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 :كیژمارهپێشه
کیه   ی ڕابردوییی ێیێیرا  و یی وییا و نیاوچیه یه فته ند هه م چه کانی ئه کان و پێشهاته ڕوداوه

چیا   نیاچیاو کیاوی بیه دۆخیێیکیی ئیاوا  بیه.  گیر   خیۆوه گۆڕانکاوی خێراو دواماتیکییان بیه
   میه م دواختی،  ئیه کیی کیه ییه ی دیدگای یۆشیییایتیییتیی  بیۆ میاوه یه م ژماوه یاندنی ئه گه
  وه ییانیه بیاوه مان دیدگای یۆشیاییتتی ییه و هاوزه وه کانه یۆواغی ڕوداوه  ی بچینه وه وئه به یه

ییتینیان بیرد بیۆ ییازدانیی    ده ییتیه بیه م مه بۆئه.  ڕوو و بخاته یه ونجیان یه ویه  وه یێکدانه
  یینیه کیان بیخیه کی گشتی ڕوداوه یه شێ ه به  دا  تا بت انین که وانێکی گۆڤاوه ڵ ن یه گه گفت گۆ یه

 .  وه نه یه دا جێگایان بۆ بکه یه م ژماوه ویه  وه نگاندنه ڵته و هه وه م یێکدانه وده به
ک  بیۆ گیفیتیۆگیۆییه  وخانه ی دیدگای یۆشیاییتتی  ته یه م ژماوه تی ئه مین بابه که یه  م جۆوه به
و ڕۆشینیاییی  بیه ڵ هاوڕێ ێ ینانی حاجی ماوف  تا دۆخیی ییییاییی کی ودییتیان  ییه گه یه
ی نی ییی  ی کیابییینیه ونیامیه کان وبیه ئینپریایتیتیه  وه مته و ملنالنێی جه که وجی ناوچه ی مه هه

 . کانی کاوی حزب بنایێنێ وئاڕایته  وه   یێکبداته حک مه
  و ییاییه ییره حینی د و خیه بیدو  میه دا دوو گیفیتی گیۆی هیاوڕییان ێیه م گفت گۆیه دوای ئه به
شکرکیێیشیی  مریکا و یه ی ئه وه دوای کشانه کانی ک ودیتانی ی ویا  به ڕوداوه که  وه خ یننه ده

.  وه وبیاییه بیه  نیه خیه کیان ده کانی ێیرا  دوای خیرۆشیانیی شیاوه ها ڕوداوه ووه هه ت وکیا  وه
کانیی  ڕوداوه به  وه بنه ی، ده ی ه په  م گفت گۆیانه ئه نین که یه گه وان ده ئاگاداوی خ ینه  دا به یێره
و  ییه  گیفیتی گیۆکیانیدا دانیراون وئیییتیر نیاچییینیه ک ییه وییه کۆتایی هیه یه که  وه وواوانه و به تا ئه

   وه خ یننیه ویم ده تی هاوڕێ م حتن که دا دوو بابه یه م ژماوه ویه هه.   وه کانی دواتره ئاڵ گۆوه
ک  ی ئیۆچیالیابن بیۆدانیانیی چیه کیه ییامیه و پیه ییه یه  نگه کی ڕادیۆی پێشه کێکیان گفت گۆیه یه که

 .  تی کۆمۆنیتتی و حزبیه یه یه  وی تریان ڕین یکراوی ینیناویکه ئه  کانی  وه وته وڵیکه
تیی    ییێ بیابیه.. ی جیییهیان وه شکردنه و دابه“  وووپا تی ئه کیه بریکزی، ویه” یتی  که و  یه یه وه

دا  ییه م ژمیاوه ی جیییاجیییا ییه شییی ه شیر  به فا ون وی به مان که هابی  ئه یا شه هاوڕیان ی وه
کیانیی کیۆمیۆنیییزمیی کیرییکیاوی  نیدییه تینیه و تیاییبیه یه   یه کۆتایشدا  دوو بابه یه..    وه خ یننه ده
“ وا فیگیه وخیۆوو متیره ڵیگیای بیه کیۆمیه” و ییه تێکیتر یه د و بابه حنه می هاوڕێ ڕیب او ئه ڵه قه به
 ..    ی دیدگای یۆشیاییتتیدا پێدواوه یه م ژماوه جێگایان یه  و یایه یره می هاوڕێ خه ڵه قه به

می ان  نیدی هیه زامیه ی دیدگای یۆشیاییتتی جێگیای ڕه یه م ژماوه کانی ئه ته واوین بابه ئ مێده
                                                             .. بێ،

 
  جامال موحسن                                                                                        

ر رنووسه سه  

  ٥٠١١ری  ئۆکتۆبه ٥٢ 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

و   وه دۆخی سیاسی کوردستان و لێکدانه

 کانی کاری حزب  ئاڕاسته
 

ڵگای  ڕینی کۆمه کانی تێپه ڵقه رێم دوایین ئه تی هه ی نوێی حکومه پێکهاتنی کابینه 
کانی دواتردا  ر و ڕووداوه ئۆکتۆبه 61دوای  به دۆخێکی سیاسی که  له   کوردستانه

ی  ی کابینه چوارچێوه کانی له  م چینی بۆرژوازی کورد و حزبه ئێستا هه.   وه کایه هاته
رێم و  کانی نێوان هه ندیه یوه م په وهه  خۆیان داوه  تیدا ئارایشتیان به نوێی حکومه

تی ئێستای  وقعیه شدا مه م دۆخه ی ئه سایه ، له ناوه  کی تازه یه وره غدا ملی بۆ ده به
.. ئاستێکی تر  ، چۆته وروپاوه واڵتانی ئه  ند به یوه په و له که  ئاست ناوچه اڵت له سه ده
  به  که..پێش چاو  نه خه باتی چینایەتی ده خه له  کی تازه یه وره ش ده مانه مو ئه هه

ویاتی  وله یەکانی حزب و ئه مەله سیاسی و عه  ر ئاڕاسته سه رییان له کاریگه  وه دڵنیاییه
ڵ  گه گفتوگۆ له  ته م بابه ر ئه سه وباس کردن له بۆ قسه..  بێ  ری حزب ده کاری ڕابه

  : ین که هاوڕێ عوسمانی حاجی مارف ده

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ١

 عوسامنی حاجی مارف



 ڵ عوسمانی حاجی مارف گه گفتوگۆ له

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٥

: بیپیریییین  بیاشیتیره  وه مانه ناو گفت گۆکه  ی بچینه وه تا بۆ ئه وه یه:  دیدگای یۆشیاییتتی 
؟  چیی  تی ک ودیتان چیییییه  یه دۆخی ییایی و ئاب وی و کۆمه یه   ونجی گشتی ئێ ه یه

 ن؟ کانی دۆخی ئێتتا کامانه تیه تایبه  تهیشوهاو کان و ده کیه وه یه نده  وه ڕه ؟ گۆڕاوه
ئەت انین دەوباوەی هەی مەوجی ییایی ئیێیتیتیای کی ودییتیان و  : ێ ینانی حاجی ماوف

بە .  ئاڵ گۆڕەکانی ئەم دوویاڵە یە چەند بیەنێکەوە بخەینە بەوچاو و قتەیان یەییەوبیکەیین
شێ ەیەکی گشتی کە هەی مەوجی ناوچەکە زیاتر یەژیر کاوکردی شەڕو کێشنەکێشی نێ ان 
و تانی زیهێزی دنیادایە  بەتایبەتی دەووی کێشنەکێشی جەمتەوە یەوەکیەکان یە ننی نەی 
ئەمریکا و ڕوییا و چین  ئەم کاویگەویە یەباوی ییایی و ئیابی ویەوە بەودەوام دەووانیی 
تازە و جیاواز یە هاوکێشەی ییایی و هاویەنگی هێزی بیەنەکان بە خیۆە دەبییینیێی،  کە 
دەت انین هەی مەوجی ییایی و ئاب وی ک ودیتانیش یەو چ اوچێ ەیەدا یێی  بیدەیینەوە و 

 . باس بکەین
ئیاکیامەکیانیی ئەو جەنیگە .  بە بۆچ نی من بە دوای کۆتایی شەڕی داێش یە ی ویا و ێێرا 

دەیییتییکەوتییێییکییی گەووەبیی ن بییۆ بەوژەوەنییدی و دەوو و دەخییایەتییی زیییاتییری ڕوییییییا یە 
ناوچەکەدا  کە ئەم مەوقعیەتەی ووییا گۆڕانێکی جدیە یە هاوکێشەی ییایی و دەووی یە 
ناوچەی وۆژهە تی ناوەویتدا  بەتایبەتی یە زیاتر بردنەیەوی دەخیایە  و دەووی ئیێیران 

هەو بیۆیە ئەم هەیی مەوجە نەخشیەیەکیی تیری .  یە یەو ێێرا  و ک ودیتان و نیاوچەکەدا
ئامادەکاویە یەوبازیەکان و ئیابیقی قە ئیابی ویەکیانیی یە   ختتە بەودەم دەووی ئەمریکا تا به

 .بەوامبەو ئێراندا دۆخێکی تر یە کێشنەکێشی یە بەوامبەو ڕوییا و چیندا بەوی ەبەوی،
هاوکا  یەگەڵ ئەوەدا  ب وە یەوەتای دەووە و بڕگەیەکی ن ێ  یە دۆخی ییایی ێیێیراقیدا  

ییایی و کۆمە یەتیەکان  یەدویژەی ملنالنێیی   وه بڕگە و دەووەیەک کە هەوکام یە بزووتنه
ی ییییاییی  وه بزووتنه...  خۆیاندا  خەویکی پێنایەکردنەوەی دووباوەی پێگەی خۆیان ب ون

شیعی  غرووی ییایی و مەیتی یەوکەوتینیی بەییەو داێشیدا بی و  کە ئەمە یەبیەکەوە 
هیاوکیاتیییش .  ی ناییی نیاییییتیتیی ێەوەبیی یی نینیی کیرد وه پاشەکشەی زۆوتری بە بزووتنه

ی ک ودایەتی یە ێێراقدا ختتە بەودەم پێنیاییەکیردنەوەیەکیی تیازەو دەووەیەکیی  وه بزووتنه
پیرییی ...  ی ک ودایەتی وه ن ێ یە ملنالنێی نێ ان دەیە   یەبەغدا یەگەڵ دەیە تی بزووتنه

ویفراندۆم کە پاوتی بەدەیتیەوە گر   بیەنێکی ئەو ئا هەڵگرتنەی بۆ یازدانی وییفیرانیدۆم 
هەوڵێکی پێشگیرانەی پاوتی ب و یە هەی مەوجی دوای شکتتی داێشدا  یەبەوامبەو بەغیدادا  
چی نییکە وۆشیین بیی و دوای تییییکیشییکیانییی ییەوبییازی داێییش  ێییێیرا  دەبی و ئەو نییاوچییانە 

بەجیییا .  هۆی هاتنی داێش و هێزەکانی پێشنەوگە تیایدا جیێیگیییر بیبی ون وەوبگریتەوە کە به
یەوانە  دەبینین ئەمریکا چ دەووییییی دیی ە یە ڕەختیانیدنیی مەتیرییی فەزای شیەڕییکیی 



جیهانیدا  یە بیەکی ترەوە ڕیکەوتنی ت وکیا و ئەمریکا یەیەو پێکهێنانیی پشیتیێینیی نیاوچەی 
نەوە ییەو  ئاوام یەیەو ین وی نێ ان ت وکیییا و یی وییا  بە گشیتیی ئەو واقیعییەتە دەخیه

شانۆی ییایی ناوچەکە کە یە ڕایتیدا پێی یتی، بی و ییان دەبی ایە دوای شیەڕی داێیش  
ناوچەکە دەووانێ  یە ڕیکختتینەوەی بیاوی ئیابی وی و ییییاییی بە خیۆیەوە بیبییینیێی، و 

پاشەکشە و شیکیتی، و دابەزیینیی   به  مه فریەتێ  یە ئاوامی ییایی بڕەختێنێ،  بە م ئه
هاویەنگی هێزی ئەمریکا و کۆتایی هاتنی یەکجاوەکی بە مەوقعیەتی با دەیتی یەکالیەنەی 

وب و  یەچاو مەوقعیەتێ  کە پێشتر و یە دەووانی دوای شیکیتی،  یته ئەمریکا یە جیهاندا مه
ئێتتیا ڕوداوەکیان دووبیاوە دەچینەوە ییەو .  و هەوەیی بلۆکی ڕۆژهە تدا ڕۆڵی تیادەگێڕا

ڕیچکەی بەودەوامی گێژاو و ناجێگیری ییاییی یە ڕۆژهە تیی نیاوەڕاییتیدا کە دوو دەیە 
 و خی یینیانیدنییزیاترە یایەی بەیەو ناوچەکەدا کردووە  یەوە  نەوینیتر فەواهەم هیێینیان 

مەترییی دۆخیی شیەڕیی  یە بەوامیبەو ئیێیرانیدا  کە هەیی مەوجیێیکیی ییییاییی جیییاوازی 
خ یناندووە و دەووانێکی تازە یە هاوکێشەی ییایی و  گۆڕیینیی هیاوییەنیگیی هیێیزەکیانیی 

ئامادەییە یەوبازیەکیان و هەڕەشیەکیانیی ئەمیرییکیا یە بەوامیبەو ئیێیران و .  بەوهەم هێناوە
جێبەجێ کردنی ین وی ئاوامی نێ ان ت وکیا و ی ویا و ئاڕایتەکردنی می وشیەک یەبیەن 

چەنیدیین ..  ئیترائیلەوە بۆ یێدان یە زەخییرە ییەوبیازیەکیانیی حەشیدی شیەێیبیی یە ێیێیرا  
مانای زیاتر ب ونی مەتریی دویژەپێدانی نائاوامی و ناجێگیییریە یە   ڕوداوی تری ڕۆژانە كه

 .تەواوی ناوچەکەدا
یەیەو بنەمای ئەم واقعیەتە هەی مەوجی ییایی ک ودییتیان یەهەمیان فەزای نیائیاوامیی و 
ناجێگیری ییایی و دەووانی ئاڵ گۆویکیی تیردایە  کە پیێی یتیتە بە هەنید وەوبیگیییریی، و 

بەهەمان شێی ە کیاوییگەوی یەییەو پەیی ەنیدیەکیانیی .  مامەڵەی ییایی جدی یەگەڵدا بکری،
حک مەتی ێێرا  و هەویم و خ دی هێزە ییاییەکانی ک ودیتان و چۆنییەتیی پیێیکیهیێینیانیی 
حک مەتی هەویم هەیەو دەبێ،  یە هەمان کاتدا ئەوە  ڕۆشنە  ئەم هەیی مەوجە نیاهەمی اوە 

 .مەتریی و کاوەیا  و تراجیدیای زیاترە بۆ ژیانی دانیشت انی ناوچەکە ڕدۆخێکی پ
بەجیا یەوەی ئایتی ڕکابەوی وەبەوهێنانی کۆمپانیا گەووە جیهانیەکان چ دەوویکی گرنگ و 
مەترییداویان هەیە یە یەو هەی مەوجی ئاب وی جیهان و دابەشکردنی جیییهیان بە بیلیۆکیی 
جیاوازی وەبەوهێنان  کە کاوکردی یەیەو مەوقعیە  و دەووی وو تانی زییهیێیزی دنیییا یە 
ئایتی ڕکابەوی ئاب وی و کێشنەکێشیی ییییاییییدا هەیە  یە ئیێیتیتیادا ئەوە دەبییینییین کە 
کۆمپانیاکانی چین و ڕوز نەفتی وویی و کۆمپانیای گیازی ڕوییی چ فشیاوییکیی گەووەن 

هەوبیۆیە کیۆتیاییهیێینیان بە .  یەیەو مەوقعیەتی ئاب وی جیهان بەگشتی و ئەمریکا بە تایبەتی
جەنییگ و ڕیییکییخییتییتیینەوەی پەییی ەنییدیە ئییابیی وی و پیییییشییەیییازی و بییازوگییانیییەکییان و 
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دابەشکردنەوەی جیهان یەیەو بنەمای ڕیکەوتنی نێ ان وو تانی ئینپریایی زیهێزی دنییا  یە 
ژیر کاویگەوی گرفتێکی ئاڵۆزكاو و ناهەم اودایە و هیۆکیاوییکیی ییەوەکییە یە نیاجیێیگیییری 

 .ییایی هەو ناوچەیەک کە دەبێتە کێشنەکێش و شەڕی نێ ان بلۆکە ئینپریاییەکان
یەگەڵ هەم و ئەم جەنگ و کاوەیا  و ناجێگییری و نیائیاوامیی ییییایییەدا کە نیاوچەکەی 
داگرت ە  بە م خاییەتی ئاب وی ێێرا  و ک ودیتان کە زیاتر بەندە بە بەوهەم هیێینیان و 

ئەو هەی مەوجە نەک ڕیگر نەب وە یەوەبەوهیێینیان و کەڵەکەی :  بازوگانی بە نەوتەوە یەکەم
یەومایە  بەڵک  بەو پەڕی یتەم و کاوی هەوزانی کۆیالیەتی و ک یەمەوگی بۆ کریکاوان و 

بە :  دووەم.  زەحنەتکێشان بە بەوزتیریین ڕییژەی یی د ییەومیایە کەڵیکە کیراوەو دەکیریی،
دەیە تی ئەحزابی ناییۆناییتتی و تائفی بە هێزی میلیشیا تەواوی یامان و داهاتی ێێرا  
و ک ودیتان دەیتی بەیەودا گیراوە و بە تا نی و جەودەیی کاوی کۆیلەیی کۆمیپیانیییاکیان 

بیازاڕییکیی کیراوە و بەوە  و بیێ :  یەم  و وەبەوهێنان و بازوگانیی بەویی ە دەبیریی،  ییێ
یانتۆوە بۆ بازوگانی و مامەڵە بەهەو جیۆوە کیا یەک هیاوودە دەکیریی، ییان بە قیاچیا  

 .دەنێردویتە دەوەوە
هەویێرەوە ئەت انین بقێین کە بنەما و واقعیەتی بەڕی ەبردنی داوایی ئاب وی کی ودییتیان بە 
با دەیتی هێزی میلیشیا و تا نی جەودەیی و بەدەی، هێنانی زۆوترین قیازانیب بیۆ حیزبە 

 .دەیە تداوەکان و بەوپریەکانیان بەڕی ەدەبری،
ئیۆکیتیۆبەو   16دوای  دواتیر بیۆئیۆکیتیۆبەو و  16ئەگەو کەمێ  بگەڕیینەوە بۆ کاتی پێش 

باشتر ئەت انین دەی، نیشانی ئەو ئاڵ گۆڕانە بکەیین کە یەو نیێی ەدا پیێیش هیاتی ون و یە 
 .هەمان کاتدا دوایین ئاڵ گۆڕەکان دیاوی بکەین

یە یەودەمی هێرشەکانی داێش و داگیرکردنی شاوی می ییل یە بیەن داێشیەوە  تەواوی 
هاوکێشە و دۆخی ییایی ێێرا  و ک ودیتانی بردە ئایتێکی تر یە گۆڕینیی هیاوکیێیشیەی 
ییایی و چۆنیەتی دەووو دەخایە  و کێشنەکێش و ڕکیابەوی و تیانیی زییهیێیزی دنیییا و 

یە هەمان کاتدا نیشاندانی ئەوپەڕی بوازی و نیزمیی هیاوییەنیگیی هیێیزی .  و تانی ناوچەکە
حک مەتی ناوەندی و ب دەڵەیی دەووی ئەو حیزب و بیەنیانەی یە پیێیکیهیاتەی حیکی مەتیی 

قی ئەو کاتەدا ب ن  یە بیەکی ترەوە حزبە دەیە تداوەکیانیی نیاییییۆنیایتیتیی کی ود یە ێێرا
هەوئەمە  پێی ەوی .  ئایتێکی بە ت اناترو با تردا ننایشی یەوبازیان بە هێزەکانیان دەکرد

ئەو حزبانە ب و بە تایبەتی باوزانی و پاوتی کە یە مەوقیعییە  و چیاوەڕوانییەکیی بەوز و 
با وە کێشنەکێشی یە بەوامبەو حک مەتی ناوەندیدا بەویتە پێیشیەوە و میامەڵەی بیکیا   تیا 
ئایتی ئەو چاوەڕوانیەی دووشنی یەوبەخۆیی ئاب وی و یەوبەخۆیی کی ودییتیان بیکەنە 
دووشنی یەوەکی و یە هەمان کاتدا ڕفراندۆم ێەمەیی بکەنەوە و ئەنجامی بدەن  هەووەهیا 
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بەشێکی زۆویان پێداگرییان هەب و یەیەو بەڕی ەبردنی ناوچە کێشە یەیەوەکان بەتاییبەتیی 
 .کەوک ک  کە یەکێتی و پاوتی هێزی یەوەکی ب ون یە کەوک کدا

هەڵبەتە هاوکا  یە پرۆیەی شەڕ یەبەوامبەو داێیش و گیرتینەوە و وییرانیکیردنیی شیاوی  
م یقدا  ڕیکختتنەوەی هێزە یەوبازیەکانی ێێرا  و پێکهێنانی یەشکری حشدی شەێبیی و 

كیانیدا بیۆ دامەزوانیدنیی  ێەوەبیییه  ڕیکەوتنێ  یە نێ ان هێز و حزبە تائفیی و نەتەوەپەوییتیه
حک مەتی ێێرا  و بە پشتی انی ئێران  بە جۆویکی تر و یە ئایتێکی تردا هاویەنگی هیێیزی 
حک مەتی ناوەندی ب ژاندنەوەیەکی وەهای بە خۆوە دی کە بە پشتی انی و دەخایەتی ئێیران 
و ی د وەوگرتن یە دوز و ناتەبایی حزبە ک ودیەکان  هاوکێشەکە بە قیازانیجیی حیکی مەتیی 

هەوبۆیە دووشنی یەوبەخۆیی گۆڕدوا .  ێێرا  و ملکەچ کردنی ناییۆنایتتی ک ود بەڕیخرا
بە گەڕانەوە بۆ حک مەتیی ێیێیرا  و پیابەنیدبی ن بە پیاواییتینیی یەک پیاوچەییی ێیێیرا  و 
دەیت وەوە  کەوک کیش داگیرکرا و ڕادەیتی حک مەتیی ێیێیرا  کیرایەوە  ئەو دەووانە بە 
... پاشەکشە و شکتتێکی گەووە بۆ حزبە دەیە تداوەکیانیی کی ودییتیان ئەژمیاو دەکیریی، 

ی نایی ناییییتیی کی ود تەواو  وه هاویەنگی هێز یەنێ ان بەغدا و هەویێردا بەزیانی بزووتنه
ی کی ودایەتیی کیرا و زووبەی  وه ب و  تا ئەو ڕادەیەی کە کل  و گ یی دەیە تی بزووتینیه

دەیە تەکانی هەویم  یە خاڵە ین ویەکانەوە بۆ فرۆکەخانەکان  کەوتینەوە ژییر کیۆنیتیرۆڵیی 
دەیە تی هەویم تاڕادەیەکی زۆو تەویی  خیرا  هیاوپەیینیانییەتییەکیانیی ... دەیە تی ناوەندی

" یەگەڵ ت وکیا و ئێران نزی  یەداڕمانی تەواو بۆوە  یەناوخۆی ک ودیتاندا ئەوەی ناونیراوە
بەوەو ییکترازانێکی بەوین ڕۆش، و ناکۆکی و ملنالنێی نێ ان حزبەکیان  "!!  ناو ماڵی ک ودی

نیشاندانی ئاڵ گۆڕیکی جیییاواز بی و یە   هەم و ئەمانە.  بەوەو ق ڵب ونەوەیەکی زۆو ڕۆیش،
هەی مەوجی ییایی ک ودیتان و گۆڕینی هاوییەنیگیی هیێیزەکیان و هەڵی ەشیانەوەی هەو 
جۆوە ڕیکەوتن و پەینان نامەیەک ب و کە یەنێ ان ئەو هێزە ناییۆناییت، و ئیییتیالمیییانەی 
ک ودیتاندا واژۆکراب   ئاوایتەی شکتتی ییاییان یەوەدا ڕەنگیی ئەدایەوە کیام بیەنیییان 

یەم بیاوەیەوە ئەوە زۆو .  ئەت انێ، هاوپەینانی یەگەڵ حک مەتی ێێراقدا بەدەیی، بیهیێینیێی،
ئاشکراو بەوچاو ب و کە بیاوزانیی و پیاوتیی بەو وادەیەی کە یی ووبی ون و پەییگیییرییان 
یەیەوبەخۆیی ک ودیتان بانیگەواز دەکیرد  بە م بەدوای شیکیتیتیی یەبەوامیبەو هیێیرشیی 

جە ئاوایتەی گیۆوی  یەوبازی حک مەتی ێێراقدا یە ک وترین ماوەدا بە یەد و هەشتا دەوه
 .بۆ خۆوادەیتکردن و گەوانەوە بۆ بەغداد

یەبیەکی ترەوە فەواهەم ب نی بۆشاییەکی ییایی و ڕیت ایی و ب دەڵی تەواوی حزبەکانیی 
ک ودایەتی یە بەوامیبەو ڕوداوەکیانیدا و نیاتەبیاییی نیێی ان خیۆییان و وە م نەدانەوە و بە 
فەوامۆ  یپاودنی خ ای، و ناڕەزایەتیەکانی خەڵ  و نەمانی هیچ ئ مێدیی  بە دەییە   
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و دەووی ئەو حزبانە  یە مەیدانی ییایی و نەب ونی هییچ بەوپیرییییاویەتییەک یەبەوامیبەو 
واقعییەتیی بەوزکیردنەوە و بە .  ئایندە و چاوەن یی ک ودیتان و ژیان و گ زەوانی خەڵکدا

ێەمەیی کردنی دووشنی ڕوخان و کۆتاییهێینیان بە دەییە تیی حیزبە دەییە تیداوەکیان یە 
هەو یەو ڕییگەیەشیەوە یە هەمیان .  ک ودیتاندا تەوحێکی کردە و دەیتبەجێ و جیدی بی و

کاتدا بەوگری یە دەنگدان و خ ایتی خەڵکی ک ودییتیان بیۆ ییەوبەخیۆییی و پیێیکیهیێینیانیی 
دەوڵە  کاتێکی گ نجاو و کاویاز ب و  بە م بە داخەوە نائامادەیی و نائیینیتیجیامیی ڕییزی 

ی کۆمۆنیتتی و ئازادیخ ازی نەیت انی بیێیزاوی و نیاڕەزایەتییە جەمیاوەویەکیان  وه بزووتنه
یەکی جەماوەوی بەوفراواندا بۆ کۆتایی هێینیان بە دەییە تیی حیزبە  وه ڕیکبخا  یە بزووتنه

هەوبیۆیە ڕەوتیی .  میلیشیاکان و بە ئەنجیام گەییانیدنیی خی اییتیی خەڵی  بیۆ ییەوبەخیۆییی
ڕوداوەکان یە قەیرانی ییایی و کێشنەکێشی نێ ان حزبە دەییە تیداوەکیان ئیاڕاییتەیەکیی 
تری یە خۆویکختتنەوەی هێزەکانی ک ودایەتی بەخۆوە نییشیانیدایەوە  یەو نیێی ەدا و پیا  
ماوەیەکی کەم بۆ جاویکی تر باوزانی و پاوتی بە ت انا و هیزیکی ترەوە یە ناو هاوکێیشیەی 
ییاییدا یەویان دەوهێنایەوە و یە پەیی ەنید بە هەیی مەوجیی ییییاییی نیاوچەکەوە و بە 
چ نیەتی مامەڵە و گەمەی ییایی و بە پاشەکشەیەکیی ڕیتی او نیابی تیییییان یە دووشینیی 
یەوبەخۆیی ک ودیتان و خۆڕادەیتکردن و گەڕانەوە بۆ حک مەتی ناوەندی پێشیڕەویەکیی 

بەجیا یەوەی باوزانی و پاوتی بە هەو جێگاو ڕیگایەک بەدەیتییان هیێینیاوە .  بێ وینەی ن اند
و وەک هێزی یەکەم دەوکەوتەوە و زۆوبەی ج مگە ییایی و ئابی ویەکیانیی کی ودییتیانیی 
کۆنترۆڵ کردووە  بە م دەووانێکی  نەوینیتر یەبەودەوام ب ن بە گێژاو و ناجێگیری ییایی 

 . و ناڕۆشنی ئایندە و چاوەن یی ک ودیتان وەک قەیرانێکی ییایی دویژەپێدایەوە 
ئیۆکیتی بەو جیۆویی  پیاشیەکشیەییان کیردبیێی،  ١٦ حزبەکانی ک ودایەتیی بەدوایهەوچەندە 

یەهەمان کاتدا دابەزینی هاویەنگی هێزی پاوتی و بیاوزانیی واقیعییەتیێی  بی و  بە م دواتیر 
هەیتانەوەی هاویەنگیەکەی یەناو هاوکێشەی ییایی ناوچەکەدا پاوتی بە جێگاوڕیگایەکی 
تایبەتیتری بە خۆیەوە نیشاندا  تا ئەو ئایتەی بیەن و هێزەکانی حزبەکیانیی کی ودایەتیی و 

یە هەمان کاتیدا بەجیییا یە دۆخیی .  ئیتالمیەکانی بە ناچاوی کردۆتە پاشکۆی ییایەتەکانی
کاوەیا  باوی ییایی و ئاب وی ک ودیتان و ئەو دۆخەی هیێینیاییانە کیایەوە بیۆ کەڵەکە 

. ی هەوزان و کۆیالیەتی بۆ کریکاوان خ ینیانیدوە کردنی یەومایە کە ئەوپەڕی کاوی بەکرێ
باوودۆخەکە بەجۆوی  هۆکاوی گەووەب ن و فراون ب نی ققشتی چینیایەتییە  کە مەتیرییی 
بەوزب ونەوە و زییاتیربی نیی ئیاییتیی ڕییژەی هەژاوی و بیێ کیاوی و نەداوی ڕۆژانە یە 

 .زیادب ندایە
نییاو  بەگشییتییی بیی وژوازی کیی ود یەم هەییی مەوجەدا نیییییگەوانییی ئەوەیە کە هیییییزیییکییی بییه
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ئۆپۆزیتیۆنی کاوا و کاویگەو و م نتەجم یەنیاو خیانەوادەی بیۆوژوازییدا نییییە  تیا وەکی  
فریادوەیی دەیە   یەکیاتیی دوبیاوە دەییتیپیێیکیردنەوەی نیاڕەزایەتیی و خیۆپیییشیانیدانیی 
جەماوەویدا ڕۆڵ بگێری، و دەیە   بپاویزی،  یان یەبەوامبەو ئەو ووداو و مەتیرییییانەی 

 . یە ناوچەکەدا ووئەدەن خۆواگربێ،
ئێتتا پا  یە دەووەیەک یە کێشنەکێشی نێ ان و تانی زیهێزی دنیییا و نیاوچەکە و هیێیزە 
میلیشیا و ییییایییەکیان  بەتیاییبەتیی پیا  پیاشیەکشیە بە دەووی پیێیشیڕەوی ئەمیرییکیا یە 

دۆخیێیکیی :  ناوچەکەدا  هەی مەوجی ییایی ئاڵ گیۆڕەکیان وەهیا نینیاییش دەکیا  کە یەکەم
مەترییداوی شیەڕی نیێی ان ئەمیرییکیا و ئیێیران یە ئیاوادایە کە بینەمیاکەی پەوچەکیرداوی 

: دووەم.  ئەمریکایە یە بەوامبەو دەووی ڕوییا و بلۆکە ئینیپیرییایییەکیانیی تیرە یە نیاوچەکەدا
دەخایەتی ڕایتەوخۆی دەوڵەتی ت وکیا یە ی ویا و هەووەهیا بیکوکیردنەوەی یەشیکیرییکیی 
یەوبازی بەناوی پاوایتنی ین وەکانیەوە هێر  دەکاتە یەو هێزە ک ودیەکان و یێیدان یە 
پەکەکە تا یەناو هاوکێشە ییاییەکان و هەو ئیاڵیۆگیۆویی  یە نیاوچەکەدا ڕوبیدا  پیێیگە و 

ییەودا و میامەڵەی نیێی ان حیکی مەتیی هەوییم و :  ییێییەم.  دەووی ت وکیا بەوز ڕابیگیریی،
حک مەتی ناوەند یەبێنەو بەوەیەکی بەودەوام و نیاڕیی  و نەگەیشیتین بەئیاکیامیێی  قەواوی 

نیاجیێیگیییری یە پیێیکیهیاتەی حیکی مەتیی ێیێیراقیدا :  چی اوەم.  گرت وە کە ئەو یەوی دیاو نییە
دۆخێکی دژواو یە گێژاو و ناجێگیری بەخۆوە نیشاندەدا تا ئەو ئایتەی کە قابیلی یێکتیرازان 

حک مەتی هەویم بە دەووی باوزانی و پاوتی دووباوە گەڕاوەتەوە بۆ :  پێنجەم.  و داڕووخانە
بەهێزکردنی ئەو پەی ەندیە ئاب وی و ڕیکەوتنانەی یەگەڵ کۆمپانیا جیهانیەکان  کە پیێیشیتیر 

یەپەیی ەنیدی نیێی ان پیاوتیی یەگەڵ تی وکیییا و ێیێیراقیدا  .  ئۆکتۆبەو ڕایگرتیبی ون 16بەدوای
ئەگەو پیشتر پەی ەندی پاوتی یەگەڵ ت وکیا  پەیی ەنیدیەکیی .  ئاڵ گۆڕی  بەوۆشنی دەبینری،

یەوەکی و میح ەوی ب و  یە ئیتتادا پاوتی هەوڵی تەواوی خۆی دەدە  پەیی ەنیدی خیۆی 
 . یەگەڵ بەغدا بکاتە میح ەوی و خ بەیتنەوەی بە بەغدا زۆوتیر بەیی دی خیۆی دەبییینیێی،

ئەو حیزب و بیەنانەی یە ک ودیتاندا یە وینەی گۆڕان و ئیتالمیەکیان دەووانیێی  :  شەشەم
بەناوی ئۆپۆزییۆنەوە یەبەوامبەو حک مە  ننایشییان دەکیرد ئیێیتیتیا بەجیییا یە بینیبەیی، 

: حەوتەم.  ب ونیان بەیەووماڵەوە تەیلییم بە حیکی مەتیی هەوییم و ییییاییەتەکیانیی بی ون
پەی ەندی یەکیەتی و پاوتیش ئایتێکی تر یەباوگرژی و ناڕیکی نیشاندەدا  کە هاوییەنیگیی 
هێز با دەیتی پاوتیە  یەکیەتیش بەناچاوی یەبیەک بۆتە پاشکۆی ییایەتەکانیی پیاوتیی و 

: هەشتەم.  یەبیەکی تریشەوە دەوگیری گێژاویکی ییایی و ڕیکخراوەیی یە ڕیزەکانیدا ب وە
پاشەکشەی پێکراوە تا ئەوئایتەی ئ مێید   ناڕەزایەتیە جەماوەویەکانی ک ودیتان تاوادەیەک

 .بە ڕوخان و کۆتایی هاتن بەم دەیە تە یە ئێتتادا بۆیان یەختەو چاوەڕوان نەکراوە
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پشتی  بۆ چاکتازی  یه  یه شه    بانگه ی ن یی حک مه ی کابینه کاونامه: دیدگای یۆشیاییتتی
کانی  ته ودا و قابیلیه هاوکا  مه ؟  یتاوه چ یتراتیژی  و چ ئامانجێ  ڕاوه  وه یه م کاونامه ئه
  ؟  مدایه وده به نگێکی یه و چ ئایته  وا بۆ چاکتازی چییه ومانڕه ی فه یته ده

گەو یەیەو ڕۆشنایی ئەو باس و یێکدانەوانەی یەیەو هەی مەوجی :  ێ ینانی حاجی ماوف
ییایی و ئاب وی ک ودیتان قتەمان کیرد  پیێیش هەمی و شیتیێ بەو ئیاکیامە دەگەیین کە 

بیۆ زییاتیر .  چاکتازی هیییچ زەمییینە و واقیعییەتیێیکیی یە کی ودییتیانیدا نییییە و بیێ میانیایە
ڕۆشنکردنەوەی ئەم مەیەیەیە دەت انین زیاتر بچینە یەو وە م بەو پرییاوەی کە بیۆچیی 

ک ودیتیان یەمیاوەی تەواوی :  چاکتازی یە ک ودیتاندا هیچ بایە  و مانایەکی نییە؟ یەکەم
دەیە تی حیزبەکانی ک ودایەتیدا یەهەو دەووانیێیکیدا  کەوتیۆتە بەو شیەپیۆییی کیاوییگەوی 

بەدەییتیهیێینیانیی :  دووەم.  کێشنەکێش و شەڕی وو تانی زیهێزی دنیا و وو تانیی نیاوچەکە
دەیە تی ییایی یەبیەن حیییزبەکیانیی کی ودایەتییەوە یە ئیاکیامیی هیێیر  و داگیییرکیاوی 
ئەمەویکا ب و بۆ یەو ێێرا   واتە پا  ئەوەی شیرازەی پەی ەندی یییاییی و ئیابی وی و 
کۆمە یەتی ێێرا  داڕوخاو تێکیڕمیا  حیییزبەکیانیی کی ودایەتیی وەک بەشیێی  و پیاشیکیۆی 

یەدوای شەڕی کەنداو کی ودییتیان :  یێەم.  ییایەتەکانی ئەمەویکا دەیە تیان گرتە دەی،
هیچ پێنایەیەکی پێکهاتەی دەوڵەتی یان پەی ەند بە دەوڵەتێکەوە نەما و یەژیر پاویزگاوی و 
پاوایتن یەبیەن نەتەوە یەکگرت ەکانەوە بەڕی ە دەبرا  حیزبە میلیشیاکانی ک ودایەتیی وەک 

: چی اوەم.  پایەوان و خزمەتکاوی بەوژەوەندیەکانی ئەمریکا کی ودییتیانیییان بەڕیی ە دەبیرد
یەوەتا ئاب وی ک ودیتان وەک ئ ودوگایەک بە کۆمەکی نەتەوەیەکگرت ەکیان و کیۆمەکیی 
. ڕیکخراوە جیهانیەکان و خەوجیەکانی ئەمریکا بەڕی ە دەچ و تا ڕوخان و نەمیانیی بەێی 
دواتر پا  دامەزواندنی حک مەتی ێێرا  کە یەیەو بنەمای ڕیکەوتن و ڕیکیخیتیتینیی هیێیزە 
قەومی و ئیتالمی و تائیفیەکان پێکها   حیزبەکانی ک ودایەتییش یەبیەک بەشیداوبی ون یە 
پرۆیەی پێکهێنانی ئەو حک مەتەدا و یەبیەکی تریشەوە وەک هیێیزی میییلیییشیییا دەووییکیی 
یەوەکییان دی یە تا ن و بڕۆ و جەودەیی و کۆنترۆڵکردنی چاڵە نەوتیەکان و قاچاغچیێیتیی 

هەو یە ڕۆژەکانی یەکەمیی دەییە تیی حیییزبەکیانیی :  پێنجەم.  بە بازوگانی کردن بە نەوتەوە
ک ودایەتیدا  یەڕیگای شەویکی خ یناوی یەیەو دەیە   ک ودیتانیان دابەشیکیرد بەییەو 

یاڵ زیاترە بەهەمان شێ ە یەکێتی و پاوتی 28دەیە تی زۆنی یەوز و زۆنی و زەود  کە 
 .دوو دەیە تداوی دوو ناوچەی ک ودیتانن

هەو چاودیریکی ییایی گەو بەم شیێی ەیە یە هەیی مەوجیی کی ودییتیان بیخی یینیێیتەوە و  
یاڵەی دەیە تی ح کنی هێزە ییاییەکانی بینیاییێی، تیێیدەگیا  کی ودییتیان 28مێژووی  

بەمیانیایەک گیرنیگیتیریین .  ڕەوەندی  یە بەودەوامی گێژاو و ناجێگیری ییایی بەییەودەبیا 
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مەیەیە یە ک ودیتاندا تێپەڕاندن و وەبنانی ئەو هەی مەوجەیە کە نات انێ، یەقام گییری و 
جێگیری ییایی دابین بکا   یە هەمان کاتدا پێکهێنانی کابینەی حک مەتی مەیروو باوزانیی 
بە هەو بانگەشەو واگەیاندنێ  کە یە ئیێیتیتیادا بیۆ چیاکتیازی دەییکیا   نیاتی انیی یە فەزاو 
هەی مەوجێ  بەدوو بێ، و جیاواز بێ، یە مێژووی دەیە تی ییایی پاوتی و یەکیێیتیی و 

 .   دەوویان یە باوگرژی و ناجێگیری ییاییدا
یەبیەکی ترەوە ئەگەو بێینە یەو ئەو ئیاڵی گیۆڕانەی کە یە بەشیی یەکەمیی بیاییەکەمیانیدا  

ئاماژەمان پێکردون بەتیاییبەتیی یە بیاوی ئیابی ویەوە  ئەوە ئیاشیکیرایە کە وەبەوهیێینیان و 
بازوگانی نەو  و دەووی کۆمپانیا جیهانیەکان ب ژانەوەیەکی یەونجڕاکێشی بە ژییرخیانیی 
ئییابیی وی کیی ودیییتییان داوە  بە م یە هەمییان کییاتییدا  دەووی حیییییزبەکییانییی کیی ودایەتییی و 
بەوپریەکانیان وەک هێزی میلیشیا و قۆو  کردنی یەووە  ویامان و دەیتگرتن بەییەو 
تەواوی ج مگە ئاب ویەکان هەی مەوجێکی یە ئەوپەڕی نیایەبیاوی بیۆ ژییانیی کیرییکیاوان و 

 .زەحنەتکێشان بەدی هێناوە
واتە یەبیەک ک ودیتان بەجیا یەوەی ئایندە و چاوەن ییی نیادییاو و نیاڕۆشینە  یەهەمیان  

کاتدا مێژوویەکە یە کاوەیا  و تراژیدیا و دەودەیەوی و گێیژاو و نیاجیێیگیییری ییییاییی  
یەبیەکی ترەوە تا نی و کەڵەکەی بێش ماوی یەومایە بە قۆوخکرنی یەووە  و یامان و 
تا نی و پڕکردنی بانکە جیهانیەکان یەبیەن بەوپریەکانەوە مایەی ئەوپەڕی چەوییانەوە و 

 .یتەم و هەوزانی کاوی بەکرێ و کۆیالیەتی و بێکاوی هەژاویە
مەیەیەیەک کە دەبێ، یەم نێ ەدا بە هەند وەوبگیری،  پێ یتتە یەوە حاڵی بییین ئەم جیۆوە 
یە هەی مەوجی ییایی و ئاب ووی و با دەیتی و دەیە تیی میییلیییشیییاییی و تیا نیچیێیتیی 
ئایۆی ڕیگیایەک بیۆ چیاکتیازی یە نیاو خی دی دامەزواوەی ئەم دەییە تەدا ییەخی، و 

ی ئیۆکیتیۆبەو  حیکی مەتیی هەوییم بە 16یەم باوەیەوە یەونجی ئەوە بدەن پێش .  زەحنەتە
ناوی یەوبەخۆییەوە چۆن یەوقاڵی پەی ەندی و گرییبەییتیی ئیابی وی یە گەڵ وو تیان و 
کۆمپانیا جیهانیەکاندا ب و  ئەوەی نیشیان ئەدا جی ڵەیەک یەبی ژانەوەی ئیابی وی بەویی ەیە  

ی ئۆکتۆبەو زۆوبەی ئەو گریبەی، و پەی ەندیانە ڕاگییران  وە 16بە م دواتر واتە بەدوای 
ئاڕایتەی حک مەتی هەویم زیاتر پێداگری ب و یەیەو گەڕانەوە و پشتبەیتن بە حیکی مەتیی 

یە تەواوی دەووانی باوگرژی و کێشنەکێش و هەوای نێ ان حک مەتی نیاوەنید و .  ناوەندەوە
حک مەتی هەویم یەیەو چ او خاڵ خەویکی یەودا و میامەڵەن و یە بیازنەی بیۆشیایییەکیدا 

یەییەو :  یەکەم.  دەی ڕینەوە و هیچ کا  ناگەنە ئەنجامێ  بە تایبەتی یەیەو ئەم چ او خاڵە
. چۆنیەتی داهاتی ێێرا  و ک ودیتان و گەڕانەوەی داهاتیی حیکی مەتیی هەوییم بیۆ نیاوەنید

دەوبیاوەی نیاوچە :  یەم ییێ.  یەیەو وەبەوهێنیان و بیازوگیانیی بە نەو  و گیازەوە:  دووەم
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 .ی كه مەیەیەی پێشنەوگە و خەوجیه: چ اوەم. کێشەیەیەوەکان بە تایبەتی کەوک ک
حزبە دەیە تداوەکانی ک ودیتان بەو مانایەی یەناو دووڕیانێکدا خۆیان بەگیییرهیێینیاوە کە 
ویگای دەوبازب نیان یە ناو ئەو گێژاوە ییاییەدا بە بنبەی، گەیاندووە و ئینکانی گەیشیتین 

بەوژوەنیدی پیاواییتین و .  بە ڕیکەوتن یەگەڵ حک مەتی ناوەندیدا دژواو و ییەخیتە بیۆییان
مانەوەی هێزەکانیان و پابەندب نیان بە بەوژەوەندیە ییایییەکیانیی و تیانیی تیرەوەیە  جیگە 
یەوەی نات انن جێگیری ییایی دابین بیکەن  بە هەمیان شیێی ە چیاکتیازییش دەچیێیتە نیاو 

ئەو مەییەبنە  کە مەییروو بیاوزانیی جەخیتیی .  هەمان بازنەوە و میانیایەکیی نیامیێینیێی،
یەیەودەکا  یە پەی ەندیان بە حک مەتی ێێراقەوە دەوباوەی شی ازیکی تر یە وییکیخیتیتینیی 

هتید هەڵیبەتە جیگە یەوەی هەوڵیدانە بیۆ زییاتیر .. ب دجە و داها  و خ یناندنی فریەتی کاو
دابینکردنی ئینکاناتەکانیان یە ویگەی بەغداوە  بە م هەوڵێکی بیێ بینەمیایە بیۆدەوچی ن یەو 
قەیرانەی یە پەی ەندی نێ ان هەویم و بەغدادایە  بە تایبەتی یەم هەوی مەوجە ییایییەی کە 
پێشتر ئاماژەمان پێدا  باوودۆخی ێێرا  ناجێگیری و نایەقامگیری زیاتر بەخۆیەوە نییشیان 
ئەدا  و باوگرژی هێزە ییاییەکان و ئیاییتیی نیاڕەزایەتییە جەمیاوەویەکیان ئەوەمیان پیێ 
ڕادەگەیەنێ، کە هاویەنگی ئەو هێزانەی ئێتتا یە ێێراقدا یە دەیە تدان بەوەو نائنتجیامیی 
زیاترو یێکترازان هەنگاو دەنێ،  یەم یاتە وەختەدا حک مەتی هەویم و بە تیاییبەتیی دەووو 
مەوقعیەتی پاوتی جاویکی تر یە ئایتێکدایە کە هەوڵالەدا  بەناوی چاکتازیەوە فریە  یەو 

هەووەهیا گەو .  دۆخە بهێنێ، و بە قازانجی هێیزەکەی ئەو گەمە ییییایییە بەکیاو بیهیێینیێی،
یەونجیش بدەن جاویکی تر خەویکی گەڕانەوە و پێداچ نەوە و ڕیکیخیتیتینیی پەیی ەنیدی و 

دەمەوی، جەخ، یەیەو ئەوە بیکەمەوە  .  گریبەیتە ئاب ویەکانە یەگەڵ کۆمپانیا جیهانیەکاندا
هیێیزە میییلیییشیییاکیانیی ێیێیرا  و  چۆنیەتی دویژەدان بەم مامەڵە و گەمە ییاییانەی نێی ان 

ک ودیتان مانەوە و بەودەوامی هەمان گێژاو و ناجێگیری ییییایییە  کە جیگە یە کیۆتیاییی 
هێنان و پاکردنەوەی ئەو هێزانە ڕیگایەکی تیر نییییە بیۆ ئیاوامیی و جیێیگیییری ییییاییی و 

یەهەم و ئەوانە  واوەتر  دەیە تێکی دز و تا نچی چیۆن .  ئای دەیی ێێرا  و ک ودیتان
دەت انێ، ببێتە هیزی چاکتازی؟ هەو چاکتازییەکی ڕیشەیی کۆتایی هێنانە بەو دەییە تە  
بۆیە ئەم هێزانە هێزی یەوەکی دژی چاکتازین و هەو حزب و بیەنێکی ییاییش هەوڵیی 

ئەوەی دەت انێی، چیاکتیازی .  جدی بدا  بۆ چاکتازی ڕووبەوووی ئەو دەیە تە دەبێتەوە
ی ناوەزایەتی یەخی اوەوەی جەمیاوەویییە   وه کەمێ  بەوجەیتە دابتەپێنێ،  فشاوی بزووتنه

ی نیاڕەزایەتیی یە  وه یەچەشنی خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییەی شاوەکانی ێێرا   یان بزووتنه
 .١١١١ش باتی  ١١چەشنی 
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    ییه ی ئینتتاد و ییییاییه وه غداد  گریدانه ویێر و به ندی هه ی ه په:  دیدگای یۆشیاییتتی
  وه پێشه  باته ک ودیتان ده    یه یه ویتراتیژی ده  ونامه ند به   تاچه غدادەوه به  ک ودیتان به

و ڕۆشینیاییی  بیه کی ودییتیان ییه   ییه ییایه  می چین؟ ئایا ئاب وی و وده کانی به نگه وئایته
 گرێ؟ ده  وه خۆیه به  شه ووانێکی ئیتتنراو و گه غداد ده بۆ به  وه ڕانه وتن و گه ڕیکیه

یاڵی دەیە تی یەکێیتیی  ١٢هەوچەندە ک ودیتانی ێێرا  یەماوەی  : ێ ینان حاجی ماوف
و پاوتیدا یە ێێرا  جیا نەکراوەتەوە و چاوەن یی دیاو نییە  دواتر بەناوی دەوڵەتی فیدواڵی 
و دەیت وەوە گریدوایەوە بە بەغدادەوە  بە تایبەتی دوای ڕوخیانیدنیی بەێی  جیگە یەوەی 
یەکێتی و پاوتی بۆ خۆشیان پێکهێنەوو شەویکن یە پێکهێنانی حک مەتە یەک بەدوایەکەکیانیی 
ێێراقدا  حک مەتێ  یەیەو بنەمای پێکهێنانی ڕیککەوتنی هێیز و بیەنە ییییایییە قەومیی و 
ئیتالمی و تائیفیەکان  یە هەمان کاتدا حیزبە دەیە تداوەکانی کی ودییتیان پشیتیبەییتینیییان 
بەوەی بەشێکی یەوەکی ئاب وی ک ودیتان بە وەوگرتینیی بی دجەیە یە بەغیداد  هەووەهیا 
ڕیککەوتن یەیەو ئەوەی کە داهاتی ک ودییتیان بیگەڕیینینەوە بیۆ بەغیداد  ئەم پیرۆتیۆکیۆیە 
هەمیشە یەکێکە یە کێشە گەووەکانی نێ انییان وە نەتی انیراوە ڕییکیبیخیریی، و کیۆتیاییی پیێ 
بهێنری،  چ نکە هیچ کاتێ  ئەم کێشەیە و گرفتیی نیاوچە کیێیشیە یەییەوەکیان و کیێیشیەی 

 .پێشنەوگە نەت انراوە چاوەیەو بکرین و بێ دەودی یەو بێ،
هەڵبەتە کۆمەڵگەی ک ودیتان یە باوی ئاب ویەوە وەک بەشیێی  یە پیێیکیهیاتەی کیۆمەڵیگیای 
یەومایەداوی جیهان و پەی ەند بە بازاڕی جیهانەوە ئەت انێ و دەکری، ئابی وی و بیازاڕی 
یەبەوخۆی خیۆی بەدەیی، بیهیێینیێی، و پەیی ەنیدیە ئیابی ویەکیانیی خیۆی ڕیی  بیخیا  و 

هیتید   .. بەوی ەبەوی،  یە ب اوی وەبەوهێنانی نەو  و یەب اوی پیشەیازی و کشیتی کیاڵیی و
بە م ئەوەی کە ک ودیتانی دانەبڕی ە یە بەغداد و هەمیشە هەوڵی ڕەختاندن بی وە بیۆ بە 
دەیتهێنانی زۆوترین ڕیژەی کەڵەکەی یەومایە و ئینکانا  یە ویگەی حک مەتی ناوەنیدەوە  
هەو بۆیە بە شێ ازی پاوایتنی دەیە تی هیزی میلیشیا و تا نی و جەودەیی پاشکۆب نییان 
بە بەوژەوەندی و ییایەتیی و تیانیی ییەومیایەداوی جیییهیان و نیاوچەکەوە هەڵیبیژاودنیی 
گەڕانەوە بییۆ بەغییداد بە هەمیی و کییێییشییەکییانیییەوە کییاویییازتییر بیی وە بییۆیییان  یەبیەک بییۆ 
کەڵەکەکردنی بێش ماوی یەومایە و فریە  خ ڵناندن بۆ ئیاییانیکیاوی زییاتیری تیا نیی و 
دزی و گەندەڵی  یەبیەکی ترەوە بۆ خیۆ دزیینەوە یە هەو بەوپیرییییاویەتییەک یەبەوامیبەو 
دابینکردنی پێداویتتی و خزمەتگ زاویەکانی خەڵکیدا  بەم جیۆوە هەمیییشیە یەچی اوچیێی ەی 
کێشنەکێش و گەمەی ییایی نێ ان هەویێر و بەغداد و حیزبەکاندا بەڕیی ەبیردنیی ئیابی وی 
ک ودیتان کێشە و ئایتەنگی و ناجێگیری بەخۆوە دی ە کە کاوکردی یەیەو باوی خیراپیی 

 .گ زەوان و ژیانی خەڵ  داناوە
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یەیەو بنەمای گێژاوی  یە پەی ەندی ئابی وی نیێی ان هەوییم و بەغیدادا کە شیێی ازەکەی   
یەوەدا خیۆی دەبییینیێیتەوە جیگە یەوەی کە ڕییکەوتینەکیانیییان یەییەو داهیا  و بی دجە و 
بەوهەمهێنانی نەو  و بازوگانیی هیییچ کیا  نەک نەگەیشیتی نەتە ئیاکیام بەڵیکی  ژییربەژییر 
پەی ەندیە ئاب ویەکانیان بە وو تان و کۆمپانیاکانیی جیییهیانەوە بە ئەنیجیام گەییانیدووە  و 

 .بازوگانی و قاچاغ چێتی نەوتیان کردووە
ئەم هەی مەوجە یە بەڕی ەبردنی ئاب وی یە ک ودیتان و ێێرا  کێشە و گرفتێکیی می زمین  

و بێ چاوەیەوە وهەی مەوجێکی نایەباوی وای پێکهێناوە کە گەشیەی بەوفیراوانیی ئیابی وی 
هێنیان و بیازوگیانیییکیردن بە نەوتەوە  بی اوی پیییشیەییازی و هەو  بێجگە یە ب اوی وەبەو

ب اویکی تر یە  نن نەی کشت کاڵ و گەش، و گ زاو و ب اوەکیانیی تیر یینی وداو کیردوە و 
بییۆیە ئەم جییۆوە یە پەییی ەنییدی و دانەبییڕانییی هەویییێییر یە بەغییداد  وە نەبیی ونییی .  دەکییا 

یەوبەخۆیی ئاب وی یەناو پێکهاتەی دەوڵەتێکی یەوبەخۆی ک ودیتاندا یەناو فەزای گێیژاو 
ی نیێی ان هەوییێیر و بەغیداد  ییه و نیاجیێیگیییری ییییاییییدایە  ئەگەو ئەم ییەودا و میامەڵیه

کەڵەکەیەکییی بییێییشیی مییاوی یییەومییایە بییێیی، بییۆ یییەومییایەداوان و بەوپییریییە حیییییزبییی و 
دەیە تداوەکان  ئەوا یەبەوامبەویدا پێکهێنانی هەژاوی و نەداوی و بێکاویەکی فراوان بەوەو 

 .ڕووی کۆمەڵگای ک ودیتان دەکاتەوە
وتین و  و ڕۆشینیاییی ڕییییکیه بیه کی ودییتیان ییه   ییه ییاییه  هەوبۆیە ئەت انم بقێم ئاب وی و

بگریی،    وه خۆیه به  شه ووانێ  یە جێگیری و گه غداد هیچ کا  نەک نات انێ ده بۆ به  وه ڕانه گه
بەڵک  جگە یەوەی ئاکامی ئەوپەوی نەهامەتی و کاوەیاتە  یە هەمان کاتدا بێ ئی میێیدیە بیۆ 

 .فەواهەم هێنانی چاکتازی بە قازانجی کریکاوان و زەحنەتکێشان
 

بییینییی،  ئیاییا  کیان چیۆن ده حزابیه یتنی ئه   یازدوا  ویزبه حک مه:  دیدگای یۆشیاییتتی
داو   تداو پایه یه تی چینی ده کیه ت انێ یه تی و گ ڕان ئه کیه ی پاوتی و یه ی یێک چکه کابینه

ی  وه وه کانی تیری ده  ؟ ڕۆڵی حزبه وه بیهێقیته  ی تیدایه9ی  ی کابینه یه و ماوه بکا  و بۆ ئه
  و ناکۆکی  کانی ناوحک مه ی حزبه یتنه م ڕیزبه وی ئه ئایا کاویگه.. بینین    چۆن ده حک مه

 بێ،؟ ڵ  ده تی خه زایه و ناڕه یه کی یه ویه کان چ کاویگه ووانی نێ ان حزبه ده
ڕایتە حک مەتێ  بە یەوۆکایەتی مەیروو باوزانی پێکهێنراوە بیۆ  : ێ ینانی حاجی ماوف

بەڕیکردنی کاووباوەکانی وەزاوەتەکان و بەڕی ەبەوایەتیەکان بیۆ بەڕیی ەبیردنیی کیاووبیاوی 
کۆمەڵگا  بە م ئەوەی کابینەی ئەم حک مەتە یەچاو کابینەکانیی پیێیشی و تیری ڕییکیکەوتینیی 
نێ ان حیزبەکان جیا دەکاتەوە  کابینەکانی پێش و کە دەووانێ  زییاتیر ئیاییتیی ڕادەیەک یە 
هاوتاب نی هاویەنگی هێزی یەکێتی و پاوتی ڕایگرتب و بەناوی ڕیککەوتنی یتراتییجیی ییان 

١٥ 

 ڵ عوسمانی حاجی مارف گه گفتوگۆ له

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



دواتر بەناوی حک مەتی بنکە فراوان  پاوتی بە جۆوی  ئایتی ڕیککەوتنەکانیی بە ڕاگیرتینیی 
هاویەنگی هێزەکان و شەویککردنیان یە پێکهێنانی حیکی مەتیدا میامەڵە دەکیرد  بە م وەک 

ئیۆکیتیۆبەو ١٦پێشتر یە وە می پرییاوەکانی تردا ئیشاوەتنان پێکردن  بەماوەیەک یە دوای 
پاوتی ت انی بەی د وەوگرتن یە هەی مەوجی ییییاییی نیاوچەکە و ێیێیرا  و کی ودییتیان 

ئیۆکیتیۆبەودا یە ١٦هەووەها شکتتهێنان بە نەخشە و ییایەتێ  کە یەکێتی نییشیتینیانیی یە 
بەوامبەو پاوتیدا دایڕشتب و بەڕیککەوتنی یەگەڵ حک مەتی ئیێیران و ێیێیراقیدا بیۆ ییێیدان یە 
پاوتی و گۆڕینی هاویەنگی هێز بە قازانجی خۆی  نەک یەکیێیتیی یەم هەنیگیاو و پیالنەییدا 
یەوکەوتنی بەدەی، نەهێنا بەڵک  ب و بە شکتتێکی گەووە و پاشەکشە بە یییاییەتەکیانیی 

یەبیەکیی تیرەوە حیییزبەکیانیی بەشیداو یە دەییە تیی .  وبواز ب نی هاوییەنیگیی هیێیزەکەی
ی ئیۆکیتیۆبەو ١٦ییاییدا بە تایبەتی گیۆڕان و ئیییتیالمییەکیان بەهەمیان شیێی ە یە دوای 

نەیانت انی دویژە بە شیێی ازی دەووی ئیۆپیۆزییییۆنیی بیدەن یەنیاو حیکی مە  و بەوامیبەو 
هەو بۆیە واقعیەتی هەو هێزیکی ییایی کە یە مەوقعیەتی ئۆپۆزییۆنیدا .  یەکیەتی و پاوتیدا

ت شی شکت، بێ،  دەووونف زی خۆی یەدەی، دەدا  و بواز دەبێ،  دەت انین بقێیین ئەم 
حک مەتەی کە ئێتتا پێکهات ە و گ ایە کاووباوەکانیی بەڕیی ە دەبیا  و گی ایە یەکیدەییتیی 
حزبە دەیە تداوەکان ننایش دەکیا   بە م ڕاییتییەکەی ئەوەیە کە حیکی مەتیی پیاوتییە و 

 .بیەنەکانی تر تەواو پاشکۆ و ملکەچی ییایەتەکانی ئەون
هەڵبەتە هەوچەند ئێتتا ئەمە واقعیەتێکە باوزانی و پاوتی هێزی یەکەمە و بیا دەییتیی نیاو  

مەیدانی ییایی ئێتتای ک ودیتانە و پێکهیێینەوی حیکی مەتە  بە م نیاجیێیگیییری ییییاییی 
ناوچەکە و هەی مەوج و ئاڵ گۆڕی ییایی یە ناوچەکەدا و ناکۆکی و کێشنەکیێیشیی نیێی ان 
حزب و هێزە بۆوج ازیەکان بۆ دەیە    هەمیشە ئاڵ گۆڕ بە هاویەنگی هیزەکیان دەکیا  
و ئاڵ گۆڕی تازە و چیاوەڕوان دەکیریی، و دییتە کیایەوە  ئەم دەووەیە  یە مەوقیعییەتیی 
باوزانی و پاوتی بەوەی کە نیاتی انین ییا نیاییانەویی، یە بەغیداد جیییابیبینەوە  نەک نیاتی انیێ 
زەمیەنەکانی جێگیری ییایی و یەکدەیتی حزبەکان یە حک مەتی ک ودیتان و حیکی مەتیی 
ێێراقدا یەک بخا  و  وەک هێزی  مەوکەزیەتی دەیە   یە ک ودییتیان یەکیالییی کیاتەوە  
بەڵک  هەی مەوجی ییایی بەوەو ئایندەیەکی پر گێژاوتر و مەترییداو دەبا   تا ئەو کاتەی 
دەوو و با دەیتی حزبەکانی ک ودایەتی بت انێ دویژە بە دەیە تی میلیشیایی خیۆی بیدا  
و یەوبەخۆیی ییایی و ئاب وی بە وینەی پێکیهیێینیانیی دەوڵەتیێی  یەکی ودییتیانیدا نەکەنە 

پەی ەندی نیێی ان هەوییێیر و بەغیدا    . ئەمری واقع  ئەم هەی مەوجە بەودەوام بەوهەم دیتەوە
دەیە   چ یە ێیێیرا  .   یەیەو پایەی هاویەنگی هیزیان یەهەو دەووەیەکدا دەڕواتە پێشەوه

و چ یە کی ودییتیانیدا نەک دەییە تیێیکیی یەکیالییی کەوەوە و مەوکەزی نییییە  بەڵیکی  بیێ 
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یەووبەوە و هەو ناوچەیەک هێزی  تیا دەیە تداوە  ئەگەو دەیە   یە ێیێیراقیدا یەدەیی، 
یەکی دیاویکراوی کۆمە یەتیدا یەکالبێیتەوە  پەیی ەنیدی یەگەڵ هەوییم و  وه حزب و بزووتنه

تیاد  ... ی نیاڕەزایەتیی جەمیاوەوی و وه یەگەڵ و تانیی نیاوچەکە و یەبەوامیبەو بە بیزووتینیه
ی کی ودایەتیییش هەو ڕاییتە   وه ئاڵ گۆڕی بەییەودا دیی،  ئەمە بیۆ دەییە تیی بیزووتینیه

ڕاییتە .  ی ک ودایەتیش دەیە تێکی یەکالیی کەوەوە و مەوکەزی نییییە وه دەیە تی بزووتنه
یە ئێتتادا با دەیتی حک مەتداوی وا بەوچاو دەخری، یەدەیتی پاوتیدایە  بە م دەییە   
دابەشی دوو دەیە تی زۆنی پش، بەیت  بەزۆوی چەک و پاوانی داها  و خیۆبەییتینەوە 
بە یەكێ  یە و تانیی نیاوچەکەوەیە  کە زۆنیی پیاوتیی قەڵەمیڕەویەکەی فیراوانیتیر و وەکی  

بە م پاوتی نیاتی انیێی، ...  حزبیش یەکدەیتتر و وەک  ووئیای ییاییش  وۆشنتر یە یەکیتییە
. وەکی  ئەوەی یە زۆنیی زەودا هەیەتیی.  یە زۆنی یەوزدا  ک یخایەتی و دەیە تی هەبیێی،

هەم و ئەوانە  ئەو ڕایتیە دەخەنەوە ڕوو کە هێشتا دەیە تی ییییاییی یە کی ودییتیان  
پەی ندی نێ ان پاوتی و یەکیێیتیییش .  دەیە تێکی بان حک می و یەوو یایایی و میلیشیاییە

بە بەغداوە  بەهەمان شێ ە ح کنی حزب و دەیە تی میلیشیاییی و قەڵەمیڕەوی دەییە   
 . دیاوی دەکا 

هێزی جەماوەوی و دابینیکیردنیی دەووو دەخیایەتیی ڕاییتەوخیۆی  تەنها ڕیگا هاتنە مەیدانی 
هەو ئێتتا دۆخی ناڕەزایەتی بەوفراوانی بەغداد و شاوەکیانیی .  خەڵکە یە دەیە تی ییاییدا

خ اووی ێێرا  واقعیەتێ  یە بێزاوی خەڵی  نیییشیانیدەدەن کە ئەم هەیی مەوجە  نیایەبیاوە 
ئاب وی و ییاییەی ئێتتای ک ودیتان وێێرا  و ئەم دەیە تە میلیشیا و تا نیچییە قیبی ڵ 
ناکری، و داوای ئاڵ گۆڕی جدی یە ئایتێکێ با  و مەزنیدا خیۆ نیییشیان ئەدا  و خەوییکە 

 .خۆی ڕی  دەخا 
  

و   وه بیینینیه ئێتتادا چۆن ده وی یه ماوه تی جه زایه جێگاو ڕیگای ناڕه:  دیدگای یۆشیاییتتی
 ن؟  تدا کامانه یه و ده وامبه به وی یه ماوه ی جه وه ڕوب نه کانی ڕووبه وده به نه

مەیییەیەیەک کە گییرنییگ و نەشییاواوەیە بییۆ ئییێیینە حییزبە :  ێیی ییینییانییی حییاجییی مییاوف
دەیییە تییداوەکییانییی کیی ودیییتییان بە هەمیی و مییانییایەک دووون یە دابییییینییکییردنییی ژیییانییێییکییی 

یەهەمان کیاتیدا خی ڵینیانیدنیی چەنیدیین .  خۆشگ زەوانی و ئاوام و ئای دە و جێگیر بۆ خەڵ 
کاوەیا  و تراژیدیا تا ئەو ئایتەی کە هەژاوی و برییەتی و کۆچ کردن بی وە پیێینیاییەی 
خەڵکی ک ودیتان  هەو ئەم واقعیەتە مایەی بێزاوی و نیاڕەزایەتییەکیی جەمیاوەوی بەویینیی 

 .ک ودیتان ب و  کە یەوەتا بە کۆچ کردن وجێهێشتنی ک ودیتان تەێبیری یێ دەکرا
هەو یە پرۆیەی بەودوامی دەیە تی ئەم حیزبە نایییۆنیاییییتی، و ئیییتیالمیییانەدا و ئەو  
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ئاڵ گۆڕانەی یە هەی مەوجی ییایی و دەیە تی ییاییدا خۆی دەنی انید  بەهەمیان پیێی ەو 
شێ ازی ناڕەزایەتیەکان یەئایتی جیاوازدا دەودەکەوتین  کە بە گشیتیی تەێیبیییر بی ون یە 
نەویتتن و وەبنانی ئەم دەیە تە  بە م یە ئایتێکی بواز و ناڕۆشنی یە ئیامیانیجەکیانیی و 
دەیتنیشان نەکیردنیی ئەییتەونیاتییی یێی  کە نی یینەوایەتیی ڕاییتەقییینەی دەوو و دەخیاڵەتیی 

 .جەماوەوی خەڵ  بکا  یە دەیە تی ییاییدا
بهێنینەوە یادمان  بەجیا یەوەی دەوبیڕیینیی بیێیزاوی و   2111ی ش باتی  11گەو نن نەی  

نیاڕەزایەتییەک بی و یەبەوامییبەو دەیییە تیی یییییایییییدا  یەهەمییان کیاتییدا یەژییر کیاویییگەوی 
شۆڕشەکانی ئەو کاتەی وو تانی ێەوەبیدا ب و  یەگەڵ ئەوەشیدا کە ئیاییتیێیکیی بەویین یە 
خۆپیشاندان یەشیاوەکیانیی زۆنیی ییەوزی گیرتیبی ەوە  بە م نەییتی انیی یەژییر هیێیژمی نیی 

هەو بیۆیە هیێیزییکیی .  ی ناییۆناییتتی و ئیتالمی خۆی جیابکاتەوە و بییپیاوییزێ وه بزووتنه
 .وەک گۆڕان ت انی پێشرەوی بکا  و بۆ بەوژەوەندیەکانی خۆی بەکاوی بهێنی،

بەودەوامی ئەم ناڕەزایەتیانە بۆ داوای خ ایتەکان و وەیتانەوە بەوامیبەو ئەم دەییە تە   
دەووانی جیاوازی بەخۆوە دی ە و هەنگاو بەهەنگاو یە ئایتێکی بیا تیردا دەوکەوتی وە  بیۆ 

هەوچەند بەشیێی ەیەکیی ڕیشیەییی یینی ووبەنیدی یەبەوامیبەو   2116نن نە ناوەزایەتیەکانی 
ی ناییۆناییتتیییدا نەکیردبی و  بە م تی انیی یەئیاییتیێیکیی دییاوی کیراودا خیۆی  وه بزووتنه

یەبەوامبەو دەووی حیزبەکانی بەناو ئۆپۆزییۆن یە دەیە تدا بپاویزی،  یە نن نەی حیییزبە 
یەبیەکیی تیرەوە شیێی ازی خیۆپیییشیانیدانەکیانیی میامیۆییتیاییان و .  ئیتالمییەکیان و گیۆڕان

فەومانبەوان بە مانگرتن و نەچ نە یەوکاو خۆیان ڕیکختتب و  یەهەنیدێ جیێیگیای تیردا یە 
ش ینی کاودا گردب نەوەیان دەکرد  بە م دەت انین بقێین کە دوباوە ئایتی نیاڕەزایەتییەکیان 
و ناڕۆشنی ئامانجەکانیان بەتایبەتی وەیتانەوە یەبەوامیبەو وەبنیانیی دەییە تیی ییییاییی 
یەهەمان بۆشاییی بیازنەی نەبی نیی ئەییتەونەتییی ییی  دەیی ڕایەوە  بەم شیێی ەیە هەوچەنید 
واقعیەتی ناڕەزایەتیەکان و خ ایتی بنەڕەتی خەڵ  وەبنان و کۆتایی هێنانە بەم دەییە تە  
بە م نائامادەیی و ناڕۆشنی و نیاڕییکیخیراو بی ون نەبی ونیی ڕابەوی بەجیێیگەییانیدنیی ئەم 
خ ایتە بە گ یرەی هەی مەوجی ییایی و جیاوازی هاویەنگی هێز یەنیێی ان دەییە   و 

 .خەڵکدا ئەم یەوو ئەویەو دەکا 
ی ئۆکتیۆبەو و ییەوبەوزکیردنەوەی پیاوتیی و بیا دەییتیی ١٦واقعیەتێ  کە پێ یتتە دوای

باوزانی ئاماژەی پێ بکەین  خ ایتی وەبنان و ڕوخانی ئەم دەیە تە بە هیێیزی خیۆی یە 
ئایتێکی بەوینی ناوەزایەتی جەماوەویدا بە ش ینی خۆی ماوە  بە م هەی مەوجی پر دژواو 
و بێ ئ مێدی بەوەی ئەم دەیە تە دەت انێ خۆی ویکخاتەوەو بەودەوام بیێی،  جەمیاوەوی 
ناوازی دەووانیێی  یە کیابی ییی بیێیالی میێیدی بەییەو دەبیا   هەڵیبەتە ئیاییتیی پیێیشیرەوی 
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ناڕەزایەتیەکان و ڕاپەڕینی ئێتتای بەغدا و شاوەکیانیی خی اووی ێیێیرا  وەک ئەزمی نیێی  
گیانێ  دەبەخشێ بە هەڵتانەوەی نیاڕەزایەتییە جەمیاوەویەکیان یە نیاوچەکەدا و هەووەهیا 
زەمینەی گرێ خ اودنی بە ئایندەو دەووی یەیەو ناڕەزایەتیەکانی ک ودیتان ئ مێد بەخش 

 .و ئەوینی دەبێ،
 
م کاوه  ی، بردن بۆ ئه ن  ده که    ده یه بنانی  ده وه  باس یه  ئێ ه: دیدگای یۆشیاییتتی 
 ن؟ کانی کامانه  تی ئێتتا چییه و تاکتیکه یه بنانی ده و ڕیگای وه 

وەک پێشتر باینان یێ ە کرد وەبنانی دەیە   یە کی ودییتیانیدا  : ێ ینانی حاجی ماوف
بایێکی شەختی من نییە  یان خ ایتێکی زهنی وئاوەزوی حیزبی کۆمۆنیتیتیی کیرییکیاوی 

یەکی جەماوەویە کە دەخ ازن ڕزگاوییان  وه نییە  بەڵک  دەوبڕینی بێزاوی و ئامانجی بزووتنه
خ ایتی کیۆتیاییی هیێینیان .  هتد... بێ، یەدەی، یتەم و زوڵم و نەداوی و هەژاوی و بێکاوی

بەم دەیە تە ئیاکیامیی پەوچەکیرداوە یە دەوو و ئەزمی نیی حیییزبە نیاییییۆنیاییییتیتەکیانیی 
ک ودیتان یە بەڕی ەبردنی کۆمەڵگادا  کە وەک ئەحزابی ییییاییی بی وجی ازی یەبیەک بیۆ 
کەڵەکە کردنی یەومایە زۆو بێبەزەییانە پاویزەوی کاوی هەوزان و ییفیرە خیاڵیی کیردنیی 

یەبیەکی تیرەوە هیۆکیاوییکیی گەووە بی ون بە پیێیکیهیێینیانیی .  کریکاوان و زەحنە  کێشانن
بەودەوامی ناجێگیری ییایی و کاوەیا  و تراژیدیادا  هەووەها جیۆویی  یە پیێیکیهیێینیانیی 
ییتتنی تا نی و گەندەڵی و جەودەیی کە هیچ ب اویکی بۆ چاوەووانی یەم دەییە تە و یە 
چ واچێ ەی نەخشەو ییایەتەکانیدا بیۆ چیاکتیازی بەبیێ دەووو دەخیایەتیی نیاوەزایەتیی 

هەو بۆیە مەوجی ئاڵ گۆڕیکی ویشیەییی .  جەماوەوی بە قازانجی ژیانی خەڵ  نەهێشت ەتەوە
کە بە قازانجی دانیشت انی ک ودیتان بێ، و کۆتایی بە نائەمنی و نائیاوامیی و نیاجیێیگیییری 
ییایی بهێنێ،   تەنها ڕاپەڕین و شۆڕشێکە کە کۆتایی بە دەیە تی میلیشیای بیهیێینیێی، و 
هەوڵبدا  دەووودەخایەتی ڕایتەوخۆی خەڵ  یەدەیە تی ییایی یە ڕییگەی شی واکیانەوە 

 . متۆگەو بکا 
  

 ؟  کانی چیه ته تی ییایه وخه ئیتتادا یه حزب یه: دیدگای یۆشیاییتتی
ئەوەی یەییایە  و بەونامەی حیییزبیی کیۆمیۆنیییتیتیی کیرییکیاوییدا  :ێ ینان حاجی ماوف

بنەڕەتی و ڕۆشنە هەڵ ەشاندنەوەی کۆمەڵگەی یەومایەداوی و پەی ەنیدی بەوهەمیهیێینیانیی 
یەومایەداوی و هەڵ ەشاندنەوەی کاوی بەکرێ و دامەزواندنی کۆمەڵگەی یۆشیاییتتیی و 
یە بەین بردنی هەوجۆوە چەویاندنەیەکی  ئینتانە یەیەو ئینتان  کۆتاییی هیێینیان بە هەو 
جۆوە  نایەکتانیەک یە کۆمەڵگەدا یەڕییگیای شیۆڕشیی کیۆمە یەتیی کیرییکیاویەوە فەواهەم 
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یە ک ودیتانیشدا وەک هەو وو تێکی تری یەومایەداوی یە جیهانی ئەمیرۆدا تەنیهیا .  دەبێ،
ڕیگا بۆ ڕزگاوی هەو شۆوشی کریکاویە  بە م شۆوشی کریکاویی کاویکی خۆویکی و بیێ 

یەنینی ونەی شیۆڕشیەکیانیی "  هەمی ان"  نەخشە و بی بەونامە نییە  وەک  شۆوشی هەمەگیانیی
بەڵک  پێش هەم و شتێ پێ یتتی بە ئامادەکردن و ویکیخیراوبی ن و .  نییە!!  بەهاوی ێەوەبی

هاتنە مەیدانی چینی کریکاو و حزبەکەیەتی بۆ ناو کێشنەکێشە ییایی و کۆمە یەتیەکان و 
بە هێژمۆنی کردنی ئایۆی یۆشیاییتتی یە ئیاییتیێیکیی بەویینیدا  هەووەهیا پیێی یتیتیی بە 
وەبنانی گرفتە یەوەکیەکانی بەودەم شیۆڕشیە کە یە وییرەوی خیۆییدا هیاوییەنیگیی هیێیز 

یە ئیییتیتیای کی ودییتیانیدا دوو .  ی کریکاویی و کۆمۆنیتتی دەگیۆویی، وه بەی دی بزووتنه
بی ونیی :  گرفتی یەوەکی هەن یەبەودەم شیۆوشیی کیرییکیاوییی یە کی ودییتیانیدا یەکەمیییان

. دەیە تی میلیشیاییە یە جێگای دەیە تێکی فەومی و ییەواییەوی و ئیاییاییی بیۆوژواییی
پەی ەندی پ چی فەومی هەوینە یەگەڵ ناوەند  یەکاتیکدا بە کردەوە هەویم یە بەغیدا :  دووەم
وە م دانەوە بەو دوو گیرفیتە ییانیی کیۆتیاییی هیێینیان بەدەییە تیی میییلیییشیییاییی و .  جیایە

دامەزواندنی دەییە تیی پشی، بەییتی و ڕاییتەوخیۆی جەمیاوەوی یەبیەک و گیێیرانەوەی 
ک ودیتان و جیاکردنەوەی یەگەڵ بەغدا  کۆتایی هیینیان بە نیادییاوی نیایینیامەی و تیی و 
. حن قی یە ئایتی نێ دەەڵەتیدا  دامەزواندنی دەوڵەتێکی یەوبەخۆ و ئایایی و پێینیاییەکیراو
دوو ئەوکیی ییەوەکییین کە یەواییتیای شیۆوشیی چییینیی کیرییکیاودا کەوتیۆتە ییەوشیانیی 

ی کریکاوی و کۆمۆنیتتی  بیۆ ئەم ئەوکە کیۆمە یەتییە  بەو یە هەو شیتیێی   وه بزووتنه
پێ یتتە حیزبی کۆمۆنیتتی کریکاوی هەوڵبدا  یە ئایتێکی بەوینی کیۆمە یەتیییدا نیاییراو 
خۆشەویت، و جێگای متنانە و نیفی زی ییییاییی و کیۆمە یەتیی بەدەیی، بیهیێینیێی،  تیا 
مەوقعیەتێکی بەئامادە و دەیتڕەس و بە ت انای هەبێ، بیۆ دەوو و هەڵتی ڕانیی جیدی یە 
ڕیکختتن و ڕابەوی کردنی نیاڕەزایەتییە جەمیاوەویەکیانیدا یەبیەک بیۆ خی اییتەکیانیییان و 

بەمیانیایەک یە .  یەبیەکی ترەوە بۆ ووخانی دەییە   و گەیشیتینیی شی واکیان بەدەییە  
هەی مەوجی ییایی ئێتتای ک ودیتاندا  ییایەتی حزبنان بەدەووی وەبنانی دەییە تیی 
ییاییە وەک خ ایتی یەوەکی  خەڵ  و پێداویتتی کۆتایی هێنان بە گیێیژاو نیاجیێیگیییری 
ییایی و ڕزگاوی خەڵکی ک ودیتان یە هەژاوی و بریییەتیی و بیێیکیاوی و دابییینیکیردنیی 
ئای دەیی و خیۆشیگی زەوانیی بیۆ دانشیتی ان یەوییگە متیۆگەو کیردنیی دەووو دەخیایەتیی 

 .ڕایتەوخۆی خەڵکە یە دەیە تی ییاییدا
پییێیی یتییتە یە هەودەووەیەکییی دیییاوی کییراودا تەشییخیییییتییی چیی ونەپییێییشییەوەی ئییایییتییی  

ناوەزایەتیەکان چۆنیەتی ڕیکختتنی یە ش ینی کاوو ژیاندا بدوی،  هەوڵیدان ڕییکیخیتیتین و 
پێکهێنانی ڕیکخراوی جەماوەوی و کریکاوی و پیشەییەکان مەیەیەیەکی جیدیە یە خەبیاتیی 

١١ 
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 .جەماوەویدا  کە دەبێ، حزبنان و هەیت واونی کۆمۆنتتی کاوی یەیەوبکەن
یەهەمان کاتدا ڕۆشن کردنەوە و دیاوی کردنی هەنگاو بەهەنگاوی چ نە پێشەوەی خەبیاتیی 
جەماوەوی بۆ کۆتایی هێنان بەم دەیە تە و گەیشتنیی نی یینەوانیی ڕاییەقییینەی خەڵی  بە 

یە ئیێیتیتیادا .  دەیە تی ییایی یە ڕییگیای ڕییکیخیتیتینیی دەووو دەییە تیی شی واکیانەوە
گرنگترین مەیەیەیەک پێ یتتە یە دەییتی وی کیاومیانیدا بیێی، و پەییرەوی بیکەیین  ییاوی 
نەکردنە بە چۆنیەتی ویکختتنی ناڕەزایەتیەکان یە بەوامبەو دەیە تدا  بەو مانیایەی بە بیێ 
ئامادەیی و هاویەنگی هێزی یەکگرت ی جەماوەوی و یاغکردنەوەی ئەڵتەونەتی ی ش وایی 
بۆ دەیە    ڕیگا خۆ  نەکری، دووشنی ڕوخانی دەیە   بە قیازانیجیی ئەو دەییتە و 
بیەن و گروپانە بن کە بە هەمان چ اوچێی ە و کیاونیامەی ئەم دەییە تە و گیۆشیەگیییری 

ی جەماوەوی بۆ کۆتایی هیێینیان  وه دەووی خەڵ  یە دەیە تدا پەیڕەوی دەکەنەوە  بزووتنه
ی  وه بەدەیە تی ییایی دەبێ، یەوبەخۆ بێ، و ین وبەندی بکا  یە هێیژمیۆنیی بیزووتینیه

. ناییۆنایتتی و ئیتالمیەکان  ئەمە  ئەوکێکی گرنگی کیۆمیۆنیییتیتیی و کیۆمیۆنیییتیتەکیانە
دەووی حزب بۆ ڕیزبەندی کردنی خ ایتەکان یە پالتفۆومێکدا و ڕاگەیاندنیی بەشیێی ەیەکیی 
بەودەوام و پێداگری هەمییشیەییی یەییەوییان و دانەوەی بەڕوی دەییە تیدا  پیێیداویتیتیی 
زییینییدوڕاگییرتیینییی خەبییا  و نییاڕەزایەتییی جەمییاوەویە  بەدەییی، هییێیینییانییی هەو خیی ایییتییێیی  

مەیەیەیەکی گرنگ یە هەیی مەوجیی .   یەوکەوتنی ئەو خەباتەیە و مل کەچ کردنی دەیە تە
ژیانی خەڵکی ک ودیتاندا بەوزب نەوەی بەودەوامی ئایتی ویژەی بیێیکیاویە  بەجیییا یەوەی 
ویزیکی بەوین یە بێکاوی کێشە و گرفتێکی گەووەیە یە ک ودیتاندا یە هەمان کیاتیدا ییا نە 
ئەو ویژەیە یە نەچ نە پێشی ب اوی ئیابی وی و نەخی یینیانیدنیی هەییی کیاو زییاتیر دەچیێیتە 

داواکاوی بۆ کاو بەشێکی گەووە و یەوەکی یە ناوەزایەتی دانیشت انی ک ودیتان .  یەوەوە
پێ  دەهێنێ،  پێ یتی بە ویکختتن و وابەویە  دەبێ ووودبییین یە چیۆنییەتیی دەخیایە  و 
بەوزکردنەوەی ئایتی ه شیییاوی و ئیامیادەکیردنیی نیاوەزایەتییەکیانیی و بەهیێیزواگیرتین و 

نیاڕەزایەتیی و خەبیاتیی .  بەیەوکەوتن گەیاندنی یە بەدەی، هێنانی بینەی بێکاوی و کیاودا
جەماەوی و ڕاپەوین و شیۆو  یە هەو شی یینیێیکیی دنیییادا بیێی،  بەبیێ بی نیی حیزبیێیکیی 
کۆمۆنیتتی کریکاوی  شۆوشگێر و وادیکیا  و ییییاییی و بە تی انیا و ڕابەوو ڕییکیخەو  
بەشەویە  یە دەییە تیی زاڵینیانەی بیۆوجی ازی و ییەومیایەداوان نەک ڕزگیاوی نیابیێی،  
ئەزم نی چەندین شۆو  نیشانی داین بەبێ ب نی ئەو حزبە دوای شۆو  چ بە  و دەودی 
یەویەک بەیەو خەڵیکیدا دیینین  بەهیێیزکیردنیی ئەو حیزبە ئەوکیی ڕابەوانیی کیرییکیاوی و 

 .                   کۆمۆنیتتەکان و هەم مانە
 ٥٠ ١١ری ی ئۆکتۆبه ٥٠                                                               
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کانی  ی هێزه وه کشانه

  نگ له کانی جه مریکا و پێشهاته ئه

 کورستانی سوریا

 
نێ   وتێی ڕوداواکێان وجێه سێوریێا، ڕه مێریێکێا لێه کێانێی ئێه ی هێێێزه وه کشانه
،  وه کی خێراو دراماتیکیه نیو    گۆڕانکاریه  ته کوردستانی سوریای ڕاکێشاوه له
کێان بێۆ  کێان وپێاسێاوه کێوردنشێیێنێه  ر نێاوچێه شکرکێشی تورکیێا بێۆ سێه له

وروپێا  تێانێی ئێه وڵێه سێتێنێی ده تێی وڕیێزبێه زایێه ی ئارام، نێاڕه پێکهێنانی ناوچه
تێورکێیێا،  نێگێری لێه ی ڕوسێیێا وهیێه ، ڕۆڵێی تێازه شکرکێشیێه م له ر به رامبه به

مریکێا و پێاشێان  کانی ئه ی هێزه وه کشانه  ر به رامبه به  ده سه ی هه وه کاردانه
ی نێێێوان  وه ددا، کێۆبێونێه سێه شێارئێه تی بێه وڵه ڵ ده گه ربازی له وتنی سه رێکه

ی نێێێوانێیێان،  ی تێازه وتێنێامێه ئۆردوگان وجێگری ترامپ وئیمزاکردنی ڕێێکێه
و  کێانێی ئێه کێیێه ره سێه  شێه بێه  مێانێه ئێه...  سێوریێا ست لێه نجام ئاگربه ره سه

١١ 

 حمود بدواڵ مه عه
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٥٠ 

دیێدگێای .   وه پێێێشێه  چنه خێرایی ده دۆخی سوریادا به له ن که تازانه  گۆرانکاریه
ک  ریێه ر هێه سێه لێه  وه سێتێان ولێێێکێدانێه سێتێی ڕاوه بێه مێه سۆشیالیستێی بێه

حێمێودا  بدواڵ مێه ڵ عه گه ی له م گفتوگۆیه ، ئه م ئاڵوگۆڕانه کانی ئه وێستگه له
     سازداوه

 دیدگای سۆشیالیستی                                              
 

کیانیی ئەمیرییکیا یە  ی هیێیزه وه دوای بڕییاوی کشیانیه یەوئەنجام به:  دیدگای یۆشیاییتتی
واییۆنیکی یەوبیازی   ئەنجامدانی ئۆپه  یتی دایه ناوچەکانی ڕۆژهە تی ف وا   ت وکیا ده

چیە وئەمریکا بۆچی بڕیاوی یەم   یه وه م کشانه هۆکاوی ئه.. بۆ یەو ناوچە ک ودنشینەکان 
 شێ ەیە دەدا ؟
بۆ هۆکاوی پاشەکشەی ی پیای ئەمیرییکیا  پیێی یتی، دەکیا  بەخیێیراییی  : ێەبدو  مەحن د

 . چاوی  بە پاڵنەوەکانی هاتنی ئەمریکا بۆ ی ویا و ناکامیەکانی بخشێنینەوە
یەیەوەتای ئەزمەی ی ویاوە  بەدیاویکراوی دوای ئەوەی خەڵکیی یی وییا یەچی اوچیێی ەی 

هیاتینە "!!  بەهیاوی ێەوەبیی" ڕاپەوین و خرۆشانە جەماوەوییەکانی و تانی باک وی ئەفرینیییا 
مەیدان بۆ ڕوخاندنی دەیە تی فاشیتتی ڕژینیی یی وییا  ئەمیرییکیا و نیاتیۆ و غەوب بیۆ 
بەبڕیدا بردنی شۆو  و یەباوبردنی هاتنە ناو دۆخی ئەزمەگرت وی ی ویاو هەوڵییانیدا کە 

بەم هەوڵەشیان یەبیەکەوە ت انیان ڕەو  و ئیاڕاییتەی شیۆو  بیگیۆڕن و .  شۆو  بدزن
مەیدانی ی ویا بکەنە گۆڕەپانێ  بۆ ملنالنێیەکی بەوینیتیر یەگەڵ نەییاوەکیانیییان یە ئیاییتیی 

یەکیدادانیی تیییرۆویتیتیی و  یەبیەکی تریشیەوە یی وییاییان کیردە ژیینیگەیەک بیۆ بیه.  دنیادا
یەجەوگەی ئەم هەی مەوجەدا هێزیکیی .  گۆڕەپانێ  بۆ جەنگی دەیە   و شەڕی بەوەکایە 

وەک  داێش پێی گر  و ب وە ئەو هێزەی کە هەڕەشیە یە کیۆمەڵیگەی یی وییا و و تیانیی 
ناوچەکە بکا  و پە  و پۆ  بک تێ بۆ نیاو پیانیتیایەکیی بەویینیتیری دنیییا بیۆ ئەنیجیامیدانیی 

بەم شییێیی ەیە یەبیەکەوە دزییینییی شییۆو  و یەبیەکییی تییرەوە .  کییردەوەی تیییییرۆویتییتییی
یەوهەڵدانی گروپی داێش  یەپاڵ شکتتی ئەمریکا یە ێێرقدا  ب ونە هۆی ئەوەی ئەمیرییکیاو 
غەوب بەتایبەتیش ئەمریکا  ئایتی دەیتێ ەودانەکانی یە ی ویا و ناوچەکەدا بباتە ییەوەوە 

ئامانجیشیان یە جیێیگیییرکیردنیی یی پیا و .  و هێزی یەوبازی وهەواڵگری تیادا جێگیر بکەن
دەیتێ ودانی ییایی و هەوڵگری  یەبیەکەوە بیۆ ببیردنیی بەشیاو ئەییەد یەدەییە   و 
جێگرتنەوەی بە بەدیلی دڵخ ازی خۆیان  کە ئاوامی ناوچەکە بپاویزی، و نەبێتە هەڕەشیە  
بۆ یەو ئیترائیلی هاوپەینانیان یە ناوچەکەدا  یەبیەکی تریشەوە بۆ ک وتکردنەوەی دەووو 
ڕۆڵی ئێران ب و یە ناوچەکەدا  کە بەدوای ناکامیی ئەمیرییکیا یە ێیێیراقیدا  وەکی  قی تیبیێیکیی 

 حمود بدواڵ مه ڵ عه گه گفتوگۆ له
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نییاوچەیییی و نییزییی  یە بییلییۆکییی ڕوییییییا  قییاچەکییانییی قیی دوە  نیییییشییانییدان و ڕایەڵەکییانییی 
ئەو ئیامیانیجەی ئەمیرییکیا و ئەو نەخشیەیەی .  دەیتێ وەودانی یەناوچەکەدا جێگیر کیردبی و

دایناب و بەزوویی کەوتە بەوامبەو ق تبە دژەکەی کە ڕوییا ب و بەپاڵپشتی هاوپەینانەکانی  
ئەم .  وەک  چین یە ئایتی دنیاو ئێران و گروپەکیانیی ییەو بەئیێیران یە ئیاییتیی نیاوچەکەدا

بلۆکە نەیاوەی ئەمریکا  بە کەڵ  وەوگرتن یە شکتتی ئەمریکا یەێێرا  و یەناوچەکە  کەوتە 
وەیتانەوە بەڕووی ییایە  و نەخشەی ئەمریکادا و بەوۆشینیی ئیامیانیب و نەخشیەکیانیی 

-پاویزگاوی کردن یەمانەوەی ڕژیینیی نیایی نیا .  ئەمریکای کردە ئامانب بۆ مایە پ چکردنی
فاشیتتی بەێتی یی وی و بەشیاو ئەییەد و هیاوکیا  ڕۆڵ بەخشییین بە ئیێیران کە یە 

ئەوانە ب ونە یەنتیزی ئەو ملنالنێی ق ڵ و ...  کێبەوکێیەکی بەودەوامدا ب و یەگەڵ ئەمریکادا
جیهانییەی کەی ویا و ناوچەکە گۆڕەپانێکی یەوەکی بەوامبەوکیێیکەی بی و  بە م یەپیێینیاو 
با دەیتی و زامنکردنی بەوژەوەندییە ییایی و ئاب ویەکانی داهیاتی وییان یەییەو ئیاییتیی 

دییاوە .  دنیاو ناوچەکەو یەدڵی ئەو گۆڕانکاویانەی یەوۆژهە تی ناوەوایتدا دەچ وە پێشیەوە
 .پریی دایەپاندنی هەژم ونی ییایی  بیەنی میح ەوی ب و

دا دەییانی یتی، یە ڕییگیای ڕوخیانیدنیی ڕژیینیی یی وییا و  ئەمریکا و غەوب  یەم ملنالنێیییه
دووختتنەوەی بەشیاو ئەییەدەوە  هەژمی ونیی خیۆییان یە نیاوچەکە بیا دەیی، بیکەن و 
قەوەب وی شکت، و ناکامیش یە ێێراقدا بکەنەوە  بە م دەیتێ ەودانی ڕوییییا و هیێینیانیی 

و !!  هێزی یەوبازی و بنکە و پیایەگیا دامەزوانیدن یەچی اوچیێی ەی جەنیگ یە دژی داێشیدا
وەیتانەوەی بەکردەوەی ڕوییا و هاوپەینانەکانی بەڕووی ییایەتی ئەمریکیاو غەوبیدا و 
بەوگریان یە ڕژینی ی ویا  ت انی خەونی ئەمریکیاو هیاوپەیینیانەکیانیی بیزڕیینیێی، و بیبیێیتە 
داوێایایەکیش بۆ بەهێز کردنەوەی ڕژینی ئەیەد و گیێیڕانەوەی زووبەی ئەو نیاوچیانەی 

یێرەوە ڕەوتێیکیی بەوەوخی او .  کەیەبیەن هێزە نەیاوەکانی ی ویاوە دەیتی بەیەدا گیراب و
و پاشەکشەی ئەمریکاو شکتتی یە نەخشەیەکدا کە دای ناب و بی وە واقیعییەتیییکیی ئییینیکیاو 

دوای ئەوەی ئەمریکا شکتتی خ اود یە نەخشەکەی کە ببیردنیی بەشیاو ئەییەد و .  نەکراو
ک وتکردنەوەی دەیتی ئێران و دەیتێ ەودانەکانی ب و یە ی ویا و ناوچەکدا  ئەمیجیاوەییان 
یە قۆڵێکی ترەوە یە جغرافیایەکی تری ناو پانتایی ی ویادا  یەباک وی ڕۆژهە تی یی وییادا  

زوانیدبی و    تێکی خۆجێیان تێدا دامیه یه وده  وه کانه ک ودیه  ی، هێزه ده کە ناوچەیەک ب و به
ئەمریکا یەژیر ناوی جەنگ یەدژی هێزی تیرۆویتتی داێشدا  ڕییکەوتینیێیکیی نەنی وییراو و 

دیاوە بەهەمیان شیێی ە  ڕوییییا .  ناڕاگەیەنراوی یەگەڵ ئەو دەیە تە خۆجێیەدا دامەزواند
ڕیکەوتنی نەن ویراو و ڕانەگەیەنراوی یەگەڵ ئەو دەییە تە خیۆجیێییەدا هەبی و  بە م یە 

 . چ اوچێ ەی پاوایتنی بەوژەوەندیەکانی ژینی ی ویادا
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٥٥ 

یەوئەنجام دوای شکتتی یەوبازی داێش  و بەهێزبی ونەوەی ڕژیینیی ئەییەد  و کی و  
هێنانی ئەمریکا یە بەوامبەو نەخشەو ییایەتەکانیی ڕوییییادا  ئەمیجیاوە ئەمیرییکیا تەمیاحە 
ئییابیی وییییەکییانییی بییۆ ئییایییایییی کییردنەوەی پەییی ەنییدیەکییانییی یەگەڵ تیی وکیییییا و هەوڵییی بییۆ 

  بیداتە  دوووختتنەوە یان کەیێن دوویتکردن یەنی ان ت وکیاو ڕوییییادا  هەوڵیییدا فیرییه
  کەوتە ڕیکەوتن یەگەڵ ئەودۆغان و بەبڕیاویکی خێرا بەشیێیکیی  مه دەوڵەتی ت وکیا وبۆ ئه

زۆو یە هێزە یەوبازییەکانی یە باک وی ڕۆژهە تی یی وییا پیاشیەکشیە پیێیکیرد و بەمە  
یەو کانتۆنەکانی ی ویا و دەییە تیی   دەیتی دەوڵەتی ت وکیای ئاوا کرد بۆ هێر  بردنه

 . خۆجێی یە باک وی ڕۆژهە تی ی ویا
 
واییییۆنە پیاکیکیردنەوەی  ت وکیا ئیدێا دەکا  کە ئامانب یەم ئیۆپیه:  دیدگای یۆشیاییتتی 

یەم   کیانیی یی وییاییه ی ئاوام و جێگیرکردنیی ئیاواوه جی کردنی ناوچه تیرۆویتتان وجێبه
 ؟  یه وه ش ین ئامانجی تره یان ت وکیا به  ڕایتیان تێدایه  م پایاوانه ناوچەیە  ئایا ئه
  دوویتکردنیی پشیتییینەی ئەمینیی و !! پایاوی پاککردنەوەی تیرۆویتتان : ێەبدو  مەحن د

  هەمی وییان خیۆواکیێیکیی !!   جێگیرکیردنیی ئیاواوەکیانیی یی وییا!! دامەزواندنی ناوچەی ئاوام
 . تەبلیغاتین بۆ دەیتدانە هێرشی یەبازی و ڕەوایەتی بەخشین پێی یە پێناو ئامانجی تردا

ڕایتیدا ئەودوغان و دەیە تی ئاک پاوتی  وەک  هێزی پشتی انی یە تییرۆوییزم و داێیش  یه
یەدان وهەزاوان بەڵگە یەیەو هاوکاوی و پشتی انی یەڕەوتی تیرۆویتتی داێیش .  نایراون

یەبیەن دەیە تی ت وکیاوە بکوکراونەتەوە و یەبەودەیتی دەزگا هەوڵگرییەکانی ئەمریکا و 
بەپێی دواین یێدوانی ن ینەوی پێش ی یەوۆکی ئەمریکیا بیۆ شیەوی ...  غەوب و ڕوییادایە 

 ١١١هەزاو داێش داوە تیا یە  ٠١ت وکیا ویگەی بە :  دژی داێش یە ت وکیا ئەوەیە کەدەڵێ،
یەبیەکی تیریشیەوە بە دوییژاییی .  و تی جیاوازی جیهانەوە بێنە ی ویاو داێش دابنەزوینن

دەیە تی خۆجێیی کانتۆنەکان یە ی ویا  بۆ یەکجاویش نەک هێر  تەنانە  فیشەکێ  یەو 
  ئەوە هیێیز  پێچەوانەی ئەو بانگەشیەیەوه به.  ین وانەوە بەدژی دەوڵەتی ت وکیا  نەتەقێنراوە

و گروپە تیرۆویتتەکانی کریگرتەی ت وکیا ب ون کە بی ونەتە بەشیێی  یە هیێیزی ڕە  و 
تیرۆویت، یە ملنالنێی ناو ی ویادا و ئەوە یی پیای تی وکیییایە کە تیییرۆوییزمیی دەوڵەتیی 
. یەدژی دەیە تی خۆجێی کانتۆنەکان و هێزە ییاییەکان و جەماوەی ی یل پیییادە دەکیا 
هێر  بۆ یەو ێەفرین و ئێتتا  بۆ یەو نیاوچەکیانیی تیری ژییر دەییە تیی هیێیزەکیانیی 
ی ویای دین کرا  بەشێکن یەو تیرۆویزمە دەوڵەتیەی ئیاشیکیرایەی کە تی وکیییا بەڕیی ەی 

  .دەبا 
هیییچ .  دوویتکردنی ناوچەی ئەمنی یان پشتێنەی ئەمنی  بەهەمان شێ ە دوۆیەکی ئاشکیرایە
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شتێ  وەک  دەیتێ ودانی ناوایتەوخۆی و ڕایتەوخۆی یەوبازی ت وکیا مایەی نائیاوامیی 
ین وەکانی نێ ان ت وکیاو ی ویا و دەیە تی خۆجێی کیانیتیۆنەکیان و تەنیانە  نیاوخیۆی 

بیەنێکی یەوەکی بۆ گێڕانەوەی دۆخیی ئیاوامیی نیاو یی وییا و یینی وەکیان  .  ی ویا نییە
دووختتنەوە و دەوکردنی هێزە کریگرتەکانی یەو بە تی وکیییا و هیێیزە ییەوبیازیییەکیانیی 

دەوڵەتی ت وکیا هەم و بزوتنەوەیەکی ییایی و هەو ئەزمی نیێی  و هەو هیێیزو .  ت وکیایە
بیەنێکی ییایی نەیاوی  تەویب و ناوزەد بە تیرۆویت، دەکا  و یەیییتیتیی تیییرۆودا دای 
دەنێ،  تا تیرۆوییزمیی دەوڵەتیی خیۆی و پشیتییی انیی یە هیێیزە تیییرۆویتیتە ئیییتیالمیی و 
کییۆنەپەویییتەکییانییی خییۆی پییێ بشییاویییتەوە و ڕەوایییش بییدا  بە کییردەوەی یییەوبییازی و 

 .تیرۆویتتی خۆی و هێزە کریگرتەکانی
پریی ئاواوەکانی ی ویا  دوۆیەکی تیرە  بەشیێیکیی زۆوی ئیاواوەکیانیی یی وییا قی وبیانیی 
دەیییتییێیی ودانییی ییی پییای دەوڵەتییی تیی وکیییییا و هییێییزە بە گییریییگیییییراوەکییانیییەتییی  پییریییی 
جێگیرکردنیشیان یە ناوچەی ئاوام  هەوڵێکی بەنەخشیەیە بیۆ گیۆویینیی دیینیۆگیرافیییای ئەو 
ناوچانەو تەێریب کردنیان و بچ وکردنەوەی قەواوەی دەییە تیی خیۆجیێیی و دەییە تیی 

بەک وتی پایاوەکانی دەوڵەتیی تی وکیییا  زۆو یەوە پی چیتیرن هیییچ کەییێیکیێ .  کانتۆنەکان
 .ه شیاو فری بدا 

ئامانجی ت وکیا یە دەیتێ ودان و ئەم هێرشە بەودەوامانەی بۆیەو ین وەکیانیی دەوەوەی 
یەبیەکەوە یە پیێینیاو ...  خۆی بۆیەو ک ودیتانی ئێرا   بۆیەو ی ویا و نیاوخیۆی یی وییا

گ ایتنەوەی یەونجی وای گشتی نیاوخیۆی و دەوەوەیە یەییەو کیێیشیە قی ڵە نیاوخیۆیییە 
یەخەگیرە چاوهەڵنەگرەکانی  یەبیەکی تریشەوە بۆ بەهرەبەوداوییە یەدۆخی ییییاییی دوای 
شکتتی یەوبازی داێش یەی ویا  بۆ تێکشکاندنی ئەزمی ونیی خیۆبەڕیی ەبەوی یی وییا و 

 . وەیتانەوەو جەنگی دەیتەو یەخەیە بەدژی پریی ک ود یە ت وکیا و تەواوی ناوچەکەدا
ئەودوغان و ئاک پاوتی  وەک  حزبی ییایی دەوگیرە یەگەڵ ئەزمەیەکی ق ڵیی ییییاییی و 

نزی  بە یەک ملیۆن ئەندامی ئەو حزبە وازیان هێناوە  کە یەنیاوییانیدا دەییان .  ویکخراوەییدا
کاواکتەوی ییایی و نایراو هەن  کە خەویکی دوویتکردنی ق تبێکیی ییییاییی و حیزبیی 

یەبیاوی ییییایییییەوە بیۆوژوازی تی وکیییا دەوگیییری .  نەیاو بە ئاک پیاوتیی و ئەودۆغیانین
ئەزمەیەیەکی ق ڵی حک می و ناوخۆییە  یەکێشیەی ڕییزەکیانییەوە بیۆ کیییشیەی ئیییداوەدانیی 
. ئەزمەکانی و دۆزینەوەی دەوچەیەک بۆ دەوبازب ون یەو دۆخە ییایییەی تیێیی کەوتی ون
کێشەی داڕمانی ئاب وی و ییییکەوتەکیانیی  یە گیرانیی  بیێیکیاوی  هەژاوی  داڕمیانیی بەهیای 

کییێیشییەی نیائییاوامییی .  دواوەکەی  بەوییین بیی ونەوەی ڕۆژ بەڕۆژی نیاڕەزایەتییی جەمیاوەوی
ییایی ناوخۆیی و بەوخ ودی ئەو دەیە تە یەگەڵ حزبە تی نیدڕەوە قەومییەکیانیی یەییەو 
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دەیە    دۆڕاندنی ئەیتینیبی ڵ یە هەڵیبیژاودنەکیانیدا  بین بەییتیی یەگەڵ پیرییی کی ود و 
یەوک تی ییایی بەودەوام  جەنگ یەگەڵ پەکەکە یە دەوەوەی یینی وەکیانیی و میلینیالنیێیی 
فراوانی دەیە   یەگەڵ هەدەپە یەناوخۆی ت وکیا  پاشەکشەی ئیتالمیی ییییاییی بەهیۆی 
دایەپاندنی بەزۆوی بڕیاوو یایای ئیتیالمیی  شیکیتیتیی داێیش و پشی، خیاڵیی میانەوەی 
تیرۆویزمە دەوڵەتیەکەی  دوووکەوتنەوەی یە کۆمەڵگەی نێ دەوڵەتی و تەویی  کەوتینەوەی  

ئەو گیرفیتە ییەوەکیییانەن   مانه م و ئه هه...  کۆتاییهێنان بەخەونی چ ونە ناو یەکیتی ئەوووپا
جەنیگ بیۆ تی وکیییا یە .  کە بۆژوازی ت کیا و دەیە تیی ئیاک پیاوتیی یەگەڵیی بەوەو ڕووە

ین وەکان و دەیت ەودان یەدۆخی ناوخۆی و تانی ناوچەکەو یەگەڵ هیێیزەکیانیی نەییاو و 
یە جەنییگە هەمەبیەنە   دەوەوەی خییۆی یە دەوەوەی تیی وکیییییا  بییۆ خییۆدووختییتیینەوەیییه

 .ناوخۆییەکانی
دیاوە ت وکیا دەمێکە یەهەوڵی هێر  بۆیەو کانتۆنەکانی بیاکی وی ڕۆژهە تیی یی وییایەو 
ب اوی بۆ هێرشی بەودەوام یەبەودەمدا ین وداو ب وە  بە پاشەکشەی ی پای ئەمریکا  ئەو 

 .ب اوەی بۆ بەوینتر بۆتەوە  تا هێرشەکانی بەدەی، ئاوە یی زۆوترەوە دەی، پێبکا 
 

   وپیای کیردوه دا بیه کیه نیاوچیه تی وکیییا ییه ی کیه نیگیه م جیه ئیه  ییه هه:  دیدگای یۆشیاییتتی
چ   ئیێی ه..   وه داتیه تی ت وکیییادا ییێیکیده وڵه کاکا وده ی ک ودو نیزاێی په ی کێشه چ اوچی ه یه

 دا؟ نگه م جه ڵدانی ئه وهه یه بینن یه ک ده یه چ اوچی ه
هیچ شتێ  و هیچ هێزو بیەنێ  هێندەی بی ونیی پەکەکە  نەبیۆتە میایەی  : ێەبدو  مەحن د

کەڵ  وەوگرتنی ت وکیا بۆ هێر  و یەوک تی ییایی خەڵکی ک ودیتان  بە م بەیتینەوە 
وگریدانی ئەم جەنگەی ئێتتا بەبی ونیی پەکەکەوە نیاتی انیێی، پیاییاوی جەنیگ و میلیهی ڕی 

ئەگەو ب ونی پەکەکە هۆکاوی جەنگە  ئەی هۆکاوی زینیدانیی کیردنیی .  دەوڵەتی ت وکیا بدا 
دەیان هەزاو ئیینیتیانیی ییییاییی و وۆژنیامەنی وس  چیابکی ان و هەڵتی ڕاوی ییییاییی  

چییە؟ تەویب کردنی کیییشیەی ...  داختتنی دەیان گۆڤاو و ڕۆژنامەو ڕادیۆ و کەناڵی میدیایی
ک ود بە پەکەکەو و یکاندنی ئەوپریە بە پەکەکەوە  هەوڵی بەنەخشەی دەوڵەتیی تی وکیییایە 

ئەگەو پیرییی ییییاییی .  بۆ وەیتانەوە و ئینکاوکردنی پریی ییایی و خەڵکی ک ودیتان
ک ود یە ت وکیا بەوەو چاوەیەو بڕوا  و ب ونی پەکەکە  دەبیێیتە شیتیێیکیی زییادە  بە م 
ب ونی پریی ک ود و زوڵنی نەتەوایەتی یەیەو خەڵکیی کی ودییتیانیی تی وکیییا  یەبیەکەوە 
بۆتە هۆی ئەوەی بزوتنەوەی ک ودایەتی بەگشتی و پەکەکە وەک  هێزو ڕەوتێکیی ییییاییی 
ئەو بزوتنەوەیە بۆ ئامانجی تر خۆی بە پریی ک ود هەڵب ایێ،  یەبیەکی تیریشیەوە  بیۆتە 
پایاو بەدەی، دەوڵەتی ت وکیاوە بۆ یەوک تی هەو ناڕەزایەتی و بزوتنەوەیەکی ییییاییی 
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 .و جەماوەوی یەیەو ئایتی ت وکیاو ک ویتانی ت وکیا یە ڕیگای یکاندنی بە پەکەکەوە
ئەوە یە کاتێکدایە هەو بەهۆی ئەو پریەوە  ک ودیتان میییلیییتیاوییزە کیراوە  خەڵی  ئیاواوە 
دەکری، و بەدەیان و یەدان گی نید تیێیکیدواون  میاوە میاوە ێی وفیی ییەوبیازی یە شیاوو 
شاوۆچکەکان ڕادەگەیەنن  زیندانەکان ییخناغ کراون  یەوک تی ییایی بۆتە بەوچاوتیریین 

بە م .  دیاودەی ناوخۆیی ت وکیا  خ دی پەکەکە  بەناوی پریی ک ودەوە هیاتی تە مەییدان
ئەم یەشکرکێشیەی دەوڵەتی ت وکیا بۆ یەو ک ودیتانی ی ویا ناکرێ بە پایاوی بی ونیی  

 . پەکەکە یان پەی ەندی پەکەکە بەهێزەکانی یەپەگە و هەیەدەوە  ببەیتریتەوە
ئێ ە تەماشا بکەن  یەهەم و دنیا خەڵکی ئازادیخ ازو ئینتان دۆی، بەفیراوانیی هیاتی ونەتە 
یەو شەقامەکان دژی ئۆپەواییۆن و یەشکرکیشی ت وکیا  بە م هەدەپە یە نیاو تی وکیییا و 
ک ودیتانی ت وکیادا  ج ڵەییان یەخۆیان بیڕیی وە  ڕۆڵیی چیاودییریی  و هیێیزی دامیاو بیۆ 

پەکەکە و هەدەپە  بیۆ ئیۆجەبن  بیۆ ییادی .  پاڕانەوە یە دەوڵەتی فاشیتتی ت وکیا دەگێیڕن
نەووۆز  بەیەدان هەزاو کەس دەهێنە یەوشەقامەکان  بە م بۆ پشتی انی یە کێشەی کی ود 
یە ک ودیتانی ی ویا  بۆ هاوکاوی ک ودانی ڕۆژئاوا  بەدژی یەشکرکێشی دەوڵەتی ت وکیا  

ئەمە چ مانایەک دەبەخشێ،  جگە یە خزمە  بە دەوڵەتی فاشیتتی ت وکیا و ئیاک .  بێدەنگن
پاوتی  یەپێناو بەشداوی پێکردنیان یە دەیە تی یبەی یەگەڵ ئەو فیاشیییتیتیانەدا  یەڕییگیای 

 .خۆ هەڵ ایین بەپریی ییایی خەڵکی ک ودیتاندا
دیییاوە مەیییەیەی میییییحیی ەوی دەوڵەتییی تیی وکیییییا یە جەنییگییی بەودەوامییی یەگەڵ خەڵییکییی 
زوڵنلێکراوی ت وکیا  وە ئۆپەواییۆن و هێرشی ییەوبیازی فیروانیی بیۆییەو کی ودییتیانیی 
   ی ویا  بەجیا یە کیشەو میلینیالنیێ ئەزمەی نیاوخیۆییی تی وکیییا  بی ونیی کیییشیەی کی ودە

کێشەیەک کە دەوڵەتی ت وکیا حاشا یەب ونی دەکا  و یە ێیییرا  و ئیێیران و یی وییاشیدا  
گی میانیییییشیی تیییا نییییە  ئەگەو دەوڵەتیی .  یەویەختانە یەدژی ڕاوەیتاوە و ڕادەوەیتێی،

ت وکیا بت انێ، ئەزم ونی خۆوئاوایی ک ودیتان شکت، بدا   دەییتیی ئیاوە  دەبیێی، بیۆ 
دەیتێ ودانی زۆوتیر یە کی ودییتیانیی ێیێیرا  و تەنیانە  هەوڵیی بیۆ کیۆتیاییییهییینیان بەو 

 . وە هاتۆتە ئاواوە ١٩٩١هەی مەوجەی یە یاڵی 
 

هەیەدە بانگەوازی ئەوە دەکیا   کە ئەمیرییکیا پشیتیی تیێیکیردون  :  دیدگای یۆشیاییتتی
ی،    ئایا ت انای ت وکیا بۆ ده وه یەوەڕای ئەوەی کە ئەمان پابەندب ن بە بەڵێنەکانی خۆیانه

ڵییی،  ییان  ده  ده ییه ک هه وه  ی گرت ه وچاوه یه  مریکاوه تی ئه خیانه یه  نگه م جه بردن بۆ ئه
و  هیه  ده ییه نیایییی نیاییییزمیی کی ودو پیه  کیه  وتێکی ییایی و یتیراتیییژییه نجامی ڕه وئه به
 ؟ یتاوه وی ڕاوه یه یه  یرانی ی ویاوه ڵدانی قه وهه تای یه وه یه یه
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دەیتبردنی ت وکیا بۆ ئۆپەواییۆن و هێرشی یەوبازی  پەی ەیی، نییییە  : ێەبدو  مەحن د
یە یەپەگەو !!  بە پاشەکشەی ی پیای ئەمیرییکیاوە ییان پشی، تیێیکیردنیی دەوڵەتیی ئەمیرییکیا

هەیەدە  ت وکیا بە دویژایی ئەزمەی ی ویا  چ ڕایتەوخۆ ییان نیاڕاییتەوخیۆ  بەڕییکەوتین 
یەگەڵ ئەمریکا و ڕوییا  یان بە یەوەڕۆیی خۆی  کاواکتەویکی ییاییی و ییەوبیازی نیاو 

ئامانجی دەوڵەتی ت وکیا بە  پێبڕانە یەدۆخی ییایی یی وییای .  هەی مەوجی ی ویا ب وە
دیاوە .   تی کانتۆنەکان و بەوگرتن بەچاوەیەوی پریی ک ود یه پا  داێش  شکتتدانی ده

پاشەکشەی دەوڵەتی ئەمریکا  یان داگریتاندنی گیقیۆپیی ییەوز کیاوئیاییانیی بەخشییی ە بە 
مله وی زیاتری ت وکیا و دەییتیی زۆتیر  ئیاوە  کیردووە  بە م پەیی ەیی، کیردنیی بە 

 .پاشەکشەی ئەمریکا دووی، نییە
تا ئەو جێگایەی دەوتری، ئەمریکا پشتی کردۆتە پەیەدو هەیەدە  یە بەڵێینەکیانیی پەشییینیان 
بۆتەوە  دەبێ بپریین کام بەڵێن؟ یەک ێ و بەپێی کام ڕیکەوتننامەی ن وییراو ڕاگەیەنیراو  

 تی خۆجێی و کانتۆنەکان بەوگری یێبکا ؟  یه ئەمریکا بەیێنی داوە  ئەوان بپاویزی،  یان ده
ئەمریکا و باقی زیهێزەکانی تر و یەپیێینیاو داییەپیانیدنیی هەژمی ونیی ییییاییی یەنیاوچەکە  

جەنگ یە دژی تیییرۆو و " بەوژەوەندی ئاب وی دوای ئایایی ب ونەوەی ی ویا  یەژیر ناوی 
یەوە  زیاتر چ ئەمیرییکیا و ڕوییییا و چ و تیانیی .  دا  هات ونەتە ی ویا و ناوچەکە" داێش

بییۆ یەک جییاویییش یەچیی اوچییێیی ەی بەوگییری و بەڕەییینییی نییایییییین و ...  ئەوووپییا و نییاتییۆ
چاوەیەکردنی پریی ییایی ک ود  دەوو و دەخاڵەتیان یە ی ویا و باکی وی خیۆوئیاواییی 
ی ویادا نەکردووە  تا بە پاشەکشەی ئەمریکا و یان ڕوییا  بی تیریی، پشی، کیرایە پیرییی 

 .کرا!! ک ود و خیانە  یە ک ود
جەنگی یەوبازی دژی داێش تەواو ب و  بڕگەیەکی دیاویکراو یە دۆخی ی وییا تیێیپەڕی و 
بڕگەیەکی ن ێ دەیتی پێکردووە  یەو ملنالنییەدا یە نێ ان بل کی ئەمریکا و غەوب یەبیەک 
ڕوییاو هاوپەینانەکانی  بلۆکی ڕوییا و هاوپەینانەکانی براوە ب ون  و ب ونە داوێایا بیۆ 

بەهێزکردنەوەی تا ئەو ڕادەیەی کە پریی گیێیڕانەوەی یی وییا .  ڕزگاوکردنی ڕژینی ئەیەد
شییکییتیی، .  بییۆ نییاو کییۆمییکییاوی ێەوەبییی  بییۆ نییاو کییۆمەڵییگەی نییێیی  دەوڵەتییی  یە ئییاوادایە

خ اودووەکان نایانەوێ یەو مەیدان و گیۆوەپیانەدا بینیێینەوە  کە خیێیری بیۆییان نەبی وە و 
بۆ ئەمریکا پیاشیەکشیە بی وە بە ئیییجیبیاوی ئەگەو زۆو شیەومیاوەوییش بیێی،  وە .  نەماوە

دەیتگرتن بە ت وکیاوە بۆ نەچ ونی تەواوەتی بۆ باوەشی ڕوییا و ترییی دەوچی ونیی یە 
 . ناتۆ  بۆتە مەیەیەیەکی میح ەوی بۆ ئەمریکا

دیاوە یەهیچ ش ینێ  و هیچ کا  ئەمریکا بەڵێنی بەکەس نەداوە تا هەتا هەتایە  یە یی وییا  
ئەمریکا کە هیچ کام یە ئامانجەکانی بۆ وەدی نەها  و ئیایینیدە  یەو نیاوچەیە .  دەمێنێتەوە

٥١ 

 حمود بدواڵ مه ڵ عه گه گفتوگۆ له

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



بۆی نادیاو ماوەتەوە  ناچاو بەوە کراوە پاشەکشە بە هێزەکانی بکا  و ئەو جغیرافیییایە بیۆ 
بیەن و کەیانێ  کە نیگەوانی پاشیەکشیەی هیێیزەکیانیی ئەمیرییکیان .  نەیاوەکانی جێ بهێقێ،

دەیییانەوییی، ئەمییریییکییا بە ویتییتییی خەون و ئەجیینییدای ئەوان ییییییایییە  بییکییا   نەک 
ئەمە  ئەو بیەن و هێزانە دەکاتە ق وبانی ک وتبینی ییییاییی و ...  بەوژەوەندیەکانی خۆی

یەوە  واوەتر هەو هێز و بیەنێ  کە میایەی خیۆی بە حیزووی . ڕوئیایان بۆ ڕووداوەکان
. ئەمریکا و یان هێزی تر ببەیتێتەوە  دەبێتە ق وبانی گۆڕینی ییایە  و نەخشەکانیییشیییان
بەجیا یەوانە  یەک یی دنیا بەدویژایی میێیژووی دەوڵەتیی ئەمیرییکیا  حیزووی ییییاییی و 
یەوبازی ئەمریکاو ز  هێزەکانی تر  بۆتە مایەی ئاوامی و ڕزگاوی  ئاشتی و زامنی میافیی 

 .هیچ نەتەوەو گەیێ   تا ئێتتا چاوەڕوانی یە ئەمریکا بکری،  ببێتە فریاد ڕەس
          

ی تی وکیییا چیۆن  کیه وایییۆنیه ئۆپه  و به وامبه ی ڕوییا به وه کاودانه:  دیدگای یۆشیاییتتی
؟ دەوتری، ئەم ئۆپراییۆنەی ت وکیا بەوئەنجامی ڕیکەوتنی حک مەتی ڕویییا  وه نه ده یێکده

وابییگییرییی،   وییی ویییایە  بییۆ ئەوەی تیی وکیییییا ئەم نییاوچییانە یە ژیییر هییێییرشییی یییەوبییازی
ناچاوبکا  بە گەڕانەوە بۆ بی حک مەتی ی ویا  بەکەمترین دەیکەو  یاخ د   وهەیەدە

 بەبێ دەیکەو ؟
گ مان هەڵنەگرە  کە هێیر  و ئیۆپەواییییۆنیی تی وکیییا  بیێ ڕەزامەنیدی  : ێەبدو  مەحن د
و تی وکیییا    وه ڕوییا یەهەوڵی ئەوەدایە تا دۆخی ی ویا ئیاییاییی بیبیێیتیه.  ڕوییا نەب وە

ناتۆ دووبخاتەوە و پەی ەندی نێ ان ی ویا و تی وکیییا   هێندەی تر یە ئەمریکا و تەنانە  یه
واتە خ دی ت وکیا کەیتیێیکیی تیاییبەتە یە میلینیالنیییێیی نیێی ان ڕوییییا و .  ئایایی بکاتەوە

هەو بۆیەشە یە کۆب نەوەی وییکیخیراوەی نەتەوە یەکیگیرتی ەکیان یە پەیی ەنید بە . ئەمریکادا
. ئیدانەکردنی هێرشی ت کیا بۆیەو ک ودیتانی ی ویا  ئەمریکا و ڕوییا  هیاودەنیگ بی ون

تی وکیییا کە .  هاودەنگ ب ون بۆ ملنالنێ یەیەو کیبەوکێی ڕاکێشانی ت وکیا بۆ بی خیۆییان
یەباوی مێژوویەوە یەو بە ق تبی ئەمریکی و ئەندامی ناتۆیە  یە ئەزمەی یی وییا بەدواوەو 
تا هات وە یە ئەمریکا دووو کەوتۆتەوە و یەڕوییا نزیکتر بیۆتەوە  بیۆ ڕوییییا ڕاکیێیشیانیی 
زۆوتری ت وکیا بۆ باوەشی خۆی و یەڕیگای پێدانی ئینتیازا  و چاو پۆشیین یە بەشیێیکیی 
زۆو یەیەوە ڕۆیەکانی  زۆو یەیەوکەوتنی ڕوییا یە یی وییا گەووەتیر و کیاوییگەوتیرە و 

چی ونیی تی وکیییا بەوەو .  گ وزەکەشی بۆ ئەمریکا زۆو یە شکتتی یە یی وییا بەزەبیر تیرە
بلۆکی ڕویی  دەت انێ، گەووەترین ق تب یەناوچەکەدا بە یی دی ڕوییییا پیێی  بییینیێی، و 
ناوچەکە بەتەواوەتی بخاتە ژیر هەژم ونی ییایی و یە ئیایینیدەشیدا بیا دەییتیی ئیابی وی 

 . ڕوییاوە
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ڕیکەوتنی یی وییا و ڕوییییا  بە خیێیرایەکیی یەکیجیاو زۆو ییان هیاوکیا  یەگەڵ بیڕییاوی 
پاشەکشەی هێزەکانی ئەمریکا  یەوەتای ئاڵ گۆڕیکی گەووە یە دۆخی ی ویا و دەیتپێیکیی 

دەووەی هەنگاو نان بەوەو ئیاییاییی کیردنەوەی هەیی مەوجیی یی وییا  .  دەووەیەکی تازەیە
پێنایە بەخشینەوە بە ین وەکانی  گەڕانەوەی بۆ ناو ناوەندە دەوڵەتی و نیێی دەوڵەتییەکیان  

 .یەو نێ ەشدا هەوڵدان بۆ کۆتاییهینان بە کانتۆنەکان
دیاوە ئەوە ڕۆشنە چاوەییەوی پیرییی کی ود  یەکیالییی کیردنەوەی دەییە تیی خیۆجیێیی  
پریێکی ناوخۆی ی ویایەو کاوییگەوی دەوەوە هەوچەنیدیی  بیێی، و هەو جیۆویی  بیێی، 

ییەوئەنیجیام یەپەگە و .  وە مەکەشی بەهەو ئاوایتەیەکدا بێ،  یە ناوخۆی ی ویادا دەبیێی،
 .  هەیەدە دەبێ یەگەڵ دینشق دا  وی  بکەون

کییاودانەوەی ڕوییییییا یەبەوامییبەو بە هییێییرشییی دەوڵەتییی تیی وکیییییا و بییێییدەنییگەکییردن یەو 
ئۆپەواییۆنەی  گ شاو دانانە یەیەو دەیە تی خۆجێی ی ویا  هەوڵێکە بۆ بوازکیردنیی و 

  یە  تاییبیه دا  به یه م ناوچه تا یە پرۆیەی یەکالیی کردنەوەی ئه  خۆشکردنه  مینه ها زه ووه هه
کیان و ڕژیینیی یی وییادا  بیا نتیی دەوڵە  و  گفت گۆی ناچاوی داهات وی نیێی ان کی وده

دەیە تی دینەشق یەوبکەوی، و بەکەمتیریین ئییینیتیییازا  ئەو ئەزمی ونە میاڵیالیاواییی پیێ 
 . پێبکری،

  
ب ونی ڕوییییا   ئاماده وبازی به وتنێکی یه ڕیکه  ده یه نجام هه وه یه : دیدگای یۆشیایتیتی

  وتینیه م ڕییکیه ڵی،  ئیه ک مزڵ م ک بانی ده ووه یاند  هه د دا ڕاگه یه شاوئه تی به وڵه ڵ ده گه یه
ییانیی  کیه شیێی  ییه به کانی ت وکیا  وه ک شتاوی هێرشه یه  ڵکه و بۆ ڕزگاوکردنی خه ناچاویه

بۆ   یه کتان هه یه وه چ یێکدانه  ئێ ه..  وه و جێگای پشتی انی یێکدایه ئاقالنه یان به م کاوه   ئه چه
گرتنی چ   وه یته ده ئاکامی به د یه یه شاوئه بۆ بی به  ده یه ی هه وه ڕانه وگه  وه وتنه م ڕیکه ئه

   ؟ پێشه کیتریان یه   ئایۆیه م ڕیگایه یه یکی ک ودیتانی ی ویا جگه ؟ ئایا خه تێکدایه ییایه
  ووبیدا   چی نیکیهڕڕییکەوتینیی هەییەدو دەوڵەتیی یی وییا  هەو دەبی و  : ێەبدو  مەحن د

وی  ییه  وه کیی شیۆڕشیگیێیرانیه ییه نیجیامیی کیرده وئیه بیه ییه  ده ییه و هیه ده ییه  تگرتنی پیه یه ده
تیان و  ڵیه ڵییینیی دەو و دوزوکیه یه یتان یه مای ڕاوه وبنه یه یه  وه ته ڕه بنه ڵک  یه   به هێناوه ونه ده

تیانیی  وڵیه تیی ده خیاڵیه ک و ده بییه ڕی و ییه ڵکیی ڕاپیه تی ی ویا وخه وڵه ی نی ان ده هاوکێشه
د   ییه و ڕژیینیی ئیه ده ییه کانی په ی هێزه نه وتنێکی دووبیه پێی ڕیکه   به وه کیتره بیه یه که  ناوچه

بە م دوای ئەوەی ی پای ئەمریکا پاشەکشەی کرد و هەودوو .  یلیم کرا یان ته م ناوچانه ئه
و  دەوڵەتی ئەمریکا و ووییا  گقۆپی یەوزیان بۆ ت وکیا هەڵکرد تا یەشیکیرکیێیشیی بیۆییه

وگیییر  تیانیی ده وڵیه نیدی نیێی ان ده یی ه و پیه  ی هیێیزه بکا   جاویکیتر هاوکێیشیه  م ناوچانه ئه
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ی نیاچیاوکیرد  ده یه کانی هه ئاکامیشدا هێزه ویه  وه ڕوی گۆوان کرده نگی ی ویادا ڕووبه جه یه
  وه ییه کیه ڵیکیه ی خیه وو ئیییراده ییه وخێنێ و یه وچه بی ڕژینی ی ویادا وه جاویکیتر ڕوو به که

ڵ  ک بۆ ویکەوتنی ییایی داهیاتی و  یەگیه یەوەتایە  یتێ و بیکاته ببه وتنی یەوبازی ڕیکه
ک  و نیاچیاوییه گیه شیدا ئیه وتینیێیکیی ئیاوا ڕییکیه  بێگ مان یه.  ددا یه شاو ئه تی ی ویاو به حک مه

یتراتییژی  که  یه ته وییایه یتی ئه نجامی بنبه وئه بۆ بی ڕژینی ی ویا  به  وه وانه گه بێ، به هه
هێزییانیدا  داڕشیتی وه  ی نێ ان  تان وهاوکێشه وڵه یێنی نێ ان ده مای دوزو که و بنه یه خۆی یه

  و  وڵیه ده کێ  یه بی یه ڕووبه  دا  ناچاوه م نێ ه ک یه وگۆڕانکاویه ی هه وه پێشه  ڵ هاتنه گه ویه
هیێیزه  ییتین بیه تی پشیتیبیه هۆی ییایه به  ده یه کیتر هه واتایه به.  وخێنێ وچه کانی تردا وه هیزه 
ییکیاوی  نیێی ان دوو زه   ییه کیانیی نیێی انیییان ییییاییییه  ڵشیتیه قیه کان وچاوتێیبیڕیین ییه تیه وڵه ده 

ی  ئیاکیامیدا بیژاوده ییتیاو ییه د ڕاوه ییه یی پیای ئیه بیه  وه یلیم ب ونه شکرکێشی ت وکیا وته یه
ییکیاوییکیییتیر  هیییچیکیا   بیۆ زه  وه یکیاوییکیه زه ڵگرتن یه نگاو هه ڵبژاود  بێگ مان هه می هه دووه
 .  یانێ  پیان وایه ک که ووه هه  نییه"  ئاقکنه"کی  یه کرده
کیانیی  تیاوانیه ییه  متر نییییه که   که ێتی ی ویایه کانی ڕژینی به م و دونیا  شاهیدی تاوانه هه
و  م هیه وده بیه ییه  نها ئیختیاو نییه وته بڕوای من ئه به.  تی ت وکیا وڵه شکرکێشی وفاشیزمی ده یه

وی کیرییکیاوو  میاوه ی جیه با  و تێکیۆشیانیی شیۆڕشیگیێیرانیه خه پشتی به هێزیکی ییاییدا که
  تیییه چیینیاییه  وه م به مای ئه و بنه یه یتبێ ویه و جیهان به که تکێشی ک ودیتان و ناوچه حنه زه
ی  وگریکاوانه باتی به خه یتابێ وپێداگری یه وی، ڕاوه په تانی کۆنه وڵه واوی هێزو ده دژی ته یه
ییکیاوی ڕژیینیی  ڕاکێشێ، بیۆ زه  یکاوی ت وکیاوه زه ی یه که وه ماوه چی جه و بکا   که ماوه جه
بیا  و تیێیکیۆشیانیی  دا خیه ک وتیه ییه ییه.  ین که ویه حشیگه وه  م ان شاهیدی تاوانه هه ێ  که به
ی  وه تیکیێیش وبیه حینیه وو زه تیی کیاوگیه هێیزی چییینیاییه یت  به خۆ و پشبه وبه وی یه ماوه جه

ویی،   پیه تانیی کیۆنیه ویه م هێزو ده وجه یه یه  باته م خه ی ئه وه ئازادیخ ازی جیهان وجیاکردنه
تیای  وه ییه و ییه هیه کیه  ییه و ڕیگایه ئه  مه   ئه خۆوه وبه ی یه کی ییایی شۆڕشگێرانه ئایۆیه به
کیی  ییه تی انیێ ئیایینیده   ده م ڕییگیاییه وئیه و هیه  ی ویادا  غائیییبیه نگ یه یرانی ییایی وجه قه

 .       ڵکی ک ودیتانی ی ویاوه پێشپای خه  ی ئینتانی بخاته شایتته
دەییە تیی خیۆجیێیی کی ودییتیانیی یی وییا بەوهەمیی خەبیا  و   کیه  ییه وه ی ئه که یه ڕایته

تیکۆشانی یە پێشتر و پێشڕەوەی بزوتنەوەی ییایی و جەمیاوەوی خەڵیکیی کی ودییتیانیی 
ی ویا و گۆڕانی با نتی هێز یەدژی دەوڵەتیی یی وییا نەبی وە  بەڵیکی  بەوهەمیی ئەزمەو 

  ییه"  کیا کیه بیاڵیی پیه" هەی مەوجێکی دیاویکراوی ییایی بی وە  کە  نیایییی نیاییییزمیی کی ود 
   وه ک ودیتانی ی ویا  ت انی کەڵکی یێ ەوبگرێ و ئەو بۆشاییە ییایی و ئیداوییە پیڕبیکیاتیه

کیانیی  هیێیزه ییلییینیی کیرد بیه جێی هێش، وته به  نگی ناوخۆوه ئاکامی جه کە ڕژینی ی ویا یه
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 .  ئەمری واقعێ   دا کرده و ناوچانه  تی خۆی یه یه ویش ده و ئه ده یه په
نیجیام ئیاییۆیەک کە  وه وییه  وه بیێیتیه نگ یان زوو دۆخیی یی وییا ئیاییاییی ده بێگ مان دوه

ی کیی ود  وی کییێییشییه یییه بییۆ چییاوه  یییه وه ڕانییه یەبەودەم دەیییە تییی خییۆبەوییی ەبەویییدایە  گییه
کییان  ن هییێییزه بیییه یییه شییدا چەنیید بییژاودەیەک مییه یییه.  تییی ییی ویییادا ویییه ی ده چیی اوچییییی ه یییه

بەوەینیی نیایییینیی دەییە تیی خیۆجیییی و   وانه ووو  یه  خریته کانی نێ انیاندا ده ودان یانه
خۆبەویی ەبەوی یە چی اوچیێی ەی دەوڵەتیی یی وییادا  بە شیێی ەی فیییدواییییزمیی ئیییداوی  

کیتر بەوەینی نایییینیی بەشیێی  یە میافە  یه بژاوده.  کا  ده بایی یێ ه  ده یه په که  بژاودەیەکە
ییایی و وۆشنبیری و کەیت وی و پەووەودەییەکان و جێگیرکردنی یەدەیت وی داهات وی 

جیییابی ونەوەی ئەو بەشیە یە کی ودییتیان و .  کیا  ده زیاتر ڕوییا بایی ییێی ه ی ویادا  که
پیکهێنانی دەوڵەتیکی یەوبەخۆ یە ویگای بەوپاکردنی وییفیرانیدۆم و گەوانەوە بیۆ بیڕییاوی 

 .  ئازادانە و دووو یەهەوەشە و دەیتێ ودانی دەوەکی بژاودەیەکی ترە
ئەوەی کە وۆشنە دەوڵەتی دیکتاتۆوی ی ویا نات انیێی،  میافیی هیاو تیییانیی یەکتیان  م  به

م  هیا هیه ووه یەبەوامبەو یایادا بێ گ یدانە ناینامەی قەومی و دینی بەفەومی بینیاییێی،  هیه
و  یه مریکاو ئێران و ت وکیا پێداگری یه وووپا وئه م و تانی ئه وجه م یه تی ی ویاو هه وڵه ده
یینیانیدنیی ییازدانیی ڕییفیرانیدۆمیێی  بیۆ  یه ن و ڕازی نین به که یی خاکی ی ویا ده کپاوچه یه

وی کیۆتیاییییهیێینیان  گیه ئیه  وبیۆییه هیه.  ن بیده  وه کان تیا بیڕییاوی جیییابی ونیه ک ودنشینه  ناوچه
  شیکیرکیێیشیی تی وکیییاوه نیگ و ییه ڕیگای جه ی ک ودیتانی ی ویا  یه که خۆجییه   ته یه ده به
کیدا  ییه جیروبیه م تیه وده به و نایی ناییزمی ک ود یه ده یه کانی په   هێزه مه ئه.   هێزه ویکی به گه ئه

پش، بەیتن بە بڕیاوی ئازادانەی جەماوەوی و خیۆ   تی ییایه ت انێ به ند ده تا چه که  داناوه
شی یین   وییتیه دەخیایەتیی خەڵی  بیکیه  دووو ییه دووگرتن یە یا  و یەودای شیاواوە و بیه

   زامنکردنی مافە فەودی و مەدەنی و ئینتانی و یەکتانیخ ازی و پیشکەوتنیخی ازیییەکیانەوه
ک ودیتانیی ێیێیرا  وئیێیران  کان یه نایی ناییتته  دانی حزبه وه یته ده زم نی خۆبه مان ئه وهه

 .   وه کاته نه دوباوه
یەوئەنجام ئەوەی کە یەی ویادا حاشایێکردن هەڵناگری، پریی ییایی و کێشەی خەڵیکیی 
ک ودیتانە  کە دەبێ بە ویگایەکیی کیاوییاز و بەدەووو دەخیایەتیی خەڵی  بەپشی، بەخیۆ 
بەیتنی جەماوەوی  یەدەووی ئیاییۆیەکیی وۆشینیی ییییاییی دووو یە قەوم پەوییتیی و  

کە بێگ مان بێ کۆیی  و کیێیشیە  بیێ وییگیری و نیاوخیۆییی و .  بەچاوەیەوی خۆی بگا 
 .    دەوەکی و ناوچەییەکان نییە

   
و  وامبه به وووپای یه ی وبتانی ئه یتنێکی تازه ویزبه  واییۆنه م ئۆپه ئه: دیدگای یۆشیاییتتی 
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  وه و ئیۆودوگیانیدا دوییژکیردۆتیه وامیبیه به تی یه زایه نگی ناڕه   ده نانه وته  ت وکیادا پێکهێناوه
بینن   چۆن ده  ندیه م ڕیزبه ڕۆکی ئه   ناوه مریکادا وای ئه ومانڕه ی فه یته ڕویی ترام  و ده به

م  نید بیه یی ه پیه وییکیی جیییهیانیی ییه متیه ک جیه وووپا وه وتنی ئه وکه بۆ ده  ته بیه ده  مه ئایا ئه
 . ؟ ی ت وکیاوه واییۆنه ئۆپه

کاودانەوەو هەی یتتی یەکێتی ئەوووپا تاڕادەیەکی زۆو بەجیا یە دڕندەیی  : ێەبدو  مەحن د
ژییر کیاوییگەوی بیزوتینەوەی نیاڕەزایەتیی  و هەویاوپچڕاوی دەوڵەتی ت وکیا  یەبیەکەوە یه

جەماوەویدایە  یەبەوامبەو ئەو یەشکرکێشییە نیابەوابەو و نیائییینیتیانییەی کیردویەتیی ییەو 
ین وەکانی ت وکیا و هێزەکانی هەیەدە  کە یە شکت، پێهێنانی داێشدا ڕۆڵیی کیاوییگەو و 

یەبیەکی تیریشیەوە کیاودانەوەیە بەوامیبەو بە بیڕییاوە تیاکیڕەویەکیانیی .  بەوجەیتەیان گێرا
ترەم   کە جێگای ناوەزایەتی کۆنگری  و بەشی زۆوی ئەندامی پاوتی کیۆمیاوی و پیاوتیی 

یەکیتی ئەوووپا بەجیییا یە تی ڕەییییان یە دەوڵەتیی تی وکیییا و .  دین کراتەکانی نەیاویشیەتی
ییایەتی مله ڕانەی ئەودۆغان  هاوکا  نیگەوانن یەمامەڵەی دەوڵەتیی ئەمیرییکیا و خی دی 
ترم  و دەیانەوی، یە ئێتتاوە ڕۆڵیان هەبێ، یەوەی ڕیگە بگرن یەوەی جاوییکیی تیر و بیۆ 

تیرەمی  بە .  دەووەیەکی تر یە هەڵبژاودنی یاڵی داهات وی ئەمریکادا ترم  هەڵبژیردوییتەوە
هەڵبەزو دابەزی یە پریە ییایییەکیانیی دنیییا و نیاوچەکەدا  بەییانیی شیپیرزەییی ییییاییی 

 . دەوڵەتی ئەمریکا دەکا  و ئایایشی ئەوووپا  ڕۆژ بەڕۆژ دەخاتە بەودەم مەترییەوە
بیەنێکی تری هەڵ یتتی ئەوووپا ئەوەیە  کە دەیانەوی، یە داکشانی جێگەو ڕیگەی ئەمرییکیا 
یە دنیادا  کەڵ  وەوبگیرن و نیاکیامییە ییییایییییەکیانیی بینیۆزنەوە یەڕییگیای ختیتینەگەڕ و 
نیشاندانی ڕۆڵی خۆیان یە ڕوداو کێشە گەومەکانی دنیای ئێتتادا  و بەتایبەیش دەییانەویی، 

یەنێ  دنیای چەند ق تبی ئێتتا وەکی  .  ڕۆڵی خۆیان یە ڕۆژهە تی ناوەڕایتدا ببەنە یەوەوە
ق تبێکی حتاب بۆکراو مایەیان بۆ دابنری، و یە ئاوایشی واقعیەتی ییایی ئێتتای دنییا و 

 .ڕۆژهە تی ناوەڕایتدا جێگایان هەبێ،
دەوڵەتی ت وکیا  یەگەڵ ئەوەدا هەمیشە جێگیای تەمیاحیی و تیانیی ئەوووپیی بی وە یەبیاوی 
ئاب ویییەوە  بە م ڕۆڵ و دەیتێ ودانی یە ی ویاو تەواوی ناوچەکە و پشتی انی ئیاشیکیرای 
یە ڕیکخراوەی داێش و گروپە ئیتیالمییەکیانیی تیر بیەنیێیکیی ئەو نیائیاوامییەیە کە تەواوی 
ناوچەکەی کردۆتە ک ان یەکی پڕ کێشەو خ ین ڕیژی و نائاوام کردنی کە دەبیێیتە کیۆیی  

پریی کۆچبەوانییش کە تی وکیییا یەگەڵ ئەوووپیادا هەمیییشیە .  یەبەودەم کەڵەکەی یەومایە
بەدەیتیەوە گرت وە  یەپای ڕیگری کردن یەوەی یێشاوی پەنابەوان بڕژیتە ئەوووپاوە ڕۆڵی 
پاویزگاوی ین وەکانی گرتۆتە ئەیتۆ و یەبەوامبەو بە هاوكیاوییی ئیابی ویەکیدا کە و تیانیی 
ئەووپایی پیێیی دەکەن  بە م بیۆ و تیانیی ئەوووپیا ڕۆشینە کە بەشیێیکیی زۆو پەنیابەوان 
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دەوهاویشتەی ییایەتی ت کیایەو یە پاڵ ییایە  و دەخیاڵەتیگەوی ئیێیران و ئەمیرییکیا و 
 . ڕوییادا

بە ک وتیەکەی و تانی ئەوووپا  یە هەیی مەوجیی بەوامیبەوکیێیی قی تیب و بیلیۆکە جیییهیانیی 
وناوچەیەکان و ناکامی بەودەوامی ئەمریکادا یە گۆشەو کەناوەکانی دنیادا  دەیانەوی، ڕۆڵی 

بەتیاییبەتیییش .  زۆوتر بگێرن و وەک  بلۆکێکی تایبەتی یەئاوایشی ییایی دنیادا  ییاوچیی بین
فەڕەنتا کە هەمیشە وەک  ئا هەڵگری ییییاییی یەنیاو و تیانیی ئەوووپیییدا بەشیی شیێیری 

 .بردووە
 

و   ی داوه وه کا   خۆی بڕیاوی کشانه ک ده یه قته  و ڕۆژه م  هه تره :دیدگای یۆشیاییتتی
م ڕاوایی  ی ئه وگه جه یه کا    ی ت وکیا ده وه ڕووب نه خۆشی بایی ییناویۆکانی ڕووبه و هه

ی نیاود بیۆبی  وه وه زییری ده ی خیۆی ووه کیه دا  ترامی  جیێیگیره که یه ناکۆک به  و یێدوانه
مریکادا بۆچی  تی ئه ییایه یه  م ناجێگیریه هۆکاوی ئه..   وتنێکیان ئینزاکرد ودوگان و ڕیکه ئه
و دۆخیی یی وییاو  وه کشیێیتیه پیرتیاو ده ک بیه بییه میرییکیا ییه بیۆچیی ئیه  ؟ واتیه وه ڕیته گه ده

فشیاو   وه کیی تیریشیه بییه ییپیێیرێ و ییه وامیۆشیی ده فیه بیه  ده ییه ک هه ینانانێکی وه هاوپه
    کانی ڕابگری،؟ ت وکیا تاهێرشه و  یه خاته ده

قتەو یێدوانەکانی ترمی   دەوخەوی پیێیگەی ڕوو یەخی اوی بەودەوامیی  : ێەبدو  مەحن د
بیڕییاوی .  ئەمریکا و ناکامیەکانیەتی  یەبەوامبەو نەیاوەکانیدا یە ئیاییتیی دنیییا و نیاوچەکەدا

کشانەوەی ک، و پڕی ی پای ئەمریکا یە بیەن تیرەمیپەوە  هەو کیۆتیاییییهیێینیان بە ڕۆڵیی 
ئەمریکا یەدۆخی ناوچەکەو ی ویا و شکتتێکی تری ئەمریکا نییە  بەڵییی  هیاوکیا  دانینیانە 
بەڕۆڵی ڕوویەپێشی ڕوییا و تەیلیم ب ونیەتی بە پێیشیڕەوی ڕوییییا و هیاوپەیینیانەکیانیی 

کە ئەمە هاوکا  بەیانی شکتتی ئەمریکاشە یە بەڵێنی دەیتک وتکیردنەوەی .  یەوانە  ئێران
ئەم .  ئێران یە ناوچەکەدا و هەنگاویکی تری پاشەکشەی یەبەوامبەو ئێرانیشدا نییشیان دەدا 

هەمی و نییاکیامییییانە دەوڵەتیی ئەمیرییکییای تی شییی دەودی شییپیرزەییی ییییایییی کیردووە و 
دووننایەکی ڕۆشنی بۆ هیچ کام یە دۆیییەو فیاییلەکیانیی دنیییای ئەم ییەودەمە یەدەییتیدا 

هەو ئەوەیە بڕیاو یە کشانەوە دەدا  و ئیازاوی ئیاکیامەکیانیییشیی پیێ قیبی ڵ .  نەهێشتۆتەوە
و  دەیەوی، ئێران و ت وکیا جقه.  هەژم ونی دەوی، و ڕیگاکانی شکت، دەگریتە بەو.  ناکری،

بکا   کەچی ی ویا بۆ ئێران جێ دەهێقی و ت وکییا  تیادیی، بەوەو ڕوییییا دەکشیێی، و 
گیقیۆپیی ییەوز بیۆ هیێیرشیی تی وکیییا ...  ئێتتا  تریی دەوچ ونی ت وکیا یە ناتیۆ  هەیە

پاشەکشە یە ی وییا دەکیا   .  ڕۆژ ت وکیا یە هێرشەکانیدا ناکام دەبێ، ٩هەڵدەکا  و دوای 
نەیاوەکانی بە پرۆژەیەکی بەو  ئایای ڕوییا  ڕیکەوتنی نێ ان ی ویا و هێزە کی ودیەکیان 

٩٥ 
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دوای چەند یاڵ کاو یەگەڵ یەپەگە بەخێرایی دەکەویتە ییەنیگەو ...  پێش ەختەدەکاتە بەدیلی 
 ...       یێ گرتنیان

 
زوترین  یه  یاند  بڕیاوه وتنێکیان ڕاگه مریکا وت وکیا ویکه نجام ئه وه یه: دیدگای یۆشیاییتتی
  و شی یینیانیه کانیی خیۆی بیۆ ئیه   هێزه ده یه کانی خۆی ڕابگرێ وهه کاتدا ت وکیا هێرشه

نیگیری خیۆی بیۆ  بییه  ده ییه هیه  وه کیتیره بیه یه.    ندی ت وکیایه زامه جێگای ڕه وه  که بکشێته
  چیییه  کیه وتینیه ڕۆکی ڕیکیه ناوه..   وتنه م ڕیکه ڵکیش دڵخۆشن به   خه یاندووه ڕاگه  که وتنه ڕیکه
ی  وه ئه ناکاته   وتنه م ڕیکه وێ؟ ئایا ئه نگ به وکۆتایی جه وه ت انێ دۆخی ی ویا به ند ئه وتاچه
 کی زۆوتر جێگیر بکا؟ یه کان بۆماوه ین ویه  ناوچه کانی ت وکیا یه هێزه

ڕیکەوتنی ئەمریکا و ت وکیا  یە کاتێکدا ئەمریکا هەڕەشەی جیۆواوجیۆوی  : ێەبدو  مەحن د
یە ت وکیاو داڕماندنی ئاب وییەکەی دەکرد  بیۆ بەوگیرتین بی و یەوەی تی وکیییا بەتەواوەتیی  

کشیێیتەوە  یەبیەکیی تیریشیەوە بەهیانیاوە  ترازیتە کۆشی بەوەی ڕوییاوە و یەنیاتیۆ  نیه نه
ڕۆژ ب و  نەیت انی هیچ پێشڕەویەکی جێگای باس بکیا  و  ٩چ ونی ت وکیا ب و کە ماوەی 

کیاتیێیکیدا  هەییەدە ئیاگیربەییتیی قیبی ڵ کیرد  ییه.  یەبەوامبەو خۆواگری هێزەکانی هەییەدەدا
ڕیکەوتننامەیەک کە ئەمریکا یەگەڵ تی وکیییا کیردویەتیی هیییچ ڕۆڵیییکیی بیۆ ڕاو بیۆچی ونیی 

یەگەڵ   بەڵێندانی ئەمریکاو مامەڵەی ئەو بی وه  وتنه م ڕیکه وەک  دەڵێن  ئه.   ناوه هەیەدە دانه
پیاوەتی کردن " ت وکیادا بە دانی ئینتیازاتێ  کە هی خۆیی نییە بە ت وکیا  بە قەویی ک ودی 

 "!!بە ئاوی حەمامەوە
ڕاگرتنی ئۆپەواییۆنەکەی ت وکیا بۆمیاوەی  ناوەڕۆکی یەوەکی ڕیکەوتنامەکە   بریتییە یه 

و کشیانەوەی هیێیزەکیانیی یەپەگەو هەییەدە  وامیبیه یەێا  واتە ماوەی پێنب ڕۆژ  یەبه ١١١
کیلۆمەتیر  یەگەڵ پیاشیەکشیەی یەپەگەدا  تی وکیییا ئیاگیر بەییتیی هەمیییشیەییی  ٢١بەق  یی

ها ت وکیا و ئەمرییکیا بەیەکەوە ئیییداوەی زیینیدانەکیانیی داێیش دەکەن  ووه ڕادەگەیەنێ،  هه
وڕیگری یەییەوهەڵیدانەوەی داێیش دەکەن  تی وکیییا نیاوچەی ئیاوام یەوۆژهە تیی فی وا  

 ... تاوەک  ین ووەکانی ێێرا  دووی، دەکا 
بێگ مان ئەم ڕیکەوتنامەیە ئەگەو بچێتە ب اوی جێبەجێکردنەوە یانی ڕادەیتکردنی زووبەی 

بەمیانیایەکیی تیر ئەوەی تی وکیییا بەجەنیگیێیییی .   شاوە ک ود نشینەکانی  ی ویا بە ت وکیایه
یەخ، بۆی بەدەی، نایە   یەڕیگای ئەو ڕیکەوتنەوە بۆی فەواهەم دەبێ، و دەییە   و 

کەدواتیر کیۆتیاییی ...  قەڵەمڕەوی هەیەدەو یەپەگە ین داو و بەوتەی  و بیچی ک دەکیاتەوە
 .پێهێنانی کاویکی یەخ، و ق وس نابێ،

جێ بەجێ ب ونی ئەم ڕیکەوتنامەیە هیچی بۆ یەپەگە و دەیە تی خیۆجیییی و کیانیتیۆنەکیان 

٩٩ 
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٩٨ 

وە ئەمە  بەهیچ جۆویی  نیاتی انیێی، کیۆتیاییی بە جەنیگ .  تیانییە  جگە یە ئاگر بڕیکی کاتی
کە تی وکیییا مەبەییتیی "  نیاوچەی ئیاوام" بەپێچەوانەوە بەدانانی . بهێنێ، و ئاوامی بگێریتەوە

کۆنترۆڵ کردنیەتی  ئاواوە ێەوەب زمانەکانی ی ویایە یەو ناوچەیە یە جێگای دانیییشیتی انیی 
کیا   کە ئەمە  ییییاییەتیی تەێیرییب کیردنیی نیاوچەکە و دوبیاوە  ئەیلێ خۆی جێگیرده

ئاواوەکردنەوەی دانیشت انی پێش ویەتی  ئەمە  خۆی دەبێتە ییەوەتیایەکیی تیریینیاک بیۆ 
قی ڵیکییردنەوەی کییێیبەوکییێیی قەومییی و نیائییاوام ڕاگیرتیینیی هەمی و ئەو نیاوچییانەو گییۆڕیینییی 

هیاوکیا  ئەمە کیۆمەک دەکیا  بیۆ ییازکیردنیی ژیینیگەی دوبیاوە .  دینۆگرافیییای نیاوچەکە
یەهەمی و ئەوانە  واوەتیر .  پێگرتنەوەی هێزەکانی داێش و گروپی تری یەچەشینیی داێیش

مله وی ت وکیا  یەتەواوی ئەو ناوچەیە .  پریی ییایی ک ود ئاڵۆزتر و پڕکێشەتر دەکا 
. جێگیر دەکا  و ئایتی هەڕەشیەکیانیی بیۆییەو کی ودییتیانیی ێیێیراقیییش دەبیاتە ییەوەوە
بەک وتیەکەی ئەم ڕیکەوتنامەیە پالنێکی چەپەڵی ئاوس بەیەدان کیشەی ترە  و ئاڵۆزکردنی 
زۆوتری دۆخی ی ویاو ین وەکانە و یەوەتای پالنێکی بەنەخشەیە بیۆ کیۆتیاییییهیێینیان بە 

ئەگەو ئەو ویییکەوتیینییامەیە جییێ   ..  دەیییە تییی خییۆبەوییی ەبەوی یە کیی ودیییتییانییی ییی ویییادا
بەجێبکری،  ق وبانیانی دەییان و ییەدان جیاو زییاتیر یە قی وبیانیییانیی بەوەی وەییتیانەوە 
بەڕووی هێر  و مله وی ت وکیادا و تیرییی یەدەییتیدانیی ئەزمی ونیی وۆژئیاوا   زییاد 

 .دەکا 
 

؟  وه نیه ده چۆن ییێیکیده  وه ده یه ن هه بیه یه  وتنه م ڕیکه ئیدکردنی ئه ته:  دیدگای یۆشیاییتتی
ئیاییا  بیا ؟  وک ێ ده وه تی به یه وه یه یته ده ی به وناوچانه و ئه ده یه ن یی هه ها چاوه ووه هه
 ی ک ود چی یێدی،؟ دا داهات یی کێشه م دۆخه یه

.  شیکیرکیێیشیی تی وکیییاییه یتانی یه ڕاوه  یەپەگەو هەیەدە زیاتر چاویان یه : ێەبدو  مەحن د
بەپیێییی .  دیییدیینیێ دەوبییڕیی وە کە ئیاگییر بیڕ بیه  نیده و بیه و ئییه ییه ڕەزامەنیدیییان ییه  وبیۆییه هیه

وچیی هیێیشیتیا  گیه   ئیه وه تیه ویکانی کشاونیه یه یه  هەواڵەکانیش  هێزەکانی یەپەگەو هەدەیەده
  وه کشێنه وی، ده یه ت وکیا ده ی که و ش ینه کیلۆمەتر  یانی تا ئه ٢١ئاخۆ بەق  یی  نازانرێ که

 !.    دایه که وتنه ڕیکه یه م و داواکانی ت وکیا بدەن که و ئامادەن مل بەهه
ن هەدەییەدە و  بییه ئەگەوی میلیدان وقیبی ڵیکیردنیی تەواوی ڕییکەوتینیامەکە ییه بێگی میان ییه

یەوەتایەک بۆ کۆتاییهینانی دەیە تی خۆجێیی و تەمەنیی   نێته پێده  که   ئەوا دۆخه یەپەگەوه
بە گەمەو کایەی ئەمرییکیا و   یلیم ب ن ومل دانه مانای ته ڵ یتتێکی ئاوا  به هه.  کانتۆنەکان

 .  زیهێزەکان و ویکەوتنی نێ انیان
نەدۆخی ییایی ی وییاو ڕژیینیی ئەییەد بەو .  بەک وتی  یەداهات ویەکی نەک زۆو دووودا
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٩٢ 

جۆوەی ئێتتا دەمێنێتەوە و نە جێگاو ڕیگای کانتۆنەکان و دەییە تیی خیۆبەویی ەبەوی یە 
ک خیۆی  بیۆتە ئەمیری واقیع  وه  وه ک ودیتانی ی ویادا  کە بەهۆی هەی مەوجێکی تایبەتیه

ڕژینی ی ویا هەوڵدەدا  قەڵەمڕەوی .    بەڵک  ئاڵ گۆوی گەووەیان بەیەودا دی، وه مێنێته ده
ییایی و دەیە تداویتی خۆی بەیەو تەواوی ی ویادا بتەپێنێتەوە و نەیاوەکانی تەیلیییم 

یەو حاڵەتەدا مەیەیەی گێیرانەوەی کی وییتیانیی یی وییا و .  بەخۆی بکا  یان ڕایان بناڵی،
کۆتاییهێنان بە دەیە تی خۆ بەوی ەبەوی وەک  دییفیاکیتیۆیەک  مەییەیەیەکیی ییەوەکیی و 

 . میح ەوییە
ئەوە  وۆشیینە کە دەیییە تیی یییییایییی یە کیی ودییتییانییی ییی وییادا  یییەوبیاوی دەوو و 
کاویگەوی و دەیتێ ودانی و تانی ناوچەکە وەک  ت وکیا  ئیران  ێێرا  و ئەمریکا و غەوب 

هاویەنگی هیێیز یە .  و وووییا  و ئەوووپا یەناو چ اوچێ ەی ی ویادا وە م وەودەگریتەوە
یەکالیی ب ونەوەی ئەو پریەدا وۆڵی یەکالیی کەوەوە دەگێری،  ئەو هاویەنگی هێزە  بۆ 
خەڵکی ک ودیتانی ی ویا و دەیە تی کانیتیۆنەکیان  یە گیرەوەی یەکیگیرتی وییی یەدەووی 
ئایۆیەکی ییایی وۆشنی ئازادیخ ازانە و ئینتیانیی وبیڕوابەخیۆبی ون و ڕۆڵ بەخشییینیی 

پشیتییی انیی   بەهیرەمەنید بی ونە یە.  تەواوەتی بە دەوو و ئیرادەی ڕایتەوخۆیی جەماوەویییە
بییزوتیینەوەی جەمییاوەوی ئییازادیییخیی از و هیییییزو بیەنە ییییییایییی و جەمییاوەوییییە چە  و 

  .وادیکاڵەکان  یە و تانی ناوچەکەو دنیادا
ئییێییتییتییا ئەزمیی ونییی کیی ویییتییانییی ییی ویییا  یەبەودەم مەتییرییییەکییی هەمەبیەنەی ڕۆژدایە  
یەبیەکەوە وووبەوووە یەگەڵ هێر  و مله ڕی ییەوبیازی دەوڵەتیی تی وکیییا  ڕووبەڕووە 
یەگە  ڕیکەوتنامەی نێ ان ئەمریکا و ت وکیا  وووبەڕووە یەگەڵ ڕیکەوتنی نێی ان هەییەدەو 
ڕژینی ی ویا بە چاودیری ڕوییییا  ڕووبەڕووە یەگەڵ دەخیاڵەتیی بەودەوامیی ئیێیران  کە 
پریی ک ود یەویش کێشەیەکیی ییییایییە  وووبەوووە یەگەڵ مەتیرییی ییەوهەڵیدانەوەی 
داێش  هاوکا  ڕووبەڕووە یەگەڵ ڕەوەندی ئایایی ب ونەوەی دۆخی ی ویا و گەڕانەوەی 

ئایایی ب ونەوەی دۆخی یی وییای ...  یەناو هەی مەوجێکی ئاوادا. بۆ کۆمەڵگەی نێ  دەوڵەتی
بەشەو ڕۆژی  ڕوونادا  و پرۆیەیەکی پڕ کێشەو هەڵبەزو دابەزە و زۆو بیەن و هیێیزو 
و تانی ناوچەکە و ملنالنێی بەوژەوەندخ ازی زیهیزەکان  و تانی ناوچەکە ڕۆڵیییان تیییاییدا 

یەکێ  یەو کێشانە  کە دەبێ وە م وەوبگریتەوە یەم پرۆیەیەدا کیێیشیەی کی ود و .  هەیە
بەبیێ چیاوەییەوی پیرییی کی ودییش .  پریی دەییە تیی خیۆبەویی ەبەوی و کیانیتیۆنەکیانە

هەووەک  یە ش ینێکی تیری ئەم دیینیانەییدا .  هەی مەوجی ناوخۆیی ی ویا  ئایایی نابێتەوە
وت ومە ک ودیتانی ی ویا یان دەبێ، بە ڕیکەوتنێ  و ئەڵتەوناتیفێ  ببیتەوە بە بەشێ  یە 
چ اوچێ ەی ی ویای یەکگرت و  جا یان یەڕیگیای قەواوەدانەوە بە دەوڵەتیی یی وییا و بە 
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دەیت ویکی تازەوە کە مافی هاو تی یەکتان یەبەوامبەو بەیایادا بە کیردەوە و بەفەومیی 
.. بنایێ،  کەئەم ئەگەوە یەیایەی دەوڵەتیکی دیکتاتۆوی وەک  وژیینیی یی وییادا  ئەییتەمە

یان ویگای دووەم کە گەوانەوەی ی پیا و دەییە تیی وژیینیی یی وییایە یەوییگیای هیێیزی 
چەکداوە و بەزۆوی یەوک تەوە  ئەمە  یە هاویەنگی هێزی ئیێیتیتیای ڕژیینیی یی وییادا  
یانا نییەو پێ یتتی بە کیاتیی زۆوتیر و خیۆگیرتینەوە یەبیەک و بوازکیردنیی دەییە تیی 

ی کی ود  ی کیێیشیه ئیایینیده  بیقیێیم کیه  وه وی، ئیه مه دا ده ک وته یه خۆبەڕی ەبەوییەوە هەیە  یه
ی  ییاییه مریکاو ت وکیادا وییه ی نی ان ئه یه وتن نامه م ڕیکه ی ئه یایه ک ودیتانی ی ویا  یه یه

تی نیێیلیییکیی   خیاتیه دا  ده" ی ئیاوام نیاوچیه" ژیر نیاوی  ی ویادا یه کانی ت وکیا یه ی هێزه وه مانه
 .    وه یهێقێته ده  نگ و کاویکاویدا  بێچاوه یکاوی جه نێ  زه و یه  وه تاویکه

 
وتنیی نییی ان تی وکیییاو ڕوییییا  ڕیکه   ی ویادا  نگی  یکاوی جه زه یه:  دیدگای یۆشیاییتتی

  ی ئاڵی گیۆڕه ک دوا ویتتگه   وه ئۆودوگان چاوی تێبڕی ه که "  ی ئاوام ناوچه"و پریی  یه یه
ن  کیه ده وه  بیۆئیه  یێکۆڵیاوانی ییایی ئامیاژه ک که  یه ڕاده به.   وه کایه  کان  هاتۆته دواماتیکیه

تی  خایه نف ز وده  کۆتاییهێنان به م مۆوی ئاخر یه ی نێ ان ڕوییاو ت وکیا  هه وتنه م ڕیکه ئه که
کیانیی  ینانه هاوپه  نه ی بیه وه و مانه یه ی جدی به کشه م پاشه ی ویادا دینێ و هه مریکا یه ئه
دژی تیییرۆو کیۆی  نگ یه ژیر ناوی جه یه که(   وه شه ده یه کانی هه هێزه به) وووپا   وبتانی ئه یه

ی  ی نیاوچیه وه و میانیه ده یه کانی هه ن یی هێزه دیاویکراویش  چاوه به.  هێنێ   ده وه کردب نه
م  و ئه یه کتان یه یه وه چ خ یندنه  ئێ ه..  با  و کۆتایی ده وه ی به که زم نه وی وئه به ڕی ه خۆبه
تی  حاڵه ی نێ ان ڕوییاو ت وکیا  یه وتنه م ڕیکه ڕۆکی ئه کان و ناوه نگاوه ؟ هه یه هه  وتنه ڕیکه
تی  ڕۆیێ ت وکیاو ڕوییا وحک مه کا و  دۆخی ی ویادا ده ک یه جی ب نیدا چ گۆوانکاویه جێبه
  ده ییه ی پیه وه ی کی ود ومیانیه یی ڕۆژئاواو کێشه یه نجام مه وه دا پێکدینێ؟ یه یه شاو ئه به

  ؟ وه کاته و ده گه ڕویی کام ئه ڕوو به  ده یه وهه
زنجیرە ڕیکەوتنە یەک بەدوای یەکەکانی ئەم دوایەی تیاییبە  بە دۆخیی  : ێەبدو  مەحن د

ناوچەکەو بەدیاویکیراوی بە هەیی مەوجیی یی وییا و کی ودییتیانیی یی وییادا  تەواوکەوی 
یەکترن و ئەڵینەی یەک زنیجیییرن بە یەک ئیاواییتەدا  ییان دەتی انییین بیقیێییین ییەوبیاوی 

ی ویا    -ئەمریکا  ووییا  -ت وکیا" ڕیکەوتنەکانی .  جیاوازییەکانیان بە یەک ئاوایتەدا دەڕۆن
هەم ویان بێ گ یدانە ڕۆڵ و بەشداوی خەڵکی ک ودیتان و تەنانە  ڕۆڵیی "  ووییا ت وکیا

ڕوییییا و ئەمیرییکیا  بە نی یینەوایەتیی ئەوان و یەڕاییتیییدا بە .  هەیەدەو یەپەگە دەکیریین
فەوامۆ  یپاودنی تەواوەتیان واژۆ یەیەو ڕیکەوتنەکانی نێ انییان دەکەن  کە ئیاڵی گیۆوی 
گەووە و بنەڕەتی چ بەیەو چاوەن ویی ناوچە ک ودنشییینەکیان و یەپەگەو هەییەدە و چ 
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٩١ 

 . بەیەو ئایندەی ی ویادا دینێ
بە   بەیەپەگەو هەیەدە و کۆتاییهێنیانیه  خاڵی هاوبەشی هەم و ڕیکەوتنەکان  پاشەکشەکردنه

ئەزم ونی ناوچەی خۆبەوی ەبەوی و پاوایتنی یەکپاوچەیی خیاکیی یی وییا و وییگەگیرتینە 
بەهەو هەوڵێکی کاویاز بۆ چاوەیەوی پریی ک ود یە ک ودیتانی ی ویا و یەنیاوچەکەدا  
بە م ئەمە تەنها دی ی  و گۆشەیەک یە ییناویۆی شیانیۆیەکیی گەووەتیرە کە یەپشیتییییەوە 
بەوژەوەندی هەژم ونی یییاییی و ئیابی وی و میلینیالنیییی ئەمیرییکیا و ڕوییییا و بیلیۆکە 

 . ناوچەیەکانی وەیتاوە
جۆو و ناوەوۆکی ڕیکەوتنەکان  بەییانیی میلینیالنیێ قی ڵەکیان و گیۆوانیی بیا نتیی هیێیز یە 

ئەگەو .  ناوچەکەدا یەنی ان ئەمیرییکیا و ڕووییییا  بەیی دی دەوڵەتیی ڕوییییا دەخەنە ڕوو
ڕیکەوتنی ئەمریکا و ت وکیا  دەیتی ت وکییای بیۆ هیییر  و ئیۆپەواییییۆن ئیاوە کیرد  بە 

 ٢١ویکەوتنێکی تر پاشەکشەی بەیەو هێزەکانی هەیەدەدا یەپاند تا ین وەکان بەقی  ییی 
 ٢١کیلۆمەتر چۆڵ بکەن  ئەوا ڕیکەوتنی ڕوییاو ت وکیا  بەجییا یە پیێیداگیری پیاشیەکشیەی 

کیلۆمەتری ین وەکان  هەم دڵنیایی دڵخ ازی ئەمنی بەت وکیا بەخشی و هەم ڕۆڵی حزووی 
یەوبازی مەیدانی خۆی یەجێگای هیزە یەوبازییەکانی ئەمریکا جیییگیییر کیردو هەم ڕۆڵیی 
هێزەکانی ی پای ی ویا دەگیێیڕییتەوە و هەمیییش بەدییل بیۆ ئیایینیدەی یی وییا و نیاوچە 

یەوانە  .  دەخیاتە ڕوو"  بەوجیۆوەی دەییانەوێ"  ک ودنشینەکان و چاوەیەوی پریی کی ود
واوەتر ڕوییا خۆی ڕۆڵی ئەکتەویکی بەکردەوەو مەیدانی هاوبە  یەگەڵ ڕژیینیی یی وییا 

بەم جییۆوە نیاکیامیی ئەمیرییکیا و .  یەبیەک و ڕژیینیی تی وکیییا یەبیەکییی تیرەوە دەگیێیریی،
هاوپەینانەکانی یە ناوچەکەدا  بەهۆی ناڕۆشنی ییایی و یێیقیی یەدوونینیای بەوژەوەنیدیییە 
ییایی و ئاب وییەکانی و شپرزەیی یە بڕیاو و هەڵبەزو دابەز یە مامەڵەی یەگەڵ ت وکیییا و 

ئەو بی اوەی بە ...  هێزە دەوگیرەکان و نەب ونی هیچ ئەڵتەوناتیفێی  بیۆ ئیایینیدەی یی وییادا
ڕوییای نەیاوی بەخشی کە ئا ی یەوکەوتنی بە کردەوەی خۆی هەڵ بکا  و ناوچەکە بە 
ی دی خۆی یەو ملنالنێیەیدا یەکالیی بکاتەوە کە ناوەندیکی یەوەکی میلینیالنیێیی بی و یەم 

وە ڕەوتی پێکهێنانی بلۆکییی ت وکی و ی وی ئێرانی و ێێراقی  یە .  چەند یاڵەی ڕابردوودا
بۆیە دەت انیین .  ناوچەکدا خەویکە پێدەگری، کە ن ینەوایەتی بەوژەوەندیەکانی ڕوییا دەکا 

بلێن ئەو ڕیکەوتنە کۆتایی بەڕۆڵ و نەخشی کاویگەوی پێش وی ئەمریکا یەناوچەکە هێنیا و 
وە پییریییی ییی ویییا و نییاوچە .  ڕۆڵ و کییاویییگەوی و نەخشییی ڕوییییییا و جییێییگیییییر کییرد

 .      ک ودنشینەکانیشی ختتە ژیر کۆنترۆڵی یەکالیەنەی ییایە  و بەوژەوەندیەکانی خۆیەوە
جێبەجێ ب ونی ئەم ڕیکەوتنامەیە  کەیەوەتاکەی پاشەکشە پیێیکیردنیی هیێیزەکیانیی یەپەگەو 
هەیەدە و یەچەک داماڵینی ین وەکانە  بەوژەوەندیەکانی تی وکیییا دەپیاوییزێ و جیێیبەجیێ 
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یەبیەکی تریشەوە بەی دی دەوڵەتی ی ویا تەواو دەبێ، و دەبێتە ییەوەتیایەکیییش .  دەکا 
بە ئییاڕایییتەی چەک دامییاڵییییین یەنییاوچە کیی ودنشیینەکییان  یە چیی اوچییێیی ەی هییێیینییانە گییۆڕی 

 . چاوەیەوی پریی ک ودا
ڕەزامەندی نیشاندانی هێزەکانی هەیەدەو یەپەگە   بە پایاوی بژاوەدەیەک یەنیێی ان دوو 

  وە خیۆشیبیاوەوی بەوەی کە ئەم " ڕژینی ت وکییا و یی وییا"  بژاودەی خرا  و خراپتردا 
ڕیییکەوتیینییامەیە تەنییهییا پەییی ەنییدی بەییینیی وەکییانەوە هەیەو دەییی، نییابییا   بییۆ دەیییە تییی 

بەو یەهەمی و شی، وەییتیانەوەیە بەڕووی ...  خۆبەڕیی ەبەوی نیاوچە کی ونشییینەکیانیی تیر
بزوتنەوەی حەقخ زانەی خەڵکی کی ودییتیان و ڕادەییتیکیردنەوەی شیاوەکیانیی تیری ژییر 
دەیە تیانە یەچ اوچی ەی ڕیکەوتنی داهات ودا یەگەڵ دەوڵەتی ی ویا یەژییر نیاوی پیرییی 

بۆ ن ویینەوەی دەیتی ویی  یە "  دەوڵەتی ڕوییا" چاوەیەوی ک ودو یە ژیر یایەی بەڵینی
 .ی ویادا  کە مافەکانی ک ود دەیتەبەو بکا 

ئەو خۆشباوەڕی و ک وتبینییە ییاییەی هەیەدەو یەپەگە  کەیەنێ ان بیژاودەی یی وییا و 
ت کیا  یەکێکیان بە ی دی خۆ دەبینێ، و یەپیاڵیییشیییدا بیژاودەی پشی، بەییتین بەئیییرادەی 
ییایی خەڵکی ناوچەک ودنشینەکان وپشتی انی بزوتنەوە جەمیاوەوی کیرییکیاوی و دنیییای 
ئینتان دۆی، و یەومایەی ییایی شکتتی داێش و یەوکەوتن یە کۆبانی و مەویی میی 
یەکتانی ژنان و پیاوان  دەیپێری، بە فەوامۆشی  هیچ ئاکیامیێیکیی نیابیێی، جیگە یەوەی کە 
خەڵکی ک ودیتانی ی ویا یە ئایندەدا بەدەیی، بەییتیراوی تەییلیییم بە دەوڵەتیی یی وییا 

 .   دەکاتەوە
پەنیجەمیۆوی بەکیردەوەی شیکیتی، و ...  بەک وتیەکەی دواین ڕیکەوتنی ڕوییییا و تی وکیییا

ناکامی ئەمریکای یە دۆخی ی ویا و ناوچەکە کرد و با دەیتی ڕوییا و هیاوپەیینیانەکیانیی 
هاوکا  دەیتی ئەمریکاو هاوپەینانەکانی یەڕۆڵ و بڕیاو یەی وییا و .  جێگیر کردو یەیناند

ناوچەکەدا  کۆتایی پێ هێناو ڕەوتی ئایایی کردنەوەی هەی مەوجی ی ویا و گێرانەوەی بۆ 
یەپەگە و "  ئەو حزب و هیێیزە ییییاییییانە  یەوانە .  ناو کۆمەڵگەی نێ دەوڵەتی خێراکرد

کە مایەی خۆیان یەیەو ب ونی ی پای ئەمریکا و پشی، بەییتین بە ییییاییەتیی "  هەیەدە
هەووەهیا .  ڕوییا و ملنالنیی نێ انیان داوشیتیبی و  دەکیاتە قی وبیانیی و داکی ژانیی ڕۆڵیییان

گ وزیکی کاویگەویش یە ئایندەی ییایی ک ودیتان وپریی ک ود نەک تەنیهیا یە یی وییا  
بەڵک  یەناوچەکە دەدا  و مەتریی یەییەو دەییە تیی بیۆوژوازی کی ود یە کی ودییتیانیی 

 . ێێراقیشدا دووی، دەکا 
    

 ٥٠ ١١ری ی ئۆکتۆبه ٥٥
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 ری  ماوه ی خرۆشانی جه باره له

 وه کانی عێراقه شاره
 

ی لێه  کی تازه یه ڕه کانی عێراق، هپه ری شاره ماوه ی جه ند ڕۆژه یدانی چه مه هاتنه
تێکێێێش  حێمێه ڵکێی کێرێێکێار و زه تی نێوان خه باتی چینایه دۆخی سیاسی و خه 
  وه کێی تێره هیێه کێان لێه ومی و ئیسالمێیێه بۆرژوا قه  اڵتی حزبه سه ک و ده هیه له
کان و هێۆکێاری  مینه ؟ زه  چییه  یه  وه م جواڵنه تی ئه ڕۆکی چینایه ، ناوه وه ڵدایه هه

هواز و    ؟ خێاڵێه وه ڕێێتێه گێه یێدا بێۆ چێی ده یێه م شێوه ڵک له یدانی خه مه هاتنه
ی  ڕه و پێێه اڵت بێه سێێه بێۆچێی ده  وه   چێێیێیێه  یێه وه م جێێواڵنێه کێانێێی ئێه هێێێزه بێه

و کێوێ  ره بێه  تێیێانێه زایێه م نێاڕه نجام ئه ره ؟ سه وه ڕووی بویه ڕوبه  وه توندوتیژیه
شێک له  به  یا داننان به ن ، وه بروزه ڕێگای زه توانێ له اڵت ده سه ڕۆن، ئایا ده ده
م  لێک پرسیاری تر له و گه  مانه ئه.. ڵکدا کۆتاییان پێبهێنێت؟ کانی خه خواسته 

 . وه درێته اڵمیان پێده ، وه و سایه سره ڵ خه گه دا له گفتوگۆیه
  

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ٩١

  و سایه رسه خه



یە یەوەتای مانگی ئۆکتۆبەودا و بیۆمیاوەی نیزیییەی هەفیتەیە   :   دیدگای یۆشیاییتتی 
بەغدای پایتەخ، و بەشێکی شاوە گەووەکانی خ اوووی ێێرا  شانیۆی خیۆپیییشیانیدان و 
خرۆشانی جەماوەوی کریکاو و زەحنەتکێش و گەنجانێکی بێکاوب ون دژی دەیە تەکەی 

ئەم شەپۆیە یە خۆپیشاندان  دوای ئەوە هیا  کە حیکی مەتیی ێیێیرا  .  هدی ێاد  ێبدوینه
وە می مانگرتنی دوو مانگەی دەوچ انی زانکۆ  کە داوای فیرییەتیی کیاوییان دەکیرد  بە 

بە م بۆچ ونێك هەیە کە دەڵێ ئەم خیۆپیییشیانیدانیانە .   ڕشتنی ئاوی گەوم پیایاندا دایەوە
کە کەیایەتیەکی خۆشەویتتی خەڵك ب وە  یە دژە " یتاێیدی ئه"هۆکاوەکەی ئەوە ب و کە 

بۆچی ونیێیکیییش .  تیرۆوەوە گ یتراوەتەوە بۆ وەزاوەتی بەوگری وەک  جۆویك یە یزادان
هەیە دەڵێ کە ئەمریکا و یع دیە وەک  کاوتێکی فشاو بۆ پەڕوباڵکردنی ئێران یە ێێراقدا یە 

یان دەوتیرێ هیێیزە نەییاوەکیانیی ێیێیرا  یە میلینیالنیێیی .  پشتی خۆپیشاندانەکانەوە ب ون
نێ خۆیاندا دەیتیان بۆ کاوتی جەماوەو بردووە و بەجۆویك ئەم بزووتنەوە ناڕەزایەتیە بە 

ئێ ە ئەم بانگەشانە چۆن هەڵدەیەنگێنن .  بەشێك یە ییایەتی ئەو حزبانە یە قەڵەم دەدەن
و پێتان ایە هۆکاوی یەوەکی یەوهەڵدانی خۆپیشاندانەکان و خرۆشانی جەماوەوی ێێرا  

 چی ب ون؟
  ڕاییتیییه  دا کیه وه ڵ ئیه گیه ن  ییه کیه ی بیۆ ده ئیامیاژه  ی ئیێی ه و بۆچ ونانه ئه:  و یایه یره خه

گیرێ  ییه  ده و ناڕازی نیادییده   ویکی ت ڕه ماوه یدانی جه مه کانی هاتنه تیه  یه تی و کۆمه چینایه
  ییه ڕوو کیه  خیاتیه و حیزب وتیاقینیی ئیییتیالمیی ده م ییان ئیه و بۆچ نی ئه  ڕوانگه  وه ته ڕه بنه 

تیی  ی ئایۆ و یییاییه ژیر یایه  وی ڕاکێشێته ماوه باتی جه تی و خه زایه وتی ناڕه ڕه  وڵدایه هه
تیی  زاییه ییی و نیاڕه ی تی ڕه وه قینه ته  ی که وه  م خ دی ئه   به وه و باڵی بۆوژوازیه م یان ئه ئه
وتیاپیای نیییزامیی  دژی ییه کانیی ێیێیرا   ییه تکێشی شاوه حنه ڵکی کریکاو و زه ی خه مجاوه ئه

ی ێیاد   کیه تیه و حیکی میه وامبیه به  وته وخۆ که یدان و ڕایته مه کانی  هاته زواوه ییایی و دامه
و  ڕوانیگیه   م جۆوه م و ئه   هه وه واجعی دینیه کان ومه گای حزبه و باوه هدی و بنکه  بدوینه ێه

 .  وه خاته دوۆ ده به  بۆچ نانه
   ڕینێکی شاویدایه شکقی ڕاپه کان  یه  ویه ماوه جه  تیه زایه ی ناڕه مجاوه یدانی ئه مه بێگ مان هاتنه

ک  وگیرفیتیی وه ییان کیێیشیه بی ونیی ده کیه ڵه تی و که ڵشتێکی چینایه ی قه مینه و زه یه   یه مه ئه
  میتیریین ئیایی، ییه بی نیی کیه مینیی و نیه تیانیی  نیائیه وه ژاوی  بێنیافیی و بیێ ده بێکاوی و هه

هیاڕێ   حیرومیی ێیێیرا  ده ژییانیی هیاو تیییانیی میه  نیدیین ییاڵیه چیه  کیه..  کان تگ زاویه خزمه
 .  ڵداوه ویهه یه

ڕوخیا و   میرییکیاوه نیگ و داگیییرکیاوی ئیه ڕیگای جیه  دام حتین یه ڕژینی یه 3002یاڵی 
دزی   وتنیه وانیش که ئه   تیان پێدوا و یه وی  ده گه ومی و تیره وتاقنێکی ئیتالمی و قه یته ده
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بیری  زه    بیه وه کۆی کردب ونه"  مریکایی دین کرایی ئه"  که  مانه ئه.  و تا نکردنی داهاتی و  
ڵیکیدا  واتی خه ده و ژیان و م قه یه خۆیان به  وه ومیه هێزی میلیشیا و ئایدیۆیۆژیای دینی و قه

ڵیکیی  خیه  ی کیه وه وجیی ئیه میه خیۆییان دا  بیه  وتییان بیه ی نه وه وه ده پاند و مافی ناودنه دایه
تیییدا ڕابیگیرن و خیۆییان  بیێیکیاوی و بیرییییه  تی و ییه  یه ڕی بێدادی کۆمه وپه یتیان یه بنده
  وتاقنانیه یته م ده ئه.  کان تگ زاویه تاییترین پیداویتتی و خزمه وه دابین کردنی یه  یه  وه بدزنه

و   وه بیازاڕه هنی و ناقانی نیییان ختیتیه  کۆمپانیای وه  ژیر ناوی ئاب وی بازاڕدا  تۆڕی  یه یه
کیانیی هیاتی چیۆ و  بیا  بی اوه ومیان و ئیاو وکیاوه بازوگانی کا ی وود و دوشتی بژیی ی  ده

بیێی،  قیۆوغ  ندی هه ی ه په  وه ی هاو تیانه ژیانی ڕۆژانه وشتێ  به  و هه وه  یاندن  تا خان به گه
میییدییا   ی که وه ی ئه ڕاده یاند  به ڕی خۆی گه وپه ڵییان به نده کرد و ئایتی دزی و تا نی و گه

و   داهییاتییی نییه  مییلیییییاو دۆبو یییه 050 یییان ئییاشییکییرا کییرد کییه و زانیییییاویییه کییان ئییه کیییییه وه ده
ن  وچی انیی زانیکیۆ و خیاوه نیجیان و ده گیه  ییه  وه ندین نیه چه  وبوه چی یه   که ووش ینه بێته

ێیاد  .  ویی، که یتنه زاو دیناوییان ده هه 000کی  کرییه   و به قه وز  کاویکی م ه ی به بڕوانامه
نید  ییتیی چیه چینی کرد  تا گیرییبیه ودانی و تی  یه  وه فده ک وه یه فڕۆکه به  دی که هه بدوینه ێه
ڵ  گیه و ییه کانی ێێراقدا ئیینیزابیکیا   هیه ی شاوه وه دانکردنه ب اوی ئاوه  د ملیاو دۆبوی یه یه
کیان و ڕوخیانیدنیی  قیامیه وشیه ییتیفیرۆشیانیی ییه بمیاودانیی ده پیه  یتیی داییه یدا ده وه ڕانه گه

کیه .  ژیر نیاوی جی انیکیردنیی یییینیای شیاودا کان  یه واغ شاوه ژاوی قه ڵکی هه نای خه یاوپه
  تیدا  کیه وتیی تیاییبیه م کۆمیپیانیییاکیانیی کیه وده به خ، کردنی ڕیگا یه یتی ته به مه ڕایتیدا  به  یه 

حی کینیی   ن کیه ومیییانیه ئیییتیالمیی و قیه  وتاقینیه یته و حزب و ده و ئه وانی هه نانی یه خاوه
  وه ملییاو دۆبوی دووییتیکیردنیی خیانی بیه 200ی  ی پڕۆژه وه   بۆ ئه یتدایه ده میلیشیایان یه

تیکیێیش و چییینیی  حینیه ڵیییی زه نیێی ان خیه تیی ییه ڵشتێکی چینیاییه قه  مانه م و ئه هه..  ڕێ نه بخه
  تی کردۆته  یه پێ یت، نان و کاو و ئازادی و دادی کۆمه و به    تداودا دوویتکردووه یه ده
کیی  و هیاو تیییه هیه  ک کیه یه واده به.  وی ماوه   و فراوانی جه وهه داو و به ک خ ایتی ڕیشه یه

  بم دییاوه به.  و ناڕازی بێ، ویدا ت ڕه  وامبه به ببینێ و یه  کتانی و زوڵنه نایه  م دۆخه ئه  یاده
ی  تیییه زاییه ییی ونیاڕه م تی ڕه وئیه  وی و زوڵینیه وابه م نابه و ئه تیه چینایه  ڵشته م قه یشتنی ئه گه
و  ییه ییه  نیجیه بیێ پیه ڕینێیکیی شیاوی  ده وی و ڕاپه ماوه ی جه وه قینه ئایتی ته و  ڵ  بۆ یه خه

  وه م بیاوه ییه.  کان خیۆی دابینیێییین تیه زایه ی ناڕه کانی دۆخی ییایی و پێشینه واقعیه  هۆکاوه
و   میاوه ی جیه م جیاوه ئیه  ی وه قییینیه تیه و ییه به که  کردوه وه تان به تاندا ئاماژه که پرییاوه یه  ئێ ه

ڕییخیتی، وداوای  ند شاو خۆپیشانیدانیییان بیه چه یه وچ انی زانکۆ وخ یندنی با   نجان وده گه 
  تیه م حیاڵیه ئیه.   وه میاڵیه  وه ڕاندیانیه بێ هی ا گه دان و به   گ یی پێنه  م حک مه کاویان کرد  به

وه   نیدنیه ییه ییی و تیۆڵیه ی ڕ  وتی ڕه وه نگخ اودنیه واندن و په ی خه مایه  دا ب وه وه ڵ ئه گه یه
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ک بیقیێیی  و وه  وه ڕوانیه تێکی چاوه حاڵه  وته وچ انی زانکۆکاندا  هاوکا  که نجان و ده نێ  گه یه
وازنیی هیێیزی نیێی ان  تیه  تێی  بی و کیه ڕیی فریه بۆ چاوه  وه مینی خۆیه که   تی ختته یه ده

دا  نیده یی ه م پیه ییه.  وخیۆ بیبییینیێ وی ڕایته ماوه یدانی جه مه قازانجی هاتنه    به یه خۆی و ده
ی  وه وه ده  ی ییه وانیه شن چ ئیه تدا هاوبه حک مه  ی یه وانه کان  چ ئه شیعیه  ی نێ ان حزبه کێشه
ی  وه شیانیه ڵ ه ی هه یه یه مه  وانه هدی  یه بدوینه واواتێکی ێاد  ێه قه  ڵه و کۆمه یه تن  یه حک مه

  وتیه که  ووه و دوزیکی گه  وه ێبی و ڕۆڵی ئێران  ت ندکرده شدی شه کان و حه میلیشیای حزبه
کیییم  میاو حیه بکا   ێیه"  و تی یێبه حک مه"  دو باس یه دا یه ی م قته وه ی ئه ڕاده   به وه نێ انیانه

بیادی و  هاوکیا  ێیه.    ی حک مه وه شانه ڵ ه ی هه شه ڕه هه  ویته ڕیبخا و بکه به  وتێکی تازه ڕه
م  ئیه..  ویی، هیدی بیه بیدویینیه تی ێاد  ێیه دژی حک مه ی، بۆ خۆپیشاندان یه ده  وتی حیکنه ڕه

وازنیێیکیی  تیه وانی یه  و ئه  وه ڵکدا شل کرده تی خه زایه و ناوه وامبه به  تی یه یه ی ده پێگه  دۆخه
ییه  ی کیه  ناڕازییه  وه ماوه و جه یدانی خێراو فراوانی ئه مه هاتنه  تی دا به دا ڕاگر  و فریه تازه

   تیدا  تیا تیۆڵیه ییه ده   و به وامبه یی خۆی به ڵڕشتنی ڕ  و ت ڕه و هه  وه قینه مینداب و بۆ ته که 
 . و به کانی گرتب یه خ ایته  و به وامبه پێشتر به  که   وه بکاته   میه و بێ ه یه
م  ی ئیه وه ڕییزی پیێیشیه وچی انیی زانیکیۆکیان  نیجیان و ده گیه  ی که وه بڕوای من خ دی ئه  به

کیان  تیییه زاییه نیاڕه ی کیه  وه یا ئه  یان گر   وه ویه ماوه جه  یدانه مه هاتنه م  و ئه  شاویه  وینه ڕاپه
بیۆ   ییه ڵیگیه بیه     وه کانی گیرتیه شیعیه  وته    و نف زی حزب وڕه یه کانی ژیر ده زیاتر ناوچه

بیۆ   وبی وه کیان هیۆکیاوییکیی کیاوییگیه شییعیییه  وته ناکۆکی نێ ان حزب و ڕه  نده چه  ی که وه ئه
 ..  و ماوه یدانی جه مه ڵدان و هاتنه وهه یه
 

ئێران بیۆ " یەکێك  یە دووشنەکانی خۆپیشاندەوان  بریتی ب و یە :    دیدگای یۆشیاییتتی
: ڵیێی، کاتەوە کە ده ئایا تا چ ڕادەیە  ئەم دووشنە ئەو بانگەشەیە پش، ڕای، ئه".  دەوەوە

ڕەنگە ئەمریکا و یع دیە یەپشتی ئەم خۆپیشاندانانەوە بن و یەویگای ئەحزابی نیزییك یە " 
؟  ئەگەو پێتان وایە ئەو پڕوپاگەندەیە هیچ ڕایتیەکی تێیدا " خۆیانەوە شەقامیان ج  ندبێ،

نییە  ئەی بایەخی ئەو دووشنە بۆ خەباتی جەماوەوی ئازادیخ از و کریکاوانی ێێرا  چییە 
 و دەت انێ چ پەیامێك یەناو خۆیدا هەڵبگرێ؟

کانی ێیێیرا    شاوه ڵ  یه  ی خه مجاوه یدانی ئه مه م پێدا  هاتنه ک ئاماژه ووه هه :  و یایه یره خه
و   خشیه ک نیه نجامیی ییه وئه به  وه ته ڕه بنه یه  مه گر   ئه  وه خۆیه وینێکی شاوی به ی ڕاپه شێ ه
  ییه  م شیێی ازه ئیه  وه وانیه پێچه ب ون  به  هاتۆته نه  وه و  و حزبێکه ی هیچ ڕه پێشینه ی یه کرده
وانیی  کیان وئیه ییییاییییه  نه م و حزب و بیه ب و بۆ هه ڵ  کاویکی غافقگیرانه یدانی خه مه هاتنه

  کیه  ییه وه ئیه  کیه ییتیه بیه ڕیینیی شیاوی  میه ڵێم ڕاپیه ده  که.  وی ڕمانی ییایی کرد ت شی یه
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 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



تیییان  تیی زۆواییه پیێیکیهیاتیی چییینیاییه    کیه ی دانێشت انێکی زۆوه وه کان جێگای کۆب ونه شاوه
بێکیاوی و  به   یه گیرۆده   که  وه یه تیه چینایه  م پێکهاته دانیشت انێ  به.   تکێشه حنه و و زه کاوگه

تی نێ ان خۆی  تی تر و جیاکاوی چینایه ینه ود و مه یان ده تگ زاوی و ده ژاوی و بێ خزمه هه
ڕووی   بیه  کیه  تیێیکیداییه و فیرییه ڕوانیی هیه چاوه  بینێ،  یه یی ده یاده  تداو به یه و چینی ده

ڕوانیی  ی چیاوه وه بیێ ئیه   بیه وه بیکیاتیه  و تیۆڵیه وه  قێته ژی بته تێیدا ده    ودۆخێکدا که یه ده
ڕیینیی  ڕاپیه  وبیۆییه هیه.  وتیێی  بیکیا  و پالنی هیییچ حیزب و ڕه  خشه ویکی ییایی و نه ڕابه
بی و   نیه  وه نیێیکیه س وبییه یی، هیییچ کیه ده دا  بیه وه کیرده  ی ێێرا   ییه م جاوه کانی ئه شاوه
نیێی   وتیێیکیی ییییاییی و بییه ی پێشتیری هیییچ ڕه خشه نجامی نه ئه هاندان و یه  ها به ووه هه
ڵ  گیه   ییه  ییه وه کانه تیه زایه پش، ناڕه یه  مریکا و یع دیه یتی ئه ڵێن ده ده  ی که وانه ئه. گیریا نه
وی  ماوه کی جه یه م و کرده نابینن  هاوکا  هه  تیانه تی و چینایه  یه کۆمه  ته م واقعیه دا ئه وه ئه
  ییه  ک نیییه ڵگری هیچ ڕایتیه بێگ مان کاویکی ئاوا هه  که.   وه نه ده یێکده"  وی پیالنگێڕی تێ ه" به

 . خۆیدا
  میه ئیه    مین پیێیم واییه وه ڕییتیه گیه ده"   وه وه ئێران بیۆ ده"  دووشنی  ی به یه و جێگه  م تا ئه به
ییان  و ڕاییتیییه ڵکی ێیێیرا  ئیه کی گشتی خه یه شی ه  به:  میان که یه:   ته نجامی دوو واقعیه وئه به
کانی جنهی وی ئیییتیالمیی  ته ی ییایه کان دویژکراوه شیعه  هێزه  شێ  یه به که   پێش چاوه یه

تی نیفی زی ییییاییی و  ێێراقدا  ئێران ت انی یه    یه یه وزۆکی ده هۆی یه ئێرانن  هاوکا  به
ی  واده بیه.  ڵیکیشیێ   هیه با کانی حک مه ی، بهێنێ و تا ئایتی پله ده وبازی فراوانی تیا به یه
کیانیی  مینیییه وبیازی و ئیه ییه  ڵیه نگرانی جنه وی ئیتالمی ئێران و پیێیریی نیه بیه  ی که وه ئه
ویی   شیه  وا جیێیگیا بیگیرن و بیبینیه ومیانیڕه تیی فیه ییه ی ده پێکهاته  شێ  یه ک به ێێراقدا وه یه

  کیان ییه ووی کیۆمیپیانیییا ئیێیرانیییه   ده نانه دزی و تا نی داهاتی هاو تیاندا  ته    یه وهاوبه
نیدیی   هیه و  ییه ی نیه وه وه ده وداگیرتینیی نیاودنیه ییه یی، بیه ئاب وی و بازوگانی ێێرا  و ده

خیۆییدا  ڵکی ێیێیرا  و خیۆی ییه بی خه یه  یتپێکراوه کی هه یه   دیاوده مانه م و ئه هه..  شاودا
وتینیی  وکیه تیدا  بیه ئایتێکیی تیاییبیه  میان یه دووه.  وانه وامی ئه وده   و بێزاوی به فره جیگای نه

کیانیی  ی مییلیییشیییا شیییعیه وانه وک تگه ی یه وه کرده ڵ  گه ڵکی خرۆشاو و ناڕازی ێێراقه یه خه
وی  وکی تیگیه هیێیزی ییه  شیێی  ییه ک بیه وخۆ وه ڕایته جنه وی ئیتکمی ئێران  که  و به یه

نیاس  ی، و قیه ده تێک به.  وان گرتن و ک شتن و یێدان و فڕاندنی خۆپیشانده  تنه و   که حک مه
واییای خیۆواییانیی   ێبی  میلیشیییای ییه شدی شه کانی حه کداوه چه  کانی نێ  گروپه یته ده به
نتییینیی  جلیتیی تیه مه.. باء  حزب    کتائیب ئینام ێلی و ین جه ئه     میلیشیای حرکه هلی حه ئه
  میییلیییشیییاییانیه  و گیروپیه  یته م ده ی ئه وه تری  بۆ کۆکردنه چه ته  کراوه  وه ن ئێرانه بیه یه که 
بمییاویییکییی خیی ییینییاوی و  ئییاشییکییرا پییه بییه   کییه  هییێییزانییه م  ئییه..  ڵییکییی نییاڕازیییدا و خییه وامییبییه بییه یییه
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ک دوژمین  وه  وه ڵکه ن خه بیه وزوو یه ڕیخت،  هه وان به و خۆپیشانده یان بۆیه نگانه بروزه زه
م  و ڕۆشینیاییی ئیه بیه ییه..  کیانیییان  تیێی  بیۆ دووشینیه بابیه  و ب وه  یتنیشان کراو خۆیان ده به

م  کانیی ئیه تیه زایه ناڕه یه"   وه وه ئێران بۆده" ی دووشنی  وه وزکردنه به  کرێ بقێم که ده  وایتیانه
  تیییه و ختیتی ییه  کیانیی خیۆی نیایییی ه ڵ  دوژمیانیه خه  که  یه یامه و په ڵگری ئه دا  هه یه ووه ده

ک هیۆکیاوی میاڵی ییرانیی  مریکای وه دوینێ داگیرکاوی ئه  ی که ڵکه و خه ئه.   وه فه ده ی هه بازنه
کیان و هیۆکیاوییکیی تیری  دوژمینیه  کێ  یه ک یه مڕۆ  جنه وی ئیتالمی ئێرانی وه نایی ئه

 .   وه شه ییتتی ڕه  یخاته نایێ و ده مڕۆ ده یاتباوی ئه دۆخی کاوه
      

ئەوەی کە دیتەبەوچاو  ئەم خیرۆشیانە جەمیاوەویە  ڕابەویەکیی :   دیدگای یۆشیاییتتی 
دیاویکراو و نایراوی نییە  زیاتر یە خرۆشانێکی خۆوی  دەچێ کە بیێ بەونیامە و بیێ 

بەڵک  تەنها یەیەو . ئایۆیەکی ڕۆشن بێ، و ئەحزابی ییایی دەوویکی ئەوتۆیان تێدا نەبێ
بنەمای ت ڕەیی خەڵك یە باوودۆخی ژیان و گ زەوانیییان و گەنیدەڵیی ییەویی ڕهیێینەوی 

تەنیانە  .  حک مە  و بەوپریانی حزبە میلیشیا دەیە تداوەکان ڕژابنە یەو شیەقیامەکیان
باوودۆخەکە بەو ڕادەیە گەیش، کە یە دوو شیاوی وەکی  میییتیان و نیاییریە ییەوجەم 

ئیێی ە .   باوەگاكانی حزبەکانیشیان ی تاند  وەک  نیییشیانەی بیێیزاوی خەڵیك یەو حیزبیانە
 یەوباوەوە چ یێکدانەوە و بۆچ نێکتان هەیە؟

بیێ  وی بیه میاوه ییدانیێیکیی جیه میه تینیه ڕیین و هیه هیچ ڕاپه  بقێم که  وه تا ئه وه یه :  ویایه یره خه
    بیاتیکیاوانیه تیی خیه یی نیه میای جیۆویی  ییه و بینیه ییه خۆیی وییه   به وی تایبه ڕابه ئایتێ  یه

ی  وه ییدانیی بیزووتینیه میه هیاتینیه  هاوکا  نابێ پێینیان وابیێی،  کیه.    ڵدانیان م مکین نیه وهه یه
  وه کیانیه ن کیۆمیۆنیییتیتیه بییه ییه وی خیۆییانین کیه نی ڕابه خاوه  وکاتانه نها ئه کان  ته ویه ماوه جه

ی  وی شیۆڕشیگیێیرانیه میاوه بیاتیی جیه تیی خیه ی یی نیه چی اوچیێی ه وازی بۆ کرابێی، وییه بانگه
وج  بیڕوای مین میه بیه".  یان نیا  ویه نی ڕابه خاوه"وجا بقێین  وه  ئه کاندا جێگای ببێته کۆمۆنیتته

وان و  و ویتیتیی ڕابیه ونیامیه  پیێیی بیه بیه وی   میاوه یدانێکی جه مه وین و هاتنه م و ڕاپه هه  نیه
.  وه پیێیشیه  ڵبداو بچێته وهه ڵگا یه کانی ناو کۆمه  ییاییه نایراوه  و  وحزبه ڵت ڕاوانی ڕه هه
کیانیی  جیییاوازه  زه گیه تی جیۆواوجیۆوی ییییاییی وڕه ی نه  گی وج دی  ئاماده  تی که تایبه به
کیان  تیییه چیناییه وته ح کنی تێکۆشانی ڕه وه  به پشه وی  زۆو یه زی ڕابه گه   ڕه وانه با   یه خه

وی نیاڕازییدا  ماوه خرۆشاندنی جه کان  یه ی حزبه وه وه ده  ویکن یه ئێتتادا خه و یه  یه ب نیان هه
  وه دڵینیییاییه وی بیه میاوه کیی جیه ییه و کیرده  وه م و جی و نیه هه  وه کی تره بیه یه.  گێڕن ڕۆڵ ده

و  وه ڵ ناڕۆشنی جیۆواوجیۆو بیه گه تی و زۆو جاویش یه هێز و بوازی خۆیه ڵگری خاڵی به هه
   وی گرنگیه ماوه وانی جه کان و ڕابه دا بۆ کۆمۆنیتته نده ی ه م په ی یه وه  م ئه به .   وه بێته ڕووده
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کیردنیی  ڵیه ک و میامیه ییه وه و جی و نیه کانیی هیه تیه  یه تی و کۆمه چینایه  ته ی قابیلیه وه نایینه
تیی  کان و چۆنییه وی تاکتیکه به گرتنه مای  بنه  ت انێ ببێته   ئه مه و ئه هه ڵیدا  وه گه یه  یه واقعیانه
و شیۆڕ  و  وه وی بیه میاوه تیی جیه زایه کانی ناڕه پۆیه نگاوی شه هه نگاو به ی هه وه پێشه بردنه

بۆ   کی ییایی و شۆڕشگێڕانه تیه وایه ڕابه  وه شه م ڕیگایه و یه هه  وه.   ئاڵ گۆڕی شۆڕشگێڕانه
  وه ییه م ڕوانیگیه ییه.   وه پیێیشیه   کانی بیڕواتیه دیهینانی ئامانجه و به وه زامن ببێ و به  که وه بزوتنه

ی  دوییژه ڵدانیییدا وچ ییه وهه یه کانی ێێرا  چ یه ی شاوه م جاوه کرێ بقێین که خرۆشانی ئه ده
   ی یی نیه چی اوچیێی ه  ییه ب و و  نه  وه کی ییایی وکۆمۆنیتتیه تیه وایه ی، ڕابه ده خۆیدا به
  کیێی  ییه   ییه میه و ئه هه    وه  داوه ڵنه وی هه کاندا یه ی کۆمۆنیتته کی شۆڕشگێرانه وئایۆیه

  م خیرۆشیانیه میان پیێیدا  ئیه ک پێیشیتیر ئیامیاژه ووه  م هه به.  تی یه که و بوازه  یته وجه به   خاڵه
  ڵیدا کیه ویهه تیدا یه ڵشتێکی چیانیه ی قه وگه جه  وینێکی شاوی و یه ی ڕاپه شێ ه   یه ویه ماوه جه

بیۆ خی اییتیی   ب ون  کیه  ڕینه م ڕاپه وی ئه تکێشانی شاوی  هێز و بزوینه حنه وان و زه کاوگه
وتیاپیای نیییزامیی ییییاییییدا  و ییه وامیبیه بیه تیی  ییه  یه تی کۆمه دایه نان و کاو و ئازادی و ێه

  وگیز ییه م هه  ڕوو  به ندین خ ایتی ختته دا  چه وه ڵ ئه گه یه  یه وه م بزووتنه ئه.   وه یتایه ڕاوه
. بی و تی  نیه دا و قه ڵنه وی هه کاندا  یه وی بۆ داخ ازیه ماوه کی جه یه وه ی بزووتنه چ اوچێ ه

خیۆی   کیه  خشییی ه بیه  ییه وه م بیزووتینیه تی بیه  یه تێکی کۆمه   ت انا و قابیلیه تانه م واقعیه ئه
  بیه  زانیم ئیامیاژه پیێی یتیتیی ده  دا بیه ییێیره   کیه  وه کیاتیه ده  ییتیه وجه هێز به ندین خاڵی به چه
 :م ندیکیان بکه هه
تیی نیییزامیی  و گشیتیییه  وه  تیه ییه و ده وامیبیه بیه  وتیه وخۆ کیه ڕایته  یه وه م بزووتنه ئه: م که یه

و بیۆ  ک هیه نیه  ییه وه م جی  نیه ئه  که  یه وه مانای ئه    به مه ی خۆی  ئه نیشانه  ییایی کرده
  و چی اوچیێی ه ئیه    بیگیره وه ییدانیه میه هیاتیۆتیه  وجی دا نیه می ییایی میه ییتته  چاکتازی یه

ی  ی ییییاییی و کیاییه پیڕۆییه"   حیزابیی بیۆوژوازی بیه و  و ئه ڕه  ڕاند که شی تێپه ییاییه
کیانیی  وییه میاوه جیه  تی و خۆپیشاندانه زایه ناڕه  ڵگادا و زای ییایی کۆمه و فه یه به"  مانی ویه په

  کیه  ییه وه وییش ئیه م  ئیه خاڵیکی تر  دووه  ینه گه ده  وه یێره.  پاندب و یا نی پێشتردا دایان یه
  میه   ئیه وه  تیه ییه وتیاپیای ده و ییه وامیبیه بیه  وتینیه وی ناڕازی و خیرۆشیاو کیه ماوه مادام جه

وپیێ  یی یه بۆ ئاڵ گۆڕی ڕیشه  وی شۆڕشگێرانه ماوه کی جه یه وه ج  نه  ڵێ، که مان پێده وه ئه
پیێی یتی،   تێکی ئاوا بیه خ ایتێکی خۆی  بێگ مان خاییه  وت ه و ڕوخانی ڕژینی کردۆته که
  ونیاتییی یه ووی ئاڵیتیه ده   یه وه تی ڕۆشنه باتێکی ییایی و چینایه خه  ڵگا ڕاکێشێته ت انێ کۆمه ئه

تیی  داییه ک نیان و کیاو و ئیازادی وێیه کیانیی وه خی دی خی اییتیه:  میش یێهه.  کان تیه چینایه
ی نیییزامیی ییۆشیییایتیییتیی  وه کاییه شۆڕشی کریکاوی وهێنانه  و یه یه  تێکه تی  بابه  یه کۆمه
ی  وه شیانیه ڵی ه هیه  نیهیا بیه تیه  تیه م بیابیه خ ایتیێیکیی ییه  چ نکه.  ودینێ وناتی ی   ده ک ئاڵته وه
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 .. دیهاتنه قابیلی به  وه یه که وخان و ژیرخانه یه داوی به ومایه یه
م  ویینیی شیاوی ئیه واپیه  ڕاییتیه  بگرم و بیقیێیم کیه  نجامه و ئه وی، ئه مه ده  م قتانه کۆی ئه یه

کیی ییییاییی  وییه نیی ڕابیه کانیی ێیێیرا   خیاوه تکێشی شاوه حنه ڵکی کریکاو و زه ی خه جاوه
وییدا بیۆی  میاوه تیێیکیی جیه کیه وه و حیه هیه کان یه ی کۆمۆنیتته وه ک ئه ب و  وه نه  شۆڕشگێڕانه

ڵیدانیی  وهیه میاکیانیی ییه نیی بینیه خیاوه ی  کیه تیییه و تی انیای چییینیاییه   م پیێیکیهیاتیه ڕوانن  به ده
ڵییگییای  کییۆمییه  یییی یییه بییۆ ئییاڵیی گییۆڕی ڕیشییه  یییه وی شییۆڕشییگییێییرانییه مییاوه کییی جییه یییه وه جیی  نییه

می و  هه  به  که  ی تێدایه وه تی ئه تی چینایه قابیلیه  یه وه م ج  نه ئه  واته.  مڕۆدا داوی ئه ومایه یه
و  وه دا بیه ک ییتیراتیییژی کیۆمیۆنیییتیتیانیه ی یه چ اوچێ ه    یه وه کانیه بوازه   ناڕۆشنی و خاڵه
نیگیاو  هیه نگاو بیه ی هه وه ی ئه ڕاده به.  تی تێدابیرێ خاڵه بگیرێ و ده  وه یته ده ڕوخانی وژیم به

ک  نییجییام وه وه کییانیییییدا زاڵ بییبیین و یییه و کییۆییی  و بوازیییه یییه ن و بییه تییی بییکییه وایییه ڕیییبییه
و   و گشی، ڕه وامیبیه به   یه تی و شۆڕشگێرانه خۆی ییایی و چینایه وبه کی یه یه وه بزووتنه
یزوماتی شۆڕشی ییۆشیییایتیتیییدا   یی  ومه پێناو گۆڕانکاوی ڕیشه کانی بۆوژوازیدا  یه و باڵه
                 .    وه پێشه نه بیبه

 
هیدی و بیەنیگیرانیی حیکی مە  هەوڵیی  بیدویینیه حک مەتی ێاد  ێه:  دیدگای یۆشیاییتتی

کیاودانەوەی حیکی مە  .  ئەوەیاندا کە خۆپیشاندانەکان بە پیالنی بەێتیەکان تاوانباو بکەن
ئایا تیا چ ڕادەیە  ئەم پیڕوپیاگەنیدەیە بیۆ .  بەوامبەو بە خۆپیشاندەوان زۆو دڕندانە ب و

پاکانەکردنی ئەم ییایەتە یەوک تگەوە وەحشیانەی حک مە  و میلیشیاکانی پشیتییی انیی 
 ١٦١بە پێی ڕاگەیاندنی وەزاوەتی تەندوویتی و ناوخۆی ێێرا   زیاتیر یە .  حک مە  ب و

یەدان خۆپیشاندەو دەیتگیرکراون .  کەس برینداوکراون ٦١١١کەس ک ژواون و زیاتر یە 
حک مە  و میلییشیییاکیانیی بیەنیگیری .  دونانی چابک انان بەودەوامە کەمپینی گرتن و ڕاوه

بەشێ ەیەکی هیتتریانە تەقەیان یە خۆپیشاندەوان کردووە و بگرە هەڵیان ک تاوەتە ییەو 
ئێ ە هۆکاوی ئەم . ما ن و ڕەشەک ژی خەڵکیان کردووە یە هەندێ گەڕەکی بەیرە و بەغدا

 ت ندوتیژیە یەڕادەبەدەوە دژی خۆپیشاندەوان چۆن یێکدەدەنەوە؟
یییرانییی ییییییایییی و  مییانییی قییه وده یییه  ی یییه کییه بتییه یییه بییۆوژوازی و ده :  و یییایییه یییره خییه

کیردنیی  ڵیه م شییی ازی میامیه گۆڕدوێ و هیه م زمانی ده کاندا  هه ویه ماوه جه  وه ڕووب نه وووبه
وام  وده وک   و تۆقاندنی بیه یتبردن بۆ یه پاڵ ده یه.  ودا دی، یه دا گۆڕانی به که ڵ دۆخه گه یه

نیدی  بیا  بیۆ پیڕوپیاگیه ی، ده ده  تاوه وه یه    یه یه ڵگا  ده زای کۆمه کردنی فه ومیلیتاویزمه
  داو بیکیا و ییه کیه ییه  کیه وه   بی ونیی بیزووتینیه وهیه   و بیه قانیه دا  هه ده وڵه و هه  وانه پێچه
  .  داییه م وایتیییه ی یه که ن ڕیشه که ی بۆ ده ئاماژه  ی که ئێ ه تانه و تۆمه ئه.  تی بخا  شروێیه مه

٨١ 

  و سایه سره ڵ خه گه گفتوگۆ له

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



ی هیێیزی نیێی ان  کیان و گیۆڕانیی هیاوکیێیشیه تیییه زاییه ندنی ناڕه یه وه کانی په قۆناغه   م یه به
ڕختتنیی  گه با  بۆ دوویتکردن و وه یتده   ده دا حک مه وه ڵ ئه گه  تدا  یه یه و و ده ماوه جه
نیگیری  بییه  دا  خیۆی بیه وڵیده و  هیاوکیا  هیه وک تگه زگای یه منی و ده ن اێی نیهادی ئه ئه
. ینی بنیاییێینیێ ڕه و به ماوه داوای جه شیکی تریش یه  م بدا و به ڵه قه کان یه خ ایته شێ  یه به
وان  خیۆپیێیشیانیده: " ی بیقیێی، وه جۆوی ئه وایی  یه ی ئاشته نده وی، بۆ پڕوپاگه یتبه ها ده ووه هه

بیێ    ده ڵییین و حیکی میه نیده دژی گیه   ییه   ئیێینیه واییه کانییان ڕه ی نیشتنانن  خ ایته ڕۆڵه
  دوییژ  وڵیه زگاکانی ده ی، بۆ دام ده بێ و ده  بێ ئاشتیانه چاکتازی بکا   خۆپیشاندان ده

ڵ  گیه واز بیۆ دانی ییان ییه ڵی  و دواتیرییش بیانیگیه خیه  ڵیندان بیه به  ویته که   ئینجا ده.."کا  نه
نیاوی  فێی  ییازبیکیا  بیه وه دا  ته وڵده   هه نانه کاندا  ته تیه زایه وانی ناڕه ڵت ڕاوان و ڕابه هه

بیکیا و بیییانیکیا    وچیه پیا  و پیاوچیه میاوه کیانیی جیه تیا ڕییزه  وه کیانیه تیییه زاییه وانی نیاڕه ن ینه
تیێیکیی بیۆوژوازی نیییشیان  و حیکی میه وتێکی ئایایی هه ڕه  م ڕایتیانه ئه  دیاوه...  کتردا گژیه به
ی  کیه تیه  م بیۆچیی حیکی میه بیه..   وه وه ماوه تی گشتی جه زایه و ناڕه وامبه به  وتۆته که  دا  که ده

ڵیکیێیشیانیی  خی یین هیه ییتیی بیرد بیۆ تی نیدو تیییژی و ییه ده  و ئایته هدی به بدوینه ێاد  ێه
" نیگیری ئیاوامیی و و بییه ڕه دییل و میایینیه می ێیتیه" تێکیی  حک مه  کاتیکدا به کان  یه تیه زایه ناڕه
 نایرا ؟ ده
وی  میاوه ییدانیی جیه میه بیۆ شییی ازی هیاتینیه  وه ڕیته گه ده  یه یه یه م مه بڕوای من هۆکاوی ئه به

  و  وتیاپیای حیکی میه نیگیاوییدا ییه مین هیه که یه  و یه ماوه جه  ی که و مانایه به  مه کان  ئه شاوه
قیانید    تیداوانیدا چیه ییه دڵیی ده ی ییه  ووه   تریێکی گه مه و ئه  نیشانه  زگاکانی کرده دام ده

م  تیی و هیه ییرانیی حیکی میه م قیه یتی انیی هیه وه  ده ته و فراوان بب ایه گه ئه ی که  وه ی ئه ڕاده به
بی و   وه م هیۆییه ڕایتیدا به یه.    وه پێشه  ته ی ڕوخانی ڕژیندا ببردایه ئاوایته  وازنی هێزی به ته
دا " ی ییییاییی پیرۆییه"  ییه  ی کیه و حیزبیانیه هیچ حزبێ   ییه  هدی و نه بدوینه ێاد  ێه نه   که
ک  ییه ییه.  ڕیی، پیه ئیاییانیی بیۆییان تیێیده  به  که دۆخه  ی که وه ب ون به یاڵ نه شداون  خۆشخه به
و شیێی ازی تی نید و  وامیبیه بیه    ئینعکایێ  ب و ییه یه ت ندوتیژی ده  کرێ بقێم که دا ده وته

ڕی  و پیه تیا بیه  وه  تیه یه ی، ده ده  ی دا به هانه   به مه و ئه و هه  وه وه ماوه یدانی جه مه هاتنه
بیڕوای مین  بیه.  ڵکیێیشیێی، خ ین هه کان یه تیه زایه و ناڕه  وه ڵکه و خه وامبه به  ویته بکه  حشیانه وه
ی  چی اوچیێی ه و ییه بی اییه   وه کیرده کی ییایی و بیه ویه نی ڕابه خاوه  یه وه م بزووتنه و ئه گه ئه
ڕییگیای تیاکیتیییکیی  یتی انیی ییه    ده وبهێنایه وی ده دا یه ک ئایۆ و یتراتیژی شۆڕشگێرانه یه

  م جییۆوه و خیۆی ییه  وه  تیه ییه و ده وامییبیه بیه  وییتیه کیه نیگیاودا نییه م هیه کییه ییه ییه  وه دووییتیه
بیێ  ده  کیه  وییێیکیه ده  مه ئه.   وه  تداوانه یه ی، ده ده  داته نه  هانه بپاویزێ و به  ویه وک تگه یه
تیی  قیقیییه ئیه  یی، بیێی، و بیکیرییتیه ده کیانیی ێیێیرا  بیه وی شیاوه میاوه ی جه یدانه مه م هاتنه یه
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 وه کانی عێراقه ری شاره ماوه ی خرۆشانی جه باره له
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 . کان تیه زایه ڵت ڕاوانی نێ  ناڕه هه
     

هدی نەیت انی تەنیهیا دەیی، بە  بدوینه یەوەنجام حک مەتی ێاد  ێه:  دیدگا یۆشیاییتتی
ئامێری یەوک تەوە بگرێ  بەڵک  هاوکا  دەیتی بیرد بیۆ وەییییلەیەکیی دییکە  ئەوییش 

خاڵدا خیۆی بەوجەییتە کیردبی و  یەنیاوییانیدا  ١١ڕاگەیاندنی کۆمەڵیك ویفۆوم ب و  کەیە 
گرنگترین خ ایتەکانی خۆپیشاندەوان  وەک  دابینکردنی بینەی بێکاوی  دەیتەبەوکیردنیی 

پێتان وانییە کە . تاد.. فریەتی کاو  دابینکردنی خان بەوە بۆ ئەو خێزانانەی بێخانەوبنەن و 
یەوباوی هەوڵی یەوک تکردنی خۆپیشیانیدەوان بە وشیێی ە دڕنیدانەیە  بە م حیکی مە  

 ناچاوب وە کە یازشێك بەوامبەو بە خەڵك بکا ؟ 
کییانییی   میی کیی ڕیییه ڕای کییه وه و  یییه مییاوه یییدانییی جییه مییه هییاتیینییه  وه دڵیینیییییایییه بییه :  ویییایییه یییره خییه
تیی  ڵی  و حیکی میه   ت ازنیی نیێی ان خیه نانه    و ته یه و ده ب و بۆیه ووه کی گه یه شه وه هه

  کیردووه  ی ڕیت او بێ متنانیه که ته هدی و حک مه بدوینه ئایتێکی با  ێاد  ێه  و به  گۆڕی ه
ی  شییی ه   نات انێ ئیتر به ح کنه  ک که یه ڕاده   به یتداوه ده ڵگادا یه نێ  کۆمه  تی یه قب ییه و مه

  ی کیه و یازشیانیه خ دی ئه  وه کی تره بیه یه.  ێریف بکا  ڵکدا ته و خه وامبه به جاوانی خۆی یه
وۆک  میان و ییه وییه تیی پیه وۆکیاییه هیدی و ییه بیدویینیه ێاد  ێیه  ن و که ی بۆ ده ئاماژه  ئێ ه

  نیده وچیه هیه) ڵکیدا بینیێ  کانی خه خ ایته  ندی  یه هه  دان به ی که  وه به  کۆماوی ناچاوکردووه
ت انرێ  و ده یه  یه وه م ج  نه کانی ئه وته یتکه ده کێ  یه    خۆی یه( ناچقیش بێ، ی نی ه شی ه به

م بیۆ  ک هیه ییه کیان و ئیییدێیانیامیه وییه میاوه جه  تیه زایه وم ڕاگرتنی ناڕه ی گه یتنایه ده  بکریته
تیێی  بیۆ  بیابیه  م بکریته کانی خۆی وهه ڵێنه و به یه    یه یه کردنی ده به و محایه وه  یێپریینه

ک و  ڕه کییانییی کییاو و زانییکییۆ و گییه نییده نییاوه کییان یییه  گشییتیییییه  وه یییازدانییی کییۆبیی ونییه
پیێینیاو  وییی  ییه میاوه ی جیه قینه وانی ڕایته ڵبژوادنی ن ینه هه  وه شه کان و یێره یه وایته به ڕی ه به

 ...    وه م باوه  تداوان یه یه دیرکردنی ده کان و چاوه ڵێنه کان و به جێ ب ونی خ ایته جێبه
 

  دەنگدانەوەیەکی تاڕادەیە  گەووەی هەب و  مجاوه خۆپیشاندانەکانی ئه: دیدگا یۆشیاییتتی
یە دەوەوەی ێێرا   چ یەناو جاییەی ێێراقیدا و چ یە ئایتی هەڵت ڕاوانی دنیای ێەوەبدا و 

ئێ ە ئەم گۆڕانکاوەی چۆن دەبیینین؟ ..  بگرە یەیەو ئایتی بیەنە ئۆپۆزیتیۆنەکانی ئێراندا
 بۆچ نتان یەو باوەوە چیە؟

تیکیێیشیی  حینیه ڵکی کریکاو و زه خه  ی که و ڕایتیه ڕای ئه وه بڕوای من یه به :  و یایه یره خه
  وه ییه کیه  تیه ییه داوی و ده ومیاییه ن ییه بیه یه تی که  ح کنی زوڵنێکی چینایه  م و دنیا  به هه

 م  بن  بیه کتر نه ی یه وه ن ین و نات انن پشتی انی ج و نه پێ یت، هاوچاوه کرێ  به یێیان ده

  و سایه سره ڵ خه گه گفتوگۆ له
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  خۆیان نیشانیدا و بی وه  کانی ێێرا  یه تکێشی شاوه حنه و و زه وی کاوگه ماوه جه  ی که وه ئه
کییان و    بیی ونییی خیی ایییتییه وهییه هییۆی بییه ی جیییییهییانییی  بییه ووه کییی گییه ی پشییتییییی انیییییه مییایییه
ڵ و تیا نیچیییان  و  نیده  تیی گیه ییه ده و  وامیبیه بیه وی ییه نگه یه  ب و که  وه که یه وه یتانه ڕاوه

 نیی  نب و میانیدوبی ونیی کیۆمیه و حتابی دزینی ڕه یه یه  یا نێکی زۆوه  نیزامێکدا گر   که
میی  ن و هیچ حتیابیێی  بیۆ بنیی کیه ومایه ی یه وه ویکی کۆکردنه تکێش خه حنه کریکاو و زه
و و  ڵیکیی کیاوگیه خیه  ی کیه و ڕاییتیییه ئیه  یینیه گیه ده  وه ییێیره. ن وان ناکه وانی ئه ژیان و گ زه

ی  کانیی کی ودییتیانیییش  هیاوشیێی ه   شاوه نانه بی و ئێران و ته وه تکێشی و تانی ێه حنه زه
و هیاو تیییانیی  ییه کانی خۆیاندا زاڵه بیه و ته  یه بینن که  مان نیزامی ییایی و ئاب وی ده هه
  م نیییزامیه کێ  یه یه  یه  و ئاڵ گۆڕیکی شۆڕشگێرانه ڕوودانی هه  بێگ مان به.  ژاو و برییدا هه

ییی و  ئایتی نیاوچیه وی یه ماوه باتی جه نێ ان خه وازن یه پێ یت، ته دا  به ییایی و ئاب ویانه
و بیه  وامیبیه کیان بیه ڕیین و شیۆڕشیه خشیی ڕاپیه ئیییلیهیامیبیه  بێته گ ڕێ و ده جیهانیدا ده  بگره

ی و و   بۆ پشیتییی انیی  وه وه ده  یه  ی که یه وه و ج  نه وایتیدا ئه یه.  مکێشان  تی یته یه ده 
: ڵییی، ده  کیه  یه ته قینه و هه یناندنی ئه وخت،  یه کانی ێێرا  خۆی ده زی شاوه ڵکی ناڕا خه  یه

ییعی د  نیائیی و ییییتیی و میه ی، ترام  و پۆتین و ماکرۆن و خامه ده و به دونیا هه  وانییه
میدیین و  ڵیکی  دونیییای می تیه بیێی،  بیه  وه وانی وودودوشتی چینی بۆوژوازییه وزانی و یه به

بیۆ   م چییینیه باتی ئیه و خه  یه ویاوه وی و چینی چه ڵگای كاوگه مان کاتدا کۆمه هه ئینتانی  یه
 .   و خۆن اندندایه  ج ڵه  کی باشتر  هێشتا یه یه دونایه  یشتن به گه
     

خۆپیشاندانەکان یە ئێتتادا بە کیردەوە کیۆتیاییییان پیێیهیاتی ە  ییان :  دیدگای یۆشیاییتتی
بە م ئەگەوی یەو هەڵدانەوەیان هەیە  چ نکە هەمان ئەو هیۆکیاوانەی کە .  دامرکاونەتەوە

هیدی  بیدویینیه ب ونە هۆی ڕوودانی وەک  خۆیان ماونەتەوە و پێناچێ، وییفیۆومەکیانیی ێیه
بەڵێنەکانی حک مەتیی ێیێیرا  .  کۆتایی پێ بهێنێ  یان بۆ دەووەیەکی دویژ هێ وی بکاتەوە

هیێیشیتیا .  ٪ خ ایتەکانی خۆپیشاندەوان بەدی بیهیێینین١١ئەگەو جێبەجێش بکرین نات انن 
یەدان هەزاو بێکاو و  بێخانەوبنە و بێنی چە و بیێ ییەوچیاوەی ژییان دەمیێینینەوە کە 

چی بکرێ بۆ ئەوەی جەماوەو : بەڕای ئێ ە یەکەم. هدی نایانگریتەوە بدوینه ویفۆومەکەی ێه
هدی ناچاو بکا  کە بەڵێنەکانی بەکردەوە دەوبهێنێ و جێبەجێیان  بدوینه بت انێ حک مەتی ێه

چی بکرێ بۆ ئەوەی یەحاڵەتی یەوهەڵدانەوەی خۆپیشیانیدانەکیانیدا هەمیان :  بکا ؟ دووەم
گیرییتەوە و بیێ  بوازیەکانی ئێتتا دووباوە یەخەی خۆپیشاندانەکان و خۆپیشانیدەوان نیه

ڕابەو و بێ ئایۆی ییایی و بێ ویکخیراو دیتیانەوە بیڕژیینەوە ییەو شیەقیامەکیان کە 
 !ئەگەوی یەوکەوتنیان بەوجۆوە زۆو زۆو کەمە ئەگەو مەحاڵ نەبێ؟

 وه کانی عێراقه ری شاره ماوه ی خرۆشانی جه باره له
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م  کیانیی بیگیا و هیه خ اییتیه م به یه هه وه م ج  نه ی ئه وه بروای من بۆ ئه به :  و یایه یره خه 
م  ئیه ی کیه  وه ییه جیگیه  م نیییییه وده بیه کی تیری ییه کانی خۆیدا زاڵ ببێ،  ڕیگایه و بوازیه یه به

    وه کیانیییه هیێیزه  بواز و بیه  می و خیاڵیه هیه  وه و بیه قۆناغی ئێتتایه  یه  ویه ماوه وه جه ج  نه
  تیه و ت انا و قابیلیه ئه  جۆوی  که   به وه پێشه و شۆڕشێکی واقعی ببریته وه نگاو به هه نگاو به هه
دی بهێنیێ  نیزامی ییایی و ئاب وی ئێتتدا به تی یه  وه م ئاڵ گۆڕی بنه هه  ی، بهێنێ که ده به

بێیگی میان .  تی بگا   یه تی کۆمه دایه نان و کاو و ئازادی و ێه  کانی خۆی یه ئامانجه م به  وهه
و   وجی ده  تیی میه ییه بنیانیی ده و شیۆڕشیێیکیی واقیعیییدا  وه م هیه وده بیه نیگیاو ییه م هه که یه

تی ئێیتیتیاییدا  حاڵه  یه  یه وه م بزووتنه ئه   م دیاوه به.  وی ماوه تی جه حاکنیه  تی به یه وه جێگرتنه
. وبهیێینیێی، ده  وه شۆڕشێکه و یه یه  وه کته بت انێ یه که   مند نییه هره وازن هێزیکی ئاوا به ته  یه

کیانیی  وییه میاوه جیه  تیییه زایه میدان و ناڕه ئایتی هاتنه  ک ببڕین که یه ووه ده بێ، چاو یه ده  بۆیه
  وچیی زۆوتیره   هیه وه   و تیاکیتیییکیی واقیعیییه ڵێ  یییاییه وی کۆمه به ڕیگای گرتنه ئێتتا  یه
وه و ئایتی ڕییکیخیراوبی ونیی  وی بکریته وایه و یه  وه وین ب ونه ڕادیکاڵتر و به  که وه ج  نه

ڵیگیادا   کیۆمیه  زای ییییاییی شیۆڕشیگیێیرانیه ییه فه  ک که یه ڕاده   به وه وه یه  وی بچێته ماوه جه
قی ڵ و   وه  کیانیه وییه میاوه جیه  تیییه زایه کانی ناڕه خۆپیشاندان و شی ازه  دان به ڕیگای دویژه یه
و   تی ڕه ئایۆ ییایه  یه  که وه خۆیی ج  نه وبه پاوایتنی یه  وه کی تره بیه یه.  وم ڕابگرێ گه

ییدانیدا  میه و ییه  ییه وه م جی  نیه وپێیشیچی نیی ئیه وه نێکی گرنگی به کان  بیه بۆوژوازیه  و حزبه
و   وه وه ماوه باتی جه و یاویکردن  به خه  وه م غامه  ها نابێ ڕیگا بدوێ به ووه هه.  تی یه وه مانه
یی، بیبیرێ بیۆ      ده ییه ده و بیه وامبه به  وه نگیه و هێز هاویه  که وه وو ت انای ج  نه یه یه

و   دا نیییییه که وه ت انای بزوتنه  هێشتا یه  با  که خه  یه خ ای، و دووشم و شێ ازی    ڵه کۆمه
 ..وک تی خ یناوی وی، بۆ یه ی، به    تا ده یه دا  به ده ده  هانه به
 :ین ی، پێبکه ده  ک ی ه بێ یه و ده   کانی ئێتتا چییه نگاوه  م هه به
بیێ  پێبدوێ  ده وه په  وچی زۆوتره وی هه ماوه یدانی جه مه کان و هاتنه تیه زایه بێ ناڕه ده:  م که یه
ک و زانییکییۆ و  ڕه و گییه  م کییاوگییه وجییه ڵییکیی  یییه کییان  بییه نییدی شییاوه نییاوه نییهییا  ک تییه نییه
  دییاوه.  وی نیاڕزای میاوه ییدانیی جیه میه و هاتنیه  وه یدانی کۆب ونه مه  ببنه..  کان تیه وایه به ڕی ه به
خی ایی، و داوای   کیه  وه و خی اییتیانیه ڕووی ئیه و ختتنه  وه کردنه  ڵه  ڕیگای گه   یه مه ئه

کیانیی کیاو و  نیده می و نیاوه هیه  که  یه وه کی تر ئێتتا کاتی ئه واتایه به.   ڵکه شی خه زۆوترین به
کیان و  ووی خی اییتیه ده  ییه  وی میاوه ی گشتی جه وه یدانی یازدانی کۆب ونه مه  ژیان بکرینه

ک  وه  وانیه م نی یینیه ئیه  ک کیه ییه ڕاده ڵیبیبیژییردویین  بیه وی هیه وانیی جیامیاوه ن ینیه  وه شه یێره
کیان  نیده تیی نیاوه زاییه بردنی نیاڕه  وه وپیشه وه ویکردن و به ڕایتای ڕیبه یی  یه وانێکی محه وابه

کیان   ڵیه ڵپێکانیی کیۆڕوکیۆمیه بێ کاوبکرێ بۆ یێکهه دا ده باته م خه ی ئه وگه جه  یه  وه.  ڕۆڵبگێڕن

  و سایه سره ڵ خه گه گفتوگۆ له
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وی  واییه ییتیی ییه بیه میه کیانیدا  بیه ئیایی، شیاوه  کیان ییه نیده وانی نیاوه ڵت واوان و ن ینه هه
بیڕییاو و   ئیاییتیێی  کیه وی  بیه  واییه وی ییه و دابین کردنی ڕابیه  که  وه ی ج  نه وه کردنه
 .ی، بگرن ده یه  که  وه ی ج  نه وه پێشه کانی بردنه  زه شێ ه
ییازدانیی   نیهیا ییه وی نیابیێ تیه میاوه ی ئیاییتیی ڕییکیخیراوبی ونیی جیه وه وزکردنیه به: م دووه

وی  میاوه یدانی جه مه ی هاتنه وگه جه  بێ یه ڵک  ده تی  بکرێ  به کاندا قه ویه ماوه جه  وه کۆب ونه
و  کیاوگیه   نیدییکیا و شی واکیان ییه ی، بیبیریی، بیۆ پیێیکیهیێینیانیی ییه کاندا  ده تیه زایه و ناڕه

دووی، بیبیێ ..  ڵگا کانی کۆمه شه ی بوان و ژنان و به بێ ویکخراوه ها ده ووه کاندا  هه که ڕه گه
 . نن یه کانی خۆیان ڕاگه ی داخ ازیه یاننامه ن و به ش ننا بکه و نه
تیی  تیاییبیه یدانی چیینیی کیرییکیاو  بیه مه  وڵدان بۆ هێنانه دا هه یه وه م بزووتنه ناو ئه که یه:  م یێهه

ش ینی کیاو  کان و ویکخراوب ونیان یه  ووی خ ایته ده  یان یه وه و  و کۆب ونه کریکاوانی نه
  کیه ی دۆخه وه کالکردنه وتن و یه وکه و ڕیگای زامنکردنی یه یه یه  و ژیاندا  فاکتۆویکی گرنگه

  یێکی تر ڕووی ییه و که هه  و یه به  کاویکه  مه یاندا  ئه که  وه حنتکێشان وج  نه قازانجی زه  به
 . جدی بیگرن بێ به ده  که  ی کریکاویه وه نگرانی بزووتنه کان وبیه کۆمۆنیتته

ییه   جیۆوه م  و بیه  وه تیییه و چییینیاییه  م ئیاییۆ شیۆڕشیگیێیرانیه ک به یه  وه بروای من ج  نه به 
و  ییه ک بیه تی انیێ نیه کیانیییدا  ده نیگیاوه خ ای، و هه وی و ڕۆشنی یه ماوه ڕیکخرواوب نی جه 

و  وه قیازانیجیی خیۆی بیگیۆڕێ وبییه  وازنیی هیێیز بیه تیه  کیانیی خیۆییدا زاڵیبیێی، بیگیره بوازییه
نیگیاو  هیه  وتی انیه وکیه یزوماتی شیۆڕشیێیکیی ییه    و دابین کردنی مه یه ی ده وه کالکردنه یه
 . ڵگرێ هه

کیان و  ی کۆمۆنیتیتیه وانه تگه  خاڵه وی و ده ڕۆڵی وابه به   باته م خه کی ئه وه شێکی یه به  دیاوه
وانیی ییییاییی  ک وابیه وان وه بیێ ئیه ده .    گیرییی خی اودووه  وه حزبی کۆمۆنیتتی کریکاوییه

و و  ییتین و ڕیینیییشیانیده یدانیدا ڕاوه مه  ویدا  یه ماوه باتی جه ی خه وه ڕیزی پێشه یی یه مه وێه
ڕییکیخیراوبی ون و  وی بین  ییه  میاوه وانیی جیه ڵتی واوان و ڕییبیه ڵیپیێیکیانیی هیه ی یێکهه ڵنه ئه
م  ی ئیه وگیه جیه  یی و بین و ییه و جیه  وی ناڕازیدا کاوامیه ماوه کانی جه کگرت کردنی ڕیزه یه
. ن پێیبیده وه تدا  په ینه شنه  نی به نێ  چینی کریکاو و کۆمه تی کۆمۆنیتتی یه شدا  حزبیه باته خه
تیکیێیشیدا   حنیه وی زه ماوه باتێکی واقعی جه ی خه وگه جه  کان یه بێ کۆمۆنیتته دا ده ک وته یه یه

و شیۆڕشیی چییینیی کیرییکیاو و  وه بیه  کیه مکندنی دۆخیه کان وخه کردنی پێداویتتیه بۆ ئاماده
 . ڵگای یۆشیاییتتی بڕوانن زواندنی کۆمه دامه

 
 ٥٠ ١١ری ڕاستی ئۆکتۆبه ناوه

 وه کانی عێراقه ری شاره ماوه ی خرۆشانی جه باره له
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 پەیامی ئۆچەالن بۆ چەکدانانی پەکەکە
 

ڵ  گێه لێه  ، گفتوگۆیەکی ڕادیێۆی پێێێشێەنێگێه وه یخوێننه دا ده ئەم بابەتەی ڵێره
  گێێفێتێێوگێێۆگێێه.   سێێازدراوه ٩٠/٢/٩١٠٢ڕۆژی    لێێه رم کێێه هێاوڕێ مێێوحسێن کێێه 

بۆ پەکەکە دەربارەی دەستبەرداربوونی   سەبارەت بە پەیامی عبداللە ئۆچەهنه
کێی تێر  ودایێه ی مێه وه ر ئێه بێه لێه  م بێاسێه خەباتی چەکداری و چەکدانان، ئێه

ی  وه بێزوتێنێه ک بێاڵێێێک لێه کێانێی وه کێا ونێاکێامێیێه کێه جێێێگێاو ڕێێگێای پێه له
باشێمێان  دات به نیشان ده  وه که دۆخی ناوچه ند به یوه په ناسیونالیزمی کورد له
م  ، لێه وه سێتێکێاریێه نێدێێک ده هێه ی بێۆ چێا ، بێه وه کردنێه  زانی پاش ئاماده

   وه ینه ی گۆڤاری دیدگای سۆشیالیستیدا، باڵوی بکه یه ژماره
 

 

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 
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پەیامەکەی ئۆچەبن ڕەنگدانەوەی چ واقعییەتییی کۆمە یەتی و ییاییی :  ڕادیۆی پێشەنگ
ئەمڕۆی و تی ت وکیایە  واتە چ شتێکی تازە یە دۆخیی ییییاییی کیۆمەڵیگیای تی وکیییادا 

 .هاتۆتەکایەوە کە ئەمڕۆ ئۆچەبن پەیامی چەکدانانی بۆ پەکەکە ڕاگەیاندووە
. بێگ مان دەت انین یەچەند گۆشەیەکەوە یەیەو ئەم پریە گفتی گیۆ بیکەیین:  م حتین کەویم

یەکەمیان بیەنی جیهانییە کە پەی ەندی بە پێگەی ت وکیاوە هەیە یەناو ییتتەمی جیهانی و 
پەی ەندی یەگەڵ زیهێزە ئینپریاییتتیییەکیانیدایە  دووەمیییان پیێیگەی نیاوچەییی تی وکیییایە و 

ئەت انییین یەم ییێ بیەنەوە قتیە یەییەو ئەم .  یێهەمیشیان باوودۆخی ناوخۆی ت وکیایە
پریە بکەین  کە هەوکامییان بەدەووی خیۆی ڕۆڵیی هەیە یەوەی ئەم کیرانەوەیە بەڕووی 
ئۆچەبندا یەبیەن حک مەتی ت وکیاوە ڕووبدا  و فریە  بیدویی، بە ئیۆچەبن کە یەبیەن 

 . پاویزەوەکانیەوە ببینری، و یەبەوامبەویشدا ئۆچەبن ئەو پەیامە ڕابگەیەنێ،
یەباوە  بە فاکتەوی یەکەم  واتە بیەنی جیهانی  ئەوەیە کە ماوەیەکە دەوڵەتی تی وکیییا بە 

کەوتۆتە ناو پەی ەنیدیییەکیی ئیاڵیۆزەوە "  ئەکەپە-دادوگەشەپێدانی ئیتالمی" ڕابەوایەتی حزبی 
یە چەنید ییاڵیی ڕابیردوودا  بەتیاییبەتیی یە .  یەگەڵ ڕۆژئاوا و بەتایبەتیتر یەگەڵ ئەمیرییکیادا

دوویاڵی ڕابردوودا  پەی ەندی نێ ان ئەمریکا و ت وکیا ڕووبەڕووی یاودی و جیۆوییك یە 
تەنگژە ب ەتەوە  یەبیەکەوە بەوهۆیەوە کە ت وکیا پیێییی ابی و ئەمیرییکیا و نیاتیۆ یەبەوامیبەو 
ڕوییادا یەپاڵ ئەودا ڕادەوەیتن  دوابەدوای ڕوداوی ختتنەخی اوەوەی فیڕۆکە ڕویییییەکە 
یەیییەو ئییاییینییانییی ییی ویییادا  کە یییەوەنییجییام تیی وکیییییا نییاچییاو بیی و بییۆ هییێیی وکییردنەوەی 
باوگرژییەکەی یەگەڵ ڕوییادا  زیاتر یێی نزیك بێتەوە و بەتایبەتیی یە پەیی ەنید بە پیرییی 

یەبیەکیی دییکەشیەوە بەهیۆی ئەو .  ی ویاوە زۆوتر خۆی یەپاڵ ڕوییا و ئێراندا ببینیێیتەوە
 .هاوکاوییانەی کە ئەمریکا بە هێزەکانی پەیەدەی دەکرد یە جەنگیان دژ بە داێش

ئەگەوچیی ) هەڵبەتە وەک  وتم هێشتا ت وکیا جەمتەوی ڕۆژئاوا و ئەمریکای جێنەهیێیشیتی ە 
ئەوووپیا .  خ دی ئەم جەمتەوە  وەک  پێش وتر نەماوەتەوە و ئاڵ گۆڕی بەیەودا هات وە

زیاتر یەجاوان خۆی یە هەژم ونی ئەمرییکیا دووو دەخیاتەوە و بەوەو ئەوە دەچیێ وەکی  
بە م هیێیشیتیا  بەتەواوی نەچی ەتە نیاو جەمتیەوی (  جەمتەویکی یەوبەخۆ دەوبیکەوێ

. یینای خ دی ڕوییا وەک  جەمتەویکی جیهانیی بەتەواوی یەکیالییی نەبیۆتەوە.  ڕوییاوە
یەوبازی جیهانی جێگیر دەبێی، ییان نیا  تیا   -ئاب ووی–ئایا ڕوییا وەک  ق تبێکی ییایی 

ت وکیا یەم هاوپەینانییە یتراتیژییەی کە ئێتتا یەگەڵ ڕۆژئاوا و ئەمریکا هەیەتی دەوبچیێی، 
بۆیە ت وکیا نایەوێ هەمی و هیێیلیکەکیانیی یە .  ؟ ئەمە یەئێتتادا بڕاوە نیە! و بچێتە پاڵ ڕوییا

بە م یە ئیێیتیتیادا .  یەبەتەی ئەمریکا و ڕۆژئاوا دەوبهێنێ و بیکاتە ناو یەبەتەی ڕویییاوە
ت وکیا یەم نێ انەدا و بەح کنی پێیگەی نیاوچەییی یە ڕۆژهە تیی نیاوەڕاییتیدا یەییەو ئەم  
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ئەمە یەکیێیکە یەو .  جەمتەوانە هات چۆدەکا  و مانۆڕی ییییاییی و دییبیلیۆمیاییی دەکیا 
واتە !  هۆکاوانەی وایکردوە حک مەتی ئەکەپە بەوامبەو بە ێبداییلە ئیۆچەبن نەومیی بینی یینیێ

دەیەوێ ت اناکانی خۆی بۆ شکانەوە بەیەو ئەم ئەوکە گرنگ و یتراتیژییەیدا فەواهەمتر و 
 .باشتر بکا 

فاکتەوی ناوچەییش ئەوەیە کە ت وکیا یەوەتا یەڕیگای پشتی انیکردنی هێزە ئیتالمییەکانیی 
هەوڵیی دا (  بەڵگە زۆوە یەیەو هاوکاویکردنی تی وکیییا بیۆ داێیش) ی ویا و بگرە داێشەوە 

بە م نە  ییەوکەوتینیی .  دەووونەخشی هەبێ، یە باوودۆخی ییایی و یەوبازی ی ویادا
بەدەی، نەهیێینیا  بەڵیکی  یەجەوگەی ڕوداوەکیانیی یی وییا و شیەڕی نیاوخیۆی یی وییادا  

( یەنیاوچە کی ودنشییینەکیانیدا) بۆشاییە  دووی، ب و کە یە ناوچەکانی باک ووی یی وییادا 
ئەمیرییکیا  دوای .  هێزیکی نزیك یە پەکەکە ئیداوەی ییییاییی ئەو نیاوچەیەی گیرتەدەیی،

ئەوەی ییایەتی ڕوخاندنی ڕژینی ی ویای یە ڕیگای پشتی انیی هیێیز و گیروپە چەکیداوە 
یە  یە ی ویا پەییدابیکیا    ئیتالمییەکانەوە شکتتی هێنا  بەناچاوی بۆ ئەوەی بت انێ جێپێ

! بەناوی دژایەتی داێشەوە هاوکاوی ئەو هێزەی کرد کە ت وکیا ییێیی نیییگەوان و نیاڕەحەتە
پەکەکە یەناو ت وکیادا ب ەتە مایەی کێشەیەکی دەییانتیاڵە بیۆ تی وکیییا  یەنیاو یی وییاشیدا  

 .یەیەو ین وەکانی ت وکیادا  هێزیکی نزیك یەو دەیە تی ییایی بەدەیتە
یەبیەکی دیکەشەوە  دوای هاتنەناوەوەی یەوبازیی ڕوییا و هیاوکیاوییکیردنیی ڕژیینەکەی 
بەشاو ئەیەد  دەوڵەتی ی ویا نە  هەو مەتریی ڕوخانی یەیەو نەما  بەڵیکی  وودە وودە 

ی ویای کۆنترۆڵ کردەوە و هیێیزە ئیییتیالمییییەکیانیی بەهێز ب وەوە و زۆوبەی ناوچەکانی 
ئەمە  فیرییەتیی دەییتیێی ەودانیی ییییاییی و .  بیەنگری ئەمریکا و ت وکیای پەڕوباڵ کرد

 .یییەوبییازیییی تیی وکیییییای یە کییاووبییاوی ییی ویییادا بەڕادەیەکییی بەوچییاو کەم کییردۆتەوە
نیزییك شیاوی "  خانشیخی ن" بۆودومانکردنی هێزیکی یەوبازیی ت وکیا یەنزیك شاوۆچکەی 

  یەبیەن هێزەکانی ی ویاوە ئەوەی دەوخت، کە ئاڵ گۆڕ یە باوودۆخی ییایی و " ئەدییب" 
دەوڵەتی یی وییا کە پیێیشیتیر نەییدەتی انیی تەنیانە  .  یەوبازیی حک مەتی ی ویادا ڕویداوە

شاوەکانی ژیردەیتی خۆی و دینەشنی پایتەخ، بیپیاوییزێ  ئیییتیتیا دەتی انیێ بیۆودومیانیی 
هێزەکانی ت وکیا بکا   ئەمە ناودنی پەیامێك ب و بۆ ت وکیا کە دەوڵەتیی یی وییا دەتی انیێ 

ئیێیتیتیا دەتی انیێ وەکی  دەوڵە  !  بیکیا "  خاکیی خیۆی و ییەووەوی خیۆی" پاویزگاوی یە 
 .هەڵت کەو  بکا  کە ت انای پاوایتنی خۆی و و تەکەی هەیە

بەبیڕوای میین ئەم بوازبیی ونەی دەووی تیی وکییییا بیۆ دەییتی ەودان یەکیاووبیاوی یی ویییا  
ییەوبیاوی .  باوودۆخێکی بۆ دوویتکردوە کە بەهەو نرخێك ب وە دەیەوێ پێشی پیێیبیگیریی،

 -ئیێیران  -ئەوەی کە ت وکیا هەوڵ دەدا  ئەوەندەی بۆی بکری، یەڕیگای جەمتەوی ڕویییا
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ت وکیاوە جێگاپێیە  بۆ ڕۆڵگێڕان یە ئایندەی ییایی ی وییادا بیۆخیۆی دەییتەبەو بیکیا   
بە م هاوکا  هەوڵی ئەوە دەدا  فشاویش بۆ ئەمریکا و ئەوووپیا بیهیێینیێ تیا نیاوچەیەکیی 
ئاوام یەیەو ین وی نێ ان ت وکیا و ی ویا  بەتایبەتی یە نیاوچەی ڕۆژهە تیی فی وا  کە 

ئەوە  جێگای مشت مڕ و هێینیان و بیردنیێیکیی .  بەدەی، هێزەکانی پەیەدەوەیە  دابنەزوینن
دوووودویژ ب و یەنێ ان دەوڵەتی ت وکیا و ئەمرییکیادا  تیا ییەوەنیجیام ئەمیرییکیا بیۆئەوەی 

ئەوییش دووییتیکیردنیی .  هەوچی زیاتر ت وکیا بەوەو ڕوییا نەڕوا   بەجۆویك قب ڵی کیرد
ناوچەی ئۆپەواییۆنی هاوبەشی هێزەکانی ئەمریکا و تی وکیییایە یە نیاوچە یینی ویییەکیانیی 

 (1. )ڕۆژهە تی ف وا 
بێگ مان بەم کاوەی ئەمریکا دەیەوێ جۆویك دڵی ت وکیا بداتەوە  بە م تی وکیییا دڵیی ئیاو 
ناخ اتەوە و بەودەوام باس یەوە دەکیا  کە ئەگەو داواکیاویییەکەی جیێیبەجیێ نەکیرێ بیۆ 

هەڵبەتە ت وکییا .  دوویتکردنی ناوچەی ئاوام  ئەوا هێزەکانی ت وکیا خۆیان ئەو کاوە دەکەن
پریی ناوچەی ئاوام وەک  چاوەیەویك بۆ ئاواوە ی وییەکانی ناو تی وکیییا و گەڕانەوە و 
نیشتەجێیکیردنیییان یەو نیاوچە ئیاوامەدا دەخیاتەڕوو  بە م ڕاییتییەکەی دوووختیتینەوەی 

 .مەتریی پەیەدەیە یەنزیك ین وەکانی خۆی
کەواتە دوووختتنەوەی پەیەدە  یان وەک  حک مەتی ئەکەپە و ئۆودوگان نیاوزدەی دەکەن  
یە ناوبردنی هێزە تیییرۆویتیتەکیانیی  ییەو بە پەکەکە  یەکیێیکە یە نیییگەوانیی و ئیامیانیجە 

ئەگەو بیتی انیێ بەجیۆوییك بەو ئیامیانیجە بیگیا   یەڕییگیای .  ییایییەکانی دەوڵەتی تی وکیییا
بێدەنگکردن و بێالیەنکردنی پەیەدەوە  وەکی  ئەوەی یە پەییامەکەی ئیۆچەبنیدا بیۆ پەیەدە 
هات ە کە دەڵێ ڕەچاوی نیگەوانیییەکیانیی تی وکیییا بیکەن  ئەوا یەو بیاوەدا ییەوکەوتینیێیکیی 

بەوجۆوە دەت انێ ئەو نییگەوانییییەی .  ییایی یەوبازی بۆ دەوڵەتی ت وکیا متۆگەو دەکا 
کەم بکاتەوە کە ڕەنگە بەهۆی گۆڕانکاوییەکیانیی بیاوودۆخیی ییییاییی یی وییا نەخشیێیکیی 

 .ئەوتۆی یە داهات ی ی ویادا نەبێ
بەبڕوای مین .  فاکتەوی یێهەم ناوخۆییە  باوودۆخی ییایی و ئاب وویی ناوخۆی ت وکیایە

حک مەتی ئەکەپە یەیەو بنەمای وە مدانەوە بە پێداویتتیە ئاب ووییەکانی یەومایەداوی یە 
ت وکیادا و یە بەوژەوەندی بۆوژوازی یە یەودەمێکی دیاویکراودا ت انی دەیە تی یییاییی 

دوای .  وە می بە جیۆوییك یە بی ژانەوەی ئیابی ووی ییەومیایەداوی دایەوە.  بگریتە دەی،
 -پیاوتیی گەییی کیۆمیاوی) یا نێکی دوووودویژ یە دەیە تی حیکی مەتیی نیاییییۆنیاییییتیتیی 

واتە ڕەوتی ناییۆناییزمی ئەتات وکی  یەبەودەم وە میدانەوە بە کیێیشیە و گیرفیتە (  جەهەپە
بێکاوی و هەژاوییەکی فیراوان و دەییان کیێیشیەی .  ئاب ووییەکانی بۆوژوازی بێت انا مابۆوە

ئەکەپە ت انی دەوگیا بە ڕووی .  کۆمە یەتی جۆواوجۆو یەخەی کۆمەڵگای ت وکیای گرتب و
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یەبیەکەوە دەوفەتی بۆ وەبەوهێنانی یەومایە و قیازانیجیهیێینیییی .  گەشەی ئاب وویدا بکاتەوە
یەومایە یەباوتر کرد و یەبیەکی دیکەشەوە  بەهۆی بی ژانەوەی ئیابی وویشیەوە بیێیگی میان 

ئەم ڕەوەنیدە زییاتیر یە یە  دەیەی .  باوی ژیانی کریکاو و خەڵیی کەمدەوامە  باشتر ب و
 .ئەوە وایکرد کە حک مەتی ئەکەپە تائیتتا  یەدەیە تدا بنێنێتەوە. خایاند

یاڵی ڕابیردوودا بیاوودۆخیی ئیابی ووی تی وکیییا ئیاڵی گیۆڕی بەییەودا  ٥-٠بە م یەماوەی 
هە وییان .  ئاب ووی ت وکیا ت وشی قەییران و بەوەبەوە ڕووی یە نشیێی  کیردوە.  هات وە

نیرخیی ییییرەی تی وکیی بەڕییژەیەکیی بەوچیاو .  بەشێ ەیەکی یەوی ڕهێنەو زیادی کیردوە
نرخەکان بەوەویەوچ ون و ئایتی ژیانی کرییکیاوان و خەڵیکیی کەمیدەوامە  و .  دابەزی ە

ئەم گۆڕانکاوییانە دەوگای کردۆتەوە بۆ نەییاوە ییییایییییەکیانیی .  زەحنەتکێش خراپتر ب وە
ئەکەپە کە یەباوی ییایی و کۆمە یەتییەوە نف ز پەیدا بکەنەوە و یە هەڵیبیژاودنەکیانیی ئەم 

  کە ییێ ( 3() ئەیتەمب ڵ  ئەننەوە و ئەزمیر) دواییانەی شاوەوانییەکاندا  یێ شاوی گەووە 
جەهەپە .  شاوی گرنگ و پیشەیازی و پڕدانیشت انی ت وکیایە یەدەیتیی ئەکەپە دەوبیهیێینین

بەتیاییبەتیی ئەو ییەوکەوتینەی بەجیۆوییك یە .  یەوۆکی شاوەوانیی ئەییتەمیبی ڵیی بیردەوە
ئەم گۆڕانکاوییییانە بیاوودۆخیی ییییاییی .  ڕیکەوتنی ناڕایتەوخۆ یەگەڵ هەدەپە بەدەیتهێنا

 .ناوخۆی ت وکیای بە زیانی ئەپەکە و یە قازانجی نەیاوەکانی و بەتایبەتی جەهەپە گۆڕی ە
ئەم پییاشییەکشییەیەی کە حییکیی مەتییی ئەکەپە ڕووبەڕووی بییۆتەوە و هەووەهییا ئەو هەمیی و 
بەوەیەی کە کردویەتیەوە  چ یەئایتی ناوخۆ و چ یە ئایتی ناوچەیی و دەییتیێی ەودانیی یە 
ی ویا و هەووەها مانۆڕکردنی یەنێ ان ڕوییا و ئەمیرییکیادا  بیاوودۆخیێیکیی ییەخیتیی بیۆ 
ئۆودوگان و حزبەکەی و دەیە تەکەی پیێیکیهیێینیاوە  دەبیێ بەجیۆوییك یە کیردنەوەی ئەو 
هەم و بەوەیە خۆی دەوبیاز بیکیا  بیۆئەوەی فشیاوەکیانیی ییەوخیۆی کەمیتیر بیکیاتەوە و 

بیۆیە بەبیڕوای مین .  یەش ینێکەوە هێ و ب ونەوەیە  دووی، بکا   تا بەوانی دیکە ڕابگیا 
ئۆودوگان و ئەکەپە نەومی بەوامبەو بە ئۆچەبن نیشان دەدا   تا یەکەم پەیەدە ڕازی بکا  
بەجۆویك نەومی بەوامبەو بە ت وکیا بن ینێ  وەک  ئەوەی کە ڕازی ب و هێزەکانی تی وکیییا 
و ئەمرییکیا بە هیاوبەشیی یە هەنیدێ نیاوچەی یینی وییدا  یە بەشیی ڕۆژهە تیی فی واتیدا  

یەبیەکیی دییکەشیەوە بەم ییییاییەتە دەیەوێ یەنیاوخیۆی .  ئۆپەواییییۆنیی هیاوبە  بیکەن
ت وکیاشدا بیەنگرانی ئۆچەبن زیاتیر یە نەییاوانیی خیۆی دوووبیخیاتەوە و چیاوی ئی میێید 

بەوجیۆوە فشیاوی ئیۆپیۆزیتیۆنیی .  ببڕنەوە یازان یەگەڵ حیکی مەتیی ئەکەپە و ئیۆودوگیان
یەوەکی ناو کۆمەڵگای ت وکیا یەیەو خۆی کەم بکاتەوە و هاوکاتیش بیکاتە فریەتێیك بیۆ 
بوازکردنی هەدەپە و یەوەنجامیش بوازکردنی ت انای ییایی و کیۆمە یەتیی پەکەکە یە 
ملنالنێ و جەنگیدا یەگەڵ دەوڵەتی ت وکیا  کە ئەگەو یەو ییییاییەتەییدا ییەوبیکەوێ  ئەوا 
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چ نکە بوازکیردنیی پەکەکە و .  پێشڕەوییەکی ییایی ناوخۆیی بۆ حیزبەکەی تۆماو دەکا 
بەجۆویك وەک  یە پەیامەکەی ئۆچەبندا هات وە  بانگەوازی دانانی چە  یەبیەن پەکەکەوە  
ئەگەو بەکردەوە ڕووبدا   ئەوا یەوکەوتنێکی مێژوویی دەبیێ بیۆ ئیۆودوگیان و ئەکەپە و 

 .دەووەیەکی دیکەی دەیە تی خۆی و حزبەکەی دابین دەکاتەوە
کەیتی پەکەکە  کەیتێکی ییایی مێژوویی و هەیتیاوە بۆ دەوڵەتی تی وکیییا و ییەوجەم 
هێز و حزبە بۆوژواییە نەتەوەپەویتەکانی ت وکیا  کە هەژم نییەکی فکری زۆوییان بەییەو 

ەوە پەکەکە ١٩٢٠یەیاڵی .  کۆمەڵگای ت وکیادا  بەتایبەتی یەناو دانشتی انی ت وكزماندا هەیە
یەماوەی چەنید ییاڵیی ڕابیردووشیدا  .  دژی دەوڵەتی ت وکیا شەڕیکی چەکداوی بەوپاکردوە

یەوباوی داخرانی ئایۆ چەکداوییەکەی بە م ئیاییۆیەکیی ییییاییی یەبەودەمیدا کیرایەوە  
و یە تی وکیییا (  پەیەدە) بەهۆی ئەوەی کە حزبەکیانیی ییەو بە بیزووتینەوەکەی یە یی وییا 

یە یی وییا هیێیزییییی ییییاییی نی یینەوی .  ت انیان پێشڕەویی ییایی گرنگ بکەن(  هەدەپە) 
پەکەکەیە و دەییە تیی نیاوچەیەکیی گیرتەدەیی، و یە نیاوخیۆی تی وکیییا   دەوگیای بیۆ 
خەباتێکی مەدەنی کردەوە کە بەجیۆوییك قەوەبی وی بینیبەییتە ییەوبیازیییەکەی پەکەکەی 

ئەگەوچی هەدەپە  بەشێکە یە یتیراتیییژی پەکەکە و ئیۆچەبن  بە م پیێیدەچیێ کە .  کردەوە
یەنێ ان یەوکردایەتی ئێتتای پەکەکە و هەدەپەدا جیاوازییەکی تاکتییکیی هەبیێ  بەتیاییبەتیی 

کەیایەتی یەکەمیی پەکەکە  کە وتیی "  م واد قەوەیالن" دوای ڕاگەیاندنەکانی ئەم دواییانەی 
 (2!".)هەدەپە یە شەڕی خەندەقدا پشتیگری پەکەکەی نەکرد"

بەبڕوای من ئەگەو حک مەتی ت وکیا یەگەڵ ئەم بەوەیە جیۆوییك یە می جیامەیە بیکیا   مین 
ناڵێم ئاشتی بکا   چ نکە پریی ئاشتی مەییەیەیەکیی دییکەیە کە دواتیر ئەتی انییین قتیەی 
یەیەو بکەین  ئەگەو جۆویك یە هێ و ب ونەوە یەم بەوەیەدا ڕابیگەیەنیێ  ڕەنیگە بیتی انیێ یە 
دوو بەوەکەی دیکەدا پێشڕەوی بکا  یاخی د بنیییکەم فیرییەتەکیانیی پیێیشیڕەوی یەبەودەم 

من بڕوام وایە ئەمانە ئەو هۆکاوە یەوەکییانەن کە وایکردوە حیکی مەتیی .  خۆیدا زیاتر بکا 
ت وکیا بڕیاو بدا   دوای ماوەیەکی دوووودویژ یە گیۆشیەگیییری  پیاوییزەوەکیانیی ئیۆچەبن 

بێجگە یەوە ئەم بڕیاوە پرییێیکیی دییکەشیی چیاوەییەو کیرد  ئەوییش .  چاویان پێی بکەوی،
دەیتبەوداو ب ونی یەدان زیندانی ییایی ئەندامی پەکەکە بی و یە میانیگیرتین یە خی اودن 
دژی گۆشەگیری ئۆچەبن  کە جۆویك یە ئیحراجی بۆ حک مەتی ئەکەپە یە پەی ەند بە مافیی 

 .مرۆڤەوە یەبەوامبەو ڕای گشتی ئەوووپادا دووی، کردب و
یەوەنجام نەومی ن اندنی حک مەتی ئەکەپە بەوامیبەو بە ئیۆچەبن  ئەوەی ییێیکەوتەوە کە 
یەبەوامبەودا ئیۆچەبنیییش خیزمەتیێیك پیێیشیکە  بیکیا  بە حیکی مەتیی ئەکەپە و پەییامیی 

ئەوەی چەنیدە ئەمە ێەمەییی دەبیێی، ییان نیا  ئەوە .  چەکدانانەکەی ئاڕایتەی پەکەکە کیرد

 پەیامی ئۆچەالن بۆ چەکدانانی پەکەکە
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 .بایێکی دیکەیە
 

ئاشکرایە کە پەیامەکەی ێبدیلە ئۆچەبن بانگەوازە بۆ چەکدانانی پەکەکە :  ڕادیۆی پێشەنگ
و م واد قەوەیالن ئەندامی کۆنتیەی یەوۆکایەتی پەکەکە  یە یێیدوانیێیکیدا یەمیبیاوەیەوە 

ئیاییا .  ئۆچەبن ن ینەوی ئێنەیە و بەمجۆوە  بەپیر پەیامەکەی ئۆچەبنەوە هات وە:  دەڵێ،
ئەمە بەمانای وەوچەوخانێك یە یتراتیژی پەکەکە نایە  بەوامبەو بە دەوڵەتی ت وکییا کە 
یەیییەو بیینەمییای چە  و شییەڕی چەکییداوانە دامەزواوە و چەنییدییین دەیەیە ئەم حییزبە 

کەس بی ونەتە قی وبیانیی؟ ئیاییا پەکەکە "  هەزاو ٠١" بەدەیتیەوەی گرت وە و زییاتیر یە 
 بەکردەوە دەیەوێ چە  دابنێ؟

من پێن ایە پەکەکە دەمێیکەیە ئەو ییتیراتیییژەی یەییەو بینەمیای چە  و :  م حتین کەویم
ئەمە .  شەڕی چەکداوی بۆ ناچاوکردنی دەوڵەتی ت وکیا بە خ ایتەکانی شکتیتیی خی اودوە

یەو کییاتەوە دەیییتییی پییێییکییردوە کە چەنییدیییاڵ یەمەوبەو پەکەکە چەنییدجییاویییك یەکییالیەنە 
ئاگربەیتی ڕاگەیاندوە تا بەدەوڵەتی ت وکیا ڕابیگەیەنیێ کە ئیامیادەی چەکیدانیانە  ئیامیادەیە 

. دەمیێیکەیە ئەمەی ڕاگەییانیدوە.  بچێتە ناو پرۆیەیەکی ییایییەوە یەگەڵ دەوڵەتی ت وکییادا
بۆماوەیەکیش کە ئەکەپە جۆویك کرانەوەی بەوامبەو بە پریی کی ود یە تی وکیییا نیییشیانیدا 
بەوەی زمانی ک ودی بۆ قتەکردن ئیازادکیرا  تەیەفیزییۆنیێیکیی دەوڵەتیی بەزمیانیی کی ودی 

یەژیرناوی پرۆیەی ئاشتیدا  کە یەڕایتیدا بەبیڕوای مین (  ک ودی TRTبەناوی ) دامەزواند 
ئاشتی نەب و  بەڵک  پرۆیەیەکی ئاگربەیتی یەوبازی ب و یەنێی ان حیکی مەتیی تی وکیییا و 

یەم مییاوەیەدا دەوڵەتییی تیی وکیییییا جییۆویییك کییرانەوەی فەوهەنییگییی و تییاڕادەیە  .  پەکەکەدا
. هێ وکردنەوەی ییایی نیشاندا بەوامبەو بە باوودۆخی ییییاییی نیاوچە کی ودنشییینەکیان
بگرە هێرشە یەوبازییەکانی هەودووب  پەکەکەو دوڵەتیی تی وکیییا  بیۆییەو یەکیتیر کەمیتیر 

 .ب ونەوە
یەم کەش هەوا ییایییەدا  ڕەوتێك دەوفەتی گەشە و ییەوهەڵیدانیی بەدەییتیهیێینیا  ئەوییش 

یە کە یەڕایتییدا دوییژکیراوەی فیکیری و ییییاییی و بیگیرە ڕییکیخیراوەییی " هەدەپە" ڕەوتی 
پەکەکەن  ئەم ڕەوتە دەیتی برد بۆ جۆویکی دیکە یەخەبا   کە خەباتی ییایی بی و یەنیاو 

ئەوەبیی و یەڕیییگییای هەڵییبییژاودنەکییانییی .  چیی اوچییێیی ەی دەوڵە  و یییایییاکییانییی تیی وکیییییادا
ئەم بزووتینەوە شیاویییە ئیاکیامیی ئەوە .  شاوەوانییەکانەوە ت انییان جۆویك پێشڕەوی بکەن

گۆڕانکاوییە ب و کە ناوی پرۆیەی ئاشتی یێدەنێن  کە من بە جۆویك یە ئیاگیربەیی، نیاوی 
یەوهەڵدانی ئەمجۆوە یە کاو و خەباتی ییایی شاوی  مانیای ئەوەبی و کە پەکەکە .  دەبەم

خۆی بەو بڕوایە گەیشتب و کە یتراتیژ و ئایۆی شەڕی چەکداوی کۆتایی پێهیاتی وە و بە 

 ریم  ڵ موحسن که گه گفتوگۆ له
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ئەوەی کە تائێتتا چەکی دانەناوە  بۆئەوە بی وە کە وەکی  هیۆکیاوییییی .  بنبەی، گەیشت وە
فشاو بەدەیتیەوە بنێنێتەوە و وازیێهێنانی بیکیاتە مەوجیێیك بیۆ بەدەییتیێینیانیی ئییینیتیییازی 

واتە خ دی دانانی چە  یە یتراتیژیکی ییییایییییەوە بیۆ چیۆکیدادان بە دەوڵەتیی .  ییایی
ت وکیا و ناچاوکردنی بە قب ڵکردنی ئامانجەکانی  ب وەتە بابەتێکی مامەڵە بۆ دەیتخیتیتینیی 

ئەگەو پەکەکە چە  دابنێ بەبێ هیچ مەوجێك  تەنیهیا میانیای تەییلیییم .  دەیتکەوتی ییایی
هیێیزییك دەییان ییاڵە چەکیی هەڵیگیرتی وە و شیەڕی .  ب ون دەگەیەنێ بە دەوڵەتی تی وکیییا

کردووە و هەزاوان کەس یەم نێ ەدا ک ژواو و برینداو ب ون  ییەدان میاڵ و دەییان گی نید 
کیاوەییا  ڕووییداوە  بیۆیە مەییەیەی ...  ویران کراون  هەزاوان کەس دەوبەدەو کیراون و

. چەکدانان بۆ پەکەکە بەوجۆوە بێ مەوج و دەیکەوتێکی دیاویکراو میانیای تەییلیییم بی ونە
شکتتێکی ییایی و یەوبازی خەتەونا  ڕووبەڕووی پەکەکە دەبێتەوە  بۆیە من پیێینی ایە 
کە ئەگەوچی پەیامەکەی ئۆچەبن بانگەوازی تەییلیییم بی ونە  و ییەوکیردایەتیی پەکەکە  
نەی یتت ە دژایەتی ئاشکرای بکا   بە م یە دنییای واقیعیییدا بەو ییادەیییە پەکەکە قیبی ڵیی 

 .ناکا  و نات انێ قب ڵی بکا 
ئەوەی کە ئایا بە واقعی پەکەکە چە  دادەنێ یان نیا  بەییتیراوەتەوە بەوەوە کە دەوڵەتیی 
ت وکیا خۆی کاودانەوەی بەوامبەو بەم پریە چیۆن دەبیێ  چی نیکە هەو یەو ڕاگەییانیدنەی 
م واد قەوەیالن کە ئێ ە ئاماژەتان پێکرد ئەوە  هات وە کە ییەوەڕای ئەوەی پیابەنیدن بە 
ڕاگەیاندنەکەی ئۆچەبنەوە  بە م جێبەجێب ونی بەیتراوەتەوە بەوەی کە دەوڵەتی ت وکیا چ 

بەڵک  .  هەڵبەتە ئۆچەبن یە ڕاگەیاندنەکەیدا نەی ت وە ئێتتا چە  دابنێن.  هەڵ یتتێکی دەبێ،
یەنیێی ان ئیێیتیتیا کە .  دەڵێ یە بەهاوی داهات ودا کۆنگرە بگرن و بیڕییاوی چەکیدانیان بیدەن

بیاوودۆخیی .  پەیامەکەی ئۆچەبنی تێدا بککراوتەوە تیا بەهیاوی داهیاتی و  میاوەیەکیی زۆوە
ییایی ناوچەکە  جێگیر نیە و بەودەوام ئەگەوی ئاڵ گۆڕی ییاییی و بیگیرە ییەوبیازی 

ڕەنگە تا ئەوکاتە ئەوەندە ئیاڵی گیۆڕ ڕووبیدا  کە ئەو مەییەیەیە بەهیییچ شیێی ەیە  .  هەیە
هەو یەو کیۆنیگیرەیەدا ئەگەو !  ێەمەیی نەبێتەوە و پەیامەکەی ئۆچەبن هیچ بایەخێکی نەمێنێ

هەووەکی  وتیم ...  بیگرن ڕەنگە بڕیاوی دیکە بدەن  بۆنن ونە دویژەدان بە شەڕی چەکیداوی
دەوڵەتی ت وکیییا یەهەیی مەوجیێیکیی دییاوییکیراودا ئەم ییییاییەتەی بەوامیبەو بە ئیۆچەبن 

ڕەنگە ئاڵگۆڕیك ڕووبدا  کە حیکی مەتیی ئەکەپە یەم ییییاییەتەی پەشییینیان .  گرتۆتەپێش
 .بێتەوە

 
بەوپریانی دەوڵەتی ت وکیا بەشێ ەیە  یەشێ ەکیان پیێیشی ازییییان یەم :  ڕادیۆی پێشەنگ

بانگەوازەی ئۆچەبن کردووە  تا چەند پێتان ایە ت وکیییا بەکیردەوە دەیی، بە پیرۆییەی 
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 ئاشتی دەکا  و تاکتیك و یاوییەکی ییایی بەدەیتەوە ناگرێ؟
بەبڕوای من دەوڵەتی ت وکیا و بەتایبەتیی ئەکەپە هەووەکی  تیاکیتیییکیێیکیی :  م حتین کەویم

ئەوکاتەی حک مەتی ئەکەپە دەیتی بۆ ئەم .  ییایی مامەڵەی ئاگربەیتی پێش وتریشی کرد
ییایەتە برد  کۆمەڵێك پێشڕەوی کردب و یەباوی ییییاییی و ئیابی وویییەوە و پیێی یتیتیی 
بەوەب و جۆویك یە جێگیری و ئاوامی ییایی یە ت وکیادا دابین بکا   پێ یتتی بەوە بی و 

میاوەیەکیی زۆو جەدەییێیك هەبی و کە ئیاییا تی وکیییا . یەگەڵ ئاب ووی ئەوووپادا تێکەڵ بێ،
دەچێتە ناو یەکێتیی ئەوووپاوە یان نا؟ بۆ چەندین یاڵ ییتیراتیییژییی ئیابی ووی دەوڵە  و 
خ دی حک مەتی ئەکەپە ئەوەب و کە یەگەڵ ئاب وویی یەکیێیتیییی ئەوووپیادا تیێیکە وبیێی، و 

ئەو گەشیە ئیابی وویییەی تی وکیییا کیردبی وی  ئەگەو یەگەڵ .  بچێتە ناو یەکێتیی ئەوووپیاوە
ئاب وویی ئەوووپادا تێکەڵ ب ایە  دەیت انی دەوگایە  بۆ چەندیین ییاڵیی دییکە یە دەوڵەتیی 
ت وکیا و حک مەتی ئەکەپە و ئۆودوگان بکاتەوە و جیگیرییەکی ییایی و ئیابی ووی زییاتیر 

بە م ئەم مەیەیەیە یەناو پرۆیەیەکی ئاڵۆزی ییایی و دییپیلیۆمیاییییدا . دابین بکا  بۆیان
یەکێتیی ئەوووپا نەیانت انی ئاب وویی تی وکیییا وەکی  بەشیێیك یە ئیابی ووییی .  شکتتی هێنا

ت وکیا بۆئەوەی یەگەڵ ئاب وویی ئەوووپادا تێکەڵ بێ، دەب ایە جیۆوییك .  خۆیان قب ڵ بکەن
یە کرانەوەی ییاییش ئەنجام بدا  بۆئەوەی بت انێ جۆویك یە جێگییرییی ییییاییی دابییین 

 .بکا  و بەوەی ناوخۆیی یەڕووی ییایییەوە بەشێ ەیە  جێگیربێ،
 

پریی مافی مرۆڤیش مەوجێکی یەکێتیی ئەوووپا ب و بۆئەوەی تی وکیییا :  ڕادیۆی پێشەنگ
 .بت انێ بچێتە ناو یەکێتییەکەوە

بەبڕوای من مەیەیەی مافی مرۆڤ تەنها تایتقێکە و هۆکاویکی ڕایتەقینە :  م حتین کەویم 
بە م حک مەتی ئەکەپە پیێی یتیتیی بەوەبی و جیۆوییك کیرانەوەی . نیە  بۆیە ئاماژەم پێنەکرد

ڕۆژئیاوا پیێی یتیتیی بە .  ییایی بکا  بۆئەوەی جێگیری و ئاوامی ییییاییی بەدەییتیبیێینیێ
یەومایە ڕوو ناکاتە ش ینێك کە ئاژاوە و ئاش وبی ییایی تێیدا بیێی،  .  جێگیریی ییایییە

ئەو تیاییتیقەیە  ئەو "  مافیی میرۆڤ" بەبڕاوی من پایاوی .  شەڕو کێشەی تیابێ،.  نائاوام بێ،
مانایەی هەیە کە یەژیر ئەم نیاوەدا ڕۆژئیاوا داوا یە دەوڵە  دەکیا  کە دەبیێ جیێیگیییرییی 

ئەوەی کە شەڕی پەکەکە دەکەی،  ئۆپۆزیتیۆنی ییاییی .  ییایی یە ت وکیادا دابین بکەی،
خۆ  یەوک   ئەکەی،  دەیان هەزاو کەی، زیندانی کردووە  ئەمیانە جیێیگیای قیبی ڵ نییە  

مانای وایە کە ت وکیا ناوچەیەکی پیڕیە .  چ نکە مانای وایە نائاوامی و پشێ ی ییایی هەیە
کێشە و ئاش بە و دەوڵەتانی یەومایەداوی ئەوووپا ئامادەنین و تێك بەو هەم و کێیشیە و 

گ مان یەوەدا نییە کە مەییەیەی شیەڕ یەگەڵ پەکەکە .  گرفتانەوە کێش بکەنە ناو خۆیانەوە

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

 ریم  ڵ موحسن که گه گفتوگۆ له



١١ 

بەبیێ .  یەوکاتەدا مەیەیەیەکی گرنگ ب و کە ناجێگیری و پشێ ی یە ت وکیییادا پیێیییهیێینیابی و
جۆویك یە هێ وکردنەوە و ئاگربەی، یەگەڵ پەکەکەدا ئینکانی ئەوە نەبی و هەنیگیاو بەوەو 
جێگیریی ییایی بنرێ  بۆیە ئەوووپا  ئەو پریەی وەک  فشاویك بەوامیبەو بە دەوڵەتیی 

یەو یەودەمەدا دەوڵەتی ت وکیییا و حیکی مەتیی ئەکەپە بەتیاییبەتیی  کە .  ت وکیا بەکاودەهێنا
یەڕووی ئاب ووییەوە پیێیشیڕەویییەکیییان کیردبی و  دەبی ایە وەکی  تەواوکیردنیی زنیجیییرەکە 

وەک  تەواو کردنی پیرۆییەکە دەیی، بەون . یەڕووی ییاییشەوە جۆویك پێشڕەوی بکەن
 .بۆ کۆمەڵێك نەومی ن اندنی ییایی بەتایبەتی یەگەڵ پەکەکەدا

بە م کاتێك حک مەتی ئەکەپە بێال مێد دەبێی، یە مەییەیەی تیێیکەڵیبی ون یەگەڵ ئیابی ووییی 
ئەوووپادا و ڕیگای چ ونی بۆناو یەکیێیتیییی ئەوووپیا ییێ تەییك دەبیێیتەوە و بیگیرە ییێیی 
دادەخییرێ  ئیییییتییر بەوەبەوە ئەو مەیییلەی تییێییدا بەهییێییزدەبییێیی، کە یە ئییابیی وویییی ئەوووپییا 
دوووبکەویتەوە و ڕووبکاتە دامەزواندنی پەی ەندییی ئیابی ووی یەگەڵ و تیانیی ڕۆژهە تیی 
ناوەڕای، و ڕوییییادا  بیێیگی میان بەهیێیشیتینەوەی جیۆوییك پەیی ەنیدی یەگەڵ ئەوووپیا و 

ئەو ییایەتەی دەوڵەتی ت وکیا و ئەکەپە یە پەی ەند بە پریی کی ودەوە یەییەو .  ڕۆژئاوادا
ئەم بنەما و پێداویتتییە یییاییی و ئیابی ووییییانە دامەزوابی و  بیۆیە بە گیۆڕانیی بینەمیای 
ییایەتەکەی  ئیتر زۆو پێ یتتیی بەوە نەما کە بەوامبەو بە پەکەکە و پریی ک ود نەومیی 

ەوە دووباوە دەوڵەتی ت وکیا دەیتی کیردەوە ١١١٥پیشان بدا  و ئەوە ب و یە دوای یاڵی 
 .بە هێر  کردنە یەو ناوچە ک ودنشینەکان و هێزەکانی پەکەکە

. من یە قتەکانی پێش ومدا بایی هۆکاوەکانی پشتی ئەم نەومی ن انیدنەی ئیێیتیتیاشیم کیرد
بۆیە ئەو پرییاوەی کە ئایا دەوڵەتی ت وکیا و حک مەتی ئەکەپە و ئۆودوگان بەڕایتیی ئەم 
ییایەتەی ئێتتاییان یەویی ەیە کە دەییانەوێ پیرییی کی ود چیاوەییەو بیکەن  بیێیگی میان 
وە مەکەی نەخێرە  بۆچی؟ یەبەوئەوەی بنەمای دەوڵەتی ت وکیا بەخی دی ئەکەپەشیەوە کە 
وەک  هێزیکی بۆوژوازی کۆنەپاویز دەیتی بە بنامە و پرەنتیپەکانی دەیت و و یایاکان و 
کەیت و و فەوهەنگی کۆمەڵگای ت وکیاوە گرت وە کە یەیەو بنەمای جیۆوییك یە فیاشیییزمیی 

شییۆڤییێیینیییییزمییێییك کە چیی اوچییێیی ەی یییایییاکییان و دەیییە تییی .  نەتەوەیییی تیی وکییی دامەزواوە
یە ئیێیران و .  تێپەڕاندووە و شۆڕبۆتەوە بۆناو کۆمەڵگای ت وکیا  بۆناو خەڵیکیی تی وكیزمیان

ێێرا  دژایەتی بەوامبەو خەڵکی کی ودزمیان یەئیاییتیی دەییە   و دەوڵەتەکیانەوە زییاتیر 
نەب وە بە بیرکردنەوە و بۆچ ونی خەڵکی ێەوەبیزمیان .  تێنەپەڕی و نەچ وە ناو کۆمەڵگاوە

واتە یەوباوی ت ند ب ونەوەی کێشنەکێشی نەتەوەیی  یەوباوی ڕق کییینەی .  و فاوییزمان
نەتەوەیی کە بەجۆویك دوویتیان کردوە  بە م نەیت انیی ە ڕۆبیچیێیتەخی اوەوە بیۆ ئیاییتیی 

 .کۆمە یەتی و تەنها یەئایتی ییایی و یەچ اوچێ ەی دەیە   و دەوڵەتەکاندا ماوەتەوە
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ئەگەوچی یەێێراقدا یەیەودەیتی ئەحزابی دەیە تداوی ناییۆناییتتی و ئیتالمی ێەوەبیی 
و ک ودییەوە بەودەوام هەوڵی خۆشکردنی ئەم ڕق کینەیە دەدوێ  بە م هیێیشیتیا بەوجیۆوە 

بەمانایەکی دیکە  دەوڵەتی تی وکیییا یەییەو ئەم پیاشیخیانە فیکیریییە .  نیە کە یەت وکیادا هەیە
بۆیە بەبیڕوای .  شۆڤێنیتتییە کۆمە یەتییەی ناییۆناییزمی ت وکی بینا  نراوە و ڕاوەیتاوە

من زۆو یەختە کە ئاڕایتەکە بەوجۆوە بڕوا  کە ئەم دەوڵە  و حزبانەی خیۆییان یەییەو 
ئەم بنەما ئایدیۆیۆژییە ڕاوەیتاون  ییایە  و کەیت وی ییایییان جیاکاوی و شۆڤێنیزمی 

ئەوان نات انن کێشەی کی ود .  نەتەوەییە  بت انن دەیتبەوداوی ئەم مەزنخ ازییە ت وکییە ببن
چاوەیەو بکەن  تەنها وەک  پریێکی تاکتیکی بەدەیتیەوەی دەگرن بۆ کێیشینەکیێیش یەگەڵ 

تیا .  پەکەکە  دان یان و هێنان بردن یەگەڵ پەکەکە تا بت انن پاشەکشەی زییاتیری پیێ بیکەن
یەو ڕیگایەوە حک مەتی ئەکەپە یەکێشنەکێشی ناوخۆیی یەگەڵ نەیاوە ییایییەکانییدا خیۆی 

دەوڵەتی تی وکیییا  یەنیاو ئەو بیاوودۆخە جیییهیانییییەدا .  ڕابگرێ و دەیە تەکەی بهێقێتەوە
 .دەووونەخشی هەبێ، و ت وشی شکت، و پاشەکشە نەبێ،

 
هاوڕێ م حتین یەپەی ەند بە پەیامەکەی ئۆچەبنەوە بۆچی ونیێیك هەیە : ڕادیۆی پێشەنگ

دەڵێ، هەڵ یتتێکی خیانەتکاوانەیە و بدانە یە ڕەوتی خەباتی ڕزگیاوییخی ازانەی نەتەوەی 
ک ود  هەندیکی دیکە دەڵێن ییایەتێکی حەکینانەیە و ئاویکە بە ئاگری شەڕ یە ت وکیییادا 

 ڕای ئێ ە یەیەو ئەم بۆچ ونانە چیە؟. دەکرێ
بەویەوەی یەییەو ئەو دوو بیەنە قتیە بیکەم حەز ئەکەم مەییەیەیە  :  م حتین کەویم 
من بایم یەوەکیرد کە ئەگەو پەکەکە چە  دابینیێ  ئەوە میانیای تەییلیییم .  ڕوون بکەمەوە

بە م چەکیدانیان هیییچ .  ئەوەی کە چە  دادەنێ ییان نیا پەیی ەنیدی بەخیۆیەوە هەیە.  ب ونە
مانایەکی نیە بێجگە یەتەیلیم ب ون و ئەوە ڕایتییە  یەبەوئەوەی ئەو حزبە نەیت انی ە هیییچ 

بۆنن ونە یەکێیتیی و پیاوتیی یە .  دەیتکەوتێکی ییایی بەدەیتبێنێ بەوامبەو بەو چەكدانانە
ک ودیتانی ێێراقدا ئێتتا دەیە تداون و حک مەتی ناوەندی دەیە تداویتیی ئەوانیی قیبی ڵ 

پەکەکە هیچ گیۆشیەیەکیی یە دەییە تیداوییتیی یە کی ودییتیانیی تی وکیییا بەدەیی، .  کردووە
ئایا ئەگەو چەکی دانا یەجێگایە  بەشداوی پێدەکرێ یە دەییە تیدا بەوامیبەو بەو .  نەهێناوە

؟ من پێن ایە هیچ شتێك یەوباوەیەوە ڕوون نییە و ئیۆچەبن هیییچ مەوجیێیکیی ! چەکدانانەی
حیکی مەتیی تی وکیییا  هیییچ شیتیێیکیی .  ڕانەگەیاندووە بەوامبەو بەم پێیشینیییاوی چەکیدانیانە

ڕانەگەیاندووە تەنها ئەوەنەبێ کە ڕیگای بە پاویزەکانی ئۆچەبن داوە کە چاویان پیێیبیکەوێ  
ئەویش بۆئەوەی یەزمانی خۆیەوە ئەم پەییامە بیۆ بیەنیگیرانیی و پەکەکە بیکوبیکیاتەوە  کە 

 .پڕاوپڕ یە بەوژەوەندی دەوڵەتی ت وکیا و حک مەتی ئەکەپە و ئۆودوگانە
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بێگ مان من بیەنگری ئەوە نیم کە هیچ هێزیکی ییایی یان هیچ دەوڵەتێیك پەنیا بیۆ چە  
بەوی، یە ملنالنێ و کێشەی نێ انیییانیدا  مین یەگەڵ ئەوە نیییم خی یین بیڕییژویی، و خەڵیك 
ماڵ ایران بێ، یە ملنالنێی ییایی نێ ان پاوتە ناکۆ  و دەوڵەتەکاندا  بە م پیێیم وانییە کە 

مین ئەوە .  پەکەکە یەو ڕوانگە ئینتانییەوە بڕوای بە دەیتبەوداوب ون یە چە  و شەڕ بیێی،
بەشانازی نازانم کە بەشێك یە بیەنگرانی پەکەکە زۆوجاو یەییەو تیۆڕە کیۆمە یەتییییەکیان 

بەبڕوای مین کی شیتینیی میرۆڤ جیێیگیای .  شانازی بە ک شتنی یەوبازی ت وکییەوە دەکەن
شانازی نیە  بەتایبەتی کە ئەوانە یەوبازن کە بەزۆو ڕاپیێیچیی ییەوبیازی کیراون و هیییچ 
بژاودەیەکیان نیە بۆ بەشداوی نەکردن یە جەنگەکان و بگرە بەشێکیشیان یە مەیدانی جەنگدا 

هەو هێزیکی ییاییی یە  تیۆز !  نەک ژواون  بەڵک  یەناو باوەگا و یەوبازگەکاندا ک ژواون
ئینتانییە  یەناو پرەنتیپە ییایی و فکرییەکانیدا هەبیێی، نیاکیرێ شیانیازی بە کی شیتینیی 

ڕەنگە یە شەڕیکدا یەگەڵ دوژمنەکەتدا ناچاوبی، بۆ بەوگیرییکیردن یەخیۆ  .  ئینتانەوە بکا 
یەوبازەکانی دوژمنەکە  بک ژی،  بە م بەڕایتی مایەی شەومەزاوییە کە شیانیازی پیێی ە 

 !بکەی
هێنانی چە  نیاکەم بیۆ  من ئەوەم بۆیە بایکرد تا ڕوونی بکەمەوە کە من بیەنگری یە بەکاو

خۆزگە دەوڵەتەکان و هیێیزە ییییایییییەکیان .  یەکالکردنەوەی کێشە و ملنالنێ ییایییەکان
بەڕیگای گفت گۆ و دان یان بیانت انیایە بە ئامانجە ییایییەکانی خیۆییان و بەچیاوەییەوی 

خۆزگە دەوڵەتی ت وکیا ئازادیی ییایی بەڕەینی بنایییایە و .  کێشەی نێ انیان بگەیشتنایە
هەم و حزب و هێزییی ییایی بییتی انیییانە بە ئیازادی چیابکیی ییییاییی خیۆی بیکیا  و 
پەکەکە  یەجیاتی دەیتبردن بۆ چە   خەباتی ییییاییی مەدەنیی بیکیردایە  وەکی  ئیێیتیتیا 

ئەمە مەییەیەیەکە کە پیێیم بیاشیبی و بەو ..  بەجۆویك هیێیزەکیانیی هەدەپە ئەوکیاوە دەکەن
 .یەوە مدانەوە بە ناوەوۆکی پرییاوەکە   ڕوونی بکەمەوە

بە م ئەو دوو بۆچ ونەی ئێ ە ئاماژەتان پێکرد  هەودووکیییان یەهەمیان ییەوچیاوەوە ئیاو 
. دەخۆنەوە  هەودووکیان یەیەو هەمان پێگە ڕاوەیتاون کە پێگەی نیاییییۆنیاییییزمیی کی ودە
یەکێکیان یە پێگەی ناییۆناییزمێکی ڕادیکاڵەوە دەخریتەڕوو کە تا ئیێیتیتیا چیاوەڕوانییییەکیی 
ییایی گەووەی یە پەکەکە هەب وە و وەک  ڕابەوی ڕادیکاڵیزمی بیزووتینەوەی کی ودایەتیی 

بەدی دەهێینیێ "  میللەتی ک ود" زانی ە  ئ مێدی پێ ە بەیت وە  پێی اب وە کە ئەو ئامانجەکانی 
یەبەوامبەو شکتتێك و گەندەڵییەکدا کە هێزە یەوەکییەکانی دیکەی ناییییۆنیاییییزمیی کی ود  

ئیێیتیتیا کە دەبییینیێ ئیۆچەبن کە ڕابەوی .  بەتایبەتی پاوتیی و یەکیێیتیی  گیییرۆدەی بی ون
ئایدیۆیۆژی و ڕۆحیی پەکەکەیە  ئەم یاز  و تەیلیم ب ونە دەکا   یێی تی وڕە دەبیێی، و 
پێی ایە خیانەتی یەو پەیامە کردووە کە هەڵیگرت وە و ئەوان بەوهۆیەوە شی یینیی کەوتی ون 
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ئەوی دیکەیان کە ئەم ییایەتەی ئیۆچەبن و پەکەکە بە .  یان بیەنگری پەکەکەیان کردووە
ییایەتێکی حەکینانە دادەنێ  ئەو بەشانەی ناییۆناییزمی ک ودن کە بیەنیگیری پەکەکە و 

دەیییانەوێ جییۆویییك یە حەقییانییییییە  و ێەقییکنییییییە  بییدەن بەم ییییییایییەتە .  ئییۆچەبنیین
من بیاییم یەوە کیرد کە ئەم ییییاییەتەی پەکەکە و .  تەیلینخ ازانەی ئۆچەبن و پەکەکە

وتیشم کە پیێینیخیۆشیە کەس دەیی، بیۆ چە  نەبیا   بە م یەم .  ئۆچەبن یەک ی ە هات ە
هەی مەوجەدا کە من ڕوونم کردەوە  ئەو بیانیگەوازەی ئیۆچەبن ڕاییتییییەکەی بیانیگەوازی 
تەیلیم ب ونە  شکتتێکی یتراتیژی ییایی و یەوبازییە کە ڕووبەڕووی پەکەکە ب ەتەوە  
. یان ڕایتتر بقێم قب ڵکردنی شکتتێکی یتراتیژییە کە من وتم دەمێیکەیە دەییتیی پیێیکیردوە

ئەم شیکیتیتە پییینە "  حیکنەتی ییییاییی" خاوەنەکانی ئەم بۆچ ونە نات انن بە دەیتەواژەی 
بکەن  گ ایە ئۆچەبن و پەکەکە یە یۆنگەی کۆتاییی هیێینیان بە کی شیتین و پیێیشیگیرتین بە 
خ ینڕشتن و هەووەها دەوگاکردنەوە بەڕووی چیاوەییەوی کیێیشیەی کی ود یە تی وکیییادا 

بەبڕوای من بەم ییایەتەی ئۆچەبن و پەکەکە مەیەیەی کی ود یە تی وکیییا .  پاکانەی بکەن
میین پییێییشییتییر بییایییم یەوەکییرد کە ڕیییچییکەی .  نییاچییێییتە یییەو ڕیییچییکەی چییاوەیییەوبیی ون

چاوەیەوب ونی کێشەی ک ود یە جێگایەکی دیکەیە نە  یە چ اوچێ ەی ییییاییەتیی ئەکەپە 
و دەوڵەتی ت وکیا و ئەم فاشیزمەی ئێتتا کە یەناو کۆمەڵیگیای تی وکیییادا ڕەی و ڕیشیەی 

 . ق وڵی هەیە
 

هاوڕێ م حتین بیەنێکی دیکەی پەیامەکەی ئۆچەبن ئامۆژگاویکیردنیی :  ڕادیۆی پێشەنگ
پەیەدە و هێزە ک ودییەکانی دیکەی ی ویایە کە حتاب بۆ دەوڵەتی ت وکیا بکەن  مەبەیتی 
ئۆچەبن یەم قتانەی چیە و یەوەنجام دەیەوێ داهات وی پرۆژەی پەیەدە و نیاوچەکیانیی 

 ژیردەیتی بەوەوک ێ بەوی،؟
من بەجۆویك یە قتیەکیانیی پیێیشی ومیدا ئیامیاژەم بەوە کیرد کە بی ونیی  : م حتین کەویم

هێزەکانی ت وکیا یەی ویادا بۆئەوەیە کە  دەووی هەبێ یە دیاویکردنی نەخشیەی ییییاییی 
ئەوە  بەشێیی بریتییە یە دوووختیتینەوەی مەتیرییی پەیەدە یەییەو .  داهات وی ی ویادا

خۆی  کە دەوڵەتی ت وکیا وەک  دویژکیراوەی پەکەکەی دادەنیێی، و یە بیاکی وی یی وییادا 
تی وکیییا ئەمە .  بەدویژایی ین وەکەی ئەو یەناوچە ک ودنشینەکاندا دەیە تی بەدەییتەوەیە

زۆوجیاو ئەوەشیی ڕاگەییانیدوە کە دەیەوێ .  بە مەتریییەکی جیدی دەبییینیێ یەییەو خیۆی
مەتریی پەیەدە دوووبخاتەوە و پەیەدە بە هێزیکی تیییرۆویتی، نیاودەبیا  و تەنیانە  یەم 

چەندین جیاو !  دواییانەدا ئۆودوگان ڕایگەیاند کە داێش مەتریی نیە بەڵک  پەیەدە مەتریییە
هەڕەشەی ئەوەی کردوە کە هێرشی یەوبازی بۆیەو ئەو ناوچانەی ژیردەیە تیی پەیەدە 
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 .ئەنجام دەدا 
یەیەو مەیەیەی دوویتکردنی ناوچەی ئاوام  کە ت وکیا یەژیر ئەو نیاوەدا دەیەوێ نیاوچە 
ین وییەکانی بیاکی وی یی وییا بیخیاتە ژییردەییتیی خیۆیەوە ییان یەژییردەییتیی پەیەدەدا 

ڕاگەییانیدنەکیانیی تی وکیییا بەوەی .  دەویبهێنێ  یەگەڵ ئەمیرییکیادا تی وشیی گیرفی، هیاتی ون
یەوبەخۆ هێر  دەکاتە یەو نیاوچەکیانیی ژییردەییە تیی پەیەدە یە ڕۆژهە تیی ڕوبیاوی 
ف وا   ناودنی ئەو پەیامە ب و بۆ ئەمریکا تا ناچاوی بکا   دەی، یە هاوکاویکردنی پەیەدە 

بە م .  هەڵبگری، و ڕازی بێ، بەوەی ناوچەی ئاوام بەوجۆوەی ت وکیا دەیەوێ  پێیییبیهیێینین
ئەوەب و یەوەنجام ئەمریکا ڕازی ب و کە ناوچەیەكی ئۆپەواییۆنی یەوبازیی هیاوبە  یە 

هەڵیبە  ئەم .  ت وکیا یە ڕۆژهە تی ف وا  دوویی، بیکەن  -ناوچەیەکی یەوین وی ی ویا
هەڕەشانەی ت وکیا بۆئەوە ب و کە ئەمریکا ڕازی بیکیا   دەنیا خیۆی ییەوبەخیۆ نیاتی انیێ 
هێر  بکاتە یەو ئەو ناوچانە  یەبەوئەوەی بێجگە یەوەی ی ویا دەوڵەتێیکیی ییەوبەخیۆیە  
هەوجۆوە کاویکی یەوبازی یەو و تە بەبێ ڕازیب ونیی ڕوییییا  ئییینیکیانیی نییە  هەووەکی  
هێزەکانی ئەمیرییکیا بەنیاوی پشیتییی انیی یە پەیەدە یە شیەڕی دژی داێشیدا یەو نیاوچەیە 

دیاوە ب ونی ئەمریکا یە ڕۆژهە تی ف وا   ئەمری واقیعە و بەناوی هاوکاوییی .  جێگیرب ون
پەیەدەوە دژی داێش هات وە و هاوکا  بە ڕیککەوتن و ڕازیب ونی ناڕاییتەوخیۆی ڕوییییا 

بۆیە ئایان نیە کە ت وکیا هەووا بێحتاب و کتاب و بەبیێ ڕەزامەنیدی ئەمیرییکیا میل .  ب وە
هەڵیبەتە وەکی  ئیامیاژەم پیێیکیرد  ئەم میانیۆڕە ییییایییییەی تی وکیییا !  بنێ و خۆی پیابکیا 

هیێیزەکیانیی تی وکیییا و  یەوەنجام گەیش، بەوەی ناوچەی ئۆپەواییۆنی هاوبە  یەنیێی ان 
 .ئەمریکا دووی، بکرێ

ئەم ییییییایییەتەی دەوڵەتییی تیی وکیییییا بییۆ دوووختییتیینەوەی مەتییریییی پەیەدە  یییەوبییاوی 
پێشنیاوی ناوچەی ئاوام بیۆ ئەوەیە !  بانگەشەکانی یەباوە  بە یەناوبردنی تیرۆو و پەیەدە

کە ناوچەیە  یەنێ ان ین وی ت وکیا و یی وییا دابیبیڕێ و جیییای بیکیاتەوە و دەییە تیی 
بیۆئەوەی کە ڕییگیا بیگیرێ .  پەیەدەی تیا نەمێنێ  تا وەک  قەڵغانیك بێ، بۆ پاوایتنیی خیۆی

یەوەی کە یەباوی یەوبازییەوە پەیەدە ئایانکاوی بۆ پەکەکە و هەو هیێیزییکیی دییکە بیکیا  
ئەگەو ت وکیا بت انێ ئەوکاوە جێبەجێ بکا   ئەوا ییەوکەوتینیێیکیی ییییاییی .  بۆناو ت وکیا

ئەو پەیامەی ئۆچەبنیش بۆ پەیەدە کە دەڵێ .  ت وکیا پێ یتتی بەوەیە.  بۆخۆی تۆماو دەکا 
ڕەچاوی نیگەوانییەکانی ت وکیا بکەن  نیشیانیدانیی وەفیایە بیۆ ئەو کیرانەوەیەی حیکی مەتیی 

تی وکیییا دەزانیێ کە پەیەدە پەییڕەوی یە پەییام و ئیامیۆژگیاویییە .  ئەکەپە بەوامبەو بەخۆی
ییایییەکانی ئۆچەبن دەکا   بۆیە ئەو پەیامەی ئۆچەبن بۆ پەیەدە خیزمەتیێیکیی ییییاییی 

 .گەووەیە بە دەوڵەتی ت وکیا و حک مەتی ئەکەپە و خ دی ئۆودوگان
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هەڵبەتە پەیەدە یە شەڕیکدا نیە یەگەڵ ت وکیادا تا داوای چەکدانانیش یەو بکا   ئەوەتا پێیان 
بە م بەوەی کە پەیەدە یەیەو بینەمیای داواکەی .  دەڵێ یەگەڵ حک مەتی ی ویا ڕیك بکەون

ئۆچەبن نەومی بن ینێ بەوامبەو بە ت وکیا  ئیتر بەجۆویك دەیتی ت وکیا یە ی ویا دویژتر 
پەیەدە دوای ئەو پەیامەی ئۆچەبن بەجۆویك ملی داوە بەوەی هێزەکانی تی وکیییا یە .  دەبێ

ڕۆژهەبتی ف وا  ئامادەییان هەبێ،  ئەوە  یەژیر ناونیییشیانیی ئیۆپەواییییۆنیی هیاوبەشیدا 
 .یەگەڵ هێزەکانی ئەمریکا بەئاکام گەیشت ە

 
وەک  دواپرییاو  ئایا ئەم جۆوە پەیامانەی ئۆچەبن و خ دی پیرۆییەی :  ڕادیۆی پێشەنگ

ئاشتی یە ت وکیا یە ئەگەوی بەکردەوە دەوهێنانیدا دەت انێ کێشەی ک ود یەهەودوو و تی 
 ت وکیا و ی ویادا چاوەیەو بکا ؟

من بەجۆوییك قتیەم یەییەو ئەوە کیرد کە ئەو پەییامەی ئیۆچەبن بیۆ   : م حتین کەویم
. چەکدانانی پەکەکە ێەمەیی نایەتە بەوچاو  یەبەو ئەو هۆکاوانەی پێیشیتیر ئیامیاژەم پیێیکیردن
بۆیە ئاکامەکانی ئەم پەیامە و کاودانەوەکانی حک مەتی ت وکیا و ی ویا پێناچێ، ئایۆیەکی 
. دیکە بخاتە بەودەم چاوەیەوی کێشەی ک ود یە هیچکام یە کۆمەڵگاکانی ت وکیا و یی وییا
ئەگەو زۆو گەشبین بین ئەوا یە باشترین حاڵەتدا ڕەنگە جۆویك کرانەوە و هێ وبی ونەوە و 

ئەگەو یەوە  زیاتر بڕۆین و پێنان وابێ، کە ڕەنگە بیگیا  .  ئاگربەی، بەدوای خۆیدا بهێنێ
بە جۆویك یە شەواکەتی ییایی بۆ پەکەکە یە ت وکیادا و جیۆوییییییش یە ئیۆتیۆنیۆمیی بیۆ 
ک ودەکانی ی ویا و قب ڵکردنی پەیەدە یەبیەن دەوڵەتی ی ویاوە وەک  شەویکیی ییییاییی 
یە ناوچە ک ودنشینەکاندا  کە یەمە واوەتر ناچێ،  ئەمانە  هەم ویان ئەگەون و دنیییایە  

تەنیهیا پەییامەکەی ئیۆچەبن هەمی و .  فاکتەو دەوویان هەیە یەوەی جێبەجێ بیبین ییان نەبین
ئایا دەوڵەتی ی ویا هەڵ یتتی چی دەبێ، بەوامبەو بە پەیەدە؟ ئاییا .  شتێك کۆتایی پێناهێنێ

دەوڵەتی ی ویا ئامیادەیە یەگەڵ پەیەدە بیکەوییتە گیفیتی گیۆوە؟ ڕەنیگە یەگەڵ پەیەدە ڕییك 
 . نەکەوێ و هێر  بکاتە یەو ناوچەکانی ژیردەیە تی و دەویپەڕینێ یەوناوچانە

ئەوییش ئەوەیە کە پەکەکە یەبیەن دەوڵەتیی .  بە م با ئێنە ییینیاوییۆ بیاشیەکە وەوبیگیریین
ت وکیاوە بەشداو دەکرێ یە دەیە تی یییاییییدا و پەیەدە  یەبیەن دەوڵەتیی یی وییاوە 
قب ڵ دەکرێ و بەشداوی پێدەکرێ یە دەییە تیی ییییاییییدا و یەنیاوچە کی ودنشییینەکیانیی 

ئەمە یییینیاوییۆ بیاشیەکەیە  ئیاییا .  ی ویادا دەیە تێکی ئۆتۆنۆمیی ڕەیینییییەتیی پیێیدەدوێ
یەیری ک ودییتیانیی .  بەڕای، یەمباوەدا کێشەی ک ود چاوەیەو دەبێ،؟ من پێن ایە نەخێر

ەوە دەییە تیی هەویینیی کی ودییتیانیییان ١٩٩١ێێرا  بکەین  یێرە پاوتی و یەکێتی یەیاڵی 
ڕایتە یتەمی نەتەوەییی یە . بەدەیتەوەیە  بە م کێشەی ک ود یە ێێراقدا چاوەیەو نەب وە
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ک ودیتانی ێێراقدا نەماوە  بێجگە یەو ناوچانەی بە ناوچەی کیێیشیەیەییەو نیاودەبیریین  کە 
ی ئۆکتۆبەو  دانیشت انی ک ودزمان هەیی، بە جیۆوییك یە ییتەم و ١٦بەجۆویك و دوای 

جیاکاوی دەکەن یە دژیان  هێشتا بایی ییایەتی تەێریب دەکرێ یە هەنیدێ جیێیگیای ئەو 
بە م ییەوبەخیۆ یەوە  کیێیشیەی کی ود چیاوەییەو نەبی وە یەبەوئەوەی .  هتد... ناوچانە و

ئەگەوی ئەوە هەیە کە هەو یەحییزەیە  ئەم کییێییشییەیە دەییی، پییێییبییکییاتەوە و کییاوەیییاتییی 
 .ی ئۆکتۆبەودا بینینان١٦یێبکەویتەوە  وەک  ئەوەی یە 

ئەم جیاکاوییە نەتەوەییە  ئەم ناکۆکی و کێشە نەتەوەییە ڕیشە و بنیاغەیەکیی هەیە  کە ئەم 
دەوڵەتانە یەیەو بنەمای جیاکاوی و شۆڤێنیزمیی نەتەوەییی  یەییەو بینەمیای مەزنیخی ازی 

یەییەو بینەمیای پیێیداویتیتییییەکیانیی بیۆوژوازی یەم نیاوچەیەدا .  نەتەوەیی دوویی، بی ون
دووی، ب ون  کە یتەم و چەویاندنەوەی نەتەوەیی بەشێکە یە پێیداویتیتییییە ییییاییی و 

بیۆوژوازی یەم نیاوچەیە .  فکری و کۆمە یەتییەکانی چینی بۆوژوازی نەتەوەی ییەودەیی،
پێ یتتی بەمجۆوە نایەکتانییانە هەیە  پێ یتتی بە نایەکتانی نەتەوەیی هەیە  وەکی  چیۆن 
پێ یتتی بە نایەکتانی نێ ان ژن و پیاو هەیە  چۆن دەیەوێ ژن کۆییلەبیێی،  مینیاڵ بیێینیاف 

 . هتد...بێ، و
بەمجۆوە ئەگەو باشترین حاڵەتەکەی ک ودیتانی ێێرا  وەوبگریین  دەبییینییین کە کیێیشیەی 

بییۆیە بەبییڕوای میین یەو یییییینییاویییۆ .  کیی ود چییاوەیییەو نەبیی وە و وەکیی  خییۆی مییاوەتەوە
ئیجابییەشدا کە بە گرینان دامان نا بۆ ئەو دوو و تە  کێشەی ک ود وەک  خۆی دەمێنێتەوە 

کێشەی ک ود بەو مانایەی کە یتەمێك یەنیاوچەکە هەیە و کیێیشیەیەکیی .  و چاوەیەو نابێ
دوویتکردوە  کێشنەکێشی نەتەوەیی دوویتکردوە  ڕقی کییینەی نەتەوەییی دووییتیکیردوە  
. ئیحتایی بە ب ونی زوڵم و یتەم دوویتکردوە بی هاو تیانی کی ودزمیانیی ئەو و تیانە

ڕەنگە کیێیشیەکە هیێی و بیێیتەوە  ڕەنیگە شیێی ازە .  ئەمانە بەبڕاوی من نات انێ کۆتایی پێبێ،
 . ت ندوتیژەکەی کەم بێتەوە  بە م کۆتایی پێنایە 

بەبڕاوی من کێشەی ک ود یەیە  حیاڵەتیدا دەتی انیێ چیاوەییەو بیێی،  ئەوییش ئەوەیە کە 
یەبەوئەوەی .  کۆمەڵگاکانی ئەم چەند و تەی ک ودیان تێدا دەژی بەوەو چە  وەوبچەوخیێین

کێشەی ک ود کێشەیەکی ئاڵۆز و نیاوچەییی و چەنید .  کێشەی ک ود تەنها یە یە  و تدا نیە
کێشەیەکی ییایییە کە یە .  کێشەیە  نیە تەنها یە ێێرا  یان ت وکیا یان ئێران بێ،.  و تییە

چەند دەوڵەتی جیاواز  بە پێنایەی نەتەوەیی جیاواز  بە بەوژەوەندیی جییاوازەوە  ییەو بە 
بلۆکبەندیی جیاوازی جیهانییەوە هەیە و خەڵکی ک ودزمان بەیەو چەند و   و دەوڵەتێکیدا 

چیاوەییەوی کیێیشیەی کی ود .  دابە  ب وە و ئەمە  ئاڵۆزیی دووییتیکیردوە بیۆ پیرییەکە
ئەم ئیاڵیۆزیییەی .  ئەمە واقیعییەتەکەیە.  یەچ اوچێ ەی هەی مەوجی ئێتتادا بەئایانیی نیاکیرێ
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پریی ک ود تایبەتنەندییەکی پێبەخشی ە کە بەبیێ ئیاڵی گیۆڕییکیی کیۆمە یەتیی و ییییاییی 
یەئایتی ناوچەکەدا و بنی کەم یە یەکێك یەو و تیانەی کی ودییان تیێیدا دەژی  بیۆنینی ونە 

کە بەبیڕوای مین ) ئێران یان ت وکیا  کە پێگەی گرنگی ییایی و ئاب ووی ناوچەییان هەیە 
ئێتتا ت وکیا پێگەیەکی هەیتیاوتری هەیە یە پەی ەند بە کێشەی ک ودەوە  بەهۆی زاڵب ونی 

ئەگەو ئەم ئیاڵی گیۆڕە کیۆمە یەتیی و (  شۆڤێنیزمی ت وکی یەئاییتیی کیۆمەڵیگیای تی وکیییادا
ییایییە ڕووبدا  و کۆمەڵگا بەوەو چە  وەوبیچەوخیێی،  ئەگەوی چیاوەییەوی کیێیشیەی 

 .ک ود زۆوزیاتر دەبێ،
مەیەیەکە بەوجۆوەیە کە ئەگەو کۆمەڵگای ت وکیا بەوەو چە  وەوچەوخێ، و ئایدییۆییۆژییا 
و چەمکە ئینتانی و یۆشیاییتتی و کۆمۆنیتتییەکیان یەنیاو کیۆمەڵیگیای تی وکیییادا ڕەواج 

بەڵێ هەمیشە یەهەم و   (؟!ئایا چاوەڕوانییەکی یەوجۆوە واقعیە: ڕادیۆی پێشەنگ)پەیدابکا  
دنیادا ئەو چاوەڕوانییە هەیە کە کۆمەڵیگیا ڕییگیاچیاوەیەکیی دییکە بیخیاتەبەودەمیی خیۆی یە 

بڕیاو نیە کۆمەڵگا دابخریی، و هەو .  پەی ەند بە هەو پرس و مەیەیە و کێشەیەکی ژیانیەوە
یە کۆمەڵگای یەومایەداویدا بەودەوام شێی ازی .  ئەو ڕیگا و تەوحانەی کەهەن  هەوئەوانەبن
هەمیییشیە هەوڵیی خەڵیك و چییینە بەشیخی واو و .  جیاواز یە بەوەنیگیاوی هەبی وە و هەیە

چەویییاوەکییان بییۆ ژیییانییێییکییی بییاشییتییر و بییۆ ڕیییگییاچییاوەیەکییی دیییکە و دەوبییازبیی ون یەم 
چ اوچێ ەیەی کە چینی دەیە تداو بۆیان دوویتکردون و بۆیان دوویتیدەکەن  یەئیاوادایە 

ئەو هەوڵ و تیێیکیۆشیانە بەشیێیکە یە ژییانیی ییییاییی و کیۆمە یەتیی .  و بەودەوام دەبیێ
یە پەی ەند بە ت وکیاوە  مەیەیەکە ئاوایە کە ئەو کۆمەڵگایە تەنیهیا .  مرۆڤەکان و کۆمەڵگاکان

خەڵیکیی .  کێشەی ک ودی نیە  کۆمەڵگایەکی یەومایەداوییە و کێشنەکێشی چینایەتیی تیێیدایە
کریکاو و زەحنەتکێشی ت وکیا نات انن هەتاهەتایە باوودۆخێکیی ییییاییی و دەییە تیێیکیی 

یییان "  ئەکەپە" یییان "  جەهەپە" یەمییجییۆوەی ئییێییتییتییا قییبیی ڵ بییکەن  جییا دەیییە   بەدەیییتییی 
نیاتی انین هەتیاهەتیایە یەم .  ەوە بێ، یان هەو هێزییکیی دییکەی هیاوشیێی ەی ئەمیانە" مەهەپە" 

هەژاوی و نەب ونی و بێنافییەدا دویژە بەژیان بدەن  بۆیە کۆمەڵگا بەنیاچیاوی بیۆ بەوگیری 
چینی کریکاو و ئازادیخ ازانی ئەم و تە  ناچاون ..  یە ئایندەی.  یەژیانی.  یەخۆی  یە بەهاکانی

کیاتیێیك ئەفیکیاو و بیۆچی ونە .  بەوەو ئەفکاو و جیهانبینی ئینتانی و ییۆشیییاییییتیتیی بیچین
یۆشیاییتتی و کیۆمیۆنیییتیتییییەکیان یەنیاو خەڵیکیدا بیرەو پەییدا دەکیا   ئیییتیر جیێیگیا بە 
ڕەگەزپەویتی و شۆڤێنیزمی نەتەوەیی و مەزنخ ازیی ت وکی و ڕقی کییینەی نەتەوەییی یە  
دەکا  و یەجێگای ئەواندا ئینتاندۆیتی و پێکەوەژیان و خۆشەویتتی نێی ان دانیییشیتی انیی 

. یۆشیاییزم نات انێ یەگەڵ جیاکاوی و ییتەمیی نەتەوەییییدا هەڵ بیکیا .  و   بەهێزدەبێ،
بەوجۆوە کیاتیێیك کیۆمەڵیگیاکیانیی ێیێیرا   تی وکیییا ییان ئیێیران بەوەو چە  بیڕۆن  وەکی  
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پێداویتتییەکی کۆمە یەتی ناو کۆمەڵگاکان خۆیان  نە  تەنها یەبەوخاتری کیێیشیەی کی ود  
دی ی ئەودی ی ئەم گۆڕانکاوییە  کردنەوەی دەوگیایە بیۆ چیاوەییەکیردن و کیۆتیاییییهیێینیان 
بەهەم و جۆوە یتەم و نایەکتانی و چەویاندنەوە و بێنافییە  و زەمینەکانی کۆتاییهێنیان 

 . بەو گرفتانەی کۆمەڵگا فەواهەم دەکا 
کیاتیێیك شیۆڕشیی ئیۆکیتیۆبەو ییەودەکەوێ و حیکی مەتیی .  با نن ونەیەك، بۆ بیاس بیکەم 

کریکاوی و دەیە تی ش وایی دادەمەزوێ یە ڕوییا و ناوچەکانی ژییردەییە تیی تیزاوییدا  
بەڵشەفییەکان و یینین تەوحی مافی نەتەوەکان بۆ دیاویکردنی چاوەن یی یییاییی خیۆییان 

فنلەندا یەژیر دەییە تیی تیزاو .  دەکەن تا ڕادەی جیاب ونەوە و پێکهێنانی دەوڵەتی یەوبەخۆ
ی ٦بە م یەژیریایەی دەیە تی یۆڤییەتیییدا  یە .  و دواتریش حک مەتی کاتی ڕوییادا ب و

ڕۆژ  ١٦دا پەویەمانی فنلەندا بڕیاوی جیاب ونەوەی فینیلەنیدای دا و دوای ١٩١١دیتنبەوی 
ی ١١ڕۆژو یە  ٠حک مەتی یۆڤیەتی یەوبەخۆییی فینیلەنیدای بەڕەیینیی نیاییی و دوای 
ئیییتیر پیێی یتیتیی .  دیتنبەودا یەبیەن کۆمیتاویای با ی ش واکانی ڕوییییاوە پەییەنیدکیرا

دانیشت انی و تێك و ناوچەیەكیی ژییردەییە تیی دەوڵەتیی ییۆڤییەتیی .  بەهێنان بردن نەب و
 .بڕیاوی جیاب ونەوەی داوە  بڕیاوەکەی مەشروع و ڕەوایە و هەم و شتێك کۆتایی ها 

من ئەمەوێ ئەوە بقێم کە ئەگەو کیۆمەڵیگیا بەوەو چە  وەوبیچەوخیێی،  چیاوەییەوی ئەو 
کێشانەی کە بۆوژوازی و یەومایەداوی دوویتی کردون و هێشت نیەتەوە کاویکی یادە و 

بۆیە ئەگەو چەمکە ئینتیانیی و کیۆمیۆنیییتیتییییەکیان .  ئایانە  ئاڵۆزکردن و یەوبادانی ناوێ
بەهیێییزبیین یە کییۆمەڵییگییادا  ڕەوتییی ێەدایەتییخی ازی و یەکتییانییییخیی ازی یەم کییۆمەڵییگییایییانەدا 

 .بەهێزدەبێ، و یێرەشەوە زەمینەی چاوەیەوی پریی ک ود دەڕەختێ، و کۆتایی پێدی،
دیاوە ئەم بەهێزب ونەی ڕەوتی یۆشییاییییزم و کیۆمیۆنیییزم و بیزووتینەوەی کیرییکیاوی و 

یەکیێیییییان ئەوەیە .  کۆمۆنیتتی یە ئایتی کۆمەڵگادا دەتی انیێ بەدوو ئیاڕاییتەدا کیاوبیکیا 
کەخۆی ڕایتەوخۆ دەیە   یەم و تانەدا بگریتەدەی، و دەیە تی کریکیاوی و دەوڵەتیی 
کریکاوی دابنەزوینێ  وەک  ئەوەی یە شۆڕشیی ئیۆکیتیۆبەودا ڕووی دا  وە خیۆی پیرییی 

یان ئەوەتا یەئایتی کۆمەڵگادا و نەخشیی یە گیۆڕەپیانیی ییییاییی و .  ک ود چاوەیەوبکا 
کۆمە یەتی ئەو و تانەدا کە ک ودیان تێدا دەژی  بەهێز و کاویگەو بیێی، و بیتی انیێ بیبیێیتە 
فشاویکی جدی یەیەو دەوڵە  کە دەوڵەتی هاو تی بێ، و هیچ پیێینیاییەیەکیی نەتەوەییی و 

یەوباوەدا کێشەی ک ودیش چاوەیەو دەبێ و بینەمیای .  ئەتنیکی و مەزهەبی نەدا بە دەوڵە 
چەویییانییدنەوە و جیییییاکییاوی نەتەوەیییی دژی هییاو تیییییی کیی ودزمییان کییۆتییایییی پییێییدییی، و 

بۆنینی ونە وەکی  دەوڵەتیانیی ئەییکەنیدنیافیی کە دەوڵە  هیییچ پیێینیاییەیەکیی .  یەنێ دەچی،
هەڵیبەتە .  نەتەوەیی نیە و هەم و دانیشتی انی و   هاو تی یەکتیانین یەڕووی ییاییایییەوە
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ئەمە  م مکینە  چ نکە ڕەنگە چینی کریکاو یە قۆناغیێیکیی دییاوییکیراودا هیێیشیتیا ئیامیادەی 
شۆڕ  نەبێ  بە م ئەوەندە هێزی هەیە کە دەت انێ دەوڵە  ناچاوبکا  وەکی  یی یید ییان 
بەویتانیا کە دەوڵەتانێکی بۆوژوایی و یەومایەداوین  یان هەو و تێیکیی دییکەی بیۆوژوازی 
بێ،  بە م خەڵك یەو و تانە بەیەو نەتەوە و ئەتنیك و مەزهەبدا دابە  نەکیراون  بەڵیکی  

کەواتە بەبڕاوی من مەیەیەی .  یەیەو بنەمای چەمکی هاو تی مرۆڤەکان مافیان دیاویکراوە
گرنگ ئەوەیە کە ئەم کۆمەڵگایانە بەوەو چە  وەوبچەوخێن ئەگەوی چیاوەییەوی کیێیشیەی 

 .ک ود زیاترو واقعیتر و م مکینتردەبێ،
 
 

 :کان تێبینیه
لەکاتی ئامادەکردنی ئەم گفتوگۆیە بۆ دیدگای سۆشیالیستی، دۆناڵد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا  (1)

بڕیاری کشانەوەی هێزەکانی لە سوریا دا و دوای ئەوەش سوپای تورکیا بەهاوکاری گروپە 
ئیسالمیە تیرۆریستە بەکرێگیراوەکانی هێرشی کردە سەر ناوچە سنوریەکانی ژێر دەسەاڵتی 

  .پەیەدە

ملیۆن  ٣٨ملیۆن کەسە و دانیشتوانی تورکیا نزیکەی  ٥٢دانیشتوانی ئەو سێ شارە پێکەوە نزیکەی  (2)
  .واتە نزیکەی سێ یەکی دانیشتیوانی تورکیا لەو سێ شارە دەژین. کەسە

پەکەکە لەناو شارە  ٥١٠٢شەڕی خەندەق، مەبەستی ئەو شەڕانە بوو کە زستانی ساڵی  (3)
  ...کوردنشینەکانی تورکیا ئەنجامی دا
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 گات؟ کوێ ده برێکزیت به
 

 یێا ڵ سێوره گێه لێه  وه“  ڕادیێۆی نێیێنێا“  نێدی لێه قشێبێه وریا نه  گفتوگۆیه  م ئه
/ رانێی حێزبێی کێۆمێۆنێیێسێتێی کێرێێکێاری ئێێێران ڕابێه کێێێک لێه هابی، یه شه

.   دا، سازی داوه 9162ری  مبه سێپته 61  هل سمی،  تی ڕه تیست، خه حیکمه
ی  بێاڵوکێراوه  ر شێیێوازی نێوسێیێن لێه سێه  ته خراوه  ی گفتوگۆکه وه دوای ئه
دواتێریێش .   وه تێه زامێنێی فێارسێی بێاڵوکێراوه دا، بێه“ کۆمۆنیست” ی  مانگانه
 .. ر زمانی کوردی  سه  ته ریگێراوه وه  و سایه سره هاوڕی خه

   
نگیدا  کدا ده ڕاپرییه ویتانیا  یه ی یێ یاڵه به نزیکه  ک ئاگاداون  که ووه هه: ندی قشبه وویا نه

دوو  ییاوان ییه نگران و نیه   بیه م یێ یایه دویژایی ئه به.  وووپا تی ئه کیه یه یه  وه جیاب ونه به
و چ "  وتین بیێ ڕییکیه بیه"  ن کیه ویتانیا ده وچ نی به ده  نگری یه بیه ی که  وانه باڵی جیادا  چ ئه

م  ئه.   ڕی ون کێشێکی ت نددا تێپه کێشنه    به" وتن ڕیکه"  وچ ونن به ده  نگری بیه شی که  وانه ئه

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 

 هابی یا شه سوره
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وییتیانیییا  ڵگیای بیه و دۆخی ئاب وی و ییایی کۆمه یه کی زۆوی یه ویه   کاویگه یه یه یه مه
زییرانیی  وۆک وه   ییه" ی تیریزا میه"   که  یشت ه ش ینێ  گه به  که   دۆخه نانه ته.  جیهێشت وه
کیاو  یی، ییه دا نیاچیاو بی و ده یته بنبه  م دۆخه وئه وی هه ژیر کاویگه ویتانیا  یه پێش وی به

میانیی  ویه   په زیرانی تازه وۆک وه   بۆوی  جۆنتن  یه م دواییانه ها به ووه هه.  وه بکێشێته
.  وه وه ده ووپا بباته تی ئه کیه یه یه" وتن بێ ڕیکه به"ویتانیا   یاود تا بت انێ به ڵپه ی هه م و ته ئه

زگای جۆواوجۆوی  ڵ  ودام ده کی فراوانی خه تیه زایه ڵ ناڕه گه م یه   هه ته م بابه خ دی ئه
میان  وییه وانی په ن ینه.   وه ڕوو ب ه ڕووبه  ماندا ویه په   یه وه یاوانیه ن نه بیه م یه وی وهه ماوه جه

و  گه ئه که   وه دواداچ ن ودادگایی کردنی بۆوی  ج نتن کرد وئاگاداویان کرده به باییان یه 
ئیێیتیتیا .   وه بیێیتیه ووی دادگا و زیینیدان ده وا ڕووبه بنێ ئه  م جۆوه نگاوی یه جاویکی تر هه

ئیاییتیی  م ییه  وییتیانیییادا وهیه نیاوخیۆی بیه م ییه بۆچی بریکزی، هیه که   یه وه ئه  که پرییاوه
 دوێ؟  خی پێ ده بایه  مجۆوه تیدا به وڵه نێ ده
نیهیا  ته  تاوه وه یه من یه  وبۆیه کی زۆو کرد  هه کاویه ووده تان به ئاماژه  ئێ ه : هابی یا شه ی وه

ییاودنیی  ڵیپیه کانیدا بۆهه وڵه هه  زیران یه وۆک وه یه  مڕۆ ت انراوه تا ئه م که  که ده   وه ئاماژه به
وییتیانیییا  م بیۆ بیه بۆچی بریکزی، هیه که   وه وه ی ئه باوه  م یه به.  پێبیرێ   کشه مان  پاشه ویه په

  کێ  ییه بڕوای من بریکزی، یه   به وه گرنگ بۆته  م ئایته تی جیهانی به م بۆ گش، ییایه وهه
هێشیتیا   چ نکه.   می کاپیتایتتی ڕۆژئاوایه کانی ییتته ییایی و ئاب ویه  گرنگترین گڕی گۆڵه

ی  نینی نیه  نیده وچیه هیه.   ییتیاوه ی کاپیتاییزمی جیییهیانیییدا واوه وه وه یه  یه که   ڕۆژئاوایه  وه ئه
وانیی تیرییش  بتیێینیێ وئیه وه وی، په یه ده که   چینه  وه و ئه  یتی چیندایه ده ی ئاب وی یه  شه گه
و   ییتیی ڕۆژئیاواداییه ده تیی جیییهیانیی ییه  وکردایه  م هێشتا یه به.   ی چینیان نییه م دۆخه ئه

ی ڕییزی  وه ئیاوایشیتیدانیه  م دووبیاوه وده کیانیی بیه گرنگترین گیریی گیۆڵیه  یه  کێکه بریکزی، یه
ی ئاب وی و ییییاییی جیییهیانیی بیۆوژوازی دوای  وه یکه ن یی په چاوه.  بۆوژوازی جیهانیدا

ی ئاوایشتی  وه م ن ێ ب ونه وده کانی به یتیاوه گرێ هه  کێ  یه یه  بریکزی،  بریکزیتی کردۆته
و  و ئه یه یه  کردنه ی ئاوایشی بۆوژوازی  قته یه وه م ن یب نه کردن یه قته.  بۆوژوازی جیهانی

و چییینیی کیرییکیاو و  کانی بیۆ ییه ته   و م ییبه واوی به وته  پێشناندایه  یه ی که  ویرانکاویه
 . ئایۆ نییه  تاكه  نده وچه   هه ک ئایۆیه یه  مه ئه.  شه ڵکی بێبه خه
بیۆوژوازی جیییهیانیی   بیه ی کیه  ییه وجیێیگیه کانی تائیه ویتانیا و وووداوه ی بریکزی، به یه یه مه
  ئیێی ه پێ یتی، نیاکیا  . وی ئاڵ گۆڕیکی ییایی جیهانی بۆوژوازی نته یه    بۆته وه ڕیته گه ده

کیۆن   تیییه ییاییه کیه  ئیێی ه  چی نیکیه.    بن  تیا می خیاییییفیی بیرییکیزیی، بین یا چه وای، بن وه
م خیاییییفین  حیزبیی   که یه  کانی پێش وی حزبی پاویزگاوانتان هه کان ودیبلۆماتکاوه قلیدیه وته

  وه   دیتیانیه وه خی اوه  ڵیگیا و ییه کیۆمیه    ییه و می خیاییییفیه ویش هه ئه که   یه کریکاوانتان هه

 هابی  یا شه سوره
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   وه نییگیای ڕاییتیه  گۆشه  م یه    به وشکێنه یکه نگاویکی په و هه بریکزی، کرده.   یه م خاییف هه
  نیده وچیه   هیه نگاوی بۆ نرابێی، وه هه په ی چه وه ن به بیه یه که  وشکێن نییه یکه بزاوتێکی په  واته

کیا و  وگیری ده بیه  ڕیزیکییان کیه.   و دوویتب وه یه ندی یه ک و دوو ڕیزبه گرییه  مڕۆ بۆته ئه 
  ک ییه ن هیچ یه یقه یا ئه وی، وه حزبی کریکاوانی خۆ  نه  شه وانه بڕێ ویه وده تی ده زایه ناڕه
یی، بیه  هیه  وه ی بیرییییزییتیه پشی، پیڕۆژه  م ییه ویی،  بیه مانیی خیۆشینیه ویه کانی ناوپه حزبه

وانیی  بییینیێ و نیییگیه کا  دۆخیی خیراپیی ئیابی وی ده کانی ده وته یتکه و ده بماودانێ  بۆیه په 
ییتیکی و  و  یشتنی هیاو تیییانیی ده یتڕاگه وانی بڕینی ت انای ده   نیگه تیه  یه تی کۆمه دایه ێه
وخ یینیدن   وه ندوویتی و خان به ک ته کانی وه تگ زاویه خزمه  به  تی چینی کریکاوه وامه مده که

.   ییه کیه ی ئاب وی و خیراپیتیربی ونیی دۆخیه وه تی یێگرتنه کێشانی ییایه و دویژه  وده ووه و په
دا   وزۆکه وی و یه مته ند جه چه  م جیهانه وی، یه نایه    که ویزیکی تر ڕیزی ڕایتی بۆوژوازیه

ی ییییاییی و  وه ییکیه ن س و پیه م و چاوه وهه  وه پێشه   ویته وی به زانراودا یه بفاویکی نه یه 
کیانیی  ییییه وه تیه نیه  ی ئاب ویه یه وب وی بازاڕ و م نافه وی به جقه  ڵگا بتپێرێ به ئاب وی کۆمه

 ..وانی تر  مریکا و چین و ئه ویتانیا   ئه نتا  به ڕه ڵنانیا  فه ئه
وچی نیی  ده  بریکیزییتیدا  خیاڵیی ییێی ه تکردن به فه یتی م خایه که  یه وی، بقێم  مه وحاڵ  ده هه به

  و  نیاو چیه حیزابیی بیه م ئیه قلییدییی ڕۆژئیاوا وهیه کیم وته م بۆوژوازی حه هه.    یه جیاواز هه
ی  گیۆشیه  یه   که "  و شکێنه یکه په"   م بزاوته کانی ئه ترییه مه  که  یه ڵکێ  هه م خه کریکاوی و هه

  .   م خاییفی برییزیتن مانه م و ئه کا و هه ی، پێده   هه وه یدانه مه هاتۆته   وه ڕایته
و  بیه  میه وووپیا؟ ئیاییا ئیه تیی ئیه کیییه ی یه وه هێشتنه به  زووکردنه مانای ئاوه به   مه بم ئایا ئه به

ی  وه شیانیه ڵی ه وانیی هیه تیی بیۆوژوازیین و نیییگیه کیییه ی ییه وه نگری مانه بیه  ئێنه  که  یه مانایه
ن یی جیێیگیاوڕییگیای  چاوه  که  یه وه   ئه یه بڕاوه  م شتێ  که  به.   جێگای بایه  مانه ئه!  وین؟ ئه

  وه بیرییکیزییتیه  بیه   وانیه   ییه وه تیێیکیی گیرنیگیه بیابیه  ڵیه کیۆمیه  ئێتتای بۆوژوازی ڕۆژئیاوا  بیه
کیانیی  نیده وه ی ڕه گری گۆڵی  که ئاڕایته.    گری گۆڵێکی گرنگه  ی که وه ک ئه وه  وه ته یتراوه به

میڕۆدا    ڵگاکیانیی ئیه کۆمه  کانیان یه تیه  یه کۆمه  ن و پاشخانه هه  ی که ندیانه و ڕیزبه ئه دواتری 
 . کا  ئاشکراده

نیگیی ییاود   ووانیی جیه کیانیی ده ئیاوایشیتیه.   وییه مته ند جه ن ئێتتا دونیا دونیای چه یرکه یه
  کیڕییاوییان  تانیه بابه  مجۆوه ئه...  مریکا و وی ئه ڕابه مریکا به ئه  -وووپا تی ئه کیه ناتۆ  یه  وانه یه
و ڕوییییادا  زیینیدوو  وامیبیه بیه نگی یاود یه کانی جه وه مته ن جه ده وڵده هه  نده وچه هه.  ماوه نه

و   میاوه م یان پێ یت، نین و کڕیاویان نه هه  مانه ئه.   کاتێکدا شانتی ڕاگرتنی نییه وابگرن  یه
   . وت ون کاوکه  یه
بیێ بیتی انیێ  دا بینیێینیێ  ده وه وه ڕییزی ییه ی یه  وه وت و بۆ ئه وکه بۆوژوازی ڕۆژئاوای یه 

 گات؟ کوێ ده برێکزیت به
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ڕختتین و  گه وه م یه و هه" کاو" م یه پێدانی ئاب وی کاپیتایتتی  هه شه گه! پێبدا  شه ئاب وی گه
ی نیاومیان   و و تیانیه می و ئیه هیه.   وچی زۆوتر و فراوانتری هێزی کیاوداییه ی هه وه ویانه چه

بدییش و  نیگیه بیه   ییه  چیینیه  یه  م کاوه ئه.   وه ش ینی خۆیان بدۆزنه  یه  م کاوه بردن نات انن ئه
کیرێ  و ئیه  وک تکراوه نگ و یه تێیدا کریکاو خامۆ  و بێده  که  که ج گرافیایه  و یه  هندیتانه

 .  وه وکاوه به  ێا  بخریته شتا یه فتا بۆ هه حه
دۆخیی   یه وووپایی ناچاو بکرین که  مریکایی و ئه دوا ئاکامدا  نات انرێ کریکاوی ئه یه  وایه که

کیاو ..  بدییش وهینیدییتیانیدا نیگیه ک کریکاوانی چین و بیه قی وه ی م تقه وه ویانه بێنافی و چه
 . کاندا ڵگا وۆژئاواییه کۆمه  بێ، یه ن یازی ده ووه و چاوه ئاکامی گه  و نه هه  م جۆوه ئه. ن بکه
م  وا ئیه بێ،  ئه کۆمۆنیتتیتان هه  -شکێنی کریکاوی وه یکه کی په یه وه مڕۆ بزوتنه ئه  و ئێ ه گه ئه
گیرێ   شیکیل ده  ویکه کانی پێش ودا  خه بۆوژوازیه  تیه کیه یه  یه شب نێ  که  و دابه  وجه ی مه هه
  بیێیتیه   ده ئیاواوه یتی ڕۆژئاوادا دیتیه  کده کانی بۆوژوازی یه ڕیزه  یه  ویکه خه  دوزی  که  واته

  کیان بیه بیۆوژوازییه  تیییه کیییه ی ییه وه کان و ش یینیگیرتینیه کریکاویه  باشترین کا  بۆ شۆڕشه
ی  وه بیزووتینیه  وه کیی ئیاوادا  ئیه ییه وه غیییابیی بیزووتینیه  بم یه به.   کانی چینی کریکاو تیه کیه یه
کیانیی  بیۆوژواییییه  تییه یه که نێ  یه یه  ک که یه وه   بزووتنه یداندایه مه  یه که   شکێنی وایته وه یکه په

یییا  وه"  ڕیییفییۆوم" ک بییۆ    نییه دویییژی بییۆوژوازی  دا  بییۆ قییازانییجییی مییاوه وڵییده پییێییشیی دا  هییه
   ڕه دا  بیۆ بیه وڵده ڵک  هه   به( بت انی ڕیفۆوم بکا  یان نا ی که وه خۆ یه وبه یه" ) گۆڕانکاوی" 

کیانیی نیێی ان  وبیازی وییییاییییه و ییه-و ئیابی وی"  ییی وه تیه نیه" ی  یه وی م نافه کردنی جله
ونیاگیرێ   بیڕوای مین ییه  بیه گرێ  یان نا  کیه  وئه ومی یه ئاب ووی قه  ی که وه ئه.  کان هێزه

  نیه خیه تیرییی زۆو ده میه  بازوگانیانیه  نگه م جه و ئه کۆتاییدا هه   م یه به.   یه پرییاویکی کراوه
 . تی ک ختت شیه ووه ڕۆژئاوادا  هه  یه  م چینی کریکاو و گش، هاو تیان وده به

  کیه  وه و دوزه هیۆی ئیه  م بیه بیه.  مریکیا بی و مالوبی ئه ینانی بێاله بۆوژوازی ڕۆژئاوا هاوپه
   وه متیه ک جیه مریکا بۆ خۆی ییه ئه. وی  مته جه  بۆته  مێکه   خ دی وۆژئاوا ده وه کایه هاتۆته

  چییین  وییکیه مته جه  وه وبازیه ڕووی یه  م یه به  وی  نییه مته جه  وه ڕووی ئاب ویه ڕوییا یه
بی ڵ  کانی پێش و قیه نگیه هاویه  ن که وانه مته و جه ئه  مانه ئه... و  وه مته جه  وه ووی ئاب ویه یه

ی  وه میانیای ئیه  یتیابی و  بیه کانی پێش ودا ڕاوه نگیه ی هاویه وه وه یه  یه  مریکا که ئه.  ن ناکه
  یینیانیانیی پیێیشی وی خیۆی  نیه وت و ب و  ئیێیتیتیا نیاتی انیێ هیاوپیه وکه ی یه وه وۆکی به یه
هیییچ   ییه  وایی، و نیه  تیی نیاوه دوای ویرانیکیردنیی ڕۆژهیه یه  وای، و نه  تی ناوه ڕۆژهه یه

 .     ڕایانبگرێ"  وه دڵنیایه"  به وه  وی خۆیه پش، یه ش ینێکی تردا یه
و  م بیۆ ییه کیه   دوای هێیرشیی ییه شکقیگرت وه  مێکه وووپا زۆو ده مریکا و ئه دوزی نێ ان ئه

  وه ڕیگای زۆو نی انیدنیه مریکا ت انی یه ئه  و  که به مه ی یێپته کانی یانزه وته ێێرا  و دوای یێکه

 هابی  یا شه سوره
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پشی،   وووپا و جیهان بیخیاتیه م و بۆوژوازی ئه تی  هه وڵه تیرۆویزمی ده  یتن به پشتبه  و به
 .   واو ب وه ته  مه وده و یه  م ئێتتا ئه وی خۆی  به یه
ییێینیی ئیابی وی  ییێینیی ییییاییی  کیه کیه.   تیه ک واقیعیییه وووپیا ییه مرییکیا و ئیه یێنی نێ ان ئه که

نیگیری  مریکا بیه ئه.  جیهاندا  یه  و گێڕانی ڕۆڵی ییایی و ئاب ویه یه یه  ی نێ انیان یه وم نافه
کیانیی بواز  م نافییتیه  وه مته جه  کێ  یه یه  مه ئه  چ نکه.   وووپایه تی ئه کیه کترازانی یه ویه به یه
بیێ  میان کیاتیدا بیه هیه   ییه مریکا ب وه ینانێکی یتراتیژی ئه هاوپه  میشه هه  ویتانیا که به.  کا  ده

وووی  ییه  ی نیییییه وه دا  تی انیای ئیه" وووپا ڵ ئه گه کب ونی یه یه" وووپا و ڵ ئه گه نزی  ب ونی یه
 .   یته بنبه  وبۆیه یتێ،  هه و پێی خۆی ڕاوه یه یه  وه ئاب ویه

ی ئیابی وی پیێ  شه  می بۆ مۆدیلێکی گه  می ئاب وی و وه وحا  بۆوژوازی ڕۆژئاوا وه هه به
و  هیا ئیه ووه هیه  کانی پێش و وه بۆوژواییه  تیه کیه ی ئێتتا و یێکترانی یه شێ ه داڕمان به.   نییه

خیۆ   میلینیالنیێیی خیۆبیه  می و شیتیێی  بیه ئاواداب و  ییپیاودنیی هیه پێشتر یه ی که  نگیه هاویه
ئیییتیر ئیییربنیدا و   خیتیه و ییه  وه ژیر پیرییییاوه  خاته ویتانیا ده تی به کیه ی یه وه وای ئه وه یه

شیێینیێ  وه ویتانیا ده ئاب وی به  ک یه یه وبه زه  ی که وه یه  جگه  مه   ئه وه ڵیا بنێننه گه یکۆتالندا یه
ئیێیتیتیادا   ک ییه ووه گیرێ هیه خیۆوان ده ی هاو تیان و کریکاوان و م چه خه ی یه که و ئاکامه

هیۆی   بیێیتیه وووپیا ده ی ئه م یێکترازانه ئه  مانه م و ئه هه   م گرنگتر یه   به ی پێ گرت ون خه یه
نتیا و  وه فیه  ییه  کیان  ی نایی ناییت، و ج داخ ازیه وه گرتنی ج  نه وه یا په ڵدان  وه وهه یه
 . وووپا م و و تانی تری ئه هه
کردبی و بیۆ چییینیی کیرییکیاوی  م  واهه کیان فه یه مینه ب ون زه پێشتر هه  ی که وتنانه و ڕیکه ئه 

ی  یێی  تیرازانیه   م شێ ه ئه.  ن پێبده وه و تی خۆیان په  تی فره کیه بت انن یه  وووپا که م و ئه هه
ووپیا دووچیاوی  تیی چییینیی کیرییکیاوی ئیه کیه و یه  وه ن یی و نزی  ب ونه وووپا هاوچاوه ئه
م  چ ئاییتیێی  ییه وووپا به  چینی کریکاوی ئه  ی که وه خۆ یه وبه کا   یه ده ووه  کی گه یه وبه زه

تیی  ژییر نیفی زی یی نیه ییه کیه   وه و هیۆییه بڕوای مین بیه  به  یان نا  که  ندب وه ی دمه  دۆخه
 . ندبێ، ی دمه  یت انی ه نه  یدیۆنیزمدا ب وه تره
  کیه  ن یی بۆوژوازی ڕۆژئاوایه چاوه  وه   ئه وه ک وتی بقێنه تان به که  می پرییاوه و وه گه ئه 
نییدی  وه ی ییییییایییی و ڕه ووانییگییه و یییه  ی بییۆوژوازی جیییییهییانییدایییه وه وه ڕیییزی یییه یییه 

کیان و  وه متیه نیێی ان جیه ییه   کیه  وه کیانیه نیگیی هیێیزه و جه  یه کان و م نافه وه نه ووب وه ڕوبه
  وییکیه   برییزی، خیه گرت ه نگی یاودا شکقی  وت ی جه وکه وی یه مته ناو جه ینانانی به هاوپه

 .كا  ئاشکرا ده  م دۆخه کانی ئه نده وه ووه  ئاوایته
  کیاتیێی  کیه.   و چیییه ییه ییه  کێشه ڵدا  وتنان که  وی هه برییزی، یه  و زوو  کاتێ  که هه  ئێنه

کیانیی خی دی بیۆوژوازی  و گیرفیتیه ییه یه  کێشه وایتیان ویرانکرد وتنان که   تی ناوه وۆژهه

 گات؟ کوێ ده برێکزیت به
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نیگیی  وتی وی دوای جیه وکیه ی بیۆوژوازی ییه شه یگۆی گه و گرفتی ئه یه یه    کێشه وۆژئاوایه
ک ییه  ییه تی انیێ نینی نیه نه کاتێ  که !   وه وۆکی دونیا بنێنیته ک یه وی، چۆن وه یه و ده  یاوده

چییین  نیدنیی ئیابی وی ییه  ییه وه پیه بیبییینیێ کیه   وه وبشیه بدا و یه وه یته ده ی ئاب وی به شه گه 
تیی  تی انییی ییه  وه تیی و بیێینیافیییه ییه ویگای کۆیلیه نگ و خامۆشدا و یه ی کریکاوی بێده یایه یه

ی چییین  یه وووپا چۆن بت انێ م نافه بدا   ئه  وه یته ده ندنی ئاب وی به یه وه په  ک یه یه نن نه
میان پیێیکیرد   ئامیاژه  دا که یه وشێ ه یه(  چینی) کی ئاب وی  یگۆیه ئه.  ی پێبکا  کشه بکا  و پاشه

گرفتی بۆوژوازی ڕۆژئاوا و   مه ئه.  کانی کا ی جیهانی داگیر بکا  واوی بازاڕه تی ته ت انی یه 
ی  کیه ه" میاڵ"  بۆ   وه ڕیته گه ده  نگه م جه نجام ئه وه وتنان یه  ئێنه.  نگی یاوده وت ی جه وکه یه

وایی،  بیه   تیی نیاوه هیه ڕۆژه  ییه"   وه  کانیه ناوه که"  یه  یه یه دوو ده زیاتر یه   نگێ  که جه.   .! خۆی
م  بیه..    وه تیه کیاییه وه ڕی بیه ڕیختتنی شیه ڕیگای وه ویکن و یه ی خه پایاوی جۆواوجۆو پێ ه 

و   وه بیی کیرده زهیه ومی ومه وییان قه و ئه  وه  ته ڕۆژهه   کێشی هێزیان برده   کێشنه جۆوه
تیرییی  پیاییاوی میه نیگ بیه  وڵییدا جیه ڕای،  هه  تی ناوه ترام  دوای ڕۆژهه.   ویرانیان کرد
و !  کیرا بیۆی نیه    کیه وه و ج گرافیای ئاب وی چییینیه"   تی دوو ڕۆژهه"  ووو بباته کۆویای یه

ڕی بیازوگیانیی  ی شیه باوه ئاشکرا یه  ئێتتا ئیتر به" .  وه ماڵه"بۆ  وه ته ڕاوه واوی گه ته  مڕۆ به ئه
دڵیییدا   ییه نیاو   دا  کیه وتیێی  نیییشیانیده ڕه"  بیرییییزیی،. " دوێ ده  وه کیانیه ئاب ویه  نێ ان هێزه

کیانیی بیۆوژوازی ڕۆژئیاوا و  وه متیه  تی نێ ان جه یه ڕی ده و شه  یه وکێ و م نافه وامبه به
 .  وه کاته کالده ی یه که ن یه چاوه  مه و ئه کۆتاییشدا هه  و یه  واندووه مریکای خه ئه

و  وامیبیه بیه ی ییه و ڕییزه وییتیانیییا ئیه بیه  یه بقێم که     وه کاندا ئه ی قته دویژه  یه  تیم بده یاومه
میان  وییه ی پیه وه وه حیزابیی ده ئیه ی بیه  و جیێیگیاییه تیا ئیه.  جۆون  مه   هه یتاوه برییزیتدا ڕاوه

   میانیه وییه قلیدی ناو پیه حزابی ته   ئه وه وه یه یه.   ڵگایه ی کۆمه وه وگری خ اوه به  وه  ڕیته گه ده
  و  می و شیتیێی  و ییپیاودنیی ییییاییه ی هیه یێیکیتیرازانیی شیییرازه وانن یه  ناو نیگه  به که 

کان  یانی  ته وڵه ی ده یه و پچڕاوی بازاڕ و م نافه ی جقه کاوکرد  دیبلۆمایی و ئایدیۆیۆژی به
نیگیری  ژییر ئیا ی بییه و ییه  گیرییداوه  تا جۆنتۆن ئ مێدیان پێ ه  وه ترامپه یه  ی که  و شته به
  وه م بزووتینیه وانی ئه ن ینه"  برییزی،" نگرانی گڕاوی  بیه.  ن ده دا خۆیان نیشان ده" برییزی،"  یه
  مه  م ئه به.    وه کایه  وه هاتۆته ڕۆی بۆوژوازیه وه ی ڕایتی یه گۆشه  یه ن  که  شیێنانه وه یکه په
  ڵیگیای ختیتیۆتیه کۆمه  وچی زۆوتره و هه  فراوانه  وه خ اوه  وگری یه و به  نییه  وتێکی یاده وه

 .   وه وگیریه مته جه تی  حاڵه
ی  ییییلیه و ده بیه   نیه  مه ئه.  نگرینان یێکرد وووپا پێکها   بیه تی ئه کیه یه  وکا  که وئه هه  ئێنه
دا و  نیه ڵ کیه گیه میرییکیا ییه تیی ئیه کیییه ییه  بۆ نن نیه.  کگرتنێکی بۆوژوازین م و یه نگری هه بیه
  تیییانیه کیه یه  م جۆوه ئه  یه وه چاومان یه  ئێنه.  بێ، نه  ی ئینه یه یه کرێ مه کانی تر  ئه وه مته جه

 هابی  یا شه سوره
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ی  ڕوانیگیه   ییه وه ڕیته گه وووپا ده ئه  ی به و جێگایه  م تائه به.  خشێ به کریکاوان ده  چ شتێ  به
  وه کیان و بیزووتینیه ییییاییییه  وه ی بیزووتینیه ڕوانیگیه هیا ییه ووه نگی وهه وهه ئایدیۆیۆژی وفه

ییاییاکیان و  خیۆ ییه  وبیه ییه.   وتی ه میرییکیا کیه ک پیێیش ئیه ییه ده نید ییه   چیه وه کانه تیه چینایه
.  پیێیشیتیره وووپیا ییه ئیه  وه کیانیه تیییه  ییه کیۆمیه  ڕووی کیاوکیرده واوودکردنیی ییاییاکیان  ییه به
کیی تیرییان  کانیی هیاو تیییان  جیێیگیاوڕییگیاییه کانی کریکاوان و مافه فه کی واقعی مه یه شێ ه به
ک  کیانیی وه وتیێیکیی میێیژووییی شیۆڕشیه یتیکیه نجامی ده وئه خۆی به  مه ئه.   یه وووپادا هه ئه یه

نگیی جیییهیانیی  دوو جه  وه کۆتاییدا  ئه یه..  .  یازیه نتا وشۆڕشی پیشه ڕه کۆمۆن وشۆڕشی فه
  وه ئیاکیامیییشیدا ئیه ییه.  میرییکیا ئیه ک ییه وووپا ووویاندا  نه ئه  یه  وفاشیزم و ویرانکاویی ب و که

بیکیا   ڵیه تر میامیه کینانه مریکادا حه چاو بۆوژوازی ئه    یه وه م ڕوه یه که   وووپایه بۆوژوازی ئه
ی  میه ئیه  ووونی نێی  خیۆی  چی نیکیه ی ده یه ی م نافه وه وب ونی جقه کانی به ترییه ڵ مه گه یه

 .  کا  وگریده ویدا به وامبه به وئێتتا یه  وه تاقیکردۆته
  و واییتیی  نیێی ان چیه ییه ی کیه  یتینیه م و خیالف و ڕیزبه و هه ڕای ئه وه   یه یه ییله م ده به
  ییه  نیانیه تیه  کا   که ک میکانیزم کاوده چۆن یه  بینین که  م ده   به یه مانیدا هه ویه حزابی په ئه
  ی کیه وه خیۆ ییه وبیه کیا   جیا ییه وگیری ده دا و بیه وڵده   هه" بێکزی،" و  وامبه ئایتی با دا به 

بیۆی "  بیرییکیزیی،"  ک که یه وه خ اوه.  گرێ دا واده"  وه خ اوه" ناو  که ت انێ یان نات انێ  خۆی یه ئه
کیێیشیانیی  دژی دوییژه واقیعیدا  ییه ییه ک کیه  تیه زایه وبڕین  ناڕه تی ده زایه تری  بۆ ناڕه چه  بۆته

  ییه  کیه  یێییه کان و ئازادیگه و مافه  کانی بڕینی بینه ترییه ی ئاب وی ومه وه تی یێگرتنه ییایه
  ڵینیانیییا ویی یید  نتیا  ئیه ڕه فیه وووپا  چ ییه  ویتانیا و ئه چینی کریکاوی به  وه باوی مێژوویه

.  میرییکیادا بی ونیی نیییییه ئیه  کیرێ و ییه یتی پێده هه که   یه ترییه و مه ئه  مه ئه.    یتیهێناوه ده به
ڵیگیای  مێکی ییایی و ئاب وی کۆمه ی ییتته نن نه  ن که وه وانی ئه ویتانیا نیگه به  شان یه بێبه
پیاوییزێ  ڵیگیا ده کیۆمیه   ی کیه تیانیه و بیابیه بڕینی ئینتیییازا  و ئیه    واته وه کایه مریکایی بێته ئه
  کیی زییاتیر وازهیێینیان ییه ییه پیلیه وی بازاڕی ئیازاد و بیه  کردنی جقه وه به..  کان و ترییه مه یه

هیۆی  وییتیانیییا بیه بیه   ییه مانیه م و ئه و هه  ومایه کانی یه و کاوکرده یه   به وڵه کۆنترۆڵی ده
 .  ویان یێبکرێ یڕه په  وه بریکزیته

کیانیی  نیدییه پییی ه ئیاڵی گیۆڕ ییه  کیه  ییه وه ییه م گیۆشیه بۆ بیرییییزیی،  ییه  ونجدانی ئینه یه  دیاوه
بۆ چینیی   و ئینکانه وووپا  ئه تی و تانی ئه کیه وووپادا وشکقگرتنی یه ڵگای ئه ی کۆمه وه وه یه

 . و تی خۆی پێکبهێنێ  تی فره کیه بت انێ یه  که  مکردووه واهه کریکاو فه
 

ی  یه یه و مه یه یه  کرد که  وانه مته و جه ندی و ئه ڕیزبه  تان به ئاماژه  ئێ ه:  قشبندی ووویا نه
  نیێی ان گیروپیه ییه کیه   وه کیێیشیه و کیێیشینیه ی ئه باوه ها یه ووه   هه بریکزی، شکقیان گرت وه

 گات؟ کوێ ده برێکزیت به
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ندیین گیروپیێی   شاهیدی دوو ڕیزبه  مرۆ ئێنه  م ئه تان کرد  به قته  یه کاندا هه ج واوجۆوه
ن  وه وه ده  چ نه"نگری  ویش بیه وامبه و گروپی به" وتن بێ ڕیکه ن به وه وه ده چ نه "نگری  بیه 

میی  کیه ڕۆژی ییه  ییه کیه   ییه ڵگیاشینیان هیه ی کۆمه مانکاتدا نی ه هه یه".   وه وتنه ڕیگای ڕیکه یه
م  بیۆ ئیه  دا  چۆن پیێینیاییه کێشه م کێشنه یه  ئێ ه.  بریکزی،  به  نایان گ ت وه  وه ڕیفراندۆمه

ب ێدی ییاییدا چۆن   م یه ڵگادا و هه کۆمه  م یه ی نێ انیان هه ن؟ هاوکێشه که ده  ندیانه ویزبه
 نگێنن؟ یه ڵده هه
ک دیکتاتۆوی  وه  ئێنه کانی دین کرایی که  مان پێ انه پێی هه ن به یرکه یه:  هابی یا شه ی وه  

ک  ییه ن تیا ژمیاوه نیگ بیده بی بیێین ده ده  کجاو  ئێ ه و چ اویاڵ یه هه که)یبینین  بۆوژوازی ده
نید  بیه  وه خۆتیانیه  ی هیچ ش ینێکی تری ئیراده  یتان به ده  دوا ئێ ه به  وه   یه وه مانه ویه په  بڕۆنه
 .   ن یایایی نییه یکه ده  مانه ئه  کانی خۆشیان   کاوی  که پێی م ازینه   به( نییه
نیدازییاوی کیردنیی  ڕییگیای ئیه واپیا دوۆ و ییه ییه  یه یازدوا  و شێ ه به ی که  و ڕیفراندۆمه ئه

وی  نی یینیه  زییرانیێی   کیه وۆک وه   تیا ییه ڕێ وتیه وه کیه وتیاپیا دوۆزنیانیه یێکی ییه گه پڕۆژه
کیان   کیان و دۆڕانیه وتینیه وکیه و ییه ییه   بیتی انیێ بیڕییاو ییه کی زۆو زۆو بیچی کیه تیه مایه که
وازیینیی  کیان ومیه میان پیێی انیه هیه    بیه مه ڵگا بدا  ئه ی کۆمه وانی زۆوینه ی ن ینه وه وه ده یه

 م برییییزیی،  بدا   به ڵه کرێ بڕیاویکی هه ئه  ی زۆوینه وه خۆ یه وبه یه.   خۆشیان  یایایی نیه
  ژییر فشیاوی دژه   و دوۆدا و ییه حشیه ی ترس و وه نگانه ک ته یه  م یه نگێکی زۆو که ده  به
 . یتبینێ ده نگ به ت انی ده.. ڕۆدا وه وی نایی ناییزمێکی یه نابه په
وووپیا   تیی ئیه کیییه ییه  ویتانیا ییه ی به" وتن ڕییه وتن وبه بێ ڕیکه وچ ون به ده"  ی باوه  م یه به  
کیانیی بیۆوژوازی ییه  کیینیه حه  قلیدیه ته  حزبه  ک یه هیچ یه  م  که بکه  وه به  م ئاماژه که بێ یه ده
.   م و تانیه ک یه هیچ یه  یه  ڵنانیا ونه ئه  یه نتا و نه  ڕه فه یه نه . نگری بریکزی، نین وووپا  بیه ئه 

 Frontنیاوی به وه وۆکی حزبێکی ڕایتره یه که  ماوین یۆپانه  ی، یه به مه " )یۆپان"  ی که وه ئه
national)    )ی  وه بیه  ییتی ه و ئ مێدی به خ دی ئه  که   یه وه و ڕوه    یه یه نتا هه ڕه فه مان یه

ڕگیییر بیدا و بیتی انیێ  ی نایی ناییتتیی و واییتیی پیه وه دڵی  بزووتنه تا بریکزی، هێزی  به
م  ییه.  نگری برییکیزیی، نییین کان  بیه بۆوژوازیه  ینیه ڕه  وته وه   م هیچکام یه به.   بتێنێ وه په

هیا  ووه و هیه  وه ویتانیا جیییابیێیتیه به  وی، که وووپا نایه تی ئه کیه یه  مان ڕاده هه   به وه یه ڕوانگه
کیان  ودانیه ی ییه وه ئیه   وبۆییه   هه وه وی، جیاببێته نایانه  مان واده هه نتا  به ڕه ینانیا و فه ئه

و  دا  فیاکیتیۆوییکیی بیڕییاوده م و تانیه نێ ان ئه کێشن  یه ک ده یه کان چ هێل و ئاماژه ودان یانه
ڵییین    ده"   میانیهمی  هیه" زیانی   به ڵێن که  ن وده که ده فاف وڕۆشن قته م ان شه مڕۆ هه ئه.    نییه
 ". کا  و  ده غه  وه م مان پێکه هه  که شتیه که
  کیێیکیه کیان و ییه وبیازییه ییه  ترین هیێیزه ووه گه یه  کێکه یه  ویتانیا  که بێ به وووپا به تی ئه کیه یه

 هابی  یا شه سوره
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  بیه  ووه ی ییدانێکی گه وه وه ده چ نه وووپا  به تی ئه کیه کانی گش، یه ئاب ویه  وه بریاوده  هێزه یه
میرییکیا  ک ئیه کیانیی وه قیییبیه و ڕه وامبه به نێ  یه یه گه وووپا ده جێگاوڕیگای ییایی وئاب وی ئه

تیی  کیییه وونیی نیێی  خیۆی ییه ی پاوایتنی جێگییری ده ووانگه نجامدا  یه ئه یه.  وچین وووییادا
وچی ن  ده. "  ن وییتیانیییا نیاکیه ی بیه وه وه ده چی ونیه  نیگیری ییه   هیچ و تێکیییان بییه  وووپاوه ئه
ڕگیییری نیێی  حیزبیی  واییتیی پیه ڕایتیدا کیاوتیێی  بی و کیه  یه"  وتن بێ ڕیکه وتن و به ڕیکه به

   میه چییین  ئیه وده وووپیا ده تیی ئیه کیییه ییه ییه  ئیێینیه  ی   که کرد و ده   پاویزگاوان یاوی پێ ه
کیان  می و هیۆکیاوه ی هیه وه و گێرانه"  وان وکۆچکردوان نابه تی کردنی په دژایه"  یتن به پشتبه به

 .  یزانن م وان ده هه   مانه ئێتتا  بێنانا ب ونی ئه". خاوجی"ڵکی  وخه بۆیه
!  وه بییینیه و جیییاده هیه  تن بێی،  ئیێینیه ڕیکه وتن وبه بێ ویکه به:   یاند که حزبی پاویزگاوان ڕایگه

وان زییاتیر  ئیه  ی کیه وه جیۆوی ئیه ییه  ی نایی ناییتتییانیه نده یتبردن بۆ پروپاگه ها ده ووه هه
وان  بیێ ئیه و ده  بیاشیتیره    ئاب وی ئێنه س نییه که  پێ یتتنان به  وئێنه  یه ئێنه پێ یتتیان به 

میاوی  ده  م جیۆوه بیه..    وووپیا داوه تیی ئیه کیییه ییه ی زۆومان به  پاوه  ئێنه..  ڵگرن تنان هه منه
   .  وه نایی ناییتتیه  ی نده پروپاگه  ته وت نه وداوه و که نایی ناییتتییان به

مین   واییه   کیه ییه وه ک  مافی جیاب ونیه وه  که ته بابه  وی، بقێ که یه ده" وتن بێ ڕیکه وچ ن به ده"
! ن ویی، بیییکیه تانیه ده  وکاوی  که   هه ئێ ه!   وه وه ده  چنه ماڵ ده وینم و یه نه وی خۆم داده یه
م  بیه!  وۆم ڕییگیای خیۆمیدا ده و بیه ن مین هیه ده ونه یا گڕی تێبه ماڵ وه  نه وده وی، گڕ به تانه ده

.   وه زانیراوه چاڵێکی نیه  مه وووپا بخه تی ئه یه که م یه ویتانیا وهه م به وی، هه مه من ده  وه بۆچ نه
ییاییی و   ندیه ی ه م  په وه  هه وه ده چنه من ده"  وتن بێ ڕیکه به: " ڵێ، ده ی که م دیدگایه ئه  واته

خیۆکیانیی  خیۆبیه  کیاوکیرده  یپیییرێ بیه وووپا  ده تی ئه کیه ن یی یه کان وخ دی چاوه ئاب ویه
  میه ئیه!.  وی بتیپیێیریین ووا   بیا بیه  تی زۆوتر ده یه کێ ده  می ئاب وی  واته مان ییتته هه
  واییه کیه.   وی، ویتانیا بکه به فریای   مریکا نات انێ، به ئاب وی ئه  زانن که م ان ده هه  کاتێکدایه یه

    کیانیه ییییه وه ته تی و نه ییایی و چینایه  کێشه ن یی کێشنه و یپاودنی چاوه یه که یه چیرۆکه
 .ی زۆو ناڕۆشن ک هاوکێشه زانراو و یه ک ئایۆی نه یه به
و   ئیاوادا بی اییه ییه  وه حزبێکی کۆمۆنیییتیتیییه  مڕۆ چینی کریکاوی  به و ئه گه بڕوای من ئه به 
م  ییتی انیی ئیه ده.  وه بداتیه  م دۆخه  مێ  به یت انی وه بگرێ ده وه یته ده    به یه ده  بیت انیبایه 

ڕییگیای  قیازانیجیی خیۆی ییه ی بیۆوژوازی  بیه  ییتیه م بینیبیه و ئه  یێنه م که و ئه  یه وه جیاب ونه
مانتی انیی بیڕۆیین    ده ئێنه  دیاوه.  وکا  یه چاوه  وه گرتنی ئاب وی یۆشیایتیتیه وه یته ده به

 .   نییه  و جۆوه به  که دۆخه  وه داخه  م به ین  به کاوی خۆمان بکه
میاوگیییری  ده  ییتین بیه پشیتیبیه ڵێ، مین بیه ده که  یه ی هه ومانایه ئه"  وتن بێ ڕیکه به" نجام  وه یه

.. ڵگرێ و تی من هه بێ منه م و دونیا ده م و هه ووه تێکی گه ئینپراتۆویه  نایی ناییتتی وگ ایه

 گات؟ کوێ ده برێکزیت به
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ڵ  گیه نیدا ییه ی ییکیۆتیالنید و ئیییرییه بایی کێشیه.   وه وه ده  چنه م و ده خه چاوم داده  و بۆیه هه
ی  وه کیاییه وه  خیۆی هیێینیانیه وووپیادا بینیێینینیه تیی ئیه کیییه ڵ ییه گه وی، یه یانه ده  ویتانیادا  که به

   میه و ئیه هیه...   کیانیه بیییه زهیه ومیی و میه قیه  تیه ناچینایه  ندیه به یته یێن و ده کێش وکه کێشنه
" وتین بێ ڕیکیه وچ ن به ده"    کاتێکدایه یه  مه ئه".  وتن بێ ڕیکه به"   وچ نه جێکانی ده یتبه ده  ویتته
  .    وکراوه و جقه  ی پێکراوه کشه شه په  وه مانه ویه ی په ڕیگه یه  م یاته تا ئه

ییخی ازێ   هیۆ  ده داو و بیه م بۆوژوازی پایه وووپا وهه م ئه هه  که"  وتن ڕیکه به  وه جیاب نه"  
ی  مان هیاوکیێیشیه هه ین  که وی یێبکه یڕه نێ ان خۆماندا په وازن یه ڵێ  مه کۆمه  ئێنه که   یه وه ئه

ی  کیه ین وکیۆنیتیرۆڵیی دۆخیه ب ڵی بکه م امان قه هه ک بێ، که یه ڵک  هاوکێشه بێ،  به پێش و نه
 ! ین پێبکه
بیرییکیزیی،   جیبی و نیییییه   میه وڵیه ده  ی یایاوه ڕوانگه ن؟ یه ت انن چیبکه ده  وه کرده  به  مانه ئه

  وه کیرده  م بیه وپابکا  و بپریێ،  بیه ت انێ ڕیفراندۆم به ده  ڕووی یایاوه یه.  جێ بکا  جێبه
کیی  ییه وه بیزوتینیه  ییێی  کیه وه دا هیه م دۆخیه ییه.  جیی بیکیا  ی جێیبیه که نجامه ئه  جب و نییه مه

بی ونیییدا  هیاوکیا   جی نیه تی جێبه حایه  تی و یه واندویه خه  وه پش، بریکزیته یه نایی ناییتتی 
قی ڵیتیر   دوبیاوه  کیه یێینیه   برین وکه شکقیگرت وه  وه خ اوه یه  ڵ ب ونی نایی ناییزمێکدا که گه یه
میای  و بینیه یه   یه مه ئه!   تی نییه مای چینایه بنه  یێنێ  که که.  وه مێنێته جێی خۆی ده بێ و یه ده

و   وایت  تی نیدڕه یته کردوه  پۆپۆییزمی ده جێ نه مادام بریکزیتان جێ به  ی که وه پایاوی ئه
ودوو  هیه    بیه" وتین ڕییکیه وتین و بیه بێ ڕیکیه به  وه جیاب ونه"  نجام  وه یه. بکا  شه ت انێ گه ئه

ی هیاوبتیییانیی  خیه کیانیی ییه و شیتیێی  ئیاکیامیه هیه و یه به  که  زانراوه باودا چاڵێیی نادیاو و نه
    .   گرێ م و جیهان ده وووپا وچینی کریکاوی هه ئه
بیرییکیزیی،   که   دایه  وه ووانی ئه چاوه یه    یێ یاڵه ویتانیا ماندووه یگای به کۆمه  وه کیتره بیه یه
وچی ونیی  دوۆ ده نیگیاو بیه  هیه نیگیاو بیه هیاو تیییان هیه  یێ یاڵه.  دوێ یان نادوێ نجام ده ئه
به   دی اوی متنانه  وبۆیه بینێ،  هه بینێ  خرا  و خراپترب ونی دۆخی ئاب وی ده کان ده ڵێنه به
بیرییکیزیی،   وگری ییه ت انێ به یێ  ده گران که  ئیتر به.   کجاوی ووخاوه یه   به وه یکه ڕژیم وپه 

و  بیه  کیه نجامی ڕیفیرانیدۆمیه بێ ئه ڵێ،  ده ده  که  مانتاویزمی بۆوژواییه ویه په  وه  م ئه به.  بکا 
   .جێبکری، وه  جێبه نهێنی وئاشکرایه  م و دوۆ و پیالنگێریه هه
 

  خ دی  وت وه تێی که  که  وه یته و بنبه بریکزی، به  بۆچ نی ئێ ه  به  باشه:  ندی قشبه وویا نه
کی ییدا   ییه  کیه ییه ییه   ئایۆی مه م   کردووه حه ی ته م شکتته ئه  تی پاویزگاوان که حک مه

م  می و ئیه وهیه   یشت وه ی، گه بنبه به   وه کرده  بینین بریکزی، به کۆتایی پێدی،؟ کاتێ  ده
 .    یه ی هه دویژه    یێ یایه یه یه یه مه
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تیی  داییه و ێیه یه یه  ی ووه  وه خ اوه  یه  ی که ناڕازیه  وه و بزووتنه و ئه گه ئه : هابی یا شه ی وه
کیانینیان   ی مینیاڵیه ویی، قی تیابیخیانیه تانه ده  ڵێ، ئێ ه ده  وه ی بریکزیته هانه به  تی و به  یه کۆمه
دکتیۆوی خیۆاڕیییینیان بیبیڕن  بیتی انین خیۆییان   یشتن به یتڕاگه و فێرکردننان  ده وده  ووه په

بیتی انیێ پیێیداگیری   ییه  وه م بیزووتینیه ی ئیه ک بناغه کان  وه کریکاویه  تیه کیه ن  یه ڕیکخراوبکه
کیانیی  وتیه ییتیکیه ده وی  داکۆکیکه کان بکا  و  ییاییه  تی و ئازادیه  یه تی کۆمه دایه و ێه یه یه

هیێینیی   کی و  نیه  بنه یه م مه هێرشبردن بۆ ئه و به وامبه به  وووپا بێ، و یه چینی کریکاوی ئه
 .  وه ڵداته کی تر هه یه وه ت انێ بپه ئه  یه وه م بزووتنه وا ئه ئه

" و"  ی ییپیی وتننامه ڕیکه"  ناوی  به  کنان نییه یه وت و  دیاوده وووپای پێشکه و تانی ئه  یه  ئێنه
ی  وووپیاییی  ئیێی ه وتی وی ئیه شیێیکیی زۆوی و تیانیی پیێیشیکیه بیه  ییه.   وه ه" کاتژمیێیری ییفیر

هیا کیرییکیاوانیییش  ووه هیه.  ییتین یی، بیبیه ڵ کیرییکیاوانیدا گیرییبیه گه نکاوان ناچاوب ون یه خاوه
و   ییه مافی مانیگیرتینیتیان هیه  ی کریکاوی  ئێ ه ندیکا و ڕیکخراوه ندامی یه ئه  ناچاوب ون ببنه

  ێیا  ییه ییه 23بیۆ خی او   ێیاتیکیاوی ڕۆژانیه ی یه وه مکردنه بۆ که  یه کتان هه یه وه بزووتنه
شیێیکیی زۆوییان  و بیه  وه بمیاودانیه م پیه وده به  ته وت نه که  مانه م وئه مڕۆ هه  م ئه دا  به فته هه
 .   وه ته ندواونه یه
ییه   وه ییتیانیه کیان وڕاوه وتیه ییتیکیه ی ده وه نیدنیه و ییێیتیه وامبه به وگریکردن یه  نجامدا به ئه  یه
و   وی ئیێینیه وتیی پیێیشیره پیێینین  ڕه یتیه وییکین ده خیه  کیدا کیه داوییه ژاوی و نیه و هه وامبه به 

بیێ بیقیێیم  و شتێ  ده هه و یه به    وه ڕیته گه ده"  بریکزی،"  شی به یه وجێگه تا ئه.   مانه که وه بزووتنه
  تیگیییری ئیێینیه جیییهیه.   میانیییه وییه دیینی کیراییی پیه یرانی  قه   کانی وته وکه ده  کێ  یه برییزی، یه

  پیێیداگیری و  کیانیه تی نیده  وه واییتیره  وشیکیێینیه ییکیه بۆوژوا پیه  وته ی ڕه وه ڕوو ب ونه ڕووبه
 .  بردن ڕی ه وانی و ئازادی و ئایایش وخۆبه و خۆشگ زه یه یه  ئیدکردننانه ته
... و  وه قیێینیییتیه ی بیتیه کیه نه نج مه ی، و ئه بۆمبگ زاوی بکه  مانه ویه م په و ئه و هه گه   ئه نانه ته

. دا  ده  شیان و چییینیی ئیێینیه بمیاوی بیێیبیه می ان پیه هه و یه به هێنی که وده وده فاشیزمێ  یه
نگیی    هاوکا  ڕوودانی جه وووپادا ئینکانی ووونی نییه ئه یه   م جۆوه ڕوداویکی یه  نده وچه هه

بیاتیی  بیۆ خیه  وووداوانیه  م جیۆوه  م ئه ی جاوان ڕوونادا   به کالییکه  و شێ ه جیهانیش به
 .   دۆخێکی زۆو زیانباوه  ئینه
  وتی ه بیرییییزیی، تیێیییکیه ی که  یته و بنبه و ئه وامبه به ت انرێ یه ئه ی که  وه جیا یه نجام به وه یه
تدا دین کیراییی  ییانیی  ڕواڵه  یه ی که  وه  م خ دی ئه یازبدوێ یان نا  به   " ڕیفراندۆمیکی تر" 
دوۆ  فیریی دان و    بیه ڵکه و خه ئه  نده وچه ڵ  بگیری،  جا هه ی خه قته بی، گ ێ یه ده ی  وه ئه

  کیه  ییه هیه  وه وی ئیه گیه ئیه  وه  م دیتیانیه وه  به م ڕیفراندۆم و دین کراییه پشتی ئه   خرابێته
کاننان  فشاوه  که  یه وش ینه تا ئه  بریکزی، بۆ ئێنه.  کری، و کاویپێنه  بوه  ی بخریته که نجامه ئه

 گات؟ کوێ ده برێکزیت به
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 .   نێ، گیه  تداو ده یه حزاب و چینی ده و ئه بۆیه
پیێیداگیری .  تیی  ییه تیی کیۆمیه داییه و ێیه یه  وی ختتۆته خ دی بریکزی،  یێبه  ئێتتادا  که  یه
ییێیییان   کیان و دییفیعیاکیردنیه وتیه ییتیکیه ده و  ییه ییه  تیش پێیداگیرییه  یه تی کۆمه دایه و ێه یه یه

چییینیی   بیت، ییاڵیه ی که  وتانه یتکه و ده م و ئه ی هه وه ندنه و یێته وامبه به   یه وه یتانه وواوه
تیا .   ییه یدانی کیاوی ئیێینیه   گرنگترین مه مه یلیم نابێ  ئه ژیر فشاودا ته وووپا یه کریکاوی ئه

دا   وه تی نیدڕه  وایته  وه و ج  نه می ئه ده   کێشان به وه ڕیته گه ده  برییزی،  به  ی که و ش ینه ئه
ی بیرییییزیی،  کشیه پیاشیه.   و چیینیی کیرییکیاوه  قازانجی ئێنه  به      کاویکه وه یدانه مه  هاتۆته  که
  قازانجی چینیی کیرییکیاو وهیاو تیییانیه جێبێ،  به جێبه"  وتن بێ ویکه به" نات انێ   که  وه وهۆیه به

 .  وه نه کانی خۆیان کۆبکه بت انن ڕیزه دا  که  تێکیان پێده وفریه
تی انیای   نیدی بیه ی ه په  م پرییاوه  می ئه بێ؟ وه ن یی برییزی، چی ده ئاکامدا چاوه  م یه به
  وه و جی  نیه وی ئیه ی کیرییکیاوی و پیێیشیڕه وه هیێیزی بیزوتینیه   بیه یه وه هه یه وه م بزووتنه ئه
. بیینییین ده  وه مانیشه ویه و په یه ی به وه نگدانه و ڕه  یه ئالێتتادا ب ونی هه یه  که  یه  وه وگریکاوه به
 م    بیه ییه ی ب نیادیینیان ییێیی هیه خنه و ڕه  مانی بۆوژوازیه ویه مان په ویه په  که  دوویته  وه ئه

  کیه  ییه وه فشیاوی خی اوه  وه ئیه  واتیه.   وه خی اوه  ییه  ی فشیاوه وه نیگیدانیه ڕه  وه وه یه یه  کێشه
  وه کاوکێشانیه ی، یه ده کا  به زیردا و ناچاویان ده وۆک وه و یه م یان ئه می ئه ده کێشێ به ده

ن و  جیێ بیکیه برییکیزیی، جیێیبیه  ناچاو نین که  مانه ئاکامدا ئه یه.  کا  یتیان ده ڕوی بنبه وڕوبه
  کیه وجیه ی میه هه  وه ی ئێنه ڕوانگه  یه.   کانه بژاوده کێ  یه یه مه  ن  ئه که جێی نه و جێبه ت انن هه ده

ک  وه بی و کیه "  ی تیرییزا میه"   وه  م ئیه بیه.  کیرێ جیێ نیه و جیێیبیه و هیه گیه بێ ئیه گ نجاوتر ده
جیێیکیردنیی بیرییییزیی،   یتی برد بۆ جێیبیه کانی حزبی پاویزگاوان  ده ڵبژاودنه وی هه ینه مپه که
  ی بیه و شی یینیه تیائیه!  یتی پێیکیرد   ده" نجا گرافی په وه تۆپباوانکردنی په به" وتری،  ک ده ووه هه
   م شیانیۆکیه   به وه نه که تاقی ده  که دۆخه  مانه وه  ئه ڕیته گه مان ده ویه کانی ناو په م و حزبه هه
کیی  ییه وه بزوتینیه  وه خ اوه  یه.   دا نییه وه وه ئیختیاوی یه  یه  دا  واته مانه ئیختیاوی ئه  نها یه ته به
م  ئیه  پیێی یتیتیه.   وه کاتیه تی کۆده  یه تی کۆمه دایه ووی ێه ده  خۆی یه  ویکه   و فراوان  خه چه

بیرییییزیی، بیکیرێ    بیه  کشه ک پاشه یه ندازه و ئه هه  به وێ که  ڕیبکه  وه و ئه یه یه  یه وه بزووتنه
تیی ومیاف   یه تی کۆمه دایه و ێه یه کان یه تیه زایه ناوه  وه وی بزووتنه تی زیاتر بۆ پێشڕه فریه

قازانجی هیاو تیییان و   بکرێ زۆو به  م کاوه و ئه گه ئه.  بێ، م ده واهه کان فه نیه ده مه  و ئازادیه
 . چینی کریکاوه

  ی دووبیاوه وه نیگیری ییازدانیه بییه.  بیرییییزیی، بیکیرێ  به  کشه پاشه  م که وه نگری ئه من بیه
ڵگیا  وی کۆمه و یه یه ک به یایه داوێه  بنه بن  و ده هێز ده کان به ڕایته  ڕیفراندۆم نیم  چ نکه
ڵیێی،  ده  ی کیه وه ی ئیه نده پڕوپاگه.   یه ویان هه ی کۆچبه پێشینه  ڵکانێ  که و چینی کریکاو وخه

 هابی  یا شه سوره
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  س نیازانیێ ییه کیه  ی کیه وه یه جگه   مه   ئه وه وووپا جیاببینه تی ئه کیه یه تا یه  نگنانداوه ده"  ئێنه"
ییدانیێیکیی  میه  میه ئیه   .  وه نگ ناهێنێیتیه ڕیفراندۆمدا جاویکی تر برییزی، ده  ی دوباوه وه یازدانه

ییرانیی  و قیه  وه و بیه وه دۆخیی بیێیتیه.    وچۆنی  بێ، بۆ هاو تییان دۆڕانیێیکیه و هه  هراویه ژه
چییینیی .   وه  میی پیێیبیداتیه   بۆوژوازی نات انیێ وه وه  م بدویته وه  یه م شێ ه ئاب وی ناکرێ به

  ییه  کیان کیه ییایییه  ئازادیه  وانی خۆی بکا  یه بژی ی و خۆشگ زه  وگری یه بێ به کریکاو ده
وییتیانیی  کیرییکیاوی  کیرییکیاوی بیه.  وی بیکیا پێیشیره  وه م ڕیگایه   تا یه یتهات وه ده مێژوودا به

  بدیشیی و چییینیی ژییانیییان بیه نیگیه ک  کریکاوی بیه نتی نات انن وه وه ڵنانیا وکریکاوی فه ئه
نیگ    و بیێیده ی زۆو و بیێینیافیی می تیقیه وه وییانیه وجی چیه ی مه هه نێ    ئایانی ڕابکێشریته

م  هیێییزی ئییه  نیدی بییه ییی ه دا   پیه چیی ڕووده.   وه ێیا  کییاوه فیتییا یییه وکی تییکیراو و حیه وییه
   پیێینیدواوه و وایتدا داییه یه به  کردن که کشه پاشه  یه  و ئایته خ دی ئه.   یه هه  وه وانه بزووتنه

  تیه ییه وگیرییدا نیه پیێیتیتیی بیه  کیا  و ییه وی نیه   پێشڕه و چه گه  م ئه به.   جێگای خۆشحاڵیه
  بمیاودانیێی  کیه کیا   پیه کیاو نیه  وه وانیه یامێکی هیێیرشیبیه په  به  وه و خ اوه گه ئه    وه وه وه ده

  ییه وه پیێیشیه  و چی ونیه  دواوه  م چی ونیه و ئیه وا تاییه و وایتدا بکا   ئه وامبه به هێزننایی یه
کیانیی بیۆوژوازی خیۆی  بیاڵیه  کیێی  ییه ش ینێکیدا  ییه نجام یه  وه بکێشێ و یه  نات انێ دویژه

 .کا  ی، ده با ده

 گات؟ کوێ ده برێکزیت به
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 برێگزیت قەیرانی بەریتانیا و 

 !ئەوروپای یەکگرتوو
 

 :سەرەتا

پا  یێ یاڵ و چ او مانگ یە ئەنجامدانی ڕیفراندۆمێ  بیۆ چی نەدەوەوەی بەوییتیانیییا یە 
یەکێتی ئەوووپا  هێشتا ئەم مەیەیەیە یەواپای کۆمەڵگای بەویتانیای داگیرتی ەو ئیاییۆیە  

باڵی ڕاییتیی بیۆوژوازی بەوییتیانیییا کە .  بۆ ێەمەیی ب ونەوە یان دەوبازب ون یێی نابینری،
بیەنگری دەوچ ون یە یەکێیتیی ئەوووپیا بی و  ییەوبیاوی دەنیگیدانیی زۆوبەی بەشیداوانیی 
ڕیفراندۆم بە دەوچ ون یە یەكیتی ئەوووپا  کەچی یەناو گێژاویکی ییاییدا پە  دەکی تیێ و 

حیکی مەتیی پیاوییزگیاوان ڕووبەڕووی .  هیچ ئایۆیەکی نیە بیخاتە بەودەم دەنگداوانی خیۆی
گەووەترین قەیرانی ییایی و ناخۆییی  تەنیانە  قەییرانەکە ڕووی یەنیاوخیۆی حیزبەکە  

. یەماوەی ئەم یێ یاڵەدا حزبی پاویزگاوان ناچاوب و دوو یەوۆ  وەزیران بگیۆڕیی،.  کرد
یێکترازانی ناو پەویەمان و یاخیب ونی ژماوەیە  ئەندام پەویەمانی پاوتی فەومیانیڕەوای ییێ 

قەیرانی بریکزی، نە  هەو حیزبی پاویزگاوانی ت وشی شقەژان کیرد  بەڵیکی  دای . کەوتەوە
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 شیر نوری به
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بەبنی ئەو دەزگایەشدا کە وەک  هیێینیای دیینی کیراییی و بەهیا بینەڕەتییەکیانیی کیۆمەڵیگیای 
پەویەمان ب ە گاڵتەجاڕ بەدەی، ییەوۆ  وەزییرانیێیکەوە کە !  بۆوژوایی بەویتانی دەنایرێ

نە  ن ینەوی زۆوینەی خەڵ  نیە  بەڵک  ن ینەوی زۆوینەی ئەنیدامیانیی حیزبەکەی خیۆشیی 
 ! نیە

ئەگەوچییی بییریییگییزییی، وەکیی  بیی ومەیەوزەیەکییی گەووە بەویییتییانیییییای هەژانییدووە  بە م نە 
. چی اوچیێی ەی بەوییتیانیییادا تەنیگەبەو نیابیێیتەوە هۆکاوەکەی و نە ئاکامەکەشی بە تەنیییا ییه

ییییایییییە یە پیێیگەی -بریگزی، ئاکامی قەیرانێکی ئاب وی یەواپاگیر و ئاڵی گیۆڕییکیی جیییۆ
ئەوووپای یەکگرت ودا ڕوویداوە  ئەوووپای یەودەمی قەیران و شقەژاوی و بەوەوکیۆتیاییی 

ئەوووپیا دوبیاوە دەبیێی، خیۆی .  چ ونی دنیای یە  جەمتەوی بەییەوکیردایەتیی ئەمیرییکیا
یەکیێیتیی .  ئەوووپای دوای تەواب ونی جەنگی جیهانی دووەم کۆتایی هیاتی ە.  پێنایە بکاتەوە

ئەوووپا ئاکامی کۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی دووەم و دامەزواندن و ڕەینیە  وەوگرتینیی 
دنیییای ..  دەیەیە کۆتایی هاتی ە ٢دنیای دوو جەمتەوی نزیکەی .  دنیای دوو جەمتەوی ب و

بیییانی ی بی ونیی .  دەیە خیۆی ڕابیگیرێ ٢یە  جەمتەوی ئەمریکاو ڕۆژاوا نات انێ زیاتر یە 
بیۆوژوازی بەوییتیانیی و .  بەکردەوە پرۆیەی هەڵ ەشانیدنەوەی دەییتیی پیێیکیردوە.  نەماوە

بەتایبەتی باڵی ڕایتی  کە دویژکراوەی تاتچەویزم و بلێریزمە پێیان ایە بەوژەوەنیدی ئەوان 
یەگەڵ یەکێتی ئەوووپیادا نەمیاوە  ئەوان دەییانەوێ خیۆییان یەگەڵ جەمتیەوی ئەمیرییکیادا 

چ یەڕووی پێگەی بەویتانیا یەناو بلۆكبەندیە جیهانیەکاندا و چ یە ڕووی مۆدیلی .  گریبدەنەوە
ئیابیی وی ئەمییرییکییاوەو یییەپییانیدنییی هەمەبیەنەو یییەواپیاگیییییری ئییابی وی نییییی یییییبییراڵیییییزم و 
!. دوووکەوتنەوە یەهەوجۆوە پاشناوەیەکی ئاب وی دەوڵەتیی ییان دەوڵەتیی خیۆشیگی زەوان

چ ونەدەوەوەی بەویتانیا یە یەکیێیتیی ئەوووپیا  قەییرانیێیکیی ییییاییی  بیازوگیانیی و بیگیرە 
کاویگەویەکانی بریکزی،  ئەوووپیا  وەکی  .  کۆمە یەتی بۆ خ دی ئەوووپا دووی، دەکا 

 .جەمتەویکی جیهانی بوازتر دەکا 
بۆوژوازی ئەوووپی یەکێتی ئەوووپایان دوویتکرد تا یەو چ اوچێ ەیەدا بازاڕیکی هاوبە  
. بۆ یەومایە و گەشەو کەڵەکەی یەومایەی دوای جەنیگیی جیییهیانیی دووەم دووییتیبیکەن

تیا دووبیاوە و پیێیکەوە ئیابی وی .  ئایانکاوی بۆ ج ڵەی یەومایەو هێزی کاو پێیك بیهیێینین
هیاوکیا  .  یەومایەداوی بب ژیینەوەو یەژیر داووپەودی کاویگەویەکانی جەنگدا دەوییبیهیێینین

ڕوبەڕووی جەمتەوی دژ بە ڕۆژاوا  یەکیێیتیی ییۆڤییە  بی ەییتینەوەو یەژییر ڕابەوی و 
بە م دوای کیۆتیاییی .  یەوکردەیی ئەمریکادا پاویزگاوی یە ییتتەمی بیازاڕی ئیازاد بیکەن

دنیای دوو جەمتەوی و قەیرانی دنیای یە  جەمتەوی  ئییتیر قەییرانیی میانەوەی یەکیێیتیی 
بیرییگیزیی، میاکیی ئەم نەخیۆشییەو .  ئەووپا  دەی، پێدەکا  و بە ترۆپیکیی خیۆی دەگیا 

 !برێگزیت قەیرانی بەریتانیا و ئەوروپای یەکگرتوو

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



٤١ 

 .نیشانەی دەوکەوتنی نەخۆشیەکەیە
. هاوکا  بریگزی، کاویگەوی یەیەو جێگاوڕیگای کۆمە یەتی و ییایی حزبەکانیش کردوە
یە خ اوەوەی کۆمەڵگاوە فشاویکی زۆوی یەیەو حزبەکانی نیاو پەویەمیان دووییتیکیردووە 
نەک تەنیا ڕیزەکانی حزبی پاویزگاوانی یە مێژووی خۆیدا یەهەمی و کیا  زییاتیر یەبەویەک 
تییرازانییدووە  بەڵییکیی  نییفیی زی حییزبە چەپەکییانییی دەوەوەی پەویەمییان و چەپییی کییۆمەڵییگییای 

حیزبیی .  بەشێ ەیەکی گشتی و چابکیە کریکاویی و یەکێتیە کریکاویەکانی بەوەوییەوبیردوە
کە پێشتر و یەیەودەمی تۆنی بلێردا جیاوازیەکیی ئەوتیۆی یەگەڵ "  یەیبەو پاوتی "  کریکاوان

فریەتی کردەوە بۆ بیاڵیی چەپیی .  حزبی پاویزگاواندا نەماب و  یەوحزبە زیاتر دوووختتەوە
هەووەکی  بیرییگیزیی، یەکیپیاوچەییی .  ناو ئەم حزبە کە ڕابەوایەتیی حیزبەکە بیگیرنە دەیی،

بەویتانیای ختتۆتە مەترییەوەو کێشەی یکۆتلەنداو ئێیریەنیدای زییاتیر کیردووەو ئەگەوی 
 .جیاب ونەوەی ئەو دوو وو تەی یە بەویتانیا زیاد کردوە

بەگشتی بریگزی، هەمی و ئەحیزابیی بیۆوژوازی بەوییتیانیییای بە ئەوووپیاشیەوە یەبەودەم  
ئەزمەیەکی ق ڵدا واگرت وە  کە وە مێکی دووی، و کاویازیان بۆ هەی مەوجەکە پیێ نییەو 
یە خ اوەوەی کۆمەڵگا  فشیاوییکیی زۆوی نیاڕەزایەتیییان یەبەوەی چە  و کیرییییاوان و 

ئەمە  وایکردووە کیۆمەڵیگیای ئەوووپیا و بەتیاییبەتیی بەوییتیانیییا .  ئازادیخ ازانەوە یەیەوە
یەبەودەم دوو ڕییانێکدا دابنێ،  کە یان یەوەنجام باڵی ڕایی، بیاوودۆخەکە بەبی خیۆییدا 
دەشکێنێتەوەو باڵەکانی دیکەی بۆوژوازی دەخاتەوەژیر باڵیی خیۆی  ییان کیرییکیاوو چەپیی 
بەویتانیا و ئەوووپا ڕیگایەکی دیکە دەخەنە بەودەم خەڵکی بەویتانیاو یەکێیتیی ئەوووپیا  کە 

 .یە بەوژەوەندی چینی کریکاو بشکێتەوە
 

 !قەیرانی برێگزیت قەیرانی یەکێتی ئەوروپا

هەووەک  ووتنان  پریی بریکزی،  تەنیا پریێکی ناوخۆیی بەویتانیا نیەو قەیرانێك کە ئەو 
. وو تە دەوگییری هیاتی ە  بە تەنیییا یەخەی چییینیی دەییە تیداوی ئەو وو تەی نەگیرتی ە
بریکزی، و قەیرانی بریکزی،  ننایشی قەیرانێکی یەوایەوی تر یە ئایتی یەکێتی ئەوووپادا 

بۆوژوازی ئەوووپی ئێتتا دەبێ، جێگاو پێگەی خۆی یە ئیاییتیی جیییهیانیییداو یەنیاو .  دەکەن
.  ملنالنێ و کێشنەکێشەکاندا بۆ دوباوە یازدانەوەی نەخشەی جیهان دوباوە پەیدا بیکیاتەوە

جیییهیانیی .  دەمێکە ئەوووپا دەیەوێ خۆی یەژیر کاوکردو ڕابەوی ئەمریکا بکێیشیێیتە دەوەوە
ڕۆژاوا  کە یەبەوامبەو جەمتەوی ڕۆژهە   و بلۆکی یۆڤیە  دووی، ب وب و  بە نەمانیی 

یە ییاڵیی .  خ دی جەمتیەوی ییۆڤییە   ئەوییش فەیتیەفەی میانەوەی خیۆی یەدەیی، دا
پشتی انیی نەکیردنیی .  ەوە ئەوووپا ڕەوتی دوووکەوتنەوە یە هەژم نی ئەمریکا دەپێ ێ١١١٢
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دا و نیاونیانیی جەمتیەوە ١١١٢ئەوووپا بۆ شەڕی ئەمریکاو داگیرکردنی ێێیرا  یە ییاڵیی 
بە ئەووپیای کیۆن یەبیەن ...(  واتە فەوەنتیاو ئەڵینیانیییا)  یەوەکیەکانی یەکیێیتیی ئەوووپیا 

. ئەمریکاوە یەوەتای ئاشکراب ون و دەییتیپیێیکیردنیی ئەم ڕەوەنیدی دوووکەتینەوەیە بی و
دواتیرییش .  یەوکاتەوە تا ئێتیتیا ئەوووپیا بەشی یین  پیێینیاییەی دوبیاوەی خیۆییدا دەگەڕێ

هەڵ یتتی ئەوووپا یە ڕیکەوتننامەی ئەتۆمی نێ ان ئێران و وو تیانیی ئەوووپیاو ئەمیرییکیا  
دوای کشانەوەی ئەمریکا یەو ڕیکەوتنە  هەڵ یتتیان یەباوە  بە پریی ی ویا و هیێیرشیی 
ت وکیا بۆیەو ناوچە ک ودنشینەکانی ی ویا و ڕاگەییانیدنیی میاکیرۆن ییەوۆکیی فەوەنتیا 
یەباوە  بە پێ یتتی دوویتکردنی هیێیزی ییەوبیازی ییەوبەخیۆی ئەوووپیا  بە کیردەوە 

دەدا  و پیرۆییەی دەوکەوتینیی ئەوووپیا وەکی  (  نیاتیۆ) بزماویك یە تاب وتی پەیینیانینیامەی
یەوبازی یەوبەخۆ دەکاتە میح ەوی ییتیراتیییژی   -ییایی  -جەمتەویکی جیهانی ئاب وی

 .داهات وی وو تانی یەکێتی ئەوووپاو بە پلەی یەوەکی ئەڵنانیاو فەوەنتا
پریی دوباوە پیێینیاییەکیردنەوەی (  بریکزی،)  پریی دەوچ ونی بەویتانیا یە یەکێتی ئەوووپا

پریی دوووکەتنەوەی بەویتانیا یەو یەکێتیەو خۆگیرییدانەوەیە بە .  ئەوووپایە بە بێ بەویتانیا
بۆوژوازی بەویتانی دەمێکە دەیەوێ خۆی یەگەڵ جەمتەوی ئاب وی.  جەمتەوی ئەمریکاوە

ەوە ١١١٢ئەم ڕەوەندە یە یەودەمی شیەڕی ئەمیرییکیا یە .  یەوبازی ئەمریکادا گریبداتەوە-
دەی، پێدەکا   کاتێك وو تانی فەوەنتاو ئەڵنانیا نەچ ونە پشتی ئەمریکا بۆ بەوپیاکیردنیی 

 . ئەو شەڕە  بەویتانیا بە یەوکردایەتی تۆنی بلێر ب وە تەواوکاوی پرۆیەکەی ئەمریکا
بییۆوژوازی بەویییتییانییی  بە یییەوکییردایەتییی حییزبییی پییاویییزگییاوان و حییزبییی کییریییکییاوی ژیییر 
یەوکردایەتی بلێر  یە دەووانی تاتچەوەوە کەمپینێکی هێرشبەوانەی بۆیەو چینی کرییکیاوی 

ئەم هیێیرشیەی بە .  بەویتانیا و دەیکەوتەکانی دەیان ییاڵەی ئەو چییینە دەیی، پیێیکیردوە
فرۆشتنی دامەزواوە خزمەتگی زاویەکیانیی ژییرخیاوەنیداوییتیی دەوڵە  بە کەوتیی ئەهیلیی و 

ئاخرین دەیکەوتی کۆمەڵگای بەویتانییا و چییینیی . کۆمپانیا مۆنۆپۆیەکان بەئەنجام گەیاندوە
  کە یەژییر ( National Health Services) کریکاو  ییتتەمی تەنیدووییتیی نیییشیتینیانیی

خاوەنداویتی دەوڵەتدا ماوەتەوە  دواهەمین یەنگەوە کە باڵی ڕایتی بیۆوژوازی بەوییتیانیییا 
بەویتانییا دەیەوێ وەکی  ئەمیرییکیا ییەوجەم بینەمیا و . دەیەوێ یەدەیتی خەڵکی دەوبهێنێ

پێ انەکانی ییتتەمی بازاڕی ئازاد و بێنەخشی دەوڵە  یە ئاب وییدا تیا ئەوپەڕی بەویی، و 
بەخیا  (  Welfare State) دواهەمین پاشناوەکیانیی ییییتیتەمیی دەوڵەتیی خیۆشیگی زەوان

هەووەها دەیەوێ بەهەمان شێ ەی ئەمریکا بزوتنەوەی کریکاوی پاشەکشە پێبکا  . بتپێرێ
دەی ییید  .  و دەووونەخشی ڕیکخراوە و یەندیکاو یەکێتیە کریکاویەکان یە یفر نزیك بکاتەوە

کامیرۆنی یەوۆ  وەزیرانی پێش وتری پیاوتیی پیاوییزگیاوان  یەکیێیتییە کیرییکیاویەکیانیی بە 
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دەوچی ونیی .  داینەیۆو ناودەبرد کە کیاتیییان بەییەوچی وەو بی ون بە بەشیێیك یە میێیژوو
بەویتانیا یە یەکێتی ئەوووپا  ڕزگاوکردنی بۆوژوازی ئەو وو تەیە یەم باوگرانیانەی یەییەو 
شانی یەومایەو بیۆوژوازی بەوییتیانیییایە  بەتیاییبەتیی یەهەیی مەوجیی قەییرانیگیرتی وی ئەم 
یەودەمەی بۆوژوایدا کە دەبێ هەم و ق ویاییەکانی قەیرانی ئاب وی بیخیرییتە ییەوشیانیی 
چینی کریکاو و بە قینەتی هەژاوترکردن و برییکردن و بێینیافیکیردنیی زییاتیری کیرییکیاوان 
ڕەوڕەوەی یەومایە بت ڕیتەوەو یەومایە پرۆیەی کەڵەکەب ونی خۆی بێ گرێ و کیێیشیە 

 .باتە پێشەوە
یەکێتی ئەوووپا بەپێی پێداویتتی جەمتەوگیریەکانی دوای جەنگی جیهانی دووەم پێکهاتی ە 

تەنییانە  .  کە ڕابەوی ئەمییریییکییای تییێییدا متییۆگەو بییبییێیی، بەوامییبەو بە بییلییۆکییی ڕۆژهە  
فراوانکردنەوەی یەکێتیەکە دوای ڕوخانی بلۆکی ڕۆژهە   و ڕاکێشانی کیۆمەڵیێیك وو تیی 

ییەوبیازیە   -بچ وکی خاوەن ئاب وی بواز هەو یەیەو بنەمای ئەم جەمتەوگیریە ییییاییی
ئێتتا خ دی ناتۆ وەک  جەمتەوییکیی .   ب و  واتە فراوانکردنەوەی ناوچەی نف زی ناتۆ ب و

بی ونیی و تیانیێیکیی پیاشینیاوەی بیلیۆکیی ڕۆژهە   بە .  یەوبازی پێ یتتی ب ونی نەمیاوە
. ئاب ویەکی بوازەوە  ق ویاییەکی بۆ خ دی ئەوووپیاو ییەومیایەی ئەوووپیی پیێیکیهییینیاوە
ئەگەو ئەمە دەووەیە  یەبیەن وو تانێکی یەوەکی ناو یەکیێیتیی ئەووپیا وەکی  ئەڵینیانیییاو 
فەوەنتا و بەپلەیەکی دیکە  بەویتانیا میایەی قیبی ڵیکیردن بی وبیێی،  ئیێیتیتیا خەوییکە ئەو 
. بایەخەی نامێنێ بۆیان و دەبێ، خۆیانی یێ ڕزگاو بکەن  یان پێنایەیەکی دییکەی بیکەنەوە

ئیاییا دەوکەوتینیی .  ئەمە خۆی پڕۆیەیەکی ئاڵۆزەو بەئایانی نات انرێ وە میی پیێیبیدوییتەوە
ئەوووپا وەک  هێزكی ییەوبیازی یەبەوامیبەو بیا دەییتیی ییەوبیازی ئەمیرییکیاو ڕوییییادا 

شەڕەکانی ڕۆژهە تی نیاوەڕایی،  کە .  ێەمەییە  یاخ د چۆن دەبێ،؟ ئەمە هێشتا ڕوون نیە
ڕایتەوخۆ ئەمریکاو ڕوییا یاویزانی یەوەکین تیایدا و ئەوووپیا تیا ڕادەیەکیی زۆو تەنیهیا 
دەووی چاودیریان هەیە تێیاندا  ڕایتەوخۆ دووکەڵ و بۆنی باووتەکەی دەچێتە نیاو یی و  

دەبێ بنیی کەم .  ئەوووپا دەبێ، دەوویکی کاویگەوتر بۆخۆی پەیدا بکا . و چاوی ئەوانەوە
یە ناوچەی ڕۆژهە تی ناوەڕایتدا ببێتە یەکێك یە یاویزان و جەمتیەوە ییەوەکییە خیاوەن 

ئەمە کێشەیەکی گیرنیگیی ئیێیتیتیای .  بڕیاوەکان  دەنا ئەو پێگەیەی ئێتتاشی یەدەی، دەدا 
. یەکێتی ئەووپاو بە پلەی یەوەکی دوو ئابی ویە بەهیێیزەکەیەتیی  واتە فەوەنتیاو ئەڵینیانیییا

خیۆی یە .  بەویتانیا بە دەوچ ونی یە یەکێتی ئەوووپا خۆی یەم یەوئێیشیەیە ڕزگیاو دەکیا 
پابەندب ونە یایاییەکیانەوە بە ئەوووپیاوە ڕزگیاو دەکیا   بیۆنینی نە میلیییۆنەهیا کیرییکیاوی 
ئەوووپی و بەتایبەتی ئەوووپای ڕۆژهە تی کۆن یەناو بەویتانیییادا کیاودەکەن و یی ود یە 

بە چ ونە دەوەوەی بەویتانیا ئەم قی وییایییە یەییەو !  خزمەتگ زاویە گشتیەکان وەودەگرن
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بۆوژوازی باڵی ڕای،  دەوچ ونی بەویتانیا بە ڕییگیایە  .  شانی بۆوژوازی بەویتانی نامێنێ
 . بۆ دەوچ ون یە قەیرانی ئاب وی ئەو وو تە تەماشا دەکا 

گ مان یەوەدا نیە کە بۆوژوازی ئەوووپا یەم بڕیاوەی بیۆوژوازی بەوییتیانیی  واتە بیڕییاوی 
فەوەنتاو ئەڵنانیا کە دەییانی یتی، .  دەوچ ون یە یەکێتی ئەوووپا نیگەوان و ناڕەحە  ب ون

جەمتەویکی جیهانی بەهێز دووی، بکەن و یەناو دنیای فرە جەمتەویدا کە یەیەووبەنیدی 
یەوبازی پێکبیهیێینین    -ئاب وی-دووویتب ون و شکقگرتندایە  جەمتەویکی بەهێزی ییایی

تا یە پرۆیەی دابەشکردنەوەی ناوچەکانی نف زو بازاڕی جیهانیدا بەشی شایتتەی خیۆییان 
. وەوبگرن  بەم بڕیاوی چ ونە دەوەوەیەی بەویتانیا بەونامەکەییان تی وشیی گیرفی، دەبیێی،
جۆویك یە تێکەڵب ونی ئاب وی ئەم وو تانەو کۆمەڵێك ئیاییانیکیاوی ییاییاییی کە یەمیاوەی 
دەیان یاڵی ڕابروودا جێگیرو قیاییم بی وە  یە پیڕۆییەیەکیی پیڕ پیێیچ و گیرفیتیدا یەکیالییی 
دەبێتەوەو چاوەیەو دەبێ،  ئەوە بێجگە یەوەی کە جۆویك یە پەی ەندی ییایی و یایاییی 
و ئاب وی و بازوگانی ئاڵۆز جێگای پەی ەندیەکانی ئێتتای نێ ان یەکێتی ئەوووپاو بەویتانیا 

بەتایبەتی کێشەی یکۆتلەندا و ئایریەندای بیاکی ڕ  کە یەحیاڵەتیی دەوچی ون یە .  دەگریتەوە
یەکێتی ئەوووپادا  کێشە و یەوئێشە بیۆ پەیی ەنیدی نیێی ان ئەوووپیاو بەوییتیانیییا دوویی، 
دەکا   یەکاتێکدا کە یکۆتلەندا پێداگری یەیەو میانەوە یە یەکیێیتیی ئەوووپیا دەکیا  و یە 
حاڵەتی دەوچ وندا ئەگەوی ئەوە هەیە دوباوە ڕیفراندۆمیێیك بیۆ پیرییی جیییابی ونەوە ییان 
مانەوەی یکۆتلەندا یە بەویتانیا ئەنجیام بیدوییتەوە و ییکیۆتەیینیدا بیڕییاوی جیییابی نەوە یە 

باک ڕی ئیرایەندا  کێشەیەکی دیکەی بەویتانیا و یەکێیتیی ئەوووپیا دەبیێی،  !  بەویتانیا بدا 
کە بەویتانیا داوای باویکی تایبەتی بۆ ییایەتی گ مرگی دەکیا  یە ئەوووپیا بەوامیبەو بە 

 )1 (.ئیریەندای باك ڕ
 

 کاریگەریەکانی برێکزیت لە سەر بەریتانیا و ئەوروپا

ی بریگزی، قەیرانی بۆوژوازی ئەوووپا وبەوییتیانیییا نینیاییش دەکیا   ئیاوا   وه ک ئه ووه هه
شیێی اوی .  بەویتیانیییا دەبیێی، کاویگەوی یەوەکی یەیەو چینی کریکاوی چ یە ئەوووپاو چ یه

باوودۆخی ئاب وی و ییایی ئەوووپا  نیگەوانیە  و یێقیەکی بی چینی کرییکیاو دەوبیاوەی 
   چینی کریکاوی ئەوووپا یەبەودەم هێرشی باڵی ڕایتی بۆوژوازیدایه.  ئایندە دووی، کردوە

. کە کەم تیا زۆو یە زۆوبەی ئەو وو تیانەدا دەییە تیی حیکی مەتیییان بەدەییتەوە گیرتی ە
ناڕوونی ئاب وی و ییییاییی  بوازی بیزوتینەوەی چییینیی کیرییکیاو و بوازی بیزوتینەوەی 
کۆمۆنیتتی و یۆشیاییتتی کریکاویی  دیاونەب ونی ئایۆیەکی شۆڕشگێڕانەی کیرییکیاوییی 
بۆ وە مدانەوە بە هێرشەکانی بۆوژوازی بۆیەو ئایتی ژیان و گ زەوان و دەیکەوتەکانی 
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 شیر نوری به

دەیان یاڵەی چینی کریکاو  دەیتی ئەوچینەی ئاوە  کردوە بۆ ت ندکردنەوەی هێرشەکانیی 
. بۆیەو چینی کریکاوو یەپاندنی هەی مەوجی یەختی کاوو ژیان بەیەو چییینیی کیرییکیاودا

تیرییییان یە .  خەڵکی ئەوووپاو بەویتانیا بەگشتی ترییان یە داهات وی نادیاوی خۆیان هەیە
داهییاتیی وی کییاوەکییانیییییان هەیە  یە یییێییتییەنییدنەوەی دەیییکەوتەکییان و دابەزانییدنییی ئییایییتییی 

 .خزمەتگ زاویەکان و خۆشگ زەوانیان هەیە
بێگ میان ییەوبیاوی ئەو بیاوودۆخە  بە م چییینیی کیرییکیاوو جەمیاوەوی کەمیدەوامە  و 
چەویاوەی ئەوووپاو بەویتانیا بەوامبەو بەم هێر  و پەبماوانە بێدەی نین و کیاودانەوەی 

جینی جی ڵیێیکیی بەوچیاو دژی ییییاییەتەکیانیی بیۆوژوازی بیۆ .  جۆواوجۆویان نیشیان داوە
یێگرتنەوەو شکاندنەوەی باوی قەیرانی ئاب وی بەییەو خەڵیکیی کیرییکیاوو زەحینەتیکیێیشیدا 

شیەڕییکیی چییینیایەتیی .  یا نێکە یینای شاوە گەووەکانی ئەوووپاو بەویتانیای داگیرکیردوە
ئەم شیەڕە  خیۆی یە .  بەمانای ووشە یەنێ ان بۆوژوازی و چیینیی کیرییکیاودا بەوپیابی وە

خۆپیشیانیدانەکیانیی هیێیلە  زەودەکیانیی فەوەنتیا  یە بیزوتینەوەی گەنیجیان و بوان دژی 
ویرانکردکنی ژینگە یەبیەن کیۆمیپیانیییاکیانیی ییەومیایەداویەوە  تیا بیزوتینەوەی جەمیاوەوی 
بەویتانیا دژی ییایەتەکانی بۆوی  جۆنت ن بۆ یەژیرپێنانی مافە دیینی کیرایییەکیانیییان و 

 .بەوگری یە ئایندەی خۆیان دویژبۆتەوە
بۆوژوازی ئەوووپا و بەویتانیا  دەیانەوێ باوی خراپی بریگزی، بەخەنە ییەوشیانیی چییینیی 

ی دەیکەو  و مافەکانی چینی کرییکیاوو  وه ندنه کریکاوو ق وبانیەکانی ئەم ملنالنێیە  یێته
یەپاندنی هەی مەوجی یەختی کاوکردن و کەمیکیردنەوەی .  ئایتی ژیان و گ زەوانیان بێ،

کرێ و زیادکردنی کاتژمێرەکانی کاوکردن و نەهێشتنی گریبەیتەکان و خیۆدەوبیازکیردنیی 
هەڵیبەتە .   یەومایەداوان بێ، یەژیر هیچ جۆوە پابەندب ونێکی یایایی بەوامبەو بە کیرییکیاو

بریگزی، قەیرانەکانی بەویتانیای گەووەتر و ق ڵتر و بەوچاوتر کردەوە چ یەب اوی ییاییی  
 .ب اوی ئاب ویدا کۆمە یەتی و چ یه

چەند ییاڵ یەمەوبەو بەپیێیی ییییاییە  و بەوژەوەنیدیەکیانیی  بیاڵیی ڕاییتیی بیۆوژوازی 
ت ندڕەوی پاویزگاوان و بۆوژوا نایی نایتی، و دواکەوت ی وەک نیاییجیل فەوج یە حیزبیی 

UKIP  خەڵکیان بردە بەودەم یندوقەکانی دەنگدان بۆ هاتنە دەوەوە یە یەکیێیتیی ئەوووپیا  
بە م دوای ماوەیەکی کەم  خەڵك بۆیان دەوکەو  کە بەڵگەکان بیۆ دەوچی ون یە یەکیێیتیی 

ئەو چیاوەڕوانیییانەی کە یەئیاکیامیی .  ئەوووپا یەیەو بینەمیای چەواشیریکیاوی بەڕیی ەچی وە
دەوچ ون یە یەکێتی ئەوووپا ختتبی وییانە بەودەم خەڵیك هەوزوو نیاڕاییتیی و نیاواقیعیی 

ئەمە  وایکرد کە پڕۆیەی جێبەجێب ونی بریکزی، تی وچیی جیۆوییك یە .  ب ونی دەوکەو 
باڵی ڕایتی بۆوژوازی بەناوی ڕیزگرتنی مافیی دیینی کیراتیی .  گێژاوو وبگرە بنبەی، بێتەوە
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 !برێگزیت قەیرانی بەریتانیا و ئەوروپای یەکگرتوو

بە م .  خەیك دەیانەوێ بەهەو نرخێك ب ە بەویتانیا یە یەکێیتیی ئەوووپیا بیکیێیشیرینە دەوەوە
نەیت انی پشتی انی جەماوەوی و بگرە پەویەمانییش بەدەیی، "   ییایەتی بەهەو نرخێك ب ه" 

ئێتتا پریی بریگزی، بۆتە یەکێك یە قەیرانە ییییاییی و حیکی مەتیی و پەویەمیانییە .  بهێنێ
هەوە هەیتیاوەکانی مێژووی بەویتانیا کەدەیتی ییتتەمی دادوەوی ئەو وو تەشی هێنایە 

 .ناو پریی بریکزیتەوە
. دابەشب ونێکی کۆمە یەتی یەیەو پریی بریکزی، یەناو کۆمەڵگای بەویتانیدا دووی، ب وە
نە  هەو حزبەکانی دەوەوەی حک مە   بەڵک  خ دی حزبی فەومانڕەوای پاوییزگیاوانیییشیی 

یەئایتی کۆمە یەتیدا یەخ اوەوە ڕەوتی چە  و یۆشیییاییییتیتیی .  ت وشی گرفتی جدی کرد
کە یا نیێیکیی زۆو بی و (  یەیبەو)  حزبی کریکاوان.  ووودە ووودە ج ڵەیان دەی، پێکردەوە

یەدەیتی باڵی یەنتەوی ئەو حزبەدا ب و  کە بیەنگرانی بۆچ ونەکان تۆنی بیلیێیر ڕابەواییان 
دەکرد  کەوتە دەیتی باڵی چەپی ئەو حزبەو یەماوەیەکی کەمدا نیفی زی حیزبیی کیرییکیاوان 

تەنانە  یە هەڵبژاودنە پێش ەخیتەکەی تیێیرییزا مەی  دەنیگیێیکیی بەوچیاوی ..  بەوەویەوچ و
. هێناو پرۆژەکەی تیریزا مەی بۆ بەدەیتهێنانی زۆوایەتی پەویەمانی ت وشی شیکیتی، کیرد

یەوەنجیام ئەو .  نە  هەو ئەوە بەڵک  باڵی چەپی بۆوژوایشی یەناو پەویەماندا بەهێزتر کرد
فشاوانە وایکرد کە نە  تیریزا مەی ناچاو بە دەی، یەکاوکیشانەوە بکا   بەڵک  بەشێك یە 
ئەندام پەویەمانەکانی پاوتی پاویزگاوانی فەومانڕەوا ڕیزەکانی حزبەکەیان بەجێبیهیێیقین و یە 
فەومانی یەوۆکی حزبەکەیان کە یەوۆكی حک مەتیشە  یاخی بیبین و شیکیتیتیێیکیی گەووە 
بەنتیبی یەوۆکی حک مە  بۆوی  جۆنت ن بکەن  کە یەوەنجام ئایندەی ییاییی خیۆی 

 .و حزبەکەشی یەبەودەم مەترییدایە
بەپێچەوانەوە شکتتی ییایەتی باڵی ڕایتی بۆوژوازی و دوۆو بەڵێنەکانی بە خەڵیك  بی ە 
هۆی فراوانب ونی پێیگەی جەمیاوەوی پیاوتیی کیرییکیاوان و بیگیرە بەوزبی ونەوەی دەنیگیی 

  ییه.  ڕادیکاڵیزم و یۆشیاییزم یەناو کۆنفیرانتیی حیزبیی نیاوبیراودا کە ئەمتیاڵ ئەنیجیامیییدا
کۆنفرایی حزبی کریکاواندا  بەدیلی یۆشیاییتتی و تەوحی حک مەتی یۆشیاییتتی وەکی  

هەو .   وه وزکیراییه بەدیلی ییایی بۆ حک مەتی ئێتتاو بۆ ییتتەمی ئاب وی نی ییبراڵییزم بیه
ئەمە  وایکرد کە یە کۆنفرانتی حزبی پاویزگاواندا یەمانگی نۆی ئەمتاڵدا بۆوی  جۆنتن 
یەبەوامبەو حزبی کریکاواندا هتتریا بیگرێ و دژایەتی خۆی بۆ یۆشیایییزم و کیۆمیۆنیییزم 

 .هەڵبڕیژی، و یە پەویەمانیشدا هەمان دژایەتی دوباوە بکاتەوە
دەووەی بریگزی، دەووەی تێکدانی ئاب وی بەوییتیانیییایە کە ڕۆژانە ئیابی وی ئەم و تە یە 
هەڵبەزو دابەزیندایە  پاوەندی بەویتانیییا یە میێیژووی چەنیدیین دەیەدا زۆوتیریین دابەزیینیی 

بەدەیان کۆمپانیا کە ئەوووپی ب ون داخران و بەهەزاوان کیرییکیاو بیێیکیاو .  بەخۆیەوە بینی ە
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کران  زۆوی  یەکریکاوان و کاومەندانی بەشە جیاجیاکان یەنەخۆشخانە  قیتاو و پیاییەکیان  
بە بەهیانەی زییان و بەهیۆی بەکیاوهیێینیانیی ئیامیییرە "  ئیازدا" و "  تێتکۆ" ماوکێتەکانی وەک 

هەووەها بەوزب ونەوەی نرخی کیا کیان و .  خزمەتگ زایەکانی خەڵ  خۆیەوە  بێکاو دەکرین
پیێیداویتیتییە ییەوەتیایییەکیانیی خەڵی   ییێیگیرتینەوەکیان یەکەوتیی پەووەودەو فیێیرکیردن و 
تەندوویتی  زۆوب ونی بێخانەو بنەکان  ئاشکراکردنی ئەوەی کە بریگزی، بەهاتینە دەوەوە 
کۆتایی بێ، ئەوە بە ملیاو دۆبو مانگانە زیان دەکا   هەواڵیی میییدییاکیان هەو یەئیێیتیتیاوە 

می دەومان و خی اودەمەنیی دەبیێی، بیۆیە خەڵی   ڕایانگەیاند کە بەویتانیا ت شی کێشەی که
هتد ...  ش، دەکڕی، یەتریی گرانی و هاوکا  نرخی پێداویتتیە ڕۆژانەییەکان بەوزدەبێتەوە

 .یینای کۆمەڵگایە بە پێچەوانەی جاڕدانی ئەوەی بریگزی، ژیانی خەڵ  خۆ  دەکا   ئەمه
دەووانی بریگزی،  بەویتانیا یە مێژووی ئەم یەودەمەی خۆیدا بە بوازترین و پڕکێشەتریین 
دەووانی پەویەمانەکەیدا تێدەپەڕی، کە گاڵتەجاڕی دنیای ییەومیایەداوی بیۆ دیینی کیراتیی و 
پەویەمانەکەی یەیەکێ  یە گەووەترین و تانیی ییەومیایەداوی دنیییا  یەهەمی و کیا  زییاتیر 
کەوتۆتە بەودەم ناڕەزایەتیەکانی جەماوەوەوە  حیزبیێی  کە کەمیتیریین دەنیگیی کیۆمەڵیگیای 

ییەوۆک وەزییرانیێی  کە یەییەدا .  بەدەیتهێناوە خۆی بەدەمڕایتی کۆمەڵگا ناوزەد دەکا 
یەکی دەنگی کۆمەڵگای بەدەیتهێناوە  ن ینەوایەتی هەم و خەڵ  دەکا  و بەویتیانیییا بەهەو 
شێ ەیەک ب وە یە یەکێتی ئەوووپا دەهێینیێیتە دەوەوەو بیاکیی بەوەنییە کە هەیی مەوجیێیکیی 

 . ملیۆنی دەکاتەوە ١١-٦١قەیرانگرت و ڕووبەڕووی کۆمەڵگایەکی 
 

 ! ئەلتەرناتیڤی برێگزیت

پریی دوویتکردنی یەکێتی ئەووپاو ئیتتا  دەوچ ونی بەوییتیانیییا یەو یەکیێیتییە  یەییەو 
بنەمای بەوژەوەندیەکانی چینی کریکاوی ئەوووپا نەب وە  بەڵک  یە پێداویتتییەکیانیی چییینیی 
بۆوژوازی و یەومایەی ئەوووپیەوە یە هەی مەوجێکی مێژوویی دیاویکیراودا هیاتیۆتەگیۆڕێ 

دەووی کریکاوی ئەوووپی و بەویتانی یەم دوو پرییەدا تەنیهیا میۆوی .   و دەیتی بۆ براوە
بیۆیە یەکیێیتیی .  ڕەزامەندی  یان دژب ون ب ە یە ییایە  و بیڕییاوییکیی چییینیی بیۆوژوازی

ئەوووپا بە بەویتانیاوە یان بێ بەویتانیا ناوەڕۆکی کێشەی چینی کریکاوو بیۆوژوازی پیێی  
 .ناهێنێ

. جی گیرافیی گەووەتیردایە  -گ مان یەوەدا نیە کە چینی کریکاو یەگەڵ چ اوچێ ەی ییییاییی 
ج گرافییییش بی   -بە م هیچ چ اوچێ ەیەکی ییایی.  ئەمە بۆچ ونێکی کۆنی ماوکتیتتیە

یە  مەیەیە بڕاوەیە کە بیرییتییە یە تی نیدکیردنەوەی خەبیاتیی چییینیایەتیی دژی . پیرۆز نیە
بۆوژوازی بە ئامیانیجیی گیرتینیی دەییە   و ییەنیدنەوەی یە بیۆوژوازی و دامەزوانیدنیی 
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 !برێگزیت قەیرانی بەریتانیا و ئەوروپای یەکگرتوو

 .دەیەبتی چینی کریکاوو دیکتاتۆویەتی پرۆییتاویا
بەوژەوەندی چینی کریکاوی ئەوووپا و بەویتانیا یەوەدایە کە ئەووپیایەکیی ییۆشیییاییییتی، 

خەباتی چیینیی .  بەوژەوەندی یەوەدایە کە بەویتانیایەکی یۆشیاییت، دابنەزوی،. دابنەزوی،
هیاوپشیتیی .  کریکاوی ئەوووپی و بەویتیانیی دەبیێ ئیاواییتەکەی بەوەو ئەم ئیامیانیجە بیێی،

چینایەتی چینی کریکاوی ئەوووپی و بەویتانی دەبێ یەدەووی ئەو ئامانجە بێ، کە پایەکانیی 
بەویتانیا یەناو ئەوووپادا بنێنێیتەوە ییان نیا  .  بەویتانیاو ئەوووپای یۆشیاییت، دابنەزوینن

دەبێ چینی کریکاوی بەویتانیا خەبا  بکا  بۆ تێکشکاندنی دەوڵەتی بۆوژوایی بەویتیانیییا و 
هیاوکیا  دەبیێ بەوییتیانیییا بیبیێیتە نیاوەنیدییکیی .  دامەزواندنی دەوڵەتی پرۆییتاوی یەجێگایەدا

بە پیێیچەوانەشیەوە  خەبیاتیی .  پشتی انی بۆ خەباتی یۆشیاییتتی چینی کریکاوی ئەووپیاییی
چینی کریکاوی ئەوووپا بۆ دامەزواندنی دەوڵەتی کیرییکیاوی و ییۆشیییاییییتیتیی دەبیێی، و 
ئەوووپا  دەکاتە ناوەندی بەهێزکردن و پشیتییی انیی یە چییینیی کیرییکیاوی بەوییتیانیییا بیۆ 

وە می بریکزی، یەبیەن چینی کریکاوەوە یەهەودووبەوی دەویای .  دامەزواندنی یۆشیاییزم
خ بنەوە یەدەووی دەوچ ون .  باک ڕدا یۆشیاییزم و دامەزواندنی دەیە تی چینی کریکاوە

 . یان مانەوە یەناو یەکێتی ئەوووپادا هەنگاویك چینی کریکاو بەوەو ئامانجەی نزیك ناکاتەوە
 

 3019وی  ڕایتی ئۆکتۆبه ناوه
 
 

 :تێبێنی
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نوێی جیهان،  رله ی سه وه شکردنه دابه

  یران و ناجێگیری قه

 

  وه ئیه.  بێ، ڕ ده مریکا و چیندا تێپه نێ ان ئه" نگی بازوگانی جه"و دوایین  یه یاڵێك به زیاتر یه
شیکیردنیی  و تی انیای ئیابی ووی و دابیه ییه کیییش و میلینیالنیێ ییه کێشینیه  که  مجاو نیه که یه

 م  بیه   . دا  کیانیدا  ڕووده جیهانییییه  داوییه ومایه یه  نێ ان و تان و بلۆکه کانی نف ز  یه ناوچه
وی  گیه   ئیه نیانیه تیه    ئیاواداییه ییه  ی کیه ییه و شیێی ه مڕۆ بیه کانی ئه کێشه ندی کێشنه تنه تایبه

   کیه بیێ دۆخیه و ده  وه یێکه ژیر پرییاوگه  کانی ختتۆته نه بیه    یه و یه ی هه" وتن وکه یه" 
ڵیکی     بیه میرییکیا و چییینیدا نیییه نیێی ان ئیه نها ییه ته به کێشانه  م کیشنه ئه  ونب بدوێ که وا یه
 ". ئاشتی"ووانی    جیهانی ده مڕۆیه کی جیهانی ئه ندییه تنه تایبه

می و کیاتیێیك  کیانیدا  هیه ڵیبیژاودنیه میی هیه وده ییه تی ییه تایبه و و به وبه مه ند یاڵ یه ترام  چه
مریکا و چین  ی بازوگانی نێ ان ئه کتانی هاوکێشه نگی و نایه ی بیه"  کێشه"   ناڕازی ب و یه

ی  و هیاووده نیاوده  هیه وازووی  تیه ڵیکیشیانیی کی وتیهیێینیان ییه هیه  وه وه و یه وه ی به شه و گه
نیدی بیازوگیانیی و تیان  بیۆ  یی ه و پیه ییه ییه  ییه وه یێکدانه  م جۆوه ڕووی ئه ختتنه.  کا کاندا
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کیان   ییییه وه تیه نێ نه  بازوگانییه  ندییه ی ه په  بێ به تی هه و بچ کترین ئاشنایه گه یێك ئه وکه هه
ئیامیانیجیێیکیی تیر "  ئیدی ته"کان  و ئاماوه ونجه  م یه کاتێکدا ئه یه.  تییه ند ڕواڵه تا چه زانێ که ده
و بیۆوژوا و    هیه می  وه ن تیره بییه ییه"   فاکیتیانیه" م  و ئه"  ئاماوانه" م  بۆ ئه   وه ڕانه گه.  ن که ده

کیانیی  نیدییییه زاڵیه یی ه کیانیی پیه بۆ داپۆشینیی ڕاییتیییییه  تێکه تێکی بۆوژوازی تر  بابه حک مه
کیردن و  ی هییاووده کییان و ڕییژه ئییامیاو و ژمیاوه.  ئیایی، جییییهیانیدا ویییش یییه ئیه  ومیایییه ییه
.  کیی دییاوییکیراوی بیازوگیانیییییه ییه ی شیێی ه وخۆ نیشانیه و و تێك  ڕایته کردنی هه ناوده هه

جیێیگیییربی وی "  قیانی نیی"    ن و وه هیه ی کیه و میکانیزمانه ن بۆ ئه تێیدا  ئاماژه   ئاماویك که
نیگ  میڕۆدا  بیێیده دنیای ئیاڵیۆزی ئیه کانیش یه  ون و ڕۆڵی بانکه که وده ومایه ده ئاڵ گۆڕی یه

ندی ئیابی ووی  ی ه یا په ندی واقعی بازوگانی  وه ی ه وی په وخه هیچ جۆویك ده به  وه  ناهێقێته
ندی بازوگانی  ی ه کردنی په   پێ انه نانه ته.   یان ناکا  بۆوژوا جیاجیاکان به  وه مته نێ ان جه

وادی خیام  کیا   کی  میه وه  ی جیێیگیای ئیاڵی گیۆڕه میانیه وهیه و بیه ی ئه مای پێ انه و بنه یه یه
  کیه ییه نها نیشانیه دا  ته ته باشترین حاڵه کان  کا ی کشت کاڵی  پۆشا  و هیتر  یه یازییه پێشه
م    یه مه تێ و ئه یتیان داوه ده  وه پێکه  کانی بۆوژوازی جیهانی که ندییه ی ه په شێك یه  به یه 

 . وی هیچ شتێك نیه وخه   هێشتا ده وه ویشه شه ڵگای به ی کۆمه ڕوانگه  یدا و یه ئایته
وه و   مدانیه وه  ڕووی یه  که  مهێنان واڕیکخراوه وهه به داویدا   ومایه ڵگای یه کۆمه یه   مێژه یه

میای  وبینیه ییه کیردن ییه نیاوده هیه نیه  وه شیه بێ،  ییێیره ڵگا نه کانی کۆمه پێداویتتییه   دابینکردنی
میای  و بینیه ییه کیردن کیردنیییش ییه هیاووده چیێی، و نیه ده ڕیی ه ڵگادا بیه کۆمه م یه  وهه به زیده

کیان و  واوودکردنی کیا  ئیاڵی گیۆڕپیێیکیراوه دا به م یاویه یه.   ڕی ه چێته ڵگا ده کانی کۆمه ویتته
ی  ی فیڕۆکیه و پیاوچیه وامیبیه بیه نیم ییه گیه  کان  بیۆنینی ونیه بازوگانییه  ندییه ی ه دیاویکردنی په

  کیا ی دییاوییکیراو  ییه    کاتێیك کیه نانه کرین  ته ژماو ده کا  ئه ودووکیان به نگیدا  هه جه
میای بیازاڕ و  و بینیه ییه ی ییه هیاکیه دیاویکردنیی بیه  وه واوودکردن  دیتانه جێگای به  بێته ده

  و ییه خاڵی بڕیاوده.  ڵگا کانی کۆمه یا پێداویتتییه وه    ی دی کا که کرێ نه ده قازانب پێ انه 
کیان   تییه  یه کۆمه  پێداویتتییه  به  وه  مدانه   کا دا  وه کردنی یه یا هاووده کردن وه ناوده هه

  وانیه مهیێینیان  ییه وهه ڵک  جیاوازی تێچ ونی به   به بی کابرای بازوگان  ی، نیه به جێگای مه
وهێینیانیی  یتهێنان و ده ده   به کانی وه یروشتییه  مای هۆکاوه و بنه یه جیاوازی تێچ ون یه

کیانیدا   کشت کاڵییییه  مه وهه وهەمهێنانی به به وای گ نجاو یه یا ئاو و هه ئایانی  وه کانزاکان به
میهیێینیانیی  وهیه بیه  وه شیه ی پتپۆڕی و شتی تیر و ییێیره های هێزی کاو  ئایتی کرێ  پله به

میهیێینیانیی  وهیه مییین ییۆژییکیی بیه کیه ییه  مه    ئه وکا یه وزی هه وزان و قازانجی به کا ی هه
 ! کاپیتاییتتییه

نیدی  یی ه دا  ڕییکیخیتیتینیی پیه ومیاییه ی ییه وه می جییهیانیی بی ونیه وده یه  یه  مه ڕای ئه وه یه
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وگیییز    هیه وه کیردنیه  و هیاووده  ناوده   هه بابه یه   تایبه کی جیهانی  به یه پێ انه ئاب ووی به
. ییتیی بیۆبیبیرێ بیۆشیاییییدا  ده خیۆ و ییه وبیه ییه   و   و بیه ی یه چ اوچێ ه  نات انرێ یه

  نیدییییانیه یی ه پیه  م جیۆوه و ئیه ییه کیان ییه ئیابی ووییییه  شکردنی جیهانی نێ ان هیێیزه کاودابه
  کیه  داییه ییه م چ اوچێی ه یه.  گێڕێ دا ده شکردنه م کاودابه و و تێك ڕۆڵێك یه ون و هه بڕیاوده

کیانیی  ڵیه نیگیه ودانیی جیه نیرخیی ئیاگیرتیێیبیه   بیه نیانیه ته-مهێنانی ف یی یۆیا  وهه به  بۆنن ونه
 تیی  ڕۆژهیه  و  ییه ییا نیه نتیا  وه وه فیه  تا یه  وتره وازیل قازانجهێنه به  یه  -مازۆنیش بێ، ئه

  بۆنینی ونیه    که یه جیهانییه  شکردنه و کاودابه مان ئه مای هه و بنه یه یه  وه دیتانه.  ڕایتدا ناوه
ڵ  گیه ی ییه که ڵکه  م خه و   به وی نه که و تانی هاووده  یه  کێکه ئێران یه  ی که وه ڕای ئه وه یه
ن ف ییی  یان ته م و ڕۆژیك ده وازیل  هه به  یه     مان شێ ه هه وڕوون  به وه نزین به میی به که

م خیۆواکیییدا  ڵ بیرییێیتیی و کیه گیه ی ییه کیه ڵیکیه چیی خیه کرێ  کیه ده  ناوده هه  یۆیا و می ه
ڵیگیای  کیۆمیه  م  ییه وهیه بیه میای زییده و بنیه یه کردنی کا  یه ناوده می هه وده یه.  ڕوون ڕووبه
 .  کۆتایی پێهات وه  مێژه داویدا  یه ومایه یه

میانیای  نیگیی  بیه نیاهیاوییه  یی یه گله  که  یه تی و ێامیه ڕواڵه  ونجه و یه خاڵێکی گرنگی تر ئه 
وازووی  کتیانیی تیه نیگیرانیی ییه بییه.  کیا  نیێی ان و تیانیدا ده ییه"  کتان ب ونی بازوگیانیی یه" 

ی  دوییژه  ییه  میان شیێی ه هه مڕۆ به دنیای ئه  گ ایه  چن که بازوگانی نێ ان و تان وای بۆ ده
بیازاڕدا    نیێی ان و تیان ییه ییه"  کتیانیی ییه"   گی اییه.   ی ئازاددایه یه ووانی م نافه یایاکانی ده

میرییکیا و چییینیدا  نیێی ان ئیه   ییه ییه یه م مەیه بێ ئه و ده   وزگیراوه فه به  وه پێشه تێکی یه حاڵه
ی ئیازاددا  ییه و می نیافیه ییه فیاتیییحیا بیه  کیه ییه ده ییه  کاتێکدا زیاتیر ییه یه!  وی یێبکرێ یڕه په

و   شیکیراوه کیانیدا دابیه نێ ان ترای، و مۆنۆپۆڵیه یه  که یه ده یه  و جیهان زیاتر یه  خ یندواوه
  ڕۆڵیی و تیه.  وخیێ چیه ده  میاییه م بینیه و ئیه ییه و ییه شکردنی جیهانی و بازاڕیش هیه کاودابه
ییا  تیایی ان وه  کان ییه کترۆنییه یه ئه  مهێنانی ئامرازه وهه ئاب ووی جیهانیدا  به  کان یه جیاوازه
کیانیی  کیاوکیرده  ییه  شیێیکیه   بیه..  نی زیالند و  و  یه مهێنانی گۆشتی به وهه ها به ووه چین  هه

چ   ی کیه وه ئیه.    خۆی جێگیییر کیردووه  مێژه یه  یدا  که که شکقی مۆنۆپۆڵه ویش یه   ئه ومایه یه
کیۆتیاییییدا بیچی کیتیریین   ڕوو  ییه  خیرییتیه و چیۆن ده  وه بازاڕی جیهانییه  خریته   ده کا یه

   زاڵیه  کیه  یه وه و یۆژیکه نجامی ئه وئه م وی یە به و هه دا  هه یه م کرده و یه تگه خاڵه هۆکاوی ده
   وه ومیاییه ن ییه بییه ئیایی، جیییهیانیدا ییه ییه  دا  کیه شکردنیه ندی و کاودابه ی ه و په و ئه یه به 

  کیه نیدییییه یی ه ڵیکی  پیه   بیه کیراوه دییاوی نیه  وه ونامه ڕیگای به یه    که ندییه ی ه په.   دیاویکراوه
ییتیهیێینیانیی  ده وییدا  بیه ییه کیی زاڵ بیه نها ییاییاییه ته    که ندییه پەی ه.   ویێکه تێکه  تی یه پڕیه
ی  وانیه پیێیچیه میڕۆدا  بیه داویی ئه ومایه ڵگای یه کۆمه  یه  یه م نافه.   قازانجه  وچی زۆوتری هه

وگییز  یدا   هه ده  وه مباوه ترام  یه  تیش که تایبه کان  به بۆوژوازییه  ته وڵه ده  یێك که گه ئاماژه

 فا مان که ئه 
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تی و  کیه مای یه و بنه یه ڵک  یه نیه  به  می کۆن وده ی یه ی ئازادانه یه مای م نافه و بنه یه یه
    کیه نیدییییه یی ه پیه.   گیرتی وه کیان شیکیقیی  ووه گه  کان و کاوتێله وتنی نێ ان مۆنۆپۆیه ڕیککه

کان و دوووی و نیزییکیی  ندییه ی بلۆکبه چ اوچێ ه  تدا  خۆی یه وخان و ییایه ئای، یه یه
میڕۆدا هیییچ  دنیییای ئیه  ییه"  خیۆ وبیه ییه" دا  و تیانیی    وتیه یه  یه.  دا  تاندا نیشان ده وڵه ده

شیبی ونیێیکیی جیییهیانیی دنیییای  دابیه  ییه  شێیکیه و بازاڕیك به و و تیك و هه هه.   کی نیه مانایه
نیێی ان تیرایی، و  شب ونێك ییه و دابه ڵ هه گه و ئاڵ گۆڕیکدا و یه ڵ هه گه یه  ئینپریاییتتی  که

ی  شیکیردنیێیکیی تیازه ڵ خۆیدا و هاوشانی خۆی کیاودابیه گه کاندا  یه جیهانییه  ماییه  ومایه یه
بیۆ جیاوییکیی تیر دییاوی   م و تانیه   یه ویه تیایدا ڕۆڵ و جێگای هه  یازینێ  که جیهانی ده

 . وه کرینه ده
گرنگ بۆ بۆوژوازی    تێکی بابه  کاته ده"  کتانی بازوگانی نایه"   ی که و بۆچ ونه کۆتاییدا ئه  یه

م  بەوده تی ییه وچاوی کریکاو و بدانیه به  یه  یه ومایه و ڕۆڵی یه  ندییه ی ه م په ی ئه وه شاودنه
و ڕیکخراوی جیۆواوجیۆوی   نده پڕوپاگه     کێ یك یه م داپۆشینه بۆ ئه.  دا م چینه باتی ئه خه

م  ی ئییه یییتییه وجییه ی بییه   نیینیی ونییه نییهییا یییه تییرامیی  تییه.  ویییکیین وام خییه وده بییۆوژوازی  بییه
 .  خۆی نیشانداوه  و پۆپۆییتتیانه  ی ێامیانه شێ ه به  که  یەیه نده پڕوپاگه

  ییه  میرییکیا ییتیانیی ئیه ده تیا کیاوبیه  و پایاوییکیه مزیك    ڕه که یه وشه"  کتانی بازوگانی نایه"  
کیرییکیاوانیی "  ییلیی بێینیه"    نانه و ته" مکاوی که"وەیا " ڵی مه ته"کتر   یه و به وامبه وکێیاندا به کێبه
ی " وچیی زۆوتیر وڵیی هیه هیه" وچیی زییاتیر و  کیاوکیێیشیانیی هیه ن و بۆ بیه ئاویزان بکه  پێ ه

ژاوی و بیێیکیاوی و  هۆکاو و فاکتۆویك بۆ هه  نه ن  هاوکا  بیکه ڕیبخه و به یه کریکاوانی یه
" ی بازوگانی کتانیه نایه"   ندییه ی ه م په ها ئه ووه هه.  و بژی ی چینی کریکاو بماودان بۆ یه په
  و  وڵیه کیانیی ده و داهیاتیه  وامی ب دجه وده مهێنانی به و که"   ب ونی پاوه نه"   هۆکاویك بۆ به

یێدان  میان بۆ تانه که ی یه وه و ئه گه ئه.  کان  بنایێنری، ویفه حه  ئاب ووییه  ی نێ ان هێزه کێشه
"  کیه ییه ڵیگیه به" میان  وا دووه وخۆی کرێ و بێکاوی بێ،  ئه ی ڕایته وه مکردنه کریکاو و که  یه

  تیه بیاتیی کیرییکیاوان  خیراوه ی خیه قتیه بیه  کیان  کیه تییییه  یه کۆمه  ویتته  یه  وه بۆ خۆدزینه
 . کان بۆوژوازییه  ته وڵه یتۆی ده ئه 

و  ییه بیه  ی کیه تیییییانیه  ییه کیۆمیه  و ئینکانیاتیه دژی کریکاوان و ئه یه  ندانه پڕوپاگه  مجۆوه ئه 
ی  ییتیه ده بیه    و یینی وداو نیییه نیهیا تیاییبیه   تیه پێندواوه یدا دایه که ته بۆوژوازی و حک مه

  تییه میی و حییکیی مییه بی هییه یییه  کییی نییایییراوه یییه نیینیی ونییه  مییه ئییه.   مییریییکییاوه وای ئییه ومییانییڕه فییه
بییر و  ڕی زه وپییه ی ئییه شییێیی ه یییه  تییه ڵییبییه   ئییه نییده مییان پییڕوپییاگییه خیی دی هییه.  کییان بییۆوژوازییییییه
  ونیامیه یییینیاوییۆکیان و بیه.   وه کیاتیه قیییده تیا  یدا  چینی کریکاوی ئێران ڕۆژانه که ت ندوتیژییه
ییا خی اییتیی  کیراو  وه کیا ی هیاووده وگیرتین بیه  تیداوان  بیۆ بیه ییه کیانیی ده جۆواوجیۆوه
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ڵیۆکیی  وقتیه وتیی و هیییتیر  قتیه ی کا کان  کیا ی نیه و هاووده  ناوده نگ کردنی هه هاویه
  کیه گیرفیتیه  بڕیاوه  وه دیتانه  وه.   کردووه  جروبه مان ته مانه م و ئه هه..  و" وگری ئاب ووی به"

  " وغ ب دووی، نیاکیا  کا ی مه: "  نادا "  وڵ هه" و  ده به ڕاده یه کریکاوی ئێرانی بێ، که  و  هه
 ...و"مهێنانی ناوخۆ یێنادا  وهه به دان به  وه دڵی بۆ په"
 و چیندا  نات انرێ بقێییین وامبه به مریکا یه مڕۆی ئه وای ئه ومانڕه ی فه یته تی ده  م ییایه به 
دژی کیرییکیاو  ییه  بیۆوژوازییییانیه  نیده م پیڕوپیاگیه ی ئیه وه پێشه  یتی بردنه به بۆ مه نها ته  که

نیگیی  ی جیه وه پیێیشیه کیی کیافیی بیێی، بیۆ بیردنیه یه ڵگه به  مه ها ناکرێ ئه ووه هه.  و به ته گیراوه
وچیاوگیرتینیی  بیه ییه  دژی چین  به نگی بازوگانی یه جه.  بازوگانی و دانانی ڕی ماتی گ مرگی

ن  بییێییگیی مییان  کییه ئییاڵیی گییۆڕی پییێییده  وه ودووبیییان پییێییکییه هییه  ی کییا  کییه زۆوه  واوه و قییه ئییه
   ڕییگیرییییه  وه وییکیییه ییه ییه  بیازوگیانیییییه  نیگیه م جیه ئیه.   ییه کی فراوانتری هیه یه وه نگدانه ڕه
  وه وییکیی تیریشیه ییه نیی و ییه میرییکیاییی نیێیردواو بیۆ چییین داده ی ئه ومایه و یه وامبه به یه
. کیریین ده  هیاووده  وه چییینیه ییه  بیێی، کیه ده  دواوه ی بیه و کیا ییانیه ی نرخی ئه وه وزب ونه به
و بیه  ڵیکی  بیره  وییان  بیه ی هیه وه وه ییه  ی چی ونیه میاییه  بێته نها ده ته  نه    که یه یه یه مه
نیگیێیکیی  ی جیه وه پیێیشیه   بیردنیه مه ڕای ئه وه یه.  دا  ده  ناجێگیری بازاڕ و ناڕۆشنی ئاینده 

و  ییه وی بیه کی ئاب ووی دنیادا  نیاتی انیێ کیاوییگیه وه نێ ان دوو هێزی یه بازوگانی ئاوا  یه
  ی ییه و ڕییگیرییییانیه ئیه.  بێ، نه  وه کانی گش، جیهانه بازوگانییه  ندییه بازاڕی جیهانی و پەی ه

ی کیا کیان  وه فرۆشتن و مانه ن  نه ده ڵده وهه یه  وه کانه دانراوه  گ مرگییه  نجامی ڕی ماته ئه
ئیاییتیی  ییه  ومیاییه ی ییه وه و ی وڕانه یه ویی خۆی به   کاویگه مه هیتر  ئه.. کۆگاکاندا و  یه

هۆکاوییك   ت انێ ببێته مڕۆدا  ده دۆخی ئه ی خۆیدا  یه دویژه بێ و یه ده دواوه  ییدا به وه ته نێ نه
 .کان ئاب ووییه  یرانه وهەڵدانی قه و یه  ومایه ی یه وه بۆ ڕاگرتنی ی وڕانه

و   مریکا نیییه کێشی بازوگانی نێ ان چین و ئه نها کێشنه ته کانی ئێتتا  به بازوگانییه  نگه جه 
  کیه پیرییییاوه.   وه مرییکیا یینی ووداو نیابیێیتیه و چین و ئه کانی بۆیه وییه کان و کاویگه ئاکامه

نیجیام  وه ییه کانی نێ انیییان بیه نین دان یانه  مریکا و چین ئاماده بۆچی بۆوژوازی ئه  یه وه ئه
  ترامپه"  ڕۆیی وه یه"   نه  که   گرفته وه تیی میدیاکانه ی ڕواڵه نده ی پڕوپاگه وانه پێچه نن؟ به یه بگه
  تیه و بیابیه ییه ییه  وتینیێیییداییه ڕییکیکیه  ییه  کیه ڵک  گیرفیتیه به.   تی چینه حک مه"  قی ڕه ییله که"  و نه
کیانیی  نیدی نیێی ان میۆنیۆپیۆڵ و کیاوتیێیلیه یی ه پێناو ڕیکختتنی پیه کان یه دویژ و فراوانه ماوه
. کیانیییانیدا ئینپریاییتتییه  وه مته و جه  م و تانه ئایتی ییایی نێ ان ئه ی ماییدا  یه ومایه یه
  وییییه ڕای کیاوییگیه وه بیردنیییدا  ییه  وه وپێیشیه وه پێناو به ی مایی یه ومایه یه    که یه یه یه مه
 . کا  و پێداگری ده یازیدا  هه ی پێشه ومایه و یه یه کانی به وینییه نه
  ڵیییدا  گیه نیدی ییه یی ه زواندنی په بازاڕی چین  دامه یشتن به یتڕاگه ده  کی تر  بڕیاوه واتایه  به 
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  یران و ناجێگیری نوێی جیهان، قه رله ی سه وه شکردنه دابه

ییه  ڵیکی  قتیه   بیه شیکیردن نیییه و دابیه ییه ییه  قته.  بێ،  بازوگانییه  نگه م جه یێکی ئه نجامگه ئه
م  وپیێیشیبیردنیی ئیه وه بیه.   ییه وتینیی تیازه ڕیککه  یشتن به و گه  وه شکردنه دابه  و دووباوه یه یه 

مییای دابییییینییکییردنییی  و بیینییه یییه یییه هییا  ووه   هییه مییای یییۆژیییك نیییییه و بیینییه یییه   یییه تییه ییییییایییه
ك زۆو نی انیدنیێی.   مای زۆو هێنانه و بنه یه ڵک  یه   به ند ملیاو ئینتان نیه کانی چه پێداویتتییه

داوییدا چ  وماییه باوودۆخی یه  یه: " دا  نگدا نیشان ده ی جه شێ ه ی یینین خۆی یه قته  به  که
نیدنیی  ییه وه نیێی ان پیه   وییتیه که ده  کهی  نگییه و نا هاویه ئهت انێ  نگ ئه جه  یه  ئامڕازیك جگه

شییکییردنییی    و دابییه بیییه یییه  ومییایییه ی یییه وه مییهییێیینییان و کییۆبیی ونییه وهییه کییانییی بییه هییێییزه
". ویی،؟ نێ  بیه   یه وه کی تره بیه ومایەی مایی یه ی یه" کانی نف ز ناوچه" کان و  واته ێنه م یته

و   وه ڕووبی ونیه ڕیگیای ڕووبیه یه  نگێکه ڵک  جه   به وبازی نیه نگێکی یه جه  نگه م جه مڕۆ ئه ئه
 .برێ ده  وه وپێشه وه به  وه کانه بازوگانییه  یته گڕیبه
  ییه ووه م ده تیی ئیه ی دۆخی تیاییبیه وگه جه   یه نگه م جه ئاماژی پێکرا ئه  تاوه وه یه   یه ووه هه

   ی ڕابیردوودا ده ی ییه نییی ه  تیادا ییه وه ییه ییه . ڕوا ده  وه و پیێیشیه وه ڵیدا  بیه گه وگ نجاو یه
نگیێیك  جه.  و ب و یته مه  وه نگی جیهانییه ڕیگای جه یه  وتنانه ڕیککه  م جۆوه یتتن به یتڕاگه ده
کیی  نگیییییه یش، و هاویه    گه وی ڕۆژئاوا و ڕۆژهه مته ڵدانی دنیای دوو جه وهه یه به  که
نیدنیی زییاتیر و  ییه وه ئیاکیامیی پیه ییه  ندییه وبه مته م دووجه  م ئه به.  و جیهاندا زاڵکرد یه به

داوییدا   ومیاییه کیانیی ئیابی ووییی ییه تیازه  و کیامیل بی ونیه  ییتین قبه و چه  ومایه زیاتری یه
ڕۆژئیاوا  .  یشی، نجام گیه ئه ویین به     وداڕوخانی دی اوی به وینی بلۆکی ڕۆژهه ڵ ه هه به
وتینیی  وکیه ییه.  نیاییانید  نیگیه م جیه وک ت وی ئه ک  یه ویی تاتچەو و ڕیگان  خۆی وه ڕابه به

وبی ونیی  بیه  ییه  بی و جیگیه کی تری نیه تیدا  واتایه وڵه داویی ده ومایه و یه یه بازاڕی ئازاد به
و هات هاواوی   ی پڕوپاگانده وانه پێچه به.  و بۆوژوازی  ومایه ماڵی یه وکه واو و به وی ته جقه

  وی  خاڵی کۆتاییهاتن بیه مته   کۆتاییهاتنی جیهانی دووجه وه دژی کۆمۆنیتتیی بۆوژوازییه
  ئیابی ووییییه  ی نێ ان هێزه یه کان و م نافه کێشه ب و  کۆتایی کێشنه کان نه ئاب ووییه  نگه جه

بی و   نیه"  دیینی کیراییی" و "  بازاڕی ئیازاد" کانی ژیر ئا ی  کپاوچه کگرت و ویه یه  بۆوژوازییه
ویینیی  ڵی ه   ب و بۆ هه تایه وه مانکاتدا یه هه وی یه مته کۆتایی جیهانی دووجه  وه وانه پێچه به

  و خیاڵیه و ئیه"  کیان تیییییه کیییه ییه" ها ناپێ یت، ب ونی چییتیری  هەووه وت و  وه وکه بلۆکی یه
بیلیۆکیی   شی نێ انیان  واته دوژمنی هاوبه و به وامبه کاندا  به ویفه نێ ان حه یه  ی که شانه هاوبه
 .یتاب ون وی وه یه     یه ڕۆژهه

و جیییهیانیی "  زمیی نی ییی جیییهیانیی نیه" نیگیی خیلیییب ئیا ی  بڕیاو ب و جه  که  یه ووه م ده ئه 
. کی و  بی و ت نیدی نیاجیێیگیییر و میاوه  م به مریکا  زاڵبکا   به وی ئه ڕابه وی به مته كجه یه

وی  متیه نیێی ان و تیانیی جیه ی جیییهیان ییه وه شکیردنیه پێناو دابه کێش یه و کێشنه  یه م نافه
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کان و پێیداویتیتیی  فشاوی زیاتر و زیاتری کاوتێله.  یتی پێکرد خێرایی ده وت ودا  به وکه یه
. ی پیێیدوا وووپایی دویژه وی ئه مته كجه یه  پێناو شکقدان به بۆوژوازی ڕۆژئاوا یه  شێك یه به
میان  هیه وییش بیه وی ئیه متیه كیجیه دنیای ییه.  کگرت و پێکها  ڵنانیای یه ووپا و ئه تی ئه کیه یه

. وام بیێی، وده یت انی بیه یتابێ،  نه یدا ڕاوه وه وه یه مریکا یه ئه  که  ئا ی ڕابردووی ڕۆئاواوه
   وه ی چییینیی کیرییکیاوی چییینیه حشیییانیه ی وه وه ویانه وک   و چه ڕیگای یه چین یه م  به

ییتین  پشیتیبیه میرییکیا  بیه تیی ئیه تیاییبیه ڕۆژئاوا به.  برد  وه وه ویه ت انای ئاب وویی خۆی بەوه
   نگیییه دا  ت انی هاویه" دژی تیرۆویزم با  یه خه"ژیر ئا ی  وبازیی خۆی و یه ت انای یه به
ڵ  گیه  م ییه بیه.  پیێینیێ دا داییه ومیاییه کانی ییه جیهانییه  وه مته و جه یه ند ین وداو به وچه هه
ی  وه میکیردنیه و کیه  وانه وی وڕهێنه مهێنانی یه وهه ندنی شۆڕشی ئینفۆوماتیك و به یه وه په

کیراوی  ڕوان نیه چاو ڕابردوودا  ئایتی چاوه متر یه دجاو که ند یه چه مهێنان به وهه ی به ماوه
  ئیاییتیێیك ییه.  دییبیێی، ب ێدی جیهیانیییدا تی انیرا بیه  یه  ومایه ندنی یه یه وه قازانجهێنان و په
دی  وی دنیادا ت انیرا بیه وایه یه وک تی چینی کریکاو یه یه  یتن به پشتبه به  قازانجهێنان که

ت انادا  کاندا  یه جیهانییه  ومایه ی یه ی یانه وه وه ده  ئیتر ڕاگرتنی چین یه دا  یه ووه م ده یه.  بێ،
کیلییینیتیۆن   دا بی و کیه وازنیه م تیه ی ئیه وگیه جیه دا و یه١١ی  ده تای یه وه یه یه  وبۆیه هه.   نیه

  وه   بیه کیه ڕیکخراوی بیازوگیانیی جیییهیانیییدا و بیڕییاوه  ندامێتی چین کرد یه ئه  داکۆکی یه
   م ڕییکیخیراوه کیانیی ئیه یینیی نیاییراوه ڕه بیه  کان و ڕیکختتنه ندییه ی ه په بێ  یش، که ده گه
میرییکیا    زیاتیر ئیه مه یه.  وچاو بگیری، به یه  وه کانه بازوگانی و پشکه  ند به ی ە په   یه تایبه به

ی ڕییکیخیراوی بیازوگیانیی  چی اوچیێی ه  ی خیۆی ییه" و تێکی دۆی، و نیزییك"    چینی وه
ودوو  نیێی ان هیه ی بیازوگیانیی ییه کی نزیك و کیراوه ندییه ی ه نایی و په ینی  ڕه جیهانیدا به
 .برد  وه وه و یه بەوه  ند پله چه و تدا به

  کان و میۆنیۆپیۆڵیه ی مایی و کاوتێله ومایه یتیی نف زی یه ندن و با ده یه وه ڵ په گه  م یه به
وهیا   وچی زیاتر و زیاتر پی چ ده کانیان هه ڵیندانه ڕیتا و به  وکردن یه یڕه کاندا  په جیهانییه

ڵ  گیه ییه.   وه تیی میاییه ڕه کیی بینیه ییه نیهیا پیێی انیه   تیه ی هێیز و زۆونی انیدن  وه و ئیتر کرده
وانیی  و ئیه ییه کیان بیه قیبی بانیکیه ی مایی و ت انای بێ ڕه ومایه ی یه م هێزه ندنی ئه یه وه په

و  خیۆی ییه  میه م ییتیتیه نب ون و داڕزی ی ئه   بۆگه ڕیت اترین شێ ه  یان به مجاوه تردا  ئه
نیاوبیردنیی  ییه  بیه  ییرانیێیك کیه قیه.  بیانیکیی/  یرانی داوایی ڵێن قه پێی ده  که  وه دا نیشاندایه شته

وخیۆ  بی و  ڕاییتیه کیه ڵیه ی کیه ومایه ی یه ووه کی گه یه واوه نێ بردنی قه یه  ترییۆن دۆبو و به
.  وه ڕوانیییییه نیێی  چیاوه  دا بیرده١١ی  ده می یه که ی یه یه کۆتایی ده گش، بازاڕی جیهانی یه

ییتیبیردن بیۆ  ده وخیۆ بیه م و و تانی بیۆوژوازییدا  ڕاییتیه هه کانی یه واوه ئایه  یرانێك که قه
. یشی، ڵك و چینی کیرییکیاودا گیه و خه یه ی به وه ی ئاب ووی و داشکانه وه تی یێگرتنه ییایه

 فا مان که ئه 
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یتبیردن  هۆی ده  تی دووودا  به ڕۆژهه  ی نف زی یه دا بۆوژوازی چین و بازنه یه ووه م ده یه
ڕییگیای  کۆنترۆڵکردنی زییاتیری ئیابی ووی ییه  و به  وه که بیه یه  وانه وک تگه تی یه بۆ ییایه

کیانیی  پیێیداویتیتیییییه  بیه  وه  میدانیه وه  یتن به پشتبه  ها به ووه ؛ هه وه کیتره بیه   یه وه ته وڵه ده
وزان  مهێنانی هێزی کیاوی هیه وهه وڵدان بۆ زامنکردنی به هه  ویش به بۆوژوازی جیهانی  ئه

وشیانیی و تیانیی  ییه  خیاتیه میتیر ده وو زیانێکی که وه وا زه   ئه و نرخیك ب وه هه چیندا  به  یه
 .ڕۆژئاوا

بییازاڕی خییۆی و  دان بییه وه تییی پییه چییییین ییییییایییه  دا بیی و کییه یییه ووه م ده و ئییه دوای هییه یییه
ی  ی پشیتیێینیه ڕووی پڕۆژه ڕیگای ختتنه کانی خۆی یه بازوگانییه  ندییه ی ه ی په وه پێشه بردنه
ژییر نیاوی    ییه وه هۆیه چین به  تێك ب و که ییایه  مه ئه.  وه پێشه برده( ی بی ئاڕ ئه)  وه و تیه

فیریینیا  ڵ ئه گه بازوگانی خۆی یه  دان به وه تی په دا  ییایه"  که   پێدانی و تانی ناوچه خایه ده" 
م  ئیه.  گیر  وه  ییتیه ده بیه  وه وه کیی و ڕییگیاکیه وه تیی ییه   ییییاییه   ییه وووپادا  وه و ئه

کانی بیۆوژوازی و تیانیی جیییاواز  بیۆ  یرانی ئاب ووی و ویتته ی قه وگه جه    یه ته ییایه
  شیێیك ییه جیێیگیای پیێیشی ازی بیه    ب وه" ی ئاب ووی وه ب وژانه" و   ومایه ی یه وه ناوه  هاتنه

  تی که تایبه   به یه ووه ده.  وووپا  و تانی ئه  ندیك یه   هه نانه فرینا و ته و تانی ئاییا و ئه
 .وداب و به  و تانه م  شێکی زۆو یه به  یتی یه   ده وه ی ییایییه ڕوانگه  مریکا یه ئه
  کیردن  کۆمیه"   که مای ئامانجی پرۆژه ڵی، بنه ده  که  وه کانی چینه نده ی پڕوپاگه وانه پێچه  به

یێیگریدانی هێزی کاوی فراوان و   که کی پڕۆژه وه   ئامانجی یه یه"  م و تانه و پێشختتنی ئه
دان میلیییۆن کیرییکیاوی  دان و ییه ڵ ڕییزی ییه گیه ییه   تی چیینیه دواوی ڕۆژهه ی، یێنه ده
کیان  جیییاوازه  و ته  ی چین به"   کۆمه" گ زاوی و  ومایه یه.  ڕۆژئاوای چیندا  یت و یه قبه چه
ی  ڕوانیگیه  ییه  وه کیرده بیه  ییێیك کیه وزگیه قیه.   پێیان  بحدایه به وزی زه ی دانی قه چ اوچێ ه  یه

   ی و تیانیێیکیی وه وه کتیه گیرنیگیییی ییه.   وه کیاتیه چین نزیك ده  م و تانه یه ئه  وه ئاب ووییه
  تیی کیه تایبیه به.  ونب بدوێ یه  وه یه م گۆشه بێ یه پاکتتان  ئێران  کۆویای باک و بۆ چین ده

   ڕیگای و تیانیێیکیی وه ڕای،  یه  تی ناوه و ڕۆژهه وه به  وه چینه  ڕیگا یه  که شێکی پرۆژه به
  ویاوه ڕیگای ده   چین یه وه ڕیگای کۆویای باک وه ها یه ووه   هه وه کاته ده  وه پاکتتان و ئێرانه

و  تیه  م ییییاییه ئیه.   وه داتیه گیرییده  وه  تیه وووپیای ڕۆژهیه ڕوییییا و و تیانیی ئیه  خۆی به
ی نیفی زی  ناوچیه  وه یەکۆنه  دا که و ناوچانه ندنی نف زی ئاب ووی و ییایی چین یه یه وه په

  شیێیك ییه تیی کیردنیی بیه وگیری و دژاییه ڵ بیه گیه   ییه  میرییکیاییه دیاویکراویش ئیه ڕۆژئاوا  به
 . وه وڕوو ب وه وه بۆوژوازی ڕۆژئاوا به

  مریکاییه ی ئه وه یتانه دنیادا بینینان  ڕاوه  دا یه یه ووه م ده یه  ی که نگژانه و ته شێکی زۆو یه به
و   وه ئیاوایشیتیدانیه  هیا ڕووی ییه ووه هیه.  گیرتینیی چییین وه و پیه  تیه م ییییاییه و بیه وامبیه به

  یران و ناجێگیری نوێی جیهان، قه رله ی سه وه شکردنه دابه
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مریکا و کۆویای باک و  نزیکی نیێی ان  ی نێ ان ئه نگژه ته.   کانی نف زه ی ناوچه وه شکردنه دابه
  تیی هینیدییتیان ییه وڵیه تیی ده یییاییه یه  وه کرده مریکا و هندیتان و پاویزگاوی کردنی به ئه
  ودگیرتینیه ییرانیی نیێی ان پیاکتیتیان و هینیدییتیان  بیه ی قیه وه یرانی کشنیردا  قی ڵیکیردنیه قه

نیدییجیاوی  وخیۆی هیه تیی ڕاییتیه خیاییه هیا ده ووه کانی نێ ان چین و پاکتتان  هیه ندییه پەی ه
ڕایی،    تیی نیاوه کیانیی ڕۆژهیه کیه دوای ییه   ییه ییه  ییرانیه فیغیانتیتیانیدا  قیه ئیه  مریکیا ییه ئه

ژییر فشیاودا ڕاگیرتینیییان و  کانی ژیر نف زی چینیدا و ییه ناوچه  ی ناجێگیری یه وه ق ڵکردنه
ی ئینپریاییتتی چین  فشاو هێنان بۆ چییین  ومایه کانی یه ین وداوکردنی ئایتی ئیختیاواته

تیی  ییییاییه  شێیك ییه به  مانه م و ئه هه...  و ئێران بۆیه  وه بازوگانی و یزاکانه  ند به ی ه په یه
 . مریکا ب وه ی ئه یه ووه م ده تی ئه تایبه

  میرییکیاییه میڕۆی ئیه تیی ئیه کانی ژیرنف زی چیندا  یییاییه ناوچه  ی ناجێگیری یه وه ق ڵکردنه
  بییه  نیده یی ه پییه  وییش  ئییه  داوه  وه یییتیییه ده خیۆی بیه چییین یییه  کیه  کییداییه و ویینیاییه وامیبیه بیه ییه
هیا ییابیان  ووه میرییکیا و هیه ئیه.   وه ی و تیانیه ی هیێیقیی پشیتیێینیه بردنی پڕۆژه  وه وپێشه وه به
ن  بییه ییه  کیه و تانی ناوچه  وزیك به دانی قه  وجۆوه هه  ن که ده وڵده وووپا  هه کیش ئه یه پله به

ڕییگیای  کیانیییش ییه وزه و قیه  وه نه ڕوویان بکه دا ڕووبه" دیلکردنی ییایی"   ڵ به گه یه  وه چینه
دا ڕۆژئیاوا  کیێیشیه م کێشنیه یه.  بدوی،  م و تانه   به تانی ڕۆژئاواوه وڵه ی ده ومایه بانك و یه

م   ییه"  مافیی میرۆڤ" و "  ب ونی دین کرایی نه"کاوتی   م و کاتێکی ی دی یه ی هه   پیشه وه
 . وگرت وه دا وه و تانه

.. و ڕی میاتیی گی میرگیی و یه کێش یه و کێشنه"  نگی بازوگانی جه" مان پێدا    ئاماژه ووه هه
نیێی ان گشی،  کیی فیراوانیتیر ییه ییه وه کالبی ونیه یه  یه  شێکه مڕۆ به مریکا و چیندا  ئه نێ ان ئه یه

کیانیی تیری بیۆوژوازی  وه متیه جیه    کیه ییه وه کیالبی ونیه ییه.  کانی بۆوژوازی جیهانییدا ڕیزه
ویشیی ییێ  ها کیاوییگیه ووه و هه  یه وی هه یه وییان یه جۆویك کاویگه یان به که ویه جیهانی  هه

کیانیی  کیێیشیه کیێیشینیه.  نن یه کۆتایی بگه به  وه کانه ڕیگای دان یانه یه  نگه م جه تا ئه.  گرن وده وه
ندییك  کان و هه جیهاندا  گری گۆڵه ویکی تری بۆوژوازی یه مته ئێتتای دنیا جێگاوڕیگای جه

تا جێگاوڕیگای تیرامی     وه بریگزیته    یه م هێزانه   یه ویه کانی هه ووونییه ده  یرانه جاویش قه
می و  هیه...  کیانیی پیۆتییین ی جێگاوڕیگای یابان و کیێیشیه وه خ اوه تا هاتنه  وه هۆنگ کۆنگه  یه
   وانیه متیه م جیه ی نیێی ان ئیه نیه بییه میه وتنێکیی هیه ڕیککه  یشتن به یتڕاگه وی ده گه ئه  مانه ئه

 . وه کاته م ده ک وتدا  که ماوه  م یه بنیکه
م  نیبی ونیی ئیه یتی ئاب وویی کاپیییتیاییییتیتیی و بیۆگیه وکاتێکی تر بنبه هه زیاتر یه  م دۆخه ئه

یییدا   وه ته ئایتی نێ نه  میی بۆوژوازی جیهانی یه کان و بێالایۆیی و بێ ه و گرفته  مه ییتته
  نیهیا ییه نیهیاوتیه ی تیه کیه وه ییه چاوه    که ی، و بێالایۆییه یران و بنبه قه.  وچاو به  وه خاته ده
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  میه م یییتیتیه کانی ئه تییه  یه ئاب ووی و ییایی و کۆمه  وژیر کردنی ب نیاده وه وی یه گره
 . دایه حاکنه

 
 ٥٠١١وی   مبه یێپته ٩٠ 
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 وەاڵم بە هاوڕێیەك،

دەربارەی تایبەتمەندییەکانی  

 کۆمۆنیزمی کرێکاری
 

کورتەی ئەم نوسراوە لە سەرەتادا لە شێوەی نێامەیەکێدا ئێامێادەکێرابێوو لە 
وەاڵم بە ڕەخنەی هاوڕێیەك لە کۆمۆنیزمی کرێکاری کە داوای لە من کردبێوو 

و "  دیدگای سۆسیالێیێسێتێی" دواتر لەسەر داوای گۆڤاری .  ڕای خۆمی بۆ بنوسم
بەشێێێوەیەکێی هەمەهیەنەتێر بێۆ بێاڵوکێردنەوە بەم "  الى األمێام" باڵوکراوەی 

 .جۆرەی ئێستا ئامادەم کرد
 

 ......هاوڕێی ئازیز

بەودەوام ڕای من، پریی ە دەوباوەی .  زۆو ی پاس کە ن یراوەکەی خۆت، بۆ ناودب وم
من وەک  گرنگیدان بە پێداگری، ..  ن یراوەکە  و ئەو یەونب و ڕەخنانەی بای، کردون

یەیەو خەبا  و تێکۆشان و گەڕان بەدوای دۆزینەوەی وە می پرییاو و ڕەخنەکانتدا  
هەووەها یەوباوەیەوە کە ئەوانەی تۆ بای، کردوون  وەک  خۆش، ئاماژە  بۆ کردووە  
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پرییاو و یەونجی زۆوکەیی تریشن  هەوڵنداوە یەیەو زۆوبەی خاڵ و بیەنە 
هی اداوم دایەیۆگێکی بەی د .  یەوەکییەکانی ن یراوەکە   وە م و یەونجی خۆم بن یم

 .بێ، بۆ هەم وان
 

 :کۆمۆنیزم وەکو بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی

پیرۆزکردنی تیال وی و بەکاویزما کردنی "پێش هەوشتێك دەمەوێ دەوباوەی بایی 
(  . )یە کۆمۆنیزمدا  بقێم یە دیدگا و نەویتی ئێنەدا وەک  کۆمۆنیزمی کریکاوی " کەیایەتی

هیچ کەس و هیچ بۆچ ون و هیچ کتێب و تێکتتێك پیرۆز نیە  هەوکەیێك دەت انێ یە 
ماوکتەوە تا ئەنگل  و یینین و مەنت و حیکنە  و هەوکەیێکی تر  هەووەها یە 
مانیفێتتەوە تا کەپیتاڵ بداتە بەو ڕەخنە  کەیێکی وەک  منیش بۆچ ونەکانی دەخ ینێتەوە 

هەو ئەوەندە و .  و ئەگەو قانعی کرد پێش ازی یێ دەکا  و ئەگەو قانعی نەکرد دەڵێ هەڵەیە
 !تەواو

هەو یێرەدا ئەوە  باس بکەم کە هەوکەس بیەوێ وەک  هەڵت وڕاویکی ییایی دەی، 
هەو بزووتنەوەیە  کە .  بەکاو بکا   دەبێ ئامانجەکان و بزووتنەوەی خۆی بدۆزیتەوە

ئامانجی خۆی هەیە  یە هەمانکاتدا شێ ە و مەیدانی خەبا  و ئامڕاز و ڕیگەی خۆی هەیە 
بۆنن ونە بەبڕوای من ئەگەو کەیێك خۆی بە هەڵت وڕاوی .  بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی

بزووتنەوەی یۆییاییتتی کریکاوی نەزانێ و ڕیگای تێکۆشان یەپێناو کۆتایی هێنان بە 
چەویانەوە و دامەزواندنی کۆمەڵگایەکی ئازاد و یەکتان هەڵنەبژیری،  ئیتر بایکردن یە 
. یۆییاییزم و تەحەزوبی کۆمۆنیتتی و نەوی، و پرەنتیپە کۆمۆنیتتییەکان  مانایەکی نیە
بزووتنەوەکان پایگای کۆمە یەتی و ئامانجەکانیان و هەو بەمپێیە  ئامڕاز و ڕیگا و 

جیاوازییەکانیان دوویتکراو و .  شێ ەکاو و نەوی، و دیدگا فکرییەکانیان یەیە  جیاوازن
بزووتنەوەی یۆییاییتتی چینی کریکاو و تەنانە  خ دی .  ئاوەزوومەندانە نیین  واقعین

کۆمۆنیزمیش ماوک  دوویتی نەکردوە  بەڵک  بەو یە ماوک  و بەویەوەی ماوک  هیچ یە 
ماوک  پێ ەی پەی ەی، ب و و تیالۆوی بۆ .  باوەیەوە بقێ ئەم بزووتنەوەیە یە مەیدان ب و

بۆیە .  داڕش، و نەخشەی هەی مەوجی خەبا  و ڕیڕەوی یەوکەوتنی ختتەبەودەمی
ناکرێ و نات انری، بزووتنەوەگەیی وەک  بزووتنەوەی ڕزگاویی نیشتنان  دژی 

بە تیالۆو و پرەنتی  و نەویتە ..  و..ئەمپریاییتتی  دین کرایی  ڕیفۆومیتتی  فینینیتتی
ن یراوەکە  وانیشان دەدا  کە هێشتا بەتەواوی .  کۆمۆنیتتییەکان یەقاڵب بدوین

واتە بە یەکجاوی یەیەو ئەوە یەکال نەب ویتەوە .  هەڵبژاودنی بزووتنەوەی خۆ  نەکردبێ،
بۆیە یە هەندیك ڕووەوە بزووتنەوەگەیی .  کە بۆ یەوختتنی کام بزووتنەوە تێدەکۆشی
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جیاواز و مەکاتبی فکری جیاواز  بەیە  دەگری و دەتەوێ شتێکی بەیناوبەینی گە ڵە بکەی 
. یەیەو بناغەی دەیتگرتن بە بیەنە باشەکانی ئەوانە و وەبنانی بیەنە خراپەکانیان
. بۆنن ونە پێت ایە چەند بزووتنەوەی جیاواز دەکری، یە خەبا  بۆ یۆییاییزم هاوبە  بن

بزووتنەوەکان بەشێ ەی واقعی و بەوجۆوەی .  بەڕای من ئەمە نادووی، و ناواقعییە
هەو هەڵت وڕاویکی ییایی یەوئەنجام .  یەیەوەوە ڕوونم کردەوە یە یەکتر جیاوازن

ناچاوە بەوەی هەڵبژاودنی خۆی بکا  و یەیەو ئەوە یەکالبێتەوە کە خۆی یە ئایۆ و 
  بزووتنەوەی . .  ئامانب و ڕوانگە و نەویتەکانی کام بزووتنەوەدا بە هاوبە  دەزانێ

چینی کریکاوە بۆ ڕیکختتنی شۆڕشی کۆمۆنیتتی و ڕوخاندنی نیزامی یەومایەداوی و 
بۆ ئەم مەبەیتە پێ یتتی بەوەیە حزبی ییایی مەحکەم و .  دامەزواندنی یۆییاییزم

ت ندوتۆڵی خۆی پێکبهێنێ،  یۆییاییزم وەک  ئایۆ و ئەڵتەوناتی ێکی ڕزگاویبەخش و 
یەکێك یە هەڵبژاودەکان یە کۆمەڵگادا بخاتەڕوو  پێ یتتی بەوەیە جەماوەوی کریکاوان یە 
ڕیکخراوەی جۆواوجۆوی وەک  ش وا و یەندیکا و یەکێتییەکاندا ڕیکخراو بکا   پێ یتتی 
بەوەیە هەم و ئەو ت یژ و بەشانەی کۆمەڵگا کە بەدەی، نەهامەتییەکانی یەومایەداوییەوە 

پێ یتتی بەوەیە ڕیبازی ییایی و .  گرفتاون یە دەووی بەدیلی کۆمۆنیتتی ڕیکبخا 
بە م هەم و .  تاکتیکی و یتراتیژی ئەوتۆ بگریتەبەو کە بت انێ یەوکەوتنی متۆگەو بکا 

 .ئەم مەیەبنە بۆ هەو بزووتنەوەیەکی تر جیاوازە
کۆمۆنیزم یەگەڵ هەوڵی بێ چانی یەپێناو ئامادەکاوی بۆ شۆڕشی یۆییاییتتی  یە هەم و 
بزووتنەوەیەکی پێشکەوت وانە و ئازادیخ ازانە نە  هەو پشتی انی دەکا   بەڵک  
هەوڵدەدا  ڕابەوایەتییەکی کاوامە و ییایە  و تاکتیکی کاویازی بۆ دابین بکا  و بە 

بۆنن ونە بزووتنەوەی؛ دژی یتەمی میللی  دژی یتەم یەیەو ژنان  .  یەوکەوتنی بگەیەنێ
بزووتنەوەی ییک بویتتی و هەو خەبا  و بزووتنەوەیە  بۆ بچ کترین ڕیفۆوم یە هەو 

 . ب اویکدا بێ،
یەوباوی دەخاڵەتی کۆمۆنیزم یە بزووتنەوە ئازادیخ از و پێشکەوت وانەکاندا  هەووەها 
یەگەڵ ئەوەی خەبا  بۆ بچ کترین ڕیفۆوم و باشترکردنی هەی مەوجی کاو و ژیانی 
کریکاو و ت یژە یتەمدیدەکان  مەیدانێکی ڕایتەوخۆ و هەمیشەیی کۆمۆنیزمە  بە م 

بەڵک  هەو ئەمڕۆ هاوشان یەگەڵ .  شۆڕشی کۆمۆنیتتی نایپێری، بە ئایندەیەکی نادیاو
. خەبا  بۆ چاکتازی  هەوکا  ت انای بەوپاکردنی شۆڕشی هەبێ، ڕۆژیك دوای ناخا 

ئێنە هەو ئەمڕۆ "  چۆن دەبێ، مەنت و حیکنە  دەڵێ "ئەوەی کە تۆ دەپریی، 
بایەکەی ئەویش "  ک ا ئێتتا ئەم ئامادەییەمان هەیە؟"  شۆڕشی کۆمۆنیتتینان دەوی،

. ئەوە نیە کە ئێنە هەو ئەمڕۆ ئامادەیی ئەوەمان هەیە شۆڕشی کۆمۆنیتتی بەوپا بکەین
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نەخێر مەبەیتی ئەو  وە مە بەو دیدگا و بۆچ ونانەی کە دەڵێن هێشتا کا  و قۆناغی 
شۆڕشی یۆییاییتتی نەهات وە  دەڵێن هەی مەوجی بابەتی ئامادە نیە  ئیتتا قۆناغی 

ئەو دەڵێ نەخێر هەو ...  شۆڕشی دین کراتییە  ق ناغی شۆڕشی ڕزگاویی نیشتنانییە و
ئێتتا کۆمەڵگا یە ڕووی بابەتی و گەشەی تەکنیك و پیشەیازییەوە ئەوەندە گەشەی 
. کردووە کە کۆمەڵگایەکی یۆییاییتتی ئازاد و یەکتان و خۆشگ زەوان بەوپا بکەین

واتە چینی کریکاو و کۆمۆنیزم ئامادە نیە  .  ئەوەی دەمێنێتەوە تەنها ئامادەیی زاتی خۆمانە
بایی ئەم ئامادەییە  بەو شێ ازانە دەبێ، کە یەیەوەوە بایم .  هەم و گرفتەکە ئەمەیە

 . کرد
 

 !کۆمۆنیزم زانستی هەلومەرجی ڕزگاری چینی کرێکار

من وای دەبینم کە تۆ ماوکتیزم و کۆمۆنیزم وەک  زانتتێکی ییایی و کۆمە یەتی  
هتد ...وەهەو بەوجۆوە  تەماشای ناییۆناییزم و ئاین و.  مجرد و ئەکادینی مامەڵە دەکەی

یەم ڕوانگەیەشەوە یە هەم واندا بیەنی با  و خرا  دەبینی و هەوڵتداوە بەشێك .  دەکەی
بە م پرییاو ئەوەیە کە باشی و خراپی هەویە  یەم دیدگا و .  یەو بیەنانە دیاوی بکەی

نەویتانە بۆ کام چین و کام بزووتنەوە و کام ئامانب و کام ئایۆی ییایییە؟ یە ڕوانگەی 
منەوە ناکری، یە دەوەوەی بەوژەوەندی چینەکانەوە باشی و خراپی ئەم دیدگا و ئایۆیانە 

هەو بەم پێیە  ئەوەی بۆ چینێك باوی پۆزەتیفی هەبێ،  بۆ چینێکی تر .  دیاوی بکری،
بۆنن ونە یە ڕوانگەی منەوە  یان دوویتتر وایە بقێم وەک  ئەنگل  .  باوی نێگەتیفی هەیە

. بایی دەکا ؛ کۆمۆنیزم تەنها زانتتی ڕزگاوی چینی کریکاوە  نە  هیچ شتێکی تر
بێگ مان ئەوە  ح کنێکی ماوکتیتتییە کە چینی کریکاو نات انێ ڕزگاوی بێ، مەگەو 

کەواتە یە ڕوانگەی منەوە تەنها کۆمۆنیزم .  یەگەڵ خۆیدا هەم و بەشەوییە  ڕزگاو بکا 
واتە یەگەڵ ئەوەی .  وە مە بە هەم و یتەم و نایەکتانی و نەهامەتییەکانی دنیای هاوچەو 

کۆمۆنیزم زانتتی هەی مەوجی ڕزگاوی چینی کریکاوە  بە م وە می بۆ یەوجەم کێشە و 
گرف، و یتەم و چەویانەوە جۆواوجۆوەکانی دنیای ئەمڕۆ هەیە  ئامانجی ئەوەیە 

بە م زانتتێك نیە کە هەو .  کۆمەڵگایەکی خاڵی یە هەوجۆوە چەویانەوەیە  بەوپا بکا 
هەوبۆیە ئەوانەی .  بزووتنەوەیەکی کۆمە یەتی دیکە پێڕەوی یێ بکا  و بەکاویبەوی،

ویتت یانە کۆمۆنیزم و ماوکتیزم بۆ ئامانب و یەوختتنی بزووتنەوەی دیکە بەکاوبهێنن  
ماوکتیزم .  ناچاوب ون دەیتکاوی ناوەوۆکەکەی بکەن و یە ناوەوۆکی خۆی دایتەکێنن
هەو یەم .  ڕەخنەیەکە یە ڕوانگەی چینی كرییاوەوە یە دۆخی ئێتتا و یە کەپیتاییزم

و ڕوانگە و   وه بزووتنه...  ڕوانگەیەشەوە ناییۆناییزم و ئاین و دین کرایی و ییبراییزم و
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نەوی، و مەکاتبی جۆواوجۆوی بۆوژوازین بۆ ڕاگرتن و پاوایتنی کۆمەڵگای چینایەتیی 
ئەم بیەنە ڕەخنەگرانە و شۆڕشگێڕانەیەی کۆمۆنیزم بە هیچ جۆویك یە بیەنە .  هاوچەو 

زانتتییەکەی جیاناکریتەوە  ئەگەو ئەم جیاکردنەوەیە ئینکانی بب ایە  گ مان یەوە نیە کە 
دەکرا بە مەنهەجی خ یندن یە "  کاپیتاڵ"زانتتی ماوکتیزم بەتایبە  یە ب اوی ئاب وویدا 

 . قۆناغە جیاجیاکانی خ یندندا
ئەگەو یەنێ  ئەو بزووتنەوە و نەویتە بۆوژوازییانەی یەیەوەوە ناوم بردن  بۆنن ونە 

یە   وه ناییۆناییزم وەوگرین  یە ڕوانگەی بەوژەوەندی چینی كرییاوەوە بریتییە یە بزووتنه
تی بۆوژوازی خۆماڵی   وڵه بۆ گەیشتنی بۆوژوازی خۆماڵی بەدەیە   یان دامەزواندنی ده

بریتییە یە نەوی، و ڕوانگەیە  بۆ پەودەپۆ  کردنی ئەوەی کە بۆوژوازی خۆماڵی چینی 
ڕوانگەیەکە بۆئەوەی یەیەو بناغەی ناینامەی قەومی  .  كرییاوی خۆماڵی دەچەویێنێتەوە

بۆوژوازی و کریکاوی نەتەوەیە  بە برا و کریکاوانی یەو بە نەتەوە جیاوازەکان بە بێگانە 
بۆیە یە ڕوانگەی بەوژەوەندی و ئامانجی ڕزگاوی چینی كرییاوەوە .  بە یەکتری بنایێنێ

هەوبۆیە نات انرێ وەک  تۆ .   جگە یە پاوایتنی یتەمی یەومایە هیچ بیەنێکی باشی نیه
دەڵێی یۆییاییزم و ناییۆناییزم بخەیتە قاڵبێکەوە  ئەوان یە مەیدانی واقعی کێشنەکێشە 

 .کۆمە یەتییەکاندا جیاوازن و بەوامبەو یەکیان گرت وە
 

 ڕەخنەی ڕاشکاو لە ئاین و ناسیۆنالیزم

بە بۆچ ونی تۆ نابێ دژایەتی ئاین و ناییۆناییزم بکەین  یان بنیکەم فەوامۆشیان بکەین و 
دواتر دینەیەو .  ڕاشکاوانە ڕەخنەیان یێ نەگرین  ئەگینا کاویگەویی خراپی دەبێ، بۆ حزب

 .یێرەدا بەک وتی تەنها چەند ڕیتە  یەیەو ئەم یەونجە  دەڵێم. ڕۆڵی ئاین و ناییۆناییزم
بەتایبە  یە کۆمەڵگای یە بابە  ێێرا  و ک ودیتاندا بەبمەوە  یەیر دەبێ، بایی  

تەنها .  پێ یتتی فەوامۆ  کردنی ناییۆناییزم یەوە  زیاتر بایی بیەنی پۆزەتیفی بکری،
با چاویك یەوە بکەین کە کۆمەڵگای ێێرا  نزیکەی نی یەدە یەژیر ڕکێفی ناییۆناییزمی 
ێەوەبی بەوجەیتەب و یە ڕژینی فاشیتتی بەێتدا کرایە مەیدانی بەشێك یە گەووەترین 

یە ک ودیتانیشدا چەندین یاڵە یەکێتی و پاوتی و گۆڕان و .  کاوەیاتەکانی مێژووی بەشەو
ویتی و  په وه ته کۆمەڵێك حزبی ناییۆناییت، حەقیرانەترین یاوی بە هەی، و شع وی نه

یی یاڵە ئەم حزبانە نیشانیانداوە کۆنەپەویتن  دز و  .نان و چاوەن ویی خەڵکەوە دەکەن
تا نگەوو فری کاون  قاتل و تیرۆویت، و شکەنجەگەون  پیاویابو و ژنک ژن  بەکریگیراو 
و وابەیتە و یەوداگەون  وە می داخ ازی هاوزمانەکانیان بە فیشە  دەدەنەوە و تەنانە  

بە م یە کاتی ...  منداڵ و هەوزەکاوی خۆپیشاندانەکانیش دەک ژن و بک ژەکانیش دەپاویزن
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هەم و هەڵبژاودنێکدا خەڵکی بەوە فری  دەدەنەوە کە ئەگەو بەشداوی هەڵبژاودن نەکەن و 
!!. دەنگ نەدەنەوە بەوان  ئەوە بەشی ک ود یە ێەوەب کەمتر دەبێ، و گ ایە ماڵ یران دەبن

دوای هەم و هەڵبژاودنێکیش هەو خ دی ئەم حزبانە دەکەونە بەندوبەی، و دەیە  
یەدەیتنان یەگەڵ هەمان ئەو ناییۆناییتتە ێەوەبانەی کە یە کاتی هەڵبژاودندا خەڵکیان پێ 

ئایا !  بەڕایتی ئایا دەکری، ئەم یاوی کردنە بە هەیتی خەڵك فەوامۆ  بکەین؟.  دەتۆقێنن
تەنها یەونجدان یە تاوانە یامناکەکانی بەێ  و دەیە تی نزیك بە یی یاڵی 

 ناییۆناییزمی ک ود  بەڵگە نین بۆ ت ڕهەڵدانی خ وافەی ناییۆناییزم؟
گرینان وەک  تۆ دەڵێی وتنی ئەم ڕایتییانە .  یان با یە دی یکی ترەوە یەم مەیەیەیە بڕوانین

ئایا ئێنە مافی ئەوەمان هەیە بۆ بەوژەوەندی خۆمان !  خەڵك یە حزب دووو بخاتەوە
بێدەنگ ب ون و چاون قاندن یەئای، ئەو هەم و (  دووونەکەوتنەوەی خەڵك یە حزب)

چەندین حزب و حزبۆکەی قەومی و ئیتالمی یە ک ودیتاندا هەن !  ڕایتییانە هەڵبژیرین؟
ئایا ئەزم ونی ئەوان هیچ .  کە نزیکەی یی یاڵە بەوجۆوە دەکەن کە تۆ پێشنیاو  کردووە

بێگ مان ئەمە یەگەڵ ! خاڵێکی دوەخشانی تیایە تا ئێنە چاوی تەماح ببڕینە ئەزم ونی ئەوان؟
بە م جیاواز یەمە  ڕایتییەکی حاشاهەڵنەگر .  نەویتی کۆمۆنیتتی هیچ یازگاوییەکی نیە

هەیە  کە پردی پەی ەندی پتەوی حزبی ئێنە یەگەڵ خەڵك هەو دەبێ یەیەو تاووماو کردنی 
ناییۆناییزم و نەتەوەپەویتی .  خۆشباوەڕیی خەڵك بە ناییۆناییزم و حزبەکانی بینا بکری،

نابێ فەوامۆ  بکری،  بەڵک  دەبێ ناوەوۆکی کۆنەپەویتانە و بۆوژوازییانەی بخریتەڕوو 
 .هەڵبژاودنێکی ترمان نیە. و ڕەخنەبکری، و شکت، بدوی،

هەووەها یەباوەی ئاینەوە؛ با تەنها یەونب یەوە بدەین کە چۆن پایاو بۆ کۆمەڵگای 
بۆنن ونە ئیتالم وەوگرین بزانین دەکری، بە ئەندازەی .  چینایەتی دەهێنێتەوە

ڵگای چینایەتی و زوڵم و  ئیتالم بەوامبەو كۆمه!  یەوەدەوزییە  بیەنی باشی بۆ قایل بین
. یتەمی چینایەتی یە  قتەی هەیە  کە دەکاتە پاویزگاوییەکی م تقە  یە یتەمی چینایەتی

بەیەو   ی، كردووه ندیییانی با ده   هه ڵێ خ ا مرۆڤەکانی بە جیاوازی دووی، كردووه ده
بێ بە بەشی  ندی و هەژاوی خ ا دەیدا بە مرۆڤ  مرۆڤ ده مه وڵه ندییی تریاندا  ده هه

خ اپێداوی ڕازی و ش کر بێ، و تەماح نەکاتە ئەو یەووەتە زۆوەی خ ا بە کەیێکی تری 
ئەمە .  ڵێ خ ا یە چاوەی مرۆڤەکانی ن یی ە کە چی بن  چاوەن س ناگۆڕدوی، یان ده.  داوە

وكاوی ئاینێك بە برای  جگە یەوەی ئاینیش یەیەو بناغەی هاوئاینی بۆوژوا و كرییاوی پێڕه
 م كرییاوی یەوبە دوو دینی جیاواز بە نەیاوی دینی یەکتر  دینی یە قەڵەم دەدا   به

وی چەویاوە  ماوه ئامڕازیکە بۆ گێژوكاس كردنی جه  وه ڕووی فییرییه  ها یه ووه هه.  دادەنێ
و   باتیاوانه وڵێیی خه هه  و جۆوه تا دەی، یە ئەژنۆ دانیشن و خۆیان دووو بگرن یە هه
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یە "  ختی خۆشبه"هنی شۆڕشگێڕانه بۆ گۆڕینی دۆخی ئێتتا و چاوەڕوان مانەوە بە دیاو وه
 . كی تردا دنیایه

بێگ مان مەیەیەکە یە دنیای واقعدا بەم یادەییە نیە کە یەیەوەوە بایم کرد  ئاینیش 
جۆوەها پایاو و پۆششی هەیە  تەنانە  خۆی وەک  بیەنگری هەژاوان و ئاینی ئەوان 

زەکاتی یەیەو دەوڵەمەندان داناوە کە بیدەن بە هەژاوان  یان وەک  تۆ بایی .  نیشاندەدا 
بە م هەم و ئەمانە .  دەکەی چەندین دام دەزگای خێری دامەزواندووە یەوانە مانگی ی وو

هەوڵێکە بۆ داپۆشینی ڕۆڵە یەوەکییەکەی کە ڕەوایەتی دانە بە دابەشب ونی چینایەتی 
تا .  کۆمەڵگا بۆ چینێك کە ن قنی یەووەتە و چینێکیش کە ن قنی هەژاوی و نەداوییە

ڕاشکاوانە پەودە یەیەو ڕووی ئاین و ناییۆناییزم بنەدەین  ئەوان وەک  قەڵغانی 
پاویزگاوی یە یتەمی یەومایە و هۆکاوی دووبەوەکی یە ڕیزی چینی کریکاو و 

 .خۆڵپرژاندن بە چاوی کریکاوان و چەویاوەکاندا  ڕۆڵی خۆیان دەگێڕن
 

 "کۆمەڵگای ئیسالمی"چاکسازی لە ئیسالم و 

ئیتالم قابیلی چاکتازییە  بۆنن ونە یع دیە و ئەفغانتتان و ئێران   ئەوەی کە تۆ پێت ایه
. ڵ میتر و ی ویا و ت وکیا جیاوازییان هەیە  ئەو جیاوازییە واقعییە و ئینکاو ناکری، گه یه
کە جۆوی ئیتالمەکەیان فەوقی هەیە  بەڵک  جیاوازییەکە یە    م هۆکاوەکەی ئەوە نیه به

و ئایۆکانی تردایە یەو   وه هاویەنگی هێزی نێ ان ئیتالم و نەوی، و بزووتنه
تانە و یە  وڵه هۆکاوەکەی ئەوەیە کە یەنگی ئیتالم یە هەویە  یەو ده.  کۆمەڵگایانەدا

ئەم هێزهاویەنگییە  .  ڵگایانەدا فەوقی هەیە ڵیەکانی ئەو كۆمه دەیت و و یایا و ژیانی خه
 تی ڕەهای هەبێ،  وەک   یه من پێن ایە یە هەو جێگایە  ئیتالم ده.  هۆکاوی خۆی هەیە

 م یەو  هتد ح کنڕانی دەکا   به...یع دیە و ئەفغانتتانی کاتی تاییبان و ئێران و 
جێگایانەی وەک  میتر و ت وکیا و ێێراقی پەنجا یاڵ یەمەوپێش  تەنانە  یە ئێرانی 

کە  وەک  یع دیە و ئەفغانتتان   ئێتتاشدا ئیتالم ئەو هاویەنگی هێزە و ئەو ت انایەی نیه
  بت انێ  هەمان ئەحکامی ئیتالمی  ئەگینا ئیتالم یە هەو جێگایه.  بک ژ و ببڕ بکا 

 . وەوگیراو یە ق وئان و وتەکان و نەویتەکانی محند دادەیەپێنێ
ی ئەم کۆمەڵگانە م یقنانن  بڕۆ یە هەو گۆشەیەکەوە %٩١دەوباوەی ئەوەی کە دەڵێ 

تەماشای وینەی !  تەماشای ێێراقی پەنجا یاڵ یەمەوبەو  یان ئێرانی چل یاڵ یەمەوبەو بکە
پاشان بەواوودی بکە !  خ یندکاوانی زانکۆکانیان بکە بزانە چەند کچی حیجاب پۆ  دەبینی؟

یان یە هەوگۆشەیەکی ترەوە چاوی یێ بکە  بۆ  ڕوون دەبێتەوە کە .  یەگەڵ ئێتتا
ی ئەم کۆمەڵگایانە م یقنانن  بەڵک  مەیەیە ئەوەیە کە یەم %"٩١"مەیەیەکە ئەوە نیە کە 
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بە هاتنەیەوکاوی جنه وی ئیتالمی یە .  یاڵەدا ئەم کۆمەڵگایانە ئیتالمیزە کراون ٥١-٠١
ئێران  یەنگی ئیتالم یە هاوکێشەی ییایە  و دەوڵە  و دەیت و و یایاکانی ناوچەکەدا 

 .بەهێزب و  نەویتەکانی ئیتالم بەزۆو یەپێنران بەیەو خەڵکدا
ڵگاکانی  ی كۆمه%٩١یەوباوی یەپاندنی بەزۆوی ئیتالمیش هێشتا ئەوەی کە تۆ پێت ایە 
تۆ خۆ  با  ئەوە .  ناوچەی ڕۆژهە تی ناوەڕای، م یقنانن  من بە دوویتی نازانم

. دەزانی کە هەوکەس ئەو ڕۆژەی یە دایك دەبێ، یە ناینامەکەی دەن ین م یقنان
بێدینی یەو و تانەدا هەو یە بنەڕەتەوە .  تەنانە  من و تۆشیان یەیەو ئیتالم تۆماو کردوە

. ڵگا دەدوی، ڵك و كۆمه ڕیگەپێنەدواوە  بە هەزاوویە  شێ ە هەوڵی ئیتالمیزەکردنی خه
ڵیەکەی یە ژیانی ڕۆژانەیاندا  یە ن یژ و   م یەوباوی ئەوە  بەشی هەوەزۆوی خه به

ڕۆژووەوە  یە جل بەوی و ئاوایشی ڕوختاوەوە  یە گ یگرتن یە مۆیینا و گۆوانییەوە  یە 
یەوباوی ئەو .  یڕەوی یە ئیتالم ناکەن په...  تێکە وب ونی ژن و پیاو و یە مەیخ اودنەوە و

هەم و دەیت و و یایا و دام دەزگایەی کە یەکاودان بۆ یەپاندنی نەویتەکانی ئیتالم  
هێشتا یە ڕەمەزاندا با زەخت زۆو یەیەو خەڵك هەڵگرن  ئەوکا  بە پێ ەوی ڕۆژووگرتن 

چەندە یە %  ٩١تا ڕوون بێتەوە کە ڕیژەی .  ڕیژەی م یقنان یەو کۆمەڵگایەدا بپێ ن
م یقنان ب ونی خەڵکێك هەوبەوەندە نابێ، یە ناینامەکەی .  ڕایتییەوە دووو یان نزیکە

شایەتنان  ن یژکردن  حەجکردن  "ن یرابێ، م یقنان  بەڵک  دەبێ فەوزەکانی ئیتالم 
حیجاب )هەووەها نەویتەکانی ئیتالم پێڕەوی بکا  .  جێبەجێ بکا "  ڕۆژووگرتن  زەکاتدان

و خۆداپۆشین  تیکە و نەب ونی ک ڕ و کچ و ژن و پیاو  گ ینەگرتن یە گۆوانی  
با بەم پێ انەیە تەماشای کۆمەڵگای ...(.  دوووکەوتنەوەی یەوانەی ئیتالم حەوامی کردووە

ئێتتا کە من ئەم دیڕانە .  ێێرا  و ک ودیتان بکەین و بزانین یەیەدا چەندی م یقنانە
ماویا "دەن یم  یە ک ودیتاندا هەوایەکی گەووە بەوپاب وە یەیەو ئەو گۆوانییەی کە 

یە شەقامێکی شاوی یلێنانیدا کلیپی کردووە  گەنجانی کچ و ک ڕ بە جل بەوگی "  هەووامی
ئیتالمییەکان وەک  هەمیشە .  ی بۆ دەکەن"ڕەشبەڵەک"مۆدیرنەوە یەما و هەڵپەڕکێی 

هەوایان ب ون و کەوتنە هەواو پەخشانەوەی تیروت انجی پ چ و کۆنەپەویتانە یەدژی 
ئەم .  یان بۆی کردووە"ڕەشبەڵە "گۆوانیبێژەکە و یەوزەنش، کردنی ئەوانەی 

هات هاواوانەی ئیتالمییەکان یەگەڵ کاودانەوەی ت ند و فراوانی خەڵکی مۆدیرن و 
هەو ئەم نن ونەیە نیشانیدەدا کە ئەگەو .  ئازادیخ ازی ک ودیتان بەوەوڕوو ب وەوە

 . انە دەکەن"حەوامکراو"ڕیگابدوی، خەڵکی ئەم کۆمەڵگایە چەندە پێش ازی یەم نەویتە 
ئەوشاوەی کە وەک  .  نن ونەی هاوشێ ەی ئەمە یە شاوی کەوبەب زۆو یەونجڕاکێش ب و

ئەگەو یە ئاخ ندەکانی شیعە بپریی دەڵێن .  یەکێك یە قە  پیرۆزەکانی ئیتالم نایراوە
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تەنانە  ئەو پەیەوەوانە  کە بە ئاینانی ئەو شاوەدا دەفڕن  تەوینەتی ئیتالمیان 
یە ئاهەنگی کردنەوەی دەووەی ف تبۆڵ بۆ خۆوئاوای ئاییا  دەوکەوتنی کچێك .  وەوگرت ە

بە جل بەوی م دیرن و قژی ڕووتەوە کە کەمانی دەژەند  پەتی تەحەم یی مەوجەێیەتی 
چ نکە ئەم ڕووداوە پیرۆزی شاوی کەوبەبی یکەداو .  شیعە و ن وی مایکی پچڕاند

جگە یە هات هاواویکی زۆو  داوایەکی قەزائییان یەدژی ئەو یەکێتییە تۆماوکرد کە .  کردووە
بە م هەم هات هاواوەکەیان و هەم داوا قەزائییەکەیان یەگەڵ .  دەووەکەی یازمانداب و

کاودانەوەیەکی ت ند و فراوانی خەڵك و ڕەوتی پێشکەوتنخ ازی شاوەکە و کۆمەڵگای 
جۆوەها ئیبتکاوا  بۆ بەگژاچ ونەوەی هات هاواوی مەوجەێیە  .  ێێرا  بەوەوڕوو ب وەوە

و ڕەوتە شیعەکان یەبیەن خەڵکەوە نیشاندوا  تا ئەو ڕادەیەی کە ناچاوکران یە هات هاواو 
ئەم ڕووداوە نیشانیدا کە .  بکەون و داواکەشیان بکێشننەوە و یەوی تەیلیم دانەوینن

تەنانە  یەو شاوانە  کە بە قە ی پیرۆزی ئیتالم ناوزەد دەکرین  ڕەوتی مەدەنیە  
 . ئەوەندە فراوانە کە ت انای بەچۆکدا هێنانی مەوجەێیە  و ڕەوتە ئیتالمییەکانی هەیە

یە هەودوو ئەم بەوامبەوکێیەدا  ئیتالمییەکان هاواویان یێ هەیتا و دادوبێدادیان کرد  
بە م یەو یاتانەدا کە ئیتالم و مۆدیرنیزم و .  وتیان نەویتەکانی ئیتالم پێشێل کراوە

ئازادیخ ازی بەوامبەو یەکیان گرتب و  بەشی هەوەزۆوی خەڵك نە  یە یەنگەوی بەوگری 
یە ئیتالم و یە هاوشانی ئیتالمییە دەیە تداوەکان  بەڵک  یەیەنگەوی کەمپی بەوامبەو بە 

یەوباوی شین شەپۆڕی ئیتالمییەکان  بەشی زۆوی خەڵك پێداگر و .  ئیتالم ڕاوەیتان
تەنانە  نەفرەتێکی ئەوتۆیان یەو .  ی ووب ون یەیەو نەویتی حەوام و مۆدیرنی خۆیان

ئیتالمییانە کرد کە نەویتەکەی ئەوانی حەوام کردب و  کە یە هەودوو بەوامبەوکێکەدا  
 .تەنانە  هەندیکیان ناچاوکران پەشینانی ڕابگەیەنن. ئیتالم شکاو پاشەکشەی کرد

ڵیی ئەم کۆمەڵگایانە  ی خه%٩١کە   بەم مانایە بەبڕوای من ئەو قتەیە دووی، نیه
بە پێی ئەحکامی ئیتالم  یە ڕۆژی حەشردا ئەوانەی ڕەوانەی بەهەش، دەکرین  .  م یقنانن

ئەوانە نین کە یە ناینامەکەیاندا ن یراوە م یقنان  بەڵک  ئەوانەن کە فەوز و نەویتەکانی 
 .ئیتالم و محەمەدیان جێبەجێ کردووە

 
 ی ناسیۆنالیزم و ئیسالم"پۆزەتیڤ"الیەنی 

بیەنی با  و خراپیان هەیە  یە ڕوانگەی ...  ئیتالم و ناییۆناییزم و  ئەوەی کە تۆ پێت ایه
بەڵک  بە تەواوی .   بەوژەوەندی چینی كرییاو و ئایۆی ڕزگاوی کۆمەڵگای بەشەوییە  وانیه

بێگ مان دەزانم یە ڕووی ئەکادینی و یەفتەتەی فەیتەفییەوە ڕەنگە بشێ ئەم .  پێچەوانەیە
 م یە ڕووی ییایی و ئایدۆیۆژییەوە ناییۆناییزم و ئاین یە  به .تەفتیرە بکری،
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دەزانم ئەگەو .  بەوامبەوکێی چینایەتیدا یەکالیەنە یەیەدا یەد یە پاڵ نیزامی یەومایەداوین
بە مجردی و یە دەوەوەی ناکۆکی چینایەتیدا هەو بزووتنەوە و ڕوانگە و نەوی، و حزبێك 

 م ئەمە وەک   به.  شەن و کەو بکرێ  دەت انرێ بیەنی یلبی و ئیجابی بۆ دابتاشری،
ئەوەیە بقێین ڕژینی ناییۆناییتتی بەێ  بە هەم و یەوک تگەوی و فاشیتتی و 

چ نکە بۆنن ونە کاوەبای باشتری بۆ  .ی هەب و"بیەنی ئیجابیش" م  وە  به تاوانکاوییەکانییه
وادی خۆواکی و ی وتەمەنی و خزمەتگ زاوی تەندوویتی زۆو  ڵك دابین دەکرد  مه خه

یان بۆنن ونە دەڵێن جەنگی کەنداو با  ب و .  باشتری بۆ هاو تیان دەیتەبەو دەکرد
تەنانە  دەڵێن هاتنی ی پای ..  چ نکە ت انی ڕژینی یەدام حتێنی یەوک تگەو بڕوخێنێ

ئەمریکا بۆ کەنداو بیەنی پۆزەتی ی هەب و بۆ ژنان  چ نکە کە یەوبازە ژنە ئەمریکاییەکان 
جگەوەیان دەکێشا  ب و بە هۆکاویك بۆ ئەوەی بایی مافی جگەوەکێشان بۆ ژنانی یع دیە 

یان بەوهۆیەوە کە یەوبازە ژنەکانی ی پای ئەمریکا شۆفێرییان دەکرد  .  بێتەکایەوە
یە کاتێکدا ...  دەووازە کرایەوە بۆ بایی ئازادی یێخ ڕینی یەیاوە بۆ ژنانی یع دیە  و

یە جێگای یەدام حتێنێك دەیان یەدام !  بەهۆی جەنگەوە چ کاوەیاتێکی ئینتانی خ ڵنا
مەدەنیەتی کۆمەڵگەیە  بە .  دووی، ب ون...  حتێنی ک ودی و ێەوەبی  شیعی و ی ننی

تەواوی خاپ و ویران کرا  پاشەکشەیەکی گەووەی ییایی و کۆمە یەتی و ئاب ووی و 
بۆیە ئەم جۆوە یێکدانەوە و یەفتەتە و پایاوانە یە ڕووی ...  فەوهەنگی یەپێنرا

بێ ڕژینی بەێ  بەگشتی  ده.   ییایییەوە جگە یە گ مڕایی و یەویێشێ ان هیچی تر نیه
یان جەنگی کەنداو .  ببینین و تەقینی بکەین  کە ڕژینێکی فاشیت، و دڕندە ب و

ئیتر دۆزینەوەی خاڵی ئیجابی نات انێ ماهیەتی .  کۆنەپەویتانە و هۆکاوی ویرانی ب و
من ئاین .  بگۆڕێ..  ڕژینی بەێ  یان ماهیەتی ویرانکاوی و کۆنەپەویتانەی جەنگی کەنداو

هتد بەگشتی و یە بنەڕەتەوە بە بیەنگری کۆنەپەویتی و یتەم و ...و ناییۆناییزم و
ئینتان بەدەو یەوەی بە چ  .وە ناکۆکن بەو ئەیقەی کە ئینتان بنەمایە.  ئاپاوتاید دەزانم

زمانێك قتە دەکا  و ڕوو ئەکاتە ک ێ بۆ ن یژکردن و یە ک ێ یەدایك ب وە و ڕەنگی 
یەو و چاوی چۆنە  خ دی خۆی پیرۆزە  نە  هیچ بیروباوەڕ و ئاین و قەومییە  و داب 

  پێی وایە هیچ کاتێك بۆنن ونە ئیتالم بیەنی .تۆ ڕەخنە  یەوە هەیە کە  .  و نەویتێك
ڵێ  ڵێم هەو ئەو تێزە ئیتالمییەی کە ده  م من ده به.  شۆڕشگێڕی و پێشکەوتنخ ازی نەب وە

بەیەو ئەوانی   ی، كردووه ندیییانی با ده و هه  خ ا مرۆڤەکانی جیاواز دووی، كردووه
  "وهذا من فضل وبي"ڵێ دەوڵەمەندی و هەژاوی هەودووکی خ دا دەیدا  و  یان ده.  تردا

ڵگای  بێ بە بەشی خۆی ڕازی بێ،  ئەم ڕوانگەیە یە هەم و مێژووی كۆمه هەوکەس ده
یە ڕۆژی یەکەمەوە .  ی، و یتەمکاو چینایەتیدا کۆنەپەویتانە و بەوگرییە یە چینی با ده

١١٩ 

 ..وەاڵم بە هاوڕێیەك، 

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



تەنانە  یە یەکەم ڕۆژی پەیداب ونی ئاینی ئیتالمیشدا ئەمە نە  .  ئاینێکی پیاویابو ب وە
ڕوانگەیەکی پێشکەوت وانە و شۆڕشگێڕانە نەب وە  بەڵک  کۆنەپەویتانە و بیەنگری ب وە 

بێگ مان هیچ ڕوانگەیەکی یتەمکاوانە هەووا یادە و .  یە چینی دەوڵەمەند و یتەمکاو
ئایان دی ی یتەمکاوانەی خۆی نیشان نادا   بەڵک  هەوڵدەدا  جۆوەها پایاو و پۆششی 

هەووەک  یەیەوەوە بۆنن ونە بایی زەکاتنان کرد بۆ ئەوەی خۆی وەک  .  بۆ بهۆنێتەوە
یە کاتێکدا خ دی زەکا  مانای ئەوەیە ڕەوایەتی داوە .  بیەنگری هەژاوان نیشان بدا 

بە م داوا یە دەوڵەمەندان دەکا  .  بەوەی کۆمەڵگا دابە  بێ، بۆ هەژاو و دەوڵەمەند
یان جۆوەها پایاو دەهێنێتەوە بۆ ئەوەی کە ژنان بکاتە مرۆڤی .  یاومەتی هەژاوان بدەن

تەنانە  پایاوەکانی جۆویك هۆنی ەتەوە کە گ ایە یەبەوخاتری پلەوپایەی بەوزی .  پلەدوو
ڕەنگە بی خەڵکێکی یادە ئەم پایاو و پۆششە !  ژنان  ئەوانی وەک  مرۆڤی پلەدوو داناوە

بە م یە ڕایتیدا ئەمانە ڕووپۆشن بۆ .  وەک  بیەنی پۆزەتیفی ئیتالم چاوی یێ بکری،
 .شاودنەوەی ناوەوۆکی یتەمکاوانە و پیاویابوانەی

ئیتالمییەکان  وەک  حەماس بە هەڵبژاودن یە   وه ئاماژە  بەوە کردووە کە بزووتنه
دیاوە ئەوە ڕایتە .  هتد...پرۆیەیەکی دین کراییدا هات ون و زووبەی خەڵکیان یەگەڵدایە و

خەڵکیان یەگەڵدایە  تەنانە  خەڵکێکی زۆو وەک  ئەڵتەوناتی ی دەیتەبەوکردنی ئامانجەکانیان 
هەووەها من هاوڕام یەیەو ئەوەی کە بەداخەوە یە نەب ونی بەدیلێکی چە  .  یێیان دەڕوانن

و کۆمۆنیتتی و ئازادیخ ازدا  حەماس یەنگەوی بەوگری یە فەیەیتینییەکانی یێداوە یە 
نابێتە بەڵگەیە    مه ئهبە م .  من ئەم ڕایتییە ئینکاو ناکەم.  بەوامبەو مله ڕیی ئیترائیلدا

بۆئەوەی کە ماهییەتی کۆنەپەویتانە و دژە ئازادیی حەماس بگۆڕی، یان چاوپۆشی 
هەوچۆن وەیتانەوەی حەشدی شەێبی و پێشنەوگەی یەکێتی . یێبکەین و ڕەوایەتی پێبدەین

و پاوتی بەوامبەو داێش بەڵگەیە  نیە بۆ ڕەوایەتی دان بەو میلیشیایانە و ماهییە  و 
واتە داننان بەو .  دەیە تی یتەمکاوییەکانی ئەو حزب و بیەنە قەومی و ئیتالمییانە

ڕایتییەی کە حەماس بەوامبەو مله ڕیی ئیترائیل ڕاوەیتاوە  ئەو ڕایتییە ناگۆڕێ کە 
ئەگەو فەیەیتین یەبیەن حەمایەوە بەڕی ەببری،  باوودۆخی ژیانی خەڵك و مافەکانیان 
شتێك دەبێ، یە بابە  ئێتتای خەڵکی ئێران یان ئەفغانتتان یان یع دیە یان ئێتتای 

هەووەها ئەمە ئەو ڕایتییە ناگۆڕێ کە .  ێێرا  بە تایبەتنەندییەکانی کۆمەڵگای فەیەیتینەوە
ئایندەیەکی دوەخشان بۆ خەڵکی فەیەیتین یە گرەوی تێپەڕاندنی حەماس و ڕەوتە 

حەماس .  بۆوژوازییەکانی تر و هاتنەمەیدانی ئەڵتەوناتی ێکی ئازادیخ از و یۆییاییتتیدایە
و هەو بیەنێك دەبێ یەیەو بناغەی ماهییە  و بەونامەی خۆی هەڵبتەنگێندوی، نە  

خ دی ئەوەی خەڵکی فەیەیتین یە هەڵبژاودندا دەنگ .  یەیەو بناغەی نەیاو یان دوژمنەکەی
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هیتلەو و حزبەکەشی بە .  دەدەن بە حەماس هیچ یەباوەی ماهییەتی ئەو ڕەوتەوە ناڵێ،
یان ئەوەی کە ڕەوتی یەدو و .  دەنگدان هاتنە یەوکاو و خەڵکێکی زۆویشیان یەگەڵ ب و

بیەنە شیعە و ی ننیەکان و یەکێتی و پاوتی کە هەمیشە براوەی هەڵبژاودنەکانن  هیچ یەو 
ڕایتییە ناگۆڕی، کە ئەم ڕەو  و حزبانە ئەو کۆمەڵگایەیان ن قنی یتەم و نەهامەتی و 

ئایا خ دی بردنەوەیان یە هەڵبژاودن ئەبێتە بەڵگە بۆ ئەوەی ئێنە ڕەوایە  .  نەداوی کردووە
بە خۆیان و دەیە تەکەیان بدەین؟ ترەم  بە هەڵبژاودن ب وە بە یەوۆکی ئەمریکا  ئایا 
یەیەو ئەم بناغەیە تۆ ڕەوایەتی بە ییایە  و پالتفۆوم و کاوکردەکانی دەدەی؟ 

کە دوای خەڵکی خۆشباوەڕ و هەڵدیر بکەوی،    ئەڵتەوناتی ی پێشڕەو بەوە پێشڕەو نیه
بەڵک  بەوە پێشڕەوە کە ڕیگای دەوچ ون یە خۆشباوەڕی بخاتەڕوو و خەڵك بخاتە پشتی 

بۆ ئەم مەبەیتە دووی، یەو جێگایەی کە دەبینی خەڵك بە یێشاو کەوت نەتە .  ئەو ڕیگایە
دوای ئەڵتەوناتی ێکی کۆنەپەویتانە  دەبێ کۆمۆنیزم بێتەمەیدانەوە و بە دەنگی بقند و 

بە ڕیگایەکی هەڵەدا ڕۆیشت ن و دەبێ !  ڵیە بقێ ئێ ە هەم وتان هەڵەن ڕاشکاو بەو خه
ح کنێکی زانتتی و ماوکتیتتییە کە ئایدۆیۆژی زاڵ یەهەو   ئەوه.  ڕیگاکەتان بگۆڕن

بۆیە زۆو ئایاییە کە یە .  کۆمەڵگایەکدا ئایدۆیۆژی چینی دەیە تداوە یەو کۆمەڵگایەدا
فەیەیتین دەنگ بە حەماس بدوی، و یە ڕۆژگاویکی ئەڵنانیادا دەنگ بە هیتلەو و یە ئەمڕۆی 
ێێرا  و ک ودیتانیشدا  دەنگ بە یەدو و بەدو و حەشد و یەکێتی و پاوتی و گۆڕان و 

باوەڕمان بەو تێزە زانتتییە هەیە کە ێادەتەن   یەڕایتیدا ئێنه.  ئیتالمییەکان بدوی،
کە هەم و   ئەمە مانای ئەوە نیه.  بۆچ ونی دووی، بی ئەقەیییەتە نە  ئەکتەوییە 

ئەقەیییەتێك ڕای، و یەیەو حەقن  بەڵک  مانای ئەوەیە یەو مەوویدانەی حە  یەکێکە یە 
 .ئەڵتەوناتی ەکان  ئەوە یە پێشدا یەبیەن ئەقەیییەتێکەوە دەخریتەڕوو

یەکێتی و پاوتی و ئەو حزبانەی یە بازنەی ئەواندا دەخ بنەوە  هەوای  ١٩٩١یە یاڵی 
ئەمەیان وەک  .  هەڵبژاودنی پەویەمان و دامەزواندنی حک مەتی خۆماڵیی ک ودییان بەوپاکرد

ڵیی ک ودیتان بە  خه.  مژدەی کۆتاییهێنان بە هەم و نەهامەتییەکان دەوخ اودی خەڵکیدا
یێشاو دوای ئەم هەوایە کەوتن و یە ئایتێکی زۆو فراواندا بەشداوییان تیایدا کرد و 

بە م ئێنە کۆمۆنیتتەکان یەیەو ئەو بنەمایەی خەڵکی دەنگی .  دەنگیان بەو حزبانە دا
چ نکە ی وو دەمانزانی ئەم .  بەوانداوە  ڕەوایەتینان بەو خۆشباوەڕییەی خەڵك نەدا

حزبانە بەپێی ماهیەتی ییایی و چینایەتییان  کۆمەڵگا و خەڵکی ک ودیتان ڕاپێچی 
. بۆیە دووی، یەوکاتەدا ئێنە ئەم ڕایتییەمان بە خەڵك و .  نەهامەتی و کاوەیا  دەکەن

ڕایتە یە یەوەتاوە گ یگری ئەم قتانە زۆو کەم ب و  بە م دوو یاڵ دوای ئەوە یە 
 .ی ئایاودا یێشاویکی جەماوەوی چەپقەیان بۆ ئەم قتانەی ئێنە یێدا١مەوایینەکانی 
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   ڵ ئاین و ناییۆناییزم  شتێکی تازە نیه گه ئەوەی تۆ پێشنیاوی دەکەی، دەوباوەی مامەڵە یه
باشترین تاقیکردنەوە   ئەوەی حزبی .  یەدویە  جاو بە کردەوە تاقی کراوەتەوە

ڵ  گه ڵ م یقنان م یقنانە  یه گه ڵ ناییۆناییت، ناییۆناییتتە  یه گه ئەو حزبە یه.  شی ێییە
ڵ ڕەوتی  گه ێەشایەو ێەشایەوە  کۆتا تاقیکردنەوەشیان دووی، وەک  ئەوەی تۆ دەڵێی یه

بەم جۆوە ڕۆڵیان .  م قتەدا یەدو کە بە هەڵبژاودن بردویانەتەوە  چ ونەتە بەوەیەکەوە
حزبی ت دە یە .  ب وە بە بەهێزترکردنی ڕەوتێکی زۆو کۆنەپەوی، و مقۆزم بۆ گیانی خەڵك

ئەمە دایتانی ژیانی .     حزبی شی ێی یە ی ویا هەو وای كردووه ئێران هەو وای كردووه
. تەنانە  یەگەڵ ئەحزابی حاکم بەوەیان پێکهێنا.  ییایی دەیان و یەدان حزبی بەوجۆوەیە

پرییاو ئەوەیە؛ ئەم ئەزم ونانەی ئەو حزبە چی دەیکەوتێکی هەب وە کە هاننان بدا  بۆ 
 !ئەوەی چاویان یێ بکەین؟

یە کۆمەڵگا و هەی مەوجێکدا کە ناییۆناییزم و ئاین ق ویاییەکی زۆو دەکەن یەیەو بیری   
خەڵك و دەیە تیان هەیە  پێ یت، دەکا  کۆمۆنیزم خەباتێکی هەمەبیەنە یە دژی ئەم 

واتە دووی، وەک  ئەوەی ئێتتا یە ێێرا  و .  وتنەوانە بەوپا بکا وئایۆ و نەوی، و بز
ک ودیتاندا یە ئاوادایە؛ دەیان یاڵ یەیایەی ڕژینێکی ناییۆناییتتی فاشیتتدا دڕندانەترین 

هەو ئێتتا ناییۆناییزم .  یەوک   و ک شتاو و بێدەوەتانی بەیەو دانیشت وانەکەیدا یەپاوە
ویتی خەڵك دەکا  و کردویەتی بە هۆکاویك بۆ  په وه ته حەقیرانەترین یاوی بە هەیتی نه

یەم کۆمەڵگایەدا ئیتالم تاوانی یەبابە  .  ڕاگرتنی دەیە تی مافیایی خۆی بەیەو خەڵکەوە
هەووەها .  ئەنجامداوە"  کەیی یە ئاوایی حەمە ٥١ک شتاو و کەیەپاچەکردنی نزیکەی "

ڕۆژانە فت ای قەتلی نەیاوانی خۆی بکودەکاتەوە و خە   بۆ بک ژانی نەیاوەکانی دیاوی 
یە .  تێزابی ڕشت ە بە دەیت پێی ژناندا و یەدویە  تاوانکاوی تری ئەنجام داوە.  دەکا 

  ئەگەو خەبا  دژی ڕایتیدا یە جێگایەکدا کە دەیە   بە دەی، ناییۆناییزم و ئیتالمە
  ئەی کەواتە "گ ییان پێنەدوی،"ئەوان ڕابگیری، و بەوجۆوەی تۆ پێشنیاوی دەکەی 

ئەگەو گ ێ بەوان نەدەین و فەوامۆشیان بکەین  ئەی !  ڕیڕەوی گۆڕینی ئەو دۆخە چیە؟
ین؟ یەڕایتیدا دووی، پێچەوانەی ئەمە بکەچۆن بت انین کۆمەڵگا یە ڕکێفی ئەوان دەو

واتە یەبەوئەوەی ئەوان هەینەنە و دەیە تیان هەیە  دەبێ چەقی ق ویایی خەبا  .  ڕایتە
با بەک وتی ئەوە  بقێم کە بێگ مان شێ ەی مامەڵەی کۆمۆنیزم .  ن بکری،ائاڕایتەی ئەو

یەگەڵ ئاین  بۆنن ونە ئیتالم وەک  بیروباوەڕیك کە خەڵکانێك باوەڕیان پێی هەیە و 
پەیڕەویی یێ دەکەن  جیاوازە یەگەڵ مامەڵەی ئەحزاب و دەیتەوتاقنی تیرۆویتتی 
ئیتالمی  کە ب ونەتە هەڕەشەی گەووە یەیەو ژیان و ئەمنییە  و هەم و یینایەکی 

یەکەمیان کاوی هەمەبیەنە دەخ ازێ بۆ نەجاتدانیان یەم بیروباوەڕە خ وافی و .  مەدەنی
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یە کاتێکدا دووەمیان خەباتێکی هەمەبیەنە دەخ ازێ بۆ ناکامکردنەوە و .  دواکەوت وانەیە
ئەوە یەیر نیە یەم کۆمەڵگایەدا ئیتالم و ناییۆناییزم تا ن و ک شتاو و .  شکتتدانیان

تیرۆو و یەوک   و دەمک   و دزی و جەودەیی و مله ڕی دەکەن  کەچی یەوزەنشتی 
یان (ت ندڕەوانە)کۆمۆنیتتەکان بکری، یەیەو ئەوەی تەنها ڕەخنە و قتەی ڕاشکاو 

 !ئاڕایتە دەکەن؟
 

 ئاین، سیکوالریزم و ئاتەئیزم

ڵ خەبا  دژی ئاین باس  گه یەوئەنجام با بەک وتی چەند شتێك دەوباوەی ییک بویزم یه
  و یە پەووەودە  وڵه بە بڕوای من یک بویزم بنی کەمە  بە مانای جیایی دین یە ده.  بکەم

 م ئەگەو یە یەو ئەوە هاوڕابین کە ئاین ئەفی نی جەماوەوە  خ وافا  و  به.  و فێرکردن
یە دەی، و پێی مرۆڤ  وە هۆکاو و پایاویکە بۆ شەوێییەتدان بە   کۆ  و بەندی نەزانییه

نایەکتانی و هە واودن و چەویانەوە و کۆمەڵگای چینایەتی؛ کەواتە خەبا  بۆ 
. یەبەینبردنی شتێکی جیانەکراوەیە یە خەبا  بۆ یەبەینبردنی چەویانەوە و هە واودن

ناکرێ .  چ نکە ناکرێ و نابێ یێگەڕیین خەڵك بە خ وافا  و ئەفی ن گرفتاو بن
دەیتەوئەژنۆ بەوامبەو ئەو خ وافاتە دانیشین کە بانگەشە بۆ هە واودن و نایەکتانی و 

تەنانە  یە دنیای هاوچەوخدا ئاین  بە دیاویکراوی ئیتالم  زۆو یەوە .  چەویانەوە دەکا 
ب وە بە نەویتێك کە بەوپەڕی قینلەدڵییەوە .  زیاترە کە پێی ب تری، ئەفی نی جەماوەو

مرۆڤ دەکا  بە بۆمبی کۆک ژ بۆ .  ک شتاوی بە یێشاوی منداڵ و پیر و گەنب دەکا 
چۆن دەکری، بەوامبەو ئەم مەتریییە یامناکە دەی، .  ک شتاوی بە کۆمەڵی مرۆڤ

( ئاتەئیزم)بۆیە بۆ کۆمۆنیزم ییک بویزم بەس نیە  بەڵک  بێخ دایی !  یەئەژنۆ دانیشین؟
 م  به.  خەبا  یە دژی ئاین مەیدانێکی گرنگی خەباتە یەپێناو ئازادی و یەکتانی.  پێ یتتە

بە مانای .  ئەم خەباتە بە هیچ جۆویك و یە هیچ کاتێکدا مانای قەدەغەکردنی ئاینداوی نیە
یە ڕایتیدا یە .  کە بۆ تاقە ڕۆژیکیش ئازادی دینداوی یە کەس زەو  بکری،  ئەوە نیه

بەڵک  کاویکی زۆو .  بنەڕەتەوە ناکرێ ئاین یە ڕیگای قەدەغەکردنەوە کۆتایی پێ بهێنری،
دن یەوەی هەو ئاینێکیان ابە م هەوچۆن ئاینداوەکان ئاز.  ئاڵۆزتر و هەمەبیەنتر دەخ ازێ

هەبێ، و پڕوپاگەندەی بۆ بکەن و ڕەخنە یە بێدینی بگرن و هەوڵدەن بۆ بکوکردنەوەی 
دینەکەیان  بە هەمان شێ ە بێدین و ئاتەئیتتەکانیش مافی خۆیانە ڕەخنە یە دین بگرن و 

دەوڵەتی کریکاوی ئەوکێتی بە دوو .  هەوڵدەن بۆ دوووختتنەوەی خەڵك یە دینداوی
ئاڕایتەدا بەوامبەو بە ئاین کاوبکا ؛ یەبیە  بۆ یەبەینبردنی ئەو هۆکاوە ئاب ووی و 
ییایی و کۆمە یەتییانەی کە مرۆڤ ئەییری خ وافاتی ئاینی دەکا   یەگەڵ یەکاوختتنی 

١١١ 

 ..وەاڵم بە هاوڕێیەك، 

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



یەبیەکی ترەوە کاوی .  پیشەیازی بەوهەمهێنان و دووباوە بەوهەمهێنانەوەی ئاین
یە ڕایتیدا یە دنیای هاوچەوخدا ئاین ب وە بە .  هۆشیاودەوانە دژی ئەو خ وافاتانە

دەویایە  داها  و ئینکانیاتی کۆمەڵگا بۆ ئەم .  پیشەیازی و هەمیشە  بەوهەم دەهێنریتەوە
کی گەووەی  ئەگەو ئەم پیشەیازییە یەکاو بخری،  کۆڵەکەیه.  پیشەیازییە تەوخان دەکری،

تا ئەو .  خەبا  دژی ئاین شتێکە یە بابەتی خەبا  دژی نەخ یندەواوی.  ئاین دەڕوخێ،
جێگایەی بە ڕۆڵی بڕیاو دەگەڕیتەوە  ڕەنگە ییک بویزم و بەوبەیتکردنی پیشەیازی ئاین 

بە م یەوئەنجام یەپاڵ ئازادیی تەواوی دینداوی و .  بە داهاتی کۆمەڵگا ئەوپەڕی بێ،
ڵگای بەشەوی بە ئاڕایتەی ڕزگاو ب ون یە هەم و خ وافەیە   وە  پێ یتتە كۆمه بێدینییه

 .  ڕابەوی بکری،
دەوباوەی ئیالهیاتی ڕزگاوی بەخش  بەبڕوای من یە دنیای واقعدا هیچ جۆوە ئیالهیاتێکی 

هەوچەندە هەم ویان کەمامەی دڵتۆزی بۆ هەژاوانیان یەیەو .   ڕزگاوی بەخش ب ونی نیه
ڕوختاویان داناوە  بە م بە یەدویە  شێ ە پایاو بۆ کۆمەڵگای چینایەتی و یتەم و 

هەوڵدەدەن بە ئ مێدی بەختەوەوییەکی نەبڕاوە یە دنیایەکی تردا .  نەهامەتییەکانی دەهێننەوە
یە جیاتی ناڕەزایەتی و خەبا  .  نەهامەتییەکانی ئەم ژیانە واقعییە بە چەویاوەکان بنەبقێنن

یە باشترین حاڵەتدا گلەیی .  داوای ش کرانەبژیری دەکەن  دژی ئەم کۆمەڵگا یەوەوخ اوە
تێ و ڕەحنیان پێ ویە چەویێنەوان دەکەن و داوایان یێدەکەن دڵیان بە چەویاوەکان بت 

داوا دەکەن بەشێك یەو یەووەتەی بە مژینی خ ین و شیلەی گیانی چەویاوەکان .  بکەن
کەڵەکەیان کردوە  وەک  زەکا  و یەدەقە و خێر بەیەویاندا دابە  بکەن بۆئەوەی 

وەک    ئاماژە  پێ كردووه  ئەوەی كه.  تەحەم یی چەویانەوە و کۆمەڵگای چینایەتی بکەن
میدیاكاندا   كانی یه یێدوانه  ب وه  ڕادییا نه  هێنده  گ ایه  ژاوان یاخ د قتەکانی پاپا كه ئاینی هه
  تەنها نن ونەیەکە یە یەوزەنشتکردنی چەویێنەوان کە ڕەحم بە هەژاوان  وه ته كراوه بکونه
ئەم جۆوە یێدوانانە هەم بێبەوین یە هەو جۆوە ئەڵتەوناتی ێکی ئازادیخ ازانە و هەم .  ناکەن

بەڵک  دووی، .  یە  هەنگاویش بە ئاڕایتەی کۆتاییهێنان بە چەویانەوە نانێن
بەپێچەوانەوە یەو جێگایەی کە هەی، بە یەوهەڵدانی مەتریی یەیەو دۆخی مەوج د 

دەیانەوێ خەبا  بۆ هەڵپێچانی نیزامی .  دەکەن  هەوڵدەدەن بەم یێدوانانە جقەوی بگرن
ئەو .  چەویێنەوانەی یەومایەداوی بگۆڕن بە کۆمەڵێك گلەیی و گازندەی جقەوکراو

ی  زمه دا ئه١١١٢  یه  قتانەی پاپا کە ئاماژە  پێ کردووە  یە دڵی هەی مەوجێکدا کراون کە
و  یه یه  پاپا  ئینتتادی جیهانی بۆ جاویکی تر و بەت ندی یەویهەڵدایەوە  یەم کاتەدایە

ندیك میدیای بۆوژوازی بە  ژاوی و نەهامەتییەکانی ئێتتا قتەگەیێك دەکا  کە هه هه
ڕیزی   پیتاڵی ماوك  هاته كتێبی كه  كاتەدایە کە  دووی، یەو!  ناوی دەبەن"  یۆشیاییت،"
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ی  وگه جه  یه   .ب ون و بەدوایدا دەگەڕان  نجان ێەوداڵی تی گه تایبه  ی به و كتێبانه ی ئه وه وه یه
وی  كانی ماوك  بره تیالۆوییە زانتتی و ئایدیا شۆڕشگێڕانه  دووباوه  دا یه زمه و ئه ئه
ژاو و  ڵیی هه قتەکانی پاپا یەم نێ ەدا تەنها ڕۆڵی ئەوەی پێدەبڕی، کە خه.   وه یداكرده په

  به  وه بریی و چەویاوە یە جیاتی دەیتبردن بۆ ئایدیاکانی ماوک  پەنا بەونەوە بۆ خ بنه
من دەپریم ئایا هیچ کا  چ پاپا بێ، چ هەو ن ینەویکی .  هنی ئایندا وه  ووی خۆوی ده

دیکەی هەو ئاینێك  بە ن ینەوایەتی خ دا یێدوانێکی داوە بقێ ئەمە چ ییتتەمێکە کە 
یەبەوامبەو هەو ملیاودیریکدا کە دەی، یە تەڕ و وشك نادا   ملیۆنەها مرۆڤی ڕەنجدەو 
هەیە کە کاودەکەن و بەوهەم دەهێنن؟ یەکاتێکدا خۆیان تەنانە  ژیانی هەژاوانە و نان و 

ن ینەویکی ئاین پەیدا دەبێ، ڕەخنە یە !  ئاوی بە زیندوومانەوەیان بە زەحنە  پێدەبڕی،؟
دابەشب ونی چینایەتی کۆمەڵگا بگری، و بقێ ئەمە چ ییتتەمێکە کە کەمایەتییە  ن قنی 

خۆ ئەگەو تەنها گلەیی و گازندەی !  یەووە  و زۆوایەتییەکی زۆو گەووە ن قنی هەژاوین؟
یەبابەتی ئەوەی پاپا بێ،  ئەوە یە ناوخۆی خ دی بۆوژوازی و بزووتنەوە و نەویتەکانیدا  
هەمیشە باڵ یان ڕەوتگەیێك هەن پێیان ایە قازانجی یەومایە وا دەخ ازێ کە هەندیك 

بۆ ئەوەی چینی کریکاو تەحەم یی چەویانەوە بکا  و ناچاو نەبێ، .  چاکتازی بکری،
بە م ئەمە یە ڕوانگەی .  دین کراتەکان-بۆنن ونە یۆییا .  دەی، بۆ شۆڕ  بەوی،

ڕەخنەگرتن یە کۆمەڵگای چینایەتی و بەوژەوەندی چەویاوەکانەوە نیە  بەڵک  بەپێچەوانە 
 .پێی وایە بەم جۆوە هەی مەوج و بەوژەوەندی یەومایە پاویزواوتر دەبێ،

ئەوەی کە تۆ وەک  بیەنی پۆزەتی ی ئاین دەیبینی  بۆنن ونە خاچی ی ووی نێ دەڵەتی و 
کە یەکاتی کاوەیاتەکاندا فریای خەڵکی .  مانگی ی وو و دەیان دامەزواوەی خێری دیکە

یە ڕایتیدا ئەمانە ڕووپۆشن بۆ .  بێدەوەتان دەکەون و هاوکاوی مرۆییان پێشکە  دەکەن
ئەوەی ڕۆڵی یەوەکی ئاین وەک  بیەنگری کۆمەڵگای چینایەتی و یتەمی چینایەتی 

ئەمە .  تەنانە  بەوگی دادپەووەوی و بیەنگری هەژاوان بکەن بە بەوخۆیاندا.  داپۆشن
یتەمکاوەکان ...  نەویتێکی باوە کە هەم و ڕیباز و نەوی، و بزووتنەوە و حزب و دەوڵە  و

. ناوەوۆکی یتەمکاوانەی خۆیان بە ڕووپۆشێکی ئینتاندۆیتانە و خێرخ ازانە دادەپۆشن
. هیچ یە  یەوانە یێ ناگەڕین خەڵك ی   و یادە بە دی ە زبر و دزی ەکەیان بینایێ،
ئەگەو بڕیاوبێ، مەییحییە  بە خاچی ی وو و ئیتالم و دەوڵەتانی ئیتالمی بە مانگی 

ئەگەو یەکێتیی نیشتنانی بە دەزگای .  ی وو و زەکا  و یەوفترە هەڵتەنگێندوین
منداڵپاویز و پاوتی بە دەزگای خێرخ ازی باوزانی و حزب و دەیە تەکەی ئەودۆگان بەو 
. شاوەوانییانەی نان و یەم نی نی ەقینە  بەیەو خەڵکدا دابە  دەکا  هەڵتەنگێندوین

... و...  هەووەها ئەگەو بڕیاوبێ، دەوڵەتانی زیهێز بە دامەزواوەکانی نەتەوە یەکگرت وەکان و
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بنایرینەوە و یەیەو ئەم بناغەیە  بیەنی نێگەتیڤ و پۆزەتی یان بۆ دابتاشری،  ئیتر یە 
جیهاندا هیچ ئاین و بلۆ  و دەوڵە  و حزب و بزووتنەوە و تەنانە  مەکتەبێکی فکری 

یەوە  زیاتر ئەم شێ ە بیرکردنەوەیە ڕاماندەکێشێ، بۆ ناو گێژاوی .  نادادپەووەو نامێنێ،
پ وچی مەکتەبی پۆی، مۆدوینیتە کە یە بنەڕەتەوە نکۆڵی دەکا  یەوەی هیچ مەبدەئێکی 

هیچ ڕەوەندیکی نە ڕوویەپێش نە ڕوویەپا   هیچ شتێکی باشترە یەوەی !  نەبا  و نەخرا 
 .ب ونی هەبێ،... و... ئێتتا هەیە یان هەو یە بنەڕەتەوە شتێکی با  و باشتر

هەیە خۆی بە دادپەووەو و ...  و...  یەڕایتیدا کام ڕوانگە و بزووتنەوە و حزب و دەوڵە  و
ئینتاندۆی، دەونەخا ؟ بە م یەوەتاییترین هۆشیاوی مانای ئەوەیە ناوەوۆ  و 

ئەمریکا و غەوب و .  ماهییەتی هەم و شتێك یەودی ی پەودە و ڕووپۆشەکانەوە بنایێتەوە
دەوڵەتە زیهێزەکان بە بۆمب و باووو  کۆمەڵگاکان خاپ و و ویران و خەڵکەکەی 
کۆمەڵک ژ دەکەن  پاشان یەژیر ناوی نەتەوە یەکگرت وەکاندا بەوگی ئاشتیخ ازی و 

گ ایە بە فریای ئەو خەڵکەوە دەڕۆن کە خۆیان ک شتاو و .  ئینتاندۆیتی یەبەو دەکەن
بۆوژوازی خۆی شیلەی گیانی کریکاو دەگ شێ بۆ قازانجی زیاتری .  دەوبەدەویان کردون

یەومایەکەی  هەوخۆشی یەوبوە ڕیکخراو و دامەزواوە کریکاوییە جقەوکراوەکان بۆ 
دەیتەمۆکردنی خەباتی چینی کریکاو  بە م یەژیر پەودەی بەوگری یە مافی کریکاواندا 

پاوتی یە ک ودیتاندا هەم و یامانی یەوزەوی و ژیرزەوی و ئاینانی .  دووی، دەکا 
ک ودیتان بەتا ن دەبا  و خەڵکی ک ودیتان یەژیر خەتی هەژاوی ڕادەگری،  کەچی 

خێرخ ازی "هەوخۆی یەوبوە بە بەشێکی زۆو زۆو کەمی ئەو داهاتە بەتا نبڕاوە دەزگای 
گ ایە بە هانای ئەو خەڵکەوە دەڕوا  کە خۆی هەژاو و بریی و .  دووی، دەکا "  باوزانی

یەکێتیی نیشتنانی بیەکی داهاتی کۆمەڵگا دەدزی، و مندا نێکی زۆوی .  نەداوی کردوون
یاڵییەوە یە جیاتی چ ونە ق تابخانە و یاویکردن  یەیەو  ١-٦ناچاوکردووە یە تەمەنی 

یەوبشەوە بە بەشێکی .  شەقامەکان بە بنێش، و دەیەیەڕ فرۆشتن نان و بژی  پەیدا بکەن
یەکجاو کەمی ئەو داهاتە دزواوە دامەزواوەی منداڵپاویزی دامەزواندووە و گ ایە خەمی 

یەکێك یە تایبەتنەندییەکانی کۆمەڵگای یەومایەداوی دووڕوویی و .  مندا ن دەخ ا 
بۆ تێگەیشتنی دووی، .  تەنانە  ئینتانەکانیشی ت شی دووڕوویی کردوە.  فری کاوییە

. ناوەوۆکی ڕایتەقینە ببینین"  بیەنی پۆزەتیڤ"دەبێ، یەودی ی ڕووپۆشە خەڵەتێنەوەکانەوە 
 .ئەگینا دوچاوی تەفرە و گ مڕایی دەبین

 
 دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا

کۆن "  دیکتاتۆویی پرۆییتاویا"ندیك دەیتەواژە بۆنن ونە  دەوباوەی ئەوەی کە دەڵێی هه 
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ئەگەو .  ب وە و پێ یتتە وەببنرین و دەیتەواژەی یەودەمیانە یە جێگایان دابنری،
دیکتاتۆوییەتی پرۆییتاویا زۆوتر بە   مەبەیت، تەنها دەیتەواژەکە بێ،  ئەوە هەو ئێتتا ئێنه

 م ئەگەو مەبەیت،  به.  حک مەتی كرییاوی یان جنه ویی یۆییاییتتی بەیان دەکەین
ناوەوۆکەکەی بێ،  بەڕای من دیکتاتۆوییەتی پرۆییتاویا یە کۆمۆنیزم وەوگرینەوە ئیتر 

چ نکە بەبێ حک مەتی كرییاوی واتە دیکتاتۆوییەتی .  یۆییاییزم دەبێتە خەیاڵ و هیچی تر
پرۆییتاویا  ناکرێ و نات انری، ییتتەمی کاوی بەکرێ و م ڵکایەتی تایبەتی 

با ئەوە  بقێم کە دەیتەواژەی دیکتاتۆوی یە مەجرای مێژوودا مانایەکی .  هەڵ ەشێنریتەوە
دیکتاتۆوییە  یە مەفه می .  جیاواز یەوەی وەوگرت وە کە کۆمۆنیزم مەبەیتیەتی

-دیکتەکردنە"دیکتاتۆوییە  مانای .   کۆمۆنیتتیدا یەگەڵ یەوک   و ئیتتبداد یە  ش، نین
Dictation  ." و ئیجراکردنی بەونامەی "  ئەمر بە بەجێبەجێ کردن"واتە دایەپاندن یان

تی خاوەن کۆیلەکان یان ح کنی  وڵه دیکتاتۆوییە  ڕەنگە یە شکقی ده.  چینێکە یە کۆمەڵگادا
تانی یەودەمی فیداییزم و  وڵه کقێتا و مزگەو  بێ، و شنشێر بەڕی ەی بەوی،  یاخ د ده

یە .  تە جیاجیاکانی ئەم یەودەمەی بۆوژوازی بێ، وڵه یەدەکانی ناوەڕای، بێ،  یان  ده
تی تاڵیبان و یع دیە و ئێران و ی ید و کەنەدا و فەوەنتا   وڵه مەفه می ماوکتیتتیدا ده

واتە بەونامەی ییایی و .  هەوهەم ویان یەوەدا هاوبەشن کە دیکتاتۆوییەتی بۆوژوازین
دیکتاتۆویی پرۆییتاویا  کە ئازادی بێنەید .  ئینتتادی بۆوژوازی دیکتە دەکەن و دەیەپێنن

و شەوتی ییایی و ڕادەوبڕین و ئازادی دینداوی و بێدینی و ئازادی ویژدان یە بەوزترین 
بەو .   م ئەوە ناشاویتەوە کە دیکتاتۆوییەتی چینی كرییاوە ئایتدا فەواهەم دەکا   به

. مانایەی بەونامەی یۆییاییتتی چینی كرییاو دادەیەپێنێ بۆ قەدەغەکردنی چەویانەوە
دیاوە بۆوژوازی هەوڵی داوە و بەودەوامیش هەوڵ دەدا  دیکتاتۆویی پرۆییتاویا وەک  

ئەمە ...  ئیتتبدادی ییایی پێنایە بکا  یە چەشنی دەوڵەتە یەوک تگەوەکانی ئێتتا
ئەگەو دیکتاتۆویی بۆوژوازی پرۆیێتێکی بەودەوام و .  چەواشەکاوییەکی گەووەیە

نەبڕاوەیە  دیکتاتۆویی ئەقەییەتێیە بەیەو زۆوینەدا  دیکتاتۆوییە بۆ پاویزگاوی یە 
یەبەوامبەودا دیکتاتۆویی ...  ییتتەمی چەویێنەوانەی یەومایەداوی و چەویانەوە

دیکتاتۆویی /١بەوزترین شێ ەی دین کرایییە  چ نکە :  پرۆییتاویا وەک  یینین دەڵێ،
دیکتاتۆویی پرۆییتاویا تەنها بۆ /١پرۆییتاویا دەیە تی زۆوینەیە بەیەو کەمینەدا 

دەووەیەکی گ زاوە  بۆ کۆتاییهێنان بە چەویانەوە و دابەشب ونی کۆمەڵگا بۆ چینی 
پا  ئەوە ئیتر خ دی دیکتاتۆوییەتی پرۆییتاویا و بە گشتی دەوڵە  .  چەیاوە و چەویێنەو

یەو .  وەک  دیکتاتۆویی چینێك بەیەو چینێکی تردا زەمینە و پێ یتتی نامێنێ، و دەپ کێتەوە
بۆ   وه ڵگا بگێڕیته كۆمه  وڵ دەدا  دووباوه دەووە گ زاوەدا بۆوژوازی یەدەیە تخراو هه

١٥١ 

 ..وەاڵم بە هاوڕێیەك، 

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



ییتتەمی کاوی بەکرێ و م ڵکداویی تایبەتی بۆوژوازی و ڕیگا یە پیادەکردنی بەونامەی 
یە بەوامبەودا چینی كرییاو وەک  چینێکی ڕیکخراو و دەیە تداو  .  یۆییاییتتی بگرێ

تی  تی كرییاوی یان جنه وی یۆشیاییتتی یان دییتاتۆوییه حی مه)دەزگای دەوڵەتی خۆی 
  بەکاودەهێنێ بۆ بەشکت، کێشانی مناوەمەتی بۆوژوازی و جێبەجێ کردنی (پرۆییتاویا

 .تی کۆمەڵگا بەونامەی کۆتاییهێنان بە چەویانەوە و دابەشب ونی چینایه
دیکتاتۆوییە  بە مانای دیکتەکردن و یەپاندنی بەونامەی ئەو چینەی دەیە تداوە  

جا چ .  خەیقەتی هەم و جۆوەکانی دەوڵەتە بەدویژایی مێژووی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی
. دەوڵەتی خاوەن کۆیلەکان بێ،  یان دەوڵەتی فیالۆدایەکان  یان بۆوژوازی و یان کرییاوی
یە دنیای هاوچەوخدا دەوڵەتی ی ید وەک  نن ونەییترین دەوڵەتی دین کرایی بۆوژوازی 

بە م ئەم دەوڵەتە  بەو مانایەی دیکتاتۆوی کە بایم کرد  یەیەدایەد .  نایراوە
دیکتاتۆوییە و بەونامەی چینی بۆوژوازی دەیەپێنێ  بەبێ ئەوەی هیچ ئیتتبدادیك یە 

بە م ئەم دەوڵەتە هەم و دانیشت ان ناچاو دەکا  ئەو .  کۆمەڵگای ی یددا یە ئاوادابێ،
دیکتاتۆویی .  یڕەوی یێ بکەنبەونامەیەی کە کردویە بە دەیت و و یایا و بڕیاو پە

پرۆییتاویا  هەووا دەکا   یە یایەی ئەودا ئازادییەکی بێتن و بەوقەواوە؛ ئازادی بە 
مانای ئازادیی بێنەید و شەوتی ییایی  بە مانای ئازادیی بێنەید و شەوتی پێکهێنانی حزب 
و ڕیکخراوەی ییایی و جەماوەوی و مانگرتن و خۆپیشاندان  بە مانای ئازادی بیروباوەڕ 
و ڕەخنە یە هەم و شتێك  تەنانە  بە مانای دەیتەبەوکردنی دەیتڕاگەیشتنی هەم وان بە 
میدیا و ئامرازەکانی ڕاگەیاندن  بە مانای ئازادی دینداوی و بێ دینی بە جۆویك کە 
پێڕەوکاوانی ئاینەکان دەت انن بە خەوجی خۆیان مزگەو  و کەنیتا و پەویتگای خۆیان 
دووی، بکەن و شەو و ڕۆژ خەویکی ئیتاێە  بن و تەنانە  نانی ژەمەکانیشیان یەوێ 

بە م داهاتی کۆمەڵگا نە بۆ بکوکردنەوەی ئاینەکان و نە بۆ بکوکردنەوەی هیچ .  بخۆن
یە یایەی دیکتاتۆوییەتی پرۆییتاویادا .  بیروباوەڕیك تەنانە  کۆمۆنیزمیش  خەوج ناکری،

هیچ خەبەویك یە ئیتتبداد یە ئاوادا نیە  بە م یە هەمانکاتدا دەوڵە  بەونامەی چینی کریکاو 
 .دیکتە دەکا  و دایدەیەپێنێ و ڕیگا یە چەویانەوە دەگری،

 
 ڕۆڵی شەخس

دەوباوەی باس و ڕۆڵی شەخ  و شەختیە  یە مێژوودا یان یە ژیانی ئەحزابی ییایی و 
یەوئەنجام هەو نەوی، و .  بزووتنەوە کۆمە یەتییەکاندا  ئەمە واقعیەتێکە کە ئینکاو ناکری،

مەکتەبێکی فکری و هەو حزب و بزووتنەوەیەکی کۆمە یەتی یە شەختیەتی کەیانێکدا 
. بەوجەیتە دەبێ، کە ڕۆڵی یەوەکی و چاوەن یتازیان یە بنیاتنان و پەوەپێدانیاندا گێڕاوە
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یە ڕایتیدا شەختیە  بۆ هەو بزووتنەوەیەکی ییایی و کۆمە یەتی  مەیەیەیەکی گرنگ 
بۆنن ونە با نە  یە بزووتنەوەی کۆمۆنیتتی  بەڵک  یە بزووتنەوە و .  و زۆویش گرنگە

بایی شەڕی .  بایی نازیزم  هیتلەو وەبیردینێتەوە.  ئەحزابی ترەوە دەی، پێ بکەین
ناکری، تەیەووی .  بایی بەێ   یەدام دەهێنێتە بەوچاو.  پاوتیزانی  گی اوا وەبیردینێتەوە

یەکێتیی نیشتنانی ک ودیتان بکری، بەوجۆوەی یە واقعدا هەیە  بەبێ جەب  تاڵەبانی و 
بە هەمان شێ ە کەیایەتی یینین یەگەڵ .  باوزانیش بۆ پاوتی هەووایە.  ڕۆڵی فەودی ئەو

کۆمۆنیزم و شۆڕشی کریکاوی یە ڕوییا جۆویك پێکەوە گرییانخ اودوە کە یە جیاکردنەوە 
ئەوەی کە ئەحزاب و بزووتنەوە و مەکاتبە فکری و فەیتەفییەکان  یە شەخ  یان یە .  نایەن

ئەو .  شەختیاتێکدا خۆیان بەوجەیتە دەکەن  ئاکامی میکانیزمێکی واقعی و کۆمە یەتییە
شەختیاتە یە داڕشتنی میتۆد و مەنهەج و چ اوچێ ەکانی ئەو مەکاتب و نەوی، و 

تەنانە  ئەمە .  حزبانەدا ڕۆڵی بەوجەیتەیان بینی ە  بۆیە بە شەختی ئەوان دەنایرینەوە
مەیەیەیە  نیە کە تەنها یەبیەن هاوبیران و پەیڕەوکاوانی ئەو نەوی، و حزبانەوە ئەو 
. شەختیاتانە بەوجەیتە بکرین  بەڵک  یەبیەن نەیاوانیشیانەوە هەووا چاویان یێدەکری،

  بە مەنت و حیکنەتەوە  زیاتر یەوەی کە ئێنەی .بۆنن ونە تەداێی ب ونەوەی  
هاوبیرانی ئەوکاوەمان کردبێ،  نەیاوانی ئەم بزووتنەوەیە بۆنن ونە تاڵەبانی ئەم کاوەی 

تا ئێرە هیچ پەی ەندی نیە بە دوویتکردنی ب، و کاویزما و پێغەمبەوی بێبەوی یە .  کردوە
  و شەختی .بەڵک  یەڕایتیدا یەکێك یەوانەی کە هەمیشە یەبیەن  .  هەڵە و کەم کڕی

من ئەو .  مەنت و حیکنەتەوە ڕەخنەی یێ دەگیرا  هەو ئەم ب، دوویتکردنە ب و یە ڕابەو
مەنهەجە هەمەبیەنەی کە مەنت و حیکنە  دایڕشت ە  یان بە مانایەکی تر ئەو ڤێرژنە یە 
کۆمۆنیزمی ماوک   کە حیکنە  یەم یەودەمەدا گە ڵەی کردوە  بە حیکنەتیزم ناو دەبەم  
. کە یەکێك یە چنکەکانی وەیتانەوەیە یەدژی ب، و کاویزما دووی، کردن یە شەخ 
بە م بە حیکنەتیزم ناوی دەبەم تەنها یەبەوئەوەی حیکنە  بنەما و چ اوچێ ەکەی 

وەک  ئەوەی زۆوجاو یە ب اوی پزیشکیدا کەیێك دەومانێکی . داڕشت ە  هەوئەوەندە و بەس
تازە بۆ نەخۆشییە  دەدۆزیتەوە  دەومانەکە بە ناوی ئەوکەیەوە ناو دەنری، کە 

یان ڕەنگە یە ب اوی تەکنۆیۆجیا و بیەنە زانتتییەکانی تردا ئەم شتە .  دۆزی یتیەوە
 . ڕووبدا 

 
 مەنسور حیکمەت و حیکمەتیزم

دووو یە ب، و کاویزما دووی، کردن  ڕیگە بدە ڕای تایبەتی خۆم یەیەو مەنت و 
من ئەو بە بیرمەند و ڕابەویکی زۆو گەووە دەزانم  بەڕایتی ئەو ڕۆڵێکی .  حیکنە  بقێم

١٥٩ 

 ..وەاڵم بە هاوڕێیەك، 

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



چاوەن یتازی گێڕا یە بەوجەیتەکردنەوەی کۆمۆنیزمی ماوک  و بەودەوامیدان بەو 
. نەویتە  تەنانە  پەوەپێدان و ئابدەیتکردنەوەی بۆ وە مدانەوەی مەیەیەکانی دنیای ئەمڕۆ
بیهێننە بەوچاو یە دوای شکتتی شۆڕشی ئۆکتۆبەوەوە کۆمۆنیزمی ماوک  یە مەیدانی 
فکری و ییایی و حزبی و نەویتیدا  کەوتەژیر تەپ تۆزی جۆوەها کۆمۆنیزم و 
یۆییاییزمی بۆوژوازییەوە؛ کۆمۆنیزمی ڕویی  کۆمۆنیزمی چینی  کۆمۆنیزمی ئەیبانی  
کۆمۆنیزمی ئەوووپایی  کۆمۆنیزمی ئەمریکای بتین  کۆمۆنیزمی جیهان یێیەمی  

چەندین مەکتەبی فکری و یەدان حزب و ڕیکخراوەی ...  ترۆتتکیزم  چەپی ن ێ  پۆپۆییزم
ییایی و بلۆکی ناوچەیی و نێ نەتەوەیی و دەیان بزووتنەوەی جۆواوجۆوی بۆوژوازی 

هەو هەم و ناوی ماوک  و کۆمۆنیزمیان بەدوای خۆیاندا بەکێش کردب و  بەبێ ئەوەی ... و
حیکنە  ها  و ئا ی کۆمۆنیزمی .  بە ئەندازەی یەوەدەوزییە  پێی پابەند و وەفاداوبن

ماوکتی بەوزکردەوە  بەوگرییەکی زۆو بەهێز و جەی وانەی یێ کرد  وە می یەوجەم 
ئەو کۆمۆنیزمە ناکریکاوییانەی دایەوە  جیاوازی و دووویی ئەوانی یەگەڵ کۆمۆنیزمی 
ماوک  ڕوون کردەوە  یەوە  زیاتر کۆمۆنیزمی ماوکتی بە وە مدانەوەی مەیەیەکانی 

بۆیە بەڕای من .  ئەمە بەڕایتی کاویکی ێەزیم ب و.  ئەم یەودەمە ئابدەی، کردەوە
حیکنەتیزم  کۆمۆنیزم و ماوکتیزمی هاوچەوخە و مەنهەجێکی هەمەبیەنە و پ خ، و 

 .تۆکنەیە
 

 نەریتپارێزی و مارکسیزمی ئەرسەدۆکس

دەوباوەی ئەوانەی یەژیرناوی نەویتپاویزیدا بای، کردوە  یەوەتا یەوەدەچێ، هەڵە 
. نەوی، بە زمانێکی یادە یانی ێ وف و ێادە .  تێگەیشتنێك بۆ دەیتەواژەی نەوی، هەبێ،

بۆنن ونە ئەگەو یە جێگایە  ێ وف و ێادەتی ئیتالمی باو و با دەی، بێ،  ڕیش و 
ێەمامە و حیجاب و پەچە و ێابا دەبێ، بە ێادە   چەندژنە و یێدان و ی کایەتی بەژنان 

یە .  دەبێ، بە ێادە   یێدان و چاوی ووکردنەوە یە منداڵ دەبێتە بەشێك یە پەووەودە
جێگایەکیشدا نەویتی کۆمۆنیتتی باوبێ،  جل بەوی و یینایەکی مۆدیرن  یەکتانی و 
ڕیزگرتن یە ژنان و مافەکانیان دەبێتە ێادە  و ئەگەو کەیێك دەی، یە ژن بەوزکاتەوە یە 
هەم و بیەکەوە بەوپەوچ دەدویتەوە  چەندژنە دەبێتە نەویتێکی نەفرە  یێکراو  ڕیزگرتن یە 
مندا ن و قەدەغەی هەوجۆوە یێدان و چاوی ووکردنەوەیە  دەبێتە ێادە   یەیەو بناغەی 

هەو بەم جۆوە  یە هەم و ب اوەکانی ...  ڕەفتاو یەگەڵ منداڵ دەکری،"  یەپێشدا مندا ن"
نەویتی .  دەکری، نەویتە جیاوازەکان باس بکرین...  کۆمە یەتی و خەبا  و تەحەزوب و

کۆمۆنیتتی وەک  هەو ب اویکی تری کۆمۆنیزم چەقبەیت و و نەگۆڕ نیە  بەڵک  پێبەپێی 
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بۆنن ونە ئەگەو نەویتی کۆمۆنیتتی یە .  چ ونەپێشی ڕەوتی مێژوو ئەوانیش گەشە دەکەن
ب اوی تەحەزوبدا باس بکەین  ئەوە ئەم نەویتە یە یەودەمی ماوک  و ئەنگلتدا زۆو 
یەوەتایی و کەم تەجروبە و یاوا ب و  نن ونەگەیێکی زۆو یادەی بەدەیتەوە داوە کە یە 

یەیەودەمی یینیندا .  و ئەنتەوناییۆنایی یەکەمدا بەوجەیتە ب وە"  کۆمەڵەی کۆمۆنیتتەکان"
زۆو هەنگاوی بۆ پێشەوە هەڵگرت ە  حزبی ییایی تۆکنە کە یەیەو بنەمای پشتبەیتن بە 

یە ئێتتاشدا .  شۆڕشگێڕانی پیشەیی دامەزواوە و زەب، و ڕەبتێکی زۆو تۆکنەتری ب وە
ئێنە دیدیکی چەقبەیت ومان نیە بۆ تەحەزوب کە بریتی بێ، یە دوپاتکردنەوەی دەقاودەقی 
تەجروبە و نەویتەکانی ماوک  و یینین  بەڵک  بە کەڵك وەوگرتن یە ئەزم نەکان دیدیکی 

یە نەویتی تەحەزوبی ئێنەدا بڕبڕەپشتی .  یەودەمییانەمان بۆ تەحەزوبی کۆمۆنیتتی هەیە
حزب و حزبییە  کادوە  کادوان و ڕابەوی پاویزگاوی یە ب نیەی ییایی و فکری و 

بنەما ڕیکخراوەییەکانی حزبی .  کۆمە یەتی حزب دەکەن و بەوەوپێشچ ونی زامن دەکەن
کۆمۆنیتتی کریکاوی کە تەنها بیەنێکی زۆو بەوتەیکی تەحەزوبە  ئەگەو بەواوودی بکەی 
یەگەڵ پێڕەوی ناوخۆی حزب و ڕیکخراوە کۆمۆنیتتییەکانی یەودەمی ماوک  و یینین  

 .جیاوازییەکی زۆوی هەیە
بە م ئەوەی تۆ یەژیرناوی .  ئەوانەی بایم کرد نن ونەگەیێك ب ون دەوباوەی نەوی،

نەویتپاویزی بای، کردوە و وەک  پێداگری یەیەو ماوکتیزمی ئەویەدۆک  مانا  
  بایی پێداگریی یەکالیەنە یەیەو .یەم ب اوەشدا بایی  .  کردووە مەیەیەیەکی ترە

بەڵک  بە هەمان جیهانبینی و دیدگای ماوک  و ڕوانگە .  ماوکتیزمی ئەویەدۆک  نیە
ڕەخنەگرانەکانی یە ییتتەمی یەومایەداوی  وە مێکی یەودەمییانەی بە پرس و مەیەیە 

تەنانە  گەشەی پێداوە و دەویی تازەی ختت ەتە یەو .  و کێشەکانی یەودەم داوەتەوە
. ی گە ڵە کردووە"دنیایەکی باشتر"بۆنن ونە یەڕوانگەی مانیفێتتەوە .  گەنجینەی ماوکتیزم

بە م بێگ مان ئەمە بە مانای فەوامۆ  کردنی جیهانبینی و میتۆد و دیدگای ماوک  نیە  
. بەڵک  مانای بەدەیتەوەگرتنی ئەوانەیە بۆ وە مێکی یەودەمییانە بە مەیەیەکانی ئەمڕۆ

  تەنانە  مەیەیەکە  ئەمە  بەمانای پیرۆزکردنی ماوک  و تیالۆوییەکانی ماوک  نیه
  "بۆ دەبێ هەوچی ماوک  وت یتی هەو ئەوە ڕای، بێ،"ئەوە  نیە کە وەک  تۆ دەڵێی 

بەبێ بەڵگە و یێکدانەوەی مەنتنی و زانتتی  بقێین هەوچی ماوک  و ئەنگل  و یینین و 
ئەم بزووتنەوە و نەویتەی ئێنە یە دەیان باس . حیکەم، وت یانە ڕایتە و جێگای جەدە  نیە

تی کە ماوک  و ڤێرژنی  و یێکدانەوەی بەڵگەداو و ڕۆشندا نیشانی داوە و یەیناندویه
نیشانیداوە کە ڤێرژنە دەیکاوی کراوەکانی .  ئەویەدۆکتی ماوکتیزم یەیەو حەقە

  بزووتنەوەی جۆواوجۆوی  ماوکتیزم و ئەوانەی کە تیالۆوی ماوکتیان تەحریف كردووه
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بۆوژوازی ب ون و بۆ ئامانجگەیێك کەڵکیان یە ناو و ئیعتباوی ماوک  و کۆمۆنیزم 
ئەم .  وەوگرت ە کە هیچ پەی ەندیی بە ڕزگاویی چینی كرییاو و بەشەوییەتەوە نەب وە و نیە

بایە یەبەوامبەو ئەوەدایە کە بەتایبە  یە دوای شکتتی شۆڕ  و حک مەتی کریکاوی یە 
بە ناوی ماوکتیزم و ...  ڕوییا  دەیان و یەدان حزب و بزووتنەوە و مەکاتب و
ڵ هەی مەوجی یەودەم و  گه کۆمۆنیزمەوە پەیدا ب ون و بەناوی ئەوەی ماوکتیزم یه

. ڵگا جیاوازەکاندا دەگ نجێنن  ماوکتیزمیان یە ناوەوۆکی خۆی داتەکاندووە كۆمه
ماوکتیزمیان کرد بە ئا ی بزووتنەوەی ڕزگاویی نیشتنان  کردیان بە بزووتنەوەی 
پەوەپێدانی ئاب ووی و دامەزواندنی پیشەیازیی بەهێز  کردیان بە بزووتنەوەی 

جۆوەها ...  تی و وڵه یەوبەخۆیی یە ئینپریاییزم  کردیان بە ئا ی یەومایەداوی ده
بزووتنەوەی دیکە کە هیچ پەی ەندییان بە بزووتنەوەی یۆییاییتتیی چینی کریکاوەوە نیە 
. بۆ کۆتاییهێنان بە ییتتەمی کاوی بەکرێ و م ڵکایەتی تایبەتی و یتەمی یەومایە
یەوئەنجام یە هەم و ئەو تەجروبانەدا دوای یەوکەوتنی ئەو بزووتنەوانە  یەومایەداوی 

ڵگا   یتەمی جۆواوجۆوی ناوكۆمه.  بە هەم و یتەم و خ یننژییەکی یە جێگای خۆی مایەوە
یەیەو ئەم .  نایەکتانی و هە واودن  تەنانە  یەوک   و داپقۆیین بەودەوامی پەیداکرد

  بە باس و یێکدانەوەی تیالۆوی و بەڵگەداو نیشانیداوە کە .بناغەیە بزووتنەوە و نەویتی  
دووی، وەک  ئەوەی ماوک  وت یەتی جگە یە بزووتنەوەی دژی یەومایەداوی چینی 
کریکاو یەدەووی ئایۆی یۆییاییزم بۆ یازدانی شۆڕشی کۆمە یەتی  هیچ ڕیگایەکی تر 

  نیشانیداوە چ ئەوانەی ڕاشکاوانە بەناوی ڕی یژینیزم و . .   بۆ ئازادی بەشەو یە ئاوادا نیه
ڵ  گه ڵ یەودەم و یه گه چ ئەوانەی بە ناڕاشکاوانە و بەناوی گ نجاندنی ماوکتیزم یه

ڵگا جۆواوجۆوەکان  ماوکتیزم و کۆمۆنیزمیان کردووە بە ئا ی بزووتنەوە و  كۆمه
.  تێکیان نیه ئامانجگەیی جیاواز یە شۆڕشی کریکاوی و یۆییاییزم  پ وچن و هیچ حەقانییه

یەکالیەنە نیه یەیەو ماوکتیزمی    تەنها پێداگریی .بایی   ابە م یەگەڵ ئەوەشد
کە یەبەوامبەو دەیان و یەدان   هەووەها بێگ مان ئەمە مانای ئەوە نیه.  ئەویەدۆک 

یاڵ پێش ئێتتای ماوک  دووپا   ١١١مەیەیەی دنیای هاوچەوخدا هەو قتەکانی 
  ئەو ڕایتییە دەیەینێنێ کە بۆنن ونە مانیفێت، هەووەک  خ دی ماوک  . .  بکرینەوە

دەڵێ یە زۆو ڕووەوە کۆن ب وە و ئیتر وە مدەوەوەی مەیەیە و هەی مەوجەکانی ئەم 
یەوانە ئەو شێ ە یۆییاییزمە ناکریکاوییانەی یەوێ بایکراون و ڕەخنەیان .  یەودەمە نیە

ئێتتا چەندین جۆوی یۆییاییزم و .  یێ گیراوە  ئیتر ڕەوتی مێژوو ئەوانەی تێپەڕاندووە
  دیاویی کردوون و یە هەمان .تەنانە  کۆمۆنیزمی ناکریکاوی دیکە پەیداب ون کە  

نە  هەو ئەمە بەڵک  بە هەمان میتۆد و .  ڕوانگەی مانیفێتتەوە ڕەخنەی یێ گرت ون
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مەبادئی ماوک  و یە دویژەی ئەو نەویتەدا وە مێکی یەودەمیانەی بە زۆویك یە 
دەکری، ئەدەبییاتی ئەم بزووتنەوەیە بخ ینریتەوە .  مەیەیەکانی دنیای هاوچەو  داوەتەوە

بۆ   ڕابیێشم كه  وه ونب بۆ ئه زانم یه پێ یتتی ده  دا به و یێره هه.  و قەزاوەتی یەیەو بکری،
ی خ دی  وه خ یندنه  تێڕوانین و ئایدیاكانی ماوك   پێ یتتە ڕایتەوخۆ یه  یشتن یه تێگه

می خۆیدا   وده یه دا یاخ د یه مه وده م یه یه  یانێیی تر كه كه    یه یتپێیرێ نه ده  وه ماوكته
من پێشنیاوی کتێبی .   كانی نایاندووه و و تیۆوییه ئه  نگر یه ماوكتی یان بیه  خۆیان به

بپەوەی پێشەکییەکەی دەوباوەی فی وبا  و  ٩١-٢١بنی کەم )ئایدۆیۆژی ئەڵنانی 
و مانیفیت، دەکەم بۆ تێگەیشتن یە میتۆد و (  بەوامبەوکێی ماتریاییزم و ئایدیاییزم

  وەوگری  پێشنیاو .هەووەها ئەگەو بتەوێ تص یریکی هەمەگیر یە  .  مەنهەجی ماوک 
  ١١١١یاڵی   یهینیناوی دووەمی منص و حیکنە  -دەکەم بنەماکانی کۆمۆنیزمی کریکاوی

. هەووەها خەباتی چینایەتی و ئەحزابی ییایی و بەونامەی دنیایەکی باشتر بخ ینریتەوە
هەوگیز نابێ هەوڵبدوێ ئەمانە یە زمانی کەیانی ترەوە بنایرین و قەزاوەتیان یەیەو 

 .بکرێ
دەوباوەی ئەوەی کە ئاماژە  بە دەیکەوتی بزووتنەوە و ئەزم نەکانی تر کردووە  
بێگ مان یەگەڵ ئەوەی کە کۆمۆنیزم بزووتنەوەی دژی یەومایەداویی چینی کریکاوە  نر   
بۆ هەم و بزووتنەوە و خەباتێکی پێشکەوت وانە و ئازادیخ ازانە و تێکۆشان بۆ بچ کترین 

یەکی ییایی یان جەماوەوی  ت انیبێتی ڕۆڵێك بە قازانجی  وه هەو بزووتنه.  ڕیفۆوم دادەنێ،
... ئازادی و ب ژاندنەوەی ئیرادەی بەشەوییەتی چەویاوە یان ت یژیکی کۆمە یەتی بگێڕی،

وەک  نن ونە شۆڕشی میتر و ت ن  و جەنگی .  کۆمۆنیزم پشتی انی کردووە و دەیکا 
تەنانە  یە ک ودیتانیشدا حزبی ئێنە یەیەو ...  مناوەمەتی  کۆبانی دژی تیرۆویزمی داێش

هەو مەیەیەیەکی تایبەتی کە بچ کترین خێری بۆ کۆمەڵگا و بۆ خەڵکی كرییاو و یتەمدیدە 
ی کاوی هاوبەشە یەگەڵ حزب و بیەنی ییایی دیکە  بۆ نن ونە یەیەو  هەبێ،  ئاماده

مەیەیەکانی وەک ؛ وەیتانەوە دژی تیرۆویزم  بەوگری یە ئازادی ییایی  مەیەیەی 
  و حزبدا  دەت انێ، کۆمە  بە ڕۆشن .چاوگێڕانێك بەیەو مێژوو و ئەدەبیاتی  ...  ژنان 

 .ب ونەوەی ئەو بیەنە بکا 
 

 خەبات بۆ ڕیفۆرم

  ڕەخنەیەکی ق وڵی یە ڕیفۆومیزم هەیە  بە م یە هەمانکاتدا خۆی نەوی، و .  
. بزووتنەوەیەکی پەیگیرە یەپێناو بچ کترین ڕیفۆومی ئاب ووی و ییایی و کۆمە یەتی

  یە ڕیفۆومیزم یەوی ەیە کە چاکتازی ببێتە ئایۆ و ببێتە بەدیلی ئاڵ گۆڕی .ڕەخنەی  
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ئێنە ڕیفۆومیزم بە بزووتنەوەیەکی بۆوژوازی .  شۆڕشگێڕانەی نیزامی یەومایەداوی
  هەو یەو کاتەدا کە . .  دەزانین بۆ یە قاڵبدانی بزووتنەوەی ناڕەزایەتیی چینی کریکاو

ئا ی شۆڕشی یۆییاییتتی بەوزدەکاتەوە هاوکا  خەبا  بۆ بچ کترین ڕیفۆوم یە هەو 
ئێنە ڕیفۆومنان دەوی، بە م ئەو .  ب اویکدا بێ، بە مەیدانێکی گەومی خەباتی خۆی دەزانێ

ڕەوتەی کە یەبەودەوگای بۆوژوای دەیتی پان کردوەتەوە بۆ وەوگرتنی کۆمەڵێك ئینتیاز 
بە مەوجی ئەوەی دەی، بۆ ئاڵ گۆڕی شۆڕشگێڕانەی ئەم ییتتەمە نەبری،  بە ئایۆیەکی 

یە ڕایتیدا .  بۆوژوازی دەزانین بۆ جقەوکردنی خەباتی دژی یەومایەداویی چینی کریکاو
  یەیەو خەبا  بۆ بچ کترین ڕیفۆوم  یەکێکە یە تایبەتنەندییەکانی .پێداگریی ت ندی  

ئەگەو .  ئەم بزووتنەوەیە و یەکێکە یە جیاوازییەکانی یەگەڵ کۆمۆنیزمە بۆوژوازییەکان
 .  نیە.  قتەیەکی تر کرابێ،  ئەوە هیچ پەی ەندییەکی بە  .بەناوی  

 
 دیموکراسی و ئازادی

دەوباوەی دین کرایی  ڕەخنەی ئێنە یە دین کرایی یەوی ە نیە کە بۆنن ونە دژی 
هەڵبژاودن یان ئەو مافانە بین کە یە نن ونەییترین ییتتەمی دین کراییدا دەیتەبەو دەبن  
بەڵک  بایی ئێنە ئەوەیە کە دین کرایی زۆو زۆو کەمە یەچاو ئەوەی بە شایتتەی 

بایی ئێنە ئەوەیە کە دین کرایی یێکدانەوەیەکی .  ئینتانی ئەم یەودەمەی دەزانین
  کە پێداگریی ت ند یەیەو . .  بۆوژوازی و ڕوانگەیەکی زۆو بەوتەیکە بۆ ئازادی

ئازادییەکی تەواو و کەماڵ دەکا   ئیتر پێ یتتیی بەوە نیە پەی ەی، بێ، بە ڕوانگە و 
ئێنە یە ڕوانگەی ئازادیی هەمەبیەنەوە .  بزووتنەوەیەکی بەوتەیکترەوە بۆ ئازادی

کە دەڵێین یۆییاییزم پێ یتتی بە دین کراتیزە کردن نیە  .  ڕەخنەمان یە دین کرایی هەیە
مەبەیتنان ئەوەیە یۆییاییزم کە ئازادیی هەمەبیەنە دەیتەبەو دەکا  ئیتر پێ یتتی بەوە 

بۆوژوازی وا نیشان دەدا  .  م ت وبە بکری،(  دین کرایی)نیە بە شتێکی کەمتر یە ئازادی 
کە گ ایە ئەڵتەوناتی ی کۆمۆنیزم بۆ دین کرایی دیکتاتۆویی پرۆییتاویایە  بە م ئەمە 

دیکتاتۆوییەتی پرۆییتاوی بەدیلی کۆمۆنیزمە یە بەوامبەو .  چەواشەکاوییەکی گەووەیە
بایی ئێنە .  دیکتاتۆوییەتی بۆوژوازیدا  ئەڵتەوناتی ی کۆمۆنیزم بۆ دین کرایی  ئازادییە

ئەوەیە کە ئەو ماف و ئازادییانەی دین کرایی دەیدا  زۆو ڕواڵەتی و پ وچترە یەوەی 
ب او بە دەخاڵەتی خەڵك بدا  یە دەیە   و پێکهێنانی ئاڵ گۆڕ یە ژیانی ییایی و 

بۆنن ونە چ اویاڵ جاویك مافی ئەوە دەدا  بە خەڵك .  ئاب ووی و کۆمە یەتیی خۆیاندا
بێن و یەڕۆژیکدا یەنێ ان دین کرا  و کۆماویخ ازەکانی ئەمریکادا دەنگ بدەن بەبیەکیان 
بۆ ئەوەی چ اویاڵ ح کنڕانی بکەن بەیەو خەڵکدا و ئەو پرۆژە و بەونامانە پیادە بکەن 
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ئەوە بیت، دەووەیە ئەم یاوی دین کرایییە .  کە ژیانی خەڵکی یە مەحرومییەتدا یە قاڵبداوە
یە ئەمریکادا یە ئاوادایە  بیت، یەوۆ  گۆڕا و بیت، کابینە ها  و چ و  چی یە دۆخی 

یە یایەی دیکتاتۆویی .  یە و تانی ئەوووپا  هەو بەوجۆوەیە!  ژیانی خەڵك گۆڕی ە؟
پرۆییتاویادا ئازادییەکی یەکجاو زۆوتر یەوەی یە یایەی دین کرایی بۆوژوازیدا هەیە  یە 

یە ب اوی حاکنییەتیشدا دیکتاتۆویی پرۆییتاویا .  هەم و ب اویکدا فەواهەم و دەیتەبەو دەبێ،
یەجیاتی هەڵبژاودنی پەویەمانی چ اویاڵ جاویك  یەیەو بناغەی ییتتەمی ش وایی ب او 
دەڕەختێنێ بۆئەوەی جەماوەوی خەڵك بەشێ ەی بەودەوام و ڕایتەوخۆ بەشداوی بکەن 
 . یە هەم و کاووباویکی دەوڵە   هەم یە داڕشتنی یایاکان و هەم یە بەڕی ەبردنی یایاکاندا

 
 حیکمەت و شەڕی ئەفغانستان 

بە بڕوای من هەڵە تێگەیشتنێك .  دەڵێی حیکنە  هەڵ یتتێکی زۆو جەنگخ ازانەی هەب و
ڕوخاندنی تاڵیبان یەبیەن ی پا "چ نکە یەکەم؛ یێکدانەوەی ئەم ڕیتەیە .  هەیە یەم باوەیەوە

شەڕ ڕاگەیاندنی هیچ کەیێك  تەنانە  ئەمریکا .  دەوەکییەکانەوە خۆی یەخۆیدا مەحک م نیە
دەیە تی .  بە جەنگخ ازی نادوویتە"  و غەوبیش یەدژی تاڵیبان ناکرێ مەحک م بکری،

تاڵیبان دەیە تی تاقنێکی چەقۆکێش و خ ینڕیژ ب و کە چەقۆی دەهێنا بە ملی 
یەوەتاییترین ماف و ئازادیی مەدەنیدا  هیچ ئایەواویکی مەدەنییەتی یەو کۆمەڵگایەدا 
بەپێ ە نەهێشتب و  ڕوخاندنی دەیە تی ئەم چەتانە یەبیەن هەو هێزیکەوە بێ، بۆچی دەبێ 

ئەمە واتە ئەگەو !  زۆو مانابەخشە"  خۆی یەخۆیدا"جەختی حیکنە  یەیەو !  مەحک م بکری،؟
بە تەنها یان بەتایبە  یان بە دیاویکراوی بۆ یێدان و ڕوخاندنی تاڵیبان بێ، جەنگێك 

دووەم؛ ئەو ڕیتەیەی یەوەوە بە نی ەناچل ماوەتەوە  بۆیە هەڵ یت، و  .مەحک م نیە
یێکدانەوەی تەواوی حیکنە  یەیەو شەڕی ئەفغانتتان بەیان ناکا   تەنها دەوباوەی 

بۆ نیشاندانی هەڵ یتتی تەواوی حیکنە  دەبێ یەونب بدەینە .  گۆشەیەکی ئەو مەیەیەیەیە
کە دەوباوەی "  ی یەپتەمبەو١١دنیا دوای "یە کۆتابەشی بایی .  تەواوکەوی ئەو ڕیتەیە

شەڕ ڕاگەیاندنی هیچ کەس  تەنانە  ئەمریکا و غەوبیش یەدژی "شەڕی ئەفغانتتانە دەڵێ 
تاڵیبان دەبێ بڕوا  و یەوئەنجامیش هەو دەبێ بە .  تاڵیبان  نات انری، مەحک م بکری،

دوژمنایەتی غەوب یەگەڵ تاڵیبان باشترە یە .  ڕیگای زۆو و کردەوەی یەوبازی بڕوا 
کەس ڕیگا یە هەڵپێچانی ئینتانک ژانێك ناگری، کە خ دی .  دۆیتایەتی تا ئێتتایان یەگەڵیدا

کردەوەکانی ئەمریکا .  بە م جیاوازی هەیە یەنێ ان جەنگ و تیرۆو.  غەوب هێناونیە یەوکاو
بۆودومانی شاوەکان و ناوچەکانی نیشەجێب ونی .  و ئینگلتتان یە ئەفغانتتان تیرۆویتییە

هێقی تەکیدەکە من ."  خەڵکی ئەفغانتتان دەبێ بەت ندی مەحک م بکری، و کۆتایی پێبێ،
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 .کێشاومە
 

 مەرجەکانی بوون بە کۆمۆنیزمی کرێکاری 

   بایی ئەوە  کردووە کە نابێ دژایەتی کردنی .دەوباوەی ئەوەی کەیێك ببێ، بە  
  چیە؟ ئەگەو .نازانم مەبەیت، یە ب ون بە  .  ئاین و ناییۆناییزم بکری، بە مەوج

مەبەیت، ئەندام ب ونە یە حزب  ئەوە حزبی ئێنە ئینتحان و تەحنینی ئایدۆیۆجی یە هیچ 
خۆی یە مەوجی ئەندامەتی هەو ئەوەیە کە .  کەس ناکا  کە بیەوێ ببێ بە ئەندام

ئامانجەکانی حزب بە هاوبە  بزانێ و ئامادەبێ، بەوجۆوەی دەت انێ و خۆی دیاوی 
بێگ مان کاتێك کە دەبێ، بە .  دەکا   کاویك بۆ حزب بکا  و فۆومی ئەندامێتی پڕبکاتەوە

ئیتر یە هیچ کەس پرییاوی ئەوە ناکری، کە .  ئەندام دەبێ ئاب ونەی ئەندامەتیش بدا 
هیچ شتێکی تر چیە و ...  هەڵ یتتی یەیەو ئاین و ناییۆناییزم و فینینیزم و دین کرایی و

من وەک  ڕای خۆم ئەوە بە ناکۆکی دەزانم .  هیچ پشکنینێك بۆ بیروباوەڕی ناکری،. چی نیە
کە کەیێك هەم ئەندامی حزبی ئێنە بێ، و هەم ئەهلی مزگەو  و شایی و یۆغانی 

بە م ئەمە وەک  ناکۆکییە  یە ژیان و باوەڕەکانی .  قەومپەویتی و ناییۆناییزم بێ،
 . ئەوکەیە خۆیدایە و خۆی ئازادە یەوەی چۆنی چاوەیەو دەکا 

 
 و فیرقەگەری" تائیفەگەری"

ئەوەی تۆ بە ناونیشانی تائیفەگەوی بای، کردوە؛ یەوەدا کە زەقکردنەوەی ناکۆکییەکان و 
من بە "    یەمەدا بێ بە  نیە. "پاوچەپاوچە ب ون ب ەتە نەویتێکی چە  بە گشتی و 

بەڵێ ئەمە نەویتێکی چەپی .  تەواوی  هاوڕام یەگەڵ،  بە م یە نن ونەکانتدا جیاوازینان هەیە
مەبەیتم ئەو بزووتنەوە و ئەحزابەیە )  .فیرقەیی و ناکۆمە یەتییە و بەداخەوە هێشتا  

نەیت انی ە بە ێەمەیی دەی، و پێی خۆی یەم نەویتە (    کاودەکەن.کە یەژیر ناونیشانی  
  پێداگری یەیەو دامەزواندنی حزبی ییایی .یە ڕووی تیال وییەوە  .  ڕزگاو بکا 

یەکپاوچە دەکا   ب ونی بۆچ ونی جیاواز یەناو حزبی ییاییدا بە دیاودەیەکی ئایایی و 
چاوەهەڵنەگر و تەنانە  پۆزەتیفیش دەزانێ  کە کۆمە  دەکا  بە چ ونەپێشەوە و 

بە مەوجێك هەم و بۆچ ون و خەتەکانی .  خاواوب ونی ییایی و فکری و ێەمەییی حزب
ناو ئەو حزبە ییایییە یەو بە بزووتنەوەی یۆییاییتتی کریکاوی بن  نە  

 .بزووتنەوەگەیی جیاواز
  دا ڕوویاندا هەتا بقێی بێنانا .بەڕای من ئەو پاوچەپاوچە ب ونەی یە ڕیزی حزبەکانی  

یەگەڵ ئەوەی کە بەڕای من ئێتتا ئەو ڕەوتانە زۆو یێك دووو کەوت ونەوە  بە م .  ب ون
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یەکاتی خۆیدا هیچ زەوووەتێکی ییایی و کۆمە یەتی و چینایەتی نەب و بۆ 
ئەوەی کە ڕوویدا ئاکامی مانەوەی ئایەواوی چەپی فیرقەیی .  جیاب ونەوەکان

چەپێك کە حیکنە  بەشێکی زۆو یە ژیانی ییایی خۆی .  غەیرەکریکاوی ب و یەو حزبانەدا
حیکنەتیزم نە  هەو بیەنگری ئەو ڕوانگە ییکتییە نیە .  بۆ خۆجیاکردنەوە یەو تەوخان کرد

گ زاوش، یێکردووە  "  حزب دەب ایە یەکپاوچە  هاوڕەنگ  یەکجۆو و یێکچ و بێ،"کە تۆ بە 
بەڵک  ب ونی بۆچ ونی جیاواز یە حزبی ییاییدا بە دیاودەیەکی بەتەواوی یروشتی و 

یە تەحەزوبی کۆمۆنیتتیدا بۆیە ئەو یایایە .  ئایایی و مایەی بەوەوپێشچ ون دەزانێ،
پەیڕەو دەکری، کە هەو ییایە  و بڕیاویك بە دەنگی زۆوینە دەبڕدویتەوە  چ نکە ئەوە 

بەداخەوە ئەم .  بە فەوز گیراوە کە جیاوازی و ناکۆکی یەیەو هەو مەیەیەیە  دیتە ئاواوە
تا ئەم نەویتە فیرقەییە یە ڕیشە .    یە ئێراندا یەونەکەو .ڕوانگەیە بە تایبە  یە  

 .  دەکا .دەونەکێشری، بەودەوام هەڕەشە یە یەکپاوچەیی حزبەکانی  
  یە حزبی کۆمۆنیتتی .هاتنەدەوەوەی ڕەوتی  "بە م نن ونەیە  کە تۆ ئاماژ  پێکردوە 

بۆ کاتی خۆی .    شتێکی جیاوازە"ئێران و کۆمەڵەی ڕیکخراوی ک ودیتانی ئەو حزبەدا
  .ئەگەو هەو یەختییە  یەئاوادا ب وبێ بۆ تێگەیشتن یە دوویتیی ئەو ڕیگایە کە  

ئەو بەشەی کە مانەوە .  هەڵیبژاود  ئێتتا ئیتر دوای تێپەڕینی نزیکەی یی یاڵ یەخ، نیە
و خۆیان وەک  کۆمۆنیت، هەڵدەخت، و یەوزەنشتی حیکنەتیان دەکرد یەیەو ئەوەی کە 

  خۆیان ب ون .پێ یت، نەب و یە حزب بڕۆنە دەوەوە  دوای  چ ونە دەوەوەی مەیلی  
بەشەوە  ڕەوتی ئەوتۆیان تیا پەیداب و کە جگە یە باندی فا نژ و قەومپەوی، هیچ  ٦-٥بە 

چەند ڕەوتیان یێ پەیدا ب وە کە یەوتاپا دژی .  ناویکی تر نیە بت انێ گ زاوشیان یێ بکا 
بیهێننە بەوچاوتان ڕەوتی م هتەدی هێزی چەکداوی ئایایشی یەکێتییان بردە .  کۆمۆنیتتین

یەو کۆنگرەی کۆمەڵە و بە زەبری چە  فشاویان ختتەیەو هاوڕێ حزبیەکانی خۆیان 
یەوە  زیاتر بەونامەی .  بۆئەوەی نی ەی کۆمیتەی ناوەندی بدەن بە باڵەکەی ئەوان

ئەوەیان داناب و کە ڕەوتی ێەییزادە کۆمەڵک ژ بکەن  بە ڕیکەو  پالنەکەیان ئاشکرا و 
ئێتتا ئەمانە هەم وان خانەوادەی یە  بزووتنەوەن کە خۆیان ناویان .  پ وچەڵ ب وەوە

و "  یەکێتی نیشتنانی"و یەیایەی دەیە تی حزبی ئامۆزایان "  بزووتنەوەی ک ودیتان"ناوە 
  یەو حزبەدا .تاڵەبانی براگەووەیان ئەم جۆوە یەگەڵ یە  دەکەن  ئاخۆ ئەگەو ڕەوتی  

  تیادا .بنایەتەوە و بۆنن ونە یە کۆنگرەی چ اودا کە بڕیاوب و یەوکەوتنی مەیلی  
بەڕایتی ئەوە بڕیاویکی دووی، و .  ڕابگەیەنری،  ئەم باندانە چ پالنێکیان یەدژی دەگێڕا

زۆو حەکینانە ب و کە حیکنە  هەڵیبژاود و ئەو حزبەی بە هەم و ئینکاناتیەوە بەجێهێش،  
بەم جۆوە بنی کەم ڕیگای گر  یەوەی دنیا شایەتی ئەوە بێ، باڵەکانی حزبێکی 
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. کۆمۆنیت، یەیەو ناوی حزب و ئینکانیا  و پۆیتە حزبییەکان چە  یەیەکتری ڕاکێشن
باڵی ناییۆناییتتی ک ود بەکردەوە نیشانیدا کە ئامادەیی ئەوەی تیاب و بۆ یەکالکردنەوەی 

ئەمە  یە ناوچەیەکدا کە بە ئەحزابی .  ناکۆکییە ییایییەکان دەی، بۆ چە  بەوی،
چەکداو تەنراب و  چەندین حزبی چەکداوی ناییۆناییتتیی ک ود تەواتێنیان تیا دەکرد  
ئەگەوی گەووەی ئەوە یەئاوادا ب و کە ناکۆکییە ییایییەکان بگەنە ئایتی بەوامبەوکێی 

  بەنرخی دەیتهەڵگرتن یە ناوی حزب و وازهێنان یەو هەم و . .  چەکداوی و خ ینڕشتن
. ئینکانیاتەی کە خۆی ڕۆڵی یەوەکی هەب و یە پەیداکردنیدا  بەوی ئەم ئەگەوەی گر 

بۆ ئەوەی یە .    ییایی و مەبدەئی ب و.هەڵبە  جیاواز یەمە بنەمای بڕیاوەکەی مەیلی  
 .ڕیڕەوی بایەکەمان بنەدەم  یەوە زیاتر یەیەو ئەم مەیەیەیە ناڕۆم

 
 دژ یان جیاوازی

  بەشێ ەیەکی نادووی، و یەڕادەبەدەو دژایەتی هەم و .یەباوەی ئەوەی کە پێت ایە   
بزووتنەوە و نەوی، و مەکاتبە فکرییەکانی تر دەکا   ییتتێکی دویژ یە ڕەو  و بزووتنەوە 

یۆییاییزمی )  دژی هەم یانە .و مەکتەبی فکری و مەیلی جیاجیا  ناوبردووە و دەڵێی  
  ئ وۆکۆمۆنیزم  ماویزم  یۆییاییزمی یۆڤێتی  ڕی یژینیزم  یۆییا  ”غەیرە کریکاوی“

دین کرایی  ترۆتتکیزم  ئەناوکیزم  کۆمۆنیزمی چە   ئەناوکۆیەندیکاییزم  چەپی ن ێ  
پۆپۆییزمی ئەمریکای بتینی  دین کرایی  نایی ناییزم  ڕیفۆومیزم  ماوکتیزمی غەوبی  و 

یە پێش هەم و شتێکدا دەمەوێ بقێم ئەمانەی کە ناوی جیاجیان بۆ خۆیان (  .هتد
هەڵبژاودوە  نیشانەی ئەوەیە کە خۆیان دیاودەی یەیە  جیاوازن  واتە خۆیان پێش ئەوەی 

جا هەوچۆن ئەوان .  ئێنە هیچیان یەباوەوە بقێین بە شێ ەی واقعی یە یەکتر جیاوازن
.   یش بزووتنەوە و نەویتێکی جیاوازە یەگەڵ ئەوانە.هەم ویان یەگەڵ یەکتری جیاوازن   

  بەوامبەو یەوجەمی ئەوانە بە هیچ .بۆ هەڵ یتتی  "  دژ"بە م بەکاوبردنی دەیتەواژەی 
  بایی جیاوازیی خۆی دەکا  یەگەڵ ئەو ڕەو  و . .  جۆویك گ نجاو و دووی، نیە

تەنانە  ڕەنگە یە زۆوب اودا یەگەڵ هەندیك یەوانە .  ب ون"  دژ"مەکاتب و نەویتانە نە  
بە کردەوە  بۆنن ونە یە .  ئامادەی هاوکاوی و یە مەواودی تایبەتدا کاوی هاوبە  بێ،

بزووتنەوەی دژی شەڕی ئەمریکا و هێرشکردنە یەو ێێرا  کاوی هاوبەشنان یەگەڵ 
هەووەها هەو ڕەوتێك یەمانە هەو دەیکەوتێکی بۆ بەشەوییە  .  هەندیك یەوانە کردووە

ب وبێ  هەو یە قە چۆی نەخ یندەواوییەوە کە تۆ بای، کردووە تا بینەی تەندوویتی  
یەم باوەیەوە یەونب ڕادەکێشم بۆ خ یندنەوەی وتاویکم .  ئێنە ئەو دەیکەوتە دەنرخێنین

کە بەبۆنەی مەوگی فیدڵ کایترۆ ن یی مە  وەک  نن ونەیە  یەو بابەتەی کە نرخی 

١٩٥ 
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یە ڕوانگەی ئێنەوە هەندیك یەو .  دەیکەوتەکانی هەو بزووتنەوەیە  بۆ مرۆڤایەتی دەزانین
بزووتنەوانە ڕەنگە بیەنی پۆزەتی یشی هەبێ،  بۆنن ونە بزووتنەوەی دژی ئەمپریاییتتی  
خ دی خەباتەکەی یە دژی ئینپریاییزم پۆزەتی ە  من ڕیزیکی زۆو بۆ گی اوا دادەنێم وەک  
یینب یێکی نەویتی دژی ئەمپریاییتتی و بەتایبەتی وەیتانەوە بەوامبەو مله ڕیی ئەمریکا  

ئێنە کە ڕەخنەیەکی هەمەبیەنەترمان یە گش، کەپیتاییزم هەیە  .  بە م بە کۆمۆنیتتی نازانم
ئەوان کاتێك .  ڕەخنە و ڕوانگەی ئەوان بە بەوتەیك و ڕیڕەوی خەباتیان بە هەڵدیر دەزانین

یەم .  یە ڕوانگەی دژی ئینپریاییتتییەوە چاو یە جیهان و کێشنەکێش و ڕووداوەکان دەکەن
ڕوانگەیەوە بۆنن ونە یە شەڕی نێ ان بزووتنەوە ئیتالمییەکان و ئەمپریاییزمی ئەمریکادا  

 .پشتی انی یە بەوەی ئیتالم و تەنانە  تیرۆویزمی ئیتالمی دەکەن
( جگە یە نایۆناییزم)بەهەوحاڵ بایی ئێنە یەیەو ئەو نەوی، و ڕەو  و مەکتەبە فکرییانە 

بایی جیاوازییەکاننانە  بایی ئەوەیە کە ئێنە ڕەخنەی ئەوان یە جیهانی هاوچەو  و 
کەپیتاڵیزم بە ڕەخنەی کۆمۆنیتتیی چینی کریکاو نازانین  بایی ئەوەیە کە ئەوان خاوەن 
ڕیگایەکی واقعی و ئەڵتەوناتی ێك نین بۆ کۆتاییهێنان بە چەویانەوە یە کۆمەڵگای 

دووشنی یتراتیژیی .  با وەک  نن ونەیە  بایی حزبی شی ێی ێێرا  بکەین.  مرۆڤایەتیدا
نیشتنانی "ە  با ئەوە یەوبوە ب ەیتێ کە "نیشتنانێکی ئازاد و گەیێکی بەختیاو"ئەو حزبە 

ی نیشتنانەکەیان ئازادە بە م "گەبنە"ناکا   کەم نین ئەو "  بەختیاوی گە "زەمانەتی "  ئازاد
بە م ئێنە دەڵێین ئەمە هیچ پەی ەندی بەو بزووتنەوە .  خۆیان هیچ بەختەوەوییەکیان نیە

هەڵ ەشانەوەی نیزامی کاوی بەکرێ و م ڵکداویی "کریکاوی و کۆمۆنیتتییەوە نیە کە بۆ 
 .تێدەکۆشێ" تایبەتی

  ەوە ئەمانە بزووتنەوەگەیی ناکریکاوین کە ناوی کۆمۆنیزم و .یە ڕوانگەی  
بۆنن ونە بزووتنەوەی دژی ئینپریاییتتی  .  ماوکتیزمیان یەیەو  خۆیان داناوە

بزووتنەوەی ڕزگاوی نیشتنانی  بزووتنەوەی دین کرایی  بزووتنەوەی گەشەپێدانی 
ئەمانە با ناوی ...  ئاب ووی یەومایەداوی  بزووتنەوەی کۆتاییهێنان بە وابەیتەیی و

کۆمۆنیزم و یۆییاییزمیان یەیەو خۆیان دانابێ،  بە م بەشێك نین یە بزووتنەوەی 
 . ڕوخاندنی یەومایەداوی و دامەزواندنی یۆییاییزم

یە ڕوانگەی کۆمۆنیزمەوە دنیا مەیدانی بەوامبەوکێی مەکتەب و دیدگا فکرییەکان نیە یەیەو 
  بەڵک  مەیدانی ...و..ئایدیاکان بۆنن ونە؛ دین کرایی یان یۆییاییزم یان ئازادی یان

هیچ بیەن و بزووتنەوەیە  یەیەو بناغەی ئەوە .  بەوامبەوکێی بزووتنەوە کۆمە یەتییەکانە
یە .  هەڵنایەنگێندوی، کە خۆی یەباوەی خۆیەوە چی دەڵێ و چ ناویکی یەیەو خۆی داناوە

دنیای واقعدا یەوک تگەوترین دەوڵە  و حزبی ییایی بەخۆی دەڵێ دین کرا   

١٩٩ 

 ..وەاڵم بە هاوڕێیەك، 
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بزووتنەوە و ڕەوتە بۆوژوازی و کۆنەپەویتەکان بە خۆیان دەڵێن ئازادیخ از یان 
. بە م دەبێ ئەوانە یەیەو بناغەی پراتیك و ڕۆڵی واقعییان هەڵتەنگێندوین.  یۆییاییت،

ڕەخنەی ئێنە یە یۆییاییزمە ناکریکاوییەکان ئەوەیە کە ئەوان یەژیر ناوی یۆییاییزمدا بۆ 
ئامانجی دیکە هەڵدەی وڕین  ئەوەی ناویان ناوە یۆییاییزم هەڵ ەشانەوەی کاوی بەکرێ 
و م ڵکایەتی تایبەتی نیە  بەڵک  ئامانجگەیی بۆوژوازییە یەبابە  کۆتاییهێنان بە وابەیتەیی  
گەشەپێدانی پێشەیازی و ئاب وویی خۆماڵی  ڕزگاویی نیشتنان  دامەزواندنی دەوڵەتی 

 .هتد...بۆوژوازی خۆیی و
١١١٩ئابی    
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  حزب و حزبیەتی کۆمۆنیستی

 

 :ڕوونکردنەوە

ئەم بایەی بەودەیتان بابەتی یینیناویك ب و کە بیەن ڕادیۆی پێشەنگەوە بۆ من یازکیرا 
دییدگیای )  یەباوە  بە حزب و حزبیەتی کۆمۆنیتتی  بەمەبەیتی بکوکردنەوەی یە گۆڤاوی

 .دا خراوەتە یەو شێ ەی ن یین و دەیکاوی پێ یتتی تێداکراوە( یۆشیاییتتی
 :بابەتی یینیناوەکە بەیەو یێ تەوەوەی یەوەکیدا دابەشکراب و 
ویکخراوەیی بەدەی، چینەکانەوە یە ملنالنێی ییاییییدا    –حزب وەک  ئەداتێکی ییایی /  ١

بایەخی چیە  بۆچی گرنگە؟ ئایا بەبێ حزب دەکرێ خەباتی ییایی چییینیایەتیی بەڕییبیخیرێ 
؟ بۆچی هەم و چینە یەوەکیەکانی کۆمەڵگا حزبی ییییاییی خیۆییان ! یان بە جێگەیە  بگا 

 دووی، دەکەن؟
جێگای یە خەباتی ....  حزبی ییایی کۆمۆنیتتی.. بایەخی حزبی ییایی بۆ چینی کریکاو/ ١

بیۆچی ونە ...  حیزب و شیۆڕ ...  چینایەتی کریکاودا؟ حزب و مەیەیەی دەیە تی ییییاییی
بیۆچیی ....  نادوویتەکان یەباوە  بە پێگەی حزب یە پریی خەباتی چینیایەتیی و شیۆڕشیدا

 بۆوژوازی هێرشی یەوەکی یەیەو حزبیەتی کۆمۆنیتتی چینی کریکاوە؟
حزبیە  و  بنەماو پرەنیت  و نەویتە وییکیخیراوەیییە کیۆمیۆنیییتیتییەکیان و بیایەخیی یە /  ٢

یە کێشنەکێش یەگەڵ چینی بۆوژوازی و دەیە تی بۆوژوازیدا؟ .  خەباتی چینایەتی کریکاودا
. زەب، و ڕەب، و دیتپلینی ویکخراوەیی یە ژیانی ویکخراوەیی حزبی کۆمۆنیتتی کریکاویدا

بینەمیاکیانیی کیاوی حیزبیی و ...  ویکخراوەیی کۆمۆنیییتیتیی  -ئازادی فەودی و کاوی ییایی
 .…بەوپرییاویتی و شێ ازی بڕیاودان و 

 م حتین کەویم 
 ١١١٩ئۆکتۆبەوی 

بابەتی یینیناوی ئەمیڕۆمیان حیییزب و حیییزبییەتیی .  هاووییان و دۆیتان ئەم کاتەتان با 

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ١٩٢

 ریم موحسن که



یەم فریەتەی کە هەمانە یەیەو بایەخی حیزب و حیزبیەتی کۆمۆنیتتیی قتیە .  کۆمۆنیتتیە
بیۆ .  هەوڵ دەدەم ئەوەنیدەی بیکیریی، بەشیێی ەیەکیی چیڕوپیڕ قتیەکیانیم بیگەیەنیم .  دەکەین

 .ئایانکاوی تێگەیشتن بایەکەم بەیەو چەند تەوەوەو بڕگەیەکدا دابەشکردووە
 

رێکخراوەیی بەدەست چینەکانەوە لە  –حزب وەکو ئەداتێکی سیاسی 

 :ملمالنێی سیاسی و پرسی دەسەاڵتدا

حیزب و حیزبیەتی کۆمۆنیتتی مەیەیەیەکی زۆوگرنگە یەخەباتیی چییینیایەتیی کیرییکیاوو یە 
هەمی و چییینە ئەییقییەکیانیی کیۆمەڵیگیا بیۆئەوەی .  مەیەیەی شۆڕ  و دەیە تی ییاییییدا

بەدەیە تی ییایی بگەن  یان دەیە تی ییایی بگرنە دەی،  ئەحزابی ییییاییی خیۆییان 
ئەگەو یەونجی هەوش ینێکی ئەم دنیایە بدەن  یەکاتێکدا پیڕوپیاگەنیدەیەکیی .  دووی، دەکەن

زۆو یەدژی حیزبیە  و حیزب دەکرێ یەبیەن دەزگا وەینی و ناڕەینیەکانی بیۆوژازیەوە  
حییکیی مەتەکییانیییییان یەڕیییگەی .  بە م هەمیی و هییێییزە بییۆوژوازیەکییان  ئەحییزابیییییان هەیە

حیییزبەکیانین کە زۆویینەی پەویەمیانیی بەدەیی، دەهیێینین و .  ئەحزابەکانیانەوە پێك ئەهێنن
بەمانایەکی تر یەهیچ ش ینێکی دنیا شتیێیکی، دەیی، نیاکەوێ کە .  حک مە  دووی، دەکەن

دەیە تێك هەبێ،  حک مەتێك هەبێ،  چینێیك دەییە تیداوبیێی،  بە م یەڕییگەی حیییزبەوە 
هەم و چینەکان و بزوتنەوە ییایی  کۆمە یەتیەکانیان حزبە ییایییەکیانیی خیۆییان . نەبێ،

پاشان یەویگای ئەو حزبانەوە هەوڵ دەدەن بچنە دەیە   و حیکی مە  و .  دووی، دەکەن
 .دەیە تی خۆیان بەیەو کۆمەڵگادا دابنەزوینن

خەباتی چینایەتی و بزوتینەوە کیۆمە یەتییەکیان و ) من یە یینیناویکی تردا کە یەژیر ناوی  
دا پێشکەشم کرد  بایی پەی ەندی نێ ان ئەحزابیی ییییاییی و بیزوتینەوە ( ئەحزابی ییایی

دەت انن گ یی یێبیگیرن یەییەو پەییجیی .  کۆمە یەتی و ییاییەکان و خەباتی چینایەتیم کرد
. بیکوبیۆتەوە بەشیێی ەی نی یییین(  ١١) ڕادیۆی پێشەنگ یان یە دیدگای یۆشیاییتتی ژمیاوە

نامەوێ یێرەدا بەڵگەکان دووباوە بکەمەوە  بە م مەیەیەیەکی گرنگ کە دووبیاوە ئیامیاژەی 
پێدەکەمەوە ئەوەیە کەهیچ چینێك و هیییچ بیزوتینەوەیەکیی کیۆمە یەتیی و ییییاییی جیدی 

وەک  دەزانین پریی یەوەکی چییینەکیان یە .  نات انێ بەبێ حیزبی ییایی بەدەیە   بگا 
 .کۆمەڵگادا پریی دەیە تە

یەهەو جێگایەکی دنیادا تاماشیا دەکەیی،  .  یەیری دەوڵەتان و حک مەتە بۆوژواییەکان بکەن
بۆوژوازی یەویگای حزبێك یان چەند حیزبی ییایی دیاویکراوەوە هەژم نی و دەییە تیی 
! خۆی بەیەو کۆمەڵگادا یەپاندوە  وە یەڕیگای ئەحزابی ییاییەوە کیۆمەڵیگیا بەڕیی ەدەبەن

بیۆ دەییان (  حزبی کۆماوی و حزبیی دیینی کیرا )  بۆنن نە یە ئەمریکا دوو حیزبی یەوەکی 

١٩١ 
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یەبەویتانیا دەیە   چەنیدیین ییاڵە .  یاڵە دەیتاو دەیتی دەیە   ئەکەن یەنێ ان خۆیاندا
یە وو تیانیی ئەییکەنیدنیاڤیییا !  یەنێ ان حیزبی کریکاوان و حیزبی پیاوییزەوانیدا دییتی دەچیێی،

یەنێ ان چەند حزبێکی یۆشیا  دینی کیرا  و دیینی کیرا  مەییییحیی و ییۆشیییاییییتی، و 
 !ڕایتڕەودا دەیە   دەیتاودەی، دەکا 

یە وو تانی جیهانی یێیەم  بۆنن نە یە ئێران و ێێرا  و میترو ت وکیا و ت ن  و یی دان  
ئەحیزابیی ییییاییی هەیەو بیۆوژوازی یەوییگیای ئەو حیزبیانەوە  تەنیانە  ئەگەو .  تاد...  و 

هەڵبژاودنیشی تیا نەکری،  یان هەڵبژاودنی فەومایشی تێدا ئەنجام بیدوێ  دەییە تیی خیۆی 
یەیری کۆماوی ئیتالمی ئێران بکەن  دەیە تێکی تۆتاییتاوی و ڕەهیا  بە م .  پیادە دەکا 

حزبی کۆماوی ئیتالمی هەیە  یە ێێراقی یەودەمی بەێ   حزبی بەێ  هەب و  یە میتری 
هەمی و حیزبیی .  تیاد..  یەودەمی ح ینی م باوە   یە ی دانیی ییەودەمیی ێی مەو بەشیییر

بێجگە یە شێخنشینەکانی کەنداو و ڕەنگە چەند وو تیێیکیی دییکە کە .  ییایی خۆیان هەب و
بۆوژوازی یەویگای حزبەوە دەیە تی خۆی پیییادە نیاکیا    یەهیییچ شی یینیێیکیی دنیییا نییە 

 .کەدەیە   یەدەوەوەی ئەحزاب و بەدەو یە ئەحزاب بێ،
چینە کۆمە یەتیەکان یەڕیگەی ئەحزابەوە دەیە   ئەگرن  یەڕیگەی ئەحزابەوە کیۆنیتیرۆڵیی 
کۆمەڵگا ئەکەن  بەدیلە ییاییەکانی خۆییان بیۆچی ونە ییییاییی و ئەویەویەتە ییییاییی و 

ئەم .  ئاب ویەکانیان دەخەنەڕوو و کۆمە یەتیی دەکەنەوەو دەییکەنە بیییروبیۆچی ونیی خەڵیك
بایەم بۆئەوەیە کە یەئێتتادا هێرشێك بۆیەو حزبیە  هەیە  بەتایبەتی بیۆییەو حیزبییەتیی 

. ئەم پەتایە ک ودیتانیییشیی گیرتیۆتەوە.  کۆمۆنیتتی هەیە یەبیەن وۆشنبیرانی بۆوژوازیەوە
بگرە یەبیەن بەشێك یەوانەی خۆیان یەیەو کریکاوو کۆمیۆنیییزم و ییۆشیییاییییزم هەژمیاو 

 !دەکەن
بۆوژوازی دەیان ئەحزابی خۆی هەیە  بە م کاتێك قتە دیتە یەو حیزبی کۆمۆنیییتیتیی و  

حیزبی کریکاوی و ئەوەی کە دەبێ کریکاویش حیزبی ییایی خۆی هەبێ،  یەکتەو ئەڵێین 
نابێ  کریکاو حیزبی بۆچیە ؟ حیزب دیکتاتۆویەتە  حیزب یەوک تگەوە  یان حیزب ئیازادییی 

بۆوژوازی یەپاڵ ئەحزابەکانیدا هەزاوویە  شیێی ازی . تاد... تاک پێشێل و تەنگەبەودەکاتەوە
ئەو بەتەنها یەڕییگەی حیییزبەکیانیییانەوە دەییە   نیاگیریی،  مین .  تری دەیە تداویتی هەیە

بە م ..  پێشتر بایی ئەو نن نانەم کرد  یە ئەوووپا و ئەمریکا یە وو تانی جیییهیانیی ییێیهەم
هاوشانی ئەوانە  کۆمەڵێك دەزگای دیکەی دەیە تداویتی بەدەیتەوەیە کە ح کم دەکیا  

بۆوژوازی پەویەمەنی هەیە  پۆییتی هەیە  ی پا و دەزگیاکیانیی .  و  ئیداوەی کۆمەڵگا دەکا 
یەوک تی هەیە  دەزگاکانی پۆییتی نهێنی هەیە  چەندین گرو  و میییلیییشیییای ڕەیینیی و 

پیۆییییتیی   -ئێف بی ئیای }  یە ئەمریکا یەپاڵ .  با ئەمریکا بە نن نە بهێنینەوە.  ناڕەینی هەیە
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دا  یەپاڵ کۆنگری  و ئەنیجی مەنیی پیییران  یەپیاڵ یی پیایەکیی {  یی ئای ئەی }  و {  فیدواڵی
چەنیدیین دەزگیا و ..  دەیان هەزاوکەیی و هەزاوان جۆوی چەکی پێشکەوت وی ویرانیکەوو 

دامەزاووەی  ییخ ڕی جۆواوجۆوی دیکەی هەیەو یە ئایتی دنیادا بکوی کیردونەتەوە کە 
دا ب دجەی ئەو دەزگاییانە ١١١٥یەیاڵی (  یۆس ئەنجل  تاین ) بەپێی واپۆوتێکی وۆژنامەی

 (1!)ملیاو دۆبو ٦١بریتی ب وە یە نزیکەی 
وەك  بایم کرد بۆوژوازی حیزبی خۆی هەیە  دەیە تی خۆی هەیە  ی پیای خیۆی هەیە  

و بێجگە یەوە  یەویگای دەزگا یەوک تگەوەکانیەوە یەوک تی چینی کریکیاوو بیزوتینەوەو 
بۆنن نە یەناو دڵی دین کرایی وۆژاوادا  یە .  ویکخراوەکان و جن ج ڵە کریکاویەکان دەکا 

یە تیازەتیریین .  ئەمریکیا  یە بەوییتیانیییا  یە فەڕەنتیا ییەوکی تیی خەڵیییی نیاڕازی دەکیریی،
خۆپیشاندانەکانی فەڕەنتادا کە بەهیێیلە  زەودەکیان نیاییراون  بییینیییتیان چیۆن پیۆییییتیی 

چۆن میامەڵەی ئەوخەڵیکەی ئەکیرد کە .  فەڕەنتا دڕندانە یەگەڵ خۆپیشاندەواندا دەج  یەوە
تەنها بۆ مافی خۆیان هات نەتە یەوجادە  بێالەوەی هیچ کاویکی ت ندوتیژئیامیێیزییان ئەنیجیام 

یە ی دان  خەڵك خۆپیشاندان دەکەن یەدژی بێکیاوی و بیێینیافیی ژنیان و یە پیێینیاو .  دابێ،
ئازادی و مافە یەوەتاییەکانی خۆیاندا  بە م چۆن ئەنج مەنی یەوبازی میراتگیری ێی مەو 
بەشیر و دوای ئەوەی گ ایە ێ مەو بەشییرییان یە دەییە   بداوەو زیینیدانیییییان کیردوە  
دڕندانەو بەڕایت  چەپدا قەتق ێامی خۆپیشاندەوان و مانگرت ان دەکەن بۆئەوەی کۆتایی بە 

کەس کی ژواون  بیێیجیگە  ١١٦بەپێی هەوایەکیان زییاتیر یە. مانگر  و پەناگیریەکەیان بهێنن
کە  ١١١١یەئەمریکا  یەودەمی خۆپیشاندانەکانی یاڵی .  یەوەی بەیەدان کەس برینداوب ون

. ٪ خۆیان دەنایاند  بەشێ ازی جۆواوجۆو پەبماوی خیۆپیییشیانیدەوان دوا٩٩بەبزوتنەوەی 
بەوجۆوە بۆوژوازی  بێجگە یە شەڕەکان و کاوەیاتەکان کە بەیەو کیۆمەڵیگەی بەشیەوییدا 
دەیهێنێ  بێجگە یەوەی تەنانە  ب وەتە کێشە بۆخ دی مانەوەی مرۆڤایەتی  ب ەتە هەڕەشیە 
یەیەو ژینگەو بگرە یەیەو ژییانیی ئیاژە ن نە  میرۆڤەکیان  بە م کیاتیێیك بیاییەکە دییتە 
یەوکریکاو و حیزبی کریکاو و دەیە تی کریکاو  یەکتەو شەیتانێی، بۆ وینا دەکێشین کە 

خەڵیك ییەوکی   و قەتیقی ێیام دەکیا  و دییکیتیاتیۆویە  !   دەیەوێ جیییهیان وییران بیکیا 
 ! دادەیەپێنێ

 

 پڕوپاگەندەی بۆرژوازی، ئازادی تاك و

 :حزبی کۆمۆنیستی و دەسەاڵتی کرێکاری
هەمیشە پڕوپاگەندەی بۆوژوازی یە دژی کیۆمیۆنیییزم یەییەودەمیی میاوکتیەوە تیا ئیێیتیتیا 
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بەودەوام ب وە گ ایە دژی ماف و ئازادیەکانی تاكەو تایبەتنەندی تا  یەناو دەبا  و یەنیاو 
کۆمۆنیزم خاوەنداویتی تایبەتی کە مافێکی پیرۆزی تاکەکانە .  گشتێتی کۆمەڵگادا دەیت ینتەوە

بۆوژوازی ئازادیی تا  یە مافیی .  و بنەمای گەشەو هەوڵدانی تا  و کۆمەڵگایە  یەنێ  دەبا 
یەندنەوەی میافیی خیاوەنیداوییتیی تیاییبەتیی یە تیا  . خاوەنداویتی تایبەتیدا فۆومۆڵە دەکا 

یەبیەن کۆمۆنیزمەوە  بی بیۆوژوازی میانیای ییەنیدنەوەی ئیازادیەکیانیی تیاكە و بەوە  
بەبی بیۆوژوازیەوە ئیازادییی تیا  .  کۆمۆنیزم بە یەوک تگەوو دیکتاتۆوی تاوانبیاو دەکیا 

پیاواییتینیی میافیی تیا  بی بیۆوژوازی .  مانای ئازادیی بەدەیتهێنانیی ییەومیایەو ییامیانە
بی بۆوژوازی تا  ئازادە خاوەنی م ڵك و ییەومیایە .  پاوایتنی مافی خاوەنداویتی تایبەتە

ئەگەو ت انی بەدەیتی بێنێ  ئەوا مافی خۆی جیێیبەجیێ کیردوەو ئەگەوییش نەییتی انیی .  بێ،
ئەوە هەومافی خۆی جێبەجێکردوە  بە م دەبێ ئیتر وەک  خیاوەنیی تەنیهیا هیێیزی بیازووی 
خۆی بەکرێ کاو بکا  بۆئەوانەی کە ت انییی نیایە یە کەشی هەوای ئیازادییدا بیبینە خیاوەنیی 

 . یەومایە
کاتێك ماوکتیزم و کۆمۆنییزم و کیرییکیاو بیاس یە خیاوەنیداوییتیی گشیتیی دەکەن بەییەو 
هۆیەکانیی بەوهەمیهیێینیانیدا  بەییەو ییەوچیاوەکیانیی ییامیان و بەییەو بەوهەمیی گشیتیی 
کۆمەڵگادا  یەپێناو بەکاوهێنانی بۆ دابینکردنی پێداویتتیەکیانیی ژییان و خیۆشیگی زەوانیی و 
گەشەی کۆمە یەتی و گەشەی مرۆڤ و یێهات ویی و کاوامەیی مرۆڤ  ئەوان بەمە دەڵیێین 
زەوتکردنی ئازادی تا   دەڵێن دیکتاتۆویە   دەڵێن زەوتکردنی خاوەنیداوییتیی تیا  بەییەو 

ییەودەمیی یییینییینیش هەمیان تیۆمەتیییان دەختیتە پیاڵ .  ت اناو یێهات ویی و داهێینیانەکیانیییدا
پڕوپاگەندە یەدژی کۆمۆنیزم و بەیشەفیزم وەک  وەوتێکی شۆوشگێرو ڕادیکیاڵیی .  کۆمۆنیزم

ناو بزوتنەوەی کۆمۆنیتتی ئەو یەودەمەو  دژی حیزبی کۆمۆنیتتی   حزبی شێ ە یینیینیی 
کۆمۆنیتتی بەزەبت  ڕەب،  یەئایتی ڕوییاو ئەوووپا بەشێ ەیەکی بەوچیاو بەڕیی ە دەبیرا  
نە  تەنها یەبیەن بۆوژوازیەوە بەڵک   یەبیەن بەشێك یەخ دی ئەوانەی کە یە ژیر تیاییتیقیی 

مەنشیەفییەکیان نینی نەیەکیی بەوچیاوی ئەوجیۆوە ڕەوتە !  چە  و کۆمۆنیزمدا هەڵیدەیی ڕان
ئانیاوشیییتەکیان .  ب ون کە دژی حزبی تۆکنەو بەزەبت  ڕەبتی کۆمۆنیتتی و کریکاوی ب ون

ئەو کاتە  و ئێتتا  بەنیاوی ئەوەی کە حیزب دییکیتیاتیۆویە  دوویی، دەکیا  و دژی 
بەڵیگەی .  ئیرادەی ئازادانەی کریکاوە  دژی هەوجۆوە حزبیەتێکی کریکاوی و کۆمیۆنیییتیتییین

ئەم جۆوە یێکدانەوەیان ئەوەیە کە ئەوەی یە ڕوییادا ڕوویدا و حیکی مەتیی کیرییکیاوی یەو 
وو تە شکتتی هێنا هۆکاوەکەی حزب ب و  چ نکە حزب بەوەو دییکیتیاتیۆویە  وۆیشی، و 

ئیانیاوشیییتیتەکیان ئەم !  کۆمەڵگای ڕوییاو شۆڕشی کریکاوانی ڕوییای بەو ئاکامە گەییانید
تەنانە  ئەو گروپە ئاناوشیتتەی یە ک ودیتان ییەوییان هەڵیداوە  .  بۆچ نە ڕەواج پێدەدەن
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چ نکە ئەوان نات انن جییاوازی بیکەن یەنیێی ان !  دژایەتیان یەگەڵ حزب و حزبیەتی کریکاویە
 .حزبی بۆوژوازی و حزبی کریکاویدا

هۆکاوی ئەوەی کە بۆوژوازی و ڕۆشنبیرەکیانیی کە یە کی ودییتیانیییش دەنیگیدانەوەی ئەم 
جییۆوە بییۆچیی ونە دەبیییییتییتییرێ  بەوجییۆوە دژی حییزبیییە  قتییە دەکەن  کە ڕایییتیییەکەی 
ئامانجەکەیان تەنها حزبی کریکاوی و کۆمۆنیتتیە  چییەو یە کی یی ەیە  ئیێیتیتیا یەوبیاوەوە 

بە م بێجگە یەوە  ئەو بەشەی ناو خ دی چینی کریکاوو بزوتنەوەی کرییکیاوی .  قتە دەکەم
و جەماوەوی کە دژی حزبیەتن و پڕوپاگەندەی ئەوە دەکەن کە کریکاو پێ یتیتیی بە حیزب 
نیە  بەڵک  ویکخراوە جەماوەویە ئایۆییەکان و خۆبەوی ەبەویەکان و هەوەوەوزیەکان تەنها 
شیێی ازی گی نیجییاوی وییکییخیراوبی ونییی کیریییکیاون  پییێینی ایە ئەمیانە ڕایییتەوخیۆکەوتیی نەتە 
ژیرکاویگەوی پڕوپاگەندەی بۆوژوازیەوە دژی حزبیەتی چینی کریکاوو پێ یتتب ونی حزبی 
کۆمۆنیتتی کریکاوی تۆکنەو ت ندوتۆڵ بۆ گەیشتن بە دەیە تی یییاییی و دامەزوانیدنیی 

بۆچی ئەم هێرشە یەیەو حزبییەتیی چییینیی کیرییکیاو هەیە  مین هەوڵ .  حک مەتی کریکاوی
 .دەدەم یەو باوەوە بدویم

 

 :حزب و شۆڕش... حزب و مەسەلەی دەسەاڵتی سیاسی

هاوڕییان من  یە بایێکی پێش وترمدا بایم یەوە کیرد کە پەیی ەنیدیەکیی زۆو ڕاییتەوخیۆ 
هیییچ چییینیێیك نیاتی انیێی، دەییە تیی .  یەنێ ان شۆڕ  و دەیە تی ییایی و حیزبدا هەیە

دا ییینییین بەڕوونیی بیاییی [  دەبێ چی بکرێ] یە کتێبی.  ییایی بگری، بەبێ حیزبی ییایی
هی اداوم دەوفەتتان هەبێ، و بییخی یینینەوە .  بایەخی حزبی  ییایی دەکا  بۆ چینی کریکاو

یینین یەو کتێبەدا زۆو بە ووودی بیاییی زەوبی، و ڕەبی، و .  یان دووباوە بۆی بگەڕینەوە
ت ندوتۆڵی ویکخراوەکانی حزبی ییایی کریکاوی دەکا   بایی یەکیێیتیی ئیییرادەو بیڕییاوو 

حزبێکی بە زەبت ڕەبتی ییایی شۆڕشگێر  کە .  ئینتجام و تۆکنەیی ناوخۆیی حزب دەکا 
یەیەو بنەمای ه شیاوی ییایی و چینایەتی ئەندام و کادوەکانیی ڕاوەییتیاوە  هەو خیۆی 
ئەو کەیە ب و کە خاوەنی تیۆوی ویکختتنی ئەم حزبەو بەکردەوە پێکهێنەوو دوویتیکەوی 

نینی نەی حیزبیی یییینییینیی .  ئەو حزبەو ڕابەوی ئەو جۆوە یە حزبی ییایی کیرییکیاوی بی و
نن نەی حزبێکی ییایی کریکیاوی و کیۆمیۆنیییتیتییە کە فەیتیەفەی بی ونەکەی شیۆڕشیی 
کریکاویەو بیۆ دەییە تیی ییییاییی کیرییکیاو هەوڵ دەدا  و بەکیردەوە  خیۆی ئەوەی 

یینین بە حزبێکی تیۆکینەو بەوچیاوووونیی ییییایییەوە تی انیی شیەڕی .  بەیەوەنجام گەیاند
ئەگەو دەمانەوێ شەڕی چییینیایەتیی کیرییکیاو بیۆ .  بۆوژوازی بکا  و دەیە تی یێ بتەنێ،

دەیە   ویك بخەین و ڕابەوی بکەین دەبێ حزبی یەجۆوی حزبەکەی یینییین و بیگیرە یەو 

١٨٠ 

 ریم موحسن که

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



 .قاینتر و پتەوترمان هەبێ
پیادەکردنی دەیە   و دویژەپێدانی دەیە تی بۆوژوازی  یەپاڵ دەزگا ییاییی و ئیییداوی 

جا یان حیزبیێیك یەوییگیای کیۆدییتیایەکەوە .  و ئەمنیەکانی دیکەدا  یەویگای ئەحزابەوە دەبێ،
دەی، بەیەو دەیە تیدا دەگیریی، و کیۆمەڵیگیا دەخیاتە ژییر دەییەبتیی خیۆیەوەو وەکی  
ن ینەوی چینی بۆوژوازی ئیداوەی کیۆمەڵیگیا دەکیا   ییاخی د بە میییکیانیییزمیی هەڵیبیژاودن  

یەپرۆیەی هەڵبژاودنیدا حیزبەکیان دەچینە .  دەیە   یە نێ ان خۆیاندا دەیتاودەی، دەکەن
ناو ملنالنێی هەڵبژاودنەوەو ئەو حزبەی دەنگی زۆوینەی بەدەی، هێنا دەیە تی حک مەتی 

هەڵبەتە ئەمە کاتێك م مکینە کە یەوجەم جی میگە ئیابی وی و .. دەدویتە دەی، و بەوجۆوە
کۆمە یەتی و ییاییەکانی دیکە بۆ بۆوژوازی بڕاوەتەوە  نەوی، و فەوهەنیگیی بیۆوژوازی 

ئەوەی کە ڕوودەدا  ئاڵ گۆڕی دەییە تە یەنیاوخیۆی خیێیزانیی .  بەیەو کۆمەیگادا زاڵکراوە
بۆوژوازیدا بۆ ئیییداوەی کیۆمەڵیگیاو و پیاوییزگیاوی یە پەیی ەنیدیە ئیابی وی و ییییاییی و 

 .کۆمە یەتیەکانی بۆوژوازی و هێشتنەوەی یە کۆمەڵگادا
چینی کریکاویش میکانیزمی گەیشتنی بەدەیە   هەو یەوییگیای حیزبەوە دەبیێ و وییگیای 

بە م بێگ مان چینی کریکاو نات انێ بە مییکیانیییزمەکیانیی بیۆوژوازی دەییە تیی .  دیکەی نیە
یەویگای هەڵبژاودن و پەویەمانەوە ناکرێ چینی کریکاو دەییە   و .  ییایی بگریتە دەی،

میییییکییانیییییزمییی دەنییگییدان و پەویەمییان یەگەڵ بیینەمییاکییانییی .  حییکیی مەتییی خییۆی دابیینەزوییینییێ
دەیە تداویتی بۆوژوایدا هاوج وتە  چی نیکە یە پیێیشیەوە دەییە تیی ئیابی وی بیۆوژوازی 

وەک  چۆن یەکەمجاو بۆوژوازی یە مێژوودا ناچاوب و دەی، بۆ شۆڕ  بەوی، .  بڕاوەتەوە
دژی دەیە تی ییایی دەوەبەگایەتی  تا دەییە تیی ییییاییی خیۆی دابینەزویینیێ  وەکی  

ڕووییدا  بەهەمیانشیێی ە کیرییکیاو بیۆ  ١١٩١ئەوەی یە شۆڕشی بۆوژوایی فەوەنتادا یاڵی 
زاڵکردنی دەیە تی ییایی و دواتریش دامەزاوانیدنیی شیێی ازی ئیابی وی ییۆشیییایتیییتیی 

شۆو  ئەو میکانیزمەیە کە کریکیاو دەتی انیێ یەوییگیایەوە دەییە تیی .  پی یتتی بەشۆڕشە
بە پییێییچەوانەی بییۆوژوازیەوە  شییێیی ازی ئییابیی وی .  ییییییایییی یە بییۆوژوازی وەوبییگییریییتەوە

یۆشیاییتتی یەناو شێ ازی ئابی وی ییەومیایەداوی و یەپیاڵ ئەودا ییەو هەڵینیادا  وەکی  
ئەوەی یەهەناوی شێ ە بەوهەمهێنانی دەوەبەگایەتیدا  شیێی ازی بەوهەمیهیێینیانیی بیۆوژواییی 
. یەوی هەڵداو گەشەی کردو دواتر دەب ایە دەیە تی ییاییش یە دەوەبەگایەتی بتیەنیێی،
شێ ازی ئاب وی یۆشیاییتتی دوای ئەوە دەی، پێدەکیا  کە چییینیی کیرییکیاو دەییە تیی 
ییایی یە بۆوژوازی دەیەنێ، و پاشان ئەو دەیە تە ییاییە دەخاتە خیزمە  پیرۆییەی 

هەنگاوی یەکەم یە پیرییی شیۆڕشیی کیۆمە یەتیی چییینیی .  بیناتنانی ئاب وی یۆشیاییتتی
کریکاودا  گرتنی دەیەبتی ییاییەو ئەوە  یەویگای حزبی ییییاییی چییینیی کیرییکیاوەوە 
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پەی ەندیەکیی ڕاییتەوخیۆ یەنیێی ان چییین و حیییزب و دەییە تیی .  دەت انرێ ئەنجام بدوێ
 .ییاییدا هەیە

مەیەیەی بنچینەیی یەفکری ماوکتیزمدا یەباوە  بە کێشنەکیێیش و خەبیاتیی چییینیایەتیی  
بەڕوونی دەت انین ئەم بۆچ ونەی ماوک  و ئەنگق  یە میانیییفیێیتیتیی .  مەیەیەی دەیە تە

یینین بەباشترین شێ ە ئەم بۆچی ونەوەی میاوکی  و ئەنیگیقیتیی .  حزبی کۆمۆنیتتدا ببینین
یینین بەکردەوە حیزبێکی ییایی کیرییکیاوی شیۆڕشیگیێیڕی .  جێبەجێ کرد و بەئاکام گەیاند

هەوڵی زۆوی داو ملنالنێی زۆوی کرد یەناو بزوتنەوەی .  ت ندوتۆڵ و تۆکنەی دووی، کرد
کریکاوی ویۆشیا  دین کرایی ئەو یەودەمەدا تیا ئەوجیۆوە حیزبە ییییایییە کیرییکیاویە 

خەباتێکی بێ وچانی کرد یەبەوانبەو هەم و ئەو ڕەوتیانەی کە دژی .  شۆڕشگێرەی بنیا  نا
تەحەزوبی کۆمۆنیتتی و کریکاوی ب ون  ئەو ڕەوتانە چ یە ئایتی یۆشییا  دیینی کیراییی 
ڕوییا و چ یەئایتی یۆشیا  دین کرایی ئەوووپی و جیهانیدا بەوەنگیاوی زۆوییان دژ بە 

ئەو ڕەوتە دژە حزبیییانە بیڕواییان وابی و کە .  تیۆوی و حزبیەتی ییایی چینی کریکاو کرد
کریکاوان خۆیان بەبێ نەخشی حزبی ییایی تۆکنەو ت ندوتۆڵ و بە زەبتی ڕەبی، دەتی انین  

یە باشترین حاڵەتدا بەشێك یەوان ئەوەیان قیبی ڵ کیردبی و کە چییینیی کیرییکیاو .  یەوبکەون
حزبی خۆی دووی، بیکیا   بە م یەگەڵ ئەوجیۆوە حیزبە نەبی ون کە یییینییین دەیی یتی، 

ئەوان حزبێکیان دەویت، کە یەوووی بینەمیا و زەوابیتە نیاوخیۆیییەکیانەوە .  دوویتی بکا 
ئەوەب و ئەم ڕەوتە یە کۆنگیرەی دووەمیی حیزبیی ییۆشیییا  دیینی کیراتیی !  شل شێ او ب و

دا بەڕوونییی جیییییاوازی خییۆی یەگەڵ شییێیی ازی حییزبییی یییییینییییینییدا  ١٩١٢ڕوییییییا یییایییی 
بەوجەیییتەکییردو بەنییاوی مەفشیییییزمەوە یەنییاو بییزوتیینەوەی یییۆشیییییا  دییینیی کییرایییی و 

 !کۆمۆنیتتیدا نایران
یینین پێداگری یەیەو ئەوە کرد کە حزبی بەوجۆوەی مەنشەفیەکان دەییانی یییی،  نیاتی انیێ 

ئەوەبی و .  ئەو ڕایتیە  بە کیردەوە ییەیینیێینیرا.  ڕابەوی چینی کریکاو بکا  بەوەو شۆڕ 
یینین و حیزبەکەی ئەو تی انیییییان دەییە تیی ییییاییی بیگیرن و شیۆڕشیی کیرییکیاوی و 

مەنشیەفییەکیانیییش .  یۆشیاییتتی یە ڕوییا بەوپا بکەن و حک مەتی کرییکیاوی دابینەزویینین
چ ونە پاڵ بیۆوژوازیەوەو دژی چییینیی کیرییکیاو و بەیشیەفییەکیان و دەییە تیی کیرییکیاو 

 .وەیتانەوە
یینین ووتی کە کریکاوان یەڕەوتی خەباتی خۆیاندا ئەت انن نەقیابەو ییەنیدییکیاکیان دوویی، 
بکەن  ئەت انن خەباتی ئاب وی بەونەپێشەوە  ئەت انن یەڕووی تەشریعاتی قان نیەوە هەنیدێ 
پاشەکشە بەیەو بۆوژوازیدا بتەپێنن و یەخەباتی ییایی خۆییانیدا خی اییتەکیانیییان بیکەن 

چییینیی کیرییکیاو .  بەیایا  بە م بەبێ حزبی ییایی ئینکانی نیە کە شیۆڕ  ئەنیجیام بیدەن
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دەت انێ یەڕیگای خەباتی پەویەمانیەوە کۆمەڵیك ویفۆوم بەیەو بۆوژوازیدا بتەپێنیێ  بە م 
یەویگای خەباتی پەویەمانیەوە چیینیی کیرییکیاو نیاتی انیێ دەییە تیی ییییاییی یەبیۆوژوازی 

 .وەوگریتەوە
؟ ئەگەو کێیشیەی دەییە   نەبیێی،   ئەگەو ! بۆچی بۆوژوازی دژی تەحەزوبی کۆمۆنیتتیە

کێشەی شۆڕ  نەبێ،  ئەگەو کریکاو تەنها خەباتی ئاب وی بکا  بۆ باشب نیی ژییان و بیۆ 
زیییادبیی ونییی کییریییی و هەقییدەیییتەکەی  بییۆ بییاشییبیی ونییی هەییی مەوجییی کییاوکییردنەکەی  
. بۆکەمکردنەوەی یەێا  کاوەکەی  بۆ پش وی زیاتیر  ئەوا بیۆوژوازی تەحەمی ییی ئەکیا 
بە م کییاتییێییك مەتییرییییەکە وەکیی  مییاوکیی  دەڵییێ ڕوودەکییاتە تییاجەکەی  ڕوودەکییاتە 

ئێنە یەشۆڕشی کۆمۆنەی پیاویی  یە ییاڵیی .  دەیە تەکەی  ئیتر ئەمە مەترییە گەووەکەیە
دا کاتێك کریکاوانی پاوی  بڕیاویاندا دەیە   یەبۆوژوازی وەوگرن  بیینییینیان چیۆن ١٢١١

کەس یە کۆمۆناوەکان یە شەقامەکانی پیاویتیدا کیۆمەڵیکی ژ (  ٠١١١)نزیکەی . قەتق ێام کران
برایەتی و ئازادی و ) یەفەوەنتای دوای شۆڕشی بۆوژوازیدا  یە فەوەنتای دووشنی. کران

ئەوەمیان ١٩١٩یەشۆڕشی ئەڵنیانیییا ییاڵیی !  دا قەڵ ێامی کریکاوانی پاوی  کرا( دادپەووەوی
تەنیانە  حیکی مەتە .  بینی کە چۆن بۆوژوازی شۆڕشگێڕانی چینی کریکاوی ڕەشەکی ژ کیرد

دی کراتەکەی بۆوژوازی ئەڵنانیییا هەودوو ڕابەوی کیۆمیۆنیییتی، و بەیشیەفیی و  -یۆشیا 
دەیتگیرو تیییرۆو (  کاوڵ ییکنخ، و ڕۆزا یۆکتنب وی) شۆڕشگێڕی چینی کریکاوی ئەڵنانیا

. دەییان نینی نەی دییکە هەیە.  دەکەن و تەومەکیانیییان فیڕێ دەدەنە نیاو ڕووبیاوی وایینەوە
دەزانێ حزبی کۆمۆنیتتی کریکاوی ئامانجی ئەوەیەو .  بۆوژوازی تریی یە دەیەبتەکەیەتی

بۆ ئەوە تێدکۆشێ کە چینی کریکاو یەویگای ویکختتنی حزبیی ییییایییەوە بیۆ شیۆڕ  و 
یەبەوئەوەیە بیۆوژوازی دژی حیییزبییەتیی کیۆمیۆنیییتیتیی و .   گرتنی دەیە   ویك بیخیا 

یەبەوئەوەیە کە حییزب و حیییییزبیییە  ڕایییتەوخییۆ پەییی ەنییدی بە دەیییە   و .  کییریییکییاویە
هەم و هەوڵەکان بۆ ناشیرینکردنی تەحەزوبی کریکاوی و کیۆمیۆنیییتیتییە  .  شۆڕشەوە هەیە

بۆیە بە دیکتاتۆویە  یەقەڵەمی دەدا  و دەیەوێ کریکاو یە حزب و حزبیەتی کۆمۆنیتتی و 
 .چینایەتی خۆی دوووبخاتەوە

 

 پڕوپاگەندەی بۆرژوازی دژی حزبیەتی کۆمۆنیستی، 

 :پاساوەکانی حزب و دەسەاڵت لە بلۆکی سۆڤیەت، و کاریگەریەکانی 

دا و دوای ئەوەی ١٩١٢بەداخەوە دوای شکتتی تەجروبەی یۆڤییە  یەڕوییییا یەییاڵیی 
یتایین کۆنترۆیی حیزب و دەیە تی ییییاییی کیرد  جیاوییکیی تیر دەییە تیی بیۆوژوازی 

١٨٩ 

  حزب و حزبیەتی کۆمۆنیستی

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



بەشێ ەیەکی تیر ئەگەڕییتەوە بیۆ ڕوییییاو دەییە تیێیك کە بەنیاوی کیرییکیاوەوە  بەنیاوی 
کۆمۆنیزمەوە ب وە و یتایین خۆشی یەکێك ب و یە کەیایەتییەکیانیی شیۆڕشیی ئیۆکیتیۆبەو  

ئەمە .  گییۆڕدوا بییۆ دەیییە تییێییکییی یییەوکیی تییگەوی بییۆوژوازی یەژیییر نییاوی کییۆمییۆنیییییزمییدا
زۆوکاویگەوی نەوینی یەیەو کۆمۆنیزم و حزبیەتی  کۆمۆنیتتی و کریکاوی و دەییە تیی 

بییۆوژوازی زۆو ییی ودی یەوە وەوگییرتیی ە کە حییزبییی .  ییییییایییی چییییینییی کییریییکییاو دانییاوە
کۆمۆنیتتی ڕوییای ژیر ڕابەوایەتی یتایین و دەیە تیی ییۆڤییەتیی ییەودەمیی ییتیایییین 

تیاوانەکیانییی ییتییایییین بەوامیبەو بە خەڵیکیی کیرییکییاوو .  بەنیاوی کیۆمییۆنیییزمەوە بینیایییێینیێ
زەحنەتکێشی ڕوییاو تەنانە  بەوامبەو بە هاووێ حزبیەکانی خۆی  کەوەیتەیەکی بیاشیی 
ڕاگەیاندنی داوەتە دەیتی بۆوژوازی بۆ شێ اندن و شکاندنی یینای کۆمۆنیزم و حیزب و 

 . دەوڵەتی کریکاوی
کاویگەوی پڕوپاگەندەی بۆوژوازی دژی حزبی کۆمۆنیت، و حیکی مەتیی کیرییکیاوی  یەنیاو 

ئەو ڕەوتەی نیاو !  خ دی بزوتنەوەی کریکاوی و کیۆمیۆنیییتیتیییدا دەنیگیدانەوەی دەبییینیرێ
بزوتنەوەی کۆمۆنیتتی کە خۆی بە ڕەوتی ترۆتتکیت، دەنایێنێ  یەبەوامبەو ییتیایییین و 

بگرە ڕەخنەی ترۆتتکی و پەیڕەوانی ئێتتاشی یە حیزب .  یتایینیزمدا خۆیان پێنایە دەکەن
و حک مەتی کریکاوی ئەوەب و کە دین کرایی نەب ەو بیرۆکرایی هەم و بەدەنەی حزب و 

واتە ڕەخنەکەیان هەو یەچ اوچێ ەی هەمان پیڕوپیاگەنیدەی بیۆوژوازییدا !  دەوڵەتی گرتب ەوە
دژی تەجروبەی یۆڤیە  دەیی ڕییتەوە کەدەییانەوێ یەگەڵ ییتیایییین و دەییە تیی ئەودا 

 . پێکەوە گریی بدەن و بیکەن بەیە  و بەوجۆوە بە دیکاتۆویە  و یەوک تگەو بینایێنن
یە ک ودیتانیشدا خۆتان شاهیدی ئەوەن کە ئەو پڕوپاگەندە دژی حیزبییەی کیۆمیۆنیییزم یە 

ەوە یەوی هەڵداو تیاوادەیەكیییش کیاوییگەوی هەبی وە یەئیاییتیێیکیی  ١١١١دوای یاڵەکانی 
یەوەتا دوای هێرشی چەکداوی بۆیەو حزبی کۆمۆنیتتی کیرییکیاوی یەبیەن .  دیاویکراودا

یەکێتی نیشتنانیەوە  پڕوپاگەندەیەکی فراوان دژی حزبی کۆمۆنیتتی کریکاوی و دواتیرییش 
ماوەیە  گیروپیی پیۆیی، میۆدییرنە .  دژی حزبیەتی کۆمۆنیتتی و کۆمۆنیزم دەیتی پێکرد

کەوتنە هیرشکردن بیۆییەو کیۆمیۆنیییزم و میاوکتیییزم و بیییروبیاوەڕی کیۆمیۆنیییتیتیی و 
یەکتانیخ ازی  کەوتینە ووتینەوە و دوبیاوەکیردنەوەی هەڵیییتی پەییییتەکیانیی بیییرمەنیدان و 

کەوتنە دژایەتی هەم و پرییێیکیی گشیتیی و .  ڕۆشنبیرانی بۆوژوازی بیەنگری بازاوی ئازاد
فۆکۆیاما بۆ !  ی نی یریاڵ  گاڵتەیان بە هەوچی چەمکێك و مافێکی جیهانداگری مرۆڤ دەکرد

ئەم تەیفە ب وە یەوچاوەی ئیلهام  و چەمیکەکیانیی یەکتیانیی  ێەدایە   ئیازادی  شیۆڕ   
ئەم تەیفە بەشێك ب و یەو ڕەوتەی پیۆیی، میۆدییرن کە .  کریکاو بی ئەمان ب وە گاڵتەجاڕ

 ! یەگەڵ فۆکۆیاما کۆتایی مێژوویان ڕاگەیاند! جۆویك یە پ وچەكگەواییان ڕاگەیاند
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دواتریش ڕەوتێکی ییایی یەو دەودەهێنێ کە هەمان پەیامی دژە حزبی و کیۆمیۆنیییتیتیی 
زۆوبەی ڕۆشنبیرانیی پیۆیی، میۆدییرنە یەگەڵ . وادەگەیەنێ  ئەویش بزوتنەوەی گۆڕان ب و

ئەم ڕەوتە یە پڕوپاگەندەکانیدا هیێیرشیێیکیی فیراوان .  یەوهەڵدانیدا خۆیان کرد بەناو گۆڕاندا
یەزمیانیی وییکیخەوەکەیەوە .  بۆیەو تەحەزوبی کریکاوی و کۆمۆنیتیتیی  دەیی، پیێیدەکیا 

هێرشی دەکردە یەو شێ ە ڕیکختتنی حزبی و بە پاشناوەی شێ ە حزبی یینینی ناودەبیرد 
ئەگەوبیرتان بێ،  زۆوجیاو بیاییییان یەوە دەکیرد کەئەوان !  کە باوی نەماوەو بەیەوچ وە

هەڵبەتە ئەم ڕاگەیاندنەی نەوشیروان متتەفاو بیزوتینەوەی گیۆڕان دژی !  حیزبی دەنگدەون
حزبی یینینی  ئەگەوچی بە ڕواڵە  بۆ خۆجیاکردنەوە یە حزبە ناییۆناییتتە تەقیلیییدیەکیانیی 
ک ودیتان ب و کە بەقتەی ئەو یەییەو شیێی ازی حیزبیی یییینییینیی دامەزوابی ون  بە م یە 
ڕایتیدا ئامانجەکەی دژایەتیکردنی خ دی کۆمۆنیزم و تەحەزوبی کیۆمیۆنیییتیتیی و حیزبیی 
یینینی ب و  یە کی ودییتیان بیۆئەوەی کیرییکیاوی کی ودییتیان یە حیزبیی ییییاییی خیۆی 
دوووبخاتەوەو هەمیشە یەناو کۆت پێ ەندی فکری و ییییاییی و وییکیخیراوەییی بیۆوژوازی 

 .ک ودیدا بیهێقێتەوە
دیاوە شێ ازی حزبی یینینی  دوای یەوکەوتنی شۆڕشی ئۆکتۆبەو  نە  تەنهیا یە ووییییاو 
یەکێتی یۆڤیەتدا بەڵک  یە زۆوبەی دنیادا یەناو بزوتنەوەی کریکاوی و ییۆشیییاییییتیتیی و 

تەنانە  یەنیاو بەشیێیك یە .  کۆمۆنیتتیدا  ب وە شێ ازی گ نجاوو قب ڵکراوی حزبی ییایی
بزوتنەوە بۆوژواییەکاندا  بەتایبەتی شێ ازی میکانیزمی نیاوخیۆییی و پەیی ەنیدی نیاوخیۆییی 

شیێی ە .  حزبی یینینی یەبیەن ئەوانیشەوە وەوگیراو بەپیێیی بەوژەوەنیدی خیۆییان پیییادەکیرا
حزبی یینینی ویکخراوییە کە یەیەوەوە بۆ خ اوەوە  یە کۆمەڵە ئیۆوگیانیێیکیی وییکیخیراوەییی 
پێکیدیی، و خی اوەوە پەییڕەوی بیڕییاوی ییەوەوەی خیۆی دەکیا  و بەپیێیی زەوابیتیێیکیی 
ویکخراوەیی پەی ەندی نێ انیان دیاویکراوە کە یەیەو بنەمای یانیتیراڵیییزمیی دیینی کیراتیییك 

ئەندام بەپێی زەوابتێکی ویکخراوەیی ئازادانە بیروبیۆچی ونیی خیۆی دەخیاتەڕوو .  دامەزواوە
وە نەخشی دەبێ یە ژیانی ییایی حزبدا  یە ویگای کۆنفیرانی  و کیۆنیگیرە حیزبییەکیانەوە  

بیۆوژوازی .  هاوکا  ه شیاوانە پابەند دەبێ، بە بڕیاوە حزبیەکانەوە و جێیبەجیێیییان دەکیا 
ئەم جۆوە زەوابتە حزبیە بە دیکتاتۆویە  ناوزەد دەکا  و تیاڕادەیە  ئەم پیڕوپیاگەنیدەیە  
وەک  ووتم بەهۆی کاوکردی یتایینەوە یەناو بزووتنەوەی کۆمۆنیتتیدا  کیاوییگەوی خیۆی 
کردوەو یە ک ودیتانیشدا تاڕادەیە  گ یگری بۆ پەیدابی وە و جیۆوییك دوووکەوتینەوە یە 

 .حزب و حیزبیەتی کۆمۆنیتتی کریکاوی هەیە
ئەوەی کە جاوان جێگەی شانازی ب و ئەگەو ئەندامی حزبێکی ماوکییتیتیی بییی،  حیزبیێیکیی 

بگرە یەنیاو تەییفیێیکیی تیاڕادەیە  !  شێ ە یینینی بی،   ئێتتا وەک  خاڵی بواز یێێ دەڕوانرێ
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بەوچییاو یەو ڕەوتەی خییۆی بە چە  دەنییایییێیینییێ  حییزبییی یییییینییییینییی مییایەی یییقەمییییینەوەو 
قەناێەتی بە تەحەزوب و کاوی حزبیی نییە  نیاتی انیێی، بیبیێی، بە ڕەوتیێیکیی !  پەوەنگانەوەیە

نات انێ یە بایەخی حیزبیی !  حیزبی  یەبەوئەوەی کێشەی هەیە یەگەڵ تەحەزوبی کۆمۆنیتتیدا
تیا ئەم گیرفیتە !  کۆمۆنیتتی کریکاوی بۆشۆڕشی کریکاوی  بۆدەیە تی ییایی  تیێگیگیا 

فکری و ییاییە چاوەیەو نەبێ  تا ئەوکاتەی هەو ڕەوتیێیك  هەو گیروپیێیك وهەوکەییێیك 
قەناێە  بەم جێگەو پێگەیەی حیزبی کۆمۆنیتتی شۆڕشگێڕ نەکا   بە حیزبی کۆمۆنیتیتیی 
نەکا   نات انێ جێگاو پێگەیەکی جدی و ئەوتۆی یە خەبیاتیی چییینیایەتیییدا و یە خەبیا  بیۆ 

 .دامەزواندانی دەیەبتی چینایەتی کریکاودا هەبێ
دیاوە من بایی ئەوە ناکەم کە ئەم جۆوە ڕەوتانە نات انن بۆنن نە یە ئەوووپیا ییەنیدییکیای 
کریکاوی دووی، بکەن  یان نات انن خەبا  بکەن بۆ باشترکردنی ژیانی کریکاوان  بۆنن نە 
ڕەنگە بت انن کرێ زیاد بکەن  هەندێ چاکتازی بکەن یە ژیانی کریکیاودا  بە م بەوکیاوەی 

نزیکەی ییێ ییەد ییاڵە !  ئەوان یە  وۆژ تەمەنی دەیە تی بۆوژوازی ک و  تر نابێتەوە
بۆوژوازی یە بەویتانیا دەیە تداوەو تائێتتا  دەیە تداوەو ییەدان ییەنیدییکیاو یەکیێیتیی 

دەیان جاو ئەحیزابیی ...  یە فەوەنتا هەووا  یە ئەمریکا هەووا و تاد.  کریکاوی گەووە  هەیە
کۆمۆنیتتی کە خاوەنی نف ز ب ون یەناو چینی کریکاودا  بە م چ نکە ئیییدێیاو تەوەجی هیی 
دەیە تیان نەب وە  نەیانت انی ە وەک  حیزبیێیکیی ییییاییی شیەڕی دەییە   بیکەن یەگەڵ 

 . کەواتە فەیتەفەی حزبی ییایی کۆمۆنیتتی و کریکاوی دەیە تی ییاییە. بۆوژوازیدا
کیانیی ییەدەی ڕابیردوودا یەکیێیك بی و یە ١١یە ییاڵەکیانیی (  3)  حزبی کۆمۆنیتتی ئیتاییا

ئەنیدامیی هەبی و وە یە (  ١١١ ٢١١ ١) گەووەترین حزبە کۆمۆنیتتیەکانی وۆژاوا کە نزیکەی 
ی بەدەی، هێنا  بە م نەییتی انیی دەییە    ١٩١٦٪ ی دەنگەکانی هەڵبژاودنەکانی یاڵی ٢٠

بگریتە دەی،  یەبەوئەوەی حیزبی گرتنی دەییە تیی ییییاییی نەبی و  حیزبیێیك نەبی و کە 
. ئیدیعای دەیەب  و بەدەیتەوەگرتنی دەیە   و دامەزواندنی حک مەتی کریکاوی هەبیێی،
حزبێك ب و کە یەچ اوچێ ەی خەباتی پەویەمانی و ویفۆومی ئاب وی ییییاییی بیۆوژواییییدا 
تێپەڕی نەدەکیرد  وەکی  هەمی و حیزبە کیۆمیۆنیییتیتەکیانیی ییەو بە کەمیپیی ییۆڤییە  و 

دواتر و یە ییەودەمیی شیکیتیتیی بیلیۆکیی وۆژهە تیدا بەوەو .  کۆمۆنیزمی ڕەینی ڕویی
 .دین کرایی وۆیش، و یەوەنجام ت وشی یێکترازان ب و -یۆشیا 

کەواتە هەو حزبێکی کۆمۆنیتتی کە کاو بۆ گرتنی دەیە   نەکا  و بیۆ ئەو ئەوکە خیۆی 
یازو ئامادە نەکا   ئیتر ئەوە حزبی ییایی نیە  بەڵک  یە بیاشیتیریین حیاڵەتیدا گیروپیێیکیی 
فشاوە کە یە پەواویزی کۆمەڵگادا دەمێنێتەوەو دویژە بەژییانیی خیۆی دەدا   بەبیێ ئەوەی 
. بت انێ گۆڕانکاویەکی جدی یە ژیانی کریکاو و زەحنەتکیێیش و یە کیۆمەڵیگیادا بەدییبیهیێینیێ
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یەو ڕوانیگەیەوەیە کە .  حیزبی ییایی یە بنەڕەتدا بۆئەوەیە کەدەیە تی ییییاییی بیگیریی،
ئێنە پێداگری یەیەو حزبی ییایی کۆمۆنیتتی دەکەین  یەییەو حیزبییەتیی کیۆمیۆنیییتیتیی 

 .چینی کریکاو دەکەین
کاتێك ئێنە بایی حیزبیێیك دەکەیین کە بیۆ دەییە   تیێیدەکیۆشیێی، و هەوڵیی بیۆدەدا   

؟ حیزبیی ! بۆوژوازی و ڕۆشنبییرەکیانیی بیۆمیان بەوزدەبینەوەو پیێینیان دەڵیێین حیزبیی چیی
؟ دەتانەوێ دەیە تی تا  حزبی و تۆتاییتاوی و دیکتاتۆویە  داییەپیێینین ! کۆمۆنیتتی چی
؟ دەتانەوێ ئازادیی تا  زەو  بکەن و ئیازادی بیییرکیردنەوەو داهیێینیانیی ! بەیەو کۆمەڵگادا

؟ وەکیی  ئەوەی کە یەدنیییییاکەی ئەوانییدا و یەژیییریییایەی ئەوانییدا ! مییرۆڤەکییان زەو  بییکەن
وەکی  ئەوەی کە میرۆڤیی کیرییکیاوو !  مرۆڤەکان قرقێنەی ئازادی و خۆشگ زەوانی بیدەنەوە

زەحنەتکێشی ژیر دەیە تی ئاب وی و ییایی ئەوان هەم و وۆژیك بەش ین پەییداکیردنیی 
نانی خۆی و خێزانەکەیدا ڕانەکا  و خاترجەم بێ، یەوەی کە ژیانیی متیۆگەوەو فیرییەتیی 

وەک  ئەوەی ملیۆنەها گەنیجیی ئیامیادەبەکیاو کە خی یینیدنیییان !  داهێنانی یەبەودەمدا کراوەیە
 !تەواوکردوە هەوداڵی پەیداکردنی کاو نەبن و خەویکی ت یژینەوەی زانتتی و داهێنان بن

بەداخەوە ئەم پییڕوپییاگەنییدەیەی بییۆوژوازی گەیشییتییۆتە نییاو بییزوتیینەوەکەی ئییێیینە   نییاو 
بزوتنەوەی چینەکەمان و بەشێینان یەپاڵ بۆوژوازیدا ئەوە دەڵێینەوە کە کریکاو پیێی یتیتیی 
بە حزب نیە  حزب یەوک تگەوی دەهێنێ  کریکاو خۆی شۆڕ  دەکا  و حیزبیی ییییاییی 

ئاخر ئەوە یینین نەب و حزبی دوویتکرد و یەوییگیای حیزبەکەیەوە کیۆدییتیای .  پێ یت، نیە
بەداخەوە ئەم !  کردو دەیە تی حزبی دامەزواند کە یەوەنجام بەوەو دیکتاۆویە  وۆیشی،

بۆچ ونە یەبیەن ئاناوشیتتەکان و بەشێکی دیکە یەوەی خۆی یەیەو کۆمۆنیزم و کرییکیاو 
 !هەژماو دەکا   وەک  قەوان یێدەدویتەوە

 

 :بایەخی حزب بۆ چینی کرێکارو  بۆ خەباتی بۆ سۆشیالیزم

هاووییان بایەخی حزب بۆ چینی کریکاوو  بۆ خەباتەکەی و بۆ پیاواییتینیی ژییان و نیان و 
خەباتی چینی کریکاو بەبێ حزبی ییییاییی بە .  ئایندەی وەک  نانی یەو یفرەکەی پێ یتتە

بۆوژوازی نات انێ دەیتبەوداوی حزبی خیۆی بیێی، و دەییان حیزبیی .  هیچ جێگایە  ناگا 
چییییینە .  کییریییکییاویییش نییاتیی انییێ دەیییتییبەوداوی حییزب بییێیی،.  جییۆواوجییۆوی دووییی، کییردوە

یەوەکیەکانی کۆمەڵگا بەبێ حزب نات انن ملنالنێی ییییاییی خیۆییان بەئیاکیام بیگەیەنین و 
ووودەبۆوژوازی چییینیێیکیی .  بە م ئەمە بۆ ووودەبۆووژازی وانیە.  بەوەو یەوکەوتنی بەون

چییینیی .  یەوەکی کۆمەڵگیا نییەو هیییچ کیا  نە دەتی انیێ و نە ئیییدییعیای دەییە تیی هەیە
. ووودەبۆوژوازی بە ح کنی یروشتە کۆمە یەتی و ئاب ویەکەی یەوزۆ  و نایەقیامیگیییرە
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یەنێ ان بۆوژوازی و پرۆییاویادا دی، ودەچێ، و هیچ مۆدیلێکی ئاب وی تیاییبە  بەخیۆی و 
ئیابی وی و کیۆمە یەتیی تیاییبە  بە خیۆی نییە  بیۆیە کیاوی   -هیچ ییتتەمێکیی ییییاییی

بیۆ .  بە م بۆ بۆوژوازی و کرییکیاو بەوجیۆوە نییە.  بەدەیە   نیە  حزبی ییاییشی ناوی،
 .کۆمە یەتی ئەوان-ئەوان حزبی ییایی بەشێکە یە پێنایەی ب ونی ییایی

. حیزبی ییایی بایەخێکی حەیاتی هەیە بۆ چینی کریکاوو خەباتەکەی بەوەو ییۆشیییاییییزم
بەبێ حیزبی کۆمۆنیتتی کریکاوی تەنانە  چینی کریکاو نات انێ یە چی اوچیێی ەی خەبیاتیی 

و نەقابەگەوی تێپەڕی،  یەکاتێکدا پریی یەوەکی یە خەباتی چینی کیرییکیاودا (  تریدیۆنۆنی)  
ئییابیی وی ئیییییتییتییا  بییۆ –مەیییەیەی خەبییاتە بییۆ هەڵییگییێییڕانەوەی هەییی مەوجییی ییییییایییی

ژیرەوژووکردنی پەی ەندیەکانی یەومایەداوی و کۆتاییهێنان بەخیاوەنیداوییتیی تیاییبە   بیۆ 
زاڵکردنی خاوەنداویتیی گشیتیی ئەنیدامیانیی کیۆمەڵیگیا بەییەو هیۆیەکیانیی بەوهەمیهیێینیان و 

 .تاد... گۆڕینەوە  بەیەو کا کان و یەوچاوەکانی یاماندا
چینی کریکاوو جەماوەوی زەحینەتیکیێیش دەبیێ هەتیاهەتیایە یەژییر ییتەم وچەوییانەوەی 
بۆوژوای و یەومایەدا بن  ئەگەو بێت  دەی، بۆ دەیە تیی ییییاییی نەبەن و دەییە تیی 
ییایی نەگرنە دەیتی خۆیان  ئەو کاوە  بەبێ حزبێکی ییایی شۆڕشگێڕی کۆمۆنیتتی 

چینی کریکاو ئەوکاتە یە چەویاندنەوەو ژیردەیتەیی وزگاوی دەبێ کە .  یەت انادا نیەو نابێ
دەیە تی ییایی بگریتە دەی، و خاوەنداوییتیی تیاییبەتیی بیۆوژواییی هەڵیبی ەشیێینیێیتەوەو 
خاوەنداویتی گشتی بەیەو یەوچاوەکانی یامان و هۆیەکانی بەوهەمهێنیان و گیۆڕیینەوەدا 

بەبێ هەڵ ەشاندنەوەی خاوەنداویتی تایبەتیی بیۆوژوازی و کیاوی بەکیرێ  .  یەجێگای دابنێ
ناکرێ کۆتایی بە چەویاندنەوەی چینی کریکاو بهێنیییرێ  نە  ئەوە بەڵیکی  بەشیێی ەیەکیی 

 !ژیان و گ زەوانی چینی کریکاو باشتر نابێگشتی هەی مەوجی 
ئەگەو بەوواودیك بکەین یەنێ ان کەڵەکەبی ونیی ییامیان و ییەومیایەی بیۆوژوازییدا یەگەڵ 
ویژەی باشترب ونی ژیان و گ زەوانی چینی کرییکیاودا  دەبییینییین کە بەودەوام ییەوبیاوی 
هەندێ باشب ونی ویژەیی  بە م باوودۆخی ژیان و گ زەوانی چینی کریکاو خراپترو بەشیی 

ئەوە ڕایتە کە باوودۆخی ژیان و گ زەوانیی .  کریکاو یە داهاتی کۆمە یەتی کەمترب وەتەوە
ییاڵیی ڕابیردوودا بیاشیتیر بی وە   ٢١-١١خەڵکی کریکاوو زەحنەتکێشی ک ودیتان یەچیاو 

بە م بەواوودی بکەین یەگەڵ هەڵیکیشیانیی ییامیان و ییەومیایەی دەوڵەمەنیدان و چییینیی 
بۆوژوازی یە ک ودیتان  دەبینین کە بەشێ ەیەکی ییەویی ڕهیێینەو ئەو جیییاوازیە زییادی 
کردوەو بەشی بۆوژوازی ک ود یە داهاتی گشیتیی ییەد بەوامیبەوو بیگیرە هەزاو بەوامیبەو 

بیۆ  ١١١) ڕەنگە ئەوکاتەی کە تێیرای کریی مانگانەی کرییکیاوو کیاومەنیدییك . زیادی کردوە
دیناویك ب وبێ،  تێکڕای یامانی یەومایەداویك یە چەند ملیییۆن دیینیاوییك تیێیپەڕی (   ٢١١
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هەزاو دینیاو تیا ٢١١)  نەکردبێ،  بە م ئیتتا کریکاوو کاومەند ڕەنگە تێکڕای کرییان یەنی ان
بێ، کە تاڕادەیە  هەمان ئەو کرییەیە کە پێشیتیر وەوییان گیرتی ە ییان (  هەزاو دیناویك٦١١

ڕەنگە کەمێك زیاتر بێ،  بە م یەومایەی دەوڵەمەندان و یەومایەداوان بە ملیاوو تریلیییۆن 
 !دیناو حتاب دەکری،

 

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 

 :؟ پرەنسیپەکان و زەوابتەکان!چ جۆرە حزبێكە

ئێتتا دینە یەو ئەو بەشەی بایەکەمان کە دەبێ حزبی کۆمۆنیییتیتیی کیرییکیاوی دەبیێ چ 
ئەگەو حزب ئەوەندە گرنگە بۆ وزگاوی چینی کریکاو  بۆ کیۆتیاییییهیێینیان .  جۆوە حزبێك بێ،

بەچەویانەوەو دامەزواندنی دەیە تی کریکاوی  بۆ بنیاتنانی کۆمەڵگای یۆشیییاییییتیتیی و 
کۆمۆنیتتی  تەنانە  بۆ پاویزگاوی یەمانەوەی فیزیکی و ژییانیی کیرییکیاو  ئەوا دەبیێ ئەم 

 حیزبە ئەبێ، چ جۆوە حیزبێك بێ،؟
هەڵبەتە هاووێ مەنت وی حیکنە  یەباوە  بە حزب و حزبیەتی کۆمۆنییتیتیی کیۆمەڵیێیك 
بایی پڕبایەخی ن یی ە  یەوانە بایەکانی حزب و کۆمەڵگا و حزب و دەیە تیی ییییاییی  
هەووەها یە یا نی هەشتاکاندا هەندێ بابەتی ن یی ە یە ییەو وییکیخیتیتینیی کیرییکیاوی و 

کە بەشیێی ەی نیامیییلیکەی بیچی وک و بە زمیانیی .  تیاد..  پەی ەندی حزب و چینی کریکیاو و
ییەونیجیتیان .  ک ودیش هەن  هەم و ئەوانە کۆمە  دەکەن بە وۆشینیبی ونەوەی ئەم پیرییە

 .ڕادەکێشم بۆ خ یندنەوەیان
بە م حیزب خیۆی چییە؟ بیۆنینی نە .   من یەباوە  بە بایە  و گرنگیییی حیزب قتیەم کیرد

چەندین حزبی دوویتکردوە بە میکانیزمێك کە چینی بیۆوژوازی .  یەونجی بۆوژوازی بدەن
ئەو پەی ەندیانەی یەناو چینی بیۆوژوازییدا هەیە  هەو ئەوجیۆوە پەیی ەنیدیە .  تەوحی کردوە

واتە هەمان پەی ەندی ییایی و کۆمە یەتی و نەویی، .  یەناوخۆی حزبەکانیشیدا کاودەکەن
ییەییری  .  بیا دووو نەڕۆیین.  و تەقلیدی ییایی بۆوژوازی یەناو حزبەکانیییدا بەڕیی ەدەچین

پاوتی دین کراتی ک ودیتان بکەن  هەو ئەو شی ازە یە پەی ەندی کیۆمە یەتیی و ییییاییی 
بۆوژوازی ک ود  یە نەویتی ییایی کەیەناو کۆمەڵگادا با دەیتە یەناو ئەو حزبەشدا کیاوی 

پەیی ەنیدی و نەوییتیێیکیی ییییاییی و کیۆمە یەتیی کە .  خۆی دەکا  و پیێیڕەوی ییێیدەکیرێ
یەوک   و دواکەوت یی و پلەبەندی کۆمە یەتی تێیدا ڕەواجی هەیە  یەنیاو ئەم حیزبەشیدا 

بەوجۆوە پیاوتیی وەکی  حیزبیێیکیی بیۆوژواییی  حیزبیێیکە کە . ڕەواجی هەیەو پیرۆز دەکری،
هەم و بنەماکان و یایاو ویتاکانی یەوک تی ناوخۆیی و پێشیێیلیکیردنیی ئیازادی بیییروڕاو 
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بیۆوژوای کی ود .  پەویتنی یەوۆ  و بنەماڵەی دەیە تداوی ناو حزب تێیدا بەڕی ەدەچێی،
ئێتتا هێزی یەکەمی بۆوژوازی کی ودە یە کی ودییتیانیی ێیێیرا   .  ئەم حزبەی قب ڵ کردوە

 .ک ویی پەویەمانە( ٠٥)دەیە تی ک ودیتانی بەدەیتەو خاوەنی 
بە م ئەگەو یەیری حزبە بۆوژواییەکانی ئەوووپا بکەین  بەجۆویك ئەوانیش ڕەنیگیدانەوەی 
پێ انەو چەمك و بەها کۆمە یەتی و ییاییی و تەقیلیییدیە بیۆوژوایییەکیانیی کیۆمەڵیگیاکیانیی 

یە پەیی ەنیدی نیاوخیۆییییدا و یە نەوییتیی ییییاییی و ییاییاو ویتیا حیزبییەکیانیدا .  خۆیانن
ڕەنگدانەوەی ئەو واقعیەتەن کە بەجۆویك ییبراڵیزم و چەمکە ییبراڵیەکان با دەیتین و کیاو 

یەویش یەویگای میکانیزمەکانی دەنگدانەوە ییایە  و بیڕییاوە .  دەکەن یە ئایتی کۆمەڵگادا
وەکی  چیۆن یە ئیاییتیی .  حزبیەکان دادەڕیژوین و پەیڕەوییان یێدەکرێ و جێبەجێ دەکریین

بیۆیە یە ئەوووپیا  کیۆمەڵیێیك میییکیانیییزم و پیێی انەو .  کۆمەڵگا ئەم میکانیزمە کاو دەکیا 
زەبت ڕەبتی حزبی ناوخۆیی هەیە  وەک  چۆن یە وو تانی وۆژهەب  و یە ک ودیتان هەیە  
و هەویەکەیان بەپێی واقعیەتی کۆمە یەتی و ییایی و فەوهەنگی و کەیتی وی و تەقیلیییدی 
ییایی کۆمەڵگاکان ڕەنگدانەوەی یەناو حزبەکانیاندا دەبینریتەوە  بۆیە ناکرێ حیزب وەکی  
چایخانە یان وەک  یانەیەکی وەوزشی و ڕۆشینیبیییری میامەڵە بیکیرێ  کە بەپیێیی زەو  و 

 .یەیینەی تاکەکەیی و ئاماتۆویزمی ئەندامەکانی پەی ەندیە نێ خۆییەکانی وییبخری،
من نن نەی پاوتیم باس کرد وەک  حزبێکی ییایی بۆوژوایی یە ک ودیتان  کە بیێیگی میان 

بە م .  پەی ەندیە ناوخۆییەکان و زەوابتەکانی کەمترین ب او بۆ ئازادی ئەندامان دەهێیقیییتەوە
ئەگەو پاوتی ننی نەی حیزبیێیکیی تیۆتیاییییتیاوی بیۆوژواییی بیێی،  ئەوا ئەحیزابیی بیۆوژواییی 
ئەوووپایی  کە پەیرەوی یە بەهیاو نەوییتە ییییبیراڵیی و ییۆشیییا  دیینی کیراتەکیان دەکەن  
کۆمەڵێك زەواب، و بنەمای کاوی ویکخراوەیی خۆیان هەیە  بەوجۆوە نییە کە هەوکەییێیك 

یەوییش ئەنیدام و کیادو .  بە ئاوەزووی خۆی یەناو حزبدا چی ب ێ بیکا  و بکوی بکیاتەوە
بیۆنینی نە .  ناچاون کە پابەند بن بە کۆمەڵێك زەوابتی حزبەکەیەوە کە بڕیاوی یەییەو دواوە

وەک  چۆن ئەگەو یە فەومانگەیە  کاو بکەی، دەبێ، پابەند بییی، بە کیۆمەڵیێیك زەوابی، و 
یەهەو جێیگیایە  کیاوی پیێیکەوەییی و دەییتەجەمیعیی .  ویننایی ناوخۆیی ئەو فەومانگەیەوە

بکرێ  زەواب، و یایاو ویتایە  کاودەکا  بۆ ویکختتنی کاوی ئەو کەیانەی یەو ش یینە 
ئەوکاتە تاکەکان دەچنە ناو پەی ەندیەکی پیێیکەوەیییەوە .  پێکەوە کاودەکەن یان هەڵدەی ڕین

و ناچاو دەبن پەیڕەو یە کۆمەڵێك پێ انەو پێ دانگی گشتی بکەن کە خۆیان بروایان پیێییەتیی 
و ه شیاوانەو ئاوەزوومەندانە هەڵیییان بیژاودوون  هەوبیۆیە  دەییتیبەوداوی بەشیێیك یە 
. پریە شەختیەکانی خۆیان دەبن یەپێناو بەوژەوەندی گشتی و کاوی گشتی و پیێیکەوەییییدا

 .بۆ حزبی کۆمۆنیتتیش هەمان پێ دانگ و بنەما ح کم دەکا 
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با نن یەکی دیکەی حزبی بیۆوژوازی بیاس بیکەیین یەڕووی پەیی ەنیدیە نیاوخیۆیییەکیان و  
یەکێتی نیشتنیانیی  تیا ئەوکیاتەی جەب  تیاڵەبیانیی ییکیرتیێیری بی و  .  زەوابتە حزبیەکانەوە

حزبێکی ییایی ب و کە دەیت انی یە کێشنەکێیشیە .  کۆنترۆڵی ڕەهای بەیەو یەکێتیدا هەب و
بە م ئیێیتیتیا .  پێگەیەکی هەبێ(  پاوتی) ییاییەکاندا و بەتایبەتی یەگەڵ نەیاوە یەوەکیەکەیدا

خراپترین حزبی ییاییە یە ک ودیتاندا یەڕووی بینەمیا .  یەیری باوودۆخی ئەو حزبە بکەن
بیێیتیەوەوبەوەییی !  ویکخراوەیەکان و پەی ەندیە نێ خۆییە حزبیەکان و زەوابتە حزبیەکیانەوە

. هەوکەییە یە خیۆیەوە قتیەدەکیا  و تەییرییحیا  دەدا .  حزبی باڵی بەیەویدا کیێیشیاوە
ئەندامی مەکتەبی ییاییەو بە ئاشکرا دژی هاوویکەی خۆی یە ییەوکیردایەتیی حیزبەکەییدا 

بە پێچەوانەی پاوتیەوە کە پەی ەندیە ناوخۆییەکان و زەوابیتە !  قتەدەکا  و تەشهیر دەکا 
حزبیەکانی ت ندوتۆڵ و یەیەو بنەمای پیرۆزکردنی بڕیاوی یەوۆ  دامەزوانیدوەو هەمی و 
پەیڕەوی ک یرانەی یێدەکەن  یەکێتی نیشتنانی نن نەی حزبیێیکیی شیلی شیێی اوو بیێ زەبیتی  

میکانیزمەکانی بڕیاودان و پەی ەندیە ناوخۆییە حیزبییەکیان .  ڕەب، و بێ ئینتجامی ناوخۆییە
و بنەما ویکخراوەییەکانی بەپێی زەو  یەیینەی یەوکردەکانی دەڕواتەڕی ە و فرە ناوەندی 

ئەم شێ ازە یە حزب پێن انیە یە وو تیانیی !  بڕیاوە و میکانیزمەکانی حزبیە  تێدا کاو ناکا 
 !وۆژاواشدا هەبێ،

ئەوەی دەگ زەوێ یە یەکێتیدا مانیای .  ئەمجۆوە یە حزب  نن نەیەکی خراپی حزب و حزبیەتە
ئەوەی هەیە .  ئازادی بییرکیردنەوەو بیۆچی ون و ئیازادی تیا  نییە یەنیاو بەدەنەی حیزبیدا

شپرزەیی ویکخراوەیی و ییایی ئەو حزبەیەو هیییچیی دییکە کە هیییچ بینەمیاو ویتیایەکیی 
بیێیگی میان ئەم هەیی مەوجە شیێی اوو شیپیرزەی نیاو .  ویکخراوەیی و حزبی تێیدا کاونیاکیا 

یەکێتی بەوهەمی بێ ئایۆیی ییایی و تێکەویێکەی ییایی ناو ئەو حزبەیە کە تیا ئیاییتیی 
پەی ەندیە حزبیەکان و یایاو ویتا حزبیەکان شیۆڕبیۆتەوەو بەدەنەی ئەو حیزبەی کیرمیێ 

ئێتتا دەت انین بقێین کە یەکێتی هیچ خاییەتێکی حزبێکیی ییییاییی خیاوەن زەبیتی  !  کردوە
 .ڕەب، و میکانیزمی حزبی تێدا نەماوە

 

 :ئەوپەڕی ئازادی بیرکردنەوەو ئەوپەڕی دیسپلین

زۆو ییەخیتیتیر و بە .  بۆ حزبی کۆمۆنیتتی  هاووییان ئەم مەیەیەیە زۆو مەتیرییییداوتیرە
وەک  باینان کرد   بیۆوژوازی چەنیدیین وەییائیییلیی .  بەهای گران یەیەومان تەواو دەبێ،

ئەگەو یەکیێیتیی نیییشیتینیانیی حیاڵیی .  بەدەیتەوەیە بۆ یەپاندنی دەیە تیی ییییاییی خیۆی
حزبەکەی بەوجۆوەیە  بە م یەوبوە چەندین وەییلەی دیکەی دەیە تداویتی و ییەپیانیدنیی 

دەزگای ئاییایشیی هەیە  دژە تیییرۆوی هەیە  پیێیشینەوگەی .  هەژم نی خۆی بەدەیتەوەیە
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ئەمیانە هیێیشیتیا ئییینیکیانیاتەکیانیی .  هەیە  چەکی هەیە  پاوەی هەیە و میدیای زەبەبحی هەیە
بە م بیۆ کیرییکیاوو حیزبیی کیرییکیاوی مەییەیەکە .  یەکێتی بۆ دەیە تداویتی دابین دەکەن

ناکرێ حزبێکی شل شۆڵ و شیێی او  هەبیێ و بیتەوێ دەییە تیی ییییاییی .  بەوجۆوە نیە
. بگری  نە  هەو نات انی دەیە   بگری  بەڵک  نات انی یە  هەنگاو بەوەو پیێیشیەوە بینیێیی
نات انی خۆ  یە بەوامبەو پروپاگەنیدەو هیێیر  و پەبمیاوی بیۆوژوازی و دەییە تەکەییدا 

یەبەوئەوە حزبی  کۆمۆنیتتی کریکاوی  حزبیی ییییاییی چییینیی کیرییکیاو  دەبیێ .  بپاویزی
دەبێ حزبێکی تیۆکینەو تی نیدوتیۆڵ و بەزەبیتی  .  یەوجۆوە حزبە بێ، کە یینین بایی دەکا 

ڕەب، بێ،  کە پرەنتی  و زەوابتە حیزبیەکانی   پەیی ەنیدیە نیاوخیۆیییەکیانیی  بیڕییاوەکیانیی 
تۆکنەو پتەوبێ،  ئەوە  یەیەو بنەمای ئینتجیام و هیاودڵیی  و قەنیاێەتیی ئەنیدامەکیانیی 

 .دادەمەزوی،
کەواتە هاودڵی و یەکانگیری ناوخۆیی ویکخراوەییی و پەییرەوکیردنیی زەوابی، و بیڕییاو و 
ڕیتا حزبیەکان یە حزبی کۆمۆنیتتیییدا یەییەو بینەمیای قەنیاێە  و بیاوەڕی ییییاییی و 
چینایەتی و شۆڕشگێڕانەی ئەندامانە و نە  هیچ جۆوە فشاوییکیی ییییاییی و ئەخیالقیی و 

وەکی  ئەوەی کە یە حیزبە .  پەیڕەوکردنی ک یرانەی بڕیاوی یەوۆ  و بەوپریانی حیزبیی
بۆ ئێنە کۆمۆنیتتەکان و ئەندامانی حزبیی کیۆمیۆنیییتیتیی .  بۆوژواییەکانی ک ودیتاندا هەیە

کریکاوی بەوپەڕی ئازادیەوە هیاتی یینەتە نیاو حیزبەوەو یە وییزەکیانیییدا هەڵیدەیی ڕیییین و 
بەوپەڕی ئازادیەوە یە ویزەکانیدا دەمێنینەوەو ئەوپەڕی ئازادی وادەوبڕین و بۆچ ون یەنیاو 

بەوپەوی ئازادی و ه شیاویەوە پابەی، دەبین بە بڕیاوو ویتاو زەوابی، .  حزبدا بەوقەواوە
هەمی و ئەمیانە یەییەو .  و بنەما حزبیەکانەوە  بە بڕیاو و شەوێیەتی ئۆوگانە حیزبییەکیانەوە

بنەمای هەڵبژاودنی ئازادانەو ه شیییاوانەی ئەنیدامیان دەبیێی،  یەییەو بینەمیای هی شیییاوی 
چینایەتی و پێ یتتب ونی حزب و بایەخی حزب یە خەباتی چینایەتی و ییاییی کیرییکیاو و 

 .یەوختتنی بزوتنەوەی یەکتتانیخ ازانەی چینی کریکاودا واوەیتاوە و بنیا  نراوە
چینی کریکاو بەبێ حزبێکی ییایی ت نیدوتیۆڵ نیاتی انیێ خەبیاتیی خیۆی دژی ییییتیتەمیی 

بیۆیە ئەگەو ییەوکەوتینینیان دەوێ دەبیێ حیزبیی .  یەومایەداوی بەوەو یەوکەوتن بەوی،
ئەگەو پەیکەوی حزب بەواوود بکەیین .  ییایی تۆکنەو ت ندوتۆڵ و بە زەبت  ڕەبتنان هەبێ

بە پەیکەوی خان ویە   بۆئەوەی ئەو خان ەی دوویتی دەکەین بەوامبەو بە ڕەشەباو بفیاو 
و ب مەیەوزە بەوگە بگرێ  دەبێ بە دیزاینێك و بە کەوەیتەی گ نیجیاوی ئەوتیۆ دییزایین و 

ئەگەو ئەو خیایییەتیانەی نەبیێ ئەوا بە .  دووی، بکرێ کە بەوگەی ئەو مەترییانە بگریی،
حیزبیێیکیی کیۆمیۆنیییتیتیی و .  بۆ حزبیش هەووایە.  ئایانی دەڕوخێ، بەیەو دانیشت انەکەیدا

حزبێکی یییاییی کیرییکیاوییی تیۆکینە دەتی انیێ بەوگەی پیڕوپیاگەنیدەو هیێیرشیە فیکیری و 
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تەنانە  بە بەواوود بە حیزبە . ییاییەکان و پەبماوو یەوک تگەویەکانی بۆوژوازی بگرێ
بۆوژواییەکان دەبێ حزبی کیۆمیۆنیییتیتیی کیرییکیاوی تی نیدتیۆڵ تیر وخیاوەن زەبیتی ڕەبیتیی 

 . ویکخراوەیی تۆکنەو قاینتر بێ،
حزبی کریکاوی کۆمۆنیتتی تاکە وەییلەیەکی ویکخراوەیی ییییاییی چییینیی کیرییکیاوە کە 
دەت انێ یەویگایەوە بەوەو دەییە   بیچیێی، و دەییە   یەدەییتیی خیۆییدا بیهیێیلیێیتەوەو 
بیپاویزی، یە پیالنگێڕیەکانیی بیۆوژوازی و هەوڵەکیانیی بیۆ گیێیڕانەوەی دەییە تیی کیۆنیی 

بە م وەک  باینان کرد  ئەم پابەندب ونە بە زەبت ڕەبتی ویکخیراوەییی حیزبەوە .  بۆوژوازی
و پەیڕەویکردن یە بڕیاوە حزبیەکیان و ئیۆوگیانە حیزبییەکیان  یەییەو بینەمیای هی شیییاوی 

هاودڵی و هیاوییۆزی و . ییایی و فکری و چینایەتی ئەندامان و کادوانی حزب ڕاوەیتاوە
هاوچاوەن یی و بەوژەوەندی هاوبەشی چینایەتی ئەندامیان و کیادوان  بینیاغەی ئەوجیۆوە 
ئینتجامە ویکخراوەیی و پەیڕەوکردن و جێبەجێیکیردنیی بیڕییاوو پیرەنتیییپە حیزبییەکیان و 

 . زەوابتە ویکخراوەییەکانە
بیڕوامیان بە .  ئێنە هەم ومان ئازادانە هات ینەتە ناو حزبەوەو بە قەناێەتی خۆمان  هات وین

ئامانجەکانی حزبە  بڕوامان بەوەیە کە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکاننان  پێ یتتنان بە حزبێکی 
بە قەناێەتی خۆمان پەیڕەوی یە بینەمیا وییکیخیراوەیییەکیانیی .  خاوەن زەبت  ڕەب، و تۆکنەیە

ئێنە یەییەو بینەمیای زەوووەتیی .  حزب دەکەین  یە بڕیاوەکانی دەکەین و جێبەجێی دەکەین
چینایەتیی  زەوووەتیی شیۆو  و پییی یتیتیی حیزب بیۆ شیۆڕ  ئەم حیزبەمیان   -ییایی

یەیەو بنەمای ئەوەی کە دەمانەوێ ئاڵ گۆڕی بنچینەیی یە ییایە  و ئابی وی .  هەڵبژاودوە
و فەوهەنگ و کەیت وی ییایی و یە نەوییتیی کیۆمە یەتیی و یە ییاییاو یە بەڕیی ەبیردنیی 
کۆمەڵگادا ئەنجام بدەین  دەمانەوێ کۆمەڵگایەکنان هەبێ کە مرۆڤەکان تێێدا یەکتان بین و 
یە ژیانێکی شایتتەی هاوچەو  بەهرەمەندبن  ئازادو خاوەن کەیایەتی خۆیان بین  میافیییان 

بۆیە ئەم حیزبەمیان هەڵیبیژاودوەو کیاوی تیێیدا دەکەیین و .  تاد....  پاویزواوو ویزیێگیراوبێ،
 . ه شیاوانە پەیڕەوی یە بنەما ویکخراوەییەکانی دەکەین

ئێنە نامانەوێ مرۆڤ بریی بێ،  مناڵ کاوبکا   ژنان پلەدووبن  خەڵکی بێیخیانەوبنە بیێی،  
دەمانەوێ مرۆڤەکان یەکتیان .  مرۆڤەکان هەم و ژیانیان ڕاکردن بێ، بەش ین پاووە نانێکدا

. بن  کەیایەتیان پاویزواو بێ،  ئازاد و خۆشگ زەوان بن  بۆیە ئەم حیزبەمیان هەڵیبیژاودوە
نییامییانەوێ کییۆمەیییێییك مییفییتەخییۆو خییاوەنییی هەمیی و شییتییێیییییی ئەم کییۆمەڵییگییایە  بیین و یە 
کۆشکەکانیاندا ژیانی شاهانە بژین و خەڵکانێکیش هەبین کە یەژییر خیێینەو خیانی وی داوو 

نامانەوێ کەیانێك بەهیۆی ئەوەی کە دەییتیییان بەییەو کیاوو !  تەنەکەو یە کەبوەدا بژین
ڕەنجی کەیانێکی دیکەدا گرت ە  یە خۆشی و یەیران وگەڕان ویەودانیی وو تیانیدا بین و 
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ئەوانەی کییاویییان بییۆدەکەن و یییامییان بییۆ ئەوان کەڵەکە دەکەن تییا ژیییانیییییان بەوجییۆوە 
بگ زەوینن  کەچی خۆیان بۆ نانی شەوی مناڵەکانیان م حتاج بن  نامانەوێ ئەوان وا بیژیین 
و دەیان هەزاو گەنجی وۆڵەی خێزانە کریکاوی و زەحنەتێیشەکان م حتاجی پاوەی پاس و 

بیۆیە پەییڕەوییکیردن یە .  ئیێینە یەبەوئەوانە ئەم حیزبەمیان هەڵیبیژاودوە.  تیاد.. هات چۆبن و 
بڕیاوەکانی  یە ییایەتەکانی  یە ئۆوگانەکانی  یە پێ انەو بەها ویکخراوەیی و میرۆیییەکیانیی 

بۆئەوە هیاتی یینەتە نیاو ئەم حیزبەوە تیا هەوڵەکیانینیان یە  .  بەبمانەوە گرنگ و پڕبایەخن
بۆئەوەی ئەوشتانەی نامانەوێ  یەنێی ییان .  بخەین بۆئەوەی ئەو گۆڕانکاویانە دووی، بکەین

 .بەوین و ئەوانەی دەمانەوێ بەدییان بهێنین
ئێنە پێنان ایە کاتێك بەوجۆوە یەپاڵ یەکتردا و یە حیزبیێیکیدا کیاوەکیانینیان ئەنیجیام دەدەیین 

هەویەکەمیان بە تەنیییان یە بیاوودۆخیی ژییان و گی زەوان و .  دەت انین گۆڕانکاوی بیکەیین
یەشێ ازی بەڕی ەبردنی کۆمەڵگا ناڕازین  کریکاو ناڕازیە  جەماوەوی بێبە  و یتەملێیکیراو 
ناڕازیە  گەنجانی بێکاو ناڕازیین  ژنیانیی میافیخی واو پەواوییزخیراو نیاڕازیین  بە م کیاتیێیك 

ئەوە  .  دەت انین ئەم ناڕەزایەتیانەمان بە ش ینیك بگەیەنین کە هێزمان بخەینە پیاڵ یەکیتیر
ئەوکاتە دەت انین بەوەو ئەو ئامانجە هەنگیاو .  یە حزبی ییایی کۆمۆنیتتیدا مەیتەو دەبێ،

 .  هەڵبگرین کە بڕوامان پێیەتی و بۆی تێدەکۆشین
مەنت وی حیکنە  دەوباوەی زەبت ڕەب، و پرەنیتپیی حیزب یە بینەمیا وییکیخیراوەیەکیانیی 
حزبی کۆمۆنیتتی کریکاویدا باس یە زەوووەتی تۆکنەیی و پەیڕەوکردنیی بینەمیاو زەوابیتە 
حزبیەکان و بایەخیان دەکا  بۆ حزبێکی کیۆمیۆنیییتیتیی کیرییکیاوی کە دەیەوێ شیۆڕشیی 

دییاوە بەشیێی ەیەکیی گشیتیی .  کریکاوی ئەنجام بدا  و دەیە تی ییاییی بیگیرییتە دەیی،
ئاماژە بە باوودۆخی ییایی ئێران و کاوکردنی حیزبێکی کۆمۆنیتتی شۆڕشگیڕو ڕادیکیاڵ 

بیاییی .  دەکاتە یەژیر هەی مەوجێکی ئەمنی و پۆییتیدا یە وو تێکی وەک  کۆماوی ئیتالمیدا
ئەوە دەکا  کە یە وو تیکی بەوجۆوەدا چەندە پیێی یتیتە حیزبیی کیۆمیۆنیییتیتیی کیرییکیاوی 
تۆکنەو پتەوو خاوەن زەبت ڕەبتی ویکخراوەیی تۆکنە بێ،  چەندە ئەمە حەیاتیە بۆ حزب و 
ویکخراوە حزبیەکان و بەودەوامکاویان و بۆ پاوایتنی ژیانی ئەندامان و کادوانی حیزبیییش  
بە م هاوکا  ئاماژە بەوە دەکا  کە تەنانە  یەدەوڵەتانی ییبراڵیشدا ئەم تیۆکینەیییە و ئەم 

بیاس یەوە دەکیا  کە .  ڕەچاوکردنەی زەواب، و بینەمیا وییکیخیراوەیییەکیان چەنیدە گیرنیگە
هەی مەوجی شێ ە دین کرایی ئەو و تانە ئەندامانی حیزبیێیکیی کیۆمیۆنیییتیتیی نیابەخشیێی، 
یەوەی کە پرەنتیپە حزبیەکان شل بکەنەوەو پێ انە و زەوابتە ویکیخیراوەیییەکیان یەبەوچیاو 

 .نەگرن
ئینزباتی  پیتەوگ "  :  ی بنەمای ویکخراوەیی حزبی کۆمۆنیتتی کریکاویدا دەڵێ( ١٠) یە خاڵی  
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ویکخراوەیی مەوجێک  یەوەک  بەودەوامب ون  کاو و پێشیڕەوگ حیزبیێیکی  شیۆڕشیگیێیڕگ 
  واتە " کریکاویە یە هەی مەوج  نایەباو و بەوتەیک  ئێتتادا تەنانە  یە ییبراڵتریین و تیانیدا

نە  یەو وو تانەی کە هەی مەوجی خەباتی چینی کریکاوو تێکۆشانی ویکخراوەیی و حزبیی 
ئەو چینە ڕوبەڕووی ییەوکی   و داپیقیۆیییین دەبیێیتەوەو هەڵتی ڕاوانیی چییینیی کیرییکیاو 
ڕاودەنرین و دەیتگیر و زیندانی دەکرین و یان دەکی ژویین  ئەم ئییینیزبیا  و زەبیتی ڕەبیتە 
حزبیە بایەخێکی یەجگاو گرنگ و حەیاتی هەیە  بەڵک  تەنانە  یە ییبراڵترین وو تدا کە ئەو 
مەترییە یەیەو هەڵت ڕاوانی چینی کریکاوو ویکخراوی حزبی کۆمۆنیتتی چینیی کیرییکیاو 
بەوڕادەیە نیە  هێشتا  دیتپلینی حزبی و زەبیتی  ڕەبی، و ئییینیزبیاتیی حیزبیی بیۆ حیزبیی 

 . کۆمۆنیتتی کریکاوی پی یت، و گرنگە
ئەو ئینزباتەگ کە یەناو حزب  کۆمۆنیتت  کریکاویدایە ئییینیزبیاتیێیکە پشیتی  :"  هەووەها دەڵێ

بەیت وە بە ه شیاوی ئەندامان یەباوە  بە پێداویتتییە ێەمەییەکان  خەبات  کۆمۆنیتتی  
هەووەها باس یەوە دەکا  کە دیتپلییین و زەبیتی ڕەبیتیی .  "   و هەی مەوج  چابک  حزبەوە

حزبی بەوهەمی ئینتجامی ییایی و مەێنەوی کادوان و ئەنیدامیانیی حیزب و هی شیییاوی 
دیتپلین  حزب  بە پلەگ یەکەم پاشکۆگ ئینتجام  ییایی  و مەێینەوگ حیزب و :"  ئەوانە

 ."پ خت  و ه شیاوگ ئەندامان و هەڵت وڕانیانە
بەمجۆوە پابەندب ونی ئەندامانی حزب بە پرەنتی  و زەوابیتە حیزبییەکیانەوە بەشیێی ەیەکیی 

کیادوو ئەنیدامیانیی حیزبیی یەییەو .  یەوەکی بەیتراوەتەوە بە وادەی هی شیییاوی ئەوانەوە
بنەمای ه شیاوی و قەناێە  نە  پەیڕەوی ک یرانە  پابەندب ونەکانی خیۆییان بەوامیبەو بە 

بۆیە حزبیی کیۆمیۆنیییتیتیی کیرییکیاوی بەودەوام .  بنەماو پرەنتیپە حزبیەکان ئەنجام دەدەن
پی یتتی بەوەیە کە ئەندامانی فێربکا  و پەووەودەیان بکا  یەیەو پرەنتیپە حزبییەکیان و 
بنەما ویکخراوەییەکان  یەیەو پێ یتتی ئەم پرەنتیپانە بۆ خەباتی چینایەتینیان و بیایەخیی 

هیاوکیاتیییش بەوامیبەو بە هەو بدانیێیك یەو پیرەنتیییپیانە هەنیگیاوی .  پابەندب ون بپێیانەوە
بە م گرتنەپێیشیی هەنیگیاوی دیتیپیلییینیی بیۆ .  دیتپلینی و یێپریینەوە یەبەوامبەویدا دانراوە

تەمێکردن و تیۆڵەکیردنەوەو ییزادانیی ئەنیدام نییە  بەڵییی  بیۆ پەووەودەکیردن و ییەونیب 
بیۆ پیاواییتینیی .  ڕاکێشانیەتی بۆ پابەندبی ون بە زەبیتی  ڕەبی، و دیتیپیلییینە حیزبییەکیانەوە

یەکپاوچەیی حزب  بۆ پاوایتنی کەییایەتیی ئەنیدامیانە  بیۆ جیێیبەجیێیکیردنیی بیڕییاوو ویتیا 
حزبیەکانە  بۆ پاویزگاویکردنە یە بینەمیا وییکیخیراوەیییەکیان و بینەمیای کیاوی هیاوبە  و 

بۆیە بەوامبەو بە هەو پێشێلکیردنیێیکیی پیرەنتیییپیی حیزبیی ییزایەکیی .  دەیتەجەمعی حزبیە
 . یەبەوامبەودا هەیە

هەمیشە ئەگەوی ئەوە هەیە یەناو کاوی دەیتەجەمیعیی و پیێیکەوەییییدا بیۆچی ونیی جیییاواز 
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دووی، بێ، کە دەبێ میکانیزمێك هەبێ بۆئەوەی کاوی حیزب ڕانەوەییتیێ  ییان کیێیشیەو 
گرفتی تێدا دووی، دەبێ و بدان یە بنەماو پرەنتیپە حزبیەکان ڕووبیدا   کەدەبیێ جیۆوە 

بیۆ بەوگیرییکیردن یە .  میکانیزمێك و ئیجرائاتێك هەبێ بۆ پێشپێگرتنیی و چیاوەییەوکیردنیی
یەهەمیان .  ئازادیی ئەندامان و هاوکا  یە پرەنتیپە حزبیەکان بەوامبەو بە پیێیشیێیلیکیاویەکیان

حزب  کۆمۆنیتت  کرییکیاوییی یەگەڵ کیۆشیشی  :"  دا مەنت وی حیکنە  دەڵێ،( ١٠)بڕگەی 
بەودەوام  بۆ فێرکردن  ئەم دیتپلینە و بەهێزکردن  ئەم ئیاگیایی  و هی شیییاوگییە یەنیێی  
ئەندامان و هەڵت ڕاوان  خۆیدا  یەبەوامبەو هەو جیۆوە بدانیێی  یە دیتیپیلییینە حیزبییەکیان 
ئیجرائات  ئینزبات  دیاویکراو دەگریتەبەو  ئاگاداوکردنەوەگ ڕەینی  کەمترین و دەوکیردن 

ت ندترین ئیییجیرائیاتی  ئییینیزبیاتییییە یەنیاو حیزبی  کیۆمیۆنیییتیتی  (  یێتەندنەوەگ ئەندامەت ) 
 ."کریکاوییدا

هەڵبەتە پێ یت، دەکا  ئاماژە بە مەیەیەیەک بکەم ئەویش ئیازادییی دەوبیڕیینیی بیۆچی ونە 
بایی ئەوەمان کرد کە پیابەنیدبی ونیی .  یەناو حزبی کۆمۆنیتتیداو چۆنیەتی مامەڵەکردنیەتی

ئەندامان وکادوان بە پرەنتیپە حزبیەکانەوە بۆ حیزبیی کیۆمیۆنیییتیتیی کیرییکیاوی حەییاتییە  
هەووەک  ئەوەشنان باس کرد کە ئەم پابەندب ونە  ئاکامی ه شیاوی ییایی و چینایەتی 

بە م یەنیاو حیزبیدا ئەو .  ئەندامان و کادوان و زەوووەتی خەباتە بۆ کۆمیۆنیییزم بی ئەوان
بیێیگی میان یەییەو مەییەیەو پیرییە .  پەڕی ئازادیی فکری و بۆچ ونی ییایی ویگاپێیدواوە
یەکیۆمیییتەی نیاوەنیدی حیزبەوە تیا .  جیاوازەکان بۆچ ونی ییایی جیاواز دووی، دەبیێی،

هەم و کۆمیتەو شانەیەکی حزبیی ڕەنیگە بیۆچی ونیی جیییاواز یەنیاو ئەنیدامیان و کیادوانیدا 
کۆمەڵگیا پیرییی جیۆواوجیۆو دەخیاتەڕوو و .  یەباوە  بە هەو پریێکی ییایی بێتەئاواوە

نە  هەو بۆ حزبی کۆمۆنیتتی بەڵک  بۆ هەمی و .  ڕەنگە وە می جۆواوجۆویشی پێبدویتەوە
. حزبێیی ییایی ئەم مەیەیەیە ئەگەوی ڕوودانی هەیەو بەشێ ەیەکی ئایایییش ڕوودەدا 
بە م حزبی یینینی چۆن مامەڵەی ئەم حیاڵەتە دەکیا ؟ یەوییگیای میییکیانیییزمیی دەنیگیدان و 
ڕەچاوکردنی زۆوینەو کەمینەوە  دوای ئەوەی کەیەناو ئیۆوگیانە پەیی ەنیدییداوەکیانیدا بەپیێیی 

ئەو بیۆچی ون و .  پێ یت، گفت گۆی ئازادانەی یەیەو دەکرێ و بۆچ ونەکان دەخیریینەڕوو
پێشنیاوە ییاییەی کە دەنگی زۆوینەی ئەندامانی ئۆوگانەکەی بەدەی، هێنا دەبێتە بڕیاوی 

بە م ئەنیدامیی نەییاو بە .  ئەو ئۆوگانەو دەبێ جێبەجێ بکرێ یەبیەن ئۆوگیانیی نیاوبیراوەوە
بڕیاوی زۆوینە  مافی ئەوەی هەیە کە کاو بۆجێبەجێکردنی ئەو ییایەتە نەکیا  کە بیڕوای 
پێی نیە  بە م مافی ئەوەی نیە بەئاشیکیراو یەئیاییتیی کیۆمەڵیگیاو یەدەوەوەی ئیۆوگیانەکەی 

هەووەکی  بیڕییاوی .  خۆیدا یەدژی ئەو ییایەتە بی ەییتیێیتەوەو پیڕوپیاگەنیدەی یەدژ بیکیا 
هەو بیڕییاوییکیی .  ئۆوگانە با کانی حزب بەیەو ئۆوگانەکانی خی اوەوەدا جیێیبەجیێ دەبیێی،
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ئۆوگانی خ اوەوە نابێ پێچەوانەی بڕیاوە پەیەندکیراوەکیانیی ئیۆوگیانەکیانیی ییەوەوەبیێی،  
هەووەکیی  نییابییێ بییڕیییاوو ییییییایییەتەکییانییی کییۆمیییییتەی نییاوەنییدی پییێییچەوانەوەی بییڕیییاوە 

 .پەیەندکراوەکانی کۆنگرەی حزب بێ، و بەمجۆوە
هیاوفییکییرگ یە " :  ی بیینەمییا ویییکییخیراوەیەکییانییدا مەنتیی وی حییییکیینە  دەڵییێیی،( ١٢) یە بییڕگەی 

دەیتنیشانکردن  ئامانج  هاوبە  و هاوهەنگیاوگ خەبیاتی  ێەمەیی  بیۆ جیێیبەجیێیکیردنی   
مەیەیەیەک  بنەڕەتیە یە پەی ەندگیە نیاوخیۆیییەکیانی  حیزبی  کیۆمیۆنیییتیتی  کیرییکیاوییییدا  
بەوفراوانترین ئاڵ گۆڕگ بیروڕا و هاوفکرگ و زۆوترین ماوەدان بیۆ دەوبیڕیینی  بیییروڕا و 
بۆچ ون  جیاوازگ کەیەکان یەکات  بڕیاودان یە ئایتە جۆواوجۆوەکاندا  یەگەڵ زۆوتیریین 
پیێیداگییرتین یەیییەو ئیییینیزبییا  و هیاوهەنیگییاوگ یەکییپیاوچەیی  ێەمەیی  یە بیردنەپییێیشییەوەگ 
ییایەتەکان و پەیەندکراوەکاندا  کۆڵەکەیەک  یێکجیانەکراوەگ پەی ەندگیە ناوخۆیییەکیانی  

 "حزب  کۆمۆنیتت  کریکاویی پێکدینن
 

 :بۆچوونی نادروست؛ حزب و زەوتکردنی ئازادیی تاك

دیاوە ئەو بۆچ ونە دژی حزبیە بەڕواڵە  بەوگریکاوە یە ئیازادی تیا   کە پیێییی ایە ئەنیدام 
ب ون یە حزبدا کۆتکردنی فکری و ییایی و زەوتیکیردنیی ئیازادی بیییرکیردنەوەو بیڕییاوی 
ئەندامانی حزبە  ڕەخنەکەیان یێرەدایە کە دەڵێن نیابیێ ئەنیدامیی حیزب پەییڕەوی یەبیڕییاوی 
ئۆوگانەکەی بکا  و نابێ ئۆوگانەکانی خ اوەوە یەیەوەوە  بەپێچەوانەوە ئییتیر پەواوییزییك 

بە م ئەم جۆوە بانگەشەیە یەژیرناوی ئازادیی تیاكیدا !  بۆ ئازادی تا  یەناو حزبدا نامێنێتەوە
بەتاییبەتیی .  دەخریتەڕوو خ دی بنەمای کاوی دەیتەجەمعی و حزبی دەخاتەژیر پرییاوەوە

ئەوەندەی دەگەڕیتەوە یەو حزبی کۆمۆنیییتیتیی کیرییکیاوی  ئیێینە بیایینیان یەوە کیرد کە 
ئەوپەڕی ئازادیی بۆچ ون بەوقەواوە و تەنانە  کەمایەتی نیاوازی یە بیڕییاوییکیی ییییاییی 
حزب دەت انن کاوی بۆ نەکەن  مادام بروایان پێی نیە  کە ئەمە یەهیچ حزبێکی یییاییی ئەم 
ناوچەیەدا و بگرە یە هیچ حزبێکی چەپیشدا نیە چ جای یەناو حزبە بۆوژواییە ناییۆناییتتی 

بە م ئەگەو کاوی دەیتەجەمعینان ب ێ  .  و ئیتالمیەکان و بگرە شێ ە ییبراڵەکانیشدا هەبێ
ئەگەو حزبنان ب ێ  دەبێ ئەوەشنان قب ڵ بێ، کە حزب دەبێ کاوی خیۆی بیکیا  و نیابیێ 

نیاکیرێ تیا ئەوکیاتەی خیاوەن .  یەیەو ب ونی بۆچ ونی جیییاواز کیاوەکیانیی پەکیی بیکەوێ
بۆچ ونە جیاوازەکان بە ویکەوتن دەگەن  یان قەناێە  بە شتێییی هیاوبە  دەکەن  کیاوی 

بۆیە پریی زۆوینەو کەمینە ئەو کێیشیەیە چیاوەییەو .  حزب و ئۆوگانە حزبیەکان واب ەیتێ
دەکا  و بڕیاوی زۆوینە دەبێتە بڕیاوی ڕەینیی حیزب و ئیۆوگیانەکیانیی و کەمییینە میافیی 
ئەوەی هەیە کە بیروباوەڕەکەی دەی، پێ ە بگری، و یەفریەتەکانی داهات ودا هەوڵ بیدا  
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 .دەنگی بۆ کۆبکاتەوەو بیکا  بە بڕیاوی زۆوینە و بەوجۆوە
ئەگەو حزبێکنان بی ێ کە تی نیدوتیۆڵ بیێی، و بەوگەی شیەڕی بیۆوژوازی بیگیرێ  ئەگەو 
دەمانەوێ پێکەوە کاوبکەین بۆئەوەی بە ئامانجە هاوبەشەکاننان بگەین  دەبێ، ق وبیانیی بە 
بەشێك یە ئازادیە شەختیەکانی خۆمان بدەین بە پەیڕەوکردن یە بڕیاوە دەیتەجەمعیەکانی 
خۆمان  یەپێناو بەوژەوەندی گشتیدا  یەپێینیاو ئیازادی گشیتیییدا  چی نیکە یەدوا ییێیکیدانەوەدا 
ئازادیی شەختیی ڕایتەقینەی مرۆڤەکان یە ئازادیی گشتی کۆمەڵگادا بەوجەییتەو ێەمەییی 

یە وزگاوب ونی کۆمەڵگا یە دەیی، خیاوەنیداوییتیی تیاییبەتیی و کیاوی بەکیرێ یە .  دەبێتەوە
ئیازادی شیەختیی یە کیۆمەڵیگیای بیۆوژوازییدا بیۆ چییینیی کیرییکیاوو .  ت انادایە و م میکییینە

بە حیزبیێیکیی .   جەماوەوی زەحنەتکێش و چەویاوە  تەنها ئازادیەکی ڕواڵەتی و ییاخیتەیە
تۆکنەو بە زەبت ڕەب، و ت ندتۆڵ دەت انین شەڕی بیۆوژوازی بیکەیین کە یە ییەویەوە تیا 

 ! پەنجەکانی پێی چەکداوە  بە هەم و شتێك نە  تەنها بە چە 
با ی پیایە  بیێینییینە پیێیشیچیاومیان کە یەمەییدانیی جەنیگیدا ڕووبەڕووی یی پیای دوژمین 

ئەگەو ئەو ی پایە یەڕووی یەوبازیەوە شل شۆڵ بیێی،  بیێیزەبی، و ڕەبی،  .  وەیتاوەتەوە
بەگ یی فەومانی یەوکردەکانی نەکا   بەشێ ەیەکی گی نیجیاو خیۆی وییك نەختیتیبیێی، و 
دابە  نەب وبێ، بەیەو ش ینەکان و یەنگەوەکاندا  بەپێی ئەو نەخشەیەی کە بۆی دانراوە 
پێشڕەوی نەکا  و هەو کەیە یە ش ینی خۆیەوەو بەپێی بڕییاوی خیۆی بیجی ڵیێیتەوە  ئەوا 
بێگ مان یەیەکەم هێرشی دوژمندا  ئەو ی پایە پرش بکو دەبێ، و تێك دەشکێ، و ق وبانی 

بە م کیاتیێیك یی پیایەکینیان هەبیێی، کە وییکیخیراوبیێی،  هی نەوی .  و تاد.. ق وییش دەدا 
شەڕکردن بزانێ،  خۆی ئامادە کردوەو یەژییر ڕابەوایەتیی فەومیانیدەکیانیییدا دەجی ڵیێیتەوەو 

چ جۆوە ئیاوایشیێیك بەخیۆی ..  دەزانێ یە ک ی ە هیر  دەکا  و یە ک ی ە پاشەکشە دەکا 
گ مانی تێدا نیە ئەو ی پایە ئەگەو یەویش نەکەوێ بەوامبەو بە یی پیایەکیی ...  دەدا  و تاد

خاوەن ئەزم نتر و ویکخراوتر و بە ت اناتر  بە م دەتی انیێ بەوەنیگیاوی بیکیا  و تی وشیی 
شکت، نەبێ، و بگرە ئەگەوی یەوکەوتنیشی هەیە  بەتایبەتی ئەگەو ئەو ی پیایە خیاوەنیی 

حزبیش بەهەمانشێ ە ی پایەکی ویکخراوە کە یەشیەڕییکیی .  بڕوایەکی پتەو و ێەقیدەیی بێ،
ئەم شەڕە  بە دەزگایەکی حزبی پتەوی ئەوتۆ دەکیرێ کە .  چیایەتیدایە یەگەڵ بۆوژوازیدا

یەپاڵ ب ونی ئەوپەڕی ئازادیی بۆچ وندا  ئەوپەڕی پابەندب ونیش بە پرەنتیپە حیزبەکانەوە 
 .تێیدا پەیڕەوبکری،

ئەگەو بۆنن نە من یە ئۆوگانەکەی خۆمدا بۆچ نیێیکیم هەبی و  بە م .  با نن نەیە  بهێننەوە 
نەیت انی دەنگی زۆوینە دابین بکا   ئەویا دەبێ پەیڕەوی یە شەوێیەتی بڕییاوی زۆویینەی 

نابێ بچم یە دەوەوەی حزب دژ بەو بیڕییاوە ییییایییە قتیە بیکەم و .  ناو ئۆوگانەکەم بکەم
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مافی ئەوەم هەیە بۆچ ونەکانم بی خۆم بپاوزییم و یە فیرییەتیێیکیی دییکەدا .  ووتاو بن یم
هەوڵ بدەم هاووییانی ناو ئۆوگانەکەم قانع بکەم و بەوجۆوە بیکەم بە دەنگی زۆویینەو  بە 

هەووەک  مافی خۆشنە کە کاو بۆ ئەو یییاییەتە .  بڕیاوی ڕەینی حزب کە کاوی پێ بکرێ
ئەمە بەڕای میین ئەو پەڕی ئییازادیە یە حییزبییێییکییی ییییییایییی .  نەکەم کە بییڕوام پییێییی نیییە

تەنها ئەو مافەم نیە کە بچم پڕوپاگەندەی ئاشکرا دژی ییایەتی حزب بیکەم  .  کۆمۆنیتتیدا
چ نکە ئەگەو ئەوەم کرد ئیتر هیچ مانایە  بۆ حزب نامێنیێیتەوە  بیۆ حیزبیی کیۆمیۆنیییتیتیی 

ئەگەو .  کریکاوی نامێنتەوە  کە دەبێ تا چ ڕادەیە  ت ندۆڵ و خاوەنی پرەنیتپی حزبی بیێی،
بە پێچەوانەوە یەدەوەوەی حزب و یەناو ئۆوگانەکانی دەوەوەی ئۆوگانەکەی خیۆمیدا چی وم 
دژی ییایەتی ڕەینی ئیۆوگیانەکەم قتیەم کیرد  دەبیێ ییێیپیێیچییینەوەم ییێ بیکیرێ  دەبیێ 

پرەنیتپی حزبی کۆمۆنیتتی بیۆ پیاواییتینیی حیزب و .  ئیجرائاتی ویکخراوەیم یەگەڵدا بکرێ
 .  مافی حزب و ماف و کەیایەتی ئەندامەکانیەتی

 

 میکانیزمەکانی دابینکردنی 

 :ئازادی بۆچوونەکان و بەڕێوەبردنی حزبی

کەواتە بە پێچەوانەی ئەو پڕوپاگەندانەوە کە دژی حزبی کۆمۆنیتتی و کیرییکیاوی دەکیرێ  
گ ایە یەوک تی ئازادی ئەندامەکانی دەکا   ئەوەندە ئازادی بیروبۆچی ون هەیە کە یەهیییچ 

بیڕانەوەی بیڕییاوە .  حزبێکی بیۆوژواییدا و بیگیرە یە حیزبە ییییبیراڵە ئەوووپییەکیانیییشیدا نییە
ییاییەکان یەناو حزبدا دوای گفت گۆی ڕاشیکیاوو ئیازادانەو تیێیروتەییە   بە دەنیگیدان و 

ئەمە  .  دوای بەدەیتهێنانی دەنگی زۆوینەی ئەندامانی ئیۆوگیانە پەیی ەنیدییداوەکیان دەبیێی،
یەوەتاییترین بنەماکانی دین کرایی حزبیە کە بۆوژوازی وەک  دەیکەوتێیکیی میرۆڤیایەتیی 

یە پرەنیتپی دین کراییدا دەنگی زۆوینە شەوێییە ئەگەو !  شانازی بە دین کراییەوە دەکا 
هەڵە  بێ،  وەک  ئەوەی کە یە ویفراندۆمی تایبە  بە دەوچی ونیی بەوییتیانیییا یە یەکیێیتیی 

ڕوویدا و زۆوینە دەنگیان بۆ دەوچ ون داو ئێتتا  گییرییان (  بریکزی،) ئەوووپا نایراو بە 
 !خ اودوە بەدەیتیەوەو بۆیان جێبەجێ ناکرێ

یەناو حزبی کۆمۆنیتتی کریکاویدا  بێجگە یەو ب اوە فیراوانەی کە بیۆ ئیازادییی دەوبیڕیینیی 
بیروبۆچ ون هەیە  هاوکا  میکانیزمێکیش وەک  بەشێك یە بنەما وییکیخیراوەیەکیانیی حیزب 
دیاوییکیراوە بیۆ ئەو ئەنیدامیانەی حیزب کە جیییاوازی ییییاییییییان یەگەڵ حیزبیدا هەیە و 
جیاوازیەکەیان بەجۆویکە کە نات انن یە چ اوچێ ەی ییایە  و بڕیاوە ڕەینیەکانی حزبیدا 

ئیامیانیب یەم ئیازادیە .  ە( کتلە) بۆچ ونەکانیان بەونە پێشەوە  ئەویش دوویتکردنی فراکتیۆن
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کە یەناو هیچ حزبێکی ییایی بۆوژوازی و بگرە چەپیشدا نیە  یەناوچەکەو یە کی ودییتیان 
ئەوەیە کە هاوکاتی ب ونی ئەوپەڕی ئازادی دەوبڕینی بیروبۆچ ونی ییایی  پاویزگاوی یە 
یەکپاوچەیی حزب بکرێ  ئەوییش یەڕییگیای دانیی فیرییەتیی ڕەیینیی بەو ئەنیدامیانەی کە 
م خاییفی ییایەتێك یان چەند ییایەتێکی حزبن  تا فراکتیۆنیی خیۆییان پیێیك بیهیێینین و 
بایەکانیان بە ئاشکرا بۆ ناوخۆی حیزب و بیۆ کیۆمەڵیگیا  بیکوبیکەنەوە  تیا بیتی انین یەو 
ڕیییگییایەوە هەم ئەنییدامییان یە بییایییەکییانییی خییۆیییان ئییاگییاداو بییکەن و فییریییەتییی ئەوەی کە 
یییییایییەتەکییانییییان یەبیەن ئەنیدامییانەوە هەڵییبیژیییردوێ و هەووەهیا کییۆمەڵییگیا  ئییاگییاداوی 

 . بۆچ نەکانیان بێ،
هەووەک  کەیایەتی شەختی هاوڕییان و مافە مەدەنیی و کیۆمە یەتییەکیانیییان یەنیاوخیۆی 
حییزبییدا پییاویییزواوو ویییزیییێییگیییییراوە  پییاویییزگییاوی یە نەویییتە ییییییایییی و کییۆمە یەتیییەکییانییی 

پێشێلکردنی ئەم بنەماو نەوییتیانە ئیاکیامەکەی .  کۆمۆنیزمیش ئەوکی حزب و ئەندامانی حزبە
دەبێ حزب جێگایەکی ئاوام و ییەبمە  .  یێپێچینەوەو جێبەجێکردنی دیتپلینی حزبی دەبێ،

 . بێ، بۆکاوی هەم و ئەندامێکی حزب
 

 مامەڵەی مەحفەلی و لیبراڵی لەگەڵ پرەنسیپە حزبیەکان؛  
بەداخەوە نن نەیەکی خراپی پێشێلکردن و شکاندنی پرەنتییپە حیزبیی و کیۆمە یەتییەکیانیی 
کۆمۆنیزمی کریکاوی  نزیکەی یاڵێك یەمەوبەو یەناو خی دی بیزوتینەوەو حیزبیی خیۆمیانیدا 

یەناو حزبی کۆمۆنیتتی کریکاوی ێێراقدا  ئەنیدامیێیکیی کیۆمیییتەی نیاوەنیدی حیزب .  ڕوویدا
کۆمەڵیك ب ختان و تەشهیری دژی ڕابەوی حزب و ئەندامێکی دییکەی کیۆمیییتەی نیاوەنیدی 

مەکتەبی یییاییی پیێیشینیییاوی ئەوە .  حزب بەشێ ەی ێەیەنی و یە ماڵپەوەکاندا بکوکردەوە
دەکا  ئیجرائاتی حزبی بەوامبەو بکری، و یەحزب دەوی بیکیا   دوای ئەوەی چەنیدجیاوی 

یەییەو .  دیکە ئاگاداو کراب ەوەو ئیجرائاتی بەوامبەوکراب و وە هەمان کاوی دوپاتکیردبی ەوە
ئەمە ناکۆکی یەناو مەکتەبی ییایی و کۆمیتەی ناوەنیدییدا ڕووییداو بەداخەوە بەشیێیك یە 
هاووییانی مەکتەبی ییایی و کۆمیتەی ناوەندی کە هاومەحفەیی ئەو ئەندامەی حزب ب ون 

ئەگەوچی پێشنیاوی ئەوەیان بیۆ کیرا کە . کە خەتاکەی کردب و  ڕیزەکانی حزبیان جێهێش،
یە کۆنگرەیەکی نائایاییدا بە ئامادەب ونی ئەو ئەندامەی یە حزب دەوکراب و تانە یەو بڕیاوە 
بدەن  بەداخەوە نەیانت انی بەوگری یە پرەنتیپە حزبیەکان و یەکپیاوچەییی حیزب بیکەن کە 

یە کۆتایییدا بەوژەوەنیدی و .  خۆیان یا نێیی زۆوب و کاویان بۆ کردب و دەنگیان پێداب ون
 !پەی ەندیە مەحفەییەکانیان پێش بەوژەوەندی و پەی ەندیە حزبیەکان خت،

بێگ مان هاووییان  ناکرێ تۆ یەناو ییەنیگەوییکیدا دژی دوژمین بیجەنیگیی و ییەوبیازەکەی 
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ئەمە کەشی هەوایەکیی نیائیاوام و .  هاووی، و هاویەنگەوەکە  یە پشیتەوە تەقە  ییێیبیکیا 
هاودڵی ییایی و مەێنەوی کە پی یتتن بۆ خەبا  و تێکۆشان .  بێنتنانەیی دووی، دەکا 

ئێنە کە کۆمەڵێك میرۆڤییین  .  بەوامبەو بە دوژمن بواز و زەوبەخ اودوو دەبی،.  یە  دەکا 
پشتنان بەپشتی یەکەوە ناوەو دژی دوژمنی چینایەتیینیان دەجەنیگییین  وییز یە کەییایەتیی 
یەكتر دەگرین  مرۆڤدۆیتی و هاوڕییەتی  هاویۆزی و هاودڵی و بەها مرۆییەکان  بینەمیای 
پەی ەندی نێ اننانە  نات انین یە حزبیێیکیی یەوجیۆوەدا پیێیکەوە کیاوبیکەیین کە ئەنیدامەکیانیی 
یەئایتی بابترین ئۆوگانی حزبیدا ی کایەتی بە ڕابەوی حیزبەکەو هیاووییکەی پەنیادەییتیی 

شیەڕی .  ئێنە یەناو کۆمەڵگادا شەڕی جێختتنی ئەو بەهاو پرەنتیپە مرۆییانە دەکەین.  بکا 
ئەو نەویتە دواکەت انەو ی کایەتی کردنە بە کەیایەتی میرۆڤەکیان دەکەیین  چیۆن دەکیرێ 

؟ ئەم جۆوە نەویتە دژی حزبی و دژی کۆمۆنیتتیە ! یەناو حزبەکەی خۆماندا ویگای پێبدەین
بەوگەی !  یەنیاوەوە کیرمیێیی دەکیا .  مەترییەکی گەووەیە بۆ حزبی کۆمۆنیتتی کیرییکیاوی

ی وکتیریین زەوبەی دوژمین نیاگیرێ  نە  هەو ئەوە ڕەنیگە بەبیێ ئەوەی دوژمین هیییچ 
بیێیگی میان ئەم ووداوە !  پەبماویکی دابی،  حزبەکە  یەناوەوە گەندەڵ ب وبێ، و دابیڕمیێی،

جۆویك یە بێال میدی دووی، دەکا  و بەدگ مانی بەوامبەو بە حزبی کۆمۆنیتتی کریکاوی 
 .و حزبیەتی کۆمۆنیتتی دووی، دەکا 

نن نەیەکی دیکەتان بۆ باس بیکەم ییەبیاوە  بەچیۆنییەتیی یەبەوچیاو نەگیرتینیی پیرەنتیییپە 
حزبیەکان  هەو یەناو حزبەکانی خۆماندا  یە یەودەمی ئەنجامدانی ڕیفیرانیدۆمیدا  کیۆمەڵیێیك 

حزب پشتی انی یە ئەنجامدانی ڕیفیرانیدۆم .  هاووێ دژی ییایەتی ڕەینی حزب وەیتانەوە
کرد و هۆکاوەکانیشی یەکاتی خۆیدا بکوکردەوە  بە م ئەو هیاووییییانەی بەم ییییاییەتەی 

دییاوە یەنیاو .  حزب م خاییف ب ون بەشێ ەی ێەیەنی و یەیەو میدیاکان ووتاویان ن وییی
حزبی ک ودیتاندا شتێکی ئەوتۆ نەب و  بە م یەنیاو حیزبیی کیۆمیۆنیییتیتیی ێیێیراقیدا  دوای 
ئەوەی کە ئەو حزبە بە بەیاننامەیەکی فەومی پشتی انی یە ویفیرانیدۆم کیرد وەکی  میافیێیکیی 
ڕەوای خەڵکی ک ودیتان  بە م هەو یەناو ڕابەوی ئەو حیزبەدا دژی ئەو ییییاییەتە وتیاو 

هەڵبەتە ئەمە جۆوییی دیکەی ڕەچاونەکیردنیی پیرەنتیییپەکیانیی حیزبیێیکیی ییییاییی .  ن یرا
ئەو هاوڕییانە دەب ایە ئەو کیاوەییان نەکیردایە  چی نیکە ئەوە فەوزا دوویی، .  کۆمۆنیتتیە

دەکا  و هیچ مانایە  بۆ حزب و بنەماکانی کاوی حزبی و بیۆ بیڕییاوی زۆویینەو کەمییینە 
ئەوان دەیانت انی یە پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی یان یە کۆنگرەی حزبدا ڕەخنەیان .  ناهێقێتەوە

یەو ییایەتەی حزب بگرتایە  بە م بکوکردنەوەی ووتاو بە دژی ییاییەتیی ڕاگەیەنیراوی 
حزب  یەوەگێیژە دەوویی، دەکیا  یەنیاو وییکیخیتیتینەکیانیی حیزب و ئەنیدامیان و یەنیاو 

 . کۆمەڵگاشدا
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بە م بەبیڕوای مین ئەمە .  بۆچ ونێك هەیە کە ئەمە بە ئازادی بیروبۆچ ون ییێی  دەداتەوە
تەنها پەوە بە فەوزاو بێزەب، وڕەبتی دەدا  و حیزبیێیکیی شیلی شیۆڵیی بیییتیەوەوبەوەو بیێ 
بڕیاوو بێ ییایە  دووی، دەکا   کە نات انێ هیچ کاویگەویەکی یە کۆمەڵگیادا هەبیێی، و 

بەوجۆوە حزب یەحزبێکی ییییایییەوە .  بگرە ناشت انێ پاویزگاوی یە مانەوەی خۆشی بکا 
کە دەیەوێ کاویك یە کۆمەڵگادا ئەنجام بدا   هێز بج ڵێنێ، و جەماوەو ویك بخا   دەبێیتە 

ئەمیجیۆوە ییێیکیدانەوەیە بیێیجیگە یە .  یانەیەکی گفت گۆی بیکۆتایی و بیێیالیاکیام و هیییچیی تیر
 !ییبراڵیزمێکی ویکخراوەیی هێجی دیکەی یێ یەوز نابێ

هاوڕییان دیاوە من یێرەدا مەبەیتم بەهێب جۆویك تەنگکردنەوەی مەودای ئازادی دەوبڕیین 
نیە یەناو حزبدا  ئەوەم ڕوون کردۆتەوەو بنەمای ویکخراوەیی حزب بەووونی ئەوەی دابیین 
کردوە  بە م بایەکەم یەباوە  بە تۆکنەیی حزب و پاوایتن و ڕەچیاوکیردنیی پیرەنتیییپە 

هەو کۆمۆنیتتیك یەوە تێدەگا  و ئاگاوی ئەوەیە کە یینیین چیۆن بیاییی حیزب .  حزبیەکانە
دەکا  و چ جۆوە حزبێك یە ووانگەی ئەوەوە دەت انێ شۆڕشی یۆشیاییتتی ئەنجام بیدا  
و هەو ئەوجۆوە حزبەشی دووی، کرد  بە م مەنت وی حیکنەتیش بەهەمانشێ ەی یییینییین 
پێداگری یەیەو تۆکنەیی حزب و پابەندب ون بە زەواب، و پرەنتیپە حزبییەکیانەوە دەکیا   

 .تەنانە  یە وو تە ییبراڵەکانیشدا
بنەما حزبییەکیان و زەوابیتەکیان .  بێگ مان حزبی ئێنە یەڕووی دیتپلینەوە کەم ک ڕی هەیە

بەشێ ەی گ نجاو دووی، دانەمەزواون و پیادەنەکراون  ئێنە دەبێ هەوڵی جدی بدەین بیۆ 
بە م وەک  ووتم بەشێك یەکیاومیان یەو بی اوەدا فیێیرکیردنیی .  پیادەکردن و جێبەجێکردنیان

هاووییانە  پەووەودەکردنیانەو قەناێە  پێهێنانیانە بە بایە  و گرنگیی ئەم پیرەنتیییپیانە بیۆ 
بیۆ حیزبیێیك کە ئیامیانیجیی ییییاییی خیۆی بە .  حزبێکی ییایی کۆمۆنیتتیی شیۆڕشیگیێیر

بەوپاکردنی شۆڕشی کریکاوی و دامەزواندنی حک مەتی کیرییکیاوی دانیاوە  ئەم مەییەیەیە 
دەبێ بەهەم و ت اناوە ئەم نەویتە حزبیە کۆمۆنیتتیانە یەناو حزبدا .  زۆو پڕبایە  و حەیاتیە

دەبێ حزبێیك دوویی، .  جێ بخەین وکادوو ئەندامانی یەیەو ڕابهێنین و پەووەودەی بکەین
بکەین کە بت انێ شەڕی بۆوژوازی بکا   بت انێ پێداویتتیەکانی یەوکەوتن ئامادەبکیا  و 

 !بت انێ یەوبکەوێ

 :ئازادیی تاك لەناو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریدا، کادر و ئەندام

یەکۆتایی بایەکەمدا با کەمێك زیاتر قتە یەیەو ئازادی تا  بکەم یەناو حزبی کۆمۆنیتتی 
بەبروای من یێرەدا دەبێ دوو مەیەیە جیابکەیینەوە ییان دوو حیاڵە  یەبەوچیاو .  کریکاویدا

 .بگرین
یەکێکیان ئەوەیە کە ئەندامی حزب چ ئەوکێکی یەیەو شیانە بەوامیبەو بەحیزب؟  وەکی  یە 
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بنەمای ڕیکخراوەیی حزبدا هات وە  ئەندامی حزب ئەو کەیەیە کە خۆی بە هاوبە  دەزانێ 
یەگەڵ بەونامەی حزبدا  یە یەکێك یە ئۆوگانە حزبیەکاندا بەپێی ت انای خۆی کاوی بۆدەکا  

ئەندامی حزب هیچ مافێکی فەودی و کۆمە یەتی بەهیۆی .  و ئاب نەی مانگانە دەدا  بە حزب
بە م ئەمە بەو میانیایە نییە کە .  حزبی ب نیەوە یێ زەو  ناکرێ یان تەنیگەبەو نیاکیرییتەوە

دەبیێ پیێی انەو .  ئەندامی حزب بۆی هەیە چۆن ویتتی یەناو کۆمەڵگادا هەڵتی کەو  بیکیا 
بۆنن نە  یی کیایەتیی .  بەهاو نەویتە کۆمە یەتیەکانی کۆمۆنیزم بپاویزێ و ژیر پێیان نەخا 

بەژن  ت ندوتیژی بەوامبەو بە ژن و مناڵ  تەشهییرو تیۆمە  بەخشییینەوە ویی کیایەتیی بە 
ئەمیانە بەشیێیك نییین یە .  خەڵك  پێشیێیلیکیردنیی میافە مەدەنییەکیانیی کەییانیی دییکە و تیاد

ئازادیەکانی تا  و ئەندامانی حیزبیی کیۆمیۆنیییتیتیی کیرییکیاوی ڕوبەڕووی ییێیپیێیچییینەوەی 
 .ویکخراوەیی و دیتپلینی دەبنەوە ئەگەو ئەنجامی بدەن

دەبێ ئەندامی حزب نن نەی مرۆڤێکی پێشیکەوتی وی خیاوەن نەوییتیی کیۆمە یەتیی بەوزو  
با و مۆدیرن  خاوەن هەڵت کەوتی مرۆڤدۆیتانە دەبێ،  دەبێ نینی نەی خیۆشیەویتیتیی و 
هاوکاوی و ڕەواجدان بێ، بە بەها مرۆیی و ئینتاندۆیتیەکان و ویز گرتین یە کەوامە  و 
کەیایەتی مرۆڤەکان  دەبێ، نن نەی مامەڵەی ئینتانیی و میۆدییرن بیێی، یەگەڵ مینیا ن و 
ژنان  یەگەڵ ئەو بەشانەی کۆمەڵگا کە پێ یتتیان بە هاوکاوی و یاومەتی هەیەو بە کی وتیی 
دەبێ نن نەیە  بێ، یە بەهاو ئەخالقیاتی کۆمۆنیتتی و ئینتانی و دووو یە خ دپەویتی و 

کەواتە ئەندام ئەوکێکی یادەی حیزبیی یەییەوە  بە م یەبیاوی .  تاد....  چاوچنۆکی بۆوژوایی
پاویزگاوی یە بەها کۆمەبیەتی و ئینتانیەکانی کۆمۆنیزمەوە بەوپرییاوەو بەخشراو نیە یە 

بێگ مان دەبێ حزب یەوباوەوە ئەنیدامیان بەودەوام فیێیربیکیا  و .  ئەنجامدانی پێچەوانەکەی
دەبێ ئاشنایان بکا  بەو پی انەو بەها کۆمە یەتیانەی کیۆمیۆنیییزم نە  .  پەووەودەیان بکا 

هەو یەیەوەتاوە چەکی ئیجرائاتی حزبی و ویکخراوەییان بەوامبەو بەوز بیکیاتەوە  چی نیکە 
بەداخەوە ئەوان یەناو کۆمەڵگایەکەوە دین کە هەم و بەهیا بیۆوژوایییەکیان وەواجیی هەیەو 
کاویگەوی یەیەو تا  بەتاكیی میرۆڤەکیان جیێیهیێیشیتی ە  تەنیانە  یەنیاو چییینیی کیرییکیاودا 

 .کاویگەوی بەوچاوی هەیە
کادو بێیجیگە یەوەی کە ییەبیاوە  بە .  بە م ئایتێکی دیکەی بەوپرییاویتی حزبی  کادوە 

ڕەچاوکردنی پێ انەو بنەما کۆمە یەتیەکانی کۆمۆنیزم بەوپریییاوە  هیاوکیا  بەوپیرییە یە 
ڕەواجپێدان و بکوکردنەوەی و فێرکردنی ئەندامان بەو بەهاو پیێی انە کیۆمە یەتیییانە  بە م 
یەوباوی ئەوە یەڕووی بەوپرییاویتی حزبی و ویکخراوەییەوە  ئەوکەکانی زیاتر یە ئەنیدام 

 .و بەوپێیە پابەندب ونەکانی بە پرەنتیپە حزبیەکانەوە زیاتر دەبێ
. کادوی حزب ئەو ئەندامەیە کە خۆی بەپێی ئامادەیی خیۆی بەوپیرییییاوییتیی هەڵیدەبیژییرێ
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خۆی بۆ پۆیتە حزبیەکان هەڵدەبژیرێ  یەیەو بنەمای وەوگرتنی کۆمەڵێك بەوپرییییاوییتیی 
خیۆی .  بڕیاوی پابەندب ون دەدا  بەبنەما حزبیەکانەوەو بە جێبەجێکردنیان.  دەنگی پێالەدوێ

بەشداوە یە داڕشتنی ییایە  و بیڕییاوە ییییاییی و وییکیخیراوەیەکیانیی حیزبیدا یەوییگیای 
کەواتە خیۆشیی .  میکانیزمەکانی کۆنگرەو کۆنفرانی  و کیۆمیییتە و ئیۆوگیانە حیزبییەکیانەوە

خۆشی بەوپیرییییاوە بەوامیبەو بە جیێیبەجیێیکیردنیی .  بەوپریە بەوامبەو بەجێبەجێ کردنیان
بەوپریە بەوامبەو بە ڕەوجیدا پیێیدان و بیکوکیردنەوەییان .  بڕیاووو یایاو ڕیتا حزبیەکان

یەوبیاوەوە کیادو بەوپیرییییاوییتیی .  بۆیە ناکرێ خۆی پێشێلیان بکا .  یەناو ئەندامانی حزبدا
 . زیاتری یە ئەندام دەکەویتە ئەیتۆ

ڕەنگە ئەندام هەندێ یەو ویتاو پیێی انە حیزبیییانە نەزانیێ  بە م کیادو بەپیێیی کیاوەکەی و 
. پۆیتەکەی و بەوپرییاوییتییەکەی ئەوانە دەزانیێ و خیۆی دەووی هەیە یە داڕشیتینیییانیدا
. پێشێلکردنیان مانای پێشێلکردنی ه شیاوانەو ئاگاهانەی ئەو بنەماو پیرەنتیییپە حیزبیییانەیە
بەتایبەتی کادوان و ئەندامانی کیۆمیییتەو ئیۆوگیانە بیا کیانیی حیزب  دەبیێ خیۆییان نینی نەو 

دەبێ خۆیان بەشێیك بین یە پیتەوکیردن و .  فاکتەوی جێبەجێکردنی ئەو ویتاو بنەمایانە بن
دەبێ، جێبەجێکاوی ییایە  و بڕیاوی ییایی و زەواب، و پرەنیتپیی . تۆکنەکردنی حزب

بۆیە هەوکاتێك ئەوان خۆیان پێشێلی ئەم بنەماو پیرەنتیییپیانە بیکەن  کیاوییگەوی .  حزبی بن
دەوگا دەکاتەوە بۆ .  زۆو خرا  یەیەو حزب و حزبیە  و بنەماکانی کاوی حزبی جێدەهێقێ

هەمی و بینەمیاکیانیی کیاوی .  فەوزای ویکخراوەیی و ئاماتۆویزم و ییبراڵیزمیی وییکیخیراوەییی
بەک وتی حزب بەییەو .  حزبی کۆمۆنیتتی ڕوبەووی یێك هەڵ ەشاندنەوەو داڕوخان دەکا 

 !پێ ە نامێنێ
بەداخەوە ئەوەی کە هاووییانێیی ڕابەوایەتی حزبی کۆمۆنیتتی کریکاوییی ێیێیرا  کیردییان 

ئەم بەوپرییاویتیە چینایەتی و کۆمۆنیتیتییە .  ڕەچاونەکردنی ئەم بەوپرییاویتیە حزبیە ب و
ئەوە  نن نەیەکی با  یە حزبیە  ناداتە دەی، هەڵت ڕاوانی بزوتنەوەی کیرییکیاوی .  ب و

 .و کۆمۆنیزمی کریکاوی و ڕەوتی تەحەزوبی کۆمۆنیتتی چینی کریکاو
هاووییان ئەگەو ئێ ە یە فەومانگەیە  کاو بکەن  دەبێ پابەندبن بە زەوابی، و ویتیای ئەو 

تۆ یەنیاو پیرۆییەیەکیی .  ئەگەو پێشێلی بکەن ڕووبەوووی یێپێچینەوە دەبنەوە.  فەومانگەیەوە
ئەو کاوە کۆمەڵێك پی انەو زەواب، و دیتپلینی پێ یتتە  بەبیێ .  دەیتەجەمعیدا کاو دەکەی،

ئەوانە کاوەکە نات انرێ ئەنجام بدوێ  یاخ د ڕەنگە بەوشیێی ەیەی کە مەبەییتە نەتی انیرێ 
  ئەگەو پیێی ەی پیابەنید نەبییی،  ئیییتیر فەوزا ووودەدا   بیێیتیەوەوبەوەییی . ئەنجام بیدوێ

وودەدا   کەس کاوی خۆی نازانێ  بی او بیۆ هەمی و گەنیدەڵیی و ییاخیتەکیاوی و بیلیۆف 
بێگ مان کاویگەوی یەیەو پێشکەشکیردنیی ئەو بەوهەمە  دەکیا  کە .  یێدانێك دەکریتەوە
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 .دەبێ پێشکە  بکرێ
 

 :قسەی کۆتایی

بۆیە هاووییان  دەمەوێ ئەوە دووباوە بکەمەوە کە بیایە  و بەهیای حیزب و حیزبییە  و 
پاوایتنی یەکیپیاوچەییی حیزب و پیێی انە و بەهیاکیانیی حیزب ئەوکیێیکە یەییەوییانیی هەو 

بیێیبیایە  .  کۆمۆنیتتێکی خەباتکاو بۆ یۆشیاییزم و بۆ دامەزوانیدنیی حیکی مەتیی کیرییکیاوی
یەیرکردن و مامەڵەکردنی گەووەترین زەبر یە جەیتەی خۆمان دەدا  وەکی  بەشیێیك یە 
هەڵت ڕاوانی چینی کریکاوو دواتریش یە جەیتەی حزبیەتی کۆمۆنیتتی چینیی کیرییکیاو و 
بەودەوامییی دەیییە تییی چەویییێیینەوانەی بییۆوژوازی بەیییەو یییەوی چییییینییی کییریییکییاوەوە 

بۆیە دەبێ ئێنە کادوان و ئەندامانی ئەم حزبە ه شیاوانەو بەوپرییاوانە یەم .  دویژەپێدەدا 
دەی، بە حیزبەکەمیانەوە بیگیریین و هەوچیی زییاتیر .  مەیەیەیە تێبفکرین و مامەڵەی بکەین

دەی، بە پرەنتیپە ویکخراوەییی و میرۆییی و کیۆمە یەتییەکیانییەوە .  تۆکنەو پتەوی بکەین
یەژیانی ییایی و حزبی و کۆمە یەتی خۆماندا پەیڕەوییان یێبیکەیین وجیێیبەجیێیییان .  بگرین
ئەم یەنگەوە هەوچی زییاتیر قیاییم بیکەیین بیۆئەوەی بیتی انییین یە مەییدانیی شیەڕی . بکەین

 .چینایەتیناندا یەگەڵ بۆوژوازی یەوبکەوین
 

 :تێبێنی
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(1 ) https://www.latimes.com/nation/la-na-17-intelligence-agencies-20170112-story.html  
 

(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Communist_Party  
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رخۆر و ئابوری  ڵگای به ی کۆمه رباره ده

 *را  فگه سره مه
 ؟" رخۆره کی به ڵگایه کۆمه" ڵگای کوردستان، ئایا کۆمه

 
   ییه   پیێینیاییه وه"  وا فگه یره یا ئاب وویی مه وخۆو  وه ڵگای به کۆمه" ی  واژه یته ده  که یه ماوه

  و  ییانیێیکیی چیه و کیه  وه بیاتی ییایییییه ده ناو ئه  بۆ دۆخی ئاب وویی ک ودیتان  هاتۆته
ئیابی ووییی " بیری  ئیابی ووییی کی ودییتیان ییه  ونیجیدان ییه و ییه  خینیه ماوکتیتتیش بیۆ ڕه

ی  ئایا پێنایه  یه؟ تی زانتتی هه قینه هه  کاوهێنانه م به  م ئایا ئه به.  کاویدینن به"  داوی ومایه یه
کیی  ییه ؟ چ ڕوانیگیه وخیۆو دووییتیه وا و بیه فیگیه ییره ئابی ووییی میه  ئاب وویی ک ودیتان به

وخییۆو و  ئییابیی وویییی بییه " پشییتییی نییایییانییدنییی ئییابیی وویییی کیی ودیییتییان بییه  یییه  گییرانییه خیینییه ڕه
و   میانیه ئیه..  ودیینیێ؟ کی ێ ده و ییه ی ییه که تییه چینایه  ڕۆکه ؟ ناوه یتاوه وه ڕاوه" وا فگه یره مه
تیا بیا  وه  م ییه بیه.   وه ییۆواغیییانیه  دا بچینیه م بایه ین یه ده وڵ ده هه  یێك پرییاوی تر که گه

کی بۆ  یه و چ پێنایه  وا چیه فگه یره یا ئاب وویی مه وخۆو  وه ڵگای به کۆمه  ی، یه به بزانین مه
  کرێ؟ ده

ی  کیرده  کیان ڕۆژانیه ئیاییتیه  ئیاییتیێیك ییه ڵگاکان بیه کۆمه  م و مڕۆدا هه دنیای ئه  بێگ مان یه
  کیه    نیییه ڵگایه هیچ کۆمه چێ، و  ده ڕی ه کان تیایاندا به تگ زاوییه فکردنی کا  و خزمه یره مه 

ییا  وخیۆو وه ڵیگیای بیه کیۆمیه"   یی، ییه بیه کی گشتی مه یه شێ ه  م به   به وبێ، ده به  یه م کرده یه
وخۆوی و  به  وتری،  که ده  ڵگایانه و کۆمه کری،  به ی بۆ ده ی ئاماژه وه   ئه   وه" وا فگه یره مه
چیاو ئیاییتیی  ییه  و زاڵیه  وبیکو کیی بیه ییه تگ زاوی تیایاندا دیاوده فکردنی کا  و خزمه یره مه
ڵگیاییه  و کۆمه کانی ئاب ووی ئه کییه وه یه  ندییه تنه تایبه  کێك یه   یه   وه مه مهێناندا  ئه وهه به
میا  بینیه  دا  بیه کیه تیییییه  ییه وشیی ئیابی ووی و کیۆمیه ی ڕه وه یێکدانه  دوێ و یه ونجی بۆده یه

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ١١١

  و سایه رسه خه



  تیگی زاوی بیه خیزمیه کیا ییی  فیره   ب ونی فیره وتری، هه ده  ی که یه ڕاده و  تا ئه.   گیری، وده وه
کیراوی  زۆوییان کیا ی هیاووده وه شیی هیه بیه    کیه وه تی خیراپیه چۆنایه  تی زۆو و به ندایه چه
و  وئیه کیاتیێیکیدا ئیابی ووی هیه ییه.   وه وان و هیاو تیییانیه کاوبه ی، به وده به ته  کین  خراونه وه ده

 . یه ی هه م کا یانه ی ئه مهێنانی زۆوبه وهه ت انای به  ڵگایه کۆمه
م  ییه  گی اییه  کیا  کیه مێکی ئیابی ووی ده بۆ ییتته  وخۆو  ئاماژه کۆمەڵگای به  وه کیتره بیه یه

میهیێینیان  وهیه ی بیه ی بازنه وه وه ده  یه  وه ب ونی پالنه هۆی نه کاو  به به دا  هێزی ئاماده ییتتنه
وخیۆو ییانیی  کیییتیر ئیابی ووییی بیه واتایه به.    واییه فگه یره وخۆوی و مه ویکی به و خه  ڕاگیراوه

کیا  و  ی  جیۆوه مه ڵێکی فراوان و هه بازاڕی کۆمه  بۆته  که  یه کامان هه ڵگایه کۆمه  ی ئێنه وه ئه
بۆی   وه وه ده  مبهێندوی، و یه وهه دا به ڵگایه و کۆمه کرێ یه ده  تگ زاوی  وودودوش،  که خزمه

ییی  ی پیه جا   که و می ه  وزه نیا   یه به   یه کانی وه کا  خۆواکییه  بۆنن ونه.  کرێ نه  هاووده
هیێیزییکیی   ئیێینیه  شدا ته م حاڵه ناو ئه که یه..  تگ وازی یێگ خزمه ق ت کراو  گه وادی یه ناوماڵ  مه

ی  بازنیه  یه  مهێن نین و بگره وهه به  بینین که دانیشت ان ده  کی فراوان یه یه کاو و ڕیژه به ئاماده
ییازی و  ب اوی پیییشیه  کرێ ببرینه کاتێکدا ده تی  کراون  یه وخۆویدا قه وایی و به وفگه یه مه
 .ڕ بخرین گه مێن وه وهه   فاکتۆویکی به ویدا وه و یه  کنۆیۆژیاوه ته
  م دۆخیه هیۆکیاوی ئیه  گی اییه  دویی،  کیه واج پیێیده ڕه  ڕه و بیاوه شیدا ئیه نیده یی ه م پیه و ییه هه
ڵیگیری  هیه  بیرێ کیه ده  ڕیی ه بیه  وه کیه ییه ییتیه ن ده بییه ڵگا ییه کۆمه  ی که وه بۆ ئه  وه ڕیته گه ده

ویی،  یا نیاییه انێ، وه و نات   و پالنێکی بۆ ئاب وویی و   نیه ونامه و به  قکنی نیه ێ نت وی ئه
کیاو  بیه کان و هێزی ئامیاده یروشتییه  وچاوه ڵ داها  و یه گه یه  ڵه قکنی مامه کی ئه یه شێ ه به

نهیا  ته ی، پشتی به ده   تی گرتۆته یه ده  ی که یه یته م ده   ئه نانه بکا   ته  وه و مرۆیی و ته
بییینییین  ده  میجیۆوه بیه.   وامیۆشیکیردووه کیانیی تیری فیه و ب اوه  یت وه ب اویکی ئاب ووی به  به
    جیۆوییك ییه وه ه وخیۆو وا و کۆمەڵگیای بیه فگه یره مکی ئاب وویی مه کاوهێنانی چه پش، به یه

می کی ڕی و  کیه  ییه  وانیییییه و نیییگیه  خینیه ڕه    کیه  وه کیاییه  خیۆی دیینیێیتیه  خنه وانی و ڕه نیگه
و   خینیه ڕه.   واوی گیرتی وه تیێیییدا قیه  داوی و دۆخیێیك کیه ومایه کانی ئاب وویی یه واوییه ناته
  ئیاڕاییتیه  وه داو و بیۆوژوازییییه ومیاییه چیینیی ییه  شێك یه به نیگای  گۆشه  یه    که وانییه نیگه
پالتفۆومیێیکیی   وه یێرەشه   .  وت ه وج د تێی که می مه ییتته   وشێکی ئاب ووی که کرێ بۆ ڕه ده

و  ییه   ییه میه بیێیگی میان ئیه. **  ڕوو خریتیه ده  ئاب ووییه  و دۆخه ڕکردنی ئه ییایی بۆ تێپه
کیانییی ئیابیی وویییی  تیییییییه یییه   ئیابیی ووی و کییۆمیه  تیه قیییینییه ی هییه وه کییردنییه  وانییه حتیابییی پییێییچیه

و  بۆ قازانجهێینیه  یه ئاڕایته  کرێ که می کاوی به پۆشکردنی ییتته وده یانی په.  داوی ومایه یه
کیییتیریین  وه ییه    وه.  وه ی چییینیی کیرییکیاوه وه وییانیه ڕییگیای چیه  ومایه  یه ی یه که ڵه و که
 .  ..مڕۆ ندی ئاب وویی کۆمەڵگای ئه تنه تایبه
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 ؟ وه ڕێته گه بۆ کوێ ده  م باسه ی ئه اڵم پێشینه به

وکیاوی ڕۆنیاڵید ڕییگیان   ییه ڵ هیاتینیه گیه تیی ییه تیاییبیه ی ڕابردوو  به ده شتاکانی یه ی هه یه ده
میرییکیا  بیۆ دووبیاوه  تیی ئیه وڵیه ی کیاوی ده ونامه   به پالتفۆومی ئاب وویی نی ییبراڵیزم  وه

داوی  ومیاییه ئیایی، بیازاڕی ییه ئای، بازاڕی ناوخۆ و چ یه داوی چ یه ومایه ی یه وه یازدانه 
  ی ڕییگیان کیه کیه تیه ڕاویژکاوانی حکی میه کێك یه شدا یه م نێ ه یه.***  گیرا وه یته ده جیهاندا به

تیی  و پیاییاودانیی ییییاییه  وه پێنیاو بیردنەپیێیشیه بی ئاب وویی شیکاگۆ ب و  یه کته مه و به یه
کیانیی  ی ئیاکیامیه وه   بۆ داشیکیانیه   ڕیگایه وه  ڵگ شیندا  که ی ئاب ووی و یك هه وه یێگرتنه

  وه ییتیه ده حنەتکیێیشیدا بیه ڵیی زه وانی کریکاوان و خه و ژیان و گ زه یه یرانی ئاب ووی به قه
ڕۆکیدا  نیاوه ییه  میکیێیك کیه چیه.   ئیاواوه  هیێینیاییه"  وایی ڕۆژئاواییی فگه یره مه" مکی  گیراب و  چه

   وا وبیخیۆوه فیگیه ییره و میه ده بیه ڕاده ییه  کرد  کیه ده وه  نشتی کۆمەڵگای ڕۆژئاوایی به وزه یه
میهیێین  وهیه تیی بیه ییقیه   خیه میجیۆوه کاندا و بیه فییه یره کاوبردنی کا  مه به  یه  ی، بکوه ده

  میه ئیه.   ییه وه خ او و کاڵبی ونیه  داویی ڕۆژئاوایی  ڕوو یه ومایه می ئاب ووی یه ب ونی ییتته
  ی کیه وه ن  بیه ڕیبخه   به و دەوڵه بماودانێکی ییتتناتێك بۆیه ی په وه س ب و بۆ ئه ئیتر به

  مریکای کردۆته کۆمەڵگای ئه  وه کانه تییه  یه کۆمه  می بینه ییتته   وی کردن یه یڕه ڕیگای په یه
  کیاوییان ڕاهیێینیاوه بیه هیێیزی ئیامیاده  شێکی زۆو ییه کان و به وووپاییه ی کۆمەڵگا ئه هاوشێ ه

مهێینیان دووو  وهه ب اوی به  ڕین و یه گه دانیشن و بۆکاو نه  وه کانه دیاو بینه ی به وه و ئه یه یه
ییێیك ئییینیتیییازاتیی  کان و گیه تییه  یه کۆمه  ڕیگای دانی بینه یه  که  ته وڵه ده  وه ئه    واته وه ونه که
کیی  نیدییییه یی ه پیه  میجیۆوه بیه..  وخیۆوی واییی و بیه فیگیه ییره دا  بۆ مه هاو تیان هانده  وه  تره

نیگیێیك  و جیه  وه کایه دا هێنرایه" وایی کا یی فگه یره مهێنان و مه وهه به" نێ ان  وی یه مته دووجه
  تیه وڵیه ده  وه ئیه  زوینرا کیه دامه  ڕه و باوه و ئه یه   یه نگه م جه مای ئه بنه. ڕیخرا نێ انیاندا به یه
کیان  فیییییه ییره ی ت انای کڕینی هاو تیان بۆ کا  میه وه وه یه ڕیگای بردنه کا و یه   ده خاڵه ده
نیجییام   وه گیرێ و یییه وم ڕاده فیی گیه یییره وایییی و بیازاڕی کیا ی میه فییگیه ییره ی مییه دییاوده 

ئیابی ووییی کیۆمەڵیگیای " و  ییه  وه چیێیتیه ی ده ڕیشه  که  وه کایه هێنێته وخۆو ده کی به کۆمەڵگایه
پیێینیاو  وا  ییه فگه یره کا ی مه" مهێنانی  وهه مای به و بنه یه یه    که"و  بلۆکی شه-یۆشیاییتتی

گیرتینیی  وه ییتیه ده   و بیه وڵیه تیی ده خیاڵیه ده کیانیی هیاو تیییانیدا  بیه دابینکردنیی پیێی یتیتیییییه
  میێیکیی ئیابی ووی کیه ڵیگیا و ییییتیتیه کیۆمیه  واتیه".   زواوه ڕیزی ئاب وویی و   دامه ونامه به

ئیاکیامیی    وه  کاییه  کاندا دینێته تگ زاوییه فی کا  و خزمه یره مه  ی، بکوی یه ڕۆیی و ده زیده
م  کیان کیه میداوییییه وهیه مهێنانی میرۆییی بیۆ کیا  بیه وهه ت انای به  وه که بیه    یه یه م کرده ئه
کاو خۆڕا و  به   هێزی ئاماده وه وزانه یتدا ب ونی کا ی زۆو و هه وده به هۆی یه و به  وه کاته ده
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میهیێینیان  وهیه وێیی بیه تی کا کان و ئیاییتیی نیه چۆنایه  وه کی تریشه یەبیه وه .  کا  ڵ ده مبه ته
تیی  بیێ ییییاییه ده  واییه کیه.   وه یێنییتیه بازاڕدا یێده  یان یه یه و ت انای م نافه  وه خ اوه  دینێته

میهیێینیان و  وهیه قیازانیجیی بیه کیان بیه نیگیاوه ی پێبکرێ و هه کشه   پاشه وڵه وایی ده فگه یره مه
کیا ی   نیده وه بیێ ئیه   ده نانه ته.  و به مداویی هێزی کاو بگیریته وهه ی ت اناکانی به وه چڕکردنه

ی  وه وزکردنه مهێنان و به وهه ی به پرۆیه    که وه بازاڕه  م بهێندوێ و بخڕیته وهه فی به یره مه
 .تی کان پێ یتتیه ومایه ئایتی قازانجی یه

پایاویکیی تیییۆوی   تاوه وه یه و یه   هه"وایی ڕۆژئاوایی فگه یره مه"مکی  هێنانی چه دا   مجۆوه به
  ی ڕییگیان و نییی ییییبیراڵیییزم ییه که ته حک مه  تێکی ئاب ووی که کردنی ییایه ب و بۆ ئاڕایته

 :یتاب و ڕاوه  و دوو پایه یه یه  تێکی ئاب ووی که ییایه. یتی بۆ بردب و مریکادا  ده ئه
ی یییۆشیییییاڵ " وان تییی خییۆشییگیی زه وڵییه ده" کییانییی  واوه ی ئییایییه وه شییانییه ڵیی ه هییه : میییییان کییه یییه

و   ی دانیی ئیاییتیێیك بییینیه شیێی ه میرییکیادا  بیه ئیه ییه وی  کاوییگیه  وووپا که کانی ئه دین کراته
ندوویتی     ته تگ زاوی وه ڵێك خزمه ئای، دابین کردنی کۆمه   یه وڵه وپرییاو کردنی ده به

 ...ووانی بێکاوی خ یندن  ده
وچی ون  واییی بیۆ ده فیگیه ییره تیی هیانیدانیی میه ڕ و ییایه ی باوه وه شاندنه ڵ ه هه : میان دووه

پیێییی ابی و   ڕییکیی ییییبیراڵیی کیه باوه.  ب و وی هه کاندا بره نێ  ییبراڵه پێشتر یه  کان که یرانه قه یه
   ویانی کا یی  کیه ی کا کان  هه وه ب ونه مباوکراو و یاغ نه می ێه وهه به ڵدانی زیده وهه یه
  کیێیك ییه   ییه وه کیاییه ییدا دییتیه وه ییك بی ونیه ییا تیه ب ونی بیازاڕ وه نه  نجامێك یه وئه   به وه
 وییانیی کیا ییی و  هیه  وگرتن به جا بۆ به.   داوییه ومایه ئاب وویی یه  یرانی کانی قه وته وکه ده
فکیردنیی  یره وان بدا  بۆ کڕین و مه کاوبه   بکا و هانی به خاڵه   ده وڵه بێ ده کان  ده یرانه قه
و   ی ت انای کڕین بی هاو تیان  زیادکردنیی می چیه وه وزکردنه ڕیگای به   یه مه کان  ئه کا 

تیگی زاوی و  كیا  و خیزمیه  شیێیك ییه وان  خیۆڕاییی کیردنیی بیه ومانیبیه کریی کریکاوان و فه
می و  هیه...  نشینان  مینیا ن ژاوان و بێکاوان  خانه یتگیرۆیی هه   ده ژیر ناوی بینه خشینی یه به
  خینیه ڕه..    جێگییر کیرا وڵه وکێکی ده   ئه ی و تدا و وه ب دجه  شێکیان یه دواتر به  که  مانه ئه
  ب و  کیه  و ئینتیازاتانه ی ئه وه شانه ڵ ه هه  ڕووی یه  وه ته ڕه بنه  یه"  وایی ڕۆژئاوا فگه یره مه"   یه
 . **** خشی ب و هاو تیانی به    به وڵه ده
و دواتیر   وه میاییه دا نیه" وایی ڕۆژئیاواییی فگه یره مه"   گرتن یه خنه ئای، ڕه یه  ته م بابه  م ئه به
یی ف  ییلیه ییان فیه ی ده وه ی ئیه ڕاده دیدگای نی ییبراییزم جیێیگیای گیر   بیه  شێك یه   به وه
و  و تیا ئیه  وه واییییه فیگیه ییره نیگای میه گۆشه  کانی یه فتیرکردنی کۆمەڵگا و دیاوده ته  وتنه که

   ڵیکی  ییه بیه  کی ئیابی ووی نیییه  یه نها دیاوده وایی ته فگه یره بقێن مه  ویان پێدا که بره  ئایته
هیانیدانیی تیا  بیۆ   پشیتیی بیه  کیه    فتیییییه   نیه نانه نگی و ته وهه تی و فه  یه ی کۆمه ڕوانگه
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واییی بی  فیگیه ییره تی بایی میه تایبه به.   یت وه به  هره و کڕینی کا ی بێ به  فی زیاده یره مه
میا و  واییی بینیه ودگیه بیازاڕی ئیازاد و فیه    ڕۆیشی، کیه  و جێیگیاییه کان تائه پۆیتنۆدیرنیتته

کاو ببرێ و ئیییتیر  به..     ئاکاو و ی ئاب ووی  ییایه وه بۆ نایینه  کییه وه کی یه یه چ اوچێ ه
چیێی،   ده ڕیی ه معی بیه جه یته کی ده یه شێ ه به  تی که  یه مهێنانی کۆمه وهه ڵگا و به ب ونی کۆمه
زانتیتیی ئیابی ووییدا جیێیگیای   ی ییه وه   ئه نانه ته.     مێنێ کاندا نه وه یێکدانه  کیان یه هیچ جێگایه

وچیاو بیگیییریی، بیۆ  بیه ڵیییك کیا  ییه فرادی دابڕاو و کۆمه ڵێك ئه کۆمه  که  یه وه و ئه بێ، هه هه
و   وه کانه وده م فه وده به  خرینه بازاڕدا ده وانیش یه ئه   کانی  که ڵگا و دیاوده کۆمه  ونجدان یه یه

ی  وه ڵیی و خیاوبی ونیه میه تیه  ی کیۆمەڵیگیا بیپیاوییزویی، ییه وه  م بۆئه به.  ن فیان بکه یره تا مه
  تیا  وه واییی دووو بیخیریینیه فیگیه ییره میه ی  دیاوده  کان یه وده بێ فه   ده یه ی م نافه وه وڕه ڕه
 ..کان بپاویزوی، مهێنراوه وهه وزی کا  به های به به
بیۆ کیۆمەڵیگیا   وه گی ییزوییتیه وا  کیاتیێیك ده فیگیه ییره وخۆو و ئیابی ووییی میه مکی به  م چه به
ییا  وه  ئایتی ئاب ووی تێیاندا نزمیه  ی که ڵگایانه و کۆمه   یانی ئه"کان یته وابه/ کان وت ه دواکه"
وتیریی، ئیابی ووییی  ده  وانیه یه:  گرێ ده  وه خۆیه تتر به کی تایبه   واتایه ندندایه یه وه تی په حاڵه یه
نیێی ان کیا ی  ییه  ی بیازوگیانیییییه واوه نگ بی ونیی قیه ڵدانی بیه وهه نجامی یه وئه وخۆو به به
  کیا  کیه ده  ییتیه نیزامیێیکیی ئیابی ووییی وابیه  به  ئاماژه  مه ئه.  کراودا ناوده کراو و هاووده هه
بیازوگیانیییی " بیازاڕی جیییهیانیی و  ییتین بیه مای پشتبه و بنه یه و یه  مهێنان تێیدا بوازه وهه به

ن کیۆمیپیانیییا    بازوگانان و خیاوه یتەیه ده  ومانڕەوا  یه چینی فه.   ڕی ه ڕوا به ده" کتان نایه
زۆوتیریین   کیردنیی  نیاوده ن و بازوگانی و هیه مهێنان ناده وهه به گرنگی زۆو به    که پێکهات وه
ی قیازانیب و داهیا   وه کیی کیۆکیردنیه وه ی ییه وچاوه یه کی بۆبازاڕی ناوخۆ  به وه کا ی ده

  م بیۆچی ونیه ی ئیه وه بیێ ئیه بیه...  خیا    ئاب وویی و   ڕیکده مایه م بنه و ئه یه بینێ و یه ده
   ی قیازانیجیه وچیاوه ی کیا   ییه چیۆن بیازوگیانیی و هیاووده وخا  کیه پێنان بقێ وبۆمان ده

و  ییه بیه  وه بیێیتیه   ده خ ڵنێ و دواتر دابه ده  وه مهێنانه وهه به  یه  ومایه کاتێکدا قازانجی یه یه
و کیا ی   کیییییه وه شینیی کیا ی ده  تیداو ێیه ییه ئاییا چییینیی ده.  دا ومایه کانی تری یه شه به

ی  م دۆخیه ییبیزویینیێ ئیه ده  ومیاییه قازانیجیی ییه  یان قان نێك که  ت وه وچاو که به ناوخۆیی یه
  !پێکهێناوه

کیۆمەڵیگیای :  ڵیێی، ده  ڕوو کیه خیاتیه ده  ییییه و گیلیه  خنیه و ڕه ئه  وه مباوه و یه بۆچ ونێکی تر هه
و پشی،   وه کییییه وه و تانی ده  به  یه یته و وابه  دوو نیه ینه وه وخۆو نیزامێکی ئاب وویی په به
یازی نیشیتینیانیی  کانی پیشه و   ئیتر ب اوه نه  وانه یه  یت وه  مهێنانی تا  کا یی به وهه به  به

ی داهیا   وچیاوه   ییه و وه  واو یپیاودووه وامۆشی ته فه  شت گ زاوی به و کشت کاڵ و گه
  ئیامیاژه  بۆنن ونیه.  بۆکردن بێ،  جێگای ئاماژه    که گرت وه ئاب وویی و تدا نه  کیان یه جێگایه
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میهیێینیانیی  وهیه و داها  و بیه یه ٪ی یه٩٥ یا ێێرا   ئاب وویی ک ودیتان وه  کری، که ده وه  به
یازیی نیشتنیانیی و  پیشه  ودان به بۆ بره  یدانه م مه ی داهاتی ئه وه بێ ئه به.  یتاوه و  ڕاوه نه

  کیا  پشی، بیه   وا ده میه کیاو بیهیێینیدوێ و ئیه کیانیی تیر بیه ی کشت کاڵ و ب اوه وه ب ژانه
دابییین بیکیرێ    وه وه ده  ییه  فیی کیه ییره کجیاو زۆو کیا ی میه کی یه یه واوه کردنی قه هاووده

  کیه  ییه ییتیه وجه بمان به  یه و دیاوده م ومان ئه ک ودیتان هه  مڕۆ یه ئه  بۆنن ونه.  یتری، ببه
بەنیا  و بیرنیب و ڕۆن و دۆشیاو  تیا پیۆشیا  و    یه ترین کا ی خۆواکی وه یاده چۆن 

ک اییتیی و     جۆو کا  به یه  و بگره  وه وه ده  م ویان یه و هه هتد هه... ی بینایازی و یه وه که
بیۆچیی   پێنیان نیاڵیێی، کیه  م بۆچ ونه ئه.   کراوه هاووده  وه ند و تێکه چه    یه وه نرخی جیاوازه

  میهیێینیان ییه وهیه کیانیی بیه بی اوه  پش، ییه  یه ی هه ته یقه و خه ک ودیتان ئه  داوی یه ومایه یه
 !م خۆی ڕابگرێ وهه و تا  به یه تی یه  یه ی کۆمه ومایه م و یه بازاڕی ناوخۆدا بکا و هه

  وا ییه ومیانیڕه ی فیه ییتیه ده  ی کیه وه بیۆئیه  وه ڕینێیتیه گه وخۆو ده بۆچ ونێکی تر  ئاب وویی به
وییکیی  و خیه و هه  کیان نیه یه ونامه و هیچ پالن و به  خۆو پێکهات وه قکنی و مشه گروپێکی نائه

  ڵیییێیکیی زۆو کیه خیه  م گیروپیه   ئیه نیانیه ن  تیه بکه  ڵین و نازانن ئاب ووی و   ئیداوه نده گه
ی  وچیاوه ییه  بیه    بی وه میه خۆوی نیاپیێی یتی، و ئیه م چه  کردۆته  یه یی کاویان هه ئاماده

گیرن و  وده   وه حیکی میه  ییه پیاوه   وخیۆو  واتیه وا و بیه فگه یره شیقگرتنی دانیشت انێکی مه
م  ئیه.  بیێی، تیگی ازییدا هیه ئیابی ووی و خیزمیه  ی ڕۆڵێکی جدییان ییه وه بێ ئه ن به که وفی ده یه

  گیرێ تیا ییه ده  وانیه ومانبیه م و فه م هه ئه     بۆیه یه ڵێ ده ڕوا ده ده  یه و ڕاده تا ئه  بۆچ ونه
دا  وه ڵ ئیه گه یه  م بۆچ ونه بێگ مان ئه..  ن کان بده حزبه  نگ به کاندا ناچاویان بکا  ده نگدانه ده
یتینیی  قبه گرێ  نات انێ یایاکانی چه  تداوان ده یه ده  تی یه ووچینایه خالقی و یه ی ئه خنه ڕه
ی  کیانیدا بیبییینیێ و دییاوده شیاوه  کاو یه به ی هێزی ئاماده وه نجامدا کۆب ونه ئه  و یه  ومایه یه

  وبیۆییه هیه.  داوی بینیاییێ ومیاییه کی ئیابی ووییی ییه   پێداویتتییه کانی وه نده وه بێکاوی و ڕه
 . وه خالقیانه ئه  گرتنه خنه ڕه  م جۆوه داوی ئه  ویته که ده
ییی  ییتیه تییۆوی وابیه" و  یه  وه باته ڕیده  م بۆچ ونانه پاشخانی تیۆویی ئه  ی که و پێیه  م به به

و   وه یینیه بیده  م تیییۆوانیه کا  ئاوڕیك ییه ناچاوده    ئێنه"وت ویی ئاب وویی دواکه"و " ئاب ووی
. یین وخیه ده"  واییی کیا ییییدا فیگیه ییره وخیۆو و میه ئیابی ووییی بیه" مکی  ڵ چه گه ندییان یه ی ه په
و  ییه کانیان یه ڕووی بۆچ ونه ختتنه  یه"  وخۆو ئاب وویی به" مکی  نگرانی چه بیه  تی که تایبه به

ییی ئیابی ووییی نیاوخیۆی  یتیه وابه به    یه تییه زایه ناڕه و   خنه کانیان  ڕه دۆخی ئاب ووی و ته
ی  وچیاوه ییه  پیێیییانی اییه  وه.  ڕوو نه خه ده  وه کانه ئینپریایییه  هێزه کی و  وه بازاڕی ده  و   به
  وه ڕییتیه گیه وایی ده فگه یره وخۆوی و مه ڵگای به ڵدانی کۆمه وهه وت ویی ئاب ووی و یه دواکه
ی  ییتیه ئیابی ووی وابیه  وه کیی تیر ئیه واتیاییه  بیه.*****    گیییه ییتیه نیدییییه وابیه ی ه م په بۆ ئه
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  و و تیانیی تیازه ییه وخیۆوی بیه وا و بیه فگه یره ئاب وویی مه    یه یه نن ونه    که  ئینپریاییزمه
خیۆی بیۆ ئیییفیلیب  یتیه  ئاب وویی وابه  گ ایه  ی که وه ی ئه ڕاده پێنێ  به یه ندوودا داده یه وه په

پێبیدوێ  وه وایی په فگه یره خ ازێ ئاب وویی مه   واده مه و ئه  یه م و تانه کردنی ئاب وویی ئه
مهێنیان  وهه ب اوی به  کان و یه فییه یره ی کا  مه وه بازاڕیك بۆ یاغب ونه  ببێته  م و تانه و ئه

  وتینیه   کیه ئاب ووییییه  م دۆخه وبازب ون یه بێگ مان ده.   وه دووو بخرینه  ووه یازیی گه و پیشه
 ! خۆیه وبه ی ئاب وویی نیشتنانی و یه فتانه ش ین ئه

  کیییییه وه ی ده ومیاییه تی یه خاڵه ده  وه ئه  پێی وایه یی  یته بی تیۆوی وابه کته کی تر مه واتایه  به
م  وده بیه ڕییگیر ییه  و بیۆتیه  یی خۆماڵی شکت، پێدواوه می کاوخانه ویتی و ییتته گه پیشه   که
چییینیێیکیی   نیگیری ییه هیاوکیا  بییه.  کیانیدا نیشیتینیانیییییه  یازییه ی پێشه شه وتن و گه وپێکه یه

دا و  ڵ بیێیگیانیه گیه ییه   وه یتی تێکه ده  کا  که نیشتنان ده خۆو و خائین به کۆمپرادۆوی مشه
ی کیا   نەکانی ناوخۆی نیه و ێاشنی بازوگانی و هاووده یه ڕه  یازییه و پیشه  می کاوگه خه
  م دۆخیه دییلیی ئیه بیه  کیاتیه پالتفیۆومیێیك ده  م تیۆوه نجامی ییاییی ئه وئه به   !  کانه فییه یره مه

ڕۆکیدا  نیاوه  تی  ییه خ ڵناندویه  وه کییه وه ی ده ومایه یه یی به یته وابه  که   ییایی و ئاب ووییه
وییژدان و  و  که بیه ووه داوانی نیشتنانپه ومایه داویی نیشتنانی و یه ومایه یه  یه  داکۆکیکردنه

و و    ییه ییه"  ییی ییتیه نیدی وابیه یی ه پیه" تی انیێ  ده  م چییینیه   ئه قکنییه و ئه  مخۆوی و ته خه
داویی جیهانیی و  ومایه ی ئاب وویی یه بازنه  زوینێ و یه خۆ دامه وبه ڵگرێ و ئاب وویی یه هه

ڕییژییی  ونیامیه ڕییگیای بیه تی انیێ ییه ئیه  ی کیه یه و ڕاده تا ئه.  کان دایبڕینێ ئینپریایییه  مۆنۆپۆیه
و  ییه تی ییه  یه مهێنانی کۆمه وهه   به وه هێزی مرۆیی ناوخۆی و ته  یتن به ئاب ووی و پشتبه

خیۆ و نیییشیتینیانیییی  وبیه کیی ییه کانی داها  ئاب ووییه وچاوه ئینکاناتی بازاڕی ناوخۆ و یه
.. پێیبیدا   وه یازیی نیشتنانی په و ژیرخانی پێشه  ما بنه  وه شه زوینێ و یێره ندوو دامه یه وه په
ی داهیا   وچیاوه ییه  م ئیابی ووییی فیره و هیه  وه یازی بکاته م کۆمەڵگا پیشه   هه مجۆوه به

  ئیابی ووییییه  و پیڕۆژه  و ڕوانیگیه ئه  مه ئه.  وخۆوی ڕزگاوی بکا  ئاب وویی به  بخ ڵنێنێ و یه
کیانیی  می کی ڕییییه کیه  ییه  وه کیردنیه ییی و گیازنیده گلیه  به  یا نێکی زۆوه  که  یه نایی ناییتتییه
  وز ییه ی ئایتێکی به ژیریایه  ته   چینی کریکاوی ڕاکێشاوه یته داویی وابه ومایه ئاب وویی یه

ییدان  میه  یش، و یه ی، گه بنبه ی به که ئاکامیشدا  پڕۆژه و یه  وه وییه وک تگه و یه  وه ویانه چه
 .وچ و ده
کیانیی  ییتیه ییا نیی شیه  دژی ئییینیپیرییاییییتی،  ییه"  تی نیشتنانی وڵه ده" مۆدیلی  ڵدانی  وهه یه
ژییر  ومیی ییه بیۆوژوازییی قیه  تانێك ب ون کیه وڵه ی ده   نن ونه وه وه ی ڕابردوودا بۆیه ده یه

میۆدییلیی   وی ییه ییڕه    پیه پشتی انی بلۆکی ڕوییییای ییۆڤیییه ی دنیای دووق تبی و به یایه
بی ون  ییتیه وت ویی و وابیه چنگی دواکه  تییان کرد  تا ئاب وویی و   یه وڵه داوی ده ومایه یه
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داوییی  ومیاییه ییه  نیشانیدا  کیه  جروبه و زوو ته  م هه به.  وکێشن ده  وه کییه وه ی ده ومایه یه به
داویی جیییهیانیی  ومایه ی یه بازنه  که و نات انێ یه یه فتانه و ئه   هه خۆ  نه وبه نیشتنانی و یه

 نیی  نها فری یك ب و بۆ ڕاکێشانی چینی کریکاو و کیۆمیه بەڵک  ته  وچێ،  کانی ده و کاوکرده
  نیجیام خیۆییان ییه وه ی ئاب وویی بۆوژوازی ناوخۆ و ییه ونامه ی به   بۆژیر یایه ینه شنه به

م  وده بیه ییلییینیییان ییه وی تیه و ییه  وه تیانیی ئییینیپیرییاییییزمیدا گیرییداییه وڵیه ڵ ده گه یه  وه کلکه
تیی و  وڵیه کیانیی یینیدوقیی دواوی نیێی ده وانید و بیڕییاوه داویی بازاڕی ئازاددا دانیه ومایه یه

   وڵه ی ده نن ونه.  پالتفۆومی ئاب وویی خۆیان  ب ڵکرد و کردیانه کانیان قه جیهانییه  مۆنۆپۆڵه
میرییکیا  تی ئه شیعاوی دژایه  تاوه وه یه  زواند  یه دام حتین داینه یه   و مۆدیلێکی ئاب ووی که

ییازییی  ی پیشیه وه و  و هات هاواوی ب ژانه خۆماڵی کردنی نه   وته ڵکرد و که و ئیترائیلی هه
ی ئیابی ووی   وه بی ژانیه  کیی کی و  ییه ووەییه ڕکیردنیی ده  م دوای تیێیپیه بیه.  وه نیشتنانیییییه

وهیێینیا و ئییینیجیا  کان ده که دوای یه   یه یه  نگه یران و جه قه وی یه ێێرا  یه داوی یه ومایه یه
تانی ئییینیپیرییاییییتیتیی و چیۆن  وڵه ده  ندگرتن به ی ه یدانی په مه  چۆن ێێرا  ب وه  بینینان که

  ییازییییه بیاتیی  پیییشیه کر  ت تن  زی تی نیه ی شه   کاوگه وانه کان یه نیشتنانییه  و کاوگه  پڕۆژه 
کانی  ژیر کاوکرد و ح کنه  وته   داخران و ئاب وویی ێێرا  که دوای یه   یه یه..  کان مۆنتاژه

ییدانیی  میه  و هاوکا  بازاڕی ناوخۆ بی وه  وه داوییه ومایه شکردنی بازاڕی جیهانی یه کاودابه 
م  ئیێیتیتیا  ئیه...   وه کیییییه وه واییی ده فگیه یره زاوان کا ی مه هه  دان و بگره ڕووی یه ختتنه

ییتیی پیێیکیرد و  ده"  ییی ییتیه وابه"   گرتن یه خنه ڕه  به  ی که که و تیۆوه  ئاب ووییه  نایی ناییزمه
  ڕه   و بیاوه کڕن   بردن بۆ ییایه  نگری بازاڕی ئازاد و به بیه  دواتر شکتتی هێنا  بۆته

دۆخیی   کانی ییه خنه ی ڕه وچاوه یه  کردۆته"  وخۆوی ی به دیاوده" کانی نی ییبراییزم  ئاب ووییه
تیدا   وتیی تیاییبیه م کۆمپانیییاکیانیی کیه وده به   چینی کریکاو یه مجاوه وج د  تا ئه ئاب وویی مه

یی،  نب بیکیێیشیێ و ئیییتیر ده   و ڕه حنه ڕی زه وپه مهێناندا ئه وهه ب اوی به  چۆکدابێ و یه به
 .ڵگرێ ودی خۆی هه وایی فه فگه یره مه یه
ئیابی ووییی " و بیاییی  یه ینه   بخه ماندا ت انیبێتنان ڕۆشناییه وه وه ی یه م قتانه وچی یه گه ئه
 :ڵێ، ده  یتین که ڕاوه  و پرییاوه و ئه یه بێ یه  م هێشتا ده وخۆو به به
 

رخۆری  رایی و به فگه سره ی مه دیارده  ڵگا به کرێ کۆمه ئایا ده

 ؟ وه بناسرێته

تیریین  ییاده  میه   ئیه کیه ڵیگیاییه و کیۆمیه تننای هه یقه خه ب ون و  مهێنان  هه وهه فۆوماییۆنی به
فیدا ڕابیگیا   ییره کا کیانیی میه  یتیان به ی ده وه کان بۆئه   ئینتانه ح کنی زانتتی ئاب ووییه

کیانیی  تیا پیێیداویتیتیییییه  وه تیییه  یه مهێنانی ک مه وهه کی به ندییه ی ه نێ  په  تا پچنه وه بێ یه ده
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ی  پیرۆییه  میجیاو ییه کیه کیان ییه تیی تیاکیه  ییه میه وج دی کیۆ  مجۆوه م بهێنن  به وهه خۆیان به
میهیێینیانیی  وهیه  م بیه به.   وه فه یره ب ونی کا کانی مه    یه کا  نه ی، پێده ده  وه مهێنانه وهه به

بیێی،  وێ و بی ونیی هیه وکیه تی انیێ ده فۆوماییۆنی کۆنکریتی خۆیدا  ده  نها یه تی ته  یه کۆمه
ڵیگیای  کیۆمیه:   شێ  بۆنن ونه   ببخه یه ووه ڵگا و ده و کۆمه هه   به ی تایبه پێنایه  وه شه وویێره

  فۆومی کۆنکریتی خۆیدا کیه  تی یه  یه مهێنانی کۆمه وهه بۆ وج دی به  یه تی ئاماژه گایه به وه ده
گیرن و  واو ده تیدا  قه  یه ی کاوی کۆمه پرۆیه  یه  وه وییه زه  ند به ی ه په ی و ج تیاو یه به وه ده

   تیی وه  ییه مهێینیانیی کیۆمیه وهه داویشدا  به ومایه کۆمەڵگای یه  یه.  مدی، وهه م به وهه به زیده
گیرن و  واو ده تیییدا قیه  ییه ی کاوی کیۆمیه پرۆیه  داو یه ومایه   کریکاو و یه فۆومێکی تایبه
هیییچ   میجیۆوه بیه.  میدیی، وهیه کیانیدا بیه تیگی زاوییییه شکقی کیا  و خیزمیه  یه  ومایه قازانجی یه
    چی نییکییه وه یییرەفیی کییا  پییێینییاییه نییاکیرێ و نییانیایییریییتیه دییاودەی میه    بییه کیۆمەڵییگیایییه

  ییه و کیۆمەڵیگیاییه مهێنانی ئه وهه تننای کۆنکریتی به یقه نجامی خه وئه وایی کا یی به فگه یره مه
ف و  ییره ی میه دییاوده  کیه  تیییییه  ییه مهێنانی کیۆمیه وهه به  وه   ئه نانه ته.  وه وانه پێچه   به نه
ی  واوه نیێی ان قیه   ییه نیگیییییه نیاهیاوییه  پیێییی اییه  یێك که که  وبۆیه هه.  خ ڵنێنێ وخۆوی ده به
کیانیدا  فییییه یره وخۆوی و زۆوی کا ی مه خ دی به  نابێ یه  یه  مهێناندا هه وهه ف و به یره مه

ونیجیی  میهیێینیانیدا ییه وهیه زمی بیه و نه  کانی پرۆیه ندییه تنه تایبه  بێ یه ڵک  ده ڕێ  به بۆی بگه
  ڕییگیای داوه  ییه و و تیه میهیێینیانیی ئیه وهیه کیانیی بیه نیدییییه تینیه تاییبیه  وه ئه  بۆبدا و بزانێ، که

 .   وه وانه پێچه   به   نه"وخۆوی ی به دیاوده" به
تیتیریین ئیاییتیییدا   ڕه بینیه  داوی ییه ومیاییه ئیابی ووییی ییه  تی که یناندویه   ماوک  یه ووه هه

.  " هیا ی زۆوکیردنیی بیه میهیێینیان و پیرۆییه وهیه ی بیه کیانیگیییربی ونیی پیرۆییه ییه"   یه  پێکهات ه
( کیاوبیردن هیای بیه بیه) ف  ییره های مه نها به ته و به تی هه  یه مهێنانی کۆمه وهه به    مجۆوه به
دواتیر   میدیینیی کیه وهیه هیا بیه بیه  کیییش ییه ییه و زیده  وه های گۆڕینه ڵک  به هێنێ  به م نا وهه به
میهیێینیانیی  وهیه دا بیه م نیییزامیه   یه نانه ته.  وه داوانه ومایه گیرفانی یه  چێته ی قازانب ده شێ ه به
  وه های گیۆڕیینیه ڵگری به هه    که م مکینه  و ش ینه فی تا ئه یره کاوبردن و کا ی مه های به به

  خیۆییدا نیه وایی خیۆی ییه فگه یره کاوبردن و کا ی مه های به   به م پێیه به.  بایی بێ، و زیده
نیدی  حینیییق بی ونیی قیانی نینیه بیۆ تیه  کیه یه زیفه ڵک  وه به    وه فاکتۆویکی بڕیاوده  و نه  ئامانجه

  م یایاییه ی ئه وه وه ده  و یه  باییه مهێنانی زیده وهه ویش به ئه  داوی  که ومایه مهێنانی یه وهه به
 .نات انێ ب ونی ببێ،

وا  فکردن  ئیه یره مهێنان و مه وهه ندی نێ ان به ی ه په  یه  ونجدانێکی یاده یه    زیاتر به مه یه
و ئیاییتیی   واوه   قه نانه   ته وه ینه مهێنان جیابکه وهه به  فی کا کان یه یره هیچکا  نات انین مه

.  مهێنانیه وهه زمی به مهێنان و نه وهه کدا  پاشکۆی ت انای به و کۆمەڵگایه هه فی کا یی یه یره مه
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کیا    فیی کیا کیان دییاوی ده ییره شێ ازی میه  که  مهێنانی کا کانه وهه شێ ازی به  وه ئه  واته
ییرەفیی  و میه  کا کانه  وایی جۆویك یه فگه یره مانکاتدا مه هه  مهێنان یه وهه به  وه کی تره بیه یه

   ییه نینی ونیه  وه میبیاوه   میاوکی  ییه کا یه  مهێنانی جۆویك یه وهه مانکاتدا به هه  کا کانیش یه
 م  م هیاتیبیێ بیه وهیه   بیه یفییه که  ڕی ج ان و به وپه   ئه یه یاوه و یه گه ئه" ڵێ  و ده  وه دینێته

وا  گیییریی، ئیه ونیه تگ زاویی پێ یتتی یێ وه شۆفێریك یێی بخ ڕێ و خزمه  ی که وه گا  به نه
  ییه م نینی ونیه ونیب ییه و ییه گه خۆ ئه   ". ئاب وویدا نیه  تی یه وزوێیه   کا  مه وه  یه یاوه و یه ئه
وەییی  وادی ئیه وفکردنی هێزی کاو و میه یه مه  مهات و یه وهه ی به یاوه بینین یه وا ده ین ئه بده

  میهیێینیان ییه هیه و بیه  واییه   کیه  مهێنیانیدا خی ڵینیاوه وهه ی به پرۆیه یه  وه کانی تره و پێداویتتییه
کیرێ و  ف ده ییره میه  ته برێ وا کاوده به  که یاوه یه    دواتریش که فی کا یه یره مانکاتدا مه هه

   خیۆشیخیانیه بەیین بیۆ نیه خۆشێکی پێ ده ی نه وه   ئه وه  خشێ  بۆنن ونه به خزمەتێکنان پێده
میهیێینیانیی  وهیه میانیکیاتیدا بیه هیه  ییه  کیه ییاوه کیاوبیردنیی ییه بیه  ڵیێی، کیه مان پێده وه   ئه مه ئه

کیانیی  نیدییییه تینیه ی تایبه وه وه ده  وایی یه فگه یره مه  ی که و بۆچ ونه ئه  بۆیه  که تگ زاوییه خزمه
ییك و یینی وداوییی  وتیه کیی بیه ییه نیهیا ڕوانیگیه وە تیه کیاتیه تی جیییاده  یه مهێنانی کۆمه وهه به

تیی  کیییه   ییه داوی وه ومیاییه مهێنیانیی ییه وهه کانی به و ڕایتییه  وه کاته ک  ده بۆوژوازی ێه
 .یپێری، وامۆشی ده فه ها  به مهێنان و زۆوکردنی به وهه ی به پرۆیه

واییی  فیگیه یره مهێنان و مه وهه ندی نێ ان به پەی ه  دا ماوک  کاتێك باس یه نده ی ه م په و یه هه
شیکیردن   میهیێینیان  دابیه وهه به:   یه مجۆوه به  که  وه کایه  هێنێته ندی ده ی ه   په یه کا  زنجیره ده

 .فکردن یره مه  وه گۆڕینه
ییی  ییاده کیانیییدا بیه ویتیتیگیه  ییه  ومایه ی یه وه تی ی ڕانه یتیه به دا ماوک  مه یه م زنجیره یه

   و ییه  ییه گریدواویان هه  وه ندیکی ئاڵۆز و پێکه ی ه   په م ویتتگانه کاتێکدا ئه نیشان بدا   یه
  یی ڕی خیۆییدا ییه  ییه  ومیاییه وتینیی ییه وکیه کیانیی ده ڵینیه ئیه  واتیه.  گیۆڕدوێ وی تیر ده بۆئه
شیکیردن  کا و ئیینیجیا بیۆ دابیه ی، پێده ده(  تی  یه ی کاوی کۆمه پڕۆیه  واته)   وه مهێنانه وهه به
حینیییق  کاوبردنیش دواقۆناغی ته کاوبردن  به ڕوا تا کاتی به ده  وه گۆڕێ و دواتر بۆ گۆڕینه ده

   ییه دا نینی ونیه و ییێیره گیه ئیه.  نیێی، ییه گیه نیجیام ده وه ییه بیاییی بیه های کیا  و زییده ب ونی به
  کیه تیه پێشچاو  بابیه  ینه مهێنانی ق ما   بخه وهه بۆ به  گۆڕینی یۆکه یه  ومایه ی یه وه ی ڕانه یه

 : وه کاته باشتر ڕۆشنده
ڕوا بیۆ کیڕیینیی  شیێیکیی ده بیه  وه شیه دووبیه  بێ، بیه   ده تا دابه وه یه  یه کنان هه یه ومایه یه

  ی کیاو  کیه کیانیی پیرۆییه و پیێیداویتیتیییییه(   یۆکه) وادی خام  مهێنان و مه وهه کانی به ئامڕازه
بیری  ڕوا بۆ کڕینی هێزی کاو و ییه م ده ی دووه که شه به.  کرێ ده  ی یاب، پێنایه ومایه یه به

  بیه  ومیاییه ی ییه شب ونیه م دابه نایرێ  ئه ی گۆڕاو ده ومایه یه به  دوێ  که کریکاو ده کرێ به
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ی کیڕیینیی  شیێی ه وانیییش بیه ئیه  دا  که ڕووده  وه مانکاتدا دوو جاو گۆڕینه هه  یه  وه شه دووبه
م   م ئیه دوێ  بیه نجام ده ها بۆ کڕینی هێزی کاو ئه هەووه وه...  وادی خام و کان و مه ئامرازه
ف  ییره ی کیاودا میه پیرۆییه   ییه وه ی گیۆڕیینیه ڵنه ڕکردنی ئه دوای تێپه  ومایه ی یه شه دوو به

ی  ی پیرۆییه و کیاتیه بییینییین ییه ده  مجۆوه ق ما   به ین به بکه  بری، تا یۆکه کاو ده کرێ  به ده
  ڕووییانیداوه  وه م گۆڕینیه شب ون و هه م دابه وکاتیش هه و ئه دوێ  هه نجام ده مهێنان ئه وهه به

جیۆوی  فیکیردنیی کیا کیان ییه ییره میه  خۆی ییه  ین که که ف ده یره میش جۆویك کا  مه و هه
.. با  ش ینی کاودا   ئاو  کاوه کانی تری وه کان  هێزی کاو  پێداویتتییه وادی خام  ئامڕازه مه
هەوگیییز   که"  مهێن وهه وایی به فگه یره مه" ڵێ،  ده  فکردنه یره مه  مجۆوه ماوک  به.   وه بینێته ده
وا   فیگیه ییره وخیۆو و میه نیگیرانیی ئیابی ووییی بیه بییه)    وه مهێنان جیانابێتیه وهه ی به پرۆیه یه
  وباییی ییێی ه دا   نابینن و هه مهێناندا ڕووده وهه به یه  وایی کا یی که فگه یره مه  یه  مجۆوه ئه

  ی کیه ییه و شیێی ه یی،  ییانیی ئیه بیه جێگیای میه  نه که یدا ده که ی ئاخریه شێ ه نها یه ن و ته ناکه
ی  نجامدانیی ویتیتیگیه ئه     واته م ویتتگانه ڕب ونی ئه دوای تێپه به(.  وفی کردووه و یه کاوبه به
     وه کیه ق میا  و قی میاشیه  ینه بکه  یۆکه  وجا ت انی مانه   ئه" مهێن وهه وایی به فگه یره مه" 

  دواقیۆنیاغ  واییی وه فیگیه ییره میه  مجۆوه به.  واندا دابنێین کاوبه م به وده به فی یه یره کا ی مه
  کیه و قی میاشیه  وه وه گۆڕینه ی  ڵنه ئه  وه و جاویکی تر بچێته کاوبه بێ به ویش ده وێ  ئه که وده ده
ئیابی ووی  ییه  ڵییی، کیه پێنیان ده  یه م نن ونه ئه.  وی، کاوی به بکڕی، تا بت انێ به  بڕیك پاوه به
کیی  نیدییییه یی ه فیی کیا کیان  پیه ییره میهیێینیان و میه وهیه ندییی نیێی ان بیه ی ه ومایداویدا  په یه

  ڵیه بیێ کیۆمیه پیێی یتی، ده بیه  کیه  ییه ومیاییه ی ییه وه یی ڕانیه  وه ڵک  ئه وی نیه  به مته دووجه
کیان  ته خاییه  مه ئه.  حنینی قازانجهێنان بکا  گریدواو ببڕێ تا بت انێ ته  وه کی پێکه یه ویتتگه

بییدا  وخیۆو بیه نگیرانیی ئیابی ووییی بیه بیه    که داوییه ومایه ی ئاب وویی یه وه وه و خاڵی نایه
تینینیاییی ئیابی ووییی و تیدا   ییقیه ی خیه وه ونجدانیاندا بیۆ نیایییینیه یه کجاوی یه یه ناچن و به

و   میی ئیه بیێ وه دا هیێیشیتیا ده م و ڕایتییانه م هه ڵ ئه گه  م یه به...   وامۆشی یپێردواوه فه به
 :ڵێ ده  که  وه ینه پرییاوه بده

ی  بیۆ دییاوده    داوییییه ومیاییه ڵیگیا ییه و کیۆمیه گیه و ئیه  کییه وه مای یه مهێنان بنه وهه و به گه ئه
 ؟ یه وایی ب ونی هه فگه یره وخۆوی و مه به

مهیێینیان و ئیابی ووی  وهه و به  داوییه ومایه یه  ین که که   ده کۆمەڵگایه  باس یه  بێگ مان ئێنه
و    قان ن بیزویینیه کی ئاواشدا یه ڵگایه کۆمه  یه.  چێ، ده ڕی ه تێیدا به  داوانه ومایه ی یه شێ ه به

میهیێینیانیی  وهیه ی کیاو و بیه و پیرۆییه ییه کی م بیه حیه م تیه هیه    کیه کییه وه وی یه و بڕیاوده
ویش  کا   ئه ودی ده  یەتی و فه وایی کۆمه فگه یره و مه یه بڕیاو یه مه کا و هه تیدا ده  یه کۆمه

  کیه  وی نیییزامیێیکیه وهیه ڕۆح و جیه  میه ئیه.   ی ڕیژەی قازانجیه وه وه یه نه یایای قازانچ و برد
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هیییچیی ..  خیال  پیتی خاکی نیییشیتینیان  وییژدان و ئیه کانی یروش، و ج انی و    به چاوه
  م ڕۆحیه بیۆ ئیه.  بیێی، نیه  ومیاییه وچیی زۆوتیری ییه ی هیه کیه ڵیه قازانب و کیه  یه  نابینێ  جگه
   نیانیه تیه.  وێ ئه  کاته ی، بهێنێ ڕووده ده ک ێ بێ و زۆوترین ئای، به  قازانب یه  چاوچنۆکه

  ییتیێی، کیه   بیبیه چه  و ش ینه وامۆشکا و یه کانی شاویك فه و ق ژبنه  م و گۆشه هه  یه ئاماده
کانی ئاب وویی و    شه م و به هه  یه ئاماده  ومایه نانا  یه ته.   وه قازانجی زۆوی تێدا متۆگه

  شیانیه و بیه ی ئیه ییییلیه و ده و بیه   هه مه یتێ  ئه   قاچ ڕاوه و یه یه نها یه وامۆ  بکا و ته فه
پێناو قازانجدا و   و نیشتنان و خاکی بیاووبیاپیییران  یه  یه ئاماده  ومایه یه.   و نین قازانجهێنه

و   یه دایکی هه  نه  ومایه یه.  یتیان بنێ ده  ی، یه و تی بێگانان و ده  جێبهێقێ، و ڕووبکاته به
  کیه  ف و خیۆواییه ییره کیا ی میه    چیاوی ییه   هێینیده ی قازانجه ک ڕه  و زۆڵه باو   ئه   نه
ی  تیه م واقیعیییه ی ییه وایی ڕیشه فگه یره وخۆوی و کا ی مه ی به دیاوده..  ڵگری قازانب بێ، هه
ی  ؟ ڕیشیه بیازاڕداییه ییه  می و کیا ییه م هیه بیۆچیی ئیه چیۆن؟ ییانیی   میه ئیه .  داوییداییه ومایه یه
  ییا بیه وزان و بیێ کی اییییتیی وه یی کا ی هه شنه چه مه جۆوی و هه ی فره ڵدانی دیاوده وهه یه

هیێینیراون   وه وه ده کراون و ییه هاووده   م و کا یانه م هه ؟ بۆچی ئه ک یدایه یه  وه ک اییتی نزمه
ئاوادا ب ونی دانیشت انێکی  ؟ هاوکا  هۆکاوی یه یه مهێنانی هه وهه کاتێکدا کۆمەڵگا ت انای به یه

ن و کیا ی  کیه وخیۆوی ده و می چەکیانیییان بیه ییه یتگیرنابێ و یه کاویان ده  کاو  که به ئاماده
 ؟ وه ڕیته گه ن  بۆچی ده به کاوده ف به یره مه

داوی  ومیاییه کیانیی ییه نیدییییه تینیه یروشی، و تیاییبیه  بێ یه ده  م پرییاوانه به  وه  م دانه بۆ وه
داوی  ومیاییه   ێیێیرا  و کی ودییتیانیدا  ییه تی یه و تانیێیکیی وه تایبه به:  بڕوانین  یته ژیرده

ندنی ئاب وویی کا ییی  یه وه دان یاڵی په ئاکامی یه  کی کالییکی و یه یه نجامی پرۆیه وئه به
بیۆ   وه ڕێ بیکیاتیه  کیه  داوه ڵنه وی هه یه  وه تییه گایه به وه دڵی کۆمەڵگای ده یه  وه و مانیفاکتۆوه

وخیان و  ییه  میجیۆوه نتیا و بیه وه ی فیه ووه شنی شیۆڕشیی گیه چه شۆڕشێکی بۆوژوازی یه
  داوی ییه ومیاییه ڵییی  ییه وکیاو  بیه ییه   داوی هاتبێیتیه یه وما   و ئاب وویی یه وڵه ژیرخانی ده

نیاوی ئیییتیالحیی    بیه وه تیه جریدی م ڵکیه ی ته مپریایتیتییانه کی خێرای ئه یه نجامی پرۆیه ئه
کیانیی  ییتینیی پیێیداویتیتیییییه قیبیه کانی شکقگرتنی بازاڕی نیاوخیۆ و چیه م قۆناغه که واێی یه زه
ی  وه وژییر بی ونیه وه جێگای یه  بنه کان ده زوینێ و شاوه مه داوی داده ومایه مهێنانی یه وهه به

کان و  یتنی ئامڕازه وک ز به مه کان  هاوکا  ته بۆ شاوه  وه کانه گ نده  هێزیکی فراوانی کاو یه
هیێیزی  میهیێینیانیدا  بیه وهیه ی کیاو و بیه پرۆییه  یه  م پێداویتتییانه ڵپێکانی ئه و یێیهه  ومایه یه
شیکیردنیی جیییهیانیی  کیاودابیه  به  وه  مدانه وه  ند به ی ه په    یه یه م پرۆیه م و ئه و هه  وه کاوه
ی  وه نیاوه هیاتینیه  میجیۆوه بیه.  گیرێ ده ڕیچکیه  وه ی جیهانییه ومایه وی یه و قازانجهێنه  ومایه یه
ڵیگیری زۆوتیریین  هیه  ی کیه و کیا ییانیه مهێنانی ئیه وهه ووی به ده  ی ئینپریاییتتی یه ومایه یه
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مای هێیزی کیاوی  و بنه یه ی ئینپریاییتتین  یه ومایه ی یه یعاده قه و قازانجی فه  قازانجن  واته
.. دا م و تانه تی یه  یه ی کۆمه ومایه وتنی یه ڕ که گه کی وه وه تننای یه یقه خه  بێته وزان  ده هه
وی  ی قیازنیجیهیێینیه چی اوچیێی ه  زوێ کیه مه   داده داوییه ومایه یه  شدا یه م پرۆیه ئاکامی ئه یه

خیا   ئیابی ووییی جیییهیانیییش  ڕده گیه وه  وه بازاڕی جیهیانیییییه ند به ئاب ووی و  ی ه په خۆی یه
( و تانی ئینپریاییتیتیی) مای ئاب وویی و تانی مترۆپۆپۆڵ   و بنه یه شکردنی خۆی یه کاودابه

ی  ومیاییه گشی، ییه    و و تیه هیه خیا و  ڕییکیده  وه کی تره بیه یه  یته   و تانی ژیرده بیه یه
  وه کیی دییاوییکیراوه نید کیا ییه ییا چیه   وه کیا ییه مهێنیانیی  وهه به ووی  ده ی یه که تییه  یه کۆمه
ئیاییتیی   داوییی جیییهیانیییدا کیه ومیاییه میی ییه ییییتیتیه  بیێی، ییه شیداو ده یتێ و بیه به قده چه

ی  پیرۆییه  شداوی ییه تی به پێی چۆنیه به  و و ته هه  واته.  وزه تێیدا به  ومایه وی یه قازانجهێنه
.  وه بێی، ییامیان و قیازانیب کیۆبیکیاتیه مهێنانی جیهانیدا  ڕیگاپێدواو ده وهه شکردنی به کاودابه

تیی  وجی دییه خۆ و میه وبه یه و به  یه م چ اوچێ ه ی ئه وه وه ده    هیچ و تێك نات انێ یه نانه ته
 .بێ، هه

میی جیییهیانیی  وده ییه ی ئینپیرییاییییزم  ییه یته داویی ژیرده ومایه یه  یه  یه م نن ونه بێگ مان ئه
و   نیاوده ی هیه کیرده  گرێ کیه واو ده کی بازوگانی وادا قه یه واوه قه  دا  یه ومایه ی یه وه ب ونه

  خیۆ و ییه وبیه   و تیی و ییه کیی ییه وگیییز نیاتی انیێ کیردەییه کیردنیی کیا کیان  هیه هاووده
  ومیاییه ڵیکی  پیێیداویتیتیی جیییهیانیی ییه   بیه وه پیێیشیه ی ئاب وویی خۆژیندا بیچیێیتیه چ اوچێ ه

ی  ومیاییه م گشی، ییه وده بیه ی هیێیزی کیاو ییه وه مهێنانه وهه بۆ به  شه تی و ئاڕایته ویه بزوینه
 .جیهانیدا

وخیۆوی  ی بیه دییاوده  ی که فیانه یره کا  مه  م جۆوه م و ئه ین هه ونب بده و یه گه   ئه نانه ته
ی  کانی ژییانیی ڕۆژانیه پێداویتتییه  ندییان به ی ه په  یێکن که گشتی کا گه   به  زواوه و دامه یه یه

  وبیۆییه هیه.   وه کاو بهێنرینیه مهێناندا به وهه ی به کرده  یه  یێك نین که و کا گه  یه هه وه  هاو تیانه
کیراون و   هیاووده  کیان کیه فیییه ییره وزانی کیا  میه جۆوی و هه  مه هه  که  بزانین  وه بێ ئه ده

کیانیی ئیاییتیی  پیێیداویتیتیییییه  بیه  وه  مدانه وه  ندییان به ی ه وخۆ په   ڕایته وه بازاڕه  ته خراونه
ی  وه میهیێینیانیه وهیه پیێی یتیتیی بیه ییه  واته.   یه وه کاوه به ژیانی چینی کریکاو و هاو تیانی ئاماده

دنیییای    م ییه   بیه ی گیرتی وه وچیاوه ی ییه وزانترین شێی ه هه  هێزی کاوی چینی کریکاو به
ی هێزی کاو و ئایتی بیژیی ی  وزانه هه  ئایته م  ی ئه وه مهێنانه وهه مڕۆدا  به داویی ئه ومایه یه

میی  وده ییه ییه  واته.   وه  می پێبداته   و   بت انێ وه نها یه ته  که    نیه یه چینی کریکاو  کرده
  ی کیه و کیا ییانیه م و ئیه بت انێ هه  که  نها و تێك نیه ته  وه دا  ئه ومایه ی یه وه جیهانی ب ونه

. م بیهیێینیێ وهه وزانی چینی کریکاو به ی هێزی کاوی هه وه مهێنانه وهه به  پێ یتتن بۆ دووباوه
می و و تیانیی  هیه  کیه  بازاڕی جیهانییییه  وه ئه    واته م و بازاڕی جیهانییه وکی هه ئه  م کاوه ئه
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ی  وه میهیێینیانیه وهیه کیان بیۆ بیه پێ یتتییه  فیه یره کا  مه  وه شێکن یێی و پێکه داوی به ومایه یه
کیی  کام و   چ کیا ییه  ی که وه مای ئه و بنه یه   یه مه ئه.  م دینن وهه وزان به هێزی کاوی هه

ت انێ ش یینیی  م دینێ  ده وهه ب و به  وه خ اوه  چ نرخێکی یه  چ ک اییتی و به  فکردن به یره مه
وازییل   بیه  کر ک با  برنب هندیتان  چا چین  قاوه و ف یی یۆیا شه  بۆنن ونه)   وه خۆی بکاته

کیان  فیییه ییره کیا  میه  کیه  بۆدانراو نییه  ونامه کی به یه   کرده یه م کرده ئه  دیاوه.(.  دا نه نم که گه
م  ڵیکی  ئیه   بیکیا   بیه و و تاندا دابیه یه به  وه وتنێکه ڕیگای ڕیکه  کی ئیختیاوی یه یه شێ ه به

 . کی ئاڵۆزی بازوگانییه یه یه نجامی م نافه وئه به  یه کرده
وزان  ڕییگیای هیه بتی انیێ ییه  و و ته جۆویك هه دا  به وانی کا ی هاوشێ ه مهێنه وهه نێ ان به یه

جیێیگیای   وه و کا یه وی ئه مهێنه وهه به وکا  و به یدان ده مه ی یه که قیبه ڕه  وه ڕاگرتنی کا کانیه
ی قازانجی  وه نجی ب ونه یایای نێ ه  وه ئه  وه کی تره بیه یه.   وه بازاڕی جیهانیدا بکاته  خۆی یه

  کیان شداوبی وه به  ومایه یه    یه و یه شی هه کردنی به ننای ئاڕایته   قیبله وه    که  یه ومایه یه
و  بیه  میه ئیه.   وه کیاتیه کیال ده داوییدا ییه ومایه ئاب وویی جیهانی یه  مهێنانی کا کان یه وهه بۆ به
  کیه  ییه کیا ییانیه  ڵیه یا کیۆمیه   وه و کا یه مهێنانی ئه  وهه ڕیگاپێدواوی به  و و ته هه  ی که یه مانا

ی  وانی هیاوشیێی ه مهێنه وهه چاو به و یه  وه نزیك بێته  نجی قازانجه ی ناوه م ڕیژه تی یه ت انی یه
م    بیه وه وانیه کیاوبیه م بیه وده بیه  وزانیتیریین نیر  بیخیاتیه هیه  مان کا دا  کا کانی خۆی بیه هه

  بیێیتیه گیرێ و ده ی خیۆی ده شکردنیی دنیییادا جیێیگیه کاودابه  و تی دیاویکراو یه  وه شه هۆیه
ی  وچیاوه و و تیێیك زۆوتیریین ییه گه   ئه نانه ته.  کا   یه  م جۆوه وی ئه مهێنه وهه پتپۆڕی به

  وزان بیییخیاتیه نیرخیێیکیی هیه تی انیێ بیه و نیه  م گه بێ  به ی هه نه م کا یا یروشتی و خاوی ئه
 .ش ین بگرێ  و کا یه وی ئه مهێنه وهه   به نات انێ وه  وه بازاڕه

تادا ئێران و هندیتان دوو  وه یه  یه:  پێشچاو  خاته کی زیندوو ده یه نن ونه  وه مباوه ماوک  یه
و  ده بیه ڕاده و خی وی ییه  ی ییۆکیه وچیاوه وی کا ی قی میا  بی ون و ییه مهێنه وهه و تی به

کیانیی  ی داختیتینیی کیاوگیه ییه مه  مهێنانی ق ماشی ئینگلیزی ب وه وهه  م به ب و به زیادیان هه
م  وهیه دا بیه وکیاتیه بیازاڕی جیییهیانیی ئیه  وزانترین نر  ییه هه  به  چ نکه  م دوو و ته ییچ یه نه
کیاوی تیێیچی وی .  وییتیانیییا مهێنیانیی هیێینیا بیۆ بیه وهه به  ئێران و هندیتان وازیان یه..  ها  ده

نیدی قیازانیب  می ئاب وویی کیا ییییدا و ییاییای نیاوه وده یه  ها یه یایای به  تی واته  یه کۆمه
   ییه   پێ انه داویدا  وه ومایه کۆمەڵگای یه  بایی یه ی زیده مهێنانی ڕیژه وهه مای به و بنه یه یه

میێیهینیانیی کیا ییی و  وهیه ودوو قۆناغیی بیه هه  کان یه حتابی کا  هاوشێ ه یفیه بۆ میزانی ته
دا  وو تیه هیه  کا  چیینیی بیۆوژوازی ییه واده  که  یه م یایایانه ئه.  گێڕن داویدا ڕۆڵ ده ومایه یه
 .یان بکا  ناوده یێشاو هه و به  وه وزانه ش ینی کا ی هه  ویته بکه
و  ییه داوییدا بیه ییه ومیا شکیردنیی جیییهیانیی ییه کاودابه  شب ونی و تان یه دابه  وه کی تره بیه یه
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میهیێینیانیی  وهیه میانی بۆ بیه که یه  ی ئاب وویی ئینپریاییزمدا  که یته و تانی میترۆپۆ  و ژیرده
و   یی س پیێیداوه خیه میهیێینیان تیه وهیه کیانیی بیه کیانیی کیاو و هیۆییه ئامیڕازه ی که و کا یانه ئه

ی  وانیه وزان  چ ئیه کان و بازاڕیك بۆ کا ی هه فیه یره مهێنانی کا  مه وهه میشیان بۆ به دووه
کیانیی ژییان  ی بۆ پێداویتتیییه وانه و چ ئه  وه مهێنانه وهه ب اوی به  خرینه وادی خام ده   مه وه

نیتیاگیۆنیییزمیێیك  پێیکیهیێینیانیی ئیه  وه شه و یێره  وانی چینی کریکاو و هاو تیان پێ یتته و گ زه
وی  تیی بیۆ قیازانیجیهیێینیه ڕه مکێکی بینیه   چه وزان وه دا تا هێزی کاوی هه م دووانه نێ ان ئه یه
کیی بیا   کیۆمیه..  کی و ناوخۆدا ڕابگییریی، وه ی ده ومایه م یه وده به یه  ومایه ی یه یعاده وقه فه
ی    دییاوده نیانیه وایی و ته فگه یره کا یی و مه ی فره دیاوده چۆن   ین که تێبگه  وه کا  تا یه ده
ی  شکردنیه م کاودابه نجامێك یه وئه   به   ک ودیتان و ێێراقدا وه و تانێکی وه  وخۆوی یه به

و تیانیی   کێیك ییه   یه ک ودیتان و ێێرا  وه  واته.   ی گرت وه وچاوه یه  وه بازاڕی جیهانییه
بیۆوژوازی و   وه و ییێیره  وی شی یینیییان گیرتی وه وادی ژییرزه و  و میه وی نیه مهێنه وهه به
و  و  وهیێینیانیی نیه بین  ده نید ده میه هیره بیه  ومیاییه زۆوترین قیازانیجیی ییه  ی یه که  ته یه ده

ی  وه وژییر بی ونیه وه کیی و ییه وه ی ده ییه ومیا ی ییه وه نیاوه ی  ڕیگای هیێینیانیه وه وه ده ناودنه
   بیزوێ و دابیه تی ده  یه ی کۆمه ومایه گش، یه  وه بۆ بازاڕی ناوخۆ و یێرەشه  یه یه وما یه
کیانیی بیازوگیانیی و هیێینیان و بیردنیی کیا کیان و دواتیرییش  ڵینیه بیۆ دوایییین ئیه  وه بێتیه ده
م  ئیه..  نید و کۆمپانییای بیچی   و میامینیاوه  تگ زاوی و کاوگه کانی خزمه وتنی ب اوه ڕکه گه وه

کینیۆییۆژی و ئیابی ووی  و ژیرخانێکی تیه یه ک ودیتان یه  داوی یه ومایه   یه بیه یه  ته واقعیه
وی شیکیل بیگیرێ و  وادی ژییرزه و  و گیاز و میه مهێنانی نه وهه ووی به ده  یه  گرێ که ڕاده
کیانیی کشیتی کیاڵ   یتێ، و ئییتیر بی اوه   ببه تی تێدا چه  یه ی کۆمه ومایه کی یه وه شی یه به
کیی  بیه یه.  دوی، وتۆیان پێنه و گرنگیی ئه  وه کی ببێته یازیی خۆماڵی  بوه شت گ زاو  پیشه گه

کردنی کا ی خۆواکی و پیۆشیا  و  ناوده ووی هه ده ی بازوگانی یه ومایه شی یه به  وه تریشه
و   پیرۆییه بیێیگی میان ییه.  زۆوی چیاب  بیێی، بیه  کانی ژیانی ڕۆژانیه ن و پێداویتتییه یکه مه
م  ئیه  که  نیه  وه   وتنان چاوی یه ووه ی هه که  ته یه ندیکی ئاوادا چینی بۆوژوازی و ده ی ه په

وزانییتییرییین جییۆوی کییا ی  هییه شیی ییین  ڵییکیی  بییه بییه"  کییی بیین یییان نیییییشییتیینییانییی وه ده"   کییا یییانییه
یتهێنانیی  ده   بۆ به یه وچاوه   یه تا بت انێ ئایتی بژی ی چینی کریکاو وه  یه وه فییه یره مه

چییینیی   کیه  ییه م ڕاییتیییییه میای ئیه و بینیه ییه یه.  وزانترین نر  دابین بکا  هه قازانجی با   به
ی چینی کریکاو پێ یتتین  فی ڕۆژانه یره بۆ مه  کا یی که بۆوژوازی کا ی جۆواوجۆو و فره

 . وه م هاو تیانه وده به یخاته کا و ده ده  یێشاو هاووده به
  کیردنیییان بیۆ بیازاڕی نیاوخیۆ  واتیه ف و هیاووده ییره زۆوی کا ی میه  وه کی تریشه بیه یه
  خیۆی میییکیانیییزم و  وه وه ده  کردنی ییه فی و هاووده یره بازوگانی کا ی مه یتبردن بۆ  ده
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هێنانیی کیا ی   م یه ی نێ ان کۆمپانیاکانی بازوگانی هه یه ی م نافه وه بۆ ت ندکردنه  که ڕیگایه
   میه وزان و نیزمیدا  ئیه ئیاییتیێیکیی هیه  کان ییه م ڕاگرتنی نرخی کا  هێنراوه وزاندا و هه هه

  وه خی اوه  وزان ییه و حتابی کا ی هه یه بۆخۆی جاویکی تر ئایتی بژی ی چینی کریکاو یه
 . کرێ م دابین ده کریی که گرێ و به ڕاده
   وه وزانیه مەجیۆوی کیا ی هیه کا یی و هه هۆی ب ونی فره کانی ک ودیتان به بازاڕه مڕۆ یه ئه

  نزمیدایه چۆن ئایتی کرێ یه  بینین که ده  وه یی ئه یاده   بێ،  به وچییه کانیان هه جا ک اییتییه
کیاتیژمیێیر  ١١بۆ  ٢  ڕۆژانه  کریکاویك که   .  ڕاگیراوه  وه خ اوه و چۆن بژی ی چینی کریکاو یه

ی  وه تیێیك جیگیه و پیاکیه گیه گیرێ ئیه وده زاو دیینیاو وه هیه ١٥بیۆ  ١١ودا  وامبه به کا و یه کاوده
... م وزان  کریی خان ی کیه ومان و برنب و خۆواکی هه وزان  ده وزان  پێکو و پۆشاکی هه هه
وزانیی  هیێیزی کیاوی بە هیه  فیییان بیکیا  و دووبیاوه یره ی، تا مه وده به  خریته ی نه مانه ئه
  بیه  تی انین دوییژه ن کۆمپانیاکان چۆن ده داوان و خاوه ومایه   بۆوژوازی و یه وه مبێته وهه به

ی  دییاوده" و و  وهیه م جیه ئیه.  ن بیکیه  کیه ڵیه کیانیییان کیه ومیاییه ن و یه ی قازانب بده وه کۆکردنه
  پیێییی اییه  کیه  وه و بیۆچی ونیه ی ئیه وانه پێچه   به"  فیه یره کردنی کا ی مه وخۆوی و هاووده به

قیکنیی  نجیامیی نیائیه وئه کان  به خۆماڵییه  یازییه کاوگا و کا  و پیشه  پشتکردنی بۆوژوازی یه
کیا ی  کیردنیی  هیاووده  بیه  ییتی وه   پشتی بیه بۆیه  ب ونی پالنه  تداو و نه یه ب ونی چینی ده

میهیێینیانیی  وهیه کیی شیێی ازی بیه نیدییییه تینیه نجامی تایبه وئه به  یه م دیاوده خ دی ئه..  فی یره مه
 . دایه ومایه وی یه قان نی قازانجهێنه  ی یه و ڕیشه  داوییه ومایه یه
  ی بیۆ دییاوده  ییه وا ئیامیاژه فیگیه ییره وخۆو و ئاب وویی میه ڵگای به نێکی تری بایی کۆمه بیه
ییا    وه مهێناندا نیییه وهه به  ڕۆڵیان یه  دانیشت انێك که".  وا فگه یره وخۆو و مه دانیشت انێکی به" 

وتیریی،  ییا ده وه.  ون کیه وده فیی ده ییره وانیی کیا ی میه کاوبه   به ن و وه وتۆ ناکه کاویکی ئه
ییتیی  بیه و بیۆ میه  وه مهێنیانیه وهه ب اوی به  ختتۆته کاوی نه به وا هێزی ئاماده ومانڕه چینی فه

؟ ڕزگاوبی ون .. ن  تن و زیاده یه وگری ده وه م چه  مانه   ئه پێداوه وه ییاییی خۆی بێکاوی په
  خیۆوه م چه  م دانیشت انه ڕی ئه گه و ختتنه  یه م دیاوده یه  وخۆو  ڕزگاوب ونه ڵگای به کۆمه  یه

 !.. مهێناندا وهه ب اوی به یه  یه وه که کاونه
 

 ؟ کوێدایه له  یه م دیارده ی ئه اڵم ڕیشه به

  ی کاوه ئاماده  شکریکی بێکاو که ب ونی یه ی بێکاوی و هه دیاوده  بقێین که  وه بێ ئه تا ده وه یه
.   وه داوییه و یێی جیانابێیتیه ومایه کانی ئاب وویی یه ته خاییه کێك یه وی،  یه یتناکه و کاوی ده

می و  تیی کیاو بیۆ هیه داوی نات انێ بێکاوی بنبڕبکا  و فیرییه ومایه   هیچ و تێکی یه نانه ته
ی ئیابی ووییی  ژییر ییاییه ی بیێیکیاوی ییه  م دییاوده به.  ختێنێ ڵڕه کاو هه به دانیشت انی ئاماده
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وووپیا    ئیه چاو و تانێکی وه   یه یه وه وه یه ڕوویه  ین پله ند چه دا  به یته داویی ژیرده ومایه یه
کیانیی  ییکیی بی اوه وتیه بیۆ بیه  وه ڕییتیه گیه کیی ده وه ی ییه پله   به مه مریکادا  هۆکاوی ئه و ئه
ێیاتیکیاوی  ی ییه ییازی و زۆوی میاوه نیدنیی پیییشیه ییه وه مهێنان و نزمی ئاییتیی پیه وهه به

 ..یێك هۆکاوی تر و گه  ی کریکاوان ڕۆژانه
جیرییدی  ی تیه پیرۆییه    ێێرا  و ک ودیتاندا  که ی وه یته داویی ژیرده ومایه و تانی یه  یه

کانی چینی کیرییکیاو   ی بچ    بۆ نێ  ڕیزه ن پرۆژه ماییك و خاوه   و داخزانی ووده م ڵکیه
گیی نیید و   وام یییه وده یییی و بییه وتییێییکییی شییێیینییه هییۆی ڕه بییێییتییه  و ده  وامییه وده کییی بییه یییه کییرده

هیێیزی   دوای خیۆییدا ییێیشیاوییك ییه   بیه میه کیان  ئیه ووه گیه  بۆ نێ  شاوه  وه کانه شاوۆچکه
تیی  باینانکرد فریه  که  وه و هۆکاوانه نجامی ئه ئه یه وه  و  کاته کاندا کۆده شاوه  کاو یه به ئاماده
 . مهێنان نیه وهه ت انای ڕۆچ ونیان بۆ نێ  ب اوی به  و  مه میاندا که وده به کاو یه

ئیابی ووییدا و   ییه  ییه تیی هیه خاڵه   ده وڵه ده  که  یته داویی ژیرده ومایه وە یه کی تریشه بیه یه
ڕووی   ی کیه کاوه به ئاماده  م هێزه کاندا  ئه تگ زاوییه یدانی دابینکردنی خزمه مه  تیش یه تایبه به

نیدووییتیی  وانی  خ یندن  تیه کانی شاوه ب اوه  خرینه ند ده ی کاومه شێ ه کان  به شاوه  کردۆته
  م و تیانیه داوی ئیه ومیاییه ییه   م کاتێیك کیه به.  خۆو م چه  بنه و ده  وه تییه وڵه و ئیداویاتی ده

وگیای  و ده  وه ییانیگیرییتیه   ده وڵیه میین هیێیرشیی ده که یرانی ئاب ووی  یه قه  بن به ده  گیرۆده
چیییتیر   ویم که تی هه ی دوایی حک مه م یا نه هات هاووی ئه.  خرێ و داده یه زواندنیان یه دامه

تیی    بیۆ ییییاییه ییتیبیردنیی حیکی میه زوینێ  هیاوکیا  ده وچ انی زانکۆکان دامه نات انێ ده
وانیی و  کیانیی خی یینیدن و فیێیرکیردن  شیاوه بی اوه  یتی کاتی  یه زواندنی کاتی و گریبه دامه
میان  و ڕاییتیییییه ڕۆشینیی ئیه بیه..  تیگی زاوی کانی تیری خیزمیه م و ب اوه کان و هه خانه یته خه

  وگیا ییه کیانیدا  ده ییرانیه میی قیه وده ییه ک ودیتان چۆن ییه  داوی یه ومایه یه  ینێنێ که یه بۆده
م  ئیه.  چیێی، ده  وه وه وییه وه خا و یێشیاوی بیێیکیاوی بیه کاو داده به ڕختتنی هێزی ئاماده گه وه

ی  وه   میکانیزمێیك بیۆ داشیکیانیه و وه  یه داویدا ب ونی هه یه وما واوی دنیای یه ته  یه  ته حاڵه
 .برێ یتی بۆ ده و هاو تیاندا ده یه یرانی ئاب ووی به قه
شیکیری  ڕاگیرتینیی ییه  کیه  یه وه ویش ئه ین ئه خاڵێکی تر بده به  بێ ئاماژه دا ده نده ی ه م په ویه هه

بۆ    ویش میکانیزمێکه   ئه داوییه ومایه تی ئاب وویی یه وووه   زه یه  وه فراوانی بێکاوی دیتانه
کاو و  به   وج دی دانیشت انێکی فراوانی ئاماده کی تر واتایه  به.  وزان ڕاگرتنی هیزی کاوی هه

یی،  ده بیه  بێ  خۆی میکانیزمێکه تی کاویان هه ی فریه وه بێ ئه کاندا  به شاوه ی یه وه کۆب ونه
نیدنیی  پیه ی نیێی ان کیرییکیاون و داییه ییه ی می نیافیه وه بیۆ تی نیدکیردنیه  وه چینی بۆوژوازییه

ڕاگرتنی دانیشت انێیکیی  .  وه مه ێاتکاوی زۆو و کریی که یه وجی بێنافی  به ی مه ختترین هه یه
بیۆ   ڕوانیییه چیاوه  شیکیره م ییه میانیکیاتیدا نیاچیاوکیردنیی ئیه هیه  ڕوانی کاودا  یه چاوه  فراوان یه
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..   و وڵیه کیانیی ده ئیییداوییییه  کیه   ئایایش و پۆیی   یی پیا و ییه زگاکانی وه ده  ڕووکردنه
میی حی کینیڕانیی  بۆ ییتیتیه  یاتییه تی حه وووه   زه م ویان یه و هه هه..  خۆو م چه ب ونیان به

ی  دییاوده بیێ بیقیێییین کیه  ده  میجیۆوه بیه.  داوی ومایه چینی بۆوژوازی و پاوایتنی نیزامی یه
میا و    بنیه تی نه داوی خۆیه یه وما نجامی ئاب وویی یه وئه   به" فی یره وخۆوی و کا ی مه به" 

 .کانی ته خاییه
 

 :نجام رئه به

 : وه ک وتی بقێینه به  که نجامێك بایه وئه   به و وه گه ئه
تینینیای  یقیه  م خه به  که یه دا دیاوده وه ڵ ئه گه یه"  وایی فگه یره وخۆوی و کا ی مه ی به دیاوده" 

  ییه م دییاوده ڵیکی  ئیه بیه.   ی نیییه کیه میهیێینیانیه وهیه داوی و فۆوماییۆنیی بیه ومایه کۆمەڵگای یه
میکیی  نیگیرانیی چیه بییه.   ییه میه وده م ییه داویی جیهانیی ئیه ومایه کانی یه نجامی کاوکرده وئه به
میڕۆ  داوی ئیه ومیاییه و ییه ییه بۆچ ونێکی بیۆوژوازی ییه"  وا فگه یره وخۆو و مه ئاب ووی به" 

  مییانییه داوی  ئییه ومییایییه کییانییی یییه میی کیی ڕییییییه گییری کییه خیینییه ڕه  بیینییه ن و ده ده ده  وه یییتییه ده بییه
  نیدوو بیێی،  فیره ییه وه بیێ و پیه بازاڕی جیهانی نیه  به  یته وی،  وابه کیان ده داوییه ومایه یه
  نیاوده نگی نێ ان هیه یتێ،  هاویه یازیی خۆماڵی ببه پیشه  ی داها  بێ،  پش، به وچاوه یه

وچیی  گیه ئیه  م ئیامیانیجیانیه می و ئیه هه..   وه کاوه  ی کا  ڕابگرێ  هێزی مرۆیی بخاته و هاووده
میای ئیابی ووییی  میانیکیاتیدا  بینیه هیه   ییه وه کیاتیه کتیده یۆتۆپیای بیۆوژوازییی نیییشیتینیانیی ێیه

و   وه هییێیقیێیتیه   خیۆی ده وه  زواوه کیرێ دامیه  تیی بیه ییه و کیۆییلییه ییه ییه  داوی کیه ومیاییه ییه
 . وه کاته یی ده زه دی و ئه به داوان و کریکاواندا ئه ومایه نێ ان یه شب ونی کۆمەڵگا یه دابه

وز بیۆ  ی بیه وی ڕییژه قیازانیجیهیێینیه******     داوییییه ومیاییه کیی ییه ڵگاییه ک ودیتان کۆمه
.  ییه وه وزانیدا ڕاگیرتینیی هیێیزی کیاوه هیه وزان و ییه ڕیگیای هیێیزی کیاوی هیه یه  کان ومایه یه
می و  وانیی چییینیی کیرییکیاو و هیه کیانیی ژییان و گی زه تگی زاوییییه ک ودیتان کا  و خزمه یه

وزانیتیریین  هیه  کیڕن کیه ده  و کا ییانیه م انیش ئه هه.  یتدی، ده به  وه ڕیگای بازاڕه هاو تیان یه
میهیاتی ون   وهیه بیه  کی یی ه ییه  م کا یانیه نادا  ئه وه ییش گ ێ به بازاڕدا و که یه  یه نرخیان هه

  ی ئیاییتیی کیرێ و می چیه وه بیۆئیه  یشیتی ون کیه گیه  م وایتییه باشی یه داوانیش به ومایه یه
وزی  ی قیازانیجیی بیه وچیاوه   ییه وزان وه هێزی کاوی هیه  وه شه ڕابگرن و یێره  وه خ اوه یه
بۆ دابینکردنی ئایتی بژیی ی   کان که فییه یره بێ کا  مه بگرن  ده  وه یته ده کانیان به ومایه یه

و  گیه وشی یینیێیك ئیه هیه  چییینیی بیۆوژوازی ییه.   وه بیازاڕه  نه وزانترین نر  بخه هه پێ یتتن  به
ییدانیی  میه وا یه وانی  ئه کاوهێنه ی، به وده به  یا بیخاته م بهێنێ وه وهه وزان به ت انێ کا ی هه نه
 . داوییییه ومیاییه نیتینیی بیازاڕی ییه میه  میه بێ   ئه ی، ده نرێ و ت شی بنبه و ده ده تدا وه قابه ڕه

١٤٩ 

 را  فگه سره رخۆر و ئابوری مه ڵگای به ی کۆمه رباره ده

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



  بیۆ چی ونیه  ودەمیدا نیییه به یتێك یه وبه مهێنراو هیچ به وهه وزانی به کا ی هه  وه کی تره بیه یه
  کیاتیێیك  م کا یانیه و ئه  ڵگری ت خنی قازانجه هه  ی بازاڕی نێ خۆی و تان  چ نکه وه ناوه
و   وه وانه کاوبه م به وده به  بخریته  وه جۆویه مه و هه  یێشاو به  که  وه کاته کال ده ی قازانب یه ڕیژه
ئیاییا کیا ی    که نیه  وه و و تێکدا چاوی یه هه دا و یه یه م کرده بۆوژوازیش یه.  ف بکرێ یره مه

مەکیان خیۆمیاڵییین ییان  وهیه به  که  نیه  وه   چاوی یه نانه یان بۆی هات وه  ته  کردووه  هاووده
 .. ڵگری ت خنی قازانجه و هه  وزانه هه  کام کا یه  یه وه ڵک  چاوی یه کی  به وه ده

کیانیی  شیه کیێیشیی نیێی ان بیه و کێشینیه  یه م نافه  بزانێ،  که   و ڕایتییه بێ ئه چینی کریکاو ده
ی  و ڕییژه ییه   ییانیی ییه میهیاتی وه وهیه بایی بیه ی زیده ی ڕیژه وه شکردنه و دابه یه یه  ومایه یه

کیێیشیی  بێگ مان کێیشینیه.   م چینه دۆخی ئینتانی ئه  به  وه  مدانه   وه   نه یه ومایه قازانجی یه
  جیییاوازه  تیه وکیێیی ییییاییه وامیبیه شکقیی بیه نجامدا  یه دوائه     یه ومایه کانی یه شه نێ ان به
نگری  جۆویك باڵێکی بۆوژوازی بیه دا   به ڵده وهه یه  وه کانی بۆوژوازییه کانی باڵه ئاب ووییه
و و بیاڵیێیکیی تیر  به گریته کیدا ده وه ی ده ومایه ڕووی کا  و یه وگا  به ی ده وه تی کرانه ییایه

ییازی  تیی هیانیدانیی پیییشیه نگری ییاییه کان و بیه کییه وه خ ازیاوی ین وداوکردنی کا  ده
و   وانی چییینیی کیرییکیاو و هیاو تیییییانیه بماوی ژیان و گ زه   باڵێکی بۆوژوازی په ناوخۆیه

کیی پیا  و  داوییییه ومیاییه و ئا ی ییه  داوییه ومایه کانی یه م ک ڕییه گری که خنه باڵیکی تر ڕه
   ییه ڕوکیێیشیه م شیه ودووبی ئیه هیه   ی ڕۆشنه وه  م ئه به..   وه کاته وز ده ویژدان به ود و به بێگه
تیی  ییه نیزامی کۆیله یه  وه وانی کریکاو و ڕزگاو ب ونیه باشتر ب ونی ژیان و گ زه ندی به ی ه په
 ..تی یه که ی ڕیژه وه وه یه و بردنه  ومایه وی یه قازانجهێنه  ندی به ی ه ڵک  په   به کرێ نیه به
وخیۆوی و بی ونیی  ی بیه ی داهیا  بیێی،  دییاوده وچیاوه ییه وی، کیۆمەڵیگیا فیره و بنانه گه ئه

ییازی بیێی،   وتی وی پیییشیه کی پێشکیه بێ و کۆمەڵگایه ئاوادا نه مهێن یه وهه دانیشت انێکی نابه
ی  بیازنیه ییتیێی، و ییه خیۆی بیبیه وی، ئیابی ووییی کی ودییتیان پشی، بیه و بنانه گه   ئه نانه ته

داوی  ومیاییه بیێ ئیابی ووییی ییه وا ده ئیه..  یین ویکیه کانی ئاب وویی بازاوی جیهانی ده کاوکرده
یدا کۆمەڵگا و ئاب وویی ییۆشیییایتیییتیی  جێگه کێش بکرێ و یه و ڕیشه  وه شێته ڵ ه هه  وه بنه یه

" کییان ڵییه مییبییه تییه" خییۆوی و کییا ی بییێییکیی اییییییتییی و  مشییه  ڕزگییاوی کییۆمەڵییگییا یییه.   زوێ دامییه
کیانیی  میای می ڵیکیداوییتیی گشیتیی بیۆ هیۆییه و بینیه یه یه  بێ،  که ی نیزامێك ده وه کایه هێنانه به
کیرێ  زوابیێ و کیاوی بیه کیانیی دامیه زییییه وه وه مهێنان و کۆمەڵگای کیاوکیردوان و هیه وهه به

 .مابێ، واوی نه ئایه
 :کان تێبینیه   
 .   کراوه و ڕۆشنایی ینیناویك ئاماده به یه  ته م بابه ئه*/ 

و  وامیبیه بیه ییه"  مهێنانی نیییشیتینیانیی وهه تی پاوایتنی به ییایه" یا  وه" وگری ئاب وویی به"**/ 
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ی کیۆمیپیانیییا  وه ناوه ی ئاب وویی و   و هاتنه وه بازاڕ کردنه تیکردن و به تایبه کانی به پۆیه شه
کیی و کیا   وه کیردنیی کیا ی ده کیانیی هیاووده پۆییه و شه وامبه به ها یه ووه هه کان  وه کییه وه ده
و ئابی ووییی  وامبه به یه  پالتفۆومی نایی ناییزمی ئاب ووی  که  یه  که یه کاندا  نن ونه فییه یره مه

ییازییی  وتیی گشیتیی و پیییشیه کیه داکۆکیییکیردن ییه کانی نی ییبراییزمدا  به ته جیهانی و ییایه
ژییر   داوی خۆماڵی بکا و ڕاییکیێیشیێیتیه ومایه یه  یلیم به وی، چینی کریکاو ته یه نیشتنانی  ده

  ومایەداوی و ڕۆڵی ئییحیتیییکیاوه یی یه یته دژی وابه یه  که  وه ی باڵێکی تری بۆوژوازییه یایه
میحینی د    وتیاوییکیی کیاوه  بیڕوانیه  وه میبیاوه ییه..   ڵیبیڕیی ه تیی هیه زایه نگی ناڕه کان ده جیهانییه

ڕوو  وی ڕییگیای ڕووبیه میاوه تیییکیۆشیانیی جیه" ناوی  یکرتێری حزبی شی ێی ک ودیتان به
  وچی ون ییه ی پیالتیفیۆومیێیك بیۆ ده  ڵه خاڵدا گه ٢  یه  که"   تی نی ییبراییزمه ی ییایه وه ب ونه

مهێنانیی  وهه تی پاوایتنی به ییایه"م  وخۆ ئه ڕایته  ڕوو  که خاته ویم ده یرانی ئاب وویی هه قه
 . وه کاته ک  ده خۆیدا ێه یه" نیشتنانی
وتیاوی  بیۆ   وه ڕییره بیگیه  تیکیاییه  ئیابی ووییییه  م پیالتیفیۆومیه بۆ زیاتر ئیاشینیابی ون بیه***/  

 . ١٢دیدگای یۆشیایتیتی ژماوه " داوی ومایه بۆ جیهانتازیی یه  ئایدیاوه  نی ییبراییزم یه"
 وییانیی  هیه  ییه  وه وتنه خاتری دوووکه م به وهه به ئاوکردنی کا ی زیده تی یه ییایه****/  

میی  وده ییه یه  ب و که  تانه و ییایه کێك یه یه..  زینی نرخی کا کان دابه  گرتن یه کا یی و ڕیگه
" وووپیا کیانیی ئیه تیی ییۆشیییا  دیینی کیراتیه وڵیه ده" کیان و  ییییبیڕاییه   مێك به   وه ڕیگاندا وه

میهیاتی و  وهیه ن کیا ی خیۆواکیی بیه میلیییۆنیان تیه  بیه  یا نه  ته م ییایه پێی ئه به..  و به گیرایه
ی  و دیییاوده ییه وانیی ئیاوی تیا بیه وه خیۆواکیی گیییانیه کیران بیه و ده  وه وییاکیانیه ده  خیرانیه ده
ن ئیییتیپیانیییا   بییه ییه  تیه م یییاییه واییدا زاڵ ببن و دواتریش ئه فگه یره  ویانی کا ی مه هه

کیان  فییه یره کا  مه  یه  یه واوه و قه کاتێکدا ئه و  یه به گیرایه  وووپاوه پرت گا  و باقی و تانی ئه
شیتیاکیانیی  ییاڵیی ییا نیی هیه کانی وشیکیه واوه ت انرا بریێتی و ئایه   ده وه ئاوه  خرانه ده  که

 ..وبکرێ یه فرینیای پێ چاوه و تانی ئه
وکیردنیی  ییه ڕییگیای حیزبیی شییی ێیی کی ودییتیان بیۆ چیاوه خشه ی نه نامه ڵگه به*****/   

دا   ده  بۆوژوازییییانیه  بۆچ ونه  م شێ ه ی ڕۆشن یه وینی ک ودیتان  نن ونه کانی هه یرانه قه
 : وه یته ده  به
  وجی ئێتتادا خۆی یه ی مه هه یه..  ویم تی هه تی ئاب وویی ح کنه ئاکامی ییایه یه  یرانه م قه ئه" 

نیهیا  تیه ییتیێی، بیه بیه پشی، ده  کی ودییتیان کیه ییه(  وییعیی) وخیۆو  یهێنانی ئاب وویی بیه وه هه
تیی  و شکتتی ییاییه  مهێنانی دیکه وهه کانی به وته وامۆشکردنی که و  و فه ی نه وچاوه یه به

  محنی د  ییه  ها کاوه ووه هه"..   ب ونی متنانه کۆمەڵگا و نه  ی مرۆیی یه ڵ وزه گه کردن یه ڵه مامه
تێڕوانینێك یەباوە  بە ییایەتی ئاب وویی نی ییی حیکی مەتیی هەویینیی "  ناوی  وتاویکدا به
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 :ڵی، یایتی ویتتگه  ده" ک ودیتان
هۆکاوی ڕایتەقینەی قەیرانی ئاب ووی یە ک ودیتاندا یە ئایتی نیاوخیۆییییدا قەییرانیێیکە یە " 

کرا و یە یا نی ڕابردوودا کە پشتی بە یییبیراییییزمیی نی ێ  ئاکامی ییایەتی ئاب وویی پیاده
بیەنی دەوەکی هۆکاوەکان بۆ یروشتی گشتی ئاب ووییی بەوخیۆو .  بەیت ە  هاتۆتە کایەوە

یەیایەی ییایەتێکی یەومایەداوی دواکەوت و و وابەییتە بە نیاوەنیدە ییەومیایەداوەکیان  
واتە قەیییرانییی ئییێییتییتییای تییێییکییڕای ئییابیی ووییییە بەوخییۆوەکییان کە مییۆوکییێییکییی .   هدەگەڕیییتەو

 "یەومایەداویی دواکەوت ویان هەیە ڕەنگی بەیەو هەی مەوجی ئاب وویی ک ودیتان هەیە
 : کی تره یه ی گۆڕان  نن ونه وه ڵبژاودنی بزووتنه ی هه ونامه ها به ووه هه
ڕییگیای فیرۆشیی  ٪ی داهیا  ییه٩١ ک ودیتان و ێێرا  و   یه  ی داهاته وچاوه یه  و  تاکه نه" 
شیتی گی زاو  ییازی و گیه کانی کشت کاڵ  پیییشیه وته واویز ختتنی که یتدی،  په ده به  وه وته نه

واوییز ختیتینیی  هۆی په به.  وخۆو و تێکی به  مهێن ببێته وهه جیاتی و تێکی به یه  وای کردووه
   ییه خۆوی حیکی میی زییاتیر ییه م چه  هاو تیان کراونەته  شێکی زۆو یه به  وه کانی تره وته که

وانیی تیر  ن و ئیه قینه زاویان ڕایته هه ١٥١ متر یه  که  که  خۆو هەیه زاو م چه هه ١٥١ملیۆن و 
 ..."بن دی اون

بیۆ   کیی گشیتیییییه ییه خشیه نیه  پێ یتتی به وینی ک ودیتان هێز بۆ هه ژیرخانێکی به بنیاتنانی" 
کی   کی و ناوه وه گ زاویی ده ومایه یازی  یه ب اوی کشت کاڵ  پیشه  مهێنان یه وهه هاندانی به

دۆخیێیکیی ئیاوهیادا   میهیێینیانیدا  ییه وهه ب اوی به  یه   وتی تایبه هاندانی که ییایەتی بانکی و
ویینیێیکیی  هیه  نجام بدا و ییه ی گرنگ ئه وه کی گ ایتنه یه پرۆیه ت انێ وینی ک ودیتان ده هه
ڕوو  ویینیێیك کە تی انیای ڕووبیه میهیێین  هیه وهیه وینێکی بیه هه  ببێته  وه وه وفکه وخۆو و یه به

خیۆی  بیه بیێی، پشی، میاوۆدا تی انیای هیه کاتی گیه  بێ، و یه کی هه وه ی ده شه ڕه ی هه وه ب ونه
 ".ی گۆڕان وه ی بزووتنه ونامه به /یتێ ببه
 

 :کان تێبینیه

کیۆمەڵیگیای کی ودییتیان "  وخیۆوبی ونیی بیه" ڕۆشینیی  وه  بیه ی خ اوه م ئاماوانه ئه******/  
 : داوییه ومایه مهێنی یه وهه کی به ڵگایه کۆمه  ینێنێ که یته و ده  وه کاته تده ڕه
میلیییاو  ٠٥  وهیێینیان ییه بیه ی وه ومیاییه وان ڕادەگەیەنیێی،؛ ییه وهێنه به كێتی وه بێژی یه وته_  

ویینیی  تیی هیه ی حییی میه م كیابییینیه چی او ییاڵیی ئیه  یه: " و دەڵێ، ٢١  نریته یه گه ده  وه دۆبوه
٪ و كیاو بیۆ ٠١  نیرییتیه ییه گیه ٪ەوە ده١٢ی  ڕییژه  وهێنانی بیانی ییه به ك ودیتاندا ئایتی وه

ڕابیردوودا   وینی ك ودیتان یه هه وهێنان یه به كانی وه كری، بەتایبە  کە پڕۆژه ژیرخانیش ده
 .یایتی یپی  وچاوه یه./ ب ون ژیرخانی نه

١٤١ 

   و سایه سره خه
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  تا یاڵیی  ب وه ک ودیتاندا هه  یه  زاو کاوگه دا دوو هه١١١٢یاڵی  یه/  ی ئێن ئێن ناڵی که که_  
ڵ  گیه   یه زاو کاوگه هه ٥به   یشت وه گه  ووه ندی و گه ی بچ   و مامناوه ی کاوگه ژماوه ١١١٢
  کیاوگیه ١٥١١ی  نیزییکیه ١١١٢بیۆ  ١١١٢یاڵی  یرانی ئاب ووی ک ودیتان یه ڵدانی قه وهه یه

ویییم  یییازیییی هییه تییی بییازوگییانییی و پیییییشییه زاوه دا وه١١١٩ڕایییتییی یییاڵییی  نییاوه  یییه.  داخییران
ب اوی جیۆواوجیۆودا  یه و یه ب ونیان هه  کاوگه ٠١٢٢وینی ک ودیتان  هه یه  که  یاندووه ڕایگه
  تدایه زاوه ی وه باونامه کا   یه کریکاو کاوی تێدا ده ٦١٥زاوو  هه ٢٠دا  م کاوگانه ن  یه که کاوده
  .زوی،   یاڵی تردا دابنه ی یه ماوه ی تر یه کاوگه ١١١١
ی تی انیای  کیه میه وهیه بیه  کیه  ییه نیتیۆ هیه هێینیانیی چییینیه  و ی ده کاوگه ٥ی یلێنانی  ناوچه یه_  
 . یه ویم هه کانی ناوخۆی هه پێداویتتییه  به  وه  مدانه وه
پیێیداویتیتیی   ییه  زۆو زییاتیره  بیێ  کیه ڕ ده   ملیۆن تێپیه یه یه  نم یا نه مهێنانی گه وهه به_  

 .ناوخۆ
 :  زواوه دامه ٢٩ووه  ی گه زواوه دا دامه١١١٢یاڵی  یه_ 

 ٠١یلێنانی 
 ٢٦ویێر  هه

 ١١دهۆ  
 :  زواوه دامه ١٢١ندی  ی مامناوه زواوه دا دامه١١١٢یاڵی  یه

 ١١٢یلێنانی 
 ٠١ویێر  هه

 ١٩دهۆ  
ی  کیاوگیه ١٥١  زییاتیر ییه.  بیازییان  ویته که یازیی ێێرا  ده ٪ی پیشه٢١ی بازیان  ناوچه یه_  
 ٥   . ییه وهیێین هیه بیه یازی وه ی پیشه ووه ی گه کاوگه ١١   ند و بچ کی تێدایه و مامناوه  ووه گه

میلیییۆن و  ١  نتۆی بازیان یا نه ی چینه ناوی کاوگه کیان به یه نها دانه ته نتۆ که ی چینه کاوگه
 ٢ی ئیایین  و  کیاوگیه ٥ی بیازییان  نیاوچیه و یه هه.  هێنێ مده وهه نتۆ به ن چینه زاو ته هه ١١١
کیی کیییتیی  ییه و و کیاوگیه ڕمیه ودی میه ی بیه   کاوگه   یه یه ی دوویتکردنی شیش هه کاوگه
وتیی  نیه  ومیله زاو به هه ٠١ت انای پا وتنی   ڕۆژانه  و   که ی نه ووه کی گه یه نتۆ  پا وگه چینه
و کیییبیل و بیۆوی   کی دوویتکردنی  یۆنده یه ی ڕۆنی شل  کاوگه کاوگه ١  ها  ووه یه  هه هه

ی ئیاوی کیانیزا   کاوگه ١کی بیبتی و  یه ی دوویتکردنی خان ی پالیتیکی  کاوگه ئاو  کاوگه
 .. یه دا هه یه م ناوچه و یه با هه مهێنانی کاوه وهه ی به ووه کی گه یه ویتتگه

١٤١ 
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پەیامەکەی ئۆچەالن سەبارەت بە 

 (پەکەکە)چەکدانانی 
ێبدیلە ئۆچەبن  ڕابەوی زیندانیکیراوی پەکەکە  یەوییگیای پیاوییزەوەکیانییەوە ڕاییگەییانید کە 
دەیەوێ بەڕیگای ئاشتی و وت ویژو دانی ییان کیێیشیەکیانیییان یەگەڵ حیکی مەتیی تی وکیییادا 

ی  کیۆنیگیره" یە بەهیاوی داهیاتی ودا  که  کە کردووه که کانی په هێزه چاوەیەوبکا  و داواشی یه
کە ڕەچییاوی   هییاوکییا  داوای یەهییێییزەکییانییی پەیەدە  کییردوه.  یییتییێیی، بییبییه"  ک دانییانییی چییه

بەوژەوەندیەکانی ت وکیا یەی ویا بکەن و خۆیان یە ڕووبەڕووبی ونەوە یەگەڵ هیێیزەکیانیی 
 .ت وکیا بپاویزن

  خیاڵیییه  کیه  میجیاوه ییامیی ئیه   پیه وه ی پیێیشیتیری ئیۆچیابنیه" ئاشتی" کانی  یامه ی په وانه پێچه به
وی  ییه" وجیی وانیدنیی بیێینیه دانیه  ییه ڵکی ک ودیتان  جیگیه وج و خ ایتێکی خه مه  وجۆوه هه یه
.  وه نجامێکی تیری ییێینیاخی یینیدوییتیه تی فاشیتتی ت وکیادا  هیچ ئه وڵه و ده وامبه به   یه" یلیم ته
نی ییی  وبیازکیردنیی چیاوه ک بیۆ ده ڕییگیاییه  تیه ک کراوه دانانی چه ڕۆکدا  ناوه نجامێ  که یه ئه

میاشیێینیییکیی   و بیه وامیبیه بیه تیییش ییه تاییبیه و به  ت وه تێیکه ی که یته و بنبه کەکە یه کانی په هێزه
کیانیی  دژی هیێیزه ت وکیاو ی ویا وێیییراقیدا  ییه کی ئۆودوگان یه  ته یه ده  نگی که فراوانی جه

ئیاکیامیی شیکیتیتیی "   کیدانیانیه م چیه ئیه" و"  ییلییینیبی ون تیه" م  بێگ مان ئه.  ڕیختت وه کە به که په
تیی  و ییاییه یه کانی خۆی یه پایه که  کەیه که کی ییایی نایی ناییزمی ک ود و په ئیتتراتیژیه
و دوزو  ییه ییتیان ییه کیان و ڕاوه ئینپیرییاییییتیتیه  و هێزه که تانی ناوچه ویه ده به  وه خۆگریدانه

ئێتیتیادا بی اوییان  یه   که  ی هێزی نێ انیان واگرت وه وبازی و هاوکێشه یێنی ییایی و یه که
 .     وه ی  کردۆته وته کەدا به که کانی په و مانۆوییدانی هێزه  وه م مانه وده به یه

چەنیدیین ییاڵ وەکی  ییتیراتیییژیەكیی  ناییۆنایتتی کی ود کیه-پەکەکە وەک هێزیکی ب وژوا
تی انیێ  ده  وه م ڕیگیاییه یه  که   وازی شەڕی چەکداوی و گەویالیی کردووه  گ ایه ییایی بانگه

ییی  نیاکیاوامیه  میێیژه بەشداویکردنی یە دەیە تی ییاییدا  ییه  دەوڵەتی ت وکیا ناچاو بکا  به
ک  کە وه کیه پیه  وه کی تره بیه یه.  وە ڕووی  شکت، و بنەی، بۆته و ڕووبه  یتداوه ده خۆی یه

بە ی ودوەوگرتن  ویکخراوەیی یەناو بزوتنەوەی ناییۆناییزمی ک ودا که–وەوتێکی ییایی 
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نگ و نایەباویی ییایی یی وییاو نیاوچەکە  هیێیزو نیفی زییکیی فیکیری و  یە هەی مەوجی جه
کیان  خیییلیه ده  ی نێی ان هیێیزه هاوکێشه  ییایی بەوچاوی پەیداکرد  ئێتتا بەهۆی ئاڵ گۆو یه

نگی ی ویاو ناوچەکەدا  و ویکەوتنی تازەی نێ ان وو تیانیی زییهیێیزو حیکی مەتەکیانیی  جه یه
  ی هیێیزه وه زیانیی میانیه بەشێ ەیەکی گشتی به که  وه کایه  ته ناوچەکەدا قۆناغێکی ن یی هێناوه

 . واودەبێ، و ئایۆی ییایی ت وشی یێقی و تاویکی زیاتر کردوە کە ته که کانی په کداوه چه
یەوباوی ئەوەی ئۆجەبن پەیامەکەی وەک  نیشاندانی ڕیگیایە  بیۆ چیاوەییەوی کیێیشیەی 
ک ود یە ک ودیتانی ت وکیا و بگرە ی ویا دەخاتەڕوو  بە م نە  بەهیچ جۆویك ئایۆیە  
بۆ چاوەیەوی کێشەی ک ود نیشان نادا   بەڵک  بۆ ماوەیەکی نادیاویش چیاوەییەوی ئەو 
کێشەیە دووودەخاتەوە و ویگا بۆ فاشیزمیی تی وکیی دەکیاتەوە کە خیۆی وەکی  هیێیزییییی 

 .یەوکەوت و بەوامبەو بە خەڵکی ک ودیتان نیشان بدا 
ی کی ود  وی کیێیشیه ییه چیاوه   تیی کیه یناندوییه ڕۆشنی یه یگای ت وکیا به کانی کۆمه ته واقعیه

ڕییگیای  ییه  نیه بیێی، وه  ده  کەوه کیه ی پیه چیانیه و ملکه ب نانه تی زه ئاکامی ییایه یه ت وکیا نه یه
بیاتیی  خیه ڵیکی  بیه بیێ  بیه ده  تی فاشیتتی تی وکیییاوە ویه وی ده وک تگه نگ خ ینڕیژی و یه جه

دژی  ڵگای تی وکیییادا  بیه ئای، کۆمه کان یه شی چینی کریکاوو کۆمۆنیتته یێکگریرداو وهاوبه
 .       ودەبێ یته تێکی نایی نایتیتی مه و ییایه بختتنی هه    و وه یه ده
حزبی کۆمۆنیتتی کریکاوی ک ودیتان یەکاتێکدا بیەنگری ئەوەیە کە هەمی و کیێیشیەکیان  

بەشێ ەی ییایی و دووو یە شەڕ و خ ینڕشتن چاوەیەوبن  بڕوای وایە کە چیاوەییەوی 
کێشەی ک ود یە ناوچەکەو یە تی وکیییادا  بە کیردەوە کەوتیۆتە ئەییتیۆی خەبیاتیی چییینیی 

حزبی ئیێینە پیێییی ایە کە چیاوەییەوی .  کریکاوو بزوتنەوەی یۆشیاییتتی چینی کریکاوەوە
کێشەی ک ود دەبێ بتپێردوێ بە بڕیاوی ئازادانەو یەوبەخۆی خەڵکی ک ودیتانی ت وکییا 
و پێ یتتە چینی کریکاو و ویکخراوەکانیی و بیزووتینەوەی یەکتیانیییخی ازو ئیازادییخی ازی 
. خەڵکی ت وکیا پشتی انی یەو مافە بکەن تاڕادەی جیاب ونەوەو پێکێنانی دەوڵەتی ییەوبەخیۆ
بەبێ ییایەتێکی یەوجۆوە کێیشینەکیێیشیی نەتەوەییی و بەکیاوهیێینیانیی ییتەم و کیێیشیەی 
نەتەوەیی دەت انێ بۆ دەیان یاڵ ژیان و گ زەوانیی خەڵیکیی کیرییکیاوی ییەوجەم تی وکیییا 
ویرانبکا  و بزووتنەوەو خەباتیان بوازو و بێیتی انیا بیکیا  بەوامیبەو بە دەییە تیی هیاوو 

 .دڕندەو چەویێنەوانەی بۆوژوازی یە ت وکیا
 

 حزبی کۆمۆنیتتی کریکاویی ک ودیتان
 ١١١٩ی ئابی ١٢

١١٠ 

 کان نامه ڵگه به
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 تیرۆرو تۆقاندن و کوشتاری هەڕەمەکی

ی  قخوازانه یدانی هه مه هاتنه ر به ناتوانێ به

 !تکێش بگرێ حمه ڵکی زه خه
ند  یوه په بەیاننامەی حزبی کۆمۆنستی کرێکاری کوردستان له 

   وه خۆپیشاندانە جەماوەریەکانی شارەکانی عێراقه  به

 
ژاوو برییی  ڵکی هه ی خه ند یاڵه نگخ اودووی چه یی په ند ڕۆژی وابردوودا ڕ  و ت وه چه یه

  ئیییتیالمیییه   تداوانی تا نچیی و گەنیدەڵیی حیزبیه یه دژی ده کانی خ اوووی ێیرا   یه شاوه
نیاو  بیه  تیه کانی ح کنیه وه وک تگه یه  و هێزه وامبه به  وته و که  وه قیه بەغداد  ته کان یه میلیشیایه

وبیازی و تیییرۆوو  تی یه یاندنی حک مه یەوباوی ڕاگه.  وه یه هد بدوینه ی ێاد  ێه که وه میانڕه
دەیتگیر و ڕفاندنیی دەییان   خۆپیشاندەوان و برینداوکردنی یەدان و ک شتاوی هەڕەمەکی 

خۆپیشاندەو  یەبیەن میلیشیاکانی ئیتالمی ییییایییەوە  بە م ڕ  و تی ڕەییی جەمیاوەوی 
و   تیا بەغیدادی گیرتیۆتەوە ییراوه  بیه  کیان ییه ندی شیاوه یێنی و ناوه ده وه ناوازی تادی، په

 !ئامانب  گای دەیتەو تاقنە چەتەو مافیاییەکانی کردۆتە   و باوه زگاکانی حک مه دام ده
ژاوو بیرییی  یکیی بیێیکیاوو هیه نجان و خه تی گه زایه ناوه یه  پۆیه م شه و هۆکاوی ئه  وچاوه یه

ودو  ییان ده ب ونی ده که ڵه تی و که چینایه  ی دوزو جیاوازیەکی وه وینب نه کانی ێێرا   به شاوه
بیازاوی ئیازادی  کیه ژییانیی هیاو تیییانیی بیه  تیێیکیه    و حیکی میه یه ی ده ژیریایه تی  ینه مه
کیان   ییه میییلیییشیییاو نیاوچیه    وحیزبیه وانیی حیکی میه و تابنچێتی کۆمپانیاکانی ییه ومایه یه

حک مەتێ  کە دوای چەندین یاڵ یە قۆوخکردن و تا نکردنی تەواوی داهیا  و .   وه یپاوده
یامانی ێێرا   یەومایەیەکی چەند ملیاودی بۆ بەوپریەکان و یەومیایەداوان  بە مەوجیی 
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دابین نەکردنی یادەترین پێداویتتیەکانی ژیان و خزمەتگ زاویەکان دابین کردوەو هەژاوی 
کیانیی  وه پیێیکیهیێینیه  نیه کێشی نی ان بیه کێشنه .  و نەداوی و بێکاویەکی بەوفراوانی پەوەپێداوە

کیانیی  ی نیاکیۆکیییه وه کان و ت ندب ونه ومی و ئیتالمیه قه  میلیشیایه  وتاقنه یته   و ده حک مه
  بیه  تیشی داوه زیرانی یەوزۆ  کردوەو فریه وۆک وه ی یه که وچی زیاتر کابینه نی انیان  هه

 . و ناوازی ڵکی ت وه کانی خه قامه وشه یه یدان و ڕژانه  مه تنه هه
وووی دەییە تیێیکیی میافیییاییی و چەتەگەو و  تکیێیش بیه حنه یکی زه تی خه زایه بێگ مان ناوه

ژاوو بیرییی بیۆ  یکیی هیه ها داواکردنی خه ووه   هه قه وهه کی به یه مکاودا  کرده ڵ و یته نده گه
بیەن و  و  واو جیگای پشتی انی هه خ ایتیکی ڕه  وه وان  دیتانه ژیانیکی با  و خۆشگ زه

بنیانیی  بتیی ئیییتیتیا و وه ییه ده ڕین بۆ کۆتاییهێنان بیه   واپه نانه ته.   ئینتانیکی ئازادیخ ازه
ییانیدووه   گیه  م ڕۆژه ییکیییان بیه نی ییی خیه ژیان و چیاوه ی که  و هێزانه م و ئه یتی هه بابده
  وه نیدنیه ییه وینی خۆویی  و ڕ  و تیۆییه بم ڕاپه   به ی پشتی انیه کی وەوایەو و مایه یه کرده
و   تیی شیۆڕشیگیێیرانیه ڕییزییکیی چییینیاییه  ییتیان ییه کان و واوه وچاوڕوونی ئامانجه بێ به به
کیانیی  ئەگەوی ئەوەی  و هیزیکی بۆوژوازی و حیزبیه هه خۆی ییایی یه وبه کی یه ئایۆیه به

هەیە کە یەبیەن ئەو هێزانەوە بە ئاقاویکی پێچەوانەی بەوژەوەندیەکانی خەڵیکیدا بیبیریی، و 
یەوەنجام خەبا  و ق وبانیەکانیان بەفیڕۆ بدوی، و بکریتە مایەی یات یەودای نیێی انیییان 

هەوڵیی هیێیزە کیۆنەپەوییتە ئیییتیالمییە .  و بەدەی، هێنانی ئینتیازاتی ییییاییی بیۆخیۆییان
ناکۆکەکان بۆ دەیتێ ەودان یە خۆپیییشیانیدانەکیان و بەکیاوهیێینیانیی یەپیێینیاو ئەو ئیامیانیجە 
قێزەونەیاندا مەترییەکە کە هەو ئێتتا یەبەودەم خەبا  و ناڕەیەتیە بەوهەقەکانی جەماوەی 
. کریکاو و زەحنەتکێش و گەنجانی بێکاوو خەڵکی هەژاوو بیرییییکیراوی ێیێیراقیدا ئیامیادەیە
دەبێ خەڵکی ناڕازی و یتەملێکراوو خۆپیشاندەوان ئاگاداوی پیالنی ییییاییی چەپەڵیی ئەو 

 .هێزانە بن
کیرییکیاوان و بیێیکیاوان  نیاڕەزایەتیی  تیکیێیشیان  حینیه نجیان و زه گه    ناوازی  وی ماوه بێ جه ده
خەبییاتەکەیییان یەدژی ئەم دەیییە تە کییۆنەپەوییی، و چەتەگەوە یەدەووی ییییییایییەتییی    و

کۆمۆنیتتی و شۆڕشگێڕانە یاز بدەن و خۆیان ویکبخەن و وەک  هیێیزییکیی یەکیگیرتی و و 
ویکخراوو ه شیاو وووبەڕووی دەیتەو تاقنە کیۆنەپەوییتە ئیییتیالمییە دەییە تیداوەکیانیی 

 .بەغدا ب ەیتنەوە
و و  میاوه وانیی جیه یتی واوان و وابیه جیێ هیه ییتیبیه ئیتتیادا ده کانی  تیه زایه دڵی ناوه بێ یه ده

ی گشیتیی یە هەمی و  وه خۆپیشاندەوان  دەیتبەون بۆ یازکردن و بەوپیاوکیردنیی کیۆبی نیه
خیۆییان ییازو وییکیخیراوبیکەن بیۆ .  گەڕەکەکان و کاوگەو ناوەندەکانی کاوو فەومانگەکیانیدا

وەیتانەوە دژی دەیە   و هێرشەکانی پۆیی  و دەزگیا ییەوکی تیگەوەکیان و میییلیییشیییا 

١١٥ 

 کان نامه ڵگه به

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی 



ی داخی ازیە  پیێی یتیتە بئیییحیه.  ئیتالمیە دەی، بەخ ین ی ووەکان بۆ پاواییتینیی خیۆییان
ڕییزی .  دەیتبەجێیکیانیی جەمیاوەو ئیامیادەبیکەن و جەمیاوەوی یەدەوو ییازو ئیامیادەبیکەن

کیی  ییه وه ی جی بنیه ودی بینیاغیه مییین بیه کیه ن و ییه کیگیرتی وبیکیه حنەتکێش ییه وی زه ماوه جه
بتیی ئیییتیتیا  ییه ده تی بۆ کۆتیاییی هییینیان بیه خۆی چینایه وبه ی یه وی شۆڕشگیرانه ماوه جه

 .دابڕیژن
یییکییی  وه کییرده  وجییۆوه ی هییه وه حییزبییی کییۆمییۆنتییتییی کییریییکییاوی کیی ودیییتییان ویییرای ئییه

  نیاو خی اییتیه کیه کیا   هیاوکیا  ییه حیکی م ده ومیه  وکیۆنیه ب  ییه ییه ی ده وانیه وک تیگیه یه
خیۆی چییینیایەتیی  وبیه بیاتیی ییه ێیرا  وخیه تکێشی  حنه یکی زه کانی کریکاوان و خه قه وهه به
  کیا  کیه حزبی کۆمۆنیتتی کریکاوی ک ودیتان داوا یە وای جیهانی ده.  یتێ وه واندا واده ئه

ڵیگیریی   هیه  ییه وه وکی تیگیه م کی شیتیاوو ییه فشاو بخەنە یەو حک مەتی ێێرا  تا دەیی، ییه
 .زیندانیەکان ئازاد بکرین و وە م بە خ ایتەکانی خەڵیی ناڕازی بداتەوە

 
٥/١١/١١١٩ 
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م  ڵکی کوردستانی سوریا له نابێ خه

 !نیا جێ بهێڵین ته دا به ته میحنه
 

دوای ماوەیەکی زۆو یە دان یان یەنێ ان ئەمریکاو دەوڵەتیی تی وکیییا  ییەوەنیجیام تیرامی  
کانی داو دەوگایەکی بۆ دەیتێ ەودان و هێرشی یەوبازی تی وکیییا  هێزه ی  وه بڕیاوی کشانه

ڕاییتەوخیۆ دوای ئەم .  بۆ یەو نیاوچەکیانیی ژییر دەییە تیی هیێیزەکیانیی پەیەدە کیردەوە
وبازی و تیۆپیبیاوانیکیردنیی نیاوچە  هێرشی یه  ی ئۆودگان دەیتی دایه که ته بڕیاوە   ح کنه

ین ویەکانی ژیر دەیە تی پەیەدە بەمەبەیتیی ئیامیادەییازی بیۆ هیێیرشیکیردنە ییەو ئەو 
ناوچانە بۆ دابینکردن و بەهێزکردنی پێگەی خۆی و دەیتێ ەودانی زیاتری یە چیاوەنی ییی 

 .ی ویاو وۆژهە تی ناوەڕایتدا
ئەم بڕیاوەی یەوۆکی ئەمریکا  ئەگەوچی یەنیاوخیۆی ئەمیرییکیاو بیگیرە یەنیاو بەوپیرییانیی 
پایەبقندی حزبەکەی و دەیت پێ ەندەکانیدا مایەی نیاڕەزایەتیی بی و  بەو بەڵیگەیەی کە ئەم 
کاوە دەیتی ڕوییا یە ناوچەکەدا دویژدەکا  و هیاوکیا  هەنیدییکیییان بە زییانیگەییانیدن بە 

ی  وه ی شیکیتی، و نیاکیام میانیه متینیانەی ئەمیرییکیا ییێیکیییان دایەوە  ڕاییتەوخیۆ نیییشیانیه
و  وی ئیه یینیێینیه هیاوکیا  ییه.  وامبە دۆخی ییییاییی یی وییادا به یه  مریکایه کانی ئه ته ییایه
کە ئەمریکاو ت وکیا یەیەو بینەمیای بەوژەوەنیدی ییییاییی و ئیابی وی خیۆییان    یه ڕایتیه

یییاتیی یییەودایەکییی ییییییاییییییان ئەنییجییام داوەو ئەم بییڕیییاوەی تییرامییپیییییش ئییاکییامییی ئەو 
نگ  کی شیتیاوو کیاوییکیاوی و  پاندنی جه ک که بە نرخی دایه ودایه یات یه.  یات یەودایەیە

 . کان تەواودەبێ، ک ودنشینه  یی دانیشت انی ناوچه ئاواوه
بەوپریانی پەیەدە باس یەوە دەکەن کە ئەمیرییکیا خیییانەتیی ییێیکیردوون  یەکیاتیێیکیدا ئەوان 

ترامپیش ڕایگەییانید .  هەزاو ق وبانییان داوە(  ١١)هاوشانی ئەمریکا شەڕی داێشیان کردوەو 

١١٨ 
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هیاوکیا  !  کە ئەمریکا چە  و پاوەی پێداون بەوامبەو بەوەی شەڕیان بیۆ ئەمیرییکیا کیردوە
. پەیەدە ڕایگەیاند کە ئەوان ڕوو یە دەوڵەتی ی ویا دەکەن بۆئەوەی یەگەڵیییدا وییك بیکەون
هەووەها ئەگەوی ئەوە  هەیە ئەو هەزاوان چەکداوە دیلەی داێیش بی پەیەدە کیۆنیتیرۆڵ 

یەوبشەوە ئەوووپا بەتی نیدی .  نەکرین و دووباوە ببنەوە بە مەتریی بۆ ناوچەکەو ئەوووپا
دژی بڕیاوەکەی ترام  وەیتایەوەو ه شداوی داوە بە ت وکیا بەوامبەو بە هەو هێیرشیێیکیی 

تەنانە  بەویتانیای دۆیتی هەمیشەییی .  یەوبازی بۆیەو ناوچەکانی ژیر دەیە تی پەیەدە
 .ئەمریکا نیگەوانیەکانی خۆی یەو بڕیاوەو یە ئاکامەکانی نەشاودەوە

  کیه  وه یینیێینیێیتیه یه ده  و وایتیه ی ک ودیتانی ی ویا  جاویکی تر ئه م ڕۆژانه کانی ئه ڕوداوه
ڵکی  و دۆی، و پشتی انی خه ک هه نه  که تانی ناوچه ویه کان و ده ئینپریاییتتیه  مریکاو هێزه ئه

کیه   بەونیامەی ئەوانیدا نەبی ە  وهیییچ کیاتیێیکیییش ییه  ب ون و نین یتەمدیدەی ک ودیتان نه
ی کی ودییان  وام کیێیشیه وده ڵیکی  بیه ن  بیه یکی ک ودیتان بکه کانی خه ماف  ئازادیه داکۆکی یه 

  گیرتی وه  وه یته ده کانی خۆیان به ندیه وه وژه به یشتن به  ک  کاوتێکی فشاوی ییایی بۆ گه وه
تیی  میانیکیاتیدا ئەم ڕوداوانە جیاوییکیی دییکە ییییاییه هیه ییه.   کیردوه وداییان پیێی ه و یات  یه

ئینپریاییییتیتیی و   هێزه ک ودیتانی ی ویا  به کانی یه یتنی نایی ناییزمی ک ودو حزبه پشتبه
و بینەمیای  ییه ی یتراتییژی ییییاییی خیۆییان ییه وه پێشه و بردنه  که کانی ناوچه ویته په کۆنه

کی ییایی کە بیاڵەکیانیی دییکەی  یتراتیژیه.   وه ک دایه حه مه تان  یه وڵه یێنی نی ان ده دوزو که
ییکیی  خیه.  ناییۆناییزمی ک ودی یە ێێیرا  و یە ئیێیران چەنیدیین جیاو تەجیروبەییان کیردوە

تیی  مریکاو شکتتی ییایه تی ئه وڵه نگفرۆشی ده ک ودیتانی ی ویا ق وبانی ییایە  و جه
. نییا جیێ بیهیێیقییین ته دا به ته م میحنه یکی ک ودیتانی ی ویا یه نابێ خه.   نایی ناییزمی ک وده

تیی  وییه شکرکیێیشیی ده تی یه ییایه و به  ت انێ، به ڵکی ئازادیخ ازی جیهان ئه میدانی خه هاتنه
ییی  نگ  ک شتاوو ئیاواوه مەتریی جه  یه  یه م ناوچه ن یی دانیشت انی ئه ت وکیا بگرێ و چاوه

 .بپاویزی،
ئێنە یە حزبی کۆمۆنیتتی کریکاویی ک ودیتان  بەت ندی دژی هێر  و پەبماوی دەوڵەتی 
کۆنەپەوی، و فاشیتتی ت وکیا بیۆییەو نیاوچە کی ودنشییینەکیانیی یی وییا یە وۆژهە تیی 

هەو جۆوە هەڕەشەو پەبماودانێیی یەوبازی بەناوی دووییتیکیردنیی .  ف وا  دەوەیتینەوە
ناوچەی ئاوامەوە بۆیەو ئەو ناوچانە بە پێشێلکردنی ئیرادەی خەڵکی ئەو ناوچانە دەزانییین 

دەوڵەتی ت وکیا مافی ئەوەی نیە یەژیر هیچ بیان ویەکداهێر  بیکیاتە .  و یەوکۆنەی دەکەین
دەبێ ڕای گشتی جیهان ئەوە قیبی ڵ نەکیا  و دامەزواوە .  یەو دانیشت انی وو تێکی دیکە

خەڵیکیی کی ودییتیانیی یی وییا میافیی .  جیهانیەکان ویگا یەم مله ڕی و یەشکرکێشیە بیگیرن
خۆیانە بە ئازادانەو بەوجۆوەی خۆیان دەیانەوێ بە ئاوامی بژین و دووو بین یەهەوجیۆوە 

 کان نامه ڵگه به

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ١١٢



خەڵیکیی نیاوچە .  هەڕەشەو پەبمیاوییکیی دەوڵەتیی تی وکیییا و هەڕەشیەی دەوڵەتیی یی وییا
ک ودنشینەکان مافی خۆیانە یەویگای ویفراندۆمێکی ئیازادانەوە بیڕییاو یەییەو چیاوەنی ییی 
ییایی خۆیان بدەن و هەو بڕیاوییك یە ییەووو ئیییرادەی ئەوانەوە یە ڕوانیگەی ئیێینەوە 

 !پ وچە
 

 !نا بۆ هێر  و میلیتاویزمی دەوڵەتی ت وکیا
 !بژی ئیرادەی ئازادانەی خەڵکی ک ودیتانی ی ویا

 
 حزبی کۆمۆنیتتی کریکاویی ک ودیتان

١١١٩-١١-٩ 
 

 کان نامه ڵگه به

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ١١١



 

 

 
 

ژێرپێنانی  پیالنی نێودەوڵەتی بۆ له

ئیرادەی خەڵکی کوردستانی سوریا 

 ! حکومه مه
ڕاگەیاندنی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان سەبارەت  

 بە ڕوداوەکانی ناوچە کوردنشینەکانی سوریا 

 

فاشیتتی ت وکیا بۆیەو ناوچە ک ودنشینەکانی   -دوابەدوای یەشکرکێشی دەوڵەتی بۆوژوا
ی ویا و ک شتاوی ک یرانەی هاو تیان و کاو  و ویرانکردنی ماڵ حاڵیان و ئاواوەکردنی 
یەدان هەزاو کەییان  دەوڵەتی ئینپریاییتتی ئەمریکا کە بۆخۆی دەیتی ت وکیای 
ئاوە کرد بۆ یەشکرکێشی  گ ایە ئێتتا بۆ وزگاوکردنی هاو تیانی ک ود یە کۆمەڵک ژی 

هەم و بەندەکانی .ت وکیای هاوپەینانی ناتۆی  ویکەوتنێکی یەگەڵ ئۆودوگاندا ئەنجام داوە
ویکەوتنەکە یەبەوژەوەندی دەوڵەتی فاشیتتی ت وکیاو یەیەو حتابی خەڵکی ئەو ناوچانەو 
هێزەکانی هەیەدەیە کە تا چەند وۆژیك یەمەوبەو هاوپەینانی ئەمریکا ب ون یە شەڕی 

 .دژی داێشدا
کم یەین وەوە بەوەو خاكی  ٢١بەپێی ویکەوتنەکە  دەبێ هێزەکانی هەیەدە بە ق  یی 

ی ویا پاشەکشەبکەن و پشتێنەی ئەمنی یەو ناوچەیە دووی، بکری، کە یەبیەن ت وکیاوە 
ئەم بڕگەیەی ویکەوتنەکە مانای وایە کە بەبێ بەوگری دەبێ هەیەدە  یەیەو .  بەڕی ەببری،

داوای ئەمریکا  ئەو ناوچانە ڕادەیتی هێزەکانی دەوڵەتی کۆنەپەوی، و داگیرکاوی ت وکیا 
 !بکا 

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ١١١



یەبیەکی دیکەشەوە  ئەم هێرشەی ت وکیا  هەیەدەی ناچاوکرد یەگەڵ وژینی دڕندەو 
مرۆڤک ژی ی ویا  وژینی بەشاو ئەیەدی خ ینڕیژ  نزی  بێتەوەو ناوچەکانی کۆبانی و 

بەمجۆوە ژنان و پیاوانێك کە بە بەوگری .  مینبەج ڕادەیتی هێزەکانی وژینی بەشاو بکەن
وۆژەی ی پای دڕندەی داێشیان کردو ئەفتانەی داێشیان  ١١١بێ ینەی خۆیان شەڕی 

تێیشکاند  بێالیرادە خرانەوە ژیر دەیە تی شەبیحەکانی وژینی بەشاو و ی پا 
 .یەوک تگەوەکەیەوە

بەداخەوە  دوای ئەو هەم و ق وبانیە دژی دەوڵەتی ئیتالمی داێش و یەپێناو ژیانێکی ئاوام 
و شایتتەدا  خەڵکی ک ودیتانی ی ویا دیتانەوە یە پیالنێکی نێ دەوڵەتیدا  بە بەشداوی 
ئەمریکاو ڕوییا ئیرادەیان بەباومتە گیراو یەنێ ان کۆمەڵک ژی دەوڵەتی فاشیت، و 

ئەم .  شۆڤینیتتی ت وکیاو تەیلینب ون بە دەوڵەتی مرۆڤک ژی بەشاو ئەیەد هەڵ ایراوە
کاوەیاتە ییایی و مرۆییەی ئێتتا بەیەو خەڵکی ناوچە ک ودنشینەکانی ی ویا دی،  یە 
بیەنێکیدا بەوهەمی خۆبەیتنەوەی هێزەکانی ناییۆناییتتی ک ودە بە وو تانی 
ئینپریاییتتی و بەوژەوەندیەکانی ئەوان و ناکۆکیەکانی نێ ان دەوڵەتە کۆنەپەویتەکانی 
ناوچەکەوە  کە هەمیشە ئامادەن یەپێناو قازانجی ییایی خۆیاندا خەڵکی ک ودیتان و 

ئەزم نی .  خەبا  و ق وبانیەکانی بکەنە ق وبانی و ڕووبەڕووی کاوەیاتی بکەنەوە
بزوتنەوەی ک ودایەتی یە ک ودیتانی ئێران و ێێرا  و خ دی ت وکیا  هەمیشە شاهێدی 

 !ئەمجۆوە مامەڵەو بازوگانی پێ ەکردنەب وە
حزبی کۆمۆنیتتی کریکاویی ک ودیتان  یەکاتێکدا یەوجەم پیالنی قێزەونی دەوڵەتانی 

ژیرپێنانی ئیرادەی خەڵکی ک ودیتانی ی ویا و  ئینپریاییتتی ئەمریکاو ڕوییا بۆ یه
هەووەها هێرشی دڕندانەی دەوڵەتی کۆنەپەوی، و دڕندەی ت وکیا دژی خەڵکی 
ک ودیتانی ی ویا بە ت ندی یەوکۆنە دەکا   هاوکا  ڕایدەگەیەنێ کە دەبێ بەبێ مەوج و 
دەیتبەجێ هەم و ئەو ناوچەیەی دەوڵەتی ت وکیا بەناوی ناوچەی ئاوامەوە داگیری 

یەوباوی ئەوەی پێنان ایە کە وەیتانی شەڕو واگرتنی یەشکرکێشی .  کردووە جێبهێقێ،
ت وکیا بەهەوشێ ەیە  بێ، یە قازانجی دانیشت انی ئەو ناوچەیەیە و پێش بە ک شتاوی 
خەڵك دەگرێ  بە م پێداگری یەوە دەکەین کە خەڵکی ناوچە ک ودنشینەکانی ی ویا نابێ 

دەبێ .  بەدەیتی بەیتراوەوە ڕادەیتی وژینە دڕندەو مرۆڤک ژەکەی بەشاو بکریتەوە
خەڵکی ئازادیخ ازی دنیا ئەم تاوانە قب ڵ نەکەن بەوامبەو بەو خەڵکەی کە هەزاوان 

خەڵکی ک ودیتانی ی ویا شایتتەی .  ق وبانییان داوە بۆ ئازادی و بۆ تێکشکاندنی داێش
نها  کی ئاوا ته داهات یه.  ژیانێکی ئازاد و ئاوام و شکۆمەندن  ژیانێکی یەکتان و هاوچەو 

ی  وه به یت و به خۆو پشتبه وبه تی یه باتێکی چینایه ڕیگای بەوەنگاوب ونەوەوخه یه

 کان نامه ڵگه به

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ١١٤



ودەبێ،  کە هەوئێتتا گۆشەیەکی یە پشتی انی خۆی یەدژی  یته مه  وه ئازادیخ ازی جیهانییه
خەڵکی .   پیالنی ئینپریاییتتەکان و یەشکرکێشی ت وکیا بۆیەو ئەو خەڵکە نیشانداوە

دەبێ کۆمەڵگای .  ک ودیتانی ی ویا مافی خۆیانە بڕیاو یەیەو چاوەن یی خۆیان بدەن
نێ دەوڵەتی ئەو مافەیان بۆ بەڕەینی بنایێ، کە یە ویفراندۆمێکی ئازادانەدا بڕیاو یەیەو 

 .چاوەن یی ییایی خۆیان بدەن
 

 حزبی کۆمۆنیتتی کریکاویی ک ودیتان
١٩/١١/١١١٩ 

 

 کان نامه ڵگه به

 ٩١٤٢ری  ئۆکتۆبه/  ٤١  ژماره/  دیدگای سۆشیالیستی  ١١١



 

بۆ بەدەستهێنانی ژمارەکانی پێشووی گۆڤاری دیدگای 

:سۆشیالیستی، دەتوانن لەگەڵمان پەیوەندی بگرن  

0047 47276028 
com.gmail@didgaisocialisti 

دیدگای سۆشیالیستی، بخوێننەوە و بەدەستی دۆستان و 
 !ئاشنایانی خۆتانی بگەیەنن
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