
 
 

 و هةصبژاردن دثوجامةي دميوكرايت
 تةها ئةمني هةصةدين

هةرچةند .ئةگةر ذةواي تثدا ذةچاو بكرثت. دابني بكاكؤمةصگا  تا چارة بؤ كثشةكاين ،ا هةلبژاردن باشترين ذثگايةتا ئثست
 .يةوناشيةوث بريلة چارةيان بكاتةوةدميوكرايت و هةصبژاردن چارةي ذيشةيي كثشةكاين هةرگيز پثن

ردن لةئةجنامي جةوروستةمدا بؤتة بزوتنةوةي خةصك، بةو ذثگاية ئةيةوث ناذةوايةكان ذاست بكاتةوة، بةو شثوة  هةصبژا
 .دةيةوث مافة زةوتكاروةكاين بةدةست ثنثتةوة

ذؤژنامةي (ژن لةخؤي مارة دةكا7000ژن لة خؤي مارة دةكا،كاتثك پاشا موتسة لة ئؤگةندا9000 لة تايلةندكاتثك پاشا مونگ
 مرؤضيان خستؤتة 32000 مرؤضيان خواردوة،ئةو دووپاشاية 32000 مايف ،ئةو دوو پاشاية )2000 نؤضةمبةري 13رؤي سويديميت

 !سةنگةرثكي دژي خؤيانةوة
 ئةمذؤي صكاين بثترس ئةوثرين بصثني كة خة.راسي دروست كردوةدژ بةخةصكيانةية كة هةصبژاردن و دميوككارةجؤرةئةم 

 . يةك خثزاننتايلةندو ئؤگةندا بةرةي
 كة  توركةين دذندةي فاشسيتا بةصكوو جةوروو ستةمي دةسةإلتدار. دروست كرديبوو، كة پةكةكةةن جةالنئةوة عةبدوإل ئؤ

بؤ ئثستا باشترين ذثبازة، ، كورتيةكاين هةصبژاردندا، هثشتا و لةگةص هةموو كةمو. كرد دروسيتبدوإل ئؤجةالن و پةكةكةشيعة
 .ري خةصك زؤر لةوة لةخوارترة كة داواي زياتر بكاايچونكة هثشتا ئاسيت ووش

 بصثم كاك جةزا چنگياين پاش پثكاوة ئةوثرم. اوازي زؤرةويستة كة هةصبژاردن لة كؤمةصگايةكةوة بؤ كؤمةصگايةكيتر جية نبةصگة
عةرةفات چونكة دميان كة ووردوودرشيت فةلةستيين بؤ مةرگي . كي مثگةليةة كؤمةصگايكة ئةصث كؤمةصگاي ذؤژهةإليت
 ملياردي 5،1عةرةفاتةموو بةصگانةشدا كةلةگةص ئةو ه. دوةمةيةكةمني دز نةبث،ئةوا بثشكگريان،كةچي ئةگةر عةرةفات  

 فةلةستيين لةژثر هثصي 75%دا كة زياتر لةتثكالةك. نينةيي گةيل فةلةست پاصةواين ئةفساعةرةفا گةشتؤتة خانةي دزيوة ئينجا 
 .ةي زبلدانةكاندا ژيان بةسةر دةبةناإلين فةلةستيين لةسةرپامشاوتثكدا منداهةژاريدا دةژين،لةك

و شايان دةرپةذاند، خومةو  لة ئةجنامي جةوورو ستةمي شاي گؤذبةگؤذ ذاپةذينگةالين ئثران كاتث كةي زيندوو،  ديمنونةيةكي
و موساد بة  ئثم پثنجي ئينگليزيبةإلم بة دوو دةهؤصي سياو.  نةخشةي سياسيدا ديار نةبوونةستوپثوةندةكةي لة هيچ شوثنثكيد

ةبوو كة هةصبةت ئازايوو لثاهاتووي ئةمةريكاو دةستوو پثوةندةكةي ن. خثراييةكةي سةرسوذهثنةر دةنگي خةصكيان خنكاند
ئةگينا ناگووجنث . لةئارادا بوو  كانيشرة چةواشةكابةصكوو زةمينةش بؤ دةهؤصة. گةياند ذةشة ئثرانيان بةم ذؤژة

 .ةريكا خومةينيةك وةك قارچك لةو ووإلتة هةصتؤقثندرثتيسي دةنگي ئةمري ببابةهاتووهاو
 عةيل سيستاين هةموو بذيارةكان  بةكؤي دةنگةكان كةچي بة چةقةنةيةكي، بذياري دةستووردراو كؤتايي هاتلةعثراقي نوثدا
 !سةرةوژثركرا

 ؟!ئيتر بؤ هةصبژاردين ياسا كرائةي 
 .نةكرثت ارةشي تثدا خةرجو پ دةتوانرا ئةو كؤبوونةوةش نةكردرثت

ةرك خثصةكان،شثخةكان،بنةماصة ق هةميشة گرنگي گةورةيانداوة بة سدميان سةدام ذژمثة يةك لةدوا يةكةكاين عثرا 
 .ئاينةيةكانتر،چونكة دصنيان كة ئةو كةسايةتيانة ذؤصي بةرچاويان هةية لةماصي كردين خةصكدا

 85%لةبوثرين بصثني كة ذةنگة بثترسوو دوودصي  يا هةبژاردن ئةجنامبدرثت،روئةوثرم بصثم بث دوودصي ئةگةر دميوكراتيانة لةس
 .دةنگةكان ثنن

 ئةگةر وا نية سةدام چؤن بوو بةسةرؤك؟
 نةبواية ئثستاش لةسةر مؤبايلثك ئةگةر مارثرت. دةيو قوسةيش دةكةوتةمانذةوايي بةر عور هثزي مارثرتي نةبواية،فئةگة

 .هثزي مارثرت نةبواية ،كورد بؤي نةبوو لة خةونيشيدا باسي كةركوك بكائةگةر . سةري خةصكيان دةبذي
سةدامي عروبة چوو، عروبةي ئيسالمي جثگةي گرتةوة، ذةوفتاري زةرقاوي و دارو دةستةكةي هاودةنگي سةدامن يا سةدام 

 .يان يةكثكةجناگة كة ئامنهاودنگي زةرقاوي گرنگ نية گر
ئايا ئثستا  .و توين بابا،ئاوي ئاموور باغيداد لة كؤص خةصك بثتةوة، ئةوا ئةو چووةكةي گةالين عثراق بوو كة مرؤضخؤرخةوين

 سةدام لةسةر دةسةإلتة يا خوود نا؟



 سةدام هةرگيز تةنيا .كانةوة دةبينن80ةدامي  ميلثؤن سةدام لةووإلتاين عةرةبيدا،خةون بةس300بؤ بترسني كة بصثني هثشتا
  . بريدةكةنةوةيانةما سةدياق عثر95%نةبوة،بةم ساتةشةوة هثشتا

ضيل بوون س هاودةنگي سةربذين بة بارمتة گرتين خةصكي 95%لةذاپرسيةكدا كة بةتةلةفؤنكرا لةگةص كةناصي ئةجلةزيرة 
 .23/09/2004ئةجلةزيرة 
زةرقاي خؤ ئةبوو مسعةب زةرقاوي لة پالنثتة دوورة دذندةكةوة نةهاتوة،مةگةر جثگرةكةي ي ژينگةكةي خؤيةيت، سةدام كوذ

 هاوزماين ئةنفالكراوةكانوو كيماياوي باران نية؟
بؤية گؤمةصگاي ذؤژهةإليت مثگةيلة، چونكة خؤي قايلة كةسانيتر لة جيايت ئةو بري بكةنةوة، خؤيان دةنگيان دةدةنة كاسانيتر، 

ا سيستاين ئةو فةيلةسووفة ئةگين. دةنگيان بةكار ثنن، بؤية سيستاين دةتوانث، ببث بةشواين زؤربةي هةرةزؤري عثراقيةكان
 .ذيزپةذة نية كة بتوانث ببثتة سةكؤي بصندگؤي خةصك

  دةكرثيةكي زؤر لةكايت هةصبژاردندا پروپاگةندةدةبينني. دةسإلتداران لةو ذاستية گةشتوون ،كة دةتوانن خةصك لة خشتة بةرن 
،تا دةگاتة ؤژنامةوگؤضارذذاديؤ، ثؤين،ي چاوپثكةوتين تةلةضزئيتر هةر  پثشبذكث. بؤ ئةوةي هةصبژاردنةكة بةرنةوة
و ناوث پارتةكةيان،لةسةر كؤإلنوو شةقامة گشتيةكاندا، بةو هيوايةي كة لةبةرچاوي خةصكي  بإلوكردنةوةي وثنةي سةرةك پارت

 .بة تايبةت لة ووإلتاين پثشةكةوتوودا.بث
،ئةگينا ئةو هةموو پارةي تثدا لةخشتة دةبةن يباشپث بةلةسةر خةصك وخةصكي  پذوپاگةندة كاريگةري خؤي هةيةچونكة دةزانن
 .خةرج نةدةكرا
 ذيشةيةكي مثژووي كؤين هةية، بؤمنونة حمةمةدي كوذي عةبدوإل لةسةرةتاي دروست بووين  خةصك لةخشتةبردنةيئةم شثوازة

 ، دصيان يةشاوةكؤيلة بةإلم كةزاين بازرگانةكاين. ثنةكةي بردةسةرئةوةبوو بةصئيسالمدا بةصثنيدا كة كؤيلةكان ئازاد بكا، 
 .بوصناكاثتةوة الي خاوةنةكةي خوا نوثژي قئةو كؤيلةي ذابكاو نةگةذ:حمةمةد وويت

بةإلم زؤري .  لثمارةكرد زةينةبحمةمةد يةكةمني كؤيللةك كة ئازادي كرد،زةيدي كوذي حارس بوو،ئةوةبوو پورزاكةي خؤشي
ي سةملاندين  بةصگة37سورةي ئةحزايباگري كردو لةخؤي مارةكرد،دي لثلثسةندةوةو  ژنةكةيكاتث دةسةإليت پتةوبوو،،بثنةچوو

 .ئةو ذاستةيةن
 لةگةص ذاستيدا يةك ،كةإلت،بؤمان بورهان دةكةن كة ئةو پرؤسة كارثك دةكاكاتث پذوپاگةندة بةكاردةبرث،تا پارتثك بگاتة دةسة

  !ناگرنةوة
 !يةبؤية بةصگةمان دةست دةكةوث كة ئةو بزوتنةوة كةموو كورتيةكي هة

  پذوپاگةندة بكرث لة كايت هةصبژاردندا؟،بؤ پثويست بكا
 دةنگدان دةنگي خؤيبدا؟) مثز(بؤ هةركةس لة ئاسيت خؤيةوة نةچثتة سةر ماسةي

رؤشنت بريتية لة خةصةتاندين بؤية پروپاگةندة دةكرث، تا خةصكي لة خشتة بةرن،هةصبژاردن وةك هةموو پرؤسةيةكي كذينوو ف
 .چينةكةي خوارو خؤيان

جادويانةيان بةكارهثناوة لة پثش هةصبژاردنةكاندا، مرؤض هةية جگة لة بةصثين درؤ،ذثبازي كةسايةتيةكان زؤرن كة شثوازي 
 . تةواوي لةسةر گوثگرةكاين بةجثدةهثصثة شثوازثكي تايبةيت هةيةو كاريگةريسروشيت ك

 .ئؤلؤف پاصمةي سةرةك مينسرتةراين كؤين سويد
 چونكة .لثنةگرث كة گوثيان جةم مرؤض ئةستةم بوو، بؤ سةر ئةو دوانةكة كة دةهاتنةگؤ كاتث.اينةري نازي ئةصملئةدؤصف هيت

 .  جادويانةية مرؤض دةگةيةنثتة ئاسيت مةسيت و لةدةستداين ووشياريةشثوازي دوانيان هثند
 . پثنةكةنث،كث دةتوانث تةماشاي فليمةكاين چاريل چاپلن بكاو

ةنسي دووجار فةذةنساي لة دةست ئينگليزةكان ذزگار كرد، كةچي هةرگيز پةميانگاي ژان دث ئارك كچة جوتثارثكي فةذ
 .تا كصثساي فةذةنسا فرؤشتيان بة ئيگليزةكان وئةوانيش سوتانيان. يبوو لة ژيانييا دسةربازي نة

 شاو كصثسا سةير نية كة پاشاي ئةوساي فةذةنسا تواين ئةو قارةمانة بة بةرچاوي خةصكةو بفرؤشثو خةصكيش چةپصة بؤ
 !لثبدةن؟

 .پاشا بؤينةكرابؤ فةذةنسا  چونكة ئةوةي ئةو كردي ،دثئارك لةجثگةي پاشا دانيشتايةان كة دةبوو ژ
 .بةكارهثناين ووتةي شريينو بةصثين درؤوة خةصك لة خشتةبةرن زؤرينةي ذامياريةكان هةميشة هةوصيانداوة كة لة ذثگاي

كة مووچةي خانة نشينان زياد بكا،بةإلم پاش  لة پثش هةصبژاردنكيدا يد بةصثنيدا گؤران پثرشؤين سةرةك وةزيراين ئثستاي سو
 .سةركةوتين لة هةصبژارةكاندا نةك  هةر مووچةي زياد نةكرد،بةصكوو كةميشي كردوة



سويد وازي خةصكي اواتة جي. دةژمثردرث ئينفؤذمةيشن تةكنؤلؤجي) ئثتث( كؤمةصگاي سويدي بة كؤمةصگايتثكداية كةائةمة لة ك
 ذؤژهةإليت ناوةذاست هثشتا پثي نةناوةتة كؤمةصگاي  كؤمةصگاي.يت ناوةذاست ئامسان و ذثسمانةؤژهةإللةگةص خةصكاين ذ

ن لة هةرة باشتريين يةكثككة هةروةها كؤمةصگاي سويدي بةناوبانگة   .پيشةسازيةوة،بةصكؤ هثشتا لة قؤناخي كشتوكاصيداية
 . دةگرنبو ذةقي كة ذثزي بةرانبةركؤمةصگاكاين

 چونكة تاسةردةمثكي نزيك تةلةفؤين مؤبايل لة .گةللي بن، جثگةي لؤمةي گةورة ننيئةگةر كؤمةصگاي ذؤژهةإليت ناوةذاست مث
ي لةسةر ، مرؤضكاغةزثك كة بؤين ذةقييب لثبثتناوةذستدا لة سةر پارچة ذؤژهةإليت تاين إللة زؤربةي وو. عثراق ناياسايي بوو
 .لة سثدارة دةدرثت

 كةچي لة . دةزگاي زانيارييان لةبةردةستاداية،ئةمةريكا سةدهاو وةك ئةوروپا ،م كؤمةصگاكاين جيهاين پثشكةوتووي بةإل
 !ذاستيدا هثشتا لةذووي بريكردنةوةدا نثوانيان لةگةص ذؤژهةإليت ناووةذاستدا زؤر نية

 .گةوتوو خثص بث ديللي دةسيت مز،كةجياوازيةكة هثندةية كة كؤمةصگاي ئةوروپي كؤمةصگايةك نية
 
نيان ا پثست ذةشةكدا،1992 لة كايت هةصبژاردنةكاين ذثخراوثكي ذاسيسيت بثغةلوو غةشن ،ئينجاش ،تازة دميوكراتةكاين سويد 

 پاريت ناوبراو هةرگيز دژايةيت خؤيان نةشاردؤتةوة بةرامبةر .ضاصةكةياندا بكةنة كة سةما لةبةردةم كةرن،بةكارهثنا
 ي تازةدميوكراتةكانة كة ذةش پثستةكان سةما بؤ كةرنةضاصث هةصبژاردن بكةن؟بثگانة،ئيتر كةي گوناه

 بةصكوو .اسةيت لة خشتةبردين پارتةكان نية گوناهي سةرةكي سي،هةرچةندخةصك هةميشة هةصخةصةتاوي دةسيت سياسيةكانن
 !ساويلكةيي خةصكة

كةچي بة هةصبژاردنثكي ئةو . جةنگي جيهاين يةكةم كردئاخر ئةصمانيةكان تةجروبةيان هةبوو،كة هيتللةر ووإلتةكةياين تووشي 
 1932ةكاين ساصي، هةصبژاردن و بةزؤرينةي دةنگي خةصكن پارتيةوة گةشتة گةورةترين پارت، لة بچوكتري،پةذي دميوكراتيانة

 !بردةوة
ةص كؤمةصگايةكي ذةنگة لة گ. و كؤمةصگاي جيهانگريي دةژمثردرثتكة بة لووتكةي شارستانيو،ووإلتثكي وةك ئةمةريكا 

 وة هةروةها كؤماريةكان 1828 دميوكراتةكان لة ساصيچونكة. ي وةك ئثران جياوازيةكي واي نةبثدواكةوتووي ئاينگةر
هيچكاميان چارةي كثشةي خةصكيان نةكردوةو كةچي . ةي ئةمةريكان ووإلت بةذثوة دةبةنوة كة دوو پاريت گةور1854لةساصي

 .نايانةوث چارةي بكةن
 )تامني ئةلسةحي(ميليؤن مرؤض بث گةرانيت44 لة ذابردووثنن و سةرجني ئثستا بدةين دةبينني كة هثشتائةگةر واز
ميليؤن مرؤض لةهةر ئانوو ساتثكدا لةسةرذثگاي مةرگن ئةگةر نةخؤش 44،واتة )نةشناص ئينسكؤپيدياي سويدي(نةخؤشني

 .بكةون
ث،ئةوا دةبث چاوةذثي مةرگ ئةگةر گرةنيت نةخؤشيمان نةب. ببنيهةموومان لة سةرذثگةين كة تووشي ذخيؤصةكوثرة  بؤ منونة
 .ديكة نةبني زياتر شيت

شيان  بةصكوو كاريگةريزي ئةمةريكا بگؤذنميليؤن مرؤضة دةيان تواين نةك ذثبا44ئةگةر خةصك ووشيار بووناية تةا ئةو 
 . هةموو جيهانهةبث لةسةر

كة .  كرد2004 بةشداري دةنگداين ئةمساصيان)كةس ميليؤن 115(، 2004نؤضةمبةري3بةپثي ذؤژنامةي سويدي سيدسضثنسكاين
 .2000ميليؤن كةس زياتر دةنگيان داوة تا لةساصي10

كرييش .ميليؤن دةنگي بةدةستهثناوة59،4بوش   جؤرج2004نؤضةمباري6هةروةها بةپثي ذؤژنامةي شةروئةلئةوسةيت
 .سةت هثناوةةميليؤن دةنگي بةد55،9

وانن،  دةت، ميليؤنة كةسةي كة گرنيت نةخؤشيان نية44 بةصگةنةويستمان دةدةنة دةست كة ئةوئةم ژمارانة بةصگةي
ئةوةش نةكةن دةتوانن ذثبازي ئةو پارتية دةسةإلتدارنة بگؤذن .  وخؤيان ببنة خاوةن دةسةإلتپارتدةسةإلتدارةكان ةژثنن

 .،چونكة لة ئةمةريكا دةنگ دان ئازادة
ميليؤن مرؤض 600كةس بةقةد3واتة. ميليؤن كةس دةبث600 ساماين داراي سامانثكن كة بةقةدكةس خاوةن3هةر لة ئةمةريكا 

 !سامانيان هةية
كاتثك كؤماريكةكان .كؤماريةكانيش لةاليةن پيپسي كؤالوة. كا لة اليةن كؤكةكؤالوة بةذثدةچثدميوكراختوازةكاين ئةمةري

كة دميوكارتةكانيش .وويل كؤكةكؤال بث فذثي دةدةنة دةرةوةلةهةصبژاردندا دةيبةنةوة كرثكار بانگ دةكةن،هةرچي سيمب
 .بيبةنةوة،ئةوانيش هةرچي سيمبوويل پيپسيكؤال بث بة كرثكار فذثي دةدةنة دةرةوة

 . وةك ئةصثنجياوازي نثوان كؤماريوو دميوكارتةكانيش هثندةي نثوان تامي كؤكةكؤالو بيبسي كؤالية



نانةت چونكة دميوكراتةكان كةمثك بري لة چارة نووسي ژينگةو تةن. ةكرثتبةإلم لة ذاستيدا كةمثك جياوازي بةدي د
كارتةكاين دةستيان الواز بث و بيانةوث خةصك بةشثوةيةكيتر لة خشتة كة ئةويش كاتثك . چارةنووسي مرؤضيش دةكةنةوة

 .بةرن
وإلتةكةي تووشي دووشةذي ماصوثراين دميان كة جؤرج بووشي دوةم بؤ دوةم جار هةصبژاردين بردةوة، لة كاتثكدا كة ناوبراو و

هةموو سةركردةكاين ئةمةريكا شةذثك : ريكادا نية، هةروةك گؤرباچؤض وويتمةكة هةرگيز لة بةرژةوةندي خةصكاين ئة. كرد
 عثراق بوون  دژي سةدام لة بةرژةوةندي گةالينبةداخةوة كة ئة بصثم ئةم شةذةي دواي ئةمةريكاي. يا دوانيان هةصگيساندوة

 .يت بةتايبةتيش لة بةرژةوةندي كورد بووبةگش
 . كة لة جيايت كابة ذووبكة پةنتاگؤن لة كايت نوثژ كردندا،ي دبؤية كوردم بةقةرزاربار

 دميان كة هةمووبةصگة نةويستة كة شةذي ئةمدوايةي ئةمةريكا هةرگيز پةيوةندي نةبوو، بة شةذي دژة تريؤرةوة،چونكة 
 . كةچي چةكي كؤكوژي سةدام نةدؤزرايةوةاو رووإلت ئاشكرا ككونوو قوژبين 
 .كة نةبووديشتثكي دةسةإلتداران ي بؤش تةنيا بةرژةوةندي ئابووري كةكةواتة جةنگة

بةذتووكي ناوبراو باس لة گةورةترين تؤپي دوورهاوثژ . دةبينني) دا قسسةت ئةكبةر مدفع( باشترين بةصگةش لة پةذتووكي
 .رهةمي ثنثبةكة دةكا،كة خةوين سةدام حسثن بوو، 

م لة كؤتايدا بؤب دؤصي فيزيايي كةنداي لةسةرةتدا بثئومثد بوو، بةإل. كة ئةو جؤرة چةكة بةرهةم ثنثسةدام هةوصث زؤريدا،
 .دةست كةوت

 .ئةوةبوو سةدام هةموو داواخوازيةكاين بؤب دؤصي بة ئةجنام گةياند،ئيتر هةر لةكةرةستةو پارةو بةرهةمي تةكنيكي
 . ذثك كةوتن كة گةرةترين تؤپي دوورهاثژ بةرهةم ثننبؤب دؤص وسةدام

تةنانةت خودي بؤبيش باوةذي بة . صتةيان بة هةوصةكاين بؤب دؤص هاتسي ئاي ئةي، ئثم پثنج،موساد، تةنانةت كةگةبثش گا
 دةكا لة مانگي كة ئامساين بؤ پذ:  بؤية تاو ناتاوثك بة گاصتة ئامثزةوة بةسةدامي دةووت.بةرهةم هثناين ئةو چةكة نةبوو

 .دةستكرد
 .ةرگيز چاويان لة بؤبوو پرؤژةكةي خافص نةكرد لة هةوصةكاين بؤب، بةإلم ه،گ بوونتةواوي بثدةنةزللهثزةكان ب

ي كة برؤژةكةي بؤب نزيك بوةوة لةوةدةكةوثت و كاتثك زيللهثزةكان بؤيان دةركةوت كة بؤب خةريكة لة هةوصةكةيدا سةر
 . كة واز ثنث، بةإلم بؤب وازي نةهثنا. چةند ووشياريةكيان داية بؤب، زيللهثزةكان ووإلتة.بةرةو كؤتايي بةرث

يةكةم . سث چوارجار بؤبيان ئاگادار كردوةئةوةبوو سازمانة ئاسيشةكاين ئةمةريكاو ئينگليز و ئيسرائيل،هةروةها سؤضيةت 
 !نةكةي لة بةغداد دايناؤماسيكةي بؤبيان لة نةمسا دزيوو برديان لة بريؤي كاركردلجار جانتا ديب

 .صي براكةي داينا لة كةنةداارچي كچكة هاوذثكةي بؤبيان بذي و برديان لة مدوةجمار پ
،  تايبةيت بؤبييان لة بةغداوة، ئينجاش پارچةي ثين،سةرةذاي ئةو چاودثرية سةختةي كة سةدام داينابوو بؤ پاراستين بؤب دؤص

 ةنةوةو پثي بصثن كة ئثمة ئاگادريتةا بؤئةوةي كة بؤب ئاگار بك. چةوانةشةوة بة پثدةگةياندة ووإلتاين ديكةي جيهان و
 .هةموو ثنيةكي تؤين،تكا دةكةين واز بثنة

 .بؤب وازي نةهثنا،چونكة خةوين ئةويش بوو كة پرؤژةيةكي وا بة ئةجنام بدا
ؤژةكةشي سةردةگرثت، ئةوةبوو لة كؤثايدا لة كاتثك دةزگاي ثين ووإلتة زيللهثزةكان زانيان كة بؤب وازناهثنثوو خةريكة پر

 .نةمسا كوشتيان
لةكايت دةستگريكردين عةبدوإل  .ة بة ئةجنام بگاتز و ئيسرائيل ئةستةميئةمةوث بصثم كة هيچ شتثك بث ئاگاي ئةمريكاو ئينگل

 .ةي بفذثلةم وإلتةدا چؤلةكةيةكيش ناتوانث بث بسووصةي سي ئاي ئ: ئؤجةالندا سةرؤكي ئاسايش توورك وويت
  كةينوو بةينة هةية؟مئايا هةموو سةربازثكي ئةمةريكي ئاگايان لة

  گةردوونةماندا كة سةربازي ئةمةريكي تثدا نةكوژرابث؟مئةرث پارچة زةويةك هةية لة
و بة چوارةهةمني باشترين ووإليت  ميليارد مرؤضة1،2 هيندستان كة سةرژمثريان نزيكةي،ووإلتثكيكةي سةرجنذاكثشي جيهان

بةپثي نةشناص ئيسكلؤپيدياي سويدي . خاوةن تةكنيكو تةكنةلؤجياي بةرزة لةئاسيت جيهاندا. ميوكرايت جيهان دةژمثردرثتد
 .دؤالر ژيان دةبةنةسةر1هيندستان ذؤژانة بة 52%لة

خؤياي كةن بةيةك،كةةو نيوة زياترةي هيندستان دةنگ بئةگةر ل. ژينةلةنيوة زياترلة سةرجةم خةصكي هندستان بة دؤالرثك د
 ؟،بومةلةرةزةي ذاسيت دروست ناكةن لة هيندستانزؤربةن

 .چونكة زؤرينةنن و هيندستانيش يةكثكة لةباشتريين سيستةمة دميوكراتيةكاين جيهان



ئةدي بؤ بري . بثشك خؤيان لةو كوثرة وةرية ذزگار دةكةن ئةگةر ئةو ژمارة ناوبراوة يةك بگرن لة هيندستاين دميوكراتيدا،
 .جنةرةيان بؤكةيةخؤيان ناكةنةوة ،ئةو خةلة

وثدا لة دةربارةي هةژارو سةرمايةداري هيندستان،كة،سويدي فليلمثكي دؤكؤمةتاري نيشاندا1كةناصي،كة  يا پاشتر ، بوو1999
 .بةخشي بةسةر ميوانةكانيانداو  )سةيارة(ميليؤن دؤالري دابوو بةماشثن150ژن هثناين كوذةكةيداكايت سةرمايةدارثك لة

 ؟نپرسيار لثرةداية بؤ دةنگ بؤ باشكردين گووزةراين خؤيان نادة
 !نهيندستان ناژيلة  سيستاين نة سةدام و نةخؤ

   نةكةن؟تؤ بصثي ئةوان حةز لةو كوثرةوةرية
 .ئاخر بؤية جةالد دةبث بةفريشتة

 .ئاخر بؤية خائني دةبث بة نيشتيماين
 .بؤية درؤزنترين دةبث بةذاستؤترين

 .ووترين دةبث بةشاي مسةقةفانبؤية دواكةوت
 .بؤية شةذخوازترين دةبث بة ئاشتيخواز

  بة هةردوو ديودا ببذث، زياين ديكاتتؤري پرؤليتاريا هثندةي ئةوة بؤ خةصك؟ةمةووكرايت كثردثكي دوو دئايا ئةگةر دمي
 . هةصبژاردن بكةنةوةري لةلة سيستةمي دميوكراتيةكاندا خةصكي هثندة گرنگي نادةن بة هةصبژاردن، ئةوان كاتيان نية ب

 لثهةستاوةو ئةصثن دميوكرايت لة ن ئةوروپي هاوارياةي دةنگدان زؤر دابةزيوة، بريمةنداينپاش ئةوةي كة ذثژ
 .و خةصكيشة  كة چارةنووسي ووإلتو،نادا بة هةصبژاردن مةترسيداية،خةصك گرنگي

 .سياسيةكانيان هةية، ئيتر گرنگ نية چي دةبثوو نابثئةوان باوةذايان واية كة خةصكي لة باشيدا دةژين و باوةذيان بة 
 .بةإلم گةالين ئةمةريكا ژيانيان باش نية، گوزةراين ئاسوودة نية

  . چةوسانةوةي ئةوانيترخةصكي ژيانثكي باش دةژين ،ئةويش بة% 25 تةا و هةميشة
ان بةذثدةخا تا ئةو كوذةجوانة بؤسنةييةي لةشكرثكي گةورةو گربؤية ستث،يسوصتاين عومساين باسي جواين كوذثكي بؤسين دةب

 .بؤ ثنن
 .سوصتان كؤشكي لةشكرةكةي سوصتان دةگاتة بؤسنياو كوذة جوانةكة دةگرن و دةيبةن بؤ 

كوذة . ئةم منداصةدةبث  سواري  وةك هاوسةري  سوصتان،سوصتان30دةگاتةئةو كوذة تةمةين  خةليفةي ئيسالم،تا   سوصتاين
 .ادةكةوث و هةصدث و دةگةذثتةوة بؤسني ذثك يدا هةيل بؤ30ةييكة لة تةمةينبؤسن

گةورةو ةربازي سوصتانيش لةشكرثكي س. وست دةكالة بؤسنيا سةرگووزشتةي خؤي بؤ بؤسنةييةكان دةگثذثتةو لةشكرثك در
ةخواو ةكةي سوصتان شكست د بةإلم لةشكةر. تا كوذةبؤسنةيةكةي بؤ بگةذثننةوة ساصيكة،30پاش ،بةذثدةكاگران دووبارة 

 دار 25000كةر بؤسنةييكة بةإلم لةش.سةربازي سوصتان بة ديل دةگريدرثت25000 زياتر لة زؤربةي زؤريان دةكوژرثن و
دةچةقثنن هةردارةو سةربازثكي توركي پثدا هةصدةواسن، واتة دارةكة دةكةن بة كؤمي هةريةك لةسةربازة تووركةكاندا و 

 . سوصتانوادن وحةزة بؤگةنةكاينيان دةبثتة قورباين ذابتووركة ديلةكان گيانسةربازة 25000بةشثوة 
ي بؤسينا دادةنثن، لةگةص ئةوةشدا كة مثژوو ر عومساين بةذزگاركةزؤربةي زؤري بؤسنةييةكان سوصتاينبةإلم ئةفسوس هثشتا 

ين ئةوان  سةرجةم كثشةكاين بؤسنيا لةوثوة دةسيت پثكرد ، سةرجةم خوثن ذشتنوو كوشت.ذوداوةكاين بؤ تؤماركردوون
 . دةسيت پثكردلةوثوة

 . بةرگي يةكةمميپراتؤريةيت عومساين نووسيين پوور گشاتصپةذتووكي 
 

 چارةي هةژاران و بثدةرةتاناين كرد، لةباشترين سيستةمة هةصبژاردنةكاين جيهاندا؟و دميوكرايت كوا هةصبژاردن 
 ؟او فةذانساي چارةسةر كردكاين ئيسپانيكوا لة هةصبژاردن و دميوكرايت كثشةي ئثرلةندةو باسكة

  هةصة لة ميكانيزمي بريكردنةوةي خةصك؟ ائايا هةصة لة ديكتاتؤري پرؤليتاريابوو، ي
كة دةفتةري ژمارةي تةلةفؤن دةكةمةوة ئارةقةي شةرم :وويتكة سةردةمثكي دوورةوو درثژة لة ئةورپا دةژي دؤستث 

 .ةوة، قسةيان لةگةص بكةم ناتوامن،كامت نية، فريا ناكةومكةمئازيز هةن كة دةبث بةسةريان بدةمگرث،چونكة زؤر دؤستوو 
هةست دةكةم كة دصم وةك بةرد ذةق بوة،ئةگةر ئازيز ترين كةسم لةدةست بدةم ذةنگة دصؤپثك فرمثسك :كةسثكي كة وويت

 .،لة كاتثكدا كة پةروةردةي ژينگةيةكم كة بريتية لة سؤزو خؤشةويسيتلةچاوم نةيةتة خوارةوة
ئةندازيارو،تةنانةت پزيشكيشةوة،بةإلم ناوبراوان لةچينة   بة پاثزةرو پؤليسو، كرثكارن95% پيشةسازيدا بةذثژةيلة ووإلتاين

 .و كةمتر تووشي ئازاري دةرووين وجةستةيي دةبن ترةوةن كرثكارة لةسةروو



 . واية سيستةمةكة سروشيت ژياينن،دابثشك ئةوانيش ئاسودة نني،هةميشة لة هةوصث بةدةست هثناين پلةو پايةبةإلم 
،بؤ زياتر زانياري  دزراوةو خاوةين خؤيان ننيخزمةتگوزاريةكانيتر،ئاسوودةيوو ئاراميان چثشتخانةكان، كرثكاراين كارگةكان،

 *. ذةنگة زيتر تيشك بگرثتة يةو بوارةتةماشاي ئةم ئةستثرة بكة لةخوارةوة
 لة زياين ، جگةرةكثشانذةنگة نةبث كة نةزانث، كة . متةر خةمية كةدي هؤكاري  وةك ئاماژةمان پثكرد،بثجكة لة هؤكاري سادةي

 . كةچي هةر دةشكثشنيو كةصكثكي نية بؤ مرؤض،بةوال
 لة سثكسدا  بةدةسيت كة زياترة لةو چثژةي بةرانبةري 100ثكس زياتر دةكا، بةإلم زياين اين ئةگةر چي چثژي سهريؤين ،كؤك
 .ورةكان كةچي مرؤض گوثناداتة ژيانة گة.دةهثندرثت

 
 . ئةهثنثو هةصبژاردنيش دةباتةوة،من واي بؤ دةچم51% ئاياد عةالوي د بةإلم، زؤربةية هةرچةند  شيعة كةبؤية ئةمةوث بصثم

 
 
  
 
 
 
 

 ؟كرثكاركؤيلة يا 
                                                                  

                                                                                                                                                                                                     
                                              تةها ئةمني هةصةدين                                                           پثشكةشة بة شةهيداين شيكاگؤ         

                                                                             
ذثبوارةكان سةردةكةون و .  سصاوثكي لثبكابة بث ئةوةي كةسث كؤلكة. يوئةو دةكاندةفةرو پاپؤذدا ئةمدچوار ذؤژة لةناو شةمة

بؤ چةندةمني جاريش  .لةژاين گةشتةكةي كةمكاتةوةتا  . شتؤتة جث و كةسثكيش هاودةمي ناكادةبةزن،هثشتا نةشگةدا
دووگا لة شوثنثكا ژيان (هةرچةند ئةويش فثري دورةپةرثزي بوة، . ،دادي نةداپةذتووكاكانوو ذؤژنامةكاين تاو توث كردةوة

رديش تةقةي لثوةهات،ئةوةش هةرچةند ئةصثني كة بة.ةو بةرديش بةردئاخر مرؤض مرؤض )خووي يةك نةگرن ذةنگي يةك دةگرن
 .هاوارة

 .هاواري تةنييايش ذةواي مرؤضة !ذةنگة هاواري تةنييايش بوبث. صةبؤصثكي لثوةهات،لة جنثوو دةچووبؤ
ازةي ژيانيان ئةم گةالنة مردوون، لة قاصيب مرؤضايةيت دةرچوون،پةيوةندي كؤمةصايةتيان نةماوة،شري:لةبةرخؤشيةوة وويت

 !شثواوة،شةمةنةفةروو پاپؤذةكانيشيان لةگةص هةموو دةستثكي هونةري و جوانيا، گؤذستانثكةو كثلةكاين كةمة
 ! كاتژثر كةسثك پثي نةووتيب چؤين؟96ئاخر چؤن دةبث 

ين پاصنا تازة هةست سي بةهاري تةمة وا .    ثبكا،ذةنگة گووناهي ذةشي سةرم بثيةوث سصاوم لذةنگة هثندة ناشريين مب، كةس نة
 ؟!دةكا كة سةري ذةشة

نا ئةوةنية دةوروو بةري چاوشينوو پرچ زةردن،كةچي هةموو ئةصثي تةرمن؛كةس وورتةي لةدةم .........نا ..........نا
 !ئةصثي دةنكة شقارتةي ناو شقارتةن، لة ناو خانوةكايشيان لة دةنكة شقارتة دةچن.دةرناية

 !ئثمةي پةروةردةي ژينگةيةكي تؤپزاوي، ئةواين پةروةردةي ژينگةيةكي هثمن !بؤ جياوازي ژينگة هؤكار نةبث؟
ناهةقيشيان نية سةر ذةش كة قسةش           !كان ذادةكةن سةرذةش چوونة ئاپارمتانثكةوة سويدةيةئةوة نية هةر دوو سث

 !دةكا لة سوويدي واية شةذدةكةن
 ذاستة،كچ و كوذ يةكتر السةر شاقامةكان ماچ دةكةن كةس تةماشا ژياين ئةمانة !هةرگيز باسي يةكتر ناكةن،لة پاش ملة

 !الي ئثمة لةسةر ماچ خةصك دةكوژرث .كةس بة چاوي سووك تةماشايان ناكاناكا،كةس ناپرسث، 
 !نا ئةوةش ذاست نية، مرؤض هةستوو سؤزةكاين لةدةست بدا........نا .........نا

 .د پچذ پچذي ناو دةريايةكي بث كةنار كروةستاين شةمةنةفةرةكة زجنريةي بريكردنةوةي
  و زةليلي دةسيت تاوثتر دةگاتة سنووري سؤضيةت شاري كاليباليزمةكان،ئةوشارةي ئامادةبوون هةموو ببنة قورباين،ئثستا نا

 .شارة هةرة خؤگرةكةي مثژوو. لينينگراد كةرةستةي ملثؤنةها داستاين قارةماين ذاستةقينة. فاشيةكان نةبن



بريي لةو ذستةي ئةرستؤ دةكردةوة كة  .شةي تةرةي قوصي ئامسانةثيت سةردةكةوتن،دوبارة مةيل ئةندي هاوصايت سؤضورةد ورةد
 . ببثكؤيلةكان ناتوانن ذزگاريان:ئةصث

لة ئةندثشةيدا ئةو.  مؤزةخانةي جةنگي نازي كانة، لةپذ بة بانگث خةوةنةبثداريةكةيان  زذانتا بصثي تامةزرؤي پةلةي بينيين  
دةسيت تابلؤكثشاين نية، كةچي دةيوويست وةك  . ايل حمةمةدي و سةداميداويست تابلؤيةك بكثشئ كة جياوازي نةبث لة ئةنفدي

 !بليمةتةكان تابلؤيةك بنةخشثين سةرلة تةماشاكةر بشثوثين
 

  .كؤذثكي قيتوو قؤز سثچوار شةقاو لة چةپيةوة بانگيان دةكردسث كيژي ناسكؤصةو 
 !چيان لثي بوث،چي بةم دةكرث تا ئةجنامي بدا؟. بةصام تثنةدةگةشت بؤ بانگي دةكةن ةكةيان تثدةگةشت،لة بانگكردنة ئارمي

 ! ئةم زةرد بث ؟بصثي لة چاوياندا پرچي!يرةسة
كة  . لثي خبوازث كة هةمبةرگةرثكي بؤ بكذثيژة پرچ زةردة سويدةيةكةذةنگة ئةو كيژة پرچ زةردة ذووسةش وةك ك

 .ي ، پاشان تفثكي تثبگرثت كذ پثكةيشيرةهةمبةرگ
 !كةوترسةكان فريايي وةصامي هيچيان نةسةدةها پرسيار بة خانةكاين مثشكيدا دةهاتنوو دةچوون،لةبةر خثرايي و زؤرث پ

 .ببورن من زماين ذووسي نازامن:ويتبةنةرميةكةوة بة ئينگليزي و
بةصام نةيدةزاين چيبصث،زووتر . شتيان دانيشتبة شةرمةوة چوة تةنيكة دووبارةو سث بارة فةرمووي سةر مثزةكةيان كرا،

ئةم ) كانت ذةشةئاي(كان، دووسثجار دووبارةي كردةوة            يةكث لة كيژة خرپنة. كرد ،كة ئةوان ئينگليزي نازاننهةسيت
 .ت،چونكة بؤين السايي ذؤژهةصاتييانةي لثدةهاتزياتر شةرم دةيگر

 . بوتصث ضؤدگايان دةرهثناو كةوتنة پرسيار كردن لثي، بةشثوازي كةذووالصييانةهثندةي نةمابوو مثزةكةيان بةجثبهثلث، لةپذ
 .ي خوساوو دةچووكفةرمووي پثكثكيان كرد ،لةگةص پارچة بةزثكي پشيت بةراز،كة لة سةلكة سابوونث

 .پثكيان بة خؤشي بوونة هاوذث نؤشيباوةذكةم كة لثيان تثگةشت كة يةكةم 
كة ئةوانة :يووت  ئةو دميةنةي ديتبا بث يةكوو دوو دة،گةرم بوو، دةتريقانةوة، نةشارةزايةهةرپاش ئةوةي كة كةمث سةريان 

 .هاوذثثي منداصني
 

 .جياوازي ذؤژهةصاتوو ذؤژئاواي بة ئاشكرا بةديكرد پاش چةند حةوتويةك
 .ن بةخؤ،ميوان دؤست،ذووكراوةدييت ذؤژهةصايت سةرجةم ذووخؤشوو باوةذ

 !ري،لةخؤ بثزار،بثهيوا، كيناويذؤژئاوايش مذوومؤچ و گؤشةگ
تؤ بصثي خةصكي دانيشتووي سيستةمي سةرمايةداري،كؤئةندامثكيان كةمتركرابثتةوة لة چاو خةصكاين داينشتووي سيستةمي 

 !سةرمايةداري،يان هةركةم بوة؟
رونيةكاين تر بؤمنونة گؤشةگريي و نةخؤشية دة: دياردة سةيرة ئةصثنوپسپؤذاين وصاتاين سةرمايةداريش بؤ لة خشتة بردين لة

 .  چونكة گياين مرؤض لةتاريكيدا تومخثك دةردةكا كة دةبثتة هؤي دصتةنگي!سويد گوناهي ساردي و كةمي تيشكي ذؤژة
هةرزؤر زوو ئةو درؤشاخدارةي ال ئاشكرا بوو،چوونكة بةهؤي هةواصةكاين كةشسناسيةوة بؤي دةركةوت كة كةشي لينينگراد 

 .ويدهةميشة ساردترة لة كةشي س
ناهي كارو ي ناو سيستةمة سةرمايةداريةكان گوبؤ وةصامي پرسيار نةگةذا كة گؤشةگرييوو نةخؤشيةدةرونيةكاين  خةصك

 !كارخانة بث،چونكة سؤضثتيش ووصاتثكي پيشة سازية
 ! خؤ لةبةر ضؤدگا هةرزانيش نية، كة خةصكي لة گةص كةمدةرامتيشدا گةشبينني

 
 پسپؤذدا پةيدا كرد،هةسيت كرد كة ذةنگة وةصامي ئةو پرسيارة بث وةصامةي دةست بكةوث كة پاش ئةوةي ئاشنايي لةگةص كةسثكي

 !وثلي دواي وةصامة
 

 بؤ دانيشتواين خةصكي سيستةمي سةرمايةداي لة گةص سيستةمي سؤسياليسيت لة زؤربةي
 بوارةكاندا جياوازة؟

 .كرد لة زؤربةي جيهاندا كاتژثر كاري دة18 كاتژثرةوة تا 15 كرثكار لة 1886 ماي 1لةپثش+
 كاتژمثر كار بكا، كةي ئةوة 18مرؤض . بوو،شثوازثكي نوثي كؤيلةيةيت بووكرثكار ژايانوو گوزاراين نة بوو، بةصكوو كرثكار نة

 !ژيانة



 ! كاتژمثر بةدةم خؤشة18
 !ئةي چةند خبةوث؟

 !ئةي چةند الي هاوسةرو ماصوو منداصي بث؟
 !ئةي كار كردن لة پثناو چيدا بث؟

 ! يا بؤ كةسثتر؟،بؤ كث ئيشبكا،بؤ خؤي
 لةسةركردةكاين كرثكاران لةداردران،سةگةكاين 4ماي كرثكاران خؤپيشاندانيان سازكرد،ئةجنام 1ئةوةبوو 

 . يان شةهيد كرا18كةوتنة دروثنةي كرثكاران بة گوللة) پؤليس(سةرمايةداريش
 .تژمثر كا8 كاتژمثر كاريان بؤ كرا بة 18بةصام كرثكاران سةركةوتن 

لة ذژمثة .  كاتژمثر كرثكار كار دةكا8ذؤ مبةصث لة هةردوو سيستةمةكةدا سةرمايةداريوو و سؤسياليستةكانيشدا ئة
 ساص پثش 500دا دةژن،واتة ئةوانة هثشتا لة چةرخي مارتن لؤتةر. است و باشووري ئاسيا گةذثبةربةريةكاين ذؤژهةصايت ناوةذ

 .ئةمذؤ
كة هةمان ئةندازة مةگنثتيان بةرهةم  .ئةصماين ذؤژهةصات پاشان ذؤژ ئاواش كارم كردوة )ناتيزگمو(خؤم لة كارخانةي مةگنتثي 

 . مةگنثت بةرهةم دةهثنرا15لةهةردوو ووصات ذؤژانة :دةهثنا واتة
 ! كرثكار كاريان تثدا دةكرد150كةسثكي تايبةتت نةبوو، لة ئةصمانياي ذؤژهةصات چونكة كارخانةكة كارخانةي مريي بوو،هي

ةصي هةروةها كؤم.  كرثكار كاري تثدا دةكا15اوةنية،يان دوو سث كةس خ،بةصام لةبةر ئةوةي لة ئةصمانياي ذؤژ ئاوا تاكة كةسث 
 1. ذةفتار نةكةن، ئةوا مووچةي تةويان نادرثتث،كةئةگةر بة پثي مةرجةكاين خاوةن كار. بذياريشيان بةسةردا سةپاندون

وةردةگرث لة بةرامبةر $ 70 مةگنثتيان بةرهةم هثنا ئةوا بؤمنونة 15 كاتژمثرةدا ئةگةر8ئةگةر واي دانثني دةبث لةو :واتة
 ! لة موچةكةي كةمدةكرثتةوة20%هثنا ئةوا مةگنثيت بةرهةم نة15خؤ ئةگةر .فرؤشتين هثزي بازوويدا

 دةي دةي تا بتواين دةبث هةستة غار هةستة غار،.بؤية كرثكاري سيستةمي سةرمايةداري بة خولةك ماوةي سةرخوراين نية
 !خاوةنكار بة ئةجنام بگةيةنث مةرجةكاين

كرثكارة لةسيستةمي  ساصيةوة ئةوة كاري 18ئةو ذةوشة ذؤژثك نيةو دوان نية و مانگوو ساصيش نية،بةصكوو لة دواي 
  ساصيةوة دةتوانن كار بكةن لة كايت پشووي هاويين14بةصكوو نةوةي دةست كورتةكان هةر لة . سةرمايةداريدا

 .قوتاخبانةكانياندا
كات ئةمسةرةو سةري 2+ پشوو1+كات كار8بؤ منونة . ئةوكرثكارانة هةميشة ،تةنانةت لة خةوشدا لة بريي كاروو كارخانةدان

 . ذثگاوبان كات لةناو كارگةو ئةمسةر و ئةوسةري19سةجةم . كات خةوتن،بةپثي ذاپؤريت پزيشك پثويستة8+كارگةو ماصةوة
 !اژمثري  شةوذؤژ ثكد كات24 كات لة سةرجةم5ماوة 

 چونكة وردةوردة ذادث لةگةص تةايدا،وزةي واي .  ذؤژ هةستة مرؤيةكاي لةدةست دةدا ذؤژ لةدواي،مرؤض لةو ژينگةدا بژي
 . بكةوثشنامثنث ئيتر فرياي سؤزو خؤشةويستي

 . تةا پةيوةندي سثكس دةمثنثتةوةبؤية پةيوةندي خثزانيش
 .رد كة خاوةن منداصيشن لةسةر سةنتث دةتوانن ساتث گفتوو گؤ بكةنزؤربةمان ديومانة ژنوو مث

 وةك مزراح . كورد كاري تثدا دةكةن بةتايبةت ماكدؤناصد كة زؤربةيان تورك يا  ي ذؤژئاواكرثكاراين رثستوذانةكاين ئةصمانياي
 .دةست بةكاربثكةيان دث، ئةو شثوة كرثكارة مانگث دةبث پشوو با نةك سبةي دووبارة  كاتژثرة فذ8ئةو 

 
كة كث بةصام كرثكاري سيستةمة سؤسياليسيةكان بة هةموو كةمووكوذيةكيشيانةوة ،چونكة كارگة كارگةي مريية الي گرنگ نية،

ن،ماوةيان زؤرة كة بكةكةن، گاصتة ئةوان دةتوانن قسة ب.  كرثكار هةمان كاروو بةرهةم 150وومت . زيادةية دةري بكا يا نا
 .ست نةبثودا درگرثكؤثرة لة مثشكيان

 .كار كردنةكةيان كؤلكة گةشتثكة نةك كؤيلةيةكي بةذثز
 .جا بؤية كةسايةيت ذؤژهةصات ذوخؤش دةم بة پثكةينني، باوةذ بةخؤ،ورةبةرز

  
 .يوامة وةصامت دةست كةوتبثه

كة گةالن وا لثدةكا ية ئةوة تةا سيستةمة سياسيةكة. باوةذي تةواوم هةية، كة هيچ گةلث لة گةلثكي كة كةمترروو زياترة نية
توركةكان ئةصثن زماين توركي دايكي هةموو .  هةموو شتث بن، هيچ يا مرؤض دؤست د ، فاشي ،دز ،دةستپاك ، مرؤضكوژجةال



سووكايتيش بة  . ئةگةر تةماشاي ئةنسكوپيدياي زمان بكةين لةهيچ زمانث ناچث جگة لة توركي زمانةكاين سةرگؤي زةوية ،بةصام
 .و گةورةكاندا هةيةو ص هةموو زمانة زيندون كةچي زماين كوردي خزمايةيت لةگةةكةن و بة زماين دانانثزماين كوردي د

 
 ئيتر كوا كؤمةصگاي كرثكاري فريا دةكةوث بري لة هةصبژاردن و دميوكرايت بكاتةوة؟
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