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ســـاردی  جــنــگــی  مسی 
لدژی بلی  راگیاند

مایپووچكان   ژمـــارەی   
ــــــــان  ــــــــت ــــــــوردس ــــــــك ل

زیادبووندایل

ــدا شــش  ــا ــ س ـــمـــاوەی س ل
 تبوون چمچماڵ  ھــاوتــی 

قوربانی گرفتی كم ئاوی 

دەربارەی دەوتی 
كوردی..ل5

حزبی كران بلیستی جیا بشداری ھبژاردنی 
ئنجومنی پارزگاكان دەكن

ئاماژە بچندین توەری جیاجیا  ئازادی  لدیمانیكی ئای  عومر كۆڵ سرۆكی حزبی كران 
 ،دەوەست ندین پرسی دیكر چسر و لمی و ناوخۆیی كردەدات دەربارەی رەوشی سیاسی و ھ
ھروەك بئای ئازادی راگیاند: بیارمداوە ئگر نتۆپم بلیستكی سربخۆ بشداری ھبژاردنی 
ئنجومنی پارزگاكانی كوردستان بكم و خۆم بۆ ئو پۆستكاندید بكم. دنیاشم دەنگی باش 
لونیكدا  كر  وات من و  براگورەم  ونیكی خۆم و  ھبژاردنكش  ئاڕمی  دەھنین،  بدەست 
باوەش بیكتریدا دەكین و ریكالم دەكین، ئاشمان ھی لناو ئاكدا ونی براگورە (كر)  و 

چوار ناك  و دووتا جۆی بسرەوەی . زانیاری زیاتر ل الپڕە 4دا دەخونیتوە.

سكرتری حزبی  زەحمتكشانی 
كوردستان: 

 گر ویستپ
ل كاری 

پشوی بگیرت 
ـــی  ـــزب ــــری ح ــــ ــــرت ــــك س
كوردستان  زەحمتكشانی 
 ویستپ رایــدەگــیــنــــت، 
ســرۆكــایــتــی حــكــومــت 
ئیجرائاتی پویست وەربگرت 
ـــوەی  ـــرن ـــۆ ئـــاســـایـــی ك ب
كاری   ل  گر بارودۆخكو 
پشوی بگیرت و، جختیش 
لــــوەدەكــــاتــــوە حــزبــی 
كوردستان   زەحمتكشانی 
وسقامگیری  ئارامی  لگڵ 

.می كوردستانرھ
سكرتری   ،بدو لع بن   
ــی  زەحــمــتــكــــشــانــی  ــزب ح
لدوانكی   لــ كــوردســتــان 
ــ ئـــای ئـــازادی  تــایــبــت ب
حزبی  وەكو   مئ راگیاند: 
كوردستان  زەحمتكشانی 
ئارامی  و  ئاشتی  بتنگ 
ھــرــمــی كــوردســتــانــیــن و، 
تیژیش  و  توند  كاركی  ھر 
 ره وشــ بــو  ــان  زی و  زەرەر 
دەگینت و، ئو رووداوانی 
ك دونش ل ناوچی دھۆك 
كاریگی  ــدا  ــان رووی زاخــۆ  و 
خراپ لسر رەوشی ھرمی 

.یكوردستان ھ
ھیواشی   ،بــدو لــعــ بن 
خواست ك بزوویی حكومتی 
ھرمی كوردستان ئیجرائاتی 
پویست وەربگرت بۆ ئاسایی 
 گو ركوەی بارودۆخكردن

ل كاری پشوی بگیرت.
ـــی  ـــزب ــــری ح ــــ ــــرت ــــك س
كوردستان   زەحمتكشانی 
ــدا، دۆخــی  ــوەش ــامــاژەی ب ئ
 ـــت كوادەخـــواز كــنــاوچــ
كــۆبــوونــوەیــكــی ھــاوبــش 
سیاسیكانی  ھزە  لنوان 
برنامیكی   ب كوردستان 
بكن  ئامادەكاری  ھاوبش 
پشھاتك  و  ئگر  ھر  بۆ 
پش،   تد لناوچكدا   ك
پشوەیكان لشونی خۆی 

رابگیرت و پرەنستنت

سرۆكی ئنجومنی پارزگای كركوك: 

مادەی 140 مۆفق نبووە، ئم لگڵ بدیلكی ترداین
حسن  ئازادیدا،  ئای  دیمانیكی   ل
پارزگای  ئنجومنی  سرۆكی  تــۆران، 
و  گرفت   ل باس   ،راشكاوان كركوك، 
پارزگاو  ئنجومنی  گۆرانكاریكانی 
مادەی 140 و چند توەركی تر دەكات و 
دە: ئم پمان وای مادەی 140 بۆ 

ئو  دەركوت  وە  دیاریكراوبوو،  كاتكی 
چارەسر  كشكان  نیتوانی   مادەی
كردەوە،  قوتر  گرفتكی  بگرە  بكات، 
وابوو،  پمان  سرەتاوە   ل  مئ  بۆی
ئستاش   ،نی چارەسر   140 مــادەی 
ھمان رامان ھیو، دەبت ھموو الیك 

بزانن، مادەی 140 مۆفق   و راستیئ
بدیلكی  ئوەداین  لگڵ   مئ نبووە، 
نتوەكانی ئو شارە  تر، بدی ھموو 
نا  گــر  بــدۆزیــنــوە،  ــادەی 140  م بۆ 
كشكان بردەوام دەبت. زانیاری زیاتر 

ل الپڕە 4دا دەخونیتوە....

توركمانكانی كركوك لسر دەوتی كوردی قس دەكن:

دروستبوونی دەوتی كوردی دەبت ب كركوك 
وەش بۆ كوردەكان قورست، ئب

توركمانكانی  كــركــوك:   : ئاكۆ 
كــوردی  دەوــتــی  لسر  كركوك 
قس دەكن و دروستبوونی دەوتی 
ــخــون لــــكــدەدەنــوە.  ـــوردی ب ك
ئرشد ساحی، ئندامی ئنجومنی 
برەی  لیستی   ل عراق،  نونرانی 
ئای  بۆ  لدوانكیدا   ل توركمانی، 
كوردی  دەوتی  رایگیاند:  ئازادی 
بوونی   پارچ  پارچ ھۆی   تدەب
ئاشوب  بـــرەو   كــتــو و  عــــراق 

ئندامی  مــھــدی،  ــی  ــل ــات..ع دەب
ئنجومنی پارزگای كركوكیش بۆ 
ئای ئازادی رایوای: كوردەكان داوای 
بۆی جیابوونوەی  كركوك دەكن، 
وازھنانی  مانای  عراق،   ل كــورد 
كوردە ل كركوك. مھدی گوتیشی 
برپرسانی كورد   راموای بۆی من   "
بھیچ شوەیك بیر لوە ناكنوە، 
كورد  دەوتی  دروستبوونی   چونك
ئوەش  بت،  كركوك   ب دەبت 

ئوە  لبر   ،قوڕس كوردەكان  بۆ 
وا  لشتی  بیركردنوە   ،وایــ رایمن 
 بۆی  ،ناواقیعی بیركردنوەیكی 
ژیانی  پكوە   ل بیر  كورد  باشترە 
چوار   ل بكاتوە  نتوەكان  ھموو 
چوەی عراقدا، ئگر نا ئوە عراق 
شڕی   رەنگ ھدەوەشنتوە 

تایفیشی بدوادا بت. 
ـــڕە 3 دا  ــ الپ ــاتــر ل ــاری زی ــی زان

دەخونیتوە ....

عرەبكانی كركوك: 

 كورد ب ویستو پیتی كوردی بڤدەو
خونیش بیر لوە نكاتوە

ئاكۆ شوانی : كركوك: سبارەت ب دروستبوونی 
دەوتی كوردی عرەبكانی شاری كركوك، راو 
روو،   ندەخ ئازادی  ئای  بۆ  خۆیان  بۆچوونی 
سدان   ك كــورد،  گلی  ــی  داوای ئو  رووی   ل
جبوری،  محمد  دەبینن.  پوە  خونی   سا
ئندامی ئنجومنی پارزگای كركوك، ل پارتی 
 دەخات ئوە  عرەبی  نیشتمانی  گردبوونوەی 

روو، جگ ل گالنی عراق وتانی دراوسش بوە 
رازی نین. ئحمد عوبدی ل ئندامی ئنجومنی 
 ونخ بو  سبارەت  كركوكدا،   ل عشایری 
مژووییی گلی كورد، پیوای، قس كردن لو 
نابت   رایوای  ،یھ گورەی  مترسی  مسلی 
ھر بیریشی لبكرتوە. زانیاری زیاتر ل الپڕە 

3دا دەخونیتوە....
  پارزگای صالح الدین: 

ئگر پارزگاكمان نكرت ھرمكی 
سربخۆ ئوا دەچین پاڵ ھرمی كوردستان  

نیوز  ئور  ماپڕی  سر   ل ھواك  بپی 
دەستگیركردنی  ــڵ  ــگ ل ـــوە،  ـــراوەت ـــوك ب
مالیكیوە،  حكومتی  لالین  كۆنبعسیكان 
پارزگای  ئنجومنی  الدین.  صالح  لپارزگای 
بزۆرینی دەنگ خۆی وەكو ھرمكی  ناوبراو 
ھر  ئیتر  راگیاند،  دارایی  ئیداری و  سربخۆی 
ببیانووی  مالكی  حكومتكی  لوكاتوە 
وەكو  رەتــدەكــاتــوە،   كداواكاری جــۆراوجــۆر 
نابت ھرم لسر بنمای تایفی پكبھنرت، 

ببت  دروست  الدین  صالح  ھرمی  ئگر  یان 
لكاردانوە  بعسیكان..ھتد.  مۆگی   تدەب
داواكاریكیان  برامبر  رەتكردنوەی  برامبر 
ئنجومنی پارزگای ناوبراو ھڕەشی یكگرتن 
ئم  بۆ  كوردستان،  ھرمی  لگڵ  ــن  دەك
مبست جگری پارزگای صالح الدین ( ئحمد 
 ستبم مندین جار بۆ ئریم) چبار كبدولجع
سردانی شاری ھولری كردووە و لگڵ سرۆك 

وەزیرانی ھرم د. برھم كۆبۆتوە. 

زەحمتكشانی  حزبی  سكرتری   بدولع بن   
ئــای  لــگــڵ  تایبت  لدیداركی  كــوردســتــان 
حزبی  مــــژوویــكــانــی   ستگو بــاســی  ئــــازادی 
حزب  پگی  ــزب و  ح زەحمتكشان وشوناسی 

دەكات، تیشك دەخات سرچندین توەری گرنگی 
گلی  خۆنووسینی  ــارەی  چ مافی  پرسی  ــو  وەك
كورد و پیوەندی نوان ھرم و بغدا و قیرانكانی 
عراق، لسر بابت زیندووەكانی ئمۆی ھرمی 

ئای  پرسیاركی  چند  ــی  وەم كوردستانیش 
ئازادی دەداتوە. دەقی دیمانكی ل الپڕە 3ی 
دۆسییكی تایبت ب یادی دامزراندنی 26 سای 
حزبی زەحمتكشانی كوردستان دەخونیتوە... 

ســـاردی  جــنــگــی  مسی 
لدژی بلی  راگیاند

لۆگۆی نوی حزبی زەحمتكشانی كوردستان

ل كۆبوونوەیكدا ب سرپرشتی سرۆكی ھرمی كوردستان 

جخت ل پاراستنی كولتوری پكوە ژیان ل ھرمی كوردستان كرایوە
سرپرشتی   ب كۆبوونوەیكدا   ل
جخت  كوردستان  ھرمی  ســرۆكــی 
 ل ژیان  پكوە  كولتوری  پاراستنی   ل

ھرمی كوردستان كرایوە.
رۆژی 2012/12/6   2  : كاژر 30 
ــی  ــارزان ــ ســرپــرشــتــی مــســعــود ب ب
پیرمام   ل كوردستان  ھرمی  سرۆكی 
كۆبوونوەیك ب بشداری سرۆكایتی 
پرلمان و حكومتی ھرمی كوردستان 
و حزب و الین سیاسیكان و نونرانی 
حزب ئاشوری و توركمانیكان و یكتی 

زانیانی ئایینی كوردستان بروەچوو.

رووداوەكانی   ل باس   وەككۆبوون  ل
كــرا،  بادینان  دەڤـــری  ــیــی  دوای ئــم 
ھوركردنوەی  پویستی  لسر  جخت 
لیژنی   لــ داوا  و  ــرا  ك  ــ ــارودۆخــك ب
 لپ  ستبم ئم  بۆ  كرا  لكۆلینوە 
رووی   خستن و  بدواداچوون   ل بكات 

راستییكان.
الینكان  كــۆبــوونــوەدا  لــو  ھــروەك 
كلتوری  پاراستنی  لسر  ــوون  ھــاوڕاب
 ئایین نتوەو  برایانی  پكوەژیانی 

جیاوازەكان ل كوردستاندا.
شاندی حزبی زەحمتكشانی كوردستان 

لو كۆبوونوەیدا ك پكھاتبوو ل بلن 
و  سكرتر  حوسن  بھمن  و   بدولع
جگری سكرتری حزبی زەحمتكشانی 
كوردستان، جختی لسر ھوركردنوەی 
و  ئاسایش  پاراستنی  و   كــبــارودۆخــ
پكوەژیانی  و  كوردستان  سقامگیری 
و  یــكــدی  كــردنــی  قبول  و   ئاشتیان
 نالی نوان   ل دروست  پیوەندییكی 

سیاسیكاندا كردەوە.
 ل ھریك  كۆبووەنوەكدا   ل و   مئ
بزوتنوەی گۆڕان و كۆمڵ و یكگرتووی 

ئیسالمی بشدار نبوون.

ئو پۆلیسانی پاسوانی دەزگاو برپرس حزبییكانن 
ل زیادنكردنی مووچكانیان ناڕازین

 رپرسب پاسوانی  پۆلیسانی  ئو 
حزبیكانن و مووچكانیان تاكو ئستا 
ھڕەشی  لبرامبردا  نكراوە،  زیاد 
مووچكانیان  ئگر  ــن  دەك ــوە  ئ
چند  لماوەی  ئوا  نكرت  بۆزیاد 
ناڕەزاییك  وەك  داھاتوودا  رۆژكی 
ھوست  حكومتدا  لــبــرامــبــر 
ئو  لھموو  داواش  و  ـــرن  وەردەگ

مــووچــی   ــ ك دەكــــن   پۆلیسان
زیادكردنی  و  وەردەگـــرن  پاسوانی 
مووچ ئوانی نگرتووەتوە ئامادەبن 
بۆناڕەزایی دەربین تاكو مووچكانیان 

بۆزیاد دەكرت.
بریكاری  كریم  جــالل  لوبارەیوە 
ــــی نــاوخــۆ بــئــای ئــازادی   وەزارەت
ئوەین  سرقای  لئستادا  راگیاند: 

زۆر  ژمارەیكی  برپرسانی  ئو   ك
پویستیان  خۆیان  ھیو  پاسوانیان 
نك   مــكــ پاسوانكی  بچند 
ئوژمارە زۆرە، ژمارەی پاسوانكانیان 
كمبكینوەو ئو كات مووچی ئو 
پاسوانان ئوەی مافی خۆیتی زیاد 
2دا  الپــڕە   ل زیاتر  زانیاری  دەكــات. 

دەخونیتوە.



2011/12/7 ممژمارە (928) چوارشwww.estanews.com 2

سلمانی:  نووسینگی  ـــادر:  ق ھمن 
مووچكانیان  نكردنی  زیــاد  لبرامبر 
ئو  واتــا  تایبت،  پاسوانانی  پۆلیسی 
 رپرسب ــاو  دەزگ پاسوانی  پۆلیسانی 
رۆژــكــی  لچند  بــنــیــازن  حزبیكانن 
ھڕەشی  و  دەربن  ناڕەزاییك  داھاتوودا 
وەرگــرتــن  ھویست  ــان  ی خۆپیشاندان 
وەك  ئوانیش  مووچی  گربت و  دەكن، 
نكرت،  زیاد   كانیدیكپۆلیس سرجم 
بوە  ئاماژە  ناوخۆش  وەزارەتــی  بریكاری 
دەكات تاكو پاسوانانی برپرس حزبیكان 
كم نكرتوەو ركنخرت، مووچكانیان 

زیاد ناكات.
 رپرسب پــاســوانــی  پۆلیسانی  ــو  ئ
ئستا  تاكو  مووچكانیان  و  حزبیكانن 
زیاد نكراوە، لبرامبردا ھڕەشی ئوە 
دەكن ئگر مووچكانیان بۆزیاد نكرت 
ئوا لماوەی چند رۆژكی داھاتوودا وەك 
ناڕەزاییك لبرامبر حكومتدا ھوست 
 و پۆلیسانموو ئھوەردەگرن و داواش ل
وەردەگرن  پاسوانی  مووچی   ك دەكن 

نگرتووەتوە  ئوانی   مووچ زیادكردنی  و 
ــن تاكو  ــی ــی دەرب ــاڕەزای ــۆن ب ــن  ــامــادەب ئ

مووچكانیان بۆزیاد دەكرت.
كــلــبــرئــوەی   پۆلیسان ــو  ل یكك 
نیویست  دوورنــخــرــتــوە  لپیشكی 
ئای  برۆژنامی  بكرت،  ئاشكرا  نــاوی 
 مئ ئــوەی  لبر  راگــیــانــد:  ـــازادی   ئ
پاسوانی برپرس حزبیكانین تاكو ئستا 
ببیانوی  نكردوە  ــادی  زی مووچكمان 
نك  حزبین  پاسوانی   مئ  گوای ئوەی 
پاسوانانی  ــارەی  ژم وەدەبت  حكومی، 
ئینجا  بكرتوە  كم  حزبیكان   رپرسب
پاش  ــم  ب دەكــات،  ــاد  زی مووچكمان 
تپڕبونی چند مانگ بسر ئو بیارەدا 
نكراوەو   جب  ج بیارە  ئو  تائستا 

مووچكمان بۆزیاد نكراوە.
لپاسوانی   ككیك  وانــپــاســ ــو  ئ
ئاماژە  حزبی،  الینكی  باكانی   رپرسب
كردووە  پیوەندیان  كئوان  دەكات  بوە 
شونكانیترو  ــــی  زۆرب بــپــاســوانــی 
ئاگاداریان كردونتوە بۆھویست وەرگرتن 

تاكو   منانھ دەربرینكی  یاخۆنارەزایی 
مووچكانیان بۆزیاد دەكرت.

لوبارەیوە جالل كریم بریكاری وەزارەتی 
ناوخۆ بئای ئازادی  راگیاند: لئستادا 
برپرسانی  ئــو   ك ئوەین  سرقای 
خۆیان  ھیو  پاسوانیان  زۆر  ژمارەیكی 
پویستیان بچند پاسوانكی كم نك 
پاسوانكانیان  ژمــارەی  زۆرە،  ئوژمارە 
ئو  مــووچــی  كــات  ئــو  كمبكینوەو 
زیاد  خۆیتی  مافی  ــوەی  ئ  وانانپاس

 یواھ برپرسی  ئستا  ــم  ب دەكــات، 
كچی   ــ ــدواوەی ب پــاســوانــی  چــل   40
حقی 4 چوار پاسوانی ھی، سبارەت 
بدەستبكاربوونیان بۆج بجكردنی ئو 
بیارە، بریكاری وەزارەتی ناوخۆ رایگیاند 
ئو بیارە ئستا لج بجكردندایو پاش 
ئوە مووچی ئو پاسوانان زیاد دەكرت 
بپی مافی خۆی.بم ئستا تاكو ژمارەی 
نكرتوە  كم  برپرسكان  پاسوانانی 

مووچی ئوپۆلیسان زیاد ناكرت.
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 وە زیاتر لزخانرورزی پم ل.
56 تن خۆراكی خراپ بۆ ئران 

دەگڕنرتوە
رابردوودا (مانگی  لمانگی  تیاندا،  تندروستی  نبوونی مرجی  بھۆی 
تشرینی دووەم 2011)، ل مرزی پروزخانوە، 56 تن و 520 

كیلۆ خۆراك بۆ ئران گڕنراوەتوە. 
لمبارەیوە برپرسی لیژنی پشكنینی مرزی پروزخان ھمن ئحمد، 
ل خای  رابــردوودا  مانگی 11ی  ماوەی   ل راگیاند؛  ئازادی  ئای   ب
سنووری مرزی پروزخان 56 تۆن و 520 كگم خۆراكی بسرچوو و 
 ران. ناوبراو روونیشی كردەوە خۆراكتی ئوە بۆ وندراوەتڕكچوو گت
گڕنراوەكان بریتی بوون ل:" كشمیش، ماست، پنیر و پسكت". ھمن 
بەكی   ك بوون  كشمیش  خراپكان   خۆراك زۆربی   ك ئاماژەشیدا 
نزیكی 44 تن دەبوو. لپرسراوی لیژنی پشكنینی خۆراكی مرزی 
پروزخان، زیاتر گوتی: ئم مانگ ب براورد ب مانگكانی پشووتر، 
كمترە،  گرتووە،  بسردا  دەستان  ئوان   ك خراپ  خۆراكی  رژەی 
دەكن  پشكنین  دووجار  خۆراك،  بارك  بۆھر  ئستا  روونیشیكردەوە 
بمبستی دنیابوونی زیاتر ل كوایتیی خۆراكك. لیژنی پشكنینی 
خۆراكی مرزی پروزخان، سر ب مبندی خۆپاراستنی تندروستی 
كالرەو ل سای 2007دامزراوەو كارەكانی بریتیی ل پشكنینی  ئو 

خۆراك جۆراوجۆرانی ك لو مرزەوە دت ھرمی كوردستانوە. 

ونبوون
ھــاوتــی  ــی  ــم ــن ــاس ن دوو 
علی  مــحــمــد  (ئیبراھیم 
یككیان  بووە،  ون  ئیبراھیم) 
نـــاســـنـــامـــی وەزارەتــــــــی 
ــان  ــی تــنــدروســتــیــیــو دووەم
ھر   ،حزبیی ناسنامیكی 
پیوەندی  دۆزییوە  كسك 

بو ژمارەیوە بكات:
07504529496

 پرۆژەی دروستكردنی خانوو بۆ كرنیشینان ل شاری 
كالر دوای دەستاودەست پكردنی و دواخستنی بۆ 
ماوەی زیاتر ل یك ساڵ سرەئنجام پرۆژەك بیاری 
كس  ھموو  و   نیی كرنیشینان  بۆ   ك لسردرا 
 تدەچ بمنزیكانش  و  بشداربت  تیادا  دەتوانی 
بواری جبجكردنوە ك ل 1008 خانووپكدت. 
ھــاوتــیــانــی  الی  زۆر  ــی  ــگــران ــی ن ــوە  ــۆی ــھ ــم ب
الین   ل پشتر   چونك دروستكربووە،  كرنیشین 

تایبتی   ب و  گرمیانوە  دەزگاپیوەندیدارەكانی 
برەسمی  كـــالر،  ــی  ــارەوان ش پشووی  ســرۆكــی 
 .نیشینانكر بۆ   پرۆژەی ئو   ك راگیاندرابوو 
بڕوەبرایتی  گشتی  بڕوەبری  لمبارەیوە 
وەبرھنانی سلمانی فرمان غریب ب ئای ئازادی 
نوان   تودەك  ك نوێ  كالری  پرۆژەی  راگیاند؛ 
 دراوەت رزگــاری  شارەدی  و  كۆن  كالری  گڕەكی 
وەبرھنر كامران جمیل و پرۆژەك بریتی دەبت 

ل 1008 خانوو و ل پنج بش پكدت. ناوبراوە 
ئوەبوكرابۆوە  دەنگۆی  پشتر  ھرچندە  گوتیشی 
ك ئم پرۆژەی بۆ كرنیشینان دەبت، بم وەكو 
و  دانناوە  مرجكیان  ھیچ  سلمانی  وەبرھنانی 
و   خانووان ئو  كنی   ل  ستربس كس  ھموو 
پرۆژەی   ئاماژەی جی   .نیی دیاریكراو  چینكی  بۆ 
شارۆچكی  كرنیشینانی  بۆ  خانوو  دروستكردنی 
كالر دەگڕتوە بۆ یك ساڵ لموبر ك بیار بوو 

1500 خانوو دروستبكرت و لیژنیكیش ك پشتر 
دەركوت  كردبوو  شارەكی  كرنیشینانی  ناونووسی 
پــرۆژەیــش  ئــم  و   نشینكر و  خزان   1828
دابشدەكرت،  پشكی   ب  ب  ك وابوكرابووەوە 
لناوبراو   زانانخ ئو  ئومدی  ئستادا   ل بم 
ھمووكس  و  گشتی  پرۆژەیكی   ب بوو   پرۆژەك
 پلب بمشوەیش  و  تدابكات  بشداری   دەتوان

یك خاوەن سرمای زیاتر سوودمند دەبت.  

 پرۆژەی دروستكردنی خانوو بۆكرنیشینانی كالر بئاكام بوو

 ماوەیك دیاردەی گواستنوەی قوتابیی 
عرەبی  بۆ  كوردییوە  قوتابخانی   ل
زیادی  برچاو  رژەیكی   ب خانقین   ل
پــروەردەكــش  بڕوەبری  و  ــردووە  ك
شارەزایی  كمی  بھۆی  رایدەگینت  
ھروەھا  و  كوردی  زمانی   ل مامۆستایان 
دایك و باوكی قوتابیكان چونك ئوانیش 
كاتی خۆی تعریب كراون  و كوردی نازانن 

یان تكوبوون ب خزانی عرەب.
پـــروەردەی  بــڕــوەبــری  لمبارەیوە 
كوردستان  ھرمی  ســر   ل خانقین 
لدوانكی   ل  سای محمد  حوسن 
 ل رایگیاند؛  ئــازادی  ئای   ب تایبتدا 
خانقین ئاستی خوندن ب زمانی كوردی 

ئوەی  بنرەتی،  نۆی  قۆناغی   یشتۆتگ
دیاردەی  ئستادا   ل  رانیینیگ جگی 
 قوتابخان  ل قوتابیان  گواستنوەی 
كوردیكانوە بۆ عرەبییكان و خستبر 
بنرەتی  یكی  پۆلی  مندانی  خوندنی 
ئــاراوە،   ھاتۆت عرەبی  قوتابخانی   ل
 وەیپشت  ل ھۆكاركی  چند  ئمش 
بۆ  پسپۆر  مامۆستای  نبوونی   :وانل
پویست  رژەیكی   ب كوردییكان   وان
 وتوانركس شوەیكی   ب بتوانن   ك
ھروەھا  بنوە  كوردی  زمانی   ب  وان
بر   ل قوتابیكانیش  باوكی  و  ــك  دای
ل شارەكانی عراق  ئوەی چندین ساڵ 
خزانی   ب تكوبوون  یــان  و  ــاون  ژی

عرەب بۆی ئستا ئوانیش كوردی باش 
دەگوزنوە  منداكانیان   بۆی ــازان،  ن
 سای حوسن  عــرەبــی.  خوندنی  بــۆ 
راشیگیاند؛ ھۆكاركی تر دەگڕتوە بۆ 
 ك دەكنوە  لوە  بیر  قوتابیان  ئوەی 
زانكۆكاندا   ل خوندن  تواوكردنی  دوای 
وەرناگیرن ب تایبتی زانكۆكانی عراق. 
چارەسركردنی  بۆ  وتیشی،  ھــروەھــا 
مامۆستایانی  رگی   ل گرفتكانیان 
بھزكردنی  خوی  بــردەوام  پسپۆرەوە 
تا  و  دەكرتوە  مامۆستایان  بۆ  زمــان 
ئستا چوار خول سازدراوە. سای ئاماژەی 
سای  دوای   ل خانقین   ل بــوەشــدا 
2003ەوە قوتابخانی كوردی دامزراوە 

و ل ئستادا ل سنوورەك ك جلوال و 
 75 دەگرتوە  سعدییش  و   پرەتق
قوتابخانی كوردی ھی و ھروەھا ھشت 
خوندنیش  و   یھ قوتابیشیان  ھــزار 
گیشتۆت قۆناغی نۆی بنرەتی و ھاوكات 
ل دوای روخانی رژموە ل خانقین دوو 
دامــزرانــدووە  ئامادەیشیان  قوتابخانی 
 ل  ئاماژەی جی  كــوردی.  خوندنی  بۆ 
 ب یشم كركردنی ئستادا بۆ چارەسئ
بردەوام خولی بھزكردنی زمانی كوردی 
دەكرتوە   سنوورەك مامۆستایانی  بۆ 
 ی مامۆستاكان بوەی زۆربر ئبم لب
كردووە،  تواو  خوندنیان  عرەبی  زمانی 

نتوانراوە كشك چارەسربكرت.  

تندروستی گرمیان رتیدەكاتوە 
قرزاری حكومت بت 

 ل دارایی  چاودری  دیوانی  بوكرایوە  راگیاندن  دەزگایكی   ل ئوەی  دوای 
راپۆرتكدا دەریخستووە تندروستی گرمیان زیاتر ل 350 ملیۆن دینار قزارە، 
 ل راستبت.   واھ ئو  رەتیدەكاتوە  گرمیان  تندروستی  گشتی  بڕوەبری 
چوادری  دیوانی  راپۆرتكی  پی   ب  گوای بوكراوەتوە  راگیاندن  دەزگایكی 
دارایی، تندروستی گشتی گرمیان بری 350 ملیۆن و 603 ھزار دینار قزاری 
حكومت، ل برامبر ئم ھوادا بڕوەبری گشتی بڕوەبرایتی تندروستی 
تندروستی  ئستا  تا  راگیاند؛  ئازادی  ئای   ب ئیبراھیم  ئاكۆ  دكتۆر  گرمیان 
 ل  یھ گومانیان   بۆی نكراوەتوە،  ئاگادار  لوجۆرە  راپۆرتكی   ل گرمیان 
راستی ھواك. ناوبراو راشیگیاند؛ ئو ھوا ك بوكراوەتوە بۆچی ژمارەی 
دكتۆر   .نیی بنمایكی  ھیچ  رایدەگینن   بۆی بونكردۆتوە،  نووسراوەكیان 
ئاكۆ ئاماژەشیدا، ئگر تندروستی گرمیان قرزاریش بت ئوا دەگڕتوە بۆ 

سردەمی بڕوەبرەكانی پشوتر.  

ل خانقین خوندنی كوردی دەكوت مترسییوە سرەرای ھوكان بۆ خوندن ب زمانی كوردی

سوپاسنام
ب ناوی بنمای سید فازل جباری پ ب دڵ سوپاسی خۆمان ئاراستی ھموو 
دایكمان  پرسی  و  سپاردن  بخاك  مرسیمی   ل  ك دەكین   نانالی و  كس  ئو 
زەحمتیان كشاو بشداریان كرد، ب تایبتی ھاوڕیانی مكتبی  سیاسی و كۆمیتی 
سركردایتی پارزگای كركوكی حزبی زەحمتكشانی كوردستان، بشداری ھموان 

ل پرسكدا سبووری دمان بوو.
دووبارە سوپاسی ھموو الیك دەكین

مریوان فازڵ ئمین
ل جیاتی بنمای خوالخۆشبوو

پاسوانانی برپرس حزبیكان لبرامبر زیادنكردنی مووچكانیان ھڕەشی ھوست وەرگرتن دەكن

سردانی  كوردستان  زەحمتكشانی  حزبی  سیاسی  مكتبی 
ئمینداری گشتی ئنجومنی نیشتیمانی كوردی ل سوریا كرد 

حزبی  سیاسی  مكتبی  شاندكی 
سردانی  كوردستان  زەحمتكشانی 
كوردی  نیشتمانی  ئنجومنی  شاندی 
 ل ل شونی حوانوەیان  ل سوریا 

شاری ھولر دەكات.
سكرتری  جگری  حوسن  بھمن 
و  كوردستان  زەحمتكشانی  حزبی 
مكتبی  ئندامی  سلیم  سید  ھیوا 
ئندامی   بدوع ــزار  د و  سیاسی 

شاندی  سردانی  ناوەندی،  كۆمیتی 
كوردییان  نیشتمانی  ئنجومنی 
دكتۆر  ــن  الی  ل و  كــرد  سوریا   ل
شاندی  سرۆكی  بشار  عبدولحكیم 
ـــاوەری  ــدی ی ــان ئــنــجــومــنــكــو ش

پشوازیان لكرا.
دكتۆر  نوانیاندا  دانیشتنكی   ل
ئامانجی  ــار  ــش ب عــبــدولــحــكــیــم 
سردانكیان بۆ ھرمی كوردستان و 

دوا پرەسندنكانی رەوشی نوخۆی 
شاندی  سردانی  ئنجامی  و  سوریا 
ناوبراویان بۆ قاھیرە توەری سرەكی 

نوان ھردوو ال بوو. 
نــاوی   بــ بــشــار  عبدولحكیم  د. 
 ل كـــوردی  نیشتمانی  ئنجومنی 
حزبی  ھوستی  سوپاسی  سوریا 
 شانی كوردستانیان كرد كتكزەحم

بردەوام ھاوكار و پشتیوانیان بووە.

ــــوان مــكــتــبــی ســیــاســی حزبی  ــ ن ــش ل ــاوب ــوەیــكــی ھ ــوون كــۆب
زەحمتكشانی كوردستان  یكتی نیشتیمانی كوردستان بڕوەچوو

و  عراق  و  كوردستان  بــارودۆخــی   
رووداوەكانی  و  نتوەیی  كۆنگرەی 
گرنگترین  ــنــان،  ــادی ب نــاوچــكــانــی 
توەرەكانی كۆبوونوەیكی ھاوبشی 
كوردستان  نیشتیمانی  یكتی  نوان 
كوردستانی  زەحمتكشانی  حزبی  و 
رۆژی  سرلبیانی  دەھنا،  پك 
ھاوڕیان   2011/12/5  مدووش
حزبی  )سكرتری   بدولع (بن 
ــان و  ــت ــوردس زەحــمــتــكــــشــانــی ك
سكرتر  جگری  حوسن)  (بھمن 
ئنوەر و گۆران جالل)  و (ئحمد 
ئندامانی مكتبی سیاسی، لشاری 
سیاسی  مكتبی  سردانی  سلمانی 
یكتی نیشتیمانی كوردستانیان كرد 
بختیار)  لالین(مال  بگرمی  و 

مكتبی سیاسی  كارگری  برپرسی 
(حاكم قادر حمجان و عومر فتاح) 
كارگرانی مكتبی سیاسی (محمود 
 یوەندییپ برپرسی  صالح)  حاجی 
و  ــۆران  گ (یوسف  كوردستانیكان 
لو  پشوازیكران،  جبار)   سبل
كردەوە  جخیتان  ــردووال  ھ دیــدارە 
یكریزی  و  ــش  ــاوب ھ ــاری  ــوت گ  لــ
ھر  برەنگاربوونوەی  بۆ  الینكان 
پشھات و رووداوك، لبشكی تردا 
كۆنگرەی  بستنی  لسر  گفتوگۆ 
ھاوڕابن  ھــردووالش  كراو  نتوەیی 
لپویستی بستنی ئو كۆنگرەی و 
نزیكردنوەی  كۆكردنوەو  بفاكتری 
سیاسیكانی   نالی ھزو  ھموو 
ھر  درا،  لقلم  گورە  كوردستانی 

چند  رووداوەكانی   وەیكۆبوون لو 
بادینان  ناوچكانی  ــردووی  راب رۆژی 
 ك كرا  داوا  و  كرا  لبارەوە  قسیان 
ھاوتیان  سامانی  ســرو   ویستپ
و  الینكان  سیاسی  كاری  ــازادی  وئ
ئارامی و ئاسایشی ھرمی كوردستان 
لسروەری  جختیش  بپارزرت، 
ئو  چــارەســری  بۆ  كــرایــوە  یاسا 

.شانك
ـــدارە ھــاوبــشــی حزبی  ــو دی ھــر ل
یكتی  و  كوردستان  زەحتكشانی 
ئالۆگۆرا  بیرورا  كوردستان  نیشتیمانی 
ئنجومنی  ھبژاردنی  لسر  كــرا 
پارزگاكان، لدوا توەری دانیشتنكدا 
لمژینی  درین  لپیوەندی  جخت 

ھردوو ال كرایوە.
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الیــنــی   رســــ ھ رۆژەی  ئـــو 
ئۆپۆزیسیۆن (گۆڕان و یكگرتوو 
و كۆمڵ) بیاریاندا پنابرن بر 
شقام و بھمان شوازەكانی ئو 
عرەبی"  "بھاری   ب دیاردەیی 
دەست  رووبــڕووی  ناودەبرت 
 مرھ ئــم  خكی  ببنوە، 
دابشبوون؛  جۆردا  دوو  بسر 
كمینیكی راپڕیو ك ناوەندی 
سلمانی و چند ناوچیكی ئو 

و  نمایشی سیاسی  و  پگی خۆپشاندان  كردبووە  پارزگاییان 
زۆرینیكی بدەنگ ك ئستاشی لگدا بت زەحمت بزانرت 
چندیشیان  و  بــوون  راپڕین  ھاوسۆزی  و  ھاوپشت  چندیان 
لگڵ دەستدا بوون. بنمایكیش ك ھم ئۆپۆزیسیۆن و ھم 
دەستیش بردەوام دەچوونوە سری بۆ داكۆكیكردن ل سنگ 
و رەوایی خۆیان و ھوست و ھنگاوەكانیان، بریتیی بوو ژمارەی 
 25 پرلمانییكی   بژاردنھ  ل ھاتوویان  بدەست  دەنگی 
پرلماندا.  لناو  نونرایتییان  رژەی  و  تمووزی 2009  ی 
دەدرا  زۆرجار  خۆپیشانداندا  مانگی  دوو  لماوەی   ك پرسیارك 
ھزار  ســدان  لو  ئایا  ك؛  بوو  ئــوە  ئۆپۆزیسیۆندا  بگوی 
دەنگدەرەی ئۆپۆزیسیۆن چندیان ل ھات سرشقام و چندیش 
ل خكی ناڕازی پیانوە پیوەست بوون؟ ئبت وەمكی 
و  ھاوسۆزە  و  دەنگدەر  لچاو  خۆپیشاندەر  رژەی   ك  ئاشكرای
زۆر كم بوو. بم لڕووی لۆژیكوە دەكرت پرسیاری ئوەش 
 ب سر  جماوەری  و  دەنگدەر   ل كس  چند  ئایا   ،ك بكین 
و  دەست  رەوایی  و  حكومت   ل كردن  داكۆكی  بۆ  دەست 
دەسكوتكان ب شوەیك ل شوەكان نمایشی خۆیان كرد و 
برەی ئۆپۆزیسیۆنیان ئیحراج كردو خستیان بردەم راستتییكی 

نخوازراو؟
 ل  رەیب دوو  لو  ھریك   ك راستییی  ئو  لبرچاوگرتنی 
ملمالنی خۆیاندا، خك دەكن ب پارسنگی ھز و رەوایی بۆ 
ھوستی خۆیان لرووی كۆكردنوەی زۆرترین پشگیری بۆخۆیان 
جیاجیاوە  بنی  پدانی  لڕگی  لھمانكاتدا  پارتكانیان،  و 
لھوی دەستبركردنی رەزامندی و متمانی ئواندان. ئوەی 
پشكشكردنی   ل خۆی   ،وتنركس مایی  دەستوە  بالی 
خزمتگوزاری و دەركردنی یاسای پویست و بنی بردەوامی 
ئۆپۆزیسیۆنوە  ــالی  ب لكاتكا  ــت  وــ دەردەك چاكسازیدا 
داكۆكیكردن ل داخوازییكانی خك و بنی ئاوگۆڕی بنڕەتی 
لرگی نھشتنی گندەی و چاككردنی كۆی سیستمی سیاسی 
ھرمدا، خای جیاكردنوە و یكالییكردنوەی ملمالنی لگڵ 

دەستدا.
ئمۆ دوای ھشت مانگ ل نیشتنوەی خرۆشی خۆپیشاندان 
نوان  نھنی  و  ئاشكرا  سردانی  و  گفتوگۆ  خولكی  چند  و 
لكدانوە  و  ھــواڵ  گرموگوڕی  و  ئۆپۆزیسیۆن  و  دەســت 
ھرمدا، جی خۆیتی   ل پرۆسی سیاسی  ئایندەی  لبارەی 
بپرسین؛ تا چند پرسی خك و داخوازی و خمكانیان لم 
رەوتی  ئاستك  چ  تا  و  بووەتوە  جگی  ئاۆزەدا   شھاوك
ئگر  شكاوەتوە؟  ئواندا  برژەوەندی   ل گۆڕانكارییكان 
 ل ــت  دەس چند  تا   ك بكرت  ــوەوە  ئ لبارەی  پرسیار 
 ل بتایبتی  خكی،   ب برامبر  بنكانی  بجگیاندنی 
و  راستگۆ  گندەیدا،  بگژداچوونوەی  و  چاكسازی  مسلی 
سركوتوو بووە، ئوا بھمان شوەش دەب پرسیاری ئوە 
ل ئۆپۆزیسیۆن بكرت ك تا چند ل نونرایتیكردنی خكی 
خواستكانیاندا  بدیھنانی  لپناوی  كشمكش  و  نــاڕازی 

سرسخت و راستگۆ بوون؟
 تواننگاندن بسچاوی وردبینی و ھك بسر كوە ھداخب
ئو   دەگات ــردوودا،  راب ماوەی   ل ئاوگۆڕەكان  و  رووداو  كۆی 
دەرەنجامی ك كشی خك و داخوازییكانیان ھشتا لدوای 
ئۆپوزیسیۆنوە  بالی  ئۆپۆزیسیۆنوەن.  سیاسییكانی   رجم
ھموو  لپش  خۆپیشاندانكان  تقكرانی  دادگایكردنی 
پداچوونوەی  مسلی  ئویشدا  بدوای   ترەوەی داخوازییكی 
دن.  ھبژاردن  پرسی  و  پارزگاكان  دەستكانی  یاسای 
لكاتكا رۆژان چین و توژەكانی كۆمڵ بۆ خستنڕووی ماف و 
داخوازییكانیان بشوازی جیاجیا روویان دەكن دەست و دەنگ 

برزدەكنوە بب ئوەی مۆركی سیاسییان ب بردابكن.
رازیكردنی  ئــوەنــدەی  دەســتــوە،  بــالی  شوەش  بھمان 
بدەنگوەھاتنی  ئــوەنــدە   گرنگ ئۆپۆزسیۆن  سیاسییانی 
پرسی  ئوەندەی  نین.  گرنگ  پویستییكانی خك  و  داخوازی 
بشداریپكردنی ئۆپۆزیسیۆن ل دەست و گیشتن ب رككوتن 
و سازان لگیاندا مبست، ئوەندە چاككردنی ئدای حكومت 
گندەكاران  سزادانی  و  لپرسینوە  بۆ  عملی  ھنگاوی  و 

.ست نییبم
 ویستپ  ك  یھ بنڕەتی  و  گرنگ  خاكی  باركدا  لھموو 
دەست و ئۆپۆزیسیۆن ئاگایان لبت و بجیددی حیسابی بۆ 
برلوەی  خك،   ل دوورنكوتنوە   ل  بریتیی ئویش  بكن 
رۆژك بت واقیعك ل دابان لنوانیاندا دروست بت و خكی 
بۆخۆیان راستوخۆ نونرایتی خۆیان و داخوازییكانیان بكن 
و فزایك بتپش ك تیایدا نك ل پارتكان بكو ل كۆی 

پرۆسی سیاسی ل ھرمدا بمنت بن.

الیــنــی   رســــ ھ رۆژەی  ئـــو 
ئۆپۆزیسیۆن (گۆڕان و یكگرتوو 
و كۆمڵ) بیاریاندا پنابرن بر 
شقام و بھمان شوازەكانی ئو 
عرەبی"  "بھاری   ب دیاردەیی 
دەست  رووبــڕووی  ناودەبرت 
 مرھ ئــم  خكی  ببنوە، 
دابشبوون؛  جۆردا  دوو  بسر 
كمینیكی راپڕیو ك ناوەندی 
سلمانی و چند ناوچیكی ئو 

ئاوات محه مه د ئه مین دەینووس    

بوار
خك و ئۆپوزیسیۆن و 

دەست؟!! دەوتی  دروستبوونی   ب سبارەت 
كوردی عرەبكانی شاری كركوك، 
راو بۆچوونی خۆیان بۆ ئای ئازادی 
دەخن روو، ل رووی ئو داوایی 
گلی كورد، ك سدان سا خونی 
جبوری،  محمد  دەبینن.  پوە 
پارزگای  ئنجومنی  ئــنــدامــی 
گردبوونوەی  پارتی   ل كركوك، 
 دەخات ئــوە  عرەبی  نیشتمانی 
روو، جگ ل گالنی عراق وتانی 

دراوسش بوە رازی نین.
ئاكۆ شوانی : كركوك

ئنجومنی  ئــنــدامــی  ــوری،  جــب محمد 

گردبوونوەی  پارتی   ل كركوك،  پارزگای 
ئوە  روو،   دەخات ئوە  عرەبی  نیشتمانی 
لوە  بیر  بڤیو پویست كورد ب خونیش 

نكاتوە. 
 تی كوردی راشكاواندەو بارەت بجبوری س
رایدەگینت " من ب ھیچ شوەیك لگڵ 
پارچ پارچ بوونی عراقدا نیم، ل برئوەی 
باشترە   بۆی ھدەگیرست،  تایفی  شڕی 
ئوە   چونك نكنوە،  لوە  بیر  كوردەكان 
مایی ئاژاوەو ئاشوبو ھیچ ئامانجكی نابت، 
عراقیكان  خواستی  ــوە  ئ ــوەی  ئ لبر 

."نیی
جبوری دەت " جگ ل گالنی عراق وتانی 

ئوانیش   چونك نین،  رازی  بوە  درواسش 
وای دەبینن پارچ بوونی عراق مترسی بۆ 
نك خودی عراق بكو بۆ وتانی دراوسش 
رووی   ل  ن ئــوە  لبر  دەكــات،  دروســت 
 وە گونجاو نییرووی ئیقلیمیش ل ناوخۆی ن
و لگڵ واقعدا یك ناگرتوە، ك دەوتكی 

كوردی ل عراقدا دروست بكرت".
ئنجومنی  ئندامی   ل عوبدی  ئحمد 
 ونو خبارەت بركودا، سك ری لشایع
پیوای، قس كردن  گلی كورد،  مژووییی 
 رایوای ،یورەی ھترسی گی ملسو مل

نابت ھر بیریشی لبكرتوە.
برا  شعوری  و  ھست   دانگو  ب عوبدی 

كوردەكانیان ل كركوكدا گوتی " دروستبوون 
 تناب نك  كــوردی  دەوتی  باسكردنی  یا 
 وە، چونكتبكرت بیریشی لكو نابواقع، ب
ناگرتوە،  یك  عراقدا  واقعی  لگڵ  ئوە 
ئستاش ل عراقدا كش كم نیی، تاوەكو 
ئم ئو كشی بنین پشوەو برینكانمان 
 و شتمن وایدەبینم ئ وە، بۆیتزیاتر بكول
بۆ  ئوەی  لبر  لبكرتوە،  بیریشی  نابت 
 ،یككچوونی رەوشی تراق مایداھاتووی ع
ئستا دەبت ھموومان ب كورد و عرەب و 
توركمان و نتوەكانی ترەوە ل خمی گورەی 
یكپارچیی عراقدا بین، رگ ندەین كس 

یاری ب چارەنووسی عراق بكات..

عرەبكانی كركوك: 

دەوتی كوردی بڤیو پویست كورد ب خونیش بیر لوە نكاتوە

 توركمانكانی كركوك لسر دەوتی كوردی قس دەكن:

وەش بۆ كوردەكان قورست، ئركوك بك ت بتی كوردی دەبدەو
لسر  كــركــوك  توركمانكانی 
و  دەكــن   قس كــوردی  دەوتی 
كــوردی  دەوــتــی  دروستبوونی 
ئرشد  لكدەدەنوە،  بخون 
ئنجومنی  ئــنــدامــی  ساحی، 
نونرانی عراق، ل لیستی برەی 
توركمانی، رایوای دەوتی كوردی 
بوونی   پارچ  پارچ ھۆی   تدەب
ئاشوب  ــرەو  ب  كتو و  عراق 
سرۆكی  تۆران،  حسن  دەبات. 
كركوك:  پارزگای  ئنجومنی 
ئو  لگڵ  بــارزانــی  و  تابانی 
مھدی:  علی  نین.  مسلیدا 
پارزگای  ئنجومنی  ئندامی 
داوای  دەت:كوردەكان  كركوك، 
كركوك دەكن، بۆی جیابوونوەی 
وازھنانی  مانای  عراق،   ل كورد 

كوردە ل كركوك.
ئاكۆ : كركوك

ئنجومنی  ئــنــدامــی  ســاــحــی،  ــد  ــرش ئ
نونرانی عراق، ل لیستی برەی توركمانی، 
خۆی  بۆ  كركوكیكانی  دەنگی  زۆرترین   ك
 ویستی ئازادی گوتی: پر كرد، بۆ ئامسۆگ

بكین،  عراق  واقعی  بۆ  خوندنوە   مئ
بزانین عراقی دوای دیكتاتۆریت برەو كوێ 
دەڕوات، بۆی ئو عراق پویستی ب ھموو 
ئوەی  بۆ   ،یھ وت  مزھبكانی  نتوەو 
پشبكوت و لسر پای خۆی بووەستتوە، 
ب تایبتیش دوای دەیان ساڵ ل دیكتاتۆریت، 
بیركردنوە،  ســرەوە  ھۆكارانی  ئو  لبر 
كارەساتكی  عــــراق،  ــوەی  ــوون ب جیا   لــ
من   بۆی دەھنت،  خۆیدا  دوای   ب گــورە 
 ب نیم،  ھرمكدا  ھیچ  جیابوونوەی  لگڵ 
دروستبوونی  و  كوردستان  ھرمی  تایبتیش 
ھۆی   تدەب ئوە   چونك كوردی،  دەوتی 
پارچ پارچ بوونی عراق و وتكمان برەو 
ئاشوب دەبات، لبر ئوە من ئوە بپویست 
نازانم و پموای دروستبوونی دەوتی كوردی 

ل خونوە نزیكترە وەك ل واقع. 
حسن تۆران، سرۆكی ئنجومنی پارزگای 
توركمانی،  بــرەی  لیستی  لسر  كركوك، 
كــوردی  ــی  دەو دروستبوونی   ب ســبــارەت 
 تبن ئگر   ،یوایپ ھیو  جیاوازی  رای 
 كان مافی خۆیانكھاتموو پھ شی كمای
دەت  تــۆران  خۆیان.  بۆ  بكن  چی  داوای 
عراقدا،   ل نتوەیك  ھر  جیابوونوەی   "

دروستبوونی  و   شك مایی   تبن ئگر 
 ل بم   ،ئاسایی مافكی  عراقدا   ل  فیتن
ئستادا بیاری دروستبوونی دەوتی كوردی، 

 بوون دەبات، بۆی پارچ رەو پارچراق بع
خۆشیان  كــورد  سركردەكانی   موایپ من 
و  نین  كوردیدا  دەوتی  دروستبوونی  لگڵ 
ئوە رەتدەكنوە، ك ل عراقدا جیاببنوە، 
لبر ئوە پموانیی كورد داوای جیابوونوە 
بكات، بكو پویست ھموومان ل عراقكی 
یكپارچیدا درژە ب پشكوتنی عراقكمان 

بدەین".
كركوك،  پارزگای  ئنجومنی  سرۆكی 
وای  ئستادا   لــ روو،   ــ دەخــات ـــوەش  ئ
 یسم لو  بیر  كوردی  برپرسانی  نابینم 
بــكــنــوە، ھــروەكــو تـــۆران دەــــت " من 
كورد،  ك سركردەكانی  لوەی   نیی گومانم 
ئو  لگڵ  بارزانی  و  تابانی  تایبتیش   ب
قسكردن   ویستپ  بۆی نین،  مسلیدا 

كاتی  ئو  بۆ  ھبگرین   یلسم ئو  بۆ 
لو شوەییان  داوایكی  ئوان  براستی   ك
دەبت، ئو كات عراقیكان رای خۆیان لو 

بارەیوە دەرببن".
علی مھدی، ئندامی ئنجومنی پارزگای 
كركوك  داوای  كوردەكان  دەت:  كركوك، 
عراق،   ل كورد  جیابوونوەی   بۆی دەكن، 
ل كركوك. مھدی  وازھنانی كوردە  مانای 
گوتیشی " بۆی من راموای برپرسانی كورد 
 وە، چونكنناك لوە  بیر  بھیچ شوەیك 
 ب دەبــــت  ــورد  ك ــتــی  دەو دروستبوونی 
 ،وەش بۆ كوردەكان قورست، ئركوك بك
لبر ئوە رای من وای، بیركردنوە لشتی 
باشترە   بۆی  ،ناواقیعی بیركردنوەیكی  وا 
كورد بیر ل پكوە ژیانی ھموو نتوەكان 
نا  ئگر  عراقدا،  چوەی  چوار   ل بكاتوە 
شڕی   رەنگ ھدەوەشنتوە  عراق  ئوە 

تایفیشی بدوادا بت".

كوردەكان داوای كركوك دەكن، بۆی جیابوونوەی 
كورد ل عراق، مانای وازھنانی كوردە ل كركوك

ــی  دۆزەك ــوردو  ك لگلی  سرسختكی   رگریب بھۆی 
ئازیزەی كوردەكان   دایك لنابوو، ئو  نازناوی دایكی كوردانیان 
لشوی  كــوردان  دایكی  بوو،  میتران  دانیال  ناوی  لبنڕەندا 
لنخۆشخانی  87سای  ــی  ــن ــم ــت 21\22\11\2011ل
جۆرجس پۆمپیدۆ لپاریس بۆھتاھتای ماڵ ئاوایی لرۆكانی و 
لكوردستان كرد، ھرچندە حكومتی ھرم و سرۆكایتی ھرم 
ھاوخمی خۆیان بۆكۆچی دوایی ئم خاتوون دەربی و ھروەھا 
بم  راگینرا،  كوردستان  لھرمی  ماتمینی  3رۆژ  بۆماوەی 
 بۆدایك راپۆرتدا ھاوخمی  لم  ھاوتیان و خكی كوردستان 
دەبت   یانوایپ ھندك  بجۆرك  و  ــن  دەردەب ئازیزەكیان 
لجگی ونی سركردەكانی كورد ونی دانیال میتران دایكی 
كوردان ھبواست و ھندكیش پیانوای پویست پیكركی 
رۆشنبیری  وەزیری  بم  بۆبكرت،  شاردا  لناوەڕاستی  گورەی 
ھیچ  ھرم  حكومتی  كلئستادا  بوەدەكات  ئاماژە  الوان  و 
مامۆستایكی  لبرامبریشدا   ،نییستبم بۆئو  برنامیكی 
زانكۆ پیوای دروست كردنی پیكر وەمی ئو چاكانی دانیال 
ناداتوە، بكو ترجمكردنی خونكانی دانیال میتران بۆواقیع 
بوو  كوردی  سربخۆی  دەوتكی  كردنی  دروست  كخونی 

.ییو چاكمی ئوە
ھمن مامند

بكۆچی  ئاداب سبارەت  كۆلییژی  كمال خوندكاركی  سركار 
دوایی دانیال میتران گوتی"ئو براستی نازناوكی جوانی ھگرت 
بوو،براستی دایكی كوردان بوو، چونك ئو ھم برگری لكورد 
كوردی  سركردەكانی  ئامۆژگاری  دایكك  وەكو  ھمیش  دەكردو 
 بواین ئو  ئگر  نكن،  كوژی  كورد  شڕی  كچیتر  دەكرد، 
رەنگ شڕی براكوژی تشنیكی زۆری بسندبوایو مای كورد 

."یشتبوایگستا نم رۆژگارەی ئرگیز بو كورد ھران بوایو
سركارگوتیشی"داوا لحكومتی ھرم دەكم لئاست گورەیی ئم 
خانم پیكركی بۆلناوەڕاستی پایتختی كوردستان كھولرە 
و  لبیرنكین   خاتوون ئم   میشھ بكرت،بۆئوەی  دروست 
ئومان  ئامۆژگاریكانی  بكین  یكتر  ویستمان شڕی  ھركاتك 

بیربتوەو شڕی یكترنكین".
لیكك  30سایو  تمن  ژنكی   ك نیگارخالید  مامۆستا 
دوایی  بكۆچی  سبارەت   مامۆستای ھولر  لخوندنگاكانی 
 چونك بوو،  كوردان  دایكی  ئو  گوتی"بڕاستی  میتران  دانیال 
لكورد  برگری  ئو  ندەناسی  كوردی  ككس  لسردەمانك 
ئمش   دایك ئو  گورەیی  لئاست   ویستپ  ربۆیدەكرد،ھ

وەفامان بۆی ھبت".

دانیال  خاتوو  ژیاننامی  پشنیاز  گوتیشی"من  نیگار  مامۆستا 
میتران بخرت منھجی خوندن و لوانی مژوو باسی بكرت، 

بۆئوەی نوەی داھاتوو ئو خانم بناسن و لبیری نكن".
پویست لدامودەزگاكان ونی سركردەكانی كورد دابگیرت و 
ونی خاتوو دانیال ھبواسرت ئمش قسی عومرمحمدی 
پشمرگی  دەكات  باسی  خۆی  وەك  ئو   ی62سا تمن 
كۆنو بم ژیاننامو كردەوەكانی دانیال میتران باش دەناست 
و  تابانی  ونی  ھردائیرەیك   گوتی"دەچیت لوبارەیوە  و 
بارزانی ھواسراوە راست ئوان شتیان بۆكورد كردووە، بم من 
پشنیازدەكم لجگی ونی خاتوو دانیال میتران ھبواسن، 

چونك ئوتاك ژن بوو لوپری دونیا ھات برگری لكوردو دۆزە 
رەواكی كرد".

كردنی  بۆدروست  برنامیكی  ھیچ  لئستادا  ھرم  حكومتی 
دكتۆر  قسی   مئ  ،نیی  دیك شتكی  ھرجۆرە  یان  پیكرو 
كاوەمحمود وەزیری رۆشنبیری و الوان بوو ئو لوبارەیوەگوتی" 
ئم لحكومتی ھرم رۆژك ماتمینیمان بۆكۆچی دوایی دایكی 
كپیكركی   وەشئ شاینی  ھروەھا  راگیاندووە،  كوردان 
ھیچ  ھرم  حكومتی  لئستادا  ــم  ب بكرت،  بــۆدروســت 

."وە نییوبارەیكی لیرنامب
بكاركردن  دەتوانین  بم   ،باش كردن شتكی  دروست  پیكر 
ئمش  بدەینوە  چاكی  گورەترین  ئو  پرەنسیپكانی  لسر 
سیاسكان   زانست مامۆستای  منتك  كامران  دكتۆر  قسی 
بۆكسكی  پیكر  كردنی  دروست  گوتی"  ئولوبارەیوە  بوو 
بم  خۆیتی،  لجگی  باشو  كاركی  میتران  دانیال  وەك 
جبجكردن و ترجمكردنی خونكانی ئو بۆ وافیع كخونی 
دەوتكی سربخۆی كوردی بوو، گورەترین چاكی برامبر 
بئو، بۆی پویست سركردەكانی كوردو گلی كورد ھوڵ بدەن 
باشترین  ئمش  ئوخانمو  بۆھاتن دی خونكانی  ككاربكن 

چاك دەبت برامبر برۆحی دایكی كوردان".
كورتیك لبارەی ژیاننامی دانیال میتران

دانیال میتران ل29ی تشرینی یكمی سای 1924لشارۆچكی 
(ڤردون) لفرەنسا دایك بووە،باوكی مامۆستایكی سۆسیالست 
زۆربی  ئمانیا  ھزەكانی  ئوەی  1940دوای  لسای  بووە، 
فرەنسایان داگیركردووە، دانیال میتران كئو كات تنھا تمنی 
برگری  بھزەكانی  پیوەندی  پرستارك  وەكو  بوو  17ساڵ 
لگنجترین  بووە  یكك  میتران  جنگ  دوای  كردووە،  فرنسا 

ئوكسانی كمدالیای برزی برگری وەرگرتووە.
 وكاتئك میتران  فرانسوا  1944لگڵ  ئۆكۆتۆبری  ل27ی 
ئویش ئندامكی ھزی برگری بووە، ھاوسرگری ئنجامداوەو 

دووكوڕیان بووە بناوەكانی گیلبرت و جین كریستۆف.
بۆداكۆكیكردن  لیبرتی  فرانس  1986رــكــخــراوی  لسای 

لمافكانی مرۆڤ و مافی كمینكان دامزراندووە.
لسا 1992لمیانی سردانك بۆھرمی كوردستان لگڵ 
برناردكۆشنر وەزیری تندروستی ئوكاتی فرەنسا لھوكی 
تیرۆركردن رزگاری بووە. ھمیش برگری لكورد و دۆزە رەواكی 
كوردی  سربخۆی  كدەوتكی  بووە  ئوە  خونی  كــردووەو 

دابمزرت.
لشوی 21\22\11\2011كۆچی دوایی كردووە.

دانیال میتران خونی ئوە بووە دەوتكی سربخۆی كوردی دابمزرت
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سرۆكی  تۆران،  حسن  ئازادیدا،  ئای  دیمانیكی   ل
ئنجومنی پارزگای كركوك، راشكاوان، باس ل گرفتو 
و   140 مــادەی  پارزگاو  ئنجومنی  گۆڕانكاریكانی 
مادەی   ،یوایپ تــۆران  دەكــات،   دیك توەركی  چند 
و،   یھ رای  ھمان  ئستاش  و   نیی چارەسر   140
 راستی ئو  الیــك  ھموو  دەبت  دەگینت،  راشــی 
بزانن، مادەی 140 مۆفق نبووە. سرۆكی ئنجومنی 
 كی زۆر لشوەش دەكات، بركوك، باس لزگای كپار
 نو الیركوكر كسكان چاویان لكخراوە تیرۆریستیر

ئمنییكانی شارەكش ب كمترخم ناو دەبات.
دیدار : نوا.

پارزگای  ئنجومنی   ل  ك گۆڕانكارییانی  ئو   : ئــازادی  ئای 
كركوك و پارزگاری كركوكدا روویاندا، ل دیدی ئوەدا چ سوودكی 

ھبووە بۆ كركوك ؟
تۆران : بڕای من ئو گۆڕانكاریانی روویانداوە، تا ئاستكی باش 
نییتی ئوە دەبینین، ك دەكرت ل كركوكدا ھموو نتوەكان، 
 چونك دەكات،  گشتر  پكوەژیان  دیاردەی   وات بژین،  بیكوە 
و  توركمان  نتوەی  تایبتیش   ب شارە  ئو  نتوەكانی  ئستا 
عرەب ھست بوە دەكن، ك نونریان لناو ئیدارەی شارەكدا 
كردبوو،  بۆ  ئاماژەم  پشتریش  وەكو  من   چونك بووە،  ھزتر   ب

دەموت براستی و بب جیاوازی خزمتی شارەك بكم.
ئای ئازادی : دەوترێ نتوەی عرەب لو گۆڕانكارییان ببش 

كراون؟
تۆران : راست كوتلی عرەبی و عشایرە عرەبیكان، ئوە دەن، 
بم ئوانیش جگری پارزگار و چند پۆستكی دیكی ئمنی و 
ئیداریان ب دەستوەی، ئم جگ لوەی فرقی 12 پاشتیكی 
پشتگوێ  عرەبكانیش  بین  ناكرت   بۆی دەكات،  ئوان  تواوی 
و  دەستپبكین  فریقك  وەكو  ھموومان  دەكرت   بۆی خراون، 
ھموو ئو گلیی و بربستانی ھمان نیھین. چونك لماوەی 
ھیچ   ب یكتری   بب نمانتوانی  رابــردوودا  سای  حوت  زیاتر 
یك  كركوك  نتوەكانی  ھموو  دەبت   بۆی بگین،  شونك 

رگامان ھبت، بۆ ئوەی بگین ئامانجی سرەكی.
نوان   ل تبایی  گیانی  ئــوەی  بۆ  چیبكرت،   : ــازادی  ئ ئــای   

نتوەكانی ئو شارەدا قوتر بكرتوە؟
تۆران : پویست ھموومان ب گیانی برایتیوە بوانین كشكان، 
و ھیچ الیكمان خۆمان بسر نتوەكانی تردا نسپنین، وەكو 
رابردوودا شتی لو جۆرەمان زۆربوو، ئم جگ لوەی دەبت   ل
براستی ئاشتوایی نتوەیی بگڕنینوە بۆ كركوك، چونك ئو 
شارە ھی ھموومانو ھیچ نتوەیك ب تنھا خاوەنی ئو شارە 
نیی. تاك رگا بۆ ئاشتوایی گشتی نتوەكانی كركوك رووحی 

.بورەدەییل
ئای ئازادی : ھندێ خك ھن توركمان بوە تۆمتبار دەكن 

ك لگڵ جبجكردنی مادەی 140دا نین، وات ئوەی پرۆژەی 
تایبت ب خۆتان ھی ؟

تۆران : ب ئم پمانوای مادەی 140 بۆ كاتكی دیاریكراوبوو، 
بگرە  بكات،  چارەسر  كشكان  نیتوانی   مادەی ئو  دەركوت  و 
گرفتكی قوتر كردەوە، بۆی ئم ل سرەتاوە پمانوابوو، مادەی 
140 چارەسر نیی، ئستاش ھمان رامان ھیو، دەبت ھموو 
الیك ئو راستی بزانن، مادەی 140 مۆفق نبووە، ئم لگڵ 
بۆ  ئو شارە  نتوەكانی  ھموو  بدی   ،دیك بدیلكی  ئوەداین 

مادەی 140 بدۆزینوە، گر نا كشكان بردەوام دەبت.
ئای ئازادی : ب بوای ئوە مرجی پاراستنی ئمنییتی شاری 
ئم  تواوی   ب  وات دتدی،  كاراتر چۆن  ب شوەیكی  كركوك 

شارە ل ھڕەشی تیرۆریستان رزگاربكرت؟
تۆران : ئوەی گرفتی سرەكی بۆ نبوونی ئمنییت ل كركوكدا، 
چند خاكی گرنگ، لوان بشكی زۆر ل ركخراوە تیرۆریستیكان 
چاویان لسر كركوك، ئم جگ ل ھۆكاری لكترازانی نتوەكانی 
عرەب.  و  كورد  نوان  پیوەندی  خراپی  تایبتیش   شارە،ب ئو 
 ،كانمنییزە ئدای كاری ھش گرنگتر خراپی ئوانموو ئھ ل
چونك ئو ھزان پیوەندیكی باشیان نییو، زۆرجار كمئزموو 
نی ئوان ھۆكاری ئو بارە نا ئمنییی، بۆی ئم وەكو ئنجومنی 
بتوانین  ئوەی  بۆ  ئمنییكان  ھزە  لگڵ  لسر ختین  پارزگا 
ئمنییتی كركوك، باشتر بت، لبر ئوەی ئستا وەزعی ئمنی 

ئو شارە زۆر نا لبارەو ئگری مترسی گورەشی لدەكرت.
ئای ئازادی : مبستت لچ جۆرە مترسیك؟

تۆران : مبستم ئوەی گر تقینوەو توندوتیژیكان بردەوامبت، 
كركوكدا   ل ژیان  بۆ  مانایك  و  قوربانی   دەبین ھموومان  ئوا 
نامنتوە. بو ھیوایی نگین ئو رۆژەو زوو بسر گرفتكاندا 

زابین.
كركوكیشوە   ب عراقدا   ل ئمریكا  پاشكشی   : ئازادی  ئای 
نوان   ل توندوتیژ  ملمالنی  مترسیی  ھــۆی   تدەب تاچند 
پیان   ك ناوچانی  ئو  و  كركوك   ل تایبتی   ب پكھاتكاندا 

دەگوترت ( المتنازع علیھا ) ؟

تۆران : پموای، ئستا كاتكی باش نیی بۆ گڕانوەی ھزەكانی 
وەزعی  ئستادا   ل تایبتیش   ب عراقدا،  ھموو   ل ئمریكا 
بنبست  بگن   ریكخ ملمالنكان  دەڕوات،  خراپی  برەو  عراق 
و  مالیكی  لیستكی  عراقیو  لیستی  نوان   ل تایبتیش،   ب
جماعتكی، رەوتی سدریش لو الوە، لیستی كوردیش گرفتی 
داھاتوودا   ل عراق  وەزعی  ئوەی  بۆ  ھۆكارن   مانئ  ،نیی كمی 
برەو شڕی تایفی بوات، بۆی زۆر گرنگ جارێ ئمریكا بمنتوە، 
 مئ واو، بۆیوە تركوكیشك راق بكانی عموو ناوچبۆ ھ مئ
ئوان  گڕانوەی   ب  رەنگ دەكین،  ئمریكا  مانوەی  پشتگیری 
 روەك لیستورەكان، ھوە گتخۆراكی ن كان ببنوە بچووكتن

بچووككانیش ببن خۆراكی لیست گورەكانی پرلمانی عراق.
ئای ئازادی : مانوەی ئمریكا ل كركوك ب پویست دەزانیت، 
ئوەی  بۆ  عراق  حكومتی  ناخنسر  فشار  بۆچی  ئا،  ئگر 

مانوەی ئمریكا درژبكرتوە؟
بــردەوام  خۆمانوە،  پیوەندیكانی  لڕگای   مئ  : ــۆران  ت
ھزەكانی   ب خۆمان  رای  برەسمی  تایبتیش   ب ھومانداوە، 
 وەو وا بمریكا ناڕۆنزەكانی ئھ مواییاندووە، من پمریكا گئ
 وە، بننیش دەمكی دیكند سان و چناھراق جئاسانی ع

تایبتیش ل سنوری پارزگای كركوكدا.
ئگر   ك دەكــن  ئوە  ھڕەشی  سدر  رەوتــی   : ئــازادی  ئای 
ركوتنی  چوارچوەی   ل دەرەوە   چنن عراق   ل ئمریكییكان 
عراق – ئمریكا، ئوا سوپای مھدی دەست ب چاالكی و توندوتیژ 

دەكاتوە، ئوە دەن چی؟
تۆران : ئوە راست بم من راموای رەوتی سدر تنھا ل چند 
ناوچیكی باشوری عراق دەتوانت چند چاالكیك بكات، ئوە زۆر 
 مریكاش رەنگزەكانی ئت، ھوە نابراقموو عر ھسری بكاریگ
ئستا لگڵ رەوتی سدر ل دانوساندابن، بۆ مانوەیان ل عراقدا. 
ئگر نا ئوا پموای رەوتی سدریش كم نییو دەبت ئمریكیكان 
براستی گوێ بۆ داخوازیكانیان بگرن، بم بۆ كركوك، دەوركی 
كركوكدا،  پارزگای  لسنوری   رەوت ئو   چونك نابت،  ئتۆیان 

.ریان ینكی كاریگبوون

سرۆكی ئنجومنی پارزگای كركوك: 

مادەی 140 مۆفق نبووە، ئم لگڵ بدیلكی ترداین

سكرتری  كۆڵ  عومر  لدیمانیكدا 
چند  وەمی  كوردستان  كرگلی  گروپی 
پرسیاركی ئای ئازادی دەداتوەو ئاماژە 
ئنجومنی  لھبژاردنی  بوەشدەكات 
بلیستكی  گروپكیان  وەكو  پارزگاكان 
وەمــی  ھــاوكــات  دادەبــــزن و  سربخۆ 

چندین پرسیاری تر دەداتوە .
ئای ئازادی : گرمیان 

ئای ئازادی : مژووی بیرۆكی داكۆكیكردن لئاژەڵ 
بگشتیی و كر بتایبتی بۆ كی دەگڕتوە ؟

 : بمبستی عومركۆڵ   یبیرۆك ئــو 
ـــی ئــــــاژەن داكــۆكــیــكــردن  ـــاف ـــم ل
تیش  یب تا ـــــان ب ــــــــــر ی ك

بۆ  ـــژ  ـــدر ـــو ــی گ ــا س
1979 دەگڕتوە 

. من لو سادا دەستم 
ــوەی  ــۆئ ــردن ب ــارك ــك كــرد ب

برگرییكی راستقین بكم ل ئاژەڵ 
 چونك . بتایبتیش كر   . لكوردستان 

زۆر  ئازاری  ساوەیو  چو  زۆر  گیانلبرە  ئو 
لئوروپا  بكین  ئگر سیریش   . دەددرت 
 وەیش لــو  رخكراوی   1919 لسای 
لسای  عرەبیش  لمیسری  بووە،  دروست 

.یران ھكخراوو حزبی ك1930ر
ئای ئازادی : ناوی ركخراوەك لسای 1979 

چی بوو ؟ 
ئستا  ناوی  ھمان  ناوەكی  عومركۆڵ: 

حزبی   ) ــاوی  ن بكو  نــبــوو، 
كران ) بوو، بڕاستی دوای 
راپڕین ئوەندە ناوی حزب 
ــــوو، خــۆشــم حــزم  زۆرب
حزبایتی  بسیاست و 
ئندامكانیشم   ،نی
تردا  حزبكانی  لناو 

ـــــــوون، ئــیــتــر  ب
ــــــەوی  ــــــی پ
ــــــۆی  ــــــاوەخ ن
 گر حزبكان 

ـــدوو حزب  ل ـــادات  ن
 بۆی بــیــت،  ــدام  ــن ئ
ــم گـــۆڕی بۆ  ــاوەك ن
ــی  گـــروپـــی كــرگــل

كوردستان .
ــــــازادی :  ئــــای ئ

ئامانجی گروپكتان چیی ؟ 
لڕگی   ،مئ سرەكی  ئامانجی   : عومركۆڵ 
داكۆكیی و   ( .خــان   ویلئاخوڕ.ت) ئۆرگانكان 
گورە  برا  كری  بگشتیی و  لئاژەڵ   رگریكردنب
بایخی  ئاژەكان  كرلھموو  بم  بتایبتی، 
لھموو  كر   چونك  ،یھ  مئ لالی  تایبتی 
یك  ناوی   . بستزمانترە  ماف و   ب ئاژەكان 
سگ  ئن  بت،  مــرەخــس   نبھ بۆ  ئاژەم 
ئــوەش  دەكـــات،  لــمــرۆڤ  پارزگاری  بوەڕینی 
جۆرك لبرگری و پاراستنی مرۆڤكان، بم كر 

داماوو  بستزمان مناكی حوت ئوەندە 
بھۆی  دەتــوانــــت  ــان  س
بارلنانكی قورسوە ئازاری 

بدات و بیكوژت .
ـــــار بــاس  ئــــای ئـــــازادی :زۆرج
لوەدەكرت ك عومر كۆڵ برگری 
ــراپ  زۆرخ كریش  دەكــات و  لكر 

جوت یان لق دەوەشنت !! 
كی  كر  برا  عومركۆڵ:ئرێ 
ئگر  دەوەشنت   جوت
ئـــازارنـــدرـــت،كـــری 
ــد جــار  ــس دامــــاو ل
ئگریك  توڕەبوون 
 ناچاری جووتجار ب
ی  ە و ئ ، شنت ە بو
بكردەكرت چارەكی 
بكرت  بـــژن  ئـــوە 
خۆی دەسووتنت !

بۆچی   : ئــازادی  ئای 
زۆر  عومركۆڵ  ــاك  ك

رقی لمانگای ؟ 
ــــۆڵ :  ــــ ــــرك ــــوم ع
ــی  ــك ــوەی شــــ ـــن ب م
فلسفی  وسیاسی 
 رپرسانب بو  مانگا 
دەچــووــنــم كــھــر 
ترنابن،  ــــۆن و  دەخ
دواترمانگاش ئاژەكی 
 ل.  قع  وج وبــگــ
زۆرشتیشدا غدر لكر 
ھركسك   . دەكرت 
ـــی  ـــرەك ـــب ـــرام ـــب ل
پیدەت  توڕەدەبت 
ھی كر یا پی دەت 
یاشتكی  كــرەكــر، 

لو جۆرە،بم ھقوای لجیاتی بكارھنانی وشی 
كر مانگا بكاربھندرت بۆبعقك، چونك مانگا 
لپناو ورگی خۆی بۆنختك توك شوتی تل و 
برا  بس   . معیدەی   دەكات ئاودیو  نایلۆن  بزمارو 
فــــدەدات  ناوككی   بدەیت خورماشی  ــورە  گ
ككر  سلماندویتی  لكۆینوەش  تازەترین   .

.زیرەكترین ئاژە
جار  كــزۆر   وەیئ ھۆی   واتك  : ــازادی  ئ ئــای 

دەیت كردەیكات و مانگا دەیخوات !
ھــژارەو  گــورە  برا  كری  بگومان   : عومركۆڵ 
گوزارشت لھژاران دەكات، مانگاش گوزارشت ل و 
مسئوالن دەكات كھمیش قووتی ھژاران دەدزن و 

دەیخۆن، بۆی جیاوازی ھی لنوان كرو مانگا .
ئای ئازادی : ئایا كرلمژوودا ھیچ ناوكی جیاوازی 

ھبووە ؟
 كار، بۆنمون ر واتراستیدا ناوی كۆڵ : لركعوم
یاریكر.  سواكر.  ئیشكر.نوژكر.شڕكر.   "
ھربۆكورتكردنو ئاسان بكارھنان وشك لكارەوە 

بووە بكر .
كرگلی  گروپی  وەكو   چیی ھۆی   : ئازادی  ئای 

كوردستان بشداری سیاسیتان نیی ؟
نتۆپم  ئگر  بیارمداوە  ئمجارە   : عومركۆڵ 
ھــــبــژاردنــی  ــشــداری  ــخــۆب ســرب بلیستكی 
خۆمبۆ  بكم و  كوردستان  پارزگاكانی  ئنجومنی 
باش  دەنگی  .دنیاشم  بكم  پۆستكاندید  ئــو 
بدەست دەھنین، ئاڕمی ھبژاردنكش ونیكی 
باوەش  لونیكدا  وات من و كر  براگورەم  خۆم و 
 یشمان ھین، ئاین و ریكالم دەككتریدا دەكیب
 كو چوار نا  ( رك ) ورەی براگندا وكناو ئال

.رەوەیسجۆی ب و دووتا 
چی  بوودجكتان  وەرگرتنی  ئی   : ئازادی  ئای 

بسرھات؟
 عومركۆڵ : وەال خۆم لقم لدا، دوو ملیۆن بۆ 
 ،تییسووكای ە پارەیو بداندراوە، ئ كخراوەكر
پنیی دوو  دن كوردستان ھیچیان  توركمان  چوار 
لو  ملیۆن   20-15 دەنوە  ناخۆش  گۆرانی 
برا  وەزعــی  بۆ  ملیۆن  دوو   . ــرن  وەردەگ  تحكوم
بە  بو   بۆی  . وەریناگرم   بۆی  نیی ھیچ  گــورە 
پارەی رازینابم و لقی لدەدەم .من 32 سا بۆ 
مسرەفی خۆم  لسر  ھموو شتكم  رادەكم  كر 
بكم  قبوڵ  بۆئو سووكایتیی حكومتیش  بووە، 

كمن چند ساكی دیك خۆم بتۆپم .
ببواری  ركخراوەكتان  پیوەندی   : ئازادی  ئای   

ژینگوە چیی ؟ 
عومركۆڵ : ئم وەكو گروپی كرگلی كوردستان 

جدیشی  ــاری  ك ــن و  ــی دەزان بژینگپارز  خۆمان 
كوشتن و   . داربین  وەكو   "  بۆنمون  . دەكین  بۆ 
ئاژەڵ   . ــردن  راوك  . باندەیك  ھموو  راوكردنی 
رگی   ب بكارەباو  ماسی  راوكــردنــی   . كوشتن 
راوچییك  پشتر  .من  بكۆمڵ  كوشتنی  تقینو 
كفریم  پۆلیسی  رادەستی  راوكردبوو  كسوسكی 
 یھ لــســریــان  بگم  ئــوانــشــی   . ـــردووە  ك
یاسایی  بشوەیكی  لسرتۆماردەكم و  سكایان 
جارلسر  زۆر  من  جگلوەش   . دەسگیردەكرن 
ھوستی  ھرمیش  وتانی  رووداوەكانی  ئاستی 
خۆم ھی بۆنمون " حكومتی سوریا تائستا لكاتی 
خۆپیشاندانكان چندین كری كوشتووە . ولئران 
دیسان  ئوساش  و   . كــوژراون  گاومانگا  چندین 
وتكرد.  بچندین  قسم  وەشاند و  خۆم  لقی 
دەترسم  بم  كراوم  ئران  بانگھشتی  لئستاشدا 
دەسگیرم بكن بۆی ئوبانگھشتم رەتكردەوە .      
پویست  وەكو   گكۆم  توایپ  : ئــازادی  ئای   

رزی ئاژەڵ بگرت ؟
 نو ئاژەز لنھا ری كوردی تگۆڵ : كۆمركعوم
گۆشت و  ئوانی  مانگاو  بزن و  مڕو  وەكو  دەگرت 
 وری بۆیناو گۆشت و چپوەش لئ ،یشیریان ھ
بدەم  دەیاندۆشن  كاتك  دەن،  ببادا  گۆرانیان 
بخسار  رەنج  دەیاندۆشن، بس كری  گۆرانییوە 
ھربۆكاركردن و  ـــوات و  دەخ خــۆی  رەنجی  تنھا 

رەنجكشان وھمیش غدری لدەكرت .
مۆدل  سیارەی  كر  لجیاتی  ئستا  بتایبتیش 
برز كاردەكات و چوارتای جگی چوارپی گرتۆتوە 
ئستا  تراكتۆربوو،  ھم  سیارەو  ھم  كرجاران   .
تۆزك لگوندو ئاواییكان حورمتی ماوە، ھندك 
جاریش شوانكان كردەكوژن و ئازاری دەدەن تابزانن 
ئوەی  لجیاتی  دەردەچت ودەتۆپت  گیانی  چۆن 
 سا كچندین   بگرتای ئاژەی  ئو  حورمتی 

خزمتی ئو شوان دەكات . 
 ئای ئازادی : ھیچ داواكاریكت لحكومت ھی؟

عومركۆڵ : نخر ھیچ داواكاركمان نیی، ھرچیمان 
چند  تۆپی،داوای  وەزیران  ئنجومنی  داواكردلالی 
مترك زەویمان كرد پیانندام . منیش پمگوتن با 
وەكو میت و ئیتعات چند مترك زەویم ھبت بۆ 
دروستكردنی بارەگایك بۆركخراوەكم . پشتریش 
زەوی  دۆنــم  چند  سلمانی  زەوی وزاری  لالین 
لقرەداغ بۆمۆگی كرەكان دەستنیشانكرابوو، دوو 
ئیفلجیكراوەو  وەزیران  لئنجومنی  كارە  ئو   سا
لحكومتی  چی  داوای  ئیتر   .  وەستاندوویان
گاتمان   بودج مسلی  وەكو  بكرت؟  ھرم 
پدەكرت .ھموو حكومتكان دژی كرن لسای 

بشش  بعس  رژمی  ئنفالدا  لشاوی   1988
كانی  تازەشارو  لناوچی  كریان   80 ھلیكۆپتر 
 10  /15  ل تازە  سوریا  كوشت،حكومتی  قادر 
ئو  بارانكردووە،   گولل كری  چندین  ئمساڵ  ی 
حكومتی ئمش جگایك دیاریناكات تا سیارەو 
لبیر  ئوەیان  نیانكوژت . حزب و حكومت  لۆری 
ھاتووە،  كورد  بكاری  چند  كر  لشاخ   ك چوو 
شۆڕشی  مۆنیكا  بــوەنــوشــو  لشاخ  ــورد  ك خۆ 
 ئازووق تقمنی و  چك و  لشاخ  دیارە  ندەكرد، 
 رگشمۆڵ و مۆنیكا بردراوە بۆ پو پاتوشوەنربھ

نك ب براگورە . 
پۆفایل :

سكرتری  بعومركۆل  ناسراو  قادر  عومرحسن 
گروپی كرگلی كوردستان 

لسای 1952 لشاری كفری لدایك بوو .
 یجالر نیشتشاری كی 1977ەوە لسال

لسای 1979 حزبی كرانی دامزراند 
 ب ــردووە  ك كرانی  حزبی  نــاوی   1992 لسای 

گروپی كرگلی كوردستان 
 شیمیان خۆكی گروپرەنگی ئا

ئاڕمی گروپ : ونی كر 
لبواری راگیاندن و بوكردنوە خاوەنی 6 نامیلكی 

شیعرە بۆ كر بناوی جووت ل ژمارە 6-1 
 . ر چاپدایژكی شیعری لساشدا دیوانئل

 : وەكو نمون شیعرەكانك لكش یمئ
كــــــــــــــــــــــــری ھـــــــــــــــــــــــــــــــــژارو بـــــــرســـــــی
نــــــــــــكــــــــــــی لــــــــــــكــــــــــــس بــــــتــــــرســــــی
ــــــورســــــی ــــــــــدە بـــــــــۆ ك وــــــــــ ـــــــــــــــــۆش ھ دەت
ــــــــــۆت بـــــرپـــــرســـــی لـــــــــپـــــــــاشـــــــــرۆژی خ
ــــــــــــــــــاو ـــــــــــــــــــــــــــــــژارو دام كــــــــــــــــــــــری ھ
ـــــ پـــــیـــــاو  ـــــل ـــــ ـــــــــۆ گ رەنـــــــــــــــج مـــــــــــــــدە ب
ـــــــــخـــــــــراو خــــــــاســــــــتــــــــان ئـــــــــــكـــــــــــن ب
ــــــاو  تــــــــــــــرتـــــــان نـــــــــاكـــــــــن لـــــــــكـــــــــاو ئ
ــــــر ــــــقــــــی ـــــــــــــــــــــری ھــــــــمــــــــیــــــــشــــــــ ف ك
نــــــــــكــــــــــی خـــــــــــــۆت بــــــخــــــیــــــتــــــ گــــیــــر 
ـــــات ـــــاك ـــــن ـــــ ئـــــــــــــــــــوەی حــــــــــــزتــــــــــــان ل
ـــر ـــی ق وەكـــــــــــــــو  ــــــت  ــــــ ب رەش  رووی 
كــــــــــــــــری جـــــــــوتـــــــــكـــــــــری جـــــــووتـــــــیـــــــار
ــــــــــجــــــــــوتــــــــــو ھـــــــــــــــاوار  بــــــــیــــــــكــــــــن ب
ـــــــــ شــــــار ـــــــــن ـــــــــك ـــــــــان رووب ـــــــــووت ـــــــــم ھ
لــــــــــــــــقــــــــــــــــدەن لـــــــــتـــــــــاوانـــــــــبـــــــــار 
ـــــــــــژار ســــــــــــربــــــــــــرزی بــــــــۆ كــــــــــــــری ھ
ســـــــرشـــــــۆڕی بــــــۆ كـــــــركـــــــوژی تـــــاوانـــــبـــــار            

    سكرتری گروپی كرگلی كوردستان :

لھبژاردنی پارزگاكان بلیستكی سربخۆ بشداری دەكین 
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لم دیمانیدا د.بوخاری عبدول   ئندامی 
خولی یكمی ئنجومنی نونرانی عراق 
باس  سیاسییكان   زانست مامۆستای  و 
و  خۆنووسین   چــارەی  مافی  چمكی   ل
دەكات،   ماف بو  گیشتن  فاكترەكانی 
سرەكییكانی   كــــكــۆ  ــ ب ــاژە  ــام ئ
و  دەكات  نتوە  دەوتی  دروستكردنی 
ئو  و  كورد  لنوان  براوردكارییكیش 
نتواندا دەكات ك بو ماف گیشتوون.

سازدانی: ئاودر نسرەدین

خۆنووسین   چــارەی  مافی  چمكی  ــازادی:  ئ ئــای 
چند الین دەگرتوە؟ 

د. بوخاری: چمكی مافی چارەی خۆنووسین  دوو 
چارەنووسی  مافی  یكمیان  دەگرتوە،  الیــن 
بوونی   ل  بریتیی راستوڕاست   مئ دەرەكـــی، 
دەوتكی سربخۆی خاوەن سنووری سیاسی، ئم 
دەوت دانپدانراوە لالین نتوەیكگرتووەكان و 
الینكی  جیھان،  سروەرییكانی  خاوەن   تدەو
 ب ئمش  ناوخۆی،  الینی   ل  بریتیی دیكشی 
 ل دەبینتوە  ك خۆی  دەبت  شوازی جۆراوجۆر 

ئۆتۆنۆمی، كۆنفیدرای و فیدرای وات دابشكردنی 
 وەی كدەستوور زامنی دەكات، وەك ئ ت كدەس
ئستا ل عراقدا ھی، بم ھرمی كوردستان ئو 
خاكی  نزیكی %45ی   چونك نبیوە،  قۆناغی 
 ل زۆر  بشكی  یان  دانیشتوانكی،  و  كوردستان 
دانیشتوانكی نھاتوونت سر ھرمی كوردستان، 
سنووری سیاسی باشوری كوردستان، لگڵ عراقدا 

دیاری نكراوە.
ئای ئازادی: بۆ گیشتن ب مافی چارەی خۆنووسین  
نتوە،  دەوتی  دروستكردنی  لسر  بیاردان  و 
زیاتر رۆڵ  ناوخۆ  یاخود فاكتری  فاكتری دەرەكی 

دەگت؟ 
 مكچ ــۆ  ب بــگــڕــیــنــوە  ــگــر  ئ ــاری:  بــوخ د. 
سرەكییك ك بریتیی ل بوونی خباتك لسر 
پارچ ئرزكی دیاری كراو ك گلكی تدا دەژی، 
ئم گل خبات دەكات لپناو رزگاربوونی خۆی، 
ئمش  دەبت،  خۆی  بخواستی  رزگاربوونیشی 
 ل  ماف ئو  زۆرجار  بم  دانپدانراوە،   ك  كماف
دوای شڕو   وات ھاتووە،  بدەست  رگی شڕەوە 
كوشتاركی زۆر گلك ب مافكی خۆی گیشتووە 
 ل بــدات،  خۆی  مافی  لسر  بیار  توانیویتی  و 

مژوودا ئم حاتان زۆر دووبارە بوونتوە، بم 
 ئاشتیان بشوەیكی  زیاتر   كپرۆس ئستادا   ل
 كپرۆس ئستاشدا  لبارودۆخی  دەدرــت،  ئنجام 
چند ئاشتیان بت ئوەندە كاریگرترە، وەكو ئوەی 
ل چیكسلۆڤاكیا، یكتی سۆڤیتی پشتر، ئریتریا 
باشوری سودان  و  رۆژھت  تیموری  ئسیوبیا،  و 
و ھتد. روویدا، بم بداخوە نموونی دیكشمان 
ھی وەكو ئوەی ل بۆسن و ھرسك روویدا، دوای 
كوشتاركی زۆر بو ماف گیشتن. لماوەی ئو 20 
كوردستان  سیاسی  سركردایتی  رابردووشدا  سای 
و بگشتیش خكی ھرمی كوردستان سلماندیان 
ك فاكتری ئاشتین، ك ئمش ئجگار گرنگ، ھر 
ئو  شوەكان   ل بشوەیك   ك وایكرد  ئمش 
ببیستن  كورد  ناوی  نیاندەویست   ك دەوتانی 
گالن  ئستا  تا  ــن.  دەك لگڵ  مامت  ئمۆ 
بو  خوناویوە  درژی  شڕكی  لرگی  یاخود 
 وە و بی ریفراندۆمگر یشتوون، یاخود لگ ماف
ھناوە،  بدەست  مافیان  ئو   ئاشتیان شوەیكی 
من پموای الینی دووەم وات الینی ئاشتی زیاتر 
 ب بم  لبارە،  زیاتر  ئستاشدا   ل و  كاریگرترە 
 ك وە نیینی دەرەكی، ھیچ گومانم لالی پشت بپا

تیموری رۆژھت رزگاری ندەبوو ئگر فاكتری 
 ل شوە.  بھمان  ئریتریاش   ،بواین دەرەكــی 
دەڕژێ،  خون   سا  20 نزیكی  سودان  باشوری 
بم ئگر ئستاش فاكتری دەرەكی نبوای ئاسان 
 ك دا نییگومانی ت ن. بۆیدەبوو ریفراندۆم بكن
فاكتری دەرەكی رۆكی ئجگار گورە و یكالیی 
دەبینت،  چارەنووس  مافی  بیاردانی   ل كــرەوە 
كۆككانی  ھبت،  خۆی   كلگ دەبت  بــم 
فاكتری  بوونی   بب  وات بت،  تدا  بڕوەبردنی 
رۆك  ھیچ  ناتوانت  دەرەكی  فاكتری  ناوخۆیی، 
نتوەیك  ناتوانت  دەرەكــی  فاكتری  بگت، 
ئامادەیی  خۆی   وەكتن ئگر  بكات،  دروســت 
نتوەیكن  خۆیان  رۆژھت  تیموری  نبت.  تدا 
 دیك نتوەكانی  لگڵ  جــیــاوازن  و  مسیحین 
ئندەنوسیا، لژر كۆۆنیای پورتوگالدا بوون، دوای 
بردەوام  ئوان  داگیریكردن،  ئندەنوسیا  ئوەش 
تنھا  خۆیان،  نتوەیی  رزگاری  خباتی   ل بوون 
بۆ  ئامادەبوو  دەرەكی  فاكتری  سارد  شڕی  دوای 
رژانی  دوای  ئوانیش  رۆژھت،  تیموری  یارمتی 
فاكترە  لگڵ  خۆیان   ك وایانكرد  زۆر  خونكی 
خۆیان  لبرژەوەندی  و  بگونجنن  دەرەكییكاندا 

بكاری بھنن، باشوری سودان و ئریتریاش بھمان 
 مئ ئامادەبوون،  دەرەكییكان  فاكترە  شوە 
لرووی نتوەیی وئابوریوە لوان زۆر لپشترین، 
خباتی نتوەیی ئم و قوربانیاكنمان زۆر زیاترن، 
بم فاكترە دەرەكییك لوانی ھۆكارك بت بۆ 
 چونك نتوە،  دەوتی  راگیاندنی  ئامادەنبوونی 
وتی توركیا دەوتكی بھزی ناو ناتۆی، ئستا 
دەگت،  گرنگ  رۆكی  ــت  رۆژھ نخشی   ل
ئاسان  توركیا  رازیكردنی  و  كوردستان  سربخۆیی 
و   یدیك بابتكی   مئ لـــدوارۆژدا  بم   ،نیی

دەكرت كاری لسر بكرت.

"دوو ئیدارەیی ژر دەستی دوو حزب بربست بۆ دروستبوونی سربخۆیی"

"كورد كرەسی خاوی خۆی ب دەستوەی بۆ دەوتی كوردی، بم دەبینم 
ك دەستی سیاسی ھرم فرمانەوایی دەكات نك دەوتداریی"

لـــــم چــاوپــــكــوتــنــیــدا 
د.ساالر  ــازادی"  ئ لگڵ"ئای 
سیاسی  تـــوـــژەری  بــاســیــرە 
سربخۆی  پرسی  دەربـــارەی 
ــی  ـــوردی وەم ــی ك ــت و دەو
ـــوەو  دەدات پرسیارك  چند 
شیكردنوەكانی  ــوون و  ــۆچ ب
دەخاتڕوو  لوبارەیوە  خۆی 
 رجمل یكك   یوایپ و 
دروستبوونی  بۆ  نوخۆییكان 
 بریتی كــــوردی  ـــی  ـــت دەو
سنووری  لدەستنیشانكردنی 
كوردستان  بــاشــوری  فرمیی 
 ناوچ گــڕانــوەی   ب ئمش 
داگیركراوەكان بۆ سر ھرمی 
ــــت. بــۆ ئم  كــوردســتــان دەب
مبست جبجكردنی ماددەی 

.ویست140 پ
ئا: شمران سلمان

ئای ئازادی: ب بۆچوونی تۆ دەستی  
تاچند  كوردستان،  ھرمی  سیاسی 
برەو  ھنگاوی  ــردوەو  ك ئامادەكاری 
بۆ   باش بكات  چی  ناوە.  سربخۆیی 

ئم مبست؟ 
بــاس  ئــگــر  ــرە:  ــی ــاس ب د. ســــاالر 
لرەدا  دیــارە  بكین  لسربخۆیی 
ــ. من  ــوردی ــی ك ــت دەوــ مــبــســت ل
لرەدا پرسیاركی پچوان دەكم ئایا 
دەستی  ئامادەكاریانی  ئو  كامانن 
ئم  بۆ  گرتبتییبر  ھرم  سیاسی 
 ك ھن  فاكتر  كۆمك  مبست؟ 
 ب گیشتن  بۆ  دەبینن  گرنگ  ــی  رۆل
 ك ــوردی)  ك (دەوــتــی  سربخۆیی 
بریتین لبوارەكانی سیاسی و دبلۆماسی 
و  ئیقلیمی  و  نوخۆیی  ئاستی  لسر 
نوخۆیی  الینی  ھروەھا  نودەوتی، 
وەك ژرخانی ئابوری و ھروەھا الینی 
پـــروەردەو  و  كۆمیتی  و  سیاسی 
كۆمڵ.  و  دەســت  نوان  پیوەندی 
 دەبوای  ك گرنگكان  لبوارە  یكك 
دەستی سیاسی لھرمی كوردستان 
بایخی تواوی پبدای بریتی لكرتی 
محلی.  پیشسازی  و  كشتوكای 
لوتكی  خراون.  پشتگوێ   ك شتك 
پویست  وەك  گوندەكان  كشتوكالیدا 
وەك  دەست  نكراونتوە.  ئــاوەدان 
پویست ھنگاوی نناوەو خاوەن پالنی 
بشكی   .نیی درژخاین  ستراتیژی 
خواردەمنی  سوزەو  میوەو  برچاوی 
لئران و دەرەوە دەھنرن نو ھرم 
نرخی  برزكردنوەی  ھۆی   دەبن  ك

 تبوون ھرم  بــازاڕەكــانــی   . بـــازاڕ  
وپلی  كل  خراپترین  ساغكردنوەی 
خراپی بیانی بۆ نمون ئوانی توركیا. 
محلیكانی   كارگ ئــوەی  ھۆی   بۆت
وكارگی  بووندابن  لئیفالس  خۆمان 
و  گشنكن  و  نبن  ــت  دروس نــوێ 
حكومت  كمدەبتوەو  وەبرھنان 
برنامی راستقینی نیی. ئگر كورد 
بغدای  بودجكی  ئوا  دەوت   تبب
نامنت و چیتر دەبت ب ئابوری خۆی 
وزە  و  جــادەوبــان  خستخانو  بــژی. 
ھموو ئمان بنمای سرەكی ژرخانی 
ئابورین. ئایا كرتی پیشسازی بدابین 
كردنی وزە بواتا كارەبا گش دەكات؟ 
الینكی دیك ئوەی ھتا ئست لم 
ھرم دەست نیتوانیوە پرۆژەیكی 
ئنجامبدات  ــی  ــوەی ــت ن ئاسایشی 
نتوەیی  ئاسایشی  وئنجومنكی 
 ك لوانی   ككی نووسر  ھبت. 
پشكشكردوە  بوارەی  ئم  پرۆژەیكی 
بدەست بم كار بھیچ پرۆژەیكی 
ئوەی  نكراوە.  نتوەیی  ئاسایشی 
دروســتــكــردنــی  خمیتی  دەســــت 
 .یمارۆك و بنئاسایشی حزب و س
ھرمك  (دەوتك)  دەكــرێ  چۆن 
و  نتوەیی  ئاسایشی  ئنجومنكی 
نیشتمانیی نبت و باس لدروستبوونی 
دوو  لوەی   جگ  مئ بكات؟  دەوت 
حزب  دوو  دەســتــی   ژــر  ئیدارەیی 
دروستبوونی  بۆ   یدیك بربستكی 
سربخۆیی. خۆ ئامادەكردن بۆ دەوتی 
 ویستپ بكو  نابت   قس  ب كوردی 
نودەوتی  نوخۆو  ئاستی  لسر 
پلی   بــ وئــمــش  بكرت  بــۆ  ــاری  ك
یكم ئركی دەست خۆیتی. كار بۆ 
دۆزینوەی لۆبی نكراوە بۆ برژەوەندی 
وەك  جینۆساید  ھروەھا  نتوەیی. 

دیكی  چككی  ئنفال  و   بجھ
ـــوردەوە  ك ــدەســت  ب  گرنگ سیاسی 
لسر ئاستی نودەولتی بۆ ئاسایشی 
نتوەیی و لسر ئاستی نودەوتیش 
بوونی  لپویستی  كردن  پشتگیریی  بۆ 
ئــوەی  ھــروەك  ــوردی  ك دەوتكی 
 ویستپ ئنجامیانداوە.  یھودیكان 
دەوتكی  بۆ  داواكاریی  خۆی  كورد 
كورد   راست بكات.  پشكش  كــوردی 
نیاری سرسختی ھی وەك دەوتانی 
ھاوسی ،بم ئوە ناگینت كار بۆ 
دەوتكی كوردی نكات و ئامادەكاری 
دەوتانش  ئم  بارودۆخی  نكات.  بۆ 
لراستیدا  نامننوە.  ھروا  سر  ھتا 
 ـــاوی خـــۆی ب ـــورد كـــرەســـی خ ك
بم   .ستبم ئم  بۆ   وەیدەست
ھرم  سیاسی  دەستی    ك دەبینم 
فرمانەوایی دەكات نك دەوتداریی.

ئای ئازادی: پتوكردنی ئم ئزموونو 
ھودان بۆ فیدرایكی بھز تا چند 

ئامادەكاریی بۆ دەوت بوون؟ 
د.ساالر باسیرە: مبست لپتوكردنی 
كام ئزموو ن؟ باسكردن لئزموونك 
 تتوانراوە بكردوای بیست ساڵ ن ك
موئسساتی  وسیستمكی  ئزموون 
 ك دەسلمنت  ــوە  ئ تــنــدروســت، 
ــووە لم  ــب ــو ن ــوت دەســــت ســرك
پویست  لئاستی  تاقیكردنوەیداو 
پشوودا  ــی  ــوەم ل وەكـــو  ــووە.  ــب ن
ئایا  بــــوەی  بــاســمــكــرد. ســـبـــارەت 
بۆ   ئامادەكاری بھز  فیدرایتكی 

سیاسیكانی   حزب بــوون؟  دەوـــت 
چۆنایتی  دەتــوانــن  ھرمكان  نو 
لھرمكانیاندا  ســـركـــردەبـــوون 
دەتوانن  ھــۆیــوە  بــم  تاقیبكنوەو 
ئاستی  لسر  سیاست  مومارەسی 
ئو  (وەك  بكنوە  ــرز  ب ــد"  ــاوەن "ن
ھرمی  جیاوازانی   سیاسی  كھاتپ
كوردستان لبغدا پیادەی دەكن). بگرە 
دەوتكی  بۆ  سوودە   ب  كزموونئ
لپیادەكردنی  ئگر  ئایندە  كوردیی 
سركوتوو  فیدرالیتكیدا   مسیست
بت. سیستمی سیاسی فیدرالی ئاسایی 
دەبت ببت بھزكردنی دیموكراسیت 
و  دیموكراسیت  بــم  وسقامگیری 
پشوەختیشن  مرجی  سقامگیریی 
لم   .مسیست ئم  دروستبوونی  بۆ 
دەبیت  ئــوا  بوانین  بۆی  روانگیوە 
دەوتكش دواتر لسر ھمان بنما 
فیدرای  ھرمكی  ئگر  دروستبت. 
كوردستان  ھرمی  ــوەی  ئ  نمون بۆ 
وەك  ئوا  بھز  وەرچرخانكی   بگات
بۆی  ھــاتــووە،  فیدرایكاندا  لیاسا 
ھی خوازیاری سربخۆیی بت ئگر 
لبار  فیدرالیكی   مرھ بارودۆخی 
عراقدا  لدەستوری  ئمش  بۆی.  بوو 
ــمــاددەی 117 ئــامــاژەی پــــدراوە.  ل
خراپ  فیدرایكی   مرھ ئگر  یان 

مامبكرێ لالین ناوەندەوە.
ئای ئازادی: دوای ئو گۆڕانكارییانی 
 ،ردەوامیشرەبی روویداو بتانی عول
كــورد  سیاسی  گــوتــاری  دەبــــت  ئایا 
كوردستانیش  ئـــوەی  بــۆ  بت  چــۆن 

خۆی  چارەنووسی  مافی  لدەرفتكدا 
دەستنیشان بكات؟

ناوچی  رووداوەكانی  باسیرە:  د.ساالر 
رۆژھتی ناوەڕاست تا رادەیكی برچاو 
دیموكراسیتدا  بـــرووی  دەرگایكی 
تبا  ھمووشیدا  لگڵ  ئگر  كردەوە 
چارەسری  بۆ   وەیكران بم  نبین 
ئتنی  و  نتوەیی  كشی  كۆمك 
و مافی كم نتوەییكان و ھروەھا 
ناوچیدا،  لم  بوون  بھاوتی  بابتی 
 .كپرۆسل بشك  وەك  كــوردیــش 
كۆتایی  دوای  ســاڵ  ـــان  دەی  ستئ
جنگی سارد بارودۆخكی تری ناوچو 

ھندك  تیدا   ك دەبینین  نودەوتی 
 ب ــرەو  ب  كناوچ گالنی  و  ــوت  ل
دەوت بوون دەڕۆن ك ئوەی دواییان 
بریتی لخوارووی سودان و فلستینیش 
لنو  كــوردیــش  و  ـــت  دەو  تدەب
باسدای. پوست كورد خاوەن ستراتیجی 
ھاوبش و گوتاری سیاسی و نتوەیی 
دەوتی  مبستی  بۆ  بت  ھاوبش 
كوردی. بم كشك لرەشدای ئگر 
لم بپرسیت دەوتكی كوردیت دەوێ؟ 
لكشیكی  كورد   چونك  ب دەم 
نوخۆوە دەكات كشیكی نودەوتی 
لركخراوی  كورسی  خاوەن   تدەب و 
ئاستی  لسر  و  یكگرتووەكان  نتوە 
دەكرێ.  لگدا  مامت  نودەوتی 
ناوت  كوردیم  دەوتكی  دەم  بم 
ستمكار  سیاسیكی   مسیست  ك
 ی كتـــانـــو وم نــیــن ئـــــت. كـــبــ
دیكتاتۆرو  دەوــتــی  ــم  ب دەوــتــن 
سیاسی  سیستمی  یــان  تۆتالیترن، 
رگاوە   ب بنمادەیانبن  و  تقلیدی 
نتوەییكان   رژەوەندیب  میشھ  ك
ئو  بــرژەوەنــدی  قوربانی   ندەكر
نیتوانوە  كوردی  دەستی   .نانالی
فیدرای  دەستكانی  پویست  وەك 
گشتی  بــرژەوەنــدی  بۆ  بھنت  بكار 
پوە  مركزیتی  خسلتكانی  و 
ئنجومنی  كردنی  بدەست  دیــارە. 
بم  بــرچــاون.  نمونی  پارزگاكان 
مركزیت و دیموكراسی یكناگرنوە. 
بنمایكی دیكی گرنگ بۆ دروستبوونی 
لتندروست   بریتی كــوردی  دەوتی 
كــردنــی پــیــوەنــدی نــــوان دەســت 
وكۆمڵ ، بم ئایا ئم پیوەندی الی 
ئم تندروست؟ بوان ئو دەوتانی 
سیاسی  دەســتــی  ــدی  ــوەن ــی پ  كــ
نبووەو  تندروست  گلكانیان   ب
 كسیاسی  مسیست  بــ ــوون  ــواب ب
راپریون  لیان  گلكانیان  ونبووەو 
ئامرازی چوساندنوەو  دەوت   چونك
 مانئ ئایا  بــم  بــووە.  رووتاندنوە 
بۆ  نكرت  كار   ك دەبخشت  ئــوە 
 كباس دروستبوونی دەوتی كوردی؟ 
بۆ  كار   ویستپ  ب  ،ینالی دوو 
بۆ  كار  بم  بكرت،  كوردی  دەوتی 
دەوتی ماف وسیستمكی سیاسی و 

كۆمیتی دادپروەرانش بكرت. 
 تدەو ئــو  مۆدلی  ئـــازادی:  ئــای 

كوردی چۆن بت باش؟
وەك  عــــراق  ــرە:  ــی ــاس ب ســــاالر  د. 
پكھاتی  بم  دروستكراو  دەوتكی 

بتوانت   یــھــ گــومــانــم  ئستایوە 
ھتاسر لسر پی خۆی بووەستت. 
ئگر سیستمكی فیدرای تندروست 
ئم  ئوا  لعراقدا  نبت  سركوتو 
 چونك ھــلــدەوەشــــتــوە   ــ ــت دەو
لعراقدا  ســنــتــراــیــزم  ــی  ــوون ــزم ئ
ئمدا  لئنجامی  نبووە.  سركوتوو 
دەوتكی   تبب كوردستان  باشوری 
ئمۆی  قۆناغی  بۆ  ــم  ب سربخۆ 
 تت ببراقیش باش دەبكوردستان و ع
بم  ھرم،  فرە  فیدرالی  دەوتكی 
وەك دوو دەوتی كۆنفیدرالی كوردستان 
چندین  بستنی   ب عراق  دەوتی  و 
بواری وەك برگری و بازرگانی وكلتوری 
كشكانی   یوانللمۆد بم  و...تاد. 
 ب ســبــارەت  ــورد  ك و  ــرەب  ع نوان 
دۆزی كورد چارەسر، یان كمبكاتوەو 
بپارزت.   ڕەشھل كوردیش   یوانل
مرج  كۆمڵ  و  تاك  مافی  و  ــازادی  ئ
كوردی  دەوتی  دروستبوونی   ب  نیی
بدەستبت ئگر دەوتی ماف نبت، 
دەوتی دیموكراسی نبت. بم لبر 
دەستی   ئقی  مركزیت  ئــوەی 
تنیوە  كوردیشی  و  عراق  سیاسی 
كوردیكی   تدەو  مباشپ  ربۆیھ
فرە  فیدرای  دەوتكی   تبكر دوارۆژ 
ھرم و ئمش بگومان روونكردنوەی 

 .ویستزۆرتری پ
 ی ماددەی 140 چیی ئازادی: رۆئا

بۆ دەوتی كوردی؟
 رجمل یكك  باسیرە:  د.ســـاالر 
ئم  دروستبوونی  بۆ  نوخۆییكان 
كردنی  لدەستنیشان   بریتی  تدەو
كوردستان  باشوری  فرمیی  سنوری 
 وەی نــاوچـــــ ـــڕان ــ گ ــش ب ــم و ئ
ھرمی  ســر  ــۆ  ب ــان  ــراوەك ــرك ــی داگ
 ستبم ئم  بۆ  دەبت.  كوردستان 
 140 ــــاددەی  م ــی  ــردن ك  جبج
لنوخۆی  كــورد  نیارانی   .ویستپ
باش   راستی ئم  دەرەوەش  و  عراق 
رگربوون   میشھ  ربۆیھ ــن،  دەزان
ـــاددەی 140،  م لــچــارەســركــردنــی 
ھرمی  سیاسی  ــی  ــت دەس بـــم 
ــم  دەزان تۆمتبار   بــ كوردستانیش 
ئم  چارەسرنكردنی   ب برامبر 
ماددە دەستوری. ب پچوانی باشوری 
بۆ  نبوو  سنوری  كشی   ك سودان 
خاوەن  و  دەوتكی  دروستبوونی 
بم  ئستا،   تیودەون سنوركی 
داگیركراوەكانمان   ناوچ كشی   مئ

.یھ

 چۆن دەكرێ ھرمك ئنجومنكی ئاسایشی
 نتوەیی و نیشتمانیی نبت و باس

لدروستبوونی دەوت بكات

 :  بدولد.بوخاری ع    

بب بیرۆكی ناسیۆنالیستی ناتوانرت دەوت دروست بكرت
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رووبــڕوو  جیھانی  رۆژی   ل
 ب دژ  توندوتیژی  بوونوەی 
كاروچاالكی  كۆمك  ژنــان 
جۆراوجۆر پشكش دەكرن، 
تنھا  ژنــــان  ــی  ــۆچــوون ــب ب
بۆ   نیی بس  ــك  رۆژ چند 
 ك  تباب ــو  ئ باسكردنی 
بووەت دیاردە و ب بۆچوونی 
 گرنگ پرلمانكیش  ئندام 
پرلمان فشار دروست بكات، 

نك بیاننام دەربكات.
راپۆرتی: ئای ئازادی

ساڵ   (25) تمن  ــادی)  ھ (سابات 
خوندنگا   ــ ل یكك   ــ ل مامۆستا 
ئو  "كاری  گوتی  ھولر،  شاری  كانی 
 دیاریكراوان رۆژە  لو  تنھا   كخراوانر
دەیكن  پكوە  ھموویان   ك دەبینین 
 رۆژانــ بــم   ،رپس  دەستنھ و 
ئو توندوتیژیی ھر بردەوام، كچی 
ئوان لو رۆژاندا دەوریان نیی، ئوەش 
تنھا گرفتی ئوان نیی، بكو ھموو 
كۆمگا  لوەدا دەب دەوری ھبت"، 
 ك خستڕوو  ئوەشی   مامۆستای ئو 
پرلمان دەب دەستپشخر بت لوەی 
 دیاردەی ئو  لسر  كار  كردار   ب  ك
ئوان   ب دەنگی  ژنیش   چونك بكات، 
ئستا  "تاكو  گوتی  رووەوە  لم  و  داوە 
سرۆكایتی  لسر  فشار  نیانتوانیوە 
بكن،  دروســت  حكومت  و  پرلمان 
برەنگاربوونوەی  یاسای  ئــوەی  بۆ 
گوتیشی  بكرت".  پسند  توندوتیژی 
ھۆشیار   كی  كی  دەب  مئ "تاكی 

 مئ الی  توندوتیژی   چونك بكرتوە، 
كلتورە وا ب ئاسانی و ب چند رۆژك 
چارەسر ناكرت، دەب ھموو رۆژەكانی 
چارەسری  و  پبدرت  گرنگی  ســاڵ 

گونجاوی بۆ دابنرت".
ساڵ   (57) تمن  سدیق)  (سوعاد 
ئو  نــخــوــنــدەوارە،  و   ما كابانی 
و  ركخراوەكان  ــاری  ك  ب ــارەت  ســب
دیاردەی  چارەسركردنی  بۆ  پرلمان 
توندوتیژی ل ھرمی كوردستان گوتی 
لسر   ك ژنانی  ئو  و  ركخراو  "ئو 
تلفزیۆن دەردەچن، رەوشتی ژنی ئو 
رز  ژن  ناھن  گۆڕیوە،  سردەمیان 
ناورێ  پیاو  بگرت،  خۆی  پیاوی   ل
قسیك ب ژنكی خۆی بت دەڕوات 
 ،دەھجب خۆی  مندای  و  ماڵ  و 
كس  خــۆی  كاتی  چــی،  توندوتیژی 
ئمش  نــدەكــرد،  نسیحت  ئمی 
توانیمان ماڵ و مندای خۆمان ب باشی 
بڕوە ببین"، گوتیشی "ب ناوی عیلم 
و سقافت خریك چاوی كوڕەكانمان 
بیانووك  و  رۆژە  ھر  دەرەوە،   نند
دننوە تا ماڵ بج بھن و بتۆرن، 
من ھیچ لگڵ ئوەی نیم ك ژنانكان 

فریو بدەن".
11/25 رۆژی  جیھانی  رووبڕ ووبو ونوەی  
توندوتیژی  دژ ب ژنان، ب ئامادەبوونی  
حكومتی   سرۆكی   ساح،  برھم  د. 
 ل ژمــارەیــك  كوردستان  و  ھرمی  
كوردستان  پرلمانتارانی   و  ــران  وەزی
زۆر  ژمارەیكی   و  وتــان  كونسوی   و 
مدەنی   كۆمگای  ركخراوەكانی   ل
ھمتی    ،م ــزی  رەگ  ب تایبت  و 

 ب دژ  توندوتیژیی   برەنگاربو ونوەی  
مین ل ھۆی  پشوای  شاری  ھولر 
دەستیپكرد. ھمتی  برەنگاربو ونوەی  
 ل  نــســا ــان  ژن  بــ دژ  توندوتیژیی  
حكومتی   لــالیــن   (11/  25)
بۆ  ركدەخرت،  كوردستانوە  ھرمی  
 ندین چاالكیی  وەك كورتیش چمسائ
بوكردنوەی   و  سمینار  كۆڕو  و  فلیم 
 ــاژە ب ــام پــۆســتــر كــ ھــمــوویــان ئ
مین  و   ب دژ  توندوتیژیی   نھشتنی  
 و دیاردەیگا لوەی  كۆمھۆشیاركردن
دیكوە  لالیكی  بوكرانوە.  دەكن 
سبارەت ب ھمتی برنگاربوونوەی 
لژنی برگری  توندوتیژی دژ ب ژنان 
كوردستان  پرلمانی   ل ژن  مافی   ل
بیاننامیكی بوكردەوە، تیایدا ھاتووە 
"توندوتیژی دژی ژنان وەك دیاردەیكی 
ــر زەمــانــوە  دــ ــ ھـــر ل ــان ــرۆڤ ــام ن
بوونی  كــانــدا  كۆمگا  لــســرجــم 
كوردستانی   ل پیادەكراوە ،  و  ھبووە 
 ب  دیاردەی ئم  ھرچندە  خۆشماندا 
كم  ــردوودا  راب لگڵ ساالنی  بــراورد 
بۆتوە، بم ئگر سیركی ژمارەی 
سكاالكانی قوربانیانی توندوتیژی  و ئو 
راپرسیانی ك لالین ركخراوەكانوە 
تبینیشمان  (ببوونی  دەدرن  ئنجام 
ھشتا  بكین،  ھندكیان)  لسر 
 توندو تیژی دژ ب رچاو لكی بژمارەی
 وەستامان  و ھی تو ماییژنان ھ

."دواداچوونر كردن  و بسل
ئاشكرا   ب پرلمان  ئوەی  سرەڕای 
باس لوە دەكات ك توندوتیژی برامبر 
 م بب ،كی فراواندایئاست ژنان ل ب

بۆچوونی بشك ل چاالكوانانی بواری 
مافكانی ژنان، پرلمان تاكو ئستاش 
ب یاداشت و بیاننام كار بۆ ژنان دەكات 
و بشك لو یاسایانش ك پیوەستن 
دەركراون  پرلمان   ل و  بــوارەوە  بو 
بھۆی جبجنكردنیانوە، نتوانراوە 
كشكانی ژنان چارەسر بكن. سبارەت 
ب ھۆكارەكانی جبجنكردنی یاسای 
برەنگاربوونوەی توندوتیژی خزانی و 
بتایبتی  ل پرلمان،  نبوونی فشار 
كشی  لسر  ژنكان  پرلمانتارە 
 ل   بدولمیرە عمانتار سرلژنان، پ
لژنی برگری ل مافی ژن ل پرلمانی 
كوردستان ئوە دەخات روو ك حكومت 
كمترخم ل جبجكردنی یاساكاندا 
برەنگاربوونوەی  "یاسای  گوتی  و 
 ل دەنــگ  بكۆی  خزانی  توندوتیژی 
ئوە  لــســردراوە،  بیاری  پرلمان 
چند مانگكیش بسر دەرچوونی ئو 
ئستا  تاكو  بم  تپڕیوە،  یاسایدا 
نچووەت بواری جبجكردنوە". ئو 
ئندام پرلمان ھما بۆ ئوەشدەكات 
حكومت  سرۆكی   ل پرسیاری   ك
جبجنكردنی   ب سبارەت  كردووە 
كمترخم   ب حكومت  و   یاساك
پرلمان   گرنگ" دەت  و  دەزانت 
ــشــار بــخــاتــ ســـر حــكــومــت بۆ  ف
گوتیشی  یاساكان".  جبجكردنی 
 ل ئوەداین  ھوی   ل ئستا   مئ"
بكین  دروست  فشار  الیكوە  ھموو 
دەزانین   گر بشترین   ب ئوەش  و 
 كان دژ بوەی توندویژییمكردنبۆ ك

ژنان".

ینم وەی توندوتیژی دژ بڕوو بوونزی رۆژی جیھانی رووبراوپ ل

"دواداچوونر كردن  و بسل وەستامان  و ھی تمای ینم توندوتیژی دژ ب"

لم دیمانیدا شنۆ رەشید ئندامی 
ئافرەتانی  كۆمی  سكرتاریتی 
ــواری  كــورســتــان و چــاالكــوانــی ب
ركخراوەكانی   ل باس  ئافرەتان 
ژنـــان، بــڕــوەبــرایــتــیــیــكــانــی 
توندوتیژی، رەوشی ژنان بگشتی و 
بوونی ژنان ل نوەندەكانی بیارادا 
 دەخات تیشك  ھاوكات  دەكــات، 
 ب ژنان،  كاركردنی  شوازی  سر 
 ی ژنان كوەیو بزووتنراورد بب

 .یدونیادا ھ ل

سازدانی: ئای ئازادی
ئای ئازادی: دوای دامزراندنی ركخراوەكانی 
بڕوەبرایتییكانی  و  ژنان   ب تایبت 
ــان بــچ ئاستك  تــونــدودیــژی رەوشــی ژن
گیشتووە؟ بتایبت ك شوازی كاركردنی 

ركخراوەكان پرسیاری زۆری لسرە؟
شنۆ رەشید: سروشت و دەروونی زۆرینی 
 میشكان، ھتیگا رۆژھكانی كۆمتاك
ئــوەدان،  چاوەڕوانی  و  گڕان  گژاوی   ل
بتدی،  بۆ  ویستكانیان  و  خواست  چۆن 
گرتووی  لنگر  و  پرز  دورە  كاتكدا   ل
 دەروانن بتسكی  و  شقامكانن  رۆخی 
ماندووبوونی  كــارو  و  كۆشش  و  ھــوڵ 
ــوەدا  ل گومان  لخۆبردو.  كمینیكی 
گۆڕانكاری  بارودۆخكدا  و  لھركات   نیی
لسر   یگب بوو،  نوێ دروست  و كاری 
پشكوتن و سرھدانی بیركی نوێ، بۆ 
نشیاو  دیــاردە  و   كیش كردنی  چارەسر 
ئمش  كومگا،  ناو  ناشارستانییكانی 
ھر  نھیشتنی  و  كمكردنوە  لپناو 
جۆرو  بھموو  توندوتیژی  دیاردەیكی 
سای  چند  لم  ئوەی  شوازەكانییوە. 
دواییدا و تائستاش گوێ بیستی دەبین و 
چند  بدامزراندنی  سبارەت  دەیبینین، 
و  بڕوەبرایتی  و  ــا  دەزگ و  ركخراو  
و  ژنــان  داــدەدانــی  كــردنــوەی شتری 
پاراستنیان  و  لمافكانیان  برگریكردن 
دەبنوە،  رووبڕوویان  توندوتیژیانی  لو 

راستقینی  بــرھــمــی  لــخــۆیــدا  خــۆی 
و  رۆشنبیران  و  ژنان  تكۆشانی  و  خبات 
خزان  تاككانی  و  مرۆڤایتی  مافخوازانی 
و كۆمگان، كم تا زۆر سركوتنك بۆ 

میللت  ھۆشیاربوونوەی  و  برەوپشبردن 
وەستان  و  لراستی  داكوكیكردن  لئاست 
بڕووی توندوتیژیدا. ھرمی  كوردستانیش 
ــان و حــكــومــتــ و  ــم ــرل كـــخـــاوەن پ
 دەبیتواتك  ،فرەحزبیی ھرمكی 
لوشوە  ئایدیاو  فرەبرنامو  ــاوەن  خ
 ل زۆریــك  و  سندیكا  و  ركخراوەیی  فرە 
 ك شارستانی،  كۆمگای  دامزراوەكانی 
بیروبۆچوونی  و   رنامب  ب یككیان  ھر 
جیاوازی خۆی لنو چین و توژەكانی ناو 
ئنجام  چاالكیكانی  كارو  كۆمگاكماندا 
لو  پانتاییك   دەزان بمافی خۆی  دەداو 
بوارەدا داگیر بكات. ھر بۆیش كبك و 

رای جیاواز تادەگات برز بوونوەی دەنگی 
 ندی جار دەبنكترداو ھڕووی یناڕەزایی ب
بھۆی  خكی  متمانی  لدەستدانی  ھۆی 
پیاندراوە،  مۆتی  ئو  سنورداربوونی 
 حزب یان  حكومیكان  دەزگــا  لالین  چ 
جماوەری  ركخراوە  ئم   ك سیاسیكان 
ئگر  جا  گردراوە،  پوە  مدەنیانیان  و 
بیارمتی داراییك بت، یاخود داڕشتنی 
ھر  بت.  كاركردنیان  نخشی  و   رنامب
كاردانوەیكی  حاتدا  زۆر   ل بۆیش 
نگتیفان دروست دەكات برامبر بوەی 
ك الواز و كمترخم بن لبتنگوەھاتن 
كشكاندا،  چارەسركردنی   ل دسۆزی  و 
 رۆژانــ بكۆششی  پویستی  ژن  كشی 
ھی، نابت تنھا لرۆژە دیاریكراو و بۆنو 
مافی  لمسلی  باس  تایبتكاندا  یادە 
دیاردەی  و  یاساكان  لسر  گفتوگۆ  و  ژن 

توندوتیژی بكریت.
نوەندەكانی   ل ژنان  بوونی  ئازادی:  ئای 
ژنانی  ئو  ئایا،  گرنگ؟  چند  تا  بیاردا 

كار   توانیویان بیاردان  نوەندەكانی   ل
خۆیان  كمتر  ژنان  بۆچی  ژنان؟  بۆ  بكن 
 مئ ھۆكاری  دەدەن،  سیاست  بواری   ل
 توانیویان ژنانی كوردستان  تاچند  چیی؟ 
 ل دونیا  ژنانی  بزووتنوەی  شانبشانی 

ھموو بوارەكاندا ھنگاو بنن؟
 ریــتــدابــونــ ــگــری  ــاری ك ــد:  ــی رەش شنۆ 
وایكردووە  دواكوتووەكانمان،   تییكۆم
بت  ئــاســایــی  قــۆنــاغــی  ئــو   ینگن
 حزب رزی  ناو   نب  ستانربس ژنانمان 
ئنجامبدەن،  سیاسی  كاری  و  سیاسیكان 
 پ تمنی  بدرژایی  ئــوەی  ھرچندە 
 مان بینیومانكتكۆشانی میللبات و تخ

یاخود  براستوخۆ  تپڕیوین  پیایدا  و 
برگای دیك ھمیش ژنانمان بشداربووی 
شۆڕش و تكۆشانی سیاسی میللتكمان 
بوون و بھرجۆرك ل جۆرەكان پویست 
بووە لھگرتنی برپرسیاریتی خزانكی 
ب پیاو، لڕووی ئابووری و كۆمیتیوە 
بوون   بۆشاییان ئو  زۆربی  كرەوەی   پ
كبو ھۆیوە دروست بوون، چ لناو خزان 
دا چ ل ناو دامودەزگا حكومیكانیشدا، بۆ 
جنگیكی   ب وتكمان  لكاتكدا   نمون
ژن  ھر  ساك  چند  تدەپڕی  نــاڕەوادا 
و  كوت سر شان  ئركی  گورەترین  بوو 
كاری بۆدەكرد، ئمش برامبر بھیچ نرخ 
و پاداشتك و بگرە مافیشی دەخورا لزۆر 
ئیستغالل   جناب ناڕەواو  بۆ كاری  رووەوە 
ژمارەیكی  ئوەشدا  لگڵ  بم  دەكــرا. 
 ژنانی كوردستان توانیویانرچاو لباش و ب
كاركردنیاندا،  لشونی  ببینن  رۆی خۆیان 
بــوارە   ل ــارە  دی جدەستیان  ــازۆر  ت كــم 
لھر  ژن  بوونی  بشدار  جۆراوجۆرەكاندا، 
كارو چاالكیكدا خۆی لخۆیدا خباتك و 
دروستكر و بخشندە و برھمھنری وزەو 
دەخوازێ   ك  دیك ژنكی  ھر  بۆ   توانای
دەبینین   رۆژان رووەوە  لو  میدان،   تب
باس لچاالكی و بشداربوون و ئامادەبوونی 
و  ناوخۆیی   چاالكییل دەكرت  ژنانمان 
ھرمی  و جیھانییكانداو ل بوارە جۆراو 
جــۆرە  ــم  ئ مخابن  بــم  ــدا،  ــان جــۆرەك
 نیی پتو  ھرمی   راگیاندنكی   كاران
پخشی   جدیان و   نانالیب بشوەیكی 
ھۆكارەكشی  بكات،  لوە  باسی  و  بكات 
وابست بوونمان ببیری تسكی حزبایتی 
بوونمان  سرقاڵ  و  ناوخۆییكان   شك و 
ئگرنا   .رۆژان كاری  بوونوەی  بدووبارە 
ژنانی كوردو كومگای ئمش ھیچی كمتر 
ل ژنانی دنیاو بگرە خاوەن ئزموون   نیی
بم  بنیاتنرن،  زۆر  رووداوی  و   شك و 
خاوەنی یك دەست و ھستی ھاوبش نین 
ئم  ھموو  كردنوەی  برز  و  گیاندن  بۆ 

.زموونانئ

      شنۆ رەشید

ژنان نگیشتونت ئو قۆناغی ئاسایی بت سربستان كاری سیاسی ئنجامبدەن
یھ كۆششی رۆژانویستی بكانی ژن پشك

بشداری سیاسی ژن 
نابت پرچ كردار بت

ژیان كاوە
بشداری سیاسی ژنان ل كۆی كای جیاوازەكانی 
ژیاندا، گرنگی گورەی بۆ پشكوتنی كۆمگای 
ئو   ویستپ ــان  ژن  چونك  ،یــھــ كـــوردی 
كرانوەی  مایی  ئــوان  ئــازادی  بزانن   راستی
جار  یكم  نچت  بیرمان  بم   .گایكۆم
بكن،  فام  خۆیان  ئازادی  دەبت  خۆیان  ژنان 
نچت  بیرمان   چونك نچوسننوە،  یكتر 
توندوتیژی   ،یھ ژنیش  بۆ  ژن  چوسانوەی 
 ل وردبینوە  ئگر   ،یھ ژنیش  بۆ  لژنوە 
روون  بۆ  راستیمان  ئو  خۆمان  كۆمگای 
 شداری لباتی ئازادی ژن و بخ وە. بۆیتدەب
ژن خۆیوە دەست   ل ژیاندا سرەتا  كایكانی 
پدەكات. گلی كوردستان چاوەڕی زۆری لژن 
بھز و  كۆمگایكی  بتوانین  ئوەی  بۆ   یھ
 مئ بھنین،  برھم  وریا  داھنر و  ئیشكر و 
كاتدا  لھمان  بكین و  ئــازادی  باسی  ناكرت 
كۆمگای  لناو  ھبت  گورەمان  نخۆشی 
خۆماندا. ناكرت قس لسر كرانوەی بكین و 
عقمان دابخین. لرەوە راستیك ھی بئاشكرا 
پویست باسی بكین ئویش چۆنیتی بشداری 
ژنان  كردندا،  سیاست  بیار و  كایی   ل  ژن
ئگر بشداری سیاسی بكن لناو سیستمی 
كۆمگادا ئوا دەبت بۆ ئوە بت ژیان جوان و 
ئازادی فراوانتر بكن، نوەكو  كۆمگا بھز و 
 ك زی دیكر رەگرامبت بكرداربرچوەكو پ
پیاوە. وات بشداری ژنان ل پرچكردارەوە بۆ 
قوبوونوە ل ناسینی ماناكانی ئازادی بگۆڕت و 
ئیدی پكوە دەست لناو دەست مانای ژیان و 
پكوەبوون و مرۆڤایتی جوانتر بكین و گشی 

پبدەین. 

لخۆیدا  خــۆی  چاالكیكدا  كــارو  لھر  ژن  بوونی  بشدار 
 ری وزەو تواناینمھرھخشندە و بر و بو دروستك كباتخ

بۆ ھر ژنكی دیك ك دەخوازێ بت میدان
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خوزڕان

 *ئارام سدیق كی؟
ئارام سدیق: كسك ك جگ لنووسین 
ھیچ پناگیكی دیك شك نابات تیدا 
ئارام بگرت. ئوەی نووسین پ بخشیم 
نیانتوانییوە  نھیچ شتك  و  ن كس 
 و مامن نووسین ب خشن. بۆیم ببپ
دەزانم ك تیدا خۆم بیاردەرم لناویدا 
كس ئازادیم زەوت ناكات. بۆی خونی 
لدنیای  تنھا  ئازادیدا  بدوای  گڕانم 
ئازادیم  ــوەی  ئ دۆزیــیــوە.  نووسیندا 
زەو ت ناكات نووسین و ئوەی ئازادترت 

 .ر نووسیندەكات ھ
* دەكرت بین جیھانگرایی، خونری 
شیعری كمكردۆتوە، لكاتكدا شاعیر 

روو لزیاد بووندای؟
نك  جیھانگیری  بگومان  سدیق:  ئارام 
كردووە،  شیعر  و  لئدەب  كاری  تنھا 
كردووە،  شتك  لھموو  كاری  بكو 
ھتا  بدەین  سرنج  وردی   ب ئگر 
ھموو  و  كۆمیتی  لــپــیــوەنــدی 
 توتوونك ژیــان  دیكی  الینكانی 
ھاتنی  جیھانگیرییوە.  كاریگری  ژر 
تكنلۆژیا ھیچ سنووركیان نھشت و 
زۆر لپیوەندی و بھای كۆمیتیانی 
سییوە و ك بشكی زۆریان كاریگری 
ھۆی   بوون  ك تایبت   ب بوون  باش 
ئوەی تاكی كورد بڕووی دنیادا بكرتوە 
لچوارچوەی  تنھا  خزانكان  و 
نــكــنــوە،  بیر  مــاــكــانــدا  دیــــواری 
تواوی  كاریگری  ژر   وتنك بكو 
كمبوونوەی  لبارەی  جیھانگیرییوە. 
 ب ئمش  من  شیعریش،  خونری 
ئوەی  بم  دەبینم،  ئاسایی  شتكی 
جوان  تكستی  كمبۆتوە  خونری 
"دەردە   ك  كستانت ئو  بكو   ،نیی
دن" و ھگری خمكی ھمیشیی و 
ریشیی نین و زیاتر ھگری "خمكی 
محلین". ئستاش تكست جوان سدا 
و خونری خۆی ھی، ئم قسیش 
بو بگیی ك دیوانی شاعیرانی كۆن 
دەكرنوە ،  چاپ   نسا ئستاش  تا 
و  جــوان  تكستكانیان  ئــوەی  لبر 
تكستكی   یھ بم شاعیر  نمرن، 

تاقتی  خــۆی  ــوەی  ــوون ــوب ــب ل ــر  ب
ــرادەری  ب چــوار  و   نیی خوندنوەی 
ئیتر  دەستخۆش  نان  پی  شاعیری 

چۆن خونری دیك بیخونتوە .
بوون  لزیاد  رووی  لئستادا  شاعیر 
ســردەمــدا  لــم   مك ــوەی  ئ  ،نیی
 ،مكستی جوانمان كت شاعیرە، چونك
كی تكستی نمر و جوانمان زۆر بوو، 
ئو  زۆری  بشكی  زۆرە.  شاعیریشمان 
نین  شاعیر  دەنووسن  شیعر  كسانی 
"دەردەدڵ نووسن". ئم جیاوازە لوەی 
شاعیر تكست بنووست. جیاوازی ئم 
توانا   ب شاعیری  زۆرە  زۆر   مرۆڤ دوو 
دەردەدڵ دەكات تكستی جوان و نمر، 
تا ئوانیتریش خۆیان تدا ببیننوە، نالی 
 بیبح بۆ  عشقكیدا  لنووسینوەی 
ننووسیوە،  خۆی  دەردەدـــی  تنھا 
ئاشقی  مرۆڤی  خمی  و  دەرد  بكو 
نووسیوە  رەھندەكانییوە  ھموو   ب
گوزارشت  ئۆف"  و  "ئاخ   ب نھات  ئو 
 ژییو رەوانبكانی بكات. نالی بمخل
برزەوە دەینووسی ك من لرەدا ناموێ 
 چونك بــكــم،  شیعرەكانی  وەســفــی 
گورەترن  زۆر  شاعیرە  ئو  شیعرەكانی 

لوەسف سادەكانی من. 
لسر    مئ لالی   رەخن  توایپ  *

پوەرەكانی زانستیی ؟
جۆرە  دوو  دەبت   مئ سدیق:  ئــارام 
یككیان  نكین.  تكڵ  نووسین 
ــ و ئــویــتــریــان  ــی نــووســیــنــی رەخــن
 بب یكمیان   كــ  ،یستایشنام
دەق  دۆستایتی  لكدانوەیكی  ھیچ 
و   ستبم دەقی  تنھا  و  شیدەكاتوە 
ژیانی   ب بیبستتوە  زۆرجــار   رەنگ
 زایف ئو  یان  نووسرەوە،  تایبتی 
 بۆت و   دایت نووسری   ك بخاتڕوو 
ھۆی زەمینی سرھدان و لدایكبوونی 
 ند نووسینو چمن خۆم ل .و دەقئ
ـــــردوودا  ــی راب ــســان ــیــی ل رەخــنــی
دۆستایتیك  لھموو  دوور   نووسیوم
ئو كسانی  بشكی  و  كردووە  كارم 
ناسیومن   ن نووسیون  لسرم  من   ك
ن لنزیكوە بینوومن. من كارم بسر 

بكو   .یك  رەكنووس  نیی ئوەوە 
چیم  و   چیی  ككستت  وەیب كارم 
 و نووسینان؟ جۆری دووەمی ئدەپ
ك وەك وتم ستایشنامی، ئم زیاتر 
لژر تكلیفی دۆستایتیدا دەنووسرت 
و تنھا پداھدان و زۆرجار "بداخوە" 
ناڕاستی  زۆر  پداھدانی  و   غموبال
 ست بوە ھنممن دەیانخو ك ،دایت
بچووكی  و  سادەبژیی  و  دەكم  شرم 
دنیابینی ئو نووسرەم بۆ دەردەكوت 

ك ئو ستایشنامیی نووسیوە. 
ھر لرەدا دەموێ ئاماژە بوەش بكم 
رەخنگری  و   قینراست رەخنی   ك
 ستایشنام نووسینی  كــاری  راستبژ 
نووسین نیی، بكو كاری خستنڕووی 
 كانكستت ناشیرینییكانی  و  جوانی 
 چونك  ،ــ ــرادەران ب لكدانوەی   بب
برپرسیارتییكی  نووسین  دواجـــار 
 ر كر شانی نووسس خالقی دەخاتئ
 وە، بۆیتنر شانی دەمسل تایتا ھ
ھی   ب ناشیرین  تكستی  وەسفكردنی 
 رۆشنبیریی گورەی  ناھقییكی  جوان 

و جۆرك لگندەی ئدەبی.
 *ئوەی ئستا لماپڕەكاندا دەیبینین 
رەخنیكی زۆر ئاراستی شاعیرانی ژن 
شوەیكی   ب ــوەی  ئ  بب دەكرت 
شیبكرتوە  شیعرەكانیان  ئــدەبــی 
برھمی  كۆی   ب ختك  یكجار   ب
بۆچی   مئ بڕزت  دنن،  ژناندا  ئو 

دەگیتوە؟
لماپڕەكاندا  ــوەی  ئ سدیق:  ــارام  ئ
بكو   ،نیی  رەخن ھمووی  دەبینرت 
دڵ  ــدەردە  ل  یدیك بشكی  ئوەش 
 ناچن ی كرپرنجی سك سندو ھ
بۆ  جیدییوە.  رەخــنــی  خانی  نو 
خوندنوەی دەقی ھر نووسرك ئیتر 
چند   ب پویستی  پیاو  یان  بت،  ژن 
 ك وەیئ وانك لكی :یك ھرجم
سیری   سك ئو  قبارەی  وەك   مئ
گنجك  ناكرت   وات بكین،   كدەق
و  پنووس   داوەتـــ دەستی  ــازە  ت  ك
و  نووسینوە  دنیای   تب دەیــوــت 
"شركۆبكس"ی   ب دەنووست  شیعر 
براورد بكین، ك خاوەنی ئزموونكی 
دەومندە لشیعردا. ھروەھا بیاردانی 
 كك كارسزموو نی كر ئسرا لخ
ك زۆر لو نووسینانی نو ماپڕەكاندا 
دەبینرت. ناكرت بیار لسر باشی و 
خراپی كسك بدەین ب تنھا دیوان یان 

چند شیعرك، بكو دەكرت ك باسی 
پیاوك  یان  خانمك،  شیعری  دیوانی 
دەكرت باس لجوانی ئو دیوان، یان 
 ب نك  بكین.   دیوان ئو  ناشیرینی 
 رەنگ ین، ككی خراپ باسی بكشاعیر

دواتر ببت شاعیركی باش.
من دەموێ لرەدا نموونیك بھنموە. 
دەقكی  چند  لسر  ئستا  تا  من 
نووسیوە  ھستیار"م  ــرزان  "ب شیعری 
و  لسرم  ھبووە  كاریگرییان  زۆر  و 
لشیعری  بم  بــووە،  جوان  پم  زۆر 
برزاندا من پشتر دیوانی ك "نوەیك 
نمتوانی  من   ك ھبوو  منداڵ"ی  پیرە 
 وە ناكاتم. ئواو بككی تنھا شیعرت
ئوەی من ئیتر ئو پیاوە رەتبكموە و 
بم شاعیر نیی. ئم ھی، بكو 
من پاش ئو دیوان ك ھردوو دیوانی 
"ساك  و  فنابوونوە"  "بتنیش 
بۆچوونم  تواو  كرد  چاپ  لنیگرانی" 
گۆڕا لسر كۆی ئزموونی شیعری ئم 
ئزموو  لگڵ  حاتش  ئم  شاعیرە. 
سعید"دا  "عــبــدولــقــادر  شیعری  نــی 
ــات كــ مــن پش دیــوانــی  ــووشــم ھ ت
شیعركی  تنھا  نمتوانی  "كگا" 
دیوانی  بم  بخونموە،  شاعیرە  ئو 
 وات بوو.  جوان  بالوە  زۆر  "كگا"م 
لسر  خرا  قسی  بپلو  بیاردانی 
ھرنووسرك تووشی ھمان دەكات، 
پدا  ئاماژەم  پشتریش  وەك   چونك

دەبت   بۆی  ،تیرپرسیاریب نووسین 
راكانمان  لخستنڕووی  بیر   وردەكاران

بكینوە.
* خاسیتی رەخنگری مانادار چیی؟

ئارام سدیق: لوەمی پشتردا بشكی 
زۆری ئم پرسیارەشم وەمدایوە، بم 
بكموە.  روون   مئ زیاتر  دەكرت 
بكین:   رەخن پناسی   مئ ئگر 
دەبینین رەخن ئو تكستان دەگرتوە 
و  شیكردنوە  و  راڤكردن  ھوی   ك
ھوەشاندنوەی دەق دەدات و دەقكی 
نوێ برھمدنت، وات نووسینی دەقی 
دووەم لبر دەقی یكمدا بب ئوەی 
لكچوون ھبت. وات ئیشی رەخننووس 
دەق،  نائاشكراكانی  كۆدە   ك  وەیئ
ئاشكرا  دەق  نھنییكانی   خا یــان 
لبر  بكات.  لسر  قسیان  و  بكات 
چاوی  ھمان  رەخنگر  چاوی  ئــوەی 
دەبت  رەخنگر  چاوی   ،نیی خونر 
وردەكاری  بینینی  توانای  و  بت  تیژتر 
ھبت. ئگر چاوی رەخنگر لچاوی 
خونری ئاسایی تیژتر نبوو، ئوا ئو 
 یت یان ستایشنامی دەینووسكستت
 ك یو شتانمان ئوەی ھیان جوین
دووەم  دەقی  و  وتویتی  یكم  دەقی 
نك دەقكی نوێ نیی، بكو كۆپیكی 
خراپی دەقی یكم. بۆی دروستكردنی 
ئركی  لتكستكاندا  ــوێ  ن مــانــای 

.ییكستی رەخنت

كولتور

Emial: faraydunsaman@yahoo.com                          M: 07504480493الپڕەی كلتوور: 

ئارام سدیق:

ئیشی رەخنگر ئوەی ك كۆدە نائاشكراكانی دەق و خا نھنییكانی دەق ئاشكرا بكات
دیمان: زانا گی

بنوی ( زەمنك لجنگ )،  و خاوەنی  كۆشیعركی چاپ كردووە 
چندان كتب و بابتی رۆژناموا نیی، لھمانكاتدا وەك شیعر ناسك 
توانیویتی بوونی خۆی بسلمنت.. بمبستی دوان لبارەی ئمۆی 

رەخنی كوردی بھلمانزانی دیما نیكی لگڵ سازبدەین: 

رزگار ئمین نژاد

 ك خووسابوو،  لئارەقدا  سراپام   
بینییوە.  دایكمدا  لباوەشی  خــۆم 
بیرم  نــابــوو.  سینگییوە   ب ســرم 
لو  ھر  زۆر  شوانكی   ك دەھاتوە 
دەماموە.  بخبر  گرمیدا   باوەش
حزم  بم  ئھات،  خوم  كات  ئو 
دەكرد نخوم و بزانم دایكم تا كی 
مندایكی   .نرادەژ لباوەشیدا  من 
 ب دەمویست   رەنگ نبووم،  السار 
خۆشویستی  بــاری  دایكم  ئــازاردانــی 
خۆم لالی ئو ھسنگنم. تۆ بی 
رایدەژاندم  بوێ؟  خۆش  منی  چندە 

گرمای  دەكـــردم.  بــۆ  ــی  ــالی الی و 
دەكردموە  شلی  وردە  وردە  باوەشی 
ھــاژەھــاژی  دەنگی   ب بیانی   ك و 
ھدەستام،  لخو  سماوەرەكمان 
دایكم  لالی  من   ك دەبووموە  دنیا 

زۆر زۆر خۆشویستم.
ئو شوە ھر براست خوم ل زڕا 
چاوەكانم  و  راچكیم  لخو  بــوو. 
حــوشــی   ــ ب روو  ــرەی  ــج ــن ــپ ل
ماكمان بی بوو. ئو پنجرەیی 
منی  نیشیووی   ل تــرس  نیگای   ك
دەی  پــــوەدیــارە.  ئستاش   ب تا 
 ماندیوارەك تاقی  سر  چوارچوەی 
و ونی سامگرتووی منیان تگرتووە. 
زۆر  نكی  ــوو  ــزم ئ تــرســان  لــخــوا 
ناخۆش بوو. چاوەكانم ن دەترووكاند، 
چاو  یك   ب  ك ئترسام   رەنگ یان 
تروكاندن دیسان خو بمباتوە. دیسان 
لخونمدا بچم نو حوشیكی پژو 
سوكی  دار  شین،  گوریسكی  بو، 
ئاونیكی  دار،  شانیكی  پیر، 

ژەنگاوی، ئافرەتكی…
 نا و برمدا دەھس دایكم دەستی ب

ئسپایی بگومدا دەیوت: ”بنوو!“

نــدەكــردەوە،  جیا  لسینگی  ســرم 
بیرم  دەكردموە.  ئارامی  دی  ترپی 
دەھاتوە ك دایكم پی دەوتم: “ درۆ 
خونت!“   تد  جنۆك دەنــا   ،كم
دەمزانی  بم  ندیبوو،  جنۆكم  من 
 .ترسناك و  قزەون  بوونوەركی 
دەخوارد،  شتم  ئاواكانم  لكن   كات
حــزم  منیش!“  ”بــشــی  ــوت:  ــان دەی
ندەكرد بشیان بدەم. ھی خۆم بوو. 
دەیانوت:  بیخۆم.  بوو خۆم   ل حزم 
”ئگر بشمان ندەی خوا كارێ دەكا 
 شتان ئم  گشت  خونت!“   تب مار 
پرسیارم  و   خونم   نب بــوو  ــرار  ق
لخۆم دەكرد، ئی باش بۆ دەب خوا 
حتمن لخوندا تۆم ل بكاتوە. 

نازانم، زۆر سیر بوو ب الموە.
دەور تادەوری ئو حوش ھژاوە و 
لسر دیوارەكانی، ھموو منداكانی 
گڕەكم دەبینی. یك ب پیوە، یك 
چندانی  ھترووكابوون،   ــ دوودان
القكانیان  و  دانیشتبوون  دیكیش 
ــ دیـــوارەكـــوە شـــۆڕ كــردبــۆوە.  ب
سیربوو،  لپپوولدەچوون.  ھــر 
پپوولبوون و سری ئاواكانی منیان 
پوە بوو. ئی من بۆ لوێ نبووم؟ بۆ 
لوێ نیم؟ دار سوەك شتكی پوە 
 عاتس باندۆی  وەك  ھواسرابوو. 
حــوزەكــدا  بسر  دیوارییكمان 
نا،  منداكان،  دەچـــوو.  و  ــات  دەھ
پپوولكان سیریان دەكرد. دەتووت 
 ن كدەك كی دیكیپوولی پچاوەڕ
 كئافرەت بكات.  لگدا  یاریان  بت 
 شان قــژی   وزەكــحــ لتنیشت 

دەكرد. لئاون ژەنگاوییكوە چاوی 
بسریاندا  و،  پپوولكان   ب كوت 

قریشكاندی…
 دایكم دەیوت: ”بنوو كوڕم.“

نمدەورا  بم  دەھات،  خوم   رەنگ
دیسان   وشتئ بــووم  دنیا  بخوم. 
دەھاتوە خونم. ھر وەك خۆی. وەك 
فیلم كارتۆنییكانی تلفیزۆنكمان 
ك زوو زوو دووپات دەبــووەوە. چۆن 
دووبارە  ئاواش  كردبوو،   پ دەستی 
رادەچكیم  لخو   كات دەبـــۆوە. 
 ب سرموە  لبان  دایكم  ئمبینی 
فنك  ناوچاوانمی  تر  دەسماكی 
 ،رخی دایدەكردەوە. دەیوت: ”بنوو ب

بنوو!“
دنیا  ــم،  ــی ــك ــ رادەچ ــو  ــخ ل  ــ ك
دیــوە.  خونم  ــوە  ئ  ك ــوومــوە  دەب
قت  ئیتر   ك دەدا  خــوا   ب بنم 
 كیش بوە، ھیچ شتمكت درۆ نق
تنیا نخۆم و بش ئاواكانم بدەم. 
 وازی ل ونم خسوود بوو. ئم بب
لحوشیكی  لخونمدا  ندەھنام. 
تنگبر و ئالۆز، دارسوكی ل بوو. 
بچووك  حوزكی   وەكدارس لبن 
 ،بئاو ن بوو له ئاو. رەنگ بوو، پ
رەنگكی وەك ئاو روون نبوو. بم 
 بوو ك رەی ئاوەكی شدلۆپم لگو
بسر حوزەكدا دەكوت و دەمبینی 
شپۆلكی خ تا لواری حوزەك بو 
پرچی  ئافرەتك  دەبــووەوە.  بوتر  و 
شان دەكرد. ئاونیكی ژەنگ گرتووی 
جار  لسرلواری حوزەك دانابوو… 
جار لئاونكوە سیری خۆی دەكرد. 

پشتی لمن بوو. رووخساریم ندەبینی. 
سوەكوە  دار   ب ســریــوە،  لبان 
و  ــووەوە  ــب ب شــۆڕ  شین  گوریسكی 
 ك ھــــواســرابــوو…  پوە  شتكی 
تڕ  دەسمایكی  دایكم  بینیم  راچنیم 
بنوو   “ دادەنت.  نوچاوانم  لسر 

“…دایزات لرگم، قج
 پم خۆش بوو پی بم ك دەترسم 
ئارامتر   ك نمدەتوانی.  بم  بخوم، 
ــوە.  ــردم ــب ئــبــوومــوە، خـــو دەی
لخونمدا مندایك ب دار سوەكوە 
 عاتس باندۆلی  وەك  ھواسرابوو 
ــوو.  دەچ و  دەھـــات  دیوارییكمان 
زەرداییكی  پانتۆكی  دەمبینی، 
بووبت.  پیسایی   رەنگ دیارە،  پوە 
و  لھدەستا  نووزەیكی  ئاستم   ب
لبن دەنگی نارەناری  ئافرەتكدا كپ 
دەبوو. لخونمدا حوشك تاریك و 
 كتاریكتر دەبووەوە و روخساری مندا
 كرچاوم. ئافرەتب تر دەھاتو ل ل
كــرد.   كمندال رووی  و  ھستا 
 كر دەم و لووتی منداسدەستی ل
داناو پاش چند چركیك و چندجار 
وەك  شل   كمندا كردن،  پقاژە 
شوولبییك بدەم بایوە دەشنایوە. 
كردەوە  حوشكی  دەرگای  پیاوك 
و برەو دار سوەك رۆشت. برامبر 
ئافرەتكه راوەستا و چند قاقایكیان 
بۆ یك ستاندەوە. دوو جار لسریك 
و،  ــدی  گــوڕان پپوولكاندا  بــســر 
ــردەوە  ك  ــوەكــدارســلــ منداكی 
بــردی.  دەر.  ــووە  چ  كوشحل و 
 ب  كئافرەت و  ھفین  پپوولكان 

ھگڕا  پیلكانكاندا   ب چقسما، 
و لپنجرەی ژوورەكیوە چاوەكانی 

قریشكاندم. ل بز دەكردموە… 
لباوەشیدا  ھــــدی  ھــــدی  دایــكــم   
گومدا   ب ئاسپایی   ب و  رایدەژەنیم 
 كوڕم، دایكی خۆت گوتی: “ ئارام ب
 .دای جرگی   ترسم برخۆكم. 

منم دایكی خۆت.“ 
لو  ھمیس  و  كــوتــوە   ل ــوم  خ
ــ دار  ــدا چـــاوم كـــوت ب حــوشــی
ئاونیكی  حوزك،  پیر،  سوكی 
سر  ئافرەتكی  شانیك،  ژەنگاوی، 
شین…  گوریسكی  و  ئاۆز  پرچ  و 
 كئافرەت بوون.  پپوولكان ھفی 
خۆی  سیری  ژەنگاوییكدا   نئاول
دەبریسكانوە.  بزەكانی  چاوە  دەكرد. 
ك لی ورد بووموە، رووخساری دایكم 
بوو. دیسان سیرم كردەوە، خۆی بوو. 
ھواسرابووم  گوریسكوە   ب منیش 
رایدەژاندم.  با  شوولبییك  وەك  و 
منیش  و  راوەستا  بـــرەورووم  دایكم 
نا،   دای نا،  قریشكاندم:  بخۆم  یك 

…كوام

خكی  ــــژاد،  ن ئــمــیــن  ــــار  رزگ  *
لبواری   .رانئ كوردستانی  بانی  
چاالكی  دا  وەرگــــــان  و  نــووســیــن 
زانكۆی  بشی  خوندكاری   ،ندەنو
رۆمانی  دوو  نۆروژ.  لوتی  ئۆسۆ 
 ،ی سیلۆن (رابنان و ش)اوەوەرگ
عباس  )ی  ـــردووان  م (سیمفۆنیای 

معرووفی.  

 موەی كئ ،زیاد بوون نییستادا رووی لئشاعیر ل
 ،مكستی جوانمان كت دا شاعیرە، چونكردەمم سل
كی تكستی نمر و جوانمان زۆر بوو، شاعیریشمان زۆرە

م
یك

ی 
ش

ب

خوزڕان

مرجی 
وەرگان

فرەیدوون سامان
ھفتانش  تنانت   مانگان و   نسا نھا 
 زمان  لــ وەرگــــــدراو  كتیبی  ــدان  چــن
دەكرن،   رچڤب كوردی  بۆ  بیانییكانوە 
 ل پزانینن،  و  پسن  شایستی   یانھ
مخابن ھشیان شیاوی ئوە نین نك ھر 
 ن، چونكماشاش بكركو توە بننربخو
وەرگران  پوەری  و  یاسایك  رساو  ھیچ 
لخۆ ناگرن، ھر بۆیش پرسیارەك لرەدا 
 وەرگ  رجم ئایا  دەكاتوە،  قوت  خۆی 
 كدا واتای دەقر دەقانی ھكاتی وەرگل
 یھ بۆی  یانیش  بگینت،   كیسئ
بپی خواست و مزاجی خودی خۆی ئو 
وەرگانی ك بۆ خۆی دەیوێ دەستكاری 
یان  كورتكردنوە  وەك  بكات،   كــدەقــ
 ست چییبدی مئ وایئیختیزالكردن، ك
لوەی ك دەگوترێ وەرگ دەب شوازی 
لكاتكدا  بپارزت،  نووسر  دەربینی 
تایبتمندتی  زمانك  ھر  دەزانین   مئ
ئیدیۆم  و  سینتاكس  ــرووی  ل  یھ خۆی 
جوی  دیكدا  لزمانكی  فۆرمۆلۆژیدا  و 
دەكاتوە، وەرگ دەتوان زمانكی گونجاو 
لگڵ دەق ئسك بدۆزتوە، ك خونر 
 دراوەكوەرگ  تباب خوندنوەی  لكاتی 
یان  نیت،   تاس گۆو  و  دووچاری گرێ 
دەســتــواژەی  وشــو  ھبژاردنی  لكاتی 
وەرگی  ئركی  خۆشئاوازدا  دروســت  و 
شارەزا چیی، ئاخۆ بۆی ھی وەرگر پنا 
ببات بر قاموسی وشو زاراوەی ناوچ و 
 دراوەكوەرگ رە جیاوازەكان یان دەقدەڤ
پكات لوشو زاراوەی بیانی ك لئستاكدا 
ھندك لوەرگەكان لبر كم شارەزاییان 
دەزگاكانی   باش دنن،  بكار  شوازە  ئم 
رۆڵ  و  وەرگان   ب تایبت  بوكردنوەی 
بابتكی  لجوكردنوەی   چیی ئركیان 
وەرگردراوی باش لبابتكی وەرگردراوی 
خــراپــدا، وەرگــــری بــاش و كــارامــ چۆن 
رزمانی  بنماو  لوەرگانكیدا  دەكارێ 
لوانش  بگرت،  لبرچاو   رەكنووس
چۆن   كنووسین درژدادڕیی  یان  كورتی 

رەچاو دەكات،
 مئ ــی  ــران ــووس ن زۆریـــنـــی   چــونــكــ  
 ،یھ خابندییان  كشی  لنووسیندا 
ئدی دەب وەرگ چ بایخك بخابندی 
 ژی دەقك چانوەرگ بدات، و چ جۆرە 
ماندوو  خونریش  دەپــارــزێ و   كسئ
 ندەب پنا  لوەرگەكان  زۆر  نھا  ناكات. 
بر فرھنگی وش و زاراوەكان، ئستا كاری 
لبازرگانیكردن  بشك   بووەت وەرگان 
وەرگان   واتك برپرسیاریتی،  نك 
ئمی  لناو  معریفی  پرۆسیكی   بۆتن
كوردا، لكاتكدا توانستی ماددی و مانوی 

بۆ ئم پرۆسیش دابینكراوە،
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 ل گرنگی   ركوئئ بھۆی 
و  ــان  شــارەزای  ،ــ دای ئستۆی 
دەزانن  بپیویستی  پسپۆران 
بردەوام سیاستی تندروستی 
تدابكرت. پــــداچــوونــوەی 
گرنگترین  وەك  تندروستی 
كۆمگو  ژیــانــی  سكتری 
ــوارە  ب پتوبوونی  گۆگی 
جیاوازەكانی دیكی ھر وتك 
كاری   ب پویستی  ھرمك، 
لرەدا   بۆی  ،یھ ـــردەوام  ب
تندروستی  ــواری  ب پسپۆرانی 
ئو  بۆدەچن  وای  شارەزایان  و 
بوارەی ك ھی وەك تندروستی 
و ئو سیاستشی كاری لسر 
گرنگی  الیــنــن  دوو  ـــات،  دەك
خۆیانیان ھی، بم سیاستی 
 خشژەری ندار تاندروستی ك
 ،ندروستیت كاروباری  رگای 
ـــردەوام  ب دەكــات  واپویست 
ئــوەی  بۆ  تدابكرت،  كــاری 
 گكۆم  ب خزمت  زۆرترین 

بكرـت.
بدولعید عئا: س

سر   یندەخ راپــۆرتــداتــیــشــك  ــم  ل
چۆن   ك تندروستی،  سیاستی  الینی 
كاربكرت،  تــوانــراوە   ستاكئ تاوەكو 
سیاستی  برگكانی  گرنگترین  ئایا  وە 
تندروستی ل ھرمی كوردستان چین و 
چۆن توانراوە كاریان بۆبكرت. ل الیكی 
دیكشوە تیشك دەخین سر كۆنگرەی 
مانگی   كــ تندروستی  نــــودەوــتــی 
كوردستان  ھرمی   ل ئمساڵ  شوباتی 

بڕوەچووە.
ــواری  ــب بــخــتــیــار ھــــرش مــاســتــر ل
بۆ  ـــژراو  دار سیاستی  و  تندروستی 
ھر   یوایپ ھــاوتــیــان،  تندروستی 
پویستی  ھاوتیان  ژیانی  الینكی 
 یھ گونجاو  تۆكمو  سیاستكی   ب
"بۆئوەی بتوانرت بشوازكی ئكتیڤ 

كۆمگدا  لنو  كاربكین  یكانگیر  و 
دەبت ھموو الینكانی بواری كۆمگو 
كاروباری كۆمیتی ھاوتیان سیاستی 
 خشن دەكرت   ك ھبت  خۆیانیان 
ـــم ئو  ــ بــگــوتــرــت، ب رــگــشــی پ
جۆرو   تانسیاس ئو  یان  نخشرگا 
 ،یھ خۆیانیان  تایبتمندی  و  شواز 
دەبت   ندروستیشت سیاستی  ھرچی 
تایبتمندی خۆی ھبت و بردەوامیش 
كاری تدا بكرت". ئو پسپۆرەی بواری 
ئوە  بۆ  ئاماژە  تندروستی  سیاستی 
تندروستی  الینی  بوونی  لنگ  دەكات 
كاریگریی  تندروستی  سیاستی  و 
 تگوزارییخزم بۆسر  دەنونت  نرنی 
سیاستی  ـــارە  "دی تندروستییكان 
تندروستی داریژراو ل ھرمی كوردستان 
كموكورتی  ئایا  ــم  ب  ،یھ بوونی 
 ،دایت كموكورتی   ب  ن یان   دایت
بۆسر  كاریگربت   ك وادەكات  ئوەش 
 تگوزارییخزم چندایتی  و  چۆنایتی 
ئگر   كدایكاتل تندروستییكان، 
كارابت  تندروستی  سیاستی  ئــو 
ئوە بپلی یكم ھاوتیان لی سوود 
مند دەبن ب پلی دووەمیش وەزارەتی 
چارەسری  چقی  دەبت  تندروستی 
كاریگرییكی  و  كۆمیتی   گرفت
ئستاشدا   ل  یھ لوەی  دەبت  زۆرتر 
پویست  ئایا  دەچت  و  دت  پرسیارك 
سیاستی  بــو  پداچوونوە  ــات  دەك
بكرت،  كوردستاندا  تندروستی  ئستای 
ب بدنیاییوە دەبت پداچوونوەی 
 ،مانوایپ  مئ  چونك پدابكرت، 
لگڵ   یھ  ستاكئ سیاستی  ئو 
بم  كراوە،  دەستكاری  كمك   وەیئ
لوە  ناكرت  كۆنو  زۆر  سیاستكی 
زیاتر كاری لسر بكرت، ئوە ببراورد 
 ك تندروستی  سیاستی  ئو  لگڵ 
تندروستی  نودەوتی  كۆنگرەی   رلب
 ك بسترا،  ئمساڵ  شوباتی   ك ھرم 
لودا زیاتر دەستكاری كرا، ئگینا تنھا 
ناوك بوو بب ئوەی ھیچ ناوەڕۆككی 

ھبت".
تندروستی  نودەوتی  كۆنگرەی  دیارە 
لمانگی شوباتی  ل ھرمی كوردستان، 
چند  بستراو  ھولر  لشاری  ئمساڵ 
كۆنگرەیدا  لو  بوو،  ــردەوام  ب رۆژــك 
تندروستی  بواری  پسپۆری  چندان   ك
ئنجام  گفتوگۆی جۆراوجۆر  ئامادەیبوون 
دران لبارەی چۆنییتی برەو پشبردنی 
رەوتی تندروستی ل ھرمی كوردستان، 
رەوان  كۆنگرەوە  كاروبارەكانی  لبارەی 
 ل تندروستی  چاودری  محمد  عارف 
ئاماژە  ئوەی  لگڵ  كوردستان  ھرمی 
راسپاردەكانی  بیارو  كۆنگرەو  گرنگی  بۆ 

ــشــك دەخــــاتــــ ســر  ــی ـــــــات، ت دەك
"دیارە  كۆنگرەش  دوای  دەرەنجامكانی 
كموكورتی  ھبوونی   ب بھستكردن 
بۆ  سكترەكان،   لــ یكك  لنو 
و  كموكورتییكان  لسر  قسكردن 
دانانی برنامو داڕشتنی پالنی پویستی 
كۆنگرە   ،رەككتس برەوپشخستنی 
كۆنگرە خۆی  كاركو  گرنگترین  بستن 
بۆچوونی  ئوەی  بۆ  دەبت  وستگیك 
جیاواز لسر كشكان و الینكانی ئو 
كۆنگرەی  ھرچی  كۆبكاتوە،  سكترە 
 جب ئــركــی  ھــمــان   ندروستیشت
دەركــرد،  راسپاردەشی  بیارو  گیاند، 

چندان رۆژ پسپۆرانی بواری تندروستی 
 یارانب ئو  بم  ئنجامدا،  گفتوگۆیان 
جبجكردن،   لــ بشك   بــوونــنــ
ئوەندە نبت چند بیارك یان چند 
ــواری  ب  تــخــراونــ پویست  الینكی 
جبجكردنوە بم بشوازە گشتی و 
 روەك دیارە لھ ،ی نییكرییرانسس
جبجكردنی پرۆژەی فریاكوتنی خرا، 
كۆنگرە  بیارەكانی   ل یكك  ئوە   ك
 جبگشتی جب ستاكم تائبووە، ب
نكراوە، بۆی كۆنگرە كرا، بم دەبت 
بپرسین چی ل جبج كرا". لبشكی 
بواری  چاودرەی  ئو  قسكانیدا  دیكی 
سیاستی  سرباسی   تد تندروستی 
تندروستی "دەموت لرەوە قس لسر 
سیاستی تندروستی ھرمی كوردستان 
بكم، بم دەبت باسی ئوە بكین ئایا 
گۆڕانكاری لو سیاستی تندروستییی 
بیارەكانی  بپی  كوردستان  ھرمی 
وەزاری  بركی  تنھا  یان  بووە،  كۆنگرە 

ھستاون  دەستیك  لوالشوە  بــووەو 
بجبجكردنی، چونك ئو سیاستی 
تندروستی ل ھرمی كوردستان ھی ئوە 
بگرت،  لخۆی  گۆڕانكارییك  ھیچ   نیی
بیكجار   تسیاس ئو  دەبت  بكو 
سیاستكی   دیك جاركی  و  البدرت 
ھرمی   ل تندروستی  بواری  بۆ  تازە 
وانبت  ئگر  دابژرت،  كوردستان 
ھرمی  تندروستی  رەوشــی  ئوە 
برەو  ئوەی  لجیاتی  كوردستان 
خزمتگوزارییكان  برفراوانكردنی 
ھنگاو بنت، ئوا برەو داتپینی 
دەنت،  ھنگاو  خزمتگوزارییكان 
 ستاكئ ــن  ــی دەزان وەك   چونك
گۆڕانكاری  ــرەو  ب جیھان  ھموو 
 وەی كڵ ئـــــ ــگ ـــازەچـــووە، ل ت
نخۆشی  ــازەو  ت پتای  دەبینین 
 خۆشیین تــازەی  نیشانی  تــازەو 
و  كوردستان   ل جــۆراوجــۆرەكــان 

جیھان سرھدەدەن".

خك و حكومت

قــزای   ل ــاوی  ئ كــم  قیرانی 
ــدا، ھــاوتــیــانــی  ــا ــم ــچ ــم چ
كــردوە،  نیگران  ــی،  ــارەك ش
ئو  ئستا  تاوەكو   ك ــوەی  ل
كشییان بۆ چارەسر نكراوە، 
ئاوی  دابشكردنی  بڕوەبری 
 وە دەخــاتـــــ چــمــچــمــاڵ، ئ
بڕوەبرایتی  لالین  روو، 
سلمانییوە  ئاوی  دابشكردنی 
ــوەی  ــردان ب ی   60% زیاتر 
ئاوی چمچماڵ كمدەكرتوە، 
چمچمایش  قزای  قایمقامی 
بۆ  چــارەســر   تاك  ،یوایپ
 ل ئــاوی  كم  قیرانی  نمانی 
ھی  راكشانی  چمچمادا، 
ئاوی زی گۆپتپی بۆ سنوری 

قزای چمچماڵ.

پ. چمچماڵ

سای   س ــاوەی  م  ل ئامارك  بپی 
رابردوودا شش ھاوتی قزای چمچماڵ 
و  ئــاوی  كم  گرفتی  قوربانی   تبوون
ساك  ھموو   " دەستداوە.   ل گیانیان 
 مت ئرمادا، دەبڵ ھاتنی وەرزی گگل
خمی ئاومان بت، ئستا ھفتی یكجار 
بۆ ماوەی دوو كاتژمر ئاو بردەدرتوە، 
 ك جارك  ھموو  برپرسان  كاتكدا   ل
پویستیان پمان بنی چارەسربوونی 
 وانم ئدەدەن، بمئاویمان پگرفتی ك
 من بوون و ھیچی تر،". ئستا بتا ئ
قسی ھاوتی محمد قادری، دانیشتووی 
بپی   .مامچچ ئـــازادی  گــرەكــی 
ئاوی  دابشكردنی  فرمانگی  ئاماری 
 زاكق دانیشتوانی  رژەی  چمچماڵ، 
سرو 70 ھزار كس، رۆژان پویستی 

 تر سزار منجا ھ50.000م3 پ ب
جار ئاو ھی، بم ئو رژەیی ئستا 
 20.000 ل بدەستیان دەگات كمتر 
ــوەش  ئ  كــ ـــاوە،  ئ م3  ھـــزار  بیست 
ھۆكاری   بۆت و  ناكات   شارەك بشی 
ئومد  كمئاوی.  قیرانی  دروستبوونی 
ئاوی  دابشكردنی  برپرسی  حسن، 
چمچماڵ ئاماژە بوە دەكات بردانوەی 
ئاوی چمچماڵ، لالین بڕوەبرایتی 
 50  " سلمانییوە  ئاوی  دابشكردنی 
 كشارۆچك ئــاوی  ــوەی  ــردان ب خولی 
ئستا  بــم  ئنجامدەدرا،  رۆژكدا   ل
خولی   15 بۆ  كمكراوەتوە  بە  ئو 

ھاوتیانی  و   مئ ئــوەش  بــردانــوە. 
برپرسی  نیگران كردووە".  چمچمای 

چمچماڵ  ــاوی  ئ دابشكردنی  بشی 
 60% ئستادا   ل راگیاند"  ئوەشی 

پشتر   ك كمكراوەتوە،  ئاوە  بە  ئو 
 بۆت ئوەش  دابیندەكرا.  چمچماڵ  بۆ 

ئاوی  كم  قیرانی  دروستبوونی  ھۆكاری 
ھاوتیانی  الی  نیگرانی  دروستبوونی  و 

چمچماڵ ".ناوبراو گوتیشی " چمچماڵ 
پنجا  ب50.000م3  پویستی   رۆژان
بم   یھ ئــاو  جــار   س متر  ــزار  ھ
دەگات  بدەستیان  ئستا  رژەیی  ئو 
م3  ھزار  بیست   20.000  ل كمتر 
 ناكات و بۆت شی شارەكوەش بئاوە ئ
ھۆكاری دروستبوونی قیران ". برپرسی 
ئوەشی  چمچماڵ  ئاوی  دابشكردنی 
بڕوەبرایتی  بوتی   ك خستڕوو، 
ھۆكاری  سلمانی  ــاوی  ئ دابشكردنی 
 وەیئ چمچماڵ  ئاوی  كمكردنوەی 
گڕەكی  خــورادنــوەی  ــاوی  ئ ــۆڕی  ت  "
بــووەو  تــواو  سلمانی  شــاری  قگی 
 شب ری لــــ ــو ئـــاوەی خــراوتــ س ئ
ئاوی  ھۆیشوە  بو  چمچماو  ئاوی 
بپی  ــوە".  ــكــراوەت ــم ك چمچماڵ 
ئاماركی نارەسمی ك دەست ئای ئازادی 
كوتووە، ل ماوەی س سای رابردودا، 
سنوری   ل كمئاویوە،  كشی  بھۆی 
قزای چمچماڵ، شش ھاوتی گیانیان 
ئو  ھۆكاری   ئامارەك دەســتــداوە.   ل
گیانلدەستدانان، بۆ ئوە دەگڕنتوە، 
ھاتنوەی  كاتی   ل كمئاوی  بھۆی   ك
ئاوی ماندا خكی قزاك، ماتۆڕی ئاو 
بكار دنن، ك ئوەش لكاتی پملداندا 
كارەساتی  كارەباوە،  شۆتی  بھۆی  یا 
ئو  بپی  لدەكوتوە.  دتزنی 
دوو  و  ژن  چوار   " قوربانیكان  ئامارە 
پیاون، ك بھۆی ئو كارەساتانوە 12 

منداڵ ھتیو كوتوونتوە".
 ك چمچماڵ   پگۆپت ئاوی  پــۆژەی 
 پیاندنی ئاوی رووباری گۆپتگخۆی ل
كم  قیرانی  دەبینتوە  چمچماڵ  بۆ 
لچمچماڵ  دوور  ئایندەیكی  بۆ  ئاوی 
چارەسر  ــری  ب دەورو  ناحیكانی  و 
چمچماڵ،  ــزای  ق قائمقامی  ــات.  دەك
شــارەكــیــان،  گرفتی  ــو  ب ــارەت  ســب

 ب كردووە  پیوەندیان  ئوان  رایگیاند، 
كردووە  داوایــان  سلمانییوە  پارزگای 
لنوان  بكرت  ھاوبش  كۆبونوەیكی 
ئاوی بڕوەبرایتییكانی ئاوی سلمانی 
و دەورەبر و ئاوی چمچماڵ بۆ ئوەی 
تارق  بكرت.  چارەسر   ی  شیك ئو 
چمچماڵ،  ــزای  ق قائمقامی  رەشید 
ئوەشی خست روو " تاك چارەسر بۆ 
گیاندنی  چمچماڵ  ئاوی  كم  قیرانی 
چمچماڵ،  بۆ   ی  پگۆپت ئاوی  ھی 
كم  كشی   ،گایر ــو  ب تنھا   كــ
لچمچماڵ  دوور  ئایندەیكی  بۆ  ئاوی 
ــت".  ــر ــر دەك ــارەس و دەوروبـــــری چ
ماوەی   ۆژەیپ ئو   " گوتیشی  ناوبراو 
زانكۆی  لالین  دیزانكی   سا  س
بی   بــ پویستی  ـــراوەو  ك ــوە  ــۆك دھ
109.000.000 سدونۆ ملیۆن دۆالر 
ھی و تائستا لالین حكومتی ھرمی 
بۆدابین  بودجیی  ئو  كوردستانوە 
چمچماڵ،  قزای  ھاوتیانی  نكراوە". 
 نالی و  قائمقامیت  سردانی   ــ رۆژان
پیوەندیدارەكان دەكن، بۆ گیاندنی ئو 
 سا  20  ل زیاتر  ماوەی   ك گرفتی 
دەستیوە   ب ھاوین  وەرزكی  ھموو 
دەنانن، بپی قسی رۆژنامنووسكی 
چمچمان  داھاتوودا   ل  رەنگ  ،زاكق
خۆپشاندانی  كمئاویوە  گرفتی  بھۆی 

جماوەری گورە ئنجامبدەن.
محمد،  شخ  ئــارام  ــووس،  ــامــن رۆژن
خكی   سا  20 ــاوەی  م  " گوتیشی 
ئو شارە داوای ئاوی خواردنوە دەكن، 
كچی برپرسان بنی چارەسركردنی 
 جبج بنكانیان  دواتر  و  دەدەن 
ئایندەیكی   ل من  بــرای   بۆی ناكن، 
نزیكدا خكی چمچماڵ تحمولی ئو 
داوای  ب چندین شوە  و  ناكن   گرفت

ئو مافی خۆیان دەكن". 

 قیرانی كم ئاوی ل چمچماڵ خك نیگران دەكات 

لماوەی س سادا شش ھاوتی چمچماڵ بوونت قوربانی گرفتی كم ئاوی 

بپی ئاماری فرمانگی دابشكردنی ئاوی چمچماڵ، رژەی 
 ب پویستی   رۆژان  ،سزار كرو 70 ھس زاكق دانیشتوانی 
50.000م3 پنجا ھزار متر س جا ئاو ھی بم ئو رژەیی 
ئستا بدەستیان دەگات كمتر ل 20.000 بیست ھزار م3 ئاوە، 
دروستبوونی  ھۆكاری   بۆت و  ناكات   شارەك بشی  ئوەش   ك

قیرانی كمئاوی.

یكاری زیاتر ھویستی بندروستی پتی تسیاس

لجیاتی  كوردستان  ھرمی  تندروستی  رەوشی 
خزمتگوزارییكان  برفراوانكردنی  برەو  ئوەی 
ھنگاو بنت، ئوا برەو داتپینی خزمتگوزارییكان 

ھنگاو دەنت
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ــاو  ــن كــــشــی خـــوـــنـــداری ل
كۆمگای كوردی رەگوریشیكی 
لخاوەن  ــك  زۆر  ،یھ قوی 
 ــیــانــوایـــــنـــدارەكـــان پــخـــو
 ناخۆش كاركی  ــداری  ــن دوژم
دەشون،زۆرجار  مرۆڤ  ژیانی 
ــان  ــوم ــرۆگ ــان م ــی ــرســی گ ــت ل
دەكا،ھروەھا  شتك  لھموو 
ــوە دەكــن،ھــنــدــك  ــاژەب ــام ئ
بسولحی  لــدوژمــنــدارەكــان 
ــن،دوای  ــن ــ ــاھ ــری وازن عــشــای
ــان  ــحــیــش تـــۆـــی خــۆی ســول
دەكــنــوە،دیــســان دوژمــنــداری 
توە،برپرسكی  سرھدەدا
دە:لئنجامی  كۆمیتیش 
رۆتــیــنــیــاتــی نـــاوكـــاری دادگـــا 
خك پنابۆ سولحی عشایری 

ومكتبی كۆمیتی دەبا.
ئامادەكردنی :تالیب محمد

 (كشی خونداری بسولحی عشایری 
(دایوتووترە دادگا رۆتینی تركس

(عادل حسن) خاوەن كشی خونداری: 
مژووی  لكوردستان  خونداری  كشی 
بنمایك  لگڵ   مئ  ،یھ درــژی 
ماوەی چوارساڵ بوو كشی خونداریمان 
ھبوو، بم دوای ھوڵ وكۆششی پیاوی 
دانیشتوین،  یكتر  لگڵ  سپی  ریــش 
كشكمان  نبووین  ئــامــادە  ســرەتــا 
برین داگا چونك دادگا كاری رۆتینی زۆر 
تدای، دەب ماوەی چند ساك چاوەڕێ 
كرد،  ئوەمان  ئـــارەزووی   مئ بكین، 
كشكمان بسولحی عشایری چارەسر 
كسانی  عشایری  سولحی  دواتر  بكین، 
بشداری  ئزموون  خاوەن  و  سپی  ریش 

تدا دەكن،
ئارام  و   كوەیئاشتبوون  نیمچ دواتــر 
پاكی  نیاز  ھردووال،  دەروونی  كردنوەی 
 ،دایت پشیمانبوونوەی  مانای   ،دایت
 ب عشایری  سولحی  ھموو  ئنجامی 
دانی بك پارە لبرامبر خون، گرنتی 
نیی،دواتر   كشك ســرھــــدانــوەی 
بكوژەك ل گرتووخان ئازاد بكرێ لالین 
خاوەن ماك دەكوژرتوە، بۆی سولحی 
عشایری باشترە لیاسا، بۆی كشكمان 

بسركتوویی كۆتایی پھات.
 (لكۆمگا عشایری كوردی یاساو دادگا 

ھیچ حسابكی بۆناكرت)
" موحسین سعید" مامۆستای سرەتایی :  

یكك لبنماكمان بھۆی كشیكوە 
دەستگیركرا،  بكوشتنی كسك و  ھسا 
بم دواتر لالین دادگاوە دەستگیركرا و 
دوای  بــایــوە  بۆ  زیندانی  ســاڵ   "15"
بپی  كوشتوە،  ناوبراویان  ئازادكردنی 
ھركسك  دادگـــا  عشائیری  یــاســای 
بكوژرتوە،   ناب وەرگرت  خۆی  حوكمی 
بۆ  ئنجامدا و  كارەیان  ئو  ئــوان  بم 
شونكی دوور رایانكرد، ئستا داوای سوح 
دەكن، بم ئم جگ لتۆسندنوە 
بھیچ شتكی دیك رازی نین، ئگرچی 
كسك  بھموو   ناخۆش دوژمــنــداری 
دەكی،  لخۆت  گومان  بردەوام  ناكرت 
یاسا و  ــوردی  ك عشایری  لكۆمگای 
تنانت  بۆناكرت  حسابكی  ھیچ  دادگا 
ھستی  قورئانیش  دەقی  فرمودەكان و 
كاریگریان  ساردناكاتوە و  تۆسندنوە 
بم   ،نیی مرۆڤك سانا  نیی، كوشتنی 
 ناكرێ، جگوە قبوكسن كالیدر لغ
لوەش چاودری خك و عشیرەت زیاتر 

سندنوە   تۆ ئنجامدانی  بۆ  ھاندەرە 
ترسنۆك و  بكسكی  نیكی  ئگر 

چاوكی سووك سیردەكرێ.
ـــ ئـــامـــرازـــك  ـــۆت ـــ ب ـــۆت   (حــــــزب ب

بۆچارەسركردنی كشی خونداری)
كشی   : كركار  ســابــیــر"   ســامــان   "
ماورانی و  ئنجامكی  خــوــنــداری 
ئاشتبوونوەی، چندین كس بھۆی ئو 
ھۆش و  ئینجا  قوربانی   دەبن كشیوە 
داوای سوح دەكن،  خیایان دەجو و 
بنماكمان ماوەی "10" ساڵ كشی 
خونداریان ھبوو، ئوان الینگری حزبك 
بۆسوحكردن   كداوای حزب لسر  بوون 
 كشك ــجــام  ســرەن پــــشــوە   ھاتن
لبری  چارەسركرا  عشایری  بسوحی 
ئموە  لالین  دۆالر  دەفتر   "5" خون 
 بۆت حزبیش  خونكدرا،  بــخــاوەن 
كشی  بۆچارەسركردنی  ئامرازك   بۆت
خونداری  كشی  من  بڕای  خونداری، 
بجۆركی  بم  نماوە،  رۆژگــارەدا  لم 

دیك سری ھداوەتوە ئویش كسك 
بڕووداوی ئۆتۆمبل و دەمرت، خزمكانی 
بیری تۆ سندنوە ناكنوە تنھا بپارە 
ھبگرن،  چك  نیین  ئامادە  دەبن  رازی 
جگا داخ ھندك ھۆز لناوكورد بخون 
ناوی  لنوانیاندا  دوژمنكاری  رشتن و 
برپرسك و  چند  تنانت  دەركــردووە 
خونداریان  كشی  حزبكیش  ســرۆك 

ھی و نازانن چۆن لی دەربازبن.
جگای  عشایری  خكی و  یــاســای   )  

دادگای گرتۆتوە)
 "حیدەر جبار" پسپۆڕ لبواری كۆمناسی 
لئنجامی  تنگیشتن  لك  چمكی   :
دروستبوونی كشیك ك بشتكی ئاسایی 
ھژماردەكرێ  كۆمگا  تاككانی  لنو 
لنو   رووداوانــ ئو  سرھدانی  بگرە 
بم   ،سروشتیی شتكی  كۆمگاكان 
خكیدا  كشتوكای و  لكۆمگای 
بادەست  عقالنییت  معریفی و  چمكی 
عشایری  خكی و  یاسای  بكو   ،نیی

 تش دەبموە، ئگای دادگای گرتۆتج
سرەتایك بۆ دروستبوونی یكتر كوشتن و 
ئم  تۆسندنوە،  بیری  سرھدانی 
كارەش بھۆكاركی چارەسركردن دەزانن 
بۆ ئوەی ب برامبرەكی ب من ھم و 
ھموو  كۆنتۆی  دەتوانم  دەستدارم و 
خكانی دیكبكم ترس بخات ناودیان 
خكی  لگڵ  كشدا  لبچووكترین 
دیك ئوان نتوانن بیرلكاردانوە بكن و 
بدەنگی بنونن ئم دیاردەیش بتایبتی 
ل كۆمگا كشتوكایكاندا زۆرترە، بم 
باوەڕیان  زیاتر  شارنشینكان  كۆمگا 
بكو   ،نیی تۆسندنوە  بچمكی 
دەیانوێ  یاساین  رەسمی و  كۆمگایكی 
كشكانیان  چارەسری  دادگاوە  لڕگای 
بكن، بم لگوند رگی تۆسندنوە و 
ھز و  ئــازایــتــی و  بنیشانی  كوشتن 
بیركردنوە  عقیتی  ـــن،  دەزان ــازوو  ب
ســبــارەت  كشتوكایكان  لكۆمگا 
چقبستووە،  عقیتكی  بیاسا 
خونداری  كشی  بۆچارەسركردنی 
رۆی  ھۆز  ســرۆك  بساچوو  پیاوانی 
سوحكش  ئنجامی  دەگێ  دادوەر 
 پ كۆتایی  موك  بژن و  یاخود  بپارە 
 رجم بــكــوژەكــش  بنمای  دــت و 
ناوچك بج بھن، وشیاری كۆمگاو 
بیركردنوەی  تكنلۆجی  پشكوتنی 
 ناسیانكۆم بشوەیكی  تاككان 
عقلیتی و  لباردەبات  خكی  یاسای 
خكی  دەمارگیری  بخۆبوون و  بــاوەڕ 
خوندەواری  ئمۆ   بۆی كمدەكاتوە، 
رووبڕووبوونوەی  بۆ  مینبرك   تبوون

.م دیاردەیئ
  ( سولحی عشایری بشك لچارەسر 

(نانم یاسا دانی پب
:ھركسك  پارژەر   " "بختیارجاسم    
تــۆــســنــدنــوە  بــكــاری   بستھ
لبرامبر كشی خونداری بپی یاسا 
 دەستھ یاسا  دادەنـــدرێ،  بتاوانبار 
 ،گرفتان كش و  ئو  بچارەسركردنی 
كاری  تنھا  كۆمگایك  لھر   چونك
تۆسندنوە ھبوو دەبت كۆمگایكی 
 ناتوان جنگی و یكتر كوشتن، خك 
ـــان بــرــتــ ســـر، یــاســا گــوێ لو  ژی
بكاری  ھدەستن   ك ناگرێ   سانك
 ویستپ ــداری  ــن دوژم تۆسندنوە و 
چــارەســربــكــات،  ــا  لــدادگ كشكی 
ئوكس دەسن و  مافی  حكومت خۆی 
بپی   ،دروستناب دوژمنداری  ئوكات 

سای   "111" ــارە  ژم ســزادانــی  یاسای 
 دە   "406" مــادەی   ل  "1968"
دادەندرێ و  بتاوان  تۆسندنوە  كاری 
سزاكشی قوڕس، بۆی لھیچ یاسایك و 
ئاماژە  عراقی  لسزای سزادانی  بگیك 
بپی ئو  ناكات،  بكاری تۆسندنوە 
ھركشیكی  ھاتووە   یاساكل مادانی 
یاسا   دابت سازشی  سوح و  خونداری 
ئوە بھند وەردەگرێ چونك ھركاتك 
بۆ   ــ دەب ــی  رۆ یاسا  سریھدایوە 
ســزای  حكومدانی  دەستنیشانكردن و 
بۆ  خك   ویستپ  بۆی،تاوانبارەك
سندنوەی مافكی پنا بۆ یاسا برێ 
سولحی  تۆسندنوە،ھروەھا  نــوەك 
 كشك لچارەسری   كشب عشایر 

.نانم یاسادانی پب
( لبر رۆتینایتی دادگا خاوەن 
خوندارەكان پنا بۆ حزب دەبن )

كۆمیتی  ــرپــرســی  ــز)ب عــزی ـــال  (م
ئو  وادیـــارە   : پارتی  دووی  سربلقی 
ھبووە  كورد  لناو  خوندارانی  كشی 
زیاتر  تازەن  كۆنن،ھندكیان  بشكیان 
بم   ،وپــارەیــ ــرەف  وش زەوی  لسر 
بــرەو  كشكان  ئستا   ختانخۆشب
یاسا  بدیلی   مدەچن،ئ كمبوونوە 
نین،پیوەندیمان بدامودەزگای حكومیوە 
سردانمان   كشك خاوەن  نیی،ھردوو 
كشكانیان  خۆیان  داوای  دەكن،لسر 
كشكیان   ناب دەكــیــن،  چــارەســر 
لوكارە  دەســت   مئ،بھ لحكومت 
لیژنیك  سولحدا  دەكشینوە،لو 
وكاری  كس  لئمو  كسك  لچند 
ئوان دروست دەكین،بچند دانیشتنك 
دەكین،بۆدنیایی  چــارەســر   كشك
ئامادەبكن  كۆنووسك  ھــردووال    دەب
 دیك لسربكن،كجاركی  وئیمزای 
ناكنوە،تائستا  دروســـت   كشك
ــی خــوــنــداری  ــش ــ ــ (40)ك ــر ل ــات زی
ھنداوەتوە،  چارەسركردووە،سری 
سپی  ریش  پیاوی  چندین  للیژنكمان 
تدای،دەست  حزبی  وكسایتی  وئاینی 
ناخین ناو كاروباری دادگا،بم لبربوونی 
 شكی خاوەن كرۆتینیاتی كاری دادگا،خ
ناچارن پنابرنبر بشی كۆمیتی تا 
چارەسربكین،ئگر  بۆ  كشكانیان 
برزی  خۆمان  بوو،بۆسرووی  قوڕس  زۆر 
بارزانی  نیھاد  شخ  دەكــیــنــوە،بــۆالی 
 توانن  نیی كشیك  ھیچ  جنابی 

چارەسری بكا، 

لپرۆژە  كسانی  لــو  ــك  زۆر
مایپووچی  تووشی  ئابووریكان 
بوون،پیانوای دەستك لدواوەی 
ــا  ــروەھ ــ ھ ــ ھــی ــان ــان ئـــو زی
بخرایی   چونك دەكن،  گومان 
تووشی  دواتر  و  دەبن  دەومند 
ھروەھا  دەبــن،  بوون  مایپووچ 
ئو  ژمارەی  دەكن  بوە  ئاماژە 
بوون  مایپووچ  برەو  كسانی 
پسپۆركی   ،بوون لزیاد  دەچن 
ــش دەـــــ: حــكــومــت  ــوری ــاب ئ
 ،نیی ئابوری  وپالنكی  سیاست 
تووشی  بخرایی  تاككان   بۆی

زیان دەبنوە.
 ئامادەكردنی :ئای ئازادی

(دەستكی كوشندە لدواوەی ئو 
مایپووچكردن ھی گومانی لدەكرێ)

(ربوار ئحمد) بازرگانی ئۆتۆمبل
بازرگانی كاركی ھونری دەب بۆماوەیك 
زانیاریت لسر ھب، شارەزایی ل ھموو 
 سا پانزە  ماوەی  بكی  پیدا  بوارەكان 
 ككار دەكم،   ئۆتۆمب بازرگانی  كاری 
ژر  یان  سرمایداری   ،وایــ قومار  وەك 
 خولی كاركردن س سرەتا، بسفر، س
ملیۆن دینارم قازانج كرد، دواتر چاوچنۆكتر 
بووم، ھوی زۆرترمدا بۆی دوای پرۆسی 
ئازادی عراق خریكی ھنان وھاوردەكردنی 
 ش زیاتر لو بازرگانییبووین، ل ئۆتۆمب

س سد دەفترمان قازانج كرد،
دواتر  كارە  لو  بووین  ھاوبش   س  مئ

لو  یكك  ھــاوبــش،  پنج  بۆ  زیــادكــرا 
بردوو  دەفتری  سد   ل زیاتر   شانھاوب
 شانو ھاوبندێ لت، ھچووە دەرەوەی و
لگڵ  تنھا  كشایوە،  پــارەكــانــیــان 
ھاوردەكردنی   دوای  ماینوە،  ھاوڕیكم 
نرخكی  لپدابزینی  زۆر  ئۆتۆمبكی 
زەرەر  دەفترمان  لسدوپنجا  زیاتر 
دەروونــی  نخۆشی  تووشی  ئستا،  كرد، 
بخانوو  ــارەم  پ ئــو  بۆچی  بــووم،نــازانــم 
مك ندا،ھاوكاری كسم نكرد،تنھا بیرم 
دەستكی  بــداخــوە  بــوو،  قازانج  لــالی 
سامانی  لمایپووچكردنی   یھ كوشندە 

بازرگانكان،
بژوی  خك  رگایوە  لو  رگنادەن 
باش ب، ئوە جگای گومان خك زوو 
پووچ   مای بخراییش   ،دەب دەومند 

دەب. ئستا بوومت فرمانبر

(ئوە زیان و مایپووچی ل كوردستان 
(دەكرێ نائاسای

كۆمپانیا  خـــاوەن  نــســرەت)  ــم  ــری (ك
بیناسازی

ماوەی بیست و پنج ساڵ ل دەرەوەبووم، 
ــردەوە،  ــۆك ك ــرم  ــت دەف شست  نزیكی 
كوردستان  ھاتموە  وەبرھنان  بنیازی 
ــاری  ــك ك دارــ ــای ــرم ــد س ــڵ چــن ــگ ل
لناو  وقــازانــج  ــان  زی وەبرھنانمانكرد، 
ــردووە،  ــ، ھـــردوو الم ك پــرۆژەكــان دەب
دەستبرداری  ھۆی   تناب  ئاسای  مئ
كوردستان   ل ئــوەی  بم  لكارەكت، 
 ،كردنوەستگای ھج ،دەكرێ نائاسای

چونك زەرەكردنی لپرۆژەكانی كوردستان 
ناتوانی  ســرمــایــدار   ترسیم جگای 
بگڕبخا،  سامانكی  سرجم  بئاسانی 
 ،نیی جگر  نرخ  لكوردستان  لبرئوەی 
ھر گۆڕانك لبارودۆخی سیاسی مترسی 
بانكی  سیاستی  ھروەھا   ،یھ لسر 
 بارودۆخ ئــو  قــرەبــووی  لرە  حكومی 
ناكنوە، كوەبرھن دووچاری مایپووچ 
قازانجوە  بھۆی  سرەتا   ،ــ دەب بــوون 
دۆالر،  دووملیۆن   یشتگ سرمایكم 
بازاڕی وجگیر نبوونی  بم بھۆی كم 
زۆر  بیناسازی  كلوپلكی  وھنانی  نرخ 
یك   ل نرخ،زیاتر  دابزینی  ـــدەرەوە،  ل
حكومتیش  لكوت،  زیان  دۆالرم  ملیۆن 
 زیان بكاتوە،ئم  قرەبووم   ،ئامادەنیی
 ب منیش   ،خراپ مرۆڤ  دەروونی  بۆسر 
بھنم،  كارە  لو  واز  بنیازم   بووم ئومد 
زەوی  وباخانو  خانوو   ،یھ پارەم  ئو 

پبكم.
(پشنگای ئۆتۆمب دەتخات سرساجی 

علی)
(ئسعد محمود) كاسبكار

پشنگای   ل  بھ ژیری  تۆزك  ئوەی 
ئۆتۆمب كار ناكا، چونك زەبری كوشندەی  
 ،زیاد بوونژمارەیان ل كداوە، رۆژانخل
ماوەی سیانزە سا لو شون كارم دەكرد، 
لو ماوەی لگڵ چند كسك رككوتین 
ئۆتۆمب لدەرەوە بھنین، ماوەی ساك 
 ل زیاتر  لناكاو  كارەبووم  ئو  خریكی 
قــرزاری  لكوت،  زیــان  دەفترم  بیست 
 ھاتن بچكوە  زۆربـــووم،  خككی 

و  تانكردن  ھڕەشی  باوكم  سرمای 
 ك پارەكیفتر تا ھگكوشتنیان كرد، ئ
 بۆی ھتن،  ئامادەنكن،ھاوبشكانم 
فرۆشت  زیان  و   ئۆتۆمب باوكم  مای 
دایانوە قرز، زیان بوانیش كوت، باوكم

ھیچ شتك شك  منیش  بووە،  لمنیگران 
ساڵ  پانزە  بكموە،  قرەبوویان  نابینم 
دووچاری   وەیش بو  خك  برلئستا 
ئستا  بــم  نــدەبــوون،   زیان ئوجۆرە 
ولماوەیكی  زۆرن  گلك  زیانمادیكان 
كــاری  ئستا   ،دەبـــ مــایــپــووچ  كــمــدا 
مای  ولخانووی  دەكم  تكسی  شوفری 
برایكم دەژیم، ژیانم زۆر خراپ لكسكی 

دەومند دەبیتوە كركار.
(ھرچی زو زیوومام ھبوو لسرم 

دانا) 
(مورشید رەحیم)مۆبایلفرۆش

ــر  دوات ـــرد،  دەك نانواییم  ــاری  ك ســرتــا 
بھنانی  دەستم  دامزراند  مۆبایل  دوكانی 
 ھاتن كسك  چند  كرد،  مۆبایل  ئامری 

ناوپرۆژەكم، بسرمایكی زۆر 
پنجا   ل زیاتر  لھاوڕیكانم  یكك 
ــۆی ونــكــرد،پــارەكــم  ــری بــرد، خ ــت دەف
 دەب وەرگرتوە،  لخك  بقرز  ھندێ 
بیگڕنموە، جگلوەش چواردە دەفتری 
كدیك لھنانی ئامری مۆبایلم زەرەركرد، 
علی،  سرساجی   وتمك ــی  دە كــورد 
خانوو وماكشم فرۆشت كوتم خانووی 
كرچیان، نازانم ئو مایپووچ لپایی چی 
؟، خۆزگ ھر كركاربوومای، تنھا خمی 
ھاوڕكانم  بام،  بیانی  نانی  پیداكردنی 

لسر حیسابی من خۆیان دەومند كرد، 
ئوان ھژاربوون ھیچیان نبوو، ئم دمان 
كسانی  دواتر  كارمانپیاندا،  پیانسووتا 
ئستا  دەرچــوون،  ناپاك  دەســت  مافیای 
 وە، چونكتم جیا بوێ لم دەیكزانخ
زو  ھرچی  نبووم،  قسكانی  گوایلی 

زیومام ھبوو فرۆشتم.
(لرگای بۆرسوە دووسد پنجا 

دەفترم زەرەركرد)
(فرمان فرھاد) سرمایدار

بۆبردنی  رــگــا  ــــزاران  ھ لــكــوردســتــان 
 تھ ئوەی  بكاردەھنن،  سرمایكت 
زیانت  چۆن  نازانی  خۆشت  دۆشدەكری 
خۆش  بسرمایكی   دل كس  پدەگا، 
دۆخكی  یان  سیاسی  بــارودۆخــی   ،بن
سرمایكت  رەشبایك  وەكــو  ئابوری 
دەبا،سرەتا بارزگانی ھنانی زم دەكرد، 
نزیكی پنج سد دەفترم پیداكرد، دواتر 
رگایكت  كگوتی  ھاوڕیكموە  لرگای 
كم  لماوەیكی  سرمایكت  پدەم 
 ل كاركردن  ئویش  بكا،  زیاد  ھندە  دوو 
بۆرسی فۆركسی ئمریكی، ماوەی چوار 
مانگ لرگای ئنترنتوە، ئو كارمكرد، 
نزیكی  دانــام  بۆ  پالنكیان  باوەڕبكن، 
دووسد پنجا دەفترم زیان لكوت، دەیان 
كسی دیك لو بۆرسی جگ لزیان یك 
 ب كوردستان رۆژان ن، لدۆالر قازانج ناك
دەیان كس ئیفالس دەب، لژر ناو نیشانی 
.،دەر دەچھ ب جیاجیا سرمایكانیان 
كارە  سر  گڕایموە  وازمھناوە  ئستا 
رەسنكم، كس نیی خۆی ببرپریسار 

ل ئاست ئیفالسی ئو كاران دابن، تاكی 
.دەنگ ب و رووداوانئاست ئت لحكوم
 ت وپالنی ئابوری نییت سیاسحكوم)
تاككان بخرایی تووشی زیان دەبنوە)

ـــــد رەســـــول) پــســپــۆری  دكــتــۆر (الوەن
لكوردستان  زانكۆ:  ومامۆستای  ئابوری 
كرتكی  وجموجۆی  ئــابــوری  بــزاوەتــی 
دەیان  میدان،   ھاتووەت وپكڵ  تكڵ 
بھۆی  ــن،  دەك تدا  كــاری  سرمایدار 
پارەیكی  بوونی  و  زۆرەوە   بودج ئــو 
جۆراو  بازرگانی   ، بازاڕ   لناو  شومار   ب
لپناو  تاككانیش  ئاراوە،   ھاتووەت جۆر 
بشداری  سرمایكانیان  برزكردنوەی 
ئوەی    بب دەكن،   ئابوریان  رتك لو 
 بھ و پرۆژەیرەنجامی ئس زانیاریان ل
خوندنوەی وردی بۆ بكن، تنھا رەچاوی 

ندەبینین، سا ن، بۆیقازانج دەك
ئو  لناو  ــارەدار  پ ھــزار كسی   دەیــان 
دەومند  لناكاو  دەكــن،  كار   پرۆژان
 مای دووچـــاری  بخرایی  ــر  دوات ــن،  دەب
دوو  بۆ  ھۆكارەكش  دەبــنــوە،  پووچی 
نبوونی  جگیر  ئویش  دەگڕتوە  الین 
زۆری  پشبكی  و  سیاسی  ــاری  وب نرخ 
وداكشانی  ھكشان  ھروەھا   ،كانكا
خواست لسر كلوپل، تاككان وشیاری 
ئابوریان نیی، كارەكیان بالسایی وئاسایی 
دەبنوە،  زیان  دووچاری   بۆی وەرگرتووە، 
دواتر حكومت سیاست وپالنكی ئابوری 
نیی، بۆی تاككان بخرایی تووشی زیان 
 ،یان نییكان رۆت و بانكوە، حكومدەبن

.و زیانانوەی ئرەبووكردنق ل

زیادبووندایپووچی پارە لكوردستان ژمارەی مایل 

لكوردستان لبری یاسا كشی خونداری بسولحی عشایری چارەسردەكرێ
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و چینن جڤاكی  تخ  پگھاندنا  بۆ  كاركرن  و  بزاڤان  ئنجامدانا 
د  و  جوداھی   ب جڤاكی  ئندامن   رۆل خورتكرنا  بۆ  كاركرن  و 
ئنجامدا برچاڤكرنا رۆل دەزگه و سازی ین جودا جودا د ھر 
جڤاككی دا پدڤی ب ڤكولین و برنامرژی ی ھی و شیان 
بھن مزاختن ژ بۆ خورتكرنا بیاڤن مدەنی و گھاندنا پزانینان 

.ڤ التلكی ب دەستھدانا خگركڤو كاراكرنا پ
د ناڤا جڤاك م دا ھتا راددەكی سنترن رەوشنبیری و بنكه 
پیشیی  سندیكاین  و  ئكتی  و  مدەنی   جڤاك ركخراون  و 
ھتا  گشتی  یا  رۆشنبیری  ین  سازی  و  دەزگه  و  جماوەری  و 
 رۆژان  كارەك  نبك و  بكن  بنجه  بنما  ڤان   راددەكی شیاین
و  ســردەم  ھزرا  ب  چكدار  و  پگھشتی  و  نوو   كرەبابب و 
ڤكری  و  نوو   كشكم ئامادەبكن ب شوەكی ب  پشكفتی 

ھزر بكت.
ئڤرو  رۆژا  ھتا   شیاینن برتنگ  دەزگھن   ڤ مخابنی  ل ب 
ژی ڤی تگھ نوو وەك پرەنسیپ وەربگرن و بكن كریار و د 
ئنجامدا نشیاین خو ژ كڤلوژانك كڤنار و كالسیكی دوور بخن 
و دگل ھزرا نوو ب دەن رێ و ب كاروان جیھانا سردەم را بگھن 
و ھتا رۆژا ئڤرو ژی ب ھمان مشك كالسیكی سردەری ی و 
رەفتارێ دكن و ھموو بزاڤان ژی د مزخن كادرێ خوە ب ڤی 

شوەی پروەردە بكن.
چند برپرسن دەزگھن جودا جودا ین حزبی و حكومی و ھتا 
بۆ  ژ   نھ ھزری  و  رۆشنبیری  ژكتوارێ  دوور  ین  ژی  لشكری 
ھندێ كار دكن دا چاالكی ین وان برچاڤ ببن، بزاڤ كرین خو 
ل چاالكی ین رۆژان ین رۆشنبیری ب كن خودان؟ چند پارێ 
وان دەزگھان ب ڤان رێ ین نرەوا ھاتین مزاختن ھر ژ بۆ 
ھندێ دا بكن رێ ین نرەواین دیاربوون و برچاڤبوون؟ چند 
 ڤانی یپشت ن وان ژ ڤھان و چاالكی یجاران كادرێ وان دەزگ

ھاتین ببھركرن؟
 كن چاالكیین وان وەسا ھزر دكرپرسھان و بپتری یا ڤان دەزگ
ئنجام بدەن "ھر چ چاالكی یا ھبیت " دا كارێ وان و چاالكی یا 
وان برچاڤ ببیت و تیورا خرابا خو برچاڤ كرن ب ھز بخن و 
دناڤا جڤاكی دا كارا بكن و ھموو رێ ین رەوا و نرەوا ب كاربینن 
 ڤزیون و چاڤكلو دیارە ژی كو ت رەمم ژ بۆ بجه ھاتنا ڤ

كامیرێ ناڤدارترین رێ ی ژوان رێ یان.
 ه و سازی یان ب تنن ڤان دەزگچاالكی ی یند جاران ھچ
دا   ڤزیونلت شاشا  د  ئڤاری  دا  ئنجامدان   ھاتین ھندێ  بۆ  ژ 
برچاڤ ببیت؟ "ھر چندە دەركفتنا د شاش دا تاوان نین و 
ئرك تلڤزیون ی بخو ل برھم و كاری بگریت " ئرێ چند 
نیڤ چاالكی ھبوین د رۆژا خودا بوین چاالكی و الفیت و درووشم 
بۆ ھاتین دانان و ئامادەكاری بۆ ھاتین كرن و خلكك ب یی 
حز و ڤیانا وان ل ھۆالن ھاتین جماندن، گوتارن كالسیكی ب 
سرێ وان دا ھاتین فروتن؟ چند ژڤان چاالكی ین جماوەری ین 
بۆ خلكی دھن پشكش كرن ژ ناڤرۆك دپرن؟ رۆژان چند 
ژڤان چاالكی یان دھن كرن ب تن بۆ چاالكی و زدەكرنا ژمارا 
وان چاالكی یان و پركرنا فورمن بزاڤن ھیڤان؟ د دووڤدا چند 
چاالكی ین ڤان دەزگه و سازی یان ھاتین الدان یان پاشئخستن 
ژبر ئامادەنبوونا چاڤكن كامیرن تلڤزیون؟ و ھوسا بكش و 

.ندپر و مش ت نموندڤ ھندی ت
ئو كیژ برپرس حزبی بوو چوی رڤبری یا تاپوی بۆ خورتكرن 
و كاراكرنا رۆل وێ؟ ئو كیژ برپرس كارگری بوو مقس ل 
قیراج ڤكرنا پرۆژەك ئاڤ ندایی ژبركو كامیرا تلڤزیون ل 
جھ ڤكرنا پرۆژەیی یا ئامادەنبوو؟ ئو كیژ برپرس لشكری بوو 
چاڤدریا چاالكی یكا رۆشنبیریا گنجان كری؟ ئو كیژ رڤبرێ 
دەزگھك خزمتكاری بوو چاڤدری یا دوو سمینارن رۆشنبیری 
یا گنجان كری؟ ئو كیژ برپرس حزبی بوو چاڤدری یا یاریكا 
بخو  چاالكی  وەك  ژی  ھمووان  و  كری؟  بفرێ  یا   گولومچكان

.ڤزیونلت ژی ھنارتینبزاڤا ھ ن ڤیامو پ نو و ھژمارتی
 و زانست ركرنت و پیرۆزێ فتایب كمینا جھ ر قوتابخانگئ
بھت ھژمارتن جارەكا ب تن ژی ڤان دەزگھان و برپرسن وان 
ھزرا خو كری كا دئك ساال خواندن دا چند جاران سرا قوتابخان 
ددەن و ب سمینارن خو دەمژمرن درژن خواندن و وەرگرتنا 
 دبن  ربوونف گرنگن  وانن  چند  تدەبن؟   زانست و  خواندن 
وەك  ئم  كو  ھندرا  دسر  ھموو   ڤئ رەفتاران؟  ڤان  قوربانی 
مللت و دەستھالت د تاوانبارین ب مشیی یا بھن ڤدانان كو ل 

.رەوە چوونا دەم و شیانانران ب ھموو پیڤدووڤ ھ
پاش بۆچی سیستم ب ئكجاری ناھت گھورین، ب شوەكی كو 
ب كڤیت دخزمتا پگھاندنا تخن جودا جودا ین جڤاكی دا 
ب قوتابی و گنج و جماوەر ڤ؟ باشتر مفایی ژێ وەربگرن و ل 
جھ سیستم نوك دھت پیرەوكرن كسانن شارەزا و زانا و 
تایبتمند بھن ھلبژارتن و كۆر و سمیناران بۆ جماوەری بگرن 
و ل وی دەمی ئارش نابیت چاالكیكا ب ھز و پری مفا بۆ ڤان 
جورە دەزگھان بھت ھژمارتن و كادرێ خو تووشی ئاستنگ و 

ئارشان نكن.
كۆمبوون و ھڤدیتنن ڤان دەزگھان دگل ركخستی و جماوەری 
. . گرانا سمیناران . . خرڤبوونن جماوەری . . خونزیككرن و 
تكلبوونا دگل جماوەری . . وەك سیستم ئك ژ سادەترین 

ئرك و كارێ وان دەزگھان، نان بۆ نانپژی و گوشت ژی بۆ...
دا  جڤاكی  د  مفادار  و  كاریگر   كسك وەك  حزبی  كادرێ 
چكری و برھم رەنج و خباتا حزبا خوی و كارێ وی د 
ھڤكشا پاراستنا ھزرا نتوەیی و ركخستن دا خو باشتر 
دبینیت بلكو ئرك وی نبیت مژوی و سیاست و گرنگیا 
زمانی و ب كارئینانا رێ ین پشكفتنا مللتان و ئامادەكرنا 
 جڤاك بنماین  برچاڤكرنا  و  پگھشتی  و  نوو   رەبابب
مدەنی بۆ خلكی شرۆڤكت ل جھ وان كسانن تایبتمند 
و شارەزا و بلیمت و ماموستاین زانكوی و ھتد . . ڤی كاری 
و  گل  خزمتا  ئم  كو  بچیت  ھندێ  بۆ   م ھزرا  بینن،  بجه 
وەالت خو بكین و د ھموو بیاڤان دا خوبخش و خزمتكار 

ببینین.

ئیسماعیل تاھیر دەینووس 

نڤار
گۆڕین: ربازكی ب خزمتكرن ناڤدار دبیت ؟!!

 س و  سی   ککپ ئمساڵ  ١١ی  مانگی  ــ٢٧ی  ل
سی  سای   نای پی  بڕکردو  خۆی  تمنی  سای 
و چوارەمینوە. ئمۆ دەبینین پواژۆی گشکردن و 
لپشکوتن  رۆژ  دوای  رۆژ   پارت ئم  زیندوتیی 
تمنی  مرۆڤیش  بۆ  سای   نی سی و سمت  .دای
 ڕتووکپ  .خۆبوونباوەڕب متمانداری و  پگیشتن و 
 کان ھەمیشھەشتدا مرۆڤب ن لکانیش دەئایینی
پککش  دەمننوە.  سایدا   س سی و  لتمنی 
پگیشتووە،  ھەم  دایــ؛  وەھا  لتمنکی  ئمۆ 
 یشتۆتخۆبووندا گبمتمانقامگیر و ھەم لھەم س

ئاستی ھرە برزی خۆیوە. 
پارتی  نــاوی  لژر  ســاــی١٩٧٨،  ــژداری  م ٢٧ی   ل
 پارتی ئو  دامزرا.  پارتیک  کوردستان،  کارکرانی 
لچ  زەمین و  کــام  لسر  ــوو،  ب چــۆن  پارتیکی 
کام  ھزو  کام  دامزرا، خۆی سپاردە  ھلومرجکدا 
بدەینوە   پرسیاران ئو  وەمی  ئوەی  بۆ  برەوە؟ 
دەبت بگڕینو بۆ سانی پش ٧٨. دەب بزانین 
کوردو کوردستان ئوکات لچ ھلومرج و لرەوشکی 

چۆن چۆنی دابوو؟ 
لسر  ئمۆ  وەک  نک  وتووژەکان  باس و  ئوەدەم 

ھبوون و  لسر  بکو  کورد،  دۆزی  چارەسرکردنی 
نبوونی کورد بوون. ”کورد ھەی یان نی؟“ کورد خۆ 
دەئاخڤین.  نبوونی خۆیان  ھەبوون و  لسر  بخۆش 
بگومان ئمشیان بھنگاوکی گرنگ و پشکوتنک 
بۆ خۆیان دەزانی. مرۆڤ کاتک بیر دەکاتوە دەبینت 
خۆی  مــرۆڤ   ک  نی خراپتر  ــوە  ل رەوشک  ھیچ 
سبارەت بھبوون و نبوونی خۆی بدوت. بتایبت 
 توتبک کۆمگیک  بکو  تاکک  نک  ئگر 
من  بت  کۆمگیک  ئاواوە.  بارودۆخکی  رەوش و 
ھم یان نیم، ھبوون و نبوونی ئو کۆمگی وەکو 
یک وای. یانی بڕاستی ئو کۆمگی کۆمگیکی 

مردووە. ب کورد لڕەوشکی ئاوا دابوو. 
باوکی  دایک و  لخۆی و  ک شرمی  کوردک  لوکاتدا 
خۆی نکردبا نبوو، کوردک لدەست زمانی خۆی، 
خۆی  ناسنامی  ــۆی و  خ مــــژووی  ــۆی،  خ چــانــدی 
رایدەکرد،  تنھا  ھر  نک  بم  نبوو.  راینکردبا 
مژووی  خۆی،  چاندی  خۆی،  زمانی  دوژمنی  بکو 
لدەست  بوو. کورد خۆی  ناسنامی خۆیشی  خۆی و 
خۆی رایدەکرد. کوردی باوەڕبخۆ نمابوو. ناسنامی 
کورد خۆی بووبووە ئاگرو کوتبووە گیانی کورد خۆی. 
ھموو کس لخمی ئوە دابوو تازووە خۆی لدەست 
ناسنامی خۆی رزگار بکات، بم رزگاربوونیشی زۆر 

سخت بوو. 
ب کوردبوون بووبووە ب، بووبووە تۆقی لعنت و 
کتبووە گردنی مرۆڤی کوردەوە. کورد زۆر ل بوون و 
لدەست  بخرایی  کوتبووەوە،  دوور  راستیی خۆی 
رزگاربوونی  رایــدەکــرد.  خۆی  راستیی  کــوردبــوون و 
شانازیکی  بشکۆو  خــۆی  ھبوونی  لراستیی و 
خۆی  راستیی  برانبر  لخیانتکردن  دەزانی.  مزن 
خۆزگیان  ھموان  ــوو.  داب دژوار  لپشبکیکی 
دەخواست تا ھنگاوک زووترە ببن تورککی باش، 
بم ئمش بئاسانی و زوو بدەست ھموو کسک 
زەحمتی و  بتورکبوونیش  بۆ   یمپب ندەکوت. 
قوربانیدانی پویست بوو ک کورد بۆ ئو قوربانیدانش 

ئامادە و رازی بوون. 
ب کورتی کورد لھەمبری راستی و بوونی خۆی کڕ، 
کورو الڵ بوو. ھیوایک نمابوو، ھیچ کس باوەڕی 
بت کۆمگی  دەتوانت  مرۆڤ  ندەھات.  بکس 
ــوو،  داب ئنگوستچاو  تاریکاییکی  لنو  ــورد  ک
 مردن بۆنی  ئو  لدەھات،  مردنی  بۆنی  کوردستان 
بۆ ھموو کس بۆنکی خۆش  بوو. کتب دینیکان 
دەن ئودەمی ک ھندکجار بۆنی بھشت بسر 
لبر  لدۆزەخدان  ئوانی  دەبت،  رەت  دۆزەخــدا 
ھراسان   بۆن بو  رانھاتوون  لبۆنی خۆش  ئوەی 

کاتک  ــارەدا  رۆژگ لو  وایلھاتبوو.  کوردیش  دەبن. 
دەتبینی  بکرابوا،  رزگاری  ئازادی و  باسی  ھندکجار 

ھموان پی ھراسان و نیگران دەبن. 
ئنگوستچاودا  تاریک و  لشوکی  چۆن  وەک 
بکات،  شــق  تاریکی  دــی  بت و  بروسکیک 
پککش وەکو ئو برووسکی لنو شوەزەنگی 
ــــوت، بـــم ئــگــرمــرۆڤ  کــوردســتــانــدا دەرک
پارتییک  دامزراندنی  وەکو  تنھا  مــژدار  ٢٧ی 
ھبسنگنت ئوا ھسنگاندنک زۆر ناتواو 
 وەیر ئک ھو رۆژەدا نل  ت، چونکدەردەچ
سرلبری   ککپ دامـــزرا.  پارتیک  بین 
 دیک شوەیکی   ب کـــردەوە.  ئـــاوەژوو  ژیانی 
ھسانوە  رابوون و  مژدار  ٢٧ی  بین  دەتوانین 
داگیرکر  دەوتی  چۆن  وەک  لگۆڕستان.  بوو 
دەیگوت کوردستانی خیای لرەدا نژراوە. ھەم 
دژمن باوەڕی وابوو ئیدی کوردستان نژراوە و ھەم 
 ککم پوە کردبوو، بکورد خۆیشی باوەڕی ب
 خست داگیرکرانی  مرگئامزەی   شبانگ ئو 
 ک کلر گوە بکی دی ژیانی خستگۆڕو جار

لنو مرگکی حتمیدا دەژیا. 

(azadya welat) رچاوە: سایتیس

 م دواییانتی روسیا لحکوم
نــوانــد  ــدی  ــون ت ھلوستی 
سوریا،  برژمی  برامبر 
دژایــتــی  تائستاش  بــم 
نودەوتی  بیارکی  ھــر 
پرۆتیستۆکردنی  بۆ  ــات  دەک
سڤیل  خکی  سرکوتکردنی 
بۆسزادان  رگخۆشکربت  و 
 واتک  . دیمشق  لــســر 
سیاستی  ئم  باکگراوندی 

روسیا چین؟
فیتشسالف یورین

و.: ھۆشمند سورچی

ــواری شــڕی  ــ ســوریــا ئــمــۆ لــســر ل
نوەخۆی، مترسی پارچبوونی لسرە، 
روسیا  دەرەوەی  ــری  وەزی گوتی   مئ
سیرگی الفرۆف بوو، کلم دوایی لسر 
رەوشی سوریا کردی. کۆبوونوەی الفرۆف 
بۆ  ئوروپا  یکتی  دانوستکاری  لگڵ 
 ١٧  ل ئاشتون  کاترین  دەرەوە  کاروباری 
ی نۆڤمبر جارکی دیك روونی کردەوە 
ک روسیا تائستا پشتیوانی رژمی سوریا 
سنووری   پشتیوانی ئم  بم  دەکــات، 
خۆی ھی. ھروەک شرۆڤکری سیاسی 
سانت   " کۆمی  بڕوەبری  روســی، 
سربخۆ  ی  بۆسیاست"  پتسبۆرگ 
بندە   پشتیوانی ئم   ــدە لمۆسکۆ 
 وات کاروبارەکان،  پشچوونی  برەو   ب
کرملین تماشا دەکات کتاچند سرۆك 

بشار جوکی لدەست یا نا .

سرۆکی روسیا دیمتری مدڤیڤ ھۆشداری 
دای بشار ئسد، کات ئامۆژگاری کرد 
گفتوگۆ لگڵ ئۆپۆزیسیۆن بکات، لترسی 
ئوەی نبادا چارەنووسی "خماوی" بت. 
 کر سزایستاش دژی ھم روسیا تا ئب
مافی  بکارھنانی   ب سوریا،  برامبر 
 ل ھروەک  ئاسایش،  لئنجومنی  ڤیتۆ 
ئۆکتۆبری رابردوو کات مۆسکۆ دژایتی 
سوریای  رژمی  پۆتیستۆکردنی  بیاری 
سڤیل  خکی  سرکوتکردنی  لدژی  کرد 
لالین ھزەکانی سوری. ئوکات الفرۆف 
توندوتیژی  کرد  ئسد  لرژمی  داوای 
گفتۆگۆ  ئۆپۆزیسیۆن  لگڵ  و   ن وەالوە 
و  ھیتی  روسیا  ترسی  ئــو  بکات. 
بیاڕکی  لھر  ــوە  ــات دەک دووبـــارەی 
ئــگــری   تبب ئاسایش  ئنجومنی 
دەستتوەردانی سربازی لسوریا ھروەک 

ل لیبیا روویدا.

پیوەندییکانی روسیاو سوریا
 " دەزگــــای   ــ ل نیکانۆڤ  ڤیتشسالڤ 
 "  ــدە لحکومت  نزیک   " پۆلیتیکا 
سوریا ھاوبشی ستراتیژی روسیا نماوە، 
 وری سیاسییستا ھرژەوەندی روسیا ئب
 ستا دەتوانتی ناوین، روسیا ئرۆژھ ل
 ببین ئاسایش  لئنجومنی  خۆی  رۆی 
 .  "ڤیتۆی مافی  ببکارھنانی  ئویش 
دەرپڕاندن  سنگ  تنھا   کلسم بم 
نی، ھروەک پسپۆر میخایل فینۆغرادۆف 
لگڵ  ئابووری  برژەوەندی  روسیا   دە
سوریا ھی، لو حالتدا للیبیا گرنگترە. 
روسیا   ک ئابورییانی   رژەوەندییب لو 
ھیتی مامی فرۆشتنی چک بسوریا، 
ھروەھا ھزاران سوری بوانامی برزیان 
لروسیا بدەستھناوە وبچاکی ب زمانی 
سوریا  پیوەندییکانی  دەپیڤن.  روسی 
گرنگ  رۆکی  خوندن  لواری  روسیا  و 

دوایی  سانی  لم  ھرچندە  دەگێ، 
کمبۆتوە.

مامی چک لسردەمی سۆڤیتوە
لگرنگترین  سوریا  ســربــازی  لــبــواری 
ئامری  و  چــکــوتــقــمــنــی  ــاری  ــی ک
سربازی روسیی لرۆژھتی ناوین، بم 
شرۆڤکاری سیاسی روسی وپسپۆر لبواری 
بۆچوونی  گۆلتس،  ئلیکساندەر  سربازی 
 ککانی چو مامستادا ئئل ک وای
ھاوکارییی  ئو  نابینن،و  گرنگ  رۆــی 
خۆی  تنھا   یھ سربازییدا  لبواری 
لچاککردنوەو پاریزگاریکردنی ئو ئامرو 
لسردەمی  ـــردوودا  راب  لک چکانی 
ــوون،  ــاب ک ـــاران  ج سۆفیتی  یکتی 
ئو  لوتکی   دە گۆتس  دەبینتوە. 
ھاوکاریی سربازییی نوانی ھردوو وت 
دەگڕتوە بۆ حفتاکانی سدەی رابردوو، 
مامکان بۆ سوریا زۆر سوودمند بوون. 
ئوکات سردەمی جنگی سارد، یکتی 
بنرخکی  کالشینکۆفی  چکی  سۆڤیت 
دەفرۆشتوەو  ھاوپیمانکانی   ب ھرزان 
دەیکی.  ئــرزان  بنرخکی  سوریاش 
لقرزکی  روسیا   ٢٠٠٥ لسای  تنانت 
خۆشبوو،  لسوریا  دۆالری  ملیار   ١٠
لروسیا  چک  کینی  مامی  کقرزی 
روسی  سربازی  تانکی  لمانیش  بــوو، 
ســرۆک  کلسردەمی  ت٧٢  لجۆری 
بۆ  ئستاش  و  کابوون  برجنف  لیۆند 
خک  ناڕەزاییتیکانی  سرکوتکردنی 

.نکاری دەھب
برژەوەندییکانی روسیا لناوچک ئمۆ 
لھموان گرنگتر بنکی ئاویی ستراتیژیی 
روسیا کل کنار دەریای سپی ناوەڕاست 

ھروەک   یبنک ئو  لترتوس جگیرە. 
روسیا   ــدە گۆلتس  رووســی  پسپۆری 
 ل جنگییکان   شتیک یارمتیدانی  بۆ 
سوتمنی  پداویستی  بۆ  ھندی  زەریای 
چاککردنوەی  ــا  ــروەھ وھ ـــواردن  خ و 
 ندەھ بکاری  بچووککان   شتییک
روسیا   ،ربازییس  بنک ئو  لتک   .
 ،یھ سوریا  بۆ  سۆزداریشی  الینکی 
ھروەک شرۆڤکاری سیاسی روسی ڤینۆ 
گرادۆف ل کۆمی " سانت پترسبۆرگ 
بۆ سیاست " دە بڕای ئو، نوەندە 
سیاسیکان لروسیا پیان وای روسیا زۆر 
تنازولی کردووە ل دۆخی لیبیا. لسری 
لروسیا  بژاردە سیاسیکان   دەڕواو دە
بھاری   " بلسی  بوبونوەی  ترسی 
عرەبی " یان لروسیا نیی، بم لسر 
زیاتر بوونی شۆڕشکانی عرەبی ودووبارە 
لوتکی  لیبیا  سیناریۆی  کــردنــوەی 
سرباری  نین.  رەزامند  عرەبی  دیکی 
 ل ئمان ھمووی بم روسیا ھیچ کام 
دژبرەکانی  ناکاتوە.  رەت  ئگرەکان 
سردانی  جــار  چندین  ئسد  رژمی 
سرۆکی   وانــلــ ـــردووە،  ک مۆسکۆیان 
بورھان  سوریا  نیستمانی  ئنجوومنی 
ئنجومنی  شاندی  بسرۆکایتی  گلیۆن 
نیشتمانی لگڵ وەزیری دەرەوەی روسیا 
بم  ئنجامداوە.  گفتوگۆیان  ــرۆف  الف
گلیۆن  داواکاری  ژرباری   چۆتن مۆسکۆ 
 ،نوازب تا  سوریا  سرۆکی  ھاندانی  بۆ 
ھرچندە مدڤیڤ لئۆکتۆبری رابردوو 
 دەبڕوونی ئاماژەی دا کڕاشکاوی و بب
ریشیی  چاکسازی  ســوریــا  حکومتی 

ئنجامبدا ئگر نا با بوا .

 ئورھان كمال جنگیز 
بوونوەی سیاستی  توند  دوای   ب دوای 
 چاالك و  كــورد  پرسی  دەور   ل توركیا 
سیاسییكانی كورد و گرتنی سیاستمدار 
و پارزەرە كوردەكان، نووسر و رۆشنبیری 
تورك ئورھان كمال جنگیز ل رۆژنامی 
ژر   ل رەخنئامزی  بابتكی  رادیكادا 
ناوی توانینك ل بۆشایی ئاسمانوە بۆ 

پرسی كورد نووسیوە.
نووسیویتی،  خۆیدا  بابتی  لم  ناوبراو 
ئاتان  ئحمد  لــمــوبــر  رۆژ  چند 
مترسیداری  ــارودۆخــی  ب  ب ســبــارەت 
كورد و پرسی كورد ل توركیادا بابتكی 
و  ئاۆز  باری  و  بوو  نووسی  باشی  زۆر 
مترسیداری پرسی كوردی ب وردی شی 
 د زۆر بحمراستی كاك ئوە. بكردبووی
وریاییوە ئو مسلیی ھسنگاندبوو 
ل ژر سایی  و راستیش دەكات، ئمۆ 
سیاستكانی پارتی داد و گش پداندا 
بارودۆخكی   یشتووتگ كــورد  پرسی 
 ل و پرسبارەت بناتوانین س وەتۆ كئ
توركیادا تنیانت لگڵ ھاوكارەكانیشمان 
 چونك بكین.  وتوژ  گاتجاری   ب

دەترسین ك تاوانبارمان بكن.
تا  نووسر  و  رۆشنبیر  ئمی  بگۆمان 
یا  بابت   ب ســبــارەت   ك كاتی  ئــو 

مسلیك لگڵ یكتردا گات نكین 
 تباب ئو  ناوەڕۆكی  و  قوویی  ناتوانین 
 ك ناچارین   میشھ تبگین.  باشی   ب
بم  سبارەت  عقوە   ب و  وریایی   ب
 دیك زمانكی   ب بكین   قس  بارودۆخ
ئمرۆ پرسی كورد وایلھاتووە ك ناتوانین 
ب عقی سلیم سبارەت ب بارودۆخك 
 قس ناگونجت  عقكدا  ھیچ  لگڵ   ك

بكین.
ئاتای  ئحمد  لموبر  مانگك  چند 
پشكشی  ــاشــی  ب زۆر  ــی  ــك ــرۆژەی پ
بارەیشوە  لم  و  كرد  توركیا  دەستی 
براستی زۆر ھوی دا. ئحمد ئاتای 
ب حكومتی توركیای گوتبوو، با تۆزك 
گۆڕانكاری ل جستی ئوجالندا بكین و 
بتوانت  تا  بكین  دەری  گرتووخاندا   ل
سرانسری   ل كسكدا  چند  لگڵ 
توركیا   ك ببنت  و  بگڕت  توركیادا 
بــمــجــۆرە ئویش  تــا  گــــۆڕاوە  چــنــدە 
چارەسر  و  كــورد  پرسی   ب ســبــارەت 
كردنی پرسی كورد و رنموونی نوێ بدات. 
 نبگ پو ئاك ككمجۆرە پشكیم بب

چارەسرییكی ھاوبش.
كات ساتاندا ك ھیچ  لم  ئستا  منیش 
ھبوونی   ل باس  ئتر   نیی بۆی  كس 
پرسی كورد ل توركیا و چۆنیتی چارەسر 

زۆر  پرۆژەیكی  بكات،   پرس ئو  كردنی 
باشم ھی بۆ حكومتی توركیا. پرۆژەكی 
من بریتیی لوەی ك ئمجارەیان با ئو 
كسان ك دەیانوێ پرسی كورد ب چك 
مافی  و  بكن  چارەسر  ئوپراسیۆن  و 
كوردەكان  بۆ  كوردی  زمانی  پــروەردەی 
زۆر دەبینن، ھر ھموویان كۆ بكینوە 
بكین  ئاسمانییان  كشتییكی  سواری  و 
بكین  برییان  ئاسمان  بۆشایی  بۆ  و 
بیری  و  بمننوە  لوێ  ماوەیك  بۆ  تا 
خۆیان بكنوە. سرچاوەی ئم پرۆژەی 
 ب گــرزۆن  مارك  گرنگكی   بكت من 
  ل گرزۆن  مارك   .جیھان ھاوتی  ناوی 
داوەی  ھوی   میشھ خۆیدا  كتبكی 
ئو  و   سكانرتب  ناسنام ئو  شڕی 
شتانی ك ئم ب ھی خۆمان دایاندەنین 
كۆتایی  بشی   ل نــاوبــراو  بكات.  شــڕ 
كردووە  ئــوەی  باسی  خۆیدا  كتبكی 
مسیحی  موسمان،   ،سانك ئــو   ك
ئمریكایی،   تییھاو ئو  یھوودی،  و 
رووسی، ئینگلیزی و فرەنسی و ئو ژن 
 بوون  كگشتیی ســواری   ك  پیاوان و 
لوێ  ئاسمانوە،  بۆشایی   تچوون و 
بیروبۆچوونیان سبارەت ب دونیا و رووداو 

و پشھاتكانی نو دونیا گۆڕاوە.
بوە  ئاماژەی  خۆیدا  وتی  دوا   ل مارك 

 ل  ك كاتك   سانك ئو   ك ــردووە  ك
زەوییان  گۆێ  ئاسمانوە سیری  بۆشایی 
سرنج  زۆر  راستی   ب ھستیان  كردووە 
 كردن ھست  ئم   بۆی كــردووە  راكش 
بۆ  ــوو  ب ــی  ــرەك س ــاری  ــۆك ھ یكمین 
و  جیھان   ب سبارەت  بیروڕایان  گۆڕینی 

رووداوەكانی.
بگۆمان بابتی كتبكی مارك گرزۆن 
ھاوتی  یا  جیھانی  ھاوتی   ب سبارەت 
كردنی  گفتوگۆ   .گلۆبال و  گــردوونــی 
ئمجۆرە بابتان ل وتانك وەكو وتی 
 ترسیدارە، چونكزۆر م شتاكدا ھمئ
پش   مئ دیموكراسییتی  ــدە  ــوەن ئ
نكوتووە ك بتوانین بۆ چارەسر كردنی 
ھاوتییكانی خۆمان   ل بشك  كشی 

پرۆژەیكی بمجۆرە پشكش بكین.
كورد  ھوستی   ل بیرم  زۆر  من  بم 
ــورد و  ــارەت بــ پرسی ك ــورك ســب و ت
كورد  پرسی  كردنی  چارەسر  چۆنیتی 
دەن  كــورد   ك كــرد  سیرم  كـــردەوە، 
 بب چارەسرییكمان  جۆرە  ھیچ   مئ
توركیا  برامبریشدا   ل و  ناوێ  ئۆجاالن 
سرەڕا پراوز خستنی ئوجالن ھاوكات، 
مسلی كوردی كردووە ب مسلیكی 
دەستی  نوری  كس  ھیچ   ك ئوەتۆ 

خۆی بۆ ببات.

ل كاتكدا ك ئم چاوەڕوانی چارەسری 
دەكرد،  رووەوە  لم  باشمان  ھنگاوی  و 
ئاڕاستیكی   ب ھنگاوەكان   ك دیتمان 
ـــارە  دووب شــتــكــان  و  دەڕۆن  ــدا  ــك دی
دەبنوە. ئستا ئگر رای من سبارەت 
ئوا  بپرسن  كــورد  پرسی  بارودۆخی   ب
من دەم ساكانی سدەی رابردوو لم 

سانی ئستادا زۆر باشتر بوون.
دەیگوت  حكومت  ساندا  لو   چونك
تا   نیی كــورد  پرسی  نــاوی   ب پرسك 
چارەسری بكم، ھر بۆی زۆر ب توندیش 
ھسوكوتی لگڵ ئو كساندا دەكرد 
بم  دەكــرد.  كوردیان  پرسی  باسی   ك
توركیا  حكومتی  یا  دەســـت  ئستا 
دەت پرسی كورد ھبوو بم چارەسر 
كرا كچی رۆژان چندین كس ب ناوی 
داواكردنی  كورد،  پرسی  بۆ  پۆپاگندە 
مافی پروەردە ب زمانی كوردی رەوانی 
منیش   بۆی ـــن.  دەك گــرتــووخــانــكــان 
 ك ئوانی  با  وتم  و  كردەوە  لوە  بیرم 
بكرت،  چارەسر  كورد  پرسی  نایانوێ 
بكن  ئاسمانی  بۆشایی  سردانكی  با 
 ب گۆڕانی  بیروڕایان  لــوێ  بشكیم  تا 
سردا بت و ئم پرس چارەسر بكرت 
ئاسوودە  ھناسیكی  ھموومان  ھر  و 

ھبكشین.

٣٣ ساڵ لکاروانی ئازادیدا

برژەوەندییکانی روسیا لپاپشتی کردنی رژمی سوریا چین؟

توانینك ل بۆشایی ئاسمانوە بۆ پرسی كورد



11 2011/12/7 ممژمارە (928) چوارش www.estanews.com
برپرسی الپڕە: ئحمد ناسح وەرزش  

خاوەنی ئیمتیاز
حزبی زەحمتكشانی كوردستان

سرنووسر: ھندرن شخ راغب
handren79@googlemail.com

07701465596
 بڕوەبری نووسین: سمكۆ محمد
smkomohamad@gmail.com
Email: ala.shameran@yahoo.comناونيشان: ھولر- رگای سرەكیی ھولر- كۆی- گڕەكی "ھولری نوێ"            نووسینگی سلمانی: شقامی سالم-نزیك رۆژنامی ھاوتی- خوار سوپرماركتی زارا-ژ- فانۆس تلكۆم 07480182481

www.estanews.com

ناونيشان: ھولر- رگای سرەكیی ھولر- كۆی- گڕەكی "ھولری نوێ"            نووسینگی سلمانی: شقامی سالم-نزیك رۆژنامی ھاوتی- خوار سوپرماركتی زارا-ژ- فانۆس تلكۆم 

www.estanews.com www.estanews.com

www.estanews.com
برپرسی الپڕە: ئحمد ناسح برپرسی الپڕە: ئحمد ناسحوەرزش   وەرزش  

یكتی  لبارەگای  ھولر  لشاری  ھفتیدا  لم 
شاندنی  كــوردســتــان  پی  تۆپی  ــدی  ــاوەن ن
ناوبژیوانانی كوردستان لگڵ یكتی 
كۆبووەوە  كوردستان  پی  تۆپی 
 ل تی توركیا كو ردرانن
پكھاتبوون  كس   (58)
بشداریكردن  بمبستی 
لخولكی یك ھفتیی 
لچۆنیتی باشتر بوونیان 
لكاتی داوەری یاریكاندا، 
ل كۆبوونوەكدا سرۆكی 
كوردستان  تۆپی  یكتی 

سفین كانبی لوتیكدا برنامو رنمایی دای وەفدی 
لوتی  راھنان  خولی  بشداربووانی  گشت و  ئو 
 درای كداویستی وەرزشی خولوەی پتوركیا، دوای ئ
تنھا   سك  (58) لو   ك  ،كخول بشداربووانی 
ناوبژیوان و (4) رۆژنامنووسی وەرزشی لسر   (42)
 (2) لگڵ  كوردستان و  پارزگاكی  ھرچوار  ئاستی 
ئندامی یكتی ناوەندی تۆپی پی كوردستان، ھروەھا 

(4) ئندامی لقی یكتی تۆپی پی شارەكاندا.
بپی  لمجۆرەدا  لخولكی  ناوبژیوانان  بشداریكردنی 
ئو برنامی ك یكتی ناوەندی تۆپی پی كوردستان 
ماوەی چند ساك بۆ برزكردنوەی ئاستی ناوبژیوانانی 

كوردستان گرتویتیبر.

بۆ مشق و راھنان ناوبژیوانانی كوردستان نردران توركیا  مسی جنگی 
ساردی لدژی 

لیب
 راگیاند

یك   دوانل ھموو  ئو  دوای 
ئسترەی  یكانی  ــدوای  ل
پشوو زە رەشكی بڕازیل 
لیۆنل  یاریزان  لدژی   لیب
میسی و ناردنی كورت ڤدیۆ و 
ھسنگاندنی ئاستی نیلمار 

لئاستی  كمكردنوە  داسیلڤا و 
مسی و چندانی دیك، بتایبتی 
ك دوا لدانكی گوتی: نیلمار و 
 رشب مسی و   ل سانتۆس 
یاریزانی  ئمجارەیان  باشترن، 
لیۆنل   رشلۆنب بتوانای 
مسی بدەنگیكانی شكاند و 
گتی:  لــــدوانــــكــدا   ــ ل
ئرجنتینیكان  تنیا 
مژوویی  ئفسانی 
تۆپی پن، ل رابردوو 
مارادۆنا بوو ك شتی 
كرد،  پشكش  زۆری 
ئستاش من خۆم بو 

ئفسانی دت برچاو، 
میسی  لیۆنل  لقسكانی 
ئویش   ك وادەركوتووە 

ـــری مــــژووە  ـــواوك ت
مارادۆن و  زینكی 
 بۆی  ،نتینرجئ
بم لدوان دەركوت 
لونل  ئمجارە   ك
ــســی جــنــگــی  ــی م
راگیاند و  ســاردی 
پدەچت  بلیش 
ـــت  ـــر ـــگ گــــــ ب

ئمجارە.

یاریزانی ئینگلیزی بناوباگ و یكك ل ئسترەكانی تۆپی پی ئینگلترا 
پایتختی  لندەنی   ل  1975/5/2 لدایكبوونی  (بكھام)  جیھان  و 
پكھناوە  ھاوسری  ژیانی  (1،83)ســـم،  باكی  درــژی  ئینگلترا 
 ب بــووە  خزانكی  دواتــر  ڤیكتۆریا)  (بــوب  بژ  گۆرانی   كچ لگڵ 
نمایشكری جلوبرگ دواتر بھۆی ناڕازی بكھام دواجار خزانكی بووە 
بناوی   یھ كوڕكی  ھروەھا  تلڤزیۆنی  برنامیكی  بپشكشكاری 
(برۆكلین) بھمان شوە ئویش یاریزانی تۆپی پ، شوازی یاریكردنی 
زۆر لھی باوكی دەچت بتایبتی ل لدانی تۆپ جگیرەكان، ھروەھا 
یاریزان بكھام شونی یاریكردنی لناوەڕاستی الی راستی، لھر یانیك 
لدانی  یاری كردبت ھساوە بجبجكردنی (تۆپ جگیرەكان) وەك 
 ككی لبرئوەی  (پناتی)  سزا  لدانی  و  فاوڵ  لدانی  كۆڕنكان و 
جگیرەكان   تۆپ جبجكاری  یاریزانی  بباشترین   ك یاریزانانی  لو 
ھژمار دەكرت، ھروەھا شوازی لدانی تۆپ بجۆرك ك دەستی الی 
راستی لگی بتواوەتی دەسوڕنت ئوەش بۆت ھۆكارك ك بھر 
ئاڕاستیك لبدات تۆپك بو ئاڕاستیدا دەڕوات، بتایبتی لمۆندیالی 
كۆریا و یابانی سای (2002) ئو تۆپی ك بۆ مۆندیال بكار دەھنرا 
 كتۆپ ئایا  بزانرت   ك تاقیكراوە  بكھام  قاچكانی  لسر  یكمجار 

سركوتووە یان نا. تاك یاریزان لریزی ھبژاردەی ئینگلترا ك دوو 
لدانی بھز (مووشك) لناوەڕاستی یاریگاوە ئاڕاستی گۆی كردووە و 
گۆی تۆماركردووە، ھروەھا رۆكی بھزی ھبووە لریزی ھبژاردەی 

 ك مۆندیالی(2006)  لپاوتنی   ك بتایبتی  ئینگلترا 
لدواسات و دوایاری چارەنووسسازی ھبژاردەكی 

توانی بلدانكی راستوخۆی بھز گۆڵ تۆمار 
ھبژاردەكی  گۆش  بم  ھر  بكات و 

 ،(2006) جیھانی  جامی  گیاندە 
لبیری  ھرگیز   ك  گۆ  تاك  بۆی

ئینگلیزەكان ناچتوە.
درسی  پۆشینی  ھۆكارەكانی   

مانچستر   ــ ل  (7) ژمــــارە 
ــارە  ژم درــســی  یۆنایتد و 

(23) ل ریاڵ مدرید:
پۆشینی  ـــاری  ـــۆك ھ
و   (7) ژمــارەكــانــی 
ئـــوە  بـــۆ   (23)
 ك دەگـــڕـــتـــوە، 
 (7) ــارە  ژم درسی 
ل مانیونایتد بھۆی 
خـــۆشـــویـــســـتـــی 
(كانتۆنا)ی  یاریزان 

ژمارەی  ھمان  (بیكھام)یش   بۆی دەپۆشی  ژمارەیی  ئم   ك فرەنسی 
پكھاتبوو  پیت   (7)  ل ناوەكی  ھروەھا  ھبژارد،  كانتۆنای  یاریزان 
لھۆكارەكان  دیكبوو  یككی  ئوەش   (BECKHAM) (بكھام) 
كوای كرد درسی ژمارە (7) ھبژرت، ھروەھا ھۆكاری ھبژاردنی 
خۆشویستی  بۆ  دەگڕـوە  مدرید  ریاڵ  لیانی  ژمارە (23)  درسی 
 یاریزان ئم   ك بناوبانگ  جــۆردان)ی   مایك)  تبس تۆپی  یاریزانی 

درسی ژمارە (23) پۆشیبوو.
یاریزانی چندین یانی بناوبانگی ئوروپا بووە، لسرتای دەست پكردنی 
یاری لیانی مانچستر یۆنایتدبوو لسانی (1993 تا 2003) وات بۆ 
 یتانش یانی  لگڵ  بدەستھناوە  دەستكوتی  چندین  وەرز   (10)
تۆماربكات،  گۆڵ   (62) یاری   (265) لكۆی  توانیویتی  سوورەكان و 
ھروەھا دواتر بپی بۆندك وتی ئینگلترای جھشت و روویكردە یانی 
ئسترەی  چندین  لگڵ  توانی  یانیك  لم  ئیسپانی  مدریدی  ریال 
رائول  و  كارلۆس  رۆبرتۆ  و  زدان  و  فیگۆ  و  (رۆنادۆ  وەكو  بناوبانگی 
وەرز   (5) ماوەی  بۆ  بنت  بدەست  جۆراوجۆر  دەستكوتی  گۆنزالیز) 
 2003) ل رەنگی ئیسپانی ماوە، واتی مڕیزی یانل
 (13) توانیویتی  یاری   (116) لكۆی   (2007 تا 
گۆڵ تۆمار بكات ھرچندە ئم یاریزان لنو یاریگادا 
نك   گۆ دروستكری  دابشكردن و  تــۆپ  سیفاتی 
ھرشبر، ھربۆی لكۆی ئم ھموو یاری تنھا سیانزە 
ئو   ك  ككیلم  یان ھروەھا  تۆماركردووە،  گۆی 
ئنجامدەدا بسردەمی درەوشانوەی    یاری بكھام  كاتی 
زۆرترین  بوونی  بھۆی  دەكــرا  ھژمار  ئسترەكان 
 وت كدواتر وا دەرك ،یم یانرەی جیھان لستئ
بتواناكانی  پویستی  ئیسپانیا  پاشایكی   یان
لسای   یاریزان ئم   بۆی نما   یاریزان ئم 
لڕیزی  ئمریكا  یانكانی  (2007) روویكردە 
كرد و  یاری  گاالكسی)  ئنجلۆس  (لۆس  یانی 
ھرلگڵ ھاتنی ئم یاریزان ئیشارەی كاپتنی 
تائستا  یاری   (67) لكۆی  پبخشرا، 
توانیویتی (11) گۆڵ تۆمار بكات، دواتر 
 (2009) لسای  خواستن  بشوازی 
میالن)ی  (ئیسی  یانی  گواسترایوە 
مایوە  میالنۆ  لشاری  ئیتای 
زیاتر خزانكی داوای ل بكھام 

درــژە كرد ك ھر  بمننوە  لمیالنۆ 
وەرزشــی  ئمجارەشیان بژیانی  ــم  ب بــدات، 

ــــــارە لــســاــی  ریزی دووب ــوە  ــڕای گ  (2011)
(گاالكسی)  یانی یانی  ئو  لگڵ  تائستاش 

بردەوام، بم دووبارە بۆندی پشككراوە لئوروپاوە بۆ گواستنوەی 
ئم یاریزان و سوود وەرگرتن لتواناكانی لسرووی ھمووشیانوە یانی 
 م یاریزانت ئدەچرەنسی. واپرمانی فتۆتنھامی ئینگلیزی و پاریسان ج
دووبارە جاركی دیك بگرتوە ئوروپا بۆ درژەدان بكاروانی وەزشی 

لئوروپا.
* گرنگترین دەستكوتكانی لگڵ یانی مانچستر یۆنایتد:

لساكانی (1995- پرمرلینگ  ئینگلیزی  بدەستھنانی خولی   -  1
و   2000-1999 و   1999-1998 و   1997-1996 و   1996

2000-2001 و 2003-2002).
2 - جامی یكتی ئینگلیزی لساكانی (1996 و 1999).

3 - خولی یان پاوانكانی ئوروپا لسای (1999-1998).
4 - جامی جیھانی یانكان لسای (1999).

و   1996 و   1994 و   1993) لساكانی  قغان  جامی   -  5
.(1997

* دەستكوتكان لگڵ یانی ریاڵ مدرید:
1 - جامی سوپری ئیسپانیا لسای (2003).

لسردەستی   (2007-2006) لسای  ئیسپانی  اللیگای  خولی   2-
راھنری بناوبانگی ئیتای (فابیۆ كاپیلۆ).
* دەستكوتكان لسر ئاستی تاككسی.

1 - باشترین یاریزانی الو لسای (1997-1996)
2 - باشترین یاریزانی ئوروپا لسای (1999).
3 - باشترین یاریزانی جیھان لسای (2001).

 تی تۆپی پكن یالیو باشترین (100) یاریزان ل4 - ناوی چووە ن

نودەوتی (فیفا).

   پاشای تۆپ جگیرەكان (دڤید روبرت جوزیف بكھام)

ئاڕاستیك لبدات تۆپك بو ئاڕاستیدا دەڕوات، بتایبتی لمۆندیالی 
كۆریا و یابانی سای (2002) ئو تۆپی ك بۆ مۆندیال بكار دەھنرا 
 كتۆپ ئایا  بزانرت   ك تاقیكراوە  بكھام  قاچكانی  لسر  یكمجار 

سركوتووە یان نا. تاك یاریزان لریزی ھبژاردەی ئینگلترا ك دوو 
لدانی بھز (مووشك) لناوەڕاستی یاریگاوە ئاڕاستی گۆی كردووە و 
گۆی تۆماركردووە، ھروەھا رۆكی بھزی ھبووە لریزی ھبژاردەی 

 ك مۆندیالی(2006)  لپاوتنی   ك بتایبتی  ئینگلترا 
لدواسات و دوایاری چارەنووسسازی ھبژاردەكی 

توانی بلدانكی راستوخۆی بھز گۆڵ تۆمار 
ھبژاردەكی  گۆش  بم  ھر  بكات و 

 ،(2006) جیھانی  جامی  گیاندە 
لبیری  ھرگیز   ك  گۆ  تاك  بۆی

ئینگلیزەكان ناچتوە.
درسی  پۆشینی  ھۆكارەكانی   

مانچستر   ــ ل  (
ــارە  ژم درــســی  یۆنایتد و 

) ل ریاڵ مدرید:
پۆشینی  ـــاری  ـــۆك ھ
و   (
ئـــوە  بـــۆ   (
 ك دەگـــڕـــتـــوە، 
 (7
ل مانیونایتد بھۆی 
خـــۆشـــویـــســـتـــی 
(كانتۆنا)ی  یاریزان 

) ماوەی  بۆ  بنت  بدەست  جۆراوجۆر  دەستكوتی  گۆنزالیز) 
) ل رەنگی ئیسپانی ماوە، واتی مڕیزی یانل

116) لكۆی   (2007 تا 
گۆڵ تۆمار بكات ھرچندە ئم یاریزان لنو یاریگادا 
نك   گۆ دروستكری  دابشكردن و  تــۆپ  سیفاتی 
ھرشبر، ھربۆی لكۆی ئم ھموو یاری تنھا سیانزە 
ئو   ك  ككیلم  یان ھروەھا  تۆماركردووە،  گۆی 
ئنجامدەدا بسردەمی درەوشانوەی    یاری بكھام  كاتی 
زۆرترین  بوونی  بھۆی  دەكــرا  ھژمار  ئسترەكان 
 وت كدواتر وا دەرك ،یم یانرەی جیھان لستئ
بتواناكانی  پویستی  ئیسپانیا  پاشایكی   یان
لسای   یاریزان ئم   بۆی نما   یاریزان ئم 
لڕیزی  ئمریكا  یانكانی  (2007) روویكردە 
كرد و  یاری  گاالكسی)  ئنجلۆس  (لۆس  یانی 
ھرلگڵ ھاتنی ئم یاریزان ئیشارەی كاپتنی 

) لكۆی  پبخشرا، 
توانیویتی (

) لسای  خواستن  بشوازی 
میالن)ی  (ئیسی  یانی  گواسترایوە 
مایوە  میالنۆ  لشاری  ئیتای 
زیاتر خزانكی داوای ل بكھام 

درــژە كرد ك ھر  بمننوە  لمیالنۆ 
وەرزشــی  ئمجارەشیان بژیانی  ــم  ب بــدات، 

ــــــارە لــســاــی  دووب
(گاالكسی)  یانی یانی  ئو  لگڵ  تائستاش 

ــی ھــفــتــی  ــان ــك ــاری ی
ــی  ــول ـــی خ شـــشـــم
یانكانی  ـــــژاردەی  ب
ـــۆ تــۆپــی  ـــراق ب ـــ ع
ــــ، بــــتــــواوی  پ
ــوو،  كــوردســتــانــی ب
 رچوار یانك ھكات
ھولر و  كوردیكی 
ـــــۆك و وزاخــــۆ و  دھ
كركوك سركوتنیان 

تۆماركرد.
ــدا  ــم ــك لــــیــــاری ی
ــی قــومــنــارە  ــوڕان ك
ھاتنوە   دیك جاركی 
یــاری  گــۆڕەپــانــی  نو 
 (1-2) بئنجامی 
ــان  ــی ــوت لــیــانــی ن
بردەوە، یانی زاخۆش 
لسر یاریگای خۆی 
بس گۆی خاون 
كربالیان تووشی 

شكست كرد، 

یانی كركوكیش بردنوەی 
چـــوارەمـــی تــۆمــاركــرد و 
خۆی  یاریگای  لـــدەرەوەی 
بــرامــبــر   بــ بگۆكی 
ــردەوە،  ب ــدودی  ح لیانی 

میوانداری  دھۆكیش  یانی 
یانی تاجی كرد و ب گۆكی 
 وت و سركر سرامبب ب
 مند. بس ی گرنگی لخا
 بۆیان گرنگانش   نجامئ

وادەردەكــوــت  كوردیكان 
كوردستان  یانكانی   كــ
وردە وردە بادەستی خۆیان 
خولی  بسر  دەسپنن 

یانكانی عراق،. 

مژووی باشترین (20) یاریزان 
ل (20) سای رابردوو
1 -(1990) لۆتر ماتیۆس (ئمانیا).

2 -(1991) جان بییر بابان (فرەنسا).
3 -(1992) ماركۆ ڤان باستن (ھۆندا).

4 -(1993) رۆبرتۆ باجیۆ (ئیتایا).
5 -(1994) ستۆیشكۆف (بولگاریا).

6 -(1995) رۆماریۆ (برازیل).
7 -(1996) جۆرج ویا (نجیریا).

8 -(1997) رۆنادۆ (برازیل).
9 -(1998) زندین زدان (فرەنسا).

10 -(1999) ریڤالدۆ (برزایل).
11 -(2000) لویس ڤیگۆ (پرتوگال).
12 -(2001) مایكل ئۆین (ئینگلترا).

13 -(2002) رۆنادۆ (برازیل).
14 -(2003) پاڤل ندڤد (چیك).

15 -(2004) ئندریا شیفشینكۆ (ئۆكرانیا).
16 -(2005) رۆنادینھۆ (برازیل).

17 -(2006) فابیۆ كنڤارۆ (ئیتایا).
18 -(2007) كاكا (برازیل).

19 -(2008) كریستیانۆ رۆنادۆ (پرتوگال).
20 -(2009) لیۆنل مسی (ئرجنتین).
21 -(2010) لیۆنل مسی (ئرجنتین).

لخولی بژاردەكانی عراق یانكانی كوردستان 
بادەستیان بسر یانكانی عراق سپاند



مسعود زیالن تریبۆن 
نوێ نوەی بۆ شارمان و وت بۆ ئازادی شاخمان

شاخدا سردەمی كوردستان ل حزبی زەحمتكشانی پشمرگكانی
دادەنیشن، الر ناكات  قی
قسبكن دروستی ب بم
جڤاکا کۆمن ”ئۆپراسیۆنکانی ناوی لژر کماوەی
سرتانسری ک لراسیۆنئۆپ کجک“ زنجیرە کوردستان
ئم ئنجامی ل و بڕوەدەچن تورکیا و کوردستان باکووری
دەستگیرکراون کس ھەزار چند ئستا تا ئۆپراسیۆناندا
کراون، زیندان و دراون  حکوم ساڵ چندین  سزای ب و
دەکرت چــاوەڕــش و ــن ــردەوام ب ئۆپراسیۆنکانیش
چند نوانیاندا ل ک دەستگیربکرن کسیتر چندین

ھەن. بدپش پرلمانتارکی
رەوانی دواتریش و دەكرن سر ب دەست کن مانئ ئایا
ب دەتوانن پرسیارە ئم وەمــی دەکرن؟ زیندانکان
ل نین…؟ ک جا ئوانیش، ک بدەنوە پرسیارکیتر
پروفیسۆرەوە و دکتۆر ل شارەوانی، سرۆک تا پارزەرەوە
ئایینی و مامۆستای نووسر و رۆژناموان و ئکادمسین تا
تنانت بچووک… تمن مندای دەگات تا مردەوە و ژن و
ل ئندامبوون ب تۆمتی نا کوردیش رەگز ب خکانکی
و ناوخۆ ل ئاستی راسیۆنانئۆپ ئم گیراون. بۆی کجکدا
سردر و مانشت دەبن میدیاکاندا دەزگا ل نودەوتیش
ك سنوورە ب و فراوان راسیۆنئۆپ لم تناگا کسیش و

:کی ھەیھۆکار ئمیش چند
و کناوچ ئاستی سر ل تورکیا ک وەیئ یکمیان
زۆر پاپشتکی و ھاندەر ک دەدات پشان وا نودەوتی
فریقایئ و ئاسیا و کناوچ وتانی گۆڕانخوازەکانی بھزی
ل وتاندا. ئو دیکتاتۆرەکانی و دەست برامبر ل
پشان وا تورککان سرکردە و سرۆک سوریا، تا لیبیاوە
بۆ بھزن پگیکی و خمخۆر و دسۆز ئوان ک دەدەن
پناو ل والتان ئو  ئۆپۆزسیۆنکانی و  ناڕەزایی دەنگی 
(ب تایبتی) بۆی شفافییتدا. و گۆڕانکاری دیمۆکراسی و
سر  ل) تورکیایك تناگن خۆرئاوا خکانی و وت 
الیک ھانی ل حکومتکی) ئاکپو و ئردۆگان دەستی
دەدات ئتنیکی فرە و فرەکلتوری و فرەحزبی سیستمکی
کات ل ھەمان پاشایاتی، سیستمی و والتانی دکتاتۆر ل
بیر و کورد ناسنامی تحموی  والتکیدا  ناوخۆی ل
حزب و ئردۆگان دەستپشخریی ناکات. جیاواز رای و
کرانوەی وەکــوو ھەنگاوی چندین بۆ حکومتکی و 
رووبروونوە و درسیم جینۆسایدی داوالبوردنیی و کورد
ھانگاوکیتر و سیاست چندین و کامالیست رژمی لگل
دەکرن)، مژوویی وەسف و گرنگ زۆر ھەنگاوی  ب ک)
ســرەرای بۆی و دەکــات  ــر دژوارت و  ئاۆزتر پرسیارەک
جیھانیدا دەزگامدیاکانی ل کجک ئۆپراسیۆنکانی ئوەی
بالو مانشت´دا ل جار زۆر و پدەدرت باشی جگایکی
نودەوتییکان دەزگا  و والت ئورۆپییکان دەکرنوە،
تسور و دەکرد ئۆمدی کورد ک ناگرن ستوھە ئو

:چونک داکرد،
و سازمان چندین بۆ کترچ کوردستان جڤاکا کۆمن
و ئیلگل (یاسایی) و لگڵ سربازی و ركخراوی سڤیل
ھپگ/ گل پاراستنی ھزن ل نموون بۆ (نایاسایی).
چندین کجد دەیمۆکراتیک جڤاکا کۆنگرە تا پکک´وە
سرۆکی کجک´ش و ئندامن تیدا کۆما و کس رخراو و
ل تۆ ئگر ئمی؛ لرەدا پرسیارەک .رەیالنق موراد 
ل  ک کۆنفیدرای سیستمکی ھەیکی و بنما سر 
دەستکی و دەولت سرووی ل ناوخۆ´شدا دستووری
یتبک کسک و بکیت دروست سازمانک ،زییرکم
و سرۆک ب ل ھەمان کات´دا ک سازمان ئو سرۆکی
تنھا و نک کدار (پکک/ھپگ)یچ بڕوەبری ھزکی
ک) دەزاندرت و ناسراوە جیھان گشت لکولب تورکیا ل
وتی چندین و تورکیا ل قرەیالن) و موراد ئوە ئیشی
بکو (نایاسایی) لگڵ ركخراوکی ب نک جیھاندا
لیستی ل ناوی ئوروپادا یکتیی و ئمریکا و لتورکیا
تورکیا یاساکانی رووی ل مئ کرابت…! تۆمار ”تیۆر“دا
ئو نادات شرعیتک خۆیدا ل خۆی نودەوتیش و

ئۆپراسیۆنان؟
دادەنشییت، الر´یش دە ”ئگر چی پشینان گۆتنکی

بکیت“ قسان دروست دەبی
کجک ئۆپراسیۆنکانی نیی کورد مرۆڤی دان یك وابزانم
و دسۆز کــورد´ە  ھەموو ئو دەستگیرکردنی و گرتن و 
و شارەوانییکان سرۆک ھەموو ئو و نیشتیمانپروەرە
دۆزی ورە لگ زۆر زۆر زییانکی با ،و رۆشنبیران نووسر
ئۆپراسیۆنکانی نیی کوردک یک نایزانت. کورد گلی
ب زۆر  و نكات ئیدانی و نکات ــزار شــرم کجک 

توندیش.
کۆم و کس کۆکردنوەی  من  بۆچوونی ب
ئگل و (یاسایی) لگڵ ركخراوەکانی و
سازمانیدا، چترکی یک ژر ل (نایاسایی)
نیی کورد´دا لبرژەوەندیی بس دەبینین وەکو
ب زیندانیکردنی بۆ دەکات خۆش رگا بکو
کورد دۆزی و کورد ک توانا ب خکی ھەزارھا
موراد برز رەدا بانگ لل تی. بۆییپ پویستی
دەکم کجک بڕوەبریی  کۆنسی و  قرەیالن
ئو تا بگۆڕن  وا شوازکی ب کجک ھەیکلی 
معاملی بتوان ئردۆگان دەستی دەنن بیانووە
چونک بکات. پریفسۆرک´دا لگڵ گریالیک
در. پریفاسۆر یاساکاندا چاو ل وابت، رەوش تا
یک وەکو گریالیکی چکدار و ئرسانلی بوشرا

وان.
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بیانیتان باش و 
١٢_١٢ تان باش

 
 ،دایڕروا لو كاروان ھ ختس گر
 12_12 ھی و  سویان  ھڤان 
ھژار   ،توبای گلی  ئرە  ــن.  دەگ
ھپساردووە و  چككی  ددەوانی 
ــــارا ســـوور  ھــــۆنــــراوەی بـــووكـــی ت
پشنگی   یانیب ئم  دەنووستوە، 
خۆر ئرخوانیی، پیتا پیتا تیشكی 
دۆكان  و  قدپاڵ  لوتك و  بسر 
بیانیتان  ھــڤــان  دەكـــا.  پخش 
ئستاش  12_12یــ و  ئمۆ  باش! 
لسوچك   ،وەیــــنــدنــخــو كــاتــی 
 رەفننامرەشید ش بدولندیلی عق
 كاك تر  لسوچكی  دەخونتوە، 
 كڤپ عمر  شخ  جامی  ــنــاس و  ر
برسڤی راپۆرتی ركخستن نھنیكان 
داوای  بــاغــوان  ھڤاڵ  دەدەنـــوە، 
 انشۆڕشگ (ھوستی  نامیلكی 
دەكا،  پاشگزبوونوە)  الدان و  نك 
 شكگرە و بم ئرۆست وە كاكوالشل
دەنگی برز دە: ھڤان گیشتن..
مامۆستا جمال شین لسر مینبر 
دەردەكوێ و دە: ھڤان دون زوو 
بوو، سبی درەنگ، ئمۆ وەختیتی، 
دەستپكی  كۆڕبستن و  رۆژی  ئمۆ 
پیمانی  دەستنان و  لناو  ــت  دەس
بیاردان و  رۆژی  بستن و  بخۆ  پشت 
برخودان! ئاھنگ ساز دەدرێ، پۆل 
ھگبی   ،ئامادەی  رگشمپ پۆل 
 ل تژی  نوێ و  پیامی   كاروان ئم 
 ،یانشۆڕشگ ھستی  لئیرادە و 
ھڤاڵ كرمانج چریكی برزدەبتوە و 
پشمرگ و  ســرودی  كریڤۆ،  الوكــی 
گوچكی  ســربــرزەوە،  لقندیلی 
 ،دەسم  رگشمپ یكی   كی
لبیرمكن،  سالح  (شھید  بگی 
رگای سیدا قت ون نكن، ھڤان 
رۆژی ھیمت) تا لوتكی چیا سدای 

برز دەبتوە!.
گردن   رگشمپ دەبسترێ و  ریز 
عزیزی  قھار  دەكا،  لیكتر  ئازادی 
ھڤان  پتر  لھمووان  سركاروان 
لئامز دەگرێ و دە: ھڤان نبادا 
ئوارە  نتانبینموە...  جــارە  ئم 
 كاك ســربــســت و   كاك ــگــ و  درەن
مدالیای  ھردووكیان   ك سرھنگ 
 ،وەیــرۆكــبــ  بــ ــان  ــاری دی شھید 
 بدلع ھــڤــان  بۆ   بنك پیامی 
 وەل ــن،  دەب عبدولقادر  شاھین و 
ئم   ــكــدەرقــ چ  مخابن  ھـــزار 
د.چاالك و  نابیننوە  یكتر   نڤاھ
 رگشمپ وەمی  ددەوانیش   كاك
بۆ ركخستنكان دەبنوە، ئمۆش 
ــرازی و  ــی بــرخــودانــی ســرف ــاروان ك
تی  نشوان  ھوراز و  سردانواندن، 
دەكات و بچاوی تیژ ل ئاسۆو ئایندە 
چتۆی   كاك برخۆدانی   ،دەڕوانــ
ھــرە  دیـــاری   كاك سمایل و  ــام  م
 كاك مامۆستا جمال شین و  دیار و 
ھڤاكانیان  مجید و  مام  یوسفی 
تاریككانی بعس   زیندان لكونجی 
جالدەكانیان  بــگــژداچــوونــوەی 
پروا   ب كوا   ،فسانئ  ب دەكرد 
بكو  ندەترسان،  لمرگ  ئوان 
بوو  ــرگ  م ســــدارە و  پتی  ــوە  ئ
دەترسا،  ئوان  پۆینی  لئیرادەی 
 ،رخۆدانب خبات و  ژانی   ژین ئم 
لئمۆكشدا  لدون و   مئ بۆ 

 !یوان
رگای  بختكردوانی  گیان  ئی  سو 
ربوارانی كاروانی  ئازادی! سو ئی 
رۆژتان  بوچان.  خباتی  ساڵ   26

باش و 12_12 تان باش. 

ئاران

ل(٢٦)ـمین سایادی دامزراندنی حزبی زەحمتكشانی كوردستان  جخت ل گوتاری یكگرتووی نیشتمانی دەكینوە
٢٦ـمین سایادی دامزراندنی حزبی زەحمتكشانی كوردستان

تنھا ب رگای ریفراندۆم چارەنووسی گلی كوردستان یكالیی دەكرتوە
ببچووك  خۆمان  بژمارە   مئ ئگر 
حزبی  گورەین،   زیق  ب بم  ببینین، 
 ،یزیشانی كوردستان خاوەنی قتكزەحم
كاتك حزب بچووك دەبتوە ك قزیی 

برنامی   یھ برناممان   مئ نبت، 
لرگای  ــووس  چــارەن بــیــاردانــی  مافی 
برنامی  كردۆتوە،  برز  ریفراندۆممان 
ھرچوار  جماوەر ی  ئاستی  لسر   مئ

لچینی  داكۆكیمان   ،كوردستان پارچی 
قزیانین،  ئو  خاوەنی   مئ  ،ژارانھ
 یامانپ ئو  لراگیاندنكانمان   رۆژانــ
پشمرگكانمان  كادیرو  رەنگدەداتوە، 

 بۆی ــن،  ــردەوام ب  باتخ ئــو  لسر 
بچووكیش  بژمارە  زەحمتكشان  ئگر 
و  قزی یك  خاوەنی  وەكو  بم  بت، 

.ورەیكی سیاسی گیرنامب
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بكس قادر
كۆبوونوەی  (پلینیۆم)  ئــوەی  وــای 
 ،1985/12/12  ل كادیران  فراوانی 
حزبی  لمژووی  یكالكرەوەیدا  بیاری 
زەحمتكشانی كوردستان، بم یكمین 
كۆنفرانس سای (1988)، ئگر گرنگی 
كمتر  ئوا   بووبن زیاتر   پلینیۆم لو 
نبووە، چونك كۆنفرانس ھی سیاسی 
زەحمتكشانی  حزبی  تنزیمی  فیكری و 
چپی  حزبكی  وەك  كــوردســتــانــی، 
سیاسی  گۆڕەپانی  لسر  كوردستانی 
برجست كرد، بۆی یكمین كۆنفرانس 
بناغیكی پتوی بۆ خبات و تكۆشانی 

حزبی زەحمتكشانی كوردستان دانا.

1 - ھلومرجی سیاسی بستی كۆنفرانس:
لڕووی سیاسی بھۆی درژەكشانی شڕی نوان 
ورانكردنی  سیاستی  لالیك و  ئران  عراق و 
چكی  بكارھنانی  كــوردســتــان و  دھاتكانی 
ئنفالكان،  قۆناغی  دەستپكردنی  كیمیاوی و 
سخت و  قۆناغكی  لگڵ  پشمرگایتی  خباتی 
بھۆی  ئوەش  ســرەڕای  ببوو،  روو  برەو  دژوار 
پاپشتی دنیای دەرەوە لرژمی دكتاتۆری سدام 
نك  ئراندا،  ئیسالمی  كۆماری  شڕی  لبرامبر 
ھر دەنگی ھقخوازانی خباتی رەوای گلكمان 
دەرھق  رژمیش  تاوانكانی  بكو  ندەبیسترا، 
ئم  لئاست  ــرا،  دەك پــردەپــۆش  بگلكمان 
تواناكانی  ھز و  یكخستنی  ناھموارەشدا   دۆخ
الین سیاسییكان و پكھنانی برەی كوردستانی 

بدواكوتبوو.
2 - شونی كۆنفرانس:

كوردستان  ئــازادكــراوی  لناوچیكی  كۆنفرانس 
حزبی  سركردایتی  كۆمیتی  لبارەگای  بسترا، 
 ك (توبا)  لگلی  كوردستان،  زەحمتكشانی 
دەكوت بناری چیای گارە، نوان گوندی (كافیا)ی 
گوندی  ئاكرێ و  سربقزای  زبارەتی،  ناوچی 
 دی، كزای ئامقر بری گارەی سی بكمای
ئم گلی ھردوو ناوچكی لك جیا دەكردەوە.

3 - رۆژی بستنی كۆنفرانس:
-  24) ــی  ــڕۆژان ل كۆنفرانس   كــ ــدرا  ــن راگــی
1988/4/26) بسترا، بم ئم مژووە بھۆی 
بشداری ھاوڕیانی ركخستن و پاراستنی سالمتی 
ركخستنكان ھنرابووە پشوە، ئگینا كۆنفرانس 

ل (28 30-/1988/4) بسترا.

4 - ئندامانی كۆنفرانس:
كۆماری  لگڵ  پیوەندی  نبوونی  بھۆی   - أ 
ئیسالمی ئران، نونرانی ركخستنكانی دەرەوەی 

وت، نیانتوانی بشداری كۆنفرانس بكن.
 كخستنكانی ناوەوە (ركخستنرانی رنب - نو
نھنیكان) بھۆی دژواری ھلومرجك ھموویان 
 "4" تنھا  بكن،  كۆنفرانس  بشداری  نیانتوانی 

نونر نبت.
ج - كۆنفرانس ببشداری (36) ئندام ئنجامدرا، 

:ندامانم ئبریتیبوون ل ك
كۆمیتی  ــدامــی  ــن ئ ـــز.....  ـــزی ع ـــادر  ق  -  1

ئامادەكردن.
كۆمیتی  ئندامی   .....ــ ــدول عــب بن   -  2

ئامادەكردن.
كۆمیتی  ئندامی  حــوســــن.....  -بھمن   3

ئامادەكردن.
كۆمیتی  ئــنــدامــی  حـــســـن.....  ئاسۆ   -  4

ئامادەكردن.
5 -زرار جۆ..... ئندامی كۆمیتی ئامادەكردن.

كۆمیتی  ئندامی  ســـــردار.....  دكــتــۆر   -  6
ئامادەكردن.

كۆمیتی  ئــنــدامــی  ــد.....  ــم ــح م كـــاوە   -  7
ئامادەكردن.

8 - دارا علی..... ئندامی كۆمیتی ئامادەكردن.
9 - سعد خالید..... كادیری سیاسی.

10 - مامۆستا سمد..... كادیری ركخستن.
11 - كرمانج عون..... كادیری ركخستن.
12 - گۆران جالل..... كادیری ركخستن.
13 - كاوە دھماتی..... كادیری ركخستن.

14 - نایف رەحمان..... فرماندەی قوە.
15 - دلشاد علی..... فرماندەی قوە.

16 - جوھر علی..... فرماندەی قوە.
فرماندەی  جگیری  منتك.....  فرھاد   -  17

قوە.
18 - سالح رەواندزی..... فرماندەی كرت.

19 - ئاوارە محمد.... كادیری سیاسی.
20 -فازل حسن..... كادیری سیاسی.
.رگشم21 -محسین بانیمارانی..... پ

.رگشمد..... پحم22 - رزگار ئ
.رگشم23 - ساالر (پیرداود) ..... پ

.رگشمحمود..... پنیا م24 - ت
.رگشمری..... پسكمید ع25 - ح

.رگشمز..... پو26 --  دانا ح
.رگشم27  - سمكۆ تاھیر..... پ

.رگشمر..... پند عوم28 - ب

.رگشمالل..... پر ج29 - دل
ركخستنكانی  حسن....نونری  غازی   -  30

ناوەوە.
31 - محمد سلمان..... نونری ركخستنكانی 

ناوەوە.
32 - عبدولكریم حوسن(كریم زەحمتكش)..... 

نونری ركخستنكانی ناوەوە.
ركخستنكانی  نونری  حوز.....  زۆ   -  33

ناوەوە.
34 - نبز ئیسماعیل..... نونری ھبژردراوی 

.رگشمكانی پكخستنر
نونری  ــن.....  ــدی ــم ــج ن ھۆشمند   -  35

.رگشمكانی پكخستنردراوی ربژھ
ھبژردراوی  نونری  حمد.....  وریا   -  36

.رگشمكانی پكخستنر
5 - دروشمی سرەكی كۆنفرانس:

پۆیین و  (ركخستنی  دروشمی  لژر  كۆنفرانس 
شتك)  ھــمــوو  پش   ،ھــۆشــیــارانــ دیسپلینی 

بسترا.
6 - سروودی كۆنفرانس:

 - سروودی دەستپك (كارگرن جیھان).
 - سروودی كۆتایی (ئی رەقیب).

7 -دەستی كۆنفرانس:
بوو،  ركخراوەیی  دەستی  برزترین  كۆنفرانس 

وات ھمان دەستی كۆنگرەی ئستای ھبوو.
8 - گرنگترین بیارەكانی كۆنفرانس:

برنام و  سیاسی،  راپۆرتی  پسندكردنی   - أ 
پیەوی نوخۆی حزب.

ب - گۆڕینی ناوی حزب ل (حزبی سۆسیالیستی 
 (دیموكراتی شۆڕشگ -عراق/ئتیجاھی  كوردستان 

بۆ (حزبی زەحمتكشانی كوردستان -عراق).
بیاردانی  مافی  دروشــمــی  پسندكردنی   - ج 

چارەنووس.
د. پسندكردنی دروشمی راگرتنی بپلی شڕی 

عراق – ئران.
بــرەی  پكھنانی  دروشمی  پسندكردنی  ه. 

كوردستانی.
كۆنفرانسی  یكمین  كارەكانیدا،  لكۆتایی   -  9
ئندامی   (7) كوردستان  زەحمتكشانی  حزبی 
كۆمیتی  یدەگی  ئندامكی  ناوەندی و  كۆمیتی 
ھبژارد،  حزب  سركردایتیكردنی  بۆ  ناوەندی 

ك بپی زنجیرەی دەنگكان بم شوەی بوو:
كۆمیتی  ئندامی   .....ــ ــدول عــب بن   -  1

تیشكك بۆسر یكمین كۆنفراسی حزبی زەحمتكشانی كوردستان نیسانی 1988

ربوار سابیر
ئاراستكری  یكمی  بھۆكاری  سیاسی  پارتی    
دیموكراسیت،  برەو  دادەنرت  جماوەر  و  خك 
 ،تك و حكوموان خزی نھی بروەك رایھ
لسدەكانی پشوو بیرۆكی دامزراندنی حزب پابند 
لسدەكانی  بتایبت  سیاسی،  یكسانی   ب بوو 
بلن پارتی  لبر ئوە دەكرت  ھژدەھمی زاینیدا، 
رەگزی  و  فاكتر  قبارەیوە  بجیاوازی  سیاسی 
دیكوە  لالیكی   ،تدیموكراسی بونیاتنانی  یكمی 
پارتی سیاسی گشی سیاسی لوت نیشان دەدات، 
سیستمی  و  نیزام   ب بندە  باركدا  لھموو  بم 
دیموكراسی   كمسیست ئگر  وتــدا،  لو  حزبی 
فرەیی  و  سیاسی  كاری  بۆ  برچاو  ئازادی  ئاوا  بت 
سیستمی  ئگر  بــم  بدیدەكرت،   قینراست

كۆی  بسر  حزبی  تاك  ئــوا  بت،  شمولی  حزبی 
رادەربین  ئازادی  و  یكسانی  و   زا سیستمكدا 
و سربخۆیی دەستت قزاییكان و یاسادانانكان 
لسایی  ھروەك  دەبت،  بریقدار  دروشمی  تنھا 
 ك ھدەتۆقن  كارتۆنی  حزبی   مسیست ــم  ئ
چواشكاری  الینكی  تنھا   كگۆڕەپانل بوونیان 
بۆ رای ناوخۆ دەرەوە لخۆ دەگرت، لم سیستمدا 
تواوی كسی یكمی دەزگاكان و برپرس باكان 
 ەواكرمانف  پارت  ب راستوخۆییان  سرپبوونی 

ھی و كۆی سیستمك لو رگوە پاوانكراوە .
بڕوەبردنی  یكمی سیستمی  لروانگی  لرەدا    
زەرورییتی  لسر   قس دەموت  دیموكراسیدا، 
فرییی حزبی بكم، ھروەك ئامانجم لیادی 12-
12 ك 26 ساڵ بسر تمنی حزبی زەحمتكشانی 
گرفت  لسر   روەستھ دەكــات  تپڕ  كوردستان 
الینی  ھندك  و  بكم  حزبی  قبارەی  و  سنگ  و 
كاری  ئوەی  ئومدی   ب برباس،   مبخ نگتیڤ 

لسر بكرت و بكرت دوورنما .
 وە قسر لب ویستك پر حزبنگاندنی ھسبۆ ھ 
لسر س الینی گرنگ بكرت، ك ئمان كاریگری 
ئایندەی  فراوانبوون و گش و  زۆرییان ھی لسر 
ئایدۆلۆژییتی حزب،   ل بریتین  ئوانیش   ،حزب ئو 
ركخستن و بربوی حزب و داھات و باربووی حزب.

  ئایدۆلۆژیای حزب ب یكك ل بنما سرەكیكانی 
دادەنرت،   دیك لحزبكی  حزب  جیاكاری  پوەری 
ھروەك ئایدۆلۆژیا دەكرت ببت بنما و ھلی گونجاو 
بۆ ئاسۆ رونی حزب و سركوتنی، بۆی دەبت حزب 
خاوەنی چوارچوەیكی فكری و برنامیكی توری 
روون بت، چونك لو رگوە ب سمینوە لجۆری 

ئایدۆلۆژیا دەكرت بشدارییكی كارا بكات ل كاروباری 
ناوخۆ و تكای پرۆسی دیموكراسیت، بم ئگر 
حزب خاوەن چوارچوەیكی دیاریكراو و برنامیكی 
و  دەڕوات  پووكانوە  ــرەو  ب ــوا  ئ نبت،  رۆشــن 
لكاروانی خباتی سیاسی دیموكراسی دوادەكوت و 
لودا  و  دەبت  برنامی   ب تكڵ  ئایدۆلۆژیایكی 
یك گوتاری حزب ون دەبت، ھر ئمش وا دەكات 
ملمالنی تایبت و بیری جیاواز لحزب گش بكات 
و ئاستی كشمكشی ناوخۆیی برستی كاری دەرەوە 
و جماوەری لحزب ببت. ھروەك ئم وا دەكات 
حزب لپراوزی رووداوەكان بت و ھندك دروشمی 
برمبنای   ب بكات  جبجنكراو  توانای  وەرگیراو 

كاری خۆی.
الینی دووەم ركخستن، ركخستن ب پیكربندی 
بوونی   بب حزب  ئــوە  لبر  دادەنــرــت،  حزبی 
ركخستن تنیا گیانكی ب رۆح دەبت و ناتوانت 
حزب  بوونی  لبنڕەتدا  بت،  تواو  جستیكی 
بجۆركی  یــان  ركخستن،  ببوونی  ــدراوە  ــر گ
بت،   كخستنر ئوەند  خاوەن  حزب  دیكدەبت 
 ستیارەكان بیانخاتگرنگ و ھ پرۆست لبتوان ك
كار، چونك ئو بشی ركخستن كاریگری دەبت 
ھروەك   ،حزب ئو  ھــواداری  و  جماوەر  لسر 
ھبژاردن  وەك  گرنگی  لپرۆسیكی  دەتوانن 
خكوە  بسر  كاریگرییان   ك كارابن  ئوەندە 
ھبت و دواجار پگ و ناوبانگی حزب برزبكنوە 

.
بم  ھیتی   ك گرنگیی  ئو  لگڵ  ركخستن   
لگڵ   ك بكین  فرامۆش  الین  ھندك  ناكرت 
سیاسیكان   پارتل زۆرك   ل ركخستندا  بوونی 

بدیدەكرت، ئویش بریتی ل ناكارایی ركخستن، 
 كردن و ئاڕاستكخستن، گۆش ننانی ركارھخراپ ب
نكردنیان، نگیاندنی زانیاری و رووداوەكان پیان 
 ندە بكخستن بروەك بوونی ركردنیان، ھو شرۆڤ
سركردایتیكی،  لگڵ  بردەوام  پیوەندییكی 
بم بھۆی ئۆتۆكراتیتی سركردایتی حزب لزۆر 

كاتدا ئو رای و پیوەندیی دروست نابت.
نوخۆیی  باكانی  ملمالنی  ــاردا  ب لھندك   
حزب، ھۆكاری الوازی ركخستن و دابشكردنی ئو 
ركخستنان نیشان دەدات، ئم فاكتری یكمی 
الوازی حزب و پووكانوەییتی، ملمالنی بردەوام 
نك  ناوخۆییكان،   شك سر   دەخات فۆكس 
ھودان بۆ دروستكردن و تیاركردن و ئاستكردنی 
 شك ئم  حزب،  برژەوەندییكانی  بۆ  ركخستن 
ناوخۆیی حزبیان لوت دواكتووەكان ب ئاسانی 
ھۆكاری   دەبن دواجــاریــش  پدەكرت،  ھستی 

جیابوونوە و پارچ پارچكردنی حزب.
لگڵ بوونی ركخستن پویست پانتایی جوگرافی 
كاری حزبی  ناكرت  و  بكرت  فراوانتر  كاری حزبی 
لچوارچوەی دیاریكراوی وەك پارزگایك یان چند 
ناوچیك لقاب بدرت، بكو پویست لرگی 
فراوانكردنی پانتایی كاری حزبی، كار لسر كارایی 
 ت. بۆیماوەری حزب بكری جشكخستن و گر
پویست گرنگی حزب بۆ ناوچ و دەڤرە جیاوازەكان 
بیك ئندازە بت، چونك جیاكاری و نایكسانی 
و   ناوچ ھموو  بۆ  سركردایتی حزب  لمامی 
سنورە جوگرافیكان، دواجار دابان و پراوزكردن 

و ساردبوونوە دەھنت ئاراوە.
  الینی سھمی حزبی و گشی حزبی و مانوەیكی 

باربوو (تمویل)ی  و  داھات   ب بندە  راستقینی 
ئو حزب، لبر ئوە ھر كاتك داھات گورە 
بت و سربخۆش بت ئوا راستخۆ كاریگری 
بم  دەبت،  حزبی  كــاری  بسر  پۆزەتیڤی 
لحاتی سنورداری باربوو و خراپ بكارھنانی 
جماوەری  برھمھنانی  ستراتیژی  نبوونی 
جیاوازەكانی(پرۆژە،   گرب باربووە  لرگی 
كاریگری  ئوا  چاالكی)  راگیاندن،ركخستن، 
بردەوامی حزب دەبت،  خراپی بسر حزب و 
ئاڕاستكردنی حزب  و  داھات  ناڕۆشنی  ھروەك 
ئوا  دیاریكراو،  مبستی  بۆ  داھاتوە  لڕگی 
جــمــاوەری  ئاستی  لسر  حزبی  ھیمنی 
بتایبت  وتـــدا  لـــزۆر   بۆی دەبــــت.  الواز 
دابشیكردنی داھات بندە ب تئیدی حزبی بۆ 
 تدەب راستوخۆ  ئمش  فرمانرەوا،  الینی 
ھۆكاری گورەبوونی زیاتری حزبی فرمانەوا و 
 و ئامانجبۆ ئ ی كو حزبانوەی ئبچووكبوون

ئو باربووە وەردەگرن. 
 ویستپ وە كموە دەكخت لكۆتاییدا جل 
 چارەك  ل زیاتر  خاوەنی   ك ئمدا  لحزبی 
ئو  لسر  كار  بوردی  لخباتین،  سدەیك 
بنمایان بكین ك ل پناویدا دەتوانین بگین 
 ك كــردووە  بۆ  خباتمان   ك ئامانجانی  بو 
جماوەر   ب خزمت  خانی   دەچن ھموویان 
ئایندەدا   ل  حزب .كاری  كوردستان  خكی  و 
ك ھسنگاندنی ورد بۆ الینكانی(ئایدۆلۆژیا، 
باربووی  و  داھــات  كــار،  پانتایی  و  ركخستن 
حزب) بكات و بشوەیكی زانستی شیكارییان 
بكات و ئو س الین بخین خزمت گش و 

(ئایدۆلۆژیا، ركخستن، باربوو)
شیكاركی كورت بۆ گشی حزب

ناوەندی.
كۆمیتی  ئندامی   ...نزەنگ عبدولخالق   -  2

ناوەندی.
3 - قادر عزیز...... ئندامی كۆمیتی ناوەندی.
4 - ئاسۆ حسن.... ئندامی كۆمیتی ناوەندی.

5 - بھمن حوسن... ئندامی كۆمیتی ناوەندی.
6 - دارا علی......... ئندامی كۆمیتی ناوەندی.
7 - كاوە محمد..... ئندامی كۆمیتی ناوەندی.

كۆمیتی  یدەگی  ئندامی  ســردار...  دكتۆر   -  8
ناوەندی.

10 - سرەڕای گرنگی سیاسی و بایخی 
 كۆنفرانس ئم  ركخراوەیی،  لژیانی 
نوان  یكگرتنوەی  بپرسی  كۆتایی 
حزبی زەحمتكشانی كوردستان و حزبی 
عراق   - كــوردســتــان   سۆسیالیستی 

ھنا.

لسایادی دامزراندنی حزبی زەحمتكشانی كوردستان سو بۆ شھیدانی رگای ئازادی و سرفرازی گلی كوردستان
٢٦ـمین سایادی دامزراندنی حزبی زەحمتكشانی كوردستان
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سازدانی: سرخ ھاشم
بیت  پمان  دەتوانین  ئــازادی:  ئای 
حزبی  ئستا  پــــش  ســـاڵ   (26)
لگۆڕەپانی  كوردستان  زەحمتكشانی 
لگڵ  ــردەوە  دەك جیاتانی  چ  سیاسی 

الینكانی دیك؟
 ل كـــ ــمــئــ :ـــ ـــدول ــن عـــب ــ ــ ب
1985/12/12 حزبی زەحمتكشانی 
مژووە  ئو  دیــارە  ــزرا  دام كوردستان 
تنیا ئو مژووە نیی، بكو تكۆشان و 
بۆ  ــتــوە  ڕدەگــ  حزب ــو  ئ خباتی 
كاتی  ئو  سای (1976)  سرەتای 
ك بزووتنوەی سۆسیالیستی كوردستان 
دامزرا، ل ئنجامی ناكۆكی و كۆمك 
ئوە   كحزب لنو  ناوخۆیی   ملمالن
بوو ئم ل برواری 1985/12/12 
زەحمتكشانی  حزبی  ناونیشانی   ب
خبات و  كۆڕی  نو   ھاتین كوردستان 
ئوكات  ھر   مئ لشاخ،  تكۆشان 
تكۆشانی  خبات و   ك ــوو  واب پمان 
نتوەیی  بئاراستی  كوردستان  گلی 
داببردڕت وەكو حزبكی چپی نتوەیی 
لیكم كۆنفرانسی خۆشمان ئم لژر 
خۆنووسین  چـــارەی  مافی  دروشــمــی 
گیشتن  دروشـــمـــوە  ــو  ئ لــرــگــای 
ھگرت و  كوردستانمان  بسربخۆیی 

درژەمان بو خباتدا تائستاش.
حزبكی   ك لوكاتی  ــازادی:  ئ ئــای 
چپن لھرمی كوردستان، توانینتان 
بۆ ئو كات چیی؟ یاخود بشوەیكی 
دیك براوردك لنوان ئو كات و ئستا 

لچی بدی دەكرت؟
بن عبدول: ئوكات گلی كوردستان 
بگشتی و باشووری كوردستان بتایبتی 
توند  زۆر  زۆرداریكی  زوم و  رووبڕووی 
ــگــۆڕی بعس  بـــوەوە، رژــمــی گــۆڕب
سیاستی كورد قانی دەست پكردبوو 
شۆرشگانی  ــردەم  ــب ل رگا   تاك
تنھا  كــورد  گلی  لبردەم  كات  ئو 
برەنگاربوون وە و برگری و فیداكاری بوو، 
 ختس  رجلومھ لو  زەحمتكشان 
بوونوە و  ــڕوو  رووب بیاری  لدایكبوو 
تكۆشان  میللتك و  بــۆ  بــرگــریــدا 
ئو  مافڕەواكانی  بدیھنانی  لپنا و 
سرجم  كات  ئو   ئاشكرای  ،تمیلل
لشاخدابوون   ك سیاسیكان   نالی
لیك خادا یكترمان دەگرتوە ئویش 
لرووبڕووبوونوەی بعس و برگریكردن 
لپناو ئو میللت و مافڕەواكانی ئم 
سیاسیكان   نالی سرجم   .تمیلل
گلكمان   ك كۆكبووین و  ئوە  لسر 
دیكتاتۆری  رژمكی  پالماری   لژر 
قانی  كورد  سیاستی   ك  دای فاشی 
 موو حزبھ نو الیكردبوو، لدەست پ
بم  دەگرتوە،  یكترمان  سیاسیكان 
برنامی  فیكر و  بیروبۆچوون و  لبواری 

سیاسییوە جیاوازی ھبوو.
حزبی  قورسایی  ئایا  ـــازادی:  ئ ــای  ئ
تنھا  كــوردســتــان  زەحمتكشانی 
یان  ــووە  ب پشمرگایتی  لخباتی 

خباتی دیكش دەگرتوە؟
ـــدوای  ل نــخــــر،   :ــ ــدول ــب ع بن 
ــی ئــیــلــول و  ــۆڕش ھــرەســھــــنــانــی ش
سۆسیالیستی  بزووتنوەی  دامزراندنی 
یكك  دیموكراتی كوردستان، ك خۆم 
بووم ل و كسانی ھر زوو پیوەندیم 
ب بزووتنوەی سۆسیالیستی كوردستان 
كردووە و ئم لخباتی نھنیدا بووین و 
خباتی ركخستن دابووین، ھر لدوای 
زەحمتكشانی  حزبی  دامــزرانــدنــی 
 1985/12/12  ــ ل ــان  ــت ــوردس ك
ــھــمــوو  رــكــخــســتــنــكــانــی ئــــمــ ل
شاروشارۆچككان لخباتكی زۆر دژوار 
كادیری  چندین  بگش  بۆ  ــوون  داب
دیكتاتۆری  لسردەمی  گیران و   مئ
راپڕینی   ل دران،  لسدارە  گۆربگۆڕ 
پشمرگكانی   (1991) ســاــی 
 كخستنر شارەكان،   یشتنگن  مئ
جماوەری  لگڵ   مئ تكۆشرەكانی 
راپڕیندا  ئو  لپشوەی  كوردستان 
ناو  تاھزەكانی ئم گیشتنوە  بوون. 
شارەكان ئوان بشداری راماینی رژمی 
شارەكان  لسرجم  كــردو  بعسیان 

ئوە  ــد.  ــزران دام بارەگاشیان  بنك و 
شاھدی ئوەی ك حزبی زەحمتكشانی 
كوردستان نك تنھا ل خباتی شاخ و 
چكداری، بكو لخباتی ژرزەمینی و 
خباتی نو جماوەر و ركخستندا لتك 
بــرەو  خباتشی  ــو  ئ شــاخ  خباتی 
ركخستنكانی  دوانكتوتووەو  پداوەو 
سانی  راپڕینكانی   ل زەحمتكشان 
پشنگیان  دیـــارو  ــی  رۆ ھشتاكان 

گاوە.
لناوخۆدا   باتانخ ئو  ئازادی:  ئای 
ھلوستكانتان  لدەرەوە  ئی  كراوە، 

چۆن بووە؟
بھمان  لــدەرەوەش   :بدولع بن 
ئوكات  نبوو،  ئاسان  تكۆشان  شوە 
دەرفت لبردەم حزب كوردستانیكان و 
ئمش كمتر كراوەبوو، بواری خباتی 
سیاسی و دیپلۆماسی لدەرەوە لبردەم 
ئوكات   ملمالن بھۆی  كــورد  گلی 
لنوان بلۆكی رۆژھت و بلۆكی رۆژئاوا 
ھبوو برتسك كرابۆوە، لگڵ ئوەش 
پناھندەكان  ــدەرەوە و  ل خوندكاران 
ھونرمندان  رۆشنبیران و  ــدەرەوە  ل
لدەرەوە ل خباتكی دژواردابوون، ئوان 
ھیچ كات درخیان نكرد لخۆپیشاندان و 
مانگرتن و خباتی سیاسی و دیپلۆماسی و 
ركخراوەكانی مافی   ب لپیوەندیكردن 
وتانی  سفارەتكانی  لگڵ  مــرۆڤ 

ئوروپا و دەرەوە.
ئنالكان  ســردەمــی  ـــازادی:  ئ ــای  ئ
تا بۆ گلی كورد بگشتی  قۆناغكی 
لناو  بووە  چۆن  ئوە  ركخستنكانی 

شاردا؟
بن عبدول: لشاردا ئم بۆنی ئو 
 مئ ــرد،  دەك شۆڤینیانمان  ئنفال و 
بیاری ئوەماندا ك برپرس و قیادەكانی 
ئو  كــردەوە  ئاگادار  ركخستنكانمان 
 یوانل ردەمیان كب رەمان خستگئ
لكدابانك ھبت لنوان سركردایتی 
شاخ و شار بھۆی ئو شاوە فراوانی 
 بۆی پكردووە  دەستی  بعس  رژمی 
ئوە  دروستبوو  دابانكیش  ھر  ئگر 
خۆتان  سركردایتیكانی  رۆی   دەب
بخباتتان  درــژە  ببینن و  لناوشاردا 
لشاخ  نكن  ئــوە  چاوەڕی  ــدەن و  ب
ئوەشیان  ھر  دیــارە  بۆبت،  شتتان 
سلماند ركخستنكانی ئم، وەك پشت 
لشار   مئ ھاوڕیانی  راستكردنوەش 
(ژیلمۆ)یان  رۆژنامی  ژمــارەی   (7)
 مئ زۆر  ماوەیكی  لناوشار،  دەركرد 
لئوانداباین، ھندك لركخستنكانی 
 و بۆشاییرەبووی ئدەیانویست ق مئ
پشمرگایتی  لخباتی   ك بكنوە 
ھاوڕی  بۆیش(9)  ھر  دروستبووە، 
ئم ك قیادەی ركخستنكانیان دەكرد 
ل الین رژمی بعسوە گیران، لرۆژی 

راپڕین ھاوڕیكانی ئم ل (دائیرەی 
ئمنی ھولر) لگڵ شكاندنی دەرگای 
ئیستخباراتی  ئمن و  بندیخانكانی 

ھولر رزگاریان بوو.
حزبی  راپڕین  ــدوای  ل ــازادی:  ئ ئای 
پگیكی  كوردستان  زەحمتكشانی 
لمیدانی سیاسی  ھبووە  بھزی  زۆر 
ھرمی كوردستان، بم ئستا ھست 
ھۆكارەكی  ناكرت،  بھزە   گپ بو 

بۆچی دەگڕتوە؟
حزبكی  ھموو  دیارە   :بدولع بن 
خۆی  توانای   یواھ لقۆناغی  سیاسی 
زیاتر خستبت گڕ  و لھندك قۆناغ 
بكاركی   مئ من  بكات،   كشپاش
پیوەندی  ئـــوەی  دەزانــــم،  ئاسایی 
كوردستانوە  زەحمتكشانی  بحزبی 
 وازەی كو شوای نابینین ب مئ یھ
دەبیندرت، پموای ئستا پگی حزبی 
بھزە،  كوردستان  زەحمتكشانی 
لرابردوو كۆمك كشی ناوخۆیی بۆ 
دروست بوو، بگومان ئمش كاریگری 
ھی لسر ئاستی جماوەری و خباتی 
ئو حزب، بم ئم لدووسای رابردوو 
بھاوكاری ھاوڕیان توانیومان بشكی 
زۆر لو كون وكلبرانی ك دووچاری 
پبكینوە،  ــووە و  ب حــزب  ریزەكانی 
كۆنگرەی  ــدوای  ل ئوەین  بئومدی 
(7) برنامیكی زۆر تۆكممان داناوە، 
بتایبتی لو س مانگی رابردوو لزۆر 
پشوە  بۆ  حزب  تكانی  ئو  بــواردا 
بواری  راگیاندن و  لبواری  دەركوتووە 
سیاسی، ئستا بدنیایوە دەم حزبی 
گڕاوەتوە  كوردستان  زەحمتكشالنی 

شونی سروشتی خۆی.
ئای ئازادی: لزۆربی ھبژاردنكاندا 
ھاوپیمانیتان  الینك  چند  لگڵ 
 یكتان ھیرنامستووە، ئایا ھیچ بب

ك یك بگرن لگڵ حزبكی دیكدا.
لك  بابتی  دوو  ئو   :بدولع بن 
بۆ  تحالفكردن  مسلی  جــیــاوازە 
لگڵ  یكگرتن  یاخود  ھــــبــژاردن، 
ــارە  دی تحالف  بــۆ   ،دیــكــ الینكی 
ركوتن  سیاسی  حزبكی  بۆ   ئاسایی
بكات بۆ برنامیكی ھبژاردن، بم 
 ،یكی دیكیرناموە بكگرتن ئبۆ ی
 نیی لبرنامماندا  ر  حــاز  لحای 
لگڵ ھیچ الینكی سیاسی یكبگرین، 
لپیوەندكی  زەحمتكشان  ــم  ب
الینكانی  لگڵ   دایدۆستان زۆر 

كوردستان.
ئای ئازادی: رووداوەكانی ئم دواییی 
چیی؟  ــۆی  ب ھسنگاندنت  زاخـــۆ 
رووداوە  ئو  دەن   یھ بۆچوونك 
كاردەكات سر پكوە ژیانی نتوەیی 

لھرمی كوردستان؟
 ،ــ وای بــدــنــیــاوە   :بــدولــعــ بن 

ھموو  نكراوبوو  چاوەڕوان  رووداوەكان 
پیوەست  تنیا  كرد،  نیگران  الیكی 
نیی ب سوتاندنی دوكانی میفر وشتن و 
ئــوەی  گشتیاری،  شونی  مساج و 
بڕاستی   یھ بشوە  بو  پیوەندی 
مژوو  بدرژایی  لكوردستان   مئ
لدینكانی  یان  كــورد  غیرە  خكی 
ئرمنیكان  مسیحیكان و  برا   دیك
 ستا دەبنیایبوون، ئكی زۆر دژیانل
زۆر   یدووش ئو  دەتانپارزین،  بین 
زاخۆ  ـــی  رووداوان ئو  جــیــاوازە،  لك 
نبن  دنیایی  ئیتر   ك  ــدە پمان 
لژیانیان، ئمرۆ دوكانك بسوتندرت، 
لخۆی   دەب مسیحی  برایكی  بیانی 
بترست ك ماكی بسوتنرت یاخود 
ئوە  براستی  ســر،   تبكر ھرشی 
 ،نیی كوردستان  گلی  لكلتووری 
لبرئوەی كلتووری مژووی كورد زۆر 
جوان و ھرگیز شتی لو جۆرەی نیشان 
 وەی دیكتڵ نگر لك ھداوە، نن
ژیاوە، بكو دنیایی ژیانیشی كردووە، 
پرسیار  كۆمك  زاخۆ  رووداوەی  ئم 
لكلتووری  دوورە   ك دەكــات  دروســت 
كورد، بۆی بڕاستی پویست حكومتی 
 وەستھ بجیدی  كوردستان  ھرمی 
ئیجرائاتی  بكات و   تباب ئم  لسر 
 ك كسانی  ئو  لگڵ  بكات  یاسایی 
دەیانوت  رووداوانــــن و  ئــو  ــدوای  ب

سقامگیری كوردستان بشونن.
بارەگای  دوكانكان  سوتاندنی  دوای 
یكگرتووش خران بر پالمار و سوتاندن 
ھر  ناپسندە،  كاركی  ھر  ئوەش 
حزبكی كوردستان ئایدۆلۆژیای سیاسی 
یاسا  چوەی  لچوار   ك بت  ھــرچ 
ركخراوە و كاری خۆی دەكات، بڕاستی 
پارزراوە،  بت  دنیایی  دەبت  ئویش 
بۆی ھردوو رووداوەك زۆر خراپبوون و 
كاریگری سلبی دەبت لسر بارودۆخی 
 بۆی كــوردســتــان.  ھرمی  ــمــۆی  ئ
حكومتی ھرمی كوردستان و پرلمانی 
بــدواداچــوونــی   ویستپ كوردستان 
بۆ  بدۆزنوە  بۆ  چارەسری  بكن و  بۆ 
 تم بابرووداوی ل كی دیكوەی جارئ

روونداتوە.
ئای ئازادی: لوەتی ئازادبوونی عراق 
بغدا  ھرم و  لنوان   شك ھندك 
بھپسردراوی ماوەتوە توانینتان 
بۆ ئو كشان چۆن؟ ئاستی چارەسری 

لكودای؟
بن عبدول: ئم لراپۆرتی سیاسی 
لسر  ھوەستمان  بجیدی  خۆمان 
بستنی  ــدوای  ل ــردووە  ك  تباب ئم 
كۆنگرەی حوتممان، دوای ھبژاردن و 
دەنگدانی دەستوور و پكھنانی حكومت 
بــرەو   كبارودۆخ ــرا  دەك چـــاوەڕوان 
عراق  سیاسی  ئاقاری  بــوات و  باشتر 

برەو دیموكراسی بوات، بم دەركوت 
قیرانكان  بوونو  قوتر  كشكان 
لو  ھندك  تاوایلھات  بــوون،  زیاتر 
 یركس بنبست،  تــووشــی   شانك
ویستی  توانای  ھزو  بھموو  ئمریكا 
سقامگیری بنتوە و ھموو الینكان 
كشو  نیتوانی و  بم  بژین،  پكوە 
ئگر  بكات،  چــارەســر  قیرانكان 
عراق  پكھاتكانی  ھموو  سیربكی 
ھن  پرلماندا  حكومت و  ئو  لناو 
لرەدا  دەبت،  زیاد  كشكان  ھردێ و 
 كشك ئایا  پشوە   تد پرسیارك 
حزبی  وەكو   مئ لكوی؟  بڕاستی 
 مانوایپ كوردستان  زەحمتكشانی 
لبنیاتنانی  لبنڕەتدا  عراق  كشی 
 ھ  ب عراق  ناوی   ك  یتو ئو 
چارەسری  سر   چینتان بنیاتنراوە، 
ھر   شانك ئو   یشك ئو  بنڕەتی 

وا دەمنتوە.
ئای ئازادی: چاودرانی سیاسی پیان 
برداشی  نو   وتۆتك كوردستان   وای
لڕۆژھتی   ك گۆڕانكاریانی  ئــو 
تۆ  بۆچوونی  روودەدات،  ناوەڕاستدا 

لسر ئو گۆڕانكاریان چۆن؟
بــــــن عــبــدولــ: بــــگــومــان ئــو 
ــی  ــت ــڕۆژھ ــ ل ــی ك ــان ــاری ــك ــۆڕن گ
ناوەڕاست و ئفریفیا روودەدات كاریگری 
ئایندەی  عراق و  رەوشی  لسر  دەبت 
سیری  ئگر  ــم  ب كوردستانیش، 
خۆ  بكین  لئستا  بر  ساك  چند 
ئو گۆڕانكاریان رووی ندابوو، ئی ئو 
 مبوون، ئن شركراق ھی عشانك
 وەیمی كوردستان دروشممان ئرھل
 ت كبدرپ رگای  ھرمی كوردستان 
خكی كوردستان لڕگای ریفراندۆموە 
ك ئایا دەیوت لگڵ عراق بژیت یان 
 مت، ئخۆ بربكی ستـت وودەی
لحای حازری پمان وای عراق لسر 
بنمای س فیدرایت دابش بكرت و 

دەستكان دابش بكرت.
 پرس لــو  یكك  ــــازادی:  ئ ـــای  ئ
لسر  باسی  ــردەوام  ب  ك گرنگانی 
 ،وەییتن كۆنفرانسی  بستنی  دەكرێ 
بچ  ئوە  بسترا   ككۆنفرانس ئگر 
كۆنفرانسكوە،   دەچن برنامیكوە 

پیامتان چیی بۆ ئو كۆنفرانس؟
ھر  زەحمتكشان   :بدولع بن 
بستنی  دروشمی  ھگری  لسرەتاوە 
نیشتمانی  نــتــوەیــی و  كۆنگرەیكی 
ئو  ئستاش  ــكــوردســتــان،  ل بـــووە 
بیكك   مئ پش   ھاتۆت  یلسم
 وستپ دەزانین،  خۆمان  لئرككانی 
 مئ بۆبكرت،  باشی  ئامادەكاریكی 
لم نوەندەدا لپیوەندیكی فراوانداین 
ھرچوار  سیاسیكانی   نالی لگڵ 
فیكرە  دەمانوت  كوردستان،  پارچی 
كۆنگرە  ناو   چووین  ك بگۆڕینوە و 
بسركوتوویی لی دەرچین، بستنی 
 چونك  ،نیی ــان  ــاس وائ كــۆنــگــرەش 
 نالی لنوان   ك زۆرە   شك دیــارە 
چ  لباشوور  چ  ھبت  سیاسیكان 
 ویستپ  بۆی لباكوور  چ  لرۆژھت 
كم  بالنی  بكرت،  بۆ  ئامادەباشی 
بشكی   كۆنگرەی ئو  نو   چووینك
باش لكشكانی  كم بكرتوە، لوێ 
پمان وای نخشی ستراتیژیتی گلی 
 ك وەیستا و ئایندە ئكوردستان بۆ ئ
ھموو الین سیاسیكان بستراتیژیكی 
 ینب  كۆنگرەكل فـــراوان  روون و 
رگایكمان   خشن  ویستپ دەرەوە، 
ھبت بۆ كاری ھاوبش لسر ئاستی 
 دایت كوردستانی   ك وتانی  ئو 
لسر ئاستی ئوروپا و وتانی عرەبی 
 و كۆنگرەیت، ئبكی روونی پیامپ
خباتی  كۆكردنوەی  چتری   تبب
ھرچوار  سیاسیكان و   نالی ھاوبشی 

پارچی كوردستان.
بچووك و  حزبی  چمكی  ئــازادی:  ئای 
 ند رەوایتاچ مكم چورە، ئحزبی گ

ك بگوترت؟
لناو   مكچ ئــو   :بدولع بن   
ـــاردە،  دی  بــۆتــ كــوردســتــان  خكی 
ببچووك  خۆمان  بژمارە   مئ ئگر 

ببینین، بم ب قزی گورەین، حزبی 
خاوەنی  كوردستان  زەحمتكشانی 
قزیی، كاتك حزب بچووك دەبتوە 
 یمان ھرنامب مت، ئبی نزیق ك
لرگای  خۆنووسین  چارەی  برنامی 
ریفراندۆممان برز كردۆتوە، برنامی 
ئم لسر ئاستی جماوەر و ھرچوار 
پارچی كوردستان، داكۆكیمان لچینی 
ئو قزیانین،  ئم خاوەنی   ،ژارانھ
 پامان ئو  لراگیاندنكانمان   رۆژانــ
پشمرگكانمان  كادیرو  رەنگدەداتوە، 
 بۆی بــردەوامــن،   باتخ ئو  لسر 
ئگر زەحمتكشان بژمارە بچووكیش 
قزی و  خــاوەنــی  وەكــو  بــم  بت، 

.ورەیكی سیاسی گیرنامب
كۆنگرەتان  چندین  ـــازادی:  ئ ــای  ئ
بستووە دواین كۆنگرەتان ھلومرجی 
ــارەی  چ (مــافــی  ــووە،  ــب ھ تایبتی 
خۆنووسینتان) برز كردۆتوە بدرژایی 
مژوو، لدواین كۆنگرەدا ئو برنامانی 

ك داتان ناوە تاچند جبجكراوە؟
برنامیكی  باسی   :بدولع بن 
 ل  ك بكم  بۆ  ششمت  كۆنگرەی 
كۆنگرەی حوتم جبجكرا، بر لوەی 
 مئ بدەموە،  پرسیارەكت  وەمــی 
لكۆنگرەی حوت دووشتی زۆر گرنگمان 
بدیموكراسی  پیوەندی  كرد،یكمیان 
 ،یھ ســیــاســیــوە  حــزبــی  ــۆی  ــاوخ ن
سیاسی  حزبی  ناوەڕاست  لرۆژھتی 
قیرانكانیشی  بووە،  قیران  تووشی 
ژیان و  پكھاتكانی   ب پیوەندی  زیاتر 
حزبكوە  ناو  بڕوەبردنی  سیستمی 
مسلی  ئو  زەحمتكشان   ،یھ
خودی  لناو  ناكرت  كــرد،  چارەسر 
 كۆنگرەی لو  نبی،  دیموكراسی  خۆت 
بژیانی  پیوەندی   ك كرد  دووشتی 
یكیان   ،یھ حزبوە  ناو  دیموكراسی 
یان  سكرتر   ل دەست  مركزیتی 
نھشت  ئوەمان  سیاسی  مكتبی 
بشكی زۆری ئو دەستانمان كرد 
سركردایتی   ب دامان  بالمركزی و 
سركردایتی  ئــوەی  بۆ   ،كناوچ
خۆی  منتقكی  قــیــادەی   كناوچ
دەكات و ئركی پ سپردراوە دەب ئو 
مومارەسی   ك ھبت  دەستشی 
 خراوەت  ك بكات   تیرپرسیارب ئو 
دەستكان  ھموو  ناكرت  ئستۆی، 
سیاسی  لمكتبی  بكرت  قتیس 
مسلی  دووەمیان  لسكرتر،  یاخود 
تاكی  سكرترە؟  تاكی  سكرتر، 
 مت؟ ئر بسكرت یوەی ھقی ئھ
ئوەشمان چارەسركردووە، لحزبكی 
دوو  تنھا   یھ بــۆی  سكرتر   مئ
 و پۆستكتر خۆی بۆ ئر یسدەورە ل
 ،دووسا خولكیش  ھر  ھبژرت، 
لم  تواو كردووە،  ئستا من دووسام 
ئو  بۆ  ھبژردراموە  كۆنگرەیش 
پۆست، ئم ئو كشیمان چارەسر 
ئازادیكی   وەی كئ كردووە سرەڕای 
زۆر  كادیرەكان  بحزب و  ئوتۆمانداوە 
بئازادان رای خۆیان بن و رەخن بگرن 
لھموو كاروبارەكانی حزب لپچینوە 
بكن، ئگر ئم ئوە نكین دووڕوویی 
دیموكراسیت و  چمكی  لبرامبر 
ماناكانی دیموكراسیت، لم كۆنگرەیدا 
 مئ  ك رادەگینین  خك  بھموو 
دیموكراسی،  چمكی  لگڵ  راستگۆین 
 ب نك  دەكین  جبجی  بپراكتیك 

گوتنوە.
ــمــســلــی  ئــــوەی پــیــوەنــدی ب
دروشمی   مئ  ،یھ سیاسیكانوە 
برگای  خۆنوسین  ـــارەی  چ مــافــی 
 ئیحتیمال بكینوە  برز  ریفراندۆموە 
نبت ئو كارە   تئیمكانی ئستا ئو 
 نیی ئوە  مانای  ئوە  بم  بكرت، 
لبگیرت،  رگای   ككۆشانت خبات و 
لبواری  خۆمان  تواناكانی  ھموو   مئ
ناوەوە  لدەرەوە و  دیپلۆماسی  سیاسی و 
نودەوتیكانوە  یاسایی  لــبــاری 
ئو   ینبگ ھودەدەین  تدەكۆشین 
رۆژە ك خكی كوردستان ئازادبكرت 
لرگای ریفراندۆموە دوا بیاری خۆی 

بدات.

:(بدولن عب) شانی كوردستانتكری حزبی زەحمسكرت

زەحمتكشان ھر لسرەتاوە ھگری دروشمی بستنی كۆنگرەیكی نتوەیی و نیشتمانی بووە لكوردستان
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ئامادەكردنی : ئاكۆ ئاكۆیی 
 دیارە بۆ كۆمگ گرنگ چ وەك تاك 
ركخراوك  و  حــزب  ھــر   ك كۆ  یــان 
بڕوونی و ب تم و مژ ناسنامی خۆی 
 بزان كۆمگا  ئوەی  بۆ  ئاشكرابكات 
ئم حزب فكر و ئایدۆلۆژیاو دروشمكانی 
چین و چ برنامیكی ھی بۆ بنیاتنان 
رگاو  چ  و   گكۆم پدانی   شگ و 
تكۆشان  بۆ  ھــــبــژاردووە  ربازكی 
بھمان  ئامانجكان،   ب گیشتن  بۆ 
لھر   گرنگ حزبكش  بۆخودی  شوە 
كناسنامو  بت  سردەمك  و  قۆناغ 
ئاشكرا  كۆمگا  بۆ  خــۆی  برنامی 
 ئارەزوویان ئوانی  ئــوەی  بۆ  بكات 
كۆببنوەو  برنامكی  دەورەی   لــ
داواو  ئـــای  ھگری   بــ  حــزبــ ــو  ئ
 كئامراز یاخود  بزانن،  داخوازیكانیان 
(حزبی  ئامانجكانیان   تیندەیانگ
لو   ككی كوردستان)  زەحمتكشانی 
ھرلسرەتای  ركخراوانی  و  حــزب 
 1985  \12\12  ل دامزراندنیوە 
دروشم  ئایدۆلۆژیاو  و  فكریی  ناسنامی 
كۆمگای  بۆ  خــۆی  ستراتیژیتی  و 

كوردستان ئاشكرا كردووە .
لبر  كۆنفرانسكدا  كۆنگرەو  لھر   
 ــك كیــر گــۆڕانــكــاریــرۆشــنــایــی ھــ
تكۆشان  و  خبات  قۆناغی  و  سردەم 
و   ناسنام بسر  گۆڕان  خواستبییتی 
 تیخستووی ئوە  بھنت  دروشمكانی 

بردەم كۆمگا .           
وستگكانی  بابتدا  لم  دەمانوت   
(حزبی  كۆنفرانسكانی  و  كــۆنــگــرە 
 ینبخ كــوردســتــان)  زەحمتكشانی 
 ب بدەین  ئاماژە  ھروا  و  رۆشنایی  بر 

.م حزبژووی ئم ك لیكورت
كوردستان)  زەحمتكشانی  (حزبی 
لئابی سای 1985 ل ئاكامی چندین 
ناكۆكیی وگیرو گرفتی سیاسی و فكریی و 
ركخراویی وەك باكی چپ ل (حزبی 
ی  –عیراق)  كوردستان  سۆسیالیستی 
ئو  رۆشنای  لبر  بــووەو  جیا  ئوسا 
رۆژانــی (12-  ل ســرەوە  بارودۆخی 
زوشكان)  1985)ل(گی   \12\14
ــان زنــجــیــرەیــك  ــن ــادی ــ دەڤـــــری ب ل
كادیرانی  (پلینۆم)  فراوانی  كۆبوونوەی 
تنزیمی و پشمرگی ئنجام درا و پاش 
ھمالیانی  یكی  لكۆلینوە  شرۆڤو 
 كبارودۆخی حزب و كوردستان و ناوچ
وەك  ــمــودوا  ل ــیــاردرا  ب ئنجامدا   ل
الینكی كوردستانی سربخۆ ل لژر 
ناوی (حزبی سۆسیالیستی كوردستان – 
 (شۆڕشگ دیموكراتی  ئیتجاھی  عراق/ 

درژە بخباتی تنزیمی و پشمرگایتی 
ئامادەكردنی  كۆمیتیكی  بدات،  خۆی 
ئم  سركردایتی  ئوەی  بۆ  ھبژارد 

ئیتجاھ بكات تا گردانی كۆنفراس.
كوردستان)  زەحمتكشانی  (حزبی   
ركخستنوەی  بۆ  یكمی  پلینۆمی   ل
دامزراند  گرنگی  بشی   س كارەكانی 
و  ركخستن  و  ــدن  ــان ــی راگ ــشــی  (ب
بوارەدا   س لم  حزب  پشمرگاییتی) 
خۆی ركخستوە، ھزی پشمرگی خۆی 
تیار كرد ب بیری شۆڕشگری و رۆی 
بنكو  للدانی  بشداریكردنی   ل ھبوو 
مۆگكانی رژمی بغدا وەك (داستانی 
 ل  (1986/10/27  / (ترپسپیان 
گورچك  زەربیكی   ك ھولر  دەشتی 
لم  رۆژێ  وێ   ل كوت  رژم   ب ببوو 
داستاندا فرماندەی خۆشویست (كاك 
داستانی  ــروا  ھ ــوو،  ب شھید  قــھــار) 
(شیدزێ / 1987/5/29) ل بادینان 
دیموكراتی  (پارتی  لگڵ  ھاوبش   ك
كوردستان و حزبی شیوعی عراق) تۆمار 
كرا ل م داستانشدا (شاعیروفرماندەی 
پشمرگ ھژار ددەوانی) شھید بوو، 
ھروا چندین نبردی تری ل ناوچكانی 
بادینان و دەشتی ھولرو خۆشناوەتی و 
خواكورك شونكانی دیكی كوردستان 

تۆمار كردووە .
درا  بیار  راگیاندنیشدا  ــواری  ب  ل   
و  ــازدی)  ئ ــای  (ئ نــاوی   ب ئۆرگانك 
گۆڤارك بناوی (پشكوتن) دەربكرت، 
بشی راگیاندن ب گورەی ئو توانایی 
ئم   ك دا  ئــوە  بۆ  ھوی  كھیبوو 
بۆ  بكات،   جبج بایخوە   ب بیارە 
زۆر جار   ك بۆ حــزب،   ردەمــو ســئــ
 ك گرانبوو  كاركی  دەخراسر  فشاری 
بتوانت پداویستیكانی بشی راگیاندن 
گرفتانش  ئم  ــرەرای  س بكات  دابین 
تواندرا كاری باش ئنجام بدرت، تنیا 
 كی دەستی و بكی رۆنیۆو تایپرئام ب
دابینكردنی (كاغزو مرەكب و ستنسل) 
بۆ  ھنانیان  و  ركخستكان  رگای   ل
ھاوڕیانی  كۆششی  و  ھــوڵ   ب شــاخ، 
 ب ــازادی)  ئ (ئــای  سرەتا  راگیاندن 
ھشت الپڕەی   (A4) بوكرایوە و 
گۆڤاری  بردەوام،پاشان  تائستاش   ك
سیاسی  گۆڤاركی   ك (پشكوتن) 
و  بوبكرتوە  بوو  گشتی  رۆشنبیری 
ئازاری  سرەتای   ل ژمــارەی  یكمین 
بشی  دەرچــوو،ھــرواھــا   (1986)
بوكراوەو  نامیلكو  چندین  راگیاندن 
پشمرگایتی  بالغی  و  حزبی  بیانی 

بوكردنوە . 

 پاش س ساڵ ل درژە پدانی خبات 
 1988 سای  لبھاری  تكۆشان  و 

یكمین كۆنفرانسی خۆی بست .
 (ئیتجاھی دیموكراتی شۆڕشگ) بۆچ •

ھلبژردرا !؟
ــاری  رزگ قۆناغی   لــ حزبانی  ــو  ئ   
نیشمانی خباتی چینایتی و نتوایتی 
(دیموكراتی  دەبــســتــنــوە،  پكوە 
فكری  ناسنامی   ب دەكن   (شۆڕشگ
دیدگاو   (شۆڕشگ (دیموكراتی  خۆیان 
 خرای وە  (لینین)  الین   ل  كبۆچوون
قۆناغی   ل  ك گــالنــی  ئــو  بۆ  روو 

خباتی رزگاری نیشتیمانیدان . 
 – كوردستان  سۆسیالیستی  (حزبی   
 (شۆڕشگ دیموكراتی  ئیتجاھی  عراق/ 
ـــر لــ ســـردەمـــی(بـــزووتـــنـــوەی  ھ
دوو  ئم  و  كوردستان)  سۆسیالیستی 

خباتی پكوە بستبۆوە،
دوای   (شۆڕشگ دیموكراتی  (حزبی   
قۆناغی   ل ئرككانی  كردنی  تــواو 
رزگاری نیشتمانی، دەگۆڕدرت بۆ حزبكی 
شۆڕشگی كركاران و زەحمتكشان .

ربازی ئایدۆلۆژیای (حزبی سۆسیالیستی 
ســردەمــدا  لــو  عراق)  كوردستان_ 
دیموكراتی شۆڕشگ بووەو ل پیەوی 
ناوخۆی پسندكراوی یكمین كۆنگرەی 
دەت  ھاتووە   (1981/5/15_12)
 – كوردستان  سۆسیالیستی  (حزبی 
شۆڕشگی  دیموكراتی  حزبكی  عراق 
پیەو  لھمان  ھر  پشكوتنخوازە) 
ــت: (حــزبــمــان بـــاوەڕی  ــ ــووە دە ــات ھ
و  زانستی  سۆسیالیزمی   بــ ـــواوی  ت
بیكوە گردانی دیالكتییانی خباتی 
ئوكات   (یھ چینایتی  و  نتوایتی 
باوەڕی  خباتی  قۆناغی  ئو  بۆ  حزب 
تواوی بم شوازە خبات ھبووە ھر 

بۆیش ئم ئیتجاھی ھبژارد .
-24) ــــم  ــــك ی ـــســـی  ـــران ـــف ـــۆن ك  •

26\4\1988) بادینان .
 بۆ ھموو ركخراو حزبك كۆنفرانس و 
كۆنگرەی یكم گرنگ بۆ(حزبی زەحمت 
كۆنفرانسی  یش  كوردستان)  كشانی 
 ،یھ تایبتی  گرینگیكی  یــكــم 
ببسترێ  كۆنفرانس  زووتر  بوو  پویست 
بم لبر بارودۆخ و ھندێ گیروگرفت 
ببسترێ،  یكم  كۆنفرانسی  نتوانرا 
و  خبات  رەوتی  لوەدابوو  گرنگیكی 

سقامگیرتربوو،  ھاوڕیان  تكۆشانی 
رزەكانی  یكگرتوویی  و  ھماھنگی 
حزب پتوتربوو، حزب خرای سر ربازە 
و  خبات  سانك   ك خۆی  فكریكی 
زۆری  قوربانی  و  بۆكراوەوە  تكۆشانی 
لگۆڕان   پ نوترو  پشویكی   ــ داوە،ب
درژەی بخبات و تكۆشانی خۆی دا.

گردرا  یكم  ككۆنفرانسی  ئوكات 
و  سخت  قۆناغكی   بــ كــوردســتــان 
بغدا  فاشی  رژمی  دەبوو  رەت  دژواردا 
لخۆئامادەكردن دابوو بۆ جبجكردنی 
 ب و  بــاران  كیمیا  و  ئنفال  برنامی 
سوتماك كردنی خاكی كوردستان، بۆی بۆ 
 شداری كردنی لبۆ ب حزب گرنگ بوو ك
بر پرچدانوەی ئم برنامیی دوژمن 
حزب   بۆی بكات،  ئامادە  ســازو  خۆی 
یكك  و  ببستت  كۆنفرانس  بیاریدا 
ل داواكانی كۆنفرانس ئوەبوو برەیكی 
بتاك رگا چارە  كوردستانی برفراوان 

دابن بۆ بارودۆخی ئوێ رۆژێ . 
دروشمی  لــژــر  یــكــم  كۆنفرانسی   
دیسپلنكی  و  پــۆیــن  (ركخستنی 
شتك)،  ھــمــوو   لــ ــر  ب  ھۆشیاران
 ل نونر   (36) ئــامــادەبــوونــی   بــ
 ل نونر   (4) و   رگشمپ رزەكانی 
ركخستنكانی شار (ك خۆیان دەمامك 
دابوو) ل رۆژانی (26-24\4\1988) 
 ی بناری چیای گارا ل (كاف) گوندی ل

ناوچی بادینان گردرا.  
 ل ــۆڕان  گ كۆمك   كۆنفرانس لــو   
ئامانجكانی  و  دروشم  و   ناسنام و  ناو 
حزب كران،وای دیاریكردنی ئرككان، 
دوایی دەستكاریكردنیان بیار ل ھردوو 
پرۆژەی برنامو پیەوەی ناوخۆ دران و 

كۆمیتیكی ناوەندی نوێ ھبژردرا.
سۆسیالیستی  (حزبی   ل حزب  نــاوی   
(ئیتجاھی  عــــراق   – كــوردســتــان 
دیموكراتی شۆڕشگ) گۆڕدرا بۆ (حزبی 
عراق)   – كوردستان  زەحمتكشانی 
ھروەھا ناسنامی فكریی و چینایتی و 
نتوەیی خۆی بم شوەی پناسكردن 
(حزبی زەحمتكشانی كوردستان حزبی 
كركاران و زەحمتكشان و رۆشنبیرانی 
(حزبمان   ،(كوردستان شۆڕشگی 
كوردستانییو  شۆڕشگی  حزبكی 
 دەكۆشماركسیزم دەكات و ت ەو لیپ
سربخۆی  دیموكراتی  كۆماری  لپناو 

كوردستان و بنیاتنانی سۆسیالیزم) 
جۆرە  بــم  خــۆی  ناسنامی  مژووی   
زەحمتكشانی  (حــزبــی  كــرد  دیـــاری 
ــایــتــی و  ــان مــــــژووی حــزب ــت ــوردس ك
(بزووتنوەی  بۆ  دەگڕتوە  تكۆشانی 
 ل  ــ ك ــان)  ــت ــوردس ك سۆسیالیستی 
سرەتای سای 1976 ل دوای نسكۆی 
شۆڕشی ئیلول دامزراو ل ئابی ھمان 
سایشدا بشداری كرد ل دەستپشخری 
چكداری  شۆڕشی  ھگیرساندنوەی 

گلكمان .  
  دروشمی (مافی چارەی خۆنووسین)ی 
 ل حزب  دووەمین  بووە  ــردەوەو  ك برز 
كوردستان ك ئم دروشمی كردە ئامانجی 
و  خبات  بردەمی  ئرككانی   . خۆی 
تكۆشانی خۆی بم جۆرە دیاری كردن 
(بھزكردنی رۆی شۆڕشگانی حزب 
كردنی  بحزب  جماوەرو  ناو   چوون و 
ركخستنی   ب گشپدان  و  جماوەر 
ــ رــكــخــراوە  ــدان ب ــخ ــای ــن و ب ــۆی پ
و  (الوان  بتایبتی  جــمــاوەریــكــان 
كۆنفرانس  ئــافــرەتــان)  و  خوندكاران 
ھبژارد،   نوی  ناوەندی  كۆمیتییكی 
نوێ  بھیكلی   رگشمپ و  ركخستن 

و سازكرانوە. 
كۆنفرانسی  لــســر  ــدرــژی  ب  بۆی   
 كۆنفرانس ئم   وەستاین، چونك یكم 
(حزبی  تكۆشانی  و  خبات  ژیانی   ل
گرنگیكی  كوردستان)  زەحمتكشانی 

 . یتی ھتایب
زەحمتكشانی  حزبی  كۆنگرەكانی   •

كوردستان
 یھ خۆی  تایبتی  بایخی  كۆنگرە    
 كیستگو حزبكدا،  ھر  ژیانی   ل
 ت لر ژیانی حزب دەكرسل وەستھ
ھموو جومگكانی دا، كارو چاالكیكانی 
برنامی  و  ھدەسنگندرێ  رابردووی 
نوی كــار بۆ داھــاتــووی دادەڕــژیــت و 
دەستنیشانی خا گش و كزەكانی حزب 
دەكات و چارەسری گرفت و كشكان 
دەكات واتا برزترین دەست لحزبدا. 
یكی  (پانۆراما)  دەمــوــت  لــــرەردا   
ــی  ــزب ــی (ح ــان ــرەك ــگ ــۆن ـــم ك ـــرج س
روو،   مبخ كوردستان)  زەحمتكشانی 
دا  تمنی  سای   26 لــمــاوەی   ك

حوت كۆنگرەی بستوەوە .
• كۆنگرەی یكم (27\4 – 1 – 5 \ 

1992) ھولر.
بستراو  ھولر   ل یكم  كۆنگرەی   
 كۆنگرەی ــم  ئ خــایــانــد،  رۆژی   (5)
 ك ــاســراوە  ن یكگرتوو  كۆنگرەی   ب
یكگرتن لنوان (حزبی زەحمتكشانی 
سۆسیالیستی  كۆمی  و  كوردستان 
كوردستان) كرا ناوی حزب ھر ھر وەكو 

    چند وستگیك ل مژووی 
  حزبی زەحمتكشانی كوردستان و پانۆرامای كۆنگرەكانی 

كی  عراق)  (داش  تنیا  مایوە  خۆی 
لفدرا و ناسنامی فیكری و چینایتی 
گۆڕانكاریكی ئوەتۆی بسرنھات،بم 
واھا  ــۆڕدرا،  گ حزب  سرەكی  دروشمی 
پناسی فیكری دەكات (حزبی كركار و 
زەحمتكشان و رۆشنبیرانی شۆڕشگانی 

،(كوردستان
و  زانستی  سۆسیالیزمی   ل (پیەو   
 ناوەڕۆككانی ماركسیزم بیسا بنچینر

دیموكراتی و مرۆڤایتیكی دەكا)
یكگرتنوە،  (سربخۆیی،  دروشمی 
سرەكی  بدروشمی  بوو  سۆسیالیزم) 

حزب .
 نجامدرا ككدا ئكات م لككۆنگرەی ی
كوردستان  جماوەری  و  حزب  سرجم 
ل خۆ ئامادەكردندا بوون بۆ ئنجامدانی 
یكم پرۆسی ھبژاردن بۆ ئنجومنی 
نیشتمانی كوردستان ل سایی ئازادیدا، 
كوردستان)  زەحمتكشانی  (حزبی 
وەك الینكانی دیك بشداری كرد لم 
 1992\5\19 رۆژی   ك پرۆسیدا 
نیشتمانی  (یكتی  لگڵ  بڕوەچوو، 
یك   ب كردوو  ھاوپیمانی  كوردستان) 
لیست دابزین و حزب توانی ل یكمین 
كورسی  چوار   ب كوردستاندا  پرلمانی 

شونی خۆی بگرت . 
  ھبت كۆنگرەی یكم جیاوازی زۆری 
لرووی  یكم  كۆنفرانسی  لگڵ  ھبوو 

كات و شون و بارودۆخی سیاسیوە .
• كۆنگرەی دووەم (30-26\7\1994) 

ھولر .
ماوەی   ب ھولر   ل دووەم  كۆنگرەی 
كرد،  تــواو  خۆی  كارەكانی  رۆژ  پنج 
كۆنگرە  دەستپكردنی  یكمی  رۆژی   ل
ركخراوە  و  حزب  چندین  نونری   ك
 تییسایك و  عراقی  و  كوردستانی 
ركخراوە  و  كۆمیتیكان  و  سیاسی 
پیشیی و جماوەریكان تیدا ئامادەبوون 
 وە كندرایكانیان خوكو وتار و بروس

ژمارەیان (74) وتار بوو، یكمین وتار 
ل الین بڕز(مام جالل) خوندرایوە 
پاشان بڕز (محمد مال قادر) وتاری 
خوندەوە  بارزانی)  مسعود  بڕز(كاك 

.
شوەی  ھمان   ب كۆنگرەیدا  لم     
 ل ئوەتۆ  گۆڕانكی  یكم  كۆنگرەی 
فیكری چینایتی و نتوایتی بسردا 
پناسی  دووەمــی  بشی   ھاتووە،لن
(حزبمان  ھاتووە  وا  خۆیدا  ناسنامی 
 ،ی كوردستانییپی شۆڕشگكی چحزب
پ یەو ل ماركسیزم دەكا) ھیچ گۆڕانك 
ــزب دا  ــی ح ــی ســرەك بــســر دروشــم
یكگرتنوە  نھاتووە،(سربخۆیی 

سۆسیالیزم) وەكو خۆی مایوە .
ســــیــم/10-7\8\1999  كۆنگرەی   •

سلمانی .
-7) ــــی  رۆژان  ــ ل سیم  كــۆنــگــرەی 
رۆشنبیری  ھۆی   ل  (1999\8\10
سلمانی ل ژر دروشمی (ل پناو ئاشتی 
و  نیشتیمانی  سنگری  بھزكردنی  و 
نتوەی و چینایتی و گشپدانی رۆی 
حزب ل خباتدا) ب بشداری (200) 
كردنوەی  ئاھنگی  كۆنگرە،  ئندامی 
میوان  بوونی چندین  ئامادە   ب كۆنگرە 
و  پیشیی  وركخراوە  حزب  نونری   ل
جماوەریی و كسایتیكانی كوردستانی 
وتاری  ــای  و پكرد  دەستی  عراق  و 
بڕزان   ل یك  ھر  كۆنگرە  كردنوەی 
(مام جالل و محمدی حاجی محمود) 
و  وتار  ھروا (49)  خوندەوە  وتاریان 

بروسكی دیكخوندرانوە . 
پناسی  لبشی  كۆنگرەیدا  لم    
وا خۆی  كراوەو  گۆڕانك  مژووی خۆیدا 
زەحمتكشانی  (حزبی  كردووە   ناسپ
 (1985\12\12)  لــ كــوردســتــان) 
بــ درـــژە پدەری  ــــزراوەو خــۆی  دام
كوردستان  سۆسیالیستی  بزووتنوەی 
ھرەسی  دوای   ل ئویش   ك  ــ دەزان
ــول و لــ ســرەتــای  ــل ــی شــۆڕشــی ئ
سای1976 دا دامزراوەو ل ئابی ھمان 
ل ھگیرساندنوەی  بشداری  سایشدا 

شۆڕشی چكداری گلكمانداكردووە)
پــــنــاســی فكری  ــشــی  ب  ــ ل ھــــروا 
ــت (حزبی  وــ دەك ــرچــاو  ب گــۆڕانــــك 
حزبكی  كوردستان،  زەحمتكشانی 

 ب و   كوردستانیی شۆڕشگی  چپی 
بارودۆخی  تایبتمندی  چاوگرتنی  لبر 
نیشاندەری  بڕێ  كوردستان،ماركسیزم 
كارو خباتی خۆی دەزان و ئندامكانی 
پگۆش دەكات) دروشمی سرەكی حزب 

گۆڕانی بسر دا نھات. 
• كۆنگرەی چوارەم 18-17\4\2004 

ھاوینھواری دوكان .
-17 ـــی  رۆژان  لــ چـــوارەم  كۆنگرەی   
18\4\2004 ل ھاوین ھواری دوكان 
الینكی  ھیچ  یدا  كۆنگرە  لم  گردرا 
نكرا  بانگشت  میوان  وەك  سیاسی 

بوون،
ـــۆڕان لــ ھـــردوو  ــم كــۆنــگــرەیــدا گ ل
ــی و فــیــكــری كـــران  ــژووی ــ ــی م ــش ب
ی،   كفكری پناسی   ل بتایبت 
ــووە  ــات واھ مــــژوویــكــی   ناسپ  ــ ل
كوردستان  زەحمتكشانی  (حــزبــی 
ــــزراوە،  دام  (1985\12\12)  لــ
سرەتای  بۆ  تكۆشانی  مژووی  بم 
ھگیرساندنی شۆڕشی نوی گلكمان 
و  بــگــشــتــی   (1976) ــی  ــا س  لــ
كوردستان  سۆسیالیستی  بزووتنوەی 
 ناسپ  ل دەگــڕــتــوە)  تایبتی   ب
تیا  برچاوی  گۆڕانكی   ك فكریكی 
دارژراوە  فكریكی   ھ وەھا  وە  كرا 
كوردستان،  زەحمتكشانی  (حزبی 
حزبكی چپی كوردستانیی و ل پناو 
كۆمگای  دیموكراتی  و  سربخۆیی 
دروشمی  ھروەھا   (دەكۆشت مدەنیدا 
ئم  سرداھاتووەو   ب گۆڕانی  سرەكی 
دروشم نوی (سربخۆیی دیموكراسی 

كۆمگای مدەنی) برز كرایوە .
 ل رچــاوە كبــ م گــۆڕانــــارە ئــ   دی
دەگــڕــتــوە  كـــراوە  حــزب  ناسنامی 
 ك ئایدۆلۆژییی  و  فكری   گۆڕان بۆئو 
جیھانی  بشكی  گشتی  بشوەیكی 
با  و  حزبی  فرە  و  گرتوە،دیموكراسی 

ھۆزی جیھانگیری بووە خواست .
• كۆنگرەی پنجم 24-22\7\2007 

سلمانی .
-22 رۆژانـــی   لــ پنجم  كــۆنــگــرەی 
 ستراو سمانی بسل 24\7\2007 ل

رۆژی خایاند، وەك كۆنگرەی چوارەم
لم  نــكــرا،  بانگشت  میوانك  ھیچ 
كۆنگرەیدا پناسی فیكری حزب لسر 

دوو بنما دیاری كراوە 
وای   ك دیموكراسی  چپی  یكمیان/ 
دیموكراسی  چپی  بیری  شرۆڤدەكات 
ماركسیزموە  فكری   ل سرچاوەی   ك
ھگرتووە دەگونجنین لگڵ بارودۆخی 
كوردستان لرووی كۆمیتی و سیاسی 
و  دیموكراسی  ئابووریوە،دووەمیان  و 
كۆمگای مدەنی و یكسانی كۆمیتی 
تۆكمیان  پیوەندیكی  ھرسكیان   ك
یكترن،  كــری  ــواو  ت ھیو  پكوە 
پشكوتووەكان  كۆمگا   كدەم  ك
دا  ساییی   ل و  دەكن  لوە  پیەوی 
گیشتوون ب جۆرك ل خۆشگوزەرانی، 
ــگــری ئــم  ــش ھــركــدروشـــمـــی ســ
دیموكراسی  (سربخۆیی   یناوەرۆك

دادی كۆمیتی).
• كۆنگرەی ششم 17-15\4\2009 

ھولر .
ــ رۆژانــــی15- كــۆنــگــرەی شــشــم ل
17\4\2009 ل ھۆی میدیا بۆماوەی 
 نالی زۆربــی  بوو  ــردەوام  ب رۆژ   (3)
نونری  و  كوردستان  سیاسیكانی 
چندین ركخراوی پیشیی و جماوەری 
و مدەنی و وەزیر و پرلمانتار و چندین 
و  شھیدان  ــوادەی  خــان و  كسایتی 
ئامادەی  حزب  درینكانی   رگشمپ
كردنوەی یكم رۆژی كۆنگرەبوون ئم 
كردنوەو  ساخ  كۆنگرەی   ب  كۆنگرەی
ـــاز كــردنــی حزب  ــوە و دەرب ســازكــردن
 ی ناوەندی حزب لكۆمیت ت و كدادەنر
 (2009  /3/28) رۆژی  كۆبوونوەی 
ششم  كۆنگرەی  پوەرگرت،  بیاری 
خاكی وەچرخانی گرنگ بوو ل ژیانی 

حزبدا .
حزب  فیكری  ناسنامی   ب ســبــارەت 
بسردا  گۆڕانی  سرەكی  دروشمی  و 
و  فیكری  ناسنامی  ھمان  نھاتووەو 
دروشمی جاران ك ل كۆنگرەی پنجم 

چسپاوە .
• كۆنگرەی حوتم \13-10\7\2011 

ھولر .
ـــی 10- كــۆنــگــرەی شــشــم لــ رۆژان
 ب ھولر  شــاری   ل  2011\7\13
 رگشمندام و پئامادەبوونی (310) ئ
درینكان و خانوادەی شھیدانی حزب 
مافی  (بدیھنانی  دروشــمــی  ــر  ژ  لــ

 لی كوردستان لیاردانی چارەنووسی گب
رگای ریفراندۆموە) بسترا،ھیچ الین و 

میوانك بانگشتی كۆنگرە نكراون.
ــۆ حــزب  ــم ب ــك ــفــراســی ی چـــۆن كــۆن
بوو  بــایــخ   پــ و  گرنگ  كۆنفراسكی 
 ل ھبژارد،ئستاش  نوی  كناوكی 
ژر ھمان ناو درژە ب تكۆشانی خۆی 
قۆناغی  لگڵ   ك دروشمك  و  دەدات 
تكۆشان و خواست و ویستی گلكمان 

دتوە،
ھروەھا كۆنگرەی ششم ك كۆنگرەی 
دەرباز كردنی حزب بوو، ئم كۆنگرەیش  
ـــوەو  ـــوون ــۆ داچ ــخ ــرەی ب ــگ ــۆن بــ ك
ھسنگاندنی كارەكانی و دەست نیشان 
نگتیڤكان  و  پۆزەتیڤ   خا كردنی 
و  ئیش  شوازی   ل كردن  گۆڕانكاری  و 
كاری ركخراوی و پكھاتی ئۆرگانكانی 

ئژمار دەكرت .
ــتــی و  ــتــوای نــاســنــامــی فــكــری و ن
ھمان  كراوەتوەو   چ حزب  چینایتی 
پنجم  كۆنگرەكانی  ناسنامی  مانای 
ســرجــم   لــ    . دەدات  شــشــم  و 
كۆنگرەكان ھی فیكری نتوایتی حزب 
سربخۆیی  نھاتووەو  بسردا  گۆڕانی 
ــی دەوــتــی  ــدن كــوردســتــان و دامــزران
نتوایتی  فكری  ناسنامی  دیموكراسی 
 ل یكم  كۆنفرانسی   ل بووە،ھر  حزب 
سردەمی خباتی شاخ و پشمرگایتی 
حزب بوای بوە ھبووە ك گلی كورد 
سربخۆیی  دەوتی  دامزراندنی  مافی 
و  كـــردووە  پناو   ل خباتی  و   یھ
كردوویتی ب دروشمی سرەكی خۆی .

خاكی گرنگی دیكی كۆنگرەكانی حزب 
ئوەی ل كۆنگرەی 

(3،2،1) سكرتری حزب ھبژردراوی 
 ل ،ھــروەھــا  بــووە  ناوەندی  كۆمیتی 
شوە  ھمان   ب یكمیش  كۆنفراسی 
لژیانی   پۆزەتیڤ خاكی   مئك بووە 
 (5،4) كۆنگرەی   ل بم  حزبایتیدا، 
ــات و  ــردا ھ ــس ــی ب ــۆڕان ــم خــاــ گ ئ
 ردراوەی كۆنگرە لبژھ ر كرا بسكرت
ركابر   بب سكرتر  كۆنگرە  ھردووك 
وەك  حزبكی  بۆ   مئ  ك ھبژردرا، 
كوردستان)  زەحمتكشانی  (حزبی 
خاكی نگتیڤ، ل كۆنگرەی ششم 
سكرتر كرا ب ھبژردراوەی كۆمیتی 

 ب حوتمیش  كۆنگرەی   ل و  ناوەندی 
ھمان شوە ل پیەوەی ناوەخۆ جگیر 
كراوەو تنیا بۆی ھی دوو خول خۆی بۆ 

ئم پۆست كاندید بكات .
زەحمتكشانی  حزبی  •كۆنفرانسكانی 

كوردستان 
 ل كوردستان  زەحمتكشانی  حزبی   
تكۆشانی  و  خبات  ساڵ   26 مــاوەی 
كۆنگرە،  ــوت  ح بستنی  تــك   ل دا 
چوار كۆنفرانسیشی بستووە، حزب ئم 
كۆنفرانسانی كردووە ب وستگیك بۆ 
ھسنگاندن و ھوەستكردن ل سر 
و  و جماوەری  و چاالكی سیاسیی  كار 
 ب ئاماژە  تنیا  لرەدا  ركخراویكانی، 

مژووەكانیان دەدەم .
كۆنفرانسی یكم / 1988/4/26-24 

شاخ  
گرنگی  لبر  بابتوە  ئم  ل سرەتای 
سری   ل درــژی   ب  كۆنفرانس ئــم 

وەستاوم .
كۆنفرانسی دووەم / 23 26-/1993/9 

ھولر(كۆنفرانسی شھید رناس)
 /4/24-22  / سیم  كۆنفرانسی 

1996 ھولر 
كۆنفرانسی چوارەم / 2003/8/24-23 

سلمانی
زەحمتكشانی  ــی  ــزب (ح ھـــروەھـــا 
چندین  و  پلینۆم  ــوار  چ كــوردســتــان) 
ئنجامداوە،وەك  فرەوانی  كۆبوونوەی 
دامزراندنی   ك پلینۆمی سای 1985 
پلینۆمی  راگیاندراوە،ھروا  تدا  حزبی 
رۆژانی   ل رواندز   ل  ك  1991 سای 
نــــوان(حــزبــی   ــ ل  1991\6\4-3
(ئای  و  كوردستان)  زەحمتكشانی 
ئم   ك بستراوە  كۆنفرانس)  شــۆڕش 
بای ئای شۆڕش لم پلینۆم بیاریاندا 
ل نو حزب درژە ب خبات و تكۆشانی 

خۆیان بدەن . 
 دەموت ئاماژە بوە بدەم ك (حزبی 
 ل چ  ــان)  ــت ــوردس ك زەحمتكشانی 
سردەمی شاخ و چ ل سردەمی ئستای 
زۆرك   ل ھبووە  بشداری  و  رۆڵ  شار 
ل رووداوە سیاسیكان و گۆڕانكاریكان، 
كوردستانی  برەی   ل ئندامیتی  وەك 
ــكــردنــی  ــشــداری ب  (1988/5/7)
كوردستان  پــرلــمــانــی  یكمین   لــ
حكومتی  و   (1992  /  5  /19)
 (1992/9/2) كوردستان  ھرمی 
نتوەیی  (كۆنگرەی  دامــزرانــدنــی  و 
كوردستان) (1999) ل ھۆندا، ھروا 
ئو كۆنگرانی ل پناو رووخاندنی رژمی 
عراق  ئۆپۆزیسیۆنی  لگڵ  بغدا  فاشی 
نیویۆرك  و  پیرمام  ڤیناو  و  بیروت   ل
بستراون،ل رووخاندنی رژمی دیكتاتۆری 
ھبووە  بشداری  بغدا(2003/4/9) 
 ركوك،لوك ردوو میحوەری موسھ ل
 شداری كردووە لم بدوای رووخانی رژ

دوو خولی پرلمانی عراق).

• بۆ ئامادەكردنی ئم بابت سوودم لم 
سرچاوانی خوارەوە وەرگرتووە .

 (1،2) ژمــارە  پشكوتن  گۆڤاری   .1
زەحمتكشانی  حزبی   1986 سای 

كوردستان .
 انشۆڕشگ (ھوستی  نامیلكی   .2
حزبی  پاشگزبوونوە)  و  الدان  نــك 
/ كــوردســتــان_عــــراق  سۆسیالیستی 

.ئیتجاھی دیموكراتی شۆڕشگ
3. گۆڤاری ركخستن ژمارە (7) سای 
1999 حزبی زەحمتكشانی كوردستان 

/مكتبی ركخستن .
حزبی  ناوخۆی  پیەوی  برنامو   .4
پسندكراوی  كوردستان  زەحمتكشانی 

كۆنگرەكانی (1،2،3،4،5،6،7) . 

 پی دیموكراسی كچ
وای شرۆڤدەكات بیری 
چپی دیموكراسی 
 رچاوەی لس ك
فكری ماركسیزموە 
ھگرتووە دەگونجنین 
لگڵ بارودۆخی 
كوردستان لرووی 
كۆمیتی و سیاسی 
و ئابووریوە،دووەمیان 
دیموكراسی و 
كۆمگای مدەنی و 
یكسانی كۆمیتی 
ك ھرسكیان 
پیوەندیكی تۆكمیان 
پكوە ھیو تواو 
 كترن، كری یك
دەمك كۆمگا 
پشكوتووەكان 
پیەوی لوە 
دەكن و ل ساییدا 
گیشتوون ب جۆرك 
ل خۆشگوزەرانی، 
دروشمی سرەكیش 
 یم ناوەڕۆكگری ئھ
(سربخۆیی 
دیموكراسی دادی 
كۆمیتی).

حزبی زەحمتكشانی 
كوردستان یكك لو 
حزب و ركخراوانی 

ھرلسرەتای 
دامزراندنیوە 

 1985 \12\12 ل
ناسنامی فكریی و 

ئایدۆلۆژیاو دروشم و 
ستراتیژیتی خۆی بۆ 
كۆمگای كوردستان 

ئاشكرا كردووە .
 لھر كۆنگرەو 

كۆنفرانسكدا 
لبر رۆشنایی ھر 

 ك كگۆڕانكاری
سردەم و قۆناغی 
خبات و تكۆشان 

خواستبییتی گۆڕان 
بسر ناسنام و 

دروشمكانی بھنت 
 تیوە خستوویئ
بردەم كۆمگا .
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 رباز مستفا
 دەکات ی داھاتوو کممرۆژی دووش 
١٢ی ئم مانگ، حزبی زەحمتکشانی 
خۆی  ٢٦ســاــی  تمنی  کوردستان 
سای   تدەن  پــ دەکـــات و  بـــڕێ 
ــیــســتــوحــوتــمــیــوە. ئــگــرچــی  ب
زۆرەو  ماوەیکی  ســاڵ  بیستوشش 
بشی ئوە دەکات ک حزبکی سیاسی 
بتوانت گش بکات، جماوەر لدەوری 
لپرۆسی سیاسیی  کۆبکاتوەو  خۆی 
ھبت و  بــرچــاوی  رۆــی  وتکیدا 
 دیک الینی  حــزب و  لتک  النیکم 
دەبینین  وەک  بم  دەستت،   بگات
ئم حزب ورای خباتکی شلگیران و 
ورای پابندبوونی ھمیشی ب ھی 
پاراستنی  نــتــوەیــی و  نیشتمانی و 
تا  کچی  گــل،  بــای  برژەوەندیی 
 ک ئاستی  ئو   یشتۆتگن ئستا 

وای  ئمش  دەکرت،  چــاوەڕوان  لی 
لدەکات ک خۆی لبرامبر پرسیاری 
بلباویوە  زۆر  ببینتوە و  جدی 
بدوای ھۆکارو وەمکاندا بگڕت. من 

لم کورتنووسیندا ناموت و ناشکرت 
ئاستنگکانی  ھۆکارو  لھموو  باس 
رابردوو بکم ک بوونت مایی ئوەی 
مژووییی   رۆ بو  نتوانت  حزب 

لی  شایستیتی و   ک ھستت  خۆ 
ھر  ئگر  بم  دەکرت،  چــاوەڕوان 
ناکرت  بت  وەبیرھنانوەش  بــۆ 
 ک ناوخۆییی  ناھموارە   رەوش ئو 
حزب  بــردرــژ  سانکی  بدرژایی 
فرامۆش  بووە  گیرۆدە  بدەستیوە 
بکین. کاتک ک حزبی زەحمتکشانی 
جیابوونوەی   ١٩٨٥ سای  کوردستان 
خۆی لحزبی سۆسیالیستی کوردستان 
راگیاند بھۆی ککبوونی کۆمک 
حزبی  ئــوکــاتــی  نــــوخــۆی  کشی 
سرکردایتی   ک بوو  سۆسیالیستوە 
چارەسریان  نیتوانی  حزب  ئوکاتی 
لکترازانی  لجیابوونوەو  رێ  بکات و 
ھاوڕیانی  ئــو  بگرت،  ریزەکانی 
سیاسی  فــکــری و  ھکی  وەک 
جیابوونوەو  سۆسیالیست  لحزبی 
تــازە و  رکخستنکی  لچوارچوەی 
ــایــکــی نــوــوە  ــوڕو تــیــن و تــوان ــگ ب
حزبیان  ئم  دامزراندنی  یکیانگرت و 
بر   دای شانیان  ئومدە  بو  راگیاند 
ئو ئرک قورس ک شوە خباتکی 
ھبوو  ئوکات  تا  لــوەی  جیا  نــوێ و 
ئو  سر  نگڕنوە  ئیدی  دابھنن و 
سرنکوتووەی  تاقیکراوە  ــەوە  ر
دەکراو  پیەو  بوو  زۆر  سانکی   ک
ندەبوو،  شن   ل باشی  ئنجامکی 
لو  توانایش  لراستیدا ئو خواست و 

بداخوە  بم  دەکرا،  بدی   ھاڕیان
حزب ھردوای ماوەیکی کورت لجیاتی 
بخۆبرکخستنکردن و  سرقابوونی 
شوازو  جگیرکردنی  تازە و  داھنانی 

سر  کوتوە  کارکردن،  نوی  نریتی 
ربازی حزبایتیکردنی  رچک و  ھمان 
بخۆیوە  شانازی  ھمیشش  پشترو 
ھر   ک  کحزب میراتگری   ک دەکرد 
لی  خۆی  قناعتی  بئیرادەو  خۆی 
دیسان  بینیمان  وەک  بووبووەوە.  جیا 
دیسان  ریزەکانی و  کــوتــوە  تــرازان 
حزبی  بئزموونکانی  بناو  سرکردە 
ھمان  سر  خستوە  حزبیان  نــوێ، 
سرکردە  کادیران و  پشان،  رــەوی 
 زۆرین  میشھ ئگرچی  تازەکانیش 
سیاسیی  ھلومورجی  کچی  ــوون  ب
 یانو ھاوڕزموونی ئمئکوردستان و ک
یکیزی و  بۆ  پرۆشیان  لــالیــک و 
 وەی کی ئپاراستنی حزب، بووە مای
حزب نتوانت خۆی لو قیران یک 
بکات و  دەرباز  خۆی  یکانی  لدوای 
بتوانت لجیاتی ئم، رکخستنکانی 
خۆی تۆکم بکات، پرە بتکۆشانی 
سیاسی، فکری، ھۆشیاری و جماوەریی 

نوخۆییی   رەوشــ ئو  بــدات.  خۆی 
چندین  راپڕین  دوای  لماوەی  حزب 
 کبۆ حزب باربردن کینی للی زھ
ببن وەرچرخان و  ھاتن پش و دەکرا 
سیاسی،  لژیانی  گــورە  قمبازی 
بم  حزبدا،  رکخستنی  جماوەری و 
 تاندەرف لو  سوود  نکرا  ھر  نک 
تا   کــرەوشــ بکو  وەربگیردرت، 
ــات  ــزب تــا دەھ ـــات خــراپــتــرو ح دەھ
زیــاتــر بـــرەو پــووکــانــوە و داھــــزان 
 ل  دیک جارکی   بۆی ھر  دەچــوو، 
٢٧|٣|٢٠٠٩ئــــیــــرادەی دەربــازکــردنــی 
تین و  بــگــوڕو   نگژەیت ــو  ل حــزب 
پرۆشیکی زۆرەوە خۆی راگیاندەوەو 
روشونی  ھندک  گرتنبری  لڕیی 
پویست، حزبی خستوە سر رەوەی 
 دیک جارکی  خــۆی و  راستقینی 
رکخستنوەی  کوتوە  لنوێ  سر 
ــاوەری خــۆی و ئــامــادەســازی بۆ  جــم
کارکردن  تــازەی  شوازی  گرتنبری 

کورتداو  لماوەیکی   ختانخۆشب  ک
 مــی خــۆیــدا کوتــکــۆنــگــرەی حــلــ
ئو  درا،  ئنجام  لبرواری١٠|٧|٢٠١١ 
 ی کارکردنی حزبی خستیوازە نوش
 رەنگ پراکتیکوە.  ئنجامدان و  بواری 
لسرکوتن  بــاس  بت  زوو  ھشتا 
شــــوازەی  ــو  ئ سرنکوتنی  ــان  ی
بدنیاییوە  بم  بکین،   کارکردن
ئستا   ک تۆکمییی  دسۆزی و  ئو 
حزبدا  لریزەکانی  ھاوڕیان و  لنو 
دیموکراسی و  ئو  ھبوونی  ھی و 
رادەربین  و ئو شفافیت ی  ئازادیی 
دارایـــی،  ــی  ــان ــوارەک ب لگشت   ــ ک
 ،یکانی حزبدا ھیوەندیسیاسی و پ
گورە و  سرکوتنی  موژدەبخشی 
حزبی   ک  یئامانج ئو  ھاتندیی 
زەحمتکشانی کوردستان لپناویدا 
بیستوشش  ئــو  لــمــاوەی  ھی و 
سای تمنیدا خباتی بۆ کردووە  و 

قوربانی زۆری بۆ داوە.    

لیادی 26 سای دامزراندنیدا
حزبی زەحمتکشانی کوردستان  و ئاسۆیکی روون

ھۆشمند نجمدین
راگه یاندنیش  پشمه رگه ،  ھزی  به شانی  شان 
سه رده می  له خه باتی  ھه بووه   به رچاوی  رۆلکی 
و  له شار  دووری  به ھۆی  ھه رچه نده    . شاخدا 
به دره نگ گه یشتنیان بۆ ناو خه ک، به م دیسانه وه  
کاریگه رتی خۆی ھه بووه  له  به رزکردنه وه ی وره ی 
خه ک و ئاگادار کردنه وه یان و ھۆشیار کردنه وه ی 
کــارای  رۆــی  ھــه روه ھــا  حزبی،  رکخستنه کانی 
ھه بووه  بۆ ترساندنی دوژمن . ده زگای راگه یاندن 
له و سه رده مه دا خۆی له دووشت ده بینیه و یه ککیان 
راگه یاندنی بیسراو که بریتی بوو له په خشی  رادیۆیی 
له توانایدا  حزبک  ھه موو  ئه وه ی  ئه مه ش  به ھۆی 
نه بوو به ده ستی بھن و ئاستی په خشیشی روون 
تریشیان  ئــه وه ی  نه ده بیسترا.  به ئاسانی  نه بوو 
که پکھاتبوو  نووسراو  له راگه یاندنی  بوون  بریتی 
یاخود  و  مانگنامه )  یا  رۆژنامه (ھه فته نامه   له  
گۆڤاری مانگانه  یا وه رزیی، ئه مانه و له گه ڵ بوونی 
په رتووکخانه  له بنکه و باره گاکانی حزب. راگه یاندنی 
که   کوردستان  زه حمه تکشانی  حزبی  ئه وکاتی 
(ئای  مانگنا مه ی  ده رکــردنــی  له   بــوون  بریتی 
که   وه رزیی  پشکه وتن) ی   ) گۆڤاری  و  ئازادی) 
ھه ر 3 مانگ جارک ده رده چوو، ھه روه ھا ده رکردنی 
بوکراوه (تعمیم) که  زیاتر بۆ رکخستنه کانی حزبی 
بوون، له گه ڵ بوونی په رتووکخانه یه ک که  به ده یان 
وئه ده بی  سیاسی  و  فیکری،فه لسه فی  کتبی 
له خۆگرتبوو، له گه ڵ بوونی به شی(انصات) که رۆژانه  
ھه واڵ له  په خشی رادیۆکانی عه ره بی وه ک (ده نگی 

ئه مریکا، رادیۆی مۆسکۆ، مۆنتکارلۆ، بیبی سی...
بۆ  نانخواردن  له دوای  ئواران  و  وه رده گیران  تد) 
پشمه رگه کانی باره گا ده خوندرانه وه  . ھه موو ئه و 
کارانه له و سه رده مه دا به دوو ئامری ساده  یه ککیان 
تریان  ئه وه ی  و  چاپکردن  بۆ  (تایپ)  ئامرکی 
کردن،  (پرنت)  راکشان  بۆ  (رۆنیۆ)  ئامرکی 
نه بوونی  سه رباری  ئه وکات   . ده دران  ئه نجام 
به ده ستھنانیان  و  به گشتی  باش  ئامری  ده زگاو 
و ھنانیان بۆشاخ به تایبه تی کارکی سه خت بوو. 
کاغه زو  تر وه ک  پداویستیه کانی  نه بوونی  به ھۆی 
ده کرا،  تایپ  له سه ر  که بابه ته کانی   (نسست)
زه حمه ت  به   ئاماده کردنیان  و  چاپکردن  کرداری 
به ڕوه  ده چوون و ھه ندک جاریش دواده که وت . 
زۆر جاران له کاتی به ڕوه چوونی پۆسه ی  چاپکردن 
ده بووین،   کشه   تووشی  بابه تاکان  راکشانی  و 
و  ناسک  زۆر   نسست کاغه زی  ئــه وه ی  به ھۆی 
له کۆتایی  یا  تایپ  له کاتی  وابو  جار  بوو  ته نک 
تایپ کردندا (ستنس) ده دڕا ده بوایه  سه ر له نوێ 
بابه ته که  تایپ بکه ینه وه ، یاخود له کاتی راکشانی 
یا  ده ڕژا  به سه ریدا  زۆر  مه ره که بکی  به ڕۆنیۆ 
ئه گه ر  ڕۆنیۆ  کارکردنی  له کاتی  ھه بووه   وا  جاری 
زیات له پویست کرداری بادانی ڕۆنیۆ  خرا بوایه  
ریسه که مان  ئیتر  تکده چوو.  کاره که   دیسانه وه  
له نوێ چاپی  ده بوایه  سه ر  به  خوری  ده بۆوه    ل
بکر ته  وه  . بۆیه  ئه نجامدانی ھه ردوو کرداره که  واته  
تایپ کردن و ڕاکشانی به ڕۆنیۆ پویستی به  لزانی 
و وریایی ھه بوو پویستی به به رنامه ڕژییه ک ھه بوو 

که ده بوایه  خۆمان به وریایی له گه ی کاربکه ین واته  
ته کنه لۆژیا  پشکه وتنه ی  له م  ئستا  ئه وه ی  وه ک 
بۆ  بکرت  به رنامه ڕژ  ده بت  ئامرک  ھه موو  که  
خۆمان  ده بوایه   ئه وکات  کارک،  ھه ر  ئه نجامدانی 
له زیادو  له سه رکاره که   بکردایه   به رنامه ڕژ  خۆمان 
که می و له به ھزی و ب ھزی کاره کان. سه باره ت 
کارکی  ئه ویش  چاپکردندا  له   ڕه نگ   به کارھنانی 

لی  خۆمان  بۆیه  بوو  زۆر  تچوونی  بوو  قورس 
به دوور ده گرت . ره نگ، ته نھا بۆ نووسینی ناوی 
(ئای ئازادی) به کارده ھات که به سووری ده نووسرا 
. ئه نجامدانی کاره کان ھه رچه نده  زۆر نه بوون به م 
پویستی به لزانی ھه بوو له به ردوو ھۆ یه ک دووباره  
له به ر  دوو  پرنتکردن  و  تایپکردن  ئه نجامدانه وه ی 
حوبر)  و   نسست و  پداویستی(کاغه ز  که می 

ده بوایه  به که مترین زه ره ر ده ربچین. دوای چاپکردن 
ده ستی  دووه م  قۆناخی  ئینجا  ئاماده کردنیان،  و 
شارو  بۆ  بوو  گه یاندنیان  که ئه ویش  ده کــرد،   پ
و سه ختی  قورسی  سه رباری   . رکخستنه کان  بۆ 
راگه یاندن،و  پداویستیه کانی  که می  و  نه بوونی  و 
به و ڕژه  که مه ی که ده رده چوو به م الیه نکی زۆر 

گرنگی سه رده می خه باتی شاخ بوو.

 راگه یاندن له  سه رده می شاخ

ھاوڕیان و  لنو  ئستا   ک تۆکمییی  دــســۆزی و  ئــو 
دیموکراسی و  ئــو  ھبوونی  ھی و  حزبدا  لریزەکانی 
ئازادیی رادەربین  و ئو شفافیت ی ک لگشت بوارەکانی 
دارایی، سیاسی و پیوەندیکانی حزبدا ھی، موژدەبخشی 
حزبی   ک  یئامانج ئو  ھاتندیی  گــورە و  سرکوتنی 

 یناویدا ھپشانی کوردستان لتکزەحم

١٢/١٢ حزبی زەحمتكشانی كوردستان خواستی خۆی بۆ چاكسازییكی ریشیی و دەستبركردنی عدالتی كۆمیتی نوێ دەكاتوە
٢٦ـمین سایادی دامزراندنی حزبی زەحمتكشانی كوردستان

دۆسییكی تایبت ب یادی ٢٦ سای دامزراندنی حزبی زەحمتكشانی كوردستان
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حسن مستفا
پشكوتووەكان  كۆمگا  دیموكراسیی  ئزموونی 
ئامرازكی  حــزب  كــوا  دەردەخـــن  بۆ  ئــوەمــان 
كۆمگا  شیرازەی  ركخستنوەی  بۆ  كارابووە 
لــنــاوەوە  و  سیاسی  گوتاری  یكخستنوەی   و 
لــالیــك  و  خــۆی  دەرەوەی  بۆ  ئاراستكردنی 
پرەپدانی الینی فرھنگی  و برنامڕژی ئابوری 
لالیكی دیكدا. ئوەی بشكی ئم ئزموونشی 
بگومان  ھشتۆتوە  تندروست  بشوەیكی 
 زەمین تاچند  مانایی  بــو  ــووە.  ب پلۆرالیزم 
ركخراوەكان  حزب  و  پرەپدانی  بۆ  خۆشكرابت 
گشتی  رۆشنبیریی  سیاسی و  ھۆشیاری  ئوەندە 
كــرانــوەدا  ــردەم  ــب ل ــواری  ب پرەیسندووە  و 
كۆمگایانی  لو  پچوانوە   ب فراوانكردووە. 

ھموو  كۆنترۆكری  سروەر  و  حزب   تاك كوا 
ــداخــراوی  ب بــووە،كــۆمــــگــای  ژیــان  كایكانی 
برتسكدا  لبازنیكی  تاككانی  ھشتۆتوە  و 
خوالندۆتوە  و نیھشتووە بڕووی دەرەوەی خۆیدا 
رابردوودا  دەیی  لچند   نموونان ئم  بكرتوە. 
 و ل كۆمگا جیاجیاكاندا گواھیمان بۆ دەدەن و 
وەكو راستیكی برچاو دەركوتوون، بو مانایی 
ھندكیان توانیوویان ھاوكاربن بۆ برەوپشبردنی 
كۆمگاكانیان و بڕووی شارستانتیدا بیانكنوە و 
ئارامیی  و ئاسوودەیی بۆ تاككانیان فراھمبكن 
 و دواجار ببن پاپشتكی بھزیش بۆ دیموكراسیی 
 قینین دیموكراسیی راستخۆی. واتا دەتوانین ب
لڕی پلۆرالیزم  و كرانوەوە خۆی پناسكردۆتوە.
 دیموكراسییان كوا  كۆمگایانی  ئو  بۆ   مئ
ئینسانیین،   یناسپ ئم  خاوەنی  ھسوڕاون و 
بم كمیش نبوون  و نین ئو كۆمگایانی كوا 
تاك حزب تیدا سرداربووە و ل حوكمكی تاكەو 
 و سبرگران بسر كۆمگا بوال، ك نیھشتووە 
لناوەخۆدا تاككانی بیر ل ئارامیك بكنوە بدەر 
بت لو ئارامییی دەچت ناو خون  و خولیاكانی 
لدەرەوەی  بھمیشیی  بم  سرانی دەست، 
ئم چوارچوەتسكدا، ك بتونی ئایدیۆلۆژیای 
تاكحزب تنراوە  و بواری ئازادی تسككراوەتوە و 
عقالنیت،  معریف و  سرڕی   خراوەت ئاستنگ 
برەیكی گورەی جماوەرییان لخۆیان كردۆتوە 
بدیاركوتوون   قینراست ئۆپۆزسیۆنكی  وەك   و 

سیاسیی  و   مسیست لگۆڕنانی  نھشتن  و  بۆ 
 انانحوكم  حزب  تاك ئم  دەستدارتییكی 
ئم لالیك  و لالكی دیكشدا بۆ برەوسندنی 
بئامادەیی   ك  ،وەیبیركردن عق  و  ئازادانی 
دیكتاتۆرەكان ن شتك بوونی ھی بناوی ئازادی 
عق ن ئازادی بیروڕا و بیركردنوە.. ئمی كورد 
 زموونئ بم  كوردستاندا  پارچی  لھرچوار 
كوردستانیشدا  بشی  لم  تپڕیوین  و  تادا 
عرەبكان   شۆڤینیست فرمانەوایی  لسردەمی 
تا بدوایین دەست دەگات ك ئویش دەستی 
تاكەو  و دیكتاتۆرییانی بعس بوو، بم راڕەوەدا 
تاكەوەدا   تدەس ئم  لبرامبر  تپڕیوین و 
دەیان حزب و ركخراو وەك پویستیك دەركوتوون، 
كوردستان  زەحمتكشانی  حزبی  لنویاندا   ك
ھلومرج سختدا خۆی  لم  پویستیك  وەك 
دیكتاتۆرییت   ب دژ  خباتیدا   ل راگیاندووە و 
سربخۆیشدا  لپناوی  دوانكوتووە و  رۆژــك 
بپی حجمی خۆی قوربانی داوە. كوات حزبی 
دیاریكراوی  قۆناغكی  زادەی  زەحمتكشان 
خباتی گلی كوردستان، ئویش قۆناغی دووەمی 
بشۆڕشی   ك كوردستاندا،  بشی  لم   شۆڕش
 ب زەحمتكشان  حزبی  دەكرت،  ــاوزەد  ن نوێ 
میدانی   ھات سۆسیالیستی  چپ  و  پناسیكی 
دیكتاتۆرییت  لگۆڕنانی  پناو   ل تكۆشان  و 
درخی   كگۆڕەپان دیكی  حزبكانی  شانبشانی 
بھموو كۆسپ سختكانی خباتدا  ننواندووە و 

لنو جماوەردا  سركوتووە و بپی پگكشی 
رۆكی پۆزەتیڤانی ل ھۆشیاركردنوەی تاككاندا 
بینیووە و خاوەنی دونیابینی تایبت بخۆی بووە و 
زۆر دووربینان لئایندەی گلی كوردستانی روانیوە و 
ھنگاوەكانی  سربخۆیی  ئاواتی   ب  میشھ
دیكدا  حزبكانی  لگڵ  شانبشان  تا  ھناون 
دەستلناودەستی  ئازاردا  شكۆدارەكی   ڕینراپل
گل لدوایین ئاواتكانی سربخۆیی لم بشی 
قۆناغكی   وتینك نزیككوتینوە و  كوردستان 
پرلمانیی و  پیشیی  و  خباتی  خبات..  دیكی 
خبات بۆ گانوەی ناوچكانی دیكی ژردەست و 
دیموكراسیی و  ئزموونی  سرخستنی  بۆ  خبات 
خۆ حوكمانتیكردن ك چ راستوخۆ بووبت یان 

ناڕاستوخۆ بشداریی پۆزەتیڤی نواندووە.
 ،كایراقدا ھاتنعل ش كو گۆڕانكارییاندوای ئ 
دەســت و   ل بعس  شمولی  رژمی  نمانی   ب
دادگای  لالین   كمرژ سرانی  بدادگاییكردنی 
گلوە و بسزاگیشتنیان، ئركی قۆناغك گۆڕانیی 
 چونك كورد،  ئمی  بۆ  بتایبت  بسرداھات، 
عراق پی نای نو فزایكی جیاوازتر لجاران.. 
كشكی سیاسیی ئالۆز و پ ل نائارامیی ك چند 
سگۆشی  ناوەڕاست و  لبشی  خایاند و  ساكی 
سوون مزھبكانی عراقدا گالنی عراق گیریان 
 مئ ئیسالمییوە.  قاعیدەی  بدەستی  خواردبوو 
پرلمان و  پشبكی  فزای   دیك لالی  لالیك 
پناوەدا  لم  خۆسلماندن، ك بۆ ئم مبست و 

حزبی زەحمتكشان ل تواوی وستگكاندا لگڵ 
ھز و الین كورستانییكان بۆ خۆ سلماندن وەك 
جگرتنی  كۆمگای و  ئم  بنڕەتی  پكھاتیكی 
دووەم و  نــتــوەی  وەك  عراقدا  دەســتــوری   ل
بدەستھنانی خواست نتوەیی و دیموكراسییكان 
 ب پاپشت  نــاوەخــۆش  بۆ  نــوانــدووە.  ھاوشانی 
نتوەیی و  روونی  ستراتیژییتی  چپ  و  بیر وڕای 
بۆ  بھزبووە  پاپشتكی   میشھ نیشتمانی 
ئوانی  تسكی  تاریك و  بیری  رووبڕووبوونوەی 
ئفغانستان و   ب بكن  كوردستان  دەیانویست 
علمانییكانی  چپ و  ھزە  بۆ  خۆیان  دژایتیی 
خۆیاندا  ئدەبیاتی   ل ندەشاردەوە و  كوردستان 
پاڵ   دەخست نشیاویان  تۆمتیی  ناو  و  دەیــان 
ئو  بپراكتیك  زەحمتكشان  حزبی   .زانھ ئم 
برەیی ھبژارد و لم پناوەشدا چندین ئندامی 
دسۆزی ئم ربازە گیانی خۆیان كردە قوربانی و 
خباتیشدا  دیكی  شھیدبوون.لبوارەكانی 
كــردووە  و  مامی  ئۆپۆزیسیۆن  ھزكی  وەك 
 میشرات ھموھات قالنیی  و دوور لكی عوەیشب
خواستپیشیی و  سرخستنی  بۆ  داكۆكیكاربووە 
خزمتگوزارییكانی  دیموكراسیی و  مدەنیی و 
جماوەر و بۆ ئم مبستان ھمیش ئجندایكی 
روون و كراوەی ھبووە و ھیچ كات دەستوەستان و 
بپۆژە نبووە و لم شوناندا ك پویستیكردبت 

ب پداگرییوە داواكانی گیاندوون. 

حزب وەك پویستیكی گرنگی كۆمگا
شانی كوردستان وەك نموونتكحزبی زەحم

لیادی 12/12 دا 
بدوڤال عھ

12 /12 / ی ھموو ساك حزبی زەحمتكشانی كوردستان یادی دامزراندنی 
خۆی دەكاتوە، ئمسایش (26) مین مۆمی تمنی خۆی دادەگیرسن. ھركاتك 
یادی دامزراندنی حزبی زەحمتكشان كوردستان دتوە، ناب ئو كات و بتایبتیش 
سیاسی  بارودۆخی   ك ساتوەختدا  لو   چونك بچت،  لبیر  مان   1985 سای 
 لی كورد و دڕندەی توانای بباتی گختی ختی و سك و زەحمالیل كدنیا و ناوچ
ئندازەی سربازی و دارایی لۆجیستی رژمی گۆڕبگۆڕی بعس لالیكی دیك، نك 
تكۆشان و بیر و بۆچوونی جیاواز بك تاك وشیكی كوردانش باجی قورسی لسر 
بوو، ل و رۆژگارە دژوار و پ ناخۆشیدا زەحمتكشان لتك ژمارەیك حزب والینی 
سیاسی دیك لناوجرگی ملمالن و كشمكش سیاسیكان ل سنگری پشوەی 
 ب كمی دیكتاتۆری ناوچورەترین ڕژر گرامببرخودان بوو، لری داكۆكی بنگس

بیر و بازوو بچك و ئایدیۆلۆژیا داكۆكی ل خاك و نیشتمان دەكرد. 
راست مژووی فرمی دامزراندنی زەحمتكشان سای (1985)ە، بم مژووی 
ئو حزب و زۆربی كادیر و سكردەكانی دەگڕتوە بۆ سرەتای شۆرشی نوێ، ئوەش 
دەیسلمن ك ئو حزب پشكی زۆری ل سرھدانوەی شۆرش بردەكوێ، ھر 
ئوەش وایكرد ئو حزب ھر زوو ببت جگای متمانی جماوەركی زۆری كوردستان، 
وەك  دامزراندنییوە  لسرەتای  زەحمتكشان  حزبی  ئوانش،  ھموو  سرباری 
ھزكی تازە ببیر و باوەڕ و ئایدلۆژیا و دیدگای سیاسی و ركخراوەیی تازە ھات میدان، 
گرنگی  بوو  ئوەیش  ھر  كوردستانیدا،  سربخۆی  جاڕی  جار  یكمین   حزب ئو 
گردانی  پكوە  گرنگی  مشقی  سر  روونكردەوە و  كوردستان  برەی  پكھنانی 
خباتی نتوەیی و چینایتی بوو، ھر ئوەش بوو داوایی كرد چپكانی كوردستان 
لژر چتركی سیاسی بیر وباوەڕ و توانایان یكبخن. زۆرن ئو ھوست و ئاراست و 
بیروباوەڕانی زەحمتكشان شانازی پوە بكات.حزبی زەحمتكشان ل پناو ئو 
ھوستانشی چندین شھیدو قوربانی بخشی،بخونی شھیدەكان و شونخونی 
 یشتۆتنگرانی گویستی دۆست و الیكان و قوربانی و خۆنكخستنری ڕو بو رگشمپ
ئمۆ، ھر ئوەش وایكردووە ھاوڕیانی زەحمتكشان سربندان و بشكۆوە بن 

ئم كادیر و ئندامی حزبی زەحمتكشانین. 
 زانھ لو  یكك  كرد و  خباتی   رراستانس لشاخ  زەحمتكشان  چۆن  وەك 
بخباتی  درژەی  ڕاپرینیش  لدوای  كرد،  ڕاپڕینیان  پشنگایتی   چاالكان بوو 
لنوبوونو   ،كگۆڕاپانل كاریگر  ھزیكی  بووە  خۆیدا و  سیاسیانی  مدەنییان و 
داھنان وكارو پۆژە وخباتی سردەمیانو نھشتنی كاری تاكەواندا لنو خۆی 
خبات  ئستای  لھلومرجی  دیارە  ندا،  لدەست  خۆی  لپشنگایتی  حزبدا 
لگڵ  بتایبتی  عرەبی  وتانی  كناوچكبگشتی  كوردستانیشدا،  وتكۆشانی 
كۆمك گۆڕان و پشھاتی تازە رووبروو دەبتوە، لتواوی ھزو الین سیاسی و 
دیدكی   ب دەخوازێ  ڕۆشنبیریكان  نوەندە  مدەنی و  كۆمگی  كانی  ركخراوە 
تواوی  بكن،ھروەك  فكریكان   ئاراست ونای سیاست و  دیموكراسیانتر  تازەتر و 
 كی سیایی ناوچخشنڵ گۆڕان لگن لكی ئازایخوازی كوردستان داوا دەكخ

نخشی سیاسی عیر اقیش بگۆردرێ.
كوردستان  زەحمتكشانی  حزبی  سرەوە  ئوانی  لھموو  گرتن  سرچاوە   ب  
لدواین كۆنگرەی خۆیدا دروشمی ناوەندی دیاریكردنی مافی چارەنووسی گلی كورد 
پویستی  دووبارە  ھروەھا  خۆی،  ناوەندی  دروشمی  كردە  ریفراندۆموە  لرگی 
كوردستانی  گوتاری  یكخستنی  نتوەیی و  كۆنگرەی  گردانی  نتوەیی و  خباتی 
 داگری لشانی كوردستان زۆر پتكستا حزبی زەحمروەك ئوە رۆژەڤ، ھنایھ
ئندامانی  لئاستی  چ  كۆمگا  ھموو  ئاستی  لسر  دیموكراسی چ  قووكردنوەی 

حزب دەكات.
رگی  شھیدانی  وتواوی  حزب  شھیدانی  سرجم  بۆگیانی  دروود  لكۆتایدا    
تكۆشرانی  ئو  تكۆشر و  الینگر و  ئندام و  بۆھموو  سو  كوردستان و  رزگاری 
كھریك و ب شوەیك شانازی ئو حزبی بردەكوێ. دووبارە ئو  یادەلھموو 

ئازادیخوازانی كوردستان پیرۆز بت.

نیاز حسن

حزبكانی  سرجم  باو  نریتكی  وەك 
دامزراندنیاندا  سایادی   ل كوردستان 
ھدەدەنوە و  خۆیان  مژووی  پڕەكانی 
ــر ھــاوتــیــان  ــی ــان وەب ــی ــان ــك ــی ســروەری
وەك   ـــ رۆژەك ھاوكاتیش  دەھــــنــنــوە، 
بۆنیكی تایبت بایخی پدەدرت. مافی 
 ب شانازی   سیاسیی پارتكی  ھر  رەوای 
یادی  بشكۆوە  بكات و  دامزراندنی  رۆژی 
بكاتوە، بم ھرگیز ركنكوتووە الینك 
بیرەوەری لدایك بوونكی بكات وستگی 
 باتخ گوتار و  كاروبار و  ھسنگاندنی 
كۆنگرە  ئوەی  لبر  نك  سیاسییكی، 
 ھۆكارەك بكو  ھدەستت،   رۆ بم 
نریتكی   ب پابندبوون  بۆ  دەگڕتوە 
تقلیدی، ك سایادی دامزراندن بۆنیكی 
گانوەی رووە پۆزەتیڤكانی حزب و ناشت 
لو رۆژەدا جگ لپیرۆزبایی ئاماژە ب ھیچ 
ئم  بمانوت  ئگر  بدرت.  تر  بابتكی 
تقلیدە تپڕ بكین، باشترین دەرفت بۆ 
ساك  كاروبارەكانی  بكۆی  پداچوونوە 
بریتیی ل سایادی دامزراندن، لبر دوو 
 ،یوە ھكاتیوەندی بمیان پكھۆكار، ی
بۆ   ییوانپ كاتكی  مانگ  دوازدە   چونك
ئۆرگانكانی  ئیش وكاری  ھسنگاندنی 
سركوتن و  ئاستی   ل تگیشتن  حزب و 
شكستی ھر بش و پكھاتیكی نوخۆی 
بڕوەبردنی  شــــوازی  بتایبت  حــزب، 
كموكوڕییكان و  خستنرووی  ئۆرگانكان و 
ھۆكاری  الوازەكــان.   خا چارەسركردنی 
بۆنی  سروشتی   بــ پــیــوەنــدی  دووەم 
 كی خودی بۆنیوپب ،یوە ھزراندندام
جۆرك ل ورە و گیانی ھاندان ب حزبكان 
دەبخشت و دەكرێ یادەوەرییكان ھۆكاری 
چارەسركردنی  بخۆداچوونوە و  پانری 

گرفتكان بت.
بیستوششمین  ســۆنــگــیــشــوە  ــم  ل
ساۆژی دامزراندنی حزبی زەحمتكشانی 
ــی گــونــجــاوە بۆ  ــك ــادەوەری كــوردســتــان ی
سای  یك  كاروبارەكانی  ھسنگاندنی 
رابــــردوومــــان. بــــگــومــان حـــزب لــســر 
 ل  كشب كاردەكات و  واقیعك  زەمینی 
 می كوردستان، بۆیری سیاسیی ھژینگ
واقیعی   ل حزب  پگی   ب پداچوونوە 
خوندنوەی  بۆخۆی  ھرمدا،  سیاسیی 
بابتیانی كاروبارە نوخۆییكانی حزبیش 
قورسایی  نوان  پیوەندی  رووندەكاتوە. 

نوخۆییكانی،  كاروبارە  حزب و  سیاسیی 
 چونك بستراوە،  پكوە  پیوەندییكی 
سیاسیی  پرۆسی   ل كارا  رۆكی  بینینی 
ھرمدا پویستی ب تۆكمیی دامزراوەكانی 
 .یھ بڕوەبردنیانوە  شوازی  حــزب و 
ئۆرگانكانی  بتوانایی  سستی و  لكاتی 
پیوەندییكان،جم راگیاندن،  ركخستن، 
 مستئ ھۆشیاری وپگیاندن  اوەرییكان، 
حزبدا  دەرەوەی  ئاستی   لــ بتوانرت 
ھاوكشی   ل برچاومان  ئامادەبوونكی 
كۆمیتی  ھــبــــت.  ھــرــمــدا  سیاسیی 
سیاسیی  مكتبی  لنویشیدا  ناوەندی و 
ئكتیڤبوونی  ســرەكــی  بشكی   دەبن
ئۆرگانكانی تری حزب و پچوانكشی ھر 
راست. ب دیوكی تردا دۆخی ئۆرگانكان و 
خودی   ب  یوەستپ كارابوونیان  ئاستی 
 حــزبــدا. باشتر وایــ لــ بــیــار  ــدی  ــاوەن ن
وستگی   تبكر  12-12 رۆژی   نسا
ئیشوكارەكانی  تكای  ھسنگاندنی 
ھروەھا  ئۆرگانكاندا،  لسرجم  حزب 
رووبرووبوونوەی  رگچارەی  دۆزینوەی 
 تبكر ھنگاوەش  ئم  كموكوڕیكانیان. 
میكانیزمك بۆ برزكردنوەی توانای حزب 
سیاسیی  پرۆسی   ل بشداریكردن   ل
حزب  سیاسیی  پگی   چونك ھرمدا، 
رووداوە   ل ئامادەبوونی   ب  یوەستپ
ھستپكراو  رۆكی  بینینی  سیاسییكان و 
وەك  كوردستاندا.  سیاسیی  ژینگی   ل
 ل قورساییان  حزبانی  ــو  ئ دەبینین 
ھنگاو  لدەستداوە،  سیاسییدا  ھاوكشی 
شونگیان  دەكــون و  پراوز  ھنگاو   ب
لدەست  حزبیدا  پلورالیزمی  نخشی   ل

دەدەن.
ئــمــۆ پـــرۆســـی ســیــاســیــی ھــرــمــی 
كوردستان لالین پنج حزبی سیاسییوە 
لدەستن و  دووانیان   ت(كوەدەچڕب
ــن) دەنــگــی  ــۆن ــۆزســی ــۆپ ســیــانــیــشــیــان ئ
ئو  بسر  جیاواز  برژەی  ھاوتیانیش 
بواتایكی  دابــشــبــووە،  الیــنــدا  پنج 
جیاواز  قبارەی   ب كۆمیتی  ھزی  تر 
الینكانیتر  ــوە و  ــووەت ــۆب ك ئـــوان  الی 
جوگرافی  نخشی  بسر  كاریگرییان 
بم  زەحمتكشانیش  الوازە.  جماوەردا 
تاكو  بدنیاییوە  دەكات،  گوزەر  دۆخدا 
قبارەی  ناتوانت  داھــاتــووش  سایادی 
بگۆڕت و  ھندە  ركخستنكانی  دەنــگ و 

بچت نو ژمارەكانی ترەوە.
كوات رگچارە چیی و ب چ میكانیزمك 

سیاسیی  پرۆسی   ل بشداربوون  ھوی 
 ل گونجاو  پگیكی  بــدەیــن و  ھرمدا 
گۆڕەپانی سیاسییدا دەستبر بكین و وەك 
نو ھاوكشك رەفتار بكین؟  ژمارەیكی 
پالنكی  لمیانی  حزب   ویستپ لرەدا 
سرقای  خۆی  سایدا  یك  كورتخاینی 

چند ھنگاوك بكات:
- پداچوونوە ب كاروبارەكانی ئۆرگانكانی 

حزب و دەستنیشانكردنی كماسیكانیان.
بھۆی  ئــۆرگــانــكــان  ئكتیڤكردنی   –
بدواداچوونی بردەوامی مكتبی سیاسی و 
ركخستن.   – كۆكردنوەی ھموو كادیرانی 
لیك  حزب  داراییكانی  توانا  راگیاندن و 
كنای ئاسمانیدا. – روونكردنوەی گوتاری 
سیاسیی حزب بۆ رای گشتی كوردستانی، 
ك ھقووی بیار و راسپاردەكانی كۆنگرە 
پرسی  ھمووشیانوە  لــســرووی  بت، 

سربخۆیی كوردستان.
– پشتیوانیكردن ل خواست و داواكارییكانی 
ھوستش  ئم  رەنگدانوەی  ھاوتیان و 
حزبدا  راگیاندنی  كناكانی   ل زەقی   ب

ھستی پبكرت.
– داكۆكیكردن ل پرسی بدامزراوەییكردن و 
دیموكراتیزەكردنی سیستمی سیاسیی ھرم. 
– ھاندانی سرجم الینكان بۆ گرتنبری 

دیالۆگ ل چارەسركردنی قیرانكان.
كبركی  میكانیزمی   ل پشتگیریكردن   –

سردەمیان لسرجم كایكاندا.
بگومان لگڵ ھموو ئو ھنگاوانش نابت 
حزب بابتی فراوانكردنی بنكی جماوەری و 
بكات،  فرامۆش  ركخستنكانی  قبارەی 
نیی و  پویست  ئاستی   ل ئستادا   ل  ك
ھر   چونك  ،دای وەستان  لدۆخی  بگرە 
بگریتبر،  حزب  گشی  بۆ  میكانیزمك 
لھبژاردنكاندا  جماوەر  دەنگی   بب
لالین  نابت، دیارە دەنگكانیش  ئاكامی 
ئو  با  ــت.  د الینگرانوە  ركخستن و 
ك حزبی  بھنینوە،  بیرخۆمان  راستیش 
ــردوودا  راب  ل كوردستان  زەحمتكشانی 
ھزی  پكھنانی  سرەكی  پاوراوكی 
سھم بووە لقۆناغی یكمی سانی دوای 
راپڕین و لسای 2005یشدا رچشكنی 
پكھنانی لیستی جیاواز و بانگشكردن بۆ 
برنامیكی ھبژاردنی ئۆپۆزسیۆن ئامز 
قۆناغكدا  لھردوو  بۆچی  بووە.(بم 
بدەستبھنت و  سركوتن  نیتوانیوە 
بۆخۆی   مــئــ بپكت؟  ئامانجكانی 
كمك   ب پویستی  تایبت و  بابتكی 

 ت، كبوەندە ننھا ئت ،یژدادڕی ھدر
بابتی  نوخۆیی و  ھۆكاری  گروپی  ھردوو 
دەرەنجامكاندا  لپشت  جیاواز  برژەی 

بوونی ھبووە).
لبردەم  كوردستان  ھرمی  لئستادا 
ھریكشیان  قــیــرانــــكــدایــ و  چــنــد 
سیاسییوە  بارودۆخی  بسر  كاریگریی 
ئامادەبوونی  ــار و  ك دۆخــش  ھی وئم 
مانوەی  لرەدا  لدەخوازت.  زیاترمان 
ھر حزبك لدەرەوەی بازنی بابتكان و 
پووكانوەی  ئاكامكانی،   ل خۆبوواردن 
 وایــ باشتر  بـــدوادادـــت،  حــزبــی  ــو  ئ
تماشاكار  ــــدوورەوە  ل زەحمتكشان 
بت   قینراست بشداربوویكی  نبت و 
 رژەوەندییب باشتر و  لھناندی دۆخكی 
نوان  ــی  ــران ــی (ق گشتییكاندا.   بــا
ناوخۆیی و  كشمكشی  ناوەند،  ھرم و 
ئۆپۆزسیۆن،  ــت و  دەس نوان  قیرانی 
 ،گژەكانی كۆمكانی چین و توداخوازیی
دیموكراتی،  كلتوری  بنیادنانی  ــی  رەوت
 تی تریش، كباب ئمان و چندین پرس و 
 گپ ھز و  فرامۆشكردنیان  كاتك  ھیچ 
بۆ حزب دابین ناكن). لم دیدگایشوە، 
سای  بیستوحوت  یادی  بۆ  ئستاوە   ل
ئكتیڤبوونی  بمبستی  ــدن  ــزران دام
ــوڵ و  ھ ــزب  ح پكھاتكانی  ــان و  ــۆرگ ئ
بتوانین  تاكو  بخرنگڕ  كۆششكان 
 ل الینكانیتر  گشتی و  رای  سرنجی 
لپرۆسی  حزب  بشداربوونی  جكوتی 
خۆسلماندنی  رابكشین.  سیاسییدا 
ــان  ــی زەحــمــتــكــــشــانــی كــوردســت ــزب ح
كار و  میكانیزمی  دۆزینوەی   ب  یوەستپ
 ل پالن  گرتنبری  بكردەوە و  ھنگاوی 
زەمنی  لماوەیكی  تاكو  ھنگاوەكاندا، 
پوانییدا لسر شانۆی سیاسیی ھرمدا 
وەك یاریكركی دانپدانراو دەربكوتوە و 
ژمارەكانی   ل یكك  ھــر  ھاوشوەی 
 ك بكات،  رەفتار   كشھاوك نو  تری 
بژمارەبوونمان  قۆناغی  پشتر   دەبووای
زەحمتكشان  تپڕبكردبای.ئایندەی 
ــارەی  ــب ــق ب  نیی ــوەســت  ــی پ ھــــنــدە 
گرنگی  بنمایكی  ئگرچی  ركخستن، 
ھزیش بت، بكو كارابوون ل راپڕاندنی 
گورجوگۆی  نوخۆییكانی و  كــاروبــارە 
سیاسییكان و   تباب لبدەنگوەچوونی 
دیدوبۆچوونكانی و  لدەربینی  ــی  روون
 ل پرۆسجیاجیاكاندا،  لنو  ئامادەبوونی 
 ك حزبكن،  ھزی  رەگزەكانی  گرنگترین 

     لیادی(26)سای دامزراندنیدا:

خوندنوەیك بۆ ئایندەی حزبی زەحمتكشانی كوردستان

دۆسییكی تایبت ب یادی ٢٦ سای دامزراندنی حزبی زەحمتكشانی كوردستان
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و  رگیكی سخت   ب دەست  ناو   ل دەست  یكگرتووین،  كۆمكی   مئ
 زۆر جاریش ك و  داوین  ل ھموو الوە گمارۆیان  دژواردا دەڕۆین، دوژمنان 
دەڕۆین ب ناچاری دەكوین ژر رەحمتی ئاگرەكانیان، ئم ب پی بیاركی 
ئازادان یكمان گرتووە بۆ ئوەی دژی دوژمنكانمان خبات بكین، نك بۆ 
ئو زەكاوەی تكیان ھخلیسكین ك ئوانی لون دەمك بوە تاوانبارمان 
دەكن، چونك ئم كۆمكی تایبت ب خۆمان و جیا لوانمان پكھناوە، 

رگای خباتمان گرتۆتبر، نك رگای سوداكردن.
لینین

وەیی زامنی گوتاری سیاسی كوردستانتستنی كۆنگرەی نب
٢٦ـمین سایادی دامزراندنی حزبی زەحمتكشانی كوردستان

دۆسییكی تایبت ب یادی ٢٦ سای دامزراندنی حزبی زەحمتكشانی كوردستان


