
و  ماوەیەکە لەالیەن بەشێك  لە یكسكایكەاكاە    ن 
نویە  نی بكر وو ی  کكو  ەوە بكایكی مەاك یكی 

ئەو ن  بكێكمكومكان.  لەیە  قەو  ە  هە ێم  ەکك ێك 
یكاەە   ٠٣ئەم  ەیەاڵت و حكوكومەاە  هە ێكم کە 

بێاافكی  بكێكجكمە لە  بێجمە لە هەو    و ب یێتی و
اەنمەبە ک  نەوە  ئای  یەکان و کوشتنی نەیا  نی 

خرپكسكنكانكنە  ن و خەەكوكی نكا  ی  بە  یسایی و
یتەمی  ەیكەاڵاەکەیكان  بكێكجكمە لە بە پكاکك  نكی 

ناوخر و اااڵنو  نی   هاای کكو  یكتكان و  شە  
  ەوەەمەننک  نكی کكرمەەكێك  بە پك ا و خكاوەن

کرمپانسا  نزی  لە خكریكان  هكسكر خكێك ێكوكسكان بكر 
مێژوویی  خەەوی کو  یتان نەبووە  بە  ەیوەوای

ئكێكاكتكا کە بەهكر  !  خەەوكی کكو  یكتكان    ەنكێك 
عكێك  قەوە   وو  وە یسایسە اكایەکكانكی نكاووەکەو

پككێككمە  خككریككان لەم بككووەو مەاكك یككی لەیككە  
ئەو   ەیككەاڵاەکەیككان   ویكك  بككووە   ەیككانەو 

مەا یسە بە مەاك یكی لەیكە  ویكان و ئكایكنكنە  
ئەوە  خەەك   وەکو.  خەە  هەوما  و ناویە  بوەن

لە یایە   ەیەاڵای ئەو نن  لە خرشسەکكانكی ویكان 
شتێوی کەم نەبووبكێك   بەه ەمەنن بووبێ  و لەهسر

و ئێاتا بە اەنمەبە بونەوە    مێنكی  ەیكەاڵاكسكان 
 ەیككوەوت و خككرشككسككانە  لە ەیكك   خەەكك  ئەو

 !بچێ 
 ئەوە    یتسە ئەوەیە کە هكسكر کكات  ەیكەاڵاكی

بر وو ی  کو  و حزبەکكانكی یەکاكان نەبكووە بە 
  ەیەاڵاكی خەەكوكی کكو  یكتكان و  ەنكمكن نەوە 
. بە وەوەننیە ئابو   و یسایكسەکكانكی ئەو خەەكوە
   یكتە لەیكە  بكنەمككا  وەهكاكێك ككی یكسكایكی کە
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  وكسكا   كه  و    و  وه
  ٥اككسكك  و كككوو  نككی  مككه

و    گكككككه پكككككێكككككنكككككاكككككه
نككن  بكك یككنككن  بككوونككی وككه

و   یككێكك ككی اكك   واككه كككه
ن  الیكه لێنو نی جساجسكا لكه

  نككككی پككككا اككككی و  یككككه
 ێككم و  اككی هككه حكك ككومككه

 ۆك كرما   عكێك  م  یه
 پ یانی  به و ه اا گه و هه

   یكه له  وه یوپا  عێ  قه
 .      یككه لككه یككه م مككه ئككه

یككان  كككه مككوو ن  و  وه هككه
بككوون و الیككا یككی   لككه

و  لكه  ككه ككه ككانكی پكه هێزه
اكسك      قه یه وسا و ناووه

اكككا خكككو    هكككه .  وه كككك  ه
  نككی  كككانككی یككه لككێككنو نككه

  مكه ئكه  گكو یكه  ككه  كه كه په

دژی   به  وه با پێكه
شكركێشی و داگیركاری  له

 ! وه ستینه توركیا بوه
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 3  بۆ الپەڕە 

 !کرێکارانی جیهان یەکگرن

مەترسی لەسەر 
!قەوارەی هەرێم  

 موحسن کەریم 

مەناككككو  حككككسككككوككككاەت  
شكككككر شكككككمكككككێككككك ێكككككوكككككی 
مككككككككا کاككككككككسككككككككاكككككككك   
خەبااوكا ێكوكی پەیكمكسك   
کرمكرنكسكاك   بكسك مەەنكن 
و  بە ێككوككی یككسككایكككی  
  مەی ێكككنە   حكككزبككككی 
کككرمككرنككسككاككتككی ئككسكك  ن  
حككزبككی کككرمككرنككسككاككتككی 

ک ێوا   و  ەخكالەاكمە  
لەیككە هەەككن نككی  ەواككی 
کكرمكرنككسكزمكی کك ێكوككا   
.. لەعێ  م وکو  یكتكان  

ئەو بەیەکككككككێكككككك  لە 
کەیككایەاككسە نككایكك  و و 
بە جەیككككككككتەکككككككككانككككككككی 
جراڵنەوە  کرمرنسكاكتكی 

و ما کاسزمكی یكە  ەم 
 .   ەنای ێ 

ناوبانكمكی ئەو ییكااك  لە 
یكككاە لەخەبكككااككككی  ٥٥

کكككرمكككرناكككتكككی  ەخكككااە 
بە  ەی  کەلەیە ەااوە 
شككر و و یككسككایككەت 
لەئێ  نن   ەکكااە شكانكر  

 سەبارەت بەهەڵبژاردنی پێشوەختەی عێراق
 گفتوگۆ لەگەڵ خەرسەو سایە
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 ! تەمەنێکی کورت، بەاڵم پڕ دەستکەوت 

 تدا نسور حكمه لە یادی هاوڕێ مه



بەشككێكك ككی بە وككاو  خەەككوككی 
کكككو  یكككتكككان لە یكككە  ەمكككی 

و   ١٩٩١  پە یكككنكككی یكككاەكككی 
پە لەمككككان و  هەەككككدككككژ   نككككی

  مەی  نننی حوومەاكی هە ێكم  
بەو حزبانە هەیكان بكوو  ئەو ن 

نوێنە  نی خەەوكی  او نسان وەکو
کو  یتان   ەیەاڵای هە ێكاكی 
کككككو  یككككتككككان  بە یككككا   لە 

وە گ ن  بەاڵم  ئەم یواو  ۆوو 
هە یوو بر جەمكاوە  ئكاشكوك   
بككوو کە ئەو ن نككوێككنە ێككوككی 

بوون بریە  یاختەو ناشە عسان
یۆ   نەخككایككانككن نككا ەی یەاككی 
جەماوە   بە  مكدە  بە حكزبە 

کككو  یككتككان   ەیكەالاككن  ەکككانككی
وحوومەاەکەیان یكە   هەەكن  
و وەنكككككنیككككك  قكككككرنكككككا كككككی 

اكا کكا    جر  وجر   اێپە  نن 
گەینككككتككككراە ئەوە  خەەكككك  

هككااككنككی  خككو ییككا   کككراككایككی
 ەیكككككەاڵاكككككی حكككككزبەکكككككانكككككی 
کو   یەای و بكر وو ی  کكو   

ئەم خكككككو یكككككتەو ئەو .  بككككك 
لەوەنكنیك   خەەك  کە حوکكاە 

بكرنەو فك یكەاكن    یكمەیكانككنوە  
 ە خە   ئەوەیە کە 
 بە وەوەنككككككن  خەەكككككك  و

حككوككومەاككی هە ێككم یەك شكك  
! نس   بەەوكو جكسكاو یو نكاکكرکك 
بككریە مەاكك یككی لەیككە  ئەو 

بەشككێككوەیەکككی یككا ە   ەیككەاڵاە
ناکااە مەا یی لەیە  خەەكوكی 

  .کو  یتان
گومان لەوە   نسە کە  ەیەاڵای 

بكر وو ی  کكو   لە  حزبەکانی
عێك  قكن  بە هەمكی یكسكایكەاكی 
ئساپ یالساتی و  ەخكالەاكمە   

یسایی ئەمك یكوكاو  یە بای  و
وواڵاكككانكككی ئەو وپكككا بكككوو لە 
 ۆوهەاڵاكككی نكككاوە  یكككتكككن  کە 

 وێكاكككی  لە ێمكا  جەنكد  و 
. یە  م حاس   ەوكوەپكێكنكەوە
ئەم  ەیكككككەاڵاە بە هەمكككككی 
 خكككزمەاكككوكككا   حكككزبەکكككانكككی

کو   یەای بوو بكر یكسكایكەاكی 
جەنككككمككككرككككو ی  بككككر وو ی  
ئەم یكوكاو ئەو وپكا کە مكاوە  

بەاڵم .  خككایككانككنوە یككد  ەیە 
ئككێككاككتككا ئككسككتكك  بككا و ۆخەکە 

ئكێكاكتكا بكر ئەمك یكوكاو .  گر  وە
 ۆو و    بككككككككككككككككككككككككككككر وو ی 

نكككایكككسكككرنكككالكككسكككزمكككی کكككو  و 
حكككزبەکكككانكككی ئەو پكككێكككمەیە  
 جا  نسان نەماوە  بریە مانەوە 
 ەیكككەاڵاكككی ئەم حكككزبكككانە  
کو   یەاسش لەبە  ەم مەا یی 
 . و یاخو  گر  نوا   جكنیكن یە

ئێاتا چ ئەم یواو چ وواڵاكانكی 
 ۆوو   بەاككككایككككدەاككككی  و   
ئكككاەكككوگكككر ە یكككسكككایكككسەکكككانكككی 

جككككككككككر ێكككككككككك   نككككككككككاووەکەو

نزیودوونەوە  نێو ن وواڵاكانكی 
کەنكككن و و یككك كككو یەو وەنكككن 

لەگەە  وواڵاككی عە ەبككی  یككوە
ئككسككاكك  ئككسككو و   ویككتككدككوونككی 
جر ە بكۆكرکكێك كی نكاووەیكی  و 
 بەئكككێككك  ن  لەنكككاو خكككێكككز نكككی

بككككر وو ی  عە ەبككككسككككن  بككككر 
هاوپەیاانكی  ەكركو ی  خكریكان 
 ەگە ێككككككك  بەمەبەیكككككككتكككككككی 

 ەو و  پكككاشكككەکنكككەکككك  ن بە
نككزككوی  ئككێكك  ن لە عككێكك  م و 
پتەوک  نی جد پێی خكریكان لە 
 . عێ  م و بكمك ە نكاووەکەشكن 

ئاەوگر ە یكسكایكسەکكانكی  و   
خ ۆشانەکانی ئرکتربە    وو 
یككاە لەمەوبە   شككا ەکككانككی 

پككێككمە  یككسككایككی و  عككێكك  م
کرمەاڵیەای ئساالمكی یكسكایكی 
. یە  بە ئكێك  نكی الو ی کك  وە

لەبككككا اكككك   ئەمەو یەمككككسككككنە 
ک  وە بر جكێكدەجكێكوك  نكی ئەو 
یككسككایككەاەیككان  بەاككایككدەاككی کە 
 جككككر ێكككك  لە بككككوو نەوە 

نككایككسككرنككالككسككزمككی عە ەبككی و 
عكككێككك  قكككی لە هەنكككاو  ئەو 
بكككزواكككنەوەیە    ەبكككسكككنككك   و 

کككك  ەوە بكككر  ئەمەو  ێكككمكككا 
هاانی کەیێوی وەکكو ماكتەفكا 
کایمی کە بە الیەنم   ئەم یوكا 

لە پكك ۆوە   یككاخككو  بەبەشككێكك 
ئەمكك یككوككا لە عككێكك  م نككاویە  

 . ەک ێ 

بەمجر ە بەهێكزکك  نكی پكێكمە  
کێنوك  نەوە  بكرنكاو  عێ  م و

مككسككیككوە   نككایككسككرنككالككسككزمككی 
عە ەبككككككككككی و  ەوەەاە 

ئەم یكوكاو  عە ەبسەکانی  ۆیتی
بەیتنەوە  بەو بكۆكرکە   و  
ئێ  نەوە  یەکێكوە لە یكسكایكەاە 

 ەو ەیە   بككنە ەاككسەکككانككی ئەم
ئەم یواو وواڵاانی ئەو وپی لە 

ئێاتكا ئكسكتك  .  ناووەکەو عێ  قن 
بكككككزواكككككنەوە   حكككككزبەکكككككانكككككی

کو   یەای و بكر وو ی  کكو   
 ەبككد خككریككان لەوككو  وككێككوە  

بمنكوجكێكنك   کە  ئەم یسایەاە  
بەیكككتكككنەوەیە بە عكككێككك  م و 
. بە ەیەاڵای ناوەنن  عێك  قەوە

و یە کە بەشكێك   ئەمەو مانا 
لەو  ەیكككككككوەواكككككككانە  لە 
هەلككومە جككی شككە    وەمككی 

لە     و  ٥٣٣٠کەنن و لە یاەكی 
هكككاویكككەنكككمكككسەکكككی جكككسكككاو ی   
بە ەیتسان هێنابوو  جر ێ  لە 

یكككسكككایكككی و   یكككە بەخكككریكككی
ئككابككو یككسككان هەبككوو  کە یۆ  

 ەوەەای نكاوەنكن   حاابسان بر
نە ەک    ئێاتا لە ەیتی بكنەن 
و بە  ەیكوەواكی کەمكتك  و بە 

  ی  بككك  و  بەشكككی کەمكككتككك 
بمە ێنەوە وێ  باەی  ەیكەاڵاكی 
بر وو ی  عە ەب و  ەیەاڵای 

  .ناوەنن  حوومەای
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.. ئەم سیستەم و حکومەتە دەبێ بڕۆن
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و ن و   و  ئكه  له   ێ ه نها شه اه
  شی پكا اكی لكه هاوبه  او كسا به
  كات  خریان له  پا  ئه  ویان به

ئكایكا  . ن نكا ه  ككه لكه یه یڵی مه ئه
  او كسكا  نماوه م هه   یتی ئه به
و   ككه ككه بوونی پكه  نن  به یوه په

و  بكر اكو ككسكا لكه  وه نكانكه ئاو وه
   له یه ؟ ئایا مه یه هه  وه ناووانه

هكێكنكتكنكی  كی اكو ككسكا نكه  ه یه
ەكێك   ك ئكه و یكاخكو  وه  كه كه په

  لكه  یه و ناووانه   ئه وه پاك   نه
 كانی حزبی ناوب  و؟ هێزه

یكی و   جێ كی نكاووكه لومه هه  له
یلكهكێكز و   اكه وەكه  ه  جسهانسن  كه

شكككوێككك    ككككان بكككه  ێكككاكككسكككه هكككه
     نكككاووكككه وه فككك  و نككك ككك  نكككه

ن   وه و  خكككریكككانكككه مككك ه ەكككه قكككه
 وو    به  م ئامانجه او كساو له

اككككی  و یككككسككككایككككه ئككككه .  نككككسككككسككككه
اڵاككی  یككه    ه وه فكك  و نكك كك  نككه

شكك كك كككێككنككی   ێككی لككه خككر  لككه
وخككر و   گككسكك كككا   و    یككتككه

واڵت و  شێ  لكه به  ت له خاەه  ه
و  لككه  كككه مككۆككاككالنككێكك ككانككی نككاووككه

 .  وه پككێككنككه  بككااككه    ئككه پككێككنككاوه
ت و نككا  نككی هككێككز بككر  خككاەككه  ه

یكااڵنكی پكێكنكوو      یو یكا لكه
مكنكی  وی  ئه   یه   نانی ناووه

و   ه بكه  كو  یتانی یو یاوه  له
  ت له خاەه كو  یتانی عێ  م   ه

و  و  لسدسا و نا  نی هێز بر ئكه
نككن    مككه یككه  ت لككه خككاەككه اككا  ه هككه

ك ێمكسك  و بكر  نا  نی یوپا  به
وێك نكاو   باخ و لكه  ه ناگر نر كه

 بكایكجكانكی  ئكایه’’  پنتسو نی لكه
یتكسك  و  ەه فه  ت له خاەه    ه‘‘ب  
شكێك  بكوون  هتن به ....    ییه  ه
   اكك كك  نككی نككاووككه مككانككه یه  لككه

هكاوككااكسكش بكر  . نزوی  او كسا
كێد كێی یسایی و ئكابكو   و 

ە  گكه اڵت لكه یكه وموونكسكی  ه هه
  ك ئكككێككك  ن لكككه واڵاكككێككك كككی وه

و  شكێك  لكه بكه     و لكه كه ناووه
نكككاوهكككێكككنككك  ن     ككككه واڵاكككانكككه
  ككه   ۆشكنكه .   بكه  یكه اكه گ اكویكه

ك و  یه وه   و ئاشوبنانه   شه هه
 بكای     جكاكوجكرەكێك كی یكه هه

  و یككه كككه.   یككه پكایككاو  خككر  هككه
ش  كێنكی و    له له یه مه بد ئه

  وه ناو قواڵیی كو  یتكانكه  هاانه
   و  وو  و نكككه و خكككو   ئكككه

 و یكككی و بكككرمكككدكككا  نككك ككك  نكككی 
    یكه م وكو  وكێكوه كان لكه ناووه
 .بدسن  

 ١٩٩١ و   یاەی   له  كه    یته
   هكه  كه  وه  ێی پا اسه  و له  وه ه
  به وخر خر     یته  وه و كااه له

كككانككی  ۆوئككاو  و  اككه یككسككایككه
     مكدكه به   له وه یته به  او كساوه

  خككر  بككه  وی   كككه یۆنككی یككه
  اككو كككسككا  وه یككتككه بككه  وه ئككێكك  نككه

  بكووه وخر  هه ای   یته خاەه  ه
   هكه  ككه    یته .كو  یتانن   له
   یككان بككنكك ككه  ه  وه و كككااككه لككه
 بای  و جایویی و نهێنی  یه
  مسنكه و هه  كو  یتانن  بووه  له

     اكێكنكی بكووه مستی اكو ككی اكه
بكر   ا نسكسكه به  مه نها ئه اڵم اه به

و  جكد پكێكی  یكه ئكه  او كسا ككه
خكككر  قكككایكككاكككتككك  بككك كككات و 

كككی  یككه كككو  یككتككانككسككش نككاووككه
  وه لكێكسكه  ككه  گ ند و یت  اسژیه

  بكككتكككو نكككد  ۆەكككی ئكككێككك  ن لكككه
و جكد   وه م ب ااكه عێ  قسنن  كه

 . و لككێككژبكك ككات نككزككوی  ئككه  بككه

     نكككاووكككه وه   ێكككژبكككوونكككه
بكر   وه ف ینه عه  وی  ئا  م له یه
   وو یكسكان  مكه ئكه  نمال ككه شه

وێ  كرنتك ۆەكی خكریكن   هێنتا له
نكككمكككاوێككك كككی  هكككه    بكككه نكككسكككسكككه

  شككنككه م وككه   لككه   گككسكك كككا  نككه
ئككێككاككتككا   بككد كككه   ئككه یاككه مككه

  .ای ناویه

و  ئكه  كه له یه یڵی مه ئه   بریه هه

اككی پككاو نككرككو ی  و  یككسككایككه
  نكككزكككوی   وه فككك  و نككك ككك  نكككه

  ككه  یكه اڵت و   گكسك ككا یكه یه  ه
اڵم  بكه .   بكه  اكسكه او كسا گ اوویه

بككد پككایككاوێكك   ك واككاككان ئككه وه
ویككش بككوونككی  ئككه  بككد  كككه هككه
م  اكی لكه ككانكسكه و هكێكزه  ككه كه په

یككۆككی  ئككه  كككه كككه پككه .    یككه نككاووككه
مكوو  هكه  وونك كه  نسسه  كه له یه مه
یوپا  او كسا   ی ند كه ا ئه كه
  لكه  كێ ه ناار و یه  له  شێ ه به  كه

ككان و  ككه هێز و پك وكه یوپا به
لكرویكا   ككنكه  وو  اكه  اا لكه هه
    بكه پكێكنكه  یۆ  له  وه  باییه یه

    ككه ككه ككه  بكای  پكه هێز  یكه
    و   نككاككك    لككه ن بككه یككڵككه ئككه

  جككمككه  مككه ئككه . ت شكك ككانككنن نككایككه
  یكتكی   بكه  ككه ككه پكه    كه وه له

ی      اكا لكه و هكه  مێ ه یۆ   ه
  وه یككككه كككككه     ۆحككككسككككه   بككككه
مككی    ه یككه  كككه  یككانككنووه   یككمككه
   وكووه یه  بای  به باای یه خه

 و  اككو كككسككا   و  لككه و نككایككه
اڵم بێمكومكان  به .   پێدن ت   ێژه
نككمككاوێكك ككی یككسككایككی و  هككه  لككه
   او كسكا  شنه م وه  بای  له یه
و   وه كااكه اسات  ئه و قه كه كه په

وێ  گكوشكا   خكریكن    ییاا  له
  نكككد اككاككككو نككاوكككا  بكككه   یكك ككه
    وكككاالككككسكككه وه مككك ككك  نكككه ككككه

  كككانككسككنككی بكك ككات لككه یككسككایككسككه
اكككا  هكككه . نكككاوخكككر  اكككو ككككسكككا  

نككمككاونككانككی    گككا  بككااڵ   هككه
ككك  نككی   ككه  ه اككو كككسككا بككر قككه

    م   یكسكااكه ك   لكه ئه  په  ه هه
ككككی  الیككه لكككه .  وه بككرككوێكككنككن ێكككتككه

 ێی   م پایاوه   ئه   هه وه ا ینه
  ككات ككه ییاا   بكر خكرو ئكه

كا بهێند  ك پا ای به هێزێ ی وه
  بككك  نكككه شكككێككك  لكككه ك بكككه و وه
   م یككتكك  اككسككژه   ئككه وه پككێككنككه

  مككه ئككه .  بككمكك   یككوو   لككد وه

ك وااكان  پا ای وه  كااێ ن  كه له
م  ئككككه  وه ه ٩١    لككككه هككككه

   ش  یكه ای و پێنۆه خرشرزمه
 . بر او كسا ك  ووه

    ككككه اكككه م خكككزمكككه لكككه  جكككمكككه
اكو ككسكا    پا ای به  كه مێژوویه

ە  گكه كات  خرجووا ك  نكی لكه ئه
و  ت و یكتك  اكسكژیكه م یسایه ئه
  ئكێكاكتكا   م اكاككتكسك كه اا ئه هه

  نكككن  بكككه یكككوه اكككو ككككسكككا   پكككه
و و ئكا  ینكی    ئكه و ێمه جێمه
  لكه  یكه هكه  وه كانه حز به   ئه اایه

  ككااكێك كن  ككه لكه . ئایتی عێك  قكن 
  ای عێ  قی یۆ  بكاا لكه ح ومه

كككانككی    بككر یككنككو ه وه   نككه گككه
یككككتككككی  عككككێكككك  م و بككككااڵ ه

   یكانكن  لكه یكه بكه  وه ین كك  نكه په
   وكككككككككككككككو  وكككككككككككككككێكككككككككككككككوه

اێ كی  وەه    ه وه قاممس ك  نه یه
پككا اككسككش  . كككات ییككن  ئككه  كككه مككه
بككك   و    نكككه  وه و  لكككه یكككه ئكككه
وانكی   ێ  ه  شێ  بێ  لێی كه به
 .  وه لككه  شككێكك ككه نككمككالككسككش بككه شككه
هككركككا     كككه    یككتككه  و اككه كككه

م  ۆخ و  ككككككی ئكككككه  ه یكككككه
اڵم  بككه  اككو كككسككایككه    گككسكك كككا یككه
و  شككێكك  لككه ك بككه پككا اككسككش وه

ك هركا ێك  بكر  و وه  اه یسایه
مكك  و  و نككائككه  وه پنككێككو  نككانككه

ئایكاینك ك  نكی ككو  یكتكان و 
 .  پ یه   به كه ە ه ویانی خه

ەك  وكی  خه  پێویاته    كه وه ئه
  مه و وو  ئه  ه ب ات و ورن به

 .  ككی گك نكمكه یه له یه   مه وه بدێته
ە ی ك ێ ا     شتێ  خه پێش هه
ا ێش و ئای  یكركو ی   حاه و یه

نك   یه   یدمه  كو  یتان پێویاته
  بكسكانكو و  وێ  هكه او كسا له  كه

م  ئكه پایاوێ ن  بێ  بكر  نكسكسكه
بككد  بكك ككات و ئككه    گككسكك كككا یككه

  و نككاووككانككه جككد ئككه یككتككدككه  ه
  شككوێكنككێكك   هككه  لككه . جكێككدكهككێكڵككد

  پككێككویاككتككه  یككه ئككسككاكك ككانككی هككه
خككككرپككككسككككنككككانككككن ن و 
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هەەاككو  نككی خككر  و پككاشككان 
وەک  ەواكككێكككوكككی نكككاووەیكككی 

مەناكو  .  وجسهانی جێما ەگك  
حسوكاەت لەپەیكوەنكن بەشكر و 
وخەباای وسنایەای کك ێكوكا  نكی 
ئككككسكككك  نەوە بە ەخككككنەگكككك اكككك  
لەاەو و   ەواە وەپەکكككانكككی 

  ٩٩یە  ەمی شر شی یاەی 
ئككێكك  ن کە  ەیككەاڵاككی شككا  
یە نمون کك     گە  یەوە بكر 
مككا کكك  و  ەواككێككوككی  اككایە 
وشكككر شكككمكككێككك  نە  بەنكككاو  
مككا کاككسككزمككی شككر شككمككێكك ەوە 
شكككوكككو پكككێكككن و لكككێككك ەشكككەوە 
ما کاسزمی لەبسك و بكروكون و 
یكككككككونەاە یكككككككسكككككككایكككككككسە 
بر وو ییەکان  پاک کك  ەوە و 
یە لەنو  كرمرنسزمی ما كك  

 . ویاننەوە
مەناو حسواەت بە ەخنەگك اك  
لەپككرپككرلككسككزم وبككوو نككننەوە  

یكككونكككتە پككك  اككككسكككوككككسەکكككانككككی 
کككككرمككككرنككككسككككزمككككی مككككا کكككك  
لەبو  ەکانی اێوە و یكسكایكەت  
اەبۆسخ و  یكوكركاكتكنكی حكزبكی  
بنەمكا و ئاكولەکكانكی اكاکكتكسك  
ویككتكك  اككسككژ  کككرمككرنككسككاككتككی  
 ۆشكككنكككمە   یكككسككككایكككی و 
.. فە هەنمی مر ێ ن و ئسناانكی

اككو نككی  ەو ەیەک لەخەبككااككی 
کرمرنساتەکان  بە شكوكڵكن ن بە 
قوادێوی کرمرنساتی لە ئكسك  نكن  
و بەبككپككێككوككهككێككنككانككی حككزبكككی 
کرمرنساتی ئس  ن بەیە ەنجكام 

 . بمەیەنێ 
کا و هەەاو  نەکانكی مەناكو  
حككسككوككاەت پككاو اەو وبككوونككی 

و  وەک  یە  ەمی شر و ئكه
یەکكككێككك  لە نكككایككك  واككك یككك  
کەیایەاسەکانكی ئكرپكرییكسكرنكی 
ئكككسككك  نكككی لە و  جكككاكككهكككو   

 .  ئساالمی ئس  ن جێرا 

لەیەک واە   ئەاكككككو نكككككسككككك  
  شككوككاو نە بككڵككێككسكك  کە بەبككد 
مەناككو حككسككوككاەت بككزواككنەوە  
وەپ لەئكككككسككككك  ن وبكككككمككككك ە 
نككاووەکەو لە وككو  وككێككوە  
وەپككككێككككوككككی یككككە گە   نككككی 
پككرپككرلككسككاككتككی  نەاەوەوككێككتككی 
واككێككوەە بەیككونەت وبككاوە   
بكككككر وو ی  و و کەواكككككو نە   
 ەمایەوە وکرمرنسزمی جكێكمكا  
و قككككككك كككككككی خكككككككر  وەک 
بككككزواككككنەوەیەک بككككر یگككككا   
کكككك ێككككوككككا  ن و کككككرمەلەگككككا 
لەوەویكانەوە  کكا   بەکكك   
وهەمككككككوو ئەو یككككككتككككككاەو 
نككككابە  بە یككككانە  یەخە  بە 
ئكككككسكككككنكككككاكككككانكككككی کكككككا گە و 
یەحەمەاوێش گك اكوە بە ەیك  
نە ەهێنا وکرمكرنكسكزمكی وكسكنكی 
کككك ێكككوكككا  لەوێككك  اەپكككواكككری 
وکككككا یككككمە یەکككككانككككی  ەواە 
 ەنماو ەنمەکانی کكرمكرنكسكزمكی 

 .   بر وو یی  یگا   نە ەبوو

مەناككككككو  حككككككسكككككككوكككككككاەت  
کەیایەاسەکە کەاو نی بەخەباای 
خر  وباوە ەکانی ئاەوگر ێوكی 
قوە لە ین و پ  اسك كی نەوەیەک 
لەکرمونساتەکكان وکك ێكوكا  نكی 
کرمرنساك  لەئكێك  نكو عكێك  قكن  

ئەو بەشكسكوەیەکكی .  پێودهكێكنكێك 
  هكككێكككنە  نە و ی ە بەیكككە  
بككككاوە ەکككككانككككی مككككا کاككككن   
مەیكككەلەکكككانكككی یكككە  ەم و 
 ونسا  خاتە بە   ەخكنەوە و 
ئكككككاەكككككوگكككككر ە یكككككسكككككایكككككی 
کككرمەاڵیەاككسەکككانككی بە  ویكك  
لككێككوككن یەوە ووككوە یككر   ككی 
شكككە   یكككونەاە پككك  اكككسكككوكككی 
ویسایاسەکانەوە وبێك ەحكاكانە 
پە  ە  لەیككككە  ئەفككككوككككا و 
ئككایككنیككرلككرویككا  ی ە بەیككە  
کرماەمكا   هەەكن و  لكێك ەشكەوە 
بككزواككنەوە  کككرمككرنككسككزمككێككوككی 
کكككك ێككككوككككا    ێكككك  خاكككك  

وبە  مككككدە  بە ەیككككەالاككككو 
گنكككك  بككككالەکككككانككككی 

 ێككدككركك   و  اككی بككه ی یككه نككا ه
  لككه .   اككو كككسككا بككمككسكك   خككه یككه
  كككككو  یككككتككككانككككسككككش  وه  ه  ه

م    ه بككككككه  پككككككێككككككویاككككككتككككككه
كككانككی  بككمككسكك   و  بككاەككوێككزخككانككه

و  بككككه  هككككێككككڵكككك     ێككككژه نككككه
 .   بكككككن ت   گكككككسككككك ككككككا یكككككه

  ككه  یكه وه ككی اك  ئكه یكه لكه یكه مه
م یك كا و   واو  ئه به  او كسا به

  وه اككه و وپككا و خككو   نككه ئككه
ككات  ئكه  مكه ئكه  وه كانه كم اووه یه

    یككسككش پككێككی نكاەككد بككه و كككه
  پكێكویاكتكه .  یكه واوت كۆكی پكێكوه

هێڵس   و نسش بم ی  نه   ئه خه یه
 .  وه نكد بكاكێكنكنكه  و  بكد بكنه هه

   م و  یكو یكسكه   شه ئاخ  مایه
كككان  كككمكك اككووه یككه  وه اككه بككر نككه

كااكێك كن     له واو  لد نوقاننووه

مافكی   ە ی به    خه مێن ی یه
ت  نكككانكككه اكككه !  مككك ۆر بككك  ووه

  یكتكی  ای عێ  قكسكش بكه ح ومه
و   اككێكك ككی  یككو یككانككه یككسككایككه

    بككه    گك اكراكه  مكنكرككانكه شكه
ك  یككه پككێككی چ پككێككو نككه  ئككاخكك  بككه

واڵاكێك كی اك    كه  قدوەی ك  ووه
و   وه یككه كككه نككاو واڵاككه  بككێككتككه

یو   ئكا ه  برمدا  ن ب ات و بكه
  گككسكك بكك ككات و   خككر  نككاووككه

  ؟ بكه وه بر خر  جساب ااه  ناووه
م  ئكه  پا اكسكش ككه  مان شێوه هه

اكككی هكككاوككككا   و  یكككسكككایكككه
اكی  وەكه   بكر  ه شك ك یكه پێكنكۆكه

بككد    ئككه بككه  اككو كككسككا گكك اككراككه
ت و  فكك ه م نككه   ه بككه  وێككتككه بكك ككه

ەك كی  ن خكه الیكه له  وه  یو ك  نه
   وه مككافككی ئككه .  وه كككو  یككتككانككه

    كو  یتان   پێچی شكه  نسسه
ەك   ومی ب ات و خكه حز بی قه ئه
 .كوش  بن ت  به

بك یكێكتكی   ە ی كو  یتان له خه
   كواێ  ككه من   ن و یه و نائه
اڵاكككن   و  یكككه حكككز بكككی  ه ئكككه
اككككسككككش پككككا اككككی  اككككایككككدككككه بككككه
   مكسكان نكسكسكه اكی ككه پاننوویه یه

شكك كك ێكك ككنككی و  م لككه اككاكككو ئككه
  و    گككككسكككك كككككا   و شككككه

 .   یككه  شككی بكككێككتككه ئككاشككوبككه
  كك  ن بكه شكه   پكاشك كه له یه مه

  ەككمك اك  لككه یكتكهكه اكو ككسكا و  ه
ەك     خكه لكه یكه   گس ككا   مكه

ك بككسككنكك  و و  اككی و وه خككریككه
هسكر جكر ێك  هكی   به  لااوه یه

  پا ای ككه .  و نسسه  بووه پا ای نه
      یكه یكه بكه  كه اڵیه خر  به

م    ئكككككككككه وه ەككككككككك كككككككككه خكككككككككه
اڵ   شكی بكه اكسك ك  نكه خرشرزمه

   بككریككه هككه . كككات اكك  ییككا  ئككه
ت و ئایاینكی  منسه   ئه له یه مه
  ە ی و پا ێكز  وبكوونكسكان لكه خه
ك  شك ك ككێكنكسكه   و لكه   شه هه

  بككه  یككتككه یككوه وخككر پككه   یككتككه
النكن نكی  بر وه  وه ە ه باای خه خه

اڵاككی  یككه و و   ه پككا اككی و اككه
ەك     خكه گه ئه . بر وو ی  كو  

اڵاككی  یككه   خككر   ه ئككسك   ه  بكه
جككێككسككن   النككد و لككه وه  مككانككه ئككه
   یكه اڵاێ ی بنكسكااكنك  و لكه یه  ه
وخر و  ای   یته خاەه ما   ه بنه

و  ی    ئكه ەك    مكه   خه ئس   ه
  اكككو نكككد پكككێكككش بكككه ككككات ئكككه

     گسك ككا   اكو ككسكا یكان هكه
 .واڵاێ ی ا  بم  
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بكككككككر وو ی  یكككككككە بە ی نە 
 .   یم ت

مەناو  حسواەت  ناو  ئەیڵی 
 ٤یە ولە " وۆبسك    ی نكی" خر  

حككویەیكك  نككی /    مككانككمككی جككون
لە شكا   اككا  ن  ١٩٥١یكاەكی 

لە  یكككك  بككككووە وهە  لەم 
شا ەو قرنا ەکانی یە ەاسكسكو 
ناوەنن  اەو وکك  وە وپكاشكان 
خوێنننی لە و ناوەنن  ئەلدكو ی 

 و اككككك  بكككككر .  اەو وکككككك  ووە
خوێننن لەبەشی ئابو ین  وكراە 
شا   شسك  ی ولەی نكوكر  ئەم 
. شا ە   ێكژە  بەخكویكنكننكن وە
 و   اەو وکككك  نكككی ی نكككوكككر 
وبە ەیككتكككهكككێكككنككانكككی بككك و نەمە 
لەبەشككی ئككابككو یككن    و ەکككااە 

" ی نككوككر  کككانكك " بە یكتككانككسككا ولە
  ێژە بەخوینكنن  ە  ت  بەالم 
بە و   ئكككاەكككوگكككر  لە ۆخكككی 
یسایی ئس  ن و یكە هەەكن نكی 
شر شن    ەگە یتەوە بر ئسك  ن 
و ئكككسكككتككك  بكككر هەاكككاهەاكككایە 
 ەیكتكدە      خكوێكنكنن  ەبكد 
واكككا و  یكككااەکكككانكككی اەمەنكككی 
لەمەین نی خەباای کرمرنسكاكتكی 
و یگكككككا   کككككك ێكككككوكككككا  نكككككن  

 .  ەمێنستەوە
 ١٩٩٩مەناو  حسواەت یكاەكی 

یە ەاا  اێهەەكچكون وخەبكااكی 
بەکككك  ەوە  کكككرمكككرنكككسكككاكككتكككی 
لەپەیوەنن بەشر شێوی گەو ەو 
مەینەوە  ەیككك  پكككسكككنەکكككات 
ولەگەە وەنككن هككاو یككسەکككسككن  

پكێكوكنەهكێكنكد "  گ وپی یكەهەنكن" 
ویەکەمككسكك  نككویكك  و بەنككاو  

شكككر شكككی ئكككسككك  ن و  ۆەكككی " 
" پ ۆلكێكتكا یكا  هكێكڵە گنكتكسەکكان

گك وپكی " پكاشكان .  بالو ەکكااەوە
یككەهەنككن لەجە گە  خەبككااككی 
اككسككوە   و یككسككایككی خككریككن  
لە و  پرپرلسكزم و  ێكوكرك  وە 

وەپەکكككانكككی خەاكككی یكككێكككهكككاە  
یەکكككككسەاكككككی "  ێكككككوكككككرككككك  و  

" اككسككوككرشككە  نككی کككرمككرنككسككاكك 
پێونەهێن  و او نسان  ەواكێكوكی 
. اایە  ما کاسزم بە   بكرەن
مككهككن  شككامككیككاە  وحەمككسككن  
اەقككو یككی   ككوالمككی کەشككاو ی  
فە هكككككككككا   بەشكككككككككا ەت   
خەیكك ەو    وە   ئككسكك ەجككی 
ئایە ی   ئایە   ماجكن    ەی  
.. مككوقە ەم  نككایكك   جككاویككن و

وەنكككن نكككسكككتككك  لەکەیكككایەاكككسكككسە 
بە جەیتەکانی نسكو ئەم  ەواە 
اایەیە بوون کە و ا  بەیكە  ن 
هەەاككو  و و کەیككایەاككی اكك   

پككاشككان .  پككێككوە پەیككوەیكك  بككوو
یەکكككسەاكككی اكككێكككوككككرشكككە  نككككی 
کرمرنسا  گرڤا ێوی اكسكوە   

بە ەو " یكككككسكككككایكككككی بەنكككككاو 
 ە کكككك  و "  یككككرشككككسككككالككككسككككزم

گكك نككمككتكك یكك  ئەو نككویكك  و نە  
کەلەم  ەو ەیە    ۆەكسكان گكێك   

بەشكی یۆ   ئەو .  بالوک  ەوە
نویك  و نە بەقەلەمكی مەناكو  
حككسككوككاەت وەیككا بەهككاوبەشككی 
لەگەە هاو یوانسن  نكویك  ون   

ئەفاككانە  بككر وو ی  : "  لەو نە
"   " مسكۆكۆكی و پكێكنكوەاك  خكو ی

شكككێكككو ی  هەلكككویاكككتكككمككك اككك  
 وبكاەكی "  "" لەئەحز بی بر وو ی 

 وە شكككككر شكككككی بكككككر وو  
جەوهە   "    .." ئەمپ یكالكسكاكتكی

نە     وهەیككككككككتككككككككانەوە  
  " یكككككە لەنكككككوێكككككی شكككككر و

یككە نككجككێكك  لەیككە  اككسككوە   " 
"   " قەی  نی ئابو   ما کاساتی

کككرمككرنككسككاككتەکككان ومەیككەلە  
 ەیمەنكنەگكان "   " یەو  لەئێك  ن

و     کكا گە   کكێكنكە لەیكە  
"   " یككرشككسككالككسككزمككی خەەكك ككی
"   "  ە بككككككا ە  کككككككو ەاككككككا

پالازر مێ   ە بكا ە  جەنكمكی 

جەنمی اێوە   "   " ئس  ن وعێ  م
وە  ەیكان "..  واێوە   و جەنكد
یكككە ەنكككجكككام ..  بكككابەاكككی اككك  

یەکكككسەاكككی اكككێكككوككككرشكككە  نككككی 
کرمرنكسكاك  اكو نكی پەیكوەنكن  
لەگەە  ێككوككركك  و  کككرمەلە  
یەحاەاوكێكنكانكی کكو  یكتكانكی 
ئككێكك  ن بككدەیككتككد وهككاوکككات 
هەمككوئەو گكك وپككو  ەیككتككانە  
کەلە یكككوكككرككك  وە وەپەکكككانەوە  
لەوێك  کكا یككمە    ەخكنەکككانككی 
 ەواكككككی مكككككا کاكككككسكككككزمكككككی 
شككر شككمككێكك    جككسككابككوونەوە  
کربوكااەوە وهەمكویكان پكێكوەوە 
بە ەو پككێككوككهككێككنككانككی حككزبككی 
کككرمككرنككسككاككتككی ئككسكك  ن هەنككمككاو 

 . هەەدم ن
پێن گ   مەناو  حسكوكاەت لەم 
 ەو ەیە   لەیككە  پككسككویاككتككی 
وسنی ک ێوا   ئكسك  ن بە یەک 
یسایەت و  ێدای  وكسكنكایەاكی 
یكككككككە بەخكككككككر  ئەو  بە 
خەبككااككمككێكك ێككوككی یككە یككەخككتككی 
پێویاتكی پكێكوكهكێكنكانكی خكێك    
حككزب وکككا کكك  ن بەشككسككوە  
حزبی هێنابكوە مەیكن نەوە ولەم 
  یكككتكككایەشكككن  شكككانكككدەشكككانكككی 
هاو یوانی بێپە و   اێورشا بكر 
الب  نی هەمكوو ئەو بە بەیكتە 
فككوكك   و یككسككایككسككانە  یككە  
 یكمكا  پكێكوكهكێككنكانكی حكزبكێكوككی 
شككر شككمككێكك   کككرمككرنككسككاككتككی 
ولەئككاکككامككسككنككن  ئەم ئككامككانككجە 

بەاایدەاكسكش .  بەک  ەوە  ە هات
 و   ئاما ەک  نی پكێكنكنكویكی 
بە نككككامە  حككككزب و ەخككككنە 
لەپ  اسوكی پكرپكرلكسكاكتكی اكونك   
حزبی کكرمكرناكسكتكی ئكسك  ن لە 

   ١٩٩٠مكانكمكی یكێكپككتەمكدە   
 ێك كی  ماكه پێ  بێ  و وەک جه

کكككرمكككرنكككسكككاكككتكككی    یكككوكككاە 
وما کاساكتكی شكر شكمكێك   چ 
لەئس  ن و چ لەناووەکە   جكێكمە 

لەم  ەو ەیە   .  بككككككمكككككك ێكككككك 

مەناككو حككسككوككاەت لەنككویككسككنككی 
بە نامەو پێ ەو  ناوخكر  ئەم 
حككزبە   بەشككن    یككە ەکككی 
وواالکانە  هەبووە و هكاوکكات 
وەنككنیكك  واككا و نككویكك  وە  

 . یسایی نویسوە
لەیكككككككككككە  ەمكككككككككككی  و   
 ەیكككتكككدەکكككا بكككوونكككی حكككزبكككی 
کرمرنسكاكتكی ئكێك  نكن  مەناكو  

ئكای    و " حسواەت   وشكاكی 
" یەکاانی حوكومەاكی کكا گە  
وەک یەکككێكك  لە  هككسككنككانەکككانككی 
ئەو  کكك  ە ئككااڵ  ئەم حككزبەو 
خەبككااەکە   پككاشككان  وکكك  نە 
مەیكن نكی کكا  لەنكاوکك یكوكا  نكو 
وخەبات بر بەهێزک  نی  ەوای 
کرمرنساتی و یوراتنی حزبی 
و جەماوە   لەنسو کك ێكوكا  نكن  
ویككە ەنككجككام لككێككهەەككپككێككوككانككی 
خەباای کرمرناتسكو کك ێكوكا   
و  کێنانی حزبی کرمرنسكاكتكی 
ئككێكك  ن بككر نككێككو کكك ێككوككا  ن 
وخەبااەکەیان  لەپاە خەبات بكر 
 وخككانككننككی  وێككاككی کككرمككا   
ئككسككاككالمككی کكك  ە مەشكك ەلەو 
مەیكككەلە  یكككە ەکكككی خكككر  

 . وحزبەکە 
هە وەهككا لەمككسككن نككی خەبككااككی 
وەکن    لەکو  یتانكی ئكێك  ن 
و  ۆەكككی کكككرمەلە لەخەبكككااكككی 
یەحككاەاككوككێككنككانككی کككو  یككتككان 
ولەبە  مككككككدە  کككككككێككككككنككككككە  
نەاەو یەاسن   ئاەوگر ێوی قكوەكی 
لەشكككككككككسكككككككككوە  خەبكككككككككات 
وبس ک  نەوەو  ێدای  یسكایكی 
ویككتكك  اككسككژ  کككرمەلە    وەک 
کكككرمەلەیەکكككی کكككرمكككرنكككسكككاككك  
وبەشككێكك  لەوككسككنككی کكك ێككوككا   
کو  یتان پێوهێنا ولەیكونەاكو 
بككككككاوە و یككككككسككككككایككككككەاككككككی 
نككایككسككونككالككسككزمككی کككو   جككسككا  

 . ک  ەوە
مەناككو  حككسككوەمەت لەئككایككتككی 

یككسككایككەت لەئككسكك  نككن  
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بە  وەیككتككانە وە بە  مككدە  بە 
 وێای کرنەپە یتی ئكسكاكالمكی 
ونوینە  یەای ک  نكی یكنكمە   
یككە بەخككر  وككسككنككی کكك ێككوككا  
و ەخكككنە  بكككێككك ەحكككاكككانە  لە 
.. ئكككرپكككرییكككسكككرنكككی بكككر وو ی 

وبەکا ک  ن لەگەەسك  مەیكن نكی 
ا     ئااڵ  شر شی کك ێكوكا   
بە ی   گ ت ولەم   یكتكایەشكن  
وەنككنیكك  نكككویكك  و  گكك نكككد 
وپكككسكككویاكككتكككی نكككویكككسكككوە کە 
اككائككسككاككتككاو یككە وككاوەن بككر 
هەلاككو  نككی هە  حككزبككێككوككی 

هە لەم ..  کككككرمككككرنككككسككككاككككتككككی
 ەو ەیە   مەناككو  حككسككوككاەت 
بەشككن   و ێكك ككرە   وەنككنیكك  
یاسنا  ای فو یو یسكایكی بكوە 
کە و ا  بەشكێكوكسكان بەشكسكوە  
نوی  وەو کتێك  وكاپ کك  ون  

 ەوەەت لەیكە  ەمكانكی :" لەو نە
ئككككانككككااككككرمككككی "   "" شككككر شككككن 

لەبككا ە  "   " لككسككدكك  لككسككزمككی وەپ
کككككا   بە هەمككككهككككێككككنككككان و 
  " نككابە هەمككهككێككنككی مككا کاككەوە

 ە با ە  اێز  شكرشكسكالكسكزم " 
هەلاكككو  نكككی "   " لەیەک واڵاكككن 

 "..حزب لە ە ەوە  والت
لە  ەو ەیەکن  کە جەنمی ئسك  ن 
وعككسكك  م اككونككن  ەبككێككتەوە و 
هە وەهككككككككا لەپەیككككككككوەنككككككككن 
بەئككككاەككككوگككككر ەکككككان لە ۆخككككی 
یسكایكی ئكێك  ن و نكاووەکە    
 ەوای ینكتە و نكایكسكونكالكسكزم 
لە ە ونی حزبی کكرمكرنكسكاكتكی 
ئس  نن  یە هەەنە  ت  لەالیەکكی 
اكككككككك ەوە پككككككككێككككككككن گكككككككك   
مەناو حسواەت لەیە  بكایكی 
گە  نەوە  کرمرنسزم بر پكایە  
کككرمەالیەاككی خككر  کەوككسككنككی 
ک ێوا و خەباای وێنایەاكی ئەم 
وككككسككككنەیە لە و  نككككسككككزمككككی 
یكككە مكككایە      نكككاکكككرکكككی و 

جككككسككككاو ییە یككككسككككایككككسەکككككان 
 ە  ەکەون ولەئەنكككككجكككككامكككككن  
فكك  کاككسككرنككی کككرمككرنككسككزمككی 

بەشكن    لەگەە   ک ێوكا   بكه
 ەی  م نم  کو شی مو ە یكی  
ئكككككسككككك ەجكككككی ئكككككایە یكككككنكككككن  

.       ەگەیەنككككككككێكككككككك  بە و   .
پككاشككەکنككەو  وخككانككی بككۆككرکككی 
یرڤسەت و  ۆوونی جسهان بكر 
ویككك  یكككایە  یكككسكككایكككەاكككو 
ئساكتك  اكسكژ  اكایە  ئەمك یكوكا 
و ەولەاككانككی  ۆو ئككاو   ئككسككنككجككا 
یە هەلكن نكی جەنكمكی یەکەمكی 
کەنكككككككككككككككككنو  و وو  وە 

 ١٩٩١نككاوخككریككسەکككانككی یككاەككی 
لەعكككێكككك  م وکككككو  یككككتككككانككككن   
فكك  کاككسككرنككی کككرمككرنككسككزمككی 
کكك ێككوككا    و   یەک  ەو ە 
لەخەباای یكسكایكی و نەیە   
جكسكاوبكونەوە  خكر  لەحكزبككی 
کرمرنساك    گەیكانكن وپكاشكان 
مەناككككو حككككسككككوەمكككك  لەگەە 
هاو ێوانسن   ەیكتكسكان بك   بكر 
پێوهسانی حكزبكی کكرمكرنكسكاكتكی 

.   کككككككك ێكككككككوكككككككا   ئەویكككككككش .
لە و ەیەکكككككن  کە بەهكككككر  
 وخككانككی بككۆككرکككی شككە ەقەوە  
لەالیەن بككاەككی   یككتككی بككر وو  
ئەمككپككا یككالككسككاككتككسەوە  مە گككی 
کكككرمكككرنكككسكككزم    گەیەنكككن   و 
لێ ەشەوە پەالما ێكوكی گەو ەو 
فكك  و نككی جككسككهككانككی  بككر یككە  
کكككرمكككرنكككسكككزم ئكككای  یكككركككو ی  

 . بە یر  
مەناككو  حككسككوككاەت لە ەو ە  
فكك  کاككسككرنككی کككرمككرنككسككزمككی 
ک ێوا یكن   لە و  یكسكایكی و 
واكككككسكككككوە یەوە پكككككایەکكككككانكككككی 
کرمرنسكزمكێكوكی کكرمەالیەاكی و 
وسانسەای ک ێكوكا     مەی  نكن  

  " جساو ییەکاناان" نوی  وەکانی 
   خكنكه ككانكی  ه كسه  ه یه  هێڵه"  

یمككونككی  ئكه  یكریككسكالككسكاككتكی لكه
  '' یرڤێك   شر شی ك ێ ا   له

بكككنەمكككاکكككانكككی کكككرمكككرنكككسكككزمكككی " 
کكككرمكككرنكككسكككزمكككی "   " کككك ێكككوكككا  

کككككك ێكككككوكككككا   وهەلاكككككو  ن 
ئەنككن مككێككتككی "   " لەکككو  یككتككان
هەلكككومە جكككی "   " کككك ێكككوكككا  

نكككسكككونەاەوەیكككی و جكككسكككمكككا  
ئككاەككوگككر ەکككانككی "   " کككرمككرنككسككزم

ئەو وپككككككككا  شككككككككە قككككككككی 
کكا   "   " وکرمرنسزمی ک ێوا  

"   " هە ی ن و ک ێوا   خامرو
جەند لە ۆوهەالای نكاوە  یك  
و لككێككوككن نەوە  کككرمككرنككسككزمككی 

نككایككسككونككالككسككزمككی "   " کكك ێككوككا  
کكككككككو  و  وو  وەکكككككككانكككككككی 

اەنها یەک "   " کو  یتانی عێ  م
ئەمكانە و "..... هەنكمكاو بكر  و وە
 .وەننی  بایی ا 

مەناو  حسوەمەت بە پێوهێنانی 
حزبی کرمرنكسكاكتكی کك ێكوكا   
ئس  ن  کرمرنسزمی بەیەکكێك  لە 
هسزە کا یكمە  ونكایك  وەکكانكی 
ئككككرپككككریككككسككككرن لەبە  مككككدە  
جككاككهككو   ئككسككاككالمككی ئككێكك  نككن  
جكككێككككمككككسكككك  کكككك    هە وەهككككا 
کكرمككرنككسككزمككی کكك  ە  ەواككێككوككی 
خەبااوا  نە کەلەیە  پایەکكانكی 
کرمرنكسكزمكی مكا کك  ووكسكنكی 
کككك ێكككوكككا  لە و  نكككسكككز مكككی 
یە مایە     و بر  ێوراتنكی 
شر شی کرمەالیەای ک یوا  ن  
خەبكككات بكككوكككا ویكككونەت و 
خەیۆەاە خەبكااكوكا ەکكانكی ئەم 
 ەواە  لەیۆ   وەوە نایانكنو 

 . جێمس  ک  
  " بە نامە   ونكایەکكی بكاشكتك " 

کەلەبە ئەنككجككامككی خەبككااككێككوككی 
یسایی و اكسكوە یكن  بە ەیك  
هككات  یەکككێكك  لە ەیككتككوەواە 
. گككك نەگەکكككانكككی کكككا   ئەوە
هە وەهككا بكككایككەکكككانكككی  وەک 

  " ما کاسزم و جسهكانكی ئەمك ۆ" 
ئایرکكان و پكایەکكانكی حكزبكی "

  " کككرمككرنكككسككاككتكككی کككك ێككوككا  
 یاوک  یی  لكێكوكن نەوەکكان و " 

نككایككسككونككالككسككزم و "   " و قكك ككسەت
نەاەوەو بە نامە  کرمرنسكزمكی 

بكككنەمكككاکكككانكككی "   " کككك ێكككوكككا  
  "  ێككوككرككاككتككنككی کككرمككرنككسككاككتككی

یسنا یر  یپی و یكسكنكا یكر  " 
لەبكككككا ە  مكككككنكككككاە "   "  ەو

مافەکانی منااڵن "   " لەبا ب  نەوە
حككزب "   " ومەیككەلە  پەنككابە  

حكزب و ەیكەالاكی "   " وکرمەلما
هەەونان و  شكوكانكی "   " یسایی

 ە بكا ە  "   " ئساالمی یسكایكی
  " کككككێكككككنككككە  فەلەیككككتكككككسكككك 

بە گككك یكككوككك  ن لەخكككو یكككتكككی " 
یككە بەخككریككی کككو  یككتككانككی 

مەیكككككەلە  ون "   " عكككككێككككك  م
لەبە نكككامە  کكككرمكككرنكككسكككزمكككی 

ئككایككا کكرمككرنككسككزم "   " کك ێككوككا  یكن
".. لەئس  ن ئەاو نكد یكە کەوێك 

گەلێ  بكایكی اك   کەهەمكویكان 
 ەیتوەوای پ بەها  یسكایكسكو 
فككككسككككوكككك   بككككر جككككوالنەوە  
کككرمككرنككسككاككتككی و کكك ێككوككا   

 . لە ونسا   بەجد هسنتوە
 و یس  بایی مەناو  حسوكاەت 
اكایككدەت بككوو بە  وو  وەکكانككی 

  یسدتكاكدە  وجەنكمكی  وو ١١
 .. جەماە   اس ۆ یاتی

بەالم مەناككككو  حككككسككككوككككاەت 
جككككمەلەکككككا ە یككككسككككایككككی و 
فسو یەکانی لەمەیكن نكی عەمەلكی 
و   بە یككن   یككسككایككەاككاە   و 
هەەاكككككو  وێكككككوكككككی کكككككا  مەو 

ئەو .  مككككانكككككنونەنكككككاا بكككككووە
لەمەیكككن نكككی جكككر  و جكككر   
خەبكككااكككی کكككرمكككرنكككسكككاكككتكككی و 
کرمەالیەاكسكن  وەنكنیك  پك ۆو  
بە یرا  وبە ەیان هەەاكو  و 

: لەو نە..  بكككوونە وكككاالکكككو نكككی
کەمپسكنكی هكاوپنكتكی جكسكهكانكی " 

کكك ێككوككا   لەگەە کكك ێككوككا  نككی 
"    پكككك ۆو  " ئككككسكككك  نككككن 

  " فسن  یسرنی پەنكابە  ن
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  پكك ۆوە  " مكنككااڵن یەکەمككسككنكك "  
ون   -گككككرڤككككا   مككككێككككنۆیككككا

  ئەنككجككومەنككی " ویككریككسككالككسككزم
هە وەهككككا  ەیككككان "  مككككا کكككك 

یكككاكككسكككنكككا و یكككە  ن واكككا   
لەبككككككو    جككككككر  وجككككككر    
... نكككویكككسكككوەو بككك وکككك  ۆاەوە

    گك نكمكه هكه  پك ۆوه  كێ  لكه یه
و   یكتەوخكر  ئه  كان كه یسایسه

پكێكوكهكااكنكی   بكووه  ۆەی اكسكا هكه
حزبی کرمرنساتكی کك ێكوكا یكی 

 .  عێ  قه
بە  خەوە  فسكوك   اكسكژبكسكنكی و 
جەیكككتە  مكككانكككنونەنكككاا و 

 ٥١پككك کكككا   ئەو لەاەمەنكككی 
یكاەكسكن  بە و   مككۆكاكالنكێكسەکككی 
یكككەخككك  لەگەە نەخكككرشكككی 
شكسكك پەنكجە   لەوكاالکككی کەوت 
وجێی هێنتس  و لەگكر یكتكانكی 
هایمەی  لەبە  مكدە  ئكا  مكوكا  
 ..   ما کان   بەخاک یپێ    وە  

 ٥٥  بێمومان بە هەمی ییاا  له 
یككاە لەخەبككات و اككێككوككرشككانككی 
مكككانكككنونەنكككایكككانە  مەناكككو  
حسواەت لەمەین نەکكانكی  کكا   
اسوە     ێكوكركاكتك  و  بە   
یككككسككككایككككی  کككككا لەئككككایككككتككككی 
جككوالنەوە  کككرمككرنككسككاككتككی و 

ک ێوا یكن   هە گكسكز نكااكو نك   
لەنككویاككنككێككوككی ئككاو    هەمككوو 
الیەنەکككككككان و  ە ا و 
 ەیككتككوەواەکككانككی بككاا بككوكك   

 . وبر ێتە وو
بە  خەوە ئەو اەمەنككێككوككی کەم 
ویكككككا  بەالم ویكككككانكككككسكككككوكككككی 
پككك  ەیكككتكككوەواكككی بە یكككوككك   
ومس  اێوی گە ەو پك  بە هەمكی 
بر جوالنەوە  کرمرنكسكاكتكی و 
کككككك ێكككككوكككككا   لە ونكككككسكككككا   
بەجككسككهككێككنككتككوە   یككا   ئەو 
هەمككسككنككە ییككنككنوە واككاکككااككێكك  
هەو  یكككو نە      بكككێكككوكككا یكككو 
نایەکاانی لە ونكایكا   بكاكێكنكد  
بكككونكككی مەناكككو حكككسكككوكككاەاكككو 

باوە ەکانی  یسایەاو یونەاكی 
خەبككككااككككوككككا  نەکە   ەبككككێككككتە 

ەكككككی  ێكككككدكككككای   شكككككركككككه مكككككه
هەلاكو  و نككی کككرمكرنككسككاكك  و 
ک ێوا   و خداامێ  نی  یكمكا  

 ..ئای    و یرشسالسزم
بە یو بە یزبێ  یا   مەناكو  

 ..حسواەت
بژ  ئای    یەکاانی 
 حوومەای ک ێوا  

 
 

 ئاما ەک  نی    یر پێنەند  
١/٠/٥٣٥١ 
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هككاو   خاكك ەو :  ئككرکككتككربە  
وەکو ئاگا   ن ب یكا ە مكانكمكی 
ئكككككرکكككككتكككككربە   ئەماكككككاە 
هەەككدككژ   نككی پككێككنككوەخكك  لە 

بكێكمكومكان .  عێ  م بە ێوەبچێ 
هە ێای کو  یتانسش بەشێكوە 
لەو پ ۆیەیەو هە  لەئێاكتكاوە 
هێزەکانی بر وو ی  کكو   بە 
ئساالمی و نكایكسكرنكالكسكاكتەوە 
 ەیانەو  کەشوهەو   یسایی 
کككو  یككتككان بككر ئەو  و  وە 

 ەمانەو  بپ یس  .  ئاما ەبوەن
کە ئكككامكككانكككجككی گنكككتكككی لەم 
هەەكككدكككژ   نە وكككسكككسەو لە چ 
هەلككومە جككێككوككی یككسككایككسككن  
بە ێوە ەوێ ؟  اكایكدەاكاەنكن  
ئەم هەەدژ   نە بر  ەیەاڵت و 

 خەە  وسە؟
ئەگە  لەبەشكی :  خەی ەو یایە

ئكككاخككك   پككك یكككسكككا ەکەاكككانەوە 
 ەیكك  پككێككدككوەم   ەبككد بككڵككێككم 
یە ەکی ا ی  اایدەااەنن  ئەم 

هەەكككككدكككككژ   نە  وەک ئەوە  
هەەكككدكككژ   نكككێكككوكككی " کە ەەكككێككك  

یە  ئەوەیە کە " پكككێكككنكككوەخكككتە
هەەدژ   نێوی نر ماە نكسە کەلە 
 و   اككێككپە بككونككی  ەو ەیەکككی 

یكككاەە  لەیكككە کكككا بكككونكككی ٤
حوومەاێوی نر ماەن  بر  وبكا ە 
انككوككسككو   نەوە  حككوككومەت 
هككااككدككێككتە ئككا  وە  بەەككوككو ئەم 
هەەككدككژ   نە لەیككە  یەمككسككنە  
قەیككك  نكككێكككوكككی حكككوكككومەاكككی و 
هككااككنەمەیككن نككی جككواڵنەوەیەکككی 
شككو شككمككێكك  نە  جەمككاوە   
هااراە ئا  وە کە حوكومەاەکە  
عكككككا ل عەبكككككنول مەهكككككن  
لەکككا خاكك  و پككاشككان وككسككنككی 
 ەیەاڵاكن  و حكزبەکكانكی پكاو 
هەوەكككككن نكككككێكككككوكككككی یۆ  و 
 ێوكنەکەواكنكی وەنكن جكا ەیكان 
لەیكە    نككانككی کكانككنیككنێكك  بككر 
یە ۆک وەییك  ن  نەیكانكتكو نكی 
حككوككومەت اەشككوككسككو بككنەن اككا 

لەئەنكككجكككامكككن  بكككایەکە بەیكككە  
کەو یە .  کككایمككسەوە نككسككنككتەوە

یە ەکست ی  اكایكدەاكاەنكن  ئەم 
هەەدژ   نە بر وسنی بكر وو ی  
ئەوەیە کەحككككزبە قەومككككی و 
ئككسككاككالمككسەکككان بە پنككتككسككو نككی 
ئەمككككك یكككككوكككككاو ئەو وپكككككا و 
نەاەوەیەکكككككككمككككككك اكككككككوەکكككككككان  
 ەیانەوی   برشكایكی  ەیكەاڵت 

"     هكاواڵاكسكان" پ  بوەنەوە و 
بككككوەنە مككككر   شككككە عككككسەت 
پكككێكككن نەوە بەو  ەیكككەاڵت و 
یساتەمە قەومی و ئساالمی و 
اكككسككك ەگە یە  کە نكككزیككك  بە 
 وو ەهەیە هكككككرکكككككا   ئەو 
 ۆخەیە کە ویكككانكككی خەلككك كككی 

لەیەک واە   .  عكێكك  قككی هككا یككوە
ئەم هەەكككدكككژ   نە لە و نكككمە  
وككسككنككی بككر وو ی  و حككزب و 
 ەواەکككككانككككسەوە  بككككر ئەوەیە 
کە ەیكككەالت و یكككسكككاكككتەمكككی 
یە مایە     و حووم  نی لەو 

قەیكك  نە  ە بككای بككوەن کەاككێككی 
کەواكككككووە  و  واككككك یكككككش 

    " حوومەاێ  بێننەکایەوە کە 
  لەپنكككك  بككككد و "  خەەكككك 

یكككنكككنوقەکكككانكككی "  لەئەنكككجكككامكككی
هكااكدكێكتە یكە کكا   "   ەنمن نەوە

بەمككجككر ەو     خەەكك  وەک 
مر   شە عسەان نەوە بەخریان 
و  ەیەاڵت و یكسكاكتكاەکەیكان 

 . بە ەیتەوەبم ن
لە و نككككمە  خەەككككوككككسككككنككككەوە 
یە ەکست ی  اكایكدەاكاەنكن  ئەم 
هەەككككككدككككككژ   نە ئەوەیە کە 
نا ەی یەاسەکانسان لەمەیكن نكن یە  
و اە جكككواڵنەوە  ئكككرکكككتكككربە  

ویككككاحە  اەحكككك یكككك   

 

 سەبارەت بە هەڵبژاردنی پێشوەختەی عێراق
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کەحوومەاەکە  عكا ل عەبكنول 
مەهككن  بەشككوككاككتككن  کككێككنككا  
یكككە ە     ۆخكككی کككك ۆنكككاو 
یە کوامە   هێزە مسۆسنكسكایكی 
و پرلسساسەکانی  ەیكەاڵاكن   ن  
بەالم بە  ەو م بەشككككێككككوە  
جر  وجر  و بە ئایتی جساجسكا 
لەم یان لەوشا    ێژە  هەیەو 
بەهە  نكككككككا ۆشككككككنكككككككی و 
نككائككامككا ەیككسەکەوە کەهەیككدككێكك   
هاو   ەکات کەئەم  ەیكەاڵاە  
.. قەبككول نككسككسەو  ەبككد بكك و ت

کەو یە ئەم هەەككككدككككژ   نە لە 
فەی یەکن  یای ە    کە بەهسكر 
پێو نەیەک نكااكو نك ێك  بكرك ێكتە 

هەلككدككژ   نككێككوككی ئككای   " خككانە  
یەوە  اكا هكاواڵاكسكانكی "  وقانونی

کو  یتان و عێ  م لە و نكمە  
ماف و ئای     ەنمن نەوە بكر  

بەو اككككایەکككككی اكككك  .  بكككك و نكككك 
گێژ ویوی یسایی و قەی  نێكوكی 
حكككككككوكككككككومەاكككككككی کەیەخە  
بە ەیككەاڵاككن   ن هەم لەعككێكك  م 
وهەم لەکككو  یككتككان گكك اككوە  
پكككێكككاكككان  ەلكككێككك  کەوكككسكككنكككی 
 ەیەاڵان   لەپنتی یسنكا یكر  
هەەدژ   نەوە کەواراە شكوێكنكی 
یای  نەوەو شكە عكسەت   نەوە 
بە ەیەاڵت و یسكاكتەمكێك  کە 
لەبككنككدەیكك  و بككد ئككایككریككسككن  

ئەمك ۆ هە  کكا گە و .  وەقكسكوە
یەحاەاوكێكنكێكوكی بەئكاگكا  هەم 
لەعێ  م وهەم لەکو  یتان  کە 
گس ۆ ە  نەبونی نكان و کكا و 
خككزمەاككمككوی  یە  کە گككسكك ۆ ە  
یكككە کكككوت و نكككائكككا  مكككی و 
بێنە ەاانسە  لە نكاکكرکكی نكسكو ن 
حككزبەکككان و  ەواە یككونككی و 
شسك كسەکكان  لەکكێكنكە  نكسكو ن 
هە ێم وبە ن   لەبا گ ویەکكانكی 
نككسككو ن یەکككسەاككی وپككا اككی  لە 

لە یۆکككی  ەیككەاڵت لەهە ێككم 
اێنەگات و ئایەوو  ەکانی ئەم 
 ۆخە لەم   ەکات و  ەی نكێك  
کە ئەم هەەككككدككككژ   نە بككككر 
 وبككا ەیككای  نەوە   ەیككەاڵاە 
بر   بەشوك  نەوە  یكامكان و 
 ەیكككەاڵاە لەنكككێكككو ن  یكككزێككك  
لەئەحز بی قەومی و ئكسكاكالمكی 

بە ەككنككسككایەوە ..  و اككایەفەگە یككن 
هەەككدككژ   نككێككوككی ئككاو و نەک 
پەیوەنكن  بەبە وەوەنكنیەکكانكی 
خەەككككككككك كككككككككی کكككككككككا گە و 
یەحكاەاكوكێكنكەوە نكسكسە  بەەكوككو 
 ێ  لە و  خو ی  و ئومكێكنو 
هككككككسككككككو کككككككانككككككی ئەو نە و 
  یتەوخرو بر بەال ێن ب  نكی 
 ەواككی خەبككااككێككوككی وككسككنككایەاككی 
کكككا گە و یەحكككاەاكككوكككێكككنكككی 
کككرمەەككمككایە  چ لەعككێكك  م وچ 
لەکو  یتان  کەیەخە  بەوسنی 
 ەیكككەاڵاكككن  و حكككوكككومەاەکە  

 . گ اوە
بە    ئێوە ئامانجی :  ئرکتربە 

هێزو حزبەکانی کو  یتان لەم 
پ ۆیەیە وسەو اكا چ    ەیەك 
پ یی یەک یز  کە حزبەکكانكی 
بككر وو ی  کككو   بككانككمەشككە  
بككككر ەکەن پەیككككوەنككككنە بەم 

 پ ۆیەیەوە؟
یەک یز  " بایی :  خەی ەویایە

هەمسنە   وشاێ  بووە "  کو  
بە ەی  حكزبكی بكااڵ ەیكتەوە  
ئەویش لە ۆخكێكوكی  یكسكایكی 
هەیتسا    کەوسنی  ەیكەاڵاكن   
اكككێكككی کەواكككوە  بەاكككایكككدەاكككی 
لەکااێوكن  کەاەنكمكانەو قەیك  نكی 

بەاڵم .  یسكایكی هكااكراە ئكا  وە
ئەمجا ە پا ای کەواراە پكێكنكی 
قكككافكككڵەکەوە و بەشكككسككك كككا   

 ەیەوێكك  "  یەکك یككز  کككو  ەوە" 
هەەدژ   نی پێنوەختە  عێك  م 

بوااە  ێما   ە بای بكوون لەو 
بككنككدەیكك  و شككوككاككتە  کە 
. حككوككومەاەکە  اككێككسككوەواككووە
پككا اككی  ەی نككێكك  کە کككابككسككنە  
حكككوكككومەاەکە  بەو اە کكككسكككدە 
هاوبەشەیەوە لەگەە یەکسەای و 
گككر  نككن  لە یۆکە و ئەگە   
. ئەوە هەیە کە لككێكك ككدككتكك  یێكك 
هە وەهكككككا  ەی نكككككێككككك  کە 
نكككككاکكككككا  مەیكككككی حكككككوكككككومەت 
لەوەاڵمككككن نەوە بەکككككێككككنككككەو 
گكك فككتەکككانككی ویككان وبككژێككو  
هكككاواڵاكككسكككان  فككك یكككەاكككی   وە 
بەحكككزبەکكككانكككی اككك  بەنكككاو  

لكێكی بكركوێكنك  "  ئرپرییسرنەوە" 
و ۆخەکە  لككد ئككاەككری بككوەن  
بككریە  ەیكك  بككر هە  پەاككێكك  
 ەبات اا لەم گێژ و اەنكمكانەیە  
کە  ەیكككككەاڵاەکە  پكككككێكككككی 

لەم .  گس ۆ ەیە   ە بكای بكدكدكێك 
پەیكككككوەنكككككنە   هەەكككككدكككككژ   نە 
پێنوەختەکە  عێ  م  باشت ی  
بكككابەاكككی اەبكككۆكككسككك كككااكككسە بكككر 
گە مككككوكككك  نەوە  بككككاوبككككژ  
نەاەوەوێتی وقەومی  لەجكر   

پككێككمە  کككو   لەبە ككن  " ئەوە  
بە وەوەنككن  و "  " بەهككێككزبككوەیكك 

مافكی کكو   لەبە كن  بە ەیك  
ئكككسككاككتكككیككاقككاقكككااە "  " بككهككێككنكككسكك 

 ەیككتككو یەکككانككی کككو   ی مكك  
اكككا بەهكككریەوە هەم "..  بكككوەیككك 

خەەكك    بككوككێككنككنە نككێككو اەەە  
هەەكككككككدكككككككژ   نەوە و هەم 

" یەک یز  حكزبەکكانەوە" لە یما 
 ەواككی خەبككااككی جەمككاوە   
لە و   ەیەاڵت بە ەو بكای    
هەەدژ   ن بە ن  کە ئاکامەکە  
جمەلە ب  نەوە  کو یسەکكانكی 
پە لەمان و بە ەی  هێنانی پۆە 
وپری  لەحكوكومەاكی   هكااكو   

 . شتێوی ا نسە
بەاڵم ئككامككانككجككی پككا اككی لەم 
هەەككككدككككژ   نە    لەالیەک بككككر 
پكك کكك  نەوە  ئەو بككرشككایككسەیە 

کەبەهر  یكتك  اكسكژ  ئكابكو   
یككە بەخككر و  یككزكك  نككنۆمەوە 
اوشی   ب  نێوی ک  بوو لەگەە 
هێزو الیەنە عكسك  قكسەکكانكن   وە 
لەالیەکی ا ەوە بر قكایكاكوك  نكی 
پككێككمە  خككر  لەعككێكك  قككن  اككا 
لەیایەو یێدە یكن  بكااڵ ەیكتكی 
خر  لەکو  یتانن    بكمك   و 
 ەیتی ئەو هێزە بدەیكتكێك  کە 
بەپنتسكو نكی بە كن    بكتكو نكێك  

  ئرکتربە ێوكی اك   وبكا ە ١٠
هەەدژ   ن بر یەکسەاكی .  بوااەوە

و حكككككزبەکكككككانكككككی اككككك یكككككش 
لەکو  یتان  لەگەە ئەوە   بكر 
ئەوەیە کە و   هەەككككدككككژ   ن 

" ئساتی اقاای ئسنكتكركابكات" بەپد 
ئساتسای ت و پۆەو پری  و پێمە 
لەحوومەای   هكااكو   ماكرگە  
بككوەن  بەالم ئەم هەلككدككژ   نە 
پككێككنككوەخككتەیە لەبككنە ەاەوە بككر 
یەکككسەاككی وحككزبەکككانككی اكك  بككر 
  گكك اككنككی بككااڵناككە لەبە  مككدە  

بەمكككجكككر ەو ئەم .  پكككا اكككسكككن 
هەەدژ   نە براە مونافەیەیەکی 
یككسككایككی بككر بە ەیككتككهككێككنككانككی 
ئساكتكسكای ت و خكریكەپكانكننكسكان 

بەالم ئەوە  کە .  بەیە  پا اسن 
هەمكككوو حكككزبەکكككان اكككێكككسكككن  
هاوبەش   بەخو   پا اسنەوە  
ئەوەیە کە  ەیككانەوێك  بەنككاو  

پكككێكككمە  کكككو   " و"  کكككو  بكككون" 
بە وەوەنكككككككككن  " و"  لەبە كككككككككن 

ەوە جەمكاوە  فك یكوبكنەن "کو  
و بككككسككككانككككوككككێككككنككككنە بە  ەم 
یكككنكككنوقەکكككانكككی  ەنكككمكككن نەوە 
و و اككك یكككش هە ئەو  ۆخە  
کەئساتكا لەکكو  یكتكانكن  هەیە  
  ێكككككككژە پكككككككێكككككككدكككككككنەنەوەو 

 . بەیە خەەون    یاەپێننەوە
لەیەک واە   ئەم هەەككدككژ   نە  
بەقە  یە ە ە ییەک پەیوەنن  
بەخكككو یكككتەکكككانكككی خەلككك  و 
باشكدكونكی ویكان وگكویە  نكی 

خەلككوەوە نككسە و هككسككر 

بە هەڵبژرادنی پێشوەختەی  سەبارەت.. پاشماوەی  
 گفتوگۆ لەگەڵ خەسرەو سایە .. عێراق
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کرێکاران تەنها بەخەباتی یەکگرتوانەی خۆیان 
 !دەتوانن دۆخی کار و باری ژیانیان باش بکەن 

ئككاەككوگككر ێكك  لەمككدككا ەوە بە   
نایەت  بەلوو ئەمە یسنا ێریەکە 
کە بككككككر وو ی  کككككككو  و 

    " حككزبەکككانككی  ەیككانەوێكك  
  بر بوەنە وەیكسكۆەیەک " خەە 

اككككا شككككە عككككسەت بككككنەنەوە 
بەحوومەاە    ییوەکە  عێك  م 
و لەوێكك  یككایەیككن  هەمككان ئەو 
پەیوەننیە لە یۆکە  کەلەنسكو ن 
هە ێككم وبە ككن    هەیە    ێككژە 

 .  پێدنەنەوە
بەب و   ئێوە   و   :  ئرکتربە 

خكك ۆشككانە جەمككاوە یەکككانككی 
  عێك  م و   ٥٣١٩ئرکتربە   

هە وەهككا بەشككن    نەکكك  نككی 
خەە  لە هەەدژ   نی پێنوو    
چ خككوێككنككننەوەیەکككتككان هەیەو 
هەەوێاتی   ویك  بە  مكدە  

 بە هەەدژ   ن وسە؟ 
ئەگە  ئەو :  خەیككك ەو یكككایە

لككككێككككوككككن نەو نە  کەلەوەالمككككی 
پككك یكككسكككا ەکكككانكككی پكككێكككنكككو   
لەبە وككاوبككمكك یكك   ئەو  حككزبككی 
ئێاە و  ێور  وە ک ێكوكا یەکكان 
و  بە  نكككككككی بكككككككزواكككككككنەوە 
جەماوە یەکان  لەبە  مدە  ئەو 
پككك یكككسكككا ە   نكككسككك  کە ئكككایكككا 
بەشكككن    بكككوەیككك  یكككان نكككا؟ 
اەنكككككانەت پكككككێكككككو نەو بكككككر 
هەەوێاتم ا  لەم هەەكدكژ   نە  
" ئەوە نككككسە کە اككككا وەنككككن
هەەككدككژ   نككێككوككی قككانككونككی و 

و  یما  ەکكااەوە بكر " ئای   نەیە

. بەشن    ک  ن وەیكا نەکك  ن
هە وەک پێنوا  ئامكاوەم پكێكن  
کەئەم هەەدژ   نە پێكنكوەخكتەیە 

حوومەاێوی کاای " و بر گر ینی 
حكككوكككومەاكككێكككوكككی " بە"  بككر وو ی 

کە   و "  مككوعككتەبە   قككانككونككسە
 ەنمی خەەوی لەپن  بس   و اە 
وسنی  ەیەاڵاكن   وحكزبەکكانكی 
 ەیككككانەوێكككك  لەپەیككككوەنككككن بە 
اەشكككوكككسكككۆكككن نەوە  کكككابكككسكككنە  
حكككككككوكككككككومەاكككككككی اكككككككایەوە  
 ەیككەاڵاەکەیككان یككایبككنەنەوەو 
لەهاوکێنەیەکی اكایە  هكێكز  
نێو نسانن   جوممەکانی  ەیەاڵت 
و پكككێكككمە  خكككریكككان  یكككا   
بككوەنەوە  کە یككا ە هەەككدككژ   ن 
مككسككوككانككسككزمككسككوە بككر ئەم کككا ە 
وئەمەو لە ەو ەیەکككككككككن یە 
کەقەیكك  نككی حككوككومەاككی هەیەو 
خەە  لەشەقامن یە و خكو یكتكی 
وەالنككانككی  ەیككەاڵاككی کكك  ۆاە 
ئككااڵ  نككا ەی یەاككسەکككانككی هە  
 ۆوە  خككككككككر   بككككككككریە 
هەەوێاتم اك  لەم هەەكدكژ   نە 
نە لە وەاڵمكككككككككن نەوەوە 

بەشكن    کكك  ن " بەپك یككسكا   
بە ەیككك   ێككك  نە "  ونەکككك  ن

ئەوە  کەخو   بایورت ک  نی 
. هەەككدككژ  نەکە  بككوكك ێككتە بككنەمككا
بەەككوككو هەەككویاككتككی   ویكك  
ئەوەیە کەئەم هەەككككدككككژ   نە 
لەگنكككتكككسەاكككی خكككریكككن   ەت 
بكككوككك ێكككتەوە و یكككە  ەمكككانكككی 

پكك وپككاگەنككنە  الیەنەکككان بككر 
هەەككدككژ   ن  بككوكك یككتە مەیككن نككی 

هككككێككككنككككانەمەیككككن نككككی هە وككككی  
ف  و نت   جەماوە  و یای  نی 
کربوونەوە  گنتی جەماوە   
لەنككاوەنككنەکككانككی کككا و گە ەکككو 
ی نككوككر وشككا ەکككانككن   لە ەو   

 ەبكد .  شس ا  وخو یتی  ۆش 
هە لەئساكتكاوە  لە و  اەو و  
ئەم هەەكككككدكككككژ   نە   ێكككككژە 
بەجككككوالنەوە  نككككا ەی یەاككككی 
مەوجكككو  بكككن   و ییكككااككك  
 یكككوكككرككك  و وئكككامكككانكككجكككن   نە 
بكككهكككێكككنكككن ێكككتە مەیكككن نەوە و 
یككە ەنككجككام یەک بككزواككنەوە  
یكككسكككایكككی شكككر شكككمكككێككك  نە  
جەمكاوە   لە و  یكە اكاپككا  
 ەیكككەالاكككن  ێكككتكككی بكككر وو ی  
ویساتەمەکە  چ لەشا ەکكانكی 
عكككێككك  م وچ لەکكككو  یكككتكككان 
بهێكنكن یكتەمەیكن نەوە و خكو   
ئەو یككككسككككنككككا یككككو پككككووە  
گەنكككنەەكككوكككا  ن نكككاویكككان نكككاوە  

 . هەەدژ   ن  یاو  بو  
ئەم هەەككدككژ   نە هەەككدككژ   نككی 
خەەوی ک ێوكا و یەحكاەاكوكێكش 
نسسە و خەەوی نكا  ی  بك یكا   
وەالنانی  ەیەاڵاكی   وە  بكریە 
 ەبێ  ئەم هەەدكژ   نە یكە  پكا 
 ەت بككوكك ێككتەوە وبەشككوككاككتككن  
بوێن ێ    ەبد ف  و نكوك  نەوە 
و اكونكنکك  نەوە  نكا ەی یەاكسە 
جەمككاوە یەکككانككی ئككسككاككتككا و 
کككككربككككوونەوە لە ەو   نككككان 
وکا و خرشمویە  نی  ئەمنسەت 
و یەمانەای کرمەاڵیەای  بكدكێكتە 

ناوە ۆکی پالاكزكر مكی عەمەلكی 
 ەبكككد خەەكككوكككی .  ئەم  ەو ەیە

نا  ی  واو لەبە ەیتەوەگ انی 
 ەیككەاڵت بككدكك   و بەفككوكك   
هێنانە مەین نی  ەیكەاڵاكن  ێكتكی 
خریانەوە ب  وهە  لەئكێكاكتكاوە 
لەخككو  ەوە یككە ەاككاکككانككی ئەم 
جككككر ە  ەیككككەالاككككن  ێككككتككككسە  
لەکا گەو ی نوكر ومەیكن نەکكانكی 
کككككا     لەئككككایكككك  گە ەکككككو 
شككككا ەکككككانككككن   بەیككككای  نككككی 
کكككربكككوونەوە  جەمكككاوە   و 
هەەدژ   نی نوێنە  نی خەەك  و 
پككككێككككوككككهككككێككككنككككانككككی شككككو  و 

کكككرنكككتككك ۆە ..  ئەنكككجكككومەنەکكككان
وبە یوەب  ن بە ەیتەوە بمك ن 
و شككە عككسەت لەم  ەیككەاڵاە 

 ەو ە  ئككسككاككتككا .  باككەنككنەوە
بكككككرخەەكككككوكككككی کككككك ێكككككوكككككا و 
یەحاەاوێكش  بكر ونكانكو الو ن 
وئكككای  یكككركككو ی ن  مەیكككەلەکە 
هەەدژ   ن و بایوراو  ن نكسكسە  
وونكوە وكسكنكی  ەیكەاڵاكن   بە 
بەشكن  یكوكك  نكی هە خككریكان و 
الیەنم  نی حزبەکانسنسان بكێك   
اەنكككككانەت ئەگە  بە ێكككككژە  

٪ یش بێ  ١بەشن    ک  نی لە
ئەو ن بكككرشكككە عكككسەت   نەوە 
بەاااڵنی و ب ۆ  ئێاتایان هە  
ئەم یسنا یر  یاو یە  ناویكان 
. ناوە هەەكدكژ   ن بە یكوە ەبەن
بەەوو  ەو ە  ئساتا خەبااە بر 
 یگا بون لەو  ۆخە  کەیكد 
 ..   ەهەیە ویانی خەە   ەها ێ 

بە هەڵبژرادنی پێشوەختەی  سەبارەت.. پاشماوەی  
 گفتوگۆ لەگەڵ خەسرەو سایە .. عێراق



 ! مای سۆشیالیزم ئینسانه بنه
  بێ ئومێد به یامی سۆشیالیزم، به بێ په به

سۆشیالیزم دنیا '' ترسی مه''بێ  سۆشیالیزم، به
 !لكاوێك چ زه  بێت به ده

 : موحسین کەریم 
اەلەفككزیككرنككی  و  و وككاوپككسككوەواككنككی لەگەە 

یككااڵنككی خەەككوككی یككو یككا (  ١١) مككنككن ەككێككوككی 
  نسنتوو  شا   قامنۆر کك   کە خە یكوكی 
کا ک  ن بوو لە وە شكەیەکكی وكاکك  نەوە  

بە ەم گك یكانەوە مكنكاەەکە بكایكی .  ئرارمدێۆكن 
یەختی کا ەکە   ەک   و  ەیكوت کە لەبە  
ئككای   لە مككاەەوەو نككااككو نككم پنككوو بككنەم و 

.  یكنكا  وە  ەگك م(  ١٥٣٣٣) هەفتانەو اەنهكا 
ئەم مككنككاەە ئككاو  ە  نككاوخككر  یككو یككایەو 
نككاوككا بككوە شككان بككن اە بە ە بەخككێككوکكك  نككی 
خێز نەکە  کە بەهر  شە ەوە مكاەكوحكاەكسكان 

 .اێ چووە
ئەگە وی شە   ناوخر  یو یا ینجس ەیەك 
لە کا ەیكااكی مك ۆیكی  وبە و  خەەكوەکە  
ک  ۆاەوەو  ەیكان هەی   هكاواڵاكی کكوو  وو 
ب ینن   بوون و هەی   ن ماە و قكواكابكركانەو 
خەیتەخانەو شوێنی گنتكی وێك  ن بكوون و 
لەگەە یەوین  اەخك  کك  ون  بەاڵم هكاوکكات 
مككۆككسككرنەهككا هككاواڵاككی ئەو وواڵاەو بەهككر  
شە ەوە ئاو  ەبوون کە بەشێوسان  وویان لە 
کو  یتكانكی عكێك  م و لكوبكنكان و اكو کكسكاو 
ئو  ون ک  وەو لە هەلومە جێوی یكەخك  و 
کا ەیااكدكا و هەو     ەهكا   ویكان بەیكە  
 ەبەن و  وبە و  وەننی  بێاافی و یتەم و 

مكنكااڵنكی یكو یككا .  پە  وێكزخاكتك  بكوونەاەوە
بەشێوی بە واو  قو بانكسەکكانكی ئەم شكە ە 
نەگ یاە  نێو ن  ەوەەای   ننەو بكر وو یكی 
ئەیككككە و هككككێككككزو گكككك وپە ئككككسككككاككككالمككككسە 
اككسكك ۆ یاككتەکككانككی بەنككاو ئككرپككرییاككسككرنكك  کە 
بووەاە مەین نی  ەیكتكێكوە   نكی  ەوەەاكسكانكی 
ئساپ یالساتی ئەم یوكاو ئەو وپكاو  ویكسكا و 

وواڵاككككانككككی نككككاووەکەو یەکككككالکكككك  نەوە  
بە وەوەننیەکانی ئەو  ەوەەت و هێز نە لاكە  
حاابی خوێ  و کكا ەیكات و مەیكنەاەکكانكی 

 .خەەوی یو یا
بەاڵم ئەگە  شە  و کاولوا   یو یا یەکكێك  
بێ  لە کكا کك  ە   نكن نەو وەحنكسكانەکكانكی 
بككر وو ی   ئەو  یككەپكككانكككننككی ئكككایكككەو  و 
کككا یككمە یەکككانككی شككە ەکە بەیككە  خەەكك  و 
مككنككااڵنككن   یككوێككوككی  یككوە    نككنەیككی ئەم 

ئەوە  و یككوكك  وە .  یككسككاككتەمە  ەخككااە وو
مناەێوی ئاو  ە ناوا  بەکا ک  ن بكێك   اەنكهكا 
بەهككر  بككا و ۆخككی جەنككمەوە نككسە  بەەككوككو 
لەبە ئەوەیە کە ئەو مناەە یە  بە خێكز نكێكوكی 

یە  بە خێز نكێكوە کەهكسكر ..  هەو    یو یایە
یككە مككایەیەکككی نككسە اككا ویككانككی خككر  پككد 

ئەو مكنكاەە وەکكو وكرن   یك  و .  بمویە ێند
باوکی لەکاای ئكایكایكی و نەبكوونكی جەنكمكن  
ناوا بوون کا بوەن برئەوە  بژی   ئێاتكاو 
و لە هەلومە جی جەنكمكن  نكاوكا ن کكا بكوەن 
بككرئەوە  ویككانككی مەمكك ەو مەویككسككان   ێككژە 
پێدنەن  ئەویش ئەگە  شاناسان هەبووبێ  و 
یككە یككان بە یككەالمەت لەنككاو بككر  ومككانككی 
کككوێكك  نە  هككێككزەکككانككی شككە     نككن نە  

 .  بر وو یین   ە بایک  بێ 
گكك یكككانكككی ئەو مكككنكككاەە گككك یكككانە بكككر پكككێكككمە 

ئەو بەهككككر  پككككێككككمە !  کككككرمەاڵیەاككككسەکە 
نكاوكا ە .  کرمەاڵیەاسەکەیەوە ناوا ە کا  بوكات

... ناوا ە ئای   بوكێكنكێك .  کا   یەخ  بوات
و اە اەنكهكا ...  هەی    ینا  هەفتكانە١٥اەنها بر 

بەاڵم کكا   ئەو !  هەی    یكنكا   ۆو نە ٥بر 
. یككامككان بككر خككاوەنككوككا    ویكك   ەکككات

یە مایە بكر ... ئای  ەکانی ئەو ..  یەحاەای ئەو

لە پەراوێزی گریانی منداڵێکی 
 !ئاوارەی سوری دا
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و  وه  ر بخوێننه هـئۆکتۆب
ستی دۆستان و  ده به

 !نن یه هگئاشنایانی خۆتانی ب

خاوەنوكا ەکە  و خكاوەن پكسكنكەکە  
گكك یككانككی ئەو مككنككاەە !   کەەەکە  ەکككات

بە   ە  گكك یككانككی مككنككاەەکككانككی وێكك  
بككر  ومككانككی فكك ۆکەکككانككی ئەیككە و 
 ویكسكاو ئەمك یكوكاو هكاوپەیكاكانەکكانككی  

هە  وکككككسككككان !  بەئككككای   و یككككوێككككسە
 ە ب ینی هەیتێوی نكا  ییكانە  پك  لە 
ئای    م ۆڤ  بە  مكدە  بە قە ە ێك  
کە لەالیەن بكككككككككر وو ی  و 
 ەوەەاەکانسەوە بەیە ین  یەپكێكنك  وەو 
 ! خر  هسر  ەیەاڵاێوی بەیە ین  نسە


