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هايديطةر ،هيتلةري فةلسةفةي ئةلَمانيية؟!
جؤرج لؤكاش :ثيَويست بة طوتن ناكات ،هايديطةر نازي بوو .لةم بارةيةوة هيض طومانيَكم نية ،جطة
لةمةش ،ئةو بةردةوام كةسيَكي كؤنةثةرةست بووة.
ئةةةم رانانةةة دةزطةةاي ثةةاي و ثةخمةةي سةةةردةم كت ةيَ (هايديطةةةر و رؤريرةةي
فةلسةة ،،د .حمةمةةةد كةةما 233 ،الثةةةرية)طةيانةةدة دةسةو خويَنةةةران و ليَة ةدا
رويَين سةرنج و تيَبيين ئةم وتارةية.
هةر لةم رانانة ،دوو ميَواني ئةلَمان(راننامةنووس و ميَذوونووس د .نيكةؤالوس
ب ة ياون  -هاوكةةاري ئةنةةدامي ثةرلةةةمانتار ئولةةة ثا َل كةةة -و ثةةاريَرةر ،نووسةةةر و
راننامةنووس خامن بريطيتةة كيمةلةر)بةؤ سةليماني هةاتن .ثةيَ ئةةوةي بطةينةة
كتيَبخانةي هاوآلتي ،ثيَمطوتن :ئيَوة ئةزانن ،هةنديَ كوردي دنة طؤريان ،رؤريش و
ثيَمظةثةةةووني م ايانةةةةة ،تةةةازة بةةةةة تةةةازة بريدازانةةةةي كؤمةةةةلَكوني(نيتمةةةةة و
هايدةطةر)يان دازيوةتة؟ ئةوان ثيَكةنني و ثيَيان وابوو طةمةيان لةتةة دةكةةم،
بةآلم هةر كة طةيمتينة كتيَبخانةي هاوآلتي ،دةبينني كتيَبيَك بةناوي(هايديطةرو رؤريرةي فةلسةة)،بةؤ ف ارة
دان اوة .ئةوجا سةي يان ليَ هات و تيان :جا كوردان ض ثيَويستييةكيان هةية بة فةيلةسو ،فارييةت؟ .مني بة
ثيَكةنينةوة ومت :سةةب كةن ،ئيَسةتا ثةةندين كتةيَ نيتمةةو هيتلةةر -مةاين كةةم  ،كةة دةيةان سةالَة لةة ئةةلَمانيا
قةدةغةن و كتيَ نهيَنييةكاني هيتلةر -يان لةبارةيانةوة ثيماندةدةم.
ئةوان بة سةرسوريمانةوة وتيان :ئاخ بؤثي؟
مني هةر بؤ رؤخي ،ثيَمطوتن :مسيَلَ رةمري ثياوةتييةو هةنديَ كةسي باوكسةاالر ثيَيانوايةة ،ثيةاو بةة مسيَلَةة و
بةرياسو مسيَلَي نيتمة زار لة مسيَلَي مارك قةبةو ث يت ة...رارنبريي كوردي لة ثةجناكانةوة تا ئيَستا قةت بةم
ثلةيةي ئيَستا ئاستنرم ،بؤطةن و بارليَذ و ثيَكةنيناوي نةبووة ،ئةطةةر وا نةةبيَت ،بؤثةي ريَةك لةةم سةةردةمة كةة
ثةتاي جةنط و تاواني كؤنةثةرةسو و وةحمييةتي سةرماية باآلدةستة ،ئةو جؤرة كةسانة ثةنا بؤ ئةو بريمةندة
دريندانةةة دةبةةةن كةةة خةةويَين مليونةةان مةة او لةةة نةةوكي قةلَةمةةةكانيان دةثةةؤرييَ؟! لةةةوةش ويَةة انرو خةة اثر و
زيانبةخمر ئةوةية ،ئةو"طيرندالنة" هةولَدةدةن ،قةلَةمةكانيان بؤ ثمؤرنةوةو بةبيَ لةكةي خويَن بة خويَنةري
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كوردزمان بناسيَنن ،ئايا بآلوك دني ئةم جؤرة نووس اوانة ثيمةسازي فك يَكي تايبةت نيية يان من طوم يام و بةيَ
ويذدانانة و لة"ئ َي ةييةوة"  ،ه َي ري ناريةوا و بيَ بةلَطة دةكةمة سةر هةنديَ"رارنبري"؟!
هةةةرطير ،ئةةةركي ئيَمةةة ئةوةيةةة ،ثةيوةنةةدي ن َيةةوان هورةةياري و بةةوون كةةة بنةةةريةت ين كيَمةةةي فةلسةةةفةية بةةة
ت َي يوانينيَكي مةت ياليسو دياليَكتيكي و ميَذوويي راوةبكةين و هةولَدةدةين بةريَوةيةكي رؤريرط َي يانة بيطؤريين.
ئةمةيةةة ئةةةركي فةلسةةةفة ،ثةةونكة> لةسةةةرةتاوة بةرهةةةمهيَناني هةةرر ،تةسةةةورةكان و هورةةياري بةر ةيَوةيةكي
راسةةتةوخؤ وتؤكمةةة ،تيَكةلَةةة بةثةةاالكي و ثةيوةنةةدي مةت ياليسةةتانةوة لةةةنيَو م اوةةةكان ،ئةمةةة زمةةاني نيةةاني
واقيعيية .ليَ ةردا تةسةورةكان ،فك و مامةلَةك دني زهين لةنيَو بةرةر بة ريَوةية دةردةكةويَ كة راستةوخؤ
لة هةلَسوكةوتة مادديةكةيان سةرثاوةي ط ت َ .خودي ئةمة لةسةر بةرهةمهيَناني هرريانة لة زماني سياسةةت،
ياساكان ،رةورت ،ئاين و ميتافيريا...هتد لة ناو تةواوي طةةليَك ،جيَبةجيَةدةك يَ .م اوةةكان خؤيةان سةرثةاوةي
تةسةور و هررةكانيانن...هتد(ئيدالؤني ئةلَماني ،الثةريةي)22
هايديطةر لة بيستةكاني سةددةي راب دوو كاري فةلسة ،بآلوك دووةو لة 0731دا بة بةبيَ ئةوةي بضووكرين
ثةريماني يان رةخنة لةخؤ بط يَ ،بة رانازييةوة وة بريمةنديَكي فاريست ،كؤثي ك د ،كةثي  22سا َ ثارظة
مةرطا وي ،بةبيَ ئةوةي رايةني هيض نووسينيَك يان الك دنةوةية بيَت لةاليةن رونةاكبرياني كةوردةوة ،تةازة بةة
تازة د .مةحةمةد و-ليستةية لةناوي رارنبرياني تاوان ،-دةرخواردي خويَنةري كوردي دةدةن و لةطمو سةي ت
و سةرسوريهيَنر ئةوةية ،د .حمةمةد ،هايدةطةر وة رابةري رؤريريَكي فةلسة ،ثيَماني دةناسيَينَ.
من ثيَ هةموو رتيَك خويَنةرم و هةنديَ جار راستةوخؤ ثاوم بة ناوي زلك او ،بةآلم ويَ ان دةكةويَ ،بؤ منوونة
لةةة مةةانطي راب ة دوو كتيَبةيَكم خويَنةةدةوة بةةةناوي(نيتمةةة و فيَمينرمةةي هاوثةةةر )و تيَةةدا ئامةةانة بةةة بؤثةةونيَكي
ئةمحةدي بابة دةكات ( :رةخنةي سةرةتايي دريدا لةة ميتةافيريكي خؤرئةاوا ئةوةيةة كةة بةريي فةلسةة ،زانسةو
خؤرئاوا هةميمة زينداني فاكتةري دوو جةمسةري بووة كة خؤي درووسةو كة دوون و ثارةان وايرانيةوة كةة لةة
راستيدا هةن ،بريي ميتافيريك هةرطير نةيتوانيوة خؤي لة بةندةيي ئةم زيندانة رزطار بكات-الثةريةي,)02
بةةب َي ئةةةوةي ثيَويسةتيمان بةةةوة هةةبيَت ،بةةة هةوردي ئةةةو رسةتانةي سةةةرةوة ةويَنني ،دةتةةوانني بةة كةةورتي بةةة
ئةمحةدي بابة ب َليَني :دوو جةمسةري ،بةرهةمي بريي فةلسة ،زانسو خؤرئةاوا نييةة و درووسةتيان نةةك دوة،
بة لَكو دوو جةمسةري لة د َي يزةمانةوة ،لةو كاتةوة كة م او ئةفسانةكان و ئاينة ف ةخوداييةكان تا طةيمةتين بةة
داريرتين تا خودايي ،نيان و ملمالنييةكاني لة دواليرمي خ َي و رةري ،باش وخ اي ،دابةرك دووة.
كا كةما لةم بارةيةوة هةمان هةلَةي ك دووة و ثيَةي وايةة(ئةطةةر ئاو يريَةك لةة ميَةذووي بريك دنةةوةي فةلسةة،
بدةينةوة ،دةبينني سةرهةلَداني ميتافيريكي دواليسو لة بؤثوونة فةلسةفييةكةي ئةفآلتؤن دةست يَدةكات و بة
نيتمة تةواو دةبيَ-الثةرية00و.)02
مامؤستاي فةلسةفة لة زانكؤ دةبيَ لة نووسينةكاني زار وردبينانةت بيَةت لةة خويَنةةران ،ثةونكة :بةة بؤثةووني
ميَةةذووناس(ديةةوطين الرتيةةوس) لةةة سةةةدةي دووي زاينيةةدا ،دووثةةاتيك دووة كةةة رانهةآلتييةةةكان و بةتايبةةةتي
مس ييةكان يةكةمن لة فةلسةفةك دن>سةرثةاوة :د .عبةدال محن بةدوي ،ربيةل ال كة اليونةاني ،قةاه ة،0791 ،
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الثةةةةةرية .<02ئةمةةةةة هةةةةةمان بؤثةةةةووني زار لةةةةة بريمةنةةةةدان بةةةةووة ،وة (فيلةةةةون)ي جةةةةوو و(كليمنةةةةت)ي
ئةلسكةندةري>ك يم مو :ال لس ة اليوناية قبل سق ات ،ثيَمةكي ،بةغدا .0713 ،هةةر لةة هةةمان كتيَة (خةواي
رؤريش) بةم ريَوةية ئامانة بؤ بؤثووني فوئاد زةكةريا دةك يَ ...( :يةكةم ف َي طةةي هةرر لةة خةودي سةةرزةميين
يونان دةرنةكةوت ،بةلَكو لةة ئؤردوطايةةكي ئةةيوني -...هةةمان سةرثةاوة ،الثةةرية).002؛ لةة رةيَك دني س ورةو
ميتافيرياي يؤناني-كاكلَةي فةلسةفة لةالي يؤنانييةكان ،دةك يَ بطوت يَ كةة تةةنها داريرةتنيَكي نويَيةة بةة رةيَوةي
طوتن و زاراوةيي لةبارةي دياردةي عةقالنييةت و زانست بؤ بابةتطةلي خودي ميتؤدالؤنيةا كةة ثةيَ دةركةةوتين
ميتافيريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي يؤنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبووة .زار لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تازةطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرةكان وة (ري)و(ب.
ئةلكسةندةر)و(ديورانت)و(ميلهود)و(سارتون)هةمان بؤثوونيان هةيةو لةهةمان كاتدا (جاردنةر) ئةم ئاراسةتةية
بة طوتةيةكي بةثيت و روون دةرب ييوة( :فةيلةسوفة يؤنانيية يةكةمةكان وة تالي و فيتةاطؤرس وة قوتةابي
لةبةةةر ثيَةةي كاهنةةة مس ة ييةكان دادةنيم ة  )-Egypt of the pharaohs, p9 -.بةةة بؤثةةووني خةةودي
ئةفالتؤن(يؤنانييةكان مندالَن لةثاو ئةو رارستانيية كةؤن و مةزنانةة -فوئةاد زةكةةريا ،الةت كري العلمةي ،الثةةريةي
 .)007هةروا :بة بؤثووني مس ييةكان ،قوتا انةي(مةن )ييةكان ،دنيا لة دوو نةم ثيَكهاتووة كة ئاو(نةون) و
ئاط (رع)ة -هةمان سةرثاوة ،الثةرية.001
بةآلم ئةمة تةنها زانيارييةكي كةمة لةبارةي سةرةتاي فةلسةفةك دن كة لةناو مندالَداني ئةفسانة ،سيح و ئةاين
و بةطمو بريك دني م او و نائارامي و دلَةرياوكيَي بؤ تيَطةيم لةةخؤي و دةوروبةةري ،ثةونكة بيَطومةان ئةطةةر
بةدواي زانيارييةكان لةبارةي سةرةتاي ناوب او لةة ميَةذووي ئةكةةد ،ئارةوور ،بةابلي ،سةوبي يةان رارسةتاني ثةني،
فارس ،وآلتاني ئةف يقا و هيندستان بطة يريَني ،هةرطير ناطةينة دياريك دني سةرةتايةكي واقعي و سةررياستانة بةؤ
ميَذووي فةلسةفةك د ن ،بؤية ناعةقالنييةتة ،ئةطةر بةؤ سةةرةتاي ميَةذووي فةلسةةفة بطةة يريَني! لةةوةش طة نطر:
ئةطةر سةرةتاي فةلسةفةك دن بؤ نائارامي م او لةةبارةي بةووني خةؤي و نينطةكةةي بطة يريَنينةةوة ،ئةةوا خةودي
ئةفسانةكان هةزاران ث سةياري فةلسةة ،دةوروونيَةنن لةةبارةي نيةان و مة دن و سةةرطةرداني تةا هةنوكةةي مة او
لةبارةي سةرثاوةي نيان(سةرثاوة؟!) .ئايا ئةفسانةكان جؤريَك لة فةلسةفةك دن نني؟! ئةي ئةطةر فةلسةةفة بةؤ
ث سةةيارك دن بطة يريَنينةةةوة ،ئةةةوا دةتةةوانني يةكةةةم م اوةةي نةناس ة اوي نةةاو كؤمؤنةةة سةةةرةتاييةكان كةةة ئاسةةو
هوريارييةكةي طةيمتة ث سياري(( :بؤ))لة ميَذووي نةنووس او ،يةكةم فةيلةسووف بووة( :ميَذوويةكي دياريك او
بةةؤ سياسةةةت ،ياسةةا ،زانسةةت ،هونةةةر و ئةةاين نييةةة(مةةارك  ،دةسةةتنووس. -فؤيةةةربا  ،الثةةةريةي)193و دةتةةوانني
فةلسةفةش ةينة ثالَيانةوة!
كا كةما لةسةر ئةو هةلَة قورسةدا ،بةري يةكةمي كتيَبةكةي بنياتناوة.
ليَ ةوة نامةويَ زيات دريَذة بةم اليةنة بدةم ،ثونكة بؤ نووسيين ثةندين جلدي كؤتةايي نايةةت ،مةاوة لةطةة
ماركسدا ب َليَم ( :بةثيَضةوانةي فةلسةفةي ئةلَماني كة لة ئامسانةةوة بةؤ سةةرزةمني دادةبةةزيَت ،ليَة ةدا-لةة كتةيَ
ئيدالؤني ئةلَماني -لة سةرزةمينةوة بؤ ئامسان بةرزدةبني ...ئيدالؤني ئةلَماني-الثةرية.)22
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ثةةةند"سةةووكة"هةلَةةةي نووسةةيين دكتةةؤر :لةةةب ي ميَسةةكريش نووسةةيويةتي ميَسةةك ش -رةةويَين لةةةدايكبووني
هايديطةر؛ لةب ي يورط ،نووسيويةتي يؤرط -ناوي كوريِِة طةورةكةي هايديطةرة.)-
لةرياستيدا بيَجطة لة سةرقالَبوومن بؤ جيَبةجيَك دني ثةةند"ث يانةيةة " ،ب يياريمةم نةةداوة سةةرتاثاي كتيَبةكةة
رةن وكةو بكةم و تةنها كار لةسةر ط نطرين بةري كتيَبةكة دةكةم ،واتة :هةلَةي رامياري هايديطةر
ثيَمةكي دةبيَ خؤرحالَي خؤم دةربةِيم لةةبارةي ئةةوةي د.حممةد كةةما ئارةناية بةة كتيَبةكةةي(ويكتةؤر واريةاس
بةةناوي -هايديطةةر و ناسةةيونا سؤسةياليرم)و لةة كتيَبةكةةةي ئامةانةي ثيَكة دووة ،بةةةآلم بةداخةةوة هةيض سةةوودي
ليَوةرنةط تووة بؤ نريكبوون لة حةقيقةتي هايديطةر ،بة مانايةكير ،وة مامؤستايةكي زانكؤ دةبوو بةباري لةو
هةموو بةلَطةنامة بيَمومارانة كة بة ثمكنني لةماوةي 00سا َ لةناو ئةرريظي كتيَبخانةكاني ف ايبؤرط و بةرلني
و ئةوانير بةدةستيهيَناوة ،وردبيَتةوة ،بةآلم ديارة د.حمةمةد ثيَموةخت ب يياري داوة ،دوور لة ميتؤدي زانستيانة،
حربيانةةة مامةلَةةة لةطةةة كتيَبةكةةةي واريةةاس بكةةات و قةلَةمةةة سةةةرتاثا لةةةناو خةةويَن ن وبووةكةةةي هايديطةةةرو
بةريَطاي ئةمةوة تةبابووني نووسينةكاني نيتمةش لة نازييةت رزطاربكات.
ئةندامبوون لة حرب و دةسةآلتي فاريسو بري يان هةلَةي سياسي نيية وة د .حمةمةةد نةاوزةدي دةكةات ،بةةلَكو
تاوانةةة وة برووتنةةةوةي ئةةةنو فاريسةةتةكاني ئةةةلَمانيا نةةاوزةدي دةكةةةن .سةةةي ئةوةيةةة كورديَةةك بةةةريَطاي
هيندسةةتانةوة خةةؤيي طةياندوةتةةة زانكةةؤي ئوسةةرالياو لةةةويَوة بةثيَضةةةوانةي طمةةت زانةةا كؤمونيسةةت و ثةةةي و
م اوداستةكاني ئةلَمانيا ،تازة بة تازة بيانوو سازدةكات بؤ نازينةبووني هايديطةر.
د .حمةمةد لة ئوسةرالياوة بيانوويةةكي درووسةتك دووة بةؤ هايديطةةر كةة خةودي هايديطةةري واي نةةطوتووة و
قبوولَيمةةي ناكةةات :بةةؤ منوونةةة لةةة الثةةةريةي  ،010-010دةنووس ةيَ ( :بةةة بةةريورياي مةةن هةلَةةةي هايديطةةةر لةةة

هةلَبذاردنةكةيةوة بةسةراكي زانكؤ دةست يَدةكات .ئيَمة ،ئيَستا دةتوانني ئةم حوكمة بدةين ،ثونكة سياسةتي
نا  -م اوانةي نازييةكامنان بيين .ئةو كاتة لةسةرةتاوة ئةم سياسةتة ئارك ا نةبوو ،ن ازييةكان داواي طؤريانكاري
رؤريرط َي يانةيان دةك د .زار كةس لةسةرةتاوة دلَيان بةم داواكارييانة خؤش بوو ، .بةآلم زوو وةكو هايديطةةر
نائوميَد بوون و ثةريمان بوونةوة) .

ئايا ئةمة داريرتين رستة و بةلَطةهيَناني مامؤستاي زانكؤية؟
نا! ئةي بةة يريَر ،ئايةا هايديطةةر ثيَمةر سياسةةتي ( ئةةنو دووك اسةي ،ئةةنو كؤمونيسةو ،ئةةنو جةوو ،سةنو و
راما) ي نازييةكاني نةزاني و نةةبيين ،يةان لةة سياسةةت و ك دةوةكةاني حيربةي ناسةيونا سؤسةياليرمي ك يَكةاري
ئةلَمانيا نارةارةزا بةووة ،يةان بةرياسةو وة فةيلةسةوفيَك ،دةيرانةي ئةةو حيةرب و دةسةةآلتة و َي انكةارن و جيهةان
بةةةرةو و َي انكةةاري دةبةةةن و ثيَةةي قبةةوو َ بةةووة و بةةة ب ة يواوة كةةاري بةةؤ ك ة دووة؟! خؤزطةةا داوا رؤريرةةط َي يانةكةي
هيتلةرمان بؤ روون بك داباو ئةطةر هايديطةر نائوميَد ببا ،ئةوا بةؤ منوونةة لةة النةي كةمةةوة ،وة ئاينمةتاين و
ب خيت و بؤ و هةزاران كؤمونيست ،ئةنارريست ،سؤسي ا  ،جوو و سةنو و رامةا ،بةة كةارواني كؤثةك دن بةةرةو
هةندةران ،ثةيوةست دةبوو.
د .كةما دةنووسيَ ( :بؤ كةمك دنةوةي ثالَةثةستوكةو ثاراستين مامؤستا جووةكان و
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ثةرتووكةكاني ثةرتووكخانةي زانكؤ ،هايديطةر ب يياريدا بضيَتة نيَو نازييةكانةوة و ئةوةندة دةسةآلتي هةبيَت،
زانكؤ و مامؤستاكان لةو طةندةلَيية ب اريَريَت .ثاش نؤ مانط هايديطةر زاني كة كارةكةي بيَسودةو ناتوانيَةت
دةسةآلتي خؤي لة نوور دةسةآلتي راميارييةوة دابنيَت ،وازي لة كارةكةي هيَنا .نازييةكاني سرايان داو ريَطةيان
ثيَنةدا لةوانةطوتنةوة بةردةوام بيَت و نارديان بؤ ثا َ هةلَكةندن  -الثةريةي )010

كاتيَ بةة يريَريان كتيَبةكةةي(ويكتةؤر واريةاس) يةان خويَنةدووة ،دةبةوو بةةو رةيَوةية نةنووسةيَ ،ثةونكة واريةاس بةة
دوورودريَذي لةبارةي دريَذةثيَداني بريو ثةيوةندي هايديطةةر لةطةة َ نازييةةكان تةا روخةاني رنيَمةي هيتلةةر و تةا
طؤريبةطؤربووني ،نوسيووة ،بؤ منوونة(ناوي بةري سيَهةمي كتيَبةكة -هايديطةر و دةزطاي ئيدالؤني دةولَةت :روم
و بةرلني ،-الثةريةي  .)291 -222لةم الثةريانةدا ،هايديطةر قسةيةكي ثيَميناني كوردامنان بةؤ دةسةةَيَينَ>ثةةتي
درا كورتة<:هايديطةر لة  5491ئيديعاي ئةوة دةكات طواية لة سالَي5491وة ناوي ناهيَن يَت وهةةر جةؤرة
ئامانةية بؤ بةرهةمةكاني ،قةدةغةك اوة .الثةريةي>999
راستييةكةي...:وارياس بة بةلَطةوة دةلَيَ( نة تةنها وتارو كؤمينتار لةةبارةي نووسةينةكاني هايديطةةر ،بةةلَكو لةة
ئؤرطانة سياسييةكانيمةدا بةة بةيَ كيَمةة ،بآلودةبوونةةوة...بةؤ منوونةة لةة –  :-Blaettern fuer Deutsche philosophieدوو
بابةت لةبارةي نووسينيَكي هايديطةر(لةبارةي كاكلَةي بنةماكان) و كتيَبةكةةي لةةبارةي هؤلَةدةرلني بآلوك انةةوة.
هةةردوو رةخنةكةةة بةرةيَوةيةكي ثؤزةتية لةاليةةن ث افيسةةؤر ب يانةؤ بةةاو بةرةيَوةيةكي ثؤزةتية نووسة ابوو.
بة يريَوبةرو خةاوةن ئيمتيةازي ئةةم طؤوةارة(ه .هاوسةويت) ة كةة كةسةيَكي خةاوةن بة يواي بتةةو بةووة بةة ناسةيونا

سؤسةياليرم .وارياس بؤ دةستكةوتين ئةم زانياريية ،سوثاسي ئووة هينينط دةكات كةة لةة ئينسةتيتوتي
مةةاك بالنةةط كاردةكةةات لةةة بةةةرلني!) .لةةة بةلَطةنامةيةةة كةةة لةاليةةةن هاوكةةاريَكي بةريَوبةرايةتييةكةةةي
رازنبيَة ط نووسة اوة و لةةة ئةررةي ي ( ئينسةةتيتوتي موينمةةن بةؤ ميَةةذووي هاوثةةةر ) ثةاريَرراوة ،ئامةةانة بةةؤ
كارتيَك دني هايديطةر دةكات لة زانكؤي ب اغ لةكاتي داطريك دنيداو بةريَطاي سيمينارةكاني ث افيسؤر كورت
ريلينط(ريلينط لة  5499/1/5بووة بة ئةندامي ئيَن .ئيَ  .دي .ئا .ثي و ث افيسؤري فةلسةةفة بةووة لةة
زانكةةؤي موينمةةن و لةةة 5494بةةووة بةةة مامؤسةةتاي فةلسةةةفة لةةة ب ة اغ) .وة بةلَطةيةةةكي ت ة بةةؤ دراك دنةةي
ين :بةؤ ئةةوةي بؤثةووني رنيَةم و
رؤررط َي ةكة كةا حمةمةةد لةةبواري فةلسةةفة ،واريةاس ئةةم منوونةيةة دةهة َي َ
اليةنط ةكاني لةبارةي هايديطةر ببينني ئةوا دةتوانني ث اسةي دياريك دني مامؤستاية لة زانكؤي موينمن
ثاش دةطوجنيَ .ثاش مةرطي بويمنةر لة سالَي ، 5495زانكةؤي موينمةن بةؤ مامؤسةتاية دةطةةرييَن ،رةويَين
بط يَتةوة ( .ئةم بةلَطةنامةية لة ئةرري ي زانكؤي موينمن ثاريَرراوة) .لة بةلَطةنامةي راني/51يولي،5491/

ليسو ناو ي مامؤستاكان نووس اوة و ثيَمكةش بة وةزي ي رايخ بؤ زانست ،ثةروةردة و ف َي كةاري طةة ثيَمةكةش
ك او كؤمسيونةكة ثيَكهاتبوو لة بةريَوبةري زانكؤ ،ث افيسؤر والتةر ووست(لة سةرك دايةتي راخيي ئيَ  .ئيَ و
ث افيسؤري -كلتووري ئاري و زانسو زمان...)-وثلةي ت يمي هةبووة و رادالة تيةل(نويَنةةري رابةرايةةتي-ئةيَن.
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ئيَ -ي مامؤستاياني زانكؤ) .ئةم كؤمسيونة ناوي مامؤستاكانيان ريرك دبةوو و نةاوي هايديطةةر ثةوارةم نةاوة لةة
ليستةكة....
واريةةاس قةةةت مانةةدوو نةةةبووة لةةة طةةةريان و دازينةةةوة و ثيَمكةرةةك دني بةلَطةنامةةة باوةريثيَك اوةكةةاني ئةررةةي ة
فةةةرمييكا ن بةةة خويَنةةةران لةةةبارةي ثةيوةنةةدي هايديطةةةر بةةة رنيَمةةي هيتلةةةر .لةةة الثةةةريةي  ،223هةةاتووة :لةةة
تيَبينييةكةةدا لةةة سةةةنتةري ديكةةؤميَنو بةةةرلني طواهييةةة بةدةسةةتمان دةدا كةةة لةةة0722دا بةةةهؤي كةةةمبووني
كةرةستةي خاو بةطمو ،بآلوك اوةكان زار سنووردار ك ان يان تةنانةت بآلوك دنةوة راطريا ،وةزارةت ،بةبيَ هةيض
مةرجيَك ،وةرةقةي ناردووة بؤ دةزطاي ثاثةمةني كلؤستةرمان بؤ ئةةوةي بةرهةمةةكاني هايديطةةر ثةاي بكةةن؛
تيَكستةي()Andenkenلة0722بة بؤنةي يادي 022سالَةي مةرطي هؤلَدةرلني لةثةاثدراو لةة 0722دووبةارة
ثاثك ايةوة.....هتد >>بةراوردي ئةم بةلَطةنام انة بكةن لةطةة بؤثةوونةكةي هايديطةةرو ثةاريَرة كوردةكةةي د.
كةما لةة الثةةريةي <<070-010و دةيةان بةلَطةةير كةة بةة ثيَويسةو نةازامن ئامانةيةان بةؤ بكةةم و ئةةم ئةركةة
دةخةمةةة ئةسةةتؤي د .حمةمةةةد كةةةما  ،بةةؤ منوونةةة ثةيوةنةةدي هايديطةةةر لةطةةة فاريسةةتةكاني ئيتاليةةا يةةان
بؤثوونةكاني لةبارةي (...!)Abraham a Sancta Clara
ئازادي بريوريا دةرب يين لة كوردستان سةرةرياي فاولةةكان ،دةسةتكةوتيَكة نكةؤلَي لة َي ناك يَةت ،بةةآلم ئةازادي بةةمانا
هيطلييةكةةي و ثارةةان ماركسةةييةكةي(تيَطةيمةةتين ثيَويسةةتيية) .ئايةا ئيَمةةة ثيَويسةةتيمان بةةة كتةيَ (نهيَنييةةةكاني
هيتلةر ،ماين كةم و هايديطةر و رؤريريَكي فةلسة ،و نيتمة هةية؟!) من ثيَمنيار دةكةم ئةو ب ية ثارةية كة بؤ
بآلوك دنةي كتيَة تةةةرخان دةكة يَ ،بةةؤ بآلوك دنةةي بةرهةةمي م اوداسةةتةكان خةةةرج بك يَةةت>مةبةسةةتم تةةةنها
بةرهةمي فك ي كؤمونيسو نيية<  ،نة بؤ بريمةنداني فارييةت ،ثونكة تةنها ئةلَمانة نازييةكان و نةتةوةيية
توندريةوةكان بةو جؤرة بةرهةمانة رانازي دةكةن!
ث افيسؤر ويَكتؤر فاريةاس  00سةا َ لةة نيةاني خةؤي بةؤ ليَكؤلَينةةوة لةةبارةي مةارتني هايديطةةر تةةرخانك دو لةة
ثةايري0713دا وة كتيَبيَةك لةةة نيَة نةةاوي(هايديطةةر و ناسةةيونا -سؤسةياليرم)بةةة زمةاني فةرةنسةي لةة ثةةاري
بآلوك ة دةوة .بةةةم بؤنةيةةةوة ،راننامةةةي لؤمؤنةةدي فةرةنسةةي نووسةةيبووي( :كتيَبةكةةةي فاريةةاس تةقينةوةيةكةةة،
ئةةةوةش نةةا لةبةةةر ه َي رةةك دنةكةي ،بةةةلَكو لةبةةةر بةةةهيَري) .ئارنؤلَةةد رةةويلريل لةةة وتاريَكةةدا دةنووس ةيَ(هةةيض
ثاثخانةيةكي ئةلَمانيا ئامادة نةبوو ئةو كتيَبة لةثاثبدةن-يونطة ويَلَت .)-0959،بةآلم لةثاش00سةا َ بةة زمةاني
ئةلَماني بآلودةك يَتةوة .بةداخةوة ثيَمةكي ثاثة ئةلَمانييةكةي لةاليةةن فةيلةسةو ،ئةةلَماني بةةناوبانط(يةورطن
هةبةةماس)ةوة نووسة اوة ،ثةونكة ،بةةة بؤثةةوونيَكي ،هةةموو رةجنةةي(فاريةةاس)ي بةةبا داوة! هةبةةةماس دةنووسةيَ:
(بةرهةمةةةكاني هايديطةةةر دةميَكةةة خؤيةةان لةةة كةسةةايةتييةكةي جةةوداك دووة !)-00. -.ئايةةا بةراسةةت م ة او لةةة
بةرهةمةكةي جودا دةك يَ؟! بةراي من ،ثةندة حمةمةد لة قورئان و دامةزراندني دةولَةتةكةي جويَدةك يَتةةوة؛
سةددام لة بريي نةتةوةيي عةرةبي يان تاواني ئةن ا ؛ سةرمايةداري لةة سياسةةتي داطريكة دن؛ ب يمةت لةة بةريو
ميَةةذووي كؤمونيسةةتةكان جويَدةك يَنةةةوة؛ هةةةر ئةوةنةةدةش دةك ة يَ ،بةرهةةةم و كةسةةايةتي هايديطةةةر لةةة بةةريو
دةسةآلتي ناسيونا -سؤسياليرمي ئةلَمانيا ،جودا بك يَ.
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(فاريةةاس) لةةة سةرتاسةةةري كتيَبةكةةةي و لةةة داررةةتين ثوختةةةي تيَةةرة سةةةرةكييةكةيدا ،زار بةةة وردي لةةة بةةارةي
بريوبؤثةةةووني ثيَمةةةينةي هايديطةةةةر دةنووسةةيَ و ئامةةةانة بةةةؤ رةةيَوةي بريك دنةةةي ئؤتؤرتيَةةةت ،ئةةةةنو مسيةةةت و
ناسيوناليسةةو توندرةوةكةةةي دةكةةا كةةة ثةةريازي بةةة وآلت دةدا-تيَكسةةتةكاني لةةة سةةالَي-0702يةةان ئامةةانةك دن بةةة
ئةندامبووني هايديطةر لة ريةري(حيربةي ناسةيونا -سؤسياليسةو ك يَكةاري ئةةلَماني)دا ،دةرب يينيَكةي ثيَمةنةبيين
ئؤثؤرتؤنيسةو يةان بةناثةاري تةةةكتيكي ،نةةبووة ،بةةلَكو ثيَمةةر ،واتةة ثة َي ئةةةوةي سةةراكايةتي كةؤريي زانكةةؤي
ف ايبؤرط بةدةستةوة بط يَ و لة ثاراندا بة تةواوةتي سةراكايةتي زانكؤ و ئةندامبووني لة حيرب ،هةستاوة بةة
هانةةداني سياسةةي -ث اكتيكةةي بةةة مانةةاي ناسةةيونا سؤسياليسةةتةكاندا؛ رةنةةج و كؤريمةةي داوة بةةؤ ري ةةؤرمك دني
ناسيونا سؤسياليسو زانكؤ( )22؛ ثيَكةوة لةطة (روزنب َي ط)و ثايةبةرزاني ت ي ناسةيونا سؤسةياليرم و هةانر
ف انك(كؤميساري دادثةروةري رايخ)كاريك دووة بؤ طؤرييين(ياسةاي رومةي) بةة(ياسةايةكي جةةرماني)؛ ثيَكةةوة لةة
طة طؤبلر ،رادول هيَ و ئةل يد رازنب َي ط لة(خويَندني باآلي سياسةت لة بةرلني)بةرداري لة مسينارةكةان
ك دووةو لة الني كةمةوة تا سالَي0729دريَذةي ثيَداوة.
هايديطةةةر تةةا سةةالَي 0792دا نةةة تةةةنها بةرثةةةرض يةةان ثيَداثةةوونةوة لةةة بةة يواي بةةة>>نةةاوةكي حةقيقةةةت و
طةورةيي<< ناسيونا سؤسياليرم نةداوةتةوة ،بةلَكو هةروا ئامادةنةبووة بة رووني و بة دووبةارةوة رةفريكة دووة
لة تاوانة طةورةو بةت َي وتةسةلة لةبةرثاوةكاني رنيَمي هيتلةر ،ثارطةزببيَتةوة .)22 (.رايان باسة هايدةطةر تا
م دنيميدا ئامادة نةبووة ،تةاواني جينؤسةايدي جووةكةان(هؤلؤكؤسةت)مةةحكوم بكةا .لةة ط توطةؤ بةناوبانطةكةةي
لةطة طؤواري(د َي ر يطل)ي سالَي0711دا ،سةرلةنويَ نازيرم بة"يةكةم هةولَدان بؤ سةرلةنويَ بريك دنةةوة لةة
ثةيوةندي م او لةطة تةكنةلؤنيا)بةرزن خاندووة .لة سالَي 0722دا ،راطةياندنيَك كة لةاليةن هايديطةريمةةوة
ئيمراك ابةةوو لةةة راننامةةةي(فؤلَكمةةة بيبؤبباختةةة)و راننامةةة طةةةورةكانير بآلوك ايةةةوةو تيَةةدا هةةاتبوو( :زاناكةةاني
ئةلَمانيا ثمتيواني ئيدوة َل هيتلةر دةكةن))-010. -
ثؤسةةتمؤد َي ينة فةرةنسةةييةكان كةةة رةةاط دي(هايديطةةةر)ن و لةثيَمةةةوةياندا(دريةةدا ،لويتةةارد و فؤكةةؤ) ،بةرةةداري
مامؤستا كةيان لة دةسةآلت و تاوانةكاني نازيرم ،بة ماوةيةكي زار كورت ،هةلَسةنطاندووة ،بةةآلم ويكتةؤر فاريةاس
بة دريَذايي 227الثةريةي سةرتاثا بةلَطةنامةي باوةريثيَك اوي ناو كتيَبخانةكاني ئةةلَمانيا ،سةةَاندوويةتي كةة ئةةو
ماوةية()0731-0703هةرطير ماوةيةكي كورت نةبووةو نيية!!
فاريةةاس دةنووس ةيَ( :لةةة س ةيَنتةري ديكؤميَنةةت لةةة بةةةرلني)  ،بةلَطةنامةيةةةكي زارو نةةةبين او لةةةبارةي هايديطةةةر
دةستدةكةويَت؛ لةويَدا رناسةنامة حيربيةكةةي بةرثةاودكةويَت و تيَةدا نووسة اوة ،كةة(( لةة0722/9/0لةة نيَة
نمةةارةي (2009172طةةاو بةةادن)بةةووة بةةة ئةنةةدام لةةة حيربةةي ناسةةيونا سؤسياليسةةو ك يَكةةاراني ئةةةلَمانيا و
تيَةةداهاتووة :مةةن بةةة رةطةةةز ئةةةلَمانيم و ئةةازادم لةةة رةطةةةزي جةةوو يةةا رةر يَسةةت .)...رةةاياني باسةةة كةةة هايديطةةةر
تا0729دا وة ئةندامي حيربي ناوب او ماوةتةوة...هتد(ال .)023.هايديطةر لة ديسةمبةري ،0722واتة لةكاتي
هةةةلَهاتين لةةة ف ايبةةؤرطي بؤردومةة انك اوو هةريةرةةةليَك اوةوة لةاليةةةن هاوثةوانةكانةةةوة ،بةةؤ مةةالَي ب ادةريَكةةي
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بةناوي(طيورط ثيضت) دةريوات ولة دةفتةري يادوةرييةكةيدا ،دةنووسيَ( :ئةاوابوون جيةاوازة لةة كؤتاييهةاتن .هةةر
ئاوابوونيك ،لةناو هةلَهاتندا بة لةدايكبوون دةمينيَتةوة)232. -
يةةةكيَك لةةة وتةةة بةناوبانطةةةكاني هايديطةةةر لةةةبارةي فةرةنسةةييةكان ،ئةوةيةةة كةةة لةةة ط توطؤكةةةي(ديَة رةةبيطل)،
وتويةتي (:كاتيَ فةرةنسيية بةرياسو دةست بة بريك دنةوة دةكا ،بة ئةلَماني دةثةيظيَ  .!)-22. -ئيَستا ،لة ثاش
ثر لة نيو سةدة دةبيَ ب َليَن ،ئةو بؤثوونة بةئارك ا زادةي بريي راسيستيي هايديَطةرةو وسوكايةتي بة كةسايةتي
م اوي فةريةنسي ك دووة ،هةةر وة " سؤسياليسةتة ئةلَمانييةةكان وايةة كةة لةةو بةاوةريةدا بةوون ،مةارك /ئةةنطل
طوتةني (:نةتةوةي ئةلَمان منوونةي تايبةتي هةموو نةتةوةكانة ،خويَ يييةكي ئةلَماني ئينسةانيَكي بيَويَنةيةة-
ماني يَسو كؤمونيسو.)-13. ،
لةبةر ئةوةي مامؤستا حمةمةد ،هايديطةر بة ئوستادي خؤي دةزانيَ ،ثيَ ئةةم كتيَبةة ،ط توطؤكةةي ديَة رة يطل
لةطة هايديطةر ،لة ئةنطليرييةوة بةؤ كةوردي وةرطيَة ياوةو لةة زجنةريةي كتة َي طريفةان ،دةزطةاي ثةاي و ثةخمةي
سةردةم ،نمارة ،0229 ،30لةن َي ناوي(ط توطؤية لة طة هايديطةر) ،بآلوك اوةتةوة .لةو ط توطؤية ،هايديطةر
بةرياركاوي هةلَويسو خؤي دةردةخات و لة ث سيارة ط نطةكاندا ،ئوستادانة خؤي دةدزيَتةوة ،بؤ منوونة:
(د َي ر يطل :ئايةا دةزانيةت ثةيوةنةدي تةؤ لةطةة ناسةيونا سؤرياليسةتدا جةؤرة رةةرمةزارييةكةو تةاكو ئةةم يا
لةاليةن تؤوة رةتنةك اوةتةوة .تؤ تاوانبةارك اوي بةةوةي بةرةداري سةوتاندني ثةةرتووكت لةاليةةن خويَنةدكاران و
الواني هيتلةرةوة ك دووة.
هايديطةر :من ريَطام بة خويَندكاران نةدا لة زانكؤدا ثةرتوو بسوتيَنن -.الثةريةي )07
وة دةبيةةةةنن ،بةرةةةةي يةكةةةةةمي ث سةةةةيارةكة ،وةآلم ناداتةةةةةوة ،بةةةةةآلم ئةمةةةةةش دادي فةيلةسةةةةو ،نووسةةةةةرة
كوردة(طيرندلة) كان ،نادات ،ثونكة لةدريَذايي ط توطؤكةو لةناو وةآلمةكاني ،بة راركاوي بؤثوونة فاريسةتةكةي،
ب يطة ب يطة بةدةستةوة دةدا و لة دوا وةآلم ،ويَنةي فةيلةسوفيَكي فاريستمان بؤ رووندةبيَتةوة ،بؤ منوونة:
ديَة ر ة يطل :بارةةة ،لةةة طوتةةاري ب ةوون بةةة سةةةراكي زانكةةؤ بةةة جةةؤريَكي نةةويَر باسةةتك دووة .ثةةوار مةةانط ثةةاش
دامةزراندني هيتلةر بة سةراكي رايخ ،دة َليَيت( :طةورةيي و مةزني ئةم بةرةبةيانة نويَنة).
هايديطةر :بةلَيَ باوةريم وا بوو.
د َي ربيطلَ :ئايا دةتوانيت زيات رووني بكةيتةوة؟
هايديطةر :لةو كاتةدا بةد يلي سياسيم نةدةبيين .لةنيَو سةرليَميَواوي بريوباوةريكانداو  11ثارتي سياسي ،ثيَويست
بوو بريوباوةرييَكي ناسيوناليستانةو لةسةرو ئةمةرةوة سؤرياليستانة بدازريَتةوة.
ديَ ر يطل... :تؤ دةلَيَيت :هةستم دةك د رتيَكي نويَ لة ئاراداية ،بةرةبةيانيَكي نويَ.
هايديطةر :د روستة ،من ئةوةم دةبيين.
ديَ ر يطل :ئايا تا دةتوانيَ كاريطةريَو خؤي بةسةردا بسةثيَينَ؟ فةلسةفة بةو كارة هةستيَت يان فةلسةفة و
تا ثيَكةوة كاريطةريَو خؤيان تؤمار بكةن؟
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هايديطةر :بة كورتي وةآلمت دةدةمةوة كة ثاش بريك دنةوةيةكي دوورو دريَذ لةة الم ثةيةدا بةووة .فةلسةةفة
راسةةتةوخؤ ناتوانيَةةت بةةاروداخي جيهةةان بطؤرييَةةت .ئةمةةةش بةتةةةنيا بةةؤ فةلسةةةفة نيةةةو ر ةيَوةكاني ديكةةةي
بريك دنةوةش دةط يَتةوة .تةنيا خواية ئيَمة رزطار دةكات .ريَطةثارةي ئيَمة خؤ ئامادةك دنة بة بريو ريع ةوة
بؤ هاتين خواية يام نةبووني خواية لةم سةردةمة كة سةردةمي رووخانة.
ديَ ر يطل :ئايا ثةيوةنديية لةنيَوان بريك دنةوةي تؤو هاتين خوداية هةية؟ ئايا دةتوانني لةة نةاوةوةي
خؤماندا بري لةو خواية بكةينةوة؟
هايديطةر :ئيَمة نايهيَنينة ئيَ ة .بةآلم خؤمان ئامادةي هاتنةكةي دةكةين....بؤ من(هؤلَدةرلن)ئةو راعريةية كة
خؤي ب ة داهاتوو دةطةيةنيَت ،ثاوةريواني هاتين خوايةكةو بة تةنيا راعرييَكي بةر تويَذينةوةي ئةدةبي نية.....
ديارة ،مةبةست لة رتيَكي نويَ ،حةرب و دةسةةآلتةكةي هيتلةةرة؛ مةبةسةو لةة هةاتين خوايةة  ،خواكةاني ئاينةة
ئةلَمانيية كؤنةكانةو لةة هةةر هةةموو روونةر و ت سةناكر ئةةم بؤثةوونةية(الثةةرية :)10ئةةو ناكؤكييةة ناسة اوو
بةربآلوةي لة نيَوان(ديؤنؤسي )و(ئةةثؤلَؤ) دا يةان لةة نيَةوان سةؤزي ثةرياز و نيَنةةري بةة ئاطةادا هةيةة ،ياسةايةكي
راراوةو نادياري ميَذووي ثارةنووسي ئةلَمانةكانة .ثيَويسةتة خؤمةان بةؤ ئةةو رانة ئامةادة بكةةين ،خؤمةاني تيَةدا
دروسةةت دةكةةةين .لةةة طةةة ناكؤكييةكةةدا(نيتمةةة و هؤلَةةدةرلن)هيَمةةاي ث سةةيار لةةة بةةةردةم رالَةةي ئةلَمانيةةةكان لةةة
هةلَسورياني ميَذوودا دادةنيَني .ئايا ئيَمة لةو هيَماية تيَدةطةين؟ ئةوةي ئارك اية ئةوةية ئةطةر تيَنةطةين ،ميَذوو
تؤلَةمان ليَدةستيَنيَت) .ئةم دةقة د َي ر يطل بؤ هايدةطةر دةخيويَنيَتةوة و هايديطةةر لةة وةآلمةدا دةلَةيَ :ئةمةةي
خويَندتةوة بةريَكة لة وانةكةم بةناوي()The will to pawer as Artدةطة يريَتةوة بةؤ سةالَي ،0723-0721
لةوانةش دواي ئةو سالَة نووس ابيَت.
ئةريَ! بة بؤثووني هايديطةر دةبيَ م اوايةتي خؤي بؤ ئةو رانة ئامادة و درووست بكات كةة نةتةةوةي ئةةلَمان
رالَي ميَذوويي خؤي دةبيينَ و ئةو رانة لةناو نةريو ئؤروثا سةرهةلَدةدات.
كاتيَ د َي ر يطل ث سيار دةكات :تؤ ئةم رالَة بة ئةلَمانيةكان دةدةيت؟
هايديطةر بة ث يوييةكةوة دةلَيَ :بةلَيَ ،لةم رووةوة من لةطة (هؤلَدةرلن) دايةلؤ دةكةم.
دوور نيية د .كةما هةر بةم ماناو تيَطةيم و مةبةسةتة ،بانطةةوازي كةوردان بكةات بةؤ ناسةيونا سؤسةياليرمي
كوردي ،ثونكة ئيَستا نة تةنها00ثارت ،بةةلَكو زيةات لةة00حةرب ،طة وي ،ريَكخة او وكؤمةلَةةي جؤراوجةؤر لةة
كؤريةثةاني كوردسةتاني بارةوور ثةاالكن و بةؤ ئةةوةي كةوردان لةةم"سةرليَمةيَواويية" دةربضةن و بةةدةوري"نوخبةة
رارنبرية سةةربةخؤكان"وة د .كةةما  ،هةنةدرين ،بةةك عةةلي ،ريَةبني هةةردي ،بةةختيار عةةلي ،جةةما ثةرية،
فةارو رةفية ( بسةماركي كةةورد كةةة بيَطومةان وة بيسةةمار  ،هةاوبرية كوردةكةةاني ليبخنةةت و بيبةلَ و مةةارك  ،بةةة
تومةتي خيانةتي طةورة ،زينداني دةكا و هةريةرةي دةستطريك دنيان دةدا ،ئةطةر بيَتو سةرداني كوردستان بكةن!-
نامةكاني مارك و ئةنطل  ،الثةرية .203 ،222ئةو بيسماركة كة مةارك ثيةدةلَيَ :وة نةاثليون ،دريندةيةةكي
رسواية) ،مةريوان قانل ،روان ئةمحةد و"كؤم ةنيَكة"...هتد كؤببنةوة!
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فةيلةسو ،ماركسي جؤرج لؤكاش لة ط توطؤيةكدا دةلَيَ  :ثيَويست بة طوتن ناكات ،هايديطةةر نةازي بةوو .لةةم
بارةيةوة هيض طومانيَكم نية ،جطة لةمةش ،ئةو بةردةوام كةسيَكي كؤنةثةرةست بووة( .فةلسةفة و ميتؤد ،الثةريةي
 ،000وةرطيَ ي هادي حمةمةدي ،0221،ثاثخانةي بينايي)
كاتيَ وارياس هةولَدةدا بؤ نوو سيين رةاكارةكةي ،دةستنووسةي ئةةو ط توطؤيةة دةسةت بكةةويَ ،ئيةدارةي طؤوارةكةة
ريَط يان ليَك د!
لةةةة وتةةةاريَكي(دةست يَمةةةخةري سؤسياليسةةةتةكان لةةةة ف ايبةةةؤرط )-ISW-بةةةة نةةةاوي(ئيةةةدالؤنياي ديسةةةكؤرس)
دةنووسةةن (:هايديَطةةةر فةيلةسةةو ،كؤمةلَكورةةتنة ،وة ثةةؤن كةةاري يةةت ياساناسةةي بةةووة ،ئيةةدوة َل هيتلةةةري
ريَكخةرية).
كيَن ئةوانةي وا نيتمة ،مارتني هايديَطةرو ئةوانير بةرز هةلَدةسةنطيَنن؟ دةيانةويَ ثي بلَةيَن و بةة ثةي بطةةن؟
ي لة كون و قةونبين زانكؤكةاني ئةةلَمانيا ،ئيَة ان ،وآلتةة عةرةبييةةكان ،ئوسةرالياو لةاليةةن ثةةند
بؤثي سةرلةنو َ
كورديَكي"سةربةخؤ و بيَ ئايدلؤنيا"  ،ليَكؤلَينةوةو ممتوم يو بآلوك اوة لة بارةيانةوة طةرم دةكةن؟
بة دةطمةن زاناي زانكؤ يا نووسةرو سياسةمتةدار هةية ،باس لة هايديطةر بكةن ،بةبيَ ئةوةي بتوانن بةاز بةسةةر
كتيَبةكةي فارياس بدةن:
لة/09يوني ،0722/بةيادي ئاهةنط َي ياني( )Sonnwendfeierكة لةثاش جةنطي جيهةاني يةكةةم ،كارةكتةةري
ريَوة ث ياتيَستيَكي بيين لة دن ريَككةوتننامةكةي فةرساي ،هايديطةر ،وة سةراكي زانكؤ ،لة وتةكةيدا لةبةردةم
هةزاران قوتابي و ئاط يَطي طةورة ،وتي ( :ئةي ب َليَسة ،ئاطادارمان بكة ،رووناكيمان ثيَبدة ،ئةو ريَطاية ثيمانبدة ،كة
طةريانةوةي تيَدا نيية! -هةمان سةرثاوة)039 ،
لة ناميلكةي(هرياكليةت)دا طيةاني نةتةةوة ،ئةةنو ئةةم يكانيرم-بةةو مانايةةي ئيَسةتاش -دةردةبة ييَ و هيَمةتا هةةر
ئوميَدي بةة سةةركةوتين هيتلةةر دةبةيَ ،هةةروا بةووني ئةةلَمان بةة ئامادةبوونيةان بةؤ خؤبةكورةتدان لةة جةةنطي
جيهاني دووهةم و لةثيَناو سةركةوتين فارييةت هةلَدةسةنطيَينَ و دةنووسيَ( :ئيَمةة ئيمة يا دةزانةني كةة جيهةاني
ئةنكلؤسةكسةةؤني ئةةةم يكانيرم ب يياريةةداوة ،ئؤروثةةا ،واتةةة وآلت و واتةةة سةةةرةتاي رانئةةاوا لةناوببةةةن...هيَمةةتا
تاقيك دنةةةةوةي حةةةةقيقي و طةةةةورةي ئةلَمانةةةةكان لةثيَمةةةداية ،رةنطةةةة ثيَةةةي نةةةةزانن كةةةةوا لةةةة دني ئريادةيانةةةدا
تاقيدةك يَنةوة ،داخؤ تةبا و ريَكن لة تةة حةقيقةةتي بةوون ،ئايةا ئامادةبوونيةان بةؤ مةةرط بةة قةةت ثيَويسةت،
بةهيَرة.)....
دةميَكةةة ،ثيَمةةي دةسةةةآلتوةرط تين نازييةةةت(،ئةةةنو مسيتيةةرم) لةةةالي هايديطةةةر ريمةةةي هةةةبووةو لةةة ناميلكةةةي
(دةروازةيةةة بةةؤ نةةاو ميتافيريةةك ،ال)0792 ،01دةريِييةةوة؛ بةةؤ منوونةةة ،جةةوو بةةة( :جنؤكةةة)ناودةبةةا ،يةةا بةةةم
ريَوةية (:ريَكخ اوة بيَ زةمينةكاني م اوة ئاساييةكان لة رووسيا و ئةم يكا ،طةلي ئةلَمانيان طةماروداوة) .جطة
لةو بؤثوونانة ،هايديطةر بةة رةيَوةيةكي دريندانةة ،وة ب َليَةي بةةخؤي ب ييةاري سةووتاندن و كورةتين جووةكةاني
دابيَ ،لة ،0727لة وتاريَكيدا لة راري ب ون ،دةلَيَ ( :ئيَستا كمتوكالَي بووة بة ثيمةسازي خؤراكي مؤتؤريرةك او،
لة جةوهةردا ،وة فاب يكاتسيوني الرةكان لة نووري بة طازكور و ئؤردوطاكاني لةناوب دن ،هةمان رتة ،وة
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ئابلؤقةدان و ب سيك دني وآلتان و هةمان رتة وة فاب يكاتسيوني بؤمباكاني ماددةي ئاووي-.هةمان سةرثاوة،
))211
لة خةؤريا نييةة ،ث افيسةؤر(مةارتني ثوثةةر)خةةآلتوةرط ي كتيَبخانةةي ئةةلَمانيا لةة0792طوتويةةتي( :هايديطةةر:
هيتلةري هررة)!؛ يوئاخيم ب وين ناوي وتاريَكي دةنيَ ( :فةلسةفة بؤ لةكةدارك دني طوريستان -مةبةسو ئةوةية،
نازييةكان طؤريي جووةكان بة رةنط ،مسبو و وتةي خؤيان ،لةكةدار يان ويَ ان دةكةن)
لة 01ي ئؤطؤست ، 0723/هريبةرت مةاركؤزة نامةيةة بةؤ هايديطةةر دةنووسة َي و داواي ليَةدةكا ثارةكةزي خةؤي
رابطةيةنيَ لة نازييةت يان لة كورتين مليونةان جةوو ،ئةةوي بةةم رةيَوةية لةة  0721/0/02وآلمةي دةداتةةوة:
(...ثةند سةختة ط توط ك دن لة طة م اويَكدا كة لة0722وةوة لةة ئةةلَمانيا نةةبووةو سةةبارةت بةة سةةرةتاو
كؤتةةايي برووتنةةةوةي ناسةةيونا سؤسياليسةةت حوكمةةدةدا .هةةةروا سةةةبارةت بةةة ثابةنةةدبووني بةةة رنيَمةةي نةةازي
دةنووسيَ>>:لةبارةي خالَي سةرةكي نامةكةتان دةمةويَ ئةمانةي خوارةوة ب َليَم :لةبارةي :0722من ثاوةريواني
ئةوة بووم لة ناسيونا سؤسةياليرم دةكة د ،نةؤنةني راحةي بكةا بةؤ هةةموو نيةان ،ئارةتبوونةوةي ناكؤكييةة
كؤمةآليةتييةكان و بووني رانئاوا لة مةت سي كؤمونيرم رزطاربكا .من ئةم بريوباوةرية لة طوتارةكةمدا بة بؤنةي
بوومن بة سةرا زانكؤ ،دةرب ييوة( هةمووتان خويَندووةتةوة؟) و لة وتاري(جةوهةري زانست)رامطةياندووة -
.)979- 971
وآلمةكةي هايديطةر بة نامةكةي هيَ بةرت ماركؤزةو بؤثوونةكةي لة ناميلكةي(هرياكليةت)ئةوةيةة ،لةاليةكةةوة،
ثارةنووسي جووةكان ثيَمي0729لةطة ئةَانياي رانهةآلت لةثاش0729دةروبهيَين وبة يةكضاو تةمارادةكات.
بةم ريَوةية بةربةرييةتي نازيرم وة بةرثةرثيَكي س وورو دةن خيَينَ! ئةم هةلَويسةتة ،اليةنيَكةة لةة تيبةؤري
بريمةنداني تيبؤري تؤتاليتاريرم كة دة َليَن(:لةجةوهةردا ،فاريرم و دةسةآلتي سؤويَو ليَكدةثن-ئؤتؤ ويلر ،كار
يوئاخيم-؛ فاريرم و بةلمةفيرم ثومكن -ئؤتةؤ ويلةر )-؛ لةاليةةكيرةوة ،هايدةطةةر بةة زةقةي خةؤيي رسةواك دووة،
ثونكة لة وآلمي نامةكةي ماركؤزة دةنووسيَ..(:ئةوةي لة0729وة روودةدا ،لةاليةن راي طمو جيهانةةوة رةاراوة
نيية ،لةكاتيَكدا ،ترياري خويَناوي نازيرم ،بة راسو لة بةردةم طةلي ئةلَمانيدا ،بة نهيَين راطريا).
ئةم بيانووة لةبارةي تاوانة دريندةكاني نازييةكان ،لة دةم زار ئةلَمانيدا طويَمان ليَ دةبيَ .بةلَيَ تاقة وآلم ئةمةية:
نةةةمانراني! نةةةيانراني لةسةةةر ديةةوارو راننامةةةو طوتةةارو راديةةوي نازييةةةت بانطةةةوازي(هةةيض لةةة جةةوو مةةةك ية)
بآلودةك ايةوة؛ نةيانراني ما َ بة ما َ و كؤآلن بة كؤآلن ودانة بة دانة جووةكانيان دةستطري دةك د؛ نةيانراني كيَ
لةناو ئؤردوطاي قةآلثؤك دنةكان بةندك اوة...هتد!
ئا بةو ريَوةية ،هايديطةر دةيةويَ بة هةموو ئةقلَييةوة ،خؤي و طةلي ئةلَماني لة تاوانةكاني نازييةت ئازاد بكات!
لة ثاش روخاندني دةسةآلتي نازي لة  ، 0729مالَي هايديطةر لةاليةن سوثاي فةرةنسانةوة ،داطريدةك يَ و خؤيمي
لة زانكؤ دةردةك يَ.
ئايةا ئةةنو مستيةرم ،ئةةنو كؤمةونيرم ،ئةةنو ئةةم يكانيرم  ،ئةةنو دووك اسةي و نةازيبووني هايديطةةر ،هةةؤي
سةرةكي ئةوة نيية(بؤ منوونة)زاناكاني ئريان وة عةبدولَآل س وش و رةزا داوةري ئةركاني-سةةراكي ئةةكادوياي
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زانستةكانةو بةاليةنطريي"ثؤستمؤديَ نة"حيساب دةك يَ ،-ئةو بايةخةة طةورةيةة ثيَةدةدةن؟1؛ كتةيَ (فةلسةةفةي
هاوثةر لة ئؤروثا) لة نووسيين ا.م .بورنسكي ،بة تاقة وورةيةكي ئامانة بؤ نازييةةتي هايديطةةر نةةك دووة،
بة ثيَضةوانةوة ،بةةم رةيَوةية وةسة ي دةكةا (بريمةنةديَكي زار رةسةةنة ،بؤيةة ث سةيارك دن لةةبارةي كةارتيَك دني
ئةوانير بةسةريدا ،بايةخيَكي طةورةي نيية.)030 -.
بةةةةةةآلم يةةةةةةكيَك وة بريمةنةةةةةدي طةةةةةةورةي ئةةةةةةلَمان تيةةةةةودار ئةةةةةةدارنؤ لةةةةةة كتةةةةيَ ( jagon der
 )Eigentlichkeitرةخنةةةي كةمةررةةكيَنانة ئاراسةةتةي هايديطةةةر دةكةةا و فةلسةةةفةكةي بةةة فةلسةةةفةي نةةازي،
دياريدةكات .بة بؤثووني ئةةدارنؤ ،ئةةوةي لةاليةةن هايديطةةرةوة بةة( )Seyanنةاودةب يَ ،بةؤ نازييةةت(طةة )و
ثارةنووسي كؤمةلَة.
فارياس لة وتاريَكدا لة سالَي ،0777بةم ريَوةيةي خوارةوة ،سةركةوتنيَكي ت بؤ خؤي تؤماردةكةا( :سةكةندالَةكة
ئةةةوة نييةةة كةةة تةةا ئيمة يا هةةيض"زانايةةةكي ريَةةردار" لةةة ئةةةلَمانيا و ئؤروثةةا نييةةة ،خةةؤيي مانةةدوو ك دبةيَ ،لةةةبارةي
زانيارييةكاني ناو ئةو هةموو دوكوميَنتة ريَطةثيَدراوانة بة ريَوةيةكي رياو ليَكؤلَينةوة بكةن؛ سكةندالَةكة ئةوة
نيية كة ثةوانطة ،كؤنط ةو مسينارةكان لةبارةي ئةو بابةتانة كةة بةةهؤي كتيَبةكةةي منةةوة ئةةكتويَل بةووة ،بةؤ
ئةوةي لة ط توطؤك دنةكانةدا بةرةدارينةكةم ،بودجةكةةيان خةرجدةكةةن ،و هةةروا سةكةندالَةكة ئةةوة نييةة كةة
راننامةيةكي"ليِيا َ"وة ف انك ؤرتة ئةلطماين و راننامةي(نؤية تسوي ش) ئةو مافةم ثيَ رةوا نةابينن ،وةآلمةي
رةخنةط ةكامن بدةمةوة ،تةنانةت دةزطاي بآلوك دنةوةي(ئةلَماني ،ئيس اني و مةكسيكي)ي رةفردةكةن ،كارةكةم
بآلوبكةنةةةوة...نةةةخ َي  ،سةةكةندالَةكة ئةوةيةةة ،ياخييةةةكي"جيهةةاني سةيَ"(طةةي وةةاتيمؤ) ،ئارةزوومةندانةةة"بابةةةتي
سةةرةجن ياكيَ "بآلودةكةات؛ (ئرينة نؤلتةة) :متمانةةي بةةخؤي هةيةة تة بكاتةة نةاو رةلةي كلتةوري ئةةلَمانيا و
فةرةنسةةا؛ ئةةي مارتينةةاو :بةةةبيَ ئةةةوةي سةةةعاتيَكي هايديطةةةري خويَندبيَتةةةوة(دريةةدا)؛ خؤرةةبةختانة بةةريو
بؤثوونيري هةية كة نةختيَك رو هؤيةندانة لةبارةي بابةتةكةوة طوتووة...هتد) –.-Bahamas30,1999
هةر لةهةمان ئةو وتارة ،ئامانة ك اوة بة رةخنةي ثةند نووسةريَك ك اوة ،بؤ منوونةة ،ئؤتةؤ ثوطلةرةة دةنووسةيَ:
ئةةةو كتيَبةةة ،ر وكينةةةي كاب ايةةةكي تمةةيليية كةةة بةةريو بؤثةةووني ئةةةلَماني و يونةةاني لةمةةةري فةلسةةةفة ،قبةةوو َ
نيية...هتد).
رةثةلَةكي بريوبؤثوونةكاني فةيلةسوفاني"ثؤستمؤديَ ن"بة ثلةي يةكةم ،ب يتني لة بريو بؤثوونةكاني نيتمة و
هايديطةةر ،بةة تايبةةتي لةة ثةيوةسةت بةة ثةرتووكةة هةةرة ط نطةكةةي يةكةةميان( Zu Genealogie Der
 Moralلةبارةي ريمةي رةورت -كة دريَذةثيَداني كتيَ ())Jenseits von Gut und Boeseية.
لةراستيدا ،لةناو جيهاني ئالَ ؤز وث يوث يي فةلسةفدا ،لة طؤوارو راننامة كوردييةكان ،باس و رةخنةو اليةنطريي لة
مؤد َي نيتة و ثؤستمؤد َي ينة دةك يَ ،بةآلم بةداخةوة ،بةةب َي ئةةوةي ثةوار كتيَة و سةرثةاوةي فةلسةة ،بةةزماني

(1يورطن هابةرماس ،طؤظاري فكر و هونةر ،ذمارة ،31وةرطيَرِاني لة عةرةبييةوة :برِوا عةالدين )
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كوردي رك ببةين؛ ئيَمة باس لة زاراوةي ثيَمكةوتن و ميَذوو دةكةين بة بيَ ئةوةي ب َليَني بة ديدي كامة رةوت و
ثني و لة ض قؤناغ و باروداخيَدا!
هايديطةر-باوكي"ثؤستمؤديَ نةكان" -دةلَيَ :ئةميَستا ئةركي ئةقلَ لةوةدا دةبيةنم ،لةة سةنوورةكةيدا هاريكارييةة
بكا كة م او ،بةطمةو ،يةكةةرار بطةات بةثةيوةندييةةكي زار بةةرف اوان لةطةة جةوهةةري تةةكنيك .ناسةيونا
سؤسياليرم بةراسو بةو ئاراستةية رايمت ،بةآلم ئةوانة لة بريك دندا ،زار نةزان بوون ،بؤ ئةوةي ثةيوةندييةكي
روون و ئارك ا لةطة ئةودا دةستكةويَ كة ئةم يا روودةداو222سالَة بة ريَطاوةية .ربيطل ،ط توطؤ....)029 ،
بؤ ئةوةي ئير دوا طومان لةبارةي فةيلةسو ،دريندايةتي لة طؤري بنيَم ،ئةم ث سيارة دةكةةم :بؤثةي هايديطةةر لةة
دوا سةةالَةكاني نيةةاني ،دووبةةارة ثةةةنا بةةؤ ئةةةو نووسةةينة دةبةةات كةةة لةسةةةرةتاي نووسةةينيدا ،بةةآلوي ك دووةتةةةوة،
واتةةة)Abraham a Sancta Clara(:و لةةة رةةارةكةي خةةؤي(ميَسةةكريش) سةةيميناريَك ريَكةةدةخات؟ ئةةةم
كةسايةتيية كيَية كة هايديطةر بة ثريمكيَك>روحي طة <بةرزن خاند؟
هايديطةر لة سيمينارةكةي ،دةلَيَ:
( لةنيَوةي دووهةمي سةددةي 57و ئارو ويَستظا لة ، 5191بةهيض ريَوةية كاتي ئارتةوايي نةما .سةرةرياي
جةنطي طةورة ،ويَ انكاري و ب سيَتييةكي زار بةدواي خؤي بةجيَهيَمت ،جةنط و هةريةرةو ب سيَو و نةهامةتي
نويَ رووي تيَك دن .لةرك ي بيَطانة وةآلتةكةيان داطريك د .ثةتاي تاعون لة وييةةنا بآلوببةوةوةو توركةان بةةردةم
ديةةواري رةةارةكةيان ط تبةةوو .جةةةنط و ئارةةو ،ت سةةناكي مةةةرط و ئةةارةزووي نيةةان بةتونةةدي لةتةنيمةةت يةةةكر
راوةستابوون.
ئايا مةبةسو ئةبسراكو هايدي طةر لةم طةريانةوةية بؤ ئةو سةردةمة ،سةردةمي روخاندني دةسةآلتةكةي نيية؟.
ئةب ةهام ،بآلوبووني بةتاي تاعون خستة ئةستؤي جووةكان و توركةان بةة منوونةةي بةربةرييةةت و رةةريةنطيري
بياني دةزاني .ئةو رستةية كة هايديطةر لةمةياني قسةكاني دريَذةي ثيَدا ،ئةوةندةي ت رتةكةي ئالَؤزك د( :بؤية
ئةب ةهام ئةي سانستا كالرا لةم كاتةدا طوتي :م او دةتوانيَ لةالي ئيَمة برانيَ بؤثي ،هةناري و دلَؤواني خودا لة
ية رانداو ئارتيمان ئةوةندة لة جةنط دوورة ،وة دووري ساكسن هاوزن لة ف انك ؤرت)
لة 0712هةموو ئةلَمانيية دةيراني كة ساكسن هةاوزن ،بةرةيَكة لةة رةاري ف انك ةؤرت و لةهةةمان كاتةدا نةاوي
زيندانيَكي كؤمةلَكوني راخيي سيَهةم بوو لة نريك بةرلني و بة هةمان ريَوة هةموو كةسيَك دةيراني كة ث اسةي
دادطاييك دني(ئاوسمظيت ) لة ف انك ؤرت بة يريَوةدةثيَت و هةموو راي طمو ئةلَمانياي دةهةناند.
وارياس ث سيار دةكات :ئايا ئةو دةرب يينة ريَكةوتة؟
هايديطةةر ،مةرطةة(  -Der tot ist ein Meister aus deutschlsndمةةرط ،مايسةتةريَكي ئةلَمانةة!) ،بؤيةة
كتةةةيَ "هايديطةةةةر و رؤريرةةةيَكي فةلسةةةة "،خرمةةةةت بةةةة ثيَمةةةكةوتن و رارةةةنبريي هاوثةةةةرخي م ايانةةةةي
ن َي دةستةكاني كوردستان ناكات ،هيوادارم دةزطاكاني ثاثك دن ،كةساني بةرياست ثس ؤري دامةزريَنن بؤ ريَطةةك تن
لة بآلوك دني هرري تاوانكاري -نة وة ثس ؤرياني ئةو دةزطاية كة ثرياكيَكي زار بؤ منداآلن بآلوك دةوة ،بةآلم
سةةرتاثايان ثة ين لةة هةلَةةي ثةاي و ريَرمةان و داريرة  .-خوزطةا د .حممةد كةةما كةة ئيَسةتا لةة ئوسةراليا دةنيَ،
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خةريكي ليَكؤلَينةوة ببيَت لةبارةي نيان و ثةروةردةو نينطةي طةنطةرو كة لةوانةية لةرادةبةدةر سوودمةند بيَت
بؤ ئيَستا و داهةاتووي هةةناراني كوردسةتان ،ثةونكة -0 :لةة قورئانةدا ،طؤرةتةكةي"حةةرام نةةك اوة" ،بةلةةزةت و
هةرزانة -0 .بةثكةي روح سووكي دةبيَ.
ئايا ئيَمة دةتوانني لة كوردستان لةب ي بآلوك دني بريي فارييةت ،كةنطةرو بةخيَوبكةين؟!
0223/02/01-7

ئابورى تاوانبارةكان
سةرمايةدارى مؤديَ ن وة بةرزت ين قؤناغى تاوانكارى ريَكخ او
نووسةرConrad Schuhler:
لةن َي ئةم ناوةدا نمارةى  20طؤوارى isw REPORT
بةرى يةكةمي طؤوارةكة ب يتيية لةباسي ئابوورى دةولَةت و بةرى دووهةم باسي طةةورةت ين خةؤ خةاويَن كة دن
ياخود بؤثى ئيَستا رىَ دةدريَت كؤ ة (حربي سى دى ئو)
هةالهةال بك يَت.بةرى سيَهةم :ماسييةكة تةنها لة سةرةوة نةطةةنيوة .بةرةى ثةوارةم :بةةرتيل دان خة اي نيةة.
بةرى ثيَنجةم:ئابوورى وتةاوانك دنى ريَكخة او .بةرةى رةرةةم :ثيَمةِيكيَى مةؤد َي ين ة بؤمبانانةةوة ،ئةاميَ ى طةوىَ
ط تنى راراوةو سيخوريي .بةرى حةوتةم :جيهانطريى(ثلةيةر) ودةولَةتى ناسيونا .
***************
كؤن اد وة هاورييَكانى(ليو مايةر ،ف يد ييد ،هيندريك بولين  ،لندة رنايدةر و رارل ثاوىل)تؤسقا َليَك بوار
نادات بةخويَنةر بؤ كورتة ثموودانيَك ،ثونكة لة طة َ هةر بؤثونيَكيدا فاكت لةدواى فاكت دةدات بةة دةسةتةوةو
خويَنةر تا ريادةيةكى زار تينويَتى بؤ زانني دةربارةى بابةتةكةى دةركيَت؛ هةةولَى جةدى دةدات دواطومةان لةةالى
خويَنةرى رةخنةك ي دام كيَنيَت!.
لة بةرى يةكةمدا نوسيويةتى :ئةوة ثةندين مانطة ،راى طمتى لة ئةَانيا ،بة هةؤى ثةةردة لةسةةر يةةكر الدانةى
سيستيَمى بةرتيل خواردنى حربى دووك اتى مةسيحى ،هةناسةى سواربووة .لةسةرةتاى ساالَنى نةوةت ،سةةراكى
دةولَةةت وحربةى نةاوب اوى كةؤن هيلمةؤت كةؤ "ثيَمةةنطى راحةى ة ئةةخالقى طؤريانكارييةةكان" هةولَيةدا بةةرتيل
خواردنى دوو مليون مار (ثارةكانى ة طويَنة)ى لة كؤلَى خؤى بكاتةوة .ئيَستا بةرتيلةكان بؤ  22،22،12مليةون
وزيات بةرزبونةتةوةو رةنطة  022و  922مليون مار بن .تةنانةت رةقيبى ئابورى حربى CDUكة لةساالَنى
حةةةةفتاوة لةسةةةةر ب ييةةةارى سةةةةرك دايةتييةكةيان ،راثةةةؤرتى نميَ يةةةارى درايانةةةةي بالَودةكةةة دةوة كةةةة ثةةةؤن
سةرك دايةتييةكةيان لةهةر ك داريَكى ناياسايى بةرتيل خواردن دوورن.
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رةنطة دوو داتا هةبيَت ،رةهةندي تاوانى زةب وزةنط بةةكارهيَنانى بةةرتيل خةواردنى ئةةَانى كةة وة جةاران بةة
نةبين اوى ماوةتةوة تا رادةية  ،ثيَمان بدةن:
 /0سةروةتى كؤمةلَةكانى هاووالَتيةان كةة تةةنها لةة نيَةوان  0717و  0712دا  002مليةون مةار بةرةيَوةيةكى
ناياسايى لة ئابوورييةوة بؤ حربى  FDP،CSU ،CDUطويَرراوةتةةوةو لةة 0712ناثةاربوون كارتيَك دنةةكانى
راطرين .ئةو ب ية دراوة لةو كاتةوة ديارنيية.
 /0بةطو َي ةى وتةكانى دادثةةروةرى ننيَة  ،كةؤنر َي نى سةيمنر لةة سويسة ا كؤنتةؤى رةرةى هةيةةو سةةدان هةةزار
ف يةنكى سويس ى لةسةرة .ئةو ثارةية قاسةى بةرتيل دان وجةنطى كؤنريَ نةكةية .بةطو َي ةى قسةكانى دUwe .
 Luethjeسةةراكى خةزنةةى حربةةى نةاوب او ،لةة  0772سةةيمنر نةؤ مليةةون ماركيةان بةة دةسةةتى داوة بةة خةةؤى
و  Kiepسةراكى خةزنةى ثيَموو.
ئةوانةى وا بة بةريَوةبةرانى سياسةتى ئةَانى مليونان مار بةةرتيل دةدةن ثيَةك هةاتوون لةة  :ئةابوورى ئةةَاني
وئيَستا بة بؤنةى جيهانطريييةوة كؤنريَ نة بيانييةةكانن .لةةم كاتةةدا راطةياندنةةكاني ئةةَانى زار باسةى بةةرتيل
دانى كةؤنريَ نى نةةوتى فةرةنسةى( )Elf Aquitaineدةكةةن كةة ثةاالَوتنى (لؤينةا) وبانرينخانةةكانى مينةؤ لةة
ئةَانياى رانهةالَتي ك ييوة ،بةؤ ئةةوةى بةة خةةلَك رابطةيةةنن كةة كؤنر َي نةة بيانييةةكان تاوانبةارى نمةارة يةةكن.
ئةوة ى راستى بيَت دةولَةت وحربة دةسةةالَتدارةكانى ئةةَانيا هةةر لةة دامةزراندنيانةةوة تةا ئةةم يا بةةرتيليان لةة
ئابوورى وةرط تووةو لة ناوةراستى ساالَنى هةرتاوة لة دادطاكان فايليان بؤ ك اوةتةوة.
راس اردة وةرط ةكةان(سياسةييةكان) دةطةؤ يريَن بةةالَم خةاوةن راسة اردةكان(كؤنريَ نةةكان) وة خؤيةان دةميَننةةوة
وبةردةوامن لة بةرتيلدان.
بةرتيلدانى ئاب وبةرانةى نمارة :0راينلةند ة فةل

ة ليم رتاينى ئةَانياية

لة ث اسيَسى تاوانب ارةكانى جةنط لة دادطاك دنةكةى نؤرمب َي كدا ،ران بةرةانى سةةرانى نةازى ،سةةرانى ئةابوورى
ئةَانياش لةسةر تةختةى تاوانباران دانيمتبوون .بةريَوةبةرى(ئى .طى .فاربن) ،طةورةت ين خاوةن كةارى ئةةَانيا
ودةولَةمةنرين ثيمةسازى ئةَانيا(ك وي و فليك) و وة تاوانبارى جةنط حوكم دران.
سةراكى يةكيَتى ثيمةسازى ئةَانيا طوستاو ك وي فؤن بولن و هةلباغ بة هيتلةريان وت … :يةكيَتى ثيمةسازى
ئةَانيا هةموو رتيَك دةكات لة ثيَناو يارمةتيدانى حكومةتى رايةخ لةة كةارة سةةختةكانيدا(.سةرثةاوة :ئيبةةهارد
ثيمؤن ،لة كتيَبى:كىَ يارمةتى هيتلةرى دا دةسةالَت بط يَتة دةست؟ كويلن،0731ال)12.
ئةمانةةة هةةةر بةراسةةتى هةةةموو رةةتيَكيان كةة د .يارمةةةتى(هيتلةةةر)يةةان دا لةةة ليَةةداني سةةةنديكاكان ،سةةةروةتى
جووةكانيةةةان" ئةةةاريري ن" كة ة د؛ 09مليةةةون كويَ لةةةة و ك يَكةةةاران بةةةة كةةةارى زارةملةةةى ثةوسةةةاندةوة؛ زيندانةةةة
كؤمةلَكونييةةةكانيان درووسةةتك د؛ بةةةثىَ بةةةدواى تانكةةةكانى ئةةةَانيا دةكةةةوتن تةةا دةسةةت بةسةةةر ئةةابوورى والَتةةة
داطريك اوةكان بط ن .لةبازنةى ب ادةرانى هيملةر سةراكى(ئيَ ئيَ ) و ئيليتةكةيان ،لةهةموو ئاهةنطةكانيانةدا
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ثيَكةوة دادةنيم  .بةطمةتى نمارةيةان  21كةةس بةوون و ،نويَنةةرانى رةةركةتى سةيمنر ،فليةك ،بةانقى ئةة َلمانى،
بانقى دريَسدن ،بانقى كؤميَ ت  ،ئى .طى .فاربن ،ئؤيتكة ،راين ميتا ة بؤرزينط ،موينمنة رويك ،ئةليان  ،فؤن
فينك و بؤش(سةرثاوة :بيَ نت ئينطل مان لة كتيَبى:ئا بةى سةى ثةووىل زار ،كةويَلن ،ال )022.هةةموو ئةمانةة بةة
ثارةيةكى زار يارمةتى ئيَ ئيَ و حربى نازيان دةدا .تةنها فليك بة ب يي نريكةى  9،3مليون مار خرمةةتى
بوارى سياسى نازى ك د.
كاتيَ ئةو دةسةالَتدارانة لة تارمايى ناو طيَذاوةى دادثةروةرييةكانى ثاش جةنطدا نوقم نةبوون ،ثةيوةندى هةبوو
بة كؤرس راستك دنةوةى دةسةالَتدارانى رانئاوا .تم رل لةة 0721دا بةة بينينةى بةةهيَربوونى يةةكيَتى سةؤويَت
وتى" بةهةلَة ئةم بةرازةمانة سةرب يى" مةبةستى ئةوة بوو دةبواية لةب ى ئةَانيا ،دنى سؤويَت جبةنطن .لةطة َ
جةةنطى سةارددا ،جةنةةراىل نةازى Gehlenبةرةى جاسوسةيَتيَكةى" "Fremde Heere Ostكة د بةة بةرةى
موخابةراتى ئةَانى وبةم ريَوةية ئيليتةةى كةؤنى ئةابوورى خؤيانيةان لةباريَكةدا بينييةةوة سةةرلةنو َى بةةرزت ين
جيَطاى سياسةت وبةرهةمهيَنان بةدةستبهيَننةوة:
 كؤن اد ئةدنةوةر بةثةندين ريَطاوة خرمايةتى لة طة َ خيَرانى  Werhahnدةولَةمةنةدت ين خيَرانةى ئةةَانىهةية ك ا بة سةرا وةزي ان.
ه َي مان يوس ئةب  ،ئةندامى بةريَوةبةرايةتى بانقى ئةةَانى وئةنةدامى ئةجنومةةني ئيةدارةتى(ئةى كةى فةاربن)
بةةةخؤيان لةةة كؤنسراتسةةيونى ئاوسمةةظيت  22 222مة او لةبةرنامةةةى" قةالَثةةؤك دن بةةةريَطاى كارك دنةةةوة"
كورت ،دةبيَت بة ط نطرين راويَذكاري سياسةتى ئابوورى سةرا وةزي ان و بة خاوةن بانقى نمارة ية .
 ث افيسؤر لودويك ئ َي هارد"باوكى ئابوورى سةرسوريهيَنةر" دةبيَت بةة وةزية ى ئةابوورى .لةسةةردةمى حةوكمىنازى لة"ط وثى ثيمةسةازى رايةخ" دا ثيالنيَكةى نهيَنةى بةؤ ثةاش جةةنط كيَمةا ،بةةو ئاماجنةة ،لةة حالَةةتى جةةنط
دارياندندا"خاوةن كارانى ئازاد" مبيَننةوة.
لوديطة ويَسري دةبيَت بة سك تيَ ى دةولَةت لةالى ث افيسؤرى "بليمةت" .لةسةردةمى نازيدا سةراكى يةكيَتى
فاب يكةكانى درووستك دنى ئةلةمنيوم ،ب يياردةرت ين بةرى درووستك دنى ثةكسازى.
 كةةار بليَسةةينط لةسةةةردةمى نةةازى نويَنةةةرى ئونيليظةةةر وئةنةةدامى"بازنةةةى ب ادةرانةةى سةةةرك دايةتى ئةةيَئيَ "بوو ،دةبيَت بة سةراكى (بانقى بوند) و لةثاراندا دةبيَت بة سةراكى كؤميتةى ئؤليم ياى ئةَانيا.
 ف يدري فليك ثةاش ثيَةنج سةا َ زينةدانى دةردةثةيَت و ثاريَرةرةكةةى لةة دادطاك دنةكةةى نورمب َي كةدا دكتةؤروؤلظطانط ثؤلة دةكات بة وةكيلى خةؤى وبةرث سةيارى خةزينةة ونويَنةةرى حربةى يةةكيَتى ك يسةتة سؤسةيالةكان
لةناو ثةرلةمان .هاوسيَكةى فليك لةناو زيندان ئةفسةرى ئيَ ئيَ د .هانرمارتني راليةر بةؤ سةرثةررةتيك نى
رةركةتةكةى داولةر بيَنر بانط دةكات ولة ثاراندا راليةر دةك يَةت بةة سةةراكى خةاوةن كارةكةانى ئةةَانيا ة لةة
 0733دا لةرك ى سوورى ئةَانيا لة ئةكتسيونيَكى نةب دانة رفانديان وثاران تؤثانديان ة.
نمارةيةكى زار لة ثيمةسازةكان دةبن بة ئةندامى ثةرلةمانى ئةَانى :د.كورت برين با لةاليةن رةركةتى تيسن؛
د.طوينتةر هيَنلةر لةاليةن رةركةتى كلؤكنةر؛ د .ئةلكسةندةر ئيَلِيَمتةر لةاليةن رةركةتى ئةويَتكةر؛ د .ف ان
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وورمةلينط لةاليةةن رةةركةتى و َي هةان؛ د .تيلمةان سةك تيَ ى رةخسةى فليةك؛ وةى .ئةلكسةةندةر مينةة لةاليةةن
رةةركةتى هؤيمسةت؛ د .رالة دالطة وين لةاليةةن رةةركةتى فةةويَنيك ة طةومى ويَة كن …هتةد ليسةةةكة دوورو
دريَذة.
كاتيَك فليك(بؤ منوونة) بة يريَطاى د .ثولةةوة يةكط تنةوةيةةكى رةخ ةى لةةنيَوان ب يكارةكةاني كؤم انييةكةةي و
بةرث سةةيارى خةزنةةةى حربةةى CSUريَكةةدةخات ،ئةةةوا ريَطةةا خؤرةةدةكات بةةؤ ئةةةوةى كةةارتيَك دن وبةرتيلةةدان
بةكورترين ريَطا ،هةموو كارةكان ئةجنام بدات.
هةروا ئاسايية كة حربةكانى خاوةنكاران لة سةردةمى ئةوسةاى خةةباتى سةةختيان دنى دوينةانى بةازاريى ئةازاد،
ثيَويستيان بةة ثةارةوثووليَكى زار هةةبوو .ئةةو رةةركةتانة كةة هؤرةيارى بةرث سةبوونى ئةركةةكانيانن ،دةتةوانن
وئ ارك اية خؤريان دةيانويست ثارةوثووليَكى زار بؤ ئةو خةباتة تةرخان بكةن .ران بةرانى ئةمة دروستك دنى
سياسى ثيمةيى ثيَمانيدا ،كة نويَنةرةكان ئةوثةريى ثيَويستيان بة ثمتطريى ك دنةى خةاوةن كارةكةان هةيةة .بؤيةة
ريَكخةةة اوى يةةةةةكيَتى ثيمةسةةةةازانى ئةةةةَانيا( )BDIلةسةةةةةر ثيَمةةةةنيارى ئةدةنةةةةوةر لةسةةةةالَى"0792يةةةةةكيَتى
هاووالَتيان"يان ة SVدامةزراند .يةكةم سةرك دةى SVسةراكى  AEGف يةدري رة يَن ات بةوو ولةتةنمةتيدا
راب َي ت فيَ دمينطةى خاوةن بان كة يةكيَكة لة ب ادةرةكانى كانسلةر .لةسةرك دايةتييةكةيمدا ف يت ب َي ط و
هانر ة كؤنستةنتني ثاولسني سةراكى يةكيَتى خاوةنكاران ة و ثيمةسازى.
SVكؤمةكك دنيان ريَكدةخست لة  92خاوةنكارى ثيمةسازى ،بازرطانى ،بان وبيمة(سةرثاوة :كيلت /ث اي :
فليك .كؤمارى ك ياو ،لة هامبؤر  ،ال .)12.ثارةكةان تةةنها بةسةةر حربةة راسةرةوةكان دةرنا ،ئةةوةش لةة كاتيَكةدا
ئةطةر بةبارى هةلَسوكةوت بكةن .كاتىَ حربى ليِالةكان( )FDPلة 0791دا لة نؤردهاين ة ويَستظالن ثةوانيان
لةطة َ سؤسيا دووك اتةكان بةست و ثارةكةيان ىلَ ب يى.
كاتيَك لة سالَى  0791ثيَيانران اVS ،لة رارى فادوت (ليم رتاين)/سويس ا سىَ ئةدرةسى وةهمييان دانا:
 Etablissment Aspe/0طوايةة بةؤ رةيكارى سةركتورة كؤمةالَيةةتى والَتةة ئؤروثييةكانةة ،بةؤ ئةةوةى لةةدنى
هيَرة" مةتةريية روخيَنةرةكان" بةكار بهيَن يَت.
Etablissment Wisotest /0بؤ ئةوةى طؤريانة كؤمةالَيةتييةكان بةرةو دةولَةتى ثيمةسازى مؤد َي ين ببات.
Institut Inter-droit /2طواية بؤ باية دانة بة طةرةسةندنى مافى طمتى جيهانيية.
لةراسةةتيدا ئةمانةةة بةةؤ (ثةةارة رةةؤردن)ى كؤمةكةةةكانى خةةاوةن رةةةركةتةكانة بةةؤ حربةةة راسةةرةوةكان VS .تاقةةة
مةكينةى بةدتيلدانة .تةنها ط اف المبسدارف"غؤتةى ئابوورى ئةَانى" رةش ئينستيتوتى وة ئةوانةى ناومان
هيَنا درووستك د ،طواية بؤ خرمةتك دنة بةة ئامةاجنى سياسةى دةولَةت وة " كؤمةلَةةى داخةوازى ئةابوورى بةازاريى
ئازاد" و" ط وثى ئةَانى ليِالَةكانى جيهان" و" برووتنةوةى ليِالَةكان لةثيَناوى ئؤروثايةةكى يةةكط توو" .ئةةم
ط وثةيةةة بةةؤ منوونةةة ثارةكةةان تةةةحويلى ليةةِا ئينتةرناسةةيونا لةةة لةنةةدةن دةكةةةرد ،لةويَيمةةةوة بةةؤ بةةانقي
 C.G.Trinkaus&Burkhardtلة رارى دويسةلدارف لةة ئةةَانيا دةياننةاردةوة .نةاوى وةكيلةى يةكةةمى ئةةم
بانقة تا  :0730ئؤتؤ ط اف المبسدارف" .غؤتةى ئابوورى ئةَانى" كة ثةةندين سةالَة حربةكةةى بةة يريَطاى ئةةو
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ئينستيتوتة كةلَةكةبازارانةوة ك ييووةو هةموو كؤم انيا ط نطةكان دةناسيَت ":بانقى ئةَانى ،داولةر بيَنر ،بوش،
فليك ،مان مان ،فؤلك واطن ،كاررتات ،دارمتؤندة ئةكسن ب اوةراى ،دواط ،راننامةةى ف انك ؤرتةة ئةلطماينةة
تسةةايتونط ،روتسةةما BAT ،ة سةةيطاريَ  ،ثوطن ةةؤ  ،كاسةةرا  ،بارميني ةا ،ئيةةديكا ،هيَتالطةةة ،ميليتةةا ،بةةابكو ،
بلينةةداط  ،مةةاداوس ،ئينتةرلوبيكةةة ،هيَكلةةةر& كةةؤ  ،رةةتؤلظ َي  ،رايةةني ميتةةا  ،هةةؤي  ،ئونةةدةرب َي ط ،هيَنكةةل،
تسيَنتي هتد… لةبةر زار دووبارةبووني يارمةتييةكان و زارى ثارةكة كة هةندىَ جار دةطةيمةتة 122هةةزار
مار  ،ئارك ا بووةوة كة بةريَوةبةران و سةةراكى ثةاود َي انى كؤم انييةكةة ئاطةةدارى ئةةم مةسةةلةيةن و دةورى
بةريَوةبةةةةردنى بةرتيلدانةةةةكان دةبيةةةنن(ويَ نةةةة رويطمةةةة لةةةة :ئةةةابوورى بةةةةبىَ بةرتيلةةةدان؟ ،ف انك ةةةؤرت لةةةة
،0771ال.)020.
بةرث سيارى خةزنةى حربى ليِالةكان هاينت ة هيَ بةرت كاررى كةوتةة بةةر رةخنةةى بةةرتيل وةرطة تن و لةة
 0710كونرا و هةتا ئيَستا ديار نيية بكونةكانى كيَن .يةكيَكى ت بةناوى ك سةتيان كةويلب سةك تريى يةكةةمى
ك وثى ئةَانى لة ليِاىل جيهانى و كاروبارى ئةةوة بةوو بةةريَطاى(لةنةدةن)ةوة ثارةكةان رةوانةةي سةةر بانقةكةةى
ط اف المبسدارف بكات .لة  0710/2/22لةن َي ناويَكى نهيَنيدا ،نووريَك لةة هةوتيَليَكى رةارى كةويَلن ة لنةدنتا
بةةةك ىَ دةط يَةةت .بةةؤ رانى دوايةةى ئةةاف ةتى ثاكك دنةةةوة بةةة م دوويةةى دةيبينيَةةت .لةسةةةر ميَةةرى نوورةكةةة،
ر يقةكةية دان ابوو و الرةكةى تةر يح نةك ا .لة راثؤرتى ثؤلي نووسيويانة" تاوانى نةناس اويَك".
كؤن اد رولة لة كتيَبى(بال ئةوت .كارة نةرياوةكانى هيلمؤت كو ،لة  0711ال )00.دةنووسيَت ":هيلموت كو
لةنيَوان  0717تا 0731دا سةرا وةزية ى وياليةةتى رايةن لةنةد ة فةة َل بةوو ثة َي ئةةوةى ببيَةت بةسةةراكى
ف اكتسيونى حربى دووك اتى مةسةيحى لةة ثةرلةةمان .ئةةم ئؤطةرسةهاوية(كةو خةةلَكى ئةةم رةارةية) لةة كةاتى
خويَندنى زانكؤوة ئةندامى(تي ى كارى سياسى)لة كؤنريَ نى رةيمى () BASFبةووة و بةوثةةريى كؤرة هةةولَى
داوة وياليةتةكةى بكات بة"لم رتاينى ئةَانيا"وبازرطانى بةرتيلدانى درووستك د".
لة الثةريةى  19لة هةمان كتيَة هةاتووة":لةة 0712وة بةر ث سةى خةزينةةى حربةى نةاوب او وةالر اليرلةةر كية
نامةى بؤ كؤنريَ ن و رةركةتةكان نووسيوة و تيَدا نمارة كؤنتؤى بانقى SVلة رارى كؤثلن و نمةارة كؤنتةؤى
وةكيلى يةكةمى خةزينةةى حربةى نةاوب او (د .ئووةة لويضةة)يةان تيَةدابووة .لةة يةةكيَك لةةو دوكوميَنتانةة كةة لةة
ثمكنيندا بةدةستى(مدعى عام) كةوتووة راننميَ يَكى سالَى  0712ية .لةالثةريةى رانى /1ئؤطؤست نووس اوة":
ط اف المبسدارف بة تةلةفؤن ث َي اطةيةندراوة كة جةنابى Xلة رةركةتى  Yوتى كة (092تيَبينى :نةنووس اوة
 092هةزار يا مليون مار ) بة يريَطاى SVوةوة دةدات 2/0.ط اف المبسدارف 2/0،رابيتةى وياليةت".
لةةة ليسةةتى(تِعةةات)ى رةةةركةتى بيمةةةى بارمينيةةا سةةالَى  32و 39و31دا نووس ة اوة كةةة بةةةريَطاى  V Sوة
022222هةزار مار بة د.هيلموت كو دراوة….
هةتا الثةرية يازدة بةلَطة لة دواى بةلَطة دةدات بةدةستةوة لةسةر بةرتيادان و بةةرتيل وةرط تنةى سةةرانى حةرب
وحكومةت .ثارةكاني لة خاوةن كارةكانةوة بؤيةان ديَةت.بةؤ منوونةة كةؤنريَ نى سةيمنر 0مليةون مةاركى داوة بةة
سياسييةكى ئيس انى( .مدعى عام) ى جن َي ب َي نةارد بريتوسةا وتةى دادطةاى سويسة ا داواى يارمةةتى ياسةاييانة لةة
www.dengekan.com
7/22/2013

19Page

ئةَانيا دةكةات ،بةةالَم ئةةوان قبووليةان نةةك دووة .بةةريَطاى بةانقى 122UBSمليةون مةاركى كةؤنريَ نى سةيمنر
دراوة .بةةكورتى :بةةبىَ ئاطةةادارى و ر َي يَةدانى ثةرلةةةمان يةا هةةةر دةزطةاى كةةؤنرالَك دنى تة لةةة نيَةوان  0739تةةا
 0710نريكةةةةةةى 92مليةةةةةون مةةةةةار دراوة بةةةةةة سةةةةةةرك دايةتى  SPD,CDU,CSU,FDPبةمةبةسةةةةةتى
"خرمةتك دنى تايبةتى"طؤرةثانى سياسةى .لةة هةةرطوىَ مةت سةى سؤسةياليرم هاتووةتةة ثةيَ  ،ئةةمان خيَة ا بةة
مليونة نهيَنييةكانى سةر كؤنتؤى موخابةرات لة سويس ا ف ياى حربةة هاوثةوانةةكانيان كةوتوونةة .ئيَسةتا ئةير
نهيَنى نية كة لة رانئاوا ئاهةنطدةط َي ا بؤ سؤليدارنؤ وة طةرةسةةندنيَكى س وورةتى برووتنةةوةى ئةازادى دنى
رنيَمى ريوعى لة ثؤلةندا بةبىَ CIAوموخابةراتى ئةَانى( )BNDوسؤسةيا دووك اتةةكان نةيانةدةتوانى بة
بةو برووتنةوةية .هةر ثةيامنيَ يَكى راننامة و تةلةفريونيَك دةتوانيَت ئةو راستيية دووثات بكاتةوة كة هةر كام
لة دةزطاكانى بةخمني وة دةزطاى بةخمينى ئيبةرت ،ئةدةنةوة ،زايد يا ناومان بةة هةةموو توانايةكيانةةوة لةة
سياسةتى ناوةوةى دةولَةتان دةستتيَوةردةدةن.
يوسة رةةراوس بةةةريَطاى دةزطةةاى بةخمةةينى هةةانر ة زايةةد لةةة سة انيا يارمةةةتى كؤنةةة فاريسةةت (مانويةةل ف اطةةا
ئرييبارنا)ى دا.
سؤسيا دووك ات هاناى فيلي كؤنساال كةوتووة داوة لة ئيس انيا و  PSلة ثورتوطا  .حكومةتى ئيلندى لة ريلى
و سةرب وئةلبانةكان بة خويَن رتنيان هةست بةم ناوانانة ك د.
بةرى رةرةم :ثيَمِيكيَى مؤد َي ين ة بؤمبا نانةوة ،ئاميَ ى طوىَ ط تنى راراوة ،جاسوسيَتى.
لةطةةة َ راثةةؤرتى راننامةنوسةةى بةةةريتانى()Duncan Campbellلةةة بةةةردةم ثةرلةةةمانى ئةوروثيةةدا ،ئيَسةةتا
زانيارةكةانى ثةؤى"رةمسةى"بةخؤيةةوة ط تةووة :دةزطةاى ئاسايمةى))National Security Agencyئةةم يكى
سيستيَمى جاسوسيَتى طلوبا " "Echelonبةريَوةوة دةبات .ئةم سيستيَمة بةثلةى يةكةم لة جاسوسيَتى ئابوورى
ورد دةبيَتةوة(زويدتسايتونط .)0222/0/02،كارى سةد هةزار ئةندامى ئةم دةزطاية ئةوةية طوىَ لة سةتةاليت،
تةلةفؤنى جيَ دةست ،ناوما َ و هيَلَةكانى ثةيوةنديك دن بط ن .ثاوديَ ى هاتوثوو طؤريينةوةى هةموو فةاك و
تةلةفؤناتك دن و داتا طؤرينةوةى ناو كؤم يوتةرى رةركةتةكان دةكةن(ئول ئول كوتة لة كتيَبى:ف َي رلوس زاغة
بةةةى.ئة ةيَن.دى،موينمة ةن،0771،ال )01.ئةةةةم سيسةةةتيَمة رانانةةةة تةةةا دوو مليةةةارد قسةةةةك دنى تةلةةةةفؤنات تؤمةةةار
دةكات(ئينتةرناسيونا هريالد ت يبون .)0222/0/01 ،بةهةمان رةيَوة ،بةةطو َي ةى راننامةةى وارةنتون ثؤسةت،
سيستيَمى(ئيمةلؤن) بةبةردةوام جاسوسيَتى بةسةر بةيوةنديَكانى  0222ريَكخة اوى و كؤمةلَةة سياسةى وئةاينى
وكؤمةالَيةتييةكانةوة دةكةن(لةكتيَبى :بازاريى دزةكان ،موينمن،0777/ال.)021.
لة بنكةى سةرةكى(ئيَن.ئيَ .ئا)وة لة فؤرت جةورج ميةد/مةارى النةددا  002بنكةةى كةؤنرا لةة هةةموو جيهةان
بة يريَوة دةب يَت .رةويَنى يةةكيَك لةبنكةةى سةةرةكييةكانيان لةسةةر ئاسةتى جيهةان ،ثةاش  Menwith Hillلةة
ئةَانياية لة (رتوتطارد-واينطن) .ل َي ةدا بنكةى كؤمانداى ئؤروثاى( )NSA-CSSنيمتةجىَ بووة.
بةبؤنةى ئةم سيستيَمةوةوة:
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* بةطو َي ةى زانيارييةكانى سى ئاى ئةى ،حكومةتى ئةم يكى بة يارمةتيدانى زانيارييةكانى (ئيَن ئةيَ ئةا)وةوة
لة  90ط توطؤى ثةوان بةستندا" فمار بهيَنن" بةسةر ف اريارة خارجييةكان .بةم ريَوةية توانيويانة بة بةهاى
 01مليارد داالر بؤ خاوةنكارة ئةم يكييةكان زامن بكةن .هةلَبةت ئةم ثارةية بةبىَ زانيارة نهيَنييةكان ،دةثةوو
بؤ طريفانى خاوةنكارة خارجييةكان(.هةمان سةرثاوة،ال.)022
لة بازرطانيية بؤ ك يينى ف ياكة لةاليةن سعوديةوة لة ئايةر بوس ،ئيَن .ئيَ  .ئا طةوىَ لةطمةت ثةيوةندييةةكانى
نيَوانيانةةةدا طة ة ت و هةرهةةةةمووى خسةةةتة بةةةةر دةسةةةتى كةةةؤنريَ نى بةةةؤينطى ئةةةةم يكاييى .بةةةؤينطي كةوتةةةة
راك دن(راننامةى دى تسيت لة  .077757522ئيَستا لة بازرطةانى ف اكةة و ثةة لةة طةة َ سةعودية و بةرازلةدا،
موخابةةةراتى ئةةةم يكى بةةة دةليةةل رووبةةةرووى ك ييارةكةةان دةبيَتةةةوة ،كةةة ف ارةةيارة فةرةنسةةييةكان بةةةرتيليان
ثيَةةداون… بةرازيلييةةةكان ناثةةارك ان بازرطانييةكةةة بةةدةن بةةة()Raytheonوسةةعودييةكاني لةةة ميَكدانالَةةد
داطالس بك ين( سةرثاوة ئينتةرناسيونا هريالد ت يبون لة .)022250501
جةنطى نيَوان زهليَرةكانى ئؤتؤمببيلى جةنةرا َ مؤتؤرو فؤلَك واطني لةاليةةن  NSAوةوة نةخمةة و ب ييةارى
لةسةر درا .ميَنيجةرى بةناوبانط لؤثيت بةوة تاوانبةارك ا كةة طوايةة لةةكاتى دةرثةوونى لةة جةنةةرا مؤتةؤردا
فايلى نهيَنى كؤنريَ نةكةى ب دووة و لة بةرنةوةندى كؤنريَ نى فؤلَك واطن بةةكارى هيَنةاوةNSA ...طةويَى لةة
كؤن انسة نهيَنييةكةى لؤويت ط تةووة و كؤثييةةكى داوة بةة جةنةةرا َ مؤتةؤر( راننامةةى دى تسةايت ،هةةمان
نمارةى ناوب او).
 CIA\NSAخرمةتى فؤرت ،جةنةرا َ مؤتةؤر ،ر سةلى دةكةات .بةؤ منوونةة كاتيَةك طةرةسةةندنة نويَيةةكانيانى
يابانيَكان لة بوارى كاتاليراتؤر ثيَ ف ارتنى و تاقيك دنةوةى ئةو مةت ياالنةكةى كةة ريَةذةى كاراسةرييةن كةةم
دةكاتةوة .لة ط توطؤيةكانى نن َي لة  0779دةربارةى نيسبةتى ف ارتنى ئؤتومبيَل يابانيَكةان هةيض رانسةيَكيان
نةبوو ،ثونكة بازرطانى ئؤتؤمبيَلى ئةم يكى ميكى كانتؤر ثيَمر دوا هةلَوةسةتةى ط توطؤيةةكانى بةرةكةةى تة ى
دةزانى(ئول كوتة ،هةمان سةرثاوة ،الثةرة)073
كؤاثرياتسةيونى نيَةةوان ئةةابوورى -موخةةاب ات تةةةنها يةةة اليةنةة نيةةة .كاتيَةةك موخابةةةرات زانيارييةةةكانى دةخاتةةة
بةردةستى كؤم انيةكان ،ئةواني دةرطاكانيان بؤ دةكةنةوة و ثاران موخابةرات دةتوانيَت لةن َي نةاوى ميَنيجةةر
وة  )noon official coverكةةار بكةةةن .نةةاوى ئةةةو رةةةريكةتانة بةةةم كةةارة هةلَدةسةة Nabisco, :
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
وثةندين منوونةةى تة وة نهيَنةى بةرهةمةة نو َي كةانى كؤم يوتةةر كةة بةةخؤريايى بةة دةزطةاى ئاسايمةى نةاوب او
دةدريَةةن ،بةرةيَوةية دروسةةتى دةكةةةن ،دةزطةةاى ئاسةةاي بةةة ئاسةةانى بضةةن بةةؤ نةةاو الثةةةريةى كؤم يوتةةةرى طمةةت
رةركةت ،كةةس و بةرث سةيارةكان .لةرةك ى ئةةَانيا بةةتؤرى -سةؤفت فيَة ى  Lotus-NotesكاردةكةاتIBM .
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(لؤتؤس-نؤت ) درووست دةكات و ئةندامى هاوثةةواى( )Key Recoveryيةة و ئةةركى ئةةوةى لةة ئةسةتؤداية
كليلى ك دنةوةى داتاكان بة موخابةراتى ئةم يكى بدات (سةرثاوة  Com ! online :لة مارسى…)0777
بةهةمان ريَوة دةولَةتة ئؤروثييةكاني خةريكةة هةةمان بازرطةانني ،بةؤ منوونةة :فةرةنسةا دةزطةاى موخابةةراتى
تايبةتى هةية بةناوى( )Direction General de Securiteو  2922فةرمانبةرى هةية .ئةم دةزطاية تةنها
كارى جاسوسيتَسى لةبوارى ئابورى دةكات .هةروا ئةم و دةزطاى موخابةراتى( )SGDNلة ثةاري ف َي طةيةةكيان
بةةةناوى( -Ecole de Guerre Economiqueف َي طةةةى جةةةنطى ئةةابوورى)يةةان ك دووةتةةةوة… هةةةموو
رويَنةكانى كالسى ية ناو ف اكةكانى ئايةر فةرةن ئاميَ ى طوىَ ليَط تنى تيَداية...
ئةَانيا سيستيَميَكى ئيميلؤن ئاساى هةية .لة 0717وةوة ط وثى كؤم يوتةرى تايبةت بة BNDدامةزراندووة
و ورياسى كؤم يوتةرى تايبةةت درووسةت كة دووة بةؤ ئةةوةى لةة كةاتى ثيَويسةت هةةموو سيسةتيَمى كؤم يوتةةرى
دةولَةتةكانى رانهةالَت لةكارك دن ثةكيان ات .بؤ زانينىكةارتيَك دنى ورياسةةكةيان ،كةاتى خةؤى بةسةةر تةؤرى
رةةةركةتيَكى خةةارجى تاقيك دووةتةةةوة .راسةةتيَكان ئةوةيةةة ،ئةةؤبيَكتى مةبةسةةت ،داتةةا بانقييةكانةةة لةةة ب يتانيةةا
وئةم يكا...
وؤلَ طانط هوفمان بةرث سى"ئاسايمى خاوةنكارةكان" لة رةركةتى (باي ن ئا طى) لة ثيَمى ئةجنوومةني ئابورى
حربى دةسةالَتدار لة  0777/0/02وتى:نريكةى  0122رةركةت كة خوارى  %0لة كؤى دوو مليون رةركةت لة
ثوارثيَوةى ثاراستنى ئايسايمى حكومةتيدا ثمتطريى وةردةط دن...كةواتة هةموو كؤنريَ نةة طةةورةكانى ئةةَانيا
زانياريَكانيةةان لةطةةة َ موخابةةةرات و دةزطةةاى ثاراسةة دةسةةتور ئةةالَوطؤ ير دةكةةةن .بةةؤ ئةةةوةى بارةةر تيَبطةةةين،
دةزطاى BNDبةخؤيان دة َليَن ،لة ناو رةركةتةكانى ئةَانيا 922222هةزار(القطة) ثيَندراوة...ئةم ا نريكةةى
 092هةزار كةس لةبوارى ئاساي كاردةكةن ،بةقةد نمارةى ثؤلي …(طؤوارى د َي ربيطل نمارة 23وراننامةى
دى وؤغة لة )0777/0/001
لة  0771كؤم انياي بةرهةمى كيمايى(باي ن ئا طى) ط وثيَكةى درووسةتك دووة بةةناوى( .)Scoutsئةةم ط وثةة
لةاليةن" – Piratenالق اصنة-ثةتةكاني دةرياي"وة ثمتطريي دةك ين ونمارةيةان دةطاتةة دة كةةس .ئةمانةة بةؤ
هةةةموو سوث ةيَكى جيهةةان سةةةفةردةكةن بةةؤ ئةةةوةى كؤم انيةةاي سةةةرجن اكي بةةؤ بةةاي ن ئةةا طةةى بدازنةةةوة يةةا
كيَِكيَكةرةكاني بكونيَننةوة.
Scoutsو Piratenنوىَ نني …كؤم انيةا ئةم يكاييةةكان وموخابةةرات و لةرةك مةارش دةكةةن بةؤ ثاراسةتنى
بةرنةوةندييةةةةةكانيان لةةةةة دةرةوةى والَتةكةةةةةيان .كاتيَةةةةك طواتيمةةةةاال ويسةةةةتى دووك اسةةةةي ثةةةةةي ةو بكةةةةات و
كؤم انياي( )United Fruit Companyخؤمالَى بكةةن ،مةارينرى ئةةم يكى كؤتةايى بةة هةةردوو نيازةكةةيان
هيَنا؛ كاتيَك لة ثةجناكاندا ئ َي انييةكان رايان راونا و كؤم انيةا ب يتةانى– ئةم يكييةةكانيان خؤمةالَى كة د( ،سةى
ئاى ئةى) كارى ك د بؤ روخاندنى حكومةةتى موسةةدة و رةايان طةريانةدةوة؛ لةسةةرةتاى حةفتاكانةدا كاتيَةك لةة
ريلى يةكيَتى طة بؤ حوكم انى هةلَبذيَ درا ،كؤنريَ نى  ITTوحكومةتى ئةةم يكى كودةتةاى فاريسةتى لةة دنى
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حكومةتى سلظادار ئيلنديان ريَكخست .ئةةو كاتةة وةزية ى دةرةوةى ئةةم يكا و ثارةان هنة ي كيسةنجةر(وةرطة ى
خةآلتي نؤبلى ئارتى) وتى" ئيَمة ناتوانني رىَ بة طةىل ريلى بدةين ،بة بىَ بةرث سانة مامةلَة بكات".
رةهةنديَكى نوىَ كة لةهةمان كاتدا هةمباهةنط و كيَِككةرانة لةطة َ ه َي ش ب دن بؤ سةر يوطسالويا لة جيهةان
بينةة ا .مةبةسةةتةكةيان" بةةةرف اوان بةةوون بةةةرةو رانهةةةالَت" بةةوو لةاليةةةن يةةةكيَتى ئؤروثةةا ونةةاتؤ لةةة ثيَنةةاو
بازرطانيية دةطاتة نريكةى 222مليارد مةار (ئول كوتةة لةة كتيَبةكةةى( Verschlußsache BNDال.)21.
مةسةةةلةكة تةةةنها ئةوةيةةة بةةة ئةةاط هةةةموو رةةتيَك ويَة ان بكةةةى تةةا ثارةةان راسة اردنى سةةةرلةنوىَ درووسةةتك دن
وةربط يةت .طة نط ئةوةيةة ،لةةو رةويَنةدا دةسةت بةسةةر سةةروةرى نيةانى سياسةى -ئةابوورى بط يةت ،بةؤ ئةةةوةى
رةثؤلي ثوو بؤ كةنالَةكانى خؤت ب يوات .بؤ منوونة لة ك واتيادا Military Professional Ressources
كؤم انيايةكي"ئاساي " كة بنكةكةى لةة فةرجينيايةة وةرط تةووة بةؤ ئةةوةى ريَنمةايى ومةرةق يَك دنى لةرةك ى
ك واتيا لةئةستؤ بط يَت(سةرثاوة :ئول كوتة لة كتيَبى بازاريى دزةكان،ال)000.
لة وةزارةتى بةرط ى ئةَانيادا دةنطى ناريةزايى بةرز بووة دةربارةى بةةكارهيَنانى خة اي و بيَ ةمحانةةى ئةةم يكا
بؤ ناتؤ لة يوطسالفيا لة ثيَناوى ئاماجنة ئابورييةكانى .ئةمة نةابىَ لةة دوا ران دووبةارة ببيَتةةوة .والَتةانى ئؤروثةا
دةيانةويَت لة سةرةتاى 0222هيَريَك  022222سةرباز ئامادة بكةن بؤ بةريَوةب دنى"خةباتى دةستوةردان بؤ
دامةزرانةةدني ئارةةتى لةةة ئؤروثةةا و والَتةةانى دةوروبةةةر" .ئةةةو كاتةةة ئةةير ميَنيجةةةرة ئةم يكاييةةةكان نةةيني كةةة لةةة
هاتنةخوارةوةيان لة تانكى ئارتييةوة ،يةكةم راس اردنى سةرلةنوىَ درووستك ن مؤر بكةن.
لةراسةةتيدا لةةة حالَةةةتى يوطسةةالفيادا م ة ا تةةةنها ط ةويَى لةةة نةةاريةزابوونى بةةؤن نةةةبوو ،بةةةلَكو ئةمانةةة بةةة هةةةموو
هيَريَكيانةوة بؤ ثؤزيتسيونى خؤيان كاريان ك د .بةبيَ خؤئامادةك دني ئةلَمانيا نةدةك ا ه َي ش ب دن بؤ كؤسؤوؤ
و بؤسنيا بةو ريَوةية رووبدات .لة سةرةتاى نةودةكانةوة ،لةرك ى ئةَانيا مةرقي بة هيَرةكانى ئةلبانياى دةك د
بةؤ بةرنطاربوونةةوةى يوطسةالفيا و لةة 0779وة BND , CIAثيَكةةوة مةرة بةة ئوثةيكا( لةرةك ى ئةازادى
كؤسؤوؤ) دةكةن .مةر ثيَكةرانى ئةَانى ،توركى ،ئةف انى وانةيان بة ئؤثيكا دةطوتةوة لةبارةى جةنطى ط ليايى
 (...ميمائيل رؤسؤداوسكى :ئؤثيكا ثؤن درووست بوو ،راننامةى يونطة ويَلَت لة  .)0777/1/22خةرجةكانى
ئؤثيكا زيات بةة ثةارةوثووىل مافيةاى دةرمانةة سة يكةرة ئةلبانييةةكان دةدرا BND .لةة ك واتيةا رةتى زارى بةؤ
نةةةك ا لةةة رووى  ،CIAبةةةالَم لةةة بوسةةنيا-ه َي سةةةطؤوينادا لةرةةك ى ئةةةَانى و بةةى ئةةيَن دى بةرادةيةةةكى وا
سةةةركةوتنيان بةدةسةةت هيَنةةا  ،كةةة ئةةةم والَتةةة نويَيةةة مةةاركى ئةةةَانى وة دراوى خؤيةةان بةةةكارى بهيَةةنن .ئةةةم
ثةيوةنديية لة نيَوان داطريك دن وئابوورى ئيَستا بؤ مؤنتينيَط ا دةمبات .ئةم ئةقليمة هيَمتا بةةرةمسى ئةةتؤنؤم
نية و هيَمتا بة لةرك ى ئارتى داطري نةك اوة ،بةالَم رانيَةك لةة رانان دةسةتيان ثيَكة دووة ،ليَ ةرةدا مةار وة
دراوى خؤيان بةكار دةهيَنن( يورطن ئيليسيَسة ،كودةتاى – مار  ،لة طؤوارى .)0222/0 Konkret
هةروا كؤنطؤ منوونةيةكى ت ى ثيَمِيكيَك دنى ئابوورى جيهانيية .ئةوة سا َ و نيويَكة هةرت دةولَةت رةرورةؤر
دةكةن لة ثيَناوى دةس راط دن بةسةر يورانيوم ،ئالَتون ،ديامانتى والَتةكة .تةا ئيَسةتا مليونيَةك دةربةةدةر كة اون،
دةيان هةزار طيانيان لةدةستدا…
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بازرطانييةكى طةورة بة ماددة س يكةرةكان
خةةةباتك دن لةةة ثينةةاو جيهةةانيَكى ئةةازاد بةةؤ خاوةنكارةكةةان ،بةتونةةدى لةةة طةةة َ ث ة اكانى بازرطةةانى موخةةةدةرات
ط يَدراوة .ئةندرياس فؤن بويلؤو لة طتيَبى :بةناوى دةولَةتى BND ,CIA -و ك دارى تاوانبارانةى موخابةةرات،
لةةة موينمةةن  0771دةرثةةووة) هيَمةةا بةةؤ ئةةةوة دةكةةات كةةة لةةةالنى كةمةةةوة %32لةةة بازرطةةانى جيهةةانى مةةاددة
بيَهؤرةةكةرةكان لةاليةةةن موخابةراتةةةوة دةثاريَرريَةةت و بةتايبةةةتي لةاليةةةن(سةةى ئةةاى ئةةةي)ةوة .فةةؤن بيلةةؤو
بةدريَذايى 09سا َ لةسةر ليستى سؤسيا دووك اتةكان ئةندامي ثةرلةمانى ئةَانى بةووة ،ئةنةدامى كؤميسةيونى
ثةرلةمان بؤ كؤنرالك دنى موخابةةرات ،سةك ت َي ى دةولَةةت لةة وةزارةتةى بةةرط ى و هةةروا لةة كةاتى حكومةةتى
سؤسيا دووك ات و ليِالَةكاندا لةسةردةمى هيلموت يت ،وةزي ى ليَكؤلَينةوة وتةكنةلؤنيا بووة .سةةرئةجنامى
ثمكنينةكانى ئةمةية :ويَنةيةكى ت سناكى لة ئؤثرياتيظى سيستةماتيك لةناوية ئاالَو وة عةملياتى دةولَةتى لة
طة َ تاوانى ريَكخ او ،بازرطانى موخةدةرات و ترياريرم.
يةكيَك لة ثاالكرين عةمةليات ى سى ئاى ئةى لةم بوارةدا كة تا ئةم ا كارى خؤى دةكات ،ثيَك هاتووة لةة مةرة
ثيَك دن ،ثةكدارك دن ،ثوولدان بة موجاهدينة لة ئةف انستان كة رنوى "سةر بة سؤويَت"يان لة سةر دةسةةالَت
الب د .سى ئاى ئةةى و موخابةةراتى سةةربازي ثاكسةتان( )Inter Service Intellienceبةةزار مةرةقيان بةة"
خةباتط َي انى ئةازادى" دةكة دو جوتيارةكانيةان لةة ناوثةة"ئازادك اوةكةان" ناثةار كة د لةةب ى طةةمن و جةؤ ،مةون
ب ويَنن .لة (022خمتِ)ى ثاكستان ئةفيونيان دةثاالَوت بؤ هريائني .طواستنةوةى ئةم بةرهةمة لةاليةن لةرك ى
ثاكستانييةوة ئةجنام دةدرا و اليةنة فينانسةكةى سةى ئةاى ئةةى لةة ئةسةتو دةطة د(.سةرثةاوة :بةةناوى دةولَةةتى،
ال)027.
ئةم ا ئةف انستانى تالةبانةكان ساالَنة 05322تةن هريائني كة %22لة بةرهةمهيَنانى جيهانى ثيَك دةهيَنيَت بؤ
ئارةزوبةندانى دةرمانى س يكةر لة جيهان دةنيَ يَت(.تسةيطلة:بةربةةرةكان ديَةن ،ال .)091.بةؤ ئةةوةى موخابةةرات
بتوانيَت خةرجى ثارتيرانةكانى بدات ،ثيَويستى بة ن خةى طؤريينةةوةى موخةةدةرات هةيةة ،كةواتةة دةبة َى زامنةى
هيَنةةانى بةةؤ نةةاو بةةازار بكةةات وثةيَ هةةةموو رةةتيَك رةةؤردنةوةى ثارةكةةان لةةةناو سيسةةتيَمى بةةانقى .بةةة ف ورةةتنى
موخدةرات لة رويَنةكةى خؤيدا هيض نية ،هةرثةند ثيَيانك اوة نمارةى بةكارهيَنةرانى موخةدةرات لةة ثاكسةتان
لة 9222كةسةوة لة سالَى0711بؤ 2،0مليون نةفةر لةسالَى 0717زياد بكةن(.فؤن بيلؤف.ال .)002بةالَم ئةمة
بؤ خةباتى ئازادخيوازى وة لة ئةف انستاندا بةش ناكات .سى ئاى ئةى بة ن خى رةش بؤ نؤ مليارد داالر ثةكى
طةيانةةةدووة بةةةة ئةف انسةةةتان( World watch Institute Report:دةربةةةارةى بةةةاروداخى جيهةةةان
0771ف انك ؤرت/ماين،ال)072بؤ ئةم ثةكانة ثيَويستيان بة ثارة هةية .كةواتة ثيَويستى بة بازرطةانى جيهةانى
موخدةراتةةةوة هةيةةة .رةةةريكى دارايةةى وريَكخ اوةييةكةةةى" Bank of Credit and Commerce
)International-BCCIكة خاوةنةكةى ئاغا حةسةن عابديية .ئةم بانقة بةهيَرت ين كارتيَلى تاوانبارى بوولة جيهان (.تسيطلة،ال.)013.
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بةطو َي ةى بؤثونى سؤسيولؤط و سياسةمتةدارى سويس ى يان تسيطلةر ،ئةم بانقة ئةةم هيَةرةى لةةوةوة ثيَةدراوة،
ثونكة سى ئاى ئةى لةبةر ئامادةبوونى ثيَكةوةكارك دنى ئةو بانقة لة طةلَيانةدا لةة جةةنطى ئةف انسةتان ،لةسةةر
ئاستى جيهان ثمتطريى وثاراستويةتى .يارمةتيدانى ئةم بانقة كةم نةةبووة" .تةؤرة رةرةةكانى"كةة ثيَكهةاتووة لةة
 0922كةسى بةهيَرو ثس ؤرى تاوانكارى ،بؤ ئةوة كاريان ك دووة ،بؤ منوونة بةةريَكوثيَكى ف يينةى ف اكةةى هيَلَةى
ثاكستانى جيهانى( )PINلة ك اجى لةدوا ث كةدا نةهيَلَن ب ييَت و ثالنةى ف اكةةى بةؤينكى خؤيةان بةة نمةارةى
كؤدى )PINب ييَت ،بؤ ئةوةى بة بىَ ريَط لة هيَلَى ف يينى جيهةانى ت َي ةة يريَت .بةانقىBCCIهةيض طريوط فتيَكةى
نةبووة بؤ طواستنةوةى موخةدةرات،ئالَتون ،ثارة ،ثة لةة جيهةان .لةةبارى سياسيمةةوة ط فتةى نةةبووة:وةزية ى
بةرط ى ئةم يكى جاران كالر نويَنةرايةتى ك دووة؛ سةراكى ثةنةما نؤرتيطا و سةةراكى كؤنطةؤ/زائةري ك ييةارى
بةةوون .بةةةةالَم لةةة كؤتةةةايى هةرةةةتاكاندا سةةةردةمة خؤرةةةةكةيان بةسةرثةةةوو :جةةةنطى ئةف انسةةةتان سةةةةركةوت،
سؤسةياليرمى جيهةان وون بةوو ،سةى ئةةاى ئةةيي دةسةتى لةة بازرطانييةكةةة راطيَمةاوة .كاتيَةك بانقةكةة لةةة0770
ئي السةةةةى كةةةة د222،كةةةةةرتى لةةةةة  32والَتةةةةى جيهةةةةان داخةةةة ان و00مليةةةةارد داالريةةةةان داريانةةةةد(هةةةةةمان
سةرثاوة.ال .)012.بةالَم ئةوةى مايةوة بةرهةمهيَنانى ئي يون وهريائةني لةة ثاكسةتان وئةف انسةتان و ثةيوةنةدى
توندوتؤلَى ئيسالميستةكان و سى ئاى ئةى.
هةروا ثةندين منونةى ت دةهيَنن دةربارةى بازرطانى سى ئاى ئةى بة موخةدةرات دةهيَنن وة ثمتطريى ك دنى
ثايةةاوةى لةرةةك ى رةةني كةةاى رةةيك دنى سةةةركةوتنى رؤررةةى ثةةينى؛ كؤنراكةةان لةةة نيكةةاراطوا و كؤلؤمبيةةا .لةةة
ميراثؤلةكانيمدا خةةباتى فةةرمي دن بةة مةاددةي بيَهؤرةكةرةكان بةة بؤثةوونى نةةعوم رومسةكى :فؤرميَكةة بةؤ
تاوانبةارك دن وكةةؤنرالك دنى تويَةذيَكى كؤمةالَيةةةتى كةةة بةةرةمسى وة ت سةةنا ثؤالنةةد دةكة يَن .لةةة ناوةراكةةدا
فؤرميَكى ئةم يكية بؤ ثاكسازى كؤمةالَيةتى"(جةنطى موخةدةرات زار ثةيوةنةدى لةة طةة َ موخةدةراتةةوة نيةة:
موخةدةرات وجيهانى سىَ،Luzern1997 .ال...)092,
رايانى باسة كة لة ثيَمةكى ئةم طؤوارة ب يطةيةكيان لة كتيَبى نووسةر يان تسيطلةر(بةربةرةكان ديَن)وةرط تووة"
تارمايية بةة ئؤروثةا ديَةت ودةثةىَ:تارمةايى تةاوانك دنى ريَكخة او… .كةارتيَلى خةاوةن بةةرزت ين تةكنةةلؤنيا و
سنووربةزيَنى تاوانك دن ،بةرزت ين قؤناغ وناوكى ريَوةى خودى بةرهةمهيَنانى سةرمايةدارى ثيَكدةهيَنيَت".
0222/1/00

ة الين ميَنجميَنت ،الين ث اداكسيون ة
(لة طؤوارى iswري ؤرت نمارة  03وةرطرياوة)
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لةةة كؤتةةايى هةرةةتاكانةوة ،زاراوةيةةةكى نةةوىَ بةةةناوى اليةةن ميَنجميَنةةت بةةةكارهيَن او لةةة بارةيةةةوة
الفاويَك كتيَ بالَوك ايةوة .راويَذكارانى خاوةن كارةكان ،زانطؤ كةوتنةة ليَةدوان و ليَكؤلَينةةوة لةسةةر مةبةسةت و
كارتيَك دن و واتاكانى .مةبةستةكةش :سركتور و فؤرمى ريَكخستنى جيهانى كارك دن.
بةدةم اليةن ميَنجميَنتةةوة زاراوةى اليةن ث اداكسةيون هاتةة ثيَمةةوة .نويَنةةرةكانيان دةيانةةويَت دلَنيامةان بكةةن
كةةةوا :رؤررةةيَكن لةةةبوارى بةرهةةةميَنان وبةهةةةمان ئةنةةدازة لةةة نيَةةو كؤمةةة َ ،بةرادةيةةة كةةة تةةةنها لةطةةة َ
دازينةوةى(فلي باند) وئاميَ ى هةلَمى سةردةمى راب دوو بةراورد دةك يَت.
ل َي ةدا هةولَدةدريَت نو يَرين طةرةك دنى ناو واقيعى كارك دن ثيَمان بدةين وثيَ هةموو رتيَك ئةم ث سةيارانة
دةكةين:
 /0ئايةةةا بةراسةةةتى اليةةةن ث اداكسةةةيون فةةةؤرميَكى نةةةويَى بةرهةةةةميَنانى دامةزرانةةةدووة؟ ئةطةةةةر والَمةةةى ئةةةةم
ث سيارة"بةلَىَ"بيَت ،سوودةكةى ثيية؟
/0ئايا الين ث اداكسيون هةولَدانيَكة بؤ رزطاربوون لة بةرهةميَنى ف اوان(االنتاج الواسل)؟
 /2ئايا ثةوساندنةوةى بةرهةمهيَنةران بةتينر يا كةم دةكات؟
/2ئايا ريَطاى دووك اتيرةك دنى نيَو كارطةكان بةرف ةوانر دةكات؟
 /9ئايا دةسةالَت و بةرنةوةندى خاوةن كارةكان بةهيَرت دةكات؟
 /1ئايا سيستيَمى بيمة كؤمةالَ يةتييةكان مسؤطةر دةكات يا بنةما بؤ بيَكارى بة كؤمةة َ و تةكانةدنى هاريكارييةة
كؤمةالَيةتييةكان خؤردةكات؟
 /3ض ئةركيَكمان لةبةرة بؤ طؤرينى كارى سةنديكايى و بةرثاك دنى سياسةتيَكى ئابوورى ئةلَتةرناتيظ؟
 /1ئايا دةبىَ سةنديكا و رورا ك يَكارييةكان لةم جؤرة نويَيةى بةرهةمهيَناندا ،ثمتطريى لة خاوةن كارةكان بكةن
يا بةريَوةيةكى لؤنيك هةلَويستى رةفركةرانةو واقيعى والَميان بدةنةوة؟
*******
ئةطةر ئةم ا ث سيارى :سيماى بةرهةميَنانى ثيمةسازى مؤديَ ن ثةيية؟ بك يَةت ،رةنطةة هةةموو يةكسةةر بلَةيَن:
تةكنيك ،بةرهةميَنانى ف اوان ،دابةرك دنى هيَرى كار ،دابةرك دنى كؤمةلَطا بؤ ثةند كةسيَكى خاوةن سةةرماية
و مليونان لة ك يَكارى ك يَط تة وبيَكاران و النةوازان.
هةلَبةةةةت تةةةةكنيرةك دنى بةرهةةةةميَنانى فة ة اوان و كارطةةةة طةةةةورةكان هةةةةنطاوة سةةةةرةتاييةكانى دةسة ة يَك دن و
هاتنةمةيدانى سةردةمى ثيمةسازى ثيماندةدةن( فيلمى سةردةمى نةوىَ ،رةارىل رةاثلن) .ئةةو دةسة يَك دنة ريةطةى
تيبؤرى فؤرديرم(لةناوى فؤردةوة سةرثاوةى وةرط تووة) ثيَكدةهيَنيَت .زانا ثيَمكةوتووخوازةكانى (كؤمةلَناسى و
ميَذوونووسةكان) هةو َ دةدةن لةسةر تيمك ى ئةم تيبؤرييةدا ،ثةرةسةندن لة والَتةة سةةرمايةدارةكان لةسةةرةتاى
ساالَنى بيستةوة ريَ بكةنةوة .مةبةستى ئةم تيبؤريية ئةوة نيية تةنها تةةكنيك و فةؤرمى ريَكخسةتنى كارطةةكان
روون بكاتةوة ،بةلَكة ثةيوةندييةكانى نيَوان ريَكخستنى كار وثيَكهاتنى كؤمةلَطاو بةريَوةوةثوونيمى ثيَمةاندةدات
و ثةةؤن كةةارى سةةةر(فلةةي بانةةد) ودابةرةةك دنى كةةار(تةةايلؤريرم) بةرهةةةمهيَنانى بةةة كؤمةةة َ ثيَكةةدةهيَنن؛ كارطةةا
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كؤنةكانى روخانةد و كةارى ثيمةسةازى كة د بةة طة نطرين كةارى نيَةو كؤمةة َ و بةةو ثيَيةة ك يَكةارانى ثيمةسةازى
نةرةومناى كة د و بةةنمارةي بةوون بةة بةةهيَرت ين كةةرتى نةاو كؤمةةلَطا ،تةنانةةت درووسةتك دنى جلوبةةرط و
ثيَالَويمى لة ثنطى كارى دةست دةرك د و لة طارطا زهليَركان درووستدةك يَن.
نيمانةكانى فؤرديرم
يةكخستنى تونةدى ث اسيَسةى كةار بةةريَطاى ثلةيةةكى بةةرزى كاردابةرةك دن و جؤرخسةتنى لةطةة َ
ئاستيَكى دياريك اوى كارك دنى ئامريةكان ة كارى سةر فلي باند منوونةيةكى بةرجةستةية ة .
بةرهةةةةةمهيَنان زار تونةةةةدو خيَةة ة ا لةةةةة نيَةة ة ثةةةةاوديَ يك دن بةةةةةريَوةوة دةثةة ةيَت .بةةةةؤ منوونةةةةة،
مايستةريَك(ئؤستا) ية ثلةكانى بةرهةمهيَنان و ثؤنيَتى كار و ئةجنامى كارى رانانة ديارى و ثاوديَ ى دةكات.
جةةةوداك دنى كةرتةةةةكانى بةرهةةةةميَنان .بةةةؤ منوونةةةة جةةةويَك دنى بةرةةةى ئامةةةادةك دن لةةةة بةرةةةى
نةخمةكيَمان؛ ك يَكارى سةر فلي باند كارى بة ثلةى خ َي ايى فلي باندةوة نية.
كةةارك دن بةةة قؤنتةةةرات تةةا ك يَكارةكةةة دواهيَةةرى بةةةكار بهيَنيَةةت بةةؤ زيةةادك دنى ك يَكةةةى ،ئةطةةةر
بةخ َي ايى كارةكةى ئةجنام نةدات ،ك يَيةكى كةمر دةستدةكةويَت.
(بؤمنوونة)فؤرديرم واي ك دووة سةدان هةزار ك يَكةارى سةةر فلةي بانةد هةةمان طةوزةران ،ثةاالكى ،كةارتيَك دن و
ك يَيان هةبيَت .ئةمةش بةهؤى لةيةكضوونى كارةكةيان و بىَ ئيمتيازبوونيانةوة ،كارى نةقابى و داخوازييةكانيان
بةؤ زيةةادك دنى ك يَكانيةةان ئاسةةان كة دووة .فةةؤرديرم بنضةةينةية بةةوو بةؤ بةةةرف اوانى و ثيَكهيَنةةانى برووتنةةةوةى
نةقابى جةماوةرى ك يَكاران لةم سةةدةيةدا .هةةروا خةباتةة سةةنديكاييةكان نةة تةةنها ريَةى بةؤ دةثةوو ،بةلَكةة
سةركةوتووانةش ئةجنام دةدرا.
لةسةردةمى فةؤرديرم هةميمةة قةةي ان ثيَكهةاتووة .لةثيَمةى ثيَمةةوةيان ،قةةي انى ئةابوورى 0707
كةةةوا سةةةرئةجناميَكى ت سةةناكى هةةةبوو .لةاليةيةةةنيَكى ت ة ةوة ،بةةوارى كةةارك دن ف ة اوانر بةةووةوة ،بةةازارى نةةوىَ
طةرةةةيك دووة :ئؤتؤمبيةةل سةةازى ،ئةةاميَ ى ئةةةلكرانى ،بةرهةةةمى كيميةةاوى ،هةةةروا ثيمةسةةازيك دنى بةرهةمةةة
كؤنةكان وة خواردةمةنى و جلوبةرط.
قةي انةكانى فؤرديرم
لةناوةراستى حةفتاكانةوة طريوط فت و سيماكانى هةرةسهيَنانى فؤرماتسيونى فؤرديرم بةدى دةك يت.
 /0دواكةوتنى ريَذةى طةرةسةندن لة والَتة ثيمةسازييةكان.
 /0مةسةةةلةى بيَكةةارى لةةة ثةيوةنديةةدا لةةة طةةة َ ثلةةةى ثيَمةوةثةةوونى بةرهةمهيَنانةةدا ،بةةووة بةةة طريوط فتيَكةةى
بةردةوام ،تةنانةت لة كاتى زيادبوونى بةرهةمهيَنانيمدا لةناو ناثيَت.
 /2بةةةهؤى بةةةجيهانك دنى بةةازارو بةكارب دنةةدا ،ئاسةةتى ك ة ىَ لةةة ثيَم ةِيكيَى راسةةتةوخؤدا رووبةةةرووى يةةةكرى
دةك يَن .بؤ منوونةة بةةكارب دنى سةةرماية دارانى ئةةَانيا لةةدةرةوة ،سةووديَكى زيات يةان دةسةتدةكةويَت ،ثةونكة
ك يَى كار لة والَتةكانى ت وة تايلةند ،بةرازيل ،مةغ ب ،زار هةرزانرة لة ك يَى ك يَكار لة ئةَانيا…
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 /2بةهؤى ئةو كيَِيكيية خاوةن كارةكان فمار لةسةر كار دةهيَنن بؤ كةم ك دنى ك يَ و لة هةمان كاتيمدا بيمةة
كؤمةالَيةتييةكان ط انر دةكةن.
 /9بةك دةوة ك يَى كار كةم ك اوةتةوة و زيات روو لة كةم ك دنةوة دةكات ،هةناري لة زيادبوونداية.
ثؤست فؤرديرم :لة فؤرديرمةوة بؤ تؤياتيرم؟
ئيَمة دةتوانني ب َليَني ،ئيَستا قةي انيَكى طةورة لة ئاراداية ،بةالَم نة تةنها مسبتومى قةةي ان ،بةةلَكو لةة هةةمان
كاتيمدا سركتورى نوىَ درووست دةبيَت .ئةم ا ممتوم يى زاناكان لةسةر ئةم ث سيارةية :ئايا ئيَمة لةة قةةي انى
كؤمةلَطاى ثيمةسازى دةنيَني يا خؤمان لة نةاو ثةرةسةةندنى قؤنةاغيَكى زار نةو َى دةبينينةةوة ،واتةة لةسةةردةمى
ثؤست فؤرديرم( بةهةمان مةبةست لة كؤمةلَطاى ثؤست ثيمةسازى).
ئيَمة ،طؤرانكارييةكى خ َي ا وسةرلةنوىَ ريَكخستنى جيهانى كار بةدى دةكةين .لة ساالَنى دوواييةدا ،لةن َي فمةارى
بازارى جيهانى و تةكنيكى نويَدا بةهةموو توانا راتسةيونالةكةيةوة ،سةيماى نةاوةوةى كةارى ثيمةسةازى طةؤرياوة يةا
بةةةرةو طةةةؤريان دةثةةيَت .فةةةؤرمى ريَكخسةةتنى نةةةاو طارطةةةاو ثةةاالكيَكانى بةرةةيَوةية ديَنةةة بةرثةةةاو ،وة ب َليَةةةى
كارةكتةريَكى نويَى بة خؤيةوة ط تووة.
كاتيَك ئيَمة لةسةر قةي ان يا كؤتايى ثيَهاتنى سةردةمى فؤرديرم؛ يا لةسةر ثؤست فؤرديرم دةدويَني ،مةبةستمان
ئةمةية:
 /0كةم بوونى بايةخى ثيمةسازى لة ئابوورى والَت.
 /0ثيَطةيمتنى فؤرميَكى نويَى كار و سركتورى كةسةكان(ئاف ةتان و ثياوانى ك يَكار) لةناو كارطةكان .بؤ منوونة
لة ئةَانيا :بةرى كارة بةرهةمهيَنةرةكان لة بودجةى والَتةكة لة  %92لة سةالَى  0712بةووة بةة  %21لةة سةالَى
 .0772بةرامبةر بةمة ،كارى خرمةتطوزارى طةرةى سةندووة .لة  %02بووة بة (%29جطة لة بوارى بازرطانى و
طواستنةوة و هاتووثؤ) .لةة سةالَى 0732دا ،دة مليةون مة او لةة بةوارى ثيمةسةازى كاريةانك دووة .ئةةم ا تةةنها
هةرت مليون م اون ،بةمةرجيَك ريَذةى بةرهةمهيَنان سىَ بار زيادى ك دووة.
ئةم طؤرانكاريية بةرةو كويَدا ملدةنيَت؟
بؤثوونى جياجيا هةية .هةندىَ بؤثوون هةية ،دة َليَن :كؤمةلَطاى خرمةتطوزارى لة طة َ هةىل كةارى نويَةدا ثيَةك
ديَت…
الين ميَنجميَنت
كيني سيكني -يةكيَكة لة دازةرةكانى سيسةتيمى بةرهةةميَنانى تؤيوتةا -لةة طؤوةارى ميَنيجةةر مةطاتسةني نمةارة
0772/0دا بة خاوةن كارةكانى ئةَانيا دة َليَت :من نامةويَت هةسةتى ئيَةوة ب ينةدار بكةةم ،بةةالَم ئيَةوةى ئةةَان،
دةبىَ لة بوارى بةرهةمهيَناندا ريَك هةندىَ رت بطؤرين .ئيَمة دةتوانني بة ئامري ،ريَكخس و كاتى كارك دنى ئيَوة،
ئاستى بةرهةمهيَنان سىَ بةرابةر زياد بكةين…
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ئةطةةةر ك يَكةةار و ئاميَ ةكانتةةان بةري اسةةتى بةةاش كةةار بكةةةن ،ئةةةوا سةةةرئةجنامةكةيان خ ة اي نيةةة ،بةةةالَم ر ةيَوةى
ريَكخستنتان خ اثة ،كاتى كةارك دنى زار بةةفرييا دةريوات و هةةروا ئيَةوة بةريَوةبةةر و وةسةتايةكى زارتةان هةيةة.
هةر كةسيَكي لةوانة ،لةبةر ثاوثنؤكى ،سنورى دةسةالَتةكانيان دةثاريَرن و ئةمةي فمار بةسةر سةرئةجنامى
بةرهةميَنان دةهيَنيَت… .لة(يابان)دا هةر ك يَكاريَك سىَ تا ثوار ر ت كاردةكات ،بةالَم لةةالى ئيَةوة تةةنها يةة
ر ت كاردةكةن .هيَرى كار لة ئةَانيا خ اي نية ،ليَ سيستيَمةكة(مةبةستى سيستيَمى بةرهةميَنانة)خ اثة…
ل َي ةدا دةمانةويَت بنضينةى طؤرانكارييةكانى ناو كارطةكان لة ساالَنى رابة دوو وكارتيَك دنةةكانيان لةسةةر بةازاريى
جيهان ثيَمانبدةين .لة هةرتاكاندا ،لة ئؤروثا مةت سى لة يابان بالَو بووةوة؛ فمار بةسةر بازارى جيهان بةهيَرت
كة ا .ئةةةم فمةةارة واى كة د ،ثيَمةِيكيَى يابةةان بةجةةدى وةربطرييَةةت .لةراستيمةةدا خاوةنكارةكةةانى يابةةان ثيَيةةان كة ا
بةخ َي ايى دةست بةسةر بازاريى ئةلكرانى(تةلةةفريون ،ويةديؤ ،كةامريا…) بطة ن .ثةاش ماوةيةةكى كةورت نهيَنةى
سةركةوتنةكةيان لة بوارى ريَكخستنى كار و بةريَوةب دنى كارك ن كةوتة بةرثاو .بةم ريَوةية الين مةةنيجميَنت
لة طة َ ناوى تيوتا بةسرايةوة.
ثاش جةنطى جيهانى دووهةم ،ثياويَك بةناوى( )Eij Toyotaخاوةن كارطةيةكى بضةو بةوو بةؤ درووسةتك دنى
ئؤتؤمبيلى تؤيوتا .ئةم ئؤستاية دةيويست قازاجنيَكى زيات ى دةست بكةويَت بةريَطاى بةريَوةب دنيَكى بارر ،بؤية
مالَبةاوايى لةة بةةريَوةب دنى رةيَوةى بةرهةةميَنانى(تةايلؤريرم)ى كة د ،واتةة :سةوودوةرط تن لةة زي ةكةى و توانةاى
رارنبريى ك يَكارةكان ،نة تةنها لة هيَرى بازوويان .ئةم تيَرةية بوو بة ريَطايةكى نوىَ بؤ بةةهيَرك دنى بةازارى
بةرهةميَنانى سةرمايةدارى .لةةثيَناو بةئةةجنام طةيانةدنى ئةةم تيَرةيةة ،ثيَويسةت بةة نويَك دنةةوةى بةةريَوةب دن
دةكات .ئةم اش بواريَكى ت هةية بةسراونةتةوة بةو كارة ،وة  :ثؤنايةتى طمتى بةريَوةب دن و بةرهةةميَنانى
جواروجؤر ،نة تةنها بةرهةميَنانى ية بةرهةم.-
لةةة كؤتةةايى هةرةةتاكاندا تؤنينةوةيةةة بةةةناوى( دووهةةةم رؤررةةى ثيممةسةةازى ئؤتؤمبيةةل)بالَوك ايةةةوة .ئةةةم
ليَكؤلَينةوةيةةة بايةةة بةةة بةةةراوةردك ن لةةة نيَةةوان درووسةةتك دنى ئؤتؤمبيةةل لةةة ئؤروثةةا و ئةةةم يكا و يابةةان دا.
سةرئةجنامةكةى ئةمةى خوارةوة بوو :خاوةنكارةكانى يابان خاوةن مؤديَلى بةرهةميَنانيَكن ،زار لة ثيَمةوة تة ن
لة ثيَمِيكيَ رانئاواييةكان.
لةسةر ئةم بؤثوونة ،ئةم راستية دةركةوت :بةبىَ نويَك دنةوةيةكى راديكاالنةى كارى خاوةنكارةكةان بةة طةو َي ةى
منوونةى يابانى ،ثيمةسازى ئؤروثى و ئةم يكى ناتوانن دريَذة بة نيانيان بدةن .راويَذكارانى خاوةنكارةكان باسةى
ئةوةيان دةك د كة ثيمةسازى ئةَانيا دةتوانيَت بة طو َي ةى الين ميَنجميَتةوة  %92، 22بةرهةميَنان زياد بكةن.
ئةم طؤريانكاريانة ناويان ليَنا تؤيوتيرم ،واتة طؤريانكاريية لة فؤرديرمةوة بؤ تؤيوتيرم.
ئةطةةةر مةبةسةةت لةةة فةةؤرديرم ،دابةرةةك دنيَكى بةةةهيَر بةةؤ كةةارك دنى بةرهةةةمهيَنانى فة اوان بطةيةةةنيَت ،ئةةةى ىلَ
ثارطةزبوونةوة ثيية؟
ثؤس ةت فةةؤرديرم ،واتةةة ريَكخسةةتنى نةةويَى كةةارك دن .دةتةةوانني لةةةم ثةةةند منوونةةة هيَنانةةةوةى خةةوارةوة ،سةةيما
سةرةكيَكانى بناسينةوة:
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 /0كارك دن بة ط وي( )Teamئةجنام دةدريَت.
 /0ئةندامانى ط وثةكة بةرث سيارن بةرامبةر ئةركى ريَكخس و دابةرك دنى كارةكان.
 /2ط وثةكة بةرث سيارة لة بةرامبةر ثؤنايةتى بةرهةمةكانى .واتة خودى ط وثةكة لة هةمان كاتةدا ثسة ؤرانة
هةلَدةستيَت بة كارى تاقيك دنةوةو كؤنرالَك دنى بةرهةمةكان.
 /2ثلةوثاية لةناو دةثيَت .سيستيَمى كؤنرالَك دن لةاليةن بةريَوةبةر يا ئؤستا بايةخى خؤى لةدةست دةدات.
 /9لةنيَو ئةم ريَكخست نةدا ،زانني و توانا و مؤتيظاتسيونى تاقة كةسةكان ثلةوثايةيةكى بةرزت وةردةط ن .ثيَمر
ثةند كةسيَك بةقةد نمارةى دةست بةرث سياريَتيان هةبوو.
 /1بةرهةمهيَنان نةرمر دةبيَت .ثير ية جؤرة بةرهةم و بة ف ةيةى لةة ثيالنةى كةارك دن جيَبةةجىَ ناك يَةت.
لةب يةةدا تةةا بك يَةةت بةرهةةةميَكى جؤراوجةةؤر بةرهةمةةدةهيَن يَت .بةةةم ثيَيةةة ويسةةتى ك ييةةار دةك يَةةت بةةة فيطةةورى
سةرةكى ليَكدانةوة و ثيالنةكانى كارطةكان( بؤ منوونة ،بةرهةم بةقةت داخوازى ك ييةار بةرهةمةدةهيَن يَت ،واتةة
مةسةلةى عةمبارو خةرجةكانى لةناو دةب يَت).
ئيَستا ئةم ئام ازانة لةاليةن ثس ؤر و زاناكانى كؤم انيةكان ،ك اون بة فيَ طةيةى نوىَ بؤ بةريَوةب دنى كارك دن.
ئةمانةةة واى بؤدةثةةن ،كةةة ر ةيَوةى بةةةريَوةب دنيان بةةؤ ث اسيَسةةى كةةارك دن نةةة تةةةنها بةرهةةةمهيَنرة ،بةةةلَكو
ئؤمانيرة(ئينسانى ت ة) لةوةى ثيَمةةوةي( فةؤرديرم) :م اوةةكان بةةثيرو هؤيةندانةةت كاردةكةةن .خؤيةان لةة
نارةزيايى و بيَراربوون لة كاتى كارك دندا رزطار دةكةن.
ئيَستا تؤيوتيرم لة ث اكسيسدا تةنها لة بوارى ئؤتؤمبيل سازى ،ئةلكران سازى ثةي يةو دةك يَت و ثةيوةندييةكى
نويَى هيَناوةتة ئاراوة .بيَطومان لة ساالَنى ئايندةدا زيات ثةخ و بالَودةبيَتةوة.
رةخنةيةكى سؤسيولؤطى لة جيهانى كارك دنى نوىَ!
هةنديَ لة كارتيَك دنةكانى الين ميَنجميَنت بةسةر ثةيوةنديية كؤمةالَيةتييةةكان و سةركتورةكانيدا بةة طةويَ ةى
هةلَسةنطاندنى سؤسيولؤطةكان ،بةم جؤرةية:
 /0زيةةادك دنى رادةى فمةةارى ثيالنةةةكانى عةقالَنييةةةتك دنى(راتسةةيوناليرك دنى بةرهةةةمهيَنان) .بةةؤ منوونةةة لةةة
كؤنريَ نى فؤلَك واطندا  09هةزار ك يَكار بيَكارك ان!
 /0بةئةكادوك دنى كةارك دن :دةرثةووى زانكةؤ و ئامادةييةةكان لةة  0770 ،0731دا 0،0مليةون كةةس بةوون.
زاربةيان ناثارى ك يَكارى بوون .ئيَستا نمارةيان بووة بة  0،9مليون كةس.
 /2كةم ك دنةوةى كارى ثيمةسازى دةستى.
 /2نويَك دنةوةى سيستيَمى ك ىَ.
 /9بةبازنةك دنى بارى نيانى ك يَكاران :لةناوب دنى كارى ئاسايى و فمارهيَنانى سنووردانان بؤ ثاالكيَكانى م او
و رادةى بةرهةميَنان( دةبىَ بةرهةمةكان بةخ َي ات و بةوثةريى ريَكوثيَكى بةئةجنام بطات).
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هةروا رةخنةى زانستييانةى ئةندازياى كارطةكان روو لة الين ميَنيجميَنت دةكةن :نةبينينى ئارةك اى ث اسيَسةى
كارك دن لة كةرت وبةرة جياجياكاندا ،بةرزبوونى كة يَ بةةهؤى ديسةيَنرالَيك دنى كةارك دن ،ب ييةاردانى بةهةلَةة
لةبةةةر روون نةةةبوونى ن خةةةكان و مةت سةةى هةولَةةدان بةةؤ هةرثةةى كةةةمك دنى خةرجةةةكان و طريوط فتةةى زارى
كارك دن لةناو ط وي.
ئةةةوةى راسةةتى بيَةةت ،دوا ئامةةاجنى اليةةن ميَنيجميَنةةت ب يتيةةة لةةة بةةةرزك دنى ئاسةةتى بةرهةةةميَنان ،لةةة ثيَنةةاوى
ثنطكةوتنى بازاريَكى زيات لة ناو بازارى جيهان .بةدةمى ئةم مةبةستةوة ،دة َليَن :ئيَمة دةمانةويَت ئاسةتى نيةان
بةرزبكةينةوة و بيَكارى لة ناو ببةين .بةالَم لة واقبعدا:
 /0ئاستى بةرهةميَنان بةرزدةكةنةوة ،بةبىَ ئةوةى هةىل كارك دن زياد بكةن.
 /0فمارهيَنان بؤ سةر سيستيَمى كؤمةالَيةتى.
 /2بةرزك دنى رادةى( مت كر)ى سةرماية.
 /2بةهيَرك دنى رادةى هةنارى لة زاربةى والَتانى"جيهانى سيَهةم".
 /9و َي انك دنى نينكة بةرادةيةكى ف اوانر.
لة 0772بةدواوةوة  ،منوونةى الين ميَنيجميَنت لة ئةَانيا ثةي ةوك ا ،هةر بؤيةش لة  0772دا بةرهةمهيَنان لة
بوارى ثيمةسازى  %3،02زيادى ك د :لة بوارى ثيمةسازى ئاسةن ،%03ثيمةسةازى دروسةتك دنى ئةام َي ،%0،00
ثيمةسازى ئةلكرانى  ،%2،02ثيمةسازى كيمياوى  .%0،00بةرامبةر بة زيادك دنى بةرهةةمهيَنان لةة بوارانةةدا
بة ريَذةى(0لة)02ى ك يَكاران رةوانةى كارةساتى بيَكارى ك ان.
ئيَمةةة لةةةو ب يوايةةةداين كةةة تةةةنها كةمايةتييةةةكانى نةةاو كؤمةةة َ سةةوود لةةةم ريَبةةازة وةردةطة ن و زاربةةةى كؤمةةة َ
رووبةرووى مةت سى بيَكارى بة كؤمة َ دةبن ،ب َي متمانةةيى لةة مةافى بةةردةوام بةوون لةة كةارك دن زيةاد دةكةات،
ناثارك دنى ك يَكاران بؤ خؤطوجناندنى خ َي ايى لة طة َ طؤرانكارييةكانى ناو كارطةكان .سةربارى ئةمانةي  ،الين
ميَنجميَنةةت ،كةةارو ثةةاالكييةكانى خةةةباتى سةةةنديكايى بنِيدةكةةات ،بةةووة بةةة هةةؤى ئةةةوةى كاتةةذميَ ى كةةارك دنى
ئاسايى(هةرت سةعات كار) هةنطاو بة هةنطاو لةناو بضيَت و مؤديَلى(  0سةعات كار لة رانيَك ،واتة مةانطى102
مةار ) يةةا رانى  2سةةعات كةةار بةةةرثا بك يَةت .ئيَسةةتا ئةةم سيسةةتيَمة نويَيةةة لةة ئةةةلَمانيا بةةريَوةوة دةثةيَت ،لةةة
ئةم يكادا ،لة كؤتاييةكانى سةالَى رابة دوو لةة" ثارةسةةرى دةطمةةن"ى بيَكةارى دةدوان ،راستييةكةيمةى ئةمةيةة:
ئةمانة هةو َ دةدةن بؤ كةمك دنةوةى ك يَى كارك دن ،بةؤ ئةةوةى قةودرةتى ثيَمةِيكيَك دنى يةةكريان ثيَبك يَةت(
مةبةسةةةت ئةةةةم يكا ،ئةةةةَانيا ،يابةةةان)ة لةةةة هةولَدانيانة ةدا بةةةؤ سةةةةرلةنوىَ دابةرةةةك دنى بازاريةكةةةانى جيهةةةان و
داطريك دنيان…
ماركسيرم( ،ئؤثن-سو َي ض)و بةرهةمهيَناني ثيري!
ئازادي ية واتاي هةية :كار و مولَكايةتي هةرةوةزي!
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هةةةةموو مةزهةةةةبي"ورةةةة" ،مةزهةةةةبي"ئةةةاو"و هةةةةموو قوتا انةةةة فةلسةةةةفيية ئةةةابووري ،سةةةايكلؤني ،ئةةةةتيكي
كؤمةلَايةتيةكاني جيهان بيين بؤرنوازي لة تاقة ية قوتا انةو هيَلَ و ب يياردةر كؤبوونةتةوة بةةناو قوتا انةةي
ريطاكؤ و ئةمي بةريَوةيةكي ديكتاتؤييانة لةسةر ئاسو دنيةا بةة نةويَرين تةكنةةلؤنياي سةةربازي-زانيةاري بةؤ
جيَبةجيَك دني ث يانةي"ئازادي" ئابووري بازاريي ئازاد دةكات كة كويَاليةتي نويَ ،جةنط ،سيَكسيرم ،و َي انك دني
نينطة ،ط اني ،بيَكاري و النةوازي ليَكةوتؤتةوة .لةم هةلَومةرجة بالَادةستة(ناتوانني باس لة رارستانييةت بكةين-
راز لؤكسمبؤر ).
ثاش بلَاوك دني بةرهةمةكاني مارك ئير هيض زاناية نةيتوانيوة بةبيَ ئامةانةك دني ئةةريين يةان نةةريين بةؤ
بؤثوونةكاني مارك  ،بيَتة مةيداني فةلسةفة ،راطةياندن و رارنبريي و زانسةت! سةارت لةة ثيَمةةكي(رةخنةة لةة
ئةقلَي ديالةكتيكي) ،دةلَيَ( :فةلسةفةي مارك بالَات ين هررة كة م او لةم سةردةمة ثيَي طةيمتووة)و بةهةةمان
ر ةيَوة دريةةدا دةلَ ةيَ :هةلَةةة دةكةةةين ئةطةةةر بةرهةمةةةكاني مةةارك نةخويَنينةةةوة يةةان دووبةةارة نةياةويَينةةةوةو
تويَذينةوة لةبارةي بؤثوونةكاني نةكةين) .ئايا دةتوانني ب َليَني :تا سةرمايةداري بالَادةست بيَت ،ماركسةيرم وة
فةلسةفةي سةردةم دةميَنيَتةوةو بةرث سة لة البةالك دني ناكؤكي ثينايةتي.
ط نطي مةارك ئيمة ا ئةوةيةة كةة دةسةةلَ اتي سةةرمايةداري طةرثةي لةة ثلةيةةكي زار ثيَمةكةتووة ،بةةلَام هيَمةتا
هةمان خووي هةية و بة هةموو ريَوةية بؤ خواوةندة بالَاكةي(قازانج) ،نويَذ ،تةليلة و...زار رو ت ي دةكات
و ئةطةر باري الربوو ،ئةوا خودا ئةطةر دويَين ثةيامي خؤي بؤ بةرثاك دني جةةنطي دن بةة رةوعييةتي بةؤ نةارد،
ئةوا ئيَستا ثةيامي خؤي بؤ بةرثاك دني جةنطي"ثريازي" دن بة ترياريرم بؤ ناردووة!
حكومةتة سةرماية بانناسيونالةكان ناتوانن تةنانةت ز وريَك لة داخوازيية سةرةتاييةكاني جارينامةةي مةا ،مة او
لة ناو جةرطةي ولَاتةكاني خؤيان جيَبةجيَ بكةن-بؤ منوونة تةنها لة نيويور 022هةةزار النةةواز هةيةة ،-بؤيةة
لةسةرتاثاي دنيا مانط تين طمو و خؤثيمانداني مليوني و برووتنةوةي ناريةزايةةتي ،راثةةرين و رةؤريش طةرةةي
سةندووة :عةدالةتي كؤمةلَايةتي لة سةرو بين زاري م اوايةتييةةو سةةرماية بةة كةلَةةطايي ،سةررةيَو ،ثةة و
ت ا و دريندةييةوة ثيَم يَلي ما ،ئةو ئازادييانة دةكات كة بةر بة ئازادي بةرنةوةندي و ثالن و تيَطةيمتين خةؤي
دةط ن ،بؤ منوونة سارا واطنكنيَمت(سياسةمتةداري حربي ثةي) لة ئةلَمانيا ناوي تازةت ين بةرهةمي ناوة(ئازادي
لةب ي سةرمايةداري)و لة ولَامي ث سياريَكي تاط ربيطل دةلَ َي :سةةرمايةداري لةة ف ةاليةنةةوة ئةازادي سةنوردار
دةكات .هةر كةسيَك بةناثاري لةسةر ياساي(هارت )2بذيَ ،ئازاد نيية و هةر كةسيَك بةبةردةوام سةةعاتي كةاري
زيات بكات و بةحالَي كاتي بؤ خيَران و ب ادةرةكاني ئازاد نييةو ئةوةي لةة كةاريَكي كةاتي بةؤ كةاريَكي كةاتي تة
رابكات ،ئازاد نييةو ناتوانيَ نةخمة بؤ نيةاني داب ييَةذيَ .تةنانةةت زاربةةي بازارياكةاني ئةازاد نةني ،بةةلَكو لةةن َي
دةسةلَاتي ثةند بة َليَندةريَكن).
ل َي ةدا دةتوانني ثةند منووية بؤ بؤثوونةكةي سارا زيادبةكةين :ئةوانةي لةناو كةم ي ثةنابةران دةنيَن ،ئةةو
دايكانة كة بةتةنها كارو مندا َ بة خيَودةكةن ،بةسالَاثووان ،خانةنمينان ،ئالودةكةاني نةخؤرةيية دةروونييةةكان،
ماددة هؤربةرةكان ،النةوازان ،لةر ارةكان و زاري ت ....
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هةر لةم كاتة ط نطي ماركسيرم ئةوةية ولَامي سةردةمي درا هاوثةرخةكاني راطةياندني سةةرمايةي جيهةانطري و
رارنبرية طةمذةكاني وة (كؤتايي ميَذوو ،كؤتايي ماركسيرم ،كؤتةايي سياسةةت ،كؤتةايي...هتةد)دةداتةةوةو خةودي
سةرمايةداري متمانةي م اوايةتي لةدةستداوة.
لة  ،0202/02/02دالي مورتيَنرم(هةلَط ي خةةلَاتي نؤبةلَ بةؤ ئةابووري )0202لةة ولَةامي ث سةياري راننامةةي
ئةلَماني(FAZئايا قةي اني دارايي ركسو سةةرمايةداريية؟) ،دةلَةي :مةن اليةةنط ي مةزهةبيانةةي سةةرمايةداري
نيم ،بةلَام نازامن كيَي ت هةية لةةم قةي انةة بةةرث س بيَةت .ئيَمةة دةزانةني كةة ئةزموونةةكاني تة ي ريَكخسةتين
ئابوروي بؤ ماوةي دريَذخايةن ،جيَطةاي قبةوو َ نةةبوو .سةةرمايةداري زار كيَمةةي هةيةة ،بةةلَام ئةلَتةرناتيظةكةة
ثيية؟
كا ت َي تةكنؤك اتيَكي ئةابووري ئةةم يكي و هةةلَط يَكي خةةلَاتي نؤبة َل ئةةم ث سةيارة لةةخؤي دةكةات ،ئةةوا ئيَمةةش
دةتوانني تةنها ية ولَام بدةين :ئيَستا سةردةمي ريَوةي بةرهةمهيَناني(ثيري) و ئابوروي هةرةوةزيية!
ن َي دةسةةتةكان و لةطةليةةدا تةةةواوي م اوايةةةيو دةيانةةةويَت وة هةةاورييَي س ورةةت ،لةةة كويَاليةةةتي هاوثةةةرخي
سيستيَمي قازاجني سةرماية رزطاريان بيَت ،نة وة دريندة زةمني و دةريا و ئؤقيانوس و دارستانةكان و ئاو هةوا
بةةةكاربهيَن يَ و تةكنؤك اتةةةكانيان بةرةيَوةيةكي ديكتاتؤريانةةةي بيَويَنةةة لةةة ميَةةذووي م اوايةةةتي فةةةرمان يةوايي
بكات.
ئابووري ليِاليرمي نويَ و ئابووري هةرةوةزي ئازاد!
وة ثؤن ت افيكاليت ،نمارةي ثؤليسي هاتووثةووي زار كةةمك دةوة ،ئيمة يا (ئةمتةتةة)و تةكنةةلؤنيا و رؤريِِرةي
زانياري رويَين سةدان مليون م اويةان ط تواتةةوة ،ئةام َي ي ثليةت بة يين ،كؤم يوتةةر رةويَين ئةةو كارمةندانةةي
ط تةةةوة كةةة زانيةةاري هاتووثةةووكةيان بةةة نةفةةةرةكان رادةكةيانةةد ،بةةةكارهيَناني(كةةارتي زيةة ة ) لةةة جيةةاتي
كارمةندةكاني بان  ،كامرياي ديطيتا  ،رويَين فؤتؤط اف و موختةبةري ويَنةط تن ،قةثاني كيَمي كالَاكان ،كامرياي
ثاود َي ي رويَين سةدان مليون م اويان ط تؤتةوة.
بة يريَطاي خؤخرمةتك دنةوة لة(سوثةرماكيَت يان لة ثيَمتخانةكان) .كؤم انياي-ئيكيةا-سةويدي كالَاكةاني (كةةنتؤر
يان ثيَمتخانة و رويَين نووس و كورسي...هتد)لة طة نةخمةي دامةزراندنيان بؤ ك ييارةكانيان بةجيَدةهيَ َليَن
و بةمة هيَري كاري كةمر بةكاردةهيَن يَت .لةة زار رةويَندا سةةندوقي ئؤتؤمةاتيكي جطةةرة و راننامةة دانة اوةو
م او دةتوانيَ ن خةكانيان هةلَداتة ناوي و راننامة يان ثاكةتة جطةرةي خؤزراوةكةي دةستبكةويَت.
بةهةةةمان رةةيَوة لةةة كةةةرتي ثيمةسةةازي كمةةتؤكالَي ،رةجنةةي مليونةةان جووتيةةار و هةةةزاران ئةةاوايي بةة َي بايةةةة
ك اوة(جووتيةاران %12ي هيَةري كاريةان ثيَكةدةهيَنا ،ئيَسةتا %2-2ثيَكةدةهيَنن ،زاربةةيان روو لةة رةارة طةةورةكان
ك دووةو لةباريَكي سةخت و نة خوازراو نيان بةسةر دةبةن) .ليَة ةدا دةبة َي بةري لةة كمةتوكالَي خةانووة رورةةكان
بكةين كة بة ثةيين كيمياوي-نةه اوي-دةرخواردمان دةدةن و هةرطير بةري لةة طةرةسةةندني كمةتوكالَي بيؤلةؤطي
ناك يَتةوة....قازانج لة بةكارهيَناني نةه  ،رويَين"ب ايةتي" ط تووةتةوة!).
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ف يتذاف ب َي طمان(فةيلةسو ،ئةنرثؤلؤني لة زانكؤي ميَميطان) لةبارةي بيَكاري و بةرنامةكاني ثارةسةةرك دني
منوونةةةةةةةي ئةةةةةةةلَمانيا دةهيَنيَتةةةةةةةوة و دةلَةةةةةيَ :ئيمةةةةة يا حكومةةةةةةةتي ئةةةةةةةلَمانيا بةةةةةةة ط تنةبةةةةةةةري ياسةةةةةةاي
ري ؤرمي(هارت  )2لةبةرامبةر رادةي ئةو كيَمةية وة ئةوة واية يةةكيَك بيةةويَ بةة طلَاسةيَكي ئةاو ،دارسةتانيَكي
ئاط تيَبةةربوو بكونيَنيَتةةةوة .ئيَسةةتا ب َي طمةان راويَةةذكاري ئةةابووري حكومةةةتي ئةةف يقاي خةةواروو دةكةةات و لةةةويَ
خةريكةةة وة ئةلَتةةةةنارناتي  ،بةرنامةةةي(ئةةةابووري دووهةةةم)جيَبةةةةجيَ دةكةةات ،وات :حكومةةةةت تةكنةةةةلؤنياي
ثيَمكةوتوو بة دانيمتواني ناوثة هةنارةكان دةدات تا بةخؤيان كاال ثيَويستةكانيان درووست بكةةن .نةاوب او ئةةم
ميتؤدة ناوناوة(كاري نويَ)!
سؤفت و َي  ،ديَراين و سةنتةرو ئاوايي و رارة ئازادةكان!
زيةةادةريايي نييةةة ئةطةةةر بلَ ةيَم ،ئ يَسةةتا بريوبةةاوةريي مةةارك بةر ةيَوةي بةرنامةةةي ئةةازادو هاوبةةةش و رةخنةةةط ي
بونيادنةةري دوور لةةة بازرطةاني ثاوثةةنؤكي وجةةةنط و ثةوسةاندنةوة بةةؤ نةةاو مةالَي داسةةت و دونمنةةةكاني دزةي
ك دووةو دونمنةكاني ب وةبيَ ئةوةي برانن ،بوون بة هاو يريَي و تةنانةت وة ميَوانيَكي زار خؤرةويسةت ،ريَةري
ليَ دةط ن....هاورييَ طةر ئيَوة نةبن!
لة سوثيَكي ناو مالَاني سةدان مليون م او ،كؤم يوتةر دان اوةو كاري لةسةر دةكةن .ليَ ةردا ناكؤكي ثينايةتي
بالَادةستة:
سؤفت ويَ ة ئازادةكان لةبةرامبةر سؤفت و َي ي ليسيَن  .بيل كات (خةاوةني مايك اسةؤفت)لةة ثةةندين بؤنةة و
ثاوثيَكةوتن دن بةة(رةوعييةت لةة ئينتةةرنيَت)راي دةرب ييةوة و ليَ ةرةدا بؤثةووني جيةاواز هةيةة و هةنةديَكي
ثيَيانواية(ئؤثن سو َي ض) ثةيوةنديان بة روعييةتةوة نيية!
ك سةةتيان سةةي ك (فةيلةسةةوف ،ئين ؤرمةةاتيكي ئةةةنطليري و ثةةاالكوان لةةة برووتنةةةوةي  Open- Sourceو
بةرنامةدانةري سوفت و َي ي ئازاد ،دةلَيَ( :هيَمتا ديباتة لةبارةي كؤمةونيرم دةسةو ثيَنةةك دووة) .كؤمةونيرم بةة
بؤثووني ئةم فةيلةسوفة ب تيية لة(ريَوةي بةرهةمهيَناني هاوبةش بؤ م او).
ث ةنس ي سؤفت و َي ي ئازاد بؤ (ريمةارد رةتاَان) دةطة يريَتةةوةو 2ثةرةنسةي ي ئةازادي ثيَناسةةك دووة -0 :ئةازادي
بنةةةريةتي ،واتةةة ئةةازادي بةةةكارهيَناني بةرنامةكةةة بةةؤ هةةةموو مةبةسةةتيَك -0 .ئةةازادي زانسةةو ،واتةةة ر َي يَةةدان بةةة
ليَتويَذينةةوةي رةيَوةي بةةةكارهاتين بةرنامةكةةو طوجنانةةدني لةطةةة خةةؤي -2 .ئةازادي كؤمةلَايةةةتي ،واتةةة ئةةازادي
لةبةرط تن(ئةستنسا )ك دن -2 .ئازادي بنياتنان ،واتة ثاكك دني بةرنامةكة و ئةم ثاكسازيية بؤ خؤرطوزةراني
طمت ،فةراهةم بكات.
سي كاس لة ب ي كؤمونيرم باسي(كؤمؤن) ة دةكات ،واتة مولَكي طمو دةكات و ثيَيوايةة ئةةم برووتنةوةيةة نةاوكي
ريَوةي بةرهةمهيَناني نويَية .لةاليةكيرةوة ك ستيان ر َي كة ليَتويَذينةوة لةةبارةي ث ةنسةي ي كؤمةلَةةي ئةازاد
ك دووة ،دةلَيَ :ثاكةي ئازادي و يةكساني بؤرنوازي تةنها لة كؤمةلَةةي ئةازاد جيَبةةجيَ دةبةيَ .كؤمةلَةة ئةةو كاتةة
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ئازادة ئةطةر يةكسان بيَت و تاكةكان بتوانن لةناو كؤمةلَةكة تةنها ئازاد بن .هةةروا ثوارثةيَوةي كؤمةلَةةي ئةازاد
دياري ك دووة :دةبيَ هةموو ياسةا و ريَسةاكان بةؤ طةؤريين بةن و هةةموو بةرةداربووان هةةموو كاتيَةك ئةازاد بةن لةة
بةجيَهيَناني كؤمةلَةكة.
ف ي سؤفت و َي ثةندين كةرتي بةرهةمهيَنان لة لؤنيكي قازاجني سةرماية رزطارك دووة ،بؤ منوونة بواري ديَرايين
خانوو ،جلوب ط ,ثةيوةندي بيَ تة  ،هةروا بةرهةمهيَناني كالَاي هاوبةش و بة خةؤريايي و بةيَ ملمالنةي و قةازانج
بةريَوةي ئازادانة لة هاوريَوةي(سؤفيَت و َي ي ئازاد-ئةنسكلؤثيدياي ويكي يديا ،لينوك  ،ف ي وك  ،واردثة يَ ،
ثةة انةي ئةةةؤثن -هةةةاردو َي و سةةةةدان بةرنامةةةةي تةة )  ،مةة او لةسةةةةر ئاسةةةو جيهةةةان بةرةةيَوةيةكي هةةةةرةوةزي
طةرةيان يَدةدا و بة خؤ رييةوة لةطة م اوةي تة لةسةةر بةرةي دةكةات و يةة بةة يةةكيان جيَةذ و سةوودي لة َي
وةردةط ن .طةرةسةندني ئةم جؤرة بةرهةمهيَنانة واي ك دووة ،سةنتةر و ئاوايي و كارطةي هةروةزي دامبةةزريَ:
ئابووري هةرةوةزي ئازاد و خؤبةخ و داهيَنةرانة بيَ ك يين و ف ار  ،واتة روعييةت لةسةةر ئاسةو ف توئيَةل
حرووري و ب ةوي هةية.
بةةؤ منوونةةة هورةةياري مولَكايةةةتي طمةةو زينةةدووت هاتووةتةةة مةيةةداني فكة و كةةاري م اوايةةةتي .نووسةةةر زيلكةةة
هيل ة ش لةةة وتاريَكيةةدا دةنووس ةيَ :رةةتاَان وة داهيَنةةةري ف ة ي سةةؤفيَت ويَ ة  ،بةر ةيَوةيةكي راديكالَانةةة( دني
مولَكايةتي رارنبرييية)و ئامانةش بؤ برووتنةوةي(ئيكؤلؤطي و زانسو طمةو) دةكةات كةة نةاك يَ ث واتةة بكة يَن
وة ئؤقيانووس ،ئةمتؤس َي  ،رارةنايي ران ،دةريةا و كةرةوهةوا...هتةد .هةةر بةةم مانايةة ،ث اقيسةؤر و ئيلينةؤر
ئؤسروم( هةلَط ي خةلَاتي نؤبلَ و مامؤستاي زانسو سياسةتة لة زانكؤي ئينديانا لة بلؤمينطتون)لة ثاويَكةوتين
راننامةي( ،)F.A.Zدةلَيَ :لة ئةلَمانيا مةت سي قوو َ بووني ناعةدالَةتي هةية و هةةروا لةة ئةةم يكاش نائةارامي
ك دووم .ناعةدالَةتي مةت سيدارة .ئيلينور كة بةهؤي تويَذينةوةي(مولَكايةتي طمو) ،خةلَات ك ا دةلَيَ :هةميمةة
خ اثة يةكيَك لة خيَرانيَكي دةولَةمةند لةدايك ب َ)!.
وتارةكةةةةةةي ك سةةةةةتيان سةةةةةي كاس(بةةةةةؤ ثيَمةةةةةةوة بةبةةةةةةرو كؤمةةةةةونيرم)لةةةةةة راننامةةةةةةي(نؤيةةةةةة دايمةةةةةلةند،
)0200/2/9دةست يَكيَكة بةرةو ئةو ئاراستةية .ك ستيان دةنووسةيَ :بةا جيهانيَةك بهيَةنني ثيَمضةاومان كةة تيَةدا
بةرهةةةمهيَنان و دووبةةارة بةرهةمهيَنانةةةوة بةةة ثيَةةي ثيَداويسةةو لةةةثيَناو خؤرةةطوزةراني هةةةموو ريَكةةدةخ يَت و
لةاليةن م اوطةليَكةوة ريَكدخ يَت كة هيض كةس ناثار نةبيَت ن َي دةسو يةكيَكي ت بيَت و ئازادانة لةة كةاريَكي
ثيَويست بةرداري بكات .من ئة دارة كؤمةلَطةية ناودةنيَم كؤمةلَطةي روعي ،ثونكة لةو ب يوايةم( ،كؤمةون)ةو
مولَكايةتي طمو را َليَكي ط نطي تيَدا دةبينن.
ط نط ئةوةية داب يانيَك درووست ب َ لة نيَوان هورياري كارو نيةاني هةةرةوةزي ئةازاد لةطةة هورةياري قةازاجني
سةرماية بطاتة ئاسو ئةو داب يانة كة لةنيَوان طاليلي و ئةرستوو درووست بوو .ريَوةي نياني ئيم اي م اوايةتي
كةةة بةرهةةة مي هةةةموو رةوتةةة فةلسةةةفييةكاني سةةةرمايةداريية كةةة ئةةةم هةةةموو دريندايةةةتي ليَكةةةوتووةو  ،بةةةبيَ
وؤلؤنتاريرم و ديتةرمةنيرم ،زامين بةزيندوو راط تن و طةرةسةندني بريوباوةريي مارك و روعييةتن :دةميَكةة
ريَوةي(بةرهةمهيَناني ثيري)ي كؤمؤناري لة ثةراويَري دةرثووة و بووه بة بةريَك لة جيهاني نويَ.
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رةربريةكاني كؤسا نؤسرا!

(ثةوانطةي ئينتةرث ايري ئةم يكي و مايكل روبن وة منوونة)

لةبةةر ئةةةوةي زار كةةةس هةيةةة خؤيةان لةةة م اوةةي ئةةؤروثي و ئةةم يكي ،كةةةمر دةزانةةن ،بؤيةةة دةبيةنني حةةرب ،ريَكخة او وكةسةةاني
طةندة َ و تاوانباري ئةو وآلتانة وة ئازادخيواز و اليةنط ي داثةروةري بةة خةةلَكي نةطبةةتي وآلتةكةةم دةف ارةن و مايكةل رابةن و
ثةوانطةي ئينرث ايري ئةم يكي منوونةيةكيانة .ئايا ثةوانطةي ئةنتةرث اير كيَن و ثيان ك دووةو دةكةن؟
وتارةكةي مايكل رابن بؤ خةلَك خويَن ايةوة
لةةة وتارةكةةةي نةةاوب او بةةؤ خؤثيمةةاندةراني ئةةازادخيوازي سةةليماني ،هةةاتووة(ئةةةم يكا ثيَويسةةتة لةةة دةسةةةآلتداراني ئيَةةوة زار تةةورية
بن....ئيَمة ئةمةمان ك د بؤ دةستةبةرك دني حوكمي ياسا و دادثةروةري).
لةبةر ئةوةي رابن ثيَيواية ئيَمة بيَباطاين لة ناعةدالَةتي ،هةناري و طةندةلَي و النةةوازي و قةةرزاري هاوآلتييةةكاني ئةةم يكا ،بؤيةة
هةةةاتووة وة رزطاركةةةةريَك قسةةةةمان بةةةؤ دةكةةةات .حكومةةةةتي ئةةةةم يكي و ثةوانطةةةةي ئينرث ايةةةر بةةةةهؤي ثةةةةندين جةةةةنط و
ثمتيوانيك دني حكومةت و ريَكخ اوة ترياريسةت و ديكتاتؤرييةةكان و ثيَمةيَلك دني جارينامةةي نةتةةوة يةةكط تووة ،بةة طةنةدةلَي و
تاوان ،تاوانبارن و ثيَمي هةموو رتيَك خيانةت لة ثةيامةكةي ئيِاهيم لينكؤلن دةكةن! رابةن و ثةيكانطةكةةي دةبةيَ بةة زووتة ين
كات بؤ بةردةم دادطا راثيَض بك يَن!
طةندةلَي و تاوانكاري ثةوانطةي ئينتةرث يايري ئةم يكي
هيَمتا راثؤرتةكةي كةروهةواي جيهةاني سةةر بةة نةتةةوة يةةكط تووةكان بآلونةةك ابووةوة ،لةؤبي ثيمةسةازي بة ية ثارةيةان تةةرخان
كةة د بةةؤ ليَكؤلَةةةران تةةا راثةةؤرتي نةةاب او بةةة هةلَةةة ةنةةةوة .وة (طارديةةان) ئيمةة يا لةةة كؤتةةايي ديةةداري ثسةة ؤريان لةةة ثةةاري
بآلويك ة ةوة>ثةوانطةةةي كؤنةةةثاريَري ئةةةم يكي(ئينتةةةرث ياير) 02هةةةزار داالر و ن خةةي هاتووثةةوو بةةة هةةةر زانايةةة دةدةن بةةؤ
بةرط تن بة راثؤرتي ناب او<
لة دريَذةي وتارةكة هاتووة :ئينتةرث ياير يةكيَكة لة(تينك تانك)ة كاريطةرةكاني كؤنةةثاريَرة نويَكانةة كةة رالَةي سةةرةكي بينيةوة لةة
جةةةنطي عةةريا  ....كؤم انيةةاي نةةةوتي( )ExxonMoblس ة ؤنوري ئةةةم ثةوانكةيةةة و بةةؤ ئةةةو مةبةسةةتة 0،1مليةةون داالريةةان بةةؤ
خةرجك دووة .قسةكةريَكي كؤم انياكة وتةي كؤم انياكةةمان سةاآلنة  %0لةة داهاتةة طمةتييةكةي بةؤ ئينتةرثةةرياير تةةرخان دةكةات.
ئةم ثةوانطةية ثةيوةندي نريةك لةطةة ئيةدارةي بةوش هةيةةو زيةات لةة02كارمةنةدي ،جةاران وة راويَةذكار لةة حكومةةتي بةوش
كاريان ك دووة.
زانايةةةةان لةةةةة راثؤرتةكةةةةةي ثةةةةاري هةةةةيض طومانيَكيةةةةان نةهيَمةةةةت لةةةةةوةي كةةةةة مةة ة او هةةةةؤي طؤيانكارييةةةةةكاني كةرةةةةوهةواي
سةرزةمينة...سووتةمةي وة خةلَوزو نةوت لةو ثةرةسةةندنة بةرث سةيارة .م اوايةةتي هةريةرةةي رةرةةباي زةبةالح و بةةرزبووني
ئاسو دةريا و قؤناغي وركايي ليَدةك يَ.
مايكل خؤي بة قسةكةري خةلَك دةزانيَ!
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بني ستيوارد(ثاالكوانيَكي ريَكخ اوي نينطةثاريَري ط ين ثي )بة توندي رةخنةةي لةة ئينتةةرث اير طة ت و وتةي :ئينتةرثةةراير لةة
فاب يكيَكي هرر زيةات ةو ك يَط تةةن و وة رارةنبري ،كؤسةا نؤسةراي حكومةةتي بورةن .ئةمانةة نويَنةةري كؤرةكي سة ني لةة بةواري
حاراك دن لة طؤرياني نينطة....ئةوانة لةئاسو زانست و رةورت داريانديان و ئةوةي دةيانةويَت ب يتية لة جانتاي ث ي لة ثارة.
ي راننامةة و طؤوةارة كؤسةا نؤسةراي كؤنةةثاريَرة راسةريةوةكاني
ئايا مايكل رابن و ب ادةرو داستة كوردة رةرةبري و بةرث سةي هةنةد َ
ئةم يكا نني لة كوردستان؟!
تؤماس ثاني لة0223/0/0لة وتاريَك بةناو(هاوثةوانيةكي بكةون)دةنووسةيَ :لةة ليَكؤلَينةوةكةةي ئةجنومةةني كةرةووهةواي()UN
كة ئيم يا لة دنيا هةآلي نايةةوة ،هةاتووة( :بةةريووني دةركةةوتووة كةة مة او بةرث سةة لةبةرامبةةر طةؤرياني كةرةوهةوا...ثةوانطةةي
ئينتةةةةرث اير ثارةيةةةةكي زاري تةةةةرخانك دووة بة ةؤ زانةةةا ،سياسةةةةمتةدارو ئابووريناسةةةةكان تةةةا وتةةةار دن بةةةة راثؤرتةكة ةةي نةتةةةةوة
يةةةكط تووةدا بنووسةةن و لةةة"طؤوةةارة سةةةربةخؤكان"بةةآلوي بكةنةةةوة....ئةةةم هةولَةةة لةةة بةرنةوةنةةدي"هاوثةوانييةةةكي بكةةون"ي
زهليَرة...جاران لي راووند(جيَط ي سةراكي ثةوانطةي ئينتةرث اير)بةرييَوبةري كؤم انياي نةوت()ExxonMobبوو.
هةروا ثةمانطةكةي رابن رانبةراني وةزارةتي دةرةوةي ئةم يكا لة كؤبوونةكةي(ب اتسالوا)سالَي0222بةرداري ك د!
لةم كؤبوونةوةيةة ب ييةاردرا بةؤ ثيَمةيَلك دني ريَككةوتنةكةةي هيلسةنكي بةؤ(ثيَكةةوةكارك دن و ئاسايمةي ئؤروثةا) .ئيمراكةةراني ئةةم
ريَككةوتننامةية(ئةم يكا و زاربةي وآلتاني ئؤروثا)بة ئةركي خؤيان زانيوة ((لة داهاتودا هةرطير نةابيَ ريَ بةدريَ بةة بةةكارهيَناني
توندوتيذي بؤ طؤرييين سنوورةكاني دةولَةتاني ئؤروثا)).
مايكل رابن باسي ياسا و عةدالَةت دةكات ،بةآلم ئايا دةزانيَ ماوةي ثر لةة  02سةالَة زينةداني سياسةي و راننامةةنووس مؤميةا ئةةبو
جةما (سةةر بةة ريَكخة اوي ثلَنطةي رةش) بةناهةة زينةداني كة اوةو لةوانةيةة لةة هةةر كاتيَةك لةسةيَدارةي بةدةن ،بةةآلم سةةرةرياي
لةة ك يَكةاران

ناريةزايةتيية جيهانييةكان ،هيَمتا هةر ئازاد نةك اوة .لة وآلتةة"ئازادةكةةي بة ادةرة بيَاليةنةكةةمان"مةا ،مةانط تني
قةدةغة دةك يَ!
رةةاياني باسةةة ثةوانطةةةي ئينتةةةرث اير لةةة0722دامةةةزراوة وة دةزطايةةةكي تايبةةةت بةةة ليَكؤلَينةةةوة بةةؤ بةةةرطي لةةة سيسةةتيَمي
سةرمايةداري و رةفتاري كؤم انيية طةورةكان و بةرنةوةنديةكانيان ،بةآلم ثاران بواري خوازراوي بةرف اوانر بوو.
ئايا كوردستاني عريا هاوثةوانيَكي بارة؟
ئةةةوة نةةاوي ئةةةو راثؤرتةيةةة لةاليةةةن ئينتةةةرث اير لةةة 02ي ئةةاب0221/بآلوك اوةتةةةوةو نووسةةةرةكةي(مايكةةل راب ةن)ةو تيَةةدا بةةة
تووندي رةخنة لة ثارتي و يةكيَو دةط يَ و هةنديَ نهيَين ئاب ووثووانةو مةت سةيدار دةردةخةات .لةةو راثؤرتةة(ثةارتي ك يَكةاراني
كوردسةةتان)بةةة ترياريسةةت ناودةبةةات و دةنووسةةن"تريارسةةتييةكةي دازي نةتةةةوةي كةةورد ثةةي
بةمامةلَةك دنيان لةطة ئريان ،خيانةتيان لة متمانةي ئةم يكا ك د"...و زار رو ت .

دةكةةات ...هةةةردوو حربةكةةة بةةة

ئينتةرث ياير لة02ي ئاب0221/
جاش و موستةرارة كوردةكاني ئينتةرث اير!
زاريَةةك لةةة راننامةةة ،طؤوةةارو كةةةنالَي تةلةةةفريوني بةر ةيَوةية باسةةي ثةوانطةةةي ئينتةةةرث اير و مايكةةل راب ةن دةكةةةن ،وة بلَيَةةي
ريَكخ اوي كؤمةلَطةي مةدةني و كةسةايةتي بيَاليةنةة و كارةكةةيان تةةنها ئةوةيةة بةرةيَوةيةكي مةةدةني و ئارةتيخوازانة كاردةكةةن.
ئةمة درايةكي راخدارو مةت سيدارة ،طالَتةك دنة بة خويَنةر و خةلَكي كوردستان ،ثونكة:
 -0كار روف يةكيَكة لة سةراني ئةو ثةوانطةية و هاوكات يةكيَك بوو لة طةورة موستةرارةكاني جةؤرج بةوش و نريكةة لةة زانكةؤي
بةةؤب جةةؤن لةةة سةةاوت كارالينةةا(سةةةنريَكي راس ةريةوة تونةةدريةوةكان)ةو هةةةر خؤيمةةي سةرثةررةةو هةلَبةةذاردني بورةةي ك ة دووة.
كارمةنداني ئةم ثةوانطة"سةةربةخؤية" وة مايكةل الديةن و جارةوا مريافيةك ثيَكةةوة لةطةة هةةلَؤ كؤنةةثاريَرةكان وة جةيم
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ولسةةي(سةةةراكي راب ة دووي هةةةوالَط ي ئةةةم يكا) ،جةةا كام ة (كانديةةدي حربةةي كؤمارييةةةكان بةةؤ سةةةراكايةتي ئةةةم يكا 0771و
ياريدةري وةزي ي بةرط ي بؤ سياسةتي ئاسايمي نيودةولَةةتي)كاردةكةةن ،واتةة"دةسةو رةاراوة"ي وةزارةتةي دةرةوةو بةرنةوةندييةة
ئابوورييةكاني ئةم يكان .يةةكيَك لةة طةةورة ليَكؤلَةةري ئةةو ثةوانطةة"بيَاليةةن و زانسةو و ناحكومييةة"نةاوي (جةؤن بةول )ة كةة
بةةاليوزي ئةةةم يكا بةةوو لةةة نةتةةةوة يةةةكط تووةكان .ئةةةم"ئةسةةتيَ ة بيَاليةنةةة" لةةة 0202/1/07بانطةةةوازي بةةؤ بؤردومةةانك دني
بنكةكاني ثيتاندي ئةتؤمي ئرياني ك د .ئةم كامةندةي سةر بة ريَكخ اويَكي""ngoة لة وتاريَكيةدا لةة راننامةةي وو َ سةريت سةالَي
0773نووسةةيويةتي(ئةةةو ثةواننامةةة نيودةولَةتييانةة كةةة ئةةةم يكا مةةؤري دةكةةات ياسةةاطةليَك نةةني ريَريةةان لةيَ بطرييَةةت ،بةةةآلم وة
ثيَويستييةكي سياسي زياني نيية لةطة طؤرياني بارودا ليَي ثارطةز ببينةوة).
كؤنةثاريَرة نويَكان بةيةكضةاو تةمارةاي نازيةة ت ،رةوعييةت و برووتنةةوة ئيسةالميةكان دةكةةن ،ئيَسةتا ئةير منةي سةةي م نايةةت
لةوةي كة رةربريان ،هةنديَ طؤوار لة هةريَم وة سةطي هار ئةم كارة دةكةن.
ئةناررسو داهيَنةرانة يان ئةناررسو بنياتنةر
ئةمةة تيبةؤري طةةةورة فةيلةسةو ،كؤنةةةثاريَرة راسةريةوةكانة(ليظةةي رةراوس)ة كةةة كؤنةةةثاريَرة راسةريةوي ئةةةم يكا كةةاري ثيَدةكةةةن.
ناواخنةكةيمى ئةمةية :جةماوةر لةناو هةرانانةةوة غةةر بكةةن تةا نوخبةة بتةوانيَ جيَطريبةووني باروداخةكةةي دابةني بكةات) .لةة
ئةةةم يكا رراوسةةييةكان ناسةة اون و طؤوةةاري(كؤمينتةةةري)دةردةكةةةن .ث افيسةةؤر نؤرمةةان ثؤتهةةؤراس سةرثةررةةو دةكةةات و بةةة
ط نطرين بةرهةمي كؤنةثاريَرةرة نويَكانة.
مافياي ثة و ئةتؤم لةسةرووي ياسان!
لة وآلتي(ئازاي سةرمايةي دارايي ،كؤم انياي بانناسيونا وجةنط و هةناري) بةة طةويَ ةي راثةؤرتي ليذنةةي ثةاوديَ يك دني ئةةتؤم،
لة 0200/2/02ئارك اي ك د كة ئةركي راطةياندني هةلَةي كةرةستة و"لةكاركةةوتن" كةة لةوانةيةة رووداوي كارةسةاتباميَريان لةيَ
بكةويَتةوة لة زيات لة ية لةسةر سيَي حالَةتةكان ،ثمتطويَ خ اون).
حكومةتةةةة مةةةةدةني و دووك اسةةةيةكةي"بةةةةرييَر"رابةةةن تةةةةنها لةةةة سةةةالَي0221دا وة ثةوانطةةةةي تؤنينةةةةوةي ئارةةةو جيهةةةاني
بآلويك دووة ،بودجةيةكي خةةيالَي بةؤ جةةنط تةةرخان كة دووة( 05212بليةون داالر)! .ئيَسةتا ئؤبامةا دريَةذة بةة كةارو ئةركةةكاني
سةراكةكاني ثيَمر ي دةداو ثمتيواني لةو ديكتاتؤرانة دةكات كة لة سةةدام يةان ئةمحةةدي نةةناد كةةمر نةني ،بةؤ منوونةة بةة بة يي
12مليةةارد داالر  12ف اكةةةي جةةةنطي(ف32 ،)09.هيليكؤثتةةةر لةةة جةةؤري ئةثاثةةي ،بةةة سةةعوديةي عةةةرةبي دةف ار ةيَت .بةةةآلم
ئارك اية ئارتييةكةي(ئينتةةرث اير) رةيَوةي تة ي هةيةة ،بةؤ منوونةة لةة وو َ سةريت جؤرنةا نووسة اوة :تةةنها بةة ث يثةةكك دني
سعوديةي عةرةبي بة ف اكةي جةنطي ،كار بؤ نريكةي 33هةزار كةس لة كؤم انياي بةؤينط دابةني دةبيَةت .ئؤبامةا ئيَسةتا خةريكةة
زةمينة بؤ بازرطةاني بةة سيسةتيَمي(تةات) خؤرةدةكات .راكيَتةةكاني ئةةم سيسةتيَمة دةطاتةة دةرةوري و بةةرزي ئةمتؤسة يَ ي زةمةني.
ئيمارات بة ب يي 3مليارد داالر منوونةيةكي هاوريَوةي ئةو سيستيَمة ك يَوة لةطة 023راكيَت.
وا بارةةة رابةةن لةةةب ي ئةةةوةي دروويةةي"عةدالةةةتي كؤمةآليةةةتي و ئةةازادي" بةخةةةلَكي كوردسةةتان ب ارةةيَ ،وا بارةةة خةةؤي و
ثةوانطة"زانسو و بيَاليةنةكةةي" خةةريكي طةنةدةلَي بؤرسةةي وو َ سةريت و الب دنةي قةةرزي بانقةةكان لةسةةر مليونةان هةاوآلتي
ئةم يكا ببيَت و وة كةسيَكي"ئازادخيواز"بة بةلَطةوة بيسلميَينَ كة تةرخانك دني ثر لة يةة بليةون داالر بةؤ وةزارةتةي بةةرط ي،
بارر واية بةؤ ئارةو تةةرخاني بكةات و بةمةة خؤرةويسةو طةةالني دنيةا دابيندةكةةن! وة هاوآلتييةةكي تكةا لةة بة ادةرة دن بةة
طةندةلَييةةكاني دةكةةةم ،بةةلَكو نةةةخوَ مةرةوةرةت بةةة"سةةراكي ميَةةذوويي"وآلتةكةةي بةةدةن بةؤ خرمةةةتك دني خانةرةةينةكانيان و
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خرمةةتطوزاري تةندرووسةو بةةؤ هةةناران و بيَكةار و النةةةوازةكانيان بةاش بكةةةن نةة بةة طةةو َي ةي بةرنامةةي( )Medicaidكةةةمى
بكةنةوة! ،ئاخ باش نيية 02مليون ئةم يكي بة بيَ بيمةةي تةندرووسةو بةذين :ئةمةة بةؤ ئارةو جيهةاني خ اثةة و ثيَمةيَلك دني
جارينامةةي مةةا ،م اوةةة! هةةةروا(بةةاج)ية كةةةم بكةنةةةوةو ك يَةةي كةةار زيادبكةةةن تةةا هةةةموو ئةةةم يكا لةسةةةر قةةةرز نةةةنيَن و تؤزيَةةك
كةرامةت بؤ هاوآلتييةكانيان دابني بكةن!
ئيَمة خؤمان ئةق َل و توانامان هةية بؤ خةةباتك دن لةة ثيَنةاو عةدالةةتي كومةآليةةتي كةة حكومةتةكةةي ئةةو بةة ئةاط و ئاسةن لةة
دنيدا رادةوةسوَ ،وة نريكرين ميَذووي ئةم يكاي التني و دنايةتيك دنيان بؤ روعييةت ثيَماندةلَيَن!
ئةةةوة ثارةنووسةةي ئةةةو رةرةةبرية جةةاش قةلَةمانةيةةة كةةة خؤيةةان بةةؤ ملكةثةةي و جارةةايةتي و خؤف ار ة بةةة ئةةةم يةةا ئةواليةةةن
تةرخانك دووةو بةردةوام خؤيان وة كةساني دلَسةؤزي"بيَاليةةن" و دن بةة طةنةدلَي و دلَسةؤزي عةدالةةتي كؤمةآليةةتي بةة هةةناران
دةف ارن و لةراستيدا ئةجنداي كؤنةثةرةسو و تاوان جيَبةجيَ دةكةن...
ئيَوة سةري ئازادي دةب ين!
ئيَوة جامبازي بة عةدالةتي كؤمةآليةتييةوة دةكةن!
بةةةرةي هةةةنارةكان و ئاواتةةةكانيان و دنايةةةتي كةنةةدةلَي لةرةةويَنيَكي تةة ةو لةةةو رةةويَنة دةسةةت ثيَدةكاتةةةوة كةةات َي دونمنةةةكانيان
دةناسنةوةو بة خؤيان داخوازييةكان رادةطةينن و ثيَمكةش دةكةن .داخوازيية رةواكاني سةتةمديدةكان لةبةرثةاون ،طة نط ئةوةيةة
نةهيَلَني ياري بة ئازار و نةطبةتيية رانانةكامنان و بة قوربانيان بك يَ...
تيَبيين :كؤسا نؤسرا ريَكخ اويَكي تاوانباريية لة ئةم يكا و خؤيان بةريَوةي مافيةكاني سيسيليا ريَكخستووة.

طوتارة كؤنةثةرةست و ركستةكاني مةال بةختيار ،فارو و رةفيقةكانيان!

مةةةال(بةةةختيار عةةةلي) لةةة هةةةيين"ثةةرياز"بةةة دوعةةا و ثاريانةةةوة دةيةةةويَ لةةة ئةةازادي و عةدالَةةةتي كؤمةآليةةةتي نريكمةةان بكاتةةةوةو

ونووسةةةيويةتي ( :خودايةةةة بةةةؤ خةةةات ي كةرامةةةةتي ئينسةةةان كةةةة لةويَنةةةةي خؤتةةةدا خةةةةلَقتك دووة...خوايةةةة كةرامةةةةتي ئةةةةواني
بمكيَين....خوداية ئةو سيستيَم و ياسا و حوكم يانيية بة سرا و ئاب ووثووني خؤي بطةيةني...خودايةة ئةةم كيللةتةة لةةو نةطبةةتي
و نةهامةتييانةة رزطةار بكةةةين...خؤايةة جورئةةت و بةةويَ ي ببةخمةة بةةم طةلةةة قوربانيبةخمةة...خودايةة بةةة حيكمةةتي خةؤت ثة ي
مانكة لة هةدادان...خود ايةة خودايةة بةو َي ي و سةةب ببةخمةة بةةو طةجنانةة...خةوداةي ئةةم تارمةايي وةحمةةت...خودايةة ئيَمةة لةة
دازةخةوة ثةنات بؤ ناهيَنني ،بةلَكو لة كوردستانةوة)...
ئايا ئةوة طوتاري نويَبوونةوةي دونيا و دةسةآلتة؟ ئايا ئةوة خيتابي رارنبرييَكة بيةويَ كؤمةلَطةكةي بؤ ثيَمةوة ببات؟!
بةداخةةةوة ئةةةو وتةةارة زيةةات ف ةبيَةةذي زارو زةوةن ،ثيَوةنةةان و بيَمانةيةةة كةةة بةةةرووني ركسةةو و دةست اثةةةيي طوتةةاري رارةةنبريي
راسريةو كؤنةثةرةست سةرليَميَواو ثيماندةدا.
ئيم يا ئةو دةنطة بة طالَتةجاريييةكي نةويَي فةارو رةفية ئاميَتةة بةوو ،ثةونكة جةةنابي"فةيلةسةوف"ية هيَة ش بةة بةيَ بؤنةة بةؤ
ماركسيرمي ب د! ئاخ نة مةسعود بارزاني(لينني)ة و نة جةال تالةباني ستالني ،كةثي ئيمة يا فةارو رةفية وة راسةريةويَك ،بةة
ريتوالي"لةبةر خودا" ،نةف ةتي لة روعييةت ك د!
رةفية هةةةرطير بابةةةت و بةةريو هؤرةةي عةدالةةةتي كؤمةآليةةةتي نةةةبووة بةةة ميَةةواني ،كةثةةي بةةؤ هةلَخةلَةتانةةدني خةةةلَك ،هةةةر باسةةي
عةدالَةت دةكات كة لةداوييدا هةر دةسةآلتيَكي تيموك اتي ،ئؤليطارري ،فارسو ليَ سةوزدةبيَت!
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ئةزمووني 0711رارنبريي بليمةتي درووستك د ،بةآلم بةردةرطاي سةةرا رةةرمةزاري و كؤنةثةرسةو! دةنطةي رارةنبريي ئةازادخيوا
زمان و ط تارو ئاراسةتة ي تة ي هةيةةو ،ئةةو نووسةني و وتانةة رةسةةنايةتي و ئةةركي رارةنبريي ئازادخيوايةان تيَةدا نابين يَةت نييةة،
سوثاس بةؤ دةرطةاي سةليماني كةة ئةاوا بةة روونةي دوو فةاقي و رةيراق يين مندالَةة زي ةكةةكاني بةةردةرطاي دةزطةا رارةنبريييةكاني
دةسةآلتي ،دةرخست.
ريَبوار سيوةلي ،بةختيار عةلي ،فارو رةفي  ،لةبةر كؤلَةوارييان ،ستةم و تاوانةكاني ثارتي و يةكيَو بة فاريرم دةروبهيَنن!
لة سليماني سةردةمي بةع  ،ثةردة لةسةةر ثةيطةةريَكي كةاوة الدراو بةوو بةة خؤثيمةاندان و تةا خةوارةوةي نةخؤرةخانةكة دريَةذةي
هةبوو ،مني يةةكيَك بةووم لةة خؤثيمةاندةرةكان .ثؤليسةةكان لةسةةر ئؤتؤمبيلةكانيانةةوة ،تةةنها تةقةةيان بةسةةرمانةوة كة د .بةة
هةةةمان رةةيَوة كةةاتيَ لةةة هةةةوليَ دانيمةةتواني ئؤردوطةةاي كةسةةنةزان(خةةةلَكي طونةةدةكاني سةةيدةكان بةةوون) ،بةةة كوتةةة و بةةةرد
خؤثيماندانيان ك دو بةرديان بة ثؤليسةكاني خانةقا تيَط د ،بةآلم تةقةيان ليَ نةك دين.
ي .بةعسةي ئةةن الي
ي خةتا و حةماقةةتي بةةراوردك دن لةة نيَةوان حكومةةتي هةةريَم و رنيَمةي فاريسةو بةةع بكة َ
هةرطير ن اك َ
كة دين ،بؤيةةة بةةةبيَ طويَةدان بةةة ئةتةةةكيَو نووسةني ،دةلَةيَم :تةةةنها طيَةةل و طةمةذةكان ئةةةو كةةارة دةكةةن .نةةابيَ فارةةيرم وة جةةويَن
بهيَن يَت .كلي ي ئةركةجنةداني ئةو طةجنة تاوانة و مةحكومة ،بةآلم ئةو جؤرة تاوانانة نة تازةية و نةة دةطمةةن ،تازةكةةي ئةوةيةة
كة ئةو بةرييَرانة تازة بة خةبةر هاتوون ...بةخ َي نةيةنةوة ،ئيَوةش كؤثييةكي تة ي ئةةو رةةال و ماثةك دنةن ،ئةةوة نييةة ئةاراس
ي بةةرث س لةة
قةتاح باسي دةستِيين و كونانةي نةيارةكاني ك د و(حمسن ئةةدي ) كورتةةباآل وة جةويَن بةةكاردةهيَنيَت بةؤ هةنةد َ
هةلَةجبةة ،هةةةروا بةةختيار لةةة وتةارة ثريازةكةةةي راني هةةيين ثةةرياز ،كةوتووةتةة هة َلةةةي لةرادةبةةدةر كورةةندةو كةو  :لةاليةكةةةوة
ب ييار لةسةر خؤثيماندةران دةداو دة َليَ( ئيَةوة و ئةةوان لةة هيضةدا لةة يةة ناثةن) ،ثارةان بةة زمةاني مامؤسةتا ثيَيةان دةلَةيَ(دةبيَةت
درويي نياني ئيَةوة بيَةت ،لةة هيضةدا لةةوان نةثةن)وثارةان ئامؤنطاريةان دةكةا(...تةا هةةو َ بةدةن لةةوان نةثةن)....خةؤش ئةوةيةة
نةم يان ثيَدةبةخميَ(ئيَوة تةنيا هيَرن كة ثري نابن و ناريان و هةميمةيني)....ثؤن؟ بؤ؟
من دةمةويَ تيَبطةم ،خؤثيماندةران لةوان دةثن يان نا؟ كةس ،حرب ،رت هةية ثري نةبيَت؟ بؤثي هةميمةيني؟...
كةةنالَي طةةلي كوردسةةتان ريكةالم بةؤ ثةةاوثيَكةوتنيَك دةكةات لةطةة ث افيسةةؤريَكي ئةةم يكي-لةوانةيةة فةةارو نامةكةةي بةؤ ئؤبامةةا
لةطة ئةم"عةبق ية" دةنيَ يَ! -و زوو زوو وتةيةكي بآلودةكاتةةوةو تيَةدا بةة وة ت يزليَكةي ئةةم يكي بةة نةاريازيبووان دةلَةيَ(بة يان
كار بكةن!)...ئةزانن ماناي ثيية؟!
سةرةماطؤ لةبارةي دووك اسي لة وآلتي بةرييَر ئؤباما دة َليَ ( :كات َي طةرةت بةؤ ئةةم يكا دةكةةم ،كارمةنةدةكانيان دةتةوانن هةاردو َي ي
كؤم يوتةرةكةم كؤثي بكةن ،كاتيَ بةازاريي دراو مايةةثوض دةبةيَ ،داهةاتي دةولَةةت ئاوديودةكةةن ،ئايةا ئةةو كارانةة ض ثةويةندييةةكيان
هةية لةطة دووك اسي؟ لةساآلني راب دوو مسيناريَكي زارم لةبارةي جيهانطريي دةطيَ او وة هرريَكي تؤتةاليتيَ ثيَناسةةم دةكة د.
بةداخةوة باروداخي ئيَستا بؤثوونةكةي ثمرياستدةكات .هةرطير مارك وة ئةم كاتة ئةكتويَل نةبووة).
بةرييَران!
رارنبري ثاريَرةري ثاونةت سي بةرط يية بؤ بةرةوثووني ث اسةي رزطاري م او لةة طمةت جؤرةكةاني ثةوسةاندنةوةو لةةم ريَطايةة
هةةةرطير بةةري لةةة بةرنةوةندييةةةكاني خةةؤي ناكاتةةةوة ،دوور بيَةةت يةةان لةناوثةةةرطةي طؤريةثةةاني ملمالنييةةةكان ،سةرياسةةتانة هةةيض لةةة
هةلَويسو بةرامبةر هيض خاوةن دةسةآلتيَك ،ناطؤرييَت و زار دةميَطة طؤتا ثيَي وتووين( :هيض رتيَك بةرزت نييةة لةة هةرري ئارةو
و عةدالةتي كؤمةآليةتي) ،بةآلم ئةطةر ئةو ئيَستا لةناومان بواية ،ئةوا بيَطومان بةهةمان رةيَوة دووبةارةي ث سةيارةكاني دةكة دةوة:
لةة ض كؤمةلَطايةةة دةمانةةةويَ بةةذين؟ ئايةا بةرياسةةت دةمةةاويَ هةةةموو رةايَك ببيَةةت بةةة بازرطةةاني و كةاآلو (رةيةةل)لةةة هةسةةو مة اي و
كؤمةآليةتي ط نطر بيَت؟)
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طوتارةكاني ئةو بةريَرانة زار حربني ،حربيية لة خوارةوةي ئةقلَي م ايي ئازادخيوازو تينووي سةةرفةرازي لةسةتةمي سةةرمايةي
دارايةةةةةي جيهةةةةةانطري كةةةةةة ثةةةةةةلوثووةكاني لةةةةةةناو طةريةكةةةةةةكاني سةةةةةاواني و هةةةةةةوليَ .و خانةةةةةةقني تةةةةةةراتيَن دةكةةةةةةن ،بةةةةةةآلم
ئةو"بليمةتانة" بةثةثلَةريَران و دوعاو ثاريانةوةو نويَذ و نامةناردن و تكاو جاسووسةي و ه َي رةك دن بةؤ طولَةة سةوورةكةي نيةان بةة
ئيديالي خؤيان دةزانن!
(...ناتوامن ئةو زجنريانة بمكيَنم
كة بة زةمني كؤمت دةكةن!
هيض نابينم،
هيض نالَيَم-...فاوست)!.
سةةةرةرياي هةةةموو ركسةةتييةكان و هةلَويسةةو ئةوانةةةي سةةةرمان رةةؤري دةكةةةن ،داخةةوازي هةةةنارو سةةتةمديدةكان ،داخةةوازي بةةةرةي
ئيَمةيةةو دةستخسة و ثاراسةةتنيان هةةر بةة ئيَمةةة دةكة يَ و ئةةوةي"ئازادانةةة" مبانسة ييَتةوة ،بةةخؤي ثيَمةةوةخت ب يياريةداوة رسةةوا
بك يَت...ئازادييةكةي دةسةآلت و ئيَوة ،دةخمنكيَينَ!

)نؤمانكالتؤر)ةكةي بةختيار عةلي!
( سةرديَ يي ئةم وتارة بة ورةيةكي بة هةلَةبةكارهيَن اوي بةختيار بلَاودةكةوةو ورةكة بةم ريَوةية دةنووس يَ(نؤمنكالتورة-
nomenklatuerو لة ثةيظينيمدا دةطوت يَ :نؤمنكالتوة) دةنووس يَت؛ كؤنرةرواتيظةكان هةلَةية وبةم جؤرة
دةنووس يَ(كؤنريَ وةتي )؛ (دونيا)هةلَةية و دنيا درووستة؛ (مساوةمة)هةلَةية و (موساوةمة) درووستة .ثاكر واية ئةم ب ادةرة
دةست لة بةهةلَة بةكارهيَناني ورةي التيين و ئةلَماني هةلَبط يَت ،ثونكة زاربةياني بة هةلَة نووسيوةو ثيَمووت لةثةند
نووسينيَكمدا دانةبةدانةيامن راستك دووة ،بةو ئوميدةوة خويَندكاران بةهةلَة بةكاريانةهيَنن.
خؤزطا هةلَةكةي بةختيار هةر ئةوةندة بواية ،بةلَام هةرجاريَك بابةتيَكي ويَنم ،بة دةيان و سةددان هةلَةي ث ي سةي وسةمةر و
جةوارةكاري دةبينم و م او ناتوانيَ لةئاستياندا بيَدةنط ببيَت:
بةختيار دةنووسيَ ( :ناوي ية كةس لةو ثينة ئةرستؤك اتيية تازة بةخ اثة بة بةياني لة دادطا خؤت دةبينيتةوة يان
-0
بة راني نيوةريا دةت يفيَنن)!
ئةمة راست نييةو ئةوةي تؤزيَك ويذداني هة بيَت بةثاوي خؤي دةبيين ثؤن راستةخؤ يان نارياستةوخؤ لة راننامة ،تةلةفريون و
راديوكان ،نة هةر بة خ اثة ،بةلَكو هةنديَ جاري بة زيادراييمةوة ناوي كةساني ئةو ثينة ئةرستؤك اتيية دةهيَن يَت بةبيَ
ئةوةي بدريَن بة دادطاو ئةطةر رةخنةط يَك درابيَتة دادطا ،ئةوا طةرثي ثيَم بارة كيَمةي (قةلَةم بة قةلَم) ثارةسةربك يَت ،بةلَام
لة وةلَاتاني وة ئةلَمانيا كة خاوةن نريكةي 92سالَي ئةزمووني دووك اسيية ،بة بةردةوام نووسةر و خاوةن ئيمتيازي راننامة و
طؤوارةكان دةدريَنة دادطا(( بةختيار دةتوانيَ لةم بارةيةوة ث سيار لة طؤواري تيتانيك ،كتيَبخانةي جؤرجي دويراو لة
ف انط ؤرت -و زاربةي كتيَبخانة ثةثةكاني ئةلَمانيا-و تةنانةت لة راننامةي بيلَد بكات ،ثةندين جار رووبةريووي دادطاكان
بوونةتةوة و سراي جؤراوجؤر دراون .لة كوردستاني  ،بؤ منوونة من ما ،رةواي خؤمة ،يةكيَك وة مةمحود قةرةداغي لةبةر
ئةو تةرهريو سوكايةتي يَك دنة كة لة كتيَبةكةي بة من دةيكا ،بدةم بةدادطا ،بةلَام من قةلَةمةكةم ثمتوثةنامةو بةهةموو دادطاو
ياساكاني دنيا نايطؤريمةوةو ئةطةر جاريَكي ت من و كا مةمحود رووبةريووي هةمان باروداخي زيندان بووينةوة ،ئةوا بيَطومان
هةر وةكو جاران بةهةمان هةلَويست و رةورت ،رةفتاري لةطة َ دةكةمةوة.
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بة ثياوو

 -0بةختيار دةنووسيَ ...( :طةجنان طلةييان لةوة هةية كؤمةلَطا كؤمةكي خيَ ايان ثيَناكات و يارمةتيان نادات زوو ب
طةورة ب ).
بةختيار بةخؤي لة وةلَاتيَكي ئؤروثي دةنيَ و دةبيَ برانيَ لةويَ حكومةت ،بؤ منوونة(بةرييَوبةرايةتي الوان)ي دامةزراندووة و بة
هةزاران ثس ؤريي بوارة جؤربةجؤرةكاني بؤ الوانيان دامةزراندووة يان بة ريَطاي(بةرييَوبةرايةتي كار)ةوة كؤريو خوو بؤ
طةرةثيَدان و طةريان بؤ كارك دن ريَكدةخةن و حرب و كلَيَساكان لة هةموو بواريَكداو بةريَوةي جؤراوجؤر كؤمة بة الوان
دةكةن .ثاوةريواني الوان لة كؤمةلَطا مةسةلةيةكي تايبةمتةند نيية بة كؤمةلَطايةكي رانهةلَاتي يان رانئاوايي و بةرياسو
حكومةت و كؤمةلَطا بةطمو دةبيَ لةبةرامبةر الوان بة كض و طوري لة ئاسو بةرث سيارييةتي بن!
-2بةختيار( :حرب ئيَستا ورةيةكي بيَم اناية هةموومان بةكاريدةهيَنني  ،ثونكة بووني راستةقينةي نةماوة تا كةس ليَي
برسيَت)
بةختيار لة ئةلَمانيا دةنيَ و حكومةتةكةي لةالين حربيَك يان هاوثةواني ثةند حربيَكدا بةرييَوةدةثيَ و تا سةرئيَسقان
كؤمةلَطايةكي حربييةو ئةطةر بةختيار لةب ي ئةو بؤثوون سةقةت و بيَ بنةماية ،تؤزيَ خؤي ماندوو بكات ،ئةوا بةدلَنياييةوة
ناتوانيَ ناوي ئةو هةموو حرب ،ط وي ،كؤمةلَة و ريَكخ اوانة ريربكات!
ئايا بةختيار دةتوانيَ تةنها منوونةيةكمان بؤ بهيَنيَت لةبارةي كؤمةلَطايةكي ئةم جيهانة بةرف اوانة ،تيَيدا حرب وة ثاريَرةر يان
دةرب يي بةرنةوةندي ئابووري ،رالَي سةرةكي نةبيَ؟! من دلَم بؤ"ميَطؤلكةكاني-ئةم ورة قيرةوةنة لة ئةقلَي مامؤستاكاني
بةختيارو خؤي بة قةرز وةريط تووة" ئوستاد دةسووتيَ كة ب يوا بةو نةزاني و طةمذايةتييانة دةكةن.
 -2مامؤستا دةنووسيَ( :حيرب ئيَستا تةنيا خرمةتكارة ،سوثايةكي يةدة و هةلَطرياوة بؤ راني تةنطانة ،دةمامكيَكي سياسيية بؤ
نوخبةية كة زار بةخيَ ايي لة سياسةت دووردةكةونةوة .بووني حرب ئيَستا بوونيَكي رةمريية)...
حيرب؟! كام حرب؟ هةموويان؟!
ئةو سيَ ث سيارة ثووثةلَي ناوةرياكي رستة بيَتام و لةزةت و خ يفانةي مامؤستا دةردةخات و لةوةش زيات بة طمتطريك دني
ورةي حرب ،دوو راخي بؤ خؤي درووستدةكات ،ئةوجا برانن لةبةردةم ض مةهرةلةيةكي ثيَكةنيناوي راوةستاوين .هةر حربيَك
الطريي لة بةرنامةو ث يانةو ثني و تويَذيَكي دياريك او دةكات و بةك دةوة فةزاي نياني رانطارماني داطريك دووة ،بؤية حرب
بوونيَكي رةمري نيية و بةختياري عةلةري !
-9ئوستاد فيَ ماندةكات كة ( :ث يانةي طؤرييين م اوي كورد بؤ كؤيلة ،ث يانةيةكي ت سناكي هةموو كؤنرةرواتيظةكاني ئةم
ناوثةيةية ،لة راحي خؤرهةلَاتةوة هاتووةتةدةريَ.).
سياسةتي داطريك دني وةلَاتان لة روحي كةلَةكةك دني سةرمايةدايةو ئةمةش ثةيوةندي بة"روحي رانهةلَات يان رانئاوا"وة
نييةو ئةطةر بؤ ميَذوو بطةرييَينةوة ،دةبينني داطريك دني زةوي و زاري خيَلَ ،ناوثةو هةريَم و وةلَاتانير ئةجنامدراوة.
 -1كا بةختيار ف ةبيَذييةكي بيَويَنة دةكات كاتيَ لة وةلَامي ث سيارةكان ،بانطةرة بؤ(ئازادك دني م اوي كورد و طةجني
كورد)دةكات! سةي كةن و فيَ ي ئةم دةربط ينة ب ((م اوي كورد و طةجني كورد))! دوو راننامةنووسةكةي ليظني و ئاسؤ(ياسني
عومةر و هيَمن باق ) زةمحةتي ئةوةش ناكيَمن ث سيار لة نهيَين و ماناي(م اوي كورد و طةجني كورد)ةكةي بةختيار بكةن
تا"دةولَةمةنر"ببني.
 -3بةختيار باسي((م اوي كوردي ئازاد و كوردستانيَكي دووك ات)دةكات!
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ئايا ئةلَمانيا ،فةرةنسا ،ئةس انياو ئيتاليايةكي دووك ات ،م اوةكانيان بة ئازادي دةنيَن؟! ئةطةر وا بيَت ئةدي ئةو هةموو
ناريةزايي دةرب يينة لة دني فاريرم ،بيَكاري ،سيَكسيرم ،دي ؤرتاتسيوني زارةمليَي ثةنابةران ،سؤزانضيَو ،ثياوساالري ،كور و
زةوتك دني ننان و مندالَان ،داطريك دن و مليتاريرم لةسةر ئاسو جيهان و ثةوساندنةوةي ثينايةتيية ئةجنامدةدريَ؟! بةختيار
كوردستانيَكي دووك ات و م اويَكي ئازادي دةويَ ،بة ثةرلةمانيَكي ناحربي(!)و ئةو ئازاديية كة بانطةرةي بؤ دةكات هةر ئازادي
بازاريي ئازاد و ليِياليستةية كة لةطة سةركةوتين دةسةلَاتي سةرمايةداري بة ئاط و ئاسن ثةي يةودةك يَ...بؤثوونةكةي ثةند
كؤن و سواو طالَتةجاريييةو ئةوجا ثةند خوريافيية!
طةرثي بةختيار سياسي نييةو دوورة لة تيَ يوانيين حربيانة ،بةلَام خةم بؤ(راحي نةتةوة)دةخوات و دةيةويَت(ستةمي
كؤمةلَايةتي و سياسي ناوةوة)ش لةناو ببات!
ث سيارةكة ئةمةية :هةموو باس لة لةناوب دني ستةمي كؤمةلَايةتي دةكةن ،بةلَام لةسةر بنةماي ض ئابووريية ؟ ساماني
كوردستان ثؤن بةرهةمبهيَن يَت و دابةربك يَت؟ ماناي ئازادي م او ثيية؟ م او ثةند كاتذميَ كاربكات؟ ثي بة زماني
ثياوساالري بكةين؟ ...هتد و لةدواييمدا ث سيار دةكةم ئةطةر ئازادي بةمانا كؤمونيستييةكةي واتة(لةناوب دني كؤمةلَطاي
ثينايةتي)ية ،ئةدي ئازادي بةمانا"بةختيارييةكةي" ثيية؟!
بؤثوونةكاني بةختيار عةلي ق سةوباسي زار هةلَدةط يَ و ئةو جؤرة خيتابة منوونةيةكة بؤ ركسو خاوةن جؤرة تيَ ك ينيَك كة
ثيَيان واية بؤثوونيَكي هاوثةرخيان داهيَناوةو ئةلَتةرناتيظيَك بؤ بريوبؤثووني كؤمونيرم ثيَمكةش دةكةن ،بةلَام كة م او
دةياةويَنيَتةوة  ،دةردةكةويَت كة ئةوانة كةساني بيَتوانان و لةناو بازنةي جةهالةت دةسوورييَنةوة...
26/11/2007

طؤريان و موستةرارو بةختيار عةلي و قورئان و ريَخةكاني؟!

هةزارجار بؤ طؤريان ،بةآلم بة ض ئاراستةية ؟ طؤريان بةرةو ثةي ،راست ،فارييةت يةان تيةوك اتي؟ ئةمةة ئةةو ث سةيارةية كةة دةبةيَ
لة خؤماني بكةين و وةآلمي بدةينةوة.
كؤم انياي"ورة"لة راطةياندنةكانيان دريَذة دةدةن بة بآلوك دني ئةم جؤرة هةواآلنةة :عةرة ةتي هةورامييةةكان يةان ب اداسةتةكان
يان فيسارة ريَخ يان دانمتيواني"طوندةكان"ثمتيوانيان ليَدةكةن وثاران بةرث سي"كؤم انيا"لةبةةردةم كةنالَةة تةلةفريونةكةيةةوة،
قورئان دةخاتة سةر سةري و وة سيح بازيَكي بيَويَنةش ،لةية كاتةدا"عةدالةةتي كؤمةآليةةتي و بةازاريي ئةازاد"يةان دةويَةت(ئةمةة
بةةة مةةةرجيَك ثةةةي يةواني تةريقةةةتي بةةازاريي ئةةازاد بةةة قةةةت دةريايةةة خةةويَن لةةة خوازيةةاراني"خرمةةاني"عةدالةةةتي كؤمةآليةةةتي
ررتووة)و لة دواييدا سوورةتيَكي قورئان بة ماناي طؤريان بآلودةكةنةوة((ئةاين هةةر ئةمةةي مةابوو!))و بةةهاوكاري موستةرةار(خالةد
خولة سور كة خاوةن 3ننة) و موستةرار ريَخ بة ايم رةيَخ نةسةةو موستةرةار رةيَخ تةةي لةة سةليماني و رارةنبريةكةيان(بةةختيار
عةلي)و هةنديَ ئةفسةري دزو جةردة ،ئةمانة بة دةنطي فةةرهاد سةةنطاوي هاواردةكةةن(دةيطةؤريين...دةيطةؤريين...دةيطةؤريين...مة دن
لة ئيَوة دةت سيَ) يان دةنوسن و دةلَيَن"ثةنا بة خواي طةورة"كارةكانيان بؤ ثيَمةوة دةبةةن .ئةةم دةنةط زوآللَةة لةة سةةردانيَكيدا بةؤ
مالَةكةم ثيَي ومت( ئيَمةة بةة نهةيَين خةةريكي دامةزرانةدني حربةي ليةِيا َ دوةوك اتني و ئةم يكييةةكاني ثمةتيوانيمان ليَدةكةةن).
بةدةم ئةو ويَنةو رةفتارو بؤثوونانةوة ،دووثاتي ئةم هةلَويستة دةكةنةوة":ئيَمة خؤمان بةة خةاوةني يةةكيَو نيمةتماني كوردسةتان
دةزانةةني" ،ل ةيَ نةةة كؤم انياكةةةو نةةة برووتنةوةكةةةي(طةةؤريان) خؤيةةان بةةة حةةرب دةزانةةن ،بؤيةةة دةتةةوانني بلَ ةيَن :ئيَمةةة لةبةرامبةةةر
برووتنةوةيةةةكني سةةوود لةطمةةت رةةتيَك وةردةط ة يَ ،واتةةة لةطةةة ئيسةةالم ،ئيسةةالمة ،لةطةةة ثةةةي ،ثةةةثة ،لةطةةة كؤنةثةرةسةةت،
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كؤنةثةرةسةةتة ،لةطةةة ليةةِيا  ،ليِيالةةة و لةطةةة سؤسةةيالدووك ات ،سؤسةةيالدووك اتة...هتةةد .هةةةمو ئةةةم يارييةةة بةةةكؤثيك دني
بانطةرةكةي كوريي بؤرصةي نيويورط ئؤباما(طؤريان...بة َليَ دةتوانني)بةرييَوة دةثيَ ،بةآلم:
بةكارهيَناني ئةو هةموو(كان)ة ،واتة طمةتطريك دني ط وثيَكةي كؤمةآليةةتي و نيمةانةي ئةوةيةة ،ئةةو ب ادةرانةة
-0
هةرطير لة واتاو بةهاي دةنطدان وة مافيَكي تا  ،تيَنةطةيمتوون و جؤريَكة لة س يينةوةي .بيَجطةة لةةوةش درايةطةةلي رةاخدارن.
هةروا نة لةم بوارة ،بةلَكو لةبوارةكاني ت يمدا بةبةرثاوي هةموانةوة ثةرية ثةلَكنة طةنةدة َ و مافيياييةةكاني خؤيةان دةردةخةةن
لة قبوولَك دن لة زانكؤ ،دامةزراندن ،ثلةوثاية ،دةربازك دني دزو جةردةو زار رو ت ي .
نةورريوان بة بةرزك دني قورئان بؤ سةر سةري يان ماثك دني بةةرمالَي"حةةزرةتي رةيَخ"وة هةةر هةةولَيَكي
-0
كؤنةثةرةستانةي دن بة طؤريانكاري ثيَمكةوتنخوازانة بؤ هةلَخةلَةتاندن ،كؤميديا و يارييةكي ثيَكةنيناوي تؤمارك د!
ئايا بة ئةقلَ و لؤنيكي دواطؤطيانة ،طؤريانيَكي ئينسانيرو جوانر و دادوةرانة لة ئةزمونةكةمان بةديديَت؟
لةدةوري سةراكيَكي روحي و برووتنةوةيةكي"ناحربي"و تةوريةو عةفةةوي ،ثةةند رارةنبرييَكي سةاختة ،كؤبوونةتةةوة ،بةؤ منوونةة،
بةختيار عةلي .ئةةم بليمةتةة لةة ط توطؤيةكةةي هةاوآلتي لةة 0227/3/02كةة لةة بةةر"ط نطةي تيةوري"بؤثةوونةكاني دووبةارة لةة
سايو سبةي بآلوك اوةتةوة ،دة َليَ( :ميَذوو لةكةس قبو َ ناكات لةنيَ ثةردةي دووك اسييةتدا ،ديكتاتؤر بيت)
ئةةةي ئةةةوة نييةةة لةةةنيَ ثةةةردةي دووك اسةةي ،ديكتاتؤرييةةةتي سةةةرماية حةةوكم ياني دةكةةات؟! .بةةةختيار ئةوةنةةد لةةةناو سياسةةةت
قوولَبووةتةوة ،زاراوةيةكي نويَي"داريرتووة"و ناوي ليَ ناوة :فارةيرمي سياسةي! خؤزطةا نةةخوَ باسةي(فارةيرمي ناسياسةي)يةان بةؤ
بكات .ئةمةش بوو بة بةزمي بةكارهيَناني"ئيسالمي سياسي"و دوور نيية سبةي زاراوةي"ريوعي سياسي"بةكاربهيَينَ!
خةةآلت وةرط ةكةةةي فيسةتيظالَي طةالويَةةذ ئيَسةةتا لةطةة َ بةةالَي"طةةؤريان"راوةسةتاوةو بةةةريووني هةلَويسةةت وةردةطة

يَ و دةلَةيَ:

كێشه ك 

وهولوكبه دمیئ دیهكككداكیاه دای ،هه مو
الیدهمكهوككدد ویهییه  

وهدای ك ئ وباڵ یك مه یلیبه الیفاشهیممیییایهیدای ،مه یلیبه 
ل 
وهی
كوشهكهێكیدهممییه «،ئه  

جهكده

دهیكیپێكددك «
كاوهب بییهیموچ  
ده 
وهی .ئ مگ م ی ل ی  
دهیك  
دیوئابودیی كاهیب  
دهمگاع یك  


دههێهێههب)وهةةةر لةةةم سونطةيمةةةوة بةةؤ
دهیههكپێبكاببهه «كوشههكهیفییلههی«كككههاییبهه شههاهكگ دیی ك  
كوشههكهیدهمههمی« 

دهكابهه «
یهه  
وهپهههادكیویههه كێكی وهكدوحیهههم 
ودهیههه واكێبگههه ی كههه ئههه  
ئارةةةتبوونةوةي ثةةةارتي و يةةةةكيَو دةريوانةةةي و دةلَةةةيَ(:خودافههه كێكیگ  
وهگدێیها
وهدوباڵیهاوی كهوخب  ك قاماهجیئابودیب ی كه  
ئاشكبوهك  

وهیك 
وه،ب ڵكوئ  
ئاشكبوه ك  

دهداب.).

ليَة ة دةتةوانني بلَةيَن

كةةة ئةةةو ئارةةتبوونةوةية ،وة ئارةةتبوونةوةي نيَةةوان هةةةر دوو حربةةي تةة ة لةةة جيهةةان وئاسةةايية كةةة بةرنةوةنةةدي ئةةابووري
كؤيانيك دووة .ئاخ بةختيار دةزانيَ كة ريَوةو مةرجةكاني ئةو ئارتبوونةوةية بةدلَي بالَةكةي خؤي نييةو هةروا !
بةةةختيار بةةة ثمتبةسةةتوري بةةة ميتةةؤدو ئيةةدالؤنياي دنة رةةيوعييةتي"بةةةرييَر" نيتمةةة ،هايدةطةةةرو سةةلؤتةردايك و هاور ةيَوةكانيان،
وة (....هةةار) لةةةبريي ناث ةيَت بةبؤنةةةو بةةة ب ةيَ بؤنةةة درخيةةي ناكةةات لةةة هةةةولَي نار ة ينك دني ئةةةزمووني ث ة ي سةةةروةري ميَةةذووي
بةلمةفييةكان لةسةر ئاسو جيهان و ميَذوو .هيض كةس وة ئةم ف ةبيَةذة لةة رةيوعييةت و رةيوعييةكان نةةتؤقيوةو بةة دونمةين
سةرةكي دةزانيَ ،بؤية بةو ريَوةية هاني خةلَك دةداو كار لةسةر زةمينةخؤرك دن دةكةات بةؤ دووبةارةك دني ق ناقةاو ثمتبارةانيَكي
ت ة و دةلَ ة َي( :حیمبههیكههوددیكایه دئێیههنا حیمبێكههیب لشه فیی ) ،هةةةروا لةةة دريَةةذة ي ط توطؤكةيةةدا ،نوخبةةةي كةةوردي بةةة(حربةةة
كؤمؤنيستةكان و حربي بةع ) دةروبهيَينَ.

ديارة طمتطريك دن لة دةرب ييين(حربةي كةوردي) هةيض نابةخمةيَ ،ثةونكة ئةةحرابي كةوردي هةةن .ئةةوة تةةنها ئةمحةةقيَكي د َ ثة ي
لةقينة كة بةو ريَوة رةمةكيية ،داو داراو تيَكة َ دةكات و هيض ثةيوةندي بة زانست و لؤنيكةوة نيية .ئايةا ئةةوة بةرةيَك نييةة لةة
ث اسةي بةطيَلك دني خةلَك بة مةبةسو بةكارهيَنانيان بؤ توندونيذي دن بة ثةي؟!
بةةةختيارو هةةاو ريَبازةكةةةي لةةةث ي هةلَويسةةتيان وةرط ة ت و بةةوون بةةة بةر ةيَك لةةة بةةالَيَكي يةةةكيَو و ئةمةةة"منوونةةةت ين"بةرهةةةم و
داهيَنانيانة ،با َليَةك كةة نيةوةي دةسةةآلتي خةودي يةةكيَو ثيَكهيَنةابوو ثيَطةةَي خةؤي هةةبوو لةسةةرجةم ئةزموونةكةة ،بؤيةة هةةموو
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بةرث سيارييةكي لة ئةستؤداية لة ماوةي 01سا َ لة :ط اني ،ئاوديوك دن ،تةالرسازي ،طةندةلَي ،هةةناري ،بريوك اسةي ،بةازاريي ئةازاد،
بةهيَرك دني كةرتي تايبةت ،بة ييين موثةةي 22هةةزار دينةار بةؤ كةمبةنةدامان72 ،هةةزار بةؤ خانةنمةينان و019-009هةةزار بةؤ
ثيَمةةمةرطةي خانةنمةةني ،ثمةةتطويَ خسةةتين طونةةدةكان ،جياكةةاري لةةةنيَوان رةةةهيدان ،بةةة نايةكسةةاني مامةلَةةةك دني ئةوانةةةي لةةة
دةرةوةوة دةطةرييَنةوة(بؤ حربييةكانيي خؤيان بة خرمةت دةنميَ دريَت و ناحربييةكان خوا بةهانايان بكةةويَت) و خةؤ بةة زلرانةي
و بةنرم تةماراك دني هيَرو كةسايةتي خاوةن ميَذوو و فك  ،دواخستين ث اسةي يةكط تين ئيدارةكان...هتد.
بة َل َي بؤ طؤريان ،بةآلم نةة بةة ماثةك دني بةةرما َ و قورئةان و دوةاطؤطي و دنايةةتي رةيوعييةت ،بةةلَكو بةة ئاراسةتةي سياسةةت و
ئابووري و ثةروةردةو كلتوورو ريَوازي بةرهةمهيَناني كؤمةلَطاي عةدالةتي كؤمةآليةتي...طولَةكةة ليَ ةيةة ،وةرن بةا ليَة ة هة َل ةةريكيَ
بكةين!
011ساڵ لە تاوانی سۆسیال دیموكراتەكان
بەپێچەوانەی زۆر لە وەاڵتانی جیهان ،لە هەرێمی كوردستان 3 ،حزبی جیاواز هەیە(ینك ،پدك،
حسدیك) خۆیان بە حزبی سۆسیالدیموكرات دەزانن و یەكەمیان ئەندامی سۆسیالیست ئینتەرناسیونالە و
دو وهەمیان داوای كردووە ببێ بە ئەندام و سێهەمیان زۆر یان كەم لەگەڵیاندا ،پەیوەندی هەیە .بەهەمان
شێوە بۆ نموونە لە كوردستانی رۆژهەاڵت چەند حزبی كوردستانی هەیە وەك(كۆمەڵەی شۆڕشگێڕانی
زەحمەتكێشی-عەبدوڵاڵ موهتەدی و حزبی دیموكرات)خۆیان بو(س.د)دەزانن .لێرەدا پرسیار دەكەین :بۆچی
رەوتی ناوبراو لە هەرێمی كوردستان برەوی بردووەتەوە؟ چی وای كردووە ئەم 3حزبە بەو رەوتە سەرسام
ببن؟! ئایا بەدیلێكی دادوەرو ئازادیخوا هەیە بۆ ئەو ئەو رەوتە؟!
جەنگی جیهانی یەكەم ،یەكەم بەرهەمی سۆسیال دیموكراتەكانە لە ئەڵمانیا ،چونكە فراكسیونی ئەم
حزبە لەالیەكەوە لە /4ئۆگوست 0104/رەزامەندی خۆی بۆ قەرزپێدان بۆ خەرجەكانی جەنگ راگەیاند(لەكاتی
مەترسییدا وەاڵتەكەمان بە تەنها بەجێناهێڵین) و لەالیەیكیتریشەوە درووشمی"بەرگری لە نیشتمان"یان
بەرزكردەوەو كرێكاران و جووتیاران لە وەاڵتانی ئۆروپا كرد بە قوربانی جەنگی دەسەاڵتدارەكان .لەدژی ئەو
بڕیارە ،لە /2دیسەمبەر0104/تاقە یەك پەرلەمێنتار(كارڵ لیبنشت) بە"نەخێر" دەنگی داو بوو بە دەنگی
پرۆتێست و بەرگری
لە 0105/3/5گفتوگۆیەكی نهێنی لەنێو چەپەكانی بەرلین رێكخراو بڕیاریاندا رێكخراوێكی ماركسی دابمەزرێنن
و لە مانگی /4هەمان ساڵ ،رۆزا لۆكسمبۆرگ ،فرانس میرینگ و كالرا زێتكین یەكەم ژمارەی گۆڤاری(دی
ئینتەرناسیونالە)یان دەركرد .لە وتارەكەی ناوبراواندا ،گشت جۆرە پەیوەندییەكیان نەك تەنها لەگەل سۆسیال
شۆفێنیستەكان بچڕاند ،بەڵكو لەگەڵ گشت رەوتە هەڵپەرستەكان ،بۆ نموونە لەگەل
جەماعەتی(كاوتسكییەكان)USPD-یش .گۆڤاری(دی ئینتەرناسیونالە)هەنگاوێگی گرنگی چەپەكان بوو و
دوابەدوایشدا رێكخراوی(گروپی ئینتەرناسیونال)یان دامەزراند كە پاشان ناوەكەیان بۆ(گروپی سپارتاكۆس)
گۆڕی .بەهۆی سانسوری سەربازی لەم وەاڵتە ،تەنها یەك ژمارەی گۆڤارەكە باڵوكرایەوە ،بەاڵم دوایی لە
سویسرا لەچاپدراو بەنهێنی بۆ ئەڵمانیا دەیانگواستەوە .لە كۆنفرانسی نهێنی گروپی سپارتاكۆس
رۆژی ، 0101/3/01بڕیاردرا خۆیان ئامادە بكەن بۆ رێكخستنی خۆپشاندانی جەماوەری دژ بە جەنگ و روخاندنی
حكومەت .لە 0مای ،0101/رۆژی جیهانی كارگەران ،رێكخراوی سپارتاكۆس رابەرایەتی خۆپیشاندانێكی
جەماوەری بەرفراوان كرد و كاڕل لیبنشت درووشمی(دوژمنی سەرەكیمان لەناو وەاڵتەكەی خۆمانە)و(نا بۆ
جەنگ)بەرزكرد .ئەمە جەنگ راگەیاندنی گروپی ئینتەرناسیونالە لەدژی ئیمپریالیزمی ئەڵمانی و جەنگ
شۆفێنستییەكەی .پۆلیسی ئەڵمانیا هێرشیهێنا بۆ سەر خۆپیشاندەران و زۆریشیان و لەوانە خودی(كاڕڵ)یش
دەستگیركرا.
حكومەتی سۆسیالدیموكراتی ئەڵلمانیا ،گۆستاف نۆسكەیان كرد بەرپرسی گەورەی لەشكر و دەریاوانی
ئەڵمانیاو لەسەر داوای ئەم كابرایە( ،فڕای كۆرپ)دامەزرا .ئەم هێزە بریتی بوون لە كەسانی خۆبەش و
لەسەر داوای سۆسیالدیموكرات لە 0101/0/05رۆژا لۆكسمبۆرگ و كاڕڵ لیبنشت ،لەالیەن(فڕای كۆرپ)ەوە
دەستگیركران و بەشێوەیەكی دڕندانە كوژران .لەسەر فەرمانی نوسكە هێزەكانی حكومەت ،بۆیان هەبوو لە
مانگی دیسەمپەرەوە بەبێ كێشەو گرفت وبەبێ ئەوەی بكوژ دەستگیر بكرێ یان سزا بدرێ و بە گوێرەی
نووسراوێك(بانگەواز بۆ كوشتن) كە لە بەرلین سەددان هەزار نوسخەی لێ باڵوكرایەوە ،رابەرانی پرۆلیتاریای
ئەڵمانیا ،بكوژن و تێدا هاتووە:
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كرێكاران ،هاواڵتیان!
نیشتمانەكەمان خەریكە لەناودەچێت
رزگاری بكەن!
نیشتمانەكەمان لەالیەن هێزی دەرەكییەوە هەڕەشەی لێ ناكرێ،
بەڵكو لەالیەن گروپی سپارتاكۆسەوە.
رابەرەكانیان بكوژن!
لیبنشت بكوژن!
سەربازەكانی بەرەی جەنگ.
پاشان دەركەوت كە سەركردەیەكی سۆسیالدیموكرات بەناوی شایدەمان ،بەشی 04ی فریاكەوتنی
سۆسیالدیموكرات 011 ،هەزار ماركی بۆ بكوژانی كاڕڵ لیبنشت و رۆزا بۆكسمبۆرگ تەرخان كردووە ،بەاڵم
فەرمانەكە لەالیەن فەرماندەی گشتی سوپاو دەریاوانی ئەڵمانیا(نۆسكە) دەركرا.
الیەنگرانی قەیسەر ،لەشكرو ئیبەرت/شایدەمان(حكومەتی سۆسیالدیموكرات لە)0101/0101ئێستاش
رایدەگەیەنن كە كوشتنی كەسانێك وەك رۆزا لۆكسمبۆرگ و كاڕڵ لیبنشت پێویستییەكی بێ چەندو چۆن بوو.
فەرماندەی هێزی كوشتن(هاوپتمان پاپست) لە یەنوەری0112/لە گۆڤاری راستڕەوە توندڕەوەكان(دۆیتشە
شتۆدێنتن ماگاتسین) وتی( :من فەرمانی گولەبارانكردنیانم دا-سەرچاوە :رۆژنامەی دی تسایت ،ژمارە3لە
 ،0111/0/30الپەڕەی)42و حكومەتی ئەڵمانیش لە مانگی دووی0112/رایگەیاند( :گولەبارانێكی یاسایی بوو).
پاش ئەو تاوانە گەورەیە ،سۆسیالدیموكراتەكان ،كۆماری شوراكانی شاری موینشنیان خەڵتانی خوێن كرد :لە
مانگی چواری 0101/خەباتگێرەكانی موینشن بە رابەرایەتی حزبی كۆمونیستی ئەڵمانیا و هاوڕێ(ئۆیگن
لیڤین) شورای كرێكاران و سەربازەك انیان رێكخست و لە ماوەیەكی كورتدا لە ژێر كۆماندۆی دەریاوانی
كۆمونیست(رۆدۆلف ئیگلهوفە) ،لەشكری سوور كە زیاتر لە 5111كرێكار و سەرباز بوو ،پێكهات.
لە  0101/5/0هێرشی دژە شۆڕشی حكومەتی سۆسیالدیموكراتی(هوفەمان) دەستیپێكردو سەرەڕای
بەرگرییەكی سەرسەخاتە ،لە0101/5/3شكستیان هێناو دەستبەجێ زیاتر لە 0111جەنگاوەریان كوشت و
ئیگلهوفە یەكێكیان بوو ونزیكەی  5111زیندانیكران .هاوڕێ ئۆیگن لیڤین لەالیەن حكومەتی سۆسیالدیموكراتی
موینشن سزای مەرگ دراو لەسێدارەیاندا.
د .نیك بڕاونس لە وتارەكەی(هەموو دەسەاڵت بۆ شووراكان! -پێش 11ساڵ :شۆڕش لە بایرن) ،دەنووسێ:
چیتر( )MSPDكە پاشان ناویان گۆڕی بۆ سۆسیالدیموكرات لە بایرین ناتوانن لە خیانەتكارییەكانیان ئاسوودە
ببن .سۆسیالدیموكرات بە هاوپەیمانی لەگەل سوپای پڕوسی لەبەردەم چاوی كرێكارەكان رسوابوو ،بەاڵم
ئەم فشارە بەبێ سەرئەنجام مایەوە .بانگەوازكردنی(فڕای كۆرب)لەالیەن سۆسیالدیموكراتەكانی بایرن بۆ
دابینكردنی پشتوپەنا بوو تا لێرەوە روخاندنی پەیوەندییەكانی كۆماری ڤایمەر ئامادە بكرێ و تەنانەت ئەدولف
هیتلەریش توانی لە موینشن یەكەم الیەنگرەكانی كۆبكاتەوە .هەروا لە هەمان ساڵدا چارەنووسی راپەڕینی
دەریاوانەكانی(كیل)یش بەدەردی كۆماری شۆراكانی كیل برد.
ئێرنست تیلمان لەبارەی تیرۆری رەشی سۆسیالدیموكراتەكان ،نووسی( :كاڕڵ و رۆزا بۆیە بوون بە قوربانی
بەربەرییەتی سۆسیالدیموكراتی دژە شۆڕەش؛ قوربانی دەستی نوسكە ،ئیبەرت و شایدەمان و ،...چونكە
پڕۆلیتاریای ئەڵمانیا هێشتا نەیانتوانی چەكەكەیان درووستبكەن ،ئەو چەكە كە پرۆلیتاریای رووسیا بە
سەركەوتن گەیاند :حزبی بۆلشەڤی! -سەرچاوە :ئێرنست تیلمان ،جلدی  ،2فڕانكفۆرت،0192 ،ال.)03
سۆسیلدیموكرات و دەسەاڵتی هیتلەر
نووسەر لۆتەر بێرتۆڵد لە وتاری(هەڵبژاردنی بەرلەمان لە  ،)0132ئاماژە دەكات بە بەشداربوونی
011سۆسیالدیموكرات لە كۆی 0911نوێنەر لە ئەكتسیونی ئەنتی فاشست لە هامبۆرگ51...كرێكاری
سۆسیالدیموكراتەكان لە كۆنفرانسی شورای كرێكاران لە ڤوبەرتال بەشداریان كرد...هەموو ئەم هاوڕێیانە بەو
هوشیارییەوە بۆ ئەكتسیونی ئەنتی فاشیست هاتن كە كرێكارە سۆسیالدیموكراتەكان دەبێ شانبەشانی
كۆمونیستە هاوچینەكەیان ،خەبات بكەن .بەدرێژایی ساڵی0132و لەم كاتە ترسناكەی گەل ،سەركردایەتی
سۆسیالدیموكرات و لەدژی ویست و ئارەزووی زۆر لە ئەندامەكانی ،هەڵویستی بەرپەرچدانە بۆ كاری
هاوبەش لەگەل حزبی كۆمونیستی ئەڵمانی راگەیاند....سەركردایەتی سۆسیالدیموكرات بەتوندی درێژەیدا
بە هەڵویستی دژەكۆمونیستی.
دەستەی نووسەرانی(انپریگۆر) لەبارەی خیانەتكاری سۆسیالدیموكراتەكان :لە0133/5/09پەرلەمێنتارە
سۆسیالدیموكراتەكان دەنگیان بە"بڕیاری ئاشتەوایی" هیتلەر دا ،چونكە-وەك خۆیان وتیان -دەنگدانی ئێمە بۆ
سیاسەتێكی دەرەكی ئاشتیخوازانەی ئەڵمانیا بوو ،نەك دەنگی متمانەیی بە هیتلەر.
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(ڤالتەر ئولبریشت)تیش لە تەلەفزیونی ئەڵمانی رۆژی /01ئۆگست0110/رۆشنایی خستوەتە سەر الیەنێكی
تری خیانەتكاری(س.د)و دەڵێ :ئەگەر ئەو 011هەزار پۆلیسە لەالیەن وەزیری ناوخۆی حكومەتی پرۆیسی
سۆسیالدیموكراتی ئەڵمانیا(سیڤرینگ)لەبەرامبەر هێرشی كۆنەپەرەستان و فاشیستەكان....بەكاربهێنا،
هەموو نەهامەتییەكان لەكۆڵ گەلی ئەڵمانیا وهەموو جیهان دەبووەوە ...سیڤرینگ لەبەرامبەر ئەفسەرێك و
چەند پیاوێك ،خۆیی بەدەستەوە دا.
هەر بە هەمان شێوە ،ئێرنست ئیلمان( سكرتێری حزبی كۆكۆمیستی ئەڵمانیا لەسەر فەرمانی راستەوخۆی
هیتلەر لە/09ئۆگوست0144/لەالیەن پۆلیس(ڤۆڵڤگانگ ئۆتۆ)گولەباران كرا .گەرچی قسەكانی شایەت(ماریان
زگۆدا)لەبارەی كوشتنی ئێرنست لەالیەن(ئۆتۆ) لە0149وە ،لەبەردەم دادگا بوو و تا رۆژی كۆچیدوایی
هەردووبارەی دەكردەوە ،كەچی لە 0112دەست بە لێپێچینەوەی كرا و یەكەم جار لە 0115لەسەر داوای
پارێزەرەكەی كچی ئێرنست سكااڵكەی لەسەر بەرزكرا .ئێستا لە0111/5/05دا ،سزایەكی زۆر سوك درا و
دەتوانێ وەكو جاران بە ئازادی بژێ .مەسەلەكە تەنها هەر ئەوە نییە ،ئەم پیاوكوژە كە بە سزادانی زۆر سوك
ناسراوە ،بەهۆی رۆڵی لە(كۆماندۆی ئێس ئێس بۆ گولەبارانكردن) ،لە  0149لەالیەن دادگای سەربازی
ئەمریكی بە 21ساڵ زیندانی سزادرا ،بەاڵم لە0152وە ئازادكرا .لە 011 111ئەفسەرو پیاوكوژەكانی
دەوڵەتی(ئێس .ئێس) لەماوەی 0115-0145سكااڵو سزادان لەسەر تەنها 1هەزار كەسیان كراو زۆربەیان
سزایەكی خەندەوەریان بۆ بڕایەوەو زۆرجاریش جێبەجێ نەكران.
لە كۆتایی شەستەكان تا حەفتاكاندا حكومەتی سۆسیالدیموكراتی ئەڵمانی سەنگەری دژ بە شۆڕش و
بەرگری پێكهێنا و لوتكەی ئەم سیاسەتە لە كوشتنی زیندانییە شۆڕشگێڕە ئەڵمانەكان دەركەوت:
زیندانیان(ئولریكە ،بادر ،كاسبەر )...یان كوشت و الیەن كۆمسیونێكی سەربەخۆی جیهانی لێپێچینەوەی لێ
كراو بڕیاریاندا كە ئەو زیندانیانە كوژراون ،بەاڵم حكومەت ئێستاش هەر دووبارەی هەمان قەوانی سواو دەكەن،
واتە((خۆكوژی بە كۆمەڵیان))ئەنجامداوە.
مێژووی نوێی ئەم حزبە ،مێژووی بێكاركردن ،راسیزم و دژایەتی مافی كرێكاران ،ژنان و بزووتنەوەی چەپە.
حكومەتی سۆسیالدیموكرات لە پیرۆ
لە ساڵی 0111سۆسیالدیموكراتەكان حوكمڕانی(پیرۆ)یان دەكرد .لە /01یونی هەمان ساڵدا زیندانییە
سیاسیەكان لە سێ زیندانی وەاڵتەكە ،راپەڕینیان بەرپاكرد .زیندانی(ئێل فرۆنتۆ) لەالیەن پاپۆڕە
جەنگییەكانەوە بۆدومان كراو پاشان هێرشیان بۆ هێناو وردوخاشیان كرد .ئەفسەرێك رایگەیاند(هێرشمان بۆ
زیندانەكە هێنا و لەوێ"یەك بە یەكیان بۆ كوشتن")-سەرچاوە :تاگس شپیگل لە -20.1.0111
بەڵێنی ئەو ئەفسەرە جێبەجێ كرا( :لە هەر سێ زیندانەكە الشەی 411زیندانیان لەدوای خۆیان
بەجێهێشت) و هیچ زانیارییەك لەبارەی ژمارەی بریندارەكان باڵونەكرایەوە.
لە هەمان ئەم كاتە ،واتە لە0111/1/21سەرۆكوەزیرانی ئەڵمانیا(ڤیلی براندت)وەك سكرتێری گشتی
سۆسیالیستی ئینتەرناسیونال لە (لیما)ی پایتەختی ئەم وەاڵتە كۆبوونەكەیان كرد.
حزبە سۆسیالدیموكراتەكان لە ژێر درووشمی(ئاشتی و هاریكاری ئابوروی) و بە پاسەوانی 21 111پۆلیس و
سەرباز كۆبوونەوەكەیان سازداو بەمە هاریكاری خۆیان بۆ سەرۆك(ئاالن گارسیا)و سیاسەتە
سۆسیالدیموكراتەكەی دابینكرد ،بەاڵم كۆمەڵكوژی زیندانییە سیاسییەكان ،پەردەی لەسەر هەموو
درۆدەڵەسەكانیان لەباری ئاشتی الدا .لە ساڵی ( ،0115ئاالن گارسیا) خۆی وەك خەباتگێر لەدژی هەژاری و
بێكاری و وەك"پارێزەری هەژارەكان" بە دانیشتوانی وەاڵتەكە ناساندو توانی دەنگی زۆربەی كرێكارو
جووتیارەكان وەربگرێ ،بەاڵم بەداخەوە هەر بەخۆشیان باجەكەیان دا.
بە گوێرەی رۆژنامەی(تاتس)ی ئەڵمانی لە  ،0115/5/31حكومەتی سۆسیالدیموكرات لە ئەڵمانیا بڕی 1ملیون
مارك وەك سوو لەسەر قەرزپێدان بەناوی(یارمەتی گەشەپێدان)لە پیڕۆ ،وەرگرت و لە نێوان0191و0115بە بڕی
241ملیون مارك چەكیان پێ فرۆشت( ،0111/1/20تاتس) .بە چەك و پارەی ئەڵمانیا ،حكومەتی
سۆسیالدیموكرات لە پیرۆ بەفەرمی دانی نا بە ونبوونی نزیكەی 9هەزار كەس لە 0111وەو ئەشكەنجەدان،
رەشبگیری ،هەڵواسین ،گۆڕی بە كۆمەڵ بوون بە بەرهەمی كۆبوونەوە جیهانییەكەی سۆسیالدیموكراتەكان
لە لیما.
سۆسیالدیموكرات لە فەرەنسا
سۆسیالدیموكراتی فەرەنسا كە لەژێر ناوی(حزبی سۆسیالیستی فەرەنسا)كاردەكا راستەوخۆ لە ئاستی
ناوەوە دەسەاڵتی سەرمایەداری و سیستێمی موڵكایەتییەكەی و شێوەی بەرهەمهێنانەكەی پاراستووەو بە
سیاسەتێكی راسیستی تێكەاڵبووەو ولەهەمان كاتدا دەستی بە خوێنی جەزایرییەكان سوور بووە.
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لە وتاری(جەنگی داگیركەرانەی سۆسیالدموكراتی فەرەنسی لە جەزایەر )0112-0154كە لەالیەن ماریانە
ئارێنس و فرانسیوس تول ،هاتووە( :پاش شكاندنە مێژووییەكەی لەشكری فەرەنسا لە(دین بیان ڤو -ڤێتنام)،
حكومەتی فەرەنسی بڕیاریدا بەشی زۆری ئەو لەشكرە بۆ جەزایەر بگوێزێتەوەو لە511 111 ،0151سەربازیان
جێگیركرد .حكومەتی سۆسیالدیموكراتەكەی( ،)Guy Molletئازادی ئەشكەنجەدان بە هێزی دەسەاڵتە
داگیرەكەی لە جەزایەر دا ،و لە یونی هەمان ساڵ ،پەیڕەكردنی مافە ئازادییەكانی مرۆڤی راگرت و رێگای بە
جەندرمە ،پۆلیس و سەربازەكانی دا" لێتوێژینەوەی دوورورێژ"و" بەرخوردی زۆرەملی"و "مامەڵەكردنی تایبەت"
جێبەجێ بكەن وەك ژەنەڕاڵ پاول ئاوساریس -بەرێوبەری پۆلیسی نهێنی ،-رایگەیاندو هەر خۆیشی بوونی
3111زیندانی بێسەروشوێن پشتڕاست كردەوە.
لە  ،0154/00/5فرانسوا میتران(وەزیری ناوخۆ) لە كۆبوونەوەی پەرلەمان وتی :یاخیبوونی جەزایرییەكان تەنها
تاقە یەك بڕیاری لێدەكەوێتەوە ،ئەوەش بڕیاری جەنگە .وتیشی :جەزایەر ،فەرەنسایە؛ دەریای ناوەڕاست
جەزایەر لە فەرەنسا جیاكردووە ،ئەمەش هەر وەك ئەمبەرو و ئەوبەری پاریسە) .كاتێ ئەم مرۆڤكوژە پاش دوو
ساڵ دەبێ بە وەزیری داد ،لە 0159/2/01رەزامەندی پیشان نەدا بۆ لێخۆشبوون لە كۆمونیستی
جەزایەری(فێرناند ئیڤیتۆن)و بەمە ئیمزای لەسێدارەدانی دا .لی پا(سەرۆكی راستڕەوە توندڕەوەكانی
فەرەنسا)لەبارەی ئەشكەنجەدان لە جەزایەر دەڵێ ئەوە"تۆری درۆكردنن" و بە بۆچوونی ئەم"دەیانەوێ هەموو
ئەو شتانە كە هێشتا لە فەرەنسا پاكژن ،وێران بكەن.
لەم جەنگە0،9ملیون فەرەنسی بەشداریكردو نزیكەی 25هەزاریان لێ كوژراو 11 111لێ برینداربوو و بووە
هۆی كوشتنی نزیكەی 511 111جەزایەری(جەزایرییەكان ناوی وەاڵتەكەیان ناوە وەاڵتی ملیون شەهید!).
سۆسیالدیموكراتەكان بەوپەڕی هێزیانەوە پشتیوانیان لە یەكێك لە دڕندەترین دیكتاتۆرییەكان جیهان كردووە ،بۆ
نموونە هاوبیركەیان(سەددام حوسین) ،ئەمەش لەبەر خاتری خودی سەددام نەبووە ،بەڵكو لەبەر ئەوەی
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
گوندنشینیان دەكرد .بێرنهارد شمید لە وتاری()Gallische Hahn oder Friedenstaubeدەنووسێ :تەنانەت
شیراك بە بۆنەی سەردانی سەرۆك وەزیرانی ئێراق سەددام حوسین بۆ پاریس لە /5سێپتێمبەر0195/بە
برادەری شەخسی خۆی ناوزەد كرد.
هەروا درووگەی(كۆرسیكا) كە دەكەوێتە ناو جەرگەی دەریای سپی و هەزاران كیلومەتر لە سنووری
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
رەفتارو كرداری حزبی كرێكاری بەریتانی و پارتی سۆسیالیستی ئەسپانی لەبەرامبەر مافە رەواكانی گەلی
ئیرلەندی و باسك ...ئەمە بێجگە لە سیاسەتی رەگەزپەرەستانەی ئەو حزبانە لە هەمبەر مەسەلەی مافی
پەنابەرێتی و چەكسازی...
سۆسیالدیموكراتی توركیا
پۆڵەند ئەجەڤید سكرتێری حزبی گەلی توركیا ،بوو بە سەرۆكوەزیران ئەم وەاڵتە و لە ماوەی دەسەاڵتەكەیدا
هەزاران كوردو دێهاتەكانیان ،چەپ و كۆمونیست كوژارن و بێشەروشوێن و وێران كران .پڕۆفیسۆر نەعوم
چۆمسكی لە وتاری(تیرۆر و هەڵەكانی رابردوو) ئاماژە بە حكومەتی سۆسیالدیموكراتی توركیاو سەرۆكەكەی
ئەجەڤید ،بەم شێوەیە دەكا :لە نەوەتەكاندا خراپترین پێشێلكردنی مافی مرۆڤ لە كۆلۆمبیا ئەنجامدرا .ئەم
وەاڵتە ،شانبەشانی ئیسرائیل و میسر -كڕیاری سەرەكی چەكی ئەمریكییە .-توركیا پلەی یەكەمی هەیە لە
كڕینی چەكی ئەمریكی تا 0111كە لە 0114وە بەبەردەوام بڕێكی زیاتری وەرگرتووە....لەبەر ئەوەی ئەنكەرە
جەنگی تیرۆر دژ بە كورد بەرپادەكات....سەرئەنجام3-2 :ملیون پەنابەر ،هەزاران كوژراو351 ،شارو الدێی
وێرانكراوی لێكەوتەوە .كاتێ چەوساندنەوە زیادبوو %11 ،ی چەكی توركیا لە ئەمریكاوە بۆی دەچوو....راستە
وەاڵتانی تر پیشتوانی توركیایان كرد لە جەنگ دژ بە كورد ،بەاڵم هیچێكیان نەگەیشتن بە ئاستی ئازایەتی و
پوولی ئەمریكی)...
لە نامەیەكی رێكخراوی(مافەكانی گەالنی ژێردەستە)-RUV -بۆ سەرۆككۆماری توركیا(سلیمان دیمریل)و
سەرۆكی وەزیرا(پۆلەند ئەجەڤید) ،هاتووە :دوێنێ لە ئەدەنە ،رۆژی0111/01/5دوو مرۆڤ لەناو ماڵی خۆیان
لەالیەن پۆلیسەوە كوژران و چەد مرۆڤێكیتریشیان برینداركردووە .بە گوێرەی زانیاری پۆلیس ئەو ئۆپیراتسیونە
دژ بە رێكخراوی()DHKP-Cە....پێش چەند رۆژێك لەناو زیندانێك لە ئەنقەرە 01مرۆڤ لەسێدارەدران(.لەم
تاوانەدا قوتاب ییەك بەناوی ئیردنیز ئەسالن و كرێكارێك بەناوی موراد ئیرتاش ،كوژران)
لە  0111وە تا ئێستا حكومەتە یەك بەدوایەكەكانی توركیا بەهەمان ئەندازە درێژە بە تاوانەكانی
سۆسیالدیموكراتەكان و حكومەتە پێش و پاشەكانی دەدەن!
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لە ئیسرائیلیشدا ،حكومەتەكەی ئیهود باراك و حزبەكەی(حزبی كاری ئیسرائیلی) نموونەی حیزبێكی
راسیست و تاوانبارەو لە حكومەتەكانی تری ئیسرائیل دژ بە مافی كرێكارە ئیسرائیلییەكان و مافە رەواكانی
گەلی فەلەستین كەمتری نەكردووە.
حزبی بەعسی عەرەبی ئیشتراكی
هەردوو حزبی بەعس لە(سوریاو ئێراق)ئەندامی سۆسیال ئینتەرن اسیونال بوون و ناویان لە لیستی ناوی ئەو
حزبانە دەبینرێن( :الحزب اإلشتراكی (فرنسا)  ،الحزب االشتراكی النیكاراغوی  ،الحزب الجمهوری االشتراكی
المستقل  ،حزب البعپ العربی االشتراكی  ،الحزب االشتراكی البرتغالی ،حزب البعپ العربی اإلشتراكی
(سەرچاوە wikipedia.org/wiki(.ئەوەی حزبی بەعس لە ئێراق و سوریا بە خەڵكی وەاڵتەكەیان و بەتایبەتی
بە كوردستانیان كردووەو دەكەن ،لەالی هەر سێ حزبە سۆسیالدیموكراتەكەی كوردستان شاراوە نییە.
بە كورتییەكەی :سۆسیالدیموكرات رەوتێكە لەسەر ئاستی مێژوو سەلماندوویەتی كە لە خزمەتی سەرمایە
كا ردەكات و بووە بە كۆسپێكی گەورە لەبەردەم خەباتی ئازادیخوای زۆربەی مرۆڤایەتی لەپێناو دادپەروەری
كۆمەاڵیەتی كە خۆی لە چارەسەركردنی پرسیاری موڵكایەتی دەبینێتەوەو مێژووی تاوان و چەوساندنەوە بەم
رەوتەش بەستراوەتەوە ،گەرچی درووشمی بریقەدار بەرزدەكاتەوەو لەهەندێ قوناغدا باڵێكی الوازی
چەپڕەوانەی لێ درووست بووە ،بەاڵم لە ئاراستەكەیداو بەگشتی سەلماندوویەتی كە نەوكەرو پارێزەری
دەسەاڵتی سەرمایەیەو دەست لە كوشتن و ئەشكەنجە و چەوساندنەوە ناپارێزێ ،هەروا لە ماوەی 011ساڵ
لە ئەزموونی حوكمڕانیاندا لە وەاڵتانی جیاجیا ،نە سۆسیالیست بوون و نە دیموكرات بوون ،بۆیە لێرەدا
شوێنی خۆیەتی بەوپەڕی پەرۆشییەوەو پێناو دابینكردنی ژیانێكی بەختەوەر بۆ زۆربەی چەوساوەكانی
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
ئەندامبوونیان دەكەن لە ریزی ئەو ئینتەرناسیونالە تاوانبارو بەربەرییە؟ ئایا چاكتر نییە بۆ هەر سێكیان بۆ
ئەڵتەرناتیڤێكی ئینسانی بگەڕێن تا لە كارەساتی گرانی ،گەندەڵی ،هەژاری ،بێكاری ،كێشەی نیشتەجێبوون
و بازاڕی"ئازادی" جیهانگیری سەرمایە...هتد رزگارمان ببێت؟ !
سەالم عەبدوڵاڵ
19910121192

ثؤن فاريرم ثيَناسة بكةين؟

يةةةةةكيَك لةةةةةو كيَمةةةةة طةورانةةةةة كةةةةة رووبةةةةةريووي ليَكؤلَةةةةةرياني بةةةةوارة جياجياكةةةةان دةبيَتةةةةةوة ،كيَمةةةةةي
ثيَناسةةك دني(فارةيرم)ةو ليَة ةدةدا هةولَةدةدةين زاربةةي ئةةو ثيَناسةةك دنانة لةاليةةن ئةوانةةي بايةةخيان بةةم
كيَمةية داوة يان بةرةنطاري بوونةتةوة وة كؤمونيست ،رةوتةة ثةةثةكاني نةاو سؤسةيالدووك ات ،ثيةاوة خةاوةن
ويذدانةكاني ك َليَسا جياجياكان ،رارنبرية بيَاليةنةكان ،ةينة بةر ثاو تا بتوانني قؤناغ و ثؤنيَو طةرةسةندن
و بنةماكاني بناسني و ثيَ هةموو رتيَكي هةولَبدةين برانني كيَ لةثمتيةوةيةو سوودي ليَوةردةط يَ.
 -Aطةرةسةندني فاريرم لة وةآلتي بة ريَطاي تايبةت
لة رامانيةا ،سةالَي 0722بةة سةةراكايةتى نةنةةريا َ (ئةنتوتسةكؤ) فارةيرم سةةريهةلَداو (كؤمةاري سةلؤفاكيا)ى بةة
ئةلَمانيا بةسراو لة مارسي ()0727دامةزراو هةمان ئةو ماوةيةةدا ،لةة ك واتيةا ،ديكتةاتؤري فارةيرمي كل َي كةي و
رينيَمى ئوستاريا دامةزرا.
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هةروةها بروتنةوةو حيربي فاري لةهةر يةكيَك لةم والَتانة بةدياركةوتن:
فنلةندا -:بروتنةوةى طةلي نيمةتيمانى لةسةالَي ( )0720دامةةزراوة لةاليةةن ك َليَسةاوة ثمةتطريي
.0
ليَك ا كة ثيَمر ثمتطريى ثمتطريي بروتنةوةى (البوا) ى فاري ك دبوو.
بةجليكا  -:سالَي  0729يريَكخ اويَكى فاري بةناوى (بةرةى طةلي) وة (بروتنةوةى سؤسياليرمى)
.0
لة دانيمار (حيربي سؤسياليسو نةتةوةى ك يَكارى) سةرى هةلَدا سالَي  0702لةة سةويد (يةةكيَو سؤسةياليتى
نةتةوةى سويدى) لةاليةن ب ايان بريكة كونار و سنكيور فوروكارد دامةزريَن ا هةروةها كؤمةلَةى نةتةةوةى سةالَي
 0709دا مةزريَن ا وا باوةري دةك يَ كةة ريَكخ اوانةى ئةةم حيربةة ثةيوةنةدييان بةة(هيتلةةر)ةوة هةةبووة و حربةة
نويَكةيان ناونا(حيربي طةلي سؤسياليستى نةتةوةيي).
لة سويس اردا لة سالَي ( 0722بةةرةى نةويَ) و (بةةرةى نةتةةوةيي) و لةة ()09ى ديسةةمبةرى
.2
 0722دامةزراندنى كؤمةلَةى نةتةوةيى رياطةيةندرا.
هةر بة هةمان ريَوةش لة وةآلتطةليَ وة ثورتوطا  ،ئيس انياو يؤنان فارييةت سةريهةلَدا و طةرةيك د.
ئةم ر ووداوانة ئةوة دةردةخةن كة فارةيرم توانةاى سةةرهةلَداني لةةو ووالَتانةرةدا هةيةة كةة سةةرمايةدارى تيَيةدا
نةطةيمتؤتة قؤناغة مؤنؤثؤليةكةى .
بؤردي اى سةرك دةى حيربي كؤمؤنيستى ئيتالَي كة تةا سةالَي  0702سةةرك دةى ئةةم حيربةة بةووة واى دةبينةى
كةوا جياوازى لة نيَوان دووك اتيةتى بؤرجوازى و ديكتاتؤريةتى فاريدا نية.
طةليَ ثيَناسةى ديكة بؤ فاريرم هةية ،لةوانة ،ثيَناسةى(ب ايل ستيوارت)ى ئينطليرة كة دةلَيَ :فاريرم بةؤرنوازى
بضووكى رؤريرطيَ ة كة دةستى بةسةر ئام ازي دةولَةت ط توة .هةروةها سؤسياخلوازى نةمساوى (ئؤتؤ باور)دةلَةيَ
فاريرم ريَوةيةكة لة ريَوةكانى دةسةالَتداريةتى لة سةرووى ثينةكانةوة دةوةسوَ.
زلك دنى ريالَي بؤرنواى بضو كةة وة ئةام ازيَكى نةةرم بةدةسةتى سةةرمايةدار دةميَنيَتةةوة بةؤ جيَبةةجيَك دنى
بةرنةوةنديةكى هةموو زانستيةكى ئةم ثيناسةية هةلَدةبويَ ىَ و بة طةو َي ةى ثيَناسةةكةى (بةاور)ية هةرهةةمان
رت كة هيض دةسةالَتيَك نية لةسةرووى ثينةكانةوة بوةسوَ .
ئؤتةةؤ بةةاور واي دةبين ةىَ كةةة  :كاردانةةةوةى بةةؤرنوازى جيهةةانى ،فارةةيرم لةةة لووتكةيةةدا دةردةبة ييَ و بةر ةيَوةيةكى
تايبةةةتى بةرث سةةيارى دةكةويَتةةة ئةسةةتؤى رؤريرةةي رووسةةي ثةةونكة بةلمةةةفيرم بةهةرةةتى مةنمةةةفيةكانى لةةة
جؤرجياو ئةرجينيادا تيَكمكاند .هؤى ديكةري ب يتيية لة سياسةتى داثلؤسيَةرانةى بةلمةفيةكانة.
ئايةا(ئارنسةت مانةديَل) ثةي لةةبارةي بؤثةوونةكةي(بةةاوةر) دةلَةيَ :جطةة لةة بةرةداري ك دنةكةةى ت اتسةةكى ،دوو
بريورياى ت هةية كة لة هةمووان ط نطر لة بيستةكان و سييةكاني سةدةي راب دوو لةة بةارةى تيَةورى فارةيةوة و
ئةوانةش ب يتني لة هةةردوو بةريورياى(ئؤطسةت تاهلةاو ) و (ئؤتةؤ بةاوةر) .هةةروةها مانةديَل لةة الثةةريةى ()23ي
هةمان سةرثاوة دةلَيَ ( :لةطة َ ئةمةدا ئةم ريك دنةوة لة ريك دنةوةكانى ري ؤرمة موبتةزةلةكان ثيَمكةوتووت ة
 ...كة بريورياى فاريةكانيان وة خؤى دادةريرت تةوة كةوا( فاريرم كاردانةوةية بةرانبةر مةت سةي بةلمةةفيك).
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ئةمةش بةخؤي تةواوكةري باوةريي مانديَلة .ثونكة باوةر هةر هةةمان بةريورياي هةيةة ،بةةالَم مانةديَل ثةاو لةةوة
دةثؤريَ لةسةر حيسابي ريك دنةوةى زانستى و لة خرمةتى مةبةستة فيك يةكانى بةكاريدةهيَنيَت.
كةةالرا زيةةتكني لةةة كؤبونةةةوةى بةةةرف اوانى ئينتةرناسةةيوناليرمي كؤمةةؤنيرم لةةة سةةالَي  0702لةةة مؤسةةكؤ ئةةةوةى
دووثاتك دةوة كة :فارةيرم سةيَنريا َ تة ين و بةةهيَرت ين طوزاررةتى ثةينايةتية بةؤ ه َي رةي سةةرةكى بةؤرنوازى
جيهانى لةم كاتةدا.
لةم كؤبوونةوةيةدا ب ييار لةسةر ئةو رياثؤرتةة درا كةة لةة نمةارةى  0702/3/1ى رياننامةةى (ئةاالَى سةوور-ال ايةة
احلم اء )-ى حيربي ريوعى ئةلَمانى دا بالَوك ابووةوة كة فاريةكانى بؤ دووبالَي ليَكجيا دابةرك دبوو و با َليَكيةان
بةتةةةواوى لةاليةةةن سةةةرمايةدارى طةةةورةوة ثيَكهيَن ابةةوو و ئةوةكةةةى ديكةرةةيان لةةة نةتةةةوة ثةرسةةتة بةةؤرنوا
بضووكةكان ثيَك دةهات و لةاليةن بالَي يةكةمةوة هةلَخةلَةتيَن ابوون.
(نولتة) بة ريوونى سةرسامى خةؤى بةرانبةةر بريوريايةةكانى(وليةام راية )دةردةبة يي لةبةةر ئةةوةى ،هةسةتاوة بةة
داب يانةدني ناديةار لةةة نيَةوان بةارى ئةةابورى و ئيةدالؤني و جةةماوةرى ث ياليتاريةةا و بةمةة ،يارمةةتى ئةةةوةى داوةو
ثونكة ئةوةي دازيةوة كة فاريرم ثةيوةندى بة بنضينةكانى ئابورى و بريورياكانيةوة نيية ،بةلَكو ثةيوةنةدى بةة
رياستيةكةوة هةية كة زار لةسةرمايةدارى كؤنرة  ...با ب َليَني ثةيوةندى بةة ثيَكهةاتنى دةسةةالَتداريةتى ئةانةلَي و
سةركوتك دنى سيَكسيةوة هةية يان هةر رتيَك بة هؤى دونمنكارييةوة ،دةروون ريازى بكا .
ئةمةش لةطة َ بؤثوونةكةي(نولتة) دا دةطوجنيَ كة دةلَيَ (رةطةكاني فاريرم لة رتيَكى كةم ويَنةوة سةرهةلَدةداو
نةةاتوان يَ بةسةةادةى لةةة س ورةةتى م اوةةدا بةةةدى بك ة يَ (ئةةةم بريوريايانةةة بةةريورياى ثةةؤنيةكن) لةطةةة َ بةةريورياى
تيَورستةكاني ئايدالؤنياى (سياسي دانيمتوانى ) تاوانبار كة دة َليَن هةنارةكان خؤيان هؤى هةنارى خؤيانن ..هتد.
زار ثيَناسةو هةلَسةنطاندنى ديكةش لةاليةن هيَرة كؤنةثةرست و ثاريَرطارو ليَِالةكانةوة بؤ فاريرم هةية كة بة
خرمةتى ئيم ياليرم دةركيَتةوة و بةرط ى ليَ دةكةن و ريووى تاوانبارانى فاريرم ئارايمت دةكةن .ليَة ةدا دةبةيَ
بةكورتى باسةي يةةكيَك لةةو تيَةورة طومانليَك اوانةة بكةةين كةة بةة تيةوري تؤتاليتةاليرم نةاو دةبة دريَ :سةك تيَ ى
حيربةةةي كاسةةةؤليكى ئيتةةةالَي ليةةةو كسةةةتارزو سةةةالَي  ،0701فارةةةيرمى وادانةةةاوة كةةةة ديةةةوي راسةةةو بةلمةةةةفيكة و
بةلمةفيكي ثةثي فاريرمة.
(ئوتو ويَل ) سك تيَ ى حيربي سؤسيا دووك اتى ئةلَمانى لة اليبةر سةالَي  0720لةة كةؤنط ةى حيربةكةةى دا
وتى  :كؤمؤنيرم ،سةرمايةدار نيةةو فارةيرم و بةلمةةفيك ثةومكن .هةةروةها (رودولة ب ايةت رةايد) لةة هةةمان
كؤبوونةوةدا هةمان بريورياي دووثات ك داتةوة.
هةروةها (هيَ بةرت ماكؤزة)ى قوتا انةى ف يانك ؤرتى ثةي لة كتيَبةكةى (عةقلَ و روريش ،الثةرية )017دا دةلَيَ
 :تيَكمةةكاندنى فارةةيرم و سؤسةةياليرمى نةتةةةوةيي بةةةرةو تؤتاليتةةاريرم ثةةونيان ريانةةةط تووة  ...ثةوسةةانةوةى
كؤمةةةلَطاى سةةتالينى كةةةمر نةةةبووة لةةة ثةوسةةانةوةى كؤمةةةلَطاى سةةةرمايةدارى ( )...تةةةنيا ئةةةوة نةةةبيَ كةةة
هةناريةكةى ئيَجطار زار بووة .هةر بةهةمان ريَوة (كار يوخائيم) و(تسبكتي بريجنسكى) واي بةؤ دةثةن كةة:
لة جةوهةردا فاريرم و رينيَمى سؤويةتى ليَكدةثن ...
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ية ئايديؤلؤنيا "ية حيرب" ية ثؤليسي نهيَنى بؤ رياونان و دةزطاى رياطةيانةدنى مؤنؤثةؤ كة او "مؤنؤثةؤلي
ثة و ئابووريةكى ناوةنديان هةية " .
بةةةالَم (ئيَ نسةةت نولتةةة) لةةة ريةطةةةكانى فارةةيرم دةطةةةرييَ بةةةالَم نةةة بةةةو مانايةةةى فارةةيرم بةرهةةةمى قةي انةةة
سةرمايةدارة مؤنؤثؤلةكانةو تؤوةكةى لة ناوةوةى رينيَمى بؤرنوازى دا هةيةة ،بةةلَطو وة بةرهةةميَكى س وورةتى
ي ئةةوا ريةطةةكانى دةطاتةةوة
َِ
م او لة قةلَةم دةداو دةلَيَ  :ئةطةةر بيَتةو فارةيرم يريَة يةوة سةةربازة كؤنةةكان دةربة ي
ي و ئةةةوةش بةرهةةةمى رينيَمةةى
ي بةةة سةةانايي لةةة س وورةةتى م اوةةدا ديةةارى بك ة َ
ثةةةند رةةتيَكى وا كةةة نةةاتوان َ
سةرمايةدارى نية.
ئيَمة دةبينني كة (مانديلي)ش لةطة َ ئةوةى ريةخنة لة نولتة دةط يَ بةالَم باوةري بةوة دةهةيَينَ كةة ئةةم مةةيل و
ئارةزوة دونمنكاريانة ،ثةيوةنديان بة ناوةوةى خودى م اوةوة هةيةو هؤى رةريو ثيَكدادانةكانى ديكةةن ،نةةوة
بةرنةوةنديةة ثةينايةتيةكان و دةلَةيَ :بةداخةةوة كةة ئةةةم ئ ارةزوانةة لةةو سةردةمانةرةةدا هةةبوون و هةؤى رةةةريي
بازرطانى بةة كؤيلةةو غةةزاكانى طةلةة رةوانكارةكان بةووة بةؤ سةةر زةوى جوتيارةكةان و بةةرثابوونى جةنطةة خةاض
ثةرستةكان.
ت اتسكيةكاني وا ثيَناسةى فاريرم دةكةن كة ديكتاتؤرى ثؤناثارتية ئةمةش موزايةدة ك دنة لةسةر ئةةو ريالَةة
ية كالكةرةوة كة تاكة كةس وة مؤسولينى هيتلةر و نةنةريالةكان دةيبينني بةلة بريك دنةى ريالَةي بؤرنوازيةةت و
حكومةتى(راليمةر و فوني)ري بة ثؤناثارتى لةقةلَةم داوة.
ئةكادوى ئةم يكى كاوتسكى لة كتيَ (المتحوالت السيا سية في البلدان المتخلفة) ثاثي يةكةم  /كانونى دووةم
 _ 0712درا احلقيقةةة ) لةالثةةةريةى ( )21دا بةةةم رةيَوةية بؤثةةوونةكاني خةةؤي دةردةبة يي  ( :لةطةةة َ ئةوةرةةدا
مؤسولينى كة ريةنطة لة لينني ف َي بووبيَ و هيتلةري لة مؤسولينى هةروةها ستالني و ف انكؤش بةة رةيَوةيةكى
ريوون و ئارةةك ا لةةة مؤسةةولينى و هيتلةةةر فيَ بةةووبن ،بةةةآلم نةةاتوان ىَ ريووة ليَكضةةووة كةةانى نيَةةوان تؤتاليتاريةةة
ت سناكةكانى رنيَمة جؤربةجؤرةكانيان ديارى بك يَ.
لة ثاوثيَكةوتنيَكي رياننامةى ف يانك ؤرتة ئةلطمانية لةطة َ ث يافيسؤر(بولو ) لة بةةريتانيا لةة(،)0770/00/1
بةةةم ر ةيَوةية بةةريو بؤثةةوونةكانى دةردةب ة ييَ ( :جيةةاوازى لةةةوةدا دةبيةةنني كةةة سؤسياليسةةتة نةتةةةوة خوازةكةةان
ث يوثاطةندةيان بؤ كؤمةلَطاى نةناد ثةرسو ك د و ماركسيةكاني بؤ كؤمةلَطاى ثينايةتى .لةة رةويَنيَكى ديكةةدا
دةلَيَ  -:ئةم دوو ثياوة لة مةبةستى (هيتلةرو ستالينة) دوو رؤريرط َي يى توندريةو بوون و باوةريٍِيان بةوة هةبوو كة
طريوط فتة سياسيةكان لة يريَطاى (توندو تيذيةوة) ثارةسةر دةك يَ.
كاتىَ كة ر اننامة بةستةزمانةكة هيض زانياريةكى لةبارةى مةسةةلةى بةةراورد كة دن ئةةو دوو دةسةةآلتةوة نييةة،
ليَي دةث سيَ هيتلةرو ستالني ليَكةوة نريكن لةبةر ئةوةى ئةمانة دوو تاوانبارى ت سناكن لةم سةردةمة ،ثي بةوو
واى ك د تؤ يةكةم كةس بيةت لةة كتيَبةكةتةدا ئةةم بةةراوردة بكةةي و كةسةيَكى ديكةة ثة َي تةؤ بةةراورديَكى واى
نةك دووة ؟
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ث يافيسؤر لةوةالَمدا دةلَيَ  :لة رياستيدا ثؤن يةكةةم كةةس بوومةة ئةمةةم دازيوةتةةوة ،لةةالى ريووسةةكان رةتيَكى
ط انةةة كةةة ثةةؤن ئةلَمانيةةة هةةةنطاوي نةةاووةو لةةة دةرطةةاي ئةةةم بابةتةةة دةدا .هةةةروةها لةةةبارةى واقيعةةي سةةةدةى
بيستةمدا طومان لة زانيارى ميَذوونوسةكانى سؤويةتةوة دةكاو لة كؤتايي ثاوثيَكةوتنةكةدا هةنديَ باسةي نيةانى
خؤي دةكاو دةلَيَ :من بةرداريم ك دووة لة سةرك دايةتى جةنطى دةروونةي وبةرةي ئؤريوثةا لةة ئيَرطةةى (بةي بةي
سي) دامةزراند و مني يةكةمني كةس بووم كة لةم بةرةدا كارم ك د.
_ رياننامةنووس  -:ثؤن ئةم بابةتةتان هةلَبذارد؟
ث يافيسؤر -:يةكيَك لة خاوةن (دةزطاى بالَو ك دنةوةكان) تكاي ليَك دم كتيَبيَك لة بارةى هيتلةرةوة بنوسم .ئةوة
تيَك ياى مةسةلةكةية.
ل َي ةدا طةليَ زاناى بؤرنوازى ديكة هةن دةيانةوىَ بةطةليَ هؤكارةوة ثاكانةى جياجيا بؤ رينيَمى بؤرنوازي سةرماية
بهيَننةةةةوةو راطةياندنةةةةكانيان بةةةة درا و لةسةةةةر بنضةةةينةي نةةةةناد ثةرةسةةةو و كؤنةثةرةسةةةتى دن بةةةة سةةةؤويَت
دامةزراندووة.
بؤ منوونة (لوي ب .بؤخنةر) دةلَيَ  :ئيَمةة لةسةةر ئةةوة يريَككةةوتووين كةة نةاتوان ىَ ثةيةدابونى سؤسةياليرمى
نةتةوةيي بة سةرمايةداريةوة ببةسريَتةوة يان دروست بوونى حيربي نازى لةسةر ئةةجنامى هيَةرى كاريطةةريَتى
طيانى هيتلةرةوة ثةيدا بووة.
هةروةها دةلَيَ -:ثيمةسازى طةورة لة ثةرةط تنى نازيرم بةرث سيايةكى كةمر لة تيَك ياى ثينة كؤمةالَيةتيةكانى
ديكةةة دةط يَتةةة ئةسةةتؤ  ...هةةةروةها لةةة رةةؤيَنيكى ديكةرةةدا بةةةخؤس دةلَةةى(( :دةبةةىَ ثمةةتطرييك دنى دارايةةي
ثيمةسازكارةكان بؤ هيتلةر بة كليلى دةرطاى دةسةالَتداريَتيةكة دائةبن ىَ )..
نازةيةكان تةنيا لة يريَطاى سةركةوتنيان لة هةلَبذاردنةوة هاتنة سةر حكوم هةةر بةة هةةمان رةيَوة(هةانر ئيكهةارد
كتابني) دةيةويَ ئةوة دةر ا كة ثوو (هيتلةر)ي دروست نةك دووة و نةيك داتة هيَريَكى طةةوةر ،بةةلَكو ثةينى
بورنواى بضو و ثينةكانى ناوراست و مليونان بيَكار ك دويانة بة هيتلةر.
(طوسةةتاف رةةويلةر )(كةةة يةكيَكةةة لةةة نويَنةةةرى ئةةةو ثيمةسةةازكارانةى لةةة نيَةةوان  -تاوانبارك اوةكةةانى دادطةةاى
نورنب َي ط) نكولَى لةوةي ك د كة ثيمةسازكارةكان هيض را َليَكيان نةبينيوة لة دةسةالَت ط تنة دةستى هيتلةر.
هيتلةر ت َي وانينة ئابوورى و سياسيةكانى لة سةرثاوة سةةرمايةدارى و فارةيرم و كؤمونيسةتيةكانةوة وةرط تةوة،
بةالَم (هةن ى ئاري) و(توي نة قةريون )واى دةبيةنن :مةبةسةت لةة ثمةتطريي ك دنةي دارايةي نةازيرم بةؤ هيَنانةة
سةرحكومي نةبووة.
ئامانة بةؤ حالَةةتي تيسةني وة كةريداف(نويَنةةري ثيمةة سةازكارةكان)دةكةةن كةةوا زاربةةي جةار مس اتيةان لةطةة َ
نازيةكان هةبوو وهةر وةها كةساني وة (كييل )و(ك ابسةر)بانطةرةةي ئةةويان كة د كةة :نةازي هؤيةنةد و نةازي
مامناوةند هةنة بةؤ بةةهيَرك دني رةويَن ثيَةي ئةوانةةو و الوازك دنةي اليةنةة راديكاليةكةةى لةة بةوارة ئةابووري و
كؤمةالَيةتيةكةى.
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هةروةها (كار َ ف ارين) واى بؤ دةثيَ كة  :هةردوو رينيَمى تؤتاليتارى (فاريرم و كؤمؤنيرم)لة بنضينةدا لةيةة
دةثن .هةروةكو (ف نةر) ي دةليَ  :ثيمةساز كارةكةان موعارةزةيةةكى مةبدةئيانةةيان نيةة بةرانبةةر هيتلةةر ..
ئةو مامةلَة بةهيَرة كة كارطةى (دروست ك دنى ريةنط)دةيك د ،منوونةى هةموو ثيمةسةازى ئةةلَمانيا نيةة .بةةالَم
(هالكاردن) دةلَيَ  :لة هةموو حا َليَكدا مؤنؤثؤلة بورنواكان بروتنةوةى ()nsيان دانةمةزراندوة .
ئةمة ئةطةر هةاتوو بةة هةةموو توانايةكةةوة لةاليةةن بةرةيَكى ثيمةسازكارةكانيمةةوة ثمةتطريى بةة برووتنةةوةي
سؤسياليرمى نةتةوةيي ك ابيَ.
ئا بةم جؤرة بؤمان ريوون دةبيَتةوة كة جيهانبينة تؤتاليتاريةةكان هاوبةرةيَكى نةاكؤ كؤيةان دةكاتةةوةو ئةةوي
دونمنكارييةكانيانة لة بةرانبةر كؤمؤنيرم و دةسةالَتداريَتى ث ياليتاري دن بة ئيم ياليرم و فاريرم لةة يةةكيَتى
سؤويةت .ئةم ثمتخانة فيك يانة ثالَنةرى سةرةكن لةة ليَكؤلَينةةوة ريوو زةردةكانيةان و ثاكانةك دنةة بةؤ ثة يانوا و
ثةيوةندية ئابووري و فيك ي و كؤمةالَيةتى و سايكولؤنيةكانيان  ..بةو ئيعتبارةى فاريرم لة ئةةلَمانيا بةرهةةمى
سياسةةتى سةةةرمايةدارى دارايةةي مؤنؤثؤلَةةة ،تيَةةورى تؤتاليتةةاري تيةةورى ئيم ليِالةكانةةة بةةة نةةاوى (ليَكؤلَينةةةوةي
زانسو ) و(ت َي يوانيين راقيعيانة بؤ ميَذوو).
لةطة َ ئةوةي(ئيَ نست نولَتة) زاني ارييةكي زاري هةية لةسةر فاريرم ،بةالَم وة جيهانبينيَكى ئم يا ليِيالةو
وا دةزان ةيَ كةةة سؤسةةيا دوةةوك ات وة مةةةرجيَكى(سؤسةةيا فارةةيرم) لةةة سةةالَي  0702دا لةاليةةةن سةةتالينةوة
خ ايةروو )  ،بةآلم لة رياستيدا هةر يةكيَك لة تؤلياتى و زينؤفي و كالرا زيتكني ئةم تيَورةيان لة كؤبونةةوةكانى
ئبنتةرناسيوناليرمي كؤمونيرم لة سالَي  0702-0700دا خستؤتة ريوو و لة اليةن كؤمبنتيَ ن و حيربي ريوعي
ئةلَمانيةوة ك اوة (سةي ى بريويرايةكانى ف اوؤت بكةن لة كتيَ (ريك دنةوةو خةبات لةة دني فارةيرم) كةة لةة
اليةن ئومةميةى كؤمونيرم و حيربي ريوعى ئةلَمانيةوة ثاثك اوة ،الثةرية  .)02ف اوةؤت لةة وتارةكةيةدا دةلَةيَ:
سؤسةةةيا دوةةةوك ات ئةوانةةةةن كة ةة بةةةة قسةةةة دني فارةةةيرم تيَدةكؤرةةةن .ئةوانةةةة وةزية ة و سةةةةراكي ثةةةؤلي و
كاربةدةسةةةتةكانى سؤسةةةيا دووك اتةةةةكانن كةةةة يريَطةةةة بةةةة فارةةييةكان دا خؤثيمةةةاندان بكةةةةن و يريَطايةةةان لةةةة
خؤثيماندانة دن بة فاريستةكانى ريوعييةكان ط ت.
ناويَةةةك وة سةةةي يك -ئيبةةةةرت ريمةةةتة هؤثةةةةرزينك وة هةةةةموو سؤسةةةيا دووك اتةةةةكان ،ديكتاتؤريةةةةتى
سةرمايةدارى دةثاريَرن و تي ي ثؤلي و سوثا بة نمارةو كؤمةلَي طةورة تةرخان دةكةن بةؤ مةل ثيَكةةض كة دن و
خلَتانى خويَن ك دنى خؤثيماندانى ك يَكارة كؤمونيستةكان كة دني فاريرم ريادةثةريين ،بؤ ئةوةى ثاريَرطةارى لةة
فار ةييةكان بكةةةن و خؤثيمةةاندانيان لةطةةة َ دا سةةازبدةن) .لةةةم بارةيةةةوة دةتوان يَةةت ثةةاويَك بةةة بريوريايةةةكانى
(كارالندير)ي ئيتاليا لة (ثلينؤمى دةيةم ،بةلَطةنامةكانى ئومةميةت) ميَنني .هةروةها رياينهارد كوينيةك باسةي
ريالَةةي رياسةةو سؤسةةيا دووك اتةةةكان دةكةةا كةةة لةطةةة َ ئةفسةةةرة ثادرةةاييةكان يةةةكيان طةة ت و برووتنةةةوةى
رؤريرط َي ييان لة ئةلَمانيا لة دةرياى خويَندا نوقم ك د (ئةمة منوونةيةكى ساكارة بؤ خؤ بةهةلَة ب دني مانديل)و
هةةةروةها (ريمةةارد لوفيتةةا ) دةلَةةيَ :دةبةةيَ بةرةةيَوة ئةلَمانيةةة توندريةوةكةةةى لةةة فارةةيرم بطةةةين كةةة ئةةةوي
طوزاررتك دنة لة ياخي بوونيَكى بيَهودة(عةمي) دني ئةوروثا.
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سةرا وةزي انى ئيتالَيا (ف انسيسكؤ نيتى) لةو كتيَبةى كةلةة سةالَي 0701دا بةؤ ئةةلَمانى وةرطيَة يدراوة و نةاوى
(بةلمةفيرم  ---فاريرم  ---دووك اسي) ،دةلَيَ  -:فاريرم و بةلمةفيرم لةسةر بنضينة مةبدةئيةكان لةطةة َ يةكةدا
ناكؤ نةني  ...هةةردووكيان نكةولَي لةة هةةمان مةبدةئةةكانى ئةازادى و (سيسةتةم) دةكةةن يةان هةةردووكيان دني
سةرةتاكةكانى سالَي ( )0317ن هةروة مؤسؤلينى وتى دنى مةبدةئةكانى دةستورى ئةم يكى سالَي ( )0313م
و دني ياسا ئينطليريةكانن .ئةمةش مانةاى ئةوةيةة كةة نكولَيةان لةة هةةموو بنضةينة رارسةتانيية هاوثةةرخةكان
ك دوة و بانطةريان بؤ طةريانةوة بةرةو ريةورتى ثارايةتى رةها دةك د و وا لةرةري طةيمتون كة مةرقيَكى بةديهى
(ئاسايية) بؤ ئوممة.
طؤوارى ( ،der spiegalن  ،0770/90الثةرية  ،)02وتاريَكى (ئيبةر هارديكل)ى ث يافيسؤري ميَذووى هاوثةر
لة زانكؤى رتؤتطارد ،بالَوك دةوة كة تيَيدا دونمنكارى خؤى بةرانبةر كؤمةؤنيرم دةردةخةا و ض وة تيَةور ض وة
مومارةسة دةريدةب ييَ و دةلَيَ  :هةر لةطة رؤريرةي لينينةدا ،كؤمةؤنيرم بةوو بةة ديكتةاتؤرى .ثارةان ديتةة سةةر
كتيَ (سةرماية)و لةبارةيةوة دةلَيَ :ئةم كتيَبة هةلَةية .ئةم زاناية لة نيَوان ريانهةالَت و ريانئاواي ئةةلَمانيا بةةم
ريَوةية بةراورد دةكا :هيتلةر كةة هاتةسةةر حةوكم خةؤى لةةناو ئةةلَمانيا بةوو ،بةةالَم ئولِيمةت (يةكةةم سةةرة
كؤمارى ئةلَمانياى دووك ات) لة مؤسكؤوة ريةوانة ك ا .هةروةها هيتلةر لةاليةةن جةةماوةريَكى بةةرف اوانى ووالَت
ثمتطريى ليَك ا ،لة كاتيَكدا ئولِيمت ثمتى بة ثةكى داطريكةرى بيَطانةة بةسةت و لةة سةالَي  0792ك يَكةاران لةة
دنى حوكمى ئولِيمت مةتةريَريان ط ت ،بةةالَم رةتيَكى وا دنى هيتلةةر ريووى نةةدا  -ليَة ةدا جةةنابي ث يافيسةؤر
بةية سةرة قةلَةم هةر هةموو خةباتي هةنارانى ئةةلَمانيا دن بةة فارةيرم ريٍِةش دةكاتةةوة -ميللةةت ئةوةنةدة لةة
ئولِيمت دووركةوتةوة ،واى ليَك د رورةية دروست بكات (مةبةستى رورةى بةرلينة) بةالَم لةاليةن هيتلةرةوة
رتيَكى وا نةك ا ،ثونكة ميللةت لة ثمتيةوة بوون و ف مانةكانيان جيَبةجيَ دةك د .لة كؤتاييدا لة كاتى ريووخان
(مةبةسةةتى رينيَمةةى هيتلةةةرة) زار خةةةلَك لةةةبارةى هةرةسةةةوة دةدوان كةةة مةبةسةةتى زاريةةان هةرةسةةي ئةةارةزوو
هيوايةكانيان بوو .لة بارةى ثةيوةندى ئةلَمانياى ريانهةالَت لةطةة َ يةةكيَتى سةؤويةت لةة نيَةوان سةاالَنى (-0702
 )0792دا دةلَيَ  :لةطةة َ م دنةى زاردار -مةبةسةتى سةتالينة -لةة سةالَي  ،0790رةيَوة رينيَمةة خويَناويةكةةي لةة
ئةلَمانياى ريانهةالَت كؤتايي ثيَ هات ،بةالَم وة رياستية هةر دةميَنيَتةوة ،لةبةر ئةوةى ئةلَمانياى ريانهةالَت لة
هيض كاتيَكدا لة سييةكان و ثل ةكاندا وة يةكيَتى سؤويةت نام اوانة نةبووة يان ث ي بة ثيَستى ماناكة ،ستالينى
نةبووة.
هةر لةهةمان نمارةى طؤواردا وتاريَك بةناوى ( :تاوان بةبيَ طوناة نيةة) ال  21-29و لةاليةةن (زارةا ئةندرسةون)
نووس اوة .لةم وتارةدا بة ثيَي هةمان ير َي يةو ،زارا دةيةوىَ ثاكانة بؤ فاريرم بكةا .بةؤ منوونةة لةةبارةى ئةةلَمانياى
ريانئاواوة دةلَيَ  :تةنيا بةريَك لة ئةلَمانيا  -زار فاريرمة -ئينجا ديَتة سةر باسةي مانةةوةى زار لةة نازيةةكان لةة
ثيَطة هةستيارةكاني حكومةتى دواى ريووخانى هيتلةر لةاليةن سوثاى سؤويةتةوة ،بؤ منوونة ( :هانر كلوبكة) كة
يةكيَكة لةو سةرك دانة كة لةسةةردةمى هيتلةةردا ياسةاي (نةةناد بةسةتى)ي دانةاوة و ئةةم ثيةاوة بؤتةة سةك تيَ ى
حكومةةةتي (ئةةةدةناوةر)و (ئوبةلةنةةد ليةةد رةةيودارى)ي كؤنةةة نةةازى وة وةزية ى ثةنابةةةران كةةارى كة د -ليَة ةدا
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مةبةست لة ثةنابةران (ثؤلؤنى و سؤويةتة دةرك اوةكان)ة كة زاربةىان لة نازيةكانن و تا ئيستا ريا َليَكى ت سنا
لة ئةلَمانيا دةط َي ين و داواى ئةةوة دةكةةن كةة لةة ناوثةة ئةلَمانيةةكانى ثؤلَةنةدا و يةةكيَتى سةؤويةت بةؤ ئةةلَمانيا
بطةريَن يتةوة.
لة كؤتايي وتارةكة دا لة الثةرية ()23دا نووسةر باسي هاوسانى سؤسةياليرمى نةتةةوةيي لةطةة َ كؤمةؤنيرم دةكةاو
دةلَيَ  :ئةمانة دوو دياردةن بؤ طوم ياك دنى م او ،هةروة تيَورى تؤتاليتاليرم باسي ليَدةكا.
هةروةها نووسةر باسي رياو بؤثوونةكانى ئارنست نولتة دةكا لة بارةى ئةوةوة كة ك دارى (ئاسيايى) بةؤ هيتلةةرو
نازييةكان لةسةرةجنامى ئةوةوة هات َ كة خؤيان وة قوربانيةكى رياستةقينةى ك دارى ئاسيايي بةلمة ،دانابيَ.
نولتة ث سيار دةكاو دةلَيَ  :ئايا سيبل كوال لة ئاوسم يت كؤنرة؟
ئةوةى رايانى سةرةجندانة ئةوةية كة تيَورى تؤتاليتارىرم بوو بة تيَورى فةرمي ئيم ياليستةكانى ئةلَمانيا و لة
\9ئةةةيلو \ ،0710لةةة كؤن انسةةي وةزارةتةةى ريارةةنبريى ئةةةلَمانيا ،ب ييةةاردرا كةةة تيَةةورى تؤتاليتةةارى لةةة قؤناغةةة
جياجياكانى خويَندن ،بطوت يَتةوة و ئةمةش تاوةكو ئةم يا بةردةوامة.
سةرا سةرثاوةي فارييةتة
ئةم تيَورة بة ريَوةيةكى تايبةتى لةاليةن ثياوانى كالسيكي ميَةذووى ئةلَمانةةوة طةرةةي يَدراو ث يوثاكةنةدةى بةؤ
دةك يَ و بة هيض جؤريَك لة سنورى ئةلَمانيادا نةمايةوة ،بةلَكو خؤي لة خؤيدا ثاريَرطارى لةة هةنةديَ كاريطةةرى
ديارى ك او ك د لة ريوانطةى هةندىَ نووس او و بالَوك اوة لةسةر نيانى هيتلةرو رةيَوازى ئةةم ليَكدانةةوةش ثمةت
بة تةركير ك دنة لة سةر ريالَي سةرك دة فاريةكان دةبةسةوَ و رةيَوازى نيةان و تايبةمتةنةدي و ت َي يوانينيةان بةؤ
جيهان و مامةلَةك دنيان لةطةلَيداو بانطهيَمتى ئةوة دةكةن كة زانستى ميَذووى ئيَستامان ،ميَذووى تاكةة كةةس و
كةسايةتية ئةفسانةيي و ميَذووى ئةو ثياوة مةزنانةية كة ميَذوو دروست دةكةن.
هةةةروةها (كؤلَؤمةةان)دةلَ ةيَ كةةة( هيتلةةةر ثيةةاويَكى بةةةهيَرو قارةمانةةةو دياردةيةةةكى م اوايةةةتى زار ت سةةناكة لةةة
سةردةمةى ئيَستاماندا) .تبلنباغ لة كتيَبةكةى (ثيَداويستى ئةلَمانيا وة "طوناة"ي ثةارةنووس) كةة لةة سةالَي
 0732لة رتونطارد بآلوك اوةتةوة ،لة الثةرية ( )00دا دةلَىَ  :هيتلةر ثياويَكى غةيبيةو وريوو طة نو سةةر رةيَتة.
(ثيتةر هوفمان)ي لةبارةى( هيتلةةر)ةوة دةلةيَ  -:هانةدةريَكى غةيبيةة( .ماينكةة)ش واى دةبةيينَ  :لةة طةوهةةرو
ي كةة بةة خةيا َلةةدا نايةةت( .دوية النةد)ية دةلَةيَ  -:لةة ميَةذوودا
كاريطةري هيتلةةردا رةتيَكى كةةم ويَنةة دةبينة َ
"ميَةةذووى سؤسةةياليرمى نةتةةةوةيي لةةة ريوانطةةةى ثياويَةةك و سياسةةةتةكةيةوة (كةةة مةبةسةةت سياسةةةتى ئةلَمانةةة)
دياريدةك يَ و ئةم ثياوةش بووة هؤى كارةساتيَكى طةورة.
هةروةها (ئةكسيل كوين) دةلَيَ  -:كةسايةتى هيتلةر تةا ئيسةتاش لةة ناوةنةدى ليَكؤلينةةوة تايبةتيةةكانى ميَةذووى
سؤسياليرمى نةتةوةييةوة راوةستاوة؛ (فةاب ي)بةةم رةيَوةية باسةي فارةيرممان بةؤ ئةةكا  -:ثياويةك لةة تاريكيةةوة
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بةدياردةكةويَ وخؤى لة لووتكةى رياثةريينيَكى بيَ ويَنةةدا دةبينيَتةةوة و ئةةم ئيم اتؤريةتةة دةكاتةة بةةهيَرت ين
دةولَةتى كيموةرةكةو بةهؤى ه َي رة خ َي اييةكانى بةري هةرة طةورةى ئةوروثا دةخاتة ن َي ريكيَ ي خؤيةوة.
تايبةمتةندي نةتةوةيي سةرثاوةي فاريرمة:
كةةار ديري ة ب اخةةة (سياسةةةتناس لةةة زانكةةؤى بةةؤن) و جةةؤرج لؤكةةاش (فةيلةسةةو ،ماركسةةي هةةةنطارى) ،دوو
جيهانيينى ئةم تيَورةن بة ريَوةيةكى تايبةتى و بةم رةيَوةية بةؤ ئةةم مةسةةلةية دةثةن كةة -:فارةيرم تةةنيا لةة
نمارةيةةكى كةةمي ووالَتانةةدا دةسةةالَتى ط تةةة دةسةت  .ئةةةو جياوازيانةةى كةة بةةةرياددةى جياجيةا لةةة نيَةوان رينيَةةم
فاريةكاندا هةية كةم نني  -:ئةمانة هةموويان وايان ك دووة كة هةنديَ لة زانايان بطةنةة ئةةو سةةرةجنامة كةةوا
برووتنةوةو سيستةمة فاريةكان لة مةرجة نةتةوايةتية تايبةتيةكاني ئةم ووالَتانة سةرثاوةيان ط توةو زارياوةى
فاريرم رتيَكى بةيَ هؤدةيةة  . . . .ثةونكة تايبةمتةنديَتيةة ناسيؤناليسةتة كةة ثة َي ئةةم زارياوة هةةر بةاو بةووة و
طةوهةةةرى ريسةةتةقينةى بروتنةةةوةو رينيَمةةةكانى ديةةاريك دوة  .ب اخةةة بةةةم ر ةيَوةية دةطةةةرييَ و وادادةن ةيَ  -:كةةة
سؤسياليرمى نةتةوةيي وة ريَوةيةكى تايبةةت بةة فارةيرم نيةة  .بةلَكةة ئةمةة لةة طةرةسةةندنى تايبةمتةنةدى
ئةةلَمانياوة هةاتووة و سةةرةجنام ديةاردة تايبةتيةةةكانى ميَةذووى ئةلَمانيةة و دةلَة َي ( :فارةيرم وة بروتنةوةيةةةكى
نةتةوةيي توندريةو ليذنةيةكى سةروى نةتةوايةتى (ف القومية) نةبووة .
لةبةر ئةوة دةبيَ تةنيا لة ريَوةى جيا جياى تومخة ميَذوويي و – سياسيةكانى لة دياردة تايبةتية نةتةوةييكةى
تيَبطةيم ىَ و ديارى بك يَ).
لة رياستيدا ثيَويستة لةسةر ميَذوو نووسةكان ب سن بؤثي فاريةكان بة ثيَضةوانةى دةولَةتةكانى دي توانيان لةة
ئةلَمانيا بنكةيةكى جة ماوةرى نةتةوةيي بؤ خؤيةان يريَكبخةةن ؟ لةبةةر ثةي هةربةهاتنةة سةةر حةوكم نةوةسةتان
بةلَكة رينيَميَكى دريندانةو ث يانةى ق يان (االبادة) ك دنيان دامةزراند كة هيض رينيَميَكى فاري ديكة وانةبووة.
لةوداى سالَي  5491طةليَ كةريةت رياننامةطةرى ئةم يكى بةرث سيارى ريووداوةكانى خستؤتة ئةستؤى (س ووستى
نةتةوةيي ئةلَمان بة تايبةتي (طةوهةرى ئةلَمانيا ) هةروةها زار تويَذينةوةى زانستى جياجيةا هةةبوو هةولَيةدا
ثا َل متى ئةم بريو ريايةى خةوارةوة بكةا كةة دةلَةيَ  -:س وورةتى نةتةوايةةتى ئةةلَماني هةةر لةة زيَديةةوة رةةريانى و
ت سةةةناكو خويَنةةةاوي و دونمنةةةى رارسةةةتانيةت بةةةووة (لؤكةةةاش) لةةةة كتةةيَ (تحطييييل ال ييي )دا زار لةةةة ميَةةةذووى
ثةرةسةةةةندنى فيكة ة ى لةةةة ئةةةةلَمانيا وورد بؤتةةةةوة وة هيَةةةرة كؤنةةةة ثةرةسةةةت و ئايدالؤنيةةةة ال عةقالنيةةةةكانى
بةكاردانةوةى دةسةالَتداران دانا لةة دني رؤريرةي فةةرةن و يريَبةازة دووك اتيةةكان وةلةدوايمةدا دني بروتنةةوة
ك يَكارى  .لة كاتيَكدا ئةمةيان بةريَوةيةكى طمتى خاسيةتى ئةوروثايانة هةبوو لة هةمان كاتدا دووثاتى ئةةوةى
ك دةوة كة ئةم ئايديؤلؤنية كاريطةريَتى يةكى زار تايبةتى بةسةر ئةةلَمانيا هةةبوو هؤيةةكانى ئةمةة ئةوةيةة كةة
ئةةةلَمانيا بةةة ر ةيَوةيةكى زار درةنةةط طةيمةةتة ثةرةسةةةندنى بةةؤرنوازى هاوثةةةر  .هةةةروةها طةلةةة ئةوروثيةةة
طةورةكان دةولَةتى نةتةوةيي خؤيان بةيةكخستنى ناوثةة فيوداليةةكان دروسةت كة د  .بةةالَم ئةمةة لةة ئةةلَمانيا
ريووى نةدا (لةسةردةميَكى زار درةنةط نةةبيَ) .لؤكةاش هةؤي ئةةم رةيَوة ثة َي كةوتنةةى تايبةتيةةى ئةةلَمانيا بةة
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تيَكمكانى هيَرة ثيَمكةوتوو خوازةكان لة رةةريي سةاالَنى  5151و  5151ي جوتيةاران وة هةةروةها لةة ئةةجنامى
رةريى سي سالَةى  5191 _ 5151لةقةلَةم دةدا .
تيَكمكانى جوتياران ثةرةسةندتيَكى ئابورى و ريارنبريى طةورةى لة سةدةى رازدةهةم و هةودةهةم دا هيَناية ئارا
و لةو كاتةردا بؤرنوازى بة تواناو سةربةخؤ لة ئارادا نةبوو .
لةناورياسو سةدةى هةندةهةم دا ئةابورى ئةةلَمانى بونايةةوة هاورةانى ئةمةةش بةارى ريارةنبريى و ئةابورى ثةينى
بؤرنوازى ث رتى هاتةةوة بةركةة لةةو سةةردةمةدا ئةةم ثةينة هيَريَكةى نةةبوو بةؤ وةديهيَنةانى نةتةوايةةتى خةؤى
هةروةها هيَرى ناثليؤني ئةوة نةبوو بتوانىَ هةموو ئةلَمانيا داطري بكا .
هةروةها دةسةالَتى ناثليؤن لةاليةن زاربةى ثينةكانى طة وةكو دةسةالَتيَكى نةامؤ و ثةوسةيَنةر لةقةلَةةم دةدرا
لةبةرئةوةى بروتنةوةيةكى طةلي نةتةوةيي لة دنى بةرثابونى كة بة بروتنةوةى ريزطارى خواز نادةب ا.
لةناو ئةو هة و مةرجانةدا دةرةبةط و ثينى بؤرنوازى بةهيَر توانايان جةماوةر بةوة ةاف َليَنن كةة (ثيَويسةتى
بة ئازادى و يةكيَتى نةتةوةيي هةية) ئاطايان لة بارى ناوةوة نةنيَنى و دني دونمنةكاني دةرةوة ئارياستةيان بكةن
لةسةر بنضةينةيةكى نةتةةوةيي تونةد ريةوانةة كةلةة سةةدةى نؤزدةهةةم دا بةة رةيَوةيةكى رياسةت و ئامةانج ثيَكانةة
داطريساو بةهؤى ئةم بنضينانةوة فاريةكان لة ئةةلَمانيا بةة رةيَوةيةكى زار خيَة ا و كاريطةريةةكى بةةهيَر بةسةةر
جةماوةرةوة بةهؤى ث يوثاطةندةى رةؤوينيانةى زارةوة كةة لةة هةي تيَكة ياي دةولَةةتانى ديكةة زيةات بةوو توانيةان
سةربكةون  .ئةم حةماسةتة نةتةوةيية رؤريرط َي يو عاديلةيان بوة سياسةتيَكى كؤنة ثةرستانة و رؤوينيانة طؤريي
و كارى بؤ مولَكدارة وا بةستةية (ئةر اف و خةندان و ) بؤرجوازية طةورةكان ئاسان ك د كة لة بارةى سياسةةتى
ناوو خؤوة جةماوةرى خافالَند و لةة اليةةكى ديكةةوة طة نطرين هاوثةةوان لةة رؤريرةي دوةوك اتى دزرا  .ليَة ةدا
يةةةكيَتى نةتةةةوةيي بةةةهؤي جةةةماوةرى طةلةةةوة نةهاتةةة دي  .بةلَكةةة بةةةهؤى هيَةةرة ث وسةةية كؤنةةة ثةرسةةتة
سةربازيةكانةوة لة ساَالنى  5185_ 5111هاتةدى بةوةش ئايدالؤني ئيست دادى نةتةوةيي بةهيَر ك ا .
ئينجا لؤكاش باسةي ثةةند ط يَيةة دةكةا :يةكةةم نةاريةزايي طمةتى نةتةةوةيي دني ثةةوانى (و َي سةاي) .هةةروةها
سياسةتى هة َل ةرستانةى سؤسيا دووك ات و الوازى ريوعيةكان يريَطاى نةدا رؤريريَكى رياديكاليانةة بةةرثا بكة يَ
وة ئةوةى لة ريووسيا بةرثاك ا .تا طة لةن َي بارى مل كةثي سةةردةمى كةؤن و ئةجنامةةكانى رةةريو تيَكمةكانى
رؤريري ثينة مام ناوةنديةكانى سالَي 5451و بيَ هيوايي جةماوةر لةة ئةجنامةة كؤمةالَيةتيةةكانى ئةةم رؤريرةة
ريزطار بك يَ.
ئةم ثةرةسةندنة تايبةتية بووة هؤى ئةوةى فاريرم دةسةآلت بةدةستوة بط يَ

فاريرم وة برووتنةوةى ثينى ناوةند
بنكةى كؤمةالَيةتى بروتنةوة فاريةكان

ئةم ليَكؤلَينةوةية دوواليةنة لة دوو بةش ثيَكديَت
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تيَورة كؤمةالَيةتيةكان

تيورة دةرونيةكان 

تيورة كؤمةالَيةتيةكان  -:
.5
(تيَودار كايطة)ى تويَذةرى كؤمةالَيةتى لة كتيَبةكةى (ثينة كؤمةالَيةتيةكانى طةلي ئةةلَمانى)دا دةلَةيَ  -:بةةر لةة
هةموو رتيَ ك ئةوانةى ثمتطريى حربة ناوةندة موعتةةد و رياسةتى موعتةةديليان كة د بةةر لةة قةي انةة ئابوريةة
طةورة ثينةكانى ناوةرياست بوون كة بة هيض جؤريَةك بةرةدارى هةلَبةذاردنيان نةةك د  .لةبةةر ئةةوة دةنطةى ئةةم
حيربانةةة لةةة هةلَبةةذاردنى (رايةةخ) لةةة سةةالَي  5451تاسةةالَي  5495بة يريَةةذةى ( 8و  91تةةا  1و )4ى سةةةرجةمى
دةنطةكان كةم بووةوة  .لة سةرجةمي ( 4و  )55مليؤن بؤ (1و )9مليؤن دةنطدةر .بةةهؤى بةوونى هةلومةةرجي
ئايينى و نةتةوةيي ناوةندةكانى حيربي كاسيؤليكى و حيربي طة لة باي ن توانيان لةة هةلبةذاردن دا ثاريَرطةارى
دةنطةةكانيان بكةةن بةة طةو َي ةى بؤثةوونى (( )geer hardطريهةارد ريتةة) جةةماوةرى هاوثةةر لةة كؤمةةلَطاى
ثيمةسازى هاوثةر (جةماوةرى بةرف اوانى رار ناوةندة ثيمةسازيةكان) بةرةو هيتلةر ثوون هةةروةها (روبكةة
فايس ) دةلَيَ ( -:لة ر استيدا سؤسياليرمى نةتةةوةيي بةة قةولَي لةةناو ثةينى ث ياليتاريةا دا ريةطةى داكوتةا) تةاوةكو
يوس ر َي ا ويسي واى دةبينى  -:كة ران بة رانى ثينةكانى ناوةرياست زاران ثيَكهيَنةرى ث ياليتارى بةهيَري
لةم مةسةلةيةدا هةبوو  .هةروةها (ف  .هاكمان) نوسيويةتى  -:ئةوانة هةر هةمان جةماوةر بوون كةة ثيَمةر لةة
رييرى حيربة ماركسيةكان دا بوون .
هةروةها زاناى ئةم يكى (س.م ليبسيت) ريايطةياند كة فارةيرم تونةد ريةوى ناوةرياسةتة (كةة مةبةسةتى ثةينةكانى
ناوةرياستة) .
هةروةها هةر يةكيَك لة (كايكة) و (ليبسيت) و ئةوانة لةدواى ئةوان هاتون اليةنط ي تيَورى ثينةكانى ناوةرياس
و هةولَيانداوة ئةوة ريوون بكةنةوة كة بؤثي زاربةى بةردارانى هةلَبذاردن وة ئةنةدامى حيربةة فارةيةكان لةة
ثينةكانى ناوةرياس مةت سيةكى طةورة لة ثةي دةك ا كة دةسةالَتى سؤسياليرم ثسةثيَنىَ ولةاليةن رياستيمةةوة
ت سةةي ئةةةوةيان ليَنيمةةتبوو كةةة رييَكخسةةتنى ئةةابوورى طةةةورة ثسةةةثيَنن -قوولَبوونةةةوةى قةةةي انى ئةةابوورى بةةؤ
مولَكداريَتى ثينى ناوةرياست ئامادةك دنيَكى دةروونى بوو بؤ توندريةوى بؤرنواى بضو .
لة يةكىَ لةو كؤثالنةى كة كةليبسيت لة بةرنامةى حيربي نيمتيمانى ناوثةى رليم يك هؤلمتاين -ناوثةةيةكة
لة باكووري ئةلَمانيا -وةرطتووة و كؤثلةكةش دةلَيَ( :ئةوانةى كة لةدواى ئةوةدا لة حيربي سؤسياليرمى نةتةوةيي
وةرطريان) ،بةريَوةيةكى زار هورد طوزاررتى لةم س ورتة ك دوة( :دةبةيَ اليةةنط ي لةة ثيَمةةوةران بكةةن دن بةة
سةرمايةداران ثونكة لة هةريةرة لة فاب يكةكانيان دةكةن) لةة اليةةكي ديكةرةدا ،لةةدني سؤسةيا خوازةكةان كةة
هةو َ دةدةن بيانكةنة ك يَكارى ث اليتاري هةةروة لةهةةمان كاتةدا دةبةيَ لةة ت سةي سؤسةياليرم ،ثاريَرطةاري لةة
بازرطةةةاني تةةةا بكةةةةن ) .حربةةةي ناسةةةيؤنا سؤسياليسةةةو ئةةةةم برياكةيةةةةى بةةةةم رةةيَوةية بةرزك داتةةةةوة-:دني
سةرمايةدارو ماركسييةت .
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(ليبسيت) دووثاتي ئةوة دةكاتةوة كة ثياوة خاوةن كارة بضووكةكان زار ت سيان لة ريَبازى طةلةكؤمةكي و دةست
بةسةرا ط تنى قةي انى ئابوورى و جةنط هةية  -ئامانة بؤ زار بوونى يريَذةى خرمةتطوزاران دةكا كة بةة يريَةذةى
 %5519لةسالَي  5189تا  %5511لة سالَي  5459زياد ك دوة ئةمةش بةهؤي دةست بةسةراط تنى سةرمايةدارو
زارى ثيَداويسةتى كارطةةةكان بةة فةرمانبةةةرو خرمةةةتطوزار بةؤ بةةة يريَوةب دن و دابةرةك دن و يريَكخسة  . . .هتةةد
بيَطومةان ئةةةم ثيَداويسةةتية دام و دةزطةةاى داثلَؤسةةيين ط تةةةوة وة ثةةؤلي و سةةوثا زاربةةةى ئةمانةةةش لةةة ثةةينة
بضووكةكانةوة هاتن و لةبارى ئابوريةوة بيَاليةن بوون و هيوايان بة سياسةتى سؤسيا دوةوك ات و سةةنديكاكان
نةمابوو ئةمةش بة ريَوةيةكى روون لة كؤمارى فاوةار بةدياركةةوت .بؤيةة تيَكة ياي ئةمانةة ،هانيةدان بةؤ ئةةوةى
بةرةو رياست ،واتة بةرةو فاريرم ب يان  . . .هتد .
تةنيا بؤ تيَبينةى :ئةةم بةريو باوةريانةة لةةبارةى ئةةم بنكةة جةماوةريةة بةرف اوانةةى فارةيرم لةطةة َ بةريو بةاوةريو
تيَورةكانى (فاريرمى زادةى سةرك دة)بةراورد بكةن.
تيَورة دةروونيةكان -:
.5
(راي ة ) لةةة تويَذينةوةكةةةى دا (ليَتويَذينةةةوة لةةة بةةارةى رياسةةو ميَةةذووي ثيَكهةةاتنى س ورةةتى م ة او لةيةةةكىَ لةةة
ثةةةرخةكان و ثيَكهةةاتنى ئايةةدالؤني كؤمةةةلَطا –سةرثةةاوة(سةةايكؤلؤنيةتى جةةةماوةر  -ال  )95كةةة باسةةي رالَةةي
ئايدالؤني و هةلَويَستى سؤزانةي ئةم جةماوةرة دةكةا وة راسةتييةكى ميَةذوويي و كاردانةةوةى ئايةدالؤنيا دةكةا
بةسةر بنكةى ئابورى (هةمان سةرثاوة ال  )98و كاريطةريَتى سةايكؤلؤني ثةيوةنديةةكانى بةرهةةمهيَنان بةسةةر
تاكةكان دةكا.
ئةمةش ماناى ئةوةية كة دروست بوونى ئايدالؤني لة ميَمكى م او ،واتة تةةركي ئةابوورى كؤمةة َ و بونيةادي
سةرخانى ئايدالؤني وبةم ريَطةية ،تيَطةيم لة هؤكاني و لة تيَطةيمتنى ماديانةى ميَذوو بة ريَوةيةكى طمةتى.
هةروةها هةلَدةستىَ بة ليَكؤلَ ينةوة لة بارةى ئةو فةرمانبةرانة كةة لةسةةرةوة سةةراكايةتيان دةكة يَ ،بةةالَم وة
ن ويَنةرى دةسةالَت لةبةرانبةر ئةوانةى وة ثلةوثاية لة نيَ يانةوةن .ثونكة تايبةمتةندي هةلَسوكةوتيان لةطة َ
دةسةةةالَتداري دةولَةةةت بةرانبةةةر كةسةةانى خةةاوةن ثلةةةي خةةوارت  ،بةةة تةةةواوى ثيةةادة دةب ةيَ .هةرثةةةندة بةةوارى
ئابووريميان خ اي بيَ هةر بؤ سةروى خؤيان دةريوانن و هةةروةها بةة رةيَوةيةكى تايبةةتى باسةي ريالَةي باوكةان و
خيَرانةةة ئيسةةتبداديةكان دةكةةا لةةة بةةوارى ثةةةروةردةيي و سيسةةتمى ئيسةةتبدادى ئةةةو باوكانةةة دةكةةا وة نويَنةةةرى
(دةسةالَت) لةناو هةر خيَرانيَك؛ ريالَي باوكان لة ريَوةى بةرهةةمهيَنان و ثةريوةنةديان لةطةة َ سةةركارةكانيان لةة
ناو خيَرانةكانيان بة تايبةتي لةسةر كوريةكانيان ريةنط دةداتةوة و دةلَيَ :ئا بةم ريَوةية خيَةران دةبيَتةة يةكةةم
كةةؤثي و كاكلَةةةيي بةةؤ هةةةموو ر ةيَوةكانى بريوبةةاوةريي كؤنةثةرسةةتانة .هةةةروةها ئامةةانة بةةؤ ريالَةةي ئةةاين و كليَسةةاو
ثةوسةةانةوةى حةةةزةكان و بةرةةيَوةيةكي تايبةةةتي ثيَداويسةةتيية سيَكسةةيَكان بةةة دةكةةاو دةلَةةيَ  -:سةةةركوتك دنى
ئارةزووى سيَكسي ريالَي يةكالكةرةوة دةبيينَ و بة كؤمةكي ئاينةوة ئةجنام دةدريَ .ئا ئةمانةة مةرجطةةلي طة نطن
لة ثيَكهاتنى خيَرانة بؤرنواكان.
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ئةمة بنضينةيةكى جةوهةرية لة دروستك دنى بونيةويانةى خةلَكة بؤرنوا بضووكةكان وئةم ت سةة وا لةة خةةلك
دةةكةةا نيَطةةةتي بةةن و لةةة سياسةةةت ب يةويَنةةةوة و هانيةةان دةدا بةةؤ ط تنةبةةةرى يريَطةةاى ديكةةة وة جيَط يَةةك بةةؤ
بةديهيَنان و ت َي ك نى ئارةزوةكانيان كة ريةنطة بة ريَوةيةكى ساديانة دةربٍِدريَ هةةروةها رةنطةة سةجن ياكيَمةاني
سيَكسي ية رةنطي جلوبةرط و منايمى سةربازى رتى ديكة بيَ :
بةثيَى ئةو بنضينانةى ئامانةمان بؤ ك د ،ثينةكانى ناوةرياست بةريَوةيةكى تايبةتى ئامادةك ان بؤ ئةوةى بةدواى
هيَريَةك بكةةةون سةةرك دايةتيةكةى بةةة رةيَوةيةكى تةةواو خةةودى و بابةتيانةة دني بةرنةوةنديةةةكاني جةةةماوةرى
ك يَكاران بيَت.
(ئةريك ف وَم) هةو َ دةدا هةر لة سةرةتاي سةةرمايةداريةوة لةة ثةرةسةةندنى ئةةم ثةينانة تويَذينةةوةكاني بكةا
وبةةةةم ريَطةةةةةوة دووثةةةةاتى ثةرةسةةةةةندنى تايبةةةةةتى ميَةةةةذووى ئةةةةةلَمانيا دةكةةةةاو لةةةةةو باوةريةدايةةةة كةةةةة هيتلةةةةةر
توانيويةتى دةسةةتكةوتيَكي زار بةدةسةةةت بهةةيَينَ ،ثةةونكة ئةةةةو ض لةةةة اليةةةنى كؤمةالَيةتيةةةةوة و ض لةةةة اليةةةةنى
ئيدالؤنييةوة ،نويَنةرى بيَ ويَنةى بؤرنواى بضو بوو .ئةو منوونةى بةريَكى طةورةى بؤرنواى بضوكى ئةلَمانياو
ووالَتة ئةوروثيةكانى ديكة بوو.
لة مةاوةى دواى جةةنط -مةبةسةتى جةةنطي جيهةاني يةكةةم -ثةرةسةةندنيَكي زار طةةورةى بةةدواى خؤيةدا هيَنةا،
ثونكة تيَكضوونى ئابوورى ثينة كؤنةكانى ناوةرياست طةيمتة دوا ثلةكانى ،ئةوةش بة ريَوةيةكى خ َي ا لةةماوةى
قةي انى ساَلي  0702ريوويدا و ساَالَنى  0702تةةةا  0701بة ساالَنى باربوونى بارى ئابوورى لة قةلَةم دراو هيوا
و قازاجنى نويَى بة ثينةكانى ناورياست بةخمي ،بةالَم ئةو قةي انة كة لة سةالَى 0707ريوويةدا ،هةةمووى تيَكةداو
ث ياليتاريا تووري طةورةت ين كارةسات هاتن.
سةرةجنامى دارياندنى رةريو ريووخانى ثارايةتى ،هؤيةنةدى رةلَةقاو رينا .فة ام سةاديرم و ماسؤرةيرم وس ورةتى
دةسةالَتداري لةية تةةرازو دادةنةىَ ،ثةونكة ئةةم دوو حالَةتةة بةسةةريةكدا ثيةادةدةبن و دةلَةيَ  -:هيتلةةر تةوانى
سةركةوتن بةدةست بهيَينَ ،تةنيا لةبةر ئةوةى نويَنةرى ئييدالؤني و كؤمةالَيةتى بيَ ويَنةى بؤرنواى بضو بوو.
قةدةر لة ريوودانى جةنطةكان بةرث سيارة كة هةر قةدةر خؤيةتى لةبةر ئةوةى هةنديَ كةس دةبنة دةسةةالَتدارو
هةنديَكي حوكم بةسةرا دراو و هةر قةدةرة كة ئاوازي نانةكانى قةت دةنط دةرناكا . . .ف ام بةاوةريي وايةة كةة
مةت سي فاريرم قةت تةواو نابيَ تا سةرمايةدار مابيَ.
فاريرم وة دةسةالَتيَكى تؤتاليتاري:
.2
لة بةري يةكةمى ئةم ليَكؤلَينةوةيةدا باسي ئةم تيَورةم ك دو ل َي ةدا تةنيا دةمةوىَ بريوريايةكانى(راينها كوينل)
بة ريَوةيةكى زار كورت ةمة سةر ميَذووى سةرةتاي ئةم تيَورة كة ئةوي دةلَيَ  :بريورياي سؤسةيا دوةوك ات
و بة تايبةتى كتيَ (كار كاوتسي) لة بارةى ديكتاتؤرى ث اليتاريا  ،-0701-كاريطةرييةكى تايبةتى بةسةر ئةم
تيَةةةورةوة هةيةةةة .لةةةة مةةةاوةى (كؤمةةةارى واوةةةار)و دواى سةةةاالَنى  ،0722سؤسةةةيا دووك اتةةةةكان و ليةةةِيا َ و
ثاريَركارةكاني دواى بةزاندنى هيَرةكانى فاريرم لة سالَي  0729لة قؤناغي طويَرانةوة بؤ رةريى ساردي ساالَنى
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( ،)0721-0723هةموويان ،كؤمؤنيرميان بة تاكة ت سيَكى جةوهةرى دادةنا .لة سالَي 0703ردا هةمان رت لة
دني رؤريري رووسي ريوويدا...ئةمةش لةبارةى بةراوردك دنى نيَوان ديكتاتؤرى و دووك اتيةوة بوو.
 -9فاريرم وة مؤدي نيست :
بنضينةيةكى تيَورى طمتية لة بارةى تيَورى كؤمةلَطاى ثيمةسازيةوة (ف.ف روسةتون)و تيَورةكةةى وة (جيطة ي
طةرةسةندنى تيَورى ماركسي) داناوة .خةسلةتة سةةرةكيةكانى ئةةم تيَةورة تويَذينةوةيةة لةة ئاسةتة جياجياكةانى
ثةرةسةةةندنى زانسةةت و تةةةكنيك لةةةم كاتةرةةدا وة بةةةرزت ين قؤنةةاغ لةةة هةنةةديَ لةةةو ووالَتانةةة كةةة كؤمةةةلَطاى
ثيمةسازى تيَدا طةيمتؤتة قؤناغيَكى ثيَمكةوتو .هةروةها ريَوةى يريَكخستنى كؤمةلَطاو ثةيوةندى مولَكداريَتى لةم
ليَتؤنينةوةيةدا رتيَكى جةوهةرى نيية.
بةم ريَوة دةرى دةخةن كة سؤسياليرم جيَط ى سةرمايةدارى نيية ،بةلَكو ريَوةيةكى دواكةوتوةو بةةرةو طةيمة
بةةة كؤمةةةلَطا ثيمةسةةازى بة يريَطاوةيةةةو ئةةةم ث سةةيارةش دةخةنةةة ريوو :ثةةؤن دةكة يَ ثيَناسةةةى فارةةيرم بكة يَ لةةة
ريوانطةى ثةيوةنديةكانى لةطة َ ثةرةسةندنى ثيمةسازى و ك دارى نويَك دنةوة.
ميَذوو نووسةةةةةةي كؤمةالَيةةةةةةةتى ئةةةةةةةم يكى بةةةةةةارينكتون مةةةةةةور ئةةةةةةةم ليَتؤنينةوةيةةةةةةة دةنووسةةةةةيَ و لةطةةةةةةة َ
ثاوثيَداخمةةةاندنةوةيةكى تايبةةةةتى بةةةة ئةةةةلَمانياو ناثةةةؤن و ئيتالَيةةةا ،ئةةةةم جةةةؤرة تايبةمتةنةةةدي و حةمتيةتانةةةة
بةدياردةخا:
لة كاتى ثةرةسةةندن بةة يريَطةاى يةكةةم و دواى زجنريةيةة لةة رؤريرةي بةؤرنوازى بةسةتنةوةى سةةرمايةدارى بةة
دووك اتى-هةروا يريَطاى دووةمي هةر هةمان ريَطةاى سةةرمايةدارى بةوو .ليَ ةرةدا هةيض تةةونميَكى رؤريرةطيَ ى
نةةةبوو و سةةةرةجنام بةةة ط تنةبةةةرى سياسةةةتى جؤراجةةؤي كؤنةثةرسةةتانة ،دةسةةةالَت درا بةدةسةةت فارةةييةت و
بنضينةيي بةرنامةكةيان ب يو بوو لة( سةركوتك دنى ناوخؤيي و ط تنةبةرى سياسةتى ف اواةوازى لة دةرةوة).
ئةمةةةةش هاوثةةةةوانيَتى نيَةةةوان ثةةةينة سةةةةرك دةكانى بازرطةةةانى و ثيمةسةةةازى و ثةةةينة تةقليديةةةةكانى بةةةوو؛
هاوثةوانيَتية بوو لة دني جووتيار و ك يَكارة ثيمةسازةكان راوةستا هةروة راينهارد كونيل دةلَيَ -:بةبيَ هيض
طومانيَك(مؤر)بةريَوةيةكى باوةرثيَك او سةَاندي كة بةةردةوام بةوونى نةةريت دةرةبةةطي و ثةينةكانى سةةرةوةو
مولَكداريَتى لة هةنديَ والَتدا وايك د ،زةمينة بؤ ئيدالؤنيةتى فاريرم خؤش ب َ و بووة هؤى سةركةوتنيمى.
بةالَم لةناو ثينة دةسةالَتدارةكان و بةريَوةيةكى سةرةكي تةنيا دةرةبةطةكان نةهاتنةة نةاو يريَكخسةتنى رينيَمةى
فاريةوة "واتة بالَي ب يياردةر لة ناو ثيمةسازى و سةرمايةى بانكى"بوو .

فاريرم وة ديكتاتؤرى سةرمايةى دارايي :
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كةورت كوسة ايلة ليَتويَةةذةريَكي ماركسةيية لةةبارةي بابةةةتى فارةيرم و يةكيَكةة لةةة طةةورة ئةكادويةةكانى زانسةةتى
سياسي لة ئةلَمانياى ريانهةالَت -لة بارةى بؤثوونى زانستيانةى ماركسيرم لة ماهيةتى فاريرم ،كؤسة ايلة دةلَةيَ :
ريَوةكانى ثةيدابوونى فاريرم بة ريَوةيةكى سةرةكى ال ط نط نية بةلَكو س وورتة ثينايةتييةكةيم لةال ط نطة.
بةالَم ئةمةة نةة ريةثةةلَةكى كؤمةالَيةةتى ئةةو سةةرك دة فارةيانة دةردةخةات ،نةة ثيَكهةاتى كؤمةالَيةةتى سةةرك دة
فاريةكان نة ئةوانةش كة ثيَةوةوةي بةنةدن ،هةةروا ثةيوةنديمةي نةة بةة بةرنامةةو ئةةو دروويانةةوة هةيةة كةة
ث يوثاطةندةى فاري دةيةوىَ بة هؤيةوة جةماوةر بؤ الى خؤى ريابكيَميَ .س وورتى ثينايةتى وة هةةر هيَريَكةى
ديكةى سياسي ديكة تةنيا بؤ خؤى لة سياسةةتةكةى دا ديةارى دةكة يَ .ئةمةةش مانةاى ئةوةيةة دةتةوان ىَ هةةر(
هةلَويستيَكى فاري) لةة ريوانطةةى وةرط تنةى هةلويَسةتى بةرانبةةر بةة تيَكؤرةانى ثةينايةتى لةةنيَوان ث اليتاريةاو
بورنوا " لةنيَوان جةماوةرى طة و سةرمايةدارى دارايي"دا ديارى بك ىَ.
كؤس ة ايلة لةسةةةر بناغةةةى تيَةةورى ليةةنني لةةةبارةى ئيم ياليرمةةةوة ثيَناسةةةى فارةةيرم دةكةةاو دةلَ ةىَ :فارةةيرم داو
مةبةسةةتى بةنةةدة بةةةوة تةةا بةةةرةو كونةثةرسةةتى و رياودونةةان بضةىَ .ئةمةةةش دةسةةةالَتى ئيم يةةاليرم لةسةةةردةمى
سةرمايةى دارايي مؤنؤثوىل كة بؤقؤنةاغى وةرط تنةى دةسةةالَتداريَتى دةطويَرريَتةةوة ،نةةوة بةةرةو ئةازادى .ئةةم
دةسةةةالَتةش لةةةن َي هةةةر سيسةةتةميَكى سياسةةى جياجيةةادا ب ةىَ هةةةر لةيةةة دةثةةيَ و بةدريَةةذايى رييطاكةةة هةةةر
كونةثةرستةو لووتكةى ثوكانةوةى ناكؤكيةكان دةنوينىَ كة ئةمةش ئةجنامةكانى ئةم ريَبازةية.
مؤنؤثؤلةكان بةرةو ئةوة دةثن لةبوارة ئابوورى و سياسيةكاندا بةتةنيا دةست بةسةر دةسةالَتداريَتى دابط ن.
دوك اتةةةى و ثةرلةةةةمانى بةةةؤرنوازى توانايةةةةكى ديةةةاريك او بةزةمحةةةةتكيَ و بةةةورنوازى نةةةامؤثؤ دةدةن بةةةؤ
بةةةرط يك دن لةةةخؤى دنى ثةوسةةانةوةو بةةةتاالَن ب دنةةى ب ةىَ ئةنةةدازة بةةةهؤى سةةةرمايةى دارايةةي لةبةةةر ئةةةوة
سةرمايةى دارايي هةولَدةدا ئةم تواناية بةريَطاى دامةزراندنى دةسةالَتة سياسيةكةى خؤى ةة وة ةةة تةةونميَكى
سياسي و ريَوةى حوكمدان لةناو ببا.
فاريرم وة ريةوتيَكى سياسي و ريَوةيةكى دةسةالَتداريَتى لةطة َ ئيم ياليرم لةية وةخت نةهاتة سةةر رةانؤى
ميَذوويى جيهانى ،بةلَكو يةكةمني جار دواى رةرى جيهانى يةكةم دةسةالَتى ط تةدةست .ئيم يةاليرم لةةباريَكى
ميَذوويى دياريك او بةرةو كؤنةثةرستى و راونانى ريَوة فاريانة ريايمت .ئةم بارة بةر لة هةموو رتيَك ئةةوةمان
ثيَ رادةطةيةنىَ كةوا سةرمايةدارى ثيَى ناوةتة ناوة قةي انيَكي طةرتيدا.
(ليَة ةدا دةمانةةةوىَ لةةةبارةى ميَةةذووى ثةيوةنةةدى نيَةةوان ثةارتي ناسةةيونا سؤسياليسةةو ك يَكةةارى () NSDAPو
سةرمايةى دارايي لةة نيَةوان ئؤكتؤبةةرى  0702و  22يةةنيوةرى  0722ةمةة ريوو كةة لةةطؤوارى ((وايلةة)) دا
بالَوك اوةتةوة.
 :0702/7/1هةر لة كودةتايةكةةي هيتلةةرو لةودن دورف لةة ميةونيخ لةة ئؤكتوبةةري :0702مة يت تةي لةة
يريَطةةاي لةةؤدان دارفةةةوة ب ة يي ()022,222مةةاركى زيَ ة ين بةةؤ حربةةى سؤسةةياليرمى نةتةةةوةيى ك يَكةةارى ئةةةلَمان
دةنيَ ىَ.
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 : 0702/2/0 – 0/02دادطايى ك دنى هيتلةرو لودن دورف و ئةوانى ديكة لةميونخ .دادطا ماوةى بة هيتلةةردا
ئةم دةرفةتة بقؤزيَتةوة بؤ ئةوةى ث وثاطةندة بؤ حيربةكةى بكا.
دواى سالَى  : 0709تي جاريَكى ديكةش ثمتطريى ( )NSDAPدةكا لةطة َ ئةوةردا لة حيربيَكى ديكةة كةارى
دةك د كة ناوي حيربى طةىل نةتةوةيى ئةلَمانى بوو .
ىل ناوثةةى ئةةلَمانياو هةةروةها لةبةةردةم سةةرمايةدارة طةةورةكان
 : 0701هيتلةر لة كؤبونةةوةى جياجيةا لةطةة َ
ووتار دةدا...
( : 0703ويلهيم كيلبةر) كة سةرمايةداريَكى كةرتي ثيمةسازي كيميايةكان بوو دةثيَتة ريري (. )NSDAP
( : 0703/3/2ئيميل كرياو )يةكيَكة لةة ثيةاوة هةةرة طةةورةو خةاوةن دةسةةالَتةكانى ثيمةسةازى خةةلَوز لةطةة َ
هيتلةر دا ثةيوةندى رةخسى دروست دةكاو ريرةكانى حيربى طةىل نةتةوةيى ئةلَمانى بةةجىَ دةهيَلةىَ و دةثةيَتة
نةاو ( )NSDAPونمةارةى ئةنداميَتيةكةةى ()30200و ،كةارى بةؤ ئةةوة دةكة د( )NSDAPثةارة لةة سةندوقى
يارمةتية سياسيةكانى يةكيَتى ثيمةسازى كانةكان وةرط ىَ.
 : 0701/1دواى ئةوةى (هوكن بري ) سةراكايةتى حيربى طةىل نةتةةوةيى بةدةسةتةوة طة ت( ،كةرياف) بةؤ نةاو
حيربى ناوب او طةريايةوة.
بةالَم دريَذةى بةثةيوةندى رةخسى خؤى لةطة َ هيتلةر دا و بةردةوام هةولَى دةدا ()NSDAPثمتطريى ثؤىل لة
ثيمةسازية قورسةكان دةستبكةوىَ.
 : 0701/7ئؤتةةؤ ديرية "ميَة دى كضةةى سةةةراكى دةسةةتةى نووسةةةرانى راننامةةةى ثيمةسةازية قورسةةةكان لةةة
ناوثةى ((راين فيستيظا )) كة ناوى راية مةان ك انةة يةة تةا ئةوكاتةة بةريَوبةةرى بازرطةانى رياننامةةى ئيَةوانى
ئةلَمانى نةتةوةيى ميونخ ةة ئؤكست بورط ةةة بةووة ،دةثةيَتة ريةري  NSDAPو ثةيوةنديةةكانى بةة ثيمةسةازي
خةلَوز دريَذة ثيَدةدا و دةبيَتة بةريَوبةرى كاري راننامةطةرى حيربي ناوب او.
 : 0707 - 0701بةرنامةى ناوب او كة بةناو(بةرنامةى  09خالَي)NSDAPناسة اوة ،ئةةو ه َي رةانة كةة لةةدن
سةرمايةداران ك اوة ،الدةباو تةنيا ئةو ه َي رة نةبيَ كة ك اوةتة سةر سةرمايةدارى (جولةكةى ثاوثنؤ ).
ئةةابي  : 0722_ 0707هاوثةةةوانيَتى بةةةهيَر لةةة نيَةةوان (حيربةةي ناسةةيؤنالي) ئةةةلَماني و ( )NSDAPلةسةةةر
هةلَمةتى هةلَبذاردن ()joun plan
كؤتاييةكانى  :0722سةرةتاي ثمتطرييك دني(كورت فون سرويدة)ى خاوةن بانك لة (.)NSDAP
سةةة َي تيَمبةرى  :0722سةةةةركةوتنى مةةةةزنى( )NSDAPلةةةة هةلَبةةةذاردنى ثةرلةةةةمان" مليَونةةةان ماركةكةةةةى
سةرمايةدارةكان )1( ،مليؤن دةنطى هيَنا"
 0722\7\09لة دادطاى دةولَةت دن بة ناسيونا سؤسياليست و ئةفسةرانى سوثا وة لودين و ررينكةو فينةدت،
رةرعييةت بة هيتلةر درا.
كؤتايي سة َي تيَمبةرى ( )0722هةاتنى (فالتةةر تينكةل مةان) بة يريَوةبةةرى كانةة خةةلَوزةكان لةة ناوثةةى (كليةرن
كريرة) بؤ ناو (. )NSDAP
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ثايرى ( : 0722هابليمار راخت) بؤ ئةم يكا سةفةر دةكات ولةطة َ طةورة ثياوانى دارايةي وسةاماندارى ئةةم يكا
ين كةة هةاتنى حكومةةتيَكى نةازى تة س بةؤ سةةر ث يانةكةانى سةةرمايةدارى
ط توطؤ دةكةا تةا قةناعةةتيان ثةيَ بهةيَ َ
ئةم يكا لة ئةلَمانيا دروست ناكا،بةلَكو لة بؤلمةويةكان دةي اريَرىَ.
 : 5491\5\1ثاوثيَكةوتنى هيتلةر لةطة َ سةراكوةزي ان(درينيك) كةة يةةكربينني لةطةة َ بة يريَوةبةةرى بةانقي
ئةلَمانى و كؤم انياى (ديسكونتؤ) و(ئةميل كيور و فون رراوس) بة دوا هات و لةو ساتةوة تةا ئيسةتا ئةنةدامى
حيربي طةلي نةتةوةيي ئةلَمانية و ئةمةش سةرةتاي ثمتطرييك دنى بوو بؤ (.)NSDAP
كؤتةةايي سةةةالَي ( : 5491فالتةةةةر فونةةةك) كةةةة سةرنوسةةةةرى رياننامةةةةى (بؤرسةةةةكان) لةةةة بةةةةرلني بةةةوو ،ثةةةووة
ريري( )NSDAPو دوايي دةبيَتةة رياويَةذكارى ئةابوورى حةرب و بةرث سةيارى ثةيوةنديةةكانيان لةطةة َ ناوةنةدة
بانكى و ثيمةسازييةكان.
( : 5491ئوطيست فيلهيلم) ئةمريى طوم طةكان دةداتة ثا َ (.)NSDAP
 : 5491-55-51راطةياندنيَكي نةنةري َ (فؤسيكت) لة رياننامةى سةراثاى ئةلَمانيا لةسةر ث سياريَك كة دةلَيَ :ئايا
حيربي هيتلةر حةزدةكا بةردارى حكومةت بكا ؟ ئةوي لة وةالَمدا دةلَيَ :من بةبيَ دوودلَي دة َليَم بةلَيَ.
هةر لة هةمان نمارةدا (يونطة فون ئولدنبورط) وتويةتى :بة قةناعةتى من ( )NSDAPبيَ هيض دةمةتةقيَية
ما ،ئةوةى هةية لة ثارةرياندا حكومةت دامبةزريَينَ.
سةرةتاي سالَي :0720يةكيَك لةسةرك دة نازيةكان كة(ثاو رةول )ى ثيةاوكون بةوو لةة ئيسةن(رةاريَكى طةةورةى
ثيمةسازى)ية ثاوثيَكةوتنى لةطة َ طةورة ثياوان و خاوةن كانة خةةلَوزةكان سةازدا .لةةم ثةاوثيَكةوتنانةدا ب ييةار
درا مانطانة بة ( )02هةزار مار ثمتطريي( )NSDAPبك يَ.
 : 0720/2/0خيَرانى(تيسن) ثونة ريري()NSDAPيةوة.
سةرةتاي هاوينى  0720وةلي عةهد (ويله َيلم) ثةيوةندى رةخسي لةطة َ هيتلةردا ثةيداك د.
هةةاويين  0720هيتلةةةر لةةة ثةةاوثيَكةوتنيَكى نهيَنيةةدا لةطةةة َ ثيةةاوة ثيمةسةةازةكان بةةة ئارةةك ا بةةؤ خةةلَكيَكى زار
قسةدةكا.
يؤنى  : 0720ثارا (ئوغست) بة ئارك ا ثاوى بة هيتلةر دةكةوىَ.
 : 0720/1/07ثاوثيَكةوتنى (ئةدمؤند رتن ) بة هيتلةر.
 : 0720/3/7نامةى (ئةدمؤند رتن ) بؤ هيتلةر كة تيَدا هاتووة :بةرف اوان ك دني ناوثةكانى ئةلَمانيا بةرةو
ريانهةالَت و خوارووى ئةوروثا لةم ساتةوةختةدا بةدي بهيَنني.
بةالَم لة ريوانطةى بةةردةوام بةوونى لةسةةر نةهيَمةتين هةةموو سةةركةتن و ثارةسةةرك دني طريوط فتةةكامنان لةة
ريانهةةةالت(ريانهةةةالِِتى ئةةةلَمانيا ) كةةة داوامةةان ل ةيَ دةكةةا رةزامةنةةدى لةنةةدةن و وار ةون وةرط ة ين .مةةن لةةةكاتى
ثاوثيَكةوتنةكامناندا زار باش دةزامن كة ئيَوة ئةى هيتلةرى بة يريَر بيَ طومان سنورى تواناكانى ئيستامان دةزانن.
تةنيا دةبيَ ئاطادار بني ودةبيَ هةنطاو بة هةنطاو ب ياين و ثلة بة ثلة سةربكةوين.
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طةربينم بةوةي كة ئيوة لة ئةركة قورسةكاني ئةررانتان سةركةوتن بةدةست دةهيَنن و دةتوانن بة نؤرة جلَةوى
ريٍِابوونى ئةم هةستة بة نؤرة بةدةستةوة بط ين.
 : 0722/3/03كؤمةلَةى ئابورى سياسي ف انك ؤرت بة ريةزامةندى سك تيَ ى كؤمةلَةى يةكيَتية نيمتيمانيةكان
داوايان ك د (رويدنكةة فةون دي كةولت ) سةةراكايةتى بداتةة (هنةدن بةري ) و باسةي ئةةوة دةكةات ئؤثؤزيسةيؤنى
نةتةوايةتى هيتلةر ،دوا يةدةكى ئةلَمانيايةو ئيَمةش وة بنكةيةكى ئابوورى ئةلَمانيا لة ثمتتانةوة دةوةستني.
 : 0720/02/02يةكةةةم ط توطةةؤي سةةةراكى دةولَةةةت(هنةةدن بةةورط) لةطةةة َ (هيتلةةةر) و(كورنيةةك) لةةة بةةارةى
بةرداربوونى نازيرم لة حكومةتدا.
 : 0720/02/00سةةازدانى ئةةةو كؤبوونةوانةةة كةةة بةةة بةرهةلَةسةةو نةتةةةوةيي نةةاوب او بةةة ( )NSDAPنةةاوب ا
كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة (رتا هيلم) و حيربي طةلي نةتةوةيي ئةلَمانى و هةنديَكي ديكة تيَيدا بةرداربوون.
( : 0720/02/03س .ف) لةةة كؤم انيةةاى (سةةيمنر)ةوة لةةة كةةاتى ئةةةو ميواندارييةةة كةةة كؤم انيةةاى (جةنةةةرا َ
ئةلكريك) لة نيويؤر ثيَهةلَدوسوَ ،لةبةردةم نويَنةرى طةورة ثياواني دارايي ئةم يكيةكانةدا قسةة دةكةاو دةلَةيَ:
ريةطى برووتنةوةى هيتلةر ،تيَكؤرانة دن بة سؤسياليرم واتة ماركسيرم.
ديسةمبةرى  : 0720ف يت تيسن دةبيَتة ئةندامى (. ))NSDAP
 : 0720/0/01كؤ يريَكى هيتلةر لةبةردةم سةردات ثياوى مؤنؤثؤ لة يانةى ثيمةسةازى لةة رةارى (ديسةلدارف)
ئةم كؤرية لةطة َ (ف يت ريسن) يريَكخ ابوو .
 : 0720/0/03كؤبونةةةوةى نهيَنةةى سةةةرك دايةتى نويَنةةةرنى يةةةكيَتى كؤم انياكةةانى ئاسةةن (تةةي بوينسةةكن
فويلك )لةطة َ هيتلةر و(كوب ينك) و(زويم) .ئةم كؤبونةوةية بووة هؤى دامةزراندنى حكومةتى نازيرم.
فيِيوةرى  : 0720ط توطؤ لةنيَوان ف دري فليك و هيتلةر ك ا.
 : 0720/2/07يةكيَك لة طةورة ثيمةسازان(ثةاو رورةن) يريَككةةوتنيَك لةطةة َ هيتلةةر دةكةا كةة ناوةراكةكةةى
ئةوةية ،لة كاتى هةلَبذاردن لة اليةن هيتلةرةوة ه َي ري لة سةر نةك يَ بةو سي ةتةى دةزطاى رياطةياندنى لة ن َي
دةسةالَتداية (رياننامةى (احدت االبناء) ميونيغ و ف ينكمة كوري ).
 : 0720/2/2هاولةر راخت نامةية بؤ هيتلةر دةن َي يَ و تيَيدا دةنووسيَ  :كؤمةة َليَك ثياومةاقو لةطةة َ مةن
ئامادةن ثمتطريي ماددي ئةوانة بكةن كة دةيانةةويَ لةة تيَةورة ئابوريةةكانى سؤسةياليرمى نةتةةوةيي بكؤلَنةةوة و
(بيبةستنةوة بة ئابورى تاكةة كةسةي بةةرف اوان) .دواى ثةةند هةفتةيةة نوسةينطةية بةة نةاوى وةكارخسةتنى
ك يَكاران لةاليةن هاولةر راخت دامةزرا و (تيسن) و (ثاو رويت ) ثمتطرييةكى زاريان ليَك د.
يةةولي  : 0720هيتلةةةر دلَنيةةاي (كورنيةةك فيليةةك)دةكاتةةةوة لةةةبارةي لةةةبارةي زامنك دنةةي بةرنةوةندييةةةكاني و
ثةيوةندى بة مةسةلةى(كيلرن كريش)بة يريَطاى حكومةتى نازي.
لة سةرةتاي سالَي  : 0720دامةزراندنى (نووسينطةي داواكةارى) لةة اليةةن مؤنؤثؤلةكانةةوة بةة بة يريَوةبةرايةةتى
(فينهل كيبلةر) كة لة دواييدا ناوى ن ا (ب ادةرةكانى هيتلةةر)و لةةكاتى دامةزرانةدنى )00( ،كةةس لةة سةةرك دة
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مؤنؤثؤلةةةكان بةرةةداريان تيَةةدا كةة د كةةة ئةمانةةةش مانطانةةة بةةؤ ف مةةان وةرطةة تن لةةة بةةارةى داخوازييةةةكاني
( )NSDAPو ثؤنيةتى ئامادةك نى سياسةتةكةى ثاويان بة هيتلةر دةكةوت.
 : 0720/1/9ثاوثيَكةوتنى وةزي ى بةرط ي راليمةر فؤن لةطة َ هيتلةرو ريازي بةووني بةةوةى هيتلةةر دةسةت
اتة ناو سةراكايةتى رايخ تا ببيَتة سةرا .
 : 0720/1/02ثاوثيَكةوتنى هيتلةر بة (فون هندن بريط)ى سةرا دةولَةت.
س َي تيَمبةرى  : 0720ثاوثيَكةوتنيَكى نويَى هيتلةر لةطة َ (الندس بري ) بة ئاطادارى تيسن).
ثايرى ( : 0720ثاو سيظةر بيل) سةراكى ثيمةسازيةكانى خةلَوز وئةنةدامى ئةجنومةةنى بةة يريَوةب دنى بةانكى
ئةلَمانى ثةيوةندى بة هيتلةرو (ك يكؤر رراسة)وة دةكا.
 : 0720/00/07مؤنؤثؤ و ئةر افةكان داوا لة سةراكى رايخ (فؤن هند بورط) دةكةن تةا سةةراكايةتى بداتةة
دةست هيتلةرةوة.
نؤوةمبةةةرى ( : 0720ئؤتةةؤ مةةاي ) و(ف انسةة رويتةةةر) سةرنووسةةةرى طؤوةةةارى بةة يوا ثيَك اويةةان ثيةةةامن َي ي
سةرمايةدارةكان ،نامةةى سةةرك دة ئةلَمانيةةكان بآلودةكاتةةوة كةة لةسةةر داواى (ثةاو سةيظةر بةريط)و(هيتلةةر)
ئاهةنطيَك لة بةرلني(بارةطاى سةرةكي) لة ئوتيلي كريهوف ،دةط َي ين.
نؤوةمبةرى ( : 0720اي جي  .فارين) و(بؤتيَ ف ) و لةسةر داواى (كةار بةؤش) سةك تيَ ى كؤم انيةاى نةاوب او
ئاهةنطيَك لةطة َ (هيتلةر)دا ساز دةكةن .
سةةةرةتاي ديسةةةمبةرى  : 0720زارانبةةازى لةةة نيَةةوان (ك نيةةك و ك يكةةؤر رراسةةة) لةسةةةر دةستخسةةتين ريالَةةي
كارتيَك نى سةرةكى لة هيَلَي سياسي (.)NSDAP
 : 0722/0/2هيتلةر لة كؤركةكةي (كورت فؤن ر ايد)ة كة يةكى لة خاوةن بانكةكان بوو لة كويَلن ئاهةنطيَك
دةط َي يىَ.
يةةةكط تن لةسةةةر طةةؤريينى وةزارةتةةى ثةةاوةرييَ كة او بةةة سةةةراكايةتى هيتلةةةر و لةةة بةةارةى سةةيما بنضةةينةييةكانى
بةرنامةى ئةو حكومةتةوة.
 : 0722/0/3ثاوثيَكةوتنى ثياوي مؤنؤثؤلةكان لةكة َ هيتلةر لة مالي كريداف.
 : 0722/0/01ناثارك دنى راليمةر بؤ واز هيَنان لة دةسةالَت
 0722/0/22دامةزراندى وةزارةتى هيتلةر (سةرةتاى ديكتاتؤرى فاريرم لة ئةلَمانيا) .
(سةرثاوة  .بابةت لةمةري فاريرمةوة – كورت كوس ايلة – الثةرية (. ))221 -- 220
سةرثاوةكان
وؤلَظطةةانط فيِمةةان -فارةةيرمي ئةةؤروثي لةةة بةراوردك دنةةدا /0710-0700الثةةةريةي،02-00
-0
ث اتؤكؤلي كؤن انسي ئينتةرناسيوناليرمي كؤمونيسو لة ثراط اد ،0700/بة ئةَاني
دةربارةي فاريرم ،طؤواري(الرابطة) ،نمارة/2ئيتاليا
-0
تيؤرة سياسي و ئيدالؤنييةكان ،ف ان نويَمان ،الثةريةي  ،211-219بةئةلَماني
-2
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ن وص حو ال ارية(ت وتسكي-مانديل) ،ال ،02ت مجة كةميل داغ
-2
باَريا تؤلياتي ،محاضرات حول الفاشية ،صفحة 21-23
-9
جؤن كاوتسكي ،التحوالت السياسية في البلدان المتخلفة ،ال021
-1
ثاركؤي راننامةي ف انك ؤرتة ئةلطماينة ،ال022لة  ،/00/1بة ئةلَماني0770،
-3
ريتمارد زاطة ،تيؤرييةكان لةبارةي فاريرم ،ال ،02201بة ئةلَماني
-1
طؤواري د َي ر يطل ،وتاري ئيبةرهارد يطل ،نمارة  ،0770/90ال 21-27
-7
طؤواري د َي ر يطل ،وتاري زارا ئةندرسوون ،هةمان سةرثاوة ،ال21-29
-02
ث اتؤكؤلي ئينتةرناسيوناليرمي كؤمونيسو لة 0729بة زماني ئةلَماني
-00
طؤواري يويؤس واليم ،نمارة/0بةرلني ،ال 07 ،03 ،03
-00
نؤلتة ئرينست ،تيؤرييةكان لةبارةي فاريرم ،ال 17
-02
ريكك دنةوةي فاريرم و خةةباتي دن بةة فارةيرمي ئينتةرناسةيونايرمي كؤمونيسةو و حربةي
-02
ريوعي ئةلَماني 0729-0700
بابةتطةليَ لةبارةي فاريرم ،كؤسظايلة كورت ،ال 221-220
-09

لة دنى رارنبريانى جةنطى ثريازى ئةم يكى ،عرياقى و ئيسالمى
ئةم يا ئةوةمان بؤ دةركةوت كة سؤسيولؤطى بةناوبانطى ئةم يكى فؤكؤياما رانبةرانى ث افيسؤر سامؤئيل هونتنطتون ،راستةوخؤ ث وثاطةندةثي

جةنطى ئةم يكني ،بريمةندى سةرمايةى ئةم يكى و تاوانةكانني .ئةم دوو كةسايةتيية ئيمراكةرى ئةو ماني يَستةن كة تيَدا نووس اوة( :لة
ميَذوودا ،هيض نةتةوةيةكى ت  ،ناسنامةكةى ،ئاوا رياستةوخؤو وابةست لة طة مافة م ايية جيهانييةكان،
يةكانطري نةبووة .بؤ ئيَمة هيض فاكتوميَكى ت لة سةرووى ئةم وةالَتةوة -مةبةستيان ئةم يكاية  -بايةخيَكى
باالَت ى نيية)...

مةت سى ئةم ريستانة ئارك اية ،لة بةر ئةوةى ريةهايى بة دادوةري ريالَى ئةم يكى دةدا لة سةر ئاستى جيهان و دةخياتة سةرووى هةمووةوة ،ريَك بة
هةمان لؤنيكى"طةىل هةلَبذراوى خودا" يا دروويى"ئومةيةكى يةكط توو ،خاوةن ثةياميَكى نةم "ى حربى فارتى عةرةبى .جياوازييةكةيان ئةوةية،
يةكةمةكان وة فيلسوف ،رارنبريطةليَكى بيَاليةن ثاكانة بؤ تاوان دةكةن ،دووهةمةكةيان راستةوخؤ سةرتاثاى سوورة بة خويَنى خةلَكى عريا و
كوردستان.

ط توطؤ لة سةر جةنطى ريةوا دوا ثةرد ةى لة سةر روخسارى درنى فؤكؤ و ب ادةرةكانى الب د كاتى ئيمراى ئةم ديَ َانة دةكةن( :جةنطى دادوةر
دةك ىَ تةنها لة اليةن ئؤتؤريتيَكى رةرعييةوة بةرثا بك ىَ ،كة هةلَط ى بةرث سياريية بؤ ريَكخستى طمتى.
هةرطير نابىَ بيانووى بةكارهيَنانى زةب وزةنط لة اليةن هيَريَكى ناحكومى ئؤثؤرتؤنيست يا تاكة كةس ،لة بارى
ريةورتييةوة قبوو َ بك ىَ)...
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لةم دةريب يينة ئةوةمان بؤ ريوونر دةبيَتةوة كة خةباتى بةرط ى ثينايةتى يا طةالنى داطريك او لة دنى ئيم ياليرم ،بة خةباتى ناريةوا ناونووس دةكةن،
ريةورتى باالَى ئةم خةباتة ئينسانيية قبوو َ ناكةن ،ئةوجا ،زةب وزةنط بؤ دةسةالَتداران مؤنؤثؤ َ دةكةن .لة هةمووى سةي ت ئةوةية ،ئةم جانةوةرانة

دةنووسن ...( :ريارنبرية ئةم يكييةكان ناوى ئةوانةى كة ئةم يكاى ك دووة بة بةرث سيار بؤ ريَكخستنى طمتى لة
هةموو سةرزةمني ،نادركيَنن....

داخؤ كىَ بن ئةوانةى كليلى ريَ كخستنى جيهان بة ريَكخةرى كودةتاى ريلى ،جةنط دنى خةلَكى ويَتنام و كةمبؤديا ،قةالَثوكةرى هيندة سوورةكان،
باوكى بةريةمحى كؤنرا لة نيكاراطوا ،داطريطةرى ثةنةما ،ثةروةردةكةرى بن الدن لة جةنطى ثرياز دن بة يةكيَتى سؤويَت(ليستةكة دريَذة)؟ثاران ث سيار
ئةوةية ،بؤثى ئةم كةلَة قةلَةم خويَناويانة ،ناوةكان نادركيَنن؟!
فؤكؤ و هونتنطتؤن و ب ادةرةكانيان ،بة رارنبرية ب ادةر ئةَانييةكانيان ،دةلَيَن"ريةورتى كويَ انةتان هةس" ،نووسةرى ئةلَمانى ثيتةر رنايدةر ،لة
ووتاريَكيدا ،بانطةوازى رارنبرية ئةم يكيية ب ادةرةكانيان دةلَىَ" دي كؤميَنتيَكة بؤ كةثوبةرزى و طوي ايةتى رارنبري ،اليةنة  ،ثيَ وةخت بة ريةها

دادةنىَ كة لة دووك اسى سيَكوالر رويَنى نابيَتةوة".
بةالَم واقيل ئةوةية ،بنضينةى بؤثوونى رارنبرية ئةم يكييةكان لة هةمان دةسةالَتى 90سةرمايةدارى تايبةت و 022رةركةتى زهليَرى جيهان
سةرثاوةى وةرط تووة .ئوسامة بن الدن و ريَكخ اوى ئةلقاعيدة كؤرثةى هةمان سيستيَمن و هةر خؤريان لةبةرامبةر تاوانةكان بةرث سيارى

هةلَدةط ن .بةالَم رارنبرية ئةم يكييةكان دةنووسن :ئيَمة ثمتطريى لة ب ييارى حكومةتةكةمان دةكةين(و كؤمةلَطاكةمان) بؤ
بةكارهيَنانى زةب ى ثة لة دنى ئيسالميية راديكالةكان و ريَكخ اوة تاوانبارةكةى لة سةر ئاستى جيهان) .ث سيار

ئةوةية ،بؤثى ئةم رارنبريانة خودى سياسةتى حكومةتةكةيان ناخةنة نيَ ث سيارةوة لة ثمتطريى ك دنى تؤرانييةت لة توركيا؟ لةثمتطريى ك دنى
بن الدن؟ لة ثمتطريى سعوديية ،كووةيت ،قةتةر  ،ئيمارات كة هيض مافيَكى م او بة ريةوا نازانن؟ لة ثمتطريى ك دنى عريا لة جةنط دنى ئريان؟
بؤثى وة رارنبرييَك ريةخنة لة سياسةتى دةرةوةى وةالَتةكةيان ناط ن؟ لة بيَكارى ،هةنارى ،مليتاريرم ولة كورتنى ثةنابةرانى سةر سنوورى

مةكسيك؟ .ناك ىَ 00سي تيَمةر بة جيا ما مةلَةى لة طة َ بك ىَ و تةنها فوندةمنتاليستة ئيسالمييةكان بك ىَ بة بةرث سيار لة بةرامبةرى ،بةلَكو
خودى حكومةتى ئةم يكى و نويَنةرةكانى وة تاوانبار بريننسكى( سةرا حكومةتى راستةقينةى ئةم يكا و ئةندازيارى ئةو ث انةية كة
ئيسالمييةكانى بةهيَرك د) و (سى ئاى ئةى) و رةركةتةكانى نةوتي بةرث سيارن.
ئةوةى جيَطاى داخة ،زار رارنبريى كورد لة دةرةوةى وةالَتدا دةنين ،كةميان هةية ،خؤيان بة ثس ؤري و خاوةن هةلَويست نةزانن ،كةثى فرةيان ىلَ
نايةت لة بارةى كيَمةيةكى جيهانى لة نيَو ريارنبريانى بةناوبانطى جيهان ،ريةنطة دةنط نةك ديان بارر بيَت ،ثونكة زاربةيان زار هةست بة
دوونييةت دةكةن ،بةران و بالَى ئةم يا ئةو"فيلسؤفى" زانكؤ هةلَدةلَيَن ،ط نط ئةوةية ،دن بة ريوعييةتن ،زاناى جيهانى"مافى م او و
دووك اسى"ثؤست مؤديَ نن!! ماوة بلَيَم ،ميَذوو كؤتايى ثيَنةهات و ئةلَتةرناتيظ هةية بؤ سيستيَ مى باالَدةست و نةخمةكيَمانى جيهانطريى سةرماية،
بةرط ى ئيَستاي ئاالَى سوورة ،بؤثوونةكانى فؤكؤي دةركةوت لة بة ض بةرنةوةندييةكةوة دةدوىَ و ليَدةكؤلَيَتةوة! بريوباوةري و ئاماجنى ف انسي
فؤكؤياما ،سامؤئيل هوتنطتؤن و بةرث سى راطةياندنةكانى سةددام ،بن الدن خرمةت بة ية مةبةست دةكةن :بيانووهيَنان بؤ جةنطى ثرياز! رارنبرية
ئةم يكييةكان ،ثالَ متى سياسةتى حكومةتى بؤش دةكةن ،ئةوانةى دووهةم بؤ دةسةالَتى فارى سةددام و تاوانبارانى ئيسالمى.
نة رييَطاى تايبةتى ئةَانى و ئةنتى ئةمةريكانيرم ،نة جةنطى ثريازى دكتاتؤرى فارى بةغدا ،نة تريار و جةنطى ئةم يكى و ئيسالمى .بةلَىَ بؤ خةباتى
نيونةتةوةيى ك يَكاران و زةمحةتكيَمانى جيهان لة دنى هةموو ئاين و بريو باوةريو باالَدةستةكان بة هةموو ناو و ناتوريانةوة!
رارنبريى ريوعى كؤنرا راربريةكانى جةنطى ثريازى بالَةكانى بريى باو!
0220/1/00

تةوةريَك بؤ ديالؤ  :ئةركةكاني ئيم ياي راطةياندني كؤمونيسو ثيية؟

وة ثؤن راننامةي ئيسالمييةكان ،يةكيَو و ثارتي ،دةرب يي بريوباوةريي خؤيانن ،ئةوها دةبيَ راطةياندني ريوعي ،دةرب يي بريوباوةريي
ريوعييةكان بيَت .ديارة هةفتةنامةي(ريَطاي كوردستان)ئؤرطاني ناوةندي حيربي ريوعي كوردستانة(حربي ثيين ك يَكارو جووتيارو تويَذة
ستةمديدةكاني كوردستان) و ئةركي سةرةكي ئةوةية بريوباوةريي كؤمونيسو لةبارةي هونةر ،سياسةت ،كؤمةلَطا ،ئابووري ،ثةروةردةو رةورت...هتد بة
ئةندامان ،خويَنةران و راي طمو بطةيةنيَت.
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هة لَبةت ئةم ئةركة لة قؤناغيَكةوة بؤ قؤناغيَكير ،جياوازة ،بؤ منوونة ،ئةر و مةهامةكاني سةردةمي خةباتي ثةرلةماني وري ام جياوازة لة
سةردةمي رؤريش .لة يةكةمياندا(ئةميان مةبةسو ئةم نووسينةية) ،دةبيَ راطةياندنةكاني حرب ب بة دةرب يي فةلسةفة ،ثةروةردة ،ئةطيتاتسيون،
هةوا َ ،ثاالكي ،ط توطؤ ،ري ؤرتان ،وتار ،بانطةواز ،مؤسيقا ،فيلم ،كؤبوونةوةو ريَوة جياوازةكاني خةباتي ثينة نيَ دةستةكان لة ئاسو ناوةوةو جيهان.
راطةياندنة زالَةكاني جيهان و ناوخؤ بة ريَوةيةكي زار ديكتاتؤرييانة خةرجيَكي زار بؤ مةكتةب ،تةلةفؤن ،مووثةو ئام ازي راطةياندنةكاني لةرك ي
نووسةرة ثلَيَ و كاسؤليَسةكانيان دةكةن و بةو ريَوةية كة خؤيان مةبةستيانةو دةيانةويَت ،طوزاررت لة باروداخي جيهان و ناوةوة دةدةن .بؤ
منوونة ،رةنطة ب يوا نةكةن ئةطةر بلَيَم كة لة01سالَي نيامن لة ئةَانيا ،بؤ يةكجاري نةمبيين و نةمبيست لة كةنالَة زالَةكان-بة
كةنالَة"سةربةخؤكانةوة" -سةرةرياي ئازادي بريوريا دةرب يين ،تاقة ية ط توطؤ لةطة بريمةند ،بةرث س يان كادريَكي حيربي ريوعي سازبدةن-بيَجطة
لة ثةند دةقةية لة كاتي هةلَبذاردن -يان باسي دةرك دني مامؤستاكان بكةن لة كارةكةيان لةبةر ئةوةي ريوعي يان ئةنو فاريس يان باسي
دةرك دني زارةملي نام ايانةي ثةنابةران بكةن يان باسي زيندانة زارو زةوةنةكاني دي ؤرتاتسيوني ثةنابةران و هةوالَي خؤثيماندانة ئةنو راسيسو
و ئةنو فاريسو يان باروداخي زيندانيية سياسييةكان بكةن .طةرثي دةيان ئةَاني لة كوردستان و عريا دةنين ،بةآلم وةزارةتي دةرةوةي ئةَانيا
بةبةردةوامي بانطةوازي ئةَانةكان دةكةن بؤ ئةوةي عريا بةجيَبه َيلَن ،بة مةرجيَ باش دةزانن كة لة كوردستاندا ئاساي و ئارامي -تةنها بةوة ماناية
كة تاواني بةعسيية ئيسالمييةكان ئةجنام نادريَت -باآلدةستة.
بةداخةوة بةزةقي دةبينم بةرةكاني راطةياندني حرب بةحا َ هاوكاري يةكردةكةن! دةبيَ كةنالَةكاني راطةياندن(راديو ،تةلةفريون و راننامةو
طؤوارة) كاني حرب ،ثيَكةوة كاربكةن و دةك يَت لة زار اليةنةوة ثيَكةوة سووديَكي زار باش لة ئينرنيَت ،وةربط ن .هةروا نابيَ كاتي بة ثيَري هاوريييان
بة فيلمي دوور لة ئامانج و ئاكار و ئةقلَ و فك ي ريوعي بةفرييا بدريَ.
كؤمةلَطاي كوردستان ،تاسةر ئيَسقان ،كؤمةلَطايةكي ثينايةتييةو لة هةموو رارو راراثكةكاندا ،ك يَكاران لة كةرتي جؤراوجؤري بةرهةمهيَنان و بواري
خرمةتطوزاري كاردةكةن و بةبيَ هيَري بازوو يان ،نيان رادةوةسوَ وبؤ ثاخي بةردين دةطةرييَينةوة ،وة ك يَكاراني(ثيمةنتؤسازي ،طةثسازي ،كارةبا،
ثاثةمةني ،رريينيسازي ،ئاوو كؤالسازي و خواردنةوةكانير ،كآلرسازي ،بلؤكسازي ،رةراب و مةيسازي ،هوتيَل ،ئاوسازي ،نةوتسازي ،بيناسازي،
تيَليكؤمنكاتسيون ،رارةواني ،طو استنةوة ،بارهةلَط ي ،بؤياغضي ،ثيَمتخانةو ماخيانة و ثاخيانةو بارو يانةكاني خواردنةوة ،ف اكةخانة ،ك يَكاراني
كمتوكالَي ،ئةلبسة ،دةواجن ،دارستان ،تةندرووسو ،ئاووئاوةريا ،بيناسازي و نيمتةجيَك دن ،تةختةسازي ،ثنينسازي ،خمتسازي ،سةرتارخانةو
ئارايمطا ،بةرطدور ،ف ارياراني سوثةرماركت ،فيتةرثي ،تةنةكضي ،بووريضي ،نانةوايي ،بةنداو كؤم وتةرسازي...هتد) و جووتيارو ديَهاتنمينة
هةنارةكاني لة ثالَياندا .ئايا لة هةموو نمارةكاني ريَطاي كوردستان و راديوو تةلةفريوني ئازادي(هةوا َ ،ط توطؤ ،داخوازي ،خةبات...هتد)ي بارودا و
مةرجي نياني رانانةي ئةوانة وة سةلَت و خاوةن هاوسةرو بة مندا َ و بيَ مندا َ بة دةنط و ويَنةوة ،بةوثةريي بايةخدانةوة ،رةنطيان داوةتةوة؟ ئايا
راننامةكاني حكومةت يان ثارتي و يةكيَو هةوالَي-بؤ منوونة -ريوعييةكان بة مانميَت لةسةر يةكةم الثةريةكانيان بآلودةكةنةوة؟!لةسةر بؤ منوونة،
كوا وتارة وةرطيَ ياوةكاني دةسو يةكةمي ريوعي و بريمةندة كالسيك و نويَيةكاني كؤمونيرم؟ لة هيض راننامةيةكي ريوعي لة ئةَانيا نةمبينيوة
ريكالم بؤ خاوةن كارو بازاريةكانيانن بك يَت!!؛ بؤثي رووي نار ين و تاوانباري ريَوةي بةرهةمهيَنان و بريو رةورو سةرمايةداري لة جيهان و لة
كوردستان ناخ يَتة بةر رةخنةو و ئالَتةرناتيظي م ايي خؤمان رابطةيةنني؟ بؤ منوونة (( :ئةوة سياسةتي ليِياليرمي نويَية واي لة مامؤستا و
كارمةنداني تةندرووسو و باري الري نةخؤرخانة و قوتا انةكان ك دووة يان بةرف اوانبووني دياردةي بيَكاري و سؤزانضيَو ض لة كوردستان يان
ئؤروثا و وآلت و كيموةرةكانير)) .بؤثي ئيَمة لةوة برسني كة رةخنةط تن لة سةرمايةداري بؤ بةرنةوةندي هيَرة راسريةوةكان دةركيَتةوة؟ ئةطةر
وابواية ،دةبوو ريوعي و ثةثةكاني ئةَانيا لة ئاسو حوكم ياني ئةَانيا بيَدةنط ب  ،ثونكة(ئيَن .ثي .دي -حربي قةومي ئةَانيا)-يان(ئيَن .ئا .ثي-
حربي قةومي ك يَكاراني ئةَانيا )-لة زار اليةنةوة رةخنةي ريوعي وثةثةكانيان هةية لة سةرمايةداري و ئيم ياليرم!:
هيَرة جؤراوجؤرةكاني ناو كؤمةلَطا لة ئاسو طمت دياردةيةكي لؤكالي يان جيهاني بريورياي تايبةتي
خؤيان دةردةب ين و لةبارةيةوة ملمالني دةكةن .ئةمة زار ئاسايية و ئيَمةش وة كؤمونيست قسةي
خؤمان هةية لة ئاسو طمت دياردةكان .بؤ منوونة ثيَ ماوةية وتاريَكم ئامادةك د لةبارةي(كؤكاكؤالو
بيبسي)و هةوالَي تريارك دني سةنديكاييةكان وثاالكي و بؤثوونةكان لة ديدو بةرنةوةندي ثيين
ك يَكاران و حربةكةي بوو ،بةآلم بآلونةك ايةوة ،لةبةر ئةوةي اليةنةكانيري رةخنةيان لةو كؤم انيية
هةية! ئةمة ض ناويَكي ليَ بنيَني؟! ئايا مةعقولة بيَدةنط بني لة ئاسو تريار ،زينداني و دةرك دني
سةنديكاييةكان وبةطمو ك يَكاراني ئةو دوو كؤم انييةو داخوازييةكانيان؟ بيَدةنطي ئيَمة بةخرمةتي
كيَ دةركيَتةوة؟ بة كورتييةكةي بيَدةنطيمان بة طويَ ةي فك و بةرنةوةندييةكاني خؤمان لة ئاسو هةر
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رووداويَك ،ماناي ئةوةية ئيَمة بة خؤريايي و ئازادانة بةرداري دةكةين لة بةهيَرك دني بريوباوةرية دواكةوتوو و تاوانبارةكان.
كاتيَ وةزارةتي نيَوخؤي كؤماري ثيك ،ريَكخ اوي يةكيَو الواني كؤمونيسو ياساغ ك د ،ثةند هةوا َ ،ط توطؤ و راثؤرمت ئامادةك د و بؤ
سايو(ئازادي) ناردم ،بةآلم ئةوان لةب ي ئةوةي بآلوي بكةنةوة و بة خؤريان ناريةزايةتي دةربِين ،ثوون هةوالَيَكي ت يان بآلوك دةوة( :كؤماري ثيك
لة ثيَمانطاي نيودةولَةتي لة سليماني بةرداري دةكات)!!
ئةمة هةلَةي هاورييَيةكي كؤمونيسو الو نيية كة دةك يَت راستبك يَتةوة ،بةلَكو تيَنةطةيم و نةزانيين هاورييَيةكة بة مندالَييةوة لةناو خيَرانيَكي
تيَكؤرةري ريوعي ،طةورة بووة! ئةمة مةسةلةيةكي بضوو نيية تا لة ئاستيدا ثاوبنوقيَنني! ديارة مني ثاوةريواني ئةوةم ،هاورييَيان لة سليماني-بؤ
منوونة -ب يان بؤ ثيَمانطا نيونةتةوةييةكة كة لة 0221/00/02-00دةك يَتةوة و لة بةردةم بةري كؤماري ثيك ناريةزايةتي خؤيان ثيمان بدةن!((ئايا
ئةمة خةيالَيَكي رامانسي بةندةية ،يان بة راسو ئةجنامداني ئةركيَكي نيونةتةوةيي
كؤمونيستةكانة؟!)) .ثيَ ماوةية حكومةتي كؤرياي باروور هيَ ريَكي درينانة لة دني
رةهيدك ا(تةرمة
ك يَكارة
ئةم
ك يَكاران ئةجنامدا و
ك يَكار ب يندار و زينداني ك ان ،بةآلم
ثؤر اوةكة) و دةيان
بآلونةك ايةوة .راستييةكةي ئةوةية من
بابةتة
ئةم
بووم ،ثةند راننامةنووسيَكي راطةياندني
ئةوة
ثاوةريواني
هيَري(زةيتون)بكةن و ث سياريان ل يَ
سةرداني
حرب
حكومةتةكةيان ك يَكاران دةكونن و
بؤثي
بكةن
ب ينداردةكةن؟!_ئةوانة هاتوون ئيَمة ب اريَرن و "زار سوثاس و ثيَرانيامنان هةية" و بةتايبةتي
زا ر سوثاسيان دةكةين بؤ ئةوةي كوردستانيان ك دووة بة بازاريي خؤيان(ساردكةرةوة ،تةلةفريون ،ئؤتؤمبيل و رؤفة َ....هتدي كؤرياي باروور
كوردستاني ث يك دووة)
ليَ ةدا ،ثيَ ئةوةي رةخنة و تيَبينييةكامن رووي بةرث سة ماندوونةناسةكاني بةرةكاني راطةياندن بط يَ ،ئاراستةي (ليذنةي بةدواثووني)حربيان
دةكةم ،ثونكة ئةوان بةرث سي يةكةمن لة رةنطنةدانةوةي فك  ،سياسةت و خةباتي ريوعي لة راطةياندنةكاندا و بآلوك دني هةنديَ وتار و بابةت كة
هيض ثةيوةندي بة ئيَمةوة نيية .هيوادارم هيض كةس ئةم بؤثوونانة بة طلةيي لة قةلَةم نةدا!
ئيَمة دةبيَ ئة م نووقساني و كةمتةرخةميانة ثارةسةربكةين .هةر بابةت و وتاريَك ثةيوةندي بة بريوهؤش و ميَذوو و بةرهةمي ئيَمةوة نةبيَ ،بآلويان
نةكةينةوةو با خاوةنة بةريَرةكاني ئةو بةرهةمانة ،لةو رويَنانة بآلوي بكةنةوة كة بةرط يان ليَدةكةن .ئةمة ماناي ئةوة نيية ،راطةياندنةكامنان
ثةي يةوي ئازادي بريوريا ناكات ،بة ثيَضةوانةوة ،ئةمة كةمرين ما ،خؤمانةو دةبيَ سةرسةختانة بةرط ي ليَ بكةين و رويَين ئةو وتارانة بؤ بريوريا،
هةلَسةنطاندن و بؤثووني ...هتد ك يَكار ،جووتيار ،كادرةكاني حرب و ماركسييةكان به َيلَينةوة.
بؤ بةهيَرك دني راطةياندن و سياسةتي حرب ،دةبيَ سةرك دايةتي وة ب ييار ،هةموو ليذنةو ئةنداماني حرب لة هةر رويَنيَكدا بن ،اتة بةر ئةركي
طةياندني هةوا َ بة كةنالَةكاني راطةياندن و بةتايبةتي بة هةفتةنامةي ريَطاي كوردستان.
من زارم ثيَناخؤرة ،كاتيَ دةبينم خويَنةري هةنديَ راننامةي ليِيا َ"سةربةخؤ" ثاش تةمةنيَكي زار كورت و بةتوانايةكةوة كة هةرطير ناطاتة ئاسو
ئةزمووني3-1سالَي كادرةكاني راطةياندني حرب ،لة((ريَطاي كوردستان))زيات بن .بةداخةوة ريَطاي كوردستان تةنها لة سليماني و هةول َي لة بازاري
دةف ار يَت و لة رارو راراثكةكانير تةنها ثمت بة((بةرداريك دن)) دةبةس و زاربةي ك ييارةكاني هةر ئةنداماني حربن و لة هةنديَ راريدا،
تةنها ية راننامة بؤ ف ار بة كتيَبخانةكان دةدريَت! ئةمة زار خةمطينة و نابيَ رو وا رووبدات! بةرياسو دةبيَ كاريَكي بة ثةلةو ئةوثةريي جدي
بكةين بؤ ئةوةي ريَطاي كوردستان بة 01الثةرية يان هةفتةي دووجار ،دةربك يَت و بؤ ف ار بدريَتة كتيَبخانةكان.
راستة ئيَمة لة كةروهةواي نياني ثةرلةماني دةنين((كاتي راثةريين و رؤريش يان خةباتي ثارتيراني نيية)) ،بةآلم ئةمة ماناي ئةوة نيية لة هةلَويست
و جيهابيين خؤمان وازبهيَنني وبريوبؤثوونة سؤسيا دووك اتةكان قبوو َ بكةين(( ئاخ مةهرةلةي سياسي لة كوردستان ليَ ةوة دةست يَدةكات:
يةكيَو ئةندامي ئينتةرناسيونا سؤسيالستة ،ثارتي داواي ئةندامبوونيان ك دووة وحربي سؤسيا دووك اتي يةكط تووي كوردستاني هةية!!)).
نةخيَ  :سؤسيا دووك اتي حربي تاوان و بة رط يكةرية لة سيستيَمي سةرمايةداري و بؤ مانةوةي ئةم سيستيَمة هةية ،بؤية سةرسةختانة لة دني
كؤمونيستةكان خةبات دةكةن .ثيَ ثةند سالَيَك ،حكومةتي سؤسيا دووك اتي بريو 122 ،زينداني ريوعي كة بة كور سرانةدرابوون ،لةناو
زيندانةكاني طولةباران ك د؛ سؤسيا دووك اتةكاني ئةَانيا هةردوو رابةري ريوعي بةناوبانطي ئةَانيا-رازا لؤكسمبؤرط و كار ليبخنت-يان كورت و
هةروا ثةندين رؤريرطيَ ي ت لةناو زينداني رتامهايم كورت وبة ريَوةيةكي زار دريندانة زينداني تاكةكةسي دريَذخايةنيان بةسةر سةدان رؤررط َي و
ريوعي سةثاندو هةروا سةدان كؤمونيست و ئةنو فاريستيان لةسةر كار دةرك دوة؛ سؤسيا دووك اتةكاني توركيا-ثؤلةند ئةجةويد منوونةي
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رؤفيَنيست و راسيسو توركن؛ لة سايةي حكومةتي سؤسيا دووك اتي ئةَانيا ،ريَذةي بيَكاري زيادي ك دو طةيمتة نريكةي1مليون بيَكار و سياسةتي
دن بة ثةنابةران توندوتيذ ت بوو؛ سؤسيا دووك اتةكاني ئريان منوونةي رؤفيَنيرمي ئريانني؛ حربي بةع ئةندامي ئينتةرناسيونا سؤسياليست
بوو و ثيَ داطريك دني كوةيت لة ريرةكانياندا دةرك د؛ حكومةتي سؤسيا دووك اتي بةريتانيا-حكومةتي بلري -بةريتانياي بؤ كارةسات ب دووة و
تةنانةت ثيَي ناك يَت ساكارت ين ما ،ئريلةندييةكان ثاش نريكةي 122سا َ ثارةسةر بكات...هتد .ريوعي و ثةثةكاني ئةَانيا درووييَكي
بةناوبانطيان هةية لةبارةي سؤسيا دووك اتي :كيَ بوو ناثاكي ليَ ك دين...سؤسيا دووك اتةكان( Wer hat uns verraten, sozial
 .)demokratenبةآلم حةقيقةتيَ كي ت ي هةية لةبارةي ئةزمووني سؤسيا دووك اتي كة دةتوانن لة زار اليةنةوة رانازي ثيَوة بكةن ،ئةوةش
ئةزمووني سؤسيا دووك اتةكاني سويدةو ئةطةر يةكيَو وثارتي بة راسو اليةنطريي لةو رةوتة دةكةن ،دةبا ب ةرموون بة ك دةوة جيَ يَي سؤسيا
دووك اتةكاني سويد هةلَط ن! بة كورتييةكةي كارك دن بؤ دابينك دني ما ،ثارةنووسي طةلي كوردستان ئةركي كؤمونيستةكانة و مانةي ئةوة نيية لة
ئةركة رانانة ثينايةتييةكامنان وازبهيَنني.هةروا-بؤ منوونة -لة ئاسو ث سياري ننان ،دةبيَ بة روون و ئارك ا رووبةريووي راطةياندنة ليِيا َ و
كؤنةثةرةس تةكان ببينةوة كة ث سي ننان وة بابةتي سيَك يان تةنها وة "دايكي ثرياز" تةمارا دةكةن و دةبيَ بة هةزاران بةلَطةوة ئةو
جةوارةكاريية رسوابكةين وبة راركاوي هةلَويسو ريوعي لةم بارةيةوة رابطةيةنني :سيستيَمي بؤرنوازي هةرطير ناتوانيَت ثةوسانةوةي ننان
ثارةسةر بكات ،بة ثيَضةوانةوة قولَري دةكات و لة اليين كةم تةنها ريَوةي ثةوساندنةوةيان دةطؤرييَت.
ئيَمة لة قؤناغيَكدا دةنين ،باري جةماوةري خةلَك زار خ اثرو نائارامر بووة ،بؤية دةبيَ ئةم قؤناغة بؤ ثةروةردة ،مةرق يَك دن ،راهيَنان ،ريَكخس ،
بةرداريك دن لة دامةزراندن و بةهيَرك دني ريَكخ اوة ثينايةتييةكامنان تةرخان بك يَ و راطةياندنةكاني حرب بك يَت بة قوتا انةي بةهيَرك دني
خةباتي برووتنةوةي كؤمونيسو لة كوردستان و بة ريَطاي ديالؤ و رةخنةوة لةناو ثةرلةمان و لة دةرةوةيدا ،هيَري فمار ثيَكبهيَن يَت بؤ بارك دني
باروداخي نياني زاربةي كؤمةلَطاكةمان( .بؤ منوونة) ثيَ ماوةية بةرييَر(مةسعود بارزاني) نائارامي خؤي دةرخست لةبارةي ناعةدالَةتي لة
كوردستان .ئةمة دلَخؤركةرةوةية ،بةآلم دةبيَ بة رووني و ئارك ا و سةررياستييةوة ثيَي بلَيَن ،فةرموو ،ئةطةر دادثةروةري كؤمةآليةتيتان دةويَت ،ئةوا
دةبيَ موستةرارة ممةخؤرةكاني دةوروبةري كة كار بؤ بةرقةرارك دني بازاريي ئازاد دةكةن ،كنار ات ،ثونكة ئةم جؤرة سيستيَمة لة سةر ئاسو
عةمةلي و لة دةيان وآلتي دنيا تةنها هةناري و ثةوسانةوةي بةرهةمهيَناوة ،بؤية بة بةردةوام رووبةريووي بةرط ي بووةو دةبيَ .من نالَيَم كا مةسعود
ببيَت بة كؤمونيست ،ئةمة ريَطاي نةجاتي م اوايةتيية ،بةآلم دةك يَت داواي ليَ بكةين-بؤ منوونة -حكومةت بيمة كؤمةآليةتييةكان بؤ خةلَك دابني
بكات؛ كتيَ و ثيَداويستييةكان بؤ قوتا انةكان ئامادة بكات((هيَمتا قوتابياني ثؤلي رةري ناوةندي راثةريين لة كت َي فيريا بيَبةرن و
سبةي 0221/02/20نيازيان واية بؤ جاري دووهةم ،بؤ الي بةرييَوبةرايةتي ثةروةردة ب يان)) ؛ هةموو سةرمايةكان لة رارة طةورةكان خةرج نةكةن و
ئةوةندة بة هةنارةكان نةلَيَن"بة ثةلة نابيَ" > ئةي بؤثي سةدان مليونان داالر بؤ راري هةولري ،سليماني و دهو خةرجك ا؟< ،با روو لة
طةرمييانةكان بكةن(( بؤ منوونة نةخؤرخانةي خانةقي نة ئؤكسجيين هةية ،نة دةستكيَ بؤ نةرتةرطةري ،نة دةرماني ثيَويست و نةخؤش و ب يندارة
سةختةكان بؤ كةالر دةنيَ دريَت و لةويَمدا هيضيان بؤ ناك يَت و رةوانةي سليماني دةك يَن!! ئايا ئةمة بيَحورمةتي و كةمتةرخةمي و نامةسبوولييةت
نيية لة ئاسو دانيمتواني خانةقي؟ كيَ لةم بارةيةوة بةرث سة؟ ثؤن ثارةسةري ئةم كيَمةية دةك يَت؟))...هتد...بؤ ئاطاداري سبةي لة سةر ئةركي
يو
حربيَكي نةدار وة حربي ريوعي كوردستان ،ئؤكسجني بؤ ثةند رانيَك بؤ بةري ف ياكةوتن و نةرتةرطةري نةخؤرخانةي خانةقي دابيندةك َ
ثؤليَك بؤ قوتا انةي ئةركةوزاي درووستدةك يَت ...؛ دةبيَ راستةوخؤ ط اني بازاريي ئازاد كة هةنارةكان ن خةكةي دةدةن ،سةركوت بك يَت>ئةوة
ئازادي دةولَةمةندة ثلَيَ و خويَ يةكانة كة قةت لة ث يك دني طريفاني خؤيان ناطةرييَن< .ئةطةر دةوروبةري حكومةتي كوردستان و رويَين ب يياردان
لةسةر نياني خةلَكي كوردستان ،لة كةساني خةباتطيَ ي هةنارو ثةوساوة ثيَكبهاتبا ،باري كوردستان ئةوةندة الر نةدةبوو و طةندةلَي لةناو
رادةمارةكاني هاتوثؤي نةدةك د؛ ئةوةندة ثاش ،موستةرارو بةعسي"خةت مايل"و ئةن الضي دةسةآلتيان نةدةبوو .ئةمة تةنها ثةند منوونةيةكن و
دةزامن((ريَطاي كوردستان)) زار سكاآل و داخوازي بآلوك دووة ،بةآلم ئةركي ئةوةيان لةسةرة دوابةدوايان ب ياين و ئةطةر داخوازييةكان وآلميان نةبوو،
هةر بةناوي حربةوة ثةنا بؤ ريَوةكاني ث اتيَست بِيَت .راطةياندني حربي ريوعي بووة بة خولي دةرك دني كادري راننامةواني بؤ ثارتي و
حربةكاني ت  ،بؤية داواكارم لة مةكتةبي سياسي ئةو جؤرة راننامةنووسانة بناسيَت> لة نووسني و ريَوةي بةرييَوةب دن و هةلَبذاردن وب يياردان لةسةر
بابةتةكان<دةردةكةون .كيَ ب يوا دةكات كة ئةندامي كؤم يتةي ناوةندي و بةرث سي راطةياندني حيرب بةرييَر(زي ة كةما ) بنووسيَ( :ئيَمة ئيَستا
ثيَويستيمان بة رارنبرييَكة لة ريَطاي هةيبةتيَكي مةعنةوي و ئاكارة ئةدةبي و رارنبرييةكاني طوراري راي طمو درووست بكات بؤ راط تين
هيَ رةكاني حرب و ئاين و سياسةت بؤ سةر كؤمةلَطا-ئاسؤ ،نمارة071لة ،0221/00/07الثةريةي  .)1ئةطةر ب اي ناوب او بةو ريَوةية بريدةكاتةوة،
ثي دةكات لةناو كؤميتةي ناوةندي حربي ريوعي و ئةركي طةورة و سةخو راطةياندنةكةي لةئةستؤ ط تووة؟؟! ئةمة هةرطير لة ئةندامي كؤميتةي
ناوةندي حربيَكي ريوعي ناوةريَتةوة  .ئةم ب اد ةرة لةوةش سلَ ناكاتةوة وتار بؤ راننامةيةكي ئيسالميمدا(راننامةكةي يةكط توو)بنيَ يَ ،لةوانةيمة
بآلوك دني نووسينةكةي لةو راننامةية بة دةستكةوت برانيَ!
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تاقة ثاوةريواني و هيواي من ئةوةية  ،راطةياندني حربي ريوعي بةهيَر ب َ :رةنط ،بؤن ،ناو و خويَين هاورييَياني ريَطاي ريوعييةت لة كوردستان،
عريا و جيهان ليَي بيَت .من تةنها لةم سوثةنيطايةوة ئةم بابةتةم نووسي و ثاوقدومي هةرثي رةخنة و تيَبيين هةية ،بةخيَ بيَت...
تيَبيين :من ئةم وتارة بؤ ريَطاي كوردستان ناردوة ،بةآلم تا ئيَستا بآلونةك اوةتةوةو بةرث سيَكي سايو ئازادي وتي((هةموو بؤثوونةكانت راس ))وبؤ
ماوةيةكي زار كورت بآلويك دةوة و اليِد ،بةم بؤنةيةوة دةلَيَم :ئيَمة دةبيَ بةو ثةريي ريَرةوة راستييةكان بناسني و هةو َ بدةين ثيمانيانبدةين و
هةولَي راستك دني هةلَةكان بدةين ،ثونكة ئةمة زامين ثيَمكةوتنمانة.
 dwaroj@yahoo.deنمارةي ثةيوةندي23320707130 :
سةالم عةبدوآل 0221/00/2-/00/7

لة دنى رارنبريانى جةنطى ثريازى ئةم يكى ،عرياقى و ئيسالمى

دةميَك نيية ثةند هةرزةكاريَك بة زمانى"رارنبري"ث اثاطةندةيان بؤ بؤثوونةكانى ليِاليستيَك وة فؤكؤ و"كؤتايى ميَذوو"دةك د .ئةم يا دةركةوت
كة فؤكؤ رانبةرانى ث افيسؤر سامؤئيل هونتنطتون ،ث وثاطةندةثي جةنطى ئةم يكني ،بريمةندى سةرمايةى ئةم يكى و تاوانةكانني .هةردووكيان

ئيمراكةرى ئةو ماني يَستةن كة تيَدا نووس اوة ( :لة ميَذوودا ،هيض نةتةوةيةكى ت  ،ناسنامةكةى ،ئاوا رياستةوخؤو وابةست لة
طة مافة م ايية جيهانييةكان ،يةكانطري نةبووة .بؤ ئيَمة هيض فاكتوميَكى ت لة سةرووى ئةم وةالَتةوة -
مةبةستيان ئةم يكاية  -بايةخيَكى باالَت ى نيية)...
مةت سى ئةم ريستانة ئارك اية ،لة بةر ئةوةى ريةهايى بة دادوةري ريالَى ئةم يكى دةدا لة سةر ئاستى جيهان و دةخياتة سةرووى هةمووةوة ،ريَك بة

هةمان لؤنيكى"طةىل هةلَبذراوى خودا" يا دروويى"ئومةيةكى يةكط توو ،خاوةن ثةياميَكى نةم "ى حربى فارتى عةرةبى .جياوازييةكةيان ئةوةية،
يةكةمةكان وة فيلسوف ،رارنبريطةليَكى بيَاليةن ثاكانة بؤ تاوان دةكةن ،دووهةمةكةيان راستةوخؤ سةرتاثاى سوورة بة خويَنى خةلَكى عريا و
كوردستان.

ط توطؤ لة سةر جةنطى ريةوا دوا ثةردةى لة سةر روخسارى درنى فؤكؤ و ب ادةرةكانى الب د كاتى ئيمراى ئةم ديَ َانة دةكةن( :جةنطى دادوةر
دةك ىَ تةنها لة اليةن ئؤتؤريتيَكى رةرعييةوة بةرثا بك ىَ ،كة هةلَط ى بةرث سياريية بؤ ريَكخستى طمتى.
هةرطير نابىَ بيانووى بةكارهيَنانى زةب وزةنط لة اليةن هيَريَكى ناحكومى ئؤثؤرتؤنيست يا تاكة كةس ،لة بارى
ريةورتييةوة قبوو َ بك ىَ)...

لةم دةريب يينة ئةوةمان بؤ ريوونر دةبيَتةوة كة خةباتى بةرط ى ثينايةتى يا طةالنى داطريك او لة دنى ئيم ياليرم ،بة خةباتى ناريةوا ناونووس دةكةن،
ريةورتى باالَى ئةم خةباتة ئينسانيية قبوو َ ناكةن ،ئةوجا ،زةب وزةنط بؤ دةسةالَتداران مؤنؤثؤ َ دةكةن .لة هةمووى سةي ت ئةوةية ،ئةم جانةوةرانة

دةنووسن...( :ريارنبرية ئةم يكييةكان ناوى ئةوانةى كة ئةم يكاى ك دووة بة بةرث سيار بؤ ريَكخستنى طمتى لة
هةموو سةرزةمني ،نادركيَنن....

داخؤ كىَ بن ئةوانةى كليلى ريَكخستنى جيهان بة ريَكخةرى كودةتاى ريلى ،جةنط دنى خةلَكى ويَتنام و كةمبؤديا ،قةالَثوكةرى هيندة سوورةكان،
باوكى بةريةمحى كؤنرا لة نيكاراطوا ،داطريطةرى ثةنةما ،ثةروةردةكةرى بن الدن لة جةنطى ثرياز دن بة يةكيَتى سؤويَت(ليستةكة دريَذة)؟ثاران ث سيار
ئةوةية ،بؤثى ئةم كةلَة قةلَةم خويَناويانة ،ناوةكان نادركيَنن؟!
فؤكؤ و هونتنطتؤن و ب ادةرةكانيان ،بة رارنبرية ب ادةر ئةَانييةكانيان ،دةلَيَن"ريةورتى كويَ انةتان هةس" ،نووسةرى ئةلَمانى ثيتةر رنايدةر ،لة
ووتاريَكيدا ،بانطةوازى رارنبرية ئةم يكيية ب ادةرةكانيان دةلَىَ" ديكؤميَنتيَكة بؤ كةثوبةرزى و طوي ايةتى رارنبري ،اليةنة ثيَ وةخت بة ريةها
دادةنىَ كة لة دووك اسى سيَكوالر رويَنى نابيَتةوة".

بةالَم واقيل ئةوةية ،بنضينةى بؤثوونى رارنبرية ئةم يكييةكان لة هةمان دةسةالَتى 90سةرمايةدارى تايبةت و 022رةركةتى زهليَرى جيهان
سةرثاوةى وةرط تووة .ئوسامة بن الدن و ريَكخ اوى ئةلقاعيدة كؤرثةى هةمان سيستيَمن و هةر خؤريان لةبةرامبةر تاوانةكان بةرث سيارى
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هةلَدةط ن .بةالَم رارنبرية ئةم يكييةكان دةنووسن :ئيَمة ثمتطريى لة ب ييارى حكومةتةكةمان دةكةين(و كؤمةلَطاكةمان) بؤ
بةكارهيَنانى زةب ى ثة لة دنى ئيسالميية راديكالةكان و ريَكخ اوة تاوانبارةكةى لة سةر ئاستى جيهان) .ث سيار

ئةوةية ،بؤثى ئةم رارنبريانة خودى سياسةتى حكومةتةكةيان ناخةنة ن َي ث سيارةوة لة ثمتطريى ك دنى تؤر انييةت لة توركيا؟ لةثمتطريى ك دنى
بن الدن؟ لة ثمتطريى سعوديية ،كووةيت ،قةتةر ،ئيمارات كة هيض مافيَكى م او بة ريةوا نازانن؟ لة ثمتطريى ك دنى عريا لة جةنط دنى ئريان؟

بؤثى وة رارنبرييَك ريةخنة لة سياسةتى دةرةوةى وةالَتةكةيان ناط ن؟ لة بيَكارى ،هةنارى ،مليتاريرم ولة كورتنى ثةنابةرانى سةر سنوورى
مةكسيك؟ .ناك ىَ  00سي تيَمةر بة جيا مامةلَةى لة طة َ بك ىَ و تةنها فوندةمنتاليستة ئيسالمييةكان بك ىَ بة بةرث سيار لة بةرامبةرى ،بةلَكو
خودى حكومةتى ئةم يكى و نويَنةرةكانى وة تاوانبار بريننسكى(سةرا حكومةتى راستةقينةى ئةم يكا و ئةندازيارى ئةو ث انةية كة
ئيسالمييةكانى بةهيَرك د) و (سى ئاى ئةى) و رةركةتةكانى نةوتي بةرث سيارن.
ئةوةى جيَطاى داخة ،زار رارنبريى كورد لة دةرةوةى وةالَتدا دةنين ،كةميان هةية ،خؤيان بة ثس ؤري و خاوةن هةلَويست نةزانن ،كةثى فرةيان ىلَ
نايةت لة با رةى كيَمةيةكى جيهانى لة نيَو ريارنبريانى بةناوبانطى جيهان ،ريةنطة دةنط نةك ديان بارر بيَت ،ثونكة زاربةيان زار هةست بة
دوونييةت دةكةن ،بةران و بالَى ئةم يا ئةو"فيلسؤفى" زانكؤ هةلَدةلَيَن ،ط نط ئةوةية ،دن بة ريوعييةتن ،زاناى جيهانى"مافى م او و
دووك اسى"ثؤست مؤديَ نن!! ماوة بلَيَم ،ميَذوو كؤتايى ثيَنةهات و ئةلَتةرناتيظ هةية بؤ سيستيَمى باالَدةست و نةخمةكيَمانى جيهانطريى سةرماية،
بةرط ى ئيَستاي ئاالَى سوورة ،بؤثوونةكانى فؤكؤي دةركةوت لة بة ض بةرنةوةندييةكةوة دةدوىَ و ليَدةكؤلَيَتةوة! بريوباوةري و ئاماجنى ف انسي
فؤكؤياما ،سامؤئيل هوتنطتؤن و بةرث سى راطةياندنةكانى سةددام ،بن الدن خرمةت بة ية مةبةست دةكةن :بيانووهيَنان بؤ جةنطى ثرياز! رارنبرية
ئةم يكييةكان ،ثالَ متى سياسةتى حكومةتى بؤش دةكةن ،ئةوانةى دووهةم بؤ دةسةالَتى فارى سةددام و تاوانبارانى ئيسالمى.
نة ري يَطاى تايبةتى ئةَانى و ئةنتى ئةمةريكانيرم ،نة جةنطى ثريازى دكتاتؤرى فارى بةغدا ،نة تريار و جةنطى ئةم يكى و ئيسالمى .بةلَىَ بؤ خةباتى
نيونةتةوةيى ك يَكاران و زةمحةتكيَمانى جيهان لة دنى هةموو ئاين و بريو باوةريو باالَدةستةكان بة هةموو ناو و ناتوريانةوة!
رارنبريى ريوعى كؤنرا راربريةكانى جةنطى ثريازى بالَةكانى بريى باو!
سةالم عةبدولَالَ
0220/1/00

(ثةرنيين بيَ دةنطي) يان الفاوى جةهل و ئيستاتيكاي تاوان

مةسعود مةحةمةد لة " ثةرنيين بيَدةنطي دةلَيَ ":دز و درازنةكانى كوردى ثةنابةر

بؤ ئةوروثا ,تةرةس و بىَ رةرةف و ريسواو ئاب ووتكينرين طوناحى نامةردايةتني ،دةبوو لة سةر
ثةردةى نامووسي دايك و خوركةكانيان لوقمةةى طةةوادى ةؤن ,دة هةةزار لةعنةةت و نةةف ين
لةثارةى خؤيان و ثمتاو ثمتيان هةتا دةطةنة كةرتيةكةى نوح ".

نووسةريَكي ثةنابةر بةناوي(هةندرين) ئةو رستة زار نرم و سةووكةي سةةرةوةي خويَنةدووة ،كةثةي
ئةمي بةداخةوة لةب ي هةر رةخنة و توانج و وةآلم و هةلَويستوةرط تنيَك ،بيَدةنطي هةلَبذاردووةو
لةةةةة هةةةةةمووي خةة ة اثر ،بةهةةةةةمان ئةقلَييةتةةةةةوة ،لةةةةة نووسةةةةينةكةي(ئيسةةةةتاتيَتيكاي هرزينيَكةةةةي
خؤك د)لةنيَ كارتيَك دني خويَناويرين هرروةاني ئةةلَماني(نيتمةة و هايدةطةةر) ،دةنووسةيَ( :ئةةو بةة
ثيَضةوانةي ماركسيرمة ستالينستيية ميَطةلييةوة باوةو كوردايةتيية سافيلةكةيية بوو)...
ئةمة ض جؤرة ئيستاتيَتيكاي زمانة كا هةندرين؟ ئايا ثيَتواية رتيَكي جوانة خةلَك بة ميَطة وةس بكةي؟!
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لةناوةرياسو مانطي دوانرةي ،0771كؤمةلَةي فةرهةنطي سويد-كوردستان كتيَبيَكيان بآلوكة دةوة بةةناوي(ثةةرنيين بيَةدةنطي) .ئةةم
كتيَبة ب يتيية لة ط توطؤيةة لةطةة مةسةعود مةحةمةةد و ث سةيارةكان لةاليةةن هةةلَؤ بةةرزةجني ئاراسةتةي كة اوة .ثةاش ئةةوةي
ثةندين جار خويَندمةوة ،بة ئةركي خؤمم زاني لةبارةيةوة تيَبيين و رةخنةكامن بنووسم،
ث سياري يةكةم بةهةلَة دارييَذراوة .دةرب يينيَك وة (فةلسةفةي م او) ،هيض نابةخمةيَت ،ثةونكة م اوةةكان بةرةيَوةي جؤراوجةؤر
تيَدةفك يَن و لة طؤريةثاني فك  ،دةيان فةلسةفةي جؤراوجؤر ملمالني دةكةن ،بؤية دةبوو مةسةعود مةحةمةةد وة ئوسةتادي زمةان،
دوو ورةي لةسةر داريرتين ث سيارةكةي بطوتابا.
"مامؤستا"لة الثةريةي()7دا دة َليَ( :لة بارةي طؤريانكاري ئةم دواييةوة ،واتة هةلَوةراندنةوةي سؤويَتستان و نسكؤي كؤمؤنيرم)،
هيض برووتنةوةيةة نييةة لةة ميَةذووي م اوايةةتي توورةي هةلَةد َي و نمةيَو نةةبيَت و هؤكةاني ن َي كةةوتن و سةةركةوتن و لةة ريَطةا
ئيَسةةتاندن ،ب ةيَ رةةومارن .ئةمةةة ياسةةايةكة دةب ةيَ جيةةاواز لةةة بريوبؤثةةوومنان ،تيَةةي بطةةةين و داني يَةةدابنيَني .ئةةةوةي برووتنةةةوةي
كؤمونيسةةو رووبةةةريووي بةةوو ،نةةة يةكةةةم جةةارة توورةةي بةةوو و نةةة دواجاريمةةي دةب ةيَ و تاقةةة برووتنةةةوةش نييةةة ،توورةةي بةةووة:
برووتنةوةي نةتةوايةتي-لةسةر ئاسو كوردايةةتي ،عةربايةةتي ،ئةلَمانيايةةتي و توركايةةتي و فارسةايةتي -يةان سؤسةيا دوةوك اتي،
فارةةيرم ،ئةناررةةيرم و ليِياليةةرم و برووتنةةةوة ئاينييةةةكان..هتةةد ،ثةةةندين سةةةركةوتن و نيَ كةةةوتنيان بةةةخؤيان بينيةةوة .ئيم ة يا
ريوعييةكان(كؤمونيسةتةكان) بةطةةرمي سةةر قالَي ثمةكنني و طةةريانن بةةدواي هؤكةاني ئةةو باروداخةة و لةبارةيةةوة ممةتوم يي لةة
رادةبةدةر دةكةن .برووتنةوةي كؤمونيسو لة مندا َليَك دةكات تةازة فيَة ي زمةان دةبة َي و هةلَةيةةكي زار دةكةات ،بةة هةلَةة ورةةكان
بةكاردةهيَنيَت و ه ةنديَ رةتي دةكةات ليَةي ناوةرةيَتةوة ،بةةآلم وة دةبيةنني ،سةةرةرياي نةهامةتييةةكان ،ئيَسةتا ،وة مرياتطةةري
جةوانرين ميَةةذووي خةةةباتي م اوايةةةتي لةةثيَناو نةهيَمةةتين ثةوسةةانةوة ،دووبةةارة لةسةةر طؤريةثةةاني جيهةةان ثةةاالكانة لةثيَمةةةوةي
خةباتن لة دني بةرنامةي سةرمايةداري جيهانطري و ئةو وةحميطةرييةي ليَ كةوتووةتةوة.ئةاخ 092سةا َ لةة سةةر ئاسةو ميَةذوو،
هيض نيية!
مةسعود مةمحةد لة رسةتةي دواييةدا دةفةةرمويَ( :مةن لةة رانانةي هةةرة زووي0792و هةةرة دوايةي 0717طوتوومةة و لةة هةنةديَ

نووسةةيين ئةوسةةامدا ،كةةة مةةومكني نةةةبوو بةةآلوي بكةمةةةوة ،طوتوومةةة ماركسةةيرم ئةطةةةر تةعةةديالتي بنةةةريةتي تيَدانةةةك يَ ،نار ةيَ
بةردةوام بيَت ،ثونكة لةطة م او و س ورت و راستيية كؤمةآليةتيية بيَ تاويلةكان ،ناطوجنيَ)
ئةو بؤثوونة زار بةرتةسكانةية ،بةتايبةتي بؤ كةسيَك ناوي م ك و زاناي ثيَةدراب َي و زاتةي ئةةوة بكةات ،باسةي بةةردةوام نةةبووني
ماركسيرم بكات-تةنها لة زاري دةربضيت! ،لة كاتيَكدا خودي ئةم ثياوة خؤي بة رةارةزا دةزانةيَ لةةبارةي مةةت ياليرمي ديالةةكتيك و
ميَةةذوويي .ئةةةرار دووان لةةة تةعةةديالت هةةةر مةسةةخةرةية .ثةةونكة لةةة نةةاو خةةودى برووتنةةةوةى رةةيوعييةت ثةةةندين بؤثةةوون

تاويل ليَكؤلَينةوة ريَطةى جياوزا هةيةة .برووتنةةوةى رةيوعي رانانةة لةة ريرةكةانى خويَةدا توورةي ثةةندين طريوط فةت هةلَةة
ديَت ناثارة بةردةوام ثاويان ثيَ ميَنىَ ثارةسةريان بؤ بدازيَتةوة .بؤ منوونة ف يدريك ئةةنطل بةؤ نووسةينى ماني يَسةت لةة
ثيَمةكى ثاثيَكيدا تيَبينى ئةوة دةكات كةة هةنةديَك رةت(لةةبارةى هةنةديَك حيةرب طة وي) وةالوة بنيَةت ,ثةونكة بةسةةر ثةوون،
بةةةالَم ئةةةو كةةارة ناكةةا ,ثةةونكة ماني يَسةةت بةثلةةةى يةكةةةم كةةاري مةةارك نووسةةيويةتى دةيةةةويَت وةكةةو ديكؤميَنتيَةةك ليَةةى طةةة يريَ.
رابةراني كؤمونيرم بةبةردةوام رةخنةيان لة خؤي يان بروتتنةوةكةةيان ط تةووة بةؤ ئةلتةةرناتيظ طةةرياون .بةةردةوام بةوونى هةةر
برتنةوةية ريووداويَك ,بةندة بة بارى ثةيوةندية كؤمةآليةتييةةكاني كةار مةرجةةكانى برووتنةوةكةة-زاتةى بابةةتى-لةة ث وسةةي
طةرةك دندا.
مسعود ثيَمان دة َلىَ بؤثى ماركسيرم نارىَ بةردةوام بيَت ولة وةالَمدا دة َلىَ:

((ثونكة لةطة َ س ورتى م او رياستيةكانى كؤمةالَيةتى بىَ تةئويل ناطوجنيَت))
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بؤثى ئةو هةموو بروتنةوانة بؤيان هةية بةردةوام بن ،تةةنها ماركسيسةتةكة نةا؟ ئةةرارة ض بةرةيَكى رةوعييةت لةطةة َ س ورةتى
م ة او ناطوجنيَةةت؟ رةةوعييةت لةطةةة َ كامةةة راسةةتى كؤمةالَيةةةتى,ب ةىَ تةةةئويل ناوجنيَةةت؟ ئةةةو بنةةةما تيورييانةةة ثةةني كةةة مةسةةعود
لةسةرياندا ئةو بؤثوونةى ثيَكهيَناوة؟
مةسعود لةوةالَمدا دةنوسيَت:
((بةرةيَكى ط نطةةى ثةيوةنةةدي بةةة واقيعةةةوة نيةة ,ثةةر بةةةالى ط وانةةة ئةةارةزووى خاوةنةكةيةدا دةثةيَتةوة كةةة ويسةةتويةتى(ثةةينى
ريةجندةر) لةنةزةريدا بكاتة خاوةنى ميَذوو لة ئايندةدا حكوم بةدةستةوة بط يَت)) (الثةرية)7
ئةم بؤ ثوونةى مةسعود لةبةر ئةم خاالَنةى خوارةوة رياست نني بىَ مانان.
 -0برتنةةةوةى كؤمونيسةةو هاوثةةةر دةطةرييَتةةةوة بةةؤ نريكةةةى حةةةفتا سةةا َ ث ةيَ مةةارك ئةةةنطلر .ئةةةوة نةزانينةةة كةةة مةةارك
بةةةةخاوةنى رةةةوعييةت ,سورةةةياليرم دابن يَةةةت.مةةةارك

ئةةةةنطلر .ثمةةةت ئةسةةةتور بةممةةةتوم ييَكي ريةخنةط انةةةة لةسةةةةرجةمى

ئايةةدالؤنيا كانى ثةة َي خؤيةةان ،بةةة رةةوعييةتي خةةةياالَوى و جؤرةكةةاني سؤسةةياليرم و لةةة كؤنةثةرةسةةو و خةيالَةةةوة بةةؤ زانسةةت
ثةرةيان يَدا.
 -0مسةةعود ،ثةةينى ريةجنةةدةر بةةةخاوةنى ميَةةذوو نازانيَةةت ,ئةةةى كةةىَ خةةاوةنى ميَةةذووة؟ لةةةوة دةثةةيَت مةةةليك ثارةةا وقةيسةةةرة
طؤريبةطؤريةكان بةخاوةني ميَذوو بناسيَت .ئةمةيان مافى خؤيةتى ولةة طةة َ بريورياكةاني دةطوجنيَةت ,بةةالم بةؤ رةوعييةكان ,كؤيلةة و
جووتيار ك يَكاران بةخاوةن ميَذوو دةزانن ,بؤ ئيَمة ثةوساوةكان ،بؤ ئةوي ثةوسيَنةران خةويَن رييَةذان .ثالَةوانةةكانى مةسةعود
جوتن لةطة َ زاربةى زارى كتيَبةكانى ميَذوو كة هةر باس لة ثارا خةلي ةكان دةكةن .ميَةذووى ثةوسةاوةكان لةة واقيعةدا هةيةة
مارك

لةسةردةمي خؤي ناوياني ب دووة ,هةر لة س ارتاكؤس ,قةراميتةكان ،بابةكييةةكان تةا دةطاتةة"رةيَخ بدرالةدين "ةكةةى نةازم

حيكمةت يان رياثةريينة ك يَكةاري جووتيارييةةكانى فةرةنسةا ,مةكسةيك ,ئةةالَمانيا..هتةد ,وةكةو برووتنةوةيةةكى ثةينايةتي ،جةا بةا
مةسعود هةر ناكولَى ليَ بكات .بيَجطة لةوةش ئةطةر ماركسةي باسةى نةةك دبا ,مةسةةلةى نةاكؤكى ثةينايةتى هةةر لةة ئةارادابووة و
هيَمتا لة ئاراداية.
 -2رةةتيَكى ئاسةةايية كةةة ثةوسةةاوةكاني

هةةةولَى حوكم يانيانةةداوة دةيةةدةن .مةسةةعود ورةةيارانة هةولَةةدةدات ثةةاوى ئةةةو ك يَكةةارو

زةمحتكيَمانة ببةستيَت ,بؤ ئةوةى رييَطاى خؤيان نةبينن بةنيَ دةستى مبيَننةوة.
زانا مةسعوود لة الثةرية ( )7دا دةنووسيَت  " :يةكيَك لة طوتةة مةرةهوورةكانى ئةةنط َل دةلَة َي كةارك دن خةالقى م اوةة! راسةتييةكي
هةةةرة سةةةرةكى بنةريةتييةةةكي كؤمةآليةةةتي سةةةرةوبن ك ة دووة ,ثةةونكة مةة او خةةالقى ك ة دةوةى كؤمةآليةتييةةة كؤمةآليةةةتي
ب يتيية لة هةموو ميَذوو .بة ثيَي ئةم طوتةية دةبةوو هةةموو جانةةوةريَك ببيَتةة مة او .خةؤ ميَة وو بةة رةةو بةة ران لةة هةاتوو
ثؤداية ".
ئاي جةهالةت ،ثي لة م او ناكةي ،تةنانةت ثاش م دني خاوةنةكةت ،وازي ليَنةاهيَنن .مةارك واي نةةطوتووةو ئةمةة ئةةو دةقةيةة
كة مارك لة(سةرماية ،جلدي يةكةةم ،الثةةريةي  022نووسةيويةتي و مةسةعود ليَةي تيَنةطةيمةتووةو بةة هةلَةة ئامةانةي ثيَكة دووة :
( ان ال نكبوت ت وم ب مليات تشبة عمليات الحائك ،والنحلة تفوق ببناء خالياها الشم ية براعة كثير من المهندسين 5ولكن ما
يميز منذ البدء ،اسوأ المهندسين عن ابرع نحلة هو انه بني الخلية في رأسه قب بنائها في ال فير ،والنتيجة التيي ييو ا اليهيا
ال م تكون موجو ة سلفا ،ذهنيا في مخيلة ال ام وليس كونه يحدث ف ط تغيرا شكليا في الموا الطبي ية؛ وهيو يح يف فيهيا
في ا لوقت نفسه غايته التي ي يها و التي ت ين كال انون أسلوب عمله والذا عليه أن يخضع له ارا ته)555
بؤية من طومامن نيية لةوةى كةة مةسةعود هؤرةي خةؤى لةة طةة َ هؤرةي م َي وولةة بةةراورد ناكةات .كةارتيَك دنى كةار لةة سةةر مة او
جوداية لة كارتيَك دنى لة سةر ئانة َ جانةوةر .ئةمة زانينيَكى سةةرةتايية كةة دةبوايةة "فةيلةسةووفةكةمان" ثيَمةبيين بك دايةة.
بة هةر حا َ سةي م لةةوة هةات كةة مةسةعود لةة الثةةريةى ثةةجنا بةرث ثةي بؤثةوونةكةى لةة ميسةالي م َي وولةة -مة اون دةداتةةوة
دةنووسيَت:
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"بري كارى هؤرة ,لة ئانةلَدا نيية .مةبةستي لةو برية ليَكدانةوةية نة يادك دنةوة"
ئةرىَ! م او لة ثةيوةندييةكانيدا رتةكان ثيَمر ليَكدةداتةوة"،داخةكةم مريوولة لةو بةه ةية بيَ بةرةة" .ثارةان مةسةعود باسةيَكى
زار دراميمان بؤ دةكات نةزاكةتيَكى زار جوانى خؤوان بؤ دةطيَ ييَتةوة:
" وا رثةى رارة طريكةيةة (هةى ميَ وولةةكان) بةة بةةردةمى دةرطةاى منةدا ديَةت دةثةيَت بةرةةوي ثمةوو نةادات ,ض ئاطارةى لةة
عةزابي من نيية بة دةست خؤثاراس لة ريالنيان ".
ب يوا بةو قسةيةي مةسعوود دةكةم .ب يا هةندىَ باسي خؤ نةثاراستين دةسةةآلتة دووك اتييةةكانى دنيةا بةؤ رةش رووتةةكان بكةات
كةة ثةةؤن مليؤنةةان مة او دةرةيَلن بةةةبيَ ئةةوةى ثة كةية عةةزاب بكيَمةةن ،يةةان مووثة كةية بةةة طيانيانةةدا بيَةةت .نةةازامن بؤثةةى
مةسعوود"لة طةيمتنى ثيين رةجندةر بة حكومةت –الثةريةي ،"-02تؤقي ثووة؟!
بؤ منوونة زاربةى دانيمتوانى كوردستان ك يَكار رةجنةدةرن .ثةى تيايةة ئةطةةر ئةةم زاربةيةة دةسةةآلتيان بةة دةسةتةوة بيَةت بةة
طو َي ةى بةرنةوةندى خؤيان بارى نيانيان بة يريَوة ببةن؟ بؤثةي دةبة َي هةةر سةةرمايةدار ،بازرطةان و ئافةا حةوكم ياني بكةةن؟! بؤثةى
دةسةآلت بؤ ك يَكاران و رةجندةران بة رةوا نازانيَت؟!
مةسعوود بة زمةانيَكي"سةتاندار" ،ئةةم بؤثةوونة نرمةة دةردةبة ييَ":بةري رياى ماركسةيرم ئةفسةانةيةكي (وةيةان تةلَةيةةكي)دةسضةني
ك اوة"
ليَة ةدا بةةة نامةةاقوولَى دةزامن" ،زانايةةة " فةلسةةةفة خةةةباتى رانانةةةى ثةةر لةةة  022سةةالَي خةةةلَكى ك يَكةةار رةجنةةدةر بةةة ر ةيَوةى
ري ةةؤرم ئارةةتى خوازانةةة تةةا دةطاتةةة سةةةثاندن ناثةةارك دنيان بةةة راثةةةريين خةةةباتى ثةةةكدارانة بةةة ئةفسةةانة تةلَةةةى سياسةةي
دةسضينك او ناو ببات.
بة راستى رةرمةزارى خؤم دةردةب يم بؤ ئةوةى كة"زانايةةكي" كةورد هيَمةتا بةة ئةقلَييةةتي حيكايةتةةكانى رةةو ب دنةة سةةري نةاو
ديَوةخاني ئاغاكان لة ريوعييةت دةدويَت.
زانةا مةسةةعوود دةلَةيَ  " :وةزيَة  ,ك يَكةةار نةخويَنةةدةوار ض دةسةةتيَكى نةةبووة لةةة داهيَنةةانى نووسةةني فةلسةةةفة ياسةةا هةرثةةى
دياردةى نيانة".
مامؤستا بؤ ثى و لة بةر ثى ؟ دةبواية بةةر لةةوةى قسةةى وا بكةات بةؤ بةنج بنةاوانى هؤكارةكةاني بطة يريَتةةوة .مةن ليَة ةدا ثةةند
خا َ دةخةمة ثيَ
.0
.0

ثاو :
دةسةآلتيان بة دةستةوة نةبووة.
زانست هةميمة بة دةست دةسةآلتدارةكانةوة بووة .هةةر بؤيةةش كتيَبةةكانى ميَةذوو بةة رةرةفنامةرةةوة باسةي

ئةوان دةكات ,بةآلم سةةرةرياى ئةةوةش زانسةتى جووتيةار لةة بةرهةةم هيَنةانى طةةمن ,ممةتيَكى ئةةو طةمنةة ,بةهةةر حةا َ زار زار بةة
ثيتر ث يبةهات ة لة زانستى مةسعوود حمةممةةد .يةةكيَك لةة ئةركةةكانى رةيوعييةكان ،ئةوةيةة ،زانسةت بةدةن بةة دةسةتى وةزية
ك يَكار بة طويَ ةى بةرنةوةندييةكانيان فيَ ي ب  .ئةةو كاتةة فةلسةةفة ياسةاي باآلدةسةو مةسةعود مةحةمةةد لةة قةةب دةنةيَن
ياسا فةلسةفةى نيانيَكى هةرةوةزى هاوبةش قةرار دةدةن ،وة ثؤن ك يَكارو هةنارة كؤمؤنارييةكان لة رؤريرةي فةرةنسةا ،تةةخت
و تاجي ب ادةرةكاني مامؤستا مةسعوديان خاثور ك د.
عيلمةكةى مةسعوود بةوة راناوةستىَ ,بة بىَ ئةوةى ثيَي برانيَةت كةة (مةعلوولةةكان) سةرثةاوة لةة ئايةدالؤني
.2
ئةوةوة وةردةط ن دةنووسيَت:
" وةزي لة ثيَنج هةزار سةالَةوة بةةدواى كلكةى طاررةدا زةوى دادةروورةيَن َى يةة هةةنطاو بةةرةو ثيَمةةوة نةثةووة لةة ميَ دةزمةة
تؤقييوة ريخولكة رةعبةدةبازى ثةرستووة .تةنانةت طاسن داسةكةري لة رارةوة بؤ دةثوو ".
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سةر لة نوىَ ث سيار دةكةم بؤ؟ هةر بؤ زانني  ,هةر لة " ئؤروثاي ث ي زانست دةطمةةن نةخويَنةدةوار رارسةتانيةتدا " رةوماريَكى
كةم نني ئةوانةى لة ميَ دةزمة غةي دةت سن ,يان رةيتان دةثةرس  ,يان ب يوا بةة جةادو كة دن خويَندنةةوةى دواريان لةة تةوى
تاسة قاوةي وةرةقةى يارى ك دن دةكةن .ناسياويَكم خةريكي دةورةى صةؤفيَتيية ,رةيَخةكةى نةاوى حوسةيَنة (نازنةاوى كاب ايةةكي
ئةلَمانيية) هةر خةريكي حةى حووة ,دوو تةكيةي طةورةى هةية لة رارى "كويَلن لة نريكي وني".
مةسعوود لة بارى تيورييةةوة ,ثةةنا بةؤ نويَنةةرانى تةاوان دزى جةةردةيي ميَةذوو دةرهةة بةة سةتةمديدةكان دةبةات .بةمةة" بةة
زمانة جوانةكةي" دووثاتي نةزاني جةهالةتى دةكات .بؤ ثى وادةلَيَم ؟ لة بةر ئةم خاآلنةى خوارةوة:
ثونكة دةنووسةيَت " :ئةطةةر رةيوعييةت ثةاوةريوانى ئةةو مةرجانةةى بك دايةة كةة مةارك بةؤ هاتنةةوةى رةيوعييةت بةة بنةةماى
داناون .كوردستانة ويَ انةكةى خؤمان كة بة هؤى ميَذووى كؤن نويَيةوة نة بانك بةلَكو ص يافيَكى خؤمالَي بةة خؤيةةوة نةةديوة.
ثوناوثوونى بة ميَمكى ك اوةيةوة ثاوى دنيا بني جورئةت وةبةر خؤى دةنىَ ب َليَ ريوعيم".
.0

ي.
ي دةب َي ب َليَم كةة هةةر لةة رةاري خانةةقني ثةةندين صةةرياف هةةبووةو مةسةعوود بةةب َي بةلَطةة دةدو َ
جار َ
ئةوجا ناثارم بلَيَم كة ريوعييةت برووتنةوةيةة بةووة بةةر لةة مةارك  ,لةة سةةرةتاكانى سةاآلنى دامةزرانةدنى فاب يكةةكان ريَطةاى
خةباتى ط تووتة بةر كة هيَمتا نة جادةى قري نة ئةلكران ,نة دارياسة نةة ئؤتؤمبيةل ,نةة ثيمةسةازى بةة مانةاى ئيَسةتا يةان سةةد

سا َ لةمةو ثيَ لة ئاراد بووة.
راستة حربةكانى ك يَكاران رةجندةران ناوى حربى رةيوعي لةة خؤيةان نةاوة ,بةةآلم بةةش بةة حةالَى خةؤم
.0
تاقة ية حربى ريوعي ناناسم كة باسي ريوعييةت بكات وة سيستم بؤ سةردةمى ئةم يا ,تةنانةت لة ئؤروثةاش ,تيَكة ياى حربةة
ريوعييةكان لة سةر ريوعييةت وةكو دوا ئامانج دةدويَن ,واتا ثاش ب ييين ثةندين قؤناغى طةرةسةندني سؤسياليرم  ...هتد.
با ك يَكاران زةمحةتكيَمانى كوردستان سةة رطةش بةختةةوةر بةن بةة هةةلَط تنى نةاوى كؤمةونيرمي زانسةتى(بةةرزت ين سةةروةري
م اوايةتي).
قةي انى بريك دنةوةى مةسةعوود لةويَةدا دةسةت ثيَةدةكات كةة لينطةة قةووض لةة كةونى دةرزييةةوة بةؤ بابةتةةكانى دةريوات ،لةة بة ى
ئةةةوةى لةةة ق ناقةةة نيلةةةطني بةةدويَت كةةة بةر ةيَك ثيَكةةدةهيَنيَت ,دةبوايةةة لةةة سةةةنتةرى دةسةةةآلت ،واتةةة لةةة بةغةةداوة بةةدويَت((لةةة
طمةةت))وة راوةةةبكات .مةبةسةةتم ئةوةيةةة كةةة دةسةةةآلت لةةة عيَ اقةةدا بةةة دةسةةت كةيَ بةةوو؟ بةدةسةةو دةسةةةآلتى ثلةةةى تةةرياري فارةةي
سةرمايةداريية؟ ريوعيية؟ ليِالَة؟ دووك اتة؟ ئيسالميية؟ دةرةبةطايةتيية؟  ...ثيية ؟
رةنطة مةسعوود ب َليَ من باسةي كوردسةتان دةكةةم .بارةة ،ثةيوةنةدي ئةابوورى ,كؤمةآليةةتي ,ثةةروةردةيي لةة كوردسةتان ....هتةد لةة
طة َ ض دةسةآلتيَكة؟ ئةو ثةيوةندييانة ثؤن كاريان بةسةر كوردستان ك دووة؟
لة الثةريةى 00دا مةسعوود دةلَيَت " بيَطومان هةر بري باوةرييَك كةنةدى قةوولَى جةوداوازى ليةك دةردونطبةوونى ئةادةميراد ،ض لةة
مةيةةدانى نيَونةتةوةييةةدا ض لةةة مةيةةدانى نيَةةوان ريرةكةةانى يةةة نةتةةةوةدا هةلَكةةةنيَت ,بةةة دونمنةةى م اوايةةةتي دةنميَ دريَةةت ,بةةا
موندةى ئاوى حةياتيمي لة طةلَدا بيَت ".
ئةا ئةمةيةة رارةنبري! حةاجى سةةليمي خةةلَكى ديَةي(قةرةئةةنطوىَ ) مةام عةةوآلى مةيالن ,زار زي ةكانةةت باسةةكانيان دةردةبة يي;
ثةةةونكة :بةةةةري بةةةةاوةري رةنطدانةةةةةوةى ثةيوةندييةةةةةكانى بةرهةمهيَنانةةةةة .واتةةةةا كةنةةةةدى قةةةةوولَى جةةةةوداوازى خةةةةؤى لةةةةة خؤيةةةةدا
هةية(زةمحةتكيَ  ,ئةفسةر ,ئاغا ,مةةال ,مامؤسةتا ,خةاوةن كارطةة ,ك يَكةار ...هتةد ،خؤيةان بوونيةان هةيةةو لةة بةارةى فكة  ,رةيَوةى
نيان ,ريَوةى خةانوو ,قسةةك دن ,ثةيوةندييةةكان ،جةوودان) .ئةير هةلَكةنةدني ثةى؟ راسةتة مةن مةسةعوود هةةردووكمان كةوردين,
بةآلم بؤثوونةكانى مةسةعوود كةنةدى قةوولَى جوداوازييةة بةؤ مةن .هةةر بةة هةةمان رةيَوةش بؤثةوونةكانى مةن بةؤ جةةنابى عةالي
مةسعوود .جةالد قوربانى هةردووكيان م اون .كةس هةية لةمة حالَى نةبيَ؟
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مةةةن سةةةةر بةةةة نةتةةةةوةي(ثادرنمةةةينك او ،بيَكةةةار ،قةةةةرزار ،النةةةةواز ،ك يَنمةةةني ،ك يَكةةةار ،جووتيةةةار)...م و ئةةةةوي سةةةةر بةةةة
نةتةوةي(ئؤرستوك ات ،سةرمايةدار ،ئاغا ،بةط ،ممةخؤر ،طةندة َ و مستةرار)...ة.
لة هةمان الثةريةدا مةسةعود ،رةيوعييةت بةة مةتةة َ نةاو دةبةات .بةة َلىَ مةتةة َ ,بةةآلم ثةي مةتةةلَيَك؟ مةتةةلَى بةةرخودانى م اوةة
بةيةينةتةكان بؤ ئةوةى جةنط ستةم ثةوساندنةوة بنِي بكةن نة مةتةلَى مةسعود حمةممةد ئاوى حةيات.
لة الثةرية  00دة َليَ :
" ريوعييةت رةطةزثةرستى جوداوازى ئاين ئةةوان ,جةؤرة دةمةار هةة بةدةوى ثةيوةنةدي نيَةوان خةةلَك خةوا ,تيَك يايةان تةاوانى
كويَ ك دنةوةى رةقامى ثيَكةوة هةلَك دنى(تعاي )م او بة ئةستؤ دةط ن ".
ض نةنطييةكة بؤ كةسيَك نةاوي رةيوعييةت لةتةنيمةت رةطةزثةرةسةتيةوة ريربكةات .مةسةعود بةة هةةموو هؤرةيَكييةوة داواى ئةةوة
دةكات طورط مةري ثيَكةوة ئاو ؤنةوة ,ئةو ريوعييةت رةطةزثةرستى بة ية ثاو سةي دةكات.
ديسان دةنووسيَت :
" ئيَمة دةبيَت هةموو ئةو بةهانانةى خةلَك بة رةةري دةهيَةنن تاوانبةار بكةةين ,هةرثةةندة نيةاز داوايةان لةة سةةر بنةةماى راسةت
درووستةوة هةلَسا بيَت ".
ئيَسةتا كة دى

ئةمةية"طةورةيي ئوستادةكةمان"!  ،بةآلم بارة ف ياي خؤي دةكةويَت وثاش ية ديَ دواى ئةو قسانةى ثةيَ
هةر هةمووى بة خؤى ثووض دةكاتةوة دةلَيَت:
" بةكار هيَنانى دندان ثةمبوولَة لة رةوتى ئادةميراددا تةةنها لةة حالَةةتى خؤثةاريَرى لةة سةةر ك دنةةوةى سةتةم ديةدة رةوايةة"،
واتة قسةكةي ثيَمووي طةر ثي بة لة ئاسو زمان زار"جوانة" ،بةآلم بيَ مانا و تام و لةزةتة!
ليَ ةدا با خويَنةرى رةخنةط قسةى خؤى لة سةر ئةو ناكؤكيية بكات.
لة الثةرية 02دا بة زمانى عةرةبى دةنووسيَت:
" فاني لم اجد شيئا من ثمار حسن التدبير و حكم المنطق وداعيه المصلحة وراحمه المعدلة ".
(تةئكيدةكة هى خؤيةتي ).
50
50
52
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بة راستى من لةو عيلمة تيَناطةم ,ثونكة دةرب يينيَكى طمتني هيض رتيَك بةدةستةوة نادةن ,لةبةر ئةم ث سيارانةى خوارةوة:
حسن التدبير من؟
وبحكل أا منطف؟
و اعيه أا مصلحة ؟
وراحمة ألا م دلة ؟
تةةةدب ك دن ،لؤنيةةك ،بةرنةوةنةةدي و عةدالةةةت فة ة مانةةا هةلَةةدةط ن و لةةة برييَكةةةوة بةةؤ برييَكةةي ت ة واتةةاي جياوازيةةان هةيةةة ،بؤيةةة
طمتطريك دني ئةم زاراوايانة ،نةزاني و جةهالةتة نة زانست.
ثاران مةسعوود لة الثةرية 09دا بةم ريَوةية لة ية بوونى ئؤروثا دةدويَت :
" لةو ناوةردا ية بوونى ئؤروثا هيَريَكى طةورةى بةرةو (ت اهم) نة بة حةقى كوتة ثيَك دةهيَنيَت".

يةكط تنةوةى ئؤروثا بةنةدة بةة دةورى رةوومى ئةةلَمانيا لةة قؤنةاغيَكى ديةارى كة اوداو بةرةيةةكي تة ة لةة
.0
رووى ئةم يكا يابان ,هةروةها ناكؤكييةكاني هةر ئيَستا ث ي مةت سى بةة حةةقى كوتةكةة لةة بةوارى سةةر لةة نةو َى دابةرةك دنى
بازاريةكانى جيهان( .ئةلَمانيا دةلَيَت :ئيَمةش دةمانةويَت لةو دابةرك دنة نويَيةدا بةرى خويةان هةةبيَت) و دابةرةك دني بةازاريي
بة رةري رؤريى فةوتيَنةر ناس اوةو با ئوستاد(مةسعود)ي بؤ خؤي لة جةهليةوة ،باسي بةرةي تةفاهومي يةكيَو ئؤروثا بكات!
لة الثةرية 01دا مةسعوود سةةر لةة نةوىَ بةاس لةة " لةمةةث ى تيةذرايي رةيوعييةكان لةة نوختةة نيطةاى رةةريى ثةينايةتى طومةان
ك دن لة هةرثى ريوعي نيية طةليَك تةخت بيَ ثؤز دةبيَت" دةكات .
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مةسةةعوود ئازادانةةة ثةةاوى دةنةةووقيَنىَ ,طةةويَ لةةووتى دةبةسةةتيَت ,بةةؤ ئةةةوةى تةةةنها تةةةنها خةةةريكي مةةةحكوومك دنى تيةةذريايي
ريوعييان رةريي ثينايةتييان بيَت .ئةطةر مةسعوود نةختيَك ثاوى بكاتةةوة ،ئةةوا تيةذريايى رةةريى ثةينايةتى(يةةكيَتى خةاوةن
كارةكةةان)ي ة دةبينيَةةت .رةةةريى ثةةينايةتي حكومةتةةةكانى ثةةريا ئةةةم يكا ئيس ة انياش دةبيةةنني ,تةنانةةةت رةةةريي فارسةةتةكانى
عيَة ة ا نيمةةةتيمان ةروةرانى كوردسةةةتانى عيَة ة ا حكومةةةةتى خةةةوا لةةةة سةةةعودية ئيَة ة ان سةةةووداني دةبيةةةنني .بةةةة هةةةؤى
سياسةةةتةكانى( G7طةةةورة حةةةوت وآلتةةى ثيمةسةةازي جيهةةان) بةةانكى جيهةةانى ,طةةةالنى جيهةةان( نةةة تةةةنها كةةورد يةةان عةةةرةب)
لةرةوداية .كاتيَكي ريوعييةكان ثةةندين ريَطةاى خةةبات(ريَ يَةوان ,ئةةرزةحا َ نووسةني ,مةانط تن ,بالَةداني كةؤت ى ئارةتى) بةةرثا
دةكةن ،ثاش ئةوةى لة ريرى ثيَمةوةى دني ئةتؤم بةرهةمهيَناني< ف ياكةةي  > 0222ئةةلَمانيا ،ئيمةرا كؤدةكةنةةوة...هتةد ،ثةاش
ئةوةى هيض ريَطايةكيان لة بةردةمدا ناميَنيَت ،ثةنا بؤ خةباتى ثةكدارى دةبةن .لةم كاتةدا مةسعوود قيت دةبيَتةوة دةلَيَت :
" ب يوانة ريوعييةكان ثةند دريةندة تيذريةون ".
ئةمة هةموو فةلسةفة زي ةكى مةسعوودة .من ت سي ئةوةم هةية بلَيَن رو تازة دةلَيَت .ئةةوةى ئةةو دةيلَيَةت تةةنها جةويَن بةري
بةةاوةريى هةنةةدىَ لةةة زاناكةةانى ئؤراثايةةة مةسةةعوود دووبةةارة دةيلَيَتةةةوة .مةسةةعوود مةةذدةى تةةةخت ب ةيَ ثؤزبةةوونى رةةيوعييةكان
خةباتى ثينايةتي دةدات كة طواية ئايةتي باريان دةبيَت لة مةيدانى  -0سياسةي  -0ئةابوورى  -2ئاسةوودةيي .مةسةعوود بةؤ ئةةوةى
م اوايةتى لة بارةى سياسي  ,ئابوورى  ,ئاسوودة بذى مةرجى ك ك دنةوة تةخت ب َي ةؤزك دنى رةيوعييةكان دادةنيَةت .وة ئةةم
جيهانة كاولك اوةى دةستى حكومةتى دووك اسي ئةم يكا ئؤروثا (بة رابةرايةتي ئةةلَمان) يابةان كلكةة درينةدةكانى لةة جيهةانى
سيَ و سةرجةم ئاينةكان بة هةموو ناو ناتؤريانةوة ثريازي بيَت.
لة هةمان الثةريةدا بانطةوازى ثاوليَك دن لة خةباتى خويَن طةرمةكان دنى رنيَم (ئيستعيمار) دةكات دةلَيَت :
" كةسةانى ث ارةةي خؤربةةوو ريَبةةازى دووك اسةةي ئارةةتى دادية تةةا رادةيةةة لةةة سيسةةتمى كونينةةة يةةان ت سةةي تؤمةةةتى رةةيوعي
بوونيان دةربازبن لة سةر كةرامةتى خؤيان ئادةميراد بة تيَك ياي دةنط دليَ ثاوقايم لة ثيَويستدا جةربةزة بن " .
ليَ ةدا تةماوى بريي مةسعوودمان بؤ دةردةكةويَت
دووك اتى ثةندين ريَوةى هةية ,بؤ منوونة دووك اسى ثةرلةمان ,دووك اسةى طةةلي ,دووك اسةى ثةةتي ,

.0

دووك اسةةى ثارةةايةتي  ,دووك اسةةى ك يَكةةارى  ,دووك اسةةى دةسةةتوورى ...هتةةد ,نةةاك ىَ مةسةةعود مةبةسةةتى لةةة دوةةوك اتى روون
بكاتةوة ؟
ئارةةتى؟ ئارةةتى ك ةيَ بةةوو ك ةيَ؟ كةةةس نييةةة داواى ئارةةتى نةةةكات لةةة دواى هةموويانةةةوة رةةيوعييةكان(بةةؤ
.0
ثيَكةنني) ،مةسعوودي دةزانيَت تةنانةةت سةةدامي داواى ئارةتى دةكة د ,ئةةم يكا ئيَة ان تةنانةةت مةسةعوود حمةممةةدي ...
هتد ,بةراست ثةي ناوةرياست لة ئارتى دةدويَن ،بؤية ئارو من مانا و ناوةرياكي ت ي هةيةة لةة ئارةو سةةددام ،ئةريان ،ئةةم يكا
و مةسعود
داد؟ ئةو دادثةروةريية كة من ليَي حةالَي بوومةة ئةاط ى جةهةننمةة بةؤ سةةرمايةدارة دةسةةآلتدارةكان ,بةة
.2
هةمان ئةندازة ئةو دادثةروةرييةي كة لة جيهانى ئيم يادا حاكمة ،ئاط ى جةهةننمة بؤ ك يَكارةكان و مليؤنان م او.
بؤ باسةكانى الثةريةى ( )03 01دةمةويَت ئةم ثةند تيَبينية بدةم.
توندريةوى هةةر اليةةنيَك( تونةدريةوى ئيسةالمى ,فارةى ثةةي ,ديكتةاتؤرى عةسةكةرى) بنةةماى ثةينايةتى خؤيةان
-0
هةية ,بؤية ريستةى ((لة هةر بابةتيَك بيَت)) نابةجيَية دوورة لة زانست.
-0

كيَن ئةو هؤرك اوانةى كة دوستى ب َى تةئويلى كةرامةةت ثارةنووسةى مة اون؟ ئةطةةر ئةةوان وة مسةعود بةري

دةكةنةوة ,ئةوا داستى بىَ كةرامةتى ثارةريةرى ثةوساوةكانن.
بىَ ئةوةى دةنطى خؤم ةمة ثا َ بارى ئةم ياى ثني ،مةسعود دة َلىَ:
-2
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((ثني زار ثيَويستى بة طالَسنوست ثرياسرايكايةكى تايبةت بة خؤيةوة هةية))
ئةرىَ بةرهةمى هةموو زانستةكةى مةسعود بووة بةة ئةةوةى كةة طورباثةوف "ثريوسةراكا"كةةى بةة مةةزن بةرانني :ئةةو مةزنيةةى
طورباثوف كة لة سةر ئةجنامدا وةآلتي سؤويَت ك د بة سؤزاني خانةيةكى طةورة ،بيَكارى ،مافيا,رةريو رؤريى خةجالةت ئاوةري.
مةسةعود دلَةى بةدووك اتيةةتى هنةد يابةان خؤرةة .هةيض نةةالَيَم غةةي ى ثريازبةايى ليَكة دن ,تةةثلَ ليَةدان دووك اسةى مةةافى
م ة او ,مةهرةلةةةى هةةةرة طةةةورةى وةالَتةةة سةةةرمايةدارةكانة ,كةلةسةةةر بنةةةماى دنايةةةتي رةةيوعييةت دامةةةزراوة .نةةازامن مةسةةعود
ئاطادارى دووك اسى و مافى م او لة ئةوروثا ئازيرةكةى هةية؟ بةالم من دلَنيام كة ليَ ةرةدا خةؤى كةةريو كةو َي دةكةات .بانطةةوازى
دووك اتى و مافى م او ،طةالن و ثينةكان لةطة َ ئيمراك دنى يةكةم ث وتوكؤىل ك يين و ف ار تةواو دةبىَ.
مةسعود تةنها ديوى ثةي دةبينىَ و تةنها باسى((نةمانى ت سى هةريةرةةى سةؤفيت لةة ك ك دنةى دةرونةى ئةةوروثا بةة طمةتى ،رةهةا
ك دنى دةنطيَكةى دليَة ى دووك اسةى و مةافى مة او ثيَةوة دةبيَةت كةة ئةمةة بةةالى ثةاكةى ئيَسةتاكةو دوارانى هةةموو ئةادةميرادةو
بةرهةميمى لة كذى خؤيدا دةبىَ)).دةكات.
مةسةعود باسةى دةسةةةالَتة دووك اتةةكان و ئابلَوقةكةةةيان لةسةةر والَتةةى سةؤفيت (لةة سةةةردةمى ليةنني) ناكةةات و بةةريةواى دةزانيَةةت.
ريَكخ اوى خاثى سوور ف ميَسةكيان بةؤ مليؤنةان ب سةى و نةخؤرةى ناوثةةى فولطةا دةررةت ،بةةالَم لةتةةنانيكى رةقيةان بةؤ رةوانةة
نةك دن .ئةمةية دووك اتى و مافى م اوي ستاندار وة زمانةكةي مةسعود!.
مةسعود لة الثةرةى 01دا سؤرياليرم بة ((بةرث سيار دةزانى بؤ ثارةسةةرنةك دنى مةسةةلةى كوردسةتان)) .بؤثةوونةكةى بةة دوو
خا َ و نيو(ثاش ثةن ديَ يَك دةيكات بةة سةى) ثوخةت دةكةات (( .سؤرةياليرم قةةت بةة الى ثةاكةى كةورددا نةثةووة و فلسةيَكى لة َي
خةرج نةك دووة .ستالني مةهابادى ف ارت بة ريكةوتن لةطة َ قوام السلطة 5555هتد))
لةم خالةردا مةسعود راست نابيَذيَ؛ دةبواية نةختيَك راستى ب اريَريَت .ليَ ةدا ثةند بةلَطةية دةخةمةروو :
دةسةةةةالَتى سةةةؤفيَت ثةةةاثةمةنيية ثيَمةةةكةش بةةةة كؤمةةةارى مةةةةهاباد دةكةةةات .خةةةةرجى ئةةةةو
-0
ثاثةمةنيية دةكاتة دوو فل و نيو !
-0

كؤمةة ك دنةى ثةة و تةقةمةةةنى و دروسةت كة دن ,ثةة و خةةؤراكى بةة خةؤرايى بةؤ كؤمةةارى
مةهاباد دةنارد.با بلَيَني ن خى ئةمانةش ( )9فل بوو!!

لةةة ئةةةث يلي  ،0721حكومةةةتى سةةؤفيةت ثةةةوانى ئةةابوورى لةطةةة َ كؤمةةارى مةةةهاباد مةةور ك ة د.
-2
ثةوانةكة لةسةر ك يينى توتن بة قيمةةتى يةة مليةؤن داالر(لةةو سةةردةمة) لةة كؤمةارى مةةهاباد! هةيض نةةبيَت سةوود وةرط تنةى
كؤمارةكةمان لةم ثةوانةدا دةطةيمتة (  )2فل !
وةالَتةةى رةةوراكان نمارةيةةةكى زارى قوتةةابى كةةورد لةةة زانكؤكةةانى سةةؤويَت لةةة بةةوارى زانسةةتى و
-2
سةربازى وةرط ت .با مةس ةفى ئةمانةش بطاتة ( )0فل  .ئةوا بة طمتى دةكاتة( )02فل  .واتا مةسعود ( )02جار درا دةكات !
لة ثةةوانى تةاران كةة لةة 0720/0/07بةسةراو مةبةسةت ئةةوة بةوو كةة ئيَة ان لةطةة َ هاوثةوانةةكان دن بةة فارةيةكانى ئةةلَمانيا
كاربكات؛ ئةم خاالَنةى تيَدا بةوو (( :ئةةو ثةةرى رةةش مةانط ثةاش كؤتةايى ثيَهةاتنى جةةنط ،هةةموو هيَةرى هاوثةوانةةكان دةبيَةت
ئيَة ان بةةةجيَبهيَلن)) .واتةةا لةةة مارسةةى 0721دا .دوايةةى هيَرةكةةانى "رةزا رةةا"ى طةةور بةةة طةةور بةةة ثمةةتيوانى هيرةكةةانى بةةةريتانيا و
ئةم يكا ,ه َي ريَكى درندةيان هيَنايةة سةةر كؤمارةكةةمان و بةة كؤتاييةةكى جةةرط بة تةةواو بةوو .مةةال مسةتةفاو هةةميارانى ثةةنا
دةبةن بؤ سؤفيةت و لةوىَ مةافى ثةنابةةرى"سياسةى"نةة "ئينسةانى"يةان وةرطة ت .تةؤ بلَيَيةت كؤمونيسةتةكان ثيَيةان ناخؤرةبيَت،
لةرةةك ى سةةوور لةةة مةةةهاباد نةةةم َيينَ؟ يةةان هاوثةةةوانى ن َيةةوان كؤمارةكةةةمان و سةةؤفيةت قةةوولَرو بارةةر نةةةبيَت؟ ئةةةم راسةةتيانة
بةلَطةنةويس ؛ با(مةسعود حمةممد)ي بة ئارةزوى خؤى ،كةمتةرخةمى نةكاو ثى زةه ى ثيَية هةلَى ريَذيَت ؟
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لة الثةرةى ((  ))20_22مةسعود حممد دةفةرموى (( ...دةرمانى ريووعى كورد لة دةست ئةو كةوردة خةاوةن دةسةةالَتانة دايةة كةة
بةك دةوةو بة خةةباتى رارةن و بةة دادو دووك اسةى و بةة تةةبايى و ب ايةةتى طمةتى و يةةكبوونى د َ و دةروونةى هةةموو ئةوانةةى
كورد ثةرس ئيس ات بكةن ،كوردايةتى بة ديليَكى بة رةرةفة بؤ هةرثى كوردى بةرةرةفة))..
ئةمانة ئير قسةى حةلة و بةلةقن! كورد ثةرةستى يةعنى ثى؟ هةةزارو يةة بؤثةوونى جؤراوجةؤر لةة نيةو كةورددا هةيةة .ئةةى
كوردى بة رةرةف و كوردى بيَ رةرةف كيَن؟ ئةوا زانيمان كةة (( كةوردة رةيوعيةكان بةيَ رةةرةفن)) .ئةةى "يةةكيَتى" " ،ثةارتى" ،
"حسةةك" " ،ي" ، " . .ثةةارتى كةةارى سةةةربةخؤ" ،ئيسةةالميةكان بةةة هةةةموو جةةؤر كانيانةةةوة" ،زةمحةةةت كيَمةةان" " ،رزطةةارى" ،
"دووك اسى" ...هتد تكاية ئةم ليستةمان بؤ بدةن لةة بيَةذنط ! باسةى داد دةكة يَ ،دادثةةروةرى كة َي بةؤ كة َي ؟ ثةونكة دادثةةروةرى
ئيسالميةكان جوداية لة دادثةروةرى نةتةوةثةرستةكان ،يان زةمحةتكيَ و ك يَكاران  ...هتد .
ئةم جار تةبايى ك َي لةطة َ ك َي ؟ ،ب ايةتى طمتى و ية بوونى د َ؛ ئاخ كةوردى بةة رةةرةف و كةوردى بة َي رةةرةف ثةؤن ب ايةةتى
طمةةتى دةكةةةن؟!! كةةورد ثةرسةةتى ثةةى؟ كةةوردي وة هةةةموو طةةةالنى دنيةةا جيةةاوازى لةةة نيَوانيانةةدا هةيةةة و ئةةةو جياوازيانةةة بةةة
هةيض(لةةحيم ثةية )) ثيَكةةوة نةان يَن .مةطةةر وة هيتلةةر بكةةن و ثةى رةيوعى و ئةةنتى فارسةت ,كةئةنةدام ،سةةنتى و رامةاو
جولةكة هةية ،سةريان بِن يان بيانسوتيَنن؛ ئةرا جاريى كورد ثةرسةتى بةدةن .هةةروةها لةة كوردسةتاني

ثةةندين طةةلي تة ي

لةطةَاندا دةنين.
( تيَبينى :تكاية ئةو بريو رايانةى مةسعود لةطة َ بريوراكانى عةفلةقى طوريبة طور بةراورد بكةن).
لة هةمان الثةرة دةفةرمىَ (( :لة حا و بةارى ئيسةتاكة دا رةفتةارى ثةريةوى كةةرانى مامؤسةتا عبةدان ئؤجةةالن هيَريَكةى بةرهةسةت
دةداتة بروتنةوةى ريووعى كورد لة هةر رويَنيَك بةن)) .ئةةب َي بلَةيم لةة بة َي خةبةةران كةرةكة صةةلةوات ! بةؤ خؤرةحا َ بةوون و
طةش بوونةوةى مةسعود حممد ثيَويستة سةرجنى رابكيَمم بؤ وتةكانى خةودي ئؤجةةالن لةة وةآلمةي ئةةم ث سةيارةدا( :فكة
اىل االسالم ام اق ب َارك و لينني؟) ،واتة( بريو باوةرت لة ئيسالم نريكة يان لة مارك و لينني؟)
دةلَيَت:

اقة ب

((انا اق ب اىل االسالم ،ونطبيف جيوهر وت ياليل ال يران الكيريل( ))5مين لةة ئيسةالمةوة نةريكم و نةاوةرا و فيَ كارةكةانى قورئةانى
ثرياز جىَ بة جىَ دةكةن)
هةروةها دةلَيَت(( :مين الم جبيين بشخصييه و عب رييه محميد صيلهللا ع علييه وسيلل)) (مين مةوعجبم بةة كةسةايةتي و بليمةةتى
موحةمةد دروودى خواى ليَ بيَت) ((طؤوارى اَ ور ))71/7/02
واتة مةسعود حممد دةبيَ هةو َ بدا بارر ئاطادارى عبدوالى ب اى بيَت ! لة هةمان الثةرة ،مةسةعود دةنووسةيَت(( :بةارى طةوزةران و

نيان ثةكي ناكةوىَ .كةثى بوون بة ئيمراكى رووعيى ،بةندة بة ((منو)) .ئةوجا هةةر وة منةدالَى  02سةالي نةاتوانيَ طةةجنى 01
سةا َ بيَةةت ،ميللةةةتيَكى وة كةةوردي كةةة لةةة ثلةةةى سةةةرمايةدارى بةةةرةو نوور نةثةةووبيَ  ،لةةة ريَةةى بةةةرةونوور ثةةوونى ني خةةان و
نوورخانى ماددى و رارستانةتى ناتوانيَ بةرهةم هيَنةانى تايبةةت بةة تةا  ،بطةؤرين بةة رةكلَى كؤمةةكى .كةة هاتيةت تةا و خيَرانةى
كوردى ئةم سةردةمةت مةنل ك د لة كارى طوزةرانى سةةربةخؤ و خسةتتة ج ةرى رةيَوة و ئوسةلووبي رةيوعييةوة  ،نازانيَةت ض لةةو
خةلَكة دةقةوميَت))..
مةسةةعود بةةة ئةنقةسةةت بةةؤ سةةةرل َي رةةيَواندن ئةةةو قسةةةية دةكةةات ،ثةةونكة هةةيض حيةةرب و كةسةةيَك باسةةى ئوسةةلووبى رةةيووعى
بةرهةمهيَنانى نةك دووة بؤ ئيم ياى كوردستان ،تةنانةةت بةؤ ئيمة ياى والَتةانى ئةةوروثاش كةة ني خةانى ث يثيَسةتيان هةيةة!! لةبةةر

هةمان هؤ ثيَويست بة باسى طةرةسةندن ،ني خةان ،سةةرخانى مةسةعود ناكةا .لةة الثةةرةى ( )29دةلَيَةت((ّ :بةاوةر دةكةةم لةة ثلةةى
وةها بةرزى رارستانيةتى كة هةوليَ و كوردي تيَدا دةنيَت ،ئةطةر هةموو خةلَكةكةة و بةرن و مةةرةكان و م يمةك و قةلةموونةةكان
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و دارو بةردةكةرةةى يةةة دةنةةط بلَ ةيَن بةةذى رةةوعى هةةةر فايةةدةي نيةةة)) -لةةة جةةواني و ئةفسةةووناوي ئةةةم رسةةتةية( ،هةنةةدرين)م
بريكةوتةوة!!.-
وةكو دةبينني ،مةسعود دوو رتى جياواز لة ية وةكو (قؤناغ) تيَكة َ و ثيَكة َ دةكات ،بؤ ئةةوةى نيَ دةسةتةكان لةة خةةبات ،ريَبةاز،
بةرنامةو مقاوةمةتيان بيَ ئوميَد بكات .ئةوةى ب َل َي بذى روعي ،يةان ريَكخ اويَةك نةاوى رةوعى هةةلَط تبيَت ،ئةةوة ناطةيةةنيَت ئةير
لةطة َ دةسةالَت ط تنة دةست ،بةرنامةى قؤناغى روعي بةرثا دةكةن ،ئةمة دوو بابةةتى جيةاوازن .سةوكك دنى رةوعيةكان ،تةةنها و

تةنها خرمةتى بةع و هةموو تاوانبارةكان دةكات .لة هةمان الثةةرةى ( )20دةنووسةيَت( :خوالسةة قسةة كة دن لةة بةارةى وةالَتةى
دواكةوتةى  9222سالَى بةؤ سةةر نيرامةى ئيمةراكى وة يةا رةيوعى خةةيا َ ثالَوية نيةة ،ثةونكة خةةيا َ قوزةلَقورتةة ..نةريةنةةريى
ثةند زمان هةراش و حةز و رةهوةتى ثةند نةف ب سي و سؤويةطةريى خةيالَبازانة .با بةيَن لةة هةةوليَ و سةليَمانى يةة يانةةى
سةر بة ف اكةوانان دابنيَن)...
هةروةها كوردة روعيةكان بة طوم اى سةر ليَميَواو و رو دةبةنط ناو دةبات .ئةرىَ كا هةندرين زمانى حةالَى زانةاو م كة وايةة؟؟.

ئةم هةموو رقوقينة لة كويَوة سةرثاوةى ط تووة؟ دامةزراندنى حيربي رةوعي ،بةة هةةوةس و خةةيا َ ثةالَو دانةمةةزراوة .نريكةةى
 02-02سا َ ثيَ

دامةزراندنى لة  0722ثةندين ط وي ،رانةى ،كةسايةتى (لة كوردستاني )جيا جيا هةةبووة ،ك يَكةاران( بةةبيَ

ئةوةى روعى بن ،سةنديكاى خؤيانيان دامةزراندوة ،جوتياران بةرط ى خؤيان نواندوة .ئةمانة ران بةة رةانى كةارتيَك دنى رؤررةى
ئؤكتؤبةرى مةزن بةسةر هةموو ك يَكاران و زةمحةتكيَمانى كوردستان و هةموو دنيا ،رتيَكى ئاسايية كةة ئةةو بةريو بةاوةرية لةة نيَةو
بةش مةينةتةكانى كوردستاني بالَوببيَتةوة .ثةما يةة تةةن وةكةو مةسةعود ثيَةي دةك يَةت ريَطةا لةة ئةةم جةؤرة ث وسةة واقيعييةة
بط يَةةت .مةسةةعود داوا لةةة رةةوعيةكان دةكةةا هؤرةةة ثةةينايةتيةكةيان ،ميَذووةكةةةيان بةةة دةسةةتى خؤيةةان ،لةةة طةةؤ ير بنةةيَن .وابةةرامن
روعييةكان نيازيَكى وايان نيية ،ث َي ئةوةى ثى هؤكةارى دواكةةوتوويى ،درندايةةتى و ثةوسةاندنةوة بةة هةةموو جؤرةكانيةةوة لةة
طؤري نابيَ .مةسعود بة هةموو عيلم و هؤرةيةوة ثيَمةان دةلَةيَ (وريو سةرليَمةيَواو) .مةن بةة مةافى خةؤمى دزامن هةةمان ئةةو جويَنانةة
نارةةريينانة بةةة ريووى جةةةناب العاليةكةةةى بدةمةةةوة .ثةةونكة ئريهةةابيَكى ئيةةدالؤنى طةةوم يا و ثؤخةةل ،دنى بروتنةةةوةى نيَ دةسةةتةو
كؤيلةكان بةكاردةهيَنيَت .وريو دةبةنط و سةر ليَميَواو ئةةو كةسةانةن هؤرةيارانة خرمةةتى فكة و دةسةةالَتى سةةرمايةداران دةكةةن،
ئةوانةةةن وا رةةةوى دريَةةذى بةيةينةةةتان دريَةةذت دةكةةةن .لةةة هةةةمان الثةةةرة دةنووس ةيَت" :نيةةانى سةةةردةم لةةة والَتةةى ثيَمةةكةوتوو
طةيمتووةتة رادةية لةريَى كؤم يوتةرةوة ،هةر مةعلوماتيَكت طةرة بيَت لةة مةاوةى ثةةند دةقيقةيةكةدا دةتطةاتىَ "..ئةمةرةيان
وانية؛ نة هةةر لةة والَتةى ثيَمةكةوتوو ،بةةلَكو لةةناو مرطةوتةةكانى ئيَة اني  ،مةسةعود زار رةةيداى والَتةة ثيَمةكةوتووةكانة ،ئةةو
ثيَمكةوتنة ثيمةسازيية كة لة سةةر كةلةكةةك دنى خةويَن و كةرةسةتةى خةاوى جيهةانى سةي و ن َي دةسةتةكانى والَتةةكانى خؤيةان و
رةرة جيهانيةكاندا بة دريَذايى (())922سا َ بةدةستيان هيَناوة.
مةسعودى زمان و قةلةةم ثةي  ،بةؤ ئيسةالم بةةريةواى دةزانةى ثة َي هةةزارو ئةوةنةدة سةالَة ئةاالَى (وامة هم رةورى) بةةرز بكةنةةوة.
ريةنطة داخوازى بابةكيةكان و قراميطه بؤ يةكسانى بة ريةوا برانى( ،ريَخ بدرالةدين)ة كةةى نةازم حيكمةةت رةنطةة بةة ريةوا برانيَةت،
داخوازييةكانى بؤفى و (امثاله) بةرةوا برانيَت ،بةالَم كة ريةجندةران ،نةخويَنةدةوار و ك يَكةاران و ئاف ةتةانى لةة نيةان بيَبةةش كة او
داواى دادوةري كؤمةةالَتى و ،نيةةانى هةةرةوةزى هاوثمةةتى بكةةن ،ئةةةوا ئةةير ئامسةانى مةسةةعود بةة سةةةريدا دةرووخةىَ؛ حةةالَى رة زة
دةبيَت و هةرثى جنيَوى سوكي ناو فةرهةنطى نارةريينى سةوكايةتى كةوردى دايةة لةة دةميةةوة دادةبةار َى .الى مةسةعود ،رةوعيةكان
جةردةن و منونةى رةفتارو ك دارى ثيسن .هةر بؤيةش جةنابى عالي هةموو خةلك بيَجطة لةة رةيوعيةكان ئامؤنطةارى دةكةات .قةوري
بةسةةةر ئةةةو خةلكةةة كةةة مةسةةعود ئامؤنطةةارى كةةةرى بيَةةت!! لةةة هةةةمووى سةةةي ت ئةوةيةةة ت ة س دةخاتةةة بةةةر غةةةي ة رةةوعيةكان
(ئامان،وريابن ،ئةطةر مةن ئامؤنطاريتةا ن نةكةةم ئةةوا خةلَكةكةة بةة ناثةارى دةثةنة ثةالَى سةةر رةيَواو و دةبةنطةةكان ).ئةةو كاتةةش
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مةت سي دةثيَتة طيان و عةرري مةسةعود ! ئةا ئةمةيةة دادثةةروةري و دووك اتيةكةةى مةسةعود .بارةة ئةةو لةة ثيَنةاوى ض فكة و ض
ثينيَك ئةم خرمةتكارية دةكات؟
لة الثةرةى (())22دا دةنووسيَت(( :خوالسة لة جياتى ئامؤنطارى ك دنى بيَ سوودى رةيوعى كةورد ،دةبةيَ ئامؤنطةارى كاربةدةسةتان

و ئي هةلَسوريَنان و ريارنبريان و ئةطةر مومكن بيَ ،هى هةةموو خةةلَكى نارةيوعي بك يَةت كةة منونةةى ريةفتةار و كة دارى خةاويَن
بن ،خؤ ئةطةر ئةو تاقمانة وا نةكةن بة ناثارى خةلَك طويَ بؤ ئة و كةسةانة ريادةهة َيلَن كةة لةة زةمينةةى بة َي مةسةبوليةتى و ثةنةدى
((خةجنةر لة كا ))و قسةى لوس و ليك و ررين و ثةور و ئوميَد بةخ رةك ى كةالميان دةبيَ)).

من ثيَم باررة بةؤ ئامؤنطةارى وةرطة تن بضةني بةؤ الى ك يَكةاران و جووتيارةكةانى ثمةدةر و ك ة ى و ديهاتةةكانى عةةق ةو بازيةان.
مةسعود لةسةر ئامؤنطاريَكانى هةر بةردةوامة.

زانا مةسعود لة وةالَمى ث سيارى (( ))00لة الثةرةى (( ))29بةم ريَوةية عةرزى حالَمان دةكات:

(( لة اليةن ئيمكانى بةيةكر طةيمتنى دوو بةةرةى كةورد لةسةةر كوردايةةتى و م اوايةةتى ،هةةتا كؤمةؤنيرمى لينينةى مةارك نيَةو
كوردان سور بيَ لة سةر :
تيَك بةردانى خةلَك كة هةمووى هةر ناكا هيض بة طةورةو طضكةيةوة.
-0
مارة ك دنى خةباتى كورد بؤ ريوعيةتى جيهانى ،بةيةكر طةيم لة ثاكةى كوردايةتى نابيَت))..
-0

بةلَى مةسعود روعيةكان بةر ث سيار دةكات بةرامبةر ريانطارى ريةرى طةىل كورد ،بةرديَك بةسةر كةورد دابةةزيَت ،مةسةعود يةخةةى
ريوعيكان دةط يَت و تةنها و تةنها ريوعيةكان دةبينيَت .رةو و راني بةة طيةانيَكى وةرزرةكار نةعلةةمتان لة َي دةكةات ،ئةاخ هةةر
خؤمةةان و هةةةم خةلَكةكةةة دةزانةةني كةةة رةةيوعيكان كةمايةةةتى ثيَةةك دةهيَةةنن و بةرامبةةةر بةةة يةكط تنةةةوةى دوبةةةرةى كةةورد لةسةةةر

كوردايةتى و م اوايةتى و هةر جؤرة بةية ط تنةوةية كة خؤيان لةسةرى ريَك بكةون ,هيضةيان ثةيَ ناك يَةت .مةسةعود ثةى لةة
رةيوعيةكان دةويَةت؟ بةا ئةةوان هةةر خةةباتى زةمحةةتكي و ك يكةار وبيَكةارى كةورد((مةسةعود تةةنها كةورد بةة كاردةهيَنيَةت)) بةؤ
رةةيوعيةكانى جيهةةان مةةارة بكةةةن .مةةن بةةة ثةةاكى دةزامن مةسةةعود خةةةريكى بةةةزمى خةةؤى بيَةةت بارةةرة لةةةو هةةةموو تةةاوان و قسةةة
ئاستنرمانة.
مةسةعودى زانةةا لةةة دريَةذى ط توطؤكةةة هةةةنطاو بةة هةةةنطاو هريرةةى بةىَ ئاب وانةة دنى رةةوعييةت بةةةرثا دةكةات ,كةثةةى لةةة الثةةةرةى
(( ))27دا دةىلَ:
((بةالَم ثيَويستة بليَم من لة الى خؤمةوة بة هيض جؤريَك مافى ثةث يةوم زةدة نةك دووة ))
ئةمةةة هيَمةةتا مافمةةاني زةدة نةةةك دووة ،ئةةةي ئةطةةةر ئةةةو مافةةة ثيَم ةيَل بكةةات دةب ة َى ثةةى ت ة بةدةميةةدا ب ةيةةت؟ لةالثةةةريةى( )90
دةنووسيَت:
"دةب ةىَ نةتةةةوة ويسةةتى كةةورد ني ت ة  ,هةةيَمن تةة  ,دورة ئةنديَمةةر و دةسةةت اريَرت و بةةةرنةوةنربيَت ,لةةة ب ة ا كؤمونسةةتيَكى كةةة
سةركةوتنى ك يَكارى جابولَقاو جةزي ةى واقلوا بةمرياتى خؤى دةزانىَ ".
ئةةر َى بارةر نيةةة مةسةعود ئةةةم ث سةيارة لةةة خةؤى بكةةات كةة ئايةةا تةةنها كؤمةنيسةةتةكان بةةو رةيَوةية بةري دةكةنةةةوة؟ وةالَمةى ئةةةم

ث سةةةيارة ئارةةةك اية .قسةةةةكةى مةسةةةعود جةةةةهالتيَكى رووتةةةة ,ثةةةونكة سوسةةةيا دووكاتةةةةكانى ئةةةةلَمانيا ,سةةةةركةوتنى سوسةةةيا
دووك اتةةةكانى سةةويد ,فةرةنسةةا..هتةةد بةةةمرياتى خؤيةةان دةزانةةن ,سةةةركةوتنى ثؤليسةةى ئينتةةةرثو لةةة كاريَكةةدا لةةة يؤنةةان دةبيَتةةة
مرياتكةةةرى بةةؤ ثؤليسةةى ئينتةةةرثوىل بةةةجليكا ,نةتةةةوة ثةرسةةتةكاني هةةةروا؛ سةةةركةوتين برووتنةوةيةةةكي ئيسةةالمي لةةة كةعبةةة،
لةاليةن ئيسةالمةكاني جةةزي ةي واقلةوا بةة مرياتةي خؤيةان دةزانةن .ب يةا بيرانيايةة نةتةةوة ثةرسةت و فارةيكانى تةور  ,عةةرةب,
كورد ,ثؤن ثني ثني ف ميَسكيان دةررت كاتيَك ئةلَمانياى رانئةاوا ،ئةةلَمانياى رانهةةالَتى داطريكة د (ئةلَمانةة نةتةوةثةرةسةتةكان
ئيَستا هةر خةريكن نةخمةى ئةلَمانيا دةكيَمن و داواى دامةزراندنى كؤمارى فولطا دةكةن).....
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مةسعود ,بؤ هةموو ئةوانةى باسك ان ،بة رةواى دةزانيَةت كةة سةةركةوتنى يةةكر بةةمرياتى يةةكر بةرانن ,تةةنها بةو كؤمونيسةتةكان
بةريةواي نازانيَ .ئةطةر زةمحةتكيَ يان ك يَكاريَكى كؤمونيسةو نيةان ىلَ تةالَك اوى كوردسةتان بةؤ سةةركةوتنى داخةوازى و خةةباتى
ك يَكاران لةجةزي ةى واقلوا خؤرحا َ ببيَت ئةوا مةسعود ئير كؤستى دةكةويَت.
لة الثةرةى  92دا مةسعود وةكو باوكساالريَك ئامؤنطارى كوردى هةندةران دةكات .نازامن كةوردة كؤمونيسةتةكاني دةط يَتةةوة يةان
نةةة؟!.دةلَةةىَ":بةتايبةةةت لةةةرانئاوادا " ,بةنةةدة لةةةوةش حةةالَى نةةةبووم ,بؤثةةى بةتايبةةةتي لةةة رانئةةاوا؟ ثةةونكة لةهةةةمان الثةةةرة
نووسيويةتى " :خةؤ دةبة َى لةة غةريبايةةتى ميةوانى بةرةةرم و رةكو بةني ,بةتايبةةتى ئةوانةةى بةبةذيَوى خانةة خؤىةةكان طةوزةران
دةكةن".
 Aجارىَ با مةسعود برانىَ ثةنابةرى دياردةيةكي جيهانية .بةمليونان م او ناثارى رةوة ك اون .قوربانى طيانى ريَطةاى هةةالَتن بةؤ
والَتةكانى ئؤروثاى رانئةاواو ئةةم يكاو كةنةةدا كةةم نةني .ئةةم رووداوة بةرهةةمى ليِاليرمةى نةو َى و سيسةتمى جيهةانى نويَيةة كةة
لةاليةن هاوسةنطةرةكانى مةسعودةوة بةرثا دةك يَ.
 Bثةنابةةةران لةةة ئةةةلَمانيا يةةان لةةة وةالَتةةةكانى ت ة جيةةاواز لةةةوةى كةةورد بةةن يةةان ئيَ انةةى يةةان مةةوزةمبيقى ,ناثةةارك اون كؤمةةةكى
كؤمةالَيةتى وةربط ن ،ئةطينا بةدةطمةن كةسيَك دةبينيَت بة ئارةزوى خةؤى بيةةويَت ئةةو كؤمةكةة وةربط يَةت .ئةمةةش بةنةدة بةة
بارى نةبونى هةىل كارك دن ،بؤ منوونةة ريَةذة ى بيَكةارى لةة ئةةلَمانيا بةة طةو َي ةى ئامارةكةانى حكومةةت  2/9مليَةون وكةسةن ,بةةالَم
بةةةةطويَ ةى ئامارةكةةةانى ئؤثؤزيسةةةيون دةطاتةةةة 1مليَةةةون !! ئةةةةوة دةسةةةةالَتة دووك اتةكةةةةى مةسةةةعودة بةرث سةةةيارة بةرامبةةةةر
تةةةحقريك دنى مةة او ,نةةة ثةنابةةةر؟!! نةةازامن عةةاَى طةةةورةمان ئاطةةادارى سةةوتاندن,ركورةة لةسةةةر جةةادة ,ليَةةدان ,دةركةة دن و
تةحقريك دنى ثةنابةران هةية يان نةا؟ ثة َي ماوةيةة فاريسةتةكان ئوردوطايةةكى ثةنابةةرانيان سةوتاند ,كةثةى ثةناهةة ندةيةةكى
لوبنانى بةناوي(عيد ،دانمتوى ئؤردكاكةة) دةسةتطريو تاوانبةارى دةكةةن .ياسةا لةة ئةةلَمانيا لةة السةتيك خة اثرة ،بةةئارةزوى خؤيةان
دةيكيَمةةن .تيَك ة اى ثةنابةةةرانى ئؤردوطاكةةة دةل ةيَن ((ئيَمةةة –عيةةد-مةةان لةخةةةو هةسةةتاندوة)) .عيةةد بيَتاوانةةة بةةةالَم كةةةس طةةويَى ىلَ
نةةةط ت ..ئةةير زانةةاى طةةةورةم خانةةةى خةةؤى ثةةى؟ رةةةرم و رةةكوى ثةةى؟ بةراسةةتى ئةةةو قسةةانة لةةة ب ةىَ ن خةةى و حةماقةتةةدا زار
دةولَةمةندة ! .ئةم بؤثوونةم ئةوة ناطةيةنيَت كة كوردستان بة هةرتة و خةلَكةكةى دةبىَ ليَ ة مبيَننةوة .نةةخيَ  ،خةةلَك لةة نيَةو
دوو ئةةاط دان ,دوو طريوط فةةت ,هةةةر يةكةةةيان جيةةاوازة لةةةوةير .م اوةةةكان بةدةسةةت وةحمةةيةتى عةرةبايةةةتى فارةةيةكانى بةغةةدا
دةنةالَيَنن ،بؤيةة ريَطةاى هةةالَتنيان ط تووةتةة بةةةر ,حةا َ ومةالَى خؤيةان دةف ارةن ,خؤيةةان قةةرزاربار دةكةةن ,ئةير ,ئازارةكةان لةةةبن
نايةن ,مةطةر زاناية وة مةسعود ليَ حالَى ببيَت !!
لة هةمان الثةرة مةسعود وةكو خاوةن زمانيَكي زار بازارييانة ،دة َليَ ":دز و درازنةكانى كوردى ثةنابةةر بةؤ ئةةوروثا ,تةةرةس و بةىَ

رةرةف و ريسوا ئاب ووتكينرين طوناحى نامةردايةتني :دةبوو لةة سةةر ثةةردةى نامووسةي دايةك و خورةكةكانيان لوقمةةى طةةوادى
ؤن ,دة هةزار لةعنةت و نةف ين لةثارةى خؤيان و ثمتاو ثمتيان هةتا دةطةنة كةرتيةكةى نوح ".

لةوة ئةثيَت ميَمكى زانا وم ك ة بليمةتةكةى كورد زار خةريكى خوارةوةى ثمتينةكةى بىَ .مةسةعود زةرةر ناكةات ئةطةةر ميَمةكى
نةختيَك بهيَنيَتة سةرةوةى ثمتينةكةى! بةش بةحالَى خؤم ثةردةى ثةجنةرةى نوورةكةةم زار لةةال ثة ي بايةةخرة لةةو ثةردةيةة كةة

مةسعود باسى دةكات و هةروا ثةردة بةريَكة لة جةستةي كيةذان و هةةر خؤيةان لةة ئاسةتيدا بةرث سةيارن ،نةة كةسةيَكي تة  .ئةةو
ثةردةية لةبةر هةزاران هؤ ،ناميَنيَت ,يةكيَك لةةو هةةزاران هؤيةة ,ئةوةيةة ،كةض و كةور يةةكريان خةؤش بويَةت ,تةا رادةى تواندنةةوة
تيَكةلَى يةكر دةبن .ئةمة خؤى لةخؤيدا رةرةف و ناموسى ئاف ةتانة يان لةبةر هةةلَط تين بةاري قةورس ،راك دنةي ،كةةوتن ,ليَةدان،
ي...هتةد ،ئةةوجا وا بةرامن دايكةان ثةةردةيان
راثةلَ ةكاندني توند يان كضةةكة لةة كةاتي دةسةت ة ير َليَدان ،ثةردةكةةي بةردةسةو دةكةةو َ
نيية! با مةسعودي ثةردة بة ناموسى ميَينة برانيَت.
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لة كوردستان زاربةى ثيةاوان ,مةسةعود ئاسةا ,بةاس لةة رةةرةف دةكةةن(( .خورةكةكةم يةان كضةةكةم بةؤى نيةة لةطةة َ هةيض ثيَاويَةك
ثةيوةنةةدى هةةةبيَت)) ,يةةان ((ئةطةةةر كضةةةكةم يةةان خورةةكةكةم ثةيوةنةةديى لةةة طةةة َ كورييَةةك هةةةبيَت ,قاثةةى دةب ة يم )) .يةةاخود بةةة
رانازييةوة دةلَيَن :كضةكةم رةري ة ,عيالقةى لةطة َ كةس نية ،بةالَم ئةو جؤرة ثياوة رةري انة نةازانن يةان نايانةةوىَ ئةةو راسةتية
برانن :ئةطةر كضةكان لة خؤرةويستى و ئارةزوى جوان و ناسةك ,كةة مةسةةلةيةكى زار س ورةتية ,بةىَ بةةش بكة يَن ,ئةةوا ناثةاري
دةست ةرليَدان دةبن؛ ئاف ةتان توورةى كةؤم ليك

دةكة يَن ,طةرةةك دنيان وةكةو م اويَكةى خولَقيَنةةر دادةم كةىَ .مةن دلنيةام لةةو

كاتةى ثيةاوان لةةناو مةجليسةةكانياندا باسةى رةةرةف دةكةةن ,كضةةكانيان يةان خورةكةكانيان هةولَةدةدةن بةة هةةر رةيَوةية بيَةت،
ثةيوةنةةةدي بةةةة خؤرةويسةةةتةكانيانةوة بكةةةةن يةةةان دةسةةةت ةريليَدةدةن .جةةةا بةةةؤ؟ بؤثةةةى هةسةةةتى ثةةةريازى كضةةةان جيَطةةةاى ريَةةةرو
خؤرةويستيمان نة بيَت؟ بؤثى باسى ثةردة بك يَت؟ بؤثى تريور؟ با ئيَمةة ريَةك دانةى ثيةادةبنيَني :ئيَمةة كؤمةةلَطاى دةسة ةرليَدان
و القةك دني كةرين!
ئةقل و دةسةآلتي باوكساالري-بريو باوةريى باو ,-دزيوت ين بةرث سيارة لةبارةي هةةموو تاوانةةكان دني ميَينةة .هةنةدىَ هةيةة دةلَةيَن
ئةمة ئيباحيةتة و لة نةةزرةى ئةوروثيةةوة تةمارةاى كوردسةتان دةكةات  .منةي

دةلَةيَم :نةةخيَ و بةة دلَنياييةةوة دةلَةيَم :زاربةةي

باوكان و ب اكان كض و خوركةكاني خؤيان ناناسن.
من تةنها لةطة َ طؤرينانى كويَاليةتى و تريار و كةمك دنى بةهاي ئاف ةتامن وة م او و هيَنانيةان بةؤ ئاسةو جةسةتةكةيان ،لةطةة َ
ثةيوةنديةكى هاوسامن ،لةطة َ خؤرةويستيم و هيضى ت .
ئاف ةتان ،لة ت سي كور و سوتاندن بة دةست ئةو ثياوانةى وة مةسعود فكة دةكةنةةوة ،دةثةن بةؤ الى ثريمةك بةؤ دوورمةان و
تةقة َ ليَدانى"ناموسي ثياوةكان" ،هةندىَ ئاف ةت ناثةارن ثةةند جةار ئةةو كةارة بكةةن .ليسةتى ئةةو ئاف ةتانةة زار دوورو دريَةذن،
ثريمكةكانى تةقة َ ليَدان و دوورمان بة نهيَنةيرين رةيَوة ،ئةةو كةارة ثةريازة(كةة ئةسةلةن يةة زةرية ثيَويسةت نيةة) ئةةجنام دةدةن.
مةت سي و زيندان هةميمة هةريةرةيان لةيَ دةكةات و قوربانيمةيان داوة .ئةمةة لةكةيةةكى ريةرةة لةة نيَوثةةوانى مةسةعود و هةةموو
هاوبريةكانى .مالَي دةسةالتداريَتى ب يميَت ،ئةطةر دةسةالَت بةدةست ئاف ةتانةوة بوايةة ،كارةكةة بةة جةؤريَكى تة دةبةوو ! جةهالةةت
و دةبةنطى مةسعود لةوةداية ئةو ثةردةية بة ناموس و رةةرةف لةة قةلةةم دةدات و لةة دووتةويَى ئةةو ثةردةيةةوة كةة ريةنطةة ثةةند
جةةةارىَ لةةةة الى ثريمةةةك كاروبةةةارى خةةةةياتى تةقةةةةلَى ليَةةةدرابيَ ،بةةةؤ جةةةويَن دان و تةةةةوهني بةةةة كاردةهيَنيَةةةت لةةةة دني ثةنابةةةةرة
بةيةينةتةكان.
هةةةروا لةةةم ثةيوةندييةةةدا ،كةسةةايةتى ئةةاف ةت وةكةةو م ة او ،رالَةةى كؤمةالَيةةةتى ،هةسةةت ،خؤرةويسةةتى مةثةةةكى موقاوةمةةةت و
خةةةباتيان ...هتةةد ،لةةةو ثةردةيةةة زار طةةةورةت ة .ليَ ة ة(لةةة ئةةةلَمانيا) ،هةنةةدىَ ئةةاف ةت بةةؤ الى دكتةةؤر دةثةةن بةةؤ الب دنةةى ثةةةردةى
"نةاموس" يةان خؤيةان اليدةبةةن بةؤ ئةةوةى توورةي ئةازار نةةبن .بةةرياى مةن نةاموس ،نةهيَمةتنى ثةوسةانةوةو جةنطةة ،نةهيَمةةتنى
هةموو رتيَكى رييَط ة لة رييَطاى ثةرةسةندنى م او دا.
ئةمة رةرةفى روعييةكانة ،ئةطينا هيضى ت ! ئةوةكانى ت ثيَمكةش بة مةال مةسعود دةكةم ! ئةطةةر (عاليمةكةةمان) بةةو رةيَوةية
بدويَت ،بؤثى لة كةسانى ت طلةيى بكةم؟ هةةموو دزو درازنةةكانى كةوردى ثةنابةةر" لةطةة َ دزو درازنةةكانى ثةنابةةرانى طةةالنى
ت ة كةةؤ بكاتةةةوة ،هيَمةةتاش ناطاتةةة ث ة كةية لةةة تةرةسةةي و بيَمةةةرةفى و دزو درازنةةى سةةةرمايةداران و ياسةةا و دةزطةةا ثؤليسةةى و
موخابةةةرات و راننامةةة و طؤوارةكانيةةان .دةسةةةالَتى دووك اتةةةكانى ئةةةوروثا لةسةةةر بةةنج و بنةةةماى دزى و درازنةةى و خويَن ير ة
دامةزراوة .
لة الثةرة ( )10دةفةرموىَ :

"سؤسياليرم و دووك اتى باوةريى لووت بةرزن و بةناز و فيةرن لةطةة َ ث يزولةة كةوردى عةبابةةيليَ و هةةالَتووى هةنةدةران دانةووكى
ناكوىل "...
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ئةمة ئير ثةت ثض ياندنة .من تيَناطةم لةم سةوكايةتي ثيَك دنةةى مةسةعود بةة كةوردى عةبابةةيليَ  .دةبوايةة هةةلَؤ بةةرزجنى ،وةطةو
ثةنابةةةريَك لةةة (ثيمةةةكيية ثيَويسةةتةكة)ى دوو وورةةةى لةسةةةر ئةةةم دةرب يينةةة بنووسةةيباية؛ ئامانةيةةة بةةؤ ث وثوثةةى ليَةةدوانى
فةيلةسةةوكةمان لةسةةةر ثةنابةةةران بك دايةةة ،يةةان لةسةةةر ت يزليةكةةةي لةةةريووى دانيمةةتوانى عةبابةةةيلىَ .ئةةةم دةرب يينةةة هةسةةت بةةة
(دونيةت)ى مةسعود دةردةخات .ثما دانيمتوانى ئةةوروثا و ئةمةةريكاى بةاكوور يةان هةةر رةويَنيَكى تة هيضةيان لةة خةةلَكى ئيَمةة
زيات ة؟ ،ئةمةى مةسعود دةيلَيَتةوة  ،ناطاتة ية لةسةةر سةةدى ث وثاطةنةدةكانى حةوكمى سةةرمايةدارى ثةووىل بةةناوى (دوةوك اتى
ثةرلةمانتارى) لة وةالَتانى باكوورى طيتى .
لةوة دةت سم بلَيَن مةسعود رتى تازة دةلَيَت ،يان داريرتنى خؤيةتى ،نةخيَ ئةمةياني نية ،بؤ؟
مةسعود لة وةالَمى ث سيارى ثواردا ،ب وا فةلسةفيةكةى بةم جؤرة باس دةكات :
منوونةيةكى ت دةهيَنمةوة لة سةر بؤثوونةكانى ،لة ث سيارى  01دا (الثةرة " )99كوردايةتى"ثؤن ثيَناسة دةكةةن؟ مةسةعود لةة

وةالَمدا دةلَيَت" :وة عةتاريَك ثيَناسة دةكةم :دوكانداريَكة مالَى عةتاري دةف اريَت" يان لة الثةرة 92و  91دةلَيَت
"من بة زمانى واقيعة و واقيعة دةخةمة ط توطؤ"...

مةسعود واقيل دوور لة طمت تيوريية دةبينيَت ،ئير واقيل ثية ،يةان تيورييةةكان(هةركامةةيان بيَةت) تةا ض ريادةيةة بةرثةرثةي

واقيعن ،ئةمة بة طة نط نازانيَةت .بةة هةةمان ئةنةدازة مةسةةلةى بةةراوردك دنى كوردايةةتى بةة دوكانةداريَك ،منوونةيةةكي تة ة بةؤ
جةهل و ئةقلَي بازرطانان كة لةطة جةنط هاوجووتن وة راعريي طةورةي ئةةَان(غؤتةة)دةلَةيَ .ث اطماتيرمةةكان تةةنها بايةة بةة
(تعامل) ك دن دةدةن ،ئير هةرثية نيازيان بيَت ،ئةو مافة بةخؤيان دةدةن ،طمت ريَطاية بط نة بةر ،بةؤ منوونةة طة ان ك دنةى
ن خةكان ،فيل ك دن ،...ط نط ئةوةية رتةكانى ب اريَت.
ثارةةان"حيسةةابي كةرامةةةتى تةةا و دادى كؤمةالَيةةةتى و مةةافى م ة او ،واتةةة رةةتةكان بةةؤ هونةةةرى(معميةةل)يةةان خةةرم بةةة هةةةرزانر
ب اريَت ......هتد.
مةسعود حممد منوونةيةكى زةقمان ثيمان دةدات بؤ را رنبرييَك لة بوارى زانسةتى زمةان و رةارةزا لةة بةوارى ئةةدةب و هونةةرو بةةم
ئةندازةية نةب وانة بةكاريان دةهيَنيَت بؤ دنايةةتى فكة و سياسةةتى كؤمونيسةو ،لةة سةرتاسةةرى كتيَبةكةة بةة رةيَوةي جؤراوجةؤر
سوكايةتى ،جويَندانى ط توتةبةر كةثى لة الثةرة ( )11دا دةنووسيَت:

"سةقافةت دةريَ ض دةخليَ بةسةر كارى سياسيةوة نةبيَت وة يا سياسةت بة تةواوى سةربةخؤ بيَت
و ثةكى لةسةر سةقافةت نةكةوت َ" .دةبواية مةسعود بةخؤى ثيَ هةموو كةسيَكي تة ثةةي يةوى ئةةم بؤثةوونةي ك دبةا ،ئةةرار
داوا لة خةلك بكات سياسةت و سةقافةت جودا بكةن و تيَكةلَيان نةكةن كةة هةةرطير جةودا نةاك يَن و خةودي مةسةعود منوونةيةةكى

بةرجةستةية بؤ لة ية جودا نةك دن و دةخالةتى ئةو دوو بوارة.
يو
مارك دة َليَ ( :مة او بوونةةوةريَكي كؤمةآليةتييةة و ثةاالكيية داهيَنةرانةكةةي لةة ثةاالكيية زانسةتييةكةي سةرثةاوة وةردةطة َ
هةر ئةو ثاالكييةية طةؤريان و ثةاككاري لةة س وورةت دةكةاو هونةةري دةرب يينيَكةة بةؤ ئةةو ثةاالكيية) .بةة هةةمان بؤثةوونةكةي
مارك  ،ثاالكي رارنبريي بةندة بة نيانى م اوةكانةوةو ثةرثدانةوةى هةست و نةست ،رةيَوةى بيةنني ،ئةازار ،خؤرةى ،هيوايةةو
رارنبريي و هونةر بةة يةة مليةؤن رةيَوة بةيةكةةوة بةسةراونةتةوة .ميتؤدالةؤجي تي ك ينةى ئينسةانةكان سةرثةاوةى ثةينايةتى
خؤيانيان هةية :بؤ منوونة (بةزةقى) لة ث كةيةكدا يةكيَك دةط يَ بؤ قوربانية بيَتاوانةةكانى رةةرى نةاوخؤ لةة جةةزي ةى واقلةوا
و ئةوةى ت دةط يَ لةبةر ئةوةي ثميلةكةي نةخؤركةوتووة يان لة بؤرصة زياني ليَ كةوتووة( .بةةبيَ ئةةوةى لةة ن خةي ثمةيلةكةم
كةم بكةمةوة) !
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مةسعود حممد منوونةيةكة بؤ يةةكانطريى رارةنبريي و سياسةةت ،يةةكانطريى سةةقافةت و سياسةةتي رةوت ،اليةةن ،حةرب و كةةس و
دةولَةتيَك دن بة رارنبريى و سياسةتي ،ميَةذوو ،خةةبات ،ط يةان ،هةسةت ،سةؤز ،ب سةيَتى و قوربانيةاني ...هتةد ئةوانةةى خؤيةان بةة
ريوعى دةزانن( .سيان ،ان كان ملترم حبرب ام غري ملترم).
كاتيَك طةيمتمة خويَندنةوةى "ئةطةر ريوعيةت نةبووبيَتة دين" (الثةرة  )00ثسام لة ثيَكةنيندا.
مةسعود ئةو فتوايةى زار بة كويَ انة دةرب ييوة ،ثونكة زانستةكةي بةو ريادةية طةيمتووة ،بةريو بةاوةريى رةوعى بةة ئةايني دابنيَةت؟

روعييةت ثةؤن دينيَكةة كةة لةة كةؤنط ة بةؤ كةؤنط ة ،لةة كةؤن ان بةؤ كةؤن ان  ،لةة بةرنامةة بةؤ بةرنامةة ،بةؤ ثةوون ،ب ييةار و
هةلَويَستةكانى سةر الثةرةكانى دةطؤرييَن ،رةخنةى ىلَ دةطة ن؛ هةنةديَك بةة (مسةاحة) دةسة ينةوة ،طالَتةة بةة هةنةديَ الثةةرةى رةةرم
ئاوةر دةكةين؛ هةندىَ الثةرةىمي جيَطاى توورةيى و ناريةزابوونة.
ئةطةر ئةمة "دين"ة من قبوولَمة .دينيَكى وا كة هيضى لة دين ناثةىَ(تةةنها لةة فكة ى مةسةعود و ئاوةلَةةكانى نةةبيَت) ،تةةنها ئةةوة
نةبيَت كة الثةرةى دينةكان و الثةةرةى"دينةكةةى" مةن بةيةة ئةام َي لةة ثةاثخانة لةثةاي دةدريَةن .مةن دينةى وا ،كةة لةة ئارةقةةو
ثةوساندنةوةى و خؤرةويسةتى و سةؤزى م اوةة ن َي دةسةتةكان ثيَةك هةاتووة بةؤ لةةناو ب دنةي كؤمةلَطةةي كةاآل و بةازارية رسةواكةي،
قبوولَمة.
ئيَمة خوازيارى ئةوةين زانست و نووسني و ليَكؤلينةوة بدةين بة دةست زةمحةتكيَ و نةخويَندةوارو ك يَكارةكان.
مةسعود لة الثةرة ( )12دا دةنووسيَت :
((سياسةت ثيمةيةكى طالَوة ،لة كارى مةوون دةكات ،هةر بؤيةش بوو تيَكةلَيم لةطة َ سياسةت قوو َ نةةبوو ،نةةكا بةرث سةي كةارى

ناريةوا ببم ،ثةي لةة مةن بةريو ريا دةربةارةى سياسةةت بيسةراب َي و خويَندرابيَتةةوة لةة طؤرةةى (فكة ى)ةوة بةووة ،هةيض رتيَكيمةم لةة
بوارى سياسةت دا ئةجنام نةداوة زةرةرى بة كةس طةياندبيَت ،ئةطةر نةلَيَم هةمووى بةرنةوةندى خةلقى خواى تيَدا بووة "....

ليَ ةدا ث سيار دةكةم :ض سياسةت َيَك طالَوة و لة كةارى مةةوون دةثةيَت؟ سةةي م لةة ريسةتةكةى دواى ديَةت كةة دة َليَةت (هةةر بؤيةةش
بوو تيَكةلَيم لةطة َ سياسةت قوو نةبوو" ،ئةمة جارىَ قوو َ نةبووة ئةوةندة دةبيَذىَ ئةى ئةطةر قوو َ بيَ ثى دةلَةيَ؟! بةة ئةةق َليَ
مةسعود فك و سياسةت دوو رو جياوازن ،ئةمةية طالَتةجاريي!
مةسعود بة دريَذايي تةمةةني وة ئيدالؤنسةتيَك بةربةةرةكانى ماركسةيرم و كؤمونيسةتةكاني كة دووة ،لةةالى هةةموومان ئارةك اية
كة كارى سياسي كارى فيك ية ،واتة خةتةرت ين ئةركى كارى سياسي ،ثونكة ليَة ةوة يريَطةا خةؤش دةك يَةت بةؤ سةةَاندن ،ثةاالكى و
ث وثاطةنةةدة ...هتةةدو فك ةكةةان و ثةةاالكى م اوةةةكان لةةة يةةة جةةودا نةةني ،طةرثةةى فالنةةة م ة او لةةة نةةاو قةةةوارةى حيربيَةةك ،يةةان
دةزطاكانى كار ناكةات .مةسةعود كةارتيَك دنى كةارة فيك يةةكانى و بؤثةوونةكانى لةة"ثةةرنينى بيَةدةنطى"بةة كةارى سياسةي و تيَكةة َ
بوون بة سياسةت لة قةلَةةم نةادات .نةازامن بةة ض قةناعةتيَكةةوة دةلَةيَ " هةيض رةتيَكم لةة بةوارى سياسةةت ئةةجنام نةةداوة" .بةؤ ئةةم
وتةية هيض بةلَطةيةكى سةَيَن اوى نيةو بؤثةوونةكاني لةة"ثةةرنيين بيَةدةنطي" بةةدراي دةخاتةةوة ،ثةونكة بةة راسةو هةولَيةداوة
زةرةر بة روعيةكان بطةيةنيَت .بة هةمان ئةنةدازة بؤثةوونة سياسةيةكانى هةةمووى بةرنةوةنةدى خةةلقى خةواى تيَةدا بةووة ،تةةنها
كؤمؤنيستةكان نةبيَت ،ثونكة خؤيةان بةة خةةلقى خةوا نةازانن ! هةةر بؤيةةش لةسةةر ئةساسةي قسةةكانى خةؤى ثيَةي دةلَةيَم :ثيمةة
سياسةةيةكةى مةسةةعود طةةالَوةو لةةة كةةارى مةةةوون دةكةةات و دواران هةةةر مةةالَي خؤمانةةة...هةةةر مةةالَي رةةةثؤلي نؤهةةةمي سةةوثاي
س ارتييةكانة!
ئةم نووسينة لة كاتي بآلوك دنةي(ثةةرنيين بيَةدةنطي) نووسةيوة و لةةم ماوةيةة مةسةعود مةحةمةةد لةة نيةان مالَبةاوايي كة د ،بةةآلم
برووتنةةةوةي جيهةةاني كؤمونيسةةتةكان دووبةةارة لةةة كؤريةثةةاني بةةةريين خةةةبات دريَةةذة بةةة موقاوةمةةةت دةدةن لةةة دني رةةيَوةكاني
ثةوساندنةوةو بريمةندةكانيان.
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ئيَستا كةسانير بة"زمانيَكي ستاندار" لة راننامةو سايتة"سةربةخؤ ،ليةِيا َ ،بيَاليةةن و دوةوك ات"ةكةاني كوردسةتان و هةنةدةران،
دريَةةذةدةدةن بةةة منوونةةةي ئيسةةتاتيكاي تاوانكةةاري و تةةرياري فك ة ي لةةة دني كؤمونيسةةتةكان و كةةا (هةنةةدرين)ثةةووتة ريريانةةةوة.
ئةةةم"بريمةندانةةة" دةرويَمةةي خؤيةةان هةيةةة و سةرسةةامن بةةة ميَتةةودي(رةخنةةة لةةة ثيَنةةاو رةخنةةة) .زار ئاسةةايية كةةة لةسةةةردةمي
بةةةهيَربووني ئةةاين ،كؤنةثةرةسةةو ،جةةةنط و ثةوسةةانةوةو بريوبةةاوةريي ئوسةةتاداني تةةريارو تاوانكةةاري طةرةةةبكات ،بةةةآلم ،ئةةةركي
ئيَمةةةي رةةوعي ب يتييةةة لةةة لةةةطؤريناني كؤمةةةلَطاي كةةاآل و بازاريةكةةةي و سةرخسةةتين جوانناسةةي ،ئةةابووري ،هونةةةر ،رةةانؤ ،هةةؤن اوةو
دةسةآلتي كؤمونيسو!

تيَبيين :ئةم نووسينة دةميَ كة بآلوك اوةتةوة ،بةةآلم وتارةكةةي كةا هةنةدرين هانةدةريَك بةوو ،دووبةارة بةة دةسةتكارييةكي زارةوة،
بآلوي بكةمةوة.

كهپشتگیرى
لمانییانه 

ركهتور َیكخراوه 
ئه
وشه 


ئه
ناوى ئهو شهركهت و ریَكخراوه ئهلمانییانه كه پشتگیرى
رژیَمى فاشیستى (ئیراق)یان كردووه
با پیَكهوه داواى دادگاییكردنى ئهم تاوانبارانهش بكهین!
مهترسییهكانى دهسهال َتى فاشیزم و تاوانهكانى له ماوهى35ساڵدا له دژى گهالنی ئیراق ،كورستان ،ئیران و كویَت به پشتیوانى و
ى ئهم راستییانه بۆمان دهردهكهویَت،
پیَكهوهكاركردن لهگهل ئهم تاوانبارانه كه ناویان له خوارهوه هاتووه ،بهرنامهریزیان بۆ كراوه .كات َ
ئهمهشمان بۆ ساغدهبیَتهوه :رژیَمی سهدام و وهحشیگهرییهكانی بهرههمی یهكانگیری بیروهۆش و عهسكهریتاریاو پهیوهندی
فاشیزمی ئهلمانیایه لهگهل بیروهۆش و عهسكهریتاری ناسیونالیزمی عهرهبی و ئیسالمییه به پلهی یهكهم.
لهراستیدا ئیَمه چیتر پیَویستیمان بهوه نییه پرسیاربكهین ،بۆچى حكومهتى ئهلمانیا له بارهى جهنگى ئهمریكا-ئیراق ،راستهوخۆو
نارِاستهوخۆ بهرهو ئاال َى"ئاشتى"ههڵگرتووه یان بۆچی ئهلمانیا مۆڵگای هیَرشكردنی ئهلقاعیده بوو له .1/00حكومهتی چهكسازی
و بانقی ئهلمانی و حزبهكهیان به سهرۆكایهتی هیتلهر به تهواوهتی له 0145ژیَرنهكهوت ،بهڵكو له جهنگی(ئهمریكا-ئیراق)دا :بازارِی
ئیراق كه بهشیَكی زۆر گرنگ بوو بۆ كۆمپانییه زلهیَزهكانی چهكسازی و بانقهكانی ئهلمانیا ،بهیهكجاری به زهبروزهنگی دوا چهكی
مۆدیَرِن وشارستانییانهی ئهمریكا له چنگی دهركراو ئیَستا سهرتاپای ئهم بازارِه له خزمهتی بهرههمی ئهمریكی و
هاوپهیمانهكانییه .نهزانترین چاودیَری سیاسی دهتوانیَت به زهقی ئهم راستییه ببینیَت ،بهاڵم له راگهیاندنهكاندا بهدهگمهن بهم
شیَوهیه باسدهكریَت .بازارِ ههمیشه ،بازارِی هیَزه سهركهوتووهكانه"بهپیشتوانی خوا" له جهنگ .ئهم كۆمپانیانه لهخوارهوه ناویان
هاتووه ،كۆمپانیای واڵته دۆرِاوهكانهو ماوه داوا بكهین شانبهشانی سهرانی حكومهتی گۆرِبهگۆر ،بۆ بهردهم دادگا راپیَچیان بكهین:
0113 /0موخابهراتى ئهلمانى به چهك ،پوول و تهكنیك پشتگیرى له كودهتاى بهعس دهكهن(سهرچاوه :گۆڤارى پۆگروم،0191-15/
ال.)10.
0113/2شهركهتى سیمنز(ئهلمانى-فهرهنسى) ،بۆمباى ئیلیوشین-بۆدگهر،بۆ بۆردومانى شهوان بهكاردیَت .سهرچاوه :ههمان
سهرچاوه،ال12.
 0111 /3ئهلمانیا راكیَتى كوبرا به لهشكرى عیراق دهدا .ههمان سهرچاوه ،ال10.
ى سیم .سهرچاوه. Mierzwa:
 0111 /4فرۆشتنی ب َ
 0192/5ناردنی 35لۆری له جۆرى 0503لهالیهن كۆمپانیای دایملهر بیَنز(مرسیدس) ،سهرچاوه :بارت/گوتمان0119،له كتیَبى
دایملهر،ال.912
9 ،0195 /1موختهبهرى پیَستیسیده Pestizideشهركهتى كارل كۆلپ و پیلۆت پالن .ئهم دوو مهتریاڵه بۆ درووستكردنى چهكى
كیمیاوى بهكاردههیَنریَت .سهرچاوه)31.9.0114BULO, Breg-It.dpa,(:
 0191/9مهشقپیَكردنى ئهفسهرانى ئیراقى لهالیهن سوپاى ئهلمانى .سهرچاوه :پاكس كرستى2-0
.0114
11/1هیلكۆپتهرى ،015Bo-شهركهتى ،MBBله 0191وه ئهم شهركهته به پیَى سهرچاوهكانى خۆیان هاریكارى سهربازى لهگهڵ
ئیراق دهكهن1 .پسپۆرِى ئهم شهركهتهش بۆ ئیراق چوون ،.رۆژنامهى زوید تسایتونگ له 0111/1/1
 21 ،0191 /1فرۆكهى ئهلفا-جیَت( ، )Alpha-jetشهركهتى()Dassault Dornierئهلمانى-فهرهنسى .سهرچاوه :رۆژنامهى
فرانكفۆرته ئهلگهماینه ،له .11/00/21
051 ،0191/01راكیَتى دژه ئاسمانى( ،)Roland FlugabwwehrشهركهتىMBBى ئهلمانى و Euro-Missileفهرهنسى .سهرچاوه:
تهكنیكى سوپا15/5،و زوید تسایتونگ له 12/9/21
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 ،0191/00ئیلكترونیكى فرۆكهوانى شهوان ،سیمنز .سهرچاوه13,S0111Wulf :وDVZله .14/0/29
 ،0191/02سیستیَمى دیاریكردن وپیَكاندنى ئامانجى مهبهستMBB ،ئهلمانى .سهرچاوه :میرزوه.0111 ،
 ،0191/03سیستیَمى كۆمپیوتهر ،ئهلمانیا ،هیَزى دهریاوان ،ئاسمانى و بهشهكانیترى سوپاى ئیراق به سیستیَمى كۆمپیوتهرى
ئهلمانى بهیهك بهستراونهتهوه .سهرچاوه :میرزوا().0111Mierzwa
0191/04هیلوكۆپتهرى(.-Atl0051Breguet-و،)Aluetteشهركهتى(ئیَم.بى.بى)،فهرهنسى-ئهلمانى .سهرچاوه /پوگروم ،ژ،15.
 ،0191ال.12.
 ،0191/05فرِۆكهى گواستنهوهى سوپا( ،ئهلمانیا-ئیتالیا-ئهسپانیا-ئهنگلتهرا) ،شهركهتى ئیَم بى بى و دۆرنیر .سهرچاوه :گۆڤارى
پوگروم ،ژ ،15،0191.اڵ .12
51 ،0191 /01زریپۆشى جۆرى ،Uruta00EE-شهركهتى دایملهر بیَنزو ئینگیسا ،بهرازیل-ئهلمانیا .مۆتۆرى كارپیَكردن له الیهن
مرسیدسهوه درووستكرا .سهرچاوهBrasilien :
24,41S. >11, Military Tectical VS IDR IV/01,S.19/14Nachrichten51 0191/09زریپۆشى ،Sucuri09EE-شهركهتى دایملهر بیَنزو ئهنگیسا ،ئهلمانیا-بهرازیل .ههمان سهرچاوه.
0191،051 /01زریپۆشى ،EE-Cascavalشهركهتى دایملهر بیَنز ،ئهنگیسا( ، )Engesa Zahnradfabrikههمان سهرچاوهى پیَشوو.
 0111/01پهیمانبهستنى نهیَنى چهكى ئهتۆمى له گهل بهرازیل ،حكومهتى ئهلمانیا و بهرازیل ،سهرچاوه :رۆژنامهى فرانكفۆرته
ئهلگهماینه()FAZله .0111/1/4
 351 ، 0111 /21زریپۆشى ،,Cascaval1EE ,Sucuri09Urutu,EE00EE-شهركهتى دایملهر بیَنز ،ئینگیسا(ئهلمانیا و بهرازیل)
Brasilien
24,41S. >11, Military Tectical VS IDR IV/01,S.19/14Nachrichten ،0111/20شاحینهى ،51/EE-25/EE-05EE-شهركهتى دایملهر بیَنز و ئینگیسا(ئهلمانیا و بهرازیل)ههمان سهرچاوه(.ئهم ههواڵه
ى ههواڵى جیاجیا بال َوكراونهتهوه ،من پیَكهوه نووسیومن)
بهس َ
 511 ، 0111 /22شاحینهى گواستنهوهى زریپۆش ،شهركهتى  ،Blumenhard/Hella, Taurus/Fuldaسهرچاوه :گۆڤارى:
. BUKO Krieg Iran-Irak41,S0112/013W 3Blaetter des iz
 ،0111 /23شهركهتىكارل كولپ ،دهزگاى درووستكردنى چهكى كیمیاوى له سامهرا .له0111وه ئیراق تواناى ههیه ساال َنه41تۆن
سارین و تابون(Sarinو )Tabunبهرههم بهیَنیَت.رۆژنامهى فرانكفۆرته روندشاو0111 /3/21،
 ،0111/24چهكى كیمیاوى ،پیلۆت پالنت ،به نرخى31ملیون دۆالر به عیراق فرۆشراوه(.فرانكفۆرته ئهلگماینه تسایتونگ له -01
0111/1/01
5111 ،0110 /25چهكى دژه ئاسمانى به ناوى( ،)HOTشهركهتىMBB/Euromissileئهلمانى-فهرهنسى .سهرچاوه :دیَر شبیگل،
ژماره ،0111 ،31ال52, S.12/0WT 394, S.10/9Soldat u. Technik ،33.
451 ،0110/21زریپۆشى دژه ئاسمانى( ،)MILANشهركهتى ئ َیم بى بى و Euromissileئهلمانى-فهرهنسى .سهرچاوه :دیَر
شبیگل ،0111 ،31ال.33.
24 ،0110 /29هیلیكۆپتهرى ،015Bo-لهالیهن شهركهتىMBBو .CASAئهلمانیا-ئهسپانیا .سهرچاوه د َیرشبیگل.0111/31اڵ.33.
011 ،0110 /21زریپۆش ،شهركهتىFaunو .Rotzlerسهرچاوه..1.S1/9BUKO-Ruestungsexport info :
 ،0112 /21چهكى كیمیاوى( ،)Toxikol.Laborsلهالیهن ئهم شهركهتانهوهKarl-Kolb ,Reinbayernوسوپاى ئهلمانى .سهرچاوه:
گۆڤارى د َیر شبیگل ،ژماره ،0111/4ال.24.
151 0112 /31زریپۆشىJararce3Suouri,EE-09EE- ،Urutu00EE-شهركهتى دایملهر ب َینز و شهركهتى ئیگیسا(ئهلمانیا-بهرازیل).
سهرچاوه0404.S.0115/1IWR :
 ،0112 /30كارگهى ئاسنسازى بۆ بهرههمه َینانى تهقهمهنى ،شهركهتىThyssen, Lasco, AEG Remscheid
51 ،0112 /32شاحینهى بۆ گواستنهوهى زریپۆش ،شهركهتى .Faun, Kloekner-Humbold-Deutz, . Goodyearسهرچاوه:
گۆڤارى41.S0112/013w3Blaetter des iz
 ، Militaerunimogs ،330112/شهركهتى دایملهر ب َینز .ههمان سهرچاوه.
0151 ،0112 /34رۆك َیتى رۆناڵد ،شهركهتى ئ َیم بى بى ،ئا ئى گى و ئۆیرۆمیسیلیه.
 /35سیست َیمى چاود َیریكردنى هاتوچۆى فرۆكه ،شهركهتى ،SELسهرچاوه :بوكۆ ،جهنگى ئیراق-ئیران ،ال.03.
 ،0112 /31تفهنگ ،به شاحینه نیَردراوهو لهسهریان نووسیوه چهمنتۆ! .رۆژنامهى فرانكفۆرته روندشاو له.12/1/04
 ،0112 /39رادار و( ،)SendenanlagenشهركهتىSchwarz&Rhodeى ئهلمانى .سهرچاوه :رۆژنامهى فرانكفۆرته روندشاو له
.0112/1/04
 91 ،0113 /31چهكى( ،)Exocet-LenkwaffenشهركهتىMBBو  ،Aerospatialeسهرچاوه.250,S0119Sipri yearbook :
 ،0113 /31چهك و تهقهمهنى زریپۆش ،شهركهتى  .Fritz Werner Geisenسهرچاوه :شبیگل ،0119/30ال.41
 ،0113 /41مهشقپیَكردن به  25كهس له ئهفسهرانى هیَزى ئاسمانى عیراقى له الیهن Carl-Duisberg-Zentrum
GmbH/Dornierو لهشكرى ئهلمانى .سهرچاوه ،0114/0/29DVZ :بهرنامهى مۆنیتۆر.
011 /40زریقۆشى ،EE-Urutuشهركهتى دایملهر بهنز و شهركهتى ئینگیسا.
 ،0114/42شهركهتى,Kolb Rhema Labortechnik, KarlوHerberger Bau hammer,Quastدهزگاى درووستكردنى چهكى كیمیاوى
له سامهرا نارد .سهرچاوه :پانۆراما له 11/01/29
 ،0114 /44شهركهتى ئیَم بى بى و ئایرشبیسیال(21ئهلمانى-فهرهنسى)Exocet-Lenkwaffen1بۆ ئیراق دهنیَرن .سهرچاوهSipiri :
250,S0119Yearbook
1111 ،0114 /45راكیَت بۆ سیستیَمى ASTROS-IIله الیهن شهركهتى H Metalform&Hو شهركهتى بهرازیلىAvibrasبۆ ئیراق
نیَردراوه .ههمان سهرچاوه ،ال 251و گۆڤارى شبیگل،0111/50ال14.
1 ،0114 /41هیلیكۆپتهرى009BK-لهالیهن شهركهتى Denzel, MBBو Nagel&Kuehneى نهمساوى .سهرچاوه :گۆڤارى شتیَرن له
.0115/2/9
0114/49بهش وپیَكهاتهكانى(كۆمپیوتهر ،ئامیَر ،ئهزمایش...هتد)سهنتهرى لیَكۆڵینهوهو گهشهپیَدناى سهربازى سعد  01-لهالیهن
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ئهم شهركهتانهوه نیردراوهSiemens, ,Gildemeister(Generalunternehmer),MBB,Rheinmetall,Fritz Werner, Kar Kolb :
 .mbH/BP/Degussa/Mauser/Tesa/Zeiss Integral/Sauer Informatic/CMES(Firmengruppe),Koerber AG, PBGسهرچاوهكان:
گۆڤارى شبیگل ،ژماره ،03له 0111و رۆژنامهى تاتس له ،0111/4/21فرانكفۆرته روندشاو ،شبیگل له  .0111/3/29له لیستهكهدا
ههر ناردنى ههر مهتریالیَك به ژمارهیهكى جیا بال َوكراوهتهوه .من ههمووم كردووه به ژمارهیهك.
،0114 /41مهشقپیَكردن له بوارهكانى سهعد  ،01له 31شهركهتى ئهلمانى مهشق پیَكردنى ئهفسهرانى ئیراق بهریَوهچووه، .
شهركهته سهرهكییهكان :ئیَم بى بى .Koerber ،سهرچاوه21.3.0111 Profil :
 ،0115 /41شهركهتى 51 Water Engineering Ttading GmbH(W.E.T), Merkurتون لهم مادده كیمیاوییانهى خوارهوه بۆ عیراق
دهنیَرن ..Methylenchlorid, Isopropylamin, Natriumfluorid, Tabun-Grundstoffe ,Phosphorti :سهرچاوه :گۆڤارى شتیَرن له
 ،11/3/31فرانكفۆرته روندشاو له  ،11/4/21رۆژنامهى تاتس له .19/02/01
 /51شهركهتى(دووبل یو.ئى.تى)پرۆژهی چهكى كیمیاوى به ئیراق(له فهلوجه)دا .ئهم پرۆژهیه بۆ درووستكردنى مادهى تابون،
سارین و VXه .سهرچاوه :كۆپن/كۆغ ،0111ال231.
 ،0115 /50شهركهتى ئیَم بى بى(ئهلمانى)و ئایهر شپیسیال(فهرهنسى)پیَكهوه11چهكى Exocet-Lenkwaffenبۆ ئیراق
دهنیَرن.سهرچاوه :سهرچاوهى پیَشوو ،ال250
091 ،0115 /52زریپۆشى ئى.ئى1-كاسكهڤال .سهرچاوه :بهرازیلیشه ناخرِشتن ،0119/14اڵ .01به دووههواڵى جودا
بال َوكراوهتهوه .یهكهم جار 21زریپۆش و دووههم جار  .051من كردوومن به یهك ههواڵ.
 ،0115 /53شهركهتى  ، ,Magirus-Deutzو شهركهتى Leitzى ئهفریقاى خوارووmm055 5Haubitzen G- ،بۆ ئیراق دهنیَرن .ههمان
سهرچاوه ،ال.254
011 ،0115 /54شاحینه لهالیهن شهركهتىMTU ,Steyr-Daimler-Puchنهمساوى بۆ ئهدرهسى وهزارهتى بهرگرى ئیراق دهنیَرن.
سهرچاوه :گۆڤاری بوكو ،جهنگى ئیراق  -ئیران ،ال ،02.گۆڤارى.3K s.0115/021W 3Blaetter des iz
 ،0111 /55ناردنى چهكى بیولۆگى ،لهالیهن شهركهتىRhema Laborttechnikئهلمانى.
سهرچاوه :شبیگل.0111/33
 ،0111 /51شهركهتى Kuehn Sigma Chemie, Platoچهكى بیۆلۆگى Pilzgiftبۆ ئیراق دهنیَرن .پیَكهاتهكانىmg011u. 2mgT-511 :
 .Verracarol011mg Diacetozyscripenol, 2111,Toxin, 2HTسهرچاوه :فرانكفۆرته روندشاو له.0111/0/300111 /59شهركهتى(دوبل یو .ئى.تى) ئامیرى ترى ناردووه بۆ بهكارخستنى بهرههمهیَنانى چهكى كیمیاوى له فهلوجه كه له
ساڵى0110كهوتووهته كار كردن .سهرچاوه :شبیگل .0111/4
 /51شهركهتى دایملهر ب َینز(میَرسیدس)1939شاحینهى سهربازى بۆ ئیراق دهنیَرن .سهرچاوه :گۆڤارى د َیر شبیگل ،ژماره  30له
.0111
 ،0111 /51شهركهتى 51Deutschland Philipsچاویلكهى .1121Typ MB-فرۆكهوانى هیلیكۆپتهر بهكاریدهه َینن .نرخى4،5ملیون
مارك .سهرچاوه :رۆژنامهى تاتس له0111/1/9وگۆڤارى دژ به ملیتاریزم (بوكۆ) ،ژماره.25
 ،0111 /11شهركهتى Krupp Atlas Elektronikمهشق به ئهفسهرانى ئیراقى دهكهن .سهرچاوه :بوكۆ ،جهنگى ئیراق-ئیران ،ال.03
 ،0119 /10شهركهتى ( )2u. T 2mg Pilzgift HT-011Sigma Chemie, Plato Kuehnچهكى كیمیاوى بهنرخى111ههزار مارك به
ئیراق دهفرۆشن .سهرچاوه :رۆژنامهى فرانكفۆرته روندشاو له .0111/0/31
پسپۆره ئیراقییهكان دهكهن
به
شق
مه
نسى،
ره
فه
ى
 ،0119 /12شهركهتى(دووبل یو.ئى.تى)ئهلمانى و شهركهتى()Atochem
ِ
لهبوارى چهكى كیمیاوى .سهرچاوه :رۆژنامهى تاتس له .11/0/21
 ،0119 /13شهركهتى ماوزه(یونان) ،سیمینز ،چهكى دژ ئاسمانى 31Artemisبه ئیراق دهفرۆشن .سهرچاوه :شبیگل ،ژماره  30له
.0119
 ،0119 /14شهركهتى دایملهر ب َینز و ئینگیسا211زریپۆشى Jararcaبه ئیراق دهفرۆشن .سهرچاوه :كتیَبى سیپرى یارس
بوغ،0119ال.251.
 ،0191 /15شهركهتى ئهلمانى داایملهر ب َینز251زریپۆشىCascavalبه ئراق دهفرۆشن .سهرچاوه :ههمان سهرچاوهو ههمان
الپه ِره.
 /11شهركهتىt2115 ،Paul Heinrich Reedereiله Fliegerbombengehhaeuseبۆ ئیراق دهن َیرن ،سهرچاوه01.5.0119EI Pais, :
ى .سهرچاوه:
1 ،0119 /19ئهفسهرى ئیراقى له الیهن سوپاى ئهلمانییهوه له قوتابخلنهى باال َى سهربازى ،مهشقیان پیَدهكر َ
رۆژنامهى زوید تسایتونگ له .0119/9/21
 ،0119 /11شهركهتى ،MBBدهزگاى پرۆژهى  315بۆ درووستكردنى رۆكیَتى ناوهند هاویَژ به نرخى 0111ملیون بۆ ئیراق دهنیَرن.
سهرچاوه343-213/S.0111Koppe/Koch :
 ،0191 /11ئهم شهركهتانهى خوارهوه ،بهرپرسن له درووستكردنى پرۆژهى315و دابینكردنى ههموو پیَداویستییهكانى:
Meyer(ROM), Schaeftlmaier Boswau(Wtb), BBC, Nickel Klimatechnik, Siemens(Erlangen), Rudolf Otto Walter Thosthi
,MBB ,Elektroanlagen GmbH
 .-Industrieofenanlagen(Rohrgasسهرچاوه.32,S0111/31Spiegel ,213, S0111Koppe/Koch :
 ،0111 /11شهركهتى Firmen H Metalform und weitere BRD&Hپرۆژهى راكیَتى 0921-به ئیراق دهفرۆشتن و بۆی دادهمهزریَنن.
ههمان سهرچاوه ،ال.244
0111 /91شهركهتى )LoI Industrieofenenlagn(Rorgas-Tochterكۆمپانیای درووستكردنى بۆمبا له شارى تاجى درووستدهكهن.
سهرچاوه :شبیگل0111/32
0111 /90شهركهتىLeyboldبهشدارى له درووستكردنى فابریكى بۆمبادرووستكردن له تاجى دهكهن .ههمان سهرچاوهى پیَشوو.
 0111/92شهركهتى بیناسازی ( Zueplinئیَستا له سلیمانی مهكتهبیان كردووهتهوهوHochtiefكۆمپانیای بۆمبادرووستكردن له
تاجى درووستدهكهن .ههمان سهرچاوهى پیَشوو ،ژمارهى.0111/21
0111 /93شهركهتى  H Metalform&Hماشینى چهكى ئهتۆمى بۆ درووستكردنى . Gaszentrifugen ،ههمان سهرچاوهى
پیَشوو/ژ0111/33
0111/94شهركهتى ،Export-Union, Saarstahlمهعدهنى تایبهت بۆ چهكى ئهتۆمى به نرخى 3،1ملیون مارك بۆ ئیراق دهنیَرن و
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مهشق به پسپۆرِه ئیراقییهكان دهكهن .سهرچاوه :رۆژنامهى فرانكفۆرته ئهلگماینه تسیتونگ و گۆڤارى دیَرِ شبیگل.0111/33
 /95شهركهتى ،Inwako GmbHماگنیَتى بازنهیى بۆ درووستكردنىultrazentrifugeدهنیَرن .سهرچاوه :شبیگل.0111/411
0111 /91شهركهتى ،Graeser GmbHبهشدلرى دهكهن له دامهزراندنى كۆمپانیای بۆمبادرووستكردن له تاجى .ههمان سهرچاوهو
ژماره.
/99شهركهتى ئیَم.بى.بى01،هیلیكۆپتهرى009BK-بهئیراق دهفرۆشن .سهرچاوه.211,S0111yearbook Sipri:
 ،0111 / 91شهركهتى ،)Co(Leico&Hertl, Leifeldبهشدارى له پرۆژهى راكیَتى 0921كردووه .سهرچاوه:
رۆژنامهى51-54S ,22.1.11Wirtschaftwoche,
0111/91بانقىDresdnerى ئهلمانی وبانقى ئیتالیایىBNLبهپوول پشتگیرى له درووستكردنى پرۆژهى0921یان كرد .سهرچاوه:
29BUKO Rund brief,Nr.و رۆژنامهى>1.1.11Financial T
0111 /11شهركهتى GmbH MAN, SMS Hasenclerverبهشداریانكرد له پرۆژهى .0921سهرچاوه :شبیگل.0111/21
 /10شهركهتىFerrostahl, Rheinmetall, Buderusبهشداریانكرد له درووستكردنى كۆمپانیای درووستكردنی بۆمبا له تاجى.
سهرچاوه :شبیگل.0111/21
 ،0111 /12شهركهتىKloecknerفرِنى كواڵندنی ئاسن بۆ كۆمپانیای بۆمبادرووستكردن له تاجى نارد .سهرچاوه :سهرچاوهى
پیَشوو ،ژ.21
 /13بهپیَى بهرنامهى پانۆراما له  ،0111/01/4ئهندامى"سهربهخۆى"موخابهراتى ئهلمانى دهستیان له ناردنى چهكى كیمیاوى
ههبووه.
بهاڵم ئهمریكایش رۆڵی خۆیی گیَ ِراوه له بههیَزكردنی رژیَمی سهددام :ههروا بهگویَرهى سهرچاوهى نیویۆرك تایمز ،وهزیرى بهرگرى
ئیَستاى ئهمریكا(رامسفیَڵد) ،له كاتى جهنگى ئیراق-ئیران ،له0113سهردانى ئیراق كردووهو به ریَپیَدانى وهزارهتى ئیكسپۆرتى
دهرهوه ،چهكى بیولۆگییان به رژیَم داوه.
و دهیان شهركهتیتر.
سهرچاوهى سهرهكى ئهم لیستهیه ،له دوو گۆڤارى ئهلمانى دژ به ملیتاریزم و خهباتدهكهن له پیَناو ریَگهگرتن له بهرههمهیَنان،
فرۆشتن و ناردنی چهك و تفاقهكانی چهكسازى بهناوی:
0111TATORT Irak,NOV/و.0110Die Totes Kremer,
تیَبینی :ئهم وتاره له رۆژنامهی ئاسۆ به دوو بهش له  2111/1/31-21باڵوكراوهتهوه
2113/2/23

كؤمونيرمى ك يَكارى ثيية؟
ثيَمةكييةكى كورت :وة ئارك اية،مارك /ئةنطل لة
ئارنابوونيان بة برووتنةوةى سؤسياليستى و
كؤمونيستى فةرةنسى ،ران بةرانى ئابوورى بةريتانيا و
فةلسةفةى ئةَانى ،طةرةيان بة بريورياكةيان دا.
هةردوكيان ،لة ئيدالؤنى ئةَانى ،ماني يَستى حيربى
كؤمونيست ،نامةكان و يةكيَتى كؤمونيستةكانى
ئةَانياهيَمايان بؤ ناوى بابي ك دووة .ئيَمةي  ،هةر
بة حوكمى باروداخةكةمان زانياروان زار كةمة لة
بارةى قؤناغى برووتنةوةى كؤمونيرم لة فةرةنسا،
ثيَمى كؤمونيستى زانستى .لة ثاش رؤرى طةالَنى ئريان
لة دنى را ،سىَ رةوت بة دةستى دوو و سىَ و بة طالَتةجاريييةكى ميَذوويى ،بؤ ثارةريةرى ك يَكاران و
زةمحةتكيَمان بة ريَطاى ئ َي انةوة(رويَنى دةركةوتنى مةهدييةكانة) روويك دووةتة كوردستان و زار يا كةم
ئةماني كارتيَك دنى نةطةتيظانةي خؤيان ك دووة:
 /0برووتنةوة ،تاوان ،بةربةرييةت و دواكةوتوويى ئيسالمييةكان.
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"/0ماركسيرمى رؤررط َي ي"ت اتسكيرم كة مةال بةختيار ،لة نيَ كارتيَك دنى"هاو يرىَ"مةنسوورو ئةندامى
ئومةمييةتى ثوار سةالحى موهتةدى ،بوو بة راط ديان ،هيضى ثىَ نةثوو"،بةهؤى طؤريانكاريية
جيهانييةكان!"بؤ ناو يةكيَتى طةريايةوة ،بةالَم هيَمتا هةر خةريكةو ناراستةوخؤ بة يارمةتى راط دةكانى كة
ئيَستا"رارنبري"و"بىَ اليةن"نةكان ،خةريكى ث انةى"سةربةخؤ"و"مؤديَ ن"ن كارى خؤى دةكات .بالَيَكى ت ى
ئةم رةوتة ،ئيَستا بة ناوى كؤمونيرمى ك يَكارى كار دةكةن ،ئةماني بة سوونةتى خوردةبؤرنواى نارازى ،بة
هاتوهاوارو بؤثوونى ناواقيعى كةسيَكى نارسي  ،وة ط وثيَك كار دةكةن وهيَمتا ثةيوةس بة"تاقة بليمةتى
تيبؤرستى سةردةم" كة ناوى كؤمونيرمى ك يَكارى لة ط وثةكةى ناوة ،بة بىَ ئةوةى بؤ خةلَك روونى بكاتةوة،
ئةم ناوةى لة كوىَ هيَناوة ،بؤثى ناويَكى هةلَبذاردووة كة ثةيوةندى بة قؤناغى كؤمونيستى ثيَ مارك و
ئةنطل هةية؟ بؤثى ئةم بارة زانياريية لة خةلَك راردووةتةوة؟ مةبةستيان كامة بالَى كؤمونيرمى ك يَكاريية؟
ض جياوازيية هةية لة نيَو برووتنةوة ثينايةتى ،جةماوةرى بةهيَر و رةسةنى كؤمونيرمى ك يَكارى ئةو
سةردةمةو ئةم ط وثة؟ بؤثى مةنسور لة وةالَمى ث سياريَكدا دةلَىَ(من وورةى كؤمونيرمى ك يَكارى لة ب ى
وورةى"كؤمونيرم"بةكار دةهيَنم)طواية بة قسةى خؤى"وورةى كؤمونيرم ،تايبةمتةندة ثينايةتييةكةى لة
دةستداوة ،وة لة سةردةمى بالَوبوونةوةى بةيانى ريوعى لة  )...0121ئةمة راستة؟ يا طالَتةجاريييةكة بة سةر
هةندىَ ب ادةر ت َي ةرييوة! هةندىَ لة ئةندامةكانيان تةنها بةوة بةس دةكةن ،كة ئةم ناوة بؤ ئةوةية ،خؤيان لة
ريَكخ اوةكانى ت جيا بكةنةوة!(بةلَىَ ريَكخ اوةكانى ت  ،ثونكة ئةم ب ادةرانة بةو قةوارةو ئاستة فك ييةوة هيض
اليةكى ت بة كؤمونيست نازان) .ث اليتاريا و زةمحةتكيَمان دةبىَ ميَذووى خةباتى ثر لة022سالَى راب دوو ،بة
مليونان قوربانى و وة برووتنةوةيةكى واقيعى وةال بنيَن و بكةونة دووى ئةم ط وثة! .ئةم ب ادةرانة خؤيان
ك دووة بة ئاالَى دنايةتى خةباتى كؤمونيستى جيهان و بة خيَ دةيانةوىَ بةوحالَة رويَنى بط نةوة! /2ط وثة
جوانةمةرطةكةى"زمان نو"! ئا بةم ريَوةية ،جووتبوونيَكى ناريةمسى ،بىَ ئاهةنط َي ياني"مؤديَ ن"لة نيَو
ثةروةردةبووةكانى رةورتى ثينى بازرطانى باالَدةست و ت َي يوانينى دوور لة ميَذووى برووتنةوةى كؤمونيستى
هاتة ئاراوة و تةنها لة سةر هةلَةو كارى نابةجيَى و ثىَ نةطةيمتوويى برووتنةوة راستةقينة دةلَةوةرييَن .وة
دة َليَن ،رتة ثريازةكان هةميمة سيَ دانةن ،ئةم"سىَ ثريازة خولَقيَنةرانة"لة كوردستان وة ئاجبايةتيية سةي
دةك يَن ،هةر دة َليَى قازة سةي ةكةى(والدوري سووتايي )ن.2
لةطة َ ناوى( )Francois Noel Babeufناس او بة( ،0373-0312)Gracchusزاراوةى كؤمونيرم بؤ
يةكةم جار وة دةرب يينيَكى هاندةرانةى واقيعي حيربيَكى ريوعى ،بةكارهيَن ا .3وةكو برووتنةوةيةكى
جةماوةرى عةوامى ثيَمى ث اليتاريا ،واتة ئةوانةى كة قورسايى رؤريرى بؤرنوازييان ط تبووة ئةستؤ ،لة كؤتاييدا
خؤرايهللا ،با
 /2ضيرؤكيَكة بؤ منداالَن ،ث َيش وو سا َل وةرمطيَ ِرا و لة ر َيطاى كور ستان بالَو كرايةوة 5سةرنووسةرةكةى جارانهللا كوالَن ،لة هيض و
ِ
بلَ َيل تةنها لة حةماقةتةوة ،لة سةروتارى طوالَن ه َيماى بؤ ئةو ضيرؤكة كر و نازانل بة ض ئةقلَ َيك وا ت َيطةيشتبوو ،كة مةبةستهللا ئةو ضيرؤكة ،ثارتيية5
سورماوةتةوة بة بليمةتي ئةو براية!
من ئيَستاش سةرم
ِ

الثةرة5 220
 /3ماركس/ئةنطلس ،جلدى ضوار،
ِ
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لة بةرهةمةكةى بىَ بةش ك ان .بابي لة سةردةمى رارنطةرى لة كؤتايى سةدةى هةندةهةم ،وة هررو ك دار،
نويَنةرايةتى كؤمونيرمى دةك د ،و ثمتبةستور بة ئةزموونى رؤررط َي يانةى طة لة دنى سةرمايةدارى
تازةثيَكهاتوو .ئةم برووتنةوةية(لة روانطةى ث اليتارياوة ،كؤمونيرمى ك دبوو بة بةرنامةى خةبات ،ثونكة
تةنانةت تاكة ية كيَمةى كؤمةالَيةتي لة اليةن كؤماريي و دةرةبةطةكانةوةثارةسةر نةك ابوو) .4لة بةر ئةم
هؤيانة ،بابي يَكان بة هؤى جةنطى سةرسةختانةى دةولَةمةندةكان لة دنى هةنارةكان ،ب يوايان(بة ك دةوةي
ثةي يةويان دةك د)بة ثيَويستى خةباتى ثينايةتى رؤريرط َي يى نةدارةكان لة دنى ثةوسيَنةران هةبوو و لة
ثيَناوى بة ئةجنام طةياندنى كؤمونيرم.
لة ثاش كؤتايي ثيَهاتنى هةردوو راثةريينة جةماوةرييةكةى سالَى0379كة بة سةركةوتنى بؤرنوا تةواو بوو،
بابي بة ئارك ايى ثةرةنسي ى طؤريانطارى كؤمونيستى كؤمةلَطاى راطةياند ،ئةو ثةرةنسي انة كة لة سالَى0313وة
تيَدا سةرقالَي بوو .نووسينةكانى ناوةرياكى كؤمونيرمى عةوامى هةبوو ،ناس او بة كؤمونيرمى يةكسانى .ئةم
بؤثوونانة تا دازينةوةى ياساكانى ثةريةسةندنى كؤمةلَطا لة اليةن مارك و ئةنطلسةوة ،بة ب يب يةى ئيدالؤنى
ث اليتاريا مايةوة .ثاش ثةندين سا َ لة هةنارى بىَ ويَنةى طة َ ،بابي مةسةلةى دابةرك دنى،خستة نيَ
ث سيارةوةو مولَكدارى بة ديلكةرى راستةقينةى م اوايةتى ناساند .ئيدياى ليِياليستةكان كة ئيدياى ئازادى
برووتنةوةى مولَكدارى تايبةتة ،وة ئيدالؤنى بؤرنوازى دةستنيمان ك دو داواى دةسراط تن بة سةر مولَكدارى
دونمنانى طة دةك د و ب يواى بةوة هةبوو ياساكانى مريات ،ران لة دواى ران لة ناو ببات.
بابي ييةكان سةرمةستى دامةزراندنى كؤماريَكى طةىل بوون و بانطةوازى ثةكدارك دنى طمتى طةليان هةلَط تبوو،
ب ييارنامةى ديكتاتؤريانة بؤ ثةوساندنةوةى ثاالكييةكانى دةولَةمةندة دنة رؤريريان دةردةك د .وة
مانؤوةريَكى تاكتيكى ،ريَطاى يةكط تنةوة لة طة َ ياقووبيية ثةثةكان و هةموو دووك اتةكان لة سةر بنضينةى
دةستوورى سالَى0373ط تة بةر بؤ دامةزراندنى كؤمارةكةيان .بة ثيَى ئةم دةستوورة ،بانطةوازى طةريانةوةى
دةسةالَت بؤ طة دةك د .ئةم بةرنامةيةش ،بةرنامةى اليةنى كةم بوو كة لة داخوازيية دووك اتى بؤرنوازى
دةرنةدةثوو ،بةالَم بابي لة سةر بنضينةي ئةزموونى ديكتاتؤرييةتى ياقوبييةكان ،هوريارى ئةوةى هةبوو كة
بريى دووك اسى رؤريرط َي ي ،تةنها لة كؤمونيرم بة ئةجنام دةطات.
ئةم برووتنةوةية ،برووتنةوةيةكى ثيالنطيَ نةبوو ،بةلَكو ثمتى بة برووتنةوةيةكى جةماوةرى بةرينةوة
بةستبوو .ئؤرطانى( )Le Tribun du Peupleت يبوونى طةليان دامةزراند وة بنكةيةكى راطةياند،
بةياننامةى هاندةرانةيان بالَودةك دةوةو لة طمت طةرية و جادةكانى ثاري و دةوروبةرى ثاال بوون .كاتىَ لة
سالَى 0371ناثارك ان خةباتى نهيَنى بكةن ،دةستيان ك د بة ئامادةك دنى راثةريينى ثةكدارى ،بةالَم بابي
خيانةتى ىلَ ك ا و ب ييارى سةرثةرياندنى درا.
هةولَى دامةزراندنى سيستيَميَكى كؤمونيستى ثيَ ثةريةسةندنى كؤمةلَطاى سةرمايةدارى ،بة زاري بىَ ،ناك ىَ
بة سةركةوتن بطات ،بةالَم ئةو خةباتة ثريازةى بابي و ثاوةريوانييةكانى ،بوون بة مامانى لةدايك بوونى
 /4هةمان سةرضاوة5
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برووتنةوةيةكى طةورة و بةرةو ت وثكى دامةزراندنى كؤمونيرمى زانستى و حيربى ماركسى ث اليتاريا ريَطاى
ط تة بةر .ثاش رؤررةكةى 0120بةهؤى رؤررى ثيمةسازى ،هاوريَيةكانى بابي سةرلةنوىَ دريَذةيان بة
ريَطاكةى بابي دا .ئةم جارةيان بة رابةرايةتى هاو يريَيةكةى( .0121-0310 )Filipo Buonarrotiفيلي ؤ لة
0122دا كتيَبيَكى بة ناوى(ثيالنط َي يى بابي لة ثيَناوى يةكسانيدا)بالَوك دةوةو نووسينةكانى بابي ك ان بة
ف َي كارى بؤ رؤررط َي ية كؤمارييةكان و ريَكخ اوة ث اليتارييةكان .كؤمونيستى ك يَكارى ،ثاش راثةريينة
دووهةمةكةى رارى ليون لة سالَى  ، 0122كة ثاري و دةورووبةرةكةيمى ط تةوة ،لةدووك اتة بؤرنواكان دوور
كةونةوةو حةي انى ئيدالؤنى خؤيان بوون و رووبةرووى بةرةوثيَ كةوتنى ئابوورى و كلتورى سةرمايةداران
بوونةوة .وة رةوتيَكى تايبةت درووست بوو .بابي ة نوييةكان ثةنايان دةب د بؤ بووثونةكانى بابي و
سؤسياليستة رةخنةط ة ئؤتؤثييةكان وة سان سيمؤن ،فؤرييةو بةرابةرايةتى ئةمانةى خوارةوة هاتنة مةيدانى
خةباتى ثينايةتى ث اليتارياjean jacgues Pillot, Auguste Blanqui, .Theodore Dezamy, :
 Albert Laponnerazeئةمان كؤمونيرميان لة سةر بنةماى مةت ياليرمى سةدةى هةندةهةم بة ناوةرياكيَكى
ث اليتارى تيبؤريرة دةك دو سةرسةختانة لة دنى بؤرنواو خوردة بؤرنوا خةباتيان دةك د لة ثيَناوى مافى
يةكسانى بؤ ننان و خوانةناسى بابي دةدا ،بيَجطة لة ثةند كةسىَ نةبىَ وة (ئةل ؤنسؤ ئيكوراس ،ئةل ؤنسؤ
كؤنستانت) و لة دواييدا وايتلينط ،كة دةيانويست كؤمونيرم رويَنى مةسيحييةت بط يَتةوة.
ران بةرانى بالَى رؤررطيَ ى كؤمونيرمى ك يَكارى بابي  ،با َليَكى ري ؤرميستي هةبوو .ئةمانة لةو ب يواية
بوون ،كؤمونيرم لة سةر بنةماى ثةيوةندى بؤرنوازى-دووك اسى ،ب يواثيَهيَنان بة زاربةى زةمحةتكيَمان ،فمارى
ئيدالؤنى بؤ سةر ثةوسيَنةران بة ريَطاى ئارتيخوازانةوة جيَبةجىَ دةبىَ .ئةم بالَة كة لةاليةن(طابيَت)-0191
0311وةرابةرى دةك ا ،توورى هةلَديَ بوون ،ثونكة سروكتورى ثينايةتى دووك اسى بؤرنوازى لة
رؤررى0121و تا ئيَستا نةناسي .طابيت هةولَي دةدا كؤمونيست و دووك اتةكان بةيةكةوة ط ىَ بدا و ثيَكةوة
خةبات لة ثيَناوى كؤمارى بؤرنوازى بكةن ،وة بنةماية بؤ ئةوةى زاربةى طة ب يوا بة ئاقلَدارى و يةكسانى
كؤ مونيرم بكةن و بة يارمةتى بريوريا دةرب يين لة ماوةى ثيَنج سا َ ب يوا بة سةرمايةدان بهيَنن .طابيَت فةرةنساى
بةجيَهيَمت و لة طة َ ثةند هاو يريَيةكى بؤ ئةم يكا سةريانهةلَط ت ،.بةو مةبةستة لةوىَ كؤلؤنيية درووست
بكا ،وة منوونةيةكى عةمةىل بؤ بارى و ثاكةى كؤمونيرم.
بالَى رؤررط َي يى كؤمونيرمى ك يَكارى لة ديذامى و بالنكى بةرجةستة بوو و لة0122طةورةت ين خؤثيماندانى
كؤمونيستةكان لة ثاري ريَكخست .ديذامى بوو بة بريمةندى ئةم بالَةو كتيَبيَكى بة ناوى(ياساكانى بةرهةمى
هاوبةش)بالَوك دةوة .ثاش تيَكمكاندنى(ياخيبوونى يونى) ،برووتنةوةى كؤمونيرمى ك يَكارى تريار دةك ان و
ثوونة نيَ بارى خةباتى نهيَنى وبايةخى خؤيى لةدةستدا ،لة ثاراندا زاربةى ئةندامةكانى كةوتنة نيَ
كارتيَك دنى ئينتةرناسيوناىل يةكةم بةتايبةتى ثاش كؤمونةى ثاري ....
بةطمتى ،برووتنةوةى كؤمونيرمى ك يَكارى ب يوايان بة:
 /0برووتنةوةى ك يَكارى لة بارى ئيدالؤنى و ريَكخ اوةيى وة هيَريَكى سياسى خؤى ريَكبخات.
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 /0ث اليتاريا بةرهةمهيَنةرى راستةوخؤى بةروبوومى كؤمةلَطاية ،بةهؤى باروداخى ثةوساندنةوةى ئةم ثينة،
باية بة رؤررى كؤمونيستى دةدةن كة ئاماجنةكانى لة هةمان كات ،ئاماجنى سةرتاسةرى م اوايةتيية.
 /2ناكؤكيية كؤمةالَيةتييةكان تةنها بة الب دنى مولَكايةتى تايبةت و بة مولَكداريَتى و ريَوةى بةرهةمهيَنانى
كؤمونيستى ثارةسةر دةك يَن ،واتة بة ريَطاى كؤمةالَيةتيك دتى بةرهةمهيَنان.
 /2بةرنامةريرك دنى هةموو بوارةكانى كؤمةلَكا ،لة ب ى فةوزاى ئابوورى سةرمايةدارى ،بؤ ئةوةى
ثةريةسةندنيَكى بىَ قةي ان لة بوارى بةرهةمهيَنان ،تةكنيك ،زانيارى و هونةرى دابني بك يَت و بؤ خؤرطوزةرانى
هةموو طة تةرخان بك يَت.
 /9بانطةوازى يةكسانى واقيعى لة بوارى ثةيوةنديية ئابوورييةكان لة سةر بنةماى مولَكدارى طمتى .بةم ريَوةية
ئازادى راستةقينة و ب ايةتى نيَوان م او دابني دةك يَت و رةورتيَكى نوىَ بتةو دةك يَت.
 /1ماف و ئةركى يةكسان بؤ هةموو :ثةروةردةيةكى كؤمةالَيةتى و ف َي بوونى يةكط توو .بةردارى بوونى هةر
تاكة كةسيَك لة كارك دنى هاوبةش بة ريَوةية كة هةر ئةنداميَكى ناو كؤمةلَطا ،ريَطاى ئةوةى هةبيَت ،تواناكانى
ثةي يةو بةهيَر بكاتو لة خرمةتى كؤمةلَطا بةكارى بهيَنيَت ،بةهةمان ئةندازةي داخوازى ماددى و راحييةكانى
ت َي بك يَت.
 /3كؤمةلَطاى ثينايةتى ،ماناى ثيضميَلك دنى ياسا س وورتييةكانى كؤمةلَطا دةطةيةنيَت .هؤيةكانى دةطة يريَتةوة
بؤ خؤ ثةرةستى خاوةن سةروةت و سامانةكان.
سةرةرياى ئة خالَة طمتيانة ،كؤمونيَرمى ك يَكارى رةوت و ف اكسيون و ط وثى جياجياى هةبووة ،هةروةكو
باروداخى برووتنةوةى كؤمونيستى ئةم ا.
كؤمونيرمى ك يَكارى لة بةريتانيا
ل َي ةدا ،ئةم برووتنةوةية لة سةر بنضينةى ئةزموونى خةباتى ئابوورى و سياسى ث اليتارياى ثيمةسازى ثيَكهات
و بة بووثوونةكانى()Owenوة بةسرايةوة كة لة سةر مةت ياليرمى فةرةنسى دامةزريَندرا بة تيبؤرييةكانى
ريكاردا لة سةر ن خى كار(كار سةرثاوةى هةموو بةهاكانة)و لة بارى عةمةلييةوة ،لة سةر بنةماى برووتنةوةى
هةرةوةزى ساالَنى(02و)22كانى سةدةى راب دوو خةباتيان دةك د .بةطمتى هةولَيان دةدا ،منوونةيةكى واقيعى لة
سةر ئةلَتةرناتيظى سيستيَمي سةرمايةدارى ةنة بةرثاو و بؤثوونة تيبؤرييةكانيان لة واقيل ثيمان بدةن .بة
هؤى برووتنةوةى سةنديكالييةوة ئةم برووتنةوةية ئةوةندى ت بةهيَر بوو .ريكاردة ثةثةكان و ئةوينة
كؤمونيستةكان وة (وةلييةم تؤمسون)0122-0312روويان ئاراستةى سةنديكاكان ك د بة ئوميدى ئةوةى،
بةريَطاى دامةزراندنى هةرةوةزييةكان دةسةالَتى سةرمايةدارى لةناو ببةن و كؤمةلَطاى كؤمونيستى لة سةر
بؤثوونةكانى ئةوين بنيات بنيَن .سةرةرياى سةرهةلَدانى رارتييةكان ،كؤمونيرمى ك يَكارى دريَذةى بة كارة
سياسييةكانى دا .بالَة بةهيَرةكةى لة ناو رارتييةكان(وةلييةم لؤويت)0132-0122و هن ى هيرنيكتون-0370
 0127ب يوايان بة ري ؤرمك دنى ثةرلةمان بةريَطاى ئارتيانةوة هةبوو ران بة رانى واقعى ك دنى ثيالنى
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هةرةوةزى سؤسياليستى بالَى ثةثى ناو رارتييةكان لة اليةن(جؤرج يوليان)و(بريين ب انتريى)-0129
0112رابةرى دةك ا .ئةم هيَرة ثمت ئةستوور بوون بة بؤثوونةكانى رابسبري و بابي و لة ناوةراستى بيستةكان
هيَلَى كؤمونيرمى ك يَكارييان دامةزراند....لة ثاش تيَكمكاندى رارتييةكان لة كؤتايى ،0120كؤمونيرمى
ك يَكارى دوا ثلةى خؤى لة دامةزراندنى()Fruternal Democratsيان ثيَكهيَنا .لة 0129لة مارك و
ئةنطل نريك بوونةوة.
مارك لة بارةى كؤمونيرمى ك يَكارى لة ئةَانيا دةلَىَ :ئةمانة يةكةم برووتنةوةى سةربةخؤى تيبؤرى
ث اليتارياى ئةَانيايان ثيَكهيَنا)-جلدى،00الثةريةى....027
بةريَك لة ماني يَستى يةكسانى خوازان كة لة اليةن بابي ةوة نووس اوة:
يةكسانى! يةكةم بةروبوومى س وورتة!يةكةم ثيَداويستى م اوة...
هةميمة لة هةموو رويَنيَكدا قسة وباسى جوان بؤ م او دةكةن ،بةالَم بة هيض ريَوةية و لة هيض رويَنيَكدا
بة َليَنةكانيان جيَبةجىَ ناكةن .لة د َي زةمانةوة دووبارةى دةكةنةوة :م اوةكان يةكسانن .بةالَم لةوساوةوة تا
ئةم ا ،بة بىَ رةرمةزارى الرةى م او لة نيَ بىَ ثارةيى و ىلَ قةوماوت ين ريَوة و لة نيَ بىَ يةكسانيدا
دةنا َليَنن.
ئيَمة ثؤن لة دايك دةبني ،ئاوا دةمانةويَت بة يةكسانى بذين و مب ين .ئيَمة يةكسانى راستةقينةمان دةويَت يا
مةرط .ئةمةية داخوازييةكامنان بة هةر ن خيَك بىَ ،ئةم يةكسانيية راستةقينةيةمان ثنط دةكويَت....
ئةم زةمينة مولَكى هيض كةسيَك نيية ،بةروبوومةكةيمتى مولَكى طمتمانة...
طةىل فةرةنسا
ثاوةكانت بكةرةوة .دلَت بؤ هةموو بةختةوةرييةكان بكةرةوة ،دان بة كؤمارى يةكسانى بنىَ و لة طة َ ئيَمةدا
5
بانطةوازى بؤ بكة.

كورتة باسيَكى نيانى بابي

لة 0312/00/02لة ()Asine saint-Quentinلة خيَرانيَكى هةنار لة دايك دةبىَ ،بة تةمةنى 09سالَييةوة
ناثارى كارك دن بووة .يةكةم جار وة فةرمانبةريَك لة الى خاوةن زةويية كارى ك دووة .ثاران وة
فةرمانبةريَكى(سجل عةقارى)سةربةخؤ لة رارى ثيكاردى كارى ك دووة .بةهؤى ئةم كارةوة ،رارةزاييةكى بارى
دةبيَت لة ناوةرياكى ثةوسانةوة لة اليةن دةرةبةط و سةرمايةداران و ثؤن نيانى جووتيارة بضووكةكان ويَ ان
دةكةن .لة 0311/31بري لة نامةطؤريينةوة دةكات لة طة َ سك ت َي ى ئةكادوى() Dubois du Fosseuxلة
رارى (ئاراس) بؤ دامةزراندنى ئابوورى هةرةوةزى و لة ثاراندا كارى سياسى و راننامةطةرى دةكات .لة
/Gracchus Babeuf, Die Verschwoerung fuer die Gleichheit
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راننامةى(ىل كؤرس ؤندي ثيكارد)داواى ري ؤرمى زةوى و نةهيَمتنى باجى ناراستةوخؤ دةكات .ران بةرانى
رابس ري ،مارات و()L Angeبانطةوازى هةلَبذاردنى طمتى و كؤنرالك دنى(كؤبوونةوة دووك اتييةكان)و
دووك اتيك دنى لةرك دةكات...دةبيَ بة سةرنووسةرى (راننامةنووسى ئازاد...كاتىَ لة زيندان دةبىَ ،هةوالَى
مةرطى كضةكةى(سؤفى) ثيَ رادةطةيةنن .سؤفى لة ب ساندا طيانى لةدةستدا .لة سةر ب ييارى بؤناثةرت ،لة
سةرةتاى0371دا( ،كلوثى ثانتسيون) و راننامةكةيان كة بوو بة ناوةندى هيَرة رؤررط َي يةكان ،قةدةغة دةك ىَ.
بابي ناثارى خؤراردنةوة دةبىَ و لة طة هاورييَكاني ،كؤميتةى ناوةندى نهيَنى راثةريين دادةمةزريَنيَت كة
ثةيويةنديان لة طة َ هةموو طةريةط و جادةكانى ثاري دةبىَ .ئةو راثةريينة بة(ثيالنط َي يان لة ثيَناوى
يةكسانى)دا لة ميَذوو ،ناوبانط دةردةكات
لة 0373/9/03ملى دةثة يريَنن.
بةريَك لة نامةكةى بؤ هاوسةر و مندالَةكةى:
خؤرةويستةكامن ،بةرادى بذين .من ئامادةم بؤ نووستنى ئةبةدى ،ك ن بك يَم .لةو ب يوايةدا نةبن داواى
ليَبووردن بكةم بؤ ئةوةى كة خؤمم بؤ باررين مةسةلة قوربانى ك د .تةنانةت ئةطةر مةرطيمم بىَ هودة بىَ،
بةالَم من ئةركةكانى سةررامن جيَبةجىَ ك د...
0220/1/3

كام جيهان؟ جيهاني ئارو يا تريار؟

ئةوةي ئيمانؤئيل كانت بة كؤلَةكةي ريَكخستين ئارو جيهاني ناوب دووة(دةستوري دووك اسي دةولَةتاني ئةندام ،ثةيوةندي ث يوث يي
بازرطاني و دةزطا جيهانيية هاوبةرةكان)  ،بة هةموو رةهةندةكانيانةوة ،لة سةر ئاسو ث اكسي هاتنة كايةوة(نةتةوة يةكط تووةكان ،دادطاي هاوبةش،
سةدان ريَككةوتننامةي بازرطاني ،ئابووري ،سةربازي ،ثةروةدةيي جيهاني...هتد) .بةالَم ثونكيَ ئةو سيَ كؤلَةكةية ،بوون بة ئاميَ بة دةسو
بةرنةوةندي تايبةتي مؤنؤثؤلة ثيمةسازي-بانقيية زهليَرةكان ،بؤية تا ئيَستا"ئارو هةميمةيي" ،وة خةونيَكي ديَ يينةي م اوايةتي وة خؤي
ماوةتةوة .بة دةرب يينيَكي ت  ،بؤثوونةكةي كانت نة هةر ركسو هيَنا ،بةلَكو ،بوو بة زةمينةي رةريورؤري و ترياري هةتا هةتاية تا ئةم ث كةية،
وة بلَيَي"دةسةالَتي ئةقلَ-ثةواني كؤمةالَيةتي جان جا راسؤ"-لة رؤرري فةرنسا سةركةوتين بة دةست نةهيَناوة ،ئةو دةسةالَتة كة ئةنطل لة
بارةيةوة دةلَيَ :بةالَم ئيَمة ئةوريا دةزانني ئةو دةسةالَتي ئةقلَة جطة لة دةسةالَتي بؤرنوازي كة بة ويَنة منوونةي باالَ ثيماندةدرا هيضير نةبوو ،ئةو
دادثةروةريية نةم ة لة دادثةروةري بؤرنوازي خؤي ثيمانداو يةكساني بؤ يةكساني مةدةني لة بةرامبةر ياسا كورتك ايةوة...بينينمان ثؤن فيلسوفة
فةرةنسييةكان لة سةدةي هةندةهةم ،ريَطةخؤركةراني رؤرش ،ئةقليان ك د بة تاقة دادثةروةري باالَ بؤ هةموو بوونيَك .بة بؤثووني وان ،دةبواية
كؤمةلَطا و دةولَةت لة سةر ئةقلَ دامبةزريَت و ئةوةي ثيَضةوانةي ئةقلَة ،بةبيَ بةزةيي ثيَهاتنةوة لةناوبِيَت .هةروا لة راستيمدا ،بينيمان كة ئةم
ئةقلَة نةم ة هيض رتيَكي ت نةبوو ،جطة لة تيَطةيمتين ك اوة بة ئيديا لة الي هاووةالَتي ثيين ناوةرياست كة ئةو كاتة ريَك لةسةرة ريَطاي بوون بة
بؤرنوازي بوو .بةالَم كاتيَ رؤرري فةرة نسي ئةم كؤمةلَطاي و دةولَةتي ئةقلَة جيَبةجيَ ك د ،دةركةوت ،ئة دةزطا نويَيانة كةرثي لة بةراوردا لة طة َ
سيستيَمي كؤن ،ئةقالنيرة ،بةالَم هةرطير مةعقوو َ نةبوو .دةولَةتي ئةقلَ بة تةواوةتي سةرنةكةوت

 ناوى نووسينيَكهللا(كانت)ة
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نريكةي  012جةنط لة جيهان بةرثابووة و دةبيَ .ك وكولَي مؤنؤث ؤلةكاني ثةكدرووستك دن دام كاندن نازانيَ ،تا ديَ بازنةي زةب وزةنط ،ريَتانة
بةرف اوانر دةبيَ :ثار سا َ ،بؤ يةكةم جار لة ميَذووي سويس ا ،كةسيَك هيَ ري هيَناية ناو ثةرلةماني كانتؤنيَك و ثةندين ثةرلةميَنتاريسو كورت.
ثاش 222سا َ ،بؤ يةكةم جارة ،لة نيدةرلةند(هؤلَةندا) ،كورتين سياسي ئةجنامدرا .حةفتةي راب دووش ،لة ئريفؤرت قوتابييةكي طةنج03،مامؤستا و
قوتابي كورت ثاران"خؤيمي كورت" !تا ديَ سةرجةم وةالَتةكاني ئؤروثا بةرةو راسرةوي هةنطاو دةنيَن(س انيا ،ئيتاليا ،دةنيمار  ،هؤلةند ،نةمسا،
يونان ،فينلةند)و هةنطاو بة هةنطاو(بؤ منوونة) ما ،ثةنابةران ثيَميَلدةكةن ،سيستيَمةكةيان نةخؤرة ،لةوةتي هةية ،بيَكاري بة بةرهةم دةه َيينَ،
كةثي ئيَستا ثاش 933سا َ ،ثةنابةري كورد دةكةن بة بةرث سيار لة بةرامبةر بيَكاري ،بؤية بة بةردةوام لة سةر ئاسو دةولَةتاني"مؤديَ ن و
دةسةالَتي ئةقلَ و ياسا"هةريةرةي دي ؤرتك دنيان ليَ دةكةن! سيستيَمةكةيان رةوي بة كؤمة َ لةسةر ئاسو جيهاني بةرهةمدةه َيينَ ،ئاسو طوزةراني
م اوةكاني باروور لة طة َ باكوور زار قولَر ك دووة ،بؤية خةلَك ريَطاي هات و نةهات دةط نة بةر .كةثي هةنديَ كةسي كورد زمان ثيَيان واية"،تؤي
و تانك و ثةكي ئةتومي و دةسةالَتي جيهاني ،ئةو دوو ئيدارة داماوةي كوردستان ،كة هيض كاريطةريَتييةكي بة سةر سياسةتي جيهانييةوة نيية،
 لة  25950220بؤ يةكةم جار لة تةلةفريونى ئةَانى ط توطؤيةكم بينى لة طة َ ث افيسؤر و سؤسيولؤط و سياسةمتةدارى هولَةندى
ثيم فؤرتوين(92سا َ) .لةم ط توطؤيةدا وتى :ئةطةر ئؤروثا ناتوانىَ سنورةكةى بة رووى بيانييةكان دا ات ،ئةوا من سنورى هؤلَةندا بة
رووياندا دادةخةم .هةروا ث اثاطةندةكةى بؤ هةلَبذاردن ب يتى بوو لة"هؤلَةندييةكان ث ين...ئيسالم طةورةت ين مةت سيية بؤ
جيهان...ثةنابةر زارن"داخوازيية سةرةكييةكةى"قةدةغة ك دنى هاتنة نوورةوةى بيانى و موسلمان بؤ ناو نيدةرلةند بوو" .تم رل،
ب لسكؤنى و سؤسيا دووك اتى هؤلَةندى بةناوبانط جوي ديَن ئؤيل منوونةى باالَى بوون .خؤش ئةوة بوو ،لة كاتى قسةك دنةكةيدا بؤ
راننامةنووسان ،لة دوو بؤنةى جياوازدا ،دوو كض سةروطويَالكيان داية بةر كيَك و رسوايان ك د .ثيم وة ثيَمةنطيَكى ثؤستمؤديَ ن
خؤيى ثيمان دةدا ،راسريةويَكى راديكا بوو ،بةالَم وة يورطن هايدةر يا مارى ىل ثيَن هيض راب دوويةكى بؤرى نةبوو .كاب ا ،ث وتى
دةكيَما ،مؤديَلى جلوبةرطى ئيتاليايى لةبةر دةك د ،سةرى س ك دبوو ،هةروا تؤى نيَ ينةى لةناوب دبوو و حير بوو ،لة تةلةفريونى
بةريتانى داولةر زوو زوو دةيطوت" من ثير ثيَويستيم بة ثوو َ نيية ،بة تيَ وتةسةىل ثوومل هةية" .وة راننامةى دى و َيلَت
نووسيبووى" سةررووتيية تايبةمتةندةكةى وة ريكالمى بريةى هاينكن ،ببوو بة ريكالم" .لة بةر قسة زلةكانى و ريَوةى خؤ
دةرخستنى ،تةمةنى اليةنط ةكانى لة نيَوان 09-09سا َ و  12-29سا َ بوون .بة طمتى وة بلَيَى سياسييةكى نوىَ بؤ هؤلَةندا لة دايك
بووة!
ئةم ا 15950220ئيَوارة ،لة اليةن نةناس اويَكةوة كونرا ،بةبىَ ئةوةى رايةنى ف ميَسك رر بىَ! سةركةوتنى ئةم كاب اية كة لة
ماوةيةكى زار كورتدا ،ببوو بة هيَرى سيَهةم لة والَتةكةى ،مةت سييةكى جيددى ثيَكدةهيَنا بؤ هةزاران ثةنابةرى كورد و غةي ة كورد
كة رانانة هةريةرةى دي ؤرتك دنيان ىلَ دةك ىَ ،هةر تةنها ئةم هةريةرةية تريار و تاوانيَكى بىَ ويَنةية دنى م اوايةتى .كةسيَك بة ناوى
زاراوة لة مالَ ةريى ئيندى ميديا ،نووسيبووى :فاريرم تاوانة ،م اوي لة طة َ تاوان نادوىَ! سةي ئةوةية ،بكونةكةى ،بة طو َي ةى
ثمكنينى ثؤلي  ،يةكيَك بووة لة ثاريَرةرانى نينكة! بةراستى بريى راسيرم و رةطةزثةرةستى زيانيان بؤ نينكة هةية
راستة بة كورتنى ئةم كاب اية  ،بريى راسيرم لة نيدةلةند كؤتايى ثىَ نايةت ،سبةى يةكيَكى ت رويَنى ئةم"جوانةمةرط" دةط يَتةوة،
بةالَم ئةوةش حةقيقةتة كة برووتنةوةى ئةنتى راسيرم ،فاريرم بة ريَوةى جؤراوجؤر ث اتيَست دةكةن  .هةلَبةت لة ناو ئةم
بةرط ييةدا ،كةسانيَك هةن بىَ ئارام و ثةلةثةلكةر ،بؤية ريَطاى ئةكتسيونى رؤررطيَ انة دةط نة بةر .بةطمتى ،زةمحةتة لة ئؤروثا،
ثةي ،كؤمونيست يا ثةنابةرو كؤثك اويَك بدازريَتةوة ،بة كورتنى ئةم ثياوة"مؤديَ ينة" ،خؤرحا َ نةبىَ ،مةطة"اللةهومة"كاب ا هةر
بة جاريَك لة طويى طادا نوستبىَ!ئةم ئةكتسيونة بةريَكة لة هاوارى (NO pasaranناه َيلَني تيَ ةرين).
* زانيارييةكان لة بارةى ثيم ،لة مالَ ةريى ئيندى ميديا ،بابةتى زانيارى لة بارةى ثيم فؤرتؤين وةرمط تووة.
 *لةم ثةيوةستةدا ،بؤ ثارةسةرى كيَمةى توندوتيذى و كور  ،سةرا حكومةتى ئةَانيا ،ديداريَكى لة طة َ بةريَوةبةرانى
تةلةفريون ك د و داواى ىلَ ك دن ئةو فيلمانة كة كور و زةب وزةنطى تيَداية ،ثيمانى نةدةن!هةر هةموو ميدياى ئةَانى تازة بة تازة
باسى رالَى ئةو يارى و فيلمة توندوتيذةكان دةكةن لة زاربوونى توندوتيذى لة نيَو جوانان .هةروا ب يياريان دا ياساى ثة هةلَط تن
سةختر بكةن! كالراى كضم(02سا َ) لة بارةى تاوانةكةى ئريفؤرت ط توطؤى لة طة َ ك دم ،قةناعةمت ثىَ هيَنا نامةية بؤ ر ادة
بنووسىَ ،ثيَمنيارةكةمى ثةرةند ك دو نووسى ... :زار بة بارى دةزامن كة بةريَوةبةرانى تةلةفريون دةبينن ،بؤ ئةوةى زةب وزةنط لة
فيلمى منداالَندا كؤتايى ثىَ دىَ .هةروا ث سياريَكى ت يمم هةية :ئةى ثى ت ي دةكةن ،بؤ ئةوةى هةموو مارينة جةنطييةكان لةناو
ببةن" .ثونكة زةب وزةنط تةنها لة فيلمى منداالَن نيية!
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ثةنابةري و كؤثك دن بة سةر بارووري طيو سةثاندووة!( لة طمتةوة بؤ تايبةت ،نة بة ثيَضةوانةوة ،ئةم ياسايةش رالَي تايبةت ناس ييَتةوة!) .لة
ط توطؤيةكانيان دةلَيَن ،بؤ ئةوةي كؤتايي بةم وةزعة بيَ ،دةبيَ لة كوردستان ري ةندوم بك يَ! ئةم خؤرةويستانة ث سيار لة خؤيان ناكةن بؤثي
خةلَكي ئةو والَتانةي كة  2-0هةزار سالَة دةولَةتيان هةية ،لة ثيَمي كوردان بة ثةندين دةية ،داواي ثةنابةري يا كؤض ك دووة! لةوةي خؤرر ئةوةية
ئةم داخوازيية فةنتازيية ،لة بةر لووتي توركياوة ،لة مام طورطي دةكةن!...
سةرمايةداران ،بةثكي دووك اسي و بة ناوي ما ،م اوةوة ،جةنط رادةطةيةنن بةالَم لة بةر ئةوةي بة قوولَي برييان لةالي ثيالنطيَ ان و
مسؤطةرك دني بازاري و قازاجني زيات ة ،رةنطة لة بةر كةرايةتيميان بيَ(ميَمكيان ثيَ ناركيَ)  ،بة دريَذايي ث كة ،ران ،مانط و سالَةكان ،لة برييان
دةثيَت كة بة خؤيان راطةياندني طمو ما ،م او ،لة 0721لة بارةي ما ،كارك دن(ثةرةط ا ،)02 ،ما ،ئاسايمي كؤمةالَيةتي(ثةرةط ا ،)00 ،ما،
فيَ بوون(ثةرةك ا )01 ،لة ناو والَتةكاني خؤياندا ثيَميَل دةكةن ،بة بيَ ئةوةي خؤريان بة ثيَملكةري ما ،م او برانن!هةوالَةكاني دويَنيَ وايان
راطةياند كة يورطن هايدةرو حربةكةي لة نةمسا دةيانةويَت ئةم يا .1ئايار راني رزطاري لة فاريرم ،ث سة رابطةيةنن! نامؤيي ئةوةندة قوو َ بووة،
تةنانةت كؤن انسي()bukoلة957لة ف انك ؤرت لة نيَ ئةم ناوةوة دةست يَدةكات":جيهانطريي يا"ئيم ياليرم"يا :بةرياسو ،لة ض جيهانيَكدا
دةنيَني؟جاران طويَمان لة جةنطي دريَذخايةني هاوريَ ماو دةبوو ،ئيَستا لة ثاري 7500وة طويَمان لة جةنطي دريَذخايةن لة دني ترياريرم دةبيَ ،بةب يَ
ئةوةي ثيَناسةيةكي سةرةتايي بؤ ترياريرم بكةن.
لةوةتي دةسةالَتي سةرمايةداري"سةركةوتن" يان بة سةر روورةوي و بلؤكي سؤسياليسو بةدةست هيَناوة ،ئةوةندةير ،بة ملهوريييةكي لةبةرثاوت ،
بوون بة م اوخؤريَكي جيهاني و بةسةر الرةكان دةريون ،تةنها حيساب بؤ مانةوة ،قازانج و هةرثي قازاجني زيات دةكةن ،ئارتي تةنها ،ية واتاي
هةية :ئارو بؤ بةرنةوةندي خاوةن كار و زامنك دني ثةريةسةندني بواري دةسةالَتةكةيان لةناو كيَِكيَيةكي نةثساوي جيهاني بازاريةكاني.
يةكةم هةنطاوي جيهاني سةرمايةداري ريَكخستين هاتوثؤي كاالَ بوو ،دووهةم هةنطاو ،ئالَوطؤريي سةرماية و ئيَستا وة سيَهةم هةنطاو ،خودي
بةرهةمهيَنان جيهانطري دةكا ،ئةمةي هةر بة هةمان راحي بةربةري جاراني :بة هيَري لةرك كيَمي .بةربةرييةتي مؤديَ ن لة سةردةمي ثؤست
مؤديَ ندا ،نة هةر كورتي نةهيَنا ،بط ة بة ثيَمكةوتووت ين بةرهةمي ثةكي سراتيذي سةربازي ئةوثةريي بةربةرييةت ئةجنام دةدا.
ئةنطل دةنووسيَ :بؤ ئةوةي ئارو جيهاني دابني بك يَ ،سةرةتا دةبيَ هةموو ثيَكدادانيَكي ناسيونا نةه َيلَدريَت ،دةبيَ هةر طةليَك سةربةخؤ و
طةورةي مالَي خؤي بيَ .لة طة َ ثةريةسةندني بازرطاني ،طمتوكا و ثيمةسازي و لةتةكياندا رويين دةسةالَتي بؤرنوازي ،لة هةموو رويَنيَكدا ،سؤزي
قةومي بةرزبووةوة ،نةتةوة بةش بةربوو و ثةوساوةكان داواي يةكيَو و سةربةخؤييان ك د . **.دةسةالَتي ئةقلَي بؤرنوازي ثاش نريكةي 022سا َ،
هيَمتا ئةم سةرةتايةي ثيَ نةك دووة ،ئةي كةي و ث ؤن كؤتايي بة بيَ ئةقلي و لؤنيكةكةي ديَ؟ ث سياري كام ئةقلَ ،كام مةدةنييةت؟ باررين دةس يَكة
بؤ وةالَمدانةوة!
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دنيا نويَكانى كارك دن
ـالی م َیهجم َیهب،الی ثدؤدؤكییو ـ
لة كؤتايى هةشتاكانةوة ،زاراوةيةكى نوىَ بةناوى الين ميَنجميَنت بةكارهيَنراو لةة بارةيةةوة الواويَةت كتيَةَ براوكرايةةوة.
راويَذكارانى خاوةن كارةكان ،زانطؤ كةوتنة ليَدوان و ليَكؤلاينةوة لةسةر مةبةست و كةارتيَكرنن و واتاكةانى .مةبةسةتةكة  :سةككتور و
وؤرمى ريَكخستنى جيهانى كاركرنن.
بةنةم الين ميَنجميَنتةوة زاراوةى الين ثرؤنؤكسيون هاتة ثيَشةوة .نويَنةرةكانيان نةيانةويَت نلانيامان بكةن كةةوا :شؤرشةيَكن لةةبوارى
بةرهةميَنان وبةهةمان ئةندازة لة نيَو كؤمةلَ ،بةرانةيةك كة تةنها لةطةلَ نؤزينةةوةى(ولةي

بانةد) وئةاميَرى هةةلامى سةةرنةمى رابةرنوو

بةراورن نةكريَت.
ليَرةنا هةولادةن ريَت نويَكين طةشةكرننى ناو واقيعى كاركرنن ثيَشان بدةين وثيَش هةموو شتيَت ئةم ثرسيارانة نةكةين:
 /0ئايا بةراستى الين ثرؤنؤكسيون وؤرميَكى نويَى بةرهةميَنانى نامةزرانةدووة ئةطةةر والامةى ئةةم ثرسةيارة"بةةلاىَ"بيَةت ،سةوونةكةى
ضيية
/0ئايا الين ثرؤنؤكسيون هةولادانيَكة بؤ رزطاربوون لة بةرهةمهيَنانى وراوان(االنتاج الواسع)
 /2ئايا ضةوساندنةوةى بةرهةمهيَنةران بةتينك يا كةمك نةكات
/2ئايا ريَطاى نميوكراتيزةكرننى نيَو كارطةكان بةرورةوانك نةكات
/9ئايا نةسةالات و بةرذةوةندى خاوةن كارةكان بةهيَزتر نةكات
 /1ئايا سيستيَمى بيمة كؤمةالايةتييةةكان مسةؤطةر نةكةات يةا بنةةما بةؤ بيَكةارى بةة كؤمةة َل و تةكانةدنى هاريكارييةة كؤمةالايةتييةةكان
خؤشدةكات
 /3ض ئةركيَكمان لةبةرة بؤ طؤرينى كارى سةنديكايى و بةرثاكرننى سياسةتيَكى ئابوورى ئةلاتةرناتيظ
 /1ئايا نةبىَ سةنديكا و شورا كريَكارييةكان لةم جؤرة نويَيةى بةرهةمهيَنانةدا ،ثشةتط ى لةة خةاوةن كارةكةان بكةةن يةا بةشةيَوةيةكى
لؤذيكي هةلاويستى رةوزكةرانةو واقيعى والاميان بدةنةوة
*******
ئةطةر ئةمرؤ ثرسيارى :سيماى بةرهةميَنانى ثيشةسازى مؤنيَرن ضةيية بكريَةت ،رةنطةة هةةموو يةكسةةر بلاةيَن :تةةكنيت ،بةرهةةميَنانى
وراوان ،نابةشكرننى هيَزى كار ،نابةشكرننى كؤمةلاطا بؤ ضةند كةسيَكى خاوةن سةةرماية و مليونةان لةة كريَكةارى كريَطرتةة وبيَكةاران و
النةوازان.
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هةلابةةةت تةةةكنيزةكرننى بةرهةةةميَنانى وةةراوان و كارطةةة طةةةورةكان هةةةنطاوة سةةةرةتاييةكانى نةسةةريَكرنن و هاتنةمةيةةدانى سةةةرنةمى
ثيشةسازى ثيشاندةنةن( ويلمى سةرنةمى نوىَ ،شارىل شاثلن) .ئةو نةسريَكرننة رِةطى تيئؤرى وؤرنيزم(لةناوى وؤرنةوة سةرضةاوةى
وةرطرتووة) ثيَكدةهيَنيَت .زانا ثيَشةكةوتووخوازةكانى (كؤمةلاناسةى و ميَذوونووسةةكان) هةولاةدةنةن لةسةةر تيشةكى ئةةم تيئؤرييةةنا،
ثةرةسةندن لة والاتة سةرمايةنارةكان لةسةرةتاى ساالانى بيستةوة شةيَبكةنةوة .مةبةسةتى ئةةم تيئؤرييةة ئةةوة نييةة تةةنها تةةكنيت و
وؤرمى ريَكخستنى كارطةكان روون بكاتةةوة ،بةةلاكو ثةيوةندييةةكانى نيَةوان ريَكخسةتنى كةار وثيَكهةاتنى كؤمةةلاطاو بةريَوةوةضوونيشةى
ثيَشاندةنات و ضؤن كارى سةر(ولي باند) ونابةشكرننى كار(تايلؤريزم) بةرهةمهيَنانى بة كؤمةلَ ثيَكدةهيَنن؛ كارطةا كؤنةةكانى روخانةد
و كارى ثيشةسازى كةرن بةة طةرنطكين كةارى نيَةو كؤمةة َل و بةةو ثيَيةة كريَكةارانى ثيشةسةازى نةشةوةاى كةرن و بةةذمارةيش بةوون بةة
بةهيَ زترين كةرتى ناو كؤمةلاطا ،تةنانةت نرووستكرننى جلوبةةر و ث َيراويشةى لةة ضةنطى كةارى نةسةت نةركةرن و لةة كارطةا زييَزكةان
نرووستدةكريَن.
نيشانةكانى وؤرنيزم



يةكخستنى توندى ثرؤسيَسى كار بةريَطاى ثلةيةكى بةرزى كارنابةشةكرنن و جؤرخسةتنى لةطةةلَ ئاسةتيَكى نيةاريكراوى
كاركرننى ئام ةكان ة كارى سةر ولي

باند ةوونةيةكى بةرجةستةية ة .

بةرهةمهيَنان زؤر توندو خيَرا لة ذيَر ضاونيَريكرننةوة بةريَوةوة نةضةيَت .بةؤ ةوونةة ،مايسةتةريَت(ئؤسةتا)يةةك ثلةةكانى

بةرهةمهيَنان و ضؤنيَتى كار و ئةجنامى كارى رؤذانة نيارى و ضاونيَرى نةكات.




جوناكرننى كةرتةكانى بةرهةميَنان .بؤ ةوونة جويَكرننى بةشى ئامانةكرنن لةة بةشةى نةخشةكيَشةان ،كريَكةارى سةةر
ولي

باند كارى بة نياريكرنني ثلةى خيَرايى ولي

باندةوة نية.

كاركرنن بة قؤنتةرات تا كريَكارةكة نواهيَزى بةكار بهيَنيَت بؤ زيانكرننى كريَكةةى ،ئةطةةر بةةخيَرايى كارةكةةى ئةةجنام
نةنات ،كريَيةكى كةمك نةستدةكةويَت.
(بؤةوونة)وؤرنيزم واي كرنووة سةنان هةزار كريَكارى سةر ولي

باند هةمان طوزةران ،ضةاالكى ،كةارتيَكرنن و كريَيةان هةةبيَت .ئةمةة

بةهؤى لةيةكضوونى كارةكةيان و بىَ ئيمتيازبوونيانةوة ،كارى سةنديكايي و ناخوازييةكانيان بؤ زيةانكرننى كريَكانيةان ئاسةان كةرنووة.
وةؤرنيزم بنضةةينةيةك بةةوو بةةؤ بةةةروراوانى و ثيَكهيَنةةانى بزووتنةةةوةى سةةنديكايي جةةةماوةرى كريَكةةاران لةةةم سةةةنةيةنا .هةةةروا خةباتةةة
سةنديكاييةكان نةك تةنها ريَى بؤ نةضوو ،بةلاكو سةركةوتووانة ئةجنامدةنران.



لةسةرنةمى وؤرنيزم هةميشة قةيران ثيَكهاتووة .لةثيَشى ثيَشةوةيان ،قةيرانى ئةابوورى  0707كةةوا سةةرئةجناميَكى
ترسناكى هةبوو .لةاليةيةكىكةوة ،بوارى كاركرنن وراوانك بووةوة ،بازارى نوىَ طةشةيكرنووة :ئؤتؤمبيل سةازى ،ئةاميَرى ئةةلككؤنى،
بةرهةمى كيمياوى ،هةروا ثيشةسازيكرننى بةرهةمة كؤنةكان وةك خوارنةمةنى و جلوبةر .
قةيرانةكانى وؤرنيزم
لةناوةراستى حةوتاكانةوة ط وطروت و سيماكانى هةرةسهيَنانى وؤرماتسيونى وؤرنيزم بةنى نةكرين.
 /0نواكةوتنى ريَذةى طةشةسةندن لة والاتة ثيشةسازييةكان.
 /0مةسةلةى بيَكار ى لة ثةيوةنديدا لة طة َل ثلةى ثيَشةوةضوونى بةرهةمهيَنانةدا ،بةووة بةة ط وطروتيَكةى بةةرنةوام ،تةنانةةت لةة كةاتى
زيانبوونى بةرهةمهيَنانيشدا لةناو ناضيَت.
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 /2بةةةهؤى بةةةجيهانكرننى بةةازارو بةكاربرننةةدا ،ئاسةةتى كةةرىَ لةةة ثيَش ةاِكيَى راسةةتةوخؤنا رووبةةةرووى يةةةككى نةكةةريَن .بةةؤ ةوونةةة
بةكاربرننى سةرمايةنارانى ئةلامانيا لةنةرةوة ،سوونيَكى زياتريةان نةسةتدةكةويَت ،ضةونكة كريَةى كةار لةة والاتةةكانى تةر وةك تايلةنةد،
بةرازيل ،مةغرب ،زؤر هةرزانكة لة كريَى كريَكار لة ئةلامانيا…
 /2بةهؤى ئةو بؤربؤرينةوة خاوةن كارةكان وشار بةسةر كار نةهيَنن بؤ كةم كرننةى كةر َ و لةة هةةمان كاتةدا بيمةة كؤمةالايةتييةةكان
طرانك نةكةن.
 /9بةكرنةوة كريَى كار كةم كراوةتةوة و زياتر روو لة كةم كرننةوة نةكات ،هةذاريش لة زيانبوونداية.
ثؤست وؤرنيزم :لة وؤرنيزمةوة بؤ تؤياتيزم
ئيَمة نةتوانني بلايَني ،ئيَستا قةيرانيَكى طةورة لة ئاراناية ،بةالام نةك تةنها مسبتومى قةيران ،بةةلاكو لةة هةةمان كاتةدا سةككتورى نةوىَ
نرووست نةبيَت .ئةمرؤ مشتومرِى زاناكان لةسةر ئةم ثرسيارةية :ئايا ئيَمة لة قةيرانى كؤمةلاطاى ثيشةسازى نةذيَني يا خؤمةان لةة نةاو
ثةرةسةندنى قؤناغيَكى زؤر نوىَ نةبينينةوة ،واتة لةسةرنةمى ؤست وؤرنيزم( بةهةمان مةبةست لة كؤمةلاطاى ثؤست ثيشةسازى).
ئيَمة ،طؤرانكارييةكى خيَرا وسةرلةنوىَ ريَكخستنى جيهانى كار بةنى نةكةين .لةم ساالانةى نوواييةةنا ،لةةذيَر وشةارى بةازارى جيهةانى و
تةةكنيكى نويَةدا بةهةةموو توانةا راتسةيونالةكةيةوة ،رووخسةار نةاوة وةى كةارى ثيشةسةازى طةؤرِاوة يةا بةةرةو طةؤرِان نةضةيَت .وةؤرمى
ريَكخستنى ناو طارطاو ضاالكيَكانى بةشيَوةيةك نيَنة بةرضاو ،وةك بلايَى كارةكتةريَكى نويَى بة خؤيةوة طرتووة.
كاتيَت ئيَمة لةسةر قةيران يا كؤتايى ثيَهاتنى سةرنةمى وؤرنيزم ،يا لةسةر ثؤست وؤرنيزم نةنويَني ،مةبةستمان ئةمةية:
 /0كةم بوونى بايةخى ثيشةسازى لة ئابوورى والات.
 /0ثيَطةيشتنى وؤرميَكى نويَى كار و سككتورى كةسةكان(ئاورةتان و ثياوانى كريَكار) لةناو كارطةكان .بةؤ ةوونةة لةة ئةةلامانيا :بةشةى
كةةارة بةرهةمهيَنةةةرةكان لةةة بونجةةةى والاتةكةةة لةةة  %92لةةة سةةالاى  0712بةةووة بةةة  %21لةةة سةةالاى  .0772بةرامبةةةر بةمةةة ،كةةارى
خزمةتطوزارى طةشةى سةندووة .لة  %02بووة بة (%29جطة لة بةوارى بازرطةانى و طواسةتنةوة و هاتووضةؤ) .لةة سةالاى 0732نا ،نة
مليون مرؤظ لة بوارى ثيشةسازى كاريانكرنووة .ئةةمرؤ تةةنها هةشةت مليةون مةرؤظن ،بةمةةرجيَت ريَةذةى بةرهةةمهيَنان سةىَ بةار زيةانى
كرنووة.
ئةم طؤرانكاريية بةرةو كويَدا ملدةنيَت
بؤضوونى جياجيا هةية .هةندىَ بؤضوون هةية ،نةلايَن :كؤمةلاطاى خزمةتطوزارى لة طةلَ هةىل كارى نويَدا ثيَت نيَت…

الين ميَنجميَنت
كينيش سيكني = يةكيَكة لة نؤزةرةكانى سيستيمى بةرهةميَنانى تؤيوتا= لة طؤظارى ميَنيجةر مةطاتسني ذمارة 0772/0نا بةة خةاوةن
كارةكانى ئةلامانيا نةلايَت :من نامةويَت هةستى ئيَوة بريندار بكةم ،بةالام ئيَوةى ئةلامان ،نةبىَ لة بوارى بةرهةمهيَناندا ريَت هةنةدىَ شةت
بطؤرِن .ئيَمة نةتوانني بة ئام ةكان و ريَكخسنت و كاتى كار كرننى ئيَوة ،ئاستى بةرهةمهيَنانى ئيَوة سىَ قات زيان بكةين…

ئةطةر كريَكار و ئام ةكانتان بةراستى با كار بكةن ،ئةةوا سةةرئةجنامةكةيان خةراي نيةة ،بةةالام شةيَوةى ريَكخسةتنتان خراثةة ،كةاتى
كاركرننى زؤر بةو ِؤ نةرِوات و هةروا ئيَوة بةريَوةبةر وةستايةكى زؤرتةان هةيةة .هةةر كةسةيَكيش لةوانةة ،لةبةةر ضاوضةنؤكى ،سةنورى
نةسةالاتةكةيان نةثاريَزن .ئةمةيش وشار بةسةر سةرئةجنامى بةرهةميَنان نةهيَنيَت… .لةياباندا هةر كريَكاريَت سىَ تا ضوار شةتت كةار
نةكات ،بةالام لةالى ئيَوة تةنها يةةك شةتت كةار نةكةةن .هيَةزى كةار لةة ئةةلامانيا خةراي نيةة ،وةىل سيسةتيَمةكة( مةبةسةتى سيسةتيَمى
بةرهةميَنانة) خراثة…
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ليَرةنا نةمانةويَت بنضينةى طؤرانكارييةكانى ناو كارطةكان لة ساالانى رابرنوو وكارتيَكرننةكانيان لةسةر بةازارِى جيهةانى ثيَشةان بةدةين.
لة هةشتاكاندا ،لة ئؤروثا مةترسى لة يابان براو بووةوة؛ وشار بةسةةر بةازارى جيهةان بةةهيَزتر كةرا .ئةةم وشةارة واى كةرن ،ثيَشةاِكيَى
يابان بةجدى وةربط يَت .لةراستيشدا خاوةنكارةكانى يابان ثيَيان كرا بةخيَرايى نةست بةسةةر بةازارى ئةةلككؤنى(تةلةةوزيون ،ظيةديؤ،
كام ا…) بطرن .ثا ماوةيةكى كورت نهيَنى سةركةوتنةكةيان لة بوارى ريَكخستنى كةار و بةةريَوةبرننى كةاركرن كةوتةة بةرضةاو .بةةم
شيَوةية الين مةنيجميَنت لة طةلَ ناوى تيوتا بةسكايةوة.
ثا جةنطى جيهانى نووهةم ،ثياويَت بةناوى( )Eij Toyotaخاوةن كارطةيةكى بضةوك بةؤ نرووسةتكرننى ئؤتةؤمبيلى تؤيوتةا بةوو .ئةةم
ئؤستاية نةيويست بةريَطاى بةريَوةبرننيَكى باشكةوة ،قازاجنيَكى زيةاترى نةسةت بكةةويَت ،بؤيةة مالائةاوايى لةة بةةريَوةبرننى شةيَوةى
بةرهةميَنانى(تايلؤريزم)ى كرن ،واتة :سوونوةرطرتن لة زيرةكى و تواناى رؤشنب ى كريَكارةكان = نةك تةنها سوون وةرطةرتن لةة هيَةزى
بازوويان = .ئةم تيَزة بوو بة ريَطايةكى نوىَ بؤ بةةهيَزكرننى بةازارى بةرهةةميَنانى سةةرمايةنارى .بةؤ بةئةةجنام طةيانةدنى ئةةم تيَزةيةة،
ثيَويست بة نويَكرننةوةى بةريَوةبرنن نةكات .ئيمرِؤ بواريَكى تر هةية بةسكاونةتةوة بةو كارة ،وةك :ضؤنايةتى طشةتى بةةريَوةبرنن
و بةرهةميَنانى جواروجؤر = نةك تةنها بةرهةميَنانى يةك بةرهةم=.
لةة كؤتةةايى هةشةةتاكاندا تؤذينةوةيةةةك بةةةناوى( نووهةةةم شؤرشةةى ثيشةسةازى ئؤتؤمبيةةل)براوكرايةةةوة .ئةةةم ليَكؤلاينةوةيةةة بايةةةخي بةةة
بةةةراوةرنكرن لةةة نيَةةوان نرووسةةتكرننى ئؤتؤمبيةةل لةةة ئؤروثةةا و ئةةةمريكا و يابةةان نا .سةةةرئةجنامةكةى ئةمةةةى خةةوارةوة بةةوو :خةةاوةن
كارةكانى يابان خاوةن مؤنيَلى بةرهةميَنانيَكن ،زؤر لة ثيَشةوةترن لة ثيَشاِكيَكةرة رؤذئاواييةكان.
لةسةر ئةم بؤضوونة ،ئةم راستية نةركةوت :بةبىَ نويَكرننةوةيةكى رانيكاالنةةى كةارى خةاوةن كارةكةان بةة طةويَرةى ةوونةةى يابةانى،
ثيشةسازى ئؤروثى و ئةمريكى ناتوانن نريَذة بة ذيانيان بدةن .راويَذكارةكانى خاوةن كارةكان باسةى ئةةوةيان نةكةرن كةة ثيشةسةازى
ئةلامانيا نةتوانيَت بة طةويَرةى اليةن ميَنجميَتةةوة  %92 = 22بةرهةةميَنان زيةان بكةةن .ئةةم طؤرِانكاريانةة ناويةان ليَنةا تؤيةاتيزم ،واتةة
طؤرانكارييةك لة وؤرنيزمةوة بؤ تؤيوتيزم.
ئةطةر مةبةست لة وؤرنيزم ،نابةشكرننيَكى بةهيَز بؤ كاركرننى بةرهةمهيَنانى وراوان بطةيةنيَت ،ئةى ىلَ ثاشطةزبوونةوة ضيية
ثؤست وؤرنيزم ،واتة ريَكخستنى نويَى كاركرنن .نةتوانني لةم ضةند ةوونة هيَنانةوةى خوارةوة ،سيما سةرةكيَكانى بناسينةوة:
 /0كاركرنن بة طروي( )Teamئةجنام نةنريَت.
 /0ئةندامانى طروثةكة بةرثرسيارن بةرامبةر ئةركى ريَكخسنت و نابةشكرننى كارةكان.
 /2طروثةكة بةرثرسيارة لة بةرامبةر ضؤنايةتى بةرهةمةكانى .واتة خونى طروثةكةة لةة هةةمان كاتةدا ثسةرؤرانة هةلادةسةتيَت بةة كةارى
تاقيكرننةوةو كؤنكؤلاكرننى بةرهةمةكان.
 /2ثلةوثاية لةناو نةضيَت .سيستيَمى كؤنكؤلاكرنن لةاليةن بةريَوةبةر يا ئؤستا بايةخى خؤى لةنةست نةنات.
 /9لةنيَو ئةم ريَكخستنةنا ،زانني و توانا و مؤتيظاتسيونى تاقة كةسةكان ثلةوثايةيةكى بةرزتر وةرنةطرن .ثيَشك ضةةند كةسةيَت بةقةةن
ذمارةى نةست ئةم بةرثرسيارةيانة هةبوو….
 /1بةرهةةةمهيَنان نةةةرمك نةبيَةةت .ضةةيك يةةةك جةةؤرة بةرهةةةم و بةةة ورةيةةى لةةة ثيرنةةى كةةاركرنن جيَبةةةجىَ ناكريَةةت .لةبريةةدا تةةا بكريَةةت
بةرهةميَكى جؤراوجؤر بةرهةمدةهيَنريَت .بةم ثيَية ويستى كرِيار نةكريَت بة ويطورى سةةرةكى ليَكدانةةوة و ثيرنةةكانى كارطةةكان( بةؤ
ةوونة ،بةرهةم بةقةن ناخوازى كرِيار بةرهةمدةهيَنريَت ،واتة مةسةلةى عةمبار(خمزن) و خةرجةكانى لةناو نةبريَت).
ئيَستا ئةم ئامرازانة لةاليةن ثسرؤر و زاناكانى كؤمرانيةكان ،كراون بة ويَرطةيةى نوىَ بؤ بةةريَوةبرننى كةاركرنن .ئةمانةة واى بؤنةضةن،
كةة شةيَوةى بةةةريَوةبرننيان بةؤ ثرؤسيَسةةى كةاركرنن نةةةك تةةنها بةرهةةةمهيَنكة ،بةةلاكو ئؤمةةانيكة(ئينسةانى تةةرة) لةةوةى ثيَشةةةوة (
وؤرنيزم) :مرؤظةكان بةثيكو هؤمشةندانةتر كارنةكةن .خؤيان لة نارةزايى و بيَزاربوون لة كاتى كاركرنندا رزطار نةكةن.
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ئيَستا تؤيوتيزم لة ثراكسيسدا تةنها لةة بةوارى ئؤتؤمبيةل سةازى ،ئةةلككؤن سةازى ثةةيرةو نةكريَةت و ثةيوةندييةةكى نةويَى هيَناوةتةة
ئاراوة .بيَطومان لة ساالانى ئايندةنا زياتر ثةخش و براونةبيَتةوة.
رةخنةيةكى سؤسيولؤطى لة جيهانى كاركرننى نوىَ!
كارتيَكرننةكانى الين ميَنجميَنةت بةسةةر ثةيوةندييةة كؤمةالايةتييةةكان و سةككتورةكانيدا بةة طةويَرةى هةلاسةةنطاندنى سؤسةيولؤطةكان
=هةنديَكيان= بةم جؤرةية:
 /0زيانكرننى رانةى وشارى ثيرنةكانى عةقرانييةتكرننى(راتسيوناليزكرننى) بةرهةمهيَنان .بؤ ةوونة لة كؤنزيَرنى وةؤلاك

ظاطنةدا 09

هةزار كريَكار بيَكاركران!
 /0بةئةكانميةكرننى كةاركرنن :نةرضةووى زانكةؤ و ئامانةييةةكان لةة  0770 =0731نا 0،0مليةون كةةب بةوون .زؤربةةيان ناضةارى
كريَكارى بوون .ئيَستا ذمارةيان بووة بة  0،9مليون كةب.
 /2كةم كرننةوةى كارى ثيشةسازى نةستى.
 /2نويَكرننةوةى سيستيَمى كرىَ.
 /9بةبازنةةةكرننى بةةارى ذيةةانى كريَكةةاران :لةةةناوبرننى كةةارى ئاسةةايى و وشةةارهيَنانى سةةنوورنانان بةةؤ ضةةاالكيَكانى مةةرؤظ و رانةى
بةرهةميَنان(نةبىَ بةرهةمةكان بةخيَراتر و بةوثةرِى ريَكوثيَكى بةئةجنام بطات).
هةروا رةخنةى زانستييانةى ئةندازيارى كارطةكان روو لة الين ميَنيجميَنةت نةكةةن :نةةبينينى ئاشةكراى ثرؤسيَسةى كةاركرنن لةة كةةرت
وبةشة جياجياكاندا ،بةرزبوونى كريَى بةهؤى نيسيَنكالايكرننى كةاركرنن ،برِيةارنانى بةهةلاةة لةبةةر روون نةةبوونى نرخةةكان و مةترسةى
هةولادان بؤ هةرضى كةمكرننى خةرجةكان و ط وطروتى زؤرى كاركرنن لةناو طروي.
ئةوةى راستى بيَت ،نوا ئاماجنى الين ميَنيجميَنت بريتية لة بةرزكرننى ئاستى بةرهةميَنان ،لةة ثيَنةاوى ضةنطكةوتنى بةازارِيكى زيةاتر لةة
ناو بازارى جيهان .بةنةمى ئةم مةبةستةوة ،نةلاةيَن :ئيَمةة نةمانةةويَت ئاسةتى ذيةان بةرزبكةينةةوة و بيَكةارى لةة نةاو ببةةين .بةةالام لةة
واقبعدا:
 /0ئاستى بةرهةميَنان بةرزنةكةنةوة ،بةبىَ ئةوةى هةىل كاركرنن زيان بكةن.
 /0وشارهيَنان بؤ سةر سيستيَمى كؤمةالايةتى.
 /2بةرزكرننى رانةى( متركز)ى سةرماية.
 /2بةهيَزكرننى رانةى هةذارى لة زؤربةى والاتانى"جيهانى سيَهةم".
 /9ويَرانكرننى ذينكة بةرانةيةكى وراوانك.
لة 0772بةنواوةوة ،ةوونةى الين ميَنيجميَنت لة ئةلامانيا ثةةيرةوكرا ،هةةر بؤيةة لةة  0772نا بةرهةةمهيَنان لةة بةوارى ثيشةسةازى
 %3،02زيانى كةرن :لةة بةوارى ثيشةسةازى ئاسةن ،%03ثيشةسةازى نروسةتكرننى ئةاميَر  ،%0،00ثيشةسةازى ئةةلككؤنى ،%2،02
ثيشةسازى كيمياوى  .%0،00بةرامبةر بة زيانكرننى بةرهةةمهيَنان لةة بوارانةةنا بةة ريَةذةى(0لةة)02ى كريَكةاران رةوانةةى كارةسةاتى
بيَكارى كران.
ئيَمة لةو برِواية ناين كة تةنها كةمايةتييةكانى ناو كؤمةلَ سوون لةم ريَبازة وةرنةطرن و زؤربةى كؤمةلَ رووبةرووى مةترسةى بيَكةارى بةة
كؤمةلَ نةبن ،بيَ متمانةيى لة ماوى بةرنةوام بوون لة كاركرنن زيان نةكات ،ناضاركرننى كريَكةاران بةؤ خؤطوجنانةدنى خيَرايةى لةة طةةلَ
طؤرانكارييةكانى ناو كارطةكان .سةربارى ئةمانةيش ،الين ميَنجميَنت ،كارو ضاالكييةكانى خةباتى سةنديكايى بناِنةكات ،بووة بةة هةؤى
ئةوةى كاتذميَرى كاركرننى ئاسايى( هةشت سةعات كار) هةنطاو بةة هةةنطاو لةةناو بضةيَت و مةؤنيَلى(  0سةةعات كةار لةة رؤذيَةت ،واتةة
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مانطى 102مارك) يا رؤذى  2سةعات كار بةرثا بكريَت .ئيَستا ئةم سيستيَمة نويَيةة لةة ئةةلامانيا بةةريَوةوة نةضةيَت ،لةة ئةةمريكانا ،لةة
كؤتاييةةةكانى سةةالاى رابةةرنوو لةةة" ضارةسةةةرى نةطمةةةن"ى بيَكةةارى نةنوان ،راستييةكةيشةةى ئةمةيةةة :ئةمانةةة هةةةولَ نةنةن بةةؤ
كةمكرننةةةوةى كريَةةى كةةاركرنن ،بةةؤ ئةةةوةى قةةونرةتى ثيَشةاِكيَكرننى يةةةككيان ثيَبكريَةةت( مةبةسةةت ئةةةمريكا ،ئةةةلامانيا ،يابةةان)ة لةةة
هةلادانيان بؤ سةرلةنوىَ نابةشكرننى بازارةكانى جيهان و ناط كرننيان…

(لة طؤظارى iswريرؤرت ذمارة  03وةرط اوة)

"ثةتاكةي"تون

لة كوردستان هةية؟!

هةةةمان قةي انةةة ئابوورييةكةةةي تةةون لةةة كوردسةةتاني لةبةرثةةاوة :ط انةةي رةةيَتانةي بةةازاري ،بيَكةةاري ،طةنةةدةلَي ،دةسةةتط تين
بةرث سةةةكان و بازنةةة تةسةةكةكاني دةوروبةةةريان بةسةةةر دةمةةارة سةةةرةكييةكاني نيةةاني ئةةابووري و ئيةةداري لةثوارث ةيَوةي(بةةازاريي
ئازاد).
ئةمة زار بة خ اثي بةسةر بذيَوي زاربةي هاوآلتيان ركاوتةوةو زاريَك ناثارك اون لة هةةناري يةان لةة خةوارةوةي ئاسةو هةةناري
و لةسةر قةرز بذيَن و نةف ةت لة رةنط زةرك دنيان بكةن .هةيض بةةدووري نةةزانن باروداخةكةةي كوردسةتاني بطاتةة ئاسةو ئةةو
وآلتة و بةرث سةكان رووبةريووي هةمان ثارةنووسي بن عةلي ب .
بةرث سةةةكان طةةويَ لةةة موستةرةةارة زطتيَ ةكةةاني دةوروبةةةريان دةطةة ن كةةة بةخؤرةةييةوة رةةانيان بةةؤ دةتةةةكيَنن ،بةةةآلم راسةةتيية
ثةتييةكانيان ليَ دةرارنةوة و لةطةليدا ويَنةي طةورة وثانوثؤريةكانيان لة ئيدارة ،قوتا انة و لةسةر رةقامةكان بةرزريادةط ن.
لةوانةية ب يوا نةكةن ،بةآلم هةناري و نةطبةةتي و بةيَ هيةوايي هةيض نانا سة َي و ثة َي ئةةوةي باروداخةكةة وة تةون ئةالَؤز ببيَةت،
هيَمتا دةتوانن ال لةم ثةند خاآلنةي خوارةوة بكةن:
 -0كار لةسةر درزي زار قوولَي جياوازي ثينايةتي بكةن.
 -0ن خي كاآلي بازارية زار كاف  ،بيَ يةحم ،مةلعون و كةرامةت ركيَنةكةتان ،هةرزان بكةن!
من ومت و ئيَوةش بب يس  ،هيوادارم وانةبيَت!

هاوثمو لةطة راثةرييين هةناراني تون

قةةةي اني سةةةرمايةداري بةةةدةوري وةآلتةةان دةثةةةرخيَ :لةةة وةآلتةةاني بارةةووري رانهةةةآلتي ئاسةةيا بةةةرةو(سةةياتل)ي ئةةةم يكا ،لةةة
ئيسلةندةوة بؤ مؤلَداويا و كةنةداو لةم ماوةية لة مةغ ةبةوة بؤ يونان و بةرةو تون بازيدا.
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هةةةنارةكاني(تةةون )يةة دن بةةة بيَكةةاري ،طةنةةدةلَي و نةةةبووني ئةةازادي راطةيانةةدن و جةةةردةيي سياسةةةتي ل َيِياليرمةةي نةةةويَ و
ممةخؤرةكاني ،راثةريين و(بن عةلي)يان راربةدةر ك د.
راياني باسة هةمان هؤكارةكاني راثةرييين تون لة وآلتي ئيَمةردا هةية ،وة :
ناعةدالَةةةتي كؤمةآليةةةتي ،لةةةث ي دةولَةمةنةةدبووني خةةةيالَي زاريَةةك لةةة بةرث س ةةكاني حةةرب ،ئيةةدارة ،عةسةةكةر و ثةةؤلي ئاسةةاي ،
هاوكات هةنارةكان رووبةريووي ط انةي بةازاري و قةةرزاري بةوون .لةةناو ئيةدارة و حةرب و ثةؤلي و سةوثا بةعسةي ،جةاش ،موستةرةار
فةرمان يةوايي دةكةن!
ئيَمة لة راري(خانةقني)ةوة بة ئةركي خؤماني دةزانني هاوثمةو و هاوسةؤزي خؤمةان لةطةة هةةناراني تةون
سةركةوتين ئاماجنةكةيان دةخوازين بؤ دامةزراندني دةسةالتي دادوةري كؤمةآليةتي!

دةربةِيين و هيةواي

كةم يين(رةريد باجةآلن لةثيَناو حوكمي رةريد)

هاورييَ! هاوثمو خؤت لةطة راثةرييين هةنارةكاني تون

تضامنا مع انتقاضة فقراء تونس

0200/0/09

دةربِية!

ان االزمة الراسمالية تنت من ولة الهللا اخرى :فمن ول جنوب شرق اسيا الهللا سيات في امريكا و من ايسيلندا اليهللا موليدافيا
و كندا و في هذه الفترة انت من المغرب الهللا اليونان و منها الهللا تيونس :ان ف يراء تيونس انتفضيوا ضيد البطالية و الغيالء و
الفسا اال ارا و قمع حرية الرأا و سياسة النهب للليبرالية الجدييدة ومتطفلييه واجبيروا حاكميه(بين عليي)عليهللا الهيرب مين
البال 5
ان االسباب التي ا ت الهللا انتفاضة ف راء تونس والبلدان االخرى موجو ة في بال نا ايضا :الظلل االجتماعي ،الغنهللا الخيالي
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
ال يش بالدين!
وكما هو م لوم ان الب ثيين و مرتزقته و مستشاريه اصيبحوا االن ر غيل انيا المناضيلين و الشيرفاء و الشخصييات الطيبية،
صاحب قرارات في المؤسسات الحزبية و الحكومية5
نحن و من مدينة خان ين نرى انه من واجبنا الت بير عن تضامننا و ت اطفنيا ميع ف يراء تيونس و انتفاضيتهل و نامي انتصيار
هدفهل النبي في تح يف نظام ال دالة االجتماعية5
حملة(رشيد باجالن من اج حكل رشيد)

0200/0/09
فك و دةسةآلتي تةكنؤك اتي بيَاليةن ،تاوانبارة!

فك و دةسةآلتي تةكنؤك اتي لة ديدي فةيلةسوفان ثؤثةر ،ماركؤزة و بؤديو

كاري ثؤثةر ثيَيواية دةسةآلت و فكة ي تةةكنؤك اتي( ،دووك اسةي تؤتةالير)ةو فةيلةسةو ،فةرةنسةي بؤديةو كةة ليِياليةرم بةة درينةدة
ناودةبةةات ،دةلَ ةيَ(لةثوارث ةيَوةي هةةةولَي طةرياندنةةةوةي داهيَنةةان و خرمةتطوزارييةةة طمةةتييةكان ثيَمانوايةةة هةةةر رار ةنبري ،نووسةةةر،
هونةرمةندو زاناية  ...هتد رالَي ثارةنووسازيان هةية كة دةبة َي بيطيَة ين و دةتةوانن يةكةةرار بةةريَطاي ثةةخ و بآلوك دنةةوةوة
بةرةةداري بكةةةن لةةة وردوخارةةك دني قةةؤرخك دن وباآلدةسةةو تةكنؤك اتةةة ئةرتةداكسةةةكان .)...هةةةروا دةلَ ةيَ :بةرياسةةو مةةن لةةةو
ب يوايةم كة ئيَمة ناتوانني بةرط ييةكي كاريطةر بكةين دن بة تةةكنؤك اتي نيمةتماني و جيهةاني تةةنها بةة رووبةريووبوونةةوةيان لةة
طؤريةثةةاني خوازراوةكةةةيان نةةةبيَت ،واتةةة لةةةبواري زانسةةت و بةتابةةةتي لةةة بةةوارة ئابوورييةكةةةي و دةب ةيَ لةهةمبةةةر ئةةةو مةع ي ةةة
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موجةرةد و ريَواوة كة رانازي ثيَوة دةكةن ،مةع ي ةي ريَرط تين زيات لة م او و راستييةكان دابنيَني...هتد-كتةيَ  :دن بةة ئةاط -
).
بةة بؤثةووني (هريبةةرت مةاركؤزة) ،ئةكسة يَ تؤك اتي تيَكةلَةيةكةة لةة بةةرييوةب دن و رةةارةزايي كةة لةبارةيةةوة بةةبيَ مانةةدووبوون
الثةريةيةكي سراتيذي و ئةو زانيارييانة دةنووسن كة بة ب يواي خؤيةان دةبةيَ سياسةةمتةدارةكان بيةرانن .هاوآلتيةان لةةم ث اسةةيةدا
بةتةةةواوةتي ثةةةراويَردةك يَن .عاقيبةتةةة ت سةةناكةكةي ئةوةيةةة كةةة لةئاسةةو تةكنيك ةدا هةةةموو ر ةيَوةكاني براوتةةة ثةرلةمانييةةةكان
رادةطرييَةةت-هاوكةةات ث اسةةةي ثالنةةدانان بةبةةةردةوام نادووك اسةةانة ،ب يياريةةان لةسةةةر دةدريَ ،ثةةونكة تةةةنها لةةة دواليت ةيَو نيَةةوان
تةكنيك و سياسةتي سياسةمتةداران تيَدةثةرييَن .لةدواييدا دةلَيَن :ئةوةي لةبارةيةوة ب ييارمان ،ئةلَتةناتيظ نةبوو).
بة كورتييةكةي ئةوة بؤثووني كةسانيَكي سةر بة رةوتي جياجيةان كةة لةوانةيةة رارةنبرية ليةِيا َ و"سةةربةخؤ" كوردزمانةةكان و
دةآللَةةةكاني ليِياليةةرم ليَةةي فيَ ة ب ة و بةةرانن تةكنؤك اتةةةكان ض رالَيَكةةي درينةةدة و نةةام ايي دةبيةةنن لةةةم قةي انةةة جيهةةانطرية كةةة
ي بةةة ريَطةةاي تكنةةؤك اتك دني دةسةةةآلت،
كوردستانيمةةي ط تووةتةةةوة .دةب ة َي ئةةةو بة يريَرانةةة بةةرانن كةةة بةةة هورةةيارييةوة دةيانةةةو َ
طةلةكةمان لة هةلَديَ ةوة بؤ هةلَديَ يَكي ت دةبةن :رؤريةسوارةكاني ليِياليرمي نويَ(تاتمةر و ريطانيرم)وا دةطةنة مةنر ! !
هةينييةكي رووم و دطان تيذةكان:
لةاليةكةوة هةيين رووم تيَ ةريي ،ئازادي ثياوثا و بيَوةي و هورياريية ئاونووةكةةيان ،ئةازادي ئيَمةةي هةةتك كة دو بةؤني ةور و
حيكايةتةةةكاني جنؤكةةة و ثةةةري و جيهةةادي ثةةرياز و(قةةةثاني يةكسةةان)رانبةرةةاني بانطةرةةةي برووتنةةةوةي طةةؤريان بةةؤ حكومةةةتي
تةكنؤك اتي سةةربةخؤ ،تةمومةذي بةةدةور تيَكةيمةتين ئةةم باروداخةة درووسةتك دووةو لةهةةولَي ئةةوةن تةةواوي ناريةزايةتييةةكان
ةنةةة نةةاو سةةةبةتةكانيان و بةةؤ سةةةوداكارييةكي ئارةةك ا بةةةكاريانبهيَنن .لةاليةةةكي ت ة ةوة دويَ ةينَ رانيَكةةي رةش بةةوو بةةؤ خةةودي
حكومةت :سوتاندني خيَوةتةكاني بةردةم سةرا و ليَداني مانط تووان تا ليَداني ثةرلةمةنتاريَك و تيَكداني راديةوي دةنةط لةة كةةالر.
بةم ريَوةية كةروهةواي كؤنةثةرةسو دن بة ئازادي ،كةنالَةكاني راطةياندن داطريك د.
ئيَمة ثي ئةكةين؟!
هيَرة بةرهةلَستكارةكاني دةرةوةي ثةرلةةمان نةة بةة هيَةرة بةرهةلَسةتكارةكاني نةاو ثةرلةةمان رازيةن ونةة خؤيةان طةويَ لةة يةةكري
دةط ة ين و ثةرتةةةوازين و بةةةم ر ةيَوةية خؤمةةان لةةة ئةركةةةكامنان دزيوةتةةةوةو لةةة رةةويَين"طوجنةةاو"ي خؤمةةان ،واتةةة لةةة ثةةةراويَري
رووداوةكةةان خؤمةةان دةبيةةنني :بةر ةيَكمان بةرةةةرمةوة لةةة دواي هةمووانةةةوة بةةةدةنط ديَةةت ،ئةمةةةش ثةةاش ريَطةثيَةةداني فةةةرمي و
ناراستةوخؤ تا هاوثةوانةكانيان زويَ نابن و ث يانةيةكي رةرمنانة ثيَمكةش دةكةن.
ط وثي وا هةية لة سةةر ئاسةو رووداو و سةةنطدا بةة زةريةبينةي نةابين يَن كةثةي خؤيانيةان لةيَ بةووة بةة ثالَةةواني طؤريةثانةكةة و
رارنبريةكانيممان خةويان ليَكةوتووة .ئةوانة منوونةي نةزاني و دواكةوتوويي ئيَمةية لةسةةر ئاسةو طؤريانكارييةةكان و دواكةةوتين
ئةم بانطةواز بؤ يةكط تنةوةمان لةسةر ثالت ؤرميَكي اليةني كةم ،طةواهي ئةم رةخنةية لةخؤمان!
ئيَمةةة هيَمةةتا لةةةنيَوان داخةةوازي رةواي خةةةلَك و بةةةكارهيَنانيان لةاليةةةن ئؤثؤزيتسةةيوني نةةاو ثةرلةةةمان و حكومةةةتي تةةيَطالو لةةة
طةندةلَي ،ناعةدالةتي كؤمةآليةتي و بازارط اني ،بة ثةند بةياننامةيةكةوة بة بؤلَةبؤلَك دنةوة تةراتيَن دةكةين.
لةةة هةةةموو نووسةةينةكان نةةة هةةةر تةةةنها بةةة ورةةةيةكي نةةاوي دونمةةين م اوايةةةتي(سةةةندوقي دراوي جيهةةاني ،بةةانقي جيهةةاني و
سياسةةةت و ئةةابووري ليِيليرمةةي نةةويَ و دةسةةةآلتة تةكنؤك اتةةةكانيان)ناهيَن يَةةت ،بةةةلَكو بةةةهؤي طةمةةذةيي ئارةةك ا ،ثمةةتيواني لةةة
ث يانةكانيان دةك يَت.
ئيَمةةة لةبةرامبةةةر سةةيناريؤيةكي سةةةي و ثيَكةةةنيناوين :بةةة ثةةةثلَة ريَرانةةةوة ثيَمةةوازي لةةة دةسةةةآلت و ئةةةقلَي بكةةونو ب سةةيكةرو
ثةوسيَنةران دةك يَت :دةسةآلت و ئةقلَي خودي تةكنؤك اتي طةندة َ ،رةريةنطير ودةزطاكاني ركسو هيَناوةو لةسةةر ئاسةو جيهةان
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رسوابوون ،كةثي برووتنةوةي طؤريان بة سةلَةواتداني ئيسالمييةكان ،بانطةةواز بةؤ ئةةم مؤديَلةة دنة ئينسةانيية رزيةوة دةكةات ،واتةة
م او دةتوانيَ ب َليَ :بةراسو ئةقلَ لةم دةوةرة باري ك دووة ،بؤية ط دبووني هةموو حرب و الين و ط وي و ريَكخة اوة ثةيةةكان لةة
بةرةيةكدا تاقة ئةلَتةرناتيظة بؤ بارووداخي ئيم ا!
سةةةةةرماية ئةلَتةةةةةرناتيظي م ايانةةةةةي ثةة ةيَ نةةةةةماوة كةةةةة تؤسةةةةقالَيَك خةةةةةلَك دلَةةةةي ثةة ةيَ خةةةةؤش بكةةةةات و ئيمةةة يا لةةةةة قؤنةةةةاغي
ثؤسةةتدووك اتي(باآلدةسةةو تةكنةةةلؤنيا ،ديكتاتؤرييةةةتي دةزطةةا نيونةتةوةييةةةكان ،بةةةرف اوانك دني كةةؤنريا َ و جاسووسةةيك دن،
ثةكخسةةةتين(طةةةة سةرثةةةاوةي ب ييارةكانةةةة)و لةرةةةويَنيدا"تةةةةكنؤك ات سةرثةةةاوةي ب ييارةكانةةةة"و بةرةةةيَوةيةكي زار دريانةةةدة و
ديكتاتؤريانة فةرمانةكاني دةردةكةات و دةبة َي حكومةتةةكان بةخؤرةي يةان بةة ناخؤرةي جيَبةةجيَيان بكةةن-بةؤ منوونةة الوازك دنةي
كةرتة طمتييةكان ،-ط اني بازاري و لةطةليةدا هةةرزانك ييين رةجنةي م اوةي كاركةةران ،دووبةارة بةةرثاك دني جةةنط لةة كؤلؤنةةكان و
سةةةرلةنويَ دابةرةةك دنيان و دريَةةذةدان و بةةةهيَرك دني ئةةابووري جةةةنط و طةةةرمك دني كاآلكةةةي ،زيةةادك دني ريَةةذةي بيَكةةاري،
ويَ انك دني نينطة ،بة كاآلك دني بةرف اوانر بؤ هةست و سؤزي ميَيينة-منوونةيةة بةؤ كوياليةةتي هاوثةةر  ،-رةوةي بةكؤمةة َ و
كؤثةِدن ،لةةةناوب دني دامةزرانةةدني جةيَطري...هتةةد)ة و منوونةةة باآلكةيمةي(ثةرلةةةماني نويَنةرايةةةتي)ركسةو هيَنةةاوة .ئةمةةة بةةةري
دةسةآلتي"رارةزايانة"لةدنيا بة وآلتاني ئؤروثارةوةو ئةوةي بةاليانةوة ط نط بيَت :بازاري دةثةرخيَ!
نةا ئيَمةةة هةولَةدةدةين بةرةةداري بكةةين لةةة هةلَوةرةةاندني بنةةماكاني هؤرةةياري سةاختة و تةةةثوتؤزةكاني و بيةانووة حةةةقريةكان بةةؤ
دريَذةثيَدان بة سيستيَمي ثةوسيَنةري سةرماية!
درا راخدارةكان بؤ طيَلك دني هاوآلتيان!
ليِيالةكان جاريي(حرب باوي نةماوة)ليَدةدةن ،بةآلم راستييةكان ئةوةمان ثيَدةلَيَن كة تةواوي دةسةةآلت و دةزطاكةان لةةم ثةةريي
-0
دنيا بؤ ئةوثةوثةريي لة اليةن حربةكانةوة بة يريَوة دةبة يَن ،بةؤ منوونةة لةهةةر يةة لةة ئةةلَمانيا يةان هؤلَةنةدا زيةات لةة 13حةرب
اليةن هةية(ب يوانة ويكي يديا)!
-0

هةميمة راسو رؤريرطيَ ية :ثالَةوانةكاني طيَلك دني جةماوةر هاواردةكةن(رةوعييةت بةاوي نةةماوة...روخةا) .ئةوانةة نةازانن كةة
دونمناني ماركسيرم لةسةرةمي ماركسةوة تا ئيَستا هةر دووبارةي نةا عيلمييةةت و بةةتالَي ماركسةيرم دةكةنةةوة ،بةةآلم بةبةرثةاوي
هةمووانةوة بة دريَذايي ئةو ميَذووة لة خؤثيماندان و ناريةزايةتييةكان بة ئيم ايمةةوة ،ئةاآلي سةوور و داس وثةةكوش لةة كمةورةي
ئؤروثةا و جيهةةان دن بةةة ط انةةي بةةازاري ،هةةةناري ،بيَكةةاري و طةنةةدةلَي و جةةةنط دةرةةةكيَتةوة .ئايةةا ئةةةو رارةةنبريانة لةطةةة خؤيةةان و
خةلَك دراي راخدار دةكات؟ ئةي ئةطةر لةهةر بؤنةية بيَنة طؤ و دووبارةي دراكانيان بكةن ،ثييان ثيَ بلَيَني؟!
ي اليةةن و بةةناو"رارةنبري" ئيَسةتا بةة خةةلَك نةالَيَن(ئةمةة قةةي اني
سةرمايةداري لةناو بؤطةةني و تةاوان ن ابةووة ،كةثةي هةنةد َ
سةرماية و بازاريةكةيةتي).

بةدريَذايي ميَةذوو عةدالةةتي كؤمةآليةةتي تةةنها و تة ةنها بةة ميَةذوو و خةةبات و بةةرط ي سؤسياليسةتةكان و نيةاني هةةرةوةزي
-2
هاوبةةةش بةسةةراوةتةوة)  ،كةثةةي قيةةذةو هةةاواري حةةرب و اليةنةةة ئاينييةةةكان و طةةؤريان بةةؤ تةةةف ةداني خةةةلَك باسةةي عةدالةةةتي
كؤمةآليةتي دةكةن ،بةبيَ ئةوةي بلَيَن ثؤن! ليَ ةدا هيض بة ثيَويسو نازامن تاكة ورةية لةةبارةي عةدالةتةكةةي ثةارتي و يةةكيَو
بدارييَنم!
خةمي خا و خةمي نان؟!
هةموو ورة ،وتارو هاواريَك بةناوي ئازادييةوة بةتالَةة ئةطةةر مةبةسةت و ماناكةةي دةقةاودة طوزاررةت لةة رةيَوةي نيةاني رانانةةي
تاكةكاني كؤمةلَطة نةكات و ليَ ةردا هةلَويسو روون و ئارك ا لةةبارةي مولَكايةةتي تايبةةت و كاريطةرييةةكاني نةداتةبةةر رةخنةة و
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ئةلَتةرناتيظةكةي رانةطةيةةن يَت .ئةمةة هةةموو مةسةةلةكةيةو لةدةرةوةيةدا تةةنها سةح و دوعةا و ف تةوف َيلَي جانبةازة بيَمة وةت و
كةلَةكةبازةكانة.
ليَ ةدا ث سيار دةكةين :ئايا بةرث س و كؤم انيا و تؤرة بانناسيونالةكاني خؤرا  ،ثؤرةا  ،بيناسةازي ،تيَليكؤمؤنيكاتسةيون ،نةةوت و
طاز ،ف اكةواني ...هتد ض را َليَك دةبينن لةة نيةاني رانانةةي هاوآلتيةان دةبيةنن؟ ئةةي ريَكخة اوة جيهانطريةكةان ض نةخمةةيةكيان بةؤ
ئيَمة دياريك دووة؟
ريَوةي ريَكخستين ئابووري ئيَستا واي ك دووة زاربةي خةلَك هةست بة ناعةدالَةتي بكةةن و لةئةجنامةدا هةسةت بةة نةامؤيي دةكةات
و ئينتماكةي بؤ هةموو رتيَكة ،تةنها نيمتمان نةبيَت ،بؤية خةةمي نةان و تةندرووسةو و نيمةتةجيَبوون و دواران جيَطةاي(خةةمي
خا و نيمتمان)ي ط داتةوة ،بةةآلم"موسةتةفيدكان" بةلَيَنةدةرةكان ،خاوةنةةكاني كةةرتي تايبةةت ،مةودي عامةةكان و بةؤ سةةرةوة،
وةزي و بةرث سة حربي و ثةرلةمانييةكان و نووسةر و راننامةنووسةكانيان زي ةكانة باسي خةمة هاوبةرةكان دةكةن!
ئيَمة بةئارك ا لةطةة داخاوزييةكامنانةدا ثةةياممان ثيَيةة ،ثةةيامي هاوم اوبوومنةان لةسةةر ئاسةو ثيَكةةوةنيان و كةار ثارةنووسةي
هاوبةيان رادةطةيةنن ،حاكمان ،طؤريان و رةوتة ئيسالمييةكان دنمانن!
ين و ئيمة يا دووثةاتي وةحمةيطةري فكة و دةسةةآلتي تةةكنؤك اتي دةكةةن و طةنةدةلَي ،ط انةي بةازاري ،ناعةدالةةتي
ئةزموونةكاني دويَة َ
كؤمةآليةةةتي بةثةةةي رةةةرعي سةةةرمايةداري هاوثةةةرخن لةهةةةموو رةةويَنيَكي دنيةةا ،بؤيةةة ئيَمةةة ئةلَتةةةرناتيظي نيةةاني هاوبةرةةي
كوردسةةتانيان بةر ةيَوةي هةةةرةوةزي لةبةةةردةم برووتنةةةوةي جةةةماوةر دةخةينةةةروو كةةة تاقةةة زةمانةتةةة بةةؤ بةةةديهيَناني عةدالةةةتي
كؤمةآليةةةتي ولةطةليةةدا ئةةازادي و ئارةةو و ئاسايمةةي تةةا و تةةةواوي طةلةكةةةمان مانةةاي ث ياوث ة يي خةةؤي دةبيَةةت.....تةةؤش وةرة لةةةم
بةرةية رويَين خؤت بط ة!

زمانيَكي فاريسو ،مةال ك يَكار و ثؤمسكي!

فارو رةفي دة َليَ :ئةوان م دوون
بةةةختيار عةةةلي :ئةةةو م ة دووة...خةةؤش ئةوةيةةة ثةةاش دةرك دنةةي فةةةرماني كورةةتين نةةةياراني ،دةنووس ةيَ :ئةةةوان دةريان!!(م ة دوو
دةريوات؟!))
مةال ك يَكار ئايةتيَك دةهيَنيَتةةوة :ئةوانةةي ريَةي كوف يةان ط تةبةةر و سةتةمكارييان كة دة ثيمةة ،نامومكينةة خةواي طةةورة ليَيةان
خؤش بيَت و ريَيان نيمان دات ،مةطةر ريَي دازة  -سورةتي نن)
ورةة دةاللةةةتي طةةةورةي خةةؤي هةيةةةو ئةةو دوو بةةةرييَرة لةةة الوةعةةي خؤيانةةدا بةة لةةؤنيكي كورة و تةةريار بريدةكةنةةةوة ،بؤيةةة وة
فةرمانبةري باري رةطةزنامة ،نةيارةكانيان لة ئةكتةكاندا بة م دوو ناونوسدةكةن!
بة بؤثووني فةيلةسوفة ثؤستمؤديَ ينةكان( م او هةميمة بة ريَطاي زمانةةوة مامةلَةة لةطةة حةقيقةةت دةكةات و هةةموو ثةاالكيية
عةقلييةكان لةسةر زمان دامةزراوةو ئيَمة بة ريَطاي ورةكانةوة بري و ثةيوةندي لةطة َ يةكر دةكةين.)...
ديةارة ثةيَ
دةبيينَ!

ئةةةوةي ثةةاومان بةةةم س ورةةتة ئةفسةةاناوية طةرةةببيَت ،هةةبووةو مة او نةةازانيَ زمةةاني ئيَمةةة ض رالَيَةةك لةةةو حةقيقةتةةة

ئايا يةكانطريي وةهمي ثاريانةوةو تةك ريك دن لةسةر زاري مةال بةختيار و مةال ك يَكةار و لةة ثةةيامي راني هةةيين يةكةمةكةةيان و
ثةيامةةة ثيَنجمةةي دووهةمةكةةةيان كةةة تيَةةدا دةلَ ةيَ( :خوايةةة ئةةةم كةةوردةي ئيَمةةة بةةة طمةةو و ئيسةةالمييةكاني بةتايبةةةتي و ئيَمةةة و
رةوتةوانامنان بةة تايبةةتي تة ي زارمةان زولَمةي ثةارتي و يةةكيَو كةوتؤتةة سةةر ،خوايةة خؤمةان بكةة بةة ئةةداتي قةةدةري خةؤت بةؤ
الب دني زولَم وراداني زالَمان...ئامني) ثي كؤيان دةكاتةوة؟
سةةي ئةوةيةةة ثاريانةوةكةةةي بةةختيار بسةةتيَك لةةة مةةال"فتةةي !" ،دريَةةذت بوو .يةةكيَكيري ئةةةم جؤقةةة"ف ةريةطةة" هةةةر بانطةرةةةي
ديالؤط ،ما ،م او...هتد دةكات و لة هةمان كاتدا دة َليَ :لة سةوي خيَوةت سوتاندنةكة ،بةعسم بيين)
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لةنيَوان نةعوم ثؤمسكي و ئاراس فةتاح كيَ راست دةكات؟!

ئاراس فةتاح لة ثاوثيَكةوتنةكةي هةاوآلتي  ،2/00دةلَةيَ ( :لةة دونيةاي دووك اسةيدا داخةكةة روونةة ،تاوانبةاران دةسةتطريدةك يَن و
بة سراي ياسايي خؤيان دةطةيةن يَن....حكومةت بؤية مةدةنيية ،ثونكة مةدةنييةتي نيان دةثاريَريَةت ،بةةآلم ئةمةة سةةد دةر سةةد
لة كوردستاندا بةثيَضةوانةية).
ئةمة درا راخدارة بؤ طةمذةك دني م اوة لة وآلتةكةةم .كةاتيَ ئؤبامةا لةةبارةي ريطةان دةلَةيَ(سةةرا ريطةان-وة سةةراكةكاني تة -
بةرداري لة بتةوك دني طةربيين ك دو راحي لة سياسةت و باسة توندةكاني ئيم يا ئامادةيي هةيةة) ،فةيلةسةو ،ئةةم يكي نةةعوم
ثؤمسكي لةوآلمدا دة َليَ( ...ئيَمة لةة سةيَنرا َ ئةةم يكا سةةددان هةةزار م اومةان كورةت وبةمةة هةةموو هيوايةة بةة دووك اسةي و
ئازاي ثيَميَل ك دو...ثمتيواني لة دةولَةتي ئةثارتةهايدمان ك د كة لة وآلتة دراوسييةكاني نيو مليون م اوي كورت)...
كةيَ لةةة بةرث سةةاني ئةةةو تاوانانةةة دةسةةتطري ك ة ا؟ ئايةةا حكومةةةتي مةةةدةني ئةةةم يكا ،مةدةنييةةةتي نيةةاني ثاراسةةتووة؟ .بةةؤ ئاطةةاداري
خويَنةران ،ثؤمسكي لة برووتنةوةي(دووك اسي ئيَستا)لة ئةم يكا ثاالكة...ئايا ئةم يكا وآلتيَكي دووك اسي نيية؟!
مايكل رايةن(نووسةةرو ليَكؤلَيةار لةة ثةوانطةةي ئينتةةرث ايري ئةةم يكي) زار بةة حكومةتةة"دووك اتةكةةي" سةرسةامة ،بؤيةة لةة
وتاريَكيدا بةناو(سةدام لة كوردستان)دةنووسيَ( ئةةو هةلَمةتةة ناعةقلييةةي حكومةةتي كةوردي كةة بةة دوةوك اتي ناودةب يَةت ،وا لةة
ئيَمة دةكات لةو هؤكارانة بريسني ثؤن سةرك دايةتي ئةم يكا باروزاني و تالةباني بةهاوثةواني ئةم يكا لة قةلَةمداوة)!
رؤريري ئريان ،درا راخدارةكان
مةال بةختیار دةنووسيَ ....( :هیچ كهسێك ناتوانێتو ناوێرێت بڵێت ئهمه هیی منه به تهنها،
لهبهرئهوهی فهزایهكی سیاسیی كراوه هه یه كه لهناو ئهو فهزایهدا ،ئهگهری ژیانهوهو مانهوه
ئهوهیه تهنها وهك خاڵێك تهماشای خۆت بكهیت ،نهك تهواوی دیمهنهكه داگیربكهیت .كێشهو
مهترسییهكه ئهو ساته دروستدهبێت كه یهكێك له ئهگهرهكان تهواوی دیمهنهكه داگیربكات.
بۆیه ئهم ساته جگه له كارلێكی فیكریو دیالۆگو بیری رهخنهیی ،ئهگهرێكی ترو
ئهڵتهرناتیڤێكی ترمان له بهردهستدا نییه كه ئهو نوقسانییه پربكهینهوه كه نهبوونی ئایدۆلۆژیا
دروستی كردووه).
ليَ ةدا منوونةي رؤريري  0737لة ئيَ ان وة منوونة دةهيَنمةوةو ث سيار دةكةم :ئايا كيَ خاوةني ئةو رؤريرة بوو؟ ث يكةكاني
فيدائي خةلَك؟ حربي تودةي ئريان؟ موجاهديين خةلَك؟ خومةيين؟ كيَ؟
ئازادي و ثلوراليرمي رؤريرةكة بوو بة حوكمي"ئيمامي زةمان"و باقي ثرياكةكة بؤ ئيَوة بةجيَدةهيَلَم .ئةي لةو فةزا ك اوةية
كة راثةرييين ئازاري  0770لة كوردستان هيَناية ئاراوة ،كيَ بوو بة خاوةني؟!
مبانةويَ يان نا ،هيَلكةكان ثووة و دةثيَتة ناو سةبةتةي ئةو اليةنانة كة خؤيان بارر ريَكخستووةو وتوانايان هةية .بةختيار
لةوةردا بةهةلَة ثوووة كة ناريةزايةتييةكاني بؤ ئاسو(كارليَكي فيك ي و ديالؤط و بريي رةخنةيي)بضوو ك دووة ،بةآلم
حةقيقةتةكة رتيَكي ت ة :يةكط توو ،كؤمة َ ،مةال ك يَكار و طؤريان بوونيان هةية و لةدواييدا ئةمانة دةبن بة خاوةني و لةسةر
ميَري ط توطؤكان سةوداكارييان لةسةر دةرك يَت.
طالَتةجاريييةكة لةويَية كة مةال ك يَكار باسي(ئازادي ،كةرامةت و نان)دةكات ،كامة ئازادي و كةرامةت؟ ئةوةي لة بيارة و تةويَلَة
ثةي يةوي دةك د؟! نةف ةت لةو نانة كة لة سايةي دةسةآلتي ئةم"بةرييَر"دةستبكةويَت .ثةيامةكةي ك يَكار زار ثيَكةنيناويية،
ثونكة نووسيويةتي( بةلَيَ بؤ بنياتناني دةسةآلتي سياسي كوردستاني و بة َليَ بؤ هةلَوةراندنةوةي هةردوو حربي حاكم :ثارتي و
يةكيَو) .ليَ ةردا ديار نيية مةال ض دةسةآلتيَكي سياسي دةويَت؟
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كور تاوانيَكي زار قورسة و ئيَمة دةمانةويَت لة كوردستان ياساغ بك يَت ،كةثي جةنابي مةال بة ئايةتي(بةهة نةبيَ نابيَ
يةكري بكونن ،خودا دةربارةي هةمووتان دلَؤوانة-نن ،ئايةي)12كاردةكات .بةم ريَوةية دةيةويَ كةرمةمتان ب اريَري؟!
ئايا ئةو جؤرة تيَ ك انة ئةلَتةرتيظي نياني بة كةرامةتي عةدالَةتي كؤمةآليةتي و ئازادين؟!

رارنبريي ئةتكك او ،ثةردةيةكي زار ئةستوور و(يان تسيطلةر)!

ئيم يا مةالية لةبةردةم دةرطا بةناهة ئاب وو ب اوةكةي سليماني ،وتي(ثةردة لةنيَوان مةزلَوم و خودا نية)! راسو ميَذوو ئةو
قسةية ثمرياست ناكاتةوةو ئةطةر وابوواية ،دةميَك بوو طورط و مةري ثيَكةوة ئاويان دةخواردةوة .من ب يوام نةك د بةو هةوالَة كة
دة َليَ تليا زار هةرزانة و رانانة بةهةزاران ريَوة بةكاردةهيَن يَت ،بةآلم ديارة هةوالَةكة راستة!
عةلي قةراغي(ث افيسؤر ،دكتؤر و سةراكي زاناياني ئيسالم لة جيهان)لة دوانةكةي هةفتةنامةي(ئاويَنة) ،دة َليَ(لةسةرمايةداريدا
خاوةنداريَو دةولَةت نيية) .ئةوة حالَي ث افيسؤرو دكتؤرةكةيانة! ئاخ فةرموودةكةي راست نيية .بؤ منوونة ثؤست،
رةمةندنةفةر ،بان  ،كؤم انياي فؤل سظاطن لة ئةلَمانيا...هتد مولَكي دةولَةتن و لة هةنديَكيمياندا دةولَةت ثمكي هةية .دختؤر
دة َليَ( ...بيمة سةدوهةرتا من ة دني سيستيَمي سةرمايةداريية ،بيمة و دلَنيايي روعييةتة ،بيمة ئيسالمة لة هةنديَك حالَةتدا).
ديسان وانيية ،ثونكة بؤ منوونة لة تةواوي ئؤروثا ،بةبيَ ئةوةي روعي يان ئيسالم بن ،سيستيَمي بيمةي كؤمةآليةتيان هةية،
هةر بؤية ناويان هةنديَكيان بة دةولَةتي كؤمةآليةتي ناودةب يَ!).
هةر لةو ئاستة نرمة ،هةنديَ طةنالَي تةلةفريوني بة ثارةي بةفرييادراوي خةلَك ،كةنالَةكانيان ماوةي نيو كاتذميَ تةرخانك د بؤ
د.ئاراس فةتاح .ئةم هاككةرة ،لة ئةلَمانياوة ورياسي(ئةنو روعييةت)ي لةطة َ خؤي هيَناوةو رانبةراني ثةندين جؤري هاكةر
هةولَي تيَكداني"هاردويَ "ةكان دةدا  ،بةآلم جياوازييةكة ئةوةية ،دكتؤر بة ميتؤدي ئيسالمييةكان كاردةكات و بةئارك ا لة
كؤريةكةي بانطةرةي دةست ب يين و كؤتاييهاتين ماركسيرمي ك د .دانيمتواني كؤريةكة بة بيَدةنطيةكي تايبةت طويَيان لة عيلمي
ورياس و ثةقؤ دةط ت((هوريا!))!
زاربةي هةرة زاري كةس و اليةنةكان باسي رؤريش و رؤريرطيَ يي تون

و ميس و وآلتاني ت دةكةن كة لة هةموو كاتيَك

ئةطةري داطريساندني لة ثةندين وآلتي ت دةك يَ ،بةآلم ئاراس بة كؤديَكي نهيَين فةرمووي(:سيستيَمة رؤريرطيَ ةكان ت سناكرن
لة سيستيَمةكاني ت ).
كيَ لةو رستةية تيَدةطات؟
ليَ ةدا بة طوجناوي دةزامن ط توطؤي هةفتةنامةي(دي تسايت)ئةلَماني لةطة ث افيسؤري زانكؤ ،راويَذكاري نةتةوة يةكط تووةكان
و نووسةر(يان تسيطلةر) كة دي تسايت نازناوي(ويذداني م اوايةتي)بة مانميَت بآلوك دووة ،بة منوونة بهيَنمةوة(دي تسايت:
تاوانبارةكان كيَن؟
تسيطلةر :من منوونةيةكتان بؤ دةهيَنمةوة .لة لووتكةي قةي اني دارايي ،سةرا حكومةتةكاني وآلتاني ئؤي يا
راني 0221/02/00لة ثاري كؤبوونةوةو لةثيَناو هيَورك دنةوةي باروداخي بانقةكان ب ييارياندا ب يي 0322مليارد ئؤي يا
قةرزيان ثيَبدةن0322 .مليارد ئؤي يا!
ثيَ ئةوةي ئةو سالَة تيَ ةرييَت ،هةمان ئةو سةرا حكومةتانة بودجةي بةرنامةي خؤراكي جيهاني بؤ نيوة كةمك دةوة ،واتة لة
1مليارد ئؤي يا ك ديان بة2مليارد ئؤي يا .ئةزانن ئةوة ماناي ثي دةطةيةنيَت؟ لة قوتا انةكاني هؤنداراس يان بةنطالدش
خؤرا بة قوتابيان دةب ييَ .ئةو بةرة خؤراكة كة بة ثيَوةري ثريمكي كةمرين كؤلؤرينيان تيَاب َ و لةخوار ئاسو مانةوةي
م اوة بؤ بنكةكاني ثةنابةراني دارفور دةب ييَت.
لةويَدا م او دةم ن ،تيَطةيمو؟
www.dengekan.com
7/22/2013

112Page

دي تسايت :ثيَتانواية تاواني سياسةمتةدارةكانة؟
تسيطلةر :سياسةمتةدارةكان دةسو دريَذي ئةو ثةتانةن كة تا ئةو كاتة هةموو رتيَك دادةروخيَ لة بؤرسةكان جامبازي دةكةن.
ئةو م اوانة كة لة ب ساندا طيان لةدةستدةدةن ،جةستةكةيان لة باخضةي بةردةم ثةرلةماني ئةلَماني نةكةوتوون .لةم جيهانةدا
هةر ثيَنج ث كةية مندالَيَك لةب ساندا طيان لةدةستدةدا .ئةمة لة راثؤرتي ريَكخ اوي جيهاني خؤرا سةر بة نةتةوة
يةكط تووةكان بآلوك اوةتةوة .بةلَيَ هةر 9ث كةية  ،ئيَستا لةم كاتة كة ط توطؤ دةكةين!لة هةر 2دةقةية ئينسانيَك رووناكي
ثاوي لةدةست دةدا ،تةنها لةبةر ئةوةي ب ييَكي كةم لة ويتامني()Aيي دةستدةكةويَت .لة هةر  1كةس ،م اويَك بةبةردةوام بة
سةخو خؤراكي دةستدةكةويَت.
دي تسايت :ئيَوة بة بةردةوام ئةو نمارانة دووبارة دةكةنةوة.
تسيطلةر :ئةو نمارانة ثة كن ،ثةكطةليَكي كاريطةرن ،ثونكة تةنانةت لةاليةن كارمةندةكاني بانقي جيهاني طوماني ليَ ناكةن.
هةروا لةبةر ئةوةي راثؤرتي خؤراكي جيهاني رايدةطةيةنيَت كة طمتوكالَةكةمان لة توانيايدا هةية 00مليارد م اوي ت تيَ بكات.
نوقسانييةكي بابةتي خؤرا لةئارادا نيية .ئةو من دالَة كة ئيم يا بة هؤي ب سيَو طيان لةدةست دةدا ،دةطونريَت و دةبيَ
بكونةكةي بؤ بةردةم دادطاي نويَ نبيَ ط راثيَض بك يَت .نوقتة ،تةواو.
دي تسايت :ئيَوة زيَدةريايي دةكةم.
تسيطلةر :نةخيَ  .زيَدةريايي ناكةم.
دي تسايت :لة سويس ا ثياي زيَ هةيةو لة ئةف يقا ثياي الرةكان؟
تسيطلةر :م او دةبيَ هاوار بكات تا لةناو قةرةبالَةغي ميدياي جيهانيدا ،طويَي ليَ بطرييَت.
دي تسايت :هةر كةسيَك زار هاوار بكات ،رانيَك ديَت ب يواي ثيَ ناك يَت.
تسيطلةر :هةنديَجار هاوكارةكامن لة زانكؤ بةمة تؤمةتبارم دةكةن :من بةريَوةيةكي نازانس و دةنووسم و وردبني نيم.
بريك دنةوةي طيتؤيانةي ئةكادوةكان! مةسةلةكة توانايية.
دي تسايت :ئيَوة باوةريَك جويَن بةكاردةهيَنن بؤ سةرمايةداري وة  :سةرمايةداري م اوكون ،سةرمايةداري طازينؤ ،سةرمايةداري
دارستان .هةلَبذادةي تازةتان ثيية؟
تسيطلةر :سةرمايةداري دريندة كةرثي ئةمة ب يندارك دني هةسو دريندةكانة.
دي تسايت :بة ب يواي ئيَوة بؤثي واية؟
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تسيطلة :ماوةي 133سالَة دةسةآلتي س ي ثيَست كة كةمايةتي ثيَكدةهيَنيَت بةبةردةوام سيستيَمي ثةوساندنةوة لة جيهان
جيَبةجيَ دةكات .يةكةرار دزي و جةردةي و كؤمةلَكوني لة ئةم يكاي خواروو ئةجنامدا كة مارك ثيَي دةلَيَ كةلَةكةك دني
سةرةتايي سةرماية .ثاران بازرطاني سيَطؤرةيي :كؤيلةك اوةكان لة ئةف يقاوة بؤ ئةم يكا طواستةوةو لةويَوة رةك بؤ ئؤروثا.
ئةوجا 513سا َ لة كؤمةلَكوني داطريك دن و ئيَستا سياسةتيَك كة لة طمو خ اثرة :ديكتاتؤرييةتي جيهاني سةرمايةداري دارايي
جيهانطرية .ئةوثةريي ثاوثنؤكي و ثةوساندنةوةي م او و ويَ انك دني س وورت .بةطويَ ةي سةرثاوةكاني بانقي جيهاني
 133كؤم انياي بانناسيونا لة ساآلني راب دوو كؤنريالَي  %1931لةداهاتي جيهان دةكةن .ئةمة داهات و دةسةآلتيَكي زار
طةورةية و ه يض قةيسةرو ثارا و ثاثاية نةيبووة.
دي تسايت :ئيَوة ئةوةي كة ئةم سيستيَمة ناخ يَت نيَ ث سياري ريمةيي ،تةنانةت ئيَستاش كة خةريكة دادةروخيَت ثؤن
رووندةكةنةوة؟
تسيطلةر :ب يوامواية ،وةهمي هرري ليِياليرمي نويَ ،هورياري طمو ويَ انك د .حةقيقةتي م دني منداآلن لةب ساندا لةو
تيَ يوانينةوة بة ياسايةكي س وورو دةبين يَت .هةروة قازاجنكةران...سةي ة ،طةورةت ين بانقي سويس ي(ئو .بي .ئي )
موكافةئةي  0,7مليارد ف ةنك بة كارمةندةكاني بةخمي ثاش ئةوةي بةخؤي سالَيَك ثيَمر 10مليارد ف انك لة باجدةرةكاني
دةستكةوت.
دي تسايت :ئيَوة رقوقينتان لةو كةسانة دةبيَتةوة؟
تسيطلةر :نةخيَ  .من هيضم دن بةوان نيية .ئيَوة ب ابيَك( بةرييَوبةري جيَبةجيَك ن لة كؤم انياي نةستةلة) دةناسن؟ لة خليسكاني
سةر بةف ثيَكةوة ياري دةكةين .ثياويَكي خ اثكار نييةو كةسيَكي بةريَرة ،تةنها خواسو خاوةن بةرةكاني كؤم انياكة جيَبةجيَ
دةكات .سارتةر وتي :بؤ ئةوةي م اويَكت خؤش بويَت دةبيَ زار بة توندي رقت بيَتةوة لةوةي ثي دةيضةوسيَنيَتةوة ،نة كيَ
دةيضةوسيَنيَتةوة .مةسةلةكة دونمنايةتي رةخسي نيية ،بةلَكو دنايةتي سروكتورةكاني ئةم جيهانةية.
تسيطلةرة يةكيَكة لة هةزاران رار نبري كة بةو ريَوةية بريدةكةنةوةو هةولَي لة طؤريناني حكومةتة "ئازاد و ف ةرةنطة"كان دةدةن.
جياوازيي لةنيَوان رارنبريي رةسةن و ثةقؤكيَمة دن بة كؤمونيست و بة طمو ثةثةكان زار قوولَةة بةآلم ليَ ة كيَمةكة لة
رويَنيَكي ت ة ،لةو رويَنةية كة ميَذووي كؤمونيسو بازرطاني ثيَدةك يَ و سو و ثوض و رسوا دةك يَت...كيَمةكة لةوة نيية كة
ئةو نووسةرة زةليالنة لة هةنديَ راطةياندن دةنطيان بارر بة خةلَك دةطات...هةرطير!
ميَذوو و طؤريانكارييةكاني ،ميَذووي رؤريرةكانةو بةرياسو هةموويان سيستيَمي تايبةتي خؤيان هةبووةو هةية و هةميمة بؤ
يةكري ت سنا بوون و لةداهاتووردا هةر بؤ يةكري ت سنا دةبن.
ئاراس بة هووريارييةكي"دةطمةن" هةولَي لةخمتةب دني دانيمتوان و بيسةراني دا و ماركسيرم ،بةع  ،ثارتي و يةكيَو تيَكة َ
ك د ،بةبيَ ئةوةي ئامادةبوواني كؤريةكة لة بارةي ئةو مةع ي ةتة ،ث سياريَك يان طومانيَك دةربِين ،ض جا لة ث اتيَستك دن!
ئةوةي برامن اليةنط اني ماركسيرم لة ثةندين وآلت حوكم ياني سةدان مليون م او دةكةن و سةدان مليون م اوي ت هيواي
رزطاربووني م اوايةتي بة ماركسيرمةوة ط يَداوة.
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هةر كةسيَ دةم لة بواري رارنبريي بكوتيَ ،دةبيَ سةرياسو ب اريَريَ و لةم ريَطاية هةموو باجيَك قبوو َ بكات ،بةثيَضةوانة دةبيَت
بة كاسةليَسيَكي بةردةرطا سولَتاني ئةقلَي ثارةو ثلةوثاية ،نة سولَتاني ئةقلَي ئازادي لة ستةمكاري.
لةبةر دةرطاي بةناهة ئةتكك اوي سةرا" ،رارنبريةكان"خويَين مندا َ و طةجنة بةناهة رناوةكان لة كاسة دةنيَن و بؤ بةرييَر
ئؤباما دةين يَن و لةطةليدا داواي يارمةتي ليَدةكةن تا فمار اتة سةر ثارتي و يةكيَو!
بةداخةوة"هيَذا" ئؤباما بةرنامة ئارتيخوازةكةي لةكاتي هةلَبذاردن لةبريك دووةو ئيَستا وة بوري باو بةريَوةيةكي دووك اسي
رانبةراني هاوثةوانة رارستانةكاني سةرقالَة بة ناردني ف اكةي(رةبةح) بؤ ثمتطريي لة "رؤريرطيَ ةكان"ي ليبيا
تةنها حةقيقةت رؤريرطيَ يةو هةرطير سيستيَمي رؤريرطيَ لةم قةي انة طمتيية كة هؤكةي سةرمايةداري دارايي جيهانطرية ،ط اني
و سةد دةردي ت ي ليَكةوتووةتةوة .رراوس-خان(سةراكي سةندوقي دراوي جيهان) ،دة َليَ( رةثؤلي ط تين تةقينةوةي كؤمةآليةتي
دةهيَينَ )...و لةنيَ كاريطةري ئاناوةطريي و فةوزاي دةسةآلتي سةرماية ،دويَينَ سةراكوةزي اني(ثورتوطا )ي

ناثار بوو

دةستلةكاربكيَميَتةوة ،لة بةريتانيا 122زانكؤ ماني طمتيان دةست يَك د ،بةآلم ثةثةكان لة ئريةلةند دةنطي زيات يان
بةدةستهيَناوة ،لة بةن الي رانئاواي هيندستان روعيية بة سةراكوةزي ان هةلَبذيَ درا ،لة فةرةنسا بةرةي ثةي بةرف انر بووة.
سؤسياليرم تاقة ئةلَتةرناتيظة ،ئيَوةش بؤ خؤتان فةتواي مةرط يان كورتين ماركسيرم بدةن ،ب ارييَنةوةو لةطةلياندا ث وثاطةندة
بؤ سيستيَم و رنيَمي تاواني تةكنؤك اتي ف ةريةنطةكةتان بكةن ...ثلَكين بريو بؤثوونةكانتان لة طةندةلَي و ستةمي دةسةآلت بارر
نييةو وة دةزانن (وؤلظطانط رراوس)ي ال(،دةست اكي ،ئارو ،ب ايةتي ،ويذدان و ئريادةي خةبات)دةدا...تيَطةيم !

وة ئازادييةكةي ميلتون ف يدمان!

ي
نوخبةي دةسةآلتدار بؤي هةية ،بة بة َي رةقية ثيَداويسةتييةكاني بةة زيةادةوة ث يبكةات ،بةةآلم هةةنارةكان ئةطةةر تةنانةةت بيانةةو َ
لةةةبارةي ثيَداويسةةتيية سةةةرةتاييةكانيان ناريةزايةةةتي دةرب ةِين ،ئةةةوا دةب ةيَ لةةة دةسةةتوثيَ ث يثةةةكةكاني نوخبةةة ريَطايةةان ث ةيَ بةةدريَ.
نوخبة خؤي و ة خواوةندةكان رةفتاردةكةن و هيض كةس ناتوان َي بةؤ بةةردةم دادطةا راثيَضةيان بكةات ،تةنانةةت نةة خؤيةان بةةلَكو
دةستوقاثةكانيميان.
لةسةةايةي دووك اسةةي ،ثةرلةةةمان ،مةةا ،م اوةةةوة ،لةسةررةةةقامةكامنان م اوةةدةكونريَت ،ئةنةةدام ثةرلةةةمان بةبةرثةةاوي خةلَكةةةوة
سةةري دةرةكيَن يَ ،بةؤم دةنطةةي لةة دةرطةاي سةةةرا دةثةيَندريَت ،بةة كوتةكضةي و ثةقؤثةةي بةردةدريَنةة طيةاني خؤثيمةةاندةران و
خيَةةوةت دةسةةوتيَندريَت ،كةةامرياي هةنةةديَ كةةةنالَي تةلةةةفريوني دةرةةكيَندريَت ،كةةةنالَي تةلةةةفريوني دةسةةتوتيَن يَ ،نيةةان مليتةةاريرة
دةك يَت و زار تاواني قورسي ت كة اليةن"دةسو نهيَين"يةوة ئةجنامدةدريَن.
ئةةو فايالنةةة ثةةةند بةرةيَكي بضةةووكن لةةة سةةيناريَوي رةرةي حكومةةةتي باطةةةرديَن و تةةازة ثاسةةواناني نةةةوت و خةةاوةن بةنرينخانةةة،
بازرطاني و خانوبةرة...هتد و "هاوثةوانة" بيَدةنطةكانيان.
لةئةجنامي ئةو ك دةوة قيرةوةنانةو بيَدةنطي و خؤطيَلك دني ثةثةكان لة ئاسةت ئةكةركةةكانيان و ثةرتةةوازبوونيان ،ئيَسةتا هيَةرة
كؤنةثةرةست و ليِيالَيستةكان لةمةيدانةةكان تةةراتيَن دةكةةن .ئايةا ئةةوة طالَتةةجاريي ميَةذوو نييةة ،مةةالكان بةة سةةراكي هةةريَم و
حكومةت و هةموو ئةوانةي خؤيان بة دووك ات ،ئةازادخيواز ،ثةاريَرةري مةا ،مة او و ثيَمةكةوتنخواز دةزانةن ،دةلَةيَن :خؤثيمةاندان
ما ،ئازادي هاوآلتيانة....هتد
مة او دةتةةوانيَ لةبارةةرين حالَةةةت بلَةيَ :ئةةةو تاوانانةةة دريَذةثيَةةداني ئةةةقلَ و فكة و تيَطةيمةةتين دةسةةةآلتي سةةتةمكاري كؤمةآليةةةتي،
طةندةلَي بةمانا بةرف اوانةكةي و بوخ اييةكي ثيَكةنيناوي دةسةآلتيَكن ال ،ثارةسةرك دني كيَمةةكاني كؤمةلَطةكةةي دةدات ،بةةآلم
بة رووني مانا"رارةوةكاني"وة ثيَكةنينة هةستريي و زةرد و بيَماناكاني بةرار ئةسةد ثيَوةي ديارة!
حكومةتة"هةلَبذيَ دراوةكةمان لةاليةن زارينةي طة ثمت بة ثةكداري دةمامةكدراو دةبةستيَت؟
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حكومةتة خةباتطيَ ي و خاوةن قورباني و سةروةرييةكان ،لةماوةي ثر لة22ران بةدةنط بةري داخوازيية سارةتاييةكان هاتووة؟
ئةطةر ئازاديية سةرةتاييةكامنان ثاريَرراون ،بؤثي ئةو هةموو تاوانانة ئةجنامدةدريَن؟
بؤثوونةكةي راماننوسي ثورتوطالي خوسيَ سةرةماطؤ ،رةفتاري حكومةتي هةريَم لةطة ئةةم باروداخةة بةؤ ئارةك ا دةكةات( :ئيَمةة
رووناكي ثاومان هةية ،بةآلم هيض نابينني ،لةطة تؤقاندن دةنين ،بةآلم فيَ بووين سةي ي نةكةين)!
ي رةةاريان ثة َي
ديةارة خةةاوةن ب ييارةكةان بة َي بةةاكن لةةو راسةةتيية كةة رقوقينةةةي زار َيةةك لةةو ثؤليسةةانة كةة فةةةرماني ثاراسةةتين هةنةد َ
ي ئيَسةتا دوا ثةارووي دةمةي خؤيةان و مندالَةةكانيان لةدةسةت
س اردووة ،لة خؤثيماندة رةكان بةتينرة ،بةآلم دةنط ناكةةن و نايانةةو َ
بدةن!
والةةدن بيَلةةؤ(هةةةلَط ي خةةةآلتي نةةؤبلَي ئةلتةةةرناتيظ) لةةة وتةةاري(ثةةاوي هوريكةةان  :ميلتةةون ف دوةةان و بارةةووري جيهةةانطري)دةلَ ةيَ:
(ئابووريناسان يادي كؤثك دوو ميلتون ف يدمان وة "ثيَمةنطي ئازادي" ك دةوة ،وة كةسيَك كةة"كتيَبةةكاني ئةابووري و جيهةاني
طؤريي" .بةثيَضةوانةوة ،م اوةكاني بارةووري طةيو ث افيسةؤرةكةي زانكةؤي رةيكاطؤ وة ثةاوي هوريكانسةيَك كةة بةدةسةو مة او
درووستك ابيَ ،دةبينن و لةياديان دةمينيَتةوة ،هوريكانسيَك كة لة كتيَبةة ئابووريَكانيةدا ثيَمةنياري ط تنةة بةةري ريَطةاي ويَ انكةاري
كة د .ف يةدمان لةةة وآلتةاني بارةةوودا لةة ثةيوةنةةد بةة دوو رةتةوة يةةاد دةك يَتةةوة :ري ةةؤرمك دني رةيلي-لةسةةةردةمي بينؤرةيت -بةةؤ
ئابووري بازاريي ئازاد و "بةرنامةي خؤطوجناندني سركتوري ئابووري".
ف يدمان لة0731خةآلتي نؤبلَي وةرط تووةو ،يةكيَك بوو لة دامةزريَنةراني قوتا انةي رةيطاكؤ و راويَةذكاري نيكوسةن ،ثينؤرةيت،
ريطان ،تاتمةر بووة ،بؤية بةؤ سيسةتيَمي سةةرمايةداري بةة طةةورةت ين و طة نطرين و ب ييةاردةرت ين كةسةايةتي سةةدةي رابة دوو و
باوكي سيستيَمي جيهاني"نويَ" ناودةب يَ.
بةآلم ئةو ئاز اديية كة ف يدمان مةبةسو بوو ،هةةناري ،تةريار ،تؤقانةدن ،زينةدان و ثةنابةةري بةؤ سةةدان مليةون مة او ليَكةوتةةوة،
بةآلم ناوب او ثيَ كؤثيدوايي لة دوانةيةكدا ،ئةة َليَ( :ئةازادي ،داوا و ئامةاجني سةةرةكيم بةووة لةة نيةان .ئةازادي طة نطرين اليةةني
بووني م اوة).
ئايا ئازادي ،باز اري و ثمتطويَخستين داواكاري رةواي خؤثيماندةران كة دةسةآلتداراني هةريَم رةانازي ثيَوةدةكةةن و لةة كة دةوةدا ئةةو
هةموو ناعةدالَةتيية كؤمةآليةتي و طةندةلَي و تاوان و ستةمةي ليَكةوتووة و ئةو ئؤثؤزيتسةيونة كةة داواي دامةزرانةدني حكومةةتي
تةكنؤك اتي بيَاليةن دةكات ،هةمان سيستيَم و ئيدالؤنياي بازاريي ئازادي ف يدمان و رووناكبرية هاوبريةكاني نيية؟!
هيَمتا نة باسي حيكايةتة طةورةكان ،نة ميَذوو و نة ئيدالؤنييةكان كؤتاييان ثيَهةاتووة .ئةطةةر دةسةةآلتداران بييانةةويَ لةةوة زيةات
لةناو ماآلن ،لةسةر رةقام و لة ثايتةختةكاني جيهان بيَحورمةت نةك يَن...دةبيَ دةست لة بيَ كةرامةةتك دني هاوآلتيةان هةةلَط ن و
داخوازيية جةماوةرييةكان جيَبةجيَ بكةن!

طوتارة كؤنةثةرةست و ركستةكاني مةال بةختيار ،فارو و رةفيقةكانيان!

مةةةال(بةةةختيار عةةةلي) لةةة هةةةيين"ثةةرياز"بةةة دوعةةا و ثاريانةةةوة دةيةةةويَ لةةة ئةةازادي و عةدالَةةةتي كؤمةآليةةةتي نريكمةةان بكاتةةةوةو
ونووسةةةيويةتي ( :خودايةةةة بةةةؤ خةةةات ي كةرامةةةةتي ئينسةةةان كةةةة لةويَنةةةةي خؤتةةةدا خةةةةلَقتك دووة...خوايةةةة كةرامةةةةتي ئةةةةواني
بمكيَين....خوداية ئةو سيستيَم و ياسا و حوكم يانيية بة سرا و ئاب ووثووني خؤي بطةيةني...خودايةة ئةةم كيللةتةة لةةو نةطبةةتي
و نةهامةتييانةة رزطةار بكةةةين...خؤايةة جورئةةت و بةةويَ ي ببةخمةة بةةم طةلةةة قوربانيبةخمةة...خودايةة بةةة حيكمةةتي خةؤت ثة ي
مانكة لة هةدادان ...خودايةة خودايةة بةو َي ي و سةةب ببةخمةة بةةو طةجنانةة...خةوداةي ئةةم تارمةايي وةحمةةت...خودايةة ئيَمةة لةة
دازةخةوة ثةنات بؤ ناهيَنني ،بةلَكو لة كوردستانةوة)...
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ئايا ئةوة طوتاري نويَبوونةوةي دونيا و دةسةآلتة؟ ئايا ئةوة خيتابي رارنبرييَكة بيةويَ كؤمةلَطةكةي بؤ ثيَمةوة ببات؟!
بةداخةةةوة ئةةةو وتةةارة زيةةات ف ةبيَةةذي زارو زةوةن ،ثيَوةنةةان و بيَمانةيةةة كةةة بةةةرووني ركسةةو و دةست اثةةةيي طوتةةاري رارةةنبريي
راسريةو كؤنةثةرةست سةرليَميَواو ثيماندةدا.
ئيم يا ئةو دةنطة بة طالَتةجاريييةكي نةويَي فةارو رةفية ئاميَتةة بةوو ،ثةونكة جةةنابي"فةيلةسةوف"ية هيَة ش بةة بةيَ بؤنةة بةؤ
ماركسيرمي ب د! ئاخ نة مةسعود بارزاني(لينني)ة و نة جةال تالةباني ستالني ،كةثي ئيمة يا فةارو رةفية وة راسةريةويَك ،بةة
ريتوالي"لةبةر خودا" ،نةف ةتي خؤي لة روعيةت ك د!
رةفية هةةةرطير بابةةةت و بةةريو هؤرةةي عةدالةةةتي كؤمةآليةةةتي نةةةبووة بةةة ميَةةواني ،كةثةةي بةةؤ هةلَخةلَةتانةةدني خةةةلَك ،هةةةر باسةةي
عةدالَةت دةكات كة لةداوييدا هةر دةسةآلتيَكي تيموك اتي ،ئؤليطارري ،فاري ليَ سةوزدةبيَت!
ئةزمووني 0711رارنبريي بليمةتي درووستك د ،بةآلم بةردةرطاي سةةرا رةةرمةزاري و كؤنةثةرسةو! دةنطةي رارةنبريي ئةازادخيوا
زمان و ط تارو ئاراسةتةي تة ي هةيةةو ،ئةةو نووسةني و وتانةة رةسةةنايةتي و ئةةركي رارةنبريي ئازادخيوايةان تيَةدا نابين يَةت نييةة،
سوثاس بةؤ دةرطةاي سةليماني كةة ئةاوا بةة روو نةي دوو فةاقي و رةيراق يين مندالَةة زي ةكةةكاني بةةردةرطاي دةزطةا رارةنبريييةكاني
دةسةآلتي ،دةرخست.
ريَبوار سيوةلي ،بةختيار عةلي ،فارو رةفي  ،لةبةر كؤلَةوارييان ،ستةم و تاوانةكاني ثارتي و يةكيَو بة فاريرم دةروبهيَنن!
لة سليماني سةردةمي بةع  ،ثةردة لةسةةر ثةيطةةريَ كي كةاوة الدراو بةوو بةة خؤثيمةاندان و تةا خةوارةوةي نةخؤرةخانةكة دريَةذةي
هةبوو ،مني يةةكيَك بةووم لةة خؤثيمةاندةرةكان .ثؤليسةةكان لةسةةر ئؤتؤمبيلةكانيانةةوة ،تةةنها تةقةةيان بةسةةرمانةوة كة د .بةة
هةةةمان رةةيَوة كةةاتيَ لةةة هةةةوليَ دانيمةةتواني ئؤردوطةةاي كةسةةنةزان(خةةةلَكي طونةةدةكاني سةةيدةكان بةةوون) ،بةةة كوتةةة و بةةةرد
خؤثيماندانيان ك دو بةرديان بة ثؤليسةكاني خانةقا تيَط د ،بةآلم تةقةيان ليَ نةك دين.
ي .بةعسةي ئةةن الي
ي خةتا و حةماقةةتي بةةراوردك دن لةة نيَةوان حكومةةتي هةةريَم و رنيَمةي فاريسةو بةةع بكة َ
هةرطير ناك َ
كة دين ،بؤيةةة بةةةبيَ طويَةدان بةةة ئةتةةةكيَو نووسةني ،دةلَةيَم :تةةةنها طيَةةل و طةمةذةكان ئةةةو كةةارة دةكةةن .نةةابيَ فارةةيرم وة جةةويَن
بهيَن يَت .كلي ي ئةركةجنةداني ئةو طةجنة تاوانة و مةحكومة ،بةآلم ئةو جؤرة تاوانانة نة تازةية و نةة دةطمةةن ،تازةكةةي ئةوةيةة
كة ئةو بةرييَرانة تازة بة خةبةر هاتوون...بةخيَ نة يةنةوة ،ئيَوةش كؤثييةكي تة ي ئةةو رةةال و ماثةك دنةن ،ئةةوة نييةة ئةاراس
ي بةةرث س لةة
قةتاح باسي دةستِيين و كونانةي نةيارةكاني ك د و(حمسن ئةةدي ) كورتةةباآل وة جةويَن بةةكاردةهيَنيَت بةؤ هةنةد َ
هةلَةجبةة ،هةةةروا بةةختيار لةةة وتةارة ثريازةكةةةي راني هةةيين ثةةرياز ،كةوتووةتةة هةلَةةي لةرادةبةةدةر كورةةندةو كةو  :لةاليةكةةةوة
ب ييار لةسةر خؤثيماندةران دةداو دة َليَ( ئيَةوة و ئةةوان لةة هيضةدا لةة يةة ناثةن) ،ثارةان بةة زمةاني مامؤسةتا ثيَيةان دةلَةيَ(دةبيَةت
درويي نياني ئيَةوة بيَةت ،لةة هيضةدا لةةوان نةثةن)وثارةان ئامؤنطاريةان دةكةا(...تةا هةةو َ بةدةن لةةوان نةثةن)....خةؤش ئةوةيةة
نةم يان ثيَدةبةخميَ(ئيَوة تةنيا هيَرن كة ثري نابن و ناريان و هةميمةيني)....ثؤن؟ بؤ؟
من دةمةويَ تيَبطةم ،خؤثيماندةران لةوان دةثن يان نا؟ كةس ،حرب ،رت هةية ثري نةبيَت؟ بؤثي هةميمةيني؟...
كةةنالَي طةةلي كوردسةةتان ريكةالم بةؤ ثةةاوثيَكةوتنيَك دةكةات لةطةة ث افيسةةؤريَكي ئةةم يكي-لةوانةيةة فةةارو نامةكةةي بةؤ ئؤبامةةا
لةطة ئةم"عةبق ية" دةنيَ يَ! -و زوو زوو وتةيةكي بآلودةكاتةةوةو تيَةدا بةة وة ت يزليَكةي ئةةم يكي بةة نةاريازيبووان دةلَة َي(بة يان
كار بكةن!)...ئةزانن ماناي ثيية؟!
سةرةماطؤ لةبارةي دووك اسي لة وآلتي بةرييَر ئؤباما دة َليَ ( :كات َي طةرةت بةؤ ئةةم يكا دةكةةم ،كارمةنةدةكانيان دةتةوانن هةاردو َي ي
كؤم يوتةرةكةم كؤثي بكةن ،كات َي بةازاريي دراو مايةةثوض دةبةيَ ،داهةاتي دةولَةةت ئاوديودةكةةن ،ئايةا ئةةو كارانةة ض ثةويةندييةةكيان
هةية لةطة دووك اسي؟ لةساآلني راب دوو مسيناريَكي زارم لةبارةي جيهانطريي دةطيَ او وة هرريَكي تؤتةاليتيَ ثيَناسةةم دةكة د.
بةداخةوة باروداخي ئيَستا بؤثوونةكةي ثمرياستدةكات .هةرطير مارك وة ئةم كاتة ئةكتويَل نةبووة).
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بةرييَران!
رارنبري ثاريَرةري ثاونةت سي بةرط يية بؤ بةرةوثووني ث اسةي رزطاري م او لةة طمةت جؤرةكةاني ثةوسةاندنةوةو لةةم ريَطايةة
هةةةرطير بةةري لةةة بةرنةوةندييةةةكاني خةةؤي ناكاتةةةوة ،دوور بيَةةت يةةان لةناوثةةةرطةي طؤريةثةةاني ملمالنييةةةكان ،سةرياسةةتانة هةةيض لةةة
هةلَويسو بةرامبةر هيض خاوةن دةسةآلتيَك ،ناطؤرييَت و زار دةميَطة طؤتا ثيَي وتووين( :هيض رتيَك بةرزت نييةة لةة هةرري ئارةو
و عةدالةتي كؤمةآليةتي) ،بةآلم ئةطةر ئةو ئيَستا لةناومان بواية ،ئةوا بيَطومان بةهةمان رةيَوة دووبةارةي ث سةيارةكاني دةكة دةوة:
لةة ض كؤمةلَطايةةة دةمانةةةويَ بةةذين؟ ئايةا بةرياسةةت دةمةةاويَ هةةةموو رةايَك ببيَةةت بةةة بازرطةةاني و كةاآلو (رةيةةل)لةةة هةسةةو مة اي و
كؤمةآليةتي ط نطر بيَت؟)
طوتارةكاني ئةو بةريَرانة زار حربني ،حربيية لة خوارةوةي ئةقلَي م ايي ئازادخيوازو تينووي سةةرفةرازي لةسةتةمي سةةرمايةي
دارايةةةةةي جيهةةةةةانطري كةةةةةة ثةةةةةةلوثووةكاني لةةةةةةناو طةريةكةةةةةةكاني سةةةةةاواني و هةةةةةةوليَ .و خانةةةةةةقني تةةةةةةراتيَن دةكةةةةةةن ،بةةةةةةآلم
ئةو"بليمةتانة"بةثةثلَةريَران و د وعاو ثاريانةوةو نويَذ و نامةناردن و تكاو جاسووسةي و ه َي رةك دن بةؤ طولَةة سةوورةكةي نيةان بةة
ئيديالي خؤيان دةزانن!
(...ناتوامن ئةو زجنريانة بمكيَنم
كة بة زةمني كؤمت دةكةن!
هيض نابينم،
هيض نالَيَم-...فاوست)!.
سةةةرةرياي هةةةموو ركسةةتييةكان و هةلَويسةةو ئةوانةةةي سةةةرمان رةةؤري دةكةةةن ،داخةةوازي هةةةنارو سةةتةمديدةكان ،داخةةوازي بةةةرةي
ئيَمةيةةو دةستخسة و ثاراسةةتنيان هةةر بةة ئيَمةةة دةكة يَ و ئةةوةي"ئازادانةةة" مبانسة ييَتةوة ،بةةخؤي ثيَمةةوةخت ب يياريةداوة رسةةوا
بك يَت...ئازادييةكةي دةسةآلت و ئيَوة ،دةخمنكيَينَ!

هةرياجخانةي عةدالةتي كؤمةآليةتي!

هيض كاتيَك بازاريي عةدالةتي كؤمةياليةتي ئةوةندة طةرم نةبووة.

عةدالةتة كؤمةآليةتييةكةي حكومةتةكاني ثارتي و يةكيَو ،طةريةكي فريعةون ،داالرو مليونيَ و خاوةن كؤم انياي زةبةةالحي سةةي يان لةيَ هةلَكةةوت وبةةةة دةسةةةةآلت و ثةةةارة وثةيوةندييةةةة كانيان طيَةةةذ بةةةوون و ئاطايةةةان لةةةة نيةةةاني راسةةةتةقينةي"بةةة او خورةةةكةكانيان"نةةةةماوة ،بةةةةآلم ليَةةة ةو لةةةةويَ
بةردةستةكانيان"خيَ "ثيَمكةش بة خةلَك دةكةن.
 عةدالةتة كؤمةآليةتييةكةي طؤريان ثيَمان نةالَيَ ثةؤن ،بؤيةة هةةر قاوخةة .خواتةان بيَةت فكة ي ليةِا َ دوةوك ات و دةسةةآلتي تةةكنؤك ات و عةدالَةةتيكؤمةآليةتي لة قوتي ض عةتاريَك دازيوةتةوة؟!
 زمان و قةلَةمي سةددان ريَكخ اوي كؤمةلَطةي مةدةني تةتةلَة دةكات ،خةريكي عةدالَةتي ماستاوك دن و را تةكاندن وثيَهةلَدانن!ِلَةكان و تازة سؤسيالدووك اتةكاني دةم لة عةدالةتي كؤمةآليةتي و"تةنانةت" ئازادي دةكوتن ،بةآلم كة باسةكة طةةرم دةبيَةت وباسةي
 رارنبرية لي يسيستيَم و فك و بريي عةدالةةت و ثةؤنييةتي هةةنطاونان ديَتةةث َي  ،دةبةن بةة ثةةقؤك َي و ريَط يدةكةةن و هةةزار نةةف ةت لةة سؤسةياليرمي زانسةو
دةكةن!
 زاربةي نووسةر ،رارنبري و راننامةنووسةكان خؤيةان لةة هةلَويسةتوةرط تن دةدزنةةوة .ئةمانةةش خةةريكي عةدالَةةتي طريفانةةكانيانن و دةلَةيَن ئيَمةةهيضمان ثيَناك يَ!
ئيسالمييةكان ثاش 0222سا َ هيَمتا هةةر خةةريكي(تةةرازووي يةكسةان-ئةةي ئةةوةي لةة ديوةكةةي تة ي تةرازووييةكةةي؟!...-بةيةكضةاو تةمارةاك دنيبةرتيلوةرط و بةرتيلدةر) ،ئةماني ئةطةر خيَ يان هةبواية ،باري نيَ دةستةكان ثاش ئةو هةموو ساآلنة ئةوةندة ليَذ نةدةبوو .ئةم بةرييَرانةة تةازة بةة
تازة بة ثةقؤي بن الدن يان بة ليِالييةكةي يةكط تو يان بة وزةآلتةي"ميان يةوةي"و سةلةفييةكةي كؤمة َ و كؤنةثاريَري برووتنةوة وةعةدي ثادارةو
ئةو دونيامان دةدةنيَ.
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لةم ناوةرياستة هةنارةكان تةماراي ثاوةريوانييةكاني مندالَةكانيان و كريفانيان ورددةبنةوة ،خةم دايان دةط يَ ،هةست بةنامؤبوون دةكةن ،بؤية هيضةيان
بؤ ناميَنيَتةوةو بة رةنطرةردي روك ي خوا دةكةن و دةلَيَن خؤي ثاكي دةكاتةوة!
لةم ناوةرياستة كةمايةتيية دةميَننةوة نة بؤ ثارة و نة بؤ دةسةآلت و موزايةدةك دن ماونةتةوة :ئةمانة باش لةة ياريَكةة سةةردةردةكةن ،بةةآلم نةاتوانن
بةر بة ليَماوي دراو دةلَةسةكان بط ن.
عةدالةت ارةةةكان لةخؤرةةييةوة خةةةنيون ،ران راني خؤيانةةة ،بةةةآلم هةةةر كةةة باسةةي ئةةابووري كةةةرتي طمةةو و هةةةرةوةزي بك يَةةت ،روونةةر بلَةةيَم
داواي(خؤمالَيك دني ئاسياسيَل ،كؤرية  ،بازرطاني ،نةخؤرخانة ،زانكؤ...هتد تايبةتةكان)بك يَ ،هةر هةموويان خؤيةان كةةري دةكةةن و دةثةنة سةةنطةري
ئازادي كةرتي تايبةت و لةثيَناويدا هاواري(ئازادي ،ئرادي ،ئازادي! ...نابيَ ما ،تا ثيَميَل بك يَ)دةكةن و دةلَيَن :اعةوز بةان ،ئةةوة سؤسةياليرمة...بةاوي
نةماطة!
دووريووي ،ف توفيَل ،ثارقولَدان ،خؤطيَلك دن و طيَلك دني خةلَك لة راطةياندني دةسةآلتدارةكان بووة بة"مؤديَل" ،هةلَويست ارتين"نيمةتمان ةروةري و
خةةةباتطيَ يي قةزافييةةةكان" بةةوون بةةة طالَتةةةجاريي نةةاو خةةةلَك و دراي رةةاخداري"وةزعةةي كوردسةةتان وة فةةآلن و فيسةةارة وةآلت نييةةة" زار بيَتةةام و
لةزةتة ...ئةوة خةريكة خةلَكي مةكةي بنةمالَة ئةبدييةكةي خادمةكةيان بةر رة و ت و نةعلةت دةدةن ،ثارا لةت سةاندا 022مليةار داالري تةةرخان
ك دووة بؤ هةنارةكان :بؤثي لة سعوديةش هةنار هةية؟!
ئةم ئةزموونة حةقيقةتيَ دةسةآلت و دةسةآلتدارة خاوةن كؤم انيا"نيمتمان ةروةرةكان" لةسةرتاسةري دنيا دةرخست و رسواو بيَحورمةت بةوون و تةازة
بة هيض دوو لةرك ي ت ي لة هةزاران نووسةر و راننامةنووسي ئةقلَ و فك ة قةلَةم ارةكان ثينةوثةريا ناك يَت.
سوثاس بؤ قةزا ،كة تاكة كةسة"رايةني"سةراكايةتيك دنة ،ثرياكي(ممكة ئازاكان)ي بةبريهيَنامةوة ،ئاخ ئيَمةش وة (ري ري)و هاورييَكاني
لةسةرتاسةري دنيا داواي عةدالةت لة ثميلةكان دةكةين نة عةدالةتي هةرياجخانةكان ،بةآلم دةت سم ثميلةكان هيَمتا تيَنةطةن ،بؤية ثرياكةكة
دووبارة بؤ بآلوك دنةوة دةنيَ م ،هيوادارم تيَبطةن!

مةال ك يَكار بانطتان دةكات بؤ رةهيدبوون لةثيَناو حكومةتي تةكنؤك اتي!

كةنالَةةةة جيهانييةةةةكاني سةةةةرماية و ئاينةةةةكاني ،رارةةةنبريو فةيلةسةةةوفةكاني بةةةةرييَوةن بةةةؤ لةخمةةةتةب دني نيَ دةسةةةتةكان .ورةةةةي
سيح اوييان"طؤريان"ة ،بةبيَ ئةوةي بلَةيَن ض جةؤرة طؤريانيَةك و بؤمةان روونةي ناكةنةةوة :ئايةا دروويةي طؤريانةكةةي ئؤبامةا ثةي لةيَ
سةوز بوو بؤ دةيان مليون بيَكار ،النةوازو هةنارةكاني ئةم يكا؟!
كؤمةلَناسي ئةم يكي تؤرس فيَبلن ر َي يمةاندةري بةريي تةكنؤك اتييةة و بةبؤثةووني ئةةم زانايةة دةبة َي ئةنةدازياران بةة يريَوب دني
دةولَةت لةئةستؤ بط ن ،)...بةآلم تيَ يوانيين تةكنؤك اتي زار لةوة كؤنرةو بؤ منوونة(دةولَةةتي ئةسةتيَ ةكان) لةة نووسةيين تؤماسةؤ
كام ةةانيَال()0120و(ئةتلةةةنتيكي نةةويَ) ي ف انسةةي بةةاكون بةةة يوتؤبيةةاي تةةةكنؤك اتي دادةن يَةةت و هةنةةديَكي بةةؤ بؤثةةوونة
سياسةةيةكاني ئةةةفالتؤن دةيطةرييَننةةةوة .لةةةم بارةيةةةوة جةةؤرج ئؤرويةةل لةةة وتاريَكيةةدا دةلَةةيَ( :تةةةكنؤك اتي قؤنةةاغي ثةةيَ

هةةاتين

فاريرمة)و هةر ية لة يورطن هةبةماس ،هريبةرت ماركؤزة ،ئريي ف ام و زاريَكةر بةرةيَوةي جؤراوجةؤر رةخنةةي تونةديان لةةم
جؤرة دةسةآلتة ط تووة .ئيَستا كا نةورريوان دةيةويَت بة ثمتيواني"خواي طةورة"و هيَرة ئيسةالميية ناموبارةكةةكان بةةرةو ئةةو
ريَوة دةسةآلتة مبانبات!
مةال ك يَكار كة رارةزاييةكي لةبةرثاوي هةية لة زانسو جةلدك دني مة او لةة بةياننامةيةكيةدا لةة 0200/0/22بةةناوي"خةواي
ریبۆچوونیشااراوهو دیااریروداوو
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یفیرعاهونو
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نه
رةخنةةةط تن لةةة ئةةةداي حكومةةةت و حربةةةكاني ئاسةةانرين كةةارةو رانانةةة بةةة هةةةزاران و مليونةةان ر ةيَوة دةطةةوت يَ و دةنووس ة يَ و
تةنانةت ئةندامةكاني ثارتةكاني دةسةآلت بة خؤريان رةخنةي توند لة حةرب و حكومةتةكةةيان دةطة ن .ئةةوةي طة نط بيَةت ئةةم
ث سيارةية :ئيَمة ثي بةو رةخنانة بكةين و ئةزموونةكةمان بةرةو كويَ ببةين؟
مةال لةسونطةي تاواني ئيسالمييةوة تةقةي خؤي دةكات و دةيةويَت ئةزموونةكةمان بداتة بةر رةرةباي ئيمانةكةةي .ئةةم جةةالدة،
خةةةلَك بةةؤ رةةةهادةت لةةةثيَناو حكومةةةتي تةةةكنؤك ات واصةةحاب اعمالةةة رةةارةزاكان -وة نةورةةريوان لةةة قسةةةكاني بةةؤ .ن.ن وتةةي-
بانطدةكات.
لةاليةةةكيرةوة جؤقةةةي رارةةنبريو فةيلةسةةوفة ليِيالَةةة كوردةكةةان كةةة ثةةارتي و يةةةكيَو و طةةؤريان بةةة رييَةةرةوة كةنالَةةةكانيان دةخنةةة
خرمةةةةتيان تةةةا بةةةةئارةزووي خؤيةةةان بةسةةةةر خةةةةلَكي رةرةةةوريووتي كوردسةةةتان ب ينيَنةةةةوةو سةةةةري رمةةةة ئةةةةنو كؤمونيسةةةت
و"حكمةت"ةكةيان لة خرمةت"ئازادي" بازاري و قازاجني"رةها"ي سةرماية لةسةريان ساغبكةن.
يةةةكيَك لةةةو جؤقةةة حةكيمةةة زةمحةةةتي كيَمةةا و "بةرثةةاوماني رارةةن ك ة د"و وتةةي(راثةريينةةةكاني تةةون و ميس ة دن بةةة رانئةةاوا
نيية)...يةكيَكي ت يان وتي(راثةرييين دن بة مؤديَلي دةسةآلتي تا حربني!) ،بةبيَ ئةوةي ث سةيار لةة خؤيةان بكةةن(ئايةا حكومةةتي
يؤنةةةان و فةرةنسةةةا و ئيسةةةلةندا و كةنةةةةداو روسةةةيا...هتةةةد كةةةة خةةةةلَك لةةةة دنيانةةةدا مةةةانط تين طمةةةتيان بةةةةرثاك د و درويةةةي
دةستلةكاركيَمانةوةو روخاندنيان بةرزك ايةوة ،حكومةتطةلي تا حربني؟!) بؤثي لة ئةةم يكاي التةني ثةةثةكان ب ةويةان هةيةةو
حكوم ياني وآلتةكاني دةكةن!
يةكيَك لة سوودة ط نطةكاني ئةم راثةريين و بةرط يانة ئةوةية كة بة رووني دةبينني ثؤن حكومةتةةكاني توركيةا ،ئةريان ،ئةةم يكا،
ئةةةلَمانيا....هتةةد بةةة ئارةةك ا ني ةةا و درا دةكةةةن و دويَةةين بةةة بينةةيين هةةةوالَي ناريةزايةةةتي ثةةةثةكاني رووسةةيا دن بةةة حكومةتةةة
تةكنؤك اتةةة ف ةحربييةكةةةي لةةة كةةةنالَي( .ن.ن) زار ثيَكةةةنيم بةةة بؤثةةوونة تةكنؤك اتييةكةةةي نةورةةريوان لةةةبارةي روخانةةدني
بلؤكي رانهةآلتي تا حربي!
ئةةةوةي ئيمةة يا روودةدةن راستةوراسةةت دن بةةة ديكتاتؤرييةةةتي سةةةرمايةو قةي انةكانييةةةو نيَ دةسةةتةكان لةةة هةةةموو قةةونبنيَكي
سةةةرزةمني بةةة نيَ دةسةةتةكاني كوردستانيمةةةوة ،ثةةير نةةاتوانن لةةة بةرامبةريةةدا بيَةةدةنط بةةن و تاقةةة ئةلَتةةةرناتيظ ئةوةيةةة كةةةرتي
تايبةت و دةسةآلت و فك ي قازاجني سةرمايةداري هةلَبووةريَتةوةو لة طةليدا طةنةدةلَي ،ط انةي ،بيَكةاري و ناعةدالةةتي كؤمةآليةةتي
رةوانةي نريكرين زبلَخانة دةك يَ.
طؤريان و رةوتة ئيسالمييةكان بةرهةمي ناعةدالَةتي ،طةندةلَي و خؤزلرانيين و بيَمنةتبووني حكومةةت و حربةة دةسةةآلتدارةكانن و
هةةةردوواليان يارييةةةكي قيةةرةوةن بةةة مةةاف ،ثةةارةنووس و هةسةةت و نيةةاني ثةوسةةاوةكان دةكةةةن و هةةةردوو اليةةان-بيَجطةةة لةةة
ئيسالمييةكان -خؤيان لة ئةلَتةةرناتيظي سؤسةياليرمي زانسةو و ئةابووري هةةرةوةزي كةة تةمةةنيَك خؤيةان بةة رؤريةسةواري دةزانةي
كةريك دووةو تا ثيَيان ك اوة ب ةو بة كةرتي تايبةت دةدةن و خؤيان خاوةنني(سةرثةاوةي هةةموو طةنةةلَي و ثاوثةنؤكييةكان) ئايةا
حكومةةةت و طةةؤريان ئامةةادةن كةرتةةة تايبةتةةةكان خؤمةةالَي بكةةةن؟! مةةةخابن زاريَةةك لةوانةةةي دةزانةةن ثارةسةةةرةكة ليَ ةيةةة ،خؤيةةان
ك يك دووة و تةنانةت وة ثيَمنياري سةررياستانة بة هاوثةوانةكةيان نالَيَن(طولَةكة ليَ ةية!)
تا خاوةن ما َ و كار و رةجنةة بةة زارةملةي هةةرزانك اوةكان لةة زانسةو رزطةاربووني خؤيةان تيَنةطةةن ،مةحالَةة رزطاريةان ببيَةت بةة
ميَواني رارو الديَ و دةرت و ثياكامنان!

حكومةتيَكي ئاناوةثي و توندريةو تيَكدةر ،ئؤثؤزيتسيونيَكي طةندة َ!
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ي و رةيَوة دةسةةآلتة تةكنؤك اتييةكةيمةي بةووة بةة هةؤي هةةموو نةهامةتييةةكاني سةةر طةويَي زةمةني،
فك و ئةقلَي لي َب الَيرمي نو َ
كةثي لةبةة دةرطةاي سةةرا ،رارةنبرييَك بةة هةةمان ئةةو ئةقلَةة بةة بةؤن و تةامي دن بةة رةوعييةت ،ال ،دنايةةتي طةنةدةلَي ئةابووري
كوردستان دةدة كة بة مليارد ثةةت بةة ئةابووري جيهةاني ط يَةدراوة ،زاريَةك لةة حربةة سؤسةيالدووك اتةكان خةةريكي بازرطةاني بةة
مةاددة بيَهؤرةكةرةكان و دةآللَةي بةةؤ كؤم انيةا و ثةك ارةتنن ،كةثةي كةلَةةة"فةيلةسةوف"ةكةةمان وتةي :بةةا ئةابووري كوردسةتان بةةة
بازاريي جيهان ببةسريَت ...هيض حربيَكةي سؤسةيالدووك ات لةة ئؤروثةا خةاوةن كؤم انيةا نييةة! هةةر ئةةم فةيلةسةوفة سةرسةوريماني
خؤي بة روعي كونيَك و خاوةن ياساي دن بة سؤسياليستةكان(بسمار )دةرب ييَ!(نوقتة)!
لةوالوة خةلتةي ئةق َل و فك ي تةةكنؤك ات و ليةِيا بةة هاوثةةواني لةطةة رةوتةة ئيسةالمييةكاني نةاو ثةرلةةمان و دةرةوةي ،وة
رةريكة دزي"حمرم و رارةزا"ي دةسةآلتداراني دنيا و ثاريَرةري دلَسؤزي تاوانةكاني ،هةاواري عةدالَةةتي كؤمةآليةةتي دةكةةن ،بةةآلم
ئةوةندة"بليمةتن"بة بيَ سؤسياليرمي زانسو ،بةبيَ سياسةت و ئابووري هةرةوةزي!
ئيم يا لةو رويَنة كة طواية بانطةرةي ئازادي و ثاكسازي دةكات ،ك ا بة مرطةوت!!
ئايا ئةو بةرييَرانة ثةند لةطة خؤيان و خةلَك راستطؤن؟
ئايا ئةطةر خةلَك لة نسيَي حربة دةولَةمةندو خةاوةن كؤم انياكةان بةؤ سةيَبةري ئؤثؤزيتسةيوني نةاو ثةرلةةمان هةةنطاو بنةيَن ،خيَة
دةبينن؟!
ئةةةوةي زالَةةة و ب ة ةوي هةيةةة ئةمانةةةن :رةةةريي خةةاوةن فكة ي طةنةةدة َ و كؤنةثةرةسةةت لةطةةة دةسةةةآلت و حةةوكم ياني ئاناوةثةةي و
توندوتيةةذ .لةةةم ناوةرياسةةتة طةجنةةة ب ةيَ كةةار ،ب ةيَ دواريان ،ب ةيَ ث ة يانةو بةرنامةةةي اليةةةني كةةةمي جيهةةانبيين راسةةتةقينةي عةدالَةةةتي
كؤمةآليةتي ،بوون بة سوتةمةنيان و ياري بة ثارةنووسيان دةك يَ!
ئةو بةرةية وة طؤريانةكةي ئؤباما رةنط زةردةو عةدالَةتةكةي ،دريَذةثيَدةري ناعةدالَةتييةكةةي حكومةةتي ئاناوةثةي ،توندوتيةذ و
تيَكدةري هةريَمة.
ئايا ئةوةي بازا ير ط ان بكات ،لةث ي ببيَةت بةةخاوةن مليونةان داالر ،ناعةدالَةةتي بكةات ،ئةاناوةو كيَمةةو ط فةت بةؤ هةةزاران خيَةران و
كةس درووست ناكات؟
ئايا ئةوةي كالرينكؤف لةبةرامبةر خؤثيماندةران بةكاربهيَنيَت ،توندريةو نيية؟
ئةو ئازاديية كة لة مرطةوتي دةرطاي سةرا بانطةرةي بؤ دةك يَت ،كؤياليةتييةكةي سعودية و سودان وئةرداغانة!
ئةو دةسةآلتة كةة بةةناوي تةكنؤك اتةةوة بانكةرةةي بةؤ دةكة يَ ،هةةمان ئةةو دةسةةآلتةية بةة هةةموو رةيَوةية بةةرةو هةلَةديَ ي
هةزار بة هةزارمان دةبات!
ئةو رارنبرية ليِياآلنة كة بوون بة بةريَك لة سةرقافلَةي ئةو جؤرة دة سةآلت و ئازادييةة ،بةة ئةةمتيازةوة طةنةدةلَن و نةة ريَطةاو نةة
دوارانمان بؤ رارن دةكةن و ئيَوةش كةي ي خؤتانة!

"رارنبريان" ،ي.د عةلي قةرةداغي ،سةراكي هةريَم و داواكارييةكاني خةلَك

زار هةية خؤيةان بةة رؤريةسةواري(يةكسةاني ،ئةازادي ،ب ايةةتي)دةزانةن ،بةةبيَ ئةةوةي ئامةانة بةة نةاوةرياكي ثةينايةتي ئةةو زاراوانةة

بكةةةةةن ،وة وةزيةة ة ي دةرةوةي سةةةةعودية دةريةةةةدةب ين و هةةةةةر بةةةةة تةةةةةماوي دةيهيَلَنةةةةةوة؛ لةنووسةةةةني و لةسةةةةةر زاري هةنةةةةديَ
سياسةمتةدارو"رارنبريي سةربةخؤ و ناسياسي"ييةكان دووبارة دةبنةوةو لةطةليدا يةةكيَكيان بةة نةزانييةةكي تايبةتةةوة ،رةؤريش و
ئاماجن ةةكاني كةةة جيةةاوازن ،بةةةم ر ةيَوةية ثيَناسةةةدةكةن(شۆڕش به چهم ي ه مۆ ێرنهکهی مانييای هڕانهوەی چهم ييئ ئييازا ييه بۆ نيياو
سياسيهت و امهزرانيدنئ ەوڵەتيئ ياسيا و ابهشي ر نئ ەسيهڵاتهکيان و ەستاو ەسيت پێکر نييانه لهڕێ يای هەڵبژار نيئ ئيازا ەوە و

بنياتنانئ عه الهت و يهکسانيئ کۆمهڵايهتيئ و کر نئ نرخئ ئينسانه به نێوەندی هەموو پێوەرەکيان .).ليَة ةدا هةةر ئةوةنةدة دةلَةيَم
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بؤثةةةوون و هةلَويسةةةةو(بلةةةةرا )يَكةةةةي كؤنةثةرةسةةةةت ،كاسةةةةؤليك و اليةةةةنط ي ثارةةةةايةتي ثيَمةةةةي ثةةةةر لةةةةة022سةةةةا َ زار لةةةةةو
بةناو"رووناكبري"انة ثيَمكةوتووت و واقعير و روونرة.

لهروونكر نهوهكه ا نوسهران به ئاماژه به نامهكهی پێشوويان بۆ تاڵهبانئ هڵێن :ئێمه لهو نيامهيه ا وەکيو ئهرکێکيئ ئهخالقيئ
تهنها مهبهستمان ئا ا ارکر نهوەی ەسهڵات بوو له خۆبه وور رتن له ههموو جۆرە بهکارهێنانێکيئ تونيدوتيژی ژ به خۆپيشياندەرانو
روستبوونئ ۆخێک که له ەرئهنجامدا به هيچ کهسو اليهنێک کۆنترۆڵنهکرێتو ئاسايشئ کۆمهڵايهتيمان بخاته مهترسييهوە.

ئةو نارارنبريانة باسي خسةتنة مةت سةي(ئارةو كؤمةلَةكةةمان) دةكةةن ،بةةآلم خؤزطةا ثيَمةان بلَةيَن كامةة ئارةو؟ ئارةو جةةردةيي
داهاتي طمو؟ ئارو باآلدةسو كةةرتي تايبةةت؟ ئارةو هةةناري؟ ئارةو بيَكةارك دن؟ ئارةو ط يَبةسةو كةارك دني كةاتي؟ و زاري
ت ...؟ كامةيان؟!
ث يافيسؤر و ثيَمنويَذي بؤ بازاريي ئازاد
ئةو"فةيلةسوفانة روويري دراوة عةنتيكةكةي ئيسالمييةكانن ،بةؤ منوونةة مةبةسةتم(ث افيسةورو دكتةؤر عةةلي قةةرةداخي)يةة كةة
دة َليَ( ەکرێت بڵێين ئيشهڵا بهرەو بازاڕی ئازا ەڕوا (
بؤثي ئةم تةكنؤك اتة ئيسالميية لةبواري دارايي ،نازانيَ بازاريي ئازاد ،ثي بةسةر جيهان هيَناوة؟ نةازانيَ ط انةي ،هةةناري ،بيَكةاري،
جةنط و و َي انةي لةة رةيَوةي بةة يريَوب دني ئةابووري سةةرمايةوة سةةريانهةلَداوةو خةةباتي ن َي دةسةتةكان دن بةة ئاماجنةةكاني بةازاريي
ئازادةكةيانة؟!
ئيَمة ريَوةي ريَكخستين كارو بازار دةخةينة نيَ ث سيارةوةو ثيَمانواية ئةوة بووة بة هؤي ئاناوةو تيَكداني نياني خةلَك.
سةراكي هةريَم ئةزموونةكةمان تيَكدراوة!
سةراكي هةريَم لة وتارةكةيدا بةيادي راثةريين لة هةوليَ وتي( :ئةم ئةزموونة تيَك ناثيَت و كةسي

ناتوانيَ تيَكي بدات).

لة وآلمدا دةلَيَني :ئةم ئةزموونة بة خويَن و بةدبةخو خةلَكي هةنار و ستةمديدة هاتووةتة كايةوة ،بةآلم دز و جةردةو
ممةخؤر و مليونيَ ي لةث ي و زةبةالح و خاوةن ويالي خةيالَي بةرهةمهيَناوةو لةطةليدا زولَم و بيَويذداني ثينايةتي كة رانانة
خةلَك ي هةنار بة هةزار ريَوة باجي دةدن ،بؤية رايةني ئةوة نيية بةم ريَوةية مبيَنيَتةوة(بؤ منوونة :نابيَ دةستكورتةكاني
كؤمةلَطةكةمان وة سوالَكةر مامةلَة بك يَن("يارمةتيدانةكةيان"لة22هةزار دةكةن بة39هةزار دينار! ئايا ئةوة ثارةسةرة؟)و
رةلَةقاندني بة روح و هيمةتي م اوي ثيَممةركة و قوربانياني راثةريين و زيندانيية سياسييةكان ئةركي ميَذوويية و دةبيَ لة
النة كةمةوة بةم ريَوةيةي خوارةوة بؤ ثيَمةوة بِيَت:
 -0جيَبةجيَك دني(ياساي بيمةي كؤمةآليةتي).
 -0جيَبةجيَك دني(ياساي كار).
 -2طمتطريك دني كةرتة تايبةتةكان.
 -2دامالَيين عةسكةرتاريا لة نياني رانانة.
 -9دابينك دني ما ،ئازاديية دووك اتييةكان.
 -1بةرف اوانك دني خرمةتطوزاري و ثةريةثيَداني نيَ خاني ثيمةسازي و طمتوكالَي.
 -3نريكك دني داهاتي بةرث سةكان لةطة داهاتي هاوآلتيان
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لةجياتي ب يي نى دةستى خةلَك ،دةسو ط انى ،بيَكاري ناعةدالَةتي بِين!

ئيَمة قسةكاني بةرِيَز فازل مرياني رةتدةكةينةوةو ثيَمان وايةة زرر دوورن لةة فكةرو رةفيةاري داوكراتييانةةو دةةكاندي كةة

شاياني حوكمرِِِاني و بةرثرديارييةتي نيية .ئةطةر بةرِيَزي دةدةآلتي حكومةةتيَكي ئةؤروثي بةدةدةيةوة بوايةة ئةةوا هةةموو
ررذيَةةد دةيةةان كةةةس دةبةةوون بةةة قوربةةاني ،بةةةآل وةا دةبيةةن و دةزانةة هةفيةةة نييةةة لةةة وآلتةةة ئؤروثييةةةكان نارِةزايةةةتي
توندوتيذ ،دذ بة حزب و اليةنةة فاشيسةيةكان يةان دذ بةة ،ةةنا ،طرانةي ،بيَكةاري يةان يةادي يةةكي ئايةار ئةةةا نةةدريَ كةة
تيَيانةةةةةةدا مؤلؤتةةةةة ؤف كؤكييَةةةةةةد ،بةةةةةةةرد و دار بةةةةةةةكاردةهيَنريَد ،بةةةةةةةآل زرر زرر بةدةطمةةةةةةةن ؤثي ةةةةةةاندةريَد كةةةةةةوذراوة.
َمانيا ،ئيياليا و ئةدثانيا).
منوونة( ؤثي اندانة توندوتيذةكاني فةرةنسا ،يونان ،دويد ،دةنيمارا ،ئةل
فازلَ مرياني بةةهؤي بؤوةوونةكاني ،بةرثردةة لةة بةةهيَزكردني طيةاني عةدةكةريياري و رةوايةةتي بةة وةةا بةةكارهيَنان دةدا
َد بة هةرزان دةزانيَ.
وبةمة طياني ةل
دةب ةيَ كةةاا فةةازلَ بزان ةيَ كةةة زرربةةةي حكومةتةةةكان دذ بةةة ؤثي ةةاندانة توندوتيةةذةكان طةةازي فرميَسةةد رذ ،ئةةاورِذ و كيَ ةدَ
بةكاردةهيَنن.
كاا فازلَ و بةرثردةةكانييي حةزب و حكومةة و اليةنةةكان هةؤي دةةرةكي نارِةزايةتييةةكانيان لةةبريكردووة و بادةي ئةةوة
َة ةيَ بةةةا لةةةة،ياتي طيَرةشة ةيَويَ  ،طرذكردنةةةي
َكي كورددةةةيان دا ةةةوازي هةيةةةة .ئيَمةةةة داوا دةكةةةةين و دةل
ناكةةةةن كةةةة ةةةةل
َةتييةةكان بكةةن و وارةدةةري
بارودر ةكةو موزايةدةكردن بةدةر يةا ،بة عةقد و هوشةياري و حيكمةتةةوة وةاو لةة ناعةدال
بكةن.
ئيَمة لةكاتيَكدا بةهةموو شيَوةيةا دذ بة بةكارهيَناني توندوتيذين و ؤثي اندانةكةمان لة كاتذميَري 2529كؤتةايي ثيَييَنةا
و بةهيض شيَوةيةا بةرثرديار ن لة رووداوةكاني ثاش ئةو كاتذميَرة.
ئيَمة داوادةكةين:
-0حكومةتي هةريَمي كوردديان دا وازييةكاني ،ةماوةر ،يَ ة،يَ بكا .
-0بةرثردان لة كوشنت و برينداركردني ؤثي اندةران و دوتاندني بارةطاكاني طؤرِان دادطايي بكريَن.
-2ثارتي داوكراتي كوردديان داواي لَي ووردن بكا بؤ بؤووونة نابة،يَكاني فازلَ مرياني.

تؤريى بةرط ى لةماف ئازاديةكانى خةلَك
0200/0/01

نا بؤ توندوتيذي ،بةلَيَ بؤ عةدالَةتي كؤمةآليةتي!

،ةماوةري كوردديان
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َد ،لةة وواروةيَوةي(،ارِنامةةي ،ييةاني مةار مةررظ) ،دا وازاةان هةيةة
ئيَمة وةا تؤري بةرطري لة ماف و ئازادييةكاني ةةل
َةتي كؤمةآليةتي ء دةمانةويَ دوور لةهةةر شةيَوةيةكي توندوتيةذيء
َي ،بيَكاريء ناعةد ال
بؤ بنةبرِكردني طراني بازارِ ،طةندةل
ب يَوي راي طةيةن .
َكردني ،يةةاوازي
ديادةةةتي لياِاليزمةةي نةةويَي دةةةندوقي دراوي ،ييةةان و بةةانهي ،ييةةاني لةهةةةموو دنيةةا بةةووة بةةةهؤي قةةوول
َد لةة تةةواوي ،ييةان
وينايةتي، ،ةنا ،توندرِةوي رةطةزثةرةديت و ئاي  ،كؤوكردن و نامؤيي ،بؤية لةبةرام ةرياندا ةل
بة كوردديانةوة ،نارِةزايةتي دةردةبرِن وةا ريَطاوارةيةا بةرةو دابينكردني ئاشيت ،ئادايش و ؤشطوزةراني.
ئيَمة بة ماناية بانطةوازي ،ةماوةري كوردديان دةكةين لةدةر،ة شارو شارروكةكان بؤ ؤثي اندانى دثى و داواي:
-0بةط ييكردني كةرتي تاي ة (بانق ،نة ؤشخانة ،زانكؤ ،بينادازي ،تةلةفؤن و
ئينيةرنيَد...هيد).
-0كاراكردني ليذنةكاني واوديَريي(رقابة)ي ثةرلةماني كوردديان،
-2باشكردني باري ذياني انةن ينان، ،ووتياران و فةرمان ةران،
-2هاوكاريكردني تةواوي ماددي و مةعنةوي بيَكاران و النةوازان،
 -9زمةتطوزاري بؤ ديَيا و شارروكة ثةراويَز راوةكان،
 -1دةركردني ثياواني بةعس لة بةرثردياريَيت حزبي و حكومي ،دةكةين.
ئةطةر حكومةتى هةريَم لةماوةي دوو هةفية دواي ؤثي اندانةكان ،وةند هةنطاويَكي دةرةتايي نةنيَد بة ئاراديةي ئة
َد ،شؤرِشي دثي
واكسازييانة و بارودر ةكة هةر بة شيَوةية مبيَنيَيةوة ،ئةوا ث ييوان بة ئريادة و ماف و واديت ةل
بةرثادةكةين.

َد
تؤري بةرطري لة ماف و ئازادييةكاني ةل
0200/0/02

ررذي ؤثي اندان :هةي  ،ريَككةوتي 1355/1/11
كا  :كاتذميَري 0ي نيوةرِر

تيَ ي  :بؤ بةشداريكردن لة ؤثي اندانانة ثيَ وة د رايدةطةيةن كة هةر كةس ،طروث و اليةنيَد بةشداري بكا  ،دةبيَ دةدد بؤ هيض
شيَوة توندوتيذييةا نةبا و ثاروةيةكي دثي لة قؤلَ يان ناووةواني ب ةدييَد .بةثيَضةوانةوة ئةوانةي توندوتيذي بةكاردةهيَنن نةا هةر
َكو كةداني طيَرةشيَويَنن و دذ بة ئامانج و دا وازييةكامنانن.
لةطةكاندا نيية ،بةل

تةنيا عةدالةتي كؤمةآليةتي ،ئادايش و ئارامي تاا ،وآل و طةالن دابيندةكا !

بؤ ثةيوةنديكردن:
Tb_max@yahoo.com

لةنيَوان رارنبري و حرب و
برووتنةوة راسريةوةكان و بةرةي
www.dengekan.com
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كةةارو بةةازا ير ثارةنووسسةةازت ين ناوةنةةدي نيةةاني م اوةةة لةةة طمةةت سةةات و سةةةردةميَك و حكومةةةت بةةة روونةةي كةةةرتي تايبةةةت
بةةهيَردةكات(قةوولَك دني طةنةةدةلَي ،فةةرهودك دني سةةةروةت و سةاماني خةةةلَك ،بةهةةرزان كة ييين هيَةري بةةازوو ،ط انةي ،هةةةناري و
درووسةتك دني مافيةةاي خانوبةةرة) و ئؤثؤزيتسةةيوني نةاو ثةرلةةةماني هةةمان سياسةةةتي نةاوب او دةثةةاريَريَ و كةار بةةؤ بةةةجيَهيَناني
سةةراتيذي سةةةراكي عولةةةماي ئيسةةالمي جيهةةان ي.د عةةةلي قةةةراخي دةكةةةن(ئينمةةةلَآل ئةةابووري كوردسةةتان بةةةرةو بةةازاريي ئةةازاد
هةنطاودةنيَت!) .هةردوو اليةن هاوريان ،بةآلم بؤ طالَتةك دن بة ئةقلَي"ميَطة " ،الفوطةةزا ،عةدالةةتي كؤمةآليةةتي ليَةدةدةن كةة تةا
ئةم ث كةية تةنها قوولَك دني جياوازي ثينايةتي و دةرياية لة ئازار و بةدبةخو بةؤ هةةناران ليَكةةوتووة .مةن ليَة ة هةولَةدةدةم
وةهم و ثالنةكاني دةوروبةري كارو بازاري دةر ةم و بة سةررياسو دريَذة بة ثةيام و ئةركة رةزاقورس و بيَراركةرةكةم بدةم.
ف ةريةنطي:
لة سةراي"ئازادي" ،مةالكان بةدةم بانطةرةي جيهاد و نويَذةكاني هةيين"بةرط ي...رةوا ،"...فارو رةفي هاوار
دةكات...دةيطؤريين....دةيطؤريين...دةيطؤريين...بذي ئازادي...بذي ئازادي...بذي ئازادي و لةطةلياندا بةختيار عةلي وة
رارنبرييَكي"سةربةخؤ"باسي مةت سي رؤريري ماركسييةكان و دووثاتي ئريادةي نيتمةوي برووتنةوةكة دةكات و
دة َلىَ(ماركسيةكان كيَمةيان لةطة ئةدةب و هونةر هةية) .ئةي ساراماطؤ ،ماكسيم طؤرطي ،داريو فو ،طولسورخي ،عةبدوَةجيد
لوت ي ،طؤران ،نازم حيكمةت ،ب خيت ،نريادا  ،طارا ،لؤركا و سةدان ئةدي و هونةرمةندي جيهاني بةري كامة قوتا انةن؟!)؛ئةم
بةرييَرة لە لێدوانێکى تایبەت بەماڵپەری  NRTوتی"هەستدەکەم لە ئاستێکى دیاریکراودا ئەو
وشیاریەى کە ئێستا لەناو کۆمەڵگادا هەیە ،من و چەند نوسەرى تر لە رێگەى کارو
نوسینەکانمانەوە کاریگە ریمان لەسەر ئەم وشیارکردنەوە هەیە ،چونکە هەمیشە نوسەر
پیاوى وشەیە و کەرەستەى سەرەکیش بۆ گۆڕینى دونیا وشەیە)
لةتةنيمتيةوة"رارنبرييَكي"بيَاليةن"دة َليَ(دواي روخاندني ماركسيرم)!...و"سةرا " د .كةما مرياودةلي لةسايةي دةسةآلتي
بنةمالَةي ثاراكاني ب يتانياوة هاتووةو دن بة"ميَ دةزمةي"كؤمونيرم دةدويَ و لةطة دةسةآلتي بنةمالَةيي بةراوردي دةكات و
ثؤن هةردووكيان بةسةرثوون و باويان نةماوةو تازة ناتوانن سةرهةلَبدنةوة .ثاران نةورريوان موستةفا" كاريَرماي
لةبريي ناثيَت بةبؤنةي نةورازةوة ب َليَ:

ف ةريةنطي"وة يةكةم سةرا لة راني نةوراز((لةناو جةماوةر وون دةبيَت)) ،ئةمي
( ئةم راثةريينة بؤ ريَكخستين مالَي كوردة لةسةر ئةساسي عةدالةتي كؤمةآليةتي).
وتةبيَذي ئةجنومةني سةراي"ئازادي"دةفةرميَ :ئهنجومهنی كاتی مهیدانی ئازادیش پشتیوانی له قسهكانی مامۆستا عهلی باپیر

دهكات و به قسهی جهماوهری دهزانێت.
له لێدوانێكیدا بۆ كۆمهڵنیووز ناسك قادر وتهبێژی ئهنجومهنی كاتی مهیدانی ئازادی ڕایگهیاند :ئێمه پشتیوانی له قسهكانی
مامۆستا عهلی باپیر دهكهین ،قسهكانی بهڕێزی قسهی جهماوهری خۆپیشاندهر بوون و له خزمهتی ئهم بزووتنهوه جهماوهریهدان.
وتهبێژی ئهنجومهنی كاتی مهیدانی ئازادی وتیشی :به داخهوه دهسهاڵت فێر بووه كه دژی ئۆپۆزسیۆن بن و هیوادارین كه مامۆستا
عهلی باپیر و بهڕێزانیتریش پشتیوانی زياترى ئهم بزووتنهوه جهماوهرییه بن).

دوا هةوالَةكان وايان راطةياند كة عةر ةتي(سورثي) هاتووةتة ثيَمةوةو يةك ييري لةطةة فةةتواو مةع ي ةةتي ث افيسةؤر و دكتةؤر
عةةةلي قةةةراغي وتةةةواي"سةةةربةخؤكان" دووثاتدةكةنةةةوةو دةبةةن بةةة زةمانةةةت بةةؤ ئةةةوةي بةةة رةةةرعييةتي نارؤريرةةطيَ ي ،مةت سةةي
ت سناكر(رةرعييةتي رؤريرطيَ ) دوور ةنةوة!....
مةريوان وريا قانل بةو دوةنة راسريةوة كة رويَنةكةي سةراي"ميَطة "ةكانة دة َليَ( :سةراي ئازادي رويَنيَك بؤ خةون و ئازادي)!
ف ةريةنطي راسريةوةكان!
نةةة سةةةراكي هةةةريَم ،نةةة سةةةراكي حكومةةةت و نةةة زارينةةةي ثةرلةةةماني كوردسةةتان ماركسةةني و نةةة حربيَكةةي رةةوعي بةةةهيَرو نةةة
بةرةيةكي ثةي لة طؤريةثان ةكةة هةيةة و نةة ماركسةيرم بةووة بةة هةؤي ناعةدالةةتي و طةنةدةلَي و سةتةمكاري ،كةثةي دةبيةنن ثةؤن
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ئةةو"رارةنبري و برووتنةةوةو مةةةال و دكتةؤر و زانةاي ئةةايين و ث افيسةؤر و عةرة ةتة"سةةةربةخؤ"يانةة بةرةيَوةيةكي زار حةةةقري و
جاهيالنة سةري رمةكةيان ئاراستةي برووتنةوةية دةكةن لة الوازت ين ئاست و ئةداي سياسيية.
ئايا ئةو قسةكةر ،نويَنةةر و رارةنبريانة درينةدة و ناثةا و تاوانبةار نةني؟! جاهيةل نةني؟ ئةةركي رارةنبري بةة ثيَةوةرة جيهانييةكةةي
ئةجنام دةدةن؟! ئايا قسةةو بةاس و هةلَويسةتةكانيان بةمةبةسةو لةخمةتةب دني هةةناران نييةة؟ ئةجنةداي دن بةة هةةناران ثةةي يةو
ناكةةن؟ لةداوييمةدا :بؤثةةي ئةةو جؤقةةة كةرامةتمةكيَنة"م دووكةة"ي دويَةينَ لةة قةةةب دةردةهيَةنن و بةة سةةيح و جةادوو زينةةدووي
دةكةنةوة تا سوكايةتي و جويَين ثيَبدةن و دووبارة لة طؤريي بنيَن؟!
ثةندين جار رةوانةكاني ئةةو بةرةيةة ،طةة و جةةماوةريان بةة"ميَطةة "نةاوب دووةو ئيَسةتا هةةر بةةو رةيَوةيةش رةفتاريةان لةطةة
دةكةن و ئوستادانة داوا رةواكانيان و خويَين بةناهة رناوي طةنج و الوةكان بؤ مةبةستيَكي ت سنا بةكاردةهيَنن...
وريابن ،وريا ،لةم سات و كاتة كة وةحميطةري ليِياليرمي نويَ بةسةر الرةي مة او دةروات ،هيرةكةاني بةةر دةرطةاي سةةراي ئةازادي
ليِيا َ و ئيسالمييةكان تاقة رةخنةية ئاراسةتةي سيسةتيَمي بةاآلي سةةرمايةداري و كةةرتي تايبةةتي ناكةةن .ئةوانةة مةومكني نييةة
بتوانن ب بة خاوةني ث انةي عةدالةتي كؤمةآليةتي و ئازادي هةنارو نيَ دةستةكان.
ئايا ئةو ئازاديية ،ئازادي و عةدالَةتة كؤمةآليةتييةكةي بةع نني بة زماني كوردي؟
ف ةريةنطي و عةدالةتي كؤمةآليةتي!
ئةةةو هةةةموو زانةةا و بريمةنةةدة بليمةتانةةة ثيَمةةان نةةالَيَن بؤثةةي لةسةةايةي حكومةتةةة حربييةةة ف ةريةنطةةةكاني والتةةاني ئؤروثةةا ،ثةةاش
ئةزموونيَكي سةدان سةالَي ،هيَمةتا كيَمةةي( طةنةدةلَي ،رةطةزثةرةسةو ،سيَكسةيرم ،ثةوسةاندنةوةي كؤمةآليةةتي ،بيَكةاري ،كؤالثسةي
ئابووري ،جةنط)بةرهةمدةهيَنن.
عةدالةتي كؤمةآليةتي واتة(كار و بةرهةمهيَنان و نياني هةرةوةزي)كة ئةلَتةرناتيظي بةازاريي ئةازادو كةرتةة تايبةتةة فةرمان يةواكانةة
كة ث افيسؤر(يان تسيطلةر) لةبارةيانةوة دة َليَ( :ثير دونمنةكةمان قةيسةر يان ثارةايةكي تؤتةاليتيَ نييةة ،بةةلَكو دونمنيَكةي زار
ت سناكة ،ديكتاتؤري دريندةيي سةرمايةداري دارايي جيهانطرية).
لةم بارةيةوة منوونةةي رةه سةتاني(وةزية ي نةةوتي عةريا )دةهيَنمةةوة :كةاتيَ خةةلَك لةة ط انةي بةانرين وةريس ببةوون و رةخنةة و
طازندةي خؤيان ئاراستةي وةزي ي نةوت دةك د ،رةه ستاني وتي( :ن خي بةانرين بةدةسةو مةن نييةةو سةةندووقي دراوي جيهةاني
ن خةكةي دياري دةكات).
دةلَةيَن رارةةنبري ويةةذداني م اوايةتييةةة ،بةةةآلم كةةام رارةةنبري؟ ئةةةو رارةةنبرية"بيَاليةنانةةة" ،بيَاليةةةن نةةني و خرمةةةتكاري ف ةبيَةةذي
خاوةن بازاري و ئاينةكانيانن و وة دةزطايةكي ئة مين داثلَؤسيَن لةة بةواري راطةيانةدن تةريار و تؤقانةدن بةةكاردةهيَنن كةة لةدواييةدا
ريَط ي دةكةن لة بةرةوثيَمِدني ث اسةي ئازادي و دادثةروةري لةاليةةن خاوةنةة راسةتةقينةكاني و وة زاريَةك لةة رارةنبريةكاني
دةسةآلت ثمكي ريَ يان بةردةكةويَت لة طيَلك دني خةلَك.
ئةي ثيَطةي ثةي؟!
هيَمتا ئةو رةوتانة كة لة بةرةي ثةي راوةستاون لةوثةريي الوازيدان و هورةياري و ئةريادةي كةاري هاوبةرةيان نييةة .حربةي رةوعي
كوردسةتان دةسةو بةة دوا فةارطؤني حكومةةت ط تةووة و هةيض دةست يَمةخةرييةكي نةةك دووة ،بةةآلم ثةاش ئةةوةي سةةراكي هةةريَم
داواي لة حربةكان ك د ث يانةي ثاكسازي ثيَمكةش بكةن ،حربي ث انةيةكي بآلوك دةوة.
ثةي هيَمتا سةرةرياي ئةةوةي لةة دةيةان داخةوازي و بؤثةوون هةاوريان و دةتةوانن بةة يةةكط توويي لةسةةر داخوازييةة هاوبةرةةكاني
اليةني كةم بيَنة مةيدان كة هيض نةبيَت ب بة ئةلَتةرناتيظ بؤ بةرةي ليةِيا َ ،ئيسةالم و ناسيوناليسةت و هةلَ ةرةسةتةكان و ،بةةرة
و ث يانةي روونر و ئينسانير ثيَمكةش بكةن ،بةداخةوة هيَمتا ثيَةي نةةك اوة ئةةو ئةركةة بضةووكة ئةةجنام بةدا ،هيَمةتا لةاليةكةةوة
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بةرةةيَوةيةكي منداآلنةةة هةلَويسةةت بةةة يةةةكري دةف ارةةن بةةةب َي ئةةةوةي ثيَويسةةتيان ثةة َي هةةةبيَت و لةةةوالوة اليةةةنير دريَةةذة بةةة
ثمتطويَخسةتين ئةركةةة ميَذووييةكةةةي؛ هةيمةةة بةةة هةةيض وخةةؤريايي نةةاكؤكي وةهمةةي درووسةةتك دووةو ثيَةةي بارةةرة بةةة ثةرتةةةوازي و
ملكةثي لةطة بةرةي نارياستةوخؤي ئيسالمي-طؤريان-ليِا َ كار بكةن كة لةدواييدا دةخ يَنة نيَ ثةيَ .هيَةرة ئيسةالمييةكان دةرطةاي
سةراريان ليَك دووين بة مرطةوت ،كةثي هةنديَ كةس ثيَيانواية ئةم"رؤريرة"دن بة ئيسالمييةكانة!
رةفتاريَكي بؤرنوايي!
هةموو حرب و اليةنةكان بؤ كؤبوونةوةي02مانطي سيَ كؤبوونةوة(بيَجطة لة حمةك)و بةة طيةاني بةرث سةيارييةتي هاورييَيانةة طةويَ
لةبريوبؤثووني يةكر طرياو بةوو بةة ئوميَةديَك بةؤ هةةنطاونان بةؤ ثيَمةةوة .ليذنةةي هةلَبةذيَ درا بةؤ داريرةتين ثالت ؤرميَةك .ثةةند
رانيَةةك ثةةاش كؤبوونةوةكةةة ،ليذنةةةي نةةاوب او ثالت ؤرميةةان طةآللَةةة نةةةك دبوو ،بةةةآلم بةياننامةيةةة بةةةناوي(كؤبوونةةةوةي ثةةةي و
ثيَمكةتنخوازان و كؤمونيستةكان)بآلوك اويةوة كة هةمان ب واري ط دبوونةكةي هةموومان لةسةرة(!)0200/2/02
ي بةةريَرو حورمةتةةوة طويَيةان لةيَطرياو بؤثةوونةكانيان بةة هةنةد وةرطةريا ،بةةب َي
هيَمتا هيض نةبووة ،ثةند كةسةيَك كةة وة هةاو ير َ
ئةوةي ثيَويستيان ثيَ بيَت ،دةستيان بة ثارقولدان و ثيالنطيَ يي دن بةيةكري ك د و ئةمةةش هةيض ثةيوةنةدي بةة فكة و هةلَويسةو
رةةوعيةت(كؤمونيسةةو) يةةةوة نييةةة ،بةةةآلم بةةؤ ئةةةوةي ئةةةو ب ادةرانةةة تيَبطةةةن كةةة جياوازييةةةكامنان زار نةةني و ثةرتةةةوازوان
رةةةةرمةزارييةو ئيمةةة يا هةةةاودةنطي و يةةةةكط توويي ثةةةةثةكان لةطمةةةت رةةةتيَكي تةةة طة ة نطرة ،ئيمةةةراي ئةةةةو بةياننامةيةةةة بةةةة
كةموكوريييةكانيةوة ك دو ثاوة يريَ بةووم تةةواوي خةا َ و داخوازييةةكاني كؤبوونةوةكةة يةةكبخ يَن و ثيَكةةوة بةة يةكةدةنط روو لةة
طؤريةثانةكة بكةين .خؤش ئةوةية 02خالَةكة لةةناو  01خالَةكةةي ليذنةةي هةلَبةذ َي دراو بةوو و خةةريكي رةخنةةط تين بنياتنةرانةة
بووين لةية بةيةكي خالَةكاني و ثيَمنياري تازة هاتة ئاراوة بؤ ئةوةي ثالت ؤرميَكي هاوبةش طةآللَة بكةين.
ئايا ئةو ب ادةرانة رةخنة لةخؤيان دةطة ن؟! ئايةا ئةةو كةارة نةفامانةة و بةةري ئةةقلَي سيكتاريسةو نةةبوو؟! ئايةا ثمةتك دني حربةي
روعي كوردستان لة هيَرو اليةنة ثةثةكان ثاساوي عةقالني بؤ برووتنةوةكةمان هةية؟!
ثي بكةين؟
ئيَمة دةبيَ بةر بةو بةرة كؤنةثةرةست و راسريةوة بط ين كة سواري ملي داوا رةواكةاني جةةماوةر بةوون .لةةم ثيَنةاوة هةيض ثاسةاويَك
بؤ ثةرتةوازي و خؤ بةزلراني و خؤ بة"ثيَم يةو"زانني نييةو تةواوي بوومنان لة ئيَستا و ثةند سةالَي داهةاتوو ،بةة يةكط تنةةوةمان
بةسراوةتةوة...دةبيَ لةنيَو خؤمان ئا مةادةيي ريَككةةوتنمان هةةبيَت ،ثةونكة ئةةميان هةةزار جةار لةةو سازرةكاريية كةة ليَة ةو لةةويَ
لةطةةة نةةةياران و دونمنامنةةان ئةةةجنام دةدريَ ،مةة ايير ،سةرياسةةترةو ثيَمةةكةتنخوزات و بةرثةةاو روونكةةةرت ة ،واتةةة خةة اثرين
ريَككةوتين ثةثةكان لة باررين ريَككةوتن لةطة دونمنةكامنان ،باررة.
ي بةة هةةةمان روح و هةلَويسةو هةةردوو ط دبوونةوةكةةةمان ،دةسةتبةج َي بةةناوي هةموومانةةةوة ،هةةموو خةا َ و ثيَمةةنيارةكان
دةكة َ
طةآللَةو بالو و بانطةواز بؤ ثاالكي هاوبةش بك يَ ،بةثيَضةوانةوة راياني ئةوةين ببني بة طالَتةجاريي رةقام!
من زيَةدةريايي دةكةةم و دةلَةيَم :هاورييَيةان بةا بةةرةو"خة اثرين"بةةرةي ثةةي هةةنطاو بنةيَني...بةةرةو بةدةسةتهيَناني(دةسةتووريكي
علماني كة ماف و ئةركي هاوآلتيان بة يةكسةاني و بةةب َي جيةاوازي رةطةةزي دابةني دةكةات ،بيمةةي كؤمةآليةةتي ،ياسةاي كةار ،ئةازادي
ثاالكي و ريَكخستين سياسي بيَقةيد ورةرت ،جيَبةجيَك دني داخوازيية جةماوةرييةكان ،سة يينةوةي طمةت ديةاردة مليتاريسةتةكان،
بةهيَرك دني كةرتي طمو ،ئارك اك دني سةروةت و ساماني بةرث سان ،دادطةاييك دني طةنةدلَكاران ،دادطةاييك دني هةةموو ئةوانةةي
دةستيان لة كورتين خةلَك هةية).
هةلَويست و ئةر و رالَي ثةي لة كوردستان وة هاو ثني و حربة ثةثةكاني جيهانة و ث سةياري(دةتانةةويَ بةة ثمةتيوانيتان لةة
داخوازيةةةكاني خةةةلَك و رةخنةةةكانتان ،كؤمةةةلَطا بةةةرةو كةةويَ ببةةةن؟!)دةكةةةين ،بؤيةةة دامةزرانةةدني بةرةكةةةمان و بةةة دروورةةم و
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داخوازييةةةةكامنان بضةةةينة مةيةةةدان ،تاقةةةة وآلمةةةي عةمةةةةلي و مومكينةةةة بةةةؤ بةةةاروداخي ئيمة ة يا كةةةة ميَةةةذوو ،كةرامةةةةت ،هةةةاو يريَ
ي وئيعتبةةةارو توانةةةاي طةرةةةةك دمنان لةدةسةةةتنادةين و بةةةة كةةة دةوة متمانةةةةي هةةةةزاران خةةةةباتط َي
خؤبةختكةةةةرامنان دةثةةةاريَر َ
دةستدةكةيَتةوةو ريَط ي لة هيَرة راسرةو كؤنةثةرةست و سةوداكارييةكانيان بة داخوازي جةماوةري ستةمديدة ،دةط ين...
لةنيَوان ئؤثؤزيتسيوني ناو ثةرلةمان و حكومةت ،ريَطاي ئؤثؤزيتسيوني ثةي دةط ينةبةر!
سةالم عةبدولآل
0200/2/02

سةرا طةلةكةت لة جةنطي ط اني بازاري ،هةناري و طةندةلَي و ناعةدالَةتي رزطار بكة!!

كاب اي راداسي:

كاتيَ يةكيَك لة طةرتيَكي دوور دةطةرييَتةوة ،بؤ ناسياوةكاني باسي بازدانيَكي طةةورةي خةؤي دةكةا كةاتيَ دةطاتةة دوورطةةي راداس و
لةو كاتة كة دةيويست ناوي رايةتةكاني ب َليَ ،يةكيَك لة طويَط ةكان ثيَي دة َليَ( :ئيَ ة راداسة ،فةرموو بازةكةت بدة!)
جيهانطريي لة بةردةم دةرطاي مالَةكامان!
ئةو جةماوةرة كة دن بة ط اني بازاري ،طةندةلَي ،بيَكاري و ناعةدالَةتي كؤمةآليةةتي نارةزايةةتي دةردةبة ييَ ،هيَمةتا نةازانيَ هاوكةات دن
بة سيستيَمي ئابووري جيهاني خةباتدةكات؛ نازانيَ ئةم باروداخة بةرهةةميَكي لةبةرثةاوي دكتاتؤرييةةتي رةهةاي سةةندوقي دراوي
جيهاني و بةانقي جيهةاني و بؤرصةة و مةنيجةةرة ئةابووري و سياسةي و ميدياكانيانةة ،بؤيةة داخوازييةة باآلبةةرزةكاني بةرةيَوةيةكي
هةرزةكارانة و خيَة ا لةبةةردةم(لقةي  2ي ثةارتي و بارةطاكةاني ت يةان لةة كةةالر و سةةيد سةاد ) دةتةقيَنيَتةةوةو بةة روونةي هةنةديَ
اليةن بة ئايةت هيَنانةوةو سياسةتي ياري بة ثارةنووسيان دةك يَ!

خيانةتك دن لة داخوازي هةنارةكان...نةف ةت لة جيهادةكةتان!

مةالية لة بةر دةرطةي سةرا وة مةال ك يَكار بةريَوةيةكي"ئارتيانة"وتي(ئةمةي ئيَوة دةيكةن جيهادة)!
ئيسةةالمييةكان يةةةكيَك لةةةو هيَرانةةةن كةةة هةولَةةدةدةن سةةوود لةةة ناريةزايةتييةكةةة وةربط ة ن .ليَ ة ةدا ئيَمةةة وةكةةو كةةاب اي راداسةةي،
ثيَويستيمان بة رايةت نيي ةو بةا حةرب يةان ريَكخ اويَكةي ئيسةالمي تةةنها نةاوي يةة دةولَةةت و حكومةيةةتي ئيسةالمي بهيَةنن كةة
لةناو طةندة َليَ ،ناعةدالَةتي ،بيَكاري و تاوان و دواكةوتوويي ن ا نةبيَ(سةعودية؟ سةودان؟ ئةريان؟ ئةف انسةانةكةي جةاراني قاعيةدة؟
توركيا؟!
طةرثي ئيسالمييةكان توانيان هةةزاران كةةس لةة بةةر دةرطةةي سةةرا بةؤ نويَةذةي هةةيين كؤبكةنةةوةو بةمةة(بةازوو نيمةاندان)يَكةي
سةركةوتوويان ثيماندا ،نة ئةلَتةرناتي ن و نة بة حوكمي ميَذوو دةتوانن ب بةة ئةلَتةةرناتيظ ...راني جومعةة ،بةردةرطةةي سةةرا
بيَحورمةت ك ا ،تةثوتؤزي ئةس ةكاني ئاين و قةومي قةعقاع و سةعدي ليَهةستا
راني جومعة ،رانيَكي رووم بوو ،ئةو رانة بةوو كةة زةليلةي ،ب سةيَو ،رةنةط زةردي و دةربةةدةريم ثة َي بارةر بةوو لةةوةي دةنةط و
رةنطي ميَ دةزمة بة ثاريانةوة ،دوعا ،وةهةم بةسةةر رةةرةفمةندي ميَةذووي سةةرا بةرزببيَتةةوة...تة لةة جيهادةكةةتان...تة لةةوةي
ياري بة هةست و سؤزي ليَقةوماواني وآلتةكةم دةكات!
بةهةمان ريَوة ث سيار لة برووتنةوةي طؤريان دةكةين :ئيَوةي نةتةوةيي ،سؤسةيالدووك ات و لةةث ي تةةكنؤك ات دةتةوانن نةاوي تاقةة
يةةة حكومةةةتي تةةةكنؤك ات بهيَةةنن كةةة بةرنةوةنةةدي طةلةكةةةي ثاراسةةتووة؟ جةةةردةو ثةةة و تليةةا و جةةةنط فة اش و ناعةةاد َ و
ط ان اش نةبيَت؟ ئيَوةش ثيَكةوة لةطة ئةوالدةكاني قةعقا  ،سةوداكاري بة بةرنةوةندي رةواي خةلَك دةكةن.
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هيَمتا ئيسالمييةكان(بة ئيسالمييةكاني دةرةوةي ثةرلةمان)ي و لةطةلياندا خوازيةاراني دةسةةآلتي تةةكنؤك اتي ،كاتيةان هةيةة بةؤ
موزايةدةك دن ،طيَلك دن و ثاوبةستين خةلَك.
بةرتةسكك دني سةق ي داخوازييةةكان بةؤ هيَ رةك دن بةؤ بارةطاكةاني ثةارتي خةيانةتةة بةة داخوازييةة جةماوةرييةةكان و ب دنيةان
بةرةو ئاقاري ك دةوةية كة زةرةو زياني طةورةي بة برووتنةكة طةياندو حكومةةتي بةة بةةهيَرك دني كةرةوهةواي ميليتاريسةو
و بة بةكارهيَناني ثةكي بكون و دةستطريك دن و تؤقاندن و هةريةرةك دن ،باروداخةكةي ئالَؤزت ك دووة:
ئةقلَ و فك ي راسريةو باآلدةسو هةيةو بوون بة بةربةست لةبةردةم بةرةوثيَمِدني ئةزموونةكة.
تارمايي روعييةت!
نريكةةةي 92سةةالَة بةسةةةر بةرنامةةة و ياسةةاي ئةةةم يكي دن بةةة سؤسةةياليرم تيَدةثةةة يريَ ،بةةةآلم(دةزطةةاي رامسوسةةن)لةةة0227/2/7
سةرئةجنامي راث سييةكةي(سةرمايةداري يا سؤسياليرم ثيَبارة)بآلودةكاتةوة ،جيهان تووري سةرسةوريمان دةبيَةت%02:ي هاوآلتيةان
سؤسةةياليرميان هةلَبةةذاردو وآلمةةي "%03دلَنيةةانني"%22 ،لةوانةةةي خةةوار تةمةةةني22سةةالَن سؤسةةياليرميان هةلَبةةذاردووة و%22
يان"دلَنيانني" .لةاليةكيرةوة ئةطةر راطةياندني ئةةم يكا رووي تة ي وآلتةكةةيان ثيمةامنان بةدةن ،ئةةوا ويَنةةي مليونةان هاوآلتيةان
لةسةةةر رةةةقام و بةةن ثةة د و نيَةة زة مني النةةةوازن ،ريَةةذةي بيَكةةاري بةةةرف اوانر بةةووةو بيمةةة تةندرووسةةو بةةة ط يَبةسةةو كةةار
بةسةةراوةتةوة ،واتةةة قةي انةكةةة بةتون ةدي بةةةراكي ئةم يكايمةةي ط تةةووةو نةةاتوانن ثارةسةةةري بكةةةن .ئةمةةة لةةة كاتيَكةةدا زاربةةةي
وآلتاني ئةم يكاي التني لةاليةن حربة ثةثةكانةوة حوكم ياني دةك يَن و بةرنامةي سؤسياليستيان ط تووةتةبةر.
كورد هةموو ب انة
ئةطةر دةتانةويَ خؤ َ نةكةنة ثاوي خةلَك
ئةطةر تاانةويَ بة ك دةوة بيسةَيَنني كة"كورد هةموو ب انة-ئةي ميَينةمان هةية-؟!"
ئةطةر دةتانةويَ ب بة ث اي رانهةآلتي ناوين
ئةوا تاقة وآلم بةم قةي انة تةنها و تةنها :ئابووري هةرةوةزيية ،بة كورتييةكةي واتة:
ئةم خا و ئةزموونة كة خؤتان دةلَيَن بة خويَين رةهيدان ئةاودراوة ،نةابيَ لةة دةآللَخانةةكاني زةوي ،بازرطةاني ثيَةوة بك يَةت .هةةرهاوآلتييةةة ثارثةةة زةوي نييةةة ،بةةة خةةؤريايي ئةةةم مافةةةي ث ةيَ بةةةريةوا بران يَةةت و بةةة خةةؤريايي و بةةة حورمةةةت خةةانوو بةةؤ خيَرانةةة
هةنارةكان درووست بكةن!
 نابيَ كوردستانيان بة دوو ريَوةي جياواز رةفتاريان لةطةة بك يَةت ،واتةة نةابيَ ثاوثةنؤكي و ئةقلَييةةتي قةازاجني كةةرتي تايبةةتلةسةر حيسابي خةلَك مبيَينَ!
ئةوةي ئيم يا هةية دن بة ب ايةتي و هاونيمتمانيبوومنانةو كؤمةلَطةي بؤ دوو بةرةو ثني و بةرنةوةندي جياواز دابةرك اوة.
ئارو و ئارو و سيَ بارة ئارو
ئةوةي ئارو دةويَت ،دةبيَت :جة نطي بةةرف اواني ثةةندين سةالَةي حكةوم ياني دن بةة كوردسةتانيان كةة قوربةاني و ئةاناوةو بمةيَوي
كؤمةآليةةةتي زاري ليَكةوتؤتةةةوة(بيَكةةاري ،تةةةآل  ،هةةةلَهاتن ،خؤكور ة  ،نةخؤرةةي دةروونةةي ،ئةةةعتياد ،م دنةةي ثيَمةةوةخت) كةةة لةةة
تةنيمتياندا دةولَةمةندي كةمايةتييةكي ثاثنؤ  ،بةيَ ويةذدان و رةورةت و كةرامةةت ،رابط يَةت...ئارةو ثةوسةيَندةران بكةةن بةة
ئارو ثةوساوةكان!
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ئةم هاوارو ناريةزايةتيية ئيم يا لة سةر رةةقامةكان ئةةجنام دةدريَ ،رةنطدانةةوةي بةاري قورسةي زاربةةي دانيمةتواني وآلتةكةيةة كةة
دةيةويَت بةر بة جةنطي هةناري ،بيَكةاري ،طةنةدةلَي و ناعةدالةةتي بط يَةت و تةؤش ئةةي سةةرا  :كةات زار ط نطةةو تةا زووة ب ييةار
بدة...هةر من نيم وا دةلَيَم!
داخوازييةكامنان
 - 5دن بة ناعةدالةتي كؤمةآليةتي:
 (-0بةطمتيك دني كةرتة تايبةتةكاني نةخؤرخانة ،زانكؤ ،ث انةكاني نةوت و طاز ،ئاسياسيَل ،كؤرية و ميدياتيليكؤم...هتد).ب-
ياساي بيمةي كؤمةآليةتي .ج-كارةبا و ئاو بةخؤريايي
 - 1دن بة ط اني:
ا-طاز و بةنرين بة ن خيَكي رةمري بة جووتيارةكان بدريَ ،عةلوةكان لةاليةن رارةوانييةكان بةرييَوةبِيَن.
ب -ريَطةك تن لة قاثاخضيَو بة مةريوماآلت .ت -دياريك دني ن خي كاآلكان
 - 9دن بة طةندةلَي:
ا-كاراك دني لي ذنةي ثاوديَ ي ثةرلةمان و سةرثةم دامودةزطاكاني حكومةت لةاليةن كةسايةتي ناس او بة دةست اكي و دلَسؤزي.
ب -نريك دني مووثةي بةرث سان لةطة داهاتي زاربةي دانيمتواني هةريَم.
 -2دن بة بيَكاري:
أ-كةمك دني كاتي كارك دني ران و رةو بةبيَ داركان لة موثةي كارمةندان.
ب -بوناندني كةرتي كمتوكالَي بة هةموو هيَرو تواناية  .ج -جيَطريك دني دامةزراندني كاتي.

لةثيَناو عةدالةتي كؤمةآليةتي و ئارو

ناريةزايةتييةكان لةسةر ئاسو جيهان دن بة سياسةتي ليِياليرمي نويَي سةرمايةداري جيهانيية كة بةووة بةة هةؤي(ط انةي ،طةنةدةلَي،
بيَكاري و زولَمي كؤمةآليةتي)وثةندة ئةو هؤكارانة لة وآلتيَك كةلَةكةي بكات ،توريةيي قوربانييةةكاني دةتةقيَتةةوة وة لةة(سةياتل،
ثاري  ،ئةسني ،مةراك  ،روما)و وآلتاني رانهةآلتي بارووري ئاسياو طةيمتة تون  ،ميس و ئةردةن و يةمةن.
كارتيَك دنةكاني ئةم قةي انة جيهانطرية لة رارةكةمان رةتطيداوة و طةيمتووةتة دوا كويَ ة ديَي سةر ئةم زةمينة.
لةثيَناو ثاكسازي و سةَاندني ئةوةي كةة ئيَمةة وة مة او رةاياني ئةةوةين بةة كةرامةةت ،ب ايةةتي و دادثةةروةري ثيَكةةوة ثةذين و
ريَطةة ي لةةة ثاياوةكةةاني بةةةع و ترياريسةةتةكاني قاعيةةدة و هيَةةرة راسةةريةو و كؤنةةةثاريَرةكان بكةةةين و بةةؤ ئةةةوةي رةوريةوةي
ئةزموونةكةمان بؤ ثيَمةوة ببةين ،بة ئةركي خؤمان دةزانني ئةم داخوازي و ثيَمنيارانة رابطةيةنن:
 -0رارةواني و فةرمانطة ثةيوةنديدارةكان راستةوخؤ سةرثةررو عةلوة ،طةراج ،باخضة طمتييةكان و ثاكذك دني رار بكةن.
 -0بانرينخانةكةي مةنرةريية يَتة كار.
-2
-2
-9
-1

جيَطريك دني هةموو دامةزراندنة كاتييةكان.
ثمتيوانيك دني جووتياران بة ئاميَ و كةرةستة ثيَويستةكان و بانرين و طاز بة ن خيَكي رةمري ثيَيانب ارن.
ك يَي مانطانةي كارةبا لة 02هةزار دينار تيَنةثةرييَنيَت.
بةعسي ،موستةرار،جاش و ئةوانةي لة دةزطاكاني رنيَمي روخاو كاريان ك د لة بةرث سياري حربي و حكومييةكان البدريَن.

 -3داواي ب ييَك لة داهاتي دةروازةي مةنرةريية بؤ ئيدارةي رار بك يَ.
 -1تةرخانك دني ثارثة زةويية بؤ هةر كةسيَك تا ئيَستا لةم مافة بيَبةرة.
www.dengekan.com
7/22/2013

131Page

 -7ليَ سينةوة لةطة طةندلَكاران و بةرتيلخؤران كة ثلةوثايةكانيا ن لةناو حرب و حكومةت بةكاردةهيَنن بؤ دةولَةمةندي لةسةر
حيسابي طة .
 -02بةهيَرك دن و بارك دني خرمةتطوزاري تةندرووسو بؤ هاوالتيان لة نةخؤرخانةي طمو.
 -00كةمك دني بريوك اسي لة فةرمانطة حكومةتييةكان.
 -00نؤنةنك دني ويَستطةي ئاوي رارةكةمان كة لةطة طةرةي دانيمتوان بطوجنيَ.
 -02بةهيَرك دني ثاوديَ ي لةسةر ن و ثؤنايةتي كاآلكان.
 -02كاراك دني دةزطا ثاوديَ ييةكاني حكومةت و هةلَسوكةوتي رةفاف لةطة هةموو ئةو زانياريانة كة ثةيوةنديان بة ث يانةو
داراييةوة هةية.
 -09هةلَوةراندني ب يياري وةرط تين"باج" لةو ك يَكارانة كة بة مةبةسو كارك دن بؤ رارةكةمان دةهاتن.
 -01دامةزراندني بنكةي خرمةتطوزاري النةوازان و بةتةمةنضوان.
 -03طةراندنةوةي هةموو زةوييةكان بؤ خاوةنةكانيان.
 -01وةرط تين خويَندكاراني رار لة كؤليجةكاني خانةقني و هةو َ بدريَ بؤ دامةزراندني دةرثواني زانكؤ و ثةوانطةكان.
 -07كارك دن بؤ جيَبةجيَك دني دةسبةجيَي ماددةي022لة دةستووري عريا و كؤتاييهيَنان بة ثاياوةي عةقلَييةتي رؤفيَنيسو دن
بة كوردستانيان.
 -02ثةرثدانةوةو مةحكومك دني بةكارهيَناني ثةكي بكون لةنيَ هةر بيانووية دن بةوانةي ناريةزايةتي دةردةب ين.
ئةم داخوازييانة بةبيَ خؤثيماندان ثيَمكةش بة بةرث سان دةكةين و بآلوك ايةوة
ليذنةي بةرط ي لة بةرنةوةنديية طمتييةكان لة خانةقني
بؤ ثةيوةنديك دن :سةالم عةبدولَآل 23322979912
تيَبيين :ئيَمة بة هيض ريَوةية لة هيض دةزطايةكي راطةياندن قبوو َ ناكةين ط تبوونةكةمان بة ط تبووني هيض حرب ناوبنيَن.

حكومةتيَكي ئاناوةثي و توندريةو تيَكدةر ،ئؤثؤزيتسيونيَكي طةندة َ!

ي و رةيَوة دةسةةآلتة تةكنؤك اتييةكةيمةي بةووة بةة هةؤي هةةموو نةهامةتييةةكاني سةةر طةويَي زةمةني،
فك و ئةقلَي لي َب الَيرمي نو َ
كةثي لةبةة دةرطةاي سةةرا ،رارةنبرييَك بةة هةةمان ئةةو ئةقلَةة بةة بةؤن و تةامي دن بةة رةوعييةت ،ال ،دنايةةتي طةنةدةلَي ئةابووري
كوردستان دةدة كة بة مليارد ثةةت بةة ئةابووري جيهةاني ط يَةدراوة ،زاريَةك لةة حربةة سؤسةيالدووك اتةكان خةةريكي بازرطةاني بةة
مةاددة بيَهؤرةكةرةكان و دةآللَةي بةةؤ كؤم انيةا و ثةك ارةتنن ،كةثةي كةلَةةة"فةيلةسةوف"ةكةةمان وتةي :بةةا ئةابووري كوردسةتان بةةة
بازاريي جيهان ببةسريَت ...هيض حربيَكةي سؤسةيالدووك ات لةة ئؤروثةا خةاوةن كؤم انيةا نييةة! هةةر ئةةم فةيلةسةوفة سةرسةوريماني
خؤي بة روعي كونيَك و خاوةن ياساي دن بة سؤسياليستةكان(بسمار )دةرب ييَ!(نوقتة)!
لةوالوة خةلتةي ئةقلَ و فك ي تةةكنؤك ات و ليةِي ا بةة هاوثةةواني لةطةة رةوتةة ئيسةالمييةكاني نةاو ثةرلةةمان و دةرةوةي ،وة
رةريكة دزي"حمرم و رارةزا"ي دةسةآلتداراني دنيا و ثاريَرةري دلَسؤزي تاوانةكاني ،هةاواري عةدالَةةتي كؤمةآليةةتي دةكةةن ،بةةآلم
ئةوةندة"بليمةتن"بة بيَ سؤسياليرمي زانسو ،بةبيَ سياسةت و ئابووري هةرةوةزي!
ئيم يا لةو رويَنة كة طواية بانطةرةي ئازادي و ثاكسازي دةكات ،ك ا بة مرطةوت!!
ئايا ئةو بةرييَرانة ثةند لةطة خؤيان و خةلَك راستطؤن؟
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ئايا ئةطةر خةلَك لة نسيَي حربة دةولَةمةندو خةاوةن كؤم انياكةان بةؤ سةيَبةري ئؤثؤزيتسةيوني نةاو ثةرلةةمان هةةنطاو بنةيَن ،خيَة
دةبينن؟!
ئةةةوةي زالَةةة و ب ة ةوي هةيةةة ئةمانةةةن :رةةةريي خةةاوةن فكة ي طةنةةدة َ و كؤنةثةرةسةةت لةطةةة دةسةةةآلت و حةةوكم ياني ئاناوةثةةي و
توندوتيةةذ .لةةةم ناوةرياسةةتة طةجنةةة ب ةيَ كةةار ،ب ةيَ دواريان ،ب ةيَ ث ة يانةو بةرنامةةةي اليةةةني كةةةمي جيهةةانبيين راسةةتةقينةي عةدالَةةةتي
كؤمةآليةتي ،بوون بة سوتةمةنيان و ياري بة ثارةنووسيان دةك يَ!
ئةو بةرةية وة طؤريانةكةي ئؤباما رةنط زةردةو عةدالَةتةكةي ،دريَذةثيَدةري ناعةدالَةتييةكةةي حكومةةتي ئاناوةثةي ،توندوتيةذ و
تيَكدةري هةريَمة.
ئايا ئةوةي بازاري ط ان بكات ،لةث ي ببيَةت بةةخاوةن مليونةان داالر ،ناعةدالَةةتي بكةات ،ئةاناوةو كيَمةةو ط فةت بةؤ هةةزاران خيَةران و
كةس درووست ناكات؟
ئايا ئةوةي كالرينكؤف لةبةرامبةر خؤثيماندةران بةكاربهيَنيَت ،توندريةو نيية؟
ئةو ئازاديية كة لة مرطةوتي دةرطاي سةرا بانطةرةي بؤ دةك يَت ،كؤياليةتييةكةي سعودية و سودان وئةرداغانة!
ئةو دةسةآلتة كة ة بةةناوي تةكنؤك اتةةوة بانكةرةةي بةؤ دةكة يَ ،هةةمان ئةةو دةسةةآلتةية بةة هةةموو رةيَوةية

بةةرةو هةلَةديَ ي

هةزار بة هةزارمان دةبات!
ئةو رارنبرية ليِياآلنة كة بوون بة بةريَك لة سةرقافلَةي ئةو جؤرة دةسةآلت و ئازادييةة ،بةة ئةةمتيازةوة طةنةدةلَن و نةة ريَطةاو نةة
دوارانمان بؤ رارن دةكةن و ئيَوةش كةي ي خؤتانة!

توندوتيذي دةستبةجيَ راط ن!

ديسان رةفتاري نابةرث س رارةكاني(كةالر ،ثةمضةما َ و سةيدساد )ي ط تةوةو لةثيَناو ثاكسازي نة رةؤريش،
كونراو ب ينداريميان ليَكةوتةوة.
ئيَمة داخوازي رةوامان هةيةو دةتوانني لةم قؤناغة بة ئةقلَ و حيكمةت لة خؤثيماندان و مانط تين طمو و هةر
جؤرة ثاالكييةكي ت بةريَوةيةكي ئارتيانة بةيان و داواي جيَبةجيَك دنيان بكةن.
لةةة راطةيانةةدن و كةةؤريو كؤبوونةةةوةكان ئةةة َليَي دووك اسةةي لةةة كوردسةةتان لةةةدايكبووة ،كةثةةي دةبيةةنني هةنةةديَ
خؤثيماندةر تةنها زماني توندوتيذي رةفتار دةكةن و دةسةآلتداران بة كالرينكؤف وآلميان دةدةنةوة.
ئيَمة وة ثاالكواني مةدةني ،راننامةنووس و نووسةراني بيَاليةن و سةربةخؤ داوادةكةين:
خؤثيمةةاندةران رووي خؤثيمةةاندانةكانيان ئاراسةةتةي بارةطةةا حربةةي و حكومييةةةكان نةكةةةن و
-0
داخوازييةكانيان بةريَوةيةكي مةدةنييانة ثيَمكةش بكةن.
بةتونةةدي رةفتةةاري هةةةردوو اليةةةن رةتدةكةينةةةوةو داوادةكةةةين دةسةةتبةجيَ بةةؤ هةلَويسةةت و
-0
رةفتارو ك داري ئةقآلني بطة يريَنةوة ،بةبيَ ئةوةي زةريةية لة سةق ي داخوازي يان اليةنطريي بيَنةخوارةوة!

0200/0/09

طؤران مامة عةلة ريةش ،ثاالكواني مةدةني ،دةربةندخيان
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عةدنان قورباني(كؤمةلَةي ثةيامي طةرميان)
سوارة حمةمةد ،خويَنكار لة كؤليذي ئاداب لة خانةقني
ناسياو حمةمةد(ط وثي بةطذداثووني طةندةلَي)
ئةمري عةلي ،ثاالكواني مةدةني ،خانةقني
دلَماد ئةنوةر ،راننامةنووس(هاوآلتي)
فةرمان خيالني ،تؤري بةرط ي لة ماف و ئازادييةكاني خةلَكي كوردستان
سةالم عةبدولَآل ،نووسةر ،بيَاليةن ،خانةقني
كيَ خاوةني عةدالةتي كؤمةآليةتيية؟!
لةثةراويَري قسةكاني نةورريوان
هةموو حكومةت و حرب و سةراكةكاني ئةم سةرزةويية ،هةر لة ئؤباما تا خامةنةئي ،لة ثارا سعودية تا بةرةار
ئةسةد و م َي كل و بةرلسةكؤني...هتةد) خؤيةان بةة دادثةةروةر دةزانةن و نةورةريوان وة هةةموويان دةلَة َي(خةواي
طةورةو طةلةكةمان ثمتيوامنانة).
بةهؤي قةي اني سةرماية و حكومةتة تةكنؤك اتةكاني و بازارية ط انةكةةي و طريفةاني طةنةدةلَي بةرث سةة حربةي
حكومةتةكاني ،بووة بة هؤي راثةريين و ناريةزايةتي ية لةدوا يةكةةكاني ن َي دةسةتةكاني جيهةان .لةةم ناوةرياسةتة
طةةةورةت ين طالَتةةةجاريي بةةةناو(خةةودا و دووك اسةةي)بةةة هةةةنارةكان دةك ة يَ :خةةودا لةبارةةرين حالَ ةةت هةميمةةة
ثمةةةتيواني اليةنةةةة بةةةةهيَرةكان بةةةووة ،دووك اسةةةي وة رة ةيَوةي دةسةةةةآلتداري سةةةةرماية ،بةةةةخؤي هؤكةةةاري
قةي انةكةيةة و بةةووة بةةة زامةةين زارداري و جةنطةةةكاني! قسةةةكةري سةةةرمايةي ئةةةم يكي(ئؤبامةةا)بةةخؤي لةةةناو
كيَمةةةي قةةوولَي بيَكةةاري ،ط انةةي و النةةةوازي مليونةةان م اوةةي وةآلتةكةةةي و طةنةةدةلَي و ناعةدالةةةتي حكومةتةةة
تةكنؤك اتةكةي غةر بووة ،كةثةي وة "ف يةادريةس"لةةبارةي تةون و ميسة و جيهةان ليَدوانيةدةدا و بةهةةمان
ريَوة قسةكةراني حكومةتي ثةت و سيَدارةي ئريان يان رةطةزثةرةستيَك وة ئؤرداطان و سةرا حكومةتةةكاني
ت.
هةموو ئةو م اوكونانة ،خاوةن كةرت و مولَكايةتي تايبةتي جؤراوجةؤرن ،بةةآلم لةةثيَناو تةةف ةدان وطيَلكة دن و
لةخمتةب دني ن َي دةستةكان زاراوةي سيح اوي(عةدالةتي كؤمةآليةتي) بةةكاردةهيَنن ،بةةبيَ ئةةوةي ثيَمةان بلَةيَن
مةبةستيان لةو زاراوةية ثيية و ثؤن جيَبةجيَي دةكةن.
رةخنةط تن لة حكومةتي هةريَم ثيَويسو بة هونةرو زانستييةكي طةورة نييةو لةراستيدا كيَمةكة ليَة ةدا نييةة،
بةلَكو ئيَمة دةبيَ برانني ثي بة رةخنةكامنان بكةين و ئةزموونةكةمان بةرةو طويَ ببةين.
طؤريان ط فتاري دروورم و بؤثووني بةسةرثوو بووةو رةخنةةي جةددي لةة سيسةتيَمي حةوكم ياني نييةة .هةةموو
كيَمةي خةلَكي كوردستان هيَناوةتة ئاسو طةندةلَي  ،بةمةرجيَك ئةمةة تةةنها يةة خالَةة لةة زجنةريةي كارةسةاتي
سيستيَمي ئابووري سةرمايةداري!
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((ئةطةر ك ارمةند و وةزي ةكان طةندة َ نةبن ماناي ئةوة نيية عةدالةتي كؤمةآليةتي ثيَ دةبيَ و هةةر ئيَسةتا بةة
سةدان و هةزاران كارمةندو وةزي و بةرث س هةية كة كةندة َ نني)).
ي
طةةؤريان ئيَستارةةي لةطةةة بيَةةت ال لةةة رةخنةةة لةةة سيسةةتيَمي سةةةرمايةداري ناكاتةةةوةو تةةةنها بةةةس بةةة هةنةةد َ
دروورم(قاو )ي مةسةلةكان دةكات .عةدالَةتةكةي طؤريان لة ريكالمكة دن بةؤ بازرطةاني حكومةةتي لةسةيَدارةداني
ئةةريان و كؤم انييةةةكاني تة كؤتةةايي ثيَةةديَت و ثيَويسةةت بةةةوة ناكةةات ثيَمةةان بلَةيَن(بةةة ثةةارةي ريكةةالم هةنةةديَ لةةة
خةرجييةةةكامنان ث يدةكةةةين)...زار راننامةةة ،طؤوةةار و كةةةنا َ هةيةةة بةةةبيَ ئةةةو بازرطانييةةة قيرةوةنةةة ،خؤيةةان
بةريَوةدةبةن و بوون بة ث يف اررين راننامة!
طويَ لة غررائيل بط ن...دوا قسةكةي نةورريوان!
بةةكورتي :ئةةةوةي عررائيةةل بةة ب ادةرةكةةةي وت ،نةورةةريوان بةة ثةةارتي و يةةةكيَو دةلَةيَ :طيةةاني دراوسةيَي ئةةةم و
ئةوالمت كيَما(ميس و تون ) و دةبيَ بةخؤت براني كة نؤرةي تؤ هاتووة!
سؤسياليرم غائيبة!
هةموو هاواري طؤريان و نةورريوان ئةوةية حكومةتيَكي تةكنؤك ات دامبةزريَ!
ئايا بةطو َي ةي ئةزمووني تةكنؤك اتةكان لة وآلتاني جيهةان ،توانيويانةة ثةوسةانةوةو هةةناري لةةناو ببةةن؟ ئايةا
دةبيَ ئيَمة لة كوردسةتان ض ثةنةديَك لةة دةسةةآلتة تةكنؤك اتةةكان وةربطة ين؟! ئايةا هاتوهةاواري طةؤريان دةتةوانيَ
كيَمةي هةناران ثارةسةر بكات؟
ئةمةية طالَتةجاريي بة جةماوةري خةلَكي كوردستان...ئةمةية ريَطاي ثوثةلَك دني ما ،رةواي جةماوةر...ئةمةية
جةوارةكاري ،طةوجاندن و طيَلك دني خةلَك!
ثوثةلَي برووتنةوةي طؤريان!
ئيم يا نةورريوان بةريووني مةبةسو طؤرياني باس ك د و حالَي بووين كة بة مانةاي روخانةدني ئةةزموني وآلتةاني
سؤسياليسةةةو بةةةةكاردةهيَنن و تاقةةةة ورةةةةيةكي بةكارنةةةةهيَنا بةةةؤ تاقةةةة رةخنةيةةةة لةةةة رنيَمةةةي وةحمةةةيطةري
سةرماية....ئايا ئةطةر برووتنةوةية بةم ريَوةية بريبكاتةوة دةيةةويَ عةدالةةتي كؤمةآليةةتي جيَبةةجيَ بكةات؟!
ئايةةا روخانةةدني وآلتةةاني رانهةةةآلتي ئؤروثةةا ثةةي لةيَ سةةةوز بةةوو؟ ئايةةا لةةةويَ دووبةةارة ناريةزايةةةتي و راثةةةريين و
بةرط ي دةسو ثيَنةك دووة؟
دةب ةيَ بةرةةخوراو و ثةوسةةاوةكاني كوردسةةتان لةةة بؤثةةوونةكاني نةورةةريوان و"رارةةنبريةكاني"طةةؤريان و نيةةاز و
مةبةسةةتيان بةةاش تيَبطةةةن و خؤيةةان و ناريةزايةتييةةة رةوا و م اييةكةةةيان نةكةةةن بةةة قوربةةاني برووتنةوةيةةة
ثيَموةخت وة حكومةتةكاني ثاش روخاني بلؤكي رانهةآلتي ئؤروثا بريدةكاتةوةو كار بؤ حكومةتي تةكنؤك اتي
سةةةرمايةداري دةكةةات كةةة بةةةك دةوة دن بةةة ئةةازادي و عةدالَةةةتي كؤمةآليةةةتني و ثةةاريَرةري تةةةواوي دياردةكةةاني
طةندةلَي ،بيَكاري و ثةوساندنةوةن :ئازادي و عةدالةتي كؤمةآليةتي خاوةني خؤي هةية!
هيض جاريَك ئةم رةوتة كة دةم لة عةدالةتي كؤمةآليةتي دةكةوتيَ ،باسةي ئةلَتةةرناتيظي سؤسياليسةو نةةك دووةو
وة ب َليَي سويَنديان خواردووة ناوي طوم بكةن.
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ئايا عةدالَةتي كؤمةآليةتي بةبيَ سؤسياليرم بووني هةية؟
ئايا ئازادي بةبيَ كارو خرمةت و ئةركي نياني هةرةوةزي ماناي دةبيَ؟َ
بة كورتي :وآلمي سةررياستانة بؤ باروداخي ئيم يا نة ئةوةية كة طؤريان ،كؤمة َ و يةكط توو كاري لةسةر دةكةةن
و نة ئةو بة َليَن و خيتابانةية كة حكومةت دةي َليَتةوة.
ي طةندةلَي ،بيَكاري ،جياوازي بؤطةةني ثةينايةتي ،ط انةي لةةناوببات و بةرياسةت بةةفاداري بةؤ
هةر اليةنيَك بييةو َ
خويَين رةهيدان و قوربانيان بنويَينَ و ئةزموونةكةمان بةةرةو ثيَمةةوة ببةات و بةة كة دةوة ئاسايمةي نةتةةوةيي
ب اريَر يَ ،دةبيَ هةنطاوة سةرةتاييةكاني جيهانبيين و ك داري عةدالَةتي كؤمةآليةةتي بةة مانةا سؤسياليسةتييةكةي
ثةي يةو بكات ،بةمةرجيَك سوود لة هؤكارةكاني روخاندني وةربط يَ ،بة ثيَضةوانةوة ئيَوة هةر كيَية بةن ،تةةنها
تةف ة بة خةلَكي هةنار دةدةن و تةنها زيقوزاقي دةسةةآلت و ثةارةو ثاوثةنؤكي دةكةةن و ئيم يابيَةت يةان سةبةي
دةكةونة بةر نةعلةت و نةف ةتي ثةوساوةكان و ،ميَذوو رةحم لةكةس ناكات.

ثة و ثووىل ئةَان ،م اوكونن لة جيهان
ئةمةةة دروييَكةةة لةةة زاربةةةى خؤثيمةةاندانةكانى دن فارةةييةت  ،هاوثمةةتى لةةة طةةة َ ثةنابةةةران ،زيندانييةةة سياسةةييةكان يةةا دنى
ثةكسةةازى بةرزدةط يَتةةة .منةةي ليَ ة ة هةلَمبةةذاردووة بةةؤ سةةةرديَ يى ئةةةم ووتةةارة .هةلَبةةةت مةةن طؤمةةامن نيةةة لةةةوةى ئةةةم دةولَتةةة زار
ثيَمكةوتووة ،مؤديَ ينة ،النةكةى ثةندين فةلسةفةى جيهانيية .زووزوو باسى دووك اتسييةت ،مةافى مة او ،كؤمةةلَطاى مةةدةنى ،ئةازادى
و دةولَةةةتى سةةةروةرى ياسةةا دةكةةةن .زار كةسةةي هةةةن ،بةةةبىَ ليَكدانةةةوة ،لةةة نيَ ة كةةارتيَك دنى مارةةينى نةه ة اوى ث وثاطةنةةدةكانيان،
ب يوايان ثيَدةكةةن ،و وة تةوتى قسةةكانيان دةلَيَنةةوة .بةداخةةوة منوونةةى ئةةم جةؤرة كةسةانة زارن .هةةر لةة هةنةدىَ بةةناو رارةنبري،
نووسةةر تةا دةطاتةة كةسةانيَك ،دةك َيةةت سةةرةراى ثلةوثايةةيان ،تيتلَةى ئةةكادوييان لةةةبوارى سياسةةتى ئةةو دةولَةتانةةى تيَةدا دةنين،بةةة
نةخويَندةوار ناونووس بك يَن.
ئيَمة دةبىَ دونمنةكامنان باش بناسني ،تا بة بةراستى بتوانني بة توندييةوة لة دنيان خةبات بكةين.
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لة 0220/1/02ث اتيَستيَك بؤ ثةكخستنى كارى كؤم يوتةرى كؤم انياى ف يين (لوفتهانرا) بة ريَطاى ثؤسةتى ئةةلكرانى كة ا.
لةكاتيَكى دياريك اودا(هةزاران كةس بةريَطاى كؤم يوتةةرةوة نامةة بةؤ رةويَنيَك بنيَة ن) .هةؤى ئةةم ثةاالكيية ئةةوة بةوو ،ريَكخ اوةكةانى
مافى م او(ث و ئةزيو  ،وادى ،ميديكؤ ئينتةرناسيونا ...هتد) لة دنى بةرداريك دنى ئةةم كؤم انيايةة لةة دةرك دنةى ثةنابةةران :سةالَى
 40 000ثةنابةر دي ؤرتدةك يَن.
ئةمة بوو بةهاندريَك بؤ من .بةثاكم زانى ئةم راثؤرتة بنووسم:
بةةة طةةويَ ةى هةلَسةةةنطاندنى (ئينيتيةةةتيظى ئةةةنتى راسةةيرم لةةة بةةةرلني) بةةؤ تةةريارى دةولَتةةى دنى ثةنابةةةران لةةة مةةاوةى نيَةةوان -0772
0777و بةثمتبةس بةسةرثاوةى راننامةو طؤوارةكانى جياجياكان:
 31ثةنابةر لة ت سى دي ؤرتك دن خؤيان دةسووتيَنن يا لةكاتى
هةولَدان بؤ دةربازبوونيان لة دي ؤرتك دن طيانيان لةدةستداوة.
*

 002ثةنابةر لةسةرة ريَطا يا لةسةر سنوورةكانى ئةَانيا ،طيانيان لةدةستداوة،
73كةسيان لةسةر سنوورى رانهةالَتى ئةَانيا.
 013لةةة كةةاتى ثةريينةةةوةيان بةةؤ نةةاو ئةةةَانيا ب ينةةدارك اون020 ،ثةنابةةةر لةسةةةر سةةنوورى رانئةةاواى

ئةَانيا.
019ثةنابةر لةت سى دي ؤرتك دن خؤيانيان ب يندارك دووة ،يا هةولَيانداوة خؤيان بسووتيَنن.
 9ثةنابةر لةكاتى دي ؤرتك دنيان طيانيان لةدةستداوة.
 73ثةنابةر لة كاتى بةكارهيَنانى زاردارى ثؤلي ب يندارك اون.
 7ثةنابةر ثاش دي ؤرتك دنيان بؤ وةالَتةكةيان ،كونراون.
 027ثةنابةةةر ثةةاش دي ؤرتك دنيةةان لةاليةةةن ثةةؤلي و مليتيَ ة ى وةالَتةكةةةيان بةةةخ اثى ريةفتاريةةان
لةطة َ ك اوةو ئةركةجنة دراون.
 22ثةنابةر ثاش دي ؤرتك دنيان بىَ سةرورويَن ك اون.
 7ثةنابةةةر بةةةهؤى زةبةة وزةنط بةةةكارهيَنانى ثؤليسةةى ئةةةةَانى طيانيةةان لةدةسةةتداوة 73 ،كةسةةةيان
ب يندارك اون.
ئةم ليستةية بةريَكن لةو تريارة دةولَةتيية كة ثيَيانران اوة!لة 0222دا نريكةى  9222هيَ رى راسيسةتانة لةةدنى ثةنابةةران ئةجنةدام
دراون ،لةوانة(بؤ منوونة):
نعيمةةةة هةةةاج  ،هةةةاوةالَتى جةزايةةةةرى ثةةةاش بةسةةةةرب دنى 021ران لةةةة زينةةةدانى دي ةةةؤتك دن لةةةة
ف ياكةخانةةةى ف انك ةةؤرت ،لةةة  9/1خةةؤيى كورةةت .داواى ثةنابةةةرى ئةةةم ئاف ةتةةة بةرثةةةرض درايةةةوة ،لةبةةةر ئةةةوةى يةكةةةم رانى
زةوتك دنى لة اليةن سةربارزة جةزاي يَكان لة بري ثوبووةوة .تةنها لةثةند مانطى رابة دوو ،لةة زينةدانى ف اكةخانةةى ف انك ةؤرت 01
هةولَى خؤكور درابوو(.سةرثاوة :راننامةى مانطانةى ئةنالويرة و رةخنة ،نمارة227لة /1يونى.)0222/
ئةلبريتؤ ئةدريانو ،لة رةارى ثاسةاو(لةة /00يةونى) لةة باغضةةى رةاركة ،لةاليةةن نازيَكانةةوة بةرةة و
تيَهةلَدان نيوةم دوويان ك د ،جلوبةرطةكةةيان لةبةةر داكةنةدبوو و ف ييَيانةدابووة نةاو دةوةن .لةة  /09يةونى طيةانى لةدةسةتدا(تةات لةة
.)02221//09
كةةالوس طرييكةةة(النةةةواز) لةةة رةةةوى/02يةةونى لةةة طة اي

وةلَةةد بةدةسةةتى نازيَكةةان كةةونرا(تةةات

لةةة

/01يونى).
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فةةالَكؤ لويدكةةة(ئةةةنتى فاريسةةت) لةةة  9/20لةاليةةةن ميلكةةة بيةةدةر(نةةازى) بةةة ئؤتؤمبيلةكةةةى ليَيةةدا و
دةستبةجىَ طيانى لةدةستدا(.تات لة 1/9و بةياننامةى ئةنتى فاريستمة ئةكتسيون لة ئيَبةرس ويَلَد)
(لةة  )9/1لةكاتيَكةدا ئةةنتى فاريسةةتة سةوورةكان منايمةى رةانؤى سةةةرجادة بةوون ،فاريسةت( مان يةةد
هو ) بةثاقؤوة بةربووة طيانيان و يةكيَكيانى بةسةختى ب يندار كة د و دةسةتى يةةكيَكى كةيمةى بةسةووكى ب ينةدارك د(يونطةة ويَلَةت
لة )9/00
اليبةةر  ،رةةةوى  1/01نازييةةة ثةةاش ئةةةوةى يةكةةةم جةةار بةةةجويَنى نازييانةةة هةسةةتى ثةنابةةةريَكى
عرياقى ب ينداردةكات ،بة ثاقؤ دةكةويَتة طيانى و سنطى ب يندار دةكات( يونطة ويَلَت لة .)1/07
لةة  9/0دا  02نةازى لةةة(لةودويط هةةافن) ،هةولَيانةدا سةةةنتةرى الوان(ف يةدري دوية ) لةة مانهةةايم
بسووتيَنن .لة هةمان رةو ،دوو ثةيطةرى ئةنتى فاريستيان ويَ انك د.
(لة نووس اوةيةكى ئةنتى فاريست لة مانهايم بالَوك اوةتةوة)
لة دارستانيَك نريك رارى ئومل ،ثؤلي

**

لة نريكى  02مةت ةوة ،تةقة لة كةم

ئةنداميَكى ويَتنامى(لةسةر كورسى ثيَضةكةدارةكةى دانيمةتبوو) دةكةةن 00 .فيمةةكى ثيَةوة دةنةيَن .لةة /02سةيَ تيَمبةر 0222/طيةانى
لةدةستدا.
لة /00ئةكتؤبةر ،لة ف انك ؤرت ،ثؤلَؤنيية (23سا َ) لةت سى كؤنريالَى ثؤلي ،
طيانى لةدةستدةدات(.ئةطةر بيط ن ،بؤ ثؤلَةندا دي ؤرتى دةكةن).
لةبةرلني ،رةوى  22ئؤغوست ،ثةنابةر ئةلَتناكؤف طاطظاسؤينديل( خةلَكى
مةن ؤليا) ،لة كاتى هةولَى دةربازبوون لة زيندانى دي ؤرتك دن ،طيانى
لةدةستدةدات(.يونطة ويَلَت لة )0222/7/07
لة  /1ديسةمبةر ،ثةنابةريَكى س يالنكى بةناوى ئاروموطاسامى سوب ةمانيام(03
سالَة) لة زيندانى ديبؤرتك دن لة هانؤوةر-النطن هاطن ،لة ت سى دي ؤرتك دن
خؤى دةطونيَت .لة 0772وة تا كؤتايى 0222دا  37ثةنابةر بةهؤى تريارى
**

دةولَةتييةوة بةرةو ثارةنووسى خؤكور ب اوون(يونطة ويَلَت)0222/00/02
هيَ ش بة بؤمبا دنى جووةكان لة ديسلدارف و بووة هؤى ب يندارك دنى  7كةس
لة خةلَكى رووسيا1 ،يان جوو بوون(.يونطة ويَلَت لة  .)0222/3/07ثؤلي خ َي ا
رايانطةياند كةوا لة ديسلدارف ط وثى نازى نيية .كة طومانليَك اويَك دةسطريك ا،
سةرلةنوىَ ثؤلي رايطةياند ،كة (رالَ ر ي ) سةر بة نازيَكان نيية .بةالَم ئةم
دوو دراية ،لةاليةن ئةنتى فاريستةكانةوة ئارك اك ان .رالَ ثيَمر ثةيوةندى
هةية بةنازيَكان و بةهؤى ثةندين ثاالكى راسيستانةى جؤراوجؤر سرا دراوة.

/3ئؤطؤست ،لة رارى بامبيَ ط ،بؤمبيَكى كاتى بة دةرطاى مالَى جووية توند
دةكةن ،بؤ ئةوةى لة كاتى رايم بؤ كارك دن ثيَوةوةى بتةقيَتةوة.
لة رارى ئايرنا  ،بينطن ،ووثةرتا َ -بارمن ،ديلكريرن ،راكنهاوزن(راينلةند
فةلَ ) ،طويسراو ،وايدن ،ديسلدارف ،رظيَبمة ها  ،بةرلني ،ثؤتسدام ،هالة،
بةرلني -كوثنيك ،طلوكمتات(رليرويط -هؤلَمتاين) ،النداو ،ط ابؤو لة نريك
لودويكسلوست( ،جاريَكى ت لة بةرلني) ،ئؤيكةمويندن ،ئةنكالم ،طيَانهاوزن(
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هيَسن) ،طوينتةبيَ ط(ب اندنبؤرط) رظيدت ،هيَ ش ك اوة بةسةر كؤريستان،
سيناطؤط( رويَنى خواثةرةستى جوو) جووةكان .هةنديَكيان رووخاندووة،
هةنديَكيان بة رةنط و دروويى نازييةت ثيسيانك دوون.
لة 0717وة تا 0222لةالنى كةمةوة  023النةواز بةدةستى ئةم ت وثة بؤرانةوة
كونراون( زاربةيان بةتةمةن بوون).
لة يوىل – ديسةمبةر :0222/لة  02-00نازيَكان لةسةر ئاستى ئةَانيا هيَ رى
دريندانةيان ئةجنامداوة:
لة ت ي تؤو 09 ،نةازى بةبةةر هيَ رةدةكةنة سةةر ثيَةاويَكى تونسةى .لةة موينمةن 22 ،نةازى لةة (ئةيَ
بان) لة ثياويَكى ئاسيايى دةدةن .لة ويسمار مؤلؤتؤفيَك ف ييَدةدةنة ناو مالَيَك ،نازيَكةان لةةو ب يوايةةدابوون ،النةةوازةكان تيَةدا دةنيةن .لةة
ديتليت و هةلبةرتات ثةندين هةولَى كورتنى ثةنابةران دراوة.
لةةة ووثةةةرتا َ – بةةارمن ،لةةة  /02سةةيَ تيَمبةر نازيَكةةان بؤمبيَةةك ف ييَدةدةنةةة نةةاو الطةةةرى ثةنابةةةرة
يوطسالفيَكان(جاران) .لةئةجناميدا دوو مندا َ سوو ب ينداربوون(ف انك ؤرتة روندراولة )0222/7/09
بةسةختى ب يندار دةكةن(.تات

لةةة رةةظريين ،لةةة  /22ئؤكتؤبةةةر ،دوو نةةازى هيَةة ش دةكةنةةة سةةةر خيَرانيَكةةى رووسةةى و ئاف ةتةكةةة
لة )02/2
لة فالةرس ليَ (نريك وؤلظسبؤرط) لة رةوى 02/09-02بة مؤلؤتؤو كؤكتيل

هيَ ريان ك دة سةر الطةريَكى ثةنابةران(رات  ،نمارة)003
لة فينستةر وةلَد(ب اندنبؤرط) 02نازى هيَ ردةكةن بؤ سةر مالَيَكى ئةنتى
فاريست و هةمو رتةكانىيان وةردوخاش ك د.
لة لويكن وةلَدة ،نازيَكان هيَ ش دةكةنة سةر ثةنابةريَكى سرياليونى و
ب ينداريدةكةن(تات )0222/00/01،
لة زارب وكن ،نازيَكان هيَ ش دةكةنة سةر ثياويَكى ميس ى و بةخةستى
ب ينداريدةكةن( ف انك ؤرتة روندراو ،لة )00/02
لة رظاَمتات ،نازيَكان هيَ ش دةكةنة سةر 2ثةنابةرى ئةف يقايى و ليَياندةدن و
دةياندةنة بةر جويَنى راسيستانة(يونطة ويَلَت لة .)00/02
لة كوثن ،نازيَكان بة ثاقؤ لة ثمتى قوتابييةكى مؤن وىل(ثاسى ئةَانى
ثيَبووة!!)و بةخةستى ب يندارى دةكةن(يونطة ويَلَت لة )00/03
و سةدان ئةكتسيونى دريندانةى ت ى نازيَكان رانبةرانى تريارى دةولَةتى.
لةةة تسيَمةةؤباو ،لةةة كةةاتى ثمةةكنينى مةةالَيَكى نةةازى ،دةستبةسةةةر  22دةمانضةةة ،ت ةةةنط ،ثةةةندين نةةارجنؤكى دةسةةتى و هةةةزاران فيمةةة
طريا(يونطة ويَلَت لة .)00/07
حكومةةةتى ئةةةَانى بةرةةيَوةى جؤراوجةةؤر دةسةةتى لةةةم تاوانةةة هةيةةة و تةةا ثيَيةةان بك يَةةت نةةازى و ريَكخ اوةكانيةةان دةربةةاز دةكةةةن،
تاوانةةةكانيان ،بةةة تةةاوانى برووتنةةةوةى نازيَكةةان ناونابةةةن و هةولَةةدةدن بيكةةةن بةةةكارى ثةةةند تازةثيَطةيمةةتوويةكى طيَةةل ،كةلةرةةة و
ئةلكهوليكة!! بةالَم
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ف اوانى تاوانةكان ،ئاستى ريَكخ اوةييان و كةة قوربانييةةكان زاربةةى زاريةان ثةنابةةر ،النةةواز ،جةوو و ئةةنتى فاريسة  ،ئةةو بةلَطةيةة
دةدةن بةدةستةوة كة ئةم تاوان و تريارانة تةنها بة فاريستةكان ناك يَت ،بةلَكو بةرةيَوةى راسةتةوخؤ و ناراسةتةوخؤ دةسةتى دةولَتيمةى
تيَداية.
سةرةراى ئةم هةموو تريارةى ت وثةة فاريسةتةكان ،دةولَةةتى ئةةَان بةرث سةى و رالَةى ريَكخسة ئةةم تريارانةة ئةةط يَت ئةسةتؤ .ئةةوة
دةيةةان سةةالَة ئةةةنتى فاريسةةتةكان ،هةنةةدىَ لةةة كلَيسةةةكان ،ثةةاريَرةرانى مةةافى م ة او تةةا دةكةةات بةةة كؤمونيسةةتةكان ،داواى قةدةغةةةك دنى
ريَكخة اوة فاريسةةتةكان دةكةةةن ،بةةةالَم حكومةتةةة جياجياكةةان ،هةةةر لةةة كؤنرةرواتيظةةةكان تةةا حكومةةةتى ئيَسةةتاى كواليتسةةيونى سؤسةةيا
دووك اتةكان لةطة َ سةوزةكان ،ئةم كارةيان ئةجنام نةداوة!!
ثةندين بةلَطةى ت هةية بؤ سياسةتى ترياريستى دةولَةتى ئةَان:
0222222م او مافى مانةوةى كاتى ،بةبىَ دلَنياييان هةية.-

 1 22 222ثةنابةر و موهاج بةطويَ ةى ئامارى رةمسى ،هةريةرةى دي ؤرت و دةرك نيان ىلَ دةك يَت.
نريكةى  9 22 222كةس بة ريَوةيةكى"نارةرعى"لةةنيَ سةةخترين بةارى ئةابوورى ،سةايكلؤنى و

كؤمةالَيةتى لة ئةَانيا دةنيَن.

لة بةةر دةرك دنةى ياسةاى كؤنةثةرةسةتانةى تايبةةت دنى"خارجييةةكان" لةة يةوىل  ،0773لةهةةمان
كاتدا دي ؤرتك دنى ئاسانك داتةوة .بؤ منوونة ئةطةر"خارجيية "بة  2سةا َ زينةدانى سةرابدريَت ،دةتةوانن ثةاش تةةواوك دنى سةراكةى،
بةريَوةيةكى"رةرعى" دي ؤرتى بكةن.
ئةوةى لة خؤثيماندانيَكى مؤلَةت ثيَنةدراو بةرداريبكات ،بة طويَ ةى دةستور دةريدةكةن.

-

ناثارك دنى ثةنابةران بة مانةوة لةناو كؤنتينة يا لةناو الطةرةكان.
ليَدان و سووكايةتى ثيَك دن لةاليةن ثؤليسةكانةوة .كاتيَك( كولال بانكولو ،لة دنى دي ةؤرتك دنى بةؤ
نيجرييا دي اع لةةخؤى دةكةات .دةستوقاثةى دةبةسةتنةوة دةمةى بةة زةمة دةطة ن و رة يقةى هيَمنك دنةةوةى ليَةدةدةن .لةة 72/2/09
طيةةانى لةدةسةةتدةدات .هةةاووالَتى سةةودانى( ئةةةمري عومةةةر ئةمحةةةد ) لةةة  77/9/01لةةةكاتى دي ةةؤرتك دنى لةةة نةةاو ف ياكةكةةة لةةة نيَةةوان
ف انك ؤرت و موينمن دةيكونن.
سياسةةةةتى دي ةةةؤرتك د و درووسةةةتك دنى زينةةةدانى تايبةةةةتى بةةةة دي ةةةؤرتك دن .نريكةةةةى -2222
9222ثةنابةر لةناو زيندانةكانى دي ؤرتك دنن .د .زاادرادواكؤ نيكؤلؤف دوراو( ثةنابةريَكى بول ارى) ثةؤلي ويسةتويانة بةؤ زينةدانى
دي ؤرتتاتسونى ب اونمظايط بيبةن .ثؤليسةكان تةقةى ليَدةكةن و دةيكةونن .لةة 0777/00/00طيةانى لةدةسةتدةدات .بةرياسةتى ليسةتى
كونراو ب يندارةكان زار دريَذة .من ليَ ةوة ليَى دةطةرييَم.
بةدةستدانةوةى راستةوخؤى ثةنابةران بة حكومةتةةكاني ئةرةكةجنةدان و تةريار لةة توركيةا ،ئيَة ان
نيجرييا و تؤطؤ ،تةنانةت لة ف ياكةخانةكان ،بةهؤى ريَككةوتنةكان لةسةر ثةوانةكانى"طةرياندنةوة" لة طة َ ثةندين دةولَةت.
بؤية ط ان و دوور نية ئةطةر بلَيَن(ريلى -وةزي ى ناوخؤ) تا دةطاتة جيَطةركةرانى فةرمانةكان لةةبارى ئةتيَكييةةوة لةة ئاسةتى فاريسةتة
م اوكونةكانن!
وة دةبيةةةةنن ،بةةةةةريَطاى ئةةةةةم ئيج ائاتانةةةةةوة ،ئةةةةةم سياسةةةةةتانةى ئيم ياليسةةةةتى ئةةةةةَانيا ،بةةةةةك دةوة درويةةةةة رؤويَنيسةةةةتةكةى
فاريستةكان"دةرةكي بؤ دةرةوة" ثةي يةودةكةن.
دةبىَ ئةوةي برانني كة ئةنتى فاريستةكاني بة بةردةوام بة هيَ رك دن ،خؤثيماندان ،و مليتانت رووبةروويان دةبنةوة.
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كهپشتگیرى
لمانییانه 

ركهتوریَكخراوه 
ئه
وشه 


ئه
ناوى ئهو شهركهت و ر َیكخراوه ئهلمانییانه كه پشتگیرى
رژ َیمى فاشیستى (ئیراق)یان كردووه
با پ َیكهوه داواى دادگاییكردنى ئهم تاوانبارانهش بكهین!
مهترسییهكانى دهسهال َتى فاشیزم و تاوانهكانى له ماوهى35ساڵدا له دژى گهالنی ئیراق ،كورستان ،ئیران و كو َیت
ى ئهم
به پشتیوانى و پ َیكهوهكاركردن لهگهل ئهم تاوانبارانه كه ناویان له خوارهوه هاتووه ،بهرنامهریزیان بۆ كراوه .كات َ
راستییانه بۆمان دهردهكهو َیت ،ئهمهشمان بۆ ساغدهب َیتهوه :رژ َیمی سهدام و وهحشیگهرییهكانی بهرههمی
یهكانگیری بیروهۆش و عهسكهریتاریاو پهیوهندی فاشیزمی ئهلمانیایه لهگهل بیروهۆش و عهسكهریتاری
ناسیونالیزمی عهرهبی و ئیسالمییه به پلهی یهكهم.
لهراستیدا ئ َیمه چیتر پیَویستیمان بهوه نییه پرسیاربكهین ،بۆچى حكومهتى ئهلمانیا له بارهى جهنگى ئهمریكا-ئیراق،
ناراستهوخۆ بهرهو ئاال َى"ئاشتى"ههڵگرتووه یان بۆچی ئهلمانیا مۆڵگای ه َیرشكردنی ئهلقاعیده بوو
راستهوخۆو ِ
له .1/00حكومهتی چهكسازی و بانقی ئهلمانی و حزبهكهیان به سهرۆكایهتی هیتلهر به تهواوهتی له0145
بازاری ئیراق كه بهش َیكی زۆر گرنگ بوو بۆ كۆمپانییه زلهیَزهكانی
ژ َیرنهكهوت ،بهڵكو له جهنگی(ئهمریكا-ئیراق)دا:
ِ
چهكسازی و بانقهكانی ئهلمانیا ،بهیهكجاری به زهبروزهنگی دوا چهكی مۆد َیرِن وشارستانییانهی ئهمریكا له چنگی
بازاره له خزمهتی بهرههمی ئهمریكی و هاوپهیمانهكانییه .نهزانترین چاودیَری سیاسی
دهركراو ئیَستا سهرتاپای ئهم
ِ
بازار ههمیشه،
.
ت
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دهتوان َیت به زهقی ئهم
َ
َ
َ
ِ
بازا ِری ه َیزه سهركهوتووهكانه"بهپیشتوانی خوا" له جهنگ .ئهم كۆمپانیانه لهخوارهوه ناویان هاتووه ،كۆمپانیای واڵته
دۆرِاوهكانهو ماوه داوا بكهین شانبهشانی سهرانی حكومهتی گۆرِبهگۆر ،بۆ بهردهم دادگا راپیَچیان بكهین:
0113 /0موخابهراتى ئهلمانى به چهك ،پوول و تهكنیك پشتگیرى له كودهتاى بهعس دهكهن(سهرچاوه :گۆڤارى
پۆگروم ،0191-15/ال.)10.
0113/2شهركهتى سیمنز(ئهلمانى-فهرهنسى) ،بۆمباى ئیلیوشین-بۆدگهر،بۆ بۆردومانى شهوان بهكاردیَت.
سهرچاوه :ههمان سهرچاوه،ال12.
 0111 /3ئهلمانیا راكیَتى كوبرا به لهشكرى عیراق دهدا .ههمان سهرچاوه ،ال10.
ى سیم .سهرچاوه. Mierzwa:
 0111 /4فرۆشتنی ب َ
 0192/5ناردنی 35لۆری له جۆرى 0503لهالیهن كۆمپانیای دایملهر بیَنز(مرسیدس) ،سهرچاوه :بارت/گوتمان0119،له
كتیَبى دایملهر،ال.912
9 ،0195 /1موختهبهرى پیَستیسیده Pestizideشهركهتى كارل كۆلپ و پیلۆت پالن .ئهم دوو مهتریاڵه بۆ
درووستكردنى چهكى كیمیاوى بهكاردههیَنریَت .سهرچاوه)31.9.0114BULO, Breg-It.dpa,(:
 0191/9مهشقپیَكردنى ئهفسهرانى ئیراقى لهالیهن سوپاى ئهلمانى .سهرچاوه :پاكس كرستى2-0
.0114
11/1هیلكۆپتهرى ،015Bo-شهركهتى ،MBBله 0191وه ئهم شهركهته به پیَى سهرچاوهكانى خۆیان هاریكارى
سهربازى لهگهڵ ئیراق دهكهن1 .پسپۆرِى ئهم شهركهتهش بۆ ئیراق چوون ،.رۆژنامهى زوید تسایتونگ له 0111/1/1
 21 ،0191 /1فرۆكهى ئهلفا-جیَت( ، )Alpha-jetشهركهتى()Dassault Dornierئهلمانى-فهرهنسى .سهرچاوه:
رۆژنامهى فرانكفۆرته ئهلگهماینه ،له .11/00/21
051 ،0191/01راكیَتى دژه ئاسمانى( ،)Roland FlugabwwehrشهركهتىMBBى ئهلمانى و Euro-Missileفهرهنسى.
سهرچاوه :تهكنیكى سوپا15/5،و زوید تسایتونگ له 12/9/21
 ،0191/00ئیلكترونیكى فرۆكهوانى شهوان ،سیمنز .سهرچاوه13,S0111Wulf :وDVZله .14/0/29
 ،0191/02سیستیَمى دیاریكردن وپیَكاندنى ئامانجى مهبهستMBB ،ئهلمانى .سهرچاوه :میرزوه.0111 ،
 ،0191/03سیستیَمى كۆمپیوتهر ،ئهلمانیا ،هیَزى دهریاوان ،ئاسمانى و بهشهكانیترى سوپاى ئیراق به سیستیَمى
كۆمپیوتهرى ئهلمانى بهیهك بهستراونهتهوه .سهرچاوه :میرزوا().0111Mierzwa
0191/04هیلوكۆپتهرى(.-Atl0051Breguet-و،)Aluetteشهركهتى(ئیَم.بى.بى)،فهرهنسى-ئهلمانى .سهرچاوه/
پوگروم ،ژ ،0191 ،15.ال.12.
 ،0191/05فرِۆكهى گواستنهوهى سوپا( ،ئهلمانیا-ئیتالیا-ئهسپانیا-ئهنگلتهرا) ،شهركهتى ئیَم بى بى و دۆرنیر.
سهرچاوه :گۆڤارى پوگروم ،ژ ،15،0191.اڵ .12
51 ،0191 /01زریپۆشى جۆرى ،Uruta00EE-شهركهتى دایملهر بیَنزو ئینگیسا ،بهرازیل-ئهلمانیا .مۆتۆرى كارپیَكردن له
الیهن مرسیدسهوه درووستكرا .سهرچاوهBrasilien :
24,41S. >11, Military Tectical VS IDR IV/01,S.19/14Nachrichten51 0191/09زریپۆشى ،Sucuri09EE-شهركهتى دایملهر بیَنزو ئهنگیسا ،ئهلمانیا-بهرازیل .ههمان سهرچاوه.
0191،051 /01زریپۆشى ،EE-Cascavalشهركهتى دایملهر بیَنز ،ئهنگیسا( ، )Engesa Zahnradfabrikههمان
سهرچاوهى پیَشوو.
 0111/01پهیمانبهستنى نه َینى چهكى ئهتۆمى له گهل بهرازیل ،حكومهتى ئهلمانیا و بهرازیل ،سهرچاوه :رۆژنامهى
فرانكفۆرته ئهلگهماینه()FAZله .0111/1/4
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 351 ، 0111 /21زریپۆشى ،,Cascaval1EE ,Sucuri09Urutu,EE00EE-شهركهتى دایملهر بیَنز ،ئینگیسا(ئهلمانیا و
بهرازیل) Brasilien
24,41S. >11, Military Tectical VS IDR IV/01,S.19/14Nachrichten ،0111/20شاحینهى ،51/EE-25/EE-05EE-شهركهتى دایملهر بیَنز و ئینگیسا(ئهلمانیا و بهرازیل)ههمان
ى ههواڵى جیاجیا بال َوكراونهتهوه ،من پیَكهوه نووسیومن)
سهرچاوه(.ئهم ههواڵه بهس َ
 511 ، 0111 /22شاحینهى گواستنهوهى زریپۆش ،شهركهتى  ،Blumenhard/Hella, Taurus/Fuldaسهرچاوه:
گۆڤارى:
. BUKO Krieg Iran-Irak41,S0112/013W 3Blaetter des iz
 ،0111 /23شهركهتىكارل كولپ ،دهزگاى درووستكردنى چهكى كیمیاوى له سامهرا .له0111وه ئیراق تواناى ههیه
ساال َنه41تۆن سارین و تابون(Sarinو )Tabunبهرههم بهیَنیَت.رۆژنامهى فرانكفۆرته روندشاو0111 /3/21،
 ،0111/24چهكى كیمیاوى ،پیلۆت پالنت ،به نرخى31ملیون دۆالر به عیراق فرۆشراوه(.فرانكفۆرته ئهلگماینه
تسایتونگ له 0111/1/01-01
5111 ،0110 /25چهكى دژه ئاسمانى به ناوى( ،)HOTشهركهتىMBB/Euromissileئهلمانى-فهرهنسى .سهرچاوه:
دیَر شبیگل ،ژماره ،0111 ،31ال52, S.12/0WT 394, S.10/9Soldat u. Technik ،33.
451 ،0110/21زریپۆشى دژه ئاسمانى( ،)MILANشهركهتى ئیَم بى بى و Euromissileئهلمانى-فهرهنسى.
سهرچاوه :دیَر شبیگل ،0111 ،31ال.33.
24 ،0110 /29هیلیكۆپتهرى ،015Bo-لهالیهن شهركهتىMBBو .CASAئهلمانیا-ئهسپانیا .سهرچاوه
دیَرشبیگل.0111/31اڵ.33.
011 ،0110 /21زریپۆش ،شهركهتىFaunو .Rotzlerسهرچاوه..1.S1/9BUKO-Ruestungsexport info :
 ،0112 /21چهكى كیمیاوى( ،)Toxikol.Laborsلهالیهن ئهم شهركهتانهوهKarl-Kolb ,Reinbayernوسوپاى ئهلمانى.
سهرچاوه :گۆڤارى دیَر شبیگل ،ژماره ،0111/4ال.24.
151 0112 /31زریپۆشىJararce3Suouri,EE-09EE- ،Urutu00EE-شهركهتى دایملهر بیَنز و شهركهتى
ئیگیسا(ئهلمانیا-بهرازیل) .سهرچاوه0404.S.0115/1IWR :
 ،0112 /30كارگهى ئاسنسازى بۆ بهرههمهیَنانى تهقهمهنى ،شهركهتىThyssen, Lasco, AEG Remscheid
51 ،0112 /32شاحینهى بۆ گواستنهوهى زریپۆش ،شهركهتى.Faun, Kloekner-Humbold-Deutz, . Goodyear
سهرچاوه :گۆڤارى41.S0112/013w3Blaetter des iz
 ، Militaerunimogs ،330112/شهركهتى دایملهر ب َینز .ههمان سهرچاوه.
0151 ،0112 /34رۆك َیتى رۆناڵد ،شهركهتى ئ َیم بى بى ،ئا ئى گى و ئۆیرۆمیسیلیه.
 /35سیست َیمى چاود َیریكردنى هاتوچۆى فرۆكه ،شهركهتى ،SELسهرچاوه :بوكۆ ،جهنگى ئیراق-ئیران ،ال.03.
 ،0112 /31تفهنگ ،به شاحینه ن َیردراوهو لهسهریان نووسیوه چهمنتۆ! .رۆژنامهى فرانكفۆرته روندشاو له.12/1/04
 ،0112 /39رادار و( ،)SendenanlagenشهركهتىSchwarz&Rhodeى ئهلمانى .سهرچاوه :رۆژنامهى فرانكفۆرته
روندشاو له .0112/1/04
 91 ،0113 /31چهكى( ،)Exocet-LenkwaffenشهركهتىMBBو  ،AerospatialeسهرچاوهSipri :
.250,S0119yearbook
 ،0113 /31چهك و تهقهمهنى زریپۆش ،شهركهتى  .Fritz Werner Geisenسهرچاوه :شبیگل ،0119/30ال.41
 ،0113 /41مهشقپ َیكردن به  25كهس له ئهفسهرانى هیَزى ئاسمانى عیراقى له الیهن Carl-Duisberg-Zentrum
GmbH/Dornierو لهشكرى ئهلمانى .سهرچاوه ،0114/0/29DVZ :بهرنامهى مۆنیتۆر.
011 /40زریقۆشى ،EE-Urutuشهركهتى دایملهر بهنز و شهركهتى ئینگیسا.
 ،0114/42شهركهتى,Kolb Rhema Labortechnik, KarlوHerberger Bau hammer,Quastدهزگاى درووستكردنى
چهكى كیمیاوى له سامهرا نارد .سهرچاوه :پانۆراما له 11/01/29
 ،0114 /44شهركهتى ئ َیم بى بى و ئایرشبیسیال(21ئهلمانى-فهرهنسى)Exocet-Lenkwaffen1بۆ ئیراق دهنیَرن.
سهرچاوه250,S0119Sipiri Yearbook :
1111 ،0114 /45راكیَت بۆ سیستیَمى ASTROS-IIله الیهن شهركهتى H Metalform&Hو شهركهتى
بهرازیلىAvibrasبۆ ئیراق نیَردراوه .ههمان سهرچاوه ،ال 251و گۆڤارى شبیگل،0111/50ال14.
1 ،0114 /41هیلیكۆپتهرى009BK-لهالیهن شهركهتى Denzel, MBBو Nagel&Kuehneى نهمساوى .سهرچاوه:
گۆڤارى شتیَرن له .0115/2/9
0114/49بهش وپیَكهاتهكانى(كۆمپیوتهر ،ئامیَر ،ئهزمایش...هتد)سهنتهرى لیَكۆڵینهوهو گهشهپیَدناى سهربازى سعد -
 01لهالیهن ئهم شهركهتانهوه نیردراوهGildemeister(Generalunternehmer),MBB,Rheinmetall,Fritz Werner, Kar :
Siemens, Integral/Sauer Informatic/CMES(Firmengruppe),Koerber AG, PBG ,Kolb
 .mbH/BP/Degussa/Mauser/Tesa/Zeissسهرچاوهكان :گۆڤارى شبیگل ،ژماره ،03له 0111و رۆژنامهى تاتس
له ،0111/4/21فرانكفۆرته روندشاو ،شبیگل له  .0111/3/29له لیستهكهدا ههر ناردنى ههر مهتریالیَك به ژمارهیهكى
جیا بال َوكراوهتهوه .من ههمووم كردووه به ژمارهیهك.
،0114 /41مهشقپیَكردن له بوارهكانى سهعد  ،01له 31شهركهتى ئهلمانى مهشق پیَكردنى ئهفسهرانى ئیراق
بهریَوهچووه ، .شهركهته سهرهكییهكان :ئیَم بى بى .Koerber ،سهرچاوه21.3.0111 Profil :
 ،0115 /41شهركهتى 51 Water Engineering Ttading GmbH(W.E.T), Merkurتون لهم مادده كیمیاوییانهى
خوارهوه بۆ عیراق دهنیَرن..Methylenchlorid, Isopropylamin, Natriumfluorid, Tabun-Grundstoffe ,Phosphorti :
سهرچاوه :گۆڤارى شتیَرن له  ،11/3/31فرانكفۆرته روندشاو له  ،11/4/21رۆژنامهى تاتس له .19/02/01
 /51شهركهتى(دووبل یو.ئى.تى)پرۆژهی چهكى كیمیاوى به ئیراق(له فهلوجه)دا .ئهم پرۆژهیه بۆ درووستكردنى
مادهى تابون ،سارین و VXه .سهرچاوه :كۆپن/كۆغ ،0111ال.231
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 ،0115 /50شهركهتى ئیَم بى بى(ئهلمانى)و ئایهر شپیسیال(فهرهنسى)پیَكهوه11چهكى Exocet-Lenkwaffenبۆ
ئیراق دهنیَرن.سهرچاوه :سهرچاوهى پیَشوو ،ال250
091 ،0115 /52زریپۆشى ئى.ئى1-كاسكهڤال .سهرچاوه :بهرازیلیشه ناخرِشتن ،0119/14اڵ .01به دووههواڵى جودا
بال َوكراوهتهوه .یهكهم جار 21زریپۆش و دووههم جار  .051من كردوومن به یهك ههواڵ.
 ،0115 /53شهركهتى  ، ,Magirus-Deutzو شهركهتى Leitzى ئهفریقاى خوارووmm055 5Haubitzen G- ،بۆ ئیراق
دهنیَرن .ههمان سهرچاوه ،ال.254
011 ،0115 /54شاحینه لهالیهن شهركهتىMTU ,Steyr-Daimler-Puchنهمساوى بۆ ئهدرهسى وهزارهتى بهرگرى
ئیراق دهنیَرن .سهرچاوه :گۆڤاری بوكو ،جهنگى ئیراق  -ئیران ،ال ،02.گۆڤارى.3K s.0115/021W 3Blaetter des iz
 ،0111 /55ناردنى چهكى بیولۆگى ،لهالیهن شهركهتىRhema Laborttechnikئهلمانى.
سهرچاوه :شبیگل.0111/33
 ،0111 /51شهركهتى Kuehn Sigma Chemie, Platoچهكى بیۆلۆگى Pilzgiftبۆ ئیراق دهنیَرن .پیَكهاتهكانى:
 .Verracarol011mg Diacetozyscripenol, 2111,Toxin, 2HT- mg011u. 2mgT-511سهرچاوه :فرانكفۆرته روندشاو
له0111./0/30
0111 /59شهركهتى(دوبل یو .ئى.تى) ئامیرى ترى ناردووه بۆ بهكارخستنى بهرههمهیَنانى چهكى كیمیاوى له
فهلوجه كه له ساڵى0110كهوتووهته كار كردن .سهرچاوه :شبیگل .0111/4
 /51شهركهتى دایملهر بیَنز(میَرسیدس)1939شاحینهى سهربازى بۆ ئیراق دهنیَرن .سهرچاوه :گۆڤارى دیَر شبیگل،
ژماره  30له .0111
 ،0111 /51شهركهتى 51Deutschland Philipsچاویلكهى .1121Typ MB-فرۆكهوانى هیلیكۆپتهر بهكاریدههیَنن.
نرخى4،5ملیون مارك .سهرچاوه :رۆژنامهى تاتس له0111/1/9وگۆڤارى دژ به ملیتاریزم (بوكۆ) ،ژماره.25
 ،0111 /11شهركهتى Krupp Atlas Elektronikمهشق به ئهفسهرانى ئیراقى دهكهن .سهرچاوه :بوكۆ ،جهنگى
ئیراق-ئیران ،ال.03
 ،0119 /10شهركهتى ( )2u. T 2mg Pilzgift HT-011Sigma Chemie, Plato Kuehnچهكى كیمیاوى
بهنرخى111ههزار مارك به ئیراق دهفرۆشن .سهرچاوه :رۆژنامهى فرانكفۆرته روندشاو له .0111/0/31
پسپۆره
 ،0119 /12شهركهتى(دووبل یو.ئى.تى)ئهلمانى و شهركهتى( )Atochemى فهرهنسى ،مهشق به
ِ
ئیراقییهكان دهكهن لهبوارى چهكى كیمیاوى .سهرچاوه :رۆژنامهى تاتس له .11/0/21
 ،0119 /13شهركهتى ماوزه(یونان) ،سیمینز ،چهكى دژ ئاسمانى 31Artemisبه ئیراق دهفرۆشن .سهرچاوه:
شبیگل ،ژماره  30له .0119
 ،0119 /14شهركهتى دایملهر ب َینز و ئینگیسا211زریپۆشى Jararcaبه ئیراق دهفرۆشن .سهرچاوه :كتیَبى سیپرى
یارس بوغ،0119ال.251.
 ،0191 /15شهركهتى ئهلمانى داایملهر ب َینز251زریپۆشىCascavalبه ئراق دهفرۆشن .سهرچاوه :ههمان سهرچاوهو
ههمان الپه ِره.
 /11شهركهتىt2115 ،Paul Heinrich Reedereiله Fliegerbombengehhaeuseبۆ ئیراق دهن َیرن ،سهرچاوهEI Pais, :
01.5.0119
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سهرچاوه :رۆژنامهى زوید تسایتونگ له .0119/9/21
 ،0119 /11شهركهتى ،MBBدهزگاى پرۆژهى  315بۆ درووستكردنى رۆك َیتى ناوهند هاویَژ به نرخى 0111ملیون بۆ
ئیراق دهن َیرن .سهرچاوه343-213/S.0111Koppe/Koch :
 ،0191 /11ئهم شهركهتانهى خوارهوه ،بهرپرسن له درووستكردنى پرۆژهى315و دابینكردنى ههموو
پ َیداویستییهكانى:
Meyer(ROM), Boswau(Wtb), BBC, Nickel Klimatechnik, Siemens(Erlangen), Rudolf Otto Walter Thosthi
,MBB ,Schaeftlmaier Elektroanlagen GmbH
 .-Industrieofenanlagen(Rohrgasسهرچاوه.32,S0111/31Spiegel ,213, S0111Koppe/Koch :
 ،0111 /11شهركهتى Firmen H Metalform und weitere BRD&Hپرۆژهى راكیَتى 0921-به ئیراق دهفرۆشتن و بۆی
دادهمهزریَنن .ههمان سهرچاوه ،ال.244
0111 /91شهركهتى )LoI Industrieofenenlagn(Rorgas-Tochterكۆمپانیای درووستكردنى بۆمبا له شارى تاجى
درووستدهكهن .سهرچاوه :شبیگل0111/32
0111 /90شهركهتىLeyboldبهشدارى له درووستكردنى فابریكى بۆمبادرووستكردن له تاجى دهكهن .ههمان
سهرچاوهى پیَشوو.
 0111/92شهركهتى بیناسازی ( Zueplinئیَستا له سلیمانی مهكتهبیان كردووهتهوهوHochtiefكۆمپانیای
بۆمبادرووستكردن له تاجى درووستدهكهن .ههمان سهرچاوهى پیَشوو ،ژمارهى.0111/21
0111 /93شهركهتى  H Metalform&Hماشینى چهكى ئهتۆمى بۆ درووستكردنى . Gaszentrifugen ،ههمان
سهرچاوهى پیَشوو/ژ0111/33
0111/94شهركهتى ،Export-Union, Saarstahlمهعدهنى تایبهت بۆ چهكى ئهتۆمى به نرخى 3،1ملیون مارك بۆ
ئیراق دهنیَرن و مهشق به پسپۆرِه ئیراقییهكان دهكهن .سهرچاوه :رۆژنامهى فرانكفۆرته ئهلگماینه تسیتونگ و گۆڤارى
دیَرِ شبیگل.0111/33
 /95شهركهتى ،Inwako GmbHماگنیَتى بازنهیى بۆ درووستكردنىultrazentrifugeدهنیَرن .سهرچاوه:
شبیگل.0111/411
0111 /91شهركهتى ،Graeser GmbHبهشدلرى دهكهن له دامهزراندنى كۆمپانیای بۆمبادرووستكردن له تاجى.
ههمان سهرچاوهو ژماره.
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/99شهركهتى ئیَم.بى.بى01،هیلیكۆپتهرى009BK-بهئیراق دهفرۆشن .سهرچاوه.211,S0111yearbook Sipri:
 ،0111 / 91شهركهتى ،)Co(Leico&Hertl, Leifeldبهشدارى له پرۆژهى راكیَتى 0921كردووه .سهرچاوه:
رۆژنامهى51-54S ,22.1.11Wirtschaftwoche,
0111/91بانقىDresdnerى ئهلمانی وبانقى ئیتالیایىBNLبهپوول پشتگیرى له درووستكردنى پرۆژهى0921یان كرد.
سهرچاوه29BUKO Rund brief,Nr. :و رۆژنامهى>1.1.11Financial T
0111 /11شهركهتى GmbH MAN, SMS Hasenclerverبهشداریانكرد له پرۆژهى .0921سهرچاوه :شبیگل.0111/21
 /10شهركهتىFerrostahl, Rheinmetall, Buderusبهشداریانكرد له درووستكردنى كۆمپانیای درووستكردنی بۆمبا له
تاجى .سهرچاوه :شبیگل.0111/21
 ،0111 /12شهركهتىKloecknerفرِنى كواڵندنی ئاسن بۆ كۆمپانیای بۆمبادرووستكردن له تاجى نارد .سهرچاوه:
سهرچاوهى پیَشوو ،ژ.21
 /13بهپیَى بهرنامهى پانۆراما له  ،0111/01/4ئهندامى"سهربهخۆى"موخابهراتى ئهلمانى دهستیان له ناردنى چهكى
كیمیاوى ههبووه.
بهاڵم ئهمریكایش رۆڵی خۆیی گیَرِاوه له بههیَزكردنی رژیَمی سهددام :ههروا بهگویَرهى سهرچاوهى نیویۆرك تایمز،
وهزیرى بهرگرى ئیَستاى ئهمریكا(رامسفیَڵد) ،له كاتى جهنگى ئیراق-ئیران ،له0113سهردانى ئیراق كردووهو به
ریَپیَدانى وهزارهتى ئیكسپۆرتى دهرهوه ،چهكى بیولۆگییان به رژیَم داوه.
و دهیان شهركهتیتر.
سهرچاوهى سهرهكى ئهم لیستهیه ،له دوو گۆڤارى ئهلمانى دژ به ملیتاریزم و خهباتدهكهن له پیَناو ریَگهگرتن له
بهرههمهیَنان ،فرۆشتن و ناردنی چهك و تفاقهكانی چهكسازى بهناوی:
0111TATORT Irak,NOV/و.0110Die Totes Kremer,
تیَبینی :ئهم وتاره له رۆژنامهی ئاسۆ به دوو بهش له  2111/1/31-21باڵوكراوهتهوه
سهالم عهبدوڵال َ  ،خانهقین/سهركهوتن
2113/2/23

بؤ ئةجنومةني وةزي ان :ثاراستين كةرامةت بة 71هةزار دينار؟

جيهةةان بةةة كوردسةةتانةوة دن بةةة سةةةرماية و مؤديَلةةة ط ان ة اش ،طةنةةدة َ ،رةةةرةنطير و ناعةدالَةتييةكةةةي ،هاتووةتةةة هةنانةةدن و
هاواري بةيةينةت و نيَ دةستةكان بؤ نياني بة كةرامةت ،هةموو رةقام و كؤآلنةكاني ط تووةتةوة.
بةهؤي ئةم باروداخة ،ئيم يا ئةجنومةني وةزي ان ب يياريَكي داوة بؤ زيادك دني(موثةةي تايبةةت بةة خةةلَكي هةةنار و كةمدرامةةت
و لة22هةزار دينار دةك يَت بة39هةزار)!
ئةم هةوالَة بةة ئارةك ا منوونةيةةكي لةبةرثةاوة بةؤ ناسةيين كةسةانيَك بةة رةيَوةيةكي نامةسةبوو دةسةةآلتداريَو و طالَتةة بةةخؤ و
بةخةلَك دةكةن.
هةناري و كةمدةرامةتي سةرئةجنامي سياسةتيَكي ناعادلَي حوكم يانييةو خةلَكي سوالَكةر نيية!
ئايا بذيَوي الني كةمي تاكيَك بة 39هةزار دينار بؤ مانطيَك بةردةكات؟
ئايا كةسيَك هةية بة 39هةزار دينار الني كةمي كةرامةتي ب اريَريَ؟
ئايةةا ئةةةو جةةؤرة ب ييةةارة منوويةيةةةكي زة نييةةة بةةؤ كةسةةانيَكي"د َ ناسةةك و م اوداسةةت" كةةة بةاليانةةةوة ط ة نط نييةةة هةةةناراني
وآلتةكةيان بة بيَ كةرامةتي بذين؟
ئةطةر ئةجنومةني وةزي ان بةم ريَوةية دةيةويَ كيَمةو ط فتةكان ثارةسةر بكةن ،ئةةوا زار بةهةلَةةدا ثةوون و بارةر وايةة خؤيةان
ماندوو نةكةن و بؤ مالَةوة ب يان ،ثونكة سةَانديان كة كةمرين رارةزاييان نيية بؤ دنايةتيك دني هةناري و كةمدرامةتي.
ئيَمة داوا لة ئةجنومةني وةزي ان دةكةين دةستبةجيَ كؤببيَتةوةو كار لةسةر دةرك دنةي ياسةاي بيمةةي كؤمةآليةةتي بكةات كةة النةي
كةمي بذيَوي بة كةرامةت بؤ هاوآلتياني كوردستان دابيندةكات.
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0200/2/0
تؤري بةرط ي لة ماف و ئازادييةكاني خةلَكي كوردستان

داخوازييةكامنان

 - 5دن بة ناعةدالةتي كؤمةآليةتي:
 (-0بةطمتيك دني كةرتة تايبةتةكاني نةخؤرخانة ،زانكؤ ،ث انةكاني نةوت و طاز ،ئاسياسيَل ،كؤرية و ميدياتيليكؤم...هتد).ب-
ياساي بيمةي كؤمةآليةتي .ج-كارةبا و ئاو بةخؤريايي
 - 1دن بة ط اني:
ا-طاز و بةنرين بة ن خيَكي رةمري بة جووتيارةكان بدريَ ،عةلوةكان لةاليةن رارةوانييةكان بةرييَوةبِيَن.
ب -ريَطةك تن لة قاثاخضيَو بة مةريوماآلت .ت -دياريك دني ن خي كاآلكان
 - 9دن بة طةندةلَي:
ا -كاراك دني ليذنةي ثاوديَ ي ثةرلةمان و سةرثةم دامودةزطاكاني حكومةت لةاليةن كةسايةتي ناس او بة دةست اكي و دلَسؤزي.
ب -نريك دني مووثةي بةرث سان لةطة داهاتي زاربةي دانيمتواني هةريَم.
 -2دن بة بيَكاري:
أ-كةمك دني كاتي كارك دني ران و رةو بةبيَ داركان لة موثةي كارمةندان.
ب -بوناندني كةرتي كمتوكالَي بة هةموو هيَرو تواناية  .ج -جيَطريك دني دامةزراندني كاتي.

ئازادى ننان لة نيَوان واقل و ئامانج
مارك دةىلَ(:تيبؤرى دةبىَ بة هيََريَكى ماددى ،كاتىَ بة دةست جةماوةر دةكةويَت) .6زاربةى نووسني و
ديسكؤرسة طمتييةكان ،ميتؤدى زانستيانةيان لةدةستداوة ،بؤية طةريانةوة بؤ خويَندنةوةى دةقة تيبؤرييةكان بة ثاويَكى
رةخنةط انةوة ،باررين كؤمةكة بؤ هةنطاونامنان بؤ ثيَمةوة ،بؤ ئارناك دنى جةماوةر بة ئاسؤى بؤثوونةكامنان .بةبىَ
جيَبةجيَك دنى ئةم ئةركانة ،بة بىَ خؤثةكدارك دنى تيبؤرى و ناسينى واقل و ثيماندانى سنوورى ري ؤرم و رؤريش،
مةحالَة بتوانني خةباتى زانستى كؤمونيستى بؤ ثيَمةوة ببةين .ئةنتى كؤمونيرم لةسةر قاثى دواطؤكى و نةزانى
راوةستاوة ،دةبا ئةو دوو قاثة بة زانستى كؤمونيستى ،كورت بكةينةوة!

-Marx\Engels Werke, Band1, S.385
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كالرا زيَتكني لة بارةى ثاالكى لة نيَو جةماوةرى ئاف ةتان دةنووسىَ ( :كارى كؤمونيستى و سياسى ئيَمة لة نيَو
جةماوةرى ئاف ةتان ،بةريَكى ط نط لة كارى ثةروةردةيى لة نيَو ثياواني دةط يَتة خؤ .ئيَمة دةبىَ دوا ريةطى هةلَويستة
كؤنةكانى ثياوان ،لة ريمةوة دةربهيَنني-لةناو حيرب و جةماوةر.7)-
ئةوا نريكةى ثر لة هةرتا سا َ بة سةر ئةم بؤثوونة رايمتووة ،ئايا ئيَمة ،لةم بارةيةوة ض هةو َليَكمان داوة؟ ئايا
هةولَمان داوة بنةماكانى بؤثوونة باوكساالرييةكان(هيض نةبىَ لة ئاستى تيبؤرى) ريسوا بكةين؟ ثى بةوانة ب َليَني كة
دة َليَن"يةكةم جار وةالَت رزطار بىَ ،ئةوجا ئاف ةتان رزطار دةبن!"؟ ئايا هةولَمان داوة ئةو بؤثوونة ئاستنرمانة كة
هةندىَ اليةن بة بؤثوونى"كؤمونيستانة"بة سةر خةلَك ساغى دةكةنةوة ،و لة راستيدا ،بؤثوونى بؤرنوازيانةية ،روون
بكةينةوة؟ هةلَبةت ئةم ث سيارانة ،هةزاران بريوبؤثوون قيت دةكةنةوةو دةبىَ وةالَمى درووستيان بدةينةوة.
ئةنطل دةلَىَ( :ثياوى كارطةر"بةخيَوكةرى خيَران" ،لة ناو خيَرانةكةى بؤرنوازيية ،ننةكةي نويَنةرايةتى ث اليتاريا
دةكا)  .8ئةمة راستييةكى حاراهةلَنةط ة! ئيَستاش ،لة دووك اتيرين دةولَةتى جيهان ،هيَمتا ننان بةرث سيارن لة
كاروبارى(كوياليةتى)ناوما َ .ثارةسةرى ئةم كيَمةية بة بؤثوونى هاور َى لينني ئةمةية... (:ننان ،لة بةر خةريكبوونيان
بة ئابوورى ناوما َ ،هيَمتا كؤتك اون .لة ثيَناوى ئازادى تةواوى ننان ،و بؤ يةكسانى بةك دةوة لة طة َ ثياواندا ،دةبىَ
ئابوورييةكى كؤمةالَيةتى طمتيمان هةبىَ و ننان لة كارى بةرهةمهيَنانى طمتى بةردارى بكةن .ئةو كاتة باروداخى ننان
لة طة َ ثياوان هاوتا دةبىَ .9 )...ئةم بؤثوونة ث وثاطةندةى"ئازادى ئاف ةتان"و يةكسانى ياسايى نن و ثياو لة
ثيَمكةوتوت ين وةالَتانى ئؤروثا و لة ناو ئاينة"ثريازةكان" و رةريعةتى ئيسالمى هةلَدةوةريَنيَتةوةو ئالَتةرناتيظى
كؤمونيستى بؤ ئازادى ننان بة ك دةوة ثيمان دةدا .ننان دةبىَ خؤيان بيَنة مةيدانى خةبات ،بة خؤيان سةنطةرى طؤريينى
نيَ خانى كؤمةلَطا و دامودةزطاكانى بط ن ،ثاران سةرخانة باوةكةيمى لة ناو ببةن .ئيَمة هيَمتا لة قؤناغيَكداين ،ثياوان
دةبىَ دةسةالَتى ئةوةيان هةية ،ثسولَى متمانةبوون بة تواناى ننان ثىَ بكةن ،تةنانةت خؤيان بة بةرث سيار دةزان لة
ريَوةى نيانى ننان بة طمتى(بؤ زانينى ئةم راستيية ،بةسة بؤمان ،سةي ى ريَذةى ننان و ثياوانى ثةنابةر بكةين) .ليَ ة
باسى كور (ية ريَوةى هةية بةناوى كور لةبةر ناموس) ،ليَدان ،تريارى دةروونى ،ئةزدواجى زارةملىَ،
بةرث سياربوونى ثياوان لة ئةزدواج ،نن بة نن و سؤزانى بةربالَو بة نهيَنى و بةطمتى ئةثارتةهايد دنى ننان ناكةم .بريو
ك دارى باوكساالرى بةوثةريى حةقارةتيمةوة لة ريرى كؤمونيستةكاني بةدى و ثةي يةودةك ىَ ،لينني واتةنى :بةداخةوة
هيَمتا دةتوانني لة بارةى زار لة هاو يريَكامنان ب َليَني((كؤمونيست وريَنة ،دةبينى هيض و ثوض و ئاست تةنطة))بىَ طومان
دةبىَ لة رويَنى هةستدار بيخوريَنى ،لة ت َي يوانينى بؤ ننان.10 )....
7

- Clara Zetkin, Erinnerungen an Lenin, 1925, zitiert nach: Die kommunistischen
Revolution und die befreiung der Frau, Theorie und Praxis des Marxismusleninismus, Wien1987, S.155. Rot Front,Nr.2, S.77(Theoretisches organ von
لينين ،بصد تحرير المراَة،ملحف كالرا زيتكين ،من GEGEN DIE STROEMUNG, Juli 1996.
كتاب(ذكريات عن لينين) ،صفحة 5003بة اخةوة ئةم يَ ِرة بة رووستهللا وةرنةك َير راوةتةوة-5

- Marx\Engels Werke, Band21, S75

8
9
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ئارك اية ل ة الى هةر هةموومان ،مةسةلةى ئاف ةتان هةميمة بة ثاويَكى سوو تةماراك اوة ،طةرثى خاوةنةكانى بة
بريوباوةريى جياوازةوة ،هةزاران سويَند دةخؤن كة اليةنطريى مافى يةكسانني بؤ ننان ،بةالَم(بؤ منوونة) بة هةزار ت س و
لةرزةوة ،بة حا َ هةولَيان داوة ،دةستكارى ياساى ئةحواىل رةخسى بكةن! بة ك دةوة سةلَمانديان كة كؤريينى ياساى رزيوى
ئةحوا رةخسى عريا  ،لة هةموو رةريةكانى كوردستان سةخترة .ئاوريدانةوةيةكى كورت بة ثوارثيَوةى ياسايى
باوكساالرى تاوانبار ثيمانى دةدا ،ثؤن ثياوانيياسا قؤ َ بة قؤ َ ئاينى رةمسى دةولَةت ،بة سةدان بةند و ثةرةط اف و
ب ييارى دادطاكان ،ننانيان(خؤرةويست ،دايك ،خورك ،كض ،هاو يرىَ ،هاوكار ،هاوسىَ و خرم وخيمى خؤيان) كؤتك دووة .لة
هةر هةموويمى ناخؤرر ئةوةية ،راثةريينى ثريازى 0770كؤتاييهيَنا بة هةموو دةسةالَتى تةن يرى و تةر يعى رنيَم،
كةثى هةردوو ئيدارةكةى كورد ستان وة بت لة بةرامبةر حةقارةتى ياساى عرياقى راوةستاون! ريَك وةكو ثؤن
ك يَكارانى ثاري لة بةرامبةر بانقى فةرةنسا راوةستان! ئةوة 02سالَة زةمينةى ري ؤرمك دنى ئةو ياسا نةنط و بىَ
ناموسييانة(بىَ ناموسى ثياو)دن بة ننان هاتووةتة ثيَ  ،بةالَم"كةس نازانىَ" بؤثى دةسةالَتدارانى هةردوو ئيدارةكة ،بة
هةزاران ريَوة ،دةستوقاثى سةدان ثس ؤرى ياساى ليَهاتووى نةوةى نوىَ لة كوردستان كؤتك دووةو ناهيَلَن ئةو ثةرةط اف
و بةندة دن بة دووك اسى و مافى م اوة وةطؤرين .ئايا ئةمة ناكؤكيية نيية لة دنى خودى ئارمانج و درويةكانيان؟
بيَطومان ثياوانيياسا زار باش در بة بىَ ناموسيي ياساي ياوان دةكةن ،ياساى"خاوةن ئةقلَى كاملَ و ب ييارى درووست"،
بةالَم ثونكة بوارى دادثةروةرى سةربةخؤ نييةو هيَمتا(مةقامى بةرزي)بةرث سياران نةطةيمتوونةتة ئةو ئاستة(لة ن َي
ئاستى داخوازى ثيَكهيَنانى دةسةالَتى دووك اسى) ،ئةو طؤريانكارييانة ئةجنام بدةن كة هةرطير نة لة طة َ خيتابى خؤيان،
نة لة طة َ سةردةمى ئيَستاماندا دةطوجنىَ ،بؤية هيَمتا ئةو ياسايانة دريَذة بة كارى نام اوانةى خؤيان دةدةن .دةبىَ
ئةوةش ب َليَم ،من بة خةيا َ ثالَوى داواى موستحيل ناكةم ،بةالَم ئاسايية داواى هارمونى لة خيتاب ،ط ت و بةرنامةكانى
خودى خؤيان بكةم .ئاخ ثؤن دةبىَ ئازادييةكى بةرف اوان لة بارى ثاثةمةنى ،ف ة حيربييةتى هةبىَ(بة هةموو
كةموكوريييةكانيان) و لة هةمان كات ياساى سةردةمى دةرةبةطايةتى و سةدانى راب دوو باالَ دةست بىَ؟بؤ ئةوةى بة هةلَة
لة يةكرى تيَنةطةين :باروداخى ننان لة رانئاواو(ئازادى ثلةى بؤى)ييةكانيان بؤ كوردستان بة منوونة نازامن ،بةالَم
دةك ىَ لة النى كةمةوة ثةندين ب يطة لة ياساكانى ئةحواىل رةخسى يَنة رويَنى رياوى خؤيان ،وة :
 :0ئةزدواج و مارةب يين11
ب يطةى  :2نابىَ ئةزدواج بة ننيَك زيات بك ىَ ،تةنها بة ر َي يَدانى قازى و بؤ ئةم ر َي يَدانة دةبىَ ئةم دوو مةرجة
جيَبةجىَ بىَ:
م َي دةكة تواناى ثووىل هةبىَ بؤ بةخيَوك دنى زيات لة ننيَك.دةبىَ بةرنةوةندييةكى مةر وع هةبىَ.طةرثى ئةم ب يطةية ،قةدةغةى ئةزدواج لة ننيَك زيات دةكا ،بةالَم بة هةمان ئةندازة زةمينةخؤركةرة بؤ ف ة ننى ثياوة
خاوةن مولَك و دةسةالَتة"بةحورمةتةكان" .هةروا هةموو ثياويَك دةتوانىَ زار بة ئاسانى ننيَكى ت ي بهيَنىَ.
 -11كتاب شرح قانون االحوال الشخصية رقل011لسنة0797الم دل ،علهللا محمد ابراهيل
الكرباسهللا ،صفحة02
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ب يطةى  :1سراكة هةر كةسيَك ثةوانى زةواج بة ننيَك زيات ك دبىَ ،بة ثيَضةوانةى ب يطةى 2و9ئامانةثيَك او ،بة
زيندانى كةمر لة سا َليَك يا بة سراى ثووىل لة 022دينار زيات نةبىَ ،سرا دةدرىَ.
ئةطةر مةبةست لة سرادان ئةوة بىَ ،ببىَ بة ريَط بؤ ئةوةى هاووالَتيان ئةو جؤرة تاوانانة نةكةن ،ئةوا ئةم سراية
ئةوةندة هيضة ،كةس لة بةرامبةرى ثارةكمىَ ناكا .ئةمي وة ئةوةى ثيَموى هاندةريَكة بؤ تاوانى ناوب او.
 :3بةدةر لة ب ييارةكانى ب يطةى2و9ئةم ماددةية ،دةك ىَ ئةزدواج لة ننيَك زيات بك ىَ ،ئةطةر ويستةكة ئةزدواج بة
بيَوةنن بىَ.
ئةم ب يطة ثيمامنان دةدا ،ثةند بة نرمى تةماراى بيَوةنن دةك ىَ .ئةوة كام ياسازانة رىَ دةدا بةو سووكيية تةماراى
كةس و كار يا ناسياوى بيَوةننى بك ىَ؟ ئةم ب يطةية لة بةهاى بةرزى نن كةم دةكاتةوة ،بؤثوونيَكى سيَكسى نام اوانةى
ثياوانة لة بةرامبةر نن و رايةنى ئةوة نيية بة سةر ننان لة كوردستان جيَبةجىَ بك ىَ.
بةرى دووهةم ،ثايةكانى ثةوان ئةزدواج و مةرجةكانى
لة بارةى:
 ماددةى ثوارةم ،12ئةزدواج مةسةلةيةكى رةخسيية ،بواردان بة وةكيل ،كاريَكى نابةجيَية. ماددةى رةرةم ، 0،ئةزدواج ب يياريَكة لة نيَوان دوو م او و بةس ،دايك و باوكان بؤيان هةية تةنها ثريازباييان ىلَبكةن13.
 -0ئةطةر ننةكة ثياوةكة نةبينىَ ،ثؤن مافى ئةزدواج بة بىَ يةكر دي و ناسني ،بة نووسني قبوو َ دةك ىَ؟ 14
لةم بةرة باسى كضيَنى ديَتة ثيَ  .لةم بارةيةوة دةبىَ بطوت ىَ ،ئةمة دةستيَوةردانيَكى نام اوانةية بؤ ركاندنى نن و
هيَنانةخوارةوةى هوريارى ،بوونة كؤمةالَيةتييةكةى بؤ ئاستى سيَك  .دةبىَ ئةم رةرمةزاريية كؤتايى ثىَ بىَ.
بةكارهيَنانى هةر ورةية لةم بارةيةوة ،ثيَميَلك دنى مافة ئينسانيية سةرةتاييةكانة.
لة بارةى بةرى سيَهةم
لة ماددةى هةرتةهةمدا ،الوى09سالَة ،بؤى هةية داواى ئيردواج بكا! ئةم ب يطةية دةبىَ البِىَ ،ثونكة دةثيَتة
ثوارثيَوةى دةستدريَذى بةسةر مندالَكار .م اى09سالَى لة كوىَ هةست و هؤرى خيَران ب دنةريَوةيان هةية؟ لة
الثةريةى 02دا ،لة ئةزدواجى مندالَى 00 ،02و09سالَى دةك ىَ .لةم بارةيةوة دةبىَ ياساية دةربك ىَ كة ليَدوان ،ب ييار،
ليَكدانةوة بؤ ئةزدواجى كض و كوري لة خوارووى 01سا َ ياساغة و ئةوةى بة ثيَضةوانةوة هةلَسوكةوت بكا ،سراى قورسى
دةك ىَ.
بابةتى تابووةكان و ئةزدواجى غةي ة موسلَمان
-12ين د الزواج بايجاب يفيدة لغة أو عرفا-من أحد ال اقدين و قبول اآلخر و ي وم الوكي
الثةرةى )09
م امة(5هةمان سةرضاوة،
ِ
 -13الما ة السا سة-0-الين د غ د الوزاج اذا ف د شروط االن ا أو الصحة المبنية فيما يلي:
الثةرةى )09
أتحا مجلس االيجاب و ال بول(5هةمان سةرضاوة
ِ
14
ين د الزواج بالكتابة من الغئب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن ت رأ الكتاب أو ت رؤة علهللا الشاهدين أوتسم هما عبارته و تشهدهما علهللا أنها قبلت الزواج منه5
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لة بارةى ماددةى 03و :0115دةبىَ ئةزدواج وة ب ييار ،ماف ،تيَطةيمتنيَكى تاكى ناو كؤمة َ
ريَرى ىلَ بطرييَت .بة ثيَى ئةم ماددةية دةستدريَذى دةك ىَ بةسةر ناسكرين هةستى م او ،ريوةيةكى ئةثارتةهايد لة
دنى ئاينيَكى ت ثةي يةو دةك ىَ .هةروا هاوكيَمى:
ثياوانى ئاينى دةسةالَتى باالَ دةست(ئاينى رةمسى دةولَةت) زا َ ك اوة بة سةر ئاينةكانى ت .
ئيسالم=ثياو ،ئاينةكانى ت =نن
ئيسالم بكةر ،ئاينةكانى ت ك او
ئيسالم=باوكساالرى.
بة ريَوةيةكى سةي بىَ د ةنطى دةط ىَ لةوةى كة لة هةموو بوارةكانى نيانى سياسى ،بةرهةمهيَنان و خرمةتطوزارى و
زانستى ثيَكةوة دةنيَني ،بةالَم كة مةسةلةكة هاتة سةر ئةزدواج ،هةموومان لة بري دةثىَ و سنووريَكى رةش لة نيَواندا
رادةكيَم ىَ .ئايا ئةم دوو ماددةية دنى ئةقلَ و لؤنيك نني؟
واتة ليَ ة دةبىَ دةست لة"ت سناكرين"ماددة(ماددةى:2ئيسالم ئاينى دةولَةتى عريا )ة ،بدرىَ.
لة بارةى ماددةى :02
لة بةرى  0ب يطةى(ج)16ماف بة ثياو دةدرىَ ،ننةكةى بىَ خةرج بكا ،ئةطةر هؤيةكى رةرعى نةبوو بؤ ثيَكةوة سةفةر
ك دن!
و ثةندين ماددة و ب يطةى ياسايى كة تةنها دةك ىَ بطوت ىَ منوونةى كؤنةثةرةستى و تاوانبارى دةسةالَتى باوكساريية و
دةبىَ كاريَكى وا بك ىَ ،دةسةالَتى سياسى لة كوردستان ،زةمينةية ب يةخسيَنىَ بؤ دامةزراندنى كؤميسيونيَك لة ياساو
كؤمةلَناسةكان بؤ بةديهيَنانى النى كةمى طؤريانكارى بة سةر ئةو ماددةو ب يطانة كة دنى سةرةتاييرين مافى ننانة.
مانةوةى ئةو خالَة زار رةرانة ،سةررؤرييية بؤ هةموو كؤمةلَطاكةمان ،ناكؤكييةكى روون و ئارك ان لة دنى راطةياندن و
بانطةوازى دووك اسى ،مةدةنييةت و ثاراستنى مافى م اوى يةكيَتى و ثارتيية .بة طمتى دةبىَ ئةوةى بؤ ثياوان بة ريوا
دةزان ىَ ،دةبىَ بة هةمان ريَوةش بؤ ننان رةوا بىَ!
هةلَبةت ئةوةش روونة كة بةديهيَنانى ري ؤرمك دنى ئةو ماددة و ب يطانة ،ئازادى ننان بة ثلةى ثاوةريوان ك او بةدي
نايةت ،بةالَم سةرةتايةكة بؤ ثيَمةوة ،بؤ سةرخستنى لؤنيكى ئةقلَ بة سةر نائةقلَ ،ثيَمكةوتن بة سةر دواكةوتن لة
ثوارثيَوةى باروداخى ئابوورى و سياسى واقيعى ئةم اى كوردستان .مةسةلةى ئازادى تةواوى ننان نة ئةم ا ثيَى
دةطةين و نةي لة ثةندين سالَى ت  .ئةوة"مؤديَ نرين"دةسةالَتى دووك اتيية ،بة هةموو"قيذوقانى ئازادى
ننان"هيَمتا لة ناو زلَكاوى بريى باوكساالرى نوقم بووة .بؤ منوونة :ليذنةى ئةنتى ئةثارتةهايد سةر بة نةتةوة
يةكط تووةكان ثيَمى هةفتةية رايطةياند كة ننان لة ئةَانيا وةكو ثيَموو ،لة زار بواردا ،جياوازى رةطةزايةتى لة دنيان
 -15الما ة الساب ة عشر-يصح للمسلل أن يتزوج كتابية و ال يصح زواج المسلمة من غير المسلل5
الما ة الثامنة عش-أسالم أحد الزوجين قب اآلخر تابع الحكام الشري ة في ب اء الزوجية أو التفريف بين
الزوجين5
-16النف ة للزوجة في االحوال اآلتية :ج -اذا أمتن ت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي5
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ئةجنام دةدرىَ .ننان(لةهةمان بوارى كارك دن) %33ك يَى ثياوان وةردةط ن%72 ،ننان لة بوارى كارك دنى كاتى
كةمدرامةت كاردةكةن .طةرثى ريَذةى ننان لة ثياوان بةرزت ة بؤ خويَندن لة زانطؤ ،بةالَم تةنها%7لة ث افيسؤرةكان
ثيَكدةهيَنن%72 .لة بةرزت ين كارمةندانى بوارى ئابوورى و زانست لة اليةن ثياوانةوة بةريَوةوة دةب يَت17.
هاورىَ لينني دةلَىَ( :ئيَمة دة َليَن ،رزطارى ك يَكاران دةبىَ كارى خودى ك يَكاران بىَ ،بة هةمان ريَوةي  ،دةبىَ رزطارى
ننانى ك يَكار كارى خودى ننانى ك يَكار بىَ)  .18لةبةر ئةم هؤيانةية ،لة يةكةم كؤن انسى دامةزراندنى
كؤمينترين()0707لة ب يياريَكيدا(لة بارةى ثيَويستى راكيَمانى ننانى ك يَكار بؤ خةبات لة ثيَناوى سؤسياليرمدا)ئاالَى
ئازادك دنى ننانيان بةرزك دةوةو دةبواية لة كؤن انسى دووهةميدا ب يياريان بدابا لة سةر نووسينةكةى كالرا
زيَتكني(راس اردةكان بؤ برووتنةوةى ئاف ةتانى كؤمونيستى)و بة هؤى فمارى كات ،دواخ ا و لة كؤن انسى0702دا
ب ييارى لةسةر دراو بالَوك ايةوة .خالَى سةرةكى ئةو نووس اوةية ب يتى بوو لة دامةزراندنى دةزطايةكى تايبةت لة ناو
حربة كؤمونيستةكان بؤ كارك دن لة نيَو ننان ،بة هةمان ريَوةي لة ناو هةموو بوارةكانى ناو كؤمينيَ ن.
رزطارى ئاف ةتان بة خةباتى كؤمونيرم و رزطارى ثينى ك يَكارةوة ط ىَ دراوة .ئةزموون و ميَذووى هةموو ثني و
مةزهةبةكانى ت  ،بة"مؤديَ نرين" دةسةالَتى سةرماية لة ئؤروثاى رانئاوا لة ثيَ ثاودان ،ثؤن بة دريَذايى
دةسةالَتةكةى سؤزانى و كور و زةوتك دنى ننان و منداالَن و بةطمتى ئةثارتةهايد لة دنياندا بة بةرهةمدةهيَنىَ .لة
ب ى ئةوةى بنةماى سؤزانضيَتى لة ناو ببا ،ك اسى ياسايى لةبةر دةكا ،لة ب ى ئةوةى هؤى سةدان هةزار تاوانى زةوتك دن
و كورتنى ننان(يةكيَك لةوانة بة هؤى ناموس!هةندىَ دة َليَن ئةم هؤية لة ئؤروثا نيية)ياسا دادة يريَذن بؤ مةحكومك دنى
تاوانبارةكة! ئةوةى ئةم تاوانانة ئةجنام بدا ،بة ثيَى ياسا سرا"زار جار تةنها بة رةمرى"دةدرىَ ،بةالَم ئةوةندة
سيستيَميَكى سيَكسى نةخؤش و نام اوانةية ،تةنانةت باش ت َي ةريبوونى ثر لة 022سا َ ،نةيتوانيوة ريَطا بةو تاوانانة
بط ىَ يا كةميان بكاتةوة ،وردت بطوت ىَ سيَكسيرم س وورتيَتى .بؤ ئةوةى ئةو تاوانانة لة ريمةوة لةناو بِيَت ،دةبىَ
هةموو سيستيَم و بري و رةورتى باوكساالرييةكةيان لةناو بِيَت .لينني لة ديسةمبةرى 0707لةم بارةيةوة روونى
ك دةوة( :ثؤن ئةم يكا>>ئازاد ،رارنبري<<لة وةالَتة نيَ دةستةكان نن ك يين ريَكدةخات بؤ سؤزانيخانةكان) . 19بةالَم
كاتىَ يةكيَك ثاش زيات لة 12سا َ باسى تاوانةكانى باوكسارى لة ئؤروثا يا لة والَتةكانى ت دةكا ،بؤ ئةوةى تاوانى
باوكساالرى لة كوردستان بة باوكساالرى لة ئؤروثا نةطؤرينةوة  ،بؤ ئةوةى ننان ،ئةلَتةرناتيظى كؤمونيستى بكةن بة ثةكى
دةستيان ،هةندىَ اليةن ئةمةيان ثىَ ناخؤش دةبىَ ،وة ثاريَرةرى باوكساالرى رانئاوا ،ديَنة ثيَمةوةو بةرط ى لة ياسا و
رةورتى بؤرنوازى دةكةن .كة ثيَميان دةطوت ىَ ئيَوة كؤمونيست نني ،خوردة بؤرنوان ،رةورتى بؤرنوازى لة
بارةى((ثةرداخى ئاو))ةوةكة بالَو دةكةنةوة ،ريَت و هار دةبن .لينني لةم بارةيةوة دةلَىَ( :من وة كؤمونيستيَك ،هيض
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سؤزيَكم بؤ تيبؤرى((ثةرداخى ئاو))نيية ،سةرةرياى سنطدةرثةرياندنى بة((خؤرةويستى ئازاد)) .جطة لةوةش ئةوة نة
نويَية و نة كؤمونيستانةية)....هةمان سةرثاوة،الثةريةى .027
لة بةرثاومانة ،ثؤن ثياوة"مؤد َي نةكان"لة طة َ ننان رةفتار دةكةن ،ثؤن هةموو رانيَك هةوالَةكان باسى زةوتك دن و
كورتيان دةكةن ،ثؤن ننانيان ك دووة بة كاالَى سيَك و رابواردن(ثيَمى سىَ ران ،هةوالَةكان رايانطةياند كة لة راريَكى
هؤلَةندا ،داوا لة بةريَوةبةرايةتى بىَ كاران ك اوة ،ثةند سؤزانييةكانيان بؤ بنيَ ن ،ئةمة يةكةم داواية بة ريَوةيةكى
رةمسى بضيَتة بةر ئةو بةريَوةبةرانةو نةيانرانييةوة ،ثؤن ثةيوةندى بة سؤزانييةكانةوة بكةن ،بؤية ثةيوةنديان بة
ثؤلي ك دووة.
لينني دةلَىَ ( :دةسةالَتى سؤويَت ،يةكةم دةسةالَتة لة جيهان كة هةموو ئةو ياسا بؤرنوازيية كؤن و بؤطةنة كة ننانيان لة
باروداخى بىَ يةكسانييةتى دادةنا و هةموو ئيمتيازاتيَكيان بة ثياوان دةدا....لةو رويَنةى خاوةن مولَك ،سةرمايةدار و
بازرطان هةبىَ ،تةنانةت يةكسانى بة طويَ ةى ياساي ناك ىَ .كاتىَ بوونى ئةماني نامينىَ ،دةسةالَتى ك يَكاران ،نيانى
نوىَ بةبىَ ئةو ثةوسيَنةرانة دادةمةزريَنىَ ،يةكسانى بة طويَ ةى ياسا جيَطري دةبىَ .بةالَم ئةمةش بةس نيية .يةكسانى
بة طو َي ةى ياسا ماناى يةكسانى لة جيَبةجيَك دنى نيية.20)....
ننانى كوردستان هيَمتا لة سةرةتاى خةباتدان لة ثيَناوى مافى يةكسانيبوونيان ،ط نط ئةوةية ،لة هةموو بوارةكاندا،
زيات بيَنة مةيدان و ف مارى خؤيان بة سةر داموزدةزطاكان بهيَنن ،بةبىَ هاتنة مةيدانيان ،بة بىَ بةرف اونك دنى
ريَكخستنى خؤيان و بةرزك دنةوةى داخوازييةكانيان بة دةنطيَكى بةرزت  ،بة تايبةتى ننانى ريوعى ،مةحالَة ثياوان بة
خؤرى خؤيان و بة ئازادى ،رويَنى خؤيان ثؤ َ بكةن!

0220/9/03

كؤبوونةوةي هيَر و اليةنة ثةثةكاني كوردستان
ئيَمة مندالَي مالَيَكني!
دويَينَ دوور لةة الفيتةة و دروويةي طةةورةو راطةياندنةةكان بةؤ يةكةةرارة هيَةرو اليةنةة ثةةثةكاني كوردسةتان لةة كةرةوهةوايةكي
هاورييَيانة ،لة بنكةي()CSIكؤبووةوة.
بةدةنط هاتين ئةو هةموو حرب و اليةن و كةسايةتييانة خؤي لةخؤيدا طةرةبيين و هةسةت بةة بةرث سةياريَو ثةةثةكاني سةةَاند
كة ثة َي و لةةكاتي ناريةزايةتييةةكان بةرةيَوةيةكي ثةرتةةواز ئامادةييةان هةةبووةو لةطةليةدا بةة طيةانيَكي دلَ ة اوان ،سةرياسةت بةةآلم
بةبيَ موجامةلةو موهات ةو هةلَويست ار طويَ لة خواست و بؤثووني يةكر طةريا...دنيايةة هيةوا و هيَةرو ئوميةدي ثيَبةخمةي
و بةةة ك ة دةوة هةسةةتك ا كةةة ئيَمةةة منةةدالَي مةةالَيَكني و ئامةةادةين لةةةثيَناو مالَةكةةةمان ،بةوثةةةريةي بةرث سةةياريَتييةوة برووتنةةةوةو
ئةزمووني كوردستان بؤ ثيَمةوة ببةين.
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كؤبوونة بةدةرووي ئاآل ،ئامانج و هةلَويسو سوور:
سةرةتا هاو يريَ حمةمةد ثمدةري بةةخيَ هاتين بةرةداربووان كة د .لةسةةر ثيَمةنياري هاو يريَيةان ،هةةر كةسةيَك بةؤي هةيةة 9خولةة
قسةبكات .بةداخةوة نويَنةراني حربي روعي كوردستان نةيانتواني بةهؤي نةبووني كةات و درةنةط ئاطاداربوونيةان لةة بانطةةواز بةؤ
كؤبوونةوةي ثةثةكان ،بةرداري بكةن .ليَ ةدا بةكورتي ئامانة بة ثوختةي بؤثووني هاورييَيان دةكةم.
ي و ركسةو تةكنؤك اتةةكاني سيسةتيَمةكة و
بةندة زار بة كورتي ئامانةم ك د بؤ قةةي اني سةةرمايةداري جيهةاني و ليِياليرمةي نةو َ
ثؤن بوون بة هؤي تيَكضووني بؤصةي جيهاني ،ط اني بازاري ،زيادبووني بيَكةاري و جةةنط و قوولَبةووني درزي نيَةوان سةةرمايةداران
و ثينة نيَ دةستةكان لةسةر ئاسو جيهان بة كوردستانةوة ،بؤية خةلَك لة زاربةي وآلتةان بةة رةيَوازي جؤراوجةؤر وآلم دةدةنةةوة.
ئيَمةةة وة ثةةةي دةب ةيَ لةةةنيَوان حكومةةةتيَكي ناعةةاد و طةنةةدة َ و ئؤثؤزيتسةةيونيَكي راس ةريةو هةلَ ةرسةةت-كةةة خ ةاوةن بةرنامةةةي
عةدالةتي كؤمةآليةتي نيية -دن بةم قةي انة بة هةلَويست و ئةلَتةرناتيظي خؤمان زيات و روونر لة نيَو خةلَك ثاالكي بنويَنني.
هاو يريَ خةس ةو ساية :ثيَويستيمان بة يةك يري سياسي سةربةخؤية
هاو يريَ خةس ةو جةخو لةسةر بنياتناني يةك ييري سياسي سةربةخؤ و ثيَويسةو بةةرزك دني دروويةي(نةان ،كةار ،ئةازادي،
حكومةةتي رةوورايي)كة د .لةمةةياني قسةةةكانيدا قؤناغةكةةي بةة قؤنةاغي سةةرةتاي رةةؤريش هةلَسةةنطاندو وتةي :ئيَمةة دةبةيَ هةةةو َ
بدةين لة ناو كارطة ،زانكؤ و طةرة و رةويَنةكاني تة ليذنةةي داخوازييةةكاني خةةلَك دامبةةزريَنني .ئةةم رؤريرةة لةراسةتيدا دن بةة
ئيسالمييةكانة.
حمةمةد ثمدةري :خوازيار دةستووريَكي دووك اتي بني بؤ مافةكاني خةلَك
هاو يريَ ثمدةري ئامانةي بة ثيَويسو بووني دةستوور و داريرتين بةرنامةيةكي واقعي داخوازييةةكامنان بةؤ ئيَسةتاي كوردسةتان
ك د .هاوكات وتيمي :ئيَمة نةمانتوانيوة لةسةر ئاسو ناحيية و قةزاكان دريَذة بة ناريةزايةتييةكان بدةين.
لةدواييدا دووبارة ئامانةي بؤ ط نطي دةستووريَكي دووك اتي بؤ مافةكاني خةلَك.
عةلي حممود :ثيَويستيمان بة سياسةتيَكي واقعيية
هاو يريَ عةلي حممود سةرةتا دةقي نامةي هاو يريَ هيمام ئاط ةيي خويَندةوة كةة داوايك دبةوو(بةرةداربوواني كؤبوونةكةة بةةرط ي لةة
ئازادي بريك دنةوة ،دامةزرانةدني ئةجنومةةن بكةةن ،تةا مةا ،بةوون بةة ئةنةدامي هةةبيَت لةبةرةكةةو الب دنةي نةاوي ثةةي .ثارةان
بؤثةةووني خةةؤي راطةيانةةد و تةةي :ئيَمةةة ثيَويسةةتيمان بةةة سياسةةةتيَكي واقعةةي هةيةةة كةةة بةةةرط ي لةةة ئةةازادي و يةكسةةاني خةةةلَك،
طةرةثيَداني خةباتي سةنديكايي هةية.
د .حمةمةد :حكومةت طةندةلَة و دةبيَ بةرط ي لة داخوازي جةماوةر بكةين
هاو يريَ د .حمةمةد بةم بؤثوون و ثيَمنيارانة بةرداري ك د :هةردوو اليةني(حكومةت و ئؤثؤزيتسةيوني نةاو ثةرلةةمان)بةةديل نةني
و دةسةآلت طةندةلَ ة ،بؤ منوونةة منةدالَي بةرث سةان و كةسةوكارةكانيان دةكة يَن بةة بةةرث س و زةمةيين خةةلَك داطريدةكةةن .هةةروا
ثيَمنياري ك د(مالَ ةريكي ئةلكراني) دامبةةزريَت بةؤ طةيانةدني راطةيانةدن و زانيةاري و ثةويةنةديك دن لةطةة خةةلَك و داكةؤكي لةة
بةنةوةندييةكانيان و بة ئةقليَكي زانسو و دوور لة موهاتةرات رةفتار بكةين.
هاو يريَ نةجيبة عومةر :ئيَمة لة قؤناغي رؤريري دووك اسي طةالنني
هاو يريَ نةجيبة ئامانةي بةة  1خةالَي ثة يانةي ثةارتي ثارةسةةري دوةوك اتي كوردسةتان كة د و وتةي :خةةلَك نةاريازين و ثيَويسةتة بةة
ثمةةتيواني ئةةريادةي خةةةلَك ،ئةجنومةةةني جةةةماوةري دامبةةةزريَ لةةةثيَناو طؤريانكةةاري ريمةةةيي .حربيَكةةي سياسةةي نةةاتوانيَ بةةة تةةةنها
ب ياردةر بيَت ،ثونكة خةلَكي ت ي
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نةتةوةييةكةمان بداو نابيَ بة نةزةري تةسكي ثةي ،ئيسالمييةكان ثةةراويَر ة يَن .سياسةةتي ليِياليةرم ئي السةي هيَنةاوة .حربةي
روعي لة دةسةآلت نريكة و ئةمة واي ك دووة متمانةي خةلَك بة ثةي الواز ب َ.
هاو يريَ سةردار ستار :خةلَك لةثيَ

ثةثةوةية

كةةا سةةةردار وتةةي :ئيَمةةة خويَندنةةةوةي بايةةان نةةةبووة بةةؤ رةةةقام و دةبةة َي قةةوولَر بريبكةينةةةوة .خةةودي حكومةةةت لةاليةةةن
تةكنؤك اتةكانةوة بةريَوة دةب يَ ،بةآلم ئيَمة ثيَويستيمان بة حكومةةتي خةلَكةة .ئيَمة ا ليِياليةرم لةة قةي انةةو ئيَمةة ثيَويسةتيمان
بة ث يانةيةكي دريَذخايةنةو دةبيَ كار بؤ دامةزراندني ئةجنومةني خةلَكي دووك اتيخواز بكةين.
هاو يريَ هيوا رةش :بة زماني رةقام قسةبكةين
بة بؤثووني هيوا :دةبيَ لةثيَناو بةرنةوةندي طمو كاربكةين و نةزةري حربةي البةدةين و بةرةيَوةيةكي هاوبةةش كاربكةةين .دةبةيَ
دةسو حرب لة دةسةآلت دوور

يَت ،مةحسوبييةت نةميينَ و بةدواي داخوازييةكاني خةلَك بني.

جةال دةباغ :سةرمايةي ممةخؤو و قازانج
هةةاو يريَ جةةةال وتةةي :هيةةوادارم دريَةةذة بةةةم جةةؤرة كؤبوونةوةيةةة بةةدةين .جةةةدة لةةةكري نريكمةةان دةكاتةةةوةو و دةمانطةيةنيَتةةة
حةقيقةةت .لةةة كوردسةةتان سةةرمايةدارييةكي ممةةةخؤر ثمةةتيواني لةةة كةةرتي تايبةةةت دةكةةات و سةةرمايةكةي بةةؤ قةةازاجني زارتة ي
خؤيان تةرخان دةك يَ ،بؤية ثيَويسةتة هةةو َ بةؤ بةةهيَرك دني بةةرةي ثةةي بةدةين .ئيَمةة نةابيَ بةاروداخي خؤمةان بةرةيَوةيةكي
ميكانيكي لةطة تون و ميس بةراورد بكةين.
هاو يريَ نةجات :بؤرنوازي ئيَمة خيانةت لة نةتةوة دةكات.
نةجات وتي :هيض كات ئؤثؤزيتسيون بى خ اي نازامن و ئةةوان داواي ئةازادي سياسةي دةكةةن و بةبارةي دةزامن بةبني بةة بةرةيَك لةة
ئؤثؤزيتسيون.
هةةةروا هةريةةة لةةة هاورييَيةةان رزطةةار تةةاه  ،سةةتيظ رةةةمريناني و عةةةلي ثيَنجةةويين ئامانةيةةان بةةة يةةةك يري و هةةاودةنطي هةةةموو
قوربانيةةاني سيسةةتيَمي باآلدةسةةو ك ة د .بةداخةةةوة د .حمةمةةةد و نويَنةةةراني بةةرا ،نينطةةة و يةكسةةاني ثيَمةةوةخت كؤبوونةوةكةةةيان
بةجيَهيَمت.
ي ديةاريك ا بةؤ نووسةيين دةقةي بؤثةوون و داخوازييةةكامنان و ديةاريك دني ران و كةاتي كؤبوونةةوةي
لةدواييدا ليذنةية لة 3هةاو ير َ
داهاتوو.
بةطويَي هاو يريَ(ثي ة)مان ك د!
لة وآلمي ث سياري راننامةنووسيَكدا ،ثي ةة(سةةراكي ئيَسةتاي ئؤروطةواي)وتةي :نهةيَين سةةركةوتين ثةةثةكان لةة ئؤروطةواي ئةوةيةة
ب يوامان بة(ط توطؤ ،ط توطؤ و ط توطؤية) .لةةم كؤبوونةوةيةة قسةةكاني هةاورييَي ناوب اومةان جيَبةةجيَك دو ئيَمةةش لةمةةودوا هةةر
بةةم رةيَوةية لةة ئةقلييةةت و رةفتةاري ثةةراويَرك دني يةةكر ،خؤبةةزلران و خةاوةن تاقةة حةقةداري موتلَةة دووريكةينةةوة .ئيَمةةة
بةيةكةوة بةهيَرين ،واتة بةرةو ثةي!
حرب ،اليةن و كةسايةتيية بةرداربووةكان:
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دةستةي داكؤكي لة زيندانة سياسييةكان
ثارتي ثةثي كوردستان
ثارتي ثارةسةريي دووك اتي كوردستان
حيربي كؤمونيسو ك يَكاري كوردستان
ثارتي كاري سةربةخؤي كوردستان
براوي نينطة و يةكساني
كومةلَيَك لة ئةنداماني ثيَمووي سةرك دايةتي و كادي ي ثيَمكةوتووي حيربي ريوعي كوردستان
كةسايةتي سياسي ،ريارنبريي ،هةلَسوورياوي ثةي ،راننامةنووس و دووك اختواز.

ط توطؤي كةنالَي( )ARDلةطة جؤرج بوش

تؤم بؤراو :سةراكي بةريَر ،سةردانةكةتان بؤ ئؤروثا ،ميَواندارييةكي ط نطة .ئيَستا م اويَكي زار ث سيار لة خؤيان
دةكةن ،ئايا ئيَوة ض رتيَكي جةوهةريتان ثيَية بؤ بارك دني ثةيوةندي هاوثةواني
بانبةتلةسي .سةرا وةزي اني ئةَانيا(ر ويَدةر) ،ثيَمنياري ري ؤرمك دني ناتؤي
ك د ،تا فؤغوميَكي هةبيَ بؤ ط توطؤ لة بارةي هيَلَي سياسي سةرةكي .ئيَوة ثؤن لةو
بارةوة بريدةكةنةوة؟
جؤرج بوش :لة دواييدا من ثيَمواية كة ناتؤ ب يياردةرت ين ماناي هةية .من خؤرحالَم بةوةي بة بري(ر ايدةر)ي
سةرا وةزي ان بهيَنمةوة كة ئةم يكا ،وة يةكيَو ئؤروثا ،ئةو دةزطاية(واتة ناتؤ) بة ط نطرين دزطا دةبيينَ .ئيَمة
خؤرحالَني بة ثيَكةوةكارك دن لة طة يةكيَو ئؤروثا.
ئيَمة دةتوانني ثيَكةوة ض بكةين تا جيهان بارر بك يَ؟ ئيَمة دريَذة دةدةين بة خةبات لة دني نةخؤري و
ب سييةتي .ئةم يكا ،لةسةر ئاسو كيموةري ئةف يقا ثاالكة تا ورياس و نةخؤري ئايدز لةناو ببةين .ئيَمة
دةمانةوةي لةم بارةيةوة ،لةطة ب ادةرة ئؤروثييةكامنان ثيَكةوة كاربكةين و لةبارةي ث سيارة ئابوورييةكاني
ط توطؤ دةكةين ،تا هاوآلتي ئةم يكاو ئؤروثا لة بازرطاني قازانج بكةن .هةروا ثيَكةوة كارك دن زار ط نطة ،بؤ
ئةوةي ئازادي و ئارو بة رف اوان بكةين ،بؤية دةمةويَ لةبارةي ئارو بؤ رانهةآلتي ناوين بدويَم .تيَ يوانيين من
ئةوةية ،دوو دةولَةتةكة ثيَكةوة بة ئارو لةطة يةكدا بذين :ئيس ائيل و فةلةستني؛ دةمةويَ لة بارةي ئريان ،سوريا
و لوبنان بدويَم .من واي بؤ دةثم ،زار خالَي كؤنك يت هةية كة دةبيَ كاريان بؤ بكةين تا بتوانني بلَيَني :هةموو
رتيَك طوت ا و ك ا تا جيهان بؤ مندالَةكامنان ث ي ئاساي بكةين.
بؤراو :ئيَوة ناوي ئريان و سورياتان هيَنا ،دوو قةي اني طةرم و طؤريةثاني جةنطي بةهيَرن .بة طويَ ةي ث سيارة
هةنوكةييةكان%32،ي هةموو ئةَانةكان ب يوايان واية ،ئيَوة نةخمة بؤ ليَدانيَكي سةربازي دةكيَمن لة دني
ئريان(.سةرا ثيَدةكةنيَ) ئيَوة ثي دةلَيَن تا ئةو مةت سيية لةناوببةن؟ وةكو دةزانن ،بليَ  ،ر ويَدة و رريا
دةيانةويَ ئيَوة رالَيَكي ئةكتيظ لة دي لؤماسي....
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بوش :جاريَكي ت دةلَيَم :من طويَم لة دةعايةكان لةبارةي ليَداني سةربازي ئريان ،بووة و بة ئاساني دةلَيَم ،ئةوانة
راست نني .ئيَمة بة راسو هيواوان واية كة هةولَة ديبلؤماسييةكان كاريطةر بن .من لةو ب يوايةم كة دةتوانن تا ئةو
رادةية كاريطةر بن ،ئريانييةكان هةو َ نةدةن ،كةليَن لة نيَوان ئؤروثا و ئةم يكا درووستبكةن .ئاماجني هاوبةري
هةردوو اليةن ئةوةية ،ريَطة نةدريَ بة ئريان ب َ بة خاوةن ثةكي ئةتؤمي .ئةوة لة بةرنةوةندي هاوبةري ئةَان،
ئةم يكاييةكان و هةموو م اوةكانيرة ،ئريان نةتوانيَ ثةرية بة ثةكي ئةتؤمي بدات .هةر بؤية دةمةويَ ثةثلة بؤ
طيَ هارد ر ويَدةو هةموو ئةو سةرا حكومةتانة ليَ بدةم كة ثةياميَكي روونيان بؤ ئريان ناردووة .ئريانييةكان
دةزانن دةبيَ ثي بكةن .لةم كاتةدا هةولَدةدةن بة ريَوةية لة ريَوةكان بيانو بهيَنن و بلَيَن :ئيَمة ئةو كارة ناكةين،
ثونكة ئةم يكا لةو كؤبوونةوانة بةردار نيية .با ،ئةم يكا بةرداريك دووة .ئيَمة لة ئةجنومةني وزةي ئةتؤمي
جيهاني( )IAEOبةردارين و هةروا لة طة ب ادةرو هاوثةوانةكامنان دريذة دةدةين بة كارك دن بؤ روونك دنةوةي
ئةم اليةنة .هةروةها ئريان دةبيَ ليَطةرييَ لةوةي ،بة ريَطاي حيربولَآل تريار ئيكس ؤرت بكات ،كة دةتوانيَ ماناي
ليَدانيَ كي بة زةب ي هةبيَ لة دني ث ياسةي ئارو لةنيَوان ئيس ائيل و طةلي فةلةستني .لة دواييدا دةبيَ وآلتةكةيان
بؤ دووك اسي و ئازادييةكي زيات بكةنةوة ،وة ثؤن لة ئةم يكا و ئةَانيادا ،هةية .ئةو وآلتة دةبيَ ئةو رانسة بة
طةلةكةي بدات ،ئازادانة بريورياي خؤيان دةربِين.
بؤراو :كاتيَ ئيَوة دةلَيَن ،ئيَمة هيض ثيالنيَكمان نيية بؤ دةستتيَوةرداني سةربازييانة .هةمان ئةم بؤثوونة لة
سةردةمي ثيَ

جةنطي عريا  ،بةبري هةنديَ ثاوديَ دةهيَنيَتةوة .ئةو كاتةش فةرمووتان ،لةسةر ميَري برياكةتان

هيض ثيالنيَكي جةنطي دانةن اوة و ثاش نؤ مانط....
بوش :بة َليَ(ثيَدةكةنيَ)
بؤراو :ئةم جارة جياوازييةكان ثيية؟
بوش :جياوازييةكي طةورةي هةية .قةي اني عريا  ،باروداخيَك بوو ،كة تيَدا هةولَيَكي ديبلؤماسي لةاليةن كةساني
زارةوة درا ،تا كيَمةكة ثارةسةر بك يَ .بة بريتان بهيَننةوة ،هةموو جيهان ثيَي وابوو كة ئةو ثياوة ثةكي كؤكوني
هةية .نةتةوة يةكط تووةكان ثيَيان وابوو ثةكي كؤكوني هةية .من ب يوام واية كة ئةوة بواريَك بوو ،هةموو هةولَة
ديبلؤماسييةكان بؤي درا.
كاتيَ من بؤ نةتةوة يةكط تووةكان رايمتم ،طومت ،با جاريَكير ثالَي ثيَوة بنيَني ،تا ئةركةكاني ئةجنامبدا .نةتةوة
يةكط توةكان ثيَيانطوت كة دةبيَ ثيَكهاتة ثةكدارييةكاني ثيمانبدا و لةناويان ببات يان سةرئةجناميَكي زار قورسي
دةبيَ .ئةمةية كة كؤمةلَطةي جيهاني ثيَيطوت .ئةجنومةني ئاسايمي جيهاني بة 09دةنطي(بة َليَ) بؤ ئةو ب ييارة
دةنطيانداو لةدنيدا هيض دةنطيَ بةرزنةبووةوة .بابةتي ئريان ،تةنانةت هيَمتا لةبةردةم نةتةوة يةكط توةكانيمدا
ط توطؤي لةسةر نةك اوة .بؤ ئةوةي بة ريَوةيةكير دةريبِيم :هيَمتا زار كاري دي لؤماتي ماوة ،ئةجنام بدريَن .من
هةموو دةعايةكان دةزامن و طويَم لة هةموو قسة هةلَةكاني ناو ديَوةخانةكان بووة ،بةآل م دانيمتواني ئةَانيا دةبيَ
برانن كة ئيَمة لة هةموو باروداخيَكدا دةمانةويَت هةولَي ديبلؤماسي بدةين.
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بؤراو :ئايا ئيَوة لة بارةي باروداخي عريا رازين؟ ثيَ ماوةية لة هةلَبذاردنةكةدا ،ريعة(راديكالَةكان)،
ثمتيوانييةكي زيات يان كةوتةدةست لة ئةالوي .بؤثي ئيَوة لةم باروداخةدا داوا لة ئةَانيا دةكةن ،كاري زيات لة
مةرق يَك دن بة ثؤليسي ع ا  ،بكةن؟
بوش :كةواتة ،من ب يوام واية كة طيَ هارد ر ويَدة بة ثةيامي مةرق يَك دن ،ئاسوودية ،بةآلم من ثاوةريواني ئةوة
دةكةم ،داخؤ بةرنةوةندي ئةوةيمي هةية ،بة ريَوةيةكيري  ،بةرداري بكات .ئةطةر بةرنةوةندي هةبيَ ،ئةوا
لةناخي دلَمانةوة ،ثيَموازي لة حكومةتي ئةَانيا دةكةين .من واي دةبينم ،ثةند رتيَك هةية ،ئةَانيا زار بة باري
دةيرانيَ ،ريَك وة ئيَمة ثةند رتيَك هةية ،دةتوانني زار بة باري ئةجناميبدةين .ئةَانيا زار بارة بؤ
مةرق يَك دن ،بةرييَوةبةرايةتي دامةزريَنن و كؤمةكي م ايي بكات .تيمي سةرلةنويَ دامةزراندني لة ئةف انستان
منوونةيةكي بةرزة بؤ هاريكارييةكاني ئةَانيا .ئةوةي ب ادةران لة ئاسو يةكردا دةيكةن ،ئةوةية ،لة ئاسو يةكر
ث سياردةكةن ،داخؤ ب ادةرةكةي ئاسوودةية .من نيازم هةية ئةو ث سيارة لة(طيَ هارد ر ويَدة)بكةم ،داخؤ ئةَانيا
بةرنةوةندي هةية لة يارمةتيداني ئةم دووك اسييةتةو تيَدا بةرداري بكات تا زيات طةرةبكات .ئةطةر وتي(بة َليَ)،
ئايا دةتوانيَ ض ليَكدانةوةية بكا و ثي نةكا؟من خؤرحا َ دةمب بةوةي لةو بارةيةوة قسةي لةطة بكةم .ئيَوة ناوي
ريعةكانتان هيَنا .عةالوي بةخؤيمي ريعةية .هةلَويسو من ئةمةية :حكومةتيَكي لةاليةن طةلةوة هةلَببذيَ دريَت،
ريَك دةبيَ بة حكومةتيَكي هوريار .بة ورةيةكير :حكومةتيَكي دووك اسي بةو ئاراستةيةدا دةريوات ،نويَنةرايةتي
ئريادةي دانيمتوانةكةي دةكات و طةلي عريا

دةيةويَ بة ئارو بذيَ .دايكوباوكة عرياقييةكان دةيانةويَ

مندالَةكانيان لة دةوروبةريَكي ئاسايمدا ،طةورة بن .لةبارةي ملمالني سياسي لة عريا  ،هةست بة ئازايةتي دةكةم .بة
ب يواي من ،بينيين ئةوةي ثؤن بةرة جؤراوجؤرةكاني حكومةت ،دادةمةزريَت ،زار ثارةنووسسازة .يةكيَك لة خالَة
ط نطةكاني ئةوةية ،هةموويان عرياقيَكي يةكط توويان دةويَت و ريَر لة ما ،كةمايةتييةكان بطرييَت.
لة عرياقدا هةستيَكي ناسيوناليسو بةهيَر هةية .هةنديَ كةس ث سيارم ليَدةكةن ،داخؤ خةخمؤري دةكةم لة بارةي
كارتيَك دنةكاني ئريان .ئةطةر ئيَستا حكومةتي ئريان هةولَبدات ،توكمةيي حكومةتيَكي هةلَبذيَ دراو ،الواز بكات،
دةلَيَم بةلَيَ .بةآلم من دلَنيام لةوةي كة عرياقييةكان ،زيات لة ئريانييةكان عرياقيان خؤردةويَت .عريا نةتةوةيةكي
رانازةو لة بارةي مرياتة نةتةوةييةكةيانةوة هؤريارن و هةروا بايةخيَكي بةهيَردةدةن بة نةريت و دواريانيان.
بؤراو :ثي دةلَيَن لة بارةي هةولَةكاني ئةَانيا ،كورسيية لة ئةجنومةني ئاسايمي نةتةوة يةكط توةكان وةربط يَت؟
بوش(ثيَدةكةنيَ) :لة بارةي ئةم ري ؤرمةوة ،هيَمتا هيض بؤثوونيَكم نيية .من دةمةويَت ،ثاوةريواني مؤديَلة
جؤراوجؤرةكاني ري ؤرمك د ن ب  ،بةآلم ئةَانيا نةتةوةيةكي طةورةية و مانايةكي ب يياردةري هةية بؤ دوارياني
ئؤروثا .من بؤ هةموو ثيَمنياريَك ك اوةم.

ئةم ط توطؤية لة  0229 .0 .02ثةخ

ك ا

بؤ طؤواري لظني:
ئةو بريوباوةرية كة م اوكونةكان هةلَدةتةكيَينَ:
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الفةةةةةاوى جةةةةةةهل ،ئيسةةةةةتاتيكاي تةةةةةاوان و راطةيانةةةةةدني
كؤنةثةرةست
م او بة

ميَمكي ثؤلةكة:

هةرةسةةةي سةةةؤويَت و ركسةةةو وةآلتةةةاني ئؤروثةةةاي رانهةةةةآلت
لةرادةبةدةر زار زةبةالح بوو و بةرياسو برووتنةوةي كؤمونيسو
تةخت ك د ،بةةآلم وة دةبيةنني ئيمة يا برووتنةةوةي رةيوعي و
ثةي لة جيهان دووبارة حوكم ياني ثةندين وةآلت دةكةن و هةر
ئةم برووتنةوةية هيَري سةةرةكي ثيَكةدةهيَنن لةة خةةبات دن بةة
جيهةةانطريي سةةةرماية و سياسةةةتي ليِياليرمةةي نةةويَ و قةي انةةة
ويَ انكةرةكةيان؛ مانط تنةة طمةو وخؤثيمةاندانةكاني فةرةنسةا،
ئيتاليةةا و يؤنةةان و وةآلتةةاني تةة منوونةةةي لةبةرثةةاون .ليَةة ةدا
مةبةسةةت م ئةوةيةةة ئةطةةةر ئةةةو هةرةسةةة بيَويَنةيةةة نةةةةيتواني
بريوباوةريو حرب و ميَذوو و هونةرو رارنبريي كؤمونيسو نة لة
كوردستان و نة لة هيض رويَنيَكي جيهان هةلَتةكيَينَ  ،ثةؤن مةسةعود حمةمةةد دةتةوانيَ ف كة ي رةيوعي لةة
كوردستان هةلَتةكيَينَ؟
بةدلَنياييةوة دةلَيَم ،نة نووسةري ال فاوي جةهل ،ئةطةر هةموو هيَةرة كؤنةثةرةسةت ،ليةِيا َ و فاريسةت
وثارايةتيخوازةكان بةفك ة كو و تؤي و ف ياكةيمةوة لةطة مةسعود حمةمةد كؤببنةوة ،ناتوانن بةر بةة
فك و خةباتي ريوعييةكان(كؤمونيستةكان) بط ن و تاقة هيَرو فك بتوانيَ ئةم كارة بكةات ،تةةنها خةودي
برووتنةوة كةية لةطة خؤي ،مةبةستم الدان ،هةلَةك دن ،داطما ،بيَهةلَويسو ،رةخنة لةخؤ نةط تن...هتد.
ليَ ةدا بؤم هةية ب سم :ئةطةر طؤواري لظني لةم بابةتة بة ميَمكي ثؤلةكةوة برينةكةنةوة ،بؤثووني وايان
دةك د بة مانميَو نووسينةكةيان؟!
ثاران هةلَتةكاندني ئةم فك ة ض سووديَ ك بة طةلةكةمان دةبةخميَ؟ بؤثي بري لة هةلَتةكاندني دةكةن؟ ئايا
ئيَوة بةسةركةوتين ئةم بريوباوةرية ثي لةدةستدةدةن؟
دةربارةي هةردوو نووسينةكةي ليظني ،نمارة  ،14لةة - 5 :1334/1/51لةة نووسةينةكة هةاتووة :مةسةعود
حمةمةد باوةريي رةهاي بة بووني خودا هةبوو ،دةريوت>>ماركس يةت ئةفيوني طةالنة نة دين) .لةراستيدا
مارك نةيوتووة( ئاين ئةفيوني طةالنة) ،بةلَكو( ئاين ئةفيوني طةلة) - 1 .سوثاس بؤ بةرييَر مودريك نالَي كة
زانياري بةثيو بآلوك دةوة ،مةبةستم درويةكةي مةسعودة( ك يَكاراني جيهان ليَكجيابن و دةسةآلتداراني
جيهان يةكبط ن)! "بةرياسو" ئةو بؤثوونة منوونةي مةع ي ةت و مانايةكي زار قوولَي هةية" ،بةآلم(مالَي
قةلَ سةر بةمالَي ساحبيَو) - 9 .مةسعود حمةمةد بةوة قةلَ بووة و ثيَ يوا نةبووة خةلَكي نيَ دةستة كة
زاربةي دانيمتواني كوردستان يان طويَرةوي ثيَكدةهيَنن ،حوكم ياني بكةن و وتويةيي...( :ئةو ريوعييةتةي
وا دادةنيَ كة دةبيَ ك يَكار و جووتيارو ث اليتاريا ب بة حكومةت) .ئةمة ماناي واية م ك ة كؤثك دووة
هةر ويستويةتي دزو جةردةو م اوكونةكةاني ميَةذوو ،واتةة سةةرمايةو وة خةؤي دةلَة َي هةتيوكةةوتوواني
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حوكم ياني بكةن .ئةي ئةطةر بةو ريَوةية بريي ك دووةتةو ة ،ئةدي ثؤن بة يواي بةة دادوةري كؤمةآليةةتي
بووة؟! بؤثي دادوةري كؤمةآليةتي ياري منداآلنةو هةر كةسيَك بيَت و بلَيَ من يارييةكة دةزامن؟! - 9مةسعود
وتويةيت ( :هةميمة بة قةناعةتةوة دةيوت ريوعييةت طمةت دةنطةة جياوازةكةان دةكةونيَ و بةة كةوردي و
ك ماجني دني م اوة....ئةو ثيَ ي وابوو ريوعييةت رنيَميَكي ديكتاتؤريسازو دراسازو دةنطخةفةكةرة ،هةتا
م دن بةرط ي لة روانينةكاني دةك د لةمةري ريوعييةت و ريوعييةكاني كوردستان) .ئةةزمووني ئيمة ياي
م اوايةتي بةك دةوة ثيمانيدةدا ثةندة ئةو كؤثك دووة راستطؤ و حةقبيَذ بووة :ئةوة داست وب ادةرةو
هاو فك ةكاني مةسعودن ،م اوايةتيان بةرةو طةندةلَيَ ،بيَكاري ،جةنط و تاوان و النةوازي و هةناري ب دووةو
نازانن ثؤن بةر بة قةي انة نام اوايةتييةكةيان ببةن -بؤثوونةكاني ث افيسؤر يان تسيطلة كة ريوعي نيية
و لةدةزطاكاني نةتةوة يةكط تووةكان كاري ك دووةو هةلَط ي خةآلتي ن ؤبل بؤ ئابووري يوس رتطلي

كة

ديسان ريوعي نيية ،باررين طةواهي ئةم بؤثوونةن و بؤ ئاطاداري بؤثوونةكةيان لة راننامةةي هةاوآلتي
لةثةند هةفتةي رابة دوو بآلوك اونةتةةوة  .-لةةب ي ئةةوةي وةآلمةي هةةردوو نووسةينةكةي طؤوةاري لظةني
بدةمةوة ،بةباري دةزامن ئةم نووسينة كة كاتي خؤي لةبارةي(ثةرنيين بيَدةنطي) نووسيبوو ،دووبارة ةمة
بةر ديدي خويَنةران:
مةسعود مةحةمةد لة "ثةرنيين بيَدةنطي دةلَيَ ":دز و درازنةكانى كوردى ثةنابةر بؤ ئةوروثا ,تةرةس و ب َى

رةةةرةف و ريسةةواو ئةةاب ووتكينرين طونةةاحى نامةردايةةةتني ،دةبةةوو لةةة سةةةر ثةةةردةى نامووسةةي داي ةك و
خوركةكانيان لوقمةى طةوادى ؤن ,دة هةزار لةعنةت و نةف ين لةثارةى خؤيان و ثمتاو ثمتيان هةتا
دةطةنة كةرتيةكةى نوح ".

نووسةريَكي ثةنابةر بةناوي(هةندرين) ئةةو رسةتة زار نةرم و سةووكةي سةةرةوةي خويَنةدووة ،كةثةي ئةةمي
بةداخةوة لةب ي هةر رةخنة و توانج و وةآلم و هةلَويسةتةية  ،بيَةدةنطي هةلَبةذاردووةو لةة هةةمووي خة اثر،
بةهةةةمان ئةقلَييةتةةةوة ،لةةة نووسةةينةكةي(ئيسةةتاتيَتيكاي هررينيَكةةي خةةؤك د)لةةةنيَ كارتيَك دني خويَنةةاويرين
هةرري ئةةلَماني(نيتمةةة و هايدةطةةر) ،دةنووسةيَ( :ئةةةو بةة ثيَضةةوانةي ماركسةةيرمة ستالينسةتيية ميَطةلييةةةوة
باوةو كوردايةتيية سافيلةكةيية بوو)...
ئةمةةة ض جةةؤرة ئيسةةتاتيَتيكاي زمانةةة كةةا هةنةةدرين؟ ئايةةا ثيَتوايةةة رةةتيَكي جوانةةة خةةةلَك بةةة ميَطةةة وةس ة
بكةي؟!
لةناوةرياسةةةو مةةةةانطي دوانةةةرةي ،0771كؤمةلَةةةةةي فةرهةةةةنطي سةةةةويد-كوردسةةةتان كتيَبيَكيةةةةان بآلوكةةة دةوة
بةةةناوي(ثةةةرنيين بيَةةدةنطي) .ئةةةم كتيَبةةة ب يتييةةة لةةة ط توطؤيةةة لةطةةة مةسةةعود مةحةمةةةد و ث سةةيارةكان
لةاليةةن هةةةلَؤ بةةةرزةجني ئاراسةةتةي كة اوة .ثةةاش ئةةةوةي ثةةةندين جةةار خويَندمةةةوة ،بةةة ئةةةركي خةةؤمم زانةةي
لةبارةيةوة تيَبيين و رةخنةكامن بنووسم،
ث سياري يةكةم بةهةلَة دارييَذراوة .دةرب يينيَك وة (فةلسةةفةي مة او) ،هةيض نابةخمةيَت ،ثةونكة م اوةةكان
بةرةيَوةي جؤراوجةةؤر تيَةةدةفك يَن و لةةة طؤريةثةةاني فك ة  ،دةيةةان فةلسةةةفةي جؤراوجةةؤر ملمالنةةي دةكةةةن ،بؤيةةة
دةبوو مةسعود مةحةمةد وة ئوستادي زمان ،دوو ورةي لةسةر داريرتين ث سيارةكةي بطوتابا.

"مامؤستا"لة الثةريةي()7دا دة َليَ( :لة بةارةي طؤريانكةاري ئةةم دواييةةوة ،واتةة هةلَوةرةاندنةوةي سؤويَتسةتان و
نسكؤي كؤمؤنيرم)،
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هةةيض برووتنةوةيةةة نييةةة لةةة ميَةةذووي م اوايةةةتي توورةةي هةلَةةديَ و نم ةيَو نةةةبيَت و هؤكةةاني نيَ كةةةوتن و
سةركةوتن و لة ريَطا ئيَستاندن ،بيَ رومارن .ئةمة ياسةايةكة دةبة َي جيةاواز لةة بريوبؤثةوومنان ،تيَةي بطةةين و
داني يَدابنيَني .ئةوةي برووتنةوةي كؤمونيسو رووبةريووي بوو ،نة يةكةم جارة توورةي بةوو و نةة دواجاريمةي
دةبيَ و تاقة برووتنةوةش نيية ،تووري بووة :برووتنةوةي نةتةوايةتي-لةسةةر ئاسةو كوردايةةتي ،عةربايةةتي،
ئةلَمانيايةتي و توركايةتي و فارسايةتي -يان سؤسيا دووك اتي ،فاريرم ،ئةناررةيرم و ليِياليةرم و برووتنةةوة
ئاينييةكان..هتد ،ثةندين سةركةوتن و نيَ كةوتنيان بةةخؤيان بينيةوة .ئيمة يا رةيوعييةكان(كؤمونيسةتةكان)
بةطةرمي سةةرقالَي ثمةكنني و طةةريانن بةةدواي هؤكةاني ئةةو باروداخةة و لةبارةيةةوة ممةتوم يي لةة رادةبةةدةر
دةكةن .برووتنةوةي كؤمونيسو لة مندالَيَك دةكات تازة فيَ ي زمةان دةبةيَ و هةلَةيةةكي زار دةكةات ،بةة هةلَةة
ورةةةةةكان بةةةةةكاردةهيَنيَت و هةنةةةةديَ رةةةةتي

دةكةةةةات ليَةةةةي ناوةرةةةيَتةوة ،بةةةةةآلم وة دةبيةةةةنني ،سةةةةةرةرياي

نةهامةتييةةةةكان ،ئيَسةةةتا ،وة مرياتطةةةةري جةةةوانرين ميَةةةذووي خةةةةباتي م اوايةةةةتي لةةةةثيَناو نةهيَمةةةتين
ثةوسانةوة ،دووبارة لةسةر طؤريةثةاني جيهةان ثةاالكانة لةثيَمةةوةي خةةباتن لةة دني بةرنامةةي سةةرمايةداري
جيهانطري و ئةو وةحميطةرييةي ليَ كةوتووةتةوة.ئاخ 092سا َ لة سةر ئاسو ميَذوو ،هيض نيية!

مةسةةةعود مةمحةةةةد لةةةة رسةةةتةي دواييةةةدا دةفةةةةرمويَ( :مةةةن لةةةة رانانةةةي هةةةةرة زووي0792و هةةةةرة دوايةةةي
 0717طوتوومةة و لةة هةنةةد َي نووسةيين ئةوسةامدا ،كةةة مةومكني نةةبوو بةةآلوي بكةمةةوة ،طوتوومةة ماركسةةيرم
ئةطةةةر تةعةةديالتي بنةةةريةتي تيَدانةةةك يَ ،نار ةيَ بةةةردةوام بيَةةت ،ثةةونكة لةطةةة م ة او و س ورةةت و راسةةتيية
كؤمةآليةتيية بيَ تاويلةكان ،ناطوجنيَ)
ئةو بؤثوونة زار بةرتةسكانةية ،بةتايبةتي بؤ كةسيَك ناوي م ك و زاناي ثيَدرابيَ و زاتةي ئةةوة بكةات ،باسةي
بةردةوام نةبووني ماركسيرم بكةات-تةةنها لةة زاري دةربضةيت!  ،لةة كاتيَكةدا خةودي ئةةم ثيةاوة خةؤي بةة رةارةزا
دةزانيَ لةبارةي مةت ياليرمي ديالةكتيك و ميَةذوويي .ئةةرار دووان لةة تةعةديالت هةةر مةسةخةرةية .ثةونكة
لةةة نةةاو خةةودى برووتنةةةوةى رةةيوعييةت ثةةةندين بؤثةةوون تاويةةل ليَكؤلَينةةةوة ريَطةةةى جيةةاوزا هةيةةة.
برووتنةوةى ريوعي رانانة لة ريرةكةانى خويَةدا توورةي ثةةندين طريوط فةت هةلَةة ديَةت ناثةارة بةةردةوام
ثاويان ثيَ ميَنىَ ثارةسةريان بةؤ بدازيَتةةوة .بةؤ منوونةة ف يةدريك ئةةنطل بةؤ نووسةينى ماني يَسةت لةة
ثيَمةةةكى ثةةاثيَكيدا تيَبينةةى ئةةةوة دةكةةات كةةة هةنةةديَك رةةت(لةةةبارةى هةنةةديَك حيةةرب طة وي) وةالوة بنيَةةت,
ثونكة بةسةةر ثةوون ،بةةالَم ئةةو كةارة ناكةا ،ثةونكة ماني يَسةت بةثلةةى يةكةةم كةا ير مةارك نووسةيويةتى
دةيةةةةويَت وةكةةةو ديكؤميَنتيَة ةك ليَةةةى طةةةة يريَ .رابةةةةراني كؤمةةةونيرم بةبةةةةردةوام رةخنةةةةيان لةةةة خةةةؤي يةةةان
بروتتنةوةكةيان ط تووة بؤ ئةلتةةرناتيظ طةةرياون .بةةردةوام بةوونى هةةر برتنةوةيةة ريووداويَةك ،بةنةدة بةة
بارى ثةيوةندية كؤمةآليةتييةكاني كار مةرجةكانى برووتنةوةكة-زاتى بابةتى-لة ث وسةي طةرةك دندا.
مسعود ثيَمان دة َلىَ بؤثى ماركسيرم نارىَ بةردةوام بيَت ولة وةالَمدا دة َلىَ:

((ثونكة لةطة َ س ورتى م او رياستيةكانى كؤمةالَيةتى بىَ تةئويل ناطوجنيَت))

بؤثةةى ئةةةو هةةةموو بروتنةوانةةة بؤيةةان هةيةةة بةةةردةوام بةةن ،تةةةنها ماركسيسةةتةكة نةةا؟ ئةةةرارة ض بةرةةيَكى
روعييةت لةطة َ س ورتى م او ناطوجنيَت؟ روعييةت لةطة َ كامة راستى كؤمةالَيةتى ،بةىَ تةةئويل ناوجنيَةت؟
ئةو بنةما تيورييانة ثني كة مةسعود لةسةرياندا ئةو بؤثوونةى ثيَكهيَناوة؟
مةسعود لةوةالَمدا دةنوسيَت:
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(( بةرةيَكى ط نطةى ثةيوةنةدي بةة واقيعةةةوة نيةة ،ثةر بةةالى ط وانةةة ئةارةزووى خاوةنةكةيةدا دةثةيَتةوة كةةة
ويسةةتويةتى(ثةةينى ريةجنةةدةر) لةنةزةريةةدا بكاتةةة خةةاوةنى ميَةةذوو لةةة ئاينةةدةدا حكةةوم بةدةسةةتةوة بط يَةةت))
(الثةرية)7
ئةم بؤ ثوونةى مةسعود لةبةر ئةم خاالَنةى خوارةوة رياست نني بىَ مانان.
 -0برتنةةةوةى كؤمونيسةةو هاوثةةةر دةطةرييَتةةةوة بةةؤ نريكةةةى حةةةفتا سةةا َ ثةةيَ

مةةارك

ئةةةنطلر .ئةةةوة

نةزانينةةةة كةةةة مةةةارك بةةةةخاوةنى رةةةوعييةت ,سورةةةياليرم دابن يَةةةت.مةةةارك ئةةةةنطل  .ثمةةةت ئةسةةةتور
بةممتوم ييَكي ريةخنةط انة لةسةرجةمى ئايدالؤنياكانى ثيَ خؤيةان ،بةة رةوعييةتي خةةياالَوى و جؤرةكةاني
سؤسياليرم و لة كؤنةثةرةسو و خةيالَةوة بؤ زانست ثةرةيان يَدا.
 -0مسعود ،ثينى رةجندةر بةخاوةنى ميَذوو نازانيَت ،ئةى كة َى خةاوةنى ميَةذووة؟ لةةوة دةثةيَت مةةليك ثارةا
وقةيسةرة طؤريبةطؤريةكان بةخاوةني ميَذوو بناسيَت .ئةمةيان مةافى خؤيةةتى ولةة طةة َ بريورياكةاني دةطوجنيَةت,
بةالم بؤ روعييةكان ،كؤيلة و جووتيار ك يَكاران بةخاوةن ميَذوو دةزانن ،بؤ ئيَمةة ثةوسةاوةكان ،بةؤ ئةةوي
ثةوسيَنةران خويَن رييَةذان .ثالَةوانةةكانى مةسةعود جةوتن لةطةة َ زاربةةى زارى كتيَبةةكانى ميَةذوو كةة هةةر
باس لة ثارا خةلي ةكان دةكةن .ميَذووى ثةوساوةكان لة واقيعدا هةيةة مةارك لةسةةردةمي خةؤي ناويةاني
ب دووة ,هةر لة س ارتاكؤس ,قةراميتةكان ،بابةكييةكان تا دةطاتةة"رةيَخ بدرالةدين "ةكةةى نةازم حيكمةةت يةان
رياثةريينة ك يَكاري جووتيارييةكانى فةرةنسا ،مةكسيك ،ئةالَمانيا..هتد ،وةكو برووتنةوةيةةكى ثةينايةتي ،جةا
با مةسعود هةر ناكولَى ليَ بكات .بيَجطة لةوةش ئةطةر ماركسي باسى نةةك دبا ,مةسةةلةى نةاكؤكى ثةينايةتى
هةر لة ئارادابووة و هيَمتا لة ئاراداية.
 -2رتيَكى ئاسايية كة ثةوساوةكاني هةولَى حوكم يانيانداوة دةيدةن .مةسعود ورةيارانة هةولَةدةدات ثةاوى
ئةو ك يَكارو زةمحتكيَمانة ببةستيَت ,بؤ ئةوةى رييَطاى خؤيان نةبينن بةنيَ دةستى مبيَننةوة.
زانا مةسعوود لة الثةرية ( )7دا دةنووسيَت " :يةكيَك لة طوتةة مةرةهوورةكانى ئةةنطلَ

دةلَةيَ كةارك دن خةالقى

م اوةةة! راسةةتييةكي هةةةرة سةةةرةكى بنةريةتييةةةكي كؤمةآليةةةتي سةةةرةوبن كةة دووة ،ثةةونكة مةة او خةةالقى
ك ة دةوةى كؤمةآليةتييةةة كؤمةآليةةةتي ب يتييةةة لةةة هةةةموو ميَةةذوو .بةةة ثيَ ةي ئةةةم طوتةيةةة دةبةةوو هةةةموو
جانةوةريَك ببيَتة م او .خؤ ميَ وو بة رةو بة ران لة هاتوو ثؤداية ".
ئةةاي جةهالةةةت ،ثةةي لةةة مةة او ناكةةةي ،تةنانةةةت ثةةاش م دنةةي خاوةنةكةةةت ،وازي ليَنةةاهيَنن .مةةارك واي
نةطوتووةو ئةمة ئةو دةقةيةة كةة مةارك لةة(سةةرماية ،جلةدي يةكةةم ،الثةةريةي 022نووسةيويةتي و مةسةعود
ليَةةي تيَنةطةيمةةتووةو بةةة هةلَةةة ئامةةانةي ثيَك ة دووة ( :ان ال نكبييوت ت ييوم ب مليييات تشييبة عمليييات الحائييك،
والنحليية تفييوق ببنيياء خالياهييا الشييم ية براعيية كثييير ميين المهندسييين 5ولكيين مييا يميييز منييذ البييدء ،اسييوأ
المهندسين عن ابرع نحلة هو انه بني الخلية في رأسيه قبي بنائهيا فيي ال فيير ،والنتيجية التيي ييو ا اليهيا
ال مي تكييون موجييو ة سييلفا ،ذهنيييا فييي مخيليية ال ام ي وليييس كونييه يحييدث ف ييط تغيييرا شييكليا فييي المييوا
الطبي ية؛ وهو يح ف فيها في الوقت نفسه غايتيه التيي ي يهيا و التيي ت يين كال يانون أسيلوب عمليه واليذا
عليه أن يخضع له ارا ته)555
بؤية من طومامن نيية لةوةى كة مةسعود هؤري خؤى لة طة َ هؤري ميَ وولة بةراورد ناكةات .كةارتيَك دنى كةار
لةةة سةةةر م ة او جودايةةة لةةة كةةارتيَك دنى لةةة سةةةر ئةةانة َ جانةةةوةر .ئةمةةة زانينيَكةةى سةةةرةتايية كةةة دةبوايةةة
"فةيلةسووفةكةمان" ثيَمبيين بك دابا .بة هةرحا َ سةي م لةوة هات كة مةسعود لة الثةريةى ثةةجنا بةرث ثةي
بؤثوونةكةى لة منوونةي ميَ وولة -م اون دةداتةوة دةنووسيَت:
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"بري كارى هؤرة ,لة ئانةلَدا نيية .مةبةستي لةو برية ليَكدانةوةية نة يادك دنةوة"
ئةرىَ! م او لة ثةيوةندييةكانيدا رةتةكان ثيَمةر ليَكدةداتةةوة"،داخةكةةم مريوولةة لةةو بةه ةيةة بةيَ بةرةة".
ثاران مةسعود باسيَكى زار دراميمان بؤ دةكات نةزاكةتيَكى زار جوانى خؤوان بؤ دةطيَ ييَتةوة:
" وا رثةةى رةارة طريكةيةة (هةى ميَ وولةةكان) بةة بةةردةمى دةرطةاى منةدا ديَةت دةثةيَت بةرةةوي ثمةةوو
نادات ,ض ئاطارى لة عةزابي من نيية بة دةست خؤثاراس لة ريالنيان ".
ب يوا بةو قسةيةي مةسعوود دةكةةم .ب يةا هةنةد َى باسةي خةؤ نةثاراسةتين دةسةةآلتة دووك اتييةةكانى دنيةا بةؤ
رةش رووتةةةكان بكةةات كةةة ثةةؤن مليؤنةةان مةة او دةرةةيَلن بةةةب َي ئةةةوةى ثةة كةية عةةةزاب بكيَمةةن ،يةةان
مووث ة كةية بةةة طيانيانةةدا بيَةةت .نةةازامن بؤثةةى مةسةةعوود"لةةة طةيمةةتنى ثةةيين رةجن ةدةر بةةة حكومةةةت –
الثةريةي ،"-02تؤقي ثووة؟!
بؤ منوونة زاربةى دانيمتوانى كوردستان ك يَكار رةجنةدةرن .ثةى تيايةة ئةطةةر ئةةم زاربةيةة دةسةةآلتيان بةة
دةستةوة بيَت بة طةو َي ةى بةرنةوةنةدى خؤيةان بةارى نيانيةان بةة يريَوة ببةةن؟ بؤثةي دةبة َي هةةر سةةرمايةدار،
بازرطان و ئافا حوكم ياني بكةن؟! بؤثى دةسةآلت بؤ ك يَكاران و رةجندةران بة رةوا نازانيَت؟!
مةسعوود بة زمةانيَكي"سةتاندار" ،ئةةم بؤثةوونة نرمةة دةردةبة ييَ":بةري رياى ماركسةيرم ئةفسةانةيةكي (وةيةان
تةلَةيةكي)دةسضني ك اوة"
ليَ ة ةدا بةةة نامةةاقوولَى دةزامن" ،زانايةةة " فةلسةةةفة خةةةباتى رانانةةةى ثةةر لةةة 022سةةالَي خةةةلَكى ك يَكةةار
رةجنةةدةر بةةة ر ةيَوةى ري ةةؤرم ئارةةتى خوازانةةة تةةا دةطاتةةة سةةةثاندن ناثةةارك دنيان بةةة راثةةةريين خةةةباتى
ثةكدارانة بة ئةفسانة تةلَةى سياسي دةسضينك او ناو ببات.
بة راستى رةرمةزارى خؤم دةردةب يم بؤ ئةوةى كة"زانايةكي" كورد هيَمتا بة ئةقلَييةةتي حيكايةتةةكانى رةةو
ب دنة سةري ناو ديَوةخاني ئاغاكان لة ريوعييةت دةدويَت.
زانا مةسعوود دة َليَ  " :وةزيَ  ,ك يَكار نةخويَندةوار ض دةسةتيَكى نةةبووة لةة داهيَنةانى نووسةني فةلسةةفة
ياسا هةرثى دياردةى نيانة".
مامؤستا بؤ ثى و لة بةر ثى ؟ دةبواية بةر لةوةى قسةةى وا بكةات بةؤ بةنج بنةاوانى هؤكارةكةاني بطة يريَتةةوة.
من ليَ ةدا ثةند خا َ دةخةمة ثيَ ثاو :
 .2دةسةآلتيان بة دةستةوة نةبووة.
 .9زانسةةت هةميمةةة بةةة دةسةةت دةسةةةآلتدارةكانةوة بةةووة .هةةةر بؤيةةةش كتيَبةةةكانى ميَةةذوو بةةة رةرةفنامةرةةةوة
باسي ئةوان دةكات ,بةآلم سةرةرياى ئةةوةش زانسةتى جووتيةار لةة بةرهةةم هيَنةانى طةةمن ,ممةتيَكى ئةةو طةمنةة,
بةهةةةةر حةةةا َ زار زار بةةةة ثيةةةتر ث يبةةةةهات ة لةةةة زانسةةةتى مةسةةةعوود حمةممةةةةد .يةةةةكيَك لةةةة ئةركةةةةكانى
ريوعييةكان ،ئةوةية ،زانست بدةن بة دةستى وةرزي ك يَكةار بةة طةويَ ةى بةرنةوةندييةةكانيان فيَة ي بة .
ئةةةو كاتةةة فةلسةةةفة ياسةةاي باآلدةسةةو مةسةةعود مةحةمةةةد لةةة قةةةب دةنةةيَن ياسةةا فةلسةةةفةى نيةةانيَكى
هةرةوةزى هاوبةةش قةةرار دةدةن ،وة ثةؤن ك يَكةارو هةةنارة كؤمؤنارييةةكان لةة رؤريرةي فةرةنسةا ،تةةخت و
تاجي ب ادةرةكاني مامؤستا مةسعوديان خاثور ك د.
.1

عيلمةكةةةى مةسةةعوود بةةةوة راناوةسةةتىَ ،بةةة بةةىَ ئةةةوةى ثيَةةي برانيَةةت كةةة (مةعلوولةةةكان) سةرثةةاوة لةةة
ئايدالؤني ئةوةوة وةردةط ن دةنووسيَت:
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" وةزي ة لةةة ثيَةةنج هةةةزار سةةالَةوة بةةةدواى كلكةةى طاررةةدا زةوى دادةروور ةيَنىَ يةةة هةةةنطاو بةةةرةو ثيَمةةةوة
نةثووة لة ميَ دةزمة تؤقييوة ريخولكة رةعبةدةبازى ثةرستووة .تةنانةت طاسةن داسةكةرةي لةة رةارةوة
بؤ دةثوو ".
سةةةر لةةة نةةوىَ ث سةةيار دةكةةةم بةةؤ؟ هةةةر بةةؤ زانةةني ،هةةةر لةةة" ئؤروثةةاي ث ة ي زانسةةت دةطمةةةن نةخويَنةةدةوار
رارستانيةتدا " روماريَكى كةم نني ئةوانةى لة ميَ دةزمة غةي دةت سن ,يان رةةيتان دةثةرسة  ,يةان بة يوا
بة جادو ك دن خويَندنةوةى دواريان لة توى تاسة قاوةي وةرةقةى يارى كة دن دةكةةن .ناسةياويَكم خةةريكي
دةورةى صؤفيَتيية ,ريَخةكةى ناوى حوسيَنة (نازناوى كاب ايةكي ئةلَمانيية) هةر خةةريكي حةةى حةووة ،دوو
تةكيةي طةورةى هةية لة رارى "كويَلن لة نريكي وني".
مةسعوود لة بارى تيورييةوة ,ثةنا بةؤ نويَنةةرانى تةاوان دزى جةةردةيي ميَةذوو دةرهةة بةة سةتةمديدةكان
دةبةةات .بةمةةة" بةةة زمانةةة جوانةكةةةي" دووثةةاتي نةةةزاني جةهالةةةتى دةكةةات .بةةؤ ثةةى وادةلَةيَم ؟ لةةة بةةةر ئةةةم
خاآلنةى خوارةوة:
ثةةونكة دةنووسةةيَت " :ئةطةةةر رةةيوعييةت ثةةاوةريوانى ئةةةو مةرجانةةةى بك دايةةة كةةة مةةارك بةةؤ هاتنةةةوةى
ريوعييةت بة بنةماى داناون .كوردستانة و َي انةكةى خؤمان كة بةة هةؤى ميَةذووى كةؤن نويَيةةوة نةة بانةك
بةلَكو ص يافيَكى خؤمالَي بة خؤيةوة نةديوة .ثوناوثوونى بةة ميَمةكى ك اوةيةةوة ثةاوى دنيةا بةني جورئةةت
وةبةر خؤى دةنىَ ب َليَ ريوعيم".
.2

جاريَ دةبيَ بلَيَم كة هةر لة راري خانةةقني ثةةندين صةةرياف هةةبووةو مةسةعوود بةةبيَ بةلَطةة دةدويَ.
ئةوجا ناثارم ب َليَم كة ريوعييةت برووتنةوةية بةووة بةةر لةة مةارك  ،لةة سةةرةتاكانى سةاآلنى دامةزرانةدنى
فاب يكةكان ريَطاى خةباتى ط تووتة بةر كة هيَمتا نة جادةى قري نة ئةلكران ،نة دارياسة نةة ئؤتؤمبيةل ،نةة
ثيمةسازى ب ة ماناى ئيَستا يةان سةةد سةا َ لةمةةو ثة َي لةة ئةارادا بةووةو ئةطةةر قةوولَر بة يوين دةتةوانني بلَةيَن
رةةيوعييةت مرياتةةي هةةةموو برووتنةةةوةو راثةةةريين و بةةةرطي و بؤثةةووني سؤسياليسةةتة لةةة ميَةةذووي هةةةموو
م اوايةتي.

راستة حربةكانى ك يَكاران رةجندةران ناوى حربى ريوعي لة خؤيان ناوة ,بةةآلم بةةش بةة حةالَى خةؤم
.2
تاقة ية حربى ريوعي ناناسةم كةة باسةي رةيوعييةت بكةات وة سيسةتم بةؤ سةةردةمى ئةةم يا ,تةنانةةت لةة
ئؤروثاش ,تيَك ياى حربة ريوعييةكان لة سةر ريوعييةت وةكو دوا ئامانج دةدويَةن ,واتةا ثةاش بة ييين ثةةندين
قؤناغى طةرةسةندني سؤسياليرم  ...هتد.
بةةةا ك يَكةةةاران زةمحةتكيَمةةةانى كوردسةةةتان سةةةةرطةش بةختةةةةوةر بةةةن بةةةة هةةةةلَط تنى نةةةاوى كؤمةةةونيرمي
زانستى(بةرزت ين سةروةري م اوايةتي).
قةي انى بريك دنةوةى مةسعوود لةويَدا دةست ثيَدةكات كة لينطة قةووض لةة كةونى دةرزييةةوة بةؤ بابةتةةكانى
دةريوات ،لة ب ى ئةوةى لة ق ناقة نيلةطني بدويَت كة بةريَك ثيَكةدةهيَنيَت ,دةبوايةة لةة سةةنتةرى دةسةةآلت،
واتة لة بةغداوة بدويَت((لةة طمةت))وة راوةةبكات .مةبةسةتم ئةوةيةة كةة دةسةةآلت لةة ع َي اقةدا بةة دةسةت كة َي
بةوو؟ بةدةسةةو دةسةةةآلتى ثلةةى تةةرياري فارةةي سةةةرمايةداريية؟ رةيوعيية؟ ليِالَةةة؟ دووك اتةةة؟ ئيسةةالميية؟
دةرةبةطايةتيية؟  ...ثيية ؟
رةنطةةة مةسةةعوود بلَةيَ مةةن باسةةي كوردسةةتان دةكةةةم .بارةةة ،ثةيوةنةةدي ئةةابوورى ,كؤمةآليةةةتي ,ثةةةروةردةيي لةةة
كوردستان ....هتد لة طة َ ض دةسةآلتيَكة؟ ئةو ثةيوةندييانة ثؤن كاريان بةسةر كوردستان ك دووة؟
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لةةةة الثةةةةريةى 00دا مةسةةةعوود دةلَيَةةةت " بيَطومةةةان هةةةةر بةةةري باوةرييَةةةك كةنةةةدى قةةةوولَى جةةةوداوازى ليةةةك
دةردونطبةةوونى ئةةادةميراد ،ض لةةة مةيةةدانى نيَونةتةوةييةةدا ض لةةة مةيةةدانى نيَةةوان ريرةكةةانى يةةة نةتةةةوةدا
هةلَكةنيَت ,بة دونمنى م اوايةتي دةنميَ دريَت ,با موندةى ئاوى حةياتيمي لة طةلَدا بيَت ".
ئةةا ئةمةيةةة رارةةنبري! حةةاجى سةةةليمي خةةةلَكى ديَةةي(قةرةئةةةنطوىَ ) مةةام عةةةوآلى مةةيالن ,زار زي ةكانةةةت
باسةكانيان دةردةب يي; ثونكة :بةري بةاوةري رةنطدانةةوةى ثةيوةندييةةكانى بةرهةمهيَنانةة .واتةا كةنةدى قةوولَى
جوداوازى خؤى لة خؤيدا هةيةة(زةمحةةتكيَ  ,ئةفسةةر ,ئاغةا ,مةةال ,مامؤسةتا ,خةاوةن كارطةة ,ك يَكةار ...هتةد،
خؤيان بوونيان هةيةو لة بارةى فك  ,ريَوةى نيان ,ريَوةى خانوو ,قسةةك دن ,ثةيوةندييةةكان ،جةوودان) .ئةير
هةلَكةندني ثى؟ راستة مةن مةسةعوود هةةردووكمان كةوردين ,بةةآلم بؤثةوونةكانى مةسةعوود كةنةدى قةوولَى
جوداوازيية بؤ من .هةر بة هةمان رةيَوةش بؤثةوونةكانى مةن بةؤ جةةنابى عةالي مةسةعوود .جةةالد قوربةانى
هةردووكيان م اون .كةس هةية لةمة حالَى نةبيَ؟
من سةر بة نةتةوةي(ثادرنمينك او ،بيَكار ،قةةرزار ،النةةواز ،ك يَنمةني ،ك يَكةار ،جووتيةار)...م و ئةةوي سةةر
بة نةتةوةي(ئؤرستوك ات ،سةرمايةدار ،ئاغا ،بةط ،ممةخؤر ،طةندة َ و مستةرار)...ة.
لة هةمان الثةريةدا مةسةعود ،رةيوعييةت بةة مةتةة َ نةاو دةبةات .بةة َلىَ مةتةة َ ,بةةآلم ثةي مةتةةلَيَك؟ مةتةةلَى
بةرخودانى م اوة بةيةينةتةكان بؤ ئةوةى جةنط ستةم ثةوساندنةوة بنِي بكةن نةة مةتةةلَى مةسةعود
حمةممةد ئاوى حةيات.
لة الثةرية  00دة َليَ :
" ريوعييةت رةطةزثةرستى جوداوازى ئاين ئةوان ,جؤرة دةمار هة بدةوى ثةيوةندي نيَةوان خةةلَك خةوا,
تيَك يايان تاوانى كويَ ك دنةوةى رةقامى ثيَكةوة هةلَك دنى(تعاي )م او بة ئةستؤ دةط ن ".
ض نةنطييةكةةة بةةؤ كةسةةيَك نةةاوي رةةيوعييةت لةتةنيمةةت رةطةزثةرةسةةتيةوة ريربكةةات .مةسةةعود بةةة هةةةموو
هؤريَكييةوة داواى ئةوة دةكات طةورط مةةري ثيَكةةوة ئةاو ؤنةةوة ,ئةةو رةيوعييةت رةطةزثةرسةتى بةة يةة
ثاو سةي دةكات.
ديسان دةنووسيَت :
" ئيَمة دةبيَت هةموو ئةةو بةهانانةةى خةةلَك بةة رةة ير دةهيَةنن تاوانبةار بكةةين ,هةرثةةندة نيةاز داوايةان لةة
سةر بنةماى راست درووستةوة هةلَسا بيَت ".
ئةمةيةةة"طةةةورةيي ئوسةةتادةكةمان"!  ،بةةةآلم بارةةة ف يةةاي خةةؤي دةكةةةويَت وثةةاش يةةة ديَ ة دواى ئةةةو
قسانةى ثيَ ئيَستا ك دى هةر هةمووى بة خؤى ثووض دةكاتةوة دةلَيَت:
" بةةكار هيَنةانى دنةدان ثةةمبوولَة لةة رةوتةى ئةادةميراددا تةةنها لةة حالَةةتى خؤثةاريَرى لةة سةةر ك دنةةوةى
ستةم ديدة رةواية" ،واتة قسةكةي ثيَمووي طةر ثي بة لة ئاسو زمةان زار"جوانةة" ،بةةآلم بةيَ مانةا و تةام و
لةزةتة!
ليَ ةدا با خويَنةرى رةخنةط قسةى خؤى لة سةر ئةو ناكؤكيية بكات.
لة الثةرية 02دا بة زمانى عةرةبى دةنووسيَت:
" فاني لم اجد شيئا من ثمار حسن التدبير و حكم المنطق وداعيه المصلحة وراحمه المعدلة ".
(تةئكيدةكة هى خؤيةتي ).
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بة راستى مةن لةةو عيلمةة تيَناطةةم ,ثةونكة دةرب يينيَكةى طمةتني هةيض رةتيَك بةدةسةتةوة نةادةن ,لةبةةر ئةةم
ث سيارانةى خوارةوة:
حسن التدبير من؟
وبحكل أا منطف؟
و اعيه أا مصلحة ؟
وراحمة ألا م دلة ؟
تةدب ك دن ،لؤنيك ،بةرنةوةندي و عةدالةت ف ة مانا هةلَدةط ن و لة برييَكةوة بؤ برييَكي ت واتةاي جياوازيةان
هةية ،بؤية طمتطريك دني ئةم زاراوايانة ،نةزاني و جةهالةتة نة زانست.
ثاران مةسعوود لة الثةرية 09دا بةم ريَوةية لة ية بوونى ئؤروثا دةدويَت :
" لةو ناوةردا ية بوونى ئؤروثا هيَريَكى طةورةى بةرةو (ت اهم) نة بة حةقى كوتة ثيَك دةهيَنيَت".
يةكط تنةوةى ئؤروثا بةندة بة دةورى روومى ئةلَمانيا لةة قؤنةاغيَكى ديةارى كة اوداو بةرةيةةكي تة ة لةة

.0

رووى ئةم يكا يابان ,هةروةها ناكؤكييةكاني هةر ئيَستا ث ي مةت سى بة حةقى كوتةكةة لةة بةوارى سةةر لةة
نوىَ دابةرةك دنى بازاريةكةانى جيهةان( .ئةةلَمانيا دةلَيَةت :ئيَمةةش دةمانةةويَت لةةو دابةرةك دنة نويَيةةدا بةرةى
خويان هةبيَت) و دابةرك دني بازاريي بة رةري رؤريى فةوتيَنةر ناس اوةو با ئوستاد(مةسعود)ية بةؤ خةؤي
لة جةهليةوة ،باسي بةرةي تةفاهومي يةكيَو ئؤروثا بكات!
لة الثةرية 01دا مةسعوود سةر لةة نةوىَ بةاس لةة " لةمةةث ى تيةذرايي رةيوعييةكان لةة نوختةة نيطةاى رةةريى
ثينايةتى طومان ك دن لة هةرثى ريوعي نيية طةليَك تةخت بيَ ثؤز دةبيَت" دةكات .
مةسةةةعوود ئازادانةةةة ثةةةاوى دةنةةةووقيَنىَ ,طةةةويَ لةةةووتى دةبةسةةةتيَت ,بةةةؤ ئةةةةوةى تةةةةنها تةةةةنها خةةةةريكي
مةحكوومك دنى تيذريايي رةيوعييان رةةريي ثةينايةتييان بيَةت .ئةطةةر مةسةعوود نةةختيَك ثةاوى بكاتةةوة،
ئةوا تيذريايى رةريى ثينايةتى(يةكيَتى خاوةن كارةكان)ي دةبينيَت .رةةريى ثةينايةتي حكومةتةةكانى ثةريا
ئةةةم يكا ئيسةة انياش دةبيةةنني ,تةنانةةةت رةةةريي فارسةةتةكانى عيَةة ا نيمةةتيمان ةروةرانى كوردسةةتانى
عيَ ا

حكومةتى خوا لة سعودية ئيَ ان سةووداني

دةبيةنني .بةة هةؤى سياسةةتةكانى( G7طةةورة حةةوت

وآلتى ثيمةسازي جيهان) بانكى جيهانى ,طةالنى جيهان( نة تةنها كورد يةان عةةرةب) لةرةودايةة .كةاتيَكي
رةيوعييةكان ثةةندين ريَطةاى خةةبات(ريَ يَةوان ,ئةةرزةحا َ نووسةني ,مةانط تن ,بالَةداني كةؤت ى ئارةتى) بةةرثا
دةكةةةن ،ثةةاش ئةةةوةى لةةة ريةةرى ثيَمةةةوةى دني ئةةةتؤم بةرهةةةمهيَناني< ف ياكةةةي  > 0222ئةةةلَمانيا ،ئيمةةرا
كؤدةكةنةوة ...هتد ،ثاش ئةوةى هةيض ريَطايةةكيان لةة بةردةمةدا ناميَنيَةت ،ثةةنا بةؤ خةةباتى ثةةكدارى دةبةةن.
لةم كاتةدا مةسعوود قيت دةبيَتةوة دةلَيَت :
" ب يوانة ريوعييةكان ثةند دريةندة تيذريةون ".
ئةمة هةموو فةلسةفة زي ةكى مةسعوودة .من ت سي ئةوةم هةية بلَيَن رو تازة دةلَيَةت .ئةةوةى ئةةو دةيلَيَةت
تةةنها جةةويَن بةري بةةاوةريى هةنةدىَ لةةة زاناكةانى ئؤراثايةةة مةسةعوود دووبةةارة دةيلَيَتةةوة .مةسةةعوود مةةذدةى
تةخت ب َي ثؤزبوونى ريوعييةكان خةباتى ثةينايةتي دةدات كةة طوايةة ئايةةتي بارةيان دةبيَةت لةة مةيةدانى
 -0سياسي  -0ئابوورى  -2ئاسوودةيي .مةسعوود بؤ ئةوةى م اوايةةتى لةة بةارةى سياسةي  ,ئةابوورى  ,ئاسةوودة
بذى مةرجى ك ك دنةوة تةخت ب َي ةؤزك دنى رةيوعييةكان دادةنيَةت .وة ئةةم جيهانةة كةاولك اوةى دةسةتى
حكومةتى دووك اسي ئةم يكا ئؤروثا (بة رابةرايةتي ئةةلَمان) يابةان كلكةة درينةدةكانى لةة جيهةانى سةيَ و
سةرجةم ئاينةكان بة هةموو ناو ناتؤريانةوة ثريازي بيَت.
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لةةة هةةةمان الثةةةريةدا بانطةةةوازى ثةةاوليَك دن لةةة خةةةباتى خةةويَن طةرمةةةكان دنى رنيَةةم (ئيسةةتعيمار) دةكةةات
دةلَيَت :
" كةسانى ث اري خؤربوو ريَبازى دووك اسةي ئارةتى دادية تةا رادةيةة لةة سيسةتمى كونينةة يةان ت سةي
تؤمةتى ريوعي بوونيان دةربازبن لة سةر كةرامةتى خؤيان ئادةميراد بة تيَك ياي دةنط دليَة ثةاوقايم لةة
ثيَويستدا جةربةزة بن " .
ليَ ةدا تةماوى بريي مةسعوودمان بؤ دةردةكةويَت
دووك اتى ثةندين ريَوةى هةية ,بؤ منوونة دووك اسى ثةرلةمان ,دووك اسى طةلي ,دووك اسةى ثةةتي
.2
 ,دووك اسى ثارايةتي  ,دووك اسى ك يَكةارى  ,دووك اسةى دةسةتوورى ...هتةد ,نةاك ىَ مةسةعود مةبةسةتى لةة
دووك اتى روون بكاتةوة ؟
.9

ئارةتى؟ ئارةةتى كةيَ بةةوو كةيَ؟ كةةس نييةةة داواى ئارةتى نةةةكات لةةة دواى هةموويانةةوة رةةيوعييةكان(بةةؤ
ثيَكةةةنني) ،مةسةةعوودي

دةزانيَةةت تةنانةةةت سةةةدامي

داواى ئارةةتى دةكةة د ,ئةةةم يكا ئيَةة ان تةنانةةةت

مةسةةعوود حمةممةةةدي  ...هتةةد ,بةراسةةت ثةةةي ناوةرياسةةت لةةة ئارةةتى دةدويَةةن ،بؤيةةة ئارةةو مةةن مانةةا و
ناوةرياكي ت ي هةية لة ئارو سةددام ،ئريان ،ئةم يكا و مةسعود
داد؟ ئةو دادثةروةريية كة من ليَي حالَي بوومة ئاط ى جةهةننمة بةؤ سةةرمايةدارة دةسةةآلتدارةكان ,بةة
.1
هةةةمان ئةنةةدازة ئةةةو دادثةروةرييةةةي كةةة لةةة جيهةةانى ئيم ة يادا حاكمةةة ،ئةةاط ى جةهةننمةةة بةةؤ ك يَكارةكةةان و
مليؤنان م او.
بؤ باسةكانى الثةريةى ( )03 01دةمةويَت ئةم ثةند تيَبينية بدةم.
 -2توندريةوى هةر اليةنيَك( توندريةوى ئيسالمى ,فارةى ثةةي ,ديكتةاتؤرى عةسةكةرى) بنةةماى ثةينايةتى خؤيةان
هةية ,بؤية ريستةى ((لة هةر بابةتيَك بيَت)) نابةجيَية دوورة لة زانست.
 -9كيَن ئةو هؤرك اوانةى كة دوستى بىَ تةئويلى كةرامةت ثارةنووسى م اون؟ ئةطةر ئةةوان وة مسةعود بةري
دةكةنةوة ,ئةوا داستى بىَ كةرامةتى ثارةريةرى ثةوساوةكانن.
 -1بىَ ئةوةى دةنطى خؤم ةمة ثا َ بارى ئةم ياى ثني ،مةسعود دة َلىَ:
((ثني زار ثيَويستى بة طالَسنوست ثرياسرايكايةكى تايبةت بة خؤيةوة هةية))
ئةةرىَ بةرهةةمى هةةةموو زانسةتةكةى مةسةةعود بةووة بةةة ئةةوةى كةة طورباثةةوف "ثريوسةراكا"كةةةى بةة مةةةزن
برانني :ئةو مةزنيةةى طورباثةوف كةة لةة سةةر ئةجنامةدا وةآلتةي سةؤويَت كة د بةة سةؤزاني خانةيةةكى طةةورة،
بيَكارى ،مافيا,رةريو رؤريى خةجالةت ئاوةري.
مةسعود دلَةى بةدووك اتيةةتى هنةد يابةان خؤرةة .هةيض نةالَيَم غةةي ى ثريازبةايى ليَكة دن ,تةةثلَ ليَةدان
دووك اسةةى مةةافى م ة او ,مةهرةلةةةى هةةةرة طةةةورةى وةالَتةةة سةةةرمايةدارةكانة ,كةلةسةةةر بنةةةماى دنايةةةتي
ريوعييةت دامةزراوة .نازامن مةسعود ئاطادارى دووك اسى و مافى م او لةة ئةةوروثا ئازيرةكةةى هةيةة؟ بةةالم
من دلَنيام كة ليَ ةردا خؤى كةريو كويَ دةكات .بانطةوازى دووك اتى و مافى مة او ،طةةالن و ثةينةكان لةطةة َ
ئيمراك دنى يةكةم ث وتوكؤىل ك يين و ف ار تةواو دةبىَ.
مةسةةعود تةةةنها ديةةوى ثةةةي دةبينةىَ و تةةةنها باسةةى((نةةةمانى ت سةةى هةريةرةةةى سةةؤفيت لةةة ك ك دنةةى دةرونةةى
ئةوروثا بة طمتى ،رةها ك دنى دةنطيَكى دليَ ى دووك اسى و مافى م او ثيَوة دةبيَت كةة ئةمةة بةةالى ثةاكةى
ئيَستاكةو دوارانى هةموو ئادةميرادةو بةرهةميمى لة كذى خؤيدا دةبىَ)).دةكات.
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مةسعود باسةى دةسةةالَتة دووك اتةةكان و ئابلَوقةكةةيان لةسةةر والَتةى سةؤفيت (لةة سةةردةمى ليةنني) ناكةات و
بةريةواى دةزانيَت .ريَكخ اوى خاثى سوور ف ميَسكيان بؤ مليؤنةان ب سةى و نةخؤرةى ناوثةةى فولطةا دةررةت،
بةةةالَم لةتةةةنانيكى رةقيةةان بةةؤ رةوانةةة نةةةك دن .ئةمةيةةة دوةةوك اتى و مةةافى م اوةةي سةةتاندار وة زمانةكةةةي
مةسعود!.
مةسعود لة الثةرةى 01دا سؤرياليرم بةة ((بةرث سةيار دةزانةى بةؤ ثارةسةةرنةك دنى مةسةةلةى كوردسةتان)).
بؤثوونةكةى بة دوو خا َ و نيو(ثاش ثةن ديَ يَك دةيكات بة سى) ثوخت دةكات (( .سؤرةياليرم قةةت بةة الى
ثاكةى كورددا نةثووة و فلسيَكى ليَ خةةرج نةةك دووة .سةتالني مةةهابادى ف ارةت بةة ريكةةوتن لةطةة َ قةوام
السلطة 5555هتد))
لةم خالةردا مةسعود راست نابيَذيَ؛ دةبواية نةختيَك راستى ب اريَريَت .ليَة ةدا ثةةند بةلَطةيةة دةخةمةةروو
:
دةسةةةةالَتى سةةةؤفيَت ثةةةاثةمةنيية ثيَمةةةكةش بةةةة كؤمةةةارى مةةةةهاباد دةكةةةات .خةةةةرجى ئةةةةو
-0
ثاثةمةنيية دةكاتة دوو فل و نيو !
كؤمة ك دنى ثة و تةقةمةنى و دروسةت كة دن ,ثةة و خةؤراكى بةة خةؤرايى بةؤ كؤمةارى

-0

مةهاباد دةنارد.با بلَيَني ن خى ئةمانةش ( )9فل بوو!!
لة ئةث يلي  ، 0721حكومةتى سةؤفيةت ثةةوانى ئةابوورى لةطةة َ كؤمةارى مةةهاباد مةور كة د.
-2
ثةوانةكة لةسةر ك يينى توتن بة قيمةتى ية مليؤن داالر(لةو سةةردةمة) لةة كؤمةارى مةةهاباد! هةيض نةةبيَت
سوود وةرط تنى كؤمارةكةمان لةم ثةوانةدا دةطةيمتة (  )2فل !
وةالَتةةى رةةوراكان نمارةيةةةكى زارى قوتةةابى كةةورد لةةة زانكؤكةةانى سةةؤويَت لةةة بةةوارى زانسةةتى و
-2
سةربازى وةرط ت .با مةسة ةفى ئةمانةةش بطاتةة ( )0فلة  .ئةةوا بةة طمةتى دةكاتةة( )02فلة  .واتةا مةسةعود
( )02جار درا دةكات !
لةة ثةةوانى تةاران كةة لةة 0720/0/07بةسةراو مةبةسةةت ئةةوة بةوو كةة ئيَة ان لةطةة َ هاوثةوانةةكان دن بةةة
فاريةكانى ئةلَمانيا كاربكات؛ ئةم خاالَنةى تيَدا بوو (( :ئةو ثةرى رةةش مةانط ثةاش كؤتةايى ثيَهةاتنى جةةنط،
هةةموو هيَةةرى هاوثةوانةةةكان دةبيَةةت ئيَة ان بةةةجيَبهيَلن)) .واتةةا لةةة مارسةةى 0721دا .دوايةةى هيَرةكةةانى "رةزا
را"ى طور بة طور بة ثمتيوانى هيرةكانى بةريتانيا و ئةم يكا ,هيَ ريَكى درندةيان هيَنايةة سةةر كؤمارةكةةمان
و بةةة كؤتاييةةةكى جةةةرط ب ة تةةةواو بةةوو .مةةةال مسةةتةفاو هةةةميارانى ثةةةنا دةبةةةن بةةؤ سةةؤفيةت و لةةةوىَ مةةافى
ثةنابةرى"سياسى"نة "ئينسانى"يان وةرط ت .تةؤ ب َليَيةت كؤمونيسةتةكان ثيَيةان ناخؤرةبيَت ،لةرةك ى سةوور
لةة مةةهاباد نةةم َيينَ؟ يةان هاوثةةةوانى نيَةوان كؤمارةكةةمان و سةؤفيةت قةةوولَرو بارةر نةةبيَت؟ ئةةم راسةةتيانة
بةلَطةنةويس ؛ بةا(مةسةعود حمةممةد)ية

بةة ئةارةزو ى خةؤى ،كةمتةرخةةمى نةةكاو ثةى زةهة ى ثيَيةة هةةلَى

ريَذيَت ؟
لة الثةرةى ((  ))20_22مةسعود حممد دةفةرموى (( ...دةرمانى ريووعى كورد لة دةست ئةةو كةوردة خةاوةن
دةسةةةالَتانة دايةةة كةةة بةةةك دةوةو بةةة خةةةباتى رارةةن و بةةة دادو دووك اسةةى و بةةة تةةةبايى و ب ايةةةتى طمةةتى و
يةكبوونى د َ و دةروونى هةموو ئةوانةى كورد ثةرس ئيس ات بكةةن ،كوردايةةتى بةة ديليَكةى بةة رةةرةفة بةؤ
هةرثى كوردى بةرةرةفة))..
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ئةمانة ئير قسةى حةلة و بةلةقن! كورد ثةرةستى يةعنى ثى؟ هةةزارو يةة بؤثةوونى جؤراوجةؤر لةة نيةو
كورددا هةية .ئةى كوردى بة رةرةف و كوردى بةيَ رةةرةف كةيَن؟ ئةةوا زانيمةان كةة (( كةوردة رةيوعيةكان بةيَ
رةرةفن)) .ئةةى "يةةكيَتى" " ،ثةارتى" " ،حسةك" " ،ي" ، " . .ثةارتى كةارى سةةربةخؤ" ،ئيسةالميةكان بةة
هةموو جؤر كانيانةوة" ،زةمحةت كيَمان" " ،رزطارى" " ،دووك اسى" ...هتةد تكايةة ئةةم ليسةتةمان بةؤ بةدةن
لةةة بيَةةذنط ! باسةةى داد دةكةة يَ ،دادثةةةروةرى كةةيَ بةةؤ كةةيَ ؟ ثةةونكة دادثةةةروةرى ئيسةةالميةكان جودايةةة لةةة
دادثةروةرى نةتةوةثةرستةكان ،يان زةمحةتكيَ و ك يَكاران  ...هتد .
ئةم جار تةبايى ك َي لةطةة َ كة َي ؟ ،ب ايةةتى طمةتى و يةة بةوونى د َ؛ ئةاخ كةوردى بةة رةةرةف و كةوردى بة َي
رةرةف ثؤن ب ايةتى طمةتى دةكةةن؟!! كة ورد ثةرسةتى ثةى؟ كةوردي وة هةةموو طةةالنى دنيةا جيةاوازى لةة
نيَوانياندا هةية و ئةو جياوازيانة بة هيض(لةحيم ثية )) ثيَكةةوة نةان يَن .مةطةةر وة هيتلةةر بكةةن و ثةى
ريوعى و ئةنتى فارسةت ,كةئةنةدام ،سةةنتى و رامةاو جولةكةة هةيةة ،سةةريان بةِن يةان بيانسةوتيَنن؛ ئةةرا
جاريى كورد ثةرستى بدةن .هةروةها لة كوردستاني

ثةندين طةلي ت ي

لةطةَاندا دةنين.

( تيَبينى :تكاية ئةو بريو رايانةى مةسعود لةطة َ بريوراكانى عةفلةقى طوريبة طور بةراورد بكةن).
لة هةمان الثةرة دةفةرمىَ (( :لة حةا و بةارى ئيسةتاكة دا رةفتةارى ثةريةوى كةةرانى مامؤسةتا عبةدان ئؤجةةالن
هيَريَكةى بةرهةسةت دةداتةة بروتنةةوةى رةةيووعى كةورد لةة هةةر رةويَنيَك بةةن)) .ئةةبيَ بلَةيم لةة بةيَ خةبةةةران
كةرةكة صةةةلةوات ! بةةؤ خؤرةةحا َ بةوون و طةةةش بوونةةةوةى مةسةةعود حممةد ثيَويسةةتة سةةةرجنى رابكيَمةةم بةةؤ
وتةكانى خودي ئؤجةالن لة وةآلمي ئةم ث سيارةدا( :فك

اق ب اىل االسالم ام اق ب َةارك و ليةنني؟) ،واتةة(

بريو باوةرت لة ئيسالم نريكة يان لة مارك و لينني؟)
دةلَيَت:
((انةةا اقة ب اىل االسةةالم ،ونطبييف جييوهر وت يياليل ال ييران الكييريل( ))5ميين لةةة ئيسةةالمةوة نةةريكم و نةةاوةرا و
فيَ كارةكانى قورئانى ثرياز جىَ بة جىَ دةكةن)
هةةةروةها دةلَيَةةت (( :ميين الم جبييين بشخصيييه و عب ريييه محمييد صييلهللا ع عليييه وسييلل)) (ميين مةةوعجبم بةةة
كةسايةتي و بليمةتى موحةمةد دروودى خواى ليَ بيَت) ((طؤوارى اَ ور ))71/7/02
واتةةة مةسةةعود حممةةد دةب ةيَ هةةةو َ بةةدا بارةةر ئاطةةادارى عبةةدوالى ب ة اى بيَةةت ! لةةة هةةةمان الثةةةرة ،مةسةةعود
دةنووسيَت(( :بارى طةوزةران و نيةان ثةةكي ناكةةوىَ .كةثةى بةوون بةة ئيمةراكى رةووعيى ،بةنةدة بةة ((منةو)).

ئةةةوجا هةةةر وة منةةدالَى  02سةةالي نةةاتوانيَ طةةةجنى  01سةةا َ بيَةةت ،ميللةةةتيَكى وة كةةوردي كةةة لةةة ثلةةةى
سةرمايةدارى بةرةو نوور نةثووبيَ  ،لة ريَةى بةةرةونوور ثةوونى ني خةان و نوورخةانى مةاددى و رارسةتانةتى
ناتوان َي بةرهةم هيَنانى تايبةةت بةة تةا  ،بطةؤرين بةة رةكلَى كؤمةةكى .كةة هاتيةت تةا و خيَرانةى كةوردى ئةةم
سةردةمةت مةنل ك د لة كارى طوزةرانى سةربةخؤ و خستتة ج رى رةيَوة و ئوسةلووبي رةيوعييةوة  ،نازانيَةت
ض لةو خةلَكة دةقةوميَت))..
مةسعود بة ئةنقةست بؤ سةرليَ ريَواندن ئةو قسةية دةكات ،ثةونكة هةيض حيةرب و كةسةيَك باسةى ئوسةلووبى
رةةيووعى بةرهةةةمهيَنانى نةةةك دووة بةةؤ ئيمةة ياى كوردسةةتان ،تةنانةةةت بةةؤ ئيمةة ياى والَتةةانى ئةةةوروثاش كةةة

ني خانى ث يثيَستيان هةية!! لةبةر هةةمان هةؤ ثيَويسةت بةة باسةى طةرةسةةندن ،ني خةان ،سةةرخانى مةسةعود
ناكا .لة الثةرةى ( )29دةلَيَت ((ّ :باوةر دةكةةم لةة ثلةةى وةهةا بةةرزى رارسةتانيةتى كةة هةةول َي و كةوردي تيَةدا
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دةنيَت ،ئةطةر هةموو خةلَكةكة و برن و مةرةكان و م يمةك و قةلةموونةةكان و دارو بةردةكةرةى يةة دةنةط
بلَيَن بذى روعى هةر فايدةي نية)) -لة جواني و ئةفسووناوي ئةم رستةية( ،هةندرين)م بريكةوتةوة!!.-
وةكةةو دةبيةةنني ،مةسةةعود دوو رةةتى جيةةاواز لةةة يةةة وةكةةو (قؤنةةاغ) تيَكةةة َ و ثيَكةةة َ دةكةةات ،بةةؤ ئةةةوةى
نيَ دةسةةتةكان لةةة خةةةبات ،ريَبةةاز ،بةرنامةةةو مقاوةمةةةتيان ب ةيَ ئوميَةةد بكةةات .ئةةةوةى بلَ ةيَ بةةذى رةةوعي ،يةةان
ريَكخ اويَك ناوى روعى هةلَط تبيَت ،ئةوة ناطةيةنيَت ئير لةطة َ دةسةةالَت ط تنةة دةسةت ،بةرنامةةى قؤنةاغى
رةوعي بةةةرثا دةكةةةن ،ئةمةةة دوو بابةةةتى جيةةاوازن .سةوكك دنى رةةوعيةكان ،تةةةنها و تةةةنها خرمةةةتى بةةةع و
هةةةموو تاوانبارةكةةان دةكةةات .لةةة هةةةمان الثةةةرةى ( )20دةنووس ةيَت( :خوالسةةة قسةةة ك ة دن لةةة بةةارةى وةالَتةةى

دواكةوتةةةى  9222سةةالَى بةةؤ سةةةر نيرامةةى ئيمةةراكى وة يةةا رةةيوعى خةةةيا َ ثالَوي ة نيةةة ،ثةةونكة خةةةيا َ
قوزةلَقورتةةة ..نةريةنةةةريى ثةةةند زمةةان هةةةراش و حةةةز و رةةةهوةتى ثةةةند نةةةف ب سةةي و سةةؤويةطةريى
خةيالَبازانة .با بيَن لة هةوليَ و سليَمانى ية يانةى سةر بة ف اكةوانان دابنيَن)...
هةروةها كةوردة رةوع يةكان بةة طةوم اى سةةر ليَمةيَواو و رو دةبةةنط نةاو دةبةات .ئةةرىَ كةا هةنةدرين زمةانى
حالَى زاناو م ك واية؟؟ .ئةم هةموو رقوقينة لة كويَوة سةرثاوةى ط تةووة؟ دامةزرانةدنى حيربةي رةوعي ،بةة
هةةةوةس و خةةةيا َ ث ةالَو دانةمةةةزراوة .نريكةةةى  02-02سةةا َ ث ةيَ دامةزرانةةدنى لةةة  0722ثةةةندين ط ة وي،
رانةى ،كةسايةتى (لة كوردستاني )جيا جيا هةبووة ،ك يَكاران( بةبيَ ئةوةى روعى بةن ،سةةنديكاى خؤيانيةان
دامةزراندوة ،جوتياران بةرط ى خؤيان نواندوة .ئةمانة ران بة رةانى كةارتيَك دنى رؤررةى ئؤكتؤبةةرى مةةزن
بةسةر هةموو ك يَكاران و زةمحةتكيَمانى كوردسةتان و هةةموو دنيةا ،رةتيَكى ئاسةايية كةة ئةةو بةريو بةاوةرية لةة
نيَو بةش مةينةتةكانى كوردستاني بالَوببيَتةوة .ثةما يةة تةةن وةكةو مةسةعود ثيَةي دةك يَةت ريَطةا لةة ئةةم
جؤرة ث وسةة واقيعييةة بط يَةت .مةسةعود داوا لةة رةوعيةكان دةكةا هؤرةة ثةينايةتيةكةيان ،ميَذووةكةةيان بةة
دةستى خؤيان ،لة طؤري بنيَن .وابرامن روعييةكان نيازيَكى وايان نيية ،ثيَ ئةوةى ثةى هؤكةارى دواكةةوتوويى،
درندايةتى و ثةوساندنةوة بة هةموو جؤرةكانيةوة لة طؤري نابيَ .مةسعود بة هةةموو عةيلم و هؤرةيةوة ثيَمةان

دةلَةةيَ (وريو سةرليَمةةيَواو) .مةةن بةةة مةةافى خةةؤمى دزامن هةةةمان ئةةةو جويَنانةةة نارةةريينانة بةةة ريووى جةةةناب

العاليةكةةةى بدةمةةةوة .ثةةونكة ئريهةةابيَكى ئيةةدالؤنى طةةوم يا و ثؤخةةل ،دنى بروتنةةةوةى نيَ دةسةةتةو كؤيلةةةكان
بةةةةكاردةهيَنيَت .وريو دةبةةةةنط و سةةةةر ليَمةةةيَواو ئةةةةو كةسةةةانةن هؤرةةةيارانة خرمةةةةتى فكةةة و دةسةةةةالَتى
سةرمايةداران دةكةن ،ئةوانةن وا رةةوى دريَةذى بةيةينةةتان دريَةذت دةكةةن .لةة هةةمان الثةةرة دةنووسةيَت:
"نيانى سةردةم لة والَتى ثيَمكةوتوو طةيمتووةتة رادةيةة لةةريَى كؤم يوتةةرةوة ،هةةر مةةعلوماتيَكت طةةرة
بيَت لة ماوةى ثةند دةقيقةيةكدا دةتطاتىَ "..ئةمةريان وانية؛ نة هةةر لةة والَتةى ثيَمةكةوتوو ،بةةلَكو لةةناو
مرطةوتةةكانى ئيَة اني  ،مةسةةعود زار رةةةيداى والَتةةة ثيَمةةكةوتووةكانة ،ئةةةو ثيَمةةكةوتنة ثيمةسةةازيية كةةة لةةة
سةةةر كةلةكةةةك دنى خةةويَن و كةرةسةةتةى خةةاوى جيهةةانى سةةي و ن َي دةسةةتةكانى والَتةةةكانى خؤيةةان و رةةةرة
جيهانيةكاندا بة دريَذايى (())922سا َ بةدةستيان هيَناوة.
مةسعودى زمان و قةلةم ثي  ،بؤ ئيسالم بةريةواى دةزانى ثيَ هةزارو ئةوةنةدة سةالَة ئةاالَى (وامة هم رةورى)
بةرز بكةنةوة .ريةنطةة داخةوازى بابةكيةةكان و قراميطيه بةؤ يةكسةانى بةة ريةوا برانةى( ،رةيَخ بدرالةدين)ة كةةى
نازم حيكمةت رةنطة بة ريةوا برانيَةت ،داخوازييةةكانى بةؤفى و (امثاليه) بةةرةوا برانيَةت ،بةةالَم كةة ريةجنةدةران،
نةخويَنةةدةوار و ك يَكةةاران و ئاف ةتةةانى لةةة نيةةان بيَبةةةش ك ة او داواى دادوةري كؤمةةةالَتى و ،نيةةانى هةةةرةوةزى
هاوثمتى بكةن ،ئةةوا ئةير ئامسةانى مةسةعود بةة سةةريدا دةرووخةىَ؛ حةالَى رة زة دةبيَةت و هةرثةى جنيَةوى
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سةةوكي نةةاو فةرهةةةنطى نارةةريينى سةةوكايةتى كةةوردى دايةةة لةةة دةميةةةوة دادةبةةارىَ .الى مةسةةعود ،رةةوعيةكان
جةردةن و منونةى رةفتارو ك دارى ثيسةن .هةةر بؤيةةش جةةنابى عةالي هةةموو خةةلك بيَجطةة لةة رةيوعيةكان
ئامؤنطارى دةكات .قوري بةسةر ئةو خةلكة كة مةسةعود ئامؤنطةارى كةةرى بيَةت!! لةة هةةمووى سةةي ت ئةوةيةة
ت س دةخاتة بةر غةي ة روعيةكان (ئامان،وريابن ،ئةطةر من ئامؤنطاريتان نةكةةم ئةةوا خةلَكةكةة بةة ناثةارى
دةثنة ثالَى سةر ريَواو و دةبةنطةكان ).ئةو كاتةةش مةت سةي دةثةيَتة طيةان و عةررةي مةسةعود ! ئةا ئةمةيةة
دادثةروةري و دووك اتيةكةى مةسعود .بارة ئةو لة ثيَناوى ض فك و ض ثينيَك ئةم خرمةتكارية دةكات؟
لة الثةةرةى (())22دا دةنووسةيَت (( :خوالسةة لةة جيةاتى ئامؤنطةارى ك دنةى بة َي سةوودى رةيوعى كةورد ،دةبة َي

ئامؤنطارى كاربةدةستان و ئي هةلَسوريَنان و ريارنبريان و ئةطةةر مةومكن بةيَ ،هةى هةةموو خةةلَكى نارةيوعي
بك يَت كة منونةى ريةفتار و ك دارى خاويَن بن ،خؤ ئةطةر ئةةو تاقمانةة وا نةكةةن بةة ناثةارى خةةلَك طةويَ بةؤ
ئةو كةسانة ريادةهيَلَن كة لة زةمينةةى بةيَ مةسةبوليةتى و ثةنةدى ((خةجنةةر لةة كةا ))و قسةةى لةوس و ليةك و
ررين و ثةور و ئوميَد بةخ رةك ى كةالميان دةبيَ)).
من ثيَم باررة بؤ ئامؤنطارى وةرط تن بضني بؤ الى ك يَكاران و جووتيارةكةانى ثمةدةر و ك ة ى و ديهاتةةكانى

عةق ةو بازيان .مةسعود لةسةر ئامؤنطاريَكانى هةر بةردةوامة.
زانا مةسعود لة وةالَمى ث سيارى (( ))00لة الثةرةى (( ))29بةم ريَوةية عةرزى حالَمان دةكات:
(( لة اليةن ئيمكانى بةيةةكر طةيمةتنى دوو بةةرةى كةورد لةسةةر كوردايةةتى و م اوايةةتى ،هةةتا كؤمةؤنيرمى

لينينى مارك نيَو كوردان سور بيَ لة سةر :
 -2تيَك بةردانى خةلَك كة هةمووى هةر ناكا هيض بة طةورةو طضكةيةوة.
 -2مارة ك دنى خةباتى كورد بؤ ريوعيةتى جيهانى ،بةيةكر طةيم لة ثاكةى كوردايةتى نابيَت))..

بةةةلَى مةسةةعود رةةوعيةكان بةةةر ث سةةيار دةكةةات بةرامبةةةر ريانطةةارى ريةرةةى طةةةىل كةةورد ،بةةةرديَك بةسةةةر كةةورد
دابةةةزيَت ،مةسةةعود يةخةةةى رةةيوعيكان دةط يَةةت و تةةةنها و تةةةنها رةةيوعيةكان دةبينيَةةت .رةةةو و راني ة بةةة
طيانيَكى وةرزركار نةعلةمتان ليَ دةكات ،ئاخ هةر خؤمان و هةم خةلَكةكة دةزانةني كةة رةيوعيكان كةمايةةتى

ثيَةةك دةهيَةةنن و بةرامبةةةر بةةة يةكط تنةةةوةى دوبةةةرةى كةةورد لةسةةةر كوردايةةةتى و م اوايةةةتى و هةةةر جةةؤرة
بةيةةة ط تنةوةيةةة كةةة خؤيةةان لةسةةةرى ريَةةك بكةةةون ,هيضةةيان ث ةيَ ناك يَةةت .مةسةةعود ثةةى لةةة رةةيوعيةكان
دةويَت؟ با ئةوان هةر خةباتى زةمحةتكي و ك يكار وبيَكارى كةورد((مةسةعود تةةنها كةورد بةة كاردةهيَنيَةت))
بةؤ رةيوعيةكانى جيهةان مةارة بكةةن .مةن بةة ثةةاكى دةزامن مةسةعود خةةريكى بةةزمى خةؤى بيَةت بارةرة لةةةو
هةموو تاوان و قسة ئاستنرمانة.
مةسةعودى زانةةا لةة دريَةةذى ط توطؤكةةة هةةنطاو بةةة هةةةنطاو هريرةى بةىَ ئاب وانةةة دنى رةوعييةت بةةةرثا دةكةةات,
كةثى لة الثةرةى (( ))27دا دةىلَ:

((بةالَم ثيَويستة بليَم من لة الى خؤمةوة بة هيض جؤريَك مافى ثةث يةوم زةدة نةك دووة ))
ئةمةةة هيَمةةتا مافمةةاني زةدة نةةةك دووة ،ئةةةي ئةطةةةر ئةةةو مافةةة ثيَم ةيَل بكةةات دةب ةىَ ثةةى ت ة بةدةميةةدا بيةةةت؟
لةالثةريةى(  )90دةنووسيَت:

"دةب ةىَ نةتةةةوة ويسةةتى كةةورد ني ت ة  ,ه ةيَمن ت ة  ,دورة ئةنديَمةةر و دةسةةت اريَرت و بةةةرنةوةنربيَت ,لةةة ب ة ا
كؤمونستيَكى كة سةركةوتنى ك يَكارى جابولَقاو جةزي ةى واقلوا بةمرياتى خؤى دةزانىَ ".
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ئةرىَ بارر نية مةسعود ئةم ث سيارة لة خؤى بكات كة ئايا تةنها كؤمةنيستةكان بةةو رةيَوةية بةري دةكةنةةوة؟
وةالَمى ئةم ث سيارة ئارك اية .قسةكةى مةسعود جةهالتيَكى رووتةة ,ثةونكة سوسةيا دووكاتةةكانى ئةةلَمانيا,
سةةةركةوتنى سوسةةيا دووك اتةةةكانى سةةويد ,فةرةنسةةا..هتةةد بةةةمرياتى خؤيةةان دةزانةةن ,سةةةركةوتنى ثؤليسةةى
ئينتةرثو لة كاريَكةدا لةة يؤنةان دةبيَتةة مرياتكةةرى بةؤ ثؤليسةى ئينتةةرثوىل بةةجليكا ,نةتةةوة ثةرسةتةكاني
هةروا؛ سةركةوتين برووتنةوةيةكي ئيسالمي لة كةعبةة ،لةاليةةن ئيسةالمةكاني جةةزي ةي واقلةوا بةة مرياتةي
خؤيان دةزانن .ب يا بيرانياية نةتةوة ثةرست و فاريكانى تور  ,عةةرةب ,كةورد ,ثةؤن ثةني ثةني ف ميَسةكيان
دةررةةت كاتيَةةك ئةةةلَمانياى رانئةةاوا ،ئةةةلَمانياى رانهةةةالَتى داطريكة د (ئةلَمانةةة نةتةوةثةرةسةةتةكان ئيَسةةتا هةةةر
خةريكن نةخمةى ئةلَمانيا دةكيَمن و داواى دامةزراندنى كؤمارى فولطا دةكةن).....
مةسعود ,بؤ هةموو ئةوانةى باسك ان ،بة رةواى دةزانيَت كة سةةركةوتنى يةةكر بةةمرياتى يةةكر بةرانن ,تةةنها
بةةو كؤمونيسةةتةكان بةةةريةواي نةةازانيَ .ئةطةةةر زةمحةةةتكيَ

يةةان ك يَكةةاريَكى كؤمونيسةةو نيةةان ىلَ تةةالَك اوى

كوردستان بةؤ سةةركةوتنى داخةوازى و خةةباتى ك يَكةاران لةجةةزي ةى واقلةوا خؤرةحا َ ببيَةت ئةةوا مةسةعود
ئير كؤستى دةكةويَت.
لةةةة الثةةةةرةى  92دا مةسةةةعود وةكةةةو باوكسةةةاالريَك ئامؤنطةةةارى كةةةوردى هةنةةةدةران دةكةةةات .نةةةازامن كةةةوردة
كؤمونيستةكاني دةط يَتةوة يةان نةة؟!.دةلَةىَ":بةتايبةةت لةةرانئاوادا " ,بةنةدة لةةوةش حةالَى نةةبووم ,بؤثةى
بةتايبةتي لة رانئةاوا؟ ثةونكة لةهةةمان الثةةرة نووسةيويةتى" :خةؤ دةبةىَ لةة غةريبايةةتى ميةوانى بةرةةرم و
ركو بني ,بةتايبةتى ئةوانةى بةبذيَوى خانة خؤىةكان طوزةران دةكةن".
 Aجارىَ با مةسةعود برانةىَ ثةنابةةرى دياردةيةةكي جيهانيةة .بةةمليونان مة او ناثةارى رةوة كة اون .قوربةانى
طيةةانى ريَطةةاى هةةةالَتن بةةؤ والَتةةةكانى ئؤروثةةاى رانئةةاواو ئةةةم يكاو كةنةةةدا كةةةم نةةني .ئةةةم رووداوة بةرهةةةمى
ليِاليرمى نوىَ و سيستمى جيهانى نويَية كة لةاليةن هاوسةنطةرةكانى مةسعودةوة بةرثا دةك يَ.
 Bثةنابةةةران لةةة ئةةةلَمانيا يةةان لةةة وةالَتةةةكانى ت ة جيةةاواز لةةةوةى كةةورد بةةن يةةان ئ َي انةةى يةةان مةةوزةمبيقى,
ناثارك اون كؤمةكى كؤمةالَيةتى وةربط ن ،ئةطينا بةدةطمةن كةسيَك دةبينيَت بة ئارةزوى خةؤى بيةةويَت ئةةو
كؤمةكة وةربط يَت .ئةمةش بةندة بة بارى نة بونى هةىل كارك دن ،بةؤ منوونةة ريَةذةى بيَكةارى لةة ئةةلَمانيا بةة
طويَ ةى ئامارةكانى حكومةت  2/9مليَون وكةسن ,بةالَم بةطويَ ةى ئامارةكانى ئؤثؤزيسةيون دةطاتةة 1مليَةون !!
ئةوة دةسةالَتة دووك اتةكةةى مةسةعودة بةرث سةيارة بةرامبةةر تةةحقريك دنى مة او ,نةة ثةنابةةر؟!! نةازامن
عاَى طةورةمان ئاطادارى سةوتاندن,ركورة لةسةةر جةادة ,ليَةدان ,دةركة دن و تةةحقريك دنى ثةنابةةران هةيةة
يةةان نةةا؟ ث ةيَ ماوةيةةة فاريسةةتةكان ئوردوطايةةةكى ثةنابةةةرانيان سةةوتاند ,كةثةةى ثةناهةةة ندةيةةةكى لوبنةةانى
بةناوي(عيد ،دانمتوى ئؤردكاكة) دةستطريو تاوانبارى دةكةن .ياسا لة ئةلَمانيا لة السةتيك خة اثرة ،بةةئارةزوى
خؤيان دةيكيَمن .تيَك اى ثةنابةرانى ئؤردوطاكة دةليَن ((ئيَمة –عيد-مان لةخةةو هةسةتاندوة)) .عيةد بيَتاوانةة
بةالَم كةس طويَى ىلَ نةط ت ..ئير زاناى طةورةم خانةى خؤى ثى؟ رةةرم و رةكوى ثةى؟ بةراسةتى ئةةو قسةانة
لة بىَ ن خةى و حةماقةتةدا زار دةولَةمةنةدة ! .ئةةم بؤثةوونةم ئةةوة ناطةيةةنيَت كةة كوردسةتان بةة هةرةتة و
خةلَكةكةى دةبىَ ليَ ة مبيَننةوة .نةخيَ  ،خةلَك لةة نيَةو دوو ئةاط دان ,دوو طريوط فةت ,هةةر يةكةةيان جيةاوازة
لةةةوةير .م اوةةةكان بةدةسةةت وةحمةةيةتى عةرةبايةةةتى فارةةيةكانى بةغةةدا دةنةةالَيَنن ،بؤيةةة ريَطةةاى هةةةالَتنيان
ط تووةتة بةر ,حةا َ ومةالَى خؤيةان دةف ارةن ,خؤيةان قةةرزاربار دةكةةن ,ئةير ,ئازارةكةان لةةبن نايةةن ,مةطةةر
زاناية وة مةسعود ليَ حالَى ببيَت !!
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لة هةمان الثةرة مةسعود وةكةو خةاوةن زمةانيَكي زار بازارييانةة ،دةلَةيَ ":دز و درازنةةكانى كةوردى ثةنابةةر بةؤ
ئةةةوروثا ,تةةةرةس و ب ةىَ رةةةرةف و ريسةةوا ئةةاب ووتكينرين طونةةاحى نامةردايةةةتني :دةبةةوو لةةة سةةةر ثةةةردةى
نامووسةةي دايةةك و خورةةكةكانيان لوقمةةةى طةةةوادى ةةؤن ,دة هةةةزار لةعنةةةت و نةةةف ين لةثةةارةى خؤيةةان و
ثمتاو ثمتيان هةتا دةطةنة كةرتيةكةى نوح ".
لةوة ئةثيَت ميَمكى زانا وم ك ة بليمةتةكةى كورد زار خةةريكى خةوارةوةى ثمةتينةكةى بةىَ .مةسةعود زةرةر

ناكةةات ئةطةةةر ميَمةةكى نةةةختيَك بهيَنيَتةةة سةةةرةوةى ثمةةتينةكةى! بةةةش بةةةحالَى خةةؤم ثةةةردةى ثةجنةةةرةى
نوورةكةم زار لةال ث ي بايةخرة لةو ثةردةية كةة مةسةعود باسةى دةكةات و هةةروا ثةةردة بةرةيَكة لةة جةسةتةي
كيذان و هةر خؤيان لة ئاستيدا بةرث سةيارن ،نةة كةسةيَكي تة  .ئةةو ثةردةيةة لةبةةر هةةزاران هةؤ ،ناميَنيَةت,
يةكيَك لةو هةزاران هؤية ,ئةوةية ،كض و كور يةكريان خؤش بويَت ,تةا رادةى تواندنةةوة تيَكةةلَى يةةكر دةبةن.
ئةمة خؤى لةخؤيدا رةرةف و ناموسى ئاف ةتانة يان لةبةر هةةلَط تين بةاري قةورس ،راك دنةي ،كةةوتن ,ليَةدان،
راثةلَةكاندني توند يان كضةكة لة كاتي دةست ةريلَيَدان ،ثةردةكةي بةردةسةو دةكةةويَ...هتةد ،ئةةوجا وا بةرامن
دايكان ثةردةيان نيية! با مةسعودي ثةردة بة ناموسى ميَينة برانيَت.
لة كوردسةتان زاربةةى ثيةاوان ,مةسةعود ئاسةا ,بةاس لةة رةةرةف دةكةةن(( .خورةكةكةم يةان كضةةكةم بةؤى نيةة
لةطة َ هيض ثيَاويَك ثةيوةندى هةةبيَت)) ,يةان (( ئةطةةر كضةةكةم يةان خورةكةكةم ثةيوةنةديى لةة طةة َ كو يريَةك
هةبيَت ,قاثى دةب يم )) .ياخود بة رانازييةوة دةلَيَن :كضةكةم رةري ة ,عيالقةى لةطة َ كةس نيةة ،بةةالَم ئةةو
جؤرة ثيةاوة رةةري انة نةازانن يةان نايانةةوىَ ئةةو راسةتية بةرانن :ئةطةةر كضةةكان لةة خؤرةويسةتى و ئةارةزوى
جوان و ناسك ,كة مةسةلةيةكى زار س ورتية ,بىَ بةش بكة يَن ,ئةةوا ناثةاري دةسةت ةرليَدان دةبةن؛ ئاف ةتةان
توورى كؤم ليك دةك يَن ,طةرةك دنيان وةكو م اويَكى خولَقيَنةر دادةم كىَ .مةن دلنيةام لةةو كاتةةى ثيةاوان
لةةناو مةجليسةةكانياندا باسةى رةةرةف دةكةةن ,كضةةةكانيان يةان خورةكةكانيان هةولَةدةدةن بةة هةةر رةيَوةية
بيَت ،ثةيوةندي بة خؤرةويستةكانيانةوة بكةةن يةان دةسةت ةريليَدةدةن .جةا بةؤ؟ بؤثةى هةسةتى ثةريازى كضةان
جيَطةةاى ريَةةرو خؤرةويسةةتيمان نةةة بيَةةت؟ بؤثةةى باسةةى ثةةةردة بك يَةةت؟ بؤثةةى تةةريور؟ بةةا ئيَمةةة ريَةةك دانةةى
ثيادةبنيَني :ئيَمة كؤمةلَطاى دةس ةرليَدان و القةك دني كةرين!
ئةقل و دةسةآلتي باوكساالري-بريو باوةريى باو ,-دزيوت ين بةرث سةيارة لةةبارةي هةةموو تاوانةةكان دني ميَينةة.
هةندىَ هةية دةلَيَن ئةمةة ئيباحيةتةة و لةة نةةزرةى ئةوروثيةةوة تةمارةاى كوردسةتان دةكةات  .منةي دةلَةيَم:
نةخيَ و بة دلَنياييةوة دةلَيَم :زاربةي باوكان و ب اكان كض و خوركةكاني خؤيان ناناسن.
من تةنها لةطة َ طؤرينانى كويَاليةتى و تريار و كةةمك دنى بةةهاي ئاف ةتةامن وة مة او و هيَنانيةان بةؤ ئاسةو
جةستةكةيان ،لةطة َ ثةيوةنديةكى هاوسامن ،لةطة َ خؤرةويستيم و هيضى ت .
ئاف ةتان ،لة ت سي كورة و سةوتاندن بةة دةسةت ئةةو ثياوانةةى وة مةسةعود فكة دةكةنةةوة ،دةثةن بةؤ الى
ثريمك بؤ دوورمان و تةقة َ ليَدانى"ناموسي ثياوةكان" ،هةندىَ ئاف ةت ناثةارن ثةةند جةار ئةةو كةارة بكةةن.
ليستى ئةو ئاف ةتانة زار دوورو در يَذن ،ثريمكةكانى تةقة َ ليَةدان و دوورمةان بةة نهيَنةيرين رةيَوة ،ئةةو كةارة
ثريازة(كة ئةسلةن ية زةرية ثيَويست نية) ئةجنام دةدةن .مةت سي و زينةدان هةميمةة هةريةرةةيان لةيَ دةكةات
و قوربانيمةةةيان داوة .ئةمةةةة لةكةيةةةةةكى ريةرةةةة لةةةةة نيَوثةةةةوانى مةسةةةعود و هةةةةةموو هاوبريةكةةةانى .مةةةةالَي
دةسةالتداريَتى ب يميَت ،ئةطةر دةسةالَت بةدةست ئاف ةتانةوة بواية ،كارةكة بة جؤريَكى تة دةبةوو ! جةهالةةت
و دةبةنطى مةسعود لةوةداية ئةو ثةردةية بة ناموس و رةرةف لة قةلةم دةدات و لة دووتةويَى ئةةو ثةردةيةةوة
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كةةة ريةنطةةة ثةةةند جةةارىَ لةةة الى ثريمةةك كاروبةةارى خةةةياتى تةقةةةلَى ليَةةدرابيَ ،بةةؤ جةةويَن دان و تةةةوهني بةةة
كاردةهيَنيَت لة دني ثةنابةرة بةيةينةتةكان.
هةروا لةم ثةيوةندييةدا ،كةسةايةتى ئةاف ةت وةكةو مة او ،رالَةى كؤمةالَيةةتى ،هةسةت ،خؤرةويسةتى مةثةةكى
موقاوةمةت و خةباتيان ...هتد ،لةو ثةردةية زار طةورةت ة .ليَ ة(لة ئةةلَمانيا) ،هةنةدىَ ئةاف ةت بةؤ الى دكتةؤر
دةثن بؤ الب دنى ثةردةى "ناموس" يان خؤيةان اليدةبةةن بةؤ ئةةوةى توورةي ئةازار نةةبن .بةةرياى مةن نةاموس،
نةهيَمتنى ثةوسانةوةو جةنطة ،نةهيَمتنى هةموو رتيَكى رييَط ة لة رييَطاى ثةرةسةندنى م او دا.
ئةمةةة رةةةرةفى رةةوعييةكانة ،ئةةةطينا هيضةةى ت ة ! ئةةةوةكانى ت ة ثيَمةةكةش بةةة مةةةال مةسةةعود دةكةةةم ! ئةطةةةر
(عاليمةكةةةمان) بةةةو ر ةيَوةية بةةدويَت ،بؤثةةى لةةة كةسةةانى ت ة طلةةةيى بكةةةم؟ هةةةموو دزو درازنةةةكانى كةةوردى
ثةنابةر" لةطة َ دزو درازنةكانى ثةنابةرانى طةالنى ت كؤ بكاتةوة ،هيَمةتاش ناطاتةة ثة كةية لةة تةرةسةي و
بيَمةةةرةفى و دزو درازنةةى سةةةرمايةداران و ياسةةا و دةزطةةا ثؤليسةةى و موخابةةةرات و راننامةةة و طؤوارةكانيةةان.
دةسةالَتى دووك اتةكانى ئةوروثا لةسةر بنج و بنةماى دزى و درازنى و خويَن ير دامةزراوة .
لة الثةرة ( )10دةفةرموىَ :

"سؤسياليرم و دووك اتى باوةريى لووت بةرزن و بةناز و فيةرن لةطةة َ ث يزولةة كةوردى عةبابةةيليَ و هةةالَتووى
هةندةران دانووكى ناكوىل "...

ئةمة ئير ثةةت ثضة ياندنة .مةن تيَناطةةم لةةم سةوكايةتي ثيَك دنةةى مةسةعود بةة كةوردى عةبابةةيل َي  .دةبوايةة
هةلَؤ بةرزجنى ،وةطو ثةنابةريَك لة (ثيمةكيية ثيَويستةكة)ى دوو وورةةى لةسةةر ئةةم دةرب يينةة بنووسةيباية؛
ئامانةية بؤ ث وثوثى ليَةدوانى فةيلةسةوكةمان لةسةةر ثةنابةةران بك دايةة ،يةان لةسةةر ت يزليةكةةي لةةريووى
دانيمتوانى عةبابةيلىَ .ئةم دةرب يينة هةست بة (دونيةت)ى مةسةعود دةردةخةات .ثةما دانيمةتوانى ئةةوروثا و
ئةمةريكاى باكوور يان هةر رويَنيَكى ت هيضيان لة خةلَكى ئيَمة زيةات ة؟ ،ئةمةةى مةسةعود دةيلَيَتةةوة ،ناطاتةة
يةةة لةسةةةر سةةةدى ث وثاطةنةةدةكانى حةةوكمى سةةةرمايةدارى ثةةووىل بةةةناوى (دوةةوك اتى ثةرلةةةمانتارى) لةةة
وةالَتانى باكوورى طيتى .
لةوة دةت سم بلَيَن مةسعود رتى تازة دةلَيَت ،يان داريرتنى خؤيةتى ،نةخيَ ئةمةياني نية ،بؤ؟
مةسعود لة وةالَمى ث سيارى ثواردا ،ب وا فةلسةفيةكةى بةم جؤرة باس دةكات :
منوونةيةكى ت دةهيَنمةوة لة سةر بؤثوونةكانى ،لة ث سيارى  01دا (الثةرة " )99كوردايةةتى"ثةؤن ثيَناسةة

دةكةن؟ مةسعود لة وةالَمدا دةلَيَةت" :وة عةةتاريَك ثيَناسةة دةكةةم :دوكانداريَكةة مةالَى عةةتاري دةف ارةيَت"
يان لة الثةرة 92و  91دةلَيَت

"من بة زمانى واقيعة و واقيعة دةخةمة ط توطؤ"...
مةسعود واقيل دوور لة طمت تيوريية دةبينيَت ،ئةير واقيةل ثةية ،يةان تيورييةةكان(هةركامةةيان بيَةت) تةا ض

ريادةية بةرثةرثي واقيعن ،ئةمة بة ط نط نازانيَت .بة هةمان ئةنةدازة مةسةةلةى بةةراوردك دنى كوردايةةتى
بة دوكانةداريَك ،منوونةيةةكي تة ة بةؤ جةةهل و ئةةقلَي بازرطانةان كةة لةطةة جةةنط هةاوجووتن وة رةاعريي
طةورةي ئةَان(غؤتة)دةلَةيَ .ث اطماتيرمةةكان تةةنها بايةة بةة (تعامةل) كة دن دةدةن ،ئةير هةرثةية نيازيةان
بيَت ،ئةو ما فة بةخؤيان دةدةن ،طمت ريَطاية بط نة بةر ،بةؤ منوونةة طة ان ك دنةى ن خةةكان ،فيةل كة دن،...
ط نط ئةوةية رتةكانى ب اريَت.
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ثاران"حيسابي كةرامةتى تا و دادى كؤمةالَيةتى و مافى م او ،واتةة رةتةكان بةؤ هونةةرى(معميةل)يةان خةرم
بة هةرزانر ب اريَت ......هتد.
مةسعود حممد من وونةيةكى زةقمان ثيمةان دةدات بةؤ رارةنبرييَك لةة بةوارى زانسةتى زمةان و رةارةزا لةة بةوارى
ئةةدةب و هونةةرو بةةم ئةندازةيةة نةب وانةة بةةكاريان دةهيَنيَةت بةؤ دنايةةتى فكة و سياسةةتى كؤمونيسةو ،لةة
سةرتاسةةةرى كتيَبةكةةة بةةة ر ةيَوةي جؤراوجةةؤر سةةوكايةتى ،جويَنةةدانى ط توتةبةةةر كةثةةى لةةة الث ةةرة ( )11دا
دةنووسيَت:
"سةقافةت دةريَ ض دةخليَ بةسةر كارى سياسيةوة نةبيَت وة يا سياسةت بة تةواوى سةربةخؤ بيَت
و ثةةةكى لةسةةةر سةةةقافةت نةكةةةوت َ" .دةبوايةةة مةسةةعود بةةةخؤى ث ةيَ هةةةموو كةس ةيَكي ت ة ثةةةي يةوى ئةةةم
بؤثوونةي ك دبا ،ئةرار داوا لة خةلك بكات سياسةت و سةقافةت جودا بكةن و تيَكةلَيان نةكةةن كةة هةةرطير
جودا ناك يَن و خةودي مةسةعود منوونةيةةكى بةرجةسةتةية بةؤ لةة يةة جةودا نةةك دن و دةخالةةتى ئةةو دوو
بوارة.
مةةارك

دةلَ ةيَ ( :م ة او بوونةةةوةريَكي كؤمةآليةتييةةة و ثةةاالكيية داهيَنةرانةكةةةي لةةة ثةةاالكيية زانسةةتييةكةي

سةرثاوة وةردةط يَ و هة ر ئةو ثاالكييةية طؤريان و ثةاككاري لةة س وورةت دةكةاو هونةةري دةرب يينيَكةة بةؤ
ئةةةو ثةةاالكيية) .بةةة هةةةمان بؤثةةوونةكةي مةةارك  ،ثةةاالكي رارةةنبريي بةنةةدة بةةة نيةةانى م اوةكانةةةوةو
ثةرثدانةوةى هةست و نةست ،ريَوةى بينني ،ئازار ،خؤرى ،هيوايةو رارنبريي و هونةر بة ية مليةؤن رةيَوة
بةيةكةةةوة بةسةةراونةتةوة .ميتؤدالةةؤجي تي ك ينةةى ئينسةةانةكان سةرثةةاوةى ثةةينايةتى خؤيانيةةان هةيةةة :بةةؤ
منوونة (بةزةقى) لة ث كةيةكدا يةكيَك دةط يَ بؤ قوربانية بيَتاوانةكانى رةرى نةاوخؤ لةة جةةزي ةى واقلةوا
و ئةوةى ت دةط يَ لةبةر ئةوةي ثميلةكةي نةخؤركةوتووة يان لة بؤرصة زيةاني لةيَ كةةوتووة( .بةةبيَ ئةةوةى
لة ن خي ثميلةكةم كةم بكةمةوة) !
مةسعود حممد منوونةيةكة بةؤ يةةكانطريى رارةنبريي و سياسةةت رةوت ،اليةةن ،حةرب و كةةس و دةولَةةتيَك دن
بة رارنبريى ،سياسةت ،ميَذوو ،خةبات ،ط يةان ،هةسةت ،سةؤز ،ب سةيَتى و قوربانيةاني ...هتةد ئةوانةةى خؤيةان
بة ريوعى دةزانن( .سيان ،ان كان ملترم حبرب ام غري ملترم).
كاتيَك طةيمتمة خويَندنةوةى "ئةطةر ريوعيةت نةبووبيَتة دين" (الثةرة  )00ثسام لة ثيَكةنيندا.
مةسةةعود ئةةةو فتوايةةةى زار بةةة كويَ انةةة دةرب ييةةوة ،ثةةونكة زانسةةتةكةي بةةةو ريادةيةةة طةيمةةتووة ،بةةريو بةةاوةريى
روعى بة ئايني دابنيَت؟ روعييةت ثؤن دينيَكة كة لة كؤنط ة بةؤ كةؤنط ة ،لةة كةؤن ان بةؤ كةؤن ان  ،لةة
ىل دةطةة ن؛
بةرنامةةة بةةؤ بةرنامةةة ،بةةؤ ثةةوون ،ب ييةةار و هةلَويَسةةتةكانى سةةةر الثةةةرةكانى دةطةةؤ يريَن ،رةخنةةةى َ
هةنديَك بة (مساحة) دةس ينةوة ،طالَتة بة هةنديَ الثةةرةى رةةرم ئةاوةر دةكةةين؛ هةنةدىَ الثةرةىمةي جيَطةاى
توورةيى و ناريةزابوونة.
ئةطةر ئةمة "دين"ة من قبوولَمة .دينيَكى وا كة هيضى لةة ديةن ناثةىَ(تةةنها لةة فكة ى مةسةعود و ئاوةلَةةكانى
نةبيَت) ،تةنها ئةوة نةبيَت كة الثةرةى دينةكان و الثةرةى"دينةكةى" مةن بةيةة ئةاميَ لةة ثةاثخانة لةثةاي
دةدريَةةن .مةةن دينةةى وا ،كةةة لةةة ئارةقةةةو ثةوسةةاندنةوةى و خؤرةويسةةتى و سةةؤزى م اوةةة نيَ دةسةةتةكان ثيَةةك
هاتووة بؤ لةناو ب دني كؤمةلَطةي كاآل و بازارية رسواكةي ،قبوولَمة.
ئيَمةةةة خوازيةةةارى ئةةةةوةين زانسةةةت و نووسةةةني و ليَكؤلينةةةةوة بةةةدةين بةةةة دةسةةةت زةمحةةةةتكيَ و نةخويَنةةةدةوارو
ك يَكارةكان.
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مةسعود لة الثةرة ( )12دا دةنووسيَت :
((سياسةت ثيمةيةكى طالَوة ،لة كارى مةوون دةكات ،هةر بؤيةش بوو تيَكةةلَيم لةطةة َ سياسةةت قةوو َ نةةبوو،

نةكا بةرث سي كارى ناريةوا ببم ،ثي لة من بريو ريا دةربارةى سياسةةت بيسةرابيَ و خويَندرابيَتةةوة لةة طؤرةةى
(فك ى)ةوة بةووة ،هةيض رتيَ كيمةم لةة بةوارى سياسةةت دا ئةةجنام نةةداوة زةرةرى بةة كةةس طةيانةدبيَت ،ئةطةةر
نةلَيَم هةمووى بةرنةوةندى خةلقى خواى تيَدا بووة "....
ليَ ةدا ث سيار دةكةم :ض سياسةةت َيَك طةالَوة و لةة كةارى مةةوون دةثةيَت؟ سةةي م لةة ريسةتةكةى دواى ديَةت كةة
دةلَيَت (هةر بؤيةش بوو تيَكةلَيم لةطة َ سياسةت قوو نةةبوو" ،ئةمةة جةارىَ قةوو َ نةةبووة ئةوةنةدة دةبيَةذىَ
ئةى ئةطةر قوو َ بيَ ثى دة َليَ؟! بة ئةق َليَ مةسعود فك و سياسةت دوو رو جياوازن ،ئةمةية طالَتةجاريي!
مةسعود بةة دريَةذايي تةمةةني وة ئيدالؤنسةتيَك بةربةةرةكانى ماركسةيرم و كؤمونيسةتةكاني كة دووة ،لةةالى
هةموومان ئارك اية كة كارى سياسي كارى فيك ية ،واتة خةتةرت ين ئةركى كارى سياسي ،ثونكة ليَة ةوة رييَطةا
خؤش دةك يَت بؤ سةَاندن ،ثاالكى و ث وثاطةندة ...هتدو فك ةكان و ثةاالكى م اوةةكان لةة يةة جةودا نةني،
طةرثةةى فالنةةة مةة او لةةة نةةاو قةةةوارةى حيربيَةةك ،يةةان دةزطاكةةانى كةةار ناكةةات .مةسةةعود كةةارتيَك دنى كةةارة

فيك يةكانى و بؤثوونةكانى لةة"ثةةرنينى بيَةدةنطى" بةة كةارى سياسةي و تيَكةة َ بةوون بةة سياسةةت لةة قةلَةةم
نادات .نازامن بة ض قةناعةتيَكةوة دة َليَ "هيض رتيَكم لة بوارى سياسةةت ئةةجنام نةةداوة" .بةؤ ئةةم وتةيةة هةيض
بةلَطةيةةةكى سةةةَيَن اوى نيةةةو بؤثةةوونةكاني لةةة"ثةةةرنيين بيَةةدةنطي" بةةةدراي دةخاتةةةوة ،ثةةونكة بةةة راسةةو
هةولَيداوة زةرةر بة روعيةكان بطةيةنيَت .بةة هةةمان ئةنةدازة بؤثةوونة سياسةيةكانى هةةمووى بةرنةوةنةدى
خةلقى خواى تيَدا بووة ،تةنها كؤمؤنيسةتةكان نةةبيَت ،ثةونكة خؤيةان بةة خةةلقى خةوا نةازانن ! هةةر بؤيةةش
لةسةةر ئةساسةي قسةةةكانى خةؤى ثيَةةي دةلَةيَم :ثيمةةة سياسةيةكةى مةسةعود طةالَوةو لةة كةةارى مةةوون دةكةةات و
دواران هةر مالَي خؤمانة...هةر مالَي رةثؤلي نؤهةمي سوثاي س ارتييةكانة!
ئةةم نووسةينة لةةة كةاتي بآلوك دنةةي(ثةةرنيين بيَةةدةنطي) نووسةيوة و لةةم ماوةيةةة مةسةعود مةحةمةةةد لةة نيةةان
مالَبةاوايي كة د ،بةةآلم برووتنةةةوةي جيهةةاني كؤمونيسةتةكان دووبةةارة لةة كؤريةثةةاني بةةةريين خةةبات دريَةةذة بةةة
موقاوةمةت دةدةن لة دني ريَوةكاني ثةوساندنةوةو بريمةندةكانيان وئةوانةي رةويَين كؤثةك دوويان ط تةووة
.
ئيَستا كةسةانير بةة"زمةانيَكي سةتاندار" لةة راننامةةو سةايتة"سةةربةخؤ ،ليةِيا َ ،بيَاليةةن و دوةوك ات"ةكةاني
كوردسةةةتان و هةنةةةةدةران ،دريَةةةةذةدةدةن بةةةة منوونةةةةةي ئيسةةةةتاتيكاي تاوانكةةةاري و تةةةةرياري فكةةة ي لةةةةة دني
كؤمونيستةكان و كا (هةندرين)ثووتة ريريانةوة .ئةم"بريمةندانة" دةرويَمةي خؤيةان هةيةة و سةرسةامن بةة
ميَتودي(رةخنة لة ثيَناو رةخنةة) .زار ئاسةايية كةة لةسةةردةمي بةةهيَربووني ئةاين ،كؤنةثةرةسةو ،جةةنط و
ثةوسانةوةو بريوباوةريي ئوستاداني تريارو تاوانكةاري طةرةةبكات ،بةةآلم ،ئةةركي ئيَمةةي رةوعي ب يتييةة لةة
لةطؤريناني كؤمةلَطاي كاآل و بازاريةكةةي و سةرخسةتين جوانناسةي ،ئةابووري ،هونةةر ،رةانؤ ،هةؤن اوةو دةسةةآلتي
كؤمونيسو!

تةوةريَك بؤ ديالؤ  :ئةركةكاني ئيم ياي راطةياندني كؤمونيسو ثيية؟

وة ثؤن راننامةي ئيسالمييةكان ،يةكيَو و ثارتي ،دةرب يي بريوباوةريي خؤيانن ،ئةوها دةبيَ راطةياندني ريوعي ،دةرب يي
بريوباوةريي ريوعييةكان بيَت .ديارة هةفتةنامةي(ريَطاي كوردستان)ئؤرطاني ناوةندي حيربي ريوعي كوردستانة(حربي ثيين ك يَكارو
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جووتيارو تويَذة ستةمديدةكاني كوردستان) و ئةركي سةرةكي ئةوةية بريوباوةريي كؤمونيسو لةبارةي هونةر ،سياسةت ،كؤمةلَطا ،ئابووري،
ثةروةردةو رةورت...هتد بة ئةندامان ،خويَنةران و راي طمو بطةيةنيَت.
هةلَبةت ئةم ئةركة لة قؤناغيَكةوة بؤ قؤناغيَكير ،جياوازة ،بؤ منوونة ،ئةر و مةهامةكاني سةردةمي خةباتي ثةرلةماني وري ام
جياوازة لة سةردةمي رؤريش .لة يةكةمياندا(ئةميان مةبةسو ئةم نووسينةية) ،دةبيَ راطةياندنةكاني حرب ب بة دةرب يي فةلسةفة،
ثةروةردة ،ئة طيتاتسيون ،هةوا َ ،ثاالكي ،ط توطؤ ،ري ؤرتان ،وتار ،بانطةواز ،مؤسيقا ،فيلم ،كؤبوونةوةو ريَوة جياوازةكاني خةباتي ثينة
نيَ دةستةكان لة ئاسو ناوةوةو جيهان .راطةياندنة زالَةكاني جيهان و ناوخؤ بة ريَوةيةكي زار ديكتاتؤرييانة خةرجيَكي زار بؤ مةكتةب،
تةلةفؤن ،مووث ةو ئام ازي راطةياندنةكاني لةرك ي نووسةرة ثلَيَ و كاسؤليَسةكانيان دةكةن و بةو ريَوةية كة خؤيان مةبةستيانةو
دةيانةويَت ،طوزاررت لة باروداخي جيهان و ناوةوة دةدةن .بؤ منوونة ،رةنطة ب يوا نةكةن ئةطةر بلَيَم كة لة01سالَي نيامن لة ئةَانيا ،بؤ
يةكجاري نةمبيين و نةمبيست لة كةنالَة زالَةكان-بة كةنالَة"سةربةخؤكانةوة" -سةرةرياي ئازادي بريوريا دةرب يين ،تاقة ية ط توطؤ
لةطة بريمةند ،بةرث س يان كادريَكي حيربي ريوعي سازبدةن-بيَجطة لة ثةند دةقةية لة كاتي هةلَبذاردن -يان باسي دةرك دني
مامؤستاكان بكةن لة كارةكةيان لةبةر ئةوةي ريوعي يان ئةنو فاريس يان باسي دةرك دني زارةملي نام ايانةي ثةنابةران بكةن يان
باسي زيندانة زارو زةوةنةكاني دي ؤرتاتسيوني ثةنابةران و هةوالَي خؤثيماندانة ئةنو راسيسو و ئةنو فاريسو يان باروداخي
زيندانيية سياسييةكان بكةن .طةرثي دةيان ئةَاني لة ك وردستان و عريا دةنين ،بةآلم وةزارةتي دةرةوةي ئةَانيا بةبةردةوامي بانطةوازي
ئةَانةكان دةكةن بؤ ئةوةي عريا بةجيَبه َيلَن ،بة مةرجيَ باش دةزانن كة لة كوردستاندا ئاساي و ئارامي -تةنها بةوة ماناية كة تاواني
بةعسيية ئيسالمييةكان ئةجنام نادريَت -باآلدةستة .
بة داخةوة بةزةقي دةبينم بةرةكاني راطةياندني حرب بةحا َ هاوكاري يةكردةكةن! دةبيَ كةنالَةكاني راطةياندن(راديو ،تةلةفريون و
راننامةو طؤوارة) كاني حرب ،ثيَكةوة كاربكةن و دةك يَت لة زار اليةنةوة ثيَكةوة سووديَكي زار باش لة ئينرنيَت ،وةربط ن .هةروا نابيَ
كاتي بة ث يَري هاوريييان بة فيلمي دوور لة ئامانج و ئاكار و ئةقلَ و فك ي ريوعي بةفرييا بدريَ.
كؤمةلَطاي كوردستان ،تاسةر ئيَسقان ،كؤمةلَطايةكي ثينايةتييةو لة هةموو رارو راراثكةكاندا ،ك يَكاران لة كةرتي جؤراوجؤري
بةرهةمهيَنان و بواري خرمةتطوزاري كاردةكةن و بةبيَ هيَري بازوويان ،نيان رادةوةسوَ وبؤ ثاخي بةردين دةطةرييَينةوة ،وة
ك يَكاراني( ثيمةنتؤسازي ،طةثسازي ،كارةبا ،ثاثةمةني ،رريينيسازي ،ئاوو كؤالسازي و خواردنةوةكانير ،كآلرسازي ،بلؤكسازي ،رةراب و
مةيسازي ،هوتيَل ،ئاوسازي ،نةوتسازي ،بيناسازي ،تيَليكؤمنكاتسيون ،رارةوا ني ،طواستنةوة ،بارهةلَط ي ،بؤياغضي ،ثيَمتخانةو ماخيانة و
ثاخيانةو بارو يانةكاني خواردنةوة ،ف اكةخانة ،ك يَكاراني كمتوكالَي ،ئةلبسة ،دةواجن ،دارستان ،تةندرووسو ،ئاووئاوةريا ،بيناسازي و
نيمتةجيَك دن ،تةختةسازي ،ثنينسازي ،خمتسازي ،سةرتارخانةو ئارايمطا ،بةرطدور ،ف ارياراني سوثةرماركت ،فيتةرثي ،تةنةكضي،
بووريضي ،نانةوايي ،بةنداو كؤم وتةرسازي...هتد) و جووتيارو ديَهاتنمينة هةنارةكاني لة ثالَياندا .ئايا لة هةموو نمارةكاني ريَطاي
كوردستان و راديوو تةلةفريوني ئازادي(هةوا َ ،ط توطؤ ،داخوازي ،خةبات...هتد)ي بارودا و مةرجي نياني رانانةي ئةوانة وة سةلَت و
خاوةن هاوسةرو بة مندا َ و بيَ مندا َ بة دةنط و ويَنةوة ،بةوثةريي بايةخدانةوة ،رةنطيان داوةتةوة؟ ئايا راننامةكاني حكومةت يان
ثارتي و يةكيَو هةوالَي-بؤ منوونة -ريوعييةكان بة مانميَت لةسةر يةكةم الثةريةكانيان بآلودةكةنةوة؟!لةسةر بؤ منوونة ،كوا وتارة
وةرطيَ ياوةكاني دةسو يةكةمي ريوعي و بريمةندة كالسيك و نويَيةكاني كؤمونيرم؟ لة هيض راننامةيةكي ريوعي لة ئةَانيا نةمبينيوة
ريكالم بؤ خاوةن كارو بازاريةكانيانن بك يَت!!؛ بؤثي رووي نار ين و تاوانباري ريَوةي بةرهةمهيَنان و بريو رةورو سةرمايةداري لة
جيهان و لة كوردستان ناخ يَتة بةر رةخنةو و ئالَتةرناتيظي م ايي خؤمان رابطةيةنني؟ بؤ منوونة(( :ئةوة سياسةتي ليِياليرمي نويَية
واي لة مامؤستا و كارمةنداني تةندرووسو و باري الري نةخؤرخانة و قوتا انةكان ك دووة يان بةرف اوانبووني دياردةي بيَكاري و
سؤزانضيَو ض لة كوردستان يان ئؤروثا و وآلت و كيموةرةكانير)) .بؤثي ئيَمة لةوة برسني كة رةخنةط تن لة سةرمايةداري بؤ
بةرنةوةندي هيَرة راسريةوةكان دةركيَتةوة؟ ئةطةر وابواية ،دةبوو ريوعي و ثةثةكاني ئةَانيا لة ئاسو حوكم ياني ئةَانيا بيَدةنط ب ،
ثونكة(ئيَن .ثي .دي -حربي قةومي ئةَانيا)-يان(ئيَن .ئا .ثي -حربي قةومي ك يَكاراني
ئةَانيا )-لة زار اليةنةوة رةخنةي ريوعي وثةثةكانيان هةية لة سةرمايةداري و ئيم ياليرم!:
هيَرة جؤراوجؤرةكاني ناو كؤمةلَطا لة ئاسو طمت دياردةيةكي لؤكالي يان جيهاني بريورياي
تايبةتي خؤيان دةردةب ين و لةبارةيةوة ملمالني دةكةن .ئةمة زار ئاسايية و ئيَمةش وة
كؤمونيست قسةي خؤمان هةية لة ئاسو طمت دياردةكان .بؤ منوونة ثيَ ماوةية وتاريَكم
ئامادةك د لةبارةي(كؤكاكؤالو بيبسي)و هةوالَي تريارك دني سةنديكاييةكان وثاالكي و
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بؤثوونةكان لة ديدو بةرنةوةندي ثيين ك يَكاران و حربةكةي بوو ،بةآلم بآلونةك ايةوة ،لةبةر ئةوةي اليةنةكانيري رةخنةيان لةو
كؤم انيية هةية! ئةمة ض ناويَكي ليَ بنيَني؟! ئايا مةعقولة بيَدةنط بني لة ئاسو تريار ،زينداني و دةرك دني سةنديكاييةكان وبةطمو
ك يَكاراني ئةو دوو كؤم انييةو داخوازييةكانيان؟ بيَدةنطي ئيَمة بةخرمةتي كيَ دةركيَتةوة؟ بة كورتييةكةي بيَدةنطيمان بة طويَ ةي
فك و بةرنةوةندييةكاني خؤمان لة ئاسو هةر رووداويَك ،ماناي ئةوةية ئيَمة بة خؤريايي و ئازادانة بةرداري دةكةين لة بةهيَرك دني
بريوباوةرية دواكةوتوو و تاوانبارةكان.
كاتيَ وةزارةتي نيَوخؤي كؤماري ثيك ،ريَكخ اوي يةكيَو الواني كؤمونيسو ياساغ ك د ،ثةند هةوا َ ،ط توطؤ و راثؤرمت ئامادةك د و بؤ
سايو(ئازادي) ناردم ،بةآلم ئةوان لةب ي ئةوةي بآلوي بكةنةوة و بة خؤريان ناريةزايةتي دةربِين ،ثوون هةوالَيَكي ت يان بآلوك دةوة:
(كؤماري ثيك لة ثيَمانطاي نيودةولَةتي لة سليماني بةرداري دةكات)!!
ئةمة هةلَةي هاورييَيةكي كؤمونيسو الو نيية كة دةك يَت راستبك يَتةوة ،بةلَكو تيَنةطةيم و نةزانيين هاورييَيةكة بة مندالَييةوة لةناو
خيَرانيَكي تيَكؤرةري ريوعي ،طةورة بووة! ئةمة مةسةلةية كي بضوو نيية تا لة ئاستيدا ثاوبنوقيَنني! ديارة مني ثاوةريواني ئةوةم،
هاورييَيان لة سليماني-بؤ منوونة -ب يان بؤ ثيَمانطا نيونةتةوةييةكة كة لة0221/00/02-00دةك يَتةوة و لة بةردةم بةري كؤماري ثيك
ناريةزايةتي خؤيان ثيمان بدةن!((ئايا ئةمة خةيالَيَكي رامانسي بةندةية ،يان بة راسو
ئةجنامداني ئةركيَكي نيونةتةوةيي كؤمونيستةكانة؟!)) .ثيَ ماوةية حكومةتي
باروور هيَ ريَكي درينانة لة دني
كؤرياي
ك يَكاران
زينداني
بووم،

ئةجنامدا و ئةم ك يَكارة رةهيدك ا(تةرمة
ثؤر اوةكة) و دةيان ك يَكار ب يندار و
ك ان ،بةآلم ئةم بابةتة بآلونةك ايةوة .
راستييةكةي ئةوةية من ثاوةريواني ئةوة
ثةند راننامةنووسيَكي راطةياندني حرب

سةرداني هيَري(زةيتون)بكةن و ث سياريان ليَ بكةن بؤثي حكومةتةكةيان ك يَكاران
دةكونن و ب ينداردةكةن؟!_ئةوانة هاتوون ئيَمة ب اريَرن و "زار سوثاس و ثيَرانيامنان هةية" و بةتايبةتي زار سوثاسيان دةكةين بؤ
ئةوةي كوردستانيان ك دووة بة بازاريي خؤيان(ساردكةرةوة ،تةلةفريون ،ئؤتؤمبيل و رؤفة َ....هتدي كؤرياي باروور كوردستاني
ث يك دووة)
ليَ ةدا ،ثيَ ئةوةي رةخنة و تيَبينييةكامن رووي بةرث سة ماندوونةناسةكاني بةرةكاني راطةياندن بط يَ ،ئاراستةي (ليذنةي
بةدواثووني) حربيان دةكةم ،ثونكة ئةوان بةرث سي يةكةمن لة رةنطنةدانةوةي فك  ،سياسةت و خةباتي ريوعي لة راطةياندنةكاندا و
بآلوك دني هةنديَ وتار و بابةت كة هيض ثةيوةندي بة ئيَمةوة نيية .هيوادارم هيض كةس ئةم بؤثوونانة بة طلةيي لة قةلَةم نةدا!
ئيَمة دةبيَ ئةم نووقساني و كةمتةرخةميانة ثارةسةربكةين .هةر بابةت و وتاريَك ثةيوةندي بة بريوهؤش و ميَذوو و بةرهةمي ئيَمةوة
نةبيَ ،بآلويان نةكةينةوةو با خاوةنة بةريَرةكاني ئةو بةرهةمانة ،لةو رويَنانة بآلوي بكةنةوة كة بةرط يان ليَدةكةن .ئةمة ماناي ئةوة
نيية ،راطةياند نةكامنان ثةي يةوي ئازادي بريوريا ناكات ،بة ثيَضةوانةوة ،ئةمة كةمرين ما ،خؤمانةو دةبيَ سةرسةختانة بةرط ي ل َي بكةين
و رويَين ئةو وتارانة بؤ بريوريا ،هةلَسةنطاندن و بؤثووني ...هتد ك يَكار ،جووتيار ،كادرةكاني حرب و ماركسييةكان به َيلَينةوة.
بؤ بةهيَرك دني راط ةياندن و سياسةتي حرب ،دةبيَ سةرك دايةتي وة ب ييار ،هةموو ليذنةو ئةنداماني حرب لة هةر رويَنيَكدا بن ،اتة
بةر ئةركي طةياندني هةوا َ بة كةنالَةكاني راطةياندن و بةتايبةتي بة هةفتةنامةي ريَطاي كوردستان.
من زارم ثيَناخؤرة ،كاتيَ دةبينم خويَنةري هةنديَ راننامةي ليِيا َ"سةربةخؤ" ثاش تةمةنيَكي زار كورت و بةتوانايةكةوة كة هةرطير
ناطاتة ئاسو ئةزمووني3-1سالَي كادرةكاني راطةياندني حرب ،لة((ريَطاي كوردستان))زيات بن .بةداخةوة ريَطاي كوردستان تةنها لة
سليماني و هةوليَ لة بازاري دةف ار يَت و لة رارو راراثكةكانير تةنها ثمت بة((بةرداريك دن))دةبةس و زاربةي ك ييارةكاني هةر
ئةنداماني حربن و لة هةنديَ راريدا ،تةنها ية راننامة بؤ ف ار بة كتيَبخانةكان دةدريَت! ئةمة زار خةمطينة و نابيَ رو وا
رووبدات! بةرياسو دةبيَ كاريَكي بة ثةلةو ئةوثةريي جدي بكةين بؤ ئةوةي ريَطاي كوردستان بة01الثةرية يان هةفتةي دووجار ،دةربك يَت
و بؤ ف ار بدريَتة كتيَبخانةكان.
راستة ئيَمة لة كةروهةواي نياني ثةرلةماني دةنين((كاتي راثةريين و رؤريش يان خةباتي ثارتيراني نيية)) ،بةآلم ئةمة ماناي ئةوة نيية
لة هةلَويست و جيهابيين خؤمان وازبهيَنني وبريوبؤثوونة سؤسيا دووك اتةكان قبوو َ بكةين((ئاخ مةهرةلةي سياسي لة كوردستان
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ليَ ةوة دةست يَدةكات :يةكيَو ئةندامي ئينتةرناسيونا سؤسيالستة ،ثارتي داواي ئةندامبوونيان ك دووة وحربي سؤسيا دووك اتي
يةكط تووي كوردستاني هةية!!)).
نةخيَ  :سؤسيا دووك اتي حربي تاوا ن و بةرط يكةرية لة سيستيَمي سةرمايةداري و بؤ مانةوةي ئةم سيستيَمة هةية ،بؤية سةرسةختانة
لة دني كؤمونيستةكان خةبات دةكةن .ثيَ ثةند سالَيَك ،حكومةتي سؤسيا دووك اتي بريو122 ،زينداني ريوعي كة بة كور
سرانةدرابوون ،لةناو زيندانةكاني طولةباران ك د؛ سؤسيا دو وك اتةكاني ئةَانيا هةردوو رابةري ريوعي بةناوبانطي ئةَانيا-رازا
لؤكسمبؤرط و كار ليبخنت -يان كورت و هةروا ثةندين رؤريرطيَ ي ت لةناو زينداني رتامهايم كورت وبة ريَوةيةكي زار دريندانة
زينداني تاكةكةسي دريَذخايةنيان بةسةر سةدان رؤررطيَ و ريوعي سةثاندو هةروا سةدان كؤمونيست و ئةنو فاريستيان لةسةر كار
دةرك دوة؛ سؤسيا دووك اتةكاني توركيا-ثؤلةند ئةجةويد منوونةي رؤفيَنيست و راسيسو توركن؛ لة سايةي حكومةتي سؤسيا
دووك اتي ئةَانيا ،ريَذةي بيَكاري زيادي ك دو طةيمتة نريكةي 1مليون بيَكار و سياسةتي دن بة ثةنابةران توندوتيذت بوو؛ سؤسيا
دووك اتةكاني ئريان منوونةي رؤفيَنيرمي ئريانني؛ حربي بةع ئةندامي ئينتةرناسيونا سؤسياليست بوو و ثيَ داطريك دني كوةيت لة
ريرةكانياندا دةرك د؛ حكومةتي سؤسيا دووك اتي بةريتانيا-حكومةتي بلري -بةريتانياي بؤ كارةسات ب دووة و تةنانةت ثيَي ناك يَت
ساكارت ين ما ،ئريلةندييةكان ثاش نريكةي 122سا َ ثارةسةر بكات...هتد .ريوعي و ثةثةكاني ئةَانيا درووييَكي بةناوبانطيان هةية
لةبارةي سؤسيا دووك اتي :كيَ بوو ناثاكي ليَ ك دين...سؤسيا دووك اتةكان(.)Wer hat uns verraten, sozial demokraten
بةآلم حةق يقةتيَكي ت ي هةية لةبارةي ئةزمووني سؤسيا دووك اتي كة دةتوانن لة زار اليةنةوة رانازي ثيَوة بكةن ،ئةوةش ئةزمووني
سؤسيا دووك اتةكاني سويدةو ئةطةر يةكيَو وثارتي بة راسو اليةنطريي لةو رةوتة دةكةن ،دةبا ب ةرموون بة ك دةوة جيَ يَي سؤسيا
دووك اتةكاني سويد هةلَط ن! بة كورتييةكةي كارك دن بؤ دابينك دني ما ،ثارةنووسي طةلي كوردستان ئةركي كؤمونيستةكانة و مانةي
ئةوة نيية لة ئةركة رانانة ثينايةتييةكامنان وازبهيَنني.هةروا-بؤ منوونة -لة ئاسو ث سياري ننان ،دةبيَ بة روون و ئارك ا رووبةريووي
راطةياندنة ليِيا َ و كؤن ةثةرةستةكان ببينةوة كة ث سي ننان وة بابةتي سيَك يان تةنها وة "دايكي ثرياز" تةمارا دةكةن و دةبيَ بة
هةزاران بةلَطةوة ئةو جةوارةكاريية رسوابكةين وبة راركاوي هةلَويسو ريوعي لةم بارةيةوة رابطةيةنني :سيستيَمي بؤرنوازي هةرطير
ناتوانيَت ثةوسانةوةي ننان ثارةسةر بكات ،بة ثيَضةوانةوة قولَري دةكات و لة اليين كةم تةنها ريَوةي ثةوساندنةوةيان دةطؤرييَت.
ئيَمة لة قؤناغيَكدا دةنين ،باري جةماوةري خةلَك زار خ اثرو نائارامر بووة ،بؤية دةبيَ ئةم قؤناغة بؤ ثةروةردة ،مةرق يَك دن،
راهيَنان ،ريَكخس  ،بةرداريك دن لة دامةز راندن و بةهيَرك دني ريَكخ اوة ثينايةتييةكامنان تةرخان بك يَ و راطةياندنةكاني حرب
بك يَت بة قوتا انةي بةهيَرك دني خةباتي برووتنةوةي كؤمونيسو لة كوردستان و بة ريَطاي ديالؤ و رةخنةوة لةناو ثةرلةمان و لة
دةرةوةيدا ،هيَري فمار ثيَكبهيَن يَت بؤ بارك دني باروداخي نياني زاربةي كؤمةلَطاكةمان( .بؤ منوونة) ثيَ ماوةية بةرييَر(مةسعود
بارزاني) نائارامي خؤي دةرخست لةبارةي ناعةدالَةتي لة كوردستان .ئةمة دلَخؤركةرةوةية ،بةآلم دةبيَ بة رووني و ئارك ا و
سةررياستييةوة ثيَي بلَيَن ،فةرموو ،ئةطةر دادثةروةري كؤمةآليةتيتان دةويَت ،ئةوا دةبيَ موستةرارة ممةخؤرةكاني دةوروبةري كة كار بؤ
بةرقةرارك دني بازاريي ئازاد دةكةن ،كنار ات ،ثونكة ئةم جؤرة سيستيَمة لة سةر ئاسو عةمةلي و لة دةيان وآلتي دنيا تةنها هةناري و
ثةوسانةوةي بةرهةمهيَناوة ،بؤية بة بةردةوام رووبةريووي بةرط ي بووةو دةب َي .من نالَيَم كا مةسعود ببيَت بة كؤمونيست ،ئةمة ريَطاي
نةجاتي م اوايةتيية ،بةآلم دةك يَت داواي ليَ بكةين-بؤ منوونة -حكومةت بيمة كؤمةآليةتييةكان بؤ خةلَك دابني بكات؛ كتيَ و
ثيَداويستييةكان بؤ قوتا انةكان ئامادة بكات((هيَمتا قوتابياني ثؤلي رةري ناوةندي راثةريين لة كت َي فيريا بيَبةرن و
سبةي 0221/02/20نيازيان واية بؤ جاري دووهةم ،بؤ الي بةرييَوبةرايةتي ثةروةردة ب يان))؛ هةموو سةرمايةكان لة رارة طةورةكان
خةرج نةكةن و ئةوةندة بة هةنارةكان نةلَيَن"بة ثةلة نابيَ" > ئةي بؤثي سةدان مليونان داالر بؤ راري هةولري ،سليماني و دهو
خةرجك ا؟< ،با روو لة طةرمييانةكان بكةن(( بؤ منوونة نةخؤرخانةي خانةقي نة ئؤكسجيين هةية ،نة دةستكيَ بؤ نةرتةرطةري ،نة
دةرماني ثيَويست و نةخؤش و ب يندارة سةختةكان بؤ كةالر دةنيَ دريَت و لةويَمدا هيضيان بؤ ناك يَت و رةوانةي سليماني دةك يَن!! ئايا
ئةمة بيَحورمةتي و كةمتةرخةمي و نامةسبوولييةت نيية لة ئاسو دانيمتواني خانةقي؟ كيَ لةم بارةيةوة بةرث سة؟ ثؤن ثارةسةري
ئةم كيَمةية دةك يَت؟))...هتد ...بؤ ئاطاداري سبةي لة سةر ئةركي حربيَكي نةدار وة حربي ريوعي كوردستان ،ئؤكسجني بؤ ثةند
رانيَك بؤ بةري ف ياك ةوتن و نةرتةرطةري نةخؤرخانةي خانةقي دابيندةك يَ و ثؤليَك بؤ قوتا انةي ئةركةوزاي درووستدةك يَت...؛
دةبيَ راستةوخؤ ط اني بازاريي ئازاد كة هةنارةكان ن خةكةي دةدةن ،سةركوت بك يَت>ئةوة ئازادي دةولَةمةندة ثلَيَ و خويَ يةكانة كة
قةت لة ث يك دني طريفاني خؤيان ناطةرييَن< .ئةطةر دةوروبةري حكومةتي كوردستان و رويَين ب يياردان لةسةر نياني خةلَكي كوردستان،
لة كةساني خةباتطيَ ي هةنارو ثةوساوة ثيَكبهاتبا ،باري كوردستان ئةوةندة الر نةدةبوو و طةندةلَي لةناو رادةمارةكاني هاتوثؤي
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نةدةك د؛ ئةوةندة ثاش ،موستةرارو بةعسي"خةت مايل"و ئةن الضي دةسةآلتيان نةدةبوو .ئةمة تةنها ثةند منوونةيةكن و
دةزامن((ريَطاي كوردستان)) زار سكاآل و داخوازي بآلوك دووة ،بةآلم ئةركي ئةوةيان لةسةرة دوابةدوايان ب ياين و ئةطةر داخوازييةكان
وآلميان نةبوو ،هةر بةناوي حربةوة ثةنا بؤ ريَوةكاني ث اتيَست بِيَت .راطةياندني حربي ريوعي بووة بة خولي دةرك دني كادري
راننامةواني بؤ ثارتي و حربةكاني ت  ،بؤية داواكارم لة مةكتةبي سياسي ئةو جؤرة راننامةنووسانة بناسيَت>لة نووسني و ريَوةي
بةرييَوةب دن و هةلَبذاردن وب يياردان لةسةر بابةتةكان<دةردةكةون .كيَ ب يوا دةكات كة ئةندامي كؤميتةي ناوةندي و بةرث سي
راطةياندني حيرب بةرييَر(زي ة كةما ) بنووسيَ ( :ئيَمة ئيَستا ثيَويستيمان بة رارنبرييَكة لة ريَطاي هةيبةتيَكي مةعنةوي و ئاكارة
ئةدةبي و رارنبرييةكاني طوراري راي طمو درووست بكات بؤ راط تين هيَ رةكاني حرب و ئاين و سياسةت بؤ سةر كؤمةلَطا-ئاسؤ،
نمارة071لة ،0221/00/07الثةريةي  .)1ئةطةر ب اي ناوب او بةو ريَوةية بريدةكاتةوة ،ثي دةكات لةناو كؤميتةي ناوةندي حربي
ريوعي و ئةركي طةورة و سةخو راطةياندنةكةي لةئةستؤ ط تووة؟؟! ئةمة هةرطير لة ئةندامي كؤميتةي ناوةندي حربيَكي ريوعي
ناوةريَتةوة .ئة م ب ادةرة لةوةش سلَ ناكاتةوة وتار بؤ راننامةيةكي ئيسالميمدا(راننامةكةي يةكط توو)بنيَ يَ ،لةوانةيمة بآلوك دني
نووسينةكةي لةو راننامةية بة دةستكةوت برانيَ!
تاقة ثاوةريواني و هيواي من ئةوةية ،راطةياندني حربي ريوعي بةهيَر ب َ :رةنط ،بؤن ،ناو و خويَين هاورييَياني ريَطاي ريوعييةت لة
كوردستان ،عريا و جيهان ليَي بيَت .من تةنها لةم سوثةنيطايةوة ئةم بابةتةم نووسي و ثاوقدومي هةرثي رةخنة و تيَبيين هةية،
بةخيَ بيَت...
تيَبيين :من ئةم وتارة بؤ ريَطاي كوردستان ناردوة ،بةآلم تا ئيَستا بآلونةك اوةتةوةو بةرث سيَكي سايو ئازادي وتي((هةموو بؤثوونةكانت
راس ))وبؤ ماوةيةكي زار كورت بآلويك دةوة و اليِد ،بةم بؤنةيةوة دة َليَم :ئيَمة دةبيَ بةو ثةريي ريَرةوة راستييةكان بناسني و هةو َ
بدةين ثيمانيانبدةين و هةولَي راستك دني هةلَةكان بدةين ،ثونكة ئةمة زامين ثيَمكةوتنمانة.
0221/00/2-/00/7

ف ةبيَذي يان ثؤنيَو ريَكخستين كار و بازاري؟

كؤمةلَيَ سياسةمتةدار بةدةنيَطي ط ي ،وتارطةلي ئاط ين بؤ خةلَك دةخويَنن كةة ثة ين لةة زاراوي(ئةازادي ،عةدالةةتي
كؤمةآليةتي...هتد)بةبيَ ئةوةي ناوةرياكي ئازادي و عةدالةتي كؤمةآليةتي روون بكةنةوة ،بةمة دةتوانن هورياري
ساختة بة هةنارةكان ب ارن و بةكاريان بهيَنن.
لةراسةةتيدا دةب ةيَ ثيَمةةان بلَ ةيَن :ثةةؤن بةةازاري وكةةارك دن وة دوو ثةةةمكي ثارونووسةةازي نيةةاني رانانةةةي م ة او،
ريَكدةخةن؟
 بازاريي ئازادي يان بازاريي طمو؟ كاري هةرةوةزي يان هةر كيَ بؤ خؤي؟تةنانةت كةساني واي هةن بةريَوةيةكي لةرادةبةدةر ثيَكةنيناوي باسي رةؤريش بةطمةو دةكةةن و ثيَيةان وايةة
رؤريش( لةدوادةرئةجنامدا ب دنةوةي ئةازاديي و ثلوراليرمةة ،نةة دروسةتك دنةوةي هيَريَكةي تة كةة ثة انةي كورةتين ئةةوي تة ي ثة َي بيَةت .رةؤريش

هيَناني ثةرلةمانة بؤ ناو ريووبةري طمو ،واتة ثيَ كةوةنيان و قبوولَك دني كؤي ئةو رياو بؤثوون و بةرنةوةندييةة جياوازانةيةة كةة كؤمةلَطايةة لةةخؤي
دةط يَةةت و دةسةةةلَات رييَط ة ة ليَةةي .كةةة دةلَ ةيَم رةةؤريش هيَنةةاني ثةرلةمانةةة بةةؤ ن ةاو ريووبةةةري طمةةو مةبةسةةتم لةةة كؤتاييهيَنانةةة بةةة ب ييةةاري تةةاك يةويي،
مالَباواييك دنةةة لةةة تةةاريكيي و دروسةةتك دني رةةةفافييةتة لةةة ك ة دةي سياسةةيدا .بةةة مانايةةةكي ت ة ب يياردانةةة بةةة ر ةيَوةيةكي كةةؤيي و لةسةةةر بناغةةةي
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قةناعةت يَهيَنان و رييَككةوتن ،نة تةنها زارينةو و كةمينة .....رؤريش بة ثةمكة مؤديَ نةكةي ماناي طةريانةوةي ثةمكي ئازادييةة بةؤ نةاو
سياسةةت و دامةزرانةدني دةولَةةةتي ياسةا و دابةرةةك دني دةسةةلَاتةكان و دةستاودةسةةت ثيَك دنيانةة لةةةرييَطاي هةلَبةذاردني ئةةازادةوة و
بنياتناني عةدالةت و يةكسانيي كؤمةلَايةتيي و ك دني ن خةي ئينسةانة بةة نيَوةنةدي هةةموو ثيَوةرةكةان .لةدوادةرئةجنامةدا رةؤريش
طيَ يانةوةي رييَر و ثاراستين مافةكاني ئينسانة لةرييَطاي دامةزراندني ئازادييةوة).
ئايا رؤريري ئةريان ،روسةيا ،فةرةنسةا و ئةةواني تة وة يةةكن؟ مةبةسةتيان دابةرةك دني دةسةةآلتةكانة؟ دةولَةةتي ياسةا؟ ياسةا كةيَ؟
عةدالةت؟ كةام عةدالةةت؟ ئةازادي؟ ئةازادي كةيَ؟ رؤريرةي ئةريان ئينسةاني كة د بةة نيَوةنةدي هةةموو ثيَوةرةكةان؟ رؤريرةي جةزايةةر؟
رؤريرةكان جياوازن و لة هةر قؤناغيَكدا بؤ ئاماجنيَكي تايبةتي ئةجنام دةدريَن.

ناريةزايةتي بةناو كيَ و بةرةو كويَ؟!

ئايا ناريةزايةتي ريَكخ او ،حةرب و طة وي و كةسةايةتييةكان كةة لةة دةرةوةي بازنةةي ئؤثؤزيتسةيوني نةاو ثةرلةةمان ثةاالكن و رالَةي
لةبةرثةةةاويان هةيةةةة ،جياوازييةةةان لةطةةةة ئؤثؤزيتسةةةيوني نةةةاو ثةرلةةةةمان( .ي.ط)هةيةةةة؟ دةتةةةوانن رالَةةةي خؤيةةةان ببيةةةنن بة ةؤ
بةرةوثيَمِدني ميَذووي نويَ؟
(كةةيط) هاوثةةةواني ئيسةةالمي-ليِالَةةي ثيَكةةدةهيَنن و بةةؤ دةرثةةوون لةةةم قةي انةةة بةةة بةةؤني ةةور و هيَةةري جنؤكةةةكاني دوورطةةةي
عةةةةرةبي ،بانطةرةةةةي حكومةةةةتي تةةةةكنؤك اتي دةكةةةةن .ئةمةةةة لةةةة بارةةةرين حالَةةةةت ريَطةثةةةارةيةكي راسة ةريةوانةيةو ئيديالةةةةكان
بةكاردةهيَنن بؤ ياريك دن بة هةست و سؤزي زيانليَكةوتوواني سياسةةت و ئةابووري بةازاريي ئةازاد و زةمحةتةة اليةةن و كةسةايةتي و
ريَكخ اوة ثةثةكان بة نويَنةراني خؤيان برانن.
ئةزمووني(ئاثؤ) لة ئةلَمانيا و برووتنةوةي خويَندكاراني فةرةنسا0711
لةةةة كؤتةةةايي سةةةاآلني رةسةةةو سةةةةدةي رابة ة دوو لةةةة ئةةةةلَمانيا و فةرةنسةةةا(ئةةةاثؤ كةةةورتك اويAusserparlamentarische -
 ،)Oppositionواتةةة ئؤثؤزيتسةةيوني دةرةوةي ثةرلةةةمان ،لةاليةةةن بةرط يكةةةران لةةة نينطةةة ،برووتنةةةوةي ئارةةو ،رارةةنبريان،
هونةرمةنةةةةدان ،خويَنةةةةدكارة ثةةةةةثةكانةوة درووسةةةةت بةةةةوو و لةاليةةةةةن فةيلةسةةةةوفةكان(ئيَ نسةةةةت بلةةةةو  ،ئةةةةةدارنؤ ،مةةةةاركؤزة،
سارتةر)ثمتيواني و رابةرايةةتي دةكة ا .ئةةم بةرةيةة لةة غيةابي ئؤثؤزيتسةيونيَك درووسةت بةوو كةة نةةيتواني دةربة يي هةلَويسةت و
داخوازييةكانيان بيَت .ئةم ئؤثؤزيتسيونة دن بة مانةوةي(بةرث سة فاريسةتةكان)بةوون لةة دةسةةآلتةكانيان ،وة ثةؤن الي خؤمةان
دن بة بووني(جاش و موستةرار و ثياواني رنيَمي بةع )لة ناو ئيدارة و حربةكان ثيَ قبوو َ نييةة .هةةروا دن بةة ياسةا تايبةتةةكان
(قةدةغةك دني هاتووثوو ،ثمكنني و بازطة و هةلَكوتان بةسةر ماآلن)خةةباتيان دةكة د .ئةةم رةوتةة ف ةاليةنةة داواي ثةةي يةك دني
ياسةا دةسةتوورييةكان لةةبارةي(ئةازادي بةريوريا ،ثةاثةمةني و كؤبوونةةةوة)يةان دةكة د .برووتنةةوةي ئةاثؤ ثمةتيوانيان لةة برووتنةةةوة
ئازادخيوازةكاني ئةو سةردةمة دةك دو را َليَكةي بةرثةسةتةيان هةةبوو لةة خةةبات دن بةة رةاي ئةريان ،ويَتنةام...هتةد و لةةم ثيَنةاوةدا
قوربانيمةةيان دا ،وة (بينةةؤ ئؤنةةةزورط) كةةة لةاليةةةن ثؤليسةةةوة كةةورنرا و هةةةولَي تريارك دنةةي رابةةةرة بةناوبانطةكةةةيان(رودي
دوتمكة)كة بةهؤي ب ينةكةي لةثاالكي كةوت و لة 0737طياني لةدةستدا.
لة كوردستان
لةةةدةرةوةي ئؤثؤزيتسةةيوني(كةةيط)  ،ثةةةندين حةةرب ،ريَكخةة او ،كةسةةايةتي ،خةةةلَكي ثةةةي ،رارةةنبري ،راننامةةةنووس ،نووسةةةر،
هونةرمةندي سةةربةخؤ ثةاالكن و هةةر يةةكيَكيان سةةنطي خةؤيي هةيةة ،بةةآلم ناريةزايةتييةةكانيان لةةدةروةةي ويسةت و ئةارةزووي
خؤيان لةطة (كيط)تيَكة َ دةبيَ و قووتياندةدةن.
ئةةةم هيَةةرة تةةا ئيَسةةتا نةةةيتوانيوة خةةؤي لةةةناو هاوثةةةواني يةةان لةةة ثوارثةيَوةي بةرنامةةةي اليةةةني كةةةم ديةةاري بكةةات و خةةؤي وة
ئةلَتةرناتيظ بناسيَينَ .ئةمة تةنانةت واي ك دووة ران بة ران هةولَي بيَ ئةعتباري و ثةراويَرك دني دةدريَ.
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ثي بكةين؟
ئةم نووسينة هةنطاويَكي سةرةتايية بةؤ خؤناسةاندن وة (بةةرةي ثةةي) يةان(ئؤثؤزيتسةيوني دةرةوةي ثةرلةةمان) و رزطةاربوون لةة
ثةرتةوازي و ثيَمنياردةكةم:
كةةات و ران و رةةويَين كؤبوونةةةوةي طمةةو ريَكبخ يَةةت و بةةةبيَ موزايةةةدةك دن ،دروويليَةةدان و خةةؤزلراني ،بةرةةداري بكةةةين بةةؤ
دياريك دني سةق ي داخوازي و بةرنامةي الني كةم و بةرنامةريَذي كارو ثاالكييةكاني داهاتوو.
ئايا زةمينة لةبارة بؤ ئةم خؤريَكخستنة؟ دةمانةويَ يان دةتوانني ئةم ئةركة بةئةجنام بطةيةنني؟
سبةي خؤرهةلَديَت و ئةمةش خؤي لة خؤيدا ئوميدبةخمةو ناريةزايةتييةكان بةةردةوامن...ئيَةوةش وة ريَكخة او ،كةةس و اليةةني
ثةي بة رةخنة ،ثيَمنيار و تيَبيين بةرداري بكةن لة دياريك دني ثارةنووسي ئةم ثيَمنيارة!

دةربارةي كتيَ كةثيتا َ
ف يدريك ئةنطل
لةو رانةوة كة سةرمايةداران و ك يَكاران لةسةر زةمني هةية ،هيض كتيَبيَك بآلونةك اوةتة كة ئةوةندةي
كتيَ ((كةثيتا َ) بؤ ك يَكاران ث ي باية بيَت .ثةيوةندي نيَوان سةرمايةو كار كة ئةو تةوةرةية بةدةوريدا هةموو
سيستيَمي كؤمةآليةتي ئيم يادا دةسوو يريَتةوة ،لةناو ئةم كتيَبة بةهوردي زانستيانة روونك اوةتةوةو
بةقوولَييةكي تةواو و هةمةاليةنة روونك اوةتةوة ،ئةوةش بة دةسةآلت و هيَرو ديديك كة تةنها بريمةندي
ئةَاني دةسةآلتي بةسةردا ركاوة .بةهاي كتيَبةكاني ئؤوين ،سان سيمؤن و فورية هةر ثؤنيَك بووةو هةرثيية
ب  ،بةآلم ئةَانيَك بةتةنها تواناو تايبةمتةندي بةرزبوونةوةي هةبوو بؤ ئةو ئاستة كة بينةر دةتوانيَ لةويَوةوة
ين و هةر
هةموو طؤريةثانةكاني ثةيوةنديية كؤمةآليةتيية هاوثةرخةكان بة هيَلكاريية طةورةكانيمييةوة ببي َ
وة يةكيَك واية كة سةركةويَتة سةر لوتكةي بةرزت ين ثياو دوةني ثيا نةوييةكان ببيينَ.
تا ئيم يا ،ئابووري سياسي واي ف َي دةك دين كة كار سةرثاوةي طمت سةروةت و ثيَوةري طمت بةهاكانة .ئةو
زانست ة بةدرووسو نيمانيدةدا ،ئةطةر دوو رت بؤ بةرهةمهيَنيان ،هةمان ب يي خةرجك دنيان تيَبضيَت ،هةمان
بةهايان هةية؛ ثاراني لةبةر ئةوةي بة ريَوةيةكي ناوةجني تةنها بةها يةكسانةكان دةكارن لةطة يةكر
ئالَوطؤري بك يَن ،ئةوا دةبيَ يةكيَكيان لة هةمبةر ئةويريان بطؤريدريَنةوة.
بةآلم لة هةمان كاتدا زانسو ئابووري فيَ ماندةكات كة جؤرة كاريَكي كةلَةكةك اوو ثارةكةوتك او هةية كة ثيَي
دةلَيَ ،سةرماية؛ ئةم سةرمايةية بة هؤي ئةو داهاتةي تيَداية ،سةد قات و هةزار قات دووبةرابةري بةرهةمهيَناني
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كاري زيندووة ،زياددةكات ،بؤية لةو ثيَن اوةدا ،خوازياري قةرةبوويةكي دياريك اوة ،كة ثيَدةطوت يَ قازانج يان
دةستكةوت.
مةسةلةكان وة هةموو دةزانني لة واقيعدا بةم ريَوةية دةردةكةويَت:
قازاجني كاري بيَ طياني ثارةكةوتك او ،هةميمة زيات دةبيَت و سةرمايةي سةرمايةدارةكاني هةميمة
زيات دةبيَت ،لةكاتيَكدا ك يَي كاري زيندوو بةردةوام كةمر دةبيَت و جةماوةري كارطةران كة تةنها لةسةر ك يَي
كارةكةيان دةنين ،نمارةيان زيات و هةنارت دةبن .ئايا ئيَمة ثؤن ئةم ناكؤكيية ثارةسةر بكةين؟
ئايا ثؤن ئيمكان هةية قازانج بؤ سةرمايةدار مبيَنيَتةوة ئةطةر هةموو بةهاي كارةكة كة بؤ بةرهةمةكةي
زياددةكات بؤ خؤي بطة يريَننةوة؟ لةبةر ئةوةي تةنها بةها يةكسانةكان لةكة يةكر ئالَوطؤر دةك يَن ،كةواتة
ئةمةية كة دةبيَ رووبدات.
لة اليةكيرةوة ثؤن دةتوان يَت بةهاي يةكسان لةكة يةكر ئالَةطؤريبك يَن و ،ك يَكار ثؤن دةتوانيَ تةواوي
بةهاي بةرهةمي كارةكةي بةدةستبهيَينَ لة كاتيَكدا كة المان روون و ئارك اية كة هةمان بةرهةمي كار-وة زار
لة ئابووريناسان داني يَدةنيَن -لة نيَوان كارطةرو سةرمايةدار دابةرك اوة؟
ئةمة ئةو ناكؤكييةية كة تا ئيَستا ئابووري لةبةرامبةريدا سةرسووريماوةو هيضي لةبارةيةوة نةوتووةو
نةنووسيوةو لة داردامان و دةم بةيةكداهاتن نةبيَ .تةنانةت رةخنةط ة سؤسياليستةكاني ئابووري جطة لة
هيَماك دن بؤ ئةم ناكؤكيية ،هيضي ت يان ثيَنةك اوةو تاقة ية رةخنةط يميان نةيتوانيوة ثارةسةري بكات
ثيَ ئةوةي مارك بيَت و ويَنةي ثيَكهاتين ئةم قازاجنة لةطة طةيمتين بك َييَميَت و بةمة هةستا بى
روونك دني هةموو رتيَك.
كاتيَ مارك ليَكؤلَينةوةي طةرةسةندني سةرمايةي ك د ،لةو واقيعة سادةو ئارك ايةوة دةست يَك د كة
سةرمايةداران سةرمايةكةيان بة ريَطةي ئالَوطؤريينةوة سةرمايةطوزاري دةكةن:
ئةوانة بة ثارةكةيان كاآلية دةك ين و ثاران بة ب ييَكي زيات لةو خةرجةي تيَضووة ،دةي ارنةوة .بؤ منوونة
سةرمايةداريَك بايي هةزار لرية ثةموو ئةك ييَ و ئةي اريَتةوة بة هةزارو سةد لرية .بة مانايةكير022لريةي
((دةستدةكةويَ))!
مارك بةو زيادةية لةسةر سةرمايةي يةكةم دةلَيَ(زيَدةبايي) ،ئايا ئةم زيَدةبايية لة كويَوة ديَت؟
ئابووريناسان ب يوايان واية كة تةنها بةها يةكسانةكان لةطة يةكر ئالَوطؤرييان ثيَدةك يَ .بيَطومان ئةمة لة
بواري تيبؤي ثةتيدا ،راستة– .كةواتة -ك ييين ثةموو و دووبارة ف ارتنةوةي ،هةرطير ناتوان ٍيَ زيَدةباييمان
دةست بكةويَت ،ريَك وة ثؤن ئالَوطؤريك دني ثارةيةكي()9لريةيي بة ()9لريةييةكير بطؤريينةوة ،هيض ية لة دوو
الي ئالَوطؤريك دنةكة نة دةولَةةندت و نة هةنارت ي دةكات .هةر بةو جؤرةش زيَدةبايي ناتوان يَت لةوةوة
بةرهةمبهيَن يَت كة ف اريارةكان كاآلكانيان بة بةهايةكي بةرزت لة بةهاكةي دةي ارن يان لةوةوة كة
ك ييارةكان كاآلكانيان بة بةهايةكي كةمر دةيك ين ،ثونكة هةريةكيَكيان بة نؤرة ك ييار يان ف اريارةو...هتد .و
مةسةلةكة دووبارة بؤ هاوسةنطي دةطة يريَتةوة .هةروا زيَدةبايي لةوةوة نايةت كة ف ارياران كاآلكانيان بة زيات
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لة بةهاكةي هةلَسةنطاند و ك يي اران بة كةمر لة بةهاكةي ،ثونكة ئةمة بةهايةكي نويَ يان زيَدةبايي
بةرهةمناهيَنيَت ،بةلَكو تةنها دابةرك دنيَكي نويَ و جياواز بؤ ئةو سةرمايةي هةية لة نيَوان سةرمايةدارةكان
درووستدةكات ،لةطة ئةوةرداو سةرةرياي ئةوةي سةرمايةدارةكة كاآلكان بة طو َي ةي بةهاكةي دةك ييَ و بة
طويَ ةي بةهاكةي دي اريَت ،ئةوا لةو بةهايةي لةسةري دان اوة ،بةهايةكي زيات دةردةهيَينَ.
ئةمة ثؤن روودةدا؟
سةرمايةدار لة بازاريي كاآلكانداو لةباروداخي كؤمةآليةتي ئيَستاماندا ،كاآلية دةبيينَ كة تايبةمتةندي
سةرسوريهيَنةري  ،ئةوةش ئةوةية بة جؤريَك ثيَكهاتووة كة بةكارب دني دةبيَتة سةرثاوةي بةهايةكي نويَ و
خولَقيَنةري بةهايةكي نويَية و ئةم كاآلية هيَري كارة.
ئايا بةهاي هيَري كار ثيية؟
بايي هةر كاآلية بةو كارة دةثيَوريَ كة بةرهةمهيَناني ثيَويسو ثيَ دةبيَت .هيَري كاري لةنيَ ريَوةي
ك يَكاري زيندوو هةية كة بةخيَوك دني خيَرانةكةي ثيَويسو ثيَدةبيَت -ئةم خيَرانة دابينكةري بةردةوامي
هيَري كار و تةنانةت دريَذةثيَدةريميية لة ثاش مةرطي ك يَكارةكة -ئة َليَم :ئةم ك يَكارة ثيَويسو بة ب ييَكي
دياريك او هةية بؤ ئام ازةكاني بذيَوي و كاتي ثيَويست بؤ بةرهةمهيَناني ،بةهاي هيَري كار دةنويَينَ .سةرمايةدار
هةفتانة ك يَي كار دةدات و بةوة بةكارهيَناني كاري هةفتانةي ك يَكار دةك ييَ و تا ئةو رادةية ئابووريناسة
بة يريَرةكان لة بارةي بةهاي هيَري كار لة طةَان ريَكدةكةون.
ئيَستا سةرمايةدارةكة ،كار بة ك يَكارةكةي دةكات ،بةآلم لة ماوةيةكي دياريك اودا بة قةت هةفتانةكةي كار ئةكا.
با وادابنيَني كة هةفتانةكةي ئةو ك يَكارة بةرامبةر بة سيَ ران كارة ،بةو ثيَية ئةو ك يَكارة كة راني دوورةمة
دةسو بةكار دةكات ،ئيَوارةي راني ثواررةمة بةهاي تةواوي ئةو ك يَيةي كة وةريط تووة ،داويةتي بة
سةرماية دارةكة ،بةآلم ئايا لة ئيَوارةي راني ثواررةمة كاري ك يَكارةكة تةواو دةبيَ؟ نةخ َي  ،بةهيض جؤريَك!
سةرمايةدار كاري هةفتةيةكي ك يَكارةكة ك ييوةو بؤية ئةبيَ ك يَكارةكة سيَ رانةكةي ت ي ئةو هةفتةيةش كاري
بؤ بكات! هةر ئةو زيادة كاري ك يَكارة كة ثيَمكةريدةكات لة ماوةية كة كاتي ثيَويست بؤ بذاردني ك يَكةي
ت َي ةريدةكات ،سةرثاوةي زيَدةبايية و قازانج و زيادبووني ران لة دوا راني قةبارةي سةرمايةية.
با كةس ثيَمان نة َليَت كة ئيَمة هةلَدةستني بة ط وانةيةكي خؤريايي كاتيَ ئيدعاي ئةوة دةكةين كة ك يَكارةكة لة
كؤتايي سيَ رانةكة ب ةكارةكةي ئةو ك يَيةي وةردةط يَت ،داويةتي و سيَ سيَ رانةكةي ت كار بؤ سةرمايةدارةكة
دةكات .لة راستيدا ،ل َي ة هةرطير ط نط نيية برانني داخؤ ك يَكارةكة ريَك ثيَويسو بة سيَ ران هةية بؤ
ث يك دني ك يَكةي يان لة دوو يان ثوار ران و لة اليةكيرةوة ئةم مةسةلةية بة طؤيَ ةي باروداخة جياوازي
هةية ،بةآلم ئةوةي بة ريَوةيةكي طةوهةري بايةخي ثيَدةدةين ئةوةية كة سةرمايةدار لة دةرةوةي سنووري ئةو
كارةي ن خةكةي دةدا ،لة هةمان كاتدا دةستدريَذي بؤ كاريَكيمدا دةكات ،ن خةكةي نةداوة و ئةمةش
ط وانةيةكي بة خؤريايي نيية ،ثونكة ئةو رانةي سةرمايةار لة رةوريةوةي زةمةندا لة ك يَكار هيضي دةست
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نةكةويَت تةنها هةمان ئةو ب ية كارة نةبيَت كة ن خةكةي داوة ،ئةوا لةو رانةدا دةرطاي كؤم انييةكةي دادةخات،
ثونكة هةموو قازاجنةكةي لةناودةثيَت و وة تؤزي ليَديَت.
ئةمة ثارةسةري هةموو ناكؤكييةكانة.
ثيَكهاتين زيَدةبايي(كة قازاجني سةرمايةدار بةريَكي ط نطييةتي) ئيَستا بة تةواوةتي روونبووةوة و س ورتيية.
بةو ريَوةيةش بة تةواوي بؤمان روون ئةبيَتةوة كة ئةطةر ن خي بةهاي هيَري كار بة تةواوي بة ك يَكار
بدريَت ،هيَمتا زار كةمرة لةو بةهاية كة سةرمايةدار دةيةويَت لة هيَري كارةوة زةوتي بكات ،بةآلم جياوازييةكة،
ئةوةش ئةو كارة كة ن خةكةي نادريَت ،ريَكورةوان ئةو بةرةية كة سةرمايةدارةكة وةريدةط يَت يان ئةطةر
مبانةويَت وردت دةريبِيين ،ئةو بةرةية كة ثيين سةرمايةدار وةريدةط يَت ،ثونكة خودي ئةم قازاجنة لةو
منوونةية كة ثيَمر ه يَنامان ،واتة ئةو قازاجنة كة ف ارياري ثةمووةكة دةستيكةوت ،دةبيَ بةرتةسك ببيَتةوة
ئةطةر ن خي ثةموو لة كاريَكدا ن خةكةي نةدرابيَت ،بةرزنةبيَتةوة .دةبيَ بازرطانةكة كاآلكةي ثيَمر بة يةكيَك
لة ثيمةسازييةكاني لؤكةثنني ف ارتبيَت كة دةتوانيَت لة دةرةوةي ئةو 022لريةية ،لةبةرهةمة
درووستك اوةكةيمي قازاجنيَك بؤ خؤيمي دةستكةوتبيَت ،لة ثارانيمدا كارة ن خ يَنةدراوةكة كة دةستيكةوتووة
لة تةكيدا دابةردةكات .ئةم كارة ن خ يَنةدراوة لةاليةكيريمةوة هةر هةموو باجةكاني دةولَةت تا ئةو جيَيةي
كة لة ثيين سةرمايةدار وةرئةطرييَ و ئةو داهاتةي كة خاوةن زةوييةكان ثنطيان ئةكةويَ هةر لةو كارة
ن خ يَنةدراوةوة سةرثاوةئةط يَ .كؤلَةكةي تةواوي سيستيَمي كؤمةآليةتي ئيم يا لةسةرتاثاي ئةو كارة خؤريايية
دامةزراوة!
بةآلم بةهةلَةدا ثووين ئةطةر وا تيَبطةين كة كاري خؤريايي تةنها لة هةلَومةرجي كؤمةآليةتي ئيم يادا هةبووة،
واتة تةنها سةرمايةداري كة بةرهةمهيَنان لةسةر بناغةي رووبةريووبوونةوةي سةرمايةداران و ك يَكارة
ك يَط تةكان دامةزراوة و بووني هةية ،بة ثيَضةوانةوة لة هةموو كاتيَكدا ،ثيين نيَ دةست ناثاربووة بةريَك لة
كارةكةي بة خؤريايي ئةجنام بدات.
بة دريَ ذايي هةموو ئةو ماوة دوورودريَذة كة كؤياليةتي ريَوةي باوي ريَكخستين كار بووة ،كؤيلةكان ناثاربوون
كة كاريَكي زار زيات لةوةي كة بؤ ثيَويسو نيانيان ثيَيان رةوادةبين ا بؤ خاوةن كؤيلةكان بكةن .هةروةها لة
سيستيَمي دةرةبةطايةتيمدا"بةطرادة و رةعييةت" و تا نةهيَمتين سوخ ةكاري جووتيارةكان مةسةلةكة هةر بةو
ريَوةية بووة.
جياوازييةكة لة نيَوان ئةو ماوةيةية بوو كة ك يَكار بؤ مانةوةي نياني خؤي كاري دةك د ،لةطة ئةو زيَدةكارة كة
جووتيار بة دةرةبةطة خانةدانةكان دةيدا ،ل َي ةدا هةسو ثيَدةك ا كة بةري كاري دووهةمةكةيان بة تةواوي بة
جيا لة بةرة كاري يةكةم ،ئةجنام دةدرا.
ئيَستا ريَوةكةي طؤريا ،بةآلم مةسةلةكة وة خؤي دةمينيَتةوة ،ثونكة ،هةروةكو مارك لة كةثيتالَدا ئةلَيَ:
مادام بةريَك لة كؤمةلَطا ما ،مؤنؤثؤلَك دني ئام ازةكاني بةرهةمهيَناني هةية ،ئةوا ك يَكار ئازاد بيَت يان نا،
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ناثارة كة جطة لةو كارةي كة بؤ بةريَوب دني نياني كةسايةتي خؤي ئةجنامي دةدا ،ب ييَك زيَدةكاري
ثيَويستييةكاني نياني خاوةن ئام ازةكاني بةرهةمهيَناني دابني بكات!

بكات تا

0
لة وتاري راب دوودا بينيمان كة هةر ك يَكاريَك ،سةرمايةدار كاري ثيَدةدات ،دووجارى كاردةكات ،لة ماوةي بة
ريَك لةو كاتة كة تيَدا كار دةكاتة ئةو ك يَيية كة سةرمايةدار ثيَدادات .ئةم بةرة مارك ناوي دةنيَت كاري
ثيَويست ،بةآلم لة ثاراندا ك يَكارةكة دةبيَ دريَذة بة كارةكةي بدات و لة ماوةي ئةم كاتةدا ،زيَدةبايي بؤ
سةرمايةدارةكة بةرهةمدةهيَنيَت و قازانج بةريَكي طةورةي ثيَكدةهيَنيَت .مارك ئةم بةرة ناو دةنيَت كاري
زيادة.
با ئةو ط وانةية بكةين كة ك يَكار سيَ ران لة هةفتة بؤ ئةوة كار دةكات ،ك يَيةكةي بداتةوة و سيَ ران بؤ
بةرهةمهيَناني بةهاي زيَدةبايي .بة دةرب يينيَكير ،ماناي واية ئةطةر رانانة دوازدة سةعات لة رانيَكدا كار بكات،
رانانة ماوةي رةش سةعات بؤ ك يَكةي كاردةكات و رةش سةعالت بؤ بةرهةمهيَناني بةهاي زيَدةبايي .هةرطير
لة هةفتةيةكدا زيات لة رةش ران يان زيات لة حةف ران ئةطةر راني يةكمةمةري بؤ زياد بكةين .بةآلم لةهةر
رانيَكدا بة تةنيا ليَي وةرطرياوة ،دةتوانني رةش يان هةرت يان دوازدة يان ثازدة سةعات يان زيات لة سةعاتي
كارك دني وةربط ين.
ك يَكارةكة لة هةمبةر ك يَي رانانةيدا ،رانيَكي كار بة سةرمايةدارةكة ف ارت .بةآلم راني كار ثيية؟ ئايا
هةرت سةعاتة يان هةندة سةعات؟
بةرنةوةندي سةرمايةدار لةوةدا ية تا ثيَبك يَت ،راني كار دريَذ بيَت و هةرثةند دريَذ بوو ،ب ييَكي طةورةت لة
زيَدةبايي بةرهةمدةهيَنيَت .ك يَكاري بةراسو هةسو ثيَدةكات كة هةر سةعاتيَكي زيادة لة كاتي ثيَويست بؤ
دانةوةي ك يَكةي ،بة زارةملي و ناياسايي ليَي وةردةطرييَت و دةبيَ بة خودي خويَن و كؤرتةكةي بنالَيَينَ .ئةمة
ماناي ئةوةية كاتيَكي زيات كاري ثيَبك يَت .سةرمايةدار لة ثيَناو قازاجنةكةي هةولَدةدات ،و ك يَكاري لةثيَناو
تةندرووستييةكةي؛ لةثيَناو ثةند سةعاتيَكي ثموودان ،هةولَدةدات بؤ ئةوةي بتوانيَت نة تةنها كاربكات،
ةويَت و وات ،بةلَكو بؤ ئةوةي لةاليةكيرةوة بتوانيَت دووثاتي خودي خؤي بكات كة م اوة.
بةم بؤنةية دةبيَ تيَبينيةكي سةرثيَيي دةربِيين ،ئةوةش ئةوةية كة هةرطير رةهين ئريادةي باري سةرمايةداريَك
نيية بةتةنها بكيَم يَت بؤ ناو ئةم جةنطة يان نا ،ثونكة كيَِيكيَ ناثاري ئينسانيرين سةرمايةدار دةكات،
هاوثةواني لةطة ب ادةرةكاني بكات و ثمت بة هةمان ئةو ماوةي كارة ببةستيَت كة وة بنةما ثمتيان
ثيَبةستووة.
خةبات لةثيَناو دياريك دني راني كار لة ميَذوودا ،لةطة يةكةم هاتنة مةيداني ك يَكارة ئازادةكان دةستي يَك دو
هيَمتا تا ئيم يامانيمدا دريضذةي هةية .نةريتةكاني بة ثيَي جؤرةكاني ثيمةسازي دووثارمان دةكات ،راناني
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كارك دن بؤ ماوةي جياواز دةكات ،بةآلم لة واقيعدا بةدةطمةن ئةو رانانة لةبةرثاو دةطرييَت .ئيَمةش ناتوانني
ب َليَن كة راني كاري س ووسو هةية ،ئاسايي ،تةنها ئةو كاتة نةبيَت كة ياسا راني كار دياري و ثاوديَ ي دةكات.
ئةمة هةتا ئيَستا ريَك لة ئةياالتة ثيمةسازييةكاني بةريتانيا روودةدات .ل َي ةدا راني كار بة دة سةعات
دياريك اوة( دة سةعات و نيوة لة ماوةي ثيَنج ران و حةفت سةعات و نيو لة ران رةمة) بؤ هةموو ننان،
هةرزةكاران كة تةمةنيان لة نيَوان سيَردة و ه ةندة سالَن و لةبةر ئةوةي ثياوان بة بيَ ئةوان ناتوانن كار بكةن،
بؤية ئةماني سوود لة دة سةعاتي كاري ران ،وةردةط ن .ك يَكاراني ئةنطلير بة خةباتي خودي خؤيان ئةم
ياساية وةرط ت؛ بة ساآلني دريَذ لة جيَطريوخؤرياط ي؛ بة خاتيَكي بيَوثان و كةلةريةقانة لة دني خاوةن
كارطةكان؛ بةريَطاي ئازادي راننامةواني و ما ،ط دبوونةوة ،كؤبوونةوةو هاوثمو و هةروا بةريَوةيةكي زار
زي ةكانة سووديان لة دووبةرةكي ناو ثيين دةسةآلتدار وةرط ت .ئةم ياساية بوو بة زامين ك يَكارة ئينطليرةكان
و تا رادةية طمت بوارةكاني ثيمةسازيية طةورةكاني ط تةوةو سالَي راب دوو تا رادةية هةموو ث يانةكانيمي
ط تةوة ،يان لةالني كةمةوة بؤ ئةو ث انةيانة كة ننان و هةرزةكاران تيَياندا كاردةكةن.
لةبارةي بابةتي ريَكخستين ياسايي بؤ راني كار لة ئةنطلتةرة ،كتيَبةكةمان كؤمةلَيَ بةلَطةنامةي تيَداية كة زار
بةدووريَذي باسي ئةم اليةنة دةكات و دةخ يَتة بةردةم (ثةرلةماني ئةَانياي باكوور)ي بؤ ط توطؤك دن
لةبارةي ياساي تايبةت بة ثيمةسازي و ثاراني ط توطؤ لةبارةي ريَكخستنةكاني كارك دن لة ك طةكان .ئيَمة
هيوادارين نويَنةريَك لةو نويَنةرانة كة لةاليةن ك يَكارة ئةَانةكانةوة هةلَبذيَ دراوة ،بةرداري نةكات لة
ط توطؤك دني لةبارةي ئةم ياساية ،ثيَ ئةوةي بة قوولَي كتيَبةكةي ماركسي خويَندبيَتةوة و بةباري ليَي
تيَطةيمتبيَت .لةم بوارةدا دةبيَ كاريَكي زار ئةجنام بدةين.
كةرتكةرتبوون ئيم يا ناو ثينة دةسةآلتدارةكان لة كاتيَكي ت زار بؤ ك يَكارةكان طوجناوة ،ثونكة هةلَبذاردني
طمو ثينة دةسةآلتدارةكان ناثار دةكات ،دةروةزةيي بكةن بؤ ثمتكريي ك يَكارةكان .ثوار يان ثيَنج لة
نويَنةرةكاني ثيين ك يَكاران لةم باروداخة ،هيَر ثيَكدةهيَنن ئةطةر برانن ثؤن سوود لة باروداخةكةيان
وةردةط ن و ثيَ هةر رتيَكير برانن مةسةلةكة ثةيوةندي بةثييةوة هةية و باسي ثي دةك يَت ،بةآلم حالَي
بؤرنواكان وا نيية ،هةروا لةثيَناو ئةوةي كتيَبةكةي مارك كؤمةلَة بةلَطةنامةيةكي ئامادةك اويان ثيَمكةش
بكات.
ئيَمة زجنريةية لة ليَكؤلَينةوةيةكي ت ي زار دةطمةن بةجيَدةهيَلَني كة زيات بايةخيَكي تيبؤري هةية ،و تةنها
لة دوا بةري ئةم كتيَبة(كةثيتا َ)رادةوةستني كة تيَدا ثارةسةري ريَوازي كةلَةكةك دني سةرماية دةكات.
نووسةرةكةي لة سةرةتاوة دةسةَيَينَ كة ريَوازي بةرهةمهيَناني سةرمايةداي ،واتة ئةو ريَوازة كة لةاليةكةوة
سةرمايةداران جيَبةجيَي دةكةن لة اليةكير ك يَكارة ك يَط تةكان ،تةنهاو بةردةوام سةرماية بؤ سةرمايةداران
بةرهةمناهيَنيَت ،بةلَكو لة هةمانكاتدا و بةبةردةوام هةناري ك يَكار بةرهةمدةهيَنن .ئةم مةسةلةكة وا
ثيالن ييَذك اوة بؤ ئةوةي بؤ هةميمة و سةرلةونويَ لةاليةكةوة سةرمايةداران هةبن كة خاوةني هةموو
ئام ازةكاني بذيَوي ،ماددة سةرةتاييةكان و كةرةستةكاني كارن و لة اليةكةيرةوة ،زاربةي جةماوةري ك يَكاران
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كة خؤيان بةناثارك اوي دةبينن بؤ ف ارتين هيَري كارةكةيان بةو سةرمايةدارانة كة لة بةرامبةر ب ييَكي
دياريك او لة ئام ازةكاني بذيَويان لة ك وانةي باررين بارودا  ،ريَك بةسي مانةوةيان دةكات بةثاكي بؤ
كارك دن و بؤ ثيَطةياندني نةوةي نويَي ك يَكارة رةجندةرةكان كة بؤ كارك دن كةلَكيان هةية .بةآلم كاري سةرماية
تةنها بؤ لةدايكبوون و نؤنةنك دنةوةي بةرهةمهيَنان نيية :سةرماية بةبةردةوام زياددةكات و بةمة لة دةسةآلت و
هيَ رةكةي زياددةكات كة بةسةر جةماوةري ك يَكارة رووتوقوتةكان سةثاوة .هةروة ثؤن سةرماية زاردةبيَ و
بةبةردةوام لة ثانتاييةكدا بةرف اوانر دةبيَت ،ريَوازي بةرهةمهيَناني سةرمايةداري دووبارة ثيين رووتوقوتي
ك يَكاران لةسةر ئاسو ثانتايية كة هةميمة بةرف اوانر دةبيَت و بة نمارةيةكي هةميمة زيات ،
بةرهةمدةهيَنيَت.
كةلَةكةك دن هيضير ناكات تةنها بةرهةمهيَناني سةرلةنويَي ئةم ثةيوةنديية نةبيَت((ئةم مةسةلةية ثةيوةندي
بة ثةيوةندية كؤمةآليةتييةكان هةية :سةرمايةو كاري ك يَط تة-بآلوكةرة فةرةنسييةكان))-وة ية لة بواريَكي
ثيَ مكةوتوودا ،بة نمارةيةكي زيات لة سةرمايةداران لةالية و نمارةيةكي مةزنر لة كارطةراني ك يَط تة
لةالكةي ت ةوة....كةواتة كةلَةكةك دني سةرماية لة هةمان كاتدا ،زيادك دني ثيين ك يَكارانة.
بةآلم بة هؤي ثيَمكةوتين زار باري ئام از و كمتوكا َ...هتد هةميمة ثيَويسو بة نمارةيةكي كةمر لة ك يَكار
دةبيَت بؤ دةستكةوتين هةمان ثةندايةتي بةرهةمةكان و بة هؤي ئةم بارييةوة كة ماناي واقعي ئةف اندني
زيَدةي ك يَكاران دةدا و تةنانةت هةميمة خ َي ات لة خودي سةرماية كة نمارةيان روو لة زيادبوون دةكات،
ثيَمدةكةويَت .ئايا ثي لةطة ئةم ك يَكارةانة روو دةدات كة نمارةيان هةميمة لة زيادبوونة؟
ئةمانة لةرك يَكي ثيمةسازي يةدة ثيَكدةهيَنن ولةو ماوةية كة باروداخةكة خ اي يان الواز بةريَوةدةثيَت،
كةمر لة بةهاي كارةكةيان دةستدةكةويَت و بةريَوةيةكي كاتي بةكاردةهيَن يَت يان دةبيَ بة بار بةسةر
يار مةتيية خ َي خوازيية طمتييةكانةوة ،بةآلم لةو ماوةية كة كارةكان بةريَوةيةكي تايبةتي طةرةدةس َيينَ ،ئةم
يةدةكة بة كةلَكي خاوةن كارةكان دةطة يريَتةوة-وة لة بةريتانيا دةردةكةويَت -واتة ئةم لةرك ي يةدةكةي
ك يَكارة ثيمةسازييةكان بةكاردةهيَنيَت بؤ روخاندني هيَري بةرط ي ئةو ك يَكارانة كة بة ريَوةيةكي ريَكخ او
بةكاردةهيَن يَن و بؤ هيَمتنةوةي ك يَي كارةكةيان لة نرمرين ئاستدا.
(هةرثةند سةروةتي كؤمةآليةتي مةزنر بوو...زيَدةي ريَذةيي نمارةي دانيمتوان يان لةرك ي يةدةكي
ثيمةسازي ،زارت دةبيَ .بةآلم هةرثةند يةدةكةكان زيات بوون بة نيسبةت لةرك ي كاري ثاال (ئةوانةي
بةريَوةيةكي ريَكخ او بةكاردةهيَن يَن) ،زيَدةي جيَكريك او(بةردةوام و نةطؤري)ي دانيمتواني زياددةبن و ثيين
ك يَكار كة نةهامةتةكانيان راستةوخؤ هاورانة لةطة رةجني قورسي سةثيَندراو و ث يت دةبن .لةدواييدا
هةرثةند نمارة ي رةرورووتةكاني ثيين ك يَكار بة ك يَ و لة رك ي يةدةكي ثيمةسازي زيادي ك د ،دووريوويي
فةرمي زياددةكات .ئةمة ياساي طمو و رةهاية بؤ كةلَكةك دني سةرماية -مار  ،سةرماية ،جلدي سيَهةم).
ئةمة بةريَوةيةكي زانستيانة و زار بةد َل يةقي و رود دةركةوتووة-ئابووريناسة فةرمييةكان بةتةواوةتي خؤيان
الدةدةن لة هةولَي وآلمدانةوةي-هةنديَ ياساي سةرةكييةكاني سيستيَمي كؤمةآليةتي سةرمايةداري لة سةردةمي
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هاوثةر  .بةآلم لةطة ئةوةردا ،ئايا هةموو رتيَك طوت ا؟ هةرطير نةخ َي  .ئةطةر مارك هةلَدةسوَ بة
ثيَماندني اليةنة خ اثةكاني بةرهةمهيَن اني سةرمايةداري تا هيَري بةرهةمهيَناني كؤمةلَطا ثلة بة ثلة بؤ ئاستيَك
بةرزبكات ،تيَدا هةموو ئةنداماني كؤمةلَطا وة ية طةرة بة بةها م اييةكانيان بدةن.
بةرهةمهيَناني سةرمايةداري يةكةم بةرهةمهيَنانة سةروةتوسامان و هيَري بةرهةمهيَنان كة مةرجة ثيَويستةكاني
ثيَ كدةهيَنن ،دةخولَقيَينَ ،بةآلم لة هةمان كاتي خولَقاندنةكةيدا ،جةماوةري ك يَكارة ثةوساوةكاني دةخولَقيَينَ
و ئةو ثينة كؤمةآليةتيية ثيَكديَت كة خؤي ران لةدواي ران بة ناثار دةبينيَت داواي بةكارهيَناني ئةم سةروةت
و هيَري بةرهةمهيَنانة بكات بؤ بةرنةوةندي طمت كؤمةلَكا -نة وة باروداخي ئيم يامان-بؤ بةرنةوةندي
ثينيَكي مؤنؤثؤ َ.

كةلَةكةك دني سةرةتايي
نهيَين كةلَةكةك دني سةرةتايي
ئيَمة بينيما ن ثؤن ماية دةبيَتة سةرماية و ئةمي دةبيَتة سةرثاوةي زيادةبايي و ئةمي ديسا بة سةرثاوةي سةرمايةي
تةواوكةر .بةآلم كةلَةكةك دني سةرماية ،ثيَموةخت ط وانةي هةبووني زيَ دةبايي دةكات و ئةمةش ثيَموةخت ط وانةي هةبووني
هةر ريَوةية لة بةرهةمهيَناني سةرمايةداري دةكات كة بةخؤي ناثيَتة ناو طؤريةثانةكةوة ،تةنها لةو ث كةساتةدا نةبيَت كة
تيَيدا كوتلةية لة سةرماية كةلَةكةي ك دووةو هيَري كارطةران بة دةسو بةرهةمهيَنةرة كاآلييةكانةوة ،طةيمتووةتة ثلةيةكي
دياريك اوي زهليَر .كةواتة ئةمة هةمووي ثيمامناندةدةن كة ئةم برووتنةوةية لةناو بازنةيةكي بؤردا دةخوليَتةوةو ناتوانيَت ليَي
دةربازببيَت بةبيَ ئةوةي وة ئادةم مست داندةنيَت بة بووني كةلَةكةك دني سةرةتايي()accumnlation previousثيَمر بؤ
كةلَةك دني سةرمايةو وة خالَي دةست يَكي بةرهةمهيَناني سةرمايةداري خرمةتدةكات ،لةب ي ئةوةي ليَوةوةي سةرثاوةي
وةرط تبيَت.
دةتوانني بلَيَني كة رالَي ئةم كةلَةكةك دني سةرةتايية لة ئابووري سياسييدا ،نريكة لة هةمان ئةو رالَة كة خةتاباري سةرةتا
لة(زانسو الهوتي)دةيبينيَت .ئادةم قةثي لة سيَوةكة ط ت و خةتاباري لة جيهان لةدايك دةبيَت؛ سةرثاوةكةي بة سةرثلَي
راوةيدةكات و ئيدعادةكات كة لةثاش ئةف اندني جيهان بة ثةند رانيَك روويداوة.
هةروا لة راب دوودا ،لة ثاخيَكي زار دوور ،لة سةردةميَكدا كؤمةلَطا بؤ دوو ئؤردوطا دابةربووة :قةوميَك لة
هةلَبذاردة(نوخبة)هةبوو كة زي ة وثاالكانة خةريكي كارك دن بوون و نةريو تايبةتي خؤيان هةبوو و ،لةواليمةوة كؤمةلَيَك
تةمة َ كة لة بةيانييةوة تا ئيَوارة و لة ئيَوارةوة تا بةياني ميَوانداريان دةك د .ئارك اية يةكةمةكةيان كةنر لةدواي كةنريان
كةلَةكةدةك د ،كةثي ئةوانير لة ث ييَكدا دةبينن هيض رتيَكيان نيية .ئا ليَ ةدا هةناري زاربة كة ئةركيان لةسةرة سةرةرياي
كارك دني بيَ كؤتايي و بيَ وةستاندن ،بةخودي خؤيان رةجنبدةن؛ لةاليةكي ت يمةوة دةولَةمةندي نمارةيةكي كةم كة بةري
هةموو كارةكانيان دةستدةكة ت ،بةبيَ ئةوةي ئةركي بةكارهيَناني ثةجنةكاني دةستيميان لةسةربيَت.
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هةقبيَذيية ئةطةر بلَيَني كة ثرياكي خةتاي سةرةتايي لة الهوتدا ،ثيمامناندةدات ثؤن خودا ب يياريدا م او بة ئارةقةي
نيَوثةواني نانةكةي دةستبخات .بةآلم بةداخةوة ،ثرياكي خةتاي ئابووري كةليَنيَك ث يدةكات ئةوةش كاتيَ ثيمامناندةدات ثي
بةسةر ئةوانة ديَت كة سةرثيَضي لة يةكيَك لة فةرمانةكاني خودا دةكات.
ئةوانة هةرطير ماندوو نابن لة دووبارةك دنةوة ي ئةم مندالَكاريية هيضوثوثة .بؤ منوونة بةرييَر(تيار) هيَمتا دةويَ يَ نان بةو
ف ةرةنسييانة بدات كة جاران زار زي ة و روح سوو بوون و ئةو مندالَكاريية هيضووثووثة لة كتيَبيَكدا ثيَمكةردةكات و وة
ثياويَك لة ثياواني دةولَةت بة بويَ ييةوة ئيديعاي ئةوة دةكات بةتةواوةتي بنةب يي ئةو هيَ رة خوانةناسانةي ك دووة كة
سؤسياليستةكان لة دني مولَكايةتي ئةجناميانداوة .لة راستيدا كاتيَ مةسةلةي مولَكايةتي بؤ ريَك دنةوة دادةن يَت ،دةبيَ هةر
م اويَك ئةركيَكي ثرياز ئةجنام بدات و ئةوةش ئةوةية بةسبكات بة ني ي كتيَ ئةل وبيَت؛ ئةو تاقة كتيَبة كة هةموو قوتابيان
لة هةموو تةمةنيَكدا بةكاريدةهيَنن و دةخيويَننةوة.i

هيَ رك دن ،كويلةك دن ،دةستدريَذي ثةكدارانة ،راورووتك دن ،دةسةآلتداريَو هيَرة دريندةكان لة رووداوة ميَذوويية واقيعييةكان
و الثةريةكانيدا ،هةميمة سةردةكةوتن .بةآلم لة سةرثاوة ئابووري سياسيية بةحورمةت و بةرييَرةكاندا ،بة ثيَضةوانةوة ،لة هةموو
كاتيَكدا خؤرةويسو بيَطةرد ،سةردةكةوت .بة طويَ ةي بؤثووني ئةو(مةبةسو تيار)ة ،بيَجطة لةم سالَة ،هةطير ثيَمر هيض
ئام ازيَكير نةبووة بؤ دةولَةمةندي تةنها بة كارو هة نةبيَت .لة راستيدا ريَوازة زارةكاني كؤك دنةوةو كةلَةكةك دني سةرةتايي
هةموو ئةوةية كة تؤ دةتةويَ ،تةنها بابةتي خؤرةويسو بيَطةرد و عيمقي بيَتاوان نةبيَت.
ثةيوةندي فةرمي سةرمايةدارو ك يَط تة ،مؤركي بازرطاني ثةتي هةية .ئةطةر يةكةميان رالَي ساالرو دووهةم ،رالَي خرمةتضي
ببينيَت ،ئةو ثةيوةنديية لةبةر ثاكي ط يَبةستيَكدا نةبوو ،ئةميان بة ريَطةيةوة تةنها خؤيي نةخست ووةتة خرمةتي ئةويرو
ثاران لة باروداخي ملكةثي بؤ ئةو  ،بةلَكو لة هةموو مافيَك لة مافةكاني مولَكايةتي خودي بةرهةمةكةي ،وازي هيَناوة .بةآلم
بؤثي كارطةري ك يَط تة ئةم ط يَبةستة دةبةستيَت؟ ثونكة بيَجطة لة هيَري كةسايةتييةكةي ،هيض مولَكيَكي ت ي نيية ،واتة ئةو
كارة كة هيَمتا لة بواري هيَرو تواناية ،كةثي هةموو مةرجة دةرةكيية ثيَويستةكان بؤ بةرجةستةك دني قودرةت و لة
جةستةيةكدا ثيَكيبهيَنيَت ،واتة ماددة و كةرةستة ثيَويستييةكان بؤ مومارةسةي كارك دن بةريَوةيةكي سوودبةخ

و قودرةت بؤ

هةلَسوكةوتك دن بة كةرةستةي بذيَوي كة وةالنان يَت بؤ ثاراستين هيَري كارك دن و طؤرييين بؤ برووتنةوةيةكي بةرهةمهيَنةر.
هةموو ئةمة لة ديوةكةير هةية.
لة بنةريةتي سيستيَمي سةرمايةداريدا ،رتيَك لةهةناويدا هةية ،واتة جيابوونةوةي ريمةيي لة نيَوان بةرهةمهيَنةرو كةرةستةكاني
بةرهةمهيَنان .ئةم جيابوونةوة ية لةو كاتةوة كة سيستيَمي سةرمايةداري كؤلَةكةكاني بتةو بووة ،بة ريَوةيةكي ثلة بة ثلةي
ثيَمكةوتوو ،دووبارة بةرهةمدةهيَنيَت .بةآلم لةبةر ئةوةي ئةو جيابوونةوةية لةسةر بنةماي ئةم سيستيَمة ثيَكديَت ،ئةوا
ناتوانيَت بةبيَ ئةو توندوتؤ َ ببيَت .بؤ ئةوةي ئةم سيستيَم ي سةرمايةداريية لةدايك ببيَت ،كةواتة دةبيَ لةالني كةمةوة بة
ك دةوة ،بةريَكي كةمي كةرةستةكاني بةرهةمهيَنان بةبيَ ثةندوثؤن ،لة بةرهةمهيَنةراندا ،دامالَيوة  ،ئةو بةرهةمهيَنةرانة كة
بةكارياندةهيَنا بؤ ئةجنامداني كارة تايبةتييةكانيان؛ دةبيَ ئةم كةرةستةي بةرهةمهيَنانة لة دةسو بةرهةمهيَنةرة بازرطانةكان
ئاستتةنط بيَت كة لةاليةن خؤيانةوة بة كارك دني غةي ةو مامةلَة ثيَك دنيان بؤ بازرطاني بةكارياندةهيَنن .ئةو برووتنةوة
ميَذووييةي كة جيابوونةوة لة نيَوان كار و مةرجة دةرةكييةكان جيَبةجيَدةكات ،كةواتة ئةمة كليلي نهيَين ئةو كةلَةكةك دنةية
كة ثيَدةلَيَن كةلَةكةك دني((سةرةتايي))ثونكة بؤ ثاخة ثيَ ميَذووييةكةي جيهاني بؤرنوازي دةطةرييَتةوة.
سيستيَمي ئابووري سةرمايةداري لةناو هةناوي سيستيَمي ئابووري دةرةبةطايةتييةوة دةرثووةو نةماني يةكيَكيان بووة هؤي
سةرهةلَداني تومخة ثيَكهيَنةرةكاني ئةويريان.
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ئةمما كارطةر ،واتة بةرهةمهيَنةري راستةوخؤ بؤ ئةوةي بتوانيَت هةلَسوكةوت بة خودي كةسايةتييةكةي خؤي بكات ،دةبوو
يةكةرار وازبهيَنيَت لةوةي كة بة مولَكييةتي دةرةبةطةكة بةسراوةتةوة ،يان دةبوو ببيَت بة دةرةبةط بؤ كةسيَكير؛ و
نةيدةتواني ببيَت بة ف ارياريَكي ئازادي كارك دن ،كاآلكةي لةسةرران هةلَبط يَت تا بازارييَكي بؤ بدازيَتةوة ،تةنها ثاش
ئازادبووني نةبيَت لة سيستيَمي(تاي ةي ثيمةكان) لةطة جةماعةتي سةرا ثيمةكان كة تيَياندا(يان طةورةثياواني كارchefs :
)de maitrisesو وةكيلي تاي ةكان()jurandesو ياساكاني مةرق يَك دن و راهيَنان..هتد.
ئةو برووتنةوة ميَذوويية كة بةرهةمهيَنةران بؤ ك يَط تة دةطؤرييَ و لة زجنريةي ثيمةسازي ثلة بة ثلة ،وة رزطاركةريان لة
رةجنبةري دةردةكةويَت .لة اليةكيرةوة ئةم رزطاركةرانة ،نابنة ف ارياري كةسةكانيان تةنها ئةو كاتة نةبيَت كة لةهةموو
كةرةستةكاني بةرهةمهيَناني دةستيان و لةهةموو بذيَويية دابينك اوةكان كة سيستيَمة كؤنةكة ثيَمكةرياني دةك د،
رووتدةكةنةوة .ميَذووي زةوتك دني مولَكايةتييةكةيان بابةتيَك نيية بؤ حةدس و ط وانة :لة الثةريةكاني ميَذووي م اوايةتيدا
بة ثيو نةم انةي خويَن و ئاور(ئاط ) ،نووس اوة
ئةمما سةرمايةدارةكان ،خاوةن ث انةكان ،ئةو سولَتانة نويَيانة كة خاوةن دةسةآلتي رةهان ،تةنها ئةوةيان لةسةر نةبوو ،سةرا
ثيمةكان لةرييمةوة دةربكةن ،بةلَكو دةرةبةطة خاوةن مولَكةكاني

لةرييمةوة دةربكةن تا دةستبةسةر سةروةتيمدا بط ن .لةم

بارةيةوة دةسةآلتط ت نةدةسو سةرمايةدارةكان وة دةرئةجنامي جةنطيَكي سةركةوتوو لة دني دةسةآلتي خانةدانةكان لةطة
ئيمتيازاتة سةرجن ياكيَمةكان دةردةكةويَت و دني سيستيَمي تاي ةطةرييةتي و ئةو ريَط ييانةي دةخياتة بةردةم طةرةسةندني
ئازادي بةرهةمهيَنان و بة كارب دني م او بة ريَوةيةكي ئازادانة .بةآلم سوارثاكةكاني ثيمةسازي خانةدانةكان ،وةثةي
سوارثاكاني يميَ ي رةرةفمةنديان نةخستووةتةوة تةنها بة سوودوةرط تن نةبيَت لة رووداوطةليَك كة دةستيان تيَدا نةبووة.
ئةمانة بةئام ازطةليَكي سوو و ريسوا طةيمتنة دةسةآلت كة هاوثةرن بوو لةطة ئةو ئام ازة سوو وريسوايانة كة كؤيلة
ئازادك اوةكاني راما بةكارياندةهيَنا بؤ ئةوةي ببيَت بة سةرداري سةردارةكةي.
كؤي ئةو طةرةسةندنة كة لة ث اسةي ثيَطةيمتين هةردووكيان ،واتة ك يَكاري ك يَط تة و سةرمايةدار دةط يَتةوة ،خالَيَكي
دةست يَكي هةية كة ئةوةش كؤيلةك دني ئيمكةرة؛ ئةو ثيَمكةوتنةي ثيَدةطات  ،لة طؤرييين ريَوةي كؤيلةك دن دةك يَت و بوار
فةراهةمك دن بؤ طةرةسةندني بةكارب دني دةرةبةطايةتي بؤ بةكارب دني سةرمايةداري .بؤ ئةوةي خويَنةر لةم طةرةسةندنة
تيَبطات ،ثيَويست ناكات بؤ سةردةمة زار كؤنةكاني ميَذوو بطةرييَينةوة.
سةرةرياي داريرتنة سةرةتايية يةكةمةكاني بةرهةمهيَناني سةرمايةداري و روخسارة سةرةتاييةكةي لة سةردةميَكي زوو لة دةوري
دةرياي ناوةرياست روويداوة ،بةآلم سةردةمي سةرمايةداري بؤ سةدةي رازدةهةم دةطةرييَتةوة .كاتيَ ئةم بةرهةمهيَنانة
سةرهةلَدةدات ،لةناوب دني سيستيَمي رةجنبةرايةتي بووة بة واقيل و سةردةميَكي زاري بةسةرثووةو بووةو سيستيَمي رارة
دةسةآلتدارةكان كة رانازي سةدةكاني ناوةرياست بوو ،بةوثةريي ويَ انبووني طةيمتووة.
لة ميَذووي كةلَةكةك دني سةرةتايي ،هةموو ئةو رؤريرانة كة وة بةرزكةرةوةي ثيَمخستين ثيين سةر مايةدار بةرةو ثيَكهاتن،
خرمةتدةكةن ،لةهةماند كاتدا رووداوطةليَكي طةورةو لةبةرثاو ثيَكدةهيَنن و بةتايبةتي ئةو رؤريرانة كة هةلَدةس بة دامالَيين
جةماوةريَكي بةرف اوان لة ئام ازة بةرهةمهيَنةرةكان ولة ئام ازة نةريَتييةكانيان بؤ بذيَويان ولة ث ييَكدا دةياةةنة ناو بازاريي
كارك دنةوة .بةآلم بنةماي ئةم هةموو طؤريانكاريية ،دامالَيين مولَكايةتي جووتيارةكانة.
ئةمةش تةنها لة بةريتانيا نةبيَت ،هيَمتا بة تةواوةتي بةريَوةيةكي ريمةيي ئةجنام نةدراوة :كةواتة ئةم وآلتة هةلَدةستيَت بة
رالَي يةكةم لةو ويَنة يةكةمة كة لة داهاتوودا ،باسي دةكةين.
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بةآلم هةموو وآلتة ئؤروثيية رانئاواييةكانير هةمان ئةم برووتنةوةية دةبةزيَنيَت كةرثي رةنطة لؤكالَييةكةي ئةم برووتنةوةية
بة طويَ ةي نينطةكةي دةطؤرييَت يان ئةم برووتنةوةية لة بازنةيةكي لة بازنةيةكي بةرتةسك فماري ديَتة سةر ،يان مؤركيَكي
تةماوي و كةمر دةركةوتوو ،ثيماندةدا ،يان ريَكخستنيَكي جياوازي دةبيَت.ii

ياساداناني خويَناوي دن بةوانةي مولَكايةتييةكةيان ليَ وةرطريا لة سةرةتاي كؤتايي سةدةي
ثازدةهةموة-ياسا تايبةتةكان بة ك يَ
نةرومناي ث اليتارياي بيَ حا َ وما ةَ لةو كةسانةي كة لةاليةن طةورة دةرةبةطةكانةوة ،بيَكارك ان و لةو جووتيارانة كة بوون بة
قورباني كارة توندوتيذة دووبارةبووةكانةوة بؤ دةستبةسةررياط تين مولَكايةتي ،ثيَكهاتن -ئةم نةرومناية وة ثيَداويستيَك
خيَ ات لةوةي كة هةلَدةمذرا ،روويدةدا و لةاليةكيرةوة ،ئةو انة كة لةث ي لة مةرجة ئاساييةكانياني نيانيان ،رووتك انةوة،
نةياندةتواني بة هةمان ريَوةي لةث ي ،خؤيان لة طة ياساي سيستيَمي نويَ خيَ ا بطوجنيَن .بةم ريَوةية كؤمةلَيَكي بةرف اوان لة
دةروةزة ،النةوازو دزيان ليَدةرثوو .ئا ليَ ةوة لةدةوروبةري كؤتايي سةدةي ثازدةو هةموو سةدةي رازدةدا ،ياساي خويَناوي دني
النةوازي دةرك ا .باوكاني ئيَستاي ثيين ك يَكاران سرادران ثونكة بة نياني النةوازي و هةناري ناثارك ان.
ياساكان وة النةوازطةليَط مامةلَةي لةطة دةك دن وة بلَيَي ئةوانة رامان و ب يياريَك ي ثيَموةختيان دابيَ بؤ النةوازي و
ط وانةي ئةوةيان ك دووة كة لة تواناياندا هةية وة جاران هةلَبذيَ ن ودريَذة بة كارك دن بدةن ،وة بلَيَي هيض لة باروداخيان
نةطؤرابيَ.
ئةم ياسادانانة لةب يتانيا ،لةسةردةمي هين ي حةوتةهةم دةستي يَك د.
هن ي هةرتةهةم :0922 ،دةروةزة ،بةساآلثوو و لةكاركةوتووان ناسنامةي دةروةزةييان ثيَدةدريَت ،بةآلم النةوازة
تةندرووستةكان سراي قةمضيليَدان و زينداني دةدريَن.
سرادراوةكان لةثمت عارةبانةكان كؤتدةك ان و قامضيكاري دةك ان تا خويَن لةسةر الرةيان دةثؤريي و لةثاراندا دةبوو
سويَند ؤن و ط ت بدةن بة طةريانةوةيان ض بؤ رويَين لةدايكبوونيان يان بؤ ئةو رويَنة كة ثيَ 2سالَي دوايي تيَدا دةنيان
و((طةريانةوة بؤ كارك دن)).
ئاي لةم طالَتةجارييية! لة حوكم ياني بيست و هةرت سالَةي هن ي هةرتةهةمدا ،خودي ئةم ياساية بة ياسايةكي زار روح سوو
دان ا .ثةرلةمان بة زيادك دني ةرةط ا ،ت  ،سراكاني توندت ك د .لة حالَةتي لةيةكةم دووبارةك دني تاوانةكةدا ،دةبيَ
دةروةزةكةووبارة بة قةمضي ليَبدريَت و نيوةي طويَي بِيدريَت و لة دووبارةك دني دووهةمدا وة سةرثيَضكةر مامةلَةدةك ا و
وة دونمين دةولَةت لة سيَدارة دةدرا.
موستةرار تؤماس مؤر لة كتيَبةكةيدا بة ناوي(ئؤتؤبيا) بة ريَوةيةكي زيندوو و ورد باروداخي ئةو بيَضارانةي كة رووبةريووي
ئةم ياسا دريندانةية دةبوونةوة ،وةس ك د ( :ئا بةو ريَوةية روودةدا كة كةسيَكي زار ثلَيَ كة هةرطير تيَ خواردني نييةو
نةطبةتييةكي راسو توري نيمتيمان دةبيَت ،دةتوانيَت دةست بةسةر هةزاران فةدان زةوي بط يَت و دةوروبةري بة كؤلَةكة و
تة بةند بكات يان خاوةنةكاني بةكاري ستةمكاري و لةر اري ناريةحةت بكات و ناثاريان بكات بة ف ارتين هةبوو و
نةبوويان و بة ريَوةي جؤراوجؤر ناثاريان بكةن خؤويستانة يان بة زارةملي هةموو هةنارةكان ،دلَسافةكان ،ننان و ثياوان،
هاوسةرةكان ،هة تيوةكان ،بيَوةنن و دايكان لةطة رريخؤرةكانيان و هةمو رتيَكيان ،هةلَبيَن؛ ئةوانة دةستمايةيةكي كةميان هةية،
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بةآلم نمارةيان زارة و دةبيَ هةنطاوةكانيان بةرةو دووركةوتن لة خانووة كؤنةكانيان بنيَن ،بةبيَ ئةوةي رويَنيَك بؤ ثمودان
بدازنةوة و لة باروداخيَكي ت دا ،دةك ا ف ارتين ثيَخةف و ناومالَةكانيان يارمةتيان بدات ،هةرثةند ن خةكانيان كةم بيَ ،بةآلم
كاتيَ لة ث ييَكدا ف ييَدةدريَنة ثؤلَةواني ،ناثاردةبن بة ن خيَكي زار هيضوثوض بيان ارن .ئةوجا ثييان ثيَدةك يَت ثاش ئةوةي
ليَ ةو ولةيَ ثالَكةوتن و دوا فلسيان خةرجك د؛ بيَج طة لة دزي ثي ت يان ثيَدةك يَت و ئةوجا هاوار بؤ خوادا دةبةن! هيضيان
لةبةردةم نيية تةنها هةلَواسني نةبيَ بة طويَ ةي هةموو ريَوة ياساييةكان يان دريَذةثيَدان بة هةستان بة دةروةزةيي؟ ئةوكاتة
وة النةوازةكان ف ييَدةدريَنة ناو كوجني زيندان ،ثونكة وة النةوازان دةنيَن و هيض كاريَك ناكةن؛ ئةمانة ئةو كةسانةن
هةرثةن د حةماسةتيان هةبيَ بؤ ئةوةي خؤيان ثيمان بدةن بؤ هةستان بة هةر جؤريَك لة جؤرةكان كارك دن ،هيض كةس رازي
نيية كاريان ثيَبدات.
وة (تؤماس مؤر) ي هاوسةردةميان دةلَيَت ،ئةم هةلَهاتووانة ناثارك ان بؤ النةوازي و دزيك دن((لةسةردةمي هن ي هةرتةهةم
سراي هةلَواسني لةسةر30 222كةسيان درا)).
لة يةكةم سالَي حوكم ياني(ئةدوارد)ي رةرةم ، 0923-ياساية دةردةهيَنيَت لةبارةي هةر كةسيَك نةيةويَت كاربكات ،ئةوا ئةو
كةسة وة كويلةية دةكات بة مولَكي ئةو كةسةي خةبةري ليَداوة كة النةواز و دةروةزةية .ئا بةم ريَوةية ،بؤ ئةوةي كةسيَك
كاري يةكيَك لةو بيَضارانة بؤ خؤي بةكاربهيَنيَت ،تةنها ثيَويسو بةوة دةبيَت خةبةري ليَ بدات كة كاب ايةكي سةركيَمة و
نايةويَت كاربكات .كاب اي خةبةرليَدةر ئةوةي لةسةرة نان و ئاو بة كؤيلةكةي بدات و بةيناوبةيني ئةلكهولي سوو و ثاياوةي
ئةو طؤرتة كة بة طوجناوي دةزانيَت .هةروا ئةو مافةيمي هةية بة قةمضي و كؤتةوة ،ناثاري بكات بؤ ئةجنامداني ثيسرين و
نرمرين كار .ئةطةر كؤيلةكة نريكةي 09ران دياري نةما ،سراي كؤياليةتي بؤ هةميمة لةسةر دةدريَت و بة ئاسين سوورك او،
لةسةر هةردووالي روومةت و نيَوثةواني ،ثيو(ئيَ )-يةكةم ثيو كؤيلة بة زماني ئينطليري-ويَنةدةكيَم ا .ئةطةر كؤيلةكة بؤ
جاري سيَهةم هةلَهات ،ئةوسا بة تؤمةتي سةركيَمي لة دةولَةت ،هةلَدةواس ا .سةيدةكة دةتوانيَ كؤيلةكةي ب اريَت و ثاش خؤي
بة طويَ ةي وةسيةتنامةكةي بيدا بة وةثةكاني و وة هةر كاآلية بؤ طواستنةوة يان ئانة َ ،بيدا بة ك يَ .ئةطةر كؤيلةكان
ثيالنطيَ ييةكان لة دني سةيدةكانيان ريَكبخستبا ،سراي مةرطيان لةسةر دةدراو لةبةر ئةوةي دادوةراني سولَحك دن ئةم اليةنانة
ثيَ راطةيةندرابوو ،دةبوو رويَن ثيَي جةربةزةكان هةلَبط ن .كاتيَ يةكيَك لةو رووت و ثيَخاوسانة دةستطري دةك ا ،بة ئاسين
سوورك او هيَماي()vيا ن لة سةر سنطيان ويَنةدةكيَماو بؤ رويَين لةدايكبوونةكةي دةيانطةرياندةوةو دةبوو بة كؤتك اوييةوة لة
طؤريةثانة طةورةكاندا كاربكات ،بةآلم ئةطةر النةوازةكة بة درا رويَين لةدايكبووني و ئةدرةسيَكي هةلَةي ثيَيان بدات ،سراي
كؤياليةتي بؤ هةميمة لةو رويَنة لةسةردةدرا بؤ دانيمتوانةكةي يان بؤ تاي ة ثيمةييةكةي و حةر(،ئيَ )يان لةسةر دةنووسي.
يةكةم كةسي ثيادة بؤي هةبوو دةست بةسةر مندالَةكاني ئةو كؤيلةية بط يَت و وة ك يَكارطةليَكي مةرق يَك او بؤ خؤي
رايانبط يَت؛ نيَ ينةكان تا تةمةني02سالَي و ميَينةكان تا تةمةني02سالَي راط يَت .ئةطةر ئةوانة هةولَي هةلَهاتنيان دا ،ئةوا لةم
حالَةتة تا تةمةني دياريك او ،دةك يَن بة كؤيلةي خاوةن كارةكان كة ما ،ئةوةيان هةبوو و بةئارةززي خؤيان ،هةر ثؤنيَك حةز
بكةن ،بة زجنري كؤت و قةمضيكاريان بكةن...هتد .هةر خاوةن كاريَك دةتوانيَ ملي كؤيلةكةي يان دةستةكاني يان ثيَي بة ئاسن
كؤت بكات تا بة ريَوةيةكي بارر بيانناسنةوة يان كؤتيان بكةن .بةريَكيري ئةو ياساية ،ئةو حالَةتةي لةبةرثاو ط ت كة هةند َ
ي
لةو هةنارانة لةاليةن هةنديَ كةس يان بن كةوة قبوو َ دةكةن خؤرا و رةرابيان ثيَبدريَت و كاريان بدريَتة دةست .ئةم جؤرة
كؤيالنة لة كؤيلةي دي ةكاني كلَيسا بوون و لةبةريتانيا تا ناوةرياسو سةدةي نؤزدةهةم لة نيَ ناوي(ثياواني طةريا )مابوونةوة.
ئةليرابيَت ،سالَي(( :)0930ئةو دةروةزانة كة هيَمتا ناسنامةيان وةرنةط تووةو تةمةنيان ثواردة سا َ تيَ ةرياندووة ،دةبيَ بة
دلَ يةقييةوة ،قامضيكاري بك يَن و طويَي ثةثيان بة ئاسين سوورك اوة نيمانة بك يَن ئةطةر كةسيَك ئارةزووي نةبوو بؤ ماوةي دوو
سا َ بةكاريان بهيَنيَت ،بةآلم ئةطةر بؤ جاري سيَهةم دةستطريك ان ،دةبيَ بيَ بةزةييانة هةلَواس يَن و هيض بةزةيية نايانط يَتةوة
www.dengekan.com
7/22/2013

191Page

لةبةر ئةوةي لة دةولَةت سةرثيَضي دةكةن ..هةروا ياساي هاوثةرن دةبينني ،01 :ئةليرابيَت ،بةري ،02و ياساي سالَي 0973و
لة سايةي ئةو حوكم يانييةدا كة بة دايكايةتي ثايةبةرزي و كضيَنييةكةي ،هاوسانة ،واتة لة سيَبةري دةسةآلتي(كوين بي )دا كة
النةوازةكان كؤمة َ كؤمة َ و لة ريريَكي دوورودريَذدا ،هةلَدةواس ان؛ سالَيَك تيَنةدةثةريي ئةطةر لةم رويَن يان ئةو رويَنة،
222يان 222النةواز لةسةر قةنارةكان هةلَنةواس يَت وة (سري ) لة حولييةكاني(ئةناتي )دة َليَ .بة طويَ ةي طيَ يانةوةكةي ،
نمارةي هةلَواس اوةكان تةنها لة(سومةرستمري) لة ية سالَدا طةيمتة 22كةسي هةلَواس او 29 ،كةس بة ئاسين سوورك او خالَيان
دةكيَم ا و23كةس بة قةمضيليَدان سرادران و 012لةو عةوامانة كة هيض هيواية بؤ ثاكبوونةوةيان نةبوو ،ئازاد دةك ان.
سةرباري ئةوةش ،بةو ريَوةية ئةم م اوداستة دريَذةي ثيَدةدات:
ئةم نمارة طةورةية لة تاوانباران  %9ي ئةو تاوانانة ناط يَتةوة ،ئةوةش بةهؤي تةمةلَي دادوةراني سولَح و ئةو بةزةيية ئةمحةقانة
كة طة دةريدةخست ...ولة ئةياالتةكانيري ب يتانيا باروداخة لةوة ثيَر نةبوو و لة ثةندين ئةياالتير باروداخةكة خ اثر
بوو.
ياساي حوكم يني جاكي يةكةم :هةموو ئةو كةسانة كة لة وآلتدا دةطةرييَن و داواي خيَ دةكةن بة النةواز ناونووس دةك يَن.
دادوةراني سولَح( هةلَبةت هةموويان لة خاوةن مولَكة عةقارييةكان ،خاوةن كارطة و كاهنةكان...هتد ثيَكهاتبوون و ثلةي دادوةري
تاونكاريان وةردةط ت)  ،دةبيَذم هةموويان لة دانيمتنة ئاساييةكانيان ،نويَنةر بوون بؤ فةرماندان بة داركاري ئارك اي ئةو
النةوازانة لةبةردةم خةلَك و سرادانيان بة  1مانط زينداني لة كاتي ئةجنامداني تاوان بؤ جاري يةكةم و بة دوو سا َ لة جاري
دووهةم .لة هةموو كاتي زيندانبوونةكةياندا ،دادوةراني سولَح دةتوانن بةو ثلةو تونديية كة بة رياوي دةزانن ،قةمضيكارييان
بكةن ....النةوازة سةرثيَضكةرة ت سناكةكان دةبيَ لةسةر روومةتي الي ثةثيان ،ثيو(-Rكورتك اوي ورةي ئةنطليرية بؤ
بيَبةش

النةواز)نيمانةبك يَن و ئةطةر دووبارة بة سوالَكةرك دن دةستطريك ان ،ب يَ بةزةييانة سرادةدريَن و لة كؤمةكي(كاهن)ي
دةك ان .ئةم ياسانة تةنها لة سالَي0302الب ان.
لة(فةرةنسا)ردا ياساطةليَكي هاوثةرن بةرثاومان دةكةويَت .النةوازة سوالَكةرةكان لة ناوةرياسو سةدةي حةودةهةمدا،
مةملةكةتي خؤيانيان دامةزراند و(ثاري )يان ك د بة ثاي تةخو خؤيان تا سةرةتاي سةردةمي لويسي رازدةهةم(ياساي
02متوز .)0333ئةجا هةر كةسيَكي تةندرووست لة تةمةني01سا َ تا12سا َ دةستطري بك يَت و هيضي نةبيَت و بيَ ثيمة بيَت،
حوكمي كاري قورسي لةسةر دةدرا .ئةمة ياساي رارلكان بوو كة بؤ وآلتة تةختاييةكان دان ا و لة0923و ياساي يةكةمي ئةياالتي
هؤلَةنداو رارةكاني بوو و لة 0102/2/07دةرك ا و ياساي تايبةت بة ئةياالتة يةكط تووةكان لة 09ي
حوزةي ان0127/دةرك ا...هتد
بةم ريَوةية دانيمتواني الديَكان نيَ دةستك ان ،واتة ئةوانةي بة زةب زةنط و تريار ،مولَكةكانيان زةوتك او ناثاري النةوازيي
ك ان .ئةمانة بة ئةركةجنةداني دريندانة بؤ ئةو ياساية نيَ دةستك ان كة سيستيَمي كاري ك يَط تةيي ثيَويسو ثيَ هةية؛ بة
ياساي ترياريسو زار سةي ؛ بة قةمضيكاري و خالَكيَمان بة ئاسين سوورك او و بة ئةركةجنةدان و كؤياليةتي.
كةواتة ئةوة بةس ناكات لةاليةكةوة مةرجة م ادييةكاني كارك دن لة ريَوةي سةرماية ثيمانبدةين و لة اليةكيرةوة ثياوطةليَك
هيضيان نيية بي ارن بيَجطة لة هيَري كارك دنيان .هةروا بةس ناكات بة زةب وزةنط ناثاريان بك يَت بؤ ئةوةي بة ئريادةي
خؤيان ،خؤيان ب ارن .لةماوةي ثيَمكةوتين بةرهةمهيَناني سةرمايةداري ،ثينيَك لة كارطةران ثيَكديَت و تاديَ نمارةيان زياد
دةكات و ئةمانة بة هؤي ثةروةردة ،رارنبريي ،نةريت و ت اديسيونةكان بؤ ثيَداويستييةكاني سيستيَمةكة بة هةمان ريَوةي
عةفةوييةتي نيَ دةستبوونيان بؤ وةرزةكان ،نيَ دةست دةبن .هةر لةو كاتةدا كة ئةم ريَوازة لة ريَوازةكاني بةرهةمهيَنان
طةرةيةكي دياريك اوي ك د ،ئالييةتةكةي هةموو جؤرة بةرط يية دادةروخيَينَ؛ بووني دانيمتواني زيَدةي ريَذةيي بة ويَنةيةكي
بةردةوام ،ياساي ثيمانداني كارو داخوازييةكةي بةدةستةوة دةط يَ و لة ثاراندا ك يَ لة سنووري طوجناندني بؤ ثيَداويستييةكاني
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سةرماية بةدةستةوة دةط يَت .هةروا ئةو فمارة بيَ بةزةييانة ،واتة فماري ثةيوةنديية ئابوورييةكان ،زارداري سةرمايةدار بؤ
ك يَكار تةواو دةكات .هةنديَجاري دريَذة دةدريَت بة ثةناب دن بؤ ناثارك دن و بةكارهيَناني زةب وزةنطي وةحميانة ،بةآلم ئةمة
تةنها لة حالَةتيَكي تايبةتدا روودةدا .لة ثةريةسةندني ئاسايي مةسةلةكة ،ك يَكار دةتوانيَ بة كاري(ياساي س ورت)ي كؤمةلَطا،
خؤي بةدةستةوة بدا ،واتة بؤ ملكةثبوون بؤ سةرماية ،ئةم ملكةثيية كة خودي ئالييةتي بةرهةمهيَنان لةدايكيهيَناو دابينيك دو
خةسلةتي بةرداومي ثيَداو مةسةلةكة لة كاتي طة رةسةندني ميَذوويي بةرهةمهيَناني سةرمايةداري بة ثيَضةوانةية .بؤرنوازي

تازةثيَطةيمتوو ناتوانيَت  iiiدةستبةرداري دةستيَوةرداني دةولَةت ببيَت و بؤ ريَكخستين ك يَ بةكاري دةهيَنيَت ،واتة كةمك دني
بؤ ئاستيَكي طوجناو و دريَذك دني راني كارو خودي كارطةران لة ثلةيةكي دياريك اوي ملكةثي بهيَلَيَتةوة .ئةمة قؤناغيَكي ط نطة
لة قؤناغةكاني كةلَةك دني سةرةتايي.
ثيين ك يَط تة كة لة نيوةي سةدةي ثوارةمةوة سةريهةلَدا ،ئةو كاتةو لة سةدةي دواييدا هيَمتا هةر تةنها بةريَكي زاركةمي
دانيمتوان ،ثيَكهيَنابوو و باروداخةكةي لة الدييةكاندا لةال يةن جووتيارة سةربةخؤكان و لة رارةكانيمدا لة اليةن سيستيَمي
تاي ة ثيمةييةكانةوة زار بة هيَر ثاريَررابوو .لة الديَ و رارةكان وة ية خاوةنكار و ك يَكارةكان لة ئاسو كؤمةآليةتيدا زار
ليَكر نريكبوون .لةبةر ئةوةي ريَوازي تةكنيكي بةرهةمهيَنان هيَمتا هيض مؤركيَ كي سةرمايةداري نةبوو ،ملكةثي ك يَكاران تةنها
بة ريَوةيةكي روكةريانة بوو .تومخي طؤرياوي سةرماية لة تومخة نةطؤريةكةي ،زار سةركةوتوت بوو .داواكاري بؤ كاري ك يَط تة
بةهيَرت بوو-كةواتة -بة ثةلة لةطة كةلَةكةك دني نويَي سةرماية ،كةثي ثيمانداني(عرض)هيَري كارطةران بةدوايةوة
نةدةهات تةنها بة هيَواري نةبيَت .بةري زاري بةرهةمي نيمتماني ،واتة ئةو بةرة كة لةدواييدا دةطؤريا بؤ تايبةتطةليَكي
كةلَةكةك دني سةرماية ،هيَمتا دةثووة ناو دةرمالَةي بةكارب دني كارطةر.
ياساداناني تايبةت بة كاري ك يَط تة كة هةر لةسةرةتايدا مؤرطي س ةرمايةطوزاري كارطةري هةبوو و هةر لةو كاتةوة هةميمة
ئاراستةي خؤي دةك ا ivلة بةريتانيا سالَي 0227بةناوي((ياساي كارك دن ))Statute of Labourers-ثةي يةودةك ا و لةاليةن
ئيدواردي سيَهةمةوة مؤرك ا .ئةم ياساية لة(فةرةنسا) ردا هاوريَوةي هةيةو ئةو ياساية كة لة سالَي0292دا دةرك او بة فةرمي
لةاليةن ثارا جان راطةياندرا .ياساداناني ئينطليري و فةرةنسي ريَطايةكي تةريبيان ط تووةتةبةر و هةمان ناوةرياكيميان هةية.
ليَ ةدا من نامةويَ بؤ ئةو ياسانة بطةرييَمةوة لة ثةيوةندييان بة دريَذك دني زارةمليَي كاتي كار ،ثونكة من لة بابةتيَكي ثيَمري
كتيَبةكةم(ب يوانة جلدي يةكةم ،بةري دةيةم ،ثةرةط ا ،ثيَنجةم ئةم كتيَبة)  ،ثارةسةري ئةم اليةنةم ك دووة).
((ياساي كارطةران)) بةريَوةيةكي فةرمي لة سةر داواكاري دووبارةك اوي ئةجنومةني طمو ،راطةياندرا ،واتة كةساني ك يياري كار.
يةكيَك لة ئةنداماني(ثارتي توري) بة ساكارييةكةوة وتي:
( هةنارةكان لة راب دوودا داواي ك يَيةكيان دةك د كة بةرزييةكةي هةريةرةي لة ثيمةسازي و سةروةت دةك د .بةآلم ئيم يا
ك يَكةيان بة ثلةية نرمة ،هةريةرة لة ثيمةسازي و سةروةت دةكات ،و رةنطة ئةمة لةوةي راب دوو ،زار ت سناكر بيَت.v
ثيَناسةي ياسايي ك يَ بؤ رارو الديَ و كارك دن بة طويَ ةي ئةر و كارك دن بة ثيَي ران ،دان او ك يَكارة كمتوكالَييةكان دةبيَ
خؤيان ساآلنة بة ك يَط تةي بدةن و هةروا ك يَكاراني رارةكاني دةبيَ مةرجةكانيان((لة طؤريةثانة طةورةكان))رابطةيةنن.
بةطويَ ةي ياسا و هةريةرةي زيند انيك دن ئةوةي زيات لة ك يَي دياريك او بدا قةدةغةك ا ،بةآلم ئةوةي زيات وةربط يَت
رووبةريووي سرايةكي توندت دةبيَت لة سراي ئةوةي زيات دةدات .رانبةراني ئةوة ،بةري 01و 07ي ياساي مةرق يَك دن كة لة
سةردةمي(ئيليرابيَت)دا راطةيةندرا ،ماناي سراداني دة ران زيندانك دني ئةو خاوةن كارانة بوو كة ك يَيةكي زار بةرز دةدةن و بة
 00ران زيندانك دني ئةو ك يَكارة كة ئةو ك يَية قبوو َ دةكات .خاوةن فةرمانةكان تةنها بةوةوة بةسيان نةك د بة ريَوةيةكي
تاكانة لةسةر خاوةن كارةكان بيسةثيَنن ،تةنها كؤت و مةرجطةليَك بوو بؤ بةرنةوةندي طمو دةطةرييَتةوة ،بةلَكو لةطة خاوةن
كار لةكاتي الدانيان لة ياسا ،وة ب ادةر و رةريك مامةلَةيان دةكةن ،بةآلم كارطةرةكانيان وة سةرثيَضكةر مامةلَة دةك د .هةروا
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ياساية لة ياساكاني  0212هةية كة سرايةكي توندت ي دةسةثيَنن ،تةنانةت ئةو دةسةآلتة بة خاوةن كارةكان دةدةن ،لة
كارك دندا ،باجي ياسايي بدزن و زارةمليَي جةستةيي بةكاردةهيَنا .هةموو ط يَبةست و ثةواننامةكان ...هتد كة بيناسازان و
تةختةسازةكان لةطة يةكري كاريان ثيَدةك د ،كارتيَك دنيان راطةياندرا و هيض كاريَكي ياساييان نةما .يةكيَتيية ك يَكارييةكان
بة ثلةي ت سناكرين تاوان دان ان و ئةم ئيعتبارة((ياسايية)) لة سةدةي ثواردةهةمةوة تا 0109مابووةوة.
روحي ياسايي سالَي 0227و روحي ئةو ياسانة كة وة منوونةيةكي خرمةتيان ك د ،بةريَوةيةكي ئاب ووبةرانة دةردةكةون،
بةتايبةتي بةم واقيعة كة اليةني باآلي ياساوة دياريدةك يَت و ك يَ ط تةكة نابيَ بكةويَتة سةريةوة ،بةآلم ئةم ياسانة زار وريانة
لةسةر ديارينةك دني اليةني كةمي ياسايييةوة ،نابيَ ك يَكة بكةويَتة خواريةوة.
وة دةزانني باروداخي كارطةران لة سةدةي رازدةهةم تا رادةيةكي زار خ اي بووةوة .ك يَي كار زيادي ك د بةآلم هةرطير تةري
نةبوو لةطة بةهاي دراو و بةرزبووني بةرامبةر لة ن خي كاآلكان .كةواتة لة واقيعدا ك يَي كارك دن نرم بووةوة .هةرثيية
بيَت ئةو ياسانةي وا بؤ كةمك دني ك يَي كار مؤرك ان ،سةرةرياي هةموو رتيَك لةكار نةكةوتن و لةهةمان ئةو كاتةدا
دةسةآلتدارةكان طويَضكةي ئةوانةيان دةب يي كة(كةس رازي نةبوو بؤ كارك دن بةكاريان بهيَنيَت) و بة ئاسين سوورةوةك او خالَيان
بؤ دةكيَما.
بةطويَ ةي ياساي ئيليرابيَت(9ئيلير ،بةري  )2كة تايبةت بة مةرق يَك دن ،دادوةراني سولَح بؤيان هةبوو-دةبيَ هةميمة بؤ ئةم
خالَة بطةرييَينةوة و دووثاتي بكةينةوة كة ئةوانة دادوةر نني بة ماناي راسو ورةكة ،بةلَكو لؤردةكاني زةوي ،خاوةن كارطة،
كةهةنةو هاوريَوةيان لة ئةنداماني ثيين دةولَةمةندةكانن كة كاري دادوةري دةكةن -دةسةآلتي دياريك دني هةنديَ ك يَ و
راستك دنةوةي بة طويَ ةي وةرزو ن خي كاآلكان هةبوو( .جاكي يةكةم) ريَكخستنةكاني كار تا ئةو رادةية بةرف اوان ك دةوة كة
ياساكاني دريَذت ي ك دةوة لة كاتي يةكيَو

كةتانساز وثنيَ ةكان و تاي ةيةكيري لة كارطةراني ط تةوة( .جؤرجي دووهةم) ي
ك يَكاران تا ئةو ياسانة هةموو ماني اكتؤرةكاني ط دةوة(كارطةكاني دةسكاري).
لة ماوةي ماني اكتؤريدا(بة ماناي وردي ورةكة)  ،ريَوازي بةرهةمهيَناني سةرمايةداري تا ئةو رادةية طةرةيك د ،دةيتواني
جيَبةجيَك دني ريَكخستين ياساي ك يَي نةكار و بيَ سوود بكات ،بةآلم سةرمايةداران هةست بة ئاسوودةيةكي تةواو دةكةن كة بؤ
حالَةتي تايبةت ،يةدةكي فةرمانة كؤنةكانيان لةبةردةستيانة .لةسةردةمي(جؤرجي دووهةم)  ،ثةرلةمان ياسايةكي دةرك د ،بة ثيَي
خاوةن ثيمة بةرطسازةكان لة لةندةن و دةوروبةري بؤيان ياساغ بوو هةر ك يَيةكي رانانة لةسةروي دوو رلن و 3درهةم و نيو
وةربط ن ،بيَجطة لة حالَةتةكاني بؤنة ماتةمينة طمتييةكان؛ و لة سةردةمي جؤرجي سيَهةم( 02جؤرجي سيَهةم ،بةري)11
دادوةراني سولَحك دن دةسةآلتي ريَكخستين ك يَي ثنينةراني هةوريَمميان ثيَدرا .لة سالَي ،0371تةنانةت ثيَداويسو داواكاري
دوو ب ييار لة دادطا باآلكان هةبوو بؤ ب يياردان لةسةر ئةوةي داخؤ ب ييارةكاني دادوةراني ناوبذيك دن لة بواري ك يَ بةسةر
كارطةرة ناكمتوكالَييةكاني جيَبةجيَ دةك يَت؛ لة سالَي  0377دا ،لة ثةرلةمانةوة ب يياريَك ئةوةيمي رايطةياند كة ك يَي منداآلن
لة ئيكؤسيا دةبيَ بة ثيَي ياساية لة سةردةمي ئيليرابيَت و دوو ياسا لة سالَي0110و0130دةرك اوة ،ريَكبخ يَت .بةآلم لةو
ماوةيةدا ،باروداخي ئابووري دووثاري طؤريانكارييةكي ريمةيي بوو تا ئةو رادةية كة لة ئةجنومةني طمو ،رووداويَكي دةطمةن
هاتةثيَمةوة .لةناو ثةرنيين ئةو ئةجنومةنةدا ،بةرث سةكان ماوةي ثوارسةد سالَةي ياساكان درووست دةكةن تا الني كةمي
برووتنةوةي ك يَ كة لة هةموو حالَةتيَكدا نابيَ ببةزيَن يَت ،دياري بكةن؛ لةم كاتةدا(وايتِيد)لة 0371دا هات و دياريك دني
الني كةمي ياسايي بؤ ك يَكارة كمتوكالَييةكان ،ثيَمنيارك د.
لةطة دنايةتيك دني(بت)بؤ ئةم خةخمؤريية ،سةرةرياي ئةوةش قبوولَيك د كة((هةنارةكان لة باروداخيَكي سةختدا بوون))ولة
دواييدا لة سالَي ، 0102ياسا تايبةتييةكان سةبارةت بة دياريك دني ك يَ ،هةلَوةريَن ان و لة راستيدا ئةو ياسانة هيضير نةبوون
بيَجطة لة رتطةليَكي سةي و ثيَكةنيناوي لة سةردةميَكدا خاوةن كارطة بة دةسةآلتي خؤي ك يَكارةكاني بة ف ماني(ريَكخستنةكاني
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كارطة)و خاوةن زةوييةكان بة سودوةرط ت ن لة باجي هةنارةكان ،الني كةمي ثيَويست بؤ بةخيَوك دني ئةو رةجندةرانة كة لة
خرمةتيدا كاريان دةك د ،حوكم يانيان دةك د .بةطويَ ةي ئةوةو لة حالَةتي بةتالَك دني ط يَبةستةكة ،تاقة سكاآلي رارستانيانةي
قبوولَك او لةدني يةكةمةكاندا بوو لة كاتيَكدا تاوانةكة لة دني كةسانير قبوو َ دةك ا .ئةو ريَكخستنة ياساييانة تا ئيَستا كاريان
ثيَدةك يَت.
ياسا بيَبةزةييةكاني دن بة يةكيَو ك يَكارييةكان لة سالَي 0109لة بةرامبةر ثيين ك يَكاري هةريةرةليَك او ،هةلَوةريَن ان ،كةثي
بة تةواوةتي لةو ياسانة نةطةريان :هةنديَ لة ثاياوة جوانةكاني لة 0197دا نةبيَ ،دانةريزا .لة دواييدا بةرث سةكان ئيدعايان
دةك د كة بة ياساي/07حوزةي انى ، 0130دوا ثاياوةي ئةم ياسادانانة ثينايةتيية دةس ينةوة .ئةمةش بة دان يَنان بة بووني
ياسايي ت اديونةكان(كؤمةلَة ك يَكاريية بةرط يكةرةكان)  ،بةآلم ياساكاني دن بة يةكيَو ك يَكارةكان لة واقيعدا بة داريرتين نويَوة
طةريانديانةوة ،ئةوةش بة خستنةثالَي ياسايةكير ولة هةمان بةرواردا دةرك ا(ب يياريَكي تايبةت بؤ راستك دنةوةي ياساي سرادان
لةبارةي توندوتيذي ،هةريةرةك دن و ئاناوةنانةوة-بآلوكةرة فةرةنسييةكان)-و ئةو ئام ازانة كة ك يَكاران دةتوانن لة كاتي
مانط تن يان لة حالَةتي (لؤ ئةوت -ئا بةو ريَوةية ناوي مانط تين ئةو خاوةن كارانة دةبةن كة يةكدةط نةوة بؤ ئةوةي لة
يةككاتدا كارطةكانيان دا ةن)ثةنايان بؤ ببةن .لةناو جةرطةي جةنطةكة بة فيَلَيَكي ثةرلةمانيانة لة ما ،طمو رزطارك ا و لة
نيَ قورسايي ياساي سراداني تايبةتدا ،روخا و خاوةن كارةكان وة دادوةراني سولَح ،هةلَدةس بة ريك دني .ثيَ ئةوة بة دوو
سا َ و ثاش ئةوةي هةمان ئةم ئةجنومةني طمتيية داهيَنانيَكي ك دو هةمان ئةم بةرييَر(غالدستون)ة داهيَنانيانك د بة زيادك دني
ياساية كة لة سالَي 0130دةرك اوة لةبارةي تاواني تازةي تايبةت بة كارطةران ،ئةوانة تةنها بةرةرةفةوة كاريان ك د بؤ دووبارة
ثيمانداني ياساية بة ثةرلةمان تا جاريَكير ثاوي ثيَ ميَنن .ئةو ياسايةش لةبارةي تاوانكارييةوة ،سنووريَك بؤ هةموو ياسا
تايبةتةكان لة دني ثيين ك يَكاران ،دادةنيَ ت و ئةم ب ادةرة زي ةكانة ماوةي دوو سا َ ثيَيان داط ت لةسةر ئةوةي دووبارة ثاو بة
ياسا بطيَ ين.
كيَمةكة دواخ ا و بة فيَلَ و بيَ ةوبةرة دواخ ا تا(ثارتي ليِيالَي طةورة) بة هاوثةواني لةطة ثارتي توري جورئةتي دازييةوة بؤ
دنايةتي ئةو ثيين ك يَكارة كة طةياندية دةسةآلت .ثارتي ليِيلَي طةورة بةو ناثاكيية بةسي نةك د -هةروا لة سايةي سةراكة
خؤرةكةيمي ، -بةلَكو ريَطاي دا بة دادوةرة ئينطليرةكان كة هةميمة حةماسةتيان هةية بؤ خرمةتك دني ثينة دةسةآلتدارةكان،
لةناو طؤريةكاندا بؤ ياسا بةسةرثووة تايبةتةكان بة ثيالنطيَ ان بطةرييَن تا لة كاتي رووداوي هاوثةواني نيَوان ك يَكارةكان،
جيَبةجيَيان بكةن.
وة بينيمان ،ثةرلةماني ئينطليري ،بة ناثاري ولة نيَ فماري جةماوةري هةريةرةليَك او نةبيَت ،لةو ياسا بابةتييانة لة دني
يةكيَتيية ك يَكارييةكان و ت اديونةكان وازي نةهيَنا ،ثاش ئةوةي بةخؤي ،ثاش ثيَنج سةدة بة ث يروويةكي قيرةوةنةوة هةستا بة
ئةركي يةكيَتييةكي هةميمةيي سةرمايةدارةكان دن بة كارطةران.
هةر لة سةرةتاي هةلَضوونة رؤريرطيَ انةكة ،بؤنوازي فةرةنسي ويَ اي ثيين ك يَكاران لة ما ،يةكيَو و هاوثةواني كة تةنها
ثيَ ماوةيةكي كورت ،دةستيان كةوت ،ثة بكات.
بةطويَ ةي ياسايةكي ريَكخس كة لة02ي حوزةي اني 0370دةرك ا ،هةر ريَككةوتنيَك لةنيَو ك يَكارةكاندا بؤ بةرط ي لة
بةرنةوةنديية هاوبةرةكانيان ،بة((ثيالنطيَ يان لةسةر ئازادي و ما ،م او)ناوب دو سراي ثوولي بة ب يي 122ليَ ةي لةسةرة،
vi
رانبةراني ئةوةش بيَبةرك دني ك يَكار لة ما ،هاوآلتيبوون
ئةم ياساية كة بة يارمةتي كؤمةلَيَ ياساي تاوانكاري و ياساكاني ثؤلي

بؤ كيَِيكيَ لةنيَوان سةرمايةدارو ك يَكار ،ويَنةي

سنووريَكي طوجناو بؤ سةرمايةداران دةكيَميَت و ثاش رؤريرةكان و طؤرييين بنةثةي مولَكدارةكان نياو خودي سيستيَمي تريار،
دةستكارياني نةك د و هةروا ثيَ زةمةنيَكي زار نريك نةبيَت ،لة ياساكاني سراداني  ،نةس يابووةوة .viiبةآلم بة ب ييَكي زار لة
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سوريدانةوةو سةرلةقاندن! هيض رتيَك ئةم كودةتا حكومةتيية لة بيانووة ثيَمكةرك اوةكة جياناكاتةوة( .رابيلييَ)كة كاميل
دووالن ناوي ناوة(سةفسةتةكةرة بيَضارةكة) هةرطير ريَط ي ناكات لة داننان بةوة كة:
ك يَي كاري رانانة دةبيَ نةختيَك لةوةي ئيَيتا زيات بيَت ...ثونكة ك يَ لة ئومةتيَكي ئازادا دةبيَ بة جؤريَك زاربيَت كة ئةوةي
وةريدةط يَت ،لة دةرةوةي ئةم ملكةثيية رةهاية بيَت كة بيَبةري لة ثيَداويستيية زار ثيَويستةكان بةرهةمدةهيَنيَت ،ئةو
ملكةثيية كة تايبةتةت بة كؤيلةكان
لةطة ئةوةردا  ،وة دةلَيَن كاتي ئةوة هاتووة((بؤ ئيدراكي بةريَوةثووني ئةم هةراية و زيادبووني)) ،مةبةست لةوة((ئةو
يةكيَتييانة كة رةنطة ك يَكاران بؤ هةولَدان بةدواي زيادك دني ن خي راني كار ،ثيَكيان دةهيَنن))وبؤ خؤرك دني ئةم ملكةثيية
رةهاية كة نريكة لة ملكةثي كويَلة ،دةبيَ سةركةوت بك يَت .جا بؤثي؟-ثونكة ك يَكارةكان دةستكاري ئازادي((خاوةن ث يانة و
كارةكاني ئةو بةريَرانة ثيَمر ئامانة بة ناوةكانيان ك ا))و ك يَكارةكان بة دةستدريَذي ك دن بةسةر ما ،ستةمكاري ئةو
بةرييَرانةي ثيَمر ناويامنان هيَنا-م او حةدسي ئةوةي نةك د! -هةولَدةدةن دووبارة ئةو تاي انةي لةناوب دن ،بهيَننةوة((رؤريش))!
جلدي 1-9بة زماني عةرةبي ،وةرطيَ لة فةرةنسييةوة بؤ عةرةبي(مةحةمةد عيتاني) ،لة بالوك اوةكاني(كتيَبخانةي اَعارف) ،بةي وت.

هاريكاري
بةرهةمهيَناني سةرمايةداري بةك دةوة دةست بة نةرومنا ناكات ،تةنها ئةو كاتة نةبيَت ،سةرمايةداريَكي تا لةيةككاتدا ،كار
بة ك يَط ت ةيةكي زار دةكات و قةبارةي ث اسةي كار بةرف اوانر دةبيَت و ثةندايةتي بةرهةمةكاني بؤ ف ارتنيان زارت دةكات.
كارتيَك دني نمارةيةكي زاري ك يَكار لة يةككاتدا ،لة هةمان رويَن(با بلَيَني لةهةمان طؤريةثاني كار)داو لةنيَ فةرماني هةمان
سةرمايةدار لةثيَناو بةرهةمهيَناني هةمان جؤري كاآل ،خالَي دةست يَكي ماناي ميَذوويي بةرهةمهيَناني سةرمايةداريية .بةم
ريَوةية ماني ةكتؤرة لةسةرتاي سةرهةلَدانيدا ،بة ئةستةم جياوازيي هةية لةطة ثيمةسازي كارطةكاني دوارانو تةنها بة
تايبةمتةندي سةرمايةطوزاري بة نمارةيةكي زاري ك يَكاران نةبيَت لةية كاتدا .كارطةي سةرا تاي ة تةنها سنوورةكةي خؤي
بةرف اوانك د.
كةواتة جياوازي نيَ وانيان تةنها جياوازييةكي ثةندايةتييةو دةركةوت كة زاري ئةو زيَدةبايية كة سةرماية بةرهةمي
دةهيَهيَنيَت ،هةمان ئةو زيَدةبايية كة ك يَكارة تاكةكان بةرهةمي دةهيَنيَت و ليَدانةوةي بة نمارةي ك يَكارةكاني سةر كار .نمارةي
ئةو ك يَكارانة كة سةرمايةطوزارييان ثيَدةك يَت لة ثةيوةند لةطة بةرهةمهيَنان ،هيض طؤريانكارييةكي ثؤنايةتي لة ث اسةي كار
ناكات .ئةمة لة س وورو بةهاوة سةرثاوةي وةرط تووة .ئةطةر راني كار لة00كاتذميَ  ،لة1دينار بةرجةستةدةبيَت،
ئةوا022راني كار لة1دينار×022بةرجةستةدةبيَت؛ يةكةرار00سةعاتي بةرجةستةك او لة بةرهةمةكان بوو و ،ئيَستا
0022سةعامتان هةية .كارك دني022ك يَكار بةجيا لة يةكر  ،بةهاية بةرهةمدةهيَنن وة بلَيَي هةموويان لةنيَ
بةريَوةبةرايةتي خودي سةرمايةكة كؤمة َ بوون.
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سةرةرياي ئةوةش لةسنووريَكي دياريك اودا ،طؤريانكاريية روودةدا .ئةو كارة كة لة بةهادا بةرجةستةك اوة ،كاريَكة خةسلَةتي
كؤمةآليةتي ريَذةي ناوةندي هةية ،واتة بةرجةستةي هيَريَكي ناوةنديية.
ريَذةي ناوةندي ،بووني نيية تةنها لةنيَو ثيَوةرطةليَك لة هةمان جؤردا نةبيَت .لةهةر راخةية لة راخةكاني ثيمةسازي ،كا
ئةلَوةن يان كا رزطاري كارطةر ليَكداب ياو تا ثلةيةكي دياريك او لة ك يَكاريَكي ناوةندي دووردةكةونةوة .ئةم دووركةوتنة
تاكانةييانة يان ئةوةي ثيَدةلَيَن هةلَةي مامتاتيك ،هةر لةو كاتةوة كة ث اسةكة لةسةر ك يَكاريَكي زار دةك يَت ،قةرةبوو يان نة،
يةكري دةكةن .سؤ ،و سيكؤفانو بةناوبانط(ئيدمؤند بؤرطة)بة ثمتبةستوري بة ئةزموونة تايبةتةكاني وة وةرزيَ يَك
دووثاتي دةكاتةوة كة(لة كؤمةلَيَكي زار كةم)يمدا وة تاي ةية لة 9وةرزيَ ي طةنج ثيَكهاتبيَت ،طمت جؤرة جياوازييةكي
تاكانةيان لة كارك دن لةناودةثيَت ،بةريَوةية كة ثيَنج وةرزيَ ي طةجني ئةنطلير لةكاتيَكي دياريك اودا بة كؤ كاريان ثيَبك يَ،
هةلَدةس

بةهةمان كاري هةر ثيَنج كةسيَكير .5داخؤ ئةم تيَبينيية درووستة يان نا كة رانكاري نمارةيةكي زاري ك يَكار كة

لةيةككاتدا سةرمايةكوزاريان ثيَدةك يَت ،راني كاري كؤمةآليةتي ثيَكدةهيَنن ،واتة ريَذةي ناوةندي .با ئةو ط وانةية بكةين كة
رانكاري00كاتذميَ دريَذة دةكيَميَت ،ئةوا00ك يَكارةكة لة رانيَكدا022كاتذميَ كاردةكةن و هةر يةكيَكيان بة ثلةيةكي جياواز،
لة ريَذةي ناوةندي لةيةكر دووردةكةونةوةو ،ئةمة ثيَويسو بة كاتيَكي دريَذت يان كورتر دةبيَ بؤ ئةجنامداني هةمان ث اسة،
ئةوا رانكاري بةكؤمةلَيان كة  022سةعات ثيَكدةهيَنيَت ،خةسلةتي كؤمةآليةتي ريَذةي ناوةندي هةية .لةثةيوةند بةو
سةرمايةدارة كة سةرمايةطوزاري بة00ك يَكارةوة دةكات ،راني كارك دن022كاتذميَ ةو راني تاكانةي هةر ك يَكاريَك هيض
بايةخيَكي ثيَنادريَت تةنها وة بةريَكي ئةو ران كارةي بة كؤمةلَة وهةروةها هيض بايةخيَكي نيية لةبةر ئةوةي ئةو00ك يَكارة
هاريكاري يةكردةكةن لة بةرهةميَكي كؤمةآليةتي يان لةثا َ يةكر هةمان كار ئةجنامدةدةن .بةآلم بةثيَضةوانةوة ئةطةر
ئةو00ك يَكارة بةسةر 1خاوةن كاري بضوو دابةربوون ،ئةوا دةبيَتة ريَكةوتيَكي ثةتي ئةطةر هةر خاوةن كاريَك سوودي لةهةمان
بةها وةرط ت ،واتة لةو ثووتةية كة سةرمايةطوزاريان ثيَدةكات و ثاران ريَذةي طمو زيَدةبةهاكةي دةستكةوت .ليَ ةدا
جياوازيية دةبيَت .ئةطةر ك يَكاريَك لة ك يَكارةكان لة بةرهةمهيَناني ثيَويستيية  ،كاتذميَ ي كاريَكي زار زيات ي بةكارهيَنا
لةوةى لةئاسو كؤمةآليةتي ثيَويست بيَت و بةو ريَوةية كاتة ثيَويستةكةي وة تا بة ويَنةيةكي هةست يَك او لة هاوكيَمي
ناوةندي دووردةكةويَتةوة ،ئةوكات نة كارةكةي وة كاري ناوةندي بؤ دةنميَ دريَت و نة هيَرةكةي وة هيَريَكي ريَذةي ناوةندي
و بة كةمر لة ن خي رةواجدار لة بازاري دةف ار يَت يان هةرطير ناف ار يَت.
الني كةم لة دةسريةنطيين لة كارك دن -ئةوة هةميمة خؤي لةناو بةرهةمي كارك دندا حةرارداوةو لةثاراندا دةبينني كة
بةرهةمهيَناني سةرمايةداري دةزانيَ ثؤن دةي يَويَ .-هةروا ئةوةش راستة كة ئةم الني كةمة لة الني كةمي ناوةندي ،دوور
دةكةويَتةوة .و لةطة ئةوةردا دةبيَ بةهاي ناوةندي هيَري كار بدريَت.

 /5بيَطومان جياوازييةكي زار هةية لةنيَوان بةهاي كاري ثياويَك و كاري ثياويَكير لةاليةن هيَر و داهيَنان و زي ةكي
دلَسؤزانة ،بةآلم من بةتةواوةتي ب يوام ثيَية و بةثمتبةستوري بة ئةزموونطةليَكي ورد كة هةر 9ثياويَك ،لةبةر ئةو
ماوةية كة نيان دياريك دووة ،هةمان ثةندايةتي كارك دن ثيَمكةردةكةن وة ئةوةي هةر ثيَنج ثياويَكير
ثيَمكةردةكةن ،واتة لةنيَو ئةو  9ثياوة يةكيَكيان هةموو تايبةمتةندييةكاني ك يَكاري باري هةية و ئةوير
تايبةمتةندي ك يَكاريَكي بةد و سيَيةكير نة بارن و نة بةد .ئا بةم ريَوةية لة كؤمةلَيَك تا ئةو رادة كةمة كة لة
 9ك يَكار ثيَكهاتووة ،هةر بةقةت ثيَنج ثياويَكير دةستكةوتيان دةبيَت( .ا .يور  ،ب يوانة كيتيليَ لة بابةتي((ثياوي
ناوةندي)(thougths and details on Acareity P15-16-بآلوكةرة فةرةنسييةكان)
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لةنيَو ئةم خاوةن كارة بضووكانة ،يةكيَكيان زيات لة ريَذةي ناوةندي زيَدةبةهاي دةستدةكةويَت و ئةوي ت يان كةمر .لةثةيوةند
بة كؤمةلَطاوة ،جياوازييةكانيان قةرةوبووي ي ةكر دةكةنةوة ،بةآلم نة بةنيسبةت خاوةن كارة بضووكةكةوة .كةواتة ياساكاني
بةرهةمهيَناني بةها بةريَوةيةكي تةواو ئةجنام نادريَت تةنها بةنيسبةت ئةو سةرمايةدارةوة نةبيَت كة بةكؤمة َ سةرمايةطوزاري
بة ك يَكاريَكي زارةوة دةكات و بةم ريَوةية كاري كؤمةآليةتي ناوةندي دةخاتة جوولَةك دن.
تةنانةت لةو كاتةردا كة ريَوازةكاني جيَبةجيَك دن ،ملكةثي طؤريانكاري نابن ،ئةوا بةكارهيَناني نمارةيةكي زار لة ك يَكار،
طؤريانكاري لة مةرجة مادديةكاني كار دةكات .ئةو خانوو ،ئةمباري كةرةستة خاوةكان و ئةو كاآليانةي هيَمتا تةواونةبوونةو
ئام ازةكان و ئاميَ ةكاني راخة جؤراوجؤرةكان ،بة ورةية بيلَيَني ،ئام ازةكاني بةرهةمهيَنان بة جاريَك خرمةت بة ثةند
ك يَكاريَك دةكات :بةكارهيَنانيان دةبيَتة هاوبةش و بةهاي ئالَوطؤريك دنيان لةبةر ئةو هؤية ،بةرزنابيَتةوة ،ثونكة
خرمةتطوزارييةكي سوودبةخمي زيات يان ليَ وةردةطرييَت ،بةلَكو لةبةر ئةوةي مةزنر دةبيَ.
ئةطةر لة نووريَكدا02ثنينساز لةسةر 02دةسطاي ثنني كاربكةن ،دةبيَ بةرف اوانر بيَت لة نووريَك تةنها ثنينسازيَك و دوو
هاوكاري تيَدا كاردةكةن .بةآلم درووستك ني02كارطة بؤ02ثنينسازو دوو دوو كاري تيَدا بكةن ،خةرجيَكي زارت ي تيَدةثيَ لة
درووستك دني ية كارطة بؤ02ثنينساز تيَدا ثيَكةوة كاربكةن .بةطمو ،بةهاي ئام ازةكاني بةرهةمهيَناني هاوبةش و ث بوو
ثارسةنطيان زيادناكات لةطة زيادك دني ثيَوةرةكاني و كارة سوودبةخمةكةي ،بضووكرة لة بةهاي ئام ازة بةرهةمهيَنةرة
ثةرتةوازةكان كة جيَطةي دةط يَتةوة و ،رانبةراني ئةوةش بةريَوةيةكي ريَذةيي بةسةر بةستةلةكيَك لة بةرهةمطةليَكي زهليَر
دابةردةبيَت.
بةم ريَوةية يةكيَك لة تومخةكاني سةرمايةي نةطؤري كةمدةبيَتةوة و بةم هؤيةرةوة ،ريَذةي ئةو بةهاية كةمدةبيَتةوة كة بؤ
كاآلكان دةيطويَريَتةوة .ئةو كارتيَك نةكة هةر هةمان رتةو وة ئةوة واية طةر ئام ازةكاني بةرهةمهيَنان بة ريَطاطةليَكي كةم
خةرج ،بةرهةمبهيَن ين .لة بةكارهيَناني ئابووريدا هيض بةرهةم ناهيَنيَت تةنها لة بةكارب دنيدا نةبيَت بةريَوةيةكي هاوبةش و
ئةم مؤركة وةردةط يَت ثونكة مةرجطةليَك ي كؤمةآليةتي كارك دنة كة جيايدةكاتةوة لة ئام ازةكاني بةرهةمهيَناني ثةرتةوازو تا
رادةية ط انرة ،تةنانةت لةو كاتةردا كة ك يَكاران بة كؤمة َ بةرداري نةكةن لة كاري بةكؤمة َ ،بةلَكو تةنها هةر يةكيَكيان لة
تةنيمت ئةوي ت يانةوة لةهةمان ثيمة كاربكةن .كةواتة ثيَ

خودي كارك دندا ،ئام ازة مادديةكاني مؤركيَكي كؤمةآليةتي

وةردةط ن.
ئابووري ئام ازةكاني بةرهةمهيَنان لة تيَ وانينيَكي دوو اليةنةدا دةردةكةويَت .يةكةم ،ن خي كاآلكان كةمدةكاتةوة و ،بةخودي
ئةمةش بةهاي هيَري كار كةمدةكاتةوة .دووهةم ،ريَذةي نيَوان بةهاي زيادة و سةرمايةي ثيَمينة(رامسا اَسل ) دةطو يريَ ،واتة
كؤي بةهاي بةرة نةطؤري و طؤرياوةكاني.
كاتيَ ثةند ك يَكاريَك ثيَكةوة كاردةكةن بة مةبةسو ثيَكاندني ئاماجنيَكي هاوبةش لة خودي ث اسةي بةرهةمهيَنان يان لة
ث اسةي جياوازدا بةآلم ثيَكةوة ط يَدراو ،ئةوا كارةكةيان ريَوةي هاريكاري ((يةكيَو هيَرةكان)) وةردةط يَت.
هةر وة ثؤن هيَري هيَ رِدن لة بةتاليونيَكي سوارثا يان هيَري بةرط يك دن لة يةكةي ثيادة جياوازييةكي كاكلَةييان هةية
لة كؤي هيَرة تاكةكانيان كة يةكيَك لة سوارثا يان ثيادة بة تةنها بةكاري دةهيَنيَت ،بةهةمان ريَ وة كؤي هيَري ئاميَ ئاساي
ك يَكارة لة يةكر داب ياوةكان ،جياوازة لةو هيَري ئاليية كة لةو كاتةوة طةرةدةكات لةية كات و بةكؤمة َ ولة ية ث اسةي
هاوبةردا كاردةكةن( ،بؤ منوونة) ض مةسةلةكة ثةيوةندي هةبيَت بة هةلَط تين باريَك لة بارةكان يان بة بةريَوةب دني دةستطيَكي
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ئالي يان الب دني ريَط يَك .21لةم جؤرة باروداخةدا ناتوان يَت ئةجنامي كاري هاريكاري بة كاري تا دةستمان بكةويت ،ئةمة يان
روو نادات تةنها ثاش تيَ ةريبووني كاتيَكي زار يان لة بواريَكي زار بةرتةسكدا نةبيَت .ئةم مةسةلةية تةنها ثةيوةندي نيية بة
زيادك دني هيَرة تاكة بةرهةمهيَنةرةكانةوة ،بةلَكو بة خولَقاندني هيَريَكي نويَدا ،بةريَطاي هاريكاري و تةنها وة هيَريَكي
بةكؤمة َ نةبيَ ،كار ناكات.
رانبةراني ئةو هيَرة نويَية كة لة تواندني هيَريَكي زارةوة لة ية هيَري هاوبةردا ديَتةبةرهةم ،دةبينني تةنها نريكبووني
كؤمةآلية تي ،ملمالني و هانداني هةستة ئانةلَيية برويَنةرةكان بةرهةمديَت كة تواناي كارة تاكانةكان بة بةزارييةكي تيَ وتةسة
بةرزدةكاتةوة تا00كةس لة رانة هاوبةرةكةياندا كة لة022سةعات ثيَكهاتووة ،بةرهةميَكي زار مةزنر ثيَمكةش دةكةن لة
بةرهةمي00ك يَكار كة هةر يةكيَكيان بةداب ياوي 00كاتذميَ كاردةكةن يان ية ك يَكار00راني ية لةدواي ية كاردةكات.
ئةمة سةرئةجناميَكة كة م او وة س ورتةكة ،ئةطةر نةلَيَن :ئانةلَيَكي سياسيية وة ئةرستؤ ئة َليَ ،لة طمت حالَةتيَكدا ئانةلَيَكي
كؤمةآليةتيية.2
تةنانةت كاتيَ ئةو ك يَكارانة لةهةمان ك اردا ثيَكةوة كاردةكةن ،ئةوا كاري هةر تاكيَكيان وة بةريَك لةكارة بةكؤمةلَةكة ،دةريَ
نويَنةرايةتي قؤناغيَكي جياواز بكات و هاريكاري بةرةو خيَ اك دني بةريَوةثووني دةيبات .كاتيَ 00بيناساز زجنرييَك
درووستدةكةن بؤ طواستنةوةي بةردي خانودرووستك دن لة خوارةوة بؤ سة رةوة ،ئةوا هةر يةكيَكيان بة هةمان كار هةلَدةسوَ،
لةطة ئةوةردا هةموو كارة تاكةكان كة بةرطةليَكي بةيةكةوة ط يَدراون لة ية ث اسةي بةكؤمة َ وهةموو قؤناغة جياوازةكان
ثيَكدةهيَنن كة دةبيَ هةر بةرديَك ثيَوةوة تيَ ةرييَت و ئةو02دةستة كة مولَكي كارطةرة بةكؤمةلَة كةية خيَ ات دةيطويَريَتةوة لة
دةسو هةر ك يَكاريَك بة تةنها بؤ سةرةوة دةريوات و دادةبةزيَت .كةواتة ئةو كاتةي بة بةريَطايةوة ثيَداويسو كار ماوةيةكي
دياريك او تيَدةثة يريَ ،كورتدةبيَتةوةو ريَكخستني نؤنةن دةكاتةوة ،طةرثي هاوكارةكان هةمان كار يان كاريَكي هاوثةرن
ئةجنامدةدةن .كاتيَ ئةوانة بؤ مةبةسو كارةكةيان دةريان ،بةجاريَك ،لة هةموو اليةكيةوة كاري تيَدا دةكةن00 .ئؤستاي بيناسازي
ثاش رانة يةكخستوةكةيان ،واتة 022كاتذميَ كارك دن كة بة جاريَكدا لةسةر اليةنة جياوازةكاني بيناية لة بيناكان كاردةكةن،
زار خيَ ات ك ارةكةيان لة ئؤستاية بةتةنها لة00كاتذميَ ي كار يان لة022كاتذميَ ي كار ئةجنامدةدةن .هؤي ئةمة دةطةرييَتةوة
بؤ ئةوةي كة ك يَكاري بةكؤمة َ دوو ثاو و دوو دةست لةثيَ

و ثاريدا هةية و تا رادةية لة هةموو رويَنيَك ئامادةية .بةم

ريَوةية رويَين بةرة جياجياكاني بةرهةمهيَنان ،ليَكيان دةكاتةوة ،لةهةمان كاتدا ،دةطاتة قؤناغي تةواوبوون.
ليَ ةدا ئيَمة تةنها ناوي ئةو حالَةتانة هيَنا كة ك يَكاران تةواوكةري يةكرن و هةمان كار دةكةن يان كارطةليَكي هاوثةرنن .ئةمة
ساكارت ين ريَوةي هاريكاريك دنة ،بةآلم دووبارة وة تومخيَكي سةرةتايي لة ريَوازيَكي زار طةرةسةندوودا دةيبينني.

 ((21كؤمةلَي ث اسةي زار ئاسان هةية ،بةهيض ريَوةية قبوولَي هيض جؤرة دابةرك دنيَك ناكات و ناك يَت ئةجنام
بدريَت بةبيَ هاريكاريك دني دةستيَكي زار ،وة  :بةرزك دني داريَكي طةورة بؤ سةر ئؤتؤمبيليَك يان...هتد .بة
كورتييةكةي هةر كاريَك ناك يَت ئةجنام بدريَت بةبيَ ئةوةي ثةند دةستيَك لة ية كاتدا هاريكاري يةكر بكةن لة
خودي كاريَكي هاوبةش))E.C.Wakefield:A view of the Art of Colonisation, London, 1819, P168 .
 /2ثيَناسةكةي ئةريستؤ-ئةطةر بة وردي قسةبكةين-م او بة س ورتييةوة هاوآلتيية ،واتة دانيمتووي رارة .بةمة
بةتةواوةتي تايبةمتةندي ثاخة كؤنة كالسيكةكان دةكات ،هةروا ثيَناسةكةي ف نكلني(( :م او درووستكةري
ئاميَ ةكانة))  ،ئةمي

بةم ثيَناسةية تايبةمتةندي دانيمتواني ئةم يكاي باكور دياريدةكات.
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ئةطةر برووتنةوةي طةرةسةندني كار(م ك ) بيَت ،ئةوا تةنها نمارةي هاريكةرةكان ريَدةدا بة دابةرك ني ث اسة جياوازةكان
لةسةر ك يَكارة جياوازةكان و جيَبةجيَك دني كارةكان لةيةككاتداو بةم ريَوةية كاتي ثيَويست بؤ ثيمةسازي بةرهةمةكان
كورتدةك يَت.
لة زار كةرتي ثيمةسازيدا سةردةمانيَكي دياريك اوي ث كةساتيَكي سةخت هةية ،دةبيَ ليَيان تيَبطةين تا ئةجنامي
ثاوةريوانك اومان دةستبكةويَت .مةسةلةكة بؤ منوونة ثةيوةندي بة ب ينةى ميَطة يان بة عةمبارك دني بةروبوومةوة هةية،
ئةم جؤرة بةرهةمة و ثةندايةتييةكةي بةندن بةوةي جؤرة كارك دنيَكن لة ساتةوةخيَكي دياريك اودا دةست يَدةكات و كؤتايي
ثيَديَت .ئةو ماوة كاتة كة دةبيَ كاري تيَدا ئةجنام بدريَت ،بة س ورتةكةيةوة دياريك اوةو ئةمة هةمان رتة لة راوك دني(رنك).
ك يَكاري داب يوا ناتوانيَت لة راني كاري س ورتيدا تةنها ية راني كار نةبيَت ،با بيَذين ئةوة رانيَكة لة 00كاتذميَ ي كار
ثيَكهاتووة ،بةآلم هاريكاري022ك يَكار لة ية

راندا0022سةعاتي كار كؤدةكاتةوة .بةم ريَوةية لة ث كةي البةالكةردا

قةرةبووي كورتي كات دةكاتةوة بة قةوارةي كاري ئةجنامدراو لة كؤريةثاني بةرهةمهيَنان .ليَ ةدا ئةو كارتيَك دنة ئةجنامطرياوة لة
ث كةساتي ثيَويست بةندة بة بةكارهيَناني نمارةيةكي زار لة رانكاري بةيةكط يَدراوو بةرف اوان بووني كاري سوودبةخمي
ك يَكاراني بةكارهيَن او .لةبةر ئةوةي لة رانئاواي ئةم يكا لةم جؤرة هاريكاريية نيية ،بؤية ب ييَكي زار لة طةمن تيَكدةثيَت و لة
هةنديَ ناوثةي هيندستان كة دةسةآلتي ب يتانيا تاي ة كؤنةكاني ق يك د ،بؤية هةموو سالَيَك ب ييَكي زاري ثةموو تيَكدةثيَت.
هاريكاري ريَدةدا بة بةرف اوانك دني ئةو رويَنةي كاري تيَدا دةك يَت و هةنديَ ث يانة وة وركك دني زةوي و ئاوةريا و
درووستك دني كةنا َ و ريَطاوبان و هيَ َليَ ئاسنني...هتد تةنها لةم تيَ يوانينةوة ،ثيَويسو بة هاريكاريية .لةاليةكيرةوة هاريكاري-
لةطة نةرومناك دني بواري بةرهةمهيَنان -ئةو ثانتايية كة تيَدا كاردةك يَت ،بةرتةسك دةكةينةوة .ئةم كارتيَك دنة دوواليةنةيةو
بةرزكةر يَكي زار بةهيَرة لة ئابووري خةرجة بضو و ف ياكوزارةكان و ثاكةكةي بؤ ط دبووني كارطةران و نريكبوونةوةي كارة
جياوازةكانة ،بةآلم بةيةكةوة بةسراوةكان و ث يبووني ئام ازةكاني بةرهةمهيَنان.
ئةطةر كاري راني بةيةكةوة ط يَدراو لةطة كؤي يةكساني راناني كارة تاكانة ولةيةكر داب ياوةكان بةراورد بكةين ،ب ييَكي زارت
لة بةهاي بةكارب دمنان ثيَدةدات و بةم ريَوةية كاتي ثيَويست بؤ دةستخستين كاري خوازراو كةمدةكاتةوة .ئةطةر رانكاري
ثيَكةوةط يَدراو ،ئةم بةرهةمهيَنانة باآلية وةرط ت بة دووبةرابةرك دني هيَري كاري ئالي و بةرف اوانك دني ك دارةكاني لة
رويَنةكةي يان بةرتةسك دني بواري بةرهةمهيَنان بةنيسبةت بوارو ثةندايةتييةكي طةورةي كار لة ث كةي سةختدا جوآلندو
طةرةك دني بة ك َيِيكيَ و هانداني راحة ئانةلَييةكان و مؤركي تايبةتي ف ةريَوةي لةسةر رةجنة تاكة ريَوةكان ك د يان ثؤي
بةردةوامي ،ئةو ةش بةهةستان لةية كاتدا بة ث اسةي جياوازو بة ئابووري كةرةستةطةليَك بة ريَطاي بةكارب دنيان بة
ريَوةيةكي هاوبةش يان بة طواستنةوةي ثؤي كاري ناوةندي بؤ كارة تاكانةكان .لة هةموو ئةم حالَةتاندا دةبينني هيَري
بةرهةمهيَناني جؤرايةتي راني كاري ثيَكةوةط يَدراو ،هيَري كؤمةآليةتي كارة يان هيَري كاري كؤمةآليةتيية .ئةوة هةر لة خودي
هاريكاريك نةوة لةدايكدةبيَت و كارطةري بةكارك دني بةريَوةيةكي زجنريةيي لة طة ئةوانير لة ثيَناو ية مةبةسو
هاوبةرداو بة طويَ ةي ثالنيَكي نةخمةكيَم او ،سنووري تاكةكةسي لةناودةبات و طةرة بة هيَرةكةي دةدا ثونكة جؤرايةتيية.1
بةطمو خةلَك ناتوانن بةريَوةيةكي هاوبةش كاربكةن بيَ ئةوةي كؤببنةوةو تا بتوانن ك يَط تةكان هاوكاري يةكري بكةن ،دةب َي
خودي سةرمايةدار بةكاريانبهيَنيَت و ثاران سةرمايةدارةكة بةخؤي لة ية كاتدا هيَرةكاني كاريان دةك ييَت .بةهاي طمو ئةم
(( /1هيَري هةر م اويَك زرا بضوكة ،بةآلم كؤبوونةوةي هيَرطةليَكي بضوو هيَريَكي طمو طةورةت لة
كؤبوونةوةكة دروستدةكات ،بةريَوةية كة تةنها بة هؤي كؤبوونةوةيان ثيَدةك يَت كاتي كارةكةي كةم بكاتةوة و
ثانتايي بةرف اوان بكات)C. A Carli. L. C( - .
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هيَرانة يان ب ييَكي دياريك او لة ك يَي ران يان هةفتةية  ...هتد دةبيَ لة طريفاني كؤببيَتةوة ثيَ ئةوةي ك يَكارةكان لة ث اسةي
بةرهةمهيَنان كؤبكاتةوة .ك يَداني ك يَي كاري 222ك يَكار بةجاريَك طةر بؤ رانيَكي كاري بيَت ،ثيَويسو بة ثيَمينةيةكي
طةورةت لة سةرماية هةية لة ك يَي نمارةيةكي بضوكر لة ك يَكار ،لة هةفتةيةكدا يان لة ماوةي هةموو سالَةكة .نمارةي
هاريكةرةكان يان بواري هاريكاريك دن ،بة ثلةي يةكةم بةندة بة ثيَوانةي سةرمايةية كة ثيَدةك يَ ثيَمينةي بدا بؤ ك ييين
هيَري كار ،واتة بةو ريَذةية كة سةرمايةداريَك بةتةنها هةلَسوكةوت دةكات بة كةرةستةي بذيَوي ك يَكاريَكي زارةوة.
ئةركي سةرمايةي نةطؤري وة ئةركي سةرمايةي طؤرياوة .كةرةستة خاوةكان-بؤ منوونة -خةرجي ئةو سةرمايةدارة كة222ك يَكار
بةكاردةهيَنيَت22 ،جار زارت خةرجي تيَدةثيَت بؤ هةر ية لةو 22سةرمايةدارانةية كة هةريةكيَكيان 02ك يَكار
بةكاردةهيَنيَت .ئةطةر بةهاي ئام ازةكاني كارك دن كة بة ريَوةيةكي هاوبةش بةكاردةب يَن و ثةندايةتييةكةي لةهاورانيدا
زيادناكةن لةطة ك يَكارة سةرمايةثيَك اوةكان ،كةثي بةريَوةيةكي هةس يَك او زيات دةبن .ث يك دني ئام ازةكاني بةرهةمهيَنان
لة سةرمايةدارة تاكةكان ،مةرجي مادديانةية بؤ هةر هاوكاريية لةنيَو ك يَكارة ك يَط تةكان.
ئيَمة(لة بةري يازدة) بينيمان كة كؤية لة بةها يان ب ييَكي دراو بؤ ئةوةي بؤ سةرماية بطؤ يريَ ،دةبيَ لةالني كةمةوة بطات بة
ثيَوةريَكي دياريك او ،ريَطة بة خاوةنةكةي بدات نمارةيةكي ك يَكار سةرمايةطوزار بكات وبةس بيَت بؤ ئةوةي ئةركي كاريدةسو
اتة ئةستؤيان .هةرطير سةرمايةدار نةيدةتواني بةبيَ ئةم مةرجة رويَين سةرداري تاي ةكان وخاوةن كارة بضووكةكان
بط يَتةوةو خودي بةرهةمهيَنان نةيدةتواني مؤركي روون وئارك اي بةرهةمهيَناني سةرمايةداري لةبةر بكات.
ئيَستا ب ييَكي سةرماية وة الني كةم بؤمان دةردةكةويَت لة دةسو تاكطةليَكدا كة دوةنيَكي زار جياوازيان هةية؛ ئةوة
ث يك دني سامانةكانة كة ثيَويستة بؤ كؤرييين كارة تاكانةو داب ياوةكان بؤ كاري كؤمةآليةتي وثيَكةوةط يَدراو و دةبيَتة بنةماي
ما ددي بؤ ئةو طؤريانكارييانة كة ريَوازي بةرهةمهيَنان ملكةثي دةبيَت.
لةسةرةتاي سةردةمي سةرمايةداريدا ،قةلةم يةوييةكةي بةسةر كاردا مؤركيَكي روكةريانةي رووت و الكيَ هةبوو .ك يَكار لة نيَ
فةرماني سةرماية كارناكات ،تةنها لةبةر ئةوة نةبيَت هيَرةكةي ثيَ ارتووة؛ ت ةنها لةبةر ئةوةي ئام ازي ماددي نيية تا بؤ خؤي
كاربكات .بةآلم هةر لةو كاتةوة كة هةنديَ هاريكاري لةنيَو ك يَكارة ك يَط تةكان درووستدةبيَت ،قةلَةم يةوي سةرماية نةرومنا
دةكات بةو ماناية ثيَداويستييةكة بؤ ئةجنامداني كارك دن و مةرجيَكي واقيعيية بؤ بةرهةمهيَنان .لة طؤريةثاني بةرهةمهيَناندا
فةرماني سةرماية لةو كاتةوة ئير ط نط دةبيَت وناك يَ دةسو ليَ هةلَبطرييَت ،ريَك وة ثؤن فةرماني جةنةريا َ لة طؤريةثاني
جةنط ط نطة و دةسو ليَهةلَناطرييَت.
هةر كاريَكي كؤمةآليةتي يان هاوبةش كة بةتيَ وتةسةلي لةبواريَكي بةرف اواندا بآلودةبيَتةوة ،ثيَويسو بة بةريَوةب دن هةية بؤ
ريَكخستين ثاالكيية تاكةكةسييةكان و دةبيَ هةستيَت بة ئةجنامداني ئةو كارة طمتييانة كة رةطةزةكةي لةو جياوازيانةدا هةية
لة نيَوان برووتنةوةي طمو جةستةي بةرهةمهيَنةرو برووتنةوةي تاكةكةسة ئةندامة سةربةخؤكان ،ئةو جياوازييانة كة ليَيةوة
ثيَكهاتووة .مؤسيقانةنيَك ئاوازيَكي تاكانة ليَبدات خؤي خؤي بةرييَوةدةبات ،بةآلم تي يَكي مؤسيقانةن ثيَويستييان بة مايستةر
هةية.
كارةكاني ئةم بةريَوب دنة و ثاسةواني و دةآللَيك دن دةبن بة ئةركي سةرماية لةو كاتةوة كة ك يَكارة ملكةثةكةي دةبيَتة
ك يَكاريَكي هاريك دن و بةو ماناية ئةركيَكي سةرمايةداريية ،تايبةمتةندي تايبةت وةردةط يَت.
ثالَنةري بةهيَر ،واتة(لةولةبي) بةرهةمهيَناني سةرمايةداري ،ثيَداويسو زيادك دني بةهاي سةرمايةية و ئةو ئاماجنة كة
بةريَوةثوونةكةي دياريدةكات ،دةستكةوتين طةورةت ين بةهاي زيادةية

viii

يان-ئةمةش هةمان رتة-تا دةك يَت طةورةت ين

سةرمايةطوزاري بؤ هيَري كار بك يَت .هةرثةند لةية كاتدا بةستةلةكي ك يَكارة سةرمايةثيَك اوةكان زيادببيَت ،بةرط ييان لة
دني سةرماية زياددةكات و ثاران ئةو فمارة كة دةبيَ بةكاربهيَن يَت بؤ سةركةوتن بةسةر ئةو بةرط ية .ئةو برييا(ادارة)ية كة
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لةبةردةسو سةرمايةدارة تةنها ئةو ئةركة تايبةتة نيية كة لة س ورو برووتنةوةي خودي كاري هاريكاري يان كؤمةآليةتي
لةدايك دةبيَ ،بةلَكو لة هةمان كاتداو لةثلةيةكي بةرزدا ،ئةركي سةرمايةطوزاريية بة كاري كؤمةآليةتي و ئةركيَكة لةسةر
رووبةريووبوونةوةي بيَ ثةندوثؤن لة نيَوان سةرمايةطوزارو ئةو ماددةيةي سةرمايةطوزاري ثيَدةكات.
رانبةراني ئةوةش ،هةرثةند بايةخي ئةو ئام ازي بةرهةمهيَنانة نةرومناي ك د كة رووبةريووي ك يَكار دةبيَتةوة كة
مؤلَكايةتييةكة ليَي نامؤية ،ثيَويسو بة بووني ثاوديَ ي نةرومنادةكات و ليَ يَضينةوة لة بةكارهيَناني بةريَوةيةكي طوجناو.
لةدواييدا هاريكاري ك يَكارة ك يَط تةكان تةنها بةرئةجنامي ئةو سةرمايةية كة لةيةككاتدا بةكارياندةهيَنيَت و ثةيوةندي لة
نيَوان ئةركة تاكانةييةكانن و يةكط تنةوةيان بةو ماناية كة جةستةيةكي بةرهةمهيَن ةرن ،لة دةرةوةي خؤيانةوة هةية ،واتة لةو
سةرمايةية كة كؤيان دةكاتةوةو راياندةط يَت .ط يَدراوي كاري ك يَكارةكان لة ئاسو زهنيدا وة نةخمةيةكي سةرمايةداري
دةردةكةويَت ،واتة هيَري ئريادةيةكي نامؤ كارةكانيان بؤ مةبةستةكاني ملكةثدةكات.
كةواتة ئةطةر بةريَوبةرايةت ي سةرمايةداري وة ناوةريا دوو رووي هةبيَت ،ئةوا لةبةر هةمان ئةو رتةية كة ثةيوةندي بة
سةرك دايةتي خودي خؤيةوة هةية ،لةاليةكةوة نةرومناك دني ث اسةي هاريكاريية ،لةاليةكيرةوة ث اسةي دةسكةوتين بةهاي
زيادةية-ريَوةي ئةم بةريَوةب دنة وة ثيَويست دةبيَتة ستةمكار-و ريَوة تايبةتييةكاني ئةم ستةمكاريية طةرةدةكات ثةندة
هاريكاري طةرة بكات.
سةرمايةدار دةستدةكات بةوةي لة كاري دةسو دووردةكةويَتةوة ،ئةوجا كاتيَ سةرمايةكةي نةرومنا دةكات و لةتةكيدا ئةو هيَرة
بةكؤمةلَةية كة سةرمايةطوزاريان ثيَدةكات ،لة وةزي ةي ثاوديَ ي ك يَكاران و كؤمةلَةكةيان بةريَوةيةكي راستةوخؤ و ثاالكانة،
دةستدةكيَميَتةوة و ئةم وةزي ةية دةطويَريَتةوة بؤ جؤريَكي تايبةت لة ك يَط تةكان .سةرمايةدار هةر لةو كاتةوة كة خؤي
لةسةرووي لةرك يَكي ثيمةسازي دةبيينَ ،ئةفسةري بةرث س(بةريَوةبةرةكان و جيَط ةطاني)و ئةفسةري ثلة دوو(ثاوديَ ،
سةرثةرتيارو ،نويَنةري سةراكةكان) بؤ خؤي دةط يَ ،واتة ئةوانةي كة بةناوي سةرمايةوة رالَي سةرك دايةتي دةبينني لة ماوةي
طةرةسةندني كارك دنداو تاقة كاري سةرمايةداران دةبيَتة تةماراوان.
كاتيَ ئابووريناسيَك بةراوردكاري لةنيَوان ريَوازي بةرهةمهيَناني جووتياران و ثيمةيية سةربةخؤكان و سةرمايةطوزاري لةسةر
بنةماي كؤياليةتي وة ئةو جووتيارانة لة كؤلؤنةكان ئةجنامي دةدةن ،دةكات ،ئةوا كاري ثاسةواني لة ليسو كةم خةرج و
لةث يةكان دادةنيَ .بةآلم ئةطةر ريَوازي بةرهةمهيَناني سةرمايةداري ئةزماي بكةين ،دةبينني ك اري بةريَوةب دن و ثاسةواني
يةكدةخات ،ئةو كارانة كة لة س ورو ث اسةي نةرومناك دني كاري هاريكاري راخةيان ليَ دةبيَتةوة ،ئةم وةزي ةيةش بةو
ماناية كة بنةماي هةية ،مؤركي سةرمايةداريية و ملمالني لةسةر خودي طةرةسةندني ئةم ث اسةية دةك يَت .سةرمايةدار
هةرطير سةرماي ةدار نيية لةبةر ئةوةي بةريَوبةريَكي ثيمةسازيية ،بةلَكو بة ثيَضةوانةوة دةبيَت بة سةرا  ،ثونكة سةرمايةدارة.
سةرك دايةتي لة ثيمةسازيدا دةبيَتة تايبةمتةندي سةرماية وة ثؤن سةرك دايةتي جةنط و بةريَوةب دني دادثةروةري لة
سةردةمي دةرةبةطايةتي تايبةمتةندي مولَكايةتي زةويوزار(عةقار) بوو.22
ك يَكار بة خؤي خاوةن مولَكي هيَري كارةكةية و لةبةر ئةوةي ممتوم ي لةبارةي ن خةكةي دةكات لة طة سةرمايةدارةكةو

ناتوانيَ هيض ب اريَت تةنها هيَري كارةكةي نةبيَت ،واتة هيَرة تاكةكان .ئةم ثةيوةنديية بةهيض ريَوةية ناطؤرييَت ،ثونكة
سةرما يةدارةكة سةد هيَري كار دةكاتة مولَكي خؤي لةب ي ية هيَر ،يان ط يَبةستيَك لة طة ية كةس ناكات ،بةلَكو لةطة سةد
ك يَكاري كة لةيةكري سةربةخؤن و دةتوانيَ كاريان ثيَبكات بةبيَ ئةوةي بيانهيَلَيَت هاريكاري بكةن .كةواتة سةرمايةدارةكة بة
 /22ئؤطؤست كؤنت و قوتا انةكةي ه ةولَياندا ثيَويسو هةميمةيي بة قةلَةم يةوي سةرما بسةَيَنن ،و دةيانتواني
لةبةر هةمان هؤ ،ثيَويسو قةلَةم يةوي دةرةبةطةكان بسةَيَنن.
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هةر ك يَكاريَك ن خي هيَر ي كاري سةربةخؤ دةدا ،بةآلم ن خي هيَري بةيةكط يَدراو نادات .ك يَكارةكان وة كةساني سةربةخؤو
تاكطةليَكي لةيةكر داب ياو ،دةثنة ناو ثةيوةنديية لةطة خودي سةرمايةكةوة ،نة لةنيَوان خؤيان .هاريكارييان تةنها لة
ث اسةي طةرةك دني كار دةستي يَدةكات ،بةآلم لةويَدا ثير مولَكي خؤيان نني و هةر كة ثوونة ناو ئةو ثةيوةنديية ،لة
سةرمايةدا يةكانطري دةبن و ثونكة هاريكاري دةكةن و ئةندامي جةستةيةكي ثاال ثيَكدةهيَنن ،دةبن بة ريَوازيَكي تايبةت لة
ريَوازةكاني بووني سةرماية .ئةو هيَري كارة كة ك يَكارة ك يَط تةكان لة كارةكانيان خةرجي دةكةن وة كارطةريَكي بةكؤمة َ،
هيَري بةرهةمهيَنةر بؤ سةرماية ثيَكدةهيَنن .هيَري كؤمةآليةتي كار طةرةدةكات بةبيَ ئةوةي ن خةكةي بدريَت ،هةر لةو كاتةوة
ك يَكاران لة اليةن سةرمايةوة لة مةرجطةليَكي دياريك اودا دادةن يَن .لةبةر ئةوةي هيَري كؤمةآليةتي كار هيض تةكلي يَك بؤ
سةرماية ناكات و ك يَكاري ك يَط تة لةاليةكي ت ةوة طةرةي يَنادات تةنها ئةو كاتة نةبيَت كة كارةكةي دةبيَتة مولَكي سةرماية،
ئةوجا س ورتةكةي وا دةردةكةويَت وة هيَريَكي سةرمايةو هيَريَكي بةرهةمهيَنةري ثيَوةوة نووساو .كارتيَك دني هاريكاري ساكار
بة روونييةكي زار دةطمةن دةردةكةويَت لة كارة مةزنةكاني رانهةآلتييةكان ،ميس ييةكان و ئةت وسكييةكان...هتد
(( ئةم دةولَةتة رانهةآلتييانة لةسةردةمانيَكي زار كؤندا كاتيَ خةرجة مةدةني و سةربازييةكانيان دةدا ،دةبيينَ خاوةن ئام ازي
زيادةي بذيَويية و دةتوانيَ بؤ كاري طةورة و سودبةخ

بةكاري بهيَينَ .توانايان بؤ هةلَسوكةوتك دن بة كاري زاربةي دانيمتوانة

غةي ة كمتوكالَييةكان و ئةو مافة كة ثارا و ثياواني ئاين بؤ بةكارهيَناني ئةو زيَدةية ،ئام ازطةليَكي ثيَدةدا بتوانيَت ئةو
ثةيطةرة زهليَر و ئاسةوارة مةزنانة كة سةرتاثاي وآلتةكة دةط تةوة ،بكةن .بؤ جوآلندني ئةو ثةيطةرة طةورانة قةوارة زهليَرانة
كة طواستنةوةيان سةرساممان دةكةن ،زار جار تةنها هيَري م اييان بةكاردةهيَنا ،بةآلم بة دةستبآلوط نيَكي بيَكؤتاييدا .نمارةي
كارطةران و ث ك دني رةجنةكةيان بةس بوو...هتد>كؤمةلَة ئاروري و ميس ييةكان...هتد كة مولَكي مؤزةخانة ئؤروثييةكانن
ريَوةكاني ئةم كارة هاوكارييانة ثيمامنان دةدةن -.ر .جؤن  .تيَكست بو ئؤف ليراتور ،ال<-13-33
دةسةآلتي ثاراكاني رانهةآلت و ميس ييةكان و تيوك اتة(خواوةندةكان)ي ئةت وسكييةكان...هتد لة كؤمةلَطاي نويَدا كةوتة
دةسو سةرماية ي تا يان رةركةتةكاني كؤمانديت و رةركةتةكاني ثةند بةرداربوويةكي سةرمايةدار...
هاريكاري وة

لة رةطةزةكاني رارستانييةتي م اوايةتي و طةالني راوثي

دةيبينني>>لةوانةية(النطويت) لة

كتيَ (تيبؤرييةكةي لةبارةي ياسا مةدةنييةكان)بةهةلَةدا نةثووبيَت كاتيَ ئيديعا دةكات كة راوك دن يةكةم ريَوةية لة ريَوةكاني
هاريكاردن و راوك دني م او(جةنط) يةكيَكة لة ريَوة يةكةمةكاني راوك دن-ب يوانة ثاثي سالَي ،0313بةري  ،31لة
الثةريةي(.017-031ثاثكةرة فةرةنسييةكان)<<
لة كارة كمتوكالَييةكاني تاي ة هندستانييةكان...هتد لةسةر مولَكايةتي هاوبةري مةرجةكاني بةرهةمهيَنان ،ئةجنام دةدرا و
لةسةر ئةم واقيعة كة هةر تاكيَك هيَمتا هةر بة هؤزةكةي يان تاي ةكةي بةسراوةتةوة وة ئةو هيَرةية كة هةنط بة رانةكةي
دةبةستيَتةوة .ئةم دوو مؤركة جودايان دةكات لة هاريكاري سةرمايةداري .بةكارهيَناني هاريكاري بةريَوةيةكي ثةرتةوازو لة
بواريَكي بةرف اواندا لة ثاخة كؤنةكان ،ثاخي ناوةندو كؤلؤنيية هاوثةر لةسةر ثةيوةندي راستةوخؤي دةسةآلتداري و
كؤياليةتي راوةستاوة و لةسةر كؤياليةتي بةطمي .بةثيَضةوانةوة ريَوة سةرمايةدارييةكةي ثيَموةخت ط وانةي بووني كارطةري
ئازاد ،واتة ف اري اري هيَرةكةي دةكات و ئةم هيَرة لة ميَذوودا طةرةدةكات بة ناكؤكي لةطة كمتوكالَي جووتياراني بضو و
ثةي يةك دني ئازادانةي ثيمة ،خاوةن ريَوةي هاريكاري بيَت يان نةبيَت.
لةبةرامبةريدا هاريكاري سةرمايةداري هةرطير وا دةرناكةويَت وة ريَوةيةكي تايبةت لة ريَوةكاني هاريكاري ،بةلَكو
بةثيَضةوانةوة ،خودي هاريكاري وة ريَوةي تايبةتي بةرهةمهيَناني سةرمايةداري دةردةكةويَت.
ئةطةر هيَري كاري بةكؤمة َ كة هاريكاري طةرةي يَدةدا ،وة جؤريَكي تايبةتي بةرهةمهيَناني سةرمايةداري دةردةكةويَت و
ئةوةش وة يةكةم قؤناغ لة قؤناغةكاني طةرة سةندن كة ث اسةي نةرومناك دني كار تيَدةثةرييَنيَت ولةبةر ثاركؤيةتي بؤ
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سةرماية .ئةم طةرةسةندنة لةخؤيةوة نةرومنا دةكات و بنةماكةي ،واتة بةكارهيَناني نمارةيةكي دياريك او لة ك يَكاري ك يَط تة
لة يةككات و لةهةمان كارطةدا ،لةطة بووني خودي سةرماية دياريدةك يَت ،و هةميمة وة سةرئةجنامي ميَذوويي ئةو بارودا
و برووتنةوانة كة بةردارييان ك د لة ليَكرازاندني جةستةي بةرهةمهيَناني دةرةبةطايةتي.
ريَوازي بةرهةمهيَناني سةرمايةداري وا دةردةكةويَت بؤ ئيَمة وة ثيَويستييةكي ميَذوويي بؤ طؤرييين كاري ثةراويَرك او بؤ كاري
كؤمةآلي ةتي ،بةآلم زيادك ني مؤركي كؤمةآليةتي لةنيَو دةسو سةرماية بةسةر كار ،لة هيَري بةرهةمهيَنانةكةي زياد ناكات تةنها
بؤ ئةوة نةبيَت ،قازاجنيَكي طةورةت سةرمايةطوزاري بكات.
هاريكاري لة ريَوة سةرةتاييةكةي تاقة ريَوةية كة تا ئيَستا ئةزمايممان ك دووةو جووتدةبيَت لة طة بةرهةمهيَنان لة بواريَكي
بةرف اوان .لةم رووةوة هيض سةردةميَك لة سةردةماني بةرهةمهيَناني سةرمايةداري تايبةمتةندييةكي نيية كةر ئةوة لة سةرةتاي
ماني اكتؤرة نةبيَ كة تا ئةو كاتة ثيمةيي بوو و ئةو جؤرة كمتوكالَيية بةرف اوانة كة هاوجووتي سةردةمي ماني اكتؤريية و
تايبةمتةندي هةية لةطة كمتوكالَي بضوو بة ثيَوةرةكاني كةمر لة تايبةمتةنديةكان بة ريَوازةكاني .هاريكاري ساكار هيَمتا تا
ئيم يا لةو ث يانانة باآلدةس

كة سةرمايةي تيَدا لة بواريَكي بةرف اوان كاردةكات ،بةبيَ ئةوةي لةويَ دابةرك دني كار يان

بةكارهيَناني ئام ازةكان رالَيَكي ط نط بطيَ ين.
ريَوازة بنةريةتييةكاني بةرهةمهيَناني سةرمايةداري ئةو هاريكارييةية كة دووبارة ريَوة سةرةتاييةكةي ثيماندةدا-سةرياي ئةوةي
ناوةكةكةي ريَوازة ئالَؤزةكةيي تيَداية-تةنها لةمةدا وة يةكيَك لة تومخةكاني ،لةثالَييةوة مانةوةكةي وة ريَوازيَكي تايبةت
دةثاريَريَ.
سةرماية ،كار مارك  ،جلدي  ،2-2الثةريةي ، 232-299بة عةرةبي ،لة وةرطيَ ياني حمةمةد عيتاني ،بةي وت ،كتيَبخانةي
مةعارف.
لة عةربييةوة بؤ كوردي
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 /iئةم ث يوثووثيية طؤتةي توريةك د ،بؤية لةم ديالؤكةدا طالَتةيان ثيَدةكات:
مامؤستاي قوتا انة :باوكت لةكويَ سامانةكةي دةستكةوتووة؟
قوتابي :لة باثريةي.
مامؤستاي قوتا انة :ئةي باثريةي لة كويَي هيَنابوو؟.
قوتابي:لةباوكييةوة
مامؤستاي قوتا انة :ئةي ئةمةي دواييان لة كويَ دةسو كةوتووة؟
قوتابي :بة دةسرياط تن دةسو بةسةردا ط تووة(.سةرثاوة :جلدي بةرهةمةكاني طؤتة0 ،0192 ،ت ،ي
(031بآلوكةرة فةرةنسييةكان)

 /iiلة ئيتاليادا بةرهةمهيَناني سةرمايةداري زار زووت لة وآلتانير طةرةيسةندو دةرةبةطايةتي زار
زووت لةناوثوو .كةواتة وةرزيَ ةكان هةر بةراسو رزطاريانبوو ثيَ ئةوةي كاتي ئةوةيان هةبيَت
ما ،مولَكايةتي زةوييةكانيان بؤ خؤيان دابني بكةن .بةريَكي زاري ئةو ك يَكارة رةجندةر و ئازادانة
وة با ،روويان لة رارة ثاياوةكاني ئيمِاتؤرييةتي روم دةك د ،ئةو رارانة كة ئةر افةكان زار زوو
ثيَيان باش بوو تيَدا نيمتةجيَ ب  .كاتيَ طؤريانكاريية طةورةكان لة دةوروبةري سةدةي ثازدةهةم
باكووري ئيتاليايان لة بازاريي جيهاني و سةركةوتنة بازرطانييةكةي بيَبةش ك د و ماني اكتؤرةكانيمي
ويَ ان ك د ،برووتنةوةية بة رةوتيَكي ثيَضةوانة روويدا؛ ك يَكارةكاني رارةكان بة كؤمة َ روويان لة
الديَيةكان ك د كة كمتوكالَي بضووكيان تيَدا زالَة بة ريَوةي باخضة بة ريَوةية كة لة راب دوودا
رووي نةداوة.
((/iiiهةرثةند ياسادانةرةكان كيَمةكاني نيَوان خاوةنكار و ك يَكاران ثارةسةربكةن ،راويَذكاري خاوةن
كارةكانيان دةك د)) ،سةرثاوة :ئادةم مست ،سةرثاوةي راب دوو لة وةرط َي ياني غارنيية-جلدي يةكةم،
الثةريةي((071مولَكايةتي راحي ياساكانة)) وة الن ي دةلَيَ.
/v

Sophisem of Free by a Barrister, London, 1850, p235 et 263
( ياسا هةميمة ئامادةبووة بؤ دةستتيَوةردان ،دةسةآلتةكةي بؤ بةرنةوةندي خاوةن كار بةكار بهيَنيَت).
/vi

ماددةي يةكةمي ئةم ياساية بةم ريَوةي خوارة دارينراوة :لةبةر ئةوةي الب دني هةر جؤريَك لة جؤرةكاني

كؤبوونةوةي هاوآلتيان كة هاوسانن لة بارودا و ثيمةدا ،يةكيَكة لة قواعدة بنةريةتييةكاني دةستووري فةرةنساية،
بؤية بة ك دةوة هيَنانةوةي ياساغة هةر ثيية بيَت بيانوو يان دارير يان ريَوةكةي)) .ماددةي ثوارةمي
رايدةطةيةنيَت (( :ئةطةر هةنديَ هاوآلتي كة هةمان ثيمةو هونةر كؤياندةكاتةوة ،لة بنكةكةيان بةكارهيَنا و لةنيَو
خؤياندا ريَكةوتنيان ريَكخست بة مةبةسو ثةرثدانةوةي هاوبةش يان مةبةستيانة يارمةتي هونةري و ثيمةكةيان
ثيَمكةش نةكةن تةنها بة ن خيَكي دياريك او نةبيَت ،ئةوا ئةو ب ييار و ريَككةوتنة ناوب ااوانة بة سةرثيَضي
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دةستووري دادةن يَت و دةستكاري ئازادي و بة راطةياندني ما ،م او ...هتد)) واتة ئةوانة ،وة لة سيستيَمة
كؤنةكان ،بة كارطةليَكي ياخيكةرو سةرثيَضكةرانةن.
 /viiياساي(0112/9/09بآلوكةرة فةرةنسيةكان)

viiiئةمة تاقة ئاماجني بازرطانيية(ج .فاندرالنت-سةرثاوةي ئامانةثيَك او ،الثةريةي)00

قةي اني دراو يان قةي اني دةسةآلتي سةرمايةداري

مانم ةيَو سةةةرةكي بيسةةت سةةالَي راب ة دوو تةةا ئيَسةةتا لةةة جيهةةان ب ة يتني لةةة( نيةةوليِياليرم ،جيهةةانطريي ،كؤتةةايي ميَةةذوو ،كةةةرتي تايبةةةت ،بيَبايةةةخك دني
ريوعييةت) .ئةطةر بؤ ئةو ئةدرةسانة بطةرييَني لة ئاسو نياني رانانة ،دةبينني جيهةان لةة بةاري(بةةرزبووني ريَةذةي بيَكةاري ،هةةناري ،جةةنط ،ط انةي و
قةي اني ية لةدواي يةكي دارايي)تيَدةثةرييَت .لة كوردستان ط اني كاآل ،بيَكاري زالَةو بة ثؤلي ك دنةي كؤمةةلَطاو ئيكسة ايةر ،كيَمةةي دةرمةان بةةريووني
لةبةرثةةاوة ، ،بؤيةةة ليَ ة ةو لةةةويَ داواي كةةؤنريالَك ن ي بةةازار دةك ة يَ ،بةةةآلم حكومةةةت بةهةةةموو ر ةيَوةية ثيَمةةوازي لةةة بةةازاريي ئةةازاد ك ة دووة .ئايةةا ئةةةم
باروداخةيمة ثةيوةندي بة قةي اني ئةابووري جيهانييةةوة هةيةة؟ ئايةا ئةةم ثةريةسةةندة ثةيوةنةدي بةة ثلةيةةكي ديةاريك اوي سةةرمايةداري هةيةة؟ ئايةا
ئةلَتةرناتيظيَكي م ايي بؤ ئةم دةسةآلتة هةية يان ماوة؟!
ثي روويداوة؟
هةر قةي اني خانوبةرةية؟
ئول ي بوش لة(ئؤتؤثي ك يةتيظ)راني 0221/7/01دةلَيَ :هةرهةموو ئةم قةي انة سةرةتا لة بازاريي عةقارات لة ئةم يكا دةسةتي يَك د .لةة سةةرةتاي
سالَي 0222بلَقي -ئيكؤنؤمي نويَ لة بازاريي كؤم يالة تةقييةوةو زار لةة سةةرمايةطوزارةكان روويةان لةةم كةرتةة كة د .كارةكةان كةة تةا رادةيةة بةرةيَوةي
جانبازي بةرييَوةوة دةثوو سةبارةت بة ثارثة زةوي ،خانوو و ما َ بووة هؤي بةرزبووني ن خةكانيان و لة ماوةي 9سةالَدا ن خةةكانيان %022بةةرزبووةوة.
ئةمة خانودروستكةرةكاني بؤ خؤي راكيَمةا و خةةرجي بةةكارب دني زيةادك دو بةة ثةارةي قةةرزةوة دةكة يدران و ئةةوجا بةةرييَطاي هةاوردةي يةة بةقةةرز
لةدةرةوةي وةآلت كارتيَك دني خؤي لةسةر ئابووري جيهاني دانا.
ئيَستا ن خي خانوو دابةزيوةو خاوةنةكانيان ناتوانن قةةرزةكانيان بدةنةةوة كةة لةة ن خةي مالَةكانيمةيان زيةات قةةرزبار كة اون ،بةة كورتييةكةةي :بةازاريي
خانوبةرة تووري داريوخان بووة.
هةرةسي سيستيَمي دراو
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كةةالوس واطنةةةر لةةة وتارةكةيةةدا(سةةةرمايةداري لةةة قةي انةةة)لةةة راننامةةةي ئةةونرةرة تسةةايت ،ثيَمةةان دةلَ ةيَ02 :بةةان هةرةسةةيانهيَنا و 1بةةانقي ت ة لةاليةةةن
كيَِكةكانيان قوتدرانةوةو ماوةي ثةند مانطيَكة لة كؤي 9طةةورة بةانقي سةةرمايةطوزاري(وا َ سةريت) ،ئاسةةواري دانةيةكيمةيان نةةماوةو لةسةةر ئاسةو
جيهانيمةدا دةبة َي زيةات لةة نيةو بليةون داالر رةرةبك يَتةوة؛ بةانقي بيمةةي ئةةم يكي()AIGلةة هةةولَيَكي ب وسكباسةا بةة بة يي 19مليةارد داآلري ثةةارةي
باجدةران لة لةناوثوون ،رزطار بكةن؛ بانقةكاني هي ؤتيك()Fannie Maeو( )Freddie Macريَيان يَدرا سةددان مليارد داالري باجدةران وةربطة ن و
رلَةكان ب ة يي زار طةةةورةي دراويةةان بةةة بازاريةكةةان دا .لةةة هةرةةتاكانةوة ئةةابووري ئةةةم يكي لةسةةةرخؤ و لةةة قؤنةةاغي جياجيةةادا و بةبةةةردةوام
بانقةةة س ةيَن ي
قةرزارك دني دةولَةت و خةرجي ماآلن بةرةو هةلَكمان ب دووةو بنةمالَة طةيمتة ريَذةي س و قةةرزي خيَرانةةكان وة هاوكيَمةيَكي ناوةنةد طةيمةتة 222
02داالر(بيَجطةةة لةةة قةةةرزاري خةةانووك يين)؛ قةةةرزي خةةاوةن كةةارتي بانقةةةكان طةيمةةتة  122مليةةارد داالر؛قةةةرزي بازرطةةاني هةةةر بةةةرةو هةلَكمةةان دةث ةيَ
وطةيمتووةتة 322مليارد داالرو ئيَستا قةرزاري دةولَةت طةيمتة 00،2بليون داالر .زيادريةوي بةةكارب دن لةة دوو دةيةةي رابة دوو وثةيَ هةموورةيانةوة
لةالين ئابووري ئةم يكييةةوة ،كاكلَةةي مؤتةؤري طةر ةسةةندني ئةابوروي جيهةاني بةوو ،بةةآلم لةسةةر بنةةماي بةةرزبووني قةةرز كةة وة ثيَكهةاتي تةؤثيَكي
بةف يين زهليَر ،كة قةةرزي رابة دوو بةة قةةرزيَكي نةويَي بةةرزت دةدةنةةوة .بانقةةكان بةرةيَك بةوون لةة يةاري ئةةم هةرةمةةو قةةرزة لةة توانابةدةرةكةةيان
بةرييَطاي سيستيَميَكي بيَ كةؤنريالَي سةيَبةري بانقةةكان وة ( )Hedge Fonds, Private EquitiesVehiclesدةكة د .ئيَسةتا ئيةدي بةةرف اواني بةيَ
ب يَكي ئةم سيستيَمة طةيمةتة كؤتاييةكةةي....لةةهاويين سةالَي رابة دووةوة دةسةت يَكي ئةةم ث اسةةيةيةو ،ئيَسةتا قةةي اناوي بةووةو ئيةدالؤني باآلدةسةت و
ث اكسيسي سؤسيو-ئيكؤنؤمي نيوليِياليرم و كيَِكيَ لةنيَو دةسةآلتدارة ئيم ياليستةكاني ط تووةتةوة.
ثاوثنؤكي سةرماية
بةآلم قةي اني سةرمايةي دراو تةنها لة ئةابووري ئةةم يكي قةةتي نةماوةتةةوةو بةالَي بةسةةر جيهةان كيَمةاوةو خةؤي لةة ط انةي كاآلكةان دةبين َيتةةوة .بةؤ
منوونة ،راننامةي()NZZسويس ي دةنووسيَت :لة يةكةم رةش مانطي ئةمسا َ ،كةرةستةي خاو لة بةازاريي جيهانةدا ئةوةنةدة بةةهيَر بةرزبووةتةةوةن وة
لة0732وة رووي نةداوة؛ لة مانطي يوني ئامانة بة بةرزبووني ( %7داو-جؤن -ئةي ئي طي) يان زيةات و ط انةي بةطمةو طةيمةتة 01تةا %07و لةة كةةرتي
ثيمةسةةةازي كةةةانرا( ،)%02+دانةويَلةةةة()%01+و كةةةةرتي وزة( .)%92+سةةةةندوقي دراوي جيهةةةاني( )IMFثةيوةنةةةدي تةقينةةةةوةي نة ة لةطةةةة جانبةةةازي
دةبةستيَتةوة .هةنديَ هةية كة بةرزبووني ن خةكان ،باروداخي هاتوثووي ئؤتؤمبيل لة ثةني دةكةات رادةطة يَ .لةرةويَنيَكي تة ئامةانة بةةوة دةكةةن كةة
تةةةدبريةكاني حكومةةةت بةةؤ راط ة تين ط انةةي ،بةةةبيَ كةةارتيَك دن ماوةتةةةوة .لةةةم بارةيةةةوة ثةةارتي كةةاري سويس ة ي ثيَةةي وايةةة كةةة كيَمةةةكة سةةةرئةجنامي
هةولَي(دةستكةوتين ب يي سةرمايةيةكي زيات ة).
بؤ منوونة ،كاتيَ روفيَ ةكاني ت يَلة لة س انياو ثورتوطا لةةدني بةةرزبووني ن خةي بةانرين و طةاز مانةدةط ن ،دوو ك يَكاريةان ليَةدةكونريَ ،بؤيةة ثةةرية بةة
ثاالكييةكةيان دةدةن و دةبيَتة هؤي داخستين %92ي بانرينخانةكان و بةروبووم لة سوثةرماركتةكان دةست نةكةوت و ريَطةةيان لةة هاتووثةووي نيَةو رةار،
بةندةر و طةجنينةكان داخست .هةمان ئةم خةباتة لة روتلةندي بةرثاك ا.
رةنطدانةوةي قةي انةكة لةسةر ئاسو جيهان:
 0221/02/1كؤماري سلؤوينيا :حكومةت طارانو دةولَةتي بةبيَ سنوور دةدا بةوانةي ب ييَك ثارةيةان لةة بةان كةؤك دووة .وةزية ي دارايةي لةةبارةي ئةةمطارانتييةوة ،وتي :تا باروداخةكة بةم ريَوةية مبيَنيَتةوة .ثاش ئةم يكا و بةريتانيا ،ئيتالياش ثةندين مليارد داالر وة ثةاكيَو يارمةةتي بةؤ سيسةتيَمة
دارايةةي زيانليَكةوتووةكةةةي تةةةرخان دةكةةات .حكومةةةتي رومةةا نريكةةةي  02مليةةارد ئةةؤي يا دةخاتةةة خرمةةةتي بانقةةةكاني ئيتاليةةا و سةةةراكوةزي ان(سةةيلظيو
بةرلسكؤني)وتي :هيض خاوةن ثارةية لة بان  ،ثارةكةي ناداري َيينَ و هيض بانقيَك داناريوخيَ.
 ئةلَمانيا لة :02/7حكومةتي ئةلَمانيا منوونةةي بةةريتانيا بةؤ خؤمةالَيك دني نيةوةي بانقةةكات رةتدةكاتةةوةو وةزية ي دارايةي وتةي"بةةآلم لةوانةيةة ئةةمهةلَويستة بطؤرييَت ،ثونكة بيَ متمانةيي لةبارةي طةرةسةندني ت لةم كاتة زار بةرزة".
ئيسةةلةند :طةةةورةت ين بةةانقي ئةةةم وةآلتةةة()kaupthingو ثةوانطةةةي داراي()Landbankiوبةةانقي()Glitnirبةةةزارةملي خؤمةةالَي دةك ة يَن .حكومةةةت
دةستبةجيَ ياسايةكي خيَ ا بؤخؤمالَيك دني ئةو بانقانة دةرك د تا ريَط ي لة ويَ انبووني تةواوي سيستيَمي دارايي بكات .لةاليةكيرةوة بؤرصةي وةآلتةكةة
با زرطانييةكةي راط ت و داوا لة هاوآلتياني دةكات خةرجةكانيان كةم بكةنةوةو دةست لة ثارةكاني ناو بانقةكان نةةدةن .سةةراكوةزي ان(طايةة هةاردة)وتةي:
من دووثاتي دةكةمةوة ،م اوةكان دةبيَ هيَورببنةوةو متمانةيان هةبيَت كة سيستيَمةكة بةتةواوةتي كاردةكات و ثارةكانيان نافةوتيَ.
يابةةان :لةةة راني  -02/7لةناوةرياسةةو ثةريةسةةةندني قةةةي اني دارايةةي ،يةكةةةم كؤم انيةةاي بانناسةةيونا بةةؤ بيمةةةي نيةةان( ،)Yamatoئي السةةي خةةؤي
راطةياند(دارياندني 02مليارد داالر) .لة بؤرصةي تؤكيو ،ئيديَكسي سةرةكي( )Nikkeiبة ب يي %00،2دةداري َيينَ.

www.dengekan.com
7/22/2013

216Page

قةي انةكة لة راني  02/02قةوولَر دةبيَةت :ئينديَكسةي ئةةلَماني دةريوخةيَ و بؤرصةةي ثاريسةي ثةاش 02خولةة لةة ك دنةةوةي22 ،طةةورة خاوةنكةاري
وةآلتةكة بة ب يي %1،7كةم دةكات و ئةم داريانة هةموو كؤم انييةكان دةط يَتةوة؛ ئينديَكسةي سةةرةكي بةةريتاني ثةاش يةة خولةة لةة دةسةتبةكارك دن،
%02دةداري َيينَ؛ ن خي نةوت لة ئاسيا دةطاتة نرمرين ئاسو لة ماوةي يةكسا َ و نةوتي سوكك بة10،02داالر.
ي و ثةرلةةماني روسةيا بةة بة يي
هؤلَةند ،روسيا ،تايلةند ،ئيندونوسيا :حكومةتي هؤلَةنةدي دةيةةويَ بةة بة يي  02مليةارد ئةؤي يا كةرتةة داراييةكةةي ب ةاريَر َ
12مليارد ئؤي يا تةرخان بكات بؤ رزطارك دني بانقةكان لة ئي السي و بةرث ساني بازرطاني بة دراو كارةكانيان راطة ت وبؤرصةةي تايلةنةد بةؤ مةاوةي نيةو
كاتذميَ دادةخ يَت؛ بؤرصةي ئيندونوسيا بة داخ اوي دةمينيَتةوة.
لوكسمبؤرط :فةرةنسا ،بةلذيكا و لوكسمبؤرط خؤيان يةكدةخةن بؤ ئةوةي دةولَةتةكانيان طةرةنو بة ثةوانطةي دارايي()Dexiaبدةن؛ ئريلةندا طةةرةنو
دةولَةتييةكةي بةرف اوانر دةكات و 9بانقي خارجي دةط يَتةوة و لةوانة بانقي ئةلَماني(.)postbank
لةاليةكي ت ةوة ،وةآلتاني ئؤثيك لة0221/00/01كؤدةبنةوةو دةيانةويَ لةبارةي كارتيَك دني ئةم قةي انة لةسةر كةرتي نةوت راويَةذكاري يةةكري بكةةن
و سةندوقي جيهاني دراو داوا لة حكومةتةكاني جيهان و بةتايبةتي حكومةتةكاني ئؤروثا دةكات دن بة قةي انةكة ثيَكةوةكاربكةن.
ئيم يا سةراكي ئةم يكا وتي :ت سي سةرمايةطوزاران و راطةياندنةكان قةي انة داراييةكةي قولَرك د .حكومةةت بةة هةةموو هيَريَكيةةوة ،هةةموو ريَطايةة
دةط يَتة بةر بؤ ئةوةي ئةم كيَمةية ثارةسةر بكات .هةروا ثيَكةوة لةطة داستةكاني لة جيهةان كاردةكةات"هةةموومان لةةناو قةي انةكةةين و ثيَكةةوة ليَةي
دةرباز دةبني سةرثاوة :هةوالَةكان."02/02 ،
حربي كؤمونيسو ئةم يكا :باجيَكي طةورة لة خةلَكي ئةم كا و جيهان
لة وتاريَكي سام وي (سةراكي ليذنةي نيمةتماني حربةي كؤمونيسةو ئةةم يكي) لةة0221/7/02تيَ يوانينيَكةي ئةلَتةةرناتي بةدةسةتةوةدةدا وتيَةدا رالَةي
سةرمايةي داراي و راسريةوة توندريةوةكان دياريدةكات لة ثيَكهاتين ئةةم قةي انةة و هةولَةةكاني بةوش و وةزية ي خةزنةةي(هنة ي بولسةون) دةخاتةةروو بةؤ
ثارةسةري قةي انةكة كة بة ثلةي يةكةم لة بةرنةوةندي"سةرماية دةولَةتي دارايي-مؤنؤثؤلَي ممةخؤر"ة.
هةروا لةو وتارةدا تيَداهاتووة :ئةطةر باروداخةكة ئةوثةريي جددي نةبواية ،وة بلَيَي كؤميدياية روويداوة .كؤركي س ي لةماوةي هةرت سةالَي رابة دوو
ثةندين ت يبليون(هةزاران داالر)بةفرييا داوة و وةزي ي خةزنةكةش 21سا لة ياري يَك دن بة سيستةمي دارايي بةسةر بة دووة لةة لةةكاتي كةارك دني لةة
ي لةسةر ئةوةي بةرث سةكان كةؤنط َي بةةب َي ثةندوثةؤن و هةيض مةةرجيَك بةر لةة يةة ت يبليةون
بانقي سةرمايةطوزاري(غؤلدمان ساك ) ثيَدادةط َ
داالر ثيَ بس يَ ن.
سةبارةت بة كارتيَك دني ئةم قةي انة لةسةر جيهاني"سيَ" ،دةلَيَ :سةرمايةي دارايي هةستاوة بة كارئاسةاني يةكط تنةةوةي دةزطةا و كؤم انيةا زهليَرةكةان و
بة دةستط تن بةسةر كؤم انييةكان و هةلَهاتين كؤم انياي ت بؤ وةآلتاني دةرةوة و سةروةري ئةةو وةآلتانةة و ئابوورييةكةةيان ويَة ان كة دووةو بةتايبةةتي
وةآلتاني جيهاني"سيَ" ؛هةروا بةب َي كةمرين طويَةدان ،نائارامييةةكي طةةورةيان خسةتووةتة دةمارةكةاني ئةابووري ئةةم يكي و جيهةاني و ئةمةة لةة قةي انةة
زاروزةوةندةكاني داراييةكان لةناو ئةم يكا و لةسة ئاسو جيهان .سةرمايةي دارايي يةكيَكة لة هؤكارة ثينايةتيية سةرةكييةكانة كة ثالني سةةركةوتووي
داريرت بؤ طةورةت ين طواستنةوةي سةروةت لةة ميَةذووي وةآلتةكةةمان لةة بةرهةمهيَنةةراني سةةروةت-واتةة كارطةةراني جيهةان-بةؤ دةسةرياط ان لةسةةر ئةةو
سةروةتة لةاليةن تويَكلَي بةرزي سةرمايةي دارايي ئةم يكي و لة هةةمان كاتةدا وةآلتةكةةمان لةةن َي قورسةايي بة ية قةةرزي طةةورة بنةا َل َيينَ ،واتةة قورسةايي
لةسةر خيَران و حكومةت و كؤم انيةكان و بؤ ماوةيكي دريَذخايةن ليَي رزطار نابن .بة كورتييةكةي طةيمتين سةرمايةي دارايي بؤ رويَنيَكي باآلدةست لةة
ئابووري سياسي ئةم يكي كة نةياندةتواني ثيَي بطةن ئةطةر راسريةوة تونةدريةوةكان دةسةتيان بةسةةر كليلةي دةسةةآلتي سياسةي لةة وةآلتةكةةمان نةةط تباو
ئةمةش باجيَكي ط انبةهاي هةبووة بؤ طةلي ئةم يكاو طةالني جيهان.
لةطة َ ئةوةردا و سةرةرياي ئةم مالَويَ انية كارةساتباميَرةو طةندةلَيية بةرف اوان و ملمالنيية ملهوريانة ،بازرطانةكاني دزي و قةرزثيَدان و ئازارةكان هيَمةتا
ي دةسةةآلتيان بةسةةر كليلةي سةةرةكي دةسةةآلت و سةةروةتةكةيان بةةبيَ
هةولَدةدةن ئةم قةي انة دارايية بةريَوةية ثارةسةةر بكةةن كةة ريَطةةيان ثيَبةدر َ
ئةوةي زيانيان ثيَبطات ،بةدةستيانةوة مبيَنيَتةوة.

ئةرارةيان كؤتايي سةرمايةداري ،كؤتايي ميَذووة؟!

فؤكؤياما لة وتارةكةيدا(هةرةسي كؤم انياية بةناوي ئةم يكا)بؤ كؤم انيايةكي بارر دةطة يريَ ،بةآلم كيَمة هةرة طةورةكةي جيهان و ونياني سةةرطويَي

ئةم زةويية ث ياوث ي لة تاواني خاوةن دراو مولَك و حكومةتةكةي ،ب يتيية لة بووني خودي كؤم انيةا و سيسةتيَم وئاماجنةكةةي(قةازانج) .حةماقةةتي نةويَي
ئةم فةيلةسوفة دةطاتة ئةوثةريي كاتيَ دةنووسيَ(بازاريي ئازاد ماتؤريَكي بةهيَرة لة طةرةي ئابووريدا) ،ثونكة تةنانةت لة كوردستان كةة ئةةم جةؤرة بةازارية
هةية ،بة ط اني و ئيكس ايةرو بةرهةمي نةهة اوي و خة اي و ملَهةوريي و ئةوثةةريي بةدريةورةو و قيرةوةنةي بازرطانةةكان نيَوبةانطي دةركة دووة .لةاليةةكي
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ديكةوة ،لةثةيوةست بة قةي اني سةةرمايةدارييةوة ،بةرييَوبةةري تةةن يري بةازاريي دراوي ئيَة ا لةة راني0221/02/7وتةي :بةازاريي وةآلتةكةةي لةة طمةت
كارتيَك دنيَكي قةي اني ئابووري كة ريووي لة بازاريي دراوي جيهان ك دووة ،دوور دةم َيينَ.
لةكاتيَكدا تةها ئةمحةد عةبدولسةالم ئةمةي بة (ئانانسي رايتةرز)ي وت كة زاربةي بازاريي جيهان و عةرةبي رووبةريووي قةةي انيَكي قةوولَي دراو بةووة و
بةري نةختينة لةو بازاريانة بةريَوةية بؤ ئةوثةريي ئاستيدا دابةزيووة كة ساآلنيَكة بةخؤيةوة نةيبينووة.
هةروا وتيمي :بةثيَضةوانةي بازارةكاني جيهان ،بازاريي ئيَ ا لة مانطي راب دوو طةرةي بةخؤي بينيوةو برووتنةوةي بازاري لة راني  02/7ث يت بووة لةة
بةراوردك دن لةطة راناني راب دوو.
بؤثووني ئةم بليمةتة ئابووريناسة لة رويَين خؤيدا نيية ،ثونكة هةموو ث يانة ،موثةةو بةطمةو ئةابووري ئيَة ا بةة داالر بةسةراوةتةوة ،ئةمةة بيَجطةة
لةوةي كة ئةم يكا بةلةرك و كؤم انييةكاني لة ئيَ ا زالَن.

خؤمالَيك دني بان و كؤم انييةكاني بيمة

نووسة اويَكي حربةةي كؤمونيسةةو ئةةةلَمانيا بةةةناوي(دةسةةت بةسةةةر بانقةةةكان بط ة ن و خؤمالَيةةان بكةةةن) ،هةةاتووة :جانبةةازي بةرةيَكي ط نطةةة لةةة ئةةابووري
سةرمايةداري .بةآلم لة قؤناغي نويَي سةةرمايةداري مؤنؤثةؤ َ ،بةووة بةة ثارةنووسةازت ين تةومخي و دةسةت لةةناو هةةموو بوارةكةاني ئةابووري و سياسةةت
تيَوةردةدات .هةروا لة هةمان نووس اوة ،داوا دةكةن(وة تدبرييَكي دةستبةجيَي سياسي ،ثاوةريوانني جانبةازي و سةةندوقي(هيديطةة)قةدةغةة و تاوانكةاران
دةستنيمان بك يَن و دةستطرييان بكةن و مةنيجةرةكان سرا بدريَن.
لةاليةكي ت ةوة ،طةرثي كاسرا لةطيانةالية ،بةآلم ئةم قةي انة هيَنايةية طوتن و لة كؤتةايي وتاريَكيةدا بةةناو(ياسةاي دارسةتان)لةة  ،0221/02/02دةلَةيَ:
ئةم قةي انة طةالن فيَ ي مةع ي ةتيَكي زيات دةكا لةبارةي راستييةكان؛هوريارييةكي زيات يان ثيَدةبةخمةيَ و فيَة ي بةةرط ي و روررةطةليَكي زيات يةان
دةكات!

خؤمالَيك دني بان و كؤم انييةكاني بيمة

ئةرارةيان كؤتايي سةرمايةداري ،كؤتايي ميَذووة؟!
فؤكؤياما لة وتارةكةيدا(هةرةسي كؤم انياية بةناوي ئةم يكا)بؤ كؤم انيايةكي بارر دةطةة يريَ ،بةةآلم كيَمةة هةةرة
طةورةكةي جيهان و ونياني سةرطويَي ئةم زةويية ث ياوث ي لةة تةاواني خةاوةن دراو مولَةك و حكومةتةكةةي ،ب يتييةة لةة
بووني خةودي كؤم انيةا و سيسةتيَم وئاماجنةكةةي(قةازانج) .حةماقةةتي نةويَي ئةةم فةيلةسةوفة دةطاتةة ئةوثةةريي كةات َي
دةنووسيَ(بازاريي ئازاد ماتؤريَكي بةهيَرة لة طةرةي ئابووريدا)  ،ثةونكة تةنانةةت لةة كوردسةتان كةة ئةةم جةؤرة بةازارية
هةيةةةة ،بةةةة ط انةةةي و ئيكسة ة ايةرو بةرهةةةةمي نةهة ة اوي و خة ة اي و ملَهةةةوريي و ئةوثةةةةريي بةدريةورةةةو و قيرةوةنةةةي
بازرطانةكان نيَوبانطي دةرك دووة .لةاليةكي ديكةوة ،لةثةيوةست بة قةي اني سةةرمايةدارييةوة ،بةرييَوبةةري تةةن يري
بةازاريي دراوي ئيَة ا لةةة راني0221/02/7وتةةي :بةةازاريي وةآلتةكةةةي لةةة طمةةت كةةارتيَك دنيَكي قةةةي اني ئةةابووري كةةة
ريووي لة بازاريي دراوي جيهان ك دووة ،دوور دةميَينَ.
لةكاتيَكةةدا تةةةها ئةمحةةةد عةبدولسةةةالم ئةمةةةي بةةة ئانانسةةي رايتةةةرز وت كةةة زاربةةةي بةةازاريي جيهةةان و عةةةرةبي
رووبةريووي قةي انيَكي قوولَي دراو بووة و بةري نةختينة لةو بازاريانةة بةرةيَوةية بةؤ ئةوثةةريي ئاسةتيدا دابةةزيووة
كة ساآلنيَكة بةخؤيةوة نةيبينووة.
هةةةروا وتيمةةةي :بةثيَضةةةوانةي بازارةكةةةاني جيهةةان ،بةةةازاريي ئيَةة ا لةةةة مةةانطي رابةة دوو طةرةةةي بةةةةخؤي بينيةةةوةو
برووتنةوةي بازاري لة راني  02/7ث يت بووة لة بةراوردك دن لةطة راناني راب دوو.
بؤثووني ئةم بليمةتة ئابووريناسة لة رويَين خؤيدا نيية ،ثونكة هةموو ث يانة ،موثةو بةطمو ئةابووري ئيَة ا بةة
داالر بةسراوةتةوة ،ئةمة بيَجطة لةوةي كة ئةم يكا بةلةرك و كؤم انييةكاني لة ئيَ ا زالَن.
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نووس اويَكي حربي كؤمونيسةو ئةةلَمانيا بةةناوي( دةسةت بةسةةر لةة ط نطةي ئةابووري سةةرمايةداري بةووة .بةةآلم لةة
قؤناغي نويَي سةرمايةداري مؤنؤثؤ َ بووة بة ثارةنووسازت ين تومخي و دةستدةخات نةاو هةةموو بوارةكةاني ئةابووري
و سياسةةةت .هةةةروا لةةة هةةةمان نووس ة اوة داوا دةكةةةن(وة تةةدبرييَكي دةسةةتبةجيَي سياسةةي ،ثةةاوةريوانني جانبةةازي و
سةندوقي(هيديطة)قةدةغة بك يَن و تاوانكاران دةسنيمان بك يَن و دةستطرياين بكةن و مةنيجةرةكان سرا بدريَن.
قةي انةكة ية ناوي هةية :كةثيتاليرم

نووسةرwolfgang Teuber :

ئيليتةي سياسي لة ئؤروثا و ئةم يكا بة نائارامي لة بةرامبةر قةي اني دارايي راوةستاون و نةازانن ثةي بكةةن .خةاوةن بةةهيَرت ين ئابوورييةةكاني
جيهان لة دارايي-ناوةندي بانقةكانةوة هةر لةاليةن بانقةكانةوة لة بؤرصة هةنطاونانيَك كة لة بةرنةوةنةدي خؤيةان بيَةت ،لةثيَمةي دةولَةةت دةنةيَن.
بةمة ديكتاتؤرييةتي تةواوي دارايي دةردةب ين .ئةمة بارةداخيَكة كة ئيَمة ثيَ ئيَستا لةسةةر ئاسةو جيهةان ثيَيةدا نةثةةرييوين و هةةموو ثةةي و
هيَرة ثيَمكةوختوازةكان لةثيَ ئةركطةليََكي نويَ دادةنيَت.
بانقةكان بةدةيان مليارد داالريان لة بؤرصة دارياندو ئيَستا كةة بلَقةة داراييةكةةيان تةقييةةوةو مليةارد داالرةكانيةان لةةكي ثةوو ،بةةدةنطي بةةرز
بانطةوازي دةولَةت دةكةن .زيانةكان يَتة ئةستؤي كؤمةلَطا و قازاجنةكان ،ث يظات .بةهةمان ريَوة لةدني ياساكاني الني كةةمي ك يَةي كةار و"مةا،
كارك دن" و بيمة كؤمةآليةتييةكان هاواردةكةةن و داواي"مةا ،قةازانج"دةكةةن .سةةبارةت بةة بةةرزك دني كؤمةةكي منةداآلن بةة بة يي02ئةؤي يا ،لةة
ثةرلةمان ثةندين ران ط توطؤيان ك د ،كةثي لة رةويَكدا ثر لة01مليارد ئؤي يا بؤ بانقي(هي ؤ ريبا ئيستةيت)لةاليةن وةزي ي دارايي و ثةةند
ئةجنومةنيَكي بانقةكان ،ب يياري لةسةر درا :ئةمة ثةير ثةيوةنةدي لةطةة طةيانةدني خؤرةطوزةراني دوةوك اتي بؤرنوازييةةوة نييةة ،بةةلَكو ئةمةة
ديكتاتؤرييةتي ئابووريية.
هؤكاني ئةو هةنطاوة ئة وةية كة ثةندين بان و ئةنستيتوتي دارايي بيَمومار لةثيَ ويَ انيدا راوةسةتاون و بازرطانييةة جانبازييةةكانيان لةوثةةريي
سةرةرياييةو ئةمةش سيستيَمي خؤي هةيةو ناوي كةثيتاليرمة.
هةر لة راننامةي(ف انك ؤرتة ئةلَطماينة) تا راننامةي(بيلَد)دةيانةويَت هؤريارمان بكةن و ثيَمان دةلَيَن :ئةم قةي انةة ئابوورييةة جيهانييةة تةةنها
بةهؤي ثةند مةنيجةريَكي ثاوثنؤ روويداوة .ميَ كلَ(سةراكي دةولَةت) لة راننامةي بيلَد داواي تيَطةيم لة هاوآلتيان دةكةةن كةة بانقةةكان و
دارايي و سةندوقي(هيديطة)ثةندين مليارديان وةرط تووةو ثارةي باجدةران ث ي دةك يَتةوة.
بؤثةةةةةي دةبةةة ةيَ ثةةةةةارةي باجةةةةةدةران بةةةةةؤ رزطةةةةةارك دني بانقةةةةةةكان تةةةةةةرخان بك يَةةةةةت؟ سةةةةةةراكي حكومةةةةةةت()CDUو وةزيةةة ة ي دارايةةةةةي
رتاينِويكة()SPDدةيانةويَ  239مليارد لة ثارةي خرينةي دةولَةت لة خرمةتي بانقةكان دابنيَن .ئةم بة ية ثارةيةة خةيالَييةة .بةؤ ئةةوةي زيةات
روورين بكةينةوة :ئةوةي لة راني لةدايكبوونييةوة هةموو هةفتةية ية مليون ئؤي يا لة يةاري(لؤتةؤ)بباتةةوةو ،ئةمةة لةة 92هةفتةكةةي سةا َلدا
رووبدا ،ئةوا لة تةمةني 12سالَيدا دةبيَت بة خاوةني"تةنها" 2مليارد ئؤي يا.
ئةو ب ية ثارة خةيالَيية كة بةريَكي راستةوخؤ بة بانقةكان و وة طارةنو ثيَيان دةدريَ ،ئةم هةفتةية بةة خيَ ايةي لةاليةةن ثةرلةمانةةوة كؤتةايي
ثيَهات .ئةمة توندريةوت ين تواناي ثارةسةرك دنة ،بةمانا سةرمايةدارييةكةي .ئةةم منوونةيةة ثيمةاني م اوطةةليَكي زار دةدا كةة ثةوو َ كةة طوايةة
لةثيَناو بووني م ايي تةندرووستة ،بؤ خانةنمينة هةنارةكان و سيستيَمي خويَندن بووني نيية ،بةآلم لة ث ييَكدا وة زيَةدة لةثيَمدةسةتداية ،كةاتيَ
مةسةلةكة ثةيوةندي بة كؤمةلَطاك دني زياني ثةندين ملياردي جانبازانةكاني بانقةكان دةبيَ.
حربي كؤمونيسو ئةلَماني بةرنامةي  973مليارد ئؤي يا بؤ رزطارك دني بانقةكان و دةزطا داراييةكان ،رةتدةكاتةوة .
لةب ي ئازادي دةسو بانقةكان بؤ خةزينةي دةولَةت ،ثيَويستة بانقة طةورةكان يَنة نيَة كةؤنريالَي راي طمةو دوةوك ات .دةبةيَ يةكةةم ب ييةاري
خةزينةةةي دةولَةةةت ليَتويَذينةةةوةي لةسةةةر بك يَةةت! كةةةي ،ئةطةةةر ئيَسةةتا ثيَويسةةو بةةة كةةورتك دني راديكةةاآلني خةةةرجك دني 22مليةةارد ئةةؤي يا بةةؤ
خؤثةكدارك دن نةبيَت؟ دةبيَ دةستبةجيَ هةلَوراندني 700مليون ئةؤي يا بةؤ دةسةتتيَوةرداني لةرةك ي ئةةلَماني لةة ئةف انسةتان و رةويَنةكاني تة
كؤتاييان ثيَ بهيَن يَت .هةةموو ئةةو كؤمةكانةة كةة لةة خةزينةةي دةولَةتةةوة بةؤ بانقةة طةةورةكان خةرجةدةك يَ ،رابطرييَةت .ئةةوةي كةة ئيَمةة لةةم
ئانوساتة ثيَويستيمان ثيَية ،بةرنامةي كارك دن و ثاالكك دني هيَري ك ييين خةلَكة بة ريَطاي زيةادك دني ك يَةي كةار ،موثةةي خانةنمةينان ،ثةارةي
بيَكاران وكةمك دني باجة لةسة راني ئةوانةي داهاتي كةميان هةية.
ئةم قةي انة قورسايي لةريادةبةةدري دارايةي و ئةازاري بةيَ سةنوور بةؤ دانيمةتوان دةهة َيينَ .هةةر ئةميَسةتا بةةهؤي ئةةم قةي انةةوة ،هةةزاران كارطةةر
بيَكاردةك يَن و بؤ منوونة بانقي(ئوني ك ديت) لة يوني0221وة رايطةياند كة  7هةزار كةس لة ئؤروثاي رانئةاوا ،بيَكةاردةك يَن و بةهةةمان رةيَوة،
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ن خي يةكط تنةوةي بانقي دريَسدن و كؤميَ س بيَكارك دني 7هةزار كارمةندة .بةطويَ ةي هةنماردني راويَذكاري خاوةنكارةكان ،لةطة دةسةت يَكي
قةي انةكةةة12 222 ،كةةةس بيَكةةاربوون(سةةتاندي مةةانطي يةةوني)و لةةة بانقةةةكاني سةةةرمايةطوزاري لةةة جيهةةان نريكةةةي 022 222هةةةوار بيَكةةار
بوون(سةرثاوة :زويد تسايتونط لة .)025150221
ف رةةياري ثيمةسةةازي ئؤتؤمبيةةل لةةة جيهةةان داريوخةةا ،بةةؤ منوونةةة بةرهةةةمهيَنان لةةة كؤم انيةةاي ئؤث ةلَ لةةة رةةاري بةةوخم(ئةةةلَمانيا)كةةةم ك ايةةةوةو
ط توطؤدةكةةةن لةةةبارةي داخسةةتين كؤم انيةةاي ئؤثةلَ لةةة(ئةةةنتظيَ ثن -بةلةةذيكا) .لةةة سة انيا ،بةةةريتانيا و سةةوئيد نؤبةةةي كارك دنيةةان كةةةم ك ة دةوة؛
كؤم انياي سيمنر 03 922كةس بيَكار بكات لة جيهان و 1292كةسةيان لةة ئةةلَمانيا ،كؤم انيةاي(هيَوليَةت) 02 122كةةس ،و لةةم نمارةيةة 222
7كةس لة ئؤروثا ،وؤلَظؤ 1222كةس بيَكار دةكات .لة ئةلَمانيا مةزةنة دةك يَ كة لة هةر 2خاوةن كار ،لة كؤي 9خاوةنكار ،ئةفالس دةكةن.
ئةم سيستيَمة كؤمةآليةتييةة ،ئةةم سةةرمايةداريية كةة ثةةندين مليةارد داالر لةة بؤرصةة دةسةوتيَنيَت ،بةةآلم ثيَمانةدةلَيَن طوايةة ثارةيةان نييةة بةؤ
بةطذداثةةووني ب سةةييةتي ،هةةةناري ولةخرمةةةتي سيسةةتيَمي بيمةةة كؤمةآليةتييةةةكان و لةةةثيَناو نيةةانيَكي بةةة كةرامةةةت و ريَةةرةوة بةةؤ م ة او(ئةمةةة
بةوثةريي روونييةوة خؤوان ثيمةاندةدا) ،بؤطةةن بةووة و كةاتي بةسةرثةووة و دةبةيَ بةسةةربِيَت .ئيَمةة ثيَويسةتيمان بةة كؤمةةلَطا و سيسةتيَميَكي
ئابووري هةية كة تيَدا م او و ثيَداويستييةكاني ناوةندي ثيَكدةهيَنيَن  .ئاماجنمان ب يتيية لة :هةموو ئةو ثةيوةندييانة سةروخواربكةين كة
م او د ةكات بة سووكرين و كؤيلةت ين و بةجيَماوت ين وقيرةوةنرين بوونةر(كاري َ مارك  ،جلدي،0ال .)219
ئةم وتارة لة هةفتةنامةي(ئونرةرة تسايت ،لة )0221/02/03بآلوك اوةتةوة.

سارا واطنكنيَمت :دووبار خؤمالَيك دن

كيَ ن خي(ثاكةتي ف ياكةوتن)ةكةي ئةنطيال ميَ كل(سةراكوةزي اني ئةلَمانيا) دةدات؟
سةرمايةداري بيَكةلَك بووة .ثاش دةيان سا َ لة قؤ َلِييين بةردةوام لةة بازاريةكةاني دراو ،ئيَسةتا دةبة َي هةةنارةكان زيانةةكاني ئةةوان
بدةنةوة .ئةمة دوةني>>ثاكةتي ف ياكةوتن<<ةكةي حكومةتة كة خةرجي 922مليةارد ئةؤي يا بةؤ ثاكسةازي سيسةتيَمي بانقةة
داريوخاوةكان بةكاردةهيَنن كة ب ييَكي خةيالَيية لة بةةراوردك دن لةطةة خةةرجي ئةيالةتةةكان بةؤ دابينك دنةي ئاسةاي (نريكةةي
020مليةةارد ئةةؤي يا) يةةان بةةؤ وةرط انةةي هةةارت (2نريكةةةي 02مليةةارد ئةةؤي يا) .نيوليِيالةةةكان بةةؤ فيَ كةة دن ،تةندرووسةةو و
ثيَويستيية كؤمةآليةتييةكاني تة ثيَمانةدةلَيَن>>ثارةمةان لةبةردةسةتدا نييةة<<وة درايةةكي رةاخدار ئارةك ابوو .هةةروا ئةةم
قةي انة بةؤ ثةاالكييةكاني ف ياكةةوتن و ئيدالؤنيسةتةكاني"بةازاريي ئةازاد" ئاب ووثةوونةو دةركةةوت ،سيسةتيَمةكةي تةةنها كةات َي
قةةازاجني بةةؤ هةلَةةدةقوولَيَت ،بةةةكاردةبيَت .كةةاتيَ جانبازييةةكان تيَكدةرةةكيَن ،روو لةةة دةولَةةةت دةكةةةن تةةا بةةة ثةةوولي بةةاجوةرط تن،
دووبارة متمانةيي بؤ سةرمايةداران بطةرييَتةوة.
داواي خؤمةةالَيك دني بانقةةةكان(تارادةيةةة ) لةةةم كةينوبةينةةة بةةةهؤي ليَذكةةةوتين تونةةدي نيوليِيالَةكانةةةو بةر ةيَوةيةكي ئازادانةةة
نايانةةةويَ و بؤنةيةةة نييةةة بةةؤ خؤر ةحالَيبوون .لةراسةةتيدا ريَطايةةةكي ت ة نييةةة بيَجطةةة لةةة خؤمةةالَيك دني بانقةةة نابوتبووةكةةان.
بةداخةوة دةبوو بةهاي سةروةتةكان خؤمالَي نةك يَن ،بةلَكو قةرزة بؤطةنةةكاني بانقةةكان ،كةة بةدلَنياييةةوة بةؤ سةاآلني داهةاتوو
باري سةر راني باجدةران قورسدةكات.
بةبؤثوونيَكي روون ،ئيَستا ثاكةتةكاني ف ياكةوتن يةكسانة بة دووبةارة دةستبةسةةرط تن :يةكةةم دةستبةسةةرط تن جيَبةةجيَك ا
كاتيَ ية لةدواي خاوةنكارةكان بة قةرزي هةرزان ك ييان و مولَكايةتي طمةو ،كة ا بةة مةولَكي تايبةةتي .ئيَسةتا كةة تؤقلَةةي قةةرز
تةقييةةةوة ،دةبةيَ دوابةةةدواي ئةةةوةي ن خةةي رةةةثؤلي يةةةكط تين كؤم انييةةةكان و ث يظةةاتك دني بةيَ ويَنةةةيان ،دةستةك اوكةرةةيان
بطورني.
ئيَستا ملمالنةي سةةرةكي لةسةةرة ئةوةيةة ،كة َي ن خةي قةةي اني دارايةي بةدا .بةؤ وةآلمةداني ئةةم ث سةيار تةةنها يةة وةآلم هةيةة:
قازاجنكةةراني تؤقلَةةي بةازاريي دراو كةة ثةةندين سةالَة قةةازاجنيَكي زاريةان كة دووة ،قةرزةكةة بدةنةةوة! لةةالني كةمةةوة ثيَويسةةتة
دةستبةجيَ%02باج لةسةر سةروةتي مليونيَ ةكان دابن يَ و بةاجي لةسةةر كةارة داراييةة بانناسةيونالةكان وةربطةرييَ .بةؤ ئةةوةي
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بةخ َي ايي لةم قةي انةة ب ةريينةةوةو لةدوارانيمةدا قةةي اني داراييمةان ثة َي نةيةةت ،دةبة َي رانبةرةاني ئةةو هةوآلنةةي سةةرةوة،
ثاكيَو ثارةسةرك دني بازاريمان هةبيَت و هيَري ك ييين خةلَك بةهيَر بكةين.
لةدواييةةدا ئةةةم قةي انةةة دةرئةةةجنامي نيوليِيالَةةةكان بةةؤ دابةرةةك دني سةةةروةتة :بةةةهؤي كةةةمك دني بةةاج لةسةةةر خاوةنكارةكةةان،
سةروةت و بةرث سة طةورةكان و سياسةتي ك يَي كار ،ئةوثةريي قازاجني بةةديهيَناو ئةةمي لةةبازاريي دراودا بةؤ(ريةل)يَكةي زيةات ،
كةوتةةة جانبةةازي .ئيَمةةة بةثيَضةةةوانةي ئةةةو دةرئةجنامةةة كاردةكةةةين و ثيَمانوايةةة دابةرةةك دن دةبةةيَ لةبةرنةوةنةةدي ئةوانةةةي
كاردةكةن ،خانةنمينانةكان و بيَكاران باررين ئام ازة بؤ سةركةوتن بةسةر قةي انةكاني دراوي داهاتوويمدا.
سارا واكنكنيَمت ئةندامي ثةرلةماني ئؤروثايةو سةر بة حربي ثةثة لة ئةلَمانيا

قةي اني خويَن ليَسةكان

بازاريي سةرماية لةناو كيبَ كيَ ،بيَكاري و جةنط و سيَكسيرم ،ال"،ما ،مة او ،دووك اسةي و نيةوليِياليرم"لةة بازرطةاني راطةيانةد
رادةطةيةني و ئةرارةيان سةرمايةداري بةبيَ كارتيَك دن يةان دنايةةتي نةةيارةكاني ،بةرةيَوةيةكي زار توندريةوانةة ،مةالَويَ اني بةة
هةةةموو ماناكةةاني ليَكةوتووةتةةةوةو ثةنةةديَكي ثيَمةةيناني كةةوردان هةيةةة كوتومةةت لةةةم جةةؤرة بةسةةةرهاتانة ،ث ة ي ثيَسةةت دةطةةوت يَ:
(مةوون زار جوان بوو ،ئاولَةيمي دةرك د)
سةةةرمايةي دراو كةةة لةةة سةةاآلني بيسةةو سةةةددةي راب ة دوو لةةة ريَطةةاي يةكط تنةةةوةي بةةان و سةةةرمايةي ثيمةسةةازي ،ثيَكهةةات ،بةةؤ
كؤمةلَطاي بؤرنوازي ناسكرين رالَي هةبووةو هةيةو(دوا بةرهةةمي سةووريانةوةي بازنةةي كاآليةة)و لةهةةمان كاتةدا(يةكةةم فةؤرمي
دةركةةوتين سةةةرمايةية)و مةةارك نةةاوي لةيَ نةةاوة(روحةةي سةةةرماية) .ئيَسةةتا ئةةةم روحةةة بةةة كلتةةوور و فكة و بةةازاري بيَنة بةةووة،
نةخؤرةو ثةتاي نةخؤرييةكةي رةرةبائاسا نيان و كةوزةراني مليونةان م اوةي خسةتووةتة مةت سةييةوة :سةةددان هةةزار خةاوةن
خانوو لة ئةم يكا خانووةكانيةان ليَوةردةطرييَةت ،ثةونكة نةاتوانن قةةرزةكانيان بدةنةةوة؛ لةة وةآلتةاني جيهةان كارطةةكان بةليَمةاو
ناثةةارن دةرطاكانيةةان دا ةةةن و ك يَكارةكانيةةان بيَكةةاري دةبةةن و دةيةةان وةآلت لةةة قةةةي اني خةةؤرا دةنةةالَيَنن؛ ئةةةم قةي انةةة هةةيض
نةتةوة و سنوور و ئاين ناناسيَت.
كةةةةةةس نةةةةةا َليَ سةةةةةةرماية لةطيانةآليةةةةةةو سةةةةةبةي دادوةري كؤمةآليةةةةةةتي بةةةةةة ثارةسةةةةةةرك دني كيَمةةةةةةي هةةةةةةرة سةةةةةةرةكي
م اوايةةتي(مولَكايةةتي)  ،جيَبةةج َي دةك يَةت ،بةةآلم سيسةتيَميَك رانانةة بةة جةةنط و ط انةي و داطريكة دن و كؤيلةةك دني ثةةينة
نيَ دةستةكان و طةالن و نامؤيي تيَكة َ ببيَت ،ثةندةي ت خؤي لةبةردةم رةثؤلي نؤهةمي قوربانييةكاني رادةط يَت؟
ي لةةم جيهانةة تيَبطةةين ،بةةلَكو
دةبيَ بة سةررياسو بلَيَني :جيهاني ئيم يامان نائارامرو ناعةدالَةت بووةو ئيَمةةش تةةنها نامانةةو َ
بيطؤريين .قةي اني ئيَستا تةنها قةي اني سةرمايةي دراو نيية ،بةلَكو قةي اني طمت سيسةتيَمي دووك اسةي ،مةدةنييةة و بةةهيَري
دراوي دةولَةةتي

ثارةسةةر نابيَةت و دريَةذةي دةبةيَ و رةنطةة ئةةوةي لةةم قةي انةة ت سةناكر بيَةت قةةي انيَكيرة :بةةرة ،حةرب و

هيَري ريَكخ او بةتوانامان نيية ،بةر بةة وةحمةيطةري ئةةم سيسةتيَمة بطة يَ ،بؤيةة دةرطاكةة ئاوالَةيةة بةؤ بةةهيَربووني دةسةةآلتي
فاريسو و راسريةوي توندرية لة وةآلتان.
فةيلةسو ،ئةةلَماني(ويَ نةة سةي مان)لةة 0223بةةيادي مةارك

وتةي :سةةرماية خةويَن دةلسةيَتةوةو لةة نووسةينةكةيدا ئامةانة بةة

بؤثووني(هؤثكير/وال رتاين)دةكا كة دةلَيَةت( :دةميَكةة دةتةوانني ببيةنني كةة ئاسةو"خؤرةطوزةراني سيسةتيَمي جيهةاني و طمةت
هيَةةري كةةارك دني سةةةرزةمني ،دابةةةزيوة") ،بةةةآلم ئةةةوةيان لةبريثةةوونة بلَةيَن :ئيَسةةتا ئيةةدي دةرطةةاي بةةازاريي جةهةنةةةمي ئةةازادي
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نيةةوليِياليرم بةةة ر ةيَوةيةكي ديس ة ؤتانة ،نيَ دةسةةتة هةتيوكةةةوتووةكاني ميَةةذوو زيةةات لةةة جةةاران بةةةرةو ويَ انةةي كؤمةآليةةةتي،
ئابووري ،دةرووني ،نينطةيي دةبةن و زةمحةتة 322مليةار داالرةكةةي"سةةرا بةوش"بتةوانيَ لةة ئايندةيةةكي نريةك وة خةؤي
دة َليَ ،وةآلتةكةي و جيهان لة هةرةسيَكي طمو تيَكة َ بة جةنطيَكي بةرف اوانرو كورتارطاي بةكؤمة َ رزطار بكات.
ئةوةي جيَي"سةرسووريمانة" ،لةم كاتةداو ثاش ئةوةي بريمةندةكاني سةرمايةداري ،مةةرطي رةيوعييةتيان راطةيانةد ،هةةر خةودي
خؤيان ئيَستا ئامانة بةؤ بؤثةوونةكاني مةارك دةكةةن ...تةؤ ب َليَةي ماركسةيرم وة فةلسةةفةيكي طمةو بةؤ جيهةان ،تاقةة وةآلمةي
زانسو ثيَ نةبيَ بؤ رزطاري و ئازادبووني م اوايةتي؟!
ئةوةي رايةني طوتنة :سةرمايةداري بة هةلَةدا نةثووة ،ثونكة بةخؤي هةلَةية!

ماركسيرم( ،ئؤثن -سويَ ض) و بةرهةمهيَناني ثيري!
ئازادي ية واتاي هةية :كار و مولَكايةتي هةرةوةزي !
هةموو مةزهةبي"ورة" ،مةزهةبي"ئاو"و هةموو قوتا انة فةلسةفيية ئابووري ،سايكلؤني ،ئةتيكي كؤمةلَايةتيةكاني
جيهانبيين بؤرنوازي لة تاقة ية قوتا انةو هيَلَ و ب يياردةر كؤبوونةتةوة وناوى (قوتا انةي ريكاطؤ)ية و ئةمي
بةريَوةيةكي ديكتاتؤييانة لةسةر ئاسةو دنيةا بةة نةويَرين تةكنةةلؤنياي سةةربازي -زانيةاري بةؤ جيَبةةجيَك دني
ث يانةي"ئازادي" ئابووري بازاريى ئازاد كاردةكات و( كويَاليةتي نويَ ،جةنط ،سيَكسيرم ،ويَ انك دني نينطة ،ط اني،
بيَكاري و النةوازي) ليَكةوتؤتةوة .لةم هةلَومةرجة بالَادةسةتة دا وة رازا لؤكسةميؤرط دةلَةيَ (:نةاتوانني بةاس لةة
رارستانييةت بكةين).
ثاش بلَاوك دني بةرهةمةكاني مارك ئير هيض زاناية نةيتوانيوة بةبيَ ئامانةك دني ئةريين يةان نةةريين بةؤ
بؤثوونةكاني  ،بيَتة مةيداني فةلسةف ة ،راطةياندن و رارنبريي و زانست .سارتةر لة ثيَمةكي(رةخنةة لةة ئةةقلَي
ديالةكتيكي) ،دةلَيَ ( :فةلسةفةي مارك بالَات ين هررة كة م او لةم سةردةمة ثيَي طةيمتووة)و فةيلةسوفيَك وة
(دريَدا) بةهةمان ريَوة دةلَيَ :هةلَة دةكةين ئةطةر بةرهةمةكاني مارك نةخويَنينةوة يان دووبارة نةياةويَينةوةو
تويَذينةوة لةبارةي بؤثوونةكاني نةكةين).
ئايا دةتوانني بلَيَني :تا سةرمايةداري بالَادةست بيَت ،ماركسيرم وة فةلسةفةي سةردةم دةميَنيَتةوةو بةرث سة لة
البةالك دني ناكؤكي ثينايةتي؟
ط نطي مارك ئيم ا ئةوةية كة دةسةلَاتي سةرمايةداري طةرثي لة ثلةيةكي زار ثيَمكةتووة ،بةلَام هيَمتا هةمان
خووي هةية و بة هةموو ريَوةية بؤ خواوةندة بالَاكةي(قازانج)  ،نويَذ ،تةليلة و ...زار رو ت ي دةكات و ئةطةر
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باري الربوو ،ئةوا خودا ئةطةر دويَين ثةيامي خؤي بؤ بةرثاك دني جةنط دن بة روعييةتي بؤ نارد ،ئةوا ئيَستا
ثةيامي خؤي بؤ بةرثاك دني جةنطي"ثريازي" دن بة ترياريرمى بؤ ناردووة!
حكومةتة سةرماية بانناسيونالةكان ناتوانن تةنانةت ز وريَك لة داخوازيية سةرةتاييةكاني جارينامةي ما ،م او لة
ناو جةرطةي ولَاتةكاني خؤيان جيَبةجيَ بكةن  -بؤ منوونةة تةةنها لةة نيويةور  593هةةزار النةةواز هةيةة  ،-بؤيةة
لةسةرتاثاي دنيا مانط تين طمو و خؤثيمانداني مليوني و برووتنةوةي ناريةزايةتي ،راثةرين و رةؤريش طةرةةي
سةندووة :عةدالةتي كؤمةلَايةتي لة سةرو بين زاري م اوايةتييةو سةرماية بة كةلَةطايي ،سةرريَو ،ثة و ت ا و
دريندةييةوة ثيَميَلي ما ،ئةو ئازادييانة دةكات كة بةر بة ئازادي بةرنةوةندي و ثالن و تيَطةيمتين خؤي دةط ن ،بؤ
منوونة سارا واطنكنيَمت( سياسةمتةداري حربي ثةي) لة ئةلَمانيا ناوي تازةت ين بةرهةةمي نةاوة( ئةازادي لةةب ي
سةرمايةداري) و لة ولَامي ث سياريَكي تاط ربيطل دةلَيَ :سةرمايةداري لة ف ةاليةنةوة ئازادي سنوردار دةكات .هةر
كةسيَك بةناثاري لةسةر ياساي(هارت  )9بذيَ ،ئازاد نيية و هةر كةسيَك بةبةردةوام سةعاتي كاري زيات بكات و
بةحالَي كاتي بؤ خيَران و ب ادةرةكاني ئازاد نييةو ئةوةي لة كاريَكي كاتي بؤ كاريَكي كاتي ت رابكات ،ئازاد نييةو
ناتوانيَ نةخمة بؤ نيةاني داب ييَةذيَ .تةنانةةت زاربةةي بازارية كةاني ئةازاد نةني ،بةةلَكو لةةن َي دةسةةلَاتي ثةةند
بةلَيَندةريَكن.
ليَ ةدا دةتوانني ثةند منووية بؤ بؤثوونةكةي سارا زيادبةكةين :ئةوانةي لةناو كةم ي ثةنابةران دةنيَن ،ئةو
دايكانة كة بةتةنها كارو مندا َ بةخيَودةكةن ،بةسالَاثووان ،خانةنمينان ،ئالودةكاني نةخؤريية دةروونييةكان ،ماددة
هؤربةرةكان ،النةوازان ،لةر ارةكان و زاري ت ....
هةر لةم كاتة ط نطي ماركسيرم ئةوةية ولَامي سةردةمي درا هاوثةرخةكاني راطةياندني سةرمايةي جيهانطري و
رارنبرية طةمذةكاني وة ( كؤتايي ميَذوو ،كؤتايي ماركسيرم ،كؤتايي سياسةت ،كؤتايي...هتةد) دةداتةةوةو خةودي
سةرمايةداري متمانةي م اوايةتي لةدةستداوة.
لة  ، 1353/53/59دالي مورتيَنرم( هةلَط ي خةلَاتي نؤبةلَ بةؤ ئةابووري )1353لةة ولَةامي ث سةياري راننامةةي
ئةلَماني( ( :FAZئايا قةي اني دارايي ركسو سةرمايةداريية؟) ،دةلَي :من اليةنط ي مةزهةبيانةي سةرمايةداري
نيم ،بةلَام نازامن كيَي ت هةية بةرث س بيَت لةم قةي انة؟ .ئيَمة دةزانةني كةة ئةزموونةةكاني تة ي ريَكخسةتين
ئابوروي بؤ ماوةي دريَذخايةن ،جيَطاي قبوو َ نةبوو .سةرمايةداري زار كيَمةي هةية ،بةلَام ئةلَتةرناتيظةكة ثيية؟
كاتيَ تةكنؤك اتيَكي ئابووري ئةم ي كي و هةلَط يَكي خةلَاتي نؤبلَ ئةم ث سيارة لةخؤي دةكات ،ئةوا ئيَمةش دةتوانني
تةنها ية ولَام بدةين :ئيَستا سةردةمي ريَوةي بةرهةمهيَناني(ثيري) و ئابوروي هةرةوةزيية!
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نيَ دةستةكان و لةطةليدا تةواوي م اوايةتي دةيانةويَت وة هاو يريَي س ورت ،لة كويَاليةتي هاوثةرخي سيستيَمي
قازاجني سةةرماية رزطاريةان ب بيَةت ،نةة وة درينةدة زةمةني و دةريةا و ئؤقيةانوس و دارسةتانةكان و ئةا و هةةوا
بةكاربهيَن يَ و تةكنؤك اتةكانيان بةريَوةيةكي ديكتاتؤريانةي بيَويَنة لة ميَذووي م اوايةتي فةرمان يةوايي بكةن.
ئابووري ليِاليرمي نويَ و ئابووري هةرةوةزي ئازاد!
وة ثؤن ت افيكاليت ،نمارةي ثؤليسي هاتووثووي زار كةمك دةوة ،ئيمة يا (ئةمتةتةة) و تةكنةةلؤنيا و رؤريِِرةي
زانياري رويَين سةدان مليون م اويان ط د اتةوة ،ئاميَ ي ثليت ب يين ،كؤم يوتةر رويَين ئةو كارمةندانةي ط تةوة
كة زانياري هاتووثوويان بة نةفةرةكان رادةكة ياند ،بةكارهيَناني(كارتي زي ة ) لة جياتي كارمةندةكاني بةان ،
كامرياي ديطيتا  ،رويَين فؤتؤط اف و موختةبةري ويَنةط تن ،قةثاني كيَمي كالَاكان ،كامرياي ثاود َي ي رويَين سةدان
مليون م اويان ط تؤتةوة.
بةرييَطاي خؤخرمةتك دنةوة لة( سوثةرماكيَت يان لة ثيَمتخانةكان) .كؤم انياي -ئيكيا -سويدي كالَاكاني (كةنتؤر يان
ثيَمتخانة و جيَي نووس و كورسي...هتد) لة طة نةخمةي دامةزراندنيان بؤ ك ييارةكانيان بةجيَدةهيَ َليَن و بةمة
هيَري كاري كةمر بةكاردةهيَن يَت .لة زار رويَندا سةندوقي ئؤتؤماتيكي جطةرة و راننامة دان اوةو م او دةتوانيَ
ن خةكانيان هةلَداتة ناوي و راننامة يان ثاكةتة جطةرة خؤزراوةكةي دةستبكةويَت.
بةهةةةمان رةةيَوة لةةة كةةةرتي ثيمةسةةازي كمةةتؤكالَي ،رةجنةةي مليونةةان جووتيةةار و هةةةزاران ئةةاوايي بةة َي بايةةة
ك اون(جووتياران  %13ي هيَري كاريان ثيَكدةهيَنا ،ئيَستا  %9- 9ثيَكدةهيَنن ،زاربةيان روويان ل ة رارة طةةورةكان
ك دووةو لةباريَكي سةخت و نةخوازراو نيان بةسةردةبةن) .ليَة ةدا دةبة َي بةري لةة كمةتوكالَي خةانووة رورةةكان
بكةينةوة كة بة ثةيين كيمياوي -نةه اوي  -دةرخواردمان دةدةن و هةرطير بري لة طةرةسةندني كمتوكالَي بيؤلؤني
ناك يَتةوة ...قازانج لة بةكارهيَناني نةه  ،رويَين"ب ايةتي" ط تووةتةوة.
ف يتذاف بيَ طمان( فةيلةسو ،ئةنرثؤلؤني لة زانكؤي ميَميطان) لةبارةي بيَكاري و بةرنامةكاني ثارةسةرك دني
منوونةةةةةةي ئةةةةةةلَمانيا دةهيَنيَتةةةةةةوة و دةلَةةةةةيَ :ئيمةةةةة يا حكومةةةةةةتي ئةةةةةةلَمانيا بةةةةةة ط تنةبةةةةةةري ياسةةةةةاي
ري ؤرمي(هارت  )9لةبةرامبةر رادةي ئةو كيَم ةية وة ئةوة واية يةكيَك بيةويَ بةة طلَاسةيَكي ئةاو ،دارسةتانيَكي
ئاط تيَبةربوو بكونيَنيَتةوة .ئيَستا بيَ طمان راويَذكاري ئابووري حكومةتي ئةف يقاي خواروو دةكات و لةويَ خةريكة
وة ئةلَتةرناتي  ،بةرنامةي( ئابووري دووهةةم) جيَبةةجيَ دةكةات ،وات :حكومةةت تةكنةةلؤنياي ثيَمةكةوتوو بةة
دانيمتواني ناوثة هةنارةكان دةدات تا بةخؤيان كاال ثيَويستةكانيان درووست بكةن .ناوب او ئةم ميتؤدةية ناوي
ي)
ليَناوة(كاري نو َ
سؤفتويَ  ،ديَراين و سةنتةرو ئاوايي و رارة ئازادةكان!
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زيةةادةريايي نييةةة ئةطةةةر بلَ ةيَم ،ئيَسةةتا بريوبةةاوةريي مةةارك بةر ةيَوةي بةرنامة ةي ئةةازادو هاوبةةةش و رةخنةةةط ي
بونيادنةرانة ي دوور لة بازرطاني ثاوثنؤكي و جةنط و ثةوساندنةوة بؤ ناو مالَي داسةت و دونمنةةكاني دزةي
ك دووةو دونمنةكاني بةبيَ ئةوةي برانن ،بوون بة هاورييَي و تةنانةت وة ميَوانيَكي زار خؤرةويست ،ريَري ليَ
دةط ن...
لة سوثيَكي ناو ما لَاني سةدان مليون م او ،كؤم يوتةر دان اوةو كاري لةسةر دةكةن .ليَ ةردا ناكؤكي ثينايةتي
بالَادةستة :سؤفتويَ ة ئازادةكان لةبةرامبةر سؤفتويَ ي ليسيَن  .بيل كات (خاوةني مايك اسؤفت)لة ثةندين بؤنة
و ثاوثيَكةوتن دن بة( روعييةت لة ئينتةرنيَت) راي دةرب ييوة و ليَ ةردا بؤثووني جيةاواز هةيةة و هةنةديَكي
ثيَيانواية( ئؤثن سويَ ض) ثةيوةنديان بة روعييةتةوة نيية!
ك سةتيان سةي ك ( فةيلةسةوف ،ئين ؤرمةاتيكي ئةةنطليري و ثةاالكوان لةة برووتنةةوةي  Open- Sourceو
بةرنامةدانةري سوفتويَ ي ئازاد ،دةلَيَ ( :هيَمتا ديباتة لةبارةي كؤمةونيرم دةسةو ثيَنةةك دووة) .كؤمةونيرم بةة
بؤثووني ئةم فةيلةسوفة ب تيية لة( ريَوةي بةرهةمهيَناني هاوبةش بؤ م او).
ث ةنس ي سؤفتويَ ي ئازاد بؤ (ريمارد رتاَان) دةطةرييَتةوةو 9ثةرةنسي ي ئازادي ثيَناسةك دووة - 5 :ئازادي بنةريةتي،
واتة ئازادي بةكارهيَناني بةرنامةكة بؤ هةموو مةبةستيَك - 1 .ئازادي زانسو ،واتة ر َي يَدان بة ليَتويَذينةوةي ريَوةي
بةكارهاتين بةرنامةكةو طوجناندني لةطة خؤي - 9 .ئازادي كؤمةلَايةتي ،واتة ئازادي لةبةرط تن(ئةستنسا )ك دن- 9 .
ئازادي بنياتنان ،واتة ثاكك دني بةرنامةكة و ئةم ثاكسازيية بؤ خؤرطوزةراني طمتى  ،فةراهةم بكات.
سي كاس لة ب ي كؤمونيرم باسي(كؤمؤن) ة دةكات ،واتة مولَكي طمو و ثيَيواية ئةم برووتنةوةية ناواخنكي ريَوةي
بةرهةمهيَناني نويَية .لةاليةكيرةوة ك ستيان ر يَ كة ليَتويَذينةوة لةبارةي ث ةنسي ي كؤمةلَةي ئازاد ك دووة،
دةلَيَ :ثاكةي ئازادي و يةكساني بؤرنوازي تةنها لة كؤمةلَي ئازاد جيَبةجيَ دةبيَ .كؤمة َ ئةو كاتة ئازادة ئةطةر
يةكسان بيَت و تاكةكانى بتوانن لةناو كؤمةلَةكة تةنها ئازاد بن .هةروا ثوارثيَوةي كؤمةلَةي ئازاد دياري ك دووة:
دةبيَ هةموو ياسا و ريَساكان بؤ طؤريين بن و هةموو بةرداربووان ،هةموو كاتيَك ئازاد بن لة بةجيَهيَمتين كؤمةلَةكة.
ف ي سؤفت ويَ ثةندين كةرتي بةرهةمهيَنان لة لؤنيكي قازاجني سةرماية رزطارك دووة ،بؤ منوونة بواري ديَرايين
خانوو ،جلوب ط ,ثةيوةندي بيَ تة  ،هةروا بةرهةمهيَناني كالَاي هاوبةش و بة خؤريايي و بيَ ملمالنةي و قةازانج
بةريَوةي ئازادانة لة هاوريَوةي( سؤفيَت ويَ ي ئازاد  -ئةنسكلؤثيدياي ويكي يديا ،لينوك  ،ف ي وك  ،واردث يَ ،
ث انةي ئؤثن  -هاردويَ و سةدان بةرنامةي ت )  ،م او لةسةر ئاسو جيهان بةريَوةيةكي هةرةوةزي طةرةيان يَدةدا و
بة خؤرييةوة لةطة م اوي ت لةسةر بةري دةكات و ية بة يةكيان جيَذ و سوود ي ليَ وةردةط ن .طةرةسةندني
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ئةم جؤرة بةرهةمهيَنانة واي ك دووة ،سةنتةر و ئاوايي و كارطةي هةروةزي دامبةزريَ :ئابووري هةرةوةزي ئازاد و
خؤبةخ و داهيَنةرانة بيَ ك يين و ف ار  ،واتة روعييةت لةسةر ئاسو ف توئيَل حرووري و ب ةوي هةية.
بؤ منوونة هورياري مولَكايةتي طمو زيندووت هاتووةتة مةيداني فك و كاري م اوايةتي .نووسةر زيلكة هيل ش
لةة وتاريَكيةدا دةنووسةيَ :رةتاَان وة داهيَنةةةري فة ي سةةؤفيَت ويَة  ،بةرةيَوةيةكي راديكالَانةة( دني مولَكايةةةتي
رارنبرييية) و ئامانةش بؤ برووتنةوةي( ئيكؤلؤطي و زانسو طمو) دةكات كة ناك يَ ث واتة بك يَن وة ئؤقيانووس،
ئةمتؤس يَ  ،رارنايي ران ،دةريا و كةروهةوا...هتد .هةر بةم ماناية ،ث اقيسؤر و ئيلينؤر ئؤسروم(هةلَط ي خةلَاتي
نؤبلَ و مامؤستاي زانسو سياسةتة لة زانكؤي ئينديانا لة بلؤمينطتون) لة ثاويَكةوتين راننامةي) ،(F.A.Zدةلَيَ:
لة ئةلَمانيان مةت سةي قةوو َ بةووني ناعةدالَةةتي هةيةة و هةةروا لةة ئةةم يكاش نائةارامي كة دووم .ناعةدالَةةتي
مةت سيدارة .ئيلينور كة بةهؤي تويَذينةوةي( مولَكايةتي طمو)  ،خةلَات ك ا دةلَةيَ :هةميمةة خ اثةة يةةكيَك لةة
خيَرانيَكي دةولَةمةند لةدايك ب َ!.
وتارةكةي ك ستيان سي كاس(بؤ ثيَمةوة بةبةرو كؤمونيرم)لة راننامةي(نؤية دايملةند)1355/9/1 ،دةست يَكيَكة
بةرةو ئةو ئاراستةية .ك ستيان دةنووسيَ :با جيهانيَةك بهيَنينةة ثيَمضةاومان كةة تيَةدا بةرهةةم هيَنان و دووبةارة
بةرهةمهيَنان بة ثيَي ثيَداويسو لةثيَناو خؤرطوزةراني هةمووان ريَكدةخ يَت و لةاليةن م اوطةليَكةوة ريَكدخ يَت
كة هيض كةس ناثار نةبيَت نيَ دةسو يةكيَكي ت بيَت و ئازادانة لة كاريَكي ثيَويست بةرداري بكات .من ئةم جؤرة
كؤمةلَطةية ناودةنيَم كؤمةلَطةي روعي ،ثونكة لةو ب يوايةم( ،كؤمون) ةو مولَكايةتي طمو رالَيَكةي ط نطةي تيَةدا
دةبينن.
ط نط ئةوةية داب يانيَك د رووست ب َ لة نيَوان هورياري كارو نياني هةرةوةزي ئةازاد لةطةة هورةياري قةازاجني
سةرماية بطاتة ئاسو ئةو داب يانة كة لةنيَوان طاليلي و ئةرستوو درووست بوو .ريَوةي نياني ئيم اي م اوايةتي كة
بةرهةمي هةموو رةوتة فةلسةفييةكاني سةرمايةداريية كة ئةم هةموو دريندايةتي ليَكةوتووةو  ،بةبيَ وؤلؤنتاريرم و
ديتةرمةةةةنيرم ،زامةةةين بةزينةةةدوو راطةةة تن و طةرةسةةةةندني بريوبةةةاوةريي مةةةارك و رةةةوعييةتن :دةميَكةةةة
ريَوةي( بةرهةمهيَناني ثيري)ي كؤمؤ ناري لة ثةراويَري دةرثووة و بووة بة بةريَك لة جيهاني نويَ.
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