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 !هايديطةر، هيتلةري فةلسةفةي ئةَلمانيية؟
 

لةم بارةيةوة هيض طومانَيكم نية، جطة . ثَيويست بة طوتن ناكات، هايديطةر نازي بوو: جؤرج لؤكاش
 .لةمةش، ئةو بةردةوام كةسَيكي كؤنةثةرةست بووة

      
هايديطةةةر و رؤريرةةي )ث و ثةخشةةي سةةةردةم كتةةَي    ئةةةم رانانةةة دةزطةةاي  ةةا   

طةيانةةدة دةسةةي خوَينةةةراَ و لَيةة ةدا (الثةةةرية733حمةمةةةد كةةةما ، . فةلسةةة ، د
 . روَيين سةرنج و تَيبيين ئةم وتارةية
نيكةؤالوس  . راننامةنووس و مَيةووونووس د )هةر لةم رانانة، دوو مَيواني ئةَلماَ

و ثةةارَيرةر، نووسةةةر و   -انتار ئولةةة ثاَلةكةةة هاوكةةاري ئةنةةدامي ثةرلةةةم  -بةة ياون 
ثةَي  ئةةوةي بطةينةة    . بةؤ سةليماني هةاتن   (راننامةنووس خةا  بططيتةة كيشةلةر   

ئَيوة ئةزانن، هةندَي كوردي دنة طؤرياَ، رةؤريش و  : كتَيبخانةي هاوآلتي، ثَيمطوتن
نيتشةةةةة و )ثَيشظة ةةةةووني م ايانةةةةة، تةةةةازة بةةةةة تةةةةازة بطدازانةةةةي كؤمةةةةةَلكوني

ياَ دازيوةتة؟ ئةواَ ثَيكةنني و ثَيياَ وابوو طةمةياَ لةتةة  دةكةةم،   (هايدةطةر
بةؤ ف ارة    (هايديطةةرو رؤريرةي فةلسةة    )بةآلم هةر كة طةيشتينة كتَيبخانةي هاوآلتي، دةبينني كتَيبَيك بةناوي

منةي  بةة   . ةت؟جا كورداَ ض ثَيويستييةكياَ هةية بة فةيلةسو  فاريي: ئةوجا سةي ياَ لَي هات و تياَ. دان اوة
مةاين كةةةمك، كةةة دةيةاَ سةةاَلة لةةة ئةةةَلمانيا   -سةةةب كةَ، ئَيسةةتا  ةةندين كتةةَي  نيتشةةةو هيتلةةةر : ثَيكةنينةةوة و  

 .ياَ لةبارةيانةوة ثيشاندةدةم -قةدةغةَ و كتَي  نهَينييةكاني هيتلةر
 ئاخ  بؤ ي؟: ئةواَ بة سةرسوريمانةوة وتياَ

رةمري ثياوةتييةو هةندَي كةسةي باوكسةاالر ثَييانوايةة، ثيةاو بةة مسَيَلةة و       مسَيَل : مني  هةر بؤ رؤخي، ثَيمطوتن
رارنبطي كوردي لة ثةجناكانةوة تا ئَيستا قةةت بةةم   ...بةرياسي مسَيَلي نيتشة زار لة مسَيَلي مارك  قةبةو ث يت ة

 ةي رَيةك لةةم سةةردةمة كةة      ثلةيةي ئَيستا ئاستنرم، بؤطةَ و بارلَيو و ثَيكةنيناوي نةةبووة، ئةطةةر وا نةةبَيت، بؤ   
ثةتاي جةنط و تاواني كؤنةثةرةسي و وةحشييةتي سةرماية باآلدةستة، ئةو جؤرة كةسانة ثةنا بؤ ئةو بطمةندة 

لةةةوةش وَيةة انرو خةة اثر و   ! دريندانةةة دةبةةةَ كةةة خةةوَيين مليونةةاَ مةة ال لةةة نةةوكي قةَلةمةةةكانياَ دة ةةؤريَي؟       
َلدةدةَ، قةَلةمةكانياَ بؤ ثشؤرنةوةو بةبَي لةكةي خوَين بة خوَينةةري  هةو" طيرندالنة"زيانبةخشر ئةوةية، ئةو

كوردزماَ بناسَينن، ئايا بآلوك دني ئةم جؤرة نووس اوانة ثيشةسازي فك َيكي تايبةت نيية ياَ مةن طةوم يام و بةَي    
 !؟"رارنبط"، هَي ري ناريةوا و بَي بةَلطة دةكةمة سةر هةندَي"ئَي ةييةوة"ويودانانة و لة

ةرطير، ئةةةركي ئَيمةةة ئةوةيةةة، ثةيوةنةةدي نَيةةواَ هورةةياري و بةةووَ كةةة بنةةةريةت ين كَيشةةةي فةلسةةةفةية بةةة        هةة
. تَي يوانينَيكي مةت ياليسي ديالَيكتيكي و مَيووويي رالةبكةين و هةوَلدةدةين بةرَيوةيةكي رؤريرطَي يانة بيطةؤريين 

رر، تةسةةةورةكاَ و هورةةياري بةرةةَيوةيةكي   لةسةةةرةتاوة بةرهةةةمهَيناني هةة  <ئةمةيةةة ئةةةركي فةلسةةةفة،  ةةونكة  
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راسةةتةوخؤ وتؤكمةةة، تَيكةَلةةة بة ةةاالكي و ثةيوةنةةدي مةت ياليسةةتانةوة لةةةنَيو م الةةةكاَ، ئةمةةة زمةةاني نيةةاني        
لَي ةردا تةسةورةكاَ، فك  و مامةَلةك دني زهين لةنَيو بةرةر بة رَيوةية  دةردةكةوَي كة راسةتةوخؤ  . واقيعيية

خودي ئةمة لةسةر بةرهةمهَيناني هرريانة لةة زمةاني سياسةةت،    . ةكةياَ سةر اوةي ط تَ لة هةَلسوكةوتة ماددي
م الةةكاَ خؤيةاَ سةر ةاوةي    . هتد لة ناو تةةواوي طةةلَيك، جَيبةجَيةدةك يَ   ...ياساكاَ، رةورت، ئاين و ميتافيريا

 (   73ئيدالؤني ئةَلماني، الثةريةي)هتد...تةسةور و هررةكانيانن
دا بة بةبَي ئةوةي بضووكرين 1731بيستةكاني سةددةي راب دوو كاري فةلسة  بآلوك دووةو لة  هايديطةر لة    

ساَ  ثارةظة   73ثةريماني ياَ رةخنة لةخؤ بط َي، بة رانازييةوة وة  بطمةندَيكي فاريست، كؤ ي ك د، كة ي 
  َ رونةاكبطاني كةوردةوة، تةازة بةة      مةرطا وي، بةبَي ئةوةي رايةني هيض نووسينَيك ياَ الك دنةوةية  بَيةت لةاليةة

، دةرخواردي خوَينةري كوردي دةدةَ و لةطشي سةي ت  -ليستةية  لةناوي رارنبطاني تاواَ-مةحةمةد و. تازة د
 . حمةمةد، هايدةطةر وة  رابةري رؤريرَيكي فةلسة  ثَيماني دةناسَييَن. و سةرسوريهَينر ئةوةية، د

ةندَي جار راستةوخؤ  اوم بة ناوي زلك او، بةآلم وَي اَ دةكةوَي، بؤ منوونة من ثَي  هةموو رتَيك خوَينةرم و ه
و تَيةةدا ئامةةانة بةةة بؤ ةةونَيكي  (نيتشةةة و فَيمينرمةةي هاو ةةةر  )لةةة مةةانطي رابةة دوو كتَيبةةَيكم خوَينةةدةوة بةةةناوي  

  زانسةي  رةخنةي سةرةتايي دريةدا لةة ميتةافيريكي خؤرئةاوا ئةوةيةة كةة بةطي فةلسةة        : )ئةمحةدي بابة  دةكات
َ   خؤرئاوا هةميشة زينداني فاكتةري دوو جةمسةري بووة كة  و ثارةاَ وايرانيةوة كةة لةة      خةؤي درووسةي كة دوو

 ,(22الثةريةي-راستيدا هةَ، بطي ميتافيريك هةرطير نةيتوانيوة خؤي لة بةندةيي ئةم زيندانة رزطار بكات
ةي سةةةرةوة يةةوَينني، دةتةةوانني بةةة كةةورتي بةةة بةةةبَي ئةةةوةي ثَيويسةةتيماَ بةةةوة هةةةبَيت، بةةة هةةوردي ئةةةو رسةةتان 

دوو جةمسةري، بةرهةمي بطي فةلسةة  زانسةي خؤرئةاوا نييةة و درووسةتياَ نةةك دوة،       : ئةمحةدي بابة  بَلَيني
بةَلكو دوو جةمسةري لة دَي يزةمانةوة، لةو كاتةوة كة م ال ئةفسانةكاَ و ئاينة ف ةخوداييةكاَ تةا طةيشةتين بةة    

 .ودايي، نياَ و ملمالنييةكاني لة دواليرمي خَي  و رةري، باش وخ اث، دابةرك دووةداريرتين تا  خ
ئةطةةر ئاوريَيةك لةة مَيةوووي بطك دنةةوةي فةلسةة        )كا  كةما  لةم بارةيةوة هةماَ هةَلةي كة دووة و ثَيةي وايةة   

تؤَ دةستةَيدةكات و بةة  بدةينةوة، دةبينني سةرهةَلداني ميتافيريكي دواليسي لة بؤ وونة فةلسةفييةكةي ئةفآل
 (.17و12الثةرية-نيتشة تةواو دةبَي

بةة بؤ ةووني   : مامؤستاي فةلسةفة لة زانكؤ دةبَي لة نووسينةكاني زار وردبينانةةت  بَيةت لةة خوَينةةراَ،  ةونكة     
لةةة سةةةدةي دووي زاينيةةدا، دووثةةاتيك دووة كةةة رانهةآلتييةةةكاَ و بةتايبةةةتي     (ديةةوطين  الرتيةةوس )مَيةةوووناس

َ  مس ييةك ، 1791عبةدال محن بةدوي، ربيةل ال كة  اليونةاني، قةاه ة،       . د: سةر ةاوة <اَ يةكةمن لةة فةلسةةفةك د
ي (كليمنةةةةت)ي جةةةةوو و(فيلةةةةوَ)ئةمةةةةة هةةةةةماَ بؤ ةةةةووني زار لةةةةة بطمةنةةةةداَ بةةةةووة، وة      . >13الثةةةةةرية

خةواي  )َية  هةةر لةة هةةماَ كت   . 1713ال لس ة اليونانية قبل سق ات، ثَيشةكي، بةغدا، : ك يم مي<ئةلسكةندةري
يةكةةم فَي طةةي هةرر لةة خةودي سةةرزةميين       : )... بةم رَيوةية ئامانة بؤ بؤ ووني فوئاد زةكةريا دةك َي( رؤريش

؛ لةة رةَيك دني س ورةي    .(117هةةماَ سةر ةاوة، الثةةرية    -...يوناَ دةرنةكةوت، بةةَلكو لةة ئؤردوطايةةكي ئةةيوني    
اَ، دةك َي بطةوت َي كةة تةةنها داريرةتنَيكي نوَييةة بةة رةَيوةي        كاكَلةي فةلسةفة لةالي يؤنانييةك-ميتافيرياي يؤناني

طوتن و زاراوةيي لةبارةي دياردةي عةقالنييةت و زانست بؤ بابةتطةلي خودي ميتؤدالؤنيةا كةة ثةَي  دةركةةوتين     
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. ب)و(ري)زار لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تازةطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرةكاَ وة . ميتافيريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي يؤنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبووة 
ئةةم ئاراسةتةية   ( جاردنةةر )َ بؤ وونياَ هةيةو لةهةماَ كاتدا هةما(سارتوَ)و(ميلهود)و(ديورانت)و(ئةلكسةندةر

فةيلةسوفة يؤنانيية يةكةمةكاَ وة  تةالي  و فيتةاطؤرس وة  قوتةابي    : )بة طوتةيةكي بةثيت و رووَ دةرب ييوة
بةةة بؤ ةةووني خةةودي   ( -Egypt of the pharaohs, p9 -.لةبةةةر ثَيةةي كاهنةةة مسةة ييةكاَ دادةنيشةة    

فوئةاد زةكةةريا، الةت كط العلمةي، الثةةريةي       -َ منداَلن لة او ئةةو رارسةتانيية كةؤَ و مةزنانةة    يؤنانييةكا)ئةفالتؤَ
َ )ييةكاَ، دنيا لة دوو نةم  ثَيكهاتووة كةة ئةاو  (مةنك)بة بؤ ووني مس ييةكاَ، قوتايانةي: هةروا(. 127 و ( نةو

 .  111هةماَ سةر اوة، الثةرية -ة(رع)ئاط 
كةمة لةبارةي سةرةتاي فةلسةفةك دَ كة لةناو منداَلداني ئةفسانة، سةير و ئةاين    بةآلم ئةمة تةنها زانيارييةكي 

و بةطشي بطك دني م ال و نائارامي و دَلةرياوكَيي بؤ تَيطةيشة  لةةخؤي و دةوروبةةري،  ةونكة بَيطومةاَ ئةطةةر       
ي يةاَ رارسةتاني  ةني،    بةدواي زانيارييةكاَ لةبارةي سةةرةتاي نةاوب او لةة مَيةوووي ئةكةةد، ئارةوور، بةابلي، سةوب        

فارس، وآلتاني ئةف يقا و هيندستاَ بطةريَيني، هةرطير ناطةينة دياريك دني سةرةتايةكي واقعي و سةررياسةتانة بةؤ   
: لةةوةش طة نطر  ! مَيوووي فةلسةفةك دَ، بؤية ناعةقالنييةتة، ئةطةةر بةؤ سةةرةتاي مَيةوووي فةلسةةفة بطةةريَيني      

رامي مة ال لةةبارةي بةووني خةؤي و نينطةكةةي بطةريَينينةةوة، ئةةوا خةودي         ئةطةر سةرةتاي فةلسةفةك دَ بؤ نائا
ئةفسانةكاَ هةةزاراَ ث سةياري فةلسةة  دةوروونَيةنن لةةبارةي نيةاَ و مة دَ و سةةرطةرداني تةا هةنوكةةي مة ال            

بةؤ  ئةي ئةطةةر فةلسةةفة   ! ئايا ئةفسانةكاَ جؤرَيك لة فةلسةفةك دَ نني؟!(. سةر اوة؟)لةبارةي سةر اوةي نياَ
ث سةةيارك دَ بطةريَينينةةةوة، ئةةةوا دةتةةوانني يةكةةةم م الةةي نةناسةة اوي نةةاو كؤمؤنةةة سةةةرةتاييةكاَ كةةة ئاسةةي       

مَيووويةكي دياريك او : )لة مَيوووي نةنووس او، يةكةم فةيلةسووف بووة((بؤ: ))هوريارييةكةي طةيشتة ث سياري
و دةتةةوانني (193فؤيةةةربا ، الثةةةريةي . -مةةارك ، دةسةةتنووس )بةةؤ سياسةةةت، ياسةةا، زانسةةت، هونةةةر و ئةةاين نييةةة   

 ! فةلسةفةش يةينة ثاَليانةوة
 .كا  كةما  لةسةر ئةو هةَلة قورسةدا، بةري يةكةمي كتَيبةكةي بنياتناوة 

لَي ةوة نامةوَي زيات  درَيوة بةم اليةنة بدةم،  ونكة بؤ نووسيين  ةندين جلةدي  كؤتةايي نايةةت، مةاوة لةطةة       
لةة كتةَي    -ضةوانةي فةلسةفةي ئةَلماني كةة لةة ئامسانةةوة بةؤ سةةرزةمني دادةبةةزَيت، لَية ةدا       بةثَي: )ماركسدا بَلَيم

 (.73الثةرية-ئيدالؤني ئةَلماني... لة سةرزةمينةوة بؤ ئامساَ بةرزدةبني -ئيدالؤني ئةَلماني
ووني رةةوَيين لةةةدايكب  -لةةةب ي مَيسةةكطش نووسةةيويةتي مَيسةةك ش   : هةَلةةةي نووسةةيين دكتةةؤر  "سةةووكة" ةةةند  

 (.-ناوي كوريِِة طةورةكةي هايديطةرة -؛ لةب ي يورط، نووسيويةتي يؤرط-هايديطةر
، ب يياريشةم نةةداوة سةةرتاثاي كتَيبةكةة     "ث يانةيةة  "لةرياستيدا بَيجطة لة سةرقاَلبوو  بؤ جَيبةةجَيك دني  ةةند  

 رامياري هايديطةر هةَلةي: رةَ وكةو بكةم و تةنها كار لةسةر ط نطرين بةري كتَيبةكة دةكةم، واتة
ليكتةؤر لاريةاس   )حممةد كةةما  ئارةناية بةة كتَيبةكةةي     .ثَيشةكي دةبَي خؤرراَلي خةؤم دةربةميم لةةبارةي ئةةوةي د    

و لةةة كتَيبةكةةةي ئامةةانةي ثَيةةداوة، بةةةآلم بةداخةةةوة هةةيض سةةوودي      (هايديطةةةر و ناسةةيونا  سؤسةةياليرم   -بةةةناوي
ةر، بة مانايةكير، وة  مامؤستايةكي زانكؤ دةبوو بةباري لةو لَيوةرنةط تووة بؤ نريكبووَ لة حةقيقةتي هايديط

ساَ  لةناو ئةرريظي كتَيبخانةكاني ف ايبؤرط و بةةرلني  11هةموو بةَلطةنامة بَيشومارانة كة بة ثشكنني لةماوةي 
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دي زانستيانة، حمةمةد ثَيشوةخت ب يياري داوة، دوور لة ميتؤ.و ئةوانير بةدةستيهَيناوة، وردبَيتةوة، بةآلم ديارة د
حربيانةةة مامةَلةةة لةطةةة  كتَيبةكةةةي لاريةةاس بكةةات و قةَلةمةةة سةةةرتاثا لةةةناو خةةوَين ن  وبووةكةةةي هايديطةةةرو     

 .بةرَيطاي ئةمةوة تةبابووني نووسينةكاني نيتشةش لة نازييةت رزطاربكات
وزةدي دةكةات، بةةَلكو   حمةمةةد نةا  . ئةندامبووَ لة حرب و دةسةآلتي فاريسي بط ياَ هةَلةي سياسي نييةة وة  د 

      َ سةةةي  ئةوةيةةة كوردَيةةك بةةةةرَيطاي    . تاوانةةة وة  برووتنةةةوةي ئةةةني فاريسةةتةكاني ئةةةَلمانيا نةةةاوزةدي دةكةةة
هيندسةةتانةوة خةةؤيي طةياندوةتةةة زانكةةؤي ئوسةةرالياو لةةةوَيوة بةثَيضةةةوانةي طشةةت زانةةا كؤمونيسةةت و  ةةةث و       

 .ةكات بؤ نازينةبووني هايديطةرم الداستةكاني ئةَلمانيا، تازة بة تازة بيانوو سازد
حمةمةةد لةة ئوسةرالياوة بيانوويةةكي درووسةتك دووة بةؤ هايديطةةر كةة خةودي هايديطةةري  واي نةةطوتووة و            . د

بةةة بةةطورياي مةةن هةَلةةةي هايديطةةةر لةةة     : )، دةنووسةةَي112-111بةةؤ منوونةةة لةةة الثةةةريةي    : قبووَليشةةي ناكةةات 
ئَيمة، ئَيستا دةتوانني ئةم حوكمة بدةين،  ونكة سياسةتي . َيدةكاتهةَلبواردنةكةيةوة بةسةراكي زانكؤ دةستة

ئةو كاتة لةسةرةتاوة ئةم سياسةتة ئارك ا نةبوو، نازييةكاَ داواي طؤريانكاري . م الانةي نازييةكامناَ بيين-نا
كةو هايديطةةر   ، بةةآلم زوو وة .زار كةس لةسةرةتاوة دَلياَ بةم داواكارييانة خؤش بوو. رؤريرطَي يانةياَ دةك د

 . (نائومَيد بووَ و ثةريماَ بوونةوة
 ئايا ئةمة داريرتين رستة و بةَلطةهَيناني مامؤستاي زانكؤية؟

ئةةني دووك اسةي، ئةةني كؤمونيسةي، ئةةني جةوو، سةني و        )ئةةي بةةريَير، ئايةا هايديطةةر ثَيشةر سياسةةتي       ! نا
 دةوةكةاني حيربةي ناسةيونا  سؤسةياليرمي ك َيكةاري      ي نازييةكاني نةةزاني و نةةبيين، يةاَ لةة سياسةةت و ك     (راما

ئةةَلمانيا نارةارةزا بةووة، يةةاَ بةرياسةي وة  فةيلةسةوفَيك، دةيرانةي ئةةةو حيةرب و دةسةةآلتة وَي انكةارَ و جيهةةاَ          
خؤزطةةا داوا رؤريرةةطَي يانةكةي  ! بةةةرةو وَي انكةةاري دةبةةةَ و ثَيةةي قبةةووَ  بةةووة و بةةة بةة يواوة كةةاري بةةؤ كةة دووة؟     

بؤ رووَ بك داباو ئةطةر هايديطةر نائومَيد ببةا، ئةةوا بةؤ منوونةة لةة النةي كةمةةوة، وة  ئاينشةتاين و          هيتلةرماَ
ب خيت و بؤ  و هةزاراَ كؤمونيست، ئةنارريست، سؤسيا ، جةوو و سةني و رامةا، بةة كةارواني كؤ ةك دَ بةةرةو        

 .   هةندةراَ، ثةيوةست دةبوو
 ةثةستوكةو ثاراستين مامؤستا جووةكاَ و بؤ كةمك دنةوةي ثاَل: )كةما  دةنووسَي. د 

ثةرتووكةكاني ثةرتووكخانةي زانكؤ، هايديطةر ب يياريدا بضَيتة نَيو نازييةكانةوة و ئةوةندة دةسةآلتي هةبَيت، 
ثاش نؤ مانط هايديطةر زاني كة كارةكةةي بَيسةودةو ناتوانَيةت    . زانكؤ و مامؤستاكاَ لةو طةندةَليية بةارَيرَيت

َ داو رَيطةياَ . ي لة نوور دةسةآلتي راميارييةوة دابنَيت، وازي لة كارةكةي هَينادةسةآلتي خؤ نازييةكاني  سرايا
 (112 الثةريةي -ثَينةدا لةوانةطوتنةوة بةردةوام بَيت و ناردياَ بؤ  اَ  هةَلكةندَ

،  ةونكة لاريةاس بةة    يةاَ خوَينةدووة، دةبةوو بةةو رةَيوةية نةنووسةيَ      (ليكتةؤر لاريةاس  )كةاتَي بةةريَيرياَ كتَيبةكةةي   
دوورودرَيوي لةبارةي درَيوةثَيداني بطو ثةيوةنةدي هايديطةةر لةطةةَ  نازييةةكاَ تةا روخةاني رنَيمةي هيتلةةر و تةا          

روم : هايديطةر و دةزطاي ئيةدالؤني دةوَلةةت   -ناوي بةري سَيهةمي كتَيبةكة)طؤريبةطؤربووني، نوسيووة، بؤ منوونة
ثةةتي  <ةم الثةريانةدا، هايديطةر قسةيةكي ثَيشيناني كوردامنةاَ بةؤ دةسةةنَيينَ   ل(. 791 -727، الثةريةي -و بةرلني
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وة نةاوي ناهَين َيةت وهةةر جةؤرة     5491لة  ساَليطواية ئيديعاي ئةوة دةكات  5491هايديطةر لة :>درا كورتة
 <999الثةريةي. ئامانةية  بؤ بةرهةمةكاني، قةدةغةك اوة

نة  تةنها وتارو كؤمينتةار لةةبارةي نووسةينةكاني هايديطةةر، بةةَلكو لةة       )َيلارياس بة بةَلطةوة دةَل:...راستييةكةي
دوو : -Blaettern fuer Deutsche philosophie –بةؤ منوونةة لةة    ...ئؤرطانةة سياسييةكانيشةدا بةة بةَي كَيشةة، بآلودةبوونةةوة      

َ )بابةت لةبارةي نووسينَيكي هايديطةر . ةي هؤَلةدةرلني بآلوك انةةوة  و كتَيبةكةةي لةةبار  ( لةبارةي كاكَلةي بنةةماكا
. هةةةردوو رةخنةكةةة بةرةةَيوةيةكي ثؤزةتيةةك لةاليةةةَ ث افيسةةؤر ب يانةةؤ بةةاو  بةرةةَيوةيةكي ثؤزةتيةةك نووسةة ابوو 

ة كةة كةسةَيكي خةاوةَ بةة يواي بتةةو بةووة بةة ناسةةيونا        (هاوسةويت . ه)بةريَيوبةةرو خةاوةَ ئيمتيةازي ئةةم طؤلةةارة    
زانياريية، سوثاسي ئولة هينيةنط دةكةات كةة لةة ئينسةتيتوتي      بؤ دةستكةوتين ئةم  لارياس .سؤسياليرم

لةةة بةَلطةنامةيةةة  كةةة لةاليةةةَ هاوكةةارَيكي بةرَيوبةرايةتييةكةةةي    (.!مةةاك  بالنةةط كاردةكةةات لةةة بةةةرلني
ثةةارَيرراوة، ئامةةانة بةةؤ (ئينسةةتيتوتي موينشةةن بةةؤ مَيةةوووي هاو ةةةر  )رازنبَيةة ط نووسةة اوة و لةةة ئةررةةي ي  

ةر دةكات لة زانكؤي ب اغ لةكاتي داططك دنيداو بةرَيطاي سةيمينارةكاني ث افيسةؤر كةورت    كارتَيك دني هايديط
ثةي و ث افيسةؤري فةلسةةفة بةووة لةة      . ئةا . دي. ئَي . بووة بة ئةندامي ئَين5/1/5499ريلينط لة )ريلينط

دنةةي وة  بةَلطةيةةةكي تةة  بةةؤ دراك  (. بةةووة بةةة مامؤسةةتاي فةلسةةةفة لةةة بةة اغ   5494زانكةةؤي موينشةةن و لةةة 
بةةؤ ئةةوةي بؤ ةةووني رنَيةةم و  : رؤررةطَي ةكة كةةا  حمةمةةد لةةةبواري فةلسةةةفة، لاريةاس ئةةةم منوونةيةة دةهةةَيينَ    

اليةنط ةكاني لةبارةي هايديطةر ببينني ئةوا دةتوانني ث اسةي دياريك دني مامؤستاية  لة زانكؤي موينشةن  
بةؤ مامؤسةتاية  دةطةةريَين، رةوَيين     ، زانكةؤي موينشةن   5495ثاش مةرطي بويشنةر لةة سةاَلي  . ثاش دةطوجنَي

، 5491/يولي/51لة بةَلطةنامةي راني(. ئةم بةَلطةنامةية لة ئةرري ي زانكؤي موينشن ثارَيرراوة. )بط َيتةوة
ليسي ناوي  مامؤستاكاَ نووس اوة و ثَيشكةش بة وةزي ي رايخ بؤ زانست، ثةةروةردة و فَي كةاري طةة  ثَيشةكةش     

ئةَي  و  . لة سةرك دايةتي راخيي ئَي )و لة بةرَيوبةري زانكؤ، ث افيسؤر لالتةر لوستك او كؤمسيونةكة ثَيكهاتبو
. ئةَين -نوَينةةري رابةرايةةتي  )وثلةي ت يشي هةةبووة و رادالةك تيةل   (...-كلتووري ئاري و زانسي زماَ-ث افيسؤري 

يديطةةر  ةوارةم نةاوة لةة     ئةم كؤمسيونة نةاوي مامؤسةتاكانياَ ريرك دبةوو و نةاوي ها    (. ي مامؤستاياني زانكؤ-ئَي 
 ....ليستةكة

لاريةةاس قةةةت مانةةدوو نةةةبووة لةةة طةةةرياَ و دازينةةةوة و ثَيشكةرةةك دني بةَلطةنامةةة باوةريثَيك اوةكةةاني ئةررةةي ة    
لةةة : ، هةةاتووة723لةةة الثةةةريةي  . فةةةرمييكاَ بةةة خوَينةةةراَ لةةةبارةي ثةيوةنةةدي هايديطةةةر بةةة رنَيمةةي هيتلةةةر     

دا بةةةهؤي كةةةمبووني 1722مَيني بةةةرلني طواهييةةة  بةدةسةةتماَ دةدا كةةة لةةة تَيبينييةكةةدا لةةة سةةةنتةري ديكةةؤ 
كةرةستةي خاو بةطشي، بآلوك اوةكاَ زار سنووردار ك اَ ياَ تةنانةت بآلوك دنةوة راططا، وةزارةت، بةبَي هةيض  

بكةةَ؛   مةرجَيك، وةرةقةي ناردووة بؤ دةزطاي  اثةمةني كلؤستةرماَ بةؤ ئةةوةي بةرهةمةةكاني هايديطةةر  ةاث     
دووبةارة  1722ساَلةي مةةرطي هؤَلةدةرلني لة ةاثدراو  لةة     133بة بؤنةي يادي 1727لة(Andenken)تَيكستةي

. بةراوردي ئةم بةَلطةنامانة بكةةَ لةطةة  بؤ ةوونةكةي هايديطةةرو ثةارَيرة كوردةكةةي د      <<هتد ..... اثك ايةوة
نةةازا  ئامانةيةةاَ بةةؤ بكةةةم و ئةةةم ئةركةةة  و دةيةةاَ بةَلطةةةير كةةة بةةة ثَيويسةةي >>172-112كةةةما  لةةة الثةةةريةي
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حمةمةةةةد كةةةةما ، بةةةؤ منوونةةةة ثةيوةنةةةدي هايديطةةةةر لةطةةةة  فاريسةةةتةكاني ئيتاليةةةا يةةةاَ . دةخةمةةةة ئةسةةةتؤي د
 (!...Abraham a Sancta Clara)بؤ وونةكاني لةبارةي 

اك َيةت، بةةآلم ئةازادي بةةمانا     ئازادي بطوريا دةرب يين لة كوردستاَ سةةرةرياي فاولةةكاَ، دةسةتكةوتَيكة نكةؤَلي لةَي ن     
نهَينييةةةكاني )ئايةةا ئَيمةةة ثَيويسةةتيماَ بةةة كتةةَي  (. تَيطةيشةةتين ثَيويسةةتيية)هيطلييةكةةةي و ثارةةاَ ماركسةةييةكةي

من ثَيشنيار دةكةم ئةو ب ية ثارةية كة بؤ !( هيتلةر، ماين كةمك و هايديطةر و رؤريرَيكي فةلسة  و نيتشة هةية؟
مةبةسةةتم تةةةنها <دةكةة َي، بةةؤ بآلوك دنةةي بةرهةةةمي م الداسةةتةكاَ خةةةرج بك َيةةت  بآلوك دنةةي كتَيةة  تةةةرخاَ

، نة  بؤ بطمةنداني فارييةت،  ونكة تةنها ئةَلمانة نازييةكاَ و نةتةوةييةة  >بةرهةمي فك ي كؤمونيسي نيية
 !توندريةوةكاَ بةو جؤرة بةرهةمانة رانازي دةكةَ

ؤي بةؤ لَيكؤَلينةةوة لةةبارةي مةارتني هايديطةةر تةةرخانك دو لةة        سةاَ  لةة نيةاني خة    11ث افيسؤر لَيكتةؤر فاريةاس   
بةةة زمةةاني فةرةنسةةي لةةة ثةةاري  (سؤسةةياليرم-هايديطةةةر و ناسةةيونا )دا وة   كتَيبَيةةك لةةة نَيةة  نةةاوي1713ثةةايري

كتَيبةكةةةي فاريةةاس تةقينةوةيةكةةة،  : )بةةةم بؤنةيةةةوة، راننامةةةي لؤمؤنةةدي فةرةنسةةي نووسةةيبووي  . بآلوكةة دةوة
هةةيض )ئارنؤَلةةد رةةويلريل لةةة وتارَيكةةدا دةنووسةةيَ   (. ةبةةةر هَي رةةك دنةكةي، بةةةَلكو لةبةةةر بةةةهَيري   ئةةةوةش نةةا ل 

سةاَ  بةة زمةاني    11بةةآلم لةةثاش  (. -2959يونطة لَيَلت،- اثخانةيةكي ئةَلمانيا ئامادة نةبوو ئةو كتَيبة لة اثبدةَ
يةورطن  )ةَ فةيلةسةو  ئةةَلماني بةةناوبانط   بةداخةوة ثَيشةكي  اثة ئةَلمانييةكةةي لةالية  . ئةَلماني بآلودةك َيتةوة

: هةبةةةماس دةنووسةةَي! ي بةةةبا داوة(فاريةةاس)ةوة نووسةة اوة،  ةةونكة، بةةة بؤ ةةوونَيكي، هةةةموو رةجنةةي (هةبةةةماس
ئايةةا بةراسةةت مةة ال لةةة   (! -12. -.بةرهةمةةةكاني هايديطةةةر دةمَيكةةة خؤيةةاَ لةةة كةسةةايةتييةكةي جةةوداك دووة   )

من،  ةندة حمةمةد لة قورئاَ و دامةزراندني دةوَلةتةكةةي جوَيدةك َيتةةوة؛   بةراي ! بةرهةمةكةي جودا دةك َي؟
سةددام لة بطي نةتةوةيي عةرةبي ياَ تاواني ئةةن ا ؛ سةةرمايةداري لةة سياسةةتي داططكة دَ؛ ب يشةت لةة بةطو         

طو مَيةةوووي كؤمونيسةةتةكاَ جوَيدةك َينةةةوة؛ هةةةر ئةوةنةةدةش دةكةة َي، بةرهةةةم و كةسةةايةتي هايديطةةةر لةةة بةة      
 . سؤسياليرمي ئةَلمانيا، جودا بك َي-دةسةآلتي ناسيونا 

لةةة سةرتاسةةةري كتَيبةكةةةي و لةةة داررةةتين ثوختةةةي تَيةةرة سةةةرةكييةكةيدا، زار بةةة وردي لةةة بةةارةي     ( فاريةةاس)
بطوبؤ ةةةووني ثَيشةةةينةي هايديطةةةةر دةنووسةةةَي و ئامةةةانة بةةةؤ رةةةَيوةي بطك دنةةةي ئؤتؤرتَيةةةت، ئةةةةني مسيةةةت و    

يةةاَ ئامةةانةك دَ بةةة   -1713تَيكسةةتةكاني لةةة سةةاَلي -وندرةوةكةةةي دةكةةا كةةة ثةةطازي بةةة وآلت دةدا ناسيوناليسةةي ت
دا، دةرب يينَيكةي ثَيشةنةبيين   (سؤسياليسةي ك َيكةاري ئةةَلماني   -حيربةي ناسةيونا   )ئةندامبووني هايديطةر لةة ريةري  

ي سةةةراكايةتي كةةؤريي زانكةةؤي ئؤثؤرتؤنيسةةي يةةاَ بةنا ةةاري تةةةكتيكي، نةةةبووة، بةةةَلكو ثَيشةةر، واتةةة ثةةَي  ئةةةوة 
ف ايبؤرط بةدةستةوة بط َي و لة ثاراندا بة تةواوةتي سةراكايةتي زانكؤ و ئةندامبووني لة حيرب، هةسةتاوة بةة   

ث اكتيكةةي بةةة مانةةاي ناسةةيونا  سؤسياليسةةتةكاندا؛ رةنةةج و كؤريشةةي داوة بةةؤ ري ةةؤرمك دني        -هانةةداني سياسةةي 
و ثايةبةةرزاني تة ي ناسةيونا  سؤسةياليرم و هةانر      (روزنبَي ط)ةوة لةطة ؛ ثَيك(23 )ناسيونا  سؤسياليسي زانكؤ

؛ ثَيكةةوة لةة   (ياسةايةكي جةةرماني  )بةة ( ياسةاي رومةي  )كاريك دووة بؤ طةؤرييين (كؤميساري دادثةروةري رايخ)ف انك
رةكةاَ  بةرةداري لةة مسينا  (خوَيندني باآلي سياسةت لة بةرلني)طة  طؤبلر، رادولك هَي  و ئةل  يد رازنبَي ط لة

 .درَيوةي ثَيداوة1779ك دووةو لة الني كةمةوة تا ساَلي
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نةةاوةكي حةقيقةةةت و  <<دا نةةة  تةةةنها بةرثةةةرض يةةاَ ثَيدا ةةوونةوة لةةة بةة يواي بةةة     1797هايديطةةةر تةةا سةةاَلي  
ناسيونا  سؤسياليرم نةداوةتةوة، بةَلكو هةروا ئامادةنةبووة بة رووني و بة دووبةارةوة رةفريكة دووة   >>طةورةيي

راياَ باسة هايدةطةر تةا  (. 22 .)انة طةورةو بةتَي وتةسةلة لةبةر اوةكاني رنَيمي هيتلةر، ثارطةزببَيتةوةلة تاو
     َ لةة ط توطةؤ بةناوبانطةكةةي    . مةةحكوم بكةا  (هؤلؤكؤسةت )م دنيشيدا ئامةادة نةةبووة، تةاواني جينؤسةايدي جووةكةا

ةم هةوَلداَ بؤ سةةرلةنوَي بطك دنةةوة لةة    يةك"دا، سةرلةنوَي نازيرم بة1711ي ساَلي(دَي  رةيطل)لةطة  طؤلاري
دا، راطةياندنَيك كة لةاليةةَ هايديطةريشةةوة   1772لة ساَلي . بةرزن خاندووة(ثةيوةندي م ال لةطة  تةكنةلؤنيا

زاناكةةاني : )و راننامةةة طةةةورةكانير بآلوك ايةةةوةو تَيةةدا هةةاتبوو(فؤَلكشةةة بيبؤبباختةةة)ئيمراك ابةةوو لةةة راننامةةةي
 ( -211. -(واني ئيدوةَلك هيتلةر دةكةَئةَلمانيا ثشتي

، بةرةةداري (دريةةدا، لويتةةارد و فؤكةةؤ  )َ و لةثَيشةةةوةياندا(هايديطةةةر)ثؤسةةتمؤدَي ينة فةرةنسةةييةكاَ كةةة رةةاط دي  
مامؤستاكةياَ لة دةسةآلت و تاوانةكاني نازيرم، بة ماوةيةكي زار كورت، هةَلسةةنطاندووة، بةةآلم ليكتةؤر فاريةاس     

ةي سةرتاثا بةَلطةنامةي باوةريثَيك اوي ناو كتَيبخانةةكاني ئةةَلمانيا، سةةناندوويةتي كةة ئةةو      الثةري277بة درَيوايي
 !! هةرطير ماوةيةكي كورت نةبووةو نيية(1731-1723)ماوةية

، بةَلطةنامةيةةةكي زارو نةةةبين او لةةةبارةي هايديطةةةر  (لةةة سةةَينتةري ديكؤمَينةةت لةةة بةةةرلني  : )فاريةةاس دةنووسةةَي
لةة نَيةة   1/9/1777لةةة)) ةوَيةدا رناسةةنامة حيربيةكةةي بةر ةةاودكةوَيت و تَيةدا نووسةة اوة، كةة    دةسةتدةكةوَيت؛ ل 

َ )7129172نمةةارةي   بةةةووة بةةة ئةنةةةدام لةةة حيربةةةي ناسةةيونا  سؤسياليسةةةي ك َيكةةاراني ئةةةةَلمانيا و     (طةةةاو بةةاد
ة كةةة هايديطةةةر رةةاياني باسةة...(. مةةن بةةة رةطةةةز ئةةةَلمانيم و ئةةازادم لةةة رةطةةةزي جةةوو يةةا رةرةَيسةةت   :تَيةةداهاتووة

، واتة لةةكاتي  1722هايديطةر لة ديسةمبةري(. 173.ال)هتد...دا وة  ئةندامي حيربي ناوب او ماوةتةوة1729تا
هةةةَلهاتين لةةة ف ايبةةؤرطي بؤردومةةانك اوو هةريةرةةةلَيك اوةوة لةاليةةةَ هاوثةوانةكانةةةوة، بةةؤ مةةاَلي ب ادةرَيكةةي          

هةةر  . ئةاوابووَ جيةاوازة لةة كؤتاييهةاتن    : )ةرييةكةيدا، دةنووسةيَ دةريوات ولة دةفتةري يادو( طيورط ثيضت)بةناوي
 (  733. -ئاوابوونيك، لةناو هةَلهاتندا بة لةدايكبووَ دةمينَيتةوة

، (دَيةة  رةةبيطل)يةةةكَيك لةةة وتةةة بةناوبانطةةةكاني هايديطةةةر لةةةبارةي فةرةنسةةييةكاَ، ئةوةيةةة كةةة لةةة ط توطؤكةةةي  
ئَيستا، لة ثاش (!. -22. -ست بة بطك دنةوة دةكا، بة ئةَلماني دةثةيظَيكاتَي فةرةنسيية  بةرياسي دة:)وتويةتي

ثر لة نيو سةدة دةبَي بَلَين، ئةو بؤ وونة بةئارك ا زادةي بطي راسيستيي هايدَيطةرةو وسوكايةتي بة كةسةايةتي  
ئةةنطل   /مةارك   سؤسياليسةتة ئةَلمانييةةكاَ وايةة كةة لةةو بةاوةريةدا بةووَ،       "م الي فةريةنسي كة دووة، هةةر وة   

-نةتةوةي ئةَلماَ منوونةي تايبةتي هةموو نةتةوةكانةة، خوَي يييةةكي ئةةَلماني ئينسةانَيكي بَيوَينةيةة     :)طوتةني
 (.-13.ماني َيسي كؤمونيسي، 

لةبةر ئةوةي مامؤستا حمةمةد، هايديطةر بة ئوستادي خؤي دةزانةَي، ثةَي  ئةةم كتَيبةة، ط توطؤكةةي دَية  رةةيطل        
ر، لة ئةنطليرييةةوة بةؤ كةوردي وةرطَية ياوةو لةة زجنةطةي كتةَي  ططفةاَ، دةزطةاي  ةاث و ثةخشةي            لةطة  هايديطة
لةو ط توطؤية، هايديطةةر  . ، بآلوك اوةتةوة(ط توطؤية  لة طة  هايديطةر)، لةنَي  ناوي2339، 31سةردةم، نمارة

 : خؤي دةدزَيتةوة، بؤ منوونةبةرياركاوي هةَلويسي خؤي دةردةخات و لة ث سيارة ط نطةكاندا، ئوستادانة 
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ئايةةا دةزانيةت ثةيوةنةةدي تةؤ لةطةةة  ناسةيونا  سؤرياليسةةتدا جةؤرة رةةةرمةزارييةكةو تةاكو ئةةةم يا      : دَية  رةةيطل  )
تؤ تاوانبةارك اوي بةةوةي بةرةداري سةوتاندني ثةةرتووكت لةاليةةَ خوَينةدكاراَ و        . لةاليةَ تؤوة رةتنةك اوةتةوة

 .الواني هيتلةرةوة ك دووة
 ( 27الثةريةي  -.من رَيطام بة خوَيندكاراَ نةدا لة زانكؤدا ثةرتوو  بسوتَينن: ةرهايديط

وة  دةبيةةةةنن، بةرةةةةي يةكةةةةةمي ث سةةةةيارةكة، وةآلم ناداتةةةةةوة، بةةةةةآلم ئةمةةةةةش دادي فةيلةسةةةةو  نووسةةةةةرة       
ريسةتةكةي،  كاَ، نادات،  ونكة لةدرَيوايي ط توطؤكةو لةناو وةآلمةكاني، بة راركاوي بؤ ةوونة فا (طيرندلة)كوردة

 :ب يطة ب يطة بةدةستةوة دةدا و لة دوا وةآلم، وَينةي فةيلةسوفَيكي فاريستماَ بؤ رووندةبَيتةوة، بؤ منوونة
 ةةوار مةةانط ثةةاش  . بارةةة، لةةة طوتةةاري بةةووَ بةةة سةةةراكي زانكةةؤ بةةة جةةؤرَيكي نةةوَير باسةةتك دووة    : دَيةة  رةةةيطل

 (.يي و مةزني ئةم بةرةبةيانة نوَينةطةورة: )دامةزراندني هيتلةر بة سةراكي رايخ، دةَلَييت
 .بةَلَي باوةريم وا بوو: هايديطةر

 ئايا دةتوانيت زيات  رووني بكةيتةوة؟: دَي  ربيطَل
ثارتي سياسي، ثَيويست  11لةنَيو سةرلَيشَيواوي بطوباوةريكانداو . لةو كاتةدا بةديلي سياسيم نةدةبيين: هايديطةر

 .ةو لةسةرو ئةمةرةوة سؤرياليستانة بدازرَيتةوةبوو بطوباوةريَيكي ناسيوناليستان
 .هةستم دةك د رتَيكي نوَي لة ئاراداية، بةرةبةيانَيكي نوَي: تؤ دةَلَييت: ...دَي  رةيطل

 .دروستة، من ئةوةم دةبيين: هايديطةر
اَ فةلسةفة و ئايا تا  دةتوانَي كاريطةرَيي خؤي بةسةردا بسةثَييَن؟ فةلسةفة بةو كارة هةستَيت ي: دَي  رةيطل

 تا  ثَيكةوة كاريطةرَيي خؤياَ تؤمار بكةَ؟
فةلسةةفة  . بة كورتي وةآلمت دةدةمةوة كة ثاش بطك دنةوةيةةكي دوورو درَيةو لةة الم ثةيةدا بةووة     : هايديطةر

ئةمةةةش بةتةةةنيا بةةؤ فةلسةةةفة نيةةةو رةةَيوةكاني ديكةةةي    . راسةةتةوخؤ ناتوانَيةةت بةةاروداخي جيهةةاَ بطؤريَيةةت  
رَيطة ارةي ئَيمة خؤ ئامادةك دنة بة بطو ريع ةوة . تةنيا خواية  ئَيمة رزطار دةكات.  َيتةوةبطك دنةوةش دةط

 .بؤ هاتين خواية  يام نةبووني خواية  لةم سةردةمة كة سةردةمي رووخانة
ئايا ثةيوةنديية  لةنَيواَ بطك دنةوةي تؤو هاتين خوداية  هةيةة؟ ئايةا دةتةوانني لةة نةاوةوةي      : دَي  رةيطل

 ؤماندا بط لةو خواية بكةينةوة؟خ
ئةو راعطةية كة (هؤَلدةرلن)بؤ من....بةآلم خؤماَ ئامادةي هاتنةكةي دةكةين. ئَيمة نايهَينينة ئَي ة: هايديطةر

 .....خؤي بة داهاتوو دةطةيةنَيت،  اوةريواني هاتين خوايةكةو بة تةنيا راعطَيكي بةر توَيوينةوةي ئةدةبي نية
رتَيكي نةوَي، حةرب و دةسةةآلتةكةي هيتلةةرة؛ مةبةسةي لةة هةاتين خوايةة ، خواكةاني ئاينةة            ديارة، مةبةست لة

ئةةو ناكؤكييةة ناسة اوو    (: 11الثةةرية )ئةَلمانيية كؤنةكانةةو لةة هةةر هةةموو روونةر و ت سةناكر ئةةم بؤ ةوونةية        
بةة ئاطةادا هةيةة، ياسةايةكي     دا يةاَ لةة نَيةواَ سةؤزي ثةطاز و نَينةةري       (ئةةثؤَلؤ )و(ديؤنؤسةي  )بةربآلوةي لة نَيواَ

ثَيويسةتة خؤمةاَ بةؤ ئةةو رانة ئامةادة بكةةين، خؤمةاني تَيةدا         . راراوةو نادياري مَيوووي  ارةنووسي ئةَلمانةكانةة 
هَيمةةاي ث سةةيار لةةة بةةةردةم راَلةةي ئةَلمانيةةةكاَ لةةة   (نيتشةةة و هؤَلةةدةرلن)لةةة طةةة  ناكؤكييةكةةدا. دروسةةت دةكةةةين

ئايا ئَيمة لةو هَيماية تَيدةطةين؟ ئةوةي ئارك اية ئةوةية ئةطةر تَينةطةين، مَيووو . هةَلسورياني مَيووودا دادةنَيني
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ئةمةةي  : ئةم دةقة دَي  رةيطل بؤ هايدةطةر دةخيوَينَيتةةوة و هايديطةةر لةة وةآلمةدا دةَلةيَ     (. تؤَلةماَ لَيدةستَينَيت
، 1773-1771َيتةةوة بةؤ سةاَلي    دةطةري(The will to pawer as Art)خوَيندتةوة بةرَيكة لة وانةكةم بةناوي

 . لةوانةش دواي ئةو ساَلة نووس ابَيت
بة بؤ ووني هايديطةر دةبَي م الايةتي خؤي بؤ ئةو رانة ئامادة و درووست بكةات كةة  نةتةةوةي ئةةَلماَ     ! ئةرَي

 . راَلي مَيووويي خؤي دةبييَن و  ئةو رانة لةناو نةريي ئؤروثا سةرهةَلدةدات
 تؤ ئةم راَلة بة ئةَلمانيةكاَ دةدةيت؟: سيار دةكاتكاتَي دَي  رةيطل ث 

 .دايةلؤ  دةكةم( هؤَلدةرلن)بةَلَي، لةم رووةوة من لةطة : هايديطةر بة ث يوييةكةوة دةَلَي
كةما  هةر بةم ماناو تَيطةيشة  و مةبةسةتة، بانطةةوازي كةورداَ بكةات بةؤ ناسةيونا  سؤسةياليرمي         . دوور نيية د

حةرب، طة وث، رَيكخة او وكؤمةَلةةي جؤراوجةؤر لةة       22ثةارت، بةةَلكو زيةات  لةة    22  تةنهاكوردي،  ونكة ئَيستا نة
نوخبةةة "دةربضةةن و بةةةدةوري" سةرلَيشةَيواويية "كؤريةثةاني كوردسةةتاني بارةةوور  ةةاالكن و بةؤ ئةةةوةي كةةورداَ لةةةم  

  َ   ثةةطة، كةةما ، هةنةدرين، بةةك  عةةلي، رَيةبني هةةردي، بةةختيار عةةلي، جةةما         . وة  د"رارةنبطة سةةربةخؤكا
بسةةماركي كةةورد كةةة بَيطومةةاَ وة  بيسةةمار ، هةةاوبطة كوردةكةةاني ليبخنةةت و بيبةةَل و مةةارك ، بةةة  )فةةارور رةفيةة 

-!تومةتي خيانةتي طةورة، زينداني دةكا و هةريةرةي دةستططك دنياَ دةدا، ئةطةر بَيتو سةرداني كوردستاَ بكةَ
وة  نةاثليوَ، دريندةيةةكي   : ركة كةة مةارك  ثيةدةَليَ   ئةو بيسةما . 713، 733نامةكاني مارك  و ئةنطل ، الثةرية

 !  هتد كؤببنةوة"...كؤمةةنَيكة"، مةريواَ قانل، رواَ ئةمحةد و(رسواية
لةةم  . ثَيويست بة طةوتن ناكةات، هايديطةةر نةازي بةوو     : فةيلةسو  ماركسي جؤرج لؤكاش لة ط توطؤيةكدا دةَلَي   

فةلسةفة و ميتؤد، الثةريةي . )بةردةوام كةسَيكي كؤنةثةرةست بووة بارةيةوة هيض طومانَيكم نية، جطة لةمةش، ئةو
 (،  اثخانةي بينايي2331، وةرطَي ي هادي حمةمةدي،112

كاتَي لارياس هةوَلدةدا بؤ نووسةيين رةاكارةكةي، دةستنووسةي ئةةو ط توطؤيةة دةسةت بكةةوَي، ئيةدارةي طؤلارةكةة          
 !رَيط ياَ لَيك د
( ئيةةةدالؤنياي ديسةةةكؤرس  )بةةةة نةةةاوي ( -ISW-اليسةةةتةكاَ لةةةة ف ايبةةةؤرط  دةستةَيشةةةخةري سؤسي)لةةةة وتةةةارَيكي 

هايدَيطةةةر فةيلةسةةو  كؤمةَلكورةةتنة، وة   ةةؤَ كةةاري  يةةت ياساناسةةي بةةووة، ئيةةدوةَلك هيتلةةةري       :)دةنووسةةن
 .(     رَيكخةرية

ن و بةة  ةي بطةةَ؟    كَين ئةوانةي وا نيتشة، مارتني هايدَيطةرو ئةوانير بةرز هةَلدةسةنطَينن؟ دةيانةوَي  ةي بَلةيَ  
بؤ ي سةرلةنوَي لة كةوَ و قةونبين زانكؤكةاني ئةةَلمانيا، ئَية اَ، وآلتةة عةرةبييةةكاَ، ئوسةرالياو لةاليةةَ  ةةند           

 ، لَيكؤَلينةوةو مشتوم يو بآلوك اوة لة بارةيانةوة طةرم دةكةَ؟ "سةربةخؤ و بَي ئايدلؤنيا"كوردَيكي
ار هةية، باس لة هايديطةر بكةَ، بةبَي ئةوةي بتةوانن بةاز بةسةةر    بة دةطمةَ زاناي زانكؤ يا نووسةرو سياسةمتةد

 :كتَيبةكةي فارياس بدةَ
كة لةةثاش جةةنطي جيهةاني يةكةةم، كارةكتةةري      ( Sonnwendfeier)، بةيادي ئاهةنطَي ياني1777/يوني/29لة

، لة وتةكةيدا لةبةةردةم  رَيوة ث ياتَيستَيكي بيين لة دن رَيككةوتننامةكةي فةرساي، هايديطةر، وة  سةراكي زانكؤ
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ئةي بَلَيسة، ئاطادارماَ بكة، رووناكيماَ ثَيبدة، ئةو رَيطاية ثيشانبدة، كة : )هةزاراَ قوتابي و ئاط َيطي طةورة، وتي
 ( 139هةماَ سةر اوة،  -!طةريانةوةي تَيدا نيية

دةردةبة يَي و هَيشةتا هةةر     -بةةو مانايةةي ئَيسةتاش   -دا طيةاني نةتةةوة، ئةةني ئةةم يكانيرم    (هطاكليةت )لة ناميلكةةي 
ئومَيةةدي بةةة سةةةركةوتين هيتلةةةر دةبةةَي، هةةةروا بةةووني ئةةةَلماَ بةةة ئامادةبوونيةةاَ بةةؤ خؤبةكورةةتداَ لةةة جةةةنطي  

ئَيمةة ئيمة يا دةزانةني كةة جيهةاني      : )جيهاني دووهةم و لةثَيناو سةركةوتين فارييةت هةَلدةسةنطَييَن و دةنووسةيَ 
َ      ئةنكلؤسةكسةةؤني ئةةةم يكانيرم ب ييار  هَيشةةتا  ...يةةداوة، ئؤروثةةا، واتةةة وآلت و واتةةة سةةةرةتاي رانئةةاوا لةناوببةةة

تاقيك دنةةةةوةي حةةةةقيقي و طةةةةورةي ئةَلمانةةةةكاَ لةثَيشةةةداية، رةنطةةةة ثَيةةةي نةةةةزانن كةةةةوا لةةةة دني ئطادةيانةةةدا   
يسةت،  تاقيدةك َينةوة، داخؤ تةبا و رَيكن لةة تةة  حةقيقةةتي بةووَ، ئايةا ئامادةبوونيةاَ بةؤ مةةرط بةة قةةت ثَيو          

 ....(.  بةهَيرة
لةةةالي هايديطةةةر ريشةةةي هةةةبووةو لةةة ناميلكةةةي  ( ئةةةني مسيتيةةرم)دةمَيكةةة، ثَيشةةي دةسةةةآلتوةرط تين نازييةةةت،

ناودةبةةا، يةةا بةةةم  (جنؤكةةة: )دةريمييةةوة؛ بةةؤ منوونةةة، جةةوو بةةة   (1797، 21دةروازةيةةة  بةةؤ نةةاو ميتافيريةةك، ال  )
جطة (. ييةكاَ لة رووسيا و ئةم يكا، طةلي ئةَلمانياَ طةماروداوةرَيكخ اوة بَي زةمينةكاني م الة ئاسا:)رَيوةية

لةو بؤ وونانة، هايديطةةر بةة رةَيوةيةكي دريندانةة، وة  بَلَيةي بةةخؤي ب ييةاري سةووتاندَ و كورةتين جووةكةاني           
تؤريرةك او، ئَيستا كشتوكاَلي بووة بة ثيشةسازي خؤراكي مؤ: )، لة وتارَيكيدا لة راري ب ون، دةَلَي1727دابَي، لة

َ رتة، وة   َ لة نووري بة طازكور  و ئؤردوطاكاني لةناوب دَ، هةما لة جةوهةردا، وة  فاب يكاتسيوني الرةكا
هةماَ سةر اوة، -.ئابلؤقةداَ و ب سيك دني وآلتاَ و هةماَ رتة وة  فاب يكاتسيوني بؤمباكاني ماددةي ئاووي

 711 )) 
: هايديطةةةر: )طوتويةةةتي1797خةةةآلتوةرط ي كتَيبخانةةةي ئةةةَلمانيا لةةة(مةةارتني ثوثةةةر)لةةة خةةؤريا نييةةة، ث افيسةةؤر

مةبةسي ئةوةيةة،  -فةلسةفة بؤ لةكةدارك دني طوريستاَ: )؛ يوئاخيم ب وين ناوي وتارَيكي دةنَي(!هيتلةري هررة
 (نازييةكاَ طؤريي جووةكاَ بة رةنط، مسبو  و وتةي خؤياَ، لةكةدار ياَ وَي اَ دةكةَ

، هطبةةرت مةاركؤزة نامةيةة  بةؤ هايديطةةر دةنووسةَي و داواي لَيةدةكا ثارةكةزي خةؤي          1723/ي ئؤطؤسةت 21لة 
: وآلمةي دةداتةةوة   23/1/1721رابطةيةنَي لة نازييةت ياَ لةة كورةتين مليونةاَ جةوو، ئةةوي  بةةم رةَيوةية لةة         

ةت بةة سةةرةتاو   وةوة لةة ئةةَلمانيا نةةبووةو سةةبار    1777 ةند سةختة ط توط ك دَ لة طة  م الَيكدا كة لةة )...
هةةةروا سةةةبارةت بةةة ثابةنةةدبووني بةةة رنَيمةةي نةةازي      . كؤتةةايي برووتنةةةوةي ناسةةيونا  سؤسياليسةةت حوكمةةدةدا   

من  ةاوةريواني  : 1777لةبارةي: لةبارةي خاَلي سةرةكي نامةكةتاَ دةمةوَي ئةمانةي خوارةوة بَلَيم<<:دةنووسَي
بكةا بةؤ هةةموو نيةاَ، ئارةتبوونةوةي ناكؤكييةة        ئةةوة بةووم لةة ناسةيونا  سؤسةياليرم دةكة د، نةؤنةني راحةي        

َ و بووني رانئاوا لة  من ئةم بطوباوةرية لة طوتارةكةمدا بة بؤنةي . رزطاربكا مةت سي كؤمونيرمكؤمةآليةتييةكا
-رامطةيانةدووة (جةوهةري زانسةت )و لة وتاري( هةمووتاَ خوَيندووةتةوة؟)بوو  بة سةرا  زانكؤ، دةرب ييوة

 971-979     .)   
ئةوةيةة، لةاليةكةةوة،   (هطاكليةت )وآلمةكةي هايديطةر بة نامةكةي هَي بةرت ماركؤزةو بؤ وونةكةي لة ناميلكةةي 

. دةروبهَيين وبة يةكضاو تةمارةادةكات 1729لةطة  ئةنانياي رانهةآلت لةثاش1729 ارةنووسي جووةكاَ ثَيشي
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ئةةم هةَلويسةتة، اليةنَيكةة لةة تيبةؤري      !  خَييَنبةم رَيوةية بةربةرييةتي نازيرم وة  بةرثةر َيكي س ووري دةن
ئؤتؤ ويلةر، كةار    -لةجةوهةردا، فاريرم و دةسةآلتي سؤلَيي لَيكدة ن:)بطمةنداني تيبؤري تؤتاليتاريرم كة دةَلَين

؛ لةاليةةكيرةوة، هايدةطةةر بةة زةقةي خةؤيي رسةواك دووة،       (-ئؤتةؤ ويلةر   -؛ فاريرم و بةلشةفيرم  ةومكن -يوئاخيم
وة روودةدا، لةاليةَ راي طشةي جيهانةةوة رةاراوة    1729ئةوةي لة:)..وآلمي نامةكةي ماركؤزة دةنووسَي  ونكة لة

 .(نيية، لةكاتَيكدا، تطاري خوَيناوي نازيرم، بة راسي لة بةردةم طةلي ئةَلمانيدا، بة نهَيين راططا
: بةَلَي تاقة وآلم ئةمةيةة . يدا طوَيماَ لَي دةبَيئةم بيانووة لةبارةي تاوانة دريندةكاني نازييةكاَ، لة دةم زار ئةَلمان

( هةةيض لةةة جةةوو مةةةك ية  )نةةةيانراني لةسةةةر ديةةوارو راننامةةةو طوتةةارو راديةةوي نازييةةةت بانطةةةوازي     ! نةةةمانراني
بآلودةك ايةوة؛ نةيانراني ماَ  بة ماَ  و كؤآلَ بة كؤآلَ ودانة بة دانة جووةكانياَ دةستطط دةك د؛ نةيانراني كَي 

 ! هتد...ئؤردوطاي قةآل ؤك دنةكاَ بةندك اوة لةناو
 !ئا بةو رَيوةية، هايديطةر دةيةوَي بة هةموو ئةقَلييةوة، خؤي و طةلي ئةَلماني لة تاوانةكاني نازييةت ئازاد بكات

، ماَلي هايديطةر لةاليةَ سوثاي فةرةنسانةوة، داططدةك َي و خؤيشي 1729لة ثاش روخاندني دةسةآلتي نازي لة 
 . انكؤ دةردةك َيلة ز

ئايةةا ئةةةني مستيةةرم، ئةةةني كؤمةةونيرم، ئةةةني ئةةةم يكانيرم ، ئةةةني دووك اسةةي و نةةازيبووني هايديطةةةر، هةةؤي  
سةةراكي ئةةكادوياي   -زاناكاني ئطاَ وة  عةبدوَلآل س وش و رةزا داوةري ئةةركاني (بؤ منوونة)سةرةكي ئةوة نيية

فةلسةةفةي  )؛ كتةَي  1، ئةةو بايةخةة طةورةيةة ثَيةدةدةَ؟    -ب دةك َيحيسا"ثؤستمؤدَي نة"زانستةكانةو بةاليةنططي
بورنسكي، بة تاقة وورةيةكي  ئامانة بةؤ نازييةةتي هايديطةةر نةةك دووة،     . م.لة نووسيين ا( هاو ةر  لة ئؤروثا

ي بطمةنةدَيكي زار رةسةةنة، بؤيةة ث سةيارك دَ لةةبارةي كةارتَيك دن      )بة ثَيضةةوانةوة، بةةم رةَيوةية وةسةةي دةكةا      
 (. 231 -.ئةوانير بةسةريدا، بايةخَيكي طةورةي نيية

 jagon der)بةةةةةةآلم يةةةةةةكَيك وة  بطمةنةةةةةدي طةةةةةةورةي ئةةةةةةَلماَ تيةةةةةودار ئةةةةةةدارنؤ لةةةةةة كتةةةةةَي   

Eigentlichkeit)      ،رةخنةةةي كةمةررةةكَينانة ئاراسةةتةي هايديطةةةر دةكةةا و فةلسةةةفةكةي بةةة فةلسةةةفةي نةةازي
و (طةة  )نةاودةب َي، بةؤ نازييةةت   ( Seyan)لةاليةةَ هايديطةةرةوة بةة   بة بؤ ةووني ئةةدارنؤ، ئةةوةي    . دياريدةكات

 . ارةنووسي كؤمةَلة
سةكةنداَلةكة  : )، بةم رَيوةيةي خوارةوة، سةركةوتنَيكي ت  بؤ خةؤي تؤماردةكةا  1777فارياس لة وتارَيكدا لة ساَلي

مانةةدوو ك دبةةَي، لةةةبارةي  لةةة ئةةةَلمانيا و ئؤروثةةا نييةةة، خةةؤيي"زانايةةةكي رَيةةردار"ئةةةوة نييةةة كةةة تةةا ئيمةة يا هةةيض 
زانيارييةكاني ناو ئةو هةموو دوكومَينتة رَيطةثَيدراوانة بة رَيوةيةكي رياو لَيكؤَلينةوة بكةَ؛ سكةنداَلةكة ئةةوة  
نيية كة ثةوانطة، كؤنط ةو مسينارةكاَ لةبارةي ئةو بابةتانةة كةة بةةهؤي كتَيبةكةةي منةةوة ئةةكتوَيل بةووة، بةؤ         

نةدا بةرةدارينةكةم، بودجةكةةياَ خةرجدةكةةَ، و هةةروا سةكةنداَلةكة ئةةوة نييةة كةة          ئةوةي لةة ط توطؤك دنةكا 
ئةو مافةم ثَي رةوا نةابينن، وةآلمةي   ( نؤية تسوي ش)وة  ف انك ؤرتة ئةلطماين و راننامةي"ليمياَ "راننامةيةكي

رةفردةكةَ، كارةكةم  ي (ئةَلماني، ئيسةاني و مةكسيكي)رةخنةط ةكا  بدةمةوة، تةنانةت دةزطاي بآلوك دنةوةي
بابةةةتي "، ئارةزوومةندانةةة(طةةي لةةاتيمؤ")جيهةةاني سةةَي"نةةةخَي ، سةةكةنداَلةكة ئةوةيةةة، ياخييةةةكي ...بآلوبكةنةةةوة

                                                 
1
 (وا عةالدين بِر :اني لة عةرةبييةوة، وةرطَيِر31ري فكر و هونةر، ذمارةيورطن هابةرماس، طؤظا) 
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متمانةةةي بةةةخؤي هةيةةة تةةك بكاتةةة نةةاو رةةلةي كلتةةوري ئةةةَلمانيا و  (: ئطنةة  نؤلتةةة)بآلودةكةةات؛ "سةةةرةجن ياكَي 
؛ خؤرةةبةختانة بةةطو  (دريةةدا)  هايديطةةةري خوَيندبَيتةةةوة بةةةبَي ئةةةوةي سةةةعاتَيكي  : فةرةنسةةا؛ ئةةي مارتينةةاو  

 .-Bahamas30,1999–( هتد...بؤ وونيري هةية كة نةختَيك ري هؤيةندانة لةبارةي بابةتةكةوة طوتووة
: هةر لةهةماَ ئةو وتارة، ئامانة ك اوة بة رةخنةي  ةند نووسةرَيك ك اوة، بةؤ منوونةة، ئؤتةؤ ثوطلةرةة دةنووسةيَ     

رر وكينةةةي كاب ايةةةكي تشةةيليية كةةة بةةطو بؤ ةةووني ئةةةَلماني و يونةةاني لةمةةةري فةلسةةةفة، قبةةووَ        ئةةةو كتَيبةةة،
 (.هتد...نيية

بة ثلةي يةكةم، ب يتني لة بطو بؤ وونةكاني نيتشة و "ثؤستمؤدَي َ"رة ةَلةكي بطوبؤ وونةكاني فةيلةسوفاني
َ  هايديطةةر، بةة تايبةةتي لةة ثةيوةسةت بةة ثةرتووكةة هةةرة ط نطةكةةي           Zu Genealogie Der) يةكةةميا

Moral  كة درَيوةثَيداني كتَي -لةبارةي ريشةي رةورت(Jenseits von Gut und Boese))ية  . 
لةراستيدا، لةناو جيهاني ئاَلؤز و  يوث يي فةلسةفدا، لة طؤلارو راننامة كوردييةكاَ، باس و رةخنةو اليةنططي لة 

بةآلم بةداخةةوة، بةةبَي ئةةوةي  ةوار كتَية  و سةر ةاوةي فةلسةة  بةةزماني         مؤدَي نيتة و ثؤستمؤدَي ينة دةك َي، 
كوردي رك ببةين؛ ئَيمة باس لة زاراوةي ثَيشكةوتن و مَيووو دةكةين بة بَي ئةوةي بَلَيني بة ديدي كامةة رةوت و  

 ! ني و لة ض قؤناغ و باروداخَيدا
ي ئةقَل لةةوةدا دةبيةنم، لةة سةنوورةكةيدا هاريكارييةة       ئةمَيستا ئةرك: دةَلَي -"ثؤستمؤدَي نةكاَ"باوكي-هايديطةر

ناسةيونا   . بكا كة م ال، بةطشةي، يةكةةرار بطةات بةثةيوةندييةةكي زار بةةرف اواَ لةطةة  جةوهةةري تةةكنيك        
سؤسياليرم بةراسي بةو ئاراستةية رايشت، بةآلم ئةوانة لة بطك دندا، زار نةزاَ بووَ، بؤ ئةوةي ثةيوةندييةكي 

 (....139ربيطل، ط توطؤ،   . ساَلة بة رَيطاوةية733ئارك ا لةطة  ئةودا دةستكةوَي كة ئةم يا روودةداورووَ و 
بؤ ةي هايديطةةر لةة    : بؤ ئةوةي ئير دوا طوماَ لةبارةي فةيلةسو  دريندايةتي لة طؤري بنَيم، ئةةم ث سةيارة دةكةةم   

ة لةسةةةرةتاي نووسةةينيدا، بةةآلوي ك دووةتةةةوة،  دوا سةةاَلةكاني نيةةاني، دووبةةارة ثةةةنا بةةؤ ئةةةو نووسةةينة دةبةةات كةة    
سةةيمينارَيك رَيكةةدةخات؟ ئةةةم   ( مَيسةةكطش)و لةةة رةةارةكةي خةةؤي  (Abraham a Sancta Clara:)واتةةة

 بةرزن خاند؟>روحي طة <كةسايةتيية كَيية كة هايديطةر بة ثريشكَيك
 : هايديطةر لة سيمينارةكةي، دةَلَي

سةرةرياي . ، بةهيض رَيوةية  كاتي ئارتةوايي نةما5191ستظا  لةو ئاري لَي 57لةنَيوةي دووهةمي سةددةي)
، جةنط و هةريةرةو ب سَيي و نةهامةتي جةنطي طةورة، وَي انكاري و ب سَيتييةكي زار بةدواي خؤي بةجَيهَيشت

َ    . لةرك ي بَيطانة وةآلتةكةياَ داططك د. نوَي رووي تَيك دَ بةةردةم   ثةتاي تاعوَ لةة لييةةنا بآلوببةوةوةو توركةا
جةةةنط و ئارةةي، ت سةةناكي مةةةرط و ئةةارةزووي نيةةاَ بةتونةةدي لةتةنيشةةت يةةةكر    . ديةةواري رةةارةكةياَ ط تبةةوو 

 .راوةستابووَ
 . ئايا مةبةسي ئةبسراكي هايديطةر لةم طةريانةوةية بؤ ئةو سةردةمة، سةردةمي روخاندني دةسةآلتةكةي نيية؟

ي جووةكةاَ و توركةاَ بةة منوونةةي بةربةرييةةت و رةةريةنطيري       ئةب ةهام، بآلوبووني بةتاي تاعوَ خستة ئةستؤ
بؤية ): ئةو رستةية كة هايديطةر لةمةياني قسةكاني درَيوةي ثَيدا، ئةوةندةي ت  رتةكةي ئاَلؤزك د. بياني دةزاني
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ني خودا لة م ال دةتوانَي لةالي ئَيمة برانيَ بؤ ي، هةناري و دَلؤلا: ئةب ةهام ئةي سانستا كالرا لةم كاتةدا طوتي
 (  ية  رانداو ئارتيماَ ئةوةندة لة جةنط دوورة، وة  دووري ساكسن هاوزَ لة ف انك ؤرت

هةموو ئةَلمانيية  دةيراني كةة ساكسةن هةاوزَ، بةرةَيكة لةة رةاري ف انك ةؤرت و لةهةةماَ كاتةدا نةاوي           1712لة 
وة هةموو كةسَيك دةيراني كة ث اسةةي  زيندانَيكي كؤمةَلكوني راخيي سَيهةم بوو لة نريك بةرلني و بة هةماَ رَي

 . لة ف انك ؤرت بةريَيوةدة َيت و هةموو راي طشي ئةَلمانياي دةهةناند( ئاوسشظيت )دادطاييك دني
 ئايا ئةو دةرب يينة رَيكةوتة؟ : لارياس ث سيار دةكات

، بؤيةة  !(انةة مةةرط، مايسةتةرَيكي ئةَلم   -Der tot ist ein Meister aus deutschlsnd)هايديطةةر، مةرطةة  
خرمةةةةت بةةةة ثَيشةةةكةوتن و رارةةةنبطي هاو ةةةةرخي م ايانةةةةي      " هايديطةةةةر و رؤريرةةةَيكي فةلسةةةة   "كتةةةَي 

نَي دةستةكاني كوردستاَ ناكات، هيوادارم دةزطاكاني  اثك دَ، كةساني بةرياست ثسةؤري دامةةزرَينن بةؤ رَيطةةك تن    
اية كة  طاكَيكي زار بؤ منداآلَ بآلوك دةوة، بةآلم نة  وة  ثسةؤرياني ئةو دةزط -لة بآلوك دني هرري تاوانكاري

حممةةد كةةةما  كةةة ئَيسةةتا لةةة ئوسةةراليا دةنَي، . خوزطةةا د. -سةةةرتاثاياَ ثةة يَ لةةة هةَلةةةي  ةةاث و رَيرمةةاَ و داريرةة 
خةريكي لَيكؤَلينةوة ببَيت لةبارةي نياَ و ثةروةردةو نينطةي طةنطةرو كة لةوانةية لةرادةبةدةر سوودمةند بَيت 

، بةلةةزةت و  "حةةرام نةةك اوة  "لةة قورئانةدا، طؤرةتةكةي    -1: بؤ ئَيسةتا و داهةاتووي هةةناراني كوردسةتاَ،  ةونكة     
 .بة كةي روح سووكي دةبَي -2. هةرزانة

 !ئايا ئَيمة دةتوانني لة كوردستاَ لةب ي بآلوك دني بطي فارييةت، كةنطةرو بةخَيوبكةين؟
7-11/13/2333 

 
 !لة كوردستاَ اكؤسا نؤسر (بطةكاني-شرة)
 (وة  منوونةو مايكل روبن ثةوانطةي ئينتةرث ايري ئةم يكي )  

ئةؤروثي و ئةةم يكي، كةةمر دةزانةن، بؤيةة دةبيةنني حةرب و رَيكخة او وكةسةاني          م الةي  كةس هةية خؤيةاَ لةة   لةبةر ئةوةي زار 
ن يكةل رابة  ما و ةوةدةف ارننةطبةتي وآلتةكةم  يَلكوة  ئازادخيواز و اليةنط ي داثةروةري بة خة ي ئةو وآلتانةطةندةَ  و تاوانبار

 ي دةكةَ؟و  ياَ ك دووةو  كَين  ثةوانطةي ئةنتةرث ايرئايا . منوونةيةكيانةي ئةم يكي و ثةوانطةي ئينرث اير
 بؤ خةَلك خوَين ايةوة نوتارةكةي مايكل راب

 ئةةةم يكا ثَيويسةةتة لةةة دةسةةةآلتداراني ئَيةةوة زار تةةورية )بةةؤ خؤثيشةةاندةراني ئةةازادخيوازي سةةليماني، هةةاتووة  لةةة وتارةكةةةي نةةاوب او
 (. ك د بؤ دةستةبةرك دني حوكمي ياسا و دادثةروةري ئَيمة ئةمةماَ....بن

، بؤيةة  هاوآلتييةكاني ئةةم يكا  لة ناعةداَلةتي، هةناري و طةندةَلي و النةوازي و قةرزاري لةبةر ئةوةي رابن ثَييواية ئَيمة بَيباطاين
بةةةةهؤي  ةةةةندين جةةةةنط و ثةوانطةةةةي ئينرث ايةةةر حكومةةةةتي ئةةةةم يكي و . دةكةةةاتماَ بةةةؤ طاركةةةةرَيك قسةةةةوة  رزهةةةاتووة 

بةة طةنةدةَلي و    ،ثشتيوانيك دني حكومةت و رَيكخ اوة تطاريست و ديكتاتؤرييةكاَ و ثَيشَيلك دني جارينامةةي نةتةةوة يةةكط تووة   
رابن و ثةيكانطةكةي دةبَي بةة زووتة ين    !كةي ئيماهيم لينكؤلن دةكةَرتَيك خيانةت لة ثةيامة  ارَ و ثَيشي هةمووتاوانب ،تاواَ

  !كات بؤ بةردةم دادطا راثَيض بك َين
 ي ئةم يكيطةندةَلي و تاوانكاري ثةوانطةي ئينتةرث ياير
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اَ تةةرخاَ  هَيشتا راثؤرتةكةي كةروهةواي جيهاني سةر بة نةتةةوة يةةكط تووةكاَ بآلونةةك ابووةوة، لةؤبي ثيشةسةازي بة ية ثارةية       
ئيمةة يا لةةة كؤتةةايي ديةةداري ثسةةةؤرياَ لةةة ثةةاري       ( طارديةةاَ)وة . تي نةةاب او بةةة هةَلةةة يةنةةةوة   كةة د بةةؤ لَيكؤَلةةةراَ تةةا راثةةؤر   

 ةدةَ بةةؤد يةةة زانا بةةة هةةةر و ن خةةي هاتوو ةةوو هةةةزار داالر13( ئينتةةةرث ياير)ثةوانطةةةي كؤنةةةثارَيري ئةةةم يكي<بآلويكةة ةوة
  >ط تن بة راثؤرتي ناب اوبةر
راَلةي سةةرةكي بينيةوة لةة      كة ةاريطةرةكاني كؤنةثارَيرة نوَيكانة ك(تينك تانك)ئينتةرث ياير يةكَيكة لة: هاتووة درَيوةي وتارةكةلة 

مليةوَ داالريةاَ بةؤ    1،1ري ئةةم ثةوانكةيةة و بةؤ ئةةو مةبةسةتة      سةؤنسةة ( ExxonMobl)كؤمةانياي نةوتي.... جةنطي عطار
. بةؤ ئينتةرثةةرياير تةةرخاَ دةكةات     يةكةيطشةتي  لةة داهاتةة  % 1كة وتي كؤمةانياكةماَ ساآلنة انياقسةكةرَيكي كؤمة. خةرجك دووة

حكومةةتي بةوش    كارمةنةدي، جةاراَ وة  راوَيةوكار لةة    23زيةات  لةة   هةيةةو  ئةم ثةوانطةية ثةيوةندي نريك لةطة  ئيدارةي بةوش 
 .كارياَ ك دووة

كةرةةةةوهةواي  َيشةةةةت لةةةةةوةي كةةةةة مةةةة ال هةةةةؤي طؤيانكارييةةةةةكاني  زانايةةةةاَ لةةةةة راثؤرتةكةةةةةي ثةةةةاري  هةةةةيض طومانَيكيةةةةاَ نةه  
م الايةتي هةريةرةي رةرةةباي زةبةالح و بةةرزبووني    . بةرث سيارة سووتةمةي وة  خةَلوزو نةوت لةو ثةرةسةندنة...سةرزةمينة

 .  ئاسي دةريا و قؤناغي وركايي لَيدةك َي
 

 !مايكل خؤي بة قسةكةري خةَلك دةزانَي
ئينتةرثةةراير لةة   : بة توندي رةخنةي لة ئينتةرث اير طة ت و وتةي  (ط ين ثي انَيكي رَيكخ اوي نينطةثارَيري كو اال)بني ستيوارد

سةةني لةة بةواري     ئةمانةة نوَينةةري كؤرةكي   . ةتي بورةن كؤسةا نؤسةراي حكومة   و وة  رارنبط،  َةفاب يكَيكي هرر زيات ةو ك َيط ت
 .ثارة لة ت و رةورت دارياندياَ و ئةوةي دةيانةوَيت ب يتية لة جانتاي ث يانسئةوانة لةئاسي ز....ؤرياني نينطةحاراك دَ لة ط

بط و بةرث سي هةندَي راننامةة و طؤلةارة كؤسةا نؤسةراي كؤنةةثارَيرة راسةريةوةكاني       ركوردة رة ئايا مايكل رابن و ب ادةرو داستة
    !ئةم يكا نني لة كوردستاَ؟

( UN)يلة لَيكؤَلينةوةكةةي ئةجنومةةني كةرةووهةوا   : دةنووسَي(اوثةوانيةكي بكونه)لة وتارَيك بةناو2/2/2333تؤماس ثاني لة
ثةوانطةةي  ...ةرامبةةر طةؤرياني كةرةوهةوا   مة ال بةرث سةة لةب   دةركةةوتووة كةة   بةريووني: )هاتووة ،ايةوةكة ئيم يا لة دنيا هةآلي ن

نةتةةةةوة  ةيةكاَ تةةةا وتةةةار دن بةةةة راثؤرتةكةةةيناسةةةئابوور سياسةةةةمتةداروزانةةةا، تةةةةرخانك دووة بةةةؤ  يئينتةةةرث اير ثارةيةةةةكي زار 
َ "يةةةكط تووةدا بنووسةةن و لةةة  ي "اوثةوانييةةةكي بكةةون ه"ئةةةم هةوَلةةة لةةة بةرنةوةنةةدي  ....بةةآلوي بكةنةةةوة "طؤلةةارة سةةةربةخؤكا

 . بوو(ExxonMob)بةريَيوبةري كؤمةانياي نةوت(اكي ثةوانطةي ئينتةرث ايرجَيط ي سةر)لي راووندجاراَ ...زهلَيرة
 !بةرداري ك د2333ساَلي(ب اتساللا)ثةمانطةكةي رابن رانبةراني وةزارةتي دةرةوةي ئةم يكا لة كؤبوونةكةي اهةرو

ئيمراكةةراني ئةةم   (. ثَيكةةوةكارك دَ و ئاسايشةي ئؤروثةا   )لةم كؤبوونةوةية ب يياردرا بةؤ ثَيشةَيلك دني رَيككةوتنةكةةي هيلسةنكي بةؤ     
بدرَي بةة بةةكارهَيناني    لة داهاتودا هةرطير نابَي رَي))بة ئةركي خؤياَ زانيوة (ئؤروثا ئةم يكا و زاربةي وآلتاني)رَيككةوتننامةية

 ((.ي دةوَلةتاني ئؤروثاتوندوتيوي بؤ طؤرييين سنوورةكان
مؤميةا ئةةبو   ساَلة زينةداني سياسةي و راننامةةنووس     23ماوةي ثر لة سي ياسا و عةداَلةت دةكات، بةآلم ئايا دةزانَي مايكل رابن با

سةةرةرياي  لةوانةيةة لةة هةةر كاتَيةك لةسةَيدارةي بةدةَ، بةةآلم         و بةناهةةر زينةداني كة اوة   ( سةر بة رَيكخ اوي ثَلنطةي رةش )ةما ج
َ "لة وآلتة .ةر ئازاد نةك اوة، هَيشتا هيةكاَجيهاني يةناريةزايةتي  َيكةاراَ  لةة ك  ي مةا  مةانط تن  "ئازادةكةي ب ادةرة بَياليةنةكةةما

   !قةدةغة دةك َي
دامةةةزراوة وة  دةزطايةةةكي تايبةةةت بةةة لَيكؤَلينةةةوة بةةؤ بةةةرطي لةةة سيسةةتَيمي     1727ثةوانطةةةي ئينتةةةرث اير لةةة اني باسةةة رةةاي

 . ةكانياَ، بةآلم ثاراَ بواري خوازراوي بةرف اوانر بووكؤمةانيية طةورةكاَ و بةرنةوةنديسةرمايةداري و رةفتاري 
 
 َيكي بارة؟ستاني عطار هاوثةوانئايا كورد 
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و تَيةدا بةة   ة(نمايكةل رابة  )بآلوك اوةتةةوةو نووسةةرةكةي  2331/ي ئةاب 17لةاليةَ ئينتةرث اير لةة  كة ية راثؤرتة ةوئةوة ناوي ئ 
ثةارتي ك َيكةاراني   )راثؤرتةة  لةةو . ئاب وو ووانةو مةت سيدار دةردةخاتو هةندَي نهَيين   َيدي رةخنة لة ثارتي و يةكَيي دةطتوون

هةةةردوو حربةكةةة بةةة  ... تطارسةةتييةكةي دازي نةتةةةوةي كةةورد ثةةي  دةكةةات  "دةنووسةةن ات وبةةة تطاريسةةت ناودةبةة (كوردسةةتاَ
 . ت و زار ري..."متمانةي ئةم يكا ك دبةمامةَلةك دنياَ لةطة  ئطاَ، خيانةتياَ لة 

 2331/ي ئاب17ئينتةرث ياير لة
 !ئينتةرث اير جاش و موستةرارة كوردةكاني

ن دةكةةةَ، وة  بَلَيةةي وانطةةةي ئينتةةرث اير و مايكةةل رابة  تةلةةةفريوني بةرةةَيوةية  باسةي ثة زارَيةك لةةة راننامةة، طؤلةةارو كةةناَلي    
َ      و و كةسايةتي بَياليةنن ي كؤمةَلطةي مةدةنيرَيكخ او . كارةكةياَ تةنها ئةوةيةة بةرةَيوةيةكي مةةدةني و ئارةتيخوازانة كاردةكةة

 : خةَلكي كوردستاَ،  ونكة طاَلتةك دنة بة خوَينةر و و مةت سيدارة، ئةمة درايةكي راخدار
كار  روف يةكَيكة لة سةراني ئةو ثةوانطةية و هاوكات يةكَيك بوو لة طةورة موستةرارةكاني جؤرج بوش و نريكة لةة زانكةؤي    -1
َ  سةنرَيكي ر)لة ساوت كارالينا (بؤب جؤن ) . ي كة دووة (بةوش )و هةةر خؤيشةي سةرثةررةي هةَلبةواردني     ة(اسةريةوة تونةدريةوةكا

َ   ثَي (جاروا مطافيك)وة  مايكل الدين و " سةربةخؤية"نداني ئةم ثةوانطةكارمة وة  جةيم    كةوة لةطةة  هةةَلؤ كؤنةةثارَيرةكا
و  1771كانديةةدي حربةةي كؤمارييةةةكاَ بةةؤ سةةةراكايةتي ئةةةم يكا )، جةةا  كامةة (سةةةراكي رابةة دووي هةةةواَلط ي ئةةةم يكا )ولسةةي

وةزارةتةي دةرةوةو بةرنةوةندييةة    ي"دةسةي رةاراوة  "كاردةكةَ، واتة(دةوَلةتيياريدةري وةزي ي بةرط ي بؤ سياسةتي ئاسايشي نيو
 ة كةة (جةؤَ بةول   )نةاوي  "بَياليةةَ و زانسةي و ناحكومييةة   "ة طةورة لَيكؤَلةةري ئةةو ثةوانطةة   يةكَيك ل. ئابوورييةكاني ئةم يكاَ

 َ بؤردومةةانك دني  بةةؤ  بانطةةةوازي27/1/2313لةةة  "ئةسةةتَي ة بَياليةنةةة"ئةةةم. بةةاليوزي ئةةةم يكا بةةوو لةةة نةتةةةوة يةةةكط تووةكا
ة لة وتارَيكيدا لة راننامةي ووَ  سةريت سةاَلي   "ngo"كامةندةي سةر بة رَيكخ اوَيكي ئةم. بنكةكاني ثيتاندي ئةتؤمي ئطاني ك د

، بةةآلم وة   ة كةة ئةةم يكا مةؤري دةكةات ياسةاطةلَيك نةني رَيريةاَ لةَي بططَيةت         ئةو ثةواننامةة نيودةوَلةتييانة  )تينووسيوية1773
 (. ثَيويستييةكي سياسي زياني نيية لةطة  طؤرياني بارودا  لَيي ثارطةز ببينةوة

سةتا ئةير منةي  سةةي م نايةةت      ئَيت، رةوعييةت و برووتنةةوة ئيسةالميةكاَ دةكةةَ،     نوَيكاَ بةيةكضاو تةماراي نازية كؤنةثارَيرة
  .  م كارة ئةجنامدةدةَئةهةماَ ر وة  سةطي ها ، هةندَي طؤلار لة هةرَيم(اَبط-شرة)لةوةي كة 

 
 !ئاناوةي داهَينةرانة

َ   ي ئةةم يكا كؤنةةثارَيرة راسةريةو   ة كةة (ليظةي رةراوس  )ةةوةكانريطةةورة فةيلةسةو  كؤنةةثارَيرة راسة     ؤريبئةمة تي . كةاري ثَيدةكةة
لةة   (.باروداخةكةةي دابةني بكةات   بتةوانَي جَيططبةووني   غةرر بكةَ تةا نوخبةة    جةماوةر لةناو هةرانانةوة: ئةمةية شىناواخنةكةي

س سةرثةررةةي دةكةةات و بةةة  ث افيسةةؤر نؤرمةةاَ ثؤتهةةؤرا . دةردةكةةةَ(كؤمينتةةةري)ةكاَ ناسةة اوَ و طؤلةةاري رراوسةةيي ئةةةم يكا
  .بةرهةمي كؤنةثارَيرةرة نوَيكانةط نطرين 

 
 ! ئةتؤم لةسةرووي ياساَ ة  و مافياي 

،  ةاودَي يك دني ئةةتؤم  ليونةةي  بة طوَي ةي راثؤرتي ( ناسيونا  وجةنط و هةناريئازاي سةرمايةي دارايي، كؤمةانياي بان)لة وآلتي
لةَي   اَكة لةوانةيةة رووداوي كارةسةاتبامَيري  " لةكاركةوتن"ئارك اي ك د كة ئةركي راطةياندني هةَلةي كةرةستة و27/7/2311لة 

 (. بكةوَيتةوة لة زيات  لة ية  لةسةر سَيي حاَلةتةكاَ، ثشتطوَي خ اوَ
تؤنينةةةوةي ئارةةي جيهةةةاني    دا وة  ثةوانطةةةةي2331تةةةةنها لةةة سةةاَلي  رابةةن  "بةةةريَير "مةتةةة مةةةدةني و دووك اسةةةيةكةي  حكو

َ  15212)بودجةيةكي خةياَلي بؤ جةةنط تةةرخاَ كة دووة   بآلويك دووة،  كةارو ئةركةةكاني   بةة  درَيةوة  ئَيسةتا ئؤبامةا   !. (داالر بليةو
، بةؤ منوونةة بةة بة يي     كةةمر نةني  ياَ ئةمحةدي نةةناد  كة لة سةدام  دةكاتتؤرانة ةو  ديكتال ثشتيواني سةراكةكاني ثَيشري دةداو

بةةةآلم . تَيف ارةةدةهيليكؤثتةةةر لةةة جةةؤري ئةثا ةةي، بةةة سةةعوديةي عةةةرةبي   33، (19.ف)ف اكةةةي جةةةنطي 12مليةةارد داالر 13
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تةةنها بةة ث ي ةةكك دني     : ووسة اوة رَيوةي تة ي هةيةة، بةؤ منوونةة لةة ووَ  سةريت جؤرنةا  ن        (ئينتةرث اير)ئارك اية ئارتييةكةي
ئؤبامةا ئَيسةتا خةريكةة     .بَيةت هةزار كةس لة كؤمةانياي بؤينط دابني دة33سعوديةي عةرةبي بة ف اكةي جةنطي، كار بؤ نريكةي 

. راكَيتةةكاني ئةةم سيسةتَيمة دةطاتةة دةرةوري و بةةرزي ئةمتؤسة َي ي زةمةني       . خؤرةدةكات ( تةات )زةمينة بؤ بازرطاني بة سيستَيمي
        .  راكَيت123مليارد داالر منوونةيةكي هاورَيوةي ئةو سيستَيمة ك َيوة لةطة  3ئيمارات بة ب يي 

 
بةخةةةَلكي كوردسةةتاَ ب  ارةةَي، وا بارةةة خةةؤي و    " عةدالةةةتي كؤمةآليةةةتي و ئةةازادي  "وا بارةةة رابةةن لةةةب ي ئةةةوةي دروويةةي   

قةةرزي بانقةةكاَ لةسةةر مليونةاَ هةاوآلتي       سةريت و الب دنةي  ووَ   خةريكي طةندةَلي بؤرسةةي " زانسي و بَياليةنةكةي"ثةوانطة
نَييَن كة تةرخانك دني ثر لة ية  بليوَ داالر بؤ وةزارةتةي بةةرط ي،   ةبة بةَلطةوة بيس"ئازادخيواز"ببَيت و وة  كةسَيكيئةم يكا 

َ      بارر واية بؤ ئاري تةرخاني بكةَ   هاوآلتييةةكي  تكةا لةة بة ادةرة دن بةة      وة !و بةمةة خؤرةويسةي طةةالني دنيةا دابيندةكةة
وآلتةكةةي بةدةَ بةؤ خرمةةتك دني خانةرةينةكانياَ و      "يسةةراكي مَيةوووي  "طةندةَلييةكاني دةكةم، بةَلكو نةةخَي مةرةوةرةت بةة   

َ  بةؤ هةةناراَ و بَيكةار و النةةوازةكانياَ     خرمةتطوزاري تةندرووسي   ىكةةم ( Medicaid)نةة  بةة طةوَي ةي بةرنامةةي     بةاش بكةة
ئةمةة بةؤ ئارةي جيهةاني خ اثةة و ثَيشةَيلك دني       :  يكي بة بَي بيمةي تةندرووسي بوينمليوَ ئةم27خ  باش نيية ، ئا!نةوةبكة

ية  كةةم بكةنةةوةو ك َيةي كةار زيادبكةةَ تةا هةةموو ئةةم يكا لةسةةر قةةرز نةةنَين و تؤزَيةك              (بةاج )هةةروا ! جارينامةي مةا  م الةة  
 ! َكةرامةت بؤ هاوآلتييةكانياَ دابني بكة

بةة ئةاط  و ئاسةن لةة      ئةةو   ئَيمة خؤماَ ئةقَل و تواناماَ هةية بؤ خةباتك دَ لة ثَينةاو عةدالةةتي كومةآليةةتي كةة حكومةتةكةةي     
 !ثَيماندةَلَينو دنايةتيك دنياَ بؤ روعييةت وة  نريكرين مَيوووي ئةم يكاي التني  ،دنيدا رادةوةسَي

ة كةةة خؤيةةاَ بةةؤ ملكة ةةي و جارةةايةتي و خؤف ارةة  بةةة ئةةةم يةةا ئةواليةةةَ     ارةنووسةةي ئةةةو رةرةةبطة جةةاش قةَلةمانةيةة ئةةةوة 
و دن بة طةنةدَلي و دَلسةؤزي عةدالةةتي كؤمةآليةةتي بةة هةةناراَ       "بَياليةَ"تةرخانك دووةو بةردةوام خؤياَ وة  كةساني دَلسؤزي

 ...دةف ارن و لةراستيدا ئةجنداي كؤنةثةرةسي و تاواَ جَيبةجَي دةكةَ
 !ادي دةب يَئَيوة سةري ئاز

 !دةكةَ يةوةئَيوة جامبازي بة عةدالةتي كؤمةآليةتي
لةرةةوَينَيكي تةة ةو لةةةو رةةوَينة دةسةةت ثَيدةكاتةةةوة كةةاتَي دونمنةةةكانياَ     و دنايةةةتي كةنةةدةَلي  بةةةرةي هةةةنارةكاَ و ئاواتةةةكانياَ  

مديدةكاَ لةبةر اوَ، ط نط ئةوةيةة  داخوازيية رةواكاني ستة. دةناسنةوةو بة خؤياَ داخوازييةكاَ رادةطةينن و ثَيشكةش دةكةَ
  ... بة قوربانياَ بك َيو نةهَيَلني ياري بة ئازار و نةطبةتيية رانانةكامناَ 

 
  .كؤسا نؤسرا رَيكخ اوَيكي تاوانباريية لة ئةم يكا و خؤياَ بةرَيوةي مافيةكاني سيسيليا رَيكخستووة: تَيبيين

 
 
 

 ئابورى تاوانبارةكاَ
 وة  بةرزت ين قؤناغى تاوانكارى رَيكخ اوسةرمايةدارى مؤدَي َ 

 Conrad Schuhler:نووسةر
  isw REPORTطؤلارى  22لةنَي  ئةم ناوةدا نمارةى 
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طةةورةت ين خةؤ خةاوَين كة دَ      باسةي  بةرى دووهةمو  رى دةوَلةتوئابو ي طؤلارةكة ب يتيية لةباسيبةرى يةكةم
 (سى دى ئوحربي )ياخود بؤ ى ئَيستا رَى دةدرَيت كؤ  ة 

 .بةةرتيل داَ خة اث نيةة   : بةرةى  ةوارةم   .ماسييةكة تةنها لة سةةرةوة نةطةةنيوة  : بةرى سَيهةم.هةالهةال بك َيت 
ثَيشةميكَيى مةؤدَي يَ ة بؤمبانانةةوة، ئةامَي ى طةوَى        : بةرةى رةرةةم   .ئةابوورى وتةاوانك دنى رَيكخة او   :بةرى ثَينجةم
 .ودةوَلةتى ناسيونا ( رثلةية)جيهانططى: بةرى حةوتةم .و سيخورييط تنى راراوة

                                    *************** 
تؤسقاَلَيك بوار (ليو مايةر، ف يد ييد، هيندريك بولين ، لندة رنايدةر و رارل  ثاوىل)َيكانىكؤن اد وة  هاوري   

دواى فاكةت دةدات بةة دةسةتةوةو    لة طةَ  هةر بؤ ونَيكيدا فاكت لة  ونكة نادات بةخوَينةر بؤ كورتة ثشوودانَيك،
هةةوَلى جةدى دةدات دواطومةاَ لةةالى      خوَينةر تا ريادةيةكى زار تينوَيتى بؤ زانني دةربارةى بابةتةكةى دةرةكَيت؛ 

 !.            خوَينةرى رةخنةك ي دام كَينَيت
 

لةسةةر يةةكر الدانةى     ئةوة  ةندين مانطة، راى طشتى لة ئةنانيا، بةة هةؤى ثةةردة   : لة بةرى يةكةمدا نوسيويةتى
لةسةرةتاى سااَلنى نةةوةت، سةةراكى   . سواربووةسيستَيمى بةرتيل خواردنى حربى دووك اتى مةسيرى، هةناسةى 

َ      "دةوَلةةت وحربةى نةاوب اوى كةؤَ هيلمةةؤت كةؤ       هةوَليةدا بةةةرتيل  " ثَيشةةنطى راحةى ة ئةةخالقى طؤريانكارييةةكا
مليةوَ   73،23،13ئَيستا بةرتيلةةكاَ بةؤ    .ة كؤَلى خؤى بكاتةوةى ل(ثارةكانى ة طوَينة )خواردنى دوو مليوَ مار 

كةة لةسةااَلنى    CDUتةنانةت رةقيبى ئابورى حربى. مليوَ مار  بن 933و  233وزيات  بةرزبونةتةوةو رةنطة 
 ةةةؤَ كةةةة  باَلودةكةةة دةوة يحةةةةفتاوة لةسةةةةر ب ييةةةارى سةةةةرك دايةتييةكةياَ، راثةةةؤرتى نمَي يةةةارى درايانةةةة     

 . ةياَ لةهةر ك دارَيكى ناياسايى بةرتيل خواردَ دوورَسةرك دايةتييةك
تاوانى زةبة وزةنط بةةكارهَينانى بةةرتيل خةواردنى ئةةنانى كةة وة  جةاراَ بةة          رةهةنديرةنطة دوو داتا هةبَيت، 

 :ثَيشاَ بدةَ ،نةبين اوى ماوةتةوة تا رادةية 
مليةوَ مةةار  بةرةةَيوةيةكى   212دا  1713 و 1717سةةروةتى كؤمةَلةةةكانى هاوواَلتيةاَ كةةة تةةةنها لةة نَيةةواَ    / 1

نا ةاربووَ كارتَيك دنةةكانى    1713طوَيرراوةتةةوةو لةة   CDU،CSU ،FDPناياسايى لة ئابوورييةوة بؤ حربى 
 .ديارنيية كاتةوة لةوئةو ب ية دراوة . راططَ

سةةداَ هةةزار   بةطوَي ةى وتةةكانى دادثةةروةرى ننَيةك، كةؤنرَي نى سةيمنر لةة سويسة ا كؤنتةؤى رةرةى هةيةةو           / 2
 Uwe.بةطوَي ةى قسةكانى د. ئةو ثارةية قاسةى بةرتيل داَ وجةنطى كؤنرَي نةكةية. ف يةنكى سويس ى لةسةرة

Luethje  سةةيمنر نةةؤ مليةةوَ ماركيةةاَ بةةة دةسةةتى داوة بةةة خةةؤى   1773سةةةراكى خةزنةةةى حربةةى نةةاوب او، لةةة
 .سةراكى خةزنةى ثَيشوو  Kiepو

ئةابوورى ئةةناني   : اسةتى ئةنانى مليوناَ مةار  بةةرتيل دةدةَ ثَيةك هةاتووَ لةة      ئةوانةى وا بة بةرَيوةبةرانى سي
ئةةنانى زار باسةى بةةرتيل     راطةياندنةةكاني لةةم كاتةةدا   . وئَيستا بة بؤنةى جيهانططييةوة كؤنرَي نةة بيانييةةكانن  

انةةكانى مينةؤ  لةة    وبانرينخ( لؤينةا )دةكةةَ كةة ثةااَلوتنى    ( Elf Aquitaine)دانةى كةؤنرَي نى نةةوتى فةرةنسةى    
. ئةنانياى رانهةاَلتي ك ييوة، بةؤ ئةةوةى بةة خةةَلك رابطةيةةنن كةة كؤنرَي نةة بيانييةةكاَ تاوانبةارى نمةارة يةةكن           
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ئةوةى راستى بَيت دةوَلةت وحربةة دةسةةاَلتدارةكانى ئةةنانيا هةةر لةة دامةزراندنيانةةوة تةا ئةةم يا بةةرتيلياَ لةة           
 .سااَلنى هةرتاوة لة دادطاكاَ فايلياَ بؤ ك اوةتةوةلة ناوةراستى و رى وةرط تووةوئابو

 َ َ ( سياسةةييةكاَ)راسةةاردة وةرط ةكةةا  ةوةوة  خؤيةةاَ دةمَيننةة( كؤنرَي نةةةكاَ)دةطةةؤريَين بةةةاَلم خةاوةَ راسةةةاردةكا
 .وبةردةوامن لة بةرتيلداَ

 
 راينلةند ة فةل  ة ليش  رتاينى ئةنانياية: 1بةرتيلدانى ئاب وبةرانةى نمارة

 
ارةكانى جةنط لة دادطاك دنةكةى نؤرمبَي كدا، رةاَ بةرةانى سةةرانى نةازى، سةةرانى ئةابوورى       ب اسَيسى تاوانلة ث

، طةورةت ين خةاوةَ كةارى ئةةنانيا    (فاربن. طى. ئى)بةرَيوةبةرى. ئةنانياش لةسةر تةختةى تاوانباراَ دانيشتبووَ
 .نبارى جةنط حوكم دراَوة  تاوا و (ك وث و فليك)ودةوَلةمةنرين ثيشةسازى ئةنانيا

يةكَيتى ثيشةسةازى   …: سةراكى يةكَيتى ثيشةسازى ئةنانيا طوستال ك وث فؤَ بولن و هةلباغ بة هيتلةرياَ وت
ئيبةةهارد   :سةر ةاوة .)لةة كةارة سةةختةكانيدا    لة ثَيناو يارمةتيدانى حكومةةتى رايةخ  دةكات ئةنانيا هةموو رتَيك 

 (17.،ال1731رى دا دةسةاَلت بط َيتة دةست؟ كويلنكَى يارمةتى هيتلة: يشؤَ، لة كتَيبى
َ (هيتلةةةر)يارمةةةتى. ئةمانةةة هةةةر بةراسةةتى هةةةموو رةةتَيكياَ كةة د      َ دا لةةة  يةةا ، سةةةروةتى  لَيةةداني سةةةنديكاكا

زيندانةةةة لةةةة و ك َيكةةةاراَ بةةةة كةةةارى زارةملةةةى  ةوسةةةاندةوة؛   مليةةةوَ كوَي 19كةةة د؛" ئةةةاريري َ" جووةكانيةةةاَ
ئةةابوورى واَلتةةة دةسةةت بةسةةةر ؛ بةةةثَى بةةةدواى تانكةةةكانى ئةةةنانيا دةكةةةوتن تةةا  درووسةةتك د كؤمةَلكونييةةةكانياَ

و ئيليتةكةياَ، لةهةةموو ئاهةنطةكانيانةدا    (ئَي  ئَي )لةبازنةى ب ادةرانى هيملةر سةراكى. بط َداططك اوةكاَ 
َ   71بةطشةتى نمارةيةاَ   . ثَيكةوة دادةنيشة   مانى، َلةبةانقى ئة  ، نوَينةةرانى رةةركةتى سةيمنر، فليةك،     و كةةس بةوو

فاربن، ئؤيتكة، راين ميتا  ة بؤرزينط، موينشنة رويك، ئةةليان ، فةؤَ    . طى. بانقى درَيسدَ، بانقى كؤمَي ت ، ئى
هةةموو ئةمانةة بةة    ( 137.ئةا بةى سةى ثةووىل زار، كةوَيلن، ال     :بَي نت ئينطل ماَ لة كتَيبى: سةر اوة)فينك و بؤش

مليةوَ مةار  خرمةةتى     9،3نريكةى ب يي تةنها فليك بة . نازياَ دةداثارةيةكى زار يارمةتى ئَي  ئَي  و حربى 
 .بوارى سياسى نازى ك د

دةسةاَلتدارانة لة تارمايى ناو طَيواوةى دادثةروةرييةكانى ثاش جةنطدا نوقم نةبووَ، ثةيوةندى هةةبوو   وئة اتَيك
نةى بةةهَيربوونى يةةكَيتى سةؤلَيت     دا بةة بيني 1721تش رةل لةة   . بة كؤرس راستك دنةوةى دةسةاَلتدارانى رانئاوا

لةطةةَ   . مةبةستى ئةوة بوو دةبواية لةب ى ئةنانيا، دنى سؤلَيت جبةنطن" بةهةَلة ئةم بةرازةمانة سةرب يى" وتى
كة د بةة بةرةى    " Fremde Heere Ost"بةرةى جاسوسةَيتَيكةى   Gehlenجةةنطى سةارددا، جةنةةراىل نةازى     

ى كةؤنى ئةابوورى خؤيانيةاَ لةبارَيكةدا بينييةةوة سةةرلةنوَى بةةرزت ين        موخابةراتى ئةنانى وبةم رةَيوةية ئيليتةة  
 :بةدةستبهَيننةوةجَيطاى سياسةت وبةرهةمهَيناَ 

دةوَلةمةنةدت ين خَيرانةى ئةةنانى     Werhahnبة ةندين رَيطاوة خرمايةتى لة طةَ  خَيرانةى   ركؤن اد ئةدنةوة -
 .وةزي اَ بة سةرا  ك اهةية 
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 (ئةى كةى فةاربن   )ئيةدارةتى  ئةجنومةةني دامى بةرَيوةبةرايةتى بةانقى ئةةنانى وئةنةدامى    هَي ماَ يوسك ئةب ، ئةن
" ك دنةةةوةاى كارطقةاَل ةةؤك دَ بةةةرَي" مةة ال لةبةرنامةةةى 73 333خؤياَ لةةة كؤنسراتسةةيونى ئاوسشةةظيت  بةةة

 .ية  و بة خاوةَ بانقى نمارة وةزي اَ سياسةتى ئابوورى سةرا  راوَيوكاريكورت، دةبَيت بة ط نطرين 
لةسةةردةمى حةوكمى   . دةبَيت بةة وةزية ى ئةابوورى   " باوكى ئابوورى سةرسوريهَينةر"ث افيسؤر لودليك ئَي هارد -

دا ثيالنَيكةى نهَينةى بةؤ ثةاش جةةنط كَيشةا، بةةو ئاماجنةة، لةة حاَلةةتى جةةنط            "ط وثةى ثيشةسةازى رايةخ   "نازى لة
 .مبَيننةوة" خاوةَ كارانى ئازاد"دارياندندا

لةسةردةمى نازيدا سةراكى يةكَيتى ". بليمةت"  دةبَيت بة سك تَي ى دةوَلةت لةالى ث افيسؤرى لوديطة لَيسري
 .فاب يكةكانى درووستك دنى ئةلةمنيوم، ب يياردةرت ين بةرى درووستك دنى  ةكسازى

بازنةةةى ب ادةرانةةى سةةةرك دايةتى ئةةَي     "كةةار  بلَيسةةينط لةسةةةردةمى نةةازى نوَينةةةرى ئونيليظةةةر وئةنةةدامى      -
 .و لةثاراندا دةبَيت بة سةراكى كؤميتةى ئؤليمةياى ئةنانيا( بانقى بوند)بوو، دةبَيت بة سةراكى "َي ئ
ف يدري  فليةك ثةاش ثَيةنج سةاَ  زينةدانى دةردة ةَيت و ثارَيرةرةكةةى لةة دادطاك دنةكةةى نورمبَي كةدا دكتةؤر             -

حربةى يةةكَيتى ك يسةتة سؤسةيالةكاَ      لؤلظطانط ثؤلة دةكات بة وةكيلى خةؤى وبةرث سةيارى خةزينةة ونوَينةةرى    
هانرمارتني رةاليةر بةؤ سةرثةررةتيك نى    . هاوسَيكةى فليك لةناو زينداَ ئةفسةرى ئَي  ئَي  د. لةناو ثةرلةماَ

رةركةتةكةى داولةر بَينر بانط دةكات ولة ثاراندا رةاليةر دةك َيةت بةة سةةراكى خةاوةَ كارةكةانى ئةةنانيا ة لةة          
 .نانيا لة ئةكتسيونَيكى نةب دانة رفاندياَ وثاراَ تؤثاندياَ ةدا لةرك ى سوورى ئة1733

كورت بطَ با  لةاليةَ رةركةتى تيسن؛ .د: نمارةيةكى زار لة ثيشةسازةكاَ دةبن بة ئةندامى ثةرلةمانى ئةنانى
ف ان  . ر؛ دئةلكسةندةر ئَيلمَيشتةر لةاليةَ رةركةتى ئةوَيتكة.طوينتةر هَينلةر لةاليةَ رةركةتى كلؤكنةر؛ د.د

ئةلكسةةندةر مينةةة لةاليةةةَ  . تيلمةةاَ سةةك تَي ى رةخسةى فليةةك؛ لةةى . لورمةةلينط لةاليةةةَ رةةةركةتى لَي هةاَ؛ د  
هتةةد ليسةةةكة دوورو …رالةةك دالطةة وين لةاليةةةَ رةةةركةتى فةةوَينيك  ة طةةومى لَيةة كن    . رةةركةتى هؤيشسةةت؛ د 

 . درَيوة
و  ب يكارةكةاني كؤمةانييةكةةي  وةيةةكى رةخىةى لةةنَيواَ    ثولةةوة يةكط تنة . بةةريَيطاى د ( بؤ منوونة)كاتَيك فليك

رَيكةةدةخات، ئةةةوا رَيطةةا خؤرةةدةكات بةةؤ ئةةةوةى كةةارتَيك دَ وبةرتيلةةداَ       CSUبةرث سةةيارى خةزنةةةى حربةةى 
 .بةكورترين رَيطا، هةموو كارةكاَ ئةجنام بدات

دوينةانى بةازاريى ئةازاد،    حربةكانى خاوةنكاراَ لة سةةردةمى ئةوسةاى خةةباتى سةةختياَ دنى      هةروا ئاسايية كة
ئةةو رةةةركةتانة كةة هؤرةيارى بةرث سةبوونى ئةركةةكانيانن، دةتةةوانن      . ثَيويسةتياَ بةة ثةارةوثوولَيكى زار هةةبوو    

راَ بةرانى ئةمة دروستك دنى . وئارك اية خؤرياَ دةيانويست ثارةوثوولَيكى زار بؤ ئةو خةباتة تةرخاَ بكةَ
بؤيةة  . كاَ ئةوثةريى ثَيويستياَ بة ثشةتططى ك دنةى خةاوةَ كارةكةاَ هةيةة     سياسى ثيشةيى ثَيشانيدا، كة نوَينةرة

يةةةةةكَيتى "1792لةسةةةةةر ثَيشةةةةنيارى ئةدةنةةةةةوةر لةسةةةةاَلى( BDI)رَيكخةةةة اوى يةةةةةكَيتى ثيشةسةةةةازانى ئةةةةةنانيا
ف يةدري  رةةَين ات بةوو ولةتةنشةتيدا      AEGسةراكى  SVيةكةم سةرك دةى. دامةزراند SVياَ ة  "هاوواَلتياَ

لةسةرك دايةتييةكةيشدا ف يت  بَية ط و  . فَي دمينطةى خاوةَ بان  كة يةكَيكة لة ب ادةرةكانى كانسلةررابَي ت 
 .هانر ة كؤنستةنتني ثاولسني سةراكى يةكَيتى خاوةنكاراَ ة و ثيشةسازى
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SV  ث اي /كيلت : سةر اوة)خاوةنكارى ثيشةسازى، بازرطانى، بان  وبيمة 93كؤمةكك دنياَ رَيكدةخست لة :
ثارةكةاَ تةةنها بةسةةر حربةة راسةرةوةكاَ دةرنا، ئةةوةش لةة كاتَيكةدا         (. 13.كؤمارى ك ياو، لة هةامبؤر ، ال . ليكف

ين ة لَيستظالن ثةةوانياَ   ادا لة نؤرده1791لة ( FDP)كاتَى حربى ليمالةكاَ. ئةطةر بةبارى هةَلسوكةوت بكةَ
                                         . ثارةكةياَ ىَل ب يى و لةطةَ  سؤسيا  دووك اتةكاَ بةست

 :اسويس ا سَى ئةدرةسى وةهميياَ دان(/ليش  رتاين)لة رارى فادوت  VSثَييانران ا،  1791كاتَيك لة ساَلى 
1/Etablissment Aspe            طوايةة بةؤ رةيكارى سةركتورة كؤمةاَليةةتى واَلتةة ئؤروثييةكانةة، بةؤ ئةةوةى لةةدنى

 .بةكار بهَين َيت" رةكاَمةتةريية روخَينة" هَيرة
2/Etablissment Wisotest بؤ ئةوةى طؤريانة كؤمةاَليةتييةكاَ بةرةو دةوَلةتى ثيشةسازى مؤدَي يَ ببات   . 
7/Institut Inter-droit طواية بؤ باية  دانة بة طةرةسةندنى مافى طشتى جيهانيية. 

تاقةةة   VS.ةتةكانة بةةؤ حربةةة راسةةرةوةكاَى كؤمةكةةةكانى خةةاوةَ رةةةرك(ثةةارة رةةؤردَ)لةراسةةتيدا ئةمانةةة بةةؤ 
رةش ئينستيتوتى وة  ئةوانةى ناومةاَ  " غؤتةى ئابوورى ئةنانى"تةنها ط اف المبسدارف. مةكينةى بةدتيلدانة

كؤمةَلةةى داخةوازى ئةابوورى بةازاريى     " هَينا درووستك د، طواية بؤ خرمةتك دنةة بةة ئامةاجنى سياسةى دةوَلةت وة      
ئةةم  ". برووتنةوةى ليماَلةكاَ لةثَيناوى ئؤروثايةةكى يةةكط توو  " و" ى ليماَلةكانى جيهاَط وثى ئةنان" و" ئازاد

 يط وثةيةةة بةةؤ منوونةةة ثارةكةةاَ تةةةحويلى ليةةما  ئينتةرناسةةيونا  لةةة لةنةةدةَ دةكةةةرد، لةوَييشةةةوة  بةةؤ بةةانق        
C.G.Trinkaus&Burkhardt       ى يةكةةمى ئةةةم  نةاوى وةكيلة  . لةة رةارى دويسةلدارف لةة ئةةنانيا دةياننةاردةوة

سةاَلة حربةكةةى بةةريَيطاى ئةةو      ةةندين  كةة  " غؤتةى ئابوورى ئةنانى. "ئؤتؤ ط اف المبسدارف: 1731بانقة تا 
بانقى ئةنانى، داولةر بَينةر، بةوش،   :" ط نطةكاَ دةناسَيت كؤمةانياهةموو  وئينستيتوتة كةَلةكةبازارانةوة ك ييووة

دارمتؤندة ئةكسن ب اوةراى، دوةاط، راننامةةى ف انك ؤرتةة ئةلطماينةة     فليك، مان  ماَ، فؤلك  لاطن، كاررتات، 
ة سةةيطارَي ، ثوطنةةةؤ ، كاسةةرا ، بارمينيةةا، ئيةةديكا، هَيتالطةةة، ميليتةةا، بةةابكو ،          BATتسةةايتونط، روتسةةما،  

، كةةؤ ، رةةتؤلظَي  ، رايةةني ميتةةا ، هةةؤي ، ئونةةدةربَي ط، هَينكةةل   &بلينةةداط ، مةةاداوس، ئينتةرلوبيكةةة، هَيكلةةةر 
هةةزار  133زارى ثارةكة كة هةندَى جار دةطةيشةتة   يارمةتييةكاَ و يلةبةر زار دووبارةبوون …تسَينتي  هتد

ئاطةةدارى ئةةم مةسةةلةيةَ و دةورى     كؤمةانييةكةة  مار ، ئارك ا بووةوة كة بةرَيوةبةةراَ و سةةراكى  ةاودَي انى   
ى بةةةةبَى بةرتيلةةةداَ؟، ف انك ةةةؤرت لةةةة    ئةةةابوور: لَي نةةةة رويطمةةةة لةةةة  )بةرَيوةبةةةةردنى بةرتيلدانةةةةكاَ دةبيةةةنن  

 (.    131.،ال1771
لةة   و بةرث سيارى خةزنةى حربى ليمالةكاَ هاينت  ة هَي بةرت كاررى كةوتةة بةةر رةخنةةى بةةرتيل وةرطة تن      

يةكَيكى تة  بةةناوى ك سةتياَ كةويلب  سةك تطى يةكةةمى       . ا و هةتا ئَيستا ديار نيية بكونةكانى كَينركون 1711
َ )كاروبارى  ئةةوة بةوو بةةرَيطاى    و نى لة ليماىل جيهانىك وثى ئةنا سةةر بانقةكةةى    رةوانةةي ةوة ثارةكةاَ  (لةنةدة

لةنَي  ناوَيكى نهَينيدا، نوورَيةك لةة هةوتَيلَيكى رةارى كةوَيلن ة لنةدنتا           73/2/1711لة . ط اف المبسدارف بكات
لةسةةةر مَيةةرى نوورةكةةةة،   . يبينَيةةةتبةةةؤ رانى دوايةةى ئةةاف ةتى ثاكك دنةةةةوة بةةة م دوويةةى دة    . بةةةك َى دةط َيةةت  

 ".تاوانى نةناس اوَيك" لة راثؤرتى ثؤلي  نووسيويانة. الرةكةى تةر يح نةك ا و ر يقةكةية  دان ابوو
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هيلمةوت كةو    :" دةنووسَيت( 11.ال 1711كارة نةرياوةكانى هيلمؤت كو ،لة . بال  ئةوت)كؤن اد رولة لة كتَيبى
ية ى وياليةةتى رايةن لةنةد ة فةةَل  بةوو ثةَي  ئةةوةى ببَيةت بةسةةراكى            دا سةةرا  وةز  1731تا 1717لةنَيواَ 

     َ لةة كةاتى   ( كةو  خةةَلكى ئةةم رةارةية    )ئةةم ئؤطةرسةهاوية  . ف اكتسيونى حربةى دوةوك اتى مةسةيرى لةة ثةرلةةما
بةووة و بةوثةةريى كؤرة  هةةوَلى     ( BASF)لة كةؤنرَي نى رةيمى   (تيةى كارى سياسى)خوَيندنى زانكؤوة ئةندامى

 ." وبازرطانى بةرتيلدانى درووستك د"لش  رتاينى ئةنانيا"اليةتةكةى بكات بةداوة وي
وة بةرث سةى خةزينةةى حربةى نةاوب او لةالر اليرلةةر كية         1713لةة  :"لة هةةماَ كتَية  هةاتووة    19لة الثةريةى 

ارة كؤنتةؤى  لة رارى كةؤثلن  و نمة   SVنامةى بؤ كؤنرَي َ و رةركةتةكاَ نووسيوة و تَيدا نمارة كؤنتؤى بانقى 
لةة يةةكَيك لةةو دوكومَينتانةة كةة لةة       . يةاَ تَيةدابووة  (ئولةة لويضةة  . د)وةكيلى يةكةةمى خةزينةةى حربةى نةاوب او     

:" ئؤطؤست نووسة اوة /1لةالثةريةى رانى . ية 1713كةوتووة راننمَي َيكى ساَلى ( مدعى عام)ثشكنيندا بةدةستى
نةنووس اوة : تَيبينى)193وتى كة  Yلة رةركةتى X ابىط اف المبسدارف بة تةلةفؤَ ثَي اطةيةندراوة كة جةن

 ."رابيتةى وياليةت 2/7ط اف المبسدارف، 1/7.وةوة دةداتSVبةريَيطاى ( هةزار يا مليوَ مار  193
وة  V  Sدا نووسةة اوة كةةة بةةةرَيطاى   31و 39و 32ى رةةةركةتى بيمةةةى بارمينيةةا سةةاَلى   (تمعةةات)لةةة ليسةةتى 
 .…كو  دراوةهيلموت .هةزار مار  بة د133333

هةتا الثةرية يازدة بةَلطة لة دواى بةَلطة دةدات بةدةستةوة لةسةر بةرتياداَ و بةةرتيل وةرط تنةى سةةرانى حةرب      
مليةوَ مةاركى داوة بةة    2بةؤ منوونةة كةؤنرَي نى سةيمنر     .ثارةكاني  لة خاوةَ كارةكانةةوة بؤيةاَ دَيةت   . وحكومةت

د بطتوسةا وتةى دادطةاى سويسة ا داواى يارمةةتى ياسةاييانة لةة        ى جنَيةك بَي نةار  (مدعى عام. )سياسييةكى ئيسةانى
مليةةوَ مةةاركى كةةؤنرَي نى سةةيمنر UBS133بةةرَيطاى بةةانقى  .ئةةنانيا دةكةةات، بةةةاَلم ئةةةواَ قبووليةةاَ نةةةك دووة  

تةةا  1739بةةةبَى ئاطةةادارى و رَيةَيةةدانى ثةرلةةةماَ يةةا هةةةر دةزطةةاى كةةؤنراَلك دنى تةة  لةةة نَيةةواَ  : بةةةكورتى. دراوة
بةمةبةسةةةةةتى  SPD,CDU,CSU,FDPمليةةةةةوَ مةةةةةار  دراوة بةةةةةة سةةةةةةرك دايةتى    97نريكةةةةةةى  1712

لةة هةةرطوَى مةت سةى سؤسةياليرم هاتووةتةة ثةَي ، ئةةماَ خَية ا بةة          . طؤرةثةانى سياسةى  "خرمةتك دنى تايبةتى"
سةتا ئةير   ئَي. مليونة نهَينييةكانى سةر كؤنتؤى موخابةرات لة سويس ا ف يةاى حربةة هاوثةوانةةكانياَ كةوتوونةة    

نهَينى نية كة لة رانئاوا ئاهةنطدةطَي ا بؤ سةؤليدارنؤ وة  طةرةسةةندنَيكى س وورةتى برووتنةةوةى ئةازادى دنى      
وسؤسةيا  دووك اتةةكاَ نةيانةدةتوانى بة      ( BND)وموخابةراتى ئةةنانى CIAرنَيمى ريوعى لة ثؤلةندا بةبَى 

يونَيك دةتوانَيت ئةو راستيية دووثات بكاتةوة كة هةر كام تةلةفر هةر ثةيامنَي َيكى راننامة و. بةو برووتنةوةية
ئةدةنةوة، زايد  يا ناومةاَ بةة هةةموو توانايةكيانةةوة لةة       لة دةزطاكانى بةخشني وة  دةزطاى بةخشينى ئيبةرت،

 .سياسةتى ناوةوةى دةوَلةتاَ دةستتَيوةردةدةَ
مانويةةل ف اطةةا )يارمةةةتى كؤنةةة فاريسةةت  يوسةةك رةةراوس بةةةرَيطاى دةزطةةاى بةخشةةينى هةةانر ة زايةةد  لةةة سةةةانيا    

 .ى دا(ئطيبارنا
حكومةتى ئيلندى لة ريلى . لة ثورتوطا  PSسؤسيا  دووك ات هاناى فيلي  كؤنساال كةوتووة داوة لة ئيسةانيا و 

 .و سةرب وئةلبانةكاَ بة خوَين رتنياَ هةست بةم ناوانانة ك د
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 .ةوة، ئامَي ى طوَى ط تنى راراوة، جاسوسَيتىثَيشميكَيى مؤدَي يَ ة بؤمبا نان: بةرى رةرةم
لةةة بةةةردةم ثةرلةةةمانى ئةوروثيةةدا، ئَيسةةتا   (Duncan Campbell)لةطةةةَ  راثةةؤرتى راننامةنوسةةى بةةةريتانى 

ئةةم يكى  ((National Security Agencyيشةى سادةزطةاى ئا : بةخؤيةةوة ط تةووة  "رةمسةى "زانيارةكةانى ثةؤى  
ئةم سيستَيمة بةثلةى يةكةم لة جاسوسَيتى ئابوورى . ةرَيوةوة دةباتب" Echelon"سيستَيمى جاسوسَيتى طلوبا 

كارى سةد هةزار ئةندامى ئةم دةزطاية ئةوةية طوَى لة سةةتةاليت،  (. 22/2/2333زويدتسايتونط،)دةبَيتةوة ورد
فةاك  و   اودَي ى هاتو وو طؤريينةوةى هةةموو  . تةلةفؤنى جَي  دةست، ناوماَ  و هَيَلةكانى ثةيوةنديك دَ بط َ

فَي رلوس زاغةة  :ئولك ئول كوتة لة كتَيبى)تةلةفؤناتك دَ و داتا طؤرينةوةى ناو كؤمةيوتةرى رةركةتةكاَ دةكةَ
ئةةةةم سيسةةةتَيمة رانانةةةة تةةةا دوو مليةةةارد قسةةةةك دنى تةلةةةةفؤنات تؤمةةةار     ( 11.،ال1771دى،موينشةةةن،.ئةةةَين.بةةةى

وة، بةةطوَي ةى راننامةةى وارةنتوَ ثؤسةت،     بةهةةماَ رةيَ  (. 21/2/2333ئينتةرناسيونا  هطالد ت يبةوَ،  )دةكات
رَيكخة اوى و كؤمةَلةة سياسةى وئةاينى      1773بةبةردةوام جاسوسَيتى بةسةر  بةيوةنةدَيكانى  ( ئيشةلؤَ)سيستَيمى

 (.131.،ال1777/بازاريى دزةكاَ، موينشن: لةكتَيبى)وكؤمةاَليةتييةكانةوة دةكةَ
بنكةةى كةؤنرا  لةة هةةموو جيهةاَ       123مةارى النةددا   /دوة لةة فةؤرت جةورج مية    (ئا.ئَي .ئَين)لة بنكةى سةرةكى

لةة    Menwith Hillرةوَينى يةةكَيك لةبنكةةى سةةرةكييةكانياَ لةسةةر ئاسةتى جيهةاَ، ثةاش         . بةريَيوة دةب َيةت 
 .نيشتةجَى بووة( NSA-CSS)لَي ةدا بنكةى كؤمانداى ئؤروثاى(. لاينطن-رتوتطارد)ئةنانياية لة 

 :بةبؤنةى ئةم سيستَيمةوةوة
وةوة (ئةَين ئةَي  ئةا   )دانى زانيارييةةكانى  يبةطوَي ةى زانيارييةكانى سى ئاى ئةى، حكومةتى ئةم يكى بة يارمةت* 

بةم رَيوةية توانيويانة بة بةهاى . بةسةر ف اريارة خارجييةكاَ" فشار بهَينن" ط توطؤى ثةواَ بةستندا 91لة 
هةَلبةت ئةم ثارةية بةبَى زانيةارة نهَينييةةكاَ، دة ةوو     .مليارد داالر بؤ خاوةنكارة ئةم يكييةكاَ زامن بكةَ 21

 (.       232هةماَ سةر اوة،ال.)بؤ ططفانى خاوةنكارة خارجييةكاَ
ئةا طةوَى لةطشةت ثةيوةندييةةكانى     . ئَي . لة بازرطانيية  بؤ ك يينى ف ياكة لةاليةَ سعوديةوة لة ئايةر بوس، ئَين

بةةةؤينطي  كةوتةةةة  . دةسةةةتى كةةةؤنرَي نى بةةةؤينطى ئةةةةم يكاييى  نَيوانيانةةةدا طةةة ت و هةرهةةةةمووى خسةةةتة بةةةةر    
ئَيسةتا لةة بازرطةانى ف اكةة و  ةة  لةة طةةَ  سةعودية و بةرازلةدا،          . 177757573راننامةى دى تسيت لة )راك دَ

موخابةةةراتى ئةةةم يكى بةةة دةليةةل رووبةةةرووى ك ييارةكةةاَ دةبَيتةةةوة، كةةة ف ارةةيارة فةرةنسةةييةكاَ بةةةرتيلياَ       
وسةةعودييةكاني  لةةة مَيكداناَلةةد   (Raytheon)ييةةةكاَ نا ةةارك اَ بازرطانييةكةةة بةةدةَ بةةة    بةرازيل …ثَيةةداوَ

 (.233352521سةر اوة ئينتةرناسيونا  هطالد ت يبوَ لة ) داطالس بك يَ
وةوة نةخشةة و ب ييةارى    NSAجةنطى نَيواَ زهلَيرةكانى ئؤتؤمببيلى جةنةراَ  مؤتؤرو فؤَلك  لاطني  لةاليةةَ  

يجةرى بةناوبانط لؤثيت  بةةوة تاوانبةارك ا كةة طوايةة لةةكاتى دةر ةوونى لةة جةنةةرا  مؤتةؤردا          مَين. لةسةر درا
طةوَيى لةة    NSA... فايلى نهَينى كؤنرَي نةكةى ب دووة و لة بةرنةوةندى كؤنرَي نى فؤَلك  لاطن بةةكارى هَينةاوة  

راننامةةى دى تسةايت، هةةماَ     )كؤن  انسة نهَينييةكةى لةؤليت  ط تةووة و كؤثييةةكى داوة بةة جةنةةراَ  مؤتةؤر      
 (.نمارةى ناوب او
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CIA\NSA    بةؤ منوونةة كاتَيةك طةرةسةةندنة نوَييةةكانيانى      . خرمةتى فؤرت، جةنةراَ  مؤتةؤر، ر سةلى دةكةات
يابانَيكاَ لة بوارى كاتاليراتؤر ثَي  ف ارتنى و تاقيك دنةوةى ئةو مةت ياالنةكةةى كةة رَيةوةى كاراسةطيةَ كةةم      

دةربارةى نيسبةتى ف ارتنى ئؤتومبَيةل يابانَيكةاَ هةيض رانسةَيكياَ      1779ؤيةكانى ننَيك لة لة ط توط. دةكاتةوة
نةبوو،  ونكة بازرطانى ئؤتؤمبَيلى ئةم يكى ميكى كانتؤر ثَيشةر دوا هةَلوةسةتةى ط توطؤيةةكانى بةرةكةةى تة ى      

 (173ئولك كوتة، هةماَ سةر اوة، الثةرة)دةزانى
كاتَيةةك موخابةةةرات زانيارييةةةكانى دةخاتةةة . موخةةاب ات تةةةنها يةةة  اليةنةةة نيةةة -كؤاثطاتسةةيونى نَيةةواَ ئةةابوورى

بؤ دةكةنةوة و ثاراَ موخابةرات دةتوانَيت لةةنَي  نةاوى مَينيجةةر     ياَكاَ، ئةواني  دةرطاكانكؤمةانيةبةردةستى 
َ ( noon official coverوة   ,Nabisco: نةةاوى ئةةةو رةةةريكةتانة بةةةم كةةارة هةَلدةسةة      . كةةار بكةةة

Prenttice-Hall,Fort Motor Company, Proctor& Gamble, General Electrics, IBM, 

Bank of America, Chase Manhattan Bank, Rockwell International, Campbell 

Group, Sears Roebuck, Ross Perot& Malcolm, Bechtel Corp, Citibank) 
كةانى كؤمةيوتةةر كةة بةةةخؤريايى بةة دةزطةاى ئاسايشةى نةةاوب او       َيو ةةندين منوونةةى تة  وة  نهَينةى بةرهةمةةة نو    

دةدرَيةةن، بةرةةَيوةية  دروسةةتى دةكةةةَ، دةزطةةاى ئاسةةاي  بةةة ئاسةةانى بضةةن بةةؤ نةةاو الثةةةريةى كؤمةيوتةةةرى طشةةت     
  َ  IBM. كاردةكةات  Lotus-Notesسةؤفت فَية ى    -لةرةك ى ئةةنانيا بةةتؤرى   . رةركةت، كةةس و بةرث سةيارةكا

يةة و ئةةركى ئةةوةى لةة ئةسةتؤداية      ( Key Recovery)ت دةكات و ئةنةدامى هاوثةةواى  درووس( نؤت -لؤتؤس)
  …(1777لة مارسى Com ! online  : سةر اوة )كليلى ك دنةوةى داتاكاَ بة موخابةراتى ئةم يكى بدات 

ةراتى فةرةنسةا دةزطةاى موخابة   : بةهةماَ رَيوة دةوَلةتة ئؤروثييةةكاني  خةريكةة هةةماَ بازرطةانني، بةؤ منوونةة      
ئةم دةزطاية تةنها . فةرمانبةرى هةية 7933و ( Direction General de Securite)تايبةتى هةية بةناوى

لةة ثةاري  فَي طةيةةكياَ    ( SGDN)هةروا ئةم و دةزطاى موخابةراتى. كارى جاسوسيَتسى لةبوارى ئابورى دةكات
هةةةموو  …ك دووةتةةةوةيةةاَ (فَي طةةةى جةةةنطى ئةةابوورى  -Ecole de Guerre Economique)بةةةناوى

 ...روَينةكانى كالسى ية  ناو ف اكةكانى ئايةر فةرةن  ئامَي ى طوَى لَيط تنى تَيداية
دامةزرانةدووة   BNDوةوة ط وثى كؤمةيوتةرى تايبةت بةة  1717لة . ئةنانيا سيستَيمَيكى ئيشيلؤَ ئاساى هةية 

َيويسةت هةةموو سيسةتَيمى كؤمةيوتةةرى     و لطاسى كؤمةيوتةةرى تايبةةت درووسةت كة دووة بةؤ ئةةوةى لةة كةاتى ث        
بؤ زانينىكةارتَيك دنى لطاسةةكةياَ، كةاتى خةؤى بةسةةر تةؤرى       . دةوَلةتةكانى رانهةاَلت لةكارك دَ ثةكياَ يات

راسةةتَيكاَ ئةوةيةةة، ئةةؤبَيكتى مةبةسةةت، داتةةا بانقييةكانةةة لةةة ب يتانيةةا      . رةةةركةتَيكى خةةارجى تاقيك دووةتةةةوة  
 ...وئةم يكا

ئةابورى   ئةجنوومةنيلة ثَيشى  (باي َ ئا طى)لة رةركةتى " ئاسايشى خاوةنكارةكاَ"ماَ بةرث سىلؤَل طانط هوف 
لة كؤى دوو مليوَ رةركةت لة % 1رةركةت كة خوارى  1133نريكةى :وتى 23/1/1777حربى دةسةاَلتدار لة 

 نةة طةةورةكانى ئةةنانيا    كةواتة هةةموو كؤنريَ ... وار َيوةى ثاراستنى ئايسايشى حكومةتيدا ثشتططى وةردةط دَ
        َ بةةؤ ئةةةوةى بارةةر تَيبطةةةين،     . زانيارَيكانيةةاَ لةطةةةَ  موخابةةةرات و دةزطةةاى ثاراسةة  دةسةةتور ئةةاَلوطؤري دةكةةة

ئةةم ا نريكةةى   ... َيندراوة( القطة)هةزار933333بةخؤياَ دةَلَين، لة ناو رةركةتةكانى ئةنانيا  BNDدةزطاى
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وراننامةى  73طؤلارى دَي  ربيطل نمارة)…َ، بةقةد نمارةى ثؤلي هةزار كةس لةبوارى ئاساي  كاردةكة 293
 (111/2/1777دى لؤغة لة 

ئةةم ط وثةة   (. Scouts)ك دووة بةةناوى ط وثَيكةى درووسةت   (باي َ ئةا طةى  )بةرهةمى كيمايى كؤمةانياي 1771لة 
ئةمانةة بةؤ   . كةةس  دة اتةة دةكة ين ونمارةيةاَ دةط  ي وة ثشتطط" ةتةكاني دةرياي-الق اصنة– Piraten" لةاليةَ

 اكي  بةةؤ بةةاي َ ئةةا طةةى بدازنةةةوة يةةا    سةةةرجن كؤمةانيةةاييهةةاَ سةةةفةردةكةَ بةةؤ ئةةةوةى   هةةةموو سو ةةَيكى ج 
 .بكونَيننةوة كَيمكَيكةرةكاني

 Scouts وPiraten   لةرةك  مةارش دةكةةَ بةؤ ثاراسةتنى       ئةم يكاييةةكاَ وموخابةةرات و   كؤمةانيةا …نةوَى نةني
 ثةةةةةي ةو بكةةةةات و  سةةةةيدووك اكاتَيةةةةك طواتيمةةةةاال ويسةةةةتى   . اَلتةكةةةةةياَبةرنةوةندييةةةةةكانياَ لةةةةة دةرةوةى و 

خؤمةاَلى بكةةَ، مةارينرى ئةةم يكى كؤتةايى بةة هةةردوو نيازةكةةياَ          (United Fruit Company)كؤمةانيةاي 
سةى  )ئةم يكييةةكانياَ خؤمةاَلى كة د،     –ب يتةانى  كؤمةانيةا  اَ راياَ راونةا و هَينا؛ كاتَيك لة ثةجناكاندا ئَي انييةك

انةدةوة؛ لةسةةرةتاى حةفتاكانةدا كاتَيةك لةة      رةاياَ طةري  كارى ك د بؤ روخانةدنى حكومةةتى موسةةدةر و    (اى ئةىئ
دنى  وحكومةةتى ئةةم يكى كودةتةاى فاريسةتى لةة      ITTريلى يةكَيتى طة  بؤ حوكم انى هةَلبوَي درا، كؤنرَي نى 

وةرطة ى  )هنة ي كيسةنجةر  ثارةاَ   كا وكاتةة وةزية ى دةرةوةى ئةةم ي    ئةةو . حكومةتى سلظادار ئيلندياَ رَيكخسةت 
 ". اتن، بة بَى بةرث سانة مامةَلة بكئَيمة ناتوانني رَى بة طةىل ريلى بدةي" وتى (نؤبلى ئارتىخةآلتي 

وطسالليا لةة جيهةاَ   يسةر ؤ رانة لةطةَ  هَي ش ب دَ بكَيمككة هةماَ كاتدا هةمباهةنط ورةهةندَيكى نوَى كة لة
 يةةةكَيتى ئؤروثةةا ونةةاتؤ لةةة ثَينةةاو    لةاليةةةَبةةوو  "اواَ بةةووَ بةةةرةو رانهةةةاَلت  بةةةرف " مةبةسةةتةكةياَ. بينةة ا

(. 71.ال Verschlußsache BND)ئول كوتةة لةة كتَيبةكةةى   )مليةارد مةار    233بازرطانيية  دةطاتة نريكةى
ئةةاط  هةةةموو رةةتَيك وَيةة اَ بكةةةى تةةا ثارةةاَ راسةةةاردنى سةةةرلةنوَى درووسةةتك دَ    بةةة يةةةمةسةةةلةكة تةةةنها ئةوة

ئةةابوورى بط يةةت، بةةؤ ئةةةوةى  -طةة نط ئةوةيةةة، لةةةو رةةوَينةدا دةسةةت بةسةةةر سةةةروةرى نيةةانى سياسةةى. ربط يةةتوة
 Military Professional Ressourcesنة لة ك واتيادا وبؤ منو. ثوو  بؤ كةناَلةكانى خؤت ب يوات رةثؤلي

يى ومةرةقةَيك دنى لةرةك ى   رط تةووة بةؤ ئةةوةى رَينمةا    كة بنكةكةى لةة فةرجينيايةة وة  " ئاساي "كؤمةانيايةكي
 (222.ئول كوتة لة كتَيبى بازاريى دزةكاَ،ال: سةر اوة)لةئةستؤ بط َيت ياك وات

بَي ةمحانةةى ئةةم يكا    ى خة اث و ارةى بةةكارهَينان ةزايى بةرز بووة دةربة لة وةزارةتى بةرط ى ئةنانيادا دةنطى ناري
انى ئؤروثةا  تة واَل. وا ران دووبةارة ببَيتةةوة  ئةمةة نةابَى لةة د    .بؤ ناتؤ لة يوطسالفيا لة ثَيناوى ئاماجنة ئابورييةكانى

َ خةباتى "رَيوةب دنىسةرباز ئامادة بكةَ بؤ بة 233333هَيرَيك 2337دةيانةوَيت لة سةرةتاى   بةؤ   دةسةتوةردا
ئةةةو كاتةةة ئةةير مَينيجةةةرة ئةم يكاييةةةكاَ نةةيني كةةة لةةة  ". لةةة ئؤروثةةا و واَلتةةانى دةوروبةةةرئارةةتى دامةزرانةةدني 

 .تنةخوارةوةياَ لة تانكى ئارتييةوة، يةكةم راسةاردنى سةرلةنوَى درووستك َ مؤر بكةَها
ئةمانةةة بةةة هةةةموو   وةزابوونى بةةؤَ نةةةبوو، بةةةَلك لةراسةةتيدا لةةة حاَلةةةتى يوطسةةالفيادا مةة ا تةةةنها طةةوَيى لةةة نةةاري    

كؤسؤلؤ  ؤهَي ش ب دَ بةدةك ا بةبَي خؤئامادةك دني ئةَلمانيا ن. خؤياَ كارياَ ك د هَيرَيكيانةوة بؤ ثؤزيتسيونى
دةك د  هَيرةكانى ئةلبانياىمةرقي بة لة سةرةتاى نةودةكانةوة، لةرك ى ئةنانيا . بةو رَيوةية رووبدات و بؤسنيا

لةرةك ى ئةازادى   ) ثَيكةةوة مةرة  بةة ئو ةيكا     BND , CIAوة 1779بةؤ بةرنطاربوونةةوةى يوطسةالفيا و لةة     
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وتةوة لةبارةى جةنطى ط ليايى طانى، توركى، ئةف انى وانةياَ بة ئؤ يكا دةمةر  ثَيكةرانى ئةن. دةكةَ( كؤسؤلؤ
خةرجةةكانى  (. 73/1/1777ئؤ يكا  ؤَ درووست بوو، راننامةى يونطة لَيَلت لة : ميشائيل رؤسؤدالسكى...) 

رى بةؤ  رةتى زا لةة ك واتيةا     BND. ئؤ يكا زيةات  بةة ثةارةوثووىل مافيةاى دةرمانةة سة يكةرة ئةلبانييةةكاَ دةدرا       
هَي سةةةطؤلينادا لةرةةك ى ئةةةنانى و بةةى ئةةَين دى بةرادةيةةةكى وا      -، بةةةاَلم لةةة بوسةةنيا   CIAنةةةك ا لةةة رووى  

ئةةةم . سةةةركةوتنياَ بةدةسةةت هَينةةا، كةةة ئةةةم واَلتةةة نوَييةةة مةةاركى ئةةةنانى وة  دراوى خؤيةةاَ بةةةكارى بهَيةةنن        
ئةم ئةقليمة هَيشةتا بةةرةمسى ئةةتؤنؤم    . ا دةمباتثةيوةنديية لة نَيواَ داططك دَ وئابوورى ئَيستا بؤ مؤنتينَيط 

نية و هَيشتا بة لةرك ى ئارتى داطط نةك اوة، بةةاَلم رانَيةك لةة راناَ دةسةتياَ ثَيكة دووة، لَي ةرةدا مةار  وة         
 (.                    Konkret2/2333  مار ، لة طؤلارى  –يورطن ئيليسَيسة، كودةتاى ) دراوى خؤياَ بةكار دةهَينن

ئةوة ساَ  و نيوَيكة هةرت دةوَلةةت رةرورةؤر   . هةروا كؤنطؤ منوونةيةكى ت ى ثَيشميكَيك دنى ئابوورى جيهانيية 
تةا ئَيسةتا مليونَيةك دةربةةدةر كة اوَ،       .دةكةَ لة ثَيناوى دةس راط دَ بةسةر يورانيوم، ئاَلتوَ، ديامانتى واَلتةكةة 

  …دةياَ هةزار طيانياَ لةدةستدا

 ةورة بة ماددة س يكةرةكاَ   بازرطانييةكى ط
َ  خةةةباتك دَ لةةة ثينةةاو   لةةة طةةةَ   ةة اكانى بازرطةةانى موخةةةدةرات   ىتونةةد، بةجيهةةانَيكى ئةةازاد بةةؤ خاوةنكارةكةةا

تاوانبارانةى موخابةةرات،   ىو ك دار CIA ,BND -بةناوى دةوَلةتى: ئةندرياس فؤَ بويلؤل لة طتَيبى. ط َيدراوة
مةةاددة لةةة بازرطةةانى جيهةةانى   %33 النى كةمةةةوةلةةةئةةةوة دةكةةات كةةة    هَيمةةا بةةؤ ( دةر ةةووة 1771لةةة موينشةةن  

َ     بَيهؤرةةكةرةكاَ فةةؤَ بيلةةؤل  . ةةو(سةةى ئةةاى ئةةةي  )لةاليةةةَ موخابةراتةةةوة دةثارَيررَيةةت و بةتايبةةةتي  لةاليةةة
ئةنةدامى كؤميسةيونى    ثةرلةمانى ئةةنانى بةووة،   ئةنداميسةر ليستى سؤسيا  دووك اتةكاَ ةلساَ  29بةدرَيوايى 

سةك تَي ى دةوَلةةت لةة وةزارةتةى بةةرط ى و هةةروا لةة كةاتى حكومةةتى           ةماَ بؤ كةؤنرالك دنى موخابةةرات،  ثةرل
سةةرئةجنامى  . ةكاندا لةسةردةمى هيلموت يت، وةزي ى لَيكؤَلينةوة وتةكنةلؤنيا بةووة سؤسيا  دووك ات و ليماَل

ك لةناوية  ئااَلو وة  عةملياتى دةوَلةتى لة وَينةيةكى ت سناكى لة ئؤثطاتيظى سيستةماتي: ثشكنينةكانى ئةمةية
 .طةَ  تاوانى رَيكخ او، بازرطانى موخةدةرات و تطاريرم

يةكَيك لة  االكرين عةمةلياتى سى ئاى ئةى لةم بوارةدا كة تا ئةم ا كارى خؤى دةكات، ثَيك هةاتووة لةة مةرة     
ياَ لة سةةر دةسةةاَلت   "َيتؤلسةر بة س"رنوى ثَيك دَ،  ةكدارك دَ، ثوولداَ بة موجاهدينة لة ئةف انستاَ كة 

َ  سةةربازي سى ئةاى ئةةى و موخابةةراتى    . الب د " بةةزار مةرةقياَ بةة   ( Inter Service Intellience)ثاكسةتا
َ "دةكة دو جوتيارةكانيةاَ لةة ناو ةة    " خةةباتطَي انى ئةازادى   جةؤ، مةةوَ   نا ةار كة د لةةب ى طةة  و    " ئازادك اوةكةا

طواستنةوةى ئةم بةرهةمة لةاليةَ لةرك ى . كستاَ ئةفيونياَ دةثااَلوت بؤ هطائنيى ثا(خمتم)233لة . ب وَينن
بةةناوى دةوَلةةتى،   : سةر ةاوة .)ثاكستانييةوة ئةجنام دةدرا و اليةنة فينانسةةكةى سةى ئةاى ئةةى لةة ئةسةتو دةطة د       

 (237.ال
نانى جيهانى ثَيك دةهَينَيت بةؤ  لة بةرهةمهَي% 23تةَ هطائني كة25333ئةم ا ئةف انستانى تالةبانةكاَ سااَلنة 

بةؤ ئةةوةى موخابةةرات    (. 191.بةربةةرةكاَ دَيةن، ال  :تسةيطلة .)ئارةزوبةندانى دةرمانى س يكةر لة جيهاَ دةنَي َيةت 
بتوانَيت خةرجى ثارتيرانةكانى بدات، ثَيويستى بةة ن خةى طؤريينةةوةى موخةةدةرات هةيةة، كةواتةة دةبةَى زامنةى         
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بةةة ف ورةةتنى . ثةةَي  هةةةموو رةةتَيك رةةؤردنةوةى ثارةكةةاَ لةةةناو سيسةةتَيمى بةةانقى  هَينةةانى بةةؤ نةةاو بةةازار بكةةات و 
موخدةرات لة روَينةكةى خؤيدا هيض نية، هةر ةند ثَييانك اوة نمارةى بةكارهَينةةرانى موخةدةرات لةة ثاكسةتاَ     

م ئةمة بةاَل(. 213ال.فؤَ بيلؤف.)زياد بكة1717َمليوَ نةفةر لةساَلى 7،1بؤ 1711كةسةوة لة ساَلى9333لة 
سى ئاى ئةى بة ن خى رةش بؤ نؤ مليارد داالر  ةكى . بؤ خةباتى ئازادخيوازى وة  لة ئةف انستاندا بةش ناكات

 َ دةربةةةةارةى بةةةةاروداخى جيهةةةةاَ :World watch Institute Report) طةيانةةةدووة بةةةةة ئةف انسةةةةتا
ثَيويسةتى بةة بازرطةانى جيهةانى      كةواتة. بؤ ئةم  ةكانة ثَيويستياَ بة ثارة هةية(177ماين،ال/ف انك ؤرت1771

 Bank of Credit and Commerce"رةةةريكى دارايةةى ورَيكخ اوةييةكةةةى  . موخدةراتةةةوة هةيةةة 

International-BCCI-)ئةم بانقة بةهَيرت ين كارتَيلى تاوانبارى بةوو  . كة خاوةنةكةى ئاغا حةسةَ عابديية
 (.113.تسيطلة،ال.) لة جيهاَ

و سياسةمتةدارى سويس ى ياَ تسيطلةر، ئةم بانقةة ئةةم هَيةرةى لةةوةوة ثَيةدراوة،      بةطوَي ةى بؤ ونى سؤسيولؤط 
 ونكة سى ئاى ئةى لةبةر ئامادةبوونى ثَيكةوةكارك دنى ئةو بانقة لةة طةَليانةدا لةة جةةنطى ئةف انسةتاَ، لةسةةر       

كةة ثَيكهةاتووة لةة    "تةؤرة رةرةةكانى  . "يارمةتيدانى ئةم بانقة كةةم نةةبووة  . ئاستى جيهاَ ثشتططى وثاراستويةتى
كةسى بةهَيرو ثسةؤرى تاوانكارى، بؤ ئةوة كارياَ ك دووة، بؤ منوونةة بةةرَيكوثَيكى ف يينةى ف اكةةى هَيَلةى      1933

لة ك اجى لةدوا   كةدا نةهَيَلن ب  يَيةت و ثالنةى ف اكةةى بةؤينكى خؤيةاَ بةة نمةارةى        ( PIN)ثاكستانى جيهانى
هةيض ططوط فتَيكةى   BCCIبةانقى .   لة هَيَلى ف يينةى جيهةانى تَيةةةريَيت   ب  يَيت، بؤ ئةوةى بة بَى رَيط( PINكؤدى

   َ وةزية ى  :لةةبارى سياسيشةةوة ط فتةى نةةبووة    . نةبووة بؤ طواستنةوةى موخةدةرات،ئاَلتوَ، ثارة،  ةة  لةة جيهةا
ارى زائةط ك يية  /بةرط ى ئةم يكى جاراَ كالر  نوَينةرايةتى ك دووة؛ سةراكى ثةنةما نؤرتيطا و سةةراكى كؤنطةؤ  

جةةةةنطى ئةف انسةةةتاَ سةةةةركةوت، : بةةةةاَلم لةةةة كؤتةةةايى هةرةةةتاكاندا سةةةةردةمة خؤرةةةةكةياَ بةسةر ةةةوو . بةةةووَ
 1771كاتَيةةك بانقةكةةة لةةة. سؤسةةياليرمى جيهةةاَ ووَ بةةوو، سةةى ئةةاى ئةةةيي  دةسةةتى لةةة بازرطانييةكةةة راطَيشةةاوة 

هةةةةةةماَ )انةةةةةدمليةةةةةارد داالريةةةةةاَ داري12واَلتةةةةةى جيهةةةةةاَ داخةةةةة اَ و 37كةةةةةةرتى لةةةةةة 233ئي السةةةةةى كةةةةة د،
بةاَلم ئةوةى مايةوة بةرهةمهَينانى ئي يةوَ وهطائةني لةة ثاكسةتاَ وئةف انسةتاَ و ثةيوةنةدى       (.112.ال.سةر اوة

 .توندوتؤَلى ئيسالميستةكاَ و سى ئاى ئةى
هةروا  ةندين منونةى ت  دةهَينن دةربارةى بازرطانى سى ئاى ئةى بة موخةدةرات دةهَينن وة  ثشتططى ك دنى 

لةةة . لةرةةك ى رةةني كةةاى رةةيك دنى سةةةركةوتنى رؤررةةى  ةةينى؛ كؤنراكةةاَ لةةة نيكةةاراطوا و كؤلؤمبيةةا    ثايةةاوةى
فؤرمَيكةةة بةةؤ  :بةة بؤ ةةوونى نةةةعوم رومسةةكى  مةةاددةي بَيهؤرةةكةرةكاَ بةةة دن فةةةرميميراثؤلةكانيشةدا خةةةباتى  

لةةة ناوةراكةةدا . دةكةة َينتاوانبةةارك دَ وكةةؤنرالك دنى توَيةةوَيكى كؤمةاَليةةةتى كةةة بةةةرةمسى وة  ت سةةنا  ثؤالنةةد  
: جةنطى موخةةدةرات زار ثةيوةنةدى لةة طةةَ  موخةدةراتةةوة نيةة      ")فؤرمَيكى ئةم يكية بؤ ثاكسازى كؤمةاَليةتى

 (...193,،الLuzern1997. موخةدةرات وجيهانى سَى
" وةرط تووة(نبةربةرةكاَ دَي)رايانى باسة كة لة ثَيشةكى ئةم طؤلارة ب يطةيةكياَ لة كتَيبى نووسةر ياَ تسيطلةر

كةارتَيلى خةاوةَ بةةرزت ين تةكنةةةلؤنيا و    . …تارمةايى تةاوانك دنى رَيكخة او   :تارماييةة  بةة ئؤروثةا دَيةت ودة ةىَ     
 ."سنووربةزَينى تاوانك دَ، بةرزت ين قؤناغ وناوكى رَيوةى خودى بةرهةمهَينانى سةرمايةدارى ثَيكدةهَينَيت
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22/1/2333 
 

 

  اداكسيوَ ةة الين مَينجمَينت، الين ث       
 (وةرططاوة 23ريةؤرت نمارة  iswلة طؤلارى)  

لةةة كؤتةةايى هةرةةتاكانةوة، زاراوةيةةةكى نةةوَى بةةةناوى اليةةن مَينجمَينةةت بةةةكارهَين او لةةة بارةيةةةوة                      
ةر مةبةسةت و  راوَيوكارانى خاوةَ كارةكاَ، زانطةؤ كةوتنةة لَيةدواَ و لَيكؤَلينةةوة لةسة      .الفاوَيك كتَي  باَلوك ايةوة

 .سركتور و فؤرمى رَيكخستنى جيهانى كارك دَ: مةبةستةكةش. كارتَيك دَ و واتاكانى
نوَينةةرةكانياَ دةيانةةوَيت دَلنيامةاَ بكةةَ     . بةدةم اليةن مَينجمَينتةةوة زاراوةى اليةن ث اداكسةيوَ هاتةة ثَيشةةوة      

ةَ ، بةرادةيةةةة  كةةة تةةةةنها لةطةةةةَ   رؤررةةةَيكن لةةةبوارى بةرهةةةةمَيناَ وبةهةةةماَ ئةنةةةدازة لةةة نَيةةةو كؤمةة    : كةةةوا 
 .وئامَي ى هةَلمى سةردةمى راب دوو بةراورد دةك َيت( فلي  باند)دازينةوةى

لَي ةدا هةوَلدةدرَيت نوَيرين طةرةك دنى ناو واقيعى كارك دَ ثَيشاَ بدةين وثَي  هةموو رتَيك ئةةم ث سةيارانة   
 :دةكةين

َيى بةرهةةةةمَينانى دامةزرانةةةدووة؟ ئةطةةةةر واَلمةةةى ئةةةةم    ئايةةةا بةراسةةةتى اليةةةن ث اداكسةةةيوَ فةةةؤرمَيكى نةةةو    / 1
 بَيت، سوودةكةى  يية؟"بةَلَى"ث سيارة

 ؟(االنتاج الواسل)ئايا الين ث اداكسيوَ هةوَلدانَيكة بؤ رزطاربووَ لة بةرهةمَينى ف اواَ/2
 ئايا  ةوساندنةوةى بةرهةمهَينةراَ بةتينر يا كةم دةكات؟/ 7
 دنى نَيو كارطةكاَ بةرف ةوانر دةكات؟ئايا رَيطاى دووك اتيرةك /2
 ئايا دةسةاَلت و بةرنةوةندى خاوةَ كارةكاَ بةهَيرت  دةكات؟/9
ئايا سيستَيمى بيمة كؤمةاَليةتييةكاَ مسؤطةر دةكات يا بنةما بؤ بَيكارى بةة كؤمةةَ  و تةكانةدنى هاريكارييةة     / 1

 كؤمةاَليةتييةكاَ خؤردةكات؟
 ينى كارى سةنديكايى و بةرثاك دنى سياسةتَيكى ئابوورى ئةَلتةرناتيظ؟ض ئةركَيكماَ لةبةرة بؤ طؤر/ 3
ئايا دةبَى سةنديكا و رورا ك َيكارييةكاَ لةم جؤرة نوَييةى بةرهةمهَيناندا، ثشتططى لة خاوةَ كارةكاَ بكةَ / 1

 يا بةرَيوةيةكى لؤنيك هةَلويستى رةفركةرانةو واقيعى واَلمياَ بدةنةوة؟
                                                           ******* 

: سيماى بةرهةمَينانى ثيشةسازى مةؤدَي َ  ةيية؟ بك َيةت، رةنطةة هةةموو يةكسةةر بَلةَين       : ئةطةر ئةم ا ث سيارى
تةكنيك، بةرهةمَينانى ف اواَ، دابةرك دنى هَيرى كار، دابةرك دنى كؤمةَلطا بؤ  ةند كةسةَيكى خةاوةَ سةةرماية    

 .اَ لة ك َيكارى ك َيط تة وبَيكاراَ و النةوازاَو مليون
َينانى فةةة اواَ و كارطةةةة طةةةةورةكاَ هةةةةنطاوة سةةةةرةتاييةكانى دةسةةةةَيك دَ و ههةَلبةةةةت تةةةةكنيرةك دنى بةرهةةةةم

ئةةو دةسةةَيك دنة ريةطةى    (. فيلمى سةةردةمى نةوَى، رةارىل رةاثلن    ) هاتنةمةيدانى سةردةمى ثيشةسازى ثيشاندةدةَ
كؤمةَلناسى و )زانا ثَيشكةوتووخوازةكانى . ثَيكدةهَينَيت( ناوى فؤردةوة سةر اوةى وةرط تووةلة)تيبؤرى فؤرديرم
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هةوَ  دةدةَ لةسةر تيشكى ئةم تيبؤرييةدا، ثةرةسةندَ لة واَلتةة سةةرمايةدارةكاَ لةسةةرةتاى    ( مَيووونووسةكاَ
كنيك و فةؤرمى رَيكخسةتنى كارطةةكاَ    مةبةستى ئةم تيبؤريية ئةوة نيية تةةنها تةة  . سااَلنى بيستةوة رَي بكةنةوة

رووَ بكاتةوة، بةَلكة ثةيوةندييةكانى نَيواَ رَيكخستنى كار وثَيكهاتنى كؤمةَلطاو بةرَيوةوة وونيشةى ثَيشةاندةدات   
بةرهةةةمهَينانى بةةة كؤمةةةَ  ثَيكةةدةهَينن؛ كارطةةا  ( تةةايلؤريرم)ودابةرةةك دنى كةةار( فلةةي  بانةةد)و  ةةؤَ كةةارى سةةةر 

ى ثيشةسةازى كة د بةة طة نطرين كةارى نَيةو كؤمةةَ  و بةةو ثَييةة ك َيكةارانى ثيشةسةازى            كؤنةكانى روخانةد و كةار  
نةرةومناى كةة د و بةةةنمارةي  بةةووَ بةةة بةةةهَيرت ين كةةرتى نةةاو كؤمةةةَلطا، تةنانةةةت درووسةةتك دنى جلوبةةةرط و   

 .ثَياَلويشى لة  نطى كارى دةست دةرك د و لة طارطا زهلَيركاَ درووستدةك َين
 نيشانةكانى فؤرديرم                                            

             َيةكخسةتنى تونةدى ث اسَيسةى كةار بةةرَيطاى ثلةيةةكى بةةرزى كاردابةرةك دَ و جؤرخسةتنى لةطةة
 .ئاستَيكى دياريك اوى كارك دنى ئامطةكاَ ة كارى سةر فلي  باند منوونةيةكى بةرجةستةية ة 

   بةةةةؤ منوونةةةةة، . ودَي يك دَ بةةةةةرَيوةوة دة ةةةةَيتبةرهةةةةةمهَيناَ زار تونةةةةدو خَيةةةة ا لةةةةة نَيةةةة   ةةةةا
 .ية  ثلةكانى بةرهةمهَيناَ و  ؤنَيتى كار و ئةجنامى كارى رانانة ديارى و  اودَي ى دةكات(ئؤستا)مايستةرَيك

  َ بةةةؤ منوونةةةة جةةةوَيك دنى بةرةةةى ئامةةةادةك دَ لةةةة بةرةةةى    . جةةةوداك دنى كةرتةةةةكانى بةرهةةةةمَينا
 .ارى بة ثلةى خَي ايى فلي  باندةوة نيةنةخشةكَيشاَ؛ ك َيكارى سةر فلي  باند ك

        كةةارك دَ بةةة قؤنتةةةرات تةةا ك َيكارةكةةة دواهَيةةرى بةةةكار بهَينَيةةت بةةؤ زيةةادك دنى ك َيكةةةى، ئةطةةةر
 .بةخَي ايى كارةكةى ئةجنام نةدات، ك َييةكى كةمر دةستدةكةوَيت

زةراَ،  ةاالكى، كةارتَيك دَ و   ك دووة سةداَ هةةزار ك َيكةارى سةةر فلةي  بانةد هةةماَ طةو       يديرم وارفؤ(بؤمنوونة)
ئةمةش بةهؤى لةيةكضوونى كارةكةياَ و بَى ئيمتيازبوونيانةوة، كارى نةقابى و داخوازييةكانياَ . ك َيياَ هةبَيت

فةةؤرديرم بنضةةينةية  بةةوو بةةؤ بةةةرف اوانى و ثَيكهَينةةانى برووتنةةةوةى  . بةةؤ زيةةادك دنى ك َيكانيةةاَ ئاسةةاَ كةة دووة
هةةروا خةباتةة سةةنديكاييةكاَ نةة  تةةنها رَيةى بةؤ دة ةوو، بةَلكةة          . لةةم سةةدةيةدا   نةقابى جةماوةرى ك َيكاراَ

 .سةركةوتووانةش ئةجنام دةدرا
    1727لةثَيشةةى ثَيشةةوةياَ، قةةةي انى ئةةابوورى  . لةسةةردةمى فةةؤرديرم هةميشةة قةةةي اَ ثَيكهةاتووة 

فةة اوانر بةةووةوة، بةةازارى نةةوَى   لةاليةيةةةنَيكى تةة ةوة، بةةوارى كةةارك دَ   . كةةةوا سةةةرئةجنامَيكى ت سةةناكى هةةةبوو  
ئؤتؤمبيةةل سةةازى، ئةةامَي ى ئةةةلكرانى، بةرهةةةمى كيميةةاوى، هةةةروا ثيشةسةةازيك دنى بةرهةمةةة      : طةرةةةيك دووة

 .كؤنةكاَ وة  خواردةمةنى و جلوبةرط
 قةي انةكانى فؤرديرم             

 .تونى فؤرديرم بةدى دةك يفؤرماتسي لةناوةراستى حةفتاكانةوة ططوط فت و سيماكانى هةرةسهَينانى   
 .دواكةوتنى رَيوةى طةرةسةندَ لة واَلتة ثيشةسازييةكاَ/ 1
مةسةةةلةى بَيكةةارى لةةة ثةيوةنديةةدا لةةة طةةةَ  ثلةةةى ثَيشةوة ةةوونى بةرهةمهَينانةةدا، بةةووة بةةة ططوط فتَيكةةى           / 2

 .بةردةوام، تةنانةت لة كاتى زيادبوونى بةرهةمهَينانيشدا لةناو نا َيت
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بةةةجيهانك دنى بةةازارو بةكارب دنةةدا، ئاسةةتى كةة َى لةةة ثَيشةةميكَيى راسةةتةوخؤدا رووبةةةرووى يةةةكرى       بةةةهؤى / 7
بةؤ منوونةة بةةكارب دنى سةةرمايةدارانى ئةةنانيا لةةدةرةوة، سةوودَيكى زيات يةاَ دةسةتدةكةوَيت،  ةةونكة          . دةكة َين 

 …ة لة ك َيى ك َيكار لة ئةنانياك َيى كار لة واَلتةكانى ت  وة  تايلةند، بةرازيل، مةغ ب، زار هةرزانر
دا بيمةة  يشة كار دةهَينن بؤ كةم ك دنى ك َي و لة هةماَ كات سةرلةَ كارةكاَ فشار خاوة كَيميكييةبةهؤى ئةو / 2

 .كؤمةاَليةتييةكاَ ط انر دةكةَ
 .دايةبةك دةوة ك َيى كار كةم ك اوةتةوة و زيات  روو لة كةم ك دنةوة دةكات، هةناري  لة زيادبوون/ 9
 
 لة فؤرديرمةوة بؤ تؤياتيرم؟    : ثؤست فؤرديرم     
لةة هةةماَ    وتةنها مسبتةومى قةةي اَ، بةةَلك   ئَيمة دةتوانني بَلَيني، ئَيستا قةي انَيكى طةورة لة ئاراداية، بةاَلم نة   

مةة لةة قةةي انى    ئايةا ئيَ : ئةم ا مشتوم يى زاناكاَ لةسةر ئةم ث سيارةية. دا سركتورى نوَى درووست دةبَيتيشكات
كؤمةَلطاى ثيشةسازى دةنَيني يا خؤماَ لةة نةاو ثةرةسةةندنى قؤنةاغَيكى زار نةوَى دةبينينةةوة، واتةة لةسةةردةمى         

 (. بةهةماَ مةبةست لة كؤمةَلطاى ثؤست ثيشةسازى) ؤست فؤرديرمث
دوواييةدا، لةةنَي  فشةارى    ىلة سااَلن. ستنى جيهانى كار بةدى دةكةينئَيمة، طؤرانكارييةكى خَي ا وسةرلةنوَى رَيكخ

نةاوةوةى كةارى ثيشةسةازى طةؤرياوة يةا       سةيماى توانةا راتسةيونالةكةيةوة،    بازارى جيهانى و تةكنيكى نوَيدا بةهةموو
فةةةؤرمى رَيكخسةةةتنى نةةةاو طارطةةةاو  ةةةاالكَيكانى بةرةةةَيوةية  دَينةةةة بةر ةةةاو، وة  بَلَيةةةى  . بةةةةرةو طةةةؤرياَ دة ةةةَيت

 . وةكارةكتةرَيكى نوَيى بة خؤيةوة ط تو
كاتَيك ئَيمة لةسةر قةي اَ يا كؤتايى ثَيهاتنى سةردةمى فؤرديرم؛ يا لةسةر ثؤست فؤرديرم دةدوَيني، مةبةستماَ 

 :ئةمةية
 .كةم بوونى بايةخى ثيشةسازى لة ئابوورى واَلت/ 1
بؤ منوونةة  . اَلةناو كارطةك( ئاف ةتاَ و ثياوانى ك َيكار)ثَيطةيشتنى فؤرمَيكى نوَيى كار و سركتورى كةسةكاَ/ 2

لةة سةاَلى   % 71بةووة بةة    1713لةة سةاَلى   % 97بةرى كارة بةرهةمهَينةرةكاَ لة بودجةى واَلتةكة لةة  : لة ئةنانيا
جطة لة بوارى بازرطانى و %)79بووة بة % 12لة . بةرامبةر بةمة، كارى خرمةتطوزارى طةرةى سةندووة. 1777

ئةةم ا تةةةنها  . وَ مة ال لةة بةةوارى ثيشةسةازى كاريةةانك دووة   دا، دة مليةة1733لةةة سةاَلى  (. طواسةتنةوة و هاتوو ةؤ  
 .هةرت مليوَ م الن، بةمةرجَيك رَيوةى بةرهةمهَيناَ سَى بار زيادى ك دووة

 ملدةنَيت؟ َيدائةم طؤرانكاريية بةرةو كو
ا ثَيةك  كؤمةَلطاى خرمةتطوزارى لة طةَ  هةةىل كةارى نوَيةد   : هةندَى بؤ ووَ هةية، دةَلَين. بؤ وونى جياجيا هةية

 …دَيت
 الين مَينجمَينت     

لةة طؤلةارى مَينيجةةر مةطاتسةني نمةارة       -انى سيسةتيمى بةرهةةمَينانى تؤيوتةا   يةكَيكة لة دازةرةكة - كيني  سيكني
مةن نامةةوَيت هةسةتى ئَيةوة ب ينةدار بكةةم، بةةاَلم ئَيةوةى ئةةناَ،          : دا بة خاوةَ كارةكانى ئةنانيا دةَلَيت2/1777
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ئَيوة، ك دنى رَيكخس  و كاتى كار ،ئَيمة دةتوانني بة ئامط. ريَةمهَيناندا رَيك هةندَى رت بطؤدةبَى لة بوارى بةره
  …زياد بكةين بةرابةرئاستى بةرهةمهَيناَ سَى 

اسةةتى بةةاش كةةار بكةةةَ، ئةةةوا سةةةرئةجنامةكةياَ خةة اث نيةةة، بةةةاَلم رةةَيوةى       ةكانتةةاَ بةريئةطةةةر ك َيكةةار و ئاميَ 
. وةسةتايةكى زارتةاَ هةيةة   و كةارك دنى زار بةةفطيا دةريوات و هةةروا ئَيةوة بةرَيوةبةةر       رَيكخستنتاَ خ اثة، كاتى

ئةمةي  فشار بةسةر سةرئةجنامى  و ياَ دةثارَيرَاندةسةاَلتةكهةر كةسَيكي  لةوانة، لةبةر  او نؤكى، سنورى 
م لةةالى ئَيةوة تةةنها يةة      بةةالَ  دةكات،ك َيكارَيك سَى تا  وار ر ت كار دا هةر(ياباَ)لة. …بةرهةمَيناَ دةهَينَيت

 …خ اثة(مةبةستى سيستَيمى بةرهةمَينانة)سيستَيمةكة لَيى كار لة ئةنانيا خ اث نية، هَير. دةكةَر ت كار
ك دنةةكانياَ لةسةةر بةازاريى    لَي ةدا دةمانةوَيت بنضينةى طؤرانكارييةكانى ناو كارطةكاَ لة سااَلنى رابة دوو وكارتيَ 

ة هةرتاكاندا، لة ئؤروثا مةت سى لة ياباَ باَلو بووةوة؛ فشار بةسةر بازارى جيهاَ بةهَيرت  ل. بدةينجيهاَ ثَيشان
لةراستيشةةدا خاوةنكارةكةةانى يابةةاَ ثَييةةاَ كةة ا  . ئةةةم فشةةارة واى كةة د، ثَيشةةميكَيى يابةةاَ بةجةةدى وةربططَيةةت . كةة ا

َ ب( …تةلةةفريوَ، ليةديؤ، كةامطا   )ى ئةةلكرانى بةخَي ايى دةست بةسةر بازاري ثةاش ماوةيةةكى كةورت نهَينةى     . طة 
بةم رَيوةية الين مةةنيجمَينت  . سةركةوتنةكةياَ لة بوارى رَيكخستنى كار و بةرَيوةب دنى كارك َ كةوتة بةر او

 .لة طةَ  ناوى تيوتا بةسرايةوة
بةؤ درووسةتك دنى    بةوو  خاوةَ كارطةيةةكى بضةو   ( Eij Toyota)ثاش جةنطى جيهانى دووهةم، ثياوَيك بةناوى

ئةم ئؤستاية دةيويست قازاجنَيكى زيات ى دةست بكةوَيت بةرَيطاى بةرَيوةب دنَيكى بارر، بؤيةة  . ؤتؤمبيلى تؤيوتائ
و توانةةاى  وةرط تن لةةة زي ةكةةىسةةوود: ى كةة د، واتةةة(تةةايلؤريرم)رَيوةب دنى رةةَيوةى بةرهةةةمَينانىماَلبةةاوايى لةةة بةةة

ارى ئةم تَيرةية بوو بة رَيطايةكى نوَى بةؤ بةةهَيرك دنى بةاز    .نة  تةنها لة هَيرى بازووياَ ،رارنبطى ك َيكارةكاَ
بةئةةجنام طةيانةدنى ئةةم تَيرةيةة، ثَيويسةت بةة نوَيك دنةةوةى بةةرَيوةب دَ          لةةثَيناو . بةرهةمَينانى سةةرمايةدارى 

انى وةب دَ و بةرهةةمَين  ؤنايةتى طشتى بةةريَ : ئةم اش بوارَيكى ت  هةية بةسراونةتةوة بةو كارة، وة . دةكات
 .-  تةنها بةرهةمَينانى ية  بةرهةمنة ،جواروجؤر

ئةةةم . باَلوك ايةةةوة(دووهةةةم رؤررةةى ثيششةسةةازى ئؤتؤمبيةةل   ) لةةة كؤتةةايى هةرةةتاكاندا تؤنينةوةيةةة  بةةةناوى    
. لَيكؤَلينةوةيةةة بايةةة  بةةة بةةةراوةردك َ لةةة نَيةةواَ درووسةةتك دنى ئؤتؤمبيةةل لةةة ئؤروثةةا و ئةةةم يكا و يابةةاَ دا       

خاوةنكارةكانى ياباَ خاوةَ مؤدَيلى بةرهةمَينانَيكن، زار لة ثَيشةةوة تة َ   : مةى خوارةوة بووسةرئةجنامةكةى ئة
 .لة ثَيشميكَي رانئاواييةكاَ

بةبَى نوَيك دنةوةيةكى راديكاالنةى كارى خاوةنكارةكةاَ بةة طةوَي ةى    : لةسةر ئةم بؤ وونة، ئةم راستية دةركةوت
انى خاوةنكارةكةاَ باسةى   راوَيوكار. وة بة نيانياَ بدةَيكى ناتوانن درَيمنوونةى يابانى، ثيشةسازى ئؤروثى و ئةم 

َ  % 93، 73ئةوةياَ دةك د كة ثيشةسازى ئةنانيا دةتوانَيت بة طوَي ةى الين مَينجمَيتةوة  . بةرهةمَيناَ زيةاد بكةة
 .مانكاريية  لة فؤرديرمةوة بؤ تؤيوتيرانكاريانة ناوياَ لَينا تؤيوتيرم، واتة طؤريئةم طؤري

ئةطةةةر مةبةسةةت لةةة فةةؤرديرم، دابةرةةك دنَيكى بةةةهَير بةةؤ كةةارك دنى بةرهةةةمهَينانى فةة اواَ بطةيةةةنَيت، ئةةةى ىَل   
 ثارطةزبوونةوة  يية؟ 
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   َ دةتةةوانني لةةةم  ةةةند منوونةةة هَينانةةةوةى خةةوارةوة، سةةيما     . ثؤسةةت فةةؤرديرم، واتةةة رَيكخسةةتنى نةةوَيى كةةارك د
 :سةرةكَيكانى بناسينةوة

 .ئةجنام دةدرَيت( Team)ثكارك دَ بة ط و/ 1
 .ئةندامانى ط وثةكة بةرث سيارَ بةرامبةر ئةركى رَيكخس  و دابةرك دنى كارةكاَ/ 2
واتة خودى ط وثةكة لة هةةماَ كاتةدا ثسةةؤرانة    . ط وثةكة بةرث سيارة لة بةرامبةر  ؤنايةتى بةرهةمةكانى/ 7

 .َهةَلدةستَيت بة كارى تاقيك دنةوةو كؤنراَلك دنى بةرهةمةكا
 .سيستَيمى كؤنراَلك دَ لةاليةَ بةرَيوةبةر يا ئؤستا بايةخى خؤى لةدةست دةدات. ثلةوثاية لةناو دة َيت/ 2
ثَيشر . لةنَيو ئةم رَيكخستنةدا، زانني و توانا و مؤتيظاتسيونى تاقة كةسةكاَ ثلةوثايةيةكى بةرزت  وةردةط َ/ 9

 .هةبوو َيتياَد نمارةى دةست بةرث سيار ةند كةسَيك بةقة
.  ير ية  جؤرة بةرهةم و بةة ف ةيةى لةة ثيالنةى كةارك دَ جَيبةةجَى ناك َيةت       . بةرهةمهَيناَ نةرمر دةبَيت/ 1

بةةةم ثَييةةة ويسةةتى ك ييةةار دةك َيةةت بةةة فيطةةورى  . لةب يةةدا تةةا بك َيةةت بةرهةةةمَيكى جؤراوجةةؤر بةرهةمةةدةهَين َيت 
 َيت، واتةة  داخةوازى ك ييةار بةرهةمةدةهَين    تةرهةم بةقةبؤ منوونة، ب) ارطةكاَسةرةكى لَيكدانةوة و ثيالنةكانى ك

 .(و خةرجةكانى لةناو دةب َيتمةسةلةى عةمبار
 َ . ئَيستا ئةم ئام ازانة لةاليةَ ثسةؤر و زاناكانى كؤمةانيةكاَ، ك اوَ بة فَي طةيةى نوَى بؤ بةرَيوةب دنى كةارك د

 ونةةة  تةةةنها بةرهةةةمهَينرة، بةةةَلك   كةةارك دَئةمانةةة واى بؤدة ةةن، كةةة رةةَيوةى بةةةرَيوةب دنياَ بةةؤ ث اسَيسةةى     
َ    (: فةؤرديرم ) لةةوةى ثَيشةةوةي  ( ئينسانى ت ة)ئؤمانيرة خؤيةاَ لةة    .م الةةكاَ بةةثيرو هؤيةندانةةت  كاردةكةة

 . ايى و بَيراربووَ لة كاتى كارك دندا رزطار دةكةَنارةزي
ةو دةك َيةت و ثةيوةندييةةكى   راَ سازى ثةي يئَيستا تؤيوتيرم لة ث اكسيسدا تةنها لة بوارى ئؤتؤمبيل سازى، ئةلك

 .بَيطوماَ لة سااَلنى ئايندةدا زيات  ثةخ  و باَلودةبَيتةوة. نوَيى هَيناوةتة ئاراوة
 

 !رةخنةيةكى سؤسيولؤطى لة جيهانى كارك دنى نوَى
 ةى انيدا بةة طةويَ  كارتَيك دنةكانى الين مَينجمَينت بةسةر ثةيوةندييةة كؤمةاَليةتييةةكاَ و سةركتورةك   هةندَي لة 

 :بةم جؤرةية، هةَلسةنطاندنى سؤسيولؤطةكاَ
بةةؤ منوونةةة لةةة  (. راتسةةيوناليرك دنى بةرهةةةمهَيناَ)يالنةةةكانى عةقاَلنييةةةتك دنىزيةةادك دنى رادةى فشةةارى ث/ 1

 !هةزار ك َيكار بَيكارك اَ 19كؤنرَي نى فؤَلك  لاطندا 
. مليةةوَ كةةةس بةةوو2،2َدا  1771 ،1731ةييةةةكاَ لةةة وى زانكةةؤ و ئاماددةر ةةو: ئةةةكادوك دنى كةةارك دَبة/ 2

 .مليوَ كةس 1،9ئَيستا نمارةياَ بووة بة . زاربةياَ نا ارى ك َيكارى بووَ
 .كةم ك دنةوةى كارى ثيشةسازى دةستى/ 7
 .نوَيك دنةوةى سيستَيمى ك َى/ 2
سنوورداناَ بؤ  االكَيكانى مة ال   لةناوب دنى كارى ئاسايى و فشارهَينانى: بةبازنةك دنى بارى نيانى ك َيكاراَ/ 9

 (.دةبَى بةرهةمةكاَ بةخَي ات  و بةوثةريى رَيكوثَيكى بةئةجنام بطات) و رادةى بةرهةمَيناَ
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نةةبينينى ئارةك اى ث اسَيسةى    : ةَهةروا رةخنةى زانستييانةى ئةندازياى كارطةكاَ روو لة الين مَينيجمَينت دةك
َ    رزبوونى كة يَ بةة  ،كارك دَ لة كةرت وبةرة جياجياكاندا هةَلةة  بةب ييةاردانى   ،بةةهؤى ديسةَينراَليك دنى كةارك د

  َ ططوط فتةةى زارى  و لةبةةةر رووَ نةةةبوونى ن خةةةكاَ و مةت سةةى هةوَلةةداَ بةةؤ هةر ةةى كةةةمك دنى خةرجةةةكا
 .          كارك دَ لةناو ط وث

بةرهةةةمَيناَ، لةةة ثَينةةاوى   ئةةةوةى راسةةتى بَيةةت، دوا ئامةةاجنى اليةةن مَينيجمَينةةت ب يتيةةة لةةة بةةةرزك دنى ئاسةةتى     
ئَيمة دةمانةةوَيت ئاسةتى نيةاَ    : دةَلَين ،بةدةمى ئةم مةبةستةوة.  نطكةوتنى بازارَيكى زيات  لة ناو بازارى جيهاَ

 :بةاَلم لة واقبعدا. بةرزبكةينةوة و بَيكارى لة ناو ببةين
 . ئاستى بةرهةمَيناَ بةرزدةكةنةوة، بةبَى ئةوةى هةىل كارك دَ زياد بكةَ/ 1
 .فشارهَيناَ بؤ سةر سيستَيمى كؤمةاَليةتى/ 2
 .ى سةرماية(مت كر) بةرزك دنى رادةى/ 7
 ".جيهانى سَيهةم"بةهَيرك دنى رادةى هةنارى لة زاربةى واَلتانى/ 2
 .وَي انك دنى نينكة بةرادةيةكى ف اوانر/ 9
 

دا بةرهةمهَيناَ لة  1772ةر بؤيةش لة ، منوونةى الين مَينيجمَينت لة ئةنانيا ثةي ةوك ا، هوةبةدواوة 1773لة
 ،%1،11ثيشةسةازى دروسةتك دنى ئةامَي      ،%23لة بةوارى ثيشةسةازى ئاسةن   : زيادى ك د% 3،13بوارى ثيشةسازى 

بةرامبةر بة زيةادك دنى بةرهةةمهَيناَ لةة بوارانةةدا     %. 1،21ثيشةسازى كيمياوى  ،%3،17ثيشةسازى ئةلكرانى 
 . ةوانةى كارةساتى بَيكارى ك اَى ك َيكاراَ ر(13لة1)بة رَيوةى

ئَيمةةة لةةةو ب يوايةةةداين كةةة تةةةنها كةمايةتييةةةكانى نةةاو كؤمةةةَ  سةةوود لةةةم رَيبةةازة وةردةطةة َ و زاربةةةى كؤمةةةَ     
 ،بةَي متمانةةيى لةة مةافى بةةردةوام بةووَ لةة كةارك دَ زيةاد دةكةات           ،رووبةرووى مةت سى بَيكارى بة كؤمةَ  دةبن

سةربارى ئةمانةي ، الين . وجناندنى خَي ايى لة طةَ  طؤرانكارييةكانى ناو كارطةكاَنا ارك دنى ك َيكاراَ بؤ خؤط
وةى  كاتةةومَي ى كةةارك دنى بةةووة بةةة هةةؤى ئةةة  ،مَينجمَينةةت، كةةارو  ةةاالكييةكانى خةةةباتى سةةةنديكايى بنميدةكةةات 

 123َيك، واتةة مةانطى  سةعات كار لة ران 2) هةنطاو بة هةنطاو لةناو بضَيت و مؤدَيلى( هةرت سةعات كار)ئاسايى
ئَيسةةتا ئةةةم سيسةةتَيمة نوَييةةة لةةة ئةةةَلمانيا بةةةرَيوةوة دة ةةَيت، لةةة  . سةةةعات كةةار بةةةرثا بك َيةةت 2يةةا رانى ( مةةار 

َ  " ئةم يكادا، لة كؤتاييةكانى سةاَلى رابة دوو لةة    : ى بَيكةارى دةدواَ، راستييةكةيشةى ئةمةيةة   " ارةسةةرى دةطمةة
) ى كةارك دَ، بةؤ ئةةوةى قةودرةتى ثَيشةميكَيك دنى يةةكرياَ ثَيبك َيةت       ئةمانة هةوَ  دةدةَ بؤ كةمك دنةوةى ك َي

  َ ةكةةةانى جيهةةةاَ و  بةةةؤ سةةةةرلةنوَى دابةرةةةك دنى بازاري   داَلدانيانةةةوة لةةةة هة(مةبةسةةةت ئةةةةم يكا، ئةةةةنانيا، يابةةةا
   …داططك دنياَ

 

 !و بةرهةمهَيناني ثيط(سوَي ض-ئؤثن)ماركسيرم، 
 ! ايةتي هةرةوةزيكار و موَلك: ئازادي ية  واتاي هةية
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و هةةةةموو قوتايانةةةة فةلسةةةةفيية ئةةةابووري، سةةةايكلؤني، ئةةةةتيكي   "ئةةةاو"، مةزهةةةةبي"ورةةةة"هةةةةموو مةزهةةةةبي
كؤمةَلايةتيةكاني جيهانبيين بؤرنوازي لة تاقة ية  قوتايانةو هَيَل و ب يياردةر كؤبوونةتةةوة بةةناو قوتايانةةي    

زانيةاري بةؤ   -اسةي دنيةا بةة نةوَيرين تةكنةةلؤنياي سةةربازي      ريطاكؤ و ئةمي  بةرَيوةيةكي ديكتاتؤييانة لةسةر ئ
ئابووري بازاريي ئازاد دةكات كة كوَياليةتي نوَي، جةنط، سَيكسةيرم، وَي انك دنةي   " ئازادي"جَيبةجَيك دني ث يانةي

 -يةت بكةينناتوانني باس لة رارستاني)لةم هةَلومةرجة باَلادةستة. نينطة، ط اني، بَيكاري و النةوازي لَيكةوتؤتةوة
 (.راز لؤكسمبؤر 

ثاش بَلاوك دني بةرهةمةكاني مارك  ئير هيض زاناية  نةةيتوانيوة بةةبَي ئامةانةك دني ئةةريين يةاَ نةةريين بةؤ        
رةخنةة لةة   )سةارت  لةة ثَيشةةكي   ! بؤ وونةكاني مارك ، بَيتة مةيداني فةلسةفة، راطةياندَ و رارنبطي و زانسةت 

و بةهةةماَ  (لسةفةي مارك  باَلات ين هررة كة م ال لةم سةردةمة ثَيةي طةيشةتووة  فة: )، دةَلَي(ئةقَلي ديالةكتيكي
هةَلةةة دةكةةةين ئةطةةةر بةرهةمةةةكاني مةةارك  نةخوَينينةةةوة يةةاَ دووبةةارة نةيا وَيينةةةوةو     : رةةَيوة دريةةدا دةَلةةيَ 

ت بَيةت، ماركسةيرم وة    تا سةرمايةداري باَلادةسة : ئايا دةتوانني بَلَيني(. توَيوينةوة لةبارةي بؤ وونةكاني نةكةين
 .فةلسةفةي سةردةم دةمَينَيتةوةو بةرث سة لة البةالك دني ناكؤكي  ينايةتي

ط نطةي مةارك  ئيمة ا ئةوةيةة كةة دةسةةَلاتي سةةرمايةداري طةر ةي لةة ثلةيةةكي زار ثَيشةكةتووة، بةةَلام هَيشةةتا             
زار ري ت ي  دةكات ...َيو، تةليلة و، نو(قازانج)هةماَ خووي هةية و بة هةموو رَيوةية  بؤ خواوةندة باَلاكةي

و ئةطةر باري الربوو، ئةوا خودا ئةطةر دوَيين ثةيامي خؤي بؤ بةةرثاك دني جةةنطي دن بةة رةوعييةتي بةؤ نةارد،       
 !دن بة تطاريرم بؤ ناردووة" ثطازي"ئةوا ئَيستا ثةيامي خؤي بؤ بةرثاك دني جةنطي
ورَيك لة داخوازيية سةةرةتاييةكاني جارينامةةي مةا  مة ال      نةت زحكومةتة سةرماية بانناسيونالةكاَ ناتوانن تةنا

، بؤيةة  -هةةزار النةةواز هةيةة   123بؤ منوونة تةنها لة نيويةور   -لة ناو جةرطةي وَلاتةكاني خؤياَ جَيبةجَي بكةَ
ةي لةسةرتاثاي دنيا مانط تين طشي و خؤثيشانداني مليوني و برووتنةةوةي ناريةزايةةتي، راثةةرين و رةؤريش طةرة     

عةدالةتي كؤمةَلايةتي لة سةرو بةين زاري م الايةتييةةو  سةةرماية بةة كةَلةةطايي، سةررةَيي،  ةة  و        : سةندووة
ت ار و دريندةييةوة ثَيشَيلي ما  ئةو ئازادييانة دةكات كة بةر بة ئازادي بةرنةوةندي و ثالَ و تَيطةيشةتين خةؤي   

ئازادي )لة ئةَلمانيا ناوي تازةت ين بةرهةمي ناوة( بي  ةثسياسةمتةداري حر)دةط َ، بؤ منوونة سارا لاطنكنَيشت
سةةرمايةداري لةة ف ةاليةنةةوة ئةازادي سةنوردار      : و لة وَلامي ث سيارَيكي تاط  ربيطل دةَلةيَ (لةب ي سةرمايةداري

بوَي، ئازاد نيية و هةر كةسَيك بةبةةردةوام سةةعاتي كةاري    (2هارت )هةر كةسَيك بةنا اري لةسةر ياساي. دةكات
زيات  بكات و بةحاَلي  كاتي بؤ خَيراَ و ب ادةرةكاني ئازاد نييةو ئةةوةي لةة كةارَيكي كةاتي بةؤ كةارَيكي كةاتي تة          

تةنانةةت زاربةةي بازارياكةاني  ئةازاد نةني، بةةَلكو لةةنَي         . رابكات، ئازاد نييةو ناتوانَي نةخشة بةؤ نيةاني داب يَيةويَ   
 (.دةسةَلاتي  ةند بةَلَيندةرَيكن

ئةوانةي لةناو كةمةي ثةنابةراَ دةنَيةن، ئةةو   : وانني  ةند منووية  بؤ بؤ وونةكةي سارا زيادبةكةينلَي ةدا دةت
دايكانة كة بةتةنها كارو منداَ  بةخَيودةكةَ، بةساَلا ةوواَ، خانةنشةيناَ، ئالودةكةاني نةخؤرةيية دةروونييةةكاَ،      

 ....ماددة هؤربةرةكاَ، النةوازاَ، لةر  ارةكاَ و زاري ت 
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ةم كاتة ط نطي ماركسيرم ئةوةية وَلامي سةردةمي درا هاو ةرخةكاني راطةيانةدني سةةرمايةي جيهةانطط و    هةر ل
دةداتةةوةو خةودي   (هتةد ...كؤتايي مَيووو، كؤتايي ماركسةيرم، كؤتةايي سياسةةت، كؤتةايي    )رارنبطة طةموةكاني وة 

 .سةرمايةداري متمانةي م الايةتي لةدةستداوة
لةة وَلةامي ث سةياري راننامةةي     ( 2313هةةَلط ي خةةَلاتي نؤبةَل بةؤ ئةابووري     )تَينرم، دالةي مةور  17/13/2313لة 

مةن اليةةنط ي مةزهةبيانةةي سةةرمايةداري     : ، دةَلةي (ئايا قةي اني دارايي ركسةي سةةرمايةداريية؟  )FAZئةَلماني
تة ي رَيكخسةتين    ئَيمةة دةزانةني كةة ئةزموونةةكاني    . نيم، بةَلام نازا  كَيي ت  هةيةة لةةم قةي انةة بةةرث س بَيةت     

سةةرمايةداري زار كَيشةةي هةيةة، بةةَلام ئةَلتةرناتيظةكةة      . ئابوروي بؤ مةاوةي درَيوخايةةَ، جَيطةاي قبةووَ  نةةبوو     
  يية؟

كاتَي تةةكنؤك اتَيكي ئةابووري ئةةم يكي و هةةَلط َيكي خةةَلاتي نؤبةَل ئةةم ث سةيارة لةةخؤي دةكةات، ئةةوا ئَيمةةش             
 !و ئابوروي هةرةوةزيية( ثيط)َيستا سةردةمي رَيوةي بةرهةمهَينانيئ: دةتوانني تةنها ية  وَلام بدةين

نَي دةسةةتةكاَ و لةطةليةةدا تةةةواوي م الايةةةيي دةيانةةةوَيت وة  هةةاوريَيي س ورةةت، لةةة كوَياليةةةتي هاو ةةةرخي     
او هةوا سيستَيمي قازاجني سةرماية رزطارياَ بَيت، نة  وة  دريندة زةمني و دةريا و ئؤقيانوس و دارستانةكاَ و ئ

بةةةكاربهَين َي و تةكنؤك اتةةةكانياَ بةرةةَيوةيةكي ديكتاتؤريانةةةي بَيوَينةةة لةةة مَيةةوووي م الايةةةتي فةةةرمان يةوايي   
 .بكات

  
 !ئابووري ليماليرمي نوَي و ئابووري هةرةوةزي ئازاد

و رؤريِِرةي   و تةكنةةلؤنيا (ئةمتةتةة )وة   ؤَ ت افيكاليت، نمارةي ثؤليسةي هاتوو ةووي زار كةةمك دةوة، ئيمة يا     
زانياري روَيين سةةداَ مليةوَ م اليةاَ ط تواتةةوة، ئةامَي ي ثليةت بة يين، كؤمةيوتةةر رةوَيين ئةةو كارمةندانةةي            

لةةة جيةةةاتي  ( كةةةارتي زيةة ة  )ط تةةةوة كةةة زانيةةةاري هاتوو ةةووكةياَ بةةة نةفةةةةرةكاَ رادةكةيانةةد، بةةةكارهَيناني      
موختةبةري وَينةط تن، قةثاني كَيشي كاَلاكاَ، كةامطاي  كارمةندةكاني بان ، كامطاي ديطيتا ، روَيين فؤتؤط اف و 

 . اودَي ي روَيين سةداَ مليوَ م الياَ ط تؤتةوة
َ )بةريَيطاي خؤخرمةتك دنةوة لة كةةنتؤر  )سةويدي كاَلاكةاني   -ئيكيةا -كؤمةانيةاي (. سوثةرماكَيت ياَ لة  َيشةتخانةكا

ي دامةزراندنياَ بؤ ك ييارةكانياَ بةجَيةدةهَيَلَين  لة طة  نةخشة(هتد...ياَ  َيشتخانة و روَيين نووس  و كورسي
لةة زار رةوَيندا سةةندوقي ئؤتؤمةاتيكي جطةةرة و راننامةة دانة اوةو        . و بةمة هَيري كاري كةمر بةةكاردةهَين َيت 

 .م ال دةتوانَي ن خةكانياَ هةَلداتة ناوي و راننامة ياَ ثاكةتة جطةرةي خؤزراوةكةي دةستبكةوَيت
كةةةةرتي ثيشةسةةةازي كشةةةتؤكاَلي، رةجنةةةي مليونةةةاَ جووتيةةةار و هةةةةزاراَ ئةةةاوايي بةةةَي بايةةةة   بةهةةةةماَ رةةةَيوة لةةةة

ثَيكةدةهَينن، زاربةةياَ روو لةةة رةارة طةةةورةكاَ    %2-7ي هَيةةري كاريةاَ ثَيكةدةهَينا، ئَيسةةتا   %13جووتيةاراَ  )كة اوة 
 َ وكاَلي خةانووة رورةةكاَ   لَية ةدا دةبةَي بةط لةة كشةت     (. ك دووةو لةبارَيكي سةخت و نة خوازراو نياَ بةسةر دةبةة

دةرخواردماَ دةدةَ و هةةرطير بةط لةة طةرةسةةندني كشةتوكاَلي بيؤلةؤطي       -نةه اوي-بكةين كة بة ثةيين كيمياوي
 !(.ط تووةتةوة" ب ايةتي"قازانج لة بةكارهَيناني نةه ، روَيين....ناك َيتةوة
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ةي بَيكاري و بةرنامةةكاني  ارةسةةرك دني   لةبار( فةيلةسو  ئةنرثؤلؤني لة زانكؤي مَيشيطاَ)ف يتواف بَي طماَ
ئيمةةةةةة يا حكومةةةةةةةتي ئةةةةةةةَلمانيا بةةةةةةة ط تنةبةةةةةةةري ياسةةةةةةاي  : منوونةةةةةةةي ئةةةةةةةَلمانيا دةهَينَيتةةةةةةةوة و دةَلةةةةةةَي

لةبةرامبةر رادةي ئةو كَيشةية وة  ئةوة وايةة يةةكَيك بيةةوَي بةة طَلاسةَيكي ئةاو، دارسةتانَيكي        (2هارت )ري ؤرمي
سةةتا بَي طمةةاَ راوَيةةوكاري ئةةابووري حكومةةةتي ئةةةف يقاي خةةواروو دةكةةات و لةةةوَي  ئَي. ئاط تَيبةةةربوو بكونَينَيتةةةوة

حكومةةةةت تةكنةةةةلؤنياي : جَيبةةةةجَي دةكةةةات، وات(ئةةةابووري دووهةةةةم)خةريكةةةة وة  ئةَلتةةةةنارناتيك، بةرنامةةةةي
  َ ب او ئةةم  نةاو . ثَيشكةوتوو بة دانيشتواني ناو ة هةنارةكاَ دةدات تا بةخؤياَ كاال ثَيويستةكانياَ درووسةت بكةة

 (!كاري نوَي)ميتؤدة ناوناوة
  

 !سؤفت وَي ، دَيراين و سةنتةرو ئاوايي و رارة ئازادةكاَ
  

زيةةادةريايي نييةةة ئةطةةةر بَلةةَيم، ئَيسةةتا بطوبةةاوةريي مةةارك  بةرةةَيوةي بةرنامةةةي ئةةازادو هاوبةةةش و رةخنةةةط ي      
مةةاَلي داسةةت و دونمنةةةكاني دزةي بونيادنةةةري دوور لةةة بازرطةةاني  او ةةنؤكي وجةةةنط و  ةوسةةاندنةوة بةةؤ نةةاو  

ك دووةو دونمنةكاني ب وةبَي ئةوةي برانن، بووَ بة هاوريَيي و تةنانةت وة  مَيةوانَيكي زار خؤرةويسةت، رَيةري    
 !هاوريَي طةر ئَيوة نةبن....لَي دةط َ

ناكؤكي  ةينايةتي  لَي ةردا . لة سو َيكي  ناو ماَلاني سةداَ مليوَ م ال، كؤمةيوتةر دان اوةو كاري لةسةر دةكةَ
 :باَلادةستة

لةة  ةةندين بؤنةة و    (خةاوةني مايك اسةؤفت  )بيةل كةات   . سؤفت وَي ة ئازادةكاَ لةبةرامبةر سؤفت وَي ي ليسَين 
راي دةرب ييةةوة و لَي ةرةدا بؤ ةووني جيةاواز هةيةة و هةنةةدَيكي      (رةوعييةت لةة ئينتةةرنَيت   ) ةاوثَيكةوتن دن بةة  

 !بة روعييةتةوة نييةثةيوةندياَ ( ئؤثن سوَي ض)ثَييانواية
و  Open- Sourceفةيلةسةةوف، ئين ؤرمةةاتيكي ئةةةنطليري و  ةةاالكواَ لةةة برووتنةةةوةي     )ك سةةتياَ سةةي ك  

كؤمةونيرم بةة   (. هَيشتا ديباتة لةةبارةي كؤمةونيرم دةسةي ثَينةةك دووة    : )بةرنامةدانةري سوفت وَي ي ئازاد، دةَلَي
 (.َيناني هاوبةش بؤ م الرَيوةي بةرهةمه)بؤ ووني ئةم فةيلةسوفة ب تيية لة

َ  )ث ةنسةي سؤفت وَي ي ئةازاد بةؤ    ئةازادي   -1: ثةرةنسةيةي ئةازادي ثَيناسةةك دووة   2دةطةريَيتةةوةو  ( ريشةارد رةتانا
ئةةازادي زانسةةي، واتةةة رَيةَيةةداَ بةةة   -2. بنةةةريةتي، واتةةة ئةةازادي بةةةكارهَيناني بةرنامةكةةة بةةؤ هةةةموو مةبةسةةتَيك  

ئةةازادي كؤمةَلايةةةتي، واتةةة ئةةازادي  -7. تين بةرنامةكةةةو طوجنانةةدني لةطةةة  خةةؤيلَيتوَيوينةةةوةي رةةَيوةي بةةةكارها
ئازادي بنياتناَ، واتة  اكك دني بةرنامةكة و ئةم  اكسازيية بؤ خؤرةطوزةراني   -2. ك دَ(ئةستنسا )لةبةرط تن

 .طشت، فةراهةم بكات
و ثَييوايةة ئةةم برووتنةوةيةة نةاوكي     ة دةكات، واتة موَلكي طشةي دةكةات   (كؤمؤَ)سي كاس لة ب ي كؤمونيرم باسي

لةاليةكيرةوة ك ستياَ رةَي  كةة لَيتوَيوينةةوة لةةبارةي ث ةنسةيةي كؤمةَلةةي ئةازاد       . رَيوةي بةرهةمهَيناني نوَيية
كؤمةَلةة ئةةو كاتةة    .  اكةي ئازادي و يةكساني بؤرنوازي تةنها لةة كؤمةَلةةي ئةازاد جَيبةةجَي دةبةيَ     : ك دووة، دةَلَي

هةةروا  وار ةَيوةي كؤمةَلةةي ئةازاد     . يةكساَ بَيت و تاكةكاَ بتوانن لةناو كؤمةَلةكة تةنها ئةازاد بةن   ئازادة ئةطةر
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دةبَي هةةموو ياسةا و رَيسةاكاَ بةؤ طةؤريين بةن و هةةموو بةرةداربوواَ هةةموو كاتَيةك ئةازاد بةن لةة              : دياري ك دووة
 .بةجَيهَيناني كؤمةَلةكة

لة لؤنيكي قازاجني سةرماية رزطارك دووة، بؤ منوونة بواري دَيرايين  وَي   ةندين كةرتي بةرهةمهَيناَف ي سؤفت
ثةيوةندي بَي تة ، هةروا بةرهةمهَيناني كاَلاي هاوبةش و بةة خةؤريايي و بةَي ملمالنةي و قةازانج      , خانوو، جلوب ط

ك ، واردثة َي ،  ئةنسكلؤثيدياي ليكيةيديا، لينةوك ، ف ي ةو  -سؤفَيت وَي ي ئازاد)بةرَيوةي ئازادانة لة هاورَيوةي
، مةةة ال لةسةةةةر ئاسةةةي جيهةةةاَ بةرةةةَيوةيةكي هةةةةرةوةزي  (هةةةاردوَي  و سةةةةداَ بةرنامةةةةي تةةة   -ثةةة انةي ئةةةؤثن

طةرةيانةَيدةدا و بة خؤرةييةوة لةطةة  م الةي تة  لةسةةر بةرةي دةكةات و يةة  بةة يةةكياَ جَيةو و سةوودي لةَي              
: تةر و ئاوايي و كارطةي هةةروةزي دامبةةزريَ  طةرةسةندني ئةم جؤرة بةرهةمهَينانة واي ك دووة، سةن. وةردةط َ

ئابووري هةرةوةزي ئازاد و خؤبةخ  و داهَينةرانة بَي ك يين و ف ار ، واتة رةوعييةت لةسةةر ئاسةي ف توئَيةل     
 .حرووري و ب ةوي هةية

نووسةةةر زيلكةةة . بةةؤ منوونةةة هورةةياري موَلكايةةةتي طشةةي زينةةدووت  هاتووةتةةة مةيةةداني فكةة و كةةاري م الايةةةتي  
دني ) رةةتاناَ وة  داهَينةةةري فةة ي سةةؤفَيت وَيةة ، بةرةةَيوةيةكي راديكاَلانةةة     : هيل ةة ش لةةة وتارَيكيةةدا دةنووسةةيَ  

دةكةات كةة نةاك َي ث لاتةة بكة َين      ( ئيكؤلؤطي و زانسةي طشةي  )و ئامانةش بؤ برووتنةوةي(موَلكايةتي رارنبطيية
هةةر بةةم مانايةة، ث اقيسةؤر و ئيلينةؤر      . هتةد ...وة  ئؤقيانووس، ئةمتؤسة َي ، رارةنايي ران، دةريةا و كةرةوهةوا    

لةة  ةاوَيكةوتين   (هةَلط ي خةَلاتي نؤبَل و مامؤستاي زانسي سياسةتة لة زانكؤي ئينديانا لة بلؤمينطتوَ)ئؤسروم
مةت سي قووَ  بووني ناعةداَلةتي هةيةة و هةةروا لةة ئةةم يكاش نائةارامي       لة ئةَلمانيا: ، دةَلَي(F.A.Z)راننامةي

هةميشةة  : ، خةَلات ك ا دةَلةيَ (موَلكايةتي طشي)ئيلينور كة بةهؤي توَيوينةوةي. ناعةداَلةتي مةت سيدارة .ك دووم
 (!.خ اثة يةكَيك لة خَيرانَيكي دةوَلةمةند لةدايك بَ 

نؤيةةةةةة دايشةةةةةلةند، )لةةةةةة راننامةةةةةةي(بةةةةةؤ ثَيشةةةةةةوة بةبةةةةةةرو كؤمةةةةةونيرم )وتارةكةةةةةةي ك سةةةةةتياَ سةةةةةي كاس 
بةا جيهانَيةك بهَيةنني ثَيشضةاوماَ كةة تَيةدا       : ك سةتياَ دةنووسةيَ  . ئةو ئاراسةتةية  دةستةَيكَيكة بةرةو(9/7/2311

بةرهةةةمهَيناَ و دووبةةارة بةرهةمهَينانةةةوة بةةة ثَيةةي ثَيداويسةةي لةةةثَيناو خؤرةةطوزةراني هةةةموو رَيكةةدةخ َيت و     
و ئازادانة لةة كةارَيكي   لةاليةَ م الطةلَيكةوة رَيكدخ َيت كة هيض كةس نا ار نةبَيت نَي دةسي يةكَيكي ت  بَيت 

َ )من ئة  دارة كؤمةَلطةية ناودةنَيم كؤمةَلطةي روعي،  ونكة لةةو ب يوايةةم،   . ثَيويست بةرداري بكات ةو (كؤمةو
 .موَلكايةتي طشي راَلَيكي ط نطي تَيدا دةبينن

ياري قةازاجني  ط نط ئةوةية داب يانَيك درووست بَ  لة نَيواَ هورياري كةارو نيةاني هةةرةوةزي ئةازاد لةطةة  هورة      
رَيوةي نياني ئيم اي م الايةةتي  . سةرماية بطاتة ئاسي ئةو داب يانة كة لةنَيواَ طاليلي و ئةرستوو درووست بوو

كةةة بةرهةةةمي هةةةموو رةوتةةة فةلسةةةفييةكاني سةةةرمايةداريية كةةة ئةةةم هةةةموو دريندايةةةتي لَيكةةةوتووةو ، بةةةبَي     
دةمَيكةة  : ط تن و طةرةسةندني بطوباوةريي مارك  و رةوعييةتن لؤلؤنتاريرم و ديتةرمةنيرم، زامين بةزيندوو را

 .ي كؤمؤناري لة ثةراوَيري دةر ووة و بووه بة بةرَيك لة جيهاني نوَي(بةرهةمهَيناني ثيط)رَيوةي
 

 !طوتارة كؤنةثةرةست و ركستةكاني مةال بةختيار، فارور و رةفيقةكانياَ
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و مةةاَ بكاتةةةوةئةةازادي و عةداَلةةةتي كؤمةآليةةةتي نريكلةةة  و ثاريانةةةوة دةيةةةوَي بةةة دوعةةا"ثةةطاز"لةةة هةةةيين( بةةةختيار عةةةلي)مةةةال 
خوايةةة كةرامةةةتي ئةةةواني     ...خودايةةة بةةؤ خةةات ي كةرامةةةتي ئينسةةاَ كةةة لةوَينةةةي خؤتةةدا خةةةَلقتك دووة         : )ونووسةةيويةتي 

يللةتة لةةو نةطبةةتي   خوداية ئةم م... ووني خؤي بطةيةنيخوداية ئةو سيستَيم و ياسا و حوكم يانيية بة سرا و ئاب وو....بشكَيين
 خوداية بة حيكمةتي خؤت ...خؤاية جورئةت و بوَي ي ببةخشة بةم طةلة قوربانيبةخشة...و نةهامةتييانة رزطار بكةين

خودايةة ئَيمةة لةة    ...خوداةي ئةةم تارمةايي وةحشةةت   ...خوداية خوداية بوَي ي و سةب  ببةخشة بةو طةجنانة...مانكة لة هةداداَث ي
 ...(زةخةوة ثةنات بؤ ناهَينني، بةَلكو لة كوردستانةوةدا

 ! كةي بؤ ثَيشةوة ببات؟تابي رارنبطَيكة بيةوَي كؤمةَلطةئايا ئةوة طوتاري نوَيبوونةوةي دونيا و دةسةآلتة؟ ئايا ئةوة خي
تةا ةةيي طوتةاري رارةنبطي    بةةرووني ركسةي و دةس   رو زةوةَ، ثَيوةنةاَ و بَيمانةيةة كةة   بةداخةوة ئةو وتةارة زيةات  ف ةبَيةوي زا   

 . سةرلَيشَيواو ثيشاندةدا ىراسريةو كؤنةثةرةست
بةة بةَي بؤنةة بةؤ      ية  هَية ش  "فةيلةسةوف "ئيم يا ئةو دةنطة بة طاَلتةجاريييةكي نوَيي فارور رةفي  ئامَيتةة بةوو،  ةونكة جةةنابي    

ةفي  وة  راسةريةوَيك، بةة   كة ي ئيم يا فارور ر ة و نة جةال  تالةباني ستالني،(لينني)ئاخ  نة مةسعود بارزاني !ماركسيرمي ب د
 !ةت ك دي، نةف ةتي لة روعي"لةبةر خودا"ريتوالي

رةفي  هةرطير بابةةت و بةطو هؤرةي عةدالةةتي كؤمةآليةةتي نةةبووة بةة مَيةواني، كة ةي بةؤ هةَلخةَلةتانةدني خةةَلك، هةةر باسةي               
 !لَي سةوزدةبَيت ، فارسيؤليطارريئ دةسةآلتَيكي تيموك اتي،عةداَلةت دةكات كة لةداوييدا هةر 

دةنطةي رارةنبطي ئةازادخيوا    ! رارنبطي بليمةتي درووستك د، بةآلم بةردةرطاي سةرا رةرمةزاري و كؤنةثةرسي1711ئةزمووني 
يةة،  زماَ و ط تارو ئاراستةي ت ي هةيةو، ئةةو نووسةني و وتانةة رةسةةنايةتي و ئةةركي رارةنبطي ئازادخيوايةاَ تَيةدا نابين َيةت ني         

سوثاس بؤ دةرطاي سةليماني كةة ئةاوا بةة روونةي دوو فةاقي و رةيراق يين منداَلةة زي ةكةةكاني بةةردةرطاي دةزطةا رارةنبطييةكاني             
 .دةسةآلتي، دةرخست

 ! رَيبوار سيوةلي، بةختيار عةلي، فارور رةفي ، لةبةر كؤَلةواريياَ، ستةم و تاوانةكاني ثارتي و يةكَيي بة فاريرم دةروبهَينن
سليماني سةردةمي بةع ، ثةردة لةسةر ثةيطةرَيكي كاوة الدراو بةوو بةة خؤثيشةانداَ و تةا خةوارةوةي نةخؤرةخانةكة درَيةوةي         لة

 َ بةة  . ثؤليسةةكاَ لةسةةر ئؤتؤمبيلةكانيانةةوة، تةةنها تةقةةياَ بةسةةرمانةوة كة د       . هةبوو، مني  يةكَيك بووم لة خؤثيشةاندةرةكا
َ  هةةةماَ رةةَيوة كةةاتَي لةةة هةةةولَي  داني    َ  )شةةتواني ئؤردوطةةاي كةسةةنةزا ، بةةة كوتةةة  و بةةةرد   (خةةةَلكي طونةةدةكاني سةةيدةكاَ بةةوو

 . خؤثيشاندانياَ ك دو بةردياَ بة ثؤليسةكاني خانةقا تَيط د، بةآلم تةقةياَ لَي نةك دين
سةي ئةةن الي   بةع. هةرطير ناك َي خةتا و حةماقةتي بةراوردك دَ لة نَيةواَ حكومةةتي هةةرَيم و رنَيمةي فاريسةي بةةع  بكة يَ       

َ      : ك دين، بؤية بةةبَي طوَيةداَ بةة ئةتةةكَيي نووسةني، دةَلةَيم       نةابَي فارةيرم وة  جةوَين    . تةةنها طَيةل و طةمةوةكاَ ئةةو كةارة دةكةة
كليةي ئةركةجنةداني ئةو طةجنة تاوانة و مةحكومة، بةآلم ئةو جؤرة تاوانانة نة تازةية و نة دةطمةَ، تازةكةي ئةوةيةة  . بهَين َيت
بةخَي  نةيةنةوة، ئَيوةش كؤثييةكي ت ي ئةو رةالر و ما ةك دنةَ، ئةةوة نييةة ئةاراس     ...ةريَيرانة تازة بة خةبةر هاتووَكة ئةو ب

كورتةباآل وة  جوَين بةةكاردةهَينَيت بةؤ هةنةدَي بةةرث س لةة      ( حمسن ئةدي )قةتاح باسي دةستميين و كونانةي نةيارةكاني ك د و
لةاليةكةةوة  : ثطازةكةةي راني هةةيين ثةطاز، كةوتووةتةة هةَلةةي لةرادةبةةدةر كورةندةو كةو          هةَلةجبة، هةروا بةختيار لةة وتةارة  

دةبَيةت  )، ثارةاَ بةة زمةاني مامؤسةتا ثَييةاَ دةَلةيَ      (ئَيوة و ئةواَ لةة هيضةدا لةة يةة  نا ةن     )ب ييار لةسةر خؤثيشاندةراَ دةداو دةَلَي
خةؤش ئةوةيةة   (....تةا هةةوَ  بةدةَ لةةواَ نة ةن     )...امؤنطاريةاَ دةكةا  وثارةاَ  ئ (درويي نياني ئَيوة بَيت، لةة هيضةدا لةةواَ نة ةن    

  ؤَ؟ بؤ؟(....ئَيوة تةنيا هَيرَ كة ثط نابن و نارياَ و هةميشةيني)نةم ياَ ثَيدةبةخشَي
 ...من دةمةوَي تَيبطةم، خؤثيشاندةراَ لةواَ دة ن ياَ نا؟ كةس، حرب، رت هةية ثط نةبَيت؟ بؤ ي هةميشةيني؟

لةوانةيةة فةارور نامةكةةي بةؤ ئؤبامةا      -كوردستاَ ريكةالم بةؤ  ةاوثَيكةوتنَيك دةكةات لةطةة  ث افيسةؤرَيكي ئةةم يكي        كةناَلي طةلي
بة ياَ  )و زوو زوو وتةيةكي بآلودةكاتةوةو تَيدا بة وة  ت يزلَيكةي ئةةم يكي بةة نةاريازيبوواَ دةَلةيَ      -!دةنَي َي" عةبق ية"لةطة  ئةم

 !ئةزانن ماناي  يية؟!(...كار بكةَ
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كاتَي طةرت بؤ ئةةم يكا دةكةةم، كارمةنةدةكانياَ دةتةوانن هةاردوَي ي      : )سةرةماطؤ لةبارةي دووك اسي لة وآلتي بةريَير ئؤباما دةَلَي
كؤمةيوتةرةكةم كؤثي بكةَ، كاتَي بازاريي دراو مايةثوض دةبَي، داهةاتي دةوَلةةت ئاوديودةكةةَ، ئايةا ئةةو كارانةة ض ثةويةندييةةكياَ        

. وك اسي؟ لةساآلني راب دوو مسينارَيكي زارم لةبارةي جيهانططي دةطَي او وة  هررَيكي تؤتاليتَي  ثَيناسةم دةكة د هةية لةطة  دو
 .( هةرطير مارك  وة  ئةم كاتة ئةكتوَيل نةبووة. بةداخةوة باروداخي ئَيستا بؤ وونةكةي ثشرياستدةكات

 !بةريَيراَ
رةو ووني ث اسةي رزطاري م ال لة طشت جؤرةكاني  ةوسةاندنةوةو لةةم رَيطايةة    رارنبط ثارَيرةري  اونةت سي بةرط يية بؤ بة

هةةرطير بةةط لةة بةرنةوةندييةةةكاني خةؤي ناكاتةةةوة، دوور بَيةت يةةاَ لةناو ةةرطةي طؤريةثةةاني ملمالنييةةكاَ، سةرياسةةتانة هةيض لةةة        
هيض رتَيك بةرزت  نيية لة هرري ئارةي  : )وتووين هةَلويسي بةرامبةر هيض خاوةَ دةسةآلتَيك، ناطؤريَيت و زار دةمَيطة طؤتا ثَيي

: وماَ بةهةماَ رَيوة دووبارةي ث سةيارةكاني دةكة دةوة  ، بةآلم ئةطةر ئةو ئَيستا لةناوماَ بواية، ئةوا بَيط(و عةدالةتي كؤمةآليةتي
لةة هةسةي مة اي و    (رةيةل )آلو كؤمةَلطاية  دةمانةةوَي بةوين؟ ئايةا بةرياسةت دةمةاوَي هةةموو رةاَيك ببَيةت بةة بازرطةاني و كةا            لة ض

 (كؤمةآليةتي ط نطر بَيت؟
زار حربني، حربيية  لة خوارةوةي ئةقَلي م ايي ئازادخيوازو تينووي سةرفةرازي لةستةمي سةةرمايةي   طوتارةكاني ئةو بةرَيرانة

ةَ، بةةةةةآلم و خانةةةةةقني تةةةةةراتَين دةكةةةة  .دارايةةةةي جيهةةةةانطط كةةةةة ثةةةةةلوثووةكاني لةةةةةناو طةريةكةةةةةكاني سةةةةاواني و هةةةةةولَي       
بة ةثَلةرَيراَ و دوعاو ثاريانةوةو نوَيو و نامةناردَ و تكاو جاسووسي و هَي رك دَ بةؤ طوَلةة سةوورةكةي نيةاَ بةة      "بليمةتانة"ئةو

 !ئيديالي خؤياَ دةزانن
 ناتوا  ئةو زجنطانة بشكَينم)...

 !كة بة زةمني كؤ  دةكةَ
 هيض نابينم،

 (!. فاوست-...هيض ناَلَيم
موو ركسةةتييةكاَ و هةَلويسةةي ئةوانةةةي سةةةرماَ رةةؤري دةكةةةَ، داخةةوازي هةةةنارو سةةتةمديدةكاَ، داخةةوازي بةةةرةي   سةةةرةرياي هةةة

مبانسة يَيتةوة، بةةخؤي ثَيشةوةخت ب يياريةداوة رسةوا      " ئازادانةة "ئَيمةيةو دةستخس  و ثاراستنياَ هةةر بةة ئَيمةة دةكة َي و ئةةوةي     
 ! َييَنئازادييةكةي دةسةآلت و ئَيوة، دةخمنك...بك َيت

 
 
 
 !ةكةي بةختيار عةلي(نؤمانكالتؤر(
-ةنؤمنكالتور)سةردَي يي ئةم وتارة بة ورةيةكي بة هةَلةبةكارهَين اوي بةختيار بَلاودةكةوةو ورةكة بةم رَيوةية دةنووس َي)

nomenklatuerبةم جؤرة  َيت؛ كؤنرةرلاتيظةكاَ هةَلةية ودةنووس( نؤمنكالتوة: و لة ثةيظينيشدا دةطوت َي
 اكر واية ئةم ب ادةرة . درووستة( موساوةمة)هةَلةية و (مساوةمة)هةَلةية و دنيا درووستة؛ (دونيا)؛ (كؤنرَي لةتيك)نووس َيدة

دةست لة بةهةَلة بةكارهَيناني ورةي التيين و ئةَلماني هةَلبط َيت،  ونكة زاربةياني بة هةَلة نووسيوةو ثَيشووت  لة ةند 
 . راستك دووة، بةو ئوميدةوة خوَيندكاراَ بةهةَلة بةكاريانةهَينننووسينَيكمدا دانةبةدانةيا 

خؤزطا هةَلةكةي بةختيار هةر ئةوةندة بواية، بةَلام هةرجارَيك بابةتَيكي يوَينم، بة دةياَ و سةدداَ هةَلةي ث ي سةي وسةمةر و 
 :جةوارةكاري دةبينم و م ال ناتوانَي لةئاستياندا بَيدةنط ببَيت

ناوي ية  كةس لةو  ينة ئةرستؤك اتيية تازة بةخ اثة بة بةياني لة دادطا خؤت دةبينيتةوة ياَ : )ةنووسَيبةختيار د- 1
 (!بة راني نيوةريا دةت يفَينن
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ئةمة راست نييةو ئةوةي تؤزَيك ويوداني هةبَيت بة اوي خؤي دةبيين  ؤَ راستةخؤ ياَ نارياستةوخؤ لة راننامة، تةلةفريوَ و 
ئةو  ينة ئةرستؤك اتيية دةهَين َيت بةبَي كةساني ناوي  ةوةر بة خ اثة، بةَلكو هةندَي جاري  بة زيادراييشراديوكاَ، نة  هة

 ارةسةربك َيت، بةَلام ( قةَلةم بة قةَلم)ئةوةي بدرَين بة دادطاو ئةطةر رةخنةط َيك درابَيتة دادطا، ئةوا طةر ي ثَيم بارة كَيشةي 
ساَلي ئةزمووني دووك اسيية، بة بةردةوام نووسةر و خاوةَ ئيمتيازي راننامة و 93وةَ نريكةيلة وةَلاتاني وة  ئةَلمانيا كة خا

بةختيار دةتوانَي لةم بارةيةوة ث سيار لة طؤلاري تيتانيك، كتَيبخانةي جؤرجي دويرال لة ))طؤلارةكاَ دةدرَينة دادطا
لة راننامةي بيَلد بكات،  ةندين جار رووبةريووي دادطاكاَ و تةنانةت -و زاربةي كتَيبخانة  ةثةكاني ئةَلمانيا -ف انط ؤرت

لة كوردستاني ، بؤ منوونة من ما  رةواي خؤمة، يةكَيك وة  مةمحود قةرةداغي لةبةر . بوونةتةوة و سراي جؤراوجؤر دراوَ
ةم ثشتوثةنامةو بةهةموو دادطاو ئةو تةرهطو سوكايةتيةَيك دنة كة لة كتَيبةكةي بة من دةيكا، بدةم بةدادطا، بةَلام من قةَلةمةك

ياساكاني دنيا نايطؤريمةوةو ئةطةر جارَيكي ت  من و كا  مةمحود رووبةريووي هةماَ باروداخي زينداَ بووينةوة، ئةوا بَيطوماَ 
 . هةر وةكو جاراَ بةهةماَ هةَلويست و رةورت، رةفتاري لةطةَ  دةكةمةوة

وة هةية كؤمةَلطا كؤمةكي خَي اياَ ثَيناكات و يارمةتياَ نادات زوو ب  بة ثياوو طةجناَ طلةيياَ لة: )...بةختيار دةنووسَي -2
 .(طةورة ب 

ي دامةزراندووة و بة (بةريَيوبةرايةتي الواَ)بةختيار بةخؤي لة وةَلاتَيكي ئؤروثي دةنَي و دةبَي برانَي لةوَي حكومةت، بؤ منوونة
ةوة كؤريو خوو  بؤ (بةريَيوبةرايةتي كار)دامةزراندووة ياَ بة رَيطاي اَيهةزاراَ ثسةؤريي بوارة جؤربةجؤرةكاني بؤ الوان

طةرةثَيداَ و طةرياَ بؤ كارك دَ رَيكدةخةَ و حرب و كَلَيساكاَ لة هةموو بوارَيكداو بةرَيوةي جؤراوجؤر كؤمة  بة الواَ 
ةكي رانهةَلاتي ياَ رانئاوايي و بةرياسي  اوةريواني الواَ لة كؤمةَلطا مةسةلةيةكي تايبةمتةند نيية بة كؤمةَلطاي. دةكةَ

 !حكومةت و كؤمةَلطا بةطشي دةبَي لةبةرامبةر الواَ بة كض و طوري لة ئاسي بةرث سيارييةتي بن
 
حرب ئَيستا ورةيةكي بَيماناية هةمووماَ بةكاريدةهَينني ،  ونكة بووني راستةقينةي نةماوة تا كةس لَيي : )بةختيار-7

 (برسَيت
لة ئةَلمانيا دةنَي و حكومةتةكةي لةالين حربَيك ياَ هاوثةواني  ةند حربَيكدا بةريَيوةدة َي و تا سةرئَيسقاَ بةختيار 

كؤمةَلطايةكي حربييةو ئةطةر بةختيار لةب ي ئةو بؤ ووَ سةقةت و بَي بنةماية، تؤزَي خؤي ماندوو بكات، ئةوا بةدَلنياييةوة 
 !ريربكات ؤمةَلة و رَيكخ اوانة، ط وث، كناتوانَي ناوي ئةو هةموو حرب

ئايا بةختيار دةتوانَي تةنها منوونةيةكماَ بؤ بهَينَيت لةبارةي كؤمةَلطايةكي ئةم جيهانة بةرف اوانة، تَييدا حرب وة  ثارَيرةر ياَ 
امؤستاكاني ئةم ورة قيرةوةنة لة ئةقَلي م-مَيطؤلكةكاني"من دَلم بؤ! دةرب يي بةرنةوةندي ئابووري، راَلي سةرةكي نةبَي؟

 . ئوستاد دةسووتَي كة ب يوا بةو نةزاني و طةموايةتييانة دةكةَ"ط تووةيبةختيارو خؤي بة قةرز وةر
 
حيرب ئَيستا تةنيا خرمةتكارة، سوثايةكي يةدة  و هةَلططاوة بؤ راني تةنطانة، دةمامكَيكي سياسيية بؤ : )مامؤستا دةنووسَي -2

 ...(بووني حرب ئَيستا بوونَيكي رةمريية. ت دووردةكةونةوةنوخبةية  كة زار بةخَي ايي لة سياسة
 ! كام حرب؟ هةمووياَ؟! حيرب؟ 

ئةو سَي ث سيارة ثوو ةَلي ناوةرياكي رستة بَيتام و لةزةت و خ يفانةي مامؤستا دةردةخات و لةوةش زيات  بة طشتططك دني 
هةر حربَيك . ض مةهرةلةيةكي ثَيكةنيناوي راوةستاوين ورةي حرب، دوو راخي  بؤ خؤي درووستدةكات، ئةوجا برانن لةبةردةم

الططي لة بةرنامةو ث يانةو  ني و توَيوَيكي دياريك او دةكات و بةك دةوة فةزاي نياني رانطارماني داططك دووة، بؤية حرب 
 !    بوونَيكي رةمري نيية و بةختياري  عةلةري 

لي كورد بؤ كؤيلة، ث يانةيةكي ت سناكي هةموو كؤنرةرلاتيظةكاني ئةم ث يانةي طؤرييين م ا: )ئوستاد فَي ماندةكات كة-9
 .(. ناو ةيةية، لة راحي خؤرهةَلاتةوة هاتووةتةدةرَي
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وة "روحي رانهةَلات ياَ رانئاوا"وةندي بةيسياسةتي داططك دني وةَلاتاَ لة روحي كةَلةكةك دني سةرمايةدايةو ئةمةش ثة
 . وة، دةبينني داططك دني زةوي و زاري خَيَل، ناو ةو هةرَيم و وةَلاتانير ئةجنامدراوةنييةو ئةطةر بؤ مَيووو بطةريَيينة

ئازادك دني م الي كورد و طةجني )كا  بةختيار ف ةبَيوييةكي بَيوَينة دةكات كاتَي لة وةَلامي ث سيارةكاَ، بانطةرة بؤ -1
ياسني )دوو راننامةنووسةكةي ليظني و ئاسؤ((! طةجني كورد م الي كورد و))سةي كةَ و فَي ي ئةم دةربط ينة ب ! دةكات(كورد

ةكةي بةختيار بكةَ (م الي كورد و طةجني كورد)زةمحةتي ئةوةش ناكَيشن ث سيار لة نهَيين و ماناي(عومةر و هَيمن باق 
 .ببني"دةوَلةمةنر"تا
 !دةكات(م الي كوردي ئازاد و كوردستانَيكي دووك ات))بةختيار باسي -3

ئةطةر وا بَيت ئةدي ئةو هةموو ! َلمانيا، فةرةنسا، ئةسةانياو ئيتاليايةكي دووك ات، م الةكانياَ بة ئازادي دةنَين؟ئايا ئة
ناريةزايي دةرب يينة لة دني فاريرم، بَيكاري، سَيكسيرم، ديةؤرتاتسيوني زارةملَيي ثةنابةراَ، سؤزانضَيي، ثياوساالري، كور  و 

بةختيار ! ئةجنامدةدرَي؟ هاَ و  ةوساندنةوةي  ينايةتيية، داططك دَ و مليتاريرم لةسةر ئاسي جيزةوتك دني نناَ و منداَلاَ
و ئةو ئازاديية كة بانطةرةي بؤ دةكات هةر ئازادي )!(كوردستانَيكي دووك ات و م الَيكي ئازادي دةوَي، بة ثةرلةمانَيكي ناحربي

بؤ وونةكةي  ةند ...ين دةسةَلاتي سةرمايةداري بة ئاط و ئاسن ثةي يةودةك َيبازاريي ئازاد و ليمياليستةية كة لةطة  سةركةوت
 !   كؤَ و سواو طاَلتةجاريييةو ئةوجا  ةند خوريافيية

ستةمي )دةخوات و دةيةوَيت(راحي نةتةوة)طةر ي بةختيار سياسي نييةو دوورة لة تَي يوانيين حربيانة، بةَلام خةم بؤ
 ! لةناو ببات ش(كؤمةَلايةتي و سياسي ناوةوة

هةموو باس لة لةناوب دني ستةمي كؤمةَلايةتي دةكةَ، بةَلام لةسةر بنةماي ض ئابووريية ؟ ساماني : ث سيارةكة ئةمةية
كوردستاَ  ؤَ بةرهةمبهَين َيت و دابةربك َيت؟ ماناي ئازادي م ال  يية؟ م ال  ةند كاتومَي  كاربكات؟  ي بة زماني 

لةناوب دني كؤمةَلطاي )لةدواييشدا ث سيار دةكةم ئةطةر ئازادي بةمانا كؤمونيستييةكةي واتةهتد و ...ثياوساالري بكةين؟
 ! يية؟" بةختيارييةكةي"ية، ئةدي ئازادي بةمانا( ينايةتي

بؤ وونةكاني بةختيار عةلي قسةوباسي زار هةَلدةط َي و ئةو جؤرة خيتابة منوونةيةكة بؤ ركسي خاوةَ جؤرة تَي ك ينَيك كة 
اَ واية بؤ وونَيكي هاو ةرخياَ داهَيناوةو ئةَلتةرناتيظَيك بؤ بطوبؤ ووني كؤمونيرم ثَيشكةش دةكةَ، بةَلام كة م ال ثَيي

 ...   ، دةردةكةوَيت كة ئةوانة كةساني بَيتواناَ و لةناو بازنةي جةهالةت دةسووريَينةوةةوةدةيا وَينَيت
26/11/2007 

 

 
 ! و قورئاَ و رَيخةكاني؟طؤرياَ و موستةرارو بةختيار عةلي 

ئةمةة ئةةو ث سةيارةية كةة دةبةَي      طؤرياَ بةرةو  ةث، راست، فارييةت ياَ تيوك اتي؟ بة ض ئاراستةية ؟ هةزارجار بؤ طؤرياَ، بةآلم 
 .لة خؤماني بكةين و وةآلمي بدةينةوة

 ةكاَيةاَ ب اداسةت   يةكاَهةوراميي ةر ةتع: درَيوة دةدةَ بة بآلوك دني ئةم جؤرة هةواآلنةلة راطةياندنةكانياَ "ورة"كؤمةانياي
لةبةردةم كةناَلة تةلةفريونةكةيةوة، "كؤمةانيا"وانياَ لَيدةكةَ وثاراَ بةرث سييشتث"ةكاَطوند"دانشتيواني ياَ فيسارة رَيخ ياَ

ئةمةة  )دةوَيةت  اَية "عةدالةتي كؤمةآليةتي و بةازاريي ئةازاد  "، لةية  كاتداشقورئاَ دةخاتة سةر سةري و وة  سير بازَيكي بَيوَينة
عةدالةةةتي كؤمةآليةةةتي "خرمةةاني"لةةة خوازيةةاراني ي ئةةازاد بةةة قةةةت دةريايةةة  خةةوَين بةةة مةةةرجَيك ثةةةي يةواني تةريقةةةتي بةةازاري 

خالةد  )و بةةهاوكاري موستةرةار  !((ئاين هةر ئةمةي مةابوو ))و لة دواييدا سوورةتَيكي قورئاَ بة ماناي طؤرياَ بآلودةكةنةوة(ررتووة
َ      (ننة3َ خولة سور كة خاوة بةةختيار  )و موستةرار رَيخ ب ايم رَيخ نةسةو موستةرةار رةَيخ تةةي  لةة سةليماني و رارةنبطةكةيا

مة دَ  ...دةيطةؤريين ...دةيطةؤريين ...دةيطةؤريين )و هةندَي ئةفسةري دزو جةردة، ئةمانة بة دةنطي فةرهاد سةنطاوي هاواردةكةَ(عةلي
ئةم دةنط زوآلَلةة لةة سةةردانَيكيدا بةؤ     . كارةكانياَ بؤ ثَيشةوة دةبةَ"خواي طةورة ثةنا بة"ياَ دةنوسن و دةَلَين( لة ئَيوة دةت سَي
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َ        )ماَلةكةم ثَيي و  . (ئَيمة بة نهَيين خةةريكي دامةزرانةدني حربةي ليةمياَ  دوةوك اتني و ئةم يكييةةكاني  ثشةتيوانيماَ لَيدةكةة
ئَيمة خؤماَ بة خاوةني يةكَيي نيشةتماني كوردسةتاَ   ":ةكةنةوةئةم هةَلويستة د و رةفتارو بؤ وونانةوة، دووثاتيئةو وَينة بةدةم

ئَيمةةة لةبةرامبةةةر : بةةة حةةرب دةزانةةن، بؤيةةة دةتةةوانني بَلةةَين خؤيةةاَ  (طةةؤرياَ)برووتنةوةكةةةيو نةةة لةةَي نةةة كؤمةانياكةةة  ،"دةزانةةني
، لةطةةة  كؤنةثةرةسةةت، برووتنةوةيةةةكني سةةوود لةطشةةت رةةتَيك وةردةطةة َي، واتةةة لةطةةة  ئيسةةالم، ئيسةةالمة، لةطةةة   ةةةث،  ةةةثة 

هةةةمو ئةةةم يارييةةة بةةةكؤثيك دني  . هتةةد...كؤنةثةرةسةةتة، لةطةةة  ليةةميا ، ليميالةةة و لةطةةة  سؤسةةيالدووك ات، سؤسةةيالدووك اتة   
 :بةريَيوة دة َي، بةآلم(بةَلَي دةتوانني...طؤرياَ)بانطةرةكةي كوريي بؤرصةي نيويورط ئؤباما

نيشةانةي ئةوةيةة، ئةةو ب ادةرانةة      تططك دني ط وثَيكي كؤمةآليةةتي و طشة، واتة (كاَ)بةكارهَيناني ئةو هةموو -1
َ  .لة س يينةوةي و جؤرَيكة هةرطير لة واتاو بةهاي دةنطداَ وة  مافَيكي تا ، تَينةطةيشتووَ . بَيجطة لةوةش درايةطةلي رةاخدار

نة طةندةَ  و مافيياييةكاني خؤيةاَ دةردةخةةَ   هةروا نة  لةم بوارة، بةَلكو لةبوارةكاني ت يشدا بةبةر اوي هةموانةوة ثةرية  َلك
 . لة قبووَلك دَ لة زانكؤ، دامةزراندَ، ثلةوثاية، دةربازك دني دزو جةردةو زار ري ت ي 

وة  هةةر هةةوَلَيكي   "حةزرةتي رةَيخ "نةورطواَ بة بةرزك دني قورئاَ بؤ سةر سةري ياَ ما ك دني بةرماَلي -2
 !     شكةوتنخوازانة بؤ هةَلخةَلةتاندَ، كؤميديا و يارييةكي ثَيكةنيناوي تؤمارك دكؤنةثةرةستانةي دن بة طؤريانكاري ثَي

 ئايا بة ئةقَل و لؤنيكي دواطؤطيانة، طؤريانَيكي ئينسانيرو جوانر و دادوةرانة لة ئةزمونةكةماَ بةديدَيت؟ 
وة، بةؤ منوونةة،   تةة طَيكي سةاختة، كؤبوونة ،  ةةند رارةنب  توريةو عةفةويو "ناحربي"ي و برووتنةوةيةكيروح كيلةدةوري سةراكَي

لةة  بؤ ةوونةكاني دووبةارة   "ريط نطةي تيةو  "بةةر كةة لةة    13/3/2337لةة  ئةم بليمةتة لة ط توطؤيةكةةي هةاوآلتي  . بةختيار عةلي
 (قبوَ  ناكات لةنَي  ثةردةي دووك اسييةتدا، ديكتاتؤر بيتلةكةس مَيووو ): سايي سبةي بآلوك اوةتةوة، دةَلَي

لةةةناو سياسةةةت ئةوةنةةد  بةةةختيار !.نييةةة لةةةنَي  ثةةةردةي دووك اسةةي، ديكتاتؤرييةةةتي سةةةرماية حةةوكم ياني دةكةةات؟   ئةةةي ئةةةوة
يةاَ بةؤ   (فارةيرمي ناسياسةي  )خؤزطةا نةةخَي باسةي   ! فاريرمي سياسي: و ناوي لَي ناوة"داريرتووة"، زاراوةيةكي نوَييقووَلبووةتةوة

 !بةكاربهَييَن"ريوعي سياسي"و دوور نيية سبةي زاراوةي"سالمي سياسيئي"ئةمةش بوو بة بةزمي بةكارهَيناني .بكات
َ "خةآلت وةرط ةكةي فيسةتيظاَلي طةالوَيةو ئَيسةتا لةطةةَ  بةاَلي      ك كێشه : وةردةطة َي و دةَلةيَ   راوةسةتاوةو بةةريووني هةَلويسةت   "طةؤريا

مو،هه دای دسهكككداكیاه دزیئ ولوكبه وهوسهییه مكهوككدد الیدهبه یلی،م الیفاشیزمیسیاسیدای یلیب م یك وباڵ ئ ك دای وهل 
یوه،ئ »مزیی كوشكهێكیدهجكده»سكیپێكددك دهبییهیموچ ب كاوهدهس ل ی م مگ ئ .ی وهسك دهكاهیب وئابودیی دیسك زگاع ده

هةةةر لةةةم سونطةيشةةةوة بةةؤ    و(هێهێههتدهك دیی شههاهكگ كككههاییبهه »كوشههكهیفییلههی»پێبكاتبهه سههكده»مههزیكوشههكهیده»كابهه دهسهه 
كدوحیهههز كێكی وهویههه پهههادكیوهئههه ی كههه واكێبگههه یههه ودهكێكیگ خودافههه :)ئارةةةتبوونةوةي ثةةةارتي و يةةةةكَيي دةريوانةةةي و دةَلةةةيَ  

لَي ة دةتوانني بَلةَين  (. .داتگدێیا دهوهك ی قازاهجیئابودیب  ك كهوخب دوباڵیهاوی هوك ئاشكبوهیك وهڵكوئ ب ،وهك ئاشكبوه 
كةةة ئةةةو ئارةةتبوونةوةية، وة  ئارةةتبوونةوةي نَيةةواَ هةةةر دوو حربةةي تةة ة لةةة جيهةةاَ وئاسةةايية كةةة بةرنةوةنةةدي ئةةابووري            

 ! و هةروا ي ئةو ئارتبوونةوةية بةدَلي باَلةكةي خؤي نييةئاخ  بةختيار دةزانَي كة رَيوةو مةرجةكان. كؤيانيك دووة
نيتشةة، هايدةطةةرو سةلؤتةردايك و هاورةَيوةكانياَ،     " بةةريَير "بةختيار بة ثشتبةسةتوري بةة ميتةؤدو ئيةدالؤنياي دنة رةيوعييةتي     

ثةة ي سةةةروةري مَيةةوووي  ئةةةزمووني نارةة ينك دني درخيةةي ناكةةات لةةة هةةةوَليلةةةبطي نا ةةَيت بةبؤنةةةو بةةة بةةَي بؤنةةة  (هةةار)....وة 
هيض كةس وة  ئةم ف ةبَيوة لة ريوعييةت و رةيوعييةكاَ نةةتؤقيوةو بةة دونمةين     . لةسةر ئاسي جيهاَ و مَيوووبةلشةفييةكاَ 

ق ناقةاو ثشتبارةانَيكي    سةرةكي دةزانَي، بؤية بةو رَيوةية هاني خةَلك دةداو كار لةسةر زةمينةخؤرك دَ دةكات بؤ دووبارةك دني
حربةةة )ي ط توطؤكةيةةدا، نوخبةةةي كةةوردي بةةةهةةةروا لةةة درَيةةوة، (فیی لشهه دئێسههنا حیزبێكههیب حیزبههیكههوددیكاسهه : )َيتةة و دةَلةة

 . دةروبهَييَن(كؤمؤنيستةكاَ و حربي بةع 
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َ     ( حربي كوردي)ديارة طشتططك دَ لة دةرب ييين ئةةوة تةةنها ئةمحةةقَيكي دَ  ثة ي     . هيض نابةخشةَي،  ةونكة ئةةحرابي كةوردي هةة
لةة   ئايا ئةوة بةرَيك نيية. لةقينة كة بةو رَيوة رةمةكيية، داو داراو تَيكةَ  دةكات و هيض ثةيوةندي بة زانست و لؤنيكةوة نيية

 !ث اسةي بةطَيلك دني خةَلك بة مةبةسي بةكارهَينانياَ بؤ توندونيوي دن بة  ةث؟
بةرهةةةم و "منوونةةةت ين"ةرةةَيك لةةة بةةاَلَيكي يةةةكَيي و ئةمةةةبةةةختيارو هةةاو رَيبازةكةةةي لةةةث ي هةَلويسةةتياَ وةرطةة ت و بةةووَ بةةة ب

داهَينانيانة، باَلَيك كة نيوةي دةسةةآلتي خةودي يةةكَيي ثَيكهَينةابوو ثَيطةَةي خةؤي هةةبوو لةسةةرجةم ئةزموونةكةة، بؤيةة هةةموو            
هةناري، بطوك اسي، بةازاريي ئةازاد،    ط اني، ئاوديوك دَ، تةالرسازي، طةندةَلي،: ساَ  لة 11بةرث سيارييةكي لة ئةستؤداية لة ماوةي

هةةزار بةؤ   119-129هةةزار بةؤ خانةنشةيناَ و   73هةةزار دينةار بةؤ كةمبةنةداماَ،     73بةهَيرك دني كةرتي تايبةت، ب ييين مو ةي 
ثَيشةةمةرطةي خانةنشةةني، ثشةةتطوَي خسةةتين طونةةدةكاَ، جياكةةاري لةةةنَيواَ رةةةهيداَ، بةةة نايةكسةةاني مامةَلةةةك دني ئةوانةةةي لةةة      

و خؤ بةة زلرانةي   ( بؤ حربييةكانيي خؤياَ بة خرمةت دةنمَي درَيت و ناحربييةكاَ خوا بةهاناياَ بكةوَيت)ةوة دةطةريَينةوةدةرةو
   . هتد...و بةنرم تةماراك دني هَيرو كةسايةتي خاوةَ مَيووو و فك ، دواخستين ث اسةي يةكط تين ئيدارةكاَ

اَ  و قورئةاَ و دوةاطؤطي و دنايةةتي رةيوعييةت، بةةَلكو بةة ئاراسةتةي سياسةةت و         بةَلَي بؤ طؤرياَ، بةآلم نة  بة ما ةك دني بةةرم  
طوَلةكة لَي ةية، وةرَ بةا لَية ة هةَلةةةريكَي    ...ئابووري و ثةروةردةو كلتوورو رَيوازي بةرهةمهَيناني كؤمةَلطاي عةدالةتي كؤمةآليةتي

 !   بكةين
 

 
 ساڵ لە تاوانی سۆسیال دیموكراتەكان011

ینك، پدك، )حزبی جیاواز هەیە 3ی زۆر لە وەاڵتانی جیهان، لە هەرێمی كوردستان، بەپێچەوانە
خۆیان بە حزبی سۆسیالدیموكرات دەزانن و یەكەمیان ئەندامی سۆسیالیست ئینتەرناسیونالە و (حسدیك

ن بەهەما. دووهەمیان داوای كردووە ببێ بە ئەندام و سێهەمیان زۆر یان كەم لەگەڵیاندا، پەیوەندی هەیە
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕانی )شێوە بۆ نموونە لە كوردستانی رۆژهەاڵت چەند حزبی كوردستانی هەیە وەك

بۆچی : لێرەدا پرسیار دەكەین. دەزانن(د.س)خۆیان بو(عەبدوڵاڵ موهتەدی و حزبی  دیموكرات-زەحمەتكێشی
ەو رەوتە سەرسام حزبە ب3رەوتی ناوبراو لە هەرێمی كوردستان برەوی بردووەتەوە؟ چی وای كردووە ئەم 

 ! ئایا بەدیلێكی دادوەرو ئازادیخوا هەیە بۆ ئەو ئەو رەوتە؟! ببن؟

جەنگی جیهانی یەكەم، یەكەم بەرهەمی سۆسیال دیموكراتەكانە لە ئەڵمانیا، چونكە فراكسیونی ئەم    
لەكاتی )رەزامەندی خۆی بۆ قەرزپێدان بۆ خەرجەكانی جەنگ راگەیاند 0104/ئۆگوست/4حزبە لەالیەكەوە لە 

یان "بەرگری لە نیشتمان"و لەالیەیكیتریشەوە درووشمی( مەترسییدا وەاڵتەكەمان بە تەنها بەجێناهێڵین
لەدژی ئەو . بەرزكردەوەو كرێكاران و جووتیاران لە وەاڵتانی ئۆروپا كرد بە قوربانی جەنگی دەسەاڵتدارەكان

دەنگی داو بوو بە دەنگی " نەخێر"بە( شتكارڵ لیبن)تاقە یەك پەرلەمێنتار0104/دیسەمبەر/2بڕیارە، لە 
 پرۆتێست و بەرگری 

گفتوگۆیەكی نهێنی لەنێو چەپەكانی بەرلین رێكخراو بڕیاریاندا رێكخراوێكی ماركسی دابمەزرێنن  5/3/0105لە

دی )هەمان ساڵ، رۆزا لۆكسمبۆرگ، فرانس میرینگ و كالرا زێتكین یەكەم ژمارەی گۆڤاری/4و لە مانگی
لە وتارەكەی ناوبراواندا، گشت جۆرە پەیوەندییەكیان نەك تەنها لەگەل سۆسیال . یان دەركرد(لەئینتەرناسیونا

شۆفێنیستەكان بچڕاند، بەڵكو لەگەڵ گشت رەوتە هەڵپەرستەكان، بۆ نموونە لەگەل 
هەنگاوێگی گرنگی چەپەكان بوو و (دی ئینتەرناسیونالە)گۆڤاری. یش(USPD-كاوتسكییەكان)جەماعەتی

( گروپی سپارتاكۆس)یان دامەزراند كە پاشان ناوەكەیان بۆ(گروپی ئینتەرناسیونال)شدا رێكخراویدوابەدوای

بەهۆی سانسوری سەربازی لەم وەاڵتە، تەنها یەك ژمارەی گۆڤارەكە باڵوكرایەوە، بەاڵم دوایی لە . گۆڕی
ی سپارتاكۆس لە كۆنفرانسی نهێنی گروپ. سویسرا لەچاپدراو بەنهێنی بۆ ئەڵمانیا دەیانگواستەوە

، بڕیاردرا خۆیان ئامادە بكەن بۆ رێكخستنی خۆپشاندانی جەماوەری دژ بە جەنگ و روخاندنی 01/3/0101رۆژی
، رۆژی جیهانی كارگەران، رێكخراوی سپارتاكۆس رابەرایەتی خۆپیشاندانێكی 0101/مای0لە . حكومەت

نا بۆ )و(ن لەناو وەاڵتەكەی خۆمانەدوژمنی سەرەكیما)جەماوەری بەرفراوان كرد و كاڕل لیبنشت درووشمی
ئەمە جەنگ راگەیاندنی گروپی ئینتەرناسیونالە لەدژی ئیمپریالیزمی ئەڵمانی و جەنگ . بەرزكرد(جەنگ

یش (كاڕڵ)پۆلیسی ئەڵمانیا هێرشیهێنا بۆ سەر خۆپیشاندەران و زۆریشیان و لەوانە خودی. شۆفێنستییەكەی

 . دەستگیركرا
ەڵلمانیا، گۆستاف نۆسكەیان كرد بەرپرسی گەورەی لەشكر و دەریاوانی حكومەتی سۆسیالدیموكراتی ئ

ئەم هێزە بریتی بوون لە كەسانی خۆبەش و . دامەزرا(فڕای كۆرپ)ئەڵمانیاو لەسەر داوای ئەم كابرایە، 
ەوە (فڕای كۆرپ)رۆژا لۆكسمبۆرگ و كاڕڵ لیبنشت، لەالیەن05/0/0101لەسەر داوای سۆسیالدیموكرات لە 
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لەسەر فەرمانی نوسكە هێزەكانی حكومەت، بۆیان هەبوو لە . ان و بەشێوەیەكی دڕندانە كوژراندەستگیركر
مانگی دیسەمپەرەوە بەبێ كێشەو گرفت وبەبێ ئەوەی بكوژ دەستگیر بكرێ یان سزا بدرێ و بە گوێرەی 

انی پرۆلیتاریای كە لە بەرلین سەددان هەزار نوسخەی لێ باڵوكرایەوە، رابەر( بانگەواز بۆ كوشتن)نووسراوێك
 :ئەڵمانیا، بكوژن و تێدا هاتووە

 !كرێكاران، هاواڵتیان

 نیشتمانەكەمان خەریكە لەناودەچێت
 !رزگاری بكەن

 نیشتمانەكەمان لەالیەن هێزی دەرەكییەوە هەڕەشەی لێ ناكرێ،
 .بەڵكو لەالیەن گروپی سپارتاكۆسەوە

 !رابەرەكانیان بكوژن
 ! لیبنشت بكوژن

 .ەرەی جەنگسەربازەكانی ب     

ی فریاكەوتنی 04پاشان دەركەوت كە سەركردەیەكی سۆسیالدیموكرات بەناوی شایدەمان، بەشی 
هەزار ماركی بۆ بكوژانی كاڕڵ لیبنشت و رۆزا بۆكسمبۆرگ تەرخان كردووە، بەاڵم 011سۆسیالدیموكرات، 

  .دەركرا( نۆسكە)فەرمانەكە لەالیەن فەرماندەی گشتی سوپاو دەریاوانی ئەڵمانیا
ئێستاش (0101/0101حكومەتی سۆسیالدیموكرات لە)شایدەمان/الیەنگرانی قەیسەر، لەشكرو ئیبەرت

. رایدەگەیەنن كە كوشتنی كەسانێك وەك رۆزا لۆكسمبۆرگ و كاڕڵ لیبنشت پێویستییەكی بێ چەندو چۆن بوو

دۆیتشە )وەكانلە گۆڤاری راستڕەوە توندڕە0112/لە یەنوەری( هاوپتمان پاپست)فەرماندەی هێزی كوشتن
لە 3رۆژنامەی دی تسایت، ژمارە: سەرچاوە-من فەرمانی گولەبارانكردنیانم دا: )وتی( شتۆدێنتن ماگاتسین

 .( گولەبارانێكی یاسایی بوو: )رایگەیاند0112/و حكومەتی ئەڵمانیش لە مانگی دووی(42، الپەڕەی30/0/0111
لە : وراكانی شاری موینشنیان خەڵتانی خوێن كردپاش ئەو تاوانە گەورەیە، سۆسیالدیموكراتەكان، كۆماری ش

ئۆیگن )خەباتگێرەكانی موینشن بە رابەرایەتی حزبی كۆمونیستی ئەڵمانیا و هاوڕێ0101/مانگی چواری
شورای كرێكاران و سەربازەكانیان رێكخست و لە ماوەیەكی كورتدا لە ژێر كۆماندۆی دەریاوانی ( لیڤین

 .كرێكار و سەرباز بوو، پێكهات5111ری سوور كە زیاتر لە ، لەشك(رۆدۆلف ئیگلهوفە)كۆمونیست

دەستیپێكردو سەرەڕای ( هوفەمان)هێرشی دژە شۆڕشی حكومەتی سۆسیالدیموكراتی0/5/0101لە 
جەنگاوەریان كوشت و 0111شكستیان هێناو دەستبەجێ زیاتر لە 3/5/0101بەرگرییەكی سەرسەخاتە، لە

هاوڕێ ئۆیگن لیڤین لەالیەن حكومەتی سۆسیالدیموكراتی . یندانیكرانز 5111ئیگلهوفە یەكێكیان بوو ونزیكەی 
 .موینشن سزای مەرگ دراو لەسێدارەیاندا

: ، دەنووسێ(شۆڕش لە بایرن: ساڵ11پێش  -!هەموو دەسەاڵت بۆ شووراكان)نیك بڕاونس لە وتارەكەی. د
لە خیانەتكارییەكانیان ئاسوودە كە پاشان ناویان گۆڕی بۆ سۆسیالدیموكرات لە بایرین ناتوانن (MSPD)چیتر
سۆسیالدیموكرات بە هاوپەیمانی لەگەل سوپای پڕوسی لەبەردەم چاوی كرێكارەكان رسوابوو، بەاڵم . ببن

لەالیەن سۆسیالدیموكراتەكانی بایرن بۆ (فڕای كۆرب)بانگەوازكردنی. ئەم فشارە بەبێ سەرئەنجام مایەوە
نی پەیوەندییەكانی كۆماری ڤایمەر ئامادە بكرێ و تەنانەت ئەدولف دابینكردنی پشتوپەنا بوو تا لێرەوە روخاند

هەروا لە هەمان ساڵدا چارەنووسی راپەڕینی . هیتلەریش توانی لە موینشن یەكەم الیەنگرەكانی كۆبكاتەوە
 .یش بەدەردی كۆماری شۆراكانی كیل برد(كیل)دەریاوانەكانی

كاڕڵ و رۆزا بۆیە بوون بە قوربانی : )اتەكان، نووسیئێرنست تیلمان لەبارەی تیرۆری رەشی سۆسیالدیموكر
، چونكە ...بەربەرییەتی سۆسیالدیموكراتی دژە شۆڕەش؛ قوربانی دەستی نوسكە، ئیبەرت و شایدەمان و

پڕۆلیتاریای ئەڵمانیا هێشتا نەیانتوانی چەكەكەیان درووستبكەن، ئەو چەكە كە پرۆلیتاریای رووسیا بە 

 (.03،ال0192، فڕانكفۆرت، 2ئێرنست تیلمان، جلدی : سەرچاوە -!ۆلشەڤیحزبی ب: سەركەوتن گەیاند
 

 سۆسیلدیموكرات و دەسەاڵتی هیتلەر
، ئاماژە دەكات بە بەشداربوونی (0132هەڵبژاردنی بەرلەمان لە )نووسەر لۆتەر بێرتۆڵد لە وتاری

كرێكاری 51...نوێنەر لە ئەكتسیونی ئەنتی فاشست لە هامبۆرگ0911سۆسیالدیموكرات لە كۆی 011

هەموو ئەم هاوڕێیانە بەو ...سۆسیالدیموكراتەكان لە كۆنفرانسی شورای كرێكاران لە ڤوبەرتال بەشداریان كرد
هوشیارییەوە بۆ ئەكتسیونی ئەنتی فاشیست هاتن كە كرێكارە سۆسیالدیموكراتەكان دەبێ شانبەشانی 

لەم كاتە ترسناكەی گەل، سەركردایەتی و 0132بەدرێژایی ساڵی. كۆمونیستە هاوچینەكەیان، خەبات بكەن
سۆسیالدیموكرات و لەدژی ویست و ئارەزووی زۆر لە ئەندامەكانی، هەڵویستی بەرپەرچدانە بۆ كاری 

سەركردایەتی سۆسیالدیموكرات بەتوندی درێژەیدا ....هاوبەش لەگەل حزبی كۆمونیستی ئەڵمانی راگەیاند
 . بە هەڵویستی دژەكۆمونیستی

پەرلەمێنتارە 09/5/0133لە: لەبارەی خیانەتكاری سۆسیالدیموكراتەكان( انپریگۆر)نیدەستەی نووسەرا

دەنگدانی ئێمە بۆ  -وەك خۆیان وتیان-هیتلەر دا، چونكە" بڕیاری ئاشتەوایی"سۆسیالدیموكراتەكان دەنگیان بە
 .  سیاسەتێكی دەرەكی ئاشتیخوازانەی ئەڵمانیا بوو، نەك دەنگی متمانەیی بە هیتلەر
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رۆشنایی خستوەتە سەر الیەنێكی 0110/ئۆگست/01تیش لە تەلەفزیونی ئەڵمانی رۆژی (تەر ئولبریشتڤال)
هەزار پۆلیسە لەالیەن وەزیری ناوخۆی حكومەتی پرۆیسی 011ئەگەر ئەو : و دەڵێ(د.س)تری خیانەتكاری

ەكاربهێنا، ب....لەبەرامبەر هێرشی كۆنەپەرەستان و فاشیستەكان(سیڤرینگ)سۆسیالدیموكراتی ئەڵمانیا
سیڤرینگ لەبەرامبەر ئەفسەرێك و ... هەموو نەهامەتییەكان لەكۆڵ گەلی ئەڵمانیا وهەموو جیهان دەبووەوە

 . چەند پیاوێك، خۆیی بەدەستەوە دا

سكرتێری حزبی كۆكۆمیستی ئەڵمانیا لەسەر فەرمانی راستەوخۆی )هەر بە هەمان شێوە، ئێرنست ئیلمان
ماریان )گەرچی قسەكانی شایەت. گولەباران كرا(ڤۆڵڤگانگ ئۆتۆ)ەن پۆلیسلەالی0144/ئۆگوست/09هیتلەر لە

وە، لەبەردەم دادگا بوو و تا رۆژی كۆچیدوایی 0149لە( ئۆتۆ)لەبارەی كوشتنی ئێرنست لەالیەن(زگۆدا
لەسەر داوای 0115دەست بە لێپێچینەوەی كرا و یەكەم جار لە 0112هەردووبارەی دەكردەوە، كەچی لە 

دا، سزایەكی زۆر سوك درا و 05/5/0111ئێستا لە. كچی ئێرنست سكااڵكەی لەسەر بەرزكرا پارێزەرەكەی
مەسەلەكە تەنها هەر ئەوە نییە، ئەم پیاوكوژە كە بە سزادانی زۆر سوك . دەتوانێ وەكو جاران بە ئازادی بژێ

گای سەربازی لەالیەن داد 0149، لە (كۆماندۆی ئێس ئێس بۆ گولەبارانكردن)ناسراوە، بەهۆی رۆڵی لە

ئەفسەرو پیاوكوژەكانی 011 111لە . وە ئازادكرا0152ساڵ زیندانی سزادرا، بەاڵم لە21ئەمریكی بە 
هەزار كەسیان كراو زۆربەیان 1سكااڵو سزادان لەسەر تەنها 0115-0145لەماوەی ( ئێس. ئێس)دەوڵەتی

 .سزایەكی خەندەوەریان بۆ بڕایەوەو زۆرجاریش جێبەجێ نەكران
شەستەكان تا حەفتاكاندا حكومەتی سۆسیالدیموكراتی ئەڵمانی سەنگەری دژ بە شۆڕش و لە كۆتایی 

: بەرگری پێكهێنا و لوتكەی ئەم سیاسەتە لە كوشتنی زیندانییە شۆڕشگێڕە ئەڵمانەكان دەركەوت

یان كوشت و الیەن كۆمسیونێكی سەربەخۆی جیهانی لێپێچینەوەی لێ ...(ئولریكە، بادر، كاسبەر)زیندانیان
راو بڕیاریاندا كە ئەو زیندانیانە كوژراون، بەاڵم حكومەت ئێستاش هەر دووبارەی هەمان قەوانی سواو دەكەن، ك

 .     ئەنجامداوە((خۆكوژی بە كۆمەڵیان))واتە
 . مێژووی نوێی ئەم حزبە، مێژووی بێكاركردن، راسیزم و دژایەتی مافی كرێكاران، ژنان و بزووتنەوەی چەپە

 
 یموكرات لە پیرۆحكومەتی سۆسیالد

یونی هەمان ساڵدا زیندانییە /01لە . یان دەكرد(پیرۆ)سۆسیالدیموكراتەكان حوكمڕانی0111لە ساڵی 

لەالیەن پاپۆڕە ( ئێل فرۆنتۆ)زیندانی. سیاسیەكان لە سێ زیندانی وەاڵتەكە، راپەڕینیان بەرپاكرد
هێرشمان بۆ )ئەفسەرێك رایگەیاند. كردجەنگییەكانەوە بۆدومان كراو پاشان هێرشیان بۆ هێناو وردوخاشیان 

- 20.1.0111تاگس شپیگل لە : سەرچاوە-"(یەك بە یەكیان بۆ كوشتن"زیندانەكە هێنا و لەوێ
زیندانیان لەدوای خۆیان 411لە هەر سێ زیندانەكە الشەی : )بەڵێنی ئەو ئەفسەرە جێبەجێ كرا

 . ونەكرایەوەو هیچ زانیارییەك لەبارەی ژمارەی بریندارەكان باڵ(بەجێهێشت
وەك سكرتێری گشتی (ڤیلی براندت)سەرۆكوەزیرانی ئەڵمانیا21/1/0111لە هەمان ئەم كاتە، واتە لە

 .  ی پایتەختی ئەم وەاڵتە كۆبوونەكەیان كرد(لیما)سۆسیالیستی ئینتەرناسیونال لە 

پۆلیس و  21 111و بە پاسەوانی( ئاشتی و هاریكاری ئابوروی)حزبە سۆسیالدیموكراتەكان لە ژێر درووشمی
و سیاسەتە (ئاالن گارسیا)سەرباز كۆبوونەوەكەیان سازداو بەمە هاریكاری خۆیان بۆ سەرۆك

سۆسیالدیموكراتەكەی دابینكرد، بەاڵم كۆمەڵكوژی زیندانییە سیاسییەكان، پەردەی لەسەر هەموو 
اتگێر لەدژی هەژاری و خۆی وەك خەب( ئاالن گارسیا)، 0115لە ساڵی . درۆدەڵەسەكانیان لەباری ئاشتی الدا

بە  دانیشتوانی وەاڵتەكە ناساندو توانی دەنگی زۆربەی كرێكارو "پارێزەری هەژارەكان"بێكاری و وەك
 .جووتیارەكان وەربگرێ، بەاڵم بەداخەوە هەر بەخۆشیان باجەكەیان دا

ملیون 1ا بڕی ، حكومەتی سۆسیالدیموكرات لە ئەڵمانی31/5/0115ی ئەڵمانی لە (تاتس)بە گوێرەی رۆژنامەی

بە بڕی 0115و0191لە پیڕۆ، وەرگرت و لە نێوان(یارمەتی گەشەپێدان)مارك وەك سوو لەسەر قەرزپێدان بەناوی
بە چەك و پارەی ئەڵمانیا، حكومەتی (. ، تاتس20/1/0111)ملیون مارك چەكیان پێ فرۆشت241

وەو ئەشكەنجەدان، 0111س لە هەزار كە9سۆسیالدیموكرات لە پیرۆ بەفەرمی دانی نا بە ونبوونی نزیكەی 
رەشبگیری، هەڵواسین، گۆڕی بە كۆمەڵ بوون بە بەرهەمی كۆبوونەوە جیهانییەكەی سۆسیالدیموكراتەكان 

 .لە لیما

 
 سۆسیالدیموكرات لە فەرەنسا

كاردەكا راستەوخۆ لە ئاستی (حزبی سۆسیالیستی فەرەنسا)سۆسیالدیموكراتی فەرەنسا كە لەژێر ناوی
سەرمایەداری و سیستێمی موڵكایەتییەكەی و شێوەی بەرهەمهێنانەكەی پاراستووەو بە  ناوەوە دەسەاڵتی

 .سیاسەتێكی راسیستی تێكەاڵبووەو ولەهەمان كاتدا دەستی بە خوێنی جەزایرییەكان سوور بووە
كە لەالیەن ماریانە (0112-0154جەنگی داگیركەرانەی سۆسیالدموكراتی فەرەنسی لە جەزایەر )لە وتاری

، (ڤێتنام -دین بیان ڤو)پاش شكاندنە مێژووییەكەی لەشكری فەرەنسا لە: )س و فرانسیوس تول، هاتووەئارێن

سەربازیان 511 111، 0151حكومەتی فەرەنسی بڕیاریدا بەشی زۆری ئەو لەشكرە بۆ جەزایەر بگوێزێتەوەو لە
هێزی دەسەاڵتە  ، ئازادی ئەشكەنجەدان بە(Guy Mollet)حكومەتی سۆسیالدیموكراتەكەی. جێگیركرد
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داگیرەكەی لە جەزایەر دا، و لە یونی هەمان ساڵ، پەیڕەكردنی مافە ئازادییەكانی مرۆڤی راگرت و رێگای بە 
" مامەڵەكردنی تایبەت"و "بەرخوردی زۆرەملی" و"لێتوێژینەوەی دوورورێژ" جەندرمە، پۆلیس و سەربازەكانی دا

، رایگەیاندو هەر خۆیشی بوونی -ەری پۆلیسی نهێنیبەرێوب -جێبەجێ بكەن وەك ژەنەڕاڵ پاول ئاوساریس
 . زیندانی بێسەروشوێن پشتڕاست كردەوە3111

یاخیبوونی جەزایرییەكان تەنها : لە كۆبوونەوەی پەرلەمان وتی( وەزیری ناوخۆ)، فرانسوا میتران5/00/0154لە 

نسایە؛ دەریای ناوەڕاست جەزایەر، فەرە: وتیشی. تاقە یەك بڕیاری لێدەكەوێتەوە، ئەوەش بڕیاری جەنگە
كاتێ ئەم مرۆڤكوژە پاش دوو (. جەزایەر لە فەرەنسا جیاكردووە، ئەمەش هەر وەك ئەمبەرو و ئەوبەری پاریسە

رەزامەندی پیشان نەدا بۆ لێخۆشبوون لە كۆمونیستی 01/2/0159ساڵ دەبێ بە وەزیری داد، لە 
سەرۆكی راستڕەوە توندڕەوەكانی )لی پا. او بەمە ئیمزای لەسێدارەدانی د(فێرناند ئیڤیتۆن)جەزایەری

دەیانەوێ هەموو "و بە بۆچوونی ئەم" تۆری درۆكردنن"لەبارەی ئەشكەنجەدان لە جەزایەر دەڵێ ئەوە(فەرەنسا
 .         ئەو شتانە كە هێشتا لە فەرەنسا پاكژن، وێران بكەن

لێ برینداربوو و بووە 11 111و هەزاریان لێ كوژرا25ملیون فەرەنسی بەشداریكردو نزیكەی 0،9لەم جەنگە

 !(.جەزایرییەكان ناوی وەاڵتەكەیان ناوە وەاڵتی ملیون شەهید)جەزایەری511 111هۆی كوشتنی نزیكەی 
سۆسیالدیموكراتەكان بەوپەڕی هێزیانەوە پشتیوانیان لە یەكێك لە دڕندەترین دیكتاتۆرییەكان جیهان كردووە، بۆ 

ئەمەش لەبەر خاتری خودی سەددام نەبووە، بەڵكو لەبەر ئەوەی ، (سەددام حوسین)نموونە هاوبیركەیان
خزمەتكاری سەرمایەن، چاوپۆشی لە تاوانەكانی وەحشێك وەك سەددام دەكەن و گرنگترین چەكی خۆیان 

پێ دەفرۆشن، بۆ نموونە سوپای ئێراق بە هیلكۆپتەرە فەرەنسییەكان كون بە كون راوە پێشمەرگەو 

تەنانەت : دەنووسێ(Gallische Hahn oder Friedenstaube)رد شمید لە وتاریبێرنها. گوندنشینیان دەكرد
بە 0195/سێپتێمبەر/5شیراك بە بۆنەی سەردانی سەرۆك وەزیرانی ئێراق سەددام حوسین بۆ پاریس لە 

 . برادەری شەخسی خۆی ناوزەد كرد
لومەتر لە سنووری كە دەكەوێتە ناو جەرگەی دەریای سپی و هەزاران كی( كۆرسیكا)هەروا درووگەی

نیودەوڵەتی فەرەنساوە دوورە، كەچی هێشتا حكومەتە یەك بە یەكەكانی فەرەنسا بە حكومەتە 
سۆسیالدیموكراتەكانیشەوە، كۆرسیكا بە بەشێك لە زەوی فەرەنسا دادەنێن و داگیریان كردووە، رێك وەك 

لەبەرامبەر مافە رەواكانی گەلی رەفتارو كرداری حزبی كرێكاری بەریتانی و پارتی سۆسیالیستی ئەسپانی 

ئەمە بێجگە لە سیاسەتی رەگەزپەرەستانەی ئەو حزبانە لە هەمبەر مەسەلەی مافی ... ئیرلەندی و باسك
 ...   پەنابەرێتی و چەكسازی

 
 سۆسیالدیموكراتی توركیا

ەسەاڵتەكەیدا پۆڵەند ئەجەڤید سكرتێری حزبی گەلی توركیا، بوو بە سەرۆكوەزیران ئەم وەاڵتە و لە ماوەی د
پڕۆفیسۆر نەعوم . هەزاران كوردو دێهاتەكانیان، چەپ و كۆمونیست كوژارن و بێشەروشوێن و وێران كران

ئاماژە بە حكومەتی سۆسیالدیموكراتی توركیاو سەرۆكەكەی ( تیرۆر و هەڵەكانی رابردوو)چۆمسكی لە وتاری

ئەم . دنی مافی مرۆڤ لە كۆلۆمبیا ئەنجامدرالە نەوەتەكاندا خراپترین پێشێلكر: ئەجەڤید، بەم شێوەیە دەكا
توركیا پلەی یەكەمی هەیە لە . -كڕیاری سەرەكی چەكی ئەمریكییە -وەاڵتە، شانبەشانی ئیسرائیل و میسر

لەبەر ئەوەی ئەنكەرە ....وە بەبەردەوام بڕێكی زیاتری وەرگرتووە0114كە لە 0111كڕینی چەكی ئەمریكی تا 
شارو الدێی 351ملیون پەنابەر، هەزاران كوژراو، 3-2: سەرئەنجام....پادەكاتجەنگی تیرۆر دژ بە كورد بەر

راستە ....ی چەكی توركیا لە ئەمریكاوە بۆی دەچوو%11كاتێ چەوساندنەوە زیادبوو، . وێرانكراوی لێكەوتەوە
ازایەتی و وەاڵتانی تر پیشتوانی توركیایان كرد لە جەنگ دژ بە كورد، بەاڵم هیچێكیان نەگەیشتن بە ئاستی ئ

 ...(پوولی ئەمریكی

و (سلیمان دیمریل)بۆ سەرۆككۆماری توركیا(-RUV -مافەكانی گەالنی ژێردەستە)لە نامەیەكی رێكخراوی
دوو مرۆڤ لەناو ماڵی خۆیان 5/01/0111دوێنێ لە ئەدەنە، رۆژی: ، هاتووە(پۆلەند ئەجەڤید)سەرۆكی وەزیرا

بە گوێرەی زانیاری پۆلیس ئەو ئۆپیراتسیونە . ن برینداركردووەلەالیەن پۆلیسەوە كوژران و چەد مرۆڤێكیتریشیا
لەم .)مرۆڤ لەسێدارەدران01پێش چەند رۆژێك لەناو زیندانێك لە ئەنقەرە ....ە(DHKP-C)دژ بە رێكخراوی

 (تاوانەدا قوتابییەك بەناوی ئیردنیز ئەسالن و كرێكارێك بەناوی موراد ئیرتاش، كوژران

تە یەك بەدوایەكەكانی توركیا بەهەمان ئەندازە درێژە بە تاوانەكانی وە تا ئێستا حكومە0111لە 
 !       سۆسیالدیموكراتەكان و حكومەتە پێش و پاشەكانی دەدەن

نموونەی حیزبێكی ( حزبی كاری ئیسرائیلی)لە ئیسرائیلیشدا، حكومەتەكەی ئیهود باراك و حزبەكەی
دژ بە مافی كرێكارە ئیسرائیلییەكان و مافە رەواكانی  راسیست و تاوانبارەو لە حكومەتەكانی تری ئیسرائیل

 .گەلی فەلەستین كەمتری نەكردووە
 

 حزبی بەعسی عەرەبی ئیشتراكی

ئەندامی سۆسیال ئینتەرناسیونال بوون و ناویان لە لیستی ناوی ئەو (سوریاو ئێراق)هەردوو حزبی بەعس لە
شتراكی النیكاراووی ، الحزب الجمهوری االشتراكی ، الحزب اال(فرنسا)الحزب اإلشتراكی : )حزبانە دەبینرێن
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المستقل ، حزب البعپ العربی االشتراكی ، الحزب االشتراكی البرتغالی، حزب البعپ العربی اإلشتراكی 
ئەوەی حزبی بەعس لە ئێراق و سوریا بە خەڵكی وەاڵتەكەیان و بەتایبەتی  wikipedia.org/wiki.)سەرچاوە)

 . و دەكەن، لەالی هەر سێ حزبە سۆسیالدیموكراتەكەی كوردستان شاراوە نییەبە كوردستانیان كردووە
 
سۆسیالدیموكرات رەوتێكە لەسەر ئاستی مێژوو سەلماندوویەتی كە لە خزمەتی سەرمایە : بە كورتییەكەی  

ری كاردەكات و بووە بە كۆسپێكی گەورە لەبەردەم خەباتی ئازادیخوای زۆربەی مرۆڤایەتی لەپێناو دادپەروە
كۆمەاڵیەتی كە خۆی لە چارەسەركردنی پرسیاری موڵكایەتی دەبینێتەوەو مێژووی تاوان و چەوساندنەوە بەم 

رەوتەش بەستراوەتەوە، گەرچی درووشمی بریقەدار بەرزدەكاتەوەو لەهەندێ قوناودا باڵێكی الوازی 
كە نەوكەرو پارێزەری  چەپڕەوانەی لێ درووست بووە، بەاڵم لە ئاراستەكەیداو بەگشتی سەلماندوویەتی

ساڵ 011دەسەاڵتی سەرمایەیەو دەست لە كوشتن و ئەشكەنجە و چەوساندنەوە ناپارێزێ، هەروا لە ماوەی 
لە ئەزموونی حوكمڕانیاندا لە وەاڵتانی جیاجیا، نە سۆسیالیست بوون و نە دیموكرات بوون، بۆیە لێرەدا 

ژیانێكی بەختەوەر بۆ زۆربەی چەوساوەكانی  شوێنی خۆیەتی بەوپەڕی پەرۆشییەوەو پێناو دابینكردنی

كوردستان، ئەوانەی هەموو رۆژێك گوێم لە بەدبەختی و نەداری و ئاەو نوزەو دەردەسەرییانە، پرسیار لە هەر 
سێ حزبە سۆسیالدیموكراتەكەی كوردستان بكەین، بۆچی دەیانەوێ ببن بە ئەندام یان شانازی بە 

ینتەرناسیونالە تاوانبارو بەربەرییە؟ ئایا چاكتر نییە بۆ هەر سێكیان بۆ ئەندامبوونیان دەكەن لە ریزی ئەو ئ
ئەڵتەرناتیڤێكی ئینسانی بگەڕێن تا لە كارەساتی گرانی، گەندەڵی، هەژاری، بێكاری، كێشەی نیشتەجێبوون 

 !                                  هتد رزگارمان ببێت؟...جیهانگیری سەرمایە" ئازادی"و بازاڕی

 
 سەالم عەبدوڵاڵ

19910121192 

 
 

  ؤَ فاريرم ثَيناسة بكةين؟ 
 يةةةةةكَيك لةةةةةو كَيشةةةةة طةورانةةةةة كةةةةة رووبةةةةةريووي لَيكؤَلةةةةةرياني بةةةةوارة جياجياكةةةةاَ دةبَيتةةةةةوة، كَيشةةةةةي           

 َ ئةوانةي بايةخياَ بةم كَيشةيةا هةوَلدةدةين زاربةي ئةو ثَيناسةك دنانة لةاليةةو لَي ةد(فاريرم)ثَيناسةك دني
وة  كؤمونيسةةةت، رةوتةةةة  ةةةةثةكاني نةةةاو سؤسةةةيالدووك ات، ثيةةةاوة خةةةاوةَ    ة يةةةاَ بةةةةرةنطاري بوونةتةةةةوة داو

 او تا بتوانني قؤناغ و  ةؤنَيي طةرةسةةندَ   يةينة بةر رارنبطة بَياليةنةكاَ، ،ويودانةكاني كَلَيسا جياجياكاَ
 . و سوودي لَيوةردةط َيثشتيةوةيةسني و ثَي  هةموو رتَيكي  هةوَلبدةين برانني كَي لةبنا يو بنةماكان

 
A- (رَيطاي تايبةت)بة رم طةرةسةندني فاري   

ى بةةة (كؤمةةاري سةةلؤفاكيا)فارةةيرم سةةةريهةَلداو ( ئةنتوتسةةكؤ)راكايةتى نةنةةةرياَ  بةةة سةةة1722سةةاَلي  ،امانيةةالةةة ر
ي و ي فارةيرمي كلَي كة  ديكتةاتؤر دامةزراو هةةماَ ئةةو ماوةيةةدا، لةة ك واتيةا،      (1777)ئةَلمانيا بةسراو لة مارسي 

 .رينَيمى ئوستاريا دامةزرا
  :م واَلتانة بةدياركةوتنيةكَيك لة هةروةها بروتنةوةو حيربي فاري لةهةر

دامةةزراوة لةاليةةَ كَلَيسةاوة ثشةتططي     ( 1772)بروتنةوةى طةةلي نيشةتيمانى لةسةاَلي     -:فنلةندا .1
 .ري ك دبووى فا( البوا)بروتنةوةى لَيك ا كة ثَيشر ثشتططى ثشتططي 

( بروتنةوةى سؤسةياليرمى )وة ( بةرةى طةلي)ريَيكخ اوَيكى فاري بةناوى  1779ساَلي  -:بةجليكا  .2
يةةكَيي سؤسةياليتى   )لةة سةويد    1722سةرى هةَلةدا سةاَلي   ( حيربي سؤسياليسي نةتةوةى ك َيكارى)لة دانيمار  

دامةزرَين ا هةروةها كؤمةَلةةى نةتةةوةى سةاَلي    لةاليةَ ب اياَ بطكة كونار و سنكيور فوروكارد ( نةتةوةى سويدى
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ةوة هةةبووة و حربةة   (هيتلةةر )مةزرَين ا وا باوةري دةكة َي كةة رَيكخ اوانةى ئةةم حيربةة ثةيوةنةديياَ بةة       دا 1729
 .(حيربي طةلي سؤسياليستى نةتةوةيي)نوَيكةياَ ناونا

ى ديسةةمبةرى  (29) و لةة ( بةةرةى نةتةةوةيي  )و ( بةةرةى نةويَ  ) 1777سةاَلي   دا لةة لة سويس ار .7
 .ى رياطةيةندرايى كؤمةَلةى نةتةوةدندامةزران 1723

 . فارييةت سةريهةَلدا و طةرةيك دئيسةانياو يؤناَ  هةر بة هةماَ رَيوةش لة وةآلتطةلَي وة  ثورتوطا ،
يةدا  سةةرمايةدارى تيَ  ووداوانة ئةوة دةردةخةَ كةة فارةيرم توانةاى سةةرهةَلداني لةةو وواَلتانةرةدا هةيةة كةة        ئةم ر

 . نةطةيشتؤتة قؤناغة مؤنؤثؤليةكةى 
سةةرك دةى ئةةم حيربةة بةووة واى دةبينةى       1727بؤردي اى سةرك دةى حيربي كؤمؤنيستى ئيتةاَلي كةة تةا سةاَلي     

  .دا نيةكةوا جياوازى لة نَيواَ دووك اتيةتى بؤرجوازى و ديكتاتؤريةتى فاري
فارةيرم بةؤرنوازى   :  ى ئينطليرة كة دةَلةيَ (ب ايل ستيوارت)ىطةلَي ثَيناسةى ديكة بؤ فاريرم هةية، لةوانة، ثَيناسة

دةَلةَي  (ئؤتؤ بةاور )هةروةها سؤسياخلوازى نةمساوى . بضووكى رؤريرطَي ة كة دةستى بةسةر ئام ازي دةوَلةت ط توة
 .فاريرم رَيوةيةكة لة رَيوةكانى دةسةاَلتداريةتى لة سةرووى  ينةكانةوة دةوةسَي

بضةو  كةة وة  ئةام ازَيكى نةةرم بةدةسةتى سةةرمايةدار دةمَينَيتةةوة بةؤ جَيبةةجَيك دنى           زلك دنى رياَلي بؤرنواى
ية  هةرهةةماَ   (بةاور )بةرنةوةنديةكى هةموو زانستيةكى ئةم ثيناسةية هةَلدةبوَي َى و بة طةوَي ةى ثَيناسةةكةى   

 . رت كة هيض دةسةاَلتَيك نية لةسةرووى  ينةكانةوة بوةسَي 
كاردانةةةوةى بةةؤرنوازى جيهةةانى، فارةةيرم لةةة لووتكةيةةدا دةردةبةة يَي و بةرةةَيوةيةكى   : كةةة ئؤتةةؤ بةةاور واي دةبينةةَى 

ووسةةي  ةةونكة بةلشةةةفيرم بةهةرةةتى مةنشةةةفيةكانى لةةة    سةةيارى دةكةوَيتةةة ئةسةةتؤى رؤريرةةي ر  تايبةةةتى بةرث 
 .هؤى ديكةري ب يتيية لة سياسةتى داثلؤسَيةرانةى بةلشةفيةكانة. جؤرجياو ئةرجينيادا تَيكشكاند

جطةةة لةةة بةرةةداري ك دنةكةةةى ت اتسةةكى، دوو : دةَلةةَي( بةةاوةر)ةي ةةي لةةةبارةي بؤ ةةوونةك( ئارنسةةت مانةةدَيل)ئايةةا
بطورياى ت  هةية كة لة هةموواَ ط نطر لة بيستةكاَ و سييةكاني سةدةي رابة دوو لةة بةارةى تَيةورى فارةيةوة و      

ي (23)هةةروةها مانةدَيل لةة الثةةريةى     (. وةرئؤتةؤ بةا  )و ( ئؤطسةت تاهلةاو   )ئةوانةش بة يتني لةة هةةردوو بةطورياى    
لةطةَ  ئةمةدا ئةم ريك دنةوة لة ريك دنةوةكانى ري ؤرمة موبتةزةلةكاَ ثَيشكةوتووت ة : )هةماَ سةر اوة دةَلَي

(. فاريرم كاردانةوةية بةرانبةةر مةت سةي بةلشةةفيك   ) كة بطورياى فاريةكانياَ وة  خؤى دادةريرت تةوة كةوا... 
 ونكة باوةر هةةر هةةماَ بةطورياي هةيةة، بةةاَلم مانةدَيل  ةاو لةةوة         . تةواوكةري باوةريي ماندَيلة ئةمةش بةخؤي

 . دةثؤرَي لةسةر حيسابي ريك دنةوةى زانستى و لة خرمةتى مةبةستة فيك يةكانى بةكاريدةهَينَيت
لةةة مؤسةةكؤ ئةةةوةى   1727كةةالرا زيةةتكني لةةة كؤبونةةةوةى بةةةرف اوانى ئينتةرناسةةيوناليرمي كؤمةةؤنيرم لةةة سةةاَلي    

فارةيرم سةَينرياَ  تة ين و بةةهَيرت ين طوزاررةتى  ةينايةتية بةؤ هَي رةي سةةرةكى بةؤرنوازى           :  دووثاتك دةوة كةة 
 .جيهانى لةم كاتةدا

ال ايةة  -ئةااَلى سةوور  )ى رياننامةةى   1/3/1727لةم كؤبوونةوةيةدا ب ييار لةسةر ئةةو رياثؤرتةة درا كةة لةة نمةارةى      
عى ئةَلمانى دا باَلوك ابووةوة كة فاريةكانى بؤ دووباَلي لَيكجيا دابةرةك دبوو و باَلَيكيةاَ   ى حيربي ريو(-ءاحلم ا
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بةتةةةواوى لةاليةةةَ سةةةرمايةدارى طةةةورةوة ثَيكهَين ابةةوو و ئةوةكةةةى ديكةرةةياَ لةةة نةتةةةوة ثةرسةةتة بةةؤرنوا          
 .بضووكةكاَ ثَيك دةهات و لةاليةَ باَلي يةكةمةوة هةَلخةَلةتَين ابووَ

بةة   وةهةسةتا  دةردةبة يي لةبةةر ئةةوةى،    (ليةام راية   و)رانبةةر بطوريايةةكانى  بة ريوونى سةرسةامى خةؤى بة   (نولتة)
وةو يارمةةةتى ئةةةوةى دا و بةمةةة،ئيةةدالؤني و جةةةماوةرى ث ياليتاريةةا  و داب يانةةدني ناديةةار لةةة نَيةةواَ بةةارى ئةةابورى

ة، بةةَلكو ثةيوةنةدى بةة    يبطورياكانيةوة نيدازيةوة كة فاريرم ثةيوةندى بة بنضينةكانى ئابورى و  ونكة ئةوةي 
و  ثَيكهةاتنى دةسةةاَلتداريةتى ئةانةَلي   با بَلَيني ثةيوةنةدى بةة   ... رياستيةكةوة هةية كة زار لةسةرمايةدارى كؤنرة 

 .يةوة، دةرووَ ريازى بكا كاريى سَيكسيةوة هةية ياَ هةر رتَيك بة هؤى دونمنك دنسةركوت
لة رتَيكى كةم وَينةوة سةرهةَلدةداو  رةطةكاني فاريرم)دةَلَي  دا دةطوجنَي كة( لتةنو)بؤ وونةكةيئةمةش لةطةَ  

لةطةةةَ  بةةطورياى  ( ئةةةم بطوريايانةةة بةةطورياى  ةةؤنيةكن  )نةةاتوان َي بةسةةادةى لةةة س ورةةتى م الةةدا بةةةدى بكةة َي     
 .هتد.. هؤى هةنارى خؤيانن نارةكاَ خؤياَتاوانبار كة دةَلَين هة( سياسي دانيشتوانى )تَيورستةكاني ئايدالؤنياى 

زار ثَيناسةو هةَلسةنطاندنى ديكةش لةاليةَ هَيرة كؤنةثةرست و ثارَيرطارو لَيمالةكانةوة بؤ فاريرم هةية كة بة 
َ خرمةتى ئيمة ياليرم دةركَيتةوة و بةرط ى لَي دةكةَ و ريووى تاوانبارانى فارير  لَية ةدا دةبةيَ  . م ئارايشت دةكةة

سةةك تَي ى : تؤتاليتةاليرم نةةاو دةبة دريَ  تيةةوري كةة بةة    لَيك اوانةة بكةةةين لةةو تَيةةورة طومان  بةةكورتى باسةي يةةةكَيك  
اسةةةي بةلشةةةةفيكة و كةةةة ديةةةوي ر، فارةةةيرمى وادانةةةاوة 1721حيربةةةي كاسةةةؤليكى ئيتةةةاَلي ليةةةو كسةةةتارزو سةةةاَلي  

 .لشةفيكي   ةثي فاريرمةبة
لةة كةؤنط ةى حيربةكةةى دا     1771يبةر  سةاَلي   سك تَي ى حيربي سؤسيا  دووك اتى ئةةَلمانى لةة ال  ( ئوتو وَيل )

لةة هةةماَ   ( ب ايةت رةايد   رودولةك )هةةروةها  . فارةيرم و بةلشةةفيك  ةومكن    كؤمؤنيرم، سةةرمايةدار نيةةو  : وتى 
 . تةوةدا هةماَ بطورياي دووثات ك داكؤبوونةوة

دا دةَلَي (217ريش، الثةرية عةقَل و رو)ى قوتايانةى ف يانك ؤرتى  ةث لة كتَيبةكةى (هَي بةرت ماكؤزة)هةروةها 
 ةوسةةانةوةى ... تَيكشةةكاندنى فارةةيرم و سؤسةةياليرمى نةتةةةوةيي بةةةرةو تؤتاليتةةاريرم  ةةونياَ ريانةةةط تووة       : 

تةةةنيا ئةةةوة نةةةبَي كةةة    )...(  كؤمةةةَلطاى سةةتالينى كةةةمر نةةةبووة لةةة  ةوسةةانةوةى كؤمةةةَلطاى سةةةرمايةدارى        
: واي بةؤ دة ةن كةة   ( تسبكتيك بطجنسةكى )و( كار  يوخائيم)َ رَيوة هةر بةهةما. هةناريةكةى ئَيجطار زار بووة

 ... لة جةوهةردا فاريرم و رينَيمى سؤليةتى لَيكدة ن 
مؤنؤثةؤلي  "ية  ثؤليسي نهَينى بؤ رياونةاَ و دةزطةاى رياطةيانةدنى مؤنؤثةؤ  كة او      " ية  حيرب"ية  ئايديؤلؤنيا 

 " . ة  و ئابووريةكى ناوةندياَ هةية 
لةةة ريةطةةةكانى فارةةيرم دةطةةةريَي بةةةاَلم نةةة  بةةةو مانايةةةى فارةةيرم بةرهةةةمى قةي انةةة       ( نسةةت نولتةةة ئَي)بةةةاَلم 

سةرمايةدارة مؤنؤثؤلةكانةو تؤوةكةى لة ناوةوةى رينَيمى بؤرنوازى دا هةيةة، بةةَلطو وة  بةرهةةمَيكى س وورةتى     
ؤنةةكاَ دةربةميَي ئةةوا ريةطةةكانى دةطاتةةوة      ئةطةةر بَيتةو فارةيرم ريَية يةوة سةةربازة ك     : م ال لة قةَلةم دةداو دةَلةَي  

 ةةةند رةةتَيكى وا كةةة نةةاتوان َي بةةة سةةانايي لةةة س وورةةتى م الةةدا ديةةارى بكةة َي و ئةةةوةش بةرهةةةمى رينَيمةةى         
 . سةرمايةدارى نية
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 ة دةهةَييَن كةة ئةةم مةةيل و    ش لةطةَ  ئةوةى ريةخنة لة نولتة دةط َي بةاَلم بةاوةري بةةو  (مانديلي)ئَيمة دةبينني كة 
هؤى رةريو ثَيكدادانةةكانى ديكةةَ، نةةوة      ة هةيةوناوةوةى خودى م الةوبة  نكاريانة، ثةيوةندياَدونم ئارةزوة

بةداخةةةوة كةةة ئةةةم ئارةزوانةةة لةةةو سةردةمانةرةةدا هةةةبووَ و هةةؤى رةةةريي : وةنديةةة  ةةينايةتيةكاَ و دةَلةةَيبةرنة
زةوى جوتيارةكةاَ و بةةرثابوونى جةنطةة خةاض     بازرطانى بةة كؤيلةةو غةةزاكانى طةلةة رةوانكارةكاَ بةووة بةؤ سةةر         

 . ثةرستةكاَ
ت اتسكيةكاني  وا ثَيناسةى فاريرم دةكةَ كة ديكتاتؤرى ثؤناثارتية ئةمةش موزايةدة ك دنة لةسةةر ئةةو رياَلةة    
يةكالكةرةوة كة تاكة كةس وة  مؤسولينى هيتلةر و نةنةريالةكاَ دةيبينني بةلةة بطك دنةى رياَلةي بؤرنوازيةةت و     

 .ري بة ثؤناثارتى لةقةَلةم داوة(راليشةر و فوني)ومةتىحك
كانونى دووةم /  اثي يةكةم ( المتحوالت السيا سية في البلدان المتخلفة)ئةكادوى ئةم يكى كاوتسكى لة كتَي  

لةطةةةَ  ئةوةرةةدا : ) دا بةةةم رةةَيوةية بؤ ةةوونةكاني خةةؤي دةردةبةة يي   ( 71)لةالثةةةريةى ( درا احلقيقةةة  _ 1713
لينى كة ريةنطة لة لينني فَي  بووبَي و هيتلةري  لة مؤسولينى هةروةها ستالني و ف انكةؤش بةة رةَيوةيةكى    مؤسو

ريووَ و ئارةةك ا لةةة مؤسةةولينى و هيتلةةةر فَي بةةووبن، بةةةآلم نةةاتوان َى ريووة لَيكضةةووة كةةانى نَيةةواَ تؤتاليتاريةةة          
 . ت سناكةكانى رنَيمة جؤربةجؤرةكانياَ ديارى بك َي

، (1/12/1771)لةة بةةريتانيا لةة   ( بولةو  )كةوتنَيكي رياننامةى ف يانك ؤرتة ئةلطمانية لةطةَ  ث يافيسؤرلة  اوثَي
جيةةاوازى لةةةوةدا دةبيةةنني كةةة سؤسياليسةةتة نةتةةةوة خوازةكةةاَ    : )بةةةم رةةَيوةية بةةطو بؤ ةةوونةكانى دةردةبةة يَي   

لةة رةوَينَيكى ديكةةدا    . مةَلطاى  ةينايةتى ث يوثاطةندةياَ بؤ كؤمةَلطاى نةناد ثةرسي ك د و ماركسيةكاني  بؤ كؤ
دوو رؤريرطَي يى توندريةو بووَ و باوةريٍِياَ بةوة هةبوو كة ( هيتلةرو ستالينة)ئةم دوو ثياوة لة مةبةستى  -:دةَلَي 

 . ارةسةر دةك َي( توندو تيويةوة)ططوط فتة سياسيةكاَ لة ريَيطاى 
لةبارةى مةسةةلةى بةةراورد كة دَ ئةةو دوو دةسةةآلتةوة نييةة،       اننامة بةستةزمانةكة هيض زانياريةكى كاتَى كة ر

لَيي دةث سَي هيتلةرو ستالني لَيكةوة نريكن لةبةر ئةوةى ئةمانة دوو تاوانبارى ت سناكن لةم سةردةمة،  ةي بةوو   
واى ك د تؤ يةكةم كةةس بيةت لةة كتَيبةكةتةدا ئةةم بةةراوردة بكةةي و كةسةَيكى ديكةة ثةَي  تةؤ بةةراوردَيكى واى             

 ك دووة ؟نة
ة ووسةكاَ رتَيكى ط اناستيدا  ؤَ يةكةم كةس بووم ئةمةم دازيوةتةوة، لةالى رلة ري: اَلمدا دةَلَي ث يافيسؤر لة و

ا لةبارةى واقيعةي سةةدةى بيسةتةمدا طومةاَ     هةرو. كة  ؤَ ئةَلمانية  هةنطاوي ناوةو لة دةرطاي ئةم بابةتة دةدا
: او دةَلَيباسي نيانى خؤي دةكو لة كؤتايي  اوثَيكةوتنةكةدا هةندَي  الة زانيارى مَيووونوسةكانى سؤليةتةوة دةك

دامةزرانةد و   م(بةي بةي سةي   )ئَيرطةى  لة بةري ئؤريوثا من بةرداريم ك دووة لة سةرك دايةتى جةنطى دةرووني و
 .مني  يةكةمني كةس بووم كة لةم بةرةدا كارم ك د

 ؟  ؤَ ئةم بابةتةتاَ هةَلبوارد -:رياننامةنووس  _
ئةةوة  . تكاي لَيك دم كتَيبَيك لة بارةى هيتلةرةوة بنوسم( دةزطاى باَلو ك دنةوةكاَ)يةكَيك لة خاوةَ  -:ث يافيسؤر

 . تَيك ياى مةسةلةكةية
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لَي ةدا طةلَي زاناى بؤرنوازى ديكة هةَ دةيانةوَى بةطةلَي هؤكارةوة ثاكانةى جياجيا بؤ رينَيمى بؤرنوازي سةرماية 
اندنةةةةكانياَ بةةةة درا و لةسةةةةر بنضةةةينةي نةةةةناد ثةرةسةةةي و كؤنةثةرةسةةةتى دن بةةةة سةةةؤلَيت   بهَيننةةةةوةو راطةي

 .دامةزراندووة
ئَيمةة لةسةةر ئةةوة ريَيككةةوتووين كةة نةاتوان َى ثةيةدابونى سؤسةياليرمى         :  دةَلةَي  ( بؤخنةر. لوي  ب)بؤ منوونة 

زى لةسةةر ئةةجنامى هَيةرى كاريطةةرَيتى     نةتةوةيي بة سةرمايةداريةوة ببةسرَيتةوة ياَ دروست بوونى حيربي نا
 . طيانى هيتلةرةوة ثةيدا بووة

ثيشةسازى طةورة لة ثةرةط تنى نازيرم بةرث سيايةكى كةمر لة تَيك ياى  ينة كؤمةاَليةتيةةكانى   -:هةروةها دةَلَي
ارايةةةي دةبةةَى ثشةةتططيك دنى د  : ))هةةةةروةها لةةة رةةؤَينيكى ديكةرةةدا بةةةةخؤس دةَلةةى    ... ديكةةة دةط َيتةةة ئةسةةتؤ    

 ..(ثيشةسازكارةكاَ بؤ هيتلةر بة كليلى دةرطاى دةسةاَلتدارَيتيةكة دائةبن َى 
هةانر ئيكهةارد   )هةر بة هةةماَ رةَيوة   طاى سةركةوتنياَ لة هةَلبواردَ، هاتنة سةر دةسةآلت،ة ريَييةكاَ تةنيا بنازي

طةةوةر، بةةَلكو  ةينى    ة هَيرَيكةى  نةك دووة و نةيك دات ي دروست(هيتلةر) دةيةوَي ئةوة دةريا كة ثوو ( كتابني
 .است و مليوناَ بَيكار ك دويانة بة هيتلةربورنواى بضو  و  ينةكانى ناوري

تاوانبارك اوةكةةانى دادطةةاى    -كةةة يةكَيكةةة لةةة نوَينةةةرى  ئةةةو ثيشةسةةازكارانةى لةةة نَيةةواَ       ()طوسةةتاف رةةويلةر  )
 .نةبينيوة لة دةسةاَلت ط تنة دةستى هيتلةر اَزكارةكاَ هيض راَلَيكينكوَلى لةوةي ك د كة ثيشةسا( نورنبَي ط

هيتلةر تَي وانينة ئابوورى و سياسيةكانى لة سةر ةاوة سةةرمايةدارى و فارةيرم و كؤمونيسةتيةكانةوة وةرط تةوة،      
مةبةسةت لةة ثشةتططي ك دنةي دارايةي نةازيرم بةؤ هَينانةة         : واى دةبيةنن (تةوي  نة  قةطوَ    )و( هةن ى ئارةي )بةاَلم 

 .ةسةرحكومي نةبوو
َ  )ئامةانة بةؤ حاَلةةةتي تيسةني وة كةةطداف    دةكةةَ كةةةوا زاربةةي جةةار مسةاتيةاَ لةطةةةَ     (نوَينةةري ثيشةةة سةازكارةكا

نةازي هؤيةنةد و نةازي    : بانطةرةةي ئةةوياَ كة د كةة    (ك ابسةةر )و(كييل )نازيةكاَ هةبوو وهةر وةها كةساني وة 
ي اليةنةة راديكاليةكةةى لةة بةوارة ئةابووري و      مامناوةند هةنةة بةؤ بةةهَيرك دني رةوَين ثَيةي ئةوانةةو و الوازك دنة       

 .كؤمةاَليةتيةكةى
لةة بنضةينةدا لةيةة     (فارةيرم و كؤمةؤنيرم  )هةردوو رينَيمةى تؤتاليتةارى   : واى بؤ دة َي كة ( كارَ  ف ارين) هةروا
.. ثيشةسةاز كارةكةاَ موعارةزةيةةكى مةبدةئيانةةياَ نيةة بةرانبةةر هيتلةةر        : ي  دةلَي ( ف نةر)هةروةكو . دة ن

بةةاَلم  . دةيك د، منوونةى هةةموو ثيشةسةازى ئةةَلمانيا نيةة    (دروست ك دنى ريةنط)ةى ئةو مامةَلة بةهَيرة كة كارط
 .ياَ دانةمةزراندوة (ns)لة هةموو حاَلَيكدا مؤنؤثؤلة بورنواكاَ بروتنةوةى : دةَلَي ( هالكاردَ)

ازكارةكانيشةةوة ثشةتططى بةة برووتنةةوةي     ئةمة ئةطةةر هةاتوو بةة هةةموو توانايةكةةوة لةاليةةَ بةرةَيكى ثيشةس       
 . سؤسياليرمى نةتةوةيي ك ابَي

ئا بةم جؤرة بؤماَ ريووَ دةبَيتةوة كة جيهانبينةة تؤتاليتاريةةكاَ هاوبةرةَيكى نةاكؤ  كؤيةاَ دةكاتةةوةو ئةةوي         
فارةيرم لةة يةةكَيتى    دونمنكارييةكانيانة لة بةرانبةر كؤمؤنيرم و دةسةاَلتدارَيتى ث ياليتاري دن بة ئيمة ياليرم و 

ئةم ثشتخانة فيك يانة ثاَلنةرى سةةرةكن لةة لَيكؤَلينةةوة ريوو زةردةكانيةاَ و ثاكانةك دنةة بةؤ ثة يانوا و        . سؤليةت
بةو ئيعتبارةى فاريرم لةة ئةةَلمانيا بةرهةةمى    .. ثةيوةندية ئابووري و فيك ي و كؤمةاَليةتى و سايكولؤنيةكانياَ 
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لَيكؤَلينةةةوةي )نؤثؤَلةةة، تَيةةورى تؤتاليتةةاري تيةةورى ئيمة ليمالةكانةةة بةةة نةةاوى  سياسةةةتى سةةةرمايةدارى دارايةةي مؤ
 (. تَي يوانيين راقيعيانة بؤ مَيووو)و( زانسي 

زانيارييةكي زاري هةية لةسةر فاريرم، بةاَلم وة  جيهانبينَيكى ئمة يا  ليميالةةو  ( ئَي نست نوَلتة)لةطةَ  ئةوةي
دا لةاليةةةَ سةةتالينةوة   1722لةةة سةةاَلي  ( سؤسةةيا  فارةةيرم )وة  مةةةرجَيكىوا دةزانةةَي كةةة سؤسةةيا  دوةةوك ات    

، بةآلم لة رياستيدا هةر يةكَيك لة تؤلياتى و زينؤفيك و كالرا زيتكني ئةم تَيورةياَ لةة كؤبونةةوةكانى   (خ ايةروو 
حيربةي رةيوعي   دا خستؤتة ريوو و لة اليةَ كؤمبنتَي َ و  1727-1722ئبنتةرناسيوناليرمي كؤمونيرم لة ساَلي 

كةة لةة   ( دني فارةيرم لةة  و خةةبات  ةوةريك دن)سةي ى بطويرايةكانى ف اوؤت بكةَ لة كتَي  )ك اوة  ئةَلمانيةوة 
: ف اوةؤت لةة وتارةكةيةدا دةَلةيَ    . (27اليةَ ئومةميةى كؤمونيرم و حيربي ريوعى ئةَلمانيةوة  اثك اوة، الثةةرية  

وةزيةةة و سةةةةراكي ثةةةؤلي  و   نةةةةئةوا .ارةةةيرم تَيدةكؤرةةةن ة بةةةة قسةةةة دني ف سؤسةةةيا  دوةةةوك ات ئةوانةةةةَ كةةة  
يةكاَ دا خؤثيشةةةانداَ بكةةةةَ و رَيطايةةةاَ لةةةة  يبةةةة  فارةةة ةسةةةتةكانى سؤسةةةيا  دووك اتةةةةكانن كةةةة  ريَيطةةةة كاربةد

 . ط تكانى دن بة فاريستة خؤثيشاندانى روعييةكاَ
َ، ديكتاتؤريةةةةتى  ئيبةةةةرت ريشةةةتة هؤثةةةةرزينك وة  هةةةةموو سؤسةةةيا  دووك اتةةةةكا      -ناوَيةةةك وة  سةةةي  يك 

سةرمايةدارى دةثارَيرَ و تيةي ثؤلي  و سوثا بة نمارةو كؤمةَلي طةورة تةرخاَ دةكةةَ بةؤ مةل ثَيكةةض كة دَ و      
 لةة  خَلتانى خوَين ك دنى خؤثيشاندانى ك َيكارة كؤمونيستةكاَ كة دني فاريرم ريادةثةريين، بؤ ئةةوةى ثارَيرطةارى  

دةتوان َيةةت  ةةاوَيك بةةة بطوريايةةةكانى   لةةةم بارةيةةةوة   .(دا سةةازبدةَ خؤثيشةةاندانياَ لةطةةة َ يةكاَ بكةةةَ و يفارةة
هةةروةها رياينهةارد كوينيةك باسةي     . يشَينني( ثلينؤمى دةيةم، بةَلطةنامةكانى ئومةميةت)لة ي ئيتاليا (كارالندير)

وةى رياَلةةي رياسةةةي سؤسةةةيا  دووك اتةةةكاَ دةكةةةا كةةةة لةطةةةَ  ئةفسةةةةرة ثادرةةةاييةكاَ يةةةكياَ طةةة ت و برووتنةةةة    
و (ئةمة منوونةيةكى ساكارة بؤ خؤ بةهةَلة ب دني مانديل)رؤريرطَي يياَ لة ئةَلمانيا لة دةرياى خوَيندا نوقم ك د 

دةبةةةَي بةرةةَيوة ئةَلمانيةةةة توندريةوةكةةةى لةةةة فارةةيرم بطةةةةين كةةة ئةةةةوي      : دةَلةةيَ ( ريشةةارد لوفيتةةةا  )هةةةروةها  
 . وروثادني ئة( عةمي)نة لة ياخي بوونَيكى بَيهودةدطوزاررتك 

دا بةؤ ئةةَلمانى وةرطَية يدراوة و نةاوى     1721لةو كتَيبةةى كةلةة سةاَلي    ( ف انسيسكؤ نيتى)سةرا  وةزي انى ئيتاَليا 
فاريرم و بةلشةفيرم لةسةر بنضينة مةبدةئيةةكاَ لةطةةَ  يةكةدا     -:، دةَلَي (دووك اسي ---فاريرم  ---بةلشةفيرم )

دةكةةَ يةةاَ هةةةردووكياَ دني  ( سيسةةتةم)َ مةبدةئةةةكانى ئةازادى و  هةةردووكياَ نكةةوَلي لةة هةةةما  ... نةاكؤ  نةةني  
م ( 1313)َ هةروة  مؤسؤلينى وتى دنى مةبدةئةكانى دةسةتورى ئةةم يكى سةاَلي    (1317)سةرةتاكةكانى ساَلي 

ئةمةةش مانةاى ئةوةيةة كةة نكوَليةاَ لةة هةةموو بنضةينة رارسةتانيية هاو ةةرخةكاَ           . و دني ياسا ئينطليريةةكا  
طةيشةتوَ كةة مةرةقَيكى    تَيةورةتى ثارةايةتى رةهةا دةكة د و وا لةرةةري      انطةرياَ بةؤ طةريانةةوة بةةرةو ر   ب ك دوة و
 . بؤ ئوممة( ئاسايية)بةديهى 
ى ث يافيسؤري مَيوووى هاو ةر  (ئيبةر هارديكل)، وتارَيكى (23، الثةرية 92/1771، ن der spiegal)طؤلارى 

ا دونمنكارى خؤى بةرانبةر كؤمةؤنيرم دةردةخةا و ض وة  تَيةور ض وة     لة زانكؤى رتؤتطارد، باَلوك دةوة كة تَييد
ثارةاَ ديتةة سةةر    . دا، كؤمةؤنيرم بةوو بةة ديكتةاتؤرى    (لينني)هةر لةطة  رؤريري :  مومارةسة دةريدةب يَي و دةَلَي 

ريانئةاواي ئةةَلمانيا بةةم    ئةم زاناية لة نَيواَ ريانهةاَلت و . ئةم كتَيبة هةَلةية: و لةبارةيةوة دةَلَي(سةرماية)كتَي  
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يةكةةم سةةرة    )هيتلةةر كةة هاتةسةةر حةوكم خةؤى لةةناو ئةةَلمانيا بةوو، بةةاَلم ئولميشةت           : رَيوةية بةراورد دةكةا 
هةروةها هيتلةةر لةاليةةَ جةةماوةرَيكى بةةرف اوانى وواَلت     . لة مؤسكؤوة ريةوانة ك ا( كؤمارى ئةَلمانياى دووك ات
ك َيكةاراَ لةة    1797ئولميشت ثشتى بة  ةكى داططكةةرى بَيطانةة بةسةت و لةة سةاَلي      ثشتططى لَيك ا، لة كاتَيكدا 

لَية ةدا جةةنابي ث يافيسةؤر     -دنى حوكمى ئولميشت مةتةرَيرياَ طة ت، بةةاَلم رةتَيكى وا دنى هيتلةةر ريووى نةةدا      
ميللةةت ئةوةنةدة لةة     -ةبةية  سةرة قةَلةم هةر هةموو خةباتي هةةنارانى ئةةَلمانيا دن بةة فارةيرم ريٍِةش دةكاتةةو     

بةاَلم لةاليةَ هيتلةرةوة ( مةبةستى رورةى بةرلينة)ئولميشت دووركةوتةوة، واى لَيك د رورةية  دروست بكات 
لة كؤتاييدا لة كاتى ريووخاَ . رتَيكى وا نةك ا،  ونكة ميللةت لة ثشتيةوة بووَ و ف مانةكانياَ جَيبةجَي دةك د

خةةةَلك لةةةبارةى هةرةسةةةوة دةدواَ كةةة مةبةسةةتى زاريةةاَ هةرةسةةي ئةةارةزوو     زار( مةبةسةةتى رينَيمةةى هيتلةةةرة )
-1722)لة بارةى ثةيوةندى ئةَلمانياى ريانهةةاَلت لةطةةَ  يةةكَيتى سةؤليةت لةة نَيةواَ سةااَلنى        . هيوايةكانياَ بوو

ناويةكةةةي لةةة ، رةةَيوة رينَيمةةة خوَي1792لةةة سةةاَلي  -مةبةسةةتى سةةتالينة -لةطةةةَ  م دنةةى زاردار: دا دةَلةةَي ( 1797
ئةَلمانياى ريانهةاَلت كؤتايي ثَي هات، بةاَلم وة  رياستية  هةر دةمَينَيتةوة، لةبةر ئةوةى ئةَلمانياى ريانهةاَلت لة 
هيض كاتَيكدا لة سييةكاَ و  لةكاندا وة  يةكَيتى سؤليةت نام الانة نةبووة ياَ ث ي بة ثَيستى ماناكةة، سةتالينى   

 .نةبووة
َ  )و لةاليةةَ   71-79ال ( تاواَ بةةبَي طونةاة نيةة   : )ى طؤلاردا وتارَيك بةناوى هةر لةهةماَ نمارة ( زارةا ئةندرسةو

بةؤ منوونةة لةةبارةى ئةةَلمانياى     . لةم وتارةدا بة ثَيي هةماَ ريَي يةو، زارا دةيةوَى ثاكانة بؤ فارةيرم بكةا  . نووس اوة
ئينجا دَيتة سةةر باسةي مانةةوةى زار لةة نازيةةكاَ لةة       -زار فاريرمة  -تةنيا بةرَيك لة ئةَلمانيا : ريانئاواوة دةَلَي 

كةة  ( هانر كلوبكة: )ووخانى هيتلةر لةاليةَ سوثاى سؤليةتةوة، بؤ منوونة طة هةستيارةكاني حكومةتى دواى رثَي
ي دانةاوة و ئةةم ثيةاوة بؤتةة سةك تَي ى      (نةةناد بةسةتى  )يةكَيكة لةو سةةرك دانة كةة لةسةةردةمى هيتلةةردا ياسةاي      

لَيةة ةدا   -ي كؤنةةة نةةازى وة  وةزيةة ى ثةنابةةةراَ كةةارى كةة د (ئوبةلةنةةد ليةةد رةةيودارى)و (ئةةةدةناوةر)حكومةةةتي 
اَ لة نازيةكانن و تا ئيستا رياَلَيكى ت سةنا   ة كة زاربةي(سؤليةتة دةرك اوةكاَ ثؤلؤنى و)مةبةست لة ثةنابةراَ 

نى ثؤَلةنةدا و يةةكَيتى سةؤليةت بةؤ ئةةَلمانيا      لة ئةةَلمانيا دةطَية يَ و داواى ئةةوة دةكةةَ كةة لةة ناو ةة ئةَلمانيةةكا        
 . بطةرَين يتةوة

دا نووسةر باسي هاوسةانى سؤسةياليرمى نةتةةوةيي لةطةةَ  كؤمةؤنيرم دةكةاو       (73)لة كؤتايي وتارةكة دا لة الثةرية 
 . ئةمانة دوو دياردةَ بؤ طوم ياك دنى م ال، هةروة  تَيورى تؤتاليتاليرم باسي لَيدةكا: دةَلَي 

بةؤ هيتلةةرو   ( ئاسةيايى )ا نووسةر باسي رياو بؤ وونةكانى ئارنست نولتة دةكا لة بارةى ئةوةوة كة ك دارى هةروةه
. نازييةكاَ لةسةرةجنامى ئةوةوة هاتَ  كة خؤياَ وة  قوربانيةكى رياستةقينةى ك دارى ئاسيايي بةلشة  دانةابيَ 

 كؤنرة؟  ئايا سيبل كوال  لة ئاوسش يت : نولتة ث سيار دةكاو دةَلَي 
رى فةرمي ئيمة ياليستةكانى ئةةَلمانيا و لةة   ة تيؤرى تؤتاليتاريرم بوو بة تيؤئةوةى رايانى سةرةجندانة ئةوةية ك

رى تؤتاليتةةارى لةةة قؤناغةةة  بطى ئةةةَلمانيا، ب ييةةاردرا كةةة تيةةؤ  ارةةن، لةةة كؤن  انسةةي وةزارةتةةى ر 1712\ ئةةةيلو\9
 .و ئةم يا بةردةوامةجياجياكانى خوَيندَ، بطوت َيتةوة و ئةمةش تاوةك
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 (ةي فارييةتةسةر اوسةرا  )تيؤرى
 

ئةم تَيورة بة رَيوةيةكى تايبةتى لةاليةَ ثياوانى كالسةيكي مَيةوووى ئةَلمانةةوة طةرةةيةَيدراو  ث يوثاكةنةدةى بةؤ       
يطةةرى  دةك َي و بة هيض جؤرَيك لة سنورى ئةَلمانيادا نةمايةوة، بةَلكو خؤي لة خؤيدا ثارَيرطةارى لةة هةنةدَي كار   

ديارى ك او ك د لة ريوانطةى هةندَى نووس او و باَلوك اوة لةسةر نيانى هيتلةرو رةَيوازى ئةةم لَيكدانةةوةش ثشةت     
بة تةركير ك دنة لة سةر رياَلي سةرك دة فارةيةكاَ دةبةسةَي و رةَيوازى نيةاَ و تايبةمتةنةدي و تَي يوانينيةاَ بةؤ        

ى ئةوة دةكةَ كة زانستى مَيوووى ئَيستاماَ، مَيةوووى تاكةة كةةس و    جيهاَ و مامةَلةك دنياَ لةطةَليداو بانطهَيشت
 . كةسايةتية ئةفسانةيي و مَيوووى ئةو ثياوة مةزنانةية كة مَيووو دروست دةكةَ

هيتلةةةر ثيةةاوَيكى بةةةهَيرو قارةمانةةةو دياردةيةةةكى م الايةةةتى زار ت سةةناكة لةةة    ) دةَلةةَي كةةة(كؤَلؤمةةاَ)هةةةروةها 
كةة لةة سةاَلي    ( ي  ةارةنووس "طونةاة "ثَيداويستى ئةةَلمانيا وة   )  تبلنباغ لة كتَيبةكةى  (.سةردةمةى ئَيستاماندا

. هيتلةر ثياوَيكى غةيبيةةو وريوو طة نو سةةر رةَيتة    : دا دةَلَى ( 12)لة رتونطارد بآلوك اوةتةوة، لة الثةرية  1732
لةة طةوهةةرو   : ش واى دةبةييَن  (نكةة ماي. )هانةدةرَيكى غةيبيةة   -:ةوة دةلةَي  (هيتلةةر ) ي  لةةبارةى (ثيتةر هوفماَ)

لةةة مَيةةووودا  -:ية  دةَلةةَي  (دويةة  النةةد. )كاريطةةري هيتلةةةردا رةةتَيكى كةةم وَينةةة دةبينةة َي كةة بةةة خةيالَ ةةدا نايةةت    
( كةةة مةبةسةةت سياسةةةتى ئةَلمانةةة )وانطةةةى ثياوَيةةك و سياسةةةتةكةيةوة  َيةةوووى سؤسةةياليرمى نةتةةةوةيي لةةة ر م"

 . هؤى كارةساتَيكى طةورة دياريدةك َي و ئةم ثياوةش بووة
كةسايةتى هيتلةةر تةا ئيسةتاش لةة ناوةنةدى لَيكؤلينةةوة تايبةتيةةكانى مَيةوووى          -:دةَلَي ( ئةكسيل كوين)هةروةها 

ك لةة تاريكيةةوة   ثياوية  -:بةةم رةَيوةية باسةي فارةيرمماَ بةؤ ئةةكا       (فةاب ي )سؤسياليرمى نةتةوةييةوة راوةسةتاوة؛  
رياثةريينَيكى بةَي وَينةةدا دةبينَيتةةوة و ئةةم ئيمة اتؤريةتةة دةكاتةة بةةهَيرت ين        بةدياردةكةوَي وخؤى لة لووتكةى 

 . دةوَلةتى كيشوةرةكةو بةهؤى هَي رة خَي اييةكانى بةري هةرة طةورةى ئةوروثا دةخاتة نَي  ريكَي ي خؤيةوة
 

 :(ةفاريرمتايبةمتةندي نةتةوةيي سةر اوةي )تيؤرى
َ سياسةةةتناس لةةة ز )كةةار  ديريةة  ب اخةةة    ، دوو (فةيلةسةةو  ماركسةةي هةةةنطارى  )و جةةؤرج لؤكةةاش  ( انكةةؤى بةةؤ

فارةيرم تةةنيا لةة     -:جيهانيينى ئةم تَيورةَ بة رَيوةيةكى تايبةةتى و بةةم رةَيوةية بةؤ ئةةم مةسةةلةية دة ةن كةة        
ئةةةو جياوازيانةةةى كةةة بةةةرياددةى جياجيةةا لةةة نَيةةواَ رينَيةةم . نمارةيةةةكى كةةةمي وواَلتانةةدا دةسةةةاَلتى ط تةةة دةسةةت 

ئةمانة هةمووياَ واياَ ك دووة كة هةندَي لةة زانايةاَ بطةنةة ئةةو سةةرةجنامة كةةوا        -:فاريةكاندا هةية كةم نني 
برووتنةوةو سيستةمة فاريةكاَ لة مةرجة نةتةوايةتية تايبةتيةكاني ئةم وواَلتانة سةر اوةياَ ط تةوةو زارياوةى  

 اوة هةةةر بةةاو بةةووة وناسيؤناليسةةتى كةةة ثةةَي  ئةةةم زار   ةةونكة تايبةمتةنةةدَيي. . . فارةةيرم رةةتَيكى بةةَي هؤدةيةةة  
كةةة  -:ب اخةةة بةةةم رةةَيوةية دةطةةةريَي و وادادةنةةَي    . طةوهةةةرى راسةةتةقينةى بروتنةةةوةو رنَيمةةةكانى ديةةاريك دوة   

ئةمةةة لةةة طةرةسةةةندنى تايبةمتةنةةدى  بةةةَلكو. رةةَيوةيةكى تايبةةةت بةةة فارةةيرم نيةةة سؤسةةياليرمى نةتةةةوةيي وة 
فارةةيرم وة  بروتنةوةيةةةكى : )ة و سةةةرةجنام ديةةاردة تايبةتيةةةكانى مَيةةوووى ئةَلمانيةةة و دةَلةةَي ئةةةَلمانياوة هةةاتوو

 . نةبووة( ر القوميةوف)تةوةيي توندريةو ليونةيةكى باننةتةوايةتىنة
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دة تايبةتية نةتةوةييكةةى  سياسيةكانى لة ديار –لةبةر ئةوة دةبَي تةنيا لة رَيوةى جيا جياى تومخة مَيووويي و 
 (.ارى بك َيدي

نووسةكاَ بة سن بؤ ي فاريةكاَ بة ثَيضةوانةى دةوَلةتةةكانى دي توانيةاَ لةة    ويستة لةسةر مَيووولة رياستيدا ثَي
ةوة ئةَلمانيا بنكةيةكى جةماوةرى نةتةوةيي بؤ خؤياَ ريَيكبخةَ ؟ لةبةر  ي هةربةهاتنة سةر حةوكم نةوةسةتان  

 .  وانةبووة ،ي ديكةسنَيمَيكى فاركة هيض ر دنياَ داريرتك ريندانةو ث يانةى ق ياننَيمَيكى در بةَلكو
تى س وور)ووداوةكانى خستؤتة ئةستؤى طةلَي كةريةت رياننامةطةرى ئةم يكى بةرث سيارى ري 5491اى ساَلي دولة

هةروةها زار توَيوينةوةى زانستى جياجيةا هةةبوو هةوَليةدا    ( طةوهةرى ئةَلمانيا )نةتةوةيي ئةَلماَ بة تايبةتي  
س وورةتى نةتةوايةةتى ئةةَلماني هةةر لةة زَيديةةوة رةةريانى و         -:ثاَلةشتى ئةم بطو ريايةةى خةوارةوة بكةا كةة دةَلةَي      

دا زار لةةةة مَيةةةوووى (تحطييييل ال  ييي )لةةةة كتةةةَي  ( لؤكةةةاش)ت سةةةناكو خوَينةةةاوي و دونمنةةةى رارسةةةتانيةت بةةةووة 
ت و ئايدالؤنيةةةة ال عةقالنيةةةةكانى  ثةرةسةةةةندنى فيكةةة ى لةةةة ئةةةةَلمانيا وورد بؤتةةةةوة وة هَيةةةرة كؤنةةةة ثةرةسةةة    

بةكاردانةوةى دةسةاَلتداراَ دانةا لةة دني رؤريرةي فةةرةن  و ريَيبةازة دووك اتيةةكاَ وةلةدوايشةدا دني بروتنةةوة         
لة كاتَيكدا ئةمةياَ بةرَيوةيةكى طشتى خاسيةتى ئةوروثايانة هةبوو لة هةماَ كاتدا دووثةاتى ئةةوةى   . ك َيكارى 

، هؤيةةكانى ئةمةة دةطةريَيتةةوة بةؤ     زار تايبةةتى بةسةةر ئةةَلمانيا هةةبوو     يؤلؤنيةة كاريطةةر  كة دةوة كةة ئةةم ئايدي   
روثيةة  هةةروةها طةلةة ئؤ  .  وازى هاو ةةر  ئةَلمانيا بة رَيوةيةكى زار درةنةط طةيشةتة ثةرةسةةندنى بةؤرن     ئةوةى

م ئةمةة لةة ئةةَلمانيا ريووى    بةاَل. تنى ناو ة فيوداليةكاَ دروستك ددةوَلةتى نةتةوةيي خؤياَ بةيةكخس طةورةكاَ،
ا بة تَيكشكانى هَيرة تايبةتيةى ئةَلماني لؤكاش هؤي ئةم رَيوة ثَيشكةوتنة(. ةبَيلةسةردةمَيكى زار درةنط ن)نةدا 

ا لةةة ئةةةجنامى رةةةريى سةةي سةةاَلةى ي جوتيةةاراَ و هةةةرو 5151و  5151ااَلنى خوازةكاَ لةةة رةةةريي سةةثَيشةةكةوتوو
 . لةقةَلةم دةدا  5191 _ 5151

ارنبطى طةورةى لة سةدةى رازدةهةم و هةلدةهةم دا هَيناية ئارا تياراَ ثةرةسةندتَيكى ئابورى و رتَيكشكانى جو
 . و لةو كاتةردا بؤرنوازى بة تواناو سةربةخؤ لة ئارادا نةبوو 

 ةينى   ارةنبطى و ئةابورى  ى بونايةةوة، هاورةانى ئةمةةش، بةارى ر    لةناورياسي سةدةى هةندةهةم دا ئابورى ئةَلمان
هَيةرى   ةديهَينةانى نةتةوايةةتى خةؤى و   هَيرَيكةى نةةبوو بةؤ و    ،لةةو سةةردةمةدا ئةةم  ةينة     نوازى هاتة مةيداَ،بؤر

 . وانَى هةموو ئةَلمانيا داطط بكاي  ئةوة نةبوو بت(ناثليؤَ)
درا دةسةةةاَلتى نةةاثليؤَ لةاليةةةَ زاربةةةى  ةةينةكانى طةةة  وةكةةو دةسةةةاَلتَيكى نةةامؤ و  ةوسةةَينةر لةقةَلةةةم دة          

 .واز نادةب ابة بروتنةوةى رزطارخي و ولةبةرئةوةى بروتنةوةيةكى طةلي نةتةوةيي لة دنى بةرثابو
ثَيويستى بةة  )دةرةبةط و  ينى بؤرنوازى بةهَير تواناياَ جةماوةر بةوة يافَلَينن كة  ،مةرجانةدالةناو ئةو هةلو

َ  و دني دونمنةةكاني دةرةوة ئار  بووارى نةاوةوة نةة  ئاطاياَ لةة بة   ،(ئازادى و يةكَيتى نةتةوةيي هةية  اسةتةياَ بكةة
 است و ئامانج ثَيكانة داططساةدةى نؤزدةهةم دا بة رَيوةيةكى رريةوانة كةلة سلةسةر بنضينةيةكى نةتةوةيي توند

فارةةيةكاَ لةةة ئةةةَلمانيا بةةة رةةَيوةيةكى زار خَيةة ا و كاريطةريةةةكى بةةةهَير بةسةةةر          و بةةةهؤى ئةةةم بنةمايانةةة،  
، توانيةةاَ بووتَيكةة ياي دةوَلةةةتانى ديكةةة زيةةات    كةةة لةةة هةةي  ى ث يوثاطةنةةدةى رةةؤلينيانةى زار هؤجةةةماوةرةوة بةةة 

و كارى  و رؤلينيانة ثةرستسياسةتَيكى كؤنة طؤريى بؤ ،نةتةوةيية رؤريرطَي يو عاديلة ئةم حةماسةتة. سةربكةوَ
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، خؤوةة لةة بةارةى سياسةةتى نةاو    و بةؤرنوا طةةورةكاَ ئاسةانك د كة    (داَانةة ئةرة اف و خ )رة وا بةسةتةية  بؤ موَلكةدا 
لَيةة ةدا يةةةكَيتى . ثةةةواَ لةةة رؤريرةةي دوةةوك اتى دزراد و لةةة اليةةةكى ديكةةةوة طةة نطرين هاوجةةةماوةرى خةَلةفانةة

ثةرسةتة سةةربازيةكانةوة لةة    ةهؤي جةماوةرى طةلةوة نةهاتة دي، بةَلكة بةهؤى هَيةرة ث وسةية كؤنة  نةتةوةيي ب
 .ئايدالؤني ئيستبدادى نةتةوةيي بةهَيرك ا ، بةوةشهاتةدى 5185_ 5111سَاالنى 

سياسةةتى  ، (لَي سةاي )ةتةةوةيي دني ثةةوانى   يةكةةم نةاريةزايي طشةتى ن   : جا لؤكاش باسةي  ةةند ط َييةة  دةكةا    ئين
يانة بةرثا بك َي وة  ئةوةى هةَلةةرستانةى سؤسيا  دووك ات و الوازى ريوعيةكاَ ريَيطاى نةدا رؤريرَيكى راديكال

تا طة  لةنَي  بارى مل كة ي سةردةمى كؤَ و ئةجنامةكانى رةريو تَيكشكانى رؤريرةي  ةينة   . ك ارثابةووسيا لة ر
 . زطار بك َية كؤمةاَليةتيةكانى ئةم رؤريرة رئةجنام بَي هيوايي جةماوةر لة و5451ناوةنديةكانى ساَلي  مام

  . َيوة بطةدةسةآلت بةدةست ة هؤى ئةوةى فاريرموئةم ثةرةسةندنة تايبةتية بو
 

  (ى ناوةندوتنةوةى  ينفاريرم وة  برو)تيؤرى
 بنكةى كؤمةاَليةتى بروتنةوة فاريةكاَ 

  لة دوو بةش ثَيكدَيتاليةنة ئةم لَيكؤَلينةوةية دوو
 ورة كؤمةاَليةتيةكاَ        تيب

 رة دةرونيةكاَ ؤتي

 -:رة كؤمةاَليةتيةكاَ تيؤ .5
بةةر لةة    -:دا دةَلةَي  ( ينة كؤمةاَليةتيةةكانى طةةلي ئةةَلمانى   )بةكةى ى توَيوةرى كؤمةاَليةتى لة كتَي(تَيودار كايطة)

موعتةةةديلياَ كةة د بةةةر لةةة قةي انةةة  ةى ثشةةتططى حربةةة ناوةنةةدة ميان يةوةكةةاَ و راسةةريةوةهةةةموو رةةتَيك ئةوانةة
طةى  لةبةةر ئةةوة دةن  . ةَلبةواردنياَ نةةك د  كة بة هيض جؤرَيك بةرةدارى ه  كةى  ينةكانى ناوةرياستئابورية طةورة

ى سةةرجةمى  (4و  1تةا   91و  8)بةريَيةوةى   5495تاسةاَلي   5451لة سةاَلي  ( رايخ)ئةم حيربانة لة هةَلبواردنى 
مةةرجي  بةةهؤى بةوونى هةلو  . مليةؤَ دةنطةدةر  ( 9و1)مليؤَ بؤ ( 55و  4) لة سةرجةمي. وةوة دةنطةكاَ كةم بو

باي َ توانيةاَ لةة هةلبةواردَ دا ثارَيرطةارى     ئايينى و نةتةوةيي ناوةندةكانى حيربي كاسيؤليكى و حيربي طة  لة 
جةةماوةرى هاو ةةر  لةة كؤمةةَلطاى     ( ططهةارد ريتةة  ( )geer hard)دةنطةةكانياَ بكةةَ بةة طةوَي ةى بؤ ةوونى      

َ   ( جةماوةرى بةرف اوانى رار ناوةندة ثيشةسازيةكاَ)ثيشةسازى هاو ةر   روبكةة  ) لَية ةدا . بةةرةو هيتلةةر  ةوو
تةاوةكو  ( تيدا سؤسةياليرمى نةتةةوةيي بةة قةوَلي لةةناو  ةينى ث ياليتاريةا دا ريةطةى داكوتةا         اسلة ر) -:دةَلَي ( فايس 

اَ ثَيكهَينةرى ث ياليتةارى بةةهَيري    يرانى  ينةكانى ناوةرياست زاركة رانبة -:َي ا ويسي  واى دةبينى يوسك ر
جةماوةر بةووَ كةة ثَيشةر لةة      ماَئةوانة هةر هة -:نوسيويةتى ( هاكماَ. ف )هةروةها . لةم مةسةلةيةدا هةبوو 

 .ريرى حيربة ماركسيةكاَ دا بووَ
مةبةسةةتى  -ريةوى ناوةرياسةةتةفارةةيرم تونةةد)ريايطةيانةةد كةةة ( م ليبسةةيت.س)زانةةاى ئةةةم يكى هةةةر لةةةم ثةوةينةةدةدا 

 . ( ينةكانى ناوةرياستة
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اوةرياسةة  و  ةينةكانى ن و ئةوانةة لةةدواى ئةةواَ هةةاتوَ اليةةنط ي تَيةورى      ( ليبسةةيت)و ( كايكةة )هةةر يةةكَيك لةة    
ووَ بكةنةوة كةة بؤ ةي زاربةةى بةرةدارانى هةَلبةواردَ وة  ئةنةدامى حيربةة فارةيةكاَ لةة          هةوَليانداوة ئةوة ر

وة ةلةاليةةَ راسةت   ومةت سيةكى طةورة لة  ةث دةك ا كة دةسةاَلتى سؤسياليرم ثسةثَينَى  و  ينةكانى ناوةرياس 
رى بةةؤ وبوونةةةوةى قةةةي انى ئةةابو  وَلقو -ى ئةةابوورى طةةةورة ثسةةةثَينن  َيكخسةةتنت سةةي ئةةةوةياَ لَينيشةةتبوو كةةة ر  

 . ادةك دنَيكى دةروونى بوو بؤ توندريةوى بؤرنواى بضو موَلكدارَيتى  ينى ناوةرياست ئام
ناو ةةيةكة  -بةرنامةى حيربي نيشتيمانى ناو ةى رليش يك هؤلشةتاين  لة يةكَى لةو كؤثالنةى كة كةليبسيت لة 

َ ئةوانةى كة لةدواى ئةوةدا لة حيرب): دةَلَي  تووة،وةرط -نيالة باكووري ئةَلما ، (ي سؤسياليرمى نةتةوةيي وةرطةطا
سةةرمايةداراَ   ط ي لة ثَيشةوةراَ بكةَ دن بةاليةندةبَي ) :ررتى لةم س ورتة ك دوةطوزابةرَيوةيةكى زار هورد 

َ    ونكة لة هةريةرة  سؤسةيا  خوازةكةاَ كةة هةةوَ  دةدةَ      دنيلةة  دا،ديكةرة  لةة اليةةكي  (ة لةة فاب يكةةكانياَ دةكةة
، ثارَيرطةاري لةة بازرطةاني تةا      لةة ت سةي سؤسةياليرم   ا دةبةَي  بيانكةنة ك َيكارى ث اليتاري هةروة  لةهةماَ كاتةد 

 . ةتيدني سةرمايةدارو ماركسي: ةية بةم رَيوةية بةرزك داتةوةئةم بطاك حربي ناسيؤنا  سؤسياليسي(. بكةَ 
كؤمةكي و دةست كارة بضووكةكاَ زار ت سياَ لة رَيبازى طةلة ةكاتةوة كة ثياوة خاوةَدووثاتي ئةوة د( ليبسيت)

ئامانة بؤ زار بوونى ريَيوةى خرمةتطوزاراَ دةكا كة بةة ريَيةوةى    -هةية  رى و جةنطوبةسةرا ط تنى قةي انى ئابو
راط تنى سةرمايةدارو زياد ك دوة ئةمةش بةهؤي دةست بةسة 5459لة ساَلي % 5511تا  5189لةساَلي %  5519

هتةةد . . . وةب دَ و دابةرةةك دَ و رَيكخسةة زارى ثَيداويسةةتى كارطةةةكاَ بةةة فةرمانبةةةرو خرمةةةتطوزار بةةؤ بةةةرييَ 
ط تةةةوة وة  ثةةؤلي  و سةةوثا زاربةةةى ئةمانةةةش لةةة  ةةينة   داويسةةتية دام و دةزطةةاى داثَلؤسةةيينبَيطومةةاَ ئةةةم ثَي

سةتى سؤسةيا  دوةوك ات و سةةنديكاكاَ    هيواياَ بة سياو يةَ بووَ لةبارى ئابوريةوة بَيالو بضووكةكانةوة هاتن 
داَ بةؤ ئةةوةى   ، هانية بؤيةة تَيكة ياي ئةمانةة   . كةةوت بةديار رَيوةيةكى رووَ لة كؤمةارى فاوةار  بوو ئةمةش بة نةما

 .هتد . . . بةرةو فاريرم ب ياَ  ، واتةبةرةو رياست
ف اوانةةى فارةيرم لةطةةَ  بةطو بةاوةريو      بنكةة جةماوةريةة بةر   لةةبارةى ئةةم   ئةةم بةطو باوةريانةة   : تةنيا بةؤ تَيبينةى  

 .   بةراورد بكةَية (يرمى زادةى سةرك دةفار)تَيورةكانى 
 
- :تَيورة دةروونيةكاَ  .5

يةةةكَى لةةة لَيتوَيوينةةةوة لةةة بةةارةى رياسةةي مَيةةوووي ثَيكهةةاتنى س ورةةتى مةة ال لة   )َيوينةوةكةةةى دا ولةةة ت( رايةة )
ي اَلةة كةةة باسةةي ر ( 95ال  -سةةايكؤلؤنيةتى جةةةماوةر  )سةر ةةاوة–الؤني كؤمةةةَلطا  و ثَيكهةةاتنى ئايةةد  ةةةرخةكاَ 

ةكى مَيةووويي و كاردانةةوةى ئايةدالؤنيا دةكةا     ياسةتي ئايدالؤني و هةَلوَيستى سؤزانةي ئةم جةةماوةرة دةكةا وة  ر  
ناَ بةسةةر  سةايكؤلؤني ثةيوةنديةةكانى بةرهةةمهيَ    و كاريطةةرَيتى  (98هةماَ سةر اوة ال )ئابورى بةسةر بنكةى 

 . تاكةكاَ دةكا
ورى كؤمةةَ  و بونيةادي   واتةة تةةركي  ئةابو    مَيشكى مة ال، ئةمةش ماناى ئةوةية كة دروست بوونى ئايدالؤني لة 

. ديانةى مَيووو بة رةَيوةيةكى طشةتى  لة تَيطةيشتنى ما وبةم رَيطةية، تَيطةيش  لة هؤكاني وخانى ئايدالؤني سةر
بةةاَلم وة    ينةوة لة بارةى ئةو فةرمانبةرانةة كةة لةسةةرةوة سةةراكايةتياَ دةكة َي،     هةروةها هةَلدةستَى بة لَيكؤَل
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  ونكة تايبةمتةندي هةَلسوكةوتياَ لةطةة َ . وَينةرى دةسةاَلت لةبةرانبةر ئةوانةى وة  ثلةوثاية لة نَي يانةوةَن
رى هةر ةةةندة بةةوا . َيدةوَلةةةت بةرانبةةةر كةسةةانى خةةاوةَ ثلةةةي خةةوارت ، بةةة تةةةواوى ثيةةادة دةبةة      دةسةةةاَلتداري 

اوكةاَ و  تايبةةتى باسةي رياَلةي ب   هةةروةها بةة رةَيوةيةكى     هةر بؤ سةروى خؤياَ دةريوانةن و  ريشياَ خ اث بَيوئابو
يسةةتمى ئيسةةتبدادى ئةةةو باوكانةةة دةكةةا وة  نوَينةةةرى  س خَيرانةةة ئيسةةتبداديةكاَ دةكةةا لةةة بةةوارى ثةةةروةردةيي و  

هَيناَ و ثةريوةنةدياَ لةطةةَ  سةةركارةكانياَ لةة     باوكاَ لة رَيوةى بةرهةةم ؛ رياَلي لةناو هةر خَيرانَيك( دةسةاَلت)
ا بةم رةَيوةية خَيةراَ دةبَيتةة يةكةةم     ئ :دةداتةوة و دةَلَيناو خَيرانةكانياَ بة تايبةتي  لةسةر كوريةكانياَ ريةنط 

رياَلةةي ئةةاين و كلَيسةةاو  هةةةروةها ئامةةانة بةةؤ  . كةةؤثي و كاكَلةةةيي بةةؤ هةةةموو رةةَيوةكانى بطوبةةاوةريي كؤنةثةرسةةتانة  
نى ك دسةةةركوت -:سَيكسةةَيكاَ بةةة دةكةةاو دةَلةةَي     بةرةةَيوةيةكي تايبةةةتي ثَيداويسةةتيية   ةوسةةانةوةى حةةةزةكاَ و  

 طة نطن  ئةا ئةمانةة مةرجطةةلي   . بة كؤمةكي ئاينةوة ئةجنام دةدرَي ئارةزووى سَيكسي رياَلي يةكالكةرةوة دةبييَن و
 . لة ثَيكهاتنى خَيرانة بؤرنواكاَ

وئةةم ت سةة وا لةة خةةلك     يانةى خةَلكة بؤرنوا بضووكةكاَ مة بنضينةيةكى جةوهةرية لة دروستك دنى بونيةوئة
ةوَينةةةوة و هانيةةاَ دةدا بةةؤ ط تنةبةةةرى ريَيطةةاى ديكةةة وة  جَيط َيةةك بةةؤ    ةكةةا نَيطةةةتيك بةةن و لةةة سياسةةةت ب ي  دة
 نة دةربةمددرَي هةةروةها رةنطةة سةجن ياكَيشةاني    ى سادياديهَيناَ و تَي ك نى ئارةزوةكانياَ كة ريةنطة بة رَيوةيةكبة

  :و منايشى سةربازى رتى ديكة بَي  سي ية  رةنطي جلوبةرطسَيك
 ينةكانى ناوةرياست بةرَيوةيةكى تايبةتى ئامادةك اَ بؤ ئةوةى بةدواى  ،بةثَيى ئةو بنضينانةى ئامانةماَ بؤ ك د

ني جةةةماوةرى خةةودى و بابةتيانةةة دني بةرنةوةنديةةةكاهَيرَيةةك بكةةةوَ سةةةرك دايةتيةكةى بةةة رةةَيوةيةكى تةةةواو 
 .ك َيكاراَ بَيت

 كاني بكةا ةوةريةوة لةة ثةرةسةةندنى ئةةم  ةينانة توَيوينة     هةوَ  دةدا هةر لة سةةرةتاي سةةرمايةدا  ( ئةريك ف َوم) 
ة كةةةةة هيتلةةةةةر لةةةةةو باوةريةدايةةةة تايبةةةةةتى مَيةةةةوووى ئةةةةةَلمانيا دةكةةةةاو دووثةةةةاتى ثةرةسةةةةةندنى بةةةةةم رَيطةةةةةوةو

كؤمةاَليةتيةةةةوة و ض لةةةة اليةةةةنى  ئةةةةو ض لةةةة اليةةةةنى هةةةَييَن،  ةةةونكةدةسةةةت بَيكي زار بةكةوتيويةتى دةسةةةتتوان
و منوونةى بةرَيكى طةورةى بؤرنواى بضوكى ئةَلمانيا ئةو . ةرى بَي وَينةى بؤرنواى بضو  بوونوَين ،ةوةييدالؤنيئ

 . وواَلتة ئةوروثيةكانى ديكة بوو
 ،طةةورةى بةةةدواى خؤيةدا هَينةةا   ثةرةسةةةندنَيكي زار -جةةةنطي جيهةاني يةكةةم  مةبةسةتى  -لةة مةاوةى دواى جةةةنط   

ئةوةش بة رَيوةيةكى خَية ا لةةماوةى    ،رى  ينة كؤنةكانى ناوةرياست طةيشتة دوا ثلةكانىو ونكة تَيكضوونى ئابو
هيوا  قةَلةم دراووورى لة بة سااَلنى باربوونى بارى ئاب 1721تةةةا  1722ريوويدا و سَااَلنى  1727قةي انى سَالي 

، هةةمووى تَيكةداو   ريوويةدا  1727قةي انة كة لةة سةاَلى   بةاَلم ئةو وَيى بة  ينةكانى ناورياست بةخشي،و قازاجنى ن
 . وري طةورةت ين كارةسات هاتنتو ث ياليتاريا

 ورةتى  ماسؤرةيرم وس سةاديرم و   فة ام . ى رةَلةقاو رينا ووخانى ثارةايةتى، هؤيةنةد  سةرةجنامى دارياندنى رةريو ري
ةر تةوانى  هيتلة  -:دةَلةَي  دةبن و ةم دوو حاَلةتةة بةسةةريةكدا ثيةادة   ئة  ،  ةونكة لةيةة  تةةرازو دادةنةىَ    دةسةاَلتداري

 . ةتى بَي وَينةى بؤرنواى بضو  بوويدالؤني و كؤمةاَليئةوةى نوَينةرى ئي ، تةنيا لةبةرسةركةوتن بةدةست بهَييَن
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هةر قةدةر خؤيةتى لةبةر ئةوةى هةندَي كةس دةبنة دةسةةاَلتدارو  قةدةر لة ريوودانى جةنطةكاَ بةرث سيارة كة 
كةة  فة ام بةاوةريي وايةة    . . . ةكانى قةت دةنط دةرناكانان دراو و هةر قةدةرة كة ئاوازي هةندَيكي  حوكم بةسةرا

 . مابَي سةرمايةدار ت سي فاريرم قةت تةواو نابَي تامة
 :ليتاريفاريرم وة  دةسةاَلتَيكى تؤتا .2

 (لنة كويراينهةا   )لَي ةدا تةنيا دةمةوَى بطوريايةكانى ويةكةمى ئةم لَيكؤَلينةوةيةدا باسي ئةم تَيورةم ك د لة بةري
بةطورياي سؤسةيا  دوةوك ات    : ي ئةم تَيورة كة ئةوي  دةَلَي بة رَيوةيةكى زار كورت يةمة سةر مَيوووى سةرةتا

تايبةتى بةسةر ئةةم  كى ، كاريطةريية-1711-ث اليتاريا  يكتاتؤرىلة بارةى د( كار  كاوتسي)و بة تايبةتى كتَي  
، سؤسةةةةيا  دووك اتةةةةةكاَ و ليةةةةمياَ  و 1777دواى سةةةةااَلنى  و(كؤمةةةةارى لاوةةةار )لةةةةة مةةةةاوةى . تَيةةةورةوة هةيةةةةة 

ة بؤ رةريى ساردي سةااَلنى  لة قؤناغي طوَيرانةو 1729ى هَيرةكانى فاريرم لة ساَلي اندنبةز دواىرةكاني  كاثارَير
ردا هةماَ رت لة 1713لة ساَلي . بة تاكة ت سَيكى جةوهةرى دادةنا كؤمؤنيرمياَهةمووياَ،  ،(1723-1721)

 . كتاتؤرى و دووك اتيةوة بووك دنى نَيواَ ديئةمةش لةبارةى بةراورد...ي رؤريري رووسي ريوويدادن
 
 :فاريرم وة  مؤدي نيست  -9

َ .ف)ى ثيشةسةازيةوة  بنضينةيةكى تَيورى طشتية لة بارةى تَيورى كؤمةَلطا جيطة ي  )كةةى وة  تَيورة و (ف روسةتو
جياكةانى  َيةورة توَيوينةوةيةة لةة ئاسةتة جيا    خةسةلةتة سةةرةكيةكانى ئةةم ت   . دانةاوة ( ةرةسةندنى تَيورى ماركسيط

كةةة كؤمةةةَلطاى   ن قؤنةةاغ لةةة هةنةةدَي لةةةو وواَلتانةةة  ثةرةسةةةندنى زانسةةت و تةةةكنيك لةةةم كاتةرةةدا وة  بةةةرزت ي   
هةروةها رَيوةى ريَيكخستنى كؤمةَلطاو ثةيوةندى موَلكدارَيتى لةم . طةيشتؤتة قؤناغَيكى ثَيشكةوتوثيشةسازى تَيدا 

 . ةيلَيتؤنينةوةيةدا رتَيكى جةوهةرى ني
وتوةو بةةرةو طةيشة    رَيوةيةكى دواكةة  ية، بةَلكوى سةرمايةدارى نيخةَ كة سؤسياليرم جَيط بةم رَيوة دةرى دة

 ةةؤَ دةكةة َي ثَيناسةةةى فارةةيرم بكةة َي لةةة  : و ئةةةم ث سةةيارةش دةخةنةةة ريووطاوةيةةةثيشةسةةازى بةريَي بةةة كؤمةةةَلطا
 . ريوانطةى ثةيوةنديةكانى لةطةَ  ثةرةسةندنى ثيشةسازى و ك دارى نوَيك دنةوة

وةيةةةةةةة دةنووسةةةةةةَي و لةطةةةةةةةَ   نووسةةةةةةي كؤمةاَليةةةةةةةتى ئةةةةةةةم يكى بةةةةةةارينكتوَ مةةةةةةور ئةةةةةةةم لَيتؤنينة مَيووو
، ئةةةةم جةةةؤرة تايبةمتةنةةةدي و حةمتيةتانةةةة  ئيتاَليةةةا لَ مانياو ناثةةةؤَ وبةةةة ئةةةةخشةةةاندنةوةيةكى تايبةةةةتى  اوثَيدا

 : بةدياردةخا
ةوةى سةةرمايةدارى بةة   رؤريرةي بةؤرنوازى بةسةتن    لةة  لة كةاتى ثةرةسةةندَ بةة ريَيطةاى يةكةةم و دواى زجنطةيةة       

طَي ى ةونمَيكى رؤريرة لَي ةرةدا هةيض تة    .ا ريَيطاى دووةمي  هةر هةةماَ رَيطةاى سةةرمايةدارى بةوو    هةرو-دووك اتى
بةدةسةةت فارةةييةت و   ، دةسةةةاَلت دراثةرسةةتانةجؤراجةةؤي كؤنةسياسةةةتى  نةةةبوو و سةةةرةجنام بةةة ط تنةبةةةرى   

 (.سياسةتى ف اوا وازى لة دةرةوة بةرىو ط تنة ى ناوخؤييسةركوتك دن) بنضينةيي بةرنامةكةياَ ب يي بوو لة
؛ زرطةةةانى و ثيشةسةةةازى و  ةةةينة تةقليديةةةةكانى بةةةوو   ئةمةةةةش هاوثةةةةوانَيتى نَيةةةواَ  ةةةينة سةةةةرك دةكانى با   

بَي هيض بة -:هةروة  راينهارد كونيل دةَلَي وةستارادني جووتيار و ك َيكارة ثيشةسازةكاَ لة هاوثةوانَيتية  بوو 
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و دةرةبةةطي و  ةينةكانى سةةرةوة    ةناندي كةة بةةردةوام بةوونى نةةريت    بةرَيوةيةكى باوةرثَيك او س(مؤر)طومانَيك
 . وة هؤى سةركةوتنيشىو بو، زةمينة بؤ ئيدالؤنيةتى فاريرم خؤش بَ  واَلتدا وايك درَيتى لة هةندَي موَلكدا

َيمةى  بةاَلم لةناو  ينة دةسةاَلتدارةكاَ و بةرَيوةيةكى سةرةكي  تةنيا دةرةبةطةةكاَ نةهاتنةة نةاو ريَيكخسةتنى رين    
 .  بوو"بانكى او ثيشةسازى و سةرمايةىدةر لة نواتة باَلي ب ييار"فاريةوة 

 
 

 :  ريرم وة  ديكتاتؤرى سةرمايةى داراييفا
 

و يةكَيكةةة لةةة طةةةورة ئةكادويةةةكانى زانسةةتى  كةةورت كوسةة ايلة لَيتوَيةةوةرَيكي ماركسةةيية لةةةبارةي بابةةةتى فارةةيرم
: َلةَي  ، كؤسة ايلة دة  وونى زانستيانةى ماركسيرم لة ماهيةتى فارةيرم لة بارةى بؤ -سياسي لة ئةَلمانياى ريانهةاَلت

. لةال ط نطةةكةيم يس وورتة  ينايةتي وةيةكى سةرةكى ال ط نط نية بةَلكورَيوةكانى ثةيدابوونى فاريرم بة رَي
اَليةةتى سةةةرك دة  ى كؤمة، نةة ثَيكهةات  دةخةات اَليةةتى ئةةو سةةةرك دة فارةيانة دةر   رية ةةَلةكى كؤمة  بةةاَلم ئةمةة نةة   

َ  فاريةكاَ نة ئةوانةش كةة ثَيةوةوةي   ةوة هةيةة كةة   يشةي نةة بةة بةرنامةةو ئةةو دروويانة      يوةندثة واهةةر  ،بةنةد
س وورتى  ةينايةتى وة  هةةر هَيرَيكةى    . ة جةماوةر بؤ الى خؤى ريابكَيشَيث يوثاطةندةى فاري دةيةوَى بة هؤيةو

 )هةةر ئةمةةش مانةاى ئةوةيةة دةتةوان َى       .ديكةى سياسي ديكة تةنيا بؤ خةؤى لةة سياسةةتةكةى دا ديةارى دةكة يَ     
لةةنَيواَ ث اليتاريةاو    بةة تَيكؤرةانى  ةينايةتى   لةة ريوانطةةى وةرط تنةى هةلوَيسةتى بةرانبةةر      ( ى فارةي ويستَيكهةَل

 .دا ديارى بك َى"يةدارى داراييلةنَيواَ جةماوةرى طة  و سةرما" بورنوا 

و فارةةيرم دا :ثَيناسةةةى فارةةيرم دةكةةاو دةَلةةىَ  كؤسةة ايلة لةسةةةر بناغةةةى تَيةةورى ليةةنني لةةةبارةى ئيمة ياليرمةةةوة  
ى ئيمة يةةاليرم لةسةةةردةمى تئةمةةةش دةسةةةاَل. مةبةسةةتى بةنةةدة بةةةوة تةةا بةةةرةو كونةثةرسةةتى و رياودونةةاَ بضةةىَ 

ئةةم  . ، نةةوة  بةةرةو ئةازادى   ارَيتى دةطوَيررَيتةةوة دبؤقؤنةاغى وةرط تنةى دةسةةاَلت    مؤنؤثوىل كةة  سةرمايةى دارايي
ةيةةة  دة ةةَي و بةدرَيةةوايى رييطاكةةة هةةةر    بةةَى هةةةر ل  دةسةةةاَلتةش لةةةنَي  هةةةر سيسةةتةمَيكى سياسةةى جياجيةةادا    

 .ئةمةش ئةجنامةكانى ئةم رَيبازةيةو لووتكةى ثوكانةوةى ناكؤكيةكاَ دةنوينَى كة كونةثةرستة
 .ست بةسةر دةسةاَلتدارَيتى دابط َدا بةتةنيا دةكانمؤنؤثؤلةكاَ بةرةو ئةوة دة ن لةبوارة ئابوورى و سياسية

ورنوازى نةةةامؤثؤ  دةدةَ بةةةؤ  كَي  و بةةةنايةةةةكى ديةةةاريك او بةزةمحةةةةت  دوك اتةةةى و ثةرلةةةةمانى بةةةؤرنوازى توا  
بةةَى ئةنةةدازة بةةةهؤى سةةةرمايةى دارايةةي لةبةةةر ئةةةوة      و بةةةتااَلَ ب دنةةى بةةةرط يك دَ لةةةخؤى دنى  ةوسةةانةوة 

ؤى ةةة وة  ةةة تةةونمَيكى    هةوَلدةدا ئةم تواناية بةرَيطاى دامةزراندنى دةسةاَلتة سياسيةكةى خ سةرمايةى دارايي 
 . اسي و رَيوةى حوكمداَ لةناو بباسي

ةهاتةة سةةر رةانؤى    رَيتى لةطةَ  ئيمة ياليرم لةية  وةخت نكى سياسي و رَيوةيةكى دةسةاَلتدافاريرم وة  ريةوتَي
يةاليرم لةةبارَيكى   ئيمة . ةرى جيهانى يةكةم دةسةةاَلتى ط تةدةسةت  يةكةمني جار دواى ر مَيووويى جيهانى، بةَلكو

اَ ئةم بارة بةر لة هةموو رةتَيك ئةةوةم  . ةرةو كؤنةثةرستى و راونانى رَيوة فاريانة ريايشتمَيووويى دياريك او ب
 . ثَي رادةطةيةنَى كةوا سةرمايةدارى ثَيى ناوةتة ناوة قةي انَيكي طةرتيدا
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و ( NSDAP) ارتي ناسةةيونا  سؤسياليسةةي ك َيكةةارىدا دةمانةةةوَى لةةةبارةى مَيةةوووى ثةيوةنةةدى نَيةةواَ ثةة لَيةة ة)
دا (( لايلةة ))لةةطؤلارى   يةمةة ريوو كةة   1777يةةنيوةرى   73و  1727لةة نَيةواَ ئؤكتؤبةةرى     يةى دارايةي سةرما

 .باَلوك اوةتةوة
لةة    مة يت  تةي   :1727ئؤكتوبةةري لةة  و لةودَ دورف لةة ميةونيخ    ايةكةةي هيتلةةر  تهةةر لةة كودة   :1/7/1727

اليرمى نةتةةةوةيى ك َيكةةارى ئةةةَلماَ  مةةاركى زَيةة ين بةةؤ حربةةى سؤسةةي  (133,333) ريَيطةةاي لةةؤداَ دارفةةةوة بةة يي 
 .دةنَي َى

تلةةردا  دادطا مةاوةى بةة هي  . لودَ دورف و ئةوانى ديكة لةميونخدادطايى ك دنى هيتلةرو :  1/2/1722 – 22/2
 . ةوةى ث وثاطةندة بؤ حيربةكةى بكائ ئةم دةرفةتة بقؤزَيتةوة بؤ

كةارى   حيربَيكةى ديكةة   ا لةطةَ  ئةوةردا لةدةك( NSDAP)تي  جارَيكى ديكةش ثشتططى :  1729دواى ساَلى 
 .حيربى طةىل نةتةوةيى ئةَلمانى بوو ناوي  دةك د كة
سةةرمايةدارة طةةورةكاَ   كؤبونةةوةى جياجيةا لةطةةىَل ناو ةةى ئةةَلمانياو هةةروةها لةبةةردةم         هيتلةر لةة :  1721

 ...ووتار دةدا
 ( .NSDAP) ريري يةكاَ بوو دة َيتة ايكيمكةرتي ثيشةسازي سةرمايةدارَيكى  كة( م كيلبةريهليل: ) 1723

ثيةاوة هةةرة طةةورةو خةاوةَ دةسةةاَلتةكانى ثيشةسةازى خةةَلوز لةطةةَ           يةكَيكة لةة (ئيميل كطال : ) 2/3/1723
هيتلةر دا ثةيوةندى رةخسى دروست دةكاو ريرةكانى حيربى طةىل نةتةوةيى ئةةَلمانى بةةجَى دةهَيلةَى و دة ةَيتة     

ثةةارة لةةة سةةندوقى ( NSDAP)دةكةة د و، كةةارى بةةؤ ئةةةوة(31322)ئةندامَيتيةكةةةى ونمةةارةى ( NSDAP)نةةاو 
 .َيتى ثيشةسازى كانةكاَ وةرط َىيارمةتية سياسيةكانى يةك

بةؤ نةاو   ( كةطاف ) بةدةسةتةوة طة ت،  سةراكايةتى حيربةى طةةىل نةتةةوةيى    ( هوكن بط )دواى ئةوةى :  1/1721
 .يةوةحيربى ناوب او طةريا

ثشةتططى ثةؤىل   (NSDAP)و بةةردةوام هةةوَلى دةدا   دا لةطةَ  هيتلةر  ثةيوةندى رةخسى خؤى درَيوةى بة بةاَلم
 .ة قورسةكاَ دةستبكةوَىسازيلة ثيشة

ازية قورسةةةكاَ لةةة مَيةة دى كضةةى سةةةراكى دةسةةتةى نووسةةةرانى راننامةةةى ثيشةسةة  "ئؤتةةؤ ديريةة  :  7/1721
ةوكاتةة بةرَيوبةةرى بازرطةانى رياننامةةى ئَيةوانى      كة نةاوى راية  مةاَ ك انةة يةة تةا ئ      (( ظا ييستراين ف))ناو ةى 

و ثةيوةنديةةكانى بةة ثيشةسةازي     NSDAP دة ةَيتة ريةري   ،يى ميونخ ةة ئؤكست بةورط ةةة بةووة   ةئةَلمانى نةتةو
 . رى كاري راننامةطةرى حيربي ناوب اوخةَلوز درَيوة ثَيدةدا و دةبَيتة بةرَيوبة

كةة لةةدن   ئةةو هَي رةانة    ناسة اوة، (NSDAPخةاَلي  29ةرنامةى ب)ى ناوب او كة بةناوبةرنامة:  1727 - 1721
 . (جولةكةى  او نؤ )سةر سةرمايةدارى تةنيا ئةو هَي رة نةبَي كة ك اوةتة  سةرمايةداراَ ك اوة، الدةباو

لةسةةةر ( NSDAP)ئةةةَلماني و ( حيربةةي ناسةةيؤنالي )هاوثةةةوانَيتى بةةةهَير لةةة نَيةةواَ   :  1773_ 1727ئةةابي 
 ( joun plan)واردَ هةَلمةتى هةَلب

 . (NSDAP)ى خاوةَ بانك لة (كورت فوَ سرويدة)سةرةتاي ثشتططيك دني: 1773تاييةكانى كؤ



 12 

َ  ( NSDAP)سةةةةركةوتنى مةةةةزنى : 1773مبةرى سةةةَيةتَي ى كةةةة ملَيونةةةاَ ماركة "لةةةة هةَلبةةةواردنى ثةرلةةةةما
 " مليؤَ دةنطى هَينا( 1)، سةرمايةدارةكاَ

سوثا وة  لةودين و رةطنكةو فينةدت،     و ئةفسةرانىيست سؤسيالناسيونا   بة لة دادطاى دةوَلةت دن 1773\7\29
 . رةرعييةت بة هيتلةر درا

كليةةرَ )بةريَيوةبةةةرى كانةةة خةةةَلوزةكاَ لةةة ناو ةةةى ( فالتةةةر تينكةةل مةةاَ)هةةاتنى ( 1773)كؤتةةايي سةةَيةتَيمبةرى 
 ( . NSDAP)بؤ ناو ( كطرة

وسةاماندارى ئةةم يكا    دةكات ولةطةَ  طةورة ثيةاوانى دارايةي   ةفةربؤ ئةم يكا س( مار راختهابلي: ) 1773ثايرى 
يَن كةةة هةاتنى حكومةةةتَيكى نةةازى تة س بةةؤ سةةر ث يانةكةةانى سةةةرمايةدارى    قةناعةةةتياَ ثةةَي بهةيَ  ط توطةؤ دةكةةا تةا  

 .ئةم يكا لة ئةَلمانيا دروست ناكا،بةَلكو لة بؤلشةويةكاَ دةيةارَيرَى
لةطةةَ  بةريَيوةبةةرى بةانقي     كةة يةةكربينني  ( درينيةك )طةَ  سةراكوةزي اَ اوثَيكةوتنى هيتلةر لة:  5491\5\1

ةوة تةا ئيسةتا ئةنةدامى    بة دوا هات و لةةو سةات  ( ور  و فوَ رراوسئةميل كي)و( ديسكونتؤ)ئةَلمانى و كؤمةانياى 
 . (NSDAP)ك دنى بوو بؤ َلمانية و ئةمةش سةرةتاي ثشتططيحيربي طةلي نةتةوةيي ئة

بةةةوو،   ةةةووة  لةةةة بةةةةرلني (بؤرسةةةةكاَ)رياننامةةةةى كةةةة سةرنوسةةةةرى ( فالتةةةةر فونةةةك: ) 5491كؤتةةةايي سةةةاَلي 
َ  ناوةنةدة  رب و بةرث سةيارى ثةيوةنديةةكانياَ لةطةة   ورى حة و دوايي دةبَيتةة رياوَيةوكارى ئةابو   ( NSDAP)ريري

 . بانكى و ثيشةسازييةكاَ
 . (NSDAP)ئةمطى طوم طةكاَ دةداتة ثاَ  ( ئوطيست فيلهيلم: ) 5491

ئايا : مانيا لةسةر ث سيارَيك كة دةَلَيلة رياننامةى سةراثاى ئةَل( فؤسيكت)نةنةريَ   راطةياندنَيكي:  51-55-5491
 . من بةبَي دوودَلي دةَلَيم بةَلَي: ةوي  لة وةاَلمدا دةَلَيحيربي هيتلةر حةزدةكا بةردارى حكومةت بكا ؟ ئ

بَي هيض دةمةتةقَيية  ( NSDAP)بة قةناعةتى من : وتويةتى( يونطة فوَ ئولدنبورط)ة هةماَ نمارةدا هةر ل
 . رياندا حكومةت دامبةزرَييَنةوةى هةية لة ثارةما  ئ

رةارَيكى طةةورةى   )ى ثيةاوكون بةوو لةة ئيسةن    (ثةاو  رةول   )ة نازيةكاَ كةة يةكَيك لةسةرك د: 1771سةرةتاي ساَلي
دا ب ييةار  انةلةةم  ةاوثَيكةوتن   .ة خةةَلوزةكاَ سةازدا  ية  اوثَيكةوتنى لةطةَ  طةورة ثياواَ و خاوةَ كانة (ثيشةسازى

 . بك َي( NSDAP)هةزار مار  ثشتططي( 13)طانة بة درا مان
 . يةوة(NSDAP) ونة ريري( تيسن)خَيرانى:  1/7/1771

 .رةخسي لةطةَ  هيتلةردا ثةيداك د ثةيوةندى( لمَييلهل)وةلي عةهد  1771سةرةتاي هاوينى 
ارةةك ا بةةؤ خةةةَلكَيكى زار لةطةةةَ  ثيةةاوة ثيشةسةةازةكاَ بةةة ئ  وثَيكةوتنَيكى نهَينيةةدار لةةة  ةةاهيتلةةة 1771هةةاويين 
 . قسةدةكا

 .بة ئارك ا  اوى بة هيتلةر دةكةوَى( ئوغست)ثارا :  1771يؤنى 
 . بة هيتلةر( ئةدمؤند رتن )كةوتنى  اوثَي:  17/1/1771 
ناو ةكانى ئةَلمانيا بةةرةو   بةرف اواَ ك دني :هيتلةر كة تَيدا هاتووة بؤ( ئةدمؤند رتن )نامةى :  7/3/1771

 . بةدي بهَينني ساتةوةختةداريانهةاَلت و خوارووى ئةوروثا لةم 
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سةةركةتن و  ارةسةةرك دني ططوط فتةةكامناَ لةة      هةةموو  بةةردةوام بةوونى لةسةةر نةهَيشةتين    بةاَلم لة ريوانطةى 
مةةن لةةةكاتى .  وةرطةة ينن وزامةنةةدى لةنةةدةَ و وارةة ةكةةة داوامةةاَ لةةَي دةكةةا ر ( َلمانيا ريانهةةةالِِتى ئةةة)ريانهةةةالت

. كانى ئيستاماَ دةزاننابَي طوماَ سنورى توانكة ئَيوة ئةى هيتلةرى بةريَير زار باش دةزا   ثَيكةوتنةكامناندا او
 . بكةويندةبَي هةنطاو بة هةنطاو ب ياين و ثلة بة ثلة سةروتةنيا دةبَي ئاطادار بني 

بة نؤرة جَلةوى  دةتوانن هَينن وسةركةوتن بةدةست دة ئةركة قورسةكاني ئةررانتاَ لة كة ئيوةبةوةي  طةربينم
 . ةوة بط يندةستريٍِابوونى ئةم هةستة بة نؤرة بة

نيشةتيمانيةكاَ  كؤمةَلةى ئابورى سياسي ف انك ؤرت بة ريةزامةندى سك تَي ى كؤمةَلةى يةكَيتية :  23/3/1773
و باسةي ئةةوة دةكةات ئؤثؤزيسةةيؤنى    ( هنةدَ بةط   )سةةراكايةتى بداتةةة  ( فةوَ دي كةولت    نكةة رويد)داوايةاَ كة د   

 . ورى ئةَلمانيا لة ثشتتانةوة دةوةستنيدوا يةدةكى ئةَلمانيايةو ئَيمةش وة  بنكةيةكى ئابو ،نةتةوايةتى هيتلةر
 لةةة بةةارةى ( كورنيةةك)و( رهيتلةةة)لةطةةةَ  ( هنةةدَ بةةورط )يةكةةةم ط توطةةؤي سةةةراكى دةوَلةةةت  :  13/13/1771

 . اربوونى نازيرم لة حكومةتدابةرد
نةةاوب ا ( NSDAP)نةتةةةوةيي نةةاوب او بةةة   ئةةةو كؤبوونةوانةةة كةةة بةةة بةرهةلَ سةةي  سةةازدانى :  11/13/1771

 . ي ديكة تَييدا بةرداربووَو حيربي طةلي نةتةوةيي ئةَلمانى و هةندَيك( رتا  هيلم) كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 جةنةةةراَ )كةةة كؤمةانيةةاى   ةوة لةةة كةةاتى ئةةةو ميواندارييةةة   (سةةيمنر)لةةة كؤمةانيةةاى  ( ف. س: ) 23/13/1771

: نوَينةرى طةورة ثياواني دارايةي ئةم يكيةكانةدا قسةة دةكةاو دةَلةيَ     لةبةردةم  لة نيويؤر  ثَيهةَلدوسَي،( ئةلكريك
  .، تَيكؤرانة دن بة سؤسياليرم واتة ماركسيرموتنةوةى هيتلةروريةطى بر

 (( . NSDAP)يسن دةبَيتة ئةندامى ف يت  ت:  1771ديسةمبةرى 
( ديسةلدارف )كؤريَيكى هيتلةر لةبةردةم سةردات ثياوى مؤنؤثؤ  لةة يانةةى ثيشةسةازى لةة رةارى      :  11/1/1772

 . ريَيكخ ابوو ( ف يت  ريسن)ئةم كؤرية لةطةَ  
ينسةةةكن تةةةي  بو)كؤبونةةةةوةى نهَينةةةى سةةةةرك دايةتى نوَينةةةةرنى يةةةةكَيتى كؤمةانياكةةةانى ئاسةةةن :  23/1/1772

 . ى دامةزراندنى حكومةتى نازيرمبووة هؤ ئةم كؤبونةوةية .(زويم)و( كوب ينك)ولةطةَ  هيتلةر (فويلك 
 . ك او هيتلةر  ط توطؤ لةنَيواَ ف دري  فليك:  1772فيميوةرى 

 ةر دةكةا كةة ناوةراكةكةةى   ريَيككةةوتنَيك لةطةةَ  هيتلة   ( ثةاو  رورةن  )يةكَيك لة طةورة ثيشةسازاَ:  17/7/1772
بةو سي ةتةى دةزطاى رياطةياندنى لة نَي   نةك َي سةر َ لة اليةَ هيتلةرةوة هَي ري لةلة كاتى هةَلبوارد ئةوةية،

 . (ميونيغ و ف ينكشة كوري ( احدت االبناء)رياننامةى )دةسةاَلتداية 
اقو  لةطةةَ  مةن   مة وكؤمةةَلَيك ثيا : َييةدا دةنووسةَي   نامةية  بؤ هيتلةر دةنَي َي و ت هاولةر راخت:  7/2/1772

ي ئةوانة بكةةَ كةة دةيانةةوَي لةة تَيةورة ئابوريةةكانى سؤسةياليرمى نةتةةوةيي بكؤَلنةةوة و          دثشتططي مادئامادةَ 
َ    بيبةستنةو) هةفتةيةة  نوسةينطةية  بةة نةاوى وةكارخسةتنى       دواى  ةةند . (ة بة ئةابورى تاكةة كةسةي بةةرف اوا

 . ثشتططيةكى زارياَ لَيك د( ثاو  رويت )و ( نيست)لةر راخت دامةزرا و هاوك َيكاراَ لةاليةَ 
دةكاتةةةوة لةةةبارةي لةةةبارةي زامنك دنةةي بةرنةوةندييةةةكاني و   (فيليةةككورنيةةك )هيتلةةةر دَلنيةةاي  :  1772يةةولي 

 . بة ريَيطاى حكومةتى نازي(كيلرَ كطش)ثةيوةندى بة مةسةلةى
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اليةةَ مؤنؤثؤلةكانةةوة بةة بةريَيوةبةرايةةتى      لةة ( داواكةارى  نووسةينطةي )دامةزرانةدنى  :  1772اَلي لة سةرةتاي س
كةةس لةة سةةرك دة    ( 12) ،لةةكاتى دامةزرانةدنى   و(ب ادةرةكةانى هيتلةةر  )كة لة دواييدا ناوى نة ا  ( فينهل كيبلةر)

 يةكانيةةةلةةةة بةةارةى داخوازي  بةةةؤ ف مةةاَ وةرطةة تن  مؤنؤثؤلةةةكاَ بةرةةدارياَ تَيةةةدا كةة د كةةة ئةمانةةةةش مانطانةةة      
(NSDAP )وياَ بة هيتلةر دةكةوت ا ةك نى سياسةتةكةىو  ؤنيةتى ئاماد .  
بةةوةى هيتلةةر دةسةت     يفؤَ لةطةَ  هيتلةةرو ريازي بةوون   ريشة اوثَيكةوتنى وةزي ى بةرط ي رال : 9/1/1772

 . ةتى رايخ تا ببَيتة سةرا ياتة ناو سةراكاي
 . ى سةرا  دةوَلةت(فوَ هندَ بطط)  اوثَيكةوتنى هيتلةر بة:  17/1/1772

 . (تيسن بة ئاطادارى( الندس بط ) اوثَيكةوتنَيكى نوَيى هيتلةر لةطةَ  :  1772َيمبةرى سَيةت
ئةنةدامى ئةجنومةةنى بةةريَيوةب دنى بةانكى     وسةراكى ثيشةسازيةكانى خةةَلوز  ( ثاو  سيظةر بيل: ) 1772ثايرى 

 . دةكا وة(ك يكؤر رراسة)ةندى بة هيتلةرو ئةَلمانى ثةيو
دةكةةَ تةا سةةراكايةتى بداتةة     ( فؤَ هند بورط)و ئةر افةكاَ داوا لة سةراكى رايخ مؤنؤثؤ  :  17/11/1772

 . رةوةدةست هيتلة
 ى طؤلةةةارى بةةة يوا ثَيك اويةةةاَ ثيةةةامنَي يسةرنووسةةةةر( ف انسةةة  رويتةةةةر)و( ئؤتةةةؤ مةةةاي : ) 1772نؤلةمبةةةةرى 

( هيتلةةةر)و(و  سةةيظةر بةةططثةةا)لةسةةةر داواى بآلودةكاتةةةوة كةةة نامةةةى سةةةرك دة ئةَلمانيةةةكاَ  ،سةةةرمايةدارةكاَ
 . لة ئوتيلي كطهوف، دةطَي يَ( بارةطاى سةرةكي)ئاهةنطَيك لة بةرلني

سةك تَي ى كؤمةانيةاى نةاوب او    ( كةار  بةؤش  )و لةسةةر داواى  ( بؤتَي ف )و( فارين. اي جي : ) 1772نؤلةمبةرى 
 . دا ساز دةكةَ (هيتلةر)ئاهةنطَيك لةطةَ  

رياَلةةي  لةسةةةر دةستخسةةتين ( ك نيةةك و ك يكةةؤر رراسةةة  )نبةةازى لةةة نَيةةواَ   زارا:  1772سةةةرةتاي ديسةةةمبةرى  
 . (NSDAP)كارتَيك نى سةرةكى لة هَيَلي سياسي 

ئاهةةنطَيك   لة خاوةَ بانكةكاَ بوو لة كوَيلنيةكى  ة كة(كورت فؤَ ر ايد) هيتلةر لة كؤركةكةي:  2/1/1777
 . دةطَي يَى

كةة او بةةة سةةةراكايةتى هيتلةةةر و لةةة بةةارةى سةةيما بنضةةينةييةكانى    يةةةكط تن لةسةةةر طةةؤريينى وةزارةتةةى  ةةاوةرييَ 
 . بةرنامةى ئةو حكومةتةوة

 . اَ لةكةَ  هيتلةر لة مالي كطدافمؤنؤثؤلةك  اوثَيكةوتنى ثياوي:  3/1/1777
 شةر بؤ واز هَيناَ لة دةسةاَلت نا ارك دنى رالي:  21/1/1777
 ( . اى ديكتاتؤرى فاريرم لة ئةَلمانياسةرةت)دامةزراندى وةزارةتى هيتلةر  73/1/1777

 (( . 721 -- 721)الثةرية  –كورت كوس ايلة  –بابةت لةمةري فاريرمةوة . سةر اوة )
 سةر اوةكاَ

1-  َ ، 17-12الثةةةريةي/1712-1722فارةةيرمي ئةةؤروثي لةةة بةراوردك دنةةدا    -لؤَلظطةةانط فيممةةا
 ، بة ئةناني1722/اط ادث اتؤكؤلي كؤن  انسي ئينتةرناسيوناليرمي كؤمونيسي لة ثر

 ئيتاليا/2، نمارة(الرابطة)دةربارةي فاريرم، طؤلاري -2
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 ، بةئةَلماني211-219تيؤرة سياسي و ئيدالؤنييةكاَ، ف ان  نوَيماَ، الثةريةي  -7

 ، ت مجة كةميل داغ 23، ال(مانديل-ت وتسكي)نىوص حو  ال ارية -2

 71-73محاضرات حول الفاشية، صفحة بانطا تؤلياتي،  -9

 171اوتسكي، التحوالت السياسية في البلدان المتخلفة، الجؤن ك -1

 1771، بة ئةَلماني،/1/12لة 133ثاركؤي راننامةي ف انك ؤرتة ئةلطماينة، ال -3

 ، بة ئةَلماني17321ريتشارد زاطة، تيؤرييةكاَ لةبارةي فاريرم، ال -1

 71-77، ال 92/1771طؤلاري دَي  رةيطل، وتاري ئيبةرهارد يطل، نمارة  -7

 71-79دَي  رةيطل، وتاري زارا ئةندرسووَ، هةماَ سةر اوة، ال طؤلاري  -13

 بة زماني ئةَلماني1779ث اتؤكؤلي ئينتةرناسيوناليرمي كؤمونيسي لة   -11

 27، 23، 13بةرلني، ال /1طؤلاري يويؤس لاليم، نمارة  -12

 17نؤلتة ئطنست، تيؤرييةكاَ لةبارةي فاريرم، ال  -17

رةيرمي ئينتةرناسةيونايرمي كؤمونيسةي و حربةي     ريكك دنةوةي فارةيرم و خةةباتي دن بةة فا    -12
 1729-1722ريوعي ئةَلماني 

 721-721بابةتطةلَي لةبارةي فاريرم، كؤسظايلة كورت، ال  -19
 
 

 رارنبطانى جةنطى ثطازى ئةم يكى، عطاقى و ئيسالمى لة د   
ث افيسؤر سامؤئيل هونتنطتوَ، راستةوخؤ ث وثاطةندة ي  ئةم يا ئةوةماَ بؤ دةركةوت كة سؤسيولؤطى بةناوبانطى ئةم يكى فؤكؤياما رانبةرانى

لة ): ئةم دوو كةسايةتيية ئيمراكةرى ئةو ماني َيستةَ كة تَيدا نووس اوة. جةنطى ئةم يكني، بطمةندى سةرمايةى ئةم يكى و تاوانةكانني
ية جيهانييةكاَ، مَيووودا، هيض نةتةوةيةكى ت ، ناسنامةكةى، ئاوا رياستةوخؤو وابةست لة طة  مافة م اي

بايةخَيكى  -مةبةستياَ ئةم يكاية-بؤ ئَيمة هيض فاكتومَيكى ت  لة سةرووى ئةم وةاَلتةوة. يةكانطط نةبووة
 ...(بااَلت ى نيية

وة، رَيك بة مةت سى ئةم ريستانة ئارك اية، لة بةر ئةوةى ريةهايى بة دادوةري رياَلى ئةم يكى دةدا لة سةر ئاستى جيهاَ و دةخياتة سةرووى هةمووة
جياوازييةكةياَ ئةوةية، . ى حربى فارتى عةرةبى"ئومةيةكى يةكط توو، خاوةَ ثةيامَيكى نةم "يا دروويى" طةىل هةَلبوراوى خودا"هةماَ لؤنيكى

ى خةَلكى عطار و يةكةمةكاَ وة  فيلسوف، رارنبططةلَيكى بَياليةَ ثاكانة بؤ تاواَ دةكةَ، دووهةمةكةياَ راستةوخؤ سةرتاثاى سوورة بة خوَين
 . كوردستاَ

جةنطى دادوةر : )ط توطؤ لة سةر جةنطى ريةوا دوا ثةردةى لة سةر روخسارى درنى فؤكؤ و ب ادةرةكانى الب د كاتى ئيمراى ئةم دَيَ انة دةكةَ
. دةك َى تةنها لة اليةَ ئؤتؤريتَيكى رةرعييةوة بةرثا بك َى، كة هةَلط ى بةرث سياريية بؤ رَيكخستى طشتى

ةرطير نابَى بيانووى بةكارهَينانى زةب وزةنط لة اليةَ هَيرَيكى ناحكومى ئؤثؤرتؤنيست يا تاكة كةس، لة بارى ه
 ...(ريةورتييةوة قبووَ  بك َى

وا ناونووس دةكةَ، لةم دةريب يينة ئةوةماَ بؤ ريوونر دةبَيتةوة كة خةباتى بةرط ى  ينايةتى يا طةالنى داططك او لة دنى ئيمة ياليرم، بة خةباتى نارية
لة هةمووى سةي ت  ئةوةية، ئةم جانةوةرانة . ريةورتى بااَلى ئةم خةباتة ئينسانيية قبووَ  ناكةَ، ئةوجا، زةب وزةنط بؤ دةسةاَلتداراَ مؤنؤثؤَ  دةكةَ



 11 

لة  ريارنبطة ئةم يكييةكاَ ناوى ئةوانةى كة ئةم يكاى ك دووة بة بةرث سيار بؤ رَيكخستنى طشتى)...: دةنووسن
 ....هةموو سةرزةمني، نادركَينن

رةكاَ، داخؤ كَى بن ئةوانةى كليلى رَيكخستنى جيهاَ بة رَيكخةرى كودةتاى ريلى، جةنط دنى خةَلكى لَيتنام و كةمبؤديا، قةاَل وكةرى هيندة سوو
؟ثاراَ ث سيار (ليستةكة درَيوة)دن بة يةكَيتى سؤلَيتباوكى بةريةمحى كؤنرا لة نيكاراطوا، داطططةرى ثةنةما، ثةروةردةكةرى بن الدَ لة جةنطى ثطاز 

 !ئةوةية، بؤ ى ئةم كةَلة قةَلةم خوَيناويانة، ناوةكاَ نادركَينن؟
، نووسةرى ئةَلمانى ثيتةر رنايدةر، لة "ريةورتى كوَي انةتاَ هةس"فؤكؤ و هونتنطتؤَ و ب ادةرةكانياَ، بة رارنبطة ب ادةر ئةنانييةكانياَ، دةَلَين

ديكؤمَينتَيكة بؤ كةثوبةرزى و طوي ايةتى رارنبط، اليةنة ، ثَي  وةخت بة ريةها " رَيكيدا، بانطةوازى رارنبطة ئةم يكيية ب ادةرةكانياَ دةَلَىووتا
 ". دادةنَى كة لة دووك اسى سَيكوالر روَينى نابَيتةوة

رةركةتى زهلَيرى جيهاَ 133سةرمايةدارى تايبةت و 91دةسةاَلتى  بةاَلم واقيل ئةوةية، بنضينةى بؤ وونى رارنبطة ئةم يكييةكاَ لة هةماَ
ئوسامة بن الدَ و رَيكخ اوى ئةلقاعيدة كؤرثةى هةماَ سيستَيمن و هةر خؤرياَ لةبةرامبةر تاوانةكاَ بةرث سيارى . سةر اوةى وةرط تووة

بؤ ( و كؤمةَلطاكةماَ)حكومةتةكةماَ دةكةين ئَيمة ثشتططى لة ب ييارى: بةاَلم رارنبطة ئةم يكييةكاَ دةنووسن. هةَلدةط َ
ث سيار . (بةكارهَينانى زةب ى  ة  لة دنى ئيسالميية راديكالةكاَ و رَيكخ اوة تاوانبارةكةى لة سةر ئاستى جيهاَ

يا؟ لةثشتططى ك دنى ئةوةية، بؤ ى ئةم رارنبطانة خودى سياسةتى حكومةتةكةياَ ناخةنة نَي  ث سيارةوة لة ثشتططى ك دنى تؤرانييةت لة تورك
ئطاَ؟ بن الدَ؟ لة ثشتططى سعوديية، كووةيت، قةتةر، ئيمارات كة هيض مافَيكى م ال  بة ريةوا نازانن؟ لة ثشتططى ك دنى عطار لة جةنط دنى 

نى ثةنابةرانى سةر سنوورى بؤ ى وة  رارنبطَيك ريةخنة لة سياسةتى دةرةوةى وةاَلتةكةياَ ناط َ؟ لة بَيكارى، هةنارى، مليتاريرم ولة كورت
سيةتَيمةر بة جيا مامةَلةى لة طةَ  بك َى و تةنها فوندةمنتاليستة ئيسالمييةكاَ بك َى بة بةرث سيار لة بةرامبةرى، بةَلكو 11ناك َى . مةكسيك؟

ازيارى ئةو ث انةية كة سةرا  حكومةتى راستةقينةى ئةم يكا و ئةند)خودى حكومةتى ئةم يكى و نوَينةرةكانى وة  تاوانبار بطننسكى
 . و رةركةتةكانى نةوتي   بةرث سيارَ( سى ئاى ئةى)و ( ئيسالمييةكانى بةهَيرك د

ةياَ ىَل ئةوةى جَيطاى داخة، زار رارنبطى كورد لة دةرةوةى وةاَلتدا دةنين، كةمياَ هةية، خؤياَ بة ثسةؤري و خاوةَ هةَلويست نةزانن، كة ى فر
جيهانى لة نَيو ريارنبطانى بةناوبانطى جيهاَ، ريةنطة دةنط نةك دياَ بارر بَيت،  ونكة زاربةياَ زار هةست بة نايةت لة بارةى كَيشةيةكى 

مافى م ال و "زانكؤ هةَلدةَلَين، ط نط ئةوةية، دن بة ريوعييةتن، زاناى جيهانى"فيلسؤفى"دوونييةت دةكةَ، بةراَ و باَلى ئةم يا ئةو
وة بَلَيم، مَيووو كؤتايى ثَينةهات و ئةَلتةرناتيظ هةية بؤ سيستَيمى بااَلدةست و نةخشةكَيشانى جيهانططى سةرماية، ما!! ثؤست مؤدَي نن"دووك اسى

بطوباوةري و ئاماجنى ف انسي  ! بةرط ى ئَيستاي  ئااَلى سوورة، بؤ وونةكانى فؤكؤي  دةركةوت لة بة ض بةرنةوةندييةكةوة دةدوَى و لَيدةكؤَلَيتةوة
رارنبطة ! بيانووهَيناَ بؤ جةنطى ثطاز: سامؤئيل هوتنطتؤَ و بةرث سى راطةياندنةكانى سةددام، بن الدَ خرمةت بة ية  مةبةست دةكةَ فؤكؤياما،

 . ئةم يكييةكاَ، ثاَلةشتى سياسةتى حكومةتى بؤش دةكةَ، ئةوانةى دووهةم بؤ دةسةاَلتى فارى سةددام و تاوانبارانى ئيسالمى
بةَلَى بؤ خةباتى . ئةنانى و ئةنتى ئةمةريكانيرم، نة جةنطى ثطازى دكتاتؤرى فارى بةغدا، نة تطار و جةنطى ئةم يكى و ئيسالمى نة ريَيطاى تايبةتى

 !نيونةتةوةيى ك َيكاراَ و زةمحةتكَيشانى جيهاَ لة دنى هةموو ئاين و بطو باوةريو بااَلدةستةكاَ بة هةموو ناو و ناتوريانةوة
 !    ؤنرا راربطةكانى جةنطى ثطازى باَلةكانى بطى باورارنبطى ريوعى ك

11/1/2332 

      

 

 ئةركةكاني ئيم ياي راطةياندني كؤمونيسي  يية؟ : تةوةرَيك بؤ ديالؤ 
ب يي بطوباوةريي وة   ؤَ راننامةي ئيسالمييةكاَ، يةكَيي و ثارتي، دةرب يي بطوباوةريي خؤيانن، ئةوها دةبَي راطةياندني ريوعي، دةر         

حربي  يين ك َيكارو جووتيارو توَيوة )ئؤرطاني ناوةندي حيربي ريوعي كوردستانة(رَيطاي كوردستاَ)ديارة هةفتةنامةي. ريوعييةكاَ بَيت
هتد بة ...ةو رةورتثةروةردئابووري، و ئةركي سةرةكي ئةوةية بطوباوةريي كؤمونيسي لةبارةي هونةر، سياسةت، كؤمةَلطا، ة(ستةمديدةكاني كوردستاَ

 . خوَينةراَ و راي طشي بطةيةنَيتئةنداماَ، 
زة لة هةَلبةت ئةم ئةركة لة قؤناغَيكةوة بؤ قؤناغَيكير، جياوازة، بؤ منوونة، ئةر  و مةهامةكاني سةردةمي خةباتي ثةرلةماني وري  ام جياوا

راطةياندنةكاني حرب ب  بة دةرب يي فةلسةفة، ثةروةردة، ئةطيتاتسيوَ،  ، دةبَي(ئةمياَ مةبةسي ئةم نووسينةية)لة يةكةمياندا. سةردةمي رؤريش
.  ناوةوةو جيهاَهةواَ ،  االكي، ط توطؤ، ريةؤرتان، وتار، بانطةواز، مؤسيقا، فيلم، كؤبوونةوةو رَيوة جياوازةكاني خةباتي  ينة نَي دةستةكاَ لة ئاسي

ي زار ديكتاتؤرييانة خةرجَيكي زار بؤ مةكتةب، تةلةفؤَ، موو ةو ئام ازي راطةياندنةكاني لةرك ي راطةياندنة زاَلةكاني جيهاَ و ناوخؤ بة رَيوةيةك
بؤ . َنووسةرة  َلَي  و كاسؤلَيسةكانياَ دةكةَ و بةو رَيوةية كة خؤياَ مةبةستيانةو دةيانةوَيت، طوزاررت لة باروداخي جيهاَ و ناوةوة دةدة
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بة -ساَلي نيا  لة ئةنانيا، بؤ يةكجاري  نةمبيين و نةمبيست لة كةناَلة زاَلةكا11ََيم كة لةمنوونة، رةنطة ب يوا نةكةَ ئةطةر بَل
بَيجطة -سةرةرياي ئازادي بطوريا دةرب يين، تاقة ية  ط توطؤ لةطة  بطمةند، بةرث س ياَ كادرَيكي حيربي ريوعي سازبدةَ -"سةربةخؤكانةوة"كةناَلة

ياَ باسي دةرك دني مامؤستاكاَ بكةَ لة كارةكةياَ لةبةر ئةوةي ريوعي ياَ ئةني فاريس  ياَ باسي  -ردَلة  ةند دةقةية  لة كاتي هةَلبوا
ي راسيسي دةرك دني زارةملي نام ايانةي ثةنابةراَ بكةَ ياَ باسي زيندانة زارو زةوةنةكاني ديةؤرتاتسيوني ثةنابةراَ و هةواَلي خؤثيشاندانة ئةن

طةر ي دةياَ ئةناني لة كوردستاَ و عطار دةنين، بةآلم وةزارةتي دةرةوةي ئةنانيا . وداخي زيندانيية سياسييةكاَ بكةَو ئةني فاريسي ياَ بار
تةنها بةوة ماناية  -بةبةردةوامي بانطةوازي ئةنانةكاَ دةكةَ بؤ ئةوةي عطار بةجَيبهَيَلن، بة مةرجَي باش دةزانن كة لة كوردستاندا ئاساي  و ئارامي

 .باآلدةستة -تاواني بةعسيية ئيسالمييةكاَ ئةجنام نادرَيتكة 
راديو، تةلةفريوَ و راننامةو )دةبَي كةناَلةكاني راطةياندَ! بةداخةوة بةزةقي دةبينم بةرةكاني راطةياندني حرب بةحاَ  هاوكاري يةكردةكةَ

هةروا نابَي كاتي بة ثَيري هاورييياَ . َيكي زار باش لة ئينرنَيت، وةربط َكاني حرب، ثَيكةوة كاربكةَ و دةك َيت لة زار اليةنةوة ثَيكةوة سوود(طؤلارة
 . بة فيلمي دوور لة ئامانج و ئاكار و ئةقَل و فك ي ريوعي بةفطيا بدرَي

ي بةرهةمهَيناَ و بواري كؤمةَلطاي كوردستاَ، تاسةر ئَيسقاَ، كؤمةَلطايةكي  ينايةتييةو لة هةموو رارو رارا كةكاندا، ك َيكاراَ لة كةرتي جؤراوجؤر
 يمةنتؤسازي، طة سازي، كارةبا، )خرمةتطوزاري كاردةكةَ و بةبَي هَيري بازووياَ، نياَ رادةوةسَي وبؤ  اخي بةردين دةطةريَيينةوة، وة  ك َيكاراني

ل، ئاوسازي، نةوتسازي، بيناسازي،  اثةمةني، رطينيسازي، ئاوو كؤالسازي و خواردنةوةكانير، كآلرسازي، بلؤكسازي، رةراب و مةيسازي، هوتَي
ك َيكاراني  تَيليكؤمنكاتسيوَ، رارةواني، طواستنةوة، بارهةَلط ي، بؤياغضي،  َيشتخانةو ماخيانة و  اخيانةو بارو يانةكاني خواردنةوة، ف اكةخانة،

تةختةسازي،  نينسازي، خشتسازي، سةرتارخانةو كشتوكاَلي، ئةلبسة، دةواجن، دارستاَ، تةندرووسي، ئاووئاوةريا، بيناسازي و نيشتةجَيك دَ، 
و جووتيارو دَيهاتنشينة ( هتد...ئارايشطا، بةرطدور، ف ارياراني سوثةرماركت، فيتةر ي، تةنةكضي، بووريضي، نانةوايي، بةنداو كؤمةوتةرسازي

ي بارودا  و (هتد...هةواَ ، ط توطؤ، داخوازي، خةبات)ئازادي نمارةكاني رَيطاي كوردستاَ و راديوو تةلةفريوني هةموو ئايا لة. هةنارةكاني  لة ثاَلياندا
داوةتةوة؟ ئايا مةرجي نياني رانانةي ئةوانة وة  سةَلت و خاوةَ هاوسةرو بة منداَ  و بَي منداَ  بة دةنط و وَينةوة، بةوثةريي بايةخدانةوة، رةنطياَ 

لةسةر بؤ منوونة، !يوعييةكاَ بة مانشَيت لةسةر يةكةم الثةريةكانياَ بآلودةكةنةوة؟ر -بؤ منوونة-راننامةكاني حكومةت ياَ ثارتي و يةكَيي هةواَلي
لة هيض راننامةيةكي ريوعي لة ئةنانيا نةمبينيوة كوا وتارة وةرطَي ياوةكاني دةسي يةكةمي ريوعي و بطمةندة كالسيك و نوَييةكاني كؤمونيرم؟ 

بؤ ي رووي نار ين و تاوانباري رَيوةي بةرهةمهَيناَ و بطو رةوري سةرمايةداري لة جيهاَ و لة  ؛!!ريكالم بؤ خاوةَ كارو بازاريةكانيانن بك َيت
ئةوة سياسةتي ليمياليرمي نوَيية واي لة مامؤستا و : ))كوردستاَ ناخ َيتة بةر رةخنةو و ئاَلتةرناتيظي م ايي خؤماَ رابطةيةنني؟ بؤ منوونة

ةخؤرخانة و قوتايانةكاَ ك دووة ياَ بةرف اوانبووني دياردةي بَيكاري و سؤزانضَيي ض لة كوردستاَ ياَ كارمةنداني تةندرووسي و باري الري ن
بؤ ي ئَيمة لةوة برسني كة رةخنةط تن لة سةرمايةداري بؤ بةرنةوةندي هَيرة راسريةوةكاَ دةركَيتةوة؟ ئةطةر ((. ئؤروثا و وآلت و كيشوةرةكانير

 -ثي. ئا. ئَين)ياَ(-حربي قةومي ئةنانيا -دي. ثي. ئَين)ةثةكاني ئةنانيا لة ئاسي حوكم ياني ئةنانيا بَيدةنط ب ،  ونكةوابواية، دةبوو ريوعي و  
 !:  لة زار اليةنةوة رةخنةي ريوعي و ةثةكانياَ هةية لة سةرمايةداري و ئيمة ياليرم(-حربي قةومي ك َيكاراني ئةنانيا

مةَلطا لة ئاسي طشت دياردةيةكي لؤكالي ياَ جيهاني بطورياي تايبةتي هَيرة جؤراوجؤرةكاني ناو كؤ 
ئةمة زار ئاسايية و ئَيمةش وة  كؤمونيست قسةي . خؤياَ دةردةب يَ و لةبارةيةوة ملمالني دةكةَ

كؤكاكؤالو )بؤ منوونة ثَي  ماوةية  وتارَيكم ئامادةك د لةبارةي. خؤماَ هةية لة ئاسي طشت دياردةكاَ
هةواَلي تطارك دني سةنديكاييةكاَ و االكي و بؤ وونةكاَ لة ديدو بةرنةوةندي  يين  و(بيبسي

ك َيكاراَ و حربةكةي بوو، بةآلم بآلونةك ايةوة، لةبةر ئةوةي اليةنةكانيري  رةخنةياَ لةو كؤمةانيية 
ي و دةرك دني ئايا مةعقولة بَيدةنط بني لة ئاسي تطار، زيندان! ئةمة ض ناوَيكي لَي بنَيني؟! هةية

سةنديكاييةكاَ وبةطشي ك َيكاراني ئةو دوو كؤمةانييةو داخوازييةكانياَ؟ بَيدةنطي ئَيمة بةخرمةتي 
كَي دةركَيتةوة؟ بة كورتييةكةي بَيدةنطيماَ بة طوَي ةي فك و بةرنةوةندييةكاني خؤماَ لة ئاسي هةر 

اري دةكةين لة بةهَيرك دني بطوباوةرية رووداوَيك، ماناي ئةوةية ئَيمة بة خؤريايي و ئازادانة بةرد
 .دواكةوتوو و تاوانبارةكاَ

كاتَي وةزارةتي نَيوخؤي كؤماري  يك، رَيكخ اوي يةكَيي الواني كؤمونيسي ياساغ ك د،  ةند هةواَ ،  
ناردم، بةآلم ئةواَ لةب ي ئةوةي بآلوي بكةنةوة (ئازادي)ط توطؤ و راثؤر  ئامادةك د و بؤ سايي

كؤماري  يك لة : )رياَ ناريةزايةتي دةربميَ،  ووَ هةواَلَيكي ت ياَ بآلوك دةوةو بة خؤ
 (!!ثَيشانطاي نيودةوَلةتي لة سليماني بةرداري دةكات

ئةمة هةَلةي هاوريَييةكي كؤمونيسي الو نيية كة دةك َيت 
راستبك َيتةوة، بةَلكو تَينةطةيش  و نةزانيين هاوريَييةكة بة 
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ديارة مني   اوةريواني ! ئةمة مةسةلةيةكي بضوو  نيية تا لة ئاستيدا  اوبنوقَينني! ناو خَيرانَيكي تَيكؤرةري ريوعي، طةورة بووةمنداَلييةوة لة
دةك َيتةوة و لة بةردةم بةري كؤماري  يك 12/11/2331-11ب ياَ بؤ ثَيشانطا نيونةتةوةييةكة كة لة -بؤ منوونة-ئةوةم، هاوريَيياَ لة سليماني

ثَي  !((. ئايا ئةمة خةياَلَيكي رامانسي بةندةية، ياَ بة راسي ئةجنامداني ئةركَيكي نيونةتةوةيي كؤمونيستةكانة؟!))زايةتي خؤياَ ثيشاَ بدةَنارية
ك َيكار ب يندار و دةياَ ( تةرمة ثؤر اوةكة)ماوةية  حكومةتي كؤرياي باروور هَي رَيكي درينانة لة دني ك َيكاراَ ئةجنامدا و ئةم ك َيكارة رةهيدك ا

راستييةكةي ئةوةية من  اوةريواني ئةوة بووم،  ةند راننامةنووسَيكي راطةياندني حرب سةرداني . و زينداني ك اَ، بةآلم ئةم بابةتة بآلونةك ايةوة
زار سوثاس و "ئَيمة بةارَيرَ و ئةوانة هاتووَ _!بكةَ و ث سيارياَ لَي بكةَ بؤ ي حكومةتةكةياَ ك َيكاراَ دةكونَ و ب ينداردةكةَ؟(زةيتوَ)هَيري

كةرةوة، تةلةفريوَ، ئؤتؤمبيل و دسار)و بةتايبةتي زار سوثاسياَ دةكةين بؤ ئةوةي كوردستانياَ ك دووة بة بازاريي خؤياَ" ثَيرانيامناَ هةية
 (هتدي كؤرياي باروور كوردستاني ث يك دووة....رؤفةَ 

حربياَ (ليونةي بةدوا ووني)بةرث سة ماندوونةناسةكاني بةرةكاني راطةياندَ بط َي، ئاراستةي  لَي ةدا، ثَي  ئةوةي رةخنة و تَيبينييةكا  رووي
بةت كة دةكةم،  ونكة ئةواَ بةرث سي يةكةمن لة رةنطنةدانةوةي فك ، سياسةت و خةباتي ريوعي لة راطةياندنةكاندا و بآلوك دني هةندَي وتار و با

 !م هيض كةس ئةم بؤ وونانة بة طلةيي لة قةَلةم نةداهيوادار. هيض ثةيوةندي بة ئَيمةوة نيية
هةر بابةت و وتارَيك ثةيوةندي بة بطوهؤش و مَيووو و بةرهةمي ئَيمةوة نةبَي، بآلوياَ . ئَيمة دةبَي ئةم نووقساني و كةمتةرخةميانة  ارةسةربكةين

ئةمة ماناي ئةوة نيية، راطةياندنةكامناَ . نةوة كة بةرط ياَ لَيدةكةَنةكةينةوةو با خاوةنة بةرَيرةكاني ئةو بةرهةمانة، لةو روَينانة بآلوي بكة
نة بؤ بطوريا، ثةي يةوي ئازادي بطوريا ناكات، بة ثَيضةوانةوة، ئةمة كةمرين ما  خؤمانةو دةبَي سةرسةختانة بةرط ي لَي بكةين و روَيين ئةو وتارا

 . رةكاني حرب و ماركسييةكاَ بهَيَلينةوةهتد ك َيكار، جووتيار، كاد...هةَلسةنطاندَ و بؤ ووني
بةر ئةركي بؤ بةهَيرك دني راطةياندَ و سياسةتي حرب، دةبَي سةرك دايةتي وة  ب ييار، هةموو ليونةو ئةنداماني حرب لة هةر روَينَيكدا بن، ياتة 

 . طةياندني هةواَ  بة كةناَلةكاني راطةياندَ و بةتايبةتي بة هةفتةنامةي رَيطاي كوردستاَ
ثاش تةمةنَيكي زار كورت و بةتوانايةكةوة كة هةرطير ناطاتة ئاسي "سةربةخؤ"من زارم ثَيناخؤرة، كاتَي دةبينم خوَينةري هةندَي راننامةي ليمياَ 

هةولَي  لة بازاري بةداخةوة رَيطاي كوردستاَ تةنها لة سليماني و . زيات بن((رَيطاي كوردستاَ))لةساَلي كادرةكاني راطةياندني حرب، 3-1ئةزمووني
دةبةس  و زاربةي ك ييارةكاني  هةر ئةنداماني حربن و لة هةندَي راريدا، ((بةرداريك دَ))دةف ار َيت و لة رارو رارا كةكانير تةنها ثشت بة

كارَيكي بة ثةلةو ئةوثةريي جدي  بةرياسي دةبَي! ئةمة زار خةمطينة و نابَي ري وا رووبدات! تةنها ية  راننامة بؤ ف ار  بة كتَيبخانةكاَ دةدرَيت
 .الثةرية ياَ هةفتةي دووجار، دةربك َيت و بؤ ف ار  بدرَيتة كتَيبخانةكا11َبكةين بؤ ئةوةي رَيطاي كوردستاَ بة

وة نيية لة هةَلويست ، بةآلم ئةمة ماناي ئة((كاتي راثةريين و رؤريش ياَ خةباتي ثارتيراني نيية))راستة ئَيمة لة كةروهةواي نياني ثةرلةماني دةنين
: ئاخ  مةهرةلةي سياسي لة كوردستاَ لَي ةوة دةستةَيدةكات))و جيهابيين خؤماَ وازبهَينني وبطوبؤ وونة سؤسيا  دووك اتةكاَ قبووَ  بكةين

 !!((. كوردستاني  هةية يةكَيي ئةندامي ئينتةرناسيونا  سؤسيالستة، ثارتي داواي ئةندامبوونياَ ك دووة وحربي سؤسيا  دووك اتي يةكط تووي
سؤسيا  دووك اتي حربي تاواَ و بةرط يكةرية لة سيستَيمي سةرمايةداري و بؤ مانةوةي ئةم سيستَيمة هةية، بؤية سةرسةختانة لة دني : نةخَي 

سرانةدرابووَ، لةناو  زينداني ريوعي كة بة كور 133ثَي   ةند ساَلَيك، حكومةتي سؤسيا  دووك اتي بطو، . كؤمونيستةكاَ خةبات دةكةَ
ياَ كورت و -رازا لؤكسمبؤرط و كار  ليبخنت-زيندانةكاني طولةباراَ ك د؛ سؤسيا  دووك اتةكاني ئةنانيا هةردوو رابةري ريوعي بةناوبانطي ئةنانيا

درَيوخايةنياَ بةسةر سةداَ رؤررطَي و  هةروا  ةندين رؤريرطَي ي ت  لةناو زينداني رتامهايم كورت وبة رَيوةيةكي زار دريندانة زينداني تاكةكةسي
ثؤلةند ئةجةويد منوونةي -ريوعي سةثاندو هةروا سةداَ كؤمونيست و ئةني فاريستياَ لةسةر كار دةرك دوة؛ سؤسيا  دووك اتةكاني توركيا

مليوَ بَيكار و سياسةتي 1و طةيشتة نريكةيرؤفَينيست و راسيسي توركن؛ لة سايةي حكومةتي سؤسيا  دووك اتي ئةنانيا، رَيوةي بَيكاري زيادي ك د
ليست دن بة ثةنابةراَ توندوتيوت  بوو؛ سؤسيا  دووك اتةكاني ئطاَ منوونةي رؤفَينيرمي ئطانني؛ حربي بةع  ئةندامي ئينتةرناسيونا  سؤسيا

بةريتانياي بؤ كارةسات ب دووة و  -حكومةتي بلط-بوو و ثَي  داططك دني كوةيت لة ريرةكانياندا دةرك د؛ حكومةتي سؤسيا  دووك اتي بةريتانيا
ريوعي و  ةثةكاني ئةنانيا دروويَيكي . هتد...ساَ   ارةسةر بكات133تةنانةت ثَيي ناك َيت ساكارت ين ما  ئطلةندييةكاَ ثاش نريكةي 

 Wer hat uns verraten, sozial)تةكاَسؤسيا  دووك ا...كَي بوو ناثاكي لَي ك دين: بةناوبانطياَ هةية لةبارةي سؤسيا  دووك اتي

demokraten .) بةآلم حةقيقةتَيكي ت ي  هةية لةبارةي ئةزمووني سؤسيا  دووك اتي كة دةتوانن لة زار اليةنةوة رانازي ثَيوة بكةَ، ئةوةش
دةبا ب ةرمووَ بة ك دةوة جَيةَيي سؤسيا  ئةزمووني سؤسيا  دووك اتةكاني سويدةو ئةطةر يةكَيي وثارتي بة راسي اليةنططي لةو رةوتة دةكةَ، 

بة كورتييةكةي كارك دَ بؤ دابينك دني ما   ارةنووسي طةلي كوردستاَ ئةركي كؤمونيستةكانة و مانةي ئةوة نيية لة ! دووك اتةكاني سويد هةَلط َ
بَي بة رووَ و ئارك ا رووبةريووي راطةياندنة ليمياَ  و لة ئاسي ث سياري نناَ، دة -بؤ منوونة-هةروا.ئةركة رانانة  ينايةتييةكامناَ وازبهَينني

تةمارا دةكةَ و دةبَي بة هةزاراَ بةَلطةوة ئةو " دايكي ثطاز"كؤنةثةرةستةكاَ ببينةوة كة ث سي نناَ وة  بابةتي سَيك  ياَ تةنها وة 
يستَيمي بؤرنوازي هةرطير ناتوانَيت  ةوسانةوةي نناَ س: جةوارةكاريية رسوابكةين وبة راركاوي هةَلويسي ريوعي لةم بارةيةوة رابطةيةنني

 .    ارةسةر بكات، بة ثَيضةوانةوة قوَلري دةكات و لة اليين كةم تةنها رَيوةي  ةوساندنةوةياَ دةطؤريَيت
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دة، مةرقةَيك دَ، راهَيناَ، رَيكخس ، ئَيمة لة قؤناغَيكدا دةنين، باري جةماوةري خةَلك زار خ اثرو نائارامر بووة، بؤية دةبَي ئةم قؤناغة بؤ ثةروةر
َيرك دني بةرداريك دَ لة دامةزراندَ و بةهَيرك دني رَيكخ اوة  ينايةتييةكامناَ تةرخاَ بك َي و راطةياندنةكاني حرب بك َيت بة قوتايانةي بةه

لة دةرةوةيدا، هَيري فشار ثَيكبهَين َيت بؤ بارك دني  خةباتي برووتنةوةي كؤمونيسي لة كوردستاَ و بة رَيطاي ديالؤ  و رةخنةوة لةناو ثةرلةماَ و
نائارامي خؤي دةرخست لةبارةي  ناعةداَلةتي لة ( مةسعود بارزاني)ثَي  ماوةية  بةريَير( بؤ منوونة. )باروداخي نياني زاربةي كؤمةَلطاكةماَ

وة ثَيي بَلَين، فةرموو، ئةطةر دادثةروةري كؤمةآليةتيتاَ دةوَيت، ئةوا ئةمة دَلخؤركةرةوةية، بةآلم دةبَي بة رووني و ئارك ا و سةررياستيية. كوردستاَ
ئاسي دةبَي موستةرارة مشةخؤرةكاني دةوروبةري كة كار بؤ بةرقةرارك دني بازاريي ئازاد  دةكةَ، كناريات،  ونكة ئةم جؤرة سيستَيمة لة سةر 

من ناَلَيم كا  مةسعود . رهةمهَيناوة، بؤية بة بةردةوام رووبةريووي بةرط ي بووةو دةبَيعةمةلي و لة دةياَ وآلتي دنيا تةنها هةناري و  ةوسانةوةي بة
حكومةت بيمة كؤمةآليةتييةكاَ بؤ خةَلك دابني  -بؤ منوونة-ببَيت بة كؤمونيست، ئةمة رَيطاي نةجاتي م الايةتيية، بةآلم دةك َيت داواي لَي بكةين

هَيشتا قوتابياني ثؤلي رةري ناوةندي راثةريين لة كتَي  فيريا بَيبةرن و ))انةكاَ ئامادة بكاتبكات؛ كتَي  و ثَيداويستييةكاَ بؤ قوتاي
؛ هةموو سةرمايةكاَ لة رارة طةورةكاَ خةرج نةكةَ و ((نيازياَ واية بؤ جاري دووهةم، بؤ الي بةريَيوبةرايةتي ثةروةردة ب ياَ 71/13/2331سبةي

، با روو لة >ئةي بؤ ي سةداَ مليوناَ داالر بؤ راري هةولط، سليماني و دهو  خةرجك ا؟<" ةلة نابَيبة ث"ئةوةندة بة هةنارةكاَ نةَلَين
بؤ منوونة نةخؤرخانةي خانةقي نة ئؤكسجيين هةية، نة دةستكَي  بؤ نةرتةرطةري، نة دةرماني ثَيويست و نةخؤش و ب يندارة ))طةرمييانةكاَ بكةَ

ئايا ئةمة بَيرورمةتي و كةمتةرخةمي و نامةسبوولييةت !! ةوَيشدا هيضياَ بؤ ناك َيت و رةوانةي  سليماني دةك َينسةختةكاَ بؤ كةالر دةنَي درَيت و ل
بؤ ئاطاداري سبةي لة سةر ئةركي ...هتد((...نيية لة ئاسي دانيشتواني خانةقي؟ كَي لةم بارةيةوة بةرث سة؟  ؤَ  ارةسةري ئةم كَيشةية دةك َيت؟

حربي ريوعي كوردستاَ، ئؤكسجني بؤ  ةند رانَيك بؤ بةري ف ياكةوتن و نةرتةرطةري نةخؤرخانةي خانةقي دابيندةك َي و حربَيكي نةدار وة  
ئةوة <؛ دةبَي راستةوخؤ ط اني بازاريي ئازاد كة هةنارةكاَ ن خةكةي دةدةَ، سةركوت بك َيت...ثؤلَيك بؤ قوتايانةي ئةركةوزاي درووستدةك َيت

ئةطةر دةوروبةري حكومةتي كوردستاَ و روَيين ب ييارداَ . > َلَي  و خوَي يةكانة كة قةت لة ث يك دني ططفاني خؤياَ ناطةريَين ئازادي دةوَلةمةندة
او لةسةر نياني خةَلكي كوردستاَ، لة كةساني خةباتطَي ي هةنارو  ةوساوة ثَيكبهاتبا، باري كوردستاَ ئةوةندة الر نةدةبوو و طةندةَلي لةن

ئةمة تةنها  ةند منوونةيةكن و . و ئةن الضي دةسةآلتياَ نةدةبوو"خةت مايل"اني هاتو ؤي نةدةك د؛ ئةوةندة  اش، موستةرارو بةعسيرادةمارةك
و، زار سكاآل و داخوازي بآلوك دووة، بةآلم ئةركي ئةوةياَ لةسةرة دوابةدواياَ ب ياين و ئةطةر داخوازييةكاَ وآلمياَ نةبو((رَيطاي كوردستاَ))دةزا 

راطةياندني حربي ريوعي بووة بة خولي دةرك دني كادري راننامةواني بؤ ثارتي و . هةر بةناوي حربةوة ثةنا بؤ رَيوةكاني ث اتَيست بمَيت
رداَ لةسةر لة نووسني و رَيوةي بةريَيوةب دَ و هةَلبواردَ وب ييا<حربةكاني ت ، بؤية داواكارم لة مةكتةبي سياسي ئةو جؤرة راننامةنووسانة بناسَيت

ئَيمة ئَيستا : )بنووسَي( زي ة  كةما )كَي ب يوا دةكات كة ئةندامي كؤميتةي ناوةندي و بةرث سي راطةياندني حيرب بةريَير . دةردةكةوَ>بابةتةكاَ
بكات بؤ راط تين  ثَيويستيماَ بة رارنبطَيكة لة رَيطاي هةيبةتَيكي مةعنةوي و ئاكارة ئةدةبي و رارنبطيةكاني طوراري راي طشي درووست

ئةطةر ب اي ناوب او بةو رَيوةية بطدةكاتةوة، (. 1،الثةريةي 17/11/2331لة 271ئاسؤ، نمارة-هَي رةكاني حرب و ئاين و سياسةت بؤ سةر كؤمةَلطا
لة ئةندامي كؤميتةي  ئةمة هةرطير!  ي دةكات لةناو كؤميتةي ناوةندي حربي ريوعي و ئةركي طةورة و سةخي راطةياندنةكةي لةئةستؤ ط تووة؟؟

بنَي َي، لةوانةيشة (راننامةكةي يةكط توو)ئةم ب ادةرة لةوةش سَل ناكاتةوة وتار بؤ راننامةيةكي ئيسالميشدا. ناوةندي حربَيكي ريوعي ناوةرَيتةوة
 ! بآلوك دني نووسينةكةي لةو راننامةية بة دةستكةوت برانَي

رةنط، بؤَ، ناو و خوَيين هاوريَيياني رَيطاي ريوعييةت لة كوردستاَ، : ي حربي ريوعي بةهَير بَ ، راطةياندنئةوةية تاقة  اوةريواني و هيواي من
 ...نووسي و ثاوقدومي هةر ي رةخنة و تَيبيين هةية، بةخَي  بَيت متةنها لةم سو ةنيطايةوة ئةم بابةتة من. عطار و جيهاَ لَيي بَيت

 
وبؤ ((هةموو بؤ وونةكانت راس ))ناردوة، بةآلم تا ئَيستا بآلونةك اوةتةوةو بةرث سَيكي سايي ئازادي وتيمن ئةم وتارة بؤ رَيطاي كوردستاَ : تَيبيين

ئَيمة دةبَي بةو ثةريي رَيرةوة راستييةكاَ بناسني و هةوَ  بدةين ثيشانيانبدةين و : ماوةيةكي زار كورت بآلويك دةوة و اليمد، بةم بؤنةيةوة دةَلَيم
 . هةَلةكاَ بدةين،  ونكة ئةمة زامين ثَيشكةوتنمانةهةوَلي راستك دني 

   33331727132: نمارةي ثةيوةندي    dwaroj@yahoo.de      7/12/2331-/7/11     سةالم عةبدوآل
 

 

  

 لة دنى رارنبطانى جةنطى ثطازى ئةم يكى، عطاقى و ئيسالمى
ئةم يا دةركةوت . دةك د"كؤتايى مَيووو"اَ بؤ بؤ وونةكانى ليماليستَيك وة  فؤكؤ وث اثاطةندةي"رارنبط"دةمَيك نيية  ةند هةرزةكارَيك بة زمانى

هةردووكياَ . كة فؤكؤ رانبةرانى ث افيسؤر سامؤئيل هونتنطتوَ، ث وثاطةندة ي جةنطى ئةم يكني، بطمةندى سةرمايةى ئةم يكى و تاوانةكانني



 33 

ووودا، هيض نةتةوةيةكى ت ، ناسنامةكةى، ئاوا رياستةوخؤو وابةست لة لة مَي): ئيمراكةرى ئةو ماني َيستةَ كة تَيدا نووس اوة
-بؤ ئَيمة هيض فاكتومَيكى ت  لة سةرووى ئةم وةاَلتةوة. طة  مافة م ايية جيهانييةكاَ، يةكانطط نةبووة

 ...(بايةخَيكى بااَلت ى نيية -مةبةستياَ ئةم يكاية
هايى بة دادوةري رياَلى ئةم يكى دةدا لة سةر ئاستى جيهاَ و دةخياتة سةرووى هةمووةوة، رَيك بة مةت سى ئةم ريستانة ئارك اية، لة بةر ئةوةى رية

جياوازييةكةياَ ئةوةية، . ى حربى فارتى عةرةبى"ئومةيةكى يةكط توو، خاوةَ ثةيامَيكى نةم "يا دروويى" طةىل هةَلبوراوى خودا"هةماَ لؤنيكى
بَياليةَ ثاكانة بؤ تاواَ دةكةَ، دووهةمةكةياَ راستةوخؤ سةرتاثاى سوورة بة خوَينى خةَلكى عطار و  يةكةمةكاَ وة  فيلسوف، رارنبططةلَيكى

 . كوردستاَ
جةنطى دادوةر : )ط توطؤ لة سةر جةنطى ريةوا دوا ثةردةى لة سةر روخسارى درنى فؤكؤ و ب ادةرةكانى الب د كاتى ئيمراى ئةم دَيَ انة دةكةَ

. ئؤتؤريتَيكى رةرعييةوة بةرثا بك َى، كة هةَلط ى بةرث سياريية بؤ رَيكخستى طشتىدةك َى تةنها لة اليةَ 
هةرطير نابَى بيانووى بةكارهَينانى زةب وزةنط لة اليةَ هَيرَيكى ناحكومى ئؤثؤرتؤنيست يا تاكة كةس، لة بارى 

 ...(ريةورتييةوة قبووَ  بك َى
خةباتى بةرط ى  ينايةتى يا طةالنى داططك او لة دنى ئيمة ياليرم، بة خةباتى ناريةوا ناونووس دةكةَ، لةم دةريب يينة ئةوةماَ بؤ ريوونر دةبَيتةوة كة 

لة هةمووى سةي ت  ئةوةية، ئةم جانةوةرانة . ريةورتى بااَلى ئةم خةباتة ئينسانيية قبووَ  ناكةَ، ئةوجا، زةب وزةنط بؤ دةسةاَلتداراَ مؤنؤثؤَ  دةكةَ

ة ئةم يكييةكاَ ناوى ئةوانةى كة ئةم يكاى ك دووة بة بةرث سيار بؤ رَيكخستنى طشتى لة ريارنبط)...: دةنووسن
 ....هةموو سةرزةمني، نادركَينن

رةكاَ، داخؤ كَى بن ئةوانةى كليلى رَيكخستنى جيهاَ بة رَيكخةرى كودةتاى ريلى، جةنط دنى خةَلكى لَيتنام و كةمبؤديا، قةاَل وكةرى هيندة سوو
؟ثاراَ ث سيار (ليستةكة درَيوة)ى كؤنرا لة نيكاراطوا، داطططةرى ثةنةما، ثةروةردةكةرى بن الدَ لة جةنطى ثطاز دن بة يةكَيتى سؤلَيتباوكى بةريةمح

 !ئةوةية، بؤ ى ئةم كةَلة قةَلةم خوَيناويانة، ناوةكاَ نادركَينن؟
، نووسةرى ئةَلمانى ثيتةر رنايدةر، لة "ريةورتى كوَي انةتاَ هةس"ياَ، دةَلَينفؤكؤ و هونتنطتؤَ و ب ادةرةكانياَ، بة رارنبطة ب ادةر ئةنانييةكان

ديكؤمَينتَيكة بؤ كةثوبةرزى و طوي ايةتى رارنبط، اليةنة  ثَي  وةخت بة ريةها " ووتارَيكيدا، بانطةوازى رارنبطة ئةم يكيية ب ادةرةكانياَ دةَلَى
 ". َيتةوةدادةنَى كة لة دووك اسى سَيكوالر روَينى ناب

رةركةتى زهلَيرى جيهاَ 133سةرمايةدارى تايبةت و 91بةاَلم واقيل ئةوةية، بنضينةى بؤ وونى رارنبطة ئةم يكييةكاَ لة هةماَ دةسةاَلتى 
ارى ئوسامة بن الدَ و رَيكخ اوى ئةلقاعيدة كؤرثةى هةماَ سيستَيمن و هةر خؤرياَ لةبةرامبةر تاوانةكاَ بةرث سي. سةر اوةى وةرط تووة

بؤ ( و كؤمةَلطاكةماَ)ئَيمة ثشتططى لة ب ييارى حكومةتةكةماَ دةكةين: بةاَلم رارنبطة ئةم يكييةكاَ دةنووسن. هةَلدةط َ
ث سيار . (بةكارهَينانى زةب ى  ة  لة دنى ئيسالميية راديكالةكاَ و رَيكخ اوة تاوانبارةكةى لة سةر ئاستى جيهاَ

سياسةتى حكومةتةكةياَ ناخةنة نَي  ث سيارةوة لة ثشتططى ك دنى تؤرانييةت لة توركيا؟ لةثشتططى ك دنى ئةوةية، بؤ ى ئةم رارنبطانة خودى 
ئطاَ؟ بن الدَ؟ لة ثشتططى سعوديية، كووةيت، قةتةر، ئيمارات كة هيض مافَيكى م ال  بة ريةوا نازانن؟ لة ثشتططى ك دنى عطار لة جةنط دنى 

لة سياسةتى دةرةوةى وةاَلتةكةياَ ناط َ؟ لة بَيكارى، هةنارى، مليتاريرم ولة كورتنى ثةنابةرانى سةر سنوورى بؤ ى وة  رارنبطَيك ريةخنة 
سيةتَيمةر بة جيا مامةَلةى لة طةَ  بك َى و تةنها فوندةمنتاليستة ئيسالمييةكاَ بك َى بة بةرث سيار لة بةرامبةرى، بةَلكو 11ناك َى . مةكسيك؟

سةرا  حكومةتى راستةقينةى ئةم يكا و ئةندازيارى ئةو ث انةية كة )و نوَينةرةكانى وة  تاوانبار بطننسكى خودى حكومةتى ئةم يكى
 . و رةركةتةكانى نةوتي   بةرث سيارَ( سى ئاى ئةى)و ( ئيسالمييةكانى بةهَيرك د

بة ثسةؤري و خاوةَ هةَلويست نةزانن، كة ى فرةياَ ىَل  ئةوةى جَيطاى داخة، زار رارنبطى كورد لة دةرةوةى وةاَلتدا دةنين، كةمياَ هةية، خؤياَ
ت بة نايةت لة بارةى كَيشةيةكى جيهانى لة نَيو ريارنبطانى بةناوبانطى جيهاَ، ريةنطة دةنط نةك دياَ بارر بَيت،  ونكة زاربةياَ زار هةس

مافى م ال و "ةوةية، دن بة ريوعييةتن، زاناى جيهانىزانكؤ هةَلدةَلَين، ط نط ئ"فيلسؤفى"دوونييةت دةكةَ، بةراَ و باَلى ئةم يا ئةو
ماوة بَلَيم، مَيووو كؤتايى ثَينةهات و ئةَلتةرناتيظ هةية بؤ سيستَيمى بااَلدةست و نةخشةكَيشانى جيهانططى سةرماية، !! ثؤست مؤدَي نن"دووك اسى

بطوباوةري و ئاماجنى ف انسي  ! ةوةندييةكةوة دةدوَى و لَيدةكؤَلَيتةوةبةرط ى ئَيستاي  ئااَلى سوورة، بؤ وونةكانى فؤكؤي  دةركةوت لة بة ض بةرن
رارنبطة ! بيانووهَيناَ بؤ جةنطى ثطاز: فؤكؤياما، سامؤئيل هوتنطتؤَ و بةرث سى راطةياندنةكانى سةددام، بن الدَ خرمةت بة ية  مةبةست دةكةَ

 . ةى دووهةم بؤ دةسةاَلتى فارى سةددام و تاوانبارانى ئيسالمىئةم يكييةكاَ، ثاَلةشتى سياسةتى حكومةتى بؤش دةكةَ، ئةوان
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بةَلَى بؤ خةباتى . نة ريَيطاى تايبةتى ئةنانى و ئةنتى ئةمةريكانيرم، نة جةنطى ثطازى دكتاتؤرى فارى بةغدا، نة تطار و جةنطى ئةم يكى و ئيسالمى
 !اين و بطو باوةريو بااَلدةستةكاَ بة هةموو ناو و ناتوريانةوةنيونةتةوةيى ك َيكاراَ و زةمحةتكَيشانى جيهاَ لة دنى هةموو ئ

 !    رارنبطى ريوعى كؤنرا راربطةكانى جةنطى ثطازى باَلةكانى بطى باو
 سةالم عةبدوَلاَل

11/1/2332 
      

 

 ياَ الفاوى جةهل و ئيستاتيكاي تاواَ( ثةرنيين بَي دةنطي)
دز و درازنةكانى كوردى ثةنابةر ":َيدةنطي دةَلَيثةرنيين ب"مةسعود مةحةمةد لة        

تةرةس و بَى رةرةف و ريسواو ئاب ووتكينرين طوناحى نامةردايةتني، دةبوو لة سةةر  , بؤ ئةوروثا
    َ دة  هةةزار لةعنةةت و نةةف ين    , ثةردةى نامووسي دايك و خورةكةكانياَ لوقمةةى طةةوادى يةؤ

 ".ةرتيةكةى نوح لة ارةى خؤياَ و ثشتاو ثشتياَ هةتا دةطةنة ك
ئةو رستة زار نةرم و سةووكةي سةةرةوةي خوَينةدووة، كة ةي      ( هةندرين)نووسةرَيكي ثةنابةر بةناوي

ئةمي  بةداخةوة لةب ي هةر رةخنة و توانج و وةآلم و هةَلويستوةرط تنَيك، بَيدةنطي هةَلبواردووةو 
يكاي هرزينَيكةةةةي ئيسةةةةتاتَيت)لةةةةة هةةةةةمووي خةةةة اثر، بةهةةةةةماَ ئةقَلييةتةةةةةوة، لةةةةة نووسةةةةينةكةي 

ئةةو بةة   : )، دةنووسةيَ (نيتشةة و هايدةطةةر  )لةنَي كارتَيك دني خوَيناويرين هررلةاني ئةةَلماني  (خؤك د
 ...(بوو سافيلةكةييةباوةو كوردايةتيية  مَيطةلييةوة ثَيضةوانةي ماركسيرمة ستالينستيية

 ! وانة خةَلك بة مَيطة  وةس  بكةي؟ئةمة ض جؤرة ئيستاتَيتيكاي زمانة كا  هةندرين؟ ئايا ثَيتواية رتَيكي ج
ئةةم  (. ثةرنيين بَيةدةنطي )كوردستاَ كتَيبَيكياَ بآلوك دةوة بةناوي-، كؤمةَلةي فةرهةنطي سويد1771لةناوةرياسي مانطي دوانرةي

ئةةوةي  ثةاش  . كتَيبة ب يتيية لة ط توطؤية  لةطة  مةسعود مةحةمةةد و ث سةيارةكاَ لةاليةةَ هةةَلؤ بةةرزةجني ئاراسةتةي كة اوة       
  ةندين جار خوَيندمةوة، بة ئةركي خؤمم زاني لةبارةيةوة تَيبيين و رةخنةكا  بنووسم،

، هيض نابةخشَيت،  ونكة م الةكاَ بةرةَيوةي جؤراوجةؤر   (فةلسةفةي م ال)دةرب يينَيك وة . ث سياري يةكةم بةهةَلة داريَيوراوة 
ؤر ملمالني دةكةَ، بؤية دةبوو مةسعود مةحةمةد وة  ئوستادي زمةاَ،  تَيدةفك َين و لة طؤريةثاني فك ، دةياَ فةلسةفةي جؤراوج

 .دوو ورةي لةسةر داريرتين ث سيارةكةي بطوتابا
 ،(لة بارةي طؤريانكاري ئةم دواييةوة، واتة هةَلوةراندنةوةي  سؤلَيتستاَ و نسكؤي كؤمؤنيرم: )دا دةَلَي(7)لة الثةريةي"مامؤستا"

ووي م الايةةتي توورةي هةَلةدَي  و نشةَيو نةةبَيت و هؤكةاني نَي كةةوتن و سةةركةوتن و لةة رَيطةا           هيض برووتنةوةية  نيية لة مَيةو 
ئةةةوةي برووتنةةةوةي . ئةمةةة ياسةةايةكة دةبةةَي  جيةةاواز لةةة بطوبؤ ةةوومناَ، تَيةةي بطةةةين و دانيةَيةةدابنَيني . ئَيسةةتاندَ، بةةَي رةةومارَ

: دواجاريشةةي دةبةةَي و تاقةةة برووتنةةةوةش نييةةة، توورةةي بةةووة كؤمونيسةةي رووبةةةريووي بةةوو، نةةة يةكةةةم جةةارة توورةةي بةةوو و نةةة  
يةاَ سؤسةيا  دوةوك اتي،     -لةسةر ئاسي كوردايةتي، عةربايةتي، ئةَلمانيايةتي و توركايةةتي و فارسةايةتي  -برووتنةوةي نةتةوايةتي

ئيمةة يا . ياَ بةةةخؤياَ بينيةةوةهتةةد،  ةةةندين سةةةركةوتن و نَي كةةةوتن..فارةةيرم، ئةناررةةيرم و ليمياليةةرم و برووتنةةةوة ئاينييةةةكاَ
بةطةرمي سةرقاَلي ثشةكنني و طةةريانن بةةدواي هؤكةاني ئةةو باروداخةة و لةبارةيةةوة مشةتوم يي لةة          ( كؤمونيستةكاَ)ريوعييةكاَ

برووتنةوةي كؤمونيسي لة منداَلَيك دةكات تازة فَي ي زماَ دةبةَي و هةَلةيةةكي زار دةكةات، بةة هةَلةة ورةةكاَ       . رادةبةدةر دةكةَ
بةكاردةهَينَيت و ه ةندَي رتي  دةكات لَيي ناوةرةَيتةوة، بةةآلم وة  دةبيةنني، سةةرةرياي نةهامةتييةةكاَ، ئَيسةتا، وة  مطاتطةةري        
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جوانرين مَيوووي خةباتي م الايةةتي لةةثَيناو نةهَيشةتين  ةوسةانةوة، دووبةارة لةسةةر طؤريةثةاني جيهةاَ  ةاالكانة لةثَيشةةوةي           
ساَ  لةة سةةر ئاسةي مَيةووو،     193ئاخ  .سةرمايةداري جيهانطط و ئةو وةحشيطةرييةي لَي كةوتووةتةوةخةباتن لة دني بةرنامةي 

 !هيض نيية
طوتوومةة و لةة هةنةدَي    1717و هةةرة دوايةي   1793مةن لةة رانانةي هةةرة زووي    : )مةسعود مةمحةد لة رستةي دواييدا دةفةرموَي

وتوومةةة ماركسةةيرم ئةطةةةر تةعةةديالتي بنةةةريةتي تَيدانةةةك َي، نارةةَي  نووسةةيين ئةوسةةامدا، كةةة مةةومكني نةةةبوو بةةآلوي بكةمةةةوة، ط 
 (بةردةوام بَيت،  ونكة لةطة  م ال و س ورت و راستيية كؤمةآليةتيية بَي تاويلةكاَ، ناطوجنَي

م نةةبووني  ئةو بؤ وونة زار بةرتةسكانةية، بةتايبةتي بؤ كةسَيك ناوي م ك  و زاناي ثَيدرابَي و زاتي ئةوة بكةات، باسةي بةةردةوا   
، لة كاتَيكدا خودي ئةم ثياوة خؤي بة رارةزا دةزانَي لةةبارةي مةةت ياليرمي ديالةةكتيك و    !تةنها لة زاري دةربضيت-ماركسيرم بكات

 ةونكة لةةة نةاو خةةودى برووتنةةوةى رةةيوعييةت  ةةندين بؤ ةةووَ      . ئةةةرار دوواَ لةة تةعةةديالت هةةر مةسةةخةرةية  . مَيةووويي 
برووتنةوةى ريوعي رانانة لةة ريرةكةانى خوَيةدا توورةي  ةةندين ططوط فةت  هةَلةة        . طةى جياوزا هةيةتاويل  لَيكؤَلينةوة   رَي

بؤ منوونة ف يدريك ئةنطل  بؤ نووسينى ماني َيسةت لةة   . دَيت  نا ارة بةردةوام  اوياَ ثَي يشَينَى   ارةسةرياَ بؤ بدازَيتةوة
 ةونكة بةسةةر  ةووَ،    , وةالوة بنَيةت ( لةةبارةى هةنةدَيك حيةرب  طة وث    )رتثَيشةكى  اثَيكيدا تَيبينى ئةوة دةكات كة هةندَيك 

.  ةونكة ماني َيسةةت بةثلةةى يةكةةم كةاري  مةارك  نووسةةيويةتى  دةيةةوَيت وةكةو ديكؤمَينتَيةك لَيةى طةةةرييَ         , بةةاَلم ئةةو كةارة ناكةا    
َ  رابةراني كؤمونيرم بةبةردةوام رةخنةياَ لة خؤي ياَ بروتتنةوةكةياَ ط تووة  بؤ ئةل بةةردةوام بةوونى هةةر    . تةةرناتيظ طةةرياو

لةة ث وسةةي   -زاتةى  بابةةتى  -بةندة بة بارى ثةيوةندية كؤمةآليةتييةكاني كار   مةرجةكانى برووتنةوةكة, برتنةوةية  ريووداوَيك
 .طةرةك دندا

 :مسعود ثَيماَ دةَلَى بؤ ى ماركسيرم نارَى بةردةوام بَيت ولة وةاَلمدا دةَلَى
 ((ورتى م ال  رياستيةكانى كؤمةاَليةتى بَى تةئويل ناطوجنَيت ونكة لةطةَ  س ))

بؤ ى ئةو هةموو بروتنةوانة بؤياَ هةية بةردةوام بن، تةنها ماركسيستةكة نا؟ ئةةرارة ض بةرةَيكى رةوعييةت لةطةةَ  س ورةتى      
يورييانةةة  ةةني كةةة مةسةةعود بةةَى تةةةئويل ناوجنَيةةت؟ ئةةةو بنةةةما ت,مةة ال ناطوجنَيةةت؟ رةةوعييةت لةطةةةَ  كامةةة راسةةتى كؤمةاَليةةةتى 

 لةسةرياندا ئةو بؤ وونةى ثَيكهَيناوة؟
 :مةسعود لةوةاَلمدا دةنوسَيت

 ةينى  )ثةر بةةالى ط وانةة  ئةارةزووى خاوةنةكةيةدا دة ةَيتةوة كةة ويسةتويةتى        , بةرَيكى ط نطى ثةيوةنةدي بةة واقيعةةوة نيةة    ))
 ( 7الثةرية(( )م بةدةستةوة بط َيتلةنةزةريدا بكاتة خاوةنى مَيووو   لة ئايندةدا حكو( ريةجندةر

 .ئةم بؤ  وونةى مةسعود لةبةر ئةم خااَلنةى خوارةوة رياست نني  بَى ماناَ
ئةةةوة نةزانينةةة كةةة مةةارك  . برتنةةةوةى كؤمونيسةةي هاو ةةةر  دةطةريَيتةةةوة بةةؤ نريكةةةى حةةةفتا سةةاَ  ثةةَي  مةةارك   ئةةةنطلر  -1

ثشةةةت ئةسةةةتور بةمشةةةتوم يَيكي ريةخنةط انةةةة لةسةةةةرجةمى   . نطلرمةةةارك   ئةةةة.سورةةةياليرم دابن َيةةةت, بةةةةخاوةنى رةةةوعييةت
ئايةةدالؤنياكانى ثةةَي  خؤيةةاَ، بةةة رةةوعييةتي خةةةيااَلوى و جؤرةكةةاني سؤسةةياليرم و لةةة كؤنةثةرةسةةي و خةياَلةةةوة بةةؤ زانسةةت      

 .ثةرةيانةَيدا
 ةةَيت مةةةليك  ثارةةا وقةيسةةةرة   ئةةةى كةةَى خةةاوةنى مَيةةوووة؟ لةةةوة دة  , مسةةعود،  ةةينى ريةجنةةدةر بةةةخاوةنى مَيةةووو نازانَيةةت    -2

َ   , ئةمةياَ مافى خؤيةتى ولة طةَ  بطورياكاني دةطوجنَيةت . طؤريبةطؤريةكاَ بةخاوةني مَيووو بناسَيت كؤيلةة و  , بةةالم بةؤ رةوعييةكا
انى مةسةعود  ثاَلةوانةك. بؤ ئَيمة  ةوساوةكاَ، بؤ ئةوي   ةوسَينةراَ  خوَين ريَيواَ, جووتيار  ك َيكاراَ بةخاوةَ مَيووو دةزانن

مَيوووى  ةوساوةكاَ لة واقيعةدا هةيةة    . جوتن لةطةَ  زاربةى زارى كتَيبةكانى مَيووو كة هةر باس لة ثارا  خةلي ةكاَ دةكةَ
ةكةةى نةازم   "رةَيخ بدرالةدين   "قةراميتةكاَ، بابةكييةكاَ تا دةطاتةة , هةر لة سةارتاكؤس, مارك  لةسةردةمي خؤي ناوياني ب دووة

وةكةو برووتنةوةيةةكى  ةينايةتي، جةا بةا      , هتةد ..ئةةاَلمانيا , مةكسةيك , ريينة ك َيكاري   جووتيارييةكانى فةرةنساحيكمةت ياَ رياثة
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مةسةةلةى نةاكؤكى  ةينايةتى هةةر لةة ئةارادابووة و       , بَيجطة لةوةش ئةطةر ماركسي  باسى نةك دبا. مةسعود هةر ناكوَلى لَي بكات
 .هَيشتا لة ئاراداية

مةسةةعود ورةةيارانة هةوَلةةدةدات  ةةاوى ئةةةو ك َيكةةارو  .  ةوسةةاوةكاني  هةةةوَلى حوكم يانيانةةداوة  دةيةةدةَرةةتَيكى ئاسةةايية كةةة  -7
 .بؤ ئةوةى ريَيطاى خؤياَ نةبينن  بةنَي دةستى مبَيننةوة, زةمحتكَيشانة ببةستَيت

راسةتييةكي  ! رك دَ خةالقى م الةة  يةكَيك لة طوتة مةرهوورةكانى ئةنطَل  دةَلةَي كةا  : "دا دةنووسَيت ( 7)زانا مةسعوود لة الثةرية 
 ةةونكة مةة ال خةةالقى كةة دةوةى كؤمةآليةتييةةة  كؤمةآليةةةتي   , هةةةرة سةةةرةكى  بنةريةتييةةةكي كؤمةآليةةةتي سةةةرةوبن كةة دووة 

خةؤ مَية وو بةة رةةو   بةة ران لةة هةاتوو        . بة ثَيي ئةم طوتةية دةبوو هةموو جانةوةرَيك ببَيتةة مة ال  . ب يتيية لة هةموو مَيووو
 ." ؤداية 

مارك  واي نةطوتووةو ئةمةة ئةةو دةقةيةة    . ئاي جةهالةت،  ي لة م ال ناكةي، تةنانةت ثاش م دني خاوةنةكةت، وازي لَيناهَينن
: نووسيويةتي و مةسةعود لَيةي تَينةطةيشةتووةو بةة هةَلةة ئامةانةي ثَيكة دووة        227سةرماية، جلدي يةكةم، الثةريةي )كة مارك  لة

ولكن ما 5 شبة عمليات الحائك، والنحلة تفوق ببناء خالياها الشم ية براعة كثير من المهندسينان ال نكبوت ت وم ب مليات ت)

يميز منذ البدء، اسوأ المهندسين عن ابرع نحلة هو انه بني الخلية في رأسه قب  بنائها في ال فير، والنتيجة التيي ييو ا اليهيا 

ونه يحدث ف ط تغيرا شكليا في الموا  الطبي ية؛ وهو يح ي  فيهيا ال م  تكون موجو ة سلفا، ذهنيا في مخيلة ال ام  وليس ك

  555(في الوقت نفسه غايته التي ي يها و التي ت ين كال انون أسلوب عمله والذا عليه أن يخضع له ارا ته
سةةر مة ال    كةارتَيك دنى كةار لةة   . بؤية من طوما  نيية لةوةى كة مةسعود هؤري خةؤى لةة طةةَ  هؤرةي مَي وولةة بةةراورد ناكةات       

َ "ئةمة زانينَيكى سةرةتايية كة دةبواية . جوداية لة كارتَيك دنى لة سةر ئانةَ    جانةوةر . ثَيشةبيين بك دايةة  " فةيلةسةووفةكةما
مة الن دةداتةةوة     -بة هةر حاَ  سةي م لةوة هات كة مةسةعود لةة الثةةريةى ثةةجنا بةرث  ةي بؤ ةوونةكةى لةة ميسةالي مَي وولةة         

 :دةنووسَيت
 " مةبةستي  لةو بطة لَيكدانةوةية نة  يادك دنةوة. لة ئانةَلدا نيية, كارى هؤرةبط " 

ثاراَ مةسعود باسةَيكى  ". داخةكةم مطوولة لةو بةه ةية بَي بةرة"م ال لة ثةيوةندييةكانيدا رتةكاَ ثَيشر لَيكدةداتةوة،! ئةرَى
 :  يَيتةوةزار دراميماَ بؤ دةكات  نةزاكةتَيكى زار جوانى خؤواَ بؤ دةطَي

ض ئاطارةى لةة   , بةة بةةردةمى دةرطةاى منةدا دَيةت  دة ةَيت بةرةةوي  ثشةوو نةادات         ( هى مَي وولةكاَ)وا ر ةى رارة ططكةية  " 
 ."عةزابي من نيية بة دةست خؤثاراس  لة ريالنياَ 

دنيا بةؤ رةش  رووتةةكاَ بكةات     ب يا هةندَى باسي خؤ نةثاراستين دةسةآلتة دووك اتييةكانى. ب يوا بةو قسةيةي مةسعوود دةكةم
نةازا  بؤ ةى   . يةاَ موو ة كةية  بةة طيانيانةدا بَيةت     كة  ؤَ مليؤنةاَ مة ال دةرةَيلن بةةبَي ئةةوةى  ة كةية  عةةزاب بكَيشةن،         

 !، تؤقي  ووة؟"-13الثةريةي–لة طةيشتنى  يين رةجندةر بة حكومةت "مةسعوود
 ى تياية ئةطةر ئةةم زاربةيةة دةسةةآلتياَ بةة دةسةتةوة بَيةت  بةة        . ةرَبؤ منوونة زاربةى دانيشتوانى كوردستاَ ك َيكار  رةجند

بؤ ةى  ! طوَي ةى بةرنةوةندى خؤياَ بارى نيانياَ بةريَيوة ببةَ؟ بؤ ي دةبَي هةر سةةرمايةدار، بازرطةاَ و ئافةا حةوكم ياني بكةةَ؟     
 !دةسةآلت بؤ ك َيكاراَ و رةجندةراَ بة رةوا نازانَيت؟

دةسضةني  (وةيةاَ تةَلةيةةكي  )بةط رياى ماركسةيرم ئةفسةانةيةكي    :"، ئةم بؤ ةوونة نرمةة دةردةبة ييَ   "دارستان"مةسعوود بة زمانَيكي
 "ك اوة

سةاَلي خةةَلكى ك َيكةار  رةجنةدةر بةة رةَيوةى        233فةلسةةفة  خةةباتى رانانةةى ثةر لةة      " زانايةة  "لَي ةدا بةة نامةاقووَلى دةزا ،   
ارك دنياَ بةة راثةةريين   خةةباتى  ةةكدارانة بةة ئةفسةانة  تةَلةةى سياسةي         ري ؤرم   ئارةتى خوازانةة تةا دةطاتةة سةةثاندَ  نا ة      

 .دةسضينك او ناو ببات
كورد هَيشتا بةة ئةقَلييةةتي حيكايةتةةكانى رةةو ب دنةة سةةري نةاو        " زانايةكي"بة راستى رةرمةزارى خؤم دةردةب يم بؤ ئةوةى كة

 . دَيوةخاني ئاغاكاَ لة ريوعييةت دةدوَيت
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ك َيكةار   نةخوَينةدةوار ض دةسةتَيكى نةةبووة لةة داهَينةانى نووسةني  فةلسةةفة   ياسةا   هةر ةى           , وةزَية  : " َي زانا مةسعوود دةَلة 
 ." دياردةى نيانة

مةن لَية ةدا  ةةند    . مامؤستا بؤ  ى و لة بةر  ى ؟ دةبواية بةر لةوةى قسةى وا بكةات بةؤ بةنج  بنةاوانى هؤكارةكةاني بطةريَيتةةوة      
 :خاَ  دةخةمة ثَي   او 

 .دةسةآلتياَ بة دةستةوة نةبووة .1

هةر بؤيةش كتَيبةكانى مَيةووو بةة رةرةفنامةرةةوة باسةي     . زانست هةميشة بة دةست دةسةآلتدارةكانةوة بووة .2
بةهةةر حةاَ  زار زار بةة    , مشةتَيكى ئةةو طةمنةة   , بةآلم سةرةرياى ئةوةش زانستى جووتيةار لةة بةرهةةم هَينةانى طةة      , ئةواَ دةكات

يةكَيك لة ئةركةكانى رةيوعييةكاَ، ئةوةيةة، زانسةت بةدةَ بةة دةسةتى وةزية          . لة زانستى مةسعوود حمةممةد ثيتر  ث يبةهات ة
ئةو كاتة فةلسةفة  ياسةاي باآلدةسةي مةسةعود مةحةمةةد لةة قةةب  دةنةَين         . ك َيكار  بة طوَي ةى بةرنةوةندييةكانياَ فَي ي ب 

دةدةَ، وة   ؤَ ك َيكارو هةنارة كؤمؤنارييةكاَ لة رؤريري فةرةنسا، تةةخت  ياسا  فةلسةفةى نيانَيكى هةرةوةزى هاوبةش قةرار 
 .و تاجي ب ادةرةكاني مامؤستا مةسعودياَ خاثور ك د

َ )بة بَى ئةوةى ثَيي برانَيت كة , عيلمةكةى مةسعوود بةوة راناوةستَى  .7 سةر ةاوة لةة ئايةدالؤني    ( مةعلوولةةكا
 :ئةوةوة وةردةط َ دةنووسَيت

نج هةزار ساَلةوة بةدواى كلكى طاررةدا زةوى دادةروورةَينَى  يةة  هةةنطاو بةةرةو ثَيشةةوة نة ةووة  لةة مَي دةزمةة          وةزي  لة ثَي" 
 ."تةنانةت طاسن  داسةكةري لة رارةوة بؤ دة وو . تؤقييوة  ريخولكة   رةعبةدةبازى ثةرستووة
رةومارَيكى  " نست  دةطمةَ نةخوَيندةوار   رارستانيةتدا ئؤروثاي ث ي زا" هةر لة , سةر لة نوَى ث سيار دةكةم بؤ؟ هةر بؤ زانني 

ياَ ب يوا بة جادو ك دَ   خوَيندنةةوةى دواريان لةة تةوى    , ياَ رةيتاَ دةثةرس , كةم نني ئةوانةى لة مَي دةزمة  غةي  دةت سن
نازنةاوى كاب ايةةكي   )وسةَينة  رَيخةكةى نةاوى ح , ناسياوَيكم خةريكي دةورةى صؤفَيتيية. تاسة قاوةي  وةرةقةى يارى ك دَ دةكةَ

 ".كوَيلن  لة نريكي  لني"دوو تةكيةي طةورةى هةية لة رارى , هةر خةريكي حةى  حووة( ئةَلمانيية
بةة  " بةمةة . ثةنا بؤ نوَينةةرانى تةاواَ  دزى   جةةردةيي مَيةووو دةرهةةر بةة سةتةمديدةكاَ دةبةات        , مةسعوود لة بارى تيورييةوة

 : بؤ  ى وادةَلَيم ؟ لة بةر ئةم خاآلنةى خوارةوة. ني  جةهالةتى دةكاتدووثاتي نةزا" زمانة جوانةكةي
ئةطةر ريوعييةت  ةاوةريوانى ئةةو مةرجانةةى بك دايةة كةة مةارك  بةؤ هاتنةةوةى رةيوعييةت بةة بنةةماى            : "  ونكة دةنووسَيت

. ص يافَيكى خؤماَلي بة خؤيةوة نةةديوة كوردستانة وَي انةكةى خؤماَ كة بة هؤى مَيوووى كؤَ  نوَييةوة نة  بانك بةَلكو . داناوَ
 ." وناو وونى بة مَيشكى ك اوةيةوة   اوى دنيا بني جورئةت وةبةر خؤى دةنَى بَلَي ريوعيم

. جارَي دةبَي بَلَيم كة هةر لةة رةاري خانةةقني  ةةندين صةةرياف هةةبووةو مةسةعوود بةةبَي بةَلطةة دةدويَ          .1
لةة سةةرةتاكانى سةاآلنى دامةزرانةدنى فاب يكةةكاَ رَيطةاى       ,   بووة بةر لةة مةارك   ئةوجا نا ارم بَلَيم كة ريوعييةت برووتنةوةية

نة ثيشةسةازى بةة مانةاى ئَيسةتا يةاَ سةةد       , نة دارياسة  نة ئؤتؤمبيل, خةباتى ط تووتة بةر كة هَيشتا نة جادةى قط  نة ئةلكراَ
 .ساَ  لةمةو ثَي  لة ئاراد بووة

بةةآلم بةةش بةة حةاَلى خةؤم      , ناوى حربى ريوعي لة خؤيةاَ نةاوة   راستة حربةكانى ك َيكاراَ   رةجندةراَ .2
تَيك ياى حربةة  , تةنانةت لة ئؤروثاش, تاقة ية  حربى ريوعي ناناسم كة باسي ريوعييةت بكات وة  سيستم بؤ سةردةمى ئةم يا

 . هتد... دني سؤسياليرم واتا ثاش ب ييين  ةندين قؤناغى طةرةسةن, ريوعييةكاَ لة سةر ريوعييةت وةكو دوا ئامانج دةدوَين

بةةرزت ين سةةروةري   )با ك َيكاراَ  زةمحةتكَيشانى كوردستاَ سةرطةش  بةختةوةر بن بةة هةةَلط تنى نةاوى كؤمةونيرمي زانسةتى     
 (. م الايةتي

 ى قةي انى بطك دنةوةى مةسعوود لةوَيدا دةست ثَيةدةكات كةة لينطةة  قةووض لةة كةونى دةرزييةةوة بةؤ بابةتةةكانى دةريوات، لةة بة           
لةةة ))دةبوايةة لةةة سةةةنتةرى دةسةةآلت، واتةةة لةةة بةغةداوة بةةدوَيت   , ئةةوةى لةةة ق ناقةة  نيلةةةطني بةةدوَيت كةة بةرةةَيك ثَيكةةدةهَينَيت   
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مةبةسةتم ئةوةيةة كةة دةسةةآلت لةة عَي اقةدا بةة دةسةت كةَي بةوو؟ بةدةسةي دةسةةآلتى ثلةةى تةطاري فارةي                . وة رالةةبكات ((طشت
  يية ؟... دووك اتة؟ ئيسالميية؟ دةرةبةطايةتيية؟ سةرمايةداريية؟ ريوعيية؟ ليماَلة؟ 

َ   , كؤمةآليةةتي , بارةة، ثةيوةنةدي ئةابوورى   . رةنطة مةسعوود بَلَي من باسي كوردستاَ دةكةم هتةد لةة   .... ثةةروةردةيي لةة كوردسةتا
 طةَ  ض دةسةآلتَيكة؟ ئةو ثةيوةندييانة  ؤَ كارياَ بةسةر كوردستاَ ك دووة؟

بَيطوماَ هةر بط  باوةريَيك كةندى قووَلى جوداوازى   ليةك دةردونطبةوونى ئةادةميراد، ض لةة     " ود دةَلَيت دا مةسعو11لة الثةريةى 
بةا  , بةة دونمنةى م الايةةتي دةنمَي درَيةت    , مةيدانى نَيونةتةوةييةدا  ض لةة مةيةدانى نَيةواَ ريرةكةانى يةة  نةتةةوةدا هةَلكةةنَيت        

 ."موندةى ئاوى حةياتيشي لة طةَلدا بَيت 
َ   (قةرةئةةنطوَى  )حةاجى سةةليمي خةةَلكى دَيةي    ! ةمةية رارنبطئا ئ  ;زار زي ةكانةةت  باسةةكانياَ دةردةبة يي   ,   مةام عةةوآلى مةيال

واتةةةا كةنةةةدى قةةةووَلى جةةةوداوازى خةةةؤى لةةةة خؤيةةةدا      . بةةةط  بةةةاوةري رةنطدانةةةةوةى ثةيوةندييةةةةكانى بةرهةمهَينانةةةة    :  ةةةونكة
رةَيوةى  , هتةد، خؤيةاَ بوونيةاَ هةيةةو لةة بةارةى فكة        ... ك َيكةار , خاوةَ كارطةة , مامؤستا, مةال, ئاغا, ئةفسةر, زةمحةتكَي )هةية
َ , قسةك دَ, رَيوةى خانوو, نياَ , ئةير هةَلكةنةدني  ةى؟ راسةتة مةن  مةسةعوود هةةردووكماَ كةوردين        (. ثةيوةندييةكاَ، جةوودا

بؤ ةوونةكانى مةن بةؤ جةةنابى عةالي       هةةر بةة هةةماَ رةَيوةش    . بةآلم بؤ وونةكانى مةسعوود كةندى قووَلى جوداوازييةة بةؤ مةن   
 كةس هةية لةمة حاَلى نةبَي؟. جةالد  قوربانى هةردووكياَ م الن. مةسعوود

م و ئةةةةوي  سةةةةر بةةةة  ...( ادرنشةةةينك او، بَيكةةةار، قةةةةرزار، النةةةةواز، ك َينشةةةني، ك َيكةةةار، جووتيةةةار    )مةةةن سةةةةر بةةةة نةتةةةةوةي  
 .ة...(ةندةَ  و مستةرارئؤرستوك ات، سةرمايةدار، ئاغا، بةط، مشةخؤر، ط)نةتةوةي

بةةآلم  ةي مةتةةَلَيك؟ مةتةةَلى بةةرخودانى م الةة       , بةةَلَى مةتةة َ  . لة هةماَ الثةريةدا مةسعود، ريوعييةت بة مةتةةَ  نةاو دةبةات   
 .بةيةينةتةكاَ بؤ ئةوةى جةنط  ستةم   ةوساندنةوة بنمي بكةَ نة  مةتةَلى مةسعود حمةممةد  ئاوى حةيات

 :  دةَلَي 12لة الثةرية 
تَيك يايةاَ تةاوانى   , جؤرة دةمار هةة  بةدةوى ثةيوةنةدي نَيةواَ خةةَلك  خةوا      , ريوعييةت  رةطةزثةرستى جوداوازى ئاين  ئةواَ" 

 ".م ال بة ئةستؤ دةط َ (تعاي )كوَي ك دنةوةى رةقامى ثَيكةوة هةَلك دنى
مةسةعود بةة هةةموو هؤرةَيكييةوة داواى ئةةوة      . ض نةنطييةكة بؤ كةسَيك ناوي ريوعييةت لةتةنيشت رةطةزثةرةسةتيةوة ريربكةات  

 .  ئةو ريوعييةت  رةطةزثةرستى بة ية   او سةي  دةكات, دةكات طورط  مةري ثَيكةوة ئاو يؤنةوة
 : ديساَ دةنووسَيت 

راسةت    هةر ةةندة نيةاز  داوايةاَ لةة سةةر بنةةماى      , ئَيمة دةبَيت هةموو ئةو بةهانانةى خةَلك بة رةري دةهَينن تاوانبار بكةةين " 
 ." درووستةوة هةَلسا بَيت 

، بةآلم بارة ف ياي خؤي دةكةوَيت وثاش ية  دَي  دواى ئةو قسانةى ثَي  ئَيستا كة دى  "! طةورةيي ئوستادةكةماَ"ئةمةية        
 :هةر هةمووى بة خؤى ثووض دةكاتةوة  دةَلَيت

، "اَلةتى خؤثةارَيرى لةة سةةر ك دنةةوةى سةتةم  ديةدة رةوايةة       بةكار هَينانى دنداَ    ةمبووَلة لة رةوتى ئادةميراددا تةنها لة ح"
 !، بةآلم بَي مانا و تام و لةزةتة"جوانة"واتة قسةكةي ثَيشووي طةر  ي بة لة ئاسي زماَ زار

 . لَي ةدا با خوَينةرى رةخنةط  قسةى خؤى لة سةر ئةو ناكؤكيية بكات
 :دا بة زمانى عةرةبى دةنووسَيت12لة الثةرية  

 ."  م اجد شيئا من ثمار حسن التدبير و حكم المنطق وداعيه المصلحة وراحمه المعدلةفاني ل" 
 (.تةئكيدةكة هى خؤيةتي )

 : لةبةر ئةم ث سيارانةى خوارةوة,  ونكة دةرب يينَيكى طشتني  هيض رتَيك بةدةستةوة نادةَ, بة راستى من لةو عيلمة تَيناطةم
 حسن التدبير من؟  15

 وبحكل أا منط ؟ 25



 31 

 أا مصلحة ؟ و اعيه 75

 ؟ وراحمة  ألا م دلة .2

تةدب ك دَ، لؤنيةك، بةرنةوةنةدي و عةدالةةت فة ة مانةا هةَلةدةط َ و لةة بطَيكةةوة بةؤ بطَيكةي تة  واتةاي جياوازيةاَ هةيةة، بؤيةة                
 . طشتططك دني ئةم زاراوايانة، نةزاني و جةهالةتة نة  زانست

 : نى ئؤروثا دةدوَيت دا بةم رَيوةية لة ية  بوو19ثاراَ مةسعوود لة الثةرية 
 ." نة  بة حةقى كوتة  ثَيك دةهَينَيت( ت اهم)لةو ناوةردا ية  بوونى ئؤروثا هَيرَيكى طةورةى بةرةو " 

يةكط تنةوةى ئؤروثا بةندة بة دةورى رةوومى ئةةَلمانيا لةة قؤنةاغَيكى ديةارى كة اوداو بةرةيةةكي تة ة لةة           .1
ر ئَيستا ث ي مةت سى  بة حةقى كوتةكةة لةة بةوارى سةةر لةة نةوَى دابةرةك دنى        هةروةها ناكؤكييةكاني  هة, رووى ئةم يكا  ياباَ

و دابةرك دني بةازاريي   ( ئَيمةش دةمانةوَيت لةو دابةرك دنة نوَييةدا بةرى خوياَ هةبَيت: ئةَلمانيا دةَلَيت. )بازاريةكانى جيهاَ
 ! هليةوة، باسي بةرةي تةفاهومي يةكَيي ئؤروثا بكاتي  بؤ خؤي لة جة(مةسعود)بة رةري رؤريى فةوتَينةر ناس اوةو با ئوستاد

لةمةةث ى تيةورايي رةيوعييةكاَ لةة نوختةة نيطةاى رةةريى  ةينايةتى  طومةاَ          " دا مةسعوود سةر لة نوَى بةاس لةة   11لة الثةرية 
 .دةكات " ك دَ لة هةر ى ريوعي نيية طةلَيك تةخت  بَي ثؤز دةبَيت

بةةؤ ئةةةوةى تةةةنها  تةةةنها خةةةريكي مةةةحكوومك دنى تيةةوريايي  , طةةوَي  لةةووتى دةبةسةةتَيت, مةسةةعوود ئازادانةةة  ةةاوى دةنةةووقَينىَ 
يةةكَيتى خةاوةَ   )ئةطةر مةسعوود نةختَيك  اوى بكاتةوة، ئةوا تيوريايى  رةةريى  ةينايةتى  . ريوعيياَ  رةريي  ينايةتيياَ بَيت

تةنانةةةت رةةةريي فارسةةتةكانى , انياش دةبيةةننيرةةةريى  ةةينايةتي حكومةتةةةكانى ثةةطا   ئةةةم يكا  ئيسةةة. يةة  دةبينَيةةت(كارةكةةاَ
بةةةة هةةةؤى . عَيةةة ار  نيشةةةتيمانةةروةرانى كوردسةةةتانى عَيةةة ار  حكومةةةةتى خةةةوا لةةةة سةةةعودية  ئَيةةة اَ  سةةةووداني  دةبيةةةنني   

( نةةة  تةةةنها كةةورد يةةاَ عةةةرةب) طةةةالنى جيهةةاَ,   بةةانكى جيهةةانى( طةةةورة حةةةوت وآلتةةى ثيشةسةةازي جيهةةاَ) G7سياسةةةتةكانى
َ )اتَيكي  ريوعييةكاَ  ةندين رَيطاى خةباتك. لةرةوداية بةةرثا  ( باَلةداني كةؤت ى ئارةتى   , مةانط تن , ئةةرزةحاَ  نووسةني  , رَيةَيةوا

هتةد، ثةاش   ...ئةَلمانيا، ئيمةرا كؤدةكةنةةوة   < 2333ف ياكةي  >دةكةَ، ثاش ئةوةى لة ريرى ثَيشةوةى دني ئةتؤم  بةرهةمهَيناني
 : لةم كاتةدا مةسعوود قيت دةبَيتةوة  دةَلَيت . َينَيت، ثةنا بؤ خةباتى  ةكدارى دةبةَئةوةى هيض رَيطايةكياَ لة بةردةمدا نام

 ".ب يوانة ريوعييةكاَ  ةند دريةندة  تيوريةوَ " 
ئةوةى ئةو دةيَلَيت تةةنها جةوَين  بةط     . من ت سي ئةوةم هةية بَلَين ري تازة دةَلَيت. ئةمة هةموو فةلسةفة  زي ةكى مةسعوودة

مةسةةعوود مةةودةى تةةخت  بةةَي ثؤزبةةوونى رةةيوعييةكاَ   . هةنةةدَى لةةة زاناكةانى ئؤراثايةةة  مةسةةعوود دووبةةارة دةيَلَيتةةوة  بةاوةريى  
مةسةعوود بةؤ ئةةوةى    . ئاسةوودةيي  -7ئابوورى  -2سياسي  -1خةباتى  ينايةتي دةدات كة طواية ئايةتي بارياَ دةبَيت لة مةيدانى 

وة  ئةةم  . سوودة بوى مةرجى كةك دنةوة  تةخت  بَيةؤزك دنى ريوعييةكاَ دادةنَيةت ئا, ئابوورى , م الايةتى لة بارةى سياسي 
  ياباَ  كلكةة درينةدةكانى لةة جيهةانى     ( بة رابةرايةتي ئةَلماَ)جيهانة كاولك اوةى دةستى حكومةتى دووك اسي ئةم يكا  ئؤروثا 

 . سَي و سةرجةم ئاينةكاَ بة هةموو ناو  ناتؤريانةوة ثطازي بَيت
 : دةكات  دةَلَيت ( ئيستعيمار)هةماَ الثةريةدا بانطةوازى  اولَيك دَ لة خةباتى خوَين طةرمةكاَ دنى رنَيم  لة 
كةسانى ث اري خؤربةوو رَيبةازى دووك اسةي  ئارةتى  دادية  تةا رادةيةة  لةة سيسةتمى كونينةة يةاَ ت سةي تؤمةةتى رةيوعي               " 

 " .د بة تَيك ياي دةنط دلَي    اوقايم لة ثَيويستدا جةربةزة بن بوونياَ دةربازبن  لة سةر كةرامةتى خؤياَ  ئادةميرا
 لَي ةدا تةماوى بطي مةسعوودماَ بؤ دةردةكةوَيت 

, دووك اسى ثةةتي  , دووك اسى طةلي, بؤ منوونة دووك اسى ثةرلةماَ, دووك اتى  ةندين رَيوةى هةية .1
نةةاك َى مةسةةعود مةبةسةةتى لةةة دوةةوك اتى رووَ  , هتةةد... سةةتوورىدووك اسةةى دة, دووك اسةةى ك َيكةةارى , دووك اسةةى ثارةةايةتي 

 بكاتةوة ؟ 

2.   َ بةةؤ )ئارةةتى؟ ئارةةتى كةةَي بةةوو كةةَي؟ كةةةس نييةةة داواى ئارةةتى نةةةكات لةةة دواى هةموويانةةةوة رةةيوعييةكا
... ةدي ئةةم يكا  ئَية اَ  تةنانةةت مةسةعوود حمةممة     , ، مةسعوودي  دةزانَيت تةنانةت سةدامي  داواى ئارتى دةكة د (ثَيكةنني
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بةراست   ةث  ناوةرياست لة ئارتى دةدوَين، بؤية ئاري من مانا و ناوةرياكي ت ي هةية لة ئاري سةةددام، ئةطاَ، ئةةم يكا    , هتد
 و مةسعود

7.      َ بةة  , داد؟ ئةو دادثةروةريية كة من لَيي حاَلي بوومة ئةاط ى جةهةننمةة بةؤ سةةرمايةدارة دةسةةآلتدارةكا
 .ييةي كة لة جيهانى ئيم يادا حاكمة، ئاط ى جةهةننمة بؤ ك َيكارةكاَ و مليؤناَ م الهةماَ ئةندازة ئةو دادثةروةر

 .دةمةوَيت ئةم  ةند تَيبينية بدةم( 13 11)بؤ باسةكانى الثةريةى 
بنةةماى  ةينايةتى خؤيةاَ    ( ديكتةاتؤرى عةسةكةرى  , فارةى  ةةث  , توندريةوى ئيسةالمى ) توندريةوى هةر اليةنَيك -1

 .نابةجَيية  دوورة لة زانست(( لة هةر بابةتَيك بَيت))بؤية ريستةى , هةية
كَين ئةو هؤرك اوانةى كة دوستى بَى تةئويلى كةرامةت    ارةنووسى مة الن؟ ئةطةةر ئةةواَ وة  مسةعود بةط       -2

 .ئةوا داستى بَى كةرامةتى   ارةريةرى  ةوساوةكانن, دةكةنةوة

 : ود دةَلَىبَى ئةوةى دةنطى خؤم يةمة ثاَ  بارى ئةم ياى  ني، مةسع -7

 (( ني زار ثَيويستى بة طاَلسنوست   ثطاسرايكايةكى تايبةت بة خؤيةوة هةية))
ئةةو مةزنيةةى   : كةةى بةة مةةزَ بةرانني    "ثطوسةراكا "ئةرَى بةرهةمى هةموو زانستةكةى مةسعود بووة بة ئةوةى كة طوربا ةوف  

 .رةريو رؤريى خةجالةت ئاوةري,ى طةورة، بَيكارى، مافياطوربا وف كة لة سةر ئةجنامدا وةآلتي سؤلَيت ك د بة سؤزاني خانةيةك
َ     . مةسعود دَلى بةدووك اتيةتى هنةد   يابةاَ خؤرةة       تةةثَل لَيةداَ  دووك اسةى  مةافى     , هةيض نةاَلَيم غةةي ى ثطازبةايى لَيكة د

نةةازا  مةسةةعود . راوةكةلةسةةةر بنةةةماى دنايةةةتي رةةيوعييةت دامةةةز , مةهرةلةةةى هةةةرة طةةةورةى وةاَلتةةة سةةةرمايةدارةكانة , مةة ال
بانطةةوازى  . ئاطادارى دووك اسى و مافى م ال لة ئةوروثا ئازيرةكةى هةية؟ بةالم من دَلنيام كة لَي ةردا خؤى كةةريو كةوَي  دةكةات   

 . دووك اتى و مافى م ال، طةالَ و  ينةكاَ لةطةَ  ئيمراك دنى يةكةم ث وتوكؤىل ك يين و ف ار  تةواو دةبَى
نةمانى ت سى هةريةرةى سؤفيت لة كةك دنةى دةرونةى ئةةوروثا بةة طشةتى، رةهةا       ))يوى  ةث دةبينَى و تةنها باسىمةسعود تةنها د

ك دنى دةنطَيكى دلَي ى دووك اسى و مةافى مة ال ثَيةوة دةبَيةت كةة ئةمةة بةةالى  ةاكةى ئَيسةتاكةو دوارانى هةةموو ئةادةميرادةو            
 .دةكات.((بةرهةميشى لة كوى خؤيدا دةبَى

. ناكةات و بةةريةواى دةزانَيةت   ( لةة سةةردةمى ليةنني   )اسى دةسةاَلتة دووك اتةةكاَ و ئابَلوقةكةةياَ لةسةةر واَلتةى سةؤفيت      مةسعود ب
رَيكخ اوى خا ى سوور ف مَيسكياَ بؤ مليؤنةاَ ب سةى و نةخؤرةى ناو ةةى فولطةا دةررةت، بةةاَلم لةتةةنانيكى رةقيةاَ بةؤ رةوانةة            

 !.ستاندار وة  زمانةكةي مةسعود ئةمةية دووك اتى و مافى م الي. نةك دَ
بؤ ةوونةكةى بةة دوو   ((. بةرث سيار دةزانى بؤ  ارةسةرنةك دنى مةسةلةى كوردستاَ))دا سؤرياليرم بة 21مةسعود لة الثةرةى 

سؤرةياليرم قةةت بةة الى  ةاكةى كةورددا نة ةووة و فلسةَيكى لةَي         . )) ثوخةت دةكةات  ( ثاش  ةَ دَي َيك دةيكات بة سى)خاَ  و نيو
 ((هتد5555 السلطةستالني مةهابادى ف ارت بة ريكةوتن لةطةَ  قوام . ج نةك دووةخةر

 : لَي ةدا  ةند بةَلطةية  دةخةمةروو . لةم خالةردا مةسعود راست نابَيوَي؛ دةبواية نةختَيك راستى بةارَيرَيت
خةةةةرجى ئةةةةو . دةسةةةةاَلتى سةةةؤفَيت  ةةةاثةمةنيية  ثَيشةةةكةش بةةةة كؤمةةةارى مةةةةهاباد دةكةةةات    -1

 !نيية دةكاتة دوو فل  و نيو  اثةمة
2-     َ  ةة  و خةؤراكى بةة خةؤرايى بةؤ كؤمةارى       , كؤمة  ك دنى  ةة  و تةقةمةةنى و دروسةت كة د

 !!فل  بوو( 9)با بَلَيني ن خى ئةمانةش .مةهاباد دةنارد

. ، حكومةةتى سةؤفيةت ثةةوانى ئةابوورى لةطةةَ  كؤمةارى مةةهاباد مةور كة د         1721لة ئةةث يلي   -7
هةيض نةةبَيت سةوود وةرط تنةى     ! لةة كؤمةارى مةةهاباد   ( لةةو سةةردةمة  )توتن بة قيمةتى ية  مليؤَ داالر ثةوانةكة لةسةر ك يينى

 ! فل ( 2)   كؤمارةكةماَ لةم ثةوانةدا دةطةيشتة 

وةاَلتةةى رةةوراكاَ نمارةيةةةكى زارى قوتةةابى كةةورد لةةة زانكؤكةةانى سةةؤلَيت لةةة بةةوارى زانسةةتى و        -2
 ! جار درا دةكات ( 17)واتا مةسعود . فل ( 17)ئةوا بة طشتى دةكاتة. فل ( 2)تة با مةس ةفى ئةمانةش بطا. سةربازى وةرط ت
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بةسةراو مةبةسةت ئةةوة بةوو كةة ئَية اَ لةطةةَ  هاوثةوانةةكاَ دن بةة فارةيةكانى ئةةَلمانيا             27/1/1722لة ثةوانى تاراَ كة لةة 
هةاتنى جةةنط، هةةموو هَيةرى هاوثةوانةةكاَ دةبَيةت       ئةو ثةةرى رةةش مةانط ثةاش كؤتةايى ثيَ     : )) كاربكات؛ ئةم خااَلنةى تَيدا بوو

ى طةور بةة طةور بةة ثشةتيوانى هيرةكةانى بةةريتانيا و        "رةزا رةا "دوايةى هَيرةكةانى   . دا 1721واتةا لةة مارسةى   ((. ئَي اَ بةةجَيبهَيلن 
او هةةميارانى ثةةنا   مةةال مسةتةف  . هَي رَيكى درندةياَ هَيناية سةر كؤمارةكةةماَ و بةة كؤتاييةةكى جةةرط بة  تةةواو بةوو       , ئةم يكا

تةؤ بَلَييةت كؤمونيسةتةكاَ ثَييةاَ ناخؤرةبَيت،      . يةاَ وةرطة ت  "ئينسةانى "نةة   "سياسى"دةبةَ بؤ سؤفيةت و لةوَى مافى ثةنابةرى
لةرةةك ى سةةوور لةةة مةةةهاباد نةةةمَييَن؟ يةةاَ هاوثةةةوانى نَيةةواَ كؤمارةكةةةماَ و سةةؤفيةت قةةووَلرو بارةةر نةةةبَيت؟ ئةةةم راسةةتيانة      

 ي  بة ئارةزوى خؤى، كةمتةرخةمى نةكاو  ى زةه ى ثَيية هةَلى رَيوَيت ؟ (مةسعود حمةممد)بابةَلطةنةويس ؛ 
دةرمانى ريووعى كورد لة دةست ئةو كوردة خاوةَ دةسةاَلتانة دايةة كةة   ))... مةسعود حممد دةفةرموى (( 71_73)) لة الثةرةى 

ب ايةةتى طشةتى و يةةكبوونى دَ  و دةروونةى هةةموو ئةوانةةى        بةك دةوةو بة خةباتى رارن و بة دادو دووك اسةى و بةة تةةبايى و   
 ..(( كورد ثةرس  ئيسةات بكةَ، كوردايةتى بة ديلَيكى بة رةرةفة بؤ هةر ى كوردى بةرةرةفة

ئةةى  . كورد ثةرةستى يةعنى  ى؟ هةزارو ية  بؤ وونى جؤراوجةؤر لةة نيةو كةورددا هةيةة     ! ئةمانة ئير قسةى حةلةر و بةلةقن
، " ثةارتى "، " يةةكَيتى "ئةةى  ((. كوردة رةيوعيةكاَ بةَي رةةرةفن   )) ةرةف و كوردى بَي رةرةف كَين؟ ئةوا زانيماَ كة كوردى بة ر

، " رزطةةارى"، " زةمحةةةت كَيشةةاَ"، ئيسةةالميةكاَ بةةة هةةةموو جةةؤر كانيانةةةوة،  "ثةةارتى كةةارى سةةةربةخؤ"، "  . .ث"، " حسةةك"
باسى داد دةكة َي، دادثةةروةرى كةَي بةؤ كةَي ؟  ةونكة دادثةةروةرى        ! ة بَيونط هتد تكاية ئةم ليستةماَ بؤ بدةَ ل"... دووك اسى"

 . هتد ... ئيسالميةكاَ جوداية لة دادثةروةرى نةتةوةثةرستةكاَ، ياَ زةمحةتكَي  و ك َيكاراَ 
ف  ةؤَ ب ايةةتى   ئةم جار تةبايى كَي لةطةَ  كَي ؟، ب ايةتى طشتى و ية  بوونى دَ ؛ ئاخ  كوردى بة رةرةف و كةوردى بةَي رةةرة   

كةةورد ثةرسةةتى  ةةى؟ كةةوردي  وة  هةةةموو طةةةالنى دنيةةا جيةةاوازى لةةة نَيوانيانةةدا هةيةةة و ئةةةو جياوازيانةةة بةةة   !! طشةةتى دةكةةةَ؟
كةئةنةدام، سةةنتى و رامةاو    , مةطةةر وة  هيتلةةر بكةةَ و  ةى رةيوعى و ئةةنتى  فارسةت       . ثَيكةةوة نةان َين  (( لةحيم  ية )هيض

هةروةها لةة كوردسةتاني   ةةندين طةةلي تة ي       . بيانسوتَينن؛ ئةرا جاريى كورد ثةرستى بدةَ جولةكة هةية، سةرياَ بمَ ياَ
 . لةطةناندا دةنين

 (. تكاية ئةو بطو رايانةى مةسعود لةطةَ  بطوراكانى عةفلةقى طوريبة طور بةراورد بكةَ: تَيبينى) 
ثةطةوى كةةرانى مامؤسةتا عبةداج ئؤجةةالَ هَيرَيكةى بةرهةسةت         لة حا  و بارى ئيستاكة دا رةفتةارى : ))لة هةماَ الثةرة دةفةرمَى

بةؤ خؤرةراَ  بةووَ و    ! ئةبَي بَليم لةة بةَي خةبةةراَ كةرةكة  صةةلةوات      ((. دةداتة بروتنةوةى ريووعى كورد لة هةر روَينَيك بن
فكة   اقة ب   : )ث سةيارةدا  طةش بوونةوةى مةسعود حممد ثَيويستة سةرجنى رابكَيشم بؤ وتةكانى خودي ئؤجةالَ لةة وةآلمةي ئةةم   

 ( بطو باوةرت لة ئيسالم نريكة ياَ لة مارك  و لينني؟) ، واتة(اىل االسالم ام اق ب نارك  و لينني؟
 : دةَلَيت

لةة ئيسةالمةوة نةريكم و نةاوةرا  و فَي كارةكةانى قورئةانى       مين 5(( )ونطب  جوهر وت ياليل ال يران الكيريلانا اق ب اىل االسالم، ))
 ( ة جَى دةكةَثطاز جَى ب

مةوعجبم بةة كةسةايةتي و بليمةةتى      مين(( )من الم جبين بشخصييه و عب رييه محميد صيلع ي علييه وسيلل: ))هةروةها دةَلَيت
 (( 17/7/71طؤلارى انىور ( ))موحةمةد دروودى خواى لَي بَيت

بةارى طةوزةراَ و   : ))ثةرة، مةسعود دةنووسَيتلة هةماَ ال! واتة مةسعود حممد دةبَي هةوَ  بدا بارر ئاطادارى عبدوالى ب اى بَيت 
 11سةالي نةاتوانَي طةةجنى     13ئةوجا هةر وة  منداَلى ((. منو))كة ى بووَ بة ئيشراكى رووعيى، بةندة بة . نياَ ثةكي ناكةوَى

ى ني خةاَ و  ساَ  بَيت، ميللةةتَيكى وة  كةوردي  كةة لةة ثلةةى سةةرمايةدارى بةةرةو نوور نة ةووبَي ، لةة رَيةى بةةرةونوور  ةوون            
كةة هاتيةت تةا  و خَيرانةى     . نوورخانى ماددى و رارستانةتى ناتوانَي بةرهةم هَينانى تايبةت بة تةا ، بطةؤرين بةة رةكَلى كؤمةةكى     

كوردى ئةم سةردةمةت مةنل ك د لة كارى طوزةرانى سةربةخؤ و خستتة ج ةرى رةَيوة و ئوسةلووبي رةيوعييةوة ، نازانَيةت ض لةةو       
 ..(( خةَلكة دةقةومَيت
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مةسةةعود بةةة ئةنقةسةةت بةةؤ سةةةرلَي رةةَيواندَ ئةةةو قسةةةية دةكةةات،  ةةونكة هةةيض حيةةرب و كةسةةَيك باسةةى ئوسةةلووبى رةةيووعى         
لةبةةر  !! بةرهةمهَينانى نةك دووة بؤ ئيم ياى كوردستاَ، تةنانةت بؤ ئيمة ياى واَلتةانى ئةةوروثاش كةة ني خةانى ث يثَيسةتياَ هةيةة       

بةاوةر دةكةةم لةة ثلةةى     : ّ))دةَلَيةت ( 79)لةة الثةةرةى   . خاَ، سةرخانى مةسعود ناكةا هةماَ هؤ ثَيويست بة باسى طةرةسةندَ، ني 
وةها بةرزى رارستانيةتى كة هةولَي و كوردي تَيدا دةنَيت، ئةطةر هةموو خةَلكةكة و برَ و مةةرةكاَ و م يشةك و قةلةموونةةكاَ    

م (هةنةةدرين)ي و ئةفسةةووناوي ئةةةم رسةةتةية،  لةةة جةةوان -((و دارو بةردةكةرةةى يةةة  دةنةةط بَلةةَين بةةوى رةةوعى هةةةر فايةةدةي نيةةة   
 . -!!بطكةوتةوة

تَيكةَ  و ثَيكةَ  دةكات، بؤ ئةوةى نَي دةستةكاَ لةة خةةبات، رَيبةاز،    ( قؤناغ)وةكو دةبينني، مةسعود دوو رتى جياواز لة ية  وةكو 
رةوعى هةةَلط تبَيت، ئةةوة ناطةيةةنَيت ئةير      ئةوةى بَلَي بوى روعي، ياَ رَيكخ اوَيك نةاوى  . بةرنامةو مقاوةمةتياَ بَي ئومَيد بكات

سوكك دنى رةوعيةكاَ، تةةنها و   . لةطةَ  دةسةاَلت ط تنة دةست، بةرنامةى قؤناغى روعي بةرثا دةكةَ، ئةمة دوو بابةتى جياوازَ
ى وةاَلتةى  خوالسةة قسةة كة دَ لةة بةارة     : )دةنووسَيت( 72)لة هةماَ الثةرةى . تةنها خرمةتى بةع  و هةموو تاوانبارةكاَ دةكات

نةريةنةةريى  .. ساَلى بؤ سةر نيرامى ئيشةراكى وة يةا رةيوعى خةةياَ  ثاَلوية  نيةة،  ةونكة خةةياَ  قوزةَلقورتةة          9333دواكةوتةى 
با بَين لة هةولَي و سةلَيمانى يةة  يانةةى    .  ةند زماَ هةراش و حةز و رةهوةتى  ةند نةف  ب سي و سؤليةطةريى خةياَلبازانة

 ( ...ابنَينسةر بة ف اكةواناَ د
. ئةرَى كا  هةندرين زمانى حاَلى زاناو م ك  وايةة؟؟ . هةروةها كوردة روعيةكاَ بة طوم اى سةر لَيشَيواو و رو دةبةنط ناو دةبات

نريكةةى  . ئةم هةموو رقوقينة لة كوَيوة سةر اوةى ط تووة؟ دامةزراندنى حيربي روعي، بة هةوةس و خةةياَ  ثةاَلو دانةمةةزراوة   
بةبَي ) جيا جيا هةبووة، ك َيكاراَ(لة كوردستاني ) ةندين ط وث، رانةى، كةسايةتى  1772َي  دامةزراندنى لة ساَ  ث 13-23

ئةمانة راَ بة رانى كةارتَيك دنى رؤررةى   . ئةوةى روعى بن، سةنديكاى خؤيانياَ دامةزراندوة، جوتياراَ بةرط ى خؤياَ نواندوة
محةتكَيشانى كوردستاَ و هةموو دنيا، رتَيكى ئاسايية كة ئةو بةطو بةاوةرية لةة نَيةو     ئؤكتؤبةرى مةزَ بةسةر هةموو ك َيكاراَ و زة

 ما ية  تةَ وةكةو مةسةعود ثَيةي دةك َيةت رَيطةا لةة ئةةم جةؤرة ث وسةة واقيعييةة           . بةش مةينةتةكانى كوردستاني  باَلوببَيتةوة
وابةةرا  . ةياَ بةةة دةسةةتى خؤيةةاَ، لةةة طةةؤري بنةةَين  مةسةةعود داوا لةةة رةةوعيةكاَ دةكةةا هؤرةةة  ةةينايةتيةكةياَ، مَيوووةكةة   . بط َيةةت

روعييةكاَ نيازَيكى واياَ نيية، ثَي  ئةوةى  ى هؤكارى دواكةوتوويى، درندايةتى و  ةوسةاندنةوة بةة هةةموو جؤرةكانيةةوة لةة      
هةةماَ ئةةو جوَينانةة     مةن بةة مةافى خةؤمى دزا     (. وريو سةرلَيشةَيواو )مةسعود بة هةموو عيلم و هؤريةوة ثَيماَ دةَلَي . طؤري نابَي

 ةةونكة ئطهةةابَيكى ئيةةدالؤنى طةةوم يا و ثؤخةةل، دنى بروتنةةةوةى نَي دةسةةتةو . نارةةطينانة بةةة ريووى جةةةناب العاليةكةةةى بدةمةةةوة
وريو دةبةنط و سةر لَيشَيواو ئةو كةسانةَ هؤريارانة خرمةةتى فكة  و دةسةةاَلتى سةةرمايةداراَ دةكةةَ،      . كؤيلةكاَ بةكاردةهَينَيت

نيةةانى سةةةردةم لةةة واَلتةةى ثَيشةةكةوتوو : "لةةة هةةةماَ الثةةةرة دةنووسةةَيت. َ وا رةةةوى درَيةةوى بةيةينةةةتاَ درَيةةوت  دةكةةةَئةوانةةة
ئةمةرةياَ  .." طةيشتووةتة رادةية  لةرَيى كؤمةيوتةرةوة، هةر مةعلوماتَيكت طةرة  بَيت لة ماوةى  ةند دةقيقةيةكةدا دةتطةاتىَ  

، بةةَلكو لةةناو مرطةوتةةكانى ئَية اني ، مةسةعود زار رةةيداى واَلتةة ثَيشةكةوتووةكانة، ئةةو          وانية؛ نة  هةر لة واَلتى ثَيشةكةوتوو 
ثَيشكةوتنة ثيشةسازيية كة لة سةر كةلةكةك دنى خوَين و كةرةسةتةى خةاوى جيهةانى سةي و نَي دةسةتةكانى واَلتةةكانى خؤيةاَ و        

 .ساَ  بةدةستياَ هَيناوة((933))رةرة جيهانيةكاندا بة درَيوايى 
. بةةرز بكةنةةوة  ( وامة هم رةورى  )ةسعودى زماَ و قةلةم ثي ، بؤ ئيسةالم بةةريةواى دةزانةى ثةَي  هةةزارو ئةوةنةدة سةاَلة ئةااَلى         م

ة كةى نازم حيكمةةت رةنطةة بةة ريةوا برانَيةت،     (رَيخ بدرالدين)بؤ يةكسانى بة ريةوا برانى، قراميطيه ريةنطة داخوازى بابةكيةكاَ و 
بةرةوا برانَيت، بةاَلم كة ريةجندةراَ، نةخوَيندةوار و ك َيكاراَ و ئاف ةتةانى لةة نيةاَ بَيبةةش كة او      ( ثالهام)داخوازييةكانى بؤفى و 

داواى دادوةري كؤمةاَلتى و، نيانى هةةرةوةزى هاوثشةتى بكةةَ، ئةةوا ئةير ئامسةانى مةسةعود بةة سةةريدا دةرووخةَى؛ حةاَلى رةة زة             
الى مةسةعود، رةوعيةكاَ   . رطينى سوكايةتى كوردى دايةة لةة دةميةةوة دادةبةارىَ    دةبَيت و هةر ى جنَيوى سوكي ناو فةرهةنطى نا

قةوري  . هةر بؤيةش جةنابى عالي هةموو خةلك بَيجطة لة ريوعيةكاَ ئامؤنطارى دةكةات . جةردةَ و منونةى رةفتارو ك دارى ثيسن
س دةخاتةةة بةةةر غةةةي ة رةةوعيةكاَ لةةة هةةةمووى سةةةي ت  ئةوةيةةة تةة !! بةسةةةر ئةةةو خةلكةةة كةةة مةسةةعود ئامؤنطةةارى كةةةرى بَيةةت 
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(         َ ئةةو كاتةةش   .( ئاماَ،وريابن، ئةطةر من ئامؤنطاريتاَ نةكةم ئةةوا خةَلكةكةة بةة نا ةارى دة ةنة ثةاَلى سةةر رةَيواو و دةبةنطةةكا
بارةة ئةةو لةة ثَينةاوى ض فكة و ض      . ئا ئةمةية دادثةةروةري و دووك اتيةكةةى مةسةعود   ! مةت سي دة َيتة طياَ و عةرري مةسعود 

 نَيك ئةم خرمةتكارية دةكات؟  ي
خوالسة لة جياتى ئامؤنطارى ك دنى بَي سوودى ريوعى كورد، دةبةَي ئامؤنطةارى كاربةدةسةتاَ    : ))دا دةنووسَيت((77))لة الثةرةى 

ن و ئي  هةَلسورَيناَ و ريارنبطاَ و ئةطةر مومكن بَي، هى هةموو خةَلكى ناريوعي بك َيةت كةة منونةةى ريةفتةار و كة دارى خةاويَ      
بن، خؤ ئةطةر ئةو تاقمانة وا نةكةَ بة نا ارى خةَلك طوَي بؤ ئةو كةسانة ريادةهَيَلن كة لةة زةمينةةى بةَي مةسةبوليةتى و ثةنةدى      

 ((. و قسةى لوس و ليك و رطَ و  ةور و ئومَيد بةخ  رةك ى كةالمياَ دةبَي((خةجنةر لة كا ))
َ        من ثَيم باررة بؤ ئامؤنطارى وةرطة تن بضةني بةؤ الى     . ك َيكةاراَ و جووتيارةكةانى ثشةدةر و ك ة ى و ديهاتةةكانى عةةق ةو بازيةا

 .مةسعود لةسةر ئامؤنطارَيكانى هةر بةردةوامة
 : بةم رَيوةية عةرزى حاَلماَ دةكات(( 79))لة الثةرةى (( 11))زانا مةسعود لة وةاَلمى ث سيارى 

كوردايةةتى و م الايةةتى، هةةتا كؤمةؤنيرمى لينينةى مةارك  نَيةو         لة اليةَ ئيمكانى بةيةكر طةيشتنى دوو بةرةى كورد لةسةر)) 
 : كورداَ سور بَي لة سةر 

 .تَيك بةردانى خةَلك كة هةمووى هةر ناكا هيض بة طةورةو طضكةيةوة -1

 ..(( مارة ك دنى خةباتى كورد بؤ ريوعيةتى جيهانى، بةيةكر طةيش  لة  اكةى كوردايةتى نابَيت -2

ةر ث سيار دةكات بةرامبةر ريانطارى ريةرى طةىل كورد، بةردَيك بةسةر كورد دابةزَيت، مةسعود يةخةةى  بةَلى مةسعود روعيةكاَ ب
رةو و راني  بة طيانَيكى وةرزركار نةعلةةمتاَ لةَي دةكةات، ئةاخ  هةةر      . ريوعيكاَ دةط َيت و تةنها و تةنها ريوعيةكاَ دةبينَيت

تى ثَيةك دةهَيةنن و بةرامبةةر بةة يةكط تنةةوةى دوبةةرةى كةورد لةسةةر         خؤماَ و هةةم خةَلكةكةة دةزانةني كةة رةيوعيكاَ كةمايةة      
مةسةعود  ةى لةة    . هيضياَ ثَي ناك َيةت , ط تنةوةية  كة خؤياَ لةسةرى رَيك بكةوَكوردايةتى و م الايةتى و هةر جؤرة بةية  

بةؤ  (( كةورد بةة كاردةهَينَيةت    مةسةعود تةةنها  ))ريوعيةكاَ دةوَيت؟ با ئةةواَ هةةر خةةباتى زةمحةةتكي  و ك يكةار وبَيكةارى كةورد       
 َ مةن بةةة  ةةاكى دةزا  مةسةةعود خةةريكى بةةةزمى خةةؤى بَيةةت بارةرة لةةةو هةةةموو تةةاواَ و قسةةة    . رةيوعيةكانى جيهةةاَ مةةارة بكةةة

 . ئاستنرمانة
كة ةى لةة الثةةرةى    , مةسعودى زانا لةة درَيةوى ط توطؤكةة هةةنطاو بةة هةةنطاو هطرةى بةَى ئاب وانةة دنى رةوعييةت بةةرثا دةكةات            

 :دا دةىَل(( 27))

 (( بةاَلم ثَيويستة بلَيم من لة الى خؤمةوة بة هيض جؤرَيك مافى  ةث يةوم زةدة نةك دووة ))
( 92) ئةمةةة هَيشةةتا مافمةةاني زةدة نةةةك دووة، ئةةةي ئةطةةةر ئةةةو مافةةة ثَيشةةَيل بكةةات دةبةةَى  ةةى تةة  بةدةميةةدا بي ةةت؟ لةالثةةةريةى      

 :دةنووسَيت
لةةة بةة ا كؤمونسةةتَيكى كةةة   , دورة ئةندَيشةةر و دةسةةتةارَيرت  و بةةةرنةوةنربَيت , من تةة هةةَي, دةبةةَى نةتةةةوة ويسةةتى كةةورد ني تةة   "

 ". سةركةوتنى ك َيكارى جابوَلقاو جةزي ةى واقلوار بةمطاتى خؤى دةزانَى
ةم ئةرَى بارر نية مةسةعود ئةةم ث سةيارة لةة خةؤى بكةات كةة ئايةا تةةنها كؤمةنيسةتةكاَ بةةو رةَيوةية بةط دةكةنةةوة؟ وةاَلمةى ئة                

سةةةركةوتنى سوسةةيا    ,  ةةونكة سوسةةيا  دووكاتةةةكانى ئةةةَلمانيا   , قسةةةكةى مةسةةعود جةةةهالتَيكى رووتةةة    . ث سةةيارة ئارةةك اية 
سةةةركةوتنى ثؤليسةةى ئينتةةةرثو  لةةة كارَيكةةدا لةةة يؤنةةاَ دةبَيتةةة , هتةةد بةةةمطاتى خؤيةةاَ دةزانةةن..فةرةنسةةا, دووك اتةةةكانى سةةويد

نةتةةةوة ثةرسةتةكاني  هةةةروا؛ سةةةركةوتين برووتنةوةيةةةكي ئيسةةالمي لةةة كةعبةةة،  , امطاتكةةرى بةةؤ ثؤليسةةى ئينتةةةرثوىل بةةةجليك 
, عةةرةب , ب يةا بيرانيايةة نةتةةوة ثةرسةت و فارةيكانى تةور       . لةاليةَ ئيسالمةكاني جةزي ةي واقلوار بةة مطاتةي خؤيةاَ دةزانةن    

ئةَلمانةة نةتةوةثةرةسةتةكاَ   )رانهةةاَلتى داططكة د    ؤَ  ني  ني ف مَيسكياَ دةررت كاتَيك ئةَلمانياى رانئاوا، ئةَلمانياى , كورد
 .....( ئَيستا هةر خةريكن نةخشةى ئةَلمانيا دةكَيشن و داواى دامةزراندنى كؤمارى فولطا دةكةَ
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تةةنها بةو كؤمونيسةتةكاَ    , بؤ هةموو ئةوانةى باسك اَ، بة رةواى دةزانَيت كة سةركةوتنى يةةكر بةةمطاتى يةةكر بةرانن    , مةسعود
ئةطةر زةمحةتكَي  ياَ ك َيكارَيكى كؤمونيسي نياَ ىَل تاَلك اوى كوردسةتاَ بةؤ سةةركةوتنى داخةوازى و خةةباتى      . واي نازانَيبةرية

 . ك َيكاراَ لةجةزي ةى واقلوار خؤرراَ  ببَيت ئةوا مةسعود ئير كؤستى دةكةوَيت
نازا  كوردة كؤمونيستةكاني  دةط َيتةةوة يةاَ   . دةكات دا مةسعود وةكو باوكساالرَيك ئامؤنطارى كوردى هةندةراَ 97لة الثةرةى 

بؤ ةةى بةتايبةةةتي لةةة رانئةةاوا؟  ةةونكة لةهةةةماَ الثةةةرة    , بةنةةدة لةةةوةش حةةاَلى نةةةبووم , "بةتايبةةةت لةةةرانئاوادا :"دةَلةةَى!.نةةة؟
ؤىةةكاَ  طةوزةراَ   بةتايبةةتى ئةوانةةى بةبةوَيوى خانةة خ    , خؤ دةبَى لة غةريبايةةتى ميةوانى بةرةةرم و رةكو بةني     : "نووسيويةتى

 ". دةكةَ
A قوربانى طيانى رَيطاى هةاَلتن بةؤ  . بةمليوناَ م ال نا ارى رةوة ك اوَ. جارَى با مةسعود برانَى ثةنابةرى دياردةيةكي جيهانية

ة كةة  ئةةم رووداوة  بةرهةةمى ليماليرمةى نةوَى و سيسةتمى جيهةانى نوَيية       . واَلتةكانى ئؤروثاى رانئاواو ئةم يكاو كةنةدا كةةم نةني  
 .لةاليةَ هاوسةنطةرةكانى مةسعودةوة بةرثا دةك َي

B   نا ةةارك اوَ كؤمةةةكى , ثةنابةةةراَ لةةة ئةةةَلمانيا يةةاَ لةةة وةاَلتةةةكانى تةة  جيةةاواز لةةةوةى كةةورد بةةن يةةاَ ئَي انةةى يةةاَ مةةوزةمبيقى
ئةمةةش بةنةدة بةة    . ط َيةت كؤمةاَليةتى وةربط َ، ئةطينا بةدةطمةَ كةسَيك دةبينَيت بة ئارةزوى خؤى بيةوَيت ئةةو كؤمةكةة وةرب  
بةةاَلم  , ملَيةوَ وكةسةن   9/7بارى نةبونى هةىل كارك دَ، بؤ منوونة رَيوةى بَيكارى لةة ئةةَلمانيا بةة طةوَي ةى ئامارةكةانى حكومةةت       

ئةةةةوة دةسةةةةاَلتة دووك اتةكةةةةى مةسةةةعودة بةرث سةةةيارة بةرامبةةةةر    !! ملَيةةةوَ 1بةةةةطوَي ةى ئامارةكةةةانى ئؤثؤزيسةةةيوَ دةطاتةةةة  
َ  !! نةةة  ثةنابةةةر؟ , ى مةة التةةةحقطك دن دةركةة دَ و , لَيةةداَ, ركورةة  لةسةةةر جةةادة ,نةةازا  عةةانى طةةةورةماَ ئاطةةادارى سةةوتاند

كة ةى ثةناهةة ندةيةةكى    , تةحقطك دنى ثةنابةراَ هةية ياَ نا؟ ثَي  ماوةية  فاريسةتةكاَ ئوردوطايةةكى ثةنابةةرانياَ سةوتاند    
َ  دةستطط( عيد، دانشتوى ئؤردكاكة)لوبنانى بةناوي ياسةا لةة ئةةَلمانيا لةة السةتيك خة اثرة، بةةئارةزوى خؤيةاَ         . و تاوانبةارى دةكةة

عيةد بَيتاوانةةة بةةاَلم كةةةس طةةوَيى ىَل   ((. مةةاَ لةخةةو هةسةةتاندوة -عيةد –ئَيمةةة ))تَيكةة اى ثةنابةةرانى ئؤردوطاكةةة دةلةَين   . دةيكَيشةن 
قسةةانة لةةة بةةَى ن خةةى و حةماقةتةةدا زار   ئةةير زانةةاى طةةةورةم خانةةةى خةةؤى  ةةى؟ رةةةرم و رةةكوى  ةةى؟ بةراسةةتى ئةةةو  .. نةةةط ت

نةخَي ، خةَلك لة نَيةو  . ئةم بؤ وونةم ئةوة ناطةيةنَيت كة كوردستاَ بة هةرتة و خةَلكةكةى دةبَى لَي ة مبَيننةوة!. دةوَلةمةندة 
نى بةغةةدا م الةةةكاَ بةدةسةةت وةحشةةيةتى عةرةبايةةةتى فارةةيةكا . هةةةر يةكةةةياَ جيةةاوازة لةةةوةير, دوو ططوط فةةت, دوو ئةةاط داَ

َ   , حةاَ  ومةاَلى خؤيةاَ دةف ارةن    , دةناَلَينن، بؤية رَيطاى هةةاَلتنياَ ط تووةتةة بةةر    ئازارةكةاَ لةةبن   , ئةير , خؤيةاَ قةةرزاربار دةكةة
 !! مةطةر زاناية  وة  مةسعود لَي حاَلى ببَيت , نايةَ

تةةرةس و بةَى   , ازنةكانى كوردى ثةنابةر بؤ ئةةوروثا دز و در:"لة هةماَ الثةرة مةسعود وةكو خاوةَ زمانَيكي زار بازارييانة، دةَلَي 
دةبوو لة سةر ثةةردةى نامووسةي دايةك و خورةكةكانياَ لوقمةةى طةةوادى       : رةرةف و ريسوا ئاب ووتكينرين طوناحى نامةردايةتني

 ".  دة  هةزار لةعنةت و نةف ين لة ارةى خؤياَ و ثشتاو ثشتياَ هةتا دةطةنة كةرتيةكةى نوح, يؤَ
مةسعود زةرةر ناكات ئةطةر مَيشةكى  .  َيت مَيشكى زانا وم ك ة بليمةتةكةى كورد زار خةريكى خوارةوةى ثشتينةكةى بَىلةوة ئة

بةش بةحاَلى خؤم ثةردةى ثةجنةرةى نوورةكةم زار لةال ث ي بايةةخرة لةةو ثةردةيةة كةة     ! نةختَيك بهَينَيتة سةرةوةى ثشتينةكةى
ئةةو  . رَيكة لة جةستةي كيواَ و هةر خؤيةاَ لةة ئاسةتيدا بةرث سةيارَ، نةة  كةسةَيكي تة        مةسعود باسى دةكات و هةروا ثةردة بة

تةا رادةى تواندنةةوة   , ئةوةيةة، كةض و كةور يةةكرياَ خةؤش بوَيةت      , يةكَيك لةو هةزاراَ هؤية, ثةردةية لةبةر هةزاراَ هؤ، نامَينَيت
لَيةداَ،  , ة ياَ لةبةر هةَلط تين باري قورس، راك دنةي، كةةوتن  ئةمة خؤى لةخؤيدا رةرةف و ناموسى ئاف ةتان. تَيكةَلى يةكر دةبن

هتةد، ئةةوجا وا بةرا  دايكةاَ ثةةردةياَ      ...را ةَلةكاندني توند ياَ كضةكة لة كاتي دةسةتةةريَلَيداَ، ثةردةكةةي بةردةسةي دةكةةويَ    
 .با مةسعودي  ثةردة بة ناموسى مَيينة برانَيت! نيية

َ    , ود ئاسامةسع, لة كوردستاَ زاربةى ثياواَ خورةكةكةم يةاَ كضةةكةم بةؤى نيةة لةطةةَ  هةيض ثَياوَيةك         . ))بةاس لةة رةةرةف دةكةة
يةةاخود بةةة ((. قا ةةى دةبةة يم , ئةطةةةر كضةةةكةم يةةاَ خورةةكةكةم ثةيوةنةةديى لةةة طةةةَ  كوريَيةةك هةةةبَيت))يةةاَ , ((ثةيوةنةةدى هةةةبَيت

ةو جؤرة ثياوة رةري انة نازانن ياَ نايانةوَى ئةةو راسةتية   عيالقةى لةطةَ  كةس نية، بةاَلم ئ, كضةكةم رةري ة: رانازييةوة دةَلَين
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ئةةوا نا ةاري   , بةَى بةةش بكة َين   , كة مةسةلةيةكى زار س ورةتية , ئةطةر كضةكاَ لة خؤرةويستى و ئارةزوى جواَ و ناسك: برانن
مةن دلنيةام لةةو    . دادةم كةىَ طةرةةك دنياَ وةكةو م الَيكةى خوَلقَينةةر     , دةستةةرلَيداَ دةبن؛ ئاف ةتاَ توورى كؤمةليك  دةكة َين 

   َ كضةةكانياَ يةاَ خورةكةكانياَ هةوَلةدةدةَ بةة هةةر رةَيوةية  بَيةت،         , كاتةى ثياواَ لةناو مةجليسةكانياندا باسةى رةةرةف دةكةة
جةةةا بةةةؤ؟ بؤ ةةةى هةسةةةتى ثةةةطازى كضةةةاَ جَيطةةةاى رَيةةةرو  . ثةيوةنةةةدي بةةةة خؤرةويسةةةتةكانيانةوة بكةةةةَ يةةةاَ دةسةةةتةةريلَيدةدةَ

ئَيمةة كؤمةةَلطاى دةسةةةرلَيداَ    : ت؟ بؤ ى باسى ثةردة بك َيت؟ بؤ ى تطور؟ با ئَيمة رَيك دانى ثيةادةبنَيني خؤرةويستيماَ نة بَي
 ! و القةك دني كةرين

هةنةدَى هةيةة دةَلةَين    . دزيوت ين بةرث سيارة لةبارةي هةموو تاوانةكاَ دني مَيينة, -بطو باوةريى باو-ئةقل و دةسةآلتي باوكساالري
زاربةةي  : نةةخَي  و بةة دَلنياييةةوة دةَلةَيم    : منةي  دةَلةَيم  . ة و لة نةزرةى ئةوروثيةوة تةماراى كوردسةتاَ دةكةات   ئةمة ئيباحيةت

 . باوكاَ و ب اكاَ كض و خوركةكاني خؤياَ ناناسن
كةياَ، لةطةةَ   من تةنها لةطةَ  طؤرينانى كوَياليةتى و تطار و كةمك دنى بةهاي ئاف ةتا  وة  م ال و هَينانياَ بؤ ئاسةي جةسةتة  

 .ثةيوةنديةكى هاوسا ، لةطةَ  خؤرةويستيم و هيضى ت 
ئاف ةتاَ، لة ت سي كور  و سوتاندَ بة دةست ئةو ثياوانةى وة  مةسعود فك  دةكةنةوة، دة ةن بةؤ الى ثريشةك بةؤ دوورمةاَ و      

َ    "ناموسي ثياوةكاَ"تةقةَ  لَيدانى تى ئةةو ئاف ةتانةة زار دوورو درَيةوَ،    ليسة . ، هةندَى ئاف ةت نا ارَ  ةند جةار ئةةو كةارة بكةة
َ ( كةة ئةسةلةَ يةة  زةرية ثَيويسةت نيةة     )ثريشكةكانى تةقةَ  لَيداَ و دوورماَ بة نهَينيرين رَيوة، ئةو كةارة ثةطازة   . ئةةجنام دةدة

ود و هةةموو  ئةمةة لةكةيةةكى ريةرةة لةة نَيو ةةوانى مةسةع      . مةت سي و زينداَ هةميشة هةريةرةياَ لَي دةكات و قوربانيشياَ داوة
جةهالةةت  ! ماَلي دةسةالتدارَيتى ب يمَيت، ئةطةر دةسةاَلت بةدةست ئاف ةتانةوة بواية، كارةكة بة جةؤرَيكى تة  دةبةوو    . هاوبطةكانى

و دةبةنطى مةسعود لةوةداية ئةو ثةردةية بة ناموس و رةرةف لة قةلةم دةدات و لةة دووتةوَيى ئةةو ثةردةيةةوة كةة ريةنطةة  ةةند        
ى ثريشةةةك كاروبةةةارى خةةةةياتى تةقةةةةَلى لَيةةةدرابَي، بةةةؤ جةةةوَين داَ و تةةةةوهني بةةةة كاردةهَينَيةةةت لةةةة دني ثةنابةةةةرة  جةةةارَى لةةةة ال

 . بةيةينةتةكاَ
هةةةروا لةةةم ثةيوةندييةةةدا، كةسةةايةتى ئةةاف ةت وةكةةو مةة ال، راَلةةى كؤمةاَليةةةتى، هةسةةت، خؤرةويسةةتى مة ةةةكى موقاوةمةةةت و      

 َ ، هةنةةدَى ئةةاف ةت بةةؤ الى دكتةةؤر دة ةةن بةةؤ الب دنةةى ثةةةردةى (لةةة ئةةةَلمانيا)لَيةة ة. ت ةهتةةد، لةةةو ثةردةيةةة زار طةةةورة... خةةباتيا
بةةرياى مةن نةاموس، نةهَيشةتنى  ةوسةانةوةو جةنطةة، نةهَيشةتنى        . ياَ خؤياَ اليدةبةةَ بةؤ ئةةوةى توورةي ئةازار نةةبن      "ناموس"

 .هةموو رتَيكى ريَيط ة لة ريَيطاى ثةرةسةندنى م ال دا
بةو رةَيوةية  ( عاليمةكةماَ)ئةطةر ! ئةوةكانى ت  ثَيشكةش بة مةال مةسعود دةكةم ! نة، ئةطينا هيضى ت ئةمة رةرةفى روعييةكا

لةطةةَ  دزو درازنةةكانى ثةنابةةرانى طةةالنى     " بدوَيت، بؤ ى لة كةسانى ت  طلةيى بكةم؟ هةموو دزو درازنةكانى كوردى ثةنابةةر 
و بَيشةةةرةفى و دزو درازنةةى سةةةرمايةداراَ و ياسةةا و دةزطةةا ثؤليسةةى و   تةة  كةةؤ بكاتةةةوة، هَيشةةتاش ناطاتةةة  ةة كةية  لةةة تةرةسةةي 

دةسةةةاَلتى دووك اتةةةكانى ئةةةوروثا لةسةةةر بةةنج و بنةةةماى دزى و درازنةةى و خوَين يرةة   . موخابةةةرات و راننامةةة و طؤلارةكانيةةاَ
 . دامةزراوة 
 : دةفةرموَى ( 11)لة الثةرة 

زَ و بةناز و فيرَ لةطةَ  ث يزولة كةوردى عةبابةةيلَي و هةةاَلتووى هةنةدةراَ دانةووكى      سؤسياليرم و دووك اتى باوةريى لووت بةر"
 ..." ناكوىل

دةبوايةة هةةَلؤ بةةرزجنى، وةطةو     . من تَيناطةم لةم سوكايةتي ثَيك دنةى مةسعود بةة كةوردى عةبابةةيلَي    . ئةمة ئير ثةت ثض ياندنة
ةسةةةر ئةةةم دةرب يينةةة بنووسةةيباية؛ ئامانةيةةة  بةةؤ ث وثو ةةى لَيةةدوانى    ى دوو وورةةةى ل(ثيشةةةكيية ثَيويسةةتةكة)ثةنابةةةرَيك لةةة 

ئةةةم دةرب يينةةة هةسةةت بةةة . فةيلةسةةوكةماَ لةسةةةر ثةنابةةةراَ بك دايةةة، يةةاَ لةسةةةر ت يزليةكةةةي لةةةريووى دانيشةةتوانى عةبابةةةيلىَ 
كى تة  هيضةياَ لةة خةةَلكى ئَيمةة       ما دانيشتوانى ئةوروثا و ئةمةريكاى بةاكوور يةاَ هةةر رةوَينيَ    . ى مةسعود دةردةخات(دونيةت)
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دوةوك اتى  )زيات ة؟، ئةمةى مةسعود دةيَلَيتةوة، ناطاتة ية  لةسةر سةدى ث وثاطةنةدةكانى حةوكمى سةةرمايةدارى ثةووىل بةةناوى      
 . لة وةاَلتانى باكوورى طيتى ( ثةرلةمانتارى

   ئةمةياني  نية، بؤ؟ لةوة دةت سم بَلَين مةسعود رتى تازة دةَلَيت، ياَ داريرتنى خؤيةتى، نةخَي
 :مةسعود لة وةاَلمى ث سيارى  واردا، ب وا فةلسةفيةكةى بةم جؤرة باس دةكات 

 ؤَ ثَيناسة دةكةَ؟ مةسعود لةة  "كوردايةتى( "99الثةرة )دا  11منوونةيةكى ت  دةهَينمةوة لة سةر بؤ وونةكانى، لة ث سيارى 
 دةَلَيت                                91و  92ياَ لة الثةرة" دوكاندارَيكة ماَلى عةتاري دةف ارَيت: وة  عةتارَيك ثَيناسة دةكةم: "وةاَلمدا دةَلَيت

 ..."من بة زمانى واقيعة و واقيعة دةخةمة  ط توطؤ"
ر ةي  تةا ض ريادةيةة  بةرثة  ( هةركامةةياَ بَيةت  )مةسعود واقيل دوور لة طشت تيوريية  دةبينَيت، ئير واقيل  ية، ياَ تيورييةكاَ

بة هةةماَ ئةنةدازة مةسةةلةى بةةراوردك دنى كوردايةةتى بةة دوكانةدارَيك، منوونةيةةكي تة ة بةؤ           . واقيعن، ئةمة بة ط نط نازانَيت
ث اطماتيرمةةكاَ تةةنها بايةة  بةة     . دةَلةيَ (غؤتة)جةهل و ئةقَلي بازرطاناَ كة لةطة  جةنط هاوجووتن وة  راعطي طةورةي ئةناَ

هةر ية  نيازياَ بَيت، ئةو مافة بةخؤياَ دةدةَ، طشت رَيطاية  بط نة بةر، بؤ منوونة طة اَ ك دنةى    ك دَ دةدةَ، ئير( تعامل)
 . ، ط نط ئةوةية رتةكانى ب  ارَيت...ن خةكاَ، فيل ك دَ

يةةاَ خةةرم بةةة هةةةرزانر (معميةةل)حيسةةابي كةرامةةةتى تةةا  و دادى كؤمةاَليةةةتى و مةةافى مةة ال، واتةةة رةةتةكاَ بةةؤ هونةةةرى  "ثارةةاَ
 . هتد...... َيتب  ار

مةسعود حممد منوونةيةكى زةقماَ ثيشاَ دةدات بؤ رارنبطَيك لة بوارى زانستى زماَ و رارةزا لةة بةوارى ئةةدةب و هونةةرو بةةم      
ئةندازةية نةب وانة بةكارياَ دةهَينَيت بؤ دنايةتى فك و سياسةتى كؤمونيسةي، لةة سةرتاسةةرى كتَيبةكةة بةة رةَيوةي جؤراوجةؤر        

 :دا دةنووسَيت( 11)َيندانى ط توتةبةر كة ى لة الثةرة سوكايةتى، جو

 سةقافةت دةرَي ض دةخلَي بةسةر كارى سياسيةوة نةبَيت وة يا سياسةت بة تةواوى سةربةخؤ بَيت "
دةبواية مةسعود بةخؤى ثَي  هةموو كةسَيكي ت  ثةي يةوى ئةم بؤ ةوونةي ك دبةا، ئةةرار    ". و ثةكى لةسةر سةقافةت نةكةوتَ 

لة خةلك بكات سياسةت و سةقافةت جودا بكةَ و تَيكةَلياَ نةكةَ كة هةرطير جةودا نةاك َين و خةودي مةسةعود منوونةيةةكى       داوا
 .بةرجةستةية بؤ لة ية  جودا نةك دَ و دةخالةتى ئةو دوو بوارة

ييةكةي سةر ةاوة وةردةطة َي و   م ال بوونةوةرَيكي كؤمةآليةتيية و  ةاالكيية داهَينةرانةكةةي لةة  ةاالكيية زانسةت     : )مارك  دةَلَي
بةة هةةماَ بؤ ةوونةكةي    (. هةر ئةو  االكييةية طؤرياَ و  اككاري لة س وورةت دةكةاو هونةةري  دةرب يينَيكةة بةؤ ئةةو  ةاالكيية       

مارك ،  االكي رارنبطي  بةندة بة نيانى م الةكانةوةو ثةر دانةوةى هةست و نةست، رَيوةى بينني، ئازار، خؤرةى، هيوايةةو   
ميتؤدالةؤجي تي ك ينةى ئينسةانةكاَ سةر ةاوةى  ةينايةتى      . ي و هونةر بة ية  مليؤَ رةَيوة بةيةكةةوة بةسةراونةتةوة   رارنبط

لة   كةيةكدا يةكَيك دةط َي بؤ قوربانية بَيتاوانةكانى رةرى ناوخؤ لةة جةةزي ةى واقلةوار    ( بةزةقى)بؤ منوونة : خؤيانياَ هةية
بةبَي ئةوةى لة ن خةي ثشةيلةكةم   . )ةي نةخؤركةوتووة ياَ لة بؤرصة زياني لَي كةوتووةو ئةوةى ت  دةط َي لةبةر ئةوةي ثشيلةك

 ( ! كةم بكةمةوة
مةسعود حممد منوونةيةكة بؤ يةكانططى رارنبطي و سياسةةت، يةةكانططى سةةقافةت و سياسةةتي رةوت، اليةةَ، حةرب و كةةس و        

هتةد ئةوانةةى خؤيةاَ بةة     ... ياَ، هةسةت، سةؤز، ب سةَيتى و قوربانيةاني    دةوَلةتَيك دن بة رارنبطى و سياسةتي، مَيووو، خةبات، ط 
 (. سياَ، اَ كاَ ملترم حبرب ام غط ملترم. )ريوعى دةزانن

 .ثسام لة ثَيكةنيندا( 11الثةرة " )ئةطةر ريوعيةت نةبووبَيتة دين"كاتَيك طةيشتمة خوَيندنةوةى 
ة زانستةكةي بةو ريادةية طةيشتووة، بطو باوةريى روعى بةة ئةايني دابنَيةت؟    مةسعود ئةو فتوايةى زار بة كوَي انة دةرب ييوة،  ونك

روعييةت  ؤَ دينَيكة كة لةة كةؤنط ة بةؤ كةؤنط ة، لةة كةؤن  ان  بةؤ كةؤن  ان ، لةة بةرنامةة بةؤ بةرنامةة، بةؤ  ةووَ، ب ييةار و                
دةسة ينةوة، طاَلتةة بةة هةنةدَي الثةةرةى رةةرم       ( مسةاحة )هةَلوَيستةكانى سةر الثةرةكانى دةطؤريَين، رةخنةى ىَل دةط َ؛ هةندَيك بة 

 . ئاوةر دةكةين؛ هةندَى الثةرةىشي جَيطاى توورةيى و ناريةزابوونة
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، تةةنها ئةةوة   (تةنها لة فكة ى مةسةعود و ئاوةَلةةكانى نةةبَيت    )دينَيكى وا كة هيضى لة دين نا َى. ة من قبووَلمة"دين"ئةطةر ئةمة 
مةن دينةى وا، كةة لةة ئارةقةةو      . من بةيةة  ئةامَي  لةة  ةاثخانة لة ةاث دةدرَيةن      " دينةكةى"رةىنةبَيت كة الثةرةى دينةكاَ و الثة

 ةوساندنةوةى و خؤرةويستى و سؤزى م الةة نَي دةسةتةكاَ ثَيةك هةاتووة بةؤ لةةناو ب دنةي كؤمةَلطةةي كةاآل و بةازارية رسةواكةي،            
 .قبووَلمة

 . ةين بة دةست زةمحةتكَي  و نةخوَيندةوارو ك َيكارةكاَئَيمة خوازيارى ئةوةين زانست و نووسني و لَيكؤلينةوة بد
 : دا دةنووسَيت ( 17)مةسعود لة الثةرة 

سياسةت ثيشةيةكى طاَلوة، لة كارى مةووَ دةكات، هةر بؤيةش بوو تَيكةَليم لةطةَ  سياسةت قووَ  نةبوو، نةكا بةرث سي كةارى  ))
ةوة بةووة، هةيض رتَيكيشةم لةة     (فكة ى )يسةرابَي و خوَيندرابَيتةةوة لةة طؤرةةى     ناريةوا ببم،  ي لة من بةطو ريا دةربةارةى سياسةةت ب   

 ...." بوارى سياسةت دا ئةجنام نةداوة زةرةرى بة كةس طةياندبَيت، ئةطةر نةَلَيم هةمووى بةرنةوةندى خةلقى خواى تَيدا بووة
هةةر بؤيةةش   )لةة ريسةتةكةى دواى دَيةت كةة دةَلَيةت       ض سياسةتيََك طاَلوة و لة كارى مةووَ دة َيت؟ سةةي م : لَي ةدا ث سيار دةكةم

بة ئةةقَلَي  ! ، ئةمة جارَى قووَ  نةبووة ئةوةندة دةبَيوَى ئةى ئةطةر قووَ  بَي  ى دةَلَي؟"بوو تَيكةَليم لةطةَ  سياسةت قوو  نةبوو
 !مةسعود فك و سياسةت دوو ري جياوازَ، ئةمةية طاَلتةجاريي

ئيدالؤنستَيك بةربةرةكانى ماركسةيرم و كؤمونيسةتةكاني كة دووة، لةةالى هةةمووماَ ئارةك اية       مةسعود بة درَيوايي تةمةني وة  
كة كارى سياسي كارى فيك ية، واتة خةتةرت ين ئةركى كارى سياسي،  ونكة لَي ةوة ريَيطا خةؤش دةك َيةت بةؤ سةةناندَ،  ةاالكى و      

، طةر ةةى فالنةةة مةة ال لةةة نةةاو قةةةوارةى حيربَيةةك، يةةاَ  هتةةدو فك ةكةةاَ و  ةةاالكى م الةةةكاَ لةةة يةةة  جةةودا نةةني ... ث وثاطةنةةدة
بةة كةارى سياسةي و تَيكةةَ      "ثةةرنينى بَيةدةنطى  "مةسعود كارتَيك دنى كةارة فيك يةةكانى و بؤ ةوونةكانى لةة    . دةزطاكانى كار ناكات

بةؤ ئةةم   ". ةجنام نةةداوة هةيض رةتَيكم لةة بةوارى سياسةةت ئة      "نازا  بةة ض قةناعةتَيكةةوة دةَلةَي    . بووَ بة سياسةت لة قةَلةم نادات
بةةدراي دةخاتةةوة،  ةونكة بةة راسةي هةوَليةداوة        " ثةرنيين بَيةدةنطي "وتةية هيض بةَلطةيةكى سةنَين اوى نيةو بؤ وونةكاني لة

بة هةماَ ئةندازة بؤ وونة سياسيةكانى هةمووى بةرنةوةنةدى خةةلقى خةواى تَيةدا بةووة، تةةنها       . زةرةر بة روعيةكاَ بطةيةنَيت
ثيشةة  : هةةر بؤيةةش لةسةةر ئةساسةي قسةةكانى خةؤى ثَيةي دةَلةَيم        ! تةكاَ نةبَيت،  ونكة خؤياَ بة خةلقى خةوا نةازانن   كؤمؤنيس

هةةةر مةةاَلي رةةةثؤلي نؤهةةةمي سةةوثاي    ...سياسةةيةكةى مةسةةعود طةةاَلوةو لةةة كةةارى مةةةووَ دةكةةات و دواران هةةةر مةةاَلي خؤمانةةة      
 !سةارتييةكانة

نووسةيوة و لةةم ماوةيةة مةسةعود مةحةمةةد لةة نيةاَ ماَلبةاوايي كة د، بةةآلم           (  بَيدةنطيثةرنيين)ئةم نووسينة لة كاتي بآلوك دني
برووتنةةةوةي جيهةةاني كؤمونيسةةتةكاَ دووبةةارة لةةة كؤريةثةةاني بةةةريين خةةةبات درَيةةوة بةةة موقاوةمةةةت دةدةَ لةةة دني رةةَيوةكاني      

 .  ةوساندنةوةو بطمةندةكانياَ
ةكةاني كوردسةتاَ و هةنةدةراَ،    "سةربةخؤ، ليمياَ ، بَياليةَ و دووك ات"راننامةو سايتةلة " زمانَيكي ستاندار"ئَيستا كةسانير بة

.  ةووتة ريريانةةةوة (هةنةدرين )درَيةوةدةدةَ بةة منوونةةي ئيسةتاتيكاي تاوانكةةاري و تةطاري فكة ي لةة دني كؤمونيسةةتةكاَ و كةا          
زار ئاسةةايية كةةة لةسةةةردةمي (. ثَينةةاو  رةخنةةة رةخنةةة لةةة)دةروَيشةةي خؤيةةاَ هةيةةة و سةرسةةامن بةةة مَيتةةودي " بطمةندانةةة"ئةةةم

بةهَيربووني ئةاين، كؤنةثةرةسةي، جةةنط و  ةوسةانةوةو بطوبةاوةريي ئوسةتاداني تةطارو تاوانكةاري  طةرةةبكات، بةةآلم، ئةةركي            
ؤ، هةةؤن اوةو ئَيمةةي رةوعي ب يتييةة لةةة لةةطؤريناني كؤمةةَلطاي كةةاآل و بازاريةكةةي و سةرخسةتين جوانناسةي، ئةةابووري، هونةةر، رةان          

 !    دةسةآلتي كؤمونيسي
 
 

ئةم نووسينة دةمَيكة بآلوك اوةتةوة، بةآلم وتارةكةي كا  هةنةدرين هانةدةرَيك بةوو، دووبةارة بةة دةسةتكارييةكي زارةوة،       : تَيبيين
 .  بآلوي بكةمةوة
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 پشتگیرىكهلمانییانهئهتوریَكخراوهركهوشهئه

 پشتگیرى  كه  لمانییانه ئه  ریَكخراوه ت و ركه و شه ناوى ئه
  یان كردووه(ئیراق)رژیَمى فاشیستى 

 !ین ش بكه م تاوانبارانه داواى دادگاییكردنى ئه  وه با پیَكه
و پشتیوانى   النی ئیراق، كورستان، ئیران و كویَت به دژى گه  ساڵدا له35ى ماوه  كانى له الَتى فاشیزم و تاوانه سه كانى ده ترسییه مه

ویَت،  كه رده بۆمان ده  م راستییانه كاتَى ئه.  ریزیان بۆ كراوه رنامه ، به هاتووه  وه خواره  ناویان له  كه  م تاوانبارانه ل ئه گه كاركردن له وه پیَكه

ندی  یوه تاریاو پهری سكه كانگیری بیروهۆش و عه می یه رهه كانی به رییه حشیگه دام و وه رژیَمی سه:  وه بیَته شمان بۆ ساوده مه ئه
 . م كه ی یه پله  به  بی و ئیسالمییه ره ریتاری ناسیونالیزمی عه سكه ل بیروهۆش و عه گه له  لمانیایه فاشیزمی ئه

 وخۆو ئیراق، راسته-مریكا نگى ئه ى جه باره  لمانیا له تى ئه ین، بۆچى حكومه پرسیاربكه  نییه  وه چیتر پیَویستیمان به  راستیدا ئیَمه له

كسازی  تی چه حكومه. 00/1 بوو له  لقاعیده لمانیا مۆڵگای هیَرشكردنی ئه یان بۆچی ئه  ڵگرتووه هه"ئاشتى"و ئاالَى ره وخۆ به نارِاسته
بازارِی  :دا(ئیراق-مریكا ئه)نگی جه  ڵكو له وت، به كه ژیَرنه 0145 تی له واوه ته  ر به تی هیتله رۆكایه سه  یان به كه لمانی و حزبه و بانقی ئه

كی  نگی دوا چه بروزه زه  كجاری به یه لمانیا، به كانی ئه كسازی و بانقه كانی چه زلهیَزه  شیَكی زۆر گرنگ بوو بۆ كۆمپانییه به  ئیراق كه
مریكی و  می ئه رهه تی به خزمه  له  م بازارِه رتاپای ئه ركراو ئیَستا سه چنگی ده  مریكا له ی ئه مۆدیَرِن وشارستانییانه

م  ن به گمه ده كاندا به یاندنه راگه  اڵم له ببینیَت، به  م راستییه قی ئه زه  توانیَت به زانترین چاودیَری سیاسی ده نه.  كانییه یمانه هاوپه

ناویان   وه خواره له  م كۆمپانیانه ئه. نگ جه  له" پیشتوانی خوا به" كانه وتووه ركه سه  ، بازارِی هیَزه میشه بازارِ هه. كریَت باسده  یه شیَوه
 : ین م دادگا راپیَچیان بكه رده گۆر، بۆ به تی گۆرِبه رانی حكومه شانی سه ین شانبه داوا بكه  و ماوه كانه دۆرِاوه  ، كۆمپانیای واڵته هاتووه

 

، 0191-15/گۆڤارى پۆگروم:  رچاوه سه)ن كه عس ده تاى به كوده  كنیك پشتگیرى له ك، پوول و ته چه  لمانى به راتى ئه موخابه0113/ 0
 (.10.ال
مان  هه:  رچاوه سه. كاردیَت وان به ر،بۆ بۆردومانى شه بۆدگه-، بۆمباى ئیلیوشین(نسى ره فه-لمانى ئه)تى سیمنز ركه شه2/0113

 12.،ال رچاوه سه
 10.، ال رچاوه مان سه هه. دا شكرى عیراق ده له  لمانیا راكیَتى كوبرا به ئه 0111/ 3
 . Mierzwa: رچاوه سه. شتنی بَى سیمفرۆ 0111/ 4

كتیَبى   له0119گوتمان،/بارت:  رچاوه ، سه(مرسیدس)ر بیَنز ن كۆمپانیای دایمله الیه له 0503جۆرى  لۆری له35ناردنی  5/0192
 .912ر،ال دایمله

كى  بۆ درووستكردنى چه  ریاڵهت م دوو مه ئه. تى كارل كۆلپ و پیلۆت پالن ركه شه Pestizide رى پیَستیسیده به موخته9، 0195/ 1

 (BULO, Breg-It.dpa,31.9.0114:) رچاوه سه. هیَنریَت كارده كیمیاوى به
 2-0پاكس كرستى:  رچاوه سه. لمانى ن سوپاى ئه الیه رانى ئیراقى له فسه شقپیَكردنى ئه مه 9/0191

0114. 
ڵ  گه ربازى له كانى خۆیان هاریكارى سه رچاوه پیَى سه  به  ته ركه م شه ئه  وه0191  ، لهMBBتى ركه ، شهBo-015رى هیلكۆپته1/11

 1/1/0111  ى زوید تسایتونگ له ، رۆژنامه.ش بۆ ئیراق چوون ته ركه م شه پسپۆرِى ئه1. ن كه ئیراق ده

ى  نامهرۆژ:  رچاوه سه. نسى ره فه-لمانى ئه(Dornier Dassault)تى ركه ، شه( Alpha-jet)جیَت-لفا ى ئه فرۆكه 21، 0191/ 1
 .21/00/11  ، له ماینه لگه ئه  فرانكفۆرته

:  رچاوه سه. نسى ره فهEuro-Missileلمانى و  ى ئهMBBتى ركه ، شه(Roland Flugabwwehr)ئاسمانى  راكیَتى دژه051، 01/0191

 21/9/12  و زوید تسایتونگ له5/15كنیكى سوپا، ته
 .29/0/14  لهDVZوWulf0111,S13:  رچاوه سه. وان، سیمنز وانى شه ، ئیلكترونیكى فرۆكه00/0191
 .0111،  میرزوه:  رچاوه سه. لمانى ئهMBBست،  به ، سیستیَمى دیاریكردن وپیَكاندنى ئامانجى مه02/0191

رى  سیستیَمى كۆمپیوته  كانیترى سوپاى ئیراق به شه ریاوان، ئاسمانى و به لمانیا، هیَزى ده ر، ئه ، سیستیَمى كۆمپیوته03/0191
 .0111(Mierzwa)میرزوا:  رچاوه سه.  وه ته ستراونه ك به یه لمانى به ئه
، 15.پوگروم، ژ/  رچاوه سه. لمانى ئه-نسى ره ،فه(بى.بى.ئیَم)تى ركه ،شه(Aluetteو.Breguet-0051-Atl)رى هیلوكۆپته04/0191

 .12.، ال0191
گۆڤارى :  رچاوه سه. تى ئیَم بى بى و دۆرنیر ركه ، شه(را نگلته ئه-اسپانی ئه-ئیتالیا-لمانیا ئه)ى سوپا،  وه ى گواستنه ، فرِۆكه05/0191

 .12، اڵ 15،0191.پوگروم، ژ

ن  الیه  مۆتۆرى كارپیَكردن له. لمانیا ئه-رازیل ر بیَنزو ئینگیسا، به تى دایمله ركه ، شهEE-00Urutaزریپۆشى جۆرى51، 0191/ 01
  Brasilien:  رچاوه سه. درووستكرا  وه مرسیدسه

-Nachrichten14/19,S.01, Military Tectical VS IDR IV/11 >S.24,41 
 . رچاوه مان سه هه. رازیل به-لمانیا نگیسا، ئه ر بیَنزو ئه تى دایمله ركه ، شهEE-09Sucuriزریپۆشى51 09/0191
 .ى پیَشوو رچاوه مان سه ، هه (Engesa Zahnradfabrik)نگیسا ر بیَنز، ئه تى دایمله ركه ، شهEE-Cascavalزریپۆشى0191،051/ 01

  ى فرانكفۆرته رۆژنامه:  رچاوه رازیل، سه لمانیا و به تى ئه رازیل، حكومه ل به گه  تۆمى له كى ئه ستنى نهیَنى چه یمانبه په 01/0111
 .4/1/0111  له(FAZ) ماینه لگه ئه
( رازیل لمانیا و به ئه)ر بیَنز، ئینگیسا دایمله تى ركه ، شه,EE-00Urutu,EE09Sucuri ,EE1Cascavalزریپۆشى 351،  0111/ 21

Brasilien  
-Nachrichten14/19,S.01, Military Tectical VS IDR IV/11 >S.24,41 

  واڵه م هه ئه.) رچاوه مان سه هه(رازیل لمانیا و به ئه)ر بیَنز و ئینگیسا تى دایمله ركه ، شهEE-05/EE-25/EE-51ى ، شاحینه20/0111

 (نووسیومن  وه ، من پیَكه وه ته واڵى جیاجیا بالَوكراونه سَى هه به
 :گۆڤارى:  رچاوه ، سهBlumenhard/Hella, Taurus/Fuldaتى  ركه ى زریپۆش، شه وه ى گواستنه شاحینه 511،  0111/ 22
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Blaetter des iz3W 013/0112,S41. BUKO Krieg Iran-Irak 
تۆن 41 ساالَنه  یه ئیراق تواناى هه  وه0111 له. را سامه  كى كیمیاوى له ستكردنى چهزگاى دروو تىكارل كولپ، ده ركه ، شه0111/ 23

  0111/ 21/3روندشاو،  ى فرانكفۆرته رۆژنامه.م بهیَنیَت رهه به(Tabunو Sarin)سارین و تابون

-01  تسایتونگ له  لگماینه ئه  هفرانكفۆرت). عیراق فرۆشراوه  ملیون دۆالر به31نرخى  كى كیمیاوى، پیلۆت پالنت، به ، چه24/0111
01/1/0111 

دیَر شبیگل، :  رچاوه سه. نسى ره فه-لمانى ئهMBB/Euromissileتى ركه ، شه(HOT)ناوى  ئاسمانى به  كى دژه چه5111، 0110/ 25
 Soldat u. Technik9/10, S.394 WT0/12, S.52، 33.، ال0111، 31 ژماره

دیَر :  رچاوه سه. نسى ره فه-لمانى ئهEuromissileتى ئیَم بى بى و  ركه ، شه(MILAN)ئاسمانى  زریپۆشى دژه451، 21/0110

 .33.، ال0111، 31شبیگل
 .33.اڵ.31/0111دیَرشبیگل  رچاوه سه. سپانیا ئه-لمانیا ئه. CASAوMBBتى ركه ن شه الیه ، لهBo-015رى هیلیكۆپته24، 0110/ 29
 ..BUKO-Ruestungsexport info9/1.S1:  رچاوه سه. RotzlerوFaunتى ركه زریپۆش، شه011، 0110/ 21

:  رچاوه سه. لمانى وسوپاى ئهReinbayern ,Karl-Kolb وه تانه ركه م شه ن ئه الیه ، له(Toxikol.Labors)كى كیمیاوى ، چه0112/ 21
 .24.،ال4/0111  گۆڤارى دیَر شبیگل، ژماره

(. رازیل به-لمانیا ئه)تى ئیگیسا ركه ر بیَنز و شه تى دایمله ركه شهEE-00Urutu ،EE-09Suouri,EE-3Jararceزریپۆشى151 0112/ 31

  IWR1/0115.S.0404:  رچاوه سه
 Thyssen, Lasco, AEG Remscheidتى ركه نى، شه مه قه مهیَنانى ته رهه ى ئاسنسازى بۆ به ، كارگه0112/ 30
:  رچاوه سه. Faun, Kloekner-Humbold-Deutz, . Goodyearتى ركه ى زریپۆش، شه وه ى بۆ گواستنه شاحینه51، 0112/ 32

 Blaetter des iz3w013/0112.S41گۆڤارى
/330112 ،Militaerunimogs رچاوه مان سه هه. ر بیَنز تى دایمله ركه ، شه . 

 . تى ئیَم بى بى، ئا ئى گى و ئۆیرۆمیسیلیه ركه رۆكیَتى رۆناڵد، شه0151، 0112/ 34

 .03.ئیران، ال-نگى ئیراق بوكۆ، جه:  رچاوه ، سهSELتى ركه ، شه دنى هاتوچۆى فرۆكهسیستیَمى چاودیَریكر/ 35
 .04/1/12 روندشاو له  ى فرانكفۆرته رۆژنامه!. منتۆ چه  ریان نووسیوه سه و له نیَردراوه  شاحینه  نگ، به ، تفه0112/ 31
  روندشاو له  ى فرانكفۆرته رۆژنامه:  رچاوه سه. نىلما ى ئهRhode&Schwarzتى ركه ، شه(Sendenanlagen)، رادار و0112/ 39

04/1/0112. 
 .Sipri yearbook0119,S250:  رچاوه ، سهAerospatialeو MBBتى ركه ، شه(Exocet-Lenkwaffen)كى چه 91، 0113/ 31

 .41ال، 30/0119شبیگل:  رچاوه سه. Fritz Werner Geisenتى  ركه نى زریپۆش، شه مه قه ك و ته ، چه0113/ 31
 Carl-Duisberg-Zentrumن الیه  رانى هیَزى ئاسمانى عیراقى له فسه ئه  س له كه 25  شقپیَكردن به ، مه0113/ 41

GmbH/Dornierرچاوه سه. لمانى شكرى ئه و له  :DVZ29/0/0114ى مۆنیتۆر رنامه ، به. 

 .تى ئینگیسا ركه نز و شه ر به تى دایمله ركه ، شهEE-Urutuزریقۆشى011/ 40
كى كیمیاوى  زگاى درووستكردنى چه دهHerberger Bau hammer,Quastو,Rhema Labortechnik, Karl Kolbتى ركه ، شه42/0114
 29/01/11  پانۆراما له:  رچاوه سه. را نارد سامه  له

 Sipiri:  رچاوه سه. نیَرن بۆ ئیراق ده1Exocet-Lenkwaffen(نسى ره فه-لمانى ئه)21تى ئیَم بى بى و ئایرشبیسیال ركه ، شه0114/ 44
Yearbook0119,S250 

بۆ ئیراق Avibrasرازیلى تى به ركه و شهH&H Metalformتى  ركه ن شه الیه  لهASTROS-IIراكیَت بۆ سیستیَمى 1111، 0114/ 45

 14.،ال50/0111و گۆڤارى شبیگل 251، ال رچاوه مان سه هه.  نیَردراوه
  گۆڤارى شتیَرن له:  رچاوه سه. مساوى ى نهKuehne&Nagelو  Denzel, MBBتى ركه ن شه هالی لهBK-009رى هیلیكۆپته1، 0114/ 41
9/2/0115. 

ن  الیه له 01-ربازى سعد  پیَدناى سه شه و گه وه رى لیَكۆڵینه نته سه(هتد...زمایش ر، ئامیَر، ئه كۆمپیوته)كانى ش وپیَكهاته به49/0114
 ,Gildemeister(Generalunternehmer),MBB,Rheinmetall,Fritz Werner, Kar Kolb ,Siemens:  نیردراوه  وه تانه ركه م شه ئه

Integral/Sauer Informatic/CMES(Firmengruppe),Koerber AG, PBG mbH/BP/Degussa/Mauser/Tesa/Zeiss .كان رچاوه سه :

دا  كه لیسته  له. 29/3/0111  روندشاو، شبیگل له  ته، فرانكفۆر21/4/0111 ى تاتس له و رۆژنامه 0111 ، له03 گۆڤارى شبیگل، ژماره
 .ك یه ژماره  به  مووم كردووه من هه.  وه ته كى جیا بالَوكراوه یه ژماره  تریالیَك به ر مه ر ناردنى هه هه

، .  چووه ریَوه ق بهرانى ئیرا فسه شق پیَكردنى ئه لمانى مه تى ئه ركه شه31  ، له01عد  كانى سه بواره  شقپیَكردن له ،مه0114/ 41
 Profil 21.3.0111:  رچاوه سه. Koerberئیَم بى بى، : كان كییه ره سه  ته ركه شه
بۆ عیراق   وه ى خواره كیمیاوییانه  م مادده تون لهWater Engineering Ttading GmbH(W.E.T), Merkur 51تى  ركه ، شه0115/ 41

  گۆڤارى شتیَرن له:  رچاوه سه.. Phosphorti ,Methylenchlorid, Isopropylamin, Natriumfluorid, Tabun-Grundstoffe: نیَرن ده
 .01/02/19  ى تاتس له ، رۆژنامه21/4/11  روندشاو له  ، فرانكفۆرته31/3/11
ى تابون،  ادهبۆ درووستكردنى م  یه م پرۆژه ئه. دا( لوجه فه  له)ئیراق  كى كیمیاوى به ی چه پرۆژه(تى.ئى.دووبل یو)تى ركه شه/ 51

 .231، ال0111كۆغ/كۆپن:  رچاوه سه.  هVXسارین و 
بۆ ئیراق  Exocet-Lenkwaffenكى چه11 وه پیَكه(نسى ره فه)ر شپیسیال و ئایه(لمانى ئه)تى ئیَم بى بى ركه ، شه0115/ 50
 250ى پیَشوو، ال رچاوه سه:  رچاوه سه.نیَرن ده

واڵى جودا  دووهه  به. 01، اڵ14/0119ناخرِشتن  رازیلیشه به:  رچاوه سه. ڤال كاسكه1-ئى.زریپۆشى ئى091، 0115/ 52
 .واڵ ك هه یه  من كردوومن به. 051م جار  زریپۆش و دووهه21م جار  كه یه.  وه ته بالَوكراوه

مان  هه. نیَرن بۆ ئیراق دهHaubitzen G-5 055mmفریقاى خواروو،  ى ئهLeitzتى  ركه ، و شه, Magirus-Deutzتى  ركه ، شه0115/ 53

 .254، ال رچاوه سه
. نیَرن رگرى ئیراق ده تى به زاره سى وه دره مساوى بۆ ئه نهSteyr-Daimler-Puch ,MTUتى ركه ن شه الیه له  شاحینه011، 0115/ 54

 .Blaetter des iz3W 021/0115K s.3، گۆڤارى02.ئیران، ال -نگى ئیراق  گۆڤاری بوكو، جه:  رچاوه سه

 . لمانى ئهRhema Laborttechnikتى ركه ن شه الیه كى بیولۆگى، له ردنى چه، نا0111/ 55
 .33/0111شبیگل:  رچاوه سه
 511mgT-2 u.011mg: كانى پیَكهاته. نیَرن بۆ ئیراق دهPilzgiftكى بیۆلۆگى  چهSigma Chemie, Plato Kuehnتى  ركه ، شه0111/ 51

HT-2,Toxin, 2111mg Diacetozyscripenol, 011Verracarol .30/0/0111 روندشاو له  فرانكفۆرته:  رچاوه سه. 
  له  كه  لوجه فه  كى كیمیاوى له مهیَنانى چه رهه كارخستنى به بۆ به  ئامیرى ترى ناردووه( تى.ئى. دوبل یو)تى ركه شه0111/ 59
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 .4/0111شبیگل :  رچاوه سه. كار كردن  ته وتووه كه0110ساڵى
  له 30  گۆڤارى دیَر شبیگل، ژماره:  رچاوه سه. نیَرن ربازى بۆ ئیراق ده ى سه شاحینه1939(میَرسیدس)نزر بیَ  تى دایمله ركه شه/ 51

0111. 

ملیون 4،5نرخى. هیَنن كاریده ر به وانى هیلیكۆپته فرۆكه. Typ MB-1121ى چاویلكهPhilips Deutschland51تى  ركه ، شه0111/ 51
 .25 ، ژماره(بوكۆ)ملیتاریزم   وگۆڤارى دژ به9/1/0111 ى تاتس له رۆژنامه:  رچاوه سه. مارك

 .03ئیران، ال-نگى ئیراق بوكۆ، جه:  رچاوه سه. ن كه رانى ئیراقى ده فسه ئه  شق به مهKrupp Atlas Elektronikتى  ركه ، شه0111/ 11
  زار مارك به هه111نرخى اوى بهكى كیمی چهSigma Chemie, Plato Kuehn (011mg Pilzgift HT-2 u. T2)تى  ركه ، شه0119/ 10

 .31/0/0111  روندشاو له  ى فرانكفۆرته رۆژنامه:  رچاوه سه. فرۆشن ئیراق ده

ن  كه كان ده ئیراقییه  پسپۆرِه  شق به نسى، مه ره ى فه( Atochem)تى ركه لمانى و شه ئه(تى.ئى.دووبل یو)تى ركه ، شه0119/ 12
 .21/0/11  ى تاتس له ۆژنامهر:  رچاوه سه. كى كیمیاوى بوارى چه له
  له 30  شبیگل، ژماره:  رچاوه سه. فرۆشن ئیراق ده  بهArtemis31كى دژ ئاسمانى  ، سیمینز، چه(یونان) تى ماوزه ركه ، شه0119/ 13

0119. 
پرى یارس كتیَبى سی:  رچاوه سه. فرۆشن ئیراق ده  بهJararcaزریپۆشى 211ر بیَنز و ئینگیسا تى دایمله ركه ، شه0119/ 14
 .251.،ال0119بوغ

مان  و هه رچاوه مان سه هه:  رچاوه سه. فرۆشن ئراق ده  بهCascavalزریپۆشى251ر بیَنز لمانى داایمله تى ئه ركه ، شه0191/ 15
 . رِه الپه
 EI Pais, 01.5.0119:  رچاوه نیَرن، سه بۆ ئیراق دهFliegerbombengehhaeuse  لهPaul Heinrich Reederei ،2115tتى ركه شه/ 11

:  رچاوه سه. كرىَ  شقیان پیَده ربازى، مه ى باالَى سه قوتابخلنه  له  وه لمانییه ن سوپاى ئه الیه  رى ئیراقى له فسه ئه1، 0119/ 19
 .21/9/0119  ى زوید تسایتونگ له رۆژنامه

. نیَرن ملیون بۆ ئیراق ده0111نرخى   یَژ بهند هاو بۆ درووستكردنى رۆكیَتى ناوه 315ى  زگاى پرۆژه ، دهMBBتى ركه ، شه0119/ 11

 Koppe/Koch0111/S.213-343:  رچاوه سه
 :كانى موو پیَداویستییه و دابینكردنى هه315ى درووستكردنى پرۆژه  رپرسن له ، به وه ى خواره تانه ركه م شه ، ئه0191/ 11

Walter Thosthi Boswau(Wtb), BBC, Nickel Klimatechnik, Siemens(Erlangen), Rudolf Otto Meyer(ROM), Schaeftlmaier 

Elektroanlagen GmbH ,MBB, 
Industrieofenanlagen(Rohrgas- .رچاوه سه  :Koppe/Koch0111, S213 ,Spiegel31/0111,S32. 

. زریَنن مه بۆی دادهفرۆشتن و  ئیراق ده  به0921-ى راكیَتى  پرۆژهH&H Metalform und weitere BRD Firmenتى  ركه ، شه0111/ 11
 . 244، ال رچاوه مان سه هه
. ن كه شارى تاجى درووستده  كۆمپانیای درووستكردنى بۆمبا لهLoI Industrieofenenlagn(Rorgas-Tochter )تى ركه شه0111/ 91

 32/0111شبیگل:  رچاوه سه
 .ى پیَشوو رچاوه مان سه هه. ن كه تاجى ده  له درووستكردنى فابریكى بۆمبادرووستكردن  شدارى له بهLeyboldتى ركه شه0111/ 90
  كۆمپانیای بۆمبادرووستكردن لهHochtiefو وه ته بیان كردووه كته سلیمانی مه  ئیَستا له) Zueplinتى بیناسازی  ركه شه 92/0111

 . 21/0111ى ى پیَشوو، ژماره رچاوه مان سه هه. ن كه تاجى درووستده
ى  رچاوه مان سه هه.  Gaszentrifugenتۆمى بۆ درووستكردنى،  كى ئه ماشینى چه H&H Metalformتى  ركه شه0111/ 93

 33/0111ژ/پیَشوو

نیَرن و  ملیون مارك بۆ ئیراق ده 3،1نرخى  تۆمى به كى ئه ت بۆ چه نى تایبه عده ، مهExport-Union, Saarstahlتى ركه شه94/0111
 .33/0111تسیتونگ و گۆڤارى دیَرِ شبیگل  لگماینه ئه  ى فرانكفۆرته رۆژنامه:  اوهرچ سه. ن كه كان ده ئیراقییه  پسپۆرِه  شق به مه
 .411/0111شبیگل:  رچاوه سه. نیَرن دهultrazentrifugeیى بۆ درووستكردنى ، ماگنیَتى بازنهInwako GmbHتى ركه شه/ 95

و  رچاوه مان سه هه. تاجى  نیای بۆمبادرووستكردن لهزراندنى كۆمپا دامه  ن له كه شدلرى ده ، بهGraeser GmbHتى ركه شه0111/ 91
 . ژماره

 .Sipri yearbook0111,S211: رچاوه سه. فرۆشن ئیراق ده بهBK-009رى هیلیكۆپته01بى،.بى.تى ئیَم ركه شه/99

:  رچاوه سه.  كردووه0921ى راكیَتى  پرۆژه  شدارى له ، بهHertl, Leifeld&Co(Leico)تى ركه ، شه0111/  91
 Wirtschaftwoche,22.1.11 ,S54-51ى ژنامهرۆ

:  رچاوه سه. یان كرد0921ى درووستكردنى پرۆژه  پوول پشتگیرى له بهBNLلمانی وبانقى ئیتالیایى ى ئهDresdnerبانقى91/0111
BUKO Rund brief,Nr.29ى و رۆژنامهFinancial T1.1.11> 

 .21/0111شبیگل:  رچاوه سه. 0921ى پرۆژه  نكرد لهشداریا بهMAN, SMS Hasenclerver GmbHتى  ركه شه0111/ 11

. تاجى  درووستكردنى كۆمپانیای درووستكردنی بۆمبا له  شداریانكرد له بهFerrostahl, Rheinmetall, Buderusتى ركه شه/ 10
 .21/0111شبیگل:  رچاوه سه
ى  رچاوه سه:  رچاوه سه. تاجى نارد  تكردن لهفرِنى كواڵندنی ئاسن بۆ كۆمپانیای بۆمبادرووسKloecknerتى ركه ، شه0111/ 12

 .21پیَشوو، ژ
كى كیمیاوى  ناردنى چه  ستیان له لمانى ده راتى ئه موخابه"خۆى ربه سه"ندامى ، ئه4/01/0111  ى پانۆراما له رنامه پیَى به به/ 13
 .  بووه هه

رگرى  زیرى به ى نیویۆرك تایمز، وه رچاوه ى سه گویَره روا به هه: امدد هیَزكردنی رژیَمی سه به  له  مریكایش رۆڵی خۆیی گیَرِاوه اڵم ئه به
تى ئیكسپۆرتى  زاره ریَپیَدانى وه  و به ردانى ئیراق كردووه سه0113 ئیران، له-نگى ئیراق كاتى جه  ، له(رامسفیَڵد)مریكا ئیَستاى ئه

 .  رژیَم داوه  كى بیولۆگییان به ، چه وه ره ده

 . تیتر ركه یان شه و ده
مهیَنان،  رهه به  گرتن له پیَناو ریَگه  ن له كه باتده ملیتاریزم و خه  لمانى دژ به دوو گۆڤارى ئه  ، له یه م لیسته كى ئه ره ى سه رچاوه سه

 : ناوی كسازى به كانی چه ك و تفاقه فرۆشتن و ناردنی چه

TATORT Irak,NOV/0111وDie Totes Kremer,0110. 
  وه ته باڵوكراوه 31/1/2111-21  ش له دوو به  ی ئاسۆ به رۆژنامه  له  م وتاره ئه: تیَبینی

 

23/2/2113 
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 كؤمونيرمى ك َيكارى  يية؟
ئةنطل  لة /وة  ئارك اية،مارك : ثَيشةكييةكى كورت

ئارنابوونياَ بة برووتنةوةى سؤسياليستى و 
كؤمونيستى فةرةنسى، راَ بةرانى ئابوورى بةريتانيا و 

. ى، طةرةياَ بة بطورياكةياَ دافةلسةفةى ئةنان
ى هةردوكياَ، لة ئيدالؤنى ئةنانى، ماني َيستى حيرب

كؤمونيستةكانى  يةكَيتى كؤمونيست، نامةكاَ و
ئَيمةي ، هةر . ئةنانياهَيماياَ بؤ ناوى بابيك ك دووة

بة حوكمى باروداخةكةماَ زانيارواَ زار كةمة لة 
فةرةنسا، بارةى قؤناغى برووتنةوةى كؤمونيرم لة 

لة ثاش رؤرى طةاَلنى ئطاَ . ثَيشى كؤمونيستى زانستى
ةرى ك َيكاراَ و لة دنى را، سَى رةوت بة دةستى دوو و سَى و بة طاَلتةجاريييةكى مَيووويى، بؤ  ارةري

روويك دووةتة كوردستاَ و زار يا كةم ( روَينى دةركةوتنى مةهدييةكانة)رَيطاى ئَي انةوة زةمحةتكَيشاَ بة
 : ني  كارتَيك دنى نةطةتيظانةي خؤياَ ك دووةئةما
 .برووتنةوة، تاواَ، بةربةرييةت و دواكةوتوويى ئيسالمييةكاَ/ 1
مةنسوورو ئةندامى "هاوريَى"ت اتسكيرم كة مةال بةختيار، لة نَي  كارتَيك دنى"ماركسيرمى رؤررطَي ي/"2

بةهؤى طؤريانكاريية "نة وو،ئومةمييةتى  وار سةالحى موهتةدى، بوو بة راط دياَ، هيضى ثَى 
كة  بةاَلم هَيشتا هةر خةريكةو ناراستةوخؤ بة يارمةتى راط دةكانى بؤ ناو يةكَيتى طةريايةوة،!"جيهانييةكاَ

باَلَيكى ت ى ئةم . َ كارى خؤى دةكات"مؤدَي َ"و"سةربةخؤ"ن، خةريكى ث انةىن"بَى اليةَ"و"رارنبط"ئَيستا
ازى، بة دةكةَ، ئةماني  بة سوونةتى خوردةبؤرنواى ناريك َيكارى كار بة ناوى كؤمونيرمى رةوتة، ئَيستا

تاقة بليمةتى "هَيشتا ثةيوةس  بة دةكةَ و، وة  ط وثَيك كارنارسي  وهاوارو بؤ وونى ناواقيعى كةسَيكيهات
ةوة، كة ناوى كؤمونيرمى ك َيكارى لة ط وثةكةى ناوة، بة بَى ئةوةى بؤ خةَلك روونى بكات"تيبؤرستى سةردةم

ئةم ناوةى لة كوَى هَيناوة، بؤ ى ناوَيكى هةَلبواردووة كة ثةيوةندى بة قؤناغى كؤمونيستى ثَي  مارك  و 
ئةنطل  هةية؟ بؤ ى ئةم بارة زانياريية لة خةَلك راردووةتةوة؟ مةبةستياَ كامة باَلى كؤمونيرمى ك َيكاريية؟ 

ةرى بةهَير و رةسةنى كؤمونيرمى ك َيكارى ئةو ض جياوازيية  هةية لة نَيو برووتنةوة  ينايةتى، جةماو
من وورةى كؤمونيرمى ك َيكارى لة ب ى )سةردةمةو ئةم ط وثة؟ بؤ ى مةنسور لة وةاَلمى ث سيارَيكدا دةَلَى

وورةى كؤمونيرم، تايبةمتةندة  ينايةتييةكةى لة "طواية بة قسةى خؤى(بةكار دةهَينم"كؤمونيرم"وورةى
ئةمة راستة؟ يا طاَلتةجاريييةكة بة سةر ...( 1121باَلوبوونةوةى بةيانى ريوعى لة  دةستداوة، وة  لة سةردةمى

هةندَى لة ئةندامةكانياَ تةنها بةوة بةس دةكةَ، كة ئةم ناوة بؤ ئةوةية، خؤياَ لة ! هةندَى ب ادةر تَيةةرييوة
بةو قةوارةو ئاستة فك ييةوة هيض  بةَلَى رَيكخ اوةكانى ت ،  ونكة ئةم ب ادةرانة!)رَيكخ اوةكانى ت  جيا بكةنةوة
ساَلى راب دوو، بة 133ث اليتاريا و زةمحةتكَيشاَ دةبَى مَيوووى خةباتى ثر لة(. اليةكى ت  بة كؤمونيست نازاَ



 17 

ئةم ب ادةرانة خؤياَ !. مليوناَ قوربانى و وة  برووتنةوةيةكى واقيعى وةال بنَين و بكةونة دووى ئةم ط وثة
ط وثة / 7!يةتى خةباتى كؤمونيستى جيهاَ و بة خَي  دةيانةوَى بةوحاَلة روَينى بط نةوةك دووة بة ئااَلى دنا

لة نَيو "مؤدَي َ"ئا بةم رَيوةية، جووتبوونَيكى ناريةمسى، بَى ئاهةنطَي ياني"! زماَ نو"جوانةمةرطةكةى
برووتنةوةى كؤمونيستى ثةروةردةبووةكانى رةورتى  ينى بازرطانى بااَلدةست و تَي يوانينى دوور لة مَيوووى 

وة  . هاتة ئاراوة و تةنها لة سةر هةَلةو كارى نابةجَيى و ثَى نةطةيشتوويى برووتنةوة راستةقينة دةَلةوةريَين
لة كوردستاَ وة  ئاجبايةتيية  سةي  "سَى ثطازة خوَلقَينةرانة"دةَلَين، رتة ثطازةكاَ هةميشة سَي دانةَ، ئةم

 .       2َ(لالدوط سووتاييك)ةي ةكةىدةك َين، هةر دةَلَيى قازة س
 

، زاراوةى كؤمونيرم بؤ 1313-1373(Gracchus)ناس او بة( Francois Noel Babeuf)لةطةَ  ناوى
وةكو برووتنةوةيةكى . 3يةكةم جار وة  دةرب يينَيكى هاندةرانةى واقيعي حيربَيكى ريوعى، بةكارهَين ا

ةوانةى كة قورسايى رؤريرى بؤرنوازيياَ ط تبووة ئةستؤ، لة كؤتاييدا جةماوةرى عةوامى ثَيشى ث اليتاريا، واتة ئ
بابيك لة سةردةمى رارنطةرى لة كؤتايى سةدةى هةندةهةم، وة  هررو ك دار، . لة بةرهةمةكةى بَى بةش ك اَ

نوَينةرايةتى كؤمونيرمى دةك د، و ثشتبةستور بة ئةزموونى رؤررطَي يانةى طة  لة دنى سةرمايةدارى 
لة روانطةى ث اليتارياوة، كؤمونيرمى ك دبوو بة بةرنامةى خةبات،  ونكة )ئةم برووتنةوةية. َيكهاتووتازةث

لة بةر ئةم . 4(تةنانةت تاكة ية  كَيشةى كؤمةاَليةتي  لة اليةَ كؤماريي و دةرةبةطةكانةوة ارةسةر نةك ابوو
بة ك دةوةي  )دنى هةنارةكاَ، ب يواياَهؤيانة، بابي َيكاَ بة هؤى جةنطى سةرسةختانةى دةوَلةمةندةكاَ لة 

بة ثَيويستى خةباتى  ينايةتى رؤريرطَي يى نةدارةكاَ لة دنى  ةوسَينةراَ هةبوو و لة (ثةي يةوياَ دةك د
 .ثَيناوى بة ئةجنام طةياندنى كؤمونيرم

تةواو بوو، كة بة سةركةوتنى بؤرنوا 1379لة ثاش كؤتايي ثَيهاتنى هةردوو راثةريينة جةماوةرييةكةى ساَلى
وة 1313بابيك بة ئارك ايى ثةرةنسيةى طؤريانطارى كؤمونيستى كؤمةَلطاى راطةياند، ئةو ثةرةنسيةانة كة لة ساَلى

ئةم . نووسينةكانى ناوةرياكى كؤمونيرمى عةوامى هةبوو، ناس او بة كؤمونيرمى يةكسانى. تَيدا سةرقاَلي بوو
كؤمةَلطا لة اليةَ مارك  و ئةنطلسةوة، بة ب يب يةى ئيدالؤنى  بؤ وونانة تا دازينةوةى ياساكانى ثةريةسةندنى

ثاش  ةندين ساَ  لة هةنارى بَى وَينةى طةَ ، بابيك مةسةلةى دابةرك دنى،خستة نَي  . ث اليتاريا مايةوة
ئيدياى ليمياليستةكاَ كة ئيدياى ئازادى . ث سيارةوةو موَلكدارى بة ديلكةرى راستةقينةى م الايةتى ناساند

برووتنةوةى موَلكدارى تايبةتة، وة  ئيدالؤنى بؤرنوازى دةستنيشاَ ك دو داواى دةسراط تن بة سةر موَلكدارى 
 . دونمنانى طة  دةك د و ب يواى بةوة هةبوو ياساكانى مطات، ران لة دواى ران لة ناو ببات

رك دنى طشتى طةلياَ هةَلط تبوو، بابي ييةكاَ سةرمةستى دامةزراندنى كؤمارَيكى طةىل بووَ و بانطةوازى  ةكدا
وة  . ب ييارنامةى ديكتاتؤريانة بؤ  ةوساندنةوةى  االكييةكانى دةوَلةمةندة دنة رؤريرياَ دةردةك د

                                                 
2
سةرنووسةرةكةى جارانع كوالَن، لة هيض و خؤِرايع، با 5 ضيرؤكيَكة بؤ منداالَن، ثيَش  وو ساَل وةرمطيَِرا و لة ريَطاى كور ستان بالَو كرايةوة/  

5 لة سةروتارى طوالَن هيَماى بؤ ئةو ضيرؤكة كر  و نازانل بة ض ئةقلَيَك وا تيَطةيشتبوو، كة مةبةستع ئةو ضيرؤكة، ثارتييةبلَيَل تةنها لة حةماقةتةوة، 

 !  من ئيَستاش سةرم سوِرماوةتةوة بة بليمةتي ئةو براية
3
 7215ئةنطلس، جلدى ضوار، الثةِرة/ماركس/  

4
 5هةمان سةرضاوة/  
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مانؤلةرَيكى تاكتيكى، رَيطاى يةكط تنةوة لة طةَ  ياقووبيية  ةثةكاَ و هةموو دووك اتةكاَ لة سةر بنضينةى 
بة ثَيى ئةم دةستوورة، بانطةوازى طةريانةوةى . امةزراندنى كؤمارةكةياَط تة بةر بؤ د1373دةستوورى ساَلى

ئةم بةرنامةيةش، بةرنامةى اليةنى كةم بوو كة لة داخوازيية دووك اتى بؤرنوازى . دةسةاَلت بؤ طة  دةك د
ةبوو كة دةرنةدة وو، بةاَلم بابيك لة سةر بنضينةي ئةزموونى ديكتاتؤرييةتى ياقوبييةكاَ، هوريارى ئةوةى ه

 .بطى دووك اسى رؤريرطَي ي، تةنها لة كؤمونيرم بة ئةجنام دةطات
ئةم برووتنةوةية، برووتنةوةيةكى ثيالنطَي  نةبوو، بةَلكو ثشتى بة برووتنةوةيةكى جةماوةرى بةرينةوة 

ت يبوونى طةلياَ دامةزراند وة  بنكةيةكى راطةياند، ( Le Tribun du Peuple)ئؤرطانى. بةستبوو
كاتَى لة . ننامةى هاندةرانةياَ باَلودةك دةوةو لة طشت طةرية  و جادةكانى ثاري  و دةوروبةرى  اال  بووَبةيا

نا ارك اَ خةباتى نهَينى بكةَ، دةستياَ ك د بة ئامادةك دنى راثةريينى  ةكدارى، بةاَلم بابيك 1371ساَلى
 . خيانةتى ىَل ك ا و ب ييارى سةرثةرياندنى درا

ندنى سيستَيمَيكى كؤمونيستى ثَي  ثةريةسةندنى كؤمةَلطاى سةرمايةدارى، بة زاري  بَى، ناك َى هةوَلى دامةزرا
بة سةركةوتن بطات، بةاَلم ئةو خةباتة ثطازةى بابيك و  اوةريوانييةكانى، بووَ بة مامانى لةدايك بوونى 

ى ماركسى ث اليتاريا رَيطاى برووتنةوةيةكى طةورة و بةرةو ت وثكى دامةزراندنى كؤمونيرمى زانستى و حيرب
بةهؤى رؤررى ثيشةسازى، هاورَييةكانى بابيك سةرلةنوَى درَيوةياَ بة 1171ثاش رؤررةكةى . ط تة بةر

فيليةؤ لة . 1311-1171( Filipo Buonarroti)ئةم جارةياَ بة رابةرايةتى هاوريَييةكةى. رَيطاكةى بابيك دا
باَلوك دةوةو نووسينةكانى بابيك ك اَ بة (يك لة ثَيناوى يةكسانيداثيالنطَي يى باب)دا كتَيبَيكى بة ناوى1173

كؤمونيستى ك َيكارى، ثاش راثةريينة . فَي كارى بؤ رؤررطَي ية كؤمارييةكاَ و رَيكخ اوة ث اليتارييةكاَ
ر ، كة ثاري  و دةورووبةرةكةيشى ط تةوة، لةدووك اتة بؤرنواكاَ دوو1172دووهةمةكةى رارى ليوَ لة ساَلى 

كةونةوةو حةي انى ئيدالؤنى خؤياَ بووَ و رووبةرووى بةرةوثَي  كةوتنى ئابوورى و كلتورى سةرمايةداراَ 
بابي ة نوييةكاَ ثةناياَ دةب د بؤ بوو ونةكانى بابيك و . وة  رةوتَيكى تايبةت درووست بوو. بوونةوة

ةتى ئةمانةى خوارةوة هاتنة مةيدانى سؤسياليستة رةخنةط ة ئؤتؤثييةكاَ وة  ساَ سيمؤَ، فؤرييةو بةرابةراي
 ,jean jacgues Pillot, Auguste Blanqui, .Theodore Dezamy: خةباتى  ينايةتى ث اليتاريا

Albert Laponneraze  ئةماَ كؤمونيرمياَ لة سةر بنةماى مةت ياليرمى سةدةى هةندةهةم بة ناوةرياكَيكى
بؤرنواو خوردة بؤرنوا خةباتياَ دةك د لة ثَيناوى مافى ث اليتارى تيبؤريرة دةك دو سةرسةختانة لة دنى 

ئةل ؤنسؤ ئيكوراس، ئةل ؤنسؤ )يةكسانى بؤ نناَ و خوانةناسى بابيك دةدا، بَيجطة لة  ةند كةسَى نةبَى وة 
 . و لة دواييدا لايتلينط، كة دةيانويست كؤمونيرم روَينى مةسيرييةت بط َيتةوة( كؤنستانت

ئةمانة لةو ب يواية . َي ى كؤمونيرمى ك َيكارى بابيك، باَلَيكى ري ؤرميستي  هةبووراَ بةرانى باَلى رؤررط
دووك اسى، ب يواثَيهَيناَ بة زاربةى زةمحةتكَيشاَ، فشارى -بووَ، كؤمونيرم لة سةر بنةماى ثةيوةندى بؤرنوازى

-1191(طابَيت)َلة كة لةاليةَئةم با. ئيدالؤنى بؤ سةر  ةوسَينةراَ بة رَيطاى ئارتيخوازانةوة جَيبةجَى دةبَى
وةرابةرى دةك ا، توورى هةَلدَي  بووَ،  ونكة سروكتورى  ينايةتى دووك اسى بؤرنوازى لة 1311
طابيت هةوَلي دةدا كؤمونيست و دووك اتةكاَ بةيةكةوة ط َى بدا و ثَيكةوة . و تا ئَيستا نةناسي1121رؤررى
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بنةماية  بؤ ئةوةى زاربةى طة  ب يوا بة ئاقَلدارى و يةكسانى  خةبات لة ثَيناوى كؤمارى بؤرنوازى بكةَ، وة 
طابَيت فةرةنساى . كؤمونيرم بكةَ و بة يارمةتى بطوريا دةرب يين لة ماوةى ثَينج ساَ  ب يوا بة سةرمايةداَ بهَينن

ية  درووست ، بةو مةبةستة لةوَى كؤلؤني.بةجَيهَيشت و لة طةَ   ةند هاوريَييةكى بؤ ئةم يكا سةريانهةَلط ت
 .بكا، وة  منوونةيةكى عةمةىل بؤ بارى و  اكةى كؤمونيرم

طةورةت ين خؤثيشاندانى 1123باَلى رؤررطَي يى كؤمونيرمى ك َيكارى لة ديوامى و بالنكى بةرجةستة بوو و لة
رهةمى ياساكانى بة)ديوامى بوو بة بطمةندى ئةم باَلةو كتَيبَيكى بة ناوى. كؤمونيستةكاَ لة ثاري  رَيكخست

، برووتنةوةى كؤمونيرمى ك َيكارى تطار دةك اَ و (ياخيبوونى يونى)ثاش تَيكشكاندنى. باَلوك دةوة(هاوبةش
 وونة نَي بارى خةباتى نهَينى وبايةخى خؤيى لةدةستدا، لة ثاراندا زاربةى ئةندامةكانى كةوتنة نَي  

 ....ري كارتَيك دنى ئينتةرناسيوناىل يةكةم بةتايبةتى ثاش كؤمونةى ثا
 : بةطشتى، برووتنةوةى كؤمونيرمى ك َيكارى ب يواياَ بة

 .برووتنةوةى ك َيكارى لة بارى ئيدالؤنى و رَيكخ اوةيى وة  هَيرَيكى سياسى خؤى رَيكبخات/ 1
ث اليتاريا بةرهةمهَينةرى راستةوخؤى بةروبوومى كؤمةَلطاية، بةهؤى باروداخى  ةوساندنةوةى ئةم  ينة، / 2

 .ررى كؤمونيستى دةدةَ كة ئاماجنةكانى لة هةماَ كات، ئاماجنى سةرتاسةرى م الايةتييةباية  بة رؤ
ناكؤكيية كؤمةاَليةتييةكاَ تةنها بة الب دنى موَلكايةتى تايبةت و بة موَلكدارَيتى و رَيوةى بةرهةمهَينانى / 7

 .كؤمونيستى  ارةسةر دةك َين، واتة بة رَيطاى كؤمةاَليةتيك دتى بةرهةمهَيناَ
بةرنامةريرك دنى هةموو بوارةكانى كؤمةَلكا، لة ب ى فةوزاى ئابوورى سةرمايةدارى، بؤ ئةوةى / 2

ثةريةسةندنَيكى بَى قةي اَ لة بوارى بةرهةمهَيناَ، تةكنيك، زانيارى و هونةرى دابني بك َيت و بؤ خؤرطوزةرانى 
 . هةموو طة  تةرخاَ بك َيت

بةم رَيوةية . ى ثةيوةنديية ئابوورييةكاَ لة سةر بنةماى موَلكدارى طشتىبانطةوازى يةكسانى واقيعى لة بوار/ 9
 .ئازادى راستةقينة و ب ايةتى نَيواَ م ال دابني دةك َيت و رةورتَيكى نوَى بتةو دةك َيت

بةردارى بوونى هةر . ثةروةردةيةكى كؤمةاَليةتى و فَي بوونى يةكط توو: ماف و ئةركى يةكساَ بؤ هةموو/ 1
سَيك لة كارك دنى هاوبةش بة رَيوةية  كة هةر ئةندامَيكى ناو كؤمةَلطا، رَيطاى ئةوةى هةبَيت، تواناكانى تاكة كة

ثةي يةو بةهَير بكاتو لة خرمةتى كؤمةَلطا بةكارى بهَينَيت، بةهةماَ ئةندازةي  داخوازى ماددى و راحييةكانى 
 .تَي  بك َيت

هؤيةكانى دةطةريَيتةوة . ياسا س وورتييةكانى كؤمةَلطا دةطةيةنَيتكؤمةَلطاى  ينايةتى، ماناى ثيضشَيلك دنى / 3
 . بؤ خؤ ثةرةستى خاوةَ سةروةت و سامانةكاَ

سةرةرياى ئة  خاَلة طشتيانة، كؤمونَيرمى ك َيكارى رةوت و ف اكسيوَ و ط وثى جياجياى هةبووة، هةروةكو 
 .باروداخى برووتنةوةى كؤمونيستى ئةم ا

 
 لة بةريتانياكؤمونيرمى ك َيكارى 
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لَي ةدا، ئةم برووتنةوةية لة سةر بنضينةى ئةزموونى خةباتى ئابوورى و سياسى ث اليتارياى ثيشةسازى ثَيكهات 
وة بةسرايةوة كة لة سةر مةت ياليرمى فةرةنسى دامةزرَيندرا بة تيبؤرييةكانى (Owen)و بة بوو وونةكانى

و لة بارى عةمةلييةوة، لة سةر بنةماى برووتنةوةى (اكانةكار سةر اوةى هةموو بةه)ريكاردا لة سةر ن خى كار
بةطشتى هةوَلياَ دةدا، منوونةيةكى واقيعى لة . كانى سةدةى راب دوو خةباتياَ دةك د(73و23)هةرةوةزى سااَلنى

بة . سةر ئةَلتةرناتيظى سيستَيمي سةرمايةدارى يةنة بةر او و بؤ وونة تيبؤرييةكانياَ لة واقيل ثيشاَ بدةَ
ريكاردة  ةثةكاَ و ئةوينة . ؤى برووتنةوةى سةنديكالييةوة ئةم برووتنةوةية ئةوةندى ت  بةهَير بووه

رووياَ ئاراستةى سةنديكاكاَ ك د بة ئوميدى ئةوةى، 1177-1317(وةلييةم تؤمسوَ)كؤمونيستةكاَ وة 
طاى كؤمونيستى لة سةر بةرَيطاى دامةزراندنى هةرةوةزييةكاَ دةسةاَلتى سةرمايةدارى لةناو ببةَ و كؤمةَل

سةرةرياى سةرهةَلدانى رارتييةكاَ، كؤمونيرمى ك َيكارى درَيوةى بة كارة . بؤ وونةكانى ئةوين بنيات بنَين
-1372و هن ى هيرنيكتو1132َ-1133(وةلييةم لؤليت)باَلة بةهَيرةكةى لة ناو رارتييةكاَ. سياسييةكانى دا

رَيطاى ئارتيانةوة هةبوو راَ بة رانى واقعى ك دنى ثيالنى ب يواياَ بة ري ؤرمك دنى ثةرلةماَ بة1127
-1139(بطين ب انتطى)و(جؤرج يولياَ)هةرةوةزى سؤسياليستى باَلى  ةثى ناو رارتييةكاَ لة اليةَ

ئةم هَيرة ثشت ئةستوور بووَ بة بؤ وونةكانى رابسبط و بابي و لة ناوةراستى بيستةكاَ .رابةرى دةك ا1112
، كؤمونيرمى 1172لة ثاش تَيكشكاندى رارتييةكاَ لة كؤتايى....مى ك َيكاريياَ دامةزراندهَيَلى كؤمونير

لة مارك  و 1129لة . ياَ ثَيكهَينا(Fruternal Democrats)ك َيكارى دوا ثلةى خؤى لة دامةزراندنى
 .ئةنطل  نريك بوونةوة

كةم برووتنةوةى سةربةخؤى تيبؤرى ئةمانة ية: مارك  لة بارةى كؤمونيرمى ك َيكارى لة ئةنانيا دةَلَى
 .... 237،الثةريةى21جلدى-(ث اليتارياى ئةنانياياَ ثَيكهَينا

 :بةرَيك لة ماني َيستى يةكسانى خوازاَ كة لة اليةَ بابي ةوة نووس اوة
 

 ...يةكةم ثَيداويستى م الة!يةكةم بةروبوومى س وورتة! يةكسانى        
وباسى جواَ بؤ م ال دةكةَ، بةاَلم بة هيض رَيوةية  و لة هيض روَينَيكدا هةميشة لة هةموو روَينَيكدا قسة 

بةاَلم لةوساوةوة تا . م الةكاَ يةكسانن: لة دَي زةمانةوة دووبارةى دةكةنةوة. بةَلَينةكانياَ جَيبةجَى ناكةَ
َي  بَى يةكسانيدا ئةم ا، بة بَى رةرمةزارى الرةى م ال لة نَي  بَى  ارةيى و ىَل قةوماوت ين رَيوة و لة ن

 .دةناَلَينن
ئَيمة يةكسانى راستةقينةماَ دةوَيت يا . ئَيمة  ؤَ لة دايك دةبني، ئاوا دةمانةوَيت بة يةكسانى بوين و مب ين

 ....ئةمةية داخوازييةكامناَ بة هةر ن خَيك بَى، ئةم يةكسانيية راستةقينةيةماَ  نط دةكوَيت. مةرط
 ...يية، بةروبوومةكةيشتى موَلكى طشتمانةئةم زةمينة موَلكى هيض كةسَيك ن

 طةىل فةرةنسا
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دَلت بؤ هةموو بةختةوةرييةكاَ بكةرةوة، داَ بة كؤمارى يةكسانى بنَى و لة طةَ  ئَيمةدا .  اوةكانت بكةرةوة
  5.بانطةوازى بؤ بكة

   
 كورتة باسَيكى نيانى بابيك

ساَلييةوة 19نار لة دايك دةبَى، بة تةمةنى لة خَيرانَيكى هة(Asine saint-Quentin)لة 27/11/1313لة  
ثاراَ وة  . يةكةم جار وة  فةرمانبةرَيك لة الى خاوةَ زةويية  كارى ك دووة. نا ارى كارك دَ بووة

بةهؤى ئةم كارةوة، رارةزاييةكى بارى . سةربةخؤ لة رارى ثيكاردى كارى ك دووة(سجل عةقارى)فةرمانبةرَيكى
ةوة لة اليةَ دةرةبةط و سةرمايةداراَ و  ؤَ نيانى جووتيارة بضووكةكاَ وَي اَ دةبَيت لة ناوةرياكى  ةوسان

لة (Dubois du Fosseux )بط لة نامةطؤريينةوة دةكات لة طةَ  سك تَي ى ئةكادوى31/1311لة .  دةكةَ
لة . بؤ دامةزراندنى ئابوورى هةرةوةزى و لة ثاراندا كارى سياسى و راننامةطةرى دةكات(ئاراس)رارى 

راَ بةرانى . داواى ري ؤرمى زةوى و نةهَيشتنى باجى ناراستةوخؤ دةكات(ىل كؤرسةؤندي  ثيكارد)راننامةى
و (كؤبوونةوة دووك اتييةكاَ)بانطةوازى هةَلبواردنى طشتى و كؤنرالك دنى(L Ange)رابسةط، مارات و

كاتَى لة زينداَ دةبَى، هةواَلى ...زادراننامةنووسى ئا)دةبَي بة سةرنووسةرى ...دووك اتيك دنى لةرك  دةكات
لة سةر ب ييارى بؤناثةرت، لة . سؤفى لة ب ساندا طيانى لةدةستدا. ثَي رادةطةيةنن( سؤفى)مةرطى كضةكةى

. و راننامةكةياَ كة بوو بة ناوةندى هَيرة رؤررطَي يةكاَ، قةدةغة دةك َى( كلوثى ثانتسيوَ)دا، 1371سةرةتاى
دةبَى و لة طة  هاوريَيكاني، كؤميتةى ناوةندى نهَينى راثةريين دادةمةزرَينَيت كة  بابيك نا ارى خؤراردنةوة

ثيالنطَي ياَ لة ثَيناوى )ئةو راثةريينة بة. ثةيويةندياَ لة طةَ  هةموو طةريةط و جادةكانى ثاري  دةبَى
 دا لة مَيووو، ناوبانط دةردةكات (يةكسانى

 . ملى دةثةريَينن23/9/1373لة 
 :نامةكةى بؤ هاوسةر و منداَلةكةىبةرَيك لة 

لةو ب يوايةدا نةبن داواى . من ئامادةم بؤ نووستنى ئةبةدى، ك ن بك َيم. خؤرةويستةكا ، بةرادى بوين
تةنانةت ئةطةر مةرطيشم بَى هودة بَى، . لَيبووردَ بكةم بؤ ئةوةى كة خؤمم بؤ باررين مةسةلة قوربانى ك د

 ... بةجَى ك دبةاَلم من ئةركةكانى سةررا  جَي
3/1/2332 
 
 

 

 جيهاني ئاري يا تطار؟ كام جيهاَ؟
دةستوري دووك اسي دةوَلةتاني ئةندام، ثةيوةندي   يوث يي )ئةوةي ئيمانؤئيل كانت بة كؤَلةكةي رَيكخستين ئاري جيهاني ناوب دووة                  

نةتةوة يةكط تووةكاَ، دادطاي هاوبةش، )انيانةوة، لة سةر ئاسي ث اكسي  هاتنة كايةوة، بة هةموو رةهةندةك(بازرطاني و دةزطا جيهانيية هاوبةرةكاَ
بةاَلم  ونكَي ئةو سَي كؤَلةكةية، بووَ بة ئامَي  بة دةسي (. هتد...سةداَ رَيككةوتننامةي بازرطاني، ئابووري، سةربازي، ثةروةدةيي جيهاني

                                                 
5
 /Gracchus Babeuf, Die Verschwoerung fuer die Gleichheit 
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، وة  خةونَيكي دَي يينةي م الايةتي وة  خؤي "ئاري هةميشةيي"زهلَيرةكاَ، بؤية تا ئَيستابانقيية -بةرنةوةندي تايبةتي مؤنؤثؤلة ثيشةسازي
 بة دةرب يينَيكي ت ، بؤ وونةكةي كانت نة  هةر ركسي هَينا، بةَلكو، بوو بة زةمينةي رةريورؤري و تطاري هةتا هةتاية تا ئةم   كةية،. ماوةتةوة

لة رؤرري فةرنسا سةركةوتين بة دةست نةهَيناوة، ئةو دةسةاَلتة كة ئةنطل  لة "-كؤمةاَليةتي جاَ جا  راسؤ ثةواني-دةسةاَلتي ئةقَل"وة  بَلَيي
ئةو  بةاَلم ئَيمة ئةوريا دةزانني ئةو دةسةاَلتي ئةقَلة جطة لة دةسةاَلتي بؤرنوازي كة بة وَينة منوونةي بااَل ثيشاندةدرا هيضير نةبوو،: بارةيةوة دةَلَي

بينينماَ  ؤَ فيلسوفة ...ية نةم ة لة دادثةروةري بؤرنوازي خؤي ثيشانداو يةكساني بؤ يةكساني مةدةني لة بةرامبةر ياسا كورتك ايةوةدادثةروةري
بة بؤ ووني واَ، دةبواية . فةرةنسييةكاَ لة سةدةي هةندةهةم، رَيطةخؤركةراني رؤرش، ئةقلياَ ك د بة تاقة دادثةروةري بااَل بؤ هةموو بوونَيك

هةروا لة راستيشدا، بينيماَ كة ئةم . ؤمةَلطا و دةوَلةت لة سةر ئةقَل دامبةزرَيت و ئةوةي ثَيضةوانةي ئةقَلة، بةبَي بةزةيي ثَيهاتنةوة لةناوبمَيتك
ك لةسةرة رَيطاي بووَ بة ئةقَلة نةم ة هيض رتَيكي ت  نةبوو، جطة لة تَيطةيشتين ك اوة بة ئيديا  لة الي هاووةاَلتي  يين ناوةرياست كة ئةو كاتة رَي

 بةاَلم كاتَي رؤرري فةرةنسي ئةم كؤمةَلطاي و دةوَلةتي ئةقَلة جَيبةجَي ك د، دةركةوت، ئة  دةزطا نوَييانة كةر ي لة بةراوردا لة طةَ . بؤرنوازي بوو
  تدةوَلةتي ئةقَل بة تةواوةتي سةرنةكةو. هةرطير مةعقووَ  نةبوو بةاَلمسيستَيمي كؤَ، ئةقالنيرة، 

ك وكوَلي مؤنؤثؤلةكاني  ةكدرووستك دَ دام كاندَ نازانَي، تا دَي بازنةي زةب وزةنط، رَيتانة . جةنط لة جيهاَ بةرثابووة و دةبَي113نريكةي 
. مَينتاريسي كورتثار ساَ ، بؤ يةكةم جار لة مَيوووي سويس ا، كةسَيك هَي ري هَيناية ناو ثةرلةماني كانتؤنَيك و  ةندين ثةرلة: بةرف اوانر دةبَي

مامؤستا و 13حةفتةي راب دووش، لة ئطفؤرت قوتابييةكي طةنج،. ، كورتين سياسي ئةجنامدرا(هؤَلةندا)ساَ ، بؤ يةكةم جارة، لة نيدةرلةند233ثاش 
اليا، دةنيمار ، هؤلةند، نةمسا، سةانيا، ئيت)تا دَي سةرجةم وةاَلتةكاني ئؤروثا بةرةو راسرةوي هةنطاو دةنَين! "خؤيشي كورت"قوتابي كورت ثاراَ

                                                 

 ة(كانت)ناوى نووسينيَكع  


 Ausgewaehlte Werke, Band V, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 

zur Wissenschaft,Engels, S432-477 

لؤط و سياسةتمة ارى بؤ يةكةم جار لة تةلةفزيونع ئةلمانع طفتوطؤيةكل بينع لة طةَل ثرؤفيسؤر و سؤسيو25952332لة   

ئةطةر ئؤروثا ناتوانَع سنورةكةى بة رووى بيانييةكان  ابخات، ئةوا : لةم طفتوطؤية ا وتع(5 سالَ 92)هولَةندى ثيل فؤرتوين

ئيسالم 555هؤلَةندييةكان ثِرن"هةروا ثرؤثاطةندةكةى بؤ هةلَبذار ن بريتع بوو لة5 من سنورى هؤلَةندا بة رووياندا  ا ةخةم

قة ةغةكر نع هاتنة ذوورةوةى بيانع و موسلمان " اخوازيية سةرةكييةكةى"ثةنابةر زؤرن555مةترسيية بؤ جيهانطةورةترين 

5 تشرش ، برلسكؤنع و سؤسيال  يموكراتع هؤلَةندى بةناوبانط جوث  يَن ئؤي  نموونةى باالَى بوون"5 بؤ ناو نيدةرلةند بوو

نووسان، لة  وو بؤنةى جياواز ا،  وو كض سةروطوياَلكيان  اية بةر خؤش ئةوة بوو، لة كاتع قسةكر نةكةيدا بؤ رؤذنامة

ثيل وةك ثيَشةنطيَكع ثؤستمؤ يَرن خؤيع ثيشان  ة ا، راستِرةويَكع را يكال بوو، بةالَم وةك يورطن 5 كيَك و رسوايان كر 

لوبةرطع ئيتاليايع لةبةر  ةكر ، كابرا، ضروتع  ةكيَشا، مؤ يَلع ج5 هايدةر يا مارى لع ثيَن هيض رابر وويةكع بؤرى نةبوو

من "سةرى سفركر بوو، هةروا تؤى نيَرينةى لةناوبر بوو و حيز بوو، لة تةلةفزيونع بةريتانع  ايملةر زوو زوو  ةيطوت

سةررووتيية "وةك رؤذنامةى  ى ظيَلَت نووسيبووى"5 ضيتر ثيَويستيل بة ثووَل نيية، بة تيَروتةسةلع ثوولل هةية

لة بةر قسة زلةكانع و شيَوةى خؤ  ةرخستنع، تةمةنع "5 ةك ريكالمع بيرةى هاينكن، ببوو بة ريكالمتايبةتمةندةكةى و

 ! بة طشتع وةك بلَيَع سياسييةكع نوَى بؤ هؤلَةندا لة  ايك بووة5 ساَل بوون 13-29ساَل و  29-19اليةنطرةكانع لة نيَوان

سةركةوتنع ئةم كابراية كة ! بةبَع ئةوةى شايةنع فرميَسك رشتن بعَ  ئيَوارة، لة اليةن نةناسراويَكةوة كوذرا، 15952332ئةمرؤ

لة ماوةيةكع زؤر كورتدا، ببوو بة هيَزى سيَهةم لة والَتةكةى، مةترسييةكع جيد ى ثيَكدةهيَنا بؤ هةزاران ثةنابةرى كور  و 

ة تيرؤر و تاوانيَكع بَع ويَنةية  ذى غةيرة كور  كة رؤذانة هةِرةشةى  يثؤرتكر نيان لَع  ةكرَى، هةر تةنها ئةم هةِرةشةي

 !مرؤظيش لة طةَل تاوان نادوىَ فاشيزم تاوانة، : لة مالَثةِرى ئيندى ميديا، نووسيبووى كةسيَك بة ناوى زاشاوة5 مرؤظايةتع

بةراستع بيرى راسيزم و ! سةير ئةوةية، بكوذةكةى، بة طويَرةى ثشكنينع ثؤليس، يةكيَك بووة لة ثاريَزةرانع ذينكة

 ةطةزثةرةستع زيانيان بؤ ذينكة هةيةر

" جوانةمةرط"راستة بة كوشتنع ئةم كابراية، بيرى راسيزم لة نيدةلةند كؤتايع ثَع نايةت،  سبةى يةكيَكع تر شويَنع ئةم

لة هةلَبةت 5  ةطريَتةوة، بةالَم ئةوةش حةقي ةتة كة بزووتنةوةى ئةنتع راسيزم، فاشيزم بة شيَوةى جؤراوجؤر ثرؤتيَست  ةكةن

بةطشتع، 5 ناو ئةم بةرطريية ا، كةسانيَك هةن بَع ئارام و ثةلةثةلكةر، بؤية ريَطاى ئةكتسيونع شؤرشطيَرانة  ةطرنة بةر

، خؤشحاَل "مؤ يَِرنة"زةحمةتة لة ئؤروثا، ضةث، كؤمونيست يا ثةنابةرو كؤضكراويَك بدؤزريَتةوة، بة كوشتنع ئةم ثياوة

ناهيَلَين )NO pasaranئةم ئةكتسيونة بةشيَكة لة هاوارى !جاريَك لة طويع طا ا نوستبعَ  كابرا هةر بة"اللةهومة"نةبَع، مةطة

 (5  تيَثةِرن

 5       زانيارييةكان لة بارةى ثيل، لة مالَثةِرى ئيندى ميديا، بابةتع زانيارى لة بارةى ثيل فؤرتؤين وةرمطرتووة*

وشتن، سةرؤك حكومةتع ئةلمانيا،  يداريَكع لة طةَل بةريَوةبةرانع لةم ثةيوةستة ا، بؤ ضارةسةرى كيَشةى توندوتيذى و ك*  

هةر هةموو ميدياى ئةلمانع !تةلةفزيون كر  و  اواى لَع كر ن ئةو فيلمانة كة كوشتن و زةبروزةنطع تيَداية، ثيشانع نة ةن

هةروا بِرياريان  ا 5 لة نيَو جوانانتازة بة تازة باسع رؤلَع ئةو يارى و فيلمة توندوتيذةكان  ةكةن لة زؤربوونع توندوتيذى 

لة بارةى تاوانةكةى ئيرفؤرت طفتوطؤى لة طةَل كر م، (سالَ 13)كالراى كضل! ياساى ضةك هةلَطرتن سةختتر بكةن

زؤر بة باشع  ةزانل كة بةريَوةبةرانع : 555قةناعةتل ثَع هيَنا نامةيةك بؤ شرؤ ة بنووسَع، ثيَشنيارةكةمع ثةشةند كر و نووسع
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ما  ثةنابةراَ ثَيشَيلدةكةَ، سيستَيمةكةياَ نةخؤرة، لةوةتي هةية، بَيكاري بة بةرهةم دةهَييَن، ( بؤ منوونة)و هةنطاو بة هةنطاو(يوناَ، فينلةند
مؤدَي َ و "ةردةوام لة سةر ئاسي دةوَلةتاني، بؤية بة بساَ ، ثةنابةري كورد دةكةَ بة بةرث سيار لة بةرامبةر بَيكاري933كة ي ئَيستا ثاش 

سيستَيمةكةياَ رةوي بة كؤمةَ  لةسةر ئاسي جيهاني بةرهةمدةهَييَن، ئاسي طوزةراني ! هةريةرةي ديةؤرتك دنياَ لَي دةكةَ"دةسةاَلتي ئةقَل و ياسا
تؤث "كة ي هةندَي كةسي كورد زماَ ثَيياَ واية،. ات دةط نة بةرم الةكاني باروور لة طةَ  باكوور زار قوَلر ك دووة، بؤية خةَلك رَيطاي هات و نةه

ية، و تانك و  ةكي ئةتومي و دةسةاَلتي جيهاني، ئةو دوو ئيدارة داماوةي كوردستاَ، كة هيض كاريطةرَيتييةكي بة سةر سياسةتي جيهانييةوة ني
لة !(. ت، نة  بة ثَيضةوانةوة، ئةم ياسايةش راَلي تايبةت ناس يَيتةوةلة طشتةوة بؤ تايبة!)ثةنابةري و كؤ ك دَ بة سةر بارووري طيي سةثاندووة

ئةم خؤرةويستانة ث سيار لة خؤياَ ناكةَ بؤ ي ! ط توطؤيةكانياَ دةَلَين، بؤ ئةوةي كؤتايي بةم وةزعة بَي، دةبَي لة كوردستاَ ري  ةندوم بك َي
لةوةي  خؤرر ئةوةية ! ة ثَيشي كورداَ بة  ةندين دةية، داواي ثةنابةري يا كؤض ك دووةهةزار ساَلة دةوَلةتياَ هةية، ل7-2خةَلكي ئةو واَلتانةي كة 

 !...ئةم داخوازيية فةنتازيية، لة بةر لووتي توركياوة، لة مام طورطي دةكةَ
اَ لةالي ثيالنطَي اَ و سةرمايةداراَ، بة كي دووك اسي و بة ناوي ما  م الةوة، جةنط رادةطةيةنن بةاَلم لة بةر ئةوةي بة قووَلي بطي

، بة درَيوايي   كة، ران، مانط و ساَلةكاَ، لة بطياَ (مَيشكياَ ثَي ناركَي)مسؤطةرك دني بازاري و قازاجني زيات ة، رةنطة لة بةر كةرايةتيشياَ بَي
ما  ، (22ثةرةط ا  )ئاسايشي كؤمةاَليةتي ما ، (27ثةرةط ا  )ما  كارك دَلة بارةي 1721دة َيت كة بة خؤياَ راطةياندني طشي ما  م ال، لة 

هةواَلةكاني دوَينَي  واياَ !بة بَي ئةوةي خؤرياَ بة ثَيشلكةري ما  م ال برانن، لة ناو واَلتةكاني خؤياندا ثَيشَيل دةكةَ( 21ثةرةك ا  )فَي بووَ
نامؤيي ئةوةندة قووَ  بووة، ! طاري لة فاريرم، ث سة رابطةيةننئايار راني رز.1راطةياند كة يورطن هايدةرو حربةكةي لة نةمسا دةيانةوَيت ئةم يا

بةرياسي، لة ض جيهانَيكدا : يا"ئيمة ياليرم"جيهانططي يا:"لة ف انك ؤرت لة نَي  ئةم ناوةوة دةستةَيدةكات957لة(buko)تةنانةت كؤن  انسي
وة طوَيماَ لة جةنطي درَيوخايةَ لة دني تطاريرم دةبَي، بةبَي 7511لة ثاري دةنَيني؟جاراَ طوَيماَ لة جةنطي درَيوخايةني هاورَي ماو دةبوو، ئَيستا 

 .   ئةوةي ثَيناسةيةكي سةرةتايي بؤ تطاريرم بكةَ
ياَ بة سةر روورةوي و بلؤكي سؤسياليسي بةدةست هَيناوة، ئةوةندةير، بة ملهوريييةكي لةبةر اوت ، "سةركةوتن"لةوةتي دةسةاَلتي سةرمايةداري

اتاي بة م الخؤرَيكي جيهاني و بةسةر الرةكاَ دةريوَ، تةنها حيساب بؤ مانةوة، قازانج و هةر ي قازاجني زيات  دةكةَ،  ئارتي  تةنها، ية  وبووَ 
 . ئاري بؤ بةرنةوةندي خاوةَ كار و زامنك دني ثةريةسةندني بواري دةسةاَلتةكةياَ لةناو كَيمكَييةكي نةثساوي جيهاني بازاريةكاني: هةية

خودي و ئَيستا وة  سَيهةم هةنطاو،  ئاَلوطؤريي سةرمايةبوو، دووهةم هةنطاو، هاتو ؤي كااَل يةكةم هةنطاوي جيهاني سةرمايةداري رَيكخستين  
ست بةربةرييةتي مؤدَي َ لة سةردةمي ثؤ. بة هَيري لةرك كَيشي: دةكا، ئةمةي  هةر بة هةماَ راحي بةربةري جاراني بةرهةمهَيناَ جيهانطط

 .مؤدَي ندا، نة  هةر كورتي نةهَينا، بط ة بة ثَيشكةوتووت ين بةرهةمي  ةكي سراتيوي سةربازي ئةوثةريي بةربةرييةت ئةجنام دةدا
و دةبَي هةموو ثَيكدادانَيكي ناسيونا  نةهَيَلدرَيت، دةبَي هةر طةلَيك سةربةخؤ  ، سةرةتابؤ ئةوةي ئاري جيهاني دابني بك َي :ئةنطل  دةنووسَي

لة طةَ  ثةريةسةندني بازرطاني، طشتوكا  و ثيشةسازي و لةتةكياندا رويين دةسةاَلتي بؤرنوازي، لة هةموو روَينَيكدا، سؤزي . طةورةي ماَلي خؤي بَي
ساَ ، 233ريكةي دةسةاَلتي ئةقَلي بؤرنوازي ثاش ن.  .**قةومي بةرزبووةوة، نةتةوة بةش بةربوو و  ةوساوةكاَ داواي يةكَيي و سةربةخؤيياَ ك د

ين دةسةَيكة هَيشتا ئةم سةرةتايةي  َي نةك دووة، ئةي كةي و  ؤَ كؤتايي بة بَي ئةقلي و لؤنيكةكةي دَي؟ ث سياري كام ئةقَل، كام مةدةنييةت؟ بارر
 ! بؤ وةاَلمدانةوة

 
1/9/2332   
 

دهیاهوَیكاهىكادكدد 
 

                                                                                                                                                              

ئةى ضع تريش : هةروا ثرسياريَكع تريشل هةية5 زيون  ةبينن، بؤ ئةوةى زةبروزةنط لة فيلمع منداالَندا كؤتايع ثَع  ىَ تةلةف

 ! ضونكة زةبروزةنط تةنها لة فيلمع منداالَن نيية"5  ةكةن، بؤ ئةوةى هةموو ماشينة جةنطييةكان لةناو ببةن

  **Marx/Engels, werke21, Ueber Rolle der Gewalt in der Geschichte, S407 
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ـالی مَیهجمَیهت،الی ثدؤدؤكسیو ـ

 .لة كؤتايى هةشتاكانةوة، زاراوةيةكى نوىَ بةناوى الين ميَنجميَنت بةكارهيَنراو لة بارةيةوة الفاويَك  كتيَكب بوكوكرايكةوة                     
سكككتور و  : مةبةسكتةكة  . راويَذكارانى خاوةن كارةكان، زانطؤ كةوتنة ليَدوان و ليَكؤلكينةوة لةسةر مةبةست و كارتيَكردن و واتاكانى

 .ى ريَكخستنى جيهانى كاركردنفؤرم
شؤرشيَكن لكةبوارى  : نويَنةرةكانيان دةيانةويَت دلكنيامان بكةن كةوا. بةدةم الين ميَنجميَنتةوة زاراوةى الين ثرؤدؤكسيون هاتة ثيَشةوة

هكةلكمى سكةردةمى رابكردوو    وئكاميَرى  ( فليس بانكد )بةرهةميَنان وبةهةمان ئةندازة لة نيَو كؤمةلَ، بةرادةيةك كة تةنها لةطةلَ دؤزينةوةى
 .بةراورد دةكريَت

 :ليَرةدا هةولكدةدريَت نويَكين طةشةكردنى ناو واقيعى كاركردن ثيَشان بدةين وثيَش هةموو شتيَ  ئةم ثرسيارانة دةكةين
بيَكت، سكوودةكةى   "بكةلكىَ "ئايا بةراستى الين ثرؤدؤكسيون فؤرميَكى نويَى بةرهةميَنانى دامةزراندووة؟ ئةطكةر والكمكى ئكةم ثرسكيارة    / 1

 ضيية؟
 ؟(االنتاج الواسع)ى فراوانانيَنهئايا الين ثرؤدؤكسيون هةولكدانيَكة بؤ رزطاربوون لة بةرهةم/2
 دةكات؟ كئايا ضةوساندنةوةى بةرهةمهيَنةران بةتينك يا كةم/ 7
 ئايا ريَطاى دميوكراتيزةكردنى نيَو كارطةكان بةرفرةوانك دةكات؟/2
 ةرذةوةندى خاوةن كارةكان بةهيَزتر دةكات؟ئايا دةسةالكت و ب/9
ئايا سيستيَمى بيمة كؤمةالكيةتييةكان مسؤطةر دةككات يكا بنكةما بكؤ بَيككارى بكة كؤمكةَل و تةكانكدنى هاريكارييكة كؤمةالكيةتييكةكان           / 1

 خؤشدةكات؟
 ةرناتيظ؟ض ئةركيَكمان لةبةرة بؤ طؤرينى كارى سةنديكايى و بةرثاكردنى سياسةتيَكى ئابوورى ئةلكت/ 3
ئايا دةبىَ سةنديكا و شورا كريَكارييةكان لةم جؤرة نويَيةى بةرهةمهيَناندا، ثشتطريى لكة خكاوةن كارةككان بككةن يكا بةشكيَوةيةكى       / 1

 هةلكويستى رةفزكةرانةو واقيعى والكميان بدةنةوة؟ يلؤذيك
                                                           ******* 

تكةكني ، بةرهكةميَنانى   : سيماى بةرهةميَنانى ثيشةسازى مؤديَرن ضيية؟ بكريَت، رةنطكة هكةموو يةكسكةر بلككيَن    : ئةمرؤ ثرسيارى ئةطةر
فراوان، دابةشكردنى هيَزى كار، دابةشكردنى كؤمةلكطا بؤ ضةند كةسيَكى خاوةن سةرماية و مليونان لكة كريَككارى كريَطرتكة وبيَككاران و     

 .النةوازان
تكةكنيزةكردنى بةرهكةمَينانى فكراوان و كارطكة طككةورةكان هكةنطاوة سكةرةتاييةكانى دةسك َيكردن و هاتنةمةيكدانى سككةردةمى         هةلكبكةت  

لةناوى فؤردةوة سةرضاوةى )ئةو دةس يَكردنة رِةطى تيئؤرى فؤرديزم(. فيلمى سةردةمى نوىَ، شارىل شاثلن) ثيشةسازى ثيشاندةدةن
هةولككدةدةن لةسكةر تيشككى ئكةم تيئؤرييكةدا،      ( كؤمةلكناسى و ميَذوونووسكةكان )شكةوتووخوازةكانى زانا ثيَ. ثيَكدةهيَنيَت( وةرطرتووة

مةبةستى ئةم تيئؤرييكة ئكةوة نييكة تكةنها تكةكني  و      . ثةرةسةندن لة والكتة سةرمايةدارةكان لةسةرةتاى ساالكنى بيستةوة شيَبكةنةوة
ندييكةكانى نيَكوان رَيكخسكتنى ككار وثَيكهكاتنى كؤمكةلكطاو بةريَوةوةضوونيشكى        ثةيوة وفؤرمى ريَكخستنى كارطةكان روون بكاتةوة، بةلكك

بةرهةمهيَنانى بة كؤمةلَ ثيَكدةهيَنن؛ كارطا كؤنةكانى روخانكد  ( تايلؤريزم)ودابةشكردنى كار( فليس باند)ثيَشاندةدات و ضؤن كارى سةر
َيككارانى ثيشةسكازى نةشكو اى ككرد و بكةذمارةيش بكوون بكة        و كارى ثيشةسازى كرد بة طكرنطكين ككارى نيَكو كؤمكةلَ و بكةو ثيَيكة كر      

ارطكا زييَزككان   كبةهَيزترين كةرتى ناو كؤمةلكطا، تةنانةت درووستكردنى جلوبةرط و ثَيوكويشكى لكة ضكنطى ككارى دةسكت دةرككرد و لكة        
 .درووستدةكريَن

 نيشانةكانى فؤرديزم                                            
  توندى ثرؤسيَسى كار بةريَطاى ثلةيةكى بةرزى كاردابةشكردن و جؤرخسكتنى لةطكةلَ ئاسكتيَكى ديكاريكراوى     يةكخستنى

 .كاركردنى ئامريةكان ك كارى سةر فليس باند  وونةيةكى بةرجةستةية ك 
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 يكةك ثلكةكانى   (ائؤسكت )بؤ  وونكة، مايسكتةريَ   . بةريَوةوة دةضيَت ةوةبةرهةمهيَنان زؤر توندو خيَرا لة ذيَر ضاوديَريكردن
 .بةرهةمهيَنان و ضؤنيَتى كار و ئةجنامى كارى رؤذانة ديارى و ضاوديَرى دةكات

 كريَككارى سكةر    ،بؤ  وونة جويَكردنى بةشى ئامادةكردن لة بةشكى نةخشةكيَشكان  . جوداكردنى كةرتةكانى بةرهةميَنان
 .ثلةى خيَرايى فليس باندةوة نيةدياريكردني فليس باند كارى بة 

 ن بة قؤنتةرات تا كريَكارةكة دواهيَزى بةكار بهيَنيَت بؤ زيادكردنى كريَكةى، ئةطةر بكةخيَرايى كارةككةى ئكةجنام    كاركرد
 .نةدات، كريَيةكى كةمك دةستدةكةويَت

ئةمكة   . كردووة سةدان هةزار كريَكارى سةر فليس باند هةمان طوزةران، ضاالكى، كارتيَكردن و كريَيكان هكةبيَت  يديزم وارفؤ(بؤ وونة)
. و داخوازييةكانيان بؤ زيادكردنى كريَكانيكان ئاسكان ككردووة    سةنديكاييبةهؤى لةيةكضوونى كارةكةيان و بىَ ئيمتيازبوونيانةوة، كارى 

هكةروا خةباتكة   . جكةماوةرى كريَككاران لكةم سكةدةيةدا     سكةنديكايي فؤرديزم بنضينةيةك بكوو بكؤ بكةرفراوانى و ثيَكهيَنكانى بزووتنكةوةى      
 .نسةركةوتووانة  ئةجنامدةدرا وكان نةك تةنها ريَى بؤ دةضوو، بةلككسةنديكايية

 ككةوا سكةرئةجناميَكى    1727لةثيَشى ثيَشةوةيان، قةيرانى ئابوورى . لةسةردةمى فؤرديزم هةميشة قةيران ثيَكهاتووة
ئؤتؤمبيل سازى، ئكاميَرى ئكةلككؤنى،   : كىكةوة، بوارى كاركردن فراوانك بووةوة، بازارى نوىَ طةشةيكردووةيةلةالية. ترسناكى هةبوو

 .بةرهةمى كيمياوى، هةروا ثيشةسازيكردنى بةرهةمة كؤنةكان وةك خواردةمةنى و جلوبةرط
 

 قةيرانةكانى فؤرديزم             
 .لةناوةراستى حةفتاكانةوة طريوطرفت و سيماكانى هةرةسهيَنانى فؤرماتسيونى فؤرديزم بةدى دةكرين   
 .ذةى طةشةسةندن لة والكتة ثيشةسازييةكاندواكةوتنى ريَ/ 1
مةسةلةى بيَكارى لة ثةيوةنديدا لة طةلَ ثلةى ثيَشةوةضوونى بةرهةمهيَناندا، بووة بة طريوطرفتيَككى بكةردةوام، تةنانكةت لكة ككاتى      / 2

 .زيادبوونى بةرهةمهيَنانيشدا لةناو ناضيَت
بككؤ  وونككة . ة ثيَشكككِكيَى راسككتةوخؤدا رووبككةرووى يككةككى  دةكككريَن بككةهؤى بككةجيهانكردنى بككازارو بةكاربردنككدا، ئاسككتى كككرىَ لكك / 7

بةكاربردنى سةرمايةدارانى ئةلكمانيا لةدةرةوة، سوودَيكى زياتريان دةستدةكةوَيت، ضكونكة كريَكى ككار لكة والكتكةكانى تكر وةك تايلةنكد،        
 …بةرازيل، مةغرب، زؤر هةرزانكة لة كريَى كريَكار لة ئةلكمانيا

ةو بؤربؤرينةوة خاوةن كارةكان فشار بةسةر  كار دةهيَنن بؤ كةم كردنى كريَ و لكة هكةمان كاتكدا بيمكة كؤمةالكيةتييكةكان      بةهؤى ئ/ 2
 .طرانك دةكةن

 .بةكردةوة كريَى كار كةم كراوةتةوة و زياتر روو لة كةم كردنةوة دةكات، هةذاريش لة زيادبوونداية/ 9
 
 تؤياتيزم؟    لة فؤرديزمةوة بؤ : ثؤست فؤرديزم     
نكوىَ  ئيَمة دةتوانني بلكيَني، ئيَستا قةيرانيَكى طةورة لة ئاراداية، بةالكم نةك تةنها مسبتومى قةيران، بةلككو لكة هكةمان كاتكدا سكككتورى      

خؤمان لكة نكاو   ئايا ئيَمة لة قةيرانى كؤمةلكطاى ثيشةسازى دةذيَني يا : ئةمرؤ مشتومرِى زاناكان لةسةر ئةم ثرسيارةية. درووست دةبيَت
 (. بةهةمان مةبةست لة كؤمةلكطاى ثؤست ثيشةسازى) ثةرةسةندنى قؤناغيَكى زؤر نوىَ دةبينينةوة، واتة لةسةردةمى ؤست فؤرديزم
لةم ساالكنةى دوواييةدا، لةذيَر فشكارى بكازارى جيهكانى و    . ئيَمة، طؤرانكارييةكى خيَرا وسةرلةنوىَ ريَكخستنى جيهانى كار بةدى دةكةين

فكؤرمى  . نيكى نوَيدا بةهكةموو توانكا راتسكيونالةكةيةوة، رووخسكار نكاوةوةى ككارى ثيشةسكازى طكؤرِاوة يكا بكةرةو طكؤرِان دةضكَيت            تةك
 . ريَكخستنى ناو طارطاو ضاالكيَكانى بةشيَوةيةك ديَنة بةرضاو، وةك بلكيَى كارةكتةريَكى نويَى بة خؤيةوة طرتووة

 :يا لةسةر ثؤست فؤرديزم دةدويَني، مةبةستمان ئةمةية ،يَهاتنى سةردةمى فؤرديزمكاتيَ  ئيَمة لةسةر قةيران يا كؤتايى ث
 .كةم بوونى بايةخى ثيشةسازى لة ئابوورى والكت/ 1
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بةشكى  : بؤ  وونة لكة ئكةلكمانيا  . ارطةكانكلةناو ( ئافرةتان و ثياوانى كريَكار)ثيَطةيشتنى فؤرميَكى نويَى كار و سككتورى كةسةكان/ 2
بةرامبككةر بةمككة، كككارى . 1777لككة سككالكى % 71بككووة بككة  1713لككة سككالكى % 97ةمهيَنككةرةكان لككة بودجككةى والكتةكككة لككة كككارة بةره

دا، دة 1733لكة سكالكى   (. جطة لة بوارى بازرطكانى و طواسكتنةوة و هاتووضكؤ   %)79بووة بة % 12لة . خزمةتطوزارى طةشةى سةندووة
ةمرؤ تةنها هةشكت مليكون مكرؤظن، بةمكةرجيَ  ريَكذةى بةرهكةمهَينان سكَى بكار زيكادى          ئ. مليون مرؤظ لة بوارى ثيشةسازى كاريانكردووة

 .كردووة
 ملدةنيَت؟ يَدائةم طؤرانكاريية بةرةو كو
 …كؤمةلكطاى خزمةتطوزارى لة طةلَ هةىل كارى نويَدا ثيَ  ديَت: هةندىَ بؤضوون هةية، دةلكيَن. بؤضوونى جياجيا هةية

     

 الين ميَنجميَنت 
دا بة خاوةن 2/1777لة طؤظارى ميَنيجةر مةطاتسني ذمارة = يةكيَكة لة دؤزةرةكانى سيستيمى بةرهةميَنانى تؤيوتا= سيكني كينيش 

من نامةويَت هةستى ئيَوة بريندار بكةم، بةالكم ئيَوةى ئةلكمان، دةبىَ لة بوارى بةرهةمهيَناندا ريَ  هةندىَ شت : كارةكانى ئةلكمانيا دةلكيَت
  …مة دةتوانني بة ئامريةكان و ريَكخسنت و كاتى كار كردنى ئيَوة، ئاستى بةرهةمهيَنانى ئيَوة سىَ قات زياد بكةينئيَ. بطؤرِن

ئةطةر كرَيكار و ئامريةكانتان بةراستى با  كار بكةن، ئةوا سةرئةجنامةكةيان خكرا  نيكة، بكةالكم شكيَوةى رَيكخسكتنتان خراثكة، ككاتى        
هكةر كةسكيَكيش لةوانكة، لةبكةر ضاوضكنؤكى، سكنورى       . و هةروا ئيَوة بةريَوةبةر وةستايةكى زؤرتان هةيةكاركردنى زؤر بةفريِؤ دةرِوات 

لةياباندا هةر كريَكاريَ  سىَ تا ضوار شفت كار . …ئةمةيش فشار بةسةر سةرئةجنامى بةرهةميَنان دةهيَنيَت. دةسةالكتةكةيان دةثاريَزن
مةبةسكتى سيسكتيَمى   ) هيَكزى ككار لكة ئكةلكمانيا خكرا  نيكة، وةىل سيسكتيَمةكة       . ار دةككةن دةكات، بةالكم لةالى ئيَوة تةنها يةك شفت كك 

 …خراثة( بةرهةميَنانة
. ينليَرةدا دةمانةويَت بنضينةى طؤرانكارييةكانى ناو كارطةكان لة ساالكنى رابردوو وكارتيَكردنةكانيان لةسةر بازارِى جيهانى ثيَشكان بكدة  

ئكةم فشكارة واى ككرد، ثيَشككِكيَى     . سى لة يابان بوكو بووةوة؛ فشار بةسةر بازارى جيهكان بكةهيَزتر ككرا   لة هةشتاكاندا، لة ئؤروثا مةتر
تةلكةفزيون، ظيكديؤ،   )لةراستيشدا خاوةنكارةكانى يابان ثيَيان كرا بةخيَرايى دةست بةسةر بازارى ئكةلككؤنى . يابان بةجدى وةربطرييَت

بكةم  . سةركةوتنةكةيان لة بوارى ريَكخستنى كار و بةريَوةبردنى ككاركرن كةوتكة بةرضكاو    ثا  ماوةيةكى كورت نهيَنى. بطرن( …كامريا
 .شيَوةية الين مةنيجميَنت لة طةلَ ناوى تيوتا بةسكايةوة

ئكةم  . بكوو  خاوةن كارطةيةكى بضوك بؤ درووسكتكردنى ئؤتكؤمبيلى تؤيوتكا   ( Eij Toyota)ثا  جةنطى جيهانى دووهةم، ثياويَ  بةناوى
بؤيكة مالكئكاوايى لكة بكةريَوةبردنى شكيَوةى       ،، قازاجنيَكى زياترى دةسكت بككةويَت  ةوةدةيويست بةريَطاى بةريَوةبردنيَكى باشكئؤستاية 

نةك تةنها سوود وةرطرتن لكة هيَكزى   = سوودوةرطرتن لة زيرةكى و تواناى رؤشنبريى كريَكارةكان : ى كرد، واتة(تايلؤريزم)بةرهةميَنانى
بكؤ بةئكةجنام طةيانكدنى ئكةم تيَزةيكة،      . ة بوو بة ريَطايةكى نوىَ بؤ بةهيَزكردنى بازارى بةرهكةميَنانى سكةرمايةدارى  ئةم تيَز=. بازوويان 

ضؤنايةتى طشتى بةريَوةبردن : ؤ  بواريَكى تر هةية بةسكاونةتةوة بةو كارة، وةكمرِيئ. ثيَويست بة نويَكردنةوةى بةريَوةبردن دةكات
 =.ةك تةنها بةرهةميَنانى يةك بةرهةمن= و بةرهةميَنانى جواروجؤر 

بكة   ييكةخ ائكةم ليَكؤلكينةوةيكة ب  . بوكوكرايكةوة (سكازى ئؤتؤمبيكل  ةدووهكةم شؤرشكى ثيش  ) لة كؤتايى هةشكتاكاندا تؤذينةوةيكةك بكةناوى   
 خكاوةن : ةى ئةمكةى خكوارةوة بكوو   كسكةرئةجنامة . بةراوةردكرن لكة نيَكوان درووسكتكردنى ئؤتؤمبيكل لكة ئؤروثكا و ئكةمريكا و يابكان دا        

 .رؤذئاواييةكان كةرةكارةكانى يابان خاوةن مؤديَلى بةرهةميَنانيَكن، زؤر لة ثيَشةوةترن لة ثيَشكِكيَ
كارةككان بكة طكويَرةى  وونكةى يابكانى،       بةبىَ نويَكردنةوةيةكى راديكاالنةى كارى خكاوةن : لةسةر ئةم بؤضوونة، ئةم راستية دةركةوت

كارةكان باسى ئكةوةيان دةككرد ككة ثيشةسكازى      راويَذكارةكانى خاوةن. ن دريَذة بة ذيانيان بدةنثيشةسازى ئؤروثى و ئةمريكى ناتوان
تيزم، واتكة  اانكاريانكة ناويكان ليَنكا تؤيك    ئكةم طؤرِ . بةرهكةميَنان زيكاد بككةن   % 93=  73ئةلكمانيا دةتوانيَت بة طويَرةى الين ميَنجميَتكةوة  

 .طؤرانكارييةك لة فؤرديزمةوة بؤ تؤيوتيزم
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 ةر مةبةست لة فؤرديزم، دابةشكردنيَكى بةهيَز بؤ كاركردنى بةرهةمهيَنانى فراوان بطةيةنيَت، ئةى ىلَ ثاشطةزبوونةوة ضيية؟ ئةط
 :دةتوانني لةم ضةند  وونة هيَنانةوةى خوارةوة، سيما سةرةكيَكانى بناسينةوة. ثؤست فؤرديزم، واتة ريَكخستنى نويَى كاركردن

 .ئةجنام دةدريَت( Team)كاركردن بة طرو / 1
 .ئةندامانى طروثةكة بةرثرسيارن بةرامبةر ئةركى ريَكخسنت و دابةشكردنى كارةكان/ 2
واتة خودى طروثةكة لة هكةمان كاتكدا ثسك ؤرانة هةلكدةسكتيَت بكة ككارى       . طروثةكة بةرثرسيارة لة بةرامبةر ضؤنايةتى بةرهةمةكانى/ 7

 .تاقيكردنةوةو كؤنكؤلككردنى بةرهةمةكان
 .سيستيَمى كؤنكؤلككردن لةاليةن بةريَوةبةر يا ئؤستا بايةخى خؤى لةدةست دةدات. ثلةوثاية لةناو دةضيَت/ 2
ثيَشك ضةند كةسيَ  بةقكةد  . لةنيَو ئةم ريَكخستنةدا، زانني و توانا و مؤتيظاتسيونى تاقة كةسةكان ثلةوثايةيةكى بةرزتر وةردةطرن/ 9

 .…ووذمارةى دةست ئةم بةرثرسيارةيانة هةب
لةبريكدا تكا بكريَكت    . ضكيك يكةك جكؤرة بةرهكةم و بكة فرةيكى لكة ثيونكى ككاركردن جَيبكةجَى ناكريَكت           . بةرهةمهيَنان نكةرمك دةبيَكت  / 1

بكؤ  ) بةم ثيَية ويستى كرِيار دةكريَت بة فيطورى سةرةكى ليَكدانةوة و ثيونكةكانى كارطكةكان  . بةرهةميَكى جؤراوجؤر بةرهةمدةهيَنريَت
 .(و خةرجةكانى لةناو دةبريَت( خمزن)هةم بةقةد داخوازى كرِيار بةرهةمدةهيَنريَت، واتة مةسةلةى عةمبار وونة، بةر

ئةمانكة واى بؤدةضكن،   . ئيَستا ئةم ئامرازانة لةاليةن ثس ؤر و زاناكانى كؤم انيةكان، كراون بة فيَرطةيةى نوىَ بؤ بةريَوةبردنى ككاركردن 
) لكةوةى ثيَشكةوةي  ( ئينسكانى تكرة  )يَسكى ككاركردن نكةك تكةنها بةرهكةمهَينكة، بكةلككو ئؤمكانيكة       كة شكيَوةى بكةريَوةبردنيان بكؤ ثرؤس   

 . خؤيان لة نارةزايى و بيَزاربوون لة كاتى كاركردندا رزطار دةكةن .مرؤظةكان بةثيكو هؤمشةندانةتر كاردةكةن(: فؤرديزم
ئكةلككؤن سكازى ثكةيرةو دةكريَكت و ثةيوةندييكةكى نكوَيى هَيناوةتكة        ئيَستا تؤيوتيزم لة ثراكسيسدا تةنها لة بوارى ئؤتؤمبيكل سكازى،   

 .بيَطومان لة ساالكنى ئايندةدا زياتر ثةخش و بوكودةبيَتةوة. ئاراوة
 

 !رةخنةيةكى سؤسيولؤطى لة جيهانى كاركردنى نوىَ
ة طكويَرةى هةلكسكةنطاندنى سؤسكيولؤطةكان    كارتيَكردنةكانى الين ميَنجميَنت بةسةر ثةيوةندييكة كؤمةالكيةتييكةكان و سكككتورةكانيدا بك    

 :بةم جؤرةية= هةنديَكيان=
 19بؤ  وونة لة كؤنزيَرنى فؤلككس ظاطنكدا  . بةرهةمهيَنان (راتسيوناليزكردنى)زيادكردنى رادةى فشارى ثيونةكانى عةقوكنييةتكردنى/ 1

 !هةزار كريَكار بيَكاركران
زؤربكةيان ناضكارى   . مليكون ككةب بكوون   2،2دا  1771= 1731ئامادةييكةكان لكة    دةرضووى زانككؤ و : كردنى كاركردنةئةكادميبة/ 2

 .مليون كةب 1،9ئيَستا ذمارةيان بووة بة . كريَكارى بوون
 .كةم كردنةوةى كارى ثيشةسازى دةستى/ 7
 .نويَكردنةوةى سيستيَمى كرىَ/ 2
يَنانى سككنووردانان بككؤ ضككاالكيَكانى مككرؤظ و رادةى    لككةناوبردنى كككارى ئاسككايى و فشككاره   : بةبازنككةكردنى بككارى ذيككانى كريَكككاران   / 9

 (.دةبىَ بةرهةمةكان بةخيَراتر و بةوثةرِى ريَكوثيَكى بةئةجنام بطات)بةرهةميَنان
نكةبينينى ئاشككراى ثرؤسيَسكى ككاركردن لكة ككةرت       : ةنى كارطةكان روو لة الين ميَنيجميَنت دةكرهةروا رةخنةى زانستييانةى ئةندازيا

هةلككة لةبكةر روون نكةبوونى نرخكةكان و مةترسكى      بةبرِياردانى  ،بةرزبوونى كريَى بةهؤى ديسيَنكالكيكردنى كاركردن ،داوبةشة جياجياكان
 .          طريوطرفتى زؤرى كاركردن لةناو طرو  و هةولكدان بؤ هةرضى كةمكردنى خةرجةكان

ى ئاستى بةرهةميَنان، لة ثيَناوى ضكنطكةوتنى بكازارِيكى زيكاتر لكة     ئةوةى راستى بيَت، دوا ئاماجنى الين ميَنيجميَنت بريتية لة بةرزكردن
بكةالكم لكة   . ئيَمة دةمانةوَيت ئاسكتى ذيكان بةرزبكةينكةوة و بَيككارى لكة نكاو ببكةين       : دةلكيَن ،بةدةمى ئةم مةبةستةوة. ناو بازارى جيهان

 :واقبعدا
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 . اد بكةنئاستى بةرهةميَنان بةرزدةكةنةوة، بةبىَ ئةوةى هةىل كاركردن زي/ 1
 .فشارهيَنان بؤ سةر سيستيَمى كؤمةالكيةتى/ 2
 .ى سةرماية(متركز) بةرزكردنى رادةى/ 7
 ".جيهانى سيَهةم"بةهيَزكردنى رادةى هةذارى لة زؤربةى والكتانى/ 2
 .ويَرانكردنى ذينكة بةرادةيةكى فراوانك/ 9
 
دا بةرهكةمهيَنان لكة بكوارى ثيشةسكازى      1772ةوكرا، هةر بؤية  لكة  ،  وونةى الين ميَنيجميَنت لة ئةلكمانيا ثةيروةبةدواوة 1773لة

 ،%3،17ثيشةسكازى ئكةلككؤنى    ،%1،11ثيشةسكازى دروسكتكردنى ئكاميَر     ،%23لكة بكوارى ثيشةسكازى ئاسكن    : زيادى كرد% 3،13
ككاران رةوانكةى كارةسكاتى    ى كريَ(13لكة 1)بةرامبةر بة زيادكردنى بةرهةمهيَنان لة بوارانكةدا بكة ريَكذةى   %. 1،21ثيشةسازى كيمياوى 

 . بيَكارى كران
ة ئيَمة لةو برِوايةداين كة تةنها كةمايةتييةكانى ناو كؤمةلَ سوود لةم ريَبازة وةردةطرن و زؤربةى كؤمةلَ رووبةرووى مةترسى بيَكارى بك 

ن بكؤ خؤطوجنانكدنى خيَرايكى لكة طكةلَ      ناضاركردنى كريَكارا ،بيَ متمانةيى لة مافى بةردةوام بوون لة كاركردن زياد دةكات ،كؤمةلَ دةبن
بووة بة هؤى  ،سةربارى ئةمانةيش، الين ميَنجميَنت، كارو ضاالكييةكانى خةباتى سةنديكايى بنكِدةكات. طؤرانكارييةكانى ناو كارطةكان

ار لكة رؤذيَك ، واتكة    سكةعات كك   2) هةنطاو بة هكةنطاو لكةناو بضكيَت و مكؤديَلى    ( هةشت سةعات كار) ئةوةى  كاتذميَرى كاركردنى ئاسايى
ئيَستا ئةم سيستيَمة نويَية لة ئكةلكمانيا بكةريَوةوة دةضكيَت، لكة ئكةمريكادا، لكة       . سةعات كار بةرثا بكريَت 2يا رؤذى ( مارك 123مانطى

ئةمانككة هككةولَ دةدةن بككؤ   : ى بيَكككارى دةدوان، راستييةكةيشككى ئةمةيككة  "ضارةسككةرى دةطمككةن " كؤتاييككةكانى سككالكى رابككردوو لككة   
ة لككة (مةبةسكت ئكةمريكا، ئكةلكمانيا، يابكان    ) نكةوةى كريَكى ككاركردن، بكؤ ئكةوةى قكودرةتى ثيَشكِككَيكردنى يكةككيان ثَيبكريَكت         كةمكرد

   …هةلكدانيان بؤ سةرلةنوىَ دابةشكردنى بازارةكانى جيهان و داطريكردنيان
      (وةرطرياوة 23ري ؤرت ذمارة  iswلة طؤظارى)  
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 !بةرةو  ةث
 !ةو دامةزراندني بةرةي سووربةر

 
 !ط َيبةسي كاتي زةرةرمةنداني

 !نناَ و كضاني ما ََ                 
 !ئةكادويية بَيكارك اوةكاَ                 
 بَيكاراَ، خانةنشيناَ،                 

 !جووتيارة هةنارةكاَ                     
             راننامةنووساَ                       

 خوَينداراَ                              
 
 

 !  متساحةكاَ
ئَيمة  ير نامانةوَي لةسةر ثاياوةي نَيو ددانةكانتاَ 

 !يؤين
 

لة خانةقينةوة رنةباي عةداَلةتي كؤمةآليةتي و داواكاريية رةواكامناَ و 
 !هةر لَي ةرةوة بةر بة رةرةباي كؤنةثةرةسي دةط ين

 !تون  لة كوردستاَ هةية؟"ثةتاكةي"
ط انةةي رةةَيتانةي بةةازاري، بَيكةةاري، طةنةةدةَلي، دةسةةتط تين     : لةةة كوردسةةتاني  لةبةر ةةاوة   تةةون رييةكةةةي ابووهةةةماَ قةي انةةة ئ 

بةةازاريي )بةرث سةةةكاَ و بازنةةة تةسةةكةكاني دةوروبةةةرياَ بةسةةةر دةمةةارة سةةةرةكييةكاني نيةةاني ئةةابووري و ئيةةداري لة وار ةةَيوةي 
 (. ئازاد
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 هةناري ياَ لةة خةوارةوةي ئاسةي هةةناري    ة زار بة خ اثي بةسةر بوَيوي زاربةي هاوآلتياَ ركاوتةوةو زارَيك نا ارك اوَ لة ئةم
نةزانن باروداخةكةةي كوردسةتاني  بطاتةة ئاسةي ئةةو      هيض بةدووري . بكةَ دنياَ نةف ةت لة رةنط زةركو لةسةر قةرز بوَين و 

 . اَ  ارةنووسي بن عةلي ب رووبةريووي هةم وآلتة و بةرث سةكاَ
بةرث سةةةكاَ طةةوَي لةةة موستةرةةارة زطتَي ةكةةاني دةوروبةةةرياَ دةطةة َ كةةة بةخؤرةةييةوة رةةانياَ بةةؤ دةتةةةكَينن، بةةةآلم راسةةتيية       

 . لةسةر رةقامةكاَ بةرزريادةط َقوتايانة و  ياَ لة ئيدارة،نيدا وَينةي طةورة وثانوثؤريةكااَ لَي دةرارنةوة و لةطةلثةتييةكاني
هةيض ناناسةَي و ثةَي  ئةةوةي باروداخةكةة وة  تةون  ئةاَلؤز ببَيةت،          و بَي هيوايي هةناري و نةطبةتيلةوانةية ب يوا نةكةَ، بةآلم 

 : دةتوانن ال لةم  ةند خاآلنةي خوارةوة بكةَهَيشتا 
 .درزي زار قووَلي جياوازي  ينايةتي بكةَكار لةسةر  -1
 !، هةرزاَ بكةَكةتاَو كةرامةت ركَينة ةحم، مةلعوَزار كاف ، بَي ي بازاريةن خي كاآلي  -2

 !من و  و ئَيوةش ببيس ، هيوادارم وانةبَيت
                                                               

 هاوثشي لةطة  راثةرييين هةناراني تون 
ي ئةةةم يكا، لةةة  (سةةياتل)ري رانهةةةآلتي ئاسةةيا بةةةرةو لةةة وةآلتةةاني بارةةوو : تةةاَ دة ةةةرخيَ سةةةرمايةداري بةةةدةوري وةآل قةةةي اني
 .َ و بةرةو تون  بازيدايونامةغ ةبةوة بؤ و لةم ماوةية لة ةوة بؤ مؤَلداليا و كةنةدائيسلةند

جةةةردةيي سياسةةةتي لَيمياليرمةةي نةةوَي و    َيكةةاري، طةنةةدةَلي و نةةةبووني ئةةازادي راطةيانةةدَ و    دن بةةة ب يةة (تةةون )هةةةنارةكاني 
 . ياَ راربةدةر ك د(عةلي بن)اثةريين ومشةخؤرةكاني، ر

 : وة  ،هةية داراياني باسة هةماَ هؤكارةكاني راثةرييين تون  لة وآلتي ئَيمةر
ةكاني حةرب، ئيةدارة، عةسةكةر و ثةؤلي  ئاسةاي ،      بةرث سة زارَيةك لةة   ناعةداَلةةتي كؤمةآليةةتي، لةةث ي دةوَلةمةنةدبووني خةةياَلي      

َ  هةنارةكاَ رووبةريووي ط اني هاوكات  بةعسةي، جةاش، موستةرةار    لةةناو ئيةدارة و حةرب و ثةؤلي  و سةوثا     . بازاري و قةرزاري بةوو
 ! فةرمان يةوايي دةكةَ

ميين و هيةواي  هةةناراني تةون  دةربة    ؤزي خؤمةاَ لةطةة   ةوة بة ئةركي خؤماني دةزانني هاوثشي و هاوس(خانةقني)ئَيمة لة راري
 ! دني دةسةالتي دادوةري كؤمةآليةتيسةركةوتين ئاماجنةكةياَ دةخوازين بؤ دامةزران

 (حوكمي رةريد رةريد باجةآلَ لةثَيناو)كةمةيين
19/1/2311 

 !                 هاوثشي خؤت لةطة  راثةرييين هةنارةكاني تون  دةربمية! هاوريَي
 امنا مع انتقاضة فقراء تونستض 

ق اسيا الع سيات  في امريكا و من ايسلندا اليع موليدافيا شرفمن  ول جنوب : ن  ولة الع اخرىالراسمالية تنت   م اَ االزمة

وا ضيد البطالية و الغيالء و ان ف يراء تيونس انتفضي: ها الع تونسو كندا و في هذه الفترة انت   من المغرب الع اليونان و من

عليع الهيرب مين (ن علييبي)الفسا  اال ارا و قمع حرية الرأا و سياسة النهب للليبرالية الجديدة ومتطفلييه واجبيروا حاكميه

 5البال 

الظلل االجتماعي، الغنع الخييالي : ان االسباب التي ا ت الع انتفاضة ف راء تونس والبلدان االخرى موجو ة في بال نا ايضا

لب ض المسؤولين في قيا ة االحزاب و اال ارة و الجيش و الشرطة واالمن و في نفس الوقت يواجه الف راء غالء السيوق و 

 ! لدينال يش با

وكما هو م لوم ان الب ثيين و مرتزقته و مستشاريه اصيبحوا االن رغيل انيل المناضيلين و الشيرفاء و الشخصييات الطيبية، 

 5صاحب قرارات في المؤسسات الحزبية و الحكومية
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مي  انتصيار نحن و من مدينة خان ين نرى انه من واجبنا الت بير عن تضامننا و ت اطفنا ميع ف يراء تيونس و انتفاضيتهل و نا

 5هدفهل النبي  في تح ي  نظام ال دالة االجتماعية

 

 (رشيد باجالن من اج  حكل رشيد)حملة

19/1/2311 
 

 !فك و دةسةآلتي تةكنؤك اتي بَياليةَ، تاوانبارة
 فك  و دةسةآلتي تةكنؤك اتي لة ديدي فةيلةسوفاَ ثؤثةر، ماركؤزة و بؤديو         

بؤديةو كةة ليمياليةرم بةة درينةدة       فةيلةسةو  فةرةنسةي  ةو (دووك اسي تؤتةالير )فك ي تةكنؤك اتي،  كاري  ثؤثةر ثَييواية دةسةآلت و
نبط، نووسةةر،  هةةر رارة   طوزارييةة طشةتييةكاَ ثَيمانوايةة   لة وار ةَيوةي هةةوَلي طةرياندنةةوةي داهَينةاَ و خرمةت    )ناودةبات، دةَلةيَ 

 وةكة دةبَي بيطَي يَ و دةتوانن يةكةةرار بةةرَيطاي ثةةخ  و بآلوك دنةةوة    هتد راَلي  ارةنووسازياَ هةية ...هونةرمةندو زاناية 
بةرياسي من لةو ب يوايةةم  :  هةروا دةَلَي....(تةكنؤك اتة ئةرتةداكسةكاَ وردوخارك دني قؤرخك دَ وباآلدةسيبةرداري بكةَ لة 

جيهاني تةنها بة رووبةريووبوونةوةياَ لةة طؤريةثةاني   كة ئَيمة ناتوانني بةرط ييةكي كاريطةر بكةين دن بة تةكنؤك اتي نيشتماني و 
خوازراوةكةياَ نةبَيت، واتة لةبواري زانسةت و بةتابةةتي لةة بةوارة ئابوورييةكةةي و دةبةَي لةهةمبةةر ئةةو مةع ي ةة موجةةرةد و           

 (. -دن بة ئاط : َي كت-هتد...رَيواوة كة رانازي ثَيوة دةكةَ، مةع ي ةي رَيرط تين زيات  لة م ال و راستييةكاَ دابنَيني
لةة بةةرييوةب دَ و رةارةزايي كةة لةبارةيةةوة بةةبَي مانةدووبووَ         كةة ية، ئةكسةةَي تؤك اتي تَيكةَلة (ؤزةهطبةرت مةارك )بة بؤ ووني 

 هاوآلتيةاَ لةةم ث اسةةيةدا   . الثةريةيةكي سراتيوي و ئةو زانيارييانة دةنووسن كة بة ب يواي خؤياَ دةبَي سياسةمتةدارةكاَ بيةرانن 
هةةةموو رةَيوةكاني براوتةةة ثةرلةمانييةةةكاَ   داعاقيبةتةة ت سةةناكةكةي ئةوةيةة كةةة لةئاسةةي تةكنيكة   . بةتةةواوةتي ثةةةراوَيردةك َين 

 ةةونكة تةةةنها لةةة دواليتةةَيي نَيةةواَ  ب يياريةةاَ لةسةةةر دةدرَي، ،ثالنةةداناَ بةبةةةردةوام نادووك اسةةانةهاوكةةات ث اسةةةي -رادةططَيةةت
 .(ئةوةي لةبارةيةوة ب ييارماَ، ئةَلتةناتيظ نةبوو: لةدواييدا دةَلَين. ةداراَ تَيدةثةريَينتةكنيك و سياسةتي سياسةمت

كوردزمانةةكاَ و  " سةةربةخؤ "كة لةوانةية رارةنبطة ليةمياَ  و   بة كورتييةكةي ئةوة بؤ ووني كةسانَيكي سةر بة رةوتي جياجياَ
ةكاَ ض راَلَيكةةي درينةةدة و نةةام ايي دةبيةةنن لةةةم قةي انةةة جيهةةانططة كةةة  دةآلَلةةةكاني ليمياليةةرم لَيةةي فَيةة  بةة  و بةةرانن تةكنؤك اتةة 

دةبةةَي ئةةةو بةريَيرانةةة بةةرانن كةةة بةةة هورةةيارييةوة دةيانةةةوَي بةةة رَيطةةاي تكنةةؤك اتك دني دةسةةةآلت،     . كوردستانيشةةي ط تووةتةةةوة
  ! !وا دةطةنة مةنر (تاتشةر و ريطانيرم)وَيرؤريةسوارةكاني ليمياليرمي ن: طةلةكةماَ لة هةَلدَي ةوة بؤ هةَلدَي َيكي ت  دةبةَ

 : هةينييةكي رووم و دطاَ تيوةكاَ
، ئازادي ئَيمةةي هةةتك كة دو بةؤني يةور و        و بَيوةي و هورياريية ئاونووةكةياَلةاليةكةوة هةيين رووم تَيةةريي، ئازادي ثياو ا

بانطةرةةةي برووتنةةةوةي طةةؤرياَ بةةؤ حكومةةةتي   نيرانبةرةةا(قةةةثاني يةكسةةاَ)و حيكايةتةةةكاني جنؤكةةة و ثةةةري و جيهةةادي ثةةطاز 
تةةواوي ناريةزايةتييةةكاَ   لةهةةوَلي ئةةوةَ   تةموموي بةدةور تَيكةيشةتين ئةةم باروداخةة درووسةتك دووةو      ،تةكنؤك اتي سةربةخؤ

بةةؤ خةةودي  لةاليةةةكي تةة ةوة دوَيةةيَن رانَيكةةي رةش بةةوو . هَيننكارييةكي ئارةةك ا بةةةكاريانبدايةنةةة نةةاو سةةةبةتةكانياَ و بةةؤ سةةةو 
. تَيكداني راديوي دةنط لة كةةالر لَيداني مانط توواَ تا لَيداني ثةرلةمةنتارَيك و  كاني بةردةم سةرا وسوتاندني خَيوةتة: حكومةت

 .دن بة ئازادي، كةناَلةكاني راطةياندَ داططك دكةروهةواي كؤنةثةرةسي بةم رَيوةية 
 

 !؟ئَيمة  ي ئةكةين
ةوةي ثةرلةماَ نة بة هَيةرة بةرهةَلسةتكارةكاني نةاو ثةرلةةماَ رازيةن ونةة خؤيةاَ طةوَي لةة يةةكري           هَيرة بةرهةَلستكارةكاني دةر

َيري ي خؤمةةاَ، واتةةة لةةة ثةةةراو"طوجنةةاو"و بةةةم رةةَيوةية خؤمةةاَ لةةة ئةركةةةكامناَ دزيوةتةةةوةو لةةة رةةوَيين  نثةرتةةةوازي طةة ين ودة
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طةثَيةةداني فةةةرمي و ووانةةةوة بةةدةنط دَيةةت، ئةمةةةش ثةاش ريَ  بةرةةَيكماَ بةرةةةرمةوة لةة دواي هةم : رووداوةكةاَ خؤمةةاَ دةبيةنني  
 . ياَ زوَي  نابن و ث يانةيةكي رةرمنانة ثَيشكةش دةكةَتا هاوثةوانةكان ناراستةوخؤ

َ ط وثي وا هةية لة سةر ئاسي رووداو و سةنطدا بةة زةريةبينةي  نةابين َين كة ةي خؤيان     لةَي بةووة بةة ثاَلةةواني طؤريةثانةكةة و       يةا
ئةوانة منوونةي نةزاني و دواكةوتوويي ئَيمةية لةسةر ئاسي طؤريانكارييةكاَ و دواكةةوتين   .خةوياَ لَيكةوتووةيشماَ ةكانرارنبط

  !ئةم بانطةواز بؤ يةكط تنةوةماَ لةسةر ثالت ؤرمَيكي اليةني كةم، طةواهي ئةم رةخنةية لةخؤماَ
ة نةةاو ثةرلةةةماَ و حكومةةةتي تةةَيطالو لةة   انياَ لةاليةةةَ ئؤثؤزيتسةةيونيلةةةنَيواَ داخةةوازي رةواي خةةةَلك و بةةةكارهَين هَيشةةتا ئَيمةةة 

 .، بة  ةند بةياننامةيةكةوة بة بؤَلةبؤَلك دنةوة تةراتَين دةكةيندالةتي كؤمةآليةتي و بازارط انيطةندةَلي، ناعة
و ، بةانقي جيهةاني   سةةندوقي دراوي جيهةاني  )لة هةةموو نووسةينةكاَ نةة  هةةر تةةنها بةة ورةةيةكي  نةاوي دونمةين م الايةةتي          

ثشةةتيواني لةةة بةةةهؤي طةمةةوةيي ئارةةك ا، هَين َيةةت، بةةةَلكو نا(و دةسةةةآلتة تةكنؤك اتةةةكانياَ سياسةةةت و ئةةابووري ليميليرمةةي نةةوَي
 . ث يانةكانياَ دةك َيت

نو ب سةةيكةرو بكةةودةسةةةآلت و ئةةةقَلي بةةة  ةةةثَلة رَيرانةةةوة ثَيشةةوازي لةةة : ئَيمةةة لةبةرامبةةةر سةةيناريؤيةكي سةةةي  و ثَيكةةةنيناوين
لةسةر ئاسي جيهةاَ   دةزطاكاني ركسي هَيناوةوو تي طةندةَ ، رةريةنطيردةسةآلت و ئةقَلي خودي تةكنؤك ا:  ةوسَينةراَ دةك َيت

مؤدَيلةة دنة ئينسةانيية رزيةوة دةكةات، واتةة      ئةم  بة سةَلةواتداني ئيسالمييةكاَ، بانطةواز بؤ ، كة ي برووتنةوةي طؤرياَرسوابووَ
م دةلةرة باري ك دووة، بؤية ط دبووني هةموو حرب و الين و ط وث و رَيكخ اوة ثةيةكاَ لةة  بةراسي ئةقَل لة: وانَي بَلَي ال دةتم

  ! بةرةيةكدا تاقة ئةَلتةرناتيظة بؤ بارووداخي ئيم ا
ؤنةةةاغي  و ئيمةةة يا لةةةة ق كةةةة تؤسةةةقاَلَيك خةةةةَلك دَلةةةي ثةةةَي خةةةؤش بكةةةات        سةةةةرماية ئةَلتةةةةرناتيظي م ايانةةةةي ثةةةَي نةةةةماوة    

باآلدةسةةي تةكنةةةلؤنيا، ديكتاتؤرييةةةتي دةزطةةا نيونةتةوةييةةةكاَ، بةةةرف اوانك دني كةةؤنرياَ  و جاسووسةةيك دَ،    )ثؤسةةتدووك اتي
و بةرةةةَيوةيةكي زار دريانةةةدة و "تةةةةكنؤك ات سةر ةةةاوةي ب ييارةكانةةةة "و لةرةةةوَينيدا(طةةةة  سةر ةةةاوةي ب ييارةكانةةةة )ثةكخسةةةتين

َ      ديكتاتؤريانة فةرمانةكاني دةردةك بةؤ منوونةة الوازك دنةي    -ات و دةبَي حكومةتةكاَ بةخؤرةي يةاَ بةة ناخؤرةي جَيبةةجَيياَ بكةة
دووبةارة بةةرثاك دني جةةنط لةة كؤلؤنةةكاَ و       ، ط اني بازاري و لةطةليدا هةرزانك ييين رةجنةي م الةي كاركةةراَ،   -كةرتة طشتييةكاَ

 َ زيةةادك دني رَيةةوةي بَيكةةاري،   ، نط و طةةةرمك دني كاآلكةةةي و درَيةةوةداَ و بةةةهَيرك دني ئةةابووري جةةة    سةةةرلةنوَي دابةرةةك دنيا
رةوةي بةكؤمةةَ  و  ، -منوونةية  بؤ كوياليةتي هاو ةةر  -وَي انك دني نينطة، بة كاآلك دني بةرف اوانر بؤ هةست و سؤزي مَييينة

ئةمةة بةةري    .ركسةي هَينةاوة  (ثةرلةةماني نوَينةرايةةتي  )ة و منوونةة باآلكةيشةي  (هتةد ...كؤ مدَ، لةناوب دني دامةزراندني جةَيطط 
 !بازاري دة ةرخَي: لةدنيا بة وآلتاني ئؤروثارةوةو ئةوةي بةاليانةوة ط نط بَيت"رارةزايانة"دةسةآلتي

نا ئَيمة هةوَلدةدةين بةرةداري بكةةين لةة هةَلوةرةاندني بنةةماكاني هؤرةياري سةاختة و تةةثوتؤزةكاني و بيةانووة حةةقطةكاَ بةؤ            
 ! ي  ةوسَينةري سةرمايةدرَيوةثَيداَ بة سيستَيم

 
 ! درا راخدارةكاَ بؤ طَيلك دني هاوآلتياَ

لَيدةدةَ، بةآلم راستييةكاَ ئةوةماَ ثَيدةَلَين كة  تةواوي دةسةآلت و دةزطاكاَ لةم ثةةريي  (حرب باوي نةماوة)ليميالةكاَ جاريي -1
 حةرب 13ر يةة  لةة ئةةَلمانيا يةاَ هؤَلةنةدا زيةات  لةة        دنيا بؤ ئةوثةوثةريي لة اليةَ حربةكانةوة بةريَيوة دةب َين، بؤ منوونة لةهةة 

 (!ب يوانة ليكيةيديا)اليةَ هةية

ئةوانةة نةازانن كةة    (. روخةا ...روعييةت باوي نةماوة)ثاَلةوانةكاني طَيلك دني جةماوةر هاواردةكةَ: هةميشة راسي رؤريرطَي ية -2
يلمييةت و بةتاَلي ماركسةيرم دةكةنةةوة، بةةآلم بةبةر ةاوي     دونمناني ماركسيرم لةسةرةمي ماركسةوة تا ئَيستا هةر دووبارةي نا ع

هةمووانةوة بةدرَيوايي ئةو مَيوووة لة خؤثيشانداَ و ناريةزايةتييةكاَ بة ئيم ايشةوة، ئاآلي سوور و داس و ةةكوش لةة كشةورةي    
ئةةو رارةنبطانة لةطةة  خؤيةاَ و     ئايةا  . ئؤروثا و جيهاَ دن بةة ط انةي بةازاري، هةةناري، بَيكةاري و طةنةدةَلي و جةةنط دةرةةكَيتةوة        

 !خةَلك دراي راخدار دةكات؟ ئةي ئةطةر لةهةر بؤنةية  بَينة طؤ و دووبارةي دراكانياَ بكةَ،  يياَ ثَي بَلَيني؟
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ئةمةة قةةي اني   )ئَيسةتا بةة خةةَلك نةاَلَين    " رارةنبط "سةرمايةداري لةناو بؤطةني و تاواَ ن  ابةووة، كة ةي هةنةدَي اليةةَ و بةةناو     
 (.و بازاريةكةيةتي سةرماية

بةدرَيوايي مَيووو عةدالةتي كؤمةآليةتي تةةنها و تةةنها بةة مَيةووو و خةةبات و بةةرط ي سؤسياليسةتةكاَ و نيةاني هةةرةوةزي           -7
، كة ةةي قيةةوةو هةةاواري حةةرب و اليةنةةة ئاينييةةةكاَ و طةةؤرياَ بةةؤ تةةةف ةداني خةةةَلك باسةةي عةدالةةةتي        (هاوبةةةش بةسةةراوةتةوة 
لَي ةدا هيض بة ثَيويسي نازا  تاكة ورةية  لةبارةي عةدالةتةكةي ثارتي و يةةكَيي  ! َي ئةوةي بَلَين  ؤَكؤمةآليةتي دةكةَ، بةب

 !بداريَينم

 ! خةمي خا  و خةمي ناَ؟                         
وةي نيةاني رانانةةي   هةموو ورة، وتارو هاوارَيك بةناوي ئازادييةوة بةتاَلة ئةطةر مةبةست و ماناكةةي دةقةاودةر طوزاررةت لةة رةيَ     

تاكةكاني كؤمةَلطة نةكات و لَي ةردا هةَلويسي رووَ و ئارك ا لةبارةي موَلكايةتي تايبةت و كاريطةرييةةكاني نةداتةبةةر رةخنةة و    
ئةمة هةموو مةسةةلةكةيةو لةدةرةوةيةدا تةةنها سةر  و دوعةا و ف تةوفَيَلي جانبةازة بَيمة وةت و         . ئةَلتةرناتيظةكةي رانةطةيةن َيت

 .ةَلةكةبازةكانةك
ئايا بةرث س و كؤمةانيا و تؤرة بانناسيونالةكاني خؤرا ، ثؤرا ، بيناسازي، تَيليكؤمؤنيكاتسيوَ، نةةوت و  : لَي ةدا ث سيار دةكةين

لةة نيةاني رانانةةي هاوآلتيةاَ دةبيةنن؟ ئةةي رَيكخة اوة جيهانططةكةاَ ض نةخشةةيةكياَ بةؤ ئَيمةة             هتد ض راَلَيك...ف اكةوانيطاز، 
 ريك دووة؟ ديا

رَيوةي رَيكخستين ئابووري ئَيستا واي ك دووة زاربةي خةَلك هةست بة ناعةداَلةتي بكةَ و لةئةجنامدا هةست بةة نةامؤيي دةكةات    
خةةمي  )و ئينتماكةي بؤ هةموو رتَيكة، تةنها نيشتماَ نةبَيت، بؤية خةمي ناَ و تةندرووسةي و نيشةتةجَيبووَ و دواران جَيطةاي   

بةَلَينةدةرةكاَ، خاوةنةةكاني كةةرتي تايبةةت، مةودي  عامةةكاَ و بةؤ سةةرةوة،         " موستةفيدكاَ"ط داتةوة، بةآلمي (خا  و نيشتماَ
 !وةزي  و بةرث سة حربي و ثةرلةمانييةكاَ و نووسةر و راننامةنووسةكانياَ زي ةكانة باسي خةمة هاوبةرةكاَ دةكةَ

ثةةيامي هاوم البوومنةاَ لةسةةر ئاسةي ثَيكةةوةنياَ و كةار  ارةنووسةي         ئَيمة بةئارك ا لةطة  داخاوزييةكامناندا ثةةيامماَ ثَييةة،  
 !هاوبةياَ رادةطةيةنن، حاكماَ، طؤرياَ و رةوتة ئيسالمييةكاَ دنمانن

ئةزموونةكاني دوَييَن و ئيم يا دووثةاتي وةحشةيطةري فكة و دةسةةآلتي تةةكنؤك اتي دةكةةَ و طةنةدةَلي، ط انةي بةازاري، ناعةدالةةتي           
بة ةةةي رةةةرعي سةةةرمايةداري هاو ةةةرخن لةهةةةموو رةةوَينَيكي دنيةةا، بؤيةةة ئَيمةةة ئةَلتةةةرناتيظي نيةةاني هاوبةرةةي    كؤمةآليةةةتي 

كوردسةتانياَ بةرةَيوةي هةةرةوةزي لةبةةردةم برووتنةةةوةي جةةماوةر دةخةينةةروو كةة تاقةةة زةمانةتةة بةؤ بةةديهَيناني عةدالةةةتي           
تةؤش وةرة لةةةم  .....و تةةواوي طةلةكةةماَ مانةةاي ث ياوثة يي خةؤي دةبَيةةت    كؤمةآليةةتي ولةطةليةدا ئةةازادي و ئارةي و ئاسايشةي تةةا      

 !    بةرةية روَيين خؤت بط ة
 ! زمانَيكي فاريسي، مةال ك َيكار و  ؤمسكي

 ئةواَ م دووَ: فارور رةفي  دةَلَي
مةة دوو !!)َ دةرياَئةةةوا: خةةؤش ئةوةيةةة ثةةاش دةرك دنةةي فةةةرماني كورةةتين نةةةياراني، دةنووسةةيَ  ...ئةةةو مةة دووة: بةةةختيار عةةةلي

 !((دةريوات؟
ئةوانةي رَيةي كوف يةاَ ط تةبةةر و سةتةمكاريياَ كة دة ثيشةة، نامومكينةة خةواي طةةورة لَييةاَ           : مةال ك َيكار ئايةتَيك دةهَينَيتةوة

  (سورةتي نَ  -خؤش بَيت و رَيياَ نيشاَ دات، مةطةر رَيي دازة 
الوةعةي خؤيانةدا بةة لةؤنيكي كورة  و تةطار بطدةكةنةةوة، بؤيةة وة           ورة دةاللةتي طةةورةي خةؤي هةيةةو ئةةو دوو بةةريَيرة لةة      

 !   فةرمانبةري باري رةطةزنامة، نةيارةكانياَ لة ئةكتةكاندا بة م دوو ناونوسدةكةَ
م ال هةميشة بة رَيطاي زمانةوة مامةَلة لةطة  حةقيقةةت دةكةات و هةةموو  ةاالكيية     )بة بؤ ووني فةيلةسوفة ثؤستمؤدَي ينةكاَ

 ...(. قلييةكاَ لةسةر زماَ دامةزراوةو ئَيمة بة رَيطاي ورةكانةوة بط و ثةيوةندي لةطةَ  يةكر دةكةينعة
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ديارة ثَي  ئةةوةي  ةاوماَ بةةم س ورةتة ئةفسةاناوية طةرةببَيت، هةةبووةو مة ال نةازانَي زمةاني ئَيمةة ض راَلَيةك لةةو حةقيقةتةة               
 !دةبييَن

ك دَ لةسةر زاري مةال بةختيار و مةال ك َيكار و لة ثةيامي راني هةةيين يةكةمةكةةياَ و   ئايا يةكانططي وةهمي ثاريانةوةو تةك ط
خوايةةة ئةةةم كةةوردةي ئَيمةةة بةةة طشةةي و ئيسةةالمييةكاني بةتايبةةةتي و ئَيمةةة و  : )ثةيامةةة ثَينجمةةي دووهةمةكةةةياَ كةةة تَيةةدا دةَلةةيَ 

وتؤتةة سةةر، خوايةة خؤمةاَ بكةة بةة ئةةداتي قةةدةري خةؤت بةؤ           رةوتةوانامناَ بة تايبةتي ت ي زارمةاَ زوَلمةي ثةارتي و يةةكَيي كة    
  ي كؤياَ دةكاتةوة؟( ئامني...الب دني زوَلم وراداني زاَلماَ

هةةر بانطةرةةي   " ف ةريةطةة "يةةكَيكيري ئةةم جؤقةة   . ، درَيةوت بوو !"فتةي  "سةي  ئةوةية ثاريانةوةكةةي بةةختيار بسةتَيك لةة مةةال     
 (لة سةوي خَيوةت سوتاندنةكة، بةعسم بيين: ةماَ كاتدا دةَلَيهتد دةكات و لة ه...ديالؤط، ما  م ال

 
 !لةنَيواَ نةعوم  ؤمسكي و ئاراس فةتاح كَي راست دةكات؟

لة دونيةاي دووك اسةيدا داخةكةة روونةة، تاوانبةاراَ دةسةتططدةك َين و       : )، دةَلَي21/7ئاراس فةتاح لة  اوثَيكةوتنةكةي هاوآلتي 
حكومةت بؤية مةدةنيية،  ونكة مةدةنييةتي نياَ دةثارَيرَيت، بةآلم ئةمة سةد دةر سةةد  ....ةن َينبة سراي ياسايي خؤياَ دةطةي

 (.لة كوردستاندا بةثَيضةوانةية
َ  )كاتَي ئؤباما لةةبارةي ريطةاَ دةَلةيَ   . ئةمة درا راخدارة بؤ طةموةك دني م الة لة وآلتةكةم  -وة  سةةراكةكاني تة   -سةةرا  ريطةا

، فةيلةسو  ئةةم يكي نةةعوم   (طةربيين ك دو راحي لة سياسةت و باسة توندةكاني ئيم يا ئامادةيي هةيةبةرداري لة بتةوك دني 
ئَيمة لة سَينراَ  ئةم يكا سةةدداَ هةةزار م المةاَ كورةت وبةمةة هةةموو هيوايةة  بةة دووك اسةي و          )... ؤمسكي لةوآلمدا دةَلَي

 ...(ايدماَ ك د كة لة وآلتة دراوسييةكاني نيو مليوَ م الي كورتثشتيواني لة دةوَلةتي ئةثارتةه...ئازاي ثَيشَيل ك دو
بةؤ ئاطةةاداري  . كةَي لةة بةرث سةاني ئةةةو تاوانانةة دةسةتطط كةة ا؟ ئايةا حكومةةتي مةةةدةني ئةةم يكا، مةدةنييةةتي نيةةاني ثاراسةتووة؟          

 !وآلتَيكي دووك اسي نيية؟ئايا ئةم يكا ...لة ئةم يكا  االكة(دووك اسي ئَيستا)خوَينةراَ،  ؤمسكي لة برووتنةوةي
سةرسةامة، بؤيةة لةة    " دووك اتةكةةي "زار بةة حكومةتةة  ( نووسةرو لَيكؤَليار لةة ثةوانطةةي ئينتةةرث ايري ئةةم يكي    )مايكل راين

ئةو هةَلمةتة ناعةقلييةي حكومةةتي كةوردي كةة بةة دوةوك اتي ناودةب َيةت، وا لةة        )دةنووسَي(سةدام لة كوردستاَ)وتارَيكيدا بةناو
 (!مة دةكات لةو هؤكارانة بطسني  ؤَ سةرك دايةتي ئةم يكا باروزاني و تالةباني بةهاوثةواني ئةم يكا لة قةَلةمداوةئَي

 
 رؤريري ئطاَ، درا راخدارةكاَ

نها،  ته  به  منه  هیی  مه و ناوێرێت بڵێت ئه سێك ناتوانێت هیچ كه. ...: )َ  مةال بةختیار دةنووسي

  وه و مانه وه ژیانه  ری گه دا، ئه زایه و فه ئه ناو له  كه  یه هه  كراوه  سیاسیی  كی زایه فه  ی وه رئه به له
و  كێشه .یت داگیربكه  كه نه دیمه  واوی ك ته یت، نه خۆت بكه  ماشای خاڵێك ته ك نها وه ته  یه وه ئه
. داگیربكات  كه نه یمهد  واوی ته كان ره گه ئه  كێك له یه  بێت كه دروستده  و ساته ئه  كه ترسییه مه

و  تر  رێكی گه ، ئه یی خنه و بیری ره و دیالۆگ  فیكری  كارلێكی  له  جگه  م ساته ئه  بۆیه
ئایدۆلۆژیا   بوونی نه  كه  وه ینه پربكه  و نوقسانییه ئه  كه  ستدا نییه رده به  ترمان له  رناتیڤێكی ڵته ئه

 (. كردووه  دروستی

ئايا كَي خاوةني ئةو رؤريرة بوو؟   يكةكاني : لة ئَي اَ وة  منوونة دةهَينمةوةو ث سيار دةكةم1737رؤريري لَي ةدا منوونةي 
 فيدائي خةَلك؟ حربي تودةي ئطاَ؟ موجاهديين خةَلك؟ خومةيين؟ كَي؟ 

فةزا ك اوةية   ةوئةي ل. و باقي  طاكةكة بؤ ئَيوة بةجَيدةهَيَلم"ئيمامي زةماَ"ئازادي و ثلوراليرمي رؤريرةكة بوو بة حوكمي
 !ئاراوة، كَي بوو بة خاوةني؟لة كوردستاَ هَيناية  1771كة راثةرييين ئازاري 

بةختيار . مبانةوَي ياَ نا، هَيلكةكاَ  ووة و دة َيتة ناو سةبةتةي ئةو اليةنانة كة خؤياَ بارر رَيكخستووةو وتواناياَ هةية
وة، بةآلم بضوو  ك دو(ديالؤط و بطي رةخنةييكارلَيكي فيك ي و )سيلةوةردا بةهةَلة  وووة كة ناريةزايةتييةكاني بؤ ئا
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يةكط توو، كؤمةَ ، مةال ك َيكار و طؤرياَ بوونياَ هةية و لةدواييدا ئةمانة دةبن بة خاوةني و لةسةر : حةقيقةتةكة رتَيكي ت ة
 . مَيري ط توطؤكاَ سةوداكاريياَ لةسةر دةرك َيت

دةكات، كامة ئازادي و كةرامةت؟ ئةوةي لة بيارة و تةوَيَلة (ئازادي، كةرامةت و ناَ)ال ك َيكار باسيطاَلتةجاريييةكة لةوَيية كة مة
ثةيامةكةي ك َيكار زار ثَيكةنيناويية، . دةستبكةوَيت"بةريَير"نةف ةت لةو نانة كة لة سايةي دةسةآلتي ئةم! ثةي يةوي دةك د؟

ثارتي و : سياسي كوردستاني و بةَلَي بؤ هةَلوةراندنةوةي هةردوو حربي حاكمبةَلَي بؤ بنياتناني دةسةآلتي ) ونكة نووسيويةتي
 لَي ةردا ديار نيية مةال ض دةسةآلتَيكي سياسي دةوَيت؟(. يةكَيي

بةهةر نةبَي نابَي )كور  تاوانَيكي زار قورسة و ئَيمة دةمانةوَيت لة كوردستاَ ياساغ بك َيت، كة ي جةنابي مةال بة ئايةتي
 !  بةم رَيوةية دةيةوَي كةرمةمتاَ بةارَيري؟. كاردةكات(17نَ، ئايةي-بكونَ، خودا دةربارةي هةمووتاَ دَلؤلانةيةكري  

 !ئايا ئةو جؤرة تَي ك انة ئةَلتةرتيظي نياني بة كةرامةتي عةداَلةتي كؤمةآليةتي و ئازادين؟
 

 (!ياَ تسيطلةر)رارنبطي ئةتكك او، ثةردةيةكي زار ئةستوور و
راسي مَيووو ئةو (! وم و خودا نيةثةردة لةنَيواَ مةزَل)سليماني، وتي بةناهةر ئاب وو ب اوةكةيمةالية  لةبةردةم دةرطا ئيم يا 

من ب يوام نةك د بةو هةواَلة كة . َ دةخواردةوةاقسةية ثشرياست ناكاتةوةو ئةطةر وابوواية، دةمَيك بوو طورط و مةري ثَيكةوة ئاوي
 !بةهةزاراَ رَيوة بةكاردةهَين َيت، بةآلم ديارة هةواَلةكة راستةانة و رانانة زار هةرز دةَلَي تليار

لةسةرمايةداريدا )، دةَلَي(ئاوَينة)هةفتةنامةي لة دوانةكةي(يسالم لة جيهاَئ و سةراكي زاناياني دكتؤر ث افيسؤر،)عةلي قةراغي
بؤ منوونة ثؤست، . فةرموودةكةي راست نيية ئاخ  !حاَلي ث افيسؤرو دكتؤرةكةيانةة ئةو(. خاوةندارَيي دةوَلةت نيية

دختؤر . دا دةوَلةت ثشكي هةيةيانيشموَلكي دةوَلةتن و لة هةندَيك هتد...رةمةندنةفةر، بان ، كؤمةانياي فؤل سظاطن لة ئةَلمانيا
(. المة لة هةندَيك حاَلةتدابيمة سةدوهةرتا من ة دني سيستَيمي سةرمايةداريية، بيمة و دَلنيايي روعييةتة، بيمة ئيس)...دةَلَي

، هةية اَديساَ وانيية،  ونكة بؤ منوونة لة تةواوي ئؤروثا، بةبَي ئةوةي روعي ياَ ئيسالم بن، سيستَيمي بيمةي كؤمةآليةتي
 .(!يةتي ناودةب َيدةوَلةتي كؤمةآلهةندَيكياَ بة  ناوي هةر بؤية

ماوةي نيو كاتومَي  تةرخانك د بؤ  كةناَلةكانياَبةفطيادراوي خةَلك،  بة ثارةي ةناَلي تةلةفريونيهةر لةو ئاستة نرمة، هةندَي ك
 هاكةري لةطةَ  خؤي هَيناوةو رانبةراني  ةندين جؤري (ئةني روعييةت)ئةم هاككةرة، لة ئةَلمانياوة  لطاسي. ئاراس فةتاح.د

بةئارك ا لة  تؤدي ئيسالمييةكاَ كاردةكات و، بةآلم جياوازييةكة ئةوةية، دكتؤر بة ميةكاَ دةدا"هاردلَي  "ي تَيكدانيهةوَل
اَ لة عيلمي يتايبةت طوَي بة بَيدةنطيةكي دانيشتواني كؤريةكة. كؤتاييهاتين ماركسيرمي ك د و دةست ب يينبانطةرةي  كؤريةكةي

 !((!هوريا))لطاس و  ةقؤ دةط ت
كة لة هةموو كاتَيك  و وآلتاني ت  دةكةَ زاربةي هةرة زاري كةس و اليةنةكاَ باسي رؤريش و رؤريرطَي يي تون  و ميس 

سيستَيمة رؤريرطَي ةكاَ ت سناكرَ :)، بةآلم ئاراس بة كؤدَيكي نهَيين فةرموويئةطةري داططساندني لة  ةندين وآلتي ت  دةك َي
 (. لة سيستَيمةكاني ت 

 كَي لةو رستةية تَيدةطات؟
ئةَلماني لةطة  ث افيسؤري زانكؤ، راوَيوكاري نةتةوة يةكط تووةكاَ (تدي تساي)لَي ةدا بة طوجناوي دةزا  ط توطؤي هةفتةنامةي

:  دي تسايت)بة مانشَيت بآلوك دووة، بة منوونة بهَينمةوة(ويوداني م الايةتي)كة دي تسايت نازناوي( ياَ تسيطلةر)و نووسةر
 تاوانبارةكاَ كَين؟

دارايي، سةرا  حكومةتةكاني وآلتاني ئؤي يا  لة لووتكةي قةي اني. من منوونةيةكتاَ بؤ دةهَينمةوة: تسيطلةر
مليارد ئؤي يا 1333لة ثاري  كؤبوونةوةو لةثَيناو هَيورك دنةوةي باروداخي بانقةكاَ ب ييارياندا ب يي  12/13/2331راني

 !مليارد ئؤي يا1333. قةرزياَ ثَيبدةَ
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ةرنامةي خؤراكي جيهاني بؤ نيوة كةمك دةوة، واتة لة ثَي  ئةوةي ئةو ساَلة تَيةةريَيت، هةماَ ئةو سةرا  حكومةتانة بودجةي ب
ني هؤنداراس ياَ بةنطالدش ئةزانن ئةوة ماناي  ي دةطةيةنَيت؟ لة قوتايانةكا. مليارد ئؤي يا7مليارد ئؤي يا ك دياَ بة1

ةخوار ئاسي مانةوةي ئةو بةرة خؤراكة كة بة ثَيوةري ثريشكي كةمرين كؤلؤرينياَ تَيابَ  و ل. ة قوتابياَ دةب يَيخؤرا  ل
 . م الة بؤ بنكةكاني ثةنابةراني دارفور دةب يَيت

 لةوَيدا م ال دةم َ، تَيطةيشي؟
 

 ثَيتانواية تاواني سياسةمتةدارةكانة؟: دي تسايت
 

. ةَسياسةمتةدارةكاَ دةسي درَيوي ئةو  ةتانةَ كة تا ئةو كاتة هةموو رتَيك دادةروخَي لة بؤرسةكاَ جامبازي دةك: تسيطلةر
لةم جيهانةدا . ئةو م الانة كة لة ب ساندا طياَ لةدةستدةدةَ، جةستةكةياَ لة باخضةي بةردةم ثةرلةماني ئةَلماني نةكةوتووَ

ئةمة لة راثؤرتي رَيكخ اوي جيهاني خؤرا   سةر بة نةتةوة . هةر ثَينج   كةية  منداَلَيك لةب ساندا طياَ لةدةستدةدا
دةقةية  ئينسانَيك رووناكي 2لة هةر !  كةية ، ئَيستا لةم كاتة كة ط توطؤ دةكةين9بةَلَي هةر . يةكط تووةكاَ بآلوك اوةتةوة

كةس، م الَيك بةبةردةوام بة 1لة هةر . يي دةستدةكةوَيت(A) اوي لةدةست دةدا، تةنها لةبةر ئةوةي ب يَيكي كةم لة ليتامني
 .سةخي خؤراكي دةستدةكةوَيت

 
 .ئةو نمارانة دووبارة دةكةنةوة ئَيوة بة بةردةوام: دي تسايت

 
. ئةو نمارانة  ةكن،  ةكطةلَيكي كاريطةرَ،  ونكة تةنانةت لةاليةَ كارمةندةكاني بانقي جيهاني  طوماني لَي ناكةَ: تسيطلةر

. مليارد م الي ت  تَي بكات12ي خؤراكي جيهاني رايدةطةيةنَيت كة طشتوكاَلةكةماَ لة توانيايدا هةية هةروا لةبةر ئةوةي راثؤرت
ئةو منداَلة كة ئيم يا بة هؤي ب سَيي طياَ لةدةست دةدا، دةطونرَيت و دةبَي . نوقسانييةكي بابةتي خؤرا  لةئارادا نيية

 .نوقتة، تةواو. تبكونةكةي بؤ بةردةم دادطاي نوَي نبَي ط راثَيض بك َي
 

 .ئَيوة زَيدةريايي دةكةَ: دي تسايت
 .زَيدةريايي ناكةم. نةخَي : تسيطلةر

 
 لة سويس ا  ياي زَي  هةيةو لة ئةف يقا  ياي الرةكاَ؟: دي تسايت

 .م ال دةبَي هاوار بكات تا لةناو قةرةباَلةغي ميدياي جيهانيدا، طوَيي لَي بططَيت: تسيطلةر
     

 .كةسَيك زار هاوار بكات، رانَيك دَيت ب يواي ثَي ناك َيت هةر: دي تسايت
 

. من بةرَيوةيةكي نازانسي دةنووسم و وردبني نيم: هةندَيجار هاوكارةكا  لة زانكؤ بةمة تؤمةتبارم دةكةَ: تسيطلةر
 .مةسةلةكة توانايية! بطك دنةوةي طيتؤيانةي ئةكادوةكاَ

 
سةرمايةداري م الكون، سةرمايةداري طازينؤ، سةرمايةداري : دةهَينن بؤ سةرمايةداري وة ئَيوة باوةرَيك جوَين بةكار: دي تسايت

 هةَلبوادةي تازةتاَ  يية؟. دارستاَ
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 .سةرمايةداري دريندة كةر ي ئةمة ب يندارك دني هةسي دريندةكانة: تسيطلةر
 

 بة ب يواي ئَيوة بؤ ي واية؟: دي تسايت
 

سةي ثَيست كة كةمايةتي ثَيكدةهَينَيت بةبةردةوام سيستَيمي  ةوساندنةوة لة جيهاَ ساَلة دةسةآلتي 133ماوةي: تسيطلة
ي و كؤمةَلكوني لة ئةم يكاي خواروو ئةجنامدا كة مارك  ثَيي دةَلَي كةَلةكةك دني ييةكةرار دزي و جةردة. جَيبةجَي دةكات

. يقاوة بؤ ئةم يكا طواستةوةو لةوَيوة رةك  بؤ ئؤروثاكؤيلةك اوةكاَ لة ئةف : ثاراَ بازرطاني سَيطؤرةيي. سةرةتايي سةرماية
ديكتاتؤرييةتي جيهاني سةرمايةداري دارايي : ساَ  لة كؤمةَلكوني داططك دَ و ئَيستا سياسةتَيك كة لة طشي خ اثرة513ئةوجا 

كاني بانقي جيهاني بةطوَي ةي سةر اوة. ئةوثةريي  او نؤكي و  ةوساندنةوةي م ال و وَي انك دني س وورت. جيهانططة
ئةمة داهات و دةسةآلتَيكي زار . لةداهاتي جيهاَ دةكةَ%  1931كؤمةانياي بانناسيونا  لة ساآلني راب دوو كؤنرياَلي 133

 . طةورةية و هيض قةيسةرو ثارا و ثاثاية  نةيبووة
 

ستاش كة خةريكة دادةروخَيت  ؤَ ئَيوة ئةوةي كة ئةم سيستَيمة ناخ َيت نَي  ث سياري ريشةيي، تةنانةت ئَي: دي تسايت
 رووندةكةنةوة؟

 
حةقيقةتي م دني منداآلَ لةب ساندا لةو . ب يوامواية، وةهمي هرري ليمياليرمي نوَي، هورياري طشي وَي انك د: تسيطلةر

( ئي . بي. ئو)سةي ة، طةورةت ين بانقي سويس ي...هةروة  قازاجنكةراَ. تَي يوانينةوة بة ياسايةكي س ووري دةبين َيت
مليارد ف انك لة باجدةرةكاني 11مليارد ف ةنك بة كارمةندةكاني بةخشي ثاش ئةوةي بةخؤي ساَلَيك ثَيشر 1,7موكافةئةي 

 .دةستكةوت
 

 ئَيوة رقوقينتاَ لةو كةسانة دةبَيتةوة؟: دي تسايت
 

دةناسن؟ لة خليسكاني ( لة كؤمةانياي نةستةلةبةريَيوبةري جَيبةجَيك َ )ئَيوة ب ابَيك. من هيضم دن بةواَ نيية. نةخَي : تسيطلةر
ثياوَيكي خ اثكار نييةو كةسَيكي بةرَيرة، تةنها خواسي خاوةَ بةرةكاني كؤمةانياكة جَيبةجَي . سةر بةف  ثَيكةوة ياري دةكةين

نَيتةوة، نة  كَي بؤ ئةوةي م الَيكت خؤش بوَيت دةبَي زار بة توندي رقت بَيتةوة لةوةي  ي دةيضةوسَي: سارتةر وتي. دةكات
 .مةسةلةكة دونمنايةتي رةخسي نيية، بةَلكو دنايةتي سروكتورةكاني ئةم جيهانةية. دةيضةوسَينَيتةوة

. كاَ دةدةَ"ئازاد و ف ةرةنطة" ةتسيطلةرة يةكَيكة لة هةزاراَ رارنبط كة بةو رَيوةية بطدةكةنةوةو هةوَلي لة طؤريناني حكومةت
كَيشةكة لة  ة بةآلم لَي ةزار قووَلة ةكاَرةسةَ و  ةقؤكَيشة دن بة كؤمونيست و بة طشي  ةث جياوازيي لةنَيواَ رارنبطي

لةوة نيية كة كَيشةكة ...و سو  و ثوض و رسوا دةك َيتثَيدةك َي روَينَيكي ت ة، لةو روَينةية كة مَيوووي كؤمونيسي بازرطاني 
 ! هةرطير...ارر بة خةَلك دةطاتدةنطياَ بنووسةرة زةليالنة لة هةندَي راطةياندَ  ئةو 

مَيووو و طؤريانكارييةكاني، مَيوووي رؤريرةكانةو بةرياسي هةمووياَ سيستَيمي تايبةتي خؤياَ هةبووةو هةية و هةميشة بؤ 
 .   يةكري ت سنا  بووَ و لةداهاتووردا هةر بؤ يةكري ت سنا  دةبن

دانيشتواَ و بيسةراني دا و ماركسيرم، بةع ، ثارتي و يةكَيي تَيكةَ  هةوَلي لةخشتةب دني "دةطمةَ"ئاراس بة هووريارييةكي
 !ك د، بةبَي ئةوةي ئامادةبوواني كؤريةكة لة بارةي ئةو مةع ي ةتة، ث سيارَيك ياَ طومانَيك دةربميَ،  ض جا لة ث اتَيستك دَ

ل دةكةَ و سةداَ مليوَ م الي ت  هيواي ئةوةي برا  اليةنط اني ماركسيرم لة  ةندين وآلت حوكم ياني سةداَ مليوَ م ا
 .رزطاربووني م الايةتي بة ماركسيرمةوة ط َيداوة
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هةر كةسَي دةم لة بواري رارنبطي بكوتَي، دةبَي سةرياسي بةارَيرَي و لةم رَيطاية هةموو باجَيك قبووَ  بكات، بةثَيضةوانة دةبَيت 
 . ةوثاية، نة  سوَلتاني ئةقَلي ئازادي لة ستةمكاريبة كاسةلَيسَيكي بةردةرطا سوَلتاني ئةقَلي ثارةو ثل

خوَيين منداَ  و طةجنة بةناهةر رناوةكاَ لة كاسة دةنَين و بؤ بةريَير "رارنبطةكاَ"ئةتكك اوي سةرا، بةناهةر لةبةر دةرطاي 
 !داواي يارمةتي لَيدةكةَ تا فشار ياتة سةر ثارتي و يةكَييو لةطةليدا ئؤباما دةين َين 

ئؤباما بةرنامة ئارتيخوازةكةي لةكاتي هةَلبواردَ لةبطك دووةو ئَيستا وة  بوري باو  بةرَيوةيةكي دووك اسي "هَيوا"ةوةبةداخ
 ي ليبيا "رؤريرطَي ةكاَ"بؤ ثشتططي لة ( رةبةح)ةكاني سةرقاَلة بة ناردني ف اكةيانرانبةراني هاوثةوانة رارست

، ط اني دارايي جيهانططة َيمي رؤريرطَي  لةم قةي انة طشتيية كة هؤكةي سةرمايةداريتةنها حةقيقةت رؤريرطَي يةو هةرطير سيست
رةثؤلي ط تين تةقينةوةي كؤمةآليةتي )، دةَلَي(سةراكي سةندوقي دراوي جيهاَ)خاَ-رراوس. و سةد دةردي ت ي لَيكةوتووةتةوة

ي  نا ار بوو (ثورتوطا )ية، دوَييَن سةراكوةزي انيو لةنَي  كاريطةري ئاناوةططي و فةوزاي دةسةآلتي سةرما...(دةهَييَن
زانكؤ ماني طشتياَ دةستةَيك د، بةآلم  ةثةكاَ لة ئطةلةند دةنطي زيات ياَ 133دةستلةكاربكَيشَيتةوة، لة بةريتانيا 

 . ةث بةرف انر بووةبةدةستهَيناوة، لة بةن الي رانئاواي هيندستاَ روعيية  بة سةراكوةزي اَ هةَلبوَي درا، لة فةرةنسا بةرةي 
ةو لةطةلياندا ث وثاطةندة كورتين ماركسيرم بدةَ، بةاريَينةوسؤسياليرم تاقة ئةَلتةرناتيظة، ئَيوةش بؤ خؤتاَ فةتواي مةرط ياَ 

ر  َلكين بطو بؤ وونةكانتاَ لة طةندةَلي و ستةمي دةسةآلت بار...بكةَ ي ف ةريةنطةكةتاَبؤ سيستَيم و رنَيمي تاواني تةكنؤك ات
 !تَيطةيش ...دةدا(دةستةاكي، ئاري، ب ايةتي، ويوداَ و ئطادةي خةبات)ي  ال (لؤل ظطانط رراوس)نييةو وة  دةزانن 

 
 !   وة  ئازادييةكةي ميلتوَ ف يدماَ

بيانةةوَي   نوخبةي دةسةآلتدار بؤي هةية، بة بَي رةقي  ثَيداويستييةكاني بةة زيةادةوة ث يبكةات، بةةآلم هةةنارةكاَ ئةطةةر تةنانةةت       
. ناريةزايةةتي دةربةميَ، ئةةوا دةبةَي لةة دةسةتوثَي ث ي ةةكةكاني نوخبةة رَيطايةاَ ثةَي بةدريَ            ياَلةبارةي ثَيداويسةتيية سةةرةتاييةكان  

نوخبة خؤي وة  خواوةندةكاَ رةفتاردةكةَ و هيض كةس ناتوانَي بؤ بةردةم دادطا راثَيضةياَ بكةات، تةنانةةت نةة  خؤيةاَ بةةَلكو       
 . يشياَدةستوقا ةكان

بةبةر ةةاوي خةَلكةةةوة  كونرَيت، ئةنةةدام ثةرلةةةماَم الةةدة ةكامناَدووك اسةةي، ثةرلةةةماَ، مةةا  م الةةةوة، لةسةررةةقام  لةسةايةي 
درَينةة طيةاني خؤثيشةاندةراَ و    بةردة  ةي و  ةقؤ ضةي ، بةة كوتةك درَيتسةري دةركَين َي، بؤم  دةنطةي لةة دةرطةاي سةةرا دة ةَين     

كةةةناَلي تةلةةفريوني دةسةةتوتَين َي، نيةاَ مليتةةاريرة    نةدَي كةةةناَلي تةلةةفريوني دةرةكَيندرَيت،   ي هةا، كةةامطخَيةوةت دةسةوتَيندرَيت  
 . نئةجنامدةدرَي يةوة"نهَيين دةسي"اليةَكة  اني قورسي ت زار تاودةك َيت و 

خةاوةَ بةنرينخانةة،    و تةازة ثاسةةواناني نةةوت و    نلةة سةينارَيوي رةرةي حكومةةتي باطةةرديَ      ئةو فايالنة  ةند بةرةَيكي بضةووكن  
 . بَيدةنطةكانياَ" هاوثةوانة"هتد و ...بازرطاني و خانوبةرة

لةئةجنامي ئةو ك دةوة قيرةوةنانةو بَيدةنطي و خؤطَيلك دني  ةثةكاَ لة ئاست ئةكةركةكانياَ و ثةرتةةوازبوونياَ، ئَيسةتا  هَيةرة    
يةا ئةةوة طاَلتةةجاريي مَيةووو نييةة، مةةالكاَ بةة سةةراكي هةةرَيم و          ئا. كؤنةثةرةست و ليمياَليستةكاَ لةمةيدانةكاَ تةراتَين دةكةَ

خؤثيشةانداَ  : حكومةت و هةموو ئةوانةي خؤياَ بة دووك ات، ئازادخيواز، ثارَيرةري مةا  مة ال و ثَيشةكةوتنخواز دةزانةن، دةَلةَين     
 هتد....ما  ئازادي هاوآلتيانة

نةة درَيوةثَيةداني ئةةقَل و فكة و تَيطةيشةتين دةسةةآلتي سةتةمكاري كؤمةآليةةتي،         ئةةو تاوانا : م ال دةتوانَي لةبارةرين حاَلةةت بَلةيَ   
طةندةَلي بةمانا بةرف اوانةكةي و بوخ اييةكي ثَيكةنيناوي دةسةآلتَيكن ال   ارةسةرك دني كَيشةكاني كؤمةَلطةكةي دةدات، بةةآلم  

 !ني بةرار ئةسةد ثَيوةي ديارةوة  ثَيكةنينة هةستطي و زةرد و بَيماناكا"رارةوةكاني"بة رووني مانا
 ارينةي طة  ثشت بة  ةكداري دةمامةكدراو دةبةستَيت؟هةَلبوَي دراوةكةماَ لةاليةَ ز"تةحكومة

 ران بةدةنط بةري داخوازيية سارةتاييةكاَ هاتووة؟23حكومةتة خةباتطَي ي و خاوةَ قورباني و سةروةرييةكاَ، لةماوةي ثر لة
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 اَ ثارَيرراوَ، بؤ ي ئةو هةموو تاوانانة ئةجنامدةدرَين؟ئةطةر ئازاديية سةرةتاييةكامن
ئَيمةة  : )بؤ وونةكةي راماننوسي ثورتوطالي خوسَي سةرةماطؤ، رةفتاري حكومةتي هةرَيم لةطة  ئةم باروداخة بؤ ئارةك ا دةكةات  

 (! نرووناكي  اوماَ هةية، بةآلم هيض نابينني، لةطة  تؤقاندَ دةنين، بةآلم فَي بووين سةي ي نةكةي
ديارة خاوةَ ب ييارةكةاَ بةَي بةاكن لةةو راسةتيية كةة رقوقينةةي زارَيةك لةةو ثؤليسةانة كةة فةةرماني ثاراسةتين هةنةدَي رةارياَ ثةَي                 
سةاردووة، لة خؤثيشاندةرةكاَ بةتينرة، بةآلم دةنط ناكةَ و نايانةوَي ئَيسةتا دوا ثةارووي دةمةي خؤيةاَ و منداَلةةكانياَ لةدةسةت       

 !بدةَ
: دةَلةةَي(ميلتةةوَ ف دوةةاَ و بارةةووري جيهةةانطط:  ةةاوي هوريكةةان )لةةة وتةاري ( هةةةَلط ي خةةةآلتي نةةؤبَلي ئةلتةةةرناتيظ)لالةدَ بَيلةةؤ 

كتَيبةةكاني ئةابووري و جيهةاني    "ك دةوة، وة  كةسَيك كة" ثَيشةنطي ئازادي"ئابووريناساَ يادي كؤ ك دوو ميلتوَ ف يدماَ وة )
طيي ث افيسةؤرةكةي زانكةؤي رةيكاطؤ وة   ةاوي هوريكانسةَيك كةة بةدةسةي مة ال         بةثَيضةوانةوة، م الةكاني بارووري ". طؤريي

درووستك ابَي، دةبينن و لةيادياَ دةمينَيتةوة، هوريكانسَيك كة لة كتَيبة ئابوورَيكانيدا ثَيشةنياري ط تنةة بةةري رَيطةاي وَي انكةاري      
بةؤ   -لةسةةردةمي بينؤرةيت  -ري ةؤرمك دني رةيلي  :  َيتةةوة ف يدماَ لة وآلتةاني بارةوودا لةة ثةيوةنةد بةة دوو رةتةوة يةاد دةك       . ك د

 ". بةرنامةي خؤطوجناندني سركتوري ئابووري"ئابووري بازاريي ئازاد و 
و راوَيوكاري نيكوسةن، ثينؤرةيت،    مةزرَينةراني قوتايانةي ريطاكؤلة دا خةآلتي نؤبَلي وةرط تووةو، يةكَيك بوو1731ف يدماَ لة

و  بؤ سيستَيمي سةرمايةداري بةة طةةورةت ين و طة نطرين و ب ييةاردةرت ين كةسةايةتي سةةدةي رابة دوو       ريطاَ، تاتشةر بووة، بؤية 
 .ناودةب َي" نوَي"باوكي سيستَيمي جيهاني

بةآلم ئةو ئازاديية كة ف يدماَ مةبةسي بوو، هةناري، تطار، تؤقاندَ، زينةداَ و ثةنابةةري بةؤ سةةداَ مليةوَ مة ال لَيكةوتةةوة،        
َ    : )او ثَي  كؤ يدوايي لة دوانةيةكدا، ئةَلَيبةآلم ناوب  ئةازادي طة نطرين اليةةني    . ئازادي، داوا و ئاماجني سةةرةكيم بةووة لةة نيةا

 (.بووني م الة
ئايا ئازادي، بازاري و ثشتطوَيخستين داواكاري رةواي خؤثيشاندةراَ كة دةسةآلتداراني هةرَيم رانازي ثَيوةدةكةَ و لةة كة دةوةدا ئةةو    

عةداَلةتيية كؤمةآليةتي و طةندةَلي و تاواَ و ستةمةي لَيكةوتووة و ئةو ئؤثؤزيتسيونة كة داواي دامةزراندني حكومةةتي  هةموو نا
 !تةكنؤك اتي بَياليةَ دةكات، هةماَ سيستَيم و ئيدالؤنياي بازاريي ئازادي ف يدماَ و رووناكبطة هاوبطةكاني نيية؟

ئةطةر دةسةآلتداراَ بييانةةوَي لةةوة زيةات     . مَيووو و نة ئيدالؤنييةكاَ كؤتايياَ ثَيهاتووةهَيشتا نة باسي حيكايةتة طةورةكاَ، نة 
دةبَي دةست لة بَي كةرامةتك دني هاوآلتياَ هةَلط َ و ...لةناو ماآلَ، لةسةر رةقام و لة ثايتةختةكاني جيهاَ بَيرورمةت  نةك َين

 !داخوازيية جةماوةرييةكاَ جَيبةجَي بكةَ
 

 !نةثةرةست و ركستةكاني مةال بةختيار، فارور و رةفيقةكانياَطوتارة كؤ
و مةةاَ بكاتةةةوةئةةازادي و عةداَلةةةتي كؤمةآليةةةتي نريكلةةة  بةةة دوعةةا و ثاريانةةةوة دةيةةةوَي"ثةةطاز"لةةة هةةةيين( بةةةختيار عةةةلي)مةةةال 

ةرامةةةتي ئةةةواني    خوايةةة ك ...خودايةةة بةةؤ خةةات ي كةرامةةةتي ئينسةةاَ كةةة لةوَينةةةي خؤتةةدا خةةةَلقتك دووة         : )ونووسةةيويةتي 
خوداية ئةم كيللةتة لةةو نةطبةةتي   ...خوداية ئةو سيستَيم و ياسا و حوكم يانيية بة سرا و ئاب وو ووني خؤي بطةيةني....بشكَيين

خودايةة بةة حيكمةةتي خةؤت ثة ي      ...خؤايةة جورئةةت و بةوَي ي ببةخشةة بةةم طةلةة قوربانيبةخشةة       ...و نةهامةتييانة رزطار بكةين
خودايةة ئَيمةة لةة    ...خةوداةي ئةةم تارمةايي وةحشةةت    ...خوداية خوداية بوَي ي و سةةب  ببةخشةة بةةو طةجنانةة    ...َمانكة لة هةدادا

 ...(دازةخةوة ثةنات بؤ ناهَينني، بةَلكو لة كوردستانةوة
 ! ة ببات؟كةي بؤ ثَيشةوتابي رارنبطَيكة بيةوَي كؤمةَلطةئايا ئةوة طوتاري نوَيبوونةوةي دونيا و دةسةآلتة؟ ئايا ئةوة خي

بةةرووني ركسةي و دةستةا ةةيي طوتةاري رارةنبطي       رو زةوةَ، ثَيوةنةاَ و بَيمانةيةة كةة   بةداخةوة ئةو وتةارة زيةات  ف ةبَيةوي زا   
 . راسريةو كؤنةثةرةست سةرلَيشَيواو ثيشاندةدا
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بةة بةَي بؤنةة بةؤ      ية  هَية ش  "فةيلةسةوف "ئيم يا ئةو دةنطة بة طاَلتةجاريييةكي نوَيي فارور رةفي  ئامَيتةة بةوو،  ةونكة جةةنابي    
ةفي  وة  راسةريةوَيك، بةة   ة و نة جةال  تالةباني ستالني، كة ي ئيم يا فارور ر(لينني)ئاخ  نة مةسعود بارزاني !ماركسيرمي ب د

 !، نةف ةتي خؤي لة روعيةت ك د"لةبةر خودا"ريتوالي
اني، كة ةي بةؤ هةَلخةَلةتانةدني خةةَلك، هةةر باسةي       رةفي  هةرطير بابةةت و بةطو هؤرةي عةدالةةتي كؤمةآليةةتي نةةبووة بةة مَيةو        

 !لَي سةوزدةبَيت ، فاريئؤليطارري دةسةآلتَيكي تيموك اتي،عةداَلةت دةكات كة لةداوييدا هةر 
دةنطةي رارةنبطي ئةازادخيوا    ! رارنبطي بليمةتي درووستك د، بةآلم بةردةرطاي سةرا رةرمةزاري و كؤنةثةرسي1711ئةزمووني 

ئاراستةي ت ي هةيةو، ئةةو نووسةني و وتانةة رةسةةنايةتي و ئةةركي رارةنبطي ئازادخيوايةاَ تَيةدا نابين َيةت نييةة،            زماَ و ط تارو
سوثاس بؤ دةرطاي سةليماني كةة ئةاوا بةة روونةي دوو فةاقي و رةيراق يين منداَلةة زي ةكةةكاني بةةردةرطاي دةزطةا رارةنبطييةكاني             

 .دةسةآلتي، دةرخست
 ! عةلي، فارور رةفي ، لةبةر كؤَلةواريياَ، ستةم و تاوانةكاني ثارتي و يةكَيي بة فاريرم دةروبهَينن رَيبوار سيوةلي، بةختيار

لة سليماني سةردةمي بةع ، ثةردة لةسةر ثةيطةرَيكي كاوة الدراو بةوو بةة خؤثيشةانداَ و تةا خةوارةوةي نةخؤرةخانةكة درَيةوةي        
 َ بةة  . سةةكاَ لةسةةر ئؤتؤمبيلةكانيانةةوة، تةةنها تةقةةياَ بةسةةرمانةوة كة د       ثؤلي. هةبوو، مني  يةكَيك بووم لة خؤثيشةاندةرةكا

     َ َ  )هةةةماَ رةةَيوة كةةاتَي لةةة هةةةولَي  دانيشةةتواني ئؤردوطةةاي كةسةةنةزا ، بةةة كوتةةة  و بةةةرد   (خةةةَلكي طونةةدةكاني سةةيدةكاَ بةةوو
 . خؤثيشاندانياَ ك دو بةردياَ بة ثؤليسةكاني خانةقا تَيط د، بةآلم تةقةياَ لَي نةك دين

بةعسةي ئةةن الي   . هةرطير ناك َي خةتا و حةماقةتي بةراوردك دَ لة نَيةواَ حكومةةتي هةةرَيم و رنَيمةي فاريسةي بةةع  بكة يَ       
َ      : ك دين، بؤية بةةبَي طوَيةداَ بةة ئةتةةكَيي نووسةني، دةَلةَيم       نةابَي فارةيرم وة  جةوَين    . تةةنها طَيةل و طةمةوةكاَ ئةةو كةارة دةكةة

ئةو طةجنة تاوانة و مةحكومة، بةآلم ئةو جؤرة تاوانانة نة تازةية و نة دةطمةَ، تازةكةي ئةوةيةة   كليةي ئةركةجنةداني. بهَين َيت
بةخَي  نةيةنةوة، ئَيوةش كؤثييةكي ت ي ئةو رةالر و ما ةك دنةَ، ئةةوة نييةة ئةاراس     ...كة ئةو بةريَيرانة تازة بة خةبةر هاتووَ

كورتةباآل وة  جوَين بةةكاردةهَينَيت بةؤ هةنةدَي بةةرث س لةة      ( حمسن ئةدي )قةتاح باسي دةستميين و كونانةي نةيارةكاني ك د و
لةاليةكةةوة  : هةَلةجبة، هةروا بةختيار لةة وتةارة ثطازةكةةي راني هةةيين ثةطاز، كةوتووةتةة هةَلةةي لةرادةبةةدةر كورةندةو كةو           

دةبَيةت  )ثارةاَ بةة زمةاني مامؤسةتا ثَييةاَ دةَلةيَ       ،(ئَيوة و ئةواَ لةة هيضةدا لةة يةة  نا ةن     )ب ييار لةسةر خؤثيشاندةراَ دةداو دةَلَي
خةؤش ئةوةيةة   (....تةا هةةوَ  بةدةَ لةةواَ نة ةن     )...وثارةاَ  ئامؤنطاريةاَ دةكةا   (درويي نياني ئَيوة بَيت، لةة هيضةدا لةةواَ نة ةن    

  ؤَ؟ بؤ؟(....ئَيوة تةنيا هَيرَ كة ثط نابن و نارياَ و هةميشةيني)نةم ياَ ثَيدةبةخشَي
 ...بطةم، خؤثيشاندةراَ لةواَ دة ن ياَ نا؟ كةس، حرب، رت هةية ثط نةبَيت؟ بؤ ي هةميشةيني؟من دةمةوَي تَي

لةوانةيةة فةارور نامةكةةي بةؤ ئؤبامةا      -كةناَلي طةلي كوردستاَ ريكةالم بةؤ  ةاوثَيكةوتنَيك دةكةات لةطةة  ث افيسةؤرَيكي ئةةم يكي       
بة ياَ  )تةوةو تَيدا بة وة  ت يزلَيكةي ئةةم يكي بةة نةاريازيبوواَ دةَلةيَ     و زوو زوو وتةيةكي بآلودةكا -!دةنَي َي" عةبق ية"لةطة  ئةم

 !ئةزانن ماناي  يية؟!(...كار بكةَ
كاتَي طةرت بؤ ئةةم يكا دةكةةم، كارمةنةدةكانياَ دةتةوانن هةاردوَي ي      : )سةرةماطؤ لةبارةي دووك اسي لة وآلتي بةريَير ئؤباما دةَلَي

ريي دراو مايةثوض دةبَي، داهةاتي دةوَلةةت ئاوديودةكةةَ، ئايةا ئةةو كارانةة ض ثةويةندييةةكياَ        كؤمةيوتةرةكةم كؤثي بكةَ، كاتَي بازا
. هةية لةطة  دووك اسي؟ لةساآلني راب دوو مسينارَيكي زارم لةبارةي جيهانططي دةطَي او وة  هررَيكي تؤتاليتَي  ثَيناسةم دةكة د 

 .( هةرطير مارك  وة  ئةم كاتة ئةكتوَيل نةبووة .بةداخةوة باروداخي ئَيستا بؤ وونةكةي ثشرياستدةكات
 !بةريَيراَ

رارنبط ثارَيرةري  اونةت سي بةرط يية بؤ بةرةو ووني ث اسةي رزطاري م ال لة طشت جؤرةكاني  ةوسةاندنةوةو لةةم رَيطايةة    
يةةكاَ، سةرياسةةتانة هةيض لةةة   هةةرطير بةةط لةة بةرنةوةندييةةةكاني خةؤي ناكاتةةةوة، دوور بَيةت يةةاَ لةناو ةةرطةي طؤريةثةةاني ملمالني     

هيض رتَيك بةرزت  نيية لة هرري ئارةي  : )هةَلويسي بةرامبةر هيض خاوةَ دةسةآلتَيك، ناطؤريَيت و زار دةمَيطة طؤتا ثَيي وتووين
: دةكة دةوة  وماَ بةهةماَ رَيوة دووبارةي ث سةيارةكاني ، بةآلم ئةطةر ئةو ئَيستا لةناوماَ بواية، ئةوا بَيط(و عةدالةتي كؤمةآليةتي
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لةة هةسةي مة اي و    (رةيةل )كؤمةَلطاية  دةمانةةوَي بةوين؟ ئايةا بةرياسةت دةمةاوَي هةةموو رةاَيك ببَيةت بةة بازرطةاني و كةاآلو             لة ض
 (كؤمةآليةتي ط نطر بَيت؟
سةةرمايةي  زار حربني، حربيية  لة خوارةوةي ئةقَلي م ايي ئازادخيوازو تينووي سةرفةرازي لةستةمي  طوتارةكاني ئةو بةرَيرانة

و خانةةةةةقني تةةةةةراتَين دةكةةةةةَ، بةةةةةآلم    .دارايةةةةي جيهةةةةانطط كةةةةة ثةةةةةلوثووةكاني لةةةةةناو طةريةكةةةةةكاني سةةةةاواني و هةةةةةولَي       
بة ةثَلةرَيراَ و دوعاو ثاريانةوةو نوَيو و نامةناردَ و تكاو جاسووسي و هَي رك دَ بةؤ طوَلةة سةوورةكةي نيةاَ بةة      "بليمةتانة"ئةو

 !ئيديالي خؤياَ دةزانن
 توا  ئةو زجنطانة بشكَينمنا)...

 !كة بة زةمني كؤ  دةكةَ
 هيض نابينم،

 (!. فاوست-...هيض ناَلَيم
سةةةرةرياي هةةةموو ركسةةتييةكاَ و هةَلويسةةي ئةوانةةةي سةةةرماَ رةةؤري دةكةةةَ، داخةةوازي هةةةنارو سةةتةمديدةكاَ، داخةةوازي بةةةرةي    

مبانسة يَيتةوة، بةةخؤي ثَيشةوةخت ب يياريةداوة رسةوا      " زادانةة ئا"ئَيمةيةو دةستخس  و ثاراستنياَ هةةر بةة ئَيمةة دةكة َي و ئةةوةي     
 ! ئازادييةكةي دةسةآلت و ئَيوة، دةخمنكَييَن...بك َيت

 !هةرياجخانةي عةدالةتي كؤمةآليةتي                             
 . هيض كاتَيك بازاريي عةدالةتي كؤمةياليةتي ئةوةندة طةرم نةبووة

حكومةتةكاني ثارتي و يةكَيي، طةريةكي فطعةوَ، داالرو مليونَي و خاوةَ كؤمةانياي زةبةالحي سةةي ياَ لةَي هةَلكةةوت و     عةدالةتة كؤمةآليةتييةكةي-
َ "بةةةة دةسةةةةآلت و ثةةةارة وثةيوةندييةةةةكانياَ طَيةةةو بةةةووَ و ئاطايةةةاَ لةةةة نيةةةاني راسةةةتةقينةي         نةةةةماوة، بةةةةآلم لَيةةة ةو لةةةةوَي    "بةةة او خورةةةكةكانيا

 .كةش بة خةَلك دةكةَثَيش"خَي "بةردةستةكانياَ
خواتةاَ بَيةت فكة ي ليةماَ  دوةوك ات و دةسةةآلتي تةةكنؤك ات و عةداَلةةتي         . عةدالةتة كؤمةآليةتييةكةي طؤرياَ ثَيماَ نةاَلَي  ةؤَ، بؤيةة هةةر قاوخةة      -

 !كؤمةآليةتي لة قوتي ض عةتارَيك دازيوةتةوة؟
 !ة دةكات، خةريكي عةداَلةتي ماستاوك دَ و را تةكاندَ وثَيهةَلداننزماَ و قةَلةمي سةدداَ رَيكخ اوي كؤمةَلطةي مةدةني تةتةَل -
ئازادي  دةكوتن، بةآلم كة باسةكة طةرم دةبَيةت وباسةي   " تةنانةت"رارنبطة ليميَلةكاَ و تازة سؤسيالدووك اتةكاني  دةم لة عةدالةتي كؤمةآليةتي و -

تةةثَي ، دةبةن بةة  ةةقؤكَي  و رَيط يدةكةةَ و هةةزار نةةف ةت لةة سؤسةياليرمي زانسةي           سيستَيم و فك  و بطي عةدالةةت و  ةؤنييةتي هةةنطاوناَ ديَ   
 !دةكةَ

ئةمانةةش خةةريكي عةداَلةةتي ططفانةةكانيانن و دةَلةَين ئَيمةة       . زاربةي نووسةر، رارنبط و راننامةنووسةكاَ خؤيةاَ لةة هةَلويسةتوةرط تن دةدزنةةوة     -
 !هيضماَ ثَيناك َي

َ  )ساَ  هَيشتا هةةر خةةريكي   1233ئيسالمييةكاَ ثاش- بةيةكضةاو تةمارةاك دني   ...-!ئةةي ئةةوةي لةة ديوةكةةي تة ي تةرازووييةكةةي؟      -تةةرازووي يةكسةا
ئةم بةريَيرانةة تةازة بةة    . ، ئةماني  ئةطةر خَي ياَ هةبواية، باري نَي دةستةكاَ ثاش ئةو هةموو ساآلنة ئةوةندة لَيو نةدةبوو(بةرتيلوةرط  و بةرتيلدةر

و سةلةفييةكةي كؤمةَ  و كؤنةثارَيري برووتنةوة وةعدي ثادارةي  "ميان يةوةي"ؤي بن الدَ ياَ بة ليمالييةكةي يةكط تو ياَ بة وزةآلتةيتازة بة  ةق
 .ئةو دونياماَ دةدةنَي

ت بةنامؤبووَ دةكةَ، بؤية هيضةياَ  لةم ناوةرياستة هةنارةكاَ تةماراي  اوةريوانييةكاني منداَلةكانياَ و كطفانياَ ورددةبنةوة، خةم داياَ دةط َي، هةس
 !بؤ نامَينَيتةوةو بة رةنطرةردي روك ي خوا دةكةَ و دةَلَين خؤي  اكي دةكاتةوة

ئةمانة باش لة يارَيكةة سةةردةردةكةَ، بةةآلم نةاتوانن     : لةم ناوةرياستة كةمايةتيية  دةمَيننةوة نة بؤ ثارة و نة بؤ دةسةآلت و موزايةدةك دَ ماونةتةوة
 . شاوي دراو دةَلةسةكاَ بط َبةر بة لَي

عةدالةت  ارةةةكاَ لةخؤرةةييةوة خةةةنيوَ، ران راني خؤيانةةة، بةةةآلم هةةةر كةةة باسةةي ئةةابووري كةةةرتي طشةةي و هةةةرةوةزي بك َيةةت، روونةةر بَلةةَيم              
يةاَ كةةري دةكةةَ و دة ةنة سةةنطةري      بك َي،  هةر هةمووياَ خؤ(هتد تايبةتةكاَ...خؤماَليك دني ئاسياسَيل، كؤرية ، بازرطاني، نةخؤرخانة، زانكؤ)داواي

بةاوي  ...اعةوز بةاج، ئةةوة سؤسةياليرمة    : دةكةَ و دةَلةَين (نابَي ما  تا  ثَيشَيل بك َي!... ئازادي، ئرادي، ئازادي)ئازادي كةرتي تايبةت و لةثَيناويدا هاواري
 !نةماطة
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و  نيشةتمانةةروةري "، هةَلويست  ارتين"مؤدَيل"اندني دةسةآلتدارةكاَ بووة بةدووريووي، ف توفَيل، ثارقوَلداَ، خؤطَيلك دَ و طَيلك دني خةَلك لة راطةي
زار بَيتةةام و " وةزعةةي كوردسةةتاَ وة  فةةآلَ و فيسةةارة وةآلت نييةةة   "بةةووَ بةةة طاَلتةةةجاريي نةةاو خةةةَلك و دراي رةةاخداري   " قةزافييةةةكاَ خةةةباتطَي يي

مليةار داالري تةةرخاَ   123مةكةياَ بةر رةر و تك و نةعلةت دةدةَ، ثارا لةت ساندا ئةوة خةريكة خةَلكي مةكةي بنةماَلة ئةبدييةكةي خاد...لةزةتة
 !بؤ ي لة سعوديةش هةنار هةية؟: ك دووة بؤ هةنارةكاَ

ة لةسةرتاسةري دنيا دةرخست و رسواو بَيرورمةت بووَ و تةاز " نيشتمانةةروةرةكاَ"ئةم ئةزموونة حةقيقةتَي دةسةآلت و دةسةآلتدارة خاوةَ كؤمةانيا
 . بة هيض دوو لةرك ي ت ي  لة هةزاراَ نووسةر و راننامةنووسي ئةقَل و فك ة قةَلةم  ارةكاَ ثينةوثةريا ناك َيت

و هاوريَيكاني (ري ري)ي بةبطهَينامةوة، ئاخ  ئَيمةش وة (مشكة ئازاكاَ)سةراكايةتيك دنة،  طاكي"رايةني"سوثاس بؤ قةزا  كة تاكة كةسة
، بةآلم دةت سم ثشيلةكاَ هَيشتا تَينةطةَ، بؤية  طاكةكة عةدالةت لة ثشيلةكاَ دةكةين نة  عةدالةتي هةرياجخانةكاَ لةسةرتاسةري دنيا داواي

 !دووبارة بؤ بآلوك دنةوة دةنَي م، هيوادارم تَيبطةَ
 

 !مةال ك َيكار بانطتاَ دةكات بؤ رةهيدبووَ لةثَيناو حكومةتي تةكنؤك اتي
َ    رارةةنبطو فةيلةسةةوفةكاني  ة و ئاينةةةكاني،سةةةرماي كةناَلةةة جيهانييةةةكاني  ورةةةي . بةةةريَيوةَ بةةؤ لةخشةةتةب دني نَي دةسةةتةكا

ئايةا دروويةي طؤريانةكةةي ئؤبامةا  ةي لةَي       : روونةي ناكةنةةوة  ة، بةبَي ئةوةي بَلَين ض جؤرة طؤريانَيك و بؤمةاَ  "طؤرياَ"سير اويياَ
 ! يكا؟سةوز بوو بؤ دةياَ مليوَ بَيكار، النةوازو هةنارةكاني ئةم

كؤمةَلناسي ئةم يكي تؤرس  فَيبلن رَيةيشاندةري بطي تةكنؤك اتيية و بةبؤ ةووني ئةةم زانايةة دةبةَي ئةنةدازياراَ بةةريَيوب دني        
لةة نووسةيين تؤماسةؤ    ( دةوَلةتي ئةستَي ةكاَ)، بةآلم تَي يوانيين تةكنؤك اتي زار لةوة كؤنرةو بؤ منوونة...(دةوَلةت لةئةستؤ بط َ

ي ف انسةةي  بةةاكوَ بةةة يوتؤبيةةاي تةةةكنؤك اتي دادةن َيةةت و هةنةةدَيكي  بةةؤ بؤ ةةوونة       (ئةتلةةةنتيكي نةةويَ )و(1132)الكامةةةانَي
تةةةكنؤك اتي قؤنةةاغي ثةةَي  هةةاتين  : )لةةةم بارةيةةةوة جةةؤرج ئؤرويةةل لةةة وتارَيكيةةدا دةَلةةيَ   . سياسةةيةكاني ئةةةفالتؤَ دةيطةريَيننةةةوة 

اركؤزة، ئطي  ف ام و زارَيكر بةرَيوةي جؤراوجؤر رةخنةةي تونةدياَ لةةم    و هةر ية  لة يورطن هةبةماس، هطبةرت م(فاريرمة
و هَيرة ئيسالميية ناموبارةكةكاَ بةةرةو ئةةو   "خواي طةورة"ئَيستا كا  نةورطواَ دةيةوَيت بة ثشتيواني. جؤرة دةسةآلتة ط تووة
 ! رَيوة دةسةآلتة مبانبات

خةواي  "بةةناوي 73/1/2311انسي جةلدك دني م ال لة بةياننامةيةكيدا لةة  مةال ك َيكار كة رارةزاييةكي لةبةر اوي هةية لة ز
دیااریروداوو وریبۆچوونیشااراوهمسهئاگاداریجهكارانهوورده(منوهاوبیرانم(ئێمه)ةوة نووسيويةتي "طةورةو ميه ةباَ

 داخاواییوهتاهكروونایكردوونهیاهیاننامهبههبا،كهداوایكردووه یگۆڕانوهیبزوتنهوهئهكانین،پێمانوایهڵوێستههه
 ڕوورووبهوكوژرانیشلهخراپهلهڵستییهرههوبهچاكهبه رمانهرافهماوهشدارییجهكوبهپێناویاندااوهباتلهرعینوخهشه

تیخۆوافونامووسوسامانورێزیمرۆڤایهمله رگرییكردنیبهرههیدبوونیبهجۆریشه،لههیدبوونهكانداشهوهبوونه
..كرێتدهتهومیللهیلهمهوسته موویوڵموههندیخوابووبێت،پاشانالبردنیئهیامهیرهكهتهكابرانیه یرجهومهڵكیبهخه
والكۆاڵنیهمێلیشیاییهوسیستمهنیئهالیه (ڵكۆمه كگرتوو،یه)یكوردستانئیسالمیهدووحزبه وئهوهداخهبهتیكهتایبهبه
ونویفیرعاهساایهدیناداراننابێاتلاه ویاهورهكیگهیاهڵهههوهالیئێماهباهكاه..یانگرتاووهسایشاكاره اڵتهساهودهئاه
 (.كاندابنمروودهنه

راَ و مليونةةاَ رةةَيوة دةطةةوت َي و دةنووسةة َي و رةخنةةةط تن لةةة ئةةةداي حكومةةةت و حربةةةكاني ئاسةةانرين كةةارةو رانانةةة بةةة هةةةزا 
 َ ئةةوةي طة نط بَيةت ئةةم     . تةنانةت ئةندامةكاني ثارتةكاني دةسةآلت بة خؤرياَ رةخنةي توند لة حرب و حكومةتةكةياَ دةطة 

 ئَيمة  ي بةو رةخنانة بكةين و ئةزموونةكةماَ بةرةو كوَي ببةين؟: ث سيارةية
ئةم جةالدة، . تةقةي خؤي دةكات و دةيةوَيت ئةزموونةكةماَ بداتة بةر رةرةباي ئيمانةكةي مةال لةسونطةي تاواني ئيسالمييةوة

    َ  -َ وتةةي.َ.وة  نةورةطواَ لةةة قسةةكاني بةةؤ     -خةةَلك بةةؤ رةةهادةت لةةةثَيناو حكومةةتي تةةةكنؤك ات واصةةراب اعمالةة رةةارةزاكا
 . بانطدةكات
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ةكةةاَ كةةة ثةةارتي و يةةةكَيي و طةةؤرياَ بةةة ريَيةةرةوة كةناَلةةةكانياَ دةخنةةة  لةاليةةةكيرةوة جؤقةةةي رارةةنبطو فةيلةسةةوفة ليمياَلةةة كورد
خرمةةةةتياَ تةةةا بةةةةئارةزووي خؤيةةةاَ بةسةةةةر خةةةةَلكي رةرةةةوريووتي كوردسةةةتاَ ب ينَينةةةةوةو سةةةةري رمةةةة ئةةةةني كؤمونيسةةةت        

 .ي سةرماية لةسةرياَ ساغبكةَ"رةها"بازاري و قازاجني" ئازادي"ةكةياَ لة خرمةت"حكمةت"و
راثةريينةةةكاني تةةون  و ميسةة  دن بةةة رانئةةاوا )و وتةةي"بةر ةةاوماني رارةةن كةة د"جؤقةةة حةكيمةةة زةمحةةةتي كَيشةةا و يةةةكَيك لةةةو 

َ !(راثةرييين دن بة مؤدَيلي دةسةآلتي تا  حربني)يةكَيكي ت ياَ وتي(...نيية ئايةا حكومةةتي   )، بةبَي ئةوةي ث سيار لة خؤياَ بكةة
هتةةةد كةةةة خةةةةَلك لةةةة دنيانةةةدا مةةةانط تين طشةةةتياَ بةةةةرثاك د و درويةةةي    ...يؤنةةةاَ و فةرةنسةةةا و ئيسةةةلةندا و كةنةةةةداو روسةةةيا  

بؤ ي لة ئةم يكاي التني  ةةثةكاَ ب ةويةاَ هةيةةو    !( دةستلةكاركَيشانةوةو روخاندنياَ بةرزك ايةوة، حكومةتطةلي تا  حربني؟
 !حكوم ياني وآلتةكاني دةكةَ

ة كة بة رووني دةبينني  ؤَ حكومةتةكاني توركيا، ئطاَ، ئةةم يكا،  يةكَيك لة سوودة ط نطةكاني ئةم راثةريين و بةرط يانة ئةوةي
هتةةد بةةة ئارةةك ا ني ةةار و درا دةكةةةَ و دوَيةةين بةةة بينةةيين هةةةواَلي ناريةزايةةةتي  ةةةثةكاني رووسةةيا دن بةةة حكومةتةةة   ....ئةةةَلمانيا

ي نةورةةطواَ لةةةبارةي روخانةةدني زار ثَيكةةةنيم بةةة بؤ ةةوونة تةكنؤك اتييةكةةة( َ.َ. )تةكنؤك اتةةة ف ةحربييةكةةةي لةةة كةةةناَلي
 !   بلؤكي رانهةآلتي تا  حربي

ئةةةوةي ئيمةة يا روودةدةَ راستةوراسةةت دن بةةة ديكتاتؤرييةةةتي سةةةرمايةو قةي انةكانييةةةو نَي دةسةةتةكاَ لةةة هةةةموو قةةونبنَيكي       
َلتةةرناتيظ ئةوةيةة كةةرتي    سةرزةمني بة نَي دةسةتةكاني كوردستانيشةةوة،  ةير نةاتوانن لةة بةرامبةريةدا بَيةدةنط بةن و تاقةة ئة         

تايبةت و دةسةآلت و فك ي قازاجني سةرمايةداري هةَلبووةرَيتةوةو لة طةليدا طةندةَلي، ط اني، بَيكاري و ناعةدالةةتي كؤمةآليةةتي   
 .رةوانةي نريكرين زبَلخانة دةك َي

ةتبووني حكومةت و حربة دةسةآلتدارةكانن و طؤرياَ و رةوتة ئيسالمييةكاَ بةرهةمي ناعةداَلةتي، طةندةَلي و خؤزلرانيين و بَيمن
         َ بَيجطةةة لةةة  -هةةةردووالياَ يارييةةةكي قيةةرةوةَ بةةة مةةاف،  ةةارةنووس و هةسةةت و نيةةاني  ةوسةةاوةكاَ دةكةةةَ و هةةةردوو اليةةا

بةة رؤريةسةواري دةزانةي    كةة تةمةةنَيك خؤيةاَ    و ئةابووري هةةرةوةزي   خؤياَ لة ئةَلتةرناتيظي سؤسياليرمي زانسي  -ئيسالمييةكاَ
َ  )كةريك دووةو تا ثَيياَ ك اوة ب ةو بة كةرتي تايبةت دةدةَ و خؤياَ خاوةنني ئايةا  ( سةر اوةي هةموو طةنةةَلي و  او ةنؤكييةكا

مةةخابن زارَيةك لةوانةةي دةزانةةن  ارةسةةرةكة لَي ةيةة، خؤيةةاَ      ! حكومةةت و طةؤرياَ ئامةادةَ كةرتةةة تايبةتةةكاَ خؤمةاَلي بكةةةَ؟     
 !(طوَلةكة لَي ةية)ياري  سةررياستانة بة هاوثةوانةكةياَ ناَلَينك يك دووة و تةنانةت وة  ثَيشن

َ  تا خ ببَيةت بةة    اَلةة زانسةي رزطةاربووني خؤيةاَ تَينةطةةَ، مةحاَلةة رزطارية        اوةَ ماَ  و كار و رةجنة بة زارةملةي هةةرزانك اوةكا
 ! مَيواني رارو الدَي و دةرت و  ياكامناَ

 !ةر، ئؤثؤزيتسيونَيكي طةندةَ حكومةتَيكي ئاناوة ي و توندريةو تَيكد
فك  و ئةقَلي ليَب اَليرمي نوَي و رَيوة دةسةآلتة تةكنؤك اتييةكةيشي بةووة بةة هةؤي هةةموو نةهامةتييةةكاني سةةر طةوَيي زةمةني،         

ي كة ي لةبة دةرطاي سةرا، رارةنبطَيك بةة هةةماَ ئةةو ئةقَلةة بةة بةؤَ و تةامي دن بةة رةوعييةت، ال  دنايةةتي طةنةدةَلي ئةابوور             
بة مليارد ثةت بة ئةابووري جيهةاني ط َيةدراوة، زارَيةك لةة حربةة سؤسةيالدووك اتةكاَ خةةريكي بازرطةاني بةة           كة  دةداكوردستاَ 

با ئابووري كوردسةتاَ بةة   : ةكةماَ وتي"فةيلةسوف"، كة ي كةَلةدةآلَلي بؤ كؤمةانيا و  ةك  ار  دةكةَماددة بَيهؤركةرةكاَ و 
هةةر ئةةم فةيلةسةوفة سةرسةوريماني     ! هيض حربَيكي سؤسيالدووك ات لةة ئؤروثةا خةاوةَ كؤمةانيةا نييةة     ...بازاريي جيهاَ ببةسرَيت

 (!نوقتة!)دةرب يَي( بسمار)خؤي بة روعي كونَيك و خاوةَ ياساي دن بة سؤسياليستةكاَ
او ثةرلةةماَ و دةرةوةي، وة   لةوالوة خةلتةي ئةقَل و فك ي تةكنؤك ات و ليميا  بة هاوثةةواني لةطةة  رةوتةة ئيسةالمييةكاني نة     

َ  ي دةسةآلتداراني دنيا و ثارَيرةري دَلسؤزي تاوانةكاني، ه"حمرم و رارةزا"رةريكة دزي ، بةةآلم  اواري عةداَلةتي كؤمةآليةةتي دةكةة
 !بة بَي سؤسياليرمي زانسي، بةبَي سياسةت و ئابووري هةرةوةزي"بليمةتن"ئةوةندة

 !! ي ئازادي و  اكسازي دةكات، ك ا بة مرطةوتةو روَينة كة طواية بانطةرةل ئيم يا
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 ئايا ئةو بةريَيرانة  ةند لةطة  خؤياَ و خةَلك راستطؤَ؟ 
ئايا ئةطةر خةَلك لة نسَيي حربة دةوَلةمةندو خاوةَ كؤمةانياكاَ بؤ سةَيبةري ئؤثؤزيتسةيوني نةاو ثةرلةةماَ هةةنطاو بنةَين، خَية         

 !دةبينن؟
    َ رةةريي خةاوةَ فكة ي طةنةدةَ  و كؤنةثةرةسةت لةطةة  دةسةةآلت و حةوكم ياني ئاناوة ةي و          : ئةوةي زاَلةة و بة ةوي هةيةة ئةمانةة

لةةم ناوةرياسةتة طةجنةة بةَي كةار، بةَي دواريان، بةَي ثة يانةو بةرنامةةي اليةةني كةةمي جيهةانبيين راسةتةقينةي عةداَلةةتي               . توندوتيةو 
 !كؤمةآليةتي، بووَ بة سوتةمةنياَ و ياري بة  ارةنووسياَ دةك َي

ةو بةرةية وة  طؤريانةكةي ئؤباما رةنط زةردةو عةداَلةتةكةي، درَيوةثَيدةري ناعةداَلةتييةكةي حكومةتي ئاناوة ي، توندوتيو و ئ
 .ةتَيكدةري هةرَيم

و ئايا ئةوةي بازاري ط اَ بكات، لةث ي ببَيت بةةخاوةَ مليونةاَ داالر، ناعةداَلةةتي بكةات، ئةاناوةو كَيشةةو ط فةت بةؤ هةةزاراَ خَيةراَ           
 كةس درووست ناكات؟

 ئايا ئةوةي كالرينكؤف لةبةرامبةر خؤثيشاندةراَ بةكاربهَينَيت، توندريةو نيية؟
 !ئةو ئازاديية كة لة مرطةوتي دةرطاي سةرا بانطةرةي بؤ دةك َيت، كؤياليةتييةكةي سعودية و سوداَ وئةرداغانة

بةةرةو هةَلةدَي ي      ماَ ئةةو دةسةةآلتةية بةة هةةموو رةَيوةية     ئةو دةسةآلتة كة بةناوي تةكنؤك اتةوة  بانكةرةةي بةؤ دةكة َي، هةة    
 !هةزار بة هةزارماَ دةبات

ئةو رارنبطة ليمياآلنة كة بووَ بة بةرَيك لة سةرقافَلةي ئةو جؤرة دةسةآلت و ئازاديية، بة ئةمتيازةوة طةندةَلن و نةة رَيطةاو نةة    
 !دوارانماَ بؤ رارن دةكةَ و ئَيوةش كةي ي خؤتانة

 سةراكي هةرَيم و داواكارييةكاني خةَلكد عةلي قةرةداغي، .، ث"اَرارنبط"
اوانةة  ، بةةبَي ئةةوةي ئامةانة بةة نةاوةرياكي  ةينايةتي ئةةو زار       دةزانةن (يةكسةاني، ئةازادي، ب ايةةتي   )زار هةية خؤياَ بة رؤريةسواري

َ   بكةةةةَ، سةةةني و لةسةةةةر زاري هةنةةةدَي   ؛ لةنووو هةةةةر بةةةة تةةةةماوي دةيهَيَلنةةةةوة    وة  وةزيةةة ي دةرةوةي سةةةعودية دةريةةةدةب ي
ييةكاَ دووبارة دةبنةوةو لةطةليدا يةكَيكياَ بة نةزانييةكي تايبةتةةوة، رةؤريش و   "رارنبطي سةربةخؤ و ناسياسي"سياسةمتةدارو

نيياو  ۆانهوەی چهم ييئ ئييازا ييه بڕرنهکهی مانييای  هێ ۆش به چهميي ه مۆڕش)ئاماجنةةةكاني كةةة جيةةاوازَ، بةةةم رةةَيوةية ثَيناسةةةدةكةَ

بژار نيئ ئيازا ەوە و ڵەه يای ڕێکر نييانه لهێپ اتهکيان و  ەستاو ەسيتڵەتيئ ياسيا و  ابهشي ر نئ  ەسيهڵ امهزرانيدنئ  ەو هت وسياسي

لَي ةدا هةةر ئةوةنةدة دةَلةَيم    (. .وەرەکانێەموو پهوەندی ێايهتيئ و کر نئ نرخئ ئينسانه به نڵمهۆک بنياتنانئ عه الهت و يهکسانيئ
سةةةاَ  زار لةةةةو  233كةةةي كؤنةثةرةسةةةت، كاسةةةؤليك و اليةةةةنط ي ثارةةةايةتي ثَيشةةةي ثةةةر لةةةة       َي(بلةةةرا )بؤ ةةةووَ و هةَلويسةةةي 

 . انة ثَيشكةوتووت و واقعير و روونرة"رووناكبط"بةناو
کيئ ئهخالقيئ ێمه لهو نيامهيه ا وەکيو ئهرکێئ  :نڵێ بانئ  ه هڵتا ۆشوويان بێی پ كه نامه  به  ئاماژه  ران به  ا نوسه كه وه روونكر نه له

و  پيشياندەرانۆکئ تونيدوتيژی  ژ به خێنانێبهکاره رەۆبه وور رتن له ههموو جۆات بوو له خڵمهبهستمان ئا ا ارکر نهوەی  ەسه اتهنه

 .بخاته مهترسييهوە ايهتيمانڵمهۆو ئاسايشئ ک تێنهکرۆڵنترۆک کێو اليهن  ەرئهنجامدا به هيچ کهس ک که لهێخۆ   روستبوونئ
َ )ةت سيئةو نارارنبطانة باسي خستنة م دةكةةَ، بةةآلم خؤزطةا ثَيمةاَ بَلةَين كامةة ئارةي؟ ئارةي جةةردةيي          (ئاري كؤمةَلةكةةما

كةاتي؟ و زاري  كةارك دني   كةرتي تايبةت؟ ئارةي هةةناري؟ ئارةي بَيكةارك دَ؟ ئارةي ط َيبةسةي      داهاتي طشي؟ ئاري باآلدةسي 
 !  ؟ كامةياَ؟...ت 

 ث يافيسؤر و ثَيشنوَيوي بؤ بازاريي ئازاد
كةة   يةة (و دكتةؤر عةةلي قةةرةداخي   ث افيسةور )، بؤ منوونة مةبةستمكةي ئيسالمييةكاننفةيلةسوفانة روويري دراوة عةنتيكة"ئةو

  )واڕی ئازا   ەڕا بهرەو بازاڵين ئيشهڵێت بێ ەکر)دةَلَي
نازانَي ط اني، هةناري، بَيكةاري،   بؤ ي ئةم تةكنؤك اتة ئيسالميية لةبواري دارايي، نازانَي بازاريي ئازاد،  ي بةسةر جيهاَ هَيناوة؟

جةنط و وَي اني لة رَيوةي بةةريَيوب دني ئةابووري سةةرمايةوة سةةريانهةَلداوةو خةةباتي نَي دةسةتةكاَ دن بةة ئاماجنةةكاني بةازاريي          
 !ئازادةكةيانة؟
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 . ي نياني خةَلكاوةو تَيكدانبة هؤي ئان ةو ثَيمانواية ئةوة بووةرَيوةي رَيكخستين كارو بازار دةخةينة نَي  ث سيارةوئَيمة  
 !سةراكي هةرَيم ئةزموونةكةماَ تَيكدراوة

 (.ئةم ئةزموونة تَيك نا َيت و كةسي  ناتوانَي تَيكي بدات: )سةراكي هةرَيم لة وتارةكةيدا بةيادي راثةريين لة هةولَي  وتي
يدة هاتووةتة كايةوة، بةآلم دز و جةردةو ئةم ئةزموونة بة خوَين و بةدبةخي خةَلكي هةنار و ستةمد: لة وآلمدا دةَلَيني

رانانة  زوَلم و بَيويوداني  ينايةتي كة هةمهَيناوةو لةطةليدامشةخؤر و مليونَي ي لةث ي و زةبةالح و خاوةَ ليالي خةياَلي بةر
بَي دةستكورتةكاني نا: بؤ منوونة)بةم رَيوةية مبَينَيتةوة، بؤية رايةني ئةوة نيية ي هةنار بة هةزار رَيوة باجي دةدَخةَلك

و (ئايا ئةوة  ارةسةرة؟! هةزار دينار39هةزار دةكةَ بة73لة"يارمةتيدانةكةياَ)"كؤمةَلطةكةماَ وة  سواَلكةر مامةَلة بك َين
 لةدةبَي و زيندانيية سياسييةكاَ ئةركي مَيووويية و  و قوربانياني راثةريين م الي ثَيشمةركة بة روح و هيمةتي اندنيقَلةةر

 :مَيتب ثَيشةوةخوارةوة بؤ  ةييبةم رَيوة مةوةكةالنة 
 (.ياساي بيمةي كؤمةآليةتي)جَيبةجَيك دني -1
 (.ياساي كار)جَيبةجَيك دني  -2

 .كةرتة تايبةتةكاَ طشتططك دني  -7

 .داماَليين عةسكةرتاريا لة نياني رانانة -2

 .دابينك دني ما  ئازاديية دووك اتييةكاَ -9

 .ثَيداني نَي خاني ثيشةسازي و طشتوكاَليبةرف اوانك دني خرمةتطوزاري و ثةرية -1

 نريكك دني داهاتي بةرث سةكاَ لةطة  داهاتي هاوآلتياَ                                        -3

 

 !  بَيكاري  ناعةداَلةتي بميَ انى،ب يينى دةستى خةَلك، دةسي ط  لةجياتي
واية زؤر دوورن لةة فكةرو رةفرةاري دروكراتييانةةو نةة اندي كةة       ئَيمة قسةكاني بةِرَيز فازل مرياني رةتدةكةينةوةو ثَيمان 

ئةطةر بةِرَيزي دةنةآلتي حكومةتَيكي ئةؤروثي بةدةنةرةوة بوايةة ئةةوا هةةموو      . شاياني حوكمرِِِاني و بةرثرنيارييةتي نيية
ثييةةةكان ناِرةزايةةةتي  رؤذَيةةد دةيةةان كةةةس دةبةةوون بةةة قوربةةاني، بةةةآل  وةا دةبيةةن  و دةزانةة  هةفرةةة نييةةة لةةة وآلتةةة ئؤرو         

توندوتيذ، دذ بة حزب و اليةنة فاشيسةرةكان يةان دذ بةة طةةنر، طرانةي، بَيكةاري يةان يةادي يةةكي ئايةار ئةةكا  نةةدرَي كةة              
. تَييانةةةةةةدا مؤلؤتةةةةةةؤة كؤكرَيةةةةةةر، بةةةةةةةرد و دار بةةةةةةةكاردةهَينرَيا، بةةةةةةةآل  زؤر زؤر بةدةطمةةةةةةةن  ؤثي ةةةةةةاندةرَيد كةةةةةةوذراوة   

 (.كاني فةرةنسا، يونان، نويد، دةنيمارا، ئةَلمانيا، ئيراليا و ئةنثانيا ؤثي اندانة توندوتيذة)منوونة
فازَل مرياني بةهؤي بؤضةوونةكاني، بةرثرنةة لةة بةةهَيزكردني طيةاني عةنةكةريراري و رةوايةةتي بةة ضةةا بةةكارهَينان دةدا           

 .وبةمة طياني  ةَلد بة هةرزان دةزانَي
ن دذ بةةة  ؤثي ةةاندانة توندوتيةةذةكان طةةازي فرمَيسةةد رذ، ئةةاوِرذ و كَي ةةَر     دةبةةَي كةةاا فةةازَل بزانةةَي كةةة زؤربةةةي حكومةتةةةكا    

 . بةكاردةهَينن
كاا فازَل و بةرثرنةكانيرتي حزب و حكومةة  و اليةنةةكان هةؤي نةةرةكي ناِرةزايةتييةةكانيان لةةبريكردووة و بانةي ئةةوة         

بةةةا لةةةةطياتي طَيرةشةةةَيوَين، طرذكردنةةةي    ئَيمةةةة داوا دةكةةةةين و دةَلةةةَي    . ناكةةةةن كةةةة  ةةةةَلكي كوردنةةةران دا ةةةوازي هةيةةةة    
بارودؤ ةكةو موزايةدةكردن بةنةر يةا، بة عةقر و هوشياري و حيكمةتةوة ضاو لةة ناعةداَلةتييةةكان بكةةن و ضارةنةةري     

 .بكةن
هَينا كؤتايي ثَي7529ئَيمة لةكاتَيكدا بةهةموو شَيوةيةا دذ بة بةكارهَيناني توندوتيذين و  ؤثي اندانةكةمان لة كاتذمَيري 

 .و بةهيض شَيوةيةا بةرثرنيار ن  لة رووداوةكاني ثاش ئةو كاتذمَيرة
 :ئَيمة داوادةكةين
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 .وازييةكاني طةماوةر طَي ةطَي بكا دا حكومةتي هةرَيمي كوردنران -1    
 .بةرثرنان لة كوشنت و برينداركردني  ؤثي اندةران و نوتاندني بارةطاكاني طؤِران دادطايي بكرَين-2     

 .ثارتي دروكراتي كوردنران داواي لَي ووردن بكا  بؤ بؤضوونة نابةطَيكاني فازَل مرياني-7    

 تؤريى بةرط ى لةماف  ئازاديةكانى خةَلك
11/2/2311 

 

 !، بةَلَي بؤ عةداَلةتي كؤمةآليةتينا بؤ توندوتيوي
 

 

 بانطةواز بؤ  ؤثي انداني نثي
 طةماوةري كوردنران
، دا وازرةان هةيةة   (طاِرنامةةي طيهةاني مةار مةرؤظ    )لة ماة و ئازادييةكاني  ةَلد، لة ضوارضةَيوةي  ئَيمة وةا تؤري بةرطري

بؤ بنةبِركردني طراني بازاِر، طةندةَلي، بَيكاريء ناعةداَلةتي كؤمةآليةتي ء دةمانةوَي دوور لةهةر شةَيوةيةكي توندوتيةذيء   
 . ب َيوي راي طةيةن 

ِِاليزمةةي نةوَيي نةةةندو   قي دراوي طيهةةان و بةانجي طيهةةاني لةهةةموو دنيةةا بةةووة بةةهؤي قةةووَلكردني طيةةاوازي    نيانةةتي لي
ضينايةتي، طةنر، توندِرةوي رةطةزثةرةنيت و ئاين، كؤضكردن و نامؤيي، بؤية لةبةرام ةرياندا  ةَلد لة تةواوي طيهةان  

 .شيت، ئانايش و  ؤشطوزةرانيبة كوردنرانةوة، ناِرةزايةتي دةردةبِرن وةا رَيطاضارةيةا بةرةو دابينكردني ئا
 :ئَيمة بة  ماناية بانطةوازي طةماوةري كوردنران دةكةين لةنةرطة  شارو شارؤضكةكان بؤ  ؤثي اندانى نثى و داواي

بانق، نة ؤشخانة، زانكؤ، بينانازي، تةلةفؤن و )بةط ريكردني كةرتي تاي ة -1
 (. هرد...ئينرةرنَيا

 ي ثةرلةماني كوردنران،  (رقابة)كاراكردني ليذنةكاني ضاودَيريي-2

 باشكردني باري ذياني  انةن ينان، طووتياران و فةرمان ةران،-7

 هاوكاريكردني تةواوي ماددي و مةعنةوي بَيكاران و النةوازان،-2
  زمةتطوزاري  بؤ دَيها  و شارؤضكة ثةراوَيز راوةكان، -9
 .ي، دةكةيندةركردني ثياواني بةعس لة بةرثرنيارَييت حزبي و حكوم -1

ئةطةر حكومةتى هةرَيم لةماوةي دوو هةفرة دواي  ؤثي اندانةكان، ضةند هةنطاوَيكي نةرةتايي نةنَيا بة ئارانرةي ئة  
و ماة و  وانيت  ةَلد، شؤِرشي نثي  ة ئريادةضاكسازييانة و بارودؤ ةكة هةر بة  شَيوةية مبَينَيرةوة، ئةوا ث ريوان ب

 .بةرثادةكةين
 

 لة ماة و ئازادييةكاني  ةَلد تؤري بةرطري 
23/2/2311 

  11/1/1355هةين، رَيككةوتي : رؤذي  ؤثي اندان
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 ي نيوةِرؤ2كاتذمَيري : كا 
بؤ بةشداريكردن لة   ؤثي اندانانة ثَي وة ا رايدةطةيةن  كة هةر كةس، طروث و اليةنَيد بةشداري بكا ، دةبَي دةنا بؤ هيض : تَي ين

بةثَيضةوانةوة ئةوانةي توندوتيذي بةكاردةهَينن نةا هةر . ا  و ثارضةيةكي نثي لة قؤَل يان ناوضةواني ب ةنرَياشَيوة توندوتيذييةا نةب
 .وازييةكامناننلةطة اندا نيية، بةَلكو كةناني طَيرةشَيوَينن و دذ بة ئامانج و دا 

 ! ئانايش و ئارامي تاا، وآل  و طةالن دابيندةكا ،تةنها عةدالةتي كؤمةآليةتي  
: بؤ ثةيوةنديكردن

        Tb_max@yahoo.com 
 

لةنَيواَ رارنبط و حرب و 
برووتنةوة راسريةوةكاَ و بةرةي   ةث

م الةةةةة   كارو بازاري  ارةنووسسازت ين ناوةندي نيةاني  
روونةةةةةي  لة طشةت سةات و سةةردةمَيك و حكومةةت بةة      

 َ ك ييين هَيري بةازوو، ط انةي،  قووَلك دني طةندةَلي، فةرهودك دني سةروةت و ساماني خةَلك، بةهةرزا)دةكاتكةرتي تايبةت بةهَير
نةةاوب او دةثةةارَيرَي و كةةار بةةؤ  ي  هةةةماَ سياسةةةتيو ئؤثؤزيتسةةيوني نةةاو ثةرلةةةمان( هةةةناري و درووسةةتك دني مافيةةاي خانوبةةةرة

بةةرةو بةازاريي   ئابووري كوردسةتاَ  ئينشةَلآل )د عةلي قةراخي دةكةَ.اَ  ثبةجَيهَيناني سراتيوي سةراكي عولةماي ئيسالمي جيه
الفوطةةزا  عةدالةةتي كؤمةآليةةتي لَيةدةدةَ      ،"مَيطة "هةردوو اليةَ هاورياَ، بةآلم  بؤ طاَلتةك دَ بة ئةقَلي!(. ئازاد هةنطاودةنَيت

مةن لَية ة   . هةةناراَ لَيكةةوتووة   ئةازار و بةدبةةخي بةؤ   و دةريايةة  لةة   كة تا ئةم  ة كةية تةةنها قةووَلك دني جيةاوازي  ةينايةتي      
رَيوة بة ثةيام و ئةركة رةزاقورس و بَيراركةرةكةةم  بة سةررياسي د وهةوَلدةدةم وةهم و ثالنةكاني دةوروبةري كارو بازاري دةريةم 

 .بدةم
 :ف ةريةنطي
، فارور رةفي  هاوار "...رةوا...رط يبة"، مةالكاَ بةدةم بانطةرةي جيهاد و نوَيوةكاني هةيين"ئازادي"لة سةراي

و لةطةلياندا بةختيار عةلي وة  ي ئازادي بو...بوي ئازادي...بوي ئازادي...دةيطؤريين...دةيطؤريين....دةيطؤريين...دةكات
باسي مةت سي رؤريري ماركسييةكاَ و دووثاتي ئطادةي نيتشةوي برووتنةوةكة دةكات و "سةربةخؤ"رارنبطَيكي

ئةي ساراماطؤ، ماكسيم طؤرطي، داريو فو، طولسورخي، عةبدونةجيد (. يةكاَ كَيشةياَ لةطة  ئةدةب و هونةر هةيةماركس)دةَلَى
؛ئةم !(لوت ي، طؤراَ، نازم حيكمةت، ب خيت، نطادا، طارا، لؤركا و سةداَ ئةدي  و هونةرمةندي جيهاني بةري كامة قوتايانةَ؟

هەستدەکەم لە ئاستێکى دیاریکراودا ئەو "وتی NRT لە لێدوانێکى تایبەت بەماڵپەری بةريَيرة

کۆمەڵگادا هەیە، من و چەند نوسەرى تر لە رێگەى کارو  وشیاریەى کە ئێستا لەناو
کاریگەریمان لەسەر ئەم وشیارکردنەوە هەیە، چونکە هەمیشە نوسەر  نوسینەکانمانەوە

( کەرەستەى سەرەکیش بۆ گۆڕینى دونیا وشەیە پیاوى وشەیە و
كةما  مطاودةلي لةسايةي دةسةآلتي . د" سةرا "و...!(دواي روخاندني ماركسيرم)دةَلَي"بَياليةَ"رارنبطَيكي"شتيةوةلةتةني

كات و بةراوردي دة دةدوَي و لةطة  دةسةآلتي بنةماَلةيي كؤمونيرم"مَي دةزمةي"بنةماَلةي ثاراكاني ب يتانياوة هاتووةو دن بة
كارَيرماي " نةورطواَ موستةفا ثاراَ. دنةوةنةماوةو تازة ناتوانن سةرهةَلب  ؤَ هةردووكياَ بةسةر ووَ و باوياَ

: ، ئةمي  لةبطي نا َيت بةبؤنةي نةورازةوة بَلَي((لةناو جةماوةر ووَ دةبَيت))وة  يةكةم سةرا  لة راني نةوراز"ف ةريةنطي
 (.ةتيئةم راثةريينة بؤ رَيكخستين ماَلي كوردة لةسةر ئةساسي عةدالةتي كؤمةآلي)

mailto:Tb_max@yahoo.com
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باپیر  لی كانی مامۆستا عه قسه  یدانی ئازادیش پشتیوانی له نی كاتی مه نجومه ئه: دةفةرمَي"ئازادي"وتةبَيوي ئةجنومةني سةراي

 .زانێت ری ده ماوه ی جه قسه  كات و به ده

كانی  قسه  پشتیوانی له  ئێمه: دیان یدانی ئازادی ڕایگه مه نی كاتی نجومه بێژی ئه ڵنیووز ناسك قادر وته لێدوانێكیدا بۆ كۆمه  له
 .دان ریه ماوه جه  وه م بزووتنه تی ئه خزمه  ر بوون و له ری خۆپیشانده ماوه ی جه ڕێزی قسه كانی به ین، قسه كه باپیر ده لی مامۆستا عه

مامۆستا   یۆن بن و هیوادارین كهدژی ئۆپۆزس  كه  فێر بووه اڵت سه ده  وه داخه  به: یدانی ئازادی وتیشی نی كاتی مه نجومه بێژی ئه وته

 (.بن  رییه ماوه جه  وه م بزووتنه ڕێزانیتریش پشتیوانی زياترى ئه به لی باپیر و عه

هاتووةتة ثَيشةوةو يةك ييري لةطة  فةتواو مةع ي ةةتي ث افيسةؤر و دكتةؤر    ( سور ي)عةر ةتيدوا هةواَلةكاَ واياَ راطةياند كة 
دووثاتدةكةنةةوةو دةبةةن بةةة زةمانةةةت بةةؤ ئةةوةي بةةة رةةةرعييةتي نارؤريرةةطَي ي، مةت سةةي    "سةةةربةخؤكاَ"وتةةةوايعةةلي قةةةراغي  

 ....!دووريةنةوة( رةرعييةتي رؤريرطَي )ت سناكر
 (! سةراي ئازادي روَينَيك بؤ خةوَ و ئازادي: )ةكانة دةَلَي"مَيطة "سةراي كة روَينةكةيراسريةوة مةريواَ وريا قانل بةو دوةنة 

 
 !راسريةوةكاَف ةريةنطي 

نةة سةةةراكي هةةةرَيم، نةةة سةةةراكي حكومةةةت و نةةة زارينةةةي ثةرلةةماني كوردسةةتاَ ماركسةةني و نةةة حربَيكةةي رةةوعي بةةةهَيرو نةةة    
بةرةيةكي  ةث لة طؤريةثانةكة هةية و نة ماركسةيرم بةووة بةة هةؤي ناعةدالةةتي و طةنةدةَلي و سةتةمكاري، كة ةي دةبيةنن  ةؤَ           

يانةة بةرةَيوةيةكي زار حةةقط و    "سةةربةخؤ "و دكتةؤر و زانةاي ئةايين و ث افيسةؤر و عةرة ةتة      رارنبط و برووتنةوةو مةةال "ئةو
 .لة الوازت ين ئاست و ئةداي سياسييةجاهيالنة سةري رمةكةياَ ئاراستةي برووتنةوةية  دةكةَ 

رةنبط بةة ثَيةوةرة جيهانييةكةةي     جاهيةل نةني؟ ئةةركي را   ! ئايا ئةو قسةكةر، نوَينةر و رارنبطانة دريندة و ناثةا  و تاوانبةار نةني؟   
ةو نييةة؟ ئةجنةداي دن بةة هةةناراَ ثةةي ي     هةةناراَ  ئايا قسةو باس و هةَلويستةكانياَ بةمةبةسةي لةخشةتةب دني   ! ئةجنام دةدةَ؟

 يلةة قةةب  دةردةهَيةنن و بةة سةير و جةادوو زينةدوو       ي دوَيةيَن  "م دووكةة "بؤ ةي ئةةو جؤقةة كةرامةتشةكَينة    : ناكةَ؟ لةداوييشدا
 ! ةوة تا سوكايةتي و جوَيين ثَيبدةَ و دووبارة لة طؤريي بنَين؟دةكةن

هةةر بةةو رةَيوةيةش رةفتاريةاَ لةطةة        ئَيسةتا  نةاوب دووةو "مَيطةة  "طةة  و جةةماوةرياَ بةة    ،روانةكاني ئةو بةرةية ةندين جار 
 ... ي ت سنا  بةكاردةهَينندةكةَ و ئوستادانة داوا رةواكانياَ و خوَيين بةناهةر رناوي طةنج و الوةكاَ بؤ مةبةستَيك

وريابن، وريا، لةم سات و كاتة كة وةحشيطةري ليمياليرمي نوَي بةسةر الرةي م ال دةروات، هيرةكاني بةةر دةرطةاي سةةراي ئةازادي     
َ  يليمياَ  و ئيسالمييةكاَ تاقة رةخنةية  ئاراستةي سيستَيمي باآلي سةرمايةداري و كةةرتي تايبةةت   يةة  ئةوانةة مةومكني ني  . ناكةة

 . بتوانن ب  بة خاوةني ث انةي عةدالةتي كؤمةآليةتي و ئازادي هةنارو نَي دةستةكاَ
 بةع  نني بة زماني كوردي؟   و عةداَلةتة كؤمةآليةتييةكةيئايا ئةو ئازاديية، ئازادي 

 !ف ةريةنطي و عةدالةتي كؤمةآليةتي
يةي حكومةتةةة حربييةةة ف ةريةنطةةةكاني والتةةاني ئؤروثةةا، ثةةاش ئةةةو هةةةموو زانةةا و بطمةنةةدة بليمةتانةةة ثَيمةةاَ نةةاَلَين بؤ ةةي لةسةةا 

طةنةدةَلي، رةطةزثةرةسةي، سَيكسةيرم،  ةوسةاندنةوةي كؤمةآليةةتي، بَيكةاري، كؤالثسةي        ) كَيشةةي ئةزموونَيكي سةداَ ساَلي، هَيشتا 
 .  بةرهةمدةهَينن(ئابووري، جةنط

كة ئةَلتةرناتيظي بازاريي ئازادو كةرتة تايبةتةة فةرمان يةواكانةة   (وةزيكار و بةرهةمهَيناَ و نياني هةرة)عةدالةتي كؤمةآليةتي واتة
 ير دونمنةكةماَ قةيسةر ياَ ثارايةكي تؤتاليتَي  نيية، بةةَلكو دونمنَيكةي زار   : )لةبارةيانةوة دةَلَي( ياَ تسيطلةر)كة ث افيسؤر

 .(ت سناكة، ديكتاتؤري دريندةيي سةرمايةداري دارايي جيهانططة
و رةخنةة و   وَكةاتَي خةةَلك لةة ط انةي بةانرين وةريس ببةو      : دةهَينمةةوة (وةزي ي نةةوتي عةطار  )يةوة منوونةي رةه ستانيلةم بارة

ن خي بانرين بةدةسي من نييةةو سةةندووقي دراوي جيهةاني    : )طازندةي خؤياَ ئاراستةي وةزي ي نةوت دةك د، رةه ستاني وتي
 .(ن خةكةي دياري دةكات

، بَياليةةَ نةني و خرمةةتكاري ف ةبَيةوي     "بَياليةنانةة "ني م الايةتييةة، بةةآلم كةام رارةنبط؟ ئةةو رارةنبطة      دةَلَين رارنبط ويةودا 
خاوةَ بازاري و ئاينةكانيانن و وة  دةزطايةكي ئةمين داثَلؤسَين لة بواري راطةياندَ تةطار و تؤقانةدَ بةةكاردةهَينن كةة لةدواييةدا      
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و وة  زارَيةك لةة رارةنبطةكاني    لةاليةَ خاوةنة راستةقينةكاني ئازادي و دادثةروةري رَيط ي دةكةَ لة بةرةوثَيشمدني ث اسةي 
 .دةسةآلت ثشكي رَي ياَ بةردةكةوَيت لة  طَيلك دني خةَلك

 
 !ئةي ثَيطةي  ةث؟

ربةي رةوعي   ح. ي  ةث راوةستاوَ لةوثةريي الوازيداَ و هورياري و ئطادةي كاري هاوبةرةياَ نييةة  ةهَيشتا ئةو رةوتانة كة لة بةر
 سةةراكي هةةرَيم   ئةةوةي حكومةةت ط تةووة و هةيض دةستةَيشةخةرييةكي نةةك دووة، بةةآلم ثةاش        دوا فةارطؤني  كوردستاَ دةسي بة 

 . داواي لة حربةكاَ ك د ث يانةي  اكسازي ثَيشكةش بكةَ، حربي  ث انةيةكي بآلوك دةوة
ي لةسةةر داخوازييةة هاوبةرةةكاني    يو دةتةوانن بةة يةةكط توو    ةث هَيشتا سةرةرياي ئةوةي لة دةيةاَ داخةوازي و بؤ ةووَ هةاورياَ     

بةةرة   ،وو هةَلةةرةستةكاَ  بةرةي ليمياَ ، ئيسالم و ناسيوناليستب  بة ئةَلتةرناتيظ بؤ اليةني كةم بَينة مةيداَ كة هيض نةبَيت 
لةاليةكةةوة  ، هَيشةتا  بضةووكة ئةةجنام بةدا    وة ئةةو ئةركةة  ةك ا ثَيشكةش بكةَ، بةداخةوة هَيشتا ثَيي نو ث يانةي روونر و ئينسانير

و لةةةوالوة اليةةةنير درَيةةوة بةةة    بةرةةَيوةيةكي منداآلنةةة هةَلويسةةت بةةة يةةةكري دةف ارةةن بةةةبَي ئةةةوةي ثَيويسةةتياَ ثةةَي هةةةبَيت     
و بارةرة بةة ثةرتةةوازي     و ثَيةي درووسةتك دووة  هةيشةة بةة هةيض وخةؤريايي نةاكؤكي وةهمةي       ثشتطوَيخستين ئةركة مَيوووييةكةةي؛ 

هَيرة ئيسةالمييةكاَ دةرطةاي   . ليماَ  كار بكةَ كة لةدواييدا دةخ َينة نَي ثَي-طؤرياَ-ملكة ي لةطة  بةرةي نارياستةوخؤي ئيسالمي
 !دن بة ئيسالمييةكانة"رؤريرة"سةرارياَ لَيك دووين بة مرطةوت، كة ي هةندَي كةس ثَييانواية ئةم

 
 !رةفتارَيكي بؤرنوايي

و بة طيةاني بةرث سةيارييةتي هاوريَييانةة طةوَي     (بَيجطة لة حشك)كؤبوونةوة ي سَيمانط12بؤ كؤبوونةوةي هةموو حرب و اليةنةكاَ
 ةةند  . ليونةةي هةَلبةوَي درا بةؤ داريرةتين ثالت ؤرمَيةك     . لةبطوبؤ ووني يةكر ططاو بوو بة ئومَيدَيك بةؤ هةةنطاوناَ بةؤ ثَيشةةوة    

كؤبوونةةوةي  ةةث و   )بةياننامةيةة  بةةناوي  رميةاَ طةآلَلةة نةةك دبوو، بةةآلم     ليونةةي نةاوب او ثالت ؤ   ،رانَيك ثةاش كؤبوونةوةكةة  
 (!12/7/2311)لةسةرة هةمووماَ بآلوك اويةوة كة هةماَ ب واري ط دبوونةكةي(ثَيشكةتنخوازاَ و كؤمونيستةكاَ

نياَ بةة هةنةد وةرطةطا، بةةبَي     هَيشتا هيض نةبووة،  ةند كةسَيك كة وة  هاوريَي بةةرَيرو حورمةتةةوة طوَييةاَ لةَيططاو بؤ ةوونةكا     
ئةوةي ثَيويستياَ ثَي بَيت، دةستياَ بة ثارقولداَ و ثيالنطَي يي دن بةيةكري ك د و ئةمةش هيض ثةيوةندي بةة فكة و هةَلويسةي    

اَ و ثةرتةةةوازويةةةوة نييةةة، بةةةآلم بةةؤ ئةةةوةي ئةةةو ب ادةرانةةة تَيبطةةةَ كةةة جياوازييةةةكامناَ زار نةةني         (كؤمونيسةةي)رةةوعيةت
ةزارييةو ئيمةةة يا هةةةاودةنطي و يةةةةكط توويي  ةةةةثةكاَ لةطشةةةت رةةةتَيكي تةةة  طةةة نطرة، ئيمةةةراي ئةةةةو بةياننامةيةةةة بةةةة      رةةةةرم

ك دو  اوةريَي بووم تةواوي خاَ  و داخوازييةةكاني كؤبوونةوةكةة يةةكبخ َين و ثَيكةةوة بةة يةكةدةنط روو لةة         ةوةكةموكوريييةكاني
خاَلةكةي ليونةي هةَلبةوَي دراو بةوو و خةةريكي رةخنةةط تين بنياتنةرانةة      11او خاَلةكة لةن13خؤش ئةوةية . طؤريةثانةكة بكةين

 . بووين لةية  بةيةكي خاَلةكاني و ثَيشنياري تازة هاتة ئاراوة بؤ ئةوةي ثالت ؤرمَيكي هاوبةش طةآلَلة بكةين
ئايةا ثشةتك دني حربةي     !بوو؟نةة اريسةي  ئايا ئةو كةارة نةفامانةة و بةةري ئةةقَلي سيكت    ! ئايا ئةو ب ادةرانة رةخنة لةخؤياَ دةط َ؟

 !روعي كوردستاَ لة هَيرو اليةنة  ةثةكاَ ثاساوي عةقالني بؤ برووتنةوةكةماَ هةية؟
  ي بكةين؟

لةةم ثَينةاوة هةيض ثاسةاوَيك     . ئَيمة دةبَي بةر بةو بةرة كؤنةثةرةست و راسريةوة بط ين كة سواري ملي داوا رةواكاني جةماوةر بووَ
زانني نييةو تةواوي بوومناَ لة ئَيستا و  ةند ساَلي داهاتوو، بة يةكط تنةةوةماَ  "ثَيش يةو"خؤ بةزلراني و خؤ بة بؤ ثةرتةوازي و

لَية ةو لةةوَي    دةبَي لةنَيو خؤماَ ئامادةيي رَيككةوتنماَ هةبَيت،  ةونكة ئةةمياَ هةةزار جةار لةةو سازرةكاريية كةة       ...بةسراوةتةوة
  َ ، واتةةة خةة اثرين  رةو ثَيشةةكةتنخوزات و بةر ةةاو روونكةةةرت ة  تم دةدرَي، مةة ايير، سةرياسةة ئةةةجنا لةطةةة  نةةةياراَ و دونمنامنةةا

 .رَيككةوتين  ةثةكاَ لة باررين رَيككةوتن لةطة  دونمنةكامناَ، باررة
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كاَ و ثَيشةنيارة دةك َي بة هةماَ روح و هةَلويسةي هةةردوو ط دبوونةوةكةةماَ، دةسةتبةجَي بةةناوي هةموومانةةوة، هةةموو خةاَ          
 !و بانطةواز بؤ  االكي هاوبةش بك َي، بةثَيضةوانةوة راياني ئةوةين ببني بة طاَلتةجاريي رةقامطةآلَلةو بالو 

دةسةتووريكي  )بةةرةو بةدةسةتهَيناني  ...بةةرةي  ةةث هةةنطاو بنةَيني    "خة اثرين "هاوريَييةاَ بةا بةةرةو   : من زَيدةريايي دةكةم و دةَلَيم
بة يةكساني و بةبَي جيةاوازي رةطةةزي دابةني دةكةات، بيمةةي كؤمةآليةةتي، ياسةاي كةار، ئةازادي           علماني كة ماف و ئةركي هاوآلتياَ

 االكي و رَيكخستين سياسي بَيقةيد ورةرت، جَيبةجَيك دني داخوازيية جةماوةرييةكاَ، س يينةوةي طشت ديةاردة مليتاريسةتةكاَ،   
ساَ، دادطاييك دني طةندَلكاراَ، دادطةاييك دني هةةموو ئةوانةةي    بةهَيرك دني كةرتي طشي، ئارك اك دني سةروةت و ساماني بةرث 

 (.دةستياَ لة كورتين خةَلك هةية
دةتانةوَي بة ثشةتيوانيتاَ لةة   )هةَلويست و ئةر  و راَلي  ةث لة كوردستاَ وة  هاو  ني و حربة  ةثةكاني جيهانة و ث سياري

دةكةةةين، بؤيةةة دامةزرانةةدني بةرةكةةةماَ و بةةة دروورةةم و   !(ببةةةَ؟داخوازيةةةكاني خةةةَلك و رةخنةةةكانتاَ، كؤمةةةَلطا بةةةرةو كةةوَي   
داخوازييةةةةكامناَ بضةةةينة مةيةةةداَ، تاقةةةة وآلمةةةي عةمةةةةلي و مومكينةةةة بةةةؤ بةةةاروداخي ئيمةةة يا كةةةة مَيةةةووو، كةرامةةةةت، هةةةاوريَي   

    َ خةةةةباتطَي   خؤبةختكةةةةرامناَ دةثةةةارَيرَي وئيعتبةةةارو توانةةةاي طةرةةةةك دمناَ لةدةسةةةتنادةين و بةةةة كةةة دةوة متمانةةةةي هةةةةزارا
 ...دةستدةكةَيتةوةو رَيط ي لة هَيرة راسرةو كؤنةثةرةست و سةوداكارييةكانياَ بة داخوازي جةماوةري ستةمديدة، دةط ين

 !لةنَيواَ ئؤثؤزيتسيوني ناو ثةرلةماَ و حكومةت، رَيطاي ئؤثؤزيتسيوني  ةث دةط ينةبةر
 سةالم عةبدولآل

27/7/2311 
 

 !!ي بازاري، هةناري و طةندةَلي و ناعةداَلةتي رزطار بكةسةرا  طةلةكةت لة جةنطي ط ان
 :كاب اي راداسي

كاتَي يةكَيك لة طةرتَيكي دوور دةطةريَيتةوة، بؤ ناسياوةكاني باسي بازدانَيكي طةورةي خؤي دةكا كةاتَي دةطاتةة دوورطةةي راداس و    
 !(ئَي ة راداسة، فةرموو بازةكةت بدة: )ي دةَلَيلةو كاتة كة دةيويست ناوي رايةتةكاني بَلَي، يةكَيك لة طوَيط ةكاَ ثَي

 !لة بةردةم دةرطاي ماَلةكاماَ يجيهانطط
ن ئةو جةماوةرة كة دن بة ط اني بازاري، طةندةَلي، بَيكاري و ناعةداَلةتي كؤمةآليةتي نارةزايةتي دةردةب يَي، هَيشةتا نةازانَي هاوكةات د   

َي ئةم باروداخة بةرهةمَيكي لةبةر اوي دكتاتؤرييةتي رةهةاي سةةندوقي دراوي   بة سيستَيمي ئابووري جيهاني خةباتدةكات؛ نازان
مةنيجةةرة ئةابووري و سياسةي و ميدياكانيانةة، بؤيةة داخوازييةة باآلبةةرزةكاني بةرةَيوةيةكي         بؤرصة و جيهاني و بانقي جيهاني و 

و بةة روونةي هةنةدَي    دةتةقَينَيتةةوة  (سةةيد سةادر   ي ثةارتي و بارةطاكةاني ت يةاَ لةة كةةالر و      2لقي )هةرزةكارانة و خَي ا لةبةردةم
 !اليةَ بة ئايةت هَينانةوةو سياسةتي ياري بة  ارةنووسياَ دةك َي

 !نةف ةت لة جيهادةكةتاَ...خيانةتك دَ لة داخوازي هةنارةكاَ
 (!ةئةمةي ئَيوة دةيكةَ جيهاد)وتي"ئارتيانة"مةالية  لة بةر دةرطةي سةرا وة  مةال ك َيكار بةرَيوةيةكي

  َ لَيةة ةدا ئَيمةةة وةكةةو كةةاب اي راداسةةي،  . ئيسةةالمييةكاَ يةةةكَيك لةةةو هَيرانةةةَ كةةة هةوَلةةدةدةَ سةةوود لةةة ناريةزايةتييةكةةة وةربطةة 
ثَيويستيماَ بة رايةت نييةو با حرب  ياَ رَيكخ اوَيكةي ئيسةالمي تةةنها نةاوي يةة  دةوَلةةت و حكومةيةةتي ئيسةالمي بهَيةنن كةة           

سعودية؟ سوداَ؟ ئطاَ؟ ئةف انسةانةكةي جةاراني قاعيةدة؟    )ةتي، بَيكاري و تاواَ و دواكةوتوويي ن  ا نةبَيلةناو طةندةَلَي، ناعةداَل
 ! توركيا؟

َ  )طةر ي ئيسالمييةكاَ توانياَ هةزاراَ كةس لة بةةر دةرطةةي سةةرا بةؤ نوَيةوةي هةةيين كؤبكةنةةوةو بةمةة         َيكةي  (بةازوو نيشةاندا
راني جومعة، بةردةرطةةي سةةرا   ... ووو دةتوانن ب  بة ئةَلتةرناتيظو نة بة حوكمي مَي سةركةوتووياَ ثيشاندا، نة ئةَلتةرناتي ن

 بَيرورمةت ك ا، تةثوتؤزي ئةسةةكاني ئاين و قةومي قةعقاع و سةعدي لَيهةستا
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ي دةنةط و  راني جومعة، رانَيكي رووم بوو، ئةو رانة بوو كة زةليلي، ب سةَيي، رةنةط زةردي و دةربةةدةريم ثةَي بارةر بةوو لةةوة       
َ   ...رةنطي مَي دةزمة بة ثاريانةوة، دوعا، وةهم بةسةر رةرةفمةندي مَيةوووي سةةرا بةرزببَيتةةوة    تةك لةةوةي   ...تةك لةة جيهادةكةةتا

 !   ياري بة هةست و سؤزي لَيقةوماواني وآلتةكةم دةكات
ت و لةث ي تةكنؤك ات دةتةوانن نةاوي تاقةة    ئَيوةي نةتةوةيي، سؤسيالدووك ا: بةهةماَ رَيوة ث سيار لة برووتنةوةي طؤرياَ دةكةين

جةةردةو  ةة  و تليةار و جةةنط فة اش و ناعةادَ  و        ية  حكومةةتي تةةكنؤك ات بهَيةنن كةة بةرنةوةنةدي طةلةكةةي ثاراسةتووة؟       
  . ط ان  اش نةبَيت؟ ئَيوةش ثَيكةوة لةطة  ئةوالدةكاني قةعقار، سةوداكاري بة بةرنةوةندي رةواي خةَلك دةكةَ

ي  و لةطةلياندا خوازياراني دةسةآلتي تةكنؤك اتي، كاتيةاَ هةيةة بةؤ    (بة ئيسالمييةكاني دةرةوةي ثةرلةماَ)المييةكاَئيسهَيشتا 
 .موزايةدةك دَ، طَيلك دَ و  اوبةستين خةَلك

يةاَ  خةيانةتةة بةة داخوازييةة جةماوةرييةةكاَ و ب دن    بةرتةسكك دني سةق ي داخوازييةكاَ بؤ هَي رةك دَ بةؤ بارةطاكةاني ثةارتي     
بةرةو ئاقاري ك دةوةية  كة زةرةو زياني طةورةي بة برووتنةكة طةياندو حكومةتي  بة بةهَيرك دني كةرةوهةواي ميليتاريسةي   

 : و بة بةكارهَيناني  ةكي بكون و دةستططك دَ و تؤقاندَ و هةريةرةك دَ، باروداخةكةي ئاَلؤزت  ك دووة
 .بة بةربةست لةبةردةم بةرةوثَيشمدني ئةزموونةكةئةقَل و فك ي راسريةو باآلدةسي هةيةو بووَ 

 !تارمايي روعييةت
 7/2/2337لةةة(دةزطةةاي رامسوسةةن )سةةاَلة بةسةةةر بةرنامةةة و ياسةةاي ئةةةم يكي دن بةةة سؤسةةياليرم تَيدةثةةةريَي، بةةةآلم     93نريكةةةي

ي هاوآلتيةاَ  %23:ريماَ دةبَيتبآلودةكاتةوة، جيهاَ تووري سةرسو(ثَيبارة سةرمايةداري يا سؤسياليرم)سةرئةجنامي راث سييةكةي
 %73و ياَ هةَلبةةواردووةسةةاَلن سؤسةةياليرم 73لةوانةةةي خةةوار تةمةةةني  %77، "دَلنيةةانني%"23سؤسةةياليرمياَ هةَلبةةواردو وآلمةةي   

لةاليةكيرةوة ئةطةر راطةياندني ئةم يكا رووي ت ي وآلتةكةياَ ثيشةامناَ بةدةَ، ئةةوا وَينةةي مليونةاَ هاوآلتيةاَ       ". دَلنيانني"ياَ
مني النةةةوازَ، رَيةةوةي بَيكةةاري بةةةرف اوانر بةةووةو بيمةةة تةندرووسةةي بةةة ط َيبةسةةي كةةار        زةنَيةة ةسةةةر رةةةقام و بةةن ثةة د و   ل

    َ ئةمةةة لةة كاتَيكةةدا زاربةةةي  . بةسةراوةتةوة، واتةةة قةي انةكةة بةتونةةدي بةةةراكي ئةم يكايشةي ط تةةووةو نةةاتوانن  ارةسةةري بكةةة
 .بةرتووةتةط و بةرنامةي سؤسياليستياَ ثةكانةوة حوكم ياني دةك َين وآلتاني ئةم يكاي التني لةاليةَ حربة  ة

 
 كورد هةموو ب انة

 ئةطةر دةتانةوَي خؤَ  نةكةنة  اوي خةَلك
 !"؟-ئةي مَيينةماَ هةية-كورد هةموو ب انة"ئةطةر تاانةوَي بة ك دةوة بيسةنَينني كة

 ئةطةر دةتانةوَي ب  بة   اي رانهةآلتي ناوين 
 : ئابووري هةرةوةزيية، بة كورتييةكةي واتة: وآلم بةم قةي انة تةنها و تةنهائةوا تاقة 

هةةر  . ئةم خا  و ئةزموونة كة خؤتاَ دةَلَين بة خوَيين رةهيداَ ئاودراوة، نابَي لةة دةآلَلخانةةكاني زةوي، بازرطةاني ثَيةوة بك َيةت     -
بران َيةت و بةةة خةؤريايي و بةة حورمةةةت خةانوو بةؤ خَيرانةةة      هاوآلتييةة  ثار ةة زةوي نييةة، بةةة خةؤريايي ئةةم مافةةةي ثةَي بةةريةوا        

 !هةنارةكاَ درووست بكةَ
نابَي كوردستانياَ بة دوو رَيوةي جياواز رةفتارياَ لةطة  بك َيت، واتةة نةابَي  او ةنؤكي و ئةقَلييةةتي قةازاجني كةةرتي تايبةةت         -

 !لةسةر حيسابي خةَلك مبَييَن
 .اونيشتمانيبوومنانةو كؤمةَلطةي بؤ دوو بةرةو  ني و بةرنةوةندي جياواز دابةرك اوةئةوةي ئيم يا هةية دن بة ب ايةتي و ه

 
 ئاري و ئاري و سَي بارة ئاري
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جةنطي بةرف اواني  ةندين سةاَلةي حكةوم ياني دن بةة كوردسةتانياَ كةة قوربةاني و ئةاناوةو بشةَيوي         : ئةوةي ئاري دةوَيت، دةبَيت
كةةة لةةة ( بَيكةةاري، تةةآلر، هةةةَلهاتن، خؤكورةة ، نةخؤرةي دةروونةةي، ئةةةعتياد، م دنةي ثَيشةةوةخت   )كؤمةآليةةتي زاري لَيكةوتؤتةةةوة 

ئارةي  ةوسةَيندةراَ بكةةَ بةة     ...تةنيشتياندا دةوَلةمةندي كةمايةتييةكي  ا نؤ ، بَي ويوداَ و رةورةت و كةرامةةت، رابط َيةت   
 ! ئاري  ةوساوةكاَ

امةكاَ ئةجنام دةدرَي، رةنطدانةوةي بةاري قورسةي زاربةةي دانيشةتواني وآلتةكةيةة كةة       ئةم هاوارو ناريةزايةتيية ئيم يا لة سةر رةق
كةات زار ط نطةةو تةا زووة ب ييةار     : دةيةوَيت بةر بة جةنطي هةناري، بَيكاري، طةندةَلي و ناعةدالةتي بط َيةت و تةؤش ئةةي سةةرا     

 !هةر من نيم وا دةَلَيم...بدة
 داخوازييةكامناَ

 :كؤمةآليةتي دن بة ناعةدالةتي -5 
 -ب(.هتد...بةطشتيك دني كةرتة تايبةتةكاني نةخؤرخانة، زانكؤ، ث انةكاني نةوت و طاز، ئاسياسَيل، كؤرية  و ميدياتيليكؤم)-1

 كارةبا و ئاو بةخؤريايي-ج. ياساي بيمةي كؤمةآليةتي
 :دن بة ط اني -1

 . لةاليةَ رارةوانييةكاَ بةريَيوةبمَين طاز و بةنرين بة ن خَيكي رةمري بة جووتيارةكاَ بدرَي، عةلوةكاَ-ا
 دياريك دني ن خي كاآلكاَ -ت. رَيطةك تن لة قا اخضَيي بة مةريوماآلت -ب

 :دن بة طةندةَلي -9
. كاراك دني ليونةي  اودَي ي ثةرلةماَ و سةر ةم دامودةزطاكاني حكومةت لةاليةَ كةسايةتي ناس او بة دةستةاكي و دَلسؤزي-ا

 . و ةي بةرث ساَ لةطة  داهاتي زاربةي دانيشتواني هةرَيمنريك دني مو -ب
 :دن بة بَيكاري -2

 .كةمك دني كاتي كارك دني ران و رةو بةبَي داركاَ لة مو ةي كارمةنداَ-أ
 .جَيططك دني دامةزراندني كاتي -ج. بوناندني كةرتي كشتوكاَلي بة هةموو هَيرو تواناية  -ب

 
  

 يةتي و ئاريلةثَيناو عةدالةتي كؤمةآل   
ط اني، طةنةدةَلي،  )ي جيهانيية كة بووة بة هؤيجيهاَ دن بة سياسةتي ليمياليرمي نوَيي سةرمايةدارناريةزايةتييةكاَ لةسةر ئاسي 

سةياتل،  )لة ، توريةيي قوربانييةكاني دةتةقَيتةوة وة هؤكارانة لة وآلتَيك كةَلةكةي بكاتو ةندة ئةو (بَيكاري و زوَلمي كؤمةآليةتي
 .و ئةردةَ و يةمةَ  و طةيشتة تون ، ميسوآلتاني رانهةآلتي بارووري ئاسيا و(روما اري ، ئةسني، مةراك ،ث

 . سةر ئةم زةمينةكوَي ة دَيي  كارتَيك دنةكاني ئةم قةي انة جيهانططة لة رارةكةماَ رةتطيداوة و طةيشتووةتة دوا
كةةوة ثةوين و   ب ايةةتي و دادثةةروةري ثيَ   رةاياني ئةةوةين بةة كةرامةةت،     م ال لةثَيناو  اكسازي و سةناندني ئةوةي كة ئَيمة وة 

و بةةؤ ئةةةوةي رةوريةوةي  بكةةةين لةةة ثاياوةكةةاني بةةةع  و تطاريسةةتةكاني قاعيةةدة و هَيةةرة راسةةريةو و كؤنةةةثارَيرةكاَ      رَيطةة ي 
 :ابطةيةننئةزموونةكةماَ بؤ ثَيشةوة ببةين، بة ئةركي خؤماَ دةزانني ئةم داخوازي و ثَيشنيارانة ر

 .بكةَ طشتييةكاَ و ثاكوك دني رار ةلوة، طةراج، باخضةرارةواني و فةرمانطة ثةيوةنديدارةكاَ راستةوخؤ سةرثةرري ع -1
 .ريية ي َيتة كارةبانرينخانةكةي مةنر -2

 .َهةموو دامةزراندنة كاتييةكاجَيططك دني  -7
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                         لة خانةقني يةكاَطشتي يةليونةي بةرط ي لة بةرنةوةندي
 33333979917م عةبدوَلآل سةال: بؤ ثةيوةنديك دَ

 .ناوبنَين ط تبووني هيض حربط تبوونةكةماَ بة ناكةين  بة هيض رَيوةية  لة هيض دةزطايةكي راطةياندَ قبووَ ئَيمة: تَيبيين

 
 !حكومةتَيكي ئاناوة ي و توندريةو تَيكدةر، ئؤثؤزيتسيونَيكي طةندةَ                

وة دةسةآلتة تةكنؤك اتييةكةيشي بةووة بةة هةؤي هةةموو نةهامةتييةةكاني سةةر طةوَيي زةمةني،         فك  و ئةقَلي ليَب اَليرمي نوَي و رَي
كة ي لةبة دةرطاي سةرا، رارةنبطَيك بةة هةةماَ ئةةو ئةقَلةة بةة بةؤَ و تةامي دن بةة رةوعييةت، ال  دنايةةتي طةنةدةَلي ئةابووري              

رَيةك لةة حربةة سؤسةيالدووك اتةكاَ خةةريكي بازرطةاني بةة        بة مليارد ثةت بة ئابووري جيهةاني ط َيةدراوة، زا  دةدة كة كوردستاَ 
بةا ئةابووري كوردسةتاَ بةة     : ةكةةماَ وتةي  "فةيلةسةوف "ماددة بَيهؤركةرةكاَ و دةآلَلةي بةؤ كؤمةانيةا و  ةك  ارةتنن، كة ةي كةَلةة      

يلةسةوفة سةرسةوريماني   هةةر ئةةم فة  ! هيض حربَيكي سؤسيالدووك ات لةة ئؤروثةا خةاوةَ كؤمةانيةا نييةة     ...بازاريي جيهاَ ببةسرَيت
 (!نوقتة!)دةرب يَي( بسمار)خؤي بة روعي كونَيك و خاوةَ ياساي دن بة سؤسياليستةكاَ

لةوالوة خةلتةي ئةقَل و فك ي تةكنؤك ات و ليميا  بة هاوثةةواني لةطةة  رةوتةة ئيسةالمييةكاني نةاو ثةرلةةماَ و دةرةوةي، وة        
َ  دنيا و ثارَيرةري دَلسؤزي تاوانةكاني، هي دةسةآلتداراني "حمرم و رارةزا"رةريكة دزي ، بةةآلم  اواري عةداَلةتي كؤمةآليةةتي دةكةة

 !بة بَي سؤسياليرمي زانسي، بةبَي سياسةت و ئابووري هةرةوةزي"بليمةتن"ئةوةندة
 !! ةو روَينة كة طواية بانطةرةي ئازادي و  اكسازي دةكات، ك ا بة مرطةوتل ئيم يا
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 ةطة  خؤياَ و خةَلك راستطؤَ؟ ئايا ئةو بةريَيرانة  ةند ل
ئايا ئةطةر خةَلك لة نسَيي حربة دةوَلةمةندو خاوةَ كؤمةانياكاَ بؤ سةَيبةري ئؤثؤزيتسةيوني نةاو ثةرلةةماَ هةةنطاو بنةَين، خَية         

 !دةبينن؟
    َ اوة ةي و  رةةريي خةاوةَ فكة ي طةنةدةَ  و كؤنةثةرةسةت لةطةة  دةسةةآلت و حةوكم ياني ئان        : ئةوةي زاَلةة و بة ةوي هةيةة ئةمانةة

لةةم ناوةرياسةتة طةجنةة بةَي كةار، بةَي دواريان، بةَي ثة يانةو بةرنامةةي اليةةني كةةمي جيهةانبيين راسةتةقينةي عةداَلةةتي               . توندوتيةو 
 !كؤمةآليةتي، بووَ بة سوتةمةنياَ و ياري بة  ارةنووسياَ دةك َي

ري ناعةداَلةتييةكةي حكومةتي ئاناوة ي، توندوتيو و ئةو بةرةية وة  طؤريانةكةي ئؤباما رةنط زةردةو عةداَلةتةكةي، درَيوةثَيدة
 .ةتَيكدةري هةرَيم

ئايا ئةوةي بازاري ط اَ بكات، لةث ي ببَيت بةةخاوةَ مليونةاَ داالر، ناعةداَلةةتي بكةات، ئةاناوةو كَيشةةو ط فةت بةؤ هةةزاراَ خَيةراَ و           
 كةس درووست ناكات؟

 ربهَينَيت، توندريةو نيية؟ئايا ئةوةي كالرينكؤف لةبةرامبةر خؤثيشاندةراَ بةكا
 !ئةو ئازاديية كة لة مرطةوتي دةرطاي سةرا بانطةرةي بؤ دةك َيت، كؤياليةتييةكةي سعودية و سوداَ وئةرداغانة

بةةرةو هةَلةدَي ي      ئةو دةسةآلتة كة بةناوي تةكنؤك اتةوة  بانكةرةةي بةؤ دةكة َي، هةةماَ ئةةو دةسةةآلتةية بةة هةةموو رةَيوةية         
 !اَ دةباتهةزار بة هةزارم

ئةو رارنبطة ليمياآلنة كة بووَ بة بةرَيك لة سةرقافَلةي ئةو جؤرة دةسةآلت و ئازاديية، بة ئةمتيازةوة طةندةَلن و نةة رَيطةاو نةة    
 !دوارانماَ بؤ رارن دةكةَ و ئَيوةش كةي ي خؤتانة

 
 
 !توندوتيوي دةستبةجَي راط َ 

ي ط تةوةو لةثَيناو  اكسازي نةة  رةؤريش،   (َ  و سةيدسادركةالر،  ةمضةما)رارةكاني رةفتاري نابةرث س ديساَ
 .اَ لَيكةوتةوةشيكونراو ب ينداري

ئَيمة داخوازي رةواماَ هةيةو دةتوانني لةم قؤناغة بة ئةقَل و حيكمةت لة خؤثيشانداَ و مانط تين طشي و هةر 
 .بكةَجؤرة  االكييةكي ت  بةرَيوةيةكي ئارتيانة بةياَ و داواي جَيبةجَيك دنياَ 

لةةة راطةيانةةدَ و كةةؤريو كؤبوونةةةوةكاَ ئةةةَلَيي دووك اسةةي لةةة كوردسةةتاَ لةةةدايكبووة، كة ةةي دةبيةةنني هةنةةدَي        
 .   خؤثيشاندةر تةنها زماني توندوتيوي رةفتار دةكةَ و دةسةآلتداراَ بة كالرينكؤف وآلمياَ دةدةنةوة

 :داوادةكةينسةربةخؤ َ و بَياليةئَيمة وة   االكواني مةدةني، راننامةنووس و نووسةراني 
خؤثيشةةاندةراَ رووي خؤثيشةةاندانةكانياَ ئاراسةةتةي بارةطةةا حربةةي و حكومييةةةكاَ نةكةةةَ و        -1

 .داخوازييةكانياَ بةرَيوةيةكي مةدةنييانة ثَيشكةش بكةَ
دةسةةتبةجَي بةةؤ هةَلويسةةت و   دةكةةةينبةتونةةدي رةفتةةاري هةةةردوو اليةةةَ رةتدةكةينةةةوةو داوا     -2

 !ي بطةريَينةوة، بةبَي ئةوةي زةريةية  لة سةق ي داخوازي ياَ اليةنططي بَينةخوارةوةرةفتارو ك داري ئةقآلن
29/2/2311 

 طؤراَ مامة عةلة ريةش،  االكواني مةدةني، دةربةندخياَ
 (كؤمةَلةي ثةيامي طةرمياَ)عةدناَ قورباني
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 سوارة حمةمةد، خوَينكار لة كؤليوي ئاداب لة خانةقني
 (ودا ووني طةندةَليط وثي بةط)ناسياو حمةمةد

 ، خانةقنيئةمط عةلي،  االكواني مةدةني
 (هاوآلتي)دَلشاد ئةنوةر، راننامةنووس

 فةرماَ خيالني، تؤري بةرط ي لة ماف و ئازادييةكاني خةَلكي كوردستاَ
 ، خانةقنيسةالم عةبدوَلآل، نووسةر، بَياليةَ

 
 !كَي خاوةني عةدالةتي كؤمةآليةتيية؟

 نةورطواَ لةثةراوَيري قسةكاني
هةموو حكومةت و حرب و سةراكةكاني ئةم سةرزةويية، هةر لة ئؤباما تا خامةنةئي، لة ثارا سةعودية تةا بةرةار    

خةواي  )خؤيةاَ بةة دادثةةروةر دةزانةن و نةورةطواَ وة  هةةمووياَ دةَلةيَ       ( هتةد ...ئةسةد و مَي كةل و بةرلسةكؤني  
 (.ثشتيوامنانة و طةلةكةماَطةورة

و بةازارية ط انةكةةي و ططفةاني طةنةدةَلي بةرث سةة حربةي        ية و حكومةتة تةكنؤك اتةكانيبةهؤي قةي اني سةرما
    َ لةةم ناوةرياسةتة   . حكومةتةكاني، بووة بة هؤي راثةريين و ناريةزايةتي ية  لةةدوا يةكةةكاني نَي دةسةتةكاني جيهةا

هةميشةةة  ةتارةةرين حاَلةة لةبخةةودا : ةكةة َيبةةة هةةةنارةكاَ د (خةةودا و دووك اسةةي )طةةةورةت ين طاَلتةةةجاريي بةةةناو 
 هؤكةةةاريثشةةةتيواني اليةنةةةة بةةةةهَيرةكاَ بةةةووة، دووك اسةةةي  وة  رةةةَيوةي دةسةةةةآلتداري سةةةةرماية، بةةةةخؤي     

ةخؤي لةةةناو بةة(ئؤبامةةا)قسةةةكةري سةةةرمايةي ئةةةم يكي !كةيةةة و بةةووة بةةة زامةةين زارداري و جةنطةةةكانيقةي انة
حكومةتةةة  وةآلتةكةةةي و طةنةةدةَلي و ناعةدالةةةتي   ازي مليونةةاَ م الةةي نةةةوكَيشةةةي قةةووَلي بَيكةةاري، ط انةةي و ال  

َ لةةبارةي تةون  و ميسة    "ف يةادريةس "، كة ةي وة  تةكنؤك اتةكةي غةرر بةووة  لَيدوانيةدةدا و بةهةةماَ    و جيهةا
وة  ئؤرداطاَ و سةةرا  حكومةتةةكاني    ياَ رةطةزثةرةستَيكرَيوة قسةكةراني حكومةتي ثةت و سَيدارةي ئطاَ 

 .ت 
نة، خاوةَ كةرت و موَلكايةتي تايبةةتي جؤراوجةؤرَ، بةةآلم لةةثَيناو تةةف ةداَ وطَيلكة دَ و       هةموو ئةو م الكونا

بةةكاردةهَينن، بةةبَي ئةةوةي ثَيمةاَ بَلةَين      ( عةدالةتي كؤمةآليةةتي )لةخشتةب دني نَي دةستةكاَ زاراوةي سير اوي
 .مةبةستياَ لةو زاراوةية  يية و  ؤَ جَيبةجَيي دةكةَ

ستيدا كَيشةكة لَية ةدا نييةة،   اهةرَيم ثَيويسي بة هونةرو زانستييةكي طةورة نييةو لةر رةخنةط تن لة حكومةتي
 .بةَلكو ئَيمة دةبَي برانني  ي بة رةخنةكامناَ بكةين و ئةزموونةكةماَ بةرةو طوَي ببةين

وو هةةم  .جةددي لةة سيسةتَيمي حةوكم ياني نييةة     طؤرياَ ط فتاري دروورم و بؤ ووني بةسةر وو بةووةو رةخنةةي   
، بةمةةرجَيك ئةمةة تةةنها يةة  خاَلةة لةة زجنةطةي كارةسةاتي         كوردستاَ هَيناوةتة ئاسي طةنةدةَلي كَيشةي خةَلكي 

 !سيستَيمي ئابووري سةرمايةداري
ئةطةر كارمةند و وةزي ةكاَ طةندةَ  نةبن ماناي ئةوة نيية عةدالةتي كؤمةآليةتي  َي دةبةَي و هةةر ئَيسةتا بةة     ))

 .((ةندو وةزي  و بةرث س هةية كة كةندةَ  ننيسةداَ و هةزاراَ كارم
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طةةؤرياَ ئَيستارةةي لةطةةة  بَيةةت ال لةةة رةخنةةة لةةة سيسةةتَيمي سةةةرمايةداري ناكاتةةةوةو تةةةنها بةةةس بةةة هةنةةدَي            
عةداَلةتةكةي طؤرياَ لةة ريكالمكة دَ بةؤ بازرطةاني حكومةةتي لةسةَيدارةداني       . ي مةسةلةكاَ دةكات(قاو )دروورم

بةةة ثةةارةي ريكةةالم هةنةةدَي لةةة  )تةة  كؤتةةايي ثَيةةدَيت و ثَيويسةةت بةةةوة ناكةةات ثَيمةةاَ بَلةةَين   ئةةطاَ و كؤمةانييةةةكاني
زار راننامةةة، طؤلةةار و كةةةناَ  هةيةةة بةةةبَي ئةةةو بازرطانييةةة قيرةوةنةةة، خؤيةةاَ      (...خةرجييةةةكامناَ ث يدةكةةةين 

 !بةرَيوةدةبةَ و بووَ بة ث يف اررين راننامة
 !ةورطواَدوا قسةكةي ن...طوَي لة غررائيل بط َ

طيةةاني دراوسةةَيي ئةةةم و : ئةةةوةي عررائيةةل بةةة ب ادةرةكةةةي وت، نةورةةطواَ بةةة ثةةارتي و يةةةكَيي دةَلةةيَ : بةةةكورتي
 ! و دةبَي بةخؤت براني كة نؤرةي تؤ هاتووة( ميس  و تون )ئةوال  كَيشا

 !سؤسياليرم غائيبة
 !امبةزرَيهةموو هاواري طؤرياَ و نةورطواَ ئةوةية حكومةتَيكي تةكنؤك ات د

ئايا بةطوَي ةي ئةزمووني تةكنؤك اتةكاَ لة وآلتةاني جيهةاَ، توانيويانةة  ةوسةانةوةو هةةناري لةةناو ببةةَ؟ ئايةا         
ئايةا هاتوهةاواري طةؤرياَ دةتةوانَي     ! دةبَي ئَيمة لةة كوردسةتاَ ض ثةنةدَيك لةة دةسةةآلتة تةكنؤك اتةةكاَ وةربطة ين؟       

 كَيشةي هةناراَ  ارةسةر بكات؟ 
ئةمةيةة  ...ئةمةية رَيطاي ثو ةَلك دني ما  رةواي جةماوةر...تةجاريي بة جةماوةري خةَلكي كوردستاَئةمةية طاَل

 ! جةوارةكاري، طةوجاندَ و  طَيلك دني خةَلك
 !ثو ةَلي برووتنةوةي طؤرياَ

تةاني  ئيم يا نةورطواَ بةريووني مةبةسي طؤرياني باس ك د و حاَلي بووين كة بةة مانةاي روخانةدني ئةةزموني وآل    
سؤسياليسةةةي بةةةةكاردةهَينن و تاقةةةة ورةةةةيةكي بةكارنةةةةهَينا بةةةؤ تاقةةةة رةخنةيةةةة  لةةةة رنَيمةةةي وةحشةةةيطةري     

! ئايا ئةطةر برووتنةوةية  بةم رَيوةية بطبكاتةةوة دةيةةوَي عةدالةةتي كؤمةآليةةتي جَيبةةجَي بكةات؟      ....سةرماية
ا لةةةوَي  دووبةةارة ناريةزايةةةتي و راثةةةريين و ئايةةا روخانةةدني وآلتةةاني رانهةةةآلتي ئؤروثةةا  ةةي لةةَي سةةةوز بةةوو؟ ئايةة 

 بةرط ي دةسي ثَينةك دووة؟
طةةؤرياَ و نيةةاز و  "رارةةنبطةكاني"دةبةةَي بةرةةخوراو و  ةوسةةاوةكاني كوردسةةتاَ لةةة بؤ ةةوونةكاني نةورةةطواَ و    

 مةبةسةةتياَ بةةاش تَيبطةةةَ و خؤيةةاَ و ناريةزايةتييةةة رةوا و م اييةكةةةياَ نةكةةةَ بةةة قوربةةاني برووتنةوةيةةة      
ثَيشوةخت وة  حكومةتةكاني ثاش روخاني بلؤكي رانهةآلتي ئؤروثا بطدةكاتةوةو كار بؤ حكومةتي تةكنؤك اتي 
سةةةرمايةداري دةكةةات كةةة بةةةك دةوة دن بةةة ئةةازادي و عةداَلةةةتي كؤمةآليةةةتني و ثةةارَيرةري تةةةواوي دياردةكةةاني      

 ! تي خاوةني خؤي هةيةئازادي و عةدالةتي كؤمةآلية: طةندةَلي، بَيكاري و  ةوساندنةوةَ
هيض جارَيك ئةم رةوتة كة دةم لة عةدالةتي كؤمةآليةةتي دةكةوتَي، باسةي ئةَلتةةرناتيظي سؤسياليسةي نةةك دووةو       

 . وة  بَلَيي سوَيندياَ خواردووة ناوي طوم بكةَ
 ئايا عةداَلةتي كؤمةآليةتي بةبَي سؤسياليرم بووني هةية؟

 ي نياني هةرةوةزي ماناي دةبَيَ؟ئايا ئازادي بةبَي كارو خرمةت و ئةرك
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وآلمي سةررياستانة بؤ باروداخي ئيم يا نة ئةوةية كة طؤرياَ، كؤمةَ  و يةكط توو كاري لةسةةر دةكةةَ   : بة كورتي
 . و نة ئةو بةَلَين و خيتابانةية كة حكومةت دةيَلَيتةوة

نةي لةةناوببات و بةرياسةت بةةفاداري بةؤ      هةر اليةنَيك بييةوَي طةندةَلي، بَيكاري، جيةاوازي بؤطةةني  ةينايةتي، ط ا   
و بةة كة دةوة ئاسايشةي نةتةةوةيي      خوَيين رةهيداَ و قوربانياَ بنوَييَن و ئةزموونةكةةماَ بةةرةو ثَيشةةوة ببةات    

بةارَيرَي، دةبَي هةنطاوة سةرةتاييةكاني جيهانبيين و ك داري عةداَلةةتي كؤمةآليةةتي بةة مانةا سؤسياليسةتييةكةي      
رجَيك سوود لة هؤكارةكاني روخاندني وةربط َي، بة ثَيضةوانةوة ئَيوة هةر كَييةة  بةن، تةةنها    ثةي يةو بكات، بةمة

تةف ة بة خةَلكي هةنار دةدةَ و تةنها زيقةوزاقي دةسةةآلت و ثةارةو  او ةنؤكي دةكةةَ و ئيم يابَيةت يةاَ سةبةي         
 .دةكةونة بةر نةعلةت و نةف ةتي  ةوساوةكاَ و، مَيووو رةحم لةكةس ناكات

 
  ة  و ثووىل ئةناَ،                        

 م الكونَ لة جيهاَ                            
                 

ئةمة درويَيكة لة زاربةى خؤثيشاندانةكانى دن فارييةت ، هاوثشةتى                          
منةي  لَية ة   . ةلة طةَ  ثةنابةراَ، زيندانييةة سياسةييةكاَ يةا دنى  ةكسةازى بةرزدةط َيتة     

هةَلبةةت مةن طؤمةا  نيةة لةةوةى ئةةم دةوَلتةة زار        . هةَلمبواردووة بؤ سةردَي يى ئةم ووتارة
زووزوو باسةةةةى . ثَيشةةةةكةوتووة، مؤدَي ينةةةةة، النةكةةةةةى  ةةةةةندين فةلسةةةةةفةى جيهانييةةةةة    

  َ . دووك اتسييةت، مافى م ال، كؤمةَلطاى مةدةنى، ئازادى و دةوَلةتى سةروةرى ياسةا دةكةة
ي  هةةةةةَ،  بةةةةةبَى لَيكدانةةةةةوة، لةةةةة نَيةةةة  كةةةةارتَيك دنى مارةةةةينى نةهةةةة اوى     زار كةسةةةة

بةداخةةةةوة . ث وثاطةنةةةدةكانياَ، ب يوايةةةاَ ثَيدةكةةةةَ، و وة  تةةةوتى قسةةةةكانياَ دةَلَينةةةةوة  
هةةةر لةةة هةنةةدَى بةةةناو رارةةنبط، نووسةةةر تةةا دةطاتةةة  . منوونةةةى ئةةةم جةةؤرة كةسةةانة زارَ

تيتَلةةى ئةةةكادويياَ لةةةبوارى سياسةةةتى ئةةةو    كةسةةانَيك، دةك َيةةت سةةةرةراى ثلةوثايةةةياَ،   
 .  دةوَلةتانةى تَيدا دةنين،بة نةخوَيندةوار ناونووس بك َين

 
ئَيمة دةبَى دونمنةكامناَ باش بناسني، تا بة بةراستى بتوانني بة توندييةوة لة دنياَ 

 .خةبات بكةين
 

كؤمةانيةاى فة يين   ث اتَيستَيك بؤ ثةكخستنى كارى كؤمةيوتةةرى  23/1/2331لة            
هةزاراَ كةةس بةةرَيطاى   )لةكاتَيكى دياريك اودا. بة رَيطاى ثؤستى ئةلكرانى ك ا( لوفتهانرا)
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هؤى ئةم  االكيية ئةوة بوو، رَيكخ اوةكانى مةافى  (. كؤمةيوتةرةوة نامة بؤ روَينَيك بنَي َ
نى ئةةةم لةةة دنى بةرةةداريك د( هتةةد...ثةة و ئةةةزيو ، وادى، ميةةديكؤ ئينتةرناسةةيونا  )مةة ال

 .ثةنابةر ديةؤرتدةك َين 000 40ساَلى : كؤمةانياية لة دةرك دنى ثةنابةراَ
 :بة اكم زانى ئةم راثؤرتة بنووسم. ئةمة بوو بةهاندرَيك بؤ من 

 تةطارى دةوَلتةى  بةؤ  ( ئينيتيةةتيظى ئةةنتى راسةيرم لةة بةةرلني     )بة طوَي ةى هةَلسةةنطاندنى  
و بةثشتبةسةة  بةسةر ةةاوةى راننامةةةو  1777 -1777دنى ثةنابةةةراَ لةةة مةةاوةى نَيةةواَ  

 :طؤلارةكانى جياجياكاَ
 31                    ثةنابةر لة ت سى ديةؤرتك دَ خؤياَ دةسووتَينن يا لةكاتى 

 .    هةوَلداَ بؤ دةربازبوونياَ لة ديةؤرتك دَ طيانياَ لةدةستداوة                

ةسةةةةر سةةةنوورةكانى ئةةةةنانيا، طيانيةةةاَ    ثةنابةةةةر لةسةةةةرة رَيطةةةا يةةةا ل    117*              
 لةدةستداوة،                

 .          كةسياَ لةسةر سنوورى رانهةاَلتى ئةنانيا73               
 213      ،َثةنابةةر لةسةةر   121لة كاتى ثةريينةوةياَ بةؤ نةاو ئةةنانيا ب ينةدارك او

 .سنوورى رانئاواى ئةنانيا
 119َخؤيانيةةاَ ب ينةةدارك دووة، يةةا هةوَليانةةداوة  ثةنابةةةر لةت سةةى ديةةةؤرتك د

 .خؤياَ بسووتَينن

 9 ثةنابةر لةكاتى ديةؤرتك دنياَ طيانياَ لةدةستداوة. 

 73 َثةنابةر لة كاتى بةكارهَينانى زاردارى ثؤلي  ب يندارك او. 

 7 َثةنابةر ثاش ديةؤرتك دنياَ بؤ وةاَلتةكةياَ، كونراو. 

 277  يةةةَ ثةةؤلي  و مليتَيةة ى وةاَلتةكةةةياَ   ثةنابةةةر ثةةاش ديةؤرتك دنيةةاَ لةال
 .بةخ اثى ريةفتارياَ لةطةَ  ك اوةو ئةركةجنة دراوَ

 77 َثةنابةر ثاش ديةؤرتك دنياَ بَى سةروروَين ك او. 

 7  ،ثةنابةر بةهؤى زةب وزةنط بةكارهَينانى ثؤليسى ئةنانى طيانياَ لةدةستداوة
 .كةسياَ ب يندارك اوَ 73

 9333دا نريكةةى  2333لةة  !تطارة دةوَلةتيية كةة ثَييةانران اوة  ئةم ليستةية بةرَيكن لةو 
 (:بؤ منوونة)هَي رى راسيستانة لةدنى ثةنابةراَ ئةجندام دراوَ، لةوانة
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     ران لةةة زينةةدانى  271نعيمةةة هةةاج ، هةةاوةاَلتى جةزايةةةرى ثةةاش بةسةةةرب دنى
ى داواى ثةنابةةر . خؤيى كورت 1/9ديةؤتك دَ لة ف ياكةخانةى ف انك ؤرت، لة 

ئةم ئاف ةتة بةرثةرض درايةوة، لةبةر ئةوةى يةكةةم رانى زةوتك دنةى لةة اليةةَ     
تةةةنها لة ةةةند مةةانطى رابةة دوو، لةةة  . سةةةربارزة جةةةزاي َيكاَ لةةة بةةط  ةةوبووةوة 

: سةر ةةاوة.)هةةةوَلى خؤكورةة  درابةةوو  11زينةةدانى ف اكةخانةةةى ف انك ةةؤرت  
 (. 2333/يونى/1لة 277راننامةى مانطانةى ئةنالويرة و رةخنة، نمارة

    لةة باغضةةى رةاركة، لةاليةةَ     ( يةونى /12لةة  )ئةلبطتؤ ئةدريانو، لةة رةارى ثاسةاو
نازَيكانةةةوة بةرةةةر و تَيهةَلةةداَ نيوةم دوويةةاَ كةة د، جلوبةرطةكةةةياَ لةبةةةر       

تةات  لةة   )يةونى طيةانى لةدةسةتدا   / 19لةة  . داكةندبوو و ف يَيياندابووة ناو دةوةَ
19//23331.) 

 يونى لة طة اي   لةَلةد بةدةسةتى نازَيكةاَ     /22لة رةوى( زالنةوا)كالوس ططيكة
 (.يونى/21تات  لة )كونرا

  بةةة ( نةةازى)لةاليةةةَ ميلكةةة بيةةدةر   71/9لةةة ( ئةةةنتى فاريسةةت )فةةاَلكؤ لويدكةةة
و بةياننامةةى  9/1تات  لةة  .)ئؤتؤمبيلةكةى لَييدا و دةستبةجَى طيانى لةدةستدا

 (ئةنتى فاريستشة ئةكتسيوَ لة ئَيبةرس لَيَلد

 ( 1/9لة)      ،َلةكاتَيكدا ئةنتى فاريستة سةوورةكاَ منايشةى رةانؤى سةةرجادة بةوو
بة ةاقؤوة بةةربووة طيانيةاَ و يةةكَيكيانى بةسةةختى      ( مان  يةد هةو   ) فاريست

يونطةة لَيَلةت لةة    )ب يندار ك د و دةستى يةةكَيكى كةيشةى بةسةووكى ب ينةدارك د    
11/9) 

  بةةةجوَينى نازييانةةة نازييةةة  ثةةاش ئةةةوةى يةكةةةم جةةار   21/1اليبةةر ، رةةةوى
هةستى ثةنابةرَيكى عطاقى ب ينةداردةكات، بةة  ةاقؤ دةكةوَيتةة طيةانى و سةنطى       

 (.27/1يونطة لَيَلت لة ) ب يندار دةكات

  (لودليط  هافن)نازى لة 13دا  1/9لة  َ ف يةدري   )،  هةوَليانةدا سةةنتةرى الوا
فاريسةتياَ  لةة هةةماَ رةةو، دوو ثةيطةةرى ئةةنتى      . لة مانهايم بسووتَينن( دوي 

 .وَي انك د

 (   لة نووس اوةيةكى ئةنتى فاريست لة مانهايم باَلوك اوةتةوة)
 مةت ةوة، تةقة لة كةم         13لة دارستانَيك نريك رارى ئومل، ثؤلي  لة نريكى **          
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 21. دةكةةةَ( لةسةةةر كورسةةى ثَيضةةكةدارةكةى دانيشةةتبوو  )ئةنةةدامَيكى لَيتنةةامى 
 .طيانى لةدةستدا  2333/سَيةتَيمبةر/23لة . فيشةكى ثَيوة دةنَين

  لةت سةةى كةةؤنرياَلى  ( سةةاَ 73)ئةكتؤبةةةر، لةةة ف انك ةةؤرت، ثؤَلؤنييةةة    /11لةةة
 ثؤلي ،

 (.ئةطةر بيط َ، بؤ ثؤَلةندا ديةؤرتى دةكةَ.)طيانى لةدةستدةدات          
  خةَلكى) ئؤغوست، ثةنابةر ئةَلتناكؤف طاطظاسؤينديل 73لةبةرلني، رةوى 

 ، لة كاتى هةوَلى دةربازبووَ لة زيندانى ديةؤرتك دَ، طيانى (مةن ؤليا         
 (17/7/2333يونطة لَيَلت لة .)لةدةستدةدات          

  ديسةةةةةةةمبةر، ثةنابةةةةةةةرَيكى سةةةةةة يالنكى بةةةةةةةناوى ئاروموطاسةةةةةةامى  / 1لةةةةةةة
  13)سوب ةمانيام

 لة ت سى ديةؤرتك دَ  النطن هاطن،-لة زيندانى ديبؤرتك دَ لة هانؤلةر( ساَلة          
 ثةنابةر بةهؤى تطارى 37دا 2333وة تا كؤتايى 1777لة . خؤى دةطونَيت          
             َ يونطةةةةةةةة )دةوَلةتييةةةةةةةةوة بةةةةةةةةرةو  ارةنووسةةةةةةةى خؤكورةةةةةةة  بةةةةةةة اوو

 (12/12/2333لَيَلت
 7هَي ش بة بؤمبةا دنى جووةكةاَ لةة ديسةلدارف و بةووة هةؤى ب ينةدارك دنى        **      

 كةس     
ثةؤلي   (. 27/3/2333يونطة لَيَلت لةة  .)ياَ جوو بوو1َلة خةَلكى رووسيا،                

 خَي ا
كةةة طومانلَيك اوَيةةك   . رايانطةيانةةد كةةةوا لةةة ديسةةلدارف ط وثةةى نةةازى نييةةة                     

 دةسططك ا،
بةةاَلم  . ةسةر بةة نازَيكةاَ نيية   ( راَلك رةي )سةرلةنوَى ثؤلي  رايطةياند، كة                

 ئةم
 راَلك ثَيشر ثةيوةندى . دوو دراية، لةاليةَ ئةنتى فاريستةكانةوة ئارك اك اَ              
 .هةية بةنازَيكاَ و بةهؤى  ةندين  االكى راسيستانةى جؤراوجؤر سرا دراوة             

 3/ئؤطؤست، لة رارى بامبَي ط، بؤمبَيكى كاتى بة دةرطاى ماَلى جووية  توند 
 .كةَ، بؤ ئةوةى لة كاتى رايش  بؤ كارك دَ ثَيوةوةى بتةقَيتةوةدة

  َراينلةند)بارمن، ديلكطرن، راكنهاوزَ -لة رارى ئايرنا ، بينطن، لوثةرتا 
 ، طويسرال، لايدَ، ديسلدارف، رظَيبشة ها ، بةرلني، ثؤتسدام، هالة،(فةَل           
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 ، النداو، ط ابؤل لة نريك(هؤَلشتاين -رليرليط)كوثنيك، طلوكشتات -بةرلني          
 )، ئؤيكةمويندَ، ئةنكالم، طَيانهاوزَ(جارَيكى ت  لة بةرلني)لودليكسلوست،           

 رظيدت، هَي ش ك اوة بةسةر  كؤريستاَ،( ب اندنبؤرط)، طوينتةبَي ط(هَيسن               
 هةندَيكياَ رووخاندووة،. جووةكاَ( روَينى خواثةرةستى جوو) سيناطؤط               
 .هةندَيكياَ بة رةنط و دروويى نازييةت ثيسيانك دووَ               

   النةةةواز بةدةسةةتى ئةةةم ت وثةةةة     133لةةةالنى كةمةةةوة   2333وة تةةا  1717لةةة
 بؤرانةوة
 (.زاربةياَ بةتةمةَ بووَ) كونراوَ

  هَي رىنازَيكاَ لةسةر ئاستى ئةنانيا  27-22لة : 2333/ديسةمبةر –لة يوىل 
 :دريندانةياَ ئةجنامداوة         

  ،لةة موينشةن،   .  نازى بةبةر هَي رةدةكةنة سةةر ثَيةاوَيكى تونسةى     19لة ت يةتؤل
لةةة ليسةةمار مؤلؤتؤفَيةةك . لةةة ثيةةاوَيكى ئاسةةيايى دةدةَ( ئةةَي  بةةاَ)نةةازى لةةة  73

لةة  . نف يَيدةدةنة ناو ماَلَيك، نازَيكةاَ لةةو ب يوايةةدابووَ، النةةوازةكاَ تَيةدا دةنية      
 . ديتليت  و هةلبةرتات  ةندين هةوَلى كورتنى ثةنابةراَ دراوة

   َسةةَيةتَيمبةر نازَيكةةاَ بؤمبَيةةك ف يَيدةدةنةةة نةةاو  / 27بةةارمن، لةةة  –لةةة لوثةةةرتا
  َ لةئةجناميةةةدا دوو منةةةداَ  سةةةوو    (. جةةةاراَ)الطةةةةرى ثةنابةةةةرة يوطسةةةالفَيكا

 (29/7/2333ف انك ؤرتة روندراولة )ب ينداربووَ

 ئؤكتؤبةر، دوو نازى هَي ش دةكةنة سةر خَيرانَيكةى رووسةى   / 73ن، لة لة رظطي
 (2/13تات  لة .)و ئاف ةتةكة بةسةختى ب يندار دةكةَ

  بة مؤلؤتؤل كؤكتيل 29/13-22لة رةوى( نريك لؤلظسبؤرط)لة فالةرس لَي 
 ( 123رات ، نمارة)هَي رياَ ك دة سةر الطةرَيكى ثةنابةراَ          

 نازى هَي ردةكةَ بؤ سةر ماَلَيكى ئةنتى23( ب اندنبؤرط)َلدلة فينستةر لة 
 .فاريست و هةمو رتةكانىياَ وةردوخاش ك د         

 لة لويكن لةَلدة، نازَيكاَ هَي ش دةكةنة سةر ثةنابةرَيكى سطاليونى و 
 (11/11/2333تات ،)ب ينداريدةكةَ

  و بةخةستىلة زارب وكن، نازَيكاَ هَي ش دةكةنة سةر ثياوَيكى ميس ى 
 (12/12ف انك ؤرتة روندراو، لة ) ب ينداريدةكةَ

  ثةنابةرى ئةف يقايى و لَيياندةدَ و7لة رظانشتات، نازَيكاَ هَي ش دةكةنة سةر 
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 (.12/12يونطة لَيَلت لة )دةياندةنة بةر جوَينى راسيستانة          
 انىثاسى ئةن)لة كوثن، نازَيكاَ بة  اقؤ لة ثشتى قوتابييةكى مؤن وىل 

 (23/12يونطة لَيَلت لة )و بةخةستى ب يندارى دةكةَ!!(ثَيبووة          
 

 .       و سةداَ ئةكتسيونى دريندانةى ت ى نازَيكاَ رانبةرانى تطارى دةوَلةتى 
دةمانضةة، ت ةةنط،  ةةندين     73لة تسَيشؤباو، لة كاتى ثشكنينى ماَلَيكى نازى، دةستبةسةر 

 (.17/12يونطة لَيَلت لة )فيشة  ططانارجنؤكى دةستى و هةزاراَ 
حكومةتى ئةنانى بةرَيوةى جؤراوجؤر دةستى لةم تاوانة هةية و تا ثَيياَ بك َيت نةازى و   

رَيكخ اوةكانياَ دةربةاز دةكةةَ، تاوانةةكانياَ، بةة تةاوانى برووتنةةوةى نازَيكةاَ ناونابةةَ و         
 بةاَلم !! كةلةرةر و ئةلكهوليكةهةوَلدةدَ بيكةَ بةكارى  ةند تازةثَيطةيشتوويةكى طَيل، 

ف اوانةةى تاوانةةةكاَ، ئاسةةتى رَيكخ اوةييةةاَ و كةةة قوربانييةةةكاَ زاربةةةى زاريةةاَ ثةنابةةةر،    
النةواز، جوو و ئةنتى فاريس ، ئةو بةَلطةية دةدةَ بةدةستةوة كةة ئةةم تةاواَ و تطارانةة     

ةوخؤ دةستى دةوَلتيشةى  تةنها بة فاريستةكاَ ناك َيت، بةَلكو بةرَيوةى راستةوخؤ و ناراست
 .تَيداية

سةةةرةراى ئةةةم هةةةموو تةةطارةى ت وثةةة فاريسةةتةكاَ، دةوَلةةةتى ئةةةناَ بةرث سةةى و راَلةةى    
ئةوة دةيةاَ سةاَلة ئةةنتى فاريسةتةكاَ، هةنةدَى لةة       . رَيكخس  ئةم تطارانة ئةط َيت ئةستؤ

دةغةةةك دنى كَليسةةةكاَ، ثةةارَيرةرانى مةةافى مةة ال تةةا دةكةةات بةةة كؤمونيسةةتةكاَ، داواى قة    
رَيكخ اوة فاريستةكاَ دةكةَ، بةةاَلم حكومةتةة جياجياكةاَ، هةةر لةة كؤنرةرلاتيظةةكاَ تةا        
حكومةةةتى ئَيسةةتاى كواليتسةةيونى سؤسةةيا  دووك اتةةةكاَ لةطةةةَ  سةةةوزةكاَ، ئةةةم كارةيةةاَ  

 !!ئةجنام نةداوة
 : ةندين بةَلطةى ت  هةية بؤ سياسةتى تطاريستى دةوَلةتى ئةناَ

 .مافى مانةوةى كاتى، بةبَى دَلنيايياَ هةيةم ال 1333333 -
ثةنابةر و موهاج  بةطوَي ةى ئامارى رةمسةى، هةريةرةةى ديةةؤرت     1 33 333 -

 . و دةرك نياَ ىَل دةك َيت

لةةنَي  سةةخترين بةارى    "نارةةرعى "كةس بةة رةَيوةيةكى   9 33 333نريكةى  -
 .ئابوورى، سايكلؤنى و كؤمةاَليةتى لة ئةنانيا دةنَين

لةة يةوىل   " خارجييةكاَ"ةرك دنى ياساى كؤنةثةرةستانةى تايبةت دنىلة بةر د -
بةةةةةؤ منوونةةةةةة  . ، لةهةةةةةةماَ كاتةةةةةدا ديةةةةةةؤرتك دنى ئاسةةةةةانك داتةوة  1773
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ساَ  زينةدانى سةرابدرَيت، دةتةوانن ثةاش تةةواوك دنى      7بة "خارجيية "ئةطةر
 .ديةؤرتى بكةَ" رةرعى"سراكةى، بةرَيوةيةكى

َينةدراو بةرداريبكات، بة طةوَي ةى دةسةتور   ئةوةى لة خؤثيشاندانَيكى مؤَلةت ث -
 .دةريدةكةَ

 .نا ارك دنى ثةنابةراَ بة مانةوة لةناو كؤنتينة يا لةناو الطةرةكاَ -

كةولال بةانكولو، لةة    ) كاتَيةك . لَيداَ و سووكايةتى ثَيك دَ لةاليةَ ثؤليسةكانةوة -
ة دةستوقا ةى دةبةسةتنةو  . دنى ديةؤرتك دنى بؤ نيجطيا دي اع لةخؤى دةكةات 

 19/2/72لةةة . َدةمةةى بةةة زةمةة  دةطةة َ و رةة يقةى هَيمنك دنةةةوةى لَيةةدةدة 
لةةةة ( ئةةةةمط عومةةةةر ئةمحةةةةد   ) هةةةاوواَلتى سةةةودانى . طيةةةانى لةدةسةةةتدةدات 

لةةةكاتى ديةةةؤرتك دنى لةةة نةةاو ف ياكةكةةة لةةة نَيةةواَ ف انك ةةؤرت و      21/9/77
 . موينشن دةيكونَ

َ سياسةةةتى ديةةةؤرتك د و درووسةةتك دنى زينةةدانى تايبةةةتى      - . بةةة ديةةةؤرتك د
زاادرادلاكؤ . د. ثةنابةر لةناو زيندانةكانى ديةؤرتك دنن9333-7333نريكةى 

ثةةؤلي  ويسةةتويانة بةةؤ زينةةدانى    ( ثةنابةةةرَيكى بول ةةارى ) نيكؤلةةؤف دوةةرال 
 َ َ    . ديةؤرتتاتسونى ب اونشظايط بيبةة . ثؤليسةةكاَ تةقةةى لَيدةكةةَ و دةيكةون

تى ليسةتى كةونراو ب ينةدارةكاَ    بةرياسة . طيانى لةدةستدةدات21/12/1777لة 
 .  من لَي ةوة لَيى دةطةريَيم. زار درَيوة

بةدةسةةتدانةوةى راسةةتةوخؤى ثةنابةةةراَ بةةة حكومةتةةةكاني ئةرةةكةجنةداَ و     -
تطار لة توركيا، ئَية اَ نيجطيةا و تؤطةؤ، تةنانةةت لةة ف ياكةخانةةكاَ، بةةهؤى        

 .   ةندين دةوَلةت لة طةَ " طةرياندنةوة"رَيككةوتنةكاَ لةسةر ثةوانةكانى

تةا دةطاتةة جَيطةركةةرانى    ( وةزية ى نةاوخؤ   -رةيلى )بؤية طة اَ و دوور نيةة ئةطةةر بَلةَين    
 ! فةرمانةكاَ لةبارى ئةتَيكييةوة لة ئاستى فاريستة م الكونةكانن

وة  دةبيةةنن، بةةةرَيطاى ئةةةم ئيج ائاتانةةةوة، ئةةةم سياسةةةتانةى ئيمة ياليسةةتى ئةةةنانيا،     
 .   ثةي يةودةكةَ" بؤ دةرةوة دةرةكي"َينيستةكةى فاريستةكاَبةك دةوة دروية رؤل

، خؤثيشةانداَ،  ك دَهَي ربة بةردةوام بة دةبَى ئةوةي  برانني كة ئةنتى فاريستةكاني  
 . و مليتانت رووبةرووياَ دةبنةوة

    1/3/2331لة    
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 پشتگیرىكهلمانییانهئهتوریَكخراوهركهوشهئه

 پشتگیرى  كه  لمانییانه ئه  ت و ریَكخراوه ركه و شه ئه ناوى
  یان كردووه(ئیراق)رژیَمى فاشیستى 

 !ین ش بكه م تاوانبارانه داواى دادگاییكردنى ئه  وه با پیَكه

ت النی ئیراق، كورستان، ئیران و كویَ  دژى گه  ساڵدا له35ى ماوه  كانى له الَتى فاشیزم و تاوانه سه كانى ده ترسییه مه
م  كاتَى ئه.  ریزیان بۆ كراوه رنامه ، به هاتووه  وه خواره  ناویان له  كه  م تاوانبارانه ل ئه گه كاركردن له وه پشتیوانى و پیَكه  به

می  رهه كانی به رییه حشیگه دام و وه رژیَمی سه:  وه بیَته شمان بۆ ساوده مه ویَت، ئه كه رده بۆمان ده  راستییانه

ریتاری  سكه ل بیروهۆش و عه گه له  لمانیایه ندی فاشیزمی ئه یوه ریتاریاو په سكه وهۆش و عهكانگیری بیر یه
 . م كه ی یه پله  به  بی و ئیسالمییه ره ناسیونالیزمی عه

یراق، ئ-مریكا نگى ئه ى جه باره  لمانیا له تى ئه ین، بۆچى حكومه پرسیاربكه  نییه  وه چیتر پیَویستیمان به  راستیدا ئیَمه له

بوو   لقاعیده لمانیا مۆڵگای هیَرشكردنی ئه یان بۆچی ئه  ڵگرتووه هه"ئاشتى"و ئاالَى ره وخۆ به وخۆو نارِاسته راسته
 0145 تی له واوه ته  ر به تی هیتله رۆكایه سه  یان به كه لمانی و حزبه كسازی و بانقی ئه تی چه حكومه. 00/1 له

كانی  زلهیَزه  شیَكی زۆر گرنگ بوو بۆ كۆمپانییه به  بازارِی ئیراق كه: دا(ئیراق-مریكا ئه)نگی جه  ڵكو له وت، به كه ژیَرنه

چنگی   مریكا له ی ئه كی مۆدیَرِن وشارستانییانه نگی دوا چه بروزه زه  كجاری به یه لمانیا، به كانی ئه كسازی و بانقه چه
زانترین چاودیَری سیاسی  نه.  كانییه یمانه مریكی و هاوپه می ئه هره تی به خزمه  له  م بازارِه رتاپای ئه ركراو ئیَستا سه ده
،  میشه بازارِ هه. كریَت باسده  یه م شیَوه ن به گمه ده كاندا به یاندنه راگه  اڵم له ببینیَت، به  م راستییه قی ئه زه  توانیَت به ده

  ، كۆمپانیای واڵته ناویان هاتووه  وه خواره له  م كۆمپانیانه هئ. نگ جه  له" پیشتوانی خوا به" كانه وتووه ركه سه  بازارِی هیَزه
 : ین م دادگا راپیَچیان بكه رده گۆر، بۆ به تی گۆرِبه رانی حكومه شانی سه ین شانبه داوا بكه  و ماوه كانه دۆرِاوه

 

گۆڤارى :  رچاوه سه)ن كه عس ده تاى به كوده  كنیك پشتگیرى له ك، پوول و ته چه  لمانى به راتى ئه موخابه0113/ 0
 (.10.، ال0191-15/پۆگروم

. كاردیَت وان به ر،بۆ بۆردومانى شه بۆدگه-، بۆمباى ئیلیوشین(نسى ره فه-لمانى ئه)تى سیمنز ركه شه2/0113
 12.،ال رچاوه مان سه هه:  رچاوه سه

 10.، ال رچاوه مان سه هه. دا شكرى عیراق ده له  لمانیا راكیَتى كوبرا به ئه 0111/ 3

 . Mierzwa: رچاوه سه. فرۆشتنی بَى سیم 0111/ 4
  له0119گوتمان،/بارت:  رچاوه ، سه(مرسیدس)ر بیَنز ن كۆمپانیای دایمله الیه له 0503جۆرى  لۆری له35ناردنی  5/0192

 .912ر،ال كتیَبى دایمله

بۆ   تریاڵه م دوو مه ئه. نتى كارل كۆلپ و پیلۆت پال ركه شه Pestizide رى پیَستیسیده به موخته9، 0195/ 1
 (BULO, Breg-It.dpa,31.9.0114:) رچاوه سه. هیَنریَت كارده كى كیمیاوى به درووستكردنى چه

 2-0پاكس كرستى:  رچاوه سه. لمانى ن سوپاى ئه الیه رانى ئیراقى له فسه شقپیَكردنى ئه مه 9/0191

0114. 
كانى خۆیان هاریكارى  رچاوه پیَى سه  به  ته ركه م شه ئه  وه0191  ، لهMBBتى ركه ، شهBo-015رى هیلكۆپته1/11

 1/1/0111  ى زوید تسایتونگ له ، رۆژنامه.ش بۆ ئیراق چوون ته ركه م شه پسپۆرِى ئه1. ن كه ڵ ئیراق ده گه ربازى له سه

:  رچاوه سه. نسى ره فه-لمانى ئه(Dornier Dassault)تى ركه ، شه( Alpha-jet)جیَت-لفا ى ئه فرۆكه 21، 0191/ 1
 .21/00/11  ، له ماینه لگه ئه  ى فرانكفۆرته رۆژنامه

. نسى ره فهEuro-Missileلمانى و  ى ئهMBBتى ركه ، شه(Roland Flugabwwehr)ئاسمانى  راكیَتى دژه051، 01/0191

 21/9/12  و زوید تسایتونگ له5/15كنیكى سوپا، ته:  رچاوه سه
 .29/0/14  لهDVZوWulf0111,S13:  رچاوه سه. وان، سیمنز هوانى ش ، ئیلكترونیكى فرۆكه00/0191

 .0111،  میرزوه:  رچاوه سه. لمانى ئهMBBست،  به ، سیستیَمى دیاریكردن وپیَكاندنى ئامانجى مه02/0191
 سیستیَمى  كانیترى سوپاى ئیراق به شه ریاوان، ئاسمانى و به لمانیا، هیَزى ده ر، ئه ، سیستیَمى كۆمپیوته03/0191

 .0111(Mierzwa)میرزوا:  رچاوه سه.  وه ته ستراونه ك به یه لمانى به رى ئه كۆمپیوته

/  رچاوه سه. لمانى ئه-نسى ره ،فه(بى.بى.ئیَم)تى ركه ،شه(Aluetteو.Breguet-0051-Atl)رى هیلوكۆپته04/0191
 .12.، ال0191، 15.پوگروم، ژ

. تى ئیَم بى بى و دۆرنیر ركه ، شه(را نگلته ئه-سپانیا ئه-ئیتالیا-لمانیا ئه)ى سوپا،  وه ى گواستنه ، فرِۆكه05/0191

 .12، اڵ 15،0191.گۆڤارى پوگروم، ژ:  رچاوه سه
  مۆتۆرى كارپیَكردن له. لمانیا ئه-رازیل ر بیَنزو ئینگیسا، به تى دایمله ركه ، شهEE-00Urutaزریپۆشى جۆرى51، 0191/ 01

  Brasilien:  وهرچا سه. درووستكرا  وه ن مرسیدسه الیه

-Nachrichten14/19,S.01, Military Tectical VS IDR IV/11 >S.24,41 
 . رچاوه مان سه هه. رازیل به-لمانیا نگیسا، ئه ر بیَنزو ئه تى دایمله ركه ، شهEE-09Sucuriزریپۆشى51 09/0191
مان  ، هه( Engesa Zahnradfabrik)نگیسا ر بیَنز، ئه تى دایمله ركه ، شهEE-Cascavalزریپۆشى0191،051/ 01

 .ى پیَشوو رچاوه سه
ى  رۆژنامه:  رچاوه رازیل، سه لمانیا و به تى ئه رازیل، حكومه ل به گه  تۆمى له كى ئه ستنى نهیَنى چه یمانبه په 01/0111

 .4/1/0111  له(FAZ) ماینه لگه ئه  فرانكفۆرته

لمانیا و  ئه)ر بیَنز، ئینگیسا تى دایمله ركه ، شه,EE-00Urutu,EE09Sucuri ,EE1Cascavalزریپۆشى 351،  0111/ 21
  Brasilien( رازیل به

-Nachrichten14/19,S.01, Military Tectical VS IDR IV/11 >S.24,41 
مان  هه(رازیل لمانیا و به ئه)ر بیَنز و ئینگیسا تى دایمله ركه ، شهEE-05/EE-25/EE-51ى ، شاحینه20/0111

 (نووسیومن  وه ، من پیَكه وه ته واڵى جیاجیا بالَوكراونه سَى هه به  واڵه م هه ئه.) رچاوه سه
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:  رچاوه ، سهBlumenhard/Hella, Taurus/Fuldaتى  ركه ى زریپۆش، شه وه ى گواستنه شاحینه 511،  0111/ 22
 :گۆڤارى

Blaetter des iz3W 013/0112,S41. BUKO Krieg Iran-Irak 

  یه ئیراق تواناى هه  وه0111 له. را سامه  كى كیمیاوى له زگاى درووستكردنى چه لپ، دهتىكارل كو ركه ، شه0111/ 23
  0111/ 21/3روندشاو،  ى فرانكفۆرته رۆژنامه.م بهیَنیَت رهه به(Tabunو Sarin)تۆن سارین و تابون41 ساالَنه

  لگماینه ئه  فرانكفۆرته). راوهعیراق فرۆش  ملیون دۆالر به31نرخى  كى كیمیاوى، پیلۆت پالنت، به ، چه24/0111
 01/1/0111-01  تسایتونگ له

:  رچاوه سه. نسى ره فه-لمانى ئهMBB/Euromissileتى ركه ، شه(HOT)ناوى  ئاسمانى به  كى دژه چه5111، 0110/ 25

 Soldat u. Technik9/10, S.394 WT0/12, S.52، 33.، ال0111، 31 دیَر شبیگل، ژماره
. نسى ره فه-لمانى ئهEuromissileتى ئیَم بى بى و  ركه ، شه(MILAN)ئاسمانى  دژه زریپۆشى451، 21/0110

 .33.، ال0111، 31دیَر شبیگل:  رچاوه سه

  رچاوه سه. سپانیا ئه-لمانیا ئه. CASAوMBBتى ركه ن شه الیه ، لهBo-015رى هیلیكۆپته24، 0110/ 29
 .33.اڵ.31/0111دیَرشبیگل

 ..BUKO-Ruestungsexport info9/1.S1:  رچاوه سه. RotzlerوFaunتى هرك زریپۆش، شه011، 0110/ 21

. لمانى وسوپاى ئهReinbayern ,Karl-Kolb وه تانه ركه م شه ن ئه الیه ، له(Toxikol.Labors)كى كیمیاوى ، چه0112/ 21
 .24.،ال4/0111  گۆڤارى دیَر شبیگل، ژماره:  رچاوه سه
تى  ركه ر بیَنز و شه تى دایمله ركه شهEE-00Urutu ،EE-09Suouri,EE-3Jararceزریپۆشى151 0112/ 31

  IWR1/0115.S.0404:  رچاوه سه(. رازیل به-لمانیا ئه)ئیگیسا
 Thyssen, Lasco, AEG Remscheidتى ركه نى، شه مه قه مهیَنانى ته رهه ى ئاسنسازى بۆ به ، كارگه0112/ 30
. Faun, Kloekner-Humbold-Deutz, . Goodyearتى ركه ، شهى زریپۆش وه ى بۆ گواستنه شاحینه51، 0112/ 32

 Blaetter des iz3w013/0112.S41گۆڤارى:  رچاوه سه
/330112 ،Militaerunimogs رچاوه مان سه هه. ر بیَنز تى دایمله ركه ، شه . 

 . تى ئیَم بى بى، ئا ئى گى و ئۆیرۆمیسیلیه ركه رۆكیَتى رۆناڵد، شه0151، 0112/ 34

 .03.ئیران، ال-نگى ئیراق بوكۆ، جه:  رچاوه ، سهSELتى ركه ، شه تیَمى چاودیَریكردنى هاتوچۆى فرۆكهسیس/ 35
 .04/1/12 روندشاو له  ى فرانكفۆرته رۆژنامه!. منتۆ چه  ریان نووسیوه سه و له نیَردراوه  شاحینه  نگ، به ، تفه0112/ 31

  ى فرانكفۆرته رۆژنامه:  رچاوه سه. لمانى ى ئهRhode&Schwarzتى ركه ، شه(Sendenanlagen)، رادار و0112/ 39
 .04/1/0112  روندشاو له

 Sipri:  رچاوه ، سهAerospatialeو MBBتى ركه ، شه(Exocet-Lenkwaffen)كى چه 91، 0113/ 31

yearbook0119,S250. 
 .41، ال30/0119شبیگل:  رچاوه سه. Fritz Werner Geisenتى  ركه نى زریپۆش، شه مه قه ك و ته ، چه0113/ 31
 Carl-Duisberg-Zentrumن الیه  رانى هیَزى ئاسمانى عیراقى له فسه ئه  س له كه 25  شقپیَكردن به ، مه0113/ 41

GmbH/Dornierرچاوه سه. لمانى شكرى ئه و له  :DVZ29/0/0114ى مۆنیتۆر رنامه ، به. 
 .تى ئینگیسا ركه نز و شه ر به تى دایمله ركه ، شهEE-Urutuزریقۆشى011/ 40
زگاى درووستكردنى  دهHerberger Bau hammer,Quastو,Rhema Labortechnik, Karl Kolbتى ركه ، شه42/0114

 29/01/11  پانۆراما له:  رچاوه سه. را نارد سامه  كى كیمیاوى له چه
. نیَرن بۆ ئیراق ده1Exocet-Lenkwaffen(نسى ره فه-لمانى ئه)21تى ئیَم بى بى و ئایرشبیسیال ركه ، شه0114/ 44

 Sipiri Yearbook0119,S250:  رچاوه سه

تى  ركه و شهH&H Metalformتى  ركه ن شه الیه  لهASTROS-IIراكیَت بۆ سیستیَمى 1111، 0114/ 45
 14.،ال50/0111و گۆڤارى شبیگل 251، ال رچاوه مان سه هه.  بۆ ئیراق نیَردراوهAvibrasرازیلى به
:  رچاوه سه. مساوى ى نهKuehne&Nagelو  Denzel, MBBتى ركه ن شه الیه لهBK-009رى ههیلیكۆپت1، 0114/ 41

 .9/2/0115  گۆڤارى شتیَرن له
-ربازى سعد  پیَدناى سه شه و گه وه رى لیَكۆڵینه نته سه(هتد...زمایش ر، ئامیَر، ئه كۆمپیوته)كانى ش وپیَكهاته به49/0114

 Gildemeister(Generalunternehmer),MBB,Rheinmetall,Fritz Werner, Kar:  یردراوهن  وه تانه ركه م شه ن ئه الیه له 01
Kolb ,Siemens, Integral/Sauer Informatic/CMES(Firmengruppe),Koerber AG, PBG 

mbH/BP/Degussa/Mauser/Tesa/Zeiss .ى تاتس  و رۆژنامه 0111 ، له03 گۆڤارى شبیگل، ژماره: كان رچاوه سه

كى  یه ژماره  تریالیَك به ر مه ر ناردنى هه دا هه كه لیسته  له. 29/3/0111  روندشاو، شبیگل له  ، فرانكفۆرته21/4/0111 له
 .ك یه ژماره  به  مووم كردووه من هه.  وه ته جیا بالَوكراوه

رانى ئیراق  فسه ئهشق پیَكردنى  لمانى مه تى ئه ركه شه31  ، له01عد  كانى سه بواره  شقپیَكردن له ،مه0114/ 41

 Profil 21.3.0111:  رچاوه سه. Koerberئیَم بى بى، : كان كییه ره سه  ته ركه ، شه.  چووه ریَوه به
ى  كیمیاوییانه  م مادده تون لهWater Engineering Ttading GmbH(W.E.T), Merkur 51تى  ركه ، شه0115/ 41

.. Phosphorti ,Methylenchlorid, Isopropylamin, Natriumfluorid, Tabun-Grundstoffe: نیَرن بۆ عیراق ده  وه خواره

 .01/02/19  ى تاتس له ، رۆژنامه21/4/11  روندشاو له  ، فرانكفۆرته31/3/11  گۆڤارى شتیَرن له:  رچاوه سه
بۆ درووستكردنى   یه م پرۆژه ئه. دا( لوجه فه  له)ئیراق  كى كیمیاوى به ی چه پرۆژه(تى.ئى.دووبل یو)تى ركه شه/ 51

 .231، ال0111كۆغ/كۆپن:  رچاوه سه.  هVXى تابون، سارین و  ماده

بۆ  Exocet-Lenkwaffenكى چه11 وه پیَكه(نسى ره فه)ر شپیسیال و ئایه(لمانى ئه)تى ئیَم بى بى ركه ، شه0115/ 50
 250ى پیَشوو، ال رچاوه سه:  رچاوه سه.نیَرن ئیراق ده

واڵى جودا  دووهه  به. 01، اڵ14/0119ناخرِشتن  رازیلیشه به:  رچاوه سه. ڤال كاسكه1-ئى.زریپۆشى ئى091، 0115/ 52

 .واڵ ك هه یه  من كردوومن به. 051م جار  زریپۆش و دووهه21م جار  كه یه.  وه ته بالَوكراوه
بۆ ئیراق Haubitzen G-5 055mmفریقاى خواروو،  ى ئهLeitzتى  ركه ، و شه, Magirus-Deutzتى  ركه ، شه0115/ 53
 .254، ال رچاوه مان سه هه. نیَرن ده

رگرى  تى به زاره سى وه دره مساوى بۆ ئه نهSteyr-Daimler-Puch ,MTUتى ركه ن شه الیه له  شاحینه011، 0115/ 54
 .Blaetter des iz3W 021/0115K s.3، گۆڤارى02.ئیران، ال -نگى ئیراق  گۆڤاری بوكو، جه:  رچاوه سه. نیَرن ئیراق ده



 171 

 . لمانى ئهRhema Laborttechnikتى ركه ن شه الیه كى بیولۆگى، له ، ناردنى چه0111/ 55
 .33/0111شبیگل:  رچاوه سه
: كانى پیَكهاته. نیَرن بۆ ئیراق دهPilzgiftكى بیۆلۆگى  چهSigma Chemie, Plato Kuehnتى  ركه ، شه0111/ 51

511mgT-2 u.011mg HT-2,Toxin, 2111mg Diacetozyscripenol, 011Verracarol .روندشاو   فرانكفۆرته:  رچاوه سه
 .30/0/0111 له

  كى كیمیاوى له مهیَنانى چه رهه كارخستنى به بۆ به  ئامیرى ترى ناردووه( تى.ئى. دوبل یو)تى ركه شه0111/ 59
 .4/0111شبیگل :  رچاوه سه. كار كردن  ته وتووه كه0110ساڵى  له  كه  لوجه فه
گۆڤارى دیَر شبیگل، :  رچاوه سه. نیَرن ربازى بۆ ئیراق ده ى سه شاحینه1939(میَرسیدس)ر بیَنز تى دایمله هرك شه/ 51

 .0111  له 30  ژماره
. هیَنن كاریده ر به وانى هیلیكۆپته فرۆكه. Typ MB-1121ى چاویلكهPhilips Deutschland51تى  ركه ، شه0111/ 51

 .25 ، ژماره(بوكۆ)ملیتاریزم   وگۆڤارى دژ به9/1/0111 ى تاتس له نامهرۆژ:  رچاوه سه. ملیون مارك4،5نرخى

نگى  بوكۆ، جه:  رچاوه سه. ن كه رانى ئیراقى ده فسه ئه  شق به مهKrupp Atlas Elektronikتى  ركه ، شه0111/ 11
 .03ئیران، ال-ئیراق

كى كیمیاوى  چهSigma Chemie, Plato Kuehn (011mg Pilzgift HT-2 u. T2)تى  ركه ، شه0119/ 10

 .31/0/0111  روندشاو له  ى فرانكفۆرته رۆژنامه:  رچاوه سه. فرۆشن ئیراق ده  زار مارك به هه111نرخى به
  پسپۆرِه  شق به نسى، مه ره ى فه( Atochem)تى ركه لمانى و شه ئه(تى.ئى.دووبل یو)تى ركه ، شه0119/ 12

 .21/0/11  ى تاتس له رۆژنامه:  رچاوه سه. وىكى كیمیا بوارى چه ن له كه كان ده ئیراقییه

:  رچاوه سه. فرۆشن ئیراق ده  بهArtemis31كى دژ ئاسمانى  ، سیمینز، چه(یونان) تى ماوزه ركه ، شه0119/ 13
 .0119  له 30  شبیگل، ژماره

كتیَبى سیپرى :  چاوهر سه. فرۆشن ئیراق ده  بهJararcaزریپۆشى 211ر بیَنز و ئینگیسا تى دایمله ركه ، شه0119/ 14

 .251.،ال0119یارس بوغ
و  رچاوه مان سه هه:  رچاوه سه. فرۆشن ئراق ده  بهCascavalزریپۆشى251ر بیَنز لمانى داایمله تى ئه ركه ، شه0191/ 15
 . رِه مان الپه هه

 ,EI Pais:  رچاوه سهنیَرن،  بۆ ئیراق دهFliegerbombengehhaeuse  لهPaul Heinrich Reederei ،2115tتى ركه شه/ 11
01.5.0119 

. كرىَ  شقیان پیَده ربازى، مه ى باالَى سه قوتابخلنه  له  وه لمانییه ن سوپاى ئه الیه  رى ئیراقى له فسه ئه1، 0119/ 19
 .21/9/0119  ى زوید تسایتونگ له رۆژنامه:  رچاوه سه
ملیون بۆ 0111نرخى   ند هاویَژ به یَتى ناوهبۆ درووستكردنى رۆك 315ى  زگاى پرۆژه ، دهMBBتى ركه ، شه0119/ 11

 Koppe/Koch0111/S.213-343:  رچاوه سه. نیَرن ئیراق ده
موو  و دابینكردنى هه315ى درووستكردنى پرۆژه  رپرسن له ، به وه ى خواره تانه ركه م شه ، ئه0191/ 11

 :كانى پیَداویستییه

Walter Thosthi Boswau(Wtb), BBC, Nickel Klimatechnik, Siemens(Erlangen), Rudolf Otto Meyer(ROM), 
Schaeftlmaier Elektroanlagen GmbH ,MBB, 

Industrieofenanlagen(Rohrgas- .رچاوه سه  :Koppe/Koch0111, S213 ,Spiegel31/0111,S32. 

فرۆشتن و بۆی  راق دهئی  به0921-ى راكیَتى  پرۆژهH&H Metalform und weitere BRD Firmenتى  ركه ، شه0111/ 11
 . 244، ال رچاوه مان سه هه. زریَنن مه داده
شارى تاجى   كۆمپانیای درووستكردنى بۆمبا لهLoI Industrieofenenlagn(Rorgas-Tochter )تى ركه شه0111/ 91

 32/0111شبیگل:  رچاوه سه. ن كه درووستده
مان  هه. ن كه تاجى ده  بۆمبادرووستكردن له درووستكردنى فابریكى  شدارى له بهLeyboldتى ركه شه0111/ 90

 .ى پیَشوو رچاوه سه

كۆمپانیای Hochtiefو وه ته بیان كردووه كته سلیمانی مه  ئیَستا له) Zueplinتى بیناسازی  ركه شه 92/0111
 . 21/0111ى ى پیَشوو، ژماره رچاوه مان سه هه. ن كه تاجى درووستده  بۆمبادرووستكردن له

مان  هه.  Gaszentrifugenتۆمى بۆ درووستكردنى،  كى ئه ماشینى چه H&H Metalformتى  هرك شه0111/ 93
 33/0111ژ/ى پیَشوو رچاوه سه
ملیون مارك بۆ  3،1نرخى  تۆمى به كى ئه ت بۆ چه نى تایبه عده ، مهExport-Union, Saarstahlتى ركه شه94/0111

تسیتونگ و گۆڤارى   لگماینه ئه  ى فرانكفۆرته رۆژنامه:  رچاوه سه. ن كه ن دهكا ئیراقییه  پسپۆرِه  شق به نیَرن و مه ئیراق ده
 .33/0111دیَرِ شبیگل

:  رچاوه سه. نیَرن دهultrazentrifugeیى بۆ درووستكردنى ، ماگنیَتى بازنهInwako GmbHتى ركه شه/ 95

 .411/0111شبیگل
. تاجى  زراندنى كۆمپانیای بۆمبادرووستكردن له مهدا  ن له كه شدلرى ده ، بهGraeser GmbHتى ركه شه0111/ 91
 . و ژماره رچاوه مان سه هه

 .Sipri yearbook0111,S211: رچاوه سه. فرۆشن ئیراق ده بهBK-009رى هیلیكۆپته01بى،.بى.تى ئیَم ركه شه/99
:  رچاوه سه.  كردووه0921ى راكیَتى  پرۆژه  شدارى له ، بهHertl, Leifeld&Co(Leico)تى ركه ، شه0111/  91

 Wirtschaftwoche,22.1.11 ,S54-51ى رۆژنامه

. یان كرد0921ى درووستكردنى پرۆژه  پوول پشتگیرى له بهBNLلمانی وبانقى ئیتالیایى ى ئهDresdnerبانقى91/0111
 <Financial T1.1.11ى و رۆژنامهBUKO Rund brief,Nr.29:  رچاوه سه
 .21/0111شبیگل:  رچاوه سه. 0921ى پرۆژه  شداریانكرد له بهMAN, SMS Hasenclerver GmbHتى  ركه شه0111/ 11

  درووستكردنى كۆمپانیای درووستكردنی بۆمبا له  شداریانكرد له بهFerrostahl, Rheinmetall, Buderusتى ركه شه/ 10
 .21/0111شبیگل:  رچاوه سه. تاجى

:  رچاوه سه. تاجى نارد  انیای بۆمبادرووستكردن لهفرِنى كواڵندنی ئاسن بۆ كۆمپKloecknerتى ركه ، شه0111/ 12

 .21ى پیَشوو، ژ رچاوه سه
كى  ناردنى چه  ستیان له لمانى ده راتى ئه موخابه"خۆى ربه سه"ندامى ، ئه4/01/0111  ى پانۆراما له رنامه پیَى به به/ 13
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 .  بووه كیمیاوى هه
ى نیویۆرك تایمز،  رچاوه ى سه گویَره روا به هه: ددام دنی رژیَمی سههیَزكر به  له  مریكایش رۆڵی خۆیی گیَرِاوه اڵم ئه به
  و به ردانى ئیراق كردووه سه0113 ئیران، له-نگى ئیراق كاتى جه  ، له(رامسفیَڵد)مریكا رگرى ئیَستاى ئه زیرى به وه

 .  رژیَم داوه  كى بیولۆگییان به ، چه وه ره تى ئیكسپۆرتى ده زاره ریَپیَدانى وه
 . تیتر ركه یان شه و ده

  گرتن له پیَناو ریَگه  ن له كه باتده ملیتاریزم و خه  لمانى دژ به دوو گۆڤارى ئه  ، له یه م لیسته كى ئه ره ى سه رچاوه سه
 : ناوی كسازى به كانی چه ك و تفاقه مهیَنان، فرۆشتن و ناردنی چه رهه به

TATORT Irak,NOV/0111وDie Totes Kremer,0110. 

  وه ته باڵوكراوه 31/1/2111-21  ش له دوو به  ی ئاسۆ به رۆژنامه  له  م وتاره ئه: نیتیَبی
 وتن ركه سه/قین بدوڵالَ ، خانه الم عه سه

 

23/2/2113 

 

                                                                                

 
 

 هةزار دينار؟71بة ثاراستين كةرامةت : بؤ ئةجنومةني وةزي اَ
كةةةي، هاتووةتةةة هةنانةةدَ و و مؤدَيلةةة ط ان ةة اش، طةنةةدةَ ، رةةةرةنطير و ناعةداَلةتيية بةةة كوردسةةتانةوة دن بةةة سةةةرمايةجيهةةاَ 

 . اني ط تووةتةوةهةموو رةقام و كؤآلنةك ،نياني بة كةرامةت هاواري بةيةينةت و نَي دةستةكاَ بؤ
مو ةي تايبةت بةة خةةَلكي هةةنار و كةمدرامةةت     )ي وةزي اَ ب ييارَيكي داوة بؤ زيادك دنيئيم يا ئةجنومةنبةهؤي ئةم باروداخة، 

  !(هةزار39هةزار دينار دةك َيت بة73و لة
و  بةةخؤ  ئةم هةواَلة بة ئارك ا منوونةيةكي لةبةر ةاوة بةؤ ناسةيين كةسةانَيك بةة رةَيوةيةكي نامةسةبوو  دةسةةآلتدارَيي و طاَلتةة         

  .بةخةَلك دةكةَ
 !ي و كةمدةرامةتي سةرئةجنامي سياسةتَيكي ناعادَلي حوكم يانييةو خةَلكي  سواَلكةر نييةهةنار

 هةزار دينار بؤ مانطَيك بةردةكات؟  39ئايا بوَيوي الني كةمي تاكَيك بة
  كةرامةتي بةارَيرَي؟الني كةمي هةزار دينار 39ئايا كةسَيك هةية بة 

كةةة بةاليانةةةوة طةة نط نييةةة هةةةناراني  " دَ  ناسةةك و م الداسةةت"ة بةةؤ كةسةةانَيكيمنوويةيةةةكي زةر نييةة ئايةةا ئةةةو جةةؤرة ب ييةةارة
 وآلتةكةياَ بة بَي كةرامةتي بوين؟ 

ئةطةر ئةجنومةني وةزي اَ بةم رَيوةية دةيةوَي كَيشةو ط فتةكاَ  ارةسةر بكةَ، ئةوا زار بةهةَلةدا  ووَ و بارةر وايةة خؤيةاَ    
 .كة سةناندياَ كة كةمرين رارةزايياَ نيية بؤ دنايةتيك دني هةناري و كةمدرامةتيماندوو نةكةَ و بؤ ماَلةوة ب ياَ،  ون

كةة النةي     دني ياساي بيمةي كؤمةآليةةتي بكةات  دةرك كؤببَيتةوةو كار لةسةرئَيمة داوا لة ئةجنومةني وةزي اَ دةكةين دةستبةجَي 
 .كةمي بوَيوي بة كةرامةت بؤ هاوآلتياني كوردستاَ دابيندةكات

2/7/2311 
 تؤري بةرط ي لة ماف و ئازادييةكاني خةَلكي كوردستاَ

 

 داخوازييةكامناَ
 :دن بة ناعةدالةتي كؤمةآليةتي -5 

 -ب(.هتد...بةطشتيك دني كةرتة تايبةتةكاني نةخؤرخانة، زانكؤ، ث انةكاني نةوت و طاز، ئاسياسَيل، كؤرية  و ميدياتيليكؤم)-1
 ئاو بةخؤرياييكارةبا و -ج. ياساي بيمةي كؤمةآليةتي
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 :دن بة ط اني -1
 . طاز و بةنرين بة ن خَيكي رةمري بة جووتيارةكاَ بدرَي، عةلوةكاَ لةاليةَ رارةوانييةكاَ بةريَيوةبمَين-ا

 دياريك دني ن خي كاآلكاَ -ت. رَيطةك تن لة قا اخضَيي بة مةريوماآلت -ب
 :دن بة طةندةَلي -9

. و سةر ةم دامودةزطاكاني حكومةت لةاليةَ كةسايةتي ناس او بة دةستةاكي و دَلسؤزي كاراك دني ليونةي  اودَي ي ثةرلةماَ-ا
 . نريك دني موو ةي بةرث ساَ لةطة  داهاتي زاربةي دانيشتواني هةرَيم -ب

 :دن بة بَيكاري -2
 .كةمك دني كاتي كارك دني ران و رةو بةبَي داركاَ لة مو ةي كارمةنداَ-أ

 .جَيططك دني دامةزراندني كاتي -ج. َلي بة هةموو هَيرو تواناية بوناندني كةرتي كشتوكا -ب

 كؤبوونةوةي هَير و اليةنة  ةثةكاني كوردستاَ
 

 !ئَيمة منداَلي ماَلَيكني
ةكاني كوردسةتاَ لةة كةرةوهةوايةكي    اَ بةؤ يةكةةرارة هَيةرو اليةنةة  ةةث     دوَييَن دوور لة الفيتة و دروويي طةةورةو راطةياندنةةك  

 .ةوةكؤبوو(CSI)، لة بنكةيهاوريَييانة
 سةةناند   ةةثةكاني  بةدةنط هاتين ئةو هةموو حرب و اليةَ و كةسايةتييانة خؤي لةخؤيدا طةربيين و هةست بة بةرث سةيارَيي 

بةةآلم   سةرياسةت و لةطةليةدا بةة طيةانَيكي دَل ة اواَ،     كة ثَي  و لةكاتي ناريةزايةتييةكاَ بةرةَيوةيةكي ثةرتةةواز ئامادةييةاَ هةةبووة    
 هيةوا و هَيةرو ئوميةدي ثَيبةخشةي     دنياية ...ططاهةَلويست  ار  طوَي لة خواست و بؤ ووني يةكر  بةبَي موجامةلةو موهات ةو

تييةوة برووتنةةةوةو َلةكةةةماَ، بةوثةةةريةي بةرث سةةيارَيئَيمةةة منةةداَلي مةةاَلَيكني و ئامةةادةين لةةةثَيناو ما  و بةةة كةة دةوة هةسةةتك ا كةةة 
 .ببةين شةوةئةزمووني كوردستاَ بؤ ثَي

 
 :كؤبوونة بةدةرووي ئاآل، ئامانج و هةَلويسي سوور

خولةة   9لةسةةر ثَيشةنياري هاوريَييةاَ، هةةر كةسةَيك بةؤي هةيةة        . سةرةتا هاوريَي حمةمةد ثشدةري بةخَي هاتين بةرداربوواَ ك د
نط ئاطاداربوونياَ لةة بانطةةواز بةؤ    بةداخةوة نوَينةراني حربي روعي كوردستاَ نةيانتواني بةهؤي نةبووني كات و درة. قسةبكات

 .  لَي ةدا بةكورتي ئامانة بة ثوختةي بؤ ووني هاوريَيياَ دةكةم. كؤبوونةوةي  ةثةكاَ، بةرداري بكةَ
َيمةكة و قةي اني سةرمايةداري جيهاني و ليمياليرمةي نةوَي و ركسةي تةكنؤك اتةةكاني سيسةت      ئامانةم ك د بؤ بةندة زار بة كورتي

ي نَيةواَ سةةرمايةداراَ   بَيكاري و جةنط و قووَلبووني درز هؤي تَيكضووني بؤصةي جيهاني، ط اني بازاري، زيادبوونيبة   ؤَ بووَ
. و  ينة نَي دةستةكاَ لةسةر ئاسي جيهاَ بة كوردستانةوة، بؤية خةَلك لة زاربةي وآلتاَ بة رَيوازي جؤراوجةؤر وآلم دةدةنةةوة  

رنامةةةي بة كةةة خةةاوةَ-هةَلةةرسةةت تَيكي ناعةةاد  و طةنةةدةَ  و ئؤثؤزيتسةةيونَيكي راسةةريةوئَيمةةة وة   ةةةث دةبةةَي لةةةنَيواَ حكومةةة
 .ي بنوَيننيدن بةم قةي انة بة هةَلويست و ئةَلتةرناتيظي خؤماَ زيات  و روونر لة نَيو خةَلك  االك -عةدالةتي كؤمةآليةتي نيية

 يةثَيويستيماَ بة يةك يري سياسي سةربةخؤ: و سايةهاوريَي خةس ة
زادي، نةاَ، كةار، ئةا   )جةخي لةسةر بنياتناني يةك ييري سياسي سةربةخؤ و ثَيويسي بةرزك دني دروويةي هاوريَي خةس ةو          

ئَيمةة دةبةَي هةةوَ      :ؤنةاغي سةةرةتاي رةؤريش هةَلسةةنطاندو وتةي     قؤناغةكةةي بةة ق  لةمةةياني قسةةكانيدا   . ك د(حكومةتي روورايي
ئةةم رؤريرةة لةراسةتيدا دن بةة     . روَينةكاني ت  ليونةي داخوازييةةكاني خةةَلك دامبةةزرَينني   و طةرة   بدةين لة ناو كارطة، زانكؤ و

 .ئيسالمييةكانة
 خوازيار دةستوورَيكي دووك اتي بني بؤ مافةكاني خةَلك: حمةمةد ثشدةري
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ي داخوازييةكامناَ بؤ ئَيستاي كوردسةتاَ  هاوريَي ثشدةري ئامانةي بة ثَيويسي بووني دةستوور و داريرتين بةرنامةيةكي واقع       
 .ئَيمة نةمانتوانيوة لةسةر ئاسي ناحيية و قةزاكاَ درَيوة بة ناريةزايةتييةكاَ بدةين: هاوكات وتيشي. ك د

 .لةدواييدا دووبارة ئامانةي بؤ ط نطي دةستوورَيكي دووك اتي  بؤ مافةكاني خةَلك
 قعييةثَيويستيماَ بة سياسةتَيكي وا: عةلي حممود

بةرداربوواني كؤبوونةكةة بةةرط ي لةة    )هاوريَي عةلي حممود سةرةتا دةقي نامةي هاوريَي هيشام ئاط ةيي خوَيندةوة كة داوايك دبوو
ثارةاَ  . ئازادي بطك دنةوة، دامةزراندني ئةجنومةَ بكةَ، تةا  مةا  بةووَ بةة ئةنةدامي هةةبَيت لةبةرةكةةو الب دنةي نةاوي  ةةث          

ئَيمةةة ثَيويسةةتيماَ بةةة سياسةةةتَيكي واقعةةي هةيةةة كةةة بةةةرط ي لةةة ئةةازادي و يةكسةةاني خةةةَلك،     : و تةةيبؤ ةةووني خةةؤي راطةيانةةد  
 .طةرةثَيداني خةباتي سةنديكايي هةية

 
 حكومةت طةندةَلة و دةبَي بةرط ي لة داخوازي جةماوةر بكةين: حمةمةد. د

بةةديل نةني   (حكومةت و ئؤثؤزيتسيوني ناو ثةرلةماَ)نيهةردوو الية: حمةمةد بةم بؤ ووَ و ثَيشنيارانة بةرداري ك د. هاوريَي د
       َ هةةروا  . و دةسةآلت طةندةَلة، بؤ منوونة منداَلي بةرث ساَ و كةسةوكارةكانياَ دةكة َين بةة بةةرث س و زةمةيين خةةَلك داططدةكةة

لةطةة  خةةَلك و داكةؤكي لةة     دامبةزرَيت بؤ طةياندني راطةيانةدَ و زانيةاري و ثةويةنةديك دَ    (ماَلةةريكي ئةلكراني)ثَيشنياري ك د
 .بةنةوةندييةكانياَ و بة ئةقلَيكي زانسي و دوور لة موهاتةرات رةفتار بكةين

 ئَيمة لة قؤناغي رؤريري دووك اسي طةالنني: عومةر هاوريَي نةجيبة
ازين و ثَيويسةتة بةة   خةةَلك نةاري  : خاَلي ث يانةي ثةارتي  ارةسةةري دوةوك اتي كوردسةتاَ كة د و وتةي      1هاوريَي نةجيبة ئامانةي بة 

حربَيكةةي سياسةةي نةةاتوانَي بةةة تةةةنها  . ثشةةتيواني ئةةطادةي خةةةَلك، ئةجنومةةةني جةةةماوةري دامبةةةزرَي لةةةثَيناو طؤريانكةةاري ريشةةةيي 
ط نطة  ةثي دووك ات باية  بةة اليةنةة   : لة درَيوةي قسةكاني، وتي. ب ياردةر بَيت،  ونكة خةَلكي ت ي  لةدةرةوةي ئَيمة هةية

حربةي  . سياسةتي ليمياليرم ئي السةي هَينةاوة  . ةكةماَ بداو نابَي بة نةزةري تةسكي  ةث، ئيسالمييةكاَ ثةراوَير ي َيننةتةوةيي
 . روعي لة دةسةآلت نريكة و ئةمة واي ك دووة متمانةي خةَلك بة  ةث الواز بَ 

 
 خةَلك لةثَي   ةثةوةية: ستار هاوريَي سةردار

خةةودي حكومةةةت لةاليةةةَ   . نةةةوةي بايةةاَ نةةةبووة بةةؤ رةةةقام و دةبةةَي قةةووَلر بطبكةينةةةوة     ئَيمةةة خوَيند: كةةا  سةةةردار وتةةي  
ئَيم ا ليمياليةرم لةة قةي انةةو ئَيمةة ثَيويسةتيماَ      . تةكنؤك اتةكانةوة بةرَيوة دةب َي، بةآلم ئَيمة ثَيويستيماَ بة حكومةتي خةَلكة

 . جنومةني خةَلكي دووك اتيخواز بكةينبة ث يانةيةكي درَيوخايةنةو دةبَي كار بؤ دامةزراندني ئة
 

 بة زماني رةقام قسةبكةين: رةش هاوريَي هيوا
دةبةَي  . دةبَي لةثَيناو بةرنةوةندي طشي كاربكةين و نةزةري حربي البدةين و بةرَيوةيةكي هاوبةش كاربكةةين : بة بؤ ووني هيوا

 .  داخوازييةكاني خةَلك بني دةسي حرب لة دةسةآلت دووري َيت، مةحسوبييةت نةمييَن و بةدواي
           

 سةرمايةي مشةخؤو و قازانج : جةال  دةباغ
جةةةدة  لةةةكري نريكمةةاَ دةكاتةةةوةو و دةمانطةيةنَيتةةة  . هيةةوادارم درَيةةوة بةةةم جةةؤرة كؤبوونةوةيةةة بةةدةين : هةةاوريَي جةةةال  وتةةي

ت دةكةات و سةةرمايةكةي بةؤ قةازاجني زارتة ي      لة كوردسةتاَ سةةرمايةدارييةكي مشةةخؤر ثشةتيواني لةة كةةرتي تايبةة       . حةقيقةت
ئَيمةة نةابَي بةاروداخي خؤمةاَ بةرةَيوةيةكي      . خؤياَ تةرخاَ دةك َي، بؤية ثَيويستة هةوَ  بؤ بةةهَيرك دني بةةرةي  ةةث بةدةين    

 . ميكانيكي لةطة  تون  و ميس  بةراورد بكةين
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 .بؤرنوازي ئَيمة خيانةت لة نةتةوة دةكات: هاوريَي نةجات
هيض كات ئؤثؤزيتسيوَ بى خ اث نازا  و ئةواَ داواي ئازادي سياسي دةكةةَ و بةبارةي دةزا  بةبني بةة بةرةَيك لةة       : تينةجات و

 .ئؤثؤزيتسيوَ
عةةةلي ثَينجةةويين ئامانةيةةاَ بةةة يةةةك يري و هةةاودةنطي هةةةموو  هاوريَييةةاَ رزطةةار تةةاه ، سةةتيظ رةةةمريناني وهةةةروا هةريةةة  لةةة  

حمةمةةد و نوَينةةراني بةرا  نينطةة و يةكسةاني ثَيشةوةخت كؤبوونةوةكةةياَ        . بةداخةةوة د . ي كة د قوربانياني سيسةتَيمي باآلدةسة  
 .بةجَيهَيشت

َ    3لةدواييدا ليونةية  لة و ديةاريك دني ران و كةاتي كؤبوونةةوةي     هاوريَي دياريك ا بؤ نووسةيين دةقةي بؤ ةووَ و داخوازييةةكامنا
 .داهاتوو

 
 !ك د ماَ(ثيةة)بةطوَيي هاوريَي

نهةَيين سةةركةوتين  ةةثةكاَ لةة ئؤروطةواي ئةوةيةة       : وتةي (سةراكي ئَيستاي ئؤروطةواي )وآلمي ث سياري راننامةنووسَيكدا، ثيةةلة 
هةةر  ئَيمةةش لةمةةودوا    َيي ناوب اومةاَ جَيبةةجَيك دو  لةم كؤبوونةوةية قسةكاني هةاوري (. ط توطؤ، ط توطؤ و ط توطؤية)ب يواماَ بة

ئَيمةة  . خةاوةَ تاقةة حةقةداري موتَلةةر دووريكةينةةوة     ، خؤبةةزلراَ و  تةاري ثةةراوَيرك دني يةةكر   رةفو  بةم رَيوةية لة ئةقلييةةت 
    !بةيةكةوة بةهَيرين، واتة بةرةو  ةث

  
 :حرب، اليةَ و كةسايةتيية بةرداربووةكاَ                

 دةستةي داكؤكي لة زيندانة سياسييةكاَ
 ثارتي  ةثي كوردستاَ
 ك اتي كوردستاَثارتي  ارةسةريي دوو

 نيسي ك َيكاري كوردستاَوحيربي كؤم
 ثارتي كاري سةربةخؤي كوردستاَ

 برالي نينطة و يةكساني
 مةَلَيك لة ئةنداماني ثَيشووي سةرك دايةتي و كادي ي ثَيشكةوتووي حيربي ريوعي كوردستاَوك

 .دووك اختواز ، راننامةنووس وهةَلسوورياوي  ةث ،ريارنبطي ،كةسايةتي سياسي
 
 

 لةطة  جؤرج بوش( ARD)ط توطؤي كةناَلي
ئَيستا م الَيكي زار ث سيار لة خؤياَ . سةراكي بةرَير، سةردانةكةتاَ بؤ ئؤروثا، مَيواندارييةكي ط نطة: تؤم بؤرال

سةرا  وةزي اني . دةكةَ، ئايا ئَيوة ض رتَيكي جةوهةريتاَ ثَيية بؤ بارك دني ثةيوةندي هاوثةواني بانبةتلةسي
، ثَيشنياري ري ؤرمك دني ناتؤي ك د، تا فؤغومَيكي هةبَي بؤ ط توطؤ لة بارةي هَيَلي سياسي (ر وَيدةر)نيائةنا

  ئَيوة  ؤَ لةو بارةوة بطدةكةنةوة؟. سةرةكي
 

ي (ر ايدةر)من خؤرراَلم بةوةي بة بط. لة دواييدا من ثَيمواية كة ناتؤ ب يياردةرت ين ماناي هةية: جؤرج بوش
ئَيمة . بة ط نطرين دزطا دةبييَن( واتة ناتؤ)اَ بهَينمةوة كة ئةم يكا، وة  يةكَيي ئؤروثا، ئةو دةزطايةسةرا  وةزي 

 .خؤرراَلني بة ثَيكةوةكارك دَ لة طة  يةكَيي ئؤروثا
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ئَيمة دةتوانني ثَيكةوة ض بكةين تا جيهاَ بارر بك َي؟ ئَيمة درَيوة دةدةين بة خةبات لة دني نةخؤري و 
ئَيمة . ئةم يكا، لةسةر ئاسي كيشوةري ئةف يقا  االكة تا لطاس و نةخؤري ئايدز لةناو ببةين. يب سييةت

دةمانةوةي لةم بارةيةوة، لةطة  ب ادةرة ئؤروثييةكامناَ ثَيكةوة كاربكةين و لةبارةي ث سيارة ئابوورييةكاني  
هةروا ثَيكةوة كارك دَ زار ط نطة، بؤ . ةَط توطؤ دةكةين، تا هاوآلتي ئةم يكاو ئؤروثا لة بازرطاني قازانج بك

تَي يوانيين من . ئةوةي ئازادي و ئاري بةرف اواَ بكةين، بؤية دةمةوَي لةبارةي ئاري بؤ رانهةآلتي ناوين بدوَيم
ئيس ائيل و فةلةستني؛ دةمةوَي لة بارةي ئطاَ، سوريا : ئةوةية، دوو دةوَلةتةكة ثَيكةوة بة ئاري لةطة  يةكدا بوين

هةموو : من واي بؤ دة م، زار خاَلي كؤنك يت هةية كة دةبَي كارياَ بؤ بكةين تا بتوانني بَلَيني. و لوبناَ بدوَيم
 . رتَيك طوت ا و ك ا تا جيهاَ بؤ منداَلةكامناَ ث ي ئاساي  بكةين

بة طوَي ةي ث سيارة . ئَيوة ناوي ئطاَ و سورياتاَ هَينا، دوو قةي اني طةرم و طؤريةثاني جةنطي بةهَيرَ: بؤرال
ي هةموو ئةنانةكاَ ب يواياَ واية، ئَيوة نةخشة بؤ لَيدانَيكي سةربازي دةكَيشن لة دني %33هةنوكةييةكاَ،

ئَيوة  ي دةَلَين تا ئةو مةت سيية لةناوببةَ؟ وةكو دةزانن، بلَي ، ر وَيدة و رطا  ( سةرا  ثَيدةكةنَي.)ئطاَ
 ....ة ديةلؤماسيدةيانةوَي ئَيوة راَلَيكي ئةكتيظ ل

 
من طوَيم لة دةعايةكاَ لةبارةي لَيداني سةربازي ئطاَ، بووة و بة ئاساني دةَلَيم، ئةوانة : جارَيكي ت  دةَلَيم: بوش

من لةو ب يوايةم كة دةتوانن تا ئةو . ئَيمة بة راسي هيواواَ واية كة هةوَلة ديبلؤماسييةكاَ كاريطةر بن. راست نني
ئاماجني هاوبةري . ئطانييةكاَ هةوَ  نةدةَ، كةلَين لة نَيواَ ئؤروثا و ئةم يكا درووستبكةَرادةية كاريطةر بن، 

ئةوة لة بةرنةوةندي هاوبةري ئةناَ، . هةردوو اليةَ ئةوةية، رَيطة نةدرَي بة ئطاَ بَ  بة خاوةَ  ةكي ئةتؤمي
هةر بؤية دةمةوَي  ةثلة بؤ . ئةتؤمي بدات ئةم يكاييةكاَ و هةموو م الةكانيرة، ئطاَ نةتوانَي ثةرية بة  ةكي

ئطانييةكاَ . طَي هارد ر وَيدةو هةموو ئةو سةرا  حكومةتانة لَي بدةم كة ثةيامَيكي روونياَ بؤ ئطاَ ناردووة
، ئَيمة ئةو كارة ناكةين: لةم كاتةدا هةوَلدةدةَ بة رَيوةية  لة رَيوةكاَ بيانو بهَينن و بَلَين. دةزانن دةبَي  ي بكةَ

ئَيمة لة ئةجنومةني وزةي ئةتؤمي . با، ئةم يكا بةرداريك دووة.  ونكة ئةم يكا لةو كؤبوونةوانة بةردار نيية
بةردارين و هةروا لة طة  ب ادةرو هاوثةوانةكامناَ دريوة دةدةين بة كارك دَ بؤ روونك دنةوةي (IAEO)جيهاني

رَيطاي حيربوَلآل تطار ئيكسةؤرت بكات، كة دةتوانَي ماناي هةروةها ئطاَ دةبَي لَيطةريَي لةوةي، بة . ئةم اليةنة
لة دواييدا دةبَي وآلتةكةياَ . لَيدانَيكي بة زةب ي هةبَي لة دني ث ياسةي ئاري لةنَيواَ ئيس ائيل و طةلي فةلةستني

دةبَي ئةو رانسة بة ئةو وآلتة . بؤ دووك اسي و ئازادييةكي زيات  بكةنةوة، وة   ؤَ لة ئةم يكا و ئةنانيادا، هةية
 .طةلةكةي بدات، ئازادانة بطورياي خؤياَ دةربميَ

 
هةماَ ئةم بؤ وونة لة . كاتَي ئَيوة دةَلَين، ئَيمة هيض ثيالنَيكماَ نيية بؤ دةستتَيوةرداني سةربازييانة: بؤرال

لةسةر مَيري بطاكةتاَ  ئةو كاتةش فةرمووتاَ،. سةردةمي ثَي  جةنطي عطار، بةبط هةندَي  اودَي  دةهَينَيتةوة
 ....هيض ثيالنَيكي جةنطي دانةن اوة و ثاش نؤ مانط

 
 (ثَيدةكةنَي)بةَلَي: بوش

 
 ئةم جارة جياوازييةكاَ  يية؟: بؤرال
قةي اني عطار، باروداخَيك بوو، كة تَيدا هةوَلَيكي ديبلؤماسي لةاليةَ كةساني . جياوازييةكي طةورةي هةية: بوش

بة بطتاَ بهَيننةوة، هةموو جيهاَ ثَيي وابوو كة ئةو ثياوة  ةكي كؤكوني . ةكة  ارةسةر بك َيزارةوة درا، تا كَيش
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من ب يوام واية كة ئةوة بوارَيك بوو، هةموو هةوَلة . نةتةوة يةكط تووةكاَ ثَيياَ وابوو  ةكي كؤكوني هةية. هةية
 .ديبلؤماسييةكاَ بؤي درا

نةتةوة . ، طو ، با جارَيكير ثاَلي ثَيوة بنَيني، تا ئةركةكاني ئةجنامبداكاتَي من بؤ نةتةوة يةكط تووةكاَ رايشتم
يةكط توةكاَ ثَييانطوت كة دةبَي ثَيكهاتة  ةكدارييةكاني ثيشانبدا و لةناوياَ ببات ياَ سةرئةجنامَيكي زار قورسي 

بؤ ئةو ب ييارة ( بةَلَي)يدةنط19ئةجنومةني ئاسايشي جيهاني بة . ئةمةية كة كؤمةَلطةي جيهاني ثَييطوت. دةبَي
بابةتي ئطاَ، تةنانةت هَيشتا لةبةردةم نةتةوة يةكط توةكانيشدا . دةنطيانداو لةدنيدا هيض دةنطَي بةرزنةبووةوة

من . هَيشتا زار كاري ديةلؤماتي ماوة، ئةجنام بدرَين: بؤ ئةوةي بة رَيوةيةكير دةريبميم. ط توطؤي لةسةر نةك اوة
زا  و طوَيم لة هةموو قسة هةَلةكاني ناو دَيوةخانةكاَ بووة، بةآلم دانيشتواني ئةنانيا دةبَي هةموو دةعايةكاَ دة

 .برانن كة ئَيمة لة هةموو باروداخَيكدا دةمانةوَيت هةوَلي ديبلؤماسي بدةين
، (اَلةكاَراديك)ئايا ئَيوة لة بارةي باروداخي عطار رازين؟ ثَي  ماوةية  لة هةَلبواردنةكةدا، ريعة:  بؤرال

بؤ ي ئَيوة لةم باروداخةدا داوا لة ئةنانيا دةكةَ، كاري زيات  لة . ثشتيوانييةكي زيات ياَ كةوتةدةست لة ئةالوي
 مةرقةَيك دَ بة ثؤليسي ع ار، بكةَ؟

 
ة كةواتة، من ب يوام واية كة طَي هارد ر وَيدة بة ثةيامي مةرقةَيك دَ، ئاسوودية، بةآلم من  اوةريواني ئةو: بوش

ئةطةر بةرنةوةندي هةبَي، ئةوا . دةكةم، داخؤ بةرنةوةندي ئةوةيشي هةية، بة رَيوةيةكيري ، بةرداري بكات
من واي دةبينم،  ةند رتَيك هةية، ئةنانيا زار بة باري . لةناخي دَلمانةوة، ثَيشوازي لة حكومةتي ئةنانيا دةكةين
ئةنانيا زار بارة بؤ  . ني زار بة باري ئةجناميبدةيندةيرانَي، رَيك وة  ئَيمة  ةند رتَيك هةية، دةتوان

تيمي سةرلةنوَي دامةزراندني لة ئةف انستاَ . مةرقةَيك دَ، بةريَيوةبةرايةتي دامةزرَينن و كؤمةكي م ايي بكات
يةكر ئةوةي ب ادةراَ لة ئاسي يةكردا دةيكةَ، ئةوةية، لة ئاسي . منوونةيةكي بةرزة بؤ هاريكارييةكاني ئةنانيا

بكةم، داخؤ ئةنانيا (طَي هارد ر وَيدة)من نيازم هةية ئةو ث سيارة لة. ث سياردةكةَ، داخؤ ب ادةرةكةي ئاسوودةية
، (بةَلَي)ئةطةر وتي. بةرنةوةندي هةية لة يارمةتيداني ئةم دووك اسييةتةو تَيدا بةرداري بكات تا زيات  طةرةبكات

ئَيوة ناوي . ي نةكا؟من خؤرراَ  دةمب بةوةي لةو بارةيةوة قسةي لةطة  بكةمئايا دةتوانَي ض لَيكدانةوةية  بكا و  
حكومةتَيكي لةاليةَ طةلةوة هةَلببوَي درَيت، : هةَلويسي من ئةمةية. عةالوي بةخؤيشي ريعةية. ريعةكانتاَ هَينا

دا دةريوات، نوَينةرايةتي حكومةتَيكي دووك اسي بةو ئاراستةية: بة ورةيةكير. رَيك دةبَي بة حكومةتَيكي هوريار
دايكوباوكة عطاقييةكاَ دةيانةوَي . ئطادةي دانيشتوانةكةي دةكات و طةلي عطار دةيةوَي بة ئاري بوَي

بة . لةبارةي ملمالني سياسي لة عطار، هةست بة ئازايةتي دةكةم. منداَلةكانياَ لة دةوروبةرَيكي ئاسايشدا، طةورة بن
يةكَيك لة خاَلة . ؤَ بةرة جؤراوجؤرةكاني حكومةت، دادةمةزرَيت، زار  ارةنووسسازةب يواي من، بينيين ئةوةي  

 . ط نطةكاني ئةوةية، هةمووياَ عطاقَيكي يةكط تووياَ دةوَيت و رَير لة ما  كةمايةتييةكاَ بططَيت
ؤري دةكةم لة بارةي هةندَي كةس ث سيارم لَيدةكةَ، داخؤ خةخم. لة عطاقدا هةستَيكي ناسيوناليسي بةهَير هةية

ئةطةر ئَيستا حكومةتي ئطاَ هةوَلبدات، توكمةيي حكومةتَيكي هةَلبوَي دراو، الواز بكات، . كارتَيك دنةكاني ئطاَ
عطار نةتةوةيةكي . بةآلم من دَلنيام لةوةي كة عطاقييةكاَ، زيات  لة ئطانييةكاَ عطاقياَ خؤردةوَيت. دةَلَيم بةَلَي

 .مطاتة نةتةوةييةكةيانةوة هؤريارَ و هةروا بايةخَيكي بةهَيردةدةَ بة نةريت و دواريانياَرانازةو لة بارةي 
  ي دةَلَين لة بارةي هةوَلةكاني ئةنانيا، كورسيية  لة ئةجنومةني ئاسايشي نةتةوة يةكط توةكاَ وةربط َيت؟ : بؤرال
من دةمةوَيت،  اوةريواني مؤدَيلة . م نييةلة بارةي ئةم ري ؤرمةوة، هَيشتا هيض بؤ وونَيك(: ثَيدةكةنَي)بوش

جؤراوجؤرةكاني ري ؤرمك دَ ب ، بةآلم ئةنانيا نةتةوةيةكي طةورةية و مانايةكي ب يياردةري هةية بؤ دوارياني 
 .من بؤ هةموو ثَيشنيارَيك ك اوةم. ئؤروثا
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 ثةخ  ك ا 2339. 2. 23ئةم ط توطؤية لة             

 : بؤ طؤلاري لظني
 :وباوةرية كة م الكونةكاَ هةَلدةتةكَييَنئةو بط

الفةةةةةاوى جةةةةةةهل، ئيسةةةةةتاتيكاي تةةةةةاواَ و راطةيانةةةةةدني  
 كؤنةثةرةست 

 : مَيشكي  ؤلةكةم ال بة       
هةرةسي سؤلَيت و ركسي وةآلتاني ئؤروثاي رانهةآلت لةرادةبةدةر زار زةبةالح بوو و بةرياسي برووتنةوةي 

يةنني ئيمةة يا برووتنةةةوةي رةةيوعي و  ةةث لةةة جيهةةاَ دووبةةارة   كؤمونيسةي تةةةخت كةة د، بةةةآلم وة  دةب 
 ةندين وةآلت دةكةَ و هةر ئةم برووتنةوةية هَيري سةةرةكي ثَيكةدةهَينن لةة خةةبات دن بةة      حوكم ياني 

جيهةةةانططي سةةةةرماية و سياسةةةةتي ليمياليرمةةةي نةةةوَي و قةي انةةةة وَي انكةرةكةةةةياَ؛ مانط تنةةةة طشةةةي     
لَي ةدا مةبةستم ئةوةية . يتاليا و يؤناَ و وةآلتاني ت  منوونةي لةبةر اوَوخؤثيشاندانةكاني فةرةنسا، ئ

نة لةة   مَيووو و هونةرو رارنبطي كؤمونيسيئةو هةرةسة بَيوَينةية نةيتواني بطوباوةريو حرب و ئةطةر 
لةة  كة ي رةيوعي   ،  ؤَ مةسةعود حمةمةةد دةتةوانَي ف   هةَلتةكَييَنكوردستاَ و نة لة هيض روَينَيكي جيهاَ 

 كوردستاَ هةَلتةكَييَن؟
بةدَلنياييةوة دةَلَيم، نة  نووسةري الفاوي جةهل، ئةطةر هةموو هَيةرة كؤنةثةرةسةت، ليةمياَ  و فاريسةت     
وثارايةتيخوازةكاَ بةفك ة كو  و تؤث و ف ياكةيشةوة لةطة  مةسعود حمةمةد كؤببنةوة، ناتوانن بةر بة 

َ و تاقة هَيرو فك  بتوانَي ئةم كةارة بكةات، تةةنها خةودي     بط ( كؤمونيستةكاَ)فك و خةباتي ريوعييةكاَ
 . هتد...برووتنةوةكةية لةطة  خؤي، مةبةستم الداَ، هةَلةك دَ، داطما، بَيهةَلويسي، رةخنة لةخؤ نةط تن

ئةطةر طؤلاري لظني لةم بابةتة بة مَيشكي  ؤلةكةوة بطنةكةنةوة، بؤ ووني واياَ : لَي ةدا بؤم هةية بة سم
 !بة مانشَيي نووسينةكةياَ؟دةك د 

ئايا  ؟ثاراَ هةَلتةكاندني ئةم فك ة ض سوودَيك بة طةلةكةماَ دةبةخشَي؟ بؤ ي بط لة هةَلتةكاندني دةكةَ
 ئَيوة بةسةركةوتين ئةم بطوباوةرية  ي لةدةستدةدةَ؟

مةسةعود  : لةة نووسةينةكة هةاتووة    -5: 51/1/1334، لة14دةربارةي هةردوو نووسينةكةي ليظني، نمارة 
لةراستيدا (. ماركسيةت ئةفيوني طةالنة نة  دين<<حمةمةد باوةريي رةهاي بة بووني خودا هةبوو، دةريوت

سوثاس بؤ بةريَير مودريك ناَلي كة  -1(. ئاين ئةفيوني طةلة)، بةَلكو(ئاين ئةفيوني طةالنة)مارك  نةيوتووة
َيكاراني جيهاَ لَيكجيابن و دةسةآلتداراني ك )زانياري بةثيي بآلوك دةوة، مةبةستم درويةكةي مةسعودة

ماَلي )، بةآلم"ئةو بؤ وونة منوونةي مةع ي ةت و مانايةكي زار قووَلي هةية"بةرياسي(! "جيهاَ يةكبط َ
مةسعود حمةمةد بةوة قةَل  بووة و ثَي يوا نةبووة خةَلكي نَي دةستة كة  -9(. قةَل  سةر بةماَلي ساحبَيي

َ و وتويةييزاربةي دانيشتواني كو َ طوَيرةوي ثَيكدةهَينن، حوكم ياني بكة َ يا ئةو ريوعييةتةي : )...ردستا
ئةمة ماناي واية م ك ة كؤ ك دووة (. وا دادةنَي كة دةبَي ك َيكار و جووتيارو ث اليتاريا ب  بة حكومةت

كةةوتوواني  هةر ويستويةتي دزو جةردةو م الكونةكاني مَيةووو، واتةة سةةرمايةو وة  خةؤي دةَلةَي هةتيو     
ئةي ئةطةر بةو رَيوةية بطي ك دووةتةوة، ئةدي  ؤَ بة يواي بةة دادوةري كؤمةآليةةتي    . حوكم ياني بكةَ
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مةسعود  -9!بؤ ي دادوةري كؤمةآليةتي ياري منداآلنةو هةر كةسَيك بَيت و بَليَ من يارييةكة دةزا ؟! بووة؟
طةة جياوازةكةاَ دةكةونَي و بةة كةوردي و      هةميشة بة قةناعةتةوة دةيوت ريوعييةت طشت دةن: )وتويةيت

ئةو ثَيي وابوو ريوعييةت رنَيمَيكي ديكتاتؤريسازو دراسازو دةنطخةفةكةرة، هةتا ....ك ماجني دني م الة
ئةةزمووني ئيمة ياي   (. م دَ بةرط ي لة روانينةكاني دةك د لةمةري ريوعييةت و ريوعييةكاني كوردستاَ

ئةوة داست وب ادةرةو : ة ئةو كؤ ك دووة راستطؤ و حةقبَيو بووةم الايةتي بةك دةوة ثيشانيدةدا  ةند
َ و النةوازي و هةناري ب دووةو  َ بةرةو طةندةَلَي، بَيكاري، جةنط و تاوا هاوفك ةكاني مةسعودَ، م الايةتيا

َ ببةَ َ بةر بة قةي انة نام الايةتييةكةيا َ تسيطلة كة ريوعي نيية -نازانن  ؤ بؤ وونةكاني ث افيسؤر يا
لةدةزطاكاني نةتةوة يةكط تووةكاَ كاري ك دووةو هةَلط ي خةآلتي نؤبل بؤ ئابووري يوسك رتطلي  كة  و

ديساَ ريوعي نيية، باررين طةواهي ئةم بؤ وونةَ و بؤ ئاطاداري بؤ وونةكةياَ لة راننامةي هةاوآلتي  
ةكةي طؤلةاري لظةني   لةةب ي ئةةوةي وةآلمةي هةةردوو نووسةين     . -لة ةند هةفتةي راب دوو بآلوك اونةتةةوة 

نووسيبوو، دووبارة يةمة ( ثةرنيين بَيدةنطي)بدةمةوة، بةباري دةزا  ئةم نووسينة كة كاتي خؤي لةبارةي
 :    بةر ديدي خوَينةراَ

تةرةس و بَى , دز و درازنةكانى كوردى ثةنابةر بؤ ئةوروثا":ثةرنيين بَيدةنطي دةَلَي"مةسعود مةحةمةد لة 
وتكينرين طونةةاحى نامةردايةةةتني، دةبةةوو لةةة سةةةر ثةةةردةى نامووسةةي دايةةك و   رةةةرةف و ريسةةواو ئةةاب و 

دة  هةزار لةعنةت و نةف ين لة ارةى خؤياَ و ثشتاو ثشتياَ هةتا , خوركةكانياَ لوقمةى طةوادى يؤَ
 ".دةطةنة كةرتيةكةى نوح 

دووة، كة ةي ئةةمي    ئةو رستة زار نةرم و سةووكةي سةةرةوةي خوَينة    ( هةندرين)نووسةرَيكي ثةنابةر بةناوي
بةداخةوة لةب ي هةر رةخنة و توانج و وةآلم و هةَلويستةية ، بَيدةنطي هةَلبةواردووةو لةة هةةمووي خة اثر،     

لةةةنَي كارتَيك دني خوَينةةاويرين (ئيسةةتاتَيتيكاي هررينَيكةةي خةةؤك د)بةهةةةماَ ئةقَلييةتةةةوة، لةةة نووسةةينةكةي
 مَيطةلييةةوة  ئةةو بةة ثَيضةةوانةي ماركسةيرمة ستالينسةتيية     : )، دةنووسةيَ (نيتشةة و هايدةطةةر  )هرري ئةَلماني

 ...(بوو سافيلةكةييةباوةو كوردايةتيية 
ئةمةة ض جةةؤرة ئيسةةتاتَيتيكاي زمانةةة كةةا  هةنةةدرين؟ ئايةةا ثَيتوايةةة رةةتَيكي جوانةةة خةةةَلك بةةة مَيطةةة  وةسةة    

 ! بكةي؟
تَيبَيكيةةةاَ بآلوكةةة دةوة  كوردسةةةتاَ ك-، كؤمةَلةةةةي فةرهةةةةنطي سةةةويد  1771لةناوةرياسةةةي مةةةانطي دوانةةةرةي  

ئةةم كتَيبةة ب يتييةة لةة ط توطؤيةة  لةطةة  مةسةعود مةحةمةةد و ث سةيارةكاَ          (. ثةرنيين بَيةدةنطي )بةناوي
ثةاش ئةةوةي  ةةندين جةار خوَيندمةةوة، بةة ئةةركي خةؤمم زانةي          . لةاليةَ هةَلؤ بةةرزةجني ئاراسةتةي كة اوة   
 لةبارةيةوة تَيبيين و رةخنةكا  بنووسم،

، هةيض نابةخشةَيت،  ةونكة م الةةكاَ     (فةلسةفةي م ال)دةرب يينَيك وة . ةم بةهةَلة داريَيوراوةث سياري يةك 
بةرَيوةي جؤراوجةؤر تَيةدةفك َين و لةة طؤريةثةاني فكة ، دةيةاَ فةلسةةفةي جؤراوجةؤر ملمالنةي دةكةةَ، بؤيةة            

 .وتابادةبوو مةسعود مةحةمةد وة  ئوستادي زماَ، دوو ورةي لةسةر داريرتين ث سيارةكةي بط
لة بارةي طؤريانكاري ئةةم دواييةةوة، واتةة هةَلوةرةاندنةوةي  سؤلَيتسةتاَ و      : )دا دةَلَي(7)لة الثةريةي"مامؤستا"

 ،(نسكؤي كؤمؤنيرم
هةيض برووتنةوةيةةة  نييةةة لةةة مَيةةوووي م الايةةةتي توورةةي هةَلةةدَي  و نشةةَيو نةةةبَيت و هؤكةةاني نَي كةةةوتن و   

ئةمة ياسايةكة دةبَي  جيةاواز لةة بطوبؤ ةوومناَ، تَيةي بطةةين و      . رومارَ سةركةوتن و لة رَيطا ئَيستاندَ، بَي
ئةوةي برووتنةوةي كؤمونيسي رووبةريووي بوو، نة يةكةم جارة تووري بوو و نة دواجاريشةي  . دانيةَيدابنَيني

ربايةةتي،  لةسةر ئاسي كوردايةةتي، عة -برووتنةوةي نةتةوايةتي: دةبَي و تاقة برووتنةوةش نيية، تووري بووة
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ياَ سؤسيا  دووك اتي، فاريرم، ئةنارريرم و ليمياليرم و برووتنةةوة   -ئةَلمانيايةتي و توركايةتي و فارسايةتي
َ  . هتد،  ةندين سةركةوتن و نَي كةوتنياَ بةخؤياَ بينيوة..ئاينييةكاَ َ )ئيمة يا رةيوعييةكا ( كؤمونيسةتةكا

ئةةو باروداخةة و لةبارةيةةوة مشةتوم يي لةة رادةبةةدةر        بةطةرمي سةرقاَلي ثشكنني و طةريانن بةةدواي هؤكةاني  
برووتنةوةي كؤمونيسي لة منداَلَيك دةكات تازة فَي ي زماَ دةبَي و هةَلةيةةكي زار دةكةات، بةة هةَلةة     . دةكةَ

ورةةةةكاَ بةةةةكاردةهَينَيت و هةنةةةدَي رةةةتي  دةكةةةات لَيةةةي ناوةرةةةَيتةوة، بةةةةآلم وة  دةبيةةةنني، سةةةةرةرياي         
سةةةتا، وة  مطاتطةةةةري جةةةوانرين مَيةةةوووي خةةةةباتي م الايةةةةتي لةةةةثَيناو نةهَيشةةةتين     نةهامةتييةةةةكاَ، ئَي

 ةوسانةوة، دووبارة لةسةر طؤريةثاني جيهاَ  االكانة لةثَيشةةوةي خةةباتن لةة دني بةرنامةةي سةةرمايةداري      
 !ساَ  لة سةر ئاسي مَيووو، هيض نيية193ئاخ  .جيهانطط و ئةو وةحشيطةرييةي لَي كةوتووةتةوة

و هةةةةرة دوايةةةي 1793مةةةن لةةةة رانانةةةي هةةةةرة زووي: )مةسةةةعود مةمحةةةةد لةةةة رسةةةتةي دواييةةةدا دةفةةةةرموَي
طوتوومة و لة هةنةدَي نووسةيين ئةوسةامدا، كةة مةومكني نةةبوو بةآلوي بكةمةةوة، طوتوومةة ماركسةيرم           1717

و راسةةتيية ئةطةةةر تةعةةديالتي بنةةةريةتي تَيدانةةةك َي، نارةةَي بةةةردةوام بَيةةت،  ةةونكة لةطةةة  مةة ال و س ورةةت  
 (كؤمةآليةتيية بَي تاويلةكاَ، ناطوجنَي

ئةو بؤ وونة زار بةرتةسكانةية، بةتايبةتي بؤ كةسَيك ناوي م ك  و زاناي ثَيدرابَي و زاتي ئةوة بكةات، باسةي   
، لةة كاتَيكةدا خةودي ئةةم ثيةاوة خةؤي بةة رةارةزا         !تةنها لةة زاري دةربضةيت  -بةردةوام نةبووني ماركسيرم بكات

 ةونكة  . ئةرار دوواَ لةة تةعةديالت هةةر مةسةخةرةية    . ارةي مةت ياليرمي ديالةكتيك و مَيوووييدةزانَي لةب
. لةةة نةةاو خةةودى برووتنةةةوةى رةةيوعييةت  ةةةندين بؤ ةةووَ  تاويةةل  لَيكؤَلينةةةوة   رَيطةةةى جيةةاوزا هةيةةة    

رة بةةردةوام  برووتنةوةى ريوعي رانانة لة ريرةكانى خوَيدا توورةي  ةةندين ططوط فةت  هةَلةة دَيةت  نا ةا      
بؤ منوونةة ف يةدريك ئةةنطل  بةؤ نووسةينى ماني َيسةت لةة        .  اوياَ ثَي يشَينَى   ارةسةرياَ بؤ بدازَيتةوة

, وةالوة بنَيةت ( لةةبارةى هةنةدَيك حيةرب  طة وث    )ثَيشةكى  ةاثَيكيدا تَيبينةى ئةةوة دةكةات كةة هةنةدَيك رةت       
بةثلةةى يةكةةم كةاري  مةارك  نووسةيويةتى         ونكة بةسةر  ووَ، بةةاَلم ئةةو كةارة ناكةا،  ةونكة ماني َيسةت      

رابةةةةراني كؤمةةةونيرم بةبةةةةردةوام رةخنةةةةياَ لةةةة خةةةؤي يةةةاَ   . دةيةةةةوَيت وةكةةةو ديكؤمَينتَيةةةك لَيةةةى طةةةةرييَ 
بةةردةوام بةوونى هةةر برتنةوةيةة  ريووداوَيةك، بةنةدة بةة        . بروتتنةوةكةياَ ط تووة  بؤ ئةلتةرناتيظ طةرياوَ

 .لة ث وسةي طةرةك دندا-زاتى  بابةتى-كار  مةرجةكانى برووتنةوةكة بارى ثةيوةندية كؤمةآليةتييةكاني
 :مسعود ثَيماَ دةَلَى بؤ ى ماركسيرم نارَى بةردةوام بَيت ولة وةاَلمدا دةَلَى

 (( ونكة لةطةَ  س ورتى م ال  رياستيةكانى كؤمةاَليةتى بَى تةئويل ناطوجنَيت))
ام بةةن، تةةةنها ماركسيسةةتةكة نةةا؟ ئةةةرارة ض بةرةةَيكى   بؤ ةةى ئةةةو هةةةموو بروتنةوانةةة بؤيةةاَ هةيةةة بةةةردةو   

روعييةت لةطةَ  س ورتى م ال ناطوجنَيت؟ روعييةت لةطةَ  كامة راستى كؤمةاَليةتى، بَى تةئويل ناوجنَيت؟ 
 ئةو بنةما تيورييانة  ني كة مةسعود لةسةرياندا ئةو بؤ وونةى ثَيكهَيناوة؟

 :مةسعود لةوةاَلمدا دةنوسَيت
نطى ثةيوةندي بةة واقيعةةوة نيةة، ثةر بةةالى ط وانةة  ئةارةزووى خاوةنةكةيةدا دة ةَيتةوة كةة           بةرَيكى ط ))

(( لةنةزةريةدا بكاتةة خةةاوةنى مَيةووو   لةة ئاينةةدةدا حكةوم بةدةسةتةوة بط َيةةت      (  ةينى ريةجنةةدةر )ويسةتويةتى 
 ( 7الثةرية)

 .َئةم بؤ  وونةى مةسعود لةبةر ئةم خااَلنةى خوارةوة رياست نني  بَى مانا
ئةةةوة . برتنةةةوةى كؤمونيسةةي هاو ةةةر  دةطةريَيتةةةوة بةةؤ نريكةةةى حةةةفتا سةةاَ  ثةةَي  مةةارك   ئةةةنطلر      -1

ثشةةةت ئةسةةةتور . مةةةارك   ئةةةةنطل .سورةةةياليرم دابن َيةةةت, نةزانينةةةة كةةةة مةةةارك  بةةةةخاوةنى رةةةوعييةت 
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ى و جؤرةكةاني  بةمشتوم يَيكي ريةخنةط انة لةسةرجةمى ئايدالؤنياكانى ثَي  خؤياَ، بة رةوعييةتي خةةيااَلو  
 .سؤسياليرم و لة كؤنةثةرةسي و خةياَلةوة بؤ زانست ثةرةيانةَيدا

مسعود،  ينى رةجندةر بةخاوةنى مَيووو نازانَيت، ئةى كَى خاوةنى مَيةوووة؟ لةةوة دة ةَيت مةةليك  ثارةا       -2
, اكةاني دةطوجنَيةت  ئةمةياَ مافى خؤيةتى ولةة طةةَ  بطوري  . وقةيسةرة طؤريبةطؤريةكاَ بةخاوةني مَيووو بناسَيت

بةالم بؤ روعييةكاَ، كؤيلة و جووتيار  ك َيكاراَ بةخاوةَ مَيووو دةزانن، بؤ ئَيمة  ةوسةاوةكاَ، بةؤ ئةةوي     
ثاَلةوانةكانى مةسةعود جةوتن لةطةةَ  زاربةةى زارى كتَيبةةكانى مَيةووو كةة هةةر         .  ةوسَينةراَ  خوَين ريَيواَ

ساوةكاَ لة واقيعدا هةية  مارك  لةسةردةمي خةؤي ناويةاني   مَيوووى  ةو. باس لة ثارا  خةلي ةكاَ دةكةَ
ةكةةى نةازم حيكمةةت يةاَ     "رَيخ بدرالةدين  "قةراميتةكاَ، بابةكييةكاَ تا دةطاتة, هةر لة سةارتاكؤس, ب دووة

هتد، وةكو برووتنةوةيةكى  ينايةتي، جةا  ..رياثةريينة ك َيكاري   جووتيارييةكانى فةرةنسا، مةكسيك، ئةاَلمانيا
مةسةلةى ناكؤكى  ةينايةتى  , بَيجطة لةوةش ئةطةر ماركسي  باسى نةك دبا. مةسعود هةر ناكوَلى لَي بكاتبا 

 .هةر لة ئارادابووة و هَيشتا لة ئاراداية
مةسعود وريارانة هةوَلدةدات  ةاوى  . رتَيكى ئاسايية كة  ةوساوةكاني  هةوَلى حوكم يانيانداوة  دةيدةَ -7

 .بؤ ئةوةى ريَيطاى خؤياَ نةبينن  بةنَي دةستى مبَيننةوة, ة ببةستَيتئةو ك َيكارو زةمحتكَيشان
يةكَيك لة طوتة مةرهوورةكانى ئةةنطَل  دةَلةَي كةارك دَ خةالقى     : "دا دةنووسَيت ( 7)زانا مةسعوود لة الثةرية 

راسةةتييةكي هةةةرة سةةةرةكى  بنةريةتييةةةكي كؤمةآليةةةتي سةةةرةوبن كةة دووة،  ةةونكة مةة ال خةةالقى     ! م الةةة
بةةة ثَيةةي ئةةةم طوتةيةةة دةبةةوو هةةةموو  . دةوةى كؤمةآليةتييةةة  كؤمةآليةةةتي  ب يتييةةة لةةة هةةةموو مَيةةووو كةة 

 ".خؤ مَي وو بة رةو   بة ران لة هاتوو  ؤداية . جانةوةرَيك ببَيتة م ال
مةةارك  واي . ئةةاي جةهالةةةت،  ةةي لةةة مةة ال ناكةةةي، تةنانةةةت ثةةاش م دنةةي خاوةنةكةةةت، وازي لَينةةاهَينن        

نووسةيويةتي و مةسةعود   227سةةرماية، جلةدي يةكةةم، الثةةريةي     )مة ئةو دةقةية كة مارك  لةة نةطوتووةو ئة
ان ال نكبييوت ت ييوم ب مليييات تشييبة عمليييات الحائييك، : )لَيةةي تَينةطةيشةةتووةو بةةة هةَلةةة ئامةةانةي ثَيكةة دووة  

، اسييوأ ولكيين مييا يميييز منييذ البييدء5 والنحليية تفييوق ببنيياء خالياهييا الشييم ية براعيية كثييير ميين المهندسييين

المهندسين عن ابرع نحلة هو انه بني الخلية في رأسيه قبي  بنائهيا فيي ال فيير، والنتيجية التيي ييو ا اليهيا 

ال ميي  تكييون موجييو ة سييلفا، ذهنيييا فييي مخيليية ال اميي  وليييس كونييه يحييدث ف ييط تغيييرا شييكليا فييي المييوا  

كال يانون أسيلوب عمليه واليذا  الطبي ية؛ وهو يح   فيها في الوقت نفسه غايته التيي ي يهيا و التيي ت يين

  555(عليه أن يخضع له ارا ته
كارتَيك دنى كةار  . بؤية من طوما  نيية لةوةى كة مةسعود هؤري خؤى لة طةَ  هؤري مَي وولة بةراورد ناكات

ئةمةة زانينَيكةةى سةةرةتايية كةة دةبوايةةة    . لةة سةةر مةة ال جودايةة لةة كةةارتَيك دنى لةة سةةر ئةةانةَ    جانةةوةر       
بة هةرحاَ  سةي م لةوة هات كة مةسعود لة الثةريةى ثةجنا بةرث  ي . ثَيشبيين بك دابا" وفةكةماَفةيلةسو"

 :م الن دةداتةوة  دةنووسَيت -بؤ وونةكةى لة منوونةي مَي وولة
 " مةبةستي  لةو بطة لَيكدانةوةية نة  يادك دنةوة. لة ئانةَلدا نيية, بط كارى هؤرة" 

". داخةكةةم مطوولةة لةةو بةه ةيةة بةَي بةرةة      "ةكانيدا رتةكاَ ثَيشر لَيكدةداتةةوة، م ال لة ثةيوةنديي! ئةرَى
 : ثاراَ مةسعود باسَيكى زار دراميماَ بؤ دةكات  نةزاكةتَيكى زار جوانى خؤواَ بؤ دةطَي يَيتةوة

َ  )وا ر ةى رارة ططكةية  "   بةة بةةردةمى دةرطةاى منةدا دَيةت  دة ةَيت بةرةةوي  ثشةوو        ( هةى مَي وولةةكا
 ."ض ئاطارى لة عةزابي من نيية بة دةست خؤثاراس  لة ريالنياَ , نادات

ب يا هةنةدَى باسةي خةؤ نةثاراسةتين دةسةةآلتة دووك اتييةةكانى دنيةا بةؤ         . ب يوا بةو قسةيةي مةسعوود دةكةم
يةةاَ رةش  رووتةةةكاَ بكةةات كةةة  ةةؤَ مليؤنةةاَ مةة ال دةرةةَيلن بةةةبَي ئةةةوةى  ةة كةية  عةةةزاب بكَيشةةن،          
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–لةةة طةيشةةتنى  ةةيين رةجنةةدةر بةةة حكومةةةت  "نةةازا  بؤ ةةى مةسةةعوود. ية  بةةة طيانيانةةدا بَيةةتموو ةة كة

 !، تؤقي  ووة؟"-13الثةريةي
 ى تياية ئةطةةر ئةةم زاربةيةة دةسةةآلتياَ بةة      . بؤ منوونة زاربةى دانيشتوانى كوردستاَ ك َيكار  رةجندةرَ

بةةريَيوة ببةةَ؟ بؤ ةي دةبةَي هةةر سةةرمايةدار،       دةستةوة بَيت  بة طوَي ةى بةرنةوةندى خؤياَ بةارى نيانيةاَ   
 !بؤ ى دةسةآلت بؤ ك َيكاراَ و رةجندةراَ بة رةوا نازانَيت؟! بازرطاَ و ئافا حوكم ياني بكةَ؟

وةيةاَ  )بةط رياى ماركسةيرم ئةفسةانةيةكي    :"، ئةةم بؤ ةوونة نرمةة دةردةبة ييَ    "ستاندار"مةسعوود بة زمانَيكي
 "دةسضني ك اوة(تةَلةيةكي

سةةاَلي خةةةَلكى ك َيكةةار   233فةلسةةةفة  خةةةباتى رانانةةةى ثةةر لةةة " زانايةةة "دا بةةة نامةةاقووَلى دةزا ، لَيةة ة
رةجنةدةر بةة رةةَيوةى ري ةؤرم   ئارةةتى خوازانةة تةةا دةطاتةة سةةةثاندَ  نا ةارك دنياَ بةةة راثةةريين   خةةةباتى        

 . ةكدارانة بة ئةفسانة  تةَلةى سياسي دةسضينك او ناو ببات
كورد هَيشتا بة ئةقَلييةتي حيكايةتةكانى رةةو  " زانايةكي"ارى خؤم دةردةب يم بؤ ئةوةى كةبة راستى رةرمةز

 . ب دنة سةري ناو دَيوةخاني ئاغاكاَ لة ريوعييةت دةدوَيت
ك َيكار   نةخوَيندةوار ض دةستَيكى نةبووة لة داهَينةانى نووسةني  فةلسةةفة      , وةزَي : " زانا مةسعوود دةَلَي 

 ." ياردةى نيانةياسا   هةر ى د
. مامؤستا بؤ  ى و لة بةر  ى ؟ دةبواية بةر لةوةى قسةى وا بكات بؤ بةنج  بنةاوانى هؤكارةكةاني بطةريَيتةةوة    

 :من لَي ةدا  ةند خاَ  دةخةمة ثَي   او 
 .دةسةآلتياَ بة دةستةوة نةبووة .2

بةة رةرةفنامةرةةوة    هةةر بؤيةةش كتَيبةةكانى مَيةووو    . زانست هةميشة بةة دةسةت دةسةةآلتدارةكانةوة بةووة     .9
, مشةتَيكى ئةةو طةمنةة   , بةآلم سةرةرياى ئةوةش زانستى جووتيار لةة بةرهةةم هَينةانى طةة     , باسي ئةواَ دةكات

يةةةةكَيك لةةةة ئةركةةةةكانى . بةهةةةةر حةةةاَ  زار زار بةةةة ثيةةةتر  ث يبةةةةهات ة لةةةة زانسةةةتى مةسةةةعوود حمةممةةةةد 
. ر  بة طةوَي ةى بةرنةوةندييةةكانياَ فَية ي بة     ريوعييةكاَ، ئةوةية، زانست بدةَ بة دةستى وةرزي   ك َيكا

ئةةةو كاتةةة فةلسةةةفة  ياسةةاي باآلدةسةةي مةسةةعود مةحةمةةةد لةةة قةةةب  دةنةةَين  ياسةةا  فةلسةةةفةى نيةةانَيكى       
هةرةوةزى هاوبةش قةرار دةدةَ، وة   ةؤَ ك َيكةارو هةةنارة كؤمؤنارييةةكاَ لةة رؤريرةي فةرةنسةا، تةةخت و         

 .دياَ خاثور ك دتاجي ب ادةرةكاني مامؤستا مةسعو
سةر ةةاوة لةةة  ( مةعلوولةةةكاَ)عيلمةكةةةى مةسةةعوود بةةةوة راناوةسةةتَى، بةةة بةةَى ئةةةوةى ثَيةةي برانَيةةت كةةة        .1

 :ئايدالؤني ئةوةوة وةردةط َ دةنووسَيت
وةزيةة  لةةة ثَيةةنج هةةةزار سةةاَلةوة بةةةدواى كلكةةى طاررةةدا زةوى دادةروورةةَينَى  يةةة  هةةةنطاو بةةةرةو ثَيشةةةوة    " 

تةنانةت طاسن  داسةكةري لة رةارةوة  . ة تؤقييوة  ريخولكة  رةعبةدةبازى ثةرستووةنة ووة  لة مَي دةزم
 ."بؤ دة وو 

ئؤروثةةاي ثةة ي زانسةةت  دةطمةةةَ نةخوَينةةدةوار   " سةةةر لةةة نةةوَى ث سةةيار دةكةةةم بةةؤ؟ هةةةر بةةؤ زانةةني، هةةةر لةةة 
يةاَ بة يوا   , َ دةثةرس ياَ رةيتا, رومارَيكى كةم نني ئةوانةى لة مَي دةزمة  غةي  دةت سن" رارستانيةتدا 

ناسةياوَيكم خةةريكي   . بة جادو ك دَ   خوَيندنةوةى دواريان لة توى تاسة قاوةي  وةرةقةى يارى ك دَ دةكةَ
هةر خةريكي حةى  حةووة، دوو  ( نازناوى كاب ايةكي ئةَلمانيية)رَيخةكةى ناوى حوسَينة , دةورةى صؤفَيتيية

 ".ريكي  لنيكوَيلن  لة ن"تةكيةي طةورةى هةية لة رارى 
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ثةنا بؤ نوَينةرانى تةاواَ  دزى   جةةردةيي مَيةووو دةرهةةر بةة سةتةمديدةكاَ       , مةسعوود لة بارى تيورييةوة
بةؤ  ةى وادةَلةَيم ؟ لةة بةةر ئةةم       . دووثةاتي نةةزاني  جةهالةةتى دةكةات    " بةة زمانةة جوانةكةةي   " بةمةة . دةبات

 : خاآلنةى خوارةوة
ةريوانى ئةةةو مةرجانةةةى بك دايةةة كةةة مةةارك  بةةؤ هاتنةةةوةى    ئةطةةةر رةةيوعييةت  ةةاو : "  ةةونكة دةنووسةةَيت

كوردستانة وَي انةكةى خؤماَ كة بة هؤى مَيوووى كةؤَ  نوَييةةوة نةة  بانةك     . ريوعييةت بة بنةماى داناوَ
 وناو وونى بة مَيشكى ك اوةيةةوة   ةاوى دنيةا بةني جورئةةت      . بةَلكو ص يافَيكى خؤماَلي بة خؤيةوة نةديوة

 ."بَلَي ريوعيم وةبةر خؤى دةنَى
. جارَي دةبَي بَلَيم كة هةر لة راري خانةقني  ةندين صةةرياف هةةبووةو مةسةعوود بةةبَي بةَلطةة دةدويَ      .7

ئةوجا نا ارم بَلَيم كة ريوعييةت برووتنةوةية  بووة بةر لة مةارك ، لةة سةةرةتاكانى سةاآلنى دامةزرانةدنى      
جادةى قط  نة ئةلكراَ، نة دارياسة  نة ئؤتؤمبيل، نةة  فاب يكةكاَ رَيطاى خةباتى ط تووتة بةر كة هَيشتا نة 

ثيشةسازى بة ماناى ئَيستا ياَ سةد سةاَ  لةمةةو ثةَي  لةة ئةارادا بةووةو ئةطةةر قةووَلر بة يوين دةتةوانني بَلةَين            
رةةيوعييةت مطاتةةي هةةةموو برووتنةةةوةو راثةةةريين و بةةةرطي و بؤ ةةووني سؤسياليسةةتة لةةة مَيةةوووي هةةةموو      

 .م الايةتي

بةآلم بةش بةة حةاَلى خةؤم    , تة حربةكانى ك َيكاراَ   رةجندةراَ ناوى حربى ريوعي لة خؤياَ ناوةراس .2
تةنانةةت لةة   , تاقة ية  حربى ريوعي ناناسم كة باسةي رةيوعييةت بكةات وة  سيسةتم بةؤ سةةردةمى ئةةم يا       

ثةاش بة ييين  ةةندين     واتا, تَيك ياى حربة ريوعييةكاَ لة سةر ريوعييةت وةكو دوا ئامانج دةدوَين, ئؤروثاش
 . هتد... قؤناغى طةرةسةندني سؤسياليرم 

بةةةا ك َيكةةةاراَ  زةمحةتكَيشةةةانى كوردسةةةتاَ سةةةةرطةش  بةختةةةةوةر بةةةن بةةةة هةةةةَلط تنى نةةةاوى كؤمةةةونيرمي  
 (. بةرزت ين سةروةري م الايةتي)زانستى

ييةةوة بةؤ بابةتةةكانى    قةي انى بطك دنةوةى مةسعوود لةوَيدا دةست ثَيدةكات كة لينطة  قووض لة كةونى دةرز 
دةبواية لةة سةةنتةرى دةسةةآلت،    , دةريوات، لة ب ى ئةوةى لة ق ناقة  نيلةطني بدوَيت كة بةرَيك ثَيكدةهَينَيت

مةبةسةتم ئةوةيةة كةة دةسةةآلت لةة عَي اقةدا بةة دةسةت كةَي          . وة رالةبكات((لة طشت))واتة لة بةغداوة بدوَيت
ةرمايةداريية؟ رةيوعيية؟ ليماَلةة؟ دووك اتةة؟ ئيسةالميية؟     بوو؟ بةدةسي دةسةآلتى ثلةةى تةطاري فارةي سة    

  يية ؟... دةرةبةطايةتيية؟ 
ثةةروةردةيي لةة   , كؤمةآليةةتي , بارةة، ثةيوةنةدي ئةابوورى   . رةنطة مةسةعوود بَلةَي مةن باسةي كوردسةتاَ دةكةةم      

 اَ ك دووة؟هتد لة طةَ  ض دةسةآلتَيكة؟ ئةو ثةيوةندييانة  ؤَ كارياَ بةسةر كوردست.... كوردستاَ
بَيطومةةةاَ هةةةةر بةةةط  باوةريَيةةةك كةنةةةدى قةةةووَلى جةةةوداوازى   ليةةةك " دا مةسةةةعوود دةَلَيةةةت 11لةةةة الثةةةةريةى 

دةردونطبةةوونى ئةةادةميراد، ض لةةة مةيةةدانى نَيونةتةوةييةةدا  ض لةةة مةيةةدانى نَيةةواَ ريرةكةةانى يةةة  نةتةةةوةدا    
 ."ى حةياتيشي لة طةَلدا بَيت با موندةى ئاو, بة دونمنى م الايةتي دةنمَي درَيت, هةَلكةنَيت

َ (قةرةئةةةنطوَى )حةةاجى سةةةليمي خةةةَلكى دَيةةي ! ئةةا ئةمةيةةة رارةةنبط  زار زي ةكانةةةت  ,   مةةام عةةةوآلى مةةيال
واتةا كةنةدى قةووَلى    . بط  باوةري رةنطدانةوةى ثةيوةندييةةكانى بةرهةمهَينانةة  :  ونكة ;باسةكانياَ دةردةب يي

هتةد،  ... ك َيكةار , خةاوةَ كارطةة  , مامؤسةتا , مةةال , ئاغةا , ئةفسةةر ,  زةمحةتكَي)جوداوازى خؤى لة خؤيدا هةية
َ  , قسةك دَ, رَيوةى خانوو, رَيوةى نياَ, خؤياَ بوونياَ هةيةو لة بارةى فك  ئةير  (. ثةيوةندييةةكاَ، جةوودا

بةةآلم بؤ ةوونةكانى مةسةعوود كةنةدى قةووَلى      , هةَلكةندني  ى؟ راستة من  مةسعوود هةةردووكماَ كةوردين  
جةةالد  قوربةانى   . هةر بة هةماَ رَيوةش بؤ وونةكانى من بةؤ جةةنابى عةالي مةسةعوود    . وازيية بؤ منجودا

 كةس هةية لةمة حاَلى نةبَي؟. هةردووكياَ م الن
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م و ئةةوي  سةةر   ...( ادرنشينك او، بَيكار، قةرزار، النةواز، ك َينشةني، ك َيكةار، جووتيةار   )من سةر بة نةتةوةي
 .ة...(سةرمايةدار، ئاغا، بةط، مشةخؤر، طةندةَ  و مستةرار ئؤرستوك ات،)بة نةتةوةي

بةةآلم  ةي مةتةةَلَيك؟ مةتةةَلى     , بةةَلَى مةتةة َ  . لة هةماَ الثةريةدا مةسعود، ريوعييةت بة مةتةةَ  نةاو دةبةات   
بةرخودانى م الة بةيةينةتةكاَ بؤ ئةوةى جةنط  ستةم   ةوساندنةوة بنمي بكةَ نة  مةتةَلى مةسعود 

 .  ئاوى حةياتحمةممةد
 : دةَلَي  12لة الثةرية 

, جؤرة دةمار هة  بدةوى ثةيوةندي نَيواَ خةَلك  خةوا , ريوعييةت  رةطةزثةرستى جوداوازى ئاين  ئةواَ" 
 ".م ال بة ئةستؤ دةط َ (تعاي )تَيك ياياَ تاوانى كوَي ك دنةوةى رةقامى ثَيكةوة هةَلك دنى

مةسةةعود بةةة هةةةموو  . ةتةنيشةةت رةطةزثةرةسةةتيةوة ريربكةةات ض نةنطييةكةةة بةةؤ كةسةةَيك نةةاوي رةةيوعييةت ل  
ئةةو رةيوعييةت  رةطةزثةرسةتى بةة يةة       , هؤرَيكييةوة داواى ئةوة دةكات طورط  مةري ثَيكةةوة ئةاو يؤنةةوة   

 .   او سةي  دةكات
 : ديساَ دةنووسَيت 

 ةةندة نيةاز  داوايةاَ لةة     هةر, ئَيمة دةبَيت هةموو ئةو بةهانانةى خةَلك بةة رةةري دةهَيةنن تاوانبةار بكةةين     " 
 ." سةر بنةماى راست  درووستةوة هةَلسا بَيت 

، بةةةآلم بارةةة ف يةةاي خةةؤي دةكةةةوَيت وثةةاش يةةة  دَيةة  دواى ئةةةو  "! طةةةورةيي ئوسةةتادةكةماَ"ئةمةيةةة        
 :قسانةى ثَي  ئَيستا ك دى هةر هةمووى بة خؤى ثووض دةكاتةوة  دةَلَيت

ة لةة رةوتةى ئةادةميراددا تةةنها لةة حاَلةةتى خؤثةارَيرى لةة سةةر ك دنةةوةى           بةكار هَينانى دنداَ    ةةمبوولَ "
، بةةآلم بةَي مانةا و تةام و     "جوانة"، واتة قسةكةي ثَيشووي طةر  ي بة لة ئاسي زماَ زار"ستةم  ديدة رةواية

 !لةزةتة
 . لَي ةدا با خوَينةرى رةخنةط  قسةى خؤى لة سةر ئةو ناكؤكيية بكات

 :زمانى عةرةبى دةنووسَيت دا بة12لة الثةرية  
 ."  فاني لم اجد شيئا من ثمار حسن التدبير و حكم المنطق وداعيه المصلحة وراحمه المعدلة" 

 (.تةئكيدةكة هى خؤيةتي )
َ       , بة راستى من لةو عيلمة تَيناطةةم  لةبةةر ئةةم   ,  ةونكة دةرب يينَيكةى طشةتني  هةيض رةتَيك بةدةسةتةوة نةادة

 : ث سيارانةى خوارةوة
 لتدبير من؟ حسن ا 95

 وبحكل أا منط ؟ 15

 و اعيه أا مصلحة ؟ 35

 ؟ وراحمة  ألا م دلة .1

تةدب ك دَ، لؤنيك، بةرنةوةندي و عةدالةت ف ة مانا هةَلدةط َ و لة بطَيكةوة بؤ بطَيكي ت  واتاي جياوازياَ 
 . هةية، بؤية طشتططك دني ئةم زاراوايانة، نةزاني و جةهالةتة نة  زانست

 : دا بةم رَيوةية لة ية  بوونى ئؤروثا دةدوَيت 19ثةرية ثاراَ مةسعوود لة ال
 ." نة  بة حةقى كوتة  ثَيك دةهَينَيت( ت اهم)لةو ناوةردا ية  بوونى ئؤروثا هَيرَيكى طةورةى بةرةو " 

يةكط تنةوةى ئؤروثا بةندة بة دةورى روومى ئةَلمانيا لة قؤناغَيكى ديةارى كة اوداو بةرةيةةكي تة ة لةة       .2
هةروةها ناكؤكييةكاني  هةر ئَيستا ث ي مةت سى  بة حةقى كوتةكة لة بوارى سةةر لةة   ,   ياباَرووى ئةم يكا

ئَيمةةش دةمانةةوَيت لةةو دابةرةك دنة نوَييةةدا بةرةى       : ئةةَلمانيا دةَلَيةت  . )نوَى دابةرك دنى بازاريةكانى جيهاَ



 192 

ي  بؤ خةؤي  (مةسعود)با ئوستاد و دابةرك دني بازاريي  بة رةري رؤريى فةوتَينةر ناس اوةو( خوياَ هةبَيت
 ! لة جةهليةوة، باسي بةرةي تةفاهومي يةكَيي ئؤروثا بكات

لةمةةث ى تيةورايي رةيوعييةكاَ لةة نوختةة نيطةاى رةةريى        " دا مةسعوود سةر لة نوَى بةاس لةة   11لة الثةرية 
 .دةكات "  ينايةتى  طوماَ ك دَ لة هةر ى ريوعي نيية طةلَيك تةخت  بَي ثؤز دةبَيت

بةةةؤ ئةةةةوةى تةةةةنها  تةةةةنها خةةةةريكي   , طةةةوَي  لةةةووتى دةبةسةةةتَيت , سةةةعوود ئازادانةةةة  ةةةاوى دةنةةةووقَينىَ مة
ئةطةةر مةسةعوود نةةختَيك  ةاوى بكاتةةوة،      . مةحكوومك دنى تيوريايي ريوعيياَ  رةريي  ةينايةتيياَ بَيةت  

حكومةتةةكانى ثةطا    رةريى  ينايةتي. ي  دةبينَيت(يةكَيتى خاوةَ كارةكاَ)ئةوا تيوريايى  رةريى  ينايةتى
تةنانةةةت رةةةريي فارسةةتةكانى عَيةة ار  نيشةةتيمانةةروةرانى كوردسةةتانى     ,   ئةةةم يكا  ئيسةةةانياش دةبيةةنني 

طةةورة حةةوت   ) G7بةة هةؤى سياسةةتةكانى   . عَي ار  حكومةتى خوا لة سعودية  ئَي اَ  سووداني  دةبينني
كةاتَيكي   . لةرةودايةة ( ةنها كورد ياَ عةرةبنة  ت) طةالنى جيهاَ,   بانكى جيهانى( وآلتى ثيشةسازي جيهاَ

َ )ريوعييةكاَ  ةندين رَيطاى خةةبات  بةةرثا  ( باَلةداني كةؤت ى ئارةتى   , مةانط تن , ئةةرزةحاَ  نووسةني  , رَيةَيةوا
ئةةةَلمانيا، ئيمةةرا  < 2333ف ياكةةةي  >دةكةةةَ، ثةةاش ئةةةوةى لةةة ريةةرى ثَيشةةةوةى دني ئةةةتؤم  بةرهةةةمهَيناني 

َ        هتد، ثاش ئةوة...كؤدةكةنةوة . ى هيض رَيطايةكياَ لةة بةردةمةدا نامَينَيةت، ثةةنا بةؤ خةةباتى  ةةكدارى دةبةة
 : لةم كاتةدا مةسعوود قيت دةبَيتةوة  دةَلَيت 

 ".ب يوانة ريوعييةكاَ  ةند دريةندة  تيوريةوَ " 
يَلَيةت  ئةوةى ئةو دة. من ت سي ئةوةم هةية بَلَين ري تازة دةَلَيت. ئةمة هةموو فةلسةفة  زي ةكى مةسعوودة

مةسةعوود مةودةى   . تةنها جوَين  بةط  بةاوةريى هةنةدَى لةة زاناكةانى ئؤراثايةة  مةسةعوود دووبةارة دةيَلَيتةةوة         
تةخت  بَي ثؤزبوونى ريوعييةكاَ  خةباتى  ينايةتي دةدات كة طوايةة ئايةةتي بارةياَ دةبَيةت لةة مةيةدانى       

ئاسةوودة  , ئةابوورى  , ةتى لةة بةارةى سياسةي    مةسعوود بؤ ئةوةى م الاي. ئاسوودةيي -7ئابوورى  -2سياسي  -1
وة  ئةةم جيهانةة كةاولك اوةى دةسةتى     . بوى مةرجى كةك دنةوة  تةخت  بَيةؤزك دنى ريوعييةكاَ دادةنَيةت 

  ياباَ  كلكةة درينةدةكانى لةة جيهةانى سةَي و      ( بة رابةرايةتي ئةَلماَ)حكومةتى دووك اسي ئةم يكا  ئؤروثا 
 . او  ناتؤريانةوة ثطازي بَيتسةرجةم ئاينةكاَ بة هةموو ن

دةكةةات  ( ئيسةةتعيمار)لةة هةةةماَ الثةةةريةدا بانطةةةوازى  ةةاولَيك دَ لةةة خةةباتى خةةوَين طةرمةةةكاَ دنى رنَيةةم    
 : دةَلَيت 

كةسانى ث اري خؤربوو رَيبازى دووك اسي  ئارتى  دادية  تةا رادةيةة  لةة سيسةتمى كونينةة يةاَ ت سةي         " 
  لة سةر كةرامةتى خؤياَ  ئادةميراد بة تَيك ياي دةنط دلَي    اوقايم لةة  تؤمةتى ريوعي بوونياَ دةربازبن

 " .ثَيويستدا جةربةزة بن 
 لَي ةدا تةماوى بطي مةسعوودماَ بؤ دةردةكةوَيت 

دووك اسى ثةتي , دووك اسى طةلي, بؤ منوونة دووك اسى ثةرلةماَ, دووك اتى  ةندين رَيوةى هةية .2
نةاك َى مةسةعود مةبةسةتى لةة     , هتةد ... دووك اسى دةسةتوورى , دووك اسى ك َيكارى , دووك اسى ثارايةتي , 

 دووك اتى رووَ بكاتةوة ؟ 

9.           َ بةؤ  )ئارتى؟ ئارتى كةَي بةوو كةَي؟ كةةس نييةة داواى ئارةتى نةةكات لةة دواى هةموويانةةوة رةيوعييةكا
كا  ئَيةة اَ  تةنانةةةت  ئةةةم ي, ، مةسةةعوودي  دةزانَيةةت تةنانةةةت سةةةدامي  داواى ئارةةتى دةكةة د    (ثَيكةةةنني

بةراسةةت   ةةةث  ناوةرياسةةت لةةة ئارةةتى دةدوَيةةن، بؤيةةة ئارةةي مةةن مانةةا و     , هتةةد... مةسةةعوود حمةممةةةدي 
 ناوةرياكي ت ي هةية لة ئاري سةددام، ئطاَ، ئةم يكا و مةسعود
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بةة  , َداد؟ ئةو دادثةروةريية كة من لَيي حاَلي بوومة ئاط ى جةهةننمة بؤ سةرمايةدارة دةسةةآلتدارةكا  .1
هةةةماَ ئةنةةدازة ئةةةو دادثةروةرييةةةي كةةة لةةة جيهةةانى ئيمةة يادا حاكمةةة، ئةةاط ى جةهةننمةةة بةةؤ ك َيكارةكةةاَ و   

 .مليؤناَ م ال

 .دةمةوَيت ئةم  ةند تَيبينية بدةم( 13 11)بؤ باسةكانى الثةريةى 
نايةتى خؤيةاَ  بنةةماى  ةي  ( ديكتاتؤرى عةسةكةرى , فارى  ةث, توندريةوى ئيسالمى) توندريةوى هةر اليةنَيك -2

 .نابةجَيية  دوورة لة زانست(( لة هةر بابةتَيك بَيت))بؤية ريستةى , هةية
كَين ئةو هؤرك اوانةى كة دوستى بَى تةئويلى كةرامةت    ارةنووسى م الن؟ ئةطةر ئةواَ وة  مسعود بةط   -9

 .ئةوا داستى بَى كةرامةتى   ارةريةرى  ةوساوةكانن, دةكةنةوة

 : يةمة ثاَ  بارى ئةم ياى  ني، مةسعود دةَلَىبَى ئةوةى دةنطى خؤم  -1

 (( ني زار ثَيويستى بة طاَلسنوست   ثطاسرايكايةكى تايبةت بة خؤيةوة هةية))
كةةى بةة مةةزَ    "ثطوسةراكا "ئةرَى بةرهةمى هةةموو زانسةتةكةى مةسةعود بةووة بةة ئةةوةى كةة طوربا ةوف         

آلتةي سةؤلَيت كة د بةة سةؤزاني خانةيةةكى طةةورة،        ئةو مةزنيةى طوربا وف كةة لةة سةةر ئةجنامةدا وة    : برانني
 .رةريو رؤريى خةجالةت ئاوةري,بَيكارى، مافيا

َ     . مةسعود دَلى بةدووك اتيةتى هند   يابةاَ خؤرةة      تةةثَل لَيةداَ    , هةيض نةاَلَيم غةةي ى ثطازبةايى لَيكة د
سةةةر بنةةةماى دنايةةةتي  كةلة, مةهرةلةةةى هةةةرة طةةةورةى وةاَلتةةة سةةةرمايةدارةكانة , دووك اسةةى  مةةافى مةة ال

نازا  مةسعود ئاطادارى دووك اسى و مافى م ال لة ئةوروثا ئازيرةكةةى هةيةة؟ بةةالم    . ريوعييةت دامةزراوة
بانطةوازى دووك اتى و مافى م ال، طةالَ و  ةينةكاَ لةطةةَ    . من دَلنيام كة لَي ةردا خؤى كةريو كوَي  دةكات

 . ار  تةواو دةبَىئيمراك دنى يةكةم ث وتوكؤىل ك يين و ف 
نةةمانى ت سةى هةريةرةةى سةؤفيت لةة كةك دنةى دةرونةى        ))مةسعود تةةنها ديةوى  ةةث دةبينةَى و تةةنها باسةى      

ئةوروثا بة طشتى، رةها ك دنى دةنطَيكى دلَي ى دووك اسى و مافى م ال ثَيوة دةبَيت كة ئةمة بةةالى  ةاكةى   
 .دةكات.((كوى خؤيدا دةبَىئَيستاكةو دوارانى هةموو ئادةميرادةو بةرهةميشى لة 

ناكةات و  ( لةة سةةردةمى ليةنني   )مةسعود باسى دةسةاَلتة دووك اتةكاَ و ئابَلوقةكةةياَ لةسةةر واَلتةى سةؤفيت     
رَيكخ اوى خا ى سوور ف مَيسكياَ بؤ مليؤناَ ب سةى و نةخؤرةى ناو ةةى فولطةا دةررةت،      . بةريةواى دةزانَيت

ئةمةيةة دوةةوك اتى و مةافى م الةةي سةتاندار وة  زمانةكةةةي    . دَبةةاَلم لةتةةةنانيكى رةقيةاَ بةةؤ رةوانةة نةةةك    
 !.مةسعود

َ     ))دا سؤرياليرم بة 21مةسعود لة الثةرةى  ((. بةرث سيار دةزانةى بةؤ  ارةسةةرنةك دنى مةسةةلةى كوردسةتا
سؤرياليرم قةت بةة الى  . )) ثوخت دةكات( ثاش  ةَ دَي َيك دةيكات بة سى)بؤ وونةكةى بة دوو خاَ  و نيو

سةتالني مةةهابادى ف ارةت بةة ريكةةوتن لةطةةَ  قةوام        . ى كورددا نة ووة و فلسَيكى لَي خةرج نةك دووة اكة
 ((هتد5555 السلطة

لَي ةدا  ةند بةَلطةية  دةخةمةةروو  . لةم خالةردا مةسعود راست نابَيوَي؛ دةبواية نةختَيك راستى بةارَيرَيت
 : 

خةةةرجى ئةةةةو  . ى مةةةهاباد دةكةةات  دةسةةةاَلتى سةةؤفَيت  ةةاثةمةنيية  ثَيشةةكةش بةةةة كؤمةةار      -1
 ! اثةمةنيية دةكاتة دوو فل  و نيو 

 ةة  و خةؤراكى بةة خةؤرايى بةؤ كؤمةارى       , كؤمة  ك دنى  ة  و تةقةمةنى و دروست ك دَ -2
 !!فل  بوو( 9)با بَلَيني ن خى ئةمانةش .مةهاباد دةنارد
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. د مةور كة د  ، حكومةتى سؤفيةت ثةوانى ئةابوورى لةطةةَ  كؤمةارى مةةهابا    1721لة ئةث يلي  -7
هةيض نةةبَيت   ! لة كؤمارى مةةهاباد ( لةو سةردةمة)ثةوانةكة لةسةر ك يينى توتن بة قيمةتى ية  مليؤَ داالر

 ! فل ( 2)   سوود وةرط تنى كؤمارةكةماَ لةم ثةوانةدا دةطةيشتة 

وةاَلتةةى رةةوراكاَ نمارةيةةةكى زارى قوتةةابى كةةورد لةةة زانكؤكةةانى سةةؤلَيت لةةة بةةوارى زانسةةتى و    -2
واتةا مةسةعود   . فلة  ( 17)ئةةوا بةة طشةتى دةكاتةة    . فلة  ( 2)با مةس ةفى ئةمانةش بطاتةة  . زى وةرط تسةربا

 ! جار درا دةكات ( 17)

بةسةراو مةبةسةت ئةةوة بةوو كةة ئَية اَ لةطةةَ  هاوثةوانةةكاَ دن بةة           27/1/1722لة ثةوانى تاراَ كةة لةة  
ئةو ثةرى رةش مانط ثةاش كؤتةايى ثَيهةاتنى جةةنط،      : ))فاريةكانى ئةَلمانيا كاربكات؛ ئةم خااَلنةى تَيدا بوو

رةزا "دوايةى هَيرةكةانى   . دا 1721واتةا لةة مارسةى   ((. هةموو هَيةرى هاوثةوانةةكاَ دةبَيةت ئَية اَ بةةجَيبهَيلن     
هَي رَيكى درندةياَ هَيناية سةر كؤمارةكةةماَ  , ى طور بة طور بة ثشتيوانى هيرةكانى بةريتانيا و ئةم يكا"را

مةةةال مسةةتةفاو هةةةميارانى ثةةةنا دةبةةةَ بةةؤ سةةؤفيةت و لةةةوَى مةةافى . ةكى جةةةرط بةة  تةةةواو بةةووو بةةة كؤتاييةة
تؤ بَلَييت كؤمونيسةتةكاَ ثَييةاَ ناخؤرةبَيت، لةرةك ى سةوور      . ياَ وةرط ت"ئينسانى"نة  "سياسى"ثةنابةرى

َيت؟ ئةةم راسةتيانة   لة مةهاباد نةمَييَن؟ يةاَ هاوثةةوانى نَيةواَ كؤمارةكةةماَ و سةؤفيةت قةووَلرو بارةر نةةب        
ية  بةة ئةارةزوى خةؤى، كةمتةرخةةمى نةةكاو  ةى زةهة ى ثَييةة هةةَلى           (مةسعود حمةممةد )بةَلطةنةويس ؛ با

 رَيوَيت ؟ 
دةرمانى ريووعى كورد لة دةست ئةو كةوردة خةاوةَ   ))... مةسعود حممد دةفةرموى (( 71_73)) لة الثةرةى 

و بةة دادو دووك اسةى و بةة تةةبايى و ب ايةةتى طشةتى و       دةسةاَلتانة دايةة كةة بةةك دةوةو بةة خةةباتى رارةن       
يةكبوونى دَ  و دةروونى هةموو ئةوانةى كورد ثةرس  ئيسةات بكةَ، كوردايةتى بة ديلَيكةى بةة رةةرةفة بةؤ     

 ..(( هةر ى كوردى بةرةرةفة
ة نيةو  كورد ثةرةستى يةعنى  ى؟ هةزارو ية  بؤ وونى جؤراوجةؤر لة  ! ئةمانة ئير قسةى حةلةر و بةلةقن

كةوردة رةيوعيةكاَ بةَي    )) ئةى كوردى بة رةرةف و كوردى بَي رةرةف كةَين؟ ئةةوا زانيمةاَ كةة     . كورددا هةية
، ئيسةالميةكاَ بةة   "ثةارتى كةارى سةةربةخؤ   "، "  . .ث"، " حسةك "، " ثةارتى "، " يةةكَيتى "ئةى ((. رةرةفن

هتد تكايةة ئةةم ليسةتةماَ بةؤ بةدةَ       "...دووك اسى"، " رزطارى"، " زةمحةت كَيشاَ"هةموو جؤر كانيانةوة، 
باسةةى داد دةكةة َي، دادثةةةروةرى كةةَي بةةؤ كةةَي ؟  ةةونكة دادثةةةروةرى ئيسةةالميةكاَ جودايةةة لةةة      ! لةةة بَيةةونط  

 . هتد ... دادثةروةرى نةتةوةثةرستةكاَ، ياَ زةمحةتكَي  و ك َيكاراَ 
  كةوردى بةة رةةرةف و كةوردى بةَي      ئةم جار تةبايى كَي لةطةَ  كَي ؟، ب ايةتى طشةتى و يةة  بةوونى دَ ؛ ئةاخ    

كةورد ثةرسةتى  ةى؟ كةوردي  وة  هةةموو طةةالنى دنيةا جيةاوازى لةة          !! رةرةف  ؤَ ب ايةتى طشتى دةكةَ؟
مةطةر وة  هيتلةةر بكةةَ و  ةى    . ثَيكةوة نان َين(( لةحيم  ية )نَيوانياندا هةية و ئةو جياوازيانة بة هيض

امةاو جولةكةة هةيةة، سةةرياَ بةمَ يةاَ بيانسةوتَينن؛ ئةةرا         كةئةندام، سةنتى و ر, ريوعى و ئةنتى  فارست
 . هةروةها لة كوردستاني   ةندين طةلي ت ي  لةطةناندا دةنين. جاريى كورد ثةرستى بدةَ

 (. تكاية ئةو بطو رايانةى مةسعود لةطةَ  بطوراكانى عةفلةقى طوريبة طور بةراورد بكةَ: تَيبينى) 
لة حا  و بارى ئيستاكة دا رةفتةارى ثةطةوى كةةرانى مامؤسةتا عبةداج ئؤجةةالَ       ): )لة هةماَ الثةرة دةفةرمَى

ئةةبَي بَلةيم لةة بةَي خةبةةراَ      ((. هَيرَيكى بةرهةست دةداتة بروتنةةوةى رةيووعى كةورد لةة هةةر رةوَينَيك بةن       
بةؤ خؤرةراَ  بةووَ و طةةش بوونةةوةى مةسةعود حممةد ثَيويسةتة سةةرجنى رابكَيشةم بةؤ            ! كةركة  صةلةوات 

) ، واتةة (فك   اق ب اىل االسالم ام اق ب نارك  و ليةنني؟ : )تةكانى خودي ئؤجةالَ لة وةآلمي ئةم ث سيارةداو
 ( بطو باوةرت لة ئيسالم نريكة ياَ لة مارك  و لينني؟
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 : دةَلَيت
 لةة ئيسةالمةوة نةريكم و نةةاوةرا  و   مين 5(( )ونطبي  جيوهر وت ياليل ال ييران الكيريلانةا اقة ب اىل االسةالم،    ))

 ( فَي كارةكانى قورئانى ثطاز جَى بة جَى دةكةَ
مةةوعجبم بةةة  ميين(( )ميين الم جبييين بشخصيييه و عب ريييه محمييد صييلع ي عليييه وسييلل: ))هةةةروةها دةَلَيةةت

 (( 17/7/71طؤلارى انىور ( ))كةسايةتي و بليمةتى موحةمةد دروودى خواى لَي بَيت
لةةة هةةةماَ الثةةةرة، مةسةةعود  ! ى عبةةدوالى بةة اى بَيةةت  واتةةة مةسةةعود حممةةد دةبةةَي هةةةوَ  بةةدا بارةةر ئاطةةادار   

((. منةو ))كة ةى بةووَ بةة ئيشةراكى رةووعيى، بةنةدة بةة        . بارى طوزةراَ و نياَ ثةكي ناكةةوىَ : ))دةنووسَيت
سةةاَ  بَيةةت، ميللةةةتَيكى وة  كةةوردي  كةةة لةةة ثلةةةى   11سةةالي نةةاتوانَي طةةةجنى  13ئةةةوجا هةةةر وة  منةةداَلى 
نة ووبَي ، لة رَيى بةرةونوور  وونى ني خةاَ و نوورخةانى مةاددى و رارسةتانةتى     سةرمايةدارى بةرةو نوور 

كةة هاتيةت تةا  و خَيرانةى كةوردى ئةةم       . ناتوانَي بةرهةم هَينانى تايبةت بة تا ، بطةؤرين بةة رةكَلى كؤمةةكى    
انَيةت  سةردةمةت مةنل ك د لة كارى طوزةرانى سةربةخؤ و خستتة ج رى رَيوة و ئوسلووبي رةيوعييةوة ، ناز 

 ..(( ض لةو خةَلكة دةقةومَيت
مةسعود بة ئةنقةست بؤ سةرلَي رَيواندَ ئةو قسةية دةكات،  ونكة هيض حيةرب و كةسةَيك باسةى ئوسةلووبى     
رةةيووعى بةرهةةةمهَينانى نةةةك دووة بةةؤ ئيمةة ياى كوردسةةتاَ، تةنانةةةت بةةؤ ئيمةة ياى واَلتةةانى ئةةةوروثاش كةةة       

هؤ ثَيويسةت بةة باسةى طةرةسةةندَ، ني خةاَ، سةةرخانى مةسةعود        لةبةر هةماَ !! ني خانى ث يثَيستياَ هةية
باوةر دةكةم لة ثلةةى وةهةا بةةرزى رارسةتانيةتى كةة هةةولَي و كةوردي تَيةدا         : ّ))دةَلَيت( 79)لة الثةرةى . ناكا

دةنَيت، ئةطةر هةموو خةَلكةكة و برَ و مةرةكاَ و م يشك و قةلةموونةكاَ و دارو بةردةكةرةى يةة  دةنةط    
 . -!!م بطكةوتةوة(هةندرين)لة جواني و ئةفسووناوي ئةم رستةية،  -((وى روعى هةر فايدةي نيةبَلَين ب

تَيكةةةَ  و ثَيكةةةَ  دةكةةات، بةةؤ ئةةةوةى    ( قؤنةةاغ)وةكةةو دةبيةةنني، مةسةةعود دوو رةةتى جيةةاواز لةةة يةةة  وةكةةو       
بةةوى رةةوعي، يةةاَ   ئةةةوةى بَلةةَي. نَي دةسةةتةكاَ لةةة خةةةبات، رَيبةةاز، بةرنامةةةو مقاوةمةةةتياَ بةةَي ئومَيةةد بكةةات   

رَيكخ اوَيك ناوى روعى هةَلط تبَيت، ئةوة ناطةيةنَيت ئير لةطةَ  دةسةاَلت ط تنة دةسةت، بةرنامةةى قؤنةاغى    
    َ سةوكك دنى رةوعيةكاَ، تةةنها و تةةنها خرمةةتى بةةع  و       . روعي بةرثا دةكةةَ، ئةمةة دوو بابةةتى جيةاواز

خوالسةةة قسةةة كةة دَ لةةة بةةارةى وةاَلتةةى  : )نووسةةَيتدة( 72)لةةة هةةةماَ الثةةةرةى . هةةةموو تاوانبارةكةةاَ دةكةةات
سةةاَلى بةةؤ سةةةر نيرامةةى ئيشةةراكى وة يةةا رةةيوعى خةةةياَ  ثاَلويةة  نيةةة،  ةةونكة خةةةياَ       9333دواكةوتةةةى 
نةريةنةةةريى  ةةةند زمةةاَ هةةةراش و حةةةز و رةةةهوةتى  ةةةند نةةةف  ب سةةي و سةةؤليةطةريى        .. قوزةَلقورتةةة
 ( ...انى ية  يانةى سةر بة ف اكةواناَ دابنَينبا بَين لة هةولَي و سلَيم. خةياَلبازانة

ئةةرَى كةا  هةنةدرين زمةانى     . هةروةها كوردة روعيةكاَ بةة طةوم اى سةةر لَيشةَيواو و رو دةبةةنط نةاو دةبةات       
ئةم هةموو رقوقينة لة كوَيوة سةر اوةى ط تووة؟ دامةزراندنى حيربةي رةوعي، بةة    . حاَلى زاناو م ك  واية؟؟
 ةةندين طةة وث،   1772سةاَ  ثةَي  دامةزرانةةدنى لةة     23-13نريكةةى  . دانةمةةةزراوة هةةوةس و خةةياَ  ثةاَلو   

بةبَي ئةوةى روعى بن، سةنديكاى خؤيانياَ ) جيا جيا هةبووة، ك َيكاراَ(لة كوردستاني )رانةى، كةسايةتى 
ى مةةزَ  ئةمانة راَ بة رانى كارتَيك دنى رؤررةى ئؤكتؤبةةر  . دامةزراندوة، جوتياراَ بةرط ى خؤياَ نواندوة

بةسةر هةموو ك َيكاراَ و زةمحةتكَيشانى كوردستاَ و هةموو دنيةا، رةتَيكى ئاسةايية كةة ئةةو بةطو بةاوةرية لةة         
 ما ية  تةةَ وةكةو مةسةعود ثَيةي دةك َيةت رَيطةا لةة ئةةم         . نَيو بةش مةينةتةكانى كوردستاني  باَلوببَيتةوة

ةكةا هؤرةة  ةينايةتيةكةياَ، مَيوووةكةةياَ بةة      مةسةعود داوا لةة رةوعيةكاَ د   . جؤرة ث وسة واقيعيية بط َيةت 
وابرا  روعييةكاَ نيازَيكى واياَ نيية، ثَي  ئةوةى  ى هؤكارى دواكةةوتوويى،  . دةستى خؤياَ، لة طؤري بنَين

مةسعود بة هةموو عيلم و هؤرةيةوة ثَيمةاَ   . درندايةتى و  ةوساندنةوة بة هةموو جؤرةكانيةوة لة طؤري نابَي
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مةةن بةةة مةةافى خةةؤمى دزا  هةةةماَ ئةةةو جوَينانةةة نارةةطينانة بةةة ريووى جةةةناب       (. لَيشةةَيواووريو سةر)دةَلةةَي 
 ةونكة ئطهةةابَيكى ئيةدالؤنى طةوم يا و ثؤخةةل، دنى بروتنةةوةى نَي دةسةتةو كؤيلةةةكاَ      . العاليةكةةى بدةمةةوة  

ةاَلتى وريو دةبةةةةنط و سةةةةر لَيشةةةَيواو ئةةةةو كةسةةةانةَ هؤرةةةيارانة خرمةةةةتى فكةةة  و دةسةةة      . بةةةةكاردةهَينَيت
   َ : لةة هةةماَ الثةةرة دةنووسةَيت    . سةرمايةداراَ دةكةَ، ئةوانةَ وا رةوى درَيوى بةيةينةةتاَ درَيةوت  دةكةة

نيانى سةردةم لة واَلتى ثَيشكةوتوو طةيشتووةتة رادةية  لةرَيى كؤمةيوتةرةوة، هةةر مةةعلوماتَيكت طةةرة     "
نية؛ نة  هةر لة واَلتةى ثَيشةكةوتوو، بةةَلكو لةةناو     ئةمةرياَ وا.." بَيت لة ماوةى  ةند دةقيقةيةكدا دةتطاتَى

مرطةوتةكانى ئَي اني ، مةسةعود زار رةةيداى واَلتةة ثَيشةكةوتووةكانة، ئةةو ثَيشةكةوتنة ثيشةسةازيية كةة لةة          
سةةةر كةلةكةةةك دنى خةةوَين و كةرةسةةتةى خةةاوى جيهةةانى سةةي و نَي دةسةةتةكانى واَلتةةةكانى خؤيةةاَ و رةةةرة      

 .ساَ  بةدةستياَ هَيناوة((933)) جيهانيةكاندا بة درَيوايى
( وامة هم رةورى  )مةسعودى زماَ و قةلةم ثي ، بؤ ئيسالم بةريةواى دةزانى ثَي  هةزارو ئةوةندة ساَلة ئةااَلى  

ة كةةى  (رةَيخ بدرالةدين  )بةؤ يةكسةانى بةة ريةوا برانةى،     قراميطيه ريةنطة داخوازى بابةكيةةكاَ و  . بةرز بكةنةوة
بةةرةوا برانَيةت، بةةاَلم كةة ريةجنةدةراَ،      ( امثاليه)برانَيت، داخوازييةكانى بةؤفى و  نازم حيكمةت رةنطة بة ريةوا 

نةخوَينةةدةوار و ك َيكةةاراَ و ئاف ةتةةانى لةةة نيةةاَ بَيبةةةش كةة او داواى دادوةري كؤمةةةاَلتى و، نيةةانى هةةةرةوةزى  
هةر ةى جنَيةوى   هاوثشتى بكةَ، ئةوا ئير ئامسةانى مةسةعود بةة سةةريدا دةرووخةَى؛ حةاَلى رةة زة دةبَيةت و         

الى مةسةةعود، رةةوعيةكاَ . سةةوكي نةةاو فةرهةةةنطى نارةةطينى سةةوكايةتى كةةوردى دايةةة لةةة دةميةةةوة دادةبةةارىَ    
هةر بؤيةش جةةنابى عةالي هةةموو خةةلك بَيجطةة لةة رةيوعيةكاَ        . جةردةَ و منونةى رةفتارو ك دارى ثيسن

لةة هةةمووى سةةي ت  ئةوةيةة     !! بَيةت قوري بةسةر ئةو خةلكة كة مةسعود ئامؤنطةارى كةةرى   . ئامؤنطارى دةكات
ئاماَ،وريابن، ئةطةر من ئامؤنطاريتاَ نةكةم ئةوا خةَلكةكةة بةة نا ةارى    )ت س دةخاتة بةر غةي ة روعيةكاَ 

ئةا ئةمةيةة   ! ئةو كاتةش مةت سي دة ةَيتة طيةاَ و عةررةي مةسةعود     .( دة نة ثاَلى سةر رَيواو و دةبةنطةكاَ
 بارة ئةو لة ثَيناوى ض فك و ض  ينَيك ئةم خرمةتكارية دةكات؟ . دادثةروةري و دووك اتيةكةى مةسعود

خوالسةة لةة جيةاتى ئامؤنطةارى ك دنةى بةَي سةوودى رةيوعى كةورد، دةبةَي           : ))دا دةنووسةَيت ((77))لة الثةرةى 
ئامؤنطارى كاربةدةستاَ و ئي  هةَلسورَيناَ و ريارنبطاَ و ئةطةر مومكن بةَي، هةى هةةموو خةةَلكى نارةيوعي      

ت كة منونةى ريةفتار و ك دارى خاوَين بن، خؤ ئةطةر ئةو تاقمانة وا نةكةةَ بةة نا ةارى خةةَلك طةوَي بةؤ       بك َي
و قسةةى لةوس و ليةك و    ((خةجنةةر لةة كةا    ))ئةو كةسانة ريادةهَيَلن كة لة زةمينةى بَي مةسةبوليةتى و ثةنةدى   

 ((. رطَ و  ةور و ئومَيد بةخ  رةك ى كةالمياَ دةبَي
بؤ ئامؤنطارى وةرط تن بضني بؤ الى ك َيكاراَ و جووتيارةكانى ثشةدةر و ك ة ى و ديهاتةةكانى     من ثَيم باررة 

 .مةسعود لةسةر ئامؤنطارَيكانى هةر بةردةوامة. عةق ةو بازياَ
 : بةم رَيوةية عةرزى حاَلماَ دةكات(( 79))لة الثةرةى (( 11))زانا مةسعود لة وةاَلمى ث سيارى 

ةكر طةيشتنى دوو بةرةى كةورد لةسةةر كوردايةةتى و م الايةةتى، هةةتا كؤمةؤنيرمى       لة اليةَ ئيمكانى بةي)) 
 : لينينى مارك  نَيو كورداَ سور بَي لة سةر 

 .تَيك بةردانى خةَلك كة هةمووى هةر ناكا هيض بة طةورةو طضكةيةوة -7

 ..(( بَيتمارة ك دنى خةباتى كورد بؤ ريوعيةتى جيهانى، بةيةكر طةيش  لة  اكةى كوردايةتى نا -2

بةةَلى مةسةعود رةوعيةكاَ بةةر ث سةيار دةكةات بةرامبةةر ريانطةارى ريةرةى طةةىل كةورد، بةةردَيك بةسةةر كةةورد              
رةةةو و رانيةة  بةةة . دابةةةزَيت، مةسةةعود يةخةةةى رةةيوعيكاَ دةط َيةةت و تةةةنها و تةةةنها رةةيوعيةكاَ دةبينَيةةت 

َلكةكة دةزانني كة رةيوعيكاَ كةمايةةتى   طيانَيكى وةرزركار نةعلةمتاَ لَي دةكات، ئاخ  هةر خؤماَ و هةم خة
ثَيةةك دةهَيةةنن و بةرامبةةةر بةةة يةكط تنةةةوةى دوبةةةرةى كةةورد لةسةةةر كوردايةةةتى و م الايةةةتى و هةةةر جةةؤرة  
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َ      بةيةة    مةسةعود  ةى لةة رةةيوعيةكاَ    . هيضةياَ ثةَي ناك َيةت   , ط تنةوةيةة  كةة خؤيةاَ لةسةةرى رَيةك بكةةو
(( مةسعود تةةنها كةورد بةة كاردةهَينَيةت    )) يكار وبَيكارى كورددةوَيت؟ با ئةواَ هةر خةباتى زةمحةتكي  و ك

  َ مةن بةة  ةاكى دةزا  مةسةعود خةةريكى بةةزمى خةؤى بَيةت بارةرة لةةو           . بؤ ريوعيةكانى جيهاَ مةارة بكةة
 . هةموو تاواَ و قسة ئاستنرمانة

, بةةرثا دةكةات   مةسعودى زانا لةة درَيةوى ط توطؤكةة هةةنطاو بةة هةةنطاو هطرةى بةَى ئاب وانةة دنى رةوعييةت          
 :دا دةىَل(( 27))كة ى لة الثةرةى 

 (( بةاَلم ثَيويستة بلَيم من لة الى خؤمةوة بة هيض جؤرَيك مافى  ةث يةوم زةدة نةك دووة ))
ئةمةةة هَيشةةتا مافمةةاني زةدة نةةةك دووة، ئةةةي ئةطةةةر ئةةةو مافةةة ثَيشةةَيل بكةةات دةبةةَى  ةةى تةة  بةدةميةةدا بي ةةت؟  

 :دةنووسَيت( 92) لةالثةريةى
لةةة بةة ا , دورة ئةندَيشةةر و دةسةةتةارَيرت  و بةةةرنةوةنربَيت, هةةَيمن تةة , دةبةةَى نةتةةةوة ويسةةتى كةةورد ني تةة  "

 ". كؤمونستَيكى كة سةركةوتنى ك َيكارى جابوَلقاو جةزي ةى واقلوار بةمطاتى خؤى دةزانَى
و رَيوةية بط دةكةنةةوة؟  ئةرَى بارر نية مةسعود ئةم ث سيارة لة خؤى بكات كة ئايا تةنها كؤمةنيستةكاَ بة

,  ونكة سوسةيا  دووكاتةةكانى ئةةَلمانيا   , قسةكةى مةسعود جةهالتَيكى رووتة. وةاَلمى ئةم ث سيارة ئارك اية
سةةةركةوتنى ثؤليسةةى , هتةةد بةةةمطاتى خؤيةةاَ دةزانةةن..فةرةنسةةا, سةةةركةوتنى سوسةةيا  دووك اتةةةكانى سةةويد
نةتةةوة ثةرسةتةكاني    , تكةةرى بةؤ ثؤليسةى ئينتةةرثوىل بةةجليكا     ئينتةرثو  لة كارَيكدا لة يؤناَ دةبَيتةة مطا 

هةروا؛ سةركةوتين برووتنةوةيةكي ئيسالمي لة كةعبة، لةاليةَ ئيسالمةكاني جةةزي ةي واقلةوار بةة مطاتةي     
 ةؤَ  ةني  ةني ف مَيسةكياَ     , كورد, عةرةب, ب يا بيرانياية نةتةوة ثةرست و فاريكانى تور . خؤياَ دةزانن

ئةَلمانةة نةتةوةثةرةسةتةكاَ ئَيسةتا هةةر     )ك ئةةَلمانياى رانئةاوا، ئةةَلمانياى رانهةةاَلتى داططكة د      دةررت كاتَية 
 .....( خةريكن نةخشةى ئةَلمانيا دةكَيشن و داواى دامةزراندنى كؤمارى فولطا دةكةَ

تةةنها  , راننبؤ هةموو ئةوانةى باسك اَ، بة رةواى دةزانَيت كة سةركةوتنى يةكر بةةمطاتى يةةكر بة   , مةسعود
ئةطةةةر زةمحةةةتكَي  يةةاَ ك َيكةةارَيكى كؤمونيسةةي نيةةاَ ىَل تةةاَلك اوى     . بةةو كؤمونيسةةتةكاَ بةةةريةواي نةةازانيَ  

كوردستاَ بؤ سةركةوتنى داخةوازى و خةةباتى ك َيكةاراَ لةجةةزي ةى واقلةوار خؤرةراَ  ببَيةت ئةةوا مةسةعود          
 . ئير كؤستى دةكةوَيت

نةةةازا  كةةةوردة  . سةةةاالرَيك ئامؤنطةةةارى كةةةوردى هةنةةةدةراَ دةكةةةات  دا مةسةةةعود وةكةةةو باوك  97لةةةة الثةةةةرةى  
بؤ ةى  , بةنةدة لةةوةش حةاَلى نةةبووم    , "بةتايبةةت لةةرانئاوادا   :"دةَلَى!.كؤمونيستةكاني  دةط َيتةوة ياَ نة؟

خةؤ دةبةَى لةة غةريبايةةتى ميةوانى بةرةةرم و       : "بةتايبةتي لة رانئاوا؟  ونكة لةهةماَ الثةةرة نووسةيويةتى  
 ". بةتايبةتى ئةوانةى بةبوَيوى خانة خؤىةكاَ  طوزةراَ دةكةَ, ركو بني

A    جارَى با مةسعود برانَى ثةنابةةرى دياردةيةةكي جيهانيةة .    َ قوربةانى  . بةةمليوناَ مة ال نا ةارى رةوة كة او
ئةةةم رووداوة  بةرهةةةمى . طيةانى رَيطةةاى هةةاَلتن بةةؤ واَلتةةكانى ئؤروثةةاى رانئةاواو ئةةةم يكاو كةنةةدا كةةةم نةني      

 .اليرمى نوَى و سيستمى جيهانى نوَيية كة لةاليةَ هاوسةنطةرةكانى مةسعودةوة بةرثا دةك َيليم
B       ثةنابةةةراَ لةةة ئةةةَلمانيا يةةاَ لةةة وةاَلتةةةكانى تةة  جيةةاواز لةةةوةى كةةورد بةةن يةةاَ ئَي انةةى يةةاَ مةةوزةمبيقى ,

رةزوى خؤى بيةوَيت ئةةو  نا ارك اوَ كؤمةكى كؤمةاَليةتى وةربط َ، ئةطينا بةدةطمةَ كةسَيك دةبينَيت بة ئا
ئةمةش بةندة بة بارى نةبونى هةىل كارك دَ، بؤ منوونة رَيةوةى بَيكةارى لةة ئةةَلمانيا بةة      . كؤمةكة وةربط َيت

!! ملَيةوَ  1بةاَلم بةطوَي ةى ئامارةكانى ئؤثؤزيسيوَ دةطاتة , ملَيوَ وكةسن 9/7طوَي ةى ئامارةكانى حكومةت 
نةازا   !! نةة  ثةنابةةر؟  , دة بةرث سيارة بةرامبةةر تةةحقطك دنى مة ال   ئةوة دةسةاَلتة دووك اتةكةى مةسعو

َ , ركورة  لةسةةر جةادة   ,عانى طةورةماَ ئاطادارى سوتاندَ دةركة دَ و تةةحقطك دنى ثةنابةةراَ هةيةة     , لَيةدا
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كة ةى ثةناهةةة ندةيةةكى لوبنةةانى   , يةاَ نةةا؟ ثةَي  ماوةيةةة  فاريسةتةكاَ ئوردوطايةةةكى ثةنابةةرانياَ سةةوتاند    
ياسا لة ئةَلمانيا لة الستيك خ اثرة، بةةئارةزوى  . دةستططو تاوانبارى دةكةَ( عيد، دانشتوى ئؤردكاكة)ويبةنا

عيةد بَيتاوانةة   ((. ماَ لةخةو هةستاندوة-عيد–ئَيمة ))تَيك اى ثةنابةرانى ئؤردوطاكة دةلَين . خؤياَ دةيكَيشن
ى  ى؟ رةرم و ركوى  ى؟ بةراسةتى ئةةو قسةانة    ئير زاناى طةورةم خانةى خؤ.. بةاَلم كةس طوَيى ىَل نةط ت

ئةةم بؤ ةوونةم ئةةوة ناطةيةةنَيت كةة كوردسةتاَ بةة هةرةتة و         !. لة بَى ن خى و حةماقةتدا زار دةوَلةمةندة 
َ . خةَلكةكةى دةبَى لَي ة مبَيننةوة هةةر يةكةةياَ جيةاوازة    , دوو ططوط فةت , نةخَي ، خةَلك لة نَيو دوو ئةاط دا

ةدةسةةت وةحشةةيةتى عةرةبايةةةتى فارةةيةكانى بةغةةدا دةنةةاَلَينن، بؤيةةة رَيطةةاى هةةةاَلتنياَ  م الةةةكاَ ب. لةةةوةير
َ   , حاَ  وماَلى خؤيةاَ دةف ارةن  , ط تووةتة بةر َ   , ئةير , خؤيةاَ قةةرزاربار دةكةة مةطةةر  , ئازارةكةاَ لةةبن نايةة

 !! زاناية  وة  مةسعود لَي حاَلى ببَيت 
دز و درازنةةكانى كةوردى ثةنابةةر بةؤ     :"زار بازارييانةة، دةَلةَي    لة هةماَ الثةرة مةسعود وةكو خاوةَ زمةانَيكي 

دةبةةوو لةةة سةةةر ثةةةردةى  : تةةةرةس و بةةَى رةةةرةف و ريسةةوا ئةةاب ووتكينرين طونةةاحى نامةردايةةةتني  , ئةةةوروثا
     َ دة  هةةزار لةعنةةت و نةةف ين لة ةارةى خؤيةةاَ و     , نامووسةي دايةك و خورةكةكانياَ لوقمةةى طةةوادى يةةؤ

 ".  دةطةنة كةرتيةكةى نوح ثشتاو ثشتياَ هةتا
مةسةعود زةرةر  . لةوة ئة َيت مَيشكى زانا وم ك ة بليمةتةكةى كورد زار خةريكى خوارةوةى ثشتينةكةى بةىَ 

بةةةش بةةةحاَلى خةةؤم ثةةةردةى ثةجنةةةرةى   ! ناكةةات ئةطةةةر مَيشةةكى نةةةختَيك بهَينَيتةةة سةةةرةوةى ثشةةتينةكةى   
ةسعود باسى دةكةات و هةةروا ثةةردة بةرةَيكة لةة جةسةتةي       نوورةكةم زار لةال ث ي بايةخرة لةو ثةردةية كة م

, ئةةو ثةردةيةة لةبةةر هةةزاراَ هةؤ، نامَينَيةت      . كيواَ و هةر خؤياَ لة ئاستيدا بةرث سيارَ، نة  كةسةَيكي تة   
. تا رادةى تواندنةوة تَيكةةَلى يةةكر دةبةن   , ئةوةية، كض و كور يةكرياَ خؤش بوَيت, يةكَيك لةو هةزاراَ هؤية

لَيةداَ،  , ى لةخؤيدا رةرةف و ناموسى ئاف ةتانة ياَ لةبةر هةَلط تين باري قةورس، راك دنةي، كةةوتن   ئةمة خؤ
هتةد، ئةةوجا وا بةرا     ...را ةَلةكاندني توند ياَ كضةكة لة كاتي دةستةةريَلَيداَ، ثةردةكةي بةردةسي دةكةوَي

 .با مةسعودي  ثةردة بة ناموسى مَيينة برانَيت! دايكاَ ثةردةياَ نيية
 َ َ    , مةسةعود ئاسةا  , لة كوردستاَ زاربةى ثيةاوا خورةكةكةم يةاَ كضةةكةم بةؤى نيةة      . ))بةاس لةة رةةرةف دةكةة

ئةطةةر كضةةكةم يةاَ خورةكةكةم ثةيوةنةديى لةة طةةَ  كوريَيةك         ))ياَ , ((لةطةَ  هيض ثَياوَيك ثةيوةندى هةبَيت
عيالقةى لةطةَ  كةس نية، بةاَلم ئةو  ,كضةكةم رةري ة: ياخود بة رانازييةوة دةَلَين((. قا ى دةب يم , هةبَيت

ئةطةةر كضةةكاَ لةة خؤرةويسةتى و ئةارةزوى      : جؤرة ثياوة رةري انة نازانن يةاَ نايانةةوَى ئةةو راسةتية بةرانن     
ئةوا نا ةاري دةسةتةةرلَيداَ دةبةن؛ ئاف ةتةاَ     , بَى بةش بك َين, كة مةسةلةيةكى زار س ورتية, جواَ و ناسك

من دلنيام لةةو كاتةةى ثيةاواَ    . ك دنياَ وةكو م الَيكى خوَلقَينةر دادةم كَىطةرة, توورى كؤمةليك  دةك َين
  َ كضةةكانياَ يةاَ خورةكةكانياَ هةوَلةدةدةَ بةة هةةر رةَيوةية         , لةناو مةجليسةكانياندا باسى رةةرةف دةكةة

َ جةا بةؤ؟ بؤ ةى هةسةتى ثةطازى كضةا      . بَيت، ثةيوةندي بة خؤرةويستةكانيانةوة بكةَ ياَ دةستةةريلَيدةدةَ
جَيطةةاى رَيةةرو خؤرةويسةةتيماَ نةةة بَيةةت؟ بؤ ةةى باسةةى ثةةةردة بك َيةةت؟ بؤ ةةى تةةطور؟ بةةا ئَيمةةة رَيةةك دانةةى      

 ! ئَيمة كؤمةَلطاى دةسةةرلَيداَ و القةك دني كةرين: ثيادةبنَيني
. دزيوت ين بةرث سيارة لةبارةي هةةموو تاوانةةكاَ دني مَيينةة   , -بطو باوةريى باو-ئةقل و دةسةآلتي باوكساالري

: منةي  دةَلةَيم  . هةندَى هةية دةَلَين ئةمة ئيباحيةتة و لةة نةةزرةى ئةوروثيةةوة تةمارةاى كوردسةتاَ دةكةات       
 . زاربةي باوكاَ و ب اكاَ كض و خوركةكاني خؤياَ ناناسن: نةخَي  و بة دَلنياييةوة دةَلَيم

  مة ال و هَينانيةاَ بةؤ ئاسةي     من تةنها لةطةَ  طؤرينانى كوَياليةتى و تطار و كةمك دنى بةهاي ئاف ةتةا  وة 
 .جةستةكةياَ، لةطةَ  ثةيوةنديةكى هاوسا ، لةطةَ  خؤرةويستيم و هيضى ت 
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ئاف ةتاَ، لة ت سي كور  و سوتاندَ بةة دةسةت ئةةو ثياوانةةى وة  مةسةعود فكة  دةكةنةةوة، دة ةن بةؤ الى          
َ    ، هةندَى ئاف ةت ن"ناموسي ثياوةكاَ"ثريشك بؤ دوورماَ و تةقةَ  لَيدانى . ا ارَ  ةند جةار ئةةو كةارة بكةة

ليستى ئةو ئاف ةتانة زار دوورو درَيوَ، ثريشكةكانى تةقةَ  لَيداَ و دوورماَ بةة نهَينةيرين رةَيوة، ئةةو كةارة      
مةت سي و زينداَ هةميشة هةريةرةياَ لةَي دةكةات   . ئةجنام دةدةَ( كة ئةسلةَ ية  زةرية ثَيويست نية)ثطازة

مةةةاَلي . لةكةيةةةةكى ريةرةةةة لةةةة نَيو ةةةةوانى مةسةةةعود و هةةةةموو هاوبطةكةةةانى     ئةمةةةة . و قوربانيشةةةياَ داوة
جةهالةةت  ! دةسةالتدارَيتى ب يمَيت، ئةطةر دةسةاَلت بةدةست ئاف ةتانةوة بواية، كارةكة بة جؤرَيكى ت  دةبوو 

دةيةوة و دةبةنطى مةسعود لةوةداية ئةو ثةردةية بة ناموس و رةرةف لة قةلةم دةدات و لة دووتوَيى ئةو ثةر
كةةة ريةنطةةة  ةةةند جةةارَى لةةة الى ثريشةةك كاروبةةارى خةةةياتى تةقةةةَلى لَيةةدرابَي، بةةؤ جةةوَين داَ و تةةةوهني بةةة    

 . كاردةهَينَيت لة دني ثةنابةرة بةيةينةتةكاَ
هةروا لةم ثةيوةندييةدا، كةسايةتى ئاف ةت وةكةو مة ال، راَلةى كؤمةاَليةةتى، هةسةت، خؤرةويسةتى مة ةةكى        

، هةندَى ئةاف ةت بةؤ الى دكتةؤر    (لة ئةَلمانيا)لَي ة. هتد، لةو ثةردةية زار طةورةت ة... ياَموقاوةمةت و خةبات
بةةرياى مةن نةاموس،    . ياَ خؤياَ اليدةبةَ بةؤ ئةةوةى توورةي ئةازار نةةبن     "ناموس"دة ن بؤ الب دنى ثةردةى 

 .دنى م ال دانةهَيشتنى  ةوسانةوةو جةنطة، نةهَيشتنى هةموو رتَيكى ريَيط ة لة ريَيطاى ثةرةسةن
ئةطةةةر ! ئةةةوةكانى تةة  ثَيشةةكةش بةةة مةةةال مةسةةعود دةكةةةم  ! ئةمةةة رةةةرةفى رةةوعييةكانة، ئةةةطينا هيضةةى تةة  

( َ بةةةو رةةَيوةية بةةدوَيت، بؤ ةى لةةة كةسةةانى تةة  طلةةيى بكةةةم؟ هةةةموو دزو درازنةةةكانى كةةوردى   ( عاليمةكةةما
هَيشتاش ناطاتة   كةية  لةة تةرةسةي و    لةطةَ  دزو درازنةكانى ثةنابةرانى طةالنى ت  كؤ بكاتةوة،" ثةنابةر

  َ . بَيشةةةرةفى و دزو درازنةةى سةةةرمايةداراَ و ياسةةا و دةزطةةا ثؤليسةةى و موخابةةةرات و راننامةةة و طؤلارةكانيةةا
 . دةسةاَلتى دووك اتةكانى ئةوروثا لةسةر بنج و بنةماى دزى و درازنى و خوَين ير  دامةزراوة 

 : دةفةرموَى ( 11)لة الثةرة 
ليرم و دووك اتى باوةريى لووت بةرزَ و بةناز و فيرَ لةطةَ  ث يزولةة كةوردى عةبابةةيلَي و هةةاَلتووى     سؤسيا"

 ..." هةندةراَ دانووكى ناكوىل
دةبوايةة  . من تَيناطةةم لةةم سةوكايةتي ثَيك دنةةى مةسةعود بةة كةوردى عةبابةةيلَي         . ئةمة ئير ثةت ثض ياندنة

ى دوو وورةى لةسةر ئةم دةرب يينةة بنووسةيباية؛   (ثيشةكيية ثَيويستةكة)هةَلؤ بةرزجنى، وةطو ثةنابةرَيك لة 
ئامانةية  بؤ ث وثو ى لَيدوانى فةيلةسوكةماَ لةسةةر ثةنابةةراَ بك دايةة، يةاَ لةسةةر ت يزليةكةةي لةةريووى        

و  ةما دانيشةتوانى ئةةوروثا    . ى مةسعود دةردةخات(دونيةت)ئةم دةرب يينة هةست بة . دانيشتوانى عةبابةيلَى
ئةمةريكاى باكوور ياَ هةر روَينَيكى ت  هيضياَ لة خةَلكى ئَيمة زيات ة؟، ئةمةى مةسةعود دةيَلَيتةةوة، ناطاتةة    

لةةة ( دوةةوك اتى ثةرلةةةمانتارى)يةةة  لةسةةةر سةةةدى ث وثاطةنةةدةكانى حةةوكمى سةةةرمايةدارى ثةةووىل بةةةناوى   
 . وةاَلتانى باكوورى طيتى 

 ةَلَيت، ياَ داريرتنى خؤيةتى، نةخَي  ئةمةياني  نية، بؤ؟ لةوة دةت سم بَلَين مةسعود رتى تازة د
 :مةسعود لة وةاَلمى ث سيارى  واردا، ب وا فةلسةفيةكةى بةم جؤرة باس دةكات 

 ؤَ ثَيناسةة  "كوردايةتى( "99الثةرة )دا  11منوونةيةكى ت  دةهَينمةوة لة سةر بؤ وونةكانى، لة ث سيارى 
" دوكاندارَيكةة مةاَلى عةةتاري دةف ارةَيت    : وة  عةتارَيك ثَيناسةة دةكةةم  : "تدةكةَ؟ مةسعود لة وةاَلمدا دةَلَي

 دةَلَيت                                91و  92ياَ لة الثةرة
 ..."من بة زمانى واقيعة و واقيعة دةخةمة  ط توطؤ"

   َ تةا ض  ( كامةةياَ بَيةت  هةر)مةسعود واقيل دوور لة طشت تيوريية  دةبينَيت، ئير واقيل  ةية، يةاَ تيورييةةكا
بة هةماَ ئةندازة مةسةلةى بةةراوردك دنى كوردايةةتى   . ريادةية  بةرثةر ي واقيعن، ئةمة بة ط نط نازانَيت
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بة دوكاندارَيك، منوونةيةكي تة ة بةؤ جةةهل و ئةةقَلي بازرطانةاَ كةة لةطةة  جةةنط هةاوجووتن وة  رةاعطي           
كة دَ دةدةَ، ئةير هةر ةية  نيازيةاَ     ( تعامةل )بايةة  بةة   ث اطماتيرمةكاَ تةةنها  . دةَلَي(غؤتة)طةورةي ئةناَ

     َ ، ...بَيت، ئةو مافة بةخؤياَ دةدةَ، طشت رَيطاية  بط نة بةر، بؤ منوونة طة اَ ك دنةى ن خةةكاَ، فيةل كة د
 . ط نط ئةوةية رتةكانى ب  ارَيت

يةاَ خةرم   (معميةل )ىحيسابي كةرامةتى تا  و دادى كؤمةاَليةتى و مافى م ال، واتة رتةكاَ بةؤ هونةةر  "ثاراَ
 . هتد...... بة هةرزانر ب  ارَيت

مةسعود حممد منوونةيةكى زةقماَ ثيشاَ دةدات بؤ رارةنبطَيك لةة بةوارى زانسةتى زمةاَ و رةارةزا لةة بةوارى         
ئةدةب و هونةرو بةم ئةندازةيةة نةب وانةة بةةكارياَ دةهَينَيةت بةؤ دنايةةتى فكة و سياسةةتى كؤمونيسةي، لةة           

دا ( 11)ة بةةة رةةَيوةي جؤراوجةةؤر سةةوكايةتى، جوَينةةدانى ط توتةبةةةر كة ةةى لةةة الثةةةرة  سةرتاسةةةرى كتَيبةكةة
 :دةنووسَيت

 سةقافةت دةرَي ض دةخلَي بةسةر كارى سياسيةوة نةبَيت وة يا سياسةت بة تةواوى سةربةخؤ بَيت "
ى ئةةةم دةبوايةةة مةسةةعود بةةةخؤى ثةةَي  هةةةموو كةسةةَيكي تةة  ثةةةي يةو". و ثةةةكى لةسةةةر سةةةقافةت نةكةةةوتَ 

بؤ وونةي ك دبا، ئةرار داوا لة خةلك بكات سياسةت و سةقافةت جودا بكةَ و تَيكةَلياَ نةكةَ كة هةةرطير  
جودا ناك َين و خودي مةسعود منوونةيةةكى بةرجةسةتةية بةؤ لةة يةة  جةودا نةةك دَ و دةخالةةتى ئةةو دوو          

 .بوارة
داهَينةرانةكةةةي لةةة  ةةاالكيية زانسةةتييةكةي  مةة ال بوونةةةوةرَيكي كؤمةآليةتييةةة و  ةةاالكيية: )مةةارك  دةَلةةَي

سةر اوة وةردةط َي و هةر ئةو  االكييةية طؤرياَ و  اككاري لةة س وورةت دةكةاو هونةةري  دةرب يينَيكةة بةؤ       
بةةة هةةةماَ بؤ ةةوونةكةي مةةارك ،  ةةاالكي رارةةنبطي  بةنةةدة بةةة نيةةانى م الةكانةةةوةو      (. ئةةةو  ةةاالكيية 

ينني، ئازار، خؤرى، هيوايةو رارنبطي و هونةر بة ية  مليؤَ رَيوة ثةر دانةوةى هةست و نةست، رَيوةى ب
بةؤ  : ميتؤدالةؤجي تي ك ينةى ئينسةانةكاَ سةر ةاوةى  ةينايةتى خؤيانيةاَ هةيةة       . بةيةكةةوة بةسةراونةتةوة  

لة   كةيةكدا يةكَيك دةط َي بؤ قوربانية بَيتاوانةكانى رةرى ناوخؤ لة جةةزي ةى واقلةوار   ( بةزةقى)منوونة 
بةةبَي ئةةوةى   . )ةوةى ت  دةط َي لةبةر ئةوةي ثشيلةكةي نةخؤركةوتووة ياَ لة بؤرصة زياني لَي كةةوتووة و ئ

 ( ! لة ن خي ثشيلةكةم كةم بكةمةوة
مةسعود حممد منوونةيةكة بؤ يةكانططى رارةنبطي و سياسةةت رةوت، اليةةَ، حةرب و كةةس و دةوَلةةتَيك دن       

هتةد ئةوانةةى خؤيةاَ    ... ط ياَ، هةست، سةؤز، ب سةَيتى و قوربانيةاني   بة رارنبطى، سياسةت، مَيووو، خةبات، 
 (. سياَ، اَ كاَ ملترم حبرب ام غط ملترم. )بة ريوعى دةزانن

 .ثسام لة ثَيكةنيندا( 11الثةرة " )ئةطةر ريوعيةت نةبووبَيتة دين"كاتَيك طةيشتمة خوَيندنةوةى 
نكة زانسةتةكةي بةةو ريادةيةة طةيشةتووة، بةطو بةاوةريى       مةسعود ئةةو فتوايةةى زار بةة كوَي انةة دةرب ييةوة،  ةو      

روعى بة ئايني دابنَيت؟ روعييةت  ؤَ دينَيكة كة لة كؤنط ة بؤ كؤنط ة، لةة كةؤن  ان  بةؤ كةؤن  ان ، لةة      
بةرنامةةة بةةؤ بةرنامةةة، بةةؤ  ةةووَ، ب ييةةار و هةَلوَيسةةتةكانى سةةةر الثةةةرةكانى دةطةةؤريَين، رةخنةةةى ىَل دةطةة َ؛     

دةس ينةوة، طاَلتة بة هةندَي الثةرةى رةرم ئةاوةر دةكةةين؛ هةنةدَى الثةرةىشةي جَيطةاى      ( حةمسا)هةندَيك بة 
 . توورةيى و ناريةزابوونة

تةةنها لةة فكة ى مةسةعود و ئاوةَلةةكانى      )دينَيكى وا كة هيضى لة دين نا ةىَ . ة من قبووَلمة"دين"ئةطةر ئةمة 
من بةية  ئامَي  لةة  ةاثخانة لة ةاث    " دينةكةى"ثةرةى، تةنها ئةوة نةبَيت كة الثةرةى دينةكاَ و ال(نةبَيت

مةن دينةةى وا، كةة لةةة ئارةقةةو  ةوسةاندنةوةى و خؤرةويسةةتى و سةؤزى م الةةة نَي دةسةتةكاَ ثَيةةك       . دةدرَيةن 
 .هاتووة بؤ لةناو ب دني كؤمةَلطةي كاآل و بازارية رسواكةي، قبووَلمة
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بةةدةين بةةة دةسةةت زةمحةةةتكَي  و نةخوَينةةدةوارو     ئَيمةةة خوازيةةارى ئةةةوةين زانسةةت و نووسةةني و لَيكؤلينةةةوة      
 . ك َيكارةكاَ

 : دا دةنووسَيت ( 17)مةسعود لة الثةرة 
سياسةت ثيشةيةكى طاَلوة، لة كارى مةووَ دةكات، هةر بؤيةش بوو تَيكةَليم لةطةَ  سياسةت قةووَ  نةةبوو،   ))

بيسرابَي و خوَيندرابَيتةوة لةة طؤرةةى    نةكا بةرث سي كارى ناريةوا ببم،  ي لة من بطو ريا دةربارةى سياسةت
ةوة بووة، هيض رتَيكيشةم لةة بةوارى سياسةةت دا ئةةجنام نةةداوة زةرةرى بةة كةةس طةيانةدبَيت، ئةطةةر           (فك ى)

 ...." نةَلَيم هةمووى بةرنةوةندى خةلقى خواى تَيدا بووة
 م لةة ريسةتةكةى دواى دَيةت كةة     ض سياسةتيََك طاَلوة و لةة كةارى مةةووَ دة ةَيت؟ سةةي     : لَي ةدا ث سيار دةكةم

، ئةمة جارَى قةووَ  نةةبووة ئةوةنةدة دةبَيةوَى     "هةر بؤيةش بوو تَيكةَليم لةطةَ  سياسةت قوو  نةبوو)دةَلَيت 
 !بة ئةقَلَي مةسعود فك و سياسةت دوو ري جياوازَ، ئةمةية طاَلتةجاريي! ئةى ئةطةر قووَ  بَي  ى دةَلَي؟

  ئيدالؤنسةتَيك بةربةةرةكانى ماركسةيرم و كؤمونيسةتةكاني كة دووة، لةةالى       مةسعود بة درَيوايي تةمةةني وة 
هةمووماَ ئارك اية كة كارى سياسي كارى فيك ية، واتة خةتةرت ين ئةركى كارى سياسي،  ونكة لَي ةوة ريَيطةا  

نةني،  هتدو فك ةكاَ و  االكى م الةكاَ لةة يةة  جةودا    ... خؤش دةك َيت بؤ سةناندَ،  االكى و ث وثاطةندة
مةسةةعود كةةارتَيك دنى كةةارة   . طةر ةةى فالنةةة مةة ال لةةة نةةاو قةةةوارةى حيربَيةةك، يةةاَ دةزطاكةةانى كةةار ناكةةات       

بةة كةارى سياسةي و تَيكةةَ  بةووَ بةة سياسةةت لةة قةَلةةم          "ثةرنينى بَيةدةنطى "فيك يةكانى و بؤ وونةكانى لة
بةؤ ئةةم وتةيةة هةيض     ". ئةجنام نةداوة هيض رتَيكم لة بوارى سياسةت"نازا  بة ض قةناعةتَيكةوة دةَلَي . نادات

بةةدراي دةخاتةةوة،  ةونكة بةة راسةةي     " ثةةرنيين بَيةدةنطي  "بةَلطةيةةكى سةةنَين اوى نيةةو بؤ ةوونةكاني لةة     
بة هةماَ ئةنةدازة بؤ ةوونة سياسةيةكانى هةةمووى بةرنةوةنةدى      . هةوَليداوة  زةرةر بة روعيةكاَ بطةيةنَيت

هةةر بؤيةةش   ! يستةكاَ نةبَيت،  ونكة خؤيةاَ بةة خةةلقى خةوا نةازانن      خةلقى خواى تَيدا بووة، تةنها كؤمؤن
ثيشةة سياسةيةكةى مةسةعود طةاَلوةو لةة كةارى مةةووَ دةكةات و         : لةسةر ئةساسي قسةةكانى خةؤى ثَيةي دةَلةَيم    

 !هةر ماَلي رةثؤلي نؤهةمي سوثاي سةارتييةكانة...دواران هةر ماَلي خؤمانة
نووسةيوة و لةةم ماوةيةة مةسةعود مةحةمةةد لةة نيةاَ        ( يين بَيةدةنطي ثةةرن )ئةم نووسينة لةة كةاتي بآلوك دنةي   

ماَلباوايي ك د، بةةآلم برووتنةةوةي جيهةاني كؤمونيسةتةكاَ دووبةارة لةة كؤريةثةاني بةةريين خةةبات درَيةوة بةة            
موقاوةمةت دةدةَ لة دني رَيوةكاني  ةوساندنةوةو بطمةندةكانياَ وئةوانةي روَيين كؤ ةك دووياَ ط تةووة   

 . 
ةكةاني  "سةةربةخؤ، ليةمياَ ، بَياليةةَ و دوةوك ات    "لةة راننامةةو سةايتة   " زمانَيكي سةتاندار "ستا كةسانير بةئَي

كوردسةةةتاَ و هةنةةةدةراَ، درَيةةةوةدةدةَ بةةةة منوونةةةةي ئيسةةةتاتيكاي تاوانكةةةاري و تةةةطاري فكةةة ي لةةةة دني         
ياَ هةيةة و سةرسةامن بةة    دةروَيشي خؤ" بطمةندانة"ئةم.  ووتة ريريانةوة(هةندرين)كؤمونيستةكاَ و كا  

زار ئاسايية كةة لةسةةردةمي بةةهَيربووني ئةاين، كؤنةثةرةسةي، جةةنط و       (. رةخنة لة ثَيناو  رةخنة)مَيتودي
 ةوسانةوةو بطوباوةريي ئوستاداني تطارو تاوانكاري  طةرةبكات، بةةآلم، ئةةركي ئَيمةةي رةوعي ب يتييةة لةة       

سةرخستين جوانناسةي، ئةابووري، هونةةر، رةانؤ، هةؤن اوةو دةسةةآلتي       لةطؤريناني كؤمةَلطاي كاآل و بازاريةكةي و 
 !    كؤمونيسي

 
 ئةركةكاني ئيم ياي راطةياندني كؤمونيسي  يية؟ : تةوةرَيك بؤ ديالؤ    

ي، دةرب يي وة   ؤَ راننامةي ئيسالمييةكاَ، يةكَيي و ثارتي، دةرب يي بطوباوةريي خؤيانن، ئةوها دةبَي راطةياندني ريوع         
حربي  يين ك َيكارو )ئؤرطاني ناوةندي حيربي ريوعي كوردستانة(رَيطاي كوردستاَ)ديارة هةفتةنامةي. بطوباوةريي ريوعييةكاَ بَيت
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ئابووري، و ئةركي سةرةكي ئةوةية بطوباوةريي كؤمونيسي لةبارةي هونةر، سياسةت، كؤمةَلطا، (جووتيارو توَيوة ستةمديدةكاني كوردستاَ
 . خوَينةراَ و راي طشي بطةيةنَيتهتد بة ئةنداماَ، ...روةردةو رةورتثة

هةَلبةت ئةم ئةركة لة قؤناغَيكةوة بؤ قؤناغَيكير، جياوازة، بؤ منوونة، ئةر  و مةهامةكاني سةردةمي خةباتي ثةرلةماني وري  ام 
دةبَي راطةياندنةكاني حرب ب  بة دةرب يي فةلسةفة،  ،(ئةمياَ مةبةسي ئةم نووسينةية)لة يةكةمياندا. جياوازة لة سةردةمي رؤريش

نة ثةروةردة، ئةطيتاتسيوَ، هةواَ ،  االكي، ط توطؤ، ريةؤرتان، وتار، بانطةواز، مؤسيقا، فيلم، كؤبوونةوةو رَيوة جياوازةكاني خةباتي  ي
وةيةكي زار ديكتاتؤرييانة خةرجَيكي زار بؤ مةكتةب، راطةياندنة زاَلةكاني جيهاَ و ناوخؤ بة رَي. نَي دةستةكاَ لة ئاسي ناوةوةو جيهاَ

تةلةفؤَ، موو ةو ئام ازي راطةياندنةكاني لةرك ي نووسةرة  َلَي  و كاسؤلَيسةكانياَ دةكةَ و بةو رَيوةية كة خؤياَ مةبةستيانةو 
ساَلي نيا  لة ئةنانيا، بؤ 11ر بَلَيم كة لةبؤ منوونة، رةنطة ب يوا نةكةَ ئةطة. دةيانةوَيت، طوزاررت لة باروداخي جيهاَ و ناوةوة دةدةَ

سةرةرياي ئازادي بطوريا دةرب يين، تاقة ية  ط توطؤ  -"سةربةخؤكانةوة"بة كةناَلة-يةكجاري  نةمبيين و نةمبيست لة كةناَلة زاَلةكاَ
ياَ باسي دةرك دني  -َلبواردَبَيجطة لة  ةند دةقةية  لة كاتي هة-لةطة  بطمةند، بةرث س ياَ كادرَيكي حيربي ريوعي سازبدةَ

مامؤستاكاَ بكةَ لة كارةكةياَ لةبةر ئةوةي ريوعي ياَ ئةني فاريس  ياَ باسي دةرك دني زارةملي نام ايانةي ثةنابةراَ بكةَ ياَ 
َ باروداخي باسي زيندانة زارو زةوةنةكاني ديةؤرتاتسيوني ثةنابةراَ و هةواَلي خؤثيشاندانة ئةني راسيسي و ئةني فاريسي يا

طةر ي دةياَ ئةناني لة كوردستاَ و عطار دةنين، بةآلم وةزارةتي دةرةوةي ئةنانيا بةبةردةوامي بانطةوازي . زيندانيية سياسييةكاَ بكةَ
ة كة تاواني تةنها بةوة ماناي -ئةنانةكاَ دةكةَ بؤ ئةوةي عطار بةجَيبهَيَلن، بة مةرجَي باش دةزانن كة لة كوردستاندا ئاساي  و ئارامي

 .باآلدةستة -بةعسيية ئيسالمييةكاَ ئةجنام نادرَيت
راديو، تةلةفريوَ و )دةبَي كةناَلةكاني راطةياندَ! بةداخةوة بةزةقي دةبينم بةرةكاني راطةياندني حرب بةحاَ  هاوكاري يةكردةكةَ

هةروا نابَي . سوودَيكي زار باش لة ئينرنَيت، وةربط َ كاني حرب، ثَيكةوة كاربكةَ و دةك َيت لة زار اليةنةوة ثَيكةوة(راننامةو طؤلارة
 . كاتي بة ثَيري هاورييياَ بة فيلمي دوور لة ئامانج و ئاكار و ئةقَل و فك ي ريوعي بةفطيا بدرَي

اوجؤري كؤمةَلطاي كوردستاَ، تاسةر ئَيسقاَ، كؤمةَلطايةكي  ينايةتييةو لة هةموو رارو رارا كةكاندا، ك َيكاراَ لة كةرتي جؤر
بةرهةمهَيناَ و بواري خرمةتطوزاري كاردةكةَ و بةبَي هَيري بازووياَ، نياَ رادةوةسَي وبؤ  اخي بةردين دةطةريَيينةوة، وة  

 يمةنتؤسازي، طة سازي، كارةبا،  اثةمةني، رطينيسازي، ئاوو كؤالسازي و خواردنةوةكانير، كآلرسازي، بلؤكسازي، رةراب و )ك َيكاراني
هوتَيل، ئاوسازي، نةوتسازي، بيناسازي، تَيليكؤمنكاتسيوَ، رارةواني، طواستنةوة، بارهةَلط ي، بؤياغضي،  َيشتخانةو ماخيانة و  مةيسازي،

و   اخيانةو بارو يانةكاني خواردنةوة، ف اكةخانة، ك َيكاراني كشتوكاَلي، ئةلبسة، دةواجن، دارستاَ، تةندرووسي، ئاووئاوةريا، بيناسازي
 دَ، تةختةسازي،  نينسازي، خشتسازي، سةرتارخانةو ئارايشطا، بةرطدور، ف ارياراني سوثةرماركت، فيتةر ي، تةنةكضي، نيشتةجَيك

نمارةكاني رَيطاي  هةموو ئايا لة. و جووتيارو دَيهاتنشينة هةنارةكاني  لة ثاَلياندا( هتد...بووريضي، نانةوايي، بةنداو كؤمةوتةرسازي
ي بارودا  و مةرجي نياني رانانةي ئةوانة وة  سةَلت و (هتد...هةواَ ، ط توطؤ، داخوازي، خةبات)ريوني ئازاديكوردستاَ و راديوو تةلةف

خاوةَ هاوسةرو بة منداَ  و بَي منداَ  بة دةنط و وَينةوة، بةوثةريي بايةخدانةوة، رةنطياَ داوةتةوة؟ ئايا راننامةكاني حكومةت ياَ 
لةسةر بؤ منوونة، كوا وتارة !ريوعييةكاَ بة مانشَيت لةسةر يةكةم الثةريةكانياَ بآلودةكةنةوة؟ -نةبؤ منوو-ثارتي و يةكَيي هةواَلي

لة هيض راننامةيةكي ريوعي لة ئةنانيا نةمبينيوة وةرطَي ياوةكاني دةسي يةكةمي ريوعي و بطمةندة كالسيك و نوَييةكاني كؤمونيرم؟ 
بؤ ي رووي نار ين و تاوانباري رَيوةي بةرهةمهَيناَ و بطو رةوري سةرمايةداري لة ؛ !!تريكالم بؤ خاوةَ كارو بازاريةكانيانن بك َي

ئةوة سياسةتي ليمياليرمي نوَيية : ))جيهاَ و لة كوردستاَ ناخ َيتة بةر رةخنةو و ئاَلتةرناتيظي م ايي خؤماَ رابطةيةنني؟ بؤ منوونة
ري نةخؤرخانة و قوتايانةكاَ ك دووة ياَ بةرف اوانبووني دياردةي بَيكاري و واي لة مامؤستا و كارمةنداني تةندرووسي و باري ال

بؤ ي ئَيمة لةوة برسني كة رةخنةط تن لة سةرمايةداري بؤ ((. سؤزانضَيي ض لة كوردستاَ ياَ ئؤروثا و وآلت و كيشوةرةكانير
ي و  ةثةكاني ئةنانيا لة ئاسي حوكم ياني ئةنانيا بَيدةنط ب ، بةرنةوةندي هَيرة راسريةوةكاَ دةركَيتةوة؟ ئةطةر وابواية، دةبوو ريوع

لة زار اليةنةوة رةخنةي ريوعي (-حربي قةومي ك َيكاراني ئةنانيا -ثي. ئا. ئَين)ياَ(-حربي قةومي ئةنانيا -دي. ثي. ئَين) ونكة
 !:  و ةثةكانياَ هةية لة سةرمايةداري و ئيمة ياليرم

و كؤمةَلطا لة ئاسي طشت دياردةيةكي لؤكالي ياَ جيهاني بطورياي تايبةتي خؤياَ دةردةب يَ و لةبارةيةوة هَيرة جؤراوجؤرةكاني نا 
بؤ منوونة ثَي  ماوةية  . ئةمة زار ئاسايية و ئَيمةش وة  كؤمونيست قسةي خؤماَ هةية لة ئاسي طشت دياردةكاَ. ملمالني دةكةَ

و هةواَلي تطارك دني سةنديكاييةكاَ و االكي و بؤ وونةكاَ لة ديدو بةرنةوةندي  يين (سيكؤكاكؤالو بيب)وتارَيكم ئامادةك د لةبارةي
! ئةمة ض ناوَيكي لَي بنَيني؟! ك َيكاراَ و حربةكةي بوو، بةآلم بآلونةك ايةوة، لةبةر ئةوةي اليةنةكانيري  رةخنةياَ لةو كؤمةانيية هةية

نداني و دةرك دني سةنديكاييةكاَ وبةطشي ك َيكاراني ئةو دوو كؤمةانييةو ئايا مةعقولة بَيدةنط بني لة ئاسي تطار، زي
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داخوازييةكانياَ؟ بَيدةنطي ئَيمة بةخرمةتي كَي دةركَيتةوة؟ بة كورتييةكةي بَيدةنطيماَ بة طوَي ةي فك و بةرنةوةندييةكاني خؤماَ لة 
 .بةرداري دةكةين لة بةهَيرك دني بطوباوةرية دواكةوتوو و تاوانبارةكاَئاسي هةر رووداوَيك، ماناي ئةوةية ئَيمة بة خؤريايي و ئازادانة 

 كاتَي وةزارةتي نَيوخؤي كؤماري  يك، رَيكخ اوي يةكَيي الواني كؤمونيسي ياساغ ك د،  ةند هةواَ ، ط توطؤ و راثؤر  ئامادةك د و بؤ 
بة خؤرياَ ناريةزايةتي دةربميَ،  ووَ ناردم، بةآلم ئةواَ لةب ي ئةوةي بآلوي بكةنةوة و (ئازادي)سايي

 (!!كؤماري  يك لة ثَيشانطاي نيودةوَلةتي لة سليماني بةرداري دةكات: )هةواَلَيكي ت ياَ بآلوك دةوة
ئةمة هةَلةي هاوريَييةكي كؤمونيسي الو نيية كة دةك َيت راستبك َيتةوة، بةَلكو تَينةطةيش  و نةزانيين 

ئةمة مةسةلةيةكي بضوو  نيية ! ة لةناو خَيرانَيكي تَيكؤرةري ريوعي، طةورة بووةهاوريَييةكة بة منداَلييةو
ب ياَ بؤ  -بؤ منوونة-ديارة مني   اوةريواني ئةوةم، هاوريَيياَ لة سليماني! تا لة ئاستيدا  اوبنوقَينني

دةك َيتةوة و لة بةردةم بةري 12/11/2331-11ثَيشانطا نيونةتةوةييةكة كة لة
ئايا ئةمة خةياَلَيكي رامانسي بةندةية، !))اريةزايةتي خؤياَ ثيشاَ بدةَكؤماري  يك ن

ثَي  ماوةية  !((. ياَ بة راسي ئةجنامداني ئةركَيكي نيونةتةوةيي كؤمونيستةكانة؟
حكومةتي كؤرياي باروور هَي رَيكي درينانة لة دني ك َيكاراَ ئةجنامدا و ئةم ك َيكارة 

ياَ ك َيكار ب يندار و زينداني ك اَ، بةآلم ئةم و دة( تةرمة ثؤر اوةكة)رةهيدك ا
راستييةكةي ئةوةية من  اوةريواني ئةوة بووم،  ةند . بابةتة بآلونةك ايةوة

بكةَ و ث سيارياَ لَي (زةيتوَ)راننامةنووسَيكي راطةياندني حرب سةرداني هَيري
ووَ ئَيمة ئةوانة هات_!بكةَ بؤ ي حكومةتةكةياَ ك َيكاراَ دةكونَ و ب ينداردةكةَ؟

و بةتايبةتي زار سوثاسياَ دةكةين بؤ ئةوةي كوردستانياَ ك دووة بة بازاريي " زار سوثاس و ثَيرانيامناَ هةية"بةارَيرَ و 
 (هتدي كؤرياي باروور كوردستاني ث يك دووة....كةرةوة، تةلةفريوَ، ئؤتؤمبيل و رؤفةَ دسار)خؤياَ

ليونةي )رووي بةرث سة ماندوونةناسةكاني بةرةكاني راطةياندَ بط َي، ئاراستةي لَي ةدا، ثَي  ئةوةي رةخنة و تَيبينييةكا  
حربياَ دةكةم،  ونكة ئةواَ بةرث سي يةكةمن لة رةنطنةدانةوةي فك ، سياسةت و خةباتي ريوعي لة راطةياندنةكاندا و (بةدوا ووني

 !ادارم هيض كةس ئةم بؤ وونانة بة طلةيي لة قةَلةم نةداهيو. بآلوك دني هةندَي وتار و بابةت كة هيض ثةيوةندي بة ئَيمةوة نيية
هةر بابةت و وتارَيك ثةيوةندي بة بطوهؤش و مَيووو و بةرهةمي ئَيمةوة . ئَيمة دةبَي ئةم نووقساني و كةمتةرخةميانة  ارةسةربكةين

ئةمة ماناي ئةوة . بكةنةوة كة بةرط ياَ لَيدةكةَ نةبَي، بآلوياَ نةكةينةوةو با خاوةنة بةرَيرةكاني ئةو بةرهةمانة، لةو روَينانة بآلوي
كةين نيية، راطةياندنةكامناَ ثةي يةوي ئازادي بطوريا ناكات، بة ثَيضةوانةوة، ئةمة كةمرين ما  خؤمانةو دةبَي سةرسةختانة بةرط ي لَي ب

 . كادرةكاني حرب و ماركسييةكاَ بهَيَلينةوة هتد ك َيكار، جووتيار،...و روَيين ئةو وتارانة بؤ بطوريا، هةَلسةنطاندَ و بؤ ووني
بؤ بةهَيرك دني راطةياندَ و سياسةتي حرب، دةبَي سةرك دايةتي وة  ب ييار، هةموو ليونةو ئةنداماني حرب لة هةر روَينَيكدا بن، ياتة 

 . ستاَبةر ئةركي طةياندني هةواَ  بة كةناَلةكاني راطةياندَ و بةتايبةتي بة هةفتةنامةي رَيطاي كورد
ثاش تةمةنَيكي زار كورت و بةتوانايةكةوة كة هةرطير "سةربةخؤ"من زارم ثَيناخؤرة، كاتَي دةبينم خوَينةري هةندَي راننامةي ليمياَ 

بةداخةوة رَيطاي كوردستاَ تةنها لة . زيات بن((رَيطاي كوردستاَ))لةساَلي كادرةكاني راطةياندني حرب، 3-1ناطاتة ئاسي ئةزمووني
دةبةس  و زاربةي ك ييارةكاني  هةر ((بةرداريك دَ))ي و هةولَي  لة بازاري دةف ار َيت و لة رارو رارا كةكانير تةنها ثشت بةسليمان

ئةمة زار خةمطينة و نابَي ري وا ! ئةنداماني حربن و لة هةندَي راريدا، تةنها ية  راننامة بؤ ف ار  بة كتَيبخانةكاَ دةدرَيت
الثةرية ياَ هةفتةي دووجار، دةربك َيت 11دةبَي كارَيكي بة ثةلةو ئةوثةريي جدي بكةين بؤ ئةوةي رَيطاي كوردستاَ بةبةرياسي ! رووبدات

 .و بؤ ف ار  بدرَيتة كتَيبخانةكاَ
ي ئةوة نيية ، بةآلم ئةمة مانا((كاتي راثةريين و رؤريش ياَ خةباتي ثارتيراني نيية))راستة ئَيمة لة كةروهةواي نياني ثةرلةماني دةنين

ئاخ  مةهرةلةي سياسي لة كوردستاَ ))لة هةَلويست و جيهابيين خؤماَ وازبهَينني وبطوبؤ وونة سؤسيا  دووك اتةكاَ قبووَ  بكةين
يةكَيي ئةندامي ئينتةرناسيونا  سؤسيالستة، ثارتي داواي ئةندامبوونياَ ك دووة وحربي سؤسيا  دووك اتي : لَي ةوة دةستةَيدةكات

 !!((. تووي كوردستاني  هةيةيةكط 
سؤسيا  دووك اتي حربي تاواَ و بةرط يكةرية لة سيستَيمي سةرمايةداري و بؤ مانةوةي ئةم سيستَيمة هةية، بؤية سةرسةختانة : نةخَي 

ور  زينداني ريوعي كة بة ك133ثَي   ةند ساَلَيك، حكومةتي سؤسيا  دووك اتي بطو، . لة دني كؤمونيستةكاَ خةبات دةكةَ
رازا -سرانةدرابووَ، لةناو زيندانةكاني طولةباراَ ك د؛ سؤسيا  دووك اتةكاني ئةنانيا هةردوو رابةري ريوعي بةناوبانطي ئةنانيا

ياَ كورت و هةروا  ةندين رؤريرطَي ي ت  لةناو زينداني رتامهايم كورت وبة رَيوةيةكي زار دريندانة -لؤكسمبؤرط و كار  ليبخنت
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كةسي درَيوخايةنياَ بةسةر سةداَ رؤررطَي و ريوعي سةثاندو هةروا سةداَ كؤمونيست و ئةني فاريستياَ لةسةر كار زينداني تاكة
ثؤلةند ئةجةويد منوونةي رؤفَينيست و راسيسي توركن؛ لة سايةي حكومةتي سؤسيا  -دةرك دوة؛ سؤسيا  دووك اتةكاني توركيا

مليوَ بَيكار و سياسةتي دن بة ثةنابةراَ توندوتيوت  بوو؛ سؤسيا  1ك دو طةيشتة نريكةي دووك اتي ئةنانيا، رَيوةي بَيكاري زيادي
دووك اتةكاني ئطاَ منوونةي رؤفَينيرمي ئطانني؛ حربي بةع  ئةندامي ئينتةرناسيونا  سؤسياليست بوو و ثَي  داططك دني كوةيت لة 

بةريتانياي بؤ كارةسات ب دووة و تةنانةت ثَيي ناك َيت  -حكومةتي بلط-نياريرةكانياندا دةرك د؛ حكومةتي سؤسيا  دووك اتي بةريتا
ريوعي و  ةثةكاني ئةنانيا دروويَيكي بةناوبانطياَ هةية . هتد...ساَ   ارةسةر بكات133ساكارت ين ما  ئطلةندييةكاَ ثاش نريكةي 

(. Wer hat uns verraten, sozial demokraten)وك اتةكاَسؤسيا  دو...كَي بوو ناثاكي لَي ك دين: لةبارةي سؤسيا  دووك اتي
بةآلم حةقيقةتَيكي ت ي  هةية لةبارةي ئةزمووني سؤسيا  دووك اتي كة دةتوانن لة زار اليةنةوة رانازي ثَيوة بكةَ، ئةوةش ئةزمووني 

ةَ، دةبا ب ةرمووَ بة ك دةوة جَيةَيي سؤسيا  سؤسيا  دووك اتةكاني سويدةو ئةطةر يةكَيي وثارتي بة راسي اليةنططي لةو رةوتة دةك
بة كورتييةكةي كارك دَ بؤ دابينك دني ما   ارةنووسي طةلي كوردستاَ ئةركي كؤمونيستةكانة و مانةي ! دووك اتةكاني سويد هةَلط َ

، دةبَي بة رووَ و ئارك ا رووبةريووي لة ئاسي ث سياري نناَ -بؤ منوونة-هةروا.ئةوة نيية لة ئةركة رانانة  ينايةتييةكامناَ وازبهَينني
تةمارا دةكةَ و دةبَي بة " دايكي ثطاز"راطةياندنة ليمياَ  و كؤنةثةرةستةكاَ ببينةوة كة ث سي نناَ وة  بابةتي سَيك  ياَ تةنها وة 

سيستَيمي بؤرنوازي هةرطير : هةزاراَ بةَلطةوة ئةو جةوارةكاريية رسوابكةين وبة راركاوي هةَلويسي ريوعي لةم بارةيةوة رابطةيةنني
 .   ناتوانَيت  ةوسانةوةي نناَ  ارةسةر بكات، بة ثَيضةوانةوة قوَلري دةكات و لة اليين كةم تةنها رَيوةي  ةوساندنةوةياَ دةطؤريَيت

روةردة، مةرقةَيك دَ، ئَيمة لة قؤناغَيكدا دةنين، باري جةماوةري خةَلك زار خ اثرو نائارامر بووة، بؤية دةبَي ئةم قؤناغة بؤ ثة
راهَيناَ، رَيكخس ، بةرداريك دَ لة دامةزراندَ و بةهَيرك دني رَيكخ اوة  ينايةتييةكامناَ تةرخاَ بك َي و راطةياندنةكاني حرب 

اَ و لة بك َيت بة قوتايانةي بةهَيرك دني خةباتي برووتنةوةي كؤمونيسي لة كوردستاَ و بة رَيطاي ديالؤ  و رةخنةوة لةناو ثةرلةم
مةسعود )ثَي  ماوةية  بةريَير( بؤ منوونة. )دةرةوةيدا، هَيري فشار ثَيكبهَين َيت بؤ بارك دني باروداخي نياني زاربةي كؤمةَلطاكةماَ

ئةمة دَلخؤركةرةوةية، بةآلم دةبَي بة رووني و ئارك ا و . نائارامي خؤي دةرخست لةبارةي  ناعةداَلةتي لة كوردستاَ( بارزاني
تييةوة ثَيي بَلَين، فةرموو، ئةطةر دادثةروةري كؤمةآليةتيتاَ دةوَيت، ئةوا دةبَي موستةرارة مشةخؤرةكاني دةوروبةري كة كار بؤ سةررياس

و بةرقةرارك دني بازاريي ئازاد  دةكةَ، كناريات،  ونكة ئةم جؤرة سيستَيمة لة سةر ئاسي عةمةلي و لة دةياَ وآلتي دنيا تةنها هةناري 
من ناَلَيم كا  مةسعود ببَيت بة كؤمونيست، ئةمة رَيطاي . ي بةرهةمهَيناوة، بؤية بة بةردةوام رووبةريووي بةرط ي بووةو دةبَي ةوسانةوة

حكومةت بيمة كؤمةآليةتييةكاَ بؤ خةَلك دابني بكات؛ كتَي  و  -بؤ منوونة-نةجاتي م الايةتيية، بةآلم دةك َيت داواي لَي بكةين
هَيشتا قوتابياني ثؤلي رةري ناوةندي راثةريين لة كتَي  فيريا بَيبةرن و ))وتايانةكاَ ئامادة بكاتثَيداويستييةكاَ بؤ ق

؛ هةموو سةرمايةكاَ لة رارة طةورةكاَ ((نيازياَ واية بؤ جاري دووهةم، بؤ الي بةريَيوبةرايةتي ثةروةردة ب ياَ 71/13/2331سبةي
ئةي بؤ ي سةداَ مليوناَ داالر بؤ راري هةولط، سليماني و دهو  <" بة ثةلة نابَي"خةرج نةكةَ و ئةوةندة بة هةنارةكاَ نةَلَين

بؤ منوونة نةخؤرخانةي خانةقي نة ئؤكسجيين هةية، نة دةستكَي  بؤ نةرتةرطةري، نة ))، با روو لة طةرمييانةكاَ بكةَ>خةرجك ا؟
ئايا !! و لةوَيشدا هيضياَ بؤ ناك َيت و رةوانةي  سليماني دةك َين دةرماني ثَيويست و نةخؤش و ب يندارة سةختةكاَ بؤ كةالر دةنَي درَيت

ئةمة بَيرورمةتي و كةمتةرخةمي و نامةسبوولييةت نيية لة ئاسي دانيشتواني خانةقي؟ كَي لةم بارةيةوة بةرث سة؟  ؤَ  ارةسةري 
وة  حربي ريوعي كوردستاَ، ئؤكسجني بؤ  ةند بؤ ئاطاداري سبةي لة سةر ئةركي حربَيكي نةدار ...هتد((...ئةم كَيشةية دةك َيت؟

؛ ...رانَيك بؤ بةري ف ياكةوتن و نةرتةرطةري نةخؤرخانةي خانةقي دابيندةك َي و ثؤلَيك بؤ قوتايانةي ئةركةوزاي درووستدةك َيت
ةندة  َلَي  و خوَي يةكانة كة ئةوة ئازادي دةوَلةم<دةبَي راستةوخؤ ط اني بازاريي ئازاد كة هةنارةكاَ ن خةكةي دةدةَ، سةركوت بك َيت

ئةطةر دةوروبةري حكومةتي كوردستاَ و روَيين ب ييارداَ لةسةر نياني خةَلكي كوردستاَ، . >قةت لة ث يك دني ططفاني خؤياَ ناطةريَين
ارةكاني هاتو ؤي لة كةساني خةباتطَي ي هةنارو  ةوساوة ثَيكبهاتبا، باري كوردستاَ ئةوةندة الر نةدةبوو و طةندةَلي لةناو رادةم

ئةمة تةنها  ةند منوونةيةكن و . و ئةن الضي دةسةآلتياَ نةدةبوو"خةت مايل"نةدةك د؛ ئةوةندة  اش، موستةرارو بةعسي
زار سكاآل و داخوازي بآلوك دووة، بةآلم ئةركي ئةوةياَ لةسةرة دوابةدواياَ ب ياين و ئةطةر داخوازييةكاَ ((رَيطاي كوردستاَ))دةزا 

راطةياندني حربي ريوعي بووة بة خولي دةرك دني كادري . نةبوو، هةر بةناوي حربةوة ثةنا بؤ رَيوةكاني ث اتَيست بمَيتوآلمياَ 
لة نووسني و رَيوةي <راننامةواني بؤ ثارتي و حربةكاني ت ، بؤية داواكارم لة مةكتةبي سياسي ئةو جؤرة راننامةنووسانة بناسَيت

كَي ب يوا دةكات كة ئةندامي كؤميتةي ناوةندي و بةرث سي  . دةردةكةوَ> ييارداَ لةسةر بابةتةكاَبةريَيوةب دَ و هةَلبواردَ وب
ئَيمة ئَيستا ثَيويستيماَ بة رارنبطَيكة لة رَيطاي هةيبةتَيكي مةعنةوي و ئاكارة : )بنووسَي( زي ة  كةما )راطةياندني حيرب بةريَير

ئاسؤ، -ووست بكات بؤ راط تين هَي رةكاني حرب و ئاين و سياسةت بؤ سةر كؤمةَلطائةدةبي و رارنبطيةكاني طوراري راي طشي در
ئةطةر ب اي ناوب او بةو رَيوةية بطدةكاتةوة،  ي دةكات لةناو كؤميتةي ناوةندي حربي (. 1،الثةريةي 17/11/2331لة 271نمارة
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رطير لة ئةندامي كؤميتةي ناوةندي حربَيكي ريوعي ئةمة هة! ريوعي و ئةركي طةورة و سةخي راطةياندنةكةي لةئةستؤ ط تووة؟؟
بنَي َي، لةوانةيشة بآلوك دني (راننامةكةي يةكط توو)ئةم ب ادةرة لةوةش سَل ناكاتةوة وتار بؤ راننامةيةكي ئيسالميشدا. ناوةرَيتةوة

 ! نووسينةكةي لةو راننامةية بة دةستكةوت برانَي
رةنط، بؤَ، ناو و خوَيين هاوريَيياني رَيطاي ريوعييةت لة : اندني حربي ريوعي بةهَير بَ ، راطةيئةوةية تاقة  اوةريواني و هيواي من

نووسي و ثاوقدومي هةر ي رةخنة و تَيبيين هةية،  متةنها لةم سو ةنيطايةوة ئةم بابةتة من. كوردستاَ، عطار و جيهاَ لَيي بَيت
 ...بةخَي  بَيت

 
هةموو بؤ وونةكانت ))تاَ ناردوة، بةآلم تا ئَيستا بآلونةك اوةتةوةو بةرث سَيكي سايي ئازادي وتيمن ئةم وتارة بؤ رَيطاي كوردس: تَيبيين

ئَيمة دةبَي بةو ثةريي رَيرةوة راستييةكاَ بناسني و هةوَ  : وبؤ ماوةيةكي زار كورت بآلويك دةوة و اليمد، بةم بؤنةيةوة دةَلَيم((راس 
 . دني هةَلةكاَ بدةين،  ونكة ئةمة زامين ثَيشكةوتنمانةبدةين ثيشانيانبدةين و هةوَلي راستك 

7/11/-7/12/2331      
 

     
 
 

 ف ةبَيوي ياَ  ؤنَيي رَيكخستين كار و بازاري؟
ئةازادي، عةدالةةتي   )كؤمةَلَي سياسةمتةدار بةدةنَيطي ط ي، وتارطةلي ئاط ين بؤ خةَلك دةخةوَينن كةة ثة يَ لةة زاراوي    

بةمة دةتوانن هورياري ةوةي ناوةرياكي ئازادي و عةدالةتي كؤمةآليةتي رووَ بكةنةوة، بةبَي ئ(هتد...كؤمةآليةتي
 . ساختة بة هةنارةكاَ ب  ارن و بةكارياَ بهَينن

 ةةؤَ بةةازاري وكةةارك دَ وة  دوو  ةةةمكي  ارونووسةةازي نيةةاني رانانةةةي مةة ال،    : لةراسةةتيدا دةبةةَي ثَيمةةاَ بَلةةَين 
 رَيكدةخةَ؟ 

 اريي طشي؟بازاريي ئازادي ياَ باز -
 كاري هةرةوةزي ياَ هةر كَي بؤ خؤي؟ -

تةنانةت كةساني واي  هةَ بةرَيوةيةكي لةرادةبةدةر ثَيكةنيناوي باسةي رةؤريش بةطشةي دةكةةَ و ثَييةاَ وايةة        
رةؤريش  . بَيةت  تة  كةة ثة انةي كورةتين ئةةوي تة ي ثةيَ       َيرَيكةي  هلةدوادةرئةجنامدا ب دنةةوةي ئةازاديي و ثلوراليرمةة، نةة  دروسةتك دنةوةي      )رؤريش

طايةة  لةةخؤي   َيناني ثةرلةمانة بؤ ناو ريووبةري طشي، واتة ثَيكةوةنياَ و قبووَلك دني كؤي ئةو رياو بؤ ووَ و بةرنةوةنديية جياوازانةيةة كةة كؤمةلَ  ه
َينانةةة بةةة ب ييةةاري تةةاك يةويي،  هايياو ريووبةةةري طشةةي مةبةسةةتم لةةة كؤت َينةةاني ثةرلةمانةةة بةةؤ نةة هكةةة دةَلةةَيم رةةؤريش  . دةط َيةةت و دةسةةةَلات ريَيطةة ة لَيةةي 

بةةة مانايةةةكي تةة  ب يياردانةةة بةةة رةةَيوةيةكي كةةؤيي و لةسةةةر بناغةةةي     . ماَلباواييك دنةةة لةةة تةةاريكيي و دروسةةتك دني رةةةفافييةتة لةةة كةة دةي سياسةةيدا   
طةريانةوةي  ةمكي ئازاديية بؤ نةاو   رؤريش بة  ةمكة مؤدَي نةكةي ماناي .....ا زارينةو و كةمينةهَيناَ و ريَيككةوتن، نة  تةنهقةناعةتةَي

ةَلبةواردني ئةازادةوة و   هسياسةت و دامةزراندني دةوَلةتي ياسةا و دابةرةك دني دةسةةَلاتةكاَ و دةستاودةسةت ثَيك دنيانةة لةةريَيطاي       
َ هة بنياتناني عةدالةت و يةكسانيي كؤمةَلايةتيي و ك دني ن خي ئينسانة بة نَيوةنةدي   جنامةدا رةؤريش   لةدوادةرئة. ةموو ثَيوةرةكةا

 (.طَي يانةوةي ريَير و ثاراستين مافةكاني ئينسانة لةريَيطاي دامةزراندني ئازادييةوة
ئايا رؤريري ئطاَ، روسيا، فةرةنسا و ئةةواني تة  وة  يةةكن؟ مةبةسةتياَ دابةرةك دني دةسةةآلتةكانة؟ دةوَلةةتي ياسةا؟ ياسةا كةَي؟           

رةي ئةطاَ ئينسةاني كة د بةة نَيوةنةدي هةةموو ثَيوةرةكةاَ؟ رؤريرةي جةزايةةر؟           عةدالةت؟ كام عةدالةت؟ ئازادي؟ ئةازادي كةَي؟ رؤري  
 .رؤريرةكاَ جياوازَ و لة هةر قؤناغَيكدا بؤ ئاماجنَيكي تايبةتي ئةجنام دةدرَين
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 !ناريةزايةتي بةناو كَي و بةرةو كوَي؟
ئؤثؤزيتسةيوني نةاو ثةرلةةماَ  ةاالكن و راَلةي       كةة لةة دةرةوةي بازنةةي   يةتي رَيكخ او، حرب و ط وث و كةسةايةتييةكاَ  ئايا ناريةزا

ؤ بةةة نخؤيةةةاَ ببيةةةنيةةةة؟ دةتةةةوانن راَلةةةي هة(ط.ي. )نةةةاو ثةرلةةةةماَ لةبةر ةةةاوياَ هةيةةةة، جياوازييةةةاَ لةطةةةة  ئؤثؤزيتسةةةيوني 
 ؟بةرةوثَيشمدني مَيوووي نوَي

و هَيةةري جنؤكةةةكاني دوورطةةةي  بةةة بةةؤني يةةورليماَلةةي ثَيكةةدةهَينن و بةةؤ دةر ةةووَ لةةةم قةي انةةة -هاوثةةةواني ئيسةةالمي( كةةيط)
َ   عةةةرةبي،  ئةمةةة لةةة بارةةرين حاَلةةةت رَيطة ةةارةيةكي راسةةريةوانةيةو ئيديالةةةكاَ       . بانطةرةةةي حكومةةةتي تةةةكنؤك اتي دةكةةة

اليةةَ و كةسةايةتي و   و زةمحةتةة   ي سياسةت و ئابووري بازاريي ئةازاد بةكاردةهَينن بؤ ياريك دَ بة هةست و سؤزي زيانلَيكةوتووان
 . ةثةكاَ بة نوَينةراني خؤياَ برانناوة رَيكخ 

 1711فةرةنسا انيا و برووتنةوةي خوَيندكارانيلة ئةَلم (ئاثؤ)ئةزمووني
 Ausserparlamentarische-ئةةةاثؤ كةةةورتك اوي)لةةةة كؤتةةةايي سةةةاآلني رةسةةةي سةةةةدةي رابةةة دوو لةةةة ئةةةةَلمانيا و فةرةنسةةةا 

Opposition )يةةةَ بةرط يكةةةراَ لةةة نينطةةة، برووتنةةةوةي ئارةةي، رارةةنبطاَ،  ، واتةةة ئؤثؤزيتسةةيوني دةرةوةي ثةرلةةةماَ، لةال
ئَي نسةةةت بلةةةو ، ئةةةةدارنؤ، مةةةةاركؤزة،    )ةكاَهونةرمةنةةةداَ، خوَينةةةدكارة  ةةةةثةكانةوة درووسةةةت بةةةوو و لةاليةةةةَ فةيلةسةةةوف       

هةَلويسةت و  ي كةة نةةيتواني دةربة ي   درووسةت بةوو   لةة غيةابي ئؤثؤزيتسةيونَيك     ئةم بةرةيةة . ثشتيواني و رابةرايةتي دةك ا(سارتةر
خؤمةاَ  الي بووَ لة دةسةةآلتةكانياَ، وة   ةؤَ   (بةرث سة فاريستةكاَ)ئةم ئؤثؤزيتسيونة دن بة مانةوةي. داخوازييةكانياَ بَيت

َ  . قبووَ  نييةثَي لة ناو ئيدارة و حربةكاَ (جاش و موستةرار و ثياواني رنَيمي بةع )دن بة بووني  هةروا دن بة ياسةا تايبةتةةكا
ئةةم رةوتةة ف ةاليةنةة داواي ثةةي يةك دني     . خةباتياَ دةك د(هةَلكوتاَ بةسةر ماآلَني هاتوو وو، ثشكنني و بازطة و  دقةدةغةك)

وانياَ لةة برووتنةةوة   يبرووتنةةوةي ئةاثؤ ثشةت   . يةاَ دةكة د  (ئةازادي بةطوريا،  ةاثةمةني و كؤبوونةةوة    )ياسا دةستوورييةكاَ لةبارةي
هتةد و لةةم ثَينةاوةدا    ...راَلَيكي بةر ةستةياَ هةةبوو لةة خةةبات دن بةة رةاي ئةطاَ، لَيتنةام       ئازادخيوازةكاني ئةو سةردةمة دةك دو 

َ     ( بينةةؤ ئؤنةةةزورط )قوربانيشةةياَ دا، وة  رودي )كةةة لةاليةةةَ ثؤليسةةةوة كةةورنرا و هةةةوَلي تطارك دنةةي رابةةةرة بةناوبانطةكةةةيا
 .طياني لةدةستدا 1737كة بةهؤي ب ينةكةي لة االكي كةوت و لة(دوتشكة

 لة كوردستاَ                                                   
،  ةةةندين حةةرب، رَيكخةة او، كةسةةايةتي، خةةةَلكي  ةةةث، رارةةنبط، راننامةةةنووس، نووسةةةر،       (كةةيط)لةةةدةرةوةي ئؤثؤزيتسةةيوني 

روةةي ويسةت و ئةارةزووي   هةر يةةكَيكياَ سةةنطي خةؤيي هةيةة، بةةآلم ناريةزايةتييةةكانياَ لةةدة       هونةرمةندي سةربةخؤ  االكن و 
 . تَيكةَ  دةبَي و قووتياندةدةَ(كيط)خؤياَ لةطة 

ئةةم هَيةرة تةا ئَيسةتا نةةيتوانيوة خةةؤي لةةناو هاوثةةواني يةاَ لةة  وار ةَيوةي بةرنامةةةي اليةةني كةةم ديةاري بكةات و خةةؤي وة                
 . ك دني دةدرَيو ثةراوَيرري ائةعتبهةوَلي بَي ئةمة تةنانةت واي ك دووة ران بة ران . ئةَلتةرناتيظ بناسَييَن

  ي بكةين؟
َ ( بةرةي  ةةث )بؤ خؤناساندَ وة  ئةم نووسينة هةنطاوَيكي سةرةتايية َ  )يةا و رزطةاربووَ لةة   ( ئؤثؤزيتسةيوني دةرةوةي ثةرلةةما

 :ثَيشنياردةكةمثةرتةوازي و 
َ كةةات و ران و رةةوَيين كؤبوونةةةوةي طشةةي ر  بةرةةداري بكةةةين بةةؤ  خةةؤزلراني،  و َيكبخ َيةةت و بةةةبَي موزايةةةدةك دَ، دروويلَيةةدا

 .مةي الني كةم و بةرنامةرَيوي كارو  االكييةكاني داهاتووسةق ي داخوازي و بةرنادياريك دني 
 بةئةجنام بطةيةنني؟ دةمانةوَي ياَ دةتوانني ئةم ئةركة بؤ ئةم خؤرَيكخستنة؟ زةمينة لةبارةئايا 

ي ئَيوةش وة  رَيكخ او، كةةس و اليةةن  ...ناريةزايةتييةكاَ بةردةوامنو ئةمةش خؤي لة خؤيدا ئوميدبةخشةسبةي خؤرهةَلدَيت و 
 !نيارةبة رةخنة، ثَيشنيار و تَيبيين بةرداري بكةَ لة دياريك دني  ارةنووسي ئةم ثَيش  ةث
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 دةربارةي كتَي  كةثيتاَ  

 
 ف يدريك ئةنطل 

ض كتَيبَيك بآلونةك اوةتة كة ئةوةندةي لةو رانةوة كة سةرمايةداراَ و ك َيكاراَ لةسةر زةمني هةية، هي
ثةيوةندي نَيواَ سةرمايةو كار كة ئةو تةوةرةية بةدةوريدا هةموو . بؤ ك َيكاراَ ث ي باية  بَيت( كةثيتاَ ))كتَي 

سيستَيمي كؤمةآليةتي ئيم يادا دةسووريَيتةوة، لةناو ئةم كتَيبة بةهوردي  زانستيانة روونك اوةتةوةو 
او و هةمةاليةنة روونك اوةتةوة، ئةوةش بة دةسةآلت و هَيرو ديديك كة تةنها بطمةندي بةقووَلييةكي تةو

بةهاي كتَيبةكاني ئؤوين، ساَ سيمؤَ و فورية هةر  ؤنَيك بووةو هةر يية  . ئةناني دةسةآلتي بةسةردا ركاوة
ستة كة بينةر دةتوانَي لةوَيوةوة ب ، بةآلم ئةنانَيك بةتةنها تواناو تايبةمتةندي بةرزبوونةوةي هةبوو بؤ ئةو ئا

هةموو طؤريةثانةكاني ثةيوةنديية كؤمةآليةتيية هاو ةرخةكاَ بة هَيلكاريية طةورةكانيشييةوة ببييَن و هةر 
 . وة  يةكَيك واية كة سةركةوَيتة سةر لوتكةي بةرزت ين  ياو دوةني  يا نةوييةكاَ ببييَن

ئةو . كة كار سةر اوةي طشت سةروةت و ثَيوةري طشت بةهاكانة تا ئيم يا، ئابووري سياسي واي فَي دةك دين
زانستة بةدرووسي نيشانيدةدا، ئةطةر دوو رت بؤ بةرهةمهَينياَ، هةماَ ب يي خةرجك دنياَ تَيبضَيت، هةماَ 
بةهاياَ هةية؛ ثاراني  لةبةر ئةوةي بة رَيوةيةكي ناوةجني تةنها بةها يةكسانةكاَ دةكارَ لةطة  يةكر 

 .طؤري بك َين، ئةوا دةبَي يةكَيكياَ لة هةمبةر ئةويرياَ بطؤريدرَينةوةئاَلو
بةآلم لة هةماَ كاتدا زانسي ئابووري فيََ ماندةكات كة جؤرة كارَيكي كةَلةكةك اوو ثارةكةوتك او هةية كة ثَيي 

بةرابةري بةرهةمهَيناني دةَلَي، سةرماية؛ ئةم سةرمايةية بة هؤي ئةو داهاتةي تَيداية، سةد قات و هةزار قات دوو
كاري زيندووة، زياددةكات، بؤية لةو ثَيناوةدا، خوازياري قةرةبوويةكي دياريك اوة، كة ثَيدةطوت َي قازانج ياَ 

 .دةستكةوت
 : مةسةلةكاَ وة  هةموو دةزانني لة واقيعدا بةم رَيوةية دةردةكةوَيت

ت و سةرمايةي سةرمايةدارةكاني  هةميشة قازاجني كاري بَي طياني ثارةكةوتك او، هةميشة زيات دةبَي
زيات دةبَيت، لةكاتَيكدا ك َيي كاري زيندوو بةردةوام كةمر دةبَيت و جةماوةري كارطةراَ كة تةنها لةسةر ك َيي 

 ئايا ئَيمة  ؤَ ئةم ناكؤكيية  ارةسةر بكةين؟.  كارةكةياَ دةنين، نمارةياَ زيات و هةنارت  دةبن
ازانج بؤ سةرمايةدار مبَينَيتةوة ئةطةر هةموو بةهاي كارةكة كة بؤ بةرهةمةكةي ئايا  ؤَ ئيمكاَ هةية ق 

زياددةكات بؤ خؤي بطةريَيننةوة؟ لةبةر ئةوةي تةنها بةها يةكسانةكاَ لةكة  يةكر ئاَلوطؤر دةك َين، كةواتة 
 .ئةمةية كة دةبَي رووبدات
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ئاَلةطؤريبك َين و، ك َيكار  ؤَ دةتوانَي تةواوي لة اليةكيرةوة  ؤَ دةتوان َيت بةهاي يةكساَ لةكة  يةكر 
وة  زار -بةهاي بةرهةمي كارةكةي بةدةستبهَييَن لة كاتَيكدا كة الماَ رووَ و ئارك اية كة هةماَ بةرهةمي كار

 لة نَيواَ كارطةرو سةرمايةدار دابةرك اوة؟  -لة ئابووريناساَ دانيةَيدةنَين
ابووري لةبةرامبةريدا سةرسووريماوةو هيضي لةبارةيةوة نةوتووةو ئةمة ئةو ناكؤكييةية كة تا ئَيستا ئ

تةنانةت رةخنةط ة سؤسياليستةكاني ئابووري جطة لة . نةنووسيوةو لة دارداماَ و دةم بةيةكداهاتن نةبَي
هَيماك دَ بؤ ئةم ناكؤكيية، هيضي ت ياَ ثَينةك اوةو تاقة ية  رةخنةط يشياَ نةيتوانيوة  ارةسةري بكات 

ئةوةي مارك  بَيت و وَينةي ثَيكهاتين ئةم قازاجنة لةطة  طةيشتين بكَيَيشَيت  و بةمة هةستا بى  ثَي 
 .روونك دني هةموو رتَيك

كاتَي مارك  لَيكؤَلينةوةي طةرةسةندني سةرمايةي ك د، لةو واقيعة سادةو ئارك ايةوة دةستةَيك د كة 
 :ة سةرمايةطوزاري دةكةَسةرمايةداراَ سةرمايةكةياَ بة رَيطةي ئاَلوطؤريينةو

بؤ منوونة . ئةوانة بة ثارةكةياَ كاآلية  دةك يَ و ثاراَ بة ب يَيكي زيات  لةو خةرجةي تَيضووة، دةي  ارنةوة
لطةي 133بة مانايةكير. سةرمايةدارَيك بايي هةزار لطة ثةموو ئةك يَي و ئةي  ارَيتةوة بة هةزارو سةد لطة

 ((!دةستدةكةوَي))
 ، ئايا ئةم زَيدةبايية لة كوَيوة دَيت؟(زَيدةبايي)يادةية لةسةر سةرمايةي يةكةم دةَلَيمارك  بةو ز

بَيطوماَ ئةمة لة . ئابووريناساَ ب يواياَ واية كة تةنها بةها يةكسانةكاَ لةطة  يةكر ئاَلوطؤريياَ ثَيدةك َي 
ةي، هةرطير ناتوان دَي زَيدةباييماَ ك ييين ثةموو و دووبارة ف ارتنةو -كةواتة–. بواري تيبؤي ثةتيدا، راستة

لطةييةكير بطؤريينةوة، هيض ية  لة دوو (9)لطةيي بة (9)دةست بكةوَيت، رَيك وة  ؤَ ئاَلوطؤريك دني ثارةيةكي
هةر بةو جؤرةش زَيدةبايي ناتوان َيت لةوةوة . الي ئاَلوطؤريك دنةكة نة دةوَلةةندت  و نة هةنارت ي دةكات

ف اريارةكاَ كاآلكانياَ بة بةهايةكي بةرزت  لة بةهاكةي دةي  ارن ياَ لةوةوة كة  بةرهةمبهَين َيت كة
و . هتد...ك ييارةكاَ كاآلكانياَ بة بةهايةكي كةمر دةيك يَ،  ونكة هةريةكَيكياَ بة نؤرة ك ييار ياَ ف اريارةو

ة ف ارياراَ كاآلكانياَ بة زيات  هةروا زَيدةبايي لةوةوة نايةت ك. مةسةلةكة دووبارة بؤ هاوسةنطي دةطةريَيتةوة
لة بةهاكةي هةَلسةنطاند و ك يياراَ بة كةمر لة بةهاكةي،  ونكة ئةمة بةهايةكي نوَي ياَ زَيدةبايي 
بةرهةمناهَينَيت، بةَلكو تةنها دابةرك دنَيكي نوَي و جياواز بؤ ئةو سةرمايةي هةية لة نَيواَ سةرمايةدارةكاَ 

و سةرةرياي ئةوةي سةرمايةدارةكة كاآلكاَ بة طوَي ةي بةهاكةي دةك يَي و بة درووستدةكات، لةطة  ئةوةردا
 .طوَي ةي بةهاكةي دي  ارَيت، ئةوا لةو بةهايةي لةسةري دان اوة، بةهايةكي زيات  دةردةهَييَن

 ئةمة  ؤَ روودةدا؟
ييَن كة تايبةمتةندي سةرمايةدار لة بازاريي كاآلكانداو لةباروداخي كؤمةآليةتي ئَيستاماندا، كاآلية  دةب

سةرسوريهَينةري ، ئةوةش ئةوةية بة جؤرَيك ثَيكهاتووة كة بةكارب دني دةبَيتة سةر اوةي بةهايةكي نوَي و 
 .هَيري كارةخوَلقَينةري بةهايةكي نوَيية و ئةم كاآلية 

 ئايا بةهاي هَيري كار  يية؟
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هَيري كاري  لةنَي  رَيوةي . سي ثَي دةبَيتبايي هةر كاآلية  بةو كارة دةثَيورَي كة بةرهةمهَيناني ثَيوي
ئةم خَيرانة دابينكةري بةردةوامي  -ك َيكاري زيندوو هةية كة بةخَيوك دني خَيرانةكةي ثَيويسي ثَيدةبَيت

ئةم ك َيكارة ثَيويسي بة ب يَيكي : ئةَلَيم -هَيري كار و تةنانةت درَيوةثَيدةريشيية لة ثاش مةرطي ك َيكارةكة
سةرمايةدار . هةية بؤ ئام ازةكاني بوَيوي و كاتي ثَيويست بؤ بةرهةمهَيناني، بةهاي هَيري كار دةنوَييَندياريك او 

هةفتانة ك َيي كار دةدات و بةوة بةكارهَيناني كاري هةفتانةي ك َيكار دةك يَي و تا ئةو رادةية ئابووريناسة 
 .  َبةريَيرةكاَ لة بارةي بةهاي هَيري كار لة طةناَ رَيكدةكةو

. ئَيستا سةرمايةدارةكة، كار بة ك َيكارةكةي دةكات، بةآلم لة ماوةيةكي دياريك اودا بة قةت هةفتانةكةي كار ئةكا
با وادابنَيني كة هةفتانةكةي ئةو ك َيكارة بةرامبةر بة سَي ران كارة، بةو ثَيية ئةو ك َيكارة كة راني دوورةمة 

مة بةهاي تةواوي ئةو ك َييةي كة وةريط تووة، داويةتي بة دةسي بةكار دةكات، ئَيوارةي راني  واررة
! سةرمايةدارةكة، بةآلم ئايا لة ئَيوارةي راني  واررةمة كاري ك َيكارةكة تةواو دةبَي؟ نةخَي ، بةهيض جؤرَيك

ي سةرمايةدار كاري هةفتةيةكي ك َيكارةكة ك ييوةو بؤية ئةبَي ك َيكارةكة سَي رانةكةي ت ي ئةو هةفتةيةش كار
هةر ئةو زيادة كاري ك َيكارة كة ثَيشكةريدةكات لة ماوةية كة كاتي ثَيويست بؤ بواردني ك َيكةي ! بؤ بكات

 .تَيةةريدةكات، سةر اوةي زَيدةبايية و قازانج و زيادبووني ران لة دوا راني قةبارةي سةرمايةية
كاتَي ئيدعاي ئةوة دةكةين كة ك َيكارةكة لة با كةس ثَيماَ نةَلَيت كة ئَيمة هةَلدةستني بة ط وانةيةكي خؤريايي 

كؤتايي سَي رانةكة بةكارةكةي ئةو ك َييةي وةردةط َيت، داويةتي و سَي سَي رانةكةي ت  كار بؤ سةرمايةدارةكة 
لة راستيدا، لَي ة هةرطير ط نط نيية برانني داخؤ ك َيكارةكة رَيك ثَيويسي بة سَي ران هةية بؤ . دةكات

ةي ياَ لة دوو ياَ  وار ران و لة اليةكيرةوة ئةم مةسةلةية بة طؤَي ةي باروداخة جياوازي ث يك دني ك َيك
هةية، بةآلم ئةوةي بة رَيوةيةكي طةوهةري بايةخي ثَيدةدةين ئةوةية كة سةرمايةدار لة دةرةوةي سنووري ئةو 

و ئةمةش  ةي نةداوةكارَيكيشدا دةكات، ن خةككارةي ن خةكةي دةدا، لة هةماَ كاتدا دةستدرَيوي بؤ 
زةمةندا لة ك َيكار هيضي دةست  لة رةوريةوةيةي سةرمايةار ني بة خؤريايي نيية،  ونكة ئةو راط وانةيةك

كة ن خةكةي داوة، ئةوا لةو رانةدا دةرطاي كؤمةانييةكةي دادةخات،  كةوَيت تةنها هةماَ ئةو ب ية كارة نةبَيتنة
 .وة  تؤزي لَيدَيت ونكة هةموو قازاجنةكةي لةناودة َيت و 

 .ئةمة  ارةسةري هةموو ناكؤكييةكانة
 

. ئَيستا بة تةواوةتي روونبووةوة و س ورتيية( كة قازاجني سةرمايةدار بةرَيكي ط نطييةتي)ثَيكهاتين زَيدةبايي
بةو رَيوةيةش بة تةواوي بؤماَ رووَ ئةبَيتةوة كة ئةطةر ن خي بةهاي هَيري كار بة تةواوي  بة ك َيكار 

ت، هَيشتا زار كةمرة لةو بةهاية كة سةرمايةدار دةيةوَيت لة هَيري كارةوة زةوتي بكات، بةآلم جياوازييةكة، بدرَي
ئةوةش ئةو كارة كة ن خةكةي نادرَيت، رَيكورةواَ ئةو بةرةية كة سةرمايةدارةكة وةريدةط َيت ياَ ئةطةر 

وةريدةط َيت،  ونكة خودي ئةم قازاجنة لةو  مبانةوَيت وردت  دةريبميين، ئةو بةرةية كة  يين سةرمايةدار
منوونةية كة ثَيشر هَيناماَ، واتة ئةو قازاجنة كة ف ارياري ثةمووةكة دةستيكةوت، دةبَي بةرتةسك ببَيتةوة 

دةبَي بازرطانةكة كاآلكةي ثَيشر بة يةكَيك . بةرزنةبَيتةوة ئةطةر ن خي ثةموو لة كارَيكدا ن خةكةي نةدرابَيت،
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لطةية، لةبةرهةمة 133زييةكاني لؤكة نني ف ارتبَيت كة دةتوانَيت لة دةرةوةي ئةو لة ثيشةسا
درووستك اوةكةيشي قازاجنَيك بؤ خؤيشي دةستكةوتبَيت، لة ثارانيشدا كارة ن خةَينةدراوةكة كة دةستيكةوتووة 

دةوَلةت تا ئةو جَييةي  ئةم كارة ن خةَينةدراوة لةاليةكيريشةوة هةر هةموو باجةكاني. لة تةكيدا دابةردةكات
كة لة  يين سةرمايةدار وةرئةططَي و ئةو داهاتةي كة خاوةَ زةوييةكاَ  نطياَ ئةكةوَي هةر لةو كارة 

كؤَلةكةي تةواوي سيستَيمي كؤمةآليةتي ئيم يا لةسةرتاثاي ئةو كارة خؤريايية . ن خةَينةدراوةوة سةر اوةئةط َي
 !دامةزراوة

ةر وا تَيبطةين كة كاري خؤريايي تةنها لة هةَلومةرجي كؤمةآليةتي ئيم يادا هةبووة، بةآلم بةهةَلةدا  ووين ئةط
واتة تةنها سةرمايةداري كة بةرهةمهَيناَ لةسةر بناغةي رووبةريووبوونةوةي سةرمايةداراَ و ك َيكارة 

نا اربووة بةرَيك لة  ك َيط تةكاَ دامةزراوة و بووني هةية، بة ثَيضةوانةوة لة هةموو كاتَيكدا،  يين نَي دةست
 . كارةكةي بة خؤريايي ئةجنام بدات

بة درَيوايي هةموو ئةو ماوة دوورودرَيوة كة كؤياليةتي رَيوةي باوي رَيكخستين كار بووة، كؤيلةكاَ نا اربووَ 
ا لة هةروةه. كة كارَيكي زار زيات  لةوةي كة بؤ ثَيويسي نيانياَ ثَيياَ رةوادةبين ا بؤ خاوةَ كؤيلةكاَ بكةَ

و تا نةهَيشتين سوخ ةكاري جووتيارةكاَ مةسةلةكة هةر بةو " بةطرادة و رةعييةت"سيستَيمي دةرةبةطايةتيشدا
 .  رَيوةية بووة

جياوازييةكة لة نَيواَ ئةو ماوةيةية بوو كة ك َيكار بؤ مانةوةي نياني خؤي كاري دةك د، لةطة  ئةو زَيدةكارة كة 
دةيدا، لَي ةدا هةسي ثَيدةك ا كة بةري كاري دووهةمةكةياَ بة تةواوي بة  جووتيار بة دةرةبةطة خانةدانةكاَ

 . جيا لة بةرة كاري يةكةم، ئةجنام دةدرا
: ئَيستا رَيوةكةي طؤريا، بةآلم مةسةلةكة وة  خؤي دةمينَيتةوة،  ونكة،  هةروةكو مارك  لة كةثيتاَلدا ئةَلَي

ئام ازةكاني بةرهةمهَيناني هةية، ئةوا ك َيكار ئازاد بَيت ياَ نا، مادام بةرَيك لة كؤمةَلطا ما  مؤنؤثؤَلك دني 
نا ارة كة جطة لةو كارةي كة بؤ بةرَيوب دني نياني كةسايةتي خؤي ئةجنامي دةدا، ب يَيك زَيدةكاري  بكات تا 

 !ثَيويستييةكاني نياني خاوةَ ئام ازةكاني بةرهةمهَيناني  دابني بكات
 

      2 
دا بينيماَ كة هةر ك َيكارَيك، سةرمايةدار كاري ثَيدةدات، دووجارى كاردةكات، لة ماوةي بة لة وتاري راب دوو

كاري ئةم بةرة مارك  ناوي دةنَيت . رَيك لةو كاتة كة تَيدا كار دةكاتة ئةو ك َييية كة سةرمايةدار ثَيدادات
بؤ  زَيدةباييماوةي ئةم كاتةدا،  لةبةآلم لة ثاراندا ك َيكارةكة دةبَي درَيوة بة كارةكةي بدات و ، ثَيويست

كاري مارك  ئةم بةرة ناو دةنَيت . سةرمايةدارةكة بةرهةمدةهَينَيت و قازانج بةرَيكي طةورةي ثَيكدةهَينَيت
 .زيادة

با ئةو ط وانةية بكةين كة ك َيكار سَي ران لة هةفتة بؤ ئةوة كار دةكات، ك َييةكةي بداتةوة و سَي ران بؤ 
بة دةرب يينَيكير، ماناي واية ئةطةر رانانة دوازدة سةعات لة رانَيكدا كار بكات، . بةهاي زَيدةباييبةرهةمهَيناني 

هةرطير . رانانة ماوةي رةش سةعات بؤ ك َيكةي كاردةكات و رةش سةعالت بؤ بةرهةمهَيناني بةهاي زَيدةبايي
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بةآلم لةهةر . ةكشةمةري بؤ زياد بكةينلة هةفتةيةكدا زيات  لة رةش ران ياَ زيات  لة حةف ران ئةطةر راني ي
رانَيكدا بة تةنيا لَيي وةرططاوة، دةتوانني رةش ياَ هةرت ياَ دوازدة ياَ ثازدة سةعات ياَ زيات  لة سةعاتي 

 .كارك دني  وةربط ين
ايا بةآلم  راني كار  يية؟ ئ. ك َيكارةكة لة هةمبةر ك َيي رانانةيدا، رانَيكي كار بة سةرمايةدارةكة ف ارت

 هةرت سةعاتة ياَ هةندة سةعات؟
بةرنةوةندي سةرمايةدار لةوةداية تا ثَيبك َيت، راني كار درَيو بَيت و هةر ةند درَيو بوو، ب يَيكي طةورةت  لة 

ك َيكاري  بةراسي هةسي ثَيدةكات كة هةر سةعاتَيكي زيادة لة كاتي ثَيويست بؤ . زَيدةبايي بةرهةمدةهَينَيت
ئةمة . بة زارةملي و ناياسايي لَيي وةردةططَيت و دةبَي بة خودي خوَين و كؤرتةكةي بناَلَييَن دانةوةي ك َيكةي،

سةرمايةدار لة ثَيناو قازاجنةكةي هةوَلدةدات، و ك َيكاري  لةثَيناو . ماناي ئةوةية كاتَيكي زيات  كاري ثَيبك َيت
ات بؤ ئةوةي بتوانَيت نة تةنها كاربكات، تةندرووستييةكةي؛ لةثَيناو  ةند سةعاتَيكي ثشووداَ، هةوَلدةد

 .يةوَيت و يوات، بةَلكو بؤ ئةوةي لةاليةكيرةوة بتوانَيت دووثاتي خودي خؤي بكات كة م الة
بةم بؤنةية دةبَي تَيبينيةكي سةرثَييي دةربميين، ئةوةش ئةوةية كة هةرطير رةهين ئطادةي باري سةرمايةدارَيك 

ناو ئةم جةنطة ياَ نا،  ونكة كَيميكَي نا اري ئينسانيرين سةرمايةدار دةكات،  نيية بةتةنها بكَيش َيت بؤ
هاوثةواني لةطة  ب ادةرةكاني بكات و ثشت بة هةماَ ئةو ماوةي كارة ببةستَيت كة وة  بنةما ثشتياَ 

 .ثَيبةستووة
 َيكارة ئازادةكاَ دةستيةَيك دو خةبات لةثَيناو دياريك دني راني كار لة مَيووودا، لةطة  يةكةم هاتنة مةيداني ك

نةريتةكاني بة ثَيي جؤرةكاني ثيشةسازي دوو ارماَ دةكات، راناني . هَيشتا تا ئيم يامانيشدا دريضوةي هةية
ئَيمةش ناتوانني . كارك دَ بؤ ماوةي جياواز دةكات، بةآلم لة واقيعدا بةدةطمةَ ئةو رانانة لةبةر او دةططَيت

 . وسي هةية، ئاسايي، تةنها ئةو كاتة نةبَيت كة ياسا راني كار دياري و  اودَي ي دةكاتبَلَين كة راني كاري س و
لَي ةدا راني كار بة دة سةعات . ئةمة هةتا ئَيستا رَيك لة ئةياالتة ثيشةسازييةكاني بةريتانيا روودةدات

بؤ هةموو نناَ، ( ةدة سةعات و نيوة لة ماوةي ثَينج ران و حةفت سةعات و نيو لة ران رةم)دياريك اوة
هةرزةكاراَ كة تةمةنياَ لة نَيواَ سَيردة و هةندة ساَلن و لةبةر ئةوةي ثياواَ بة بَي ئةواَ ناتوانن كار بكةَ، 

ك َيكاراني ئةنطلير بة خةباتي خودي خؤياَ ئةم . بؤية ئةماني  سوود لة دة سةعاتي كاري ران، وةردةط َ
ططوخؤرياط ي؛ بة خاتَيكي بَيو اَ  و كةلةريةقانة لة دني خاوةَ ياساية وةرط ت؛ بة ساآلني درَيو لة جَي

كارطةكاَ؛ بةرَيطاي ئازادي راننامةواني و ما  ط دبوونةوة، كؤبوونةوةو هاوثشي و هةروا بةرَيوةيةكي زار 
ليرةكاَ ئةم ياساية بوو بة زامين ك َيكارة ئينط. زي ةكانة سوودياَ لة دووبةرةكي ناو  يين دةسةآلتدار وةرط ت

و تا رادةية  طشت بوارةكاني ثيشةسازيية طةورةكاني ط تةوةو ساَلي راب دوو تا رادةية  هةموو ث يانةكانيشي 
 . ط تةوة، ياَ لةالني كةمةوة بؤ ئةو ث انةيانة كة نناَ و هةرزةكاراَ تَيياندا كاردةكةَ

كةماَ كؤمةَلَي بةَلطةنامةي تَيداية كة زار لةبارةي بابةتي رَيكخستين ياسايي بؤ راني كار لة ئةنطلتةرة، كتَيبة
ي  بؤ ط توطؤك دَ (ثةرلةماني ئةنانياي باكوور)بةدوورَيوي باسي ئةم اليةنة دةكات و دةخ َيتة بةردةم 

ئَيمة . لةبارةي ياساي تايبةت بة ثيشةسازي و ثاراني  ط توطؤ لةبارةي رَيكخستنةكاني كارك دَ لة ك طةكاَ
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لةو نوَينةرانة كة لةاليةَ ك َيكارة ئةنانةكانةوة هةَلبوَي دراوة، بةرداري نةكات لة  هيوادارين نوَينةرَيك
ط توطؤك دني لةبارةي ئةم ياساية، ثَي  ئةوةي بة قووَلي كتَيبةكةي ماركسي خوَيندبَيتةوة و بةباري لَيي 

 .  لةم بوارةدا دةبَي كارَيكي زار ئةجنام بدةين. تَيطةيشتبَيت
 ونكة هةَلبواردني م يا ناو  ينة دةسةآلتدارةكاَ لة كاتَيكي ت  زار بؤ ك َيكارةكاَ طوجناوة، كةرتكةرتبووَ ئي

 وار ياَ ثَينج لة . طشي  ينة دةسةآلتدارةكاَ نا ار دةكات، دةروةزةيي بكةَ بؤ ثشتكطي  ك َيكارةكاَ
 ؤَ سوود لة باروداخةكةياَ ئةطةر برانن ، هَير ثَيكدةهَينن نوَينةرةكاني  يين ك َيكاراَ لةم باروداخة

وةردةط َ و ثَي  هةر رتَيكير برانن مةسةلةكة ثةيوةندي بة ييةوة هةية و باسي  ي دةك َيت، بةآلم حاَلي 
بؤرنواكاَ وا نيية، هةروا لةثَيناو ئةوةي كتَيبةكةي مارك  كؤمةَلة بةَلطةنامةيةكي ئامادةك اوياَ ثَيشكةش 

 .بكات
ينةوةيةكي ت ي زار دةطمةَ بةجَيدةهَيَلني كة زيات  بايةخَيكي تيبؤري هةية، و تةنها ئَيمة زجنطةية  لة لَيكؤَل

. رادةوةستني كة تَيدا  ارةسةري رَيوازي كةَلةكةك دني سةرماية دةكات(كةثيتاَ )لة دوا بةري ئةم كتَيبة
ةو رَيوازة كة لةاليةكةوة نووسةرةكةي لة سةرةتاوة دةسةنَييَن كة رَيوازي بةرهةمهَيناني سةرمايةداي، واتة ئ

سةرمايةداراَ جَيبةجَيي دةكةَ لة اليةكير ك َيكارة ك َيط تةكاَ، تةنهاو بةردةوام سةرماية بؤ سةرمايةداراَ 
ئةم مةسةلةكة وا . بةرهةمناهَينَيت، بةَلكو لة هةمانكاتدا و بةبةردةوام هةناري ك َيكار بةرهةمدةهَينن

يشة و سةرلةونوَي لةاليةكةوة سةرمايةداراَ هةبن كة خاوةني هةموو ثيالن يَيوك اوة بؤ ئةوةي بؤ هةم
ئام ازةكاني بوَيوي، ماددة سةرةتاييةكاَ و كةرةستةكاني كارَ و لة اليةكةيرةوة، زاربةي جةماوةري ك َيكاراَ 

َيكي كة خؤياَ بةنا ارك اوي دةبينن بؤ ف ارتين هَيري كارةكةياَ بةو سةرمايةدارانة كة لة بةرامبةر ب ي
دياريك او لة ئام ازةكاني بوَيوياَ لة ك وانةي باررين بارودا ، رَيك بةسي مانةوةياَ دةكات بة اكي بؤ 

بةآلم كاري سةرماية . كارك دَ و بؤ ثَيطةياندني نةوةي نوَيي ك َيكارة رةجندةرةكاَ كة بؤ كارك دَ كةَلكياَ هةية
سةرماية بةبةردةوام زياددةكات و بةمة لة دةسةآلت و : ناَ نييةتةنها بؤ لةدايكبووَ و نؤنةنك دنةوةي بةرهةمهَي

هةروة   ؤَ سةرماية زاردةبَي و . هَيرةكةي زياددةكات كة بةسةر جةماوةري ك َيكارة رووتوقوتةكاَ سةثاوة
تي بةبةردةوام لة ثانتاييةكدا بةرف اوانر دةبَيت، رَيوازي بةرهةمهَيناني سةرمايةداري دووبارة  يين رووتوقو

ك َيكاراَ لةسةر ئاسي ثانتايية  كة هةميشة بةرف اوانر دةبَيت و بة نمارةيةكي هةميشة زيات ، 
 . بةرهةمدةهَينَيت

ئةم مةسةلةية ثةيوةندي ))كةَلةكةك دَ هيضير ناكات تةنها بةرهةمهَيناني سةرلةنوَيي ئةم ثةيوةنديية نةبَيت
وة  ية  لة بوارَيكي ((-بآلوكةرة فةرةنسييةكاَ-كاري ك َيط تةسةرمايةو : بة ثةيوةندية كؤمةآليةتييةكاَ هةية

ثَيشكةوتوودا، بة نمارةيةكي زيات  لة سةرمايةداراَ لةالية  و نمارةيةكي مةزنر  لة كارطةراني ك َيط تة 
 .  كةواتة كةَلةكةك دني سةرماية لة هةماَ كاتدا، زيادك دني  يين ك َيكارانة....لةالكةي ت ةوة

هتد هةميشة ثَيويسي بة نمارةيةكي كةمر لة ك َيكار ...هؤي ثَيشكةوتين زار باري ئام از و كشتوكاَ بةآلم بة 
دةبَيت بؤ دةستكةوتين هةماَ  ةندايةتي بةرهةمةكاَ و بة هؤي ئةم بارييةوة كة ماناي واقعي ئةف اندني 
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مارةياَ روو لة زيادبووَ دةكات، زَيدةي ك َيكاراَ دةدا و تةنانةت هةميشة خَي ات  لة خودي سةرماية كة ن
 ئايا  ي لةطة  ئةم ك َيكارةانة روو دةدات كة نمارةياَ هةميشة لة زيادبوونة؟. ثَيشدةكةوَيت

ئةمانة لةرك َيكي ثيشةسازي يةدة  ثَيكدةهَينن ولةو ماوةية كة باروداخةكة خ اث ياَ الواز بةرَيوةدة َيت، 
و بةرَيوةيةكي كاتي بةكاردةهَين َيت ياَ دةبَي بة بار بةسةر كةمر لة بةهاي كارةكةياَ دةستدةكةوَيت 

يارمةتيية خَي خوازيية طشتييةكانةوة، بةآلم لةو ماوةية كة كارةكاَ بةرَيوةيةكي تايبةتي طةرةدةسَييَن، ئةم 
ي واتة ئةم لةرك ي يةدةكة -وة  لة بةريتانيا دةردةكةوَيت-يةدةكة بة كةَلكي خاوةَ كارةكاَ دةطةريَيتةوة

ك َيكارة ثيشةسازييةكاَ بةكاردةهَينَيت بؤ روخاندني هَيري بةرط ي ئةو ك َيكارانة كة بة رَيوةيةكي رَيكخ او 
 .بةكاردةهَين َين و بؤ هَيشتنةوةي ك َيي كارةكةياَ لة نرمرين ئاستدا

يةدةكي زَيدةي رَيوةيي نمارةي دانيشتواَ ياَ لةرك ي ...هةر ةند سةروةتي كؤمةآليةتي مةزنر بوو)
ئةوانةي )بةآلم هةر ةند يةدةكةكاَ زيات  بووَ بة نيسبةت لةرك ي كاري  اال . ثيشةسازي، زارت  دةبَي

ي دانيشتواني  زياددةبن و  يين (بةردةوام و نةطؤري)، زَيدةي جَيكطك او(بةرَيوةيةكي رَيكخ او بةكاردةهَين َين
لةدواييدا  . ةجني قورسي سةثَيندراو و   يت  دةبنك َيكار كة نةهامةتةكانياَ راستةوخؤ هاورانة لةطة  ر

هةر ةند  نمارةي رةرورووتةكاني  يين ك َيكار بة ك َي و لة رك ي يةدةكي ثيشةسازي زيادي ك د، دووريوويي 
 (.مار ، سةرماية، جلدي سَيهةم -ئةمة ياساي طشي و رةهاية بؤ كةَلكةك دني سةرماية. فةرمي  زياددةكات

ئابووريناسة فةرمييةكاَ بةتةواوةتي خؤياَ -ي زانستيانة و زار بةدَل يةقي و رود دةركةوتووةئةمة بةرَيوةيةك
هةندَي ياساي سةرةكييةكاني سيستَيمي كؤمةآليةتي سةرمايةداري لة سةردةمي -الدةدةَ لة هةوَلي وآلمدانةوةي

طةر مارك  هةَلدةسَي بة ئة. بةآلم لةطة  ئةوةردا، ئايا هةموو رتَيك طوت ا؟ هةرطير نةخَي . هاو ةر 
ثَيشاندني اليةنة خ اثةكاني بةرهةمهَيناني سةرمايةداري تا هَيري بةرهةمهَيناني كؤمةَلطا ثلة بة ثلة بؤ ئاستَيك 

 . ئةنداماني كؤمةَلطا وة  ية  طةرة بة بةها م اييةكانياَ بدةَ هةموو بةرزبكات، تَيدا
نة سةروةتوساماَ و هَيري بةرهةمهَيناَ كة مةرجة ثَيويستةكاني بةرهةمهَيناني سةرمايةداري يةكةم بةرهةمهَينا

ثَيكدةهَينن، دةخوَلقَييَن، بةآلم لة هةماَ كاتي خوَلقاندنةكةيدا، جةماوةري ك َيكارة  ةوساوةكاني  دةخوَلقَييَن 
ني ئةم سةروةت و ئةو  ينة كؤمةآليةتيية ثَيكدَيت كة خؤي ران لةدواي ران بة نا ار دةبينَيت داواي بةكارهَينا

بؤ بةرنةوةندي -نة  وة  باروداخي ئيم ياماَ -و هَيري بةرهةمهَينانة بكات بؤ بةرنةوةندي طشت كؤمةَلكا
 .  ينَيكي مؤنؤثؤَ 

 

 كةَلةكةك دني سةرةتايي
 

 نهَيين كةَلةكةك دني سةرةتايي
 

ايي و ئةمي  ديسا بة سةر اوةي سةرمايةي و ئةمي  دةبَيتة سةر اوةي زيادةبَ  ؤَ ماية دةبَيتة سةرمايةئَيمة بينيما    
دةبايي دةكات و ئةمةش ثَيشوةخت ط وانةي هةبووني ماية، ثَيشوةخت ط وانةي هةبووني زَيك دني سةركةبةآلم كةَلة. تةواوكةر
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نةبَيت كة  داهةر رَيوةية  لة بةرهةمهَيناني سةرمايةداري دةكات كة بةخؤي نا َيتة ناو طؤريةثانةكةوة، تةنها لةو   كةساتة
طةيشتووةتة ثلةيةكي  ةوة،ة دةسي بةرهةمهَينةرة كاآلييةكانبو هَيري كارطةراَ تَييدا كوتلةية  لة سةرماية كةَلةكةي ك دووة

كةواتة ئةمة هةمووي ثيشامناندةدةَ كة ئةم برووتنةوةية لةناو بازنةيةكي بؤردا دةخولَيتةوةو ناتوانَيت لَيي . دياريك اوي زهلَير
ثَيشر بؤ (previous accumnlation)بة بووني كةَلةكةك دني سةرةتايي دةنَيتَيت بةبَي ئةوةي وة  ئادةم مست دانببدةرباز

كةَلةك دني سةرمايةو وة  خاَلي دةستةَيكي بةرهةمهَيناني سةرمايةداري خرمةتدةكات، لةب ي ئةوةي لَيوةوةي سةر اوةي 
 .وةرط تبَيت

ةكةك دني سةرةتايية لة ئابووري سياسييدا، نريكة لة هةماَ ئةو راَلة كة خةتاباري سةرةتا دةتوانني بَلَيني كة راَلي ئةم كةَل
سةر اوةكةي بة سةر َلي  ةتاباري لة جيهاَ لةدايك دةبَيت؛ئادةم قةثي لة سَيوةكة ط ت و خ. دةيبينَيت(زانسي الهوتي)لة

 .َيك روويداوةكة لةثاش ئةف اندني جيهاَ بة  ةند ران يدةكات و ئيدعادةكاترالة
قةومَيك لة : ةَلطا بؤ دوو ئؤردوطا دابةربووةكؤم دا، لة سةردةمَيكهةروا لة راب دوودا، لة  اخَيكي زار دوور

و االكانة خةريكي كارك دَ بووَ و نةريي تايبةتي خؤياَ هةبوو و، لةواليشةوة كؤمةَلَيك  كة زي ة  هةبوو(نوخبة)هةَلبواردة
رياَ ئارك اية يةكةمةكةياَ كةنر لةدواي كةن.  و لة ئَيوارةوة تا بةياني مَيواندارياَ دةك دا ئَيوارةتةمةَ  كة لة بةيانييةوة ت

ئا لَي ةدا هةناري زاربة كة ئةركياَ لةسةرة سةرةرياي . ن هيض رتَيكياَ نييةَيكدا دةبينر لة ث يكةَلةكةدةك د، كة ي ئةواني
؛ لةاليةكي ت يشةوة دةوَلةمةندي نمارةيةكي كةم كة بةري اَ رةجنبدةَخؤي، بةخودي دَكؤتايي و بَي وةستان كارك دني بَي

 . بَيتشياَ لةسةرت، بةبَي ئةوةي ئةركي بةكارهَيناني ثةجنةكاني دةستيياَ دةستدةكةهةموو كارةكان
ال بة ئارةقةي هةقبَيويية ئةطةر بَلَيني كة  طاكي خةتاي سةرةتايي لة الهوتدا، ثيشامناندةدات  ؤَ خودا ب يياريدا م  

 ي ةكات ئةوةش كاتَي ثيشامناندةدات بةآلم بةداخةوة،  طاكي خةتاي ئابووري كةلَينَيك ث يد. نَيو ةواني نانةكةي دةستبخات
 . سةرثَيضي لة يةكَيك لة فةرمانةكاني خودا دةكات نة دَيت كةبةسةر ئةوا

هَيشتا دةوَي َي ناَ بةو ( تيار)بؤ منوونة بةريَير. ة هيضوثو ةي ئةم منداَلكارييةوةئةوانة هةرطير ماندوو نابن لة دووبارةك دن
فةرةنسييانة بدات كة جاراَ زار زي ة  و روح سوو  بووَ و ئةو منداَلكاريية هيضووثوو ة لة كتَيبَيكدا ثَيشكةردةكات و وة  

ك دووة كة  و هَي رة خوانةناسانةيوة دةكات بةتةواوةتي بنةب يي ئةثياوَيك لة ثياواني دةوَلةت بة بوَي ييةوة ئيديعاي ئة
ر رَيك دنةوة دادةن َيت، دةبَي هةدا كاتَي مةسةلةي موَلكايةتي بؤ لة راستي. داوةكاَ لة دني موَلكايةتي ئةجناميانسؤسياليستة

ياَ و قوتاببدات و ئةوةش ئةوةية بةسبكات بة ني ي كتَي  ئةل وبَيت؛ ئةو تاقة كتَيبة كة هةموم الَيك ئةركَيكي ثطاز ئةجنام
 .  iخيوَيننةوةلة هةموو تةمةنَيكدا بةكاريدةهَينن و دة

دريندةكاَ لة رووداوة مَيووويية واقيعييةكاَ  كويلةك دَ، دةستدرَيوي  ةكدارانة، راورووتك دَ، دةسةآلتدارَيي هَيرةهَي رك دَ، 
، لة هةموو َيضةوانةوة، بة ثداحورمةت و بةريَيرةكانسيية بةئابووري سيا بةآلم لة سةر اوة. سةردةكةوتنو الثةريةكانيدا، هةميشة 

، بَيجطة لةم ساَلة، هةطير ثَيشر هيض ة(مةبةسي تيار)بة طوَي ةي بؤ ووني ئةو. كاتَيكدا خؤرةويسي بَيطةرد، سةردةكةوت
نةوةو كةَلةكةك دني سةرةتايي كؤك د لة راستيدا رَيوازة زارةكاني. بَيتو هةر نةووة بؤ دةوَلةمةندي تةنها بة كارئام ازَيكير نةب

 .بَيتاواَ نةبَيت ي خؤرةويسي بَيطةرد و عيشقي، تةنها بابةتئةوةية كة تؤ دةتةوَيهةموو 
راَلي خرمةتضي  ،و دووهةمئةطةر يةكةمياَ راَلي ساالر. ةيةمؤركي بازرطاني ثةتي ه ،و ك َيط تةثةيوةندي فةرمي سةرمايةدار

و خؤيي نةخستووةتة خرمةتي ئةويرتةنها ئةمياَ بة رَيطةيةوة نةبوو، اكي ط َيبةستَيكدا لةبةر   و ثةيوةندييةببينَيت، ئة
بةآلم . ، بةَلكو  لة هةموو مافَيك لة مافةكاني موَلكايةتي خودي بةرهةمةكةي، وازي هَيناوةثاراَ لة باروداخي ملكة ي بؤ ئةو

طة لة هَيري كةسايةتييةكةي، هيض موَلكَيكي ت ي نيية، واتة ئةو ك َيط تة ئةم ط َيبةستة دةبةستَيت؟  ونكة بَيجكارطةري بؤ ي 
مةرجة دةرةكيية ثَيويستةكاَ بؤ بةرجةستةك دني قودرةت و لة  و، كة ي هةموارة كة هَيشتا لة بواري هَيرو توانايةك

و قودرةت بؤ  كي سوودبةخ بةرَيوةية ك دَو كةرةستة ثَيويستييةكاَ بؤ مومارةسةي كاريةكدا ثَيكيبهَينَيت، واتة ماددةجةستة
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. هةَلسوكةوتك دَ بة كةرةستةي بوَيوي كة وةالنان َيت بؤ ثاراستين هَيري كارك دَ و طؤرييين بؤ برووتنةوةيةكي بةرهةمهَينةر
 .هةموو ئةمة لة ديوةكةير هةية

و كةرةستةكاني نَيواَ بةرهةمهَينةري ريشةيي لة هةية، واتة جيابوونةوة ي سيستَيمي سةرمايةداريدا، رتَيك لةهةناويدالة بنةريةت
بة رَيوةيةكي ثلة بة ثلةي  ،ئةم جيابوونةوةية لةو كاتةوة كة سيستَيمي سةرمايةداري كؤَلةكةكاني بتةو بووة. بةرهةمهَيناَ

 ةوائبةآلم لةبةر ئةوةي ئةو جيابوونةوةية لةسةر بنةماي ئةم سيستَيمة ثَيكدَيت، . شكةوتوو، دووبارة بةرهةمدةهَينَيتثَي
بة بؤ ئةوةي ئةم سيستَيمي سةرمايةداريية لةدايك ببَيت، كةواتة دةبَي لةالني كةمةوة  .ببَيت ناتوانَيت بةبَي ئةو توندوتؤَ 

، ئةو بةرهةمهَينةرانة كة ي بةرهةمهَيناَ بةبَي  ةندو ؤَ، لة بةرهةمهَينةراندا، داماَليوةكةرةستةكانبةرَيكي كةمي  ك دةوة،
دةبَي ئةم كةرةستةي بةرهةمهَينانة لة دةسي بةرهةمهَينةرة بازرطانةكاَ امداني كارة تايبةتييةكانياَ؛ ئةجن بةكارياندةهَينا بؤ

برووتنةوة ئةو . بؤ بازرطاني بةكارياندةهَينن ئاستتةنط بَيت كة لةاليةَ خؤيانةوة بة كارك دني غةي ةو مامةَلة ثَيك دنياَ
مةرجة دةرةكييةكاَ جَيبةجَيدةكات، كةواتة ئةمة كليلي نهَيين ئةو كةَلةكةك دنةية  وكة جيابوونةوة لة نَيواَ كار يمَيووويية

 .جيهاني بؤرنوازي دةطةريَيتةوة يةكةيمَيوووي ثَي   ونكة بؤ  اخة((سةرةتايي))كةك دنيكة ثَيدةَلَين كةَلة
اَ بووة هؤي يةكَيكير ووةو نةماني بةطايةتييةوة دةسيستَيمي ئابووري سةرمايةداري لةناو هةناوي سيستَيمي ئابووري دةرة

 . ئةويرياَ سةرهةَلداني تومخة ثَيكهَينةرةكاني
ئةمما كارطةر، واتة بةرهةمهَينةري راستةوخؤ بؤ ئةوةي بتوانَيت هةَلسوكةوت بة خودي كةسايةتييةكةي خؤي بكات، دةبوو 

ببَيت بة دةرةبةط بؤ كةسَيكير؛ و  دةبوو ياَ ،بةسراوةتةوة يةكةرار وازبهَينَيت لةوةي كة بة موَلكييةتي دةرةبةطةكة
، تةنها ثاش كي بؤ بدازَيتةوةبازاريَي لةسةرراَ هةَلبط َيت تا كاآلكةي  بة ف اريارَيكي ئازادي كارك دَ، نةيدةتواني ببَيت

 chefs: كار ثياوانيطةورةياَ )لةطة  جةماعةتي سةرا  ثيشةكاَ كة تَيياندا( تاي ةي ثيشةكاَ)ئازادبووني نةبَيت لة سيستَيمي

de maitrises)َو وةكيلي تاي ةكا(jurandes)َهتد..و ياساكاني مةرقةَيك دَ و راهَينا . 
وة  رزطاركةرياَ لة  ثلة بة ثلة،لة زجنطةي ثيشةسازي و ئةو برووتنةوة مَيووويية كة بةرهةمهَينةراَ بؤ ك َيط تة دةطؤريَي

هةموو لة نياَ تةنها ئةو كاتة نةبَيت كةنابنة ف ارياري كةسةكا ،رزطاركةرانةلة اليةكيرةوة ئةم . رةجنبةري دةردةكةوَيت
 ،كة سيستَيمة كؤنةكة ثَيشكةرياني دةك د دابينك اوةكاَ بوَيويية هةمهَيناني دةستياَ و لةهةمووكةرةستةكاني بةر

وووي م الايةتيدا مَي لة الثةريةكاني: نةة بؤ حةدس و ط وامَيوووي زةوتك دني موَلكايةتييةكةياَ بابةتَيك نيي. رووتدةكةنةوة
 ، نووس اوة(ئاط )خوَين و ئاور بة ثيي نةم انةي

، تةنها ئةوةياَ لةسةر نةبوو، سةرا  َخاوةَ دةسةآلتي رةها ث انةكاَ، ئةو سوَلتانة نوَييانة كة ئةمما سةرمايةدارةكاَ، خاوةَ
لةم . بط َ دايشةوة دةربكةَ تا دةستبةسةر سةروةتيشريكةكاني  لةو دةرةبةطة خاوةَ موَليشةوة دةربكةَ، بةَلكثيشةكاَ لةري

نةدةسي سةرمايةدارةكاَ وة  دةرئةجنامي جةنطَيكي سةركةوتوو لة دني دةسةآلتي خانةدانةكاَ لةطة  بارةيةوة دةسةآلتط ت
دةخياتة بةردةم طةرةسةندني  ئيمتيازاتة سةرجن ياكَيشةكاَ دةردةكةوَيت و دني سيستَيمي تاي ةطةرييةتي و ئةو رَيط ييانةي

، وة ةي خانةدانةكاَثيشةسازي بةآلم سوار اكةكاني . كي ئازادانةئازادي بةرهةمهَيناَ و بة كارب دني م ال بة رَيوةية
. اَ تَيدا نةبووةدةستيكة رووداوطةلَيك  تةوة تةنها بة سوودوةرط تن نةبَيت لةسوار اكاني يشَي ي رةرةفمةندياَ نةخستووة

كة كؤيلة  بةئام ازطةلَيكي سوو  و ريسوا طةيشتنة دةسةآلت كة هاو ةرن بوو لةطة  ئةو ئام ازة سوو  وريسوايانة ئةمانة
 .ئازادك اوةكاني راما بةكارياندةهَينا بؤ ئةوةي ببَيت بة سةرداري سةردارةكةي

سةرمايةدار دةط َيتةوة، خاَلَيكي  وك َيكاري ك َيط تةكؤي ئةو طةرةسةندنة كة لة ث اسةي ثَيطةيشتين هةردووكياَ، واتة 
، لة طؤرييين رَيوةي كؤيلةك دَ دةك َيت و بوار ؛ ئةو ثَيشكةوتنةي ثَيدةطاتدةستةَيكي هةية كة ئةوةش كؤيلةك دني ئيشكةرة

بؤ ئةوةي خوَينةر لةم طةرةسةندنة . دةرةبةطايةتي بؤ بةكارب دني سةرمايةداري هةمك دَ بؤ طةرةسةندني بةكارب دنيفةرا
 . بطةريَيينةوة ةكاني مَيوووزار كؤن مةَيبطات، ثَيويست ناكات بؤ سةردةت
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 سةرةرياي داريرتنة سةرةتايية يةكةمةكاني بةرهةمهَيناني سةرمايةداري و روخسارة سةرةتاييةكةي لة سةردةمَيكي زوو لة دةوري
كاتَي ئةم بةرهةمهَينانة . طةريَيتةوةدة هةمسةردةمي سةرمايةداري بؤ سةدةي رازدة دةرياي ناوةرياست روويداوة، بةآلم

و سيستَيمي رارة ر ووةو بووةسةردةمَيكي زاري بةسة سيستَيمي رةجنبةرايةتي بووة بة واقيل وسةرهةَلدةدات، لةناوب دني 
 .طةيشتووة ثةريي وَي انبوونيبةو انازي سةدةكاني ناوةرياست بوو، دةسةآلتدارةكاَ كة ر

  يين سةرمايةدار بةرةو  ثَيكهاتن، ايي، هةموو ئةو رؤريرانة كة وة  بةرزكةرةوةي ثَيشخستينلة مَيوووي كةَلةكةك دني سةرةت
 ؤريرانة كة هةَلدةس  بة داماَليينتي ئةو رةبو ثَيكدةهَينن  و بةتايلةبةر ا طةلَيكي طةورةورووداو خرمةتدةكةَ، لةهةماند كاتدا

لة ث يَيكدا دةيا ةنة ناو بازاريي وبؤ بوَيوياَ  ياَنةرَيتييةكانئام ازة  لةو ةرةكاَبةرهةمهَين جةماوةرَيكي بةرف اواَ لة ئام ازة
 .بةآلم بنةماي ئةم هةموو طؤريانكاريية، داماَليين موَلكايةتي جووتيارةكانة. ك دنةوةكار

م وآلتة هةَلدةستَيت بة كةواتة ئة: تةواوةتي بةرَيوةيةكي ريشةيي ئةجنام نةدراوةهَيشتا بة  ،تةنها لة بةريتانيا نةبَيت ئةمةش
 .مة كة لة داهاتوودا، باسي دةكةينراَلي يةكةم لةو وَينة يةكة

كةر ي رةنطة لؤكاَلييةكةي ئةم برووتنةوةية  ماَ ئةم برووتنةوةية دةبةزَينَيتهة و وآلتة ئؤروثيية رانئاواييةكانيرهةمو بةآلم
بةرتةسك فشاري دَيتة سةر، ياَ مؤركَيكي لة بازنةيةكي زنةيةكي بة طوَي ةي نينطةكةي دةطؤريَيت ياَ ئةم برووتنةوةية لة با

 .  ii، ياَ رَيكخستنَيكي جياوازي دةبَيتثيشاندةدا تةماوي و كةمر دةركةوتوو،
    

 

ياساداناني خوَيناوي دن بةوانةي موَلكايةتييةكةياَ لَي وةرططا لة سةرةتاي كؤتايي سةدةي 
 ياسا تايبةتةكاَ بة ك َي-ثازدةهةموة

 
نةرومناي ث اليتارياي بَي حاَ  وما َ  لةو كةسانةي كة لةاليةَ طةورة دةرةبةطةكانةوة، بَيكارك اَ و لةو جووتيارانة كة بووَ بة 

 َيكويستدائةم نةرومناية وة  ثَي -، ثَيكهاتنبارةبووةكانةوة بؤ دةستبةسةررياط تين موَلكايةتيوقورباني كارة توندوتيوة دو
 ةوة،رووتك ان ي نيانياَ،ئاساييةكانيان انة كة لةث ي لة مةرجةةَلدةمورا، روويدةدا و لةاليةكيرةوة، ئةوهكة خَي ات  لةوةي 

لة  رَيوةية كؤمةَلَيكي بةرف اواَ بةم. لة طة  ياساي سيستَيمي نوَي خَي ا بطوجنَينخؤياَ  ،ةماَ رَيوةي لةث يبة هنةياندةتواني 
ياساي خوَيناوي دني  ،و هةموو سةدةي رازدةدالةدةوروبةري كؤتايي سةدةي ثازدة ا لَي ةوةئ. ياَ لَيدةر وودةروةزة، النةوازو دز

 .هةناري نا ارك اَ نياني النةوازي و باوكاني ئَيستاي  يين ك َيكاراَ سرادراَ  ونكة بة. النةوازي دةرك ا
و  ي ثَيشوةختياَ دابَي بؤ النةوازيب ييارَيكو  ي ئةوانة راماَك دَ وة  بَلَية  النةوازطةلَيط مامةَلةي لةطة  دةياساكاَ و

، وة  بَلَيي هيض لة باروداخياَ درَيوة بة كارك دَ بدةَجاراَ هةَلبوَي َ و ووة كة لة تواناياندا هةية وة ط وانةي ئةوةياَ ك د
 .نةطؤرابَي

 .ئةم ياسادانانة لةب يتانيا، لةسةردةمي هين ي حةوتةهةم دةستيةَيك د
دةروةزةيياَ ثَيدةدرَيت، بةآلم النةوازة  دةروةزة، بةساآل وو و لةكاركةوتوواَ ناسنامةي: 1973هن ي هةرتةهةم، 

 .دةدرَين تةندرووستةكاَ سراي قةمضيلَيداَ و زينداني
سرادراوةكاَ لةثشت عارةبانةكاَ كؤتدةك اَ و قامضيكاري دةك اَ تا خوَين لةسةر الرةياَ دة ؤريي و لةثاراندا دةبوو 

ساَلي دوايي تَيدا دةنياَ 7و ط ت بدةَ بة طةريانةوةياَ ض بؤ روَيين لةدايكبوونياَ ياَ بؤ ئةو روَينة كة ثَي   سوَينديؤَ
 ((.طةريانةوة بؤ كارك دَ))و

لة حوكم ياني بيست و هةرت ساَلةي هن ي هةرتةهةمدا، خودي ئةم ياساية بة ياسايةكي زار روح سوو  ! ئاي لةم طاَلتةجارييية
لة حاَلةتي لةيةكةم دووبارةك دني تاوانةكةدا، دةبَي . لةماَ بة زيادك دني ةرةط ا  ت ، سراكاني توندت ك دثةر. دان ا
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دةروةزةكةووبارة بة قةمضي لَيبدرَيت و نيوةي طوَيي بميدرَيت و لة دووبارةك دني دووهةمدا وة  سةرثَيضكةر مامةَلةدةك ا و 
 .وة  دونمين دةوَلةت لة سَيدارة دةدرا

بة رَيوةيةكي زيندوو و ورد باروداخي ئةو بَيضارانةي كة رووبةريووي ( ئؤتؤبيا)ستةرار تؤماس مؤر لة كتَيبةكةيدا بة ناويمو
ئا بةو رَيوةية روودةدا كة كةسَيكي زار  َلَي  كة هةرطير تَي خواردني نييةو : )ئةم ياسا دريندانةية دةبوونةوة، وةس  ك د

يماَ دةبَيت، دةتوانَيت دةست بةسةر هةزاراَ فةداَ زةوي بط َيت و دةوروبةري بة كؤَلةكة و نةطبةتييةكي راسي  توري نيشت
تة  بةند بكات ياَ خاوةنةكاني بةكاري ستةمكاري و لةر  اري ناريةحةت بكات و نا ارياَ بكات بة ف ارتين هةبوو و 

لي هةموو هةنارةكاَ، دَلسافةكاَ، نناَ و ثياواَ، نةبووياَ و بة رَيوةي جؤراوجؤر نا ارياَ بكةَ خؤويستانة ياَ بة زارةم
هاوسةرةكاَ، هةتيوةكاَ، بَيوةنَ و دايكاَ لةطة  رطخؤرةكانياَ و هةمو رتَيكياَ، هةَلبَين؛ ئةوانة دةستمايةيةكي كةمياَ هةية، 

َي ئةوةي روَينَيك بؤ ثشوداَ بةآلم نمارةياَ زارة و دةبَي هةنطاوةكانياَ بةرةو دووركةوتن لة خانووة كؤنةكانياَ بنَين، بةب
بدازنةوة و لة باروداخَيكي ت دا، دةك ا ف ارتين ثَيخةف و ناوماَلةكانياَ يارمةتياَ بدات، هةر ةند ن خةكانياَ كةم بَي، بةآلم 

ت ثاش ئةوةي ئةوجا  يياَ ثَيدةك َي. كاتَي لة ث يَيكدا ف يَيدةدرَينة  ؤَلةواني، نا اردةبن بة ن خَيكي زار هيضوثوض بيان  ارن
هيضياَ ! لَي ةو ولةَي ثاَلكةوتن و دوا فلسياَ خةرجك د؛ بَيجطة لة دزي  ي ت ياَ ثَيدةك َيت و ئةوجا هاوار بؤ خوادا دةبةَ

لةبةردةم نيية تةنها هةَلواسني نةبَي بة طوَي ةي هةموو رَيوة ياساييةكاَ ياَ درَيوةثَيداَ بة هةستاَ بة دةروةزةيي؟ ئةوكاتة 
ناكةَ؛ ئةمانة ئةو كةسانةَ ازةكاَ ف يَيدةدرَينة ناو كوجني زينداَ،  ونكة وة  النةوازاَ دةنَين و هيض كارَيك وة  النةو

د حةماسةتياَ هةبَي بؤ ئةوةي خؤياَ ثيشاَ بدةَ بؤ هةستاَ بة هةر جؤرَيك لة جؤرةكاَ كارك دَ، هيض كةس رازي هةر ةن
 .نيية كارياَ ثَيبدات

لةسةردةمي هن ي هةرتةهةم ))ردةمياَ دةَلَيت، ئةم هةَلهاتووانة نا ارك اَ بؤ النةوازي و دزيك دَي هاوسة(تؤماس مؤر)وة  
 ((.كةسياَ درا32 333سراي هةَلواسني لةسةر

، ياساية  دةردةهَينَيت لةبارةي هةر كةسَيك نةيةوَيت كاربكات، ئةوا ئةو 1923-ي رةرةم(ئةدوارد)لة يةكةم ساَلي حوكم ياني
ئا بةم رَيوةية، بؤ ئةوةي كةسَيك . يةداوة كة النةواز و دةروةزةبة موَلكي ئةو كةسةي خةبةري لَي يلةية  دةكاتكةسة وة  كو

كاري يةكَيك لةو بَيضارانة بؤ خؤي بةكاربهَينَيت، تةنها ثَيويسي بةوة دةبَيت خةبةري لَي بدات كة كاب ايةكي سةركَيشة و 
ئةوةي لةسةرة ناَ و ئاو بة كؤيلةكةي بدات و بةيناوبةيني  ئةلكهولي سوو  و ثاياوةي كاب اي خةبةرلَيدةر . نايةوَيت كاربكات

هةروا ئةو مافةيشي هةية بة قةمضي و كؤتةوة، نا اري بكات بؤ ئةجنامداني ثيسرين و . ئةو طؤرتة كة بة طوجناوي دةزانَيت
ي بؤ هةميشة لةسةر دةدرَيت و بة ئاسين سوورك او، ران دياري نةما، سراي كؤياليةت19ئةطةر كؤيلةكة نريكةي. نرمرين كار

ئةطةر كؤيلةكة بؤ . وَينةدةكَيش ا-يةكةم ثيي كؤيلة بة زماني ئينطليري-(ئَي )لةسةر هةردووالي روومةت و نَيو ةواني، ثيي
ةي ب  ارَيت و ثاش خؤي سةيدةكة دةتوانَي كؤيلةك. س اتي سةركَيشي لة دةوَلةت، هةَلدةوابة تؤمةئةوسا جاري سَيهةم هةَلهات، 

ئةطةر كؤيلةكاَ . و وة  هةر كاآلية  بؤ طواستنةوة ياَ ئانةَ ، بيدا بة ك َي ةسيةتنامةكةي بيدا بة وة ةكانيبة طوَي ةي و
سوَلرك دَ ئةم اليةنانة  و لةبةر ئةوةي دادوةرانيثيالنطَي ييةكاَ لة دني سةيدةكانياَ رَيكبخستبا، سراي مةرطياَ لةسةر دةدرا

كاتَي يةكَيك لةو رووت و ثَيخاوسانة دةستطط دةك ا، بة ئاسين . ثَيي جةربةزةكاَ هةَلبط َوَين راطةيةندرابوو، دةبوو ر ثَي
ةوةو دةبوو بة كؤتك اوييةوة لة َيين لةدايكبوونةكةي دةيانطةرياندو بؤ روَ لة سةر سنطياَ وَينةدةكَيشايا(v)ك او هَيمايسوور

كات، بةآلم ئةطةر النةوازةكة بة درا روَيين لةدايكبووني و ئةدرةسَيكي هةَلةي ثَيياَ بدات، سراي طؤريةثانة طةورةكاندا كارب
. ياَ لةسةر دةنووسي(ئَي )كؤياليةتي بؤ هةميشة لةو روَينة لةسةردةدرا بؤ دانيشتوانةكةي ياَ بؤ تاي ة ثيشةييةكةي و حةر 

ئةو كؤيلةية بط َيت و وة  ك َيكارطةلَيكي مةرقةَيك او بؤ خؤي  يةكةم كةسي ثيادة بؤي هةبوو دةست بةسةر منداَلةكاني
ئةطةر ئةوانة هةوَلي هةَلهاتنياَ دا، ئةوا لةم . ط َيتساَلي را23و مَيينةكاَ تا تةمةنيساَلي 22رايانبط َيت؛ نَي ينةكاَ تا تةمةني

و بةئارةززي خؤياَ، هةر  ؤنَيك حةز  ةياَ هةبووكة ما  ئةو حاَلةتة تا تةمةني دياريك او، دةك َين بة كؤيلةي خاوةَ كارةكاَ
ملي كؤيلةكةي ياَ دةستةكاني ياَ ثَيي بة ئاسن هةر خاوةَ كارَيك دةتوانَي . هتد...مضيكارياَ بكةَبكةَ، بة زجنط كؤت و قة
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لةبةر او ط ت كة هةندَي بةرَيكيري ئةو ياساية، ئةو حاَلةتةي . اسنةوة ياَ كؤتياَ بكةَنكؤت بكات تا بة رَيوةيةكي بارر بيان
ئةم جؤرة . لةو هةنارانة لةاليةَ هةندَي كةس ياَ بنكةوة قبووَ  دةكةَ خؤرا  و رةرابياَ ثَيبدرَيت و كارياَ بدرَيتة دةست

 .ةةومابوون(ثياواني طةريا )كَليسا بووَ و لةبةريتانيا تا ناوةرياسي سةدةي نؤزدةهةم لة نَي  ناوي يكؤيالنة لة كؤيلةي دي ةكان
و تةمةنياَ  واردة ساَ  تَيةةرياندووة، دةبَي بة هَيشتا ناسنامةياَ وةرنةط تووةئةو دةروةزانة كة )(: 1932)، ساَليئةليرابَيت

طوَيي  ةثياَ بة ئاسين سوورك اوة نيشانة بك َين ئةطةر كةسَيك ئارةزووي نةبوو بؤ ماوةي دوو قامضيكاري بك َين و يةوة،دَل يةقي
هَينَيت، بةآلم ئةطةر بؤ جاري سَيهةم دةستططك اَ، دةبَي بَي بةزةييانة هةَلواس َين و هيض بةزةيية  نايانط َيتةوة ساَ  بةكارياَ ب

و  1973، و ياساي ساَلي17، ئةليرابَيت، بةري11: هةروا ياساي هاو ةرن دةبينني.. لةبةر ئةوةي لة دةوَلةت سةرثَيضي دةكةَ
دا كة (كوين بي )دايكايةتي ثايةبةرزي و كضَينييةكةي، هاوسانة، واتة لة سَيبةري دةسةآلتيلة سايةي ئةو حوكم يانييةدا كة بة 

النةوازةكاَ كؤمةَ  كؤمةَ  و لة ريرَيكي دوورودرَيودا، هةَلدةواس اَ؛ ساَلَيك تَينةدةثةريي ئةطةر لةم روَين ياَ ئةو روَينة، 
بة طوَي ةي طَي يانةوةكةي، . دةَلَي(ئةناتي )لة حولييةكاني( سري )النةواز لةسةر قةنارةكاَ هةَلنةواس َيت وة  233يا733َ

كةس بة ئاسين سوورك او خاَلياَ 79كةسي هةَلواس او، 23لة ية  ساَلدا طةيشتة (سومةرستشط)نمارةي هةَلواس اوةكاَ تةنها لة
. ونةوةياَ نةبوو، ئازاد دةك اَلةو عةوامانة كة هيض هيواية  بؤ  اكبو117كةس بة قةمضيلَيداَ سرادراَ و73دةكَيش ا و

 :سةرباري ئةوةش، بةو رَيوةية ئةم م الداستة درَيوةي ثَيدةدات
ي ئةو تاوانانة ناط َيتةوة، ئةوةش بةهؤي تةمةَلي دادوةراني سوَلح و ئةو بةزةيية ئةمحةقانة %9ئةم نمارة طةورةية لة تاوانباراَ 

ا باروداخة لةوة  َير نةبوو و لة  ةندين ئةياالتير باروداخةكة خ اثر ولة ئةياالتةكانيري ب يتاني...كة طة  دةريدةخست
 . بوو

. هةموو ئةو كةسانة كة لة وآلتدا دةطةريَين و داواي خَي  دةكةَ بة النةواز ناونووس دةك َين: ياساي حوكم يني جاكي يةكةم
هتد ثَيكهاتبووَ و ثلةي دادوةري ...كارطة و كاهنةكاَ هةَلبةت هةمووياَ لة خاوةَ موَلكة عةقارييةكاَ، خاوةَ)دادوةراني سوَلح

، دةبَيوم هةمووياَ لة دانيشتنة ئاساييةكانياَ، نوَينةر بووَ بؤ فةرمانداَ بة داركاري ئارك اي ئةو (تاونكارياَ وةردةط ت
كةم و بة دوو ساَ  لة جاري مانط زينداني لة كاتي ئةجنامداني تاواَ بؤ جاري ية1النةوازانة لةبةردةم خةَلك و سرادانياَ بة 

قةمضيكاريياَ  لة هةموو كاتي زيندانبوونةكةياندا، دادوةراني سوَلح دةتوانن بةو ثلةو تونديية كة بة رياوي دةزانن،. دووهةم
كورتك اوي ورةي ئةنطليرية بؤ -R)النةوازة سةرثَيضكةرة ت سناكةكاَ دةبَي لةسةر روومةتي الي  ةثياَ، ثيي.... بكةَ
ي  بَيبةش (كاهن)نيشانةبك َين و ئةطةر دووبارة بة سواَلكةرك دَ دةستططك اَ، بَي بةزةييانة سرادةدرَين و لة كؤمةكي(زالنةوا

 .الب ا1312َئةم ياسانة تةنها لة ساَلي. دةك اَ
لدةهةمدا، النةوازة سواَلكةرةكاَ لة ناوةرياسي سةدةي حة. ردا ياساطةلَيكي هاو ةرن بةر اوماَ دةكةوَيت(فةرةنسا)لة

ياساي )ياَ ك د بة ثايتةخي خؤياَ تا سةرةتاي سةردةمي لويسي رازدةهةم(ثاري )مةملةكةتي خؤيانياَ دامةزراند و
ساَ  دةستطط بك َيت و هيضي نةبَيت و بَي ثيشة بَيت، 13ساَ  تا11ئةجا هةر كةسَيكي تةندرووست لة تةمةني(. 1333متوز17

و ياساي يةكةمي ئةياالتي 1973مة ياساي رارلكاَ بوو كة بؤ وآلتة تةختاييةكاَ دان ا و لةئة. حوكمي كاري قورسي لةسةر دةدرا
ي 29دةرك ا و ياساي تايبةت بة ئةياالتة يةكط تووةكاَ لة 17/7/1112هؤَلةنداو رارةكاني بوو و لة

 هتد...دةرك ا1127/حوزةي اَ
ي بة زةب زةنط و تطار، موَلكةكانياَ زةوتك او نا اري النةوازيي بةم رَيوةية دانيشتواني الدَيكاَ نَي دةستك اَ، واتة ئةوانة

ئةمانة بة ئةركةجنةداني دريندانة بؤ ئةو ياساية نَي دةستك اَ كة سيستَيمي كاري ك َيط تةيي ثَيويسي ثَي هةية؛ بة . ك اَ
 .ةجنةداَ و كؤياليةتيياساي تطاريسي زار سةي ؛ بة قةمضيكاري و خاَلكَيشاَ بة ئاسين سوورك او و بة ئةرك

كةواتة ئةوة بةس ناكات لةاليةكةوة مةرجة مادييةكاني كارك دَ لة رَيوةي سةرماية ثيشانبدةين و لة اليةكيرةوة ثياوطةلَيك 
هةروا بةس ناكات بة زةب وزةنط نا ارياَ بك َيت بؤ ئةوةي بة ئطادةي . هيضياَ نيية بي  ارن بَيجطة لة هَيري كارك دنياَ

لةماوةي ثَيشكةوتين بةرهةمهَيناني سةرمايةداري،  ينَيك لة كارطةراَ ثَيكدَيت و تادَي نمارةياَ زياد . خؤياَ ب  ارنخؤياَ، 



 137 

بؤ ثَيداويستييةكاني سيستَيمةكة بة هةماَ رَيوةي  دةكات و ئةمانة بة هؤي ثةروةردة، رارنبطي، نةريت و ت اديسيونةكاَ
هةر لةو كاتةدا كة ئةم رَيوازة لة رَيوازةكاني بةرهةمهَيناَ . كاَ، نَي دةست دةبنعةفةوييةتي نَي دةستبوونياَ بؤ وةرزة

طةرةيةكي دياريك اوي ك د، ئالييةتةكةي هةموو جؤرة بةرط يية  دادةروخَييَن؛ بووني دانيشتواني زَيدةي رَيوةيي بة وَينةيةكي 
و لة ثاراندا ك َي لة سنووري طوجناندني بؤ ثَيداويستييةكاني بةردةوام، ياساي ثيشانداني كارو داخوازييةكةي بةدةستةوة دةط َي 

هةروا ئةو فشارة بَي بةزةييانة، واتة فشاري ثةيوةنديية ئابوورييةكاَ، زارداري سةرمايةدار بؤ . سةرماية بةدةستةوة دةط َيت
ناني زةب وزةنطي وةحشيانة، بةآلم ئةمة هةندَيجاري  درَيوة دةدرَيت بة ثةناب دَ بؤ نا ارك دَ و بةكارهَي. ك َيكار تةواو دةكات

ي كؤمةَلطا، (ياساي س ورت)لة ثةريةسةندني ئاسايي مةسةلةكة، ك َيكار دةتوانَي بة كاري. تةنها لة حاَلةتَيكي تايبةتدا روودةدا
هَيناو دابينيك دو خؤي بةدةستةوة بدا، واتة بؤ ملكة بووَ بؤ سةرماية، ئةم ملكة يية كة خودي ئالييةتي بةرهةمهَيناَ لةدايكي

بؤرنوازي . خةسلةتي بةرداومي ثَيداو مةسةلةكة لة كاتي طةرةسةندني مَيووويي بةرهةمهَيناني سةرمايةداري بة ثَيضةوانةية
دةستبةرداري دةستَيوةرداني دةوَلةت ببَيت و بؤ رَيكخستين ك َي بةكاري دةهَينَيت، واتة كةمك دني iiiتازةثَيطةيشتوو ناتوانَيت 

ئةمة قؤناغَيكي ط نطة . كي طوجناو و درَيوك دني راني كارو خودي كارطةراَ لة ثلةيةكي دياريك اوي ملكة ي بهَيَلَيتةوةبؤ ئاستَي
 .لة قؤناغةكاني كةَلةك دني سةرةتايي

كةمي  يين ك َيط تة كة لة نيوةي سةدةي  وارةمةوة سةريهةَلدا، ئةو كاتةو لة سةدةي دواييدا هَيشتا هةر تةنها بةرَيكي زار
دانيشتواَ، ثَيكهَينابوو و باروداخةكةي لة الدييةكاندا لةاليةَ جووتيارة سةربةخؤكاَ و لة رارةكانيشدا لة اليةَ سيستَيمي 

لة الدَي و رارةكاَ وة  ية  خاوةنكار و ك َيكارةكاَ لة ئاسي كؤمةآليةتيدا زار . تاي ة ثيشةييةكانةوة زار بة هَير ثارَيررابوو
لةبةر ئةوةي رَيوازي تةكنيكي بةرهةمهَيناَ هَيشتا هيض مؤركَيكي سةرمايةداري نةبوو، ملكة ي ك َيكاراَ تةنها . َلَيكر نريكبوو

داواكاري بؤ كاري ك َيط تة . تومخي طؤرياوي سةرماية لة تومخة نةطؤريةكةي، زار سةركةوتوت  بوو. بة رَيوةيةكي روكةريانة بوو
هَيري كارطةراَ بةدوايةوة (عرض)  كةَلةكةك دني نوَيي سةرماية، كة ي ثيشاندانيبة ثةلة لةطة -كةواتة-بةهَيرت  بوو

بةري زاري بةرهةمي نيشتماني، واتة ئةو بةرة كة لةدواييدا دةطؤريا بؤ تايبةتطةلَيكي . نةدةهات تةنها بة هَيواري نةبَيت
 .كةَلةكةك دني سةرماية، هَيشتا دة ووة ناو دةرماَلةي بةكارب دني كارطةر

ياساداناني تايبةت بة كاري ك َيط تة كة هةر لةسةرةتايدا مؤرطي سةرمايةطوزاري كارطةري هةبوو و هةر لةو كاتةوة هةميشة 
ثةي يةودةك ا و لةاليةَ (( Statute of Labourers-ياساي كارك دَ))بةناوي 1727لة بةريتانيا ساَلي ivئاراستةي خؤي دةك ا

دا دةرك او بة فةرمي 1793ردا هاورَيوةي هةيةو ئةو ياساية كة لة ساَلي(فةرةنسا)ساية لةئةم يا. ئيدواردي سَيهةمةوة مؤرك ا
 .ياساداناني ئينطليري و فةرةنسي رَيطايةكي تةريبياَ ط تووةتةبةر و هةماَ ناوةرياكيشياَ هةية.  لةاليةَ ثارا جاَ راطةياندرا

يياَ بة درَيوك دني زارةملَيي كاتي كار،  ونكة من لة بابةتَيكي ثَيشري لَي ةدا من نامةوَي بؤ ئةو ياسانة بطةريَيمةوة لة ثةيوةند
 (.،  ارةسةري ئةم اليةنةم ك دووة(ب يوانة جلدي يةكةم، بةري دةيةم، ثةرةط ا  ثَينجةم ئةم كتَيبة)كتَيبةكةم

. ةياندرا، واتة كةساني ك يياري كاربةرَيوةيةكي فةرمي لة سةر داواكاري دووبارةك اوي ئةجنومةني طشي، راط((ياساي كارطةراَ))
 :بة ساكارييةكةوة وتي( ثارتي توري)يةكَيك لة ئةنداماني

بةآلم ئيم يا . هةنارةكاَ لة راب دوودا داواي ك َييةكياَ دةك د كة بةرزييةكةي هةريةرةي لة ثيشةسازي و سةروةت دةك د)
 . vات، و رةنطة ئةمة لةوةي راب دوو، زار ت سناكر بَيتك َيكةياَ بة ثلةية  نرمة، هةريةرة لة ثيشةسازي و سةروةت دةك

ثَيناسةي ياسايي ك َي بؤ رارو الدَي و كارك دَ بة طوَي ةي ئةر  و كارك دَ بة ثَيي ران، دان او ك َيكارة كشتوكاَلييةكاَ دةبَي 
 .رابطةيةنن((طؤريةثانة طةورةكاَلة ))خؤياَ ساآلنة بة ك َيط تةي بدةَ و هةروا ك َيكاراني رارةكاني  دةبَي مةرجةكانياَ

بةطوَي ةي ياسا و هةريةرةي زيندانيك دَ ئةوةي زيات  لة ك َيي دياريك او بدا قةدةغةك ا، بةآلم ئةوةي زيات  وةربط َيت 
ي ياساي مةرقةَيك دَ كة لة 17و11رانبةراني ئةوة، بةري . رووبةريووي سرايةكي توندت  دةبَيت لة سراي ئةوةي زيات  دةدات

دا راطةيةندرا، ماناي سراداني دة ران زيندانك دني ئةو خاوةَ كارانة بوو كة ك َييةكي زار بةرز دةدةَ و بة (ئيليرابَيت)ةردةميس
خاوةَ فةرمانةكاَ تةنها بةوةوة بةسياَ نةك د بة رَيوةيةكي . ران زيندانك دني ئةو ك َيكارة كة ئةو ك َيية قبووَ  دةكات 21
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رةكاَ بيسةثَينن، تةنها كؤت و مةرجطةلَيك بوو بؤ بةرنةوةندي طشي دةطةريَيتةوة، بةَلكو لةطة  خاوةَ تاكانة لةسةر خاوةَ كا
هةروا . كار لةكاتي الدانياَ لة ياسا، وة  ب ادةر و رةريك مامةَلةياَ دةكةَ، بةآلم كارطةرةكانياَ وة  سةرثَيضكةر مامةَلة دةك د

ي توندت ي  دةسةثَينن، تةنانةت ئةو دةسةآلتة بة خاوةَ كارةكاَ دةدةَ، لة هةية كة سرايةك1713ياساية  لة ياساكاني 
هتد كة بيناسازاَ و ...هةموو ط َيبةست و ثةواننامةكاَ. كارك دندا، باجي ياسايي بدزَ و زارةملَيي جةستةيي بةكاردةهَينا

يةكَيتيية ك َيكارييةكاَ . ض كارَيكي ياسايياَ نةماتةختةسازةكاَ لةطة  يةكري كارياَ ثَيدةك د، كارتَيك دنياَ راطةياندرا و هي
 . مابووةوة1129لة سةدةي  واردةهةمةوة تا (( ياسايية))بة ثلةي ت سناكرين تاواَ دان اَ و ئةم ئيعتبارة

و روحي ئةو ياسانة كة وة  منوونةيةكي خرمةتياَ ك د، بةرَيوةيةكي ئاب ووبةرانة دةردةكةوَ، 1727روحي ياسايي ساَلي
تايبةتي بةم واقيعة كة اليةني باآلي ياساوة دياريدةك َيت و ك َيط تةكة نابَي بكةوَيتة سةريةوة، بةآلم ئةم ياسانة زار وريانة بة

 .لةسةر ديارينةك دني اليةني كةمي ياسايييةوة، نابَي ك َيكة بكةوَيتة خواريةوة
ك َيي كار زيادي ك د بةآلم هةرطير تةري  . ار خ اث بووةوةوة  دةزانني باروداخي كارطةراَ لة سةدةي رازدةهةم تا رادةيةكي ز

هةر يية  . كةواتة لة واقيعدا ك َيي كارك دَ نرم بووةوة. نةبوو لةطة  بةهاي دراو و بةرزبووني بةرامبةر لة ن خي كاآلكاَ
لةهةماَ ئةو كاتةدا  بَيت ئةو ياسانةي وا بؤ كةمك دني ك َيي كار مؤرك اَ، سةرةرياي هةموو رتَيك لةكار نةكةوتن و

و بة ئاسين سوورةوةك او خاَلياَ ( كةس رازي نةبوو بؤ كارك دَ بةكارياَ بهَينَيت)دةسةآلتدارةكاَ طوَيضكةي ئةوانةياَ دةب يي كة
 . بؤ دةكَيشا

ةميشة بؤ ئةم دةبَي ه-كة تايبةت بة مةرقةَيك دَ، دادوةراني سوَلح بؤياَ هةبوو(7ئيلير، بةري 9)بةطوَي ةي ياساي ئيليرابَيت
خاَلة بطةريَيينةوة و دووثاتي بكةينةوة كة ئةوانة دادوةر نني بة ماناي راسي ورةكة، بةَلكو لؤردةكاني زةوي، خاوةَ كارطة، 

دةسةآلتي دياريك دني هةندَي ك َي و  -كةهةنةو هاورَيوةياَ لة ئةنداماني  يين دةوَلةمةندةكانن كة كاري دادوةري دةكةَ
رَيكخستنةكاني كار تا ئةو رادةية بةرف اواَ ك دةوة كة ( جاكي يةكةم. )طوَي ةي وةرزو ن خي كاآلكاَ هةبوو راستك دنةوةي بة

ي  ياساكاني درَيوت ي ك دةوة لة كاتي يةكَيي (جؤرجي دووهةم. )كةتانساز و نَي ةكاَ و تاي ةيةكيري  لة كارطةراني ط تةوة
 (.كارطةكاني دةسكاري)كاني ط دةوةك َيكاراَ تا ئةو ياسانة هةموو ماني اكتؤرة

، رَيوازي بةرهةمهَيناني سةرمايةداري تا ئةو رادةية طةرةيك د، دةيتواني (بة ماناي وردي ورةكة)لة ماوةي ماني اكتؤريدا
بؤ  جَيبةجَيك دني رَيكخستين ياساي ك َيي نةكار و بَي سوود بكات، بةآلم سةرمايةداراَ هةست بة ئاسوودةيةكي تةواو دةكةَ كة

، ثةرلةماَ ياسايةكي دةرك د، بة ثَيي (جؤرجي دووهةم)لةسةردةمي. حاَلةتي تايبةت، يةدةكي فةرمانة كؤنةكانياَ لةبةردةستيانة
درهةم و نيو 3خاوةَ ثيشة بةرطسازةكاَ لة لةندةَ و دةوروبةري بؤياَ ياساغ بوو هةر ك َييةكي رانانة لةسةروي دوو رلن و 

( 11جؤرجي سَيهةم، بةري 17)تةكاني بؤنة ماتةمينة طشتييةكاَ؛ و لة سةردةمي جؤرجي سَيهةموةربط َ، بَيجطة لة حاَلة
، تةنانةت ثَيداويسي داواكاري 1371لة ساَلي. دادوةراني سوَلرك دَ دةسةآلتي رَيكخستين ك َيي  نينةراني هةورَيشمياَ ثَيدرا

ةي داخؤ ب ييارةكاني دادوةراني ناوبويك دَ لة بواري ك َي بةسةر دوو ب ييار لة دادطا باآلكاَ هةبوو بؤ ب ييارداَ لةسةر ئةو
دا، لة ثةرلةمانةوة ب ييارَيك ئةوةيشي رايطةياند كة ك َيي منداآلَ 1377كارطةرة ناكشتوكاَلييةكاني  جَيبةجَي دةك َيت؛ لة ساَلي 

بةآلم لةو . دةرك اوة، رَيكبخ َيت1131و1111يلة ئيكؤسيا دةبَي بة ثَيي ياساية  لة سةردةمي ئيليرابَيت و دوو ياسا لة ساَل
ماوةيةدا، باروداخي ئابووري دوو اري طؤريانكارييةكي ريشةيي بوو تا ئةو رادةية كة لة ئةجنومةني طشي، رووداوَيكي دةطمةَ 

الني كةمي  لةناو ثةرنيين ئةو ئةجنومةنةدا، بةرث سةكاَ ماوةي  وارسةد ساَلةي ياساكاَ درووست دةكةَ تا. هاتةثَيشةوة
دا هات و دياريك دني 1371لة (وايتميد)برووتنةوةي ك َي كة لة هةموو حاَلةتَيكدا نابَي ببةزَين َيت، دياري بكةَ؛ لةم كاتةدا

 .الني كةمي ياسايي بؤ ك َيكارة كشتوكاَلييةكاَ، ثَيشنيارك د
ولة ((هةنارةكاَ لة باروداخَيكي سةختدا بووَ))بؤ ئةم خةخمؤريية، سةرةرياي ئةوةش قبووَليك د كة(بت)لةطة  دنايةتيك دني

، ياسا تايبةتييةكاَ سةبارةت بة دياريك دني ك َي، هةَلوةرَين اَ و لة راستيدا ئةو ياسانة هيضير نةبووَ 1117دواييدا لة ساَلي
رَيكخستنةكاني )بة ف ماني بَيجطة لة رتطةلَيكي سةي و ثَيكةنيناوي لة سةردةمَيكدا خاوةَ كارطة بة دةسةآلتي خؤي ك َيكارةكاني
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و خاوةَ زةوييةكاَ بة سودوةرط تن لة باجي هةنارةكاَ، الني كةمي ثَيويست بؤ بةخَيوك دني ئةو رةجندةرانة كة لة (كارطة
بةطوَي ةي ئةوةو لة حاَلةتي بةتاَلك دني ط َيبةستةكة، تاقة سكاآلي رارستانيانةي . خرمةتيدا كارياَ دةك د، حوكم يانياَ دةك د

ئةو رَيكخستنة ياساييانة تا ئَيستا كارياَ . بووَلك او لةدني يةكةمةكاندا بوو لة كاتَيكدا تاوانةكة لة دني كةسانير قبووَ  دةك اق
 .ثَيدةك َيت

ي لة بةرامبةر  يين ك َيكاري هةريةرةلَيك او، هةَلوةرَين اَ، كة 1129ياسا بَيبةزةييةكاني دن بة يةكَيي ك َيكارييةكاَ لة ساَلي
لة دواييدا  بةرث سةكاَ ئيدعاياَ . دا نةبَي، دانةريزا1197هةندَي لة ثاياوة جوانةكاني لة : بة تةواوةتي لةو ياسانة نةطةرياَ

ئةمةش بة دانةَيناَ بة بووني . ، دوا ثاياوةي ئةم ياسادانانة  ينايةتيية دةس ينةوة1131حوزةي انى/27دةك د كة بة ياساي
، بةآلم ياساكاني دن بة يةكَيي ك َيكارةكاَ لة واقيعدا بة داريرتين نوَيوة (مةَلة ك َيكاريية بةرط يكةرةكاَكؤ)ياسايي ت اديونةكاَ

ب ييارَيكي تايبةت بؤ راستك دنةوةي ياساي سراداَ )طةريانديانةوة، ئةوةش بة خستنةثاَلي ياسايةكير ولة هةماَ بةرواردا دةرك ا
و ئةو ئام ازانة كة ك َيكاراَ دةتوانن لة كاتي (-بآلوكةرة فةرةنسييةكاَ-ئاناوةنانةوةلةبارةي توندوتيوي، هةريةرةك دَ و 

ئا بةو رَيوةية ناوي مانط تين ئةو خاوةَ كارانة دةبةَ كة يةكدةط نةوة بؤ ئةوةي لة  -لؤ  ئةوت)مانط تن ياَ لة حاَلةتي 
ةكة بة فَيَلَيكي ثةرلةمانيانة لة ما  طشي رزطارك ا و لة لةناو جةرطةي جةنط. ثةناياَ بؤ ببةَ(يةككاتدا كارطةكانياَ دايةَ

ثَي  ئةوة بة دوو . نَي  قورسايي ياساي سراداني تايبةتدا، روخا و خاوةَ كارةكاَ وة  دادوةراني سوَلح، هةَلدةس  بة ريك دني
ة داهَينانيانك د بة زيادك دني (الدستوَغ)ساَ  و ثاش ئةوةي هةماَ ئةم ئةجنومةني طشتيية داهَينانَيكي ك دو هةماَ ئةم بةريَير

دةرك اوة لةبارةي تاواني تازةي تايبةت بة كارطةراَ، ئةوانة تةنها بةرةرةفةوة كارياَ ك د بؤ دووبارة 1131ياساية  كة لة ساَلي
ورَيك بؤ هةموو ياسا ئةو ياسايةش لةبارةي تاوانكارييةوة، سنو. ثيشانداني ياساية  بة ثةرلةماَ تا جارَيكير  اوي ثَي يشَينن

تايبةتةكاَ لة دني  يين ك َيكاراَ، دادةنَيت و ئةم ب ادةرة زي ةكانة ماوةي دوو ساَ  ثَيياَ داط ت لةسةر ئةوةي دووبارة  او بة 
 .ياسا بطَي يَ

ي جورئةتي دازييةوة بؤ بة هاوثةواني لةطة  ثارتي تور( ثارتي ليمياَلي طةورة)كَيشةكة دواخ ا و بة فَيَل و بَي ةوبةرة دواخ ا تا
هةروا لة سايةي سةراكة  -ثارتي ليميَلي طةورة بةو ناثاكيية بةسي نةك د. دنايةتي ئةو  يين ك َيكارة كة طةياندية دةسةآلت

، بةَلكو رَيطاي دا بة دادوةرة ئينطليرةكاَ كة هةميشة حةماسةتياَ هةية بؤ خرمةتك دني  ينة دةسةآلتدارةكاَ، -خؤرةكةيشي
طؤريةكاندا بؤ ياسا بةسةر ووة تايبةتةكاَ بة ثيالنطَي اَ بطةريَين تا لة كاتي رووداوي هاوثةواني نَيواَ ك َيكارةكاَ، لةناو 

 .جَيبةجَيياَ بكةَ
وة  بينيماَ، ثةرلةماني ئينطليري، بة نا اري ولة نَي  فشاري جةماوةري هةريةرةلَيك او نةبَيت، لةو ياسا بابةتييانة لة دني 

ية ك َيكارييةكاَ و ت اديونةكاَ وازي نةهَينا، ثاش ئةوةي بةخؤي،  ثاش ثَينج سةدة بة ث يروويةكي قيرةوةنةوة هةستا بة يةكَيتي
 .ئةركي يةكَيتييةكي هةميشةيي سةرمايةدارةكاَ دن بة كارطةراَ

يةكَيي و هاوثةواني كة تةنها  هةر لة سةرةتاي هةَلضوونة رؤريرطَي انةكة، بؤنوازي فةرةنسي وَي اي  يين ك َيكاراَ لة ما 
 . ثَي  ماوةيةكي كورت، دةستياَ كةوت،  ة  بكات

دةرك ا، هةر رَيككةوتنَيك لةنَيو ك َيكارةكاندا بؤ بةرط ي لة 1371ي حوزةي اني12بةطوَي ةي ياسايةكي رَيكخس  كة لة
لَي ةي لةسةرة، 133اوب دو سراي ثوولي بة ب يي ن(ثيالنطَي ياَ لةسةر ئازادي و ما  م ال))بةرنةوةنديية هاوبةرةكانياَ، بة

 viرانبةراني ئةوةش بَيبةرك دني ك َيكار لة ما  هاوآلتيبووَ
ئةم ياساية كة بة يارمةتي كؤمةَلَي ياساي تاوانكاري و ياساكاني ثؤلي  بؤ كَيميكَي لةنَيواَ سةرمايةدارو ك َيكار، وَينةي 

شَيت و ثاش رؤريرةكاَ و طؤرييين بنة ةي موَلكدارةكاَ نياو خودي سيستَيمي تطار، سنوورَيكي طوجناو بؤ سةرمايةداراَ دةكَي
بةآلم بة ب يَيكي زار لة . viiدةستكارياني نةك د و هةروا ثَي  زةمةنَيكي زار نريك نةبَيت، لة ياساكاني سراداني ، نةس يابووةوة

كة كاميل (رابيليَي. )انووة ثَيشكةرك اوةكة جياناكاتةوةهيض رتَيك ئةم كودةتا حكومةتيية لة بي! سوريدانةوةو سةرلةقاندَ
 :هةرطير رَيط ي ناكات لة دانناَ بةوة كة( سةفسةتةكةرة بَيضارةكة)دووالَ ناوي ناوة
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 ونكة ك َي لة ئومةتَيكي ئازادا دةبَي بة جؤرَيك زاربَيت كة ئةوةي ...ك َيي كاري رانانة دةبَي نةختَيك لةوةي ئَييتا زيات  بَيت
ةريدةط َيت، لة دةرةوةي ئةم ملكة يية رةهاية بَيت كة بَيبةري لة ثَيداويستيية زار ثَيويستةكاَ بةرهةمدةهَينَيت، ئةو و

 ملكة يية كة تايبةتةت بة كؤيلةكاَ  
ةو ئ))، مةبةست لةوة((بؤ ئيدراكي بةرَيوة ووني ئةم هةراية و زيادبووني))، وة  دةَلَين كاتي ئةوة هاتووةلةطة  ئةوةردا

يية خؤرك دني ئةم ملكة وبؤ ((يةكَيتييانة كة رةنطة ك َيكاراَ بؤ هةوَلداَ بةدواي زيادك دني ن خي راني كار، ثَيكياَ دةهَينن
خاوةَ ث يانة و )) ونكة ك َيكارةكاَ دةستكاري ئازادي-جا بؤ ي؟. ، دةبَي سةركةوت بك َيتلةَيرةهاية كة نريكة لة ملكة ي كو

و ك َيكارةكاَ بة دةستدرَيوي ك دَ بةسةر ما  ستةمكاري ئةو ((نة ثَيشر ئامانة بة ناوةكانياَ ك اكارةكاني ئةو بةرَيرا
 ((! رؤريش))هةوَلدةدةَ دووبارة ئةو تاي انةي لةناوب دَ، بهَيننةوة -!م ال حةدسي ئةوةي نةك د-بةريَيرانةي ثَيشر ناويامناَ هَينا

 
 .، بةي وت(كتَيبخانةي  انعارف)، لة بالوك اوةكاني(مةحةمةد عيتاني)رةنسييةوة بؤ عةرةبيبة زماني عةرةبي، وةرطَي  لة فة1-9جلدي 

 
 

 

 

 

 اريكاريه 
 

سةرمايةدارَيكي تا  لةيةككاتدا، كار  نةبَيت، ئةو كاتةرومنا ناكات، تةنها ةدةست بة نبةك دةوة  بةرهةمهَيناني سةرمايةداري      
. نياَ زارت دةكاتف ارت ي ث اسةي كار بةرف اوانر دةبَيت و  ةندايةتي بةرهةمةكاني بؤةيةكي زار دةكات و قةبارةك َيط تبة 

 داو لةنَي  فةرماني هةماَ(با بَلَيني لةهةماَ طؤريةثاني كار)لة هةماَ روَينيةككاتدا، لة كارتَيك دني نمارةيةكي زاري ك َيكار 
بةم . رييةمَيووويي بةرهةمهَيناني سةرمايةداماناي ي دةستةَيكي خاَل، بةرهةمهَيناني هةماَ جؤري كاآل دار لةثَيناوسةرماية

تةنها بة  لةطة  ثيشةسازي كارطةكاني دوارانو هةية بة ئةستةم جياوازيي، لةسةرتاي سةرهةَلدانيدا رَيوةية ماني ةكتؤرة
  تاي ة تةنها سنوورةكةي خؤي كارطةي سةرا. نةبَيت لةية  كاتداتايبةمتةندي سةرمايةطوزاري بة نمارةيةكي زاري ك َيكاراَ 

 .  دكبةرف اوان
كةواتة جياوازي نَيوانياَ تةنها جياوازييةكي  ةندايةتييةو دةركةوت كة زاري ئةو زَيدةبايية كة سةرماية بةرهةمي 

نمارةي . ي سةر كاردةهَيهَينَيت، هةماَ ئةو زَيدةبايية كة ك َيكارة تاكةكاَ بةرهةمي دةهَينَيت و لَيدانةوةي بة نمارةي ك َيكارةكان
هيض طؤريانكارييةكي  ؤنايةتي لة ث اسةي كار  ،لة ثةيوةند لةطة  بةرهةمهَيناَ ك َيكارانة كة سةرمايةطوزاريياَ ثَيدةك َيت ئةو

دينار بةرجةستةدةبَيت، 1لة كاتومَي ،12ةطةر راني كار لةئ. وة سةر اوةي وةرط تووةس ووري بةهائةمة لة . ناكات
 ئَيستاكاَ بوو و، بةرهةمةبةرجةستةك او لة  يسةعات12بةرجةستةدةبَيت؛ يةكةرار133×دينار1لة راني كار133ئةوا

هةمووياَ لةنَي   ةهَينن وة  بَلَيي، بةهاية  بةرهةمدك َيكار بةجيا لة يةكر133كارك دني. سةعامتاَ هةية1233
 .وةبةرايةتي خودي سةرمايةكة كؤمةَ  بووَبةرَي

خةسَلةتي ، كارَيكة لة بةهادا بةرجةستةك اوة كة ئةو كارة. َيكي دياريك اودا، طؤريانكاريية  روودةداسةرةرياي ئةوةش لةسنوور
 .هَيرَيكي ناوةنديية رجةستةيهةية، واتة بة كؤمةآليةتي رَيوةي ناوةندي

كا  اخةكاني ثيشةسازي، لةهةر راخةية  لة ر .بووني نيية تةنها لةنَيو ثَيوةرطةلَيك لة هةماَ جؤردا نةبَيت ،رَيوةي ناوةندي
ئةم دووركةوتنة . دووردةكةونةوة لة ك َيكارَيكي ناوةندي او تا ثلةيةكي دياريك اواب يلَيكد رزطاري كارطةركا  ياَ  ئةَلوةَ

نة   ث اسةكة لةسةر ك َيكارَيكي زار دةك َيت، قةرةبوو ياَ وة كةهةر لةو كاتةثَيدةَلَين هةَلةي مامتاتيك، ياَ ئةوةي  تاكانةييانة
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بة ئةزموونة تايبةتةكاني وة  وةرزَي َيك  بة ثشتبةستوري(ئيدمؤند بؤرطة)سؤ  و سيكؤفاني بةناوبانط. يةكري دةكةَ
اتبَيت، طشت جؤرة جياوازييةكي ثَيكه وةرزَي ي طةنج 9يشدا وة  تاي ةية  لة(لة كؤمةَلَيكي زار كةم)دووثاتي دةكاتةوة كة

ك َي، ثَيب ئةنطلير لةكاتَيكي دياريك اودا بة كؤ كارياَكة ثَينج وةرزَي ي طةجني بةرَيوةية   ،تلةناودة َي ك دَلة كار تاكانةياَ
داخؤ ئةم تَيبينيية درووستة ياَ نا كة رانكاري نمارةيةكي زاري ك َيكار كة . 5هةَلدةس  بةهةماَ كاري هةر ثَينج كةسَيكير

با ئةو ط وانةية بكةين كة . كؤمةآليةتي ثَيكدةهَينن، واتة رَيوةي ناوةندي لةيةككاتدا سةرمايةكوزارياَ ثَيدةك َيت، راني كاري
كاتومَي  كاردةكةَ و هةر يةكَيكياَ بة ثلةيةكي جياواز، 122ك َيكارةكة لة رانَيكدا12كاتومَي  درَيوة دةكَيشَيت، ئةوا12رانكاري

كي درَيوت  ياَ كورتر دةبَي بؤ ئةجنامداني هةماَ ث اسة، لة رَيوةي ناوةندي لةيةكر دووردةكةونةوةو، ئةمة ثَيويسي بة كاتَي
لةثةيوةند بةو . سةعات ثَيكدةهَينَيت، خةسلةتي كؤمةآليةتي رَيوةي ناوةندي هةية122ئةوا رانكاري بةكؤمةَلياَ كة 

 َيكارَيك هيض كاتومَي ةو راني تاكانةي هةر ك122ك َيكارةوة دةكات، راني كارك د12َسةرمايةدارة كة سةرمايةطوزاري بة
ك َيكارة 12بايةخَيكي ثَينادرَيت تةنها وة  بةرَيكي ئةو ران كارةي بة كؤمةَلة وهةروةها هيض بايةخَيكي نيية لةبةر ئةوةي ئةو

بةآلم بةثَيضةوانةوة ئةطةر . هاريكاري يةكردةكةَ لة بةرهةمَيكي كؤمةآليةتي ياَ لةثاَ  يةكر هةماَ كار ئةجنامدةدةَ
خاوةَ كاري بضوو  دابةربووَ، ئةوا دةبَيتة رَيكةوتَيكي ثةتي ئةطةر هةر خاوةَ كارَيك سوودي لةهةماَ 1بةسةر ك َيكارة12ئةو

لَي ةدا . بةها وةرط ت، واتة لةو  ووتةية كة سةرمايةطوزارياَ ثَيدةكات و ثاراَ رَيوةي طشي زَيدةبةهاكةي دةستكةوت
رةكاَ لة بةرهةمهَيناني ثَيويستيية ، كاتومَي ي كارَيكي زار زيات ي بةكارهَينا ئةطةر ك َيكارَيك لة ك َيكا. جياوازيية  دةبَيت

لةوةى لةئاسي كؤمةآليةتي ثَيويست بَيت و بةو رَيوةية كاتة ثَيويستةكةي وة  تا  بة وَينةيةكي هةستةَيك او لة هاوكَيشي 
مَي درَيت و نة هَيرةكةي وة  هَيرَيكي رَيوةي ناوةندي ناوةندي دووردةكةوَيتةوة، ئةوكات نة كارةكةي وة  كاري ناوةندي بؤ دةن

 .و بة كةمر لة ن خي رةواجدار لة بازاري دةف ار َيت ياَ هةرطير ناف ار َيت
ئةوة هةميشة خؤي لةناو بةرهةمي كارك دندا حةرارداوةو لةثاراندا دةبينني كة -الني كةم لة دةسريةنطيين لة كارك دَ

هةروا ئةوةش راستة كة ئةم الني كةمة لة الني كةمي ناوةندي، دوور . -ي دةزانَي  ؤَ دةيةَيوَيبةرهةمهَيناني سةرمايةدار
 .و لةطة  ئةوةردا دةبَي بةهاي ناوةندي هَيري كار بدرَيت. دةكةوَيتةوة

لةثةيوةند . َ كةمرلةنَيو ئةم خاوةَ كارة بضووكانة، يةكَيكياَ زيات  لة رَيوةي ناوةندي زَيدةبةهاي دةستدةكةوَيت و ئةوي ت يا
كةواتة ياساكاني . بة كؤمةَلطاوة، جياوازييةكانياَ قةرةوبووي يةكر دةكةنةوة، بةآلم نة  بةنيسبةت خاوةَ كارة بضووكةكةوة

بةرهةمهَيناني بةها بةرَيوةيةكي تةواو ئةجنام نادرَيت تةنها بةنيسبةت ئةو سةرمايةدارةوة نةبَيت كة بةكؤمةَ  سةرمايةطوزاري 
 .   َيكارَيكي زارةوة دةكات و بةم رَيوةية كاري كؤمةآليةتي ناوةندي دةخاتة جووَلةك دَبة ك

تةنانةت لةو كاتةردا كة رَيوازةكاني جَيبةجَيك دَ، ملكة ي طؤريانكاري نابن، ئةوا بةكارهَيناني نمارةيةكي زار لة ك َيكار، 
باري كةرةستة خاوةكاَ و ئةو كاآليانةي هَيشتا تةواونةبوونةو ئةو خانوو، ئةم. طؤريانكاري لة مةرجة مادديةكاني كار دةكات

ئام ازةكاَ و ئامَي ةكاني راخة جؤراوجؤرةكاَ، بة ورةية  بيَلَيني، ئام ازةكاني بةرهةمهَيناَ بة جارَيك خرمةت بة  ةند 

                                                 
5
 لةاليةَ هَير و داهَيناَ و زي ةكي راي كاري ثياوَيك و كاري ثياوَيكيبَيطوماَ جياوازييةكي زار هةية لةنَيواَ بةه/  

ثياوَيك، لةبةر ئةو 9دَلسؤزانة، بةآلم من بةتةواوةتي ب يوام ثَيية و بةثشتبةستوري بة ئةزموونطةلَيكي ورد كة هةر 
ة نياَ دياريك دووة، هةماَ  ةندايةتي كارك دَ ثَيشكةردةكةَ وة  ئةوةي هةر ثَينج ثياوَيكير ماوةية ك

ثياوة يةكَيكياَ هةموو تايبةمتةندييةكاني ك َيكاري باري هةية و ئةوير 9ثَيشكةردةكةَ، واتة لةنَيو ئةو 
ةية لة كؤمةَلَيك تا ئةو رادة كةمة كة لة ئا بةم رَيو. تايبةمتةندي ك َيكارَيكي بةد و سَييةكير نة بارن و نة بةد

ثياوي ))يور ، ب يوانة كيتيلَي لة بابةتي. ا. )ك َيكار ثَيكهاتووة، هةر بةقةت ثَينج ثياوَيكير دةستكةوتياَ دةبَيت9
 ( بآلوكةرة فةرةنسييةكاَ)thougths and details on Acareity P15-16-(ناوةندي
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ية، بةرزنابَيتةوة،  ونكة بةكارهَينانياَ دةبَيتة هاوبةش و بةهاي ئاَلوطؤريك دنياَ لةبةر ئةو هؤ: ك َيكارَيك دةكات
 . خرمةتطوزارييةكي سوودبةخشي زيات ياَ لَي وةردةططَيت، بةَلكو  لةبةر ئةوةي مةزنر دةبَي

نسازَيك و دوو دةسطاي  نني كاربكةَ، دةبَي بةرف اوانر بَيت لة نوورَيك تةنها  ني23 نينساز لةسةر23ئةطةر لة نوورَيكدا
 نينسازو دوو دوو كاري تَيدا بكةَ، خةرجَيكي زارت ي تَيدة َي لة 23كارطة بؤ13رووستك نيبةآلم د. دةكةَهاوكاري تَيدا كار

بةطشي، بةهاي ئام ازةكاني بةرهةمهَيناني هاوبةش و   بوو .  نينساز تَيدا ثَيكةوة كاربكة23َدرووستك دني ية  كارطة بؤ
بضووكرة لة بةهاي ئام ازة بةرهةمهَينةرة  ةخشةكةي،َيوةرةكاني و كارة سوودبثارسةنطياَ زيادناكات لةطة  زيادك دني ث

ثةرتةوازةكاَ كة جَيطةي دةط َيتةوة و، رانبةراني ئةوةش بةرَيوةيةكي رَيوةيي بةسةر بةستةلةكَيك لة بةرهةمطةلَيكي زهلَير 
 .    دابةردةبَيت

ةوة، رَيوةي ئةو بةهاية كةمدةبَيتةوة كة بؤ بةم رَيوةية يةكَيك لة تومخةكاني سةرمايةي نةطؤري كةمدةبَيتةوة و بةم هؤيةر   
ئةو كارتَيك نةكة هةر هةماَ رتةو وة  ئةوة واية طةر ئام ازةكاني بةرهةمهَيناَ بة رَيطاطةلَيكي كةم . كاآلكاَ دةيطوَيرَيتةوة

ت بةرَيوةيةكي هاوبةش و لة بةكارهَيناني ئابووريدا هيض بةرهةم ناهَينَيت تةنها لة بةكارب دنيدا نةبَي. خةرج، بةرهةمبهَين ين
ئةم مؤركة وةردةط َيت  ونكة مةرجطةلَيكي كؤمةآليةتي كارك دنة كة جيايدةكاتةوة لة ئام ازةكاني بةرهةمهَيناني ثةرتةوازو تا 

ياَ لة رادةية  ط انرة، تةنانةت لةو كاتةردا كة ك َيكاراَ بة كؤمةَ  بةرداري نةكةَ لة كاري بةكؤمةَ ، بةَلكو تةنها هةر يةكَيك
كةواتة ثَي  خودي كارك دندا، ئام ازة مادديةكاني مؤركَيكي كؤمةآليةتي . تةنيشت ئةوي ت يانةوة لةهةماَ ثيشة كاربكةَ

 .  وةردةط َ
يةكةم، ن خي كاآلكاَ كةمدةكاتةوة و، بةخودي . ئابووري ئام ازةكاني بةرهةمهَيناَ لة تَي وانينَيكي دوو اليةنةدا دةردةكةوَيت

دةطوريَي، واتة ( رامسا  انسلك)دووهةم، رَيوةي نَيواَ بةهاي زيادة و سةرمايةي ثَيشينة. اي هَيري كار كةمدةكاتةوةئةمةش بةه
 . كؤي بةهاي بةرة نةطؤري و طؤرياوةكاني

لة  كاتَي  ةند ك َيكارَيك ثَيكةوة كاردةكةَ بة مةبةسي ثَيكاندني ئاماجنَيكي هاوبةش لة خودي ث اسةي بةرهةمهَيناَ ياَ
 . وةردةط َيت(( يةكَيي هَيرةكاَ))ث اسةي جياوازدا بةآلم ثَيكةوة ط َيدراو، ئةوا كارةكةياَ رَيوةي هاريكاري 

هةر وة   ؤَ هَيري هَي رمدَ لة بةتاليونَيكي سوار ا  ياَ هَيري بةرط يك دَ لة يةكةي ثيادة جياوازييةكي كاكَلةيياَ هةية 
ك لة سوار ا  ياَ ثيادة بة تةنها بةكاري دةهَينَيت، بةهةماَ رَيوة كؤي هَيري ئامَي ئاساي لة كؤي هَيرة تاكةكانياَ كة يةكَي

ك َيكارة لة يةكر داب ياوةكاَ، جياوازة لةو هَيري ئاليية كة لةو كاتةوة طةرةدةكات لةية  كات و بةكؤمةَ  ولة ية  ث اسةي 
َيت بة هةَلط تين بارَيك لة بارةكاَ ياَ بة بةرَيوةب دني دةستطَيكي ض مةسةلةكة ثةيوةندي هةب(بؤ منوونة)هاوبةردا كاردةكةَ، 

لةم جؤرة باروداخةدا ناتوان َيت ئةجنامي كاري هاريكاري بة كاري تا  دةستماَ بكةويت، ئةمة ياَ . 6ئالي ياَ الب دني رَيط َيك
ئةم مةسةلةية تةنها ثةيوةندي نيية بة . ا نةبَيتروو نادات تةنها ثاش تَيةةريبووني كاتَيكي زار ياَ لة بوارَيكي زار بةرتةسكد

زيادك دني هَيرة تاكة بةرهةمهَينةرةكانةوة، بةَلكو بة خوَلقاندني هَيرَيكي نوَيدا، بةرَيطاي هاريكاري و تةنها وة  هَيرَيكي 
 . بةكؤمةَ  نةبَي، كار ناكات

هَيري هاوبةردا دَيتةبةرهةم، دةبينني تةنها نريكبووني  رانبةراني ئةو هَيرة نوَيية كة لة تواندني هَيرَيكي زارةوة لة ية 
كؤمةآليةتي، ملمالني و هانداني هةستة ئانةَليية بروَينةرةكاَ بةرهةمدَيت كة تواناي كارة تاكانةكاَ بة بةزارييةكي تَي وتةسة  

ر مةزنر ثَيشكةش دةكةَ لة سةعات ثَيكهاتووة، بةرهةمَيكي زا122كةس لة رانة هاوبةرةكةياندا كة لة12بةرزدةكاتةوة تا

                                                 
6
ة، بةهيض رَيوةية  قبووَلي هيض جؤرة دابةرك دنَيك ناكات و ناك َيت ئةجنام كؤمةَلي ث اسةي زار ئاساَ هةي)) 

بة . هتد...بةرزك دني دارَيكي طةورة بؤ سةر ئؤتؤمبيلَيك ياَ: بدرَيت بةبَي هاريكاريك دني دةستَيكي زار، وة 
هاريكاري يةكر بكةَ لة كورتييةكةي هةر كارَيك ناك َيت ئةجنام بدرَيت بةبَي ئةوةي  ةند دةستَيك لة ية  كاتدا 

 E.C.Wakefield:A view of the Art of Colonisation, London, 1819, P168((. خودي كارَيكي هاوبةش
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. راني ية  لةدواي ية  كاردةكات12كاتومَي  كاردةكةَ ياَ ية  ك َيكار12ك َيكار كة هةر يةكَيكياَ بةداب ياوي 12بةرهةمي
َيكي ئانةَلَيكي سياسيية وة  ئةرستؤ ئةَلَي، لة طشت حاَلةتَيكدا ئانةَل: ئةمة سةرئةجنامَيكة كة م ال وة  س ورتةكة، ئةطةر نةَلَين

 .  2كؤمةآليةتيية
تةنانةت كاتَي ئةو ك َيكارانة لةهةماَ كاردا ثَيكةوة كاردةكةَ، ئةوا كاري هةر تاكَيكياَ وة  بةرَيك لةكارة بةكؤمةَلةكة، دةرَي 

بيناساز زجنطَيك  12كاتَي. نوَينةرايةتي قؤناغَيكي جياواز بكات و هاريكاري بةرةو خَي اك دني بةرَيوة ووني دةيبات
ووستدةكةَ بؤ طواستنةوةي بةردي خانودرووستك دَ لة خوارةوة بؤ سةرةوة، ئةوا هةر يةكَيكياَ بة هةماَ كار هةَلدةسَي، در

لةطة  ئةوةردا هةموو كارة تاكةكاَ كة بةرطةلَيكي بةيةكةوة ط َيدراوَ لة ية  ث اسةي بةكؤمةَ  وهةموو قؤناغة جياوازةكاَ 
دةستة كة موَلكي كارطةرة بةكؤمةَلةكةية خَي ات  دةيطوَيرَيتةوة لة 22ك ثَيوةوة تَيةةريَيت و ئةوثَيكدةهَينن كة دةبَي هةر بةردَي

كةواتة ئةو كاتةي بة بةرَيطايةوة ثَيداويسي كار ماوةيةكي . دةسي هةر ك َيكارَيك بة تةنها بؤ سةرةوة دةريوات و دادةبةزَيت
ني  نؤنةَ دةكاتةوة، طةر ي هاوكارةكاَ هةماَ كار ياَ كارَيكي هاو ةرن دياريك او تَيدةثةريَي، كورتدةبَيتةوةو  رَيكخست

ئؤستاي بيناسازي 12. كاتَي ئةوانة بؤ مةبةسي كارةكةياَ دةرياَ، بةجارَيك، لة هةموو اليةكيةوة كاري تَيدا دةكةَ. ئةجنامدةدةَ
اليةنة جياوازةكاني بيناية  لة بيناكاَ كاردةكةَ، كاتومَي  كارك دَ كة بة جارَيكدا لةسةر 122ثاش رانة يةكخستوةكةياَ، واتة

هؤي ئةمة دةطةريَيتةوة . كاتومَي ي كار ئةجنامدةدة122َكاتومَي ي كار ياَ لة12زار خَي ات  كارةكةياَ لة ئؤستاية  بةتةنها لة
بةم . و روَينَيك ئامادةيةبؤ ئةوةي كة ك َيكاري بةكؤمةَ  دوو  او و دوو دةست لةثَي  و ثاريدا هةية و تا رادةية  لة هةمو

 . رَيوةية روَيين بةرة جياجياكاني بةرهةمهَيناَ، لَيكياَ دةكاتةوة، لةهةماَ كاتدا، دةطاتة قؤناغي تةواوبووَ
ئةمة . لَي ةدا ئَيمة تةنها ناوي ئةو حاَلةتانة هَينا كة ك َيكاراَ تةواوكةري يةكرَ و هةماَ كار دةكةَ ياَ كارطةلَيكي هاو ةرنن

 .رت ين رَيوةي هاريكاريك دنة، بةآلم دووبارة وة  تومخَيكي سةرةتايي  لة رَيوازَيكي زار طةرةسةندوودا دةيبيننيساكا
بَيت، ئةوا تةنها نمارةي هاريكةرةكاَ رَيدةدا بة دابةرك ني ث اسة جياوازةكاَ (م ك )ئةطةر برووتنةوةي طةرةسةندني كار

ني كارةكاَ لةيةككاتداو بةم رَيوةية كاتي ثَيويست بؤ ثيشةسازي بةرهةمةكاَ لةسةر ك َيكارة جياوازةكاَ و جَيبةجَيك د
 . كورتدةك َيت

لة زار كةرتي ثيشةسازيدا سةردةمانَيكي دياريك اوي   كةساتَيكي سةخت هةية، دةبَي لَيياَ تَيبطةين تا ئةجنامي 
مَيطة  ياَ بة عةمبارك دني بةروبوومةوة هةية،  مةسةلةكة بؤ منوونة ثةيوةندي بة ب ينةى.  اوةريوانك اوماَ دةستبكةوَيت

ئةم جؤرة بةرهةمةو  ةندايةتييةكةي بةندَ بةوةي جؤرة كارك دنَيكن لة ساتةوةخَيكي دياريك اودا دةستةَيدةكات و كؤتايي 
(. رنك)لة راوك دني ئةو ماوة كاتة كة دةبَي كاري تَيدا ئةجنام بدرَيت، بة س ورتةكةيةوة دياريك اوةو ئةمة هةماَ رتة. ثَيدَيت

كاتومَي ي كار 12ك َيكاري داب يوا ناتوانَيت لة راني كاري س ورتيدا تةنها ية  راني كار نةبَيت، با بَيوين ئةوة رانَيكة لة 
لة   كةي البةالكةردا  بةم رَيوةية. سةعاتي كار كؤدةكاتةوة1233ك َيكار لة ية  راندا133ثَيكهاتووة، بةآلم هاريكاري

لَي ةدا ئةو كارتَيك دنة ئةجنامططاوة لة . ورتي كات دةكاتةوة بة قةوارةي كاري ئةجنامدراو لة كؤريةثاني بةرهةمهَيناَقةرةبووي ك
  كةساتي ثَيويست بةندة بة بةكارهَيناني نمارةيةكي زار لة رانكاري بةيةكط َيدراوو بةرف اواَ بووني كاري سوودبةخشي 

ةي لة رانئاواي ئةم يكا لةم جؤرة هاريكاريية نيية، بؤية ب يَيكي زار لة طة  تَيكدة َيت و لة لةبةر ئةو. ك َيكاراني بةكارهَين او
 .هةندَي ناو ةي هيندستاَ كة دةسةآلتي ب يتانيا تاي ة كؤنةكاني ق يك د، بؤية هةموو ساَلَيك ب يَيكي زاري ثةموو تَيكدة َيت

ري تَيدا دةك َيت و هةندَي ث يانة وة  وركك دني زةوي و ئاوةريا و هاريكاري رَيدةدا بة بةرف اوانك دني ئةو روَينةي كا
-لةاليةكيرةوة هاريكاري. هتد تةنها لةم تَي يوانينةوة، ثَيويسي بة هاريكاريية...درووستك دني كةناَ  و رَيطاوباَ و هَيَلَي ئاسنني

                                                 
2
بةمة . م ال بة س ورتييةوة هاوآلتيية، واتة دانيشتووي رارة-ئةطةر بة وردي قسةبكةين-ثَيناسةكةي ئةريستؤ/  

م ال درووستكةري : ))كاَ دةكات، هةروا ثَيناسةكةي ف نكلنيبةتةواوةتي تايبةمتةندي  اخة كؤنة كالسيكة
 . ، ئةمي  بةم ثَيناسةية تايبةمتةندي دانيشتواني ئةم يكاي باكور دياريدةكات((ئامَي ةكانة
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ئةم كارتَيك دنة دوواليةنةيةو .  َيت، بةرتةسك دةكةينةوةئةو ثانتايية كة تَيدا كاردةك -لةطة  نةرومناك دني بواري بةرهةمهَيناَ
بةرزكةرَيكي زار بةهَيرة لة ئابووري خةرجة بضو  و ف ياكوزارةكاَ و  اكةكةي بؤ ط دبووني كارطةراَ و نريكبوونةوةي كارة 

 .جياوازةكانة، بةآلم بةيةكةوة بةسراوةكاَ و   يبووني ئام ازةكاني بةرهةمهَيناَ
اني بةيةكةوة ط َيدراو لةطة  كؤي يةكساني راناني كارة تاكانة ولةيةكر داب ياوةكاَ بةراورد بكةين، ب يَيكي زارت  ئةطةر كاري ر

ئةطةر رانكاري . لة بةهاي بةكارب دمناَ ثَيدةدات و بةم رَيوةية كاتي ثَيويست بؤ دةستخستين كاري خوازراو كةمدةكاتةوة
اآلية وةرط ت بة دووبةرابةرك دني هَيري كاري ئالي و بةرف اوانك دني ك دارةكاني لة ثَيكةوةط َيدراو، ئةم بةرهةمهَينانة ب

روَينةكةي ياَ بةرتةسك دني بواري بةرهةمهَيناَ بةنيسبةت بوارو  ةندايةتييةكي طةورةي كار لة   كةي سةختدا جوآلندو 
 ةرَيوةي لةسةر رةجنة تاكة رَيوةكاَ ك د ياَ ثؤي طةرةك دني بة كَيميكَي و هانداني راحة ئانةَلييةكاَ و مؤركي تايبةتي ف

بةردةوامي، ئةوةش بةهةستاَ لةية  كاتدا بة ث اسةي جياوازو بة ئابووري كةرةستةطةلَيك بة رَيطاي بةكارب دنياَ بة 
هَيري  لة هةموو ئةم حاَلةتاندا دةبينني. رَيوةيةكي هاوبةش ياَ بة طواستنةوةي ثؤي كاري ناوةندي بؤ كارة تاكانةكاَ

ئةوة هةر لة خودي . بةرهةمهَيناني جؤرايةتي راني كاري ثَيكةوةط َيدراو، هَيري كؤمةآليةتي كارة ياَ هَيري كاري كؤمةآليةتيية
هاريكاريك نةوة لةدايكدةبَيت و كارطةري  بةكارك دني بةرَيوةيةكي زجنطةيي لة طة  ئةوانير لة ثَيناو ية  مةبةسي 

 .1النَيكي نةخشةكَيش او، سنووري تاكةكةسي لةناودةبات و طةرة بة هَيرةكةي دةدا  ونكة جؤرايةتييةهاوبةرداو بة طوَي ةي ث
بةطشي خةَلك ناتوانن بةرَيوةيةكي هاوبةش كاربكةَ بَي ئةوةي كؤببنةوةو تا بتوانن ك َيط تةكاَ هاوكاري يةكري بكةَ، دةبَي 

بةهاي طشي ئةم . ةدارةكة بةخؤي لة ية  كاتدا هَيرةكاني كارياَ دةك يَيتخودي سةرمايةدار بةكاريانبهَينَيت و ثاراَ سةرماي
هتد دةبَي لة ططفاني كؤببَيتةوة ثَي  ئةوةي ك َيكارةكاَ لة ث اسةي ...هَيرانة ياَ ب يَيكي دياريك او لة ك َيي ران ياَ هةفتةية 

ةر بؤ رانَيكي كاري  بَيت، ثَيويسي بة ثَيشينةيةكي ك َيكار بةجارَيك ط733ك َيداني ك َيي كاري. بةرهةمهَيناَ كؤبكاتةوة
نمارةي . طةورةت  لة سةرماية هةية لة ك َيي نمارةيةكي بضوكر لة ك َيكار، لة هةفتةيةكدا ياَ لة ماوةي هةموو ساَلةكة

شينةي بدا بؤ ك ييين هاريكةرةكاَ ياَ بواري هاريكاريك دَ، بة ثلةي يةكةم بةندة بة ثَيوانةي سةرمايةية  كة ثَيدةك َي ثَي
 .هَيري كار، واتة بةو رَيوةية كة سةرمايةدارَيك بةتةنها هةَلسوكةوت دةكات بة كةرةستةي بوَيوي ك َيكارَيكي زارةوة

ك َيكار 733خةرجي ئةو سةرمايةدارة كة -بؤ منوونة-كةرةستة خاوةكاَ. ئةركي سةرمايةي نةطؤري وة  ئةركي سةرمايةي طؤرياوة
ك َيكار 13سةرمايةدارانةية كة هةريةكَيكياَ 73جار زارت  خةرجي تَيدة َيت بؤ هةر ية  لةو 73 بةكاردةهَينَيت،
ئةطةر بةهاي ئام ازةكاني كارك دَ كة بة رَيوةيةكي هاوبةش بةكاردةب َين و  ةندايةتييةكةي لةهاورانيدا . بةكاردةهَينَيت

  يك دني ئام ازةكاني بةرهةمهَيناَ . وةيةكي هةسةَيك او زيات  دةبنزيادناكةَ لةطة  ك َيكارة سةرمايةثَيك اوةكاَ، كة ي بةرَي
 .لة سةرمايةدارة تاكةكاَ، مةرجي مادديانةية بؤ هةر هاوكاريية  لةنَيو ك َيكارة ك َيط تةكاَ

كةمةوة بطات بة بينيماَ كة كؤية  لة بةها ياَ ب يَيكي دراو بؤ ئةوةي بؤ سةرماية بطؤريَي، دةبَي لةالني (لة بةري يازدة)ئَيمة
ثَيوةرَيكي دياريك او، رَيطة بة خاوةنةكةي بدات نمارةيةكي ك َيكار سةرمايةطوزار بكات وبةس بَيت بؤ ئةوةي ئةركي كاريدةسي 

هةرطير سةرمايةدار نةيدةتواني بةبَي ئةم مةرجة روَيين سةرداري تاي ةكاَ وخاوةَ كارة بضووكةكاَ . ياتة ئةستؤياَ
 .ةرهةمهَيناَ نةيدةتواني مؤركي رووَ وئارك اي بةرهةمهَيناني سةرمايةداري لةبةر بكاتبط َيتةوةو خودي ب

ئَيستا ب يَيكي سةرماية وة  الني كةم بؤماَ دةردةكةوَيت لة دةسي تاكطةلَيكدا كة دوةنَيكي زار جياوازياَ هةية؛ ئةوة 
وةكاَ بؤ كاري كؤمةآليةتي وثَيكةوةط َيدراو و دةبَيتة بنةماي   يك دني سامانةكانة كة ثَيويستة بؤ كؤرييين كارة تاكانةو داب يا

 .ماددي بؤ ئةو طؤريانكارييانة كة رَيوازي بةرهةمهَيناَ ملكة ي دةبَيت

                                                 
1
هَيري هةر م الَيك زرا بضوكة، بةآلم كؤبوونةوةي هَيرطةلَيكي بضوو  هَيرَيكي طشي طةورةت  لة / )) 

ات، بةرَيوةية  كة تةنها بة هؤي كؤبوونةوةياَ ثَيدةك َيت كاتي كارةكةي كةم بكاتةوة و كؤبوونةوةكة دروستدةك
 (C. A Carli. L. C)  -.ثانتايي بةرف اواَ بكات
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ك َيكار لة نَي  . لةسةرةتاي سةردةمي سةرمايةداريدا، قةلةم يةوييةكةي بةسةر كاردا مؤركَيكي روكةريانةي رووت و الكَي  هةبوو
اية كارناكات، تةنها لةبةر ئةوة نةبَيت هَيرةكةي ثَي  ارتووة؛ تةنها لةبةر ئةوةي ئام ازي ماددي نيية تا بؤ خؤي فةرماني سةرم

بةآلم هةر لةو كاتةوة كة هةندَي هاريكاري لةنَيو ك َيكارة ك َيط تةكاَ درووستدةبَيت، قةَلةم يةوي سةرماية نةرومنا . كاربكات
لة طؤريةثاني بةرهةمهَيناندا . ة بؤ ئةجنامداني كارك دَ و مةرجَيكي واقيعيية بؤ بةرهةمهَيناَدةكات بةو ماناية ثَيداويستييةك

فةرماني سةرماية لةو كاتةوة ئير ط نط دةبَيت وناك َي دةسي لَي هةَلبططَيت، رَيك وة   ؤَ فةرماني جةنةرياَ  لة طؤريةثاني 
 .جةنط ط نطة و دةسي لَيهةَلناططَيت

كؤمةآليةتي ياَ هاوبةش كة بةتَي وتةسةلي لةبوارَيكي بةرف اواندا بآلودةبَيتةوة، ثَيويسي بة بةرَيوةب دَ هةية بؤ هةر كارَيكي 
رَيكخستين  االكيية تاكةكةسييةكاَ و دةبَي هةستَيت بة ئةجنامداني ئةو كارة طشتييانة كة رةطةزةكةي لةو جياوازيانةدا هةية 

ي بةرهةمهَينةرو برووتنةوةي تاكةكةسة ئةندامة سةربةخؤكاَ، ئةو جياوازييانة كة لَييةوة لة نَيواَ برووتنةوةي طشي جةستة
مؤسيقانةنَيك ئاوازَيكي تاكانة لَيبدات خؤي خؤي بةريَيوةدةبات، بةآلم تيةَيكي مؤسيقانةَ ثَيويستيياَ بة مايستةر . ثَيكهاتووة

 .هةية
دَ دةبن بة ئةركي سةرماية لةو كاتةوة كة ك َيكارة ملكة ةكةي دةبَيتة كارةكاني ئةم بةرَيوب دنة و ثاسةواني و دةآلَليك 

 .ك َيكارَيكي هاريك دَ و بةو ماناية ئةركَيكي سةرمايةداريية، تايبةمتةندي تايبةت وةردةط َيت
ئاماجنة كة بةرهةمهَيناني سةرمايةداري، ثَيداويسي زيادك دني بةهاي سةرمايةية و ئةو ( لةولةبي)ثاَلنةري بةهَير، واتة

تا دةك َيت طةورةت ين -ئةمةش هةماَ رتة-ياَ viiiبةرَيوة وونةكةي دياريدةكات، دةستكةوتين طةورةت ين بةهاي زيادةية
هةر ةند لةية  كاتدا بةستةلةكي ك َيكارة سةرمايةثَيك اوةكاَ زيادببَيت، بةرط يياَ لة . سةرمايةطوزاري بؤ هَيري كار بك َيت

ية كة (ادارة)ئةو بطيا. ثاراَ ئةو فشارة كة دةبَي بةكاربهَين َيت بؤ سةركةوتن بةسةر ئةو بةرط ية دني سةرماية زياددةكات و
لةبةردةسي سةرمايةدارة تةنها ئةو ئةركة تايبةتة نيية كة لة س وري برووتنةوةي خودي كاري هاريكاري ياَ كؤمةآليةتي 

ا، ئةركي سةرمايةطوزاريية بة كاري كؤمةآليةتي و ئةركَيكة لةسةر لةدايك دةبَي، بةَلكو لة هةماَ كاتداو لةثلةيةكي بةرزد
 . رووبةريووبوونةوةي بَي  ةندو ؤَ لة نَيواَ سةرمايةطوزارو ئةو ماددةيةي سةرمايةطوزاري ثَيدةكات

كة  رانبةراني ئةوةش، هةر ةند بايةخي ئةو ئام ازي بةرهةمهَينانة نةرومناي ك د كة رووبةريووي ك َيكار دةبَيتةوة
 .مؤَلكايةتييةكة لَيي نامؤية، ثَيويسي بة بووني  اودَي ي نةرومنادةكات و لَيةَيضينةوة لة بةكارهَيناني بةرَيوةيةكي طوجناو

لةدواييدا هاريكاري ك َيكارة ك َيط تةكاَ تةنها بةرئةجنامي ئةو سةرمايةية كة لةيةككاتدا بةكارياندةهَينَيت و ثةيوةندي لة 
انةييةكانن و يةكط تنةوةياَ بةو ماناية كة جةستةيةكي بةرهةمهَينةرَ، لة دةرةوةي خؤيانةوة هةية، واتة لةو نَيواَ ئةركة تاك

ط َيدراوي كاري ك َيكارةكاَ لة ئاسي زهنيدا وة  نةخشةيةكي سةرمايةداري . سةرمايةية كة كؤياَ دةكاتةوةو راياندةط َيت
 .ةكانياَ بؤ مةبةستةكاني ملكة دةكاتدةردةكةوَيت، واتة هَيري ئطادةيةكي نامؤ كار

كةواتة ئةطةر بةرَيوبةرايةتي سةرمايةداري وة  ناوةريا  دوو رووي هةبَيت، ئةوا لةبةر هةماَ ئةو رتةية كة ثةيوةندي بة 
 سةرك دايةتي خودي خؤيةوة هةية، لةاليةكةوة نةرومناك دني ث اسةي هاريكاريية، لةاليةكيرةوة ث اسةي دةسكةوتين بةهاي

و رَيوة تايبةتييةكاني ئةم ستةمكاريية طةرةدةكات  ةندة -رَيوةي ئةم بةرَيوةب دنة وة  ثَيويست دةبَيتة ستةمكار-زيادةية
 .هاريكاري طةرة بكات

سةرمايةدار دةستدةكات بةوةي لة كاري دةسي دووردةكةوَيتةوة، ئةوجا كاتَي سةرمايةكةي نةرومنا دةكات و لةتةكيدا ئةو هَيرة  
ةَلةية كة سةرمايةطوزارياَ ثَيدةكات، لة وةزي ةي  اودَي ي ك َيكاراَ و كؤمةَلةكةياَ بةرَيوةيةكي راستةوخؤ و  االكانة، بةكؤم

سةرمايةدار هةر لةو كاتةوة كة خؤي . دةستدةكَيشَيتةوة و ئةم وةزي ةية دةطوَيرَيتةوة بؤ جؤرَيكي تايبةت لة ك َيط تةكاَ
 اودَي ، )و ئةفسةري ثلة دوو(بةرَيوةبةرةكاَ و جَيط ةطاني)ةبييَن، ئةفسةري بةرث سلةسةرووي لةرك َيكي ثيشةسازي د

بؤ خؤي دةط َي، واتة ئةوانةي كة بةناوي سةرمايةوة راَلي سةرك دايةتي دةبينني لة ماوةي ( سةرثةرتيارو، نوَينةري سةراكةكاَ
 .طةرةسةندني كارك دنداو تاقة كاري سةرمايةداراَ دةبَيتة تةماراواَ



 111 

كاتَي ئابووريناسَيك بةراوردكاري لةنَيواَ رَيوازي بةرهةمهَيناني جووتياراَ و ثيشةيية سةربةخؤكاَ و سةرمايةطوزاري لةسةر 
 خةرج ولة ليسي كةم  كاري ثاسةوانيبنةماي كؤياليةتي وة  ئةو جووتيارانة لة كؤلؤنةكاَ ئةجنامي دةدةَ، دةكات، ئةوا 

ةر رَيوازي بةرهةمهَيناني سةرمايةداري ئةزماي  بكةين، دةبينني كاري بةرَيوةب دَ و ثاسةواني بةآلم ئةط. دادةنَي لةث يةكاَ
يةكدةخات، ئةو كارانة كة لة س وري ث اسةي نةرومناك دني كاري هاريكاري راخةياَ لَي دةبَيتةوة، ئةم وةزي ةيةش بةو 

سةرمايةدار . خودي طةرةسةندني ئةم ث اسةية دةك َيتماناية كة بنةماي هةية، مؤركي سةرمايةداريية و ملمالني لةسةر 
. هةرطير سةرمايةدار نيية لةبةر ئةوةي بةرَيوبةرَيكي ثيشةسازيية، بةَلكو بة ثَيضةوانةوة دةبَيت بة سةرا ،  ونكة سةرمايةدارة

 دني دادثةروةري لة سةرك دايةتي لة ثيشةسازيدا دةبَيتة تايبةمتةندي سةرماية وة   ؤَ سةرك دايةتي جةنط و بةرَيوةب
 . 7بوو( عةقار)سةردةمي دةرةبةطايةتي تايبةمتةندي موَلكايةتي زةويوزار

ك َيكار بة خؤي خاوةَ موَلكي هَيري كارةكةية و لةبةر ئةوةي مشتوم ي لةبارةي ن خةكةي دةكات لة طة  سةرمايةدارةكةو 
ئةم ثةيوةنديية بةهيض رَيوةية  ناطؤريَيت،  ونكة . تاكةكاَناتوانَي هيض ب  ارَيت تةنها هَيري كارةكةي نةبَيت، واتة هَيرة 

سةرمايةدارةكة سةد هَيري كار دةكاتة موَلكي خؤي لةب ي ية  هَير، ياَ ط َيبةستَيك لة طة  ية  كةس ناكات، بةَلكو لةطة  سةد 
كةواتة سةرمايةدارةكة بة . ريكاري بكةَك َيكاري كة لةيةكري سةربةخؤَ و دةتوانَي كارياَ ثَيبكات بةبَي ئةوةي بيانهَيَلَيت ها

ك َيكارةكاَ وة  كةساني سةربةخؤو . هةر ك َيكارَيك ن خي هَيري كاري سةربةخؤ دةدا، بةآلم ن خي هَيري بةيةكط َيدراو نادات
َ تةنها لة هاريكارييا. تاكطةلَيكي لةيةكر داب ياو، دة نة ناو ثةيوةنديية  لةطة  خودي سةرمايةكةوة، نة  لةنَيواَ خؤياَ

ث اسةي طةرةك دني كار دةستيةَيدةكات، بةآلم لةوَيدا  ير موَلكي خؤياَ نني و هةر كة  وونة ناو ئةو ثةيوةنديية، لة 
سةرمايةدا يةكانطط دةبن و  ونكة هاريكاري دةكةَ و ئةندامي جةستةيةكي  اال  ثَيكدةهَينن، دةبن بة رَيوازَيكي تايبةت لة 

ئةو هَيري كارة كة ك َيكارة ك َيط تةكاَ لة كارةكانياَ خةرجي دةكةَ وة  كارطةرَيكي بةكؤمةَ ، . رمايةرَيوازةكاني بووني سة
هَيري كؤمةآليةتي كار طةرةدةكات بةبَي ئةوةي ن خةكةي بدرَيت، هةر لةو كاتةوة .  هَيري بةرهةمهَينةر بؤ سةرماية ثَيكدةهَينن

لةبةر ئةوةي هَيري كؤمةآليةتي كار هيض تةكلي َيك بؤ . كي دياريك اودا دادةن َينك َيكاراَ لة اليةَ سةرمايةوة لة مةرجطةلَي
سةرماية ناكات و ك َيكاري ك َيط تة لةاليةكي ت ةوة طةرةيةَينادات تةنها ئةو كاتة نةبَيت كة كارةكةي دةبَيتة موَلكي سةرماية، 

كارتَيك دني هاريكاري ساكار . ي بةرهةمهَينةري ثَيوةوة نووساوئةوجا س ورتةكةي وا دةردةكةوَيت وة  هَيرَيكي سةرمايةو هَيرَيك
 هتد...بة روونييةكي زار دةطمةَ دةردةكةوَيت لة كارة مةزنةكاني رانهةآلتييةكاَ، ميس ييةكاَ و ئةت وسكييةكاَ

ا، دةبييَن خاوةَ ئام ازي ئةم دةوَلةتة رانهةآلتييانة لةسةردةمانَيكي زار كؤندا كاتَي خةرجة مةدةني و سةربازييةكانياَ دةد))
تواناياَ بؤ هةَلسوكةوتك دَ بة كاري زاربةي دانيشتوانة . زيادةي بوَيويية و دةتوانَي بؤ كاري طةورة و سودبةخ  بةكاري بهَييَن

َيت ئةو غةي ة كشتوكاَلييةكاَ و ئةو مافة كة ثارا و ثياواني ئاين بؤ بةكارهَيناني ئةو زَيدةية، ئام ازطةلَيكي ثَيدةدا بتوان
بؤ جوآلندني ئةو ثةيطةرة طةورانة قةوارة زهلَيرانة . ثةيطةرة زهلَير و ئاسةوارة مةزنانة كة سةرتاثاي وآلتةكة دةط تةوة، بكةَ

نمارةي . كة طواستنةوةياَ سةرسامماَ دةكةَ، زار جار تةنها هَيري م ايياَ بةكاردةهَينا، بةآلم بة دةستبآلوط نَيكي بَيكؤتاييدا
هتد كة موَلكي مؤزةخانة ئؤروثييةكانن ...كؤمةَلة ئاروري و ميس ييةكاَ<هتد...و   ك دني رةجنةكةياَ بةس بووكارطةراَ 

 >-13-33تَيكست بو  ئؤف ليراتور، ال. جؤن . ر -.رَيوةكاني ئةم كارة هاوكارييانة ثيشامناَ دةدةَ
هتد لة كؤمةَلطاي نوَيدا كةوتة ...ي ئةت وسكييةكاَ(خواوةندةكاَ)دةسةآلتي ثاراكاني رانهةآلت و ميس ييةكاَ و تيوك اتة

 ...  دةسي سةرمايةي تا  ياَ رةركةتةكاني كؤمانديت و رةركةتةكاني  ةند بةرداربوويةكي سةرمايةدار
لة ( النطويت)لةوانةية<<دةيبينني  هاريكاري وة  لة رةطةزةكاني رارستانييةتي م الايةتي و طةالني راو ي

بةهةَلةدا نة ووبَيت كاتَي ئيديعا دةكات كة راوك دَ يةكةم رَيوةية لة رَيوةكاني (لةبارةي ياسا مةدةنييةكاَ تيبؤرييةكةي)كتَي 

                                                 
7
ئؤطؤست كؤنت و قوتايانةكةي هةوَلياندا ثَيويسي هةميشةيي بة قةَلةم يةوي سةرما بسةنَينن، و دةيانتواني /  

 . قةَلةم يةوي دةرةبةطةكاَ بسةنَينن لةبةر هةماَ هؤ، ثَيويسي
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، لة 31، بةري 1313ب يوانة  اثي ساَلي-يةكَيكة لة رَيوة يةكةمةكاني راوك دَ( جةنط)هاريكاردَ و راوك دني م ال
 >>( اثكةرة فةرةنسييةكاَ.)217-231الثةريةي

هتد لةسةر موَلكايةتي هاوبةري مةرجةكاني بةرهةمهَيناَ، ئةجنام دةدرا و ...كشتوكاَلييةكاني تاي ة هندستانييةكاَلة كارة 
لةسةر ئةم واقيعة كة هةر تاكَيك هَيشتا هةر بة هؤزةكةي ياَ تاي ةكةي  بةسراوةتةوة وة  ئةو هَيرةية كة هةنط بة رانةكةي 

بةكارهَيناني هاريكاري بةرَيوةيةكي ثةرتةوازو لة . دةكات لة هاريكاري سةرمايةداري ئةم دوو مؤركة جوداياَ. دةبةستَيتةوة
بوارَيكي بةرف اواندا لة  اخة كؤنةكاَ،  اخي ناوةندو كؤلؤنيية هاو ةر  لةسةر ثةيوةندي راستةوخؤي دةسةآلتداري و 

يةدارييةكةي ثَيشوةخت ط وانةي بووني كارطةري بةثَيضةوانةوة رَيوة سةرما. كؤياليةتي راوةستاوة و لةسةر كؤياليةتي بةطشي
ئازاد، واتة ف ارياري هَيرةكةي دةكات و ئةم هَيرة لة مَيووودا طةرةدةكات بة ناكؤكي لةطة  كشتوكاَلي جووتياراني بضو  و 

 . ثةي يةك دني ئازادانةي ثيشة، خاوةَ رَيوةي هاريكاري بَيت ياَ نةبَيت
داري هةرطير وا دةرناكةوَيت وة  رَيوةيةكي تايبةت لة رَيوةكاني هاريكاري، بةَلكو لةبةرامبةريدا هاريكاري سةرماية

 .بةثَيضةوانةوة، خودي هاريكاري وة  رَيوةي تايبةتي بةرهةمهَيناني سةرمايةداري دةردةكةوَيت
يةداري دةردةكةوَيت و ئةطةر هَيري كاري بةكؤمةَ  كة هاريكاري طةرةيةَيدةدا، وة  جؤرَيكي تايبةتي بةرهةمهَيناني سةرما

ئةوةش وة  يةكةم قؤناغ لة قؤناغةكاني طةرةسةندَ كة ث اسةي نةرومناك دني كار تَيدةثةريَينَيت ولةبةر ثاركؤيةتي بؤ 
ئةم طةرةسةندنة لةخؤيةوة نةرومنا دةكات و بنةماكةي، واتة بةكارهَيناني نمارةيةكي دياريك او لة ك َيكاري ك َيط تة . سةرماية
ت و لةهةماَ كارطةدا، لةطة  بووني خودي سةرماية دياريدةك َيت، و هةميشة وة  سةرئةجنامي مَيووويي ئةو بارودا  لة يةككا

 .و برووتنةوانة كة بةرداريياَ ك د لة لَيكرازاندني جةستةي بةرهةمهَيناني دةرةبةطايةتي
ستييةكي مَيووويي بؤ طؤرييين كاري ثةراوَيرك او بؤ كاري رَيوازي بةرهةمهَيناني سةرمايةداري وا دةردةكةوَيت بؤ ئَيمة وة  ثَيوي

كؤمةآليةتي، بةآلم زيادك ني مؤركي كؤمةآليةتي لةنَيو دةسي سةرماية بةسةر كار، لة هَيري بةرهةمهَينانةكةي زياد ناكات تةنها 
 .بؤ ئةوة نةبَيت، قازاجنَيكي طةورةت  سةرمايةطوزاري بكات

ةي تاقة رَيوةية كة تا ئَيستا ئةزمايشماَ ك دووةو جووتدةبَيت لةطة  بةرهةمهَيناَ لة بوارَيكي هاريكاري لة رَيوة سةرةتاييةك
لةم رووةوة هيض سةردةمَيك لة سةردةماني بةرهةمهَيناني سةرمايةداري تايبةمتةندييةكي نيية كةر ئةوة لة سةرةتاي . بةرف اواَ

جؤرة كشتوكاَليية بةرف اوانة كة هاوجووتي سةردةمي ماني اكتؤريية و ماني اكتؤرة نةبَي كة تا ئةو كاتة ثيشةيي بوو و ئةو 
هاريكاري ساكار هَيشتا تا . تايبةمتةندي هةية لةطة  كشتوكاَلي بضوو  بة ثَيوةرةكاني كةمر لة تايبةمتةنديةكاَ بة رَيوازةكاني

ردةكات، بةبَي ئةوةي لةوَي دابةرك دني كار ياَ ئيم يا لةو ث يانانة باآلدةس  كة سةرمايةي تَيدا لة بوارَيكي بةرف اواَ كا
 .بةكارهَيناني ئام ازةكاَ راَلَيكي ط نط بطَي يَ

سةرياي ئةوةي -بةرهةمهَيناني سةرمايةداري ئةو هاريكارييةية كة دووبارة رَيوة سةرةتاييةكةي ثيشاندةدا ريةتييةكانيبنة رَيوازة
ةمةدا وة  يةكَيك لة تومخةكاني، لةثاَلييةوة مانةوةكةي وة  رَيوازَيكي تايبةت تةنها ل-ناوةكةكةي رَيوازة ئاَلؤزةكةيي تَيداية

 .     دةثارَيرَي
 

، بة عةرةبي، لة وةرطَي ياني حمةمةد عيتاني، بةي وت، كتَيبخانةي 232-299، الثةريةي2-7سةرماية، كار  مارك ، جلدي 
 .مةعارف

 لة عةربييةوة بؤ كوردي
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i
 :ئةم ث يوثوو يية طؤتةي توريةك د، بؤية لةم ديالؤكةدا طاَلتةياَ ثَيدةكات/  

 باوكت لةكوَي سامانةكةي دةستكةوتووة؟: مامؤستاي قوتايانة
 .لة باثطةي: قوتابي

 .؟ةي لة كوَيي هَينابووئةي باثط: مامؤستاي قوتايانة
 باوكييةوةلة:قوتابي 

 وتووة؟كة ئةي ئةمةي دوايياَ لة كوَي دةسي: مامؤستاي قوتايانة
ت، ث 2، 1193جلدي بةرهةمةكاني طؤتة، : سةر اوة.)ط تووةبة دةسرياط تن دةسي بةسةردا  :قوتابي
 (بآلوكةرة فةرةنسييةكاَ)231

ii
يةداري زار زووت  لة وآلتانير طةرةيسةندو دةرةبةطايةتي  زار لة ئيتاليادا بةرهةمهَيناني سةرما/  

كةواتة وةرزَي ةكاَ هةر بةراسي رزطاريانبوو ثَي  ئةوةي كاتي ئةوةياَ هةبَيت . زووت  لةناو وو
بةرَيكي زاري ئةو ك َيكارة رةجندةر و ئازادانة . ما  موَلكايةتي زةوييةكانياَ بؤ خؤياَ دابني بكةَ

اَ لة رارة ثاياوةكاني ئيمماتؤرييةتي روم دةك د، ئةو رارانة كة ئةر افةكاَ زار زوو وة  با، رووي
كاتَي  طؤريانكاريية طةورةكاَ لة دةوروبةري سةدةي ثازدةهةم . ثَيياَ باش بوو تَيدا نيشتةجَي ب 

كتؤرةكانيشي باكووري ئيتالياياَ لة بازاريي جيهاني و سةركةوتنة بازرطانييةكةي بَيبةش ك د و ماني ا
وَي اَ ك د، برووتنةوةية  بة رةوتَيكي ثَيضةوانة روويدا؛ ك َيكارةكاني رارةكاَ بة كؤمةَ  رووياَ لة 
الدَييةكاَ ك د كة كشتوكاَلي بضووكياَ تَيدا زاَلة  بة رَيوةي باخضة بة رَيوةية  كة لة راب دوودا 

 .  رووي نةداوة
iii

خاوةَ  واَ خاوةنكار و ك َيكاراَ  ارةسةربكةَ، راوَيوكاريانةرةكاَ كَيشةكاني نَيهةر ةند ياساد))/ 
جلدي يةكةم، -ئادةم مست، سةر اوةي راب دوو لة وةرطَي ياني غارنيية: ، سةر اوة((كارةكانياَ دةك د

 . وة  الن ي دةَلَي(( موَلكايةتي راحي ياساكانة))271الثةريةي
 

v
  / 
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Sophisem of Free by a Barrister, London, 1850, p235 et 263 
 .(ئامادةبووة بؤ دةستتَيوةرداَ، دةسةآلتةكةي بؤ بةرنةوةندي خاوةَ كار بةكار بهَينَيت ياسا هةميشة) 
 

vi
لةبةر ئةوةي الب دني هةر جؤرَيك لة جؤرةكاني : نراوةةي يةكةمي ئةم ياساية بةم رَيوةي خوارة داريدماد/  

دةستووري فةرةنساية،  ، يةكَيكة لة قواعدة بنةريةتييةكانيو ثيشةداكؤبوونةوةي هاوآلتياَ كة هاوسانن لة بارودا  
ةي  وارةمي  دماد((. بؤية بة ك دةوة هَينانةوةي ياساغة هةر  يية  بَيت بيانوو ياَ دارير  ياَ رَيوةكةي

نا و لةنَيو ئةطةر هةندَي هاوآلتي كة هةماَ ثيشةو هونةر كؤياندةكاتةوة، لة بنكةكةياَ بةكارهَي: ))رايدةطةيةنَيت
خؤياندا رَيكةوتنياَ رَيكخست بة مةبةسي ثةر دانةوةي هاوبةش ياَ مةبةستيانة يارمةتي هونةري و ثيشةكةياَ 

اوانة بة سةرثَيضي ا تنة ناوبثَيشكةش نةكةَ تةنها بة ن خَيكي دياريك او نةبَيت، ئةوا ئةو ب ييار و رَيككةو
وة  لة سيستَيمة  واتة ئةوانة،(( هتد...راطةياندني ما  م ال  دةستووري دادةن َيت و دةستكاري ئازادي و بة

 .كؤنةكاَ، بة كارطةلَيكي ياخيكةرو سةرثَيضكةرانةَ
 

vii
 (بآلوكةرة فةرةنسيةكاَ)29/9/1112ياساي/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viii
 (11سةر اوةي ئامانةثَيك او، الثةريةي-فاندرالنت. ج)ئةمة تاقة ئاماجني بازرطانيية 
 
 

 ياَ قةي اني دةسةآلتي سةرمايةداري قةي اني دراو 
 بَيبايةةةخك دنينيةةوليمياليرم، جيهةةانططي، كؤتةةايي مَيةةووو،  كةةةرتي تايبةةةت،   )مانشةةَيي سةةةرةكي بيسةةت سةةاَلي رابةة دوو تةةا ئَيسةةتا لةةة جيهةةاَ بةة يتني لةةة    

بةةرزبووني رَيةوةي بَيكةاري، هةةناري، جةةنط، ط انةي و       )ئةطةر بؤ ئةو ئةدرةسانة بطةريَيني لة ئاسي نياني رانانة، دةبينني جيهةاَ لةة بةاري   (. ريوعييةت
بةةريووني  ئيكسةةايةر، كَيشةةي دةرمةاَ     ولة كوردستاَ ط اني كاآل، بَيكاري زاَلةو بة ثؤلي  ك دنةي كؤمةةَلطا  . تَيدةثةريَيت(دارايييةكي قةي اني ية  لةدواي 

ئايةةا ئةةةم . بةةةآلم حكومةةةت بةهةةةموو رةةَيوةية  ثَيشةةوازي لةةة بةةازاريي ئةةازاد كةة دووة    ي بةةازار دةكةة َي،ك ن، ، بؤيةةة لَيةة ةو لةةةوَي داواي كةةؤنريالَ لةبةر ةةاوة
ثةيوةندي بة قةةي اني ئةابووري جيهانييةةوة هةيةة؟  ئايةا ئةةم ثةريةسةةندة ثةيوةنةدي بةة ثلةيةةكي ديةاريك اوي سةةرمايةداري هةيةة؟ ئايةا                ةشيباروداخة

 ! وة؟ئةَلتةرناتيظَيكي م ايي بؤ ئةم دةسةآلتة هةية ياَ ما
  ي روويداوة؟ 

 هةر قةي اني خانوبةرةية؟
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لةة سةةرةتاي   . دةسةتيةَيك د لة بازاريي عةقارات لة ئةةم يكا  هةرهةموو ئةم قةي انة سةرةتا : دةَلَي11/7/2331 راني(ئؤتؤثي ك يةتيظ)ئول ي  بوش لة 
َ  .كة د  ارةكاَ روويةاَ لةةم كةرتةة   رمايةطوززار لةة سةة   وةوةيئيكؤنؤمي نوَي لة بازاريي كؤمةيالة تةقي -بَلقي 2333ساَلي كةة تةا رادةيةة  بةرةَيوةي      كارةكةا

. بةةرزبووةوة %133سةاَلدا ن خةةكانياَ   9ثار ة زةوي، خانوو و ماَ  بووة هؤي بةرزبووني ن خةكانياَ و لة ماوةي  سةبارةت بةدة وو َيوةوة جانبازي بةري
بةةريَيطاي هةاوردةي يةة  بةقةةرز      دةكة يدراَ و ئةةوجا  ثةارةي قةةرزةوة    ادك دو بةة ي زية اني بؤ خؤي راكَيشةا و خةةرجي بةةكارب دن   ةكستكةروئةمة خانودر

 . لةدةرةوةي وةآلت كارتَيك دني خؤي لةسةر ئابووري جيهاني دانا
بةازاريي  : ةكةةي لةة ن خةي ماَلةكانيشةياَ زيةات  قةةرزبار كة اوَ، بةة كورتيي        اتوانن قةةرزةكانياَ بدةنةةوة كةة   نة خاوةنةكانياَ ئَيستا ن خي خانوو دابةزيوةو 

 .   تووري داريوخاَ بووة ةخانوبةر
 هةرةسي سيستَيمي دراو

بةةانقي تةة  لةاليةةةَ  1بةةان  هةرةسةةيانهَينا و 12: لةةة راننامةةةي ئةةونرةرة تسةةايت، ثَيمةةاَ دةَلةةيَ (سةةةرمايةداري لةةة قةي انةةة)كةةالوس لاطنةةةر لةةة وتارةكةيةةدا 
، ئاسةةواري دانةيةكيشةياَ نةةماوةو لةسةةر ئاسةي      (واَ  سةريت )ةورة بةانقي سةةرمايةطوزاري  طة 9كَيمكةكانياَ قوتدرانةوةو ماوةي  ةند مانطَيكة لة كؤي 

مليةةارد داآلري ثةةارةي 19لةةة هةةةوَلَيكي ب وسكباسةا بةةة بةة يي  (AIG)جيهانيشةدا دةبةةَي زيةةات  لةةة نيةو بليةةوَ داالر رةرةةبك َيتةوة؛ بةةانقي بيمةةي ئةةةم يكي   
رَييانةَيدرا سةدداَ مليارد داالري باجدةراَ وةربط َ و ( Freddie Mac)و(Fannie Mae)هيةؤتيك باجدةراَ لة لةناو ووَ، رزطار بكةَ؛ بانقةكاني

لةةة هةرةةتاكانةوة ئةةابووري ئةةةم يكي لةسةةةرخؤ و لةةة قؤنةةاغي جياجيةةادا و بةبةةةردةوام    . بانقةةة سةةَينريَلةكاَ بةة يي زار طةةةورةي دراويةةاَ بةةة بازاريةكةةاَ دا   
 333بةرةو هةَلكشاَ ب دووةو بنةماَلة طةيشتة رَيوةي س  و قةرزي خَيرانةكاَ وة  هاوكَيشةَيكي ناوةنةد طةيشةتة     قةرزارك دني دةوَلةت و خةرجي ماآلَ

مليةةارد داالر؛قةةةرزي بازرطةةاني هةةةر بةةةرةو هةَلكشةةاَ دة ةةَي  133؛ قةةةرزي خةةاوةَ كةةارتي بانقةةةكاَ طةيشةةتة (بَيجطةةة لةةة قةةةرزاري خةةانووك يين)داالر13
زيادريةوي بةكارب دَ لةة دوو دةيةةي رابة دوو وثةَي  هةموورةيانةوة      . بليوَ داالر11،7الرو ئَيستا قةرزاري دةوَلةت طةيشتة مليارد دا333وطةيشتووةتة 

ؤثَيكي لةالين ئابووري ئةم يكييةةوة، كاكَلةةي مؤتةؤري طةرةسةةندني ئةابوروي جيهةاني بةوو، بةةآلم لةسةةر بنةةماي بةةرزبووني قةةرز كةة وة  ثَيكهةاتي تة               
بانقةةكاَ بةرةَيك بةووَ لةة يةاري ئةةم هةرةمةةو قةةرزة لةة توانابةدةرةكةةياَ           . ر، كة قةةرزي رابة دوو بةة قةةرزَيكي نةوَيي بةةرزت  دةدةنةةوة       بةف يين زهلَي

ئَيسةتا ئيةدي بةةرف اواني بةَي     . دةكة د ( Hedge Fonds, Private EquitiesVehicles)بةريَيطاي سيستَيمَيكي بَي كؤنرياَلي سةَيبةري بانقةةكاَ وة   
، ئَيسةتا قةةي اناوي بةووةو ئيةدالؤني باآلدةسةت و      يةولةةهاويين سةاَلي رابة دووةوة دةسةتةَيكي ئةةم ث اسةةية      ....َيكي ئةم سيستَيمة طةيشةتة كؤتاييةكةةي  ب 

 .ئيكؤنؤمي نيوليمياليرم و كَيمكَي لةنَيو دةسةآلتدارة ئيمة ياليستةكاني ط تووةتةوة-ث اكسيسي سؤسيو
 

               او نؤكي سةرماية
بةؤ  . تةةوة بةآلم قةي اني سةرمايةي دراو تةنها لة ئةابووري ئةةم يكي قةةتي  نةماوةتةةوةو بةاَلي بةسةةر جيهةاَ كَيشةاوةو خةؤي لةة ط انةي كاآلكةاَ دةبينيَ            

ةرزبووةتةةوةَ وة   لة يةكةم رةش مانطي ئةمساَ ، كةرةستةي خاو لة بازاريي جيهانةدا ئةوةنةدة بةةهَير ب   : سويس ي دةنووسَيت(NZZ)منوونة، راننامةي
و لةة كةةرتي   %27تةا  21ياَ زيات و ط انةي بةطشةي طةيشةتة    ( ئةي ئي طي-جؤن -داو% )7وة رووي نةداوة؛ لة مانطي يوني ئامانة بة بةرزبووني 1737لة

  جانبةةةازي ثةيوةنةةةدي تةقينةةةةوةي نةةة   لةطةةةة ( IMF)سةةةةندوقي دراوي جيهةةةاني%(. 92)+و كةةةةرتي وزة%(21)+، دانةوَيلةةةة%(12)+ثيشةسةةةازي كةةةانرا
لةرةوَينَيكي تة  ئامةانة بةةوة دةكةةَ كةة       . هةندَي هةية كة بةرزبووني ن خةكاَ، باروداخي هاتو ووي ئؤتؤمبيل لة  ةني دةكةات رادةطة يَ   . دةبةستَيتةوة

ةكة سةةةرئةجنامي لةةةم بارةيةةةوة ثةةارتي كةةاري سويسةة ي ثَيةةي وايةةة كةةة كَيشةة     . تةةةدبطةكاني حكومةةةت بةةؤ راطةة تين ط انةةي، بةةةبَي كةةارتَيك دَ ماوةتةةةوة    
 (. دةستكةوتين ب يي سةرمايةيةكي زيات ة)هةوَلي

، بؤيةة ثةةرية بةة    بؤ منوونة، كاتَي روفَي ةكاني ت َيلة لة سةانياو ثورتوطا  لةةدني بةةرزبووني ن خةي بةانرين و طةاز مانةدةط َ، دوو ك َيكاريةاَ لَيةدةكونريَ        
نةكاَ و بةروبووم لة سوثةرماركتةكاَ دةست نةكةوت و رَيطةياَ لةة هاتوو ةووي نَيةو رةار،     ي بانرينخا%93 االكييةكةياَ دةدةَ و دةبَيتة هؤي داخستين

 . هةماَ ئةم خةباتة لة روتلةندي  بةرثاك ا. بةندةر و طةجنينةكاَ داخست
 :رةنطدانةوةي قةي انةكة لةسةر ئاسي جيهاَ 
وةزية ي دارايةي لةةبارةي ئةةم     . ةدا بةوانةي ب يَيةك ثارةيةاَ لةة بةان  كةؤك دووة     حكومةت طاراني دةوَلةتي بةبَي سنوور د: كؤماري سلؤلينيا 1/13/2331-

ثاش ئةم يكا و بةريتانيا،  ئيتالياش  ةندين مليارد داالر وة  ثةاكَيي يارمةةتي بةؤ سيسةتَيمة     . تا باروداخةكة بةم رَيوةية مبَينَيتةوة: طارانتييةوة، وتي
َ  23ومةةةتي رومةةا نريكةةةي حك. دارايةةي زيانلَيكةوتووةكةةةي تةةةرخاَ دةكةةات  سةةيلظيو )مليةةارد ئةةؤي يا دةخاتةةة خرمةةةتي بانقةةةكاني ئيتاليةةا و سةةةراكوةزي ا

 .      هيض خاوةَ ثارةية  لة بان ، ثارةكةي ناداريَييَن و هيض بانقَيك داناريوخَي: وتي(بةرلسكؤني
بةةآلم لةوانةيةة ئةةم    "وةي بانقةةكات رةتدةكاتةةوةو وةزية ي دارايةي وتةي     حكومةتي ئةةَلمانيا منوونةةي بةةريتانيا بةؤ خؤمةاَليك دني نية      : 7/13ئةَلمانيا لة -

 ". هةَلويستة بطؤريَيت،  ونكة بَي متمانةيي لةبارةي طةرةسةندني ت  لةم كاتة زار بةرزة
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حكومةةةت .  َينبةةةزارةملي خؤمةةاَلي دةكةة (Glitnir)وبةةانقي(Landbanki)و ثةوانطةةةي داراي(kaupthing)طةةةورةت ين بةةانقي ئةةةم وةآلتةةة : ئيسةةلةند
لةاليةكيرةوة بؤرصةي وةآلتةكة . دةستبةجَي ياسايةكي خَي ا بؤخؤماَليك دني ئةو بانقانة دةرك د تا رَيط ي لة وَي انبووني تةواوي سيستَيمي دارايي بكات

َ بازرطانييةكةي راط ت و داوا لة هاوآلتياني دةكات خةرجةكانياَ كةم بكةنةوةو دةست لة ثارةكاني ناو بانقةكا َ . َ نةةدة : وتةي (طايةة هةاردة  )سةةراكوةزي ا
 .من دووثاتي دةكةمةوة، م الةكاَ دةبَي هَيورببنةوةو متمانةياَ هةبَيت كة سيستَيمةكة بةتةواوةتي كاردةكات و ثارةكانياَ نافةوتَي

 َ َ لةناوةرياسةةي ثةريةسةةةندني قةةةةي اني دارايةةي، يةكةةةم كؤمةانيةةاي بانناسةةيونا  بةةةؤ بيمةة       -7/13لةةة راني  : يابةةا ، ئي السةةي خةةةؤي  (Yamato)ةي نيةةا
 .دةداريَييَن%11،2بة ب يي ( Nikkei)لة بؤرصةي تؤكيو، ئيدَيكسي سةرةكي(. مليارد داالر13دارياندني )راطةياند

اري طةةورة خاوةنكة  23خولةة  لةة ك دنةةوةي،    23ئيندَيكسةي ئةةَلماني دةريوخةَي و بؤرصةةي ثاريسةي  ثةاش       : قةووَلر دةبَيةت   13/13قةي انةكة لة راني 
كةم دةكات و ئةم داريانة هةموو كؤمةانييةكاَ دةط َيتةوة؛ ئيندَيكسةي سةةرةكي بةةريتاني ثةاش يةة  خولةة  لةة دةسةتبةكارك دَ،         %1،7وةآلتةكة بة ب يي

 . داالر12،22دةداريَييَن؛ ن خي نةوت لة ئاسيا دةطاتة نرمرين ئاسي لة ماوةي يةكساَ  و نةوتي سوكك بة13%
مليةارد ئةؤي يا كةرتةة داراييةكةةي بةةارَيرَي و ثةرلةةماني روسةيا بةة بة يي          23حكومةةتي هؤَلةنةدي دةيةةوَي بةة بة يي      : يلةند، ئيندونوسياهؤَلةند، روسيا، تا

و مةاوةي نية  مليارد ئؤي يا تةرخاَ بكات بؤ رزطارك دني بانقةكاَ لة ئي السي و بةرث ساني بازرطاني بة دراو كارةكانياَ راطة ت وبؤرصةةي تايلةنةد بةؤ     17
 .  كاتومَي  دادةخ َيت؛ بؤرصةي ئيندونوسيا بة داخ اوي دةمينَيتةوة

بدةَ؛ ئطلةندا طةرةني (Dexia)فةرةنسا، بةلويكا و لوكسمبؤرط خؤياَ يةكدةخةَ بؤ ئةوةي دةوَلةتةكانياَ طةرةني بة ثةوانطةي دارايي: لوكسمبؤرط
 (.   postbank)تةوة و لةوانة بانقي ئةَلمانيبانقي خارجي  دةط َي9دةوَلةتييةكةي بةرف اوانر دةكات و 

كؤدةبنةوةو دةيانةوَي لةبارةي كارتَيك دني ئةم قةي انة لةسةر كةرتي نةوت راوَيةوكاري يةةكري بكةةَ    11/11/2331لةاليةكي ت ةوة، وةآلتاني ئؤثيك لة
 .     ا دةكات دن بة قةي انةكة ثَيكةوةكاربكةَو سةندوقي جيهاني دراو داوا لة حكومةتةكاني جيهاَ و بةتايبةتي حكومةتةكاني ئؤروث

حكومةةت بةة هةةموو هَيرَيكيةةوة، هةةموو رَيطايةة        . ت سي سةرمايةطوزاراَ و راطةياندنةكاَ قةي انة داراييةكةي قوَلرك د: ئيم يا سةراكي ئةم يكا وتي
هةةمووماَ لةةناو قةي انةكةةين و ثَيكةةوة لَيةي      "اني لة جيهاَ كاردةكةات هةروا ثَيكةوة لةطة  داستةك. دةط َيتة بةر بؤ ئةوةي ئةم كَيشةية  ارةسةر بكات

 ".  13/13هةواَلةكاَ، : دةرباز دةبني سةر اوة
 باجَيكي طةورة لة خةَلكي ئةم كا و جيهاَ: حربي كؤمونيسي ئةم يكا

نينَيكةي ئةَلتةةرناتيك بةدةسةتةوةدةدا وتَيةدا راَلةي      تَي يوا27/7/2331لةة ( سةراكي ليونةي نيشةتماني حربةي كؤمونيسةي ئةةم يكي    )لة وتارَيكي سام وي 
َ  )سةرمايةي داراي و راسريةوة توندريةوةكاَ دياريدةكات لة ثَيكهاتين ئةةم قةي انةة و هةوَلةةكاني بةوش و وةزية ي خةزنةةي       دةخاتةةروو بةؤ   ( هنة ي بولسةو

 . ة"مؤنؤثؤَلي مشةخؤر-سةرماية دةوَلةتي دارايي" ارةسةري قةي انةكة كة بة ثلةي يةكةم لة بةرنةوةندي
كؤركي سةي لةماوةي هةرت ساَلي رابة دوو  . ئةطةر باروداخةكة ئةوثةريي جددي نةبواية، وة  بَلَيي كؤميدياية  روويداوة: هةروا لةو وتارةدا تَيداهاتووة

ارايي بةسةر ب دووة لةة لةةكاتي كةارك دني لةة     سا  لة ياريةَيك دَ بة سيستةمي د71بةفطيا داوة و وةزي ي خةزنةكةش (هةزاراَ داالر) ةندين ت يبليوَ
ثَيدادةط َي لةسةر ئةوةي بةرث سةكان  كةؤنط َي  بةةبَي  ةندو ةؤَ و هةيض مةةرجَيك بةر لةة يةة  ت يبليةوَ          ( غؤلدماَ ساك )بانقي سةرمايةطوزاري

 .بسةَي َ داالر ثَي
ةي دارايي هةستاوة بة كارئاسةاني يةكط تنةةوةي دةزطةا و كؤمةانيةا زهلَيرةكةاَ و      سةرماي: ، دةَلَي"سَي"سةبارةت بة كارتَيك دني ئةم قةي انة لةسةر جيهاني

ووةو بةتايبةةتي  بة دةستط تن بةسةر كؤمةانييةكاَ و هةَلهاتين كؤمةانياي ت  بؤ وةآلتاني دةرةوة و سةروةري ئةةو وةآلتانةة و ئابوورييةكةةياَ وَية اَ كة د     
َيداَ، نائارامييةةكي طةةورةياَ خسةتووةتة دةمارةكةاني ئةابووري ئةةم يكي و جيهةاني و ئةمةة لةة قةي انةة           ؛هةروا بةبَي كةمرين طو"سَي"وةآلتاني جيهاني

سةرمايةي دارايي يةكَيكة لة هؤكارة  ينايةتيية سةرةكييةكانة كة ثالني سةركةوتووي . زاروزةوةندةكاني داراييةكاَ لةناو ئةم يكا و لةسة ئاسي جيهاَ
َ   -نةوةي سةروةت لةة مَيةوووي وةآلتةكةةماَ لةة بةرهةمهَينةةراني سةةروةت      داريرت بؤ طةورةت ين طواست بةؤ دةسةرياط اَ لةسةةر ئةةو     -واتةة كارطةةراني جيهةا

، واتةة قورسةايي   سةروةتة لةاليةَ توَيكَلي بةرزي سةرمايةي دارايي ئةم يكي و لة هةةماَ كاتةدا وةآلتةكةةماَ لةةنَي  قورسةايي بة ية قةةرزي طةةورة بنةاَلَيينَ         
بة كورتييةكةي طةيشتين سةرمايةي دارايي بؤ روَينَيكي باآلدةست لة . َيراَ و حكومةت و كؤمةانيةكاَ و بؤ ماوةيكي درَيوخايةَ لَيي رزطار نابنلةسةر خ

ماَ نةةط تباو  ئابووري سياسي ئةم يكي كة نةياندةتواني ثَيي بطةَ ئةطةر راسريةوة تونةدريةوةكاَ دةسةتياَ بةسةةر كليلةي دةسةةآلتي سياسةي لةة وةآلتةكةة        
 . ئةمةش باجَيكي ط انبةهاي هةبووة بؤ طةلي ئةم يكاو طةالني جيهاَ

زثَيداَ و ئازارةكاَ هَيشةتا  لةطةَ  ئةوةردا و سةرةرياي ئةم ماَلوَي انية كارةساتبامَيرةو طةندةَليية بةرف اواَ و ملمالنيية ملهوريانة، بازرطانةكاني دزي و قةر
ية بةرَيوةية   ارةسةةر بكةةَ كةة رَيطةةياَ ثَيبةدرَي دةسةةآلتياَ بةسةةر كليلةي سةةرةكي دةسةةآلت و سةةروةتةكةياَ بةةبَي             هةوَلدةدةَ ئةم قةي انة داراي

  .ئةوةي زيانياَ ثَيبطات، بةدةستيانةوة مبَينَيتةوة
 

 !ئةرارةياَ كؤتايي سةرمايةداري، كؤتايي مَيوووة؟
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بؤ كؤمةانيايةكي بارر دةطةريَي، بةآلم كَيشة هةرة طةورةكةي جيهاَ و ونياني سةرطوَيي (ي ئةم يكاهةرةسي كؤمةانياية  بةناو)فؤكؤياما لة وتارةكةيدا   
حةماقةةتي نةوَيي   (. قةازانج )ئةم زةويية ث ياوث ي لة تاواني خاوةَ دراو موَلك و حكومةتةكةي، ب يتيية لة بووني خودي كؤمةانيةا و سيسةتَيم وئاماجنةكةةي   

،  ونكة تةنانةت لة كوردستاَ كةة ئةةم جةؤرة بةازارية     (بازاريي ئازاد ماتؤرَيكي بةهَيرة لة طةرةي ئابووريدا)ريي كاتَي دةنووسَيئةم فةيلةسوفة دةطاتة ئةوثة
لةاليةةكي  . ةهةية، بة ط اني و ئيكسةايةرو بةرهةمي نةه اوي و خة اث و مَلهةوريي و ئةوثةةريي بةدريةورةي و قيرةوةنةي بازرطانةةكاَ نَيوبةانطي دةركة دوو        

بةازاريي وةآلتةكةةي لةة طشةت     : وتةي 7/13/2331يكةوة، لةثةيوةست بة قةةي اني سةةرمايةدارييةوة، بةريَيوبةةري تةةن يري بةازاريي دراوي ئَية ار لةة راني       د
 .كارتَيك دنَيكي قةي اني ئابووري كة ريووي لة بازاريي دراوي جيهاَ ك دووة، دوور دةمَييَن

ي وت كة زاربةي بازاريي جيهاَ و عةرةبي رووبةريووي قةي انَيكي قةووَلي دراو بةووة و   (ئانانسي رايتةرز)ةي بة لةكاتَيكدا تةها ئةمحةد عةبدولسةالم ئةم
 . بةري نةختينة لةو بازاريانة بةرَيوةية  بؤ ئةوثةريي ئاستيدا دابةزيووة كة ساآلنَيكة بةخؤيةوة نةيبينووة

  يت  بووة لةة   7/13ئَي ار لة مانطي راب دوو طةرةي بةخؤي بينيوةو برووتنةوةي بازاري لة راني بةثَيضةوانةي بازارةكاني جيهاَ، بازاريي : هةروا وتيشي
 . بةراوردك دَ لةطة  راناني راب دوو

جطةة  ئةمةة بيَ بؤ ووني ئةم بليمةتة ئابووريناسة لة روَيين خؤيدا نيية،  ونكة هةموو ث يانة، مو ةةو بةطشةي ئةابووري ئَية ار بةة داالر بةسةراوةتةوة،       
 . لةوةي كة ئةم يكا بةلةرك و كؤمةانييةكاني لة ئَي ار زاَلن

 
 خؤماَليك دني بان  و كؤمةانييةكاني بيمة

َ )نووسةة اوَيكي حربةةي كؤمونيسةةي ئةةةَلمانيا بةةةناوي  جانبةةازي بةرةةَيكي ط نطةةة لةةة ئةةابووري : ، هةةاتووة(دةسةةت بةسةةةر بانقةةةكاَ بطةة َ و خؤماَليةةاَ بكةةة
ؤناغي نةوَيي سةةرمايةداري مؤنؤثةؤَ ، بةووة بةة  ارةنووسةازت ين تةومخي و دةسةت لةةناو هةةموو بوارةكةاني ئةابووري و سياسةةت              بةآلم لة ق. سةرمايةداري

قةدةغةة و تاوانكةاراَ   (هيديطةة )وة  تدبطَيكي دةستبةجَيي سياسي،  اوةريوانني جانبةازي و سةةندوقي  )هةروا لة هةماَ نووس اوة، داوا دةكةَ. تَيوةردةدات
 . بك َين و دةستططياَ بكةَ و مةنيجةرةكاَ سرا بدرَين دةستنيشاَ

َ  )وتارَيكيةدا بةةناو   كؤتةايي  لةاليةكي ت ةوة، طةر ي كاسرا لةطيانةالية، بةآلم ئةم قةي انة هَينايةية طوتن و لة : ، دةَلةيَ 17/13/2331لةة  (ياسةاي دارسةتا
ةكاَ؛هوريارييةكي زيات يةاَ ثَيدةبةخشةَي و فَية ي بةةرط ي و روررةطةلَيكي زيات يةاَ       ئةم قةي انة طةالَ فَي ي مةع ي ةتَيكي زيات  دةكا لةبارةي راستيي

     !دةكات

 خؤماَليك دني بان  و كؤمةانييةكاني بيمة
 !ئةرارةياَ كؤتايي سةرمايةداري، كؤتايي مَيوووة؟

دةطةريَي، بةآلم كَيشةة هةةرة   بؤ كؤمةانيايةكي بارر (هةرةسي كؤمةانياية  بةناوي ئةم يكا)فؤكؤياما لة وتارةكةيدا   
طةورةكةي جيهاَ و ونياني سةرطوَيي ئةم زةويية ث ياوث ي لة تاواني خةاوةَ دراو موَلةك و حكومةتةكةةي، ب يتييةة لةة      

حةماقةةتي نةوَيي ئةةم فةيلةسةوفة دةطاتةة ئةوثةةريي كةاتَي        (. قةازانج )بووني خودي كؤمةانيا و سيستَيم وئاماجنةكةةي 
،  ونكة تةنانةت لةة كوردسةتاَ كةة ئةةم جةؤرة بةازارية       (ماتؤرَيكي بةهَيرة لة طةرةي ئابووريدا بازاريي ئازاد)دةنووسَي

هةيةةة، بةةةة ط انةةي و ئيكسةةةةايةرو بةرهةةةةمي نةهةة اوي و خةةة اث و مَلهةةةوريي و ئةوثةةةريي بةدريةورةةةي و قيرةوةنةةةي     
بةريَيوبةري تةن يري ايةدارييةوة، لةاليةكي ديكةوة، لةثةيوةست بة قةي اني سةرم. بازرطانةكاَ نَيوبانطي دةرك دووة

بةازاريي وةآلتةكةةي لةة طشةت كةارتَيك دنَيكي قةةي اني ئةابووري كةة         : وتةي 7/13/2331لةة راني بازاريي دراوي ئَية ار  
 .ريووي لة بازاريي دراوي جيهاَ ك دووة، دوور دةمَييَن

ةي بةةازاريي جيهةةاَ و عةةةرةبي  لةكاتَيكةةدا تةةةها ئةمحةةةد عةبدولسةةةالم ئةمةةةي بةةة ئانانسةةي رايتةةةرز وت كةةة زاربةة     
 انة بةرَيوةية  بةؤ ئةوثةةريي ئاسةتيدا دابةةزيووة    ةو بازاريل رووبةريووي قةي انَيكي قووَلي دراو بووة و بةري نةختينة

 . ساآلنَيكة بةخؤيةوة نةيبينووةكة 
بينيةةوةو  بةثَيضةةةوانةي بازارةكةةاني جيهةةاَ، بةةازاريي ئَيةة ار لةةة مةةانطي رابةة دوو طةرةةةي بةةةخؤي        : هةةةروا وتيشةةي 

 .   يت  بووة لة بةراوردك دَ لةطة  راناني راب دوو 7/13برووتنةوةي بازاري لة راني 
بؤ ووني ئةم بليمةتة ئابووريناسة لة روَيين خؤيدا نيية،  ونكة هةموو ث يانة، مو ةو بةطشي ئابووري ئَي ار بةة  

 . انييةكاني لة ئَي ار زاَلنداالر بةسراوةتةوة، ئةمة بَيجطة لةوةي كة ئةم يكا بةلةرك و كؤمة
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بةةآلم لةة   . دةسةت بةسةةر لةة ط نطةي ئةابووري سةةرمايةداري بةووة       )نووس اوَيكي حربي كؤمونيسي ئةَلمانيا بةةناوي  
قؤناغي نوَيي سةرمايةداري مؤنؤثؤَ  بووة بة  ارةنووسازت ين تومخي و دةستدةخات ناو هةموو بوارةكاني ئةابووري  

وة  تةةدبطَيكي دةسةةتبةجَيي سياسةةي،  ةةاوةريوانني جانبةةازي و  )نووسةة اوة داوا دةكةةةَهةةةروا لةةة هةةةماَ . و سياسةةةت
  .قةدةغة بك َين و تاوانكاراَ دةسنيشاَ بك َين و دةستططاين بكةَ و مةنيجةرةكاَ سرا بدرَين(هيديطة)سةندوقي

 

كةثيتاليرم                                        : قةي انةكة ية  ناوي هةية
 wolfgang Teuber: سةرنوو

   َ خةاوةَ بةةهَيرت ين ئابوورييةةكاني    . ئيليتةي سياسي لة ئؤروثا و ئةم يكا بة نائارامي لة بةرامبةر قةي اني دارايي راوةستاوَ و نةازانن  ةي بكةة
. َ بَيةت، لةثَيشةي دةوَلةةت دةنةَين    ناوةندي بانقةكانةوة هةر لةاليةَ بانقةكانةوة لة بؤرصة هةنطاونانَيك كة لة بةرنةوةندي خؤيةا -جيهاَ لة دارايي

ئةمة بارةداخَيكة كة ئَيمة ثَي  ئَيستا لةسةةر ئاسةي جيهةاَ ثَييةدا نةثةةرييوين و هةةموو  ةةث و        . بةمة ديكتاتؤرييةتي تةواوي دارايي دةردةب يَ
 . هَيرة ثَيشكةوختوازةكاَ لةثَي  ئةركطةليََكي نوَي دادةنَيت

َ مليةارد داالر  كةة بَلقةة داراييةكةةياَ تةقييةةوةو     لة بؤرصة دارياندو ئَيستابانقةكاَ بةدةياَ مليارد داالرياَ  لةةكي   ةوو، بةةدةنطي بةةرز      ةكانيةا
مةا   "لةدني ياساكاني الني كةمي ك َيةي كةار و   بةهةماَ رَيوة. ث يظات ،و قازاجنةكاَ انةكاَ ي َيتة ئةستؤي كؤمةَلطازي. بانطةوازي دةوَلةت دةكةَ

َ "مةا  قةازانج  "ةآليةتييةكاَ هاواردةكةةَ و داواي و بيمة كؤم" كارك دَ ئةؤي يا، لةة   13سةةبارةت بةة بةةرزك دني كؤمةةكي منةداآلَ بةة بة يي       . دةكةة
لةاليةَ وةزي ي دارايي و  ةةند  (هيةؤ ريبا  ئيستةيت)مليارد ئؤي يا بؤ بانقي21ثةرلةماَ  ةندين ران ط توطؤياَ ك د، كة ي لة رةوَيكدا ثر لة

ئةمةة  ةير ثةيوةنةدي لةطةة  طةيانةدني خؤرةطوزةراني دوةوك اتي بؤرنوازييةةوة نييةة، بةةَلكو ئةمةة            : كاَ، ب يياري لةسةر درائةجنومةنَيكي بانقة
 . ديكتاتؤرييةتي ئابووريية

كانياَ لةوثةةريي  هؤكاني ئةو هةنطاوة ئةوةية كة  ةندين بان  و ئةنستيتوتي دارايي بَيشومار لةثَي  وَي انيدا راوةستاوَ و بازرطانييةة جانبازييةة  
 .سةرةرياييةو ئةمةش سيستَيمي خؤي هةيةو ناوي كةثيتاليرمة

ئابوورييةة جيهانييةة تةةنها    ئةم قةي انةة  : و ثَيماَ دةَلَين دةيانةوَيت هؤريارماَ بكةَ(بيَلد)تا راننامةي( ف انك ؤرتة ئةَلطماينة)هةر لة راننامةي
لة راننامةي بيَلد داواي تَيطةيش  لة هاوآلتياَ دةكةَ كةة بانقةةكاَ و    (سةراكي دةوَلةت)مَي كَل .ؤ  روويداوةجةرَيكي  او ني ةند مةن بةهؤي

 .  ةندين ملياردياَ وةرط تووةو ثارةي باجدةراَ ث ي دةك َيتةوة(هيديطة)دارايي و سةندوقي
يةةةةة ي دارايةةةةةي  و وةز(CDU)بؤ ةةةةةي دةبةةةةةَي ثةةةةةارةي باجةةةةةدةراَ بةةةةةؤ رزطةةةةةارك دني بانقةةةةةةكاَ تةةةةةةرخاَ بك َيةةةةةت؟ سةةةةةةراكي حكومةةةةةةت     

بةؤ ئةةوةي زيةات     . ئةم بة ية ثارةيةة خةياَلييةة   .  مليارد لة ثارةي خرينةي دةوَلةت لة خرمةتي بانقةكاَ دابنَين239دةيانةوَي (SPD)رتاينمويكة
 دافتةكةةي سةالَ  هة93بباتةةوةو، ئةمةة لةة    (لؤتةؤ )ياري ئةوةي لة راني لةدايكبوونييةوة هةموو هةفتةية  ية  مليوَ ئؤي يا لة: روورين بكةينةوة

 .مليارد ئؤي يا2" تةنها"ساَليدا دةبَيت بة خاوةني13رووبدا، ئةوا لة تةمةني 
ةرلةمانةةوة كؤتةايي   ب ية ثارة خةياَليية كة بةرَيكي راستةوخؤ بة بانقةكاَ و وة  طارةني ثَيياَ دةدرَي، ئةم هةفتةية بة خَي ايةي لةاليةةَ ث   ئةو 

ئةةم منوونةيةة ثيشةاني م الطةةلَيكي زار دةدا كةة ثةووَ  كةة طوايةة         . بةمانا سةرمايةدارييةكةي ، ارةسةرك دنة وت ين توانايةئةمة توندري.  ثَيهات
، كةاتَي  نيية، بةآلم لة ث يَيكدا وة  زَيدة لةثَيشدةستدايةبووني لةثَيناو بووني م ايي تةندرووستة، بؤ خانةنشينة هةنارةكاَ و سيستَيمي خوَيندَ 

 . كؤمةَلطاك دني زياني  ةندين ملياردي جانبازانةكاني بانقةكاَ دةبَي بة مةسةلةكة ثةيوةندي
 . مليارد ئؤي يا بؤ رزطارك دني بانقةكاَ و دةزطا داراييةكاَ، رةتدةكاتةوة973بةرنامةي حربي كؤمونيسي ئةَلماني 

يةاري  دةبةَي يةكةةم ب ي  .   كةؤنرياَلي راي طشةي دوةوك ات   دةوَلةت، ثَيويستة بانقة طةورةكاَ ي َينة نَية  نقةكاَ بؤ خةزينةيبا لةب ي ئازادي دةسي
مليةةارد ئةةؤي يا بةةؤ 73ئةطةةةر ئَيسةةتا ثَيويسةةي بةةة كةةورتك دني راديكةةاآلني خةةةرجك دني   ،كةةةي! بك َيةةت خةزينةةةي دةوَلةةةت لَيتوَيوينةةةوةي لةسةةةر

اني لةرةك ي ئةةَلماني لةة ئةف انسةتاَ و رةوَينةكاني تة        مليوَ ئةؤي يا بةؤ دةسةتتَيوةرد   711دةبَي دةستبةجَي هةَلوراندني؟ نةبَيت خؤ ةكدارك دَ
ئةةوةي كةة ئَيمةة لةةم     . هةموو ئةةو كؤمةكانةة كةة لةة خةزينةةي دةوَلةتةةوة بةؤ بانقةة طةةورةكاَ خةرجةدةك َي، رابططَيةت             .كؤتايياَ ثَي بهَين َيت

ثةارةي   بة رَيطاي زيةادك دني ك َيةي كةار، مو ةةي خانةنشةيناَ،       ييين خةَلكةئانوساتة ثَيويستيماَ ثَيية، بةرنامةي كارك دَ و  االكك دني هَيري ك
 . لةسة راني ئةوانةي داهاتي كةمياَ هةية ةبَيكاراَ وكةمك دني باج
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، هةةزاراَ كارطةةر   وةهةةر ئةمَيسةتا بةةهؤي ئةةم قةي انةة     . ئةم قةي انة قورسةايي لةريادةبةةدري دارايةي و ئةازاري بةَي سةنوور بةؤ دانيشةتواَ دةهةَيينَ         
هةزار كةس لة ئؤروثاي رانئةاوا، بَيكةاردةك َين و بةهةةماَ رةَيوة،     7وة رايطةياند كة 2331لة يوني( ئوني ك ديت)دةك َين و بؤ منوونة بانقيبَيكار

ي بةطوَي ةي هةنماردني راوَيوكاري خاوةنكارةكاَ، لةطة  دةسةتةَيك . هةزار كارمةندة7ن خي يةكط تنةوةي بانقي درَيسدَ و كؤمَي س بَيكارك دني 
َ 13 333قةي انةكةةة،  هةةةوار بَيكةةار  233 333و لةةة بانقةةةكاني سةةةرمايةطوزاري لةةة جيهةةاَ نريكةةةي     (سةةتاندي مةةانطي يةةوني  )كةةةس بَيكةةاربوو

 (. 225152331زويد تسايتونط لة : سةر اوة)بووَ
كةةةم ك ايةةةوةو  (ئةةةَلمانيا)وخمف رةةياري ثيشةسةةازي ئؤتؤمبيةةل لةةة جيهةةاَ داريوخةةا، بةةؤ منوونةةة بةرهةةةمهَيناَ لةةة كؤمةانيةةاي ئؤثةةَل لةةة رةةاري بةة        

لةةة سةةةانيا، بةةةريتانيا و سةةوئيد نؤبةةةي كارك دنيةةاَ كةةةم كةة دةوة؛  (. بةلةةويكا -ئةةةنتظَي ثن)ط توطؤدةكةةةَ لةةةبارةي داخسةةتين كؤمةانيةةاي ئؤثةةَل لةةة 
 733س، و لةةم نمارةيةة   كةة 22 133( هَيولَيةت )كةسةياَ لةة ئةةَلمانيا، كؤمةانيةاي    1293كةس بَيكار بكات لة جيهاَ و 13 933كؤمةانياي سيمنر 

 .خاوةنكار، ئةفالس دةكة9َخاوةَ كار، لة كؤي 2لة ئةَلمانيا مةزةنة دةك َي كة لة هةر . كةس بَيكار دةكات1333كةس لة ئؤروثا، لؤَلظؤ 7
طوايةة ثارةيةاَ نييةة بةؤ      دةَلَينثَيمانة كةة  ةةندين مليةارد داالر لةة بؤرصةة دةسةوتَينَيت، بةةآلم         يةسةةرمايةداري  ئةةم  ئةم سيسةتَيمة كؤمةآليةتييةة،  

ئةمةةة )بةةؤ مةة ال بةةة كةرامةةةت و رَيةةرةوة كيسيسةةتَيمي بيمةةة كؤمةآليةتييةةةكاَ و لةةةثَيناو نيةةانيَ  لةخرمةةةتيبةطودا ةةووني ب سةةييةتي، هةةةناري و
مةةَلطا و سيسةتَيمَيكي   ئَيمةة ثَيويسةتيماَ بةة كؤ   . ، بؤطةةَ بةووة و كةاتي بةسةر ةووة و دةبةَي بةسةةربمَيت      (بةوثةريي روونييةوة خؤواَ ثيشاندةدا

هةموو ئةو ثةيوةندييانة سةروخواربكةين كة : ئاماجنماَ ب يتيية لة. تَيدا م ال و ثَيداويستييةكاني ناوةندي ثَيكدةهَينَينئابووري هةية كة 
  (.     719،ال 1، جلديكاريَ  مارك )م ال دةكات بة سووكرين و كؤيلةت ين و بةجَيماوت ين وقيرةوةنرين بوونةر

  .           بآلوك اوةتةوة(13/13/2331ئونرةرة تسايت، لة )ئةم وتارة لة هةفتةنامةي
 

 دووبار خؤماَليك دَ: سارا لاطنكنَيشت
 دةدات؟ (سةراكوةزي اني ئةَلمانيا)ةكةي ئةنطيال مَي كل(ثاكةتي ف ياكةوتن)كَي ن خي

ةوام لةة بازاريةكةاني دراو، ئَيسةتا دةبةَي هةةنارةكاَ زيانةةكاني       ثةاش دةيةاَ سةاَ  لةة قةؤَلمييين بةةرد      . سةرمايةداري بَيكةَلك بووة
مليةةارد ئةةؤي يا بةةؤ  اكسةةازي  933ةكةةةي حكومةتةةة كةةة خةةةرجي  >>ثاكةةةتي ف ياكةةةوتن<<ئةمةةة دوةةةني. ئةةةواَ بدةنةةةوة

بةؤ دابينك دنةي   بةكاردةهَينن كة ب يَيكي خةياَليية لة بةراوردك دَ لةطة  خةرجي ئةيالةتةكاَ  كاَسيستَيمي بانقة داريوخاوة
َ (. يةارد ئةؤي يا  مل27نريكةةي  )2يةاَ بةؤ وةرط انةي هةارت     ( مليةارد ئةؤي يا  121نريكةةي  )ئاساي  بةؤ فَي كة دَ،    نيوليميالةةكا

وة  درايةةةكي رةةاخدار  >>لةبةردةسةةتدا نييةةة  مةةاَثارة<<ثَيمانةةدةَلَين تةندرووسةةي و ثَيويسةةتيية كؤمةآليةتييةةةكاني تةة   
ئاب وو ةوونةو دةركةةوت،   " بةازاريي ئةازاد  "ؤ  ةاالكييةكاني ف ياكةةوتن و ئيدالؤنيسةتةكاني   هةةروا ئةةم قةي انةة بة    . ئارك ابوو

كاتَي جانبازييةكاَ تَيكدةرةكَين، روو لةة دةوَلةةت دةكةةَ تةا      . ، بةكاردةبَيتقازاجني بؤ هةَلدةقووَلَيت كاتَيسيستَيمةكةي تةنها 
 .ةوةةريَيتاَ بطبة ثوولي باجوةرط تن، دووبارة متمانةيي بؤ سةرمايةدار

لةم كةينوبةينة بةةهؤي لَيوكةةوتين تونةدي نيوليمياَلةكانةةو بةرةَيوةيةكي ئازادانةة       ( تارادةية )داواي خؤماَليك دني بانقةكاَ
َ   يانةوَينا َ         . و بؤنةية  نيية بةؤ خؤرةراَليبوو . لةراسةتيدا رَيطايةةكي تة  نييةة بَيجطةة لةة خؤمةاَليك دني بانقةة نابوتبووةكةا

ةهاي سةةةروةتةكاَ خؤمةةاَلي نةةةك َين، بةةةَلكو قةةةرزة بؤطةنةةةكاني بانقةةةكاَ، كةةة بةدَلنياييةةةوة بةةؤ سةةاآلني  بةداخةةةوة دةبةةوو بةة
 .داهاتوو باري سةر راني باجدةراَ قورسدةكات

يةكةةةةم دةستبةسةةةةرط تن : دووبةةةارة دةستبةسةةةةرط تنبةةةة بةبؤ ةةةوونَيكي رووَ، ئَيسةةةتا ثاكةتةةةةكاني ف ياكةةةةوتن يةكسةةةانة 
ئَيسةتا كةة   . ة  لةدواي خاوةنكارةكاَ بة قةرزي هةرزاَ ك يياَ و موَلكايةتي طشي، ك ا بة مةوَلكي تايبةةتي  جَيبةجَيك ا كاتَي ي

، ي بةةَي وَينةةةياَتؤقَلةةةي قةةةرز تةقييةةةوة، دةبةةَي دوابةةةدواي ئةةةوةي ن خةةي رةةةثؤلي يةةةكط تين كؤمةانييةةةكاَ و ث يظةةاتك دن  
 .دةستةك اوكةرياَ بطورني

: بةؤ وةآلمةداني ئةةم ث سةيار تةةنها يةة  وةآلم هةيةة       . ة ئةوةية، كَي ن خي قةي اني دارايةي بةدا  ئَيستا ملمالني سةرةكي لةسةر
لةةالني كةمةةوة ثَيويسةتة    ! َ كة دووة، قةرزةكةة بدةنةةوة   زاريةا  كيي دراو كة  ةندين ساَلة قازاجنَيقازاجنكةراني تؤقَلةي بازاري

بؤ ئةةوةي  . جي  لةسةر كارة دارايية بانناسيونالةكاَ وةربططَيباج لةسةر سةروةتي مليونَي ةكاَ دابن َي و با%13دةستبةجَي
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بةخَي ايي لةم قةي انة بةةريينةوةو لةدوارانيشدا قةي اني داراييماَ ثَي  نةيةت، دةبَي رانبةرةاني ئةةو هةوآلنةةي سةةرةوة،     
 .ثاكَيي  ارةسةرك دني بازاريماَ هةبَيت و هَيري ك ييين خةَلك بةهَير بكةين

بةةهؤي كةةمك دني بةاج لةسةةر خاوةنكارةكةاَ،      : ةئةم قةي انة دةرئةجنامي نيوليمياَلةةكاَ بةؤ دابةرةك دني سةةروةت    لةدواييدا 
َيكةي  (ريةل )ئةةمي  لةةبازاريي دراودا بةؤ    ي بةةديهَيناو سةروةت و بةرث سةة طةةورةكاَ و سياسةةتي ك َيةي كةار، ئةوثةةريي قةازاجن       

لةبةرنةوةنةدي ئةوانةةي   دةبَي دابةرك دَ  دةرئةجنامة كاردةكةين و ثَيمانوايةئَيمة بةثَيضةوانةي ئةو . زيات ، كةوتة جانبازي
 . داداهاتوويش ام ازة بؤ سةركةوتن بةسةر قةي انةكاني دراويكاردةكةَ، خانةنشينانةكاَ و بَيكاراَ باررين ئ

 
 سارا لاكنكنَيشت ئةندامي ثةرلةماني ئؤروثايةو سةر بة حربي  ةثة لة ئةَلمانيا

 
 

 كاَخوَين لَيسة اني قةي   
 لةة بازرطةاني راطةيانةد   "ما  م ال، دووك اسي و نيةوليمياليرم "بازاريي سةرماية لةناو كيَب كَي، بَيكاري و جةنط و سَيكسيرم، ال 

اني بةة  مةاَلوَي   وانةة، ئةرارةياَ سةرمايةداري بةبَي كارتَيك دَ ياَ دنايةتي نةيارةكاني، بةرةَيوةيةكي زار توندرية  رادةطةيةني و
: ثَيسةت دةطةةوت يَ  هةةموو ماناكةاني لَيكةوتووةتةةوةو ثةنةدَيكي ثَيشةيناني كةورداَ هةيةة كوتومةت لةةم جةؤرة بةسةةرهاتانة، ثة ي            

 (    مةووَ زار جواَ بوو، ئاوَلةيشي دةرك د)
، ثَيكهةات، بةةؤ  سةةرمايةي دراو كةة لةةة سةاآلني بيسةي سةةةددةي رابة دوو لةة رَيطةةاي يةكط تنةةوةي بةان  و سةةةرمايةي ثيشةسةازي         

يةكةةم فةؤرمي   )و لةهةةماَ كاتةدا  (دوا بةرهةمي سووريانةوةي بازنةي كاآليةة )كؤمةَلطاي بؤرنوازي ناسكرين راَلي هةبووةو هةيةو
ئَيسةتا ئةةم روحةة بةة كلتةوور و فكة  و بةازاري بَينة   بةووة،          (. روحةي سةةرماية  )و مةارك  نةاوي لةَي نةاوة    (دةركةوتين سةةرمايةية 

سةةدداَ هةةزار خةاوةَ    : ؤرييةكةي رةرةبائاسا نياَ و كوزةراني مليوناَ م الي خسةتووةتة مةت سةييةوة  نةخؤرةو ثةتاي نةخ
َيشةاو  خانوو لة ئةم يكا خانووةكانياَ لَيوةردةططَيت،  ةونكة نةاتوانن قةةرزةكانياَ بدةنةةوة؛ لةة وةآلتةاني جيهةاَ كارطةةكاَ بةل        

؛ ئةةم قةي انةة هةةيض   ي دةبةن و دةيةاَ وةآلت لةة قةةي اني خةؤرا  دةنةاَلَينن      دايةةَ و ك َيكارةكانيةاَ بَيكةار   نا ةارَ دةرطاكانيةاَ   
 .نةتةوة و سنوور و ئاين ناناسَيت

كةةةةةةس نةةةةةاَلَي سةةةةةةرماية لةطيانةآليةةةةةةو سةةةةةبةي دادوةري كؤمةآليةةةةةةتي بةةةةةة  ارةسةةةةةةرك دني كَيشةةةةةةي هةةةةةةرة سةةةةةةرةكي  
 ةينة  جةةنط و ط انةي و داططكة دَ و كؤيلةةك دني      ، جَيبةجَي دةك َيةت، بةةآلم سيسةتَيمَيك رانانةة بةة     (موَلكايةتي)م الايةتي

 ،  ةندةي ت  خؤي لةبةردةم رةثؤلي نؤهةمي قوربانييةكاني رادةط َيت؟ تَيكةَ  ببَيت طةالَ و نامؤيينَي دةستةكاَ و 
انةة تَيبطةةين، بةةَلكو    ئيم ياماَ نائارامرو ناعةداَلةت  بووةو ئَيمةش تةنها نامانةوَي لةةم جيه  يجيهان: دةبَي بة سةررياسي بَلَيني

و بةةهَيري  ، بةَلكو قةي اني طشت سيستَيمي دووك اسي، مةدةنيية قةي اني ئَيستا تةنها قةي اني سةرمايةي دراو نيية. بيطؤريين
بةةرة، حةرب و   : رةنطةة ئةةوةي لةةم قةي انةة ت سةناكر بَيةت قةةي انَيكيرة        و دراوي دةوَلةتي   ارةسةر نابَيت و درَيوةي دةبةيَ 

سيسةتَيمة بطة َي، بؤيةة دةرطاكةة ئاواَلةيةة بةؤ بةةهَيربووني دةسةةآلتي         ئةم  َيكخ او بةتواناماَ نيية، بةر بة وةحشيطةريي رهَير
 . فاريسي و راسريةوي توندرية لة وةآلتاَ

انة بةة  سةةرماية خةوَين دةلسةَيتةوةو لةة نووسةينةكةيدا ئامة      : بةةيادي مةارك  وتةي   2333لةة  (لَي نة سيةماَ)فةيلةسو  ئةَلماني
خؤرةطوزةراني سيسةتَيمي جيهةاني و طشةت     "دةمَيكة دةتوانني ببيةنني كةة ئاسةي   : )كة دةَلَيت دةكا(لال رتاين/هؤثكير)بؤ ووني

ئَيسةتا ئيةدي دةرطةاي بةازاريي جةهةنةةمي ئةةازادي      : ، بةةآلم ئةةوةياَ لةبط ةوونة بَلةَين    "(هَيةري كةارك دني سةةرزةمني، دابةةزيوة    
ديسةةةؤتانة، نَي دةسةةتة هةتيوكةةةوتووةكاني مَيةةووو زيةةات  لةةة جةةاراَ بةةةرةو وَي انةةي كؤمةآليةةةتي،    نيةةوليمياليرم بةةة رةةَيوةيةكي
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بتةوانَي لةة ئايندةيةةكي نريةك وة  خةؤي      "سةةرا  بةوش  "مليار داالرةكةي333ئابووري، دةرووني، نينطةيي دةبةَ و زةمحةتة 
 . بةرف اوانرو كورتارطاي بةكؤمةَ  رزطار بكات دةَلَي، وةآلتةكةي و جيهاَ لة هةرةسَيكي طشي تَيكةَ  بة جةنطَيكي

، لةم كاتةداو ثاش ئةوةي بطمةندةكاني سةرمايةداري، مةرطي ريوعييةتياَ راطةياند، هةةر خةودي    "سةرسووريمانة"ئةوةي جَيي
  َ تاقةة وةآلمةي    تةؤ بَلَيةي ماركسةيرم وة  فةلسةةفةيكي طشةي بةؤ جيهةاَ،       ... خؤياَ ئَيستا ئامانة بؤ بؤ وونةكاني مةارك  دةكةة

  !زانسي ثَي نةبَي بؤ رزطاري و ئازادبووني م الايةتي؟
 !سةرمايةداري بة هةَلةدا نة ووة،  ونكة بةخؤي هةَلةية: ئةوةي رايةني طوتنة

 

 

 

 !بةرهةمي ئيكؤلؤني ياَ جينتةكنةلؤني؟                                  
 !راستة تةماتةكة بَي تامة؟

ئَيمة بةزيادةوة ئاسن و نامناَ هةية، بةَلام ئاسنةكةماَ زار بةؤ  (. سين هةبَيت، نانيشي دةبَيتكَي ئا: )بالنكي وتي
زانسةت  : )سةوارت ة (كةارَ  ليبنشةت  )ثيشةسازي  ة  بةكاردَيت و نانةكةماَ نةه اوي دةكة َي، بؤيةة بؤ ةوونةكةي   

نتةكنةلؤني و مةاددةي لةةناوب دني   لَي ةردا زانستماَ لةبارةي مةت سي بواري جي(. دةسةَلاتة، دةسةَلاتي  زانست
طووطياو مةلومورة زيانبةخشةةكاَ وكارتَيك دنةةكانياَ لةسةةر خةؤرا  و تةندرووسةي و نينطةة زار نرمةة، بؤيةة         
بةبَي دةسةَلاتي لةبةردةمياَ راوةستاوين و ئةوةي لةم باروداخة قازانج دةكات، كؤمةَلَي دةَلَلاَ ، نةوكةر، جانباو و 

 .  نالةكانةكؤمةانيا بانناسيو
هةمووماَ وة  هاوَلاتي وا راهاتووين ئةوةي لة بازاري هةية دةيك يين و دةخيؤين بةةبَي ئةةوةي بةرانني خؤراكةةكاَ     
 ؤَ بةرهةمهاتووَ و  ياَ تَيدايةة و ض مادةيةةكي كيميةاوي و نةه َيةك لةةكاتي روانةدَ بةؤ لةةناوب دني طةووطيا          

ا ث سةةياري خةةؤراكي جينةةات طةةؤرياو و كةةارتَيك دني بةسةةةر      ئَيمةةة هَيشةةت . مةةةلوموري زيانبةةةخ  بةةةكارهاتووة  
: ئَيسةتا ث سةياري  . بةَلام لة هةماَ كاتدا طوَيماَ لة  ةندين نةخؤرةي ت سةنا  دةبةيَ   . تةندرووستيماَ نةك دووة
 !ئةزاني ماسي هاوردة و ماسي حةوزةكاَ تامي ماسي رووباري ئةَلوةَ نادةَ...ئةزاني تةماتةكة بَي تامة

Jaques Diouf( سةراكي رَيكخ اوي خؤراكي جيهةاني)       وة  هاوثشةتيية  لةطةة  يةة  مليةارد م الةي ب سةي و
زاناي كشتوكاَ  لة لووتكةي جيهاني رَيكخ اوي ناوب او دن بةة  933هةنار بؤ ماوةي رانَيك لة خواردَ مانيط ت و 
دوا هةواَلةةةكاني  . يةةاَ كةة د (طةرةةةثَيك دني كشةةوكاَلي بيولةةؤني  )جينتةكنةةةلؤني وة   ارةسةةةرَيك ثَيشةةنياري  

رايطةيانةةد كةةة ثةرلةةةماني وَلةةاتي ثةةطا ب ييةةاري دا رَيطةةةداَ بةةة   7/1/2311راني ( سةةايي ئين ةةؤ ئةةةمازان )لةةة
 .ساَ  دواية13َكشتوكاَلي جينتةكنةلؤني بؤ ماوةي 

 
 سةداَ رَيكخ اوي جيهاني دن بة بةروبوومي جينطؤرياو ناريةزايةتي دةردةب يَ

 
خاَلياَ بَلاوك دووة و لةة خةاَلي    12رَيكخ اوي جيهاني دن بة جينتةكنةلؤني راطةياندنَيكي لةاليةكي ت ةوة سةداَ

داواي  3يةكةةم ثَييةةاَ وايةة خةةؤرا  مافَيكةة لةةة مافةة جيهانييةةةكاني مة ال و خةةؤاردَ تةةنها كاَلةةا نييةة، لةةة خةةاَلي       
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فييةت دةكةةَ لةة جةؤري خةؤرا  و     داواي رةفا 7زامنك دني كشتوكاَلي ئازاد دةكةَ لة جينتةكنةلؤني و لة خاَلي 
داواي بةرهةمهَيناني خؤراكي تةندرووست دةكةةَ   12ما  هاوَلاتياَ لةزانياري لةبارةي ناوةرياكةكةياَ و لة خاَلي

 :بؤ منداَلاَ
Europe 

• European Coordination Via Campesina www.eurovia.org 
• Friends of the Earth Europe www.foeeurope.org 
• European Attac Network www.attac.org 
• Africa Europe Faith & Justice Network www.aefjn.org 
• MIJARC Europe www.mijarc.org 
• Seattle to Brussels Network www.s2bnetwork.org 
• Food and Water Europe www.foodandwaterwatch.org 
• Greenpeace Europe Unit http://www.greenpeace.org 
• Eurogroup for animals www.eurogroupforanimals.org 
• European Public Health and Agriculture Consortium 

www.healthyagriculture.eu 
• IFOAM EU group www.ifoam-eu.org 
• European Beekeeping Coordination 

International: FIAN International, Transnational Institute, Action Aid 

International 
Austria:ÖBV-Via Campesina Austria, Global 2000, Südwind, Dreikönigsaktion, 

Attac Austria 
Slow Food Linz, SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil, 

Agrarbündnis, FIAN Austria, Gewerkschaft PRO-Gem ARGE 

Schöpfungsverantwortung, WWOOF Österreich, ARCHE NOAH 
Belgium:FUGEA, Movement dAction Paysanne (MAP), Vredeseilanden, vzw 't 

Uilekot, Wervel 
VODO, Netwerk Bewust Verbruiken, Attac Vlaanderen, Broederlijk Delen, 

EVA vzw, Friends of the Earth Vlaanderen en Brussel, Velt, Ecolife, 

Missionarissen van Steyl (Commissie Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de 

Schepping), Bioforum Vlaanderen, Attac Bruxelles-Wallonie, Bevrijde Wereld 
Bulgaria: Agrolink 

Czech Republic:Hnuti Duha - FOE CZ 
Denmark: Frie Boender, Attac Denmark 

Finland: Attac Finland 
France: Confédération Paysanne. ATTAC France, CFSI, Peuples Solidaires en 

association avec ActionAid, Bretagne Vivante – SEPNB, Nature & Progrès, 

GRAPPE (GRoupement des Associations Porteuses de Projets en 

Environnement), MINGA 
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Germany: Buko Agrarkoordination (D), Bund für Umwelt- und Naturschutz 

Deutschland (BUND), Agrarbündnis, Bestes Bio - Fair für Alle e.V., Naturland, 

Biofair, Demeter, Saatgut Aktionsnetzwerk, Gentechnikfreies Europa e.V. 
Greece: NEAK, Hungary, Alliance for Food Sovereignty, Hungary 

Italy: Italian Committee for Food Sovereignty (273 members), Associazione 

Michele Mancino, Associazione Rurale Italiana, ATTAC, AUCI, Centro 

Internazionale Croceviam CESTAS 
Fair, FOCSIV - Volontari nel mondo, Fondazione Diritti Genetici, Mani Tese, 

Movimento Lotta Fame nel Mondo, Movimento Sviluppo e Pace, Slow Food 

Italia, Terra Nuova, WILPF, Italy 
Luxemburg: SOS Faim Luxembourg 

Netherlands 
• A SEED Europe www.aseed.net 
• Afrika-Europa Netwerk 
• XminY Solidariteitsfonds 
• Vereniging Milieudefensie 
• Boerengroep Wageningen 

Norway 
• Norske bonde-og Smabrukarlag (Norwegian Farmers and Smallholders 

Union) 
Poland: Attac Poland 

Portugal 
• CNA 
• Plataforma Transgénicos Fora 
• MARP - Associação Das Mulheres Agricultoras e Rurais Portuguesas 
• ARP - Aliança para Defesa do Mundo Rural Português 
• ACOP - Associação de Consumidores de Portugal 

Romania 
• "Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie" - RPER 
• "Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu" CIDRM 
• "Centrul de Informare asupra Organismelor Modificate Genetic" InfOMG 
• "Eco Ruralis - in sprijinul taranilor ecologici si traditionali" 
• Slow Food Turda + Slow Food Cluj Transylvania 
• Asociatia ARIN 
• Asociatia AGORA" - Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabila 
• Fundatia Eco Civica 
• Asociatia Mai Bine" / The Association for the Better 
• Asociatia Fermierul Cozia 



 231 

                                                                                                                                                              

• Asociatia Gib Bio Grup 
• Fundatia Speranta Sfantul Stefan 
• Asociatia Valea Soarelui 
• Asociatia Fair Trade Efectul Fluture 
• Asociatia Sighisoara Durabila 
• BIO COOP - Cooperativa de gospodari bio 
• Asociatia Eco Assist 
• Microregiunea Poganyhavas 
• Asociatia Hosman Durabil 
• Cooperativa Escar Prod 
• Clubul Ecologic Transilvania 
• WWOOF Romania 
• Asociatia Prietenii Pamantului Galati 
• Asociatia Zdreanta 
• Asociatia Focus Eco Center 
• Asociatia Re.Generation 
• Centrul de Resurse pentru Initiative Etice si Solidare” CRIES 
• Asociatia pentru Sustinerea Agriculturii Taranesti” ASAT 
• Asociatia pentru Mediu si Turism Ulmul Cerasului 
• TERRA Mileniul III 
• Asociatia Turda Fest 
• Asociatia Ecologica Turismverde 
• Asociatia Bio Romania 
• Asociatia ALMA-RO 
• Reteaua de Actiune pentru Clima Romania 
• Fundatia KESARION - pentru o viata romaneasca traditionala 
• Asociatia Alburnus Maior - Rosia Montana 

Slovakia: CEPTA – Centre for Sustainable Alternatives 
Slovenia: Drustvo za razvoj slovenskega podezelja (Slovenian Rural 

Development Network) 
Spain 

• Sindicato de obreros del campo, Andalucía 
• Sindicato Labrego Galego 
• Federación Estatal de Pastores 
• Attac Spain 
• Plataforma Rural / Alianzas pour un mundo rural vivo 
• Amigos de la Tierra España 

Sweden: Attac Sweden 
Switzerland: Lautre Syndicat, Plateforme pour une agriculture socialement 

durable, Swissaid 
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Turkey 
• CIFTCI-SEN- Farmers Union Confederation: “Union of Tea”, “Union of 

Hazelnut”, “Union of Olive”, “Union of Grape”, “Union of Tobacco”, “Union of 

Sunflower”, “Union of Grain”, Union of Animal Breeders) 
• TARIM OR KAM- SEN / Union of Public Employees in the Agriculture and 

Forestry Branch 
• Initiative for Rural Development (38 organisations) 
• No To GMOs Platform (75 organisations) 
• KECI - Urban Initiative in solidarity with Farmers 
• Ecological Farmers Association 
• IMECE Eco-village, Natural Life and Ecological Solutions Association 
• Turkish Agricultural Economics Association 
• Bogatepe Environmental Life Association 
• Bogatepe Development Co-operative 
• Kuyucuk Village Development Co-operative 
• Kuyucuk Village Bird Sanctuary Protection and Tourism Development 

Association 
• Buyukcatma Natural Food Producers Association 
• Yolboyu Village Development Co-operative 
• Bogazkoy Development Co-operative 
• Slow Food Adapazari Convivium,Slow Food Alacati-Cesme Convivium,Slow 

Food Ankara Convivium,Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Convivium,Slow 

Food Gaziantep Convivium,Slow Food Igdir Convivium,Slow Food Izmir 

Bardacik Convivium,Slow Food Kars Convivium,Slow Food Samsun 

Convivium,Slow Food Tire Convivium,Slow Food Urla Convivium,Slow Food 

Yagmur Boregi Convivium, Slow Food Alacati-Cesme Convivium 
United Kingdom: War on Want, UK Platform for Food Sovereignty, Scottish 

Crofting Federation, One Planet Food Scotland, Munlochy Vigil, World Family, 

Soil Association 
  يية؟ 11ئايا فةرماني 

، (ووة ثاراسي ما  موَلكايةتي هرري و جؤري نوَيي ر)بة كورتييةكةي. ئةمة ئةو ث سيارةية كة بةردةوام دةك َي
واتة ما  مؤنؤثؤَلك دَ و ثاراس  و روواندني تؤوي جينتةكنةلؤني كؤمةانيا زهلَيرةكاَ كة جووتيار دةبَي هةموو 

!. ساَلَيك لَييةاَ بيك َيةت و هاوكةات ئةةو مةادة نةه اوييانةةش بك يَيةت كةة دن بةة طةووطياو مةةلوموري زيانبةخشةن            
م هةر كة بةدواي مانا و كارتَيك دَ و مةبةستةكةي بطةريَيني دةبينني لةراستيدا ئةو ياساية زار بَيوةي ديارة، بةَلا

ماَلوَي اني و نةخؤري و نةه اويك دني م ال و نينطة و لةناوب دني كلتووري كشتوكاَلي هةزاراَ ساَلةي كوردستاَ 
 !و عطار  لَيدةكةوَيتةوة
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 !لةناوب دني هةناري ياَ هةنارةكاَ؟
ؤمةانيا بانناسيونالةكاني تؤو و خؤراكي جني طؤرياوة، بةةَلام لةراسةتيدا مةبةسةتياَ    لةناوب دني هةناري بيانووي ك

 .دةستك تنة بةسةر بازاري و قازاجنة لةسةر ئاسي جيهاَ
(: 27/1/2333زويدلَيسةت ثة َي  لةة    )لةة وَلةامي ث سةياري   ( هةَلط ي خةالتي نؤبَلي ئةَلتةةرناتيظ )لةندانة ريظا

خؤكةوني جووتيارةكةاَ لةة بازنةةي كشةتوكاَلي      : ساَ  خؤكونياَ كة د، وتةي  13جووتيار لة ماوةي 193333بؤ ي 
( BT)رووانةدني ثةةموي جةني طةؤرياوي    . ثةمووي ناو ةي كارناتاكا، ئةدهارا ث ادي ، فيدهاربا و ثنجابي ط تةةوة 

ياَ جووتيةاراَ تؤوةكةة  . هؤي سةرةكي خؤكونييةكاَ بوو(Monsanto)لةاليةَ كؤمةانياي بانناسيونالي كشتوكاَ 
 .لةدةستدا و تووري قةرزاري و هةناراي بووَ و نةيانتواني لَيي رزطارب 

 ةاالكي  -دامةزرَينةري رَيكخ اوي جيهةاني )خا  ريظا لةطة  ثسةؤري كشتوكاَلي ك ستينة لويست23/9/2331لة 
تيارةكةةاَ راثؤرتَيكيةةاَ نووسةةي لةةةبارةي بةةاروداخي كارةسةةاتي ثَيشةةَيلك دني مةةا  م الةةي جوو (-سةةكاالك دني جةةني

هيندستاَ بؤ ليونةةي مةا  مة ال لةة نةتةةوة يةةكط تووةكاَ نووسةي و سةكاَلاياَ دن بةة حكومةةتي هيندسةتانياَ            
 . جووتيارةكاَ هيض  ارةيةكي ت ياَ لةبةردةم نةمابوو تا خؤياَ لة ب سَيي و قةرزاري رزطار بكةَ. بةرزك دةوة

لةة حكومةةتي هيندسةتاَ كة د دةسةتبةجَي ثَيشةَيلكارييةكاني        لة سايةي ئةو سكاَلاية، نةتةوة يةكط تووةكاَ داواي
ئةمة يةكةم جاربوو كة بةكارهَيناني تةكنةلؤنياي جينةات لةة بةواري كشةتوكاَلي وة  ثَيشةَيلك دني مةا        . رابط َيت

ي م ال ناونووس بك َيت و داواش لة حكومةتَيكي  بك َيت رَيطا لةبةردةم جووتيارةكاني بكاتةةوة بةؤ بةةكارهَينان   
 .تؤوي باوباثطاني خؤياَ و ئةم مافة بةارَيرَيت و باَلادةسي كؤمةانيا بانناسيونالةكاَ لةناوببات

بةةرزك دةوة لةةبارةي قةدةغةةك دني    ( مونسةانتؤ )سةكاَلاياَ لةسةةر  2333/هةماَ ئةةم رَيكخة اوة لةة مةانطي يةةكي     
ؤمةانيةةةةةاي ك. بةةةةة دةوة2/2337و لةةةةةة ئةجنامةةةةةدا ث اسةةةةةةكةياَ لةةةةةة مةةةةةانطي    (Mon 810)رووانةةةةةدني

لةةكاتي جةةنطي ئةةم يكا لةة لَيتنةام بةةدناوي خةؤي تؤمةارك دووة، واتةة بةرهةةةمهَيناني          ( مؤنسةانتؤ )بانناسةيونالي 
 .   مليارد داالر13,2طةيشتة  2313قازاجني ساَلي . ماددةي ثةرتةقاَلي بؤ سوتاندني دارةكاني لَيتنام

جووتيارة عطاقييةةكاَ تةةنها بؤيةاَ هةيةة      11ةرماني بةرَيكاي ف: ةوة دةنووسَي(عطار)ك ستيانة لويست لةبارةي
وةكالةةتي  : هةاتووة (ئةنوتةوست ئةؤنالين )لة سةر اوةيةكي ت . تؤوي جني طؤرياوي كؤمةانيا بانناسيونالةكاَ بك يَ

جةةؤري بةةاش و  "هةةةزاراَ تةةؤَ لةةة طةةةمني ئةةةم يكي كةةة بةةة      ( USAID)ئةةةم يكي بةةؤ طةرةةةثَيداني جيهةةاني   
رةوَين بةؤ رووانةدني    92لةة كوردسةتاَ   . ريايي لةسةةر جووتيارةكةاني عةطار دابةرةك د    وةس ي دةكةَ بة خةؤ "بةرز

كشةتوكاَ  لةة   . مليوَ داالر ئيمراكة ا 133تةرخانك ا كة لة راستيدا جيناتي طؤرياوة و بة ب يي " موحةسةَ"طةمني
 Beyer ،, Dupontو  Monsanto, Dow Chemicals, Cargill)عةطار تةسةليم بةة كؤمةانيةةكاني    

BASF)ك ا . 
ثَيشي سَي ساَ  لة خانةقني طة  بة خؤريايي بةسةر جووتيارةكاَ دابةرك ا، بةَلام لةسةر كيسةةي ئةةو طةمنةة نةة     

 .جؤرةكةي، نة ناوي كؤمةانيا بةرهةمهَينةرةكةي، نة ناوي وَلات و نة هيض زانيارييةكي ت  لةسةرياَ نووس اوة
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سةوسةةَ عةةلي   . اَ اليةنَيكي ت سناكي ت ي بةواري كشةتوكاَليية  مادة لةناوب ةكاني مةلومورو طووطيا زيانبةخشةك
ئَيمةة ثَيويسةتيماَ بةة جووتيةاري عطاقةي هةيةة       : وتي 2333لة ديسةمبةري( وةزي ةي كشتوكاَلي عطاقي)مةجيد

 (.كة بتوانن كَيمكَيي بكةَ و ب ييارماَ داوة ثشتواني لة مادة لةناوبةرةكاَ و ثةين و تؤوي موحةسةَ بكةين
 

 راكي نةه اويخؤ
(Glufosinat)    مةةادةي قةدةغةةةك او لةةة بةةةركارهَيناَ بةةؤ لةةةناوب دني طيةةاو مةةةلومورة         22يةكَيكةةة لةةة كةةؤي

توَيونةوةيةكي بَلةاوك دةوة و تَيةدا دووثةاتي    ( EFSA)ليونةي ئاسايشي خؤرا  لة وَلاتاني ئؤروثا. زيانبةخشةكاَ
ئانةَلة رطخؤرةكاَ و دارودرةختةكاني دارستانةكاَ و  مةت سييةكي طةورةياَ هةية بؤ)دةكةنةوة كة ئةو ماددانة

بةة بةةكارهَيناني   (LL 601)رووانةدني ب جنةي  . تةنانةت بؤ ئةو بةروبوومانةش كة بةسةةرياندا ثةةخ  نةةك اوة   
 !ئةو جؤرة ب جنة لة بازاري ف ار ا بةبَي ئةوةي رَيطةيشي ثَيبدرَي. دةي وَينن(Glufosinat)ب يي زاري
ئةةةو زانيارييةةة دن بةةة كؤمةانيةةاي بانناسةةيونالي بةةاي َ (يناتسةةيوَ دن بةةة مةت سةةييةكاني بةةاي َكؤئؤرد)رَيكخةة اوي

ثةةمو،  )بَلاوك دةوة كة دووهةم كؤمةانياية لة بواري بةرهةمهَيناني تؤوي دةسةتكارك او و دةيانةةوَي بةرهةمةةكاني   
   .جني طؤرياوةكانياَ لةبازاري ب  ارَي(رةَل ةم، رةك ، ثةتاتة و طةمنة رامي

هةروا مادةي فس ؤري بؤ لةةناوب دني طةووطيا و مةةلوموري زيانبةةخ  هةيةة كةة لةة ئةةم يكا و يةةكَيي ئؤروثةا           
دوك وَ، مناكور، ميتاسيساوك ، متاروَ، ب ودوك ، كوتنيةوَ، دي يبةاَ، فوليمةات، ليباسةيد،     )قةدةغة ك اوَ وة 

 (درسباَ، روج ، ئةنتيو
انة دةبنة هؤي نةخؤري رةَي ثةجنة و كاتَيك دنيةاَ هةيةة    (موبيد)انة كة ئةولَيكؤَلينةوة جيهانييةكاَ سةناندووي

ي ناو رانةي سوري خوَين هةيةة و لةةناو ثالزمةا و دةمةاغ و ئةعىةاب و      (ئةسيتيل كولني ستطاز) لةسةر ئةنروي
نةةي دةبنةةة هةةؤي لةةةرزين خَيةة ا و دووبةةارةبوو و كَيشةةةي هةناسةةة و تَيكةةداني كؤرثةةة و نةةةزاكي و نةه دارك د        

 .وزار نةخؤري ت سناكي ت ...كؤرثة
 ,neoniecotinoider, Imidaclopride)طةةةووطيا و مةةةةلومورة زيانبةخشةةةة لةناوبةةةةرةكاَ لةةةة جةةةؤري 

thiamtoxam, Lothianide )  سةةةرةتا رووةطةةةكاَ دةثارَيرَيةةت بةةةَلام ثارةةاَ مةت سةةييةكي طةةةورةياَ هةيةةة
بؤ منوونة هةنط بةخَيوكةرةكاَ لةة فةرةنسةا و ئيتاليةا    . لةسةر هةموو مةلومورةكاَ و لةوانة سوودبةخشةكانياَ

، مادةيةةةكي بكةةونة وكاريطةةةري لةسةةةر   (Imidaclopride)بؤيةةاَ دةركةةةوت كةةة مةةادةي لةناوبةةةر  2333سةةاَلي 
هةةر لةة هةةماَ    . ئةعىابي هةنط هةيةو واي لَيدةكات رَيطةي خؤي ونبكات و نةتوانَيت بؤ رةانةكةي بطةريَيتةةوة  

 . لة هةنط لةناوب دووة% 13نريكةي( Chlopyritos)ةكاَ سةناندياَ كة مادةيساَلدا توَيوينةو
مةت سي طةورة لةسةر زةمني و خؤرا  و نينطة ئةوةية كة مةلومورو طووطيا زيانبةخشةكاَ لةطة  كاتدا خؤياَ 

 يي زارو زيات يةاَ  لةطة  ئةو مادة نةه اويانة دةطوجنَينن و كارياَ تَيناكات، بؤية جووتيارةكاَ نا ةار دةكة َين بة   
 . لَي بةكاربهَينن
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لة داطةا   2331، كؤمةَلةي نينطةثارَيرةكاني فةرةنسا لة ساَلي(Roundup)بةهؤي ريكالمي ساختة و درازنانة بؤ
هيض كارتَيك دني لةسةر زةمني نييةة  )لةسةر ثاكةتي روند ئاث نووس اوة كة. تؤمارك د( مونسانتؤ)سكاَلاياَ دن بة

ثةةاش ئةةةم كةةارة   (. ماددةكةةاني لَيكةةدةت ازَين و كارت َيك دنيةةاَ نةةامَيينَ   ...داسةةي نينطةيةةة  و جَيةةي متمانةيةةة و 
رونةد  )ئَيستا كؤمةانياكة نا ارك ا ريكةالم و وةسة ي  . مليوَ زياني لَيكةوت277ئاب وو وانةي كؤمةانياي ناوب او، 

 .  ة نةه اوييةكةي، بطؤريَي(ئاث
 نةه اوي بَيت؟( روند ئاث)ئايا  ي وا دةكات

توَيوينةوةي كؤمةَلي زاناي جيهاني لةةبارةي كارتَيك دنةةكاني رونةد ئةاث،     ( كلينكةَ  تؤكسؤكؤلؤطي)طؤلاري زانسي
حاَلةةةت كةة د،  ةةونكة رونةةد ئةةاث لةةةثاَ  مةةاددة  133زاناكةةاَ كاريةةاَ لةسةةةر نةه اويبةةووني نريكةةةي  . بَلةةاوك دةوة

 ,Glyphosat, Tallowamin: )ة، ئةةةةةم ثَيكهاتانةرةةةةي تَيدايةةة (طلي وسةةةات )نةه اويةةةة سةةةةةرةكييةكةي 

Propylenglykol, Glyzerin, Natriumsulfit, Natriumbenzoat, Sorbindaeure, 

Natriumsalz von o-Phenylphenol, leicht aromatische Erdoeldestiiate, Methyl P-

HydroxybenzoT, 3-iodo-2- methyl Butylcarbamat, 5-chloro-2-methyl 3(2H)-

Isothiazolon  .)  ،َي طلي ؤسةةات بةةة هةنةةدَي رَيطةةا بةةة تايبةةةتي (تؤكسيتسةةَيت)لةة بؤ ةةووني هةنةةدَي لةةة زانايةةا
 .بةرزدةكات( تالؤوامني)رَيوةي

كةةغ /ملةةغ1333لةةةم بارةيةةةوة لَيكؤَلينةوةيةةةكي تةة  لةسةةةر كةةارتَيك دني رونةةد ئةةاث لةسةةةر مشةةك كةة اوةو تَيةةدا      
ووَ، واتة ئةم ماددةية مةت سي ثَيكدةهَييَن لةسةةر نيةاني   ي مشكةكاَ م د% 93طلي وساتي ثَيدراوةو سةرئةجنام 

 .م ال و رووةط و نينطة
ئامةةانة بةةؤ بوو ةةووني ليليةةاَ لةةو  ( Entropiaلةةة دةسةةتةي نووسةةةراني طؤلةةاري )لةةة وتارةكةةةي ئةةةنياس سةةيناوي

ئةاوي  ثيسةبووني زةمةني و   )دةكةات كةة ثَيةي وايةة    (ئةندامي ليونةي كؤمةَلةةي فةرةنسةاي س وورةت و نينطةة    )غؤف
خواردنةةوةو بةةاراَ و كةةؤي خةةؤرا  بةةةهؤي بةةةكارهَيناني ئةةني بةةةكريا، بةةووة بةةة كَيشةةةيةكي راسةةتينة لةةةبواري   

 (. تةندرووسي طشي و ئيدارةي فةرةنسي دواكةوتووة لة بايةخةَيداني
َ رادةطةيةنن كةم نني ئةو رارةزايانة كة تةنها بة مةبةسي خرمةتك دني م الايةتي بطوريا و توَيوينةوةي خؤيا

   َ زي )كةةة لةةة طؤلةةاري  ( جطمةةي مسيةةت )لةةة وتةةاري نووسةةةري ب يتةةاني   . و هةةاواري ئةَلتةةةرناتيظي م ايةةي دةكةةة
لةةثَيناو دوارياني كشةتوكاَلي   "وتةي -Task Forst-قسةكةري: بَلاوك اوةتةوة، هاتووة(22/2/2331ئيكؤلؤجيست، 

( land and Livestock Post)و". َ دابةرةك د لة عطار، هَيةرة فةرةريةطةةزةكاَ لةة ثارَيرطةاي نةينةةوا تؤويةا      
لةة نةؤ ، جةؤ،     -تةؤوي بةرهةةم باَلةا    -هةةكتار لةة  723يارمةتيية م اييةكاَ سةركةوت لة روواندني "دةرخيست كة

 .هةزار جووتيار73نوي و طة  و ئةم تاقيك دنةوةية لة ساَلي يةكةم طةيشتة
 م اييانة لة كوَيوة سةر اوةياَ ط تووة؟ئةو يارمةتيية : هةر لة هةماَ وتار ئةم ث سيار دةك َي

: كةةة تَيةةدا هةةاتووة  ( The Business Jounal of Phoenix)لةةة وَلامةةدا جطمةةي ئامةةانة بةةة وتةةارَيكي    
، طةةة  بةةؤ عطاقييةةةكاَ دةنَيةة َي تةةا بتةةوانن   (لةةة ئةةةم يكا)كؤمةانييةةةكاني تؤنينةةة كشةةتوكاَلييةكاَ لةةة ئةةةريرونا 

و ئةمةةةش (World Wide Wheat Company)كؤمةانيايةةة نةةاوي بةرهةمهَينانةكةةةياَ زيادبكةةةَ و ئةةةو
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كةةة (Seedquest)بةةة طةةوَي ةي سةةايي . زانكةةؤي ئةةةم يكي هةيةةة و يةةةكَيكياَ لةةة تكساسةةة  7ط َيبةسةةي لةطةةة  
سةر ةةاوةية لةةة بةةواري ثيشةسةةازي تةةؤو لةةة سةةةر ئاسةةي جيهةةاَ هةةاتووة كةةة ئةةةو كؤمةانيةةا ئةريرانيةةة لةةة طةةةورة   

جةؤر تةؤوي لةة عةطار بَلاوك اوةتةةوةو      1اني بة تؤوية ثارَيرراوةكةاَ دةكةات و تةا ئَيسةتا     دروستكةراني تؤو و بازرط
 ...(سيانياَ بؤ درووستك دني نانة و سَييكةي ت ياَ بؤ هةوي ي ب رت

لةاليةكي ت ةوة توَيوةرة ئيتاليايي، وةزارةتي تةندرووسي نةمسا و فةرةنسييةكاَ سةةناندوويانة كةة بةروبوومةة    
 . نييةكاَ بؤ منوونة طةمنةرامي، ئيمؤَ سيستَيم و تواناي زاوزَيي مشك الواز دةكاتجينتةكنةلؤ

    
 !ئةي بؤ طا و طاسن بطةريَيينةوة؟

 
ئَيمة خوازياري بةكارهَيناني دوا ئامَي  و تةكنةلؤنياي دنياي كشتوكاَلي بةة بةواري زانسةي جيناتيشةةوة، بةةَلام      ! نا

 .راَ ساَلة لةسةرياَ دةنَينيبة تؤوي س ووري م الايةتي كة هةزا
مةن دني تؤنينةةوةي جينةات    : ةوة دةَلةيَ (زانسةي جينةات  )دكتؤر ئةنتؤنيو ئيناسيو لةةبارةي . بؤ منوونة ث افيسؤر

نيم و بة ئاسايي و ط نطيشي دةزا  لةم بوارة س وورتيةدا تَيبطةين و بؤ م ال و نياَ بةكاري بهَينني نة  تةنها 
و حاَلةتَيك من رةخنة لة جينتةكنيكي كشتوكاَلي دةط م كة  ؤَ ئَيستا لةاليةةَ  ةةند   بةَلام لة هةمو. بؤ رووةط

 .   كؤمةانيايةكي بانناسيونالةوة ثةي يةو دةك َيت
، (لَيكؤَليينةكاَ دةيسلمَينن كة سؤيا و طةمنةرامي جةني طةؤرياو بةؤ مة ال و ئةانةَ  خة اث نييةة       )لة وَلامي ث سياري

لةبةر او دةط َ كة بة مادةي ( Tallowamin)ة لَيكؤلينةوانة نة بةكارهَيناني مادةيمن دةَلَيم ئةو جؤر: دةَلَي
بةةري  ( Glyphosat)كورتين زيانبةخشةكاَ تَيكةَ  دةك َي تا بارر روو َيتة ناو طووطيا و نة ئةو راستيية كةة 

يتاليةا و روسةيا لةطةة     لةة توَيوينةةوة  لةسةةر  ةةندين جةؤر خةؤرا  لةة ئ       . كَيَلطة جني نةطؤرياوةكاَ لةناودةبات
سؤياي جني طؤرياو وة  لة بازاري دةف ار َين، ئةجنامدراوةو زاناياَ لةطة  مشك بةكارياَ هَيناوةو دةركةوتووة كة 

بازيليوس )ي ناو (تؤكسني)هةروا لةوانةية . زياني لةسةر طور يلة و جطةر و كَيشةي دووبارة بةرهةمهَيناَ هةية
َ    دةبَيتةة هةؤي خ ا  ( تورينطيسي  ئةةنتؤنيو ئامةانة دةكةات بةؤ ئةةوةي كةة       . ثك دنةي ئيمةؤَ سيسةتَيمي طيانلةبةةرا
ئةةم تَيكةَلةة مةاددةي نةخؤرةي     . و ئةاو تيكةةَ  دةبَيةت   (طلي وسةات )دة ةَيتة زةوي و لةطةة   ( رونةدوب )بةكارهَيناني

(. Glyphosat)هةروا طووطيا زيانبةخشةكاَ بةرط ياَ زياد دةبَيت لةبةردةم مةاددةي . رَي ثةجنة لَيدةكةوَيتةوة
 . لةناو ناب َين( Roundup)جؤر طووطياي زيانبةخ  هةية كة  ير بة19لة ئةم يكاي التني 

بة ب يواي من كارَيكي نادووك اسي ئةجنامدةدرَيت كاتَي خاوةَ كارةكاَ دةيانةوَيت قةازانج بكةةَ و تَيةدا كؤمةةَلطا     
 . زياني ثَيددةطات

ئايةا  . ي وةَلاتةكةتاَ بةرازيل دةكةَ لةطة   ةاندني سةؤياي جينةات طةؤرياو    ئَيرو باسي ئةزموون)لة وَلامي ث سياري
. سؤيا لة بةرازيل و ئةةرننتني بةؤ ئؤروثةا بةرهةمةدةهَين َيت    : ، دةَلَي(ئةوة ض ثةوةينديةكي هةية لة طة  ئؤروثا؟

جيةةاواز لةطةةة  . بةةةبَي سةةؤيا بةرهةةةمهَيناني طؤرةةي هةةةرزاَ لةةة ئةةةَلمانيا و وَلاتةةاني تةة ي ئؤروثةةا دةسةةتناكةوَيت   
ئةم يكي التني، زار كةس لةة ئؤورثةا دةتةوانن زانياريةاَ هةةبَيت و بةرهةةمي جينتةكنةةلؤني لةة كشةتوكاَلي رةت          



 233 

                                                                                                                                                              

ي دانيشتواني ئؤروثا دن بة جينتةكنةلؤنين و ئؤروثا دةبَي دووباري هةَلةكاني ئةةم يكاي التةني لةة    %13بكةنةوة 
   .  ساَلي راب دوو دووبارة نةكةنةوة13ماوةي 

كيةلةةر لةة نةمسةا    -وة لةة زانكةؤي جؤهةان    2331و لةة  (Die Saat des Boesen)ئةةنتؤنيو خةاوةَ كتةَي    
 !بة ب يواي ئةم زاناية، قةدةغةك دني بةرهةمهَيناني جينتةكنةلؤني، هَيمايةكي بارة. كاردةكات

 
 (:Monsanto)كؤمةانياي بانناسيونا 

 ! ةوةي كشتوكاَ لة سوتاندني دارةكاني لَيتنامةوة بؤ بنياتنان 
 .St)كيوني دامةزراوةو ئَيستا نووسينطةي سةرةكي لة راري. لةاليةَ ف1731ئةم كؤمةانيا بانناسيونالة لة ساَلي

Louis)  ي سةةةر بةةة واليةةةتي(Missouri) سةةةرةتا خةةودي حكومةةةتي ئةةةم يكي   . وَلاتةةدا لقةةي هةيةةة  11ة ولةةة
 1729، سكاَلاي لةسةري بةةرزك دةوةو لةة  (Sacccharin)بة هؤي ط وانةي مةت سي لة درووستك دني1713لة

كةة ئةةم يكا لةة    ( ث تةةقاَلي )ثاراَ سةةربازة ئةم كييةةكاَ كةة بةةهؤي نةهة ي     . ث اسةكة بةبَي سةرئةجنام داخ ا
جةنطي لَيتنام بؤ سوتاندني دارةكاَ بةكاريدةهَينا، سكاَلاياَ لةسةر بةرهةمهَينةرةكةي بةةرزك دةوةو سةةرئةجنام   

لةناو ةي ئةنيسةتوَ و ئةلةةباما،   (PCB)هةروا بةهؤي بةرهةمهَيناني نةه ي. داالر سرادراَمليوَ 113بة ب يي
ب يي ية  مليةوَ داالر و نيةو مليةوني    2339لة ساَلي . مليوَ داالر سراي كؤمةانياي ناوب اي دا333دادطا بةب يي 

 Foreign Corrupt Practices)تة  بةة  ةاودَي اني بؤرسةة بةة دادطةاي ئةةم يكي داوة بةةهؤي ثَيشةَيلك دني         

Act .) هةةزار داالر بةة بةرث سةَيكي ئةندونيسةي داوة تةا      93مةنيجةرَيكي ئةم كؤمةانيا طةندةَلة بة يي   2332لة
    َ هةةزار  333بةطشةي مؤنسةانتؤ بة يي    . رَيط ي بكات لة بَلاوك دني توَيوينةوةيةة  لةةبارةي ثةةموي كؤمةانياكةةيا

بةخَيوكةةةرَيكي هةةةنط لةةة رةةاري ئؤكسةةبؤرطي  2333لةةة . ةندونيسةةياداالر بةةةرتيلي داوة بةةة بةرث سةةاني وَلةةاتي ئ
 .   ي مؤنسانتؤ بةرزك د و سةرئةجنام ب دييةوة(Mon810)ئةَلمانيا سكاَلاي لةسةر طةمنةرامي جني دةستكارك او

 ديةالؤط، رةةفافييةت،  )ط ت لةبةرامبةر ك يياراَ بةةرزك دةوة كةة بة يتني لةة    9كؤمةانياي ناوب او  2331لة ساَلي 
 (! رَيرط تن، رةريكي، قازانج

          َ بةؤ منوونةة   . ئةم كؤمةانياية دةسةت لةةناو دةسةت لةطةة  خةاوةَ ب ييارةكةاَ لةةناو كؤنط سةي ئةةم يكي كاردةكةة
وة  بةريَيوبةةةري كؤمةَلةةةي  (لينةةدا فيشةةةر )كةةارَيكي سةةةي  نييةةة كةةة كارمةنةةدَيكي رابةة دووي مؤنسةةانتؤ بةةةناوي     

 !  نينطةثارَيري ئةم يكا دامةزراوة
 
جةؤر دةرمةاني هةةبَيت،  ةي ثَيةي دةَلةَين؟ ئايةا تةندرووسةي ئةةو          22ةطةر يةكَيك لةةناو سةاردكةرةوةكةي مةاَلي    ئ

 !م الة بارة؟
دةستطاري جيناتي بةربوومةكاَ و بةكارهَيناني لةناوبةرة كيميةاوي و نةه اوييةةكاَ مةسةةلةيةكي ئاسةايي نيةةو      

ئاخ   ؤَ دةبَي طةمنَيك بةة  . وارة راستةوخؤ سةرثةرةري بكةَدةبَي كؤنرياَلي جؤري و ثسةؤري و زاناكاني ئةم ب
جووتياراَ بدرَيت لةسةر كيسةكةي هيض جؤرة زانيارييةة  نةنووسة َيت؟ ئةةم حاَلةتةة بةةخؤم بينةيم و هةسةتم        

 ! ك د ئةو وَلاتانة مامةَلةي ئانةَلماَ لةطة  دةكةَ
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زجنطةكةيةةدا، بةةة دةسةةي رَيكخةة اوة ناحكومييةةةكاَ  ديةةارة ئةةةو كارانةةة بةرةةَيوةي مافيةةايي رَيكةةدةخ َيت و لةةة دوا 
ئةجنامي دةدةَ و كةسةي  خةؤي ناكةات بةة خةاوةني و هةرهةةمووي بةة دروويةي كؤمةةكي م ايةي، لةةناوب دني            

 !   هةناري و طةرةثَيداَ ئةجنام دةدرَيت
كو بةة ناسةيين ئةةو    ئازادي بة خةياَلي سةربةخؤ لة ياساي س وورت دةستماَ ناكةةوَيت، بةةلَ  )بة بؤ ووني مارك 

بةهةماَ . ياسايانةو لةطةياندا لة فةراهمبووني هةر هةلَيكدا بة بةرنامةوة بؤ ئاماجنَيكي دياريك او بةكاربهَين َين
ئَيمةة  ....رَيرنةط تن لة ياساكاني س وورت سةرئةجنامَيكي وَي انكةةري هةيةة بةؤ م الايةةتي    )رَيوة ئةنطل   دةَلَي

ماَ بهَينينةةوة كةةة ئَيمةة بةةةهيض رةَيوةية  نامانةةةوي دةسةةَلاتدارَيتيماَ بةسةةةر     دةبةَي لةة هةةةر هةةنطاوَيك بةةةبط   
 ...(.س وورت وة  دةسةَلاتدارَيي داططكةرَيك بَيت لةطة  طةلَيكي داططك او، وة  يةكَيك لةدةرةوةي س وورت

ي يةةكانطط بَيةت، نةة     لَي ةدا مةبةست ئةوةية ئَيمة دةبَي رةفتارو هةَلويستماَ لةطة  س وورةت لةة هارمؤنييةةك   
سةرمايةداري لةثَيناو قازانج وة  دريندة رةفتاردةكات لةطة  م ال و نينطةة  . وة  دوو اليةني جياواز و بةرامبةر

بةؤ منوونةة لةةثَيناو    . و لةثَيناو  ةرخاندني سيستَيمةكةي تةةنها زمةاني جةةنط و وَي انك دنةي س وورةت دةزانةيَ      
 . دةست لة لةناوب دني دارستانةكاني ئةمازاَ ناثارَيرَي( كا كؤالدامةزراندني كؤمةانياي ئاو ياَ كؤ

هةةةر لةة توَيةةوي ئةؤزاَ تةةا طةةرمبووني سةةةرزةمني و زيةادبووني دووهةةةم ئؤكسةيدي كةةاربؤَ،      )قةةي اني ئيكؤلةؤني  
ديةةاردةي بيابةةانبووَ، كةةةمي ئةةاو، لةةةناوب دني دارسةةتاَ، نةهةة اوي ك دنةةي زةمةةني، خةةؤرا ، ئؤقيةةانؤس، دةريةةا و      

خةوداي قةازانج و   : بةري رَيوةي بةرهةمهَيناَ و ئةقَل و رةفتار و رارنبطي و ئةةدبي سةةرمايةداريية  (ارةكاَرووب
ثةيام و ئاماجني كةَلةكةك دني سةرماية، بووَ و ئيديالي سةرمايةداري و تَيطةيشةتنية بةؤ ئةازادي و سةةربةخؤيي     

الةة طةةريوكو  و طةمةوة دن بةة كؤمونيسةتةكاني      مالتوس، جؤَ لةؤ ، نيتشةة، هايدةطةةر،  سةلؤدةردايك تةا ليمي     )تا 
 (. سليماني

تَيطةيشتين ئةم سيستَيمة بؤ ث يك دني ثَيداويستييةكاَ و خؤرطوزةرانيماَ نيية، بةَلكو قازانج و درَيوةثَيةداَ بةة   
ةوَ  بةؤ  ئَيستا لةة هةةموو كاتَيةك زيةات  هة     . ملمالني و جةةنطي ثَيويست بؤ درَيوةداَ بة سيستَيمة بانك ياتةكةياَ

ديكتاتؤرييةتي رةهاي ئابووري جيهانطط دةدةَ و لةثَيناوةدا رووَ و ئارك ات  بةسةةر الرةةي مة ال دةرياَ، رَيةك     
ئَيمةةة ...وة   ةةؤَ لةةة سةةةرةتاي دامةزرانةةدنياَ مليونةةاَ ك َيكةةار بةةةرةو نةخؤرةةي، مةة ال، رةةَيي و جةةةنط بةة د    

تةا دةكة َي نةةزاني زيندةبة ةاَ  بكةةين،  ةونكة ئةةواَ        لةبةرامبةريدا ثَيويستماَ بةوةية جةهل كةةم بكةينةةوة،   
ئةةةةجنامي دةدةَ و زاربةةةةش  "مةةةا  مةةة ال و سةةةةربةخؤيي و ئةةةازادي  "نةه خواردمةةةاَ دةكةةةةَ بةةةةَلام بةةةةناوي  

ئةواَ دَيهاتةكاَ وَي اَ دةكةةم، تةؤوي هةةزاراَ سةاَلةماَ لةةناو دةبةةَ، جووتيةار خةاوةَ كةرامةةت و          ...ب يوادةكةَ
انياَ دوورياندةخةنةوةو نارياستةوخؤ دةيانكةَ بة دةستةف اش، ثاسةواني رةوانة، كةناس و بةرهةم، لة زةوييةك

َ "سةةواَلكةري رةةارةكاَ، كوريةكانيشةةياَ دةكةةةَ بةةة ثةةؤلي  و سةةةرباز بةةؤ     و وة  ويسةةتَيكي "بةةةرط ي لةةة نيشةةتما
شةةةتةجَيياَ بةةةة ك َيضةةةَيي لةةةة قةةةةراخي رةةةارةكاَ ني"خةةةوا ئةوةنةةةدة بةرةةةياني داوةو دةبةةةَي قةةةانل بةةةن "خةةةودايي

ئةاخ   . طةورةت ين حةماقةت ئةوةية جياوازي نَيواَ رار و الدَي و رَيوةي دانيشتواَ رَيتانة قووَلر ك اوة))دةكةَ
مةعقولةةة دانيشةةتواني هةةةولَي  و سةةليماني و دهةةؤ  بةة  بةةة رةةاري مليونةةاَ نشةةني و دانيشةةتواني دَيهاتةةةكاَ كةةةم  
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. زييةوة باسةةي بةةةرف اوانبووني دانيشةةتواني رةةارةكاَ دةكةةات ةةةند رةةةرمة بةةؤ حكومةةةت بةةة رةانا !((. بك َينةةوة؟ 
 !ئاخ  كَي ئَي ةيي دةبات بة وةزي ة تةكنؤك اتةكاني حكومةت؟! جةوارةك دني راي طشي تاوانة

هةر  ؤَ وةهمي كاَلا و كؤريينةوةي و ثارة وة  راستينة سةي  و ثةي يةو دةك َي و بةكؤمةكي وةهم بةسةر م ال 
لَية ةوة  . ة دةبَي جةخت لةسةر هَيرو تواناو بةها راراوةكانياَ بكةين، واتة هَيرو كارو كاتي مة ال سةثَين اوة، ئَيم

. م ال و نينطةكةي لة بةربةرييةتي دةسةَلاتي ديكتاتؤري رةهاي سةرمايةداري جيهةانططي ئيمة ا رزطةار دةكةةين    
ةيةة  ثَيداويسةتيية رانانةكةةي مة ال و     سةرماية و حكومةتةكاني تا ض راد: ئَيمة دةبَي هةموو ران ث سياربكةين

 !      نينطة دابيندةكةَ بةبَي ئةوةي يةكةمةكةياَ وة  ئانةَ  مامةَلة نةكات و دووهةمةكةياَ لةسَيدارة نةدا؟
 

 :  ارةسةر
ئَيمة ثَيويستيماَ بة ثةي يةك دني رَيوةي بةرهةمهَيناني هةرةوةزي، نينطةةثارَير و بيولؤطييةةو لةةم ثَينةاوةدا     - 1

ئَيمة دةتوانني لة تةمةَلي و خةؤالداَ لةة هةَلويسةت دةربة يين و خةؤ بةةزلرانني و كةاري بطوك اتةي نةاو بارةطاكةاَ           
حربةةي رةةوعي، ثةةارتي  ةةةث و ثةةارتي  ارةسةةةري كوردسةةتاَ ثَيكةةةوة لةطةةة  برووتنةةةوةي   )رزطةةار بكةةةين و وة 

امةيةة رَيكبخةةين و ثَيكةةوة هةةنطاو بةةرةو      ، ئةم بةرن(جووتياراني كوردستاَ و ثسةؤرة بة ويودانةكاني كشتوكاَ 
ئةمةةة توانايةةةكي تةة ة بةةؤ بةةةرط تن لةةة سياسةةةتي      . دامةزرانةةدني برووتنةةةوةي جةةةماوةري ئيكؤلةةؤني دابنةةَيني   

 ...!ليمياليرمي نوَي لة بواري كشتوكاَلي و بةروبووم و  ة  و سياسةتي  ةتةكاني ت ي مَيووو
 

 : وة  يةكةم هةنطاو، ئَيمة دةتوانني
 ارةسةرك دني ئةم كَيشةية هَيرو وتوانا و كات و ئطادةي خاوةَ ويوداَ و داست و ثارَيرةري نياَ و نينطةو - 2

سةةةرةتا دةبةةَي بةةة زووتةة ين كةةات هةَلمةةةتي هؤرةةيارك دني  . زةمةةني وة  سةر ةةاوةي هةةةموو سةةةروةتَيك، دةوَيةةت 
 . ونكة بةراسي هورياري نينطةييماَ نرمة هاوَلاتياني كوردستاَ دةستةَيبكات و رَيط ي لة لؤبييةكاني بط ين،

 :روَين هةية كة منوونةي تؤي هةزاراَ ساَلةي جووتياراني كوردستاَ و عطار تَيدا ثارَيرراوة 2 - 7
 . كة لة وَلاتي سورياية Centre for Agricultural Research the Dry Area-CARDA   -أ 

دةبةَي اليةنةة بةرث سةةكاَ بةة     . لةة بةانكؤ   ( on the Global South Focus) سةةنتةري توَيوينةةوةي   -ب
فةرمي داوا  لة حكومةةتي ئةةو دوو وَلاتةة بكةةَ بةانقي تؤوةكةاَ بةؤ خاوةنةكةةي بطةريَيننةةوة، واتةة جووتيةاراني            

 .كوردستاَ و عطار
7-      َ ر جيناتةةكاني  ئةطةة . ما  سةرةتايي هاوَلاتياَ ئةوةية زانيارياَ هةبَيت لةةبارةي ثَيكهةاتي خةؤرا  و ميوةكةا

 . طؤرياوةو نةه ي مةت سيدار لةطةلياندا بةكارهاتووة، دةبَي لةسةر ثاكةتةكانياَ بنووس َيت
2 =    َ . جووتيةةةةاراَ هةةةةيض جةةةةؤرة تؤويةةةةةكي جينطةةةةؤرياو نةةةةةك يَ و ئةطةةةةةر بةةةةة خةةةةؤريايي  بَيةةةةت، وةرينةةةةةط 

نةةوَيرين ئةةامَي و رَيطةةةوباَ و طةريانةةةوة بةةؤ كشةةتوكاَ  س وورةةي خؤمةةاَ  و بونانةةدني دَيهاتةةةكامناَ بةةة  )دروويةةي
 . بكةَ بة كاري سةرةكياَ( ثَيداويستييةكاني نياني كشتوكاَلي
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سةاَ  لةة مَيةوووي كوردسةتاَ و قورسةرين      33بَيجطة لةةوةي كةة جووتيةاراَ طةةورةت ين زيانلَيكةةوتووي نريكةةي       
ئةسةةتؤياَ، بؤيةةة دةبةةَي   ئةةةركياَ لةئةسةةتؤ بةةووة، ئَيسةةتا ئاسايشةةي تةندرووسةةي و ثاراسةةتين نينطةةةش كةوتؤتةةة    

 . دَيهاتةكاَ بةرَيوةيةكي زار تايبةت، خرمةت بك َين
 
 
 
 
 

     
 
 

 

 

 !و بةرهةمهَيناني ثيط(سوَي ض-ئؤثن)ماركسيرم، 
  !كار و موَلكايةتي هةرةوةزي: ئازادي ية  واتاي هةية

، سةايكلؤني، ئةةتيكي   فةلسةةفيية ئةابووري   و هةةموو قوتايانةة  "ئةاو "، مةزهةةبي "ورةة "هةةموو مةزهةةبي  ئةم يا 
قوتايانةةي  ) ىوونةا ةر كؤبوونةتةوة ب ييارد ىي لة تاقة ية  قوتايانةو هَيَلكؤمةَلايةتيةكاني جيهانبيين بؤرنواز

زانياري بةؤ  -و ئةمي  بةرَيوةيةكي ديكتاتؤييانة لةسةر ئاسي دنيا بة نوَيرين تةكنةلؤنياي سةربازي ية(ؤطاكري
كوَياليةتي نوَي، جةنط، سَيكسيرم، وَي انك دني  )و دةكاتكار ئازاد ىئابووري بازاري" ئازادي"يجَيبةجَيك دني ث يانة

ناتوانني ):دا وة  رازا لؤكسميؤرط دةَلَيلةم هةَلومةرجة باَلادةستة. لَيكةوتؤتةوة (نينطة، ط اني، بَيكاري و النةوازي
 .(رارستانييةت بكةينباس لة 

يةاَ نةةريين بةؤ      هيض زاناية  نةيتوانيوة بةةبَي ئامةانةك دني ئةةريين   ثاش بَلاوك دني بةرهةمةكاني مارك  ئير
رةخنةة لةة ئةةقَلي    )ر لةة ثَيشةةكي  ةسةارت  .ة، راطةياندَ و رارنبطي و زانست، بَيتة مةيداني فةلسةفبؤ وونةكاني

ةسوفَيك وة  فةيلو (فةلسةفةي مارك  باَلات ين هررة كة م ال لةم سةردةمة ثَيي طةيشتووة: )، دةَلَي(ديالةكتيكي
َ رَيوة ( درَيدا) َ دووبارة نةيا وَيينةوةو : دةَلَيبةهةما هةَلة دةكةين ئةطةر بةرهةمةكاني مارك  نةخوَينينةوة يا

 (. توَيوينةوة لةبارةي بؤ وونةكاني نةكةين

ةو بةرث سة لة تا سةرمايةداري باَلادةست بَيت، ماركسيرم وة  فةلسةفةي سةردةم دةمَينَيتةو: ئايا دةتوانني بَلَيني
 ؟البةالك دني ناكؤكي  ينايةتي
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ط نطي مارك  ئيم ا ئةوةية كة دةسةَلاتي سةرمايةداري طةر ي لة ثلةيةكي زار ثَيشكةتووة، بةَلام هَيشتا هةماَ 
زار ري ت ي  دةكات و ئةطةر ...، نوَيو، تةليلة و(قازانج)خووي هةية و بة هةموو رَيوةية  بؤ خواوةندة باَلاكةي

الربوو، ئةوا خودا ئةطةر دوَيين ثةيامي خؤي بؤ بةرثاك دني جةنط دن بة روعييةتي بؤ نةارد، ئةةوا ئَيسةتا    باري 
 !بؤ ناردووة ىدن بة تطاريرم"ثطازي"ثةيامي خؤي بؤ بةرثاك دني جةنطي

ما  م ال لة ورَيك لة داخوازيية سةرةتاييةكاني جارينامةي  حكومةتة سةرماية بانناسيونالةكاَ ناتوانن تةنانةت ز
 َ ، بؤيةة  -هةةزار النةةواز هةيةة   593بةؤ منوونةة تةةنها لةة نيويةور       -ناو جةرطةي وَلاتةكاني خؤياَ جَيبةجَي بكةة

لةسةرتاثاي دنيا مانط تين طشي و خؤثيشانداني مليوني و برووتنةوةي ناريةزايةةتي، راثةةرين و رةؤريش طةرةةي     
م الايةتييةو  سةرماية بة كةَلةطايي، سةررَيي،  ة  و ت ار و  عةدالةتي كؤمةَلايةتي لة سةرو بين زاري: سةندووة

دريندةييةوة ثَيشَيلي ما  ئةو ئازادييانة دةكات كة بةر بة ئازادي بةرنةوةندي و ثالَ و تَيطةيشتين خؤي دةط َ، بؤ 
ازادي لةةب ي  ئة )لة ئةةَلمانيا نةاوي تةازةت ين بةرهةةمي نةاوة     ( سياسةمتةداري حربي  ةث)منوونة سارا لاطنكنَيشت

هةر . سةرمايةداري لة ف ةاليةنةوة ئازادي سنوردار دةكات: و لة وَلامي ث سيارَيكي تاط  ربيطل دةَلَي(سةرمايةداري
بوَي، ئازاد نيية و هةر كةسَيك بةبةردةوام سةعاتي كاري زيات  بكات و (9هارت )كةسَيك بةنا اري لةسةر ياساي

ي ئازاد نييةو ئةوةي لة كارَيكي كاتي بؤ كارَيكي كاتي ت  رابكات، ئازاد نييةو بةحاَلي  كاتي بؤ خَيراَ و ب ادةرةكان
كةاني  ئةازاد نةني، بةةَلكو لةةنَي  دةسةةَلاتي  ةةةند       ةتةنانةةت زاربةةي بازاري  . نةاتوانَي نةخشةة بةؤ نيةاني داب يَيةويَ     

 .بةَلَيندةرَيكن

ئةوانةي لةناو كةمةي ثةنابةراَ دةنَيةن، ئةةو   : لَي ةدا دةتوانني  ةند منووية  بؤ بؤ وونةكةي سارا زيادبةكةين
دايكانة كة بةتةنها كارو مندا َ بةخَيودةكةَ، بةساَلا وواَ، خانةنشيناَ، ئالودةكاني نةخؤريية دةروونييةكاَ، ماددة 

 ....هؤربةرةكاَ، النةوازاَ، لةر  ارةكاَ و زاري ت 

او ةرخةكاني راطةياندني سةةرمايةي جيهةانطط و   هةر لةم كاتة ط نطي ماركسيرم ئةوةية وَلامي سةردةمي درا ه
دةداتةةوةو خةودي   (هتةد ...كؤتايي مَيووو، كؤتايي ماركسيرم، كؤتةايي سياسةةت، كؤتةايي   )رارنبطة طةموةكاني وة 

 .سةرمايةداري متمانةي م الايةتي لةدةستداوة

امي ث سةياري راننامةةي   لةة وَلة  ( 1353هةةَلط ي خةةَلاتي نؤبةَل بةؤ ئةابووري     )، دالةي مةورتَينرم  59/53/1353لة 
من اليةنط ي مةزهةبيانةي سةرمايةداري : ، دةَلي(ئايا قةي اني دارايي ركسي سةرمايةداريية؟) )FAZ:ئةَلماني

ئَيمةة دةزانةني كةة ئةزموونةةكاني تة ي رَيكخسةتين       . ؟لةةم قةي انةة  بةرث س بَيت نيم، بةَلام نازا  كَيي ت  هةية 
 سةرمايةداري زار كَيشةي هةية، بةَلام ئةَلتةرناتيظةكة  يية؟. طاي قبوو َ نةبووئابوروي بؤ ماوةي درَيوخايةَ، جَي

كاتيَ تةكنؤك اتَيكي ئابووري ئةم يكي و هةَلط َيكي خةَلاتي نؤبلَ ئةم ث سيارة لةخؤي دةكات، ئةوا ئَيمةش دةتوانني 
 !روي هةرةوةزييةو ئابو(ثيط)ئَيستا سةردةمي رَيوةي بةرهةمهَيناني: تةنها ية  وَلام بدةين
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نَي دةستةكاَ و لةطةليدا تةواوي م الايةتي دةيانةوَيت وة  هاوريَيي س ورت، لة كوَياليةتي هاو ةرخي سيستَيمي 
و هةةةوا  بَيةةت، نةةة  وة  درينةةدة زةمةةني و دةريةةا و ئؤقيةةانوس و دارسةةتانةكاَ و ئةةا بقةةازاجني سةةةرماية رزطاريةةاَ 

 .ةَوةيةكي ديكتاتؤريانةي بَيوَينة لة مَيوووي م الايةتي فةرمان يةوايي بكبةكاربهَين َي و تةكنؤك اتةكانياَ بةرَي

 !ئابووري ليماليرمي نوَي و ئابووري هةرةوةزي ئازاد

و تةكنةةلؤنيا و رؤريِِرةي   (ئةمتةتةة )وة   ؤَ ت افيكاليت، نمارةي ثؤليسي هاتوو ةووي زار كةةمك دةوة، ئيمة يا    
اتةوة، ئامَي ي ثليت ب يين، كؤمةيوتةر روَيين ئةو كارمةندانةي ط تةوة دزانياري روَيين سةداَ مليوَ م الياَ ط 

لةة جيةاتي كارمةنةدةكاني بةان ،     ( كارتي زي ة )كة زانياري هاتوو ووياَ بة نةفةرةكاَ رادةكةياند، بةكارهَيناني
 اودَي ي روَيين سةداَ  كامطاي ديطيتا ، روَيين فؤتؤط اف و موختةبةري وَينةط تن، قةثاني كَيشي كاَلاكاَ، كامطاي

 .مليوَ م الياَ ط تؤتةوة

كةنتؤر ياَ )سويدي كاَلاكاني -ئيكيا-كؤمةانياي(. سوثةرماكَيت ياَ لة  َيشتخانةكاَ)بةريَيطاي خؤخرمةتك دنةوة لة
مة لة طة  نةخشةي دامةزراندنياَ بؤ ك ييارةكانياَ بةجَيدةهَيَلَين و بة(هتد...نووس  و كورسيجَيي  َيشتخانة و 

لة زار روَيندا سةندوقي ئؤتؤماتيكي جطةرة و راننامة دان اوةو م ال دةتوانَي . هَيري كاري كةمر بةكاردةهَين َيت
 .ن خةكانياَ هةَلداتة ناوي و راننامة ياَ ثاكةتة جطةرة خؤزراوةكةي دةستبكةوَيت

اراَ ئةةاوايي بةةَي بايةةة    بةهةةةماَ رةةَيوة لةةة كةةةرتي ثيشةسةةازي كشةةتؤكاَلي، رةجنةةي مليونةةاَ جووتيةةار و هةةةز         
لةة رةارة طةةورةكاَ     ياَثَيكدةهَينن، زاربةياَ روو%9-9ي هَيري كارياَ ثَيكدةهَينا، ئَيستا %13جووتياراَ )َك او

   َ لَية ةدا دةبةَي بةط لةة كشةتوكاَلي خةانووة رورةةكاَ        (. ك دووةو لةبارَيكي سةخت و نةةخوازراو نيةاَ بةسةةردةبة
ي ندةرخواردماَ دةدةَ و هةرطير بط لة طةرةسةندني كشتوكاَلي بيؤلؤ-ه اوينة-كة بة ثةيين كيمياوي ةوةبكةين

 .ط تووةتةوة" ب ايةتي"قازانج لة بةكارهَيناني نةه ، روَيين...ناك َيتةوة

لةبارةي بَيكاري و بةرنامةكاني  ارةسةةرك دني  ( فةيلةسو  ئةنرثؤلؤني لة زانكؤي مَيشيطاَ)ف يتواف بَي طماَ
ئيمةةةةة يا حكومةةةةةةتي ئةةةةةةَلمانيا بةةةةةة ط تنةبةةةةةةري ياسةةةةةاي      : يا دةهَينَيتةةةةةةوة و دةَلةةةةةيَ منوونةةةةةةي ئةةةةةةَلمان 

لةبةرامبةر رادةي ئةو كَيشةية وة  ئةوة وايةة يةةكَيك بيةةوَي بةة طَلاسةَيكي ئةاو، دارسةتانَيكي        (9هارت )ري ؤرمي
َ راوَيوكاري ئابووري حكومةتي ئةف يقاي خوا. ئاط تَيبةربوو بكونَينَيتةوة روو دةكات و لةويَ خةريكة ئَيستا بَي طما

حكومةةت تةكنةةلؤنياي ثَيشةكةوتوو بةةة    : جَيبةةجَي دةكةات، وات  (ئةابووري دووهةةم  )وة  ئةَلتةةرناتيك، بةرنامةةي  
ي نةاو  يةة ناوب او ئةم ميتؤدة. دانيشتواني ناو ة هةنارةكاَ دةدات تا بةخؤياَ كاال ثَيويستةكانياَ درووست بكةَ

 (َيكاري نو)ناوةلَي

 !راين و سةنتةرو ئاوايي و رارة ئازادةكاَسؤفتوَي ، دَي



 217 

                                                                                                                                                              

زيةةادةريايي نييةةة ئةطةةةر بَلةةَيم، ئَيسةةتا بطوبةةاوةريي مةةارك  بةرةةَيوةي بةرنامةةةي ئةةازادو هاوبةةةش و رةخنةةةط ي    
جةنط و  ةوساندنةوة بؤ نةاو مةاَلي داسةت و دونمنةةكاني دزةي      ي دوور لة بازرطاني  او نؤكي وانةبونيادنةر

بَي ئةوةي برانن، بووَ بة هاوريَيي و تةنانةت وة  مَيوانَيكي زار خؤرةويست، رَيري لةَي  ك دووةو دونمنةكاني بة
 ...دةط َ

لَي ةردا ناكؤكي  ينايةتي . لة سو َيكي ناو ماَلاني سةداَ مليوَ م ال، كؤمةيوتةر دان اوةو كاري لةسةر دةكةَ 
َ لةبةرامبةر سؤفتوَي ي ليسَين  :باَلادةستة لة  ةندين بؤنة (خاوةني مايك اسؤفت)بيل كات . سؤفتوَي ة ئازادةكا

راي دةرب ييةوة و لَي ةرةدا بؤ ةووني جيةاواز هةيةة و هةنةدَيكي        (روعييةت لة ئينتةرنَيت)و  اوثَيكةوتن دن بة
 !ثةيوةندياَ بة روعييةتةوة نيية( ئؤثن سوَي ض)ثَييانواية

و  Open- Source ة برووتنةةةوةيفةيلةسةةوف، ئين ؤرمةةاتيكي ئةةةنطليري و  ةةاالكواَ لةة )ك سةةتياَ سةةي ك 
كؤمةونيرم بةة   (. هَيشةتا ديباتةة لةةبارةي كؤمةونيرم دةسةي ثَينةةك دووة      : )بةرنامةدانةري سوفتوَي ي ئازاد، دةَلةيَ 

 .(رَيوةي بةرهةمهَيناني هاوبةش بؤ م ال)بؤ ووني ئةم فةيلةسوفة ب تيية لة

ئازادي بنةريةتي،  -5: ثةرةنسيةي ئازادي ثَيناسةك دووة9ةو دةطةريَيتةو( ريشارد رتاناَ)ث ةنسةي سؤفتوَي ي ئازاد بؤ 
َ بة لَيتوَيوينةوةي رَيوةي  -1. واتة ئازادي بةكارهَيناني بةرنامةكة بؤ هةموو مةبةستَيك ئازادي زانسي، واتة رَيةَيدا

 -9. ك دَ(ئةستنسا )ئازادي كؤمةَلايةتي، واتة ئازادي لةبةرط تن -9. بةكارهاتين بةرنامةكةو طوجناندني لةطة  خؤي
 .، فةراهةم بكاتىئازادي بنياتناَ، واتة  اكك دني بةرنامةكة و ئةم  اكسازيية بؤ خؤرطوزةراني طشت

كي رَيوةي اخنة دةكات، واتة موَلكي طشي و ثَييواية ئةم برووتنةوةية ناو(كؤمؤَ)سي كاس لة ب ي كؤمونيرم باسي
َ رةَي  كة لَيتوَيوينةوة لةبارةي ث ةنسيةي كؤمةَلةةي ئةازاد كة دووة،    لةاليةكيرةوة ك ستيا. بةرهةمهَيناني نوَيية

كؤمةَ  ئةو كاتة ئةازادة ئةطةةر   .  اكةي ئازادي و يةكساني بؤرنوازي تةنها لة كؤمةَلي ئازاد جَيبةجَي دةبَي: دةَلَي
: َلةي ئازاد دياري ك دووةهةروا  وار َيوةي كؤمة. بتوانن لةناو كؤمةَلةكة تةنها ئازاد بن ىيةكساَ بَيت و تاكةكان

َ بؤ طؤريين بن و هةموو بةرداربوواَ  .كؤمةَلةكة شتينهةموو كاتَيك ئازاد بن لة بةجَيهَي ،دةبيَ هةموو ياسا و رَيساكا

ف ي سؤفت وَي   ةندين كةرتي بةرهةمهَيناَ لة لؤنيكي قازاجني سةرماية رزطارك دووة، بؤ منوونة بواري دَيرايين 
ةيوةندي بَي تة ، هةروا بةرهةمهَيناني كاَلاي هاوبةش و بة خةؤريايي و بةَي ملمالنةي و قةازانج     ث, خانوو، جلوب ط

ئةنسكلؤثيدياي ليكيةيديا، لينوك ، ف ي ةوك ، واردثة َي ،   -سؤفَيت وَي ي ئازاد)بةرَيوةي ئازادانة لة هاورَيوةي
َ بةرنامةي ت  -ث انةي ئؤثن بةرَيوةيةكي هةرةوةزي طةرةيانةَيدةدا و  ، م ال لةسةر ئاسي جيهاَ(هاردوَي  و سةدا

طةرةسةندني . بة خؤرييةوة لةطة  م الي ت  لةسةر بةري دةكات و ية  بة يةكياَ جَيو و سوودي لَي وةردةط َ
ئابووري هةرةوةزي ئازاد و : ئةم جؤرة بةرهةمهَينانة واي ك دووة، سةنتةر و ئاوايي و كارطةي هةروةزي دامبةزرَي

 .ةرانة بَي ك يين و ف ار ، واتة روعييةت لةسةر ئاسي ف توئَيل حرووري و ب ةوي هةيةخؤبةخ  و داهَين
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نووسةر زيلكة هيل  ش . بؤ منوونة هورياري موَلكايةتي طشي زيندووت  هاتووةتة مةيداني فك و كاري م الايةتي
دني موَلكايةةةتي ) راديكاَلانةةة رةةتاناَ وة  داهَينةةةري فةة ي سةةؤفَيت وَيةة ، بةرةةَيوةيةكي : لةةة وتارَيكيةةدا دةنووسةةَي

دةكات كة ناك يَ ث لاتة بك َين وة  ئؤقيانووس، ( ئيكؤلؤطي و زانسي طشي)و ئامانةش بؤ برووتنةوةي(رارنبطيية
هةَلط ي خةَلاتي )هةر بةم ماناية، ث اقيسؤر و ئيلينؤر ئؤسروم. هتد...ئةمتؤس َي ، رارنايي ران، دةريا و كةروهةوا

: ، دةَلَي(F.A.Z)لة  اوَيكةوتين راننامةي(ي زانسي سياسةتة لة زانكؤي ئينديانا لة بلؤمينطتوَنؤبَل و مامؤستا
ناعةداَلةةةتي . لةةة ئةةةَلمانياَ مةت سةةي قةةووَ  بةةووني ناعةداَلةةةتي هةيةةة و هةةةروا لةةة ئةةةم يكاش نائةةارامي كةة دووم

هةميشةة خ اثةة يةةكَيك لةة     :  ا دةَلةيَ ، خةةَلات كة  (موَلكايةتي طشةي )ئيلينور كة بةهؤي توَيوينةوةي. مةت سيدارة
 .!(خَيرانَيكي دةوَلةمةند لةدايك بَ 

َ سي كاس دةستةَيكَيكة (1/9/1355نؤية دايشلةند، )لة راننامةي(بؤ ثَيشةوة بةبةرو كؤمونيرم)وتارةكةي ك ستيا
هَيناَ و دووبةارة  مثَيشضةاوماَ كةة تَيةدا بةرهةة     ةبةا جيهانَيةك بهَينينة   : ك سةتياَ دةنووسةيَ  . بةرةو ئةو ئاراستةية

َ م الطةلَيكةوة رَيكدخ َيت  اَثَيي ثَيداويسي لةثَيناو خؤرطوزةراني هةمووبةرهةمهَيناَ بة رَيكدةخ َيت و لةالية
ؤرة ج ممن ئة. كة هيض كةس نا ار نةبَيت نَي دةسي يةكَيكي ت  بَيت و ئازادانة لة كارَيكي ثَيويست بةرداري بكات

َ )َلطةي روعي،  ونكة لةو ب يوايةم، كؤمةَلطةية ناودةنَيم كؤمة ةو موَلكايةةتي طشةي راَلَيكةي ط نطةي تَيةدا      (كؤمةو
 .دةبينن

ط نط ئةوةية داب يانَيك درووست بَ  لة نَيواَ هورياري كارو نيةاني هةةرةوةزي ئةازاد لةطةة  هورةياري قةازاجني       
رَيوةي نياني ئيم اي م الايةتي كة . بوو سةرماية بطاتة ئاسي ئةو داب يانة كة لةنَيواَ طاليلي و ئةرستوو درووست

بةرهةمي هةموو رةوتة فةلسةفييةكاني سةرمايةداريية كة ئةم هةموو دريندايةتي لَيكةوتووةو ، بةبيَ لؤلؤنتاريرم و 
دةمَيكةةةةة : ديتةرمةةةةةنيرم، زامةةةةين بةزينةةةةدوو راطةةةة تن و طةرةسةةةةةندني بطوبةةةةاوةريي مةةةةارك  و رةةةةوعييةتن 

 .بة بةرَيك لة جيهاني نوَي ةناري لة ثةراوَيري دةر ووة و بووي كؤمؤ(بةرهةمهَيناني ثيط)رَيوةي

 

 
 


