن فێمر م  شمونمکەن و تمڕاهموەشم، 

 شونکەن 
کر کارانی کوهرانکای شەکری مەوت تەبەق لە 

 زێران دە   دەکەنەوە بە هانگرتنو
بە پممێممی هەواڵممێممک کە لە همماڵممرە ی تمماشممبەتممی 
شەهروخ زەهانک ا باڵوکمراوەتەوە، کمر مکمارانمی 
 مماهممکمم ممی شممەکممری مەوت تەبەق دشسممان 

 دە تکان داشەوە خوپک ان ان و هانگرتن  
زەوەی کە جێگەی با ە کر کارانی کوهمرمانمکمای 
بەرهەهمممامممێمممکمممانمممی شمممەکمممری مەوت تەبەق 
چەن شکجار خوپک ان ان و هانگرتکمکمان زەنمجماو 
داوە و چەنمم شممن داواکممارشممان پممێمم ممکەا بە 
دە ممە تمم اران کممردووە کە پەشمموە ممتممن بە 
زشادکردنی کرە و بماشمتمرکمردنمی بمارودۆخمی 

 کارو  ەەهەتی و تەن رو تی  ەر کار 
لە هانمگمی هەشمتمی  ابمردووی زەو  ماڵم ا، لە 
خوپک ان ان و هانگرتکێکم ا کە زەو کمر مکمارانە 
زەنجاهکان ا، ف ارو تمکمکمێمکمی کمارشمگەرشمان بمو 
دە ە ت ارانی پەشوە   بەو کوهرانکاشە همێمکما  
هەر بمممموشەا دە ممممە تمممم اران بەڵممممێممممکممممی 
جێبەجێکردنی داواکارشەکمانمی کمر مکمارانمی زەو 

 کوهرانکاشەشان ا 
کممر ممکممارەکممان لە   ممگەی نممو ممکەرەکممانممکممانەوە 
داواکارشەکانکان بەرزکردەوە و هانگرتکەکانمکمان 
 اگمممرت، و چممماوە  مممی وە همممی زەر مممکمممی 
دە ممە تمم اران بمموون، بە و تمماکممو زممێممسممتمماا 
دە ە ت اران وەک پک ەی هەهک ەشمکمان همکمچ 

 کاو لە داواکارشەکانکان جێبەجێ نەکردووە  
زەوەی کە جممێممگەی زمماهممارەشە و هەڵممو سممتە 
لە ممەرکممردنە زەوەشە  کە کممر ممکممارەکممان دوای 
زەوەی کە بمێ همکموا بموون لە دە مە تم اران، 
بڕشاری دە   پێکردنەوەی هانگرتکەکانکان ا  وا 
بو  ۆری  ێکەو دەچمێم  کە کمر مکمارەکمان لە 
هانگرتن و خوپک ان ان ان  و دە مە تم ارانمکمان 

تێگەشان ووە کە زەوان چاوە ە دەکەن تماچەنم  
 ۆر ککتر و زکتر خموپمکم مانم انەکمانمکمان دەبەنە 

  وناغێکی ترەوە 
کر کارانی  ەر بە هکوانخانەکان لە 

 ەرتا ەری جکاان ا جەخ  دەکەنەوە لە 
 خەباتکان لە پێکاوی هافەکانکان ا و

زەو کر کارانەی کە لە ناو هکوانخانەکان ا کاری 

پمماکممردنەوەو هەنمم  ممک کمماری نمماوخمموشممی نمماو 
هکوانخمانەکمان دەکەن، لە هەفمتەی چماەکمی و 
کمماری جممکمماممانممی پممێممکممجەهمم ا جەخمم  لە ممەر 
خەبمماتممکممان بممو هممافەکممانممکممان دەکەنەوە لەنمماو 

  ەن شکای جکاانی) زای شو زێف( دا 
زەو کمممر مممکمممارانە دەشمممانەو ممم  لە   مممگەی 
 مەنم شمکماکەی خموشمانەوە دوپماتمی داواکمارشممکە 
هەهک ەشکەکانکان بکەنەوە کە خوی دەبککمێمتەوە 

 لەچەن  داواکارشەکی هەهک ەشی لە وانە: 
کممرە و هە مم ە ممتممێممکممی شممکمماو، دڵممکممکمماشممی لە 
بەردەواهی کمارەکمانمکمان،  مەەهەتمی شمو مکمی 
کارەکانکان، لێرمێمچمکمکەوە و  م،ادانمی زەوانەی 
گێچەڵی  ێکمسمی زەنمجماو دەدەن و هەروەهما 
نەهێ تن و  ەدەغەکردنی گێچەڵی  ێکمسمی بە 
هەهموو شمێمموەکمانمکەوە کە تمووشمی کمر مکممارە 

 رنەکان دەبێتەوە لە ناو هکوانخانەکان ا 
جممێممگەی بمما ممە  کە زەو  مما  لە زۆر ممک لە 
و تەکانمی جمکمامانم ا  مەنم شمکماکمانمی  مەر بە 
کمممر ممممکمممارانممممی همممکمممموانممممخمممانەکممممان تەواوی 
داواکمممارشەکمممانمممکمممان زمممارا مممتەی گەورەتمممرشمممن 
کوهرانکمای همکموانمخمانەکمان لە جمکمامانم ا کمرد  
هەروەها  زەنم اهەکمانمی  مەر بە  مەنم شمکمای 
جکاانی  زمای شمو زمێمف وشسمتمکمان لە هەفمتەی 
جکاانی کاردا زەوە وەک نواش ێک پک ان ب ەن 
بو هماوکماری و هماوپ متمی و پ متمگمکمری بمو 
زەن اهە هانگرتووەکانی  ەن شکای شوناشت  هکەر 
لە کمموهممرممانممکممای هممارشمموتممی هممکمموانممخممانەکممان لە 

 زەهەرشکا 
لە هاوەی زەو هەفتەشەدا کر کمارەکمان چەنم شمن 
خمموپممکمم ممانمم ان و چمماەکممی جمموربەجممورشممان 
زەنممجمماهمم ا، وەک ۆ ک شمموپ و کمموبمموونەوە 
لەگە  خەڵک و زەن اهەکمانمی  مەنم شمکماکمان لە 
زۆر ک لە و تەکان، بو نموموونە لە فمکم،مکمرمکمن، 
زکک ۆنکسکا، کەهبودشا، بەرازشمل، زەرجەنمتمکمن و 
 وشسرا بوزەوەی تەواوی خەڵک زاشکما بمن و 
هەروەها زاگاداری  ەوشی زەو کمر مکمارانە بمن 

 کە لە هکوانخانەکان ا کاردەکەن  
تێبککی: زای شو زێف  مەنم شمکماشەکمی کمر مکماری 

 جکاانکە کە زەهانە لە خو دەگر  :  
زکتکحادشەی جکاانی بمو خموراک، ک متموکما  و 

توتن، هکوانخانەکان، چێ تمخمانەکمان، هەروەهما 
چەنمم شممن کمموهەڵەو  ممەنمم شممکممای همماوپەشمموممانممی 

 جکاانی تر لەو بوارەدا 
هانگرتکی کر کارانی پو   و بەرش  زوربەی 
شارەکانی کەنەدا دەگر تەوە و لەگە  زەوەش ا 

 دانو تان و گفتوگو بەردەواهەو

لە زوربەی شممارو پممار مم،گمماکممانممی کەنەدادا، 
کممر ممکممارانممی پممو مم  و بەرشمم  دە ممتممکممان داشە 
 هانگرتن و بو چەن   ۆر ک کارەکانکان  اگرت 
کممر ممکممارانممی پممو مم  و بەرشمم ی کەنەدا زەوە 
شەکەو جارشان نککە کە هانگرتمن دەکەن، بەڵمکمو 
هەهک ە و زۆر بە کەهی دەبککر   کە  ماڵمێمک 
تێرە  ببێ  بێ بوونمی همانمگمرتمکمی کمر مکمارانمی 

 پو   و بەرش  لە کەنەدا 
زەو جارەشان بە پێی هەواڵێکی تەلەف،شونی  می 
تی ڤی کر کارانی پو   و بەرشم ی کەنەدا لە 

وە لە پار ،گماکمانمی ڤمانمکموڤەر،  ١١زوکتوبەری 
زەدهککتن، زەڵتا،  زونتارشو، کو بێمک و چەنم شمن 
شارو شارۆچکەی کەنەدا هانگمرتمکمکمان دە م  

 پێکردو کارەکانکان  اگرت 
وتەبێژی پو   و بەرش ی کەنەدا لە وتەشەککم ا 
دەڵێ : " ڤمانمکموڤەر بمرشمتمکە لە کم،مکم،می شمارو 
پار ،گاکانی تری کەنەدا لە بمواری پمو م  و 
بەرشممم او هەر زەو شمممارەشمممە کە بمممووەتە 
هەڵممبەنمم ی هممکممکممان و بممردن و دابەشممکممردنممی 
پممو ممتەکممان بە هەهمموو شممێمموەکممانممکەوە  بمموشە 
هانگرتکی کر کمارەکمانمی پمو م  و بەرشم  لەو 
شممارەداو پە شممکەوەی بممو شممو ممکەکممانممی تممری 
کەنەدا بە دڵککاشەوە تەزکسکر کی خمراپ دەکماتە 
 ممەر بممواری پممو ممتەو بەرشمم و وەدواکەوتممن 
درو   دەبێ   بوشە دەبێ  خەڵمک بە گ متمی 

 چاوە  ی وەدواکەوتکی پو تەکانکان بکەن" 
شەککەتی کر مکمارانمی پمو متەو بەرشم ی کەنەدا 

 ١/دەڵێ  زەوە بو دوو خول دەچمێم  و دوای 
هانگ لە دانو تان و گمفمتموگمو نەگەش متمونەتە 
هممکممچ   ممکەوتممکممێممک لەگە  دە ممە تممی پممو مم  

 وبەرش ی کەنەدا 
دا بەپێی  اگەشان نمی پمو م   ١١لە زوکتوبەری 

شمو من و  ٨١/و بەرش ی کەنەدا لە زشماتمر لە 
 شارو شارۆچکەی کەنەدادا هانگرتن کراوە  

بە پێی وتەی شەکمکەتمی کمر مکمارانمی پمو م  و 
بەرش ی کەنەدا زەوان دەشانەو   کە کمر مکماران 
نممابممێمم  لە هەشمم  کمماتممژهممێممر  ۆرانە زشمماتممر 
کاربکەن و زەوەا لە هەفمتەشەکم ا دەکماتە چمل 

 کاتژهێر 
هممانممگممرتممکممی زەهممجممارەشممان بەشممێمموەی نممورە 
  ممکممخممسممتممووە، واتە هەر هەفممتەشەی چەنمم  

 ١١٥ناوچەشەک، چونمکە زەو شەکمێمتمکە بە مەر 
 ناوچە لە ەرتا ەری کەنەدا دابەشکراوە  
 ١١١١شاشمانمی بما مە بەپمێمی زماهماری  ماڵمی 

کر کاری زەن او لەخمودەگمر م   ٨٠١١١ن،شکەی 
و بە  ادشکاڵترشن شەکێمتمکەکمانمی کەنەدا زەرهمار 

 دەکر   
 

هەواڵی ناڕەزایەتییە کرێکاریی و 
 جەماوەرییەکان

 ئامادەکردنی شوان عەزیز و ئاراس رەشید
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بوپێ ەوە:  اڵێك تمێم ەپەر م  بە مەر گمکمان 
لەدە ت انی هاو ە" گوڵ،ار مەهە رەفکق " تمو 
وەك هاورشن و هاو  ی ن،شکی  کا ی،  ۆڵمی 
زەو لەبمارەی  مکما ممی و کموهە شەتمی چممون 
هە ەت پێ ەکەی؟ نەخش و جێ دە متمی زەو 

 چون دەبککی؟ 
 ەرەتا پێش زەوەی جمموابممی زەو هکوا جەهکل: 

پر کارەی زێوە ب ەهەوە دەهەوە زەوە بەێم  کە 
بەهممکممواو بممتمموانمم  بەشممێممکممی زۆر کەهممکممش بممێ 
دەربارەی زەو هەهوو کارو چاەکی  کما می و 
پەشوەن شکە کوهە شەتککە کە زەو رنە لە هماوەی 
رشان کردنک ا لە هەڵسو ان و بردنە پێم مەوە و 
دە تگکرۆشی و ر کو کککردنی هاورە و دۆ م  
و زازش،انک ا لەو فر ەتە کەهەدا بو خمو مکەرانمی 
بو پێ ەوە بخەهە روو  هاورە گوڵم،ار هەر لە 
تەهەنی ەو تک ا واتە پاا تەواو کمردنمی  مێمی 
نممماوەنممم ی لەبەر هەلممموهەرجمممی زمممابمممووری 
خانەوادەکەی بەناچار وازی لە خو ک ن هێمکماوە 
و دە ممتممی بەکممارکممردن کممردووە لە کممارگەی 
زەلبکسەی  ،ێوانی  هەر لەبەرزەوەی کە مێمکمی 
زۆر وورشمما و جمم ی بممووە  پمماا همماوەشەکممی 
کممورت لە بەشممی کممواڵممتممی کممونممتممڕۆل کمماری 
کممردووە  گمموڵمم،ار کە ممێممکممی روو خمموا و 
کوهەککەر و خونەوشس  بموو،  لە هماوەشەکمی 
زۆر کمورتمی کمارکمردنمی لە زەلمبمکمسمە لە نمێمو 
کممر ممکمماران و کممارهەنمم انممی کممارگەدا، بمموو بە 
 کواشەکی خوشەوشس  کە تەواوی هماوکماران 
و هاور کانی دەبمکە نم،شمکمتمرشمن کە مانمێمك کە 
هممتمموممانەی خمموشممانممی پممێ دەدەن  گمموڵمم،ارشممش 
بمماوەشممی خمموشممەوشسممتممی خمموی بەبممێ هممکممچ 
دوودڵمممممکمممممکەک بمممممو بەشممممم ارشمممممکمممممردن و 
چممارە ممەرکممردنممی كممێمم ممەکممانممکممان و ر ممکممو ممکممی 
کردنکان  زاوەڵەکردبوو، لە هەر داواکمارشمکەکمی 
کر کاران و کارهەن انی کارگەدا گوڵ،ار بێ هکچ 
ترس و خوفێك لە پێ ی پێ ەوە کمر مکماران و 
کممارهەنمم ان بممووەو رووبەرووی بەر مموبەر و 
دە ە ت ارانمی زەو کماتەی کمارگەی زەلمبمکمسمە 

 بوتەوە  
دشارە کمارو هەلسمورانمی  مکما می گمولم،ار لە 

دا بەرجە متە دەبمێمتەوە،  /٤٤/دوای راپەرشکی 
گوڵ،ار لە نێو ب،وتکەوەی شەکسانکخموازی رنمان 
و شممورا، و بممڕوابمموون بە ر ممکممخممراوبمموونممی 
کر کاران و زەموەتکێ ان لە مم،بمی خموشمانم ا 
دەوری بەرچاوی هەبووە، زەو شەکێک بمووە لە 
بککات نەرانی م،بی کوهونکستی کر کاری عراق 
و شورای زەلبکسەی  م،مێمومانمی و ر مکمخمراوی 

  ەربەخوی زافرەتان 
گممولمم،اری زممکممکممسممان دۆ مم ، خممونەوشسمم ، 
بەخ ممکمم ە، پممراو پممر لە جمموانممی و رووخمموا 
لەگە  هەهوو زەو زککمسمانمانەی کە لە شمو مکمی 
کار و رشان و لە کارو هەلسمو انم ا لەگە  زەو 
زککسانەدا بووبن هە تمکمان بە همانم وونەنما می 
وشێ،گکری زەو کردووە، شەو رۆری خستمبمووە 
 ەرشەك، لە هکچ شو کێک ا نەش،انکوە دانمکم متمن 
هانای چککە، بەردەواو خەرشمکمی هەڵسمو ان و 
کاروباری م،ە و ر کخراو و زک ی ناو ها  و 
زک ی دەرەوە،  بەردەواو کوڵەکەشەکمی  ماشم  و 
پتەو بووە بو خمێم،ان و خم،و و هماوکماران و 
هممماو مممێ و هممماور مممکمممانمممی  هەر کە مممێ کە 

هاتووچوی گوڵ،اری کردبێ لە هاڵەکەش ا بووبێ 
هەرگک، هە تی بەوە نەکردووە کە زەوە هماڵمی 
خوی نککە خوشەوشستی زەو بو هکا ن بێ و مکە 
بوو، زەو هەهوو هکا نی وەک کو ە تما مانەکەی 
خوی خوش ەوشسم   زەهە جمگە لەوەی کە بە 
هەهوو زازارو نەخوشکەکەوە کە هەشبموو، پمێممم  
وانککە بو جار ککش زەو زمازار و نەخموشمکمکەی 
زەو ر ممگممر بممووبممێ و لە کممارو هەڵسممو انممی 
وپممکممم مممانممم انمممی خممموشمممەوشسمممتمممی وکممموهەکمممی 
بوچواردەورەکەی  زەو بە کردەوەکانی پک مانمی 

 داشن کە زککسان دۆ تی کوهونکستی چککە 
زەو رەوشمتمانەی گموڵم،ار بەردەواو همانم ەر و 
ر خوشکەر بوون کە هن بتوانم  بە پ متمکموانمی 
زەو کارو هەڵسو انی م،بک  زۆر ش،ێمگمکمرانەتمر 
و بە شێوەشەکی باشتر بەر وەبەرو  هکمچ کماتمێ 
هن هە ت  نەکردووە کە بە هوی زۆری کماری 
مم،بمکم  بەتماشمبەت لە کمورد متمان گموڵم،ار بممو 
جار ککش نارەمەت بووبێ  هەهوو کاتێ خەهمی 
هن و هاور مکمانمومانمی بمووە و بموشە بەردەواو 
هە ت  کردووە زەو پمارچەشەکە لە خموو و لە 

 ب،وتکەوەکەو  
بەرزو بەر ممم،بمممێممم   ممماڵمممکمممادی گممموڵممم،ار و 

 گوڵ،ارەکان   
بوپێ ەوە : اڵێک تمێم ەپە  م  بە مەر گمکمان 
لەدە ت انی هاو ە گوڵ،ار مەهە  ەفکق  وەک 
کە اشەتکەکی خوشەوشس  لە نماو هماو ە و 
دەوروبەری خممموی، شمممو مممن و هەکمممانەتمممی 

 کوهە شەتی هاو ە گوڵ،ار چەن ە دشار بوو؟
هەرلەگە  شممادکممردنەوەی شممەوبممو غەرشمم : 

هممماو ە گممموڵممم،اردا  خممموشمممەوشسمممتمممی، وەفممما، 
دڵسمموزی، شممارهەتممی،  مموز   تمماد، هەرچ شممتممێ 
جوانە بکرهان دەکەو تەوەو گوڵ،ار زککسان ۆ   
بوو، خونەوشس  بوو، هەهوو خوشکەکی لەگە  
بەا زەکردشن  لەهەهو ناخوشکەکانومانم ا پ م  
وپەناهان بوو  گوڵم،ار خموشمەوشسمتمی هەهموان 
بوو، هەتا بەێی کە اشەتکەکی هەمبوە و دڵرماک 
بوو  بوشە دەڵێ  هەرچەنم  وە مفمتمکەو همێم متما 
هەر کەهەو جممێممگممات زۆر دشممارە زممازشمم،ەکەو، 
هەردەو شادگارشەکمانم  جمێمگمای خموشمحماڵمکموە  
دوورش   هە تمێمکمی زۆر بە زمازارە  هەهموو 

  ۆر و هەهوو دەو بکرت زەکەو هاو ە گکان 
 ژیاننامەیهاوڕێگوڵزار
/ ///٢/گوڵ،ار مەهە  ەفکق عمارف، لە  ۆری 

لە گممونمم ی د مم،ممێممژەی  ەرەداغ لە داشممک  /٤١/
 مەرەتمای همکم اڵمی لەو گمونم ە دڵمگمکمرە  .بووە

بە مممەردەبمممات و پممماشمممان رشمممانمممی لە گە  
لە  .خێ،انەکەش ا دەگو ، تەوە شاری  م،مێمومانمی

دا دە ممتمم ەکممات بە خممو ممکمم نممی  ٤٢١/ مماڵممی 
پمماشممان خممو ممکمم نممی نمماوەنمم ی  , ممەرەتمماشممی

لەبەر رشممانممی کممولەهەرگممی و  .دە ممتممرممێمم ەکممات
نەهاهەتی خێ،انەکەی، نماچمار دەبمێم  لە دوای 
تەواکممردنممی پممولممی  ممێممی نمماوەنمم ی دە مم  لە 
خو ک ن هەڵ ەگرە و شان دەداتە بەر کارکردن 

 و کر کاری 
هاو ە گوڵ،ار وەک بەرپر ێکی چاود رشکمردن 
و بەخممێمموکممردنممی خممێمم،انممێممک شممانمم ەداتە بەر 
کممارکممردن لە کممارگەی جمم،مموبەرگممی  مم،ممێمموممانممی  
)زەلمممبمممکمممسمممە(، لە هەلممموهەرجمممێمممکممم ا کە هەر 
لە ەرەتای همکم اڵمکەوە بمێمبەا بمووە لە نمازی 

باوکاشەتی، و باوکی زوو بەکارە اتی نەخوشی 
گکانی لەدە ت اوە  تەنماما بمرا گەورەکەی کماک 
هەجک  دەهێکێ  بو بەخێوکردنمی خمێم،انەکەشمان، 
بە و بەهموی هەلموهەرجممی نممالەبمار و شممە ی 
زێران و عێمرا ەوە، کماک هەجمکم  نماتموانمێم  بە 
شێوەشەکی زا اشی کمار ورشمان بە  موەبەر م ،  
بە رشممانممی پممڕ هەتممر ممی فممکممراری لە شمماری 
 ،ێوانک ا، زەو زەرکە  ور ە بو گموڵم،ار بەجمێ 

 دەهێەێ  
هاو ە گوڵ،ار، لەبەراهبەر زک ارەی زەلمبمکمسمەی 
 ەردەهی بەع ، بو بەرزکردنەوەی داواکماری 

لە  شم،ی پمێم مەوەی  ٤٥١/کر کاران لە  اڵی 
نا ەزاشەتی دەبێ   بەبێ زەوەی زەن اهی گمروپ 
و   کخراوی کر کاری  ەردەهانی بەع  بێ ، 
بە و هەهک ە لە پەشوەن ی نا ا متەوخمو بمووە 

 لەگەڵکان 
 /٤٤/هاو ە گوڵ،ار لەپاا  اپە شکی زازاری  

ی کورد تان، دەبێتە هەڵسوراو مکمی چماەک و 
هان وونەنما می دە متە و کموهمکمتەکمانمی دوای 
راپە شن و پاشان لەگە  هاو  کانی کوبونەوەی 
گ تی کر کارانی زەلبکسە و شمورای زەلمبمکمسمە 
دەکات و  ەرەتمای کمارکمردنمی لەو شموراشەدا 
زۆر بەشمو وشمەو ەوە دەبمێم   لە  ۆرەکمانمی 
شەکەهەوە دە تەو گروپمی پمار م،گمارشمکمردن لە 
کارگە درو ت ەکات و پاشان هەڵم ەبمژ مردر م  
بو نوشکەراشەتی شورای کارگەی زەلبمکمسمە  هەر 
لەدر ممژکممراوەی کمماری   ممکممخممراوەشممکمم ا لەگە  
هاو  کانی ناوکارگە تواتی دە متەی کمر مکماری 
درو ممتمم ەکەن  لەگە  زەو همماو  ممکممانە) مماهممان 
کەرشم  و همماو ە فمارو ممی زەلممبممکمسممە، زەهممکممرە 
، ممروە ،دشمموەن،تممانممکمما، هەروەهمما همماو ە و 
خممموشمممکمممی چمممکممموەن و چەنممم شمممن هممماو  مممی 
کر کارشتری(، و چەن شن بەشانکاهە و  اگەشان نمی 
داخوازی و هەفتەناهەی کمر مکمارانمی زەلمبمکمسمە 
دەردەکەن و بماڵودەکەنەوە بەنماو کمر مکمارانممی 

 کارگە و شاری  ،ێوانک ا 
همماو ی گمموڵمم،ار، شممانممبەشممانممی هەڵسممو انممی  

کممر ممکمماری لەنمماو کممارگەکەی خمموشمم ا، کمماتممێممک 
  کخراوی  ەربەخوی زافرەتان لە  م،مێمومانمی 
درو   دەبێ ، زەو شەکمێمك دەبمێم  لە بمکمکمات 
نەرانمی و هەڵسمو اوی زەو   مکمخمراوە و بمێ 

 ممممەەهممممکممممکەوە لە بەراهممممبەر نمممماشەکسممممانممممی 
جممێممگەو شممگەی رنممانممی کممورد ممتممان دەکەوشممتە 
چاەکی و هەڵسو اوی لێبڕاوانە بو   مکمخمراوی 

  ەربەخوی زافرەتان لە کورد تان 
پاشان لە دوای  اپە شن و زماوارەشمی هم،مکمونمی 
خەڵکی کورد تان، هاو ە گول،ار، پاا زەوەی 
دەگە  تەوە لە زاوارەشی و گە انەوەی بمو نماو 
کارگە، دشسانەوە بو زشک وو اگرتکمی خەبمات و 
نمما ەزاشەتممی کممر ممکممارانممی زەلممبممکممسممە لەگە  
همماو  ممکممانممی دە مم  دەدەنەوە   ممکممخممسممتممکممی 
کر مکماران و دەرکمردنمی هەفمتەنماهەی)شمورای 
زەلبکسە(  بەشم ار دەبمێم  لە کماروچماەکمی بمو 
  کخراوی بێکاران و   کمخمراوی  مەربەخموی 
زافرەتان و هەر بە شمو وشمەو می کماتەکمانمی 

دە   دەکاتەوە بە هەڵسمو انمی  /٤٤/زازاری 
چاەکانە و همانم وونەنما مانە در مژە بەخەبماتمی 
کوهونکستی دەدات  لە شاری  م،مێمومانمی لەگە  
زەو کوهەڵە هەڵسو او کموهمونمکمسمتمانە، شەکمێمک 
دەبێ  لەزکموم،اکەرانمی درو متمکمردنمی ممکم،بمی 
کوهونکستی کر کاری عێراق و پاشانکش دەبێمتە 

 زەن اهێکی هەڵسو اوی زەو مک،بە 
همماو ە گمموڵمم،ار، لە  ممەرەتممای هەڵسمموران و 
کماری ممکم،بمکم ا بممێمومانم ووبموون لە  ممەرجەو 
هەرا کم  و زماکسمکمون و خموپمکم مانم انەکمانمی 
 اگەشان نی مک،بی کموهمونمکمسمتمی کمر مکماری و 
 ۆری رنان و شەکمی زماشمار و شمادی شمو شمی 
زوکتوبەر و  ەرجەو کوبوونەەکانی کمر مکماران 
لە کارگەی زەلبکسە، بەش اری بەرچاوی دەبێم  
و دەبێتە هەڵسو اوی خوشەوشس  و بەرچاوی 

 ناو کر کارانی کارگە 

( دا لەگە  همماو ە هممکمموا  ٤٤٠//   ١/٥/لە  ) 
جەهکل، رشانی هاو ەری پێک دەهێکمن، و پماا 
دوو  ا ، شەکەهکن و تەناا کو شان دەبمێم  کە 
توەزە  وە لەگە  دە ترککردنی رشانی خمێم،انمی 
لەگە  همماو ە هممکمموادا رشممان و هەڵسممو انممی 
کوهونکستی و کمر مکماری هماو ە گموڵم،ارشمش 
دووبارە شێ،گکرانەتر دەبێ   دەبێتە هماوبەا و 
شارهەتک ەری هماو ە همکموا لە کماری ممکم،بمی  
هاڵی گوڵ،ار، هەهک ە هماڵمی بەشمێمک بمووە لە 

کوبونەوەکانی رابەران و 
    ٣١بۆ الپەڕەهەڵسوراوانی مک،بی و    
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زۆر  وپاس بو باڵوکراوەی بو پێ ەوە  هن 
هەو  زەدەو بەپێی توانای خوو و زەوەن ەی 

 بکرو هاوە جوابی پر کارەکان ب ەهەوە   
بوپێ ەوە:  ەرەتا پێوان خوشە خوتان 

 بکا ێکن؟
هن ناوو کەهال مسن فەرەە ە،  وە تا کەهال:

نا راو بە)وە تا کەهال(زێستا لەو تی نەروشج 
 زەرش  

بوپێ ەوە: زێوە لەگە  چ ەشەنێکی  کا ی 
 بوون، بو گکران و چون گکران؟

هن کادر کی فەعالی  ەوتی  وە تا کەهال:
کوهونکس  بووو، و کاری  کا ک  بو  ەوتی 

وە ٤٥١/کوهونکس  زەکرد  لە ەرەتای  اڵی
پەشوەن ش  کرد بە ەوتی کوهونکستەوە، 
لە  گەی هاو ە عو وانی ماجی هارفەوە  
وەکو با وکرد، هن لە ەر  ەوتی کوهونکس  

 گکراو، تا زێستاا هەر کوهونکستی کر کارش  
بوپێ ەوە: لەکوە گکران و هاوەی چەن  

 زشک انی بوون؟
 ٤٥١//١/٤هن  ۆری  وە تا کەهال:

دە تگکرکراو لەشو کی کارەکەو گەراجێکی 
فکتەرش  هەبوو لە جادەی  ەنات  کاتێ 
 ەشارەشەکی ەن کرۆزەر پڕی بوو لە 
 وەخاصە، بەفێڵ هاتکە روور بو ناو گەراجەکە، 
وا خوشان پک ان ا کە گواشە  ەشارەکەشان 
شکاوە و هاتوون بو چاککردنەوەی  کاتێ هککان 
بککی  شەکسەر  وڵکان گرت  و خستکانوە ناو 
ەن کرۆزەرەکە، و بەجکااز پەشوەن شان کرد 
بەه شرشەتی زەهکەوە کە هککان گرتووە  دوای 
زەوە هککان برد بو ه شرشەتی زەهن واتە زەهکە 
 ورەکە  زەو زەهکانەی کە هککان گرت 
دووانکان  زەنا ی  چونکە پێ تر  ەشارەو بو 
چاکردبونەوە  زۆرشان پێ  ەشر بوو کەهن 
 ٥ کا ک  و لەگروپێکی  کا ک ا کار زەکەو  لە 

دووەو  ۆری  اپە شن  /٤٤/ی زازاری  اڵی 
هن زازاد کراو کاتێ دەرگای زەهکە 

  وورەکەشان شکان  
بوو  /٤٤/ی ٠ی  ٥ ۆری زازادکردنوان 

ی دوای نکوە ۆ بوو  بابەێکن دووەو ٠کاتژهێر
 ۆری  اپە شکەکە بوو  کاتێ هەهوو 
زەهکەکانکان کوش  خەڵک بەچەکەوە دەرگای 
زشک انکەکانکان شکان و زێوەشان زازاد کرد  
بە ا تی زەو  ۆرە دشوەنێکی زۆر  ەشر بووو 
هەهووهان پەشوکابووشنو لە هێژووی 
کورد تان ا زەهە شەکەو جار بوو  اپە شکی زاوا 
 ووب ات  لەداشک بوونەوەشەکی تر بوو بو زێوە  
 ەرەتا زەهان زانی  اپە شن بە  گاوەشە، کاتێ 
زشک انی تازە زەگکرا بارودۆخی دەروەشان بو 
باس زەکردشن و کەو تا زۆر زاگاهان لەدەرەوە 
بوو  بە و دڵککا نەبووشن کەخەڵک بەو جورە 
عەزشوە  ەرکەوتن بەدە   زەهێکنو زەو 
مک،بی بەعسەی کە بەدر ژاشی چەن شن  ا  
لە ،ێوانی  ەتڵ عاهی زەکرد، هەزاران خەڵکی 
زاخککبووە کونجی زشک انەکانەوەو زەو زەهکە 
 وورەی کە تر کاکترشن شو ن بوو بو خەڵک  
بە و بەپ تکوانی و شەکگرتکی نا ەزاشەتی 
خەڵک، لە هاوەی دوو  ۆردا زا ەوارشان نەهاو 
بوشە هن پێ  واشە زکرادەی خەڵک زکوکانی 
زەوەت زەداتێ رشانێکی باشتر بو کوهەڵگە دابکن 
بکەش  و دە ە تی  کا ی بگرشتە دە    

 ۆر بوو هکچ نانکان  ١زشک انکەکان ن،شکەی 
پێکەدرابوو  بر ێتی هەرا انی کردبووشن، 
لەکونی پەنجەرەکانەوە زەهان بککی کە لەدەرەوە 

چی زەگوزەر    هەو لەەشەک زۆر خوا ما  
بووشن، لەەشەکی ترش ەوە زەتر اشنو بێن 
 ەهکوان کەن  خو پالنکان هەبوو بوان بەن 
 ەهکوان بکەن شان بوان کەن بەبارهتە و 
خوشانی پێ  زگار بکەن  بە و شەپولی 
 اپە شکی  کن لەدڵی خەڵکی کورد تان دری 
فاشک،هی مک،بی بەع  هەجالکان نەدان بررر کە 

  ەر زێوە 
بوپێ ەوە: دۆخی ناو زشک ان چون بوو، 
هەبە توان زەوەشە جوری لێ ان و شککجەو 
لێرر ککەوە چون بوو؟ پەشوەن شتان لەگە  

 زشک انکەکانکتر چون بوو؟ 
مکوهەتی بەع   شەکێک بوو لەو وە تا کەهال: 

 ر وانەی کە هێژووشەکی دەوڵەهەن ی هەبوو لە 
جوری تەع،ش  و زەشکەنجەدان  زۆر د ن انە و 
ناهرۆڤانە خەڵکی  کا کان زەشکەنجە زەدا  
زەتوان  بەێ   ەدان زککسانی تێکوشەر لەر ر 
زەشکەنجەی زەو د ن انە گکانکان لەدە ت اوە، 
شان  ە ەت بووە  جوری زەشکەنجەدانی 
زەهکەکان لە زەهکە  وورەکە )کارەبا لێ ان، 
هەڵوا کن، شەق و زلە، کێبڵ( و زەو جورە 
زەشکەنجانە هەبوون   جن نەبووە پڕ نەبێ  
لەخەڵک لە ەر دراشەتککردنی مکوهەتی بەع  
دە تگکر کرابوون، شان فکرار)هە تووی 

  ەربازی( بوون، شان  کا ی بوون 
ی شەو هککان ١/هەروەها دوو جار  ەعات  

خستە ناو  ەشارەشەکەوەو بردشان  بو 
 ەرشە تکەکە ەی هەش انی دارەکە لەدەباشان، 
لە ەشارەکە هککان دەرهێکا و هک،ی 
کاڵشکککوفکان لێاێکاهەوە وتکان زەتکورشن زەگەر 
زکعتراف نەکەش ؟ وەکو با   کرد  زەهکەکان 
دەشان فێڵ و پالنی زەشکەنجە دانکان هەبوو، 
بەتاشبەت زەشکەنجەی دەروونی  هەروەها زەو 
 جکانەی کەتازە زەگکران دوو  ێ شەو 
لەدەرەوە بەهحەجەرەکانەوە زەشان بە تکەوە 
لەو  ەرهاشەی ز تان ا، لەر ر  ادرهەکان ا، 
پاشان زەشان بردن بو رووری زککفرادی
) تاکەکەکە ی(، هەن  ک جار چەن شن هانگ لە 
زککفرادشا زەشاناێ تکتەوە  کاتێک زەشان بردشن بو 
تەع،ش  هەر لەدوورەوە بەدەنگی زنجکری 
ک،ک،ەکان زەهان،انی کە د ن شەکێک زەبەن بو 
تەع،ش   زنجکر کی گەورەشان لەک،ک،ەکان 
بە تبوو، بوزەوەی دەنگی بێ  وەکو 
زەشکەنجەدانی دەروونی  زەو کە انەی 
کەلەرووری زککفرادش ا زەهانەوە؟ بارودۆخکان 
زۆر ناخوا بوو، روور کی بچووک تەنکا 

کونێکی  امکبەی تێ ا بوو، لەو کونەوە  ەشری 
جادەی کار ،ە وشک  زەکرد کە ەشارەکان 
هاتوچوشان زەکرد بو باری دەروونی هن زۆر 
خوا بوو  لە روری زککفرادشەکەدا  ەتەێککان 
دابوشکێ کە هک،ی تێ ا بکەشن،  ەتەێکی ترشش 

دە ە زەشان  ٨بو خواردن  زێوارانکش واب،ان  
بردشن بو توالێ   خوشتن و  شش تاشکن لە 

هەفتە لەزککفرادش ا بووو   ٠زککفرادش ا نەبووو هن 
هەرچەن ە لەکە ێکەوە بو کە ێکی تر جکاواز 
بوو، بە و بەگ تی کەشسی کوهونکستەکان بو 
ه شرشەتی زەهن زۆر زاڵوز بوو  زەهە شەکەو 
جارشان بوو لەو جورە کوهونکستانە دە تگکر 
بکەنو  ەرشان لە کا ەتەکە دەرنەزەچووو؟ 
هەروەها هەر چاوە  ی خەڵکی زشاتر بوون 
دە تگکرشان بکەن  بوشە لێکوڵککەوە لەکەشسی 
کوهونکستەکان بەگ تی زۆر زۆری پێ زەچوو  
شەو ککان هودشری زەهن هاتە روورەکەهان 
پر کاری لێ کردشن شەک بەشەک کەلە ەر چی 
گکراوشن؟ وتی هەهووتان بە ،ای خوتان 

 زەگەنو
جار کی تر نە ک  هاجک  پرشساری لەهن کرد 
پێی وت  زک   چککە؟ وت  فکتەرو  وتی  ۆری 

دشکار  وتی زەهەت  ١/چەن  پەش ا زەکەش ؟ وت  
دشکارە؟ وت  زەهە  لە ەر  ١/باشترە شان زەو 

زەوە زۆری لێ او  جار ککتر پر کاری لێکردو  
پێی وت  تو  ەوتک ؟ هەبە تی  ەوتی 
کوهونکس  بوو، هککش زەو وشس  بابەتەکە 
بگو و زەو وت هن زک ی  ۆت  ناکەو ،هەر 
زک ی گێڕ و هەکککە زەکەو  زەو پێی زەوت  تو 
 ەوتی کوهونکستک ، هککش زەو وت هن زک ی 
هەکککە زەکەو  لە ەر زەوە هەڵکوا ک   شەکەو 
 ۆر کەبردشان  بو لێکوڵککەوە نە ک  هاجک  
دانک تبوو، هانکڤێستی مک،بی کوهونکستی 
لەبەردەه ا بووو کەچوو بو هاڵەوە لەوە 
هێکابووی، بەتەع،کقێکەوە وتی شا عوال عال  
أتحک وو زککجا زەشوت باشە وەرە شەکبگرن ب،ان  
زەتوانی چی بکەش ؟ زەشوت دەی زەوە هن 
دانک توو زێوەا شەکبگرنو زۆر بە هو ەشتەری 

  سەی زەکرد 
بوپێ ەوە: چون و کەی زازاد کران؟ دەتوانن 
بکرەوەرشی ناو زشک انوان بو بگێرنەوە، خوا 

 شان ناخوا؟
بێگوهان پەشوەن شکەکی تون وتو   وە تا کەهال:

لەنێو زشک انکەکان ا هەبوو، پەشوەن شکەکی زۆر 
زککسانکانە، هەهووهان زەو  ۆمکەتەهان هەبوو 
کە شارهەتی شەکترب ەشن  بو نووونە کاتی 

کە ێککان زەبرد بو زەشکەنجەدان و 
هەڵوا کن؟ زەگەر زەوانکتر شارهەتکان نەداشە و 
دە توپ   و  اچکان بو نەشێالشە؟ دوورنەبوو 
دە تو اچی  ە ەت نەبێ   شاخود کاتێ 
زشک انککەکی تازە زەگکرا؟ خێرا کوهەکوان زەکرد 
کە خو اگر بێ  و زکعتراف نەکات، و هەو  
ب ات  ەزشەکەی لە ەرخوی  ورس نەکات  زەو 
جورە شارهەتکانە و دەشان جورشتر کوهەکێکی 
باا بوو لەنێوانوان ا  و هەهک ەا زەگەر 
هەواڵێک لەدەرەوە بااتاشەتە ناو زشک انکەکان 
هەوڵوان زەدا بەهەهوو زشک انکانی روورەکانکتر 
باڵوی بکەشکەوە  کەواتە پەشوەن شکەکی زۆر 
باا هەبوو لەنێوانوان ا بەتاشبەت 
کوهونکستەکان دە   پێ خەری زەو زەرکە 
بوون، بێگوهان زشک انی گوهان لێکراوشش 
هەبوو لەنێوهان او هەوڵی  سەو با ی ناو 
زشک انکەکانی زەبرد بو زەهکەکان، بە و نەشان 
زەتوانی   گرشکەکی زەوتو بێ   دەور کی 
زەوتوشان نەبوو، دواتر زۆرشان پەشکوان 
بوونەوە لەو کارەی کە کردوشانە  هەرچەن ە 
زێوە کوهەڵێک ەوی کوهونکس  بووشن، 
لەوانەشە بەێ  تەجرووبەشەکی  وڵوان لە ەر 
 کا ەت و شکوازی زشک ان و زەشکەنجە 
نەبوو  بە و بەهەهوو کەهوکو شەکانەوە  
زەتوان  بەێ  کوهونکستەکان لەزشک انی زەهکە 
 وورەکە جە ورترو هاوپەشوان ترشن کەس 
بوون لەگە  زشک انکانی تردا  هەهک ە زۆربەی 
شەوان بە هکا ەشە و  سەی خوا و نوکتە 
شەوهان بە ە زەکرد  بێگوهان ناو زشک ان 
وەکو دەرەوە نککە؟ پێوشستکەکی  ۆمی و 
دەروونی  و  هەشە لەنێوان زشک انکەکان ا، 
 ا تە هەهووشان لە ەر  ەزشەی جکاواز 
گکراون، بە و هەهووشان شەک زاهانجکان هەشە، 
زەوشش چوونەدەرەوەشە لەزشک ان  زەهە کوهەکی 

 کردبوو بە گکانی هاو  کەتی لەنێوانوان ا  
بێگوهان بارودۆخی زشک ان تا بەێی ناخوشە و 
پڕ زازار بوو، زەشکەنجەو لێ انی زۆر، تەع،شبی 
جور بەجور هەر لەتەع،شبی نەفسی و لێ ان و 
 کا ەتی بر ککردن وزشک انی زککفرادی و 
هەهوو زەهانەشان بەکار زەهێکا  بر ێتی زۆری 
بو هەهووهان هێکا بوو،  ۆرانە پارچەشەک 
 ەهوونکان زەداشکێ لەگە  پەنکر کی  ێ گوشە 
شاخود هەن  کجار عەلەفی مەشوانکان زەکرد 
بەشوربا و بوشان زەهێکاشنو جار جارەا  چەن  
دەنک خورهاشان بو زەهێکاشنو هەهووهان 
بەهوی بێ جل و بەرگککەوە  ەرها زۆری بو 
هێکا بووشن  نەبوونی زاوی گەرو و هکچ  ە و 
شو کێکی تەن رو تی تێ ا نەبووو بەدەر لەوەی 

کە ۆرانە زەهاتن بکانووشان    

دیمانە لەگەڵ...وەستا کەمال سەبارەت بە 
چۆنیەتی گیران و بیرەوەرییەکانی ناو 

 زیندانی ڕژێمی بەعس
 

 سازدانی: ئاراس رەرید

ێکۆشانی کۆمۆنیستەکان، لە پێناو دنیایەکی باشتر و دامەرزاندنی کۆمەڵگەیەکی ت
سۆشیالیستیدا، مێژوویەکی درەوشاوەیە... لەو رێگایەدا ژمارەیەکی زۆر لە کۆمۆنیستەکان 
گیانیان لەدەستداوە، یان لەالیەن جەالدەکانی بەعس و پارێزەرانی نیزامی زاڵمانەی 
سەرمایەدارییەوە، توشی راوەدونان و گرتن و شکنجە بوونەتەوە... بۆپێشەوە بە مەبەستی 
ناساندنی رۆڵی تیکۆشەرانەی ئەو کۆمۆنیستانەی لەالیەن بەعسەوە گیراون، ئەم 
تەوەرەتایبەتییەی کردۆتەوە... کەهەر جارەی گفتوگۆ لەگەڵ یەکێک لەو هاوڕێیانە دەکات، کە 
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 ممەرەتممای پمماشمم، بمموو، لە خمموارووی فمم،ممورشمم ای 
زەهەرشکادا، لە روور ک ا کە تەناا شو کی  اوە تان 

 ٠١١بمموو، لە چممێمم ممخممانەشەکمم ا کە دەوروبەری 
کە ێک تێک ا کموبمبمونەوە  چماوە  می هەڵمبمژاردنمی 
 مممەرۆکممماشەتمممی بممماڵمممی  ا ممم  بممموون  زوربەی 
شممارەزاشممان پممێممکممان وابمموو کە زەو بمماڵممی  ا ممتە 
 ەرکەوتن بەدە   ناهێکێ ، بەڵگەشان زەوەبوو کە 
زۆر تمموونمم  ەوەو کە ممێممکممی واشە کە زممارەزووی 
دابەشممکمماری دەکمماو هممکممچ شممارەزاشممکەکممکمم ممی لە 
بە  وەبردنی و ت ا نککە  زەو کان ش ەی  ەربە باڵی 
 ا   تڕەهپ نەبوو، بەڵکو جاشر بوڵسمونما ۆ بموو  
زەو کە ە زەفسەر کمی خمانەن مکمکمی نمێمو  موپمای 
بەرازشل بوو  هاوەشەکی در ژشش بموو کە زەنم اهمی 
کونگر   بوو  زەو پێش زەوەی ببێتە  مەرۆک، لە 

دا زۆر توون  بوو  ١١/٢هەڵبژاردنەکانی زوکتوبەری
لەبەراهبەر گەن ەڵک او هەدمی  وپای دشمکمتماتموری 
پمێم مووشممی دەکمرد  بەڵمێمکمی بە پمولممکم  دەدا کە 
تەواوی زاازادشان ب اتێ بو کوشمتمن و لەنماوبمردنمی 
زەو تاوانبار و کە انەی کە هماهەڵەشمان بە همادەی 
هوشبەرەوە دەکرد  زەو شێوە  سەکردن و بەڵێکمانە 
کممماکمممی  ا مممتمممڕەوی بە پەشمممژەی هەڵمممبمممژاردنممم ا 
بەرزکردەوە  زۆر ک لەو کە انەی کە لەو شو کەدا 
کوببونەوە لە تر ی تمونم وتمکمژی و بمر مکەتمی و 
نەبوونی و بێکاری و بمێمومافمی بەرازشم،مکمان بەجمێ 
هێ تبوو وە لە زەهەرشکادا گکر ابموونەوەو لەو م ا 
رشانکان بە ەر دەبرد   زەو بەرازش،کانەی کە زاوارەو 
پەرتەوازەی فمم،ممورشمم ا بممبممون کە رهممارەشممان خمموی 

هەزار کە ێمک، وەک هەر خم،و و  ٠١١دەگەشان ە 
کەس و کممارشممێممکممکممان لە نمماو بەرازشمم،مم ا زەوانممکممش 
چاوە ە بوون کە کە ێک ببێتە فرشماد ەس و درە 
 کستەهی زمێمسمتما بمێمتمو کمور می فەرهمانمڕەواشمی 

 بباتەوە 
خولەکێک لە چاو کان ش ەکانمی  ٠١بوڵسونا ۆ دوای 

تممری  ممەرۆکمماشەتممی و تممی بەرازشممل، وتممار ممکممی 
پێ کەا بە گەلی بەرازشل کرد کە جکماواز بموو لە 
وتاری کان ش ەکانی تری  ەرۆکاشەتی زەوەن ەی کە 
بە بکردا بێن  لەو وتارەش ا بە شان و بماڵمی  ر مومی 
دشکتاتوری بەرازش،ک ا هەڵم او، بەڵمێمکمی زەوەشمی بە 
گەلمممی بەرازشمممل دا کە بمممکمممان پمممار ممم، ممم  لە 
کمموهممونممکممسممتەکممان و چەتەو دزەکممان  هەروەهمما 
 ەخکەشی گرت لە دەنگ و بما مە نما ا متەکمان و 
درو م  کممراو و بممێ بممکەهمماکمان لە نممکمم متممکمموممانممی 

 بەرازش، ا 
بوڵسونما ۆ لە وتمارەکەی دا وتمی:"زەوەی کە همن 
لەوە لە ناو بەرازش، ا دەشەێ  هەهان زەو شمتەشە کە 
ترەهپ لێرە دەشەێ " زەو بە زەهەرشمکمکەکمانمی وت " 
زەگەر هن هەڵبژ ردر   زەوە  زێوە دڵککما دەکەو کە 
تڕەهپ باشترشن هاوپەشوانمی دەبمێم  لە خموارووی 
نکوە گوی زەوش ا"  هەرکە بوڵسمونما ۆ زەهەی وت، 
زاپو ای خەڵکەکە تێکڕا بە دەنمگمی بەرز دە متمکمان 
کرد بە وتاف لێ ان: "بژی زەهەرشکا، بژی زەهەرشکا"  
زما لەو کمماتەدا بمموو کە بموڵسممونما ۆ  ووی کممردە 
شمماشممەی تەلەڤمم،شممونەکەو بممکممکممی زمما ی زەهەرشممکمما 
دەشەکێتەوە  بوشە شەکسەر دە متمی بەرزکمردەوەو 
 ەەهێکی دڵسوزانەو بە وزانەی کمرد لە زما کەی 

 زەهەرشکا 
شەک  ا  دوای زەو بانگەشەشە، بوڵسونا ۆ شتێکمی 
بەدە   هێکا کە بو جار کمکمش بە بمکمری کەس دا 
نەدەهات  زەو کمور می  مەرۆکماشەتمی بمردەوە لە 
شەکێک لە گەورەترشن و تانمی زەهەرشمکمای ەتمکمکم ا  

٪ی ٠١بەرازشممل و تممێممکە کە نممو ممکەراشەتممی لە 
دانک توانی ەتمکمکمی زەهەرشمکما دەکمات و بەرهەهمی 
 ا نەی تاکک ی تە مرشمبەن شەکسمانە بەو   مژەشە  
هەروەهمما بمموڵسممونمما ۆ وەک زمماهممارەی پممێمم ا لە 
وتارەکەش ا لە ف،ورش ای زەهەرشمکمادا،  زەو کمار مک 
دەکممات لە  ممکمما ممەتممی دەرەوەی بەرازشمم،مم ا کە 
وەرچەرخمانممێمکممی تەواوجمکمماواز بمێمم  لە هممێممژووی 
زێستای بەرازش، ا  زەو جکاوازشەا دەنگم انەوەشەکمی 
گەورەی دەبێ  لە تەواوی کمکم موەری زەهەرشمکماو 

 تەنانەت لە جکاانک  ا 
لە نێوان و تە شەکگمرتمووەکمانمی زەهەرشمکماو و تمی 

 فەن،و ،الدا و
بوڵسونا ۆ نەک هەرنکەتی خوی بو خەڵمک  ۆشمن 
کممردەوە کە دەبممێممتە گەورەتممرشممن همماوپەشمموممانممی 
واشممکممتممون، بەڵممکممو زەوەشممی دەرخسمم  کە زەو 
دەشەو   لە بەرناهەی نێونەتەوەشی خموشم ا زشماتمرو 
 ا تەوخو لە بەرناهەی تڕەهرەوە وەربمگمر م   زەو 
پەشوانی دا کە: بێتە دەرەوە لە زەنمجموهەنمی همافمی 
همممڕۆڤمممی  مممەر بە نەتەوە شەکمممگمممرتممموووەکمممان،  
باڵو ،خانەی بەرازشل لە تەلئەبکبەوە بگواز تەوە بمو 
 ممودس، زۆر بە جمم ی بەرەنممگمماری پممێمم ممکەوتممکە 
زابوورشەکانی وە تمی چمکمن بمبمێمتەوە،  مکما مەتمی 
 ادشکا نەی  ر وی فەن،و ،ال بە نەزەر وەر بگر م ، 
هەروەهممما لە  مممەرەتممماوە پەشمممومممانمممی زەوەی بە 
دەنگ ەرانی دا کە لە پەشومانمی پمارشسمی تماشمبەت بە 
گممو انممی کەا و هەوا بممێممتە دەرەوە، بە و لەو 
بەڵێکەی پاشگەزبووەوەو گە اشەوە نماو پەشمومانەکە   

 زەو لکستە هەر در ژەی دەبێ و 
زێستا زەوە هەڵ ەگر   کە هەڵو ستەشەکی بو بکەشن 
و ب،انکن زاخو زەوەی زێسمتمای بموڵسمونما ۆ لەگە  
هی پێش خوی چەنم ە جمکماوازشمان هەشە  بەرازشمل 
هاوەشەکی زۆر خکتاە و بەرناهەشەکی  مەربەخموی 
هەبووە لە  مکما مەتمی دەرەوەشم ا  هەتما لە کماتمی 

وە ٤١٠/دشکتماتمورشەتمی  موپماش م ا کە لە  ماڵمی 
خاشان ی کە  ەرباری زەوەی پ تگکمرشەکمی ٤٥٨/بو

بمماشممی واشممکممتممونممکمم ممی بەخمموشەوە بممکممکممی، بە و 
 مماڵوکممردن لە زمما ی زەهەرشممکمما بممو  ممەرۆک 
خوکوشتکێکی  کا ی بە دواخوش ا دەهێمکما  هەهمان 
شتکش بو زک ارەی  ەرۆک فە نمانم ۆ کموڵمور دی 

خماشمانم ی  ا م   ٤٤١/وە بمو ٤٤١/هێمەمو کە لە 
دەردەچممموو  هەرچەنممم ە زەو کمممات بممماوەشمممکمممان 
کممردبممووەوە بممو  ممکمما ممەتممی وەک پممێممی دەگمموتممرا 
زکجواعی واشمکمتمون بمو  شمفمو همی  مووڵمی بمازار  
هەروەهممممما لەگە  زەوەشممممم ا کە  مممممەرۆک 

وە خاشانم ی ٤٤٠/فە نان ۆهەنڕشک کاردۆ و کە لە 
پەشمموەنمم شەکممی گەرهممو گممو ی لەگە   ١١١١بممو 

 ەرۆک بکڵ ک،ککتون ا هەبوو، بە و هێ تما لە زۆر 
بابەت ا  ازی نەدەبوو بە تەواوی بچێتە ر مر بماری 
 کا ەتەکمانمی زەهەرشمکماوە، بەڵمکمو پمێمچەوانەشمی 
دەجوو شەوە بە تاشبەتی لە  مکما مەتمی دەرەوەشم ا  
بو نووونە: لە بابەتی دۆزشکەوەو داهێکان لە بمواری 
 ەش ەەنک ا، شان لە بابەتی هاوکارشە  وپماشمکەکمانمی 
زەهەرشممکمما بممو کمموڵمموهممبممکمما، شمماخممود لە هە ممەلەی 
پەشوەن ی لەگە  هوگو شافێ،  ەرۆکمی پمێم مووی 
فەنم،و م،ممالدا و زەلممبمێمرتممو فموجممکمومو ی  مەرۆکممی 
پێ ووی پکڕۆدا  کاردۆ و بەرەنگماری هەوڵەکمانمی 
زەهەرشکا دەبووەوە لە دروو تکردنمی نماوچەشەکمی 
بازرگانی زازاد لە نکوەگموی زەوشم او لە کموتماشمکم ا 
شکە تمی بەو هەوڵەی زەهەرشمکما همێمکما  هەر لەو 
دواشممکممانەدا مممکمموهەتە چەپەکممانممی  ممەرۆکەکممانممی 
بەرازشل لە نووونەی لوش، زککا کو لوە دە  ک،ڤما لە 

 //١١هەروەها دشال  ۆز مف لە  ١١/١وە بو ١١١٠
بە بەردەواهممی خمموشممان پەنمما دەداو  ١١/١وە بممو 

لەگە   مکما مەتەکمانمی زەهەرشمکمادا نەدەبموون  بمو 
نووونە لە هە ەلەی پمڕۆگمراهمی زەتموهمی زمێمرانم ا، 
هە ەلەی  دزەپێکردنەکانی)وشکی لکک (ی زمێم وارد 
 کودن، وە هەروەهما لە هەوڵەکمانمی بەرازشمل بمو 
دروو تکردنی زۆرترشن  کستەهی فرە جەهسەری 

 جکاانی  
باشە بوچی بوڵسونا ۆ بەوشێم،مگمکمرشەوە دراشەتمی  

 ونەتی باو دەکات؟ شتێکی  وونە کە دەنگم ەرانمی 
تو ەو هان ووی بەرازش،ی بە زەر کمانە هەر شمتمێمک 
کە بونی گو انکاری لێبێم  دەبمکمکمن، بە و وە همی 
دروو مم   ووی لەو گممرفممتەشە کە جممار ممکممی تممر 
پمێممکمما ممەی زەو هممکمتممودە دەکمماتەوە کە زۆر ممک لە 
خەڵکی بەرازشل، جکاانی تێڕا دەبککن بە تاشبەتی لەو 
 مما نەی دواشممکمم ا  لە ەشەکەوە ڤەنمم،و مم،ممالشە کە 
کەوتممموتە نممماو زمممابمممورشەکمممی بمممێ  مممەرەوبەرەو 
 کستەهێکی زکستکب ادی و تاوان و هەروەها پمڕ لە 
تمممونممم وتمممکمممژی و دا همممان  بممموڵسمممونممما ۆ لەگە  
پ تگکرشکەرەکانی زۆر بە وردی زەو چمکمرۆکەشمان 
باڵودەکردەوە کە زەوە زەو  مەرۆکە تمازانە بموون 
بە تمماشممبەتممی لە نممومموونەی وەک )لمموەو  ۆ ممێممف( 
کەعەزهکان گرتبوو بەرازشل بە هەهان   گادا بەرن  
لەەشەکی تمرش مەوە زەهەرشمکماشە زەو شمو مکەی کە 
لەەشەن باڵی  ا تی تون  ەوی ناوخوی بەرازشم،ەوە 
تڕەهرکان وەک فرشاد  ەس و  ابەر کی هەڵمکەوتەو 

 بەهێ،ی و تێکی پێ کەوتوو و کا کردووە 
لە زەهانی زێستادا، هەر شتمێمک کە بموڵسمونما ۆ لە 
واشممکممتممون نمم،شممکممتممر بممکمماتەوە دەبممێممتە شممتممێممکممی 
 ەرنجڕاکێش بو جەهاوەرەکەی  جا گاڵمتەجمارشەکە 
لێرەداشە کە هەن  ک لە پێ ککمارەکمانمی بموڵسمونما ۆ 
 ا تەوخو لە هوگو شاڤێ، وەرگکراون  بو نموموونە 
زشممادکممردنممی رهممارەی دادوەرانممی دادگممای بمما  بە 
هەبە تی دە تەهوکردنی دادگا و هەروەها پمێم انمی 
 ۆڵمممی لە ادەبەدەر بەهمممێممم،ە چەکممم ارەکمممان لە 
مکوهەت ا  بوشە جێگەی  ەر و هان نەبوو کاتمێمک 
شاڤێ، بو شەکەو جمار مەردانمی بە ازشم،می کمرد لە 

دا،  بموڵسمونما ۆی زەو کمات زەنم اهمی ٤٤٤/ اڵی 
کونگر   بە شاڤێم،ی وت "  همکموای زەهەرشمکمای 
ەتکن"  هەروەها پێمی وتمی " شماڤمێم، فەلسمەفەکەی 

 خوی د کێ  بو بەرازشل" 
 تەناا خکتابی بەتا  نککە

هەن  ک لە شککەرەوە  کما مکەکمان وا  مکما مەتمی 
دەرەوەی بوڵسونا ۆ دەبککن کە تەناا  سەو خکتابی 
هەڵبژاردنەکان بوو، وە هکچی لێ شکمن نمابمێم   وە 
هوجادەلەی زەوە دەکرە کە کرداری لە پێ کمکە بمو 
ناوخو برشتکە لەو بارە زمابموورشەی بەرازشمل کە لە 

وە گەشەشەکی تەن روو متمی بەخمووە  ١١/١ اڵی 
نەبمممکمممکمممکممموە و هەروەهممما زەو ممممکممموهەتەی کە 
بەبەردەواهی و هاوەشەکی در ژە ز  ە ۆشی دەکمات 
لە  ەرفکردن وا دەکات کە  مەری بموڵسمونما ۆا 
بخوات  لە کاتێک ا کە پەشڕەوکمردنمی  مکما مەتمێمکمی 
پک ەشی بو دەرەوەی بەرازشل وا لە دشب،وهما مکەتمی 
بەرازشل دەکات کە بگە  تەوە دواوەو لە ناوە ا ت ا 
لەنگەر بگر    هەر زەو شککەرەوە  کا کانە دەڵێن 
کە  دواجار دشب،وها کەتی بەرازشل   ک دەچمێمتەوە 

 اڵێک دەبێ   ٠١ ەرزەو   چکەشەی کە بو هاوەی 
 لە ەری دە وات 

بە و لە  ا تک ا هوی بماشمکمش هەن کە وا بمکەن 
بوڵسونا ۆ بە جک ی و وەکو خوی زەو هە مەلەشە 
وەربگر    بمو نموموونە لمقمی  اپە انم نمی بە ازشمل 
هەرهمموونممی تەواوی هەشە بە ممەر  ممکمما ممەتممی 
دەرەوەدا، بوشە بوڵسونارۆ دەتوانێم   لەو بەشمەدا 
بێئەوەی بکەو تە ر ر چاود مری و لمێمرمر مکمکەوەی 
شا ا کاری خوی بکات  وە هەر کە فەرهمانمڕەواشمی 

بەدە تەوە گرت، پاڵر تێکی بەهمێم،ی بمودروو م  
دەبێ  بوزەوەی تەعبکر لە خکتابەکەی خوی بکات و 
 کا ەتی دەرەوەا دەبێتە هکوەشەکی شمو بمووەی 
زا ان بو لێکردنەوە بو زک ارەی تمازە  بمو نموموونە 
 ممەرۆک دەتمموانممێمم  تەواوی  ممەرکەوتممکەکممانممی 
بگواز تەوە بو  اعک ەکەی ودەتوانمێم  زمکم،متمکم،اهماتە 
زاش ۆلوجکەکانی خوی باێکێتەوە هەش ان بمێ زەوەی 
بە فمکم،ممتەری کمونممگمر سمێممکم ا تممێ بمرە ن کە لمێممک 
هەڵوەشاوەو هێواشکش دەبم،و م   لەوەا زشماتمر، 
بمموڵسممونممارۆ دەتمموانممێمم   ممکمما ممەتممی دەرەوە وەک 
بەربە   و  ەرلێ ێوان نێک بەکار بێکێ  لەکاتێک ا 
کە خەرشکی بەرەنگاربوونەوەی زەزهەی زمابمووری 
بەرازشمم،ە لە   ممگەی  ممکمما ممەتممێممکەوە کە لەوانەشە 
دروو م  نەبممێم    ەشممرانەکە  ممووڵە  بمو نمومموونە: 

گەشەکردنی  اگەشانم   ١١/٥بانکی جکاانی بو  اڵی 
٪ وە کەهاێکانی ١/٪ و بێکارشش لە ەرووی ١،/بە 

٪ی بەرهەهی ناوخموی ٥بودجەشی بە دەوروبەری 
 اگەشممانمم   زەگەر زممکمم ارەی تممازە جممکمم ی بممێمم  لە 
بەهێ،کمردنمی بماری زمابمووری بە ازشمل، شەکەهمکمن 
هەنممگمماوی دەبممێمم   شممفممورو بممێمم  لە  ممکممسممتەهممی 
هووچەی خانەن ککی بە ازشل  کە زەوەا زوربەی 
بە ازشمم،ممکەکممان و تەنممانەت زەو خەڵممکممانەا کە بە 
 مماعممکمم ەی بمموڵسممونممارۆ دەنمما ممر ممن لەگە  زەو 
هەنگاوەدا نابن  کوبوونەوەشەکی لەگە  تمڕەهمپ لە 
کمموشممکممی  ممرممی شمماخممود لە بمماڵممو مم،خممانەی تممازەی 
بە ازشل لە زمکمسمڕازمکمل دەگمونمجمێم  پماڵمرم متمکەکمی 
بەهێ،ی بازنە  ەرەککەکمانمی هەڵمبمژاردن بەدە م  
بێکێ   بو نووونە پاڵر تی کەنێمسمەو گمروپە هەرە 

  ا تڕەوەکان 
لە دەرەوەی بە ازشمم،ممکممش، دەبممێمم  بەڵممێممکەکممانممی 
بوڵسونارۆ بەهەهان شێوەی ناوخوی بە شێوەشەکی 
جممکمم ی و وەک خمموی همماهەڵەی لەگەڵمم ا بممکممر مم ، 
زەهەا کارشگەری دەبێ  لە ەر زا تی جکامانمکمش  
گو انی کەا و هەوا نووونەشە لەو شتانە  بە ازشمل 
شەکممێممکە لە مەوت و تە گەورەکەی جممکمماممان لە 
بەرهەهاێکانی گازی گەره ا  هەروەهما بە ازشمل بە 

وە  لە  مەنمگەری ٤٤١/فرەەشەنە هەر لە  ەرەتای 
پێ ەوەدا بووە لە بەرەنمگماربموونەوەی گەرهمبمونمی 
گوی زەوی و پارا تمکمی بمکمئە لەنماو پمڕۆتموکموڵمی 
ککوتوو پەشوانمی پمارشم   بە و بموڵسمونما ۆ وەک 
تڕەهپ بە گەرو بوونمی گموی زەوی نەگموت زەوە 
فێەێکی چمکمکە و بە و زەو شمتمێمکمی تمری گموت بە 
دشو کی تردا   زەو وتی: "پەشوانی پارش  و تەواوی 
زەو   وشو کانەی کە گکراونەتە بەر بو پمارا متمکمی 
خەڵکە  ە ەنەکەی ناوچەکە، پکالنێمکمی ر مربەر مرە 
بمممو زەوەی زەهمممازۆن بمممخەنە ر مممر هەرهمممونمممی 
جممکمماممانممکەوە"  بمموشە لە دشمم ی )بمموڵسممونمما ۆ(وە لە 
ناوبردنی پەشوان و دراشەتمکمکمردنمی هەر هەوڵمێمکمی 
فرەجەهسەری بو بەرەنگاری لە گمو شمکمی کەا و 

 هەوا پەشوەن ش ارە بە هە ەلەی  ەربەخوشکەوە 
وە زەگەر لە هەنمم  ممک شممو ممکممکمم مم ا بمموڵسممونمما ۆ 
جممکمماوازی هەبممێمم  لەگە  تممڕەهممپ دا، وەک لە 
 کا ەتی بازرگانک ا دەبککر  ، هێ تا چەن شن هوی 
باشی تر هەشە کە باوە  بمامێمکمکمن کە لە کموتماشمکم ا 
عە ممەممکەت و هممێممکممتمماڵەتممی تممڕەهممپ و تممڕەهممرممکمم،و 

 باڵودەبێتەوەو تەشەنە دەکات 
تکوی  ەربە کا ەتی بوڵسونارۆ وتووشەتی کە بە 
تەهان هەردوک وەزارەتی بکئەو ک متموکما  تمێمکە  
بکەن و بککەن بە شەک وەزارەت،  همکمچمی تمرشمش 
شارهەتی داراشی ەشەنەکانی پارا متمکمی بمکمئە نەدەن، 
هەروەهمما چەکممێممکممی بەتمماڵممی پممارەا بمم ەن بەو 
کە انەی کە ک توکا  بەرهەو دەهێکمن بمو زەوەی 
زەو دار تانانە لەناوبەرن کە لەناو زەوشەکانکانم اشە  
زەوەا کممارە مماتممێممکممی مەتمموممی بەدوای خمموشمم ا 
دەهێکێ  کە برشتمی دەبمێم  لە نەهمانمی جەنمگە  و 
دار تان و زەوەا دەبێتە هموی زشمادبمونمی گمازی 

 زشانبەخش لە چەن   اڵی داهاتوودا 
وەک کان ش  ک بوڵسونارۆ بە بەردەواهمی همێمرشمی 
دەکردە  ەر پالنی  تراتکجمی بمازرگمانمی بە ازشمل 
لەر ر  اشەی پارتی کر کارانی لموە وە  ۆز مف و 
دەشگوت کە زەو پالنە زشاتر موا ی و زاش شولموجمی 
و زەنتی غە بکە  زا لێرەوە بوو کە بوڵسونارۆ خوی 
وەک ەشەنگر کی بازرگانی وا و کا کرد کە شەکسمان 
بێ  لەگە  دش گای  او ژکارە  ەرەکمکەکەی خموی 

زابووری ناس پوڵو گو  ش  کە    
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 دەرچووی زانکوی شککاگوشە  
زەو داوای زشاتری کرد لە جوری پەشوانی بازرگانی زازاد، لە کاتێکک  ا بەڵێکی دەدا کە   م، 
لە شا اکانی شەککەتی گوهرگی خوارووی زەهەرشکا بگر   و کاری جک ی بکات بو کەو کردنەوەی 

 گرف  و   گرشەکانی بەردەو بازرگانی  
بە و غەرش،ە نەتەوەشکەکانی بوڵسونا ۆ بە  وونی دەردەکەون، لە کاتی  مەردانمکم ا بمو نماوچەی 

دا شەکسەر دە تی کرد بە  ەخکەگرتن لەپەشوانمی تمازەی ١١/٢بەرهەهاێکانی هوز لە کوتاشی  اڵی
زا انکاری بازرگانی لەگە  زککوادۆر کە بەهوی زەو پەشوانەوە بەرهەهمی همێمکمانە نماوەوەی هموز 
زشادی کردبوو  هەر بوشە بەڵێکی دا هەر لە شەکەو  ۆری دە تبەکاربوونی وەک  ەرۆک دەبمێم  
شتێک بکات بو  اگرتکی پێ بڕکێی هەرزان  بوڵسونارۆ پر کاری کردو وتی: " لە کو تان بکمکمکموە 
زەو ناوچەشەی کە کانگای بەرهەو هێکمانمی هموزە کەچمی خموی هموز بمکمڕ م  و بەدوای هموزدا 

 بگە   " ؟
هەروەها بوڵسونا ۆ بە بەردەواهی هێرشی کردۆتە  ەر چکن کە هاوبەشێکی گەورەی بە ازشم،ە 
لە بواری بازرگانک او هەروەها زەن اهی زەنجوهەنی و تانی گەشەکردووە لە بواری زابوورشم ا کە 
بە چککی گوت " چکن لە بەرازشل ناکر  ، بەڵکو چکن بەرازشل دەکڕ  " هەروەها دوای زەوەی کە 
بوڵسونارۆ لە هانگی زازاردا  ەردانی تاشوانی کرد، باڵو ،خانەی چکن لە بەرا ک،کما تموهەتمی داشە 

وە دەشکمات  بەرازشمل ٤٢١/پا  بوڵسونارۆ بە پێ ێ،کردنی شەک شا ای چککی کە بە ازشل لە  اڵی 
شارەزاشانی بواری کانەکان دەنێر   بو چکن لە ناوشان ا شارەزاشانی کوهرمانمکمای گەوەرەی ڤەشمل، 

 زەهەا وای کردووە کە بوڵسونارۆ زاوازی  ەخکەگرتکی لە بەراهبەر چکن ن،و کاتەوە 
هەروەها بوڵسونارۆ لەوانەشە کوتای باێکێ، شا بە پ،ەشەکی زۆر کەهی بمکماتەوە، هماوبەشمکمکمردنمی 
و تەکەی لە زەنجوهەنی بڕشک )زەنجوهەنمی و تمانمی  و مکما، همکمکم و متمان، بە ازشمل و چمکمن(  
هەروەها لەگە  زەو و تانەا کە دەشانەو   دراشەتی کو خاشەتی زەهەرشکا بمکەن لە  مکمسمتەهمی 
جکاانک ا  لەکاتێک ا   ی تێ ەچێ  کە بموڵسمونمارۆ بمچمێمتە پما  کموڵموهمبمکما وەک و تمی دووەهمی 

 زەهەرشکای ەتکن بو ناو   کخراوی مک،فی باکوری زەتەە ی کە بە ناتو دەنا ر     
 پاڵر   و  اگکرەکانی فەن،و ،ال

پاڵر تی بو دەرکەوتکی و تێکی خاوەن بازا  لە و کەی بە ازشمل لە نماو نەتەوە شەکمگمرتمووەکمان 
(و   کخراوی بازرگانی جکامانمی)دەبم،مکمو تمی زمو( و هەروەهما لەنماو ١١)جی  ١١وگروپی و تانی

چەن شن هونتەدای جکاانی تر، دەبێتە نکعوەتێکی گەورەو گرنگ بو  کا ەتەکانی زک ارەی تمڕەهمپ 
دەربارەی کەا و هەوا، بکئە، هافەکانی هڕۆڤ، و بازرگانی  جا زەوکاتە بوڵسونارۆ جێگاو   گای 
زەهەرشکای بو دەردەکەو   کە لەەشەن زوربەی و تمانەوە دانمی پمێم انمانمر م   بە و بەهەرممال، 
و تانی خوارووی زەهەرشکا بە تاشبەتی فەن،و ،ال لە هەهووشان زشاتر   ی تێ ەچێ  کە  کا مەتمی 
دەرەوەی بە ازشل وەک بوهەلەرزە  اشبچەەکێکێ   کماتمێمک کە پمارتمی کمر مکمارانمی فەنم،و م،مال لە 
دە ە ت ا بوو، بە ازشل دۆ تێکی ن،شکی هوگو شاڤێ،و نککو س هادورۆ بموو، بە و دوای دانە 

دا زەو پەشوەن شەی جاران لە نێوانی زەو دوو و تەدا نەهاو زشاتر بەرەو ١١/١دادگای  ۆ ێڤ لە 
دورهکاشەتی  ووی تێکرد بە تاشبەتی دوای زەوەی کە هاشکڵ تەهر دە ە تی پمێمڕە تمونم  ەوەکەی 

 بەدە تەوە گرت 
زێستا پەنابەرەکانی فەن،و ،ال بەلێ او  وودەکەنە بەرازشل  تا زێستا لە هانگی شەکمی زەو  ماڵەوە 

هەزار پەنممابەر لە   ممگەی  ممکممووری بمماکممورەوە همماتمموونەتە نمماو بە ازشمم،ەوە وە داوای  ٠٢
پەناهکک ەشکان پێ کەا بە مکوهەتی بە ازشل کردووە   بەهەا  ەشرانەکانی ناو فەن،و ،ال دەبر متە 
ناو بەرازش،ەوەو کاری نێگەتکفانە دەکاتە  ەر  کا ەتی ناوخوی بەرازشل و هەروەهما گمرنمگمکمش 

 دەبێ  بو  ەزی و دش گای گ تی 
لە ر ر  بازی  ە ی هاشکڵ تەهردا بە ازشل  ۆڵێکی گرنگی بککی لە دروو تکردنی هاوپەشومانمکەکمی 
نا فە هی کە بە گروپی لکوە نا رابوو لەنێو و تانی زەهەرشکای ەتکک ا  هەهوو زەوەا لە پێمکماوی 
دووبارە بککاتکانەوەی د ووکمڕا می بموو لە و تمی فەنم،و مال  زەو و تە هەوڵمی تەواوی دا بمو 

 پەراو ،خستکی  ر وی هەدو ۆ 
لە هەهممان کمماتمم ا بە ازشممل  ازی نەبمموو کە پ ممتممگممکممری هممکممچ کمماو لە زممابممەممو ەی زەهەرشممکمماو 
زەوروپکەکانکش بکات لە دری فەن،و ،ال و دە ە تی فەنم،و م،م،مکەکمان  بە ازشمل پمابەنم  بموو بەو 
پڕشکسکبانە کە چەن شن دەشە بوو ەی نەدەدا لێکمان کە زەوشمش زەوە بموو کە پمێمی وابموو تەنماما 
زەنجوهەنی زا اشک ی نێودەوڵەتمی دەتموانمێم  زەوجمورە  م،اشمانە بسمەپمێمکمێم  بە مەر و ت و 
دەوڵەتێک ا  بو نووونە کاتێک تڕەهپ بە زاشکرا نکەتی زەوەبوو کە هێ،ی  وپاشی لە دری هەدو ۆ 
بەکاربێکێ  وکودەتای  ەربازی زەنجاو ب ات لە کا اکاس، بە ازشل بە زماشمکمراشمی نمکم مانمکم ا کە 

 زەوان  ەت پ تگکری کاری لەو شێوەشە لە دری فەن،و ،الو دە ە تەکەی ناکەن 
بە و لەر ر دە ە تی بوڵسونارۆدا وشەی " ەت" زۆرگەورەشە  شمتمێمک کە کمانم شم ە تمونم  ەوە 
 ا تڕەوەکان بە دڵکانە زەوەشە کە زابەو ە بسەپێکر   بە ەر فەن،و ،الداو زەوانمکمش بە در مژاشمی 
 کوور کاهری پەنابەری بو فەن،و ،،کەکان لە دشوی ناوەوەی بە ازشل دروو   بکەن  بە زماشمکمرا 
لە وتەشەکک ا کە  سەی بو دەنگ ەرەکانی دەکمرد لە وشمالشەتمی  ۆ اشمومادا، کە زوربەی پەنمابەرە 
فەن،و ،،کەکانی تێ ا دەرشن، بوڵسونارۆ وتی" دەتوانن پ ت  پێببە تن کە هن هەهوو شتێک دەکەو 

دا لە شەکەو هەنگاوی  ٢لە پێکاوی زەوەی کە زەو مکوهەتە لەناوبەرو"  هەر بوشەا لە زوکتوبەری 
٪ی دەنگەکانمی بەدە م  همێمکماو پمارتمی ٢١دەنگ ان ا لە پاشتەختی وشالشەتی  ۆ اشوادا بوڵسونارۆ 

 ٪ی دەنگەکانی بەدە   هێکا ١/کر کارانکش تەناا 
زەوەا دەری دەخا کە گرشوانەی پ تگکری بە ازش،کەکان شاخود تەنمانەت بەشم اری لە همێمرشمی 
هێ،ی  وپاشی لە دری فەن،و ،ال شتێکە کە ناتوانر   هەر بمکمرش می لمێمبمکمر متەوە  بە و لە ر مر 

 دە ە تی بوڵسونارۆدا زەو کارە شتێکە کە لە ەر هێ، بەکراوەشی دەهێکێتەوە 
 کا ەتی  ەرۆکی تازەی بەرازش،کەکان لەوەدەچێ  لە کورت هەودادا واشکتون خوشحا  بکات   

بە و کار کی باا دەبێ  کە پر کار بکر   و بەێکن زاشە کارشگەری زەوهەڵو ستەی بوڵسونارۆ لە 
 در ژ هەودادا بو زەهەرشکاو بەرازشل چی دەبێ ؟

وتەکانی  ابردووی بوڵسونارۆ لەگە  پێ ککارو  کا ەتەکانی زێستای زەوە دەردەخەن کە 
 ەرۆکاشەتکەکەی زەو دەبێتە هە ەشەشەکی  ا تەوخو بو  ەر بکەهاو داهەزراوەکانی 
دشووکڕا ی و  ەروەری شا او دادی کوهە شەتی و هەروەها لەبەراهبەر باشترکردن و 

 اڵی  ابردوو بو زوربەی زەهەرشکای ەتکن دەورەشەکی  ٠١بەرەوپێ برنی زا اشکش لەبەرازش، ا 
گەشەکردن و بەرەو پێ چوون بووە،  زەوەا بەشی گەورەی دەگە  تەوە بو بوونی زەو 
بەهاشانە   ەەو کردنی بە وزانە و دڵسوزانە لە زا ی زەهەرشکا بە بەرچاوی زاپو ای 
جەهاوەرەوە ناتوانێ  تەعوش،ی زەو خەتەرە ب اتەوە کە بوڵسونارۆ خودی خوی دروو تی 

 دەکات و بەجێی دەهێەێ  
  ١١/٥زوکتوبەری  ١٥ 

لە  ۆرەکانی هەفتەی  ابردودا دەوڵەتی زەهرشکا لە زاری تراهپ و  ەرانی 
بو   فاشی ترشانەوە هەنگاو و پاکێجی دوەهی  ،ای زابەو ە زابورشکەکەشان

 ەر  ر وی زکسالهی زێران  اگەشان   لەو هەنگاو پاکێجەدا گواشە دەشانەو   
زابەو ەکەشان زشاتر لە بواری زابوری و  ەربازش ا چرکەنەوە  وەک  اشان 
گەشان وە بە نکازن بە تەواوی   گا بگرن لە فرۆشکی نەوتو غازو زۆر 
بەرهەهی تر  هەروەها بە نکازن   گا بگرن لە هاوردن و هەناردەکردنی 
پێ اوشستککە  ەربازی و چەک و تە ەهەنکەکان و هەر پێوشستککەکی تری 
 .بواری پەرەپک انی پک ە ازی چەکی ککوکاشی و ناوکی لە زکران
دشارە زەو بڕشارو هەنگاوەی زەهرشکاا و رای زەوەی بوتە شەکێک لە 

گەورەترشن هەواڵەکانی دەزگاکانی  اگەشان  هاوکات بوتە بابەتێکی گەرهی پرس و  ای گ تی و فەرهی لە زا تی 
 .جکاان ا  وە لە گوشە نکگای جکاوازەوە ،چ بە ەشەنگر چ بە در،  او هەڵوشس  لەبارەشەوە دەدر  
بە و پر کار کی  ەرەکی و تەوەرەی کە د تە پک ەوە بەراهبەر زەو کێ ەو ه،والنککەی نێوان زەو دوو دەوڵەتە 

زەهرشکا بو ەر زێران چە ی بە توە زەوەشە   تکرۆرشستککە، کە چەن   اڵە لە  کا ەتی  ،ادانی زابەو ەی زابوری
 کە زاشا زەهرشکا چی لە زێران دەوش ؟

و   هەڵبەت وە هی زەو پر کارە بەەی هەر دەوڵەت و  ر   و  ەوت و ەشەنێکی  کا ی لە زا تی جکاان
ناوچەکەو ناوخوشی زێران جکاوازە  هەرشەک بە پێی دورو ن،شکی بەررەوەن شەکانکان لەگە  زەو دوو  ر وە  او 
 .بوچوون و هەڵوشستکان وەرگرتوە
تا زەو جێگاشەی دەگە  تەوە بە هەهوو دەوڵەت و  ر   و  ەوتە بوروروا لکبرال و  ەوهی و زکسالهککەکان و 
تەنانەت  ەوتگەلێکی بە واڵەت چەپ هەهووشان لە  وانگەو گوشە نکگای چککاشەتی بورروازی و  کستەهی 
 . ەرهاشەدارشەوە بو  ەرجەو کک ەو ه،والنێ و زابەو ە زابورشەکەو زاکاهەکانی دە وانن
زەوانەی بە هەر پ،ەشەک دری  رشوی زکسالهکن و لە پا  زەهرشکان وا پڕوپاگەن ە دەکەن کە گواشە زەهرشکا دەشەو   
زەو  ر وە تکرۆرشستی شە لەناو بەر  ، و لە جێگای  ر وێکی دشووکرا ی داهەزر کێ  لە چەشکی  ر وە تاشەفی و 
 ەوهککە لوهرکەکانی عێراق  هەر لەو  وانگەشەشەوەشە کە زۆر ک، بە تاشبەتی  ەوتە بورروا  ەنگاو ەنگە نەشارەکانی 
 . ر وی زکسالهی زکران، پ تکوانی بێ در  ی  ەرجەو  کا ەتەکانی زەهرشکا دەکەن
بەشێککش لە دەوڵەت و  ەوتە زکسالهککەکان لە  وانگەی بەرەوەن شکەکانکان لەگە   ر وی زکسالهی، بە تاشبەتی 
شکعەگەراکان، کەو تا زۆر دری  کا ەتەکانی زەهرشکان  هەن  ک  ر وکش  او هەڵو ستی دوو  ووشکان هەشە لە 
 .چەشکی تا وە لوهرکە دە ە ت ارەکانی عێراق ولەو نێوەدا  ەرگەردان بوونە
بە و لە  وانگەی بەررەوەن شە چککاشەتککەکانی خەڵکی کر کارو تو ژە  تەه ش ەکان و بەرەی زازادشخوازی و 

 ،ادانی زابەو ەی زابوری و هە ەشەی شە ،   شەکسانکخوازشکەوە لە بکە ەتەوە زەو کێ ەو ه،والنککە تا دەگاتە
دورو ن،شک پەشوە   نککە بە هاف و زازادشکەکانی خەڵکەوەو لە  ازانجکان نککە  بە پێچەوانەوە خەڵک بونەتە 

 .  وربانی  ەرەکی
لە  ا تک ا زەوەی دەوڵەتی تکرۆرشستی زەهرشکا لە دەوڵەتی تکرۆرشستی زکسالهی زێرانی دەو   تەناا زەوەشە زەگەر 
نەبێتە دۆ   و هاوکار کی ج ی زەهرشکا، وەک دە ە تی زکسالهی  عودی  ،زەوە نابک    گرشش بکا لەبەردەو 
بەدشاێکانی  تراتکژی  کا ی و زابوری و  ەربازی زەهرشکادا بەراهبەر زلاێ،ە تازە هەڵچوەکانی جکاان لەوانە 
 . و کاو چکن و شابان و   هت 

زەوە دشارە کە زەهرشکا هکچ کات ناوە ۆکی کارناهەی  کا ی و تکرۆرشستی زەو رر وەی زێرانی بەراهبەر  
 ەرکوتی  کا ی   جەهاوەری ناوخو و ناوچەکەو جکاان بو هەبە   نەبووە  هەر لە تکرۆرش،هەکەشەوە تا دەگاتە

و بێوافی و هەراری و نەداری و نەبوونی  ەرەتاشکترشن هاف و زازادی لە زێران ا هکچکان پر ێکی گرشکگ نەبوونە 
 .بو زەهرشکا
زەگەر چی زەهرشکا بانگەشەی وا دەکات، بە و کاتێک  ەرنجی دۆ تاشەتی زەهرشکاو  عودشە ب ر   زەوکات هەهو 
 .زەو بانگەشانە بە درۆ دەخر کەوە
هەروەک وتوان زاهانجی زەهرشکا لەهەهوو زەو کێ ەو ه،والنێ و  ،ای زابەو ەی زابوری و هە ەشەی شە  
زەوەشە کە  ر وی زکسالهی زەگەر نەبێ  بە دۆ تێکی وەک  عودشە زەوە نابێ  ببک  بە  شگر لەبەردەو 

نەک هەر  ،ای زابوری، بەڵکو زەگەر هەشە جەنگکش   زەوکات   کا ەتەکانی زەهرشکا  خو زەگەر هەر   گری بکات
بەهاوکاری دە تەو تا وە لوهرەنەکانککەوە   بێگوهان زەو شە ەا بە کوشتارو زاوارەشی و   بەرپا بکات بو  وخانی

کاولکاری و هاڵو رانکردنی دەشان ه،ێون کەس تەواو دەبێ  هەروەک شەری زەهرشکا لە  وها  و زەف انستان و 
عکراق و  ورشا و لکبکاو شەهەن و    هت   زەو کاتەا لە جێی  ر وی زکسالهی دە تەوتا وە لوهرکەکان بەناوی 
 .دەوڵەت و مکوهەتی دشووکرا ی شەوە د کێتە  ەر کار

لە کاتێک اشە کە  ر وی زکسالهی لە ەر بورکانی  ق و نا ەزاشەتی  ادشکاەنەی   دشارە زەو  کا ەتانەی زەهرشکا 
جەهاوەری زازادشخوازو شەکسانکخواز  اوە تاوە  خوپک ان انەکان و هانگرتکە  ەربەخو دەشان ه،کونەکانی زەو 
چەن   اڵە بەڵگەی زەوەن کە بێ دەخاڵەتی زەهرشکا  وخانی  ر وی زکسالهی لە توانای جەهاوەرو بەرەی چەپ و 

 .زازادشخوازش اشە
بە و بێگوهانە کە زەهرشکاو هەهوو دەوڵەتە  ەرهاشەدارشکەکان نەک هەر پ تکوانی زەو جورە جو نەوە 
نا ەزاشەتککە  ادشکا نە ناکەن، بەڵکو هەهوو هەولێک دەدەن ەوازی کەن و بەە شک ا بەرن  لەو بارەشەوە زەهرشکاو 

و، هەو لە  ٤٢٤/هاوپەشوانەکانی و زلاێ،ە زکوررشالکەکانی تری جکاان زەزهونکان لە  اپەرشکی بەهوەنی  اڵی 
 . اپەرشکەکانی تون  و هکسر   هت  وەرگرتوە
جا کە لەو گوشە نکگاشەوە  ەرنج لەو کێ ەو ه،والنێکانە، کە زێستا لە زابەو ەی زابورش ا چڕ بوتەوە، ب ر   زەوە 
وە هی پر کارەکە هەر زەو  اوبوچونەی زێوە درو   دەبک  لە  وانگەی بەررەوەن شکەکانی جەهاوەری 
 تەه ش ەو زازادشخوازەوە  زەوەا دە تەهوکردنی زێرانە تا نەبێتە لەهرەر لەبەردەو زاهانجەکانی لە  وشی  کا ی 
 .و زابوری و  ەربازشکەوە لە ناوچەکەدا
بێگوهان نەک هەر بڕشاری زابەو ە زابورشەکەی زەهرشکا بە  ازانجی جەهاوەرو بەرەی زازادشخواز نککە، بەڵکو هکچ 
 . کا ەتێکی زەهرشکا لە  ازانجی جەهاوەردا نککە
بوشە نابێ  هکچ کە ێکی  تەه،ێکراو زازادشخواز و شەکسانکخواز و ر ردە تەی  ر وی زکسالهی زێران خوشخەشال 

بە بانگەشەکانی زەهرشکا و زەو ەشەنانەا کە پێکان واشە ف ارەکانی زەهرشکا دەبێتە دەرفەتکک بو ەوازکردنی   بێ 
  رشوی زکسالهی شاخود  وخانی بە  ازانجی جەهاوەری  تەه ش ە   

 لە گۆرەیەکی ترەوە
پرس و ڕای هەفتانە، گۆرەیەکی هەفتانەیە کە هاوڕی موزەفەر عەبدواڵ دەینووسێت، 

 “لەم گۆرەیەدا بۆپێشەوە هەر دوو هەفتە جارێک، باسێک یان چەند باسێکی باڵودەکاتەوە...
 ..دەخوێننەوە ...ئەمریکا چی لە ئێران دەوێت؟
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هەرەشەشەکی هەهک ەشی و  هوکار کی نازاراهی  کا کەتی، 
لەوەا واوەتر زەلگو دە ە ت ار تی پەشەدە لەبەشێکی 
زۆری  ورشادا کە خاڵی تەها ە لەگە  کورد تانی تورککا، 
هاوخەتی  کا کان زۆر ن،شک لە پەکەکەشە    خەونی 
دەوڵەتی تورککاا لە  ورشادا، کە  ەرەتا  وخانی ررشوی 
زە ەد بوو، وەدی نەهات و بەداگکرکردنی عەفرشککش هێ تا 
دە ە تی پەشەدە، زەهری وا کعە و دەرهاوش تەی زاڵوزی و 

شە،    هەهوو  //١١دۆخی  ورشای بەهاری عەرەبیوو  اڵی 
زەهانە لەگە  زاڵوزی و دۆخی زەزهەگرتووی دە ە تی زاک 
پارتی و زوردوغان و بەرشن بوونەوەی نارەزاشەتی  کا ی 
و جەهاوەری بەدری دە ە تی تاک رەوانە و بەدری 
زارا تەی زکسالهک،ەکردنی تورککادا    دۆ کەی 
بەدە تەوەگرتکی پەکەکە لەگە  زەهرشکا دەخاتە ناو هاهەڵە 

 و  ەوداشەکی تاشبەتەوە   
بو زەهرشکا لەدە   نەدانی تورککاو ڵ اوگرتکی تا چکتر 
بەرەو بەرەی رو کای نەشاری نەچێ ، هەوڵێکە بو هانەوەی 
و راگرتکی پکگە داروخاو لەرزۆکەکەی لە ناوچەکەدا، بوشە 
لەو هاهەڵەشەدا پەکەکە و  ەرکردەکانی دەبکە هاشەی  ات 
و      ەودا و لەو چوارچێوەشەش ا زەهرشکا  ەرکردەکانی 
پەکەکە دەخاتە لکستی تکرۆر و خە ت بو دۆزشکەوەو 
نا ان نی شو ککان، تەرخان دەکات، تا لەو ر گاشەوە 

 پەشوەن شکەکانی خوی لەگە  تورککادا باز ازی بکاتەوە 
دشارە تەهامی تورککا، لەوە واوەترە لە زەهرشکاو دەشەو   
پەشەدە و  ەرکردەکانی، وەکو پەکەکە  ەرکردەکانی 
تەهاشابکات و بکان خاتە لکستی تکرۆرەوە تا لەو ر گاشەوە 
هەو بتوانێ  پ تکوانی جارجار و نا  ە اهگکر و لەرزۆکیوو 
زەهرشکا لە پەشەدە ببر   و هەهکش دە تی زاوە  بێ ، بو 
هێرشکردنە  ەر دە ە تی خو بە  وەبەری لەو بەشەی 

  ورشا کە لەر ر هەرهوونی و  ەڵەهرەوشی پەشەدەداشە 
زەو پالن و هاهەڵەشەی دەوڵەتی تورککاو زەهرشکا، وەکو دوو 
دەوڵەتی پێگە ەواز لە دۆخی  ورشا و تەنانەت ناوچەکەدا، 
شەکێک لە  ەرچاوەی بە تکرۆرشس  نا ان نی 
 ەرکردەکانی پەکەکەن  بێ ەنگی و تانی زەوروپاا لەو 
هاهەڵەشەو خەت و نک ان انە دڵخوازانە بەررەون ی 
خوازانەشەی زەهرشکاو تورککاا، هێک ەی لە ر رەو نک انەی 
نکگەرانی بێ ، زشاتر لەوەو بە زاشکرا هل دانەوان ن و 
تەزک کردنی زەو تکرۆرش،هە دەوڵەتی و نێودەوڵەتکەی 

 زەهرشکاشە 
لەو نێوەدا، جارشکی تر درۆی  ەرانی ب،وتکەوەی 
نا کونالکستی کورد دەردەکەو  ، کە زەهرشکاو غەرە بە 
دۆ تی کورد دەنا ێکن و رەواشەتی دەبەخ ن بو 
خوشخ،هەتکان بە  کا ەت و نەخ ەکانکان   زەو هەنگاوەی 
زەهرشکاو بێ ەنگکەی زەوروپا، نک انی داشەوە زەهرشکاو غەرە 
لە هکچ کاتێک ا زاهادەنکن بەررەوەن شکە  کا ی و زابورری 
و پاوانخوازشەکەشان، بکەنە  وربانی پ تکوانی لە هکچ 
ب،وتکەوەو خوا تێکی رەواو زککسانی شان چارە ەری 

 کێ ەشەکی عادەنەی زککسانی 
هەروەها ناونانی م،ە و  شکخراوە  کا کەکان و 
 ەرکردەکانکان بە تکرۆرشس ، بەو هوشەوە کە لەگە  
 کا ەتی زەهرشکا نکن شان نەشاری هاوپەشوانەکانی 
زەهرشکان    تر ان ن و هەرەشە کردنە لە هەر م،ە و 
ر کخراو کی  کا ی و  ەرکردەکانکان کە دری زەهرشکا 
شان هاوپەشوانەکانی زەهرشکا بێ     شان لەفەلەکی  کا ەت 

 پارا تکی و بەررەوەن شەکانکان نەبێ  
هەر م،ە و ەشەن و  شکخراوەشەکی  کا ی شان زککسانی و 
جەهاوەری و زازادشخواز و هەدەنی، زەگەر زک انەو هاوکات 
دری زەو  کا ەتەی زەهرشکا نەبێ  و نەکات، بەدانانی 
رابەرانی پەکەکە لە لکستی تکرۆر و خە ت بەخ کن بو 
دۆزشکەوەشان، بەواتانی چوونە پ تی تکرۆرش،هی دەوڵەتی 
زەهرشکاو هاوپەشوانەکانکەتی و پ تکوانککە لە تکرۆر و 

 رفان نی نەشاران و هەڵسو اوانی  کا ی    

 درێژەی دوا وتە...

زەگرت و لێکان زەداشن بەزلە و شەق  خوشتن زۆر کەو بووو 
زەبواشە بەزاوی  ارد خوهان ب وشن، جێگەی خەوتن زۆر پک  و 
ناتەن رو   بوو،  ۆرانە زە رێ لێی دابوشن  جار ککان 
هانگرتکێکی گ تکوان  اگەشان  لە ەرزەوەی کە زەبێ  خواردنی 
زشادهان بو باێکن  و جوری خواردنەکانوان بو باا بکەن، 
 ەرەتا کوهونکستەکان بەدە   پێ خەری و خو اگری تەواوی 
خەڵکانکتر  زشک انکەکانوان ناگادار کرد کە زەبێ پ تگکری زەو 
هانگرتکە بکەن، بو زەوەی بارودۆخی بر ێتکوان توز ک باشتر 
بێ ؟ بێگوهان خەڵکی زککتاازی و دوو و ها تا و چککان تێ ا 
بوو، نەشان زەوشس  هانگرتکەکە  اگەشەن ر    بە و زێوە هەر 
 وور بووشن لە ەر  اگەشان نی  زەهکەکان هاتکە رورەوە و 
هە ەشەشان لێکردشن  بە و زێوە پاشگەز نەبوشکەوەو زەهکەکان 
زەشان وت شە ی کوەشتە خەڵک شە  زەکات زێوەا هوجرش  و 
تاوانبارن، زەشان وت زەوەی زەش ەشن بەزێوە بو  ەرباز کی 
بکێرشن لە ش،ەکانی شە  زۆر پکرۆزترە  بە و لەکوتاشک ا تا 
 ادەشەک بو هاوەشەک خواردنی باشکان بو زەهێکاشن  زەوە 

 دە تکەوتێکی گەورە بوو کەلەزشک ان ا بەدە توان هێکا 
بوپێ ەوە: دشارە زەو کاتە زەن اهانی ەشەنەکانی ترشش لە زشک ان ا 

 هەبوون، دەتوانک  زاهارە بەوانکش بکەش ؟
هن خوو واب،ان  شەکەو کەس بووو لەناو  ەوتی وە تا کەهال: 

کوهونکست ا کەدە تگکرکراو، شەا هانگ و دوو  ۆر لەزشک انی 
زەهکە  وورەکە بوووو زشک انکەکان جوراو بەجور بوون  لە ەر 
 ەزشەی تاشبەت گکرابوون، زۆربەی زشک انکەکان  کا ی بوون، 
زۆرترشککان کوهونکستەکان بوون  زێوەا لەگروپ و   کخراوی 
جکاجکا پێک هاتبووشن  وەکو ) ەوتی کوهونکس ، دە تەی 
پێ ڕەوانی پڕۆلکتارشا،   کخراو کی ترشش بوو زێستا ناوەکەش  
بکر چوتەوە(  هەروەها خەڵکی شەکێتی نک توانکش گکرا بوون  
زکسالهککان تێ ا بوو، مک،بی شکوعی و مسک  هەروەها خەڵکی 
بێالشەن و  اچاخچی و تەجاوز م ودشش هەبوون لەزشک ان ا  بەڵی 
بەردەواو خەڵکی تازە زەگکرا  زەو کاتەی زێوە گکراشن، گروپێکی 

کە ی شەکێتی نک توانی لەوە بوون  بە و زۆر نەهانەوە  ٠١
بردشانن بو زەبوغر   و نکوەشان زکع او کران  جەهاعەتی جەباری 
هوهەن ش  و هاهو تا زەموەدی صکاعە و فەرش ون 
دارتاا     هت   هەروەها خەڵکی  اچاخچی و خەڵکی تەجاوز 

م ودو کە لەزەرزی هومە ەهە گکرابوون  چەن  کە ێکی 
زکسالهک وان ە گکرا بوو نکوەشان دە تکان هەبوو لە کوشتکی 
فاشە ی هوتە  دانەشەککان دووەو  ۆری  اپە شکەکە زەهکەکان 
 ەهکان کرد ناوی )هحو  هەموود( بوو خەڵکی  ەەدزە بوو  

 کە ێک زەبون  ٨١/واب،ان  کوی زشک انکەکان لەزەهکە  ورەکە 
بوپێ ەوە: زێوە دوای زەو هەهوو  اڵە، لە دە ە تی ب،وتکەوەی 

 کورداشەتی دەبککن، چی دەڵێن؟
دە ەەتی ب،وتکەوەی کورداشەتی  دە ە تێکی  وە تا کەهال:

دواکەوتوو، خێەەکی، کورد تانکان وەکو زوردوگا لێکردوە  زێستا 
کورد تان لە اشەی نا کونالک،هی کوردش ا وەکو خانووشەکی بێ 
دەرگا و پەنجەرە واشەو هەهوو جورە هوخابەراتێکی دنکا خوی پکا 
زەکاتو لەباری  کا کەوە کورد تان زۆر نازاراهە، و تێکی 
 ەرگەردان و خەڵکەکەی پەشتا پەشتا کوچ زەکات  زاهادەشە  ۆرانە 
ببن بەخوراکی ها ی دەرشاکان، بە و لەر ر  اشەی دە ە تی 
شەکێتی و پارتک ا نەری   کا ەتی بر ککردن، نەبوونی هکچ 
جورە خ،هەت گوزارشکەکو نەبوونی هکچ جورە  ە ابەشەک 
بە ەر کەلوپەلەکان ا لەکاتی هاوردەکردنکانو بارودۆخ بەشو کێک 
گەش تووە چکتر خەڵک تەمەهولی ناکاتو لەگە  زەوەش ا پەشتا 
پەشتا  ۆرانە نا ەزاشەتی خەڵک زەبکککن دری زەو دە ە تە 
هافکاشە  بوشە بەنەزەری هن، هکچ جورە چاکسازشەک لەشەکێتی و 
پارتی چاوە وان ناکر    بوهەر زاڵوگو  ک لەکورد تان ا 
بە تراوە بەنەهانی شەکێتی و پارتی  وە دانانی دە ە تی 
جەهاوەری خەڵک واتە شوراکان  زەهەا بەبێ خەباتی 
کوهونکستەکان هن پێ  واشە هەماڵە  زۆربەداخەوە لەهاوەی زەو 

 اڵەدا کوهونک،و نەشتوانکوە شکڵ بگر   و ببێتە هێ، کی  ٠١
بەرچاو کە خەڵک زوهێ ی پێ بکات  خەڵک لەکوهونکستەکان 
باشتر شەکێتی و پارتی زەنا ێ ، لەزێوە زشاتر بێ،ارو نا ازشن، 
بە و نەبوونی وشکاری چککاشەتی ونەبوونی زا وشەکی  کا ی 
 ۆشن   خەڵک بەرەو هەڵ  ردا زەبات  بکاێکەوە بەرچاوی خوتان 

 ەردەهی شوراکان هەر لەو شاری  ،کوانکەدا  /٤٤/لە اڵی 
هەزاران  ابەری ب،ووتکەوەی شوراشی هەبووو هەهووشی خەڵکی 
زا اشی و هاو تی بوون،لە گە ەکەکان و داشرەکان  بە و زێستا 
چکان لێاات؟ زەکر    ۆر ک زەو هەهوو خەڵکە زازادشخوازە 
بێتەوە هەش ان  بوشە هکوادارو زەو  ۆرە بێتەدی کە لکککن زەڵک " 

  اڵی لەورگ اشە"  ١/ ۆر هەشە 
 لێرەدا کوتاشی پێ د ک     

 درێژەی..... دیمانە لەگەڵ وەستا کەمال

   لە پماا  ١١١١تا  ٤٤٠/کر کاری و زەو کە انەی کە پێوشس  بووە کوهەک و  ەرپەناشان هەبێ  لە  ۆرگارە  ەختەکانی  ا نی 
هێرا و  پەەرهاردانی مک،بی کوهونکستی کر کاری عێراق لەەشەن شەکێتی نک تکوانی کورد تان  بە ناچاری لەگە  هکموا و تموەزی 
کو ش ا کورد تان جێ ەهێەن و  وودەکەنە تورککا  بە روشتی زەو رشانە نالەبار و پڕزەموەتەی هاو ە گموڵم،ار، دووبمارە رشمانمێمکمی 

 ا  لە رشانێکی پڕ دڵە اوککێ و کماری  مورس  ٢ ەخ  و نەبوونی و  ور ی  ۆرانە دەبێتە نسکبی هاو ە گوڵ،ار و پاا ن،شك بە 
 و تا ەترڕوکێن، بە کوهەکی هاور کانی مک،بی و هاو  کانی تر دەتوانن رشانکان بگو ،نەوە کەنەدا 

هاو ە گول،ار لەگە  هکوا و توەزدا دەگەنە شاری تورنتوی کەنەدا، پاا هاوەشەکی کەو  مەربماری دە متمرمێمکمردنمی  ١١١٢/   ١/٠/لە 
رشانێکی تا ادەشەک هێون و دوور لە کێ ە و گکروگرفتی جوراوجور کە  ۆرانە هاتوتە  ەر   گای رشان هماو ە گموڵم،ار، بە و زەو 
شانسەشی در ژە ناکێ ێ  و بو دە تەبەرکردنی رشانێکی شاشستە بە زمکمکمسمان، دووبمارە شمان دەداتەوە    بەر کمارکمردن  هەر لە 
باڵوکردنەوەی فالشەر و کارکردن لە چێ تخانە و پاشان لە کوهرانکای ها  هارک کم،مکمکەر، بموهماوەی چموار  ما  کماری کمردووە و 

 زەن اهی  ەکێتکە کر کارشەکانی زەو  شتەشە بووە کە کاری تێ ا کردووە 

هاو ە گوڵ،ار،  ەرباری رشانی  ەختی کارکرنی لە کەنەدا، بە و دووبارە وەک زەن اهی چاەکی ممکم،بمی کموهمونمکمسمتمی کمر مکماری 
کورد تان و عێراق، پەشوە   دەبێتەوە بە هاو  کانی مک،بی و هەڵسو اوانی تورنتو بمو کمارو چماەکمی  لە  مەرجەو هەرا مکم  و 
زاکسونە نا ەزاشەتکاکانی شاری تورنتو و شانبەشانی هاورە کوهونکستەکانی کورد تان و عکمراق و زمێمران زماهمادەشمی بەردەواو و 
لێبڕاوانەی دەبێ  لەگە  شەکێتی کر کارانی  شتەکەی خوش ا پەشوە   دەبێ  بە نا ەزاشەتی دەربڕشن بو داخوازی زشمادکمردنمی کمرە  

زاهادە دەبێ  لە بەردەو  مەفمارەتمی عمێمرا می بمو نما ەزاشەتمی ١١/٢ی زوهتوبەری٥/هاو ە گوڵ،ار، لە دواهەهکن چاەکی مک،بک ا لە 
دەربڕشن، لە بەراهبەر هێرا و پەەهماری مەشم ی وەم می و دە مە تمی کمونەپەر م  و د نم ەی بەغم ا بمو  مەر کەرکموک و 

 ی زوکتوبەر ١/دوزخورهاتوو، پاا  ووداوی 

زەو هاو  کەهان لەپاا  ەردانی و همکموانم اری بموەی هماو  مکمانمێمکمی خموی لە  ١١/٢////١/بەداخ وپەرارەشەکی زۆرەوە، لە شەوی
شاری تورنتو، لەکاتی هاڵئاواشی کردنکان لەگە  هکوای هاو ەرش ا، بە کارە اتێکی دڵمتەز من و  وداوی لمێم انمی زموتموهمبمکمل گمکمانمی 

 لەدە   دەدات 

 هاو ە گوڵ،ار، بەجێی هێ تکن  بە و هکوا و زاهانجەکانی بەزشک ووی هاونەتەوە 

 بەرز و بە  ، بێ    بازەکەی هاو ە گوڵ،ار

 درێژەی ساڵیادی هاوڕێ گوڵزار حەمە...
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ڕابەریتیرۆریزمینێودەوڵەتیو
 لیستیتیرۆریستان...

 نووسینی: عەبدواڵ مەحمود
ه،کون  ١/بڕی  ١١/٥////١وەزارەتی هالی دەوڵەت زەهرشکا، 

دۆەری تەرخان کرد، بو کە انێک کە شو ن و جێگەی  ێ کەس 
 لە  ەرکردەکانی پەکەکە زاشکرا بکەن   

زەو بڕشارەی دەوڵەتی زەهرشکا، بو زەو  ێ  ەرکردەشە و 
نا ان نکان وەکو  ێ تکرۆرشستی ناو ر کخراو کی تکرۆرشستی، 

 نە تازەشەو نە جێگای  ەر و هان 
دەوڵەتی زەهرشکا کە هێژووشەکە  ەرکرداشەتی تکرۆرش،هی 
نێودەوڵەتی دەکات و لەهەر زەهان و  ەردەهێک ا، هەر ەشەن و 
م،ە و ر کخراوەشەکی  کا ی تا دەگاتە کە اشەتککە 
بەرجە تەکانی م،ە و ر کخراوەکان، زەگەر بەشێک نەبووبن لە 
پ   و پەنا شان هەڵسو او لەچوارچکوەی  کا ەتی زەهرشکادا، 
خراونەتە لکستی تکرۆرەوە دۆ کەی تکرۆرشس  بوونکان بو 
کراوەتەوە  هەروەها هەر م،ە و ر کخراو ک لە دری  کا ەت و 
نەخ ە شان بەرووی هەنگاوەکانی زەهرشکادا وە تابێتەوە، دوبارە 
هەلەفی تکرۆرشستی بو زاهادەکراوە  لەوانەا واوەتر هەر م،ە و 
ر کخراو گروپ تا دەگاتە کە اشەتکەککش زەگەر کەوتبێتە 
بەراهبەرکێ لەگە  دەوڵەتە هاوپەشوانەکانی زەهرشکا لەهەر 
گوشەشەکی دنکادا، دوبارە لەلکستی تکرۆردا دانراون  تەنانەت لە 
هاهەڵەی راگرتکی دۆ   و دۆزشکەوەی هاوپەشوانکەتک ا، تا دەگاتە 
 اگرتکی با ن  لەنێوان خوی و نەشارەکانی لە زا تی دنکادا، 
دوبارە دۆ کەی بە تکرۆرشس  نا ان ن و لەبەشن بردنکان، 

 پەروەن ەشەکی ماشالێکەکراوە  
نک،سون هان شالی رەه،ی وە تانەوە بەرووی زاپارتاش ی نەرادش ا 
لە زەفرشقکا، تا ناوەرا تی  ا نی هەفتاکان، لە لکستی 
تکرۆرشستانی زەهرشکادا بوو، چونکە نەشاری  کا ەتی زەهرشکا 
بوو    هەر زەو زەهرشکاشە کە هان شالی لە لکستی تکرۆشستان ا 
دانابوو، دوای  ەرکەوتکی هان شال لە دراشەتککردنی  کا ەتی 
هە واردنی رەگەزی لە زەفرشقادا، زەهجارە هان  ال خە تی زاشتی 

 نێودەوڵەتی پێ بەخ را   
زەو دوو  ووشەی زەهرشکاو زەو خەت و نک ان دانە لە م،ە و 
ر کخراوە  کا کەکان و   بەرانکان، و ناو لێکانکان بە تکرۆر ک ، 
هەر کاتێک لەگە  بەررەوەن ەکانی زەهرشکاو شان هاوپەشوانە 
هاوپک ەکانکان، نەهاتکەوە، پوچی و بەرهەهی شکس  و ناکاهی 
زەهرشکاو هاوپەشوانکەکانکەتی، لە کاشەکی ه،والنێی  کا ی و 

 پاوانخوازی و دشب،وها ک ا   
زەهرشکا لە ناوچەکەدا بەتاشبەتکش لە عێراق و  ورشادا، توشی 
ناکاهی شکستی زابڕوبەرانەبووە، لەبەراهبەر بە رە کبەکانک ا، 
لەوانەا رو کا    دەوڵەتی تورککاا لەگە  زەوەدا زەن اهی ناتو و 
هاوپەشوانی هێژووی زەهرشکاشە، لە جەنگی کەن اوەوە تا زێستا لە 
فەلەکی  کا ەتی زەهرشکا دورکەوتوتەوە شان ه،کەچی 
 کا ەتەکانی نەبووەو لەبەراهبەردا، تا رادەشەکی زۆر لە رو کای 
نەشاری زەهرشکا ن،شک بوتەوە  زەهە خا  و ەشەنێکی  ەرەکی 
دووبارە چاوخ ان نەوەی زەهرشکاشە بە پەشوەن شەکانی لەگە  

 تورککاو پێگەی داروخاوی لە ناوچەکەدا   
لە وانگەی دەوڵەتی تورککاوە پەکەکە    

 

 دوا کات بۆ ناردنی بابەتەکانی ژمارەی داهاتوو 
 2018-11-28بەرواری 

 هاوکاریسەرنووسەر:ئاراسڕەشید

 و

 دوا وتە

 درێبوار ئەحمە: ڕاوێژکاری سەرنووسەر

31بۆ الپەڕە   

لە گەرەکی  ەکەوتکی شاری کەەر  ١١/٥////٤* بەرواری 
 اڵە، بەناوی"ا،ا" بەهەبە تی خو کوری  /٠رنێکی تەهەن 

زاگر بەردەداتە جە تەی خوی و خوی دە وتێکێ     زەو رنە 
بە شژەشەکی زۆر  وتاوە بوشە رەوانەی خە تەخانەی 
فکاکەوتکی  ،ێوانی کراوە    دەوتر   پە او بو دۆ کەکەی 
کراوەتەوەو هاو ەرەکەشی  بەبڕشاری دادوەر دە تگکر 

 کراوە   
 ا  لە کوری  ٥/رنێکی تەهەو   ١١/٥////٢* بەرواری 

ناوچەی چوهان لەەشەن چەن  کە ێکی نەنا راوەوە 
دەرفێکر   و پاا چەن  کاتژهێر ک بە بێ هوشی لە ناوچەی 
باڵەکاشەتی دۆزراوەتەوە    دەوتر   پە اوی لێکوڵککەوە بو 

 دۆ کەکەی کراوەتەوە    
 ا  لە  ٤/رنکكی تەهەن  ١١/٥//////* بەرواری 

 ەکەپکانی  ەر بە زک ارەی راپەرشن، دە تی بوخوکوری 
بردووە، بو زەو هەبە تە لەهاڵی باوکی بە پەت خوی 
خککان وەو کوتاشی بە رشانی خوی هێکاوە    دەوتر   پەراوی 

 لێکوڵککەوەوو، بو دۆ کەکەی کراوەتەوە   
هاوکات لەچەن  رۆری رابردوودا زاهار کی تون وتکژی در بە 
رنانی هەر وی کورد تان، کە هی نو هانگی رابردووە 
باڵوکراوەتەوە، کە لە خوارەوە داهان ناوە    دشارە زەو زاهارە 
تەناا توهاری زەو تون وتکژشانەی تکادا توهارکراوە، کە دە تی 
دەزگا پەشوەن ش ارەکانی کەوتووە، لە کاتێک ا ناتوانر   زەو 
زاهارو توهارە، وەکو داتاشەکی تەواو تەهاشابکر      چونکە 
زاهاری تون وتکژشکە خێ،انکەکان، کە لەدودشو دشوار و پەردەی 
هاڵەکان دری رنان زەنجاو دەدر  ، زۆر لەوە زشاترە، بە و 
بەهوکاری جوراوجور بێ ەنگەشان لێ ەکر   شان ر گەی 
لێ ەگکرش  لەوەی دەنگ و هاواری زەو رنانە ببکستر   و 
بگاتە دە تی ەشەنە پەشوەن ش ارەکان، شەککککش لەو 
هوکارانەی کە ر گرە لەوەی هاوار و زاه و ناڵەی زەو رنانە 

ببکستر  ، زەوەشە کە بەکردەوە داو و دەزگاکانی هەر   و 
بەتاشبەتکش شا ا، نەک لێرێچککەوەی پێوشس  ناکات، بەڵکو 
خودی شا اکان لە بەررەوەن ی رنان نکن و  ەگەی 
پکاو اەری و ناهوو رەر تی لەناو خودی زوربەی 
شا اکانی باری کە ێتک ا، هاونەتەوە    رنان لە ر ر  اشەی 

 ورعان و “ دە ە ت  و شا ای  ەرچاوەگرتوو لە شەرشعەت
دا، دەنگ و هاواری را تە ککەی نابەرابەری و “  مەدش 

تون وتکژی جوراوجور، لە درشان نابکستر   و بەهەن  
وەرناگکر      زەگەر شا او ر سای هود رن و لێرر ککەوەی 
شا اشی ببێ ، زەو کاتە رنان دەتوانن  کا  توهار بکەن و 
تر ی توڵەو تون وتکژی دواتر و شکو شکان نکان، نابێ     
ب،وتکەوەی شەکسانکخوازی رنان و تێکوشەرانی شەکسانی 
هەهەەشەنەی رنان لەگە  پکاوان    زەرککانە تێبکوشن بو 
گور کی  ەرجەو شا اکانی باری کە ێتی، بە شا ای 
 ەردەهی و زککسانی    و ناچارکردنی دە ە ت بە 
لێرر ککەوەی شا اشی لە توهەتبارانی تون وتکژی و تکرۆری 
رنان    زەهەی خوارەوە تەناا گوشەشەکە لە زاهار کی 

 فراوانتری تون وتکژی در بە رنانی کورد تان     
 


